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اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺷﮭر ھﺎی آن ]ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎرس ،ﺟﯾﻣز ﻓرﯾزر[١٨٣۴ ،
=======================================
)ص (٣٣٠ - ٢٩١
ﺟﯿﻤﺰ ﻓﺮﯾﺰر ) (١٨۵۶ - ١٧٨٣ﺳﯿﺎح ،ﻧﻘﺎش و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺸﮭﻮر ﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺑﺎره
آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ و ھﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﻓﺮاوان دارد .او در  ١٨١٣ﺑﮫ ھﻨﺪ رﻓﺖ و از آن ﺟﺎ رواﻧﮫ
ﭘﺎرس ﺷﺪ و در  ١٨٢٣ﺑﮫ ﻟﻨﺪن ﺑﺮﮔﺸﺖ .اﻣﺎ در  ١٨٣۶دوﺑﺎره ﺑﮫ ﭘﺎرس ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ .او ﻧﻮﺷﺘﮫ
ھﺎی زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ھﺎی ﺧﻮد دارد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﺪود  ٣۵٠ﺻﻔﺤﮫ
ای او زﯾﺮ ﻧﺎم »ﮔﺰارش ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﭘﺎرس «...اﺳﺖ ﮐﮫ در  ١٨٣۴ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
+ + +
در ﺗﻌرﯾف ﺣدود اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﺎ ﺧود را ﺑﮫ ﻣﻣﻠﮑﺗﯽ ﻣﺣدود ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻧﺎم درﺳت آن اﺳت،
ﯾﻌﻧﯽ در ﺷﻣﺎل آن ﻗﻠﮫ ھﺎی ھﯾرﻧﺎﻟﮫ ) (Himrnalehﯾﺎ ھﻧدوﮐش؛ در ﺷرق آن رود ھﺎی
ﺳﻧد و ﺟﯾﻠم؛ در ﺟﻧوب آن )در ﺷرق رود ﺳﻧد( ﺷﺎﺧﮫ ﺷرﻗﯽ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﮐوھﮭﺎی ﻧﻣﮏ و )در
ﻏرب رود ﺳﻧد( ﺳﯾوﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﮐﭻ ﮔﻧداوه و ﺳﺎرﯾوان ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن؛ در ﻏرب آن دﺷت ﻧﻣﮏ و
ھﯾرﻣﻧد؛ و در ﺷﻣﺎل ﻏرب آن ﮐوھﮭﺎی ﭘﺎروﭘﺎﻣﯾز و ﻣﻣﻠﮑت ھزاره ھﺎ ﻗرار دارد...
ﻣﻣﻠﮑﺗﯽ را ﮐﮫ ﺗرﺳﯾم ﮐردﯾم ،ﺗوﺳط ﻗﺑﺎﯾل زﯾﺎدی اﺷﻐﺎل ﺷده ﮐﮫ ادﻋﺎی ﻣﻧﺷﺎی ﻣﺷﺗرک دارﻧد
و ﻗوﻣﯽ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ از ﻧﮕﺎه ﺷﺧﺻﯾت )وﯾژﮔﯽ( ،ﭼﮭره و رﻓﺗﺎر از ﺗﻣﺎم اﯾﺎﻟت
ھﺎی اطراف آن ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﺗﻧوع ﻣوﺟود در ﻣﯾﺎن ﺧود ﺷﺎن
ﻧﯾز ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ اﺳت...
ﺷﮭرھﺎی ﻋﻣده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﺑﺎرت اﻧد از ﮐﻧدھﺎر ،ﻏزﻧﯽ ،ﮐﺎﺑل و ﭘﺷﺎور.
