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 11/۴۰/2۴1۲           استاد شاه محمود محمود
 

 ساعت شهر کابل یبرج ها
 : مقدمه

د بار ها مور .نموده استرا تجربه  یو اجتماع یاسیس یادیز یها بیفراز و نش ش؛یخو یخیبا سابقه تار شهرکابل
برآمده  شیزخم خو امیبرخوردار بوده است در صدد الت یکه از آرامش نسب انیقرار گرفته است و سال گانگانیتجاوز ب

 . افزوده است شیخو ییبایبه ز زیشگفت انگ یو در بسا موارد با ساخت وسازها
 . از آنها تا هنوز استوار مانده است یمختلف اعمار و برخ یساعت است که در سالها یجمله تعداد از برج ها از
 ییحکمروا گرمرکزیبه عباره د ایدولت ها  ارگ کابل مقر . اعماردیبرج ساعت در ارگ کابل اعمار گرد نیاول

 یعنیم  1۲۲۴از سال  نیزم بیجر 2۴۲هکتار معادل  ۲۸ن در ناهمگون و متعدد افغانستا یها یسلطنت و جمهور
 (1) .در زمان سلطنت عبدالرحمن خان آغاز شد

 : باشدیم یسه دروازه ورود یمحاط شده است و دارا یسنگ یها واریکابل با د ارگ
 ) که در زمان سلطنت محمد ظاهرشاه اعمار شده است در جاده استقالل ( main gate ) ای یاصل دروازه

Independence Avenue ) نیوالد ةالله خان سراج المل بیحب ریدر زمان ام یدارد. و دروازه دوم تیموقع 
 نیا رسدیم به قصر دلکشا هک یباشد و دروازه سوم یبه قصرسالم خانه خاص م یاعمار شده است؛ که راه دخول

 سونیالنی) مستر ف یسیانگل ریانجن نیزایدر طول ده سال با د نیوالد ةالله خان سراج المل بیحب ریقصر در زمان ام
 نمود و ینامگذار (Heart’s Delight) الله موصوف به نام دلکشا بیحب ریقصر را ام نی( اعمار شده است اسم ا

 (2) .دیتل رسقصر به ق نیم در چمن هم 1۳۸۸شاه در سال  نادر
 یچهار برج مخروط وار،یعبدالرحمن خان در چهار طرف د ریارگ کابل ، چهار برج دارد که در زمان ام ”ضمنا

 . داشت، ساخته شده است یدفاع زاتیتجه ریتوپ و سا یبرا یها رکشیت شیشکل که درخو
 نیاز ا یقسمت یمیتنظ یجنگ ها انی. در جردیگرد میترم یمحمد ظاهر شاه به شکل عصر حضرتیعصر اعل در

 برج ها نیا یکشور کار بازساز نیشیجمهور پ سیئر یشده بودند که در زمان حکومت حامد کرز بیبرج ها تخر
وارد شد.  راتییتغ یداخل برج بعض رآن ساخته شد، اما د یبرج به شکل اصل انجام شد. دو برج از چهار ] پنج [

کنر ساخته شده و سقف آن با آهن  تیآن از چوب وال یها ره و دروازهمتر قطر دارد، کتا 1۱برج شمال شرق ارگ 
 .شده است دهیپوش
، برج ، برج ساعت پغمانبل ، برج ساعت جوار پل محمود خانساعت ارگ کا یبرج ها یمختصر به معرف نیا در

کابل واقع  الدیم ارگ کابل و برج ساعت یورود ( و برج ساعت دروازهٔ اباد یکابل )عل میساعت شفاخانه سناتور
 .پرداخت میچنداول خواه

 :برج ساعت ارگ – 1
 

       

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Mahmood_s_m_mohd_borg_saet_kabul.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Mahmood_s_m_mohd_borg_saet_kabul.pdf


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 یقرن م کیم به کابل آورده شد، و عمرش اضافه به 1۳11هـ ش مطابق  12۳۴که درسال  یساعت بزرگ نیاول
 .رسد

نصب  یو در محوطه ارگ کابل در برج یداریخر ایتانیاز بر ی] کله دار[ هند هیروپ ۳۲۴۴ متیارگ به ق ساعت
 .دیت نماو مراقب یداریسفارش کرد تا برج ساعت را خر یاسکاتلند لریم زیجم ریالله خان به انجن بیحب ری. ام دیگرد

لف گ دانیو م یکابل و بند آب غزن یدر چهارده یباف نهیپشم کهیاست که مسؤول ساخت و ساز فابر یموصوف کس
 ری. ناظم تعمانجام داد ایاز استرال یا شخصقصر دلکشا و برج ساعت ر یباد را به دوش داشت . رنگ مالآجالل 

 (۸). صدراعظم شد” برج ساعت سردار شاه محمود خان عم محمد ظاهر شاه بود که بعدا
و سه  یو ارتفاع س 12/ 12 یمتر مساو میدر سه ون میدر برج بلند ارگ به عرض سه و ن یساعت بزرگ زنگ نیا

از  [ باشدیبرج را صد متر نوشته است که اشتباه محض م نیارگ ارتفاع ا یرسم تیفت ] سا 1۴۴مترمعادل حدود 
منزل پنجم آن نصب شده  ایهشتادم  تتا پوشش ارتفاع داشت و شامل شش منزل است ، ساعت مذکور در ف   نیزم

ادل عم” ساعت احتماال نیکند. وزن ا یحرکت م نیماش کیساعت به چهارطرف عقربه دارد و توسط  نیاست . البته ا
 .]؟[باشدیکابل م ریس 1۱۴ ایدو خروار 

بود از طرف شب ساعت را  دهیمخصوص که درعقب آن نصب گرد یساعت ؛ توسط چراغ ها نیا یرونیب ینما
 (۰) .نمودیروشن م
ساعت  یعنیآمد،  یهر ساعت زنگ مخصوص به صدا م لیو با تکم کرد،یبار صدا م کی قهیدق 1۲در هر  همچنان

مانند و مطبوع را به  انویپ یبجه دوازده مرتبه صدا 12زنگ و ساعت دو بجه دو زنگ و ساعت  کیبجه  کی
 .نواختیکابل م انیهمشهر

خ منزل اول برج ساعت متذکره ؛ دروازه ها ایچهار سمت  در و در منزل دوم و سوم  یکماندار قوس یچوب یر 
 (۲) شده است هیبتع نیآهن یتراس ها ایبا بالکن  یفرانسو یها نیوچهارم کلک

 .دش میترم” . اما بعدادیگرد بیتخر” قرار گرفته و نسبتا ارهیهـ ش ساعت ارگ مورد اصابت بم ط 1۸۲۷ثور  ۷ در
اما در  دیمتواتر د یها بیارگ در طول حدود چهل سال آس یو قصر ها راتیتعم یبرج ساعت و برخ کهیبا وجود

 .دیگرد میترم یشکل اساس جمهور سابق به سیئر یحامد کرز ییزمان حکمروا
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