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 ۳3/۳۶/۸۳1۲           استاد شاه محمود محمود
 

 برج های ساعت شهر کابل
 مپنجبخش 

 

 ارگ کابل یورود برج ساعت دروازهٔ 
 

را  یدروازه ورود تیثیارگ قرار داشته و ح یدوم واریبرج پنجم ارگ کابل که در وسط د افتنی یبرا معلومات
ارگ که در زمان محمد ظاهر پادشاه سابق افغانستان  یها یهمه معلومات در مورد اباد کهی. مثلدارد ناموفق بودم
ً  دمانیاز د االتضبط احو استیمانند اسناد محرم ر ایاست و  دهیمهر و الک گرد  به دور گذاشته شده است . ضمنا

آنرا  ساختمان یو طول و عرض و چگونگ دمیدیآنرا م کباری کینداشتم تا از نزد نانیشناخت با قصر نش چگونهیه
 . نمودمیم ادداشتی قیدق

 برج و باره باشد. در یکه دارا ندیقلعه بزرگ گو انیکوچک درم قلعهٔ  یارگ را در لغت به معن دانمیکه م آنچه
کشور  ایو  التیشهر، ا یشود که در آن فرمانروا یاطالق م یاقامتگاه فرمانرواست لذا به مکان یاصطالح به معن

 . دیانم یم ییدم حکمروااقامت داشته باشد و از آنجا برکشور و مر
و  سیمربوط به قبل از جنگ دوم افغان و انگل یکیشد،  یمفهوم در افغانستان به دو مکان اطالق م نیگذ شته ا در
 شود. یبه بعد از جنگ دوم مربوط م یگرید

قلعه  ایل کاب یخیهم آن بود که باالحصار تار یکیبه افغانستان  سیبار تجاوز دوم قشون انگل انیز یها امدیجمله پ از
 رانیو قشون مذکور قومندان سی؛ به دستور رابرتس انگلچهل ستون یمستحکم پادشاهان افغانستان با قصرافسانه ا

افزون براقامتگاه پادشاه و قصرچهل  ان،یئها و سدوزا یدران رروزگا باشکوه که در یو از آن عمارات و بناها دیگرد
ً یستون شامل تقر  یرگید یزیازخاک چ ینامداربود، جز تل رشته بازار و چند محلهٔ  کی ،یمسکون ۀهزار خان کی با

 نماند. یباق
 

   
 

مذکور افغانستان را ترک کرده و  یو چون قوا دیبار در افغانستان به درازا نه انجام نیا سیانگل یروهاین حضور
 ریاقامت ام یبرا یقلعه و دژ ایبه نام ارگ و  یعبدالرحمن خان سپردند، در واقع جا ریزمام امور مملکت را به ام

 ش،یوخ تیموقع تیو تثب میمذکور پس از استقرار در کابل و تحک ریام نیموصوف در کابل وجود نداشت، بنابر
را درقسمت  یشاه دیرا فراخواند و از آنان خواست تا کار احداث ارگ جد یو کابل یو معماران قندهار نرانیانج

عبدالرحمان خان دو  ریمنظور ام نی. به همندیآغاز نما رپوریشهر کابل آن وقت و در جوار ش یو شمال شرق یشمال
فوق خواست تا با  نرانیمذکور اختصاص داد و از معماران و انج هٔ یهکتاررا در ناح ۲3معادل  نیمز بیصد جر

 (1نهند. ) ادینب عیرا در وسط باغ وس یامکانات، قلعه مستحکم موسوم بر ارگ شاه ۀاستفاده از هم
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ه که بر عالو یرونیب ینما یعنیرا در افغانستان مروج ساخت.  یمعمار یدیکامالً جد وهیش کیخان  رعبدالرحمنیام
؛ امت باغبنابران نما ها به استقداشته باشد.  زیبنا توجه ن رونیداشت به ب شتریکه به داخل توجه ب یقبل یساختمان ها

 یم قیتطب یاش را در قسمت مهندس یشخص اتیطرح و نظر خانآب روان بود. عبدالرحمن  ایمجهز با چشمه ها 
 یآور ادیشود. قابل  یم دهید شیبود در ساختمان ها یمرکز ایآس یطاق دار که نوع از مهندس ینمود. راه رو ها

 یاز نقشه ها وستهیه پدر بخارا اقامت داشت. نامبرد دیشدن سال ها در تبع ریاست که عبدالرحمن خان قبل از ام
با اطاق  یهشت ضلع یصالون عموم ،یآورد. که شامل گنبد مرکز یمنزله استفاده به عمل م کیساده و  ،یعمرب
 بود. دهیوصل گرد یستون یکه هر کنج آن با راهرو ها یمربع یها
 

  
 

واقع سمت شمال  م ساحه باغ پهلوان محمد نور 1۲۲۳هـ ق =  1۸11عبدالرحمن خان بعد از انکه در سال  ریام
به  و خود دیقرارگاه دولت بنام ارگ دارالسلطنه کابل پسند دیطرح و احداث قلعه جد یشرق ده افغانان کابل را برا

ه و نمود که به قرار نقش ضیالله خان را تفو بیببه ننگرهار رفت و پسر خود سردارح یشرق اتیخاطر استحکام وال
 .دیبه حفر تهداب ارگ کابل اقدام نما ریمشورت اهل فن تعم