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 .١ﮐﻧدھﺎر
از اﯾن ھﺎ دو ﺷﮭر اوﻟﯽ ]ﮐﻧدھﺎر و ﻏزﻧﯽ[ در ﺗﺎرﯾﺦ و داﺳﺗﺎن ھﺎی ﺷرﻗﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﮭور
اﻧد .ﻗﻠﻌﮫ ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﻧدھﺎر ﺑر روی ﯾﮏ ﺗﭘﮫ ﺻﺧره ای ﺑﻠﻧد ﻗرار داﺷت .اﻣﺎ ﻧﺎدرﺷﺎه ﭘس از
ﮔرﻓﺗن ﻗﻠﻌﮫ ،ﺷﺎﯾد ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾن ﮐﮫ ﮔذاﺷﺗن آن در اﺧﺗﯾﺎر ﭼﻧﯾن ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧد ،آن را ﻧﺎﺑود ﮐرد و ﺑر روی ﺟﻠﮕﮫ ھﻣﺟوار ،ﺷﮭر ﺟدﯾدی اﻋﻣﺎر ﮐرد و ﻧﺎم آن
را ﻧﺎدرآﺑﺎد ﮔذاﺷت .آﻧﭼﮫ اﮐﻧون ﺷﮭر ﮐﻧدھﺎر ﻧﺎﻣﮕذاری ﺷده ِ ،ﺗوﺳط اﺣﻣد ﺷﺎه دراﻧﯽ اﻋﻣﺎر
ﺷده و در زﻣﺎن ﻓﺎﺳﺗر ﻣرﺑﻌﯽ ﺣدود ﺳﮫ ﻣﯾل ﺑﺎ اﺳﺗﺣﮑﺎﻣﺎت ﻋﺎدی داﺷت .آن ﮔﺎه ﭘرﺟﻣﻌﯾت
و ﭘر روﻧق ﺑود .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ در ﻣﺳﯾری ﻗرار دارد ﮐﮫ ھﻧد را ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑﮫ ﭘﺎرس ﭘﯾوﻧد ﻣﯽ
دھد ،ھﻧوز ھم ﯾﮏ ﻣرﮐز ﻣﮭم اﺳت .ﺑﺎزار ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﭘر ﺷده و ﺷﻣﺎر زﯾﺎدی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن
ﺛروﺗﻣﻧد ھﻧدو در آن ﺟﺎ ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻐﺎزه ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم و ﭘر از ﮐﺎﻻ ھﺎی
ارزﺷﻣﻧد اﻧد.
 .٢ﻏزﻧﯽ
وﯾراﻧﮫ ھﺎی ﻏزﻧﯽ ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺗﺿﺎد ﭼﺷﻣﮕﯾری ﺑﺎ وﺿﻊ ﺷﮕوﻓﺎن ﮐﻧدھﺎر ﺑوﺟود ﻣﯽ آورد .آﻧﭼﮫ
اﮐﻧون ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت ،ﭼﯾزھﺎی ﮐﻣﯽ ﺑرای ﮔﻔﺗن از اﻓﺗﺧﺎرات ﻣﺣﻣود ﻗدرﺗﻣﻧد دارد» .ﮐﺎخ
ﺳﻌﺎدت« ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر دﯾدﮔﺎھﮭﺎی ﺧوش ﺑﺧﺗﯽ اﻧﺳﺎن ھﻣﺟﻧس ﮔرا ﻧﺎﭘدﯾد ﺷده اﺳت؛ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ ﻣﻘﺑره ﻏﻣﻧﺎک ﮐﮫ ﺣﺎوی ﮔرد و ﺧﺎک او اﺳت ،اﺧﻼق ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﻏرور ﺷﺎھﺎن را در
ﺧود دارد .اﯾن ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻓراخ اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﮑوه ﻧﯾﺳت و ھﻧوز ھم ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر ﯾﺎدﺑود
ھﺎی ﺣﺎﮐﻣﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﻘﺎﯾﺎی او را ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﮐﻧد .دروازه ھﺎی ﭼوب ﺻﻧدل ﮐﮫ او از
ﻣﻌﺑد ﺳوﻣﻧﺎت آورده اﺳت ،ھﻧوز ھم دروازه ھﺎی ﺑزرگ آن را ﭘر ﻧﻣوده اﺳت .ﮔرز ﺳﺎده
اﻣﺎ ﺳﻧﮕﯾن ﮐﮫ در دﺳت »ﺑت ﺷﮑن« ﺗﺻوﯾر وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ ﺑر زﻣﯾن اﻧداﺧﺗﮫ ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﺑﯽ ﮐﺎر
و ﺑﯽ ﺿرر ﺑر ﺳر ﻣﻘﺑره ﻣرﻣری ﻗرار دارد.
