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

ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺧواﺳﺗم ﻋﺟﺎﯾﺑﺳﯽ ﮔﺎﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯾو دﯾدﻧﯽ ﮐﺷور را ﺟﻣﻊ آوری ،ﺗﺣﻘﯾق و ﭘژوھش ﻣﺳﺗﻧد
ﻧﻣوده ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧﺳل ﺟدﯾد ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣﺎﯾم واﯾن ﺳﯽ ﮔﺎﻧﮫ ﺷﺎﻣل ﺑﻧﺎھﺎی ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﻣﻌﻣﺎری ھﺎی ﺑﯾﻧظﯾر
وآﺛﺎرﺑﺎارزش وﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﯾﮕردد.

 -١ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ﺑﺎﺧﺗر ارزﺷﻣﻧد ﺗرﯾن ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ﺟﮭﺎن

ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ای ﺑﺎﺧﺗر ﯾﮏ ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ﻓوق ﻧﻔﯾس و ﺧﯾﻠﯽ ارزﺷﻣﻧد اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟودﯾت آن ﺑﯾش از  ٢۵ﺳﺎل ﻣﺑﮭم ﺑود و
ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ارزش ﺗرﯾن ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ﺟﮭﺎن ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٩٧٨ﻣﯾﻼدی ﺗوﺳط ﮔروه ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن -ﺷوروی در طﻼ ﺗﭘﮫ ﺷﺑرﻏﺎن در ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﯾدا ﺷد در ﮐﺟﺎﺳت.
در ﻧﺧﺳﺗﯾن روزھﺎی ﺳﺎل  ١٩٧٨ﻣﯾﻼدی وﯾﮑﺗورﺳرﯾﺎﻧﯾدی ،ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎس ﻧﺎﻣدارﺷوروی ﺑﺎﻻی ھﻣﯾن ﺗﭘﮫ ﺑﺎﻻی
ﺷﮭر ﺷﺑرﻏﺎن اﯾﺳﺗﺎده ﺑود .ﻧﺎﮔﮭﺎن اﻧدﯾﺷﮫ ای در او ﭘدﯾد آﻣد وھﻣﯾن ﻓﮑر ﺳﺑب ﺷد ﮐﮫ ﺑزرگ ﺗرﯾن ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ﺟﮭﺎن
ﭘس از  ٢٠٠٠ﺳﺎل اﺑﮭﺎم ﭘﯾدا ﺷود .درﺟرﯾﺎن اﯾن  ٢٠٠٠ﺳﺎل ﺑﺳﯾﺎری از ﺟﮭﺎن ﮔﺷﺎﯾﺎ و ﺷﺎھﺎن و ﺣﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎری
ازﻣﺎﺟراﺟوﯾﺎن ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﯾن ﮔﻧﺞ در اﯾن ﺑﺧش ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﮔﺷﺗﻧد .اﻣﺎ ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ﺑزرگ
ﺑﺎﺧﺗر ﮐﮫ ﻣﯾراث ﺣﺎﮐﻣﯾت دوران ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺧﺗر ﮐﮫ ﭘس از ﺗﺻرﻓﺎت اﺳﮑﻧدر اﺳت در ﮐﺟﺎﺳت.
ﺑﺳﯾﺎری در ﺑﻠﺦ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﯾن ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﮔﺷﺗﻧد و ﺑﺳﯾﺎری ھم ﻣﺗﯾﻘن ﺷده ﺑودﻧد ﮐﮫ وﺟود ﭼﻧﯾن ﮔﻧﺟﯽ اﻓﺳﺎﻧﮫ ای
ﺑﯾش ﻧﯾﺳت .وﯾﮑﺗورﺳرﯾﺎﻧﯾدی ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾد ﮐﮫ در ﮐﻧﺎر ﻣﻌﺑد  ٣٠٠٠ﺳﺎﻟﮫ ای ﮐﮫ در ﮐﻧﺎرﺗﭘﮫ طﻼ

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

ﻗراردارد ﺑﺎﯾد ﮔورھﺎی ﺷﺎھﺎن و ﺷﺎھزادﮔﺎن ﻗرارداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .در اواﯾل زﻣﺳﺗﺎن ﺳﺎل  ١٩٧٨ﻣﯾﻼدی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
درﯾﮏ ﺣﺎﻟت ﺑﺣراﻧﯽ ﻗرار داﺷت .ﭘس از ﮐودﺗﺎی ھﻔت ﺛور و ﺳﻘوط دوﻟت ﻣﺣﻣد داوود ﺧﺎن در ﯾﮏ ﺳﺎل دو
رھﺑر ﺣﮑوﻣت ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد.
در ﺟﺎی ﺟﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔروه ھﺎی ﭼرﯾﮑﯽ ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎﺣﮑوﻣت ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آﻣده ﺑودﻧد و ﺣﮑوﻣت اﻧﻘﻼﺑﯽ از
ﺷوروی ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻣﮏ ﮐرده ﺑود .ﯾﮏ روز ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ ارﺗش ﺳرخ ﺷوروی وارد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷود ،ﺳرﯾﺎﻧﯾدی
ﺗواﻧﺳت ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺗن ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ طﻼﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ﯾﺎﻓﺗن ﯾﮑﯽ از دو ﺑزرگ ﺗرﯾن و ﺑﺎارزش ﺗرﯾن ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ھﺎی طﻼی
ﺟﮭﺎن دﺳت ﯾﺎﺑد.
در اﯾن روز ﺳرﯾﺎﻧﯾدی ﺑﺎ دﯾدن اﯾن ﭘﺎرﭼﮫ طﻼی ﻧﺎب ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮔور را ﭘﯾدا ﮐرد .در اﯾن ﮔور ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﺎﺑوت
ﺳرﺑﺎز ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘوﺳت ﺣﯾواﻧﺎت ﭘوﺷﯾده ﺷده ﺑود ﻗرارداﺷت و ﺑرﻓراز ان ﯾﮏ ﺑﺎم ﻣوﻗﺗﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑود.
در داﺧل ﺗﺎﺑوت ﯾﮏ ﺷﮫ ﺑﺎﻧوی ﭘوﺷﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳرﺗﺎﭘﺎ ﺑﺎ طﻼ ﻣزﯾن ﺷده ﺑود آرام ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .ﮔروه ﻣﺷﺗرک
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن -ﺷوروی ﺑﮫ رھﺑری ﺳرﯾﺎﻧﯾدی ﮐﮫ ده ﺳﺎل راﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺗﭘﮫ ھﺎی آی ﺧﺎﻧوم ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺗﻣدن ﭘوﺷﺎﻧﯽ
ﺑﮫ ﮐﺎوش ﻣﺷﻐول ﺑود ﺑﺎور ﻧﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ﺑﺎﺧﺗر دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
ﮔورھﺎ ﯾﮑﯽ ﭘس از دﯾﮕری ﭘﯾدا ﻣﯽ ﺷدﻧد .ﮔروه ﺳرﯾﺎﻧﯾدی ھﻔت ﮔور را ﭘﯾدا ﮐرد ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ  ۶ﺷﮫ ﺑﺎﻧوی  ١۵ﺗﺎ
 ۴۵ﺳﺎل و ﯾﮏ ﺷﺎھزاده ﭘوﺷﺎﻧﯽ دﻓن ﺑودﻧد .ﮔﻣﺎن ﻣﯽ رﻓت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺷﺎھزادﮔﺎن در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣرده ﺑﺎﺷﻧد .آﻧﺎن
ﻣوﻗﻊ رﻓﺗن ﺑﮫ ﮔورھﺎﯾﺷﺎن ﺗﺣﻔﮫ ھﺎی ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾز طﻼﯾﯽ ﺑﺎ ﺧود داﺷﺗﻧد .ﻧﮫ ﯾﮑﯽ و دوﺗﺎ ﺑﻠﮑﮫ  ٢٠ھزار و ۶١٨
ﭘﺎرﭼﮫ طﻼی ﻧﺎب را ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ﮔورھﺎﯾﺷﺎن ﺑرده ﺑودﻧد .اﯾن آﺛﺎر در ﺷﮑﻠﮭﺎی ﮐوﭘﯾت ھﺎ ﯾﺎ ﺧداﯾﺎن ﻋﺷق ﻣﺎھﯾﺎن
و ﺟﺎﻧوران اﻓﺳﺎﻧﮫ ای ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ھﻧرﻣﻧداﻧﮫ طراﺣﯽ و ﺑﺎ ﺳﻧﮓ ھﺎی ﻗﯾﻣﺗﯽ ﮔوھرﻧﺷﺎﻧﯽ ﺷده ﺑودﻧد .اﺟﺳﺎد زﻧﺎن
داﺧل اﯾن ﮔورھﺎ طوری ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ آﻣدﻧد ،ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ﻣرگ ﺧﯾﻠﯽ ﺗزﯾﯾن ﺷده ﺑودﻧد .در اﯾن ﻗﺑرھﺎ ﺻدھﺎ ﺻﻔﺣﮫ
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷﮑل طﻼﯾﯽ ﮐﮫ ﺑر روی ﻟﺑﺎﺳﮭﺎی زﻧﺎن ﻣذﮐور ﺑﮫ طورﻣﺣﮑم دوﺧﺗﮫ ﺷده ﺑودﻧد ﺑﮫ دﺳت آﻣدﻧد.
اﻣﺎ اﯾن ھﻣﮫ آﺛﺎر ھﻧری ﺑﯽ ھﻣﺗﺎ از طﻼی ﻧﺎب ﭼﮕوﻧﮫ ﭘدﯾد آﻣده ﺑود؟
ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺗﻣدن ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺧﺗری ﭘس ازﻓﺗﺢ ﺑﺎﺧﺗر ﺗوﺳط اﺳﮑﻧدر ﻣﻘدوﻧﯽ در  ٣٢٧ﭘﯾش از ﻣﯾﻼد
ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎده ﺷد و رﻓﺗﮫ رﻓﺗﮫ اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﻧﺎطق ﺗﻣدن ﺧﯾز آن زﻣﺎن ﻣﺑدل ﺷد .ﭘس از ان ﺻﺣرا ﻧﺷﯾﻧﺎن
ﺟﻠﮕﮫ ھﺎی آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ طرف ﺟﻧوب ﺑﮫ ﺣرﮐت درآﻣدﻧد .آﻧﺎن در ﻗﻠﻣرو ﯾوﻧﺎن ﺑﺎﺧﺗری ﻗدرت را ﺑﮫ ﭼﻧﮓ
آوردﻧد و ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ ﺑزرگ ﮐوﺷﺎﻧﯾﺎن را ﺑﻧﯾﺎد ﻧﮭﺎدﻧد .ﺑﺎ ﮔذﺷت زﻣﺎن اﯾن ﺻﺣرا ﻧﺷﯾﻧﺎن آﺳوده ﺣﺎل ﺷدﻧد و ﺑﺎ
ﺗﺎﺟراﻧﯽ ﮐﮫ از ﺳورﯾﮫ ﺑﮫ ﭼﯾن ﺳﻔر ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑﺳﺗﻧد و ﺑﺎ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺟﺎده ﻣﺷﮭور اﺑرﯾﺷم ﻣﯽ
ﮔذﺷﺗﻧد ﺑﮫ ﺗﺟﺎرت ﭘرداﺧﺗﻧد.
آﻧﺎن از اﯾن راه طﻼی زﯾﺎدی اﻧدوﺧﺗﻧدو ھﻧر زرﮔری و ﮐﻧده ﮐﺎری طﻼ را رواج دادﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑودﮐﮫ
آوازه ﮔﻧﺟﮭﺎی ﻓراوان ﺑﺎﺧﺗر ﺑﮫ ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن رﺳﯾد .اﻣﺎ اﯾن ﮔﻧﺞ در ﺑدﺗرﯾن زﻣﺎن ﻣﻣﮑن ﮐﺷف ﺷد.
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وﯾﮑﺗورﺳرﯾﺎﻧﯾدی در ﯾﮏ وﺿﻌﯾت ﺑﺣراﻧﯽ ﻗرار داﺷت .اوﺿﺎع اﻣﻧﯾﺗﯽ ھر روز ﺑدﺗر ﻣﯽ ﺷد و اﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﺎ
ﺳرﻋت ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎن ھر روز ﺑﮫ ﺛﺑت و ﻋﮑس ﺑرداری اﺛﺎر ﻣﯽ ﭘرداﺧﺗﻧد و در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر
آﺛﺎر را در ﯾﮏ اﺗﺎﻗﮏ ﻻک و ﻣﮭر ﺷده ﮐﮫ در ﻣراﻗﺑت ﺟدی ﻗرارداﺷت ﻣﯽ ﮔذاﺷﺗﻧد .اﻣﺎ ھﯾوﻻی ﺟﻧﮓ ﺑﺎﺳﺗﺎن
ﺷﻧﺎﺳﺎن را ﻧﮕذاﺷت ﮐﮫ ﮐﺎرﺷﺎن را ﺗﻣﺎم ﮐﻧﻧد آﻧﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﺎزه ﮔور ھﻔﺗم را ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ﻣﺟﺑور ﺷدﻧد
ﮐﺎوﺷﮭﺎﯾﺷﺎن را ﻧﯾﻣﮫ ﮐﺎره رھﺎ ﮐﻧﻧد وآﺛﺎر ﺑدﺳت آﻣده را ﺑرداﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺑروﻧد .اﻣﺎ ھﯾﭻ ﮐس ﻧداﻧﺳت ﮐﮫ در
ﮔور ھﻔﺗم ﭼﮫ ﺑود!
ﭘس از ﺗرک ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎن اﯾن ﮔور ﺑﺎﺳرﻋت ﺗﺎراج ﺷد وﮐﺎوﺷﮭﺎی ﻏﯾرﻓﻧﯽ دﯾﮕر اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ را ﺑﮫ ﮐﻠﯽ وﯾران
ﮐرد و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎن ﻣوﻓق ﻧﺷدﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺎوش و ﺟﺳﺗﺟوی ﺑﯾﺷﺗر در ﮔورھﺎی ﭘﯾدا ﺷده در ﻣورد
زﻧدﮔﯽ و ﺑﺎورھﺎی ﺳﻠﺳﻠﮫ ﮐوﺷﺎﻧﯾﺎن ﺗﺣﻘﯾق ﮐﻧﻧد .ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ طﻼی ﺑﺎﺧﺗر ﺑﮫ ﻣوزﯾم ﮐﺎﺑل ﻣﻧﺗﻘل ﺷد و ﺛﺑت ﮔردﯾد.
اﮔرﭼﮫ ﺳرﯾﺎﻧﯾدی اﺻرار داﺷت ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ اﯾن ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﯾوﻧﺳﮑو ﺳﭘرده ﺷود و در ﯾﮏ ﮐﺷور ﺑﯾطرف
ﻧﮕﮭداری ﺷود اﻣﺎ اﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻧﺷدو ﺳرﯾﺎﻧﯾدی ﺑﮫ اﺗﺣﺎد ﺷوروی ﺑﺎزﮔﺷت.
در ﺳﺎل  ١٩٨٩ﻣﯾﻼدی ده ﺳﺎل از ﮐﺷف ﺑﺎارزش ﺗرﯾن ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ﺟﮭﺎن ﻣﯽ ﮔذﺷت ،اﻣﺎ اوﺿﺎع اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑدﺗر
ازھر زﻣﺎن دﯾﮕر ﺑود .ﻗﺷون ﺳرخ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن راﺗرک ﮐرده ﺑود و ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﯾﮏ ﺣﺎﻟت ﻣﺗزﻟزل
ﻗرار داﺷت .و ھر آن ﻣﻣﮑن ﺑود ﮐﮫ ﺳﻘوط ﮐﻧد .ﭘس ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ طﻼی ﺑﺎﺧﺗر را ﺑﺎز ھم ﺧطر ﺑزرﮔﯽ ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ
ﮐرد .اﻣﺎ ﯾﮏ ﻓرد دور اﻧدﯾش ﮐﮫ اوﺿﺎع ﻣﻣﻠﮑت را ﺑﯾش از ھر ﮐﺳﯽ ﻣﯽ داﻧﺳت ﺑﮫ ﻓﮑر ﻧﺟﺎت ﺑزرگ ﺗرﯾن
ﺛروت ﮐﺷورش و ﺟﮭﺎن اﻓﺗﺎد .او داﮐﺗر ﻧﺟﯾب ﷲ رﯾﯾس ﺟﻣﮭور وﻗت ﺑود .داﮐﺗر ﻧﺟﯾب ﷲ در ﯾﮏ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻓوق
ﺳری ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ طﻼی ﺑﺎﺧﺗر را از ﻣوزﯾم ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﺧزاﻧﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﺑرد ﮐﮫ دروازه ای ﺑﮫ ارگ رﯾﺎﺳت
ﺟﻣﮭوری دارد و اﻣن ﺗرﯾن ﻧﻘطﮫ در ﮐﺷور اﺳت اﻧﺗﻘﺎل داد.
او ھر ﭘﺎرﭼﮫ از طﻼ را در ﻣﯾﺎن ﭘﻧﺑﮫ ﭘﯾﭼﯾد و ﻣﯾﺎ ن ﺻﻧدوﻗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮭﻧﮫ ﮔذاﺷﺗودرﮔﺎوﺻﻧدوق ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و در ﯾﮏ زﯾر زﻣﯾن ﺳﮫ طﺑﻘﮫ ای ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷﺎھﮑﺎر ﻣﻌﻣﺎری اﺳت ﻗرارداد اﯾن زﯾر زﻣﯾن ﺑﺎ ﭘﯾﭼﯾده
ﺗرﯾن ﺗداﺑﯾر اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺷرﮐت اﻟﻣﺎﻧﯽ در زﻣﺎن ﻧﺎدر ﺧﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑود .و ﮔﺎو ﺻﻧدوﻗﯽ دارد ﮐﮫ
ﺗوﺳط ھﻔت ﻗﻔل ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﺷد .وﺑرای ﺑﺎزﮐردن اﯾن ﮔﺎو ﺻﻧدوق ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎﻣﯽ ھﻔت ﮐﻠﯾد ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﻗﻔل ھﺎ
ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﺑﺎز ﺷوﻧد .اﮔر ﮐﻠﯾدی ﺑدون ﺗرﺗﯾب ﺑﮫ داﺧل ﻗﻔﻠﮭﺎ اﻧداﺧﺗﮫ ﺷود ،ﮐﻠﯾد داﺧل ﻗﻔل ﮔﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد و اﻣﮑﺎن
ﺑﺎز ﺷدن ﮔﺎوﺻﻧدوق از ﺑﯾن ﻣﯽ رود.
داﮐﺗرﻧﺟﯾب ﺷﺧﺻﺎ ﺻﻧدوﻗﮭﺎ را ﻣﮭرو ﻻک ﮐردو ھﻔت ﮐﻠﯾد ﮔﺎوﺻﻧدوق را ﺑﮫ ھﻔت ﺗن از ﻣﻌﺗﻣدان ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ
ﺳﭘرد و از اﻧﮭﺎ ﺗﻌﮭد ﮔرﻓت ﮐﮫ درب ﮔﺎوﺻﻧدوق راﺟز ﺑرای رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﯾﺎ ﯾﮏ رھﺑر ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ
روی ھﯾﭻ ﮐس دﯾﮕری ﻧﮕﺷﺎﯾﻧد .ﭘس از آن ﮐم ﮐم ﺷﺎﯾﻌﮫ ﮔم ﺷدن ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ﺑﺎﺧﺗر ﺑﺎﻻ ﮔرﻓت ،ﺷﻣﺎری ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ
روﺳﮭﺎ اﯾن ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ راﺑﺎ ﺧود ﺑرده اﻧد و ﺷﻣﺎری ھم ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ داﮐﺗر ﻧﺟﯾب آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ روﺳﮭﺎ ﻓروﺧﺗﮫ اﺳت .و
اﯾن آوازه ھﺎ زﻣﺎﻧﯽ اوج ﮔرﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت داﮐﺗر ﻧﺟﯾب ﺳﻘوط ﮐرد اﻣﺎ او درﺑﺎره ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ﺑﺎﺧﺗر ﺧﺎﻣوﺷﯽ
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اﺧﺗﯾﺎر ﮐرد .ﺑﺎ ﺷدت ﮔرﻓﺗن ﺟﻧﮓ ھﺎی ﺗﻧظﯾﻣﯽ در ﮐﺎﺑل ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﺑرﺳر ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ﺑﺎﺧﺗر ﭼﮫ آﻣده
اﺳت .ﺣﺗﯽ آوازھﺎﯾﯽ از ﻓروش اﯾن آﺛﺎر در ﺑﺎزارھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘﺧش ﺷدﻧدو ﺷﻣﺎری ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن طﻼھﺎ آب
ﺷده و ﺑرای ﺧرﯾد ﺳﻼح ﻣﺻرف ﺷده اﺳت .اﯾن اوازه ھﺎ ﺟﮭﺎن را و ﺑﯾﺷﺗر وﯾﮑﺗور ﺳرﯾﺎﻧﯾدی را ﻧﺎراﺣت ﻣﯽ
ﮐرد .ﺑﺎ ﭘﯾروزی طﺎﻟﺑﺎن اوﺿﺎع از اﯾن ھم ﺑدﺗر ﺷد .درﻧﺧﺳﺗﯾن روزھﺎی ﺣﺎﮐﻣﯾت طﺎﻟﺑﺎن داﮐﺗرﻧﺟﯾب ﮐﮫ ﻧﮕﮭﺑﺎن
ﺑﺎارزش ﺗرﯾن ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ﺟﮭﺎن ﺑود ﺑﺎ ﺑرادرش ﺑﮫ دﺳت طﺎﻟﺑﺎن ﮐﺷﺗﮫ ﺷد و در ﭼﮭﺎرراه ارﯾﺎﻧﺎ ﺑﮫ دار آوﯾﺧﺗﮫ ﺷد.
طﺎﻟﺑﺎن ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻋﮑﺳﮭﺎ و ﻣﺟﺳﻣﮫ ھﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ را ﻧﻣﺎدی از ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ داﻧﺳت و ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺗﺎﺑﻠوھﺎ و ﻣﺟﺳﻣﮫ ھﺎی
ھﻧری را ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺗﺷﺎن اﻓﺗﺎد ﻧﺎﺑود ﮐردﻧد.
ﺑﺎ ﻓروﭘﺎﺷﯾدن ﺗﻧدﯾﺳﮭﺎی ﺑودا در ﺑﺎﻣﯾﺎن دﯾﮕر اﻣﯾدی ﺑرای ﻣﺧﻔﯽ ﻣﺎﻧدن ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ﺑﺎﺧﺗر وﺟود ﻧداﺷت اﻣﺎ طﺎﻟﺑﺎن
ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ ﺳراغ زﯾر زﻣﯾن ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی رﻓﺗﻧدوﮐﺎرﻣﻧدان راﺗﮭدﯾد ﮐردﻧدﮐﮫ در ﮔﺎو ﺻﻧدوق راﺑﺎز ﮐﻧﻧد اﻣﺎ
از ھﻔت ﻧﻔری ﮐﮫ ﮐﻠﯾد را داﺷﺗﻧد ﻓﻘط ﯾﮏ ﻧﻔر در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺎﻧده ﺑود و ھﻣﮫ ھﻔت ﻧﻔر ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق دﯾﮕر ﺟﮭﺎن
ﮔرﯾﺧﺗﮫ ﺑودﻧد .ﺗﻧﮭﺎ ﮐﻠﯾدی ﮐﮫ دﺳت اﯾن ﮐﺎرﻣﻧد ﺑود ﭼون ﮐﻠﯾد اول ﻧﺑود ﮐﻠﯾد ﺑﻧد ﻣﺎﻧدو ﮐﺎرﻣﻧد ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﺑﮫ
ﺟرم ھﻣﮑﺎری ﻧﮑردن ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن ﺑﯾش از ﺳﮫ ﻣﺎه را در زﻧدان طﺎﻟﺑﺎن ﻣﺎﻧد .طﺎﻟﺑﺎن ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﮐوﺷش ﮐردﻧد ﮐﮫ
درب ﮔﺎو ﺻﻧدوق راﺑﺎز ﮐﻧﻧدو ﺣﺗﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﮐﮫ درب را ﻣﻧﻔﺟر ﺳﺎزﻧد اﻣﺎ ﺗﻣﺎم ﮐوﺷش ھﺎی طﺎﻟﺑﺎن ﺑرای
اﻧﻔﺟﺎر درب اﯾن ﮔﺎو ﺻﻧدوق ﺑﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺎﻧد .ﺳراﻧﺟﺎم در دوم ﻣﯽ ﺳﺎل دوھزارﺳﮫ ﻣﯾﻼدی ،ﺣﺎﻣد ﮐرزی و
اﺷرف ﻏﻧﯽ اﺣﻣد زی ،وزﯾر ﻣﺎﻟﯾﮫ وﻗت ﺑﮫ ﺧزاﻧﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی رﻓﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﭘﺷت اﯾن
درھﺎ ﺑﮫ ارزش ﻧود ﻣﯾﻠﯾون داﻟر ﺷﻣش ھﺎی طﻼ ﺧواھد ﺑود و از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺟز ﯾﮏ ﺗن از ھﻔت ﺗﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻠﯾدھﺎ را
داﺷﺗﻧد دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺑودﻧد ﻣﺗﺧﺻﺻﯽ از ﺷرﮐت ﺳﺎزﻧده ﮔﺎوﺻﻧدوق از اﻟﻣﺎن ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده ﺑود .وی ھر ھﻔت
ﻗﻔل را ﺑﺎز ﮐرد در اﯾن ﻣﯾﺎن ﯾﮏ ﺗن ﺑﯾﺷﺗر از ھﻣﮫ ﻗﻠﺑش ﻣﯽ ﺗﭘﯾد و ﯾﮑﺗور ﺳرﯾﺎﻧﯾدی ﺑﺎ ﻣوھﺎی ﺳﻔﯾد و ﺑﺎ
ﮔذﺷت ﺑﯾﺳت و ﺷش ﺳﺎل ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺿطرب ﺑود و ﻧﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺧواھد دﯾد.
اﻣﺎ در ﮐﻧﺎر ﻧود ﻣﯾﻠﯾون داﻟرﺷﻣش طﻼ ،ﺻﻧدوﻗﮭﺎی ﻓوﻻدی ﺑﺎ ﻣﮭرداﮐﺗر ﻧﺟﯾب ﷲ وﺟود داﺷﺗﻧد .وﻗﺗﯽ اﯾن
ﺻﻧدوﻗﮭﺎ ﮔﺷوده ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺳرﯾﺎﻧﯾدی ﺑﺎ ﺣﯾرت ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ﺑﺎﺧﺗر ﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎ ﻣﺣﺎﻓظت ﺷده اﺳت.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ داﮐﺗر ﻧﺟﯾب ﻧﮕﮭﺑﺎن اﺻﻠﯽ اﯾن ﮔﻧﺞ دﯾﮕر زﻧده ﻧﯾﺳت و ﺑﮫ دﺳت طﺎﻟﺑﺎن ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﮔﻧﺟﯽ ﮐﮫ
ﺑﺎ ﮔﻧﺞ ﺗوﺗﺎﻧﺦ آﻣون از ﻓراﻋﻧﮫ ﻣﺻر ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﻧﮫ ﮐﻣﺗر از آن .اﯾن ﮔﻧﺞ اﮐﻧون ﺑﮫ ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﻣﯽ
ﮔردد ﺗﺎ ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﻏﻧﯽ ﻓرھﻧﮓ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧد و ﻧﮕﺎه ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﮔرﮔون
ﺳﺎزد.
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 -٢آراﻣﮕﺎه ﺷﺎه وﻻﯾﺗﻣﺂب )ک(

ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﯾﺎﻧﯾﺎن ﮐﮫ ﮐﯽﻗﺑﺎد ﺑود ،دراﯾن ﺷﮭر ﺑﮫ ﺳﻠطﻧت رﺳﯾد .ﺑﻌدھﺎ ﺷﺎﺧﮫای از ﮐﯾﺎﻧﯾﺎن ﮐﮫ ﺧﺎﻧدان اﺳﭘﮫ
ﺑودﻧد در ﺑﻠﺦ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت رﺳﯾدﻧد ﮐﮫ ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذارش ﺳﮭراﺳپ ﺑود و ﭘس از وی ﭘﺳرش ﮔﺷﺗﺎﺳپ ،آﯾﯾن زردﺷﺗﯽ
را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ و آﺗش ﻣﻘدس را در آن روﺷن ﮐرد .زردﺷت ﯾﮑﯽ از ﺳﮫ ﭘﺳر ﺧود ﺑﮫ ﻧﺎم اوروﺗت ﻧره را ﺑﮫ ﺗوﻟﯾت
اﯾن آﺗش ﻣﯽﮔﻣﺎرد .اﻣﺎ ارﺟﺎﺳپ ﺗوراﻧﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺷﮭر ﺣﻣﻠﮫ ﮐرده و ﺑﮫ ﺳروده ﻓردوﺳﯽ:
ﺷﮭﻧﺷﺎه ﻟﮭراﺳپ در ﺷﮭر ﺑﻠﺦ  /ﺑﮑﺷﺗﻧد و ﺷد روز ﻣﺎ ﺗﺎر ﺗﻠﺦ
وز آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻧوش آذر اﻧدر ﺷدﻧد  /رد و ھﯾرﺑد را ھم ﺳر زدﻧد
ز ﺧوﻧﺷﺎن ﺑﻣرد آﺗش زرد ھﺷت  /ﻧداﻧم ﭼرا ھﯾرﺑد را ﺑﮑﺷت
ﮐمﮐم آﯾﯾن زردﺷﺗﯽ در اﯾن ﺷﮭر ﺟﺎی ﺧود را ﺑﮫ آﯾﯾن ﺑوداﯾﯽ ﻣﯽدھد .ﻧوﺑﮭﺎر ﯾﺎ ﻣﻌﺑد ﺑوداﯾﯽ اﯾن ﺷﮭر ﻣﺎﯾﮫ
آوازهاش ﺷد .ﻧﺎم آن ﺑﮫﺻورت ﻧﺎواوﯾﮭﺎرا ھم ﺛﺑت ﺷده ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﺗرﮐﯾﺑﯽ اﺳت از ﻧﺎوا ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻧو و وﯾﮭﺎرا ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻣﻌﺎﺑد ﺑوداﯾﯽ ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد .اﯾن ﻣﻌﺑد ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ دﺳتﮐم در ﺳده ﻧﺧﺳت ﻣﯾﻼدی و در زﻣﺎن ﺣﮑوﻣت ﮐوﺷﺎﻧﯾﺎن،
آﺑﺎد ﺑوده و در ﺳده ھﻔﺗم ﻣﯾﻼدی ھم زاﺋر ﻣﻌروف ﭼﯾﻧﯽ ،ھﯾوان ﺗﻧﮓ از آن ﺑﺎزدﯾد ﮐرده اﺳت .ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺟﺳﻣﮫ
ﺑودا و ھﻣﭼﻧﯾن دﻧدان و ﺑرﺧﯽ از وﺳﺎﯾل ﻣﻧﺳوب ﺑﮫ او ،زاﺋران ﺑﺳﯾﺎری از ﺳرزﻣﯾﻧﮭﺎی دور و ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ آﻧﺟﺎ
ﻣﯽآﻣدﻧد .از ﺗوﺻﯾﻔﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﻣﻧﺎﺑﻊ درﺑﺎره اﯾن ﻣﻌﺑد ﺑﮫ دﺳت آﻣده ،ﭼﻧﯾن ﺑر ﻣﯽآﯾد ﮐﮫ ﮔﻧﺑدی ﺑزرگ در ﻣﯾﺎن
ﺣﯾﺎطﯽ ﺑوده ﮐﮫ ﺳﮫ ﺻدوﺷﺻت اﺗﺎق ﮔرداﮔردش ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ راھﺑﺎن ﺑوداﯾﯽ ﺑود .ﺑرﻣﮑﯾﺎن ﮐﮫ وزﯾران ﺻﺎﺣب
ﻧﺎم درﺑﺎر ﻋﺑﺎﺳﯾﺎن ﺷدﻧد ،در واﻗﻊ ﺑﮫطور ﺧﺎﻧداﻧﯽ ﺟزو ﻣﺗوﻟﯾﺎن اﯾن ﻣﻌﺑد ﺑودهاﻧد .اﮐﻧون از اﯾن ﻣﻌﺑد اﮐﻧون
ﭼﯾزی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده و ﺣﻧﯽ ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮕوﯾﻧد ﮐﺟﺎ ﻗرار داﺷﺗﮫ.
ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻗدﯾﻣﯽ دروازه ﺟﻧوﺑﯽ دﯾوار ﺑﻠﺦ ﮐﮫ ﺑﮫ آن »دروازه ﻧوﺑﮭﺎر« ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد و اﮐﻧون ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ
»دروازه ﺑﺎﺑﮫ ﻗوه« ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود ،ﺣدس ﻣﯽزﻧﻧد در ﺿﻠﻊ ﺟﻧوﺑﯽ اﯾن دروازه ﺑوده ﺑﺎﺷد .ﺑﺎﺳﺗﺎنﺷﻧﺎﺳﯽ
ﻓراﻧﺳوی ﺑﮫﻧﺎم ﻣوﺳﯾو ﻓوﺷﮫ در ﻧزدﯾﮑﯽ ھﻣﯾن دروازه دو ﺗل ﺧﺎﮐﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮭﺎی »ﺗﺧت رﺳﺗم« و »ﺗوپ رﺳﺗم«
را ﮐﺎوش ﮐرد و ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧدهھﺎی ﻣﻌﺑدی ﺑوداﯾﯽ دﺳت ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﺣدس ﻣﯽزﻧﻧد ھﻣﺎن ﻧوﺑﮭﺎر ﺑﺎﺷد.
ﺷﮭر ﺑﻠﺦ ﺑر ﺳر راه اﺑرﯾﺷم ﻗرار داﺷت .ﺑﻠﺦ در ﺳﺎل ﺳﯽ دوھﺟری ﻗﻣری ﺑﮫ دﺳت ﻟﺷﮑرﯾﺎن ﻋرب اﻓﺗﺎدو ﭼﻧد
ﺳﺎل ﺑﻌد ﻣﻌﺑد ﻣﻌروﻓش را ﺑﮫ ﺳﺎل ﭼﮭل دو ھﺟری ﻗﻣری وﯾران ﮐردﻧد .ﺑﻠﺦ ﮐمﮐم ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺷﮭری
ﻓرھﻧﮓﭘروردرﺗﻣدن اﺳﻼﻣﯽ ﮔردﯾد .ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﮐﮫ ﺑﮫﻋﻧوان ﯾﮑﯽ ازﭼﮭﺎر رﺑﻊ ﺧراﺳﺎن ﺑزرگ )در ﮐﻧﺎر
ھرات ،ﻣرو و ﻧﯾﺷﺎﺑور( ،ﺑﺳﯾﺎری از ﺑزرﮔﺎن ادب و ﺗﺎرﯾﺦ و ﻋرﻓﺎن و ﺳﯾﺎﺳت از اﯾن ﺷﮭر ﺑرﺧﺎﺳﺗﻧد.
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زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺳﻠطﺎن ﺣﺳﯾن ﺑﺎﯾﻘرا در آن دﯾﺎر ﺣﮑوﻣت ﻣﯾﮑرد در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺧﯾرآﺑﺎد ،ﺣوﻣﮫ ﺷﮭر ﺷﮑوھﻣﻧد ﺑﻠﺦ ﻗﺑر
ﻣطﮭر ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ک( ﮐﺷف ﮔردﯾد .ﺑﺎﯾﻘرا در آن ﻣﺣل روﺿﮫ ﺑزرگ و ﭘر ﺟﻼﻟﯽ اﻋﻣﺎر ﮐرد و ﻧﺎم آن
ﻣﺣل را )ﻣزار ﺷرﯾف(ﮔذاﺷت .ﺳﭘس ﻣرﮐز ﺣﮑﻣرواﯾﯽ ﮐﺷور را ﺑداﻧﺟﺎ اﻧﺗﻘﺎل داد .از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﺑﻌد ﻣزار
ﺷرﯾف ﺑﮫ ﺟﺎی ﺷﮭر ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺑزرگ ﺑﻠﺦ ﺑﺣﯾث ﻣرﮐز ﺷﮭر و ﻣﺣل ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﺷﺎھﺎن ﺧراﺳﺎن دوره اﺳﻼﻣﯽ
ﻗرار ﮔرﻓت .ﺗﺟﻠﯾل از ﻣﯾﻠﮫ ھﺎی ﻧوروزی ﻧﯾز از ﺷﮭر ﺑﻠﺦ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﮫ ﻣزار ﺷرﯾف اﻧﺗﻘﺎل ﯾﺎﻓت و در آﻧﺟﺎ
ﺑرﮔزار ﮔردﯾد .ﺗﺎ اﮐﻧون ﻣردﻣﺎن وﻻﯾت ﺑﻠﺦ ﭼﮭل روز ﻣﯾﻠﮫ ﻧوروز و ﮔل ﺳرخ را در ﺷﮭر ﻣزار ﺷرﯾف در
ﭘﺎی ﻣرﻗد ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ک( در ﺑﯾن ﻻﻟﮫ زارھﺎ ،ﮔل زارھﺎ و ﻻﻟﮫ ھﺎی ﺻﺣراﯾﯽ ﻣزار ﺷرﯾف ﺗﺟﻠﯾل ﻣﯽ
ﻧﻣﺎﯾﻧد .درﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﻣردﻣﺎن ﺷﮭر ﭼﮭل روز اول ﺳﺎل را در ﭘﺎی ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣوﻗت ﺧرﻗﮫ ﻣﺑﺎرک ﻣﯾﻠﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
ﺧرﻗﮫ ﻣﺑﺎرک ھﻣﺎن ﺧرﻗﮫ ﭘﺎک ﺣﺿرت رﺳول ﷲ )ص( اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اوﯾس ﻗرﻧﯽ رﺳﯾده ﺑود و در ﺑﻐداد ﻣﺣﻔوظ
ﺑود .اﻣﯾر ﺗﯾﻣور ﺣﯾن ﻓﺗوﺣﺎت ﺟﮭﺎﻧﮕﯾراﻧﮫ ﺧود آن را از ﺑﻐداد ﺑﮫ ﺳﻣرﻗﻧد آورد .ﺑﻌد ھﺎ ﺧرﻗﮫ ﻣﺑﺎرک از
ﺳﻣرﻗﻧد ﺑﮫ ﻓﯾض آﺑﺎد ﺑدﺧﺷﺎن اﻧﺗﻘﺎل داده ﺷد .ﺑﺎﻻﺧره اﺣﻣد ﺷﺎه دراﻧﯽ ﺧرﻗﮫ ﻣﺑﺎرک را از ﺑدﺧﺷﺎن ﺑﮫ ﻗﻧدھﺎر
آورد.
ﺟﺎن ﻣطﻠب اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺣﯾن اﻧﺗﻘﺎل ﺧرﻗﮫ ﻣﺑﺎرک از ﺑدﺧﺷﺎن ﺑﮫ ﻗﻧدھﺎر ﺑﮫ ﻣدت ﭼﮭل روز در ﮐﺎﺑل ﻣﺎﻧد و
ﺳﭘس ﺑﮫ ﻗﻧدھﺎر اﻧﺗﻘﺎل ﯾﺎﻓت .درﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﺧرﻗﮫ ﻣﺑﺎرک در ﮐﺎﺑل ﻧﮕﮭداری ﺷده ﺑود ﻣردم ﮐﺎﺑل آن ﻣﺣل را ﺑﻧﺎم
ﭘﺎﯾﮕﺎه )ﺳﺧﯽ( ﯾﺎد ﮐردﻧد و ﺑﮫ ﭘﯾروی از ﻣﯾﻠﮫ ﻧوروزی ﮔل ﺳرخ ﻣزار ﺷرﯾف در آن ﻣﺣل ﯾﻌﻧﯽ داﻣﻧﮫ ﮐوه آﺳﮫ
ﻣﺎﯾﯽ و ﺷﯾردروازه ﮐﮫ اﻣروز ﺑﻧﺎم ﮐوه ﺳﺧﯽ ﻣﻌروف اﺳت ،ﻣﯾﻠﮫ ﮔل ﺳرخ را ﺟﺷن ﻣﯾﮕﯾرﻧد .در آن ﻣﺣل ﭼﮭل
روز ﺗوغ ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ک( ﺑﻣﺎﻧﻧد َﺟﻧدَ ه ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ک( درﻣزار ﺷرﯾف دراھﺗزاز ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .ﺑﻌد از ﭼﮭل
روز ﺗوغ ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ک( در ﮐﺎﺑل ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ َﺟﻧدَ ه ﺣﺿرت ﻋﻠﯽ )ک( در ﻣزار ﺷﺎه وﻻﯾت ﻣﺂب دوﺑﺎره
ﭘﺎﺋﯾن ﻣﯾﺷوﻧد و ﻣﯾﻠﮫ ﮔل ﺳرخ در ھردو ﺷﮭر ﺗﺎرﯾﺧﯽ رﺳﻣﺄ ﺧﺎﺗﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
ﭼون اﺑوﻣﺳﻠم ﻣروزی در رﻣﺿﺎن ﺳﺎل  ١٢٩ﺑراﺑر ﺑﮭﺎر ﺳﺎل  ١٢۶ﺧورﺷﯾدی ،ﺑﮫ طرﻓداری ﺧﺎﻧدان ﻧﺑوت از
روﺳﺗﺎی ﺳﻔﯾد ﻣرو ،ﻗﯾﺎم ﻧﻣوده و ﺑﺎ ﮐﺎرﮔزاران ﺑﻧﯾﺎﻣﯾﮫ ﺟﻧﮕﯾد ،ﻣرﺗب ﭘﯾش ﻣﯾرﻓت و ﭼون ﺑﻧﯾﺎﻣﯾﮫ داﺷﺗﻧد
ﻣﯾﺷﮑﺳﺗﻧد ،او ﺑﮫ ﺟﻌﻔر ﺻﺎدق ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد ﮐﮫ اﮔر ﺻﺎدق ﺑﮫ ﻣﺳﻧد ﺧﻼﻓت راﻏب ﺑﺎﺷد ،اﺑوﻣﺳﻠم ﻣﯾﺗواﻧد ﺷراﯾط
آن را ﺑراﯾش ﻣﮭﯾﺎ ﮐﻧد.
ﺟﻌﻔر ﺻﺎدق در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔت» :ﮐﮫ از ﻣﺎ ھرﮐس ﺧروج ﮐرده ،ﺑﮫ درﺟ ٔﮫ ﺷﮭﺎدت رﺳﯾده ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺎ را ﺑﮫ
ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ و ﺧﻼﻓت رﻏﺑﺗﯽ ﻧﯾﺳت ،و ﺑﮫ ﭘﯾﮏ ﻓرﻣودﻧد ﺑﮫ اﺑوﻣﺳﻠم ﺑﮕو اﮔر ﻣﯾﺧواھد در اﯾن ﺧﺎﻧدان ﺧدﻣت
ﺑرد،
آورد ،ﮐﺎﻟﺑد ﻣﺑﺎرک ﺟد ﺑزرﮔوارم را ﮐﮫ در ﺻﻧدوﻗﯽ در ﻧﺟف اﺷرف ﻣدﻓون اﺳت ،ﺑﮫ ﺑﻠﺦ َ
ﺷﺎﯾﺳﺗﮭﺎی ﺑﮭﺟﺎ َ
ﺗﺎ ﭘس از آن ﮐﮫ ﻓﺗﻧ ٔﮫ ﺑﻧﯾﺎﻣﯾﮫ ﻓروﻧﺷﯾﻧد و دوﻟﺗﺷﺎن وراﻓ َﺗد ،ﺑﮫ ﻣدﯾﻧ ٔﮫ ﺑرده ﺷود ،و ﻣﻘﺻود ﺣﺿرت اﯾن ﺑود ﮐﮫ
اﮔر ﺟﻧﮓ ﺑﮫ درازا ﮐﺷد و ﺑرﺧﯽ ﺷﮭرھﺎ دﺳﺗﺑﮭدﺳت ﺑﮕردد ،ﭘﯾﮑرﻣطﮭرازدﺳﺗﺑرد ﺑﻧﯾﺎﻣﯾﮫ ﻣﺣﻔوظ ﺑﺎﺷد و در
ﺟﺎی دور اﻣﻧﯽ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود«.
ﭼون اﯾن دﺳﺗور ﺑﮫ اﺑوﻣﺳﻠم رﺳﯾد ،ﺑﮫ ﻋﯾﺎران ﮐﺎرآزﻣودھﺎش ﻓرﻣود ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر ﺑﺷﺗﺎﺑﻧد و اﯾﺷﺎن آن ﺻﻧدوق
را ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ از ﻧﺟف ﺑرداﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﺷﺗرﺑﮫ ﻣرو ﺷﺎھﺟﮭﺎن ﺑردﻧد و درﻣﺣﻠﯽ ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﮐوه ﻧور ﮔذاﺷﺗﮫ و از آﻧﺟﺎ ﺑﮫ
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ﮐﻠف آورده و ﺑﻌداً وارد ﺑﻠﺦ ﮐردﻧد ،و در آﺑﺎدی ﺧواﺟﮫ ﺧﯾران ﮐﮫ در ﺧﺎور ﺑﻠﺦ و ﺳﮫ ﻓرﺳﻧﮕﯾﺎش واﻗﻊ اﺳت-
ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘردﻧد ،و ﻟوﺣﯽ ﻧﯾز روﯾش ﻧﮭﺎدﻧد .ﺑﻌدھﺎ ﺑﮫ واﺳط ٔﮫ ﺳرﮔرﻣﯽ اﺑوﻣﺳﻠم ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ،و ﻗﻠﻌوﻗﻣﻊ
ﺑﻧﯾﺎﻣﯾﮫ و ﺳراﻧﺟﺎم دادن اﻣورﺧﻼﻓﺗﯽ در اﺑﺗدای دوﻟت ﺑﻧﯾﻌﺑﺎس و ﻗﺗل ﻧﺎﺑﮭﮭﻧﮕﺎﻣش ﻣوﺿوع اﻧﺗﻘﺎل ﺟﺳد ﯾﺎ اظﮭﺎر
واﻋﻼن ﺟﺎی دﻓن در ﺑﻠﺦ ﻣﻣﮑن ﻧﺷد ،و ﻣدﻓن ﭘﻧﮭﺎن ﺑود .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در زﻣﺎن ھﺎروﻧﺎﻟرﺷﯾد طﺑق ﮔﻔﺗ ٔﮫ ﭘﯾرﻣﻌﻣر
ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺎرون اظﮭﺎر داﺷت ،ﻣﻌﻠوم ﺷد ﮐﮫ ﺟﺳد در ﻧﺟف ﻣدﻓون ﺑوده ،ھﺎرون ﺑﺎرﮔﺎھﯽ در آﻧﺟﺎ ﺳﺎﺧت و ﻣردم
ﻣﺗوﺟﮫ ﺑداﻧﺟﺎ ﮔردﯾدﻧد ،از اﯾن رو ﻧﺎم ﺑﻠﺦ ظﮭوری ﻧﯾﺎﻓت ،و آن روﯾداد ﻓراﻣوش ﺷد .در زﻣﺎن ﺳﻠطﺎن ﺳﻧﺟر
ﻓرزﻧد ﻣﻠﮑﺷﺎه ﺳﻠﺟوﻗﯽ ﮐﮫ از  ۴٩۶/۶٧ﺗﺎ  ۵٠۶/٧ﺧورﺷﯾدی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐرد ،در ﺳﺎل  ۵١۴/١۵ﺧورﺷﯾدی،
دردﻓﺗر ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺑوﻣﺳﻠم ،ﻣطﺎﻟﺑﯽ در اﯾن ﺑﺎره ﯾﺎﻓت ﺷد ،ازﺟﻣﻠﮫ ﻣوﺿوع درﺧواﺳﺗﻧﺎﻣﮭﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺎب ﺑرای
ﺟﻌﻔر ﺻﺎدق ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده و ﺟواب ﺻﺎدق ﺑﮫ دﺳت آﻣد ،و ﺟﺎﺑﮭﺟﺎﯾﯽ ﺑدن و ﺧﺎﮐﺳﭘﺎری در ده ﺧواﺟﮫ ﺧﯾران را
ﻓﮭﻣﯾدﻧد؛ از طرﻓﯽ ﭼﮭﺎرﺻد ﻧﻔر از ﺳﺎدات و ﺑزرﮔﺎن ﺑﻠﺦ در ﯾﮏ ﺷب ﺣﺿرت را در ﻧزدﯾﮑﯽ روﺳﺗﺎی ﺧﯾران
ﺧواب دﯾده ،ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﮭﺎش اﯾﺳﺗﺎدھﺑود و ﻣﯾﻔرﻣود ﺳﺎﻟﮭﺎ اﺳت ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷﯾم وﮐﺳﯽ آﮔﺎھﯽ ﻧدارد ،ﺑﺎﯾد
ﺑﮫ ﺷﺎه اطﻼع دھﯾد ﮐﮫ ﮔور ﻣﺎ را ظﺎھر ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻣردم ﺑﮫ زﯾﺎرﺗﻣﺎن ﺑﯾﺎﯾﻧد.
ﭘس از ﭘﯾداﯾش دﻓﺗر اﺑوﻣﺳﻠم و ﮐﺷف ﺧواب ﺑزرﮔﺎن ،ﺳﻠطﺎن ﺳﻧﺟر ازﻣرو ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺧود ﺑﮫ اﻣﯾر ﻗﻣﺎج ،واﻟﯽ
ﮐﺎود ،او ﻧﯾزﺑﺎ وﺟود ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑرﺧﯽ داﻧﺎﯾﺎن ﺑﻠﺦ واﻧﮑﺎر وﺟود
ﺑﻠﺦ ،دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﻣوﺿوع را ﺑﭘژو َھد و ﮐﻧﺞ َ
ﻧﺳﺎ در آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻗرﯾ ٔﮫ ﺧﯾران آﻣده و در روی ﭘﺷﺗﮭﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺗل ﻋﻠﯽ ﻣﻌروف ﺑود ،ﺷروع ﺑﮫ ﮐﺎوش ﮐردﻧد.
ﭘس ازاﻧدﮐﯽ ﮐﻧدوﮐﺎو ﺑﮫ ﮔﻧﺑد ﮐوﭼﮑﯽ ﺑﺎ درﯾﭼ ٔﮫ ﭘوﻻدﯾن و ﻗﻔل ﻧﻘره ﺑرﺧوردﻧد و ﺧﯾﻠﯽ ﺷﺎدﻣﺎن ﺷدﻧد ،و ﺑﺎ
ﺟﻣﻌﯾت ﻋﻠﻣﺎ ﮔﺷودﻧدش و ﺗوی ﺣﺟره رﻓﺗﻧد ،ﺻﻧدوﻗﯽ ﭘوﻻدﯾن دﯾدﻧد ﮐﮫ روﯾش ﻗرآﻧﯽ ﺑﮫ ﺧط ﮐوﻓﯽ ﺑر ﭘوﺳت
آھو ھﻣراه ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾری ﺑزرگ و ﺳﻧﮕﯽ ﺑود و ﺑر ﺳﻧﮓ ﻧوﺷﺗﮭﺑودﻧد« :ھذا ﻗﺑر وﻟﯽ ﷲ ﻋﻠﯽ اﺳدﷲ .ﺳﭘس
ﺻﻧدوق را ﺑﺎز ﮐردﻧد ،ﺑدن ﻋﻠﯽ را دﯾدﻧد ﺗروﺗﺎزه ،ﺣﺗﯽ ﻧﺎﺧﻧﮭﺎ و ﻣوﯾﮭﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺻﺣﯾﺢ و آﺛﺎر زﺧم ﻧﯾز ﺑرﭘﯾﺷﺎﻧﯽ
ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺑود .ﺑرﺧﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺎھده و زﯾﺎرﺗش ﮐردﻧد ازھوش رﻓﺗﻧد.
ﻣردم از اﯾن ﻗﺿﯾﮫ ﻣﮭم ﻏرﯾو و ﻓرﯾﺎد ﺗﮑﺑﯾر و ﺷﺎدی ﺑﻠﻧد ﻧﻣودﻧد و ﻧذرھﺎ و ﻧﯾﺎزھﺎ ﺗﻘدﯾم ﮐردﻧد و ﭼون ﺧﺑر ﺑﮫ
ﺳﻠطﺎن ﺳﻧﺟر رﺳﯾد او ﻧﯾز ﺑرای ﻋﺗﺑﮭﺑوﺳﯽ ﺣرﮐت ﮐرد و ﭘﻧﺟﺎه ھزاردﯾﻧﺎر زرﺳرخ ﭘﯾﺷﮑش آﻧﺟﺎ وﺧﺎدﻣﺎﻧش
ﻧﻣود .وی ﺧواﺳت ﺻﻧدوق را ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ﻣرو ﺑرد و آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘﺎرد و ﺑﺎرﮔﺎھﯽ ﺑﺳﺎزد ،وﻟﯽ داﻧﺎﯾﺎن و ھﻣ ٔﮫ
ﻣردم ﺟ ّد ًا ﻣﺎﻧﻊ ﺷده و درﺧواﺳﺗﻧد درھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺑﻣﺎﻧد .اوھم از ﺗﺻﻣﯾﻣش ﻣﻧﺻرف ﺷد و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﮐوﭼﮑﯽ ﺧﺷﺗﯽ
در آﻧﺟﺎ ﻧﻣوده ﺗﺻﻣﯾم داﺷت ﺑﺎرﮔﺎه ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﺷﮑوھﯽ ﺑراﯾش ﺑﺳﺎزد ،وﻟﯽ ﺑﮫ واﺳط ٔﮫ ﮔرﻓﺗﺎری ﺑﮫ ﺟﻧﮓ و اﺳﺎرت
در دﺳت ﻏزان و ﮐدورت ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺗواﻧﺳت و در ﺳﺎل  ٣۶/۵٣۵ﺧورﺷﯾدی درﮔذﺷت.
در زﻣﺎن ﭼﻧﮕﯾزﺧﺎن ﮐﮫ در ھﻣ ٔﮫ ﺷﮭرھﺎﮐﺷﺗﺎر و ﺗﺎراج زﯾﺎدی ﮐردﻧد و ﺑﮫ اﻣﺎﮐن ﻣذھﺑﯽ ﺗوھﯾﻧﮭﺎ وارد آوردﻧد و
ﺣرﻣﺗﮭﺎ ﺷﮑﺳﺗﻧد ،ﻣردم ﺑﻠﺦ را ھم ﮐﺷﺗﺎر ﺟﻣﻌﯽ ﻧﻣودﻧد .ﺑﻌﺿﯽ ازاھﺎﻟﯽ آﻧﺟﺎ ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﺗوھﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺣل دﻓن
ﻋﻠﯽ وارد ﻧﺷود ،ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳﻧﺟر را وﯾران ﻧﻣوده و آﺛﺎر و ﻧﺷﺎھﮭﺎ را از ﻣﯾﺎن ﺑردﻧد و آن ﻣﮑﺎن را ﺑﮫ ﻧﺎم
ﭘﯾﺷﯾﻧش ،ﺗل ﻋﻠﯽ ﯾﺎد ﻣﯾﮑردﻧد و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﺎزﻧﺎﻣش ﻣﺣو ﺷد ،و ﺷﮭر ﺑﻠﺦ ھم ﺑﻌداً روی آﺑﺎدی ﻧدﯾد.
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ﺳﺎل  ٨۵٩/۶٠ه .ش طﺑق آﻧﭼﮫ در ﺣﺑﯾﺑﺎﻟﺳﯾر و روﺿﺔاﻟﺻﻔﺎ ﻧﯾز ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ،ھﻧﮕﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺳﻠطﺎن ﺣﺳﯾن
ﺑﺎﯾﻘرا ﮐﮫ اﻣﯾرﺑﺎﯾﻘرا ﺑرادرش ﺣﮑوﻣت ﺑﻠﺦ را داﺷت ،ﺷﻣﺳﺎﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ازﻧوادﮔﺎن ﺑﺎﯾزﯾد ﺑﺳطﺎﻣﯽ از ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧ ٔﮫ
ﻣﻠﺗﺎن ھﻧد ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑدﺳت آورد ﮐﮫ زﻣﺎن ﺳﻠطﺎن ﺳﻧﺟر ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده و ﻣﺎﺟرای ﻣدﻓن ﻋﻠﯽ را ﻧﯾز ﺷرح داده ﺑود.
ﺷﻣس اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑﮫ ﻣﯾرزا ﺑﺎﯾﻘرا اراﯾﮭﺎش داد و او ﻣِﮭﺎن را ﮔرد آورد .او ﺑﺎ ﺣﺿورﺷﺎن آﻏﺎز ﺑﮫ ﮐﺎوﯾدن
ﮐردﻧد ﺗﺎ آن ﮐﮫ درھﻣﺎن ﺗل آﺛﺎر را دﯾدﻧد و ﺳﭘس ﺳﻧﮓ ﻗﺑرﻧﻣﺎﯾﺎن ﺷد ﮐﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود :ھذا ﻗﺑر اﺳد ﷲ اﻟﻐﺎﻟب اخ
رﺳول ﷲ ﻋﻠﯽ وﻟﯽ ﷲ و ﻓرﯾﺎد و ﻏرﯾو ﺷﺎدی ﻣردم ﺑﻠﻧد ﺷد.

ﻣﯾرزا ﺑﺎﯾﻘرا ﺧدﻣت ﺳﻠطﺎن ﺣﺳﯾن ﭘﯾﮑﯽ ﻓرﺳﺗﺎد .ﺳﻠطﺎن ﻧﯾز وزﯾر ﺧود اﻣﯾر ﻋﻠﯾﺷﯾر را ﺑرای ﭘژوھﯾدن ﻓرﺳﺗﺎد
واو ﭘس از زﯾﺎرت آن ﻣﮑﺎن و ﺑرﮔﺷﺗش ﺑﮫ ھرات ﻣوﺿوع را ﺗﺎﯾﯾد ﻧﻣود و ﺳﻠطﺎن ﺣﺳﯾن ﺑﮫ زﯾﺎرت آﻧﺟﺎ
ﺣرﮐت ﮐرد و ﻏﻠﺗﺎﻧﻐﻠﺗﺎن و ﺑﺎﮔرﯾﮭوزاری ﺑرای زﯾﺎرت آﻣد و اﺷﻌﺎری ﮐﮫ ﺳرودھﺑود ،ﺧواﻧد:
ﺑر درت آﻣد ﮔدای ﺑﯾﻧوا ﺳﻠطﺎن ﺣﺳﯾن
رﺣم ﮐن ﺑر ﺣﺎل اﯾن ﻣﺷﺗﺎق ای ﺷﺎه ﮐرام
و ﺑﯾﻣﺎری ﺑﺎد ُﮐﻧﺟش ﺑرطرف ﺷد ،ﺳﭘس ﺧواﺳت ﺻﻧدوق را ﺑﮫ ھرات ﺑرد وﻟﯽ اﺳﺗﺧﺎره ﻣواﻓﻘت ﻧﮑرد و داﻧﺎﯾﺎن
ھم ﻧﻘل آن را ﺗوھﯾن و ﺣرﻣﺗﺷﮑﻧﯽ داﻧﺳﺗﮫ ،اﺟﺎزه ﻧدادﻧد .در ﭘﯽ آن ﺳﻠطﺎن ﺣﺳﯾن آﻏﺎز ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗن ﮔﻧﺑد و
ﺑﺎرﮔﺎھﯽ در آﻧﺟﺎ ﮐرد ،و اﺑﺗدای وﺿﻊ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﮐﻧوﻧﯽ را او اﻧﺟﺎم داد .او ﺑرای آﺑﺎداﻧﯽ آﻧﺟﺎ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐرد
و ﺑﺎزاری درﺳت ﮐرد و ﺻد ﺧﺎﻧوارازﻣِﮭﺎن ھرات را ﺑداﻧﺟﺎ ﻓرﺳﺗﺎد ،و ﺟوﯾﯽ از رودﺧﺎﻧ ٔﮫ ﺑﻠﺦ ﺟدا ﺳﺎﺧﺗﮫ و
ﺑداﻧﺟﺎ آورد ﮐﮫ ﻧﮭر ﺷﺎھﯾﻧﺎﻣﯾد و آن را وﻗف ﺑر روﺿ ٔﮫ ﻓرﺧﻧده ﻧﻣود و ﺗوﻟﯾت و ﺳرﭘرﺳﺗﯽ را ﺑﮫ ﺳﯾد ﺗﺎﺟﺎﻟدﯾن
اﻧدﺧوﺋﯽ واﮔذار ﮐرد ،وﻧﮭر ﺧﺿرآﺑﺎد ھم ﮐﮫ ﺳﻠطﺎن ﺳﻧﺟر وﻗف ﮐردھﺑود و ﭘس از آن از ﺑﯾن رﻓﺗﮭﺑود را
ﺑﺎزﮐﻧده و آب آورد .ﻣردم ﻧﯾز از اطراف ﺑداﻧﺟﺎ روی آورده وﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﮭﺎی زﯾﺎدی ﺳﺎﺧﺗﻧد و ﺷﮭر ﺑزرﮔﯽ ﺷد و
ﺑﮫ ﻣزار ﺷرﯾف ﻣﺷﮭور ﮔردﯾد.
ﺳﭘس ﻧﯾز ﺷﺎھﺎن ﺗﻌﻣﯾرات و ﻣوﻗوﻓﺎﺗﯽ ﮐردﻧد ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻋﺑداﻟﻣؤﻣن ﺧﺎن ﺑن ﻋﺑدﷲ ﺧﺎن ازﺑﮏ ﯾﺎزدھﻣﯾن اﻣﯾر
ﺷﯾﺑﺎﻧﯽ ،ﮔﻧﺑدی ﺳﺎﺧت .وﻟﯽ ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑن ﺟﺎﻧﯽ ﺧﺎن دوﻣﯾن اﻣﯾر دودﻣﺎن ﺟﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣدوداً از  ١٠١۴ﺗﺎ ١٠١٧
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐردﻧد ،آراﯾﺷﮭﺎﯾﯽ در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﮭﺎ و داﺧل روﺿﮫ و ﻧﯾز ﺑﺎﻏﮭﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺗﻧد .در زﻣﺎن ﻣﺣﻣد ﻣﻘﯾم ﺧﺎن ﺑن
ﺳﺑﺣﺎﻧﻘﻠﯽ ﺧﺎﻧﺣﺎﮐم ﺑﻠﺦ -زﻣﯾﻧﻠرزھﯽ رخ داد و ﮔﻧﺑد واﭘﺎﺷﯾد و او ﺑﺎز ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﮐﻧوﻧﯾﺎش درﺳت ﮐرد.
ﮐﺎﺷﯾﮑﺎرﯾﺎش ﻧﯾز ازﺳﺎل  ١٢٨٧در زﻣﺎن ﺣﮑوﻣت اﻣﯾرﻋﻠم ﺧﺎن ﺑﮫ دﺳت اﺳﺗﺎد ﺳﻣﯾﻊ ﺳﻣرﻗﻧدی آﻏﺎز ﺷد ،و
اﻣﯾر ﺑﮫ ﮔوﻧﮭﯽ ﮐﮫ آﻣده ،ﻣﯾﻧوﯾﺳﻧد ،ﺷﯾﻌﮫ ﺑوده و ﺗﺎرﯾﺧش را ﻧﯾز ﻧوﺷﺗﮫ و ﻣﺎدھﺗﺎرﯾﺦ در ﺷﻌر آﺧر و اﯾن اﺳت:
ﻋﻠم ﻏﻼم ﻋﻠﯽ ھﺳت ﻣﺑدأ ﺗﺎرﯾﺦ
وﻟﯽ ﺑﮑش »دل« از او زاﻧﮑﮫ دل ﺑﮫ ﺟﺎﻧﺎن داد
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ﻋﺑﺎرت »ﻋﻠم ﻏﻼم ﻋﻠﯽ« در ﺷﻣﺎر اﺑﺟد ١٣٢١ ،ﻣﯾﺑﺎﺷد ،و »دل« ﮐﮫ  ٣۴اﺳت ﺑﺎﯾد ازش ﮐم ﺷود ﺑراﺑر
 ١٢٨٧ﻣﯾﺷود .اﻣﯾرﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن ﻧﯾز ﺗﻌﻣﯾراﺗﯽ در آن ﻧﻣود و ﺑﺎ ﺧود ﻧذ ﮐرده ﺑود ﮐﮫ اﮔر ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑش
رﺳد ،ﻧﺷﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و رﺳﻣﯽ ﺧود را ﺷﮑل ﻣﺳﺟد و روﺿ ٔﮫ ﺧﺟﺳﺗﮫ ﺑﮕزﯾﻧد ،و درﭘس ﻧﯾز ﮐﮫ ﺑﮫ زﯾﺎرت رﻓت،
زﯾﺎرت ﻧﺎﻣ ٔﮫ ﻣﻔﺻﻠﯽ ﺧواﻧد و دﺳﺗور داد ھﻣﺎن را روی دو ﺗﺧﺗﮫ ﻣس ﺗراﺷﯾدﻧد و ﺟﻠو درب ورودی ﻧﺻب
ﮐردﻧد ﮐﮫ اﮐﻧون ﻧﯾز در آﻧﺟﺎ ھﺳت.
ﻣﺣﻣد ظﺎھرﺷﺎه ﭘﺎدﺷﺎه اﺧﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾزﺳﺎل  ١٣١٩ﻧوﺳﺎزی ھﺎ و ﺗزﯾﯾﻧﺎﺗﯽ در اﯾوان ورودی و دﯾﮕر ﺑﺧش
ھﺎ اﻧﺟﺎم داد.
ﮐﻼً ھﻣ ٔﮫ ﺷﺎھﺎن و ﻣﯾران و ھﻣ ٔﮫ ﻣردم اﻓﻐﺎن ﺗﺎ ﮐﻧون ﻧﺳﺑت ﺑدان ﻣﮑﺎن اﺑراز ﻋﻼﻗﮫ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﮐرده اﻧد ،ﭼﻧﺎن ﮐﮫ
ﺣﺎج ﻣﻼ ﻋﻠﯽ ﮔﻧﺎﺑﺎدی ﻧورﻋﻠﯾﺷﺎه ﺛﺎﻧﯽ ﭘس ازﻣﺳﺎﻓرت و ﮔردش ھﻔت ﺳﺎﻟﮫ اش ﮐﮫ ﻣدﺗﯽ ھم درآن ﺟﺎ ﺑﮫ ﺳر
ﺑرده ﺑود ،ﻧﻘل ﮐرده ﮐﮫ زﻧﺎن ﺗرﮐﻣن ازﭘﯾراﻣون ﺑﭼﮭﮭﺎی ﺑﯾﻣﺎرﺷﺎن را ﺑر ﭘﺷت ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑرای زﯾﺎرت و طواف
ﻣﯽ آﻣدﻧد وﻣﯾﮕﻔﺗﻧد :ﺳﺧﯽ ﺷﺎه ﻣردان اوﻗﻠﯾم ﺷﻔﺎ وردی ﯾﻌﻧﯽ ای ﺳﺧﯽ ﺷﺎه ﻣردان! ﻓرزﻧدم ﺷﻔﺎ ده! و اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺷﻔﺎ
ھم داده ﻣﯽ ﺷد.
ﺟﺎﻣﯾﺷﺎﻋر ﻧﺎﻣﯽ اﯾن ﺧطﮫ دو ﺑﯾﺗﯽ را در وﺻف اﯾن ﺑﺎرﮔﺎه ﺳروده اﺳت ﮐﮫ اﯾن دو ﺑﯾﺗﯽ در ﺑﺳﯾﺎری از رواق
ھﺎی اﯾن ﺑﺎرﮔﺎه ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽﺧورد:
ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻣرﺗﺿﯽ ﻋﻠﯽ در ﻧﺟف اﺳت
در ﺑﻠﺦ ﺑﯾﺎ ،ﺑﺑﯾن ﭼﮫ ﺑﯾت اﻟﺷرف اﺳت
ﺟﺎﻣﯽ ﻧﮫ ﻋدن ﮔوی ،ﻧﮫ ﺑﯾن اﻟﺟﺑﻠﯾن
ﺧورﺷﯾد ﯾﮑﯽ و ﻧور او ھر طرف اﺳت.
درﮐﺗﺎب روﺿﮫ ﻣﺑﺎرﮐﻧوﺷﺗﮥﺳﻠطﺎن ﺳﻧﺟرآﻣده از اﺛر ﺗﺗﺑﻊ و ﺟﺳﺗﺟو ﮔﻧﺑدزﯾرﯾﻧرا ﭘﯾدا ﮐرده ﺑﺎﻻی آن ﮔﻧﺑددﯾﮕر
ﺑﻧﺎ ﮐرده ﮐﮫ آﻧﮭم ﺑﻣرور زﻣﺎن از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ ﺟﺳد ﻣﺑﺎرک در زﯾر ﮔﻧﺑد در ھﻣﯾن ﺟﻧﮕل ﺑود و
ﮐﺳﯽ اطﻼع ﻧداﺷت وﻗﺗﯾﮑﮫ ﺟﻧﺎب ﺣﺿرت ﺑﮭﺎ اﻟﺣق واﻟدﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮭﺎأﻟدﯾن ﺑﻼ ﮔردان ﻣﺷﮭور ﺑﮫ ﺷﺎه
ﻧﻘﺷﺑﻧدازﺑﺧﺎرا ﺑر آﻣده ،ﻋﺎزم ﺑﯾت ﷲ ﺷرﯾف ﺑودﻧد واز ﮐﻧﺎر ھﻣﯾن ﺟﻧﮕل ﻋﺑور ﻣﯾﮑردﻧد ،ﺷﺎه ﻧﻘﺷﺑﻧد ﻣﺗﺣﯾر
ﺷده ودر ﻋﺎﻟم ﻣراﻗﺑﮫ رﺟوع ﮐرده ﻓﮭﻣﯾد ﮐﮫ ذات ﻣﺑﺎرک ﺣﺿرت ﺷﺎه وﻻﯾت ﻣﺂب در اﯾﻧﺟﺎ ھﺳﺗﻧد.
درﻣزارﺷرﯾف طرف ﺟﻧوب روﺿﮫ ﻣﺑﺎرﮐﻣدرﺳﮫ ای ﺑﻧﺎم ﻣدرﺳﮫ ی ﺣﺿرت ﺑﮭﺎواﻟدﯾن و ﻗدم ﮔﺎھﺷﺎن ﺑود ﮐﮫ
ﺑﻌدآان ﻣدرﺳﮫ ﺗﺧرﯾب ﺷده اﮐﻧون ﺟﺎی ﻗدﻣﮕﺎھﺷﺎن را ﺗﺧﺗﮫ ﺳﻧﮓ ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ھﻧوز ھم ﻣوﺟود اﺳت .ﺑﮫ
رواﯾت دﯾﮕر ،ﺣﺿرت ﻣوﻻﻧﺎ ﻧوراﻟدﯾن ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﻣﺗﺧﻠص ﺑﮫ ﺟﺎﻣﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﻟرﺣﻣﮫ اﯾن ﻣوﺿوع را ﮐﺷف
ﮐردھو از راه ﻣدرﺳﮫ ﺧواﺟﮫ ﺧﯾران داﺧل ﮔﻧﺑدزﯾر زﻣﯾﻧﯽ ﺷده و ﺟﺳد ﻣﺑﺎرک ﺣﺿرت ﺷﺎه وﻻﯾت ﻣﺂب را
زﯾﺎرت ﮐرده اﺳت .ﭘس از ان اﯾن ﺧﺑر ﺑﮫ ﺳﻠطﺎن ﺣﺳﯾن ﻣﯾرزا رﺳﯾده و وی ﺑﮫ ھﻣراه اﻣﯾر ﻋﻠﯽ ﺷﯾر ﻧواﯾﯽ
وزﯾر روﺷن ﺿﻣﯾر ﺧود ﺑﺎ دﯾﮕر وزرآ و ﺗﻌدادی ﻟﺷﮑر ﺑﮫ زﯾﺎرت ﺣﺿرت ﺷﺎه اوﻟﯾﺎ ﺷﺗﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﻣﯾﮕوﯾﻧد
ﻣوﻻﻧﺎ ﺟﺎﻣﯾﺳﻠطﺎن ﺣﺳﯾن ﻣﯾرزا و اﻣﯾرﻋﻠﯽ ﺷﯾر ﻧواﯾﯽ و ﭼﻧد ﻧﻔر دﯾﮕر را ازﻧزدﯾﮑﺎن ﺳﻠطﺎن ،ﺑﮫ ﮔﻧﺑد زﯾرﯾن
رﻓﺗﮫ اﻧد و ﺟﺳد ﻣﺑﺎرک را زﯾﺎرت ﮐرده اﻧد .ﺑﻌد از اﯾن ﺳﻠطﺎن ﺣﺳﯾن ﻣﯾرزا ﺗﻣﺎم ﻣﮭﻧدﺳﯾن و ﻣﻌﻣﺎران زﺑر
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دﺳت از ھرات ،ﺳﻣر ﻗﻧد ،ﺑﺧﺎرا ،ﺑﻠﺦ و ﻏﯾره را ﺧواﺳﺗﮫ ﺗﻌﻣﯾر ﻣوﺟودروﺿﮥﻣﺑﺎرﮐرا ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .درده ھﻔﺗﺎد
درزﻣﺎن ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟﻧرال دوﺳﺗم در ﺷﻣﺎﻟﭼﻧدﯾن ﺑﺎرﮐﺎر ﺗرﻣﯾم اﺳﺎﺳﯽ روﺿﮫ ﺷﺎه وﻻﯾﺗﻣﺂ ّب ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﭘﺎرک ھﺎ
وﺗﺷﻧﺎب ھﺎی ﻋﺻری ﺑﮫ ﺷﮑل ﮐﻧوﻧﯽ آن ﺗﮑﻣﯾل وﺑﺎزﺳﺎزی ﮔردﯾد وﺗﺎﺑﻠوی ﺑزرگ طﻼﯾﯽ ازﺟﺎﻧب وی ﺑﮫ
ﺑﺎرﮔﺎه ھدﯾﮫ ﮔردﯾد.

