
  آوریياد 
  

در اين روزھا سخن از تبديل ساحه با�حصار کابل از يک منطقه نظامی به 
ًيک نوع موزيم ميباشد که واقعا يک کار جالب و از نقطه نظر تاريخ و 
باستان شناسی بسيار مھم ميباشد زيرا با�حصار کابل منحيث يک اثر 
 باستانی نه تنھا يک جای بسيار ديدنی برای مردم افغانستان بلکه يک

قيقت يک ساحه در حاين . ساحه مھم سياحتی برای خارجی ھا نيز ميباشد
تاريخ زنده است که ديدن و تماشای آن بسيار باريکی ھای تاريخ را بھتر 

  . تشريح ميکند
عBمه کھزاد در حفظ آثار باستانی و استفاده درست و بجا از آنھا عBقه 

نغاره چون تاريخی فراوان داشت و چند بار کوشش وی در حفظ آثار مھم 
  .خانه، کوتی لندنی و حفاظت ديوارھای با�ی کوه آسه مائی بھدر رفت

  
 که  جھت مطالعه خوانندگان عزيزک دو مقاله استاد مرحومحال اينبھر 

خامۀ ان ز  ا.، تقديم ميگردددر مورد با�حصار با� و پائين بحث ميکند
ه وجود دارد کدر مورد با�حصار کابل استاد بزرگ اثار مھم ديگری نيز 

" با�حصار کابل و پيش آمدھای تاريخی"مھمترين آن دو جلد کتاب
قسمت زيادی از مقاله با�حصار پائين که اينک تقديم تاسفانه  م.ميباشد

کسی آنرا بصورت مکمل داشته باشد و لطف  اگر .ميگردد در دست نيست
  .نمايند جھت مطالعه عBقمندان قرار دھند ممنون خواھيم شد

  
  

  زادـھـريار کـتر فـداک
  نگی کھزادـرھـفبنياد 

   تاريخ و باستان شناسیپژوھشگاه 

  
  
  
  



  
  

  ا�ـار بـصـا�حـب
  

   بـنـيـاد فـرھـنـگی کـھـزاد                                     احـمـد عـلی کـھـزاد           
  

قديم که انحصار به شرق و غرب جھان ندارد و از روزگاران باستان تا اواخر يکی از عادات 
ستحکم بدور قلعه ھا و ارگ ًدورۀ رونيسانس تقريبا در ھمه جا مشھود است، ساختن ديوارھای م

  .ھا و شھرھا است
  

ادبيات و . ًدر مشرق زمين اين روش بيشتر و از ازمنه نسبتا قديمتر معمول و مروج بوده است
در افغانستان کشور . ھا پر و مملو ميباشدتاريخ شرق از نام ھای حصارھا، قلعه ھا و دژ

ره ھای پيش از اسEم و دورۀ اسکندر کھستانی ما که تاريخ کھنی عقب خود دارد، گذشته از دو
گفته » کھندژ«و » دژ« پرداخت، به شھادت کلمات  مستحکمیمقدونی که به ساختن قلعه ھا

ميتوانيم که حصارھا و باJحصارھا و قلعه ھای متين و مستحکم زيادی در گوشه و کنار کشور 
خبر نداريم و در برخی داشتيم که در برخی اوقات به علت نبودن مأخذ از وجود آنھا چندان 

ت پيدا کردند، نام  و گويندگان و مؤرخان کثرزمانه ھای ديگر مثل عصر غزنويان که شاعران
  .وغيره» قلعه کوھتيز«و » قلعه نای« مثل از آنھا زيب صفحات تاريخ شده است،بسيار 

  
، در گوشۀ کابل قراريکه ھمه ميدانيم و ھر روز با چشم خود بقايای خرابه ھای آنرا می بينيم

و در » شير دروازه«جنوب شرقی خود در نقطه انحنای رشته کوھی که در يک حصه بنام 
موسوم است، باJحصاری داشته که سوابق آن در لفافه مرور » شاخ برنتی«حصۀ ديگر به اسم 

  .زمانه پيچيده و با تحول اوضاع تاريخی و اجتماعی مراتب تحول را پيموده است
  

: کابلی و مأخذی که در دست است از دو باJحصار صحبت ميکنندٌمعموJ پيرمردان 
»Jحصار باJحصار پائين«و » باJرا مختصرا مطالعه ميکنيم. »با Jحصار باJًاينک اينجا با .

