قابل توجه خوانندگان عزيز!
بنياد فرھنگی کھزاد اينک اثر ديگری از عالمه کھزاد را خدمت استفادۀ عالقه
مندان گرامی تقديم ميدارد .اين اثر که عبارت از کتاب
»باالحصار کابل و پيش آمدھای تاريخی« جلد اول،
ميباشد ،تاريخ کابل ،باالحصار کابل و بصورت عمومی تاريخ تمام وطن ما را در
بر ميگيرد که مطالب دلچسپ و خواندنی در آن زياد است .مثل آثار ديگر عالمه
کھزاد ،اين اثر ھم در وقت نشر آن از جمله آثار بکر به شمار ميرفت و تا حال
ھم اثر بھتری نسبت به آن در مورد تاريخ کابل عرض وجود نکرده است .البته
به نسبت کمی تيراژ چاپ اول آن ،چندان بدسترس خوانندگان قرار نداشت .ولی
بھر حال اگر کسی ميخواست بدان دسترسی پيدا کند در کتابخانه ھای افغانستان
موجود بود .مگر متاسفانه که مردم کشور ما به کتاب خواندن عادت نداشتند و
ھنوز ھم به فرھنگ خواندن )با فرھنگ مطالعه مغالطه نشود( عادت ندارند .بھر حال
برای اينکه برايشان آسانتر شود اينک بعضی آثار از طريق انترنت در دسترس
شان قرار داده ميشود تا پول شان جھت خريدن کتابھا مصرف نشود و صرف
وقت خود را مصرف کنند ولی وقت نزد ما مھم نيست و چيزی که بسيار نزد ما
کم اھميت است وقت ميباشد.
بھر حال بھتر است خوانندۀ عزيز خودش کتاب را خوانده يا عميقتر مطالعه
نموده و در مورد آن قضاوت کند .اين شما و اين ھم جلد اول اين کتاب .اميدوارم
در آينده جلد دوم آن نيز آماده شده و تقديم گردد.
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مـقـدمـه و مــرام
کابل بحيث يک شھر باستانی و پايتخت افغانستان در تاريخ کشور مقام و موقعيت
حساسی دارد که روشن ساختن مراتب قدامت و چگونگی واقعات مربوطه آن
طور مطلوب تحقيق و تجسس زياد ميخواھد .اين شھر زيبا و کھن مانند بسياری
از شھرھای قديم مشرق زمين باالحصاری داشت که بقايای ديوارھا و کنگره ھای
حصار و باره و بروج نيمه ويرانه آن ھنوز در گوشه جنوب شرقی شھر مشاھده
ميشود .عالوه بر باالحصار شواھدی سترگ از ديوارھای حصار کھنسال شھر ھم
روی ستيغ کوھھای "شيردروازه" و "آسه مائی" موجود است که به قول صائب
چون اژدھائی بدور گنج پيچيده و ابـھت خاصی به کابل داده است.
باالحصار يا کھندژ يا قلعه کابل با قسمت ھای مختلف و ملحقات خود و آبادی
ھائی که در پيرامون متصل آن عقب خطوط يک سلسله ديوارھای ديگر افتاده
بود ،يک شھر کوچک مستحکمی را با دروازه ھا ،محله ھا ،بازارھا وغيره
تشکيل ميداد که باشندگان آن ھنوز ھم در خاطره ريش سفيدان بنام " باالحصاری"
فراموش نشده اند.
باالحصار در کابل و کابل در افغانستان بحيث يک کانون معين حيات ملی،
سياسی ،اداری و فرھنگی قرن ھای متوالی به رنگ ھای مختلف مرکزيت و
اھميت خاصی داشت .ھرقدر اوراق تاريخ دوره ھای گذشته را ورق بزنيم به
واقعاتی برميخوريم که از خالل آن نام باالحصار و نام کابل به نظر ميخورد .به
عبارت ديگر باالحصار کابل در تاريخ افغانستان )آريانا ،خراسان ،کابلستان ،ن(
يکی از نقاط حساسی است که تا حد زياد پيش آمدھای مھم تاريخی را بصورت
مسلسل در خم و پيچ ديوارھا و در پيشاپيش برج ھای آن تعقيب ميتوانيم.
از چھار سال به اينطرف به اين کار مشغول ھستم و تا جائيکه به پاره ماخذ
محدود دسترس داشتم ،اسم کابل و مخصوصأ باالحصار آنرا در نظر گرفته سطر
به سطر و صفحه به صفحه البالی واقعات را پاليدم و در حدود ھشتصد عنوان در

حاشيه صفحه ھای اين کتاب وضع کردم که رؤس مطالب را چون فيلمی بنظر
خوانندگان گرامی جلوه ميدھد.
چون واقعات تاريخی ھر قدر کوچک ھم باشد به يک دوره ،زمان و محيطی
ارتباط ميداشته باشد که خارج از آن مفھوم واقعی آن به آسانی فھميده نميشود،
بدينصورت با تعقيب پيش آمدھای تاريخی وقت بوقت به مقتضای کيفيت وقايع از
ديوارھای باالحصار به کابل و از کابل به محيط کشور ما دورتر رفته و حتی
گاھگاھی به خارج کشور ھم قدم ھائی گذاشته ام تا رشته عمومی نسکلد و انسجام
تاريخی محفوظ بماند.
در آغاز کار در نظر داشتم که دامنه تسلسل واقعات را در باالحصار کابل تا سال
 ١٢٩۶ھجری قمری ) ١٨٧٩م( يعنی تا روزی تعقيب کنم که ارگ قلعه با خمپاره
ھای سپاه مھاجم جنرال )رابرت( منھدم شد ولی چون با روش معموله چاپ در
ھر شماره مجله آريانا از  ٨تا  ١٢صفحه در ماه بيشتر نشر نميتوانستم ،طول کار
و مخصوصأ انتظار پايان يافتن طبع آن مرا مجبور ساخت که در اين رشته
تقسيمی قايل شوم .عجالتأ جلد اول اين اثر را به  ٢٢ربيع االول سال ١١۵١
ھجری قمری که باالحصار در اثر حمله نادر قلی افشار سقوط ميکند ،خاتمه
ميدھم و اميد وارم با مساعدت فرصت آھسته آھسته به نوشتن و چاپ جلد دوم آن
ھم توفيق حاصل کنم.
چون ميدانم که مأخذی که بدان دسترس داشتم محدود بود و موضوع وسيع و دامنه
دار است ،مطالبی جابجا از قلم مانده است .اميدوارم خوانندگان گرامی بخصوص
ھمشھريان عزيز کابل در رفع نواقص اين اثر مساعدت بفرمايند .ھر قدر بيشتر
عيب بگيرند ،بيشتر ممنون خواھم شد.

احـمــد عـلـی کـھـزاد
کابل ،گـذرگاه ،شـب  ٨حوت ١٣٣۶

باالحصار کابل
و
پيش آمدھای تاريخی
کابل مانند بسياری از شھر ھای ديگر افغانستان و مانند اکثری از شھر ھای کھن
مشرق زمين به مقتضای زندگانی پرھنگامه قرون قديمه و قرون وسطی که حمله،
دفاع و محاصره سه عنوان درشت قاموس زندگانی مردم را تشکيل ميداد ،روی
کوه ھای ماحول خود حصاری و در نقطه مرتفع قابل دفاع روی يکی از پوزه
ھای سنگالخ کوه ،باالحصاری داشت که بقايای آنرا باشندگان حاليه شھر روی
ستيغ کوھھای شيردروازه و آسمائی و در افق جنوب شرق روی تپه زمرد و
ماحول آن در مقابل کنگره ھای نيمه ويرانه ديوارھای قديم شھر مشاھده ميکنند.
کابل با اينکه ھميشه در ادوار تاريخ پايتخت افغانستان )آريانا ،خراسان ،باختر،
سيستان ،کابلستان ،زابلستان  ،...ن( نبوده و بلخ ،بگرام ،غزنی ،غور ،ھرات و
قندھار ھر کدام در عصر و زمانی مرکزيت داشت ،معذالک يکی از شھر ھای
باستانی کشور است .ھمين حصار متين روی کوه ھای شيردروازه و آسه مائی و
ھمين باالحصاری که در امتداد جناح شرقی ديوار ھای کوه اول الذکر افتاده و
بقايای آن موجود است ،داللت بر قدامت شھر و اھميت سوق الجيشی آن ميکند.
مؤرخان را عقيده بر اين است که بطليموس جغرافيه نگار يونانی مصری که در
نيمه دوم قرن دوم مسيحی ميزيست ،اولين کسی است که از کابل به نام »کابورا«
و از باشندگان آن به اسم »کابوليتی« ياد کرده است .شواھد باستان شناسی از قبيل
مسکوکات ،بقايای استوپه ھا ،خرابه ھای معابد ،منارھا و آثار عتيق که روی تپه
ھا و بغل کوه ھا از کوتل خيرخانه گرفته تا تپه سالم در دھمزنگ ،تپه خزانه،

خواجه صفا ،تپه مرنجان و کول چمن حضوری ،قول شمس ،پنجه شاه ،تخت شاه،
شيوکی ،کمری ،چکری وغيره وقت به وقت کشف شده است ،ھيچ کدام از تاريخ
مذکور تجاوز نمی کند و روی ھمرفته چنين معلوم ميشود که در عصر کوشانی ھا
و علیالعموم بعد از قرن دوم مسيحی معابد بودائی آھسته آھسته در پای کوھھا و
روی تپه ھای اطراف کابل آباد شده رفته است ،ولی از شھر ھنوز اثری در ميان
نبود .از روی تحقيقات باستان شناسی و شواھد آبدات بودائی چنين استنباط ميشود
که کابل بودائی که آنھم شکل دھکده بيش نداشت و عروج آن را به اواسط دوره
کوشانی به قرن دوم مسيحی نسبت ميتوان داد ،در حوزه رودخانه لوگر در پای
منار چکری افتاده بود و در طی قرن ھای سه و چھار و بعدتر يک سلسله معابد و
استوپه ھای خورد و بزرگ ديگر در پای کوه ھا و روی تپه ھائی که اسم گرفتيم
بتدريج به ميان آمد .روح مطلب اين است که ھسته اولی کابل به شکل دھکده ئی
که داشت در طی قرن ھای دو ،سه و چھار از چکری از زاويه جنوب شرقی به
تدريج بطرف شمال غربی تغيير محل داده و به کمری ،شيوکی ،دامنه تخت شاه و
زنبورک ،جبه کھنه و بالخره به پوزهئی رسيده است که روی آن بقايای گوشهئی
از ديوار ھای قديم کوه شيردروازه و باره و بروج باالحصار را مشاھده ميکنيم.
سير تغيير محل شھر از اين نقطه به بعد باز ھمان سمت شمال غربی را تعقيب
کرده و بعد از باالحصار و خرابات که آبادی ھای شھر به حوزه رودخانه کابل
انتقال يافته است ،اول دامنه آبادی ھا در جناح چپ رودخانه و بعد کم کم به طرف
سواحل راست رخ بطرف شمال و شمال غرب انبساط يافته است .باين ترتيب از
چکری تا شيرپور ،کلوله پشته ،افشار ،مھتاب باغ و داراالمان روی ساحهئی که
کابل در مرور زمانه توسعه يافته و قسمأ مرکز ثقل خود را تغيير داده است،
باالحصار درست در نقطه وسطی قرار گرفته است.
بطور صريح نميتوان تعيين کرد که پايتخت چه وقت از بگرام به کابل فعلی انتقال
يافته است ،ولی يک مسئله قابل دقت است که از تاريخی که سلسله تدافعی
ديوارھای بزرگ روی ستيغ کوه ھای شيردروازه و آسه مائی بنا شده است ،کابل
پايتخت بوده يا نبوده ،اھميت نظامی و سوق الجيشی مھمی پيدا کرده است.
قراريکه دامنه ديوارھای مذکور در ماحول باالحصار نشان ميدھد ،درست در
ھمين تاريخ قلعه و حصاری ھم به ميان آمده است تا از آن دفاع بعمل آيد و اال
زحمت ساختن حصاری روی کوه ھای کابل با اينکه کار بزرگ و دامنه داری
بوده ،امريست مجھول" .پادر گسپانی" ايطالوی در مقاله ئی که تحت عنوان:
"ديوارھای کابل" در شماره  ،٢سال  ١٩۴۶مجله " "Afghanistanنشر کرده
است ،می نويسد:
"شھر کابل از دوره ھای باستان محتمأل در مبدأ بنا به دور خود ديوارھائی داشته

و قسمت ھائی که تا امروز باقی مانده است ،اقالً به دوره يفتلی ھا )قرن پنج
مسيحی( ميرسد".
ھمه ميدانيم که يفتلی ھا بعد از کسب اقتدار به دو شاخه بزرگ تقسيم شدند .دسته
ئی حصص کوھستانی تخارستان )بدخشان( را مرکز گرفته و در صفحات شمال
ھندوکش بطرف غرب متوجه شده و ساسانی ھا را عقب زدند و دسته ديگر که در
آن ميان قبيله »زاولی« شھرت بيشتر داشت در حوالی کابل و غزنه استقرار يافته
و زابل و زابلستان از نام ايشان معروفيت پيدا کرد .چون يفتلی ھا مردمان جنگجو
و نظامی منش بودند از احتمال بعيد نيست که کابل را از نظر موقعيت نظامی و
سوق الجيشی مساعد يافته و به تعمير ديوارھای روی کوه ھا و بروج آن اقدام
نموده باشند .راجع به اولين باشندگان کابل و تعمير ديوارھای روی کوه ھا
خاطرات عوام دو داستان فولکلوری دارد که ذکر آن اينجا بيمورد نخواھد بود.
داستان اولی چنين ميگويد :که پادشاھی طی مسافرتی با ال و لشکرش به حوالی
کابل رسيد .ھمه جا زير آب بود و برای تائيد قول آب ھای بگرامی ،نيزارھای
مقابل قلعه حشمت خان ،جبه ،باالحصار ،دند بينی نيزار و چمن خواجه رواش را
مثال می آرند .در وسط اين درياچه جزيره کوچکی معلوم ميشد .پادشاه مدتی کنار
درياچه متوقف ماند و بعد وزرا مشوره دادند که برای عبور از آب و رسيدن به
جزيره مقدار زياد »کاه« ضرور است که به آب افگنده و روی آن خاک ريخته
شود و به تدريج »پلی« ساخته شود .به امر پادشاه فوراً از زمين ھای زراعتی و
گرد و نواح شھر کاه آوردند و به آب افگندند و لگدکردند .خاک ريخته يک نوع
راه يا پلی ساخت و به جزيره رسيدند .ديدند که يک خانواده موسيقی نواز در عالم
سکوت و آرامی جزيره به ساز و نشاط مشغول ھستند .از »کاه پل« يعنی پل
کاھی ،اسم »کابل« به ميان آمد .خانواده موسيقی نواز کابلی در قديم ترين محله
شھر که )خرابات( باشد ،مقيم شدند .البته اين تعبير نام کابل چيزی جز يک تخيل
عاميانه نيست ،زيرا آخرين شکل »کا  -پل« از »کاپل« پھلوی با تغيير »پ« به
»ب« بميان آمده است.
داستان دومی که ارتباط مستقيم با ديوارھای باالی کوه ھا دارد ،چنين ميگويد :که
پادشاھی ظالمی برای تعمير حصار آسه مائی و شيردروازه به ھمه سکنه شھر
امر داده بود که به نوبت از ھر خانه يک نفر برآيد و در آوردن گل و سنگ و
مواد عمرانی کمک کند .روزی نوبت به خانه رسيد که در آن فقط يک پيرمرد
فرتوت و تنھا دختر جوان اش زندگانی داشتند .سپاھيان پادشاه ميخواستند پير مرد
سالخورده را به بيگار ببرند .دخترش که ديد پدر پيرش آرای حرکت ندارد و
سپاھيان از سر ايشان دست بردار نيستند ،عوض پدر خودش به بيگار برآمد .خود

را به زحمت به قله کوه رسانيد و در صف بيگار قرار گرفته مشغول سنگ دادن
شد .از قضا در روز مذکور پادشاه خودش برای ديدن جريان کار به کوه
شيردروازه برآمده و از آن جا به قله آسه مائی آمد .چاشت روز بود آفتاب سنگ
ھای کوه را گرم ساخته بود و تشنگی و خستگی بر ھمه چيره شده بود .پادشاه در
امتداد ديوار حرکت ميکرد .دختر جوان دفعتا از فرط نا توانی و بيچارگی در
مقابل تشدد و ظلم تصميمی اتخاذ کرد .پارچه سنگ بزرگی را که در دست داشت
به ھوا بلند کرد و به سر پادشاه زد ،غريو از مردم بر خواست و »سومھی« نام
دختری که »مھتاب« معنی دارد دھن به دھن تمام شھر را فرا گرفت و ھنوز ھم
کوه مذکور به نام »آسه مائی« يا »آسمائی« ياد ميشود ]که از نام آن دختر دلير
گرفته شده است ،ن[ .آنچه روح اين داستان را تشکيل ميدھد موضوع اشکال کار
تعمير ديوار ھا و سھم گرفتن عده زياد يا تمام باشندگان شھر در آن و تشدديست
که از طرف پادشاه وقت و کار پردازان او به عمل ميآمد .خاطره اين تشدد را
ريش سفيد ھای شھر به انواع مختلف ياد ميکنند و ميگويند بسيار اتفاق می افتاد
که کدام فردی از عمله بيگار در رسانيدن گل يا خشت و يا سنگ کوتاھی ميکرد و
استاد بنأ خود او را در الی پخثه ديوار ميگرفت.
]اين داستان بطور مشرح تر و با کمی تفاوت در آثار ديگر استاد کھزاد آمده است.
استاد گرامی محمد عثمان صدقی با الھام از شکل ديگر داستان باال پارچه شعر
زيبائی بنام ديوار سروده است که با اجازه جناب شان در اينجا نقل ميکنيم:
برگرفته شده از نشريه آئينه فرھنگ ،نشريه انجمن فرھنگ افغانستان ،ليموژ،
فرانسه ،ن[:

ديــــــــــــوار
در عـھد کھن بکابلـسـتـان
بُد پادشھی ز نـسل کوشان
با دور زمانه در کشــاکــش
در صـحنه زندگی مــشوش
از فتنه يفتلی و ســاسـان
گـرديـده نظام شان پريشان
از بھر نجات شھر کابل
کـردنـد بسی بسی تـأمـل
ارباب امـور بـر نشسـتـند
طــرح دگــری بکار بــستند

گــفــتــند که کار ميتوان کــرد
کابل بـحـصار مـيـتـوان کـرد
امرآمد و سخت از سوی شاه
تا کار کـنـنـد گاه و بــيــگاه
تا کار حصـار بر سـر آيــــد
با ضربـه و زور کار بايــد
ھر کس که نمود سسستی در کار
بگــذاريــدش بــه الی ديـوار
ديوار بـــفرق ُکـه کــشاندند
خـون از دل شھريان چکاندند
صدھاش بخون تپيده مردند
صـدھـاش بظلم جان سپردند
نزديک چو گشت کار ديـــوار
دادنـد خبـر بـآن ستــــمـگار
با خيل حــشم بـــُکه بـرآمد
تـا کار چـگونـه بــر ســر آمد
او ساحــه کار را نــــورديد
فـرعـون صـفت بکار گرديد
در جمله بــديد دخـتـری را
دخـتر نه که ماه پيکـری را
در کار ِگل ھمچو اوستــادان
گل بر سر گل روی شتابــان
نزديک بشد که حال جـــــويـد
وآن گــرد ز روی مــاه شـــويد
کاين دختر و کار گل چه کارست؟
ديوار ز زن چه انتظارسـت؟
دختر چو بديد پرده انداخـت
روی چو قمر نھان از و ساخـت
شاه آمد و رو بروی او کـرد
آھنگ سخـن بـسوی او کـرد
چون شد که بکار گل فتادی؟
اين رسم نـو از چه بر نھادی؟
گـفتا که مـرا بـرادری ھست
مـحبـوب بجان برابری ھست
دامـاد شـده بـرادر مـن

افـتاده وظـيـفه بـر سـر من
امـروز بـجای او کـنم کار
تا او بــرسـد بـکام دلـدار
شـه گفت چــرا بمن نجوشی
مـن آمـدم و تو روی پــــوشی
با اينھمـه کارگـر تـو رو باز
با پادشه از چه بـر سـر ناز؟
گفتا که حجاب من ز مردست
نی ازگل وخاک وسنگ وگردست
تــو مـردی و از تو رو گــرفتم
زان چـادر خــود فــرو گــرفتم
اين کارگـران ھمه حـقير اند
در حـلقه ظلـم تـو اسيــر اند
بنگر نه يک ،از شمار بيـرون
بـــنشسته ھمـه ز يـک تــو در خون
گه ســر ببُری به پای ديوار
گـه زنـده نـھی به الی ديــوار
نی مردی و ھمتی در ايشـان
نی عزم و نه غيرتی در ايــشان
تا بــارکــش ستـمگـرانند
مستــوجــب ظلـم بيکــرانــنــد
اينان بشمار خاک و گـــردند
در حکـــم زن و بنام مــردند
با جبر و ستم بکارشــان دار
خـوارند ھميشه خـوارشان دار
ھر لحظه بيا حقير شان کــن
درمانده کن و فـقـيـر شان کــن
زينان نبود اميـــد ھـرگــز
زنگی نشود سفيد ھـرگـــز
اين گفت و تفی فگند بر خاک
گوئی که زد آتــشی بخـاشـاک
خــون در دل کارگـر بجوشيد
طـوفـان شــد و بحروش خروشيد
يــک مـوج فـتـاد بر سر شاه
سـر رشته ظلم گـشــت کـوتـاه

در شھـر فتـاد انــــقالبی
از ابــر بــرون شـد افتـابــي
از حلــقه بندگی رھـــيدند
آزادی و زنــدگی گـزيدند
حـرفی که ز سوز دل برآيد
داغ ســـتم از جھان زدايد
محمد عثمان صدقی ،جالل آباد  ٢٢حوت١٣۵۴
برخی از مدققين »آسه مائی« را »رب النوع بزرگ« ترجمه کرده و ميگويند در
پای کوه مذکور در دآمنه جنوبی ،معبدی و سنگ بزرگی بود که مردم آنرا تقديس
ميکردند که بعدھا يکی از درمسال ھای محل آنرا اشغال کرد.
مقصد از تذکر حصار کھن روی تيغه ھای شيردروازه و آسه ماھی اينست که بھر
عصر و زمانی که ساخته شده باشد و به احتمال قريب به يقين عجالتأ تاريخ بنای
آنرا به قرن پنج مسيحی به عصر يفتلی ھا عقب برده می توانيم ،در ھمان عصر و
زمان غايه اصلی محافظت کدام قلعه نظامی و ھسته حياتی شھر بوده که از
حمالت احتمالی دفاع شود و چون در ساحه ميان دو کوه نقطه ئی که برای کدام
قلعه جنگی مناسب باشد غير از تپه باالحصار نيست ،حکم ميتوان کرد که قبل از
آغاز بنای ديوارھای روی کوه ھا يا اقالً معاصر آن شالوده اولين کھن دژ کابل
فراز تپه مذکور گذاشته شده باشد .گذشته از اين مطالعات باستان شناسی و شواھد
عمرانات معابد و استوپه ھای بودائی که روی تمام پوزه ھا و تپه ھای اطراف
کابل در تپه سالم ،کوه کافر ،گردنه علی آباد ،تپه خزانه ،خواجه صفا ،خواجه
روشنائی ،تپه مرنجان در چندين جا ،در خضر ،پنجه شاه وغيره بدون تذکار نقاط
دورتر حومه شھر ديده ميشود ،ثابت ميسازد که حتمأ روی تپه باالحصار ھم که
موقعيت مساعدی دارد ،کدام معبد بودائی قرار داشت .اين امر تنھا متکی به قراين
ھم نيست زيرا شواھد مکشوفه از قبيل بعضی تيکر ھا و بعضی مسکوکات اين
نظريه را تأکيد کرده است .به اين ترتيب از احتمال بعيد نيست که قبل از اينکه
قلعه ئی يا حصاری روی تپه مذکور در جريان قرن پنجم مسيحی مقارن زمان
اعمار ديوارھای روی کوه ھا بميان آيد ،کدام معبدی در آنجا وجود داشته است.
چون اکثر عمرانات بودائی چکری و شيوکی و معابد ديگری که در دامنه شرقی
کوه تخت شاه در نقاطی مثل جان باز ،پنجه شاه حوالی قول شمس »باغ آخوند
ھدايت ﷲ« و خضر در نيمه دوم قرن دوم مسيحی يا کمی موخرتر در زمان
ھويشکای کوشانی ساخته شده بود ،ميتوان حدس زد که دو يا دونيم قرن قبل از

اعمار اولين کھن دژ معبدی روی تپه باالحصار بوجود آمده بود که چگونگی
صحت و سقم آنرا ھروقت حفرياتی امکان پذير شود ،واضح خواھد ساخت .نظريه
فرض کدام آبده بودائی روی ھسته سنگی تپه باالحصار بدان جھت بيشتر تقويت
ميشود که در گرد و نواح دور و نزديک آن چه در دامنه شمالی کوه شير دروازه
)از تپه خزانه فراز قلعه ھزاره ھا گرفته تا خواجه صفا و خواجه روشنائی
وغيره( و چه در دامنه شرقی کوه مذکور که بنام کوه تخت شاه بيشتر شھرت دارد
)از خضر گرفته تا قول شمس و پنجه شاه و جان باز( ھمه جا بقايای معابد بودائی
بوده و ھنوز ديده ميشود و از يک صدو بيست سال به اينطرف شواھدی ھم بدست
آمده است که نظر به ارتباط موضوع مختصر آنرا ذکر ميکنيم.
اولين کسی از اروپائيھا که در سال ھای  ١٨٢۶و  ١٨٣٨وارد افغانستان شده و
مدتی در باالحصار اقامت داشت و تحقيقاتی در نقاط ماحول قريب باالحصار در
دامنه ھای شرقی کوه تخت شاه بعمل اورده است ،مستر »چارلز مسن« انگليس
است .نامبرده شرحی از کاوش ھای خويش را در کتاب "شرحی از مسافرت ھای
مختلف در بلوچستان و افغانستان و پنجاب جلد دوم و سوم" ميدھد و چنين مينمايد
که حين اقامت در کابل روزھا مصروف گردش و تحقيق بوده و از قول شمس
حوالی نيم ميلی جنوب غرب باالحصار گرفته تا خود تخت شاه و از آنجا تا کمری
و چکری و سنجتک تمام رشته کوه ھائی را که مانند نيم دايره فراز حوضه رود
خانه لوگر افتاده مطالعه کرده است .مشاراليه می نويسد که در پای قول شمس که
فراز زيارت حضرت تميم عليه الرحمه افتاده و از آن راه کوتاھی از سر کوه
بطرف دند چھاردھی رفته ،باغی است متعلق به آخوند ھدايت ﷲ .درباغ مذکور
پشته ايست و بعد از کاوش در پشته مذکور دو طبقه سموچھا پديدار شد .روی
خشتھای بزرگ مربع که اضالع آن  ۶٠انچ و ضخامت آن  ۶انچ بود ،عالمه پنجه
است و رقمی شبيه به " "۴ديده ميشد .در يکی از گوشه ھای پشته طاقی با پايه ھا
نمودار شد و در زير طاق مجسمه ھای گلی قشنگ زن ھا ملون به رنگ ھای
سفيد و سرخ کشف گرديد که بر سر آنھا برگ ھای طالئی وضع شده بود .موھای
مجسمه ھا حلقه حلقه و رنگ سرمه ئی داشت .برگ ھای طالئی و الجوردی
روی انحنای داخل اطاق ھم ديده ميشد .در پای طاق سنگ ھای در زمين گور بود
و در زير سنگ ھا نوشته ھای روی برگ نمودار شد» .مسن« اين نوشته ھا را
»نگاری« يعنی سانسکريت خوانده است .در ساير کنج ھای پشته مذکور اطاق
ھای ديگر و مجسمه ھای متنوع به اندازه ھای مختلف کشف شد که يکی آنھا از ٨
الی  ١٠فت بلندی داشت و درحاليکه با برگ ھای طالئی رنگ پوشيده بود ،افقی
بر زمين خوابانيده شده بود .اطاق ھا عموما سفيد و سرخ و آسمانی رنگ شده بود
و در يکی از آنھا چراغ ھای گلی و آھنی بدست آورديم  .بعضی پارچه ھای
استخوان و بعضی ظروف تيکر سرخ و سفيد که در ساخت آنھا اھتمامی به کار

رفته بود ،نيز پيدا شد .آخوند ھدايت ﷲ و پسران او بعضی از برگ ھای طالئی
را به زرگر ھای کابل فروختند .مسن ميگويد چون آوازه کشفيات به گوش سردار
محمد اکبر خان پسر دوست محمد خان رسيد ،مرا احضار کرد و سرھای قشنگ
مجسمه به اندازه ئی خوشش آمد که گفت کاش مخلوقی بدين زيبائی پيدا ميشد .در
ھمين نقطه که ذکر شد ،چندی بعد داکتر »ژرارد« انگليس مجسمه بودائی کشف
کرد که تصوير آن در شماره ماه سپتامبر سال  ١٨٣۴مجله انجمن آسيائی بنگال
شايع شده است.
آنچه مسن يکصدوبيست سال قبل در باغ آخوند ھدايت ﷲ در نزديکی قول شمس و
تقريبا در مجاورت باغچه ھای مزار حضرت تميم )رض( ديده ،نظير آن تقريبا
دوازده سال قبل از يکی از معابد بودائی تپه مرنجان ھم کشف شده است.
مجسمهئی رنگه سفيد و سرخ با برگ ھائی به الوان الجوردی در کمال زيبائی
بدست آمد که در ميان آن عالوه بر ھيکل ھای ايستاده بودا ،مجسمه بزرگ نشسته
»بوديس اتوا« ھم است و در جناح جنوبی قول شمس خرابه ھای معبد بزرگ
بودائی بصورت غندی ھا تا حال موجود است .در جوار چشمه خضر و جان باز
ھمينگونه معابد آباد بود .در تخت شاه که بابر در تزک خود آنرا از آبادی ھای
يکی از شاھان قديمه کابل ميداند در زمان ورود مسن انگليس يکصد و بيست سال
]از  [1336قبل ھنوز بقدر کافی شواھدی آبادی ديده ميشد که  ٣۵فت طول ١٨
فت عرض و در حدود  ١١فت ارتفاع داشت .درين وقت ھنوز در قسمت غربی
تخت اطاقی بوسعت  ١١فت مربع با گنبدی وجود داشت .چھار طاقی در چھار
کنج و سه طاق ديگر در ديوار ھا ديده ميشد .کمی پايان تر در صفحه غربی کوه
تخت شاه که از آن راھی بطرف دھکده ويسل آباد موجوده پايان شده است،
سموچی است که داستان ھای فولکلوری در وقت مسن آنرا به زقوم شاه نسبت
ميداد .مسن حين صعود به کوه تخت شاه از راه زيارت خضر به آنطرف دامنه
کوه از خانه سنگیئی حکايت ميکند که ديوارھا و دروازه آن ھمه از سنگ کنده و
از سنگ ساخته شده بود .در اين وقت فاصله بين باالحصار و قول شمس،
قبرستان بوده و خضر ،پنجه شاه و جان باز تفرجگاه اھالی شھر بشمار ميرفت
ولی امروز دامنه قبرستان طوری وسعت اختيار کرده است که تمام ساحه مذکور
را فراگرفته است.
خالصه مطلب از اين تذکار مختصر اينست که پشته باالحصار معاصر آبادی
ھائی بودائی که در نقاط مختلف ذکر کرديم ،حتمأ آبادی داشته و قراين و شواھد
برين داللت ميکند که قبل از اينکه بنام قلعه ،دژ ،حصار و باالحصار آبادی ھائی
در اين نقطه بميان آيد ،معبدی در آنجا وجود داشت که با موقعيت ممتاز تپه از

نقاط دور و نزديک ديده ميشد و تاريخ بنای اوليه آنرا تا قرن دوم مسيحی باال برده
ميتوانيم.

دژ ،قلعه ،حصار
بر اساسی که در باال شرح داديم اقالً در حدود سه قرن )از قرن دوم تا قرن پنجم
مسيحی( آبادی روی پشته باالحصار شکل آبده مذھبی داشت که نظر به شواھد
نقاط مجاور ميتوان آنرا معبد بودائی خواند .اولين دژ  ،قلعه يا حصاری که روی
پشته مذکور بميان آمده بی ارتباط با ديوارھای روی کوه ھای کابل نبوده زيرا
قراريکه گفتيم خود وجود ديوارھا طبعأ حکم ميکند که برای دفاع و محافظه
حصار ساخته شده اند و اين حصار ھم از نظر سوق الجيشی جای ديگر بوده
نميتواند ،اال روی پشته موجوده باالحصار .چون مفکوره عمران ديوارھای روی
کوه ھا را به زمان يفتلی ھا به قرن پنج مسيحی نسبت داديم ،از احتمال بعيد نيست
که شالوده اولين قلعه جنگی در ھمين زمان بدست يکی از شاھان يفتلی گذاشته
شده باشد .در مأخذ قبل از اسالم ذکری صريح از دژ يا حصار کابل ديده نشده تا
اينکه ميرسيم به قرن چھارم ھجری )دھم مسيحی( که کتب جغرافيائی المسالک و
الممالک اسطخری و ابن خردادبه و کتب ديگر و نظير آن از قبيل حدودالعالم من
المشرق و الی المغرب و اشکال العالم جيھانی و اشکال العالم منسوب به جيھانی
ظھور ميکند .اين مأخذ راجع به کابل چند سطر مختصری دارند که اگر بدقت در
متون عربی مثل "المسالک و الممالک اسطخری" و متون فارسی مثل
"حدودالعالم و اشکال العالم منسوب به جيھانی" مالحظه شود ،چنين معلوم ميشود
که يکی از روی ديگر اقتباس ،نقل و ترجمه کرده اند و از احتمال بعيد نيست که
مأخذ ھمه آنھا کدام اثر قديمی تر بوده باشد .بھر حال چيزيکه در چند سطر محدود
اين مأخذ برای مطالعه حاضره ما مھم است ،موضوع »دژ«» ،قھندژ«» ،قلعه« و
»حصار« است که ھمه از آن و از استواری و محکمی آن ذکر کرده اند .طبيعی
اسطخری در متن عربی المسالک و الممالک خود آنرا »قلعه« خوانده و به صفت
»حصينه« ياد کرده است .اشکال العالم نسخه قلمی موزه کابل منسوب به جيھانی
آنرا »قھندژ« گفته و بجای »حصينه« صفات »استوار و محکم« را استعمال کرده
است .حدودالعلم من المشرق و الی المغرب بجای قلعه و قھندژ کلمه »حصار« را
آورده است و آنرا »محکم و معروف به استوار« صفت کرده است.
اينک اصل متون مأخذ:
 - ١المسالک و الممالک اسطخری:

"و کابل لھا قلعهﱠ حصينهًّ و اليھا طريق واحد و فيھا المسلمون و لھاربض به الکف
و من الھنود و بزعمون آن الشه اليستحق الملک االبان يعقدله الملک بکابل و ان
کان منھا علی بعد و اليستحقه حتی يصل اليه فيعقد الشاھيهﱞ له ھناک وھی فرضه
الھند ] (١)".اعداد بين قوس شماره مرجع ،تبصره يا مؤخذ ميباشد که برای سھولت
چاپ در اخير کتاب زير عنوان »مراجع و تبصره ھا« برده شده اند ،ن[
 -٢اشکال العالم نسخه قلمی موزه کابل:
" کابل آنرا قھندژيست استوار و محکم و آنرا يک راه است و در قھندژ ھمه
مسلماناند و در ربض ھندوان کافر بسيار است و گويند شاه ھند کسی باشد که کابل
در حکم او باشد و اگر چه از آنجا دور بود و اول پادشاھی آنجا رود و بپادشاھی
)(٢
نشيند بعد از آن بديگر واليت رود".
 -٣حدودالعالم من المشرق و الی المغرب:
" کابل شھرکيست و اورا حصاريست محکم و معروف به استواری و اندر وی
مسلمانانند و ھندوانند و اندر وی بتخانھاست ورای قنوج را ملک تمام نگردد تا
)(٣
زيارت اين بتخانه نکند و لوای ملکش اينجا بندند".
از روی اين مأخذ که علی العموم در اواسط قرن چھارم ھجری )اواسط قرن دھم
مسيحی( يکی بعد ديگر نوشته شده چنين معلوم ميشود که شھر کابل دو حصه
معين داشته يکی قلعه يا حصار يا قھندژ )کھندژ( که بيشتر در آن مسلمانان
زندگانی داشتند و ديگر ربض شھر که باشندگان آن اکثراً ھندوان بودند .مسئله
ايکه اينجا کسب اھميت ميکند تفکيک دو حصه قھندژ و ربض است .آيا قلعه،
حصار يا کھندژ منحصر به باالحصار بود يا تمام ساحه ئی را در بر ميگرفت که
ميان حصار ديوارھای کوه ھای شيردروازه و آسمائی قرار داشت؟ در صورتيکه
قلعه مفھوم وسيع تر داشته باشد ،ربض شھر خارج محوطه حصار روی کوه ھا
قرار ميگيرد و در صورتيکه مقصد از قلعه و حصار مستحکم تنھا باالحصار
باشد ،ربض شھر خارج حدود باالحصار ،ولی سائر حصص شھر حوزه داخل
ديوارھای روی کوه ھا را در برميگيرد.
آمديم به اينکه آيا قلعه اين وقت کابل روی پشته باالحصار فعلی واقع بود يا جای
ديگر؟ گمان ميکنم بدون ترديد موقعيت قلعه مذکور را محل موجوده باالحصار
تشخيص داده ميتوانيم زيرا حصاری که استواری و محکمی آن معروف بود غير
از ھمين جا در جای ديگر بوده نميتواند .گمان غالب من بر اين است که پشته
باالحصار فعلی نقطه مستحکمی بود که قلعه قديمه روی آن آباد شده بود و ربض
شھر خارج ديوارھای قلعه در مابين حصار روی کوھا در ماحول قلعه در جائيکه

بعدھا محله ھای باالحصار آباد شده بود ،انبساط داشت .اين مفکوره را وجود
بتخانه ھای ربض شھر که در دامنه ھای ھر دو کوه و در سواحل رود خانه وقوع
داشت تائيد ميکند .البته کلمه »بتخانه« ھم توضيح ميخواھد که آيا مقصد از آن
معابد ھنود بوده يا معابد بودائی ،يا ھردو .خالصه اينکه »بتخانه« ھر مفھومی
داشته بوده با عموميت خود در ربض شھر و در داخل حصار روی کوه ھا خارج
از آن حدود ھم بقدر کافی کثرت داشت چنانچه بقايای معابد بودائی اول در گرد و
نواح قلعه در خضر ،در قول شمس ،در جوار زيارت حضرت تميم )رض( ،در
پنجه شاه ،در جانباز ،در خواجه روشنائی  ،در خواجه صفا ،در تپه مرنجان و بعد
در نقاط دورتر در تپه خزانه  ،در دامنه علی آباد در تپه سالم تا شيوهکی و کمری
و چکری بھر گوشه خارج شھر افتاده و اکثر آنھا تا اواسط قرن سوم ھجری
اواسط قرن  ٩مسيحی معاصر زمان لشکر کشی ھا و ورود يعقوب ليث صفاری و
برادرش عمروليث از بين نرفته بود چنانچه به شھادت تاريخ سيستان:
" چون يعقوب به کرمان رسيد محمد بن واصل پذيره او آمد با سپاه خويش بطاعت
و فرمان برداری و ھدايا و مال ھای بسيار پيش يعقوب آورد و يعقوب پارس
]شايد :پاسخ ؟ ن[ او را داد و رسولی فرستاد سوی معتمد با ھديھا و پنجاه بت
زرين و سيمين که از کابل آورده بود سوی معتمد فرستاد که به مکه فرستد تا به
حرم مکه در راه مردمان فرو برند رغم کفار را".
به شھادت تاريخ سيستان و پاره مأخذ ديگر مثل ابن اثير ،طبری ،ابوالفدا و
فياتاالعيان چنين معلوم ميشود که يعقوب در  ٢۵٧يا  ٢۵٨ھجری وارد کابل شده
و يا اينکه به فتوحاتی نايل شده و بت ھای سيمين و زرين از کدام بتخانه کابل
برده ،معذالک ھمه بتخانه ھا خراب نشده و ھندوان بکلی از بين نرفته اند بلکه اقالً
يک قرن بعدتر ھم ھنوز ھندوان و بتخانه ھائی در ربض شھر وجود داشت و از
ين تاريخ به بعد ھم در طی قرن ھای آينده با اينکه به تدريج به تعداد مسلمانان
افزوده شده رفت ،ھندوھا و شيوائی ھا و برھمنی ھای آفتاب پرست در شھر و
حومه آن باقی ماندند .بھر حال چون مقصد اساسی درين اثر مطالعه باالحصار
کابل است به ساير مسايل بيشتر پرداخته نميتوانيم .
اين قلعه يا حصار يا قھندژ کابل که در وجود آن در طی قرن چھار ھجری ھيچ
شبھه ئی نيست ،در قرن ھای پيشتر ھم حتمأ وجود داشت و طوريکه گفتيم چون
ميان قلعه و ديوارھای کوه ھا حتمأ ارتباطی بوده ،منطق حکم ميکند که از زمان
تعمير ديوارھا يعنی از قرن  ۵مسيحی در حدود يک و نيم قرن قبل از ظھور دين
فرخنده و حنيف اسالم ھسته قلعه جنگی روی پشته باالحصار کابل گذاشته شده
بود و با وجوديکه ھنوز پايتخت شھر بگرام يا کاپيسی بود در کابل به مناسبت کوه

ھا و موقعيت سوق الجيشی قلعه جنگی و ترتيبات تدافعی بزرگی به ميان آ مده
بود.

از تماس اول عرب ھا بکابل تا ظھور فتنه مغل
)اولين مسجد شھر کابل(
در اواسط قرن  ٧مسيحی ) (۶۴۵در سال  ٢٣ھجری بار اول سپاه عربی در
سرحدات غربی افغانستان ]يا به عبارت بھتر کابلستان ،زيرا در آن زمان ھنوز
کشوری بنام افغانستان بنيانگذاری نشده بود و بر اساس معلوماتی که در سطور
بعدی خواھد آمد ،خراسان نيز در لشکر کشی شامل بود ،ن[ تماس پيدا کردند و
چندی بعد در حوالی سال ھای  ٣٢و  ٣٣از سه جھت »نيشاپور ،ھرات ،بلخ«
بطرف تخارستان» ،زرنج ،بست ،رخد« بطرف زابل و کابل» ،قصدار ،قندابيل،
بيضاه« بطرف ملتان بحرکت و پيش روی آغاز کردند .عبدالرحمن بن سموره بن
حبيب قريشی از جبھه وسطی بعد از فتح زرنج و بست و رخد يعنی قندھار از راه
غزنی متوجه کابل شد .يکی از کابلشاھان که ماخذ عربی از حوالی  ٣٠تا ٢۵٨
ھجری ايشان را به لقب عام »رتبيل شاھان« ياد کرده اند و تعيين اسم و ھويت او
مشکل است به مقابله پرداخت .جنگی در بيرون شھر صورت گرفت و کابل شاه
بعد از شکست  ،خويش را عقب ديوارھای کوه ھای شير دروازه و آسه مائی
محکم کرد .قراريکه در صفحات قبل متذکر شديم ديوارھای روی کوه ھای کابل
که بنای آنرا اقالً تا زمان يفتل شاھان بلند برده ميتوانيم ،مدتی به حيث خط تدافعی
بکار رفت ولی آخر بدون اينکه درست تصريح بتوانيم عرب ھا در آن رخنه نموده
و به حکم غلبه شھر را بکشودند و قتل و قتال زياد به عمل آمد .عبدالرحمن بن
سموره سرکرده سپاه عرب ،حضرت تميم بن قيس را با جمعی از مبلغين برای
تعليم فرايض و آداب اسالمی در کابل گذاشته و خود مراجعت کرد .درين وقت
حتما ً در قلعه مستحکم شھر و در ربض آن ھندوان و شيوائی ھای برھمنی و
پيروان بودائی بطور عام زندگانی داشتند و حضرات مبلغين اسالم را در جوار
معبد معروف کابل که در پای قول شمس در نيم ميلی جنوب غرب باالحصار بين
دو نقطه که بعدھا بنام خضر و پنجه شاه شھرت پيدا کرد ،جا دادند.
شبانگاه ديوارھای بلند و برج ھای ضخيم باالحصار و بدنه استوپه ھا و گنبدھای
معابد در سايه تيغه ھای شيردروازه و تخت شاه ھيکل مھيب و مرموزی بخود

ميگرفت و از خالل روزنه ھای کوچک معابد و باالحصار نور کم رنگ چراغ
ھای شھر بنظر ميخورد .آواز زنگ ھا و ناقوس از تپه مرنجان به کنگره ھای
باالحصار و از آنجا به صخره ھای کوه تخت شاه اصابت مينمود و انعکاس آن در
فضای سھمگين شھر منعکس ميشد .آنھائی که به حکم غلبه مسلمان شده بودند،
عده معدودی بودند و بعد از مراجعت سرکرده سپاه عربی مرتد شدند .در يکی از
چنين شبھا که به »شب علی الغــفله« معروف شد ،ھندوان و پيروان شيوائی و
بودائی دست جمعی ناگھانی بر سر مبلغين ريختند و ايشان را به درجه رفيع
شھادت رسانيدند .در اثر اين پيش آمد ناگوار و غيرمترقبه تقريبا ً از  ١٣۴٣سال
]محاسبه از سال نوشتن کتاب ،ن[ باينطرف قسمتی از جبه کھنه بنام »شھدای
صالحين« معروف شده است .بعد از اين واقعه کابلشاھان يا رايان کابلی و قدرت
ھای مسلمان عربی به آمادگی ھای بيشتر پرداختند .کابلشاھان رخنه ھائی را که
در ديوارھای حصار کوه ھای شيردروازه و آسمائی توليد شده بود ،مرمت کردند.
از روی گزارش جنگ ھای عرب با رايان کابلی سياست نظامی و تکتيک حربی
کابلشاھان تا يک اندازه بخوبی تشخيص ميشود .باوجوديکه قوای عرب مھاجم
بود ،رايان به انتظار ايشان در قلب مملکت نمی نشستند بلکه تا پيشترين نقطه
سرحدی پيش ميرفتند و از اوضاع جغرافيائی و مشکالت طبيعی ارضی کار
ميگرفتند چنانچه در  ٧٩ھجری در زمان عبدالملک مروان وقتيکه عبيدﷲ )يا
عبدﷲ( بن ابی بکره آمر موکد حجاج عازم جنگ شد و بطرف کابل عسکر کشيد،
اين قضيه رخ داد و سپاه عربی در تنگی ھای  ١٨فرسخی غرب کابل به چنان
مضيقه گيرآمدند که با پرداخت ھفتصد ھزار درھم به استحصال راه عقب نشينی
حاضر شدند.
اين شکست خليفه عبدالملک مروان و حجاج امير خراسان را وادار بر آن کرد تا
از بھترين جوانان بصره و کوفه  ٢٠ ،٢٠ھزار نفر برای تشکيل بھترين سپاه
خويش که از فرط زيبائی تجھيزات آنرا »جيش الطواويس« يعنی »قشون
طاؤسان« ميناميدند ،انتخاب کنند .به قرار نگارش صاحب تاريخ سيستان از ميان
يکصدوبيست ھزار نفر ،چھل ھزار مرد جنگی مجھز با بھترين اسلحه و ادوات و
اسپ ھای تازی انتخاب نمودند که به تحت قيادت عمر بن عطا )يا عطارد( بن
عمير التميمی و سرپرستی عبدالرحمن بن محداالشعث الکندی والی سيستان عليه
کابل و کابلشاه فرستادند .بين سپاه رايان و قشون طاووسان جنگ ھای سختی در
گرفت .قسمتی از حصص غربی مملکت بدست عرب ھا افتاد ولی فتوحات خود
را تا کابل ادامه داده نتوانستند و در حوالی غزنی متوقف شدند و باقی اقدامات را
به سال ھای آينده موکول کردند.

در سال  ٨٠ھجری عبدالرحمن بن اشعث عده از سپاه خويش را تحت اداره ليث
بن قيس بن حضرت عباس )رض( پيشتر بطرف کابل فرستاد و خود از عقب
مشغول گرفتن آمادگی ھای ديگر شد .باز جنگ ھای سخت بيرون شھر کابل
درگرفت .رتبيل شاه از باالحصار امر مدافعه شھر را صادر کرد .سپاه عربی در
حصص غربی شھر در ديوارھا رخنه کردند و در امتداد رودخانه کابل جنگ ھای
تن به تن شروع شد .ميگويند سرلشکر سپاه اسالم حضرت ليث بن قيس که از
فرط قھر دو شمشير در دو دست گرفته و پيشاپيش سپاه خود جنگيده داخل شھر
شد ،زخم برداشته و شھيد شد و جسد مبارکش را در کرانه ھای متصل رودخانه
به خاک سپرده اند و مزارشان به زيارت شاه دوشمشيره معروف است .مسلمانان
معابد و درمسال ھای ھندوئی و شيوائی را که در سواحل رودخانه وقوع داشت،
ويران کردند و اساس اولين مسجد اسالمی در کابل در جوار زيارت شاه
دوشمشيره گذاشته شد.
عبدالرحمن بن اشعث که از عقب سپاه خود از غزنی وارد کابل شد ميخواست کار
ھندوان و برھمنی شھر را يکسره کند ولی مورد غضب حجاج واقع شد و سپاه
عربی شھر را تخليه کردند و مجدداً رتبيل شاه از گرديز مراجعت نموده ،وارد
باالحصار شد و به استحکام کابل پرداخت.
خلفای اموی »حشام« و عباسی »ھارون الرشيد« چندين دفعه ديگر عليه کابل در
سال ھای  ١٠٧و  ١٧١ھجری قشون کشی کردند و با اينکه ايشان به فتوحاتی نايل
آمدند ولی کابلشاھان و اتباع ايشان به آئين خويش برگشته و با مرمت کاری ھای
مکرر باالحصار و ديوار ھای روی کوه ھای کابل به مقاومت خويش ادامه دادند.
باين ترتيب از حوالی  ٢٣تا  ٢۵٣ھجری که ظھور صفاريان است در طول مدت
دوصد سال باالحصار در ميان ديوار ھا و کابل عفب گنگره ھای حصار روی
کوه ھا مقاومت بسيار شديدی نشان داد .در اين مدت دو قرن حصار کوه ھا رخنه
ھا برداشت ،ديوارھای باالحصار از ھم شکست ،بسياری معابد ويران شد و مردم
به کرات مسلمان شدند و عدهئی به آئين قديم خود برگشته ،شکست و ريخت ھا را
مرمت کردند و به آبادی مجدد معابد پرداختند تا نوبت ظھور صفاريان رسيد.

يعقوب ليث
در ظرف دو قرنی که ذکر کرديم دين فرخنده اسالم در حصص غربی افغانستان
به اندازه زياد انتشار يافته و بقدری قوت گرفته بود که سالله مسلمان داخل خود
کشور چون دودمان صفاری برای اعتالی کلمته ﷲ قد علم کند .اين حقايق در

شمال و شمال غرب مملکت ھم وجود خارجی پيداکرده بود ولی در عين زمان
حصص کھستانات مرکزی و عالقه ھای جنوب و شرق با مراکز مھمی چون
کابل ،گرديز ،سجاوند ،لغمان وغيره با ھمه صرف مساعی که بعمل آمد به آئين
سابق باقی ماندند .سپاه و مبلغين عربی از کابل دور نرفتند و کابل و کابلشاھان ھم
با عکس العمل ھائی که نشان دادند ،مجبوراً بديانت قديم خويش برگشتند .به نحوی
که بالخره جنگ بر سر عقيده و آئين ميان سالله ھای داخل کشور شروع شد.
زمانيکه يعقوب ليث صفاری بنای لشکر کشی را بطرف کابل گذاشت در کابل و
باالحصار آن باز يکنفر از رايان کابلی يا برھمن شاھان کابل حکومت ميکرد که
مأخذ عربی بار ديگر او را بنام »رتبيل« ياد کرده اند .به اساس مطالعاتی که در
کتاب "تاريخ افغانستان جلد دوم" بعمل آورده ام ،کابلشاه معاصر يعقوب ليث
»سامنته ديوا« نام داشت که در سلسله رايان يا برھمن شاھان دومين پادشاه بشمار
ميرفت.
مؤرخين اسالمی افغانستان ،عبدالحی گرديزی و محمد عوفی در جوامع الحکايات
از جنگ رتبيل شاه کابل و يعقوب ليث صفاری تذکراتی داده اند .اگر چه ميدان
وقوع جنگ از نوشته ھای آنھا بصورت صريح معلوم نميشود ،اينقدر واضح
ميشود که از کابل چندان دور نبوده زيرا شاه روی تخت روان به آنجا حرکت
کرد .قراريکه به نقل قول از جوامع الحکايات عوفی در تاريخ افغانستان نوشته ام،
يعقوب با کابلشاه از در حيله پيش آمد و در حاليکه رتبيل بر تخت نشسته و
لشکرش به دو طرف او صف بسته بودند ،انتظار مالقات يعقوب را داشت.
موسس سالله صفاری با سه ھزار مرد شمشيرزن که سالح خويش را زير قبا
پنھان نموده بودند ،وارد شده و در ميان صفوف کابلشاه پيش رفتند .يعقوب بجای
تعارف به رتبيل حمله کرد و سر او را از بدن جدا کرد و مجلس مالقات ناگھانی
به ميدان قتل و قتال مبدل شد و بدين ترتيب فتح عظيم نصيب صفاريان شد.
فتح يعقوب کار کابل را يکطرفه کرد و سلسله رايان کابلی »رتبيل شاھان«
باالحصار و شھر ،ھر دو را گذاشته خود را به سمت جنوب به لوگر و گرديز
کشيدند و بعد مرکز خويش را به حصص شرقی مملکت به »ويھند« کنار اتک
انتقال دادند .معبد معروف کابل که در حصص جنوب غربی باالحصار وقوع
داشت و رايان در آنجا تاج پوشی ميکردند ،ويران شد .يعقوب بت ھای سيمين و
زرين آنرا به شرحيکه پيشتر ديديم به بغداد فرستاد .مسلمانان بر نفس کھندژ شھر
حاکم و مسکون شدند و ھندوان و پيروان شيوائی و بودائی در ربض شھر و در
حومه آن عقب تر رفتند .چنانچه در موقعيکه عمروليث صفاری به سلطنت ميرسد
و »فردھان« نامی را به حيث شحنه زابلستان با چھار ھزار سوار ميفرستد ،ميان

فريستاده عمرو و »رای کلمو« سومين سالله رايان کابلی جنگ بزرگ در عالقه
سکاوند »لوگر« واقع ميشود و با شکسته شدن قوای کلمو و خراب شدن معبد
بزرگ و معروف سکاوند مقاومت نظامی و دينی ھندوان و پيروان شيوائی از
)(۴
مضافات کابل ھم برچيده ميشود.

الويــک ھـــــا
بعد از دوره صفاری در زمانيکه سامانی ھا از ماورالنھر بر خراسان سلطنت
داشتند ،کابل و غزنه بدست خاندان »الويک« بود که شاخه ئی از احفاد يفتلی ھا
بشمار ميروند .بعضی از نويسندگان کابل را ھم جزء قلمرو سلطنت سامانی
حساب کرده اند ولی صحت اين امر مشکوک به نظر ميخورد و حقيقتش اين است
که در حدود کابل و غزنی دودمان »الويک« سلطنت داشت .بعضی از مأخذ مانند
"تاريخ ناصری" که خود از بين رفته ولی اقتباساتی که از آن توسط محمد عوفی
و منھاج السراج جوزجانی صورت گرفته است ،نشان ميدھد که در عصر سامانی
حينی که الپتگين و سبکتگين بطرف جنوب ھندوکش متوجه شدند در باميان و کابل
و غزنی به امرای محلی مصادف شدند .بعد از باميان و جنگ با يکی از شير ھای
آن عالقه که شرح آن خارج بحث در اينجا ميباشد ،اولين جنگ ميان »تگين ھا« و
»الويک ھا« در حوالی کابل واقع شد .چون الپتگين با ده ھزار نفر به کابل
نزديک شد شھزاده زاولی پسر شاه زاولستان که اسم او را تصريح نکرده اند ،با
سه ھزار نفر به امر پدرش که در غزنی مقر داشت ،مامور مصاف شد و در
نتيجه شکست خورد .برخی از مأخذ از امرای زاولی که از غزنه به زاولستان و
کاولستان )زابلستان و کابلستان( حکومت کرده اند ،نام ھائی برده اند از قبيل :
لويل ،لويک ،الويک ،کوبک ،انوک ،ابوبکرالويک ،اميرعلی کوبک ،اميرانوک
وغيره .برخی ميان اين نام ھا تفکيکی قايل شده ابوبکر الويک را پدر و علی
الويک را پسر او شناخته اند ولی بصورت عمومی اين نام ھا و نسبت ميان آن ھا
ھمه مشکوک است و آنچه شک و ترديد را تقويت ميکند نام ھای اسالمی ابوبکر
و علی است که با قسمت ھای غير مانوس اسما يکجا شده و چون امرای مذکور با
اينکه دين مقدس اسالم در اين حدود از مدتی انتشار يافته بود ،مسلمان نبودند )به
گمان غالب شيوائی بودند( متعسر معلوم ميشود که اسمای اسالمی داشته باشند.
بھر حال قراريکه گفتيم يکی از ين الويک ھا که پسر امير غزنه بوده يا نبوده،

حين ورود الپتگين در کابل حکومت داشت .گمان غالب ميرود که اين وقت در
حوالی  ٣۵٠ھجری )حوالی  ٩٧٢مسيحی( باالحصار کابل بحيث قلعه نظامی مقام
و موقعيت خويش را دارا بوده است ،چون در ھمين موقع مأخذ از »حصار« و
»حصار اندرونی قلعه غزنين« صحبت کرده اند .از گمان غالب گذشته به يقين
ميتوان گفت که باالحصار کابل با سوابقی که شرح داديم در ين وقت بحيث قلعه و
حصار شھر وجود داشت و يکی از )الويک ھا( که برخی مأخد او را پسر شاه
زاولستان خوانده اند ،در آنجا استقرار داشت .جنگ الويکھا و تگين ھا در کابل،
غزنين و چرخ لوگر موضوعی است جداگانه که به شرح چگونگی آن در اينجا
کاری نداريم زيرا مقصد اصلی اين است که در زمانيکه الپتگين بکابل رسيده و
دامنه جنگ ھا ايشان را به غزنی کشانيد در مراکز کابلستان و زابلستان يعنی در
کابل و غزنه باالحصارھا بحيث قلعه ھای مستحکم موجود بود .تا جائيکه از خالل
مأخذ معلوم ميشود در عصر الويک ھا قوای کابلشاه نسبت به قوای زابلشاه کمتر
بوده و بدين مناسبت الپتگين و سبکتگين کابل را زودتر فتح کرده و در پيرامون
شھر و حصار اندرونی غزنی شش ماه متوقف شدند.
بعد از استقرار آل ناصر در غزنی و تشکيل سلطنت غزنويان که غزنه پايتخت
يک قلمرو بزرگ و کانون امپراطوری با عظمت ميشود ،کابل حيثيت يک شھر
فرعی پيدا ميکند .چون خالف امروز راه رفت و آمد و مراودت و لشکر کشی
ھای غزنويان بطرف شرق در داخل خاک ھای افغانستان و در نيم قاره ھند بيشتر
از نقاط جنوبی تر مثل گرديز و جاھای ديگر ميگذشت ،در تمام دوره دوصد ساله
سلطنت آل ناصر در تاريخ بيھقی از کابل جز يکی دو مرتبه بيشتر نام برده نشده
و آنھم بصورت ضمنی و فرعی بوده که از آن معلومات زياد دستگيری نميکند.
شبھه ئی نيست که دوره سلطنت غزنويان ،قرن ھای  ۵و  ۶ھجری ،دوره ايست
که در طی آن اعمار قالع مشيده و حصارھا و باالحصارھا بيشتر رواج داشته
است .شھر ھای ما در ين زمان ھر کدام از خود حصار ھا و باالحصارھا داشته و
به اين ترتيب طبعأ حکم ميتوان کرد که باالحصار کابل با سوابقی که چگونگی
آنرا شرح داديم کماکان موجود بوده است .احتماالً مانند بسا قالع ديگر از خود
کوتوالی و پاسبانان داشته و به حيث يک قلعه مستحکم از آن محافظت بعمل
میآمد ،ولی اگر خواسته باشيم از اين بيشتر داخل جزئيات شويم ،متاسفانه به علت
خاموشی مأخذ کشاده تر سخنی نمی توان گفت .عين اين مقال در دوره غوری ھا
نيز صدق ميکند و چون مرکز ثقل و حوزه حکمفرمائی سلطنت غوری ھا نسبت
به غزنی به مراتب دورتر از کابل بطرف غرب مملکت قرار داشت و مأخذ
مربوط به آن دوره به تناسب دوره غزنويان کمتر است ،جز اينکه بگوئيم بعد از
ينکه عأل الدين غوری غزنه را در سنه  ۵۴٧ھجری مستاصل گردانيد و کابل ھم
بدست غوريان افتاد و از باقی جزئيات به خاموشی بگذريم ،چاره نداريم.

البته قراريکه ھمه ميدانند غوری ھا ھم دو دسته بودند :غوری ھای فيروز کوه و
غوری ھای باميان که بنام دودمان »شنسبانيه« يا »سالطين شنسبانيه باميان« ھم
شھرت دارند .دودمان شنسبانيه باميان از حوالی  ۵۴٣تا  ۶١٢ھجری قمری از
باميان بر ساحه وسيعی سلطنت داشتند که در شمال ھندوکش کل تخارستان به
معنی وسيع کلمه داخل آن بود و در جنوب ھندوکش شرقی نه تنھا بر کابل و
قسمت شرقی افغانستان امروزی بلکه تا کشمير حاکميت داشتند .به اين ترتيب
کابل در نيمه دوم قرن ششم ھجری جزء قلمرو دولت شنسبانيه غوری ھای
باميانی بود .بدون اينکه باز در جزئيات سخنی گفته بتوانيم باالحصار شھر حتما ً
از خود مرکزيت داشت تا اينکه خوارزمشاھيان به جنوب آمو دريا وارد ميشوند.
سلطان محمد خوارزمشاه بر باميان و غزنه مستولی ميشود و بعد پسرش جالل
الدين منکبرنی مرکزيت خويش را در باميان قائم ميکند تا حمله چنگيز و ھمراھان
او فراميرسد.

دورۀ چنگيز و تيمور تا ظھور بابر
اگر چه از تاريخ تولد چنگيز ) ۵۵٨ھجری( تا تاريخ تولد بابر ) ٨٨٢ھجری( در
حدود  ٣٣۶سال ميگذرد و درين سه قرن چنگيز و تيمور و احفاد ايشان از ديوار
چين تا کناره ھای بسفور را لگدمال سم ستوران خويش ساختند ولی ما در تاريخ
افغانستان و باز در تاريخ شھری چون کابل که در آن ھم بيشتر ھدف ما باالحصار
است به يک پيمانه بسيار کوچک واقعات ضرورت داريم که از بس صحنه آن
خورد است پيدا کردن آن بسيار متعسر ميباشد.
پيش از اينکه تھاجم چنگيزی بر سرحدات خراسان برسد سلطان خوارزم عألالدين
محمد ) (۶١٧ - ۵٩۶دودمان غوری بخصوص غوری ھای شنسبانی باميان را
مضمحل نموده و چون خودش با ضعف روحی در مقابل سپاه مغل کاری ساخته
نتوانست ،پسرش جالل الدين منکبرنی با روح و رشادتی که داشت آماده مقاومت
شد و در حوالی بين  ۶٢۵و  ۶٢٨ھجری در اثر حمالت چنگيز و پسران وی
توشی ،چغتای ،اوکتای و تولی  -بلخ ،طالقان ،نصرت کوه ،ھرات ،ولخ و فيوار
قادس ،قالع ضحاک ،غلغله ،غزنی و پروان بعد از مقاومت ھای شديد و مکرر
به خاک يکسان شد .از دفاع مردانه منکبرنی از نقاط اخير الذکر خوبتر خبر داريم
و ميدانيم که بين پروان و غزنه و سواحل رود سند چه گردباد عظيم حمله و دفاع
بلند شده بود .معذالک در ين طوفان حوادث که يکطرف قھر ملی و طرف ديگر
غيظ قتال و خرابکاری به منتھای شدت و حدت رسيده بود ،از کابل آنطوريکه دل
ما ميخواھد خبر نداريم و نميدانيم که باالحصار شھر در چه حالی بود؟ و چه
ھنگامه ھائی را ديده است؟ منطقه بين پروان ،غزنی و سند که کابل در ميان آن
واقع است رفت و آمد و گشت و گذار چنگيز و ھمراھان سپاه اورا به تکرار ديده
است .چنگيژ حين ورود چون در تالش تعقيب جالل الدين منکبرنی بود ،فاصله
ميان پروان و غزنی را به سرعت باد پيمود و غزنه را بالدرنگ گذاشته عازم
کناره ھای سند شد و چون از گرفتن خوارزمشاه مايوس گرديد ،سری به کوھات

زد و بعد از طريق پشاور و خيبر راه کابل پيش گرفت و مدتی در جلگه ھای
ماحول شھر رحل اقامت افگند و اوگدی خان را مامور ساخت که غزنه را لوت و
ويران کند.
يکی از مولفين اروپائی »واکر  «C.C. Walkerدر کتاب خويش موسوم به
"چنگيز خان" صفحه  ١۴٧مينويسد که" :سال  ١٢۴١مسيحی ) ۶١٧ھجری( يکی
از وحشتناکترين سال ھائی است که کوھپايه ھای افغانستان نظير آنرا نديده بود".
اين وحشت و دھشت دو ،سه سال ديگر ھم دوام داشت و بگمان غالب در ۶١٨
ھجری گردباد سم ستوران چنگيزی در کابل و گرد و نواح آن بلند بود .بعد از
وفات چنگيز ) ۶٢۴ھجری( اوالده يکی از پسران او »چغتی« که به چغتائيان
شھرت دارند در افغانستان و ماوراالنھر و احفاد پسر ديگر او »تولی« بنام
ايلخانيان بر ايران حکومت ميکنند .مرکز چغتائيان پاردريا بوده و غالبأ خاک ھای
افغانستان را توسط حکمرانان خود اداره ميکردند.
دوره تسلط چغتائی از  ۶٢۴تا  ٧۴٩ھجری بيش از يک قرن دوام کرده است .در
اين دوره تاريک که چغتائی ھا و ايلخانيان بين خود در زد و خورد بودند و شاخه
ھای ديگر احفاد چنگيز وقت بوقت بر سر اقتدار می آمدند ،اوضاع بقدری
مغشوش است که حتی در خطوط عمومی آن واضح و پيوست چيزی نميتوان
گفت ،چه رسد به موضوعات خصوصی تر و محدود .معذالک برای اينکه تا آمدن
امير تيمور روی صحنه خاليگاه فراخی در بين نماند ،به ذکر اسمای بعضی
کسانی می پردازم که بيکی از سالله ھای ايلخانی يا چغتائی مربوط اند و بر کل
يا حصه از افغانستان سلطنت کرده اند.
از اين جمله يکی سلطان ابوسعيد بھادر خان بن سلطان الجايتو ملقب به سلطان
محمد خدابنده پسر ارغون خان پسر ابقاخان پسر ھالکو خان پسر تولی خان پسر
چنگيز است .وی آخرين پادشاه ايلخانی ميباشد و از  ٧١٧تا  ٧٣۶ھجری سلطنت
کرده و دامنه قلمرو سلطنت او قسمتی از خراسان )افغانستان( را احتوا ميکرد،
زيرا قراريکه عبدارزاق بن اسحق سمرقندی مينويسد ،دامنه قلمرو نفوذ او "بين
آب آمو و فرات بود (۵)".وفات او به اساس نوشته اکبرنامه) (۶باعث ھرج و مرج
در قلمرو سلطنت او گرديد .مقارن ھمين زمان يک نفر ديگر از احفاد چنگيز را
بر کابل زمين مسلط می بينيم وآن »قزان« يا »غزان« سلطان پسر تيمور است که
بر "جميع بالد ماوراالنھر از حدود قرا خواجه تا اقصی دشت قپچاق و از نواحی
خراسان تا حوالی آب سند فروگرفت (٧)".اين غزان سلطان در  ٧۴٧ھجری بدست
امير »قزغن« يا »غزغن« کشته ميشود که پدر کالن امير حسين کورگان بود.

امير حسين ،امير تيمور ،پوالدبوقا ،آقبوقا
پيش از اينکه امير تيمور کورگان روی صحنه واقعات در افغانستان و مخصوصأ
در کابل و اطراف باالحصار وارد شود ،امير حسين نامی بر کابل و بدخشان اقالً
در نيمه مشرقی افغانستان امروزی تسلط داشت و چون نامبرده ھم خسربره ،ھم
ولی نعمت ،ھم پرورش دھنده ،ھم رفيق و ھم رقيب امير تيمور بود ،مختصراً به
معرفی او می پردازيم .امير حسين کورگانی را بعضی مأخذ پسر »اسالی« و
برخی ديگر پسر »شداد« خوانده اند و در اسم پدر کالن او امير »قزغن« اختالفی
نيست .امير حسين بعد از تغلق تيمور در ماوراالنھر به پادشاھی رسيد و بعد مانند
سالله چغتائی نفوذ خويش را بر افغانستان حاليه بسط داد و بخصوص در حصص
شرقی مملکت چه در تخارستان و چه در کابلستان تسلط پيدا کرد .او اين قسمت ھا
را ذريعه حکام خود اداره می نمود چنانچه مأخذ اسمای دو نفر از حکام او
»آقبوقا« و »پوالدبوقا« را حفظ کرده اند که در کابل حکومت می نمودند .بعدتر
قضيه قيام ايشان را در باالحصار و جنگ ھای ايشان را با اميرحسين و
اميرتيمور ذکر خواھيم کرد .چون تيمور قبل از اعالن پادشاھی معاصر زمان
سلطنت اميرحسين روی صحنه واقعات کابل ديده شده است ،جای آن رسيده است
که به معرفی مختصر او ھم پرداخته شود.
تيمور پسر طغرای پسر امير برکل که به چند پشت جزء بنی اعمام چنگيز ميشود
و مادرش نگينه خاتون نام داشت ،بعد ھا به نام امير تيمور کورگان و به لقب
صاحبقران اعظم و قطب الدنياوالدين به فتوحات دامنه داری بين ھند و کرانه ھای
بوسفور موفق ميشود ،کسيست که بتاريخ  ٢۵شھر شعبان سال  ٧٣۶ھجری قمری
در شھر سبز ماوراالنھر متولد شده و روز چھارشنبه  ١٢رمضان سال  ٧٧١به
عمر  ٣۵سالگی در حصار ھندوان در بلخ اعالن پادشاھی نمود .وی بعد از ٣۶
سال سلطنت به عمر  ٧١سالگی در  ٨٠٧ھجری در حوالی سمرقند چشم از جھان
پوشيد و در شھر مذکور دفن گرديد .در موقع تولدی او ترمشرين خان از احفاد
چغتی که بر ماوراالنھر سلطنت داشت توسط برخی از اوالد و حکام خود بر
حصص جنوب شرقی کشور ما مثل کابل و غزنه نفوذ قايم کرده بود و سلطان ابو
سعيد بھادر خان ايلخانی که بر برخی قسمت ھای غربی مملکت ما تسلط يافته بود
تازه چھار ماه قبل وفات نموده بود .قراريکه باالتر ذکر کرديم اوانيکه تيمور سال

ھای جوانی خود را می پيمود امير حسين که بعدتر خسربره او ميشود بر نيمه
بزرگی از خراسان شرقی سلطنت داشت و تيمور جوان در دربار و در سلک
عمل او چه در ماوراالنھر و چه در افغانستان تربيت يافت .مقارن سال ھای ٧۶٧
و  ٧۶٨ھجری حکام امير حسين چه در بدخشان و چه در کابل علم مخالفت بلند
کردند و »پوالدبوفا« و »آقبوقا« باالحصار کابل را پايگاه مقاومت خويش قرار
دادند و با اينکه در ين موقع ميان اميرحسين و تيمور رنجش ھائی موجود بود،
طرفين بر سر آشتی آمده و تيمور به کمک امير حسين شتافت و ھر دو به اتفاق ھم
عليه حکام کابل لشکر کشيدند .عبدالرزاق بن اسحق سمرقندی در مطلع السعدين
در ذيل عنوان" :غضب کردن امير حسين بر امرای خود" چنين می نويسد):(٨
"  ...القصه از طرفين پيش آمده مالقات نمودند و عھد و شرط تازه کردند.
حضرت صاحب قران در وثاق امير موسی فرود آمده گفت :وحشت و بيگانگی به
الفت و يگانگی مبدل شد و به لشکر ھا اجازت داده باز گشته و حضرت صاحب
قران بفيه الخضرأ کش آمد و اميرحسين لشکر به جانب بدخشان برده بود ،چه
شاھان انجا عصيان می نمودند و سپاه خراسان در بلخ و توابع دست درازی
ميکردند .حضرت صاحب قران به قصد خراسان از کش روان شد و ايشان بلخ و
خلم غارت کرده به خراسان رفتند و آن حضرت عازم جانب اميرحسين شد و
اميرحسين از توجه آنحضرت خبر يافته و با شاھان صلح کرده باز گشت و در
قندوز مالقات فرموده به صفای خاطر از گذشته ھا در گذشتند که گفته اند بزرگان
از گذشته نگويند .و چند روز بعد بر باال اشکمش يکديگر را طوی داده به عيش و
عشرت گذرانيدند و از انجا لشکر کشيده بجانب کابل رفتند چه پوالد و آقبوقا ياغی
شده حصار کابل را پناه ساخته بودند .لشکر نامدار حصار را در ميان گرفته
حضرت صاحب قران داد مردی و مردانگی داد و خطای بھادر و شيخ علی بھادر
و ديگر نامداران ان حضرت زخمدار شدند و دشمنان عاجز گشته حصار مسخر
ھر دو دشمن را بخدمت آوردند و به ھمين موافقت و مساعد حضرت صاحب
قران امير حسين را مھم بدخشان و فتح کابل بموجب دلخواه ميسر شد " ...
در يک نسخه خطی ظفر نامه) (٩عين اين واقعه تحت عنوان " گفتار در لشکر
کشيدن امير حسين و حضرت صاحب قرانی به کابلستان" چنين آمده است:
"  ...چون در آنوقت پوالد و آقبوغا  ...استحضار به حصار کابل باز گذاشته پای
از جاده انقياد بيرون نھاده بودند و سر از رقبه اذعان کشيده دم از مخالفت ميزدند
اميرحسين و حضرت صاحب قران لشکر گران مرتب داشته و به عزم توجه آن
جانب سوار شدند و چون از عقبه ھندوکش گذشته به کابل رسيدند پوالد و آقبوغا
مقابله و معارضه را آماده گشته به حصار تحصن جستند و لشکر اينجانب حصار
را مرکزوار در ميان گرفته به جنگ پيوستند" .