 -٣ﺑﺗﮭﺎی ﺑﺎﻣﯾﺎن

ﺑﻌد از ﻣﮭﺎﺟرت اﻗوام آرﯾﺎﺋﯽ در ﺣدود ٢٠٠٠ -٢٥٠٠ﺳﺎل ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ﻣﺳﯾﺢ ،آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﻣدﻧﯾت ،ﺳﺎﺧﺗن
ﺷﮭر ھﺎ ،دھﮑده ھﺎ ،راه ھﺎ ،ﺑﻧد ھﺎ ،ﻣﻌﺑد ھﺎ ،زراﻋت و ﻣﺎل داری ،ﭘﯾﺷﮫ وری و اﺳﺗﻔﺎده از اﺣﺟﺎر و ﻓﻠزات
ﭘرداﺧﺗﻧد .ﺟﮭت ﺗﺄﻣﯾن اﻣﻧﯾت داﺧﻠﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ درﺑراﺑرﻣﮭﺎﺟﻣﯾن ﺑﯾروﻧﯽ دوﻟت و اﻧﺳﺗﯾﺗﯾوت ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﻧرا
اﯾﺟﺎد ﮐردﻧد .اﻣﭘراطوری ھﺎی ﺑزرﮔﯽ ﺳﺎﺧﺗﻧد ،ﺑﮫ اﯾﺟﺎد رﺳم اﻟﺧط ﭘرداﺧﺗﻧد و ادﯾﺎﻧﯽ ﺑوﺟود آوردﻧد.
ﻓﯾﻠﺳوف و داﻧﺷﻣﻧد ﺑزرگ ،زردﺷت ﺗﺑﻠﯾﻎ ﯾﮑﺗﺎ ﭘرﺳﺗﯽ را از ﺷﮭر ﺑﺎﮐﺗرازارﯾﺎﺳﭘﮫ )ﺑﻠﺦ(آﻏﺎزوﮐﻧﺷﮑﺎی ﺑزرگ
ﻣراﮐز ﺑزرگ دﯾن ﺑوداﺋﯽ را در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ و ﺟود آورده ﺑﮫ اﻋﻣﺎرﺑت ھﺎی ﺑزرگ و ﮐﻣﭘﻠﮑس
ﺑوداﺋﯽ ﺑﺎﻣﯾﺎن ﭘرداﺧت .ﻣوﺻوف دﯾن ﺑوداﺋﯽ را در ﺗﻣﺎم اﻣﭘراطوری ﺧود ودر ﮐﺷور ھﺎی ھﻣﺟوار ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ
ھﻧد و ﭼﯾن ﺗوﺳﻌﮫ داد .اﻟﺑﺗﮫ ﺑﻌد ھﺎ ﺳﻠطﺎن ﺷﮭﺎب اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﻏوری دﯾن اﺳﻼم را در ھﻧد ﭘﺧش ﻧﻣود.
ازﺑﺎﻣﯾﺎن در آﺛﺎر ﮐﮭن ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺎی ﻓﺎن -ﯾﺎﻧﮓ ،ﻓﺎن ﯾن ،ﻓﺎن ﯾن ﺗﺎ و درﻣﻧﺎﺑﻊ آرﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﻣﯾﮑﺎن ،ﭘﺎﻣﯾﺎن
وﺑﺎﻣﯾﺎن ﯾﺎد ﺷده اﺳت .ﺑﺎﻣﯾﺎن درﻣﺳﯾر ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﻣﮭم راه اﺑرﯾﺷم ﻗرار داﺷت .ﮐﺎروان ھﺎی ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﮐﮫ
از آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﭘﮭﻧﺎورھﻧد ﻣﯽ رﻓﺗﻧد و ﺑﺎ ﺧود آھن و ﻣس ،ﮐﺎﻏذ و ﭼﯾﻧﯽ ﺑﺎب ،اﺑزارﺟﻧﮕﯽ و
اﺑرﯾﺷم را ﺑﮫ ﭘﯾﺷﺎور وﻻھور ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐردﻧد ،در ﺑﺎﻣﯾﺎن ﻣﺗوﻗف ﻣﯽ ﺷدﻧد .اﯾن ﮐﺎروان ھﺎ ﺑﺎر ﭼﯾزی ظرﯾف ﺗر
از اﺑرﯾﺷم را ﻧﯾز ﺑﺎ ﺧود داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ھﻧر و ﻓرھﻧﮓ ﺑود و درﻣﺳﯾر راه اﺑرﯾﺷم اﻧﺗﻘﺎل داده ﻣﯽ ﺷد.
ھﻣﺎن ﺑود ﮐﮫ دﯾری ﻧﮕذﺷت و ﺑﺎﻣﯾﺎن ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣراﮐز ﻣﮭم ﻓرھﻧﮓ ﮔرﯾﮏ و ﺑودﯾﮏ و ﮔﻧدھﺎرا در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ
ﻣﺑدل ﺷد ﮐﮫ ﺑت ھﺎی ﺑودا در زﻣرهء ﺷﺎھﮑﺎرھﺎی ﺑﯽ ھﻣﺗﺎی آن دوران ﺑود.
ﻣورﺧﯾن ﺑﮫ اﯾن ﻋﻘﯾده اﻧد ﮐﮫ ﻧﺧﺳت ﻣﺟﺳﻣﮫ ۵٣ﻣﺗری ٣۵ﻣﺗر ﺑودا و ﻣﻌﺎﺑد ،ﻧﯾﺎﯾﺷﮕﺎه ھﺎ و ﺗﺎﺳﯾﺳﺎﺗﮭﻣﺟوار آن
ھﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﻣﺟﺳﻣﮫء ﻧﺧﺳت درﻗرن اول ﻣﯾﻼدی دردوران زﻣﺎﻣداری ﮐﻧﺷﮑﺎی ﺑزرگ و ﻣﺟﺳﻣﮫء
دوﻣﯽ ﺑﯾن ﻗرون دوم ﺗﺎ ﭘﻧﺟم ﻣﯾﻼدی ،در ﻋﺻرﮐوﺷﺎﻧﯽ ھﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﺑرای ﻗرون ﻣﺗﻣﺎدی ھزاران
راھب ﺑوداﯾﯽ درﻣﻐﺎره ھﺎی ﮐﻧده ﺷده درﺳﯾﻧﮫ ﮐوه ھﺎی ھﻣﺟوار ﺑت ھﺎی ﺑودا ﺑﮫ ﻧﯾﺎﯾش ،ﻋﺑﺎدت ورﯾﺎﺿت
ﻣﺷﻐول ﺑودﻧد.
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ﻋﺑد اﻟﺣﯽ ﺣﺑﯾﺑﯽ در ﺑﺧش از ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﺧوﯾش “ ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﺑﻌد از اﺳﻼم “ ﺑت
ھﺎی ﺑﺎﻣﯾﺎن را ﭼﻧﯾن ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﻧد “ :ﺑﺎﻣﯾﺎن وﺑﺗﺎن آن درادﺑﯾﺎت ورواﯾﺎت ﻋﺻر اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﻣدت ﭼﻧدﯾن ﻗرن
ﺷﮭرت داﺷت واﺳﺗﺎد ﺣﺳن ﻋﻧﺻری ﻣﺗوﻓﯽ )  ۴٣١ھـ(ﺷﺎﻋرﻣﺷﮭور در ﺑﺎر ﻏزﻧﮫ ،ﺑﮫ ﻗول ﻋوﻓﯽ درﻟﺑﺎب اﻻ
ﻟﺑﺎب داﺳﺗﺎن ﺧﻧﮓ ﺑت وﺳرخ ﺑت ﺑﺎﻣﯾﺎن را ﺑﮫ زﺑﺎن دری ﻧظم ﮐرده ﺑود وﺑﻌد از آن اﺑورﯾﺣﺎن ﺑﯾروﻧﯽ آن را
ﺑﻧﺎﻣﺣدﯾث ﺻﻧﻣﯽ اﻟﺑﺎﻣﯾﺎﻧﺎز دری ﺑﮫ ﺗﺎزی ﺗرﺟﻣﮫ ﮐرد وﺣﺗﯽ ﺳوزﻧﯽ ﺳﻣر ﻗﻧدی ﺑﻌد ازﯾن ﻋﺻر ھم اﯾن دو ﺑت
را ﮐﺎﻣﻼً ﺷﻧﺎﺧت وﮔﻔت:
ﮐردی ﺑﺳﺎن ﺳرخ ﺑت ﺑﺎﻣﯾﺎن ﺳـــﺗﯾﻎ
ﺑﺎش ﺑر آﻧﮑﮫ ﺧﻧﮓ ﺑﺗﯽ را ﮐﺷﯽ ﺑﮫ ﭼﻧﮓ
ﻋﻠﯽ اﮐﺑر ﻓﯾﺎض درﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از آﻏﺎز ﺗﺎ ظﮭــور اﺳــﻼم ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد :ﮐﮫ آﺛﺎر ﺑوﺟود آﻣده در ﺑﺎﻣﯾﺎن
ﮐﺎرﯾﮏ ﺳﺎل وﯾﮏ ﻗرن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻗرن ھﺎ ﻗﻠم وﭼﮑﺷﯽ ھﯾﮑل ﺗراﺷﺎن درآن ﻣﺻروف ﺑوده ،وھزاران اﺳﺗﺎد
ھﯾﮑل ﺗراش ،ﻣﻌﻣﺎر ،ﻧﻘﺎش درﯾﮏ دوره ﯾﯽ طوﻻﻧﯽ ھﻧر ﻧﻣﺎی ﮐرده اﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ ﺑطور
روﺷن ﺑﮫ ﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧت وﺳﺎز ھﺎی ھﻧری اﺷﺎره ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺣﺎل دردﺳت ﻧﯾﺳت.
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧوﯾﺳﺎن اﺗﻔﺎق ﻧظر دارﻧد ﮐﮫ اول“ ھﯾﮑل  ٣٨ﻣﺗری“ وﻣﻌﺎﺑد ﻣﺟﺎورآن ﺑﻌد از آن“ ﻣﺟﺳﻣﮫ  ۵۵ﻣﺗری“ و
ﻣﻌﺎﺑد ﻣﺟﺎور آن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .اوﻟﯽ درﻗرن اول ﻣﯾﻼدی ودرﻋﺻر ﮐﻧﯾﺷﮑﺎه ودوﻣﯽ ﺑﯾن ﻗرن دوم ﺗﺎ ﭘﻧﺟم
ﻣﯾﻼدی ،در زﻣﺎن ﺷﺎھﺎن ﮐوﺷﺎ ﻧﯽ ﺑﻌد از ﮐﻧﯾﺷﮑﺎه ﺗراﺷﯾده ﺷده اﺳت ،ﻣﺟﺳﻣﮫ  ٣٨ﻣﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﯾﮑل ۵۵
ﻣﺗری ﻧﺎ ﻣوزون ﺗر وﻧﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺗر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده واﯾن ﻣﺳﺄ ﻟﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﮐﺎر اول ھﯾﮑل ﺗراﺷﺎن ﺑوده اﺳت،
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺟﺳﻣﮫ  ۵۵ﻣﺗری ﮐﮫ ﯾﮏ وﻧﯾم ﺑراﺑر ﻣﺟﺳﻣﮫ  ٣٨ﻣﺗری ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ زﯾﺑﺎی وﺗﻧﺎﺳب اﻋﺿﺎی ﺗراﺷﯾده
واﯾن ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ھﯾﮑل ﺗراﺷﺎن در زﻣﺎن ﺳﺎﺧت اﯾن ﻣﺟﺳﻣﮫ ﺑﺎ دﻗت وﺗﺟرﺑﮫ ﺑﯾﺷﺗری ﮐﺎ رﮐرد ه اﻧد.
ﮐﺎظم ﯾزداﻧﯽ در اﺛر ﺧوﯾش ﺑﻧﺎم ) ﭘژوھش در ﺗﺎرﯾﺦ ھزاره ھﺎ ( در ﺑﺎره ﺑﺗﮭﺎی ﺑﺎﻣﯾﺎن ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد :ﺧﻧﮏ ﺑت
ﻣﺟﺳﻣﮫ  ٣٨ﻣﺗری ای ﻣﯾﺑﺎﺷـد ﮐﮫ د رﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎ رﻧﮓ آﺑﯽ ﺑوده ودر ﺣدود ﻗرن  ۴ﯾﺎ  ۵ﻣﯾﻼدی ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.
در اﺑﺗدا اﯾن دو ﻣﺟﺳﻣﮫ ﺑزرگ رو ﮐﺷﯽ از طﻼ داﺷﺗﮫ اﻧد ،ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺑﻌد ھﺎ ﻣﺳﻠﻣﯾن روﮐش طﻼﯾﯽ آﻧﮭﺎ را
ﺑﯾرون ﮐﺷــﯾده اﻧد .در زﻣـــﺎن ھﯾوان ﺗﺳﻧﮓ ﯾﮏ ﻣﺟﺳﻣﮫ ﻋظﯾم ﺧواﺑﯾده ،ﻧﯾز درﺑﺎﻣﯾﺎن ﺑوده ﮐﮫ اﻣروز اﺛری از
آن دﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود.
ﺑﮭر ﺣﺎل ﺑﺎﻣﯾﺎن ﺑﯾن ﺳﺎل ھﺎی  ٣ﺗﺎ  ٧ﻣﯾﻼدی ﭘرروﻧق ﺑوده وھزاران راھب ﺑوداﯾﯽ درﻣﻐﺎره ھﺎی ﮐﮫ دردل ﮐوه
ﮐﻧده ﺷده ﺑودﻧد ﺑﮫ ﺗﻌﻠﯾم دﯾﺎﻧت ﺑودا وﻋﺑﺎدت ورﯾﺎ ﺿت ﻣﺷﻐول ﺑودﻧد ،ﻣرﮐزﺑﺎﻣﯾﺎن ﺳرراه ﮐﺎروان ﺗﺟﺎرت
اﺑرﯾﺷم ﻗرارداﺷت ،واﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﺎ ﺷرق وﻏرب وﺻل ﻣﯾﮑرد .وروزﮔﺎری از ﻣﻧﺎطق ﻣﺗﻣدن آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی
ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﻣد .اﻗوام ﻗﺑل از اﺳﻼم ﮐﮫ در ﺑﺎﻣﯾﺎن زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑردﻧد ﺑﻧﺎم ھﺎی ،Bolite :ارﺳﺗو ﻓﯽ ،اﻣﺑﺎﺳﺗﮫ و
ﯾﺎ اﻣﺑﺎﺷـﺗﮫ ،ﭘرو ﮐﺗﯽ وﯾﺎ ﭘﺎرﺳﯽ ﯾﺎد ﺷده اﻧد .در ﺳﺎل  ٢۵۶ھـ ﯾﮏ ﻣﻌﺑد ﺑوداﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﯾﺎن از طرف ﯾﻌﻘوب ﻟﯾث
ﺻﻔﺎری وﯾران ﮔردﯾد ،ﺑﺗﮭﺎی آن ﺑﮫ ﺑﻐداد ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد ،ﺷﮭزادﮔﺎن ﺑﺎﻣﯾﺎن ﺑﮫ ﻗول ﯾﻌﻘوﺑﯽ در زﻣﺎن ﻣﮭدی ﻋﺑﺎﺳﯽ
ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺷدﻧد واﺳﻼم آوردﻧد.

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

در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﭘر ﻓراز و ﻓرود اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺑت ھﺎی ﺑودا از آﺳﯾب ھﺎی دوران و زﺧم زﻣﺎﻧداران ﺗﻧﮓ دل
ﻣﺻوون ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده ،ھدف ﺗﻧﻔر ﭼﻧﮕﯾز ﻣﻐول ،اورﻧﮓ زﯾب ،اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن و ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺧﺎن ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ ،ھرﮐدم ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧود ﺑر ﭘﯾﮑر آن ھﺎ زﺧم زده ،ﺑرای ﺗﺧرﯾب اﯾن آﺛﺎر ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺗﻼش ﮐردﻧد،
اﻣﺎﺗﯾﻣور ﻟﻧﮓ از ﮐﻧﺎر آن ھﺎ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﮔذﺷت .در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ ھﺎی داﺧﻠﯽ آﻏﺎز دھﮫء ﻧود ﻣﯾﻼدی
درﺣﮑﻣراﻧﯽ ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ ،ﺑت ھﺎی ﺑودا ﻧﯾز از آﺳﯾب ﻣﺻوون ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧدﻧد .ﺑت ﺑزرگ ﺑﺎﻣﯾﺎن ﮐﮫ ﺑزرگ ﺗرﯾن
ﺗﻧدﯾس در ﺟﮭﺎن ﺛﺑت ﮔردﯾده ﺑود  ۵٣ﻣﺗر ارﺗﻔﺎع داﺷت.
ﻣﻼ ﻋﻣرﺳرد ﺳﺗﮫ طﺎﻟﺑﺎن درﻧﮭم ﻣﺎه ﻣﺎرچ ﺳﺎل دوھزاروﯾﮏ اﻣر ﻧﺎﺑودی دو ﺗﻧدﯾس ﺑﺎﻣﯾﺎن را ﺻﺎدر ﮐرد ﺗﺎ ﺑﮫ
ﺑﮭﺎی ﻧﺎﺑودی ﯾﮏ ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ دوھزارﺳﺎﻟﮫ در ﻣرﮐز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرآﯾد.
ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﭼﮭﺎرده ﺳﺎل ﺑﻌد از اﯾن اﻗدام وﯾراﻧﮕر و ﻋﻠﯾرﻏم اﯾن اﻣر ﮐﮫ دره ﺑﺎﻣﯾﺎن در ﻓﮭرﺳت ﻣﯾراﺛﮭﺎی
ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﯾوﻧﺳﮑو ﺷﺎﻣل ﺷده اﺳت ،اﯾن اداره ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺗواﻓﻘﯽ ﺑﺎ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑر ﺳر ﺑﺎزﺳﺎزی
ﺑﺗﮭﺎی ﺑﺎﻣﯾﺎن دﺳت ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﭼﻧدی ﻓﺑل ،دﻓﺗر ﯾوﻧﺳﮑو در ﭘﺎرﯾس ﻣﯾزﺑﺎن ﻧﮭﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ای ﺑود ﮐﮫ در آن
ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑرای ﺑﺗﮭﺎی ﺑﺎﻣﯾﺎن ﮔردھم آﻣده ﺑودﻧد ﺗﺎ درﺑﺎره ﭘﯾﺷرﻓت اﻣور ﺑﺎزﺳﺎزی و ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی
ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﯾﻧده ﺑﺗﮭﺎ از ﺟﻣﻠﮫ اﻧﺗظﺎرات دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ،ﺑﺎ ھم ﮔﻔﺗﮕو ﮐﻧﻧد.
ﻓﯾﻠﯾپ ﻣﺎرﮐﯾس ،ﻋﺿو اداره ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﻓراﻧﺳﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﻣﯽ ﮔوﯾد در ده ﺳﺎل اﺧﯾر ﺗوﻗﻌﺎت زﯾﺎدی
ﺑرای ﺑﺎزﺳﺎزی در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺟود داﺷت اﻣﺎ واﻗﻌﯾت ﭼﯾز دﯾﮕری اﺳت و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺗﻌداد آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ از اﯾن
وﺿﻊ ﺳرﺧورده ھﺳﺗﻧد ﺑﯾﺷﺗر از آﻧﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ از اوﺿﺎع راﺿﯽ ھﺳﺗﻧد .دﻓﺗر ﯾوﻧﺳﮑو اﻣﺎ روی اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ
ﺗﺎﮐﯾد دارد ﮐﮫ ﮐﺎر ھﺎی زﯾﺎدی در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺣوزه ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﺎﻣﯾﺎن اﻧﺟﺎم ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻣﺎ اﯾن ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﮫ
ﺗﻼﺷﮭﺎی دﻗﯾﻘﺗری از ﺟﻣﻠﮫ ﻣواظﺑﺗو ﻧﮕﮭداری از اﯾن ﺣوزه ﻧﯾﺎز دارد .اداره ﯾوﻧﺳﮑو در ﮐﺎﺑل ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺣوزه
ھﺎی ﻣورد ﻧظر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎزﺳﺎزی ،از ﻣﺎﯾن ﭘﺎک ﺷده و ﻗطﻌﺎت ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﺑﺗﮭﺎ و ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از دره ﮐﮫ اﯾن ﺑﺗﮭﺎ
در آن ﻣوﻗﻌﯾت دارﻧد ﺑﺎ ﺳﺗوﻧﮭﺎی ﻓﻠزی ﺑدرازای ﭘﻧﺞ ﺗﺎ ده ﻣﺗر و ﻣواد ﭼﺳﺑﯽ ﮐﯾﻣﯾﺎﯾﯽ اﺳﺗﺣﮑﺎم ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد .اﻗدام
ھﺎی اﻧﺟﺎم ﺷده ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑﯾن ﺳﮫ ﺗﺎ ﭼﮭﺎرﻣﯾﻠﯾون داﻟر ھزﯾﻧﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل اﺧﺗﻼف ﻧظر ھﺎ روی ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺗﮭﺎ اداﻣﮫ دارد و در اﯾن ﻣﯾﺎن ھزاران ﻗطﻌﮫ ﺳﻧﮓ ﺑﺟﺎ
ﻣﺎﻧده از اﯾن ﺑﺗﮭﺎ در اﻧﺑﺎرھﺎ ذﺧﯾره ﺷده اﻧد .ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﭼﮭﺎرده ﺳﺎل ﺑﻌد از وﯾراﻧﯽ ﺑﺗﮭﺎی ﺑودا در ﺑﺎﻣﯾﺎن ﺑدﺳت
رژﯾم طﺎﻟﺑﺎن ،اﯾن ﺑت ھﺎ ،ﻋﻠﯾرﻏم ﺑﺣﺛﮭﺎی درازﻣدت روی ﺑﺎزﺳﺎزی آﻧﮭﺎ ،ھﻧوز دوﺑﺎره ﺳر ازﺧﺎک ﺑﻠﻧد ﻧﮑرده
اﻧد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود اداﻣﮫ ﺟﻧﮓ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻧﺑود ﯾﮏ ﺗواﻓق ﻣﯾﺎن دوﻟت اﯾن ﮐﺷور و ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ آن
ﺑرای ﺑﺎزﺳﺎزی ﺣوزه ﻣﻌروف و ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺎﻣﯾﺎن ،ﯾﮑﯽ از دﻻﯾل اﯾن اﻣر ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾرود.
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 -۴دﯾوارھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﮐﺎﺑل

ﺻﺎﺋب در وﺻف ﺷﮭر ﻛﺎﺑل
ﺧوﺷــــﺎ ﻋﺷـرﺗﺳــرای ﻛﺎﺑـل و داﻣﺎن ﻛﮭﺳــﺎرش

ﻛﮫ ﻧﺎﺧن ﺑررگ ﮔل ﻣﯽ زﻧد ﻣژﮔﺎن ھرﺧﺎرش

ﺧوﺷﺎ وﻗﺗﯽ ﻛﮫ ﭼﺷم از ﺳوادش ﺳرﻣﮫ ﭼﯾن ﮔردد

ﺷوم ﭼون ﻋﺎﺷﻘﺎن و ﻋﺎرﻓﺎن از ﺟﺎن ﮔرﻓﺗﺎرش

ز وﺻف ﻻﻟـــــﮫ او رﻧﮓ ﺑـــــر روی ﺳﺧن دارم

ﻧﮕﮫ را ﭼﮭره ﺧون ﺳﺎزم ز ﺳﯾرارﻏوان زارش

ﭼــــﮫ ﻣـوزون اﺳت ﯾﺎ رب طﺎق اﺑروی ﭘـل ﻣﺳﺗﺎن

ﺧـدا از ﭼﺷـم ﺷور ﺣـﺎﺳدان ،دارد ﻧﮕﮭـدارش

ﺧﺿرﭼون ﮔوﺷﮫ ای ﺑﮕرﻓﺗﮫ اﺳت از داﻣن ﻛوھش

اﮔــر ﺧوﺷﺗر ﻧﯾﺎﯾد از ﺑﮭﺷت اﯾﻧطرف ﻛﮭﺳﺎرش

اﮔــــر در رﻓﻌت ﺑــــرج ﻓﻠك ﺳﺎﯾش ﻧﻣـﯽ ﺑﯾﻧـــد ﭼراﺧورﺷﯾد را از طرف ﺳر ،اﻓﺗﺎده دﺳﺗﺎرش
ﺣﺻــــﺎر ﻣـــﺎر ﭘﯾﭼش اژدھــــــﺎی ﮔﻧﺞ را ﻣﺎﻧــــد

وﻟـﯽ ارزد ﺑﮫ ﮔﻧﺞ ﺷﺎﯾﮕﺎن ،ھر ﺧﺷت دﯾوارش

ﻧظــرﮔـﺎه ﺗﻣـﺎﺷــــﺎﺋﯽ اﺳت در وی ھر ﮔــذرﮔـﺎھـﯽ

ھﻣﯾﺷﮫ ﻛـــــــﺎروان ﻣﺻـر ﻣﯾﺎﯾـد ﺑﮫ ﺑـــــﺎزارش

ﺣﺳــــﺎب ﻣــﮫ ﺟﺑﯾﻧــﺎن ﻟب ﺑــﺎﻣش ﻛــﮫ ﻣﯾـداﻧـــــد؟

دوﺻد ﺧورﺷﯾدرو اﻓﺗــــﺎده در ھر ﭘﺎی دﯾوارش

ﺑــــﮫ ﺻﺑﺢ ﻋﯾــد ﻣﯽ ﺧﻧدد ﮔـــل رﺧﺳــﺎره ﺻﺑﺣش

ﺑـــﮫ ﺷﺎم ﻗدر ﭘﮭﻠو ﻣﯽ زﻧد زﻟف ﺷب ﺗــــــﺎرش

ﺗﻌـــﺎﻟﯽ ﷲ از ﺑـــﺎغ ﺟﮭــــﺎن آرا و ﺷﮭـــــــــرآرا

ﻛﮫ طوﺑﯽ ﺧﺷك ﺑرﺟﺎ ﻣﺎﻧده اﺳت از رﺷك اﺷﺟﺎرش

ﻧﻣــــﺎز ﺻﺑﺢ واﺟب ﻣــﯽ ﺷود ﺑر ﭘـــﺎك داﻣﺎﻧـــﺎن

ﺳﻔﯾدی ﻣﯽ ﻛﻧد ﭼون در دل ﺷب ،ﺑﺎ ﺳﺧن زارش

ﻧﻣﯽ ﮔوﯾــم ﻗﻣـــﺎش ﺑرگ ﮔل ،ﻟﯾك اﯾﻧﻘـدر داﻧــــم

ﻛــــﮫ ﺑر ﻣﺧﻣل زﻧد ﻧﯾش درﺷﺗﯽ ،ﺳوزن ﺧﺎرش

درﺧﺗــﺎﻧش ﭼو ﺳرو از ﺑرگ رﯾزی اﯾﻣن اﻧد اﯾﻣن

ﺧـــزان رﻧﮕﯽ ﻧدارد ﺑر ﮔل رﺧﺳﺎر اﺷﺟـــﺎرش

ﺧﺿــــر ﺗﯾری ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﻛﯽ ﻓﻛﻧـد از ﭼﺷﻣﮫ ﺣﯾـــوان

ﺑﯾــــﺎ اﯾﻧﺟـــﺎ ﺣﯾﺎت ﺟـــﺎودان ﺑرﮔﯾر ز اﻧﮭـــﺎرش

ﺗﻛﻠف ﺑرطــرف ،اﯾن ﻗﺳم ﻣﻠﻛﯽ را ﺑﮫ اﯾــــن زﯾﻧت

ﺳﭘـــــــﮫ داری ﭼو ﻧواب ظﻔرﺧﺎن ﺑود در ﻛﺎرش.

