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 کابل در گذرگاِه تأریخ
 

 

 به قلم مرحوم پوهاند داکتر عبداالحمد جاوید
 

 تهیه و انتخاب از عارف عزیز
 
 دومقسمت 

 

  )است ؟آیا مراد از کابل همان )کاه( و )پُل 

 کابل در شعر شاعران چگونه بازتاب یافته است؟ 

 

میالدی( 1987هجری شمسی ) 1٣٦٦سمپوزیم تحقیقی و علمی تحت عنوان "کابل در گذرگاۀ تأریخ" در ماۀ جدی سال 

مرحوم پوهاند دوکتور جاوید که یکی از اشتراک کنندگان این سمپوزیم بود در اینجا  در شهر کابل دایر گردیده بود. 

 حرف های جالبی دارد در بارۀ وجه تسمیۀ کابل از نظر فلکلور، تأریخ و ادب.

 

 نام کابل در ریگویدا 

( ماخوذ از نام رود کابل، ذکر شده و هم به صورت های کوفس Kubhaنام کابل در ریگویدا به صورت کوبها )

(Kophes( و کوفن )Kophenنیز آمده که به این شکل قدامت شهر کابل تا پن ) جهزار سال میرسد. ناگفته نگذریم سکه

های از تپۀ مرنجان به دست آمده که به دو هزار و پنجصد سال پیش تعلق دارد. این سکه ها هم سندی دیگری در 

 اثبات قدامت این شهر به شمار میرود. همچنان نام کابل در کتاب عهد عتیق یعنی تورات نیز آمده است.

( آمده که در گزارش پهلوی به کابل ترجمه گردیده، نام قاضی Vaekeretaوایه کریتا )در اوستا نام کابل به صورت 

 کابل در کتیبۀ شاهپور دوم شاه ساسانی نیز ذکر شده است.
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 4از 2

بطلیموس جفرافیه نگار یونان در نیمۀ قرن دوم مسیحی این شهر را به صورت کابورا ضبط کرده است و هم آن را 

 خوانده که در زبان سانسکریت به معنای سرزمین مرتفع و جایگاۀ بلند است.  (Ortospanama) به نام اُرتسپانه 

 ( ذکر نموده است. Kafuهیوان تسانگ زایر معروف چینی در سفرنامۀ خود کابل را به صورت کافو )

ذری وفل، بالکابل در نظم و نثر عربی به صورت کابل یاد شده است. جفرافیه نویسان عرب مانند اصطخری، ابن ح

همه یک نکته را در بارۀ کابل تکرار کرده اند که به جای خود جالب است. مثالَ اصطخری در "مسالک و ممالک" 

خود که در قرن چهارم تالیف شده میگوید : هیچ شاهی را پادشاهی نشاید تا آن که او را در کابل بیعت نکنند، اگر چه 

 ل نیاید مستحق شاهی نباشد و او را در این جا به شاهی ننشانند. از کابل دور بود. تا وقتی که شاه به کاب

هـ . ق( به قول بیدخوانان شاستری به موجب حکم برهما  1292رجب سال  4٣بنابر روایت شمس النهار )شمارۀ 

فرشته گان، خاک بهشت را آورده به سرزمین کابل پاشیدند و درخت های اقسام خوراکه به جهت عیش راجه اندر، 

ز بهشت آورده در این سرزمین نصب کردند. این روایت می رساند که میوۀ لذیذ کابل طمعی از خوراکۀ جنت دارد ا

 به قول شاعر :

 

 زر نوشت آب به دـوصف او بای  شهری خوشتر از باغ بهشتوه چه 

 مغز عالم مشکهاست از نسیمش  دلگشاست ش بوستانـویـار سـچ

 د قلمـرقص آیه تم بــدر کف دس  وصف آن گر بیش از این سازم رقم

 

 وجه تسمیۀ شاعرانۀ کابل اینست که آبی آست درمیان گل. 

 محمود طرزی در جفرافیای منظوم خود چنین آورده است:
 

 در لفظ نام خوب وی آوری نظر

 آب چون گهر یابی میان گل تو یکی
 

 ابراهیم خلیل گوید

 تو بیرون شدی همچو گوهر از آب

 جانفزا آب و تابکه درای چنین 
 

 دیگری گوید

 ل چکیدهــان گـیـست م یـآب  ما چه پرسی  از ملک و دیار

 ل چکیدهــان گـیـست م آبی  ن پرسیـار مــدی  امــر نـگ
 

 دیگری گوید:



  
 

 

 4از ٣

 د پیش دیدهـایـچسان شاداب ن

 میان گل چکیدههست آبی که 
 

 آورده و میگوی:موالنا حزینی در وجه تسمیۀ کابل، نکتۀ شاعرانۀ دیگر را 

 

 کارش کنی این نکته در حزینی زینهار چون    افتد به اسباب نیست اگر کابلی را کار

 بلبل و کاکا شود کابل چو تکرارش کنی   و بلبل نام نیست بجز کاکااهل کابل را 

 

های کابل و مردم کابل فراوان رفته. فقط ابیاتی ـ در فرهنگ عوام ما، در دو بیتی های ما، مدح و ذکر کابل، باغ  

را که در بارۀ باغ لطیف گفته شده نقل میکنم. با تذکر این نکته که امروز از باغ لطیف که در دامنۀ شهدای صالحین 

 و پشت باالحصار واقع بود فقط نامی باقی مانده و بس. آن ابیات اینست :

 

 (1)دن َگوــو کش کــمــه  رۀ اَوــر شــو شــمــه

 به خدا باغ لطیف است  وـتـیـۀ پـوشـو گــمــه

 به خدا باغ لطیف است
 

 لـــن گــمــو چــمــه  "لـکاب"ت ـنـو جـمــه

 به خدا باغ لطیف است  و حوض سر پُلــمـه

 به خدا باغ لطیف است
 

 شعرای دری گوی ابیات و اشعار دلنشینی در وصف کابل داشته و این شهر را )مجموعۀ انتخاب دنیا( خوانده اند: 

 

 ندیده است چنین شهری به عالم کس

 آرمیده استهفت اقلیم که در وی 
 

اوصاف آن را کابل از جهتی که هم کوه دارد و هم تپه و هم دریا دارد و هم صحرا، از قدیم مورد توجه بوده و این 

 ستوده اند:

 

                                                           

  1)گــَو( صورت تلفظ عامیانۀ )گاو( در کابل است.



  
 

 

 4از 4

 َود زین گونه در آفاق کم شهرـبُ 

 که هم باغست و هم دریا و هم شهر
 

 یکی از زردشتیان هند به نام موبد ابیاتی در وصف کابل دارد که بیت آغازین آن اینست: 

 

 به نام آن که هستی آفریده است

 گزیده است جنت کابلستان راز 

 تصویری را از کابل داده است:حیدر معمایی در یک بیت، چنین 
 

 پی در پیمی بگردان کاسه      ،"کابل"ور در ارگ ـخـب

 هم شهر است و هم دریا     و هم صحرا، که هم کوه است
 

 

 پایان قسمت دوم

 ادامه دارد

 

 دقسمت اول این مطلب عالی و فرهنگی را به کمک لینک آتی مطالعه بفرمائی

 قسمت اول

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Aref_aziz_g_kabul_dar_gozargaah_taarikh_1.pdf 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

          
 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Aref_aziz_g_kabul_dar_gozargaah_taarikh_1.pdf