شعر
بباريد از آن باره سنگ و خدنگ
تگرگش ھمه سنگ بارانش تير"

"چو باران نيسان به ھنگام جنگ
تو گفتی شد آن پاره ابری مطير

"حضرت صاحب قران ،روی ھمت عالی بقرار دشمنان آورده ايشان را عاجز و
مضطر گردانيد و بھادران نصرت پناھش داد مردی و مردانگی داده ختای بھادر
و شيخ علی بھادر با بسی دالوران آن جنگ زخم دار شدند و چون آنحضرت بنفس
مبارک متصددی کارزار شده بود مخالفان را به ضرورت کار زار گشت و لشکر
ظفر قرين حصار را بحرب و ضرب بکشادند پوالد بوقا و اقبوقا را دستگير کرده
ببستند".

شعر
"سپه را چو صاحبقران پشت بود
خدا داد شان از عنايت ظفر

نگين سعادت در انگشت بود
بر اعدأ بی سود کوته نظر"

"و بعد از فتح حصار و قھر مخالفان و ضبط ديار ،مظفر و کامگار بازگشتند".
تحصن »پوالد بوقا« و »آقبوقا« و جنگ عليه اميرحسين و امير تيمور کورگان
در تاريخچه باالحصار کابل اھميت بسيار دارد ،زيرا به حيث يک واقعه تاريخی
نشان ميدھد که ششصد سال قبل قلعه مذکور مرکز اداری و نظامی شھر بود و
استحکام زياد داشت .
بھر حال بعد از يک سلسله دوستی ھا ،ھم آھنگی ھا ،آزردگی ھا ،جنگ ھا و
آشتی ھا پله اقتدار تيمور روز بروز قوی تر و نفوذ و سلطه سلطنتی اميرحسين
ضعيف تر گرديد .آخرين نشانه ضعف اميرحسين را واقعه نشان ميدھد که
ميخواست در بلخ عماراتی بنا کند .از تيمور مشوره خواست و نامبرده واضح به
وی گفت که بلخ را من بعد مال خويش تصور نکند و از بنای عماراتی در انجا
منصرف شود .آخر کار مقارن سال  ٧٧۶ھجری اميرحسين بدست تيمور در بلخ
کشته ميشود و بعد از ناپديد شدن رقيب ،تيمور در شھر مذکور در قلعه ھندوان
اعالن پادشاھی ميکند .شبھه ئی نيست که از اين تاريخ به بعد امير تيمور کورگان

حيثيت و مقام يک فاتح نيرومندی را پيدا ميکند که از ھند تا آسيای صغير را
صحنه کشور کشائی خويش قرار ميدھد و به کرأت وارد خراسان ميشود و ھر
دفعه ئی که از پايتختش سمرقند به عزم سمتی می برآيد خواه قصدش ايران بوده
يا ھندوستان از يکی از گوشه ھای افغانستان امروزی می گذرد که شرح ھمه آن
خارج موضوع اين اثر است.
امير تيمور تقريبأ  ٨سال بعد از اعالن پادشاھی در بلخ مقارن سال  ٨٠٠ھجری
قمری از ماوراالنھر به قصد کشور کشائی در ھندوستان ميبرايد .اميرزاده عمر
پسر اميرانشاه را در سمرقند ميگذارد و خود از گذر ترمذ بر آب جيحون پل بسته
بعد از عبور از بلخ و تخارستان وارد سمنگان و بغالن ميشود و چون به اندراب
ميرسد در اثر شکايات اھالی متوجه ھجوم سريع به کتور نورستان و جنگ با سياه
پوشان آنجا ميشود که ذکر آن با اينکه خالی از دلچسپی نيست خارج موضوع
مطالعات حاضره ميباشد تا اينکه بعد از تحمل مشکالت و دادن تلفات زياد از
کتور نورستان به خاواک ميرسد و به اندراب بر ميگردد.
امير تيمور مدت مختصری در اندراب متوقف شده شھزاده شاھرخ را به طرف
ھرات فرستاد و خود به عزم کابل از راه خاواک و پنجشير و گلبھار و دھن
غوربند و خواجه سياران وارد دشت بگرام شد و به حفر نھر ماھيگير امر داد و
آب را از دره غوربند به دشت ھای بگرام رسانيد و چون اين عمل او در مضافات
کابل واقع شده اينک متن مطلع السعدين را در ين مورد می دھيم):(١٠
"حضرت صاحب قرآن قره العين سلطنت و چشم و چراغ دودمان خالفت،
اميرزاده شاھرخ را اجازت کرد که بجانب خراسان عود نموده رايات نصرت
شعار عازم جانب کابل شده از عقبه ھندوکش برامد و از پنجھير گذشته در چلگاه
ياران به پنج فرسخی کابل فرود آمد و از رودخانه ئی که در آنجا ميرود احداث
نھری فرمان داد چھار فرسخ طول و امر او لشکريان سعی نموده به اندک مدتی
تمام شد و به جوی ماھيگير مشھور گشت و چند قريه معتبر به آن جوی معمور
گشته صحراھا مزروع شد و معمار ھمت آن حضرت وادی غير ذی زرع را
حدايق گردانيد و از آنجا روان شده در ظاھر کابل مرغزار دورين از فر نزول
"...
آمد
برين
سپھر
رشک
زمين
روی
پادشاھی
نا گفته نماند که بعضی مأخذ و برخی از مردمان محلی کوھدامن جلگه ياران را
جلگه ماران خوانده و ميخوانند و نھر ماھيگير که از دھن غوربند به دشت بگرام
آب ميرساند تا حال موجود و مشھور است.

چون خط حرکت امير تيمور تا بگرام معلوم است تعيين بقيه راه تا کابل اشکالی
ندارد زيرا راه مستقيمی از حصص جنوبی دشت بگرام به دشت قلعه حاجی و از
اين جا از راه گردنه پای منار به کابل آمده است و راه ھای مختلف بگرام و اق
سرای و قره باغ از گوشه ھای مختلف دشت قلعه حاجی گذشته به پای منار يکجا
ميشد چنانچه لين راه ھای پياده رو ھنوز ھم موجود و رفت و آمد زياد از آنھا
بعمل می آيد.
در صفحات پيشتر ديديم که چطور امير تيمور در زمانيکه ھنوز اعالن پادشاھی
نکرده بود و امير حسين در حصص شرقی افغانستان حکمفرمائی داشت ھردو به
اتفاق ھم آمده و باالحصار کابل را که در آن »آقبوقا« و »پوالدبوقا« قيام نموده
بودند به محاصره افگندند و گشودند تيمور کورگان بعد از قتل امير حسين در بلخ
و اعالن پادشاھی و سپری شدن مدتی مقارن سال  ٧٩۴فرزندش پيرمحمد
جھانگير را به کابل فرستاد ،يعنی چھار سال قبل از اينکه خودش به صفت امير
در راه حرکت بطرف ھند به کابل مواصلت کند فرزندش جھانگير بر کابل و
غزنی و حصص جنوبی و مشرقی افغانستان حکومت داشت .با اينکه مأخذ
خاموش است منطق حکم ميکند که تيمور حين ورود به کابل حتمأ به باالحصار
آمده و چند روز نقشه حرکت خويش را در اينجا مطالعه کرده است.
شبه ئی نيست که قرار ھدايت امير تيمور پسرش جھانگير به دستياری امرائی مثل
امير سيفل برالس ،امير بھلول محمد برالس ،قماری انياق قاچين ،قمور خواجه
نايمان ،سيفل نيکودری ،حسين جاندار ملکت و شاھان بدخشان و سيستان از سند
)(١١
گذشته و حتی ملتان را تصرف شده بودند.
امير تيمور از کابل جمعی از معتمدان خود را پيشتر بطرف ھند فرستاده و در
حصص شرقی افغانستان با ملک محمد برادر موسی خان يکی از روسای افغانی
قبيله کرکس مواجه ميشود و بعد پيشروی ھای او در ھند شروع ميشود که بحث
آن خارج مرام اين کتاب است ،تا اينکه يکسال بعد از ھند برميگردد و در راه
مراجعت بطرف سمرقند باز روز نھم رجب سال  ٨٠١را در کابل ميگذراند.

پير محمد جھانگير
امير تيمور اداره و حکومت کابلستان را عمومأ به پسران خود تفويض ميکرد.
برخی از مأخذ مانند ظفرنامه علی يزدی و مطلع السعدين عبدالرزاق بن اسحق

سمرقندی از تقرر اميرزاده پير محمد جھانگير به حکومت کابل و اعزام او به اين
طرف مقارن سال  ٧٩۴ھجری قمری صحبت کرده اند .مأخذ اول الذکر تحت
عنوان " :گفتار در تفويض فرمودن حضرت صاحبقران گردون سرير ايالت
زابلستان به اميرزاده پير محمد جھانگير" ،چنين مينويسد:
"چون صحرای افسار) (١٢از فر دولت وصول نزول صاحبقران کامگار غيرت
سپھر فيروز حصار گشت عاطف پادشاھانه ممالک سلطان محمود غازی را
انارﷲ برھانه از غزنين و کابل تا حدود ھند و قندھار و ان واليات و نواحی تا آب
)(١٣
سند نامزد امير زاده پير محمد جھانگير فرمود " ...
عين اين عبارت با پس و پيش شدن بعضی کلمات در مطلع السعدين ھم آمده است.
چون در متن از ھمراھی بعضی امرا بطور خانه کوچ با امير زاده پير محمد
جھانگير ھم تذکر داده است ،اينک چند سطر مطلوب را نقل ميکنيم:
"  ...عاطفت پادشاھانه ممالک سلطان محمود غازی انارﷲ برھانه از غزنين و
کابل و قندھار و ساير بالد و ديار تا حدود ھند و آب سند نامزد افتاب آسمان سرير
اميرزاده پير محمد جھانگير فرمود و امرا نامدار پھلوان برالس و اسالم برالس،
)(١۴
حسين صوفی ترخان و غيره ھم در رکاب شاھزاده خانه کوچ روان شدند".
چون باالحصار کابل معاصر حيات و سلطنت امير تيمور آباد بود و قراريکه
باالتر ديديم »پوالدبوقا« و »آقبوقا« دو نفر از امرای اميرحسين عليه اين پادشاه و
تيمور مقاومت شديدی در آنجا نشان دادند ،منطق طبعأ حکم ميکند که پير محمد
جھانگير بن تيمور ھم در زمان امارت خود در ھمين قلعه استقرار داشت .شبھه
نيست که شاھزاده مذکور در سوقيات ھندو پاره اجراأت ديگر در حصص شرقی
و جنوبی تا نقاط دور دست مثل ملتان وغيره رفت و آمد داشت ولی معموال در
کابل و در باالحصار شھر می زيست و مرکز اداری و نظامی اش ھمان
باالحصار کابل بود .چون غزنين درين وقت بحيث مرکز زابلستان ھنوز شھرت
داشت ،پير محمد جھانگير اکثر اوقات را در باالحصار آن شھر نيز ميگذرانيد.
پيرمحمد جھانگير در زمان حيات پدرش تيمور به حيث حکمران بر کابلستان و
زابلستان حکومت ميکرد .بعد از فوت تيمور در  ٨٠٧ھجری حيثيت پادشاه را پيدا
کرد و بر ساحه وسيعتريکه تخارستان ،ختالن ،قندھار ،حصص جنوبی و شرقی
)(١۵
افغانستان امروزی تا رودبار سند جز آن بود ،حکمفرمائی داشت.

شاھرخ ،قيدو ،سيورغتمش
ميرزا شاھرخ فرزند چھارم امير تيمور کورگان اولين پادشاه سالله تيموريان
) (٧٧٩ - ٨۵٠مدت  ۴٣سال از دارالسلطنه ھرات بر خراسان به مفھوم بزرگ
اين کلمه سلطنت کرد .به مالحظه اينکه ميرزا پير محمد جھانگير برادرش سال ھا
به حيث حاکم ،امير و پادشاه بر کابلستان و زابلستان سلطنت کرده بود ،در اوايل
جلوس بر تخت ھرات برادرزاده اش ميرزا قيدو پسر پير محمد را به حکومت
بلخ ،سپس قندھار و کابل و سائر نقاط جنوبی و شرقی تا آب سند تعيين نمود .امير
بھلول برالس را که از مالزمان ميرزا پير محمد بود با وی يکجا فرستاد و اين
شخص حيثيت اميراالمرائی ميرزا قيدو را پيدا کرد .بھلول برالس در اثر احراز
نفوذ عليه ميرزا قيدو علم مخالفت بلند کرد و بعد از ينکه شاھرخ ميرزا،
اميراالمراً سرکش را گوشمالی داد ،مقام و موقعيت ميرزا قيدو را مستحکم
ساخت .ميرزای اخيرالذکر خود عليه عمش برخواست تا اينکه ميرزا بايسنغر به
امر شاھرخ ميرزا اورا تعقيب و دستگير نموده و در قلعه اختيارالدين در ھرات
محبوس گردانيد و آنگاه سيورغتمش پسر شاھرخ بجايش به حکومت کابلستان و
زابلستان که شامل کابل ،غزنی ،قندھار ،واليات جنوبی و شرقی تا سرحدات ھند
باشد تعيين و مقرر گرديد .چندی بعد پسرش سلطان مسعود بعد از ختم مراسم
عروسی با عايشه پيکه دختر بايسنغرميرزا عقب پدر به کابل و غزنين آمد.
عبدالرزاق سمرقندی در باب تقرر سيورغتمش به حکومت اياالت فوق مينويسد:
" چون خاطر خطير پادشاه گردون سرير از جانب ميرزا قيدو فراغت روی نمود،
والياتی که مفوص بجانب او بود بفرزند سعادتمند در صدف جالل و دری فلک
اقبال جالل الدين ميرزا سيورغتمش برسم سيورغال عنايت فرمود و تمام واليات
کابل و غزنين و قندھار و افغانستان با اعمال ھند و سند که تعلق به ميرزا قيدو
داشت مجموع آن ممالک را بتصرف نواب فرزند سعادتمند باز گذاشت و فرمود
که چنانچه اقتضای رأی رزين و اھتدأ عقل دوربين او باشد رعايت رعايا و
حمايت برايا را که زاد معاد و عقادالتنادات پيرايه سيرت و سرمايه سعادت ساز و
با خاليق که ودايع حضرت خالق اند طريق مرحمت و سبيل مودت مسلوک دارد
که ارحموامن فی االرض يرحکم فی السمأ در حراست حدود بعدل و کياست
احتياط و سياست بجا آرد و راه ھا را از دزدان و قطاع الطريقان پاک گرداند و
حفظ مسالک از لوازم ضبط ممالک داند و در ھمه ابواب لطف مجاملت و حسن
معاملت رعايت نمايد و ھمگان را بنظر عنايت مالحظه فرمايد تا نام نيک ما را و
)(١۶
اورا حاصل آيد".

ميرزا مسعود
ميرزا سيورغتمش در سال  ٨٣٠ھجری وفات يافت ،مشاراليه دو پسر داشت يکی
ميرزا مسعود و ديگر ميرزا قراجار .شاھرخ ميرزا اول پسر ارشد سيورغتمش ،
ميرزا مسعود را بجای پدرش بحکومت کابل گماشت ولی چون نامبرده با اھالی
رفتار بد و سلوک ناھنجار ميکرد وی را معزول نموده و برادرش ميرزا قراجار
را به حکومت کابل تعيين نمود .مطلع السعدين در اين مورد می نويسد:
"ميرزا سيورغتمش ولد رشيد حضرت خاقان سعيد بود مدتی در ممالک کابل و
غزنين تا حدود ھندوستان به امر سلطنت قيام می نمود و لوای سلطنت افراخته
اسباب جھانبانی ميساخت اما روزگار با او نساخت و رخت اقامت بدار آخرت
کشيد و از و دو پسر رشيد ،ميرزا مسعود و ميرزا قراجار يادگار ماند آنحضرت
حکومت مملکت به ميرزا مسعود که بزرگتر بود عنايت فرمود و او در آن مملکت
بخالف فاعده توره قاھره ميزيست و بچشم فايده در احوال مملکت نميگريست و
رعيت آن واليت از طغيان او به فغان آمدند و ميرزا قراجار از قصد او متوھم
شده روی اميد به درگاه جد بزرگوار آورد و در وقتی که آن حضرت بجانب
حصار نيره تو ميفرمود و ميرزا قراجار با اردوی اعلی رسيد و نزديک حصار
در منزلی که کرياس گردون اساس قبه بارگاه باوج ثريا رسانيده بود و شاميانه دو
ستونه ھر يک سر از برج دو پيکر گذرانيده ميرزا قراجار را امرا پيش آوردند و
شاھزاده چند نوبت زانو زده پيش آمد و آنحضرت دستھا کشاده که فرزند را در
آغوش گيرد ناگاه طناب خيمه بدستار شھزاده و دستار از سر او افتاد فرياد از نھاد
خلق برامد و دستار بر سر نھاده آغوش و پابوس جد بزرگوار دريافت و
آنحضرت حصار نيره تو را بنظر احتياط در آورده با تمام مھمات آن اشارت
فرمود و بجانب سرير سلطنت معاودت نمود و سلطنت ممالک کابل و غزنين و
سائر بالد و نواحی آن سرزمين به مھر سپھر سلطنت شاھزاده خصال ميرزا
قراجار زانی داشت و زمام اختيار آن بالد و ديار بحسن رأی رزين و انديشه
دوربين او باز گذاشت و شاھزاده اجازت يافته آخر رجب عزيمت نمود و سوم ماه
شعبان ميرزا سلطان مسعود بموجب فرمان حضرت خاقان بدارالسلطنه ھرات
رسيد و چند روز بسبب آنکه اخبار ناخوش از جانب شاھزاده بمسامع جالل رسيده
بود شاھزاده را صورت مالقات جد بزرگوار بھيچ وجه روی ننمود عاقبت سعادت
مالقات يافته بدولت دسبوس رسيد و بصنوف شفقت و فنون عاطفت مشرف
)(١٧
گرديد".

سلطان ابو سعيد ميرزا
بعد از وفات ميرزا سيورغتمش در زمان حکمفرمائی اوالد او بر کابل زمين
اوضاع مغشوش ميشود و بعد از يک سلسله کشمکش ھا و رفت و آمد حکام که
تعيين ھويت آنھا مشکل است بالخره ميرزا ابوسعيد بن سلطان محمد ميرزا بن
جالل الدين ميرانشاد بن اميرتيمور به عمر  ٢۵سالگی پادشاه ميشود و  ١٨سال به
ترکستان ،ماوراالنھر ،بدخشان ،کابل ،غزنين ،قندھار و اياالت جنوبی و شرقی و
حتی بر برخی از حدود ھندوستان سلطنت ميکند تا اينکه در  ٨٧٢ھجری در
آذربايجان به شھادت ميرسد.

امير بابا )بابای کابلی(
ميرزا الغ بيگ
ميرزا ابوسعيد شھيد اوالد متعدد داشت) ،(١٨عبارت از :ميرزا سلطان احمد ،ميرزا
سلطان محمود ،ميرزا الغ بيگ ،ميرزا عمر شيخ ،ميرزا ابابکر ،ميرزا سلطان
مراد ،ميرزا خليل و ميرزا سلطان ولد .ميرزا ابوسعيد ھر يک از فرزندان خود را
به حکومت حصه ئی از قلمرو وسيع حوزه سلطنت خود تعيين نمود .به شھادت
خالصه اکبر نامه که در لکنھو چاپ شده است ،چنين مينمايد که سلطان ابوسعيد
بار اول کابل را به عمر شيخ ميرزا پسر چھارم خود سپرد و بابای کابلی را اتليغ
وی تعيين نمود (١٩).اما مطلع السعدين از حکومت نامبرده بر کابل حرفی نميزند و
چنين وانمود ميکند که ميرزا ابوسعيد کابلستان را که عبارت از کابل و غزنين و
اياالت جنوبی و شرقی باشد تا حدود ھندوستان به ميرزا الغ بيگ تفويض نموده
بود .اين مأخذ بابای کابلی را به نام اميربابا ياد کرده و چنين معلوم ميشود که
نامبرده در زمان سلطنت ابوسعيد ميرزا در کابل زمين نفوذ و اقتدار زيادی داشته
و به دستياری برادران خود دارای مقام و موقعيت سترگی شده بود و اطاعت او به
ميرزا ابوسعيد زمينه را مساعد ساخت تا مشاراليه فرزند خويش الغ بيگ را به
امارت کابل تعيين کند .چندی بعد امير بابای موصوف سر طغيان بلند کرده و
بعضی از حواشی شھزاده را بقتل رسانيد و خود الغ بيگ را تحت نظارت گرفت
ولی برادران او عليه او برخاسته و نامبرده را بقتل رسانيدند و به اين ترتيب با از
بين رفتن اين مرد مقتدر ميدان برای ميرزا الغ بيگ خالی و صاف شد .مطلع

السعدين در باب اين ھمه وقايع مطالبی دارد که ذکر متن آن خالی از دلچسپی
)(٢٠
نيست:
" ...ميرزا سلطان ابوسعيد مملکت کابل و غزنين و افغانستان را تا حدود
ھندوستان باختر برج سلطنت و گوھر درج خالفت ميرزا الغ بيگ ارزانی داشت
سرير سلطنت يمين الدوله سلطان محمود غازی را به فرزند سعادتمند گذاشته و
شرح اين حال آنست که امير بابا که از امرای آن حدود بود اظھار بندگی و دولت
خواھی نسبت به ميرزا سلطان ابوسعيد می نمود بتوسط جناب فضيلت شعار
موالنا يوسف عطار بموقف عرض رسانيد که اگر يکی از شاھزادگان به ايالت
ممالک کابل نامزد شود اميربابا کمر عبوديت بسته وظيفه جانسپاری بتقديم رساند
ملتمس امير بابا ماليم مزاج ھمايون آمده ميرزا الغ بيگ را به ائين پادشاھی و
يوسون شاھنشاھی روان فرمود امير بابا مدتی بر جاده عبوديت مستقيم بود عاقبت
کفران نعمت غبار ادبار بر روی روزگار او نشاند راز محفوظان شاھزاده اتکه و
امرا جمعی مقربان را بقتل رسانيد و شاھزاده را مضبوط ميداشت برادران امير
بابا ،دريا خان و افاق خان که از و کينه ديرينه داشتند برسم مشورت بخلوت در
آمده بابا را از ميان برداشتند و چون در زمان عصيان امير بابا جمعی امرأ عظام
مثل امير محمود برندق برالس و امير قنبر علی و امير يادگار و امير بابا
کوکلتاش و ديگر امرا جھت استخالص ميرزا الغ بيگ متوجه کابل شده بودند و
برادران امير بابا گمان بردند که امرا بموجب فرمان واليت را از ايشان گرفته با
امير محمد برندق خواھند داد و ايشان بطريق فرار راه ادبار پيش گرفته بحدود ھند
رفتند و ميرزا الغ بيگ را ھمراه بردند جمعی مردم افغانان از اين معنی خبر
يافتند و از عقب روان شدند و مردم افغان شاھزاده را به دره در آوردند که
ھزاران از ايل ايشان آنجا بود و پيش دره به سنگ ھای محکم استوار کردند و تا
مخالفان آن سنگھا را پيش ره برداشتند بندگان دولت خواه سافت راه بايشان
گذاشتند و شاھزاده را با ميرمحمد برندق و سائر امرا رسانيدند امرا ھمه را به
رعايت و مرحمت خوش وقت گردانيدند و انجماعت بپايه سرير اعلی امدند و
ميرزا ابوسعيد انواع تربيت و رعايت فرمود مجموع را به اسپ زر و کاله و کمر
و ديگر تجمالت معزز و مکرم ساخت و آفتاب دولت و سايه سعادت بر احوال
ايشان انداخت و اجازت يافته به اوطان خود رفتند و شاھزاده ميرزا الغ بيگ بار
ديگر به سرير سلطنت واليت کابل در غايت تعظيم و تجمل استقرار فرمود".
از حوالی  ٨٧٠ھجری قمری به بعد در سال ھائی که ميرزا الغ بيگ در کابل اول
به حيث حکمران و بعد به حيث پادشاه حکومت و سلطنت ميکرد سائر برادران او
در بدخشان ،گرمسير ،قندھار وغيره جاھا حکمفرمائی می نمودند (٢١).سال ھای

اخير سلطنت ميرزا الغ بيگ در کابل مصادف به تخت نشينی سلطان حسين بايقرا
در ھرات بود.
ميان تاريخ شھادت ميرزا ابوسعيد در آذربايجان ) (٨٧٢و تاريخ وفات پسرش الغ
بيگ در کابل ) (٩٠٧مدت  ٣٧سال سپری شده و با فرض اينکه برادرش
عمرشيخ ميرزا ھم مدتی در کابل امارت کرده باشد دوره حکمروائی و سلطنت
الغ بيگ در کابل طوالنی بوده و به ھمين جھت خاطرات عمرانی و آبادی ھای او
در کابل و مضافات شھر خيلی زياد است .در مضافات شھر کابل ميتوان از
عمارات او در تيبه اسم برد.
مشاراليه در کشيدن نھر ھا ،جوی ھا ،طرح باغ ھا و غرس نھال ھا ی ميوه دار
جديد در باغ ھای کابل و اطراف آن صرف مساعی زياد نموده است .بابر طرح
باغ بستان سرای و تعمير عمارتی را در آنجا و تعمير باغچه را در محل باغ
خليفه به او نسبت ميدھد .بابر در تزک خود مينويسد که الغ بيگ استالف و
استرغچ را »خراسان و سمرقند« ميخواند .اين جمله کوتاه شھادت ميدھد که ميرزا
الغ بيگ به ييالق ھای کھستانی و باغ ھا و گردشگاه ھای اطراف کابل عالقه زياد
داشت و با ذوق بديع ارزش نقاط زيبا را درک ميکرد.
بابر حينی که از باغ ھای دامنه کوه »شاه کابل« يعنی شيردروازه و تخت شاه
صحبت ميکند ،کشيدن نھر باالجوی را که از حدود ريشخور سر چشمه گرفته و
به باالحصار منتھی ميشود به عصر عم خود الغ بيگ به ميرزا ويس اتکه نسبت
ميدھد .چنانچه گويد:
" ...در دامنه اين کوه باغات است در زمان عم من الغ بيگ ،ميرزا ويس اتکه در
دامنه اين کوه يک جوی برآورد باغاتی که در ين دامنه است تمام با ين جوی
)(٢٢
معمور است"...
از روی يک کتيبه که در موزه کابل موجود است و اصالً از ويسل آباد بدست آمده
است ،معلوم ميشود که ويس اتکه که اتاليغ ميرزا الغ بيگ بود ،نه تنھا در کشيدن
جوی مذکور صرف مساعی کرده بلکه در حدود ويسل آباد که به نام ويس اتکه
مذکور شھرت يافته است ،مسجدی و حوضی ھم ساخته بود .اينک متن کتيبه:
" الحمد و سالم علی عباده الذين اصطفی اما بعد بيرون آورد جوی ويسل آباد و
در او حفر کرد حوضی رزين و اين مسجد بھشت آئين را در شھور سنه سبعين

وثما نماه وقف کرد امير معظم ويس اتکه بن محمد مغل اتابک سلطان زاده
عالميان سلطان الغ بيگ ابن سلطان االعظم ابوسعيد کورگان خلدﷲ ملکھما".
از روی کتيبه فوق معلوم ميشود که باالجوی مذکور و حوض و مسجد ويسل آباد
در سال  ٨٧٠ھجری در سال ھای اول حکومت ميرزا الغ بيگ در کابل که ھنوز
پدرش سلطان ابوسعيد به شھادت نرسيده بود ،کشيده و آباد شده است .باالجوی
مذکور که از دامنه ويسل آباد و عقب باغ موجوده بابرشاه و دامنه کوره گاه و
فراز چنداول حاليه ميگذرد به باالحصار منتھی ميشود و از  ۵٠۴سال به اينطرف
تا امروز از ان استفاده بعمل آمده است .در عصر الغ بيگ و در زمان بابر از
باالحصار بطرف غرب تا تنگی دھمزنگ که بابر آنرا بنام )کوچه باغ( ياد کرده
در دامنه شيردروازه يک سلسله باغ ھا افتاده بود که ھمه آن از آب باالجوی
مذکور آبياری ميشدند و يگانه وسيله آب رسانی به باالحصار بشمار ميرفت.
مقر حکومت و سلطنت الغ بيگ در باالحصار بود و در آبادی ھای آنجا اھتمام
زياد بخرچ داد تا اينکه در کابل وفات و مزارش در شھر غزنی در نزديکی
روضه سلطان محمود غزنوی ميباشد.

سه اغر  ،سه الغ
ارتباط تاريخی و موقعيت جغرافيائی چنين ايجاب ميکند که اينجا از سه اغر
صحبت کنيم .ارتباط تاريخی بدان جھت که اينجا درست با عصر الغ بيگ پسر
سلطان ابوسعيد ميرزا مواجه ھستيم .ارتباط جغرافيائی بدين تناسب که مقبره سه
اغر يا سه الغ در فاصله شش صد متری جنوب غرب باالحصار واقع شده
)(٢٣
است.
"در شھدای صالحين کابل که در دامنه شرقی کوه تخت شاه منبسط است مقبره ئی
بنام سه اغر معروف است که اصل آن »سه الغ« بوده و زبانزد عوام آنرا »سه
اغر« ساخته است .اين مقبره گنبدی دارد زيبا که از خشت پخته و چونه و گچ
ساخته شده و با مرور بيش از چھارونيم قرن .مرور زمان بدان آسيبی نرسانيده
تنھا مجاور خانه ئی که در سمت شرقی اصل مقبره بنا يافته بود ،صدمه ديده گنبد
آن ويران شده و ديوار ھای آن نيمه خراب افتاده است .اين مقبره از خود احاطه
وسيعی داشته از سنگ مرمر که تا سی چھار سال قبل بسيار قسمت ھای آن از

بين نرفته بود و در بين سنگ ھا در يک سنگ کالن که در زمين نصب بود
اغرسه بجای آن عميق کنده شده بود و به عقيده عوام مردم به ھمين جھت مقبره
مذکور را سه اغر ميگفتند .البته اين يک توجيھی است عاميانه و گمان غالب
براين ميرود که اصأل ذھنيت عوام کلمه »الغ« را به »اغر« تبديل کرده است.
شبھئی نيست که اين مزار اصأل در عصر الغ بيگ بن سلطان ابوسعيد بحيث
گورخانه بميان آمده است و در ان برخی از الغ ھا که در ان جمله بعضی از
اوالده پادشاه موصوف ھم ميباشند ،مدفون اند .در زير گنبد مذکور در حال حاضر
پنج قبر ديده ميشود که سه قبر آن پھلو به پھلو قرار گرفته و سنگ ھای کالن
مرقوم و منقوش دارد دو قبر ديگر باالی قبر ھای سه گانه وضع شده که با سنگ
ھای خورد مکعب و مستطيل آباد شده".
"از ظاھر وضعيت قبرھا چنين استنباط ميشود که قبور اصلی و قديمه تحت گنبد
ھمان سه قبری بوده که موازی ھم افتاده ولی چون تاريخ لوحه سنگ يکی از آنھا
موخرتر از دو قبريست که در باالی سر قرار گرفته اين نظريه برھم ميخورد
تاريخ لوايح سه قبر پھلو به پھلو عبارت است از ٩۴١ ،٩٠۶ ،٩٠۵ :و تاريخ
لوحه ھای دو قبر ديگر  ٩١١و  ٩١٢ميباشد".
بھر حال تفصيل مضامين سنگ مزار قبور مذکور بدين قرار است:
" - ١از طرف مغرب گنبد سنگ اول:
در سطح فوقانی :کلمه طيبه و اسمای مبارک حضرت نبوی )ص( و ائمه و
صحابه کرام )رض( .جانب سر و پھلو آيات بينات قرآنی .طرف پا :تاريخ وفات
اميرالمرحوم المغفور امير جالل الدين ويسل اتکه ابن المغفور المرحوم امير محمد
المغول طاب ﷲ ثرا ھم روز جمعه پنجم ماه مبارک شعبان المعظم سنه خمس و
تسمعايه )".(٩٠۵
قراريکه در صفحات پيشتر اين اثر نوشتيم ويسل اتکه ھمان ويس اتکه بن محمد
مغل اتاليغ ميرزا الغ بيگ بوده که در کشيدن نھر باالجوی کوه شيردروازه صرف
مساعی کرده و آبادی ھائی در ويسل آباد ھم بعمل آورده است .متن کتيبه ئی را که
در موزه کابل موجود است و در اين موارد شھادت ميدھد ،پيشتر داديم.
" - ٢سنگ دوم سطح فوقانی :کلمه طيبه و اسمای حضرت نبوی و ايمه و صحابه
کرام )رض( .طرف سر و پھلو آيات بينات قرانی .طرف پا :تاريخ وفات امير
زاده مرحوم مغفور امير شير محمود کوکلتاش ابن امير االمرأ اعظم تکه بسل فی
يوم الخميس من شھر ذی القعده سنه ست و تسعأ ) .(٩٠۶محتمأل دو کلمه »تکه
بسل« ھمان »اتکه ويسل« يا »اتکه ويس« است و گمان غالب برين ميرود که اين

امير شير محمود پسر ويس اتکه باشد که يک سال بعد در جوار پدرش مدفدن شده
است.
اطراف ايات متبرکه قرآن عظيم
̃
" - ٣سنگ سوم :باالی سر :کلمه طيبه ،باقی
الشان .طرف پا :وفات امير شمس الدين محمد ابن شير محمد کوکلتاش فی تاريخ
نھصد و چھل و يک .در حاشيه وسطی سنگ چنين مرقوم است :بلعنت خدا
گرفتار شود انکس که طمع بفروش اين سنگ کند".
ناگفته نماند که آقای محمد ابراھيم خليل اسم امير شمس الدين کوکلتاش را در
صفحه آخر يک نسخه قلمی بسيار نفيس حضرت خواجه شمس الدين محمد حافظ
شيرازی که به خط خطاط معروف سلطان علی مشھدی نوشته شده ،مالحظه نموده
و چنين مينمايد که نسخه مذکور به اھتمام امير شمس الدين مذکور در دارالسلطنه
ھرات در تاريخ عشرين شھر ربيع الثانی سنه ھشت صد و نود و شش )(٨٩۶
تحرير شده است .اصل مضمونی که آقای محمد ابراھيم خليل در نسخه مذکور
ديده ،قرار آتی است:
"باھتمام جناب امارت ماب امير شمس الدين محمد کوکلتاش بدارالسلطنه ھرات در
تاريخ عشرين شھر ربيع الثانی سنه ست و تسعين و ثمانمايه ) (٨٩۶من الھجرت
النبويه )ص( تحرير شد ".به اساس فوق نسخه قلمی ديوان حافظ در سال  ٨٩۶به
اھتمام امير شمس الدين کوکلتاش در ھرات به خط سلطان علی مشھدی به اتمام
رسيده و  ۴۵سال بعد در سال  ٩۴١ھجری امير موصوف در کابل وفات نموده
است.
" - ۴سنگ چھارم :قبری که باالی سر سه قبر اول الذکر ديده ميشود .مضمون
طرف پا :تاريخ وفات مرحومه اق بيگم بنت سلطان الغ بيگ غازی مرحومه سنه
 . ٩١٢بديگر اطراف سنگ چيزی نوشته نيست".
" - ۵سنگ پنجم :قبر ديگری که باالی سه سر قبر اول الذکر ديده ميشود .مضمون
طرف پا :تاريخ وفات مرحومه مغفوره فخرالنسأ بيگم حضره بنت سلطان الغ بيگ
غازی سنه  .٩١١سطح فوقانی سنگ مزار منقش و در سائر اطراف آيات بينات
قرانی خوانده ميشود".
خالصه از روی مضامين لوايح پنج قبر مذکور چنين استنباط ميشود که سه قبر از
جمله پنج قبر متعلق به کوکلتاش ھا است که جد آنھا امير ويس اتکه اتاليغ الغ بيگ
ميرزا بوده است .دو نفر ديگر ،امير شير محمد پسر و امير شمس الدين نواسه او

بوده و دو قبر ديگر متعلق به دختران الغ بيگ ميرزا ابن سلطان ابو سعيد پادشاه
کابل بوده که بنام ھای »فخر النسأ بيگم« و »اق بيگم« متعاقب ھم در سال ھای
 ٩١١و  ٩١٢ھجری قمری ،اولی چھار سال و دومی پنج سال بعد از وفات پدر
خويش رحلت نموده اند .چون وفات امير شمس الدين کوکلتاش در سال  ٩۴١بعمل
آمده ،جسد نامبرده بعد از دختران الغ بيگ ميرزا در ين مزار بخاک سپرده شده
است.

عبدالرزاق
ميرزا الغ بيگ در سال  ٩٠٧در کابل وفات نمود و امرأ پسرش عبدالرزاق را
بجای او تعيين نمودند ولی به علت صغر سن يکی از امرای او موسوم به "شيريم
ذکر" با نفوذی که داشت اداره تمام امور را بدست خود گرفت .سائر امرأ و بيگ
ھا روش او را نپسنديده ،اتحاديه مخفی عليه او تشکيل دادند و اورا بقتل رسانيدند.
در نتيجه ھرج و مرج رونما گرديد که از آن )مقيم ارغون( پسر )ذوالنون ارغون(
استفاده کرده در  ٩٠٨کابل را گرفت و با خواھر عبدالرزاق ازدواج نمود .خود
عبدالرزاق قراريکه بجايش شرح داده خواھد شد خويش را به لغمان کشيد) (٢۴و
بعد ھا بدست بابر بقتل رسيد.

ارغون و ارغونيان
ميرزا ذوالنون و محمد مقيم
ارغون يکی از احفاد چنگيز بود که سلسله نسب او بعد از ابقا خان و ھالکو و
توليخان به خان بزرگ مغل ميرسد .ارغون در  ۶٨٣ھجری قمری به سلطنت
رسيد و ساحه حکمفرمائی او بيشتر بر عراق عرب و عراق عجم انبساط داشت.
در مدت  ٧سال سلطنت خود بغداد را مرکز قرار داده و به خاک ھای ايران ھم
تسلط يافت که به شرح و بسط آن کاری نداريم .از احتمال بعيد نيست که ارغونی
ھا احفاد او باشند ولی ميرزا عبالقادر خان در کتاب خويش موسوم به »اويماق
مغل« در موقعی که از »اويماق ارغون« صحبت ميکند ايشان را از اقوام عمده

مغل ميشمارد و به قوم »قيات« يا »درلکين« نسبت ميدھد) (٢۵و ميگويد که از
ميان آنھا امرای بزرگ برخاست که با سالطين عظام قرابت داشتند .در موقعی که
شاھرخ اساس سلطنت تيموريان ھرات را ميگذاشت ،الوس ارغون در ماورالنھر
زندگانی داشتند و يکنفر از روسای آنھا مير ذوالنون ارغون به خراسان آمد.
قراريکه شيخ ابوالفضل عالمی در جلد سوم اکبرنامه و ميرزا محمد عبدالقادر در
اويماق مغل می نويسند ،سلطان حسين بايقرا پادشاه تيموری ھرات وی را بزرگ
ميداشت و قندھار ،سيستان و زمين داور را به وی سپرد .اينک متن دو اثر
مذکور:
اکبر نامه)" :(٢۶الوس ارغون از بی سری ماوراالنھر را گذاشته لختی به خراسان
آمد ميرزا ذوالنون ارغون نزد سلطان حسين مرزا بزرگ بود ،قندھار و سيستان و
زمين داور باقطاع او داد".
اويماق مغل) ..." :(٢٧در عھد سلطان حسين ميرزا بايقرا امرای اين قوم بسيار با
ااختيار بوده اند امير ذوالنون بيگ ارغون از اعاظم امرا بود و در رکاب سلطان
ابوسعيد کورگان برالس ميبود و در پيش او شمشير ھا زده و مھربانی ھا ديده بود
چون فلک دوار بر مراد سلطان حسين ميرزا گرديد و سلطان ابو سعيد شھادت
يافت امير نيز پيش او رسيد".
بعد از اينکه ذوالنون ارغون در اثر دلسوزی و الطاف سلطان حسين بايقرا در
واليات غربی و جنوب غربی افغانستان مسکن و اعزاز يافت بر قدرت خود
افزود .شاه بيگ يک پسر خود را به حکومت قندھار نامزد کرد و پسر ديگر خود
»مقيم« را به گرفتن امارت کابل تشويق و اعزام نمود .به اين ترتيب ذوالنون
ارغون و پسران او در سايه الطفات سلطان حسين ميرزا مقام و موقعيت مھمی
تقريبأ در نيمه خاک افغانستان پيدا کردند .چون مير ذوالنون مرد موقع شناس و
خود خواه و جاه طلب بود ،اول از ضعف پادشاه تيموری استفاده کرد و بعد با
يکی از پسران او بديع الزمان ميرزا که سر مخالفت با پدر داشت ،ھمنوائی و ھم
آھنگی نمود .حتی دختر خودرا به وی داد و با پيوند خويشاوندی موقعيت خود را
بزرگتر ساخت .در حقيقت سال ھای اخير سلطنت سلطان حسين ميرزا با دخالت
فرزندان بی عرضه چون بديع الزمان ميرزا و مظفر ميرزا در امور مملکت و
استفاده ارغونی ھا به نفع خود ،دولت تيموری ھرات را از نظر سياست و اداره
به ضعف و نقاھت کشانيد و ھمين ضعف و نقاھت و پراگندگی سبب شد که بابر،
طوريکه يک نفر از مولفان فرانسوی )فرنارد گروناد( او را فاتح تھی دست
ميخواند ،از فرغانه آمده خاک ھای اين طرف آمو دريا را از بلخ تا کابل با آسانی
تصرف کند و سال بعد ،بعد از وفات سلطان حسين ميرزا در ھرات و مخالفت

شھزادگان و امرأ در مسئله جانشينی وی و انتخاب شھزاده بی کفايت چون بديع
الزمان پشتيبانی خان ھم جرئت يابد و بنای حمله را گذارد .بھر حال برای اينکه
خلط موضوع نشود و از موضوع بيرون نشويم به اين بر ميگرديم که از فرزندان
مير ذوالنون ارغون ،محمد مقيم ارغون در کابل حکومت ميکرد و نامبرده
کسيست که بعد از عبدالرزاق پسر بی کفايت ميرزا الغ بيگ از اوضاع آشفته کابل
استفاده نموده و به اتکأ به قدرت پدر و برادر خويش تازه به امارت رسيده بود.
مقيم ارغون با آل و عيال خويش در باالحصار کابل زندگانی ميکرد و بار اول در
تزک بابری از )ارگ( از خاکريز ارگ و از قلعه کابل و از بعضی دروازه ھای
باالحصار مانند دروازه چرمگران و پلی که مقابل آن بود ذکری به ميان آمده که
بعدتر حين رسيدن بابر در مقابل ديوار ھای باالحصار به شھادت اصل متن تزک
از اين ھمه مطالب ذکر خواھيم کرد .عجالتأ فقط ذکر يک نکته قابل دقت است که
قبل از ينکه ظھيرالدين محمد بابر به کابل ميرسد باالحصار با ارگ و باره و
بروج و دروازه ھا و خندق و خاکريز به حيث مرکز اداری و نظامی وجود
داشت .عين اين وضعيت را در صفحات قبل مقارن سالھای  ٧۶٧و  ٧۶٨ھجری
قمری موقعی ديديم که امير حسين و تيمور کورگان حين قيام )پوالدبوقا( و)آقبوقا(
در ھمين باالحصار کنار ديوار ھای قلعه کابل صف آرائی ميکردند .يعنی حين
آمدن بابر و حين آمدن تيمور باالحصار کابل با شھادت مأخذی که ذکرکرديم،
مرکز اداری و نظامی و مقر حکمداری بوده و به ترتيبی که تا اينجا بحث کرديم،
در طی قرن ھای پيشين تر ھم اين مقام و موقعيت را حايز بود.

عصر مغل ھای بزرگ
يا
دوره بابر و احفاد او
مقارن ظھور بابر ،در خاک ھای افغانستان امروزی که مصادف به سال اخير
سلطنت سلطان حسين ميرزا ميباشد ،ھرات پايتخت افغانستان عصر تيموری بود.
دامنه سلطنت تيموريان درين عصر عالوه بر خاک ھای افغانستان فعلی
بخصوص به طرف شمال آمو دريا ساحه وسيع تری داشت که در برخی نقاط تا
حصار ھم ميرسيد .شبھه نيست که دولت تيموريان ھرات در زمان شاھرخ و
سلطان حسين ميرزا دوره کمال ترقی و عظمت خويش را چه از نظر علمی ،ادبی
و عمرانی و چه از پھلوی اداره و مملکت داری گذرانيد .سلطان حسين ميرزا
پادشاھی بود محبوب ،طول عمر و سلطنت بر محبوبيت او افزوده و آرامی ممتد،
شکوه دربار .زندگانی با ناز و نعمت ھرات در سال ھای اخير ،وی را خالف
عرف و عادات شاھان و شھزادگان وقت طوری نرم و ماليم ساخت که احکام و
امرای او در داخل مملکت ،رقبا و مخالفين او در خارج ،بنای خودسری ،جاه
طلبی ،حمله و تھاجم را گذاشتند .ارغونی ھا )ذوالنون ارغون و پسرانش(
قراريکه ديديم از لطف و مراحم او استفاده نموده با اغوا و خويشاوندی به بسط
نفوذ خويش در خاک ھای غربی ،جنوب غربی و جنوب شرقی افزودند .امارت
سيستان ،قندھار و کابل را به خود منحصر ساختند .خسروشاه که اصالً حکمرانی
او در تخارستان بود و در دو طرفه آمو دريا بين دامنه ھای شمالی ھندوکش و
فرغانه و حصار حکومت ميکرد ،به تدريج به حکم جاه طلبی بنای خود سری را
گذاشته ،بی باکی و جلوگسيختگی را بجائی رسانيد که دو تن از پسران ولينعمت
سابق خود ،يکی مسعود را کور کرد و ديگری بايسنغر را با زه کمان خفه نمود.

بدين طريق ذوالنون ارغون در جنوب و خسرو شاه در شمال ھندوکش ھر کدام به
اندازه کسب اقتدار نموده بودند که به دربار سلطان ھرات چندان وقعی نمی
گذاشتند .عالوه بر ين برخی از پسران نااھل سلطان حسين ،مثل بديع الزمان و
مظفر ميرزا ،مخصوصأ شھزاده اخير الذکر موجب بسا پريشانی ھای ديگر پدر
خويش شد .در پھلوی اين ھمه تشنج داخلی ،تشنج خارجی ھم وجود داشت و آن
جنگ ھای شيبانی خان ازبک با شھزادگان تيموری و مغلی و اعمام بابر و خود
بابر بود که منجر به داخل شدن بابر به داخل افغانستان و تجاوز صفوی ھا و
شيبانی خان شد .سلطان حسين ميرزا در مقابل اين ھمه تشنج داخلی و خارجی به
سلطنت آرام خويش در ھرات اکتفا نموده و دلخوش بود که نام او در خطبه ھا در
اقطار قلمرو وسيع او خوانده ميشود .به مسايل داخلی به نظر بسيار بی اعتنائی
نگاه ميکرد و در مقابل اضطراب خارجی طوريکه فرنادگروناد فرانسوی در
کتاب خويش موسوم به " بابر" ميگويد به بسته کردن راھائی که به جانب پايتخت
اش می آيد اکتفا کرد ولی قراريکه ميدانيم اين تدبير مختصر دم راه بابر را گرفته
نتوانست.

اعليحضرت ظھيرالدين محمد بابر
بابر از طرف پدر بن عمر شيخ بن سلطان ابوسعيد بن سلطان محمد ميرزا بن
ميرانشاه بن تيمور و از طرف مادر بن قتلق نگار خانم بنت يونس خان است و به
اين طريق سلسله نسب او از طرف پدر به تيمور و از طرف مادر به چنگيز خان
ميرسد .بابر به تاريخ  ۶محرم  ٨٨٨ھجری قمری ) ١۴فبروری  ١۴٨٣م( در
فرغانه که جزء حوزه حکمروائی پدرش بود ،متولد شد .خواجه عبيدﷲ احرار اسم
او را ظھير الدين گذاشت ولی مغل ھا که اين نام را به آسانی تلفظ نمی توانستند،
او را »بابر« يعنی »پلنگ« يا »ببر« لقب دادند .اين نام در سر نوشت طفل نوزاد
تأثير عميقی افگند .ظھير الدين محمد بابر که فرناد گروناد مولف فرانسوی اورا
»شھزاده آواره« و »فاتح تھی دست« خوانده است ،بعد از فوت ناگھانی پدرش
)در اثر سقوط از بام کبوتر خانه( در چھارم رمضان  ٨٩٩به عمر يازده يا
دوازده سالگی به امارت اندجان رسيد .با اشغال مقام پدر دفعتأ با ماجرای زندگانی
يا گير و گرفتی که امارت و حکمروائی دارد مواجھه شد و بعد از يک سلسله
جنگ ھا ،آشتی ھا ،پيشرفت ھا و عقب نشينی ھا با بنی اعمام و اعمام خود و
شيبانی خان ازبک در اطراف تاشکند بالخره از گرفتن شھر مذکور ناکام شده و
از حوالی حصار که در آن وقت خط سرحدی قلمرو و سلطنت تيموريان ھرات از

انجا ميگذشت با سه صد نفر ھمراھان خود به طرف آمو دريا نزديک شده و آنرا
ھم عبور نموده ،وارد صفحات باختر گرديد.
قراريکه فرناد گروناد در کتاب خويش موسوم به " بابر" مينويسد:

)(٢٨

"در ين وقت خسرو شاه بنام و تحت قيموميت سلطان حسين بايقرا به تمام وادی
اکسوس )آمودريا( از فرغانه به طرف شمال و از ھندوکش به طرف جنوب
حکومت ميکرد .حوزه حکومت او از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب در حدود
چھارصد کيلو متر طول و پھنائی داشت .خسرو شاه اصأل از ترکان قبچاق بود.
طرفداران و پول زياد داشت ،آدم قصی القلب و ظالم بود و به اندازه ئی مردم از
او ميترسيدند که حتی در تاشکند کسی طفل خود را در خانه تنھا مانده نمی
توانست".
خسرو شاه با تقويت مقام و نفوذ خود در قندوز به بادار قديم خود محمود ميرزا
وقعی نگذاشته و برای اينکه از ناحيه پسران او نگرانی نداشته باشد ،مسعود را
کور کرد و بايسنغر را با زه کمان خفه نمود .بابر وی را بسيار بد می ديد .مقر
خسرو شاه در اين وقت قندوز بود و احمد قاسم خواھر زاده او بر عالقه کھمرد،
آجر و باميان حکومت ميکرد .طبيعی خسرو شاه ھم نمی خواست که مرد حادثه
جوئی چون بابر وارد قلمرو حکومت او شود .به مجرديکه بابر در خاک ھای
شمال آمو دريا وارد حوزه حکومت خسرو شاه شد ،به اعزام ايلچی و مطالعه
اوضاع اقدام کرد ولی فوری به احراز جوابی موفق نشد .سپس خسرو شاه ايلچی
اعزام کرد و در ين ميان اينقدر به بابر معلوم شد که خان و خوانين از حکمران
خود دل خوشی ندارند .حتی برادر خسرو شاه بانی چغانيانی در قباديان به استقبال
بابر رفت و با او ملحق شد .بابر رود آمو را از مقام »اوباج« عبور نموده و راه
کھمرد پيش گرفت و بعد از اينکه مادر و زنان معيتی خود را در »آجر« گذاشت
به طرح نقشه ھای آينده افتاد.
آشفتگی اوضاع اداری و سياسی در داخل خراسان عصر تيموری به او کمک
زياد کرد .سلطان حسين ميرزا از طرف برخی از پسران خود دل خوشی نداشت
و احکام او چون خسرو شاه و ارغونی ھا به فکر خودسری ھا و احراز جاه و
مقام بلند تر افتاده بودند .شيبانی خان ازبک دربار ھرات و حوزه حکومت خسرو
شاه را تھديد ميکرد چنانچه ھنوز بابر حساب خود را با خسرو شاه تصفيه نکرده
بود که شيبانی خان به سرعت باد حصار را متصرف شده و به طرف قندوز حمله
کرد .بابر نه تنھا از خطر دو دشمن نجات يافت بلکه دشمنی که داخل خاک قلمرو
حکومت اش شده بود در راه عزيمت به طرف کابل به وی تسليم شد .اين موقعی

بود که بابر از کھمرد و آجر برآمده رھسپار کابل بود و از »دوشی« گذشته
خويش را به اندراب رسانيد .قراريکه در تزک خود ميگويد:
"از خواجه زيد در دو سه منزل به غوربند آمد" .شيرکه ارغون از امرای مقيم
ارغون ،حکمفرمای کابل ،در کنار »آب باران« در حوالی بين چاريکار و گلبھار
موقع گرفته و نمی گذاشت که کس از راه پنجشير نزد عبدالرازق ميرزا که از
کابل گريخته و در ميان افغانان ترکانی در نواحی لغمان ميزيست برود .شيرکه سد
راه بابر و ھمراھانش شده نتوانست و اسير شد .بابر وارد ھوپيان شد و از انجا به
سنجددره آمده ،سپس از راه »قره باغ« وارد »آق سرای« شد .ميان او و کابل
جزء دشت قلعه حاجی و کوتل پای منار باقی نمانده بود .چون زمستان نزديک بود
در آق سرای با ھمراھان خويش کنکاش کرد که آيا برای گذرانيدن زمستان به
لغمان برود يا فوری به کابل حمله کند؟ آخر مصصم به حرکت جانب کابل شد و
به »قروق« رسيد و از آنجا به »اوالنگ چاالک« فرد آمد .کابل و حصار و
باالحصار آنرا از دور مالحظه کرد .چون آق سرای عبارت از »اغه سرای«
موجوده است» .قروق« به گمان غالب عبارت از رشته کوھائی است که دشت
قلعه حاجی را احاطه کرده است .بابر يک منزل راه زده و از آنجا به اوالنگ
چاالک وارد شد .اين اوالنگ به احتمال قريب عبارت از وادئی است که رشته
کوھای ھزاره بغل شمال آنرا فراگرفته و از ده کپک تا يکه توت در حصص
شمالی کابل افتاده و باغ حيدر تقی و گورخانه »قل بايزيد« در ھمين ساحه وقوع
داشت.

نقشه محاصره کابل از طرف بابر
مقيم و ترتيب دفاع از باالحصار
اوآخر ربيع االخر ٩١٠
محمد مقيم ارغون که در  ٩٠٨از بی کفايتی و صغرسن عبدالرازق ميرزا پسر الغ
بيگ عم بابر و اختالف بيگ ھا استفاده نموده و کابل را اشغال نموده بود ،ھنوز
موقعيت خويش را طوريکه بايد در کابل مستحکم نساخته بود که بابر عقب ديوار
ھای باالحصار پديدار شد .مقيم چاره ديگر نداشت جزء اينکه خويش را در
باالحصار محکم کند و به دفاع پردازد زيرا برادرش شاه بيگ در قندھار و پدرش
ذوالنون در ھرات بود و از اين دو نقطه دور دست کمکی به او رسيده نمی

توانست .چون »شيرکه« يکی از امرای او در حوالی بين چاريکار و گلبھار به
دست بابر اسير شده بود ،بيشتر معنويات او متزلزل شده و ناچار به دفاع پرداخت
تا شايد از بيرون حصار کمکی به وی رسد و اين کمک را بيشتر از طرف پدر و
برادر شيرکه انتظار داشت.
نقشه بابر در محاصره کابل عبارت از اين بود که با جمع ھمراھان سواره و پياده
به شھر نزديکتر شده ،برادرش جھانگير ميرزا را امر داد تا از جناح راست به
طرف »کوچه باغ« يعنی تنگی کورگاه پيشروی کند .معبر »کوچه باغ« که حاال
بنام دھمزنگ شھرت دارد در آن وقت ھموار نبود و پوزه ھای سنگی در کوه که
از طرفين رود خانه کابل فشرده بود ،سرباالئی داشت .برادر بابر جھانگير از
ھمين معبر گذشته از طرف غرب به طرف قلعه کابل پيش آمد و خودش قراريکه
در تزک خويش ميگويد " از طرف گورخانه قتلق قدم بر پای تپه ئی که بيشتر از
پشته است برآمد" چون گورخانه مذکور در شاه شھيد بود (٢٩)،واضح معلوم ميشود
که بابر از طرف شرق بر باالحصار حمله کرده است.
دسته اساسی ھمراھان او از نقاط مختلف ،مخصوصأ از پل قتلق قدم گذشته و ھمه
دسته جمعی سوار و پياده به طرف باالحصار يورش آوردند .عده محدودی که از
شھر بيرون در مقابل او برآمده بودند ،عقب نشستند و داخل حصار شدند.

دروازه چرمگران ،ارگ ،خاکريز ارگ قلعه،
چاه ھای خس پوش
تزک بابر اولين اثريست که در سال  ٩١٠ھجری قمری يعنی  ۴۶۵سال قبل ما را
به برخی از جزئيات باالحصار آشنا ميسازد .ھمانطور که در صفحات قبل ديديم،
 ١۴٢سال قبل از بابر ،امير حسين و تيمور لنگ ھم باالحصار را در محاصره
افگندند ولی متاسفانه مأخذ از دادن جزئيات در آن وقت ساکت بود .کلمه »قلعه«
البته در مأخذ اسالمی قرن چھار ھجری ھم آمده و از آن تذکر داديم .کلمه »ارگ«
بار اول جلب نظر ميکند .از دروازه ھای باالحصار ھم بار اول به يکی از آن ھا
بنام »دروازه چرمگران« بر ميخوريم» .خاکريز ارگ« ھم بار اول موضوع
خندق دور باالحصار را بميان می آورد» .چاھای خس پوش« جزء تعبيه ھای

جنگی است که مقيم ارغون و دفاع کنندگان حصار در نقشه ھای تدافعی خويش به
حفر آنھا اقدام کرده و قراريکه در ذيل ديده ميشود بعضی از امرای بابر در آن
سرنگون شدند .برای اينکه از اصل مأخذ بسيار حاشيه نرفته باشيم ،اينک آنچه
خود بابر در ين مورد نوشته از روی ترجمه بابر نامه موسوم به »تزک
بابری«) (٣٠نقل ميکنيم:
" ...در ان محل جوانان شوخی کرده تا دروازه چرمگران تاختند .اندک مردمی که
برامده بودند ،به جنگ ايستاده نتوانسته ،گريخته ،در ميان قلعه درآمدند .در
خاکريز ارگ در پھلوی بلندی از مردم کابل بسيار به تفرج برامده بودند .ھمينکه
گريختند گرد بسياری شد و از باالی بلندی افتادند .در ميان دروازه و پل بر باالی
پشته بلندی و از ميان راه زمين را کافته ،کوه ساخته ،خس پوش کرده بودند.
سلطان قلی چناق و بعضی جوانان در وقت تاختن افتادند .از طرف برانغار يک
دو جوانی با چندی که از ميان )کوچه باغ( برامده بودند ،يک دو شمشير با ھم
انداخته ،رد و بدل کردند .چون به جنگ فرمان نبود ،بھمين مقدار برگشتند .مردم
قلعه بسيار ترسيده ،دلگير آمدند .مقيم امرا را در ميان انداخته به بندگی آمدن و
کابل سپردن را اختيار نموده به توسط باقی بيگ چغانيانی امده ،مالزمت نموده ،ما
ھم در مقام عنايت و شفقت شده ،دغدغه و توھم را از خاطرش رفع کرديم .مقرر
شد که فردای آن با تمام نوکر و سوار و مال و مھمات خود برامده ،قلعه را
بسپارد .مردم که به خسرو شاه متعلق بودند ،مردمی بودند که به بی سری و دست
اندازی اموخته بودند .بجھت براوردن کوچ مقيم ،جھانگير ميرزا و ناصر ميرزا
امرای کالن و انچکيان را تعين کرديم که مقيم را با مردم که تعلق به مقيم اند ،با
مال و مھمات ايشان از کابل برارند و از برای مقيم در تيبه يورت مقرر کرديم.
صباح آن ميرزايان و امرا به دروازه رفته ،ھجوم و غوغای خاليق را بسيار ديده،
به من کس فرستادند که تا شما نيائيد ،اين مردم را کسی منع نمی تواند کرد .آخر
خود ساز شدم .چھار پنج کس را به تير زده يک دو کس را پاره فرمودم .غوغا
کردن پست شد .مقيم با متعلقان خود سالم و سالمت رفته در تيبه فرود آمدند .در
اواخر ماه ربيع االخر ﷲ تعالی )ج( بفضل و کرم خود کابل و غزنی و واليت
)(٣١
اورا بی جنگ و جدال ميسر و مسخر کرد"
دروازه چرمگران اولين دروازه باالحصار که در تزک بابری ذکر شده ،دروازه
ئی بوده در سمت مشرقی باالحصار و اين مطلب در جای ديگر در موقعی که
بابر از شھر کابل سخن ميراند ،واضح تثبيت ميشود .زيرا ميگويد" :شرقی
اوالنگ سياه سنگ است در ميان دروازه چرمگران و اين اوالنگ واسطه
گورخانه قتلق قدم است ".موقعيت سياه سنگ در حصص شرقی باالحصار واضح
است .دروازه چرمگران حتمأ ھمان دروازه شرقی باالحصار بوده که بعد ھا بنام

دروازه شاه شھيد شھرت يافته است .گورخانه قتلق قدم عبارت از گورستانی بوده
که بدور زيارت شاه شھيد افتاده است .پلی که در پارچه فوق الذکر تزک ذکر شده
پلی بوده که بعد ھا بنام )پل مستان( شھرت پيدا کرده است ،زيرا پيش روی
دروازه چرمگران يعنی دروازه شاه شھيد قرار داشت .خس پوشک ھائی که به
امر مقيم ساخته شده بود ،در زمين ھای سمت شرقی خارج باالحصار بين دروازه
و پل مذکور وقوع داشت و حين يورش ،بعضی از امرای بابری منجمله سلطان
قلی چناق در آن سرنگون گرديد) .کوچه باغ( را پيشتر شرح داديم ،زمين ھای
پيش روی دھمزنگ و معبر دھمزنگ که شکل کوچه دارد ،شامل آن بود.

روز ھای اخير ربيع االول سال  ٩١٠ھجری قمری
خروج مقيم ارغون از باالحصار و رفتن او به تيبه
فتح باالحصار به دست بابر
روزھای اخير ربيع االول سال  ٩١٠ھجری قمری است .نزديکی زمستان ھوای
کابل را سرد ساخته ولی باز ھم با برآمدن افتاب ھوا گرم ميشود .مقيم ارغون که
در  ٩٠٨از بی کفايتی و صغرسن عبدالرزاق ميرزا پسر الغ بيگ استفاده کرده و
باالحصار را با امارت کابل اشغال کرده است ،ھنوز دو سال را پوره نکرده و
وضعيت او متزلزل است .زيرا عبدالرزاق ميرزا در لغمان مترصد احراز مجدد
مقام و موقعيت خود است و مردم کابل و اطراف ھم او را ھنوز به درستی
نشناخته اند .مقيم انتظار داشت که کمکی از بيرون باالحصار و از دورتر ھا به او
خواھد رسيد و به بھانه مذاکرات چند روز حمله آخری بابر را به تعويق انداخت.
ولی بالخره اميد او به سنگ خورد و تسليم شد .در داخل و خارج باالحصار
ھياھو و غوغای بزرگی بلند است .غوغای داخل اضطراب انگيز است و از
بيقراری و تشويش و ترس جان مقيم ارغون و خانواده و امرا و طرفداران او که
در محاصره افتده اند ،حکايت ميکند .غوغای خارج معرف ھيجان و جوش حمله
و شوق گرفتن قلعه و ارگ است.
تعداد ھمراھان بابر که حين عبور از آمو دريا از دوصدوسه نفر تجاوز نمی کرد،
زياد شده چندين نفر از ھمراھان قديم و رفقای سابق او در شمال ھندوکش به او
پيوست شده اند .تسليم خسرو شاه و دسته معيتی او به اين تعداد افزوده است .اسير
شدن )شيرکه( در حوالی گلبھار و تسليم شدن جمعيت او رقم ديگری به ھمراھان
بابر افزوده است .مردم کابل برای سير و تماشا به تعداد زياد به دور ديوارھای

باالحصار گرد آمده اند .مقيم آماده برآمدن از باالحصار است و چون موافقه شده
است که با خانواده و ھمراھان و مال و اسباب خارج شود ،بار و بونه زياد در
داخل باالحصار ،عقب دروازه چرمگران جمع شده ولی دروازه ھنوز مسدود
است .در آغاز کار خود بابر شخصأ حاضر نشد که تسليم شدن حريف را ببيند.
چون ميدانست که نفر خسرو شاه که تازه تسليم شده اند به چور و چپاول عادت
دارند ،فلھذا از احتياط کار گرفته برادرانش جھانگير و ناصر ميرزا را تعيين نمود
تا حين خروج مقيم و تسليم دادن باالحصار ،خارج باشند و از وقوع پيش آمد ھای
ناگوار جلوگيری کنند .چنين ترتيب گرفته شده بود که مقيم و خانواده او را در
)تيبه( برده و موقتأ در آنجا نگھداری کنند .با اتخاذ ھمه ترتيبات الزمه چون موقع
موعود فرارسيد ،ھمھمه و غوغای عظيمی در پيرامون دروازه چرمگران بلند شد
و جھانگير ميرزا چون ديد که کار به آسانی سر براه نخواھد شد ،به خود بابر خبر
داد تا شخصأ حاضر شود .او قھرأ منجر به کشتن چھار ،پنج نفر گرديد .ھرج و
مرج ،جوش و خروش ،غوغای طرفين و ھنگامه سير بينان شھر آرام شد و
بالخره دروازه چرمگران باز شد .مقيم ارغون با متعلقانش بيرون برآمد .او را به
طرف تيبه بردند و بابر با ھمراھانش داخل باالحصار کابل گرديد.
چون در نگارش اين اثر ھميشه وقت بوقت نوشته ھای خويش را با گرفتن متون
زينت بخشيده ايم ،اينک اينجا چند سطر عالمه ابوالفضل عالمی را از جلد اول
)(٣٢
اکبر نامه اتخاذ ميکنيم:
" ...حضرت گيتی ستانی فردوس مکانی تنسيق واليت بدخشان فرموده متوجه
کابل شدند و دران وقت محمد مقيم پسر ذوالنون ارغون کابل را از عبدالرزاق
ميرزا ابن الغ بيگ ميرزا ابن سلطان ابوسعيد ميرزا که عم زاده حضرت گيتی
ستانی فردوس مکانی ميشد گرفته بود .طنطنه نھضت رايت اقبال شنيده متحصن
شد و بعد از چند روز امان خواسته با مال و اسباب به قندھار پيش برادر خود شاه
بيگ رخصت يافت و کابل در اواخر ربيع االول سنه  ٩١٠بدست اوليای دولت ابد
پيوند درآمد".
دختر بابر ،گلبدن بيگم در رساله کوچک و بسيار موجز و دلچسپ خود چنين
)(٣٣
ميگويد:
"در ان وقت تحکم کابل محمد مقيم پسر ذوالنون ارغون که پدر کالن ناھيد بيگم
بود ،داشت ،کابل را بعد از وفات الغ بيگ ميرزا از غبدالرزاق ميرزا گرفته و ان
عبدالرزاق مذکور عموزاده پادشاه بود .پادشاه به دولت کابل آمدند  ،دوسه روز
قلعگی شد و از چند روز بعھد و قول کابل را به بندگان حضرت پادشاه سپرده با

مال و اسباب خود به قندھار پيش پدر خود رفت و فتح کابل در اواخر ماه ربيع
الثانی  ٩١٠بوده"

کابل از نظر بابر ،قلعه کابل ،قلعه شاه کابل
تنگی انورين ،تنگی ده يعقوب ،جوی ويس اتکه
بابر ھمان طور که مرد شمشير است ،صاحب قلم ھم ميباشد .اين شھزاده آواره و
فاتح تھی دست را مرد متفکر ،شاعر با قريحه و نويسنده توانا ھم ميتوان خواند.
چند صفحه مختصری که راجع به کابل و موقعيت جغرافيائی و تجارتی آن نوشته،
فکر کنجکاو و نظر بصير او را معرفی ميکند .اين پارچه تزک بابری اولين متـنی
است که در حدود  ۴۶۴سال قبل معلومات قيمتداری راجع به باالحصار کابل،
نفس شھر و گرد و نواح آن ميدھد و بار اول يک سلسله نام جاھائی را متذکر
ميشود که در مأخذ بعدتر تکرار آمده و تا امروز اکثر آن از بـين نرفته است.
)(٣۴
اينک اصل متن:

گلکنه ،کول کالن ،چشمه خواجه شمو،
چشمه خواجه خضر ،چشمه خواجه روشنائی
خواجه عبدالصمد ،گشتگاه مردم کابل
عقابين ارگ کابل ،سيه سنگ ،سونگ قرغان
اوالنگ چاالک ،اوالنگ کمری ،اوالنگ ديورن
اوالنگ تيبه ،اوالنگ کوش نادر ،باد پروان
کابل تجارت خانه ،ميوه ھای کابل ،ھندوکش
ھفت راه ،خاواک ،طول ،بازارک ،سراب ،بارندی
پروان ،ھفت بچه ،خنجان ،کوتل قبچاق
سرخاب ،اندراب ،شبرتو

"کابل از اقليم چھارم است ،در ميان معموره واقع شده است ،شرقی لـمغانات و
پرشاور و ھشنغر و بعضی از واليات ھند است ،غربی او کھستانھا است که کرنو
و غوودران کھستان است ،شمالی او واليت قندوز و اندراب است ،کوه ھندوکش
در ميان است ،جنوبی او فرمل و نغر و بنو و افغانستان است .مختصر واليت
است ،طوالنی افتاده ،طول او از مشرق بطرف مغرب ،اطراف و جوانب او تمام
کوه است .قلعه او به کوه پيوست است ،در ميان غرب و جنوب غرب قلعه يک
پارچه کوه خورديست ،در قلعه آن کوه چون شاه کابل عمارت کرده بود ،اين کوه
را شاه کابل ميگويند .ابتدای اين کوه از تنگی انورين است تا تنگی ده يعقوب تمام
ميشود .گرداگرد او يک فرسنگ بوده باشد .در دامنه اين کوه تمام باغات است .در
زمان عم من الغ بيگ ،ميرزا ويس اتکه در در دامنه اين کوه يک جوی برآورد.
باغاتی که درين دامنه است ،تمام با اين جوی معمور است .پايان آب گلکنه نام
محله ايست خلوت گوشه ھاست ،بسيار لوندی آنجا کرده شده بود .بطريق مطايبه
اين بـيت خواجه حافظ را تفسير داده خوانده ميشد":
" ای خوش آنوقت که بی پا و سر ايامی چند
ساکن گلکــنه بوديم به بد نامی چنـد"
"در جانب جنوب قلعه و شرقی شاه کابل يک کول کالنی افتاده ،گرداگرد او بـيک
ميل شرعی نزديک ميشود و از شاه کابل به کابل رويه سه چشمه خورد برآمده،
دوی از آن در نواحی گلکنه است .بر سر يک چشمه خواجه شمو نام مزاريست و
در چشمه ديگر قدمگاه خواجه خضر است .اين دو گشتگاه مردم کابل است .يک
چشمه ديگر روبروی خواجه عبدالصمد است ،خواجه روشنائی ميگويند .از شاه
کابل يک بـينی گاھی جدا شده آمده ،عقابين ميگويند .از اينھا جدا يک کوه خوردی
افتاده ،ارگ کابل برباالی اين کوه است".
" قلعه) (٣۵طرف شمال ارگ است .اين ارگ غريب مرتفع و خوش ھوا جای واقع
شده بر يک کول کالن و سه اوالنگ ديگر که سيه سنگ ،سوگ قورغان و چاالک
باشد ،مشرف است و تمام اينھا زير پايند اوالنگ ھا در محل) (٣۶سبزی بسيار
خوب مينمايد .در بھار باد شمال ھرگز کم نيست ،باد پروان ميگويند .در ارگ
بطرف شمال او خانه ھای دريچه دار بسيار خوش ھوا است .مال محمد طالب
معمائی در تعريف کابل يک بيت باسم بديع الزمان ميرزا بسته ميخواند":

"بخور در ارگ کابل می بگردان کاسه پی در پی

که ھم کوه است و ھم دريا و ھم شھر است و ھم صحرا"

"ھندوستانی غير ھندوستان را خراسان ميگويد چنانچه عرب غير عرب را عجم
ميگويد .در ميان ھندوستان و خراسان براه خشکی دو بندر است ،يکی کابل و
يکی قندھار .از فرغانه و ترکستان و سمرقند و بخارا و بلخ و حصار و بدخشان
کاروان به کابل می آيد و از خراسان به قندھار می آيد .در ميان خراسان و
ھندوستان واسطه اين واليت است .سوداگران اگر به خطا و روم روند نھايت
ھمين قدر سود بتوانند کرد .ھر سال ھفت ،ھشت ھزار اسپ بکابل می آيد .از
جانب ھندوستان ھم پانزده ،بيست ھزار خانه وار) (٣٧کاروان می آيد .متاع
ھندوستان برده و رخت سفيد و قند و نبات و شکر و عقاقير می آرند .بسياری از
سوداگران باشند که به ده سی و ده چھل راضی نباشند .متاع خراسان و عراق و
روم و چين در کابل يافت ميشود .ھندوستان خود بندر اوست ،گرم سير و سرد
سير ھم نزديک است .از کابل در يک روز آنچنان جای ميتوان رفت که ھرگز
برف از آنجا بر طرف نميشود مگر احيانأ تا آنچنان تابستان نيايد که برف نماند.
ميوه ھای گرم سير و سرد سير در توابع کابل بسيار است و نزديک است ،ھوايش
بسيار لطيف است .مثل کابل جای با ھوا معلوم نيست جای ديگر باشد .در تابستان
شب ھا بی پوستين خواب نمی توان کرد .در زمستان اگر چه برف بسيار می افتد
اما سردی او مفرط نيست .سمرقند و تبريز اگر به خوش ھوائی مشھور اند اما
سردی آنھا مفرط است .از ميوه ھای سرد سير در کابل و مواضع کابل انگور و
انار و سيب و زردالو و بھی و امرد و شفتالو و آلوبالو و بادام و چارمغز بسيار
است .من نھال آلوبالو آورده ،کاراندم .آلوبالوھای خوب شد و ھنوز در ترقی بود
و ميوه ھای گرم سير مثل نارنج و ترنج و املوک و نيشکر از لـمغانات می آرند.
نيشکر را من آورده کاراندم .جلغوزه را از نجراو می آرند ،بسيار می آيد ،در
رواج کابل ھم خوب می شود .شھد خانه ھا ھم دارد ،بغير کوھستان غربی از
طرف ديگر عسل نمی آيد .بھی و آلوی او ھم خوب ميباشد .بادرنگش ھم خوب
است .يکنوع انگور ميشود که آب انگور ميگويند ،خيلی خوب انگور است .شراب
ھای مست ھم ميشود و شراب دامن کوه خواجه خان سعيد به تندی مشھور است.
اگر چه حاال از روی تقليد تعريف کرده ميشود".
"لذت می مست داند ھوشياران را چه حظ"
"زراعت او خوب نمی شود .زراعت خوبش چھار دی و پنج دی است .خربزه او
ھم خوب نمی شود .اگر تخم خراسان باشد فی الجمله بد نميشود .در اطراف او
چھار اوالنگ خوب واقع شده ،طرف شمال شرق اوالنگ سونگ قرغان است بر

کابل دو کروه بوده باشد ،اوالنگ خوب است .کاه او به اسپ سزاوار است ،کمی
مگس دارد .طرف شمال غرب اوالنگ چاالک است ،قريب يک کروه از کابل
بوده باشد .اوالنگ فراخی است اما در گرما مگس او اسپ را تشويش ميدھد.
غربی او اوالنگ ديورن است ،اگر چه آنجا دو اوالنگ است ،يکی اوالنگ تيـبه،
اوالنگ )کوش نادر( و به اين حساب پنج اوالنگ در کابل ميباشد .ھر دو اوالنگ
از کابل يک فرسخ شرعی باشد ،مختصر اوالنگ ھا است اما کاه او به اسپ
بسيار سزاوار است .مگس در او نمی باشد .در اوالنگ ھای کابل برابر اين ھا
اوالنگ نمی باشد .شرقی اوالنگ سياه سنگ است .در ميان دروازه چرمگران و
اين اوالنگ واسطه گورخانه قتلق قدم است .چون در بھار مگس او بسيار ميشود،
اين اوالنگ را کم نگاھداشت ميکنند .به اين اوالنگ پيوست ،اوالنگ کمری است.
به اين اعتبار در گرد کابل شش اوالنگ ميشود اما چھار اوالنگ مشھور است.
واليت کابل مضبوط واليتيست ،زود در آمدن غنيم در ين واليت مشکل است .در
ميان کابل و بدخشان و بلخ و قندوز واسطه کوه ھندوکش افتاده .از ين کوه ھفت
راه می برايد ،سه راه در پنجشيرات ،بلند تر کوتل خاواک است ،از اين پايان تر
طول ،از ان پايان تر بازارک .بھترين اين سه کوتل طول است اما راھش اندک
درازتر است .غالبأ از ھمين جھت طول ميگويند .راست ترين کوتل ھا بازارک
است .از راه طول و بازارک در سراب فرود می آيند .مردم سراب چون در
موضع بارندی) (٣٨دره تمام ميشود ،کوتل بارندی ميگويند .يک ديگر راه
پروانست در ميان کوه کالن و پروان ھفت کوتل ديگر است .ھفت بچه) (٣٩ميگويند
از طرف اندراب دو راه آمده در پايان کوتل کالن يکی شده از راه ھفت پنج به
پروان می آيند .بسيار پر مشقت راه است ،سر راه ديگر از غوربند است .براه
پروان نزديک تر راه کوتل )ينگی يولـی( است به )واليان( و )خنجان( فرود می
آيد .راه ديگر کوتل قبچاق است و جائی که سرخاب و اندراب يکجا ميشود،
ميرسد .راه خوبی است .راه ديگر کوتل )شبرتو( است ،در تابستان وقت کالنی
آبھا از ين کوتل فرود آمده براه باميان و سايقان ميروند و در زمستان براه آب دره
ميروند .در زمستان تا چھار ،پنج ماه جميع راه ھا بسته ميشود .از راه شبرتو از
اين کوتل گذشته براه آب دره ميروند .در بھار وقت کالنی آبھا از اين راه گذشتن
مثل زمستان سخت است زيرا بواسطه سيالبی شدن آب ھا عبور از آن غير ممکن
ميشود .بنا برين راه عبور سخت ميشود و بايد از کوه ھا گذشت و گذشتن از کوه
ھا ھم سخت و فقط سه يا چھار ماه در خزان که برف ھا آب ميشود و رود خانه ھا
می نشيند ،عبور و مرور ميشود .دزدان کافر از کوه ھا و تنگی ھا برامده اين دره
را ميگيرند".