در ﻣﯾﺎن ﭼﻧد اﺛر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده از ﺷﺎھﺎن ﻏزﻧوی ،ﻣﮭم ﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ﭘﺷﺗﮫ ای ﺧﺎﮐﯽ در اﻣﺗداد
ﺟوﯾﺑﺎری اﺳت ﮐﮫ ﮔر ﭼﮫ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺗﺳﺧﯾر ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺗوﺳط ﺷﺎھﺎن ﻏوری آﺳﯾب دﯾده ،ھﻧوز
ھم ﺑرای آﺑﯾﺎری ﻣزارع ﻣﺟﺎور ﮐﺎﻓﯽ اﺳت .دو ﻣﻧﺎر ﺑﻠﻧد ﺑﮫ ارﺗﻔﺎع  ١٠٠ﻓت ﻧﺷﺎن دھﻧده
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ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺟد ﻣﺷﮭوری در آن ﺟﺎ اﯾﺳﺗﺎده ﺑود و ﻣﻐروراﻧﮫ ﺑﻧﺎم »ﻋروس آﺳﻣﺎﻧﯽ«
ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷد ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﭼﻧد ﺗﭘﮫ زﺑﺎﻟﮫ و اﻧﺑوھﯽ از وﯾراﻧﮫ ھﺎی ﺣﻣﺎم ھﺎی ﺑﺎﺷﮑوه ،ﮐﺎروان
ﺳرا ھﺎ ،داﻧﺷﮑده ھﺎ و ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻧﺟﯾب ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﮐﮫ روزﮔﺎری زﯾﻧت ﮔﺎه ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺷرق
ﺑود .ﺷﮭر ﻣوﺟود ﮐﮫ ﺑر روی ﯾﮏ ﺑﻠﻧدی ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده  ،ﻣﺗﺷﮑل از  ١۵٠٠ﺧﺎﻧﮫ ﺑوده ،ﺗوﺳط
دﯾوار ھﺎی ﺳﻧﮕﯽ اﺣﺎطﮫ ﺷده و ﺷﺎﻣل ﺳﮫ ﺑﺎزار ﻣﺗوﺳط و ﯾﮏ ﭼﺎرﺳو ﯾﺎ ﻣرﺑﻊ ﭘوﺷﯾده در
ﻣرﮐز اﺳت.
 .٣ﮐﺎﺑل
ﮐﺎﺑل ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺳﻠطﻧت از ﺳﮫ ﺳﻣت ﺑﺎ ﺗﭘﮫ ھﺎی ﮐم ارﺗﻔﺎع اﺣﺎطﮫ ﺷده ﮐﮫ در ﺑﺎﻻی آﻧﮭﺎ ﯾﮏ
دﯾوار ﻣﺧروﺑﮫ ﻗرار دارد .ﭘس از ﻋﺑور از ﯾﮏ ﭘل ﺑر ﻓراز رودﺧﺎﻧﮫ ،ﯾﮏ دھﺎﻧﮫ ﺑﺳوی
ﺷرق وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﺣﮑﺎﻣﺎت اﺣﺎطﮫ ﺷده اﺳت ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺟﺎده ﻋﻣوﻣﯽ وارد ﯾﮏ
دروازه ﻣﯽ ﺷود .ﻗﻠﻌﮫ ﯾﺎ ﮐﺎخ ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﮐﮫ در ارﺗﻔﺎع ﺷﻣﺎﻟﯽ اﯾن ورودی اﯾﺳﺗﺎده اﺳت،
ﻧوﻋﯽ ارگ ﺣﺎوی ﮐﺎخ ﺷﺎه اﺳت ﮐﮫ در آن ﭼﻧدﯾن ﺗﺎﻻر وﺟود دارد و ﺑﺎ ﺗزﯾﯾﻧﺎت ﺳﻠطﻧﺗﯽ
ﮔﻧﺑد طﻼﯾﯽ ﻣﺗﻣﺎﯾز ﺷده اﺳت .در آﻧﺟﺎ ﯾﮏ ﻗﻠﻌﮫ ﻓوﻗﺎﻧﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان زﻧدان
دوﻟﺗﯽ ﺑرای ﺷﮭزادﮔﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .در ﻣرﮐز ﺷﮭر ،ﯾﮏ ﻣﯾدان ﺑﺎز وﺟود دارد ﮐﮫ
دارای ﭼﮭﺎر ﺑﺎزار ﺑوده ،ھر ﯾﮏ دو طﺑﻘﮫ ارﺗﻔﺎع داﺷﺗﮫ و ﺑﺎ ﺳﻘف ﮐﻣﺎﻧﯽ ﭘوﺷﺎﻧﯾده ﺷده
