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 محمد عارف عزیز گذرگاه

 
 08/12/2017 

 کابل در گذرگاِه تأریخ
 
 

 به قلم مرحوم پوهاند داکتر عبداالحمد جاوید
 

 1٣٦٦مجلۀ سباوون دلو  تهیه و انتخاب از عارف عزیز

 
 

 سوم قسمت
 

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

 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. 

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

 
 

 این اشعار در وصف آب خوشگوار و چشمه های زالل کابل دیروز است و نه امروز:
 

 آب گر صفوت و دریا شکوه ر سنگ میان دو کوه ـمـدر ک

 وش کردـآِب خوش چشمه فرام او نوش کردتا خضر آب خوش 
 

 شده نقل می نمایم:اینک ابیاتی از سخن سرایان زبان فارسی را که در وصف کابل سروده 
 

 ملی گوید:آطالب 

 نه چون کابل به عالم هست شهری

 ن سان قلعه در آفاق جاییـنه زی
 

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Aref_aziz_g_kabul_dar_gozargaah_taarikh_3.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Aref_aziz_g_kabul_dar_gozargaah_taarikh_3.pdf


  
 

 

 4از 2

 سیلم تهرانی گوید:
 

 در دیار هند از دل تا چها دیدی سلیم

 نفس خود را سوی کابل بر، به کس سوداش کن
 

 شهاب ترشیزی گوید:
 

 ز نسیم خطۀ کابل نیاید هیچ وقتـج

 راحتی از هیچ بابدر مشام من شمیم 
 

 سلیم کاشانی گوید:

 سر به سر گشتم سواد هند را اکنون کلیم

 م در هوای سیر کابل می پردـمرغ روح
 

 شوکت بخارایی میگوید:
 

 شهر و صحرایش بود یک گلستان حسن خیز

 کابل بگذرد بهر سیر هند اگر شوکت ز
 

 امانی پسر مهابت خان سپه ساالر شاه جهان گوید:
 

 کابل از باغ ارم دم می زند ارانـدر به

 چون رسد فصل خزان آتش به عالم میزند
 

 عنایت آشنا پسر ظفر خان صوبه دار کابل گوید:
 

 دۀ انصاف اگر بیند کسیــآشنا از دی

 کمتر از کابل نباشد جلوۀ کشمیر ما
 

 گوید: بدخشیمخفی 
 

 ون غنچۀ دل در بهارستان هندـوا نشد چ

 گرفترفت مرغ روح مخفی گوشۀ کابل 
 

 صائب تبریزی گوید:
 

 همتی در کار ما ای عاشقان ای عارفان

 بر در دل حلقه شوق سیر کابل می زند
 



  
 

 

 4از ٣

 عالمه اقبال گوید:
 

 هزار مرتبه کابل نیکوتر از دهلی است

 است داماد که این عجوزه عروس هزار
 

 کمال الدین حسین گوید:
 

 از این باغ جهان آرا چسان آرم قدم بیرون

 باغ ارم بیرون روضۀ خلدش درونکه باشد 
 

صائب تبریزی قصیدۀ بلند باال و عالیی در وصف کابل دارد که از امهات قصاید زبان دری به شمار میرود و حقا 

 هیچ شاعری، کابل را به زیبایی و شیوایی او وصف نکرده است. مطلع قصیده در اینست:
 

 خوشا عشرت سرای کابل و دامان کهسارش

 خارش زند مژگان هرگل می که ناخن بر دل
 

 عارف رستاقی این قصیده را جواب گفته است بدین مطلع :
 

 گلستانش کابل و طرف خوشا بستانسرای

 که باشد سرمۀ چشم فلک گرد خیابانش
 

 صایب در تخلص گونه قصیده گفته :
 

 بود در کارش سپهداری چون نواب ظفر خان را باین زینت قسم ملکیتکلف برطرف این 

 این قسم ملکی باین زینت تکلیف برطرف ز این قصیده را آوردهـریـری در گـشاع

 امیر چون امان هللا غازی بود در کارش
 

 اعلیحضرت امان هللا که خود نیز شاعر بود آن را چنین تضمین کرده :
 

 به جان و سر شدم یکبارگی از دل گرفتارش

 دهم خون عزیز خویش تا سازم چو گلزارش
 

 در وصف بازار کابل است:این ابیات هم 
 

 بکسب عیش اهل حرفه هر روز دل افروز خیابان ها و بازارش

 او صد کاروان باریک دکان  ز د اگر باشد خریدارـرون آیـبی

 و جان آدم تاع شیر مرغ ـم تاده بر سر هم ـبه دکان ها ف

 وانیـهاش کاالی ج ز دکان د رایگانی ـتـر افـیـپ به دست



  
 

 

 4از 4

 

 الدین فارغ در وصل دلبران کابل:بندی از مخمس قطب 
 

 ر چین به کابل استـزلفان حلقه حلقۀ پُ    بنگر چه مهوشان کمر چین به کابل است

 خوبان خوش قوارۀ سرچین به کابل است   گلگون ُرخان غمزه گر چین به کابل است

 چندین هزار مهوش همچنین به کابل است
 

  :تاس البته مقصودش کابل دیروز کنم.دو بیت اول آن را نقل میدارد که غالم جیالنی اعظمی قصیده ای در وصف کابل 

 بسکه گلفشان گشته دشت و دامن کابل مشک سوده می بارد صبح گلشن کابل

 وج نسترن دارد باغ و گلشن کابلـم ن دارد جوش یاسمن دارد ـالله و سم
 

ضیا قاریزاده این قصیده را استقبال کرده و بر آن تصنیف زیبای ساخته و به آواز خود ثبت کرده است که مطلع آن 

 اینست :

 مشک تازه می ریزد ابر بهمن کابل

 سبزه و گل انگیزد کوی و برزن کابل
 

 مله صائب گفته:ذکر دو باغ معروف کابل، شهر آرا و جهان آرا در اشعار شعرای متقدم آمده است. از آن ج
 

 تعالی هللا از باغ جهان آرا و شهرآرا

 که طوبی خشک برجا مانده است از رشک اشجارش
 

باغ جهان آرا را به نام جهانگیر و همچنان به نام جهان آرا دختر کالن شاه جهان منسوب کرده اند. البته باغ شهرآرا 

در دو طرف دریای کابل از پُل هارتل تا باغ عمومی، باغ این دو باغ   به نام شهربانو دختر ابوسعید، عمۀ بابر است.

مستورات و قسمتی از چنداول را در بر می گرفت. دو چنار بزرگ باغ جهان آرا در محوطۀ سفارت قدیم روسیه تا 

 بود.  "سایه بخش"دیگری  و   "فرح بخش"همین سال های اخیر موجود بود. نام یکی از آنها 

اما شهرآرای امروز که برج آن  ا روی سنگی نقش کرده بود که در همین جا بود. همایون فرمان عفو مالیات کابل ر

 دین یعنی امیر حبیب هللا است که نام قدیم آن تپۀ ماران بود.  هنوز مانده از عهد سراج الملت و

 

 پایان

 

 دآتی مطالعه بفرمائیهای این مطلب عالی و فرهنگی را به کمک لینک و دوم اول  های قسمت

 قسمت اول
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 دومقسمت 
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