موقعيت باالحصار کابل و برخی از
مميزات عمرانی و جغرافيائی
پارچه ئی که باال از ترجمه فارسی تزک بابری اقتباس کرديم ،برای معرفی کابل
منحيث شھر و واليت خيلی دلچسپ و مھم است .نظر به موضوع مخصوص اين
کتاب يعنی باالحصار در متن فوق يک سلسله معلومات مختصری ھست که با
تمام اختصار نظر به قدامت خود مغتنم و مفيد ميباشد .و در خور آنست که
خصوصی تر از ان صحبت شود .اينک نقاطی را که به شناسايی باالحصار و
موقعيت جغرافيائی آن کمک ميکند با کمک متن فوق و در حدود معلومات
مندرجه آن ذکر ميکنم:

قلعه
تزک ميگويد" :قلعه او به کوه پيوست است" ، ".قلعه طرف شمال ارگ است".
چون بابر "قلعه" و "ارگ" را از ھم سوا کرده و موقعيت ھر کدام را تصريح
نموده ،از نوشته ھای او واضح معلوم ميشود که مقصد از قلعه آن حصه حصار
است که دورادور خود بار و بروج و ديوارھا و خندق داشته و به طرف شمال
ارگ منبسط بوده است .بعبارت ديگر قلعه نفس شھر باالحصار را در بر ميگرفت
و مانند شھر ھای قرون وسطی دورادور خود حصار و استحکام داشت .عيان و
بزرگان و يک حصه اھالی در محله ھای مختلف آن زندگانی ميکردندو چون
دامنه آن نسبتأ فراخ بود ،ارگ در حاشيه جنوبی آن روی تپه قرار داشت .گوشه
ديگر آن به کوه يعنی در حصه شرقی شير دروازه به دامنه ھای جنوبی آن پيوست
بود.

شاه کابل
بابر در تزک خود تسميه ترکيبی "شاه کابل" را بحيث نام برای رشته کوھی

استعمال کرده که امروز يک حصه آن را "شيردروازه" و حصه ديگر آنرا "کوه
زنبورک" يا "شاخ برنتی" ميگوئيم.
در تزک چنين آمده" :در ميان غرب و جنوب قلعه يک پارچه کوه خورديست ،در
قله آن کوه چون شاه کابل عمارت کرده بود ،اين کوه را "شاه کابل" ميگويند.
ابتدای اين کوه از تنگی انورين است تا تنگی ده يعقوب تمام ميشود .گرداگرد او
يک ميل بوده باشد .در دامنه اين کوه تمام باغات است .در زمان عم من الغ بيگ،
ميرزا ويس اتکه در دامنه اين کوه يک جوی برآورد .باغاتی که درين دامنه است،
تمام با ين جوی معمور است".
در بابر نامه موسوم به تزک بابری که توسط خان خانان به فارسی ترجمه و از
طرف ميرزا محمد ملک الکتاب چاپ شده است ،يک اشتباه صريح در چاپ بعمل
آمده و در چندين جای" ،شاه کابل" که نام کوه است" ،شھر کابل" ضبط شده و اين
اشتباه معنی اصلی متن را از نظر جغرافيا و تعيين موقعيت بسی جاھا بکلـی بر
ھم ميزند .خوشبختانه در ترجمه انگليسی مراعات اين امر شده و تسميه شاه کابل
را بحيث نام کوه صحيح و درست استعمال کرده اند.
بابر آغاز و انجام کوه شاه کابل را داده است .ابتدای آنرا "تنگی انورين" و انتھای
آنرا "تنگی ده يعقوب" خوانده است .اسم و موقعيت ده يعقوب روشن است و
عبارت از تنگی ئی است که بعد از محلـی موسوم به سنگ نوشته ،رودخانه لوگر
از آن گذشته و وارد جلگه کمری ميشود .در ضبط تنگی انورين مشتبه ھستم .در
متن ترجمه انگليسی تزک اسم مذکور بشکل "ديورن" ضبط شده است .نميدانم
کدامش صحيح باشد .تعيين موقعيت آن ھم خالـی از اشکال نيست که آيا عبارت از
تنگی کوره گاه ميباشد يا تنگی نزديک گلباغ و ريشخور )تنگـی سيدان( .شايد
تنگی للندر باشد ،اما تنگی مذکور دور واقع شده و رشته کوه شاخ برنـتی بدان
تماسی ندارد.
جوئی که ويس اتکه در زمان الغ بيگ در دامنه اين کوه کنده است ،تا حال موجود
است و از حوالی گلباغ تا باالحصار خط جريان آن معلوم است و ھنوز ھم به
باالحصار آب ميرساند.

سه چشمه ،گلکنه

تزک ميگويد" :از شاه کابل به کابل رويه سه چشمه خورد برامده  ،دوی از ان در
نواحی گلکنه است .بر سر يک چشمه خواجه شمو نام مزاريست و در چشمه ديگر
قدمگاه خواجه خضر است .اين دو گشتگاه مردم کابل است .يک چشمه ديگر رو
بروی خواجه عبدالصمد است ،خواجه روشنائی گويند".
"چشمه خضر و موقعيت آن بر ھمه معلوم است .چشمه خواجه شمو و موقعيت آن
در اين اواخر در نظر ھا مغشوش شده است .زيارت خواجه شمو درست در جوار
مرقد حضرت تميم عليه السالم واقع بود و آنرا مزار "خواجه شمس" يا "مزار
شمس" ميگفتند .حتی قولـی باالی مزار واقع است و از گرده آن راھی بطرف
ويسل آباد رفته ،امروز بنام "قبر نداف" شھرت دارد .تا صد و صدوپنجاه سال قبل
بنام " قول شمس" ياد ميشد .پس چشمه و مزار خواجه شمو در جوار قريب مرقد
حضرت تميم قرار داشت و چشمه شمو يا چشمه شمس که متصل به مزار
حضرت تميم بطرف جنوب واقع بود تا سی سال قبل بسيار آب ميداد و از ان برای
آبياری کار ميگرفتند .اراضی بين چشمه خضر و چشمه شمو گردشگاه اھالـی
کابل بود .چون مقصد از خواجه عبدالصمد زيارت عاشقان عارفان ميباشد،
موقعيت چشمه خواجه روشنائی در پايان خواجه صفای حاليه واضح و روشن
است ،و به اين ترتيب سه چشمه فوق الذکر متقابلتا ً در دامنه ھای شمالـی و مشرق
کوه شاه کابل در دو جناح باالحصار وقوع داشت.
گلکنه قرار تعريف بابر محلـی بود که دو چشمه از چشمه ھای سه گانه )چشمه
خواجه خضر و چشمه خواجه شمو( در ان نواحی واقع شده بود .پس قرار دادن آن
در محله خرابات فعلـی اشتباه است.
در سال ھای بعد بابر بين "گلکنه" و "کوه" باغی ساخته بود که خود از آن در
تزک خود صحبت ميکند.

عقابـين
تزک ميگويد" :از شاه کابل يک بـينی گاھی جدا شده آمده عقابـين ميگويند".
عقابـين در عصر بابر و در عصر احفاد او معروف بود .شيخ ابوالفضل عالمی

در جلد اول اکبرنامه) (۴٠ميگويد" :عقابـين بر قلعه کابل مشرف است ".عقابـين
يکی از برجستگی ھای مخروطی شکل کوه شيردروازه است که فراز قلعه يعنی
شھر مستحکم باالحصار واقع بود .در دوره ھای تازه تر که در موقعش خواھيم
ديد ،اين برجستگی در اثر شکل مدور و بلند خود به کاله فرنگی شھرت يافت و
چون ديوار قديم روی کوه در اينجا شکل دايره ئی بخود گرفته است ،گفته ميتوانيم
که آباد کنندگان ديوار قديمه از وضع برجسته طبيعی استفاده کرده و برجی جسيم
در اينجا اعمار نموده اند.

ارگ
در تزک بابری چنين آمده" :ارگ کابل بر باالی اين کوه است ،قلعه بطرف شمال
ارگ است ،اين ارگ غريب مرتفع و خوش ھوا جای واقع شده بدين کول کالن سه
اوالنگ ديگر سيه سنگ و سونگ قرغان و چاالک باشد مشرف است و تمام اينھا
زير پايند در ارگ بطرف شمال او خانه ھای دريچه دار بسيار خوش ھوا ست".
طوريکه مالحظه ميشود بابر "ارگ" و "قلعه" يعنی باالحصار و شھر مستحکم
کابل را از ھم سوا کرده قلعه بطرف شمال ارگ و ارگ بطرف جنوب قلعه باالی
شرقی ترين پوزه کوه شاه کابل يا شير دروازه واقع بود .اين پوزه را بريدگی
طبيعی از رشته کوه مذکور مجزی کرده و شکل تپه ئی سنگالخ بخود گرفته اين
ارگ مقدم بر زمان بابر و حين ورود او به کابل خانه ھائی داشته که دريچه ھای
آن رخ بطرف شمال کشيده شده بود و به ارتفاعی که داشت ھميشه نسيم فرح بخش
و خنک در آن ميوزيد .در پای ارگ رخ بطرف شمال سواد شھر انبساط داشت و
بطرف جنوب شرق کول آب مانند دريائی در نظر جلوه ميکرد و دورتر اوالنگ
ھا صحرائی تشکيل ميداد که منتھی به جدار کوه ھا ميشد .مال محمد طالب معمائی
که از روزنه نگاه شھزاده عياشی چون بديع الزمان ميرزا پسر سلطان حسين
بايقرا بدين چشم انداز زيبا نگاه کرده و در مجالس نشاط باالخانه ھای ارگ کيف
ھا نموده به يک بـيت خود تمام زيبائی ھای طبيعی کابل و تمام کوايف عيش و
نوش ارگ باالحصار را طوری مجسم و منقش کرده که ھيکل تراش ھر قدر ھم
چيره دست باشد ،از ادای آن عاجز است.
بخور در ارگ کابل می ،بگردان کاسه پی در پی
که ھم کوه است و ھم دريا و ھم شھر است و ھم صحرا

کول
بابر ميگويد" :در جانب جنوب قلعه و شرقی شاه کابل يک کول کالنی افتاده،
گرداگرد او به يک ميل شرعی نزديک ميشود ".اين کول به اصطالح امروز بنام
"چمن قلعه حشمت خان" ياد ميشود و يکی از شکارگاه ھای سلطنتی است.
رودخانه لوگر که از تنگی ده يعقوب عبور ميکند به اين کول آب ميرسانيد و
ميرساند و از پای پشته باالحصار و دامنه شرقی شاه کابل که اينجا عبارت از
گوشه شرقی شير دروازه يعنی کوه تخت شاه باشد تا نزديکی ھای بـينی حصار
انبساط داشت .طوری که در باال گفتيم دريائی در پای ديوار ھای ارگ تشکيل
ميداد که دامن آن در افق جنوب شرقی تا فاصله ھای دور افتاده يی به نظر
ميخورد .در بعضی سالھا که آب خيزی زياد ميشد ،آب کول مذکور خيلـی زياد
ميشد .بابر به غرض تفريح و شايد شکار در کول مذکور گاه گاه کشتی رانی
ميکرد ،چنانچه يک وقت حين مراجعت از غزنی از راه سجاوند )لوگر( چون به
ده يعقوب رسيد ،آب لوگر به اندازه ئی زياد شده بود که محل عبور در تنگی ده
يعقوب نبود .نا گفته نماند که بابر رود لوگر را به نام "آب ده يعقوب" خوانده و
مينويسد" :چنانچه آب ده يعقوب گذر يافت ميشد ،من کشتی که در کول ساخته
بودم ،آورده در روبروی بگرامی در آب ده يعقوب انداختم و مردم به کشتی
ميگذشتند .از اين جھت از کوتل سجاوند گذشته و به کرويه آمده از بگرامی به
کشتی از آب گذشته در ماه ذيحجه به کابل آمديم .خالصه کول کالن مذکور در پای
ديوار ھای قلعه باالحصار آب زياد داشت و به حيث يک درياچه مردم از ديدن آن
کيف ميکردند".

شش اوالنگ کابل
بابر در اطراف قلعه و ارگ کابل شش اوالنگ يا جلگه ھای سبز و حاصل خيز
را اسم ميبرد که سه اوالنگ "سيه سنگ" " ،سونک قورغان" و "چاالک" متصل
سواد شھر و سه اوالنگ ديگر "کمری"" ،تيبه" و "کوش نادر" را دورتر قرار
ميدھد .اوالنگ سيه سنگ يا سياه سنگ تا امروز به ھمان نام سابق خود موجود
است و تا رشته تپه ھای خاکی که حد فاصل بگرامی ميباشد منبسط است .اوالنگ
" سونک قورغان" قرار تزک بابری ميان شمال و شرق کابل افتاده و فاصله آن

از شھر دو کروه بوده ،اسم اين اوالنگ ازبـين رفته و موقعيت آن زنده بانان ،يکه
توت ،تره خيل و ده سبز را در برميگرفت.
اوالنگ چاالک از خواجه رواش بـطرف ده کيپک و باغ باال گفته شامل شيرپور و
چمن وزير آباد ،شھر نو و ارگ تا کناره ھای رود خانه کابل منبسط بود.
اوالنگ کمری ھم معلوم است زيرا اقأل با نام کمری که تا حال موجود است ھر
کس فھميده ميتواند که اوالنگ مذکور در کجا افتاده بود .در تزک دو اوالنگ
ديگر يعنی "تيبه" و "کوش نادر" که با يک نام ديگر اوالنگ "ديورين" ھم ياد
شده که در ضبط آن در ميان نسخ اختالف نظر بسيار است .زيرا به صور مختلف
"انورين"" ،ديورتن" و "ديورين" ھم قيد کرده اند.
عالوه برين يک تنگـی ھم به اين نام ياد ميشد چنانچه تزک بابری ابتدأ کوه شاه
کابل )يعنی شيردروازه و کوه تخت شاه( را به اين تنگی نسبت داده است .بھر حال
اينقدر فھميده ميتوانيم که اوالنگ مذکور که مشتمل بر دو حصه جداگانه بوده ،دند
چھاردھی را به مفھوم وسيع کلمه در بر ميگرفت .چون موقعيت تيـبه که امروز
آنرا " داراالمان" گويند معلوم است ،ميتوان "کوش نادر" را در مقابل آن در
حصص جنوب غربی حوزه چھاردھی قرارداد.

اھالـی کابل
بابر راجع به باشندگان کابل و اقوام مختلفی که در آن عصر در شھر و مضافات و
واليت آن زندگانی داشتند ،پاره معلومات مختصر ولـی دلچسپ داده است که ذکر
آن خالـی از دلچسپی نيست .مشاراليه ميگويد:
"اقوام مختلف در واليت کابل بسيار است .در جلگه ھا و ميدان ھا اتراک ،ايماق و
اعراب اند .در شھر و بعضی ديھا تاجکانند و در بعضی مواضع ديگر و واليات
از پشهئی و پرانچه و تاجيک و ترکی و افغانان اند .يازده يا دوازده لفظ در کابل
تلفظ ميکنند :عربی و فارسی و ترکی و ھندی و افغانی و پشه ئی و پراچی و
گبری و برکی و لغمانی .اين مقدار از اقوام مختلف و الفاظ متغاير معلوم نيست که
در ھيچ واليتی بوده باشد"...
نوشته ھای بابر تابلوئی است که اوضاع چھارونيم قرن قبل را ترسيم ميکند .اگر

شھر کابل در دايره کوچک مضافات و در چوکات وسيع واليت خود در نظر
گرفته شود چنانچه بابر آنرا گرفته است ،حقايق نوشته ھای او بخوبی روشن
ميشود .اقوام مختلف موجود بود و زبان ھای مختلف در ين واليت حرف زده
ميشد و حرف زده ميشود که تاثير آن در شھر در عصر بابر به شدت محسوس
ميشد .پشه ئی ،پراچی ،برکی )مقصد از آن اورمری است( و لغمانی )مقصد از
آن ديگانی است( در شمال ،جنوب و شرق واليت کابل در دره شتل ،سنجن،
درنامه ،بولغين ،لغمان و برکی برک لوگر از بـين نرفته است .چون کابل در
عصر بابر مرکز بزرگ تجارتی ھند ،ايران و ماوراالنھر محسوب ميشد ،با رفت
و آمد کاروان ھا لھجه ھای ديگری ھم در بازار در ميان مردم شنيده ميشد.

زلـزله شديد سال  ٩١١در کابل
سی و سه تکان در يک روز
ھمـوار شدن فصيل ھای قديمه ،ترميم شکست وريخت قلعه ويران شدن خانه ھای
تعبييه در آغاز سال  ٩١١ھجری قمری که مصادف به اوآخر سال اول ورود بابر
به کابل ميباشد ،زلـزله شديدی در کابل و مضافات آن واقع شد که تکان ھای آن به
شدت در پغمان و بـيگ توت و نقاط دور دست سمت شمالـی تا استرغچ وغيره
محسوس گرديد .در اثر اين زلـزله بسيار شديد که حدوث آن به حيث يک واقعه
مھم تاريخی در عصر بابر تلقی شده است ،به فصيل ھای قلعه باالحصار و ارگ
و حتی ديوار ھای باالی کوه خساره ھای زياد رسيد و بسيار خانه ھای مردم
ھموار شد .تزک بابری در باب اين زلـزله معروف چنين مينويسد:
" ...در ين اثنا آنچنان زلـزله شد که فصيل ھای قلعه و باالی کوه در شھر و
مواضع اکثر خانه ھا ھموار شده مردم در ته خانه و بام مانده مردند .خانه ھای
مواضع لـمعان)) (۴١پغمان( تمام افتاده ھفتاد ھشتاد کدخدای با سامان تمام در ته
خانه ھا مانده مردند در ميان لـمعان و بيگ توت يک پارچه زمينی که عرض او
يک کته باش انداز او بوده باشد پريده يک تير انداز پايان رفت از جای آن جای
پريده چشمه ھا پيدا شد .از استرغچ بميدان تخمينأ ھفت فرسنگ بوده باشد زمين
اين چنين شگافته شده بود که بعضی از طرف او برابر فيلـی بلند شده و بعضی
اطراف او از فيل پست در زمين شگافته بعضی جاھا کسی نميتوانست درآمد در
زمان زلـزله شدن از سر جميع کو ھا گرد ھا برخاست .نورﷲ تنبورچی پيش من
ساز می نواخت يک ساز ديگر ھم بود ھمان زمان ھر دو ساز را بدستھای خود

گرفت آنچنان بی اختيار شد که ساز ھا بيکديگر زده شدند جھنگير ميرزا در تيبه
بر باالی يک ايوان باال خانه عمارتی بود که الغ بيگ ميرزا انداخته بود به مجرد
زلزله شدن خود را انداخت اسيبی رسيد .از نزديکان جھانگير ميرزا يک کسی در
ھمين باال خانه بام باال خانه باالی او افتاده است خدا نگاه داشت به ھيچ جای او
آزاری نرسيد .خانه ھای تيبه اکثر ھموار شد ھمان روز سی و سه مرتبه زمين
جنبيد تا يکماه ھر شب و روز يک مرتبه دو مرتبه زمين می جنبيد و شکست و
ريخت برج و باره قلعه را به امر او سپاھيان فرموده شد که اصالح و مرمت
بکنند در بيست روز يک ماه بحد و اھتمام شکسته و ريخته قلعه را تمام ساختند بر
)(۴٢
خيزانيده شد".
عالمه ابو الفضل عالمی در جلد اول اکبر نامه در باب اين زلزله عين مطالب
)(۴٣
فوق را در عبارت موجزتر چنين آورده است:
"مبادی اين سال زلزله عظيم در حدود کابل واقع شد فصيل ھای قلعه و اکثر
منازل باالحصار و شھر افتاد و خانه ھای موضع بـيمغان )بمغان( تمام از ھم
ريخت و سی و سه مرتبه در يک روز زمين جنبيد تا يکماه شب و روز يک و دو
مرتبه زمين در تزلزل بود و اساس عمر بسياری از مردم فروريخت در ميان
بيمغان و بـيگ توت پارچه زمين که عرض او يک کته باش انداز باشد بريده يک
تير انداز از پايان رفت و از جای بريده چشمه ھا پيدا شد و از استرغچ تا ميدان
که قريب شش فرسنگ بوده باشد زمين آنچنان شکافت که بعضی از اطراف او
برابر فيل بلـند شده بود و در آغاز زلزله از سر کوھا گردبادھا برخاست و در
ھمين سال در ھندوستان نيز زلزله عظيم عام شد".
به اساس نوشته ھای خود بابر زلـزله سال  ٩١١زلـزله بسيار مخوف و دھشتناک
بود .سی و سه تکان در يک روز خود نشان ميدھد که شدت آن به کدام اندازه بوده
است .در ين روز بابر در ارگ باالحصار مجلس انس خصوصی داشت و نورﷲ
تنبورچی مصروف نواختن موسيقی بود .کدام آله موسيقی ديگر ھم حاضر بود که
دفعتأ زمين به لـرزه درآمد و موسيقی نواز معروف تنبور و آله ديگر موسيقی ھر
دو را به دو دست گرفته و چنان سراسيمه شد که که ادوات موسيقی بھم خورده و
از سر افتاد .در ھمين روز برادر بابر جھانگير در تيـبه که بعد ھا به " افشار
تيـبه" معروف شد در يکی از برنده ھای عمارتی که الغ بيگ ساخته بود ايستاده
بود و ناگھان خود را به پايان افگند و آسيبی به او نرسيد ولی خانه ھای تيبه
خساره زياد برداشت و اکثر آن ھا ويران شد .آنچه مربوط به باالحصار قابل دقت
است ،خرابی ھايی است که در فصيل قلعه و ديوار ھای آن پديد آمد .حتی به
ديوار ھای ارگ و باالی کوه ھا ھم خساره وارد شد .ميزان خسارات را از ين

ميتوان تخمين کرد که در مدت  ٢٠روز يا يکماه امرا و سپاھيان به مرمت کاری
ھای الزمه موفق شدند و اين اولين مرمت کاری ديوارھای بروج قلعه باالحصار
است که يک متن تاريخی بدان اشاره کرده است .چاک شدن زمين پغمان و بـيک
توت و بـين استرغچ و ميدان  ،برامدن چشمه ھای جديد از چاک زمين و برخاستن
گرد باد از باالی کوھای کابل ھر کدام بجای خود مراتب شدت زلـزله مذکور را
ثابت ميسازد.
اين زلـزله در اتخاذ پاره تصميمات بابر ھم بی تائثير نماند ،چنانچه لشکر کشی
ھای خويش را بطرف قالت و قندھار مدتی به تأخير افگند.
قندھار و قالت در ين وقت ھا بدست ارغونی ھا بود .شاه بـيگ ارغون پسر
ذوالنون ارغون در قندھار بود و برادرش مقيم ارغون که کابل را به بابر تسليم
داد و مدتی در تيبه توقف داشت و به اجازه و موافقت بابر نزد برادرش رفت،
قلعه قالت را مستحکم کرده بود .خالصه بابر بعد از اينکه با برادرش جھانگير و
باقی چخانيانی و ساير بيگ ھا مشوره کرد ،جانب قالت لشکر کشيد" .فرخ
ارغون" و "قرابولوت" نوکران مقيم ارغون شمشير ھای خود را در گردن ھای
خويش آويخته تسليم شدند و عفو خواستند .بدين ترتيب قالت تسليم شد و بابر در
عالقه ھای جنوبی تر به نواحی "االناغ" و "سواسنگ" که به جنوب شرق قالت
غلزائی افتاده لشکر کشيد و به کابل مراجعت کرده خودش مستقيمأ به ارگ
باالحصار آمد و خيمه و خرگاه و اسپ ھای خويش را به چارباغ کابل گذاشت.

تھديد شيبانی ،دعوت و وفات سلطان حسين ميرزا
بابر و شھزادگان تيموری
شکوه ھرات و ستارگان دنيای علم ،ادب و ھنر عصر
تيموری
رسيدن بابر به کابل و رھائی يافتن او از خطر حمالت شيبانی در صفحات شمال
افغانستان امريست که خود نزاکت آنرا ملتفت شده است .چنانچه خسرو شاه
حکمران دولت تيموری ھرات در قندوز و بلخ نه در اثر فشار بابر بلکه در اثر
ھجوم ناگھانی شيبانی مجبور به تسليم شد .در موقعيکه بابر ساحه نفوذ خويش را

بـين کابل و قندھار توسعه ميداد ،سلطان حسين ميرزا پادشاه سالخورده ھرات سال
سی و ھفتمين سلطنت خود را می پيمود و خطر شيبانی خان را از داخل قلمرو
سلطنت خود مستقيم بطرف ھرات احساس ميکرد .واقعأ در ين وقت مواجه با
انحطاط تيموری ھرات ھستيم .قراريکه ديديم حکمرانان سلطان حسين ميرزا چه
خسرو شاه و چه ارغون ھا در قندوز و بلخ و قندھار خودسری ميکردند و ھمين
خودسری ھا و ضعف دربار تيوری سبب شد که بابر کابل را بگيرد و شيبانی
بيشتر جدی شود .قراريکه مالحظه ميشود زمانه با بابر مساعدت زياد کرد و با
وجوديکه با تيموريان ھرات خويشاوندی داشت ،تحمل رفتن به کابل از دست آنھا
آسان نبود ولی نه تنھا تحمل را بر خود گورا کردند بلکه خطر شيبانی سبب شد که
از او استمداد جويند و وی را به ھرات دعوت کنند .چون شيبانی دشمن بابر ھم
محسوب ميشد ،دعوت سلطان حسين بايقرا را به خوشی پذيرفت .گلبدن بيگم دختر
بابر در "ھمايون نامه" ميگويد:
"در ين اثنا فرمان ھای سلطان حسين ميرزا به تاکيد آمدند که ما خيال جنگ با
اوزبک ھا داريم اگر شما ھم بيائيد بسيار خوب است حضرت ان معنی را از خوا
)(۴٧
بطلبيدند ،عاقبت االمر بسوی ايشان روانه گشتند"
بابربه خارات نرسيده و در راه در حدود کھمرد بود که خبر وفات سلطان حسين
ميرزا بوی رسيد که بزرگان تيموری دو تن از پسران پادشاه متوفی "بديع
الزمان" و "مظفرميرزا" را نظر به دخالت و رسوخ مادر ھايشان به شاھی
برگزيده و دو شھزاده خود خواه و عياش و بيعرصه بر مسند شاھی تکيه زده
بودند.
بابر از ديدن اوضاع آشفته دربار تيموريان سخت متأثر شد و افسرده گرديد که
چسان جای پدران مقتدر را پسران نااھل و ضعيف گرفته اند .بابرتقريبأ بـيست
روز در ھرات گذرانيد و تمام وقت خويش را مانند سياحی که وارد شھر جديدی
شود بديدن آبدات و متروکات شاھان و ھنرمندان ميگذرانيد چنانچه در ايام توقف
خود به رھنمائی يوسف علـی کوکلتاش باغ نو ،باغچه علـی شير ،باغ سفيد،
طربخانه ،باغ جھان آرا ،گازرگاه ،تخت استانه ،باغ نظرگاه ،خيابان گازرگاه،
تخت سفر ،تخت حاجی بيگ ،مزارات مولينا عبدالرحمن جامی ،شيخ بھأالدين،
شيخ زين الدين ،نمازگاه مختار ،حوض ماھيان ،مزار امام فخر رازی ،باغ
خيابان ،مدرسه گھر شاد بيگم ،مقبره گھر شاد ،مسجد جامع ،باغ زاغان ،باغ
زبيده ،اق سرای ،پل ماالن ،خواجه طاق ،مقوی خانه ،دوازده برج ،حوض کالن،
عمارت شمال جھان آرا ،چار سوق و مدرسه شيخ االسالم ،مسجد جامع ملکان،
بازار ملک ،دروازه ھای قلعه ھرات ،مدرسه بديع الزمان ،کنار جوی انجيل،

مقبره و مسجد قدسيه ،مدرسه خانقاه خالصه و اخالسيه ،حمام و دارالشفأ صفائيه
و شفائيه و بسيار جا ھای ديگر را از نظر گذرانيد و از ديدن اين ھمه آثار آبادی و
عمران شھر که ھر کدام به عقيده "فرنادگروناد" فرانسوی "خارقه صنعت" به
شمار ميرفت در شگفت شد .واقعأ تمام مظاھر دوره رنيسانس ھرات که در اثر
مساعی و ھنر پروری شاھان و شھزادگان و وزرای عصر تيموری بميان آمده
بود و شاه رخ و سلطان حسين ميرزا و امير علـی شير نوائی در آن نقش برجسته
داشتند يک بـيک با جلوه خاص خود او را محسور ساخت .بابر با عالقه خاصی
که به آبادی و عمران و شعر و ادب و فلسفه و علوم داشت در ھرات پايتخت زيبا
و باشکوه تيموريان خود را در محيطی مشاھده ميکرد که از در و ديوار و ال به
الی کتب و آثار آن آثار نبوغ و قريحه و ابتکار فرزندان اين خاک جلوه گری
داشت .قراريکه تزک شھادت ميدھد بابر در مدت اقامت يکماھه خود در ھرات از
يکطرف ھيچ بنأ و آبده نماند که نبيند و از طرف ديگر تا ميتوانست خويش را با
نام و نشان و آثار سر بر آوردگان دنيای علم و شعر و ادب و موسيقی و ھنر
عصر تيموری آشنا ساخت چنانچه در چند صفحه خاطرات خود بصورت اختصار
و ايجاز از مولينا عبدالرحمن جامی ،مولينا عبدالغفور الری ،شيخ االسالم سيف
الدين احمد تفتازانی ،مال زاده عثمان چرخی ،حسن علـی طفيلـی ،اصفی ،بنائی،
سيفی ،ھاتفی ،مير حسين ھمائی ،مال محمد بدخشی ،يوسف بديعی ،آھی ،محمد
صالح ،شاه حسين کامی ،سلطان علـی خطاط ،بھزاد ،شاه مظفر ،خواجه عبدﷲ
مرواريد ،قل محمد عودی ،شيخم نائی ،شاه قلـی ،حسين عودی ،غالم شادی ،مير
عزيز ،پھلوان محمد سعيد و غيره اسم ميبرد.
خالصه بابر در حاليکه از ديدن متروکات عمرانی و ھنری عصر درخشان
تيموريان ھرات غرق حيرت بود و اسمای بزرگان علم وادب را با خود زمزمه
ميکرد و به روان شاھرخ و سلطان حسين ميرزا و وزير دانشمند ھرات امير علـی
شير نوائی درود ميفرستاد و از ھرج و مرج دربار و بی کفايتی اوالده آنھا سخت
اندوھگين و نگران بود در عالـم شگفت و حيرت راه مراجعت کابل را پيش
گرفت.

زمستان پر برف و اشـکال راه ھـزاره جـات
اعالن پادشاھی خان ميرزا در کابل
ارگ و قلعه باالحصار در دست بزرگان کابلـی

اتش افروزی در بينی ماھرو ،ارگ باالحصار
کابل صحنه يک درام جديد ،فتح مجدد کابل بدست بابر
بابر بصورت مستقيم از راه ھزاره جات بجانب کابل روان شد .تزک در خط سير
او از جاھائی مانند :حاشيه بيرونی غرجستان ،چغچران ،چراغدان ،خوال ،کوتل
زرين ،يک اولنگ )يکه اوالنگ( ،باميان ،شبرتو ،جنگليک ،اشتر شھر غوربند،
)اشترگرام( ،کوه منار ) کوتل پای منار( ،بينی ماھرو )بی بی ماھرو( کابل اسم
ميبرد .نامبرده بتاريخ  ٧شعبان  ٩١٢مطابق  ١۵يا  ١۶جنوری  ١۵٠٧مسيحی
)در اواخر جدی( که وسط زمستان باشد ،به راه افتاد .در خوال از سموچ ھا و
کلواکی ھا صحبت ميکند .اين محل قريب حدود واليتی کابل و ھرات از دولت آباد
بطرف کابل گذشته در ھزارجات سر راه سرک موتررو امروزی واقع است و
سموچ ھا تا امروز موجود است .بين اين نقطه و کوتل زرين برف باری ھای
زمستان که يک قد مترکم شده بود و عبور را بر وی و ھمراھان وی فوق العاده
دشوار ساخت چنانچه اکثر بر پشت اسپ شب را صباح کردند .عالوه بر سختی
زمستان و اشکال راه شورش ھزاره ھا ھم بر تشويش وی افزود و باالتر از ان
اطالعی دريافت که بعضی از سران مغلـی مثل محمد حسين درغلت و سلطان
سنجر برالس از مغل ھائی که در کابل مانده بودند ،آوازه افگندند که بديع الزمان
ميرزا و مظفر ميرزا پسران سلطان حسين بايقرا بابر را در قلعه اختيارالدين )باال
قورغان( در ھرات محبوس نموده و در نتيجه ميرزا خان) (۴۵خاله زاده او را به
پادشاھی کابل برداشتند.
بزرگان کابل در ين وقت عبارت از :مال بابای ساغرچی ،خليفه محب علـی
قورچی ،احمد يوسف و محمد قاسم بودند (۴۶).ايشان با نقشه ھای حسين درغلت و
سنجر برالس و خان ميرزا موافقت نکرده قلعه باالحصار کابل را مستحکم
نگھداشتند .به عبارت ديگر کابل و حصار و باالحصار )قلعه و ارگ( صحنه يک
درام ديگر واقع شد که يک طرف خاله زاده و پسر عم بابر ميرزا خان و
طرفداران او قرار داشتند و در داخل قلعه و ارگ باالحصار سرداران و بزرگان
کابلـی متحصن شده ،انتظار ورود بابر را ميکشيدند .بابر طبيعی از وجود برخی
طرفداران خود استفاده نموده فوری به آنھا پيام و ايلچی فرستاد و باز حينيکه از
غوربند گذشت و وارد دند کوھدامن شد اعزام نمايندگان خود را تجديد نمود که
روز حمله بر شھر آتشی بر )بينی ماھرو( يعنی فراز تپه بيبی ماھرو خواھد
افروخت و وعده گرفت که آمادگی شما را از روی آتش افروزی در ارگ
باالحصار درک خواھم کرد.

بابر در ماحول شھر کابل ،پل سيد قاسم،
پل و باغ مال بابا ،بابا بولـی ،باغ خليفه
باغ بھشت ،چار باغ ،شمشير و تير افگندن بر بابر
نيکـــنھار = ننگرھار ،توشکخانه ،پشته قرابالق
ديوانه خانه کھنه
رخصت شدن خان ميرزا بطرف خراسان
چون در ين قسمت واقعات نام ھای بعضی جاھا در پيرامون شھر کابل ذکر شده
است ،با روشی که در نگارش اين کتاب تعقيب نموده و مينمايم ،اينک اول تر
)(۴٧
ترجمه فارسی تزک را از نظر خوانندگان گرامی ميگذرانيم:
" ...از کوه منار گذشته در دامنه کوه فرود آمده از سرما بيطاقت شده آتش ھا
روشن ساخته خود را گرم ساختيم .اگر چه محل آتش روشن کردن نبود اما از
ضرب سرما بيطاقت شده آتش روشن کرده شد صبح نزديک شده بود از دامنه کوه
منار سوار شديم در ميان کابل و مناره برف تا ران اسپ بود ھمه جا برف گرفته
بود کسی که از راه می آمد به تشويش ميگشت اين ميان را به تمام در برف
فرورفته آمديم از اين جھت در وقت فرض بکابل بعجله تمام رسيديم پيشتر از
رسيدن به بينی ماھروی از ارگ آتش بلندی ظاھر شد معلوم شد که خبر دار شده
اند چون به پل )سيد قاسم( رسيديم شيرم طغای را با مردم برانغار بطرف پل )مال
بابا( فرستاده شد قول و جوانغار براه )بابا بولـی( شديم دران محل بجای )باغ
خليفه( يک باغچه خوردی بود الغ بيگ ميرزا ساخته بود بصورت لنگر اگر چه
در چوب او قوت نمانده بود اما محوطه او بحال خود بود خان ميرزا آنجا نشسته
بود محمد حسين ميرزا در )باغ بھشت( ساخته الغ بيگ ميرزا بود بگورستان
طرف باغ مال بابا رسيده بودم که جماعه را که تيزی کرده پيش رفته بودند بر
گردانده پيش ما آوردند چندی که پيشتر رفته بودند در حويلـی که خان ميرزا بود
درآمده بودند چھار کس بودند يکی سيد قاسم ايشک آغا و قنبر علـی ولد قاسم بيگ
و شير قلـی قراول مغول و سلطان احمد مغول بود از جماعه شير قلـی مغول از
ين چھار کس به مجرد رسيدن بی تحاشی در حويلـی که ميرزا خان نشسته بود
ميدرايند غوغا ميشود خان ميرزا بر اسپی سوار شده گريخته می برايند برادر خود

محمد حسين قوربيگی ھم نوکر خان ميرزا شده بود از ين چھار کس شير قوم
مغول را شمشير زده می اندازند .در وقت پريدن سر خالص ميشود اين چھار کس
شمشير و تير خورده و زخمی شده در جای که مذکور شد پيش مادر آمده اندک
کوچه تنگ سواران جمع شدند و ازدحام شد مردم باالی ھم يکجا جمع شده
ايستادند نی پيش ميتوانند رفت نی عقب ميتوانند گشت من به جوانانی که نزديک
من بودند گفتم که فرود آئيد و زور بکنيد دوست ناصر و محمد علـی کتابدار و بابا
شيرزاد و شاه محمود چند جوانان ديگر فرود آمده رفته تير انداختند غنيم گريخت
از جھت مردم قلعه بسيار انتظار کشيديم در وقت کار نتوانستند رسيد بعد از
برداشتن غنيم يک يک و دو تاخته آمدن گرفتند ھنوز به چار باغی که خانميرزا
فرود آمده بود نرسيده بودم که از مردم قلعه يوسف و سيد يوسف آمدند به ھمراھان
من در ان باغی که خان ميرزا بود در آمدند ديدم که خان ميرزا نيست گريخته
برآمده تيز برگشتم احمد يوسف از عقب من بود از دروازه جارباغ دوست سر
پلـی پياده که در کابل بجھت مردانگـی او رعايت کرده منصب کوتوالـی باو داده
گذاشته شده بود شمشير برھنه در دست آمد بمن رو کرده می آيد من چيبه پوشيده
بودم غريچی نه بسته بودم دويلغه نپوشيده ھر چند ھی دوست ھی دوست گفته
فرياد کردم احمد يوسف ھم فرياد کرد از جھت اينکه در سرما و برف در بشره
تغيری شده بود از انجھت بوده باشد يا از جھت اضطراب جنگ بوده باشد باری
مرا نشناخته بر بازوی برھنه من شمشير انداخت عنايت الھی شامل بود سر مو
کار نکرد شعر:
اگر تيغ عالـم بجنبد ز جای

نبُرد رگی تا نخواھد خدای

من اين دعا خوانده بودم از خاصيت آن بود که خدای تعالـی اين مضرت را رفع
نمود اين دعا اينست:
اللھم انت ربی ال اله اال انت عليک انت رب العرش العظيم ما شأﷲ کان و مالـم
يشأ لـم يکن و الحول و ال قوه اال با~ العلـی العظيم و اعلم ان ﷲ علی کل شئ
قدير و ان ﷲ قد احاط بکل شئ علماأ الھم انی اعوذبک من ان اشرک بک و من
نشرک نفسی و من شر غيری و من شر کل دابه انت اخذبنا صيتھا انک رب
العرش العظيم.
از انجا برامده بباغ بھشت که محمد حسين ميرزا آنجا بود امدم گريخته برامده
پنھان شده بود در رخنه باغچه که محمد حسين ميرزا فرود آمده بود ھفت ھشت
کس تير و کمان دار ايستاده بودند من بر سر اينھا اسپ خود را پاشنه کردم
نتوانستند ايستاد گريختند من رسيده به يکی شمشير انداختم ان چنان مالق زده

رفت که تصور کردم که مگر سرش بريده رفته باشد گذرا شدم بکسی که شمشير
انداختم کوکلتاش خان ميرزا که بولک کوکلتاش بود شمشير بدست او رسيده بود
در وقت رسيدن به دروازه خانھای که محمد حسين ميرزا نشسته بود از باالی بام
يک مغولـی که نوکر من بود من او را می شناختم تيری را پر کرده بروی من
کشيد از آنطرف و از اينطرف ھی ھی بادشاه است گفتند تير را گرداند و انداخته
گريخت از تير انداختن ھم کار گذشته بود ميرزا و سرداران او گريخته و گرفتار
شدند برای که تير اندازد و در ھمين جا سلطان سنجر برالس را که رعايت کرده
تومان نيک نھار )ننگرھار( را باو عنايت کرده بودم اينھم در ين فتنه با ينھا
شريک بود گرفته گردن او را بسته آوردند مضطرب شده فرياد ميکند که ھی ھی
ميدانی گناه از ين بيشتر می باشد که با اين جمع از ھم جھتان و ھم مشورتان يک
کالن تری تو باشی چون والده دادام شاه بيگم خواھر زاده او ميشد فرمودم که اين
چنين بيعزتانه در زمين نکشند ھيچ مرگی و بالئی نيست از انجا برامده احمد قاسم
کوه بر را که از امرای درون قلعه يکی او بود با يک جماعه از جوانان از عقب
خان ميرزا فرستادم در کنار ھمين )باغ بھشت( شاه بيگم و خانيم خانھا ساخته
نشده بودند از ين باغ برامده بديدن شاه بيگم و خانيم رفتم مردم شھر و اوباش
چوب دست ھا گرفته ھجوم کردند در گوشه در کنار بگرفتن مردم و تاراج نمودن
اموال دست اندازی ميخواستند بکنند بنابران مردمان گذاشته و تعين کرده از ھر
طرف مردم را زده و رانده برآورده شد شاه بيگم و خانيم در يک خانه نشسته
بودند در جائی که دائم فرود می آمدم فرود آمده مثل سابق بادب تعظيم رفته
دريافتم شاه بيگم و خانيم بی حد و قياس مضطرب و منفعل و سرافگنده و خجل
شدند عذر معقول می توانند گفت بطرح پرسشھای مشفقانه می توانند انداخت از
اينھا طمع من اين چنين نبود که اين جمع در مقام ھر بد بختی که ميشد انچنان نبود
که بسخنان بيگم و خانيم گوش نيندازند خان ميرزا خود نبيره زائيده شاه بيگم بود
شب و روز در پيش بيگم اگر سخن ايشان نمی درآمدند خان ميرزا را خود
نگذاشته پيش خود ميتوانستند نگاه داشت چند مرتبه ھم که از ھمواری زمانه و
ناسازگاری دوران از تخت و ملک و نوکر و چاکر جدا شده بايشان التجا بردم
مادر من ھم رفت ھيچ نوعی رعايتی و شفقتی ديده نشد خان ميرزا رادر خورد من
و مادر او سلطان نگار خانم واليتھای عين و معمور داشتند من و مادر من واليت
بجای خود باشد صاحب يک موضع و يکچند جانور ھم نتوانستيم شد".
چند سطر پايانتر باز به اصل موضوع که خان ميرزا و تعقيب او باشد تماس
گرفته ميگويد:
" ...از اينجا برخاسته در چارباغی که خان ميرزا فرود آمده بود آمده بواليت و
ايماق و احشام فتحنامه ھا فرستاد شد بعد از آن سوار شده به ارگ آمديم محمد

حسين ميرزا به توشک خانه خانيم از ترس گريخته در آمده در بوغجامه توشک
خود را بسته بوده است از مردم درون قلعه ميرم ديوانه و بعضی ديگر را گذاشته
شد که اين خانه ھا را جسته محمد حسين ميرزا را يافته بيارند بدر خانه خانيم آمده
درشت تر و بی ادبانه تر سخنان گفته اند باری بھر حال محمد حسين ميرزا را از
توشکخانه خانيم يافته در ارگ آوردند من مثل سابق تعظيم کرده و برخاسته خيلـی
ھم درشت بروی نيامدم محمد حسين ميرزا که باينچنين زشت و شنيع حرکات اقدام
کرد و با ين نوع شور و فتنه انگيزی ھا اھتمام نمود اگر پاره پاره ميکردم جای آن
داشت و به انواع عذاب و عقوبت سزاوار بود چون در ميان يکنوع خويشی شده
بود از خانيم ھمشيره زائيده من خوب نگار خانم فرزندان و دختران داشت اين
حقوق را ياد کرده محمد حسين ميرزا را آزاد نموده بطرف خراسان رخصت داده
شد اين بی مروت حق ناشناس اين چنين نيکی ھای مرا که جان او را بخشيدم
بالکل فراموش کرده در پيش شيبان خان از من شکايت ھا و غيبت ھا کرده بود
اندک وقتی نگذشت که شيـبان خان او را کشته بجزای او رسانيد شعر:
تو بدکننده خود را به روزگار سپار

که روزگار ترا چاکريست کينه گذار

احمد قاسم کوه برو چند جوان ديگر را که از عقب خان ميرزا فرستاده شده بودند
در پشته ھای قرابالق بخان ميرزا ميرسند گريختن ھم نميتوانند قوت و جرئت
دست جنبانيدن ھم نداشت باری گرفته آوردند من در ديوانخانه کھنه در ايوان پائين
شرق شمال او نشسته بودم گفتم که بياوريد از اضطراب تا زانو زده آمدن دو
مرتبه افتاده بعد از دريافتن در پھلوی خود نشانيده دل دادم شربت آوردند بجھت
دفع توھم خان ميرزا اول شربت را خود اشاميده بار دادم چون جماعه سپاھی و
رعيت و مغول و چغتائی متوھم و مذبذب بودند چند روز احتياط را مرعی داشته
خان ميرزا را در خانه او فرموده شد که باشد چون از ين ايل والوس که مذکور
شد ھنوز دغدغه و ترددبود بودن خان ميرزا را در کابل صالح نديده بعد از چند
روز بطرف خراسان رخصت داده شد".
قراريکه در متن مالحظه ميشود بابر از )کوه منار( که امروز به )کوتل پای منار(
بـيشتر شھرت دارد ،وارد ميدان خواجه رواش شده و از انجا به )بـينی ماھرو(
يعنی تپه )بی بی ماھرو( آمده در اينجا برای نشان دادن ورود خود به دسته از
بزرگان کابلـی که در ارگ باالحصار بودند و از بابر عليه خان ميرزا و متفقين او
طرفداری ميکردند آتش افروخت .متقابلتأ در ارگ باالحصار آتش افروخته شد و
با عالمه ھای آتش افروزی طرفين آمادگی خود را برای حمله وانمود کردند.
سپس بابر و ھمراھان او از بـينی ماھرو بـطرف شھر پيش می آيند تا کنار رود
خانه کابل ميرسند .اينجا از دو پل اسم برده شده است ،يکی )پل سيد قاسم( و

ديگری )پل مال بابا( .تعيين موقعيت اين پل ھا کاريست مشکل اينقدر از متن
معلوم ميشود که )پل مال بابا( بطرف راست قرار داشت چنانچه شيرم طغای را با
جمعی از مردم از طرف راست بدان پل ميفرستد و خودش از طرف چپ راه
)بابا بولـی( را پيش ميگيرد و بطرف )باغ خليفه( متوجه ميشود .تعيين موقعيت
باغ خليفه که باغچه خوردی بود و الغ بيگ در انچا عمارت مختصری ساخته بود
و خان ميرزا در انجا نشسته بود ،کاريست مشکل ھکذا تعيين موقعيت )باغ
بھشت( و )باغ مال بابا( خالـی از اشکال نيست و تحقيق بيشتر ميخواھد .چارباغی
که روز حمله بابر ،خان ميرزا در انجا پناه برده و از آنجا ھم فرار نموده بود ،آيا
عبارت از ھمين جائی بود که تا  ٣٠سال قبل به ھمين نام شھرت داشت؟ مقصد از
)خانيم( يا خانم که مکرر در متن ذکر شده قرار شرح پاورقی صفحه  ٢١٧ترجمه
انگليسی تزک بابری ) ترجمه جان ليدن و ويليم ارسکين( يا عبارت از مھر نگار
خانم بزرگترين خواھر مادر بابر و يکی از عيال ھای سلطان احمد ميرزا و يا به
احتمال مزيد عبارت از خوردترين خواھر سکه مادری او خوب نگار خانم عيال
محمد حسين ميرزا بوده و خان ميرزا خورد ترين فرزند ھمشيره اندر آنھا سلطان
نگار خانم ميشد که عيال سلطان محمود ميرزا بود .شاه بـيگم به اساس نوشته
عالمی در اکبر نامه مادر کالن سببی او بود (۴٨).بابر و ھمراھان او بعد از زد و
کند ھای مختصر در باغ ھا و باغچه ھا پيرامون قلعه باالحصار و کمکی که
باالخره از طرف متفقين او يعنی برخی از بزرگان کابل از ارگ باالحصار
ميرسد بر مخالفين خود غلبه حاصل ميکند و وارد ارگ باالحصار ميشود .خان
ميرزا پسر خاله اندر او که اعالن پادشاھی نموده بود از سراسيمگی و اضطراب
زياد باالخره در يکی از پسخانه ھای ارگ )توشکخانه( در ميان لحاف و توشک
بوغبندی مخفی شده تا اينکه او را کشف کردند و آوردند .پيش از او محمد حسين
ميرزا شوھر عمه او را که در ين مخالفت ھا شريک بود ،نيز دستگير کرده بودند.
بابر بودن ايشان را در کابل صالح نديده يکی را اجازه مرخصی بطرف خراسان
داد و فتح نامه به اطراف فرستاد و بار ديگر در ارگ باالحصار به پادشاھی
نشست.
گلبدن بيگم دختر بابر در "ھمايون نامه" خود شرح ماجرای مراجعت پدرش را از
ھرات از راه ھزاره جات و گرفتن کابل را بار دوم از دست خان ميرزا بصورت
موجز و مختصر ذکر کرده و چون وقايع را خالصه کرده بـيشتر در ذھن خواننده
)(۴٩
می نشيند .اينک مطالب الزمه را اقتباس ميکنيم:
" ...و چند روزی که در خراسان بودند ميرزايان ھر کدام تکليف ميزبانی می
نمودند و جشن ھا می کردند و تمامی باغات و محالت را سير می نمودند.
ميرزايان تکليف زمستان نمودند که توقف نمايند که بعد از زمستان با اوزبک

جنگ ميکنيم .اما اصال و قطعأ نتوانستند به جنگ قرار داد .مدت ھشتاد سال
خراسان را سلطان حسين ميرزا آبادان و معمور ساخته بود اما ميرزايان تا شش
ماه نتوانستند که جای پدر را نگاه دارند".
"و چون پادشاه ايشان را بی پروا ديدند بجھت خرچ و خراجات ايشان جاھا تعيين
نموده بودند و به بھانه ديدن آنجاھا بجانب کابل روان شدند".
"و دران سال برف بسيار باريده بود راه ھا را غلط کردند اين ھا ھر يک تغافل
کرده می رفتند .حضرت و قاسم بيگ مع پسر خود تا سه چھار روز برف دور
کرده راه را تيار می کردند و مردم لشکر از عقب ميگذشتند باين روش تا به غور
رسيدند و در آنجا از ھزاره ھای باغی به حضرت ورخورده جنگ کردند .از گاو
و گوسفند بسيار و اشيای بيشمار از مردم ھزاره ھا بدست مردم شاھی افتاد و با
ولجه بيحد متوجه کابل شدند".
" در پای منار که رسيدند که ميرزا خان و ميرزا محمد حسين کورگان باغی شده
اند و کابل را قبل دارند .به مردم کابل حضرت پادشاه فرمانھای دلداری د دالسائی
نوشته فرستاد که مرا باشيد ما ھم آمديم در باالی کوه بـينی ماه روی آتش خواھيم
انداخت و شما ھم در باالی خزانه خانه آتش اندازيد تا بدانيم که از آمدن ما خبر
دار شده ايد .وقت صبح از آن جانب شما و از ين جانب ما مقابله غنيم خواھيم شد
اما تا آمدن مردم قلعه حضرت جنگ کرده و فتح کرده بودند".
"ميرزا خان در خانه والده خود که خانه پادشاه بودند پنھان شدند آخر خانم پسر
خود را آورده گناه طلبيدند و ميرزا محمد حسين در خانه کوچ خود که خاله خورد
پادشاه بود از و ھم جان خود را در مفرش انداخته خدمتگاری را گفت که بر بند.
عاقبت االمر مردم پادشاھی خبردار شده ميرزا محمد حسين را از مفرش برآورده
پيش پادشاه آوردند .عاقبت االمر حضرت بخاطر خاله ھای خود گناه ميرزا محمد
حسين را بخشيدند و بخانه ھای خاله ھای خود بدستور سابق آمد و رفت ھر روزه
و رعايت خاطر بـيشتر از پـيشتر ميکردند تا غبار خاطر کلفت بخاطر خاله ھا
ننشيند و در ساعت جاه و جاگير تعيـين نمودند و کابل را از قبل ميرزا خان
خالص ساخته خدای تعالـی بايشان ارزانـی داشت".

بابـر به حـيث پادشاه کابل

انـتـخاب لـقـب پادشـاه بجـای امـير
گرفتن کابل بقسم شگـون نيک
تولد شدن اکـثر فرزندان بابر در کابل
سـال  ٩١٣و اھـمـيـت آن در حـيات خـانـوادگی و
سـياسی بابـر
بابر که در سن  ١٢سالگی در  ٨٩٩ھجری قمری در اندجان مرکز ايالت کوچک
فرغانه بجای پدر نشست مدت  ١۴سال تمام نشيب و فراز زندگی را با انواع
محروميت ھا و کاميابی ھا ديده در ين دوره عمر که سنين جوانی او پخته شده
ميرفت بحيث يک حادثه جو برای مقابله با موانع برخاسته با عزم راسخ و
مساعدت حوادث قدم به قدم به کاميابی ھائی مواجه شد تا بالخره بار دوم در ارگ
باالحصار کابل راه يافت .سال  ٩١٣ھجری قمری که مصادف به بيست و سومين
سال حيات او ميباشد در زندگانی پر حادثه بابر اھميت قابل مالحظه دارد که خود
او ھم به اھميت و شگون نيک آن ملتفت شده است .سال  ٩١٣در زندگانی
شخصی و خانوادگی و سياسی بابر و اوالد و احفاد او اھميت خاصی دارد زيرا
در ين سال در ارگ باالحصار کابل خويش را )پادشاه( خواند و کلمه )ميرزا( را
که در آخر اسمای امرای تيموری می آوردند از نام خود حذف نمود (۵٠).برای
ظھيرالدين محمد بابر فتح کابل از نظر حيات خانوادگی شگون نيکی داشت و
دخترش گلبدن بيگم اين شگون نيک را چنين تصريح ميکند که تا عمر  ٢٣سالگی
و فتح کابل پدرش ھيچ فرزندی نداشت و يگانه دختری ھم که از عايشه سلطان
بيگم ،دختر سلطان احمد ميرزا تولد شده بود در سه ماھگی فوت شده بود و بعد از
تاريخ فوق خداوند متعال بوی ھجده فرزند عطا کرد که به استثنای دو دختر
مھرجان بيگم و گلـرنگ بيگم که در خوست متولد شده اند ،باقی ھمه فرزندان او
در کابل و بيشتر آنھا در ارگ باالحصار شھر بدنيا آمده اند .کالنترين پسر بابر
يعنی ھمايون در ھمين سال  ٩١٣در شب سه شنبه چھارم ذيقعده از بطن ماھم
بيگم در ھمين ارگ کابل )باالحصار( متولد شده است .گلبدن بيگم دختر بابر
موضوع تولدی ھمايون و گرفتن لقب پادشاھی پدرش را که ھر دو در سال ٩١٣
در ارگ باالحصار يکی عقب ديگر واقع شده بھم بی ارتباط نميداند و چنين می
نويسد:
"غرض که گرفتن کابل را شگون گرفته بودندکه ھمه فرزندان در کابل شده اند

غير دو بيگم در خوست شده اند مھر جان بيگم از ماھم بيگم و گلرنگ بيگم از
دلدار بيگم".
"تولد حضرت ھمايون پادشاه که پسر کالن حضرت فردوس مکانی اند والدت
مبارک ايشان در شب سه شنبه چھارم ذيقعده  ٩١٣ھجری بوده در ارگ کابل در
وقتی که افتاب در برج حوت بود تولد شدند و در ھمان سال حضرت فردوس
مکانی خود را فرمودند به امرا و ساير الناث که مرا بابر بادشاه گوئيد واال اوايل
قبل از تولد حضرت ھمايون بادشاه ميرزا بابر موسوم و مرسوم بودند بلکه ھمه
بادشاه زاده ھارا ميرزا ميگفتند) " ...صفحه  ۵١ھمايون نامه گلبدن بيگم(
اتخاذ لقب پادشاھی از طرف بابر در ارگ باالحصار کابل از نظرتشريفات
درباری در تاريخ زندگانی وی به حيث يک حکمفرما و به حيث سر سلسله
دودمان فعليه که بعدھا به عنوان )مغالن بزرگ ھند( شھرت پيدا ميکنند اھميت
زياد دارند زيرا ھمين بابر بعد ھا در اثر يک سلسله فتوحات تا قلب ھندوستان به
صفت شاھنشاه و شاھنشاه بزرگ شھرت پيدا ميکند و احفاد او بيش از دو قرن به
عنوان شاھنشاھان بزرگ مغلی در ان خطه وسيع حکمفرمائی مينمايند بنأ عليه
تثبيت محل و تاريخ اخذ لقب )بادشاھی( از طرف بابر از نظر تاريخ حايز اھميت
است و قراريکه اخيرأ حين ورود ھارودلمب يکنفر از مورخان امريکايی در کابل
مالحظه نموديم تعين تاريخ و محل اعالن پادشاھی بابر و به خصوص تعين محل
که لقب )بادشاه( را برای خود اتخاذ کرده است مسأله شده بود که با مراق و
دلچسپی زياد به حل ان ميکوشيد.
در حقيقت بابر در وطن آبائی خودش در فرغانه اگر شھزاده بود آواره و اگر فاتح
بود تھی دست محسوب ميشد .اقبال وی بعد از فتح کابل و بعد از سال ٩١٣
ھجری قمری اغاز ميشود .وی طوريکه ديديم سعادت شخصی و خانوادگی و
دورنمای جالل آينده پادشاھی و سلطنتی خود را با شگون نيکی که گرفته بود،
مديون کابل ميدانست .در ارگ باالحصار تاريخی اين شھر زيبا که بدان عالقه
مفرط داشت ،لقب پادشاھی بر خود نھاد و بابر ميرزا )بابر پادشاه( شد و اگر
بسياری از مولفان وی را قبل از اينکه شاھنشاه ھند و موسس سالله مغل ھای
بزرگ ھند ميشود بادشاه کابل خوانده اند خالف نگفته اند.

شب سه شنبه چھارم ذيقعده سال ٩١٣

تولدی نصيرالدين محمود ھمايون در ارگ باالحصار
کابل
نصيرالدين ھمايون بزرگترين پسر بابر پسری که بی نھايت او را دوست داشت و
جا نشين او شد در شب سه شنبه چھارم ذيقعده سال  ٩١٣در ارگ باالحصار کابل
بدنيا آمد .ظھيرالدين محمد بابر حينی که به ھرات رفته بود با دختری از اعيان
اشراف خراسان ازدواج کرد که بعدھا به لقب "ماھم بيگم" شھرت يافت و عالمه
ابوالفضل عالمی در دفتر اول اکبر نامه مينويسد :
" ...والدت با سعادت حضرت جھان بانی جنت اشيانی شب سه شنبه چھارم ماه
ذيقعده نھصدو سيزده در ارگ کابل از بطن مقدس حضرت قدسی قباب پرده نشين
سرادقات عفاف ماھم بيگم واقع شد و ان عفت پباه از دودمان اعيان و اشراف
خراسانند و به سلطان حسين ميرزا نسبت خويشی دارند و از بعضی نقاط شنيده
شده که چنانچه نسبت واالئی والده ماجده حضرت شاھنشاھی به حضرت شيخ جام
ميرسد نسبت عالی ان قدسی قباب نيز به ھمان سلسله مقدسه منتئی ميشود حضرت
گيتی ستانی فردوس مکانی وقتيکه به پرسش فرزندان سلطان حسين ميرزا در
ھرات نزول اقبال ارزانی داشتند ان عصمت قباب را در حباله عقد در اورده
بودند.
موالنا مسندی تاريخ والدت ان حضرت )سلطان ھمايون خان( يافته )شاھفيروز
قدر( و )پادشاه صف شکن( و کلمه )خوش باد( نيز تاريخ اين زمان سعادت قران
ميشود که افاضل عصر يافته اند".

طرح نقشه فتوحات ھند از طرف بابر در باالحصار کابل
تولدی ميرزا ھندال ،پشته يک لنگه
به شرحيکه در صفحات قبل داديم ،بابر بعد از اينکه از فرغانه برخاست و قبل از
آنکه در آگره نشست در وسط اين دو جای ،در شھر زيبای کابل ،در ارگ تاريخی
باالحصار ،خويش را )پادشاه( خواند و به لقب پادشاه کابل شھرت پيدا کرد .يکی

از حوادث مھم تاريخی که تصميم و نقشه اجرای ان از طرف بابر در باالحصار
کابل گرفته و کشيده شده است ،پيشروی به جانب ھند است .اين تصميم چيزيست
که پيش از آن ھزاران سال قبل و بعد از آن در طی دوره ھای مختلف چه از
طرف جھان گشايان بيگانه در افغانستان و چه از طرف پادشاھان و سرداران
افغانی بکرأت در کوھپايه ھای اين مملکت به عمل آمده و به حيث يک فورمول
مکرر تاريخی بابر ھم از عقب کنگره ھای ديوار ھای کھن باالحصار کابل،
محض بنام گردش و شکار برآمد و با تکرار گردشھا به طرف جنوب و شرق،
کارش منتھی به فتوحات ھند شد .حرکت بابر از باالحصار کابل و منتھی شدن
پيشروی ھای او به دھلـی و آگره يک عملی است که با تخت نشينی مکرر او در
آگره )پادشاه کابل( شاھنشاه ھندوستان ميشود ،زيرا بابر خود معتقد بود که
ھمانطور که خداوند متعال ھمه پسران را در کابل به وی داده بود ،اکثر فتوحات
ھم بعد از تخت نشينی در کابل نصيب وی شده بود .چنانچه دخترش گلبدن بيگم از
زبان پدر خود مينويسد:
" ھمه فرزندان را خدای تعالـی به من در کابل داده و اکثر فتح از نشستن کابل
شده") (۵١قراريکه ابوالفضل عالمی در دفتر اول اکبر نامه شرح ميدھد ،بابر بين
)شعبان  (٩١٠و )محرم  (٩٢۵سه مرتبه از کابل از راه ھای مختلف به عزم ھند
ميـبرايد .در محرم  ٩٢۵در حوالـی آب چغدول خبر والدت پسری از کابل برايش
رسيد و چون به قصد ھند در حرکت بود و به شگون نيک فتح ھند ،نام وی را
ھندال گذاشت) .خبر تولدی ھندال روز جمعه  ٢۶محرم  ٨٢۵بوی رسيد(.
اخرين مرتبه که بابر از کابل به عزم فتح ھندوستان ميبرامد متصادف به روز
جمعه غره صفر سال  ٩٣٢ھجری قمری بود .گلبدن بـيگم دختر بابر ميگويد" :
روز جمعه غره صفر  ٩٣٢که افتاب در برج قوس بود ،پيش خانه براورده از
پشته يک لنگه گذشته در جلگه ديھه يعقوب نزول اجالل فرمودند ديگر در انجا
)(۵٢
مقام کردند و روز ديگر کوچ به کوچ متوجه ھندوستان شدند".
در اين وقت سالله معروف افغانی ،لوديھا ،از دھلـی به قسمت اعظم سواد ھند
حکمفرمائی داشتند .سلطان ابراھيم لودی و بابر در ميدان پانی پت با ھم مقابل
شدند و بعد از جنگ ھای سخت شاھنشاه لودی کشته شده و در ماه رجب  ٩٣٢فتح
نصيب بابر گرديد .ازين تاريخ به بعد به حيث موسس دودمانی معروف شد که
مولفان بعدی به خصوص مولفان اروپائی آنرا بنام سلسله مغل ھای بزرگ ھندی
شھرت داده اند.