ﮐﺎﺑل ﺷﮭری ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺑﺳﯾﺎر ﮐﮭن اﺳت ﮐﮫ ﺣوادث روزﮔﺎر راﺑﺳﯾﺎر دﯾده و ﭼون ﺑر ﭼﮭﺎرراه ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﺷرق و
ﺷﻣﺎل و ﺟﻧوب وﻏرب واﻗﻊ ﺷده ،اھﻣﯾت ﺗﺟﺎرﺗﯽ آن ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎد اﺳت .ﮐﺎﺑل از ﺣﯾث ﻗدﻣت ﺑﺎ ﻗدﯾﻣﯽﺗرﯾن
ﺷﮭرھﺎی ﺑﻠﺦ و ﺑﺎﻣﯾﺎن ھمﺳری داﺷﺗﮫ و در ﮐﺗﺎب رﯾﮓودا ،ﻧﺎم »ﮐﯾﺳﺑﮭﺎ« ﺑرای ﮐﺎﺑل اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺷده .ﺗﺟﺎرت و
ﺷﮭرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﺎﺑل در زﻣﺎنھﺎی ﺧﯾﻠﯽ ﻗدﯾم ﻣﻌروف اﺳت ،ﭼﻧﺎنﭼﮫ در اﺛﻧﺎی ﺣﻣﻼت اﺳﮑﻧدر ﻧﯾز ﻣوﻗﻌﯾت
ﻣﮭم ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﺧود را داﺷﺗﮫ و راهھﺎی ﺗﺟﺎرﺗﯽ از ھر طرف ﺑﮫ آن وﺻل اﺳت .در آﺛﺎر ﻣورﺧﺎن ﻋﮭد اﺳﮑﻧدر و
در ﺟﻐراﻓﯾﺎی ﺑطﻠﻣﯾوس از آن ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻗﺎﺑوره« و »اورﺗوﺳﭘﺎﺗﮫ« ﯾﺎد ﺷده .ﮐﺗﺎب ﺣدود اﻟﻌﺎﻟم اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﺑل
ﺷﮭرﮐﯾﺳت و او را ﺣﺻﺎرﺳت ﻣﺣﮑم وﻣﻌروف ﺑﮫ اﺳﺗواری واﻧدروی ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و ھﻧدوان واﻧدروی ﺑﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ
ﺳت.
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در ادﺑﯾﺎت ﭘﮭﻠوی ،ﻧﺎم اﯾن ﺷﮭر »ﮐﺎﺑل« ﻗﯾد ﺷدهاﺳت ،ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺗﻠﻔظ اﻣروزی آن اﺳت .ﻧﺎم اﯾن ﺷﮭر را
»ﮐﺎﺑول« و »ﮐﺎوول« و »ﮐﺎول« ﻧﯾز ﮔﻔﺗﮫاﻧد .ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﻌﺿﯽ ﻣورﺧﯾن ﯾوﻧﺎن آن را »ﮐﺎﺑورا« و »ﮐﺎرورا«
ﻧﯾز ﮔﻔﺗﮫاﻧد .دﯾوارھﺎی ﮐﺎﺑل ﮐﮫ اﻣروز ﻧﯾز ﺑﻘﺎﯾﺎی آن ﺑﮫ ﺳر ﮐوهھﺎی ﺷﯾردروازه و آﺳﻣﺎﯾﯽ دﯾده ﻣﯽﺷود از
طرف ﺷﺎھﺎن ﮐﺎﺑل ﺑﻧﺎ ﺷدهﺑود ﺗﺎ در ﺑراﺑر ھﺟومھﺎی ﺑزرگ ﺑﺗواﻧﻧد ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﻧﻧد.
ﺷﺎھﺎن ﮐﺎﺑل ﯾﺎ رﺗﺑـــِــل ﺷﺎھﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﮔﺎن ﮐوﺷﺎﻧﯽ ھﺎ وﯾﻔﺗﻠﯽ ھﺎ ﺑودﻧد .ﻣذھب اﯾﺷﺎن ﺑوداﯾﯽ ﺑود .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ
ﺑﮫ ﺿرورت دﻓﺎﻋﯽ دﯾوارھﺎی ﻣﺳﺗﺣﮑﻣﯽ را ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎ ده ﺑودﻧد .ﺗﺎ ﺟﻠو ﺗﺟﺎور ﻣﮭﺎﺟﻣﯾن را ﺑﮕﯾرﻧد.
اﻣروز اﮔر از ﮐﺎﺑل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﯾﺎد ﻣﯾﺷود ،درﯾﺎی ﮐﺎﺑل ﺑﺎ ﻧﺎم ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ آن ھﻣﯾﻧطور دﯾوارھﺎ وﮐوه ھﺎی آﺳﻣﺎﯾﯽ
وﺷﯾر دروازه ﺗداﻋﯽ ﻣﯾﺎﺑﻧد .در ﺳده ھﺎی ﺑﻌدی ،ﺑﺎ رواج ﯾﺎﺑﯽ دﯾن اﺳﻼم ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣدﻧﯾت ھﺎی ﭘﯾﯾﺷﻧﮫ
وﻣذاھب آﻧﮭﺎ ﺗﺎ اﻧدازه زﯾﺎدی ازﻣﯾﺎن ﺑرد اﺷﺗﮫ ﺷدﻧد ،دﯾوارھﺎ ﻧﯾز ﺑدﻟﯾل ﻧﺑود ھﯾﭻ ﻧﯾﺎز ارزﺷﮕذاری ﻣورد ﻟطف
و ﺗوﺟﮭﯽ ﻧﺑودﻧد .ﻋﻼﯾق ﺑﺎﺑرﺑﺎ اﻧﮕﯾزۀ ﻋﻣراﻧﯽ درﮐﺎﺑل ،ﻣﯾﺗواﻧد ﺣد اﻗل ﭼﺷم ﺑﯾﻧﻧدﮔﺎن را ﺑﮫ ﺳوی دﯾوارھﺎ
ﻧﯾزﺑرﺳﺎﻧد .زﯾرا ﺑﯾﺷﺗرﯾن اﺑﺎدی ھﺎی ﺑﺎﺑرﺑﮫ وﯾژه ﺑﺎغ ﺑﺎﺑر ﯾﺎ ھﻣﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣدﻓن او ﻧﯾز اﺳت ،درﮐراﻧﮫ ﮐوه ھﺎ
ﺳت.
اﺣﻣد ﺷﺎه دراﻧﯽ دوﻣﯾن ﻧﻔری اﺳت ﮐﮫ ھداﯾت داد ﺗﺎ دﯾوار ھﺎ و دروازه ھﺎی ﮐﺎﺑل ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﮕﮭداری ﺷود و
ﯾﮑﯽ از ﺳران ﺳﭘﺎه ﺳردار ﺟﮭﺎن ﺧﺎن ﭘوﭘﻠزاﯾﯽ ﺗوظﯾف ﮔردﯾد ﺗﺎ اﯾن ﮐﺎر را ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﺑﻌدا ﺗﯾﻣورﺷﺎه ﺑﮫ
ﮐﺎﺑل اﻣد دﯾوار ھﺎ و دروازه ھﺎی ﮐﺎﺑل و ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر روﻧق ﮔرﻓت و ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﮔرﻓت .اﻣﺎ ﺑﻌدا ﺟﻧﮓ
ھﺎی داﺧﻠﯽ و ھﺟوم ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن ﯾﮑﯽ ﺑﻌدی دﯾﮕری ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ودﯾوار ھﺎ ﻓراﻣوش ﺷد ﺑﻠﮑﮫ ﻣردم ﻣﺎ ﭼﻧﺎن
ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ در دﯾوار آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﺗﺎﺧﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ ﺑزرﮔﯽ اﯾن دﯾوار در ﮐوه ھﺎی آﺳﮫ ﻣﺎھﯽ و ﺷﯾردروازه در
ﺣﺎل ﻧﺎﺑودی اﺳت.
اﯾن دﯾوار ھﺎ را دروازه ھﺎی ھﻣراھﯽ ﻣﯾﻧﻣود ﺟون-دروازۀ ﭼرﻣﮕران در ﺳﻣت ﻣﺷرﻗﯽ ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﻛﮫ ﺑﻌدھﺎ ﺑﮫ
ﻧﺎم دروازۀ ﺷﺎه ﺷﮭﯾد ﺷﮭرت ﯾﺎﻓت .در ﺳﻣت ﻏرﺑﯽ ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر دروازۀ ﻧﻘﺎرهﺧﺎﻧﮫ وﺟود داﺷت ﻛﮫ از آن ﻧﻘﺎره ﯾﺎ
دھل در اوﻗﺎت ﻣﻌﯾﻧﮫ ﻧواﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷد .و دروازۀ دﯾﮕری ﻛﮫ آﻧﮭم در ﺳﻣت ﺷرﻗﯽ ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﺑود ﺑﮫﻧﺎم دروازۀ
ﻛﺎﺷﯽ ﺑود ،دروازۀ ﭼوﺑﯽ ﻛﮫ ﻛوﭼكﺗر ﺑود ،ﺑﮫﺳوی ﺷﯾردروازه ﻣوﻗﻌﯾت داﺷت .دروازه دﯾﮕر ﺑﮫطرف ﮔذرﮔﺎه
ﺑود ﻛﮫ ﺑﮫھﻣﺎن ﻧﺎم ﺷﮭرت داﺷت و دروازه ﻗﻧدھﺎر ﻛﮫ در ﺳﺎﺣﮥ دھﻣزﻧﮓ ﻣوﻗﻌﯾت داﺷت.
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ دﯾوار ھﺎ و ﻧﺎم ھﺎی ﺷﯾر دروازه وآﺳﻣﺎﯾﯽ ،ﯾﺎد آور ﺗﺎرﯾﺦ وﻓرھﻧﮓ ﭘﯾﺷﯾﻧﮥ ﺳرزﻣﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺷﯾﻧﮥ
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺎﺷﻧده ﮔﺎن ﺑﻌدی را ﺗﺷﮑﯾل داده اﺳت .ازﯾن رو ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﺣﺗرام ﺑدان ھﺎ ﻧﮕرﯾﺳﺗﮫ ﺷود.
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ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﮐﺎﺑل ﯾﮑﯽ از ﻗﻠﻌﮫ ھﺎی ﻣﺳﺗﺣﮑم ﺑوده ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ ﻋظﻣت و ﺷﮑوه آن از ﻣﻘﺎم و ﻣوﻗﻌﯾت ﺳوق
اﻟﺟﯾﺷﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑرﺧوردار ﺑود .ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ھﺎ ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﺧﺎطر دﻓﺎع از ﺷﮭر ھﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﻧﻘطﮫ دﻓﺎﻋﯽ
ﻧظﺎﻣﯽ ﺷﮭر ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﮔردد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﮐﺎﺑل در زﻣﺎن ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﯾﻔﺗﻠﯽ ھﺎ آﺑﺎد ﮔردﯾدھﺎﺳت.
ﺑﮫ ﻗول ﻣورﺧﯾن و ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎن در ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﮐﺎﺑل ﻣﻌﺎﺑد ﺑوداﯾﯽ ،ﻣﺳﺟد و ﮐﻠﯾﺳﺎﯾﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ و اﯾن ﻗﻠﻌﮫ
ﻣﺳﺗﺣﮑم ﺑﺎر ھﺎ ﺗﺧرﯾب و دوﺑﺎره ﺗرﻣﯾم ﮔردﯾده اﺳت .اﻧﮕﻠﯾس ھﺎ ھم زﻣﺎﻧﯽ از ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﮐﺎﺑل ﺣﻣﻠﮫ را ﺷروع
ﻧﻣوده و در آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﺳت ھم ﻣواﺟﮫ ﺷده اﻧد.
ﮐول ﺣﺷﻣت ﺧﺎن :ﮐول ﺣﺷﻣت ﺧﺎن ﮐﮫ در ﻗﺳﻣت ﺟﻧوب ﻏرﺑﯽ ﺷﮭر ﮐﺎﺑل در داﻣﻧﮫ ﮐوه ﺷﯾر دروازه و
ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﻣوﻗﻌﯾت داﺷت ،ﻣﻧظره زﯾﺑﺎی را ﺗﺷﮑﯾل داده ﺑود و از ﻗداﻣت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﮐول
در طول ﺳﺎل ھﺎ ﺷﮑﺎرﮔﺎه ﺷﺎھﺎن و ﺣﮑﻣرواﯾﺎن ﻣﻠﯽ و ﻣﺣﻠﯽ ﻧﯾز ﺑوده اﺳت .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﮐول ﺣﺷﻣت ﺧﺎن
آب اﯾﺳﺗﺎده ﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ در آن اﻧواع ﭘرﻧده ﮔﺎن ،ﺑﺧﺻوص ﻣرﻏﺎﺑﯾﺎن زﯾﺎد دﯾده ﻣﯽ ﺷد و زﻣﺎﻧﯽ اﯾن ﮐول ﺑﺣدی
آب داﺷت ﮐﮫ ﺑﺎﺑر ﯾﮑﯽ از ﺷﺎھﺎن ﺳﺎﺑق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﮐﺷﺗﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﮐول ﻣﯽ رﺳﺎﻧد.
ھﻣﭼﻧﺎن ﻣوﺟودﯾت ﮐول ﺣﺷﻣت ﺧﺎن ﺑﺎﻻی آب و ھوای ﻣﻧطﻘﮫ ﻧﯾز ﺗﺎﺛﯾرات ﻣﻔﯾد داﺷت و از ﻧﮕﺎه داﺷﺗن ﯾﮏ
ﻓﺿﺎی ﻣﻌطر و ﭘرﻧده ھﺎی ﻣرﻏوب آن ھﻣواره ﺗﻌداد ﺳﯾﺎﺣﯾن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑرای ﺗﻣﺎﺷﺎی ﮐول ﺣﺷﻣت ﺧﺎن
ﻣﯽ آﻣدﻧد وﻟﯽ ﻧظر ﺑﮫ ﻋواﻣل و ﻧﺎ ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ھﺎی ﭼﻧد دھﮫ ﮐول ﺣﺷﻣت ﺧﺎن ﺑﮫ ﺧﺷﮑﯽ ﮔراﺋﯾده اﺳت و ﻋده ﯾﯽ
ﻣردم ھم از ﻧﯽ زار ھﺎی اﯾن ﮐول در ﺳﺎﺧﺗن ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺷﺎن ﺑﮑﺎر ﺑردﻧد و ﯾﺎ ﻧﯽ ھﺎی آن را ﺑﮫ ﻓروش رﺳﺎﻧدﻧد.
ﻗﻠﻌﮫ ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﮐﺎﺑﻠدر ﺣدود ﺳﮫ ﻗرن )از ﻗرن دوم ﺗﺎ ﭘﻧﺟم ﻣﺳﯾﺣﯽ( آﺑﺎدی روی ﭘﺷﺗﮫ ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﺑﮫ ﺷﮑل اﺛر
ﻣذھﺑﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ ﻧظر ﺑﮫ ﺷواھد ﻧﻘﺎط ﻣﺟﺎور ﻣﯽﺗوان آن را ﻧﯾﺎﯾﺷﮕﺎه ﺑوداﺋﯽ ﺧواﻧدﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺑﻌﯾد ﻧﯾﺳت
ﮐﮫ ﺷﺎﻟوده اوﻟﯾن ﻗﻠﻌﮫ ﺟﻧﮕﯽ در ھﻣﯾن زﻣﺎن ﺑدﺳت ﯾﮑﯽ از ﺷﺎھﺎن ھﭘﺗﺎﻟﯽ )ھون( ﺑوده ﺑﺎﺷد .ﺗﯾﻣورﺷﺎه ﮐﮫ
ﭘﺎﯾﺗﺧت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را از ﻗﻧدھﺎر ﺑﮫ ﮐﺎﺑل اﻧﺗﻘﺎل داد و در ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﮐﺎﺑل ﺟﺎﮔزﯾن ﺷدﻧد .ﺗﺎ ﻋﺻر ﺳﻠطﻧت اﻣﯾر
ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن ﭘﺎﯾﺗﺧت در ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺑود.
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 -۵ﺳﻧﮓ ﻧﺑﺷﺗﮫ رﺑﺎطﮏ

