
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 مسؤولیت نوشته بدوش نویسنده میباشد
 

 

 

 4تر 1 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

  

  ۲۰۱۵/۰۹/۰۸ کهگدای عزیز
 

 مسجد شاه دوشمشیره و پیامدهای آن

رسم وعادت اعراب  دراوائل  ظهور اسالم این بود که فاتحان وقوماندانان بزرگ شان بعدازفتح نواحی مفتوحه  
درجوار مقابرائمه که درجنگ جام  شهادت را می نوشیدند بنام عموماً و یا بعضاً مقابل مزاِرازسرداران خود و یا 

 شخصیت غفران هللا مسجدی اعمارمیکردند .
که ازاوائل اسالم با اینطرف درافغانستان عبادتگاه شهریان کابل « علیه الرحمه »مسجد جامع شاه دوشمشیره 

 وارادتمندانش
از شخصیت های برجستۀ عالم اسالم یعنی حضرت لیث میباشد ، مقابل مزارفیض آثار ذات شریف وُپربرکت یکی 

فاتح  ثانی کابل ، درآغاز پرتو دین  « ص » بن حضرت عباس نواسۀ  کاکای رسول  اکرم « رض » بن قیس 
مطابق رسوم آنزمان اعمار « ق ۸۱» م ٧۰۰مبین اسالم  توسط عبدالرحمن بن اشعث بعد ازفتح  ثانی کابل درحدود 

ین بار انهدام و مجدداً تجدید شده است چنانچه بناء قبل ازتعمیر موجودۀ مسجد توسط گردیده است ، که چند
 م۱٥٤٤نصیرالدین همایون بن بابرشاه در

ش ۹۲٣آبادشده است که یک صفحه ازکنده کاری دیوار قدیم این مسجد درتاالرموزیم  کابل موجود بود که سال
 نمایندگی از سال تعمیرمسجد مذکور می نماید .

  
ارت پخته کاری موجوده  دردوران حکومت شاه امان هللا  باتمویل وفرمایش والدۀ  شان سراج الخواتین دخترشا عم

ش به اسلوب عالی دردو ۱٣۰٦آغاسی شیردل خان لویناب با مصرف یک لک روپیِه آنزمان ازپول شخصی در 
قی مسجد نصب میباشد .چون پول طبقه اعمارگردید که درسنگ مرمر تاریخ بنای مسجد تذکریافته ودردیوار شر

یاد میکردند .این مسجد « لکی » مذکوردرآنزمان  پول گزاف بود ازاینرو اهالی کابل تا دیر زمان آنرا بنام مسجد 
جامع که ممثل هنرملی و یادگاری از یک میرمن با شهامت وخداجوی افغان بوده به اسلوب بسیارعالی آباد گردیده 

مردم ما را نشان می دهد که تاامروز واجب االحترام ومرجع عبادات مردم کابل میباشد که  که استعداد وتوانایی هنر
 با نهایت شوق وذوق اسالمی ادا میکردند.

 
عضو انجمن تاریخ افغانستان و یکی « خلیل » استاد فاضل و دانشمند ورزیده مرحوم مغفورمحمد  ابراهیم  

شعر موزونی درمورد زیبایی این « مزارات شهر کابل »کتاب ازنویسندگان و خطاطان خوش نویس وطن ، مؤلف 
 نموده که قسمتی آن اینست : ش انشاء۱٣٣۹مقام در

 
 از جادۀ  احمد  شاهی یک  بار گذ ر کن       درمنظرۀ  شاه  دو شمشیره  نظر کن

 دریا بمیان ، کوه دو سو، سبزه  بهرسو      جان  تازه زنظارۀ  این کوه و کمرکن

یض نسیم خوش وجان بخش شمالش      دل تازه ومشکین نفس ای جان پدرکنازف  

 از مسجد  فرخنده  و گل دستۀ  زیبایش      ای  پر خرد  افزایش  انوار   بصر کن

 این  ست   نخستین   اثر  مقدم   اسالم       خود را چو مؤرخ ز روایات  خبرکن

زین معبد با عظمت  و تاریخی اثرکنآنگاه  بسی  حرمت و بس قدر شناسی         

 درسه شب مخصوصۀ هرماه درین جا       نظارۀ    کیفیت     انوار     قمر  کن
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 درمسجد  آن  آی و دو گانه  به  یگانه       از شکر ادأ ،  با  ادب  و دیدۀ  ترکن

 زان شکریه کام و دهن جان ودل خود       لبریز حالوت  صفت  تنگ  شکرکن

ازچمن دهرنظررا       ازدیدن این یادی ازآن خسته جگرکن« خلیل » وپوشد چ  

 

ش به صورت عصری اعما گردیده است۱٣۱۲جادۀ آبرومند وتارخی اندرابی که در  

وه برنمازهای درین مسجد عال ، مراسم فاتحه، ومالقاتها، مشوره ها ومجالس اجتماعی مظهر خورد جمعه، عیاد
بزرک برگزار میگردید . اعیحضرت امان هللا خان ، شاه  مترقی و معارف پرورکه عالقۀ خاص به  و  پنجگانه

سواد آموزی رعایا داشت ، درطبقۀ دوم مسجد مذکوریک تعداد جوانان وشاگردان اهل کسبه وبیکار را شخصاً درس 
 میداد.