کابل و گردشکاه ھای اطراف آن
بابر در کوھدامن و کوھستان
اق سرای ،قرا باغ ،استالف ،سنجد دره
بھزادی ،خواجه سه ياران ،ارغوان زار ،ھوپيان،
غوربند،اشتر شھر ،گلبھار ٣٣ ،نوع الله،
الله گل بوی الله صد برگ ،دشت شيخ ،خواجه شھاب
خواجه خان سعيد ،استرغچ ،خم زرگر ،درنامه ،نجرو
دره تاجکان ،چھل قلبه ،کوتل کوزو
شھر ھا در ھر عصر و زمان در اطراف ،نزديک و گرد و نواح دورتر خود باغ
ھا و گردش گاه ھا و ييالق ھا داشته و دارند .چھار صد سال قبل در عصر بابر و
بعد در دوره احفاد او باغ ھای زيبا و قشنگی در کابل احداث شده بود که از ان در
جايش تذکر خواھيم داد .در چھار گرد افق ماحول کابل ھمانطور که سمت شمالـی
امروز ھم شھرت خويشرا حفظ کرده است ،در دوره سابق که از ان مشغول
صحبت ھستيم به مراتب بيشتر معروفيت داشت .دند کوھدامن و دامان کھستان با
آب ھای جاری ،ميوه ھای لذيذ ،انگور فراوان و صيد و شکار از بھترين نزھتگاه
ھا و گردشگاه ھای اطراف شھر بود .ذکر صيفيه ھا و دشت و دمن و نام ھای آنھا
در ين جا به زندگانی اھالـی کابل و باالحصار در ين وقت جلوه خاصی می بخشد
و خاطره ھائی را بياد ميدھد که از خالل آن ذوق و چگونگی تفريح ھای چھار
صد سال قبل باشندگان شھر کابل و کابل در ميان اوالنگ ھای سه گانه و ششگانه
خويش در ھر فصلـی يورش ھا ،حمله ھا ،جنگ ھا ،محاصره ھا را ميديد و خون
ريزی ھا و قحطی ھا و سختی ھا را مشاھده ميکرد ،شاھد تفريح ھا و گردش ھا و
شکار ھا و مجالس بزم و نشاط ھم بود که صحنه ھای آن گاھی در باالخانه ھای
ارگ باالحصار ،گاھی در باغ ھای داخل شھر مثل چار باغ ،باغ بھشت ،باغ
مھتاب ،باغ بنفشه ،باغ شھر آرا ،باغ آھو خانه وغيره صورت ميگرفت و برخی
مواقع ھم از حصار شاه کابل و آسه ماھی برآمده در خطه زيبای کوھدامن و دامنه
ھای قشنگ کھساران کھستان به سير و صفا و تفرج و تفريح می پرداختند .فايده
ديگری که در ذکر اسم ھا می بينم نشان دادن سابقه بسياری از نام ھای اطراف

کابل است که اينجا به شھادت يک متن اقأل معروفيت آنھا را در چھار صد سال
قبل مشاھده ميکنيم .بابر يک قسمت از نقاطی را که در قطار عناوين حاشيه
صفحه )حاال باالی صفحه( نام ھای آنھا را گذاشته ايم در اولين پيشرفت خود از
صفحات شمال بطرف کابل سر راه خود ذکر کرده است مانند :خواجه زيد که از
آنجا در سه چھار منزل به غوربند واصل شده است .سپس از )اشترشھر( و )آب
باران( و )گذر ھوپيان( و )سنجد دره( و )قراباغ( و )آق سرای( و )قروق( ذکر
ميکند و خود را به اوالنگ )چاالک( که عبارت از اراضی نيمه زراعتی و نيمه
چمن زار ده کپک و خواجه رواش متصل شمال شرق شھر کابل باشد ،ميرساند.
سياق کالم حکم ميکند که اشتر شھر دھکده يی در داخل دره غوربند در محل
موجوده پل متک بوده باشد .دورتر بطرف شمال شرق اين محل دھکدھيی در
حوالی شيخان خيل بنام اشترگرام ھنوز شھرت دارد) .آب باران( جائی بوده بين
چاريکار و گل بھار .ھوپيان و سنجد دره و قراباغ و آق سرای با نام و موقعيت
خود موجود ھستند.
مھمترين گردشگاه اين عصر دره زيبای )استالف( است که به حيث يک صيفيه
بسيار قشنگ کھستانی شھرت داشت و )بھزادی( و )خواجه سياران( در ان حوالی
بشھرت اين منطقه افزوده بود .از دھن غوربند تا استرغچ که در وسط گلبھار
مرکزيت داشت يک سلسله نقاط قشنگ ديگر روی تپه ھا و دامنه ھای کوه ھا و
کنار رودخانه ھا افتاده بود که برای تفرج و تفريح و گردش و شکار از ان بھتر
در حوالی کابل نميتوان يافت.
بابر ميگويد که عم او الغ بيگ استالف و استرغچ را خراسان و سمرقند لقب داده
بود .عقيده او در باب استالف اين است که " :مثل آن در خيلی جا ھا نيست ".از
بيانات او در تزک چنين مينمايد که باغ کالنی در آنجا بود که الغ بيگ به عنف و
زور از مردم گرفته و غصب کرده بود و بابر بھای زمين ھای آنرا به صاحبان آن
داد .بابرنامه چنين آورده":بيرون باغ چنار ھای کالن ،زير چنار ھا سايه ھای
سبزه دار پر صفا و منزل ھا است .از ميان باغ يک آسيا آب ھميشه جاری است
در کنار اين جوی چنار ھا و درخت ھا بسيار است .در اوايل اين جو کج و بی
سياق بود من فرمودم که اين جوی را بر وجه سياق ساختند بسيار جای خوبی
شد".
بابر شاعر حادثه جو و جنگجوی نويسنده که يکسان دلداده بزم و رزم بود به
مجرديکه ھياھوی کشور داری خاطرش را مکدر و خسته ميکرد از ارگ
باالحصار يا از چارباغ يا از صورت خانه باغ بنفشه برآمده و بيشتر اوقات با

يکی دو نفر از مصاحبان يا رفيقان ھمدم و ھمبزم و ھم راز و ھم نفس از راه
کوتل منار که راه معمول آن زمان بود راه کھساران سمت شمالی را پيش ميگرفت
تا ساعتی زير شاخسار درختان و کنار تاکستان ھا از دنيای محسوس به عالم خيال
بگرايد .بابر در جوانی شراب ميخورد) (۵٣و شراب سازی در عصر و زمان او
در دھکده ھای سمت شمالی بسيار معمول بود و معروف ترين ھمه شراب بھزادی
و شراب خواجه خان سعيد بود که اولی دھکده ئی بود بين استالف و خواجه
سياران که حاال ھم به ھمين نام موجود است و دومی بعد از دشت شيخ )شيخان
خيل امروزه( در حوالی سنجن قرار داشت.
صفحات اوراق واقعات بابری از رفت و آمدھای بابر در ين نقاط و گردشھای
آنی و عاجل او پر است .گاھی تابش آفتاب و زمانی روزھای خزان برگ ريزان
استالف را تماشا ميکند و گاھی تا نماز خفتن زير شاخسار درختان بھزادی کيف
ميکند و گاھی در روزھای اول بھار که الله در دشت ھا و دامان کھساران سر
ميزند ،خويش را به دامنه ھای دھن غوربند و دشت شيخ و تپه ھای اطراف
گلبھار ميرساند تا الله گلبوی را ببويد و الله صد برگ را ببيند .چطور امکان
داشت که ارغوان دامنه ھای خواجه سياران را بنفشه گون سازد و شاه و شاعر با
دل شوريده ئی که در ان تجلی عشق و شور نشاط تاللو تاج پادشاھی را خيره
ميکرد ،در باالخانه ھای ارگ باالحصار بنشيند و انعکاس خنده طبيعت را در آب
ھای زالل چشمه ساران خواجه سياران نبينند؟ در حاليکه خود ميگويد" :گمان
نميکنم در ھيچ جا چنين ارغوان زاری باشد ".بابر امر داد تا دورادور چشمه را
گچ و سارو بگيرند و صفه ئی مانند تخت در نزديک آن بسازند.
در کھستان ،مرکز گردش ھای تفريحی او دره و دامان گلبھار بود .باغ ھای )خم
زرگر( آب ھای خروشان )پنجشير( و دھکده )خواجه خان سعيد( در )استرغچ(
ھر کدام بجای خود مردم را جلب ميکرد .جاله ھا ھمانطور که امروز روی
آبھای مشترک شتل و غوربند و پنجشير و سالنگ از نزديکی ھای بگرام بسته
ميشود ،در چھار قرن قبل بسته ميشد .چه بسا شامگاھان که بابر ناوقت از کھستان
به کوھدامن ميآمد ،شبھا را در خانه ھای محقر جاله بانان در دھکده کوچک
)صياو( در جوار خرابه ھای بگرام ميگذرانيد.
گاه گاھی در تيغه ھای کوه ھائی که جناح شمالی کھستان را گرفته است ،به سير
و گردش و شکار ميرفت .از راه ھای دشوار گذار ،از کمر ھای کوه ھای
)درنامه( به )نجرو( فرود می آمد .در ين وقت در پرده ھای اول کوه مسلمانان و
عقب تر ھا کافران زندگانی داشتند .انگور وافر و شراب بيحد زياد بود و يکنوع
شراب مخصوص اينجا را )جوشيده( ميگفتند .روز ھا در دره )تاجکان( نجرو به

شکار آھو مشغول ميشد و شبانگاه در روشنائی چراغ چوب ھای جلغوزه در برج
ھای بلند )چھل قلبه( می نشست و بوی کباب و جوشيده و تار تنبور او را در عالم
خيال از کشتزار ھای سرسبز )نجرو( تا قلل )کوتل کوزو( سر گيچه ميداد.

آبادی ھای بابر در کابل
تختگاه بابر ،تخت شاه ،باغ ميان
گلکنه و کوه
چار باغ ،باغ شھر آرا ،باغ جلوخانه
اورته باغ ،باغ صورت ،باغ مھتاب ،باغ آھو خانه
سه باغچه ،صورت خانه ،خانه سفيد ،باغ خلوت
بابر از ھمان روز ھای اخير ماه ربيع االخر  ٩١٠ھجری قمری که وارد
باالحصار شد و سر راست به باالخانه ھای ارگ برآمد ،بار اول نگاھی به چھار
طرف افق افگند از سطح آب کول کالن که از پای ديوار ھای قلعه تا نقاط دور
دست دامنه ھای شاه کابل انبساط داشت دورتر تا اولنگ ھای سياه سنگ و سونک
قورغان و چاالک زمين ھای زراعتی دشت ھای سبز و رشته کوه ھای سياه را
مالحظه کرده و بيت معروف مال محمد طالب معمائی را آھسته آھسته با خود
زمزمه ميکرد .کوه و دريا و شھر و صحرای کابل در دلش عزيز شد .بابر که در
ديار خود روی خوشی نديده بود ،در کابل به اقبال رسيد .در اينجا صاحب
فرزندان شد و در اينجا لقب پادشاھی بر خود نھاد و به تفصيلی که در صفحه ھای
پيش از قلم خود و از زبان دخترش گلبدن بيگم ياد آوری نموديم ،عالقه بابر به
کابل به عشق رسيده بود و تا آخر عمر که صاحب امپراطوری عظيمی شد ،کابل
را به ھيچ يک از پسران و دختران و بستگان خود حتی به اسم ھم نداد و آنرا
خالصه خويش باقی گذاشت و در آخر عمر ھم وقتيکه در آگره چشم از جھان
ميپوشيد ،از وصايای او يکی اين بود که جسدش را بکابل انتقال دھند .چنانچه ۶
ماه بعد از باغ نور افشان آگره که در آنجا جسدش را موقتی نھاده بودند ،بکابل
آورده و در باغی که بنام او )بابر شاه( مشھور است و در آن اوقات به شھادت ابو
قاسم فرشته به قدم گاه حضرت رسول صلی ﷲ عليه و آله و سلم شھرت داشت به
)(۵۴
خاک سپردند.

بابر در آبادی و عمران شوق مفرط داشت و اين اشتياق در ھمه احفاد او ديده
ميشود .در افغانستان مخصوص در کابل و حوالی دور و نزديک آن و بين کابل و
لغمان و جوی شاھی که بعد ھا به جالل آباد معروف ميشود ،باغ ھا ،خانه ھا،
منزلگاه ھا وغيره ساخته که ذکر ھمه آن ھا خارج چوکات اين اثر است .بنأ عليه
مختصرأ به برخی از آبادی ھای او در کابل که بيشتر آنھم احداث باغ ھا است،
ميپردازيم.
بابر فراز کوچه باغ در زير خرابه ھای معابد بودائی تپه خزانه و پوزه کوه در
نقطه ئی که امروز باالی عمارت شفاخانه ابن سينا واقع شده است ،امر به ساختن
صفه ئی داد از سنگ و در ھمان صفه سنگی حوض مدوری کندند که قريب دو
من ھندوستان شراب ميگرفت .در کتيبه ئی که به امر بابر در  ٩١۴در اينجا کنده
شده بود ،اين صفه را )تختگاه پادشاه عالم پناه ،ظھير الدين محمد بابر( خوانده اند
و در زبانزد مردم معموأل به نام " تخت شاه" شھرت يافته بود .تخت شاه
نزھتگاھی بود و فراز آن باغھا و کشتزار ھائی قرار داشت که در آن وقت از
کوچه باغ يعنی از تنگی کورهگاه در دو طرف رودخانه کابل تا باغ شھرآرا )باغ
موجوده سفارت شوروی( )سفارت سابق شوروی در کنار سينما پامير ن( در ميان
دامنه ھای دو کوه شيردروازه و آسهماھی انبساط داشت.
نورالدين محمد جھانگير پسر جالل الدين اکبر عين کار ھای جد خود بابر را در
ين نقطه تعقيب نموده ،تختی و حوضی در برابر تختگاه و حوض بابر ساخت و
کند که شرح آنرا در دوره خود او خواھيم نگاشت .اينجا از تاريخ عھد سلطنت او
يعضی توزک جھانگيری مطالبی را اقتباس ميکنم که راجع به تختگاه بابر نوشته
است):(۵۵
" ...و قريب به تختی که ورا دامن کوه جنوب رو به کابل واقع است مشھور به
تخت شاه صفه از سنگ برآورده اند که حضرت فردوس مکانی برانجا نشسته
شراب نوش جان فرمودند يک حوض مدور به يک گوشه اين سنگ کنده اند که
قريب به دو من ھندوستان شراب ميگرفته باشد و نام مبارک خود را با تاريخ بر
ديوار صفه مذکور که متصل به کوه است با ين عبارت نقش نموده اند که تختگاه
پادشاه عالم پناه ظھيرالدين محمد بابر ابن شيخ گورکان خلدﷲ ملکه فی سنه
".٩١۴
چون در برابر اين تختگاه جھانگير ھم تختی ساخته بود ،معلوم ميشود که کدام
يک در اين اواخر در اثر سقوط سنگ پايان افتاده است .در حال حاضر تنھا اثری
که باقی مانده است پارچه سنگ بزرگی است که از محل خود سقوط کرده و بر

رھرو عقب شفاخانه ابن سينا طوری معکوس افتاده که فقط بعضی کلمات کتيبه
ديده و خوانده ميشود .ظھيرالدين محمد بابردر نزديکی ھای "گشتگاه" مردم
باالحصار که معموأل آنجا را )گلکنه( ھم ميگفتند و منطقه بين چشمه خواجه شمو
و چشمه خواجه خضر را در بر ميگرفت ،باغ ديگری طرح ريخته بود که در
واقعات بابر يک جمله کوتاه در آن مورد ميتوان يافت و آن اين است:
" ...نماز پيشين از کشتی برآمده باغی را که در ميان گلکنه و کوه طرح کرده
بودم سير کرده نماز ديگر به باغ بنفشه آمده شراب خورده شده از طرف گلکنه از
)(۵۶
فصيل برآمده به ارگ آمدم"
چون متصل گلکنه کول کالن بود) (۵٧برآمدن بابر از کشتی تعجب آور نيست چون
موقعيت گلکنه و کوه ھر دو معلوم است ،ميتوان باغ او را متصل چشمه خضر و
باالحصار و زمين ھای پای کوه تصور نمود .در جمله فوق ضمنی از باغ بنفشه
ھم اسم برده شده است .که معلوم ميشود در حوالی متصل باالحصار بوده و چندان
از گلکنه دوری نداشت ولی به يقين نميدانيم که خود بابر آن را احداث نموده بود يا
پيشتر وجود داشت .پادشاه نامه در جمله باغ ھايی که ظھير الدين محمد بابر در
کابل طرح ريخته از ين باغ اسم نمی برد.
پادشاه نامه يگانه ماخذيست که از باغ ھائی که بابر پادشاه در کابل احداث نموده
بصورت مجموعی اسم ميبرد و تحت عنوان دارالملک کابل ميگويد:
"اکنون حقيقت رياض و منازل ارم مشاکل دارالملک کابل بر می نگارد .حضرت
گيتی ستانی فردوس مکانی انارﷲ برھانه در سرزمين بھشت آئين کابل ھنگامی
که اين نزھتگاه را بانوار عدالت آن پادشاه رضوان بارگاه فروغ تازه بود باغ شھر
آرا و چارباغ و باغ جلوخانه و اورته باغ و باغ صورت و باغ مھتاب و باغ
آھوخانه و سه باغچه اطرافش احداث نموده بودند و ديوار ھای خام گرد اين
)(۵٨
بساتين کشيده".
به شھادت اين متن بابر اقال ھفت باغ و سه باغچه در کابل احداث نموده بود .باغ
شھرآرا در ھمين جائی که حاال باغ سفارت شوروی )سفارت سابق شوروی
متصل سينما پامير( است ،وقوع داشت .بشھادت مورخان دوره ھای بعدی خود
بابر در اينجا چنارھای زيادی غرس نموده بود .ھمايون در مقابل شھر آرا ،باغ
جھان آرا را احداث کرد که رود کابل از آن ميگذشت و محل باغ علم گنج )باغ
ليسه نجات و ماشين خانه( را اشغال کرده بود و از آن در ذيل واقعات عصر شاه
جھان بحث خواھيم کرد.

از جمله باغھائيکه بابر در کابل احداث نموده بود "باغ اورته" و "باغ مھتاب" ھر
دو پھلوی ھم قرار داشت و از روی پادشاه نامه به قراين زياد ميتوان گفت که
باغھای مذکور در باالحصار وقوع داشت .آنچه مويد اين نظريه معلوم ميشود امر
تعمير "دولتخانه" از طرف شاه جھان در ين دو باغ است .اصأل ھمايون حين
نخستين ورود خود به کابل "باغ اورته" )يعنی باغ ميانه( را به پسر خود شاه
جھان داده بود .اين باغ مختصر عمارتی داشت و به تفصيلی که بجايش خواھد
آمد ،شاه جھان در سال دوازدھم جلوس خود به کابل آمد و امر تعمير دولتخانه را
)(۵٩
در اين باغ داد.
باغ آھو خانه ،باغ جلوخانه و باغ صورت باغ ھای ديگريست که بابر در کابل
احداث نموده بود .در تزک) (۶٠باغ ھای بنام "باغ خلوت" و "باغ نور" ھم ياد شده
است که از باغھای کابل بود و بابر چندگاھی محل رھايش دختر کالن سلطان
حسين ميرزا را در باغ خلوت تعيين نموده بود .معلوم نمی شود که اين باغ را ھم
بابر احداث کرده بود يا قبل از ورود او وجود داشت.
چار باغ از باغ ھای معروف کابل بود .پادشاه نامه بنای آنرا ھم به بابر نسبت
ميدھد .گمان ميکنم اين باغ يا باغی به اين نام قبل از ظھيرالدين محمد بابر ھم
وجود داشته است (۶١).اگر به اشتباه نرفته باشم گمان ميکنم در زمان بابر دو
چارباغ به صفت خورد و کالن در کابل شھرت داشت .جھانگير در تزک خويش
چارباغ را بزرگترين باغات بلده کابل خوانده است (۶٢).آيا محل اين چارباغيکه
بابر بنا نھاده بود در ھمين جائی بوده که تا اين اواخر به ھمين نام ياد ميشد و بعد
ھا در عصر بنام باغ عمومی شھرت يافت؟ بابر بسيار وقتھا از قلعه باالحصار به
چارباغ ميامد و در عمارتيکه بنام صورتخانه در آنجا تعمير نموده بود رھايش
مينمود .در اين باغ ديوانخانه ئی ھم بود در دروازه چارباغ خانه خورد سفيدی ھم
)(۶٣
آباد کرده بود که به "خانه سفيد" معروف بود و بسيار اوقات در آنجا مينشست
و مختصر مجالس انس و بعضی اوقات بزم نشاط در آنجا دائر ميشد .غير از سائر
نقاط که اينجا بحثش خارج موضوع است در ھمين کابل آباديھای ديگر از قبيل
مساجد و کاخھا و خانه ھا از طرف بابرشاه به عمل آمده و بعضی لوحه سنگ ھا
در موزه کابل مويد اين نظريه است و شرح علمی اين ھمه بنا ھا تحقيقات علمی و
عملی ميخواھد که باستان شناسی و حفظ آثار روزی بدان متوجه خواھد شد.

ھمايون

ظھيرالدين محمد بابر بتاريخ دوشنبه پنجم ماه جمادی االول سال  ٩٣٧ھجری
قمری مطابق  ۶دسمبر ١۵٣٠مسيحی در چار باغيکه بر لب دريا جون )جمنا( در
آگره بنأ نھاده بود ،وفات کرد و موقتا ً در باغ نور افشان به خاک سپرده شد تا بعد
قرار وصيت جسدش را بکابل انتقال دھند .درين وقت از پسران او ھمايون در ھند
و ديگران عموما ً در افغانستان بودند و کابل شھر زيبای که بابر انرا عزيز
ميداشت و خالصه خود ميدانست و تا اخر عمر به ھيچ يک از فرزندان خود به
)(۶۴
ھيچ نام و نشانی نداد ،مقر رھايش دودمان او محسوب ميشد.
ھمايون پسر کالن بابر که تولد يافته باالحصار کابل بود و درين وقت سن عمرش
به  ٢۴رسيده بود ،به تاريخ نھم جمادی االول  ٩٣٧در آگره بر تخت نشست و
پادشاھی او با اينکه به اساس آرزوی پدر حتی در حياتش صورت گرفت حسد و
مخالفت نھانی برادران را بر انگيخت .کامران ميرزا که بيش از سائرين خويش
را ذيحق ميدانست قندھار را به برادر ديگرش ميرزا عسکری سپرده از راه کابل
عازم الھور شد و آن شھر را متصرف گرديد .ھمايون برای آرام ساختن ھنگامه
برادران فوری ميرزا کامران را به حکومت کابل و قندھار گماشت و حکومت
بدخشان را به سليمان ميرزا تفويض نمود و ھندال را حاکم الور مقرر کرد .در ده
سال دوره اول سلطنت ھمايون که پسران بابر عليه يکديگر نقشه کشی داشتند دو
جنبش ديگر کسب شدت ميکرد .به طرف غرب در داخل خاک افغانستان صفوی
ھا حمله ھای خويش را بر قندھار تکرار ميکردند و در شرق يا خوبتر بگوئيم در
شمال غرب ھند فريد نام يک نفر از جوانان خون گرم مدبر و با شھامت افغانی که
بعد ھا به شير شاه سوری معروف ميشود کم کم بر اقتدار خود افزوده و بنياد
سلطنت ھمايون را در ھند متزلزل می ساخت  .در حقيقت سوری ھا می خواستند
سلطنت از دست رفته لودی ھای افغانی را که بابر در ھندوستان گرفته بود ،مجدداً
به دست آرند.
قراريکه متذکر شديم ھمايون حکومت کابل و قندھار را به برادرش ميرزا کامران
سپرد ولی نامبرده که خويش را مدعی مقام سلطنت ميدانست و در پی احداث نقشه
ھای ديگر بود ،قندھار را به يکی از عيان خويش خواجه کالن سپرده و خود بين
کابل و الھور در سير و حرکت بود .در  ٩۴٢سام ميرزا برادر شاه طھماسب
صفوی و بعد خود شاه طھماسب بر قندھار حمله ھا کردند و ماه ھا شھر در
محاصره افتاد و شاه طھماسب چند ماھی ھم به شھر قابض شد ولی در نتيجه بار
اول و دوم ميرزا کامران خويش را از الھور رسانيده و نگذاشت که شھر بدست
صفوی بماند .چون با لشکر کشی ھای بابر از کابل بر ھند مرکز سلطنت وی به

آگره منتقل شد ،در زمان سلطنت احفاد او کابل ھم نوع مرکز فرعی گرديد و
دامنه حکفرمائی ايشان تا حوزه ارغنداب انبساط داشت و قندھار مکرر ميان مغل
ھای ھندی شده و صفوی ھا دست به دست ميگشت .
بھر حال ھمايون بعد از اينکه در اثر حمالت شديد شيرشاه سوری مجبور شد
خاک ھند را ترک گويد بسيار ميخواست باز به کابل به شھری پناه برد که ستاره
افبال پدرش در آنجا تلئلو نموده بود ولی مخالفت برادران )کامران و عسکری که
در روز ھای اخير ناکامی با وی بود در کشمير از وی جدا شده و کابل را پيشتر
اشغال نمودند( وی را موقع نداده از طريق ملتان راه بکھر پيش گرفت )٨
رمضان  (٩۴٧و از آنجا به سواحل راست اباسين به لھری آمد و با احفاد ارغونی
ھائی که در اثر پيشروی ھای بابر از کابل و قندھار برآمده و در )تھته و بکر(
متمرکز شده بودند مواجه شد .در موقعيکه ھمايون متواری گرديده ده به ده طی
مراحل ميکرد ،ميرزا عسکری به مشوره ميرزا کامران در قندھار حکمرانی
داشت .در  ۵رجب  ٩۴٩جالل الدين اکبر در کناره ھای سند در عالم غربت بدنيا
آمد .ھمايون طريق قندھار پيش گرفت و چون در سه فرسخی شھر در محل )شال(
رسيد مخالفت ھا ديد به )مستنگ( برگشت و چون بيشتر مخالفت از جانب
عسکری احساس کرد راه ايران پيش گرفت تا نزد شاه طھماسب پناه برد و از وی
استعانت جويد و پسر کوچکش جالل الدين اکبر که در ين وقت يک ساله و سه ماه
بود به دست عسکری ميرزا افتاد .وی را به قندھار برد و در جوار ارگ به ظاھر
به اعزاز و در باطن به عنوان يرغمل نگاه کرد.
ھمايون از راه ھامون و فراه رھسپار ھرات شد و اين شھر را در ين وقت صفوی
ھا اشغال نموده بودند .ھمايون و شاه طھماسب در نزديکی سلطانيه يکديگر را
ديدند و صفوی ھا به اسم کمک دوازده ھزار سوار به ھمايون دادند و نامبرده با
ين قوه راه قندھار پيش گرفت.

کامران ميرزا در کابل ،مرکزيت کابل
ميرزا عسکری در قندھار
نظر بند بودن ميرزا سليمان
يادگار ميرزا ،ميرزا ھندال ،الغ بيگ ميرزا

از  ٩۴٧تا  ٩۵٢ھجری قمری در ظرف  ۴يا  ۵سال که ھمايون در اثر موفقيت
ھای شيرخان افغان معروف به شيرشاه سوری خاک ھند را گذاشته و در عالم
غربت و سرگردانی خود را به دربار شاه طھماسب صفوی رسانيد و به کمک او
به تدريج به گرفتن قندھار و کابل موفق گرديد ،کابل بدست ميرزا کامران و
قندھار بدست ميرزا عسکری بود .به اين ترتيب که ميرزا کامران کابل را
مرکزيت داده و از اينجا بطرف شمال تا بدخشان و بطرف جنوب تا نزديکی ھای
سواحل سند و بجانب جنوب غرب و غرب تا قندھار ،گرشک و بست اعمال نفوذ
ميکرد با شرحی که در صفحات پيش داده شد کابل در عصر ارغونی ھا اھميت
محدود بخودش داشت .بابر به فتوحات خود عليه خسرو شاه در بلخ و عليه محمد
مقيم ارغون در کابل و عليه ذوالنون ارغون در قندھار )در حقيقت امر مھمه اينھا
حکمرانان دولت تيموری عصر سلطان حسين بايقرا بودند( اين نقاط را که به علت
نقلھت دولت مرکزی تيموری ھرات که بنام جزء آن مرکز مانده بودند به دور
کابل جمع کرد و به کابل مرکزيت داد ولی بعد از فتوحاتش در ھند مرکزيت به
آگره منتقل شد و در دوره اول سلطنت ھمايون ھم اين وضعيت ادامه يافت تا اينکه
شاه موصوف آواره و فراری شد و کامران ميرزا که خويش را جانشين دولت
بابری ميدانست خود را در کابل محکم کرد .در اينوقت شيرشاه سوری منظم ترين
دولت افغانی را در ھند روی کار آورده بود و ھرات در دست صفوی ھا افتاده
بود و از بلخ تا باالمرغاب ازبک ھای شيبانی تسلط داشتند و کابل مرکز بقيه
خاک ھای کشور بود .کورگانی ھا با فتح ھند و استقرار مرکز در آگره ،کابل را با
تمام اھميتش بشکل يک شھر فرعی درآوردند و دوری مرکز سلطنت از کابل
سبب شد تا صفوی ھا ھرات را متصرف شوند و بر قندھار مکرر حمله کنند.
ميرزا کامران با عودت خويش بکابل و با مرکزيت دادن آنشھر مجدداً به قدامت
مرکزی آن تا حدی افزود ولی چون تقرر او دوامی نداشت و برادران ھر کدام
عليه يکديگر صف آرائی داشتند يکنوع اضطراب در شھر ھای مختلف افغانستان
بخصوص در کابل در دربار کامران ميرزا ديده ميشد و ھمھمه مراجعت ھمايون
از ايران به افغانستان و نزديک شدن او به قندھار و اراده او بطرف کابل اين
اضطراب را در دل شخص کامران ميرزا روز بروز قوی تر ميساخت.
کامران در ھمان روزھای اولی که از کشمير از ھمايون جدا شده و با عسکری
ميرزا يکجا به کابل آمد ،قندھار را به برادر اخيرالذکر خود سپرده سائر برادران
مثل ميرزا ھندال و ميرزا سليمان و يادگار ناصر ميرزا و الغ بيگ ميرزا را طور
نظربند در کابل نگه ميداشت و قراريکه از دفتر اول اکبر نامه برمی آيد ميرزا
ھندال در منزل والده اش دلدار بيگم طور نظربند زندگانی ميکرد و ميرزا سليمان
ابراھيم در درون قلعه باالحصار در خانه قاسم مخلص بندی بودند و يادگار ناصر
ميرزا در سيه سنگ می بود.

به اين ترتيب کابل در ين زمان ھم مرکز حکومت کامران ميرزا يکی از پسران
بابر شده بود و ھم محبس پسران ديگرش محسوب ميشد .کامران ميرزا بمجرديکه
آوازه حرکت ھمايون را از ايران شنيد اولين کاريکه بفکرش رسيد احضار پسر
خورد سال ھمايون ،جالل الدين اکبر از قندھار به کابل بود تا او را ھم در نزديکی
خود تحت مراقبت نگه داری کند .قزل خان ھزاره و قربان قراول بيگی را برای
اجرای اين امر به قندھار فرستاد .ميرزا عسکری بعد از تذبذب زياد باالخره به
فرستادن طفل موافقت کرد و برای اينکه در راه شناخته نشود وی را بنام )ميرک(
خطاب ميکردند و ھمشيره جالل الدين را که با وی ھمراه بود به اسم )بيجه(
ميخواندند .عندالورود به کابل او را در خانه خان زاده بيگم خواھر بابر جای دادند
تا ھم به رفاه باشد و ھم خوبتر مراقبت و نظارت از وی به عمل آيد.

کشتی گرفتن جالل الدين اکبر و ابراھيم ميرزا
در باغ شھر آرأ
نقاره رنگين
در ھمان روز ھای که تازه جالل الدين اکبر را به کابل آورده بودند ،کامران
ميرزا به مناسبت برات در باغ شھر آرأ جشنی داشت و طفل را ھم امر احضار
داد .ميگويند در محفل جشن برای پسر کامران ميرزا که ابراھيم ميرزا نام داشت
نقاره رنگين و منقش ساخته و آنرا در باغ آورده بودند .جالل الدين اکبر که در ين
وقت تقريبا ً دو ساله بود به گرفتن نقاره تمايل نشان داد .ميرزا کامران دادن نقاره
را به يکی ايندوطفل به غلبه آنھا در کشتی منوط گذاشت و در نتيجه با اينکه پسر
خودش ابراھيم ميرزا بزرگتر و قويتر بود خوابيد و جالل الدين فاتح شد و سزائی
که کامران خفيه به برادر زاده خود داد اين بود که امر کرد وی را بيشتر از ين
)(۶۵
شير ندھند.

مراجعت ھمايون از عراق به کابل
قلعه بست ،حصار قندھار

رسالت بيرام خان به کابل
مجلس ميرزا کامران در چار باغ کابل ،باغ مکتب
مالقات بيرام خان با جالل الدين و برادران او در کابل
ھمايون که بکمک صفويھا ميخواست تخت و تاج از دست رفته خويش را در ھند
تصاحب کند و مخالفت برادران خود ميرزا کامران و ميرزا عسکری را يکی از
علل ناکامی خود می دانست ،راه کابل را پيش گرفت .از گرم سير تا کابل حين
فتح قلعه بست و حصار قندھار واقعاتی پيش ميشود که به جزئيات آن کاری
نداريم .ميرزا کامران حکمدار کابل در ين وقت عالقه گرمسير و قلعه بست را
طور جای گير به شاھم علی جالير داده بود .جالير بعد از مقامت ھائی در قلعه
بست باالخره مجبور به تسليم شد و بست در قلمرو کامران ميرزا اولين دژی بود
که بدست ھمايون افتاد .شنبه ھفتم محرم  ٩۵٢ھمايون به حوالی حصار قندھار
رسيد .اول در ضلع دروازه )ماشور( و بعد در باغ شمس الدين علی قاضی قندھار
فرود آمد .کامران ميرزا از کابل مختصر کمک ھائی به عسکری ميرزا فرستاد.
در حاليکه جنگ در پيرامون قريب حصار قندھار دامه داشت ھمايون بفکر اعزام
نماينده به کابل افتاد تا بصورت مستقيم کامران ميرزا را از مقاومت منصرف
سازد .اين ايليچی بيرام خان بود که از راه کوتل روغنی و آب ايستاده غزنی
بکابل آمد و ميرزا کامران در طی مجلسی که در چارباغ منعقد نموده بود وی را
)(۶۶
بار داد و صورت مالقات آنھا را از روی دفتر اول " اکبر نامه" اتخاذ ميکنم:
"ميرزا کامران در چارباغ مجلس آراسته ،بيرام خان را طلبيد انديشه صايب او
چنان رسيد که اين دو منشور دولت را به ميرزا )که نشسته باشد( دادن مناسب
نيست و آنکه )ميرزا ايستاده تعظيم بجای آورد( بسيار دور -که آنرا دانشی درست
و بختی بلند بايد -پس انديشه کار نموده مصحفی بدست گرفته برسم پيشکش آورد
ميرزا مصحف ديده بجھت تعظيم آن راست ايستاد .در ين اثنا اين دو مثال اقبال را
گذراند و آن فکر صحيح را وسيله تعظيم آن الواح سعادت ارقام ساخت و تحف
پادشاھی و ھدايای شاھی را پائين ستوده در نظر آورد و با ميرزا نشسته سخنان
اخالص آفرين صداقت ابداع مذکور ساخت و آخر مجلس رخصت مالزمت
حضرت شاھنشاھی گرفت و اجازت ديدن ميرزا ھندال و ميرزا سليمان و يادگار
ناصر ميرزا و الغ بيگ) (۶٧ميرزا ضميمه آن ساخت .ميرزا رخصت داد و بابوس
را مقرر کرد که در ديدن ھا ھمراه باشد".

به اين ترتيب بيرام خان وظيفه باريک رسالت خويش را ميان دو برادر مخالف و
دشمن انجام داده و بعد با ھمراھی گماشته کامران ميرزا بابوس به ديدن جالل
الدين اکبر و برادران ھمايون برآمد در )باغ مکتب( جالل الدين پسر خورد سال
ھمايون را که در خانه خانزاده بيگم خواھر بابر ميزيست ديد و ميرزا ھندال را که
در خانه والده اش دلدار بيگم نظربند بود مالقات کرد چون ميرزا سليمان و ميرزا
ابراھيم در درون قلعه باالحصار در خانه قاسم مخلص محبوس بودند ايشان را
دران روز به موجب فرمان کامران ميرزا در باغ جالل الدين بيگ که در نزديکی
باغ شھر آرأ وقوع داشت آوردند ھمين قسم در جلگه سياه سنگ يادگار ناصر
ميرزا را مالقات نمود و فرامين و خلعت و اسپ ھای خاصه که برای ھر کدام
آورده بود به ايشان رسانيد .کامران ميرزا در عالم تردد که نميدانست در مقابل
ھمايون چه رويه ئی را پيش گيرد باالخره بعد از يک و نيم ماه به بيرام خان
ايلچی رخصت مراجعت به قندھار داد و خانزاده بيگم خواھر بابر را با وی يکجا
اعزام نمود و در ين امر مقاصدی داشت .ميخواست با اين خانم که خاله ھمه شان
بود به عسکری ميرزا به ظاھر بگويد که تسليم شود و در باطن القأ کند که
مقاومت نمايد و به بيرام خان و ھمايون وانمود کند که عسکری ميرزا به امر و
اراده من نيست و ميخواھم با اين خانم از وی تقاضای تسليم کنم و آخر ھم اگر
حصار قندھار را بزور و عنف بگشايند خانزاده بيگم شفاعت وی را نزد ھمايون
کند .قلعه قندھار با وجوديکه از گل بود ديوارھای آن شصت گز عرض داشت .
عسکری ميرزا مقاومت نشان داد و ھمايون از جانب شھر کھنه از نقطه ئی که
آنرا چھار دره ميگفتند به حمله مبادرت کرد .در ين فرصت از کابل الغ بيگ
ميرزا پسر محمد سلطان )از نبائر دختری سلطان حسين ميرزا( که نظربند بود با
شير افگن بيگ ولد قوچ بيگ و فيصل بيگ برادر منعم خان و مير برکه و ميرزا
حسن خان پسران مير عبدﷲ که از سادات سبزوار بود با جمعی ديگر از کابل
برآمده و خويش را به ھمايون رسانيد و عرايضی از طرف مردم کابل با خود
آوردند .آخر کار بتاريخ پنجشنبه بيست و پنجم جمادی االخر  ٩۵١ميرزا عسکری
به شفاعت خانزاده بيگم تسليم شد.
چون آوازه فتح قندھار به دست ھمايون پخش شد ،کامران ميرزا سليمان ميرزا را
از نظربندی خالص کرده برای اداره بدخشان فرستاد و او به مجرد رسيدن به آنجا
عھد و پيمان شکسته و با کامران قطع عالقه کرد .در ين بين يادگار ناصر ميرزا
ھم از کابل فرار نمود .کامران ميرزا آخرين گروگان خود ھندال ميرزا را با وعده
ھای زياد عقب يادگار ناصر ميرزا فرستاد و او ھم طريق ديگر پيش گرفته از
کامران ميرزا برگشت و به ھمايون واصل شد و به اين طريق کابل ماند و کامران
ميرزا.

حرکت ھمايون بطرف کابل
يرت شيخ علی در نزديک پغمان و ارقندی
جلگه دوری ،سراسيمگی کامران ميرزا
حفاظت زنان در قلعه باالحصار
تنگی خواجه پشته در نواحی ارقندی
ھمايون در تکيه خمار و جلگه تيبه
خيمه زدن کامران ميرزا در گذرگاه
باغ نوروزی ،گورخانه گلبرگ بيگم
ھمايون بعد از اشغال بست ،قندھار و غزنی متوجه کابل شد .چون به يرت شيخ
علی در نواحی ارغندی رسيد ،کامران ميرزا از طرف کابل قاسم برالس را با
جمعی ديگر عليه او فرستاد و به مير اتش قاسم مخلص تربلتی ھدايت داد تا
توپخانه را در جلگه دوری)) ،(۶٨جلگه چھاردھی( تعبيه نمايد .در باالحصار ھم به
اتخاذ ترتيبات تدافعی متوصل شد و بيشتر زنان ساکنين باالحصار را که در
بيرون قلعه رھايش داشتند ،داخل قلعه برد .قاسم برالس از طرف کامران ميرزا
در تکيه خمار اخذ موقع کرد ولی مقاومت نتوانسته عقب نشست .ھمايون از تنگی
خواجه پشته گذشته  ،اول در نواحی ارغندی و بعد در تيبه متوقف شد .ميرزا
کامران در ين وقت از شھر برامده و در عالم سراسيمگی در گذرگاه خيمه زده
بود ،در حاليکه ميان لشکر دو برادر يک کرده بيش فاصله نمانده بود ،امرای
کامران ميرزا مثل بابوس ،جميل بيگ ،مصاحب بيگ ،پسر خواجه کالن بيگ
يکی بعد ديگر با جمعيت ھای خود از کامران ميرزا رو گردانيده و به معسکر
ھمايون ميرفتند .دوازده ھزار پياده و سوار که ھمرای کامران ميرزا بود متفرق
شدند و خودش آھسته آھسته در سياھی شامگاھان از پيش باغ نوروزی )که گمان
ميکنم ھمين باغ بابر باشد( و گورخانه گلبرگ بيگم از راه بابا دشتی )که گمان
ميکنم راه قول نداف باشد( گذشته و خود را در پيش کول در کنار چمن قلعه
حشمت خان حاليه در پای ديوار ھای باالحصار رسانيد و دو نفر از مالزمان
خود ،دوستی کوکه و جوگی خان را عقب اھل و عيال خود فرستاد تا آنھا را
گرفته و فرار کند .حبيبه بيگم دختر کالن و ابراھيم سلطان ميرزا پسر ميرزا

کامران و ھزاره بيگم برادرزاده خضرخان و ماه بيگم و مھر افروز بيگم با عده
ديگر از زنان و بستگان قريب او از ارگ باالحصار برامده به کامران ميرزا
ملحق شدند و ھمه يکجا از راه بينی حصار رھسپار سمت جنوب شدند و از طريق
غزنی راه بکھر و تھته را که در کناره ھای اباسين واقع است پيش گرفتند .چون
خبر فرار ميرزا کامران بگوش ھمايون رسيد ،ميرزا ھندال را برای تعقيب او
فرستاد و خود شباشبی شب چھارشنبه دوازدھم شھر رمضان  ٩۵٢وارد ارگ
باالحصار شد و به اين طريق کابل را فتح کرد.

بابادشتی ،بينی حصار ،فتح کابل بدست ھمايون
شب  ١٢رمضان سال
٩۵٢داخل شدن ھمايون شبکی در باالحصار
نويدی و ماده تاريخ فتح کابل
و نويدی از شعرای معاصر ماده تاريخ اين فتح را )کابل را گرفت( يافته و شاعر
ديگر مصرعذيل را ماده تاريخ اين فتح يافت .
)بی جنگ گرفت ملک کابل از وی( برای تثبيت حقايق اين واقعات دو متن داريم
يکی نوشته ھای ابوالفضل عالمی در دفتر اول اکبر نامه و دوم يادداشت ھای
گلبدن بيگم در ھمايون نامه که با عبارت ساده و موجز و بسيط عين واقعه را
بدون دخل در جزئيات به مراتب از عالمی خوب تر شرح داده است .اينک آن دو
متن:
متن اکبر نامه :چون موکب عالی در برت شيخ علی )که در نواحی نعمان و
ارقندی )نعمان و ارقندی عبارت از پغمان و ارغندی است (.واقع شده است(:
"نزول اجالل يافت ميرزا کامران از استماع توجه رايات جھانکشا سراسيمه شده
قاسم برالس را با جمعی پيشتر روانه ساخت و قاسم مخلص تربتی را که مير آتش
ميرزا بود ،فرمود که توپخانه را به جلگه دوری که نزديک خانه بابوس بيگ بود
برده تعبيه نمايد و عيال مردم که در بيرون قلعه کابل بود ھمه را اھنمام نموده
اندرون قلعه برد و بعد از استحکام مبانی قلعه بغرور و غفلت از کابل بر امده در
نزديک يرت بابوس بيگ نشست و در ترتيب افواج و تقسيم صفوف اھتمام نمود و
در موضع تکيه چمار) (۶٩قاسم برالس با جمعی پيشتر امده بود که خواجه معظو

حاجی محمد خان و شير افگن از معسکر اقبال پادشاھی پيشتر شتافته دستبردی
شايسته نمودند و چون ميان افواج فاصله اندک ماند ميزا ھندال بموجب التماس
بمنصب ھر اولی اختصاص يافت موکب اقبال از تنگی خواجه پشته گذشته در
نداحی ارقندی نزول اجالل نموده بود که بابوس و جميل بيگ با جمعيت خود و
شاه بردی خان که گرديز و بنگش و نغر باو متعلق بود امده اداب زمين بوس
بجای اوردند و مستمال عنايات بيکران شدند و متعاقب ان مصاحب بيگ پسر
خواجه کالن بيگ با بسياری از مردم امده دولت مال زمت در يافت و بالتفات
خسروانه سر افراز گشت درين اثنا بابوس به عرض اشرف رسانيدکه وقت توقف
نيست بدولت سوار بايد شد که مردم ھمه ميايند حضرت جھانبانی بر باد پای دولت
سوار شدند و درين ميان علی قلی سفرچی و بھادر پسران حيدر سلطان را که در
تعزيت پدر بودند برورده شمول مراحم ساختند و بعد از زمانی قراچه خان امده
سعادت زمين بوس دريافت ميرزا کامران در صفحات اوضاع صورت اقبال
پادشاھی نقش ادبار خود را مطالعه نموده خواجه خاوند محمود و خواجه
عبدالخالق را بجھت استعفای جرائم خود بمالزمت اقدس فرستاد و بعضی
ملتمسات بوسيله خواجه معروض داشت نيم کروه را فاصله ميان افواج قاھره
پادشاھی و لشکر ميرزا نمانده بود که خواجھا امده مالزمت نمودند .انحضرت
ملتمسات او را بادراک مالزمت موقوف داشتند و مواعيد ديگر عنايات را از
لوازم ان گردانيده خواجه ھا را به احترام رخصت دادند و خود از روی مروت و
مردمی توقف فرمودند و چون ميرزا را غرض از فرستادن خواجھا تعطيل و
تراخی در مبادرت سپاه پادشاھی و فرصت يافتن خود بود و انتظار سياھی شب
ميبرد )که شايد شبگير بلند کرده خود را به کناری تواند کشيد( چون حجاب ظلمت
شب جھان را تاريک ساخت از تيرگی رای و ظلمت خاطر )دريافت سعادت
مالزمت به خود قرار نداده( به سرعت تمام خود را به ارگ کابل رساند و ميرزا
ابراھيم ولد خود را با جمعی از اھل حرم ھمراه گرفته از راه بينی حصار روانه
غزنين رويه شد و چون خبر فرار نمودن او به مسامع عليه رسيد حضرت جھان
بانی بابوس را با جمعی از معتمدان بکابل فرستادند که در انجا بوده نگذارند که به
سپاھی و رعيت اسيبی رسد و ھمه را مستمال عنايت پادشاھی سازند و ميرزا
عندال و جمعی را تعيين فرمودند که ميرزا را تعاقب نمايند و خود به ھم عنانی
نصرت و ھمرکابی اقبال متوجه شھر کابل شدند و در ساعت مسعود کوس زنان
دولت کوراکه) (٧٠اقبال بلند اواز کردند و کوکبه داران نصرت کوکبه حشمت را به
سپھر مکوکب رساندند و در شب سيزدھم اذر ماه جاللی بموافق شب چھار شنبه
دوازدھم شھر رمضان ) (٩۵٢نھصدو پنجاودو به تائيد اسمانی فتح کابل )که
مقدمه فتوحات بی اندازه است( روی دادو ابواب شادمانی و کامگاری بر دلھای
خاليق گشوده شد .دو ساعت از شب گذشته بود که انحضرت ساخت کابل را به

مقدم دولت پرتو سربلند ساختند .نويدی تاريخ اين فتح )کابل را گرفت( يافته بود و
ديگری اين مصراع  ،بی جنگ گرفت ملک کابل از وی" .
متن ھمايون نامه:
" ...در سنه ٩۵١ھه نھسدوپنجاه و يکم شھر رمضان المبارک در تکيه خمار
نزول اجالل فرمودند .ھمان روز به ميرزا کامران خبر رسيد .ميرزا کامران را
اضطرابی عجيبی دست داد .در ساعت چادر برآورده در پيش گذرگاه فرود آمدند
و حضرت پادشاه در يازدھم شھر رمضان در جلگه تيبه نزول اجالل فرمودند و
ميرزا کامران ھم آمده در برابر فرود آمدند بقصد جنگ .در ين اثنأ ھمه امرايان و
سپاھيان ميرزا کامران گريخته آمده بپابوسی حضرت پادشاه مشرف شدند و
پابوس که يکی از امرای نامی ميرزا کامران بود وی نيز به جماعت خود گريخته
بقدم بوسی حضرت آمده مشرف گشت .ميرزا کامران يکی و تنھا ماندند و جزن
ديدند که در گرد و نواحی من کسی نماند ،منزل پابوس که امرای نامی ايشان بود
نزديک بود در و ديوار مشاراليه را انداخته ويران کرده و آھسته آھسته از پيش
باغ نوروزی و گورخانه گلبرگ بيگم شده اين دوازده ھزار سوار خود طالق داده
رفتند .چون تاريک شد بھمان راه بابا دشتی پيش کول آمده ايستادندو دوستی کوله
و جوکی خان را فرستادند که حبيبه بيگم دختر کالن ميرزا و ابراھيم سلطان
ميرزا پسر ميرزا کامران و ھزاره بيگم برادرزاده خضرخان و ماه بيگم خواھر
حرم بيگم و مھرافروز بيگم نادر حاجی بيگم و باقی کوکه اين جمله را بياورد .
آخر اين جماعت به ميرزا کامران ھمراه شدند و ميرزا متوجه تھته و بکھر شدند
در واليت خضر خان که در سر راه بکھر واقع است .در آنجا که رفتند حبيبه بيگم
را با اق سلطان نکاح بسته سپردند و خود بجانب بکھر و تھته شدند".
"حضرت بادشاه فتح کرده در شب دوازدھم پنج گھری شب گذشته بود که در
باالی حصار نزول اجالل بدولت و سعادت و اقبال نزول فرمودند و مردم ميرزا
کامران که به خدمت مشرف شده بودند ھمه قاره نواخته در خدمت حضرت در
کابل درآمدند".

روز يازده و شب دوازده رمضان
٩۵٢شب و روز شادی و غم در باالحصار و شھر کابل

قراريکه در صفحات پيش اين کتاب شرح يافته است و بعد از ين ھم وقت بوقت
شرح خواھد يافت ،شھر کابل و باالحصار بسا روزھا و شب ھای شادی و غم را
ديده و بسيار شب ھا و روزھايی آمده که غم و شادی يکجا بر اھل شھر و
باشندگان ارگ و باالحصار طاری شده است .از اينوع روزھا و شبھا يکی روز
يازدھم و ديگر شب دوازدھم رمضان سال  ٩۵٢ھجری قمری است .قراريکه
ديديم آنھائيکه اين غم و شادی را بر سر اين شھر آوردند دو برادر بودند ،ھمايون
و کامران پسرا ظھيرالدين محمد بابر که ھر دو يکی به حق و ديگری بغير حق
خويش را وارث تخت و تاج پدر ميدانستند .اولی ده سالی در ھند سلطنت کرده و
شير شاه سوری وی را مجبور به ترک ھند و توسل به دربار صفوی ساخته بود و
اينک به کمک ايشان مجدداً برگشته و به کابل رسيده است و دومی که خالف
وصيت پدر از روز اول ادعای سلطنت داشت از شکست تدريجی و غياب برادر
استفاده نموده از کابل به بخشی بزرگ خاک ھای کشور سلطنت داشت و اينک
مواجه به روز سختی شده است که ھمايون با سپاه خويش فرارسيده و در نيمه سه
کروھی باالحصار اخذ موقع کرده است .کامران ميرزا در منتھای سراسيمگی
است .از حرمسرای درون قلعه ارگ باالحصار گرفته تا شھر و حومه آن ھمه در
تشويش و اضطراب اند .برای اينکه اھالی باالحصار خوبتر مقاومت بتوانند،
کامران ميرزا زن ھای اھالی بيرون حصار را داخل قلعه برد و زنان خانواده وی
ھمه در ارگ آن قلعه گرد ھم جمع شده اند و مدافعه کنندگان چه نظامی و چه
رعيتی عقب تيرکش ھای کنگره ھای باالحصار در تک و پو ھستند .بيرون قلعه
در محله ھای باالحصار اضطراب و نگرانی حکمفرماست  .لشکريان کامران
ميرزا جمعی با توپخانه در چھاردھی موقع گرفته اند و خودش با  ١٢ھزار نفر
ديگر در گذرگاه و دامنه ھای غربی کوه ھای شيردروازه و آسه ماھی منتظر
نشسته و به اين ترتيب از باالحصار تا دند چھاردھی به ميدان جنگ تبديل شده و
ھر آن انتظار حمله از طرف مقابل برده ميشود .چون ھمايون و لشکرش در تيبه
معسکر ساخته بودند .فاصله دو سپاه متخاصم بسيار کم بود .روز يازدھم رمضان
 ٩۵٢برای کامران ميرزا روز مخوف و بحرانی بود .صبح زودخبر سالم و تسليم
شدن چند نفر از امرای خود را شنيد .بفکر فرار بود ولی ميخواست اين کار را در
سياھی شبانگاه عملی سازد .شامگاھان سپاھيان خود را بحال خود گذاشته از عقب
باغ بابر از راه قول نداف به پای ديوار ھای باالحصار آمد .ھمين روز مخوف و
بحرانی در تيبه روز اميدواری و تھيج بود و ھر چه ساعت ھا گذشته ميرفت ،اميد
ھا قويتر ميشد.
کامران ميرزا را بدون اينکه مجال داخل شدن باالحصار را داشته باشد و يا بھتر
بگوئيم چون نميخواست که داخل ارگ شود يا از ترس نميخواست خويش را به
محافظه کنندگان قلعه نشان دھد ،در پای ديوار ھای کھن حصار معطل شده در

تاريکی به عجله عقب زن و فرزند و اھل و عيال خود کس فرستاد تا ايشان را با
خود گرفته و فرار کند.
برآمدن ناگھانی اھل حرم کامران ميرزا ھمھمه در ارگ باالحصار توليد کرد
بزرگ ولی بی سر و صدا زيرا فراريان نميخواستند نزديک ترين کسانی در
پيرامون ارگ از حرکت شبانه آنھا اطالع يابد .حرکت اھل حرم حکمفرمای مقتدر
کابل در تاريکی شامگاھان شب چھارشنبه  ١٢رمضان  ٩۵٢صحنه ايست از
صحنه ھای فراموش نشدنی که ياد آن در دفتر خاطرات کھن دژ تاريخی کابل ثبت
است .کامران ميرزا با ھمراھان خود چون برق بطرف بينی حصار بحرکت آمد
تا از راه لوگر به مناطق جنوب مملکت و از آنجا به کناره ھای سند به بکھر و
تھته برود .شايد ھنوز به بينی حصار نرسيده بود که آوازه فرار او در داخل و
خارج قلعه باالحصار طنين افگند .دوازده ھزار سوار و پياده ئی که در گذرگاه
بحال خود گذاشته بود ھر کدام بطرفی راه فرار ميجست .در حرمسرای ارگ در
باالحصار ،در گذرگاه و در دند چھاردھی ھمه جا خوشی و غم توءام حکمفرما
بود زيرا ھر جا که طرفدار کامران ميرزا بود در عالم ترس و اندوه از سرنوشت
خود نگران بود و ھر جا که ھواخواه ھمايون وجود داشت به اميد احراز جاه و
مقام از خوشی در پوست نمی گنجيد .در ارگ باالحصار و در داخل قلعه در
حاليکه حرم کامران ميرزا بی سر و صدا رھايشگاه خود را تخليه ميکرد عده
ديگر زنان از دودمان بابری که در آن ميان دخترش گلبدن بيگم ھم بود با خوشی
و مسرت بی نھايت انتظار ھمايون ميرزا را ميکشيدند .ساعت  ٩يا  ١٠شب ١٢
رمضان  ٩۵٢اواز بوق و نقاره در پيرامون کنگره ھای ديوار ھای باالحصار بلند
شد .مشعل داران پيشاپيش در حرکت بودند .ھورای سپاه فاتح با آواز دھل و نقاره
غوغای عظيمی برپا کرده بود .ھمايون به سواری اسپ در حاليکه چھار طرف او
را بزرگان معيتی او گرفته بودند در قلب لشکريان خود جاه گرفته و به تمکين
پيش می آمد در حاليکه باالحصار در تاريکی مطلق فرو رفته و سکوت مرگبار
چھار طرف آنرا فرا گرفته بود .دروازه ھای قلعه باز شد و ھمايون ميرزا به
باالخانه ھای ارگ باالالحصار درآمد .به فاصله سه چھار ساعت برادری رفت و
برادری آمد .حکمفرمائی برخاست و حکمفرمائی به جايش نشست .کامران ميرزا
راه فرار پيش گرفت و ھمايون ميرزا وارد باالحصار گرديده در يکجا زن ھا
گريه و شيون داشتند و در جای ديگر دختر بابر ،خواھر ھمايون ،گلبدن بيگم و
مادر کالنش و عده زن ھای ديگر شباشب در ارگ باالحصار به دور ھمايون
جمع شده بودند و چون بعد از پنج سال او را ميديدند بی نھايت مسرور بودند .آواز
خوانندهھا و طبل و رباب تا پايان ھای شب از باالخانه ھای ارگ باالحصار
بگوش ميرسيد.

ھمايون و جالل الدين اکبر
ھمايون در کابل
شب ھای زمستان در ارگ باالحصار
سازنده ھا و گوينده ھا ،ورق بازی
شاھرخی پنج مثقالی
رسيدن حميده بانو بيگم زن ھمايون از قندھار به کابل
ختنه سوری جالل الدين اکبر
تاالر ديوان خانه کالن ،ميله خصوصی در ارته باغ
اعيان شھر کابل در چار باغ
چراغان شھر ،چھل دختران سبز پوش
کوه ھفت داوران ،باغ بيگه ،باغ ديوان خانه

ھمايون به مجرد رسيدن به باالحصار شباشبی فوری پسر خورد سال خود جالل
الدين اکبر را خواست تا وی را ببيند .به شرحيکه در صفحات پيشتر گفتيم طفل
خورد سال مدتی در قندھار نزد ميرزا عسکری و سپس چندی در کابل در
باالحصار نزد کامران ميرزا طور يرغمل و در خانه خاله اش تحت مراقبت بود و
ھمايون از ين رھگذر نگرانی زياد داشت و به مجرد فتح باالحصار به عجله و
شتاب طفل را که چھار و نيم ساله شده بود پيشش آوردند و به شکرانه پدرانه
ديدار پسر خيرات زياد کرد .فردای فتح کابل در ديوان خانه کالن باالحصار بار
عام داد و بزرگان اھالی شھر را پذيرفت و چون بعد از پنج سال دربدری به
زادگاه خود در باالحصار به کاميابی ھائی بزرگ نايل شده بود ،زمستان را آسوده
خاطر به کابل گذرانيد .ھمشيره اش گلبدن بيگم که بعد از سقوط سلطنت ھمايون
در ھند به کابل آمده بود و در روزھای غلبه کامران ميرزا روزگار خوشی
نداشت ،شب ھای خوش زمستان کابل را در ارگ باالحصار که تا صبح گاھان
می نشستند و با شنيدن ساز و خواندن خواننده ھا ورق بازی ميکردند به کلمات
)(٧١
ذيل بيان ميکند:

" ...و اکثر اوقات معرکه و مجلس بود شبھا تا صباح می نشستند و سازنده ھا و
گوينده ھا دائم در نواختن بودند از آن جمله دوازده کس بودند بھر کس بيست ورق
و بيست بيست شاھرخی ميدادند و کسی که بای ميداد ھمين بيست شاھرخی بای
ميداد که پنج مثقالی باشد و اگر ميبرد ھر چند که بازی ميکردند ،زياده ميبردند".
اين چند سطر مختصر گلبدن بيگم بسيار غنيمت است و خوشبختانه در جاھائيکه
مورخان بزرگ خاموش نشسته و جز از مراسم خشک درباری و زد و کند ميدان
ھای جنگ چيزی نميگويند وی با احساسات لطيف زنانه و با کلمات بسيط خود به
پھلوھای حساس زندگانی تماس ميکند و از خالل نوشته ھای او شب ھای دراز
زمستان سال  ٩۵٢ھجری قمری را در ارگ باالحصار کابل می بينيم و مشاھده
ميکنيم که ھمايون پسر بابر آنکه  ٣٩سال قبل در  ٩١٣در ھمين باالحصار متولد
شده بود بعد از فوت پدر بعد از ده سال سلطنت در ھند و بعد از  ۵سال دربدری
بين ھند و ايران اينک در روشنی مشعل ھای بزرگ در باالخانه ھای ارگ نشسته
و شب ھا تا سپيده صبحگاھی زنان خانواده بدور وی جمع ھستند  ،سازنده ھا و
نوازنده ھا می زنند و می خوانند و  ١٢تن از اھل خاندان او که گلبدن بيگم ياد
کرده است و معلوم نمی شود که کيھا بودند تا ساعت ھای اخير شب ورق بازی
ميکردند .نمی دانم نوعيت اين ورق بازی چه بوده ولی قراريکه در متن ھمايون
نامه ديديم  ٢٠ ،٢٠ورق بھر کس داده ميشد .شاھرخی ھای پنج مثقالی حتما ً پول
ملی طالئی شاھرخ ميرزا پدر سلطان حسين ميرزا پادشاه تيموری ھرات بوده که
ھنوز ھم رايج بود .مقارن ھمين وقت حميده بانو بيگم زن ھمايون که در قندھار
بود ھم وارد کابل شد.
ھمايون ميرزا بعد از آنکه زمستان را به خوشی در باالحصار کابل گذرانيدبا آمدن
بھار بفکر ختنه سوری پسرش جالل الدين اکبر افتاد و در روزيکه مشغول تھيه
مقدمات سنتی بودند با زنش حميده بانو بيگم به گردش در دامنه ھای کو ھای کابل
می برآمد و قراريکه ھمشيره اش گلبدن بيگم مينويسد از نو روز به بعد تا ھفده
روز اين گردش ھای بھاری در دامان کوھا ادامه داشت .حميده بانو بيگم لباس
ھای سبز می پوشيد و با  ٣٠يا  ۴٠تن دختران قشنگ که لباس سبز ميپوشيدند در
بغل کوھا و دامن تپه ھا می برآمد و لباس ھای سبز خود در جشن تجديد حيات
طبيعت و رستن سبزه ھای نو سھيم ميشد .چنين می نمايد که مقدم بھار و سال نو و
نوروز باستانی در چھار صد سال قبل در کابل با مراسم قشنگی تجليل ميشد و
دامنه خوشی ھا و گردش ھای مردم در گشت زار ھا و کوھا دو ھفته حتی بيشتر
طول ميکشيد .گلبدن بيگم ضمن شرح اين مراسم از رفتن ھمايون و حميده بانو

بيگم و دختران سبز پوش در روز نو روز به )کوه ھفت داوران( ھم صحبت
ميکند که بايد محل آنرا جستجو کرد.
مسئله ختنه سوری جالل الدين اکبر در آغاز سال  ٩۵٣از واقعات مھمی است که
باالحصار و کابل مدت ھا آنرا به ياد داشت و مختصر انعکاس مراسم باشکوه آن
در صفحات تاريخ باقی مانده است .جالل الدين اکبر در بھار سال  ٩۵٣پنج ساله
ميشد و مادر و پدرش که بعد از چھار و نيم سال ھجران به ديدن و صحت يافتن
او موفق شده بودند ميخواستند يک آن اول بھانه ئی برای يک جشن باشکوه پيدا
کنند و ھيچ بھانه ئی بھتر از ختنه سوری فرزند شان نبود .در باغ ديوان خانه که
در خود باالحصار بود و آنرا معموالً )ارته باغ( ميگفتند بی نھايت دلکش و قشنگ
بود ترتيبات برای مھمانان خصوصی گرفته شده بود .برای امرا و اعيان شھر
کابل در چارباغ بساط پذيرائی و سرگرمی گسترده بودند .بيگم ھا و زن ھا در
)باغ بيکه( که تعيين موقعيت آن مشکل است دعوت شده بودند .شھر را ھم آئينه
بندان و چراغان کردند و دکانداران و اھل کسبه تا جائيکه امکان داشت در تزئين
دکاکين خود صرف مساعی کردند .تاالر ديوان خانه کالن باالحصار را پادشاھانه
زينت کرده بودند .ھمايون ميرزا ،ميرزا ھندال و ميرزا يادگار ناصر و امرای
دربار ھر کدام در تاالر مذکور جايگاه ھای مخصوص به ذوق و سليقه خود
ترتيب داده بودھد .مراسم ختنه سوری در ھمين ديوان خانه کالن در باالحصار
صورت گرفت در حاليکه توپ ھا به غرش در آمده بود بساط عيش و شادی در
باغ ھا و بازار ھا و تمام خانه ھای شھر کابل گسترانيده شد و شب ھنگام ھمه جا
چراغانی بود .گلبدن بيگم گردش ھای بھاری حميده بانو بيگم و ختنه سوری
پسرش را به اين کلمات شرح ميدھد:
" ...بعد از چند روز بقندھار برای طلب حميده بانو بيگم کسان فرستادند بعد از
آمدن حميده بانو بيگم جالل الدين محمد اکبر بادشاه را ختنه سور کردند و اسباب
طوی سنت را تيار می کردند و بعد از نو روز ھفت دو روز ھمايونی ميکردند و
لباس ھاس سبز می پوشيدند و قريب سی چھل دختر را حکم ميشد که لباس ھای
سبز پوشند و بر کوه ھا برآيند و در يک نوروز به کوه ھفت داوران ابرآمدند .اکثر
در حضور و عيش و فراغت ميگذرانيدند و وقتی که محمد اکبر بادشاه پنج ساله
شدند در شھر کابل ختنه سور کردند و در ھمان ديوان خانه کالن طوی سنت را
دادند و تمام بازار را آئين بستند ميرزا ھندال و ميرزا يادگار ناصر و سلطان و
امرايان بجھت آئين بندی جاھای خوب و مرغوب راست کرده بودند و در باغ
بيکه بيگم بيگمان و ضعفا جاھای عجيب و غريب راست کرده بودند و ساچق را
ھمه ميرزايان و امرايان در ھمان باغ ديوانخانه آوردند بسيار طوی نغز و معرکه
خوب گذرانيدند و بمردمان خلعت ھای وافر و سر و پاھای وافر عنايت فرمودند و

مردم رعيت و علما و صلحا و فقرا و غربا و شريف و وضيع و صغير و کبير در
امنيت و رفاه روز بعيش و شب به عشرت ميگذرانيدند".
ابوالفضل عالمی عين واقعه ختنه سوری جالل الدين اکبر و مراسم مربوط آنرا با
روش مخصوص واقعه نگاری خود برنگی شرح ميدھد که چگونگی آنرا در متن
)(٧٢
مالحظه خواھيد کرد.
"آرايش جشن دولت پيرای ختنه سور حضرت شاھنشاھی و آئين بستن اقبال
بزرگان کام بخش و خديوان سعادت منش را ھمواره وجه ھمت انست که تقريبی
انگيخته ھنگامه بخشش گرم سازند و بروشی )که از چشمه الودگان عرصه امکان
محفوظ مانند( عبارات گزيده را )که سرآمدن آن دلھا بدست آوردن دست بر دلھا
ماندن است( در لباس رسم و عادت بتقديم رسانند چنانچه در اينواال که نسيم اقبال
به تازگی وزيد و گلستان مقصود از سرنو شگفت مراسم فتنه آن نو باوه حديقه
افبال و تازه نھال نخيل مجد و جالل را سبب ساخته در آسايش و بخشايش عالميان
افزودند و در اوائل بھار جھان افروز که روح نباتی در اھتزاز بود و عندليب
شوق در پرواز:
بنفشه سر برآورد از لب جوی
نسيم صبحگاه از مشـــــک بوئی

زمين گشت از رياحين عنبرين بوی
ھــــــزاران نافــــــــــه در بر داشت گوئی

"به ارته باغ )که بغايت دلکش و دلکشاست( نزول دولت فرمودند و بجھت مزيد
گردآوری دلھا )که در معنی شکرگذاری حضرت مولی است ابواب عيش و
عشرت گشودند و آئين کيکاوسی و کيقبادی تازه ساخته اشارت شد که حضرت
بيگمان بتفاوت طبقات و تناسب درجات اين باغ طرب افزا آئين بندند و امرا و
اعيان شھر چار باغ را زينت افزايند جميع امرا کمر سعی بر ميان شوق بسته در
لوازم اين کار اھتمام نمودند و کالنتران شھر و بزرگان عھد فراخور حالت و
قدرت مساعی جميله بتقديم رسانيدند و ارباب صنايع و طوايف محترفه در آرايش
دکان و گرمی بازار غايت مبالغه معمول داشتند و در اندک فرصتی آنچنان آئين
بندی شد که وصف آن از اندازه بيرون باشد و حضرت جھانبانی ھر روز تشريف
آورده بزم آرای شادمانی ميشدند و فراخور حالت و رتب ھر يکی رابتفقدات
گرامی شرف امتياز می بخشيدند و پيشتر از انعقاد اين جشن خسروانی قراچه خان
دلصاحب بيگ و بعضی ديگر از مختصان درگاه )که به آوردن ھودج اقبال
حضرت مريم مکانی بقندھار رخصت يافته بودند( کامياب دولت شده بوقت

رسيدند و و قدوم برکات افزای حضرت مھد عاليا موجب مزيد اسباب نشاط
گشت".
"و در اين زمين عشرت آگين )که ھنگام ارايش بھار عيش و عشرت دادن پيرايش
حديقه دولت و اقبال بود( در ساعتی )که کواکب با نظرات سعد بر جھانيان افاضه
نور ميکردند( مجلس نھال پيرای گلستان الھی )يعنی ختنه سوری حضرت
شاھنشاھی( به ھزاران نشاط و شادمانی بظھور پيوست اسباب کامروائی عالميان
آماده شد و ابواب سعادت و اقبال بر روزگاران گشاده گشت خورد و بزرگ
ممالک از مواھب خسروانی بھره مند شدند و وضيع و شريف اکناف از مکارم
پادشاھی خوشدل و خوشوقت گشتند .کلفتھای روزگار با الفت انجاميد و تفرقھای
عالم به جمعيت خواطر بدل شد  .امر اساچقھا بنظر اشرف گذرانيدند و با نعامات
گرامی سرافراز شدند و در عين آئين بندی آنحضرت بجھت تنشط خواطر و التيام
قلوب )که رکن اعظم ملک ستانی و فرمان روائی است( متوجه خواجه ريگ
روان شدند و شادمانيھا فرمودند و حکم جھان مطاع صدور يلفت که امرا با
يکديگر کشتی گيرند و خود بدولت و اقبال بميزان نظر ھمسران را در زور جدا
می فرمودند زو آنحضرت با امام قلی قورچی کشتی گرفتند و ميرزا ھندال و
يادگار ناصر ميرزا با ھم لوازم کشتی بجای آوردند و بعد از آن به سير ارغوان
زار بخواجه سياران عنان توجه معطوف داشته داد خوشی دادند و بدولت مراجعت
فرموده در نشاط افزائی و عشرت پيرائی جشن عالی اشتغال فرمودند و مالزمان
استان رفعت پيوند را فراخور اخالص و خدمت بجايگير ھای مناسب حال ھر يک
و انعامھای اليق ھر کدام و خلعت ھای موافق ھر فريق شرف امتياز بخشيدند از
آنجمله غزنين و آنحدود به ميرزا ھندال  ،زمينداور و تپری و آنحدود بالغ ميرزا
عنايت فرمودند و جميع منتسبان استان عبوديت را فراخور حالت و رتبت بمواجب
و مواھب کامياب فرموده سرير ارای ملک صورت و معنی شدند و طوائف انام
در سايه افاضت و پرتو رافت مرفه الحال شد قرين مقصود و ھمنشين اطمينان
شدند"

آمدن ايليچيان شاه طھماسب صفوی به کابل
چون ھمايون به کمک شاه طھماسب صفوی به گرفتن قندھار و کابل از دست
برادران خود موفق شده و پيش از رسيدن به ھند مقدمات سلطنت خويش را بار
دوم در کابل آماده ساخت ،ختنه سوری جالل الدين اکبر به شاه صفوی موقع داد تا

ھيئت تبريکيه به دربار ھمايون در کابل اعزام دارد و تحايف و ھدايائی بفرستد.
سرکرده اين ايليچيان ولد بيگ نام داشت و عندالورود در کابل در باالحصار
بحضور ھمايون باريافت.

آمدن شاه قاسم تغائی ،مير سيد علی و لومک بلوچ
در بھار سال  ٩۵٢يک سلسله آمدن ھای ايليچيھا و روءسای قومی در باالحصار
کابل ادامه داشت .سليمان ميرزا پسر خان ميرزا که مدتی نزد کامران نظر بند
بود ،مقرن ايام رسيدن ھمايون به کابل کامران ميرزا به اميد تامين امنيت بدخشان
و نگھداری خاطر سليمان وی را به بدخشان اعزام نموده بود .به مجرد رسيدن در
اينجا با کامران ميرزا قطع عالقه نموده و بدخشان را از آن خود ميدانست .حينيکه
وضعيت ھمايون در کابل مستقر شد باز ھم خود بکابل نيامده و شاه قاسم تغائی را
با پيشکش و تحايف فرستاد ولی ھمايون عذر ناآمدن او را نپذيرفته فرمان به آمدن
وی صادر کرد.
مقارن ھمين زمان دو نفر از سران افغان و بلوچ مير سيد علی و لومک يا لونک
که يکی در نزديکی موضع دوکی از عمال ھند بودوباش داشت و ديگر رئيس
بلوچ بود بکابل نزد ھمايون آمدند .ھمايون به اولی )دوکی( و به دومی عالقه
)شال و مستنگ( که در نزديک قندھار بود طور جاگير داد.

حبس ميرزا عسکری و ميرزا يادگار ناصر در باالی
ارگ کابل
قراريکه در صفحات پيشتر گفتيم ميرزا عسکری بعد از مقاومت زياد در قندھار
باالخره در اثر شفاعت خانزاده بيگم خواھر بابر تسليم ھمايون شد .ھمايون وی را
به کابل آورده و در حصه عليای ارگ کابل در باالحصار محبوس ساخت .يادگار
ناصر ميرزا که يکی ديگر از برادران ھمايون بود با عده در کابل که مھمترين
آنھا مظفر کوکه) (٧٣ميرزا عسکری بود بنای مخالفت را گذاشت .يکی از کسانی
که خود ھم در کنکاش داخل بود موسوم به عبدالجبار شيخ راز ھمکاران خويش

را فاش کرد .ھمايون فوری يادگار ناصر ميرزا را احضار نموده و بعد از تذکر
بخشيدن گناھان تازه و مکرر امر داد تا وی را ھم پھلوی ميرزا عسکری در
باالحصار بال به حبس اندازند.

اوائل سال  ،٩۵٣انحراف سليمان ميرزا
حرکت ھمايون بطرف بدخشان
قتل يادگار ناصر ميرزا در کابل
محمد علی تغائی حاکم کابل
کار سليمان ميرزا ولد خان ميرزا و ھمايون ميرزا بر سر بدخشان بالخره به
مخالفت علنی رسيد .ھمايون ميرزا قبل از اينکه از کابل جانب بدخشان حرکت
کند ،محمد علی تغائی يکی از امرای خويش را بحيث حاکم شھر تعيين نمود و
خود راه صفحات شمال را پيش گرفت .در اين وقت از محبوسين سياسی که
ھمايون بيشتر از ايشان انديشه داشت دو نفر در باالحصار باال قيد بودند که آنھا
ھم برادران وی بودند ،يکی ميرزا عسکری و ديگری يادگار ناصر ميرزا.
در حقيقت امر آنکه خويش را در کابل پادشاه ميخواند )ھمايون( و آنانيکه در
قسمت عليای ارگ در باالحصار محبوس بودند )ميرزا عسکريو يادگار ناصر
ميرزا( و آنکه پايانتر می بينيم از غياب ھمايون استفاده کرده و از مقام تته از کنار
ھای سند می آيد و کابل را ميگيرد )کامران ميرزا( ھمه برادران يکديگر و پسران
ظھيرالدين محمد بابر بودند که با روش تربيوی آنوقت ھمه را احراز مقام سلطنت
گيچ کرده و عليه يکديگر در تک و پو و تالش افگنده بود و کشور صحنه اين جاه
طلبی و زور آزمائی شده بود.
بھر حال ھمايون حين حرکت از کابل بطرف قلعه ظفر مرکز بدخشان ھنوز از
شھر فاصله ئی نپيموده بود که فکر برادرانش ميرزا عسکری و يادگار ناصر
ميرزا و بودن آنھا در محبس ارگ باالحصار وی را متوحش ساخت .از يرت يا
اولنگ چاالک از حوالی چمن خواجه رواش امر احضار ميرزا عسکری را
صادر کرد و بھتر دانست وی را به معيت خود بردارد تا از شر او آسوده باشد .به
يک منزلی کابل در اولنگ قراباغ به فکر تصميم خطر ناکتری افتاد و به حاکم
کابل محمد علی تغائی دستور فرستاد تا يادگار ناصر ميرزا را به قتل برساند.

