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 Historical        تاريخی

        
  عالمۀ روانشاد، استاد احـمد عـلی کـهـزاد

  "ـــزادـــــبنياد فـرهـنگی کـهـ: "فـرستنده 

 
 

 کوه شاه کابل
ب و از طرف شمال و شمالغرب بين دو رشته کوه قرار دارد و رشته جبال شهر کابل از طرف جنوب و جنوب غر

مذکور در جناح غربی خيلی بهم نزديک شده و معبر تنگ يا گذرگاهی را تشکيل ميدهد که بنام تنگی دهمزنگ يا 
  .در زبانزد عوام شهرت يافته است) کوره گاه(

ياد ميشوند و هر ) یئآسه ما(و ) شير دروازه(بنام های م اين دو رشته کوه که در دو جناح شهر افتاده در زبان عوا
کدام آن به ذات خود و با شواهد آثار تاريخی پوزه های مربوطه  داستانها و حکايت ها دارند  که اينجا در اطراف کوه 

  .اول الذکر قدری بحث ميکنم
در ميان غرب و جنوب ... «:يگويدبابر در تزک خويش از کابل به تفصيل سخن رانده و راجع به کوه شيردروازه م

. غرب قلعه يک پارچه کوه خورديست، در قلۀ آن کوه چون شاه کابل عمارت کرده بود اين کوه را شاه کابل ميگويند
  »...ابتدای اين کوه از تنگی انورين است تا تنگی ده يعقوب تمام ميشود، گرداگرد او يک فرسنگ بوده باشد 

 تسميه و کوايف جغرافيائی آن او اولين کسی است که راجع به وجِه سال ميگذرد و 470از ين نوشته بابر در حدود 
معلومات ميدهد و نوشته های او در ين موضوع مفصل است که اينجا من باب احتياج فقط چند سطری را که ارتباط 

  .به نام کوه دارد، اقتباس نموديم
شاه (را به نام ) شير دروازه(امروز اهالی کابل رشته جبال  قرن پيشتر از 5از گفتار بابر واضح معلوم ميشود که 

 سابق شاه ۀرتی بوده که در ازمنکه خود بابر خاطر نشان ميسازد، عما ياد ميکردند و وجه اين ذکر هم طوری) کابل
شير  (ياد کرده امروز يک حصۀ آن را) شاه کابل(رشتۀ کوهی که بابر به نام . کابل بر قلۀ اين کوه آباد کرده بود

) کوه زنبورک(غربُا و ــ شيردروازه شرقُا . ميگوئيم) شاخ برنتی(يا ) کوه زنبورک(و حصۀ ديگر آنرا ) دروازه
اين رشته .  جنوبُا ممتد است و هر دو رشته های يک کوه اند که فراز باالحصار شهر بهم گره خورده اند–شماُال 

که محتمُال عبارت از تنگی دهمزنگ باشد تا ) دورين( تنگی يا) انورين(جبال همانطور که بابر ميگويد از تنگی 
تنگی ده يعقوب مثل تنگی دهمزنگ معبر فشره ايست که رود لوگر از آن گذشته و وارد . تنگی ده يعقوب ممتد است

ديده آثار خرابه هائی در آنجا به وضاحت تام . است) شاخ برنتی(بلندترين قلۀ اين رشته کوه همان . جلگۀ کابل ميشود
  .شهرت دارد) تخت شاه(ميشود و همين جا در زبان زد عوام کابل به 

ی باشد که وه شنيده عبارت از همان آبادي سال قبل مبنی بر عمارت شاه کابل بر قلۀ ک470پس اگر آنچه بابر در 
حفظ کرده اند، ميتوان گفت که بنا بر آبادئی که از طرف شاه کابل بر ) تخت شاه(خاطره های اهالی شهر به صفت 

  .ياد ميشد) شاه کابل( قرن قبل به نام 5قلۀ بلند کوه زنبورک در شاخ برنتی بعمل آمده بود، تمام اين رشته جبال تا 
له و ستيغ اين ن قديم پيش از اسالم کابل زمين بوده زيرا در دورۀ اسالمی بر ق بود؟ حتمُا از پادشاهاهشاه کابل کاين 

  .ی نکرده استکوه ها کسی آبادي
از آن برمی آيد و کابل شاه و کابلشاهان القاب يک سلسله ) کابل شاه(را اگر منقلب کنيم ) شاه کابل(اسم ترکيبی 

 اوليۀ هجری به نام يا صحيح تر بگوئيم به لقب نوسی قرخذ تاريخی عربی و فارآ در مه معموًالپادشاهانی بود ک
 ی ها بودند و آئين بودائی و بعدًا بقايای مخلوطی از کوشانی های کوچک و يفتلياد شده اند و اصًال) رتبيل شاهان(

سپاه تخت نشين ايشان در باالحصار بود و دودمان جنگجو و نيرومندی بودند که در مقابل . برهمنی و هندوئی داشتند
  . دادندج حوالی هامون سيستان تا کابل بخرعرب در صدر اسالم مقاومت های شديدی از
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بصورت صحيح اختالف نظر بسيار است و زنبيل و زنبر و ) رتبيل(ی نيست که در صورت ضبط کلمۀ اشبهه 
هم هنوز بر ) بورکزن(زنبورک را هم اشکال مختلف آن ميدانند و اين را بدان جهت ياد کردم تا ديده شود که نام 

  .رشته کوه مورد بحث باقی مانده است
طوريکه در يک مقالۀ گذشته در همين روزنامه نوشتم، همه ميدانيم که روی ستيغ يک حصۀ همين رشته جبال که 

 مسيحی از طرف يفتل شاهان 5 در قرن  بروج مشيده موجود است که محتمًالعبارت از شيردروازه باشد، ديواری با
 سال قبل پادشاهان کابل به آبادی روی تيغه و قله های 1500 از حوالی ست و اين خود نشان ميدهد که اقًال اآباد شده

  .اين رشته جبال توجه خاصی داشتند
) شاه فوالدی(بوده چنانچه به نام ) شاه (اصًال) شاخ(کلمۀ ) شاخ برنتی(قلۀ گمان غالب بر اين ميرود که در تسميۀ 

هم معروف است، ) تخت شاه(ابا فراز درۀ فوالدی باميان معروف است و چون همان قله به صفت بلند ترين قلۀ کوه ب
با اين مطالعه از روی منطق و استدالل تاريخی به اين نتيجه ميرسيم که قرار اکثر . اين نظزيه بيشتر تقويت ميشود

ن بود هم لقب شاهان محلی باميا) شير(ه اين هم فراموش نشود ک. بوده) شاه دروازه(هم اصُال ) شير دروازه(احتمال 
 گفته ميتوانيم که در اثر آبادی هائی که يکی از شاهان کابل در روزگار پيش از اسالم اءو پس در وجه تسميۀ اين اسم

تخت (ياد ميشد و ) شاه کابل( قرن قبل از امروز به نام 5، خود کوه تا ندروی قلۀ بلند اين رشته جبال بعمل آورده بود
طرف مرکز ثقل ن  سال باي1500 از ين شاه کابل گواهی ميدهند و اقًالهر کدام بر آبادی های ا) شاه دروازه(و ) شاه

  /1341 ثور 11. / داشتاءی شهر در پای همين رشته جبال اتکآبادی ها
  

 "دد های تاريخی اثر احمد علی کهزاباالحصار کابل و پيش آم"ومات بيشتردر اين موضوع به کتاب جهت معل
  .مراجعه شود

  
 

  
 