ﮐﺷف ﺳﻧﮓ ﻧﺑﺷﺗﮫ رﺑﺎطﮏ ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن ﭘرﺳش دﯾرﯾﻧﮫ در زﻣﯾﻧﮫ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﮐوﺷﺎﻧﯽ ،ﭘﺎﺳﺦ داد .ﺑﮫ ﻣوﺟب اﯾن ﮐﺗﯾﺑﮫ
داﻧﺳﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﮐوﺷﺎﻧﯾﺎن زﺑﺎن ﺧود را ﺑﮫ ﻧﺎم »زﺑﺎن آرﯾﺎﯾﯽ« ﻣﯽﺷﻧﺎﺧﺗﮫاﻧد و آن ﻧﯾﺎی زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ ﯾﺎ دری
اﺳت ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ »دری« ﮔوﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾرﯾﺎﻓﺗﮫ ﺗﻠﻔظ واژه »اَر َﯾـﺋـو« ﺑﺎﺷد.
ﻧﺎﻣﺑرداری از اﯾزدان ﺑزرگ و ﮐﮭن آرﯾﺎﯾﯽ و ﺟز آن در ﻣﺗن ﺳﻧﮓﻧﺑﺷﺗﮫ و آرزوی ﺧوﺷﻧودی آﻧﺎن ،ﻧﺷﺎندھﻧده
ﻣدارای دﯾﻧﯽ ﮐوﺷﺎﻧﯾﺎن و اﺣﺗرام و ﭘﺎﺳداﺷت آﻧﺎن در ﺑراﺑر ھﻣﮕﯽ دﯾنھﺎ ﻣﻧﺎطق ھﻣﺳﺎﯾﮫ آرﯾﺎﻧﺎ اﺳت .ھﻣزﯾﺳﺗﯽ
و ﺗﺟﻣﯾﻊ اﯾزدان و دوری از ﺗﺑﻠﯾﻎ و ﺗﺄﯾﯾد ﻣﻧﺣﺻراﻧﮫ ﯾﮏ دﯾن ﺧﺎص ،ﻧﺷﺎﻧﮕر ﺗﻧوع دﯾﻧﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ،و
ﺷﺎﺧﺻﯽ ﺑرای درک ﻗدرت و ﺗواﻧﺎﯾﯽھﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﻟﻧده و ﮐﻣﺎل ﻓرھﻧﮕﯽ آن اﺳت .ﻓرﻣﺎنﻧﺎﻣﮫ ﮐﻧﯾﺷﮑﮫ در
رﺑﺎطﮏ ،اﯾن ﺑﺣث دﯾرﯾﻧﮫ در ﺑﺎره ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه ﻗوﻣﯾﺗﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ،و ﺑﺎورداﺷتھﺎی ﮐوﺷﺎﻧﯾﺎن و»ﯾوﺋِـﺟﯽ«ھﺎ را
آﻟﺗﺎﯾﯽ آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ
ﭘﺎﯾﺎن داد .اﻣروزﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ ﮐوﺷﺎﻧﯾﺎن ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﭘﯾوﺳﺗﮕﯽ و واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎ ﻗﺑﯾﻠﮫھﺎی ﺑﺎدﯾﮫﻧﺷﯾن
ِ
ﺷرﻗﯽ ﻧداﺷﺗﮫو دارﻧده ﺗﺑﺎر ،ﻓرھﻧﮓ ،دﯾن و زﺑﺎن آرﯾﺎﯾﯽ ﺑودهاﻧد .ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯽداﻧﺳت ﮐﮫ دھﻘﺎﻧﺎن ﻗرﯾﮫ ﯾﯽ
»ﮐﺎﻓر ﻗﻠﻌﮫ« در »رﺑﺎطﮏ« ،ﺳﻧﮓﻧﺑﺷﺗﮫای در ﺑﺎزﻣﺎﻧدهھﺎی ﺷﮭر ﮐﮭن ﮐوﺷﺎﻧﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد ﮐﮫ ﺑزودی ﭘرده از
ﺑﺳﯾﺎری ﻧﺎﮔﻔﺗﮫھﺎ و ﻧﺎداﻧﺳﺗﮫھﺎ در زﻣﯾﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓرھﻧﮓ و زﺑﺎنآرﯾﺎﯾﯽ ﺑرﺧواھد داﺷت .رﺑﺎطﮏ ،ﻧﺎم ﺷﮭر
ﮐوﭼﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺷرق وﻻﯾت ﺳﻣﻧﮕﺎن و ﺷﻣﺎل ﺑﺎﺧﺗری وﻻﯾت ﺑﻐﻼن و در ﻣﯾﺎﻧﮫ راه ﭘلﺧﻣری ﺑﮫ ﺳﻣﻧﮕﺎن
واﻗﻊ اﺳت .اﯾن ﺷﮭر در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﭼﮭل ﮐﯾﻠوﻣﺗری ﺷﻣﺎل ﺑﺎﺧﺗری ﻣﺣوطﮫ ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ »ﺳرخ ﮐﺗل« ﺟﺎی دارد.
رﺑﺎطﮏ و ﺳرخ ﮐﺗل ،ھر دو از ﺑﺎزﻣﺎﻧدهھﺎی ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ ﮐوﺷﺎﻧﯾﺎن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ آﺛﺎر ھﻧری ﻓراواﻧﯽ از دوره
ﮐوﺷﺎﻧﯽ در آﻧﺟﺎ ﯾﺎﻓت ﺷده اﺳت .ﺑررﺳﯽ و ﺧواﻧش ﺳﻧﮓﻧﺑﺷﺗﮫ رﺑﺎطﮏ ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎرﺗوﺳط ﻧﯾﮑﻼس ﺳﯾﻣز
وﯾﻠﯾﺎﻣز  NicholasSims-Williamsﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎس و ﻣﺗﺧﺻص زﺑﺎنھﺎی ﺳﻐدی و ﺑﺎﺧﺗری در ﻣدرﺳﮫ
ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺷرﻗﯽ و آﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﻟﻧدن اﻧﺟﺎم ﺷد.
درﺗﺎﺟﯾﮑﺳﺗﺎن ﻧﯾزﭘژوھشھﺎی ﻣﺗﻌددی ﺑر روی اﯾن ﮐﺗﯾﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت ﮐﮫ از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ ارزﻧده
اﺳﺗﺎد ﯾوﺳف ﯾﻌﻘوﺑوف ﺑﻧﺎم »ﮐﺷﻔﯾﺎت ﻣﮭم در ﮐوﺷﺎنﺷﻧﺎﺳﯽ« )ﺑﮫ ﺗﺎﺟﯾﮑﯽ( اﺷﺎره ﮐرد ﻣﻧﺗﺷر ﺷده اﺳت.
ھﻣﭼﻧﯾن اﻣﺎﻣﻌﻠﯽ رﺣﻣﺎﻧوف ﻧﯾز در ﺟﻠد دوم ﮐﺗﺎب »ﺗﺎﺟﯾﮑﺎن در آﯾﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺦ« ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﺧﺗﺻر و ﻣﻔﯾد
ﺳﻧﮓﻧﺑﺷﺗﮫ رﺑﺎطﮏ ﭘرداﺧﺗﮫ و ﺑدرﺳﺗﯽ از ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه و زﺑﺎن آرﯾﺎﯾﯽ ﮐوﺷﺎﻧﯾﺎن ﯾﺎد ﮐرده اﺳت .ﮐﺗﯾﺑﮫ رﺑﺎطﮏ ﺑﮫ
ﻣوزﯾم ﻣﻠﯽ در ﮐﺎﺑل ﻣﻧﺗﻘل ﺷد و ﺷﻧﯾدهھﺎی اﯾن ﻧﮕﺎرﻧده ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺳﻧﮓﻧﺑﺷﺗﮫ ارزﺷﻣﻧد و ﺑﯽھﻣﺗﺎ
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در زﻣﺎن ﺗﺳﻠط ﺣﮑوﻣت طﺎﻟﺑﺎن ﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ھﻣراه ﺗﻌدادی از آﺛﺎر دﯾﮕر ﻣوزه ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺟﻣوﻋﮫدار
ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻧﺻﯾراﻟﮫ ﺑﺎﺑر ﻓروﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت و از وﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ آن اطﻼع دﻗﯾﻘﯽ در دﺳت ﻧﯾﺳت.
ﮐﺗﯾﺑﮫ رﺑﺎطﮏ ،ﺳﻧﮓﻧوﺷﺗﮫی اﺳت ﮐﮫ ﺣدود ﻧود ﺳﺎﻧﺗﯾﻣﺗر طول ،ﺷﺻت ﺳﺎﻧﺗﯾﻣﺗر ﻋرض و ﭼﮭل ﺳﺎﻧﺗﯾﻣﺗر
ﺿﺧﺎﻣت دارد .ﺑر ﯾﮏ ﺳوی اﯾن ﺳطﺢ ﺳﻧﮕﯽ ،ﻧوﺷﺗﮫای ﺑﮫ زﺑﺎن و ﺧط ﺑﺎﺧﺗری )ﺧطﯽ ﺑر اﺳﺎس اﻟﻔﺑﺎی
ﯾوﻧﺎﻧﯽ( در ﺑﯾﺳت وﺳﮫ ﺳطر ﮐﮫ ﺑﺧشھﺎﯾﯽ از آن ﺑﮫ ﻣرور زﻣﺎن دﭼﺎر ﻓرﺳﺎﯾش و ﺗﺧرﯾب ﺷده اﺳت .ھر
ﺳطرﮐﺗﯾﺑﮫ در ﺣدود ﭘﻧﺟﺎه ﺣرف و در ﻣﺟﻣوع ﻗرﯾب ھزارودوﺻد ﺣرف دارد.
اﯾن ﮐﺗﯾﺑﮫ ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن » َﮐـﻧـﯾـﺷـﮑَـﮫ« ﭘﺎدﺷﺎه ﺑزرگ و ﻣﺷﮭور ﮐوﺷﺎﻧﯽ در ﺳده ﻧﺧﺳت ﻣﯾﻼدی و در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳﺎل
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او ﻧوﯾﺳﺎﻧده ﺷده اﺳت .از زﻣﺎن دﻗﯾق آﻏﺎز ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﻧﯾﺷﮑﮫ اطﻼﻋﯽ در دﺳت ﻧﯾﺳت و ﺑﺣث و
ﺑررﺳﯽھﺎ ﭘﯾراﻣون آن ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ دارد .اﯾن ﻓرﻣﺎن ،ﮐﮭنﺗرﯾن ﮐﺗﯾﺑﮫ ﮐوﺷﺎﻧﯾﺎن داﻧﺳﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون
ﺑدﺳت آﻣده اﺳت.
ﻣﺗن زﯾر ،ﮔزارﺷﯽ از ﺑﺧشھﺎی ﺳﺎﻟمﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﻓرﻣﺎنﻧﺎﻣﮫ رﺑﺎطﮏ اﺳت ﮐﮫ ﮐوﺷش ﺷده ﺗﺎ ﺗرﺗﯾب واژﮔﺎن -ﺗﺎ
ﺟﺎی ﻣﻣﮑن -ھﻣﺎﻧﻧد ﻣﺗن اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷد:
”ﮐـﻧـﯾـﺷـﮑـﮫ ﮐـوﺷـﺎﻧـﯽ ،رھﺎﯾﯽﺑﺧش ﺑزرگ ،ﻧﯾﮑوﮐﺎر ،ﻓرﻣﺎﻧروای دادﮔر ،ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﻧﯾﺎﯾش ﯾزدان ،ﮐﮫ ﻓرا دﺳت
آورد ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را ﺑﺧواﺳت َﻧـ َﻧـﮫ و ﺑﺧواﺳت ھﻣﮫ دﯾﮕر اﯾزدان .ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻏﺎزﯾد ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳﺎل را ﺑﮫ ﺧﺷﻧودی
ﺧداﯾﺎن .او ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻧد ﯾﮏ ﻓرﻣﺎن ﺑﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ و ﺳﭘس ﺑﯾﺎن ﻣﯽدارد ﺑﮫ زﺑﺎن آرﯾـﺎﯾـﯽَ » . . . .ﺳـﮑِــ َﺗـﮫ«،
» َﮐــﺋـوﺳـﺎﻧـﺑـﯽ«» ،ﭘـﺎﺗـﺎﻟﯽﭘـوﺗـرا«» ،ﭼـﺎﻣـﭘﺎ« . . .ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻧﯾﺷﮑﮫ ﺑﮫ »ﺷـﺎﻓـر ﻧـوﮐـو ْﻧــزوک /ﻧﺎ َﻗــﻧـزاق«
ﻓرﻣﺎن ﻣﯽدھد ﻧﯾﺎﯾﺷﮕﺎه ﺑزرﮔﯽ ﺑﻧﺎم اﯾزدان در ﺳرزﻣﯾن آرﯾﺎﻧﺎ ﺑرای اﯾزدان ﺑﺳﺎزد و در آن ﺗﻧدﯾسھﺎی اﯾزدﺑﺎﻧو
ـرﺳــﮫ«،
» َﻣـﮫ« در ﺑرﺗرﯾن ﺟﺎ ،ﺧدای »آرﻣــوز« آﻓرﯾﻧﻧده ﺧوﺷﯽھﺎ» ،آردوﺧــش«» ،ﺳـرو َﺷــرد«َ » ،ﻧ َ
»ﻣـﮭــر«َ » ،ﻣـ َﮭـﺷـﺎن« و »وﯾـﻧـﮏ« ﺗراﺷﯾده و ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷوﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻓرﻣﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺗﻧدﯾس اﯾن ﺷﺎھﺎن را
ﺑﺳﺎزﻧد و در ﻧﯾﺎﯾﺷﮕﺎه ﺑﮕذارﻧد» :ﺷـﺎه ﮐـوﺟـو َﻟـﮫ َﮐــدﻓـﯾـز« ،ﭘدر ﭘدر ﺑزرگ» ،ﺷـﺎه وﯾـ َﻣـﮫ َﺗـﮑــﺗـو« ﭘدر
ﺑزرگ» ،ﺷـﺎه وﯾـ َﻣـﮫ َﮐـدﻓـﯾـز« ،ﭘدر و ﺧود »ﮐـﻧـﯾـﺷـﮑـﮫ« . . .ﺑﺎﺷد ﺗﺎ آن اﯾزدان ،ﯾﺎریرﺳﺎن ﺷـﺎه ﺷـﺎھـﺎن
ﮐـﻧـﯾـﺷـﮑـﮫ ﺑﺎﺷﻧد“ .
ﺑررﺳﯽ ﻣﺗن ﺳﻧﮓﻧﺑﺷﺗﮫ رﺑﺎطﮏ و آﮔﺎھﯽھﺎی ﻧوﯾﺎﻓﺗﮫ از آن در زﻣﯾﻧﮫ زﺑﺎن آرﯾﺎﯾﯽ
ھﻣﯾن ﻣﻘدار اﻧدک از ﺑﺧشھﺎی ﺧواﻧده و ﺗرﺟﻣﮫﺷده ﻓرﻣﺎنﻧﺎﻣﮫ ﮐﻧﯾﺷﮑﮫ در رﺑﺎطﮏ ،ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت آﮔﺎھﯽھﺎی
ﻣﮭﻣﯽ در اﺧﺗﯾﺎر ﭘژوھﺷﮕران ﺑﮕذارد و ﺑﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺑﺎﺣث ﭘﯾﭼﯾده و ﺣلﻧﺷده در ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﮐوﺷﺎنﺷﻧﺎﺳﯽ
ﺧﺎﺗﻣﮫ ﺑﺧﺷد:
 از ھﻧﮕﺎم ﮐﺷف ﺳﻧﮓﻧﺑﺷﺗﮫ ﻣﺷﮭور »ﺳرخ ﮐﺗل« در ﺳﺎل ﻧوزده ﭘﻧﺟﺎه وھﻔت ﻣﯾﻼدی ،ﺗﺎ زﻣﺎن ﮐﺷفﺳﻧﮓﻧﺑﺷﺗﮫ رﺑﺎطﮏ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﺎن زﺑﺎن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت؛ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻧﺎم اﺻﻠﯽ اﯾن زﺑﺎن ﺑﮫ ﺑﺣثھﺎی ﺑﯽﭘﺎﯾﺎﻧﯽ در
ﻣﯾﺎن داﻧﺷﻣﻧدان ﻣﻧﺟر ﺷده ﺑود .ﺑرﺧﯽ اﯾن زﺑﺎن را ﺑﺎ ﻧﺎمھﺎی »ﮐوﺷﺎﻧﯽ« ﯾﺎ »ﺑﻠﺧﯽ« ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽﻧﻣودﻧد .در
ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣﺳﺎﻓران ﭼﯾﻧﯽ ﺳدهھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ از آن ﺑﺎ ﻧﺎم زﺑﺎن »ﺗﺧﺎری« ﯾﺎد ﺷده ﺑود و اﺳﺗﺎد واﻟﺗر ھﻧﯾﻧﮓ ،ﻧﺎم
زﺑﺎن »ﺑﺎﺧﺗری« را ﺑرای آن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﻣورد ﻗﺑول و ﺗوﺟﮫ ﺑﺳﯾﺎری واﻗﻊ ﺷد .ﮐﺷف اﯾن ﺳﻧﮓﻧﺑﺷﺗﮫ
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ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻧﺎم واﻗﻌﯽ زﺑﺎن ﺑﺎﺧﺗری ﭘﺎﯾﺎن داد و ﺑﮫ ﺻراﺣت از آن ﺑﺎ ﻧﺎم »زﺑﺎن آرﯾﺎﯾﯽ« ﯾﺎد ﺷده اﺳت .اﯾن واژه
در ﻣﺗن اﺻﻠﯽ ﺑﮕوﻧﮫ »اَر َﯾـﺋـو«  aryaoآﻣده اﺳت .ﻣﺻوت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾن واژه ،ﺣرف ﮐوﺗﺎه »اُ« اﺳت ﮐﮫ در
زﺑﺎن ﺑﺎﺧﺗری )ﮐﮫ اﮐﻧون ﻣﯽﺗواﻧﯾم آﻧرا زﺑﺎن آرﯾﺎﯾﯽ ﻋﺻر ﮐوﺷﺎﻧﯽ ﺑﻧﺎﻣﯾم( ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﮐﺎرﮐرد ﮐﺳره اﺿﺎﻓﮫ
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ )ﯾﺎی ﻧﺳﺑت( در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳت .ﻣﺣل واژه ﻣﮭم »اَر َﯾـﺋـو« در ﺳطر ﭼﮭﺎرم اﯾن ﺳﻧﮓﻧﺑﺷﺗﮫ اﺳت.
 اﮐﻧون اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻧﯾز روﺷن ﺷده اﺳت ﮐﮫ زﺑﺎن رﺳﻣﯽ و دوﻟﺗداری ﮐوﺷﺎﻧﯾﺎن ،ھﻣﺎﻧﺎ زﺑﺎن آرﯾﺎﯾﯽ ﺑوده ﮐﮫ ازاﺷﺎراﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺻورت ﻣﻧﻔﺻل در ﺑﺧشھﺎی آﺳﯾبدﯾده ﮐﺗﯾﺑﮫ ﺑﮫ آن رﻓﺗﮫ اﺳت؛ ھوﯾدا ﻣﯽﺷود .ﮐﻧﯾﺷﮑﮫ ،ﺗواﻧﺳﺗﮫ
اﺳت ﭘس از ﺳدهھﺎی ﻣﺗﻣﺎدی ﮐﮫ از رواج زﺑﺎن ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺑﻌﻧوان زﺑﺎن رﺳﻣﯽ ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻣﯽﮔذﺷت؛ ﺑﺎ ﻓرﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﻓذ،
ﺣﮑم ﺑﮫ رﺳﻣﯾت زﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﻣردم در دﺳﺗﮕﺎه اداری دھد .از آن ﭘس ،ﺗﻣﺎﻣﯽ اﺳﻧﺎد و ﻣﮑﺗوﺑﺎت دوﻟﺗﯽ و ﺳﮑﮫھﺎ
ﺑﮫ ھﻣﯾن زﺑﺎن ﺑﮫ ﻧﮕﺎرش در ﻣﯽآﯾﻧد.
 ﻧﯾﮑﻼس ﺳﯾﻣز وﯾﻠﯾﺎﻣز و ھﻣﭼﻧﯾن دﮐﺗر ﻣﮭدی ،اﺳﺗﺎد ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎﺑل ﺑر اﺳﺎس ﺷواھدی از ھﻣﯾن ﺳﻧﮓﻧﺑﺷﺗﮫ وﻧﺎمھﺎی ﭼﮭﺎرﮔﺎﻧﮫ ﺷﮭرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺑﺧشھﺎی ﺗﺧرﯾبﺷده ﻣﺗن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺷﺎره رﻓﺗﮫ و در ﻧواﺣﯽ ﺷﻣﺎل ھﻧدوﺳﺗﺎن و
ﭘﻧﺟﺎب واﻗﻊ ﺑودهاﻧد ،ﺑر ﭼﻧﯾن ﻋﻘﯾدهای ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن زﺑﺎن ،در ﺳدهھﺎی ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﯾﻼدی در ﮔﺳﺗره وﺳﯾﻌﯽ از
آﻧﺎﺗوﻟﯽ ودر ﮐراﻧﮫ ﻓرات ﺗﺎ آرﯾﺎﻧﺎ و آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ و ھﻧد و ﭘﻧﺟﺎب ﻣﻔﮭوم ﺑوده و ﺑدان ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽﮐردهاﻧد.
 از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر و واژﮔﺎن ﺳﻧﮓﻧﺑﺷﺗﮫ رﺑﺎطﮏ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳت و ﺣﺗﯽ ﭘس از ﻋﺻرﮐوﺷﺎﻧﯾﺎن ﺗﺎ ﺳدھﺎ ﺳﺎل زﺑﺎن رﺳﻣﯽ ھﯾﺗﺎﻟﯾﺎن ﺑوده اﺳت؛ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽآﯾد ﮐﮫ اﯾن زﺑﺎن ﻧﯾﺎی اﺻﻠﯽ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
ﮐﻧوﻧﯽ ﮐﮫ زﺑﺎن »دری« ﻧﯾز ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷود ،ﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽآﯾد ﮐﮫ واژه »دری« ﮐﮫ
ﺗﺎﮐﻧون ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد »درﺑﺎری« و ﻏﯾره ﺑرای آن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دادهاﻧد و ﺗﺎﮐﻧون ﻣﻌﻧﺎﮔذاری آن ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﻗﺎطﻌﯽ ﻧرﺳﯾده اﺳت؛ ﮔوﻧﮫای ﺗﻐﯾﯾر آوا داده از واژه »اَر َﯾـﺋـو« )آرﯾﺎﯾﯽ( ﺑﺎﺷد.
زﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎ دری ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﯾم ﺑﮭﯾﭻ ﻋﻧوان ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در اﺻل ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اھﺎﻟﯽ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﯾﺎ ﻓﺎرس
) اﯾران(ﺑﺎﺷد؛ ﺑﻠﮑﮫ اﯾن زﺑﺎن دری از آرﯾﺎﻧﺎ ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧده اﺳت .ﺑررﺳﯽ ﻣﺗن ﺳﻧﮓﻧﺑﺷﺗﮫ رﺑﺎطﮏ و
آﮔﺎھﯽھﺎی ﻧوﯾﺎﻓﺗﮫ از آن در ﭘرﺳشھﺎی ﮐوﺷﺎنﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﭘﯾش از ﭘﯾداﯾش ﺳﻧﮓﻧﺑﺷﺗﮫ رﺑﺎطﮏ ﭼﻧﯾن ﭘﻧداﺷﺗﮫ
ﻣﯽﺷد ﮐﮫ ﮐوﺷﺎﻧﯾﺎن ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾزدان و دﯾنھﺎی آرﯾﺎﯾﯽ ﭘﺷت ﮐرده و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮔﺳﺗرش دﯾن ﺑوداﯾﯽ ھﻣت
ﻣﯽﮔﻣﺎﺷﺗﮫاﻧد .اﻣﺎ ﻧﺎﻣﺑرداری از ﺧداﯾﺎن ﯾﺎ اﯾزدان ﺑزرگ و ﮐﮭن آرﯾﺎﯾﯽ و ﺟز آن در ﻣﺗن ﺳﻧﮓﻧﺑﺷﺗﮫ و آرزوی
ﺧوﺷﻧودی آﻧﺎن در دوره ﺑزرﮔﺗرﯾن ﭘﺎدﺷﺎه ﮐوﺷﺎﻧﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻧﯾﺷﮑﮫ ،ﻧﺷﺎندھﻧده اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﮐوﺷﺎﻧﯾﺎن ﻋﻼوه ﺑر
ﭘذﯾرش و ﮔﺳﺗرش دﯾن ﺑوداﯾﯽ ،دﯾﮕر دﯾنھﺎ و اﯾزدان آرﯾﺎﯾﯽ را ﻧﯾز ﮔراﻣﯽ ﻣﯽداﺷﺗﮫاﻧد .اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻋﻼوه ﺑر
اﯾن ،ﻧﺷﺎندھﻧده ﻣدارای دﯾﻧﯽ ﮐوﺷﺎﻧﯾﺎن و اﺣﺗرام و ﭘﺎﺳداﺷت آﻧﺎن در ﺑراﺑر ھﻣﮕﯽ دﯾنﺑﺎوران اﺳت .ھﻣزﯾﺳﺗﯽ
و ﺗﺟﻣﯾﻊ اﯾزدان و دوری از ﺗﺑﻠﯾﻎ و ﺗﺄﯾﯾد ﻣﻧﺣﺻراﻧﮫ دﯾﻧﯽ ﺧﺎص ،ﻧﺷﺎﻧﮕر ﺗﻧوع دﯾﻧﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ،و ﺷﺎﺧﺻﯽ
ﺑرای درک ﻗدرت و ﺗواﻧﺎﯾﯽھﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﻟﻧده و ﮐﻣﺎل ﻓرھﻧﮕﯽ آن اﺳت .ﺷﺎﺧﺻﮫھﺎی ارزﻧدهای ﮐﮫ ﺑﮫ
ھﻧﮕﺎم ﻓﺷﺎرھﺎ و ﺳﺧﺗﮕﯾریھﺎی ﻣوﺑدان و دﯾنﺳﺎزان ﺣﮑوﻣﺗﯽ دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﺳﯾبھﺎی دردﻧﺎک ﻓراواﻧﯽ
روﺑرو ﺷد .ﺑرﺧﯽ اﯾزداﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﺳﻧﮓﻧﺑﺷﺗﮫ از آﻧﺎن ﯾﺎد ﻣﯽﺷود و آﺷﮑﺎرا ﺷﻧﺎﺧﺗﮫﺷده ھﺳﺗﻧد )ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ
ﺧواﻧده ﺷده( ﻋﺑﺎرﺗﻧد ازَ » :ﻧـ َﻧـﮫ« )اَ َﻧـﮭﯾ َﺗـﮫ /ﻧﺎھﯾد«َ » ،ﻣـﮫ« )ﻣـﺎه(» ،ﺳرو َﺷـرد« )ﺳروش(» ،ﻣـﮭـر« )ﻣﯾﺗرا(
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و »آرﻣـوز« )اھوراﻣزدا( ﮐﮫ ﺗوﺻﯾف آن ﺑﮫ »آﻓرﯾﻧﻧده ﺧوﺷﯽھﺎ« در اﯾن ﮐﺗﯾﺑﮫ ،ﺷﺑﺎھت ﻓراوﻧﯽ ﺑﮫ
ﺳﻧﮓﻧﺑﺷﺗﮫھﺎی ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ دارد ﮐﮫ از اھوراﻣزدا ﺑﺎ ﺗوﺻﯾف »ھ َﯾـﮫ ﺷـﯽﯾـﺎﺗﯾـم اَدا َﻣـرﺗ َﯾـﮫ ھﯾـﺎ« )ﮐﮫ ﺑرای ﻣردم
ﺷﺎدی آﻓرﯾد( ﯾﺎد ﺷده اﺳت.
ﮔروھﯽ دﯾﮕر از اﯾزدان ،ﮐﻣﺗر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫﺷده ھﺳﺗﻧد .اﯾﻧﺎن ﻋﺑﺎرﺗﻧد از» :آردوﺧش« )ورﺧﺷﺎ( اﯾزدﺑﺎﻧوی ﻧﮕﺎھﺑﺎن
رود وﺧش )ﯾﮑﯽ از ﭘر آبﺗرﯾن و ﺧروﺷﺎنﺗرﯾن رودھﺎی ﺳرزﻣﯾنآرﯾﺎﻧﺎ ﮐﮫ ﺣﺎل در ﺗﺎﺟﯾﮑﺳﺗﺎن اﺳت(؛ و ﺳﮫ
ـرﺳـﮫ«َ » ،ﻣـ َﮭـﺷﺎن« و »وﯾﻧﮏ« )وﯾواﻧﺎ /واﯾـو؟( ﺑﺎ ﺑﯽﮔﻣﺎﻧﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻧﺷدﻧد.
ﻧﺎماﯾزد دﯾﮕر ﯾﻌﻧﯽ » َﻧ َ
در ﻣﺗن ﮐﺗﯾﺑﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﭼﻧد اﯾزد دﯾﮕر ﮐﮫ ﺧﺎﺳﺗﮕﺎھﯽ در ﯾوﻧﺎن و ﻣﺻر دارﻧد ،ﻧﯾز اﺷﺎره ﺷده اﺳت .از
ﺳﻧﮓﻧﺑﺷﺗﮫ رﺑﺎطﮏ ﭼﻧﯾن ﺑر ﻣﯽآﯾد ﮐﮫ ﻣردﻣﺎن آرﯾﺎﻧﺎ در آن زﻣﺎن ھﻣﭼﻧﺎن ﻋﻼﻗﮫﻣﻧدی ﺧود ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗن
ﺗﻧدﯾسھﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎدﯾن از اﯾزدان را ﺑﮫ ﺷﯾوه دﯾرﯾﻧﮫ ﻧﯾﺎﮐﺎن ﺧود ﺣﻔظ ﮐرده ﺑودهاﻧد .ﭘرﺳش ﻣﮭم دﯾﮕری ﮐﮫ
ﺳﻧﮓﻧﺑﺷﺗﮫ رﺑﺎطﮏ ﺑﮫ آن ﭘﺎﺳﺦ داده ،ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺗﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻧﯾﺷﮑﮫ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون ﻣﺣل ﺑﺣث و ﮔﻣﺎنھﺎی
ﻓراواﻧﯽ ﺑود .در اﯾﻧﺟﺎ ﮐﻧﯾﺷﮑﮫ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺑردن از ﭘدر ،ﭘدر ﺑزرگ و ﭘدر ﭘدرﺑزرگ ﺧود ،ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽھﺎی ﺣل ﻧﺷده
ﭘﯾراﻣون ﭘدران و ﺷﺎھﺎن ﭘﯾش از ﺧود را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد و راه ﺑررﺳﯽ ﻧﺎمھﺎ و ﺗﺳﻠﺳل ﭘﺎدﺷﺎھﺎن دﯾﮕر را
ھﻣوارﺗر ﻣﯽﺳﺎزد .ھﻣﭼﻧﯾن آﮔﺎھﯽ از ﺗﻠﻔظ دﻗﯾق ﻧﺎمھﺎی ﮐوﺷﺎﻧﯽ ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﮐﺎرﺑردھﺎی ﺳﻧﮓﻧﺑﺷﺗﮫ
رﺑﺎطﮏ اﺳت .ﻓرﻣﺎنﻧﺎﻣﮫ ارزﻧده ﮐﻧﯾﺷﮑﮫ در رﺑﺎطﮏ ،ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن ﺑﺣث دﯾرﯾﻧﮫ در ﺑﺎره ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه ﻗوﻣﯾﺗﯽ و
ﻓرھﻧﮕﯽ ،و ﺑﺎورداﺷتھﺎی ﮐوﺷﺎﻧﯾﺎن و »ﯾوﺋِـﺟﯽ«ھﺎ را ﭘﺎﯾﺎن داد .اﻣروزه ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ ﮐوﺷﺎﻧﯾﺎن ھﯾﭼﮕوﻧﮫ
آﻟﺗﺎﯾﯽ آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺷرﻗﯽ ﻧداﺷﺗﮫو دارﻧده ﺗﺑﺎر ،ﻓرھﻧﮓ ،دﯾن و
ﭘﯾوﺳﺗﮕﯽ و واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎ ﻗﺑﯾﻠﮫھﺎی ﺑﺎدﯾﮫﻧﺷﯾن
ِ
زﺑﺎن آرﯾﺎﯾﯽ ﺑودهاﻧد.

ﺳﻧﮓ ﻧﻔﯾس ھﻔت ﻗﻠم

اﻣﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ھﻧرھﺎی ﻧﻔﯾس وظرﯾف در روز ﮔﺎر و دوران ﭘردرﺧﺷش ﺳﻼطﯾن و زﻣﺎﻣداران داﻧش ﭘرور
وھﻧر ﺷﻧﺎس ﺗﯾﻣورﯾﺎن ھرات ﺑﮫ ﺗرﻗﯽ و ﮐﻣﺎل ﺧود رﺳﯾد و ﺑزرﮔدان ھﻧرﻣﻧد ﺟﮭﺎن ﺷﻣول ﭼون اﺳﺗﺎد ﮐﻣﺎل
اﻟدﯾن ﺑﮭزاد ،اﺳﺗﺎد ﻣﯾرک ،اﺳﺗﺎد زﯾن اﻟدﯾن و اﺳﺗﺎد ﺷﻣس اﻟدﯾن ھروی و ده ھﺎ اﺳﺗﺎد ﭼﯾره دﺳت دﯾﮕر ،درﻓﻧون
ﻧﻘﺎﺷﯽ و رﺳﺎﻣﯽ و ﺳﻧﮓ ﺗراﺷﯽ ،ﺧطﺎطﯽ و ﻣﻌﻣﺎری ،ﺷﮭرۀ آﻓﺎق ﺷدﻧد ﮐﮫ ﻟوح زﯾﺑﺎی ﺳﻧﮓ ھﻔت ﻗﻠم ﯾﮑﯽ از
ﺷﺎھﮑﺎرھﺎی ﻓرزﻧدان ھﻧرﻣﻧد اﺻﯾل اﯾن ﺳرزﻣﯾن ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯾرود .ﺑراﺳﺎس ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﺗﺣرﯾر ﻣوﻟوی ﻋﻧﺑری
ﯾﮑﯽ از داﻧﺷﻣﻧدان ھرات ﺑﺎﺳﺗﺎن و ﻗول ﻣؤرﺧﺎن ﻧﺎﻣدار ھرات ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺳﻧﮓ ھﻔت ﻗﻠم ﮐﮫ ھﻔت ﻣرﺗﺑﮫ ،ﻗﻠم اﺳﺗﺎد
ھﻧر ﺑﺎﻻی آن ﮐﺎر ﻧﻣوده وﺧطوط و ﻧﻘوش ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎ در آن ﺧطﺎطﯽ و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮔردﯾده ﺗﺎ اﮐﻧون در ﺳراﭘردۀاﻗﻠﯾم
ھﻧر وﺿﻌت ،ﺣﺟﻠﮫ ﻧﺷﯾن ھﻧر ﺣﺟﺎری اﺳت ،و از ﺟﻣﻠﮫ ﺷﺎھﮑﺎرھﺎی ﺿﻌت ﺣﺟﺎری و ﺳﻧﮓ ﺗراﺷﯽ ﻋﺻر
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ﭘردرﺧﺷش ﻓرھﻧﮓ و ﺛﻘﺎﻓت ﺗﯾﻣورﯾﺎن ھرات ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻣﺎر ﻣﯾرود .اﯾن ﻧو ﻋروس ظرﯾف و ﻧﻔﯾس ﺑﯽ ﻧظﯾر
ھﻧر ،ﺑﮫ ﻗﻠم ﮐﺎری و ﮐﻠﮏ ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﺳﺗﺎدان ﭼﯾره دﺳت و ھﻧرآﻓرﯾن ﻗرن ﻧﮭم ،اﺳﺗﺎد ﺷﻣس اﻟدﯾن ھروی ھﻔت ﻗﻠم
آراﯾش ﯾﺎﻓت ھرﮔﺎه ﺑﮫ ﻧﻘوش و ﮔﻠﺑرﮐﮭﺎﺋﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻧﻐز و ﻣﻘﺑول اﯾن اﻋﺟوﺑﮫ ھﻧر و ھﻧرﻣﻧدی دﻗﯾق ﺑﻧﮕﯾرد ﺷﮑوه
و ﻋظﻣﺗﯽ از ظراﻓت و ﭼﯾره دﺳﺗﯽ و ھﻧر آﻓرﯾﻧﯽ را درآن ﺑوﺿوح ﻣﺷﺎھده ﻣﯾﮑﻧﯾد.
در ﭘرﺗوﯾن ھﻣﮫ ﻣظﺎھرﻋﺎﻟﯽ ھﻧری ﺑﺎﯾﺳﺗﮫ و ﺷﺎﺋﯾﺳﺗﮫ آن ﺑود ﺗﺎ آﻧرا ﻧوﻋروس ھﻔت ﻗﻠم ﺑﻧﺎﻣﻧد و از ﻋﺟﺎﺋﺑﺎت
ھﻧر ﻋﺎﻟﻣش ﺑﺷﻣﺎرﻧد .درﻣورد وﺟﮫ ﺗﺳﻣﯾﮫ اﯾن ﺳﻧﮓ زﯾﺑﺎ ﺑﮫ ھﻔت ﻗﻠم ،ﻋدۀ از ﻣؤرﺧﯾن ﮐﺷور ﻣﺎﻧﻧد ﻣﻌﯾن اﻟدﯾن
زﻣﭼﯽ اﺳﻔزاری وﺧﺎوﻧد ﺷﺎه را ﻋﻘﯾده ﺑﮫ آن اﺳت ﮐﮫ درﮔذﺷﺗﮫ ھﺎ آراﯾﺷﮕران ﻋروﺳﺎن را ھﻧﮕﺎم ﻋروﺳﯽ و
زﻓﺎف ﺑﮫ ھﻔت ﻗﻠم آراﯾش ﻣﯽ آراﺳﺗﻧد و ﺑرزﯾﺑﺎﺋﯽ آﻧﺎن ﻣﯾﺎﻓزودﻧد .ﭼون اﺳﺗﺎد ﺗواﻧﺎی ﺳﻧﮓ ﺗراﺷﯽ ﯾﻌﻧﯽ اﺳﺗﺎد
ﺷﻣس اﻟدﯾن ھروی ﮐﮫ ﻗﻠم ﻣﻧﯾﻊ و ﺻﻧﻌت ﺳﺣرآﻓرﯾن داﺷت ،ﺑﺎﻻی اﯾن ﺳﻧﮓ ھﻔت ﻗﻠم ،ھﻔت ﻣرﺗﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﻣود.
ﯾﻌﻧﯽ از ﮐوھش ﮐﻧد ،ﻣﺳطﺣش ﺳﺎﺧت ﺻﯾﻘل و ﭘردازش داد ،ﮔﻠﺑرک و ﻧﻘوش را ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ھﻧری ﮐﻧده ﮐﺎری
ﮐرد وﺳطوح اﺿﻼﻋش را ﻧﻘش ﭘذﯾر ﮔرداﻧﯾد ﺑﻧﺎﺑر آن ﭼون ﻋروﺳﯽ ھﻔت ﻗﻠﻣش ﺧواﻧدﻧد و ﺑراوج ﺑرﯾن ﺟوﻟﮫ
ﺗﺎرﯾﺧش ﻧﺷﺎﻧدﻧد .ﺑﻌﺑﺎرت دﯾﮕر وازﯾن ﺟﮭت اﯾن ﺳﻧﮓ را ھﻔت ﻗﻠم ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ اﺳﺗﺎد ﺷﻣس اﻟدﯾن ﺳﻧﮕﺗراش،
ھﻔت ﺑﺎر ﯾﺎ ھﻔت ﻧوﺑت ﺑﺎﻻی آن ﮐﺎر ﮐرده اﺳت .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﮐﮫ در ﻗﻠم اول آﻧرا ﺑﺻورت ﺻﻧدوق در آورده و
ﺑﻘﻠم دوم آﻧرا ﺻﺎف ﮐﺎری ﮐرده و ﺑﮫ ﻗﻠم ﺳوم داﺧل آﻧرا ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻣوده و ﺑﻘﻠم ﭼﮭﺎرم و ﭘﻧﺟم وﺷﺷم آﻧرا ﻧﻘﺎﺷﯽ و
ﺑﮫ ﻗﻠم ھﻔت آﻧرا ﺗﺣرﯾر زده و ﭘرداز ﻧﻣوده اﺳت .اﯾن ﺳﻧﮓ ﺑﮫ ﻧﻘوش زﯾﺑﺎ رﺳﻠﻣﯽ ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺳﺑﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ
ﻋﺻرﺗﯾﻣورﯾﺎن ﮐﺎر ﺷده و ﻧﻘوش زﯾﺑﺎی آن طﺑﻘﮫ ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ﺑﺎﻻی ھم ﺣﮑﺎﮐﯽ و ﭘرداز و ﺗﺣرﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﺳﺑب
آﻓرﯾﻧش اﯾن ﺳﻧﮓ را ﮐﮫ اﻓﺗﺧﺎر ﻓرھﻧﮓ و ھﻧرھرات ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯾﺷود ،ھراﺗﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺦ آﻓرﯾن ﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ:
ﺳﻠطﺎن داﻧش ﭘرور و ھﻧردوﺳت ﺗﯾﻣوری ﺣﺳﯾن ﻣﯾرزا را داﻋﯾﮥ آن ﭘﯾدا ﺷد ﺗﺎ ﭘﯾش از وﻓﺎت ﻟوﺣﯽ از ﺳﻧﮓ
ﺑرﻣزارش ﺗﮭﯾﮫ و ظﺎھر ﻋﺎﻟﯽ ھﻧر را در ﺳﺎﺧﺗﺎر آن ﻣﺗﺟﻠﯽ ﺳﺎزﻧد ،ﻗرﻋﮫ ﺑﻧﺎم اﺳﺗﺎد ﺷﻣس اﻟدﯾن ھروی ھﻧر
آﻓرﯾن ﭼﯾره دﺳت آﻣد ،ھﻔت ﺳﺎل ﺗﻣﺎم را در ﺑرﮔرﻓت و ﺟﮭﺎن زﯾﺑﺎی ھﻧرواﻻ و ارزﻧدۀ ﺑﺎﺳﺗﺎن ھرات را
اﻓﺗﺧﺎری ﺟﺎوﯾدان واﺑدی ﺑﺧﺷﯾد
اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ھﻧﮕﺎم ﺗﻣﺎم ﺷدن اﯾن ﻟوح ﺳﻧﮓ زﯾﺑﺎ ،ﻓرزﻧد ﺟوان ﺳﻠطﺎن ﺟﺳﯾن ﻣﯾرزا ﺑﻧﺎم ﻏرﯾب ﻣﯾرزا وﻓﺎت ﻧﻣود و
ﺳﻠطﺎن را دﻋﯾﮫ ﺑرآن ﺷد ﺗﺎ اﯾن ﻟوح را ﺑرﻣزار ﻓرزﻧدش ﻧﮭﻧد ،اﺳﺗﺎد ﺗواﻧﺎی ﺳﻧﮓ ﺗراش ﮐﮫ ﻟوح را ﺑﺎ اﺧﻼص
ﺗﻣﺎم ﺟﮭت ﺗرﺑت ﻣزار ﺳﻠطﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود اﺑراز داﺷت ﮐﮫ ﻣن آن را ﺧﺎﺻﮫ ﺑرای ﻣرﻗد ﺳﻠطﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ ام آن
ﭘﺎدﺷﺎه ھﻧر ﭘرورﮔﻔت :ﺑرای آراﻣﮕﺎه ﻣن ﻟوح ﺳﻧﮓ دﯾﮕری آﻣﺎده ﮐن ،اﺳﺗﺎد ﺳﻧﮕﺗراش اظﮭﺎر ﻧﻣود ﮐﮫ ھﻔت
ﺳﺎل وﻗت ﺑﺎﯾد ﺗﺎ اﯾن ﭼﻧﯾن ﻟوﺣﯽ ﺗﮭﯾﮫ دﯾد ،ﺳﻠطﺎن ﺑﮫ ﺧﻧده ﮔﻔت :ﺧوب اﺳت ﻣن ھم ﺑﮫ ﻣردن ﺷﺗﺎب ﻧدارم
واﮐﻧون اﯾن ﻟوح ﺳﻧﮓ ﻧﻔﯾس و زﯾﺑﺎ ﺑرﺳرﻣزار ﻏرﯾب ﻣﯾرزا ﻓرزﻧد آن ﺳﻠطﺎن ﺗﯾﻣوری در ﺟوار ﻣزار ﻓﺎﯾض
اﻻ ﻧوار ﻋﺎرف ﺑزرگ ھرات ﺷﯾﺦ اﻻ ﺳﻼم ﺧواﺟﮫ ﻋﺑدﷲ اﻧﺻﺎری )رح( در داﻣﻧﮥ ﮔﺎذرﮔﺎه ﻗرار دارد .ﺷﮭرت
ھﻧری اﯾن اﺛر ﮔراﻧﺑﮭﺎ ھرات ﺑﺎﺳﺗﺎن ،ﺟﮭﺎن ﮔردون و ھﻧرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺟﮭﺎن را ﺑدﯾدار اﯾن ﭘدﯾده ﺑزرگ ھﻧری ﻣﯽ
ﮐﺷﺎﻧد ،ﺳﺎل و ﻣﺎه و ھﻔﺗﮫ ﯾﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھﻧرﻣﻧدان و ھﻧرﺷﻧﺎﺳﺎن از دور و دﯾﺎرھﺎی دورﺟﮭﺎن ازﯾن ﺳﻧﮓ
ﻋﺟﯾب وﻧﻔﯾس ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻧد ھﻧری دﯾدار ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﻣوﻟوی ﻋﻧﺑری درﻧوﺷﺗﮫ اش ﺑﮫ ﯾﮏ ﺧﺎطره ﺧود درﺳﺎل
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ﺳﯾزده ﭼﮭل وﭘﻧﺞ اﺷﺎره ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ :در آن آن ﻣوﻗﻊ ﯾﮑﯽ از داﻧﺷﻣﻧدان و ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎس ﮐﺷور ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﮫ ﻏرض
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ھرات آﻣده ﺑود ،وﻗﺗﯽ اﯾن ﺳﻧﮓ ﻧﻔﯾس را دﯾد و آﻧرا ﻣﺷﺎھده ﮐرد اﻧﮕﺷت ﺣﯾرت ﺑﮫ دﻧدان
ﮔرﻓﺗﮫ ﮔﯽ ﮔﻔت :اﯾن ﭘدﯾدۀ ھزی ﻣﺧﺻرﺑﮫ ﻓرد اﺳت و ﺑﺎور ﻧﻣﯾﺗوان ﮐرد ﮐﮫ اﯾن اﺛر ﻧﻔﯾس ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﭘرداﺧﺗﮫ
ھﻧردﺳت ﺑﺎﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ درواﻗﻊ ﺷﺎھﮑﺎر ھﻧری اﺳت ﺳﺣر آﻣﯾز و اﻋﺟﺎب اﻧﮕﯾز و ﺟﺎی آن دارد ﺗﺎ در ﻗطﺎر
ﻋﺟﺎﺋﺑﺎت ﺟﮭﺎن ﻗرار ﮔﯾرد ﺗﺎ در ﻋﺻر ﺗﮑﻧوﻟوژی و ﺗﺳﺧﯾر ﻓﺿﺎ طﯾف وﺳﯾﻊ ارزش ھﻧروھﻧرﻣﻧدان ﺷرق ﮐﮭن
را ﻣﻌرف ﺑﺎﺷد.
ﺳﻧﮓ ھﻔت ﻗﻠم ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﭘدﯾده ھﻧری ،ھﻧر ﺣﺟﺎری دوران ﺗﯾﻣورﯾﺎن ھرات ﺑﯾﺎﻧﯽ از ﺗﻣﺎﻣﻧدی ھﻧر وادب ﺗﺎرﯾﺦ
ﮐﮭن ﺧطﮥ ﺑﺎﺳﺗﺎن ھرات دارد ،ﺗواﻧﺎﺋﯽ ھﺎی ھﻧرﻣﻧدان ﭼﯾره دﺳت و ﻓرھﻧﮓ دوﺳت آن ﺳﺎﺣﮫ را ﻧﯾز ﺑﮫ ﺗﻌرﯾف
ﻣﯾﮕﯾرد و از ھرات ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺣﯾث ﻣﮭد ﻓرھﻧﮓ و ﻏﻧﺎﻣﻧدی ھﻧر و ھﻧرﻣﻧدان ﮔواھﯽ ﻣﯾدھد .اﻣﺎ درﯾﻎ واﻓﺳوس
ﮐﮫ ﺳﯾﺎه دﻻن ﺗﺎرﯾﮏ دل ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ھﺳﺗﯽ و داراﺋﯽ اﯾن ﺷﮭر را ﺑﮫ ﯾﻐﻣﺎ ﺑردﻧدﺑﻠﮑﮫ آﺛﺎروآﺑدات ﺗﺎرﯾﺧﯽ و داﺷﺗﮫ
ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ اﯾن ﺧطﮫ را ﻧﯾز ﺻدﻣﮫ زدﻧد و ﺑﮫ ﺧراﺑﮫ ﺗﺑدﯾل ﮐردﻧد ،ﮔرﭼﮫ ﯾﻘﯾن دارﯾم ﮐﮫ ﻣردم ﻓرھﻧﮓ دوﺳت
اﯾن ﺧطﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ھﻧر دوﺳﺗﺎن ﮐﺷور و ﺟﮭﺎن در اﻋﻣﺎر ﻣﺟدد آن ھﻣت ﻣﯽ ﮔﻣﺎرﻧد ،اﻣﺎ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﮐﺎراﺳت ﺗﺎ آن
ھﻣﮫ و ﯾراﻧﯽ ھﺎ اﻋﻣﺎر و ﺑﺎزﺳﺎزی ﮔردد.

