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 2۶/۰۹/2۰1۸            استاد شاه محمود محمود
 

 قلعه و مسجد تخته پل در بلخ
 

 : مقدمه
؛ چون شهر بلخ از مرور دهور خراب شده و آب خیکاتب در سراج التوار انیبنابر ب
مرقد منور  ارتیو ناگوار بود و هم سردار محمد افضل خان ز یرد زین شیو هوا

جمعه برخود الزم شمرده  یکرم هللا وجهه را در روز ها یعل نیالمومن ریحضرت ام
ابر امور مذکور و دور . بنسودیم ایاستکات بدان عتبه عل نیضراعت جب یاز رو

 فیبقرب مزارشر یعزم بر احداث شهر میبودن مزار از بلخ سردار موصوف تصم
م بلده تخته پل را  1۸۵2 یهـ ش مساو 12۳1هـ ق مطابق  12۶۹کرده در سال 

و اسواقش را تمام  وتیاحداث فرموده به مدت سه سال آباد ساخته عمارات و ب
 یراب نموده مکتب خانهٔ  بینضارتو فضا ترتبا  یکویبپرداخت و باغ و بوستان ن

 دینهاده برافراخت و در شهر جد ادیو تعلم پسرش سردار عبدالرحمن خان بن میتعل
 استاد شاه محمود محمود                               (1).شتگمشغول  شیاز پ شیپبکار حکومت  دهیمسکن گز

 

 هیثان 2و  قهیدق 1درجه و  ۶۷ نیب فیدر غرب شهر مزارشر لومتریک میکه به فاصله هشت و ن ستیپل موضع تخته
نهر  یواقع است. اما امروز مربوط ولسوال یعرض البلد شمال هیثان ۸و  قهیدق ۴۳درجه و  ۳۶و  یطول البلد شرق

 11۶۴مزار و صفحات شمال افغانستان در سال در  - خبل یمجدد افغانستان توسط احمدشاه دران ای. با اح باشدیم یشاه
 یاسیکه به ماوراء النهر مرتبط باشد، از لحاظ س نیرا بدون ام ، بلخ  1۷۵۰ یهـ ش مساو 112۹هـ ق مطابق 

 ریم ام 1۸۴1 - 1۸۴۰در سال  نکهیتا ا شدیم دهیاشغال بلخ د یبرا انییبخارا یمنسجم کرد. با وجود آن دست انداز
مله پرداخت حها قرار داشت استفاده برده و به  سیافغانستان تحت اشغال انگل کهیبار هنگام نیخرآ یخان برا رهللاینص

بار  نیمدو یافغانستان را ترک نمودند . دوست محمد برا نیها با تلفات سنگ سیاما شکست خورد . بعد از آنکه انگل
حاکم فرستاد و  ثیبه ح اتی فرزندان خود را به وال ِاناز تعرضات برادر ییرها ی. موصوف برا] پادشاه [ شد ریام

فرستاده شد . محمد افضل خان ظاهراً  فیمحمد افضل خان اوال؛ به زرمت و متعاقباً به مزارشر میتصم نیا یرو
در محل  فیدورتر از مزار شر یهوا اما نسبت ضرورت نظام یبه نسبت ناگوار خیبنابر گفته کاتب در سراج التوار

 . دم ز 1۸۵۶ - 1۸۵۵ارگ درسال  ایبه نام تخته پل دست به ساخت و اعمار قلعه و 

 : تخته پل قلعهٔ 
نظر  شهر در ثیبود که به ح یبود. محل افتهیشهرت  فیمزارشر رپوریکه به ش یبا باالحصار تخته پل زمان ارگ

 رسد،یم انیعبدالرحمن خان و سردار اسحق خان به پا نینبرد ب کهیم به بعد زمان 1۸۸۶گرفته شده بود، اما در سال 
م  1۸۴۰نمودند. چنانکه در فوق اشاره شد از سال  وچک فیبه مزار شر جیتدراز سربازان، ساکنان آنجا به  ریبه غ
 و بعد از آن جز مزار افتی یالحکومگ بینا تیثیتخته پل ح دیانجام یبخارا به ناکام ریحمالت ام نیاخر کهیزمان
او در  فیاز توص ریکرد، و شرح ز دیم بازد 1۸۸۹محل در سال  نیاز ا ( Griesbach ) زباخیشد . گر فیشر

 . شودیم هیمورد تخته پل ارا
. قلعه نه چندان  شودیقلعه شامل دو خط دفاع است که توسط خندق آب در اطراف آن هجوم دشمن را مانع م نیا

به سمت شمال واقع است. خط  یرونیاز خط دفاع ب یگفت ، بخش یآنرا باالحصار مختصر شودیبزرگ است ، اما م
متر  ۸2۳فت معادل  2۷۰۰محوطه  یامربع شکل است دار کیدهد، نزد یم لیکرا تش یکه قلعه اصل یدفاع داخل