ميگويند تغائی مذکور که در عمر خود گنجشکی نکشته بود به قتل ميرزا يادگار
اقدام نکرد .جون ترس دامنگير پادشاه شده بود به شخص ديگر موسوم به محمد
قاسم موچی ھدايت داد تا شب ھنگام ميرزا يادگار ناصر ميرزا را در محبس
راحت کند و قاسم موچی اين امر را عملی کرد .جنگھای ھمايون و سليمان ميرزا
پسر خان ميرزا در صفحات بدخشان چيزيست که در جزئيات آن کاری نداريم.
سليمان ميرزا باالخره شکست يافت و مدتی به کوالب و از آنجا به ماورای آمو
دريا فراری شد و ھمايون از کشم و کالوکان عبور نموده قندوز را به ميرزا
ھندال داد و زمانيکه روانه قلعه ظفر بود در موضعی موسوم به شاخدان مريض
شد و مريضی او دو ماه طول کشيد .آوازه ھای مختلف ھر طرف پخش شد که
ھمايون را پريشان ساخت .مخصوصا ً طرفدارانکامران ميرزا در کابل وی را
نگران ساخته بود و به ھمين جھت فصيل بيگ را با فرمانی بکابل فرستاد.

پادشاه گردشی ،استفاده کامران ميرزا از موقع
اخذ کمک از حاکم تھته
دستگير شدن زاھد بيگ حاکم غزنی در حال مستی
غافل گير کردن کابل ،دروازه طاقيه دوزان
دستگير شدن محمد تغائی حاکم کابل در حمام و قتل وی
دروازه آھنين  ،اشغال کابل
قتل جمعی از خاصان ھمايون ميرزا در کابل فشار به
حرم سرای
پادشاه گردشی يکی از اصطالحاتی است که مردم باالحصار و کابل در اثر
تکرار وقايع بدان مانوس بوده و اين عنوان بارھا به طرزھای عجيب و غريب
فاجعه انگيز و دراماتيک در ذيل پيش آمدھای تاريخی اين شھر و باالحصار آن
ديده شده است .در صفحات پيش ھمين اثر )صفحه( شرح يافت که چطور شب
چھارشنبه  ١٢رمضان  ٩۵٢در فاصله شايد يک يا دو ساعت کامران ميرزا با
اھل و اعيال از پای ديوار ھای جنوبی باالحصار رو به فرار نھاد و ھمايون
ميرزا در روشنی مشعل ھا) (٧۴با دھل و نقاره وارد ارگ قلعه گرديد .اينک ھنوز
سالی پوره نشده که عکس قضيه را مالحظه ميکنيم و در حاليکه ھمايون تازه از

مريضی برخاسته و در بدخشان است کامران ميرزا حاکم وی را در کابل غافل
گير نموده شھر و باالحصار آنرا اشغال ميکند.
پيشتر ديديم که کامران ميرزا با اھل و عيال در تاريکی شب  ١٢رمضان  ٩۵٢از
راه بينی حصار راه غزنی پيش گرفت .چون مردم غزنی دروازه ھای شھر را بر
روی وی بستند و روی موافقت نشان ندادند بطرف ھزارهجات رفت و خضرخان
ھزاره از وی استقبال نموده او را به محلی موسوم به نپری يا تبری آورد و از
آنجا به زمين داور برد .حسام الدين علی و مير خليفه قلعه زمين داور را نگشود و
مقاومت کرد .در اين وقت حکمران قندھار از طرف ھمايون شخصی بنام بيرم
خان بود و برای اينکه غزنی و زمين داور ھم تقويت شود ميرزا ھندال را به نقطه
اولی و ميرزا الغ را به نقطه دومی فرستاد و در اثر ھمکاری اين حکام ھزاره ھا
از پيرامون کامران ميرزا دور شده و خودش مجبور شد که نزد شاه حسن ارغون
)از احفاد مير ذوالنون ارغون حکمران سابق قندھار بود که در مقابل بابر شکست
يافته و اوالد او مدت ھا در حوزه سند در بکر و تھته تسلط داشتند (.به )بکر( و
)تھته( برود .چون دختر حاکم تھته از سالھای قبل نامزد او بود مراسم ازدواج
بعمل آورده و در جوار خسر خود بود که خبر مريض شدن ھمايون در بدخشان
بگوشش رسيد .فوری از حاکم تھته کمک خواست و با افراد کمکی بفکر استرداد
مقام و موقع خويش از ھمايون افتاد.
اول ميخواست به قندھار حمله کند ولی چون پيش خود فکر کرد که آنشھر را از
بيرام خان گرفته نخواھد توانست ،متوجه کابل شد در حدود قالت اسپھای
سوداگران افغانی را بزور گرفته به غزنی شتافت در ين وقت چون ميرزا ھندال
ھمرای ھمايون در بدخشان بود زاھد بيگ در شھر حکومت ميکرد .ميگويند در
آنشب که کامران ميرزا داخل شھر غزنی ميشد حاکم شھر مست و اليعقل و
سرگران بود .نفری کامران ميرزا با ھمکاری قصابی موسوم به عبدالرحمن کمند
افگنده از ديوارھای شھر باال رفتند و شھر را متصرف شدند .زاھد بيگ مذکور
را مست و خراب دست گير کردند و کامران ميرزا فوری امر قتل وی را صادر
کرد و ھمانطور مست و اليعقل کشته شد.
کامران ميرزا داماد خود دولت سلطان را با جمعی از مردم )بکر( به سرکردگی
ملک محمد که يک تن از معتبران حاکم تھته بود به غزنی گذاشته و خود به
سرعت باد روانه کابل شد و سحر گاھان که دامن آسمان نو سپيد شده بود و بته
کش ھا تازه بنای رفت و آمد را در باالحصار گذاشته بودند ،عقب ديوارھای قلعه
رسيد .گلبدن بيگم بصورت بسيار مختصر چنين اشاره ميکند:

"  ...و در سحری بود که مردم کابل غافل بودند و دروازه ھا را به دستور سابق
کشادند و مردم آب کش و علف کش وغيره می درآمدند و می برآمدند که ھمرای
ھمون مردم عام در قلعه درآمدند و محمد علی تغائی را که در حمام بوده فی الحال
)(٧۵
کشتندو در مدرسه مال عبدالخالق فرود آمدند".
قراريکه در نوشته ھای ابوالفضل عالمی در اکبرنامه ديده ميشود ،کامران ميرزا
اول به يکی از دروازه ھای شھر موسوم به دروازه طاقيه دوزان يا دروازه کاله
دوز ھا آمد و چون اطالع يافت که حاکم شھر محمد تغائی در حمام است ،علی قلی
اوغلی يکی از امرای خود را برای دستگيری او به حمام فرستاد و او را برھنه
بيرون آوردند و فوراً ھمانطور برھنه به قتل رسانيدند .خود کامران ميرزا فوری
متوجه ضبط شھر شد و نگه بان دروازه آھنين که پھلوان اشتر نام داشت دروازه
را کشود .کوتوال شھر حاجی محمد فوری در ھمان صبحگاھی پيش کامران
ميرزا آمد و کامران از وی پرسيد که چون رفتم و آمدم؟ کوتوال در جواب گفت:
شام رفتيد و صبح باز آمديد .مقصد از شام رفتن ھمان فرار شبانه بود که شب
چھارشنبه  ١٢رمضان سال قبل صورت گرفته بود و اينک صبحگاھی به کابل
مراجعت کرد و فوری به باالحصار رفت و به ارگ برآمد و بار داد وعده از
خاصان ھمايون ميرزا را يکی بعد ديگر بقتل رسانيد .اينک برای تائيد گفتار
خويش متن اکبرنامه را در ين مورد نقل ميکنم:
"ميرزا کامران در حدود سند بسر برده دختر حاکم تته )که پيشتر نامزد شده بود(
در اعقاد خود درآورد .روزی چند آنجا در انديشه فتنه و فساد نشست که خبر شدت
ضعف حضرت جھانبانی )که در حدود بدخشان روی داده بود( شنود و بعد از ان
خبرھای ناخوش انتشار يافت .ميرزا از حاکم تته کمک خواسته اراده رفتن کابل
نمود .حاکم تته اين را فوز عظيم دانسته جمعی را ھمرای ميرزا کرد .بعضی برين
شدند که اول قندھار را بايد گرفت بعد از ان متوجه کابل کابل شد .چون قندھار
باھتمام بيرام خان استحکام تمام داشت گرفتن کابل پيشنھاد خود ساخته بپای بيباکی
شتافت و بحدود قالت به جمعی از افغانان سوداگر )که اسپ می بردند( رسيد و از
بی اعتدالی اسپان را کشيده به مردم خود قست کرد و از آنجا بصوب غزنين
شتافت ناگھانی به غزنين رسيد از جانب ميرزا ھندال  ،زاھد بيگ در قلعه به
غفلت و مستی ميگذرانيد در آن شب )که ميرزا به غزنين آمد( زاھد مست طافح
بود باتفاق عبدالرحمن قصاب مردم ميرزا بکمند باال رفتند و قلعه را به تصرف
خود در آوردند و زاھد بيگ را مست بحضور ميرزا آوردند و اين بد مستان در
عين مستی او را از فراز ھستی به نشيب نيستی انداختند .ميرزا دولت سلطان
داماد خود را به غزنين گذاشت و جمعی از مردم بکر بسرکردگی ملک محمد )که

يکی از معتبران حاکم تھته بود( بکمک گذاشت خود بسرعت تمام روانه کابل شد
و سحری بی سابقه خبر بکابل رسيد اول به دروازه طاقيه دوزان آمد و از محمد
تغائی )که حکومت کابل به او مقرر بود( خبر گرفت که در آب و آتش حمام است
و ھمانا که اينجا نيز نشأی بدمستی او را به خمار غفلت کشيده بود علی قلی اوغلی
)که يکی از قورچيان ميرزا بود( درون حمام درآمده محمد علی را برھنه از حمام
برآورد .ميرزا او را به آب شمشير غسل داده خود متوجه درون قلعه شد .پھلوان
اشتر )که دروازه آھنين باھتمام ضبط او بود( به موجب قرارداد کشود و ميرزا
بدرون شھر رفت ،شھر کابل در تصرف ميرزا کامران در آمد و در ان سحرگاه
که اين قضيه سانح شد حاجی محمد عسس آمده ميرزا را ديد ميرزا گفت که چون
رفتم زو آمدم او جواب داد که شام رفتند و صبح باز آمديد ميرزا رفته باالی ارگ
شيمن ساخت .شمس الدين محمد خان اتکه حضرت شاھنشاھی را بائين بزرگی و
تمکين بزرگان پيش ميرزا کامران آورد .ميرزا بديدن آن مظھر کرامات بی اختيار
در رفق مالمت شد و انواع مھربانی کرده آنحضرت را )که در کنف حمايت
مھيمن جان بخش مطمئن خاطر بودند( از کوته رائی و تنگ چشمی به مردم خود
سپرد".
"چون ميرزا کامران کابل را بتصرف خود درآورد انواع تحکم و تعدی پيش نھاد
ھمت خود ساخت و در گرفتن اموال مردم و ريختن خون خالئق دست تطاول
گشاد و مھتر واصل و مھتر وکيل را )که غالمان خاص پادشاھی بودند( ميل در
چشم کشيد و حسام الدين علی ولد مير خليفه )که حضرت به مالزمت خود طلبيده
بودند و جايگير او بالغ ميرزا منتقل شده در ين نزديکی به کابل آمده بود( بانتقام
استحکام زمين داور اعضای محسنه او را قطع کرد و بناخوشترين وضعی در
چنگ اجل داد و چولی بھادر را )که از دولتخواھان پسنديده خدمت بود( بقتل
رسانيد و حواجه معظم و بھادر خان و اتکه خان و نديم کوکه و جمعی ديگر از
مالزمات بساط قرب را در بند کرد و وبال صوری و معنوی و بدنامی دينی و
دنيوی برای خود آماده ساخت .پيوسته بارقام تلبيس اضالل و اغوای مردم ميکرد.
از انجمله شير افگن را به خداع آورد و حسن بيگ کوکه و سلطان محمد بخشی را
به تزوير جدا ساخت و ھمانا عمده اسباب گرفتن کابل بی اتفاقی مردم و غفلت و
عدم تيفيظ و انتباه ايشان شد .چه دران زمان محمد علی تغائی از جانب حضرت
جھانبانی داروغه شھر بود اما پيوسته راه غفلت می سپرد و شرايط حزم بجای
نمی آورد و فصيل بيگ نيز در شھر برای خود دکان غليحده برچيده گمان استقالل
ميبرد و بايکديگر از کوتھی حوصله و نارسائی به معامله مخالفت پديد آورده تيشه
بر پای خود ميزدند .چون کابل به تصرف ميرزا درآمد پيوسته در پی جمع سپاھی
و سر انجام فتنه اھتمام می نمود و جمعی کثير در گرد او فراھم آمدند .روزی
برباالی ارگ نشسته بود ولد بيگ و ابوالقاسم و جمعی ديگر از قورچيان شاھی

)که رخصت يافته عازم عراق بودند( بديدن ميرزا آمدند و حضرت شاھنشاھی نيز
بحضور پرنور خود بزم افروز ميرزا بودند .معتمدان و مخلصين ميرزا ھمه در
پی اخذ و جر شتافته و مردم اطرافی )که در معنی مگسان دکانچه حلوائی اند( بر
يکديگر می ريختند .ابولقاسم را نيکو خدمتی بخاطر رسيد .به ولد بيگ آھسته گفت
که حق نمک خوردن آنست که ماسی جوان يکدل عزم دليرانه بجای آورده کار
ميرزا را تمام سازيم و اين تازه نھال بھارستان دولت و اقبال يعنی حضرت
شاھنشاھی را ببزرگی برداريم .ولد بيگ )که مرد نبرد نبود( از ين انديشه تقاعد
نموده گفت ما مردم مسافريم ما را به اين فضولی چه کار و چون سررشته ھر کار
)(٧۶
بوقتی خاص باز بسته اند چه امکان که پيشتر از وقت بظھور رسد".
کامران ميرزا چون بر کابل و باالحصار تصرف پيدا کرد عالوه بر قتل عده از
طرفداران و نوکران ھمايون ،بر اھل حرم وی ھم فشار زياد وارد کرد .در ين
قسمت ھا طبيعی شھادت گلبدن بيگم معتبر است زيرا وی عقب پرده بر گوشه
ھائی از تاريخ روشنی مياندازد که واقعه نگاران زمان را در آن تصرفی نبود.
)(٧٧
مشاراليھا مينويسد:
"وقتيکه حضرت )يعنی ھمايون( بجانب قلعه ظفر تشريف ميبردند ،نوکار )اسم
قابچی حرم سرای بود( بر در حرم گذاشته بودند .ميرزا کامران پرسيدند که بر
باالی حصار کيست؟ يکی گفته باشد که نوکار است و اين خبر را نوکار شنيده در
ھمان ساعت لباس زنانه پوشيده برآمده بود که مردم ميرزا کامران دربان حصار
را گرفتند و پيش ميرزا کامران بردند .ايشان فرمودند که در بند بکنيد بعد از ين
مردم ميرزا کامران باالی حصار رفتند و اشيا و اسباب بی شمار اھل حرم تاالن و
تاراج کرده در سرکار ميرزا کامران ضبط و ربـط نمودندو بيگمان کالن را در
خانه ميرزا عسکری نشاندند و در آن خانه را از خشت گچ و ماس مسدود ساختند
و از باالی چھار ديواری خانه مذکور بيگمان را آب و طعام ميدادند و در خانه که
ميرزا يادگار ناصر می بودند خواجه معظم را نشاندند و در محلی که حرمان
حضرت و بيگمان ديگر بودند در ان محل اھل و عيال خود را فرمودند و اھل و
عيال و اطفال سپاھيانی که گريخته در مالزمت حضرت رفته بودند به آنھا بسيار
بد پيش آمدند و خانه ھر کدام آنھا را تاراج و تاالن کردند و اھل و عيال ھر کدام
را بيکی سپردند .چون استماع نمودند که ميرزا کامران از بکھر آمده چنين کارھا
کردند حضرت باز از قلعه ظفر و اندراب بدولت و سعادت متوجه کابل شدند و
قلعه ظفر بميرزا سليمان عنايت فرمودند".

غوغای جديد بر سر کابل
مخالفت ھمايون و کامران پسران بابر که در حقيقت از روز فوت پدرشان
)٩٣٧ھجری قمری( شروع شده اينک در ين سال ) ٩۵٣ھجری قمری( که
مصروف نوشتن وقايع آن ھستيم ،شانزده سال از آن سپری شده است .در ين
شانزده سال علی العموم گاه علنی و گاه مخفی و در شش سال اخير بطور واضح
مخالفت آن ھا دوام کرده و چون علت العلل آن ادعای تخت و تاج بود جمعی از
مردم بنام طرفدار و مالزم و نوکر آنھا سخت رنج کشيده و شھر کابل و قلعه
باالحصار آن صحنه يک سلسله واقعات دراماتيک و خونين و فجيعی گرديد که
بضی از ان گذشت و حوادث سخت تر آنرا منبعد مطالعه خواھيم کرد .نميدانم اين
ھنگامه را باز پادشاه گردشی بخوانم يا نه؟ و کدام يک از ين برادران را بلقب
پادشاه ياد کنم؟ البته ھمايون ده سالی در ھند پادشاھی کرده ولی آن سلطنت و آن
دستگاه با فرار و التجای او به دربار صفوی بر ھم خورد .در ين ميان کامران
ميرزا اقالً در حدود پنج سال از کابل بر بخش بزرگی از خاکھای افغانستان
حکومت و سلطنت کرد .کامران باالحصار را تخليه کرده ھمايون جايش را گرفت
و باز ھمايون در بدخشان بود که کامران مجدداً شھر کابل و قلعه و ارگ
باالحصار را تصاحب نمود و اينک ميرويم قضايائی را از نظر ميگذرانيم که بار
ديگر کامران ميرزا ارگ باالحصار را گذاشته بی سر و صدا فرار ميکند و
مکرر ھمايون ميرزا جايگاه وی را اشغال مينمايد.
يکی از پای ديوارھای ارگ از کنگره ھای حصار تاريخی در تاريکی ھای شب
فرار ميکند ،ديگری با بوق و سرنا از يکی از دروازه ھا وارد ميشود و اين مدتی
را به سر نرسانيده که عين قضيه تکرار ميشود .با اين رفتن ھا و با اين آمدن ھا
تکان ھای شديد توپ و تفنگ و شديدتر از آن تکان ھای روحی که طبعا ً در آن
دوره از اين گونه واقعات بيشتر نشئت ميکرد اھالی کابل را الينقطع در بيم و
ھراس افگنده و حب و بغض رونده و واردشونده در ارگ باالحصار و در ميان
طرفداران و عمال آنھا محشری برپا ميکرد که در گير و دار آن جمعی ميسوخت
و جمعی به نوا ميرسيد و با تکرار آن قضيه بر عکس تکرار ميشد .در ين ميان
تنھا عدهئی در امان بودند که به دستگاه ھای خان و حاکم و شھزاده و پادشاه و به
امور ديوان و دفتر و ملک و نظام تعلقی نداشتند و طبقه سيربين شھر را تشکيل
ميدادند و اينکه ميگويند کابلی سيربين است ،قصهھائی دارد که ريشه آنرا در

چندين قرن قبل در تاريخ حوادثی بايد جستجو کرد که بر سر کابل و کابليان
تکرار شده است .حاجت به دفاع از کابل و کابليان ندارد ،اھميت شھر بحيث يک
نقطه مھم تجارتی و اھميت باالحصار ان به حيث يک کانون سوقالجيشی و
اھميت ھر دو بحيث يک مرکز اتکای روحی سبب شده بود که ھر خان ،شھزاده و
پادشاه به گرفتن آن سعی و کوشش کند و چون جاه طلبی شھزادگانه خوانين،
ملکان ،بيگ و ارباب در احراز مقامات و باالتر از ھمه در اشغال تخت و تاج
بحد جنون رسيده بود و اعتماد و اعتبار از ھمه سلب و دو روئی و استفاده آنی و
بخصوص پله بينی جزء عادات عادی مردم شده بود ،طبيعی آرامش بادوام در
نقطه حساسی مانند کابل بکلی از بين رفته و شھر مانند کشتی که روی طالطم
امواج باشد ھميشه در معرض باد و طوفان و شورش و خطر بود .اھالی کابل جز
اينکه تماشا کنند چارهئی نداشتند البته سائر شھر ھا و نقاط و دھات و قصبات
مملکت از اين آفت در امان نبودند و پيوسته در آمد و رفت حکام و حرکت
شھزادگان و شاھان خساره ميکشيدند ولی شماره رفت و آمدھا و ميزان خساره
وارده بر اھالی آن نقاط به مراتب از شھر کابل کمتر بود.
بھر حال اينک ميرويم قضايائی را مطالعه کنيم که در اثر مراجعت ھمايون از
بدخشان به کابل و مقاومت و فرار کامران ميرزا بوقوع می پيوندد.

مراجعت ھمايون به کابل ،عفو ميرزا سليمان
جاگير ميرزا ھندال ،باغ خسروشاه
کتل ريگک ،تنگی آبدره ،چاريکار ،رمزمه )زمه(
چون خبر اشغال کابل به گوش ھمايون در بدخشان رسيد با شدت سرما و برف
زمستان  ٩۵٣ھجری قمری مصمم به حرکت شد .سليمان ميرزا را که به پاردريا
فراری شده بود ،خواسته وی را عفو کرد و بدخشان را مجدداً بوی سپرد و قندوز
و اندراب و خوست و کھمرد و غوری و نواحی مجاور آنرا طور جاگير به ميرزا
ھندال داد مدتی به باغ خسروشاه در قندوز ماند و بعد از راه آب دره و کوتل
شبرتو و کتل ريگک وارد خواجه سياران شد و از اينجا به چاريکار آمد و در
اينجا عدهئی از امرای از مثل اسکندر سلطان و ميرزا سنجر برالس ولد سلطان
جنيد برالس خواھرزاد ،ظھيرالدين محمد بابر از ھمايون روگردانيده به سمت

کابل روان شدند و به کامران ميرزا ملحق گرديدند .ھمايون از چاريکار به )زمه(
آمد و متوقف شد.
قراتريکه در دفتر اول اکبر نامه مسطور است ھنگاميکه ھمايون به زمه توقف
داشت مجلس کنکاش منعقد ساخت و بعضی از ھمراھان وی چنين نظريه دادند که
چون کامران ميرزا دروازه ھای شھر کابل را بسته و در باالحصار متحصن شده
است ،بھتر است که از کابل گذشته و در حدود )بوری و خواجه پشته( اخذ موقع
شود تا به عساکر آذوقه خوب تر برسد .خود ھمايون اين رای را نه پسنديد به اين
داليل که اول عده از مردمی که با وی آمده اند عيال ھای شان در شھر است و
قھراً از سلک عسکری جدا خواھند شد و ثانی چون بوری و خواجه پشته سر راه
قندھار است ،تصور خواھد شد که کابل را گذاشته و به قندھار خواھند رفت.
)بوری( و )خواجه پشته( ھر دو در حوزه چھاردھی واقع بوده و بگمان غالب )ده
بوری( که تا حال اسم آن از بين نرفته و آبادی ھائی ھم بنام )ده نو( در ان حدود
بعمل آمده است ھمان )بوری( است که اينک در عصر ھمايون در نواحی کابل
خارج از شھر سر راه قندھار اسم آنرا به شھادت ماخذی می شنويم .خواجه پشته
ھم در چھادھی در حوالی قريب )بوری() (٧٨بوده ولی تعيين موقعيت آنرا عجالتا ً
مشکل ميبينم  .اگر چه در دند چھاردھی دھکده ئی بنام )ده خواجه( موجود است.

راه کوتل منار ،ده افغانان ،روضه بابا شمشير
نگاھی به اندرون باالحصار
تکليف کامران به گلبدن بيگم و مادرش
باالخره ھمايون رفتن به بوری و خواجه پشته را قبول نکرده ،چنين نقشه کشيد
که به راه کوتل منار )کوتل پای منار( مستقيم سر کابل حمله کند .چون پيش قراول
سپاه او به سرگردگی ميرزا ھندال به حدود ده افغانان نزديک روضه بابا شمشير
رسيد ،شير افگن از طرف کامران ميرزا به جنگ برآمد .ده افغانان تا حال موجود
و موقعيت آن معلوم است .روضه بابا شمشير در متن اکبرنامه بصورت )روضه
بابا ششپر( قيد شده و بابا شمشير در پاورقی صورت ضبط يک نسخه ديگر نشان
داده شده است .روضه بابا شمشير ھمين روضه يا زيارتی است که در روزگار ما
به نام )شاه دوشمشيره ع( شھرت دارد و از ده افغانان چندان فاصله ندارد.

طبيعی نزديک شدن ھمايون ميرزا در نواحی کابل اضطراب و تشويش زياد در
قلعه و باالحصار کابل توليد کرد  .سراسيمگی زياد کامران ميرزا بحدی بوده که
از موقعيت زنانی که جزو خانواده ھمايون و خودش بودند يعنی از خواھر اندر و
مادر اندر خويش ھم در ھراس بود .گلبدن بيگم ميگويد که کامران ميرزا می
خواست که من و مادرم يکجا در يکخانه باشيم .اينک خودش ميگويد:
" چون حضرت به نواحی کابل رسيدند ميرزا کامران حضرت والده را و مرا از
خانه طلبيدند و حضرت والده را حکم کردند که در خانه قوربيگی باشند و مرا
گفتند که اين ھم خانه شما است  ،ھمين جا باشيد .من گفتم که برای چه اينجا باشم
)(٧٩
در جائی که والده من خواھد بود ،من نيز آنجا خواھم بود".

برخورد اول ميان دو سپاه
طوريکه ديديم ميرزا ھندال با جمعی از سپاھيان پيشتر از ھمايون رسيده و بين ده
افغانان و زيارت بابا شمشير اخذ موقع نموده بودند .کامران ميرزا از باالحصار
يکی از امرای خود شير افگن نام را در مقابل فرستاد به شھادت ھمايون نامه:
" اخر حضرت از منار که گذشتند در ين اثنا شير افگن پدر شيرويه را ميرزا
کامران ترتيب داده و ترتيب کرده تمام لشکر خود ھمراه کرده پيش فرستادند که
رفته جنگ کند".
گلبدن بيگم در تاليف خود ھمايون نامه عالوه ميکند:
" مايان از باال می ديديم که او نقاره زده از پيش بابا دستی ميگذشت و مايان
)(٨٠
ميگفتيم که خدا نصيب نکند که تو رفته جنگ کنی و گريه ميکرديم".
نميدانم بابا دستی کجا بود؟ گلبدن بيگم از فراز باالحصار برامدن شيرافگن و سپاه
کامران ميرزا را مشاھده کرده است .بابا دستی ھر جا بوده چندان از باال حصار
دوری نداشته است.
بھر حال اينک واقعات تصادم ھر دو گروه متخاصم را از روی اکبرنامه نقل
ميکنيم:

"عساکر فيروزی ماثر به سرکردگی ميرزا ھندال بحدود ده افغانان نزديک روضه
بابا ششپر رسيده بود که شير افگن اکثر مردم کارمدنی ميرزا کامران را سرکرده
به جنگ آمد و چپقاشھای نمايان از جانبين واقع شد و اکثر مردم پادشاھی را قدم
تمکين برجای نماند .ميرزا ھندال پای نبات محکم کرده در ميدان نبرد ايستاد و داد
مردانگی و جانفشانی داد .چون اين معنی مکشوف خاطر اقدس شد قراچه خان و
مير برکه و جمعی ديگر از مردم مثل شاه قلی نارنجی و امثال انرا اشارت عالی
بنفاذ پيوست که کمر ھمت بسته کرده گمراه را تنبيه نمايند .اين جماعه بمقتضای
اشارت اقدس متوجه نبرد شدند و مير برکه از ھمه پيش تاخت .در ين اثنا حاجی
محمد خان و جمعی ديگر )که از ان راه تعين شده بودند( بوقت رسيدند و شکست
بر گروه مخالف افتاد .شير افگن را دستگير کرده به مالزمت آوردند .آنحضرت
)که معدن مروت و فتوت بودند( ميخواستند )که او را روزی چند دربند و زندان
پند پذير ساخته در مسلک مالزمان در ارند (.بموجب التماس قراچه خان و ابرام
جمعی از دولتخواھان )که از کافر نعمتی و بی حقيقتی او خونھا در جگر داشتند(
بحضور اقدس بسياست رسيد و آنحضرت از راه خيابان متوجه کابل شدند".
گلبدن بيگم که از باالحصار ناظر واقعات است و از ده افغانان که ميدان جنگ بود
تا پای ديوارھای قلعه ھمه را می ديد با کلمات زنانه خود چنين به مالحظه
ميرساند:
"آخر چون در برابر ديھه افغانان که رسيد و قراوالن روبرو که شدند به مجرد
روبرو شدن قراوالن حضرت بادشاه قراوالن ميرزائی را برداشتند و اکثر دستگير
کرده پيش حضرت آوردند .حضرت حکم کردند بمغوالن که آنھا را پاره کردند و
اکثر مردم ميرزا کامران که بجنگ رفته بودند بدست مردم پادشاھی اسير شدند و
دستگير گشتند و آن حضرت بعضی را کشتند و بعضی را در بند کردند .از آن
ميان جوکيخان که از امرايان ميرزا کامران بود او نيز بدست افتاد حضرت بادشاه
و ميرزا ھندال در مالزمت حضرت بفتح و فيروزی شاديانه نواختند و به کوکبه و
دبدبه در عقابين درآمدند و از برای خود خيمه و خرگاه و بارگاه بر پا کردند
ميرزا ھندال را مورچال پل مستان تعين نمودند و بامرايان ھرجا ھرجا مورچال
)(٨١
تعين کردند".

جنگ در داخل قلعه باالحصار

به ترتيبی که تا اينجا ديديم صحنه جنگ بعد از تصادم اولی ميان قوای متخاصم
تغيير کرد و بطرف قلعه باالحصار نزديک شد و اينک قوای ھمايون به يکی از
دروازه ھای قلعه که دروازه آھنين باشد واصل شده است .متون چنين مينويسند که
ھمايون " از راه خيابان متوجه کابل شد" خيابان که امروز در نفس شھر است در
آنوقت خارج کابل بود و شھر کابل در پيرامون باالحصار افتاده بود .قبل از اينکه
پيشتر به ميدان جنگ نزديک شويم موقعيت و مفھوم جغرافيائی دو موضع ديگر
را که قبل برين در اوائل اين کتاب تصريح شده است ،مجدداً ياداوری ميکنم که
يکی قلعه و ديگری ارگ است.
قلعه شھر مستحکم کابل بود که چھار طرف آن به ديوارھا و دروازه ھا محاط بود.
در داخل آن مساکن اھالی در يک گوشه داخل آن بود باالحصار ھم ميگفتند و
باالحصاری ھا يعنی اھالی آنوقت داخل قلعه شھر در داخل آن مسکن داشتند .ارگ
در گوشه جنوب يا جنوب غربی قلعه کابل روی پشته سنگی که آنرا در ين وقت
ھا )تپه زمرد( ھم ميخوانند قرار داشت.
ھمايون که از راه خيابان متوجه کابل شده است ،به ضلع شمالی يا شمال غربی به
قلعه تصادم کرده است .در اينجا دروازه ئی بوده بنام دروازه آھنين  .عده ای از
نفری کامران ميرزا بعد از شکست در ده افغانان که ميخواستند در واخل قلعه به
خانه ھای خود پناه برند بطرف ھمين دروازه رو به فرار نھادند و عده ای از افراد
معيتی ھمايون به تعقيب ايشان تاخته خويش را به دروازه آھنين رسانيدند .معلوم
نمی شود که دروازه باز شد يا نشد زيرا قراريکه در اکبر نامه مرقوم است يکی
از امرای ھمايون ميرزا "شير علی بيراھه قلع درآمد") (٨٢بھر حال قلعه کابل
مفتوح شد و به اصطالح مورخان وقت" :شھر بند بتصرف اوليای دولت قاھره
)(٨٣
درآمد"

ورود ھمايون به داخل قلعه
متعاقب دسته پيش قراول ھمايون خود به دروازه آھنين رسيد در ين وقت دروازه
باز شده بود و شاديانه نواخته با ميرزا ھندال يکجا وارد قلعه شد و "آنحضرت
آنروز در باغ قراچه خان نزول اجالل فرمودند و خيلی از مفسدان بدسر انجام )که
در جنگ بدست اوليای دولت افتاده بودند( بياسا رسيدند شير علی بيراھه به قلعه
درامد مضطربان قلعه را اطمينانی حاصل شد و حضرت جھانبانی از آنجا سير

باغ ديوانه خانه و ارته باغ نموده به کوه عقابين )که بر قلعه کابل مشرف است(
نزول اقبال فرمودند".
قبل بر ين در ذيل عنوان )آبادی ھای بابر در کابل( گفتم که به قراين زياد ميتوان
گفت که اورته باغ يا رته باغ در باالحصار وقوع داشت .اينک اين نظريه اينجا
بکلی تائيد ميشود و می بينيم که ارته باغ داخل قلعه باالحصار بود و ھمايون قبل
از ينکه برای سومين مرحله جنگ در عقابين موقع بگيرد باغ ديوانه خانه و ارته
باغ را تماشا نمود و از آنجا عازم کوه عقابين شد.

مرحله سوم جنگ ،کوه عقابين
نصب توپھا و ضرب زنھا
دروازه پارک ،برج قاسم برالس ،مورچال پل مستان
ھفت ماه محاصره ،غوغای باالحصاريھا ،قتل اطفال
آويختن اشخاص از گنگره ھای حصار
بريدن پستان زنان
"حضرت جھانبانی از آنجا سير باغ ديوانخانه و ارته باغ نموده بکوه عقابين )که
بر قلعه مشرف است( نزول اقبال فرمودند و توپھا و ضربزنھا نصب کرده
سرميدادند و ھر روز مردم ميرزا کامران برآمده چپقاشھای مردانه مردانه
ميکردند مھدی خان و چله بيگ خويش او و بابا سعيد فبچاق و اسماعيل کوز و
مال مبتالئی اوجی و تيره بختی چند ديگر از لشکر منصور فرار نموده پيش ميرزا
کامران رفتند حضرت جھانبانی بقراچه خان و حاجی محمد خان و جمعی ديگر
فرمودند که روبروی دروازه پارک جای اردوی معلی به بينيد که آنجا نزول
اجالل صالح دولت است و در محاصره قلعه بيشتر توجه نموده و مورچلھا قسمت
کرده کابر ميرزا تنگ تر بايد گرفت .فرستاده ھا در جستجوی منزلگاه بودند که
سی چھل کس بيکبار از دروازه پارک بيرون آمده ايستادند حاجی محمد خان با
جمعی از مردم پادشاھی بجانب اين جماعت تاخت .آنھا تاب مقاومت و ايستادن
نياورده رو به قلعه برآمد به حاجی محمد خان چپقاش نمايان کرد و بدست راست
او زخم کاری از دست شير علی رسيد در ين زد و خورد مردم پادشاھی زور
آورده شير علی را بدرون قلعه گريزاندند و حاجی محمد خان را از ناتوانی و

ضعف برداشته به خانه او بردند و مدتی بيمار بود و شھرت چنان يافت که وديعت
حيات سپرده است حضرت کس پيش او فرستادند که سوار شده به مور چلھا خود
را نمايد به موجب اشارت مقدس سوار شد و بازار شماتت اعدا کساد يافت روزی
ميرزا سنجر پسر سلطان جنيد )که داغ بی حقيقی بر جبين حال خود نھاده رفته
بود( از قلعه برآمده تاخت .اسپ سيخ جلو بود او را برداشته تا باغ بنفشه آورد
قوی بازوان حقيقت ورز او را دستگير کرده بحضور اقدس آوردند و انحضرت
جان بخشی فرموده بزندان خانه فرستادند محمد قاسم و محمد حسين )که خواھر
زاده ھای پھلوان دوست مير بربو بودند( و الحال ھر کدام در خور استعداد تربيت
يافته در سلک امرای عظام و ھواخواھان حقيقت منش به مراتب عاليه شرف
اختصاص دارند( بدستياری بخت بيدار از برجی )که ميان دروازه آھنين و برج
قاسم( برالس بود خود را انداخته در عقابين بپابوس گرامی استسعار يافتند و چون
عقابين بصيد سعادت جاودانی کامياب شدند و مشمول عنايت بيغايت گشتند".
"و در عين جنگ و جدل قافله کالن از واليت به چاريکاران آمد اسپ و اسباب
بسيار در آن قافله بود ميرزا کامران شير علی را با جمعی کثير از معتمدان خود
تعين نمود که رفته ان اسباب بگيرد ھر چند )تردی محمد جنگ جنگ )که از
معتبران ميرزا بود( منع کرد و بصريح گفت که اگر حضرت جھانبانی خبردار
شوند و مردم خود را فرستاده سر راه ما بگيرند و نگذارند که بشما ملحق شويم ھم
کار شما ساخته نميشود و ھم حال ما بتباھی ميکشد( ميرزا )که چشم به اموال
مردم دوخته بود( اين سخن را بگوش ھوش در نياورد و لشکر را به سرکردگی
شير علی نامزد ساخت ھمان لحظه اين خبر به سامع عاليه رسيد حاجی محمد باين
خدمت مقرر شد که آن ظلمه را از ين تعدی و تاراج باز دارد .حاجی محمد به
عرض اشرف رسانيد که آن جماعت شباشب رفته اند و کار خود ساخته .اگر
ماتعاقب نکنيم و بايشان دوچار نشويم از دست ميروند اگر صالح دولت باشد
مورچلھا و سر راھا گذرھا را استحکام دھيم تا نتوانند بدرون قلعه رفت .حضرت
جھانبانی را اين رای موافق آمد .خود بدولت و اقبال از کوه فرود آمده در استحکام
موارد و مداخل اھتمام فرمودند .شيرعلی و تردی محمد جنگ جنگ و ساير مردم
)که به سوداگران رسيدند( اسباب ايشان را بزور کشيده گرفتند و بسياری از متاع
سوداگران به تاراج رفت و چون مراجعت کرده خواستندکه بقلعه درايند مستحکمی
راه ھا و گذرھا ظاھر شد .تردی محمد و شيرعلی با ھم به گفت و گو درآمدند.
تردی محمد جنگ جنگ گفت اينک سخن من پيش راه آمد ھر چند بچپ و راست
نگاه کردند راھی )که توانند بقلعه درامد( نيافتند .سرگردان شده خود را بکناری
کشيدند و منتظر فرصتی شدند که به حيله خود را درون قلعه اندازند".
"روزی باقی صالح )که از يکه جوانان مردانه حصاری بود( بجد شده ميرزا

کامران را نزديک دروازه آھنين آورد و بگزاف گفت که بيک حمله شيرعلی را
از ھمين دروازه بدرون می آورم چون دروازه کشده جمعی از دليران ميرزا قدم
پيش نھادند .مردم مورچل محمد قاسم خان موجی و قاسم مخالص و جميل بيگ
حاضر شده داد اگاھی و مردانگی دادند سنبل خان با شصت ھفتاد نفر غالم در
بندوق اندازی کار پردازی کرد .جميل بيگ بشھادت رسيد باقی صالح که باعث
اين فتنه بود به تير بندوق آتش به خرمن ھستی او افتاد و جالل الدين بيگ را )که
از معتبران ميرزا بود( زخم کاری رسيد و اکثر مردم زخمی نشدند و از اراده
خود باز آمده دروازه قلعه بستند شير علی از درآمدن قلعه مايوس شد و بجانب
غزنين شتافت حضرت جھانبانی خضر خواجه خان و مصاحب بيگ و اسماعيل
بيگ و ولدی و جمعی کثير را بر سرايشان تعين فرمودند که بپايمردی ھمت رفته
اين بيدولتان را دستگير کنند فرستاده ھا در کتل سجاوند به شيرعلی رسيدند و
جنگ درپيوست و لشکر پادشاھی نصرت يافت و اکثر اسباب و اموال و اسپان
بدست افتاد و جمعی کثير دستگير شدند و شيرعلی با معدودی بجانب ھزارجات
رفته بخانه خضرخان پناه برد .فرستادھا مظفر و منصور با غنايم فراوان رسيده
مشمول عواطف نامتناھی گشتند و سوداگران تاراج شده )که التجا به درگاه مقدس
آورده بودند( حکم شد که ھر که )اسباب و اسپ خود بشناسد( بگيرد و اکثر اسپان
بصاحبان مال رسيد و اين معنی باعث تازگی اقبال شد و باغيان اسير را در برابر
مورچل ھا اورده عالنيه به عقوبت ھای گوناگون از ھم گذرانيدن تا با عث بيداری
غنوده بختان بستر ضاللت شود مرضا کامران )چون از ھمه دروازه ھای تدبير
امد و شد نمود و از ھيچ بابی بر کامرانی خود ظفر نيافت به جز ناکامی راھی
نگشود( ھمت ناقص خود را بر سياست کودکان معصوم و طفلکان بی گناه الودگی
پاک دامنان مصروف داشت زن بابوس را به اھل بازار سپرد و خون سه پسر او
را که يکی ھفت ساله و دوم پنج ساله و سوم سه ساله بو به عذاب تمام بر خاک
ريخت و ار فراز قلعه نزديک مورچل قراچه بيگ و مصاحب بيگ انداخت و
سردار بيگ پسر قراچه بيگ و خدا دوست پسر مصاحب بيگ را به کنگره ھای
قلعه بسته اويخت و پيغام فرستاد که امده مراببينيد يا مرا راه دھييد تا بدر روم يا
پادشاه را از معاصرا برخيزانيد وگر نه پسران شما را مثل پسران بابوس خواھم
کشت .قراچه خان ) که در ان زمان وکيل مطلق بود( اواز بلند برداشته گفت
حضرت پادشاه سالمت باشند خان و مان و فرزندان ما )که عاقبت در عرصه تلف
اند و نابود شدن شان ناگزير( چه ازين بھتر که در راه صاحب و ولی نعمت بکار
ايند فرزندان چه باشند که جان ما فدای حضرت است .ازين انديش ھای نادرست
بگذر و عالم دولت خواھی و راه بيچارگی اماده مالزمت کن که سرمايه نجات و
پيرايه حيات تو ھمان تواند بود تا به آچنچه که از خيرخواھی تو از دست ما ايد به
جان کوشيم وگر نه ما را به کشتن فرزندان چه ميترسانی اگر فرزندان ما را امری
واقع شود عوض ان به اسانی ميسر است ان حضرت قراچه خان و مصاحب بيگ

را طلب داشته به لطف ھای نمايان خوشوقت ساختند و به عنايت ھای تازه نوازش
فرمودند مرضا در عرض و ناموس مردم دست زده به فرزندان و زن مردم به
غايت نا شايسته پيش امد .زن محمد قاسم خان موجی را پستان بسته اويخت و
چون مرزا بيمار رنج و حسد بود ھر مخالفتی که به ظاھر با حضرت جھانبانی
ميکر در معنی ان ستيزه مخالفت با دادار جھان افرين پيشگرفته بود و اين چنين
ستيزه کاری که اختيار کندال محاله بھيچ وجه راست نيايد و بسر در افتد و سر
انجام کار موجب خسران دين و دنيای او شود.

آخرين مرحله جنگ و مقاومت
مقابله قوای باالحصار و عقابين
فرار شبکی کامران ميرزا
داخل شدن مجددھمايون در ارگ باالحصار
زنھا و اوالد ھمايون در باالحصار
اخرين مرحله اين جنگ ھا ميان ھمايون و کامران بين ارگ باالحصار و عقابين
شکل مخصوصی داشت که بايد انرا يکنوع جنگ خانگی خواند برای اينکه خود
خواھی و ارزوھای حکمفرمائی و پادشاھی دو برادر عنود سر براه شود مدت
ھفت ماه مردم طرفين رنج و تعب کشيدند .چون عقابين بر باالحصار حاکم بود و
با توپ و تفنگ بر قلعه فير ميکردند مجال حرکت ھم بر قلعه نشينان نمانده بود.
اخرين حيله کامران ميرزا اين بود که ھر گاه اتش باری توپ ھا بر ارگ
باالحصار شديد ميشد حکم ميکرد که شھزاده جالل الدين اکبر پسر ھمايون را که
در دست او بود بيرون بکشند و به معرض اماج گلوله قرار دھند اين کار سبب
ميشد که سنبل خان توپچی ھمايون از فير توپ دست بکشد  .ميگويند روزی
کامران ميرزا ميخواست از حويلی به داالن حرکت کند از عقابين بر وی تير
تفنگ شد امر داد تا جالل الدين اکبر را اورده پيش روی وی نگاه بدارند برای
اينکه رفتار بالمثل شده باشد ھر گاه از باالحصار فير ھای بر عقابين ميشد
سپاھيان ھمايون ميرزا عسکری را از مرچل ھا بيرون کشيده به معرض خطر
قرار ميدادند خالصه بغد از ھفت ماه محاصره که طرفين خسته و قلعه نشينان
بيشتر مستاصل شده بودند و داد و فرياد و غوغای ايشان بلند شده بود کمک ھای
تازه به ھمايون ميرزا رسيد بدين شرح که ميرزا الغ بيگ از زمين داور و قاسم
حسين خان شيبانی از قالت و خواجه غازی و شاه قلی سلطان از قندھار و جمعی

ديگر از بدخشان رسيده و به مورچل قريب دروازه پارک اخذ موقع کردند و کار
بر کامران ميرزا سخت تر شد.
کامران ميرزا باالخره مصمم به تسليم شد و پيامی بوسيله قراچه خان به ھمايون
ميرزا فرستاد تا بشرط حفظ جان و مال تسليم شود .ھمايون ھم پيشنھاد را می
پذيرفت ولی به اساس نوشته ھای ابوالفضل عالمی ،ميرزا ھندال و قراچه خان
ولد صاحب بيگ کامران ميرزا را از نيت تسليم برگردانيدند ،اغوا کردند و به
فرار مخفيانه تشويق نمودند .در نتيجه ميرزا کامران به بھانه اينکه به استالف رفته
و از آنجا با دسته قوای جديد بر ھمايون حمله ميکند ،شب پنجشنبه ھفتم ربيع االول
 ٩۵۴از ھمان دروازه دھلی) (٨۴که تعيين شده بود از جناح شرقی ارگ باالحصار
برآمده و به قصد بدخشان فرار اختيار کرد.
گلبدن بيگم که خود در ين موقع در ارگ باالحصار بود ،ميگويد که معوالً در اين
وقتھا حاضرباش ھا از شام تا صبح در باالحصار غوغا داشتند .شبی که ميرزا
کامران خيال فرار داشت از شام تا خفتن غوغا خاموش بود و سر و صدا بلند نشد.
در شھر ھم آرام آرامی بود .ناکھان آواز جيبه و جوشن و زره بلند شد .خيال
کرديم بنای حمله دسته جمعی دارند .در حقيقت کامران ميرزا فرار کرده و در
حدود ھزار نفر از سپاھيان او در پيش جلو خانه جمع شده و آنھا ھم بنای فرار را
)(٨۵
داشتند و بی سر و صدا پراگنده شدند .اينک عين متن ھمايون نامه:
" ...تا مدت ھفت ماه محاصره داشتند .از قضا يک روزی ميرزا کامران از
حويلی در داالن ميرفتند که شخصی از عقابين تفنگ انداخت و ايشان ديده خود را
در کناره گرفتند و اکبر بادشاه را گفتند که در روبرو برده نگاھداريد .آخر مردم
بعرض اقدس اشرف رسانيدند که ميرزا محمد اکبر را در روبرو نگاه داشته اند.
حضرت فرمودند که تفنگ نه اندازيد بعد از اين مردم در باالی حصار تفنگ
نميانداختند و از شھر کابل مردم ميرزا کامران بعقابين در لشکر حضرت تفنگ
ميانداختند و مردم پادشاھی ميرزا عسکری را در برابر روبرو ايستاده ميکردند و
سپاھيان پادشاھی شوخی مينمودند و مردم ميرزا کامران ھم از قلعه برآمده جنگ
ميکردند و از جانبين مردم کشته ميگشتند .اکثر مردم حضرت غالب می آمدند.
ديگر از قلعه دلير نمی برامدند و حضرت از مالحظه عيال و اطفال و بيگمان و
مردم و حرمان و جماعه ديگر توپ و ضرب جنگی نمی انداختند و بخانھای آب
را تنگ نمی کردند".
"چون محاصره به دور و دراز انجام شد خواجه دوست خاوند مداريچه را پيش
حضرت فرستادند که از برای خدا ميرزا کامران ھر چه التماس ميکنند قبول

فرمايند و بنده ھای خدا را از محنت خالص بکنند حضرت از بيرون از برای
ايشان نه گوسفند و ھفت شيشه گالب و يک شيشه آب ليمون و ھفت توقوز پارچه
و چند تيمه دوخته فرستادند و نوشتند که از جھت ايشان نه ميتوانم بقلعه زور آورد
که مبادا بدشمنان ايشان بنومی ديگر پيش آيد .و در ان ايام جھان سلطان بيگم دو
ساله شده در ھمان قبل فوت شد و می نوشتند که اگر بقلعه زور آوريم زمانی
ميرزا محمد اکبر را پنھان خواھد کرد غرض دائم در باالحصار مردم از نماز شام
تا صبح حاضر باش غوغا داشتند ،شبی که ميرزا کامران ميگريزند نماز شام
گذشت بلکه خفتن شد که ھيچ غوغائی ظاھر نشد و کوتلی بود که از انجا مردم
پايان به باال می برآمدند در آن حين مردم شھر آرام و تسکين يافته بودند که بيک
بار اواز جيبه و جوشن و زره برامده که به ھمديگر خبر کرديم که غلو می نمايد.
در پيش جلوخانه قريب ھزار کس ايستاده باشند .مايان ھمه در وھم بوديم بيک بار
بی خبر برامدند و پسر قراچه خان ،بھادر خان آمده خبر کردند که ميرزا فرار
نموده و خواجه معظم را از راه ديوار ريسمان انداخته برآوردند"
اينجا گلبدن بيگم چند سطری راجع به خود و زنان ھمايون و اوالدھای وی و
برخی زنھای ديگر که ھمه را در يک اتاق تاريک ،نمناک جمع کرده بودند،
شرحی دارد که خالی از دلچسپی نيست:
" ...و مردمان مايان و بيگمان وغيره که در بيرون بودند و دری که باالی مايان
آورده بودند وا کردند بيگه بيگم مبالغه کردند که برويم بخانھای خود من گفتم
زمانی صبر کنيد از راه کوچه بايد رفت و شايد که از پيش حضرت ھم کسی آيد
که در ين ضمن عنبر ناظر آمد و گفت که حضرت فرموده اند که تا من نيايم از ين
خانھا نبرائيد .زمانی گذشته بود که حضرت آمدند و به دلدار بيگم) (٨۶و بمن
دريافتند بعد از ان به بيگه بيگم و به حميده بانو بيگم) (٨٧دريلفتند و فرمودند که
زود از ين خانه برائيد که دوستان را خدا از ين تورخانه نگاه دارد) (٨٨و نصيب
دشمنان شود .بناظر فرمودند که در يک طرف تو باش و در يک طرف تردی
بيگ خان باشد و بيگمان را بگذرانيد آخر ھمه برامدند و آنشب در مالزمت
حضرت بوديم و از خوشحالی تمام شب در يک زمان صباح شد .ماه چوچک
بيگم) (٨٩و خانش آغا) (٩٠و حرمان که در لشکر ھمرای حضرت آمده بودند
دريافتيم".
"ماه چوچک بيگم چھار دختر و دو پسر زائيد" بخت نسا بيگم و سکينه بانو بيگم
و آمنه بانو بيگم و محمد حکيم ميرزا و فرخ فال ميرزا .وقتی که حضرت متوجه
ھندوستان شدند ماه چوچک بيگم حامله بودند در کابل پسر زائيدند فرخ فال ميرزا
نام نھادند و بعد از چند گاه از خانش آغا پسر تولد شد ابراھيم سلطان ميرزا نام

نھادند و مدت يکنيم سال کامل بدولت و سعادت در کابل بعيش و عشرت
)(٩١
گذرانيدند"

شب پنجشنبه ھفت ربيع االول سال
٩۵۴
در صفحه ھای )صفحه  ١١١و بعد( اين اثر واقعات شب چھارشنبه  ١٢رمضان
 ٩۵٢را در باالحصار شرح داديم پيش آمد ھای شب پنجشنبه ھفت ربيع االول
 ٩۵۴عيننا ً شبيه آنست و اينکه ميگويند تاريخ تکرار ميشود مصداق آن در ظرف
دو سال در دو شب مختلف در باالحصار بارز و برجسته در نظر مجسم ميشود.
شب چھارشنبه  ١٢رمضان  ٩۵٢و شب پنجشنبه  ٧ربيع االول  ٩۵۴دو شبی
است که ھمايون حمله می آرد و کامران ميرزا از تاريکی استفاده نموده از
باالحصار فرار ميکند .دفعه اول قراريکه ديديم از ميان دسته ھای سپاه خويش از
گذرگاه پنھانی برآمده از راه قول نداف به پای ديوار ھای ارگ باالحصار می آيد
و زن و فرزند خود را خواسته و از راه بينی حصار بطرف غزنی ز از آنجا
بطرف سواحل سند ميگريزد و دفع ،ثانی بعد از ھفت ماه مقاومت در باالحصار و
تحمل محاصره باالخره باز به تنگ آمده و شبانگاه بھد از نماز خفتن از راه
دروازه دھلی از جناح شرقی ارگ باالحصار برآمده و راه بدخان را پيش ميگيرد.
در شب  ١٢رمضان  ٩۵٢ھمايون با دھل و نقاره وارد باالحصار شد و در شب ٧
ربيع االول  ٩۵۴که در پيرامون متصل شھر در اورته باغ بود بدون کر و فر
داخل ارگ شد و برای گذرانيدن شب به اورته باغ مراجعت کرد در دفعه اول
ميرزا ھندال را برای تعقيب کامران ميرزا فرستاد و در دفعه ثانی حاجی محمد
خان نامی را عقب وی بطرف سمت شمالی گسيل کرد .خالصه در ظرف دو سال
دو دفعه باالحصار کابل را از پيش کامران ميرزا گرفت و جريان واقعات فردای
شب فتح را که  ٨ربيع االول  ٩۵۴باشد در ذيل مطالعه ميکنيم:

حکمروائی مجدد ھمايون بر کابل
فرار کامران ميرزا به بدخشان

فردای شب فتح يعنی  ٨ربيع االول  ٩۵۴ھمايون ميرزا بار ديگر خويش را مالک
الرقاب کابل ديد و با اقتدار پادشاھانه در )اورته باغ( باالحصار دربار کرد.
اگرچه حاجی محمد خان که برای دستگيری کامران ميرزا فرستاده شده بود به
ميرزای اخيرالذکر رسيد ولی عمداً از گرفتن او تعلل نمود و کامران ميرزا با علی
قلی قورچی آخر ھای شب مذکور از سنجد دره برآمده از راه ھای کوه ھا و گردنه
ھا خويش را به قلعه ضحاک رسانيد و از آنجا رھسپار سمت غوری شد .چون
ميرزا بيگ برالس حاکم غوری روی موافقت به کامران نشان نداد ميان ھر دو
جنگ شد و غوری بدست کامران افتاد و شير علی نام يکنفر از ھمراھان خود را
به آنجا گذاشته ،کسی را نزد سليمان ميرزا به بدخشان فرستاد و خود متوجه بلخ
شد تا به کمک پير محمد خان حاکم آنجا بر بدخشان حمله کند.
در حاليکه کامران ميرزا از کابل فرار کرده مصروف انجام نقشه ھای فوق بود
ھمايون ميرزا فوراً در اورته باغ باالحصار مجلس قضاوت داير کرد و جمعی از
امرای برادر خود را که در اغوای او دست داشتند مانند آق سلطان به سزا رسانيد
و چون از طرف کامران ميرزا متوحش بود قراچه خان را فوری به امداد سليمان
ميرزا فرستاد و خود ھم مصمم شد که بجانب شان حرکت کند و تا گلبھار ھم رفت
ولی طوفان ھای شديد شمال و برف در کوتل ھا ھندوکش عايقی توليد کرد که
اقدامات خويش را برای بھار سال آينده گذاشت و بکابل مراجعت نمود.

درس خواندن جالل الدين اکبر در کابل
در ھفتم شوال  ٩۵۴جالل الدين اکبر پسر ھمايون که جشن ھای ختنه سوری وی
را در باغ ھای باالحصار شرح داديم چھارساله و چھار ماه و چھار روزه شده و
با صغر سن پدرش خواست که برای وی معلم بگيرد و شروع به خواندن کند.
مالزاده مال عصام الدين نامی را برای معلمی پسرش انتخاب کرد .چون طفل
ھنوز کوچک بود به کتاب و خواندن چندان تمايل نشان نميداد .حواشی پادشاه اين
بی ميلی طفل را حمل بر عدم توجه استاد کردند و بيچاره مال عصام الدين را از
اين وظيفه برکنار نموده شاگرد را به مولينا بايزيد نام سپردند و به اين ترتيب
جالل الدين کوچک که بعد ھا بنام جالل الدين اکبر از پادشاھان بنام مغل ھای
بزرگ ھند شد در باالحصار کابل نزد استادان کابلی صاحب سواد شد.

دوشنبه پنجم جمادی االول سال
٩۵۵محمد قاسم موجی داروغه کابل
ھمايون به تاريخ  ٨ربيع االول  ٩۵۴ارگ باالحصار کابل را بار دوم از کامران
ميرزا گرفت و تقريبا ً يک سال و دو ماه بعد بتاريخ دوشنبه پنجم جماوی االول
سال  ٩۵۵به تعقيب برادر خود به قصد بدخشان برآمده از باالحصار به اولنگ
چاالک آمد و بعد از دو سه روز توقف به قراباغ رسيد .ده يازده روز در ين جا
اقامت کرد از قراباغ چون به گلبھار رسيد زن و فرزندش جالل الدين اکبر را که
تا آنجا مشايعت نموده بودند ،بکابل فرستاد و محمد قاسم موجی را به داروغگی
گابل نامزد نموده به معيت آنھا يکجا بکابل فرستاد .سپس ھمايون و پيش قراول
سپاه او از بازارک پنجھير ،قلعه اندراب ،اولنگ قاضان )محلی بود در اندراب( و
طالقان گذشت .کامران ميرزا در حدود قلعه ظفر و کشم معسکر ساخته بود و
باالخره در محلی موسوم به )خلسان( جنگ واقع شد .کامران ميرزا يک ماه در
محاصره افتاد و ناچار به تسليم شد .در احوالی آب طالقان با جمعی از امرای خود
نزد ھمايون آمد و در کشم ھر چھار برادر :ھمايون ،کامران ،عسکری و ھندال
يکجا بر سر سفره طعام نشستند و بی اتفاقی در ميان برادران به اندازه ئی بود که
اجتماع چھار برادر بر سر يک سفره در يک روز از يادگار ھای عجيب آنوقت
تلقی شد.
)(٩٢

سپس ھمايون به نارين
وبزم نشاط تشکيل نمود.

آمد و بر سر چشمه )کشا( نزديک اشکمش خرگاه زد

قراريکه مأخذ می نويسند ،روزی ظھيرالدين محمد بابر پدر ھمايون کنار ھمين
چشمه متوقف شده و خان ميرزا و جھانگير ميرزا ،خاله زاده و برادر زاده بابر
در ھمين جا به اطاعت و تسليم حاضر شده بودند و خاطره اين کاميابی را در تخته
سنگی نقش نموده بود .ھمايون به سنت پدر در ھمين جا موضوع تسليم شدن
کامران ميرزا و اجتماع برادران را در سنگی ثبت نمود .سپس برای ھر کدام
جاگيری معين کرد .بدين ترتيب ختالن را که مشھور به کوالب بود تا سرحد
موکب و قرانگين به ميرزا کامران داد ،قلعه ظفر و طالقان را به ميرزا سليمان
سپرد ،غوری و کھمرد و بغالن و اشکمش و ناری را به به ميرزا ھندال عنايت
نمود و يورش بلخ را به سال آينده ماند .برادران را به جاگير ھای شان رخصت

نمود و خود از راه خوست و بريان عازم کابل شد .بريان يا پريان در قسمت
عليای دره پنجشير ھمان قلعه بود در سر کوتل خاواک که تيمور بعد از فتح کتور
نورستان بنأ نھاده و نام آنرا اسالم آباد گذاشته بود .ھمايون عندالورود به قلعه
مذکور امر مرمت کاری آنرا به پھلوان دوستميربر داد که در ظرف يک ھفته
دروازه و کنگره ھای اانرا مرمت کاری نمود .سپس از کان نقره پنجشير ديدن
کرد و چون استخراج آن مخارج را پوره نميکرد توجه ئی به آن نکرد و از آب
پنجھير گذشته نزديک کوتل )اشترگرام( توقف نمود .بعد از چند روز توقف در
حاليکه برف ھای زمستان سال  ٩۵۵ھجری قمری شھر و ماحول آنرا پوشانيده
بود به کابل نزديک شد .اتکه خان و جمعی از بزرگان جالل الدين اکبر پسر
ھمايون را گرفته به استقبال برآمدند و ھمايون ميرزا روز جمعه دوم رمضان
وارد شھر گرديد.

اوائل سال ٩۵۶
ھمايون زمستان  ٩۵۵را در ارگ باالحصار کابل گذرانيد و چون برف ھمه جا را
پوشانيده بود ،عناد و کينه ورزی ھا که ميان وی و برادرانش و مخصوص ميان
وی و کامران ميرزا تسکين نمی يافت و زد و کند ايشان مردم را به ستوه آورده
بود بعلت سردی زمستان و بند شدن راه ھای حمله چندگاھی متوقف شد با آمدن
بھار سال  ٩۵۶ھمايون قصد بلخ کرد و عزمی را که سال گذشته جزم کرده بود و
فسخ شد از سر گرفت .در ين وقت ھا که ھمايون و برادرانش ميان خود در زد و
خورد بودند در بلخ پير محمد خان ازبک نفوذی بھم رسانيده بود.
گلبدن بيگم در ھمايون نامه اين سفر ھمايون را از کابل بطرف بلخ به سال ٩۵٨
نسبت ميدھد و ميگويد که ھمايون چون در زمستان  ٩۵۵از بدخشان بکابل
مراجعت کرد يک و نيم سال در کابل ماند .محل رھايش ھمايون در کابل در ين
وقت ھا بيشتر باغ )دلکشا( بود که به اساس اشاره ھمايون نامه در دامن کوه قرار
داشت تا اينکه در بھار سال  ٩۵٨بقصد بلخ برامد .گلبدن بيگم در ين ميان قصه
تماشای روئيدن رواج )رواش( را ميکند و چنين مينمايد که ھمايون حينی که
ميخواست از کابل عازم بلخ شود زنان حرم و بعضی از مادر اندر ھای خويش،
بيوه ھای بابر را با خود گرفته تا پغمان و فرزه و استالف با ايشان يکجا بود و بعد
از تماشای روئيدن رواش در پغمان و توقف ھای مختصر در فرزه و استالف از
ايشان جدا شده و رھسپار بلخ گرديد.

در خط سير او نقاطی مثل چاالک ،استالف ،پنجھير ،اندراب ،کوتل ناری ،دشت
نيلبر ،خلم ،بابا شاه و استانه ذکر شده اند .آخر جنگ ھای بين ھمايون و پير محمد
خان صورت ميگيرد ولی به نتيجه نھائی نرسيده و ھمايون بدون فتح بلخ بار ديگر
بکابل مراجعت ميکند .در علل ناکامی او در فتح بلخ باز مداخله ھای مستقيم و
غير مستقيم کامران ميرزا و طرفداران او دخيل ديده ميشود زيرا ھنگام که
ھمايون مصروف پيکار بلخ بود کامران ميرزا بار ديگر خويش را مصمم بر
حمله کابل ساخته و با وجوديکه عمالً ھنوز از کوالب نبرآمده بود طرفداران او
طوری آوازه انداختند که سپاه ھمايون اکثر متفرق شده و خودش مجبور به
مراجعت کابل گرديده است .کامران ميرزا بعد از يک سلسله حمله ھا بر تالقان و
قلعه ظفر و قندوز که در نصرف سليمان ميرزا و ميرزا ھندال بود از راه باميان و
ضحاک خويش را به ھزاره ھا رسانيد و باز آھنگ کابل کرد.

قاسم برالس و دفاع قلعه کابل
جنگ ھمايون و کامران ميرزا در بين ضحاک و باميان
تسلط سه مامه کامران بر کابل
طبق روحيه اين وقت با اينکه ھمايون ميرزا پادشاه و کامران ميرزا جاگيری از
طرف برادر در کوالب داشت معذالک در ميان حواشی دربار ھمايون عده زيادی
چشم به راه آمدن کامران ميرزا بکابل بودند يک برادر را تخويف و برادر ديگر
را تشجيع ميکردند و زمانيکه کامران در باميان و ضحاک رسيده بود ھمايون را
تحريص کردند که قبل از اينکه دشمن وارد کابل شود مقابل وی برآيد ھمايون
ميرزا قاسم برالس و پسرش جالل الدين اکبر را به قلعه کابل گذاشته به دره
غوربند برآمد و پيش رفت تا تصادم ھائی ميان او و کامران در حوالی بين باميان
و ضحاک واقع شد و در اثر سازش برخی از امرای ھمايون با کامران اخيرالذکر
پيشرفت ھائی کرده خويش را به چاريکار رسانيد .ميگويند در اينجا شخصی جبه
ھمايون را بوی عرضه کرد و کامران از خوشی فوری طريق کابل پيش گرفت.
قاسم برالس چندی در باالحصار مقاومت کرد ولی آخر کامران جبه ھمايون را با
عھد و پيمان فرستاد و قلعه را گرفت و جالل الدين اکبر را به محبس افگند و

ميرزا عسکری را به )جوی شاھی( که بعد ھا بنام جالل آباد مشھور ميشود
فرستاد و تسلط کامران بر کابل قريب سه ماه دوام کرد.

معاودت ھمايون ميرزا به کابل
مقاومت کامران ميرزا در قلعه کابل
مير برکه و موالنا عبدالباقی
صدر ايلچی ھای ھمايون در باالحصار
آويزان کردن سرقراچه قرابخت از دروازه آھنين کابل
تقرر ھمايون ميرزا در کابل
تالش کامران ميرزا از نقاط شرقی و جنوبی بطرف کابل
کامران و حاجی محمد و سازش باھمی عليه ھمايون
کامران ميرزا که بار ديگر خويش را در قلعه مستحکم کابل ميديد طبيعی در
حاليکه از خوشی در پوست نمی گنجيد بفکر ايستادگی و مقاومت بود و بيشتر
يکی از امرای او قراجه قرابخت را به مقاومت تشويق ميکرد .ھمايون بعد از
اندراب بار اول ميربرکه را بعنوان ايلچی به کابل نزد کامران ميرزا فرستاد و
دفعه ديگر موالنا عبدالقادر صدر را با ايلچی سابق يکجا کرده به باالحصار گسيل
نمود تا کامران را از راه نصيحت و اندرز رام کند .اساس پيشنھادات ھمايون
ميرزا اين بود که کابل را برای خود ميخواست و قندھار را برای کامران ميرزا
واگذار ميشد و چون اين تقسيم را کامران قبول نکرد طرح يک مزاوجت سياسی
را به برادر خود پيش کرد بدين ترتيب که اگر دختر خود را به جالل الدين اکبر
پسر ھمايون بدھد کابل را ھر دو برادر برای پسر و دختر خود واگذار شوند و
خود ايشان متفقا ً به عزم فتح ھند برايند .کامران ميرزا آخر تمايل به قبول اين
پيشنھاد نشان ميداد ولی قراجه قرابخت با اينکه ميگفت )سر ما و کابل ،کابل را با
دادن سر ھم که باشد خواھم گرفت( کامران ميرزا را تحريک کرد و باز کار ميان
او و ھمايون به جنگ کشيد .خود ھمايون ھنوز دور و در حوالی گلبھار بود که
ناگھان يکی از مالزمان او عبدالصمد نام با جنگجويان از قبچاق رسيدند و رسيدن
ايشان اسباب دلگرمی سپاه ھمايون شد و دسته ھای طرفين در اشترگرام سمت
شمالی بھم کالويز شدند و در اثنای جنگ قراجه قرابخت کشته شده و سر او را

آورده در پای اسپ ھمايون افگندند و از طرف اخيرالذکر امر شد که سر شوريده
او را به کابل برده از دروازه آھنين قلعه کابل آويزان کنند تا آنچه گفته بود )سر ما
و کابل( مصداق پيدا کند.
خالصه کامران ميرزا شکست خورد و از راه کوتل باد پيچ بطرف لغمان گريخت
و ميرزا عسکری دستگير شد .روز فتح در باغ چاريکار بزم خوشی تشکيل داد و
فردای آن روانه کابل شد و وارد ارگ باالحصار گرديد و سپس قرار موعود به
ارته باغ که از باغ ھای قشنگ باالحصار بود به گردش و تفريح برآمد.
ھمايون ميرزا بار ديگر بر تسلط سه ماھه کامران ميرزا بر کابل خاتمه داده و
وارد باالحصار شد و عالقه چرخ لوگر را به پسر خويش جالل الدين اکبر
اختصاص داد .کامران ميرزا بعد از شکست اشترگرام به حصص مشرقی کابل
رفت و مدتی در مندراور و اليشنگ و الينگار و خليل و مھمند و بنگش به گردش
بود و انتظار حمله بر کابل را ميکشيد .در اين فرصت ارتباطی با حاجی محمد
خان حکمران غزنی قايم کرد .ھمايون در کابل ميان غزنی و جالل آباد قرار
گرفته و نميدانست اولتر بکدام سمت حمله کند .باالخره طرف جالل آباد برآمد.
خان خانان بيرام خان که از قندھار متوجه کابل بود ،حاجی محمد خان را به بھانه
ئی بکابل آورد در اين فرصت کامران از راه جنوب خويش را به کابل نزديک
کرده و نزديک بود شھر را از حکمران ھمايون ميرزا يعنی خواجه جالل الدين
محمود بگيرد .ولی بيرام خان پيشتر وارد شھر شد و کامران ميرزا بطرف لغمان
رجعت کرد.
حاجی محمد خان حکمران سابق غزنی با اينکه با بيرام خان وارد شھر کابل شده
بود سازش با کامران و بيم از ھمايون او را به فکر نقش جديدی افگند و آن اين
بود که دفعتا ً به دروازه آھنين قلعه باالحصار حمله کند ولی خواجه جالل الدين
حکمران شھر ممانعت نموده و در ھمين فرصت موکب ھمايون ميرزا از جالل
آباد به حدود سياه سنگ رسيد و خواجه محمد مجبور شد از راه للندر رھسپار
غزنين شود .ھمايون پنجاه و پنج روز عقب کامران ميرزا در لغمان بحرکت بود و
حاجی محمد باالخره تسليم شد و بھار سال آينده از راه کوتل بادپيچ به کابل آمد.
بيرام خان را برای انتظام امور قندھار فرستاد و خواجه غازی را از کابل بعنوان
رسالت با تحف و ھدايا نزد والی عراق اعزام نمود و واليات غزنين ،گرديز،
بنگش و لوگر را به ميرزا ھندال داد.

ظھور کامران ميرزا در حوالی جوی شاھی
حرکت ھمايون از کابل به سرخاب
کشته شدن ميرزا ھندال و انتقال جسدش بکابل
قبر ميرزا ھندال در جوار پدرش ظھيرالدين محمد بابر
کامران ميرزا در حصص شرقی بين جوی شاھی و نيالب )يعنی بين جالل آباد و
اباسين( گاه ظاھر و گاه مخفی در تک و پو بود تا در ھر فرصتی که موقع دست
دھد حمله کند .در اين ميان ھمايون ميرزا بکابل بوده و گاه گاه بيشتر در سرمای
زمستان ھا برای ديدن باغ ھای نارنج و شکار بطرف جوی شاھی ميرفت .باری
در سال  ٩۵٨دفعتا ً خبر ظھور کامران ميرزا در حوالی جوی شاھی رسيد.
ھمايون ،ميرزا ھندال را از غزنی احضار کرد و با او يکجا از کابل بطرف
سرخاب )سرخرود( حرکت نمود .قبل از ھمايون يکنفر از امرای او حيدر محمد
آخته بيگی خويش را در )سياه آب( بين )گندمک( و )سرخاب( رسانيده بود .چون
کامران ميرزا برای جنگ ميدان آمادگی نداشت بر آخته بيگی مذکور شبخون زد
سپس خود ھمايون به موضع )چپرھار( موقف گرفت و به کندن خندق و ساختن
ديواری بدور موقف خود مشغول شد .شب بيست و يکم ذيقعده سال  ٩۵٨کامران
ميرزا دفعتا ً بر سر ھمايون در )چپرھار( شبخون زد .در ين حمله قبايل افغانی
بيشتر افغانھای مھمند با وی بودند .ھمايون ميرزا و پسرش جالل الدين اکبر بر
پشته ئی اخذ موقع نموده بودند .در تاريکی شب يک نفر از افغان ھای مھمند
موسوم به جرنده با پيکان زھر آلود ھندال ميرزا را از پا درآورد .جسد ميرزا
ھندال را امانت در جوی شاھی سپردند و بعد از چند گاه يبکابل آورده در گذرگاه
نزديک مرقد پدرش ظھيرالدين محمد بابر بخاک سپردند .ماده تاريخ کشته شدن او
از ين رباعی بر می آيد:

ھندال محمد شه فرخنده لقب
ناگه ز قضا شھيد شد در دل شب
شبخون بشھادتش چو گرديد سبب

تاريخ شھادتـش ز شبخـــــون بطلـــــــب
ميرزا ھندال در سال  ٩٢۴متولد و در  ٩۵٨کشته شده است و از ٣۴سال عمر او
بيشترش در کشمکش ھای برادران بزرگش ھمايون ميرزا و کامران ميرزا سپری
شد .قبر ھندال ميرزا در باغ بابر متصل جناح شرقی مرقد پدرش افتاده و جھانگير
حين ورود به کابل در سال  ١٠١۶ھجری قمری لوحه سنگی بر ان نصب کرده
که شرح آن را در موقع نگارش رويدا ھای تاريخی کابل در عصر جھانگير
خواھيم داد.