 -۶ﻣﺳﺟد ﻋﯾد ﮔﺎه ﮐﺎﺑل

ﻣﻠت ﻋزﯾز ﻣن!
)) ﻣن اﯾن ﻟﺑﺎس ﺳرﺑﺎزی را از ﺗن ﺑﯾرون ﻧﻣﯽﻛﻧم ﺗﺎ ﻛﮫ ﻟﺑﺎس اﺳﺗﻘﻼل را ﺑرای ﻣﺎدروطن ﺗﮭﯾﮫ ﻧﺳﺎزم .ﻣن اﯾن
ﺷﻣﺷﯾر را در ﻏﻼف ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ﺗﺎ ﮐﮫ ﻏﺎﺻﺑﺎن ﺣﻘوق ﻣﻠﺗم را ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧود ﻧﻧﺷﺎﻧم ! ای ﻣﻠت ﻋزﯾز و ای ﺳرﺑﺎزان
ﻓداﮐﺎر ﻣن ! ﺑﯾﺎورﯾد آﺧرﯾن ھﺳﺗﯽ ﺧود را ﺑرای ﻧﺟﺎت وطن ،ﺑﯾﺎﺋﯾد ﺗﺎ ﮐﮫ ﺳرھﺎی ﭘرﻏﯾرت ﺧود را ﺑرای
ﺧﻼﺻﯽ وطن ﻓدا ﺳﺎزﯾم ! ﻣن ﺧودم و ﻣﻣﻠﮑت ﺧودم را از ﻟﺣﺎظ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎﻣﻼً آزاد و ﻣﺳﺗﻘل اﻋﻼن
ﻧﻣودم .ﺑﻌد از اﯾن ﮐﺷورﻣﺎ ،ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر دول و ﻗدرﺗﮭﺎی ﺟﮭﺎن ،آزاد اﺳت و ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻧﯾروی ،ﺑﮫ اﻧدازه ﯾﮏ ﺳر
ﻣوی اﺟﺎزه داده ﻧﻣﯽ ﺷودﮐﮫ در اﻣور داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣداﺧﻠﮫ ﻧﻣﺎﯾدو اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن اﻣری اﻗدام
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ﻧﻣﺎﯾد ،ﮔردﻧش را ﺑﺎ اﯾن ﺷﻣﺷﯾر ﺧواھم زد « .اﯾن ﮔﻔﺗﺎر ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺳﺟد ﻋﯾدﮔﺎه ﮐﺎﺑل اﯾراد
ﻧﻣوده ﺑود(( .
ﻣﺳﺟد ﻋﯾدﮔﺎه ﻣﯾﺎن ﺑﺎغ ﻋﻠﯾﻣردان و ﭼﻣن ﺣﺿوری در ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﻗرار دارد .ھر ره ﮔذری ﮐﮫ از ﭘُل ﻣﺣﻣود
ﺧﺎن ﺑﮫ طرف ﭼﻣن ﺣﺿوری ﺑﮕذرد ،ﺑﮫ ﺳﻣت راﺳت ﻣﺳﺟد ﺑزرگ ﺑﺎ ﻣﻧﺎر ھﺎ و ﮔﻧﺑد ھﺎی ﻣﺗﻌدد را ﻣﺷﺎھده
ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﻣﺳﺟد ﺑزرگ ﮐﮫ در اﺣﺎطﮥ ﺑﯾﺳت ﺟرﯾب زﻣﯾن اﻋﻣﺎر ﮔردﯾده و ﮔﻧﺟﺎﯾش ھزاران ﻧﻣﺎزﮔذار را
دارد ،ﻣﺳﺟد ﻋﯾدﮔﺎه ﮐﺎﺑل ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﻋﻣﺎرت اﯾن ﻣﺳﺟد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت طوﻻﻧﯽ از ﺷﻣﺎل ﺑﮫ طرف ﺟﻧوب اﻣﺗداد دارد ﺑﺎ ﺧﺷت ﭘُﺧﺗﮫ ،ﭼوﻧﮫ و آھن ﺑﮫ
طرز ﻣﻌﻣﺎری ﻗدﯾم ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ طﺑﻘﮫ آﺑﺎد و در ﮔذﺷﺗﮫ در اﺣﺎطﮥ ان درﺧﺗﺎن ﺗوت ،ﺑﯾد ،ﭼﻧﺎر و ﻏﯾره ﻏرس
ﮔردﯾده ﺑود.
ت ﻧﯾﻣﮫ ﮔﻧﺑدی وﺳطﯽ اﯾن ﻣﺳﺟد ﮐﺗﯾﺑﮥ ﻣوﺟود اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻣﺎر ﻣﺳﺟد را در ﺳﺎل  ١٣١٥ھـ.
ﺑﮫ طرف راﺳ ِ
ق و ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯾدھد .ﺟﺎﻟب اﺳت ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺑﻌد از ادای اوﻟﯾن ﻧﻣﺎز
ﻋﯾد در ھﻣﯾن ﻣﺳﺟد ﻟﻘب )ﺿﯾﺎ اﻟﻣﻠت و دﯾن( را ﺣﺎﺻل ﻧﻣود .ﺑر ﻋﻼوۀ ﮔﻧﺑد وﺳطﯽ اﯾن ﻣﺳﺟد ﺑﮫ دو ﺟﻧﺎح
ﺷﻣﺎﻟﯽ و ﺟﻧوﺑﯽ آن دو داﻻن طوﯾل وﺟود دارد ﮐﮫ در ھر داﻻن آن  ٣٨ﮔﻧﺑد دارای رواق ھﺎی ﻣﻧﻘش ﻣرﻏوب
اﻋﻣﺎر ﺷده ﻣﯾﺑﺎﺷد .در دو ﮐﻧﺎر ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﺳﺟد دو ﮔﻧﺑد ﺑﻠﻧد آھﻧﯽ ﺑرای زﯾﻧﮫ ھﺎی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎم ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯾﺷود اﻋﻣﺎر
ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺗﻌداد ﮔﻧﺑد ھﺎ ﺑﺎ دو ﮔﻧﺑد ﺑزرگ وﺳطﯽ ﺑﮫ  ٨٠ﮔﻧﺑد ﻣﯾرﺳد .ﮔﻧﺑد وﺳطﯽ ﮐﮫ ﻧظر ﺑﮫ دﯾﮕر ﮔﻧﺑد ھﺎ
ﺑزرگ و ﻣرﺗﻔﻊ اﺳت ﺑﺎ ﻣﻌﻣﺎری و ﮔﭻ ﺑری ھﺎی ﻣﺧﺻوص ھﻣﺎن ﻋﺻر و زﻣﺎن اﻋﻣﺎر و در وﺳط آن ﯾﮏ
زﻧﺟﯾر ﺑزرگ آھﻧﯽ ﺑرای ﭼراغ ﻣﺳﺟد آوﯾزان اﺳت .در ﻗﺳﻣت ﻣدﺧل ﻣﺳﺟد ﻧﯾﻣﮫ ﮔﻧﺑد ﺑزرﮔﯽ دﯾﮕری ﻧﯾز
اﻋﻣﺎر ﮔردﯾده ﮐﮫ در ﻗﺷﻧﮕﯽ ﮐم از ﮔﻧﺑد داﺧﻠﯽ ﻧﯾﺳت و دو ﻣﯾﻧﺎر ﺑزرگ ﺑﮫ دو ﮐﻧﺎر آن ﮐﮫ ﻧظر ﺑﮫ ﻣﯾﻧﺎر ھﺎی
دﯾﮕر ﺑزرﮔﺗر اﺳت آﺑﺎد ﺷده و ﻣﻧظرۀ ﺳﻣﺑول ﻣﺳﮑوﮐﺎت دورۀ ﺳﻠطﻧت اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن را دارد.
ﻣﻧﺑر ﮔﻧﺑد داﺧل از ﺳﻧﮓ ﻣرﻣر ﺷﺑﮑﮫ ﮐﺎری و ﺑﺎ ﺑرش ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﻣزﯾن ﮔردﯾده اﺳت .ﺑر ﻋﻼوه ﯾﮏ ﻣﻧﺑر
ﺳﻧﮓ ﻣرﻣر دارای ﻧﻘش ھﺎی ﺷﺑﮑﮫ ﮐﺎری ﺷده در داﺧل ﻧﯾﻣﮫ ﮔﻧﺑد وﺳط ﻧﯾز ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ُدرس ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧوﯾﺳﻧده ھﺎی دورۀ اﻣﯾر ﺣﺑﯾب ﷲ و ﺳﺎﺑﻘﮫ داران ﻣﻌﺎرف ﻣﯾﺑﺎﺷد
ﻣﯾرزا ﻏﻼم ﺣﯾدر ﺧﺎن ﻣ ِ
درﺑﺎرۀ ﻣﺳﺟد ﻋﯾدﮔﺎه ﭼﻧﯾن ﻣﯾﮕوﯾد " ﻣﻧﺎﺑر ﻣﺳﺟد ﻋﯾدﮔﺎه از ﻧﻘطﮥ ﻧظر ﺗﺎرﯾﺧﯽ اھﻣﯾت ﺧﺎﺻﯽ دارد .زﯾرا
ﺑرﻋﻼوۀ ﺧطﺑﮫ ھﺎی ﻋﯾد ھﺎ و ﺑﯾﺎﻧﯾﮥ ﻋﻠﻣﺎی ﮐرام ،ﺧطﺎﺑﮫ ھﺎی ﺑزرگ دوﻟﺗﯽ ﻧﯾز از ﺑﺎﻻی آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﻣﻊ ﻣﻠت
اﻓﻐﺎن رﺳﺎﻧﯾده ﺷده اﺳت .ﻣﺛﻼَ ﺟﻧﮓ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯾس از ﻣﻧﺑر ﺳﻧﮕﯽ ھﻣﯾن ﻣﺳﺟد اﻋﻼم ﮔردﯾد .ﻋﻼوﺗﺎ َ ﺟرﮔﮫ ھﺎی
ﻗوﻣﯽ و ﻓﯾﺻﻠﮫ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﯾز در ھﻣﯾن ﻣﺳﺟد ﺻورت ﻣﯽ ﮔرﻓت .در زﻣﺎن ﺳﻠطﻧت اﻣﯾر ﺣﺑﯾب ﷲ ﺑر
ﻋﻼوۀ ﻧﻣﺎز ﻋﯾدﯾن اﮐﺛراَ در ﺷب ھﺎی ﻣﺎۀ ﻣﺑﺎرک رﻣﺿﺎن ﮐﮫ آن وﻗت در ﻣوﺳم ﮔرﻣﺎ ﺗﺻﺎدف ﻣﯽ ﮐرد ﺧﺗم
ھﺎی ھﺷت ﺷﺑﮫ ﻗرآن ﮐرﯾم و ﻧﻣﺎز ﺗراوﯾﺢ ﺑﮫ اﻣﺎﻣت ﻗﺎری ﻋﻠﯾﺟﺎن ﺻورت ﻣﯽ ﮔرﻓت .اراﮐﯾن ﻣﻠﮑﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ
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و اھﺎﻟﯽ ﺷﮭر ﮐﺎﺑل در اﯾن ﺧﺗم ھﺎ ﺣﺻﮫ ﻣﯾﮕرﻓﺗﻧد .در ﺗﻣﺎم ﺷب ھﺎی ﻣذﮐور در ﺣواﻟﯽ ﻣﺳﺟد ﯾﮏ ﺗﻌداد
دﮐﺎﻧدارن و ﺳﻣﺎوارﭼﯽ ھﺎ ،ﻣﯾوه ﻓروﺷﺎن و ﮐﺑﺎﺑﯽ ھﺎ دﮐﺎن ھﺎی ﻣوﻗﺗﯽ از ﭼوب و ﺑورﯾﺎ اﻋﻣﺎر و رﻓﻊ
ﺿرورﯾﺎت ﻣراﺟﻌﯾن و ﻧﻣﺎز ﮔذارن را اﻟﯽ ﺣﻠول ﺳﺣر ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد و ﻣردم ﺑﻌد از اﮐﻣﺎل ﺗرواﯾﺢ ﺑﮫ ﺗﻔرﯾﺣﺎت
ﺷﺑﺎﻧﮥ ﺧود ﺗﺎ ﺳﺣر دوام ﻣﯽ دادﻧد .در آﺧرﯾن ﺷب ﺧﺗم ﻗرآن ﮐرﯾم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺟﻣﻌﯾت ﻣﺳﺟد از اطراف ﮐﺎﺑل
ﻧﯾز اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷد ﺑرﻋﻼوۀ ﺗوزﯾﻊ ﯾﮏ ﻣﻘدار زﯾﺎد ُﻧﻘل و ﺷﯾرﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ھﺎ ﺑرای ﻗﺎری ﺳﺎﻣﻊ و
ﯾﮏ ﺗﻌداد ﻋﻠﻣﺎ ﺧﻠﻌت ھﺎی ﺷﺎھﯽ ﻧﯾز اﻋطﺎ ﻣﯽ ﺷد .در روز ھﺎی اول ﻋﯾد ﻓطر وﻋﯾد ﻗرﺑﺎن ﺑر ﻋﻼوۀ اھﺎﻟﯽ
ﮐﺎﺑل از ﺷش ﮐروھﯽ و ﺣﺗﯽ وﻻﯾﺎت دﯾﮕر ﺑرای ادای ﻧﻣﺎز ﻋﯾد در ﻣﺳﺟد ﻋﯾدﮔﺎه ﮐﺎﺑل ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷدﻧد .ﺑرای
ﻓرش داﺧل ﻣﺳﺟد ﻓرش ھﺎی ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺎﺟد ﮐﺎﺑل ﺟﻣﻊ ﺷده و ﯾﮏ ﺗﻌداد ﺗﺟﯾر ھﺎی ﺑزرگ در ﭘﯾش روی ﻣﺳﺟد ﺑﮫ
ﻗﺳم ﺳﺎﯾﮫ ﺑﺎن ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد .ﺑر ﻋﻼوه ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺟد ﺑﺎ ﺑﯾرق ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺗزﺋﯾﻧﺎت وﻗت ﻣزﯾن ﻣﯽ ﮔردﯾد.
ھﻣﭼﻧﺎن ﮔﺎرد ﺷﺎھﯽ ﺑﺎ ﻣوزﯾﮏ ھﺎی ﺧود از ﺷﺎه و اراﮐﯾن ﻋﺳﮑری ﭘذﯾراﯾﯽ ﻣﯽ ﮐرد .ﻣﻧﺑر ھﺎی ﭼوﺑﯽ در ھر
ﺣﺻﮫ ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷد ﺗﺎ ﻋﻠﻣﺎ ﮐرام ﺑﺎﻻی آن ﺧطﺎﺑﮫ ھﺎی دﯾﻧﯽ و ارﮐﺎن ﻧﻣﺎز ﻋﯾد را ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻧﻣﺎﯾﻧد .در آن زﻣﺎن
طرف ﺷﻣﺎل ﻣﺳﺟد را درﯾﺎ و طرف ﺟﻧوب آن را ﻣﯾدان ﺑزرگ زاﺑر آب ھﺎی داﺧﻠﯽ ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﮐﮫ دارای ﯾﮏ
ﺗﻌداد درﺧﺗﺎن ﺑﯾد و ﭼﻧﺎر ﺑود و ﺳﻣت ﻏرب ﻣﺳﺟد را ﺑﺎغ ﻋﻠﯽ ﻣردان و ﺳﻣت ﺷرق آن را ﺟوی ﭘل ﻣﺳﺗﺎن
اﺣﺎطﮫ ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﻧﻣﺎز ﮔذاران وﺿو و آﺑدﺳت ﺧود را در آن ﺟوی ﻣﯾﮕرﻓﺗﻧد .در آن ھﻧﮕﺎم اﺣﺎطﮥ ﻣﺳﺟد
ﺳﺎﺑق از ﮐﺗﺎرۀ ﭼوﺑﯽ و ﺳﯾﺦ ﮔول ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔذﺷت اﯾﺎم ﭘوﺳﯾده ﮔردﯾده ﺑود .اﻣﺎ در زﻣﺎن ﻣﺣﻣد ﻧﺎدر
ﺧﺎن ﻣﺳﺟد دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺧﺷت ﭘُﺧﺗﮫ ،ﮔﭻ و ﺳﻧﮓ ھﺎی ﺗراﺷﯾده ﺑﺎ رواق ھﺎی ﮐوﭼﮏ ﻣزﯾن و داﺧل ﻣﺳﺟد ﻧﯾز
ﺳﻧدﻟﮫ ﮔردﯾد".
ﻣﺗﺻل ھم ﺑﮫ طرف ﺷﻣﺎل و ﺟﻧوب ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن دروازه ھﺎ دارای ﮔﻧﺑد
اﯾن ﻣﺳﺟد دارای ﺳﮫ دروازه ﺑزرگ
ِ
ھﺎی ﮐوﭼﮏ و ﻣﻧﺎر ھﺎی ﮐوﭼﮏ ﺑوده و ﺑﮫ طرز ﻣرﻏوﺑﯽ آﺑﺎد ﺷده اﻧد .ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﻻی ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎر ھﺎ و ﮔﻧﺑد
وﺳطﯽ آن ﻗﺑﮫ ھﺎ و ﺑﯾرق ھﺎی ﻓﻠزی ﻗرار دارد ﮐﮫ ﺑﮫ زﯾﺑﺎﯾﯽ اﯾن ﺑﻧﺎی ﺑزرگ اﻓزوده اﺳت.
اﯾن ﻣﺳﺟد درﺳﺎل  ١٣١١ه .ق ١٨۶٩ .م ﺑﮫ ھداﯾت اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎده ﺷده و ﮐﺎر ﺗﻌﻣﯾر آن در
ﺳﺎل  ١٣١۵ه .ق ١٨٧٣ .م ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓت .و ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺳﺟد ﭼﻣن ﺷﮭرت ﯾﺎﻓت.
وﻟﯽ ﺑﻌدھﺎ ﻧظر ﺑﮫ وﻓور ﻧﻣﺎزﮔزاران ﺣواﻟﯽ ﮐﺎﺑل ،ﮐﮫ ﮔﻧﺟﺎﯾش ﭘذﯾرش ﻧﻣﺎزﮔزاران راﻧداﺷت
درﺳﺎل  ١٨٨۶ﻣﯾﻼدی درﻋﮭد ﺳﻠطﻧت اﻣﯾرﻋﺑداﻟرﺣﻣن ،ﻣﺳﺟد ﭼﻣن ،ﺑﮫ ﺻﯾﻐﮫء ﻣﺳﺎﺟد ﺑﺧﺎرا ،ﮐﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﺧﯾﻠﯽ
وﺳﯾﻊ ﺗری را اﺣﺗوا ﻣﯾﮑرد ،ﺑﮫ ﺻورت اﺳﺎﺳﯽ ﺗر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد وﻧﺎم آن را ﻣﺳﺟد ﻋﯾدﮔﺎه ﻧﮭﺎدﻧد.
دراﯾن ﻣﺳﺟد طﺑق ﺳﻧت ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﻧﻣﺎزھﺎی ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ و ﺧﺗم ھﺎی ﻗران ﭘﺎک درﺷﺑﮭﺎی ﻣﺎه ﻣﺑﺎرک رﻣﺿﺎن وﺗراوﯾﺢ
ادا ﻣﯾﺷد وﻟﯽ ﻧﻣﺎزﻋﯾدﯾن ﺑﮫ طﻧطﻧﮫ و ﺷﮑوه ﺑﯾﺷﺗر اﻧﺟﺎم ﻣﯾﭘذﯾرﻓت.
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زﯾرا اﻣﯾرو ﺷﮭزاده ھﺎ ﺑﮫ ﺷﻣول اھل درﺑﺎر و ﮐﺎرﻣﻧدان ﻋﺎﻟﯾرﺗﺑﮫ دوﻟﺗﯽ درﻣﺳﺟد ﺣﺎﺿر ﻣﯾﺷدﻧدو ﺟﻣﻊ ﻏﻔﯾری
از ﻧﻣﺎزﮔزارن ﺷﮭر ﮐﺎﺑل و ﻧواﺣﯽ ﺷش ﮔروھﯽ آن ﺑرای ادای ﻧﻣﺎزﺟﻣﻊ ﻣﯾﺷدﻧد و اﯾن ﺗﻌداد ﺑﮫ ﻗدری زﯾﺎد
ﺑودﮐﮫ ﺣﺗﯽ درﺻﺣن ﭼﻣن ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧﻣﺎز ﻣﯾﭘرداﺧﺗﻧد .و ھﻣﯾﻧﮑﮫ ﻧﻣﺎز ﻋﯾد ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯾرﺳﯾد؛ ﺑﯾﺳت وﯾﮏ ﺗوپ
ﻓﯾرﻣﯾﺷد ﮐﮫ اﯾن ﻓﯾرھﺎ ﻋﻼﻣﮫء آﻏﺎز ﻋﯾد ﺑودو ﻣردم ﺑﺎﯾﮏ دﯾﮕر ﻣﺻﺎﻓﺣﮫ ﻣﯾﮑردﻧد و ﻋﯾد راﺑﮫ ﯾﮏ دﯾﮕر
ﺗﺑرﯾﮏ ﻣﯾﮕﻔﺗﻧد.
در دﯾوار ﻣﺳﺟد ﮐﺗﯾﺑﮫ ﺳﻧﮕﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ درآن ﺗﻣﺎم ﺧﺻوﺻﯾﺎت درج اﺳت .درﯾن ﻣﺳﺟد ﻏﯾر از ادای ﻧﻣﺎز
اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت و ﺟرﮔﮫ ھﺎی رﺳﻣﯽ ﻧﯾز ﺑرﮔزار ﻣﯾﺷد ﻣﺛﻼً ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺟﮭت اﺳﺗرداد اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از
ﻣﻧﺑر ﺳﻧﮕﯽ ھﻣﯾن ﻣﺳﺟد اﻋﻼن ﺷد .و دﯾﮕر ﺟرﮔﮫ ھﺎی ﻗوﻣﯽ و ﻓﯾﺻﻠﮫ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ درھﻣﯾن ﻣﺳﺟد ﺻورت
ﻣﯾﮕرﻓت.
اﻣﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕری از اﯾن ﺟﻔﺎﮐﺎری ھﺎ ﺑر آﺑدات ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﺎﺑل ؛ ﺗﺧرﯾب دﯾوار ھﺎ و دروازه ﺧﺷﺗﯽ ﻣﺳﺟد ﻋﯾد ﮔﺎۀ
ﮐﺎﺑل اﺳت ﮐﮫ ظﺎھرآ ﺑﺧﺎطر ﻣدرﻧﯾزه ﮐردن ﺷﮭر ﮐﺎﺑل -ﺧﻼف ﻣوازﯾن ﺣﻔظ آﺑدات ﺗﺎرﯾﺧﯽ -د ر
ﺳﺎل ١٣۶٢ھﺟری ﺷﻣﺳﯽ ﺻورت ﮔرﻓت .در اﯾن ﺟﺎ ﺑﺎز ھم ﻣﺳﺄ ﻟﮥ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻣﻧﯾت ﺷﺧص رﺋﯾس ﺟﻣﮭور وﻗت
و دﯾﮕر اراﮐﯾن دوﻟﺗﯽ وﻗت ﻣطرح ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﻣﺎﺷﺎی رﺳم و ﮔذﺷت ﻋﺳﮑری در ﭘﺗﮫ زﯾﻧﮫ ھﺎ و ﺗراس
ھﺎی ﮐﺎﻧﮑرﯾﺗﯽ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺳﺟد ﻋﯾد ﮔﺎه ﮐﺎﺑل در روز ھﺎی ﺟﺷن اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺷور و ﺗﺟﻠﯾل از آن روز ﻗرار
ﻣﯾﮕرﻓﺗﻧد.
ﺧطر ﻓﯾر راﮐت و ﻣرﻣﯽ از ﻋﻘب دﯾوار ھﺎی ﻣﺳﺟد ﻣذﮐور ؛ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻧﯾﺗﯽ را ﺑر آن داﺷت ﺗﺎ ﺑﺎ وﺟود
ﻣﻣﺎﻧﻌت ھﺎ و ﻣﺧﺎﻟﻔت ھﺎی ﺷدﯾد و ﻣﺻراﻧﮥ ﻣرﮐز ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﺷﻧﺎﺳﯽ اﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠوم اﻓﻐﺎﻧﺳﺳﺗﺎن؛ دﯾوار ھﺎ و دروازۀ
ﺧﺷﺗﯽ ﻣﺳﺟد را از ﻣﯾﺎن ﺑردارﻧد و ﺑﺟﺎی آن ﭘﻧﺟره ھﺎی ﺳﯾﻣﯽ ﻧﺎ ﻣوزوﻧﯽ را ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از وﯾژه ﮔﯽ ھﺎی ھﻧر
ﻣﻌﻣﺎری اروﭘﺎﯾﯽ اﺳت ﻧﺻب ﻧﻣﺎﯾﻧد .طورﯾﮑﮫ ھﻣﮫ ﺑﺧﺻوص اھل ﺧﺑرۀ ﮐﺎﺑل
ﻣﯾداﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﻣﯾر اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﺑر ﻓراز ھﻣﯾن دروازۀ ﺧﺷﺗﯽ دﯾوار ﻣﺳﺟد ﻋﯾد ﮔﺎۀ ﮐﺎﺑل ﺑرآﻣده ؛ اﻋﻼن ﺟﻧﮓ
ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯾس ھﺎ را ؛ در ﺑراﺑر ﻣردم ﮐﺎﺑل ﮐﮫ در ﭘﺎی دﯾوار و دروازۀ ﻣذﮐور ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑودﻧد؛ داد .ﻋﻼوه از اﯾن
ارزش ﻧﮭﺎﯾت ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻠﺗوری و ﻓرھﻧﮕﯽ :دﯾوار ھﺎ و دروازۀ ﺧﺷﺗﯽ ﻣﺳﺟد ؛ ارزش ھﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﻣﺎری ،ھﻧری
و ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﯾز داﺷت .زﯾرا در ﺗﻣﺎﻣﯾت ﮐﺎﻣل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ و ھﻧری ﺑﺎ ﻋﻣﺎرت ﺧود ﻣﺳﺟد اﺣداث ﺷده و وﯾژه ﮔﯽ
ھﺎی ﻣﻌﻣﺎری ﺳﻧﺗﯽ ﻋﺻر ﻣﻌﻣﺎران ﮐﻧدھﺎری در ﮐﺎﺑل را در ﺧود ﺑﺧوﺑﯽ ﺣﻔظ ﮐرده ﺑود .اﮐﻧون ﭘﻧﺟره ھﺎی
ﺳﯾﻣﯽ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑر زﻣﯾن اﺳﻔﻠت ﺷده ﺻﺣن ﺣوﯾﻠﯽ ﻣﺳﺟد ﮐﮫ ﻗﺑﻶ ﺧﺷت ﭘﺧﺗﮫ ﻓرش ﺷده ﺑود و ﺳرک ﻋﻣوﻣﯽ
ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺳﺟد ﻣذﮐور؛ ﯾﮏ ﺗرﮐﯾب ﻧﺎ ﻣﺗﺟﺎﻧس و ﻧﺎ ﻣوزوﻧﯽ را ﺑﺎ ﻋﻣﺎرت ﺗﭘﯾﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺳﺟد ﻋﯾد ﮔﺎۀ ﮐﺎﺑل؛ در
ﻣﺣل ﺑوﺟود آورده اﺳت.
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 -٧ھده – ﻣرﮐز ﺗﻣدن ﯾوﻧﺎﻧﯽ و ﺑوداﯾﯽ

اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،اﻣروزه ﺑﺎ داﺷﺗن ﺑﯾش از ده ھزار ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﺳﺗﺎنﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﮭم ،ﺑﻌد از ﻣﺻر دوﻣﯾن ﻏﻧﯽﺗرﯾن و
ارزﺷﻣﻧدﺗرﯾن ﮔﻧﺟﯾﻧﮫھﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎنﺷﻧﺎﺳﯽ دﻧﯾﺎ را در ﺧود ﺟﺎی دادهاﺳت .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻌدود ﮐﺷورھﺎی
ﻋﻧوان ﻓﮭرﺳت ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی
ﺷﻧﺎﺳﯽ آن در ﮐﺗﺎﺑﯽ دو ﺟﻠدی زﯾر
ﻣﻧطﻘﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻓﮭرﺳت ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎن
ِ
ِ
ﺷﻧﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﻋﻧوان ﻓراﻧﺳویCatalogue des sites archeologiques :
ﺑﺎﺳﺗﺎن
ِ
d'Afghanistan/ﻋﻧوان اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،Archaeological gazetteer of Afghanistan) :ﻧوﺷﺗﮫ
واروﯾﮏ ﺑﺎل در ﺳﺎل  ١٩٨٢ﻣﯾﻼدی در ﭘﺎرﯾس ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯾد .در اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ دو ﺟﻠدی
ﺟزﺋﯾﺎت  ١٢٧١ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻋﻣده ﺑﺎﺳﺗﺎنﺷﻧﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﻣده ،ﮐﮫ اﯾن رﻗم ﺗﻧﮭﺎ  ١٠%از ُﮐل ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی
ﺑﺎﺳﺗﺎنﺷﻧﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در ﺑر ﻣﯽﮔﯾرد.
در زﻣﺎن ﮐﻧﺷﮑﺎ ﮐوﺷﺎﻧﯽ و اﯾﻼف اش ھده در ﺳرزﻣﯾن ﮔﻧداره و در ﻣﻧطﻘﮥ ﺟﻼلآﺑﺎد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣرﮐز اﯾن ﺗﻣدن
ُﺷرف ﺑﮫ رود ﮐﺎﺑل ﺗﮑﺛﯾر ﯾﺎﻓﺗﻧد.
ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷد .ﻧﯾﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎ و ﻣﻌﺎﺑد در ﭘﯾراﻣون روﺳﺗﺎی ﮐﻧوﻧﯽ ھده و ﺗﭘﮫھﺎی ﻣ ِ
اﯾن ﻣﻌﺎﺑد از ﺳﻧﮓ ﺷﯾﺳت ،ﺳﻧﮓ آھﮏ ،ﯾﺎ ﮔِل ﺑﻧﺎ ﺷدهﺑودﻧد و ﺑﺎ ﻧﻘشھﺎ و ﻧﮕﺎرهھﺎی ﮔِﻠﯽ و
اﺳﺗﺎﮐو ) (stuccoﺗزﺋﯾن ﺷدهﺑودﻧد .ﺗﻧدﯾسھﺎی ﺧود ﺑودا ،ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗر از ﺗﻧدﯾسھﺎی ھﻣراھﺎﻧش ھﺳﺗﻧد ،ﺑﺎ
ﮏ رﺋﺎﻟﯾزم ﻧﮕﺎرﺑﻧدی ﺷدهاﻧد.
اﻧﮕﯾز ﺳﺑ ِ
ﻣﮭﺎرت زﯾﺎدی ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷدهاﻧد و ﻗﺎﻟب ﻧﮕﮭدارﻧدۀ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻧﻘشھﺎی ﺑُﮭت
ِ
ھﻧرﻣﻧداﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن آﺛﺎر را ﺧﻠق ﮐردهاﻧد ﺑﺧوﺑﯽ ﻗﺎدر ﺑودﻧد اﺟزای ﭼﮭرۀ اﻗوام ﻣﺧﺗﻠف و ﺟزﺋﯾﺎت ﭘوﺷﺎک
ﮔوﻧﺎﮔون و زﯾورآﻻت ﺳﺎﺧﺗﮫﺷده ﺑﮫ ﺳﺑﮏ ﺑﺎروک را ﺑﺎزآوری ﮐﻧﻧد .ﭼﮭرهﻧﮕﺎریھﺎﯾﯽ )ﭘُرﺗره( از ﻗﺑﯾل ﯾﮏ
ﺳر ﺗراﺷﯾده ،ﯾﮏ ﮐوﭼﯽ ﭘوﺷﯾده در ردا ،و ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺑدوی و وﺣﺷﯽ.
ﺷﺎھ ُدﺧت ،ﯾﮏ ﺳرﺑﺎز ،ﯾﮏ راھب ﺑﺎ ِ
ﻧﯾﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺗﭘﮥ ُ
ﺷ ُﺗر ﺣﻔر ﺷدهاﻧد ،ھﻣﭼون ﺗﺻﺎوﯾر زﻧدهای ،ﺷﺎھدﺧتھﺎ ،اھداﮐﻧﻧدﮔﺎن ،و اﯾزدان ھﻧدو
)ھﻧدوﯾزم اوﻟﯾﮫ( را ﺗرﺳﯾم ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ در ھﻧﮕﺎم اﺟرای ﻣراﺳم ﻣراﻗﺑﮫ ) (Meditationدر ﭘﯾراﻣون ﺑودا ﺟﻣﻊ
ﺷدهاﻧد .ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﺗﻧدﯾﺳﮕریھﺎ ،ھﻣﭼون ﭘﯾﮑرۀ ﻧﺎﮔﮫ ﺷﺎه ،ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر ﺗﺎﺛﯾرﭘذﯾری از ھﻧر ھﻧد ھﺳﺗﻧد؛ ﺑرﺧﯽ
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ﺟرﭘﺎﻧﯽ ﯾﺎ وﺟرﭘﺎﻧﯽ-اﺳﮑﻧدر ﺑدون ﺷﮏ ﺗﻘﻠﯾدی از ﺳﮑﮫھﺎ و ﺗﻧدﯾسھﺎی ﺑُرُ ﻧزی
دﯾﮕر ،ھﻣﭼون ھِراﮐﻠِسَ -و َ
ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﺷرقزﻣﯾن ھﺳﺗﻧد .اﻣروزه ﭘﯾﺷﯾﻧﮥ ھﻧر ﮔﻧداره را ﺑﮫ ﺳدهھﺎی دوم ﺗﺎ ﺷﺷم ﻣﯾﻼدی ﺗﺧﻣﯾن ﻣﯽزﻧﻧد.
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﮔﻔﺗﮫ اﻣده اﯾم از ﺟﻣﻠﮫ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺟﻼلآﺑﺎد ،ﻣﻛﺎﻧﯽ ﻣﻌروف ﺑﮫ َھ ﱠده اﺳت ﻛﮫ در ﺣدود ھﺷت ﻛﯾﻠوﻣﺗری
ﺟﻧوبﺷرﻗﯽ ﺟﻼلآﺑﺎد ﻗرار دارد و در آن آﺛﺎری از ﺷﮭر ﺗﺎرﯾﺧﯽ و اﺳﺗوﭘﺎﯾﯽ )ﻣﻌﺑد ﺑوداﯾﯽ؛ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن:
ﺗﭘﮫﻛﻼن( دﯾده ﺷده اﺳت .در ﺳﯾزده ﺻدودوـ ﺳﯾزده ﺻدوھﻔت  -ش ،ﻣﺣﻘﻘﺎن ﻓراﻧﺳوی در وﯾراﻧﮫھﺎی ﺷﮭر
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﻛﮫ در ارﺗﻔﺎع ﭼﮭﺎرﺻدوﭘﻧﺟﺎه وھﻔت ﻣﺗری ﻗرار داﺷت ،ﺑﮫوﯾژه در وﯾراﻧﮫھﺎی ﻣﻌﺑد ﺑوداﯾﯽ،
اﻛﺗﺷﺎﻓﺎﺗﯽ ﻛردﻧد
اﻣﺎ اﻣروز ﻣﯽ ﺗوان آﺛﺎر ﺑﯾش ﺑﮭﺎی ﺣوزهء ﮔﻧدھﺎرا ﺑﮫ ﺧﺻوص آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻓﺎرم ھده را در ﮐﻠﮑﺳﯾون ھﺎی
ﺷﺧﺻﯽ ﻧﺻﯾر ﷲ ﺑﺎﺑر ،ﺧﺎﻧواده ﺑﮭوﺗو ،ﺳﺎﯾر ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﺛروﺗﻣﻧدان ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ و ﺟﻧراﻻن اردو و آی اس آی آن
ﮐﺷور ﺳراغ ﮐرد.