. در  دیبنا گرد یمرادخان هیبود به سمت شمال غرب ناح دهیکابل کش یایکابل در وسط دو نهر اب که از در ارگ
) قرارگاه رساله  یشاه یو چهاون ینقشه ارگ کابل و سالمخانه و گنبد نقاره خانه و بازار ارگ و کوتوال قتیحق

و باغ محمد  یمرادخان ادیسالمخانه، حصص ز صرق یرو شیالممالک و جاده پ یدفتر مستوفو  ی( و حمام شاهیشاه
. شد ادیارگ مبارکه دارالسلطنه( عهد آن دولت ) یفرمان ها نیرا احتوا نمود . دراول میخان و گالب باغ قد فیشر

(۸) 
عبدالرحمن که بعداً  ریرد اعتماد امو افراد مو کانیاز نزد یشاه چرخ اقوتی دینظر س ریمذکور ز رانیانجن گروه

گره کن یوارهایآن روزگار، قلعه را با د یتمام و مطابق با طرح معمار تیبا جد افت،یشهرت  زین یگیعنوان قلعه ب
ادمک در  کیآب کندند. لودو یبرا یخندق زین وارید افساختند و در اطر یامکانات دفاع گریها و د رکشیدار و ت

در  نی( همچن3نگارد . ) یسانت م ۸2متر و  10فُت معادل  0۳ارگ را  واریافغانستان ارتفاع د یخیقاموس تار
داشت،  یدفاع زاتیتجه ریتوپ و سا یبرا یها رکشیت شیشکل که درخو یچهار برج مخروط وار،یچهار طرف د

ماران وطن بود که در طول و مع رانیانجن ریو سا ریالله خان پسر ام بیتحت نظارت حب بنابرانبه وجود آوردند. 
 .دیبزرگ ارگ ساخته و اعمار گرد یدهسال بخش

کارگران و  یو برا دیممنوع گرد گاریکار ب رپور؛یاعمار ارگ ش یخان برا یرعلیرشیدر زمان ام کهیوجود با
به فرستادن  ندارانیگرفته و زم یگاریمردم را ب ر؛ی. برخالف در ساخت وساز ارگ کابل امشدیمعماران مزد داده م

 نفر و قلبه گاو، اسپ و مرکب و چوب دستک به ارگ مجبور بودند .
 

 :بخش ارگ عبارت از نیمهمتر
 

 احداث شد یدر جوار درب شرق زین دیگرد یو جشن ها برگزار م ادیدراع یخانه که در آن مراسم سالم
احداث شد،  یگرید یساختمان ها زیدر داخل ارگ کابل ن ،یقلعه سلطنت خاص یمعمار جاباتیمطابق با ا نیچن هم

نقود و  یحفظ و نگهدار یمطمئن برا یخدمت کاران دربار، جا یبرا یحرمسرا، اتاق ها ،یشاه : دفتراز جمله
 محافظان یاسلحه و مهمات، اقامت گاه برا یپویباغچه، مسجد، د یکوت ،یپادشاه موسوم به خزانه شاه یمتیق یایاش

 (2. )ییمواد غذا ینگهدار یبرا یآشپزخانه و انبار ،یمحبس شاه ای انیزندان یپادشاه، مکان نگهدار
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 الله به بیحب ریعبدالرحمن خان و ام ریام ییکه کار احداث آن در روزگار فرمانروا یبر ساختمان ارگ شاه افزون
آنها چند قصر  یبدان افزوده گشت که در زمره  یگرید یعمارات و ساختمانها زین یدر روزگاران بعد د،یرس انیپا

 باشند: یم لیو مکان ذ
 است . داریو قصر سپ ی، ، قصر زرد و قصر سنگ۸، قصر نمبر 1نمبر  قصر

 

 شده است: هیدر آن تعب یکه ساعت بزرگ یبرج ورود اما
 

.  میدانیو ساختمان آن نم نیزاید یو چگونگ سیسأ از سال ت دیبرج در زمان شاه سابق محمد ظاهر اعمار گرد نیا
ً  لیتشک یکه از دو بخش قاعده و بخش اصل میکنیبرج نگاه م نیبه ا کهیزمان  یورود گفت در توانیم شده است . بنا

برج  یمتر ارتفاع دارد و بخش اصل ۲تا  6بوده و در حدود  رهیدا میبه شکل ن یاسالم یقاعده آن مانند همه آبده ها ای
قد افراشته است و با اضافه حدود  یمتوازن سنگ یمتر واز خشت ها 12تا  1۸و ارتفاع حدود  تا انتها به شکل مربع

 نیمتر تخم 2در  2 ای. عرض برج پنج پا گرددیمانند ختم م رکشیگنگره دار و ت واریبا د گریمتر ارتفاع د کی
 .دیکشا یبرج راه م یها به باال نهیز ایقرار دارد که توسط پله  ی؛ دروازه کوچک ی. در راهرو دروازه ورودگرددیم

ار در چه یسه رنگ افغانستان اعمار و اختصاص داده است . ساعت بزرگ رقیافراشتن ب یبرج را برا نیا احتماالً 
 ارگ نام برد . یاز آن به نام برج ساعت دوم توانیم . بناً گرددیدور معلوم م یبرج از فاصله ها نیُرخ ا

 
 قسمت پنجمپایان 
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