اختصاص دادن غزنين به جالل الدين اکبر
تعقيب کامران ميرزا
ھمايون به کابل مراجعت کرد و چون پسرش جالل الدين اکبر به سن ده سالگی
رسيده بود بعد از کشته شدن ميرزا ھندال غزنين را که جاگير او بود به پسر خود
اختصاص داد.
زمستان سال  ٩۵٩به بھسود مشرقی رفت زيرا کامران ميرزا ھميشه ھوش و
گوش او را متوجه خود ساخته بود .چون کامران ميرزا خود را به نقاط جنوبی تر
کشيده بود ،ھمايون ميرزا رھسپار گرديز و بنگش شد .ھمايون حراست کابل را به
خواجه جالل الدين محمود سپرده و خودش با جالل الدين اکبر پيشتر کامران
ميرزا را تعقيب کرد تا اينکه نامبرده خويش را به آنطرف اباسين رسانيد .ھمايون
از اباسين گذشت .کامران ميرزا به خانه يکی از خان ھای قبايل افغانی موسوم به
سلطان آدم پناه برد .ھمايون اول قاضی حامد ،قاضی اردو و بعد منعم خان را نزد
سلطان آدم فرستاد و مشاراليه با کامران ميرزا تسليم شدند و باالخره بعد از سال
ھا کشمکش و جنگ و نقاضت و دشمنی ھمايون ميرزا فرصت يافته در اواخر
سال  ٩۶٠به چشم برادرش ميل کشيد و کامران چھار سال ديگر را به حال کوری
گذرانيده و در  ٩۶۴وفات کرد.
سپس پسرش جالل الدين اکبر را به حراست کابل فرستاد و خود عزم رفتن کشمير

کرد تا از آنجا باز برای استرداد تخت از دست رفته ھندوستان کوشش کند ولی
چون عده ئی از امرا از ھمرائی او سر پيچيدند و بطرف کابل مراجعت کردند
ھمايون ھم مجبور شد بصوب کابل باز گردد .در راه در موضع بگرام قريب
پشاور به تعمير قلعه ئی امر داد و خود در اوائل سال  ٩۶١بکابل وارد شد.

تولدی حکيم ميرزا و سلطان ابراھيم
شب چھار شنبه پانزدھم جمادی االول سال  ٩۶١محمد حکيم ميرزا در کابل تولد
شد .مادر وی ماه چوچک بيگم نام داشت و چون برخی ماده تاريخ اين مولود را
)ابولمفاخر( و )ابوالفضائل( يافته بودند ،محمد حکيم ميرزا به اين کنيت معروف
شد .مقارن ھمين زمان از زن ديگر ھمايون )خانش( صبيه جوجوق ميرزای
خوارزمی فرزند ديگری در کابل تولد شد که او را سلطان ابراھيم نام نھادند.

حرکت ھمايون بطرف قندھار
علی قلی خان اندرابی حاکم کابل
ھمايون در زمستان  ٩۶١متوجه قندھار شد .چون اخباری مبنی بر بی اعتنائی و
سرکشی از جانب بھرام خان حکمران خويش در قندھار شنيده بود ،مصمم به
رفتن آنشھر گرديد .حکومت شھر کابل را به علی قلی خان اندرابی تفويض کرد و
جالل الدين اکبر او را تا غزنی مشايعت نمود و بکابل برگشت .چون اخبار وارده
ھمه غلط بود بھرام خان از ھمايون استقبال شايان بعمل آ̃ورد .خواجه غازی که
چندی قبل بر سبيل رسالت به ايران فرستاده شده بود با تحايف به قندھار رسيد و
نزد ھمايون باريافت .معظم سلطان از زمين داور و محمد خان حاکم ھرات با
پيشکش ھا حاضر شدند و در اوآخر سال مذکور به کابل مراجعت کرد.

سوقيات بطرف ھند
خانواده ھمايون در کابل

محمد حکيم و شاه ولی بکاول بيگی

در صفحه ھای قبل اين اثر تحت عنوان ھمايون ديديم که نامبرده بتاريخ نھم
جمادی االول  ٩٣٧ھجری قمری در آگره بر تخت نشست و بعد از دو سال
سلطنت در اثر غلبه شير شاه سوری ھند را گذاشت و به دربار شاه طھماسب
صفوی پناھنده شد .باز به کمک صفوی ھا به کشور مراجعت نموده قندھار و بعد
کابل را از برادرانش ميرزا عسکری و ميرزا کامران گرفت .از  ٩۵٢که وارد
کابل شد تا  ٩۶١در حدود ده سال ديگر در کابل ماند و با تفصيالتی که داديم ميان
او و برادرش کامران ميرزا بکرات جنگ ھا شد و بکرات باالحصار کابل دست
بدست آنھا گرديد تا بالخره کامران ميرزا دفعه اخير بدست او افتاده و بچشمش
ميل کشيده شد و مردم اقالً از شر فتنه انگيزی ھای يکی از شھزادگان خود خواه
رھائی يافت .در ين وقت ھا که ھمايون اول در ايران آواره بود و بعد در کابل بار
ديگر بنای سلطنت را گذاشت در ھند دودمان سوری افغانی سلطنت داشت  .اول
خود شيرشاه  ۵سال و دو ماه و سيزده روز سلطنت کرد و بعد پسرش سليم شاه ٨
سال و دو ماه و ھشت روز حکمفرمائی نمود تا اينکه در ذيقعده نھصدوشصت
وفات نمود .اگر چه متعاقبا ً پسر خورد سالش )فيروز خان( بجايش نشست ولی
مبارز خان پسر نظام خان برادر خورد شير خان او را کشته و سلطنت را برای
خود گرفت .اول خويش را سلطان محمد )عادل( و بعد )عدلی( خواند .خالصه بعد
از وفات سلطان سليم سوری ھرج و مرج در ھند پيدا شد و زمانی قدرت بدست
بقالی معروف به )ھيمو( افتاد و سپس ابراھيم و اسکندر سوری مدعی سلطنت
شدند .ھمايون که مترصد فرصت مساعد بود و از طرف برادرش کامران باالخره
آ̃سوده خاطر شده بود ،بفکر استرداد تخت سابقه ھندوستان افتاد .جالل الدين اکبر
را که در ين وقت  ١٢ساله و ھشت ماھه شده بود با خود گرفت و پسر ديگرش
محمد حکيم را که بعد ھا به حکيم ميرزا معروف ميشود و در ين وقت طفل خورد
سال بود بکابل گذاشت و شاه ولی بکاول بيگی را اتکه او مقرر کرد .مھمات
صوبه داری کابل را به منعم خان سپرد و خود در اواسط  ٩۶١ھجری قمری از
باالحصار کابل به فتح ھندوستان برآمد تا مجدداً به تخت دھلی رسيد که شرح آن
خارج موضوع اين اثر است .فقط در چند جمله کوتاه يک سال ديگر عمر او را
چنين خالصه ميکنم که ھمايون در سال  ٩۶٢وارد عالقه بگرام پشاور شد و
بتاريخ  ۵صفر سال مذکور رود سند را عبور نمود و در ھمين روز بيرام خان از
کابل آمده بوی پيوست .بتاريخ  ٢ربيع الثانی سال  ٩۶٢وارد الھور گرديد و سپاه
اسکندر سوری را در مقام سرھند شکست داد و روز پنجشنبه غره رمضان سال
مذکور در سليم گده که در شمال دھلی واقع است ،رسيد و چھارم رمضان سال

مذکور بشھر داخل شد .ھمايون در طی  ١٢سال که تقريبا ً ده سال آن در افغانستان
امروزی گذشت ،آرزوی رسيدن مجدد را در دھلی فراموش نکرد و ھميشه می
طپيد تا بدين ھدف واصل شد ولی بعد از ينکه وارد پايتخت قديم خود در ھند شد،
اجل مجالش نداد که سالی را پوره کند چنانچه شام روز جمعه آخرين روز ماه
ربيع االول سال  ٩۶٣در بام کتابخانه مسجد جامع شھر دھلی بود و پھلوان دوست
ميربر و موالنا اسد با مکاتيب منعم خان از کابل آمده و به سخنان ايشان گوش
ميداد .بين عصر و شام که ھوا تاريک شده بود حين فرود آمدن از بام کتابخانه
مذکور پايان افتاده و پدرود حيات گفت.

جالل الدين اکبر  -محمد حکيم ميرزا
کابل و ساير خاک ھای کشور ما

مراجعت ھمايون از کابل به ھند و مقابله با اسکند سوری منتج به اشغال مجدد
دھلی از طرف شھزاده مغلی شد ولی به ترتيبی که گفتم ھمايون سالی را پوره
نکرده در اثر افتادن از بام کتابخانه مسجد وفات کرد.
ھمه ميدانيم که بعد از ھمايون پسر بزرگش جالل الدين اکبر به پادشاھی رسيد ولی
ھدف اصلی اين کتاب که مختص به واقعات کابل و مخصوصا ً باالحصار است
ھميشه ايجاب کرده و ميکند تا منظور اصلی را مرکز مطالعات قرار داده برای
روشن ساختن تسلسل واقعات و جادادن پيش آمد ھای محلی در افق بزرگتر از
جريانات بزرگ تاريخ کشور ھم وقت بوقت مختصراً صحبت کنيم تا در چوکات
عمومی واقعات کوچکتر جای خود را پيدا کند و مطالعه و فھميدن مطالب آسان
گردد.
بعد از ينکه در سال  ٩۶١ھمايون ميرزا مانند پدرش ظھيرالدين محمد بابر بار
ديگر مرکز پادشاھی خويش را از کابل به دھلی منتقل ميکند دو نفر از پسران او
روی صحنه می آيند يکی پسر بزرگش جالل الدين اکبر بحيث پادشاه و ديگر پسر
خوردش محمد حکيم ميرزا بحيث والی و وکيل سلطنت در موقع وفات پدر يکی
از ين پسران  ١۴ساله و ديگرش دو و يا دونيم ساله است .اولی که جالل الدين
اکبر باشد فوری در نزديکی ھای الھور اعالن سلطنت ميکند و دومی يعنی حکيم

ميرزا که طفلی بيش نيست در کابل در آغوش مادر افتاده و ساير اعضای دودمان
شاھی بدور وی جمع اند .اين دو شھزاده مغلی يکی در خطوط عمومی تاريخ
کشور ما و ھند و ديگری در اوضاع محلی کابل ذيدخل است و مواقعی ھم ميرسد
که حتی در شرح پيش آمدھای محلی باالحصار کابل از ھر دو ذکر خواھيم کرد
پس در شروع اين محبث نوين از معرفی مختصر اين دو شھزاده و شرح اوضاع
کشور ناگزيريم تا سررشته بدست آيد و مطالعات محلی خويش را مربوط به کابل
و باالحصار ادامه داده بتوانيم.

جالل الدين اکبر
جالل الدين اکبر پسر بزرگ ھمايون است .مادرش بانو بيگم نامداشت .در حاليکه
پدرش در اثر فشار فتوحات شيرشاه سوری افغان تخت و تاج دھلی را از دست
داد و در عالم غربت در کابل يا قندھار يا در دربار صفوی ھا نقطه اتکا
میجست ،بتاريخ  ٩۴٩ھجری قمری در کناره ھای سند نزديک امرتسر متولد
شد .به شرحيکه در صفحات قبل اين اثر آمده است ،پدرش ھمايون بعد از اينکه
در حوالی )مستنگ( از عسکری ميرزا شکست خورد به اميد استعانت از صفويھا
راه ايران پيش گرفت و جالل الدين کوچک که در ين وقت يکساله و سه ماھه بود
بدست عسکری ميرزا افتاد .بظاھر به عزاز و در حقيقت طور يرغمل در قندھار
ماند .حينيکه آوازه مراجعت ھمايون از ايران بگوش کامران ميرزا بکابل رسيد،
به احضار جالل الدين اکبر نزد خود سعی بليغ کرد تا برادر زاده خويش را طور
گروگان نزد خود در کابل نگھداری کند .بدين طريق جالل الدين کوچک دور از
عاطفت پدر بازيچه آز و خودخواھی و کشورگيری عموھائی که رقيب پدرش
بودند قرار گرفته مدتی در قندھار در چنگ عسکری ميرزا و زمانی در کابل در
تصرف کامران ميرزا درآمد تا اينکه پدرش ھمايون در رمضان  ٩۵٢باالحصار
کابل را متصرف شد .جالل الدين که زندگانی گروگانی داشت ،کاکايش کامران
برای حفظ جان و مقام خود در ھمين باالحصار کابل وی را آماج توپ ھای پدرش
قرار ميداد .در سايه عاطفت پدر شھزاده واقعی شد و مراسم ختنه سوری او بسن
چھارونيم سالگی در باالحصار و باغ ھای مربوط آن با شکوھی صورت گرفت
که نظير آنرا کھن دژ تاريخی نديده بود.
جالل الدين اکبر شاگرد دبستان باالحصار است .اينجا نزد دو نفر استادان کابلی
الفبا آموخت و با سواد شد و در اوالنگ ھای اطراف کابل مشق سواری ميکرد .به
سن ده سالگی در  ٩۵٩غزنی را از طرف پدر بحيث جاگير دريافت کرد .در
 ٩۶١ساليکه پدرش ھمايون نقشه اشغال مجدد ھند را در باالحصار کابل طرح

ميکرد ،وی  ١۶ساله شده بود .در ين فتوحات جالل الدين با وی بود تا بعد از
شکست اسکندر سوری در سرھند ،آگره و دھلی را متصرف شدند.
جالل الدين اکبر با بيرام خان سپه ساالر و جمعی از امرأ و لشکريان عليه عادل
شاه يا عدلی در پرگنه کالنور از توابع الھور لشکر کشی داشتند که خبر وفات
ھمايون رسيد) .(٩٣سپه ساالر بيرام خان شھزاده مغلی را ھمان روز به پادشاھی
برداشت )روز جمعه اخير ماه ربيع االول سال  (٩٣۶و جالل الدين اکبر از آن
روز به بعد سی و ھشت سال سلطنت کرد و دو مرتبه به غرض تفريح و تاديب
برادرش محمد حکيم ميرزا بکابل آمد که شرح آنرا در مواقعش خواھيم ديد.

محمد حکيم ميرزا
محمد حکيم ميرزا شب چھارشنبه پانزدھم جمادی االول سال  ٩۶١يعنی در ھمان
سالی که پدرش عزم لشکر کشی به ھند داشت ،در باالحصار کابل متولد شد .مادر
وی ماه چوچک بيگم نام داشت .ھمايون در سفربری ھند پسر جوان خود جالل
الدين اکبر را با خود گرفت و طفل نوزاد را بکابل گذاشت در حاليکه شاولی بيگ
بکاولی را آتکه وی تعيين کرد و منعم خان را صوبه دار کابل مقرر نمود.
در زمانيکه ھمايون با سوری ھا مصروف پيکار بود و حينيکه برادرش در ھند
بجای پدر نشست ،حکيم ميرزا بحکم تقاضای طفوليت از جار و جنجال سياست و
درد سر مملکت داری برکنار بود .طفل بود و در عالم طفلی در حرم سرای
باالحصار ببازی مشغول بود و اتکه و اتاليق شاولی بيگ بکاولی و منعم خان و
مادرش چوچک بانو بيگم و ھمشيره اش بخت النسا ھر کدام برای حفظ جای و
احراز قدرت از وجود او به نحوی استفاده کرده و ھر چه سن و سال شھزده بيشتر
ميشد منفعت جوئی و اغراض حواشی وی از اعضای خانواده اش گرفته تا
ديگران زيادتر ميشد تا اينکه به اقتضای جوانی و مشاھده خياالت ديگران و
تشويق و تحريک که امر عادی وقت شمرده ميشد ،خود مدعی تخت و تاج شد .در
سال  ٩۶٣حينی که برادر کالنش جالل الدين اکبر به سن  ١۴سالگی در نزديکی
الھور پادشاه شد ،منعم خان صوبه دار کابل و اتاليق محمد حکيم ميرزا فوراً
عريضه از کابل فرستاده به جالل الدين بيعت و اظھار انقياد نمود .بدين منوال

حکيم ميرزا عنوان والی کابل را احراز کرد ولی چون طفل بود ھمه اقتدار بدست
مادرش چوچک بانو بيگم افتاد.
محمد حکيم ميرزا يازده ساله شده بود که در طی سال نھم سلطنت جالل الدين
اکبر در سنه  ،٩٧١ابوالمعالی نام يکنفر از سادات ترمذ که از امرای دوره
ھمايون بود ،عليه جالل الدين سر مخالفت بلند ميکند و از پنجاب رھسپار کابل
ميشود و به ماه چوچک بيگم مينويسد که غرض وی از آمدن بکابل پناه جستن
است .ماه چوچک بيگم نه تنھا از او حسن استقبال ميکند بلکه مزاوجت با وی را
ھم قبول مينمايد .اين ازدواج سياسی دوام نمی کند و ابوالمعالی برای احراز مقام و
قدرت مادر حکيم ميرزا را بقتل ميرساند و حکيم ميرزا از سليمان ميرزا از
بدخشان استعانت ميکند و در نتيجه کابل بدست سليمان ميرزا می افتد و حکيم
ميرزا ،ابوالمعالی را بقتل ميرساند .سليمان ميرزا دختر خويش را به حباله نکاح
حکيم ميرزا می درآرد و اميد علی نام را بوکالت وی در کابل تعيين ميکند و کابل
را به حکيم ميرزا تفويض کرده ،خود به بدخشان مراجعت ميکند.
بعد از اين تاريخ وضعيت محمد حکيم ميرزا در کابل تقويت ميشود به نحوی که
نه به سليمان ميرزا و نه به جالل الدين اکبر به ھيچ کدام تمکين نمی کند .بر عقايد
برادر بزرگش خورده گيری ميکند و مردم را عليه او تحريک مينمايد .خود
ميخواھد مقام پادشاھی را احراز کند ،چنانچه اطرافيان و بعضی مأخذ او را به
صفت پادشاه ھم خوانده اند .از ين تاريخ به بعد ميانه دو برادر بھم ميخورد و
جنگ ھائی ھم واقع ميشود .اکبر خود بکابل می آيد ،حکيم ميرزا به غوربند
فراری ميشود و جالل الدين از نظر برادری مسئله را چندان بسختی نميگيرد و
خواھر حکيم ميرزا را که بخت النسا نام داشت به حکومت کابل ميگمارد و خود
به ھند مراجعه ميکند .محمد حکيم ميرزا تا سال  ٩٩٢يا  ٩٩۴در کابل زندگی
ميکند و باالخره در اثر افراط در باده نوشی فوت ميکند و در جوار قبر جدش بابر
دفن ميشود.
محمد حکيم ميرزا در  ٣٣سال زندگانی از تولد تا وفات در حيات پدر و در دوره
سلطنت برادرش جالل الدين اکبر تقريبا ً ھميشه در کابل بوده و با صغرسن مدتی
بعنوان والی و وکيل و نظر به بعضی مأخذ به لقب پادشاه ھم خوانده شده است .از
کارھای مھم که خود بدان اقدام کرده يا در اثر ايمای برادرش بدان مبادرت نموده،
لشکر کشی عليه کفار دره ھای کافرستان لغمان است که در سال  ٩٩٠سه ،چھار
سال قبل از وفات او صورت گرفته است .قاضی محمد سالم ،امام سپاه با نگارش
کتابی بنام )جنگنامه درويش محمد خان غازی( که سپه ساالر قوای اعزامی بود،
اين خاطره را در آغوش تاريخ سپرده است .در سال  ٩۶٣که جالل الدين محمد

اکبر در قريه کالنور از توابع الھور اعالن پادشاھی کرد ،خاک ھائی که
افغانستان حاليه را تشکيل ميدھد ،عموما ً بدست حکام و امرای مغلی اداره ميشد.
واليت کابل و غزنين و سائر حدود متعلقه اين توابع از دامنه ھای جنوب ھندوکش
تا آب سند که به نيالب شھرت دارد به منعم خان سپرده شده بود .قراريکه پيشتر
ديديم منعم خان اتاليق محمد حکيم ميرزا بود و زمانيکه ھمايون رونده ھند بود،
شھزاده اتاليق وی را در کابل گذاشته بود .منعم خان که بلقب صوبه دار کابل ھم
ياد شده به صفت اتاليق محمد حکيم ميرزا از باالحصار کابل به ساحه وسيعی که
از حدود غزنی تا کنار ھای سند ميرسيد ،حکومت ميکرد .محمد حکيم ميرزا و
مادر و خواھرش با ديگر اعضای خاندان پادشاھی در کابل ميزيستند.
قندھار و توابع و لواحق آن که اصالً به جاگيری بھرام خان اختصاص داشت و
خود در رکاب ھمايون در ھند رفته بود به اھتمام شاه محمد قالتی اداره ميشد.
در بدخشان سليمان پسر خان ميرزا پسر سلطان محمود پسر سلطان ابو سعيد
حکمروائی داشت و علی العموم خويش را در پناه کوه ھامستقل می پنداشت و
وقت بوقت ادعا ھائی در باب انقياد کابل ھم داشت.
ھرات و توابع آن در ين موقع در تصرف صفوی ھا بود .ناگفته نماند که ھمانطور
که بابر بعد از اعالن پادشاھی در کابل ،آگره و دھلی را فتح کرد ،پسرش ھمايون
ھم بعد از اشغال کابل از دست کامران ميرزا و احراز قدرت پادشاھی برای
اشغال مجدد دھلی روانه ھند شد .يعنی مرکز پادشاھی مغلی بار دوم از کابل به
دھلی منتقل شد.

بغاوت ابوالمعالی ،جنبش سليمان ميرزا در بدخشان
حمله سليمان بر کابل ،حرم بيگ مشھور به ولی نعمت
منعم خان و مرمت کاری برج و باره قلعه کابل
محاصره کابل ،قاضی خان بدخشی
حرکت زنان و دودمان بابری از کابل بطرف ھند
محد قلی برالس

به مجرد اعالن پادشاھی جالل الدين اکبر در ھند دو واقعه مھم پيش ميشود که از
نظر ارتباط با کابل و باالحصار از ذکر آن ناگزير ھستيم .اين دو واقعه يکی
بغاوت ابوالمعالی و ديگری جنبش سليمان ميرزا از بدخشان و حمله او بر کابل
است .ابوالمعالی از سادات ترمذ بود که در عصر ھمايون مقام و شھرت زياد
داشت و در آغاز جلوس جالل الدين اکبر در اثر غرور و قدرت زياد سر تخلف
بلند کرد و مدتی در الھور محبوس شد .برادرش ميرھاشم را که حاکم کھمرد،
غوربند و ضحاک بود ،منعم خان صوبه دار کابل و اتاليق محمد حکيم ميرزا به
الطايف الحيل بکابل خواسته محبوس نمود .ابوالمعالی چندی بعد از محبس الھور
فرار نموده متوجه کابل ميشود که از آن بجايش ذکر خواھم کرد.
واقعه دوم جنبش سليمان ميرزا و محاصره کابل است .سليمان ميرزا پسر خان
ميرزا پسر سلطان محمود پسر سلطان ابوسعيد کورگان کسی است که در صفحات
قبل اين اثر بکرأت از او اسم برده شده و از موقعيکه ھمايون در آگره به تخت
نشست و ھنگامه برادران را با اعطا حکومت ھای واليات تسکين داد .بدخشان را
بيکی از بچه ھای خاله خود سليمان ميرزا تفويض کرد و نامبرده با انواع سرکشی
ھا باالخره تا زمان وفات ھمايون در بدخشان ماند.
در موقعيکه جالل الدين اکبر به پادشاھی رسيد ،سليمان ميرزا که پادشاه را خورد
سال )جالل الدين اکبر در ين وقت  ١۴ساله بود( و محمد حکيم ميرزا را که در
کابل بود ،طفل می پنداشت )حکيم ميرزا دو يا دونيم ساله بود( در صدد حمله از
بدخشان به کابل برآمد .ميگويند که در طرح اين نقشه نسبت به سليمان ميرزا زنش
حرم بيگ که به ولی نعمت مشھور بود ،سھم بيشتر داشت .حرم بيگ در روز
ھای اوليکه ھمايون رھسپار ھند شده بود برای ادای مراسم تعزيت ميرزا ھندال
بکابل آمده و ھمشيره ھای ھمايون مانند گلچھره بيگم و گلبدن بيگم از مشاراليھا
استقبال کردند .حرم بيگ زن سليمان ميرزا بواقع از زنان مدبر ،جسور و ھنگامه
جو بود و قدرت زيادی در بدخشان احراز کرده بود .ھمين کسب قدرت باعث
بستن بعضی اتھامات ھم بوی شده بود چنانچه ميرزا ابراھيم پسرش ،مامای خود
حيدر بيگ ،برادر حرم بيگ را به حساب ھمين اتھامات بقتل رسانيد و حرم بيگ
بفکر حج و ظاھر رنجيده برای ادای تعزيت بکابل آمد و اوضاع حرم سرای و
قلعه باالحصار و شھر کابل را مطالعه کرد و شوھر و پسرش سليمان ميرزا و
ابراھيم ميرزا باالخره از کرده خود پشيمان شده حرم بيگ را به بدخشان خواستند.
عندالمراجعه به بدخشان حرم بيگ شوھر خويش سليمان ميرزا را به حمله کابل
تشويق و تحريک کرد تا اينکه ھمايون وفات کرد و جالل الدين اکبر تازه به
پادشاھی رسيده بود که سليمان ميرزا به کابل حمله آورد.
قراريکه پيشتر ديديم کابل در ين وقت بدست منعم خان اداره ميشد که ھم عنوان

صوبه داری داشت و ھم اتاليق محمد حکيم ميرزا برادر کوچک جالل الدين اکبر
بود .منعم خان فوری در صدد دفاع از قلعه کابل برآمد در باره و بروج قلعه
مرمت کاری ھائی را شروع کرد .اينک شھادت متن اکبر نامه):(٩۴
"منعم خان چون بر حقيقت کار اطالع يافت به مقتضای عقل دور انديش خود به
جنگ صف قرار نداده بسر انجام قلعه داری اشتغال نموده دل بر تحصن نھاد و به
تعمير شکست و ريخت قلعه کابل و مرمت برج و باره پرداخت و پيش از آنکه
ميرزای فتنه سگال در حوالی کابل غبار تفرقه انگيزد ،حقيقت شورش انگيزی و
حسد اندوزی را عرضه داشت کرده بدرگاه گيتی پناه فرستاد ميرزا کثرت خود را
و قلت اوليای دولت را در نظر کوتاه بين آورده کوچ به کوچ اوائل سال اول الھی
)که واسط بھار بود( آمده کابل را محاصره نمود و در صدمه اول اثار تسلط و
افساد ظاھر ساخته بجنگ و جدال قدم پيش نھاد و ميان کابليان حقيقت گذار
بدخشيان جرئت نشان ھنگامه کارزار گرم شد و اتش گير و دار زبانه زدن گرفت
ھر روز جوانان کار طلب از جانب ميرزا سليمان بپای قلعه رفته داد دليری و
دالوری ميدادند و پا از اندازه بيرون نھاده به دروازه می تاختند و اخالص منشان
کابل در محافظت قلعه کمال اھتمام بجای آورده از باالی حصار بضرب توپ و
تفنگ چاره کار اين بی اعتداالن می نمودند و بھادران شيردل چابک پای از قلعه
برآمده داد جالدت و شھامت ميدادند چون اين نبرد آزمايان اخالص پيشه اعتماد بر
اقبال ابد پيوند حضرت شاھنشاھی داشتند با وجود افزونی مخالف مظفر و منصور
ميگشتند و ھيچ انديشه بخاطر حق گزين اين طبقه راه نمی يافت".
در ين متن )از شکست و ريخت قلعه کابل و مرمت برج و باره( آن ذکری رفته و
چون واقعه حمله سليمان ميرزا بر کابل و دفاع منعم خان در سال اول جلوس
جالل الدين اکبر در سال  ٩۶٣بعمل آمده بھار اين سال را در فھرست تاريخ ھای
مرمت کاری باره و بروج قلعه کابل يا باالحصار يادداشت بايد نمود.
منعم خان که تنھائی خود و شدت عمل سليمان ميرزا را خوب احساس کرده بود از
آغاز امر از جنگ صف به صف صرف نظر نموده و به فکر دفاع باالحصار
کابل افتاد شکست و ريخت ھای قلعه کابل که وی به مرمت کاری آن اقدام کرده
حتما ً در نتيجه جنگ ھائی بعمل آمده بود که ميان کامران ميرزا و ھمايون ميرزا
در  ٩۵۴ده سال قبل واقع شد و شرح آنرا در صفحات قبل خوانديم ،در روزھائی
که باالحصار کابل در محاصره افتاده بود ،محمد حکيم ميرزا برادر جالل الدين
اکبر ،ماه چوچک بيگم مادر حکيم ميرزا ،حميده بانو بيگم مادر جالل الدين اکبر،
خواھران ھمايون گلچھره و گلبدن ھمه در باالحصار بودند و جالل الدين اکبر به
مجرد رسيدن از الھور به دھلی جمعی را مرکب از محمد قلی خان برالس ،شمس

الدين محد خان اتکه و ميرزا حسن خان و ميرزا خضر خان ھزاره و بابوس و
خواجه جالل الدين محمود بخشی با دسته سپاه بطرف کابل فرستاد تا زنان خانواده
پادشاھی را از کابل به دھلی ببرند .اين جمعيت در راه بود و از رود سند نگذشته
بود که کابل محاصره شد .جنگ ميان منعم خان صوبه دار کابل و سليمان ميرزا
در پيرامون باالحصار در تمام بھار سال  ٩۶٣جريان داشت .بدخشی ھا حمله ھا
کرده خويش را به دروازه قلعه ميرسانيدند و از داخل حصار با فيرھای توپ و
تفنگ از نزديک شدن يورش آوران جلوگيری بعمل می آمد .باالخره سليمان
ميرزا ،قاضی خان بدخشی را برسم ايلچی به درون حصار فرستاد .منعم خان به
اميد رسيدن کمک از جانب جالل الدين اکبر از ھند ايلچی را به ناز و نعمت
نگھداشت و ضمنا ً گوش ھای وی را از کثرت آذوقه و جبه خانه و مھمات جنگی
در داخل حصار پر کرد و آنگاه وی را رخصت نمود .چون در اين فرصت ھيئتی
که از جانب دھلی برای بردن زنان حرم پادشاھی می آمد به کناره ھای نيالب
)سند( رسيده و آوازه حرکت ايشان بطرف کابل مسموع شد ،سليمان ميرزا حاضر
به صلح نشده بار ديگر ايلچی خود قاضی خان بدخشی را به اندرون قلعه
باالحصار فرستاد و شرايطی پيش کرد که قرار آن نام وی در خطبه خوانده شود
و خاک ھای آنطرف آب باران )يعنی آب ھای مشترک غوربند و شتل و سالنگ و
پنجشير( جزء بدخشان و داخل قلمرو وی باشد .منعم خان ھر دو شرط را پذيرفته
در يکی از مساجد باالحصار اسم سليمان ميرزا را در خطبه خواندند .سليمان
ميرزا سپاه خود را از عقب ديوار ھای بااالحصار عقب کشيد و حين رسيدن به
آب باران مقدم بيگ يکی از کسان خود را در آنجا گماشت و خود جانب بدخشان
رفت .دروازه ھای قلعه باالحصار باز شد .جمعيتی که برای بردن زنان دودمان
شاھی مغلی خيال آمدن کابل داشتند وارد باالحصار شدند و زنان دودمان بابری که
در آن ميان حميده بانو بيگم مادر جالل الدين اکبر و دختران بابر گلچھره و گلبدن
بيگم و بعضی ھای ديگر بودند ،آماده حرکت بطرف ھند شدند.
منعم خان صوبه دار کابل شھر را به محمد قلی خان برالس که با ھيئت مذکور
آمده بود ،سپرده خود حاضر به ھمراھی کاروان زنان شد ولی بعد از جالل آ̃باد از
حدود کتل ستاره که تعيين موقعيت آن دشوار است ،فسخ عزيمت ھندوستان نموده
بکابل مراجعت کرد .ميرزا محمد حکيم ميرزا و والده اش و ھمشيره اعيانی اش
بنابر امر جالل الدين اکبر پادشاه در کابل ماندند .در ين موارد متن اکبر نامه چنين
است:
" ...و منعم خان )که ممالک کابل به صفت او انتظام داشت( نيز بر افزونی دولت
و فراوانی سامان ھندوستان نظر داشته در مالزمت حضرات قدسی سمات روانه
ھندوستان شد تا ھم در راه بدرقه اين قافله مغلی شود و ھم در ھندوستان خدمات

شايسته بتقديم رسانيده رونق افزای کار خود گردد و کابل را به کاردانی و
سربراھی محمد قلی خان برالس )که بطريق کمک از درگاه مغلی آمده بود( سپرد
و ميرزا محمد حکيم با والده ماجده و ھمشيره ھای اعيانی خود بموجب حکم
حضرت شاھنشاھی در دارالنشاط کابل مانده و بخواجه جالل الدين محمد بجوق
حکومت غزنين قرار يافت .چون قافله اقبال بعرصه جالل آباد رسيد و بجھت
سامان بعضی اسباب سفر روزی چند توقف اتفاق افتاد در ين اثنا منھيان درگاه
قضيه استيالی بيرام خان و کشتن تردی بيگ خان به تفصيل رسانيدند .بنابران
منعم خان فسخ عزيمت ھندوستان اليق حال خود ديد و حضرات را بدرقه شده از
کتل ستاره گذراند و از انجام رخصت گرفته بکابل آمد و چون منعم خان بکابل
رفت محمد قلی خان را رخصت ھندوستان داد و بعد از ان امرا و سائر جان
سپاران درگاه در خدمت ھادوج اقبال حضرت مريم مکانی زمام راحله عزم و
)(٩۵
عنان قافله توجه بمستقر خالفت منعطف گردانيدند".

سر ھيمون در دروازه آھنين کابل
ھيمون نام اصالً بقالی بود از مضافات که در زمان سلطنت مبارز خان از بنی
اعمام شيرشاه سوری به شحنگی و وزيری رسيده و بعد از خاتمه يافتن مقاومت
سوری ھا و جلوس جالل الدين اکبر بر تخت ھند بنای مقابله ھای شديد را با
پادشاه مغلی گذاشت .ولی آخر کار در جريان سال دوم سلطنت جالل الدين اکبر
) ٩۶۴ھجری قمری( مضمحل شده و بقتل رسيد و سر او را آورده از دروازه
آھنين دارالملک کابل آويخته و نقاره شادی بلند آوازه کردند).(٩۶

غنی خان حکمران کابل
در جريان سال پنجم سلطنت جالل الدين اکبر يعنی سال  ٩۶٧ھجری قمری بيرام
خان ،خان خانان که مھمترين شخصيت دربار اکبری بود و از زمان پدرش به
حسن خدمت در آن دودمان معروف شده بود و مدتی حکمران قندھار ھم بود ،سر
مخالفت بلند کرد .جالل الدين اکبر منعم خان را که صوبه دار کابل و اتاليق محمد
حکيم ميرزا بود ،از کابل خواسته و جاه و مقام بيرام خان را بوی تفويض نمود.

منعم خان قبل از اينکه از کابل حرکت کند ،پسر خويش غنی خان را به حکومت
کابل نصب نمود .خواجه نظام الدين در جلد دوم طبقات اکبری )ص  (١۶٢مدعی
است که منعم خان حين حرکت از کابل ،حيدر محمد خان آخته بيگی را بحکومت
کابل منصوب کرد .ولی چون متعاقبا ً خبر بدگذرانی او بگوشش رسيد ،پسرش
غنی خان را بجای او تعيين نمود .ابوالفضل عالمی در دفتر دوم اکبر نامه )ص
 (١٢٢معتقد است که " :چون به اقتضای فرمان شاھنشاھی منعم خان متوجه پايه
سرير اعلی شد کابل را به غنی خان پسر خود سپرده او را بجای خود نصب کرد
و در تقويت و تمشيت مھمات او حيدر محمد اخته بيگی را آنجا گذاشت که مساعد
و معاون او بوده مھمات آن حدود انتظام دھد و از کوته حوصلگی طرفين و طفل
مشربی جانبين ناسازگاری پديد آمد .در ين واال)) (٩٧که موکب عالی به دھلی نزول
اجالل فرمود( عرضداشت غنی خان به درگاه گيتی پناه آمد تا رضامندی حيدر
محمد اخته بيگی بظھور پيوست .بنابران با ستصواب منعم خان ،حيدر محمد را
منشور طلب صادر شد و بجھت کمک غنی خان و اعانت او شگون پسر قراچه و
درويش محمد و خواجه دوست و خواجگی محمد حسين برادر محمد قاسم خان و
جمعی کثير را بسر کردگی ابوالفتح برادرزاده منعم خان بکابل روان ساختند".

بد رفتاری غنی خان ،مخالفت غنی و تولک
آزردگی اھالی کابل ،جنگ در ضلع شرقی باالحصار
از دروازه دھلی تا پشته سياه سنگ
نقشه ھای ماه چوچک بيگم ،محمد حکيم باالی دروازه
آھنين
وکالت فصيل بيگ و نيابت ابوالفتح ،تقسيم جاگير
ھمکاری مادر حکيم ميرزا و سران کابلی
مجلس شراب در ديوانخانه چھل ستون
قتل ابوافتح و فضايل بيگ در باالحصار
شاه ولی اتکه ملقب به عادل شاه ،حيدر قاسم کوبر
جنگ منعم خان و مادر حکيم ميرزا

در حوالی جوی شاھی

در دوران ھشت سال اول سلطنت جالل الدين اکبر با بودن منعم خان يا نبودن او
در شھر کابل بحيث صوبه دار و حکمران تقريبا ً ھميشه اوضاع آشفته بود .بعد از
آنکه منعم خان به ھند احضار شد و پسرش غنی خان بجايش زمام اداره شھر را
گرفت ،در اثر بد سلوکی او اوضاع روز بروز بدتر شد .بودن محمد حکيم ميرزا
)با اينکه سال اول طفلی را ميپيمود( مخصوصا ً بودن مادرش ماه چوچک بيگم
بکابل که زن جاه طلب و مقتدر و ھنگامه جو بود ،بر دامنه مخالفت ھا افزوده و
عقد پيمان ھای او با ارباب نفوذ جبھه مخالفت ھا را پيوسته رنگ ديگر ميداد تا
اقتدار ھميشه بدست خودش باشد .جالل الدين اکبر در سال ھشتم سلطنت که از
تثبيت و تقويت مقام و موقعيت تاج و تخت خودش در ھند کمی فارغ شد مجدداً
منعم خان را به عنوان اتاليق محمد حکيم ميرزا بکابل اعزام کرد ولی مادر محمد
حکيم ميرزا بعد از بند و بست ھا و فايق شدن بر يکعده روءسا بقدری احراز قوت
کرده بود که منعم خان را در )جالل آباد( شکست داده و خود زمام اداره کابل و
مضافات را بدست گرفت و از باالحصار مشغول اداره امور بود .خواجه محمد
ناظم خلص اين واقعات را در طبقات اکبری و ابوالفتح عالمی مفصل تر آنرا در
اکبرنامه ميدھد .اينک به تدريج ھر دو متن را از نظر خوانندگان ميگذرانيم:
متن طبقات اکبری) " :(٩٨ذکر توجه منعم خان بکابل .وقتی که منعم خان از کابل
متوجه درگاه عالم پناه گشت حيدر محمد خان اخته بيگی را بحکومت کابل نصب
نموده بود .چون خبر بدمعاشی او به مردم کابل به منعم خان رسيد ،او را معزول
ساخته ،پسر خود غنی خان را بجای او نصب کرد و برادر زاده خود ابوالفتح
بيگ ولد فضايل بيگ را که ھمراه بود بکابل فرستاد تا در مھمات آنجا ممد غنی
خان باشد .بعد از چندگاه مردم کابل و والده ميرزا محمد حکيم ماه چوچک بيگم از
اوضاع ناپسنديده غنی خان بجان آمده غنی خان را از کابل برآورده ،فضايل بيگ
و ابوالفتح بيگ را بقتل رسانيده مھمات کابل را باتفاق شاه ولی اتکه از پيش خود
گرفت و از غنی خان اعمال نااليق بسيار بظھور آمدن گرفت از جمله تولک خان
قولچين را که از قدما خدمتگاران اين دودمان بود بيجھت گرفته در حبس نگاه
ميداشت .بعد چندگاه مردم در ميان آمده تولک خان را خالص کردند .تولک خان
به موضع ماما خاتون که جاگير او بود رفته انتظار فرصت ميکشيد .اتفاقا ً قافله
بلخ به چاريکاران فرود آمده بود و غنی خان جريده باستقبال آن قافله رفت .تولک
خان جمعی از نوکران و خويشان خود را يکجا کرده نيم شب برسم ايلغار آنجا

رسيده غنی خان را گرفته و در زنجير کرده باز به موضع ماما خاتون مراجعت
نمود و غنی خان را باھانت تمام در حبس نگاه ميداشت"
" بآزاری دل مــــــــردم چه کوشی؟
ھران شربت کــــه نوشانی بنوشی "
"به اخر مردم در ميان آمده غنی خان را خالص داده و عھد و پيمان گرفتند که
دگر با تولک خان در مقام نزاع و عداوت نباشد غنی خان پيش از انکه بکابل رسد
نقض عھد نموده به جمعيت تمام بر سر تولک خان رفت تولک خان خبر يافته و
بدرگاه گيتی پناه آورد غنی خان پاره راه تعاقب او نموده باز گشت .بعد از چند
روز غنی خان بسير فاليز از کابل بيرون رفته والده ميرزا محمد حکيم باتفاق شاه
ولی اتکه و فضايل بيگ و پسرش ابوالفتح بيگ بقلعه درآمده دروازه ھا بروی
غنی خان بستند ،چون بحوالی قلعه رسيد ،دروازه ھا را بسته ديد دانست که مردم
از و برگشته اند ناچار کابل را گذاشته رو بدرگاه معلی آورد .والده ميرزا مھمات
کابل را پيش خود گرفته وکالت ميرزا را به فضايل بيگ تفويض نمود و پسرش
ابوالفتح بنيات او بلوازم وکالت می پرداخت چون او در وقت تقسيم موضع ،جاگير
ھای خوب را برای خود جدا کرد و مواضع خراب را جھت سرکار ميرزا و ساير
مالزمان تعين نموده شاه ولی اتکه و ولی محمد اسپ و ديگران تاب ستم شريکی
او نياورده با والده ميرزا متفق شده در مقام دفع او شدند .ناگاه شبی ابوالفتح بيگ
مست بدرخانه آمده در خواب فرورفت .ميرم بيگ خبر يافته بر سر او آمده بيک
ضرب شمشير کار او را کفايت کرد .پدرش فضايل بيگ باز روسپاھی که داشت
گريخته خواست که بميان ھزاره در آيد که بعضی از نوکران ميرزا از عقب او
رفته او را گردن زد و بعد از ان شاه ولی بيگ اتکه باتفاق والده ميرزا خود را
عادل شاه خطاب کرد .چون اين خبر بسامع عليه رسيد منعم خان برالس و حسين
خان برادر شھاب الدين احمد خان و تيمور ازبک و ديگر مردم را بکومک تعين
نمود .والده ميرزا تمام لشکر را يکجا کرده و ميرزا را که در آن اوان سن او بده
رسيده بود ھمراه گرفته بعزم جنگ بجالل آباد که سابقا ً به جوی شاھی موسوم بود
آمده انتظار وصول منعم خان ميکشيد .منعم خان از ين طرف به تعجيل رفته و
جنگ کرده در حمله اول شکست يافت و تمام لشکر و حشم بباد داده باھانت تمام
رو بددرگاه آورده و والده ميرزا محمد حکيم بعد از فتح به کابل رفته شاه ولی اتکه
را بمظنه اتکه او نسبت به بيگم قصد غدر دارد بقتل رسانيد و حيدر قاسم کوه بر
را بوکالت ميرزا موسوم ساخت".
متن اکبر نامه) " :(٩٩ذکر تعين نمودن منعم خان ،خان خانان بکابل و سوانحی که
روی نمود .چون )باطن جھان آرای شاھنشاھی ھمواره توجه اقدس بانتظام کابل و

آنحدود و استخبار سوانح آن داشت( در ينواال بمسامع عليه رسيد که فضيل بيگ
برادر منعم خان باتفاق امير بابوس و شاه ولی اتکه و علی محمد اسپ و سيونج
سيدی بائی و خواجه خاص ملک و جمع ديگر عفت قباب ماه چوچک بيگم والده
ميرزا محمد حکيم را بر بی اعتدالی غنی خان اطالع بخشيده در بر آوردن او از
عشرت سرای کابل کمال سعی بتقديم رسانيده برآوردند منعم خان را اتاليق ميرزا
محمد حکيم ساخته بکابل رخصت فرمودند .و تفصيل اين سرگذشت آنکه فضيل
بيگ اگر چه چشمش از بينش بھره نداشت ،اما در گربزت و شرارت ھمه تن چشم
بود و از حکومت برادر زاده خود پيوسته پيچ و تاب داشت و غنی خان ولد منعم
خان در اصل از ھوشمندی و سعادت منشی بی نصيب بود و با اين ھمه سرمستی
رياست او را از پايه اعتدال انداخته بود و به مصاحبی )که بدترين آفات آدميزاد
است( بکمند ادبار او را از فراز سعادت به نشيب شقاوت ميکشيد از آنجمله مير
امانی و گل بابا بھرزه گوئی ژاژخائی سنگ راه سعادت او بودند تا آنکه آنجماعه
مھد عليا بيگم را با خود متفق ساختند و در اوائل شھريور ماه الھی سال ھفتم غنی
خان بسير فاليز بجانب زمه رفته بود شھر را استحکام نموده در حصار را بروی
او بستند و او لشکر آراسته در برابر دروازه دھلی) (١٠٠آمده بر پشته سياه سنگ
ايستاد و کاری نتوانست کرد .پھلوان عيدی کوتوال را برسالت فرستاد که شايد به
فکر و تزوير کاری بسازد .نام بردھا جواب دادند که تو از جانب حضرت
شاھنشاھی بحکومت اينجا تعين نبودی مردم از ستمکاری و بی اعتدالی تو به تنگ
آمده بودند .اکنون مناسب آنست که بسالمت بدر روی و اگر ميخواھی )که باز
برياست اين واليت برسی( بدرگاه جھان پناه رفته عيار خود را درست کن و
منشور واال از ديوان خالفت گرفته بيا تا به موجب آن عمل نموده آيد در ين گفت
و گو بود که مردم از او جدا شدن گرفتند و چون ايستادن او بامتداد کشيد و دانست
)که رفتن درون شھر صورت نمی بندد و نزديک است که گرفتار شود( آخر ھای
روز برھنمونی حمزه عرب )يا مير عرب( و مير مغيث الدين نيشاپوری بجانب
جالل آباد رفت و تمام اسباب و اموال او را در شھر غارت کردند و باعث دليری
کابليان بر ين امر سرگذشت تولک خان قوچين است".
"و شرح اين قضيه برسم اجمال آنکه غنی خان )که مستئی جوانی و اعتبار او را
ضميمه شقاوت ذاتی شده بود( سود خود را در زيان ديگران دانستی و بستيزه
کاری و ھرزه درائی بسر بردی و پايه قدر مردم ندانستی و بدمستانه سلوک کردی
از انجمله تولک خان قوچين را )که از دالوران نامور و از مقربان بساط اقدس
حضرت جھانبانی جنت آشيانی بود( بی سببی گرفته با جمعی از خويشان او در
بند کرد"
بد با تو نکرد ھر که بد کرد

آن بـد بـيقين بـجـان خـود کـــرد
"تا آنکه بعضی ارباب صالح در ميان آمده خالص کردند و تولک خان از ين بی
آبروئی که روی داد به موقع ماما خاتون که به جايگير او مقرر بود رفته و پای
جرئت در دامن صبر پيچيده فرصت انتقام جست .در خالل اين حال قافله از جانب
بلخ می آمد غنی خان خبر قافله به چاريکاران شنيده بامعدودی باستقبال قافله و
انتخاب اسباب سير خواجه سياران را که سرمنزلی ست خاطر فريب بھانه ساخته
از شھر بيرون رفت و آنجا بزم بدمستی ترتيب داد و ترانه خود پرستی ساز کرد.
چون تولک خان که گاه و بيگاه در کمين انتقام بود از برآمدن او آگاه شد فرصت
را غنيمت دانسته با جمعی از خويشان و نوکران از پی شتافت نيم شبی بر سر
غنی خان )که خود به شراب و تن به خواب داده بود( رسيده بخت بکام و صيد
بدام يافت .او را و شگون پسر قراچه خان را دستگير کرده در بند کشيد و
بسرزنش زبانی دل شوريده خود را خالی ساخت و گمان آنکه )چون حاکم را به
قيد در آورده شايد شھر ھم تواند گرفت( از انجا عنان تاب شده و احشام کابل را
بخود متاق ساخته در موضع خواجه رواش که در دو کروھی کابل است فرود آمد.
فضيل بيگ و ابوالفتح پسر او و مردم غنی خان در استعداد جنگ شدند .تولک
خان دريافت که قصد او بجائی نميکشد و دست او بشھر نميرسد بحصه قانع شده
صرف صلح و تقسيم واليت در ميان آورد فضيل بيگ نيز بسبب استخالص
برادرزاده خود اين معنی را غنيمت شمرده اکابر شھر را فرستاد و از معموره
پای منار تا حد ضحاک و باميان )که قريب به خمس کابل است( باو مسلم داشت و
اطفای نايره آشوب کرده غنی خان را از چنگ او خالص کرد".

در انديش ای حکيم از کار ايام
که پاداش عــــمل يابی سرانجام
ســـالمت بايــدت کـس را نيازار
ادب را در عوض تيز است بازار
"غنی خان بکابل جای گرم نکرده دفتر عھد و پيمان را بر طاق نيسان گذاشت و
به جمعيت تمام بقصد انتقام بر سر او روانه شد تولک خان صالح وقت در بودن
خود ندانسته با خويشان و مردم خود را بدرگاه جھان پناه نھاده شاه راه ھندوستان
پيش گرفت غنی خان با لشکری گران تعاقب نمود چون تولک خان تاب ستيزه
نداشت راه گريز پيش گرفت و قريب به موضع ژاله )که از گذر ھای آب غوربند
است( لشکر کابل باو رسيد و جنگ در پيوست اخر تولک خان تاب نياورده با
پسر خود اسفنديار و معدودی از خويشان و نوکران مردانه از ميان چندين لشکر

برآمد و بابای قوچين و مسکين قوچين و چندی ديگر از مالزمان او بقتل رسيدند و
از آنجا غتی خان کامياب برگشته بکابل آمد و بساط تحکم و ترفع مبسوط ساخت و
دست تطاول بر رعايا و ساير اھل شھر دراز کرد و بخودرائی و خود آرائی
پرداخت و با آنکه )حقيقت بی سامانی سرکار ميرزا محمد حکيم معلوم او بود(
پروای آن نکرد .مردم ميرزا و ساير اھل کابل از ين ممر تنگدل شده باتفاق فضيل
بيگ )فضايل بيگ( و پسرش ابوالفتح کمر ھمت بدفع او بستند اتفاقا ً در ھمان ايام
در قريه معموره فاليز ھا بکمال رسيده بود ھوای سير فاليز از خاطر او سر بزد
غافل از اينکه گفته اند:
" مصرع :تو خربزه خور ترا بفاليز چه کار "

"چون ھنگام ادبار او رسيده بود بسير فاليز روان شد و شب انجا توقف کرد.
ابوالفتح بيگ و ديگر ناموران شھر فرصت يافته ميرزا محمد حکيم را باالی
دروازه آھنين آورده نقاره و نفير بلند آوازه کردند و غلغله عظيم از وضيع و
شريف برخاست .غنی خان از استماع اين خبر سراسيمه با معدودی که ھمراه او
بودند بجانب شھر شتافت چون بان حوالی رسيد ديد که منصوبه طوری ديگر
نشسته ابواب موافقت مسدود است و مداخل مخالفت مفتوح و کاری از پيش نمی
تواند برد و اگر نزديکتر آيد يحتمل که ھمراھان او )که عيال ايشان در شھر است(
او را تنھا گذاشته بروند بلکه دستگير کرده ببرند حيران و مضطرب بر پشته سياه
سنگ شاميانه زده ايستاد .اھل قلعه توپی بجانب او انداختند بحسب تقدير تير آن
بشاميانه رسيد غنی خان از مشاھده آن ھراسان شده بصد داغ حسرت حرمان و
ھزاران درد آرزو و ارمان دل از خان و مان و حکومت کابل برکنده روی بجانب
ھندوستان آورد .بعد از رفتن غنی خان عفت قباب مھد عايا ماه چوچک بيگم
مھمات کابل را متمشی ساخته وکالت ميرزا محمد حکيم را فضيل بيگ نمودند و
چون نظرش از سرمه بينائی پرتوی نداشت ابوالفتح پسرش به نيابت پدر مھمات و
معامالت فيصل ميداد و او را ھم چون )شايستگی بزرگی نبود و عقل دور انديش
معامله دان نداشت( در تقسيم جايگير و قطع معامالت عدالت منظور نداشته بيخبر
دانه بسر ميبرد و از ھمه بدتر آنکه جايگير ھای چيده را برای خود و موافقان
خود مقرر ساخت و جاھای زبون را برای سرکار ميرزا نامزد کرده و مظالم
غريب برايخود سامان نمود .از آنجمله غزنين را به ميرزا خضر خان که از
سرداران ھزاره است داد و بابوس بيگ را مقيد ساخته باو سپرد و او تمام اموال و
اسباب باقيمانده او را گرفته بناکامی گشت و ھر که نه عقل صالح بين داشته باشد
که بفروغ آن در مسالک اعمال رود و نه ديده بينا که از ديد احوال ديگران عبرت
گزين شود و نه مصاحبی خير انديش دور بين که بسخن او اقتا نمايد ھر آينه در

ين سرای مکافات سزای اليق در کنار او نھاده ايد و لھذا چون دوماه از ين معامله
گذشت والده ماجده ميرزا مالزمان قديمی تاب اين ستم شريکی و ستيزه کاری
نياورده کمر عربده بستند و جماعه از آن مردم )مثل شاه ولی اتکه و علی محمد
اسپ و ميرم خويش شاه ولی و معصوم کابلی و سيوندوک و عيدی سرمست و
جمعی ديگر( در قصدپسر فضيل بيگ ھمداستان شده مترصد فرصت نشستند تا
شبی بھمين داعيه او را بدر خانه طلبيده در خرگاھی )که در صحن ديوانخانه چھل
ستون نصب کرده بودند( مجلس شراب منعقد ساختند و پياله را بگردش در آوردند
از شام تا نيم شب بانگ نوشانوش بود .در ين اثنا چند نوبت ابوالفتح آھنگ بيرون
رفتن کرد اھل مجلس به تملق مستانه از مجلس برامدن نگذاشتند و اين بدمست
خون گرفته بيخبر از سنگ اندازی دوران چون )وقت بدردی شب کشيد و کيفيت
شراب زور آورد و فراختگی خواب با او ھم آغوش شد( جمعی شمشير ھا کشيده
بخرگاه در آمدند و بضربات تيغ جان ستان کار او را تمام ساختند و ميرم بھادر
خويش شاولی سر او را بريده بر سر نيزه علم کرد و جسدش را از باالی حصار
پايان انداختند و غلغله عظيم در کابل افتاد".
"چون سرگذشت ابوالفتح بفضيل بيگ رسيد از سر اظطراب اسباب و اموال بمدد
ميرزا سنجر پسر خضر خان ھزاره )که پسر سنجر سکندر نام باو نسبت دامادی
داشت( بار کرده خواست که خود را بالوس ھزاره رساند و باين انديشه برآمد
بعضی از مالزمان ميرزا خبر فرار او شنيده از دنبال شتافتند و دستگير کرده
بقلعه آورده اواره صحرای عدم ساختند و بعد از ين واقعه شاه ولی اتکه کافل حل
و عقد مھمات کابل گشت و خود را از بی خردی عادل شاه خان خطاب کرد و
حيدر قاسم خان کوه بر را منصب خان خانانی داد و خواجه خاص ملک خواجه
سر را اخالص خان لقب کرد و از خود سری و بيخردی لقبھايی که پادشاھان به
بندھای خود مکرمت فرمايند ،دادن گرفت و بسعی خويش در فنای خود اھتمام
نمود و در اندک فرصتی بيگم قصد غدری از و فھميده بعدم آباد فرستادند و برای
رزين خود مھمات کابل پيش گرفته بجھت مصلحت وقت حيدر قاسم کوه بر را
)که ابا و اجداد او در سلک امرای حضرت کيتی ستانی فردوس مکانی و حضرت
جھانبانی جنت آشيانی انتظام داشتند( وکيل ميرزا انديشيده برای انتظام مھمات
مقرر ساختند".
"و بالجمله چون )شرح برآوردن غنی خان و کيفيت بی سر و سامانی مھمات کابل
معروض بارگاه معلی شد( بخاطر نکته دان دور بين حضرت شاھنشاھی رسيد که
منعم خان بودن کابل را بسيار ميخواھد مناسب آنست که او را اتاليق ميرزا محمو
حکيم ساخته روانه کابل بايد نمود که ھم انتقام پسر خود را بکشد و ھم تدارک
پريشانی احوال کابليان نمايد و ھم قدر عنايت و مرحمت شاھنشاھی بھتر از ين

دريابد بنابرين انديشه صواب انتھا منعم خان را که )که بر سر راجه مذکور تعين
فرموده بودند( از اتاوه باز گردانيده با اين خدمت عالی رخصت فرمودند و چندی
از امرا )مثل محمد قلی خان برالس و حيدر محمد خان اخته بيگی و شاه حسين
خان نکدری و حسن خان برادر شھاب الدين خان احمد خان و تيمور خان يکه و
جمعی ديگر از بھادران و يکه جوانان( نيز تعين شدند .منعم خان چون از تبه
رائی قدر دولت حضور نمی شناخت و پايه عنايت شاھنشاھی نيک در نمی يافت و
از کابليان اعتباری نميگرفت اين نقش را فوزی عظيم دانست و به مجرد رخصت
بسرعت تمام متوجه کابل شد و از روی استعجال طی منازل و قطع مراحل نموده
بجالل آباد رسيد و چندان توقف نکرد که امرای کمک بتمام باو ملحق شوند و
محمد قلی خان برالس حاکم ملتان که جمعيت تمام داشت گردی از و پيدا نبود.
بيگم باستماع آمدن منعم خان با عيان کابل کنگاش کرده قرار دادند که اھل کابل را
از سپاھی و اويماق فراھم آورده و ميرزا را ھمراه گرفته متوجه پيش شويم که در
لمغانات جنگ صورت بندد اگر در مصاف غالب شديم از ان چه بھتر و اگر نه
گريخته خود را بقبائل مھمند و خليل ميرسانيم و از انجا روی توجه بمالزمت
حضرت شاھنشاھی می آوريم و خود را بحمايت درگاه واال می سپاريم و اگر نه
خان خانان بسياست ھای گوناگون انتقام برادر و پسر و برادر زاده خود خواھد
کشيد".
"چون منعم خان بده غالمان رسيد خبر آمد که عيدی سرمست بجالل آباد آمده در
استحکام انجاست و تيمور يکه و خواجه کالن و جمعی را بر سر عيدی فرستاد.
عيدی قلعه را محکم کرده بجنگ پيش آمد روز ديگر خان خانان متوجه محاصره
جالل آباد شد .در ين اثنا خبر رسيدن ميرزا حکيم و لشکر کابل رسيد .جبار بردی
بيگ را )که در زمره نامداران حضرت فردوس مکانی انسالک داشت و درويش
شده عمری ميگذراند و در ين سفر ھمراه شده بود( پيش ميرزا فرستاد که شايد بی
جنگ مھم صورت يابد و اگر صورت نيابد قرار دھد که جنگ روز ديگر باشد که
ستاره روبروست تيمور يکه از فوج ھراول جدا شده آمد که غنيم اندکيست و بفردا
نيندازد که شايد غنيم شب بجانبی پدر رود و کار دراز شود .خان خانان بکوشش
خود و اھتمام حيدر محمد خان )که ھر دو عاشق کابل و مغرور شجاعت خود
بودند( راه جنگ پيش گرفت .در ين اثنا خواجه کالن که سردار ھراول بود کشته
شد .ميرزا حسن که در جوانغار بودند از جای خود نجنبيد و قاقشاالن و جمعی که
در برانغار بودند نيز توفيق خدمت نيافتند و ابوالمعالی توبچی که کابليان به او
خطاب رومی خانی داده بودند در گرد اسپ خود تعبيه آتش بازی کرده بود تيری
از ان به چلمه حصاری رسيد و از ھم گذشت و چون از کشته شدن خواجه کالن
دل بای داده بودند در ين مرتبه عنان از دست داده پای ثبات در رکاب نماند و
نزديک چھارباغ در مقام خواجه رستم اين مصاف روی داد و بجھت مجازات و

مکافات نادانستن قدر چنان نعمتی و باد فراه غرور که نکوھيده ترين خصلت
انسانی ست شکست بر منعم خان افتاد و جمعی بی حقيقی نموده بکابليان ملحق
شدند و تمامی اموال و اسباب منعم خان بتاراج رفت بايزيد بيگ که يکی از
معتمدان منعم خان است تقرير ميکرد که مقدار سی لک تنگه از نقد و جنس ھمراه
من بود که بغارت رفت و اگر مردم به تاراج مشغول نمی شدند منعم خان ھم
گرفتار ميشد .منعم خان بال و پر ريخته به بگرام آمد و چند روز در آنجا بوده
صالح کار خود می جست آخر ياری تواچی باشی را با عرضداشت بدرگاه گيتی
پناه فرستاده التماس نمود که روی آمدن عليه ندارم اميد که رخصت مکه معظمه
يابم".

ماه چوچک بيگم مالک الرقاب کابل در باالحصار
پناه آوردن ابوالمعالی به کابل
انتقال قدرت در اثر ازدواج فخرالنسا در عقد ابوالمعالی
کابل و باالحصار صحنه قتل و قتال
کشته شدن ماه چوچک بيگم مادر حکيم ميرزا
قتل حيدر قاسم کوه بر وکيل امور کابل
جنگ اندرون قلعه باالحصار ،تردی محمد ميدانی
مداخله سليمان ميرزا و زنش حرم بيگ از بدخشان
قتل ابوالمعالی
ازدواج محمد حکيم با دختر سليمان ميرزا
اميد علی وکيل محمد حکيم ميرزا در کابل
بودن حکيم ميرزا برادر کوچک جالل الدين اکبر در کابل با اينکه طفلی بيش نبود
بصورت يک نقطه يا يک ھسته ،مرکزيتی تشکيل داده بود که بدور آن عناصر
دور و نزديک به خاندان بابری تجمع نموده و ھر کس به نفع خود نقشه ھائی
ميکشيد .اين ھسته با گذشتن سنين عمر محمد حکيم ميرزا کالن تر ميشد و ماه
چوچک بيگم مادر محمد حکيم ،زن ھمايون که جاه طلبی و نفوذ شخصی او را تا
حدی در صفحات قبل مطالعه کرديم ،در اثر خلق ذاتی خود و با اتکأ به وجود

فرزند خود کمکم به اداره امور کابل در باالحصار يکنوع خودی و استقالل عمل
داده بود که رشته ھای پيوند آن از دربار اکبر از ھند گسيخته ميرفت.
قراريکه در صفحات پيش ديديم ،ماه چوچک بيگم مادر محمد حکيم ميرزا بعد از
کشته شدن غنی خان پسر منعم خان نفوذ بيشتری در اداره امور کابل پيدا کرده و
به انتخاب شخصی خود شاه ولی اتکه و بعد حيدر قاسم کوه بر را به عنوان وکالت
پسرش در کابل بر سر اقتدار آورده و خود به اندازه ئی کسب قدرت کرد که در
جنگ چھار باغ جالل آباد يکی از معروفترين امرای دربار اکبری را که منعم
خان حکمران سابق کابل باشد چنان شکست فاحش داد که روی مراجعت به دھلی
نداشت .اين وقتی است که زنی که روزی ملکه ھمايون بود در باالحصار کابل
تکيه بر بالش حکمفرمائی زده و خويش را در کار ھای خود طوری مختار
ميدانست که به اکبر و مقام شاھنشاھی وی در ھند وقعی نميگذاشت.
در صفحات پيش ديديم که ابوالمعالی يکی از سادات ترمذ که مردی کھن سال و
روزگاری در دربار ھمايون گذرانيده بود به پادشاھی جالل الدين اکبر چندان
وقعی نگذاشته سرمخالفت بلند کرد .وی در الھور حبس شد و از حبس گريخت و
به مکه معظمه رفت و به ھند مراجعت کرد .به جزئيات ساير مخالفت ھای او با
دربار اکبری کاری نداريم ھمين قدر کافی است که در اثر تعقيبی که جالل الدين
اکبر از وی بعمل آورد ،باالخره عرصه پنجاب را بر خود تنگ ديده روی التجا
بطرف کابل و به ماه چوچک بيگم آورد زيرا ميدانست که در کابل مادر حکيم
ميرزا بعد از شکست دادن منعم خان و سپاه او طوری اقتدار پيدا کرده که به
دربار ھند و جالل الدين محمد اکبر وقعی نميگذارد.
ابوالمعالی حين قصد بطرف کابل عريضه ئی مبنی بر عجز و انکسار به ماه
چوچک بيگم فرستاد و در آن تذکار داد که حوادث فکر جاه طلبی و مقام را از
دماغ او کشيده و محض بحيث يک پناه گزين به آن درگاه رو آورده است .ماه
چوچک بيگم بعد از مشوره با خاصان اعتمادی خود به ورود وی روی موافقت
نشان داد حتی حاضر شد که دختر خويش فخرالنسأ بيگم ،خواھر محمد حکيم
ميرزا را ھم به زنی به وی بدھد .به اين طريق ابوالمعالی مرد با تجربه که چون
گرگ باران ديده در اثر تعقيب سپاھيان اکبری در پنجاب جای نداشت ،راھی
برای خود بکابل باز کرد و با ازدواجی که به نفعش صورت گرفت باخاندان
پادشاھی مغلی تعلقات خويشاوندی پيدا کرد و داماد زنی شد که از باالحصار
سرنوشت کابل و قلمرو بزرگی را اداره ميکرد.
ابوالمعالی عجز و انکسار روز ھای اول ورود را که به حيث يک پناه گزين

داشت فراموش نموده کم کم در کار ھا بنای مداخله را گذاشت و دستش طوری
قوی شد که خطر تصادم توليد گرديد .چون حکمفرمائی و کسب اقتدار ھميشه مزه
خاصی دارد و در عصری که مشغول مطالعه آن ھستيم ،آرزوی قلبی ھر خان و
بيگی که بنام شگون پسر قراچه خان و شادمان ذکر شده اند به ابوالمعالی توصيه
نمودند که تا کار ماه چوچک بيگم را يکطرفه نکند ،اقتدار واقعی به دستش
نخواھد آمد.
اينجاست که ابوالمعالی دست به جنايت زده و به دستياری شگون و مرد ديگری
بنام قاضی زاده نقشه قتل ماه چوچک بيگم را که به وی اينقدر نيکی کرده بود
طرح کرد و شبکی وی را در خانه اش بقتل رسانيد .تاريخ بصورت دقيق از محل
وقوع اين فاجعه چيزی نمی گويد ولی واضح است که اين قتل فجيع که تاريخش را
ابوالفضل عالمی )اواسط فروردين ماه( سال نھم جلوس اکبر قيد کرده در
فروردين  ٩٧١در باالحصار کابل واقع شده است .زيرا ماه چوچک بيگم ملکه
بيوه ھمايون ،مادر حکيم ميرزا مالک الرقاب و حکمفرمای مقتدر کابل جايگاھی
جز قلعه باالحصار نداشت .ابوالمعالی بعد از کشتن ماه چوچک بيگم فوری به
سراغ محمد حکيم ميرزا رفته و طفل را با خود گرفته به ديوانخانه باالحصار
آورد و پھلوی خود نشانيد تا در سايه او و به اتکای وجود او دامنه عمليات خويش
را وسعت دھد .شبھه ئی نيست که شھادت ماه چوچک بيگم مقدمه يک سلسله گير
و گرفت و قتل و قتال را فراھم کرد .اول تر از ھمه حيدر قاسم کو بر وکيل محمد
حکيم ميرزا را دستگير نموده بقتل رسانيد سپس به سراغ خواجه خاص ملک و
جمع ديگر برآمدند و برادر وکيل مذکور که او ھم محمد قاسم نام داشت به حبس
افگندند و غوغای عظيمی در کابل چاغ شد و جمعی به خونخواھی ماه چوچک
بيگم و ھواخواھی پسرش محمد حکيم ميرزا برخاستند :تردی بيگ ميدانی جمعی
را که در آن ميان محمد خان قاشقال و حسين خين را ميتوان نام برد برای اخذ
انتقام بيگم از ابوالمعالی آماده ساخت و محمد قاسم برادر کوه بر وکيل حکيم ميرزا
از محبس فرار نموده به بدخشان نزد سليمان ميرزا رفت .چون محمد حکيم ميرزا
ھم کسی را نزد سليمان ميرزا فرستاد ميرزای مذکور باز به اتفاق حرم بيگ زن
خود متوجه کابل شد .ابوالمعالی لشکر کابل و محمد حکيم ميرزا را با خود گرفته
از باالحصار برآمد و در قسمت شمالی در کنار آب غوربند صف آرائی کرد.
جمعی از کابليان که در جناح راست بودند ،از بدخشی ھا شکست کردند .در
فرصتيکه ابوالمعالی خود برای تقويت ايشان حرکت کرد ،جمعی ديگر محمد
حکيم ميرزا را از آب غوربند عبور داده نزد سليمان ميرزا بردند و باقی لشکر
کابل پراگنده شدند .ابوالمعالی از مشاھده اين احوال جز گريز چاره نيافت.
معذالک وی را در حدود چاريکار دستگير کرده نزد سليمان ميرزا بردند .سليمان
ميرزا حريف اسير را با محمد حکيم ميرزا گرفت و فاتح به کابل وارد شد و دو

سه روز بعد ابوالمعالی را دست و گردن بسته نزد حکيم ميرزا فرستاد و اخير
الذکر زبان قاتل مادر خود را از حلق کشيده به قصاص رسانيد ) ١٧رمضان
.(٩٧٠
بعد از آن سليمان ميرزا دختر خويش را از بدخشان خواسته به حباله ازدواج محمد
حکيم ميرزا درآورد و اميد علی نام را که از معتمدان او بود بوکالت ميرزا در
کابل تعيين نمود و خود بطرف بدخشان مراجعت کرد .کابلی ھا مخصوصا ً
باالحصاری ھا که در کانون شھر مسکن داشتند ،اين واقعات مترقبه و غيرمترقبه
را چون فيلم رنگه تماشا ميکردند و در عين تماشا خود در تحول واقعات سھم
داشتند .آدم ھائی محض با گرفتن عنوان وکالت ميرزا محمد حکيم ميرزا به ديار
عدم رفتند و عده ديگر را انتقام خون مقتوالن ناپديد ساخت .عروسی ھا ،ازدواج
ھا ،دوستی ھا ،عھد ھا و پيمان ھا ھمه برای تقرب و احراز جاه و مقام بود .در
ھندوستان جالل الدين اکبر آرامی نداشت و در کابل ملکه بيوه ھمايون قربان نقشه
ھای خود شد و اگر محمد حکيم ميرزا جانی به سالمت برد ،تنھا علتش صغر سن
بود که ھمه بقای خود و کامروائی ھای خود را در سايه او ميدانستند تا اينکه
اطراف او به تدريج صاف شده رفت و به عمر ده سالگی دختر سليمان ميرزا و
شھر کابل از طرف ميرزای اخيرالذکر به وی تفويض گرديد .ولی با اينکه ازدواج
کرده ھنوز در اداره امور وکيلی دارد و اين دفعه اين وکيل اميد علی نام دارد و از
معتمدان حکمفرمای بدخشان است .چون مطالب اين اثر ھميشه متکی به متن مأخذ
است ،واقعاتی را که به درام )تراژيدی کوميک( ابوالمعالی و ماه چوچک بيگم در
صحنه کابل ارتباط دارد در طبقات اکبری و اکبرنامه مطالعه ميکنيم:
" ...چون ابوالمعالی احمد بيگ) (١٠١را کشت و معلوم کرد که افواج قاھره به
تعاقب او می آيند سراسيمه شده راھای راست را گذاشته روی گريز بجانب کابل
نھاد .چون به حدود کابل رسيد عرضداشت متضمن اظھار نسبت خلوص عقيدت و
صدق واردات که به حضرت جنت آشيانی داشت ،نوشته به ماه چوچک بيگم
فرستاده باين بيت مصدر ساخت:
ما بدين در نه پی عزت و جاه آمده ايم
از بد حادثه اينجا بـــه پناه آمــــــده ايم
"ماه چوچک بيگم به مضمون عرضداشت او وقوف يافته در جواب او اين
مصراع را نوشت که:

کرم نما و فرود آ که خانه ،خانه تست
"و باحترام تمام طلبيده صبيه خود را در عقد ازدواج او درآورد و ابوالمعالی
مرجع کل گشته تمام مھمات در خانه ميرزا محمد حکيم را از پيش خود گرفت
جمعی که قبل از ين از سلوک ماه چوچک بيگم گرفته بودند مثل شوکون پسر
قراچه خان و شادمان وغيره در مزاج ابوالمعالی در آمده خاطر نشان او نمودند که
تا بيگم در حيات است مھمات تو رواج نخواھد يافت .ابوالمعالی اين مصلحت را
صواب ديده آن عورت بيچاره را به خنجر بيداد کشت و ميرزا محمد حکيم را که
خورد سال بود در دست خود کرده ،تمامی مھمات را از پيش خود گرفت و حيدر
قاسم کوه بر را که وکيل ميرزا بود بدست آورده بقتل رسانيد و برادرش محمد
قاسم را مقيد ساخت .تردی محمد خان و باقی محمد خان قاشقال و حسين خان با
جمعی از مالزمان بيگم يکجا شده بر سر ابوالمعالی روان شدند که انتقام بيگم را
بکشند .عبدی سرمست ابوالمعالی را از ين معنی خبر دار ساخت .ابوالمعالی با
جمعی که به او متفق بودند مسلح و مکمل و مستعد قتال ايشان گشت .جماعت
مذکور بطرف راست بدرون قلعه درآمدند ابوالمعالی نيز به مدافعت پيش آمد و
بسياری از طرفين بقتل آمدند .آخر ابوالمعالی زور آورده ايشان را از قلعه بيرون
آورد چنانچه ھر يک از ايشان متفرق شده رو بطرفی نھادند و محمد قاسم که در
بند بود خالص شده در بدخشان نزد ميرزا سليمان رفته کيفيت واقعه را معلوم
ساخته ميرزا را به رفتن کابل تحريص نمود و ميرزا محمد حکيم نيز کس خود
نزد سليمان ميرزا فرستاده استدعای حضور او کرد .ميرزا سليمان چون بر کيفيت
واقعه اطالع يافت لشکر بدخشان را جمع کرده باتفاق حرم محترم خود خرم بيگ
رو بکابل آورد ابوالمعالی نيز لشکر کابل را يکجا کرده ،ميرزا محمد حکيم را
ھمراه گرفته بکنار آب غوربند رفت و از طرفين صف ھا ترتيب يافته آتش قتال
اندوخته شد .جمعی از کابليان که بجانب دست راست ابوالمعالی بودند از بدخشيان
شکست خورده روگردان شدند .ابوالمعالی ميرزا محمد حکيم را از آب گذرانده
نزد ميرزا سليمان بردند و باقی لشکر کابل از مشاھده اين حال پراگنده شده ھر
کس خود را بگوشه کشيد ابوالمعالی چون باز بجای خود آمد از ميرزا محمد حکيم
و لشکر او اثری نديده مضطرب شده راه گريز پيش گرفت بدخشيان سر در تعاقب
او نھاده در موضع چاريکاران باو رسيده ،گرفته ،بخدمت ميرزا سليمان آوردند
ميرزا سليمان بخوشحالی تمام ،ميرزا محمد حکيم را ھمراه گرفته بکابل درآمد و
ابوالمعالی را بعد از دو سه روز دست و گردن بسته نزد محمد حکيم فرستاد و
ميرزا فرمود تا زبان او را از حلق کشيده بقصاص رسانيدند و اين واقعه در شب
ھفدھم رمضان سنه سبعين و تسعماته واقع شد .بعد از ان ميرزا سليمان صبيه خود
را از بدخشان بکابل طلبيده در ازدواج ميرزا محمد حکيم درآورد و اکثر واليت

را به مردم خود جاگير داده اميد علی را که محل اعتماد او بود بوکالت ميرزا تعين
)(١٠٢
نموده خود بجانب بدخشان مراجعت فرمود".
***
" ...و از جالئل وقايع سزا يافتن ابوالمعالی ست و شرح اين واقعه عبرت بخش
دولت آرای آنست که چون ابوالمعالی به نيت تباه کابل رويه رفت و عسکر
منصور که به تعاقب و اخراج او از ممالک محروسه متعين بود از ينجانب
گذرانده مراجعت نمود اين بی سعادت از حوالی سند عرضداشتی متضمن نسبت
توجھات قدسيه حضرت جھانبانی جنت آشيانی به ماه چوچک بيگم والده ميرزا
محمد حکيم که تق و فتق کابل برای زرين او تمشيت می يافت فرستاد و شرح
خسران احوال خود را ضميمه آن ساخته عريضه را باين بيت مضمون گردانيد:
ما برين در نه پی عزت و جاه آمده ايم
از بد حادثه اينجا بــــــــه پناه آمـده ايم
"ماه چوچک بيگم بعد از اطالع بر فحوای عريضه در وادی او با مردم اعتمادی
خود کنگاش نمود جمعی کوته انديشان ناقص تدبير و صاحب غرضان بيدولت
خيانت در مشورت نموده خاطر نشان بيگم کردند که شاه ابوالمعالی از سادات
کرام ترمذ است و فرمان روايان مغلستان و سالطين کاشغر بان سلسله پيوست
کرده اند اليق دولت آنست که چون او پناه باين دودمان عالی آورده است اساس
التجای او را استحکام تمام بخشند و سر رفعتش باوج عزت و احترام رسانند
بحديکه در نظرھا عزيز و گران قدر شود و صبيه شريفه خود را که ھمشيره
ميرزا محمد حکيم است باو نسبت کنند تا او اين خانه را از خود دانسته رونقی و
رواجی بخشد و کارھا را برو تيره خير انديشی و مصلحت گزينی از دغدغه تفرقه
فارغ ساخته بجانب جمعيت و رفاھيت آورد .دل ساده بيگم از سخنان فريبنده اين
مردم برين انديشه نادرست مايل گشت و کلمات مالئمت ترجمان در جواب شاه
ابوالمعالی نوشته باعزاز و احترام تمام بکابل آوردند و بی آنکه حقيقت حال بدرگاه
حضرت شاھنشاھی عرضداشت نمايند از پيش خود با فخر النسا بيگم عقد نکاح
صورت دادند و ان سالله دودمان دين و دولت را بان نادرست خوی بد انديش
پيوند کردند و به نتائج و ثمرات آن در اندک فرصتی گرفتار شدند و در کمتر
زمانی بيگم از شامت آن وصلت ناعاقبت بخير نقد حيات خود را از جيب بقا گم
کردند و تفصيل اين مقال انست که ابوالمعالی چون در ان خانه صاحب اختيار و
قدرت گشت در پيراھن حوصله خود نگنجيد و از مصاحبت اھل اغوا به مقتضای
طبيعت اصلی و فطرت جبلی خود خبث بر خبث افزود .از بيگم و منتسبان آن

سلسله اصالً حسابی نميگرفت و از نصايح گرانمايه بيگم پندپذير نميشد و رايحه
حق شناسی و حقيقت ورزی از و بظھور نمی آمد و بعضی مفتنان تيره رأی مثل
شگون پسر قراچه خان و شادمان )که سابقا ً از بيگم رنجشی داشتند( در ينوال با
ابوالمعالی پيوستند و چنان وانمودند که تا بيگم در قيد حيات باشد ترا در امور
ملک و تمشيت کار استقالل صورت نخواھد بست و در اندک فرصتی مثل فضيل
بيگ و پسرش ابوالفتح و شاه ولی اتکه ترا ضايع خواھند کرد صالح کار تو انست
که پای جرئت در ميان نھاده پيش دستی کنی و ميرزا محمد حکيم را )که ھنوز
خرد سال است( موافق اراده خرد نشو و نما دھی تا ھمه کابليان سر اطاعت بر
خط متابعت تو نھند .آن نکوھيده سرشت ناعاقبت انديش گوش بسخنان بدآموز
داشته باين چنين کاری ناپستديده اقدام نمود و کليد عقلی که نداشت در تيه جھالت
گم کرد و خرمن حقوق اين دودمان بباد عقوق داد و احسانھای تازه بيگم را پشت
پا زده بقصد خون )که بدترين انواع عقوق است( در کمين نشست .الحاصل آن
بيدولت شگون و قاضی زاده لقب خبيثه ماورالنھر را با خود يار کرده روی بمنزل
بيگم آورد .ابوالمعالی از راھی و آن دو بی سعادت از راھی ديگر بدرون خانه
درآمدند جماعه از عورات در آن بودند بغلطی بانوئی را خون ناحق ريختند و
چون ظاھر شد که خطا کردند و بيگم نبوده اند باز از پی تفحص بيگم به حقيقت
حال اگاھی يافته در خانه بر روی ظالمان بربست .ابوالمعالی باتفاق اين دو بی
سعادت در را شکست و باندرون در آمده بيگم را بشھادت رسانيد و باين تيره
رائی رايت ظلم برافراشت و اين سانحه ئی عبرت بخش در اواسط فروردين ماه
الھی موافق اواسط شھر شعبان بظھور آمد و بعد از خون ريزی بيگم بتفحص
ميرزا محمد حکيم شتافت و او را از ميان خورد ساالن آورده در ديوانخانه پھلوی
خود جای داد و مردم در خانه ميرزا خواھی نخواھی پيش او رفتند .روز ديگر
قاسم کوه بر را )که پدر بر پدر در ين دودمان عالی از امرای بزرگ بود و در
ينوال بر در خانه ميرزا منصب وکالت يافته کارگذار مھمات ملکی بود( و خواجه
خاص ملک و بعضی ديگر را بقتل رسانيد و برادرش محمد قاسم را مقيد کرد.
تردی محمد ميدانی و باقی قاشقال و حسن خان و محسن خان برادر شھاب الدين
احمد خان با جمعی از مالزمان بيگم اتفاق به کشتن ابوالمعالی کردند .عيدی
سرمست از ميان اين جماعت خبر به ابوالمعالی رسانيد او با موافقان و مالزمان
خود سالح پوشيده آماده قتال شد و آن غيرتمندان از روی قدرت و استيال از راه
راست به قلعه درآمدند و از ين جانب ابوالمعالی پيشرفت و در ميان نقش جنگ
نشست ،کشش و کوشش بسيار شد و از جانبين خلقی بقتل رسيدند و جماعت
ابوالمعالی غالب آمد .آن مردم را از قلعه بدر کردند و شب پرده ظلمت را
بينالفريقين فروھشته ھر کدام را بجانبی متفرق ساخت .قاقشاالن به غوربند
شتافتند و ميدانيان طريق ميدان سپردند و حسن خان و محسن خان روی بجالل آباد
آوردند محمد برادر حيدر قاسم )که دربند بود( نجات يافته راه بدخشان پيش گرفت

و حادثه کابل و فتنه انگيزی آن بی دولت بميرزا سليمان رسانيده او را به آمدن
کابل برانگيخت و ميرزا محمد حکيم با وجود خرد سالی از واقعه والده خود
سراسيمه و غمناک گشته به تعليم دولتخواھان پنھانی کسان پيش ميرزا سليمان
فرستاده چاره جوی انتقام شد و استدعای آمدن او کرد".
"ميرزا سليمان بعد از اطالع بر حوادث کابل کمر عزيمت بسته سامان رفتن آن
نشاط آباد )که ھمواره گره طمع آن بر باد ميزد و آرزوی حکومت آنجا پی سپر
اوھام و خياالت او بود( پيش ديد ھمت خود ساخت و لشکر و حشم بدخشان جمع
کرده باتفاق حرم بيگم روی بکابل نھاد ابوالمعالی خبر عزيمت ميرزا سليمان
شنيده از جای رفت و لشکر و احشام کابل جمع ساخت و ميرزا محمد حکيم را از
بيخبری بخود متفق انگاشته و دست آويز خود دانسته تھيه پيشرفتن نمود و پيش از
انکه ميرزا سليمان بکابل رسد پيش دستی کرده از شھر برآمد و بکنار آب غوربند
رفته و سر پل را گرفته بر ساحت انتظار نشست و از انطرف ميرزا سليمان با
لشکر بدخشان جلو ريز بر سر پل رسيد و فريقين مقابل ھمديگر فوجھا ترتيب داده
صفھا آراستند .در خالل اين حال فوجی از جماعت کوالبيان ميمنه سياھی کرد.
ابوالمعالی از سپاه کابل جمعی را بمدافعه آن فوج روان ساخت و بعد از در
اميختن مبارزان طرفين خبر شکست کابليان بابوالمعالی رسيد او ميرزا محمد
حکيم را در قول مقابل ميرزا سليمان نصب کرده خود بکمک ھزيمتيان رفت در
چنين فابو مردم ميرزا محمد حکيم وقت را غنيمت دانسته جلو اسپ ميرزا را
گرفته بآب زدند و گرم شتافته به ميرزا سليمان رسانيدند و تمامی سپاه کابل بوقوع
اين حال پراگنده شده ھر کدام رو به جانبی نھاد .ابوالمعالی چون باز آمد و به
حقيقت حال آگاھی يافت از غايت حيرت و اضطرار دل از معامله جنگ برکنده
راه ھزيمت پيشگرفت و بدخشيان بپای مردی ھمت تعاقب او نموده در حوالی
موضع چاريکاران بآن مدبر بی باک پيوستند و او را دستگير کرده پيش ميرزا
سليمان آوردند ميرزا سليمان باستبشار تمام بامير محمد حکيم در کابل درآمد و بعد
از دو روز آن بی اعتدال را مقيد و مسلسل پيش ميرزا فرستاد ميرزا فرمود تا آن
حرام نمک حق ناشناس را روز اومرد غره خرداد ماه الھی موافق عيد رمضان
بکمند مکافات از حلق برکشيده قصاص نمودند.
بچشم خويش ديدم در گـذرگاه
ھنوز از صيد منقارش نپرداخــت
چو بد کردی مباش ايمن ز افات

که زد مـوری بـجـان مــورکــی راه
کــه مرغی ديگر آمد کار او ساخت
کــــه واجب شد طبيعت را مکافات

"در ھنگام حلق کشيدن جوھر ذات ناپاک او بظھور آمد و عجز و زاری پيش
آورد که شايد بھزاران خواری و نگونساری بچند روزه زندگانی )که برتر از

مردن باشد( کامياب گردد .اما بغير از ظھور جوھر بی جوھری امری ديگر بران
ترتيب نگشت و قالب ناپاک او را بشفاعت بعضی عزيزان در حوالی مرقد غفران
قباب خانزاده بيگم و مھدی خواجه مدفون ساختند  .الحمد که عالم از وجود
خبيث او پاک شد و بپای سعی و اھتمام خود بگور ھالکت شتافت ھر که قدر
نعمت نداند و کفران نعمت کند او را باين مذلت و ھوان نيست و نابود گردانند .اگر
از چنگال اوليای دولت بدر رود متصديان اقبال مخالفان را برو گمارند تا بجھت
عبرت ھوشمندان دمار از روزگار او برارند .بعد از ان ميرزا سليمان در مقام سر
انجام مھمات کابل و ترتيب ميرزا محمد حکيم شده کسان ببدخشان فرستاد و صبيه
خود را بکابل طلبيده بعقد ازدواج ميرزا درآورد و اکثر واليت کابل را به مردم
بدخشان جايگير کرده اميد علی را )که از عيان امرای او بود( بوکالت ميرزا
محمد حکيم تعين نموده محل اعتماد خود ساخت و خود به بدخشان مراجعت نمود.
حرم بيگ بجد بود که ميرزا حکيم را ھمراه ببدخشان برد و کابل را ببدخشيان
سپارد .ميرزا سليمان اين معنی را قبول نکرد که عجالته الوقت صورت نيکنامی
ندارد به مرور ايام صورت داده خواھدشد سه حصه واليت کابل را به مردم خود
جايگير کرد و جاھای چيده را بانھا داد و يک حصه زبون به ميرزا حکيم و
)(١٠٣
کابليان مقرر ساخت و اين معنی را توطيه گرفتن کابل دانست".

کابل و حکيم ميرزا
بدخشان و سليمان ميرزا
ھند و جالل الدين اکبر
از حوالی سال  ٩٧٣تا  ٩٩٣ھجری قمری که تقريبا ً  ٢٠سال را در بر ميگيرد و
به  ٢٠سال )از سال  ١٠تا  (٣١سلطنت جالل الدين اکبر مطابقت دارد ،واقعات
کابل ،بدخشان و ھند در خطوط عمومی طوری بھم پيچيده که جدا کردن آن از ھم
مشکل است .چون در رأس امور اين سه جا محمد حکيم ميرزا ،سليمان ميرزا و
جالل الدين اکبر است ،واقعات ھم به نقشه و اراده اين سه نفر بميان می آيد.
محمد حکيم ميرزا ،برادر خورد جالل الدين محمد اکبر که در کابل تولد شده و از
شيرخوارگی ببعد در ھمين شھر کالن شد ،در دوره که حاال مطالعه ميکنيم بسن
 ١١سالگی رسيده ،ازدواج کرده و سال ھای اول جوانی را ميگذراند .بشھادت
واقعاتی که ديديم اين شھزاده که از عاطفت پدر در طفوليت محروم شد در يک
فضای پر حرص و آز و پر از اضطراب و تشويش در باالحصار کابل کالن شد و

وکيل ھا ،اتاليق ھای مختلف را ديد .آنچه باالحصار کابل در ده سال اول عمر اين
شھزاده ديده واقعاتی است که تار و پود آن را حرص و جاه طلبی و دسيسه ھای
احراز مقام و موقعيت تشکيل ميداد تا اينکه مخالفان يکی بعد ديگر در مقابل نگاه
او از بين رفتند و خودش به سنی رسيد که به نفع خود کاری کند .در ين وقت
باالحصار مرکز کابل و کابل کانون يک عالقه ئی بود که از طرف شمال غوربند
و از طرف جنوب غرب غزنين و از طرف جنوب بنکش و از جانب شرق نيالب
يا مجرای سند آنرا محدود ميساخت.
دو نفر ديگر که سليمان ميرزا و جالل الدين اکبر باشند ھر کدام نظرياتی نسبت به
محمد حکيم ميرزا و کابل زمين داشتند .سليمان ميرزا که دو مرتبه قبل ھم نظر به
استعانت حکيم ميرزا به کابل آمده و فتوحاتی نموده بود ،ميخواست با جلب حکيم
ميرزا در بدخشان يا با گذاشتن وی در کابل اين عالقه را به قلمرو نفوذ خويش که
بدخشان باشد ،وصل کند .چنانچه  ٣بر  ۴عالقه کابل را به معتمدان و بدخشی ھا
طور جايگير داده و بقيه را به تدريج به گماشتگان خود ميداد .جالل الدين اکبر
برادر بزرگ حکيم ميرزا ،شاھنشاه مغلی ھند که خود را وارث تخت و تاج بابر و
ھمايون ميدانست ،مدعی بود که کابل و حکيم ميرزا جزء حيطه امپراطوری
اوست .خالصه محمد حکيم ميرزا ھر چه به سن رشد پيش ميرفت فکر خودی و
استقالل طلبی در وی نشو و نما ميکرد و به ھمين اساس با ضعف شخصی و
محيطی اول با سليمان ميرزا و بعد با جالل الدين اکبر بر سر پرخاش شد .شبھه
ئی نيست که بزرگان کابلی محمد حکيم ميرزا را در احراز استقالل فکری تشويق
و تحريص ميکردند و با اتکأ خود به مراتب شھزاده می افزودند.

نقشه سليمان ميرزا راجع به محمد حکيم و کابل
عبدالرحمن بيگ ،تنگری بردی قوش بيگی
رجال کابل :خواجه حسن نقشبندی ،باقی قاشقال،
سيوندک،علی محمد اسپ ،بنده علی ميدانی،
خواجه خضريان ،يارمحمد آخوند ،خليفه عبدﷲ،
فيروز نقشه و تلقين کابليان به حکيم ميرزا
قرا يتيم ابن حسين کابلی ،قاسم بيگ پروانچی
مراد خواجه قاضی خان ،سعيد خان ،مبارز خان

بھأالدين خان ،غازی خان ،ده منار ،يساول ،غريب خانه
علی مسجد ،پشاور ،خاکی گله بان ،حاجی غالب بيگ
مير محمد خان ،ميرزا خواجه بيگ ،محمود،
مقصود جوھری ،قاضی عماد ،راه کرپه ،ھارون
شنواری ،قنبر ،محاصره کابل
قطب الدين خان اتاليق جديد حکيم ميرزا در کابل
ساقی ترنابی ،سر قنبر در کنگره قلعه کابل
گريختن سليمان ميرزا از گرد گابل
خواجه ريواج ،آب پروان ،خالصه قلعه بندی کابل
مراجعت خان کالن از کابل به ھندوستان،
سکينه بانو بيگم ،ازدواج خواجه حسن نقشبندی با
خواھر بيوه حکيم ميرزا
خطوط اساسی واقعاتی که در ين مبحث ذکر ميکنم ،عبارت از :سومين حمله
سليمان ميرزا به کابل ،رفتن حکيم ميرزا بطرف رود سند ،کمک خواستن وی از
جالل الدين اکبر و رجعت سليمان ميرزا به بدخشان ميباشد که ابوالفتح عالمی در
اکبر نامه تحت عنوان "التجای ميرزا محمد حکيم بدرگاه گيتی پناه شاھنشاھی و
استخالص کابل از ميرزا سليمان") (١٠۴قيد کرده است .اينک اول متن نوشته ھای
او را اقتباس ميکنيم:
"در مطاری احول فرخنده مال پيشتر صورت گذارش يافت که ميرزا سليمان کار
ابوالمعالی تيره بخت خسران عاقبت را بانجام رسانيده بدخشيان را در کابل گذاشته
رفت و قدر حقوق نعمت اين دودمان مقوس ندانسته در لباس دوستی کار دشمنی
را ترتيب ميداد و ھمواره در مقام آن بود که کابل را بتصرف خود در آورد .و
ميرزا محمد حکيم را در يکی از محال بدخشان داشته باشد .کابليان حقيقت شناس
اگر چه )بقدری پی به اراده ميرزا سليمان می بردند( اما چون امری دور از کار
بود يقين شان نميشد تا آنکه ميرزا سليمان بھمان مردم پيش اکتفا نکرده برخی دگر
را بتدريج فرستادن گرفت .دفعه عبدالرحمن بيگ پسر مير تولک قديمی را با
جمعی فرستاد و دفعه تنگری بردی قوش بيگی را با جماعتی روان ساخت .کابليان

گمان خود را يقين دانسته در معالجه کار اھتمام نمودند و عمده ارباب اھتمام
خواجه حسن نقشبندی و باقی قاشقال و سيوندک و علی محمد اسپ و بنده علی
ميدانی با ساير ميدانيان و خواجه خضريان و يار محمد آخوند و فيروز و خليفه
عبدﷲ بودند .حقيقت معامله را به ميرزا حکيم )که بسن تميز رسيده بود( رسانيدند.
ميرزا )که از تنگی معاش و بد سلوکی بدخشيان به تنگ بود( اين انديشه را
مستحسن دانسته در اخراج بدخشيان اھتمام نمود .واليت غزنين )که ميرزا سليمان
به قرايتيم و ابن حسين کابلی داده بود( آنرا تغير داده به قاسم بيگ پروانچی داد.
بنگش و آنحدود را از مراد خواجه کشيده تنخواه مالزمان خود نمود و جالل آباد و
آنحدود را تا نيالب )که ميرزا سليمان بقاضی خان و سعيد خان و مبارز خان و
بھاوء الدين خان داده بود( گرفته بخالصه خود مقرر ساخت و بتدريج کمند تسلط
بدخشيان از واليت کابل گسسته ھمه را از ان واليت بيرون آورد و اھل بدخشان
منکوب و مخذول گشته بخدمت ميرزا سليمان رفتند و غازی خان در کتل ھندوکوه
بميرزا سليمان )که متوجه تدارک کار کابل بود( مالقات نموده بشرح و بسط آنچه
گذشته بود گفت ميرزا سليمان سرعت نموده متوجه کابل شد و چون خبر آمدن
ميرزا سليمان به ميرزا حکيم رسيد قلعه کابل را به باقی قاشقال سپرد و طايفه از
مردم کار کرده تجربت يافته )کخ محل اعتماد بودند( ھمراه او ساخت و خود با
جمعی از ھواخواھان بطرف جالل آباد و پشاور روی عزيمت نھاد .ميرزا سليمان
چون بکنار آب باران رسيد سه چھار روز در آن منزل مقام کرد که لشکر از تردد
سفر بر آسايد و چون معلوم او شد که ميرزا به جالل آباد رفته فکر گرفتن کابل
بوقت ديگر موقوف داشته از ده منار بقصد دستگير کردن ميرزا بطرف جالل آباد
حرکت نمود و چون ميرزا محمد حکيم بدکه رسيد خبر غلط شھرت يافت که
ميرزا سليمان از عقب نمی آيد ميرزا حکيم برگشته بکوه باران شتافت و دختر
ميرزا سليمان )که در جالل آبد به مقتضای نقصان عقل مانده بود( پشيمان شده
متوجه ھمراھی ميرزا محمد حکيم شد و در ھمين منزل بيقين پيوست که ميرزا
سليمان متوجه اينحدود است و آن خبر غلط بود .ميرزا بسرعت تمام بغريب خانه
رسيد و از آنجا به علی مسجد و از آنجا به پشاور در نواحی قبيله حبيب فرود آمد
و در ھمين روز ايلچی ميرزا سليمان پيش ميرزا حکيم رسيد که شايد دام فريبی
تواند سر انجام نمود .ميرزا سر سواری او را ديده وداع کرد و خواجه حسن را
پيش ميرزا سليمان فرستاده خود متوجه حدود نيالب شد در ين اثنا خاکی گله بان
)که بجھت آوردن حقيقت حال مانده بود( آمد و خبر رسانيد که ميرزا سليمان
بجالل آباد رسيده حرم بيگم را با جمعی در جالل آباد گذاشته خود متوجه اينحدود
است ميرزا محمد حکيم باستعجال از آب سند عبور نموده عرضداشتی مشتمل بر
اظھار انکسار و اافتقار مصحوب حاجی غالب بيگ و طوفان اوجی بدرگاه گيتی
پناه حضرت شاھنشاھی فرستاد و سرگذشت کابل و مستمندی خود را معروض
داشته استمداد توجه و ھرگونه استعانت نمود و خود برکنار سند ساگر توقف کرد

و ) چون در آن ايام حکومت صوبه پنجاب برای زرين و عھده اخالص مير محمد
خان برادر کالن اتگه خان مفوض بود( ميرزا خواجه بيگ محمود ديوان خود و
مقصود جوھری را پيش او فرستاده مدد طلبيد مير محمد خان قاضی عماد را با
تحف و ھدايا فرستاده دلدھی نمود و ھم چنين امرای پنجاب فراخور حالت خود
ھدايا فرستادند .ميرزا سليمان چون گذشتن ميرزا محمد حکيم را از آب سند شنود
مايوس گشته از پشاور برگشت و از راه کرپه متوجه جالل آباد شد و در اثنای راه
با افغانان شنواری جنگ روی نمود .جمعی از بدخشيان مسافر ملک نيستی شدند و
بعضی اسباب اردو بازاری بتاراج رفت و ھارون شنواری )که کالنتر اين قوم
بود( بعدم خانه شتافت و در جالل آباد قنبر و جمعی را گذاشته متوجه کابل شد و
از روی استيال رفته محاصره کابل کرد .متحصنان قلعه کابل لوازم حقيقت و
مراسم کار اگاھی بجای آورده در استحکام قلعه اھتمام تمام نمودند و در ھنگامی
)که فکر چين از فر ورود حضرت شاھنشاھی قبله گاه ھفت اقليم بود( ايلچيان
ميرزا محمد حکيم رسيده بوسيله واقفان پايه سرير سلطنت بسعادت استانبوس سر
بلندی يافتند و عرضداشت ميرزا بمسامع عليه رسيد و بعد از اطالع بر حقيقت
حال گوشه نظر عنايت خسروانه شامل حال ميرزا حکيم شد و )چون خالصه
اسباب تفرقه ميرزا نابودن اتاليق خردمنش خيرانديش بود( حضرت شاھنشاھی از
فرط دانش فکر اتاليق فرموده قطب الدين خان را که بعقل و تدبير و اعتبار امتياز
تمام داشت به اين منصب واال اختصاص بخشيدند و حکم مقدس شرف نفاذ يافت
که خالصه لشکر پنجاب بسرکردگی مير محمد خان به ميرزا محمد حکيم رسيده
او را بکابل رسانيده بر مسند حکومت آن ملک متمکن سازند و بعد از تمکن و
اسقرار ميرزا قطب الدين خان در کابل توقف نمايد و امر به جايگير ھای خود باز
گردند و مناشير مطالبه )بنام مير محمد خان و امرای کرام مثل محمد قلی خان
برالس حاکم ملتان و قطب الدين خان و مھدی قاسم خان و حسن صوفی سلطان و
جان محمد بھسودی و کمال خان گکھر و فاضل صمد خان و محمد قلی خان و
کالنتران ان ديار( عزاصدار يافت که گرم شتافته بر کنار آب نيالب به ميرزا
ملحق شوند و به ھمراھی او بر سر ميرزا سليمان رفته مزاحمت او را از کابل
دفع نمايد و عاطفت شاھنشاھی سرانجام لشکر بزرگ فرموده نقدی وافی از خزانه
عامره با ديگر اسباب شوکت و اجناس فراغت ترتيب نموده ھمراه ايلچيان روان
ساخت.
چون مناشير اقبال بامرا رسيد کمر اطاعت بر ميان اخالص بسته با عساکر
نصرت قرين متوجه کالزمت ميرزا شدند .قطب الدين خان و کمال خان و فاضل
محمد قلی خان و جمعی پيشتر آمده به ميرزا پيوسته و بوصول تفقدات پادشاھی و
مراحم خسروانی احوال ميرزا زيب و فر ديگر يافت و از گذر اتک بنارس گذشته
متوجه کابل شدند و مير محمد خان و ساير امرا با سامان شايسته نزديک دولت

آباد پشاور به ميرزا رسيدند و ھر يک از امرا فراخور حالت خود پشکشھای
مناسب به ميرزا گزرانيد و از انوار تفقدات پادشاھانه مھمات ميرزا رونق و
طراوت )که ھرگز ميرزا را در خواب و خيال درنيامده بود پذيرفت و از روی
قدرت و استقالل بعزم درست روی اميد بجانب کابل آورد و تا جالل آباد عنان
مبادرت باز نکشيد و چون ميرزا سليمان قلعه جالل آباد را به قنبر نامی از کسان
خود سپرد بود( مير محمد خان اوالً ساقی ترنابی و عارف بيگ را به نصيحت
فرستاد و از بيدولتی گردن از طريق اطاعت پيچيد و چون آن خون گرفته جاھل
بر جان خود نبخشود بھادران لشکر منصور بتسخير حصار متوجه شدند ،يالن
قلعه گير به فتح آن قلعه کمر بستند و بقوت سر پنجه مردی و زور بازوی
مردانگی اين عقده مشکل آسان بگشودند و از ھر طرف داد مردانگی دادند و به
قدم ھمت و علم نھمت بر معارج قلعه گشائی طريقه عروج پيش گرفته نردبانھای
وسيع رفيع مرتب ساختند و بر ديوار آن قلعه نصب نموده شروع در برامدن
کردند اگر چه )بدخشيان بقدر قوت و توانائی در مقام مدافعه شده و دقيقه از دقايق
قلعه داری نامرعی نگذاشتند و به ضربت تير و تفنگ و ديگر ادوات بر کمر
بستگان قلعه گشا حمله می آوردند و خاک خاکستر عناد بر سر صاعدان ذروه فتح
ميريختند( اما آن پردالن را غباری بر آينه دل نمی نشست و احيانا ً اگر عارج اين
مناھج را زخمی ساخته پايان می انداختند آن چنان شوق قلعه گشائی نداشتند که از
مالحظه حاصل آن متوھم گشته ممتنع شوند بلکه جرئت بر عزيمت خود بيشتر از
اول نموده و پای ھمت بر سر او نھاده بال ميدويدند و باقبال شاھنشاھی آن قلعه در
فرصت يکساعت نجومی مفتوح شد و قنبر مذکور با سه صد جوان )که ھمراه او
بودند( ھدف سھام سياست و علف تيغ ھالکت گشت و دو نفر از آن اجل رسيده ھا
را بر رخگذر مفر سر دادند تا واقعه احوال قنبر و تمام بال رسيده گان بی دولت را
يک بيک چنانچه ديده اند بميرزا سليمان خاطر نشان کنند و سر قنبر را ارمغانی
کنگره قلعه کابل فرستادند و به باقی قاشقال و مردم کابل استمالت نامھا روانه
ساخته بوصول لشکر اقبال خوشوقت گردانيدند و )چون خبر عنايت و دستگيری
حضرت شاھنشاھی نسبت به ميرزا و مژده فتح حصار جالل آباد بکابل رسيد(
غلغله شادی بلند اوازه شد و سر قنبر را زيب کنگره قلعه کابل ساختند و از اوازه
فتح جالل آباد وصيت طنطنه وصول سپاه ظفر آئين ميرزا سليمان را اگر چه پای
قرار از جای رفت اما به تکذيب اين خبر دلھای بر ھمزده مردم خود را تسلی
ميداد که اين حرف و صوت کابليان است ،اصلی ندارد تا آنکه آن دو بدخشی آمده
از حقيقت استيالی افواج قاھره خاطر نشان نمودند ميرزا سليمان و حرم بيگم را
از آن خبر سر رشته صبر از دست رفت و سلک جمعيت از ھم گسست پريشان و
بدحال در باب جنگ با لشکر ظفر قرين يا مراجعت بصوب بدخشان کنگاش نموده
بعد از رد و بدل قرار بر فرار دادندً"

"روز ديگر ميرزا سليمان نعل واژگونه بخواجه ريواج آمد و شھرت داد که بجنگ
ميرزا ميروم و چون شب درآمد سراسيمه بحال غريب روی عزيمت ببدخشان
آورد و در ھنگام گذشتن از آب پروان سيلی عظيم آمد و بسياری از اسباب و
پرتال بدخشيان را برد و بھزاران محنت بحالی که کس مبيناد خود را ببدخشان
رسانيد .عساکر نصرت اعتصام بجگدلک رسيده بود که خبر گريختن ميرزا
سليمان آمد ميرزا حکيم باتفاق امرای اقبال قرين بکابل درآمد و اھالی آن خطه
سعادت کامياب دولت از مضيق قلعه بندی و محاصره خالص گشته غلغله شادی و
طنطنه آزادی بسپھر واال رسانيدند و عموم خاليق و جمھور رعايا آئين بيغمی تازه
کرده بدعای دوام انتصاب رايات اقبال ترانه سنج عشرت گشتند و امرای عظام در
منازل و بساتين نزول نموده کامستان عيش شدند .بعد از چند روز قطب الدين خان
بسير غزنين )که وطن مانوس او بود( رفت و کمال خان را ھمراه خود برد و در
آن خطه که مولد و منشای او و تمام قبيله سعادت نژاد او بود بخوشی و خرمی
بسر آورد و تمام اقوام و احباب دور و نزديک را تفقدات کرد و از منزل و باغ و
ديگر بقاع خير که اثار سعادت و اسباب ذکر جميل است طرح انداخته برگشت و
بعد از انتظام مھمات کابل خان کالن از تبه رائی وکالت ميرزا را بخود صالح
انديشيده در کابل توقف نمود و باقی امرا را وداع کرد و به ھندوستان معاودت
نمودند و سکينه بانو بيگم ھمشيره خرد ميرزا محمد حکيم بجھت ادای شکر
الطاف شاھنشاھی و استسعاد مالزمت اقدس متوجه ھندوستان شد و ببدرقه قطب
الدين خان باستالم عتبه عليه سعادت پذير شد .و چون سعادت ذاتی در طينت
ميرزا محمد حکيم ننھاده بودند نه او را عقل مصلحت بين می افزود و نه مالزمان
اخالص مند سعادت منش بھم ميرسيدند .در ينوال )که بميامن توجھات نظام بخش
شاھنشاھی مھم کابل انتظام يافت و خان کالن بسر راھی مھمام انجا اشغال داشت(
متفتنان کابل به مقتضای خوی بد خود در مقام فتنه انگيزی شدند و محمد حکيم
ميرزا )که باوجود حداثت سن از عقل معامله رس بھره وافر نداشت( ھمواره
گوش بر سخنان واھی ميکرد و مير محمد خان )که بحدت مزاج و درستی
اخالص موصوف بود( براه مداره نميرفت و باندک چيزی طيعتش متغير ميشد و
کار بشدت ميرسانيد بنابران او را با ميرزا و کابليان نقش سازگاری ننشست و
ميرزا محمد حکيم نيز اگر چه اظھار تبعيت گونه ميکرد اما بسياری از مھمات
بزرگ بی استصواب خان کالن سرانجام ميداد .از ين قسم يکی آن بود که خواجه
حسن نقشبندی در کابل بسر ميبرد .ميرزا ھمشيره خود را )که سابقا ً والده اش در
عقد ازدواج شاه ابوالمعالی آورده بود( بی استصواب حضرت شاھنشاھی و بی
گفت و مصلحت خان کالن بخواجه حسن نسبت کرد و خواجه چون به چنين نسبتی
عالی افتخار يافت مھمات در خانه ميرزا را پيش خود سرانجام نمودن گرفت و
اموری که باو مناسب نبود ميساخت و اکثر مردم در خانه ميرزا سخنانی که ماليم

طبع خان کالن نبود ميگفتند و مير محمد خان از نامساعدی بخت برای اسايش
خود چون خالف حکم شاھنشاھی را مصلحت ديد دولت دانست آنچنان روز بد
پيش رو آمد و چون دانست که عاقبت بنا خوشی خواھد کشيد نظر پيش بينی
انداخته در شبی از شبھای آنکه کسی وقوف يابد از کابل کوچ کرده شاه راه
ھندوستان پيش گرفت و عرضداشتی متضمن حاالت دار و گير در خانه ميرزا و
وقايع ھست و نيست کابل بشرح و بسط در سلک تحرير کشيده بدرگاه معلی
ارسال داشت .خان کالن اگر برای آسودگی خويش چنان بيراھه رفت بايستی که
از روی مزاج دانی روزگار و نبض شناسی عالم خواجه حسن و يار محمد آخوند
و فيروز و چندی ديگر را مصحوب امرا بھندوستان ميفرستاد تا ھم کار ميرزا به
فساد نميرسيد و ھم خود بچنين حال معاودت نميکرد "...

قلعه بندی کابل در
٩٧٢باالحصار در حال محاصره
باقی قاشقال قايم مقام حکيم ميرزا در کابل
محمد حکيم ميرزا برادر کوچک جالل الدين اکبر برای رھائی کابل و اخذ انتقام
از قاتل مادر خود ابوالمعالی از سليمان ميرزا استمداد نمود .بطوريکه ديديم اين
استمداد ھم گران تمام شد زيرا سليمان ميرزا با اينکه دختر خود را به محمد حکيم
داد ولی قصدش اين بود که شھزاده و کابل ھر دو را تحت تأثير خود آورد .حکيم
ميرزا به مشورت بزرگان کابلی و غوربندی و ميدانی و غزنيچی مانند خواجه
حسن نقشبندی ،باقی قشقال )غوربندی( ،بنده علی )ميدانی( و سيوندک و علی
محمد اسپ و خواجه خضريان جايگير ھای کابل و اطراف حتی غزنی و جالل
آباد و بنکش را از تصرف گماشتگان سليمان ميرزا کشيد و معتمدان خود و نفوذ
خويش را برقرار کرد .در نتيجه سليمان ميرزا متوجه کابل شد .محمد حکيم ميرزا
باقی قاشقال را بحيث مدافع کابل در قلعه باالحصار گذاشته و خود بطرف جالل
آباد و پشاور رفت تا از برادر بزرگ خويش جالل الدين اکبر استعانت کند .کابل
شکل قلعه بندی بخود گرفت .دروازه ھا بسته شد و باالحصار بحال محاصره
درآمد .اين قلعه بندی مدتی طول کشيد زيرا سليمان ميرزا تا نزديکی ھای شھر
آمده عقب حکيم ميرزا روانه جالل آباد شد و قمبر نام را با سه صد کس در ين
شھر گذاشته به تعقيب حکيم ميرزا تا کناره ھای سند رفت و چون قوای کمکی از
ھند آمد سليمان ميرزا بعجله برگشته مجدداً خويش را به گرد حصار کابل که

ھمچون در حال محاصره باقی بود رسانيد .باقی قاشقال مدافع باالحصار در داخل
قلعه و سليمان ميرزا در بيرون حصار منتظر واقعات جالل آباد و تعيين شدن
سرنوشت خود بودند تا اينکه شھر اخيرالذکر از طرف قوای کمکی که به حکيم
ميرزا داده شده بود ،فتح شد .مژده اين فتح و سر قنبر حکمران جالل آباد از طرف
سليمان ميرزا يکوقت به کابل رسيد .سر را در کنگره ھای حصار شھر آويختند.
سليمان ميرزا پيرامون شھر بطرف خواجه ريواج )خواجه رواش( و ده منار )ده
کوتل پايمنار( عقب نشست و محمد حکيم ميرزا مجدداً در شھر کابل بر قرار شد.

قطب الدين خان موسوم به
خان کالن اتاليق محمد حکيم در کابل
ازدواج خواجه حسن نقشبندی با
خواھر بيوه حکيم ميرزا
جالل الدين اکبر شاھنشاه مغلی ھند با قوای کمکی که با برادرش محمد حکيم
ميرزا بکابل فرستاد ،قطب الدين خان را که اصالً از غزنی بود به عنوان اتاليق
وی تعيين نمود تا در کابل بماند و بحيث مشاور امور کابل را اداره کند .محمد
حکيم ميرزا چون در باالحصار کابل مستقر شد به تحکيم مقام خواجه حسن
نقشبندی يکی از بزرگان کابلی پرداخت .حتی فخرالنسأ بيگم ھمان خواھرش را
که بعد از قتل ابوالمعالی بيوه شده بود ،به وی داد .ھمانطور که ابوالمعالی با
ازدواج اين بيگم خويش را در نفس خاندان محمد حکيم ميرزا وارد ديده و کسب
قدرت کرد ،خواجه حسن ھم بر نفوذ خويش بی اندازه افزود و مخالفت ميان وی و
قطب الدين خان ،خان کالن شروع شد تا اينکه اتاليق محمد حکيم ميرزا شبی از
شب ھا از کابل برآمده راه ھند پيش گرفت و محمد حکيم ميرزا بدون مشاور و
اتاليق در کابل ماند.

حمله سليمان ميرزا بار چھارم بر کابل
پيشتر ديديم که در طی سال  ٩٧٢ھجری قمری محمد حکيم ميرزا چطور به

کمک برادرش چالل الدين اکبر نفوذ سليمان ميرزا والی بدخشان را از کابل
برچيده و خود وی را مجبور ساخت که از پيرامون باالحصار کابل به بدخشان
مراجعت کند .چون امرائی که به کمک حکيم ميرزا آمده بودند به ھند برگشتند،
بار ديگر که کرت چھارم شود ،سليمان ميرزا نقشه گرفتن کابل را طرح کرده و
بجانب کابل حرکت کرد .خواجه نظام الدين احمد در جلد دوم طبقات اکبری در ين
مورد تحت عنوان :ذکر آمدن ميرزا سليمان بر سر کابل مرتبه چھارم ،مينويسد:
"بکومک ميرزا محمد حکيم تعيين يافته روی اقتدار بکابل آوردند و ميرزا سليمان
تاب نياورده بی نيل عرض به بدخشان معاودت نمود و امرأ عظام ھر يک
برخصت ميرزا محمد حکيم بھندوستان آمدند سليمان چون از معاودت امرأ خبر
يافت لشکر ھای بدخشان را يکی کرده باتفاق منکوحه خود خرم بيگ روی تسخير
بکابل آورد".

معصوم کوکه قلعه دار کابل
فرار حکيم ميرزا به شکردره و غوربند
محاصره کابل
چون محمد حکيم ميرزا خبر حرکت سليمان ميرزا خسر خود را بطرف کابل
شنيد ،قلعه کابل را به معصوم کوکه که از معتمدان او بود ،سپرد و خود با خواجه
حسن نقشبندی که به تازگی شوھر ھمشيره او شده بود و به اصطالح ابوالفضل
عالمی )وکيل کل( بود ،عازم شکردره و غوربند شد و ميرزا سليمان سر راست
بجانب کابل آمده و باالحصار را محاصره کرد.

مالقات خرم بيگم زن سليمان ميرزا
با حکيم ميرزا در قريه قره باغ
محمد قلی شغالی و محاصره قلعه کابل
خرم بيگم زن سليمان ميرزا که تقريبا ً ھميشه با شوھر خود در حمله بر کابل
حاضر بود و بيشتر فعاليت ھای ميرزا در اثر نقشه ھای او صورت ميگرفت به

مجرد رسيدن بکابل شوھر خويش را بغرض انجام محاصره قلعه کابل گذاشته
خود روانه غوربند شد تا بھر مکر و حيله ئی که باشد محمد حکيم ميرزا را به دام
آورد .برای انجام مرام خود چند نفر مردان کارآگاه را برسم رسالت نزد حکيم
ميرزا فرستاد و بوی پيغام کرد که ترا از فرزند صلبی خود عزيزتر ميدانم و چون
وصلت ھم ميان تو و دخترم صورت گرفته ،بايد از ين پرخاش بگذری تا متفق و
يکجھت گرديم .محمد حکيم ميرزا بعد از استماع اين سخنان نرم حاضر شد تا در
ده قراباغ با خرم بيگم مالقات کند و عھد و ميثاقی قائم سازد .خرم بيگم در حاليکه
يک طرف معتمدان خود را برای دلجوئی و پيشنھاد شرايط ميثاق نزد حکيم ميرزا
فرستاده و منتظر آمدن او در قراباغ بود اطالع خصوصی به شوھر خود بکابل
فرستاد تا در موقع عقد ميثاق ناگھانی بر ده مذکور حمله کرده و حکيم ميرزا را
دستگير کند .سليمان ميرزا محمد قلی شغالی را که از امرای معتبر او بود عوض
خويش برای ادامه نظارت محاصره قلعه کابل گذاشته خود عازم سمت شمالی شد
و در نزديکی ھای قراباغ در دھکده ئی مخفی گرديد .باوجوديکه باقی قاشقال
غوربندی ،محمد حکيم ميرزا را از رفتن به قراباغ برحذر ساخته و نقشه ھای
خانم خرم بيگم را دروغ و فريب محض معرفی ميکرد ،حکيم ميرزا روانه قره
باغ شد و در راه در اثر تصادف با يکنفر کابلی که با سليمان ميرزا آمده ولی
خويش را جدا کرده و به نفری حکيم ميرزا پيوست .خدع خانم و شوھرش کشف
شد و حکيم ميرزا فوری راه مراجعت پيش گرفت و خود را از راه غوربند و
سنجد دره به مزرع اشرف يا اسرف که گمان ميکنم ھمين دره اشرف باشد،
رسانيد .سليمان ميرزا تا حدی وی را تعقيب کرد و بطرف کابل برگشت .در ين
وقت پير محمد خان حاکم بلخ بود .برخی از ھمراھان ميخواستند که حکيم ميرزا
را نزد حاکم بلخ ببرند ولی باقی قاشقال فکر مسافرت بطرف ھند و استعانت از
جالل الدين اکبر را پيش کرد و محمد حکيم ميرزا را از راه ھای دشوار گذار
کھستانی به جالل آباد و پشاور و کنار نيالب رسانيد.
راجع به اين مطالب طبقات اکبری چنين ميگويد:
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" ...و ميرزا سليمان بکابل آمده محاصره کرد .چون دانست که دست تسخير او
بکابل نميرسد تدبير انگيخته خرم بيگم منکوحه خود را بحدود غوربند فرستاد تا
اظھار اخالص و اتحاد ميرزا نموده ميرزا را در دام فريب در آورد و زمانه
مضمون اين مقال بزبان حال در شان ميرزا سليمان ادا مينمودً.

ًحسابی که با خود نپـــــرداختی چنين نيست بازی غلط باختی
عنان باز کش زين تمنای خام کـــه سيمرغ را کس نارد بدام ً

"به موجب اين قرار داد خرم بيگم ميرزا سليمان را بر گرد کابل گذاشته خود
بجانب غوربند روان شد و کسان نزد ميرزا محمد حکيم فرستاده پيغام کرد که
چون شما را از جان عزيز تر و بجای فرزند ميدانم به تخصيص در ينوقت که
نسبت فرزندی به نسبت وصلت موکد و مستحکم گشته ميخواھم که ھمديگر را
ديده اساس اتحاد و يکجھتی را بعھود و مواثيق موکد سازيم و مقصود از آمدن ما
در ين مرتبه ھمين است ً.
"ميرزا از استماع اين کلمات از راه رفته مالقات خرم بيگم را در موضع قراباغ
که از انجا تا کابل ده کروه راه است بخود قرار داد و کسان را پيشتر نزد خرم
بيگم فرستاد تا از و عھد گرفته تسلی خود نموده بيايند و خرم بيگم در مالقات
ميرزا اظھار رغبت و شوق نموده سوگندان غالظ ياد کرد که در مقام غدر و مکر
نيستم بلکه مدعا استحکام اساس محبت و يگانگی است .کسان ميرزا سخنان او را
شنيده رخصتت معاودت يافته و ھنوز دور نرفته بودند که آن ناقص عقل کسان را
به تعجيل نزد ميرزا سليمان فرستاد که فردا ميرزا محمد حکيم در قراباغ به
مالقات من خواھد آمد مصلحت آنست که بيلغار خود را آنجا رسانيده در کمين
فرصت باشد .ميرزا سليمان محمد قلی شغالی را که از امرای معتبر او بود و
بشجاعت مشھور بود به ھزار کس به محافظت دختران خود که در ان اردو داشت
در نواحی کابل گذاشته مابقيه سپاه در شب يلغار کرده خود را بحوالی قراباغ
رسانيده در کمين فرصت ايستاد".
"و کسان ميرزا که پيش خرم بيگم برگشته مضمون عھد و مواثيق را خاطر نشان
ميرزا کرده بودند در رفتن ميرزا به مالقات آنعورت ترغيب نمودند و خواجه
حسن نقشيندی نيز در ين باب کوشش مينمود مگر باقی قاشقال که او برفتن ميرزا
راضی نبود و کيگفت که اين عورت در مقام خداع و مکر است".
سخنھای دانا ببايد شنيد

چو در و جواھر ببايد گزيد

"اما چون ميرزا مالقات خرم بيگم را قرار داده بود به منع باقی قاشقال ممنوع
نشده با چندی از معتمدان خود بجانب قراباغ روان شد".
"چون بوعده گاه رسيد حسب اتفاق چندی از لشکريان ميرزا سليمان که در شب از
ايشان جدا شده بودند به مردم ميرزا رسيده حقيقت آمدن ميرزا سليمان را با لشکر
انبوه و ايستادن او در کمينگاه خاطر نشان نمودند ميرزا به مجرد شنيدن اين خبر

راه گريز پيش گرفته معاودت نمود .ميرزا سليمان که بر معاودت ميرزا محمد
حکيم خبر يافته سر در تعاقب او نھاده در کوتل سنجد دره به بعضی از مردم
ميرزا رسيده دستگير ساخت و اسباب و اشيا ميرزا که در عقب مانده بود ھمه را
تاراج کرده در کوتل سنجد دره توقف کرد".
" باقی قاشقال و برادران او عقب ميرزا نگاه داشته سر بدخشيان را بضرب تيغ و
تير دفع مينمودند و بترددات مردانه ميرزا را از ورطه ھالک بدر بردند ميرزا
سليمان چون معلوم کرد که ميرزا محمد حکيم بدر رفت توقف نمود و ميرزا محمد
حکيم سراسيمه شده جانب بدخشان ميرفت و نميدانست که کجا ميرود و تمام آن
روز راه رفته بيکی از دره ھای غوربند رسيده شب انجا گذرانيد .چون بکوتل
ھندوکوه رسيدند خواجه حسن خواست که ميرزا را نزد پير محمد خان حاکم بلخ
برده کومک طلبد باقی قاشقال ميگفت ميرزا را بدرگاه معلی ميبريم خواجه حسن
بجماعت خود به بلخ رفت و ميرزا محمد حکيم باتفاق باقی قاشقال بغوربند آمد و
از انجا به راه پنجشير بجالل آباد و از جالل آباد بکنار نيالب رسيده از آب گذشته
عرضداشت نوشته مصحوب ايلچيان بدرگاه فرستاد".
راجع به ھمين موضوع اکبر نامه ھم مطالبی دارد که البته در جزئيات بخصوص
در نام ھای رجال و اماکن برای ما دلچسپ تر است .اينک متن آنرا از نظر
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خوانندگان ميگذرانيم:
" ...ميرزا سليمان )که از نھيب صدمه افواج شاھنشاھی فرار اختيار کرده
ببدخشان مراجعت نمود( ھميشه انديشه آمدن بکابل داشت .در ينوال چون يقين
ميرزا سليمان شد )که از امرای حضرت شاھنشاھی ھيچکس در کابل نيست( قابو
دانسته با حرم بيگم بار چھارم لشکر ھا را فراھم آورده روی اميد به ھمان آرزو
بجانب کابل نھاد و چون خبر آمدن او به ميرزا محمد حکيم رسيد قلعه کابل را به
معصوم که از معتمدان ميرزا به مردانگی و فرزانگی ممتاز بود( سپرده خود
باتفاق خواجه حسن نقشبندی )که وکيل کل بود( از کابل برآمده به شکردره و
غوربند رفت و ميرزا سليمان بکابل آمده قلعه را محاصره کرد و بعد از چند روز
کمند قدرت خود را از کنگره تسخير قلعه کوتاه ديد و بر حال ميرزا اطالع يافت
که در غوربند و آن نواحی است خواست که بوسيله تلبيس خرم بيگم کاری تواند
ساخت باين رای ناصواب خرم بيگم ميرزا سليمان را بر حوالی کابل گذاشته خود
بجانب غوربند متوجه شد و مردم سخن سنج را پيش ميرزا حکيم برسالت تعين
کرده پيغام داد که شما ھميشه ما را از فرزند صلبی عزيزتر بوديد .خصوصا ً که
نسبت وصلت ضميمه آن شده باشد .ھمگی خاطر متوجه انست که کمال يگانگی و
يکجھتی ظھور يابد و اساس روابط اختصاص تشئيد پذيرد .در ين مرتبه غرض از

آمدن ما انست که مالقات شما روی نمايد و بنيان ارتباط استحکام يابد و عھد و
ميثاق )که از اختالل و انحالل مصئون باشد( در ميان آيد .ميرزا حکيم از نيرنگ
بيگم فريب خورده مقرر ساخت که در قريه قراباغ )که در دوازده کروھی کابل
است( او را يافته قواعد ارتباط محکم سازد و چون عزيمت مالقات مصمم گردانيد
معتمدان خود را پيشتر فرستاد که شرط و عھد بی شائبه مکر و فريب در ميان
آرند چون فرستادھا تبليغ رسالت نمودند بيگم سوگندان غالظ و شداد ياد کرد که
در مقان فريب نباشد و زبان با دل يکی دارد و عمل بقول موافق گرداندردم ميرزا
که از بيگم سوگندان شنيدند از کوته انديشی مقرر ساختند که ميرزا را به قراباغ
تحريص نموده به بيگم مالقات دھند و عقد فرزندی و عھد يگانگی را بکمال وثوق
بربندند".
"بيگم ثبات خداع را دانسته قاصدان را پيش ميرزا سليمان فرستاد که من با کسان
ميرزا حکيم قرار آوردن او به قراباغ داده ام .صالح انست که شما اردو و بعضی
سپاه را در کنار قلعه گذاشته با معدودی از سپاه با يلغار خود را در حوالی قراباغ
رسانيده در کمين گاه باشيد که چون ميرزا برسد شما از ان جا برآمده دستگير
کنيد .ميرزا سليمان از استماع اين خبر محمد قلی شغالی را )که از امرای معتبر
او بود( با جمعی بر سر اردو به محاصره کابل گذاشته شباشب خود را رسانيد و
قريب قراباغ در پيش پشته کمين کرده ايستاد و فرستاده ھای ميرزا حکيم )که از
پيش بيگم سوگندان غالظ شنيده باز گشتند نظر بر ظاھر انداخته و از غدر باطن
غافل شده احوال حسن عھد و ماجرای مجلس او را بشرح خاطر نشان ميرزا
نمودند و تمام کسان ميرزا برفتن پيش بيگم بجد شدند مگر باقی قاشقال که از رفتن
مانع بود و اين سوگندان را بر مکر و فريب حمل ميکرد و صريح ميگفت که بيگم
ميخواھد که شما را باين بھانه بچنگ ميرزا سليمان درآرد .و بسوگندان دروغ که
دام فريب است در کمند دشمن اندازد و انچه غدر انديش انديشيده بود باقی قاشقال
پوست کنده ميگفت و با وجود اين حال ميرزا حکيم غافل شده با چندی از مالزمان
معتمد خود روانه قراباغ شد .در اثنای راه يکی از کابليان )که باتفاق بدخشيان در
ايلغار ميرزا سليمان امده بود( از ايشان جدا شده خود را بکسان ميرزا حکيم
رسانيد و کيفيت واقعه بيان کرد که ميرزا سليمان با لشکر گزين در پناه فالن پشته
در کمين فرصت مترصد ايستاده است و من امشب بھمراھی ايشان آمده ام .ميرزا
بشنيدن اين سخن روی توجه گردانيده راه کابل پيش نھاد عزيمت ساخت و چون
ميرزا سليمان خبر يافت )که ميرزا حکيم برين خيال مطلع شده خود را بر کناره
کشيد( تعاقب نموده بعضی از مردم ميرزا رسيده چندی را دستگير کرد و انچه در
دنبال ايشان بود گرفت .باقی قاشقال و برادران او بپايمردی مردانگی دشمنان را
به تير و تيغ نگاه ميداشتند که ميرزا پيش ميرفت و باينطريق ميرزا را از خطرگاه
غدر بدر بردند و ميرزا سليمان تا سرحد سنجد دره تعاقب کرد .چون دانست که

ميرزا حکيم بدر رفت بناچار توقف نمود و اسباب ميرزا و مردم او بدست
بدخشيان افتاد .ميرزا حکيم چون شب درآمد در يکی از درھای غوربند بسر برده
کسان را به غوربند فرستاد تا بعضی اسباب که در غوربند گذاشته بود پيش او
آوردند و از انجا کوچ کرده نزديک بکتل ھندوکوه قرار گرفت .روز ديگر از کتل
گذشته بمزرع اشرف )که به تصرف اوزبکان بود( رسيد و از انجا يک دو منزل
پيش رفت .خواجه حسن و مردمی که با و متفق بودند اراده کردند که ميرزا را
پيش پير محمد خان حاکم بلخ ببرند و از و کمک طلبند .ليکن باقی قاشقال )که
رايش درست بود( راضی نشد و گفت من ميرزا را بدرگاه معلی ميبرم .خواجه
حسن با جماعه بلخ رفت و باقی قاشقال با برادران و جمعی که با ايشان اتفاق
)(١٠٧
داشتند از انجا باز گشته ميرزا را گرفته بغوربند آمد و از انجا براه ايساوبحرا
بجالل آباد عبور افتاد و از انجا به پشاور و از انجا بکنار نيالب آمده از آب
گذشتند و عرضداشت تضرع طراز متضمن شرح تفرقه که روی نموده بود
مصحوب معتمدان روانه آستانه اقبال ساخت".
خالصه بشرحی که در روشنی مأخذ ديديم محمد حکيم ميرزا يکی از امرای
خويش مقصوم نام را به قلعه داری کابل گذاشت و خود از شھر بيرون رفت.
سليمان بدور شھر افتاد و کابل قلعه بند گرديد .مدتی محمد علی شغالی بجای
سليمان ميرزا مشغول نظارت محاصره شھر شد .بھر حال در تمام دوره ئی که
حکيم ميرزا در شکر دره و غوربند و کتل سنجد دره و دره اشرف و پنجشير و
جالل آباد و نيالب سرگردان بود ،معصوم از قلعه و باالحصار کابل دفاع کرد و
نگذاشت که سليمان ميرزا و محمد قلی شغالی برآن دست يابند .محمد حکيم ميرزا
با اينکه از نيالب بقصد الھور حرکت کرده و طی عريضه ئی از برادرش جالل
الدين اکبر استعانت نمود و جالل الدين ھم بار ديگر به کمک حاضر شد و فريدون
مامای حکيم ميرزا را مامور ساخت که بعنوان اتاليق با برادر کوچکش بکابل
برود ولی فريدون چون به حکيم ميرزا در الھور پيوست او را به گرفتن و اشغال
الھور تشويق کرد .در نتيجه اين عمل غير مترقبه شاھنشاه مغلی سپاھی فرستاده
و خود ھم عازم سمت الھور شد .حکيم ميرزا طبيعی شکست خورده راه مراجعت
کابل را پيش گرفت) .جمادی االول (٩٧۴

مراجعت حکيم ميرزا به کابل
مراجعت سليمان ميرزا به کابل
معصوم و محمد قلی شغالی
اھالی کابل و چاپير کردن دختران سليمان ميرزا

در يکی از باغ ھای کابل
دست برد ميان قلعه نشينان و محاصره کنندگان
سردی ،وبا و مسالمت طرفين در آخر سال ٩٧۴
در زمانی که حکيم ميرزا در الھور و سليمان ميرزا در سنجد دره متوقف بود،
گماشتگان ايشان معصوم قلعه دار کابل و محمد قلی شغالی محاصره کننده شھر
در مقابل ھم قرار گرفته در فکر مغلوب ساختن يکديگر بودند .محمد قلی شغالی
عالوه بر نظارت محاصره قلعه کابل وظيفه ديگر ھم داشت و آن محافظه دختران
سليمان ميرزا بود که حين حرکت از بدخشان باخود آورده بود .قلعه نشينان کابل
به امر معصوم خان کوکلتاش محمد حکيم وقت بوقت از دروازه ھای باالحصار
برآمده و بر محاصره کنندگان بدخشی حمله ميکردند تا تفرقه عظيم در ايشان
افگندند و محمد قلی مجبور شد که دختران سليمان ميرزا را که در معسکر بودند
با خود گرفته به باغی پناه برند .معلوم نميشود که اين باغ کدام باغ بود ولی اھالی
کابل فوری دورادور آنرا گرفته خبر به معصوم خان قلعه دار باالحصار فرستادند
تا بکمک ايشان برسد و بر باغ مذکور حمله کند .چون پای دختران ميرزا سليمان
در ميان بود ،معصوم خان حمله را بر باغ خالف مروت و مردانگی دانست و از
حمله استنکاف ورزيد .در ين فرصت سليمان ميرزا که در سنجد دره متوقف بود،
خويش را بکابل رسانيد و حلقه محاصره را به دور قلعه کابل مجدداً خرد کرد.
قراريکه مأخذ شھادت ميدھند ،در طول محاصره )سال  (٩٧۴تقريبا ً ھر روز
معصوم خان دسته فوجی بغرض حمله بيرون از قلعه می فرستاد و با سپاه سليمان
ميرزا که بيشتر بدخشی بودند ،می جنگيد .چون زمستان  ٩٧۴نزديک شده ميرفت
ھوا دفعتا ً کسب برودت کرد و از جانب ديگر در ميان مردم و اسپ ھا يکنوع
)(١٠٨
مرض وبائی شايع شد .سليمان ميرزا به صلح راضی شد و قاضی خان
بدخشی را که در سال  ٩۶٣بعنوان ايلچی نزد منعم خان به باالحصار فرستاده
بود ،ده سال بعد بار ديگری در  ٩٧۴نزد معصوم خان در ھمان قلعه فرستاد و در
نتيجه در اواخر سال مذکور صلح برقرار شد و اول محرم  ٩٧۵سليمان ميرزا از
پرآمون کابل برخاسته رھسپار بدخشان شد ،حکيم ميرزا موقع را غنيمت شمرده
بکابل مراجعت کرد و کمافی السابق زمام حکفرمائی را در دست گرفت.

پناه آوردن سليمان ميرزا به کابل در سال٩٨٢
ابراھيم ميرزا ،شاھرخ ميرزا

از آغاز سال  ٩٧۵ھجری قمری به بعد محمد حکيم ميرزا با خاطری نسبتا ً آرام
در کابل ماند و چون جوان عياش بود ،بيشتر به باده گساری و تشکيل بزم انس
ميپرداخت .در ين وقتھا جالل الدين اکبر مشغول فتوحات و گردش ھا در ھند و
سليمان ميرزا که مرور سننين وی را سالخورده ساخته بود ،در ميان تحريکات
خانوادگی و اطرافيان خود پير و زمينگير شده ميرفت ،زيرا فراموش نبايد کرد
که نامبرده از زمان حيات ظھيرالدين محمد بابر باينطرف زمام امور بدخشان را
در دست داشت .مشاراليه پسری داشت بنام ابراھيم ميرزا که در واقعه جنگ
سليمان ميرزا و پير محمد خان اوزبک حاکم بلخ کشته شد و از او پسری مانده بود
بنام شاھرخ ميرزا .چون ميرزا شاھرخ به سن تميز رسيد و مادرش ھم وفات
کرد ،مردم وی را عليه جدش سليمان ميرزا تحريک نمودند تا اينکه سپاه تمام
بدخشان را جمع کرده و به اصطالح خواجه نظام الدين احمد در طبقات اکبری
)ص  (٣٣تمام واليت بدخشان را از سرحد حصار شادمان تا سرحد کابل
متصرف گشت .سليمان ميرزا چاره ئی جز فرار نداشت و ناچار به کابل نزد
محمد حکيم ميرزا آمد .بعضی منابع معتقد اند که سليمان ميرزا ھنوز ھم اگر
فرصت مساعدت ميکرد در پی گرفتن کابل و اغوای مردم بود و ظاھراً رجوع به
دربار جالل الدين اکبر را در ھند روپوش کار خود ساخته بود .بھر حال محمد
حکيم ميرزا بوی حتی موقع اقامت بکابل نداده به ھمراھی جمعی روانه ھندوستان
ساخت .جالل الدين اکبر از وی به حرارت استقبال نموده ،خان جھان خان حاکم
پنجاب را مامور ساخت تا با پنجھزار نفر رفته بدخشان را مجدداً بوی تسليم دھد
ولی پيدا شدن کار ھای ديگر در بنگاله ،خان مذکور را از ين ماموريت باز داشت
و ميرزا سليمان روانه مکه معظمه شد .در  ٩٨٧حين مراجعت از شاه اسمعيل
صفوی کمک خواست و به قندھار آمد و از آنجا وارد کابل شد .ميخواست که به
بنگش رفته عليه اکبر اقداماتی کند ولی محمد حکيم ميرزا وی را به اشغال
بدخشان تحريص کرد و از تالقان تا ھندوکوه بوی تفويض شد.

رقابت محمد حکيم ميرزا حکمفرمای کابل با
برادرش جالل الدين اکبر شاھنشاه ھند
فکر تسخير ھندوستان

جالل الدين اکبر و محمد حکيم ميرزا پسران ھمايون از مادر جدا و فرق سنين
عمر آنھا  ١٣سال بود .ھمايون روز جمعه سال ربيع االول  ٩۶٣در دھلی وفات
کرد و جالل الدين فوری به روز مذکور در نزديکی الھور بر تخت نشست.
محمدحکيم ميرزا بحيث طفل شير خوار در کابل بود و به ترتيبی که مفصل تا
اينجا ديده شد کم کم از ميان يک سلسله ھنگامه ھا که حصه را خود و حصه را
ديگران بر سرش می آوردند ،رھائی يافته و حکمفرمائی کابل را برای خود مسلم
ساخت .قبل برين متذکر شديم که چطور مامای او فريدون که از مصاحبان جالل
الدين بود ،وی را در الھور به گرفتن شھر و ايستادگی عليه شاھنشاه مغلی
تحريک کرد .تا اينکه سال  ٩٨٩فرا رسيد .در حصص شرقی ھند بخصوص در
بنگاله از دوره تسلط لودی ھا و سوری ھا عده افغان ھا زياد بود و حتی در آن
ميان بعضی از بزرگان کابلی ھم جاگير ھا داشتند .چون حکام مغلی بنگاله به
گرفتن جاگيرھای افغان ھا سعی داشتند ،مقاومت ھای شديد از طرف ايشان عليه
دربار اکبر بعمل می آمد و يکی از موجبات نگرانی شاھنشاه مغل در ھند ھمين
مسئله بود .محمد حکيم ميرزا از جانب کابل و بعضی سران کابلی مثل معصوم
خان کابلی از بنگاله ميان خويش مکاتبه داشتند و ھر دو طرف يکديگر را عليه
دستگاه مرکزی سلطنت ھند تشويق ميکردند .فريدون مامای محمد حکيم که در ين
نقشه ھا دلچسپی زياد داشت ،ھميشه خواھرزاده خويش را به اشغال تخت و تاج
ھند ترغيب ميکرد .آنکه واسطه خبر رسانی ميان کابل و بنگاله بود ،روشن بيگ
از نوکران معتمد محمد حکيم ميرزا بود که در زمان حکومت مظفر خان در
بنگاله وی را دستگير نموده و به فرمان اکبر بقتل رسانيدند .چون نامه ھای
معصوم کابلی و ديگران پی ھم برای حکيم ميرزا مبنی بر آمدن به ھند ميرسيد،
در آغاز سال  ٩٨٩آماده حرکت شد و طبقات اکبری در ين مورد چنين ميگويد:
" ابتدای اين سال روز يکشنبه پانزدھم صفر سنه تسع و ثمانين و تسعماته بود در
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اوائل اين سال خبر رسيد که ميرزا محمد حکيم از روی خط ھای عاصی
کابلی و معصوم فرنخودی که بتواتر نوشته ترغيب آمدن او بملک ھندوستان
مينمودند و باغوای فريدون که خال ميرزا بود قابو خيال کرده بعزيمت تسخير
ھندوستان از کابل برامد و شادمان نام نوکر خود را از آب نيالب گذرانيد و
کنررمانسنگه پسر راجه بھگونداس بر سر او رفت و او جنگ کرده بقتل رسيد و
از شنيدن اين خبر ميرزا محمد حکيم از آب نيالب گذشته در پرگنه سپيد پور فرود
)(١١٠
آمد".
جالل الدين اکبر فوری پسر خويش شھزاده دانيال و جمعی را پيشتر فرستاد و
خود ھم در صدد حرکت شد .در برخورد دوم بين شادمان و مانسنگه اخير الذکر
بر پيش قراول حکيم ميرزا غالب آمد و در نتيجه فرامينی که حکمفرمای کابل بنام
ھای برخی از رجال اکبری نوشته بود ،از نزد شادمان کشف شد .بھر حال حکيم

ميرزا خويش را به الھور رسانيد و در باغ مھدی قاسم خان فرود آمد و بدست
ملک ثانی کابلی منشی خود که خطاب وزير خانی داشت فرمانی عنوان خواجه
شاه منصور نامی فرستاد .محمد حکيم ميرزا در الھور بود که خود جالل الدين
اکبر از دھلی برآمد و راه پنجاب پيش گرفت .در نتيجه محمد حکيم ميرزا را ترس
گرفته جانب کابل عزيمت کرد چون به کنار نيالب رسيد بنای قلعه اتک را گذاشت
و بعد کنور مانسنگه ،شيخ جمال بختياری ،مادھو سنگه و مخصوص خان و
نورنگ خان بطرف )پورشور( يعنی پشاور فرستاد و شاھزاده شاه مراد را با قليچ
خان و ميرزا يوسف خان و رايسنگه را مامور گردانيد تا بعزم تسخير کابل
حرکت کنند.

شاھزاده شاه مراد مامور تسخير کابل
ھيئت اعزامی حکيم ميرزا برای عذر خواھی حاجی
حبيب ﷲ
خواجه نظام الدين احمد مصنف طبقات اکبری در جالل
آباد
محمد حکيم ميرزا از الھور از کنار راوی برخاسته بسرعت خويش را بکابل
رسانيد .منزل به منزل از پشاور بطرف کوتل خيبر آمده و طريق جالل آباد و
کابل پيش گرفت .چون حکيم ميرزا ميدانست که برادرش اکبر از عقب در حرکت
است ،فوری ھيئتی مرکب از خواجه حسن نقشبندی شوھر خواھرش و محمد علی
ديوان خواجه حسن با عريضه ئی نزد اکبر فرستاد و پوزش خواست .جالل الدين
اکبر ،حاجی حبيب ﷲ فانی را با ھيئت مذکور بکابل روانه نمود تا اگر حکيم
ميرزا به راستی نادم شده باشد ،عھدی با سوگند قايم کند و خواھر خود فخرالنسأ
را به دربار وی بفرستد .در ين وقت شھزاده شاه مراد بيگ به جالل آباد رسيده
ومنتظر پيشرفت بطرف کابل بود .نظام الدين احمد مصنف طبقات اکبری ميگويد
که جالل الدين مرا فوری نزد شاھزاده شاه مراد به جالل آباد فرستاد تا از
موضوع چگونگی حرکت لشکر پيش قراول بطرف کابل و ضرور بودن يا نبودن
حرکت خود اکبر بدان جانب اطالع صحيح آورم .در ين فرصت حاجی حبيب ﷲ
از کابل برگشته و با مصنف طبقات اکبری خواجه نظام الدين احمد يکجا به کناره
ھای نيالب مراجعت کردند و خبری که به اکبر دادند حاکی از اين بود که حکيم
ميرزا خواھر خود را به دربار وی ميفرستد ولی شوھرش خواجه حسن مخالفت

دارد و عيال خويش را بطرف بدخشان برده است .چون قضايا سرپيچيده ماند،
اکبر متوجه پشاور شد و شھزاده شاه مراد را ھدايت داده به قصد تسخير کابل از
جالل آباد پيشتر حرکت کند.