 -٨ﻗﻠﻌﮫ ُﺑﺳت

ﻗﻠﻌﮫ ﺑﺳت ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﺷورﺑﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود و ﻗدﻣت آن ﺑﮫ دوره ﭘﯾش از اﺳﻼم ﺑر ﻣﯽ ﮔردد .ﺑراﺳﺎس
ﮔﻔﺗﮫ ﻧوﯾﺳﻧده ﮐﺗﺎب ﺣدود اﻟﻌﺎﻟم " :ﺑﺳت ﺷﮭری اﺳت ﺑزرگ ،ﺑﺎ ﺑﺎره ای ﻣﺣﮑم ،ﺑﺎ ﻧﺎﺣﯾﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر وﺳﯾﻊ و ﺟﺎی
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﺳت ﻣردﻣﺎﻧﯽ اﻧد ﺟﻧﮕﯽ ،دﻻور .از او ﻣﯾوه ھﺎ ﺧﯾزد و ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮭﺎ ﺑرﻧد و ﮐرﺑﺎس و ﺻﺎﺑون ﺧﯾزد" .
ﻣردم ﺷﮭر ﺑﺳت ﻣﻘﺎرن ظﮭور اﺳﻼم اھل ﻓرھﻧﮓ و ادب ﺑوده اﻧد .اﯾن ﺷﮭر در ﺟوار ﻟﺷﮑرﮔﺎه ﻣرﮐز وﻻﯾت
ھﻠﻣﻧد و در ﻣﺣل ﺗﻼﻗﯽ دو رود ھﯾرﻣﻧد و ارﻏﻧداب ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻟﺷﮑرﮔﺎه و ﺑﺳت دو ﺣﺻﮫ ی ﯾﮏ ﺷﮭرﻧد .ﯾﮑﯽ ﻣﻘر ﻧظﺎﻣﯽ و اداری و دﯾﮕری ﮐﺎﻧون ﺗﺟﺎری و ﻣﺣل ﺑود و
ﺑﺎش اھﺎﻟﯽ ﺑوده اﺳت .از ﺷﮭرھﺎی زﯾﺑﺎ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت.
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زﻣﺎن ﮐﮫ از ﻗﺳﻣت ﻓوﻗﺎﻧﯽ آن ﺑﺎزدﯾد ﺑﮫ ﻋﻣل آرﯾد ،درﺧواھﯾد ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﮭﺎرت زﯾﺎد اﻋﻣﺎر ﮔردﯾده اﺳت .ﻓن
ﻣﻌﻣﺎری آن ﻧﺷﺎﻧدھﻧده ﻣﮭﺎرت اﻧﺳﺎن ھﺎی آن زﻣﺎن را در ﺳﺎﺧت ﺧﺷت و ﺳﺎﯾر ﻣواد ﺗﻌﻣﯾراﺗﯽ ﺑﺎز ﮔو ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
دﯾوار ھﺎی ﭘﮭن آن ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣﺎل ھم آﺛﺎر آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت ﺗﺎ ﺷش ﻣﺗر ارﺗﻔﺎع دارﻧد .اﯾن دﯾوار ھﺎی ﭘﮭن ﻧﺷﺎن
ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ در آﻧزﻣﺎن اﺳپ ھﺎ ،ﮔﺎدی و ﻋﺳﺎﮐر از ﯾﮏ ﮐﻧﺎر ﻗﻠﻌﮫ ﺑﮫ ﮐﻧﺎر دﯾﮕر ﻗﻠﻌﮫ ﺑﺎﻻی ھﻣﯾن دﯾوار ھﺎ رﻓت
و آﻣد ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد .روﺑروی ﻗﻠﻌﮫ ﮐﻣﺎن ﺑزرگ ﮐﮫ از ﺟﻣﻠﮫ ﻋﺟﺎﯾب ﺑزرگ دﻧﯾﺎ ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﮕردد ﻗرار دارد .اﯾن
ﮐﻣﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن ،ﺑزر6ﯽ ﺑﯽ ﻣﺛﺎل دارد ﮐﮫ ﺗﺎ ھﻧوز ھم ﺑﺎ ھﻣﺎن ﻋظﻣت ﺧود ﭘﺎﺑر ﺟﺎ ﺑوده و ﺑرای
ﺟﮭﺎﻧﮕردان ،داﺳﺗﺎن ﻏرور و ﺑزرﮔﯽ ﺧود را ﺑﺎ زﺑﺎن ﺑﺳﺗﮫ ﺑﺎز ﮔو ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﮔﺎھﯽ دارای ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗرﯾن ﻣرﮐز
اداری و از آﺑﺎدﺗرﯾن و ﺛروﺗﻣﻧدﺗرﯾن ﺷﮭرھﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓﺗﮫ اﺳت .در ﺣﻣﻠﮫ ی اﻋراب ﺑر اﺛر ﺟﻧﮕﮭﺎی ﭘﯾﺎﭘﯽ
وﯾران ﺷد .اﻣﺎ در ﻋﺻر ﻏزﻧوﯾﺎن ﺑﮫ اوج ﻋظﻣت و اﻗﺗدار رﺳﯾد .اﻣﺎ در زﻣﺎن ﻋﻼءاﻟدﯾن ﻏوری ﺳوﺧت .ﺳﭘس
ﻣرﻣت ﮐﺎری ﺷد .دوﺑﺎره ﺑﮫ اﻣر ﭼﻧ7ﯾز ﺗﺧرﯾب وﺑﺎز ﺳوﺧت و اﺷﻐﺎل ﮔردﯾد و ﺑﺎﻻﺧره ﺗﯾﻣور ﺑﺎ ﺗﺧرﯾب ﺑﻧدھﺎ
و ﻧﮭرھﺎ زﻧدﮔﺎﻧﯽ را در آن دﯾﺎر ﺧﺎﻣوش ﮔرداﻧﯾد.
ﻟﮭذا اﯾن ﺷﮭر دارای ارزش ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺳﯾﺎری ﺑرای ﮐﺷورﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد اﻣﺎ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ در اﯾن اواﺧر اﯾن ﻗﻠﻌﮫ
ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﺧﺎطر ﻋدم ﺗوﺟﮫ روﺑﮫ وﯾراﻧﯽ ﻧﮭﺎده اﺳت وزﻣﯾن ھﺎ ی اطراف ان ﻧﯾز ﮐﮫ ﻣﻠﮑﯾت دوﻟت اﺳت ،ازﺳوی
ﺷﻣﺎری از اﻓراد ﻏﺻب ﺷده اﺳت .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﯾﮏ ﺑزرگ ﻗوﻣﯽ ﯾﮏ ﺟﺳد ﻣوﻣﯾﺎﯾﯽ ﺷده ﯾﮏ زن در زﻣﺎن طﺎﻟﺑﺎن
از ﻗﻠﻌﮫ ﺑﺳت ﺑﯾرون آورده ﺷد وﺑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﻧﺗﻘﺎل ﮔردﯾد .در طول  ١٢ﺳﺎل اﺧﯾر ﻗﻠﻌﮫء ﺑﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺳﮫ ﻗﺻر
ﺑزرگ ﮐﮭن دﯾﮕر در ﻓﺎﺻﻠﮫء ﯾﮏ ﮐﯾﻠوﻣﺗری از آن ﮐﮫ ﺑﻌد از ﺳﺎل ھﺎی  976ﻣﻘر زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ اﻣﭘراﺗوری
ﻏزﻧوﯾﺎن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷدﻧد ،ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﺧﯾﻠﯽ اﺳف ﺑﺎر ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد .طوری ﮐﮫ دﯾوار ھﺎی ﺑد رﯾﺧت ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی
ﮔﻠﯽ از ﺑﯾن دﯾوار ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ آن ھﺎ ﺳر ﮐﺷﯾده اﺳت
ﺧﺎﻧم ﻧﺎﻧﺳﯽ دوﭘره در ﺑروﺷور رھﻧﻣﺎ ﺑرای ﺗورﯾﺳت ھﺎ در ﺳﺎل  1972ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺗورﯾﺳت ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
از ﻣﻧزل دوم اﯾن ﻗﺻر ﻧﯾز دﯾدن ﮐﻧﻧد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﻣروز ﻣﻧزل دوم اﯾن ﻗﺻر ﮐﺎﻣﻼً ﻓرو رﯾﺧﺗﮫ و ﻣﻧﮭدم ﺷده
اﺳت.
ﻗﻠﻌﮫ ﺑﺳت ﻗﺑل ازﯾن ﺳﯾﺎﺣﺎن زﯾﺎدی را ﺑﮫ ﺧود ﺟﻠب ﻣﯾﻧﻣود اﻣﺎدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻧﺳﺑت ﻧﺑود اﻣﻧﯾت ،ﺳﯾﺎﺣﺎن ازﯾن
ﻣﺣل ﺑﺎزدﯾد ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺷﻣﺎری از ﺑزرﮔﺎن وﺑﺎﺷﻧده ﮔﺎن اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ،ﮐﮫ زﻣﯾن ھﺎی اطراف اﯾن ﻗﻠﻌﮫ
ﺗﺎرﯾﺧﯽ از ﺳوی زورﻣﻧدان ﻏﺻب ﺷده اﺳت .ﺑﮫ ﺑﺎور آﻧﺎن دوﻟت ﻧﯾز ﺗﺎﮐﻧون ﺑرای ﻧوﺳﺎزی وﯾﺎ ﺟﻠوﮔﯾری از
ﺗﺧرﯾب ﺑﯾﺷﺗر اﯾن ﻗﻠﻌﮫ ھﯾﭻ اﻗداﻣﯽ اﻧﺟﺎم ﻧداده اﺳت .در وﻻﯾت ھﻠﻣﻧد ﻗﻠﻌﮫ ھﺎ ی زﯾﺎدی از ﻗﺑﯾل ﺳﺎروان ﻗﻠﻌﮫ،
ﻣوﺳﯽ ﻗﻠﻌﮫ ،ﻗﻠﻌﮫ ﻧو ،ﻗﻠﻌﮫ ﻓﺗﺢ و ﻗﻠﻌﮫ ﻣﯾوﻧد وﺟود دارﻧد ،اﻣﺎ ﻗﻠﻌﮫ ﺑﺳت از اھﻣﯾت وﺷﮭرت ﺑﯾﺷﺗری ﺑرﺧوردار
اﺳت ﻗﻠﻌﮫ ﺑﺳت در ده ﮐﯾﻠوﻣﺗری ﺷﮭر ﻟﺷﮑرﮔﺎه ﻣوﻗﻌﯾت دارد ودر ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺧﺷﯽ ازآن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت
وﻣﺗﺑﺎﻗﯽ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻗﻠﻌﮫ ھﺎی اطراف آن وﯾران ﺷده اﺳت.
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 -٩ﭼﮭل زﯾﻧﮫ ﻗﻧدھﺎر

ﺑرﺧﯽ ﺑرآﻧﻧد ﮐﮫ ﺷﮭر ﺑوﻻﯾت ی ﻗﻧدھﺎر را ﻟﮭراﺳپ ﺷﺎه ﻣﻌروف ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .در دورهھﺎی ﻣﺎد و ھﺧﺎﻣﻧﺷﯾﺎن،
آراﺧوزﯾﺎ( ر َ
ُﺧﺞ( ﺳرزﻣﯾﻧﯽ در اطراف رودﺧﺎﻧ ٔﮫ ارﻏﻧداب ﺑوده و ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﺗراﭘﯽھﺎی ھﺧﺎﻣﻧﺷﯾﺎن ﺑﺷﻣﺎر
ﻣﯽرﻓت .در ﺳﻧﮓﻧﺑﺷﺗﮫ ﺑﯾﺳﺗون دارﯾوش ﺑزرگ ،آراﺧوزﯾﺎ در ﻓﮭرﺳت ﺳﺎﺗراﭘﯽھﺎی ھﺧﺎﻣﻧﺷﯾﺎن آﻣدهاﺳت.
در ﺳﺎل  ٣٢٩ﭘﯾش از ﻣﯾﻼد ،اﺳﮑﻧدر ﻣﻘدوﻧﯽ ﭘﺎ ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ھﻧدوﮐش ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦﻧوﯾﺳﺎن ﯾوﻧﺎﻧﯽ آن را
ﭘﺎرﭘﺎﻣﯾز ) (Paropamisusﮔﻔﺗﮫاﻧد ﻧﮭﺎد .اﺳﮑﻧدر ھرات را ﺗﺻرف و ﭘس از ﺳﭘری ﻧﻣودن زﻣﺳﺗﺎن در
ﺳﯾﺳﺗﺎن ،وارد ﻧﺎﺣﯾﮫای ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﻣش اﺳﮑﻧدرﯾﮫ )ﻗﻧدھﺎر اﻣروزی( ﻧﺎﻣﯾده ﺷد.
در  ٣٠۵ق .م .ﻣورﯾﺎھﺎ ﺑر ﭘﺎراﭘﺎﻣﯾز( ﮔﻧداره ﯾﺎ ﮔﻧدھﺎرا( ،آراﺧوزﯾﺎ و ﮔدروزی( ﮔدروزﯾﺎ  -ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن( ﺗﺳﻠط
ﯾﺎﻓﺗﻧد .در اﯾن دوران دﯾن ﺑوداﯾﯽ ﺗوﺳط آﺷوﮐﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺳرزﻣﯾن وارد ﺷد.
ﭘس از اﺳﻼم ،ﻗﻧدھﺎر ﺟزﺋﯽ از ﺧراﺳﺎن ﺑزرگ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷد .دوﺑﺎر ﺷﮭر ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل وﯾران ﮔردﯾد ،اول
ﺑﺎر ﺑﮫ دﺳت ﻣﻐول و ﺑﺎر دﯾﮕر در ﭘﺎﯾﺎن ﻗرن ھﺷﺗم ھﺟری ﺑﮫ دﺳﺗور اﻣﯾر ﺗﯾﻣور ﮔورﮐﺎﻧﯽ .دراواﯾل ﺳد ٔه
ﺷﺎﻧزدھم ﻣﯾﻼدی ﻣﻐوﻻن ھﻧد ﻗﻧدھﺎر را ﮔرﻓﺗﻧد .طﯽ دوﺻد ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﻐوﻻن ﺣﮑوﻣت ھﻧد را در دﺳت داﺷﺗﻧد،
ﺷﮭرھﺎی ﻣرزی ﺧراﺳﺎن از ﺳﮫ ﺳو ﻣورد ﮐﻣﮑش و ﻣﺣل ﻣﻧﺎزﻋﮫ ﺑودﻧد :ﻣﻐوﻟﮭﺎ از ﯾﮏ ﺳو ،ﺻﻔوﯾﺎن از ﺳﻣت
ﻏرب ،و ﺗرﮐﺎن ازﺑﮏ از ﺳﻣت ﺷﻣﺎل .ﮐﺎﺑل ،ھرات و ﻗﻧدھﺎر ﺑﺎرھﺎ ﻣﯾﺎن اﯾن ﻣدﻋﯾﺎن ﻣﺗﺧﺎﺻم دﺳت ﺑﮫ دﺳت
ﺷدﻧد .در اﯾن دوران ﺧوﺷﺣﺎل ﺧﺎن ﺧﺗﮏ ﺷﺎﻋر ﺟﻧﮕﺟوی ﻣﺷﮭور ﭘﺷﺗون ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺳﻠط ٔﮫ ﺑﺎﺑریھﺎ ﻗﯾﺎم ﮐرد.
دوﻟت ﺻﻔوی ﮐﮫ در ﺟﻧوب و ﻏرب ﺧراﺳﺎن ﺑﺎ ﺗﺑﻌﯾض ﻣذھﺑﯽ و ﺑﯾداد ﺣﮑوﻣت ﻣﯽﮐرد در ﺑراﺑر ﻣﺧﺎﻟﻔت و
ﻗﯾﺎمھﺎ از ﭘﺎ در آﻣد.
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در اﺑﺗدا ﻣﯾروﯾسﺧﺎن ھوﺗﮏ از ﻗﺑﯾﻠ ٔﮫ ﻏﻠﺟﺎﯾﯽ ﭘﺷﺗون ﺑﮫ ﺗﺳﻠط ﮔرﮔﯾنﺧﺎن ﺣﺎﮐم ﮔرﺟﯽ اﻻﺻل ﺻﻔوی در
 ١٧٠٩ﻣﯾﻼدی در ﻗﻧدھﺎر ﭘﺎﯾﺎن داد و دوﻟت ﻣﺳﺗﻘل ھوﺗﮑﯽ را ﺗﺄﺳﯾس ﮐرد .ﺣﮑوﻣت ﻏﻠﺟﺎﯾﯽ ﻗﻧدھﺎر در ١٧٣٨
ﻣﯾﻼدی ﺗوﺳط ﻧﺎدر اﻓﺷﺎر ﭘﺎﯾﺎن داده ﺷد .ﻧﺎدر اﻓﺷﺎر ﺳراﻧﺟﺎم ﺧود ﺑﺧﺎطر ﺗﻧدﺧوﯾﯽ اش در  ١٧۴٧ﻣﯾﻼدی در
ﻗوﭼﺎن ﺗوﺳط اﻓﺳران ﻗزﻟﺑﺎش ﻟﺷﮑر ﺧود ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد .ﭘس از اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ،اﺣﻣدﺷﺎه اﺑداﻟﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺳران
ﻗﺑﯾﻠﮫ ﭘﺷﺗوﻧﮭﺎی اﺑداﻟﯽ ،اﻓﺳر ﮔﺎرد ﻣﺣﺎﻓظ ﻧﺎدرﺷﺎه و ﻣﻌﺎون ﻗﺷون اﻓﻐﺎن ﺑود ،ﺑﺎ ﻧﯾروی ﺷش ھزار ﻧﻔری ﺧود ﺑﮫ
ﺳوی ﻗﻧدھﺎر رھﺳﭘﺎر ﺷد و ﻟوﯾﮫ ﺟرﮔﮫ را در ﻣزار ﺷﯾر ﺳرخ ﻗﻧدھﺎر ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ رھﺑر ﻣﻠﯽ از ﻣﯾﺎن
ﺧود اﻓﻐﺎنھﺎ ﺗﺷﮑﯾل داد و ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﻌد از ﻧﮫ روز ﮔﻔت و ﺷﻧﯾد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎدﺷﺎه ﺧراﺳﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﮔردﯾد .وی در
 ١٧۵٣ﯾﺎ  ١٧۵۴ﺷﮭر ﮐﻧوﻧﯽ را ﺳﺎﺧت و آن را اﺣﻣد ﺷﺎھﯽ ﻧﺎم ﻧﮭﺎد و »اﺷرف اﻟﺑﻼد« ﻟﻘب داد .در دﻓﺎﺗر
رﺳﻣﯽ ھﻧوز ھم ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻟﻘب ﯾﺎ «داراﻟﻘرار« ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود .ﺗﯾﻣورﺷﺎه ﺑﻌداً ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺧراﺳﺎن را از ﺷﮭر ﻗﻧدھﺎر
ﺑﮫ ﮐﺎﺑل اﻧﺗﻘﺎل داد .درﺷﮭر ﻗﻧدھﺎر ﻣﻘﺑره ھﺎی اﺷﺧﺎص ﺑرﺟﺳﺗﮫ و ﻧﺎﻣدار اﻓﻐﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﻣﻘﺑره آﺣﻣد ﺷﺎه اﺑداﻟﯽ
ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺎﻣدار اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﯾروﯾس ھوﺗﮑﯽ و ھﻣﭼﻧﺎن آراﻣﮕﺎه ھﺎی رﺟﺎل ﻣﻌروف ﮐﺷور اﺳت .از ﻣﻧﺎطق دﯾدﻧﯽ
ﻗﻧدھﺎر ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﭼﮭل زﯾﻧﮫ ،ﺟﺎده ﻋﯾدﮔﺎه و ﻓرودﮔﺎه ﻗﻧدھﺎر ،ﺗﭘﮫ ﻣﻧدﯾﮕﮏ ،و آراﻣﮕﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﺻﺎﺣب اﺷﺎره ﮐرد.
ﭼﮭل زﯾﻧﮫ ﻗﻧدھﺎر در زﻣﺎن ھﻣﺎﯾون ﺷﺎه آﺑﺎد ﮔردﯾده اﺳت و ﮐﺗﺎره ھﺎی آن در زﻣﺎن اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده و
اﮐﻧون در وﺿﻊ ﺑدی ﻗرار دارد.
ﭼﮭل زﯾﻧﮫ را درﺟﻧوب ﻏرﺑﯽ ﻗﻧدھﺎر ،در ﮐوھﯽ از ﺳﻧﮓ ﺧﺎرا ﻧﯾم طﺎﻗﯽ ﺗراﺷﯾده اﻧد ﮐﮫ از داﻣﻧﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ طﺎق
ﻗرﯾب ﭘﻧﺟﺎه ﭘﻠﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد و ھر ﭘﻠﮫ در ﺣدود ھﻔﺗﺎد ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ﮐم و ﺑﯾش ﻣﯾﺷود .و ﺑر دو طرف آن ﭘﻠﮫ ھﺎ
ﭘرﺗﮕﺎه اﺳت و در اﺛر ھداﯾت ﻣﻠﮑﮫ ﺛرﯾﺎ ،ﺧﺎﻧم ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﮐﺗﺎره از آھن ﻗرار داده اﺳت .و درآن طﺎق ﺑﮫ ﺧط
ﻧﺳﺗﻌﻠﯾق ،از زﻣﺎن اﮐﺑر اﻣﭘراطور ﮔورﮔﺎﻧﯽ ھﻧد ،ﻣﻧﻘوش اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎم ﺗﻣﺎم ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻣﺣروﺳﮫ ﮐﮫ در زﯾر ﻧﮕﯾن او
ﺑوده اﺳت ،ﻧﻘش ﮐرده و دراﻧﺟﺎ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ﮐﮫ از ﻗﻧدھﺎر ﺗﺎ ﺑﻧﮕﺎل دوﺳﺎل راه در ﺗﺣت ﻗدرت او اﺳت.