آن کالً از گل پخته  یها واریمعمول در افغانستان بوده است ، و د یقلعه ها وهیطول دارد ساختمان آن مانند و ش
ارتفاع ضخامت داشته و  ایسانت عرض  ۳۶متر  ۳سانت تا  ۷۵متر 2 یفت مساو 11تا  ۹[ که حدود ییپخسه ]
 . دیرسیسانت م ۶۰و  ترم ۴فت معادل  1۵ها به  وارید
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 هریدا یبودند که توسط برج ها گریکدی هیچهار دروازه به چهار سمت داشت و از نظر ساختمان شب یقلعه دارا نیا
که در برج  یها رکشیثلعه تماماً از چوب درست شده بود. ت ی. دروازه ها دیگردی؛ از دروازه ها محافظت میو
 .گرددیاست. وقلعه از آنجا محافظت م دهیگرد ارها اعم رکشیبا ت یحمالت دفاع یبرا یچهار گوشه قلعه اصل یها

تا  ۳فت معادل  12تا  1۰. در اصل حدود استفاده کرد دفاع از آن ها یبرا توانیتر است اما م نیئکم پا کهیبا وجود
متر عرض و حدود اضافه از  ۷تا  ۶فت معادل  2۳تا  2۰اضافه از  سانت ارتفاع داشته باشد. و حدود ۶۵متر  ۳

 . داشت مقسه متر ع
 .قلعه است یاصل یآنها از دروازه ها یب محاط بوده و راه دخولآهمچنان با خندق  یها مدافعو برج

 یودمعرض ناب ترکستان ساخته شده است و اغلب در یماسه ا ی. گنبد از گدازه ها ماندیم رانهیبه و شتریشهر ب نیا
ن شده و ساکنا رانیو یو خم خانه ها چیپ قیاز طر یاصل ابانیشوند. چهار خ یم یو به ندرت بازساز رندیگ یقرار م

 وانیآن د یکیدهد که در نزد یم لیمرکز شهر تشک یکیرا در نزد ابانیبازار کوچک، دو خ کیآن وجود دارد . 
شده است . مواضع  لیو به خرابه تبد رانی. آنها اکنون وردار محمد افضل خان واقع شده بودس یخاص و حرمسرا

 ناسالم است اریو بس فیکث اریبس طیتوپخانه در داخل دروازه بلخ قرار دارند اما در حال حاضر در شرا
تخته پل وجود داشت که از در  شود. ده هزار مرد قبالً  یم دهید یاصل واریبه موازات و در داخل د عیجاده وس کی

فرستاده شده اند، توسط  یکه به تازگ ینفر 1۰۰( توسط م 1۸۸۹کردند، اما در حال حاضر ) یم یقلعه نگهدار
ها و  روستا ،یجنوب غرب هیضلع شرق و زاو یکیشود. در نزد یم یو نگهدار قومانده( یصد باش ایخاصه دار )
معادل  اردی 2۰۰۰چهل گزي حدود  ،یضلع جنوب غرب یکیبه قلعه وجود دارد. در نزد کیباغ نزد یها وارید

 1۰۰تا  ۸۰که در حدود  ارت،یز کیچند باغ با چند خانه و  ،یقسمت شرق یکی( است، اما در نزد یمتر 1۸2۸
عه قل نیشده ؛ اوارد تخته پل  زباخیزمان که گر رساندیاست . اما گزارش ها م یمحل فرمانده یرونیمتر از ضلع ب

 .نقل داده شده بود یبود . و قرار گاه و لوازم به دهداد دهیگرد رانیو

 : تخته پل مسجد
شگفت  یلیخ ناتیئاست در داخل با تز دهیساده که از گل پخته شده اعمار گرد یلیخ یرونیب یتخته پل با نما مسجد

 . مینیب ینم از مساجد کشور ما یکی چیآن را در ه ریاست که نظ دهیآراسته گرد زیانگ
باز در کنار  ی. مسجد در فضا کندیم یندگیرا نما یالدیقرن نزده م دهندهٔ  نشان یهنر یو کار ها یزیرنگ آم نیا

که از طرف  میاست امروز بعد از ترم دهیهموار اعمار گرد نیزم یقلعه تخته پل به صورت متروک رو ایارگ 
 . است دهیمسدود گرد اننمازگزار یهـ ش برو 1۳۸۷در سال  یخیابدات تار میحفظ و ترم استیر

 ریم توسط محمد افضل خان پسر ام 1۸۵۵مساجد بوده و تهداب آن در سال  نیتخته پل در شهر بلخ از بزرگتر مسجد
ه الحکوم بینا ثیاعمار کرد که از طرف پدر به ح یمسجد را زمان نیدوست محمد خان گذاشته شده بود. افضل خان ا

بلخ در طول زمان از نظر افتاد و  تیوال یو رهبر منسبت عدم توجه مرد غایبود. در دهیمقرر گرد یترکستان افغان
ً یتقر  (2) .مبدل شده بود رانهیبه و با

 .شودیم دهید یقلعه و مسجد به خوب یها واریهنوز هم خرابه د یالدیم ۷۰در دهه  ریتصو تی: به رونوت
 

 : سهایرنویز
 . 21۴ج دوم ُ مطبعه دارالسلطنه کابل . ص خیمحمد .سراج التوار ضیف -کاتب  - 1
هللا ِ شناسنامه  ضیف -: محتاج همچنان رک.  ۵۴هـ ش. ص  1۳۷۷افغانستان ِ  یخیتار ی؛ بنا ها ینانس - یدوپر - 2

 .2۰۷هـ ش ِ ص  1۳۹۴افغانستان ِکابل ِ  یخیآبدات تار
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