 
نظم برسر قدرت ،جاه وجالل ، جنبش های قومی و زبانی، تالشهای متأسفانه دراثرجنگها و بحران تنظیم های نام 

همسایگان ضربه های سنگین به پایگاه اقتصادی واجتماعی کشور وارد نمودند،  گنه آلود نفسی ودسایس محیالنۀ
 مدنیت وآثارتاریخی کشورمخصوصاً شهر تاریخی کابل را تحت الشعاع قرارداده به رکود مواجه ساخت .
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این هم گوشۀ ازصحن مسجد مبارکه که دست فروشان و             عبادتخانۀ علیقدرو مبارک یادگاردورۀ امانی        

  کبوتران شده استدانه فروشان خودسر آنجا را اشغال کرده اند                          که النۀ           

همه میدانیم که کبوترپرندۀ پیام آورصلح وصفا ومونس خوشی و رفیق انسانهاست وازقدیم االیام امرأ، شاهان ،  
ثروتمندان ومردم درمنازل خود این پرندگان خوش رنگ را نگهداری میکردند ، درزیارتها واماکن تفریحی وغیره 

قت برای جلوگیری ازتجموع کبوتران درمراکزعامه وحفاظت محیط نیز بصورت آزاد جمع می شدند و دولت های و
زیست ، کبوترخانه های بزرگ وعصری دور ازشهر آباد کرده، معاش محافظین وخوراکۀ پرندگان را ازبودجۀ  

وکوه ارغوان زار « هندکی » دولت اجرأ میکرد . چنانچه نمونۀ آن درجوارقصرچهلستون باالی قسمت غربی کوه 
 هنوزهم پابرجاست . خواجه صفا

 

امروز مردمان بیکار، جوانان ماجراجو، دست فروشان ودوره گران ، کبوتران صحرایی را درصحن و دورو پیش  
پرنده هارا خوراک میدهند که با این « استفادۀ سؤاز کالم الهی » مسجد وراه عامه جمع کرده به عنوان ثواب

و پیخال پرندگان وتولید نسل شان درعمارت مسجد میشوند.  کارثواب ترافیک را مختل وموجب کثافات وحشرات
پرواز پرندگان بگرد و نواحی مسجد بوی نا مطبوع درخارج وداخل مسجد تولید کرده محل مناسب برای رشد و 
تکثیر حشرات پرندگان و رختۀ موش ها بداخل عبادتگاه باعث شیوع امراض میشود. مهمترازهمه دانه دادن 

توانند به درستی چوچه های خود را دانه بدهند . سازمان دی وسایدگی نول پرنده شده وآنها نمیکبوتران باعث کن
حفاظت حیات وحش پارکهای ملی ملل متحد دانه دادن پرندگان را باالی  اسفلت ، سنمت وغیره زمینهای سخت 

این موضوع واقف است .قدغن کرده است ، مدیریت پارک های ملی ریاست جنگالت وزارت  زراعت افغانستان از  
 

عالوه برآن پرنده ها، دست فروش ها وایله گردان به محیط زیست آسیب می رسانند واز لحاظ مسایل محیطی 
بمرورزمان باعث خرابی تعمیروهوای  داخل  مسجد میگردد ، درصورتیکه  دولت  اقداماتی را اتخاذ  وایکالوژیکی

واستفاده از بنیادگرایی دینی و سیاسی دوام  نموده  فاجعه های نکند ، بی بند وباری های خطیرو خودسری ها 
بزرگ و جبران  ناپذیری را سبب خواهد  شد مانند خادم مسجد  ، متهم درجه اول با پارچه های کالم هللا که نزد 

دین حضرت موالنا میفرماید : حیف می آید مرا کاین .» خود داشت باعث تحریک مردم وقتل فرخندۀ مظلوم گردید 
 « .پاک درمیان جاهالن گردد هالک 

. این بی باکی ها وبی اعتنایی ها بیشتر ازیک  دو دهه اخیربراه افتاده است که ازآن بوی  یک فاجعه  بمشام میرسد 
حیات باشندگان ونمازگذاران نقض گردیده و یک نوع  انارشیزم را ببار می آورد ، ازجانبی ازدیات و تراکم نفوس 

شهرکابل  مشکالت زیادی ازقبیل  آلودگی محیط  زیست وغیره را خلق نموده است . حفاظت محیط   بیش ازحد در
زیست یک ضرورت اخالقی ، دینی و اجتماعی است که احترام  به آن ،  احترام به مردم علی الخصوص ، اطفال 

 و نسل آینده است ، حفاطت و تمیزنگهداشتن محیط زیست وظیفۀ همه بشریت است .
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، فغانستان سرشار ازجنگ ، بی عدالتی ، خشونت ، حکومت ضعیف ،  ادارۀ فاصد ، خودسری  و بی بند وباریا 
. بنابرین  دولت  محدودیت های علیه  فقر ونا برابری حیات مردم  را دچار آسیب های  جبران  ناپذیر خواهد  ساخت

سایل مسئولیت دولت است . بی توجهی شاروالی به فعالیت های تخریبی محیط واماکن ایجاد کند ازطرفی اکثراین م
مسایل حفظ محیط ، آبادانی و صفایی شهر،بجای قدرواحترام به آثارتاریخی و صفایی شهرفضیلت حفظ مساجد 

 .واماکن مقدسه ، به بلند منزلهای بی کیفیت ارج میدهد
اندرابی که بنام جادۀ احمد شاهی یاد میشد یکی از جاده های پاک باهوای گوارای چاردهی وعمارات عالی جادۀ  

که ازتراکم نفوس، ترافیک غیرمنظم ،کفیت پایین هوا، رنج میبرد و شهرمقبول کابل بنابرعظمت تاریخی  کابل است
أسفانه پایتخت کشور درسه  دهه با تنفس که دارد ، امروز در ردیف شهرهای کثیف جهان  قرار گرفته است . مت

دود و باروت ، تراکم تکان دهندۀ جمیعت ، مهاجرت روستا نشینان به شهرو تبدیل حیات روستایی به فرهنگ 
 . شهرنشینی ، باشندگان کابل چنین افزایش نا متوازن راهرگز ندیده اند

 
 «پایان » 
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