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

ﯾﮑﯽ ازﻋﺟﺎﯾب ﺑﮫ ﺟﺎﻣﺎﻧده ﺗﺧت رﺳﺗم ﻧﺎم دارد ﮐﮫ در وﻻﯾت ﺳﻣﻧﮕﺎن درﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗرار دارد.
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اﯾن ﻣﮑﺎن ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده در درون ﺳﻧﮕﯽ ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ ﺗراﺷﯾده ﺷده و ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎن ﺟﮭﺎن آن را از ﻋﺟﺎﯾب ﻣﻌﻣﺎری
ﻋﺻر ﺑوداﯾﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽآورﻧد .در ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺳﯾر "ﭘل ﺧﻣری" و "ﺗﺎﺷﻘرﻏﺎن"
ﻣﻧطﻘﮫای ﺑﮫ ﻧﺎم "اﯾﺑﮏ" ﯾﺎ "ﺳﻣﻧﮕﺎن" وﺟود دارد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺳﺎﻟﮫ در ﻓﺻل ﺑﮭﺎر ﻣﺳﺎﻓران زﯾﺎدی ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ
ﺧوش آب و ھوا ﺳﻔر و اﯾﺎم ﺟﺷن ﮔل ﺳرخ را در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺳﭘری ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ از ﻧظر ﺗﺎرﯾﺧﯽ و
ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﻣوﻗﻌﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭﻣﯽ دارد و در دورهھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ و ﺳﺎلھﺎی ﻗﺑل و ﺑﻌد از اﺳﻼم ،ھﻣواره ﯾﮑﯽ از
ﻣراﮐز ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑوده و ﻣوﻗﻌﯾت ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ آن ﮐﮫ در ﻣﺳﯾر وﻻﯾﺎت "ﺑﻐﻼن" و "ﺑﻠﺦ" ﻗرار دارد ،اھﻣﯾت آن را
ﺑﯾﺷﺗر ﮐرده اﺳت.
ﺑر اﺳﺎس ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﺣﻔﺎریھﺎی اﻧﺟﺎم ﺷده ﺗوﺳط "ﮐﺎرﻟﻧﺗن ﮐون" ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎس آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ،اﺣﺗﻣﺎل آن ﻣﯽرود
ﮐﮫ ﺳﯽ ﺗﺎ ﭘﻧﺟﺎه ھزار ﺳﺎل ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ﺷﮑﺎرﭼﯽھﺎی "ھﻧدوﮐش" و اﻧﺳﺎنھﺎی اوﻟﯾﮫ ﻋﺻر ﺣﺟر در ﮐوهھﺎی
اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐردﻧد .وﺟود اﺳﺗوﭘﮫای ﺑزرگ در ﯾﮏ ﺗﺧﺗﮫ ﺳﻧﮓ ،ﻣﮭمﺗرﯾن وﯾژﮔﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻋث
ﺷﮭرت ﺳﻣﻧﮕﺎن ﺷده و اﻣروز از آن ﺑﺎ ﻋﻧوان ﺗﺧت رﺳﺗم و ﯾﺎ "ﺗوپ رﺳﺗم" ﯾﺎد ﻣﯽﺷود .ﺗﺧت رﺳﺗم ﺑﮫ ﺳﻣﻧﮕﺎن
ﺷﮭرت ﺟﮭﺎﻧﯽ داد و ﻧزد ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﯽ از ﺷﮭرت وﯾژهای ﺑرﺧوردار اﺳت .ﺗﺧت رﺳﺗم از
ﻣﻌروفﺗرﯾن ﺑﻧﺎھﺎی ﻣﻌﻣﺎری ﻋﺻر ﺑوداﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽرود ﮐﮫ در در ﺟﻧوب ﻣرﮐز ﺳﻣﻧﮕﺎن در ﺟﺎده ﻣﺗﺻل
ﺑﮫ "ﻣزارﺷرﯾف" ﻗرار دارد.
ﺑﻧﺎی ﻣوﺟود ﺑرآﻣده از دل ﯾﮏ ﺗﮑﮫ ﺳﻧﮓ اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺟﺎورت ﺧود ﻣﻌﺎدﻧﯽ ھم دارد.
وﺟود اﯾن ﺑﻧﺎ در داﺧل ﺑدﻧﮫ ﮐوه ﯾﺎ ھﻣﺎن ﺗﭘﮫ ﺣﻔر ﺷده ،از ﻋﺟﺎﯾب ﻣﻌﻣﺎری ﻋﺻر ﺑوداﯾﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗدﯾم ﺑﮫ
ﺷﻣﺎر ﻣﯽرود.
"ﻣﯾﺟرﯾﺎن "ﺑﺎﺳﺗﺎنﺷﻧﺎس اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ اوﻟﯾن ﻣﺳﺎﻓر اروﭘﺎﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ درﺑﺎره ﻣﻌﺑد و اﺳﺗوﭘﮫ ﺑوداﯾﯽ "اﯾﺑﮏ" در ﮐﺗﺎب
ﺧود ﺑﺎ ﻧﺎم "اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷﻣﺎﻟﯽ" ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٨٨٨ﻣﯾﻼدی ﻣﻧﺗﺷر ﺷد ،اﺷﺎره ﮐرد.
اﯾن ﻧوﯾﺳﻧده ﻏرﺑﯽ در ﮐﺗﺎب ﺧود از اﯾن ﺑﻧﺎی ﺧﺎص ﺑﺎ ﻋﻧوان ﺗﺧت رﺳﺗم ﯾﺎد و از واژه ﺗﺧت رﺳﺗم ﮐﮫ از زﺑﺎن
ﻣردم ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ آن رﺳﯾده اﺳت ،اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧد .ﺑدون ﺷﮏ ﺷﮑل طﺑﯾﻌﯽ زﻣﯾنھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ،ﻋﻠت ﻣﮭﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺑﺎﻋث ﺷده ﺳﻣﻧﮕﺎن در ﻧظر ﭘﯾروان ﺑودا ﻧﯾﮏ ﺑدرﺧﺷد .ھﻣﺎنطور ﮐﮫ در ﺑﺎﻣﯾﺎن ﺷﮑل طﺑﯾﻌﯽ دﯾوارھﺎی ﮐوه
ﺑﺎﻋث ﺷده اﺳت ﮐﮫ "ﭘﯾﮑره ﺗراﺷﺎن "ﺑوداﯾﯽ ﻣﻌﺎﺑد ﺧود را ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯾد از ﻣﻐﺎرهھﺎی ﻣﺎﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ در داﺧل ﺑدﻧﮫ اﯾن
دﯾوارھﺎ ﺣﻔر ﮐﻧﻧد.
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن ﻣﻌﺎﺑد از ﮐﻧدن "ﺳﻣوچ" )ﻣﻐﺎره( در داﺧل ﮐوهھﺎ و ﺗﭘﮫھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐردﻧد و ﺑرای ﺷﮑل دادن
اﺳﺗوﭘﮫھﺎ ﺑرﺟﺳﺗﮕﯽھﺎی ﺳﻧﮕﯽ را ﻣﯽﺗراﺷﯾدﻧد.
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"اﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﮐﮭزاد" ﻣورخ و ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎس اﻓﻐﺎن در ﮐﺗﺎب "اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﭘرﺗو ﺗﺎرﯾﺦ" ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﮐرده و
ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت :اﺳﺗوﭘﮫ ﺑوداﯾﯽ و ﻣﻌروف ﺗﺧت رﺳﺗم اﯾﺑﮏ ﯾﮑﯽ از اﯾن ﺑرﺟﺳﺗﮕﯽھﺎی طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ اطراف آن
ﺗراﺷﯾده ﺷده اﺳت.
ﻣﺣﯾط اﺳﺗوﭘﮫ ﺗﺧت رﺳﺗم ھﺷﺗﺎدوﭘﻧﺞ ﻣﺗر اﺳت و ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾن ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ در داﺧل اﺳﺗوﭘﮫھﺎ ﯾﺎدﮔﺎرھﺎﯾﯽ از ﻗﺑﯾل
ﻣﺳﮑوﮐﺎت و دﯾﮕر اﺷﯾﺎء ﻗرار ﻣﯽدادﻧد در ﺗﺧت رﺳﺗم ﻧﯾز ﺑرای ﻣﺧﻔﯽ ﮐردن اﯾن اﺷﯾﺎء اﺗﺎقھﺎی ﮐوﭼﮑﯽ ﺑر
ﻓراز آن و از ﺧود ﺳﻧﮓ ﺗراﺷﯾده ﺷده اﺳت .ﺗﺎﮐﻧون ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﮔردﺷﮕر و ﻋﻼﻗﮫﻣﻧد از ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ
اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ آﻣده و از ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﮐﻧدهﮐﺎری ﺷده ﮐﮫ در رﺳﺎﻟﮫ "ﺣدود اﻟﻌﺎﻟم" از آنھﺎ ﻧﺎم ﺑرده ﺷده اﺳت ،ﺑﺎزدﯾد
ﮐردﻧد.
ﺗﻌدادی از اﯾن اﺗﺎقھﺎ و ﺣﺟرهھﺎ ﻣﻌﺑد اﺳت و ﺑﮫ ﺗﻌﺑﯾر دﯾﮕر آنھﺎ را ﺑﺗﺧﺎﻧﮫ ﺧواﻧده اﻧد ﮐﮫ در واﻗﻊ ﻣﻧظور
ھﻣﺎن ﻣﺟﺳﻣﮫ ﺑودا ﺑوده اﺳت .ﺧﺎﻧﮫ ﺑودا در ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﺎن اﺗﺎقھﺎ وﺣﺟرهھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ در ھرﮐدام از آنھﺎ ﯾﮏ
ﯾﺎ ﭼﻧد ﻣﺟﺳﻣﮫ ﺑودا ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﭘﯾﮑره ﺗراﺷﯽ ،ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷدهاﻧد ﮐﮫ ﺧود ﻧﺷﺎن دھﻧده ھﻧر ﻣﺟﺳﻣﮫ ﺳﺎزی و
ھﯾﮑل ﺗراﺷﯽ آن ﻋﺻر اﺳت.
"ﻣوﺳﯾو ﻓوﺷﮫ" ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎس ﻓراﻧﺳوی ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ ﺑﻌد از ﺗراﺷﯾدن اﺗﺎق ﮐوﭼﮏ ،ﮐﺎر ﺳﺎﺧت ﺗﺧت رﺳﺗم ﺑﮫ
ﻋﻠت ﻧﺎﻣﻌﻠوﻣﯽ ﻣﺗوﻗف ﺷده و ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧرﺳﯾده اﺳت و اﯾن وﻗﻔﮫ ﺑﮫ ظﮭور "ﯾﻔﺗﻠﯽھﺎ" ﻧﺳﺑت داده ﻣﯽﺷود.
ﺑر اﺳﺎس ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﺣﻔﺎریھﺎی اﻧﺟﺎم ﺷده ﺗوﺳط "اﺣﻣدﻋﻠﯽ ﮐﮭزاد" ﮐﮫ در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ اﻧﺟﺎم ﺷد ،وﺟود اﺳﺗوﭘﮫ
ﺳﻧﮕﯽ ﯾﺎ ھﻣﺎن ﺗﺧت رﺳﺗم و ﻣﻌﺎﺑدی ﮐﮫ در ﻣﺟﺎورت آن از دوره ﺑوداﯾﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت ﺑﮫ دﻟﯾل وﺟود
ﺟﻠﮕﮫھﺎی ﺣﺎﺻلﺧﯾز ﻣﻧطﻘﮫ از روزﮔﺎران ﺑﺳﯾﺎر دور در ﻋﺻر ﺣﺟر و از دوران ﻏﺎرﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﻌد ھﻣواره
ﮐﺎﻧون زﻧدﮔﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ﺑوده اﺳت.
در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻗدﻣت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺗﺧت رﺳﺗم ﻧظرات ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟود دارد.
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"ﯾوﺳف ﺷﺎه ﯾﻌﻘوب اوف" ،رﺋﯾس ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠوم ﺗﺎﺟﯾﮑﺳﺗﺎن ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٣٨٣از اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ
ﺑﺎزدﯾد ﮐرد و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ را در اﯾن ﻣورد اﻧﺟﺎم داد ،ﻣﻌﺗﻘد اﺳت :زرﺗﺷت ﺑﮫ ﻣدت ده ﺳﺎل در ﻣﺣل ﺗﺧت رﺳﺗم ﮐﮫ
از ﻧﺎدرﺗرﯾن ﭘﯾﮑره ﺗراﺷﯽھﺎی دوران زرﺗﺷت اﺳت ،زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐرد و در ﺳﺎﺧﺗن ﻣﻌﺎﺑد اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ھم ﺳﮭم
داﺷﺗﮫ اﺳت.
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ وی ،ﻗدﻣت ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﯾن اﺛر ،ﻧﯾز ﺑﮫ  ٣۵٠٠ﺳﺎل ﭘﯾش ﻣﯽرﺳد.
ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﻧﯾز ﺑر اﯾن ﺑﺎور ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﺧت رﺳﺗم ﻣرﺑوط ﺑﮫ دوران ﺑودا ﺑوده و ﻗدﻣت آن ﺑﮫ  ٢۵٠٠ﺳﺎل ﻗﺑل
ﺑرﻣﯽﮔردد.
طﺑق ﺣﻔﺎریھﺎ و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده ﺗوﺳط ﻣوﺳﯾﮫ ﻓوﺷﮫ ﻣﻌروﻓﺗرﯾن ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎس و ﺧﺎور ﺷﻧﺎس ﻓراﻧﺳوی،
ﻗدﻣت اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﮫ ﻗرن ﭘﻧﺟم ﻣﯾﻼدی ﺑرﻣﯽﮔردد.
از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﺎھﻧﺎﻣﮫ ﻓردوﺳﯽ و داﺳﺗﺎنھﺎی آن در ﻣﯾﺎن ﻣردم اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ از ﮔذﺷﺗﮫھﺎی دور و ﺗﺎﮐﻧون ﺟﺎﯾﮕﺎه
وﯾژهای داﺷﺗﮫ و ﺑرﺧﯽ از داﺳﺗﺎنھﺎی ﺷﺎھﻧﺎﻣﮫ ﻧﯾز در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺎم ﺳﻣﻧﮕﺎن ﺑﮫ
ﻣراﺗب در ﺷﺎھﻧﺎﻣﮫ آﻣده اﺳت ،داﺳﺗﺎنھﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺗﺧت رﺳﺗم در ﻣﯾﺎن ﻣردم از ﮔذﺷﺗﮫھﺎی دور
رواج داﺷﺗﮫ اﺳت.
ﻣﻌروﻓﺗرﯾن داﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﻣورد وﺟود دارد ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ "رﺳﺗم" ﺑﺎ "ﺗﮭﻣﯾﻧﮫ" دﺧﺗر ﺷﺎه ﺳﻣﻧﮕﺎن
ازدواج ﮐرد ،ﺑرای ھر ﯾﮏ از آنھﺎ ﺗﺧﺗﯽ ﺳﺎﺧﺗﻧد اﻣﺎ رﺳﺗم ﺷﺑﯽ ﺑرای ﺧود ﺳﻧﮓ ﺑزرﮔﯽ را ﺗراﺷﯾد و آن را
ﺑﮫ ﺷﮑل ﺗﺧت درآورد.
ﺗﮭﻣﯾﻧﮫ ﻧﯾز اﺗﺎقھﺎی ﺳﻧﮕﯽ ﺑرای ﺧود ﺗراﺷﯾد و ﻣراﺳم ﻋروﺳﯽ رﺳﺗم و ﺗﮭﻣﯾﻧﮫ در ﻣﺣﻠﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد ﮐﮫ ﺗﮭﻣﻧﯾﮫ
ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود .ﺑر اﺳﺎس ﺑرﺧﯽ ﮔزارشھﺎ ،در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯾر ،آﺳﯾبھﺎی ﺟدی ﺑر اﯾن ﺗﺧت ﺳﻧﮕﯽ وارد ﺷده اﺳت.
اﯾن ﺳﻧﮓ ،ﺑﮫ ﻋﻠت ﻧداﺷﺗن دﯾواره و ﻣوﻗﻌﯾت آن در ﮐﻧﺎر ﺟﺎده ﮐﮫ ﻣﺣل ﻋﺑور ﻣﺳﺎﻓران و اﺗوﻣﺑﯾلھﺎی زﯾﺎدی
اﺳت ،ﺑﺎﻋث ﻓرﺳودﮔﯽ ﺷده اﺳت.
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ﮐﺎخ و ﺑﺎغ ﺟﮭﺎن ﻧﻣﺎ و ﺑﺎزار ﺳر ﭘوﺷﯾده ﺧﻠم

ﺧﻠم ﺷﮭر ﻗدﯾﻣﮫ و ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣراﻧﺎت و آﺑﺎدی ھﺎی ﻓراواﻧﯽ در ﻣرﮐز و ﻣﺣﻼت آن اﻋﻣﺎر و از ﺷﮭر
ھﺎی ﻣﺗﻣدن دﻧﯾﺎی ﻗدﯾم ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷود اﮐﺛرا آﺑﺎدی ھﺎ ﻋﻣراﻧﺎت اطراف و ﻧواﺣﯽ آن ﻣطﺎﺑق ﺳﯾﺎﺳت ﻧظﺎﻣﯽ
دوﻟت ھﺎی ﺑﺎﺧﺗر در ﻣﻘﺎطﻊ ﮔوﻧﺎﮔون زﻣﺎﻧﮫ ھﺎ اﺣداث و آﺑﺎد ﮔردﯾده و ھر ﮐدام ﺑﺎﻧﺎم و ﻧﺷﺎن وﯾژه از دوران
ﻋظﻣت و ﺟﻼل اﯾن ﺷﮭر ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﺣﮑﺎﯾت ﻣﯾﮑﻧد ﺑﺎ ﺗﺄﺳف اﯾن ﺣﺻﺎر ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﻣرور زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﮭﺎﺟم
ﮐﺷورﮔوﺷﺎﯾﺎن ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ﺳﻼطﯾن ﻣﺎورای اﮐﺳوس و ﺳﯾر درﯾﺎ آﺳﯾب دﯾده و ﺑﮫ ﺗل و ﺗﭘﮫ ھﺎی ﻣﺧروﺑﮫ ﺗﺑدﯾل
ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ﺑﯾﺳت ﭘﻧﺞ ﮐﯾﻠوﻣﺗری ﺷﻣﺎل ﺧﻠم آﺛﺎر ﻣﺧروﺑﮫ ی اﯾن ﻗﻼع ھﺎ و ﺣﺻﺎرھﺎ ﺑﻧﺎم ھﺎی ﻗوش
ﺗﭘﮫ ،ﺷورﺗﭘﮫ ،زرﮐﻣرﺗﭘﮫ ،ﭼﺗرآﺑﺎد ،ﺷﮭر ﺑﺎﻧو ،ﻗﻠﻌﮫ ﭼﮫ ،ﮐﮭﻧﮫ ﻣﺳﺟد ،اﺳﺗﺧوان زار ،ﮐﺷﻣش ﺧﺎﻧﮫ و ﻏﯾره
ﻣوﺟود اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون در ﺗﻌداد ازﯾن ﺣﺻﺎر ھﺎی ﻣﺧروﺑﮫ ﮐﺎوش ھﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ طور ﺣرﻓوی و ﺑﻌﺿﺎ
ﺑﺻورت ﻏﯾر ﻓﻧﯽ ﺗوﺳط اھﺎﻟﯽ ﻣﺣل ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ وﯾﮏ ﻣﻘدار آﺛﺎر ﻗﯾﻣﺗﯽ ﻧﯾز از آﻧﮭﺎ ﮐﺷف ﮔردﯾده اﺳت ﮐﮫ
ﺑرﺳواﺑق ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻗداﻣت ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ اﯾن ﻣﺣﻼت دﻻﻟت ﻣﯾﮑﻧد اﯾﻧﮏ ﻣﺎ ﭘﺎی ﺧراﺑﮫ ھﺎی ﻋده ی ازﯾن آﺑدات
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺣﮑﺎﯾت ﻣﯾﻧﺷﯾﻧﯾم و ﺑﮫ ﺗﺷرﯾﺢ ﺳواﺑق ﭘﺎره ی ازﯾن آﺑدات ﺗﺎرﯾﺧﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﺷﮭرﺑﺎﻧو ،ﺑﺎﻻ ﺣﺻﺎر ،ﮐﮭﻧﮫ
ﺧﻠم ،ﺷورﺗﭘﮫ ،ﺗﯾم ﺳرﭘوﺷﯾده و ﺑﺎغ ﺟﮭﺎﻧﻣﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺗﻧد ﻣوﺟود اﺳت ﻣﯽ ﭘردازﯾم.
اﯾن ﺑﺎغ درﺟﻧوب ﻏرب ﺷﮭر ﺗﺎﺷﻘرﻏﺎن )ﺧﻠم( در داﻣﻧﮫ ﺗﭘﮫ ھﺎی ﮐوه ﮐﻧﺞ اﺣداث ﮔردﯾده ﮐﮫ در ﺳﻣت ﺟﻧوب
ﺑﺎغ ﻣذﮐور ﻗﺻر ﻣﺟﻠل و ﺑﺎ ﻋظﻣﺗﯽ )از ﺳﺎﺧﺗﮫ ھﺎی ﺗﯾﻣور ﺷﺎه دراﻧﯽ ؟(ﺟﻠب ﺗوﺟﮫ ﻣﯾﮑﻧد ،ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑﻧﺎھﺎی
ﺷﮑوھﻣﻧد ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺻﻔﺣﺎت ﺷﻣﺎل ﮐﺷور ﻣﺎ ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷود و از ﺷﮭرت ﺧوﺑﯽ ﺑر ﺧوردار اﺳت.
وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﮭر ﺗﺎﺷﻘرﻏﺎن )ﺧﻠم( ﺑروﯾد ،اوﻟﯾن ﺟﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ از اﯾن دﯾﺎر ﺟﻠب ﺗوﺟﮫ ﻣﯾﮑﻧد ،ﺑﺎغ ﺟﮭﺎن ﻧﻣﺎ ﯾﺎ
ﺑﺎغ ﺟﮭﺎن آرا اﺳت ،ﺑﺎﻏﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻣﺗﻣﺎدی ﻣﮭﻣﺎﻧﺧﺎﻧﮫ و ﺗﻔرﯾﺣﮕﺎه ﺷﺎھﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوده و ﺑرای ﻓﻌﻼً ﻣﺣل
ﺗﻔرﯾﺢ ھﻣوطﻧﺎن ﻣﺎ اﺳت .ﭼون ﺗﺎﺷﻘرﻏﺎن دارای آب و ھوای ﮔوارا و ﺷﮭر ﺳرﺳﺑز اﺳت ،ھﻣواره ﻣورد ﺗوﺟﮫ
ﮔردﺷﮕران داﺧﻠﯽ و ﺣﺗﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑوده و ﺷﺎھﺎن ﻧﯾز ﺑﺧﺎطر ﻣﯾﻠﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯾﺂﻣدﻧد.
اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن ﺗﺎﺷﻘرﻏﺎن را ﺑﺳﯾﺎر ﺧوش داﺷت .او در ﺳﺎل دوازده ﺳﯽ دو ﺧورﺷﯾدی ﺣﺎﮐم آﻧﺟﺎ ﻣﻘرر
ﺷد درﺳﺎﻟﮭﺎی ﺑﻌد اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن ﭼﻧدﯾن دﻓﻌﮫ ﺑﮫ ﺗﺎﺷﻘرﻏﺎن رﻓت و ﯾﮏ ﻗﺻر ﻗﺷﻧﮕﯽ را درآﻧﺟﺎ آﺑﺎد
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ﮐرد .در اطراف اﯾن ﻗﺻر ﯾﮏ ﺑﺎغ ﮐﻼن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺑﺎغ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑﺎغ ﺟﮭﺎن ﻧﻣﺎ ﯾﺎد ﻣﯾﺷود .ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺎد ﺗﺣرﯾر
ﻓوق ﻣﯾﺗوان ﺗوﺿﯾﺢ داد ﮐﮫ ﺑﺎغ ﺟﮭﺎن آرا ﯾﺎ ﺟﮭﺎن ﻧﻣﺎ و ﻋﻣﺎرت ﺑﺎ ﺷﮑوه آن در ﻋﺻر اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن
در ﺳﺎل دوازده ﺳﯽ ﺷش ﺧورﺷﯾدی اﻋﻣﺎر ﮔردﯾده اﺳت .ﻋﻣﺎرت ﺑﺎغ ﻗﺳﻣﺎ ﯾﮏ طﺑﻘﮫ و ﻗﺳﻣﺎ دو طﺑﻘﮫ ﺑوده ﮐﮫ
از ﻓن ﻣﻌﻣﺎری و ظراﻓت ﮐﺎری ﻣﻌﻣﺎران ﻣﺎھر دوﺻد ﺳﺎل ﻗﺑل وطن ﻣﺎ ﺣﮑﺎﯾت ﻣﯾﮑﻧد ،در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺗﻌﻣﯾر در
دو ﺟﻧﺎح ﺷرﻗﯽ و ﻏرﺑﯽ آن دو ﺻﺎﻟون ﺑزرگ طﻌﺎم ﻣوﺟود ﺑوده طرف ﺟﻧوب ﻗﺻراﺗﺎﻗﮭﺎی اﺳﺗراﺣت ﺣﻣﺎم و
ﺗﺣوﯾل ﺧﺎﻧﮫ ﻗرار دارد .ﺗﻌﻣﯾر ﻣذﮐور دارای ﭘﻧﭻ ﺗﮭﮑﺎوی ﺑوده دو اﺗﺎق آن ﺑﮫ ﺳﻣت ﭘﯾش روی و ﺳﮫ ﺗﮭﮑﺎوی
دﯾﮕر ﺑﮫ ﺳﻣت ﻋﻘﺑﯽ ﺗﻌﻣﯾر واﻗﻊ ﺷده ،ﺗﮭﮑﺎوﯾﮭﺎ )زﯾرزﻣﯾﻧﯾﮭﺎ( ھرﮐدام دو راه زﯾﻧﮫ دارﻧد در دو ﺟﻧﺎح ﺷرﻗﯽ و
ﻏرﺑﯽ ﺗﻌﻣﯾر دو دﯾده ﺑﺎن ﻣﺣﺎﻓظﯾن در دو ﮐﺎﺳﮫ ﺑرﺟﮭﺎی آن ﻗرار داﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﮔﻠدﺳﺗﮫ ﯾﯽ ﺟﺎﻧب ﻏرب آن ﺗﺧرﯾب
و ﮔﻠدﺳﺗﮫ ﯾﯽ ﺷرﻗﯽ آن ﻧﯾﻣﮫ ﺗﺧرﯾب و ﻗﺳﻣﺎ ﺳﺎﻟم ﻣﺎﻧده اﺳت.
ﺑﺎغ ﻣذﮐور ﺳﺎﺣﮫ (ھﻔﺗﺎد )ﺟرﯾب زﻣﯾن را اﺣﺗوا ﻧﻣوده ،ﺣوض ﻋرﯾﺿﯽ ﻣﺳﺗطﯾل ﺷﮑل در ﺻﺣن ﺑﺎغ ﭘﯾش
روی ﻗﺻر ﺟﻠب ﺗوﺟﮫ ﻣﯾﮑﻧد .ﻗرار رواﯾت ﻣﻌﻣرﯾن و ﻣﺣﺎﺳن ﺳﻔﯾدان ﺷﮭر ﺧﻠم ﺑﻌد از ﺗﮑﻣﯾل ﻋﻣﺎرت و
دﯾوارھﺎی اﺣﺎطﮫ ی ﺑﺎغ ﻣﺣﻔل ﻣﺟﻠﻠﯽ در ﻗﺻر ﺑﺎغ ﺗدوﯾر ﯾﺎﻓت و اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن در آن اﺷﺗراک و
ﻋﻣﺎرت ﺑﺎغ را اﻓﺗﺗﺎح ﻧﻣوده در ﺟرﯾﺎن ﺻﺣﺑت ﺑﮫ ﻣﺗﻧﻔذﯾن و ﻣﺣﺎﺳن ﺳﻔﯾدان ﺷﮭر اﮐﯾداً ھداﯾت داد ﺗﺎ در ﭼﻣن
ھﺎی ﺑﺎغ درﺧﺗﮭﺎی ﻣﯾوه دارﻏرس ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺳﻔر ﻣﺟدد اﻣﯾر درﺧﺗﺎن آن ﻣﯾوه ﺑﺎر آورﻧد ﺗﺎ اﻣﯾردر ﺟرﯾﺎن
ﺳﻔر ﻣﺟدد از آن ﺗﻧﺎول ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﻣﺗﻧﻔذﯾن ﺷﮭرﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺣﻘق ﻋﺎﺟل اﯾن اﻣر درﺧﺗﺎن ﮐﻼن ﻣﯾوه دار را از
ﺑﺎﻏﮭﺎی ﺧود ﺑﺑﺎغ ﺟﮭﺎن ﻧﻣﺎ طوری اﻧﺗﻘﺎل و ﻏرس ﻧﻣودﻧد ،ﮐﮫ درﺧﺗﺎن ﻣذﮐور در ﺟرﯾﺎن ھﻣﺎن ﺳﺎل ﻣﯾوه ﺑﺎر
آورد.
ﭼﻣن ھﺎی ﺑﺎغ ﺑﺎ اﻧواع درﺧﺗﺎن ﻣﯾوه دار ﺗزﯾﯾن ﮔردﯾده اﺳت ﻋﻼوﺗﺎ درﺧﺗﺎن ﻧﺎﺟو وﺳرو دراطراف ﺧﯾﺎﺑﺎن
ﻣرﮐزی آن ﺑﮫ طراوت و ﺳرﺳﺑزی ﺑﺎغ اﻓزوده و ﺑﮫ ﺟﺎده ھﺎی آن ﻧﻣﺎی ﺧﺎص ﺑﺧﺷﯾده اﺳت ،ﺑﺎغ وﻋﻣﺎرت
ﺷﮑوھﻣﻧد آن در طول دوران ﺣﯾﺎت ﺧوﯾش ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﺻﻔت ﻣﮭﻣﺎﻧﺧﺎﻧﮫ دوﻟﺗﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ھم ﺑﮫ ﺻﻔت ﻋﻣﺎرت
ﻟﯾﻠﯾﮫ ﺷﺎﮔردان ﻟﯾﺳﮫ رﺷدﯾﮫ و زﻣﺎﻧﯽ ھم ﺑﮫ ﺻﻔت دﻓﺗر ادارات و ﻣوﺳﺳﺎت دوﻟﺗﯽ و ﻣدﺗﯽ ھم ﻗرارﮔﺎه ﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎن
ﺟﮭﺎدی واﻣرزو ﺑﮫ وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ ﺗﻌﻠق ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺧﻠم درآن اﻧﺗﻘﺎل داده ﺷده اﺳت .دروازه
ورودی اﯾن ﺑﺎغ ﮐﺎﻣﻼً ازﺑﯾن رﻓﺗﮫ و ﺗﮭدﯾد ﺗﺧرﯾب ﺷدن دﯾوارھﺎی آن وﺟود دارد ،ﺳﺑزه ھﺎی ھرزه ﻧﺳﺑت ﮔل و
ﭼﻣن ھﺎی آن ﺑﯾﺷﺗر اﺳت .اﻣﺎ در اﯾن اواﺧر ﭼﻧد ﻣﺣﺎﻓظ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﮕﮭداﺷت اﯾن ﺑﺎغ ﻣوظف ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﻗﺎﺑل
ﺗﻣﺟﯾد اﺳت .اﻣﯾرﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺟﺎن ﺑرای ﺑﺎﻏﺑﺎن اﯾن ﺑﺎغ ﺑزرگ  ١٩ﺟرﯾب زﻣﯾن درﺟوار ﺑﺎغ ﺑﺧﺷﯾد ﺗﺎ
اﻣرارﺣﯾﺎت ﻧﻣﺎﯾدو اﯾﻧﮏ ﻧﺳل ﺳوم آن ﺑﺎﻏﺑﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﺎش  ٢٨٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ وھﻣﺎن زﻣﯾن دﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺳرﭘرﺳﺗﯽ
ﺑﺎغ ﻣﺻروف ھﺳت.
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ﺑﺎزار ﺳر ﭘوﺷﯾده ُﺧﻠم )ﺗﺎﺷﻘرﻏﺎن(

ﺷﮭرﻣوﺟود ُﺧﻠم)ﺗﺎﺷﻘرﻏﺎن( ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺷﮭر ﺑﺎزارھﺎی ﺳرﭘوﺷﯾده ﺷﮭرت دارد ،دارای ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن وﯾژه ای اﺳت
ﮐﮫ ﺗﯾم ﮐﻼه ﻓروﺷﯽ آن در وﺳط ﺑﺎزار ﺷﮭر اﻋﻣﺎر ﮔردﯾده ،از ﺟﮭت ﻣرﮐزﯾت و اﺳﺗﺣﮑﺎم و طرزﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺧود
اھﻣﯾت ﺧﺎﺻﯽ دارد ﮐﮫ ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻋﻣده ﻣﻌﻣﺎری آن را ﺳﯾﺳﺗم ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ ھم ﺟﺎده ھﺎی ﺑﺎزار ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد،
ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﻗدﯾﻣﯽ ُﺧﻠم ﺑﺎزار ﺳرﭘوﺷﯾده اﺳت ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺣﺎﮐﻣﯾت اﺷﺗرﺧﺎﻧﯽ ھﺎ آﺧرﯾن دوره ﺗﯾﻣوری ﺑﺎ
ﺑﻌﺿﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی دﯾﮕر از ﻗﺑﯾل ﺑﺎﻻ ﺣﺻﺎر ،ﻣﺳﺟد ﺟوار ﺗﯾم اﻋﻣﺎر ﮔردﯾده اﺳت ﺗﯾم ﮐﻼه ﻓروﺷﯽ ﺧﻠم ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﻗﻠﻌﮫ ای ﻣﺳﺗﺣﮑم در وﺳط ﺑﺎزار ﺷﮭر اﻋﻣﺎر ﮔردﯾده ازﺟﮭت ﻣرﮐزﯾت و اﺳﺗﺣﮑﺎم و طرز
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺧود اھﻣﯾت ﺧﺎﺻﯽ داﺷت ﻗﺳﻣت داﺧﻠﯽ ﺗﯾم از دو ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﺗﺣداﻟﻣرﮐز داﯾروی ﺗﺷﮑﯾل ﮔردﯾده ﮐﮫ ﯾﮑﯽ
آن ﺻﻔﮫ ﻣرﮐزی و دﯾﮕرش ﺑﺎﺗﺷﮑﯾل ﯾﮏ داﯾره وﺳﯾﻌﺗر ﮔﻧﺑد ﻣرﮐزی را اﺣﺎطﮫ ﻧﻣوده اﯾن دوﺧﯾﺎﺑﺎن ﺗوﺳط دو
ﺟﺎده ﻗطﻊ ﮔردﯾده ﮐﮫ ﺗﯾم را ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ﻗﺳﻣت ﻣﺳﺎوی ﺗﻘﺳﯾم ﻧﻣوده اﺳت دورادور ﺻﻔﮫ ﻣرﮐزی و داﯾره وﺳﯾﻌﺗر
ﮔﻧﺑد ﻣرﮐزی دﮐﺎن ھﺎی ﻣﺗﻌدد اﻋﻣﺎر ﺷده ﺗﻣﺎم اﯾن رﺳﺗﮫ ھﺎ ﻣﺳﻘف ﺑوده ﮔﻧﺑد ھﺎی ﻣﺣﮑم ﺑﺎﻻی آﻧﮭﺎ آﺑﺎد ﮔردﯾده
اﺳت ﮔﻧﺑد وﺳطﯽ ﺗﯾم ﯾﮏ ﮔﻧﺑد ﺑزرگ و ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ ﻣﺟﻠل ﺑوده ﮐﮫ از ﻧﻘﺎﺷﯽ ھﺎ و اﺳﻠوب ﻣﻌﻣﺎری دوره ی
ﺗﯾﻣوری ﮐﺷورﻣﺎ ﺣﮑﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ﻋﻼوه ﺑراﯾﻧﮑﮫ ﺳﻘف آن ﻣﻧﻘش اﺳت ﺑﺎ ﺗﻌداد )  (٢٠١ﭘﯾﺎﻟﮫ ﺟﺎﻧﺎن و ﻧﻌﻠﺑﮑﯽ
ﭼﯾﻧﯽ ﻣزﯾن ﮔردﯾده ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ از وﻻﯾﺎت ﮐﺎﺷﻐر ﺗرﮐﺳﺗﺎن آورده ﺷده ﮐﮫ ﺑﮫ زﯾﺑﺎﯾﯽ آن اﻓزوده اﺳت .رﺳﺗﮫ ھﺎی
ﺗﯾم ﺗوﺳط دروازه ھﺎی ﺑزرگ و ﻣﺳﺗﺣﮑم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎده ھﺎی ﺑﺎزار اطراف ﺗﯾم اﺗﺻﺎل ﻣﯾﺎﺑد ﻣﺣﺎﻓظت و ﺣراﺳت
ﻣﯾﺷود اﯾن دروازه ھﺎ ھﻧﮕﺎم ﺷب ﻗﻔل و ﻣﺳدود ﻣﯾﮕردد و ﺣﺻﺎر ﻣﺳﺗﺣﮑم را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد.
ﺑﺎزار ﺳرﭘوﺷﯾده ﺧﻠم ﻧﺳﺑت ﺷﮭرت ﺗﺎرﯾﺧﯽ وﺷﮑل وﯾژه ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺧود از ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﺣل ﺗورﺳﺗﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ
ﺑﺣﺳﺎب ﻣﯾرود ﺳﯾﺎﺣﯾن ھﻣواره از آن دﯾدن ﻣﯾﮑﻧد ﺗﯾم ﻣذﮐور در ﻓﺻل ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﻧﮭﺎﯾت ﺟﺎی ﺳرد و در ﻣوﺳم
ﺳرﻣﺎ ﺟﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻧﺎﺳب ﺑوده اﺳت .ﻣراﻗﺑت اﯾن ﻣﺣل ﺗورﺳﺗﯾﮏ ﻧﮭﺎﯾت ﺿروری ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷود ﺑﺎ ﺗﺄﺳف ﯾﺎد
آورﻣﯾﺷوم ﮐﮫ ﺗﯾم ﻣذﮐور در ﺟرﯾﺎن ﺑﺣران ده ﺳﺎل اﺧﯾر ﺑﮑﻠﯽ ﻣﻧﮭدم و ازﺑﯾن رﻓﺗﮫ ﺑﮫ ﺗل ﺧﺎﮐﯽ ﻣﺑدل ﮔردﯾده
اﺳت.
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از آﻧﺟﺎﯾﯾﮑﮫ ﺑﺎزار ﺳرﭘوﺷﯾده ی ﺧﻠم ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﺧر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﺷور و از ﻣواﺿﻊ ﻋﻣده ﺗورﺳﺗﯾﮑﯽ ﻣﻧطﻘﮫ و
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷود ﺗﺎ در راﺳﺗﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧوﺳﺎزی ﻣﻔﺎﺧر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺎﻟوﺳﯾﻠﮫ وزارت ھﺎی اطﻼ ﻋﺎت و
ﻓرھﻧﮓ و وزارت ﺷﮭر ﺳﺎزی ودھﺎت در اﻋﻣﺎر ﻣﺟدد آن اﻗدام ﻧﻣﺎﯾﻧد اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎزار ھﺎی ﺳرﭘوﺷﯾده ﻧظﯾرآن ﮐﮫ
درﺷﮭر ﺑﺧﺎرا وﺳﻣرﻗﻧد در ﮐﺷورھﻣﺟوار ازﺑﮑﺳﺗﺎن ﻣوﺟود اﺳت ﺑﮭﺗرﯾن رھﻧﻣود ﮐﺎری آﻧﮭﺎ ﺧواھد ﺑود.
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