 است باJحصار باJ، حصار بلندی بوده که در نقطه مرتفع ئی واقع شده قراريکه از نام آن ھويدا
 از دامنه شرقی کوه شير دروازه است که بعد از يک نقطه مشخص اين نقطۀ مرتفع عبارت. بود

شھرت دارد با نشيب مEيمی بطرف شرق فرود می آيد و » کEه فرنگی«که در زبانزد عوام به 
اين تپه سنگی را . در جائی منتھی ميشود که در مقابل آن تپه سنگی ديگری عرض وجود ميکند

   .ميخوانند» تپه زمرد«مردم شھر ما 
  

در محل باJحصار باJ تا جائی که از روی بقايای ديوارھای کھن و بزرگ آن معلوم ميشود، در 
ازمنه پيش از اسEم ھم آبادی ھای مستحکمی موجود بوده و خود موقعيت آن ايجاب ميکند تا در 

سردار جھان خان که از طرف احمد شاه بابا سمت . آنجا از نظر دفاع استحکاماتی بوده باشد
 داری کابل را داشت، ضمن آبادی ھائی که در شھر نمود، به تعمير يا مرمت کاری ھای صوبه



ا جائی که معلوم ت.  که حصار، باJحصار باJ ھم جزء آن بودديوارھای باJحصار ھم پرداخت
ميشود قسمتی از ين ديوارھا با سنگ و چونه و قسمت ديگری با خشت پخته کار شده بود و 

  .دارای گنگره ھا و تيرکش ھا بود
  

در . باJحصار باJ چون روی دامنه کوه واقع شده بود، در قسمت مربوط خود خندق نداشت
د، برجی بود که مردم کابل آنرا گوشۀ جنوب شرقی، در محلی که باJحصار پائين شروع ميش

» دروازۀ جبار«ميگفتند و بعدھا در ھمين محل دروازه ئی ساخته شد که بنام » برج ھEکو«
  .شھرت داشت و يکی از دروازه ھائی بود که بطرف شھر کھنه باز ميشد

  
 باJحصار باJ در تمام دورۀ سدوزائی ھا بيشتر بحيث محبس استعمال ميشد ولی محبس نجبا و

قراريکه در افواه باشندگان کابل مکرر ديده ميشود، محبسی بود بسيار خوفناک و . شھزداگان بود
چه بسا شھزادگان سدوزائی، اوJدۀ .  مجھز بودبا سياه چاه ھا و زير زمينی ھای تاريک

تيمورشاه و امنأ و بزرگان دولت که قسمتی از ايام عمر خويش را در آنجا سپری کرده و بسا 
   !مده اندکه از آنجا بيرون نبرآکسانی 

  
ميگفتند و ميگويند که در » سياه چاه«در داخل محوطه باJحصار باJ دو چاه بود که يکی آنرا 

چاه ديگر بحيث چاه آب استعمال ميشد و . عصر شاه محمود بيشتر کسان را بدانجا ميفرستادند
قبل مينگارد، آب بسيار  سال 130انگليسی از روی چشم ديده خود در » چارلز مسئن«قراريکه 

  .ائی داشتصاف و گوار
  

که رخ بطرف باJحصار پائين کشيده » دروازۀ بزرگ«اول : باJحصار باJ سه دروازه داشت
سردار دوست محمد خان حين . »شاه برج«شده بود و متصل خود برجی داشت معروف به 

دروازۀ «دوم . قب به ھوا پراندمحاصره شھزاده جھانگير پسر کامران ھمين دروازه را ذريعه ن
که رخ بطرف شرق کشيده شده بود و کاشی ھای سبز و آبی داشت و به ھمين مناسبت » کاشی

 از ويران شدن دروازۀ شاه برج ذريعه نقب از شھزاده جھانگير بعد.  ميگفتندآنرا دروازۀ کاشی
 خواجه صفا باز ميشد است که رخ بطرف» دروازۀ خونی«سوم . ھمين دروازه کاشی فرار کرد

  .زيادی نداشت و از دروازۀ جبار فاصله
  

در مقابل حمله بيرونی روی ھمرفته باJحصار باJ وسعت زيادی نداشت و از نظر استحکام ھم 
ای باJئی کوه شير زيرا از طرف غرب و جنوب غرب دامنه ھ معلوم نميشد چندان مسئون

 فرار به آسانی ميسر ،ر داخل آن حبس ميبودنددروازه بر آن حاکم بود ولی برای کسانيکه د
رده و بيشتر به حيث زندان بس تبديل کEحظه در دورۀ سدوزائی آنرا به محنميشد و به ھمين م
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 قسمت تحتانی يا باJحصار پائين قرار ، قسمت فوقانی باJحصار يا باJحصار باJدر مقابل
يل ميداد که به ذات ائين تشکدر حقيقت امر قسمت اعظم باJحصار را ھمين باJحصار پ. داشت

که از خود ديوارھا و باره و بروج و خندق داشت و بحيث بود  ی مستحکمخود شھر کوچک و
 يک .طنت و مقر ديوان و دفتر و توپ خانه و نظام بشمار ميرفت مرکز سليک شھر مستحکم

 در داخل آن خانه و ،قسمت اھالی شھر کابل که تا ھنوز ھم به صفت باJحصاری ياد ميشوند
پيشتر از عصر سدوزائی، در دورۀ اقتدار آل اين قست باJحصار در دوره ھای . داشتند مسکن

بابر و پيش از آن ھم به رنگ ھای مختلف آبادی ھائی داشت که تاريخ کم و بيش بر تحوJت آن 
  . در عصر فرزندان بابر روشنی انداخته ميتواند 

      ).اين مقاله در دست نيستمتاسفانه قسمت باقی مانده (
  