اﺳت .ﺑﯾﺷﺗر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی ﮐﺎﺑل ﭼوﺑﯽ اﻧد – ﯾﮏ ﻣﺎده ای ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﻘﺎوﻣت آن در ﺑراﺑر
زﻟزﻟﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده و اﯾن ﻣﮑﺎن ﺑﺎ آن ﻣواﺟﮫ ﺑوده اﺳت .اﯾن ﺷﮭر ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﮔﺳﺗرده ﻧﯾﺳت،
ﻓﺷرده و زﯾﺑﺎﺳت .ﮐﺎﺑل ﺑﺎ ﺑﺎغ ھﺎ و ﺑوﺳﺗﺎن ھﺎ اﺣﺎطﮫ ﺷده ،ﺑﺎ ﺟوﯾﺑﺎر ھﺎی ﻣرﻏوب آﺑﯾﺎری
ﺷده ،زﯾﺑﺎﯾﯽ و ﻗﺷﻧﮕﯽ ﮔل ھﺎی آن ﺿرب اﻟﻣﺛل ﻋﺎم اﺳت؛ ﻣﯾوه ھﺎی آن در دور و ﻧزدﯾﮏ
ﻣﺷﮭور اﺳت؛ اﻗﻠﯾم و ﻣﻧظره ھﺎی آن در ﺷرق ﺑﯽ ﻧظﯾر ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻟب ﺗرﯾن
و دﻟﮑش ﺗرﯾن ﻧﻘﺎط دﯾدﻧﯽ آن ﻣﻘﺑره ﺑﺎﺑر ﻣﺷﮭور ،ﻣوﺳس اﻣﭘراﺗوری ﻣﻐول در ھﻧد اﺳت.
اﯾن ﻣﺣل ﺑر روی ﯾﮏ ﭘﺷﺗﮫ ﺑﻠﻧد در ﺟوار ﺷﮭر ﻗرار دارد ،در ﻣﯾﺎن ﺑﺎﻏﭼﮫ ھﺎی ﺷﻘﺎﯾق و
اﻧواع ﮔل ھﺎ ،ﭼﺷم اﻧداز ﺑﺎ ﺷﮑوھﯽ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ آن ﺷﺎه ﺑزرگ و ﻣﮭرﺑﺎن ﻣﻌﻣوﻻ
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ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﮔذراﻧدن اوﻗﺎت ﻓراﻏت ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن دﻻور ﺧود از آن ﻟذت ﻣﯽ ﺑردﻧد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ھﻧوز ﺑﻘﺎﯾﺎی او ﻗرار دارد.
 .۴ﭘﺷﺎور
ﭘﺷﺎور دوﻣﯾن ﺷﮭر از ﻧﮕﺎه ﺟﻣﻌﯾت اﺳت ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺟﻠﮕﮫ ای زﯾﺑﺎ ،اﻣﺎ ﺳطﺢ ﻧﺎﻣﻧظم ﻗرار
دارد .اﯾن ﺷﮭر ﺣدود  ۵ﻣﯾل ﻣدور ﺑوده و ھﻧﮕﺎم ﺑﺎزدﯾد اﻟﻔﻧﺳﺗون ﺣدود  ١٠٠ھزار ﺟﻣﻌﯾت
داﺷت .ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ از ﺧﺷت ﺧﺎم و در ﭼوﮐﺎت ھﺎی ﭼوﺑﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ﻣﻌﻣوﻻ ﺳﮫ طﺑﻘﮫ اﻧد.
ﺟﺎده ھﺎ ﺳﻧﮓ ﻓرش ﺑودﻧد ،اﻣﺎ ﺑﺎرﯾﮏ و ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد .دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﺟوﯾﺑﺎر از ﻣﯾﺎن ﺷﮭر ﻣﯽ
ﮔذرد و ﺑﺎ درﺧﺗﺎن ﺑﯾد و ﺗوت ﭘوﺷﯾده ﺷده اﺳت .ﺟﺎده ھﺎ و ﺑﺎزار ھﺎ ﭘر از ﺗﻣﺎم اﻗوام و
زﺑﺎن ھﺎ و دﮐﺎن ھﺎ ﭘر از اﻧواع ﮐﺎﻻ ھﺎﺳت؛ اﻣﺎ ﺷﮭر در آن زﻣﺎن ﻣﺣل اﻗﺎﻣت درﺑﺎر ﺑود
و ﺑﮫ ﺗﺑﻊ آن ﺣﺿور ﭘرﺷﮑوه و درﺧﺷﺎن و ﺷﺎﯾﺎن ﭼﻧﺎن ﻣوﻗﻌﯾت ﺷﺎھﺎﻧﮫ.
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