جنگ شاه مراد و حکيم ميرزا در خرد کابل
حرکت جالل الدين اکبر از مصب رود کابل بطرف کابل
بينی پدراوبين ،چنارتو ،بادام چشمه ،قورقسای
الغ پور ،خرد کابله فيل ھای جنگی عليه کابليان
کتل منار ،سياه سنگ
"چون شاھزاده مراد به ھفت کروھی کابل رسيد ،ميرزا محمد حکيم بعزم جنگ
در موضعی که به خورد کابل موسوم است ،آمده آتش حرب برافروخت و شکست
يافته وادی فرار پيش گرفت و شاھزاده به فتح و نصرت بکابل در آمدند ".اين چند
سطر خالصه جنگی است که خواجه نظام الدين احمد در صفحه  ٣۶۶جلد دوم
طبقات اکبری خود مينويسد و تصادم شاھزاده شاه مراد پسر جالل الدين اکبر و
محمد حکيم ميرزا برادر وی را در خرد کابل ياد آوری مينمايد .چون جالل الدين
اکبر در عين زمان از عقب از کنار ھای سند بطرف کابل در حرکت است ،دو
حريف را عجالتا ً در خرد کابل گذاشته است .اينک مختصراً موضوع حرکت اکبر
را از نظر ميگذرانيم .طوريکه از نوشته ھای ابوالفضل عالمی در دفتر سوم اکبر
نامه بر می آيد ،جالل الدين اکبر بتاريخ  ٣١تير ماه )سرطان( سال  ٩٨٩در محل
تقاطع رود کابل به رود خانه سند رسيد و حکومت آنجا را به محمد قاسم نامی
تفويض کرد .حبيب ﷲ که برسم رسالت بکابل رفته بود در ھمين نقطه اخبار
رسالت خويش را بوی رسانيد و بتاريخ چھاردھم مرداد )اسد( به بگرام پشاور
مواصلت نمود و پانزدھم مرداد به جمرود رسيد .فردای آن از خيبر گذشت و وارد
جالل آباد شد .روز ديگر به باغ ضفا رفت و فردايش به گندمک سرخ آب )سرخ
رود( مواصلت نمود و به مجرد ورود حاجی محمد احدی که به اصطالح طبقات
اکبری به "واک چوکی" نزد شاھزاده شاه مراد به حوالی خرد کابل رفته بود،
مراجعت نموده و خبر دھشت آوری برای جالل الدين اکبر آورد که از شکست
پسرش حکايت ميکرد .حقيقت امر اين بود که يکروز قبل از آنکه ميان قوای
محمد حکيم ميرزا و شاه مراد تصادمی در خرد کابل واقع شود ،فريدون خال
ميرزا حکيم بر چنداول لشکر شاھزاده ريخته ،خلق کثيری را بقتل رسانيد و

غنيمت بسيار گرفت اين خبر در معسکر جالل الدين اظطراب افگند و او را در
پيشروی بطرف کابل متردد ساخت ولی چون فردا محمد حکيم ميرزا در خرد
کابل شکست خورد در اثر وصول خبر فتح به پيشروی بطرف کابل ادامه داد.
تا جائيکه از مطالعه مأخذ بر می آيد ،در روز ھائيکه خبر حرکت اکبر و پسرش
شاه مراد يکی عقب ديگر بکابل ميرسد ،حکيم ميرزا و طرفداران وی در کابل تا
حد زياد دست و پاچه شده بودند .خواجه حسن نقشبندی خواھر حکيم ميرزا زن
خود را گرفته عازم بدخشان شد ،فريدون خال او اول گاھی بفکر محکم کردن
تنگه خيبر بود و گاھی خيال داشت از راه بنگش خود را به ھندوستان بکشد .خود
حکيم ميرزا مدتی به دره غوربند و زمانی ھم در سنجد دره رفت .مردم کابل و
بخصوص اھالی باالحصار در شک و حيرت مانده بودند که چه کنند .حکيم ميرزا
آخر بدين فکر افتاد که فريدون در آق سرای نفر تھيه کند و خودش در انتظار جمع
آوری سپاه در سنجد دره باشد و حيدر علی نامی را برای محافظه کابل بفرستد.
چون آوازه آمد آمد شاه مراد نزديک شد ،حکيم ميرزا و خالش فريدون از کابل
طرف مشرقی پيش رفته و به ترتيبی که اشاره شد از طرف فريدون حمالتی
صورت گرفت و غنايمی بدست آمد تا اينکه در جنگ خرد کابل شکست بر قوای
حکيم ميرزا وارد شد .برخی مأخذ منجمله اکبر نامه از مقاومت بيشتر محمد حکيم
ميرزا و فريدون و بعضی دستبردھای ايشان به قوای جالل الدين اکبر مطالبی
دارند و چون چنين مينمايد که در عرض راه مشرقی فريدون چندين جا در )بينی
پدراو( که نقطه ئی بود ميان دو آب و بتخاک و چنارتو توقف نموده و به حمله
ھائی مبادرت کرده است و باز خودش و مردمان معيتش به )بادام چشمه() (١١١و
)قورقسای( و )الغ پور( پراگنده شده اند .طبق مندرجات اکبر نامه )دفتر سوم
صفحه  (٣۶٣زمانيکه فريدون در چنارتو بود ،حکيم ميرزا ھم خود را بوی
رسانيد و چون سپاه معيتی جالل الدين اکبر نزديک رسيده بود ،ميان قوای طرفين
تصادم ھائی بوقوع پيوست تا اينکه شاھنشاه مغلی خود به معسکر پسرش در خرد
کابل رسيد .ابوالفضل عالمی مينويسد که در جنگ خرد کابل جالل الدين اکبر ھم
حاضر بود و حکيم ميرزا از فراز تپه ئی به بردن يورشی ھم مبادرت کرد ولی
کاری از وی ساخته نشد .برای اينکه چند سطری از متن اکبر نامه را در ين مورد
از نظر خواننده گذرانيده باشيم ،اينک به اقتباس می پردازيم:
» ...خالصه کابليان را شکوه عساکر فيروزی سراسيمه گردانيد .صالح کار
گذاشته گاه به شبخون دل نھاد شدی و لختی به کار زار روزگرائيدی شب بيستم بر
فراز آن کوه آتش ھا افروخته بشورش در آمدند و تباه سگالی در سر گرفتند .قزاق
و امير خان اسالم آبادی و افضل تولکچی و جمعی را از جانب دست راست روانه
گردانيد و نور محمد خواجه خضری و جماعه پياده ھای ھزاره را از طرف دست
چپ فرستاده بود که در آن تيره شب گزندی توانند رسانيد .شکوه دولت ابد پيوند

از ين گروه ھمت برگرفت و بھادران فيروزی جنود پا برجانی نموده جويای پيکار
شدند و از ين فريب اندوزی و گاو تازی اعتبار نگرفتند بيستم امرداد موافق
چھارشنبه غره رجب ميرزا از آن تنگنا بيرون آمده آورد گاه را ارايش داد
مجاھدان دولت شگفته دل و کشاده پيشانی روی در جان ستانی نھادند
ز شــوريــدن نــاله کــرنای
در افتاد تب لرزه در دست و پای
چنان گرم گشت آتش کار زار
که از نــعل اسـپان برآمد شرار
ز غــريدن ژنده فيالن مست
گــره در گلوی ھزبران ببست
"به سماوی تائيد ھنوز نوبت پيکار ھمگی دليران ھراول نرسيده بود تا به مبارزان
افواج ديگر چه رسد ميرزا دل بای داده راه گريز پيش گرفت و اوليای دولت نشاط
امور گشتند .صباح آن فريدون باجوقی اندازه کار نگرفته گرد پيکار بر انگيخت
از امرای ھر اول نورنگ خان نزديک ده کروه يا ده گريوه اماده بود باو در
اويخت کابليان قدری دست شوخی دراز کردند .چون آوردگاه بلمعان پالرک
دالوران نبرد دوست ارايش گرفت نزديک بود که زابليان چيره دستی نمايند .در
ين ھنگام راجه مانسنگه بجنبش درآمد .نخستين مادھوسنگه و صورت سنگه و
طايفه دالوران تمام جگر را توپ توپ ساخته رخصت کارزار دادند و فيالن کوه
پيکر صف شکن را بائين شايسته پيشتر فرستاده ابراھيم خان فوجدار بر فيل کوه
خاصه شاھنشاھی )رن موھن( سوار بود و جبار خان بر پيل خاصه )جگت رای(
نبرد آرائی کرد و محمود خان بر فيل )لکھمی سندر( کار طلب شد اين فيل اگر چه
خاصه نبود اما در ين روز جوھر خويش را ظاھر کرده داخل فيلخانه خاصه
گرديد و حسين خان بر فيل خاصه )مکنت( نام صف آرا گرديد و توپھای جانگداز
را )که بر فراز فيالن داشته بودند( بدل شکنی دشمن سر دادند چون اين فوج
ھراول در جنبش در آمد کابليان را سر رشته از دست رفت علی محمد اسپ و
)(١١٢
چندی ھواخواھان جلو ميرزا را گرفته رو به دشت ادبار آوردند".
ميرزا محمد حکيم بعد از شکست خردکابل خويش را به حوالی کتل منار کشيده از
آنجا به قراباغ و استرغچ رفت و بعضی از نزديکان او به پسرش ميرزا کيقباد
فرزند حکيم ميرزا پيوسته به غوربند رفتند .شاه مراد پيش و پدرش جالل الدين
اکبر از عقب راه کابل پيش گرفته پسر بتاريخ  ٢١امرداد مطابق دوم رجب سال
 ٩٨٩وارد جلگه سياه سنگ رنگ شد و پدر  ٢۵امرداد ۶ ،رجب به بتخاک رسيد.

وردو جالل الدين اکبر به کابل
باغ شھر آرا
داخل شدن اکبر بتاريخ  ٢٩امرداد
مطابق جمعه  ١٠رجب سال  ٩٨٩به ارگ کابل
پيش آمد ھای تاريخی ئی که بر سر کابل آمده علی العموم از آشوب خالی نبوده و
قلعه کابل با ديوار ھای ضخيم و دروازه ھای بزرگ آھنين خود کانونی بود که
گوئی برای آبستن حوادث ساخته شده بود .واقعاتی که تا اينجا ذکر کرده ايم ھر
کدامش بجای خود جنبه حادثه جوئی دارد و مجموع آن يک سلسله حوادثی است
که اھالی کابل را دائم در اضطراب نگھميداشت و قلعه بندی که زبانزد ريش
سفيدان کابل است جزء زندگانی عادی ھر روزه آنھا شده بود.
سال  ٩٨٩ھجری قمری که در ين صفحات اخير مشغول مطالعه واقعات آن ھستيم
به آرزو ھا و نقشه ھای محمد حکيم ميرزا ،برادر کوچک جالل الدين اکبر پسر
ھمايون نواسه بابر شروع شد .اين پسر که پدر را در شيرخوارگی از دست داد و
در دامان مادر حادثه جو و در ميان آز و خودخواھی جمعی از وکيل و اتاليق و
مشاور در باالحصار کابل کالن شد و از جوانی به باده گساری آغاز کرد ،بدون
سنجش توان واقعی خود پيوسته بفکر طرح نقشه ھا بوده جرئت داشت ولی قدرت
عملی ساختن نقشه ھای خود را نداشت ،مدعی تاج و تخت ھند بود و مخصوصا ً
مامايش فريدون وی را تشويق ميکرد ولی قراريکه ديديم از الھور فرار نموده
بکابل آمد و در خرد کابل ھم شکست کرده به استرغچ و غوربند عقب نشينی
نمود .ده روز اخير مھرداد )سرطان( يا ده روز اول ماه رجب سال  ٩٨٩از روز
ھای اضطراب انگيزی بود که کابل و اھالی آنرا در تشويش و بال تکليفی افگنده
بود .حکيم ميرزا بعد از مقاومت ھا در خردکابل به سمت شمالی فرار کرد.
مامايش فريدون خود را بطرف عالقه جنوبی )بنگش( کشيد و برخی ديگر از
بزرگان شھر به جھات ديگر متفرق شدند و جالل الدين اکبر و پسرش شاه مراد با
سپاه و فيالن خاصه خود به سياه سنگ در استانه شرقی شھر رسيدند .در اکبر
نامه دفتر سوم صفحه  ٣۶٢يکجا جمله ئی ديدھه م يشود که حکيم ميرزا "حيدر
علی را روانه شھر کابل ساخت" معلوم نمی شود که اين حيدر علی کی بود و

چکار کرد؟ از صفحات بعد ھمين کتاب استنباط ميشود که اھالی شھر کابل به
تسليم حاضر شدند .عين متن از اين قرار است:
" ...بيست و پنجم نزديک بتخاک ماھچه رايات ھمايون پرتو انداخت .رعيت و
سپاه زابلستان مرد و زن از ھر طرف روی نياز آوردند و بگورناگون نوازش
کامياب خواھش آمدند و ھمدرين منزل کنور مانسنگه و بسياری مخلصان خدمت
گزين ناصيه سای عتبه جالل گشتند و با الطاف شاھنشاھی سربلندی يافتند .صباح
ان قدسی موکب متوجه پيش بود .در اثنای راه شاھزاده رضا جوی عقيدت پژوه و
ديگر امرای واالشکوه بعزاستان بوس سربلند گشتند و در جلگه سياه سنگ )که
بسفيد سنگی روشناس مردم است( نزول سعادت شد و ترک و تاجيک جوق جوق
در ين سرزمين کورنش يافته دولتھا اندوختند و از خوی ستوده خديو عالم بشگفت
زار افتادند و پاس گذارده اختر شناسان ازمون کار داشته روزی چند مقام شد و از
ھمين جا بباغ شھرآرا و برخی سيرگاھای آن مصر سعادت بعشرت پرداختند و
جايھائی که در خورد سالی ديده بودند ،بياد آورده نشانھای خاص گفتند .چون
پژوھش رفت بی کم و زياده ھمچنان برآمد و ھمدرين نزديکی لشکر خان بقالنی
را که از شورش افزايان نامور بود کشاورزان آن بوم مسلسل بدرگاه آوردند و بباد
افراه کردار گرد آمود نيستی شد و چون عزيمت آن بود که لختی در ين سرزمين
)که بستان سرای انس و نزھت جای دل افزای است( ايزدی پرسش رود و
ريشھای بوميان اين ديار مرھم پذيرد فيالن ھمراه را بصوب جالل آباد روانه
ساختند و سيد حامد و سيد بھأالدين و برخی امرا را بدرقه گردانيدند .در ين وال
آگھی آمد که ميرزا ديوانه وار سراسيمگی داشت از آوازه ھمايون موکب بغوربند
شتاب آورد و آن انديشه در سر داد که اگر فوجی به جويائی او در رسد قلندر اسا
به توران زمين غربت گزيند .از افزونی عاطفت لطيف خواجه و قاضی
عبدالطيف را باندرز گوئی روانه فرمودند .ھمگی سگالش آنکه او را الطاف
شاھنشاھی دلنشين ساخته بدرگاه واال آوردند و در ساعت سعادت افزا بيست و نھم
بر فراز ارگ کابل قدسی نزول شد .سترگ روشنائی آن ديار را فراگرفت و در ان
انس جا بارگاه عشرت زدند و جشن عالی ترتيب يافت"

قلعه کابل يا ارگ باالحصار
مطابق اين متن جالل الدين اکبر شاھنشاه مغلی ھند به تاريخ دھم ماه رجب سال
 ٩٨٩ھجری قمری وارد قلعه کابل يا ارگ باالحصار شد و بمناسبت فتح شھر و

ورود خويش در ين قلعه تاريخی جشن بزرگ برپا نمود .ابوالفتح عالمی مورخ
دربار اکبری قراريکه باال ديديم مينويسد که جالل الدين اکبر عندالورود به کابل
"جاھائی را که در خورد سالی ديده بود ،بياد آورد" .واقعا ً اکبر بتاريخ ده رجب
 ٩٨٩بحيث شاھنشاه فاتح وارد باالحصار کابل شد .در حدود چھل سال قبل در
حوالی  ٩۴٩که کابل در دست عمش کامران ميرزا بود و پدرش ھمايون بی سر و
سامان به دربار صفوی پناھنده شده بود ،او را که طفلی دو ساله بود از نزد
عسکری ميرزا از قندھار به کابل آورد و طور گروگان در خانه خانزاده بيگم
خواھر بابر نگھداری ميکردند .جالل الدين اکبر حين دخول به باغ شھرآرای کابل
که در پھلوی رودخانه از حوالی باغبان کوچه فعلی به شمول قسمتی از چنداول تا
پای کوه شيردروازه وقوع داشت ،شايد روزی را بياد آورده توانسته باشد که
کامران ميرزا وی را با پسر خود در ھمين باغ در محضر جمعی از بزرگان
کابلی کشتی انداخت و اکبر غالب آمد و نقاره رنگين جايزه گرفت ولی چون پسر
حکمفرمای مقتدر کابل را که با عظمت پادشاھی بر کابلستان حکومت ميکرد،
خوابانيده بود ،خفيه امر داده شده بود که از ين بيشتر وی را شير ندھند .جالل
الدين اکبر واقعا ً خاطره ھای طفلی زيادی در کابل داشت .در ھمين باالحصار در
داخل ھمين قلعه که امروز به فر و فيروزی وارد آن شده است ،وقتی به عمر ۴
سالگی از طرف ھمين کامران ميرزا عمش قصداً آماج فيرھای توپ توپچيان
پدرش که از عقابين آتش ميکردند ،قرار داده ميشد تا به اين نيرنگ از شدت حمله
بکاھند .جالل الدين اکبر بعد از شب  ١٢رمضان  ٩۵٢که  ٣٧سال قبل پدرش
ھمايون در روشنی مشعل ھا وارد باالحصار شد ،از حال گروگانی رھائی يافت و
ستاره اقبالش طلوع کرد .شايد آنشب و روزھای بعدتر را بياد آورده باشد که
مراسم ختنه سوری او در تاالر ديوانخانه کالن قلعه صورت گرفت و مرد و زن
کابل در ين جشن شادمانی ھا کردند .خالصه جالل الدين اکبر که در ھمين
باالحصار پيش استادان کابلی درس خوانده و در جلگه ھا و دامنه ھای اين شھر
زيبا مشق سواری و تيراندازی آموخته بود ،در سال سی و ششم سلطنت خود
بحيث پادشاه فاتح که مغلوب برادرش ھم بود ،وارد کابل شد و يک ھفته رحل
اقامت افگند و به اصطالح مورخان عصر در )عرصه دلکشای کابل نزول
سعادت فرمود( و )باغ شھر آرا و برخی سيرگاه ھای آن مصر سعادت( بعشرت
پرداخت.

اقامت ھفت روزه جالل الدين اکبر در کابل
بخشودن حکيم ميرزا و تفويض کابل به وی
اکبر بر مزار بابر ،مراجعت اکبر بطرف ھند

سوقيات عليه کفار کتور
قراريکه مالحظه شد چون جالل الدين اکبر به سياه سنگ رسيد ،مردم کابل ملکی
و نظامی مرد و زن به استقبال وی شتافتند و کليد قلعه را تسليم دادند .اکبر مستقيم
به باغ شھر آرا آمد و چون باغ مذکور جايگاه با صفائی بود ،بيشتر اوقات در آنجا
ميبود .کار بزرگی که در پيش داشت ،تعيين سرنوشت برادرش حکيم ميرزا بود
که سراسيمه و پريشان خويش را به غوربند کشيده بود و قرار آوازه ميخواست
بطرف شمال به خانان ازبک پناه برد .جالل الدين اکبر بظاھر از روی لطف و در
باطن از روی اجبار که مبادا پناه گزينی او فتنه ديگری بار آورد ،لطيف خواجه
را پيش وی به غوربند فرستاد و بر سر عفو و بخشايش شد .خواجه نظام احمد در
طبقات اکبری ميگويد:
"و چون بعرض رسيد که ميرزا محمد حکيم اراده اين دارد که جالی وطن شده
پيش اوزبک رود حضرت اين ننگ و عار را روا نداشته لطيف خواجه را پيش
ميرزا که در غوربند بود فرستاده مژده بخشش تقصيرات او رسانيدند و ميرزا
محمد حکيم محمود در حضور لطيف خواجه عھد و قول کرده قرار يک جھتی و
دولت خواھی داده محمد اسپ را ھمراه لطيف خواجه مالزمت فرستاد و حضرت
)(١١٣
متوجه ھندوستان شده باز کابل را به ميرزا عنايت کردند".
"غره شھريور لطيف خواجه و قاضی عبدالطيف ببارگاه حضور آمده حقيقت
سراسيمگی ميرزا معروض داشتند .بر ضمير قدسی طراز گران آمد و فرمان شد
که برخی مجاھدان عرصه تيز دستی شتاب آورند تا آن غنوده خرد ره گرای نيکو
بندگی آيد .در ين ھنگام علی محمد اسپ بوسيله ايستادگان سرير ھمايون سعادت
باريافت .چون از قديمان اين واال دودمان بود و طرزدان نيايش گرائی و البهگری
او پذيرش يافت گناھان ميرزا بخشنده آمد و بتازگی زابلستان عنايت شد و چون
بودن رايات اقبال سرمايه سراسيمگی ميرزا بود روز دوم رھنورد ھندوستان
شدند .نخست بگذرگاه رفته بروضه مقدسه حضرت فردوس مکانی دعای آمرزش
فرمودند و سپس به باغ شھر آرا عشرت اندوختند و اخر ھای روز امرای واال
شکوه را در خدمت شاھزاده سلطان مراد فرمان شد که منزل به منزل راه سپرند
و خود بصوب جالل آباد )که اردوی بزرگ آنجا بود( ايلغار فرمودند مخصوص
خان و شيخ جمال و راقم شگرفنامه و چندی ديگر سعادت ھمراھی يافتند .آغاز
شب زمانی نزديک بگرامی آسايش گرفتند .چون پاسی سپری شد گلگون سبک
خرام تيز گردانيدند نيمه روز باريک آب آرامش گاه شد .در عنفوان چراغ

افروزی سمند اقبال گرم رفتار شد و صباح آن نيمه روز ساحت جالل آباد از
)(١١۴
مواکب ھمايون پرتو گرفت".
اکبر در روز ھای توقف خود در کابل به گذرگاه به زيارت قبر جدش ظھيرالدين
محمد بابر ھم رفت و بقيه اوقات را به سير باغ ھای کابل ميگذرانيد و بيشتر
اوقات در باغ شھر آرا ميبود .دو روز بعد از ورود به کابل جمعی از سپاه خود را
به معيت شھزاده شاه مراد به جالل آباد سوق داد تا به قسمت اعظم قوا که در آنجا
متوقف ساخته بود ،ملحق شود .حينی که خود اکبر به جالل آباد رسيد يک تصميم
ديگر ھم گرفت که از نظر تاريخ کشور ما خالی از دلچسپی نيست و آن اعزام قوا
عليه کفار کتور يعنی کفار دره ھای عليای نورستان لغمان است .خواجه نظام
احمد در طبقات اکبری در ين باب تذکری دارد ولی عالمی در اکبرنامه در ين
خصوص چيزی نميگويد و چون در ين اواخر کتابی بنام " جنگ نامه درويش
محمد خان غازی" بدست آمده که در  ١۶داستان از سوقيات محمد حکيم ميرزا در
سال  ٩٩٠ھجری قمری عليه کفار کتور مفصل ذکر ميکند ،ياد آوری موضوع بی
مورد نيست .طبقات اکبری مگويد:
" ...حضرت متوجه ھندوستان شده باز کابل را به ميرزا عنايت کردند و اردو را
در عقب گذاشته ،بايلغار بجالل آباد که معسکر اردوی بزرگ بود تشريف بردند
بشاھزاده سلطان سليم و امرا که در اردو بودند به مالزمت شتافته تھنيت و
مبارکبادی فتوحات را بتقديم رسانيدند و خواجگی محمد حسين که برادر حقيقی
قاسم خان مير بحر است و از امرای معتبر ميرزا بود به مالزمت رسيده در سلک
دولتخواھان منسلک شد و از جالل آباد فوج فرستاده تا دامن کوه کفار کتور را
تاختند و منزل به منزل مراجعت نموده دوازدھم شعبان بکنار سند ساگر
)(١١۵
رسيدند"...

حکيم پادشاه ،اعزام لشکر به دره ھای کتور
در سال ٩٩٠
درويش محمد خان غازی سپه ساالر
شصت و شش دره ،از درونته تا بچغان و فرچغان
قاضی محمد سالم
محمد قاسم امير بحر يا امير بحر کابلی

صفت نامه يا جنگ نامه ،اسالم آباد
در مقدمه مبحثی که با دوره جالل الدين اکبر در ين کتاب آغاز ميشود ،حين تعيين
چوکات عمومی واقعات توأم از دو نفر ذکری بميان آورديم ،از اکبر و از برادرش
محمد حکيم ميرزا .گزارش واقعاتی که تا اينجا مربوط به کابل و باالحصار کابل
مطالعه کرده پيش آمديم نشان داد که اين مقدمه مفيد و ضروری بود.
واقعاتی که ميان اين دو برادر بميان آمد به مطالعه پيوست ،جالل الدين اکبر در
ماه رجب سال  ٩٨٩کابل را کماکان برای برادرش محمد حکيم ميرزا گذاشت و
خود روانه ھند شد .محمد حکيم ميرزا بار ديگر حکفرمای مقتدر کابل شد،
حکمفرمائی طرفدارانش و بعضی مأخذ او را به لقب "حکيم پادشاه" ھم خوانده
اند.
اين حکيم پادشاه که ھر چه ھست ،پادشاه کابل است و سالھای اخير اقتدار و
زندگانی او را می پيمايم .با يک واقعه و يک اثر که تازه مکشوف شده است در
تاريخ افغانستان )کابلستان( کسب شخصيت بزرگتری ميکند .اين واقعه اعزام
لشکر برای مسلمان ساختن دره ھای کتور )نورستان لغمان( است که در سال
 ٩٩٠کتابی موسوم به "صفت نامه يا جنگ نامه درويش محمد خان غازی" از آن
مفصل ذکر ميکند.
صفت نامه درويش محمد خان غازی کتابی است قلمی در حدود  ١٢٣صفحه که
چند سال قبل برای موزه کابل خريداری شده و مولف آن قاضی محمد سالم نام
دارد که بحيث امام و پيش نماز جزو سپاه اعزامی وارد صحنه ھای جنگ بود.
درويش محمد خان غازی که کتابی بنام )صفت نامه( يا )جنگ نامه( او ياد شده
است ،سپه ساالر حکيم پادشاه و ساالر لشکر او بود.
نسخه حاضره موزه کابل که عجالتا ً نسخه منحصر به فرد محسوب شده ميتواند در
سال  ١٢٨٨يعنی  ٨٨سال قبل در  ٢٧شھر ذی الحجه در باال قلعه اسالم آباد يکی
از دھکده ھای دره اليشنگ لغمان به قلم محمد رحيم پسر محمد کريم تحرير شده و
تاليف آن در بين  ٩٩٠که سال لشکر کشی است و  ٩٩۴که سال وفات حکيم
ميرزا در کابل ميباشد ،بعمل آمده است.
قراريکه باالتر اشاره شد ،در موقعی که جالل الدين اکبر از کابل به ھند مراجعت

ميکرد )رجب  (٩٨٩حين مواصلتش به جالل آباد از تاختن فوجی به دامن کوه
کفار کتور در طبقات اکبری ذکری رفته و از محمد حسين برادر محمد قاسم مير
بحر يکی از امرای معتبر حکيم ميرزا که نزد اکبر به جالل آباد می آيد ،اسم برده
شده است .قراريکه در تاريخ فرشته )ص  (٢٧٧ديده ميشود ،محمد قاسم از امرای
سه ھزاری بود و به امير بحر کابلی شھرت داشت و در صفحه  ١٢کتاب صفت
نامه ھمکاری ھای او با درويش محمد خان سپه ساالر در جھاد کفار کتور ديده
ميشود .کتور و کتوری در مورد محل و مردمان محلی ديده ميشود که مقصد از
ان کافرستان لغمان بوده که دره ھای اليشنگ و الينگار بدان منتھی ميشود و امير
تيمور کورگان در گوشه ئی از آن دچار مصائب زياد شد .بھر حال در طبقات
اکبری در زمان اکبر اين تسميه به مشاھده ميرسد و کتاب صفت نامه حينی که از
لشکر کشی ھای سپه ساالر حکيم پادشاه حرف ميزند ،معموالً بصورت يک
اصطالح "شصت و شش دره" کافران را ياد ميکند چنانچه طور مثال در صفحه
 ٢١چنين ميخوانيم:
"چونکه در پادشاھی محمد حکيم پادشاه که سپه ساالر او حضرت درويش محمد
خان غازی بود و بتوفيق خدا و ھمت اوليأ ﷲ ھمين شصت و شش دره را "
کافران انکار و دره لغمان و نجرو و بچه غان و تگاو و از درونته باال تا فرج
غان شصت و شش دره رابزد ،مسلمان کرد".
آيا تاختن فوج در دامن کوه کفار کتور در  ٩٨٩به ايمای اکبر و لشکر کشی در
شصت و شش دره از درونته تا فرج غان در  ٩٩٠يک چيز است؟ يا دو واقعه
است که يکی محض تاختن بوده و ديگر نقشه ئی بوده و ھدفی داشته .سپه ساالر
فوجی به عزم معين از طرف حکمفرما يا پادشاه کابل اعزام شده ،چنانچه مولف
صفت نامه قاضی محمد سالم بعد از لشکر کشی سلطان محمود و امير تيمور
لشکر کشی ھای عصر حکيم پادشاه را در دره کنور سومين کارنامه ھای تاريخی
ميخواند.
بھر حال يک چيز ديگريکه از نظر اماکن تاريخی مربوط به اين لشکر کشی ھا و
مربوط به اين کتاب جديد مھم است ،موضوع )اسالم آباد( است که امروز دھی
است در حصص وسطی دره اليشنگ لغمان و قراريکه از نام آن معلوم ميشود،
اولين پايگاه مسلمانان است که در ين نقطه دره در حدود  ٣٨۶سال قبل بنأ يافته و
بانی آن ھم ھمين درويش محمد خان غازی سپه ساالر قوای اعزامی بود .بقايای
حصار مستحکمی که وی بنأ کرده ھنوز حد به حد مشھود است .قاضی محمد سالم
در طی  ١۶داستان قصه ھای جنگ ھا را شرح ميدھد و آغاز و ختم عمليات در
ھمين اسالم آباد بعمل می آيد .مزار درويش محمد خان در ھمين دھکده است و

کتاب صفت نامه در ھمين جا تاليف و نسخه برداری شده و يگانه نسخه ئی ھم که
در دست است ،در ھمين دھکده نوشته شده است .کتاب صفت نامه نه تنھا منحيث
تاريخ بلکه از نظر روشن ساختن اعالم جغرافيائی و رجال اھميت فراوان دارد و
راجع به کافرستان قديم ،نورستان حاليه يک مأخذ بسيار مھم و بی سابقه بشمار
ميرود.
چون شرح اعالم و اماکن آن مطالعات محلی ميخواھد ،اميد واريم روزی با انجام
اين مفکوره به چاپ آن موفق شويم.

چھار سال اخير پادشاھی حکيم ميرزا
به شرحيکه بعدتر خواھيم ديد ،ميرزا محمد حکيم ،حکيم و پادشاه کابل به شھادت
بعضی مأخذ در سال  ٩٩٢و به حساب برخی ديگر در سال  ٩٩۴وفات ميکند.
چون تازه لشکر کشی ھای وی را در نورستان لغمان در سال  ٩٩٠ذکر نموديم به
سال ھای اخير عمر او رسيده ايم .از واقعاتی که به کابل و به حکيم ميرزا بی
ارتباط نيست ،تحوالتی است که در بدخشان که به شرح آن کاری نداريم و
مختصر آن عبارت از اين است که در اثر جنگ ھائی که ميان جد و نواسه يعنی
ميان سليمان ميرزا و شاھرخ ميرزا در اواخر  ٩٩٢بوقوع پيوست ،ملوک
الطوايفی بيشتر نافذ شد و عده ئی بر نقاطی تسلط يافت .چنانچه کوالب را قادر
قلی ،قندوز را قورچی بيگ ،تالقان را عبدالرحمن ،غوری را مير نظام ،کھمرد را
خنجر علی ،اندراب را لطفی کوکه ،رستاق را بمست علی و بغالن را شيربل
گرفتند يا از طرف شاھرخ ميرزا به ايشان تفويض شد و در نتيجه عبدﷲ خان
ازبک به کل بدخشان تسلط پيدا کرد.
سليمان ميرزا و نواسه اش شاھرخ ميرزا يکی مرد پير کھن سال که از زمان بابر
باينطرف ھميشه حکمفرمای بدخشان بود و ديگر جوان بی تجربه که با مستی
جوانی آن خطه را از جد خود به جنگ و عنف گرفت و نگه نتوانست مجبور
بودند که يا به ھند نزد اکبر و يا به کابل نزد حکيم ميرزا پناھنده شود و استدعای
کمک نمايد .سليمان ميرزا که پيشتر بکابل آمده بود و خسر محمد حکيم ميرزا ھم
به شمار ميرفت در کابل به اعزاز پذيرفته شد .حکيم ميرزا دھکده استالف را به
صفت )مدد خرچ( به وی داد و در لغمان چند دھکده ديگر را بوی تفويض نمود.
سپس ميرزا شاھرخ که قصد ھند داشت تا از دربار اکبر استعانت جويد ،وارد
کھستان کابل شد .حکيم ميرزا او را دستگير نموده به شادمان يکی از روئسای

ھزاره سپرد که آواره سازد و نگذارد که به ھندوستان برود .در ھزاره جات
روزی خبر رسيد که عبدﷲ خان از بدخشان بدر رفته است .شاھرخ به ھر رنگی
بود راه بدخشان پيش گرفت .چون خبر دروغ بود ،مراجعت کرد و از راه تگاو و
نجراو و جالل آباد خويش را به کنار نيالب رسانيد و به دربار اکبر رفت .در ين
ميان سليمان ميرزا از غياب عبدﷲ خان ازبک به بخارا استفاده نموده از استالف
به سرعت خويش را به بدخشان رسانيده و مجدداّ آن عالقه را به تصرف آورد.

حکيم ميرزا در بستر مريضی
افراط در باده نوشی
وفات محمد حکيم ميرزا به روز جمعه  ١٢شعبان ٩٩٣
در کابل
حکيم ميرزا حکمفرمای کابل که وی را مرزبان کابل ھم خوانده اند و بصفت
حکيم پادشاه ھم ياد شده است ،روز جمعه  ١٢شعبان  ٩٩٣در کابل وفات کرد.
محمد حکيم بتاريخ  ١۵جمادی االول  ٩۶١در باالحصار کابل متولد شده بود و
بيش از  ٣٢سال عمر نکرد .علت کوتاھی عمر وی را بيشتر مأخذ اغراق در باده
نوشی ميدانند .تاريخ مريضی و وفات او به سال  ٣١سلطنت برادرش جالل الدين
اکبر مصادف ميباشد .در ماه رجب سال  ٩٩٣خبر مريضی او به برادرش به ھند
رسيد تا اينکه در  ١٢شعبان وفات کرد .طبقات اکبری در ين باب چنين می
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نويسد:
"وھم در ين ايام خبر فوت ميرزا محمد حکيم بعرض رسيد .ميرزا محمد حکيم
اگر چه برادر اعيانی آنحضرت نبود اما عنايت و شفقت در باره او از برادر
اعيانی زياده بود .با وجوديکه اکثر اوقات قدم از حد و اندازه بيرون می نھاد.
آنحضرت گستاخيھای او را نابود انگاشته مراعات صله رحم فرموده عنايات
پادشاھانه در باره او مبذول ميداشتند و چند مرتبه امرای کبار را با لشکر بسيار
بکومک و مدد او فرستاده ،کابل با او ارزانی داشتند چنانچه سابقا ً گذشته ،ميرزا
محمد حکيم چون بشرب خمر عادت کرده بود بواسطه آدمان خمر امراض متضاده
بھم رسانيده بر بستر ناتوانی افتاده در روز جمعه دوازدھم شعبان سنه ثلث و
تسعين و تسعماته موافق سال سی و يکم الھی در خطه کابل از سرای وحشت و
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غرور بعالم بھجت و سرور رحلت نمود".

نـــگر تـا چـــند گــــردد دور افــالک
که يک نـــوباده بيرون آرد از خاک
چو گشت اين سرو تن در زيور و زيب
بخاک اندازدش باز از يک آسيـب

مدفن محمد حکيم ميرزا در جوار سمت چپ آرامگاه جدش اعليحضرت
ظھيرالدين محمد بابر پھلوی قبر عمش ھندال ميرزا در باغ بابر )گذرگاه ،کابل(
ميباشد .ابوالمظفر محمد جھانگير پسر جالل الدين اکبر حين ورودش در سال
 ١٠١۶ھجری قمری به کابل لوحه و کتيبه ئی بران نصب نمود که تفصيل آن در
ذيل واقعات جھانگير ذکر خواھد شد.

شورش در کابل ،کيقباد و افراسياب پسران حکيم ميرزا
ولی بيگ و فتح ﷲ ،مير سيد جان مفتی
بنده علی ميدانی
مراجعت شاه بيگ از پشاور به کابل
انسداد خيبر از طرف روشانيان
فريدون و مقاومت در کابل ،داخل شدن مانسنگه به کابل
تفويض کابل به بجگت سنگه و
خواجه شمس الدين خافی
وفات پادشاه علی العموم در کابل نگرانی و احيانا ً شورش برپا کرد .وفات حکيم
ميرزا مرزبان يا حکمفرمای کابل که لقب پادشاھی ھم داشت ،اسباب پريشانی و
شورش ھائی شد .اين پريشانی و شورش علت ھائی ھم داشت .يکی اينکه کيقباد
و افراسياب پسران حکيم ميرزا که  ١۵و  ١۴ساله بودند ،ھنوز پخته سال نشده
بودند .دوم فريدون ميرزا خال حکيم ميرزا که از مدت ھا با جالل الدين اکبر
مخالف بود ،برخی از سران کابلی را به دور خود جمع کرده و بنای مقاومت را

در قلعه کابل گذاشت .سوم عبدﷲ خان ازبک که در صفحات شمال مستولی بود،
در مقابل دربار اکبر وزنه سنگينی شده بود .چھارم اکبر شھنشاه مغلی ھند که کابل
را به ھر عنوانی که بود جزء قلمرو تحت نظر خود ميدانست ،فوری در صدد
برآمد تا قوائی بکابل اعزام کند .پنجم جنبش پير روشان و پيروان او و مخالفت
ھای روح )پشتونـوالی( عليه )مغلـــوالی( در اکثر نقاط بخصوص در جنوب و
شرق در بنگش و ننگرھار تا کناره ھای نيالب ھنگامه ھا انگيخته راه خيبر را
مسدود ساخته بود .بدين ترتيب بقدر کافی عوامل متضاد يکجا شده بود تا شورش
ھائی در کابل بميان آيد.
اصالً جالل الدين اکبر عندالوصول خبر وفات برادرش چنين سنجيده بود که با
روی کار آوردن يکی از فرزندان حکيم ميرزا ،قضايای کابل را حل کند .در
صورتيکه يکی از پسران حکيم ميرزا ،يا کيقباد يا افراسياب پخته سال ميبود ،اين
کار خود بخود صورت ميگرفت .بھر حال در يک فضائی که چگونگی آن پوره
روشن نيست و ترس و تمايل به جالل الدين اکبر و عبدﷲ خان ازبک در بين است
و فريدون خان به مفاد شخصی خود بفکر مقاومت در کابل قد علم کرده است،
يکنوع تشنج عمومی روی کار آمده است.
اولين کار اکبر اين بود که فرمانی به دست ولی بيگ و فتح ﷲ نامان بسرعت
بکابل فرستاد تا از مردم دلجوئی کند .چون ھنگامه کابليان بلندتر شد ،مير سيد
جان مفتی و بنده علی ميدانی را عقب آنھا فرستاد و خودش ھم روانه پنجاب شد و
چون به تاريخ نوزده شوال  ٩٩٣به کنار ستلج رسيد ،خبر آمد که کنورمانسنگه
يک تن از راجاھای ھند که از تابعان مخلص او بود ،لشکری به سرکردگی
پسرش و خواجه شمس الدين بطرف پشاور فرستاده است .اين شھر در ين وقت از
طرف يکی از نوکران حکيم ميرزا اداره ميشد و جزء قلمرو حکمفرمای کابل بود.
شاه بيگ با شنيدن رسيدن لشکر ،پشاور را گذاشته روانه کابل شد.
در ين بين فريدون خان باالحصار کابل را مستحکم نموده و بفکر قلعه داری آماده
شده بود که پشاور سقوط کرد و شاه بيگ حاکم آنجا بکابل آمد .چون راه کوتل
خيبر را طرفداران پير روشان مسدود ساخته بودند ،از بگرام پشاور لشکری به
معيت خواجه شمس الدين و محمد علی و حمزه بيگ پيشتر حرکت کرد .خيبر باز
شد و کنور مانسنگه بامداد يکی از روز ھای ذيقعده سال  ٩٩٣وارد کابل گرديد.
مورخان دوره اکبری از مقاومت فريدون خان در کابل چيزی نگفته اند .چنين
معلوم ميشود که کابل بدون جنگ تسليم شده باشد .بھر حال کنور مانسنگه  ۵روز
در کابل ماند .سپس پسرش بجگت سنگه و خواجه شمس الدين را برای محافظت و
اداره شھر کابل مامور ساخته و خود بطرف پنجاب مراجعت کرد .طبقات اکبری

واقعاتی را که بعد از وفات حکيم ميرزا بميان آمده است ،چنين خالصه
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ميکند.
" ...القصه بعد از شنيدن اين خبر ماللت اثر به مراسم تعزيت پرداخته فکر
محافظت کابل و غزنی نمودند و ميخواستند که واليت کابل را بدستور سابق
بفرزندان ميرزا محمد حکيم مقرر دارند .امرای کبار بعرض رسانيدند که فرزندان
ميرزا محمد حکيم خورد سالند از عھده ملک داری بيرون نميتوانند آيد".
بخوردان مفرمای کار درشت
کـــه سندان نشايد شکستن بمشت
رعيت نوازی و سرلشکـــــری
نــه کاريــست بازيـچه و سرسری

" ...و لشکر اوزبک بدخشان را گرفته و در کمينگاه است .بنابران رای ممالک
ارای نھضت پنجاب قرار گرفته دھم ماه رمضان اين سال پای دولت در رکاب
سعادت آورده بطرف پنجاب روان شدند (١١٩).و بيست و ھفتم ماه ذيقعده کنار آب
بھت رسيده عبور فرمودند".
"در ين منزل غرضداشت کنورمانسنگه که متضمن کيفيت اخالص و اطاعت
مردم کابل و فتح آن حدود بود بعرض اشرف رسانيد که چون واقعه ميرزا محمد
حکيم روی داد و کيقباد و افراسياب فرزندان ميرزا بواسطه صغر سن در امور
ملک و مال دخل نداشتند و اختيار آنجا بدست امرای کابل بود و امرای کابل در
اخالص و دولتخواھی آستان رفيع االرکان راسخ بودند االفريدون خان که خال
ميرزا محمد حکيم بود چون افواج قاھره و کنورمانسنگه جلو ريز در کابل در
آمدند فريدون خان بيچاره شده فرزندان ميرزا را ھمراه گرفته باتمام امرا بديدن
کنورمانسنگه آمد مجموع آنمردم را بعنايت شاھنشاھی اميدوار ساخته ،پسر خود
را با خواجه شمس الدين خافی در کابل گذاشته با پسران و امرأ ميرزا حکيم توجه
پايه سرير خالفت مصير گشت و بتاريخ بيست و پنجم ماه ذيحجه در قصبه
راولپندی که مابين رھتاس و اتک واقعست کنورمانسنگه پسران و نوکران ميرزا
محمد حکيم مورد عنايت خسروانه شدند و بھر يک از مردم اعيان پنجھزار و
ششھزار روپيه انعام فرموده علوفه اليق و جاگير مناسب مرحمت فرمودند".

جنبش روشانيان
کابل در دست کنور مانسنگه
موضوع ظھور پير روشان صاحب کتاب خيرالبيان و افکار فلسفی و مذھبی او
بحثی است معلوم و عليحده که در اين کتاب به آن کاری نداريم .پيروان اين مرد
که به روشانيان معروف اند ،در ميان قبايل پشتون از سوات و باجور گرفته تا دره
ھای وزيرستان جمعيت بزرگی تشکيل دادند .جنبه سياسی اين جنبش مخالفت ھائی
است ميان قبايل پشتون و دستگاه سلطنت مغل ھای ھند .در زمان سلطنت جالل
الدين اکبر در ھند و حکمفرمائی محمد حکيم ميرزا در کابل ،روشانيان در ميان
قلمرو نفوذ اين دو برادر به کمال فعاليت رسيده و در اکثر موارد راه کتل خيبر را
مسدود ميساختند .در موقعيکه خود جالل الدين در سال  ٩٨٩بکابل می آمد در ين
راه بوی حمله ھا کردند .حينيکه محمد حکيم ميرزا در کابل وفات کرد و اوضاع
مغشوش و آشفته شد ،جنبش روشانيان تا اندازه ئی در کابل ھم بی تأثير نماند.
کابل قراريکه ديديم از  ٩٩٣به بعد به بجگت سنگه پسر کنور مانسنگه و خواجه
شمس الدين خافی سپرده شده بود .چون در جريان سال  ٩٩۴جنبش روشانيان
بيشتر شدت کرد و از طرف دربار اکبر قوای بيشتری به سرکردگی زين خان
کوکه و راجه بيربر به سوات و بنير و باجور سوق داده شد و در يکی از شبخون
ھای قبايل پشتون ھشت ھزار لشکريان اکبر تلف گرديد ،نگرانی زياد باعث گرديد
که جالل الدين اکبر قوای تازه دمی بکابل اعزام دارد .بدين مالحظه کنورمانسنگه
را بار ديگر بکابل فرستاد و وی در ماه ربيع الثانی سال  ٩٩۴وارد کابل گرديد.

زين خان کوکه حکمران کابل
زابلی راه
جنبش روشانيان کمافی السابق ادامه داشت و با اينکه مرکز فعاليت ھای قبايل
پشتون بيشتر سوات ،بنير و باجور بود ،انعکاس آن در تمام راه مشرقی مشھود
بود .اين راه را که از کابل تا کنار نيالب )سند( ميرفت اکبرنامه )زابلی راه(

خوانده و مردمانی که در امتداد آن زندگانی داشتند از حوالی خرد کابل تا تنگه
خيبر وقت بوقت راه را گرفته به عبور و مرور لشکريان خيلی خساره
ميرسانيدند .اکبر بران شد تا در امتداد راه مذکور سرای ھا بسازد و در ھر سرائی
عده را به پاسبانی بگمارد .چنانچه سرخ ديوار )نزديک خرد کابل( به زين خان،
ميان دو آب و بادام چشمه به خواجه شمس الدين ،باريک آب به حمزه علی،
جگدلک به حيدر علی ،سرخ آب به حيدر علی خويش ،سفيد سنگ به مظفر کوکه،
تاريک آب به درويش اسالم آبادی ،بساول )يا باسول امروزه( به کفشی بھادر،
دکه به تخته بيگ ،غريب خانه به بنده علی ميدانی ،ميان بگرام و اتک بنارس به
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شاه بيگ و گرامند به ھالل آفتابچی سپرده شده بود.
بدين ترتيب واضح ديده ميشود که بعد از وفات حکيم ميرزا امنيت در کابل و
اطراف کابل مخصوص در عرض راه مشرقی چندان خوب نبود و جنبش روشانی
ھا عليه دستگاه سلطنت مغلی جالل الدين اکبر در ين مسايل بی تأثير نمانده بود.
در ربيع الثانی سال  ٩٩۶کنورمانسنگه از کابل به ھند احضار شد و زين خان
کوکه يکی از امرای مقتدر از طرف جالل الدين اکبر شاھنشاه مغلی به حکومت
کابل تعيين شد.

آمدن جالل الدين اکبر بار دوم به کابل
در سال  ٩٩٧ھه ق
سال سی و چھارم سلطنت اکبر
اکبر  ٢٢ذيعقده مطابق  ١٠ميزان وارد کابل شد
اقامه دو ماھه اکبر در کابل
قراريکه در صفحات قبل اين کتاب شرح يافت ،جالل الدين اکبر بار اول در سال
 ٩٨٩وارد کابل شد و بتاريخ روز جمعه دھم رجب سال مذکور در ارگ
باالحصار شھر داخل گرديد و تقريبا ً يک ھفته در کابل ماند .در آن وقت برادرش
حکيم ميرزا حيات داشت که نه تنھا خويش را پادشاه کابل ميدانست بلکه مدعی
تخت و تاج ھندوستان ھم بود و به ھمين مالحظه اکبر عقب سپاه اعزامی شخصا ً
بکابل آمد .برادرش به استرغچ و غوربند فراری شد و آخر کار کابل را بار ديگر
بوی داده و به ھند مراجعت کرد .در مسافرت سال  ٩٩٧که ظاھر قصدش کشمير
و کابل بود در باطن ميخواست با سپاه گران به حوالی اتک آمده و قبايلی ھا را

مرغوب سازد ،باری در اول ماه مھر )ميزان( از خيبر و دکه گذشت .به شھادت
اکبر نامه راه خيبر که بران عبور اسپ و شتر بسيار دشوار بود در اثر کوشش
قاسم خان چنان راست شده بود که ارابه به آسانی از ان ميگذشت .در ين مسافرت
از منازل سرراه او سرای خواجه ،سفيد سنگ و باريک آب اسم برده شده تا اينکه
در دھم ميزان وارد کابل شد .خواجه نظام الدين احمد در ذيل وقايع سال ٣۴
)(١٢١
سلطنت اکبر مينويسد:
" ...و بتاريخ بيست و دويم جمادی الثانی سنه سبع و تسعين و تسعمانه حضرت
خليفه الھی بعزم سير کشمير و کابل روان شدند و بھنبرکه که از انجا شروع در
کوھستان کشمير ميشود رسيده اھل محل را با شاھزاده شامراد در ھمانجا گذاشته
خود بطريق يلغار متوجه سير کشمير شدند  ...بتاريخ بيست و ھفتم رمضان عازم
شھر کابل شده از راه پکھلی بجانب قلعه اتک عنان عزيمت انعطاف يافت .و
شاھزاده با اھل محل و اردوی معلی حسب الحکم از رھتاس متوجه اتکه شده و از
ھمان منزل شھباز خان کنبو بجھت دفع بقيه افغانان يوسف زائی تعين شده
رخصت يافت و رايات جھانکشای از آب نيالب گذشته متوجه کابل گشت و بيست
و دويم ذيقعده سنه سبع و تسعين تسعمأته کابل محل نزول رايات جالل گشت و
حکيم ھمان و مير صدر جھان که با ايلچی گری به ماورأالنھر رفته بود با ايلچی
عبداللھخان آمده بسعادت زمين بوس سرفرازی يافتند و کتابت عبدﷲ خان که
مشعر اتحاد و يگانگی بود با تحف و ھدايا بنظر حضرت درآوردند و مدت دو ماه
در کابل تشريف داشته اکثر اوقات بسير باغات و گل گشت و تشخيذ خاطر صرف
ميفرمودند و ساکنان کابل از وضيع و شريف از خوان احسان آنحضرت بھره مند
و شاداب گشتند".
عبارت اکبر نامه در ين مورد چنين است:

)(١٢٢

" ...و ھم کابل بفروغ قدسی قدوم روشنی گرفت و در ھمگی راه ترک و تاجيک
با پيشکش و نثار از دو سو ميرسيدند .از اتک بنارس تا کابل پاوء کم نود و سه
کروه و چھل و يک بانس در بيست و يک روز بھيزده کوچ درنورديده بر فراز
ارگ برامدند و و به گلگشت باغ و جلگه چشم و دل فروغ ديگر برگرفت .که ھمه
را صالی بخشش در دادند و تا دران شھر بودند ھر روز گروھی بھره ور
ميگشتند .پانزدھم شاھزاده سلطان مراد با بنه و بار پيوست و آخر ھای روز ديھيم
خدا از ارگ فرود آمده در دولتخانه واال )که نزديک سفيد سنگ برافراخته بودند(
نزول اجالل فرمودند".

باغ جھان آرا ،بنگاه ايماق ،جلگه سفيد سنگ
باغ خواجه حسن ،باغ شھر آرا ،گذرگاه
زيارت تربت اعليحضرت ظھيرالدين محمد بابر
ميرزا ھندال ،ميرزا حکيم
امر تعمير بستان سرای باغ بابر
خزان ماما خاتون ،سران ھزاره
باغ خواجگی محمد حسين
شکار تشقان رمه ،منزل خواجه حسين
جالل الدين اکبر در مسافرت دوم خود بکابل دو ماه خزان سال  ٩٩٧ھجری
قمری را )از ده ميزان تا حوالی  ١٠قوس( در کابل گذرانيد .بيشتر از باغ ھا ديدن
ميکرد و بيشتر روزھا را در باغ ھای جھانآرأ و شھرآرأ در دو طرف مسير
رودخانه کابل ميگذرانيد .طبيعی باز به زيارت تربت جد خود اعليحضرت
ظھيرالدين محمد بابر در گذرگاه رفت و اين دفعه در جوار قبر جد و عم خود قبر
برادرش محمد حکيم ميرزا را که بعد از يک سلسله مخالفت ھا چھار سال قبل در
 ٩٩٣وفات نموده بود ،ھم مالحظه نمود و فاتحه ئی خواند.
از ھمه مھمتر ھداياتی است که راجع به تعمير بستان سرائی در باغ بابر داد.
اکبرنامه در دفتر سوم ،صفحه  ۵۶٧و صفحات بعدتر راجع به اين مطلب تذکراتی
دارد که بدون دخل در جزئيات ،حصص مورد ضرورت را اتخاذ ميکنيم:
" ...ھفدھم بسوی باغ جھان آرا چالش رفت و لختی عشرت شکار اندوختند.
بامدادان به ديدن بنگاه ايماق خرامش شد و ھر يکی را با نقد و جنس سرمايه نشاط
سرانجام يافت .بيست و يکم از جلگه سفيد سنگ کوچ فرموده بباغ خواجه حسن
)که در فراخی و دلگشائی گزيدگی داشت( منزلگاه ساختند .ميرزا سنجر و ميرزا
باشی و شادمان و ديگر سران ھزاره که بشھر کمتر آمدی بدرگاه واال رسيدند و
بدرخور نوازشھا از رميدگی برامدند  ...روز ديگر بباغ شھر آرا و از آنجا به
گذرگاه شد و زيارت تربت فردوس مکانی فرمودند و ميرزا ھندال و ميرزا حکيم

را که در ان نزديکی آسوده اند ،آمرزش خواستند و بقاسم خان فرمان شد که در
ين گل زمين بستانسرائی دلکشا بنا کند و باشندگان آن قديمی مکان بفراوان بخشش
کامروا گشتند .نھم رنگ آميزی ماما خاتون نشاط آور و زمانی بباغ خواجگی
محمد حسين بشادی پرداختند و شبانگاه بمنازل خواجه حسن برآسودند بامدادن
شکار تشقان رمه فرموده باز گرديدند".
در پارچه فوق مطالب تازه ئی ھم ھست .از آن جمله يکی )بنگاه ايماق( است که
نميدانم در کجا بود و مقصد از بنگاه چيست؟ گمان ميکنم مطلب از باغ! )خواجه
حسن( باغی بوده باشد در حدود بگرامی زيرا اکبر از سفيد سنگ يعنی سياه سنگ
کوچ کرده و به آنجا ميرود و باغ فراخ و دلکشائی ميبيند .در باب تعمير )بستان
سرای( در باغ بابر به قاسم خان مرزبان کابلستان ھداياتی ميدھد ولی نميدانم که
چطور و چه وقت و در کجا برآورده ميشود؟

آمدن زن جالل الدين اکبر به کابل
استقبال از طرف سلطان دانيال و
سلطان مراد و سلطان سليم
استقبال از طرف خود اکبر در بگرامی
در ايامی که اکبر در کابل ميبود ،زن وی ميھن بانو به ھمراھی گلبدن بيگم دختر
بابر که سال ھای ايام طفلی و جوانی را در روزھای خوشی و نشاط و ايام جنگ
ھای ھمايون ميرزا و کامران ميرزا در باالحصار کابل گذرانيده بود ،بکابل آمدند.
اکبر اول يک پسر خود سلطان دانيال و بعد پسر ديگرش سلطان مراد را به
استقبال فرستاد .چون ملکه به بگرامی نزديک شد شخصا ً به استقبال بدانجا
)(١٢٣
شتافت .اينک متن اکبر نامه:
"و از سوانح رسيدن مريم مکانی چون ميھن بانو را شوق ديدار شاھنشاھی بيتاب
ساخت بانديشه کشمير سفر گزيدند گلبدن بيگم و بسياری پردگيان بارگاه عفت نيز
بدين يازش برامدند .قدسی توجه گيھان خديو بکابل شنوده بدينصوب راه سپردند
از انجا )که قدردانی و ھشيار خرامی خجسته آئين گيتی خداوند است( نخستين
شاھزاده واالگھر سلطان مراد را با چندی ناموران رخصت دادند و پس از ان
گوھر اکليل خالفت شاھزاده سلطان سليم با بسياری از بزرگان دولت دستوری

يافت سيزدھم اورنگ آرای اقبال خود پذير گرديده گرامی رسيدگان را به دلکش
منازل خاصه فرود آوردند و گزين بزم آرايش گرفت".

 ٢٠محرم  ،٩٩٨قاسم خان مرزبان کابلستان
توخته بيگ کابلی ،محمد قلی ،حمزه بيگ ترکمان
خان خانان بيرام خان و ترجمه تزک بابری
جالل الدين اکبر به اساس نوشته طبقات اکبری )جلد سوم صفحه  (۴١٠در بيستم
محرم سنه  ٩٩٨و طبق متن اکبرنامه )دفتر سوم صفحه  (۵۶٩چھارم آذرماه از
کابل عزم ھندوستان کرد .اين دو مأخذ چنين مينويسند:
"و در بيستم محرم سنه ثمان و تسعين و تسعماته رايات عاليات به عزميت
ھندوستان در حرکت آمد و حکومت کابل به محمد قاسم خان مير بحربر عنايت
فرموده توخته بيگ کابلی و محمد قلی و حمزه بيگ ترکمان و جمعی کثير از امرأ
را بکومک او گذاشتند .چھارم آذرماه کوچ فرمودند و در جلگه سفيد سنگ رايات
اقبال برافراخته آمد .در ين روز قاسم خان را به مرزبانی کابلستان نامزد فرمودند.
دھم نزديک بگرامی موکب ھمايون فرود آمد .سيزدھم در يرت پادشاه) (١٢۴بارگاه
واال برافراختند .در ين روز خان خانان وقائع فردوس مکانی را که از ترکی
بزبان فارسی آورده بود به ھمايون نظر در آورد و فراوان آفرين براندوخت".
به اساس اين دو مأخذ اکبر قبل از اينکه در چھارم آذرماه )ماه قوس( بيستم محرم
سال  ٩٩٨کابل را ترک گويد ،محمد قاسم خان کابلی را که منصب پنجھزاری
داشت و به صفت ميربحر ياد ميشد به حيث حکمران شھر تعيين نمود .اکبرنامه
وی را به صفت )مرزبان کابلستان( ياد کرده و مقصد از مرزبان اينجا حکفرمای
کابلستان ميباشد .صاحب اکبرنامه مولينا عالمی قبل از ين در اکثر موارد تسميه
زابل و زابلستان را در کتاب خود در مورد کابل استعمال کرده و آن تعبيريست
غلط تا اينکه باالخره کلمه )کابلستان( را استعمال ميکند و چون در ين وقت کابل
مرکز يک عالقه بزرگی بود که بطرف شرق تا کنارھای سند انبساط داشت)،(١٢۵
تسميه کابلستان منحيث مفھوم جغرافيائی و اداری بصورت صحيح استعمال شده
است .طوريکه پيشتر ديديم ھمين قاسم خان ميربحر کابلی در جھاد عليه کفار دره
ھای عليای کافرستان لغمان با درويش محمد خان غازی سپه ساالر محمد حکيم

ميرزا حکمفرمای کابل ھمکاری بسيار نمود .به ھر حال محمد قاسم کابلی بحيث
مرزبان کابلستان تعيين شد و چند نفر ديگر منجمله توخته بيگ کابلی ،محمد قلی و
حمزه بيگ ترکمان بغرض معاونت وی در کابل گذاشته شد.
در عرض راه کابل و جالل آباد در حوالی باريک آب خان خانان بيرام خان
ترجمه تزک بابری يا بابرنامه را به اکبر پيش کرد .در قسمت ھای اولی اين کتاب
مخصوص در شرح واقعات خود ظھير الدين محمد بابر از ترجمه فارسی که
بيرام خان به عمل آورده و بنام تزک بابری يا تجارب الملوک از طرف ميرزا
محمد ملک الکتاب چاپ شده ،استفاده ھای زياد بعمل آمده است .آنچه قابل مزيد
توجه است موضوع تقديم ترجمه است در راه کابل و جالل آباد و از ين معلوم
ميشود که خان خانان حتی در اوقاتی که با اکبر در کابل ميبود بدين کار مصروف
بود و اقالً حصه ئی از ين ترجمه در شھر کابل صورت گرفته است .متاسفانه ھم
در ترجمه فارسی و ھم در چاپ آن اغالط فراوان موجود است.

شکار قمرغه ،دشت ارزنه ،گندمک
باغ وفا ،کوشکک ،راه پايتاوه
بھار دھکده آباد عصر محمود غزنوی
شھباز ،باغ صفا ،نيمله ،دکه
جالل آباد ،لمغانات ،تومان ،مندرور ،مسعود آباد
جالل الدين اکبر در سفر مراجعت خود بطرف ھند از روز حرکت از کابل تا روز
حرکت از جالل آباد در حدود  ٢۶روز را سپری ميکند .زيرا روز  ۴آذر )قوس(
از کابل ميبرآيد و غره دی )جدی( جالل آباد را ترک ميگويد .اين  ٢۶روز را که
وقف در منازل راه و در شھر جالل آباد شده بيشتر به تماشا و شکار گذرانيده
است .يکی از شکار ھای او شکار در دشت )ارزنه( است که بايد اول تر موقعيت
جغرافيائی آنرا تعيين کنيم .دشت ارزنه از شکارگاه ھای معروفی بود ،مأخذ
عصر مغلی نشان ميدھد که جالل الدين و پسرش جھانگير در اينجا به شکار
حيوانات پرداخته اند و چون دشت فراخی بود حيوانات را ذريعه لشکريان احاطه
و يا به اصطالح وقت )قمرغه( ميکردند .اين اسم از عھد غزنويان حتی از زمانه
ھای قديم تر به اينطرف در کشور ما معمول است .دشت ارزنه بايد جائی باشد در

نزديکی ھای گندمک و اين مطلب از اشاره اکبرنامه که ميگويد:
" و از سوانح شکار قمرغه دشت ارزنه چون رايات جھانگشای به گندمک رسيد
بسيچ نخجير افگنی شد .بفرمان واال کارپردازان در بخش مورچلھا شدند،(١٢۶)".
بدست ميآيد.
قراريکه بعدتر در جايش خواھيم ديد در تزک جھانگيری ھم ذکری از ين دشت
ارزنه ھست و در يکی از سفرھای خود در چھارم جمادی االول  ،١٠١۶جھانگير
به عزت خان حاکم جالل آباد ھدايت ميدھد تا )شکارگاه دشت ارزنه را قمرغه
نمايند( و در نتيجه قريب به  ٣٠٠جانور شکار ميکند (١٢٧) .جای ديگر که تعيين
محل آن وقت ميخواھد )باغ وفا( است که يکی از يادگارھای ظھيرالدين محمد بابر
است که اصالً آنرا در سال  ٩١۴احداث نمود .طوريکه در رساله )از سروبی تا
اسمار ) ((١٢٨شرح داده ام ،باغ وفا خالف تصور مردم نه در لغمان بلکه در
ھمين سر راه جالل آباد وقوع داشت و معموالً از کابل تا آنجا پنج منزل بود ،به
حساب ذيل) :اول( اوالنگ غرب ده يعقوب) ،دوم( بادام چشمه) ،سوم( باريک
آب) ،چھارم( گندمک و )پنجم( باغ وفا که حاال ھم معمول است .سرای باره يا
نوشھر که امروز بيشتر بنام )نوشھره( شھرت دارد ،از طرف زين خان يکی از
امرای عصر اکبر به مبلغ قريب پنجاه ھزار روپيه ساخته شده بود .شروع کوتل
خيبر به نام )کوتل مارپيچ( ياد شده و قبل از )دکه( محلی بنام )غريب خانه( تذکار
يافته است) .يساول( ھمان است که حاال )باسول( گويند) ،کوه بی دولت( و )کوه
اله بوغان( که در مقابل باسول افتاده بود در اولی بکلی گياه نمی روئيد و در
دومی به اساس تذکر جھانگير پدرش اکبر شکار قمرغه کرده و آھوی سرخه
شکار نموده بود و يک چيز ديگر که طبيعی از بين رفته )فيل سفيد( سنگی است.
قراريکه ديديم سنگ سفيدی در ميان آبھای رودخانه وجود داشت و جھانگير حين
توقف در باسول امر داد تا سنگ مذکور را بشکل فيلی تراش کنند و سنگ سفيد
)فيل سفيد جھانگير بادشاه( شد .نام ھای سرخاب و جگدلک تغيير نکرده ،آب
باريک )باريک آب( شده و ميان اين منزل و خورد کابل محلی يا منزلی بنام
)يورت بادشاه( خواده شده و در عصر اکبر ھم اين نام و اين محل معروف بود.
چکری در متن چاپی تزک جھانگيری به )ج( )جکری( چاپ شده است .خالصه
جھانگير از اتک تا کابل از نوزده ذيحجه تا ھژدھم محرم در حدود يکماه در راه
کرد و در بعضی منازل متوقف شده و شکار نموده تا روز پنجشنبه ھجدھم محرم
 ١٠١۶ھجری قمری سر پل مستان در حاشيه شرقی کابل رسيد .در حاليکه دو
طرفه معبر او اھالی شھر صف کشيده بودند و پول بخش کرده ميرفت ،سر راست
وارد باغ شھر آرأ شد.

باغ شھرآرأ رھايشگاه جھانگير
فرح بخش و سايه بخش
کتيبه ميان دو چنار
باغ شھر آرأ باغی بود که بعضی مأخذ مانند پادشاه نامه احداث آنرا به ظھير
الدين محمد بابر نسبت داده و برخی ديگر مانند تزک جھانگيری بنای آنرا به شھر
بانو بيگم ،دختر ميرزا ابو سعيد ،عمه حقيقی بابر پادشاه مربوط ميدانند .باغ
سفارت شوروی )سابق واقع در کنار سينما پامير ،ن( ،باغ شفاخانه نسوان
)مستورات( قسمتی از اين باغ است که تا امروز باقی مانده است .پيشتر ديديم که
روز پنجشنبه ھجدھم ماه محرم  ١٠١۶جھانگير چطور از پل مستان تا دروازه باغ
از ميان صفوف اھالی شھر کابل گذشته در حاليکه مشت ،مشت روپيه و قران و
ربع روپيه به فقرا و مساکين شھر می افشاند ،داخل باغ شد .ميگويند:
"چون داخل باغ شدم بسيار به صفا و به طراوت بود .باغ شھر آرا را شھر بانو
بيگم دختر ابو سعيد که عمه حقيقی حضرت فردوس مکانی است بنا نھاده اند و
مرتبه بران اضافه شده .در شھر کابل بدان لطافت و خوبی باغی نيست .اقسام ميوه
ھا و انگور ھا دارد و طراوت آن بدرجه ايست که به کفش پای بر صحن آن نھادن
از طبع راست و سليقه درست دور است  ...جوئی در ميان وسط اين باغ جاريست
و تخميننا ً چھار گز عرض آن بوده باشد"...
از ين چند سطر مختصر بخوبی ھويدا ميگردد که باغ شھر آرا زيباترين و
قشنگترين باغ کابل بود .شھادت جھانگير راجع به احداث کننده آن نسبت به پادشاه
نامه مرجح است و بدين قرار اين باغ از زمان بابر به بعد در دوره ھای اوالده او
به تدريج بھتر شده بود .مغل ھا چه در ھند و چه در کابلستان به احداث باغ ھا و
نگھداری آنھا ذوق و سليقه خاصی داشتند و اينکه جھانگير ميگويد) :با کفش بر
صحن باغ پا نھادن از سليقه راست دور است( صفائی خيابانھای باغ و حسن
سليقه خود پادشاه را بخوبی ظاھر ميسازد .قراريکه جھانگير ميگويد در حوالی
 ٣۶سال قبل جوئی به عرض چھار گز از وسط باغ ميگذشت .اين جوی قبل بر
ين در عصر پدر او اکبر ھم وجود داشت و اگر قبل از احداث باغ از زمين ھای
آن نميگذشت ،ميتوان فرض کرد که اقالً در زمان پيدا شدن مفکوره احداث باغ

جوی را بدانجا کشيده اند .بھر حال مقصد اينست که االن اثری از چنين جوی
بزرگ چه در باغ شمس الدين خان و چه در باغ سفارت شوروی ديده نميشود.
شبه ئی نيست که آب اين جوی از تنگی گذرگاه جدا شده و به باغ مذکور ميرسيد.
در عفب شفاخانه ابن سينا جوی آسياب االن ھم موجود است ولی در مقابل قلعه
ھزاره ھای چنداول پس به رودخانه ميريزد .در عصر مغل ھمين آب در امتداد
پای کوه شيردروازه پيشتر آمده و به باغ شھر آرا داخل ميشد .جھانگير باغ شھر
آرا را در سال ھای جوانی ديده و خاطره ھائی از آن پيش خود داشت .در روز
اول ورود به باغ شھر آرا به ترتيب مجلس انس و شراب پرداخت و به غرض
ساعت تيری خود و مقربان دربار به خيز زدن از جوی پھناورمشغول شدند .عده
از ھمراھان او در وسط يا در کنار جوی افتادند  .خودش به جستن موفق شد ولی
قراريکه خود ميگويد به آن چاالکی که به عمر  ٣٠سالگی در زمان حيات پدر
خيز زده بود ،جستن نتوانست .اينک عين گفتار خود او:
" ...بباغ مذکور داخل شدم بسيار به صفا و بطراوت بنظر درآمد .چون روز
پنجشنبه بود به اقربان و نزديکان صحبت شراب داشته بجھت گرمی ھنگامه از
جوی که در ميان وسط اين باغ جاريست و تخميننا ً چھار گز عرض آن بوده باشد
بھمساالن و ھمسنان فرمودم که از اين جوی بجھند و اکثر نتوانستند جست و در
کنار جوی و ميان جوی افتادند من ھم اگر چه جستم اما به آن چستی که در سن
سی سالگی در خدمت والد بزرگوار خود جسته بودم در ين ايام که عمر من به
چھل سالگی رسيده بان قدرت و چاالکی نتوانستم جست  ...تا در کابل بودم بعضی
اوقات به مقربان و نزديکان و گاھی باھل محل در باغ شھر آرا صحبت ميداشتم و
شبھا بعلما و طلبه کابل ميفرمودم که مجلس طنج يغرا و بغرا اندازی ترتيب داده
برقص از عشک قيام و اقدام مينمودند بھر کدام از جماعت يغرائيان خلعت ھا داده
ھزار روپيه مرحمت نمودم که در ميان خود ھا قسمت نمايند و به دوازده کس از
معتمدان درگاه فرمودم که ھر يک ھزار روپيه در ھر روز پنجشنبه تا در شھر
کابل باشم بفقرا و مساکين و ارباب احتياج برسانند و حکم فرمودم که در ميان دو
چناری که بر کنار جوی وسط باغ واقع است که يکی را فرح بخش و ديگری را
سايه بخش نام کرده ام بر پارچه سنگ سفيد که طول آن يک گز و عرض آن سه
ربع گز بوده باشد نصب کردند و نام مرا با صاحبقرانی ترتيب يافته در انجا نقش
کردند و بطرف ديگر نگاشته شد که زکات و اخراجات کابل را با تمام بخشيدم ھر
کس از اوالد و اعقاب ما بخالف اين عمل نمايد بغضب و سخط الھی گرفتار آيد تا
زمان جلوس اين اخراجات معمول و مستمر بود ھر سال مبلغھای کلی بدين علت
از بنده ھای خدا ميگرفتند رفع اين بدعت در زمان سلطنت من شد در ين آمدن
بکابل تخفيف و رفاھيت تمام در احوال رعايا و مردم آنجا واقع شد و نيکان و

رئيسان غزنين و نواحی آن به خلعت ھا و نوازشھا سرفراز گشتند و مطالب و
)(١٢٩
مقاصدی که داشتند با حسن وجوه فيصل پذيرفت".
جھانگير پسر خويش )خسرو( را که بعد ھا به شاه جھان معروف ميشود ھم با
خود بکابل آورده بود ولی در اثر مخالفت ھائيکه با پدر خود جھانگير داشت او را
محبوس و زنجير به پا آورده بودند .در يکی از ايام اقامت خود در کابل که روز
 ١٢ربيع االول سال  ١٠١٠باشد ،حينی که در باغ شھر آرا گردش ميکرد و
صفائی و زيبائی باغ او را تحت تأثير گرفته بود امر داد تا زنجير از پای فرزندش
بيرون کنند تا آزادانه چند قدمی در ين باغ زيبا گردش کند .خودش ميگويد" :
خسرو را طلبيده فرمودم که زنجير از پای او برای سير باغ شھر آرا بردارند و
مھر پدری نگذاشت که او را سير باغ مذکور نفرمايم ".اين خود بھترين دليلی
برای قشنگی فوق العاده باغ است که پادشاه مغلی را به اندازه ئی زير تأثير آورد
که نخواست پسرش چند قدمی آزادانه در ان نبردارد .جھانگير زردآلوی باغ شھر
آرا را بسيار تعريف ميکند و ميگويد در باغ شھر آرا درختيست که آنرا ميرزا
حکيم عموی من نشانده بود و به ميرزائی مشھور است .زردآلوی اين درخت
نسبتی به ديگر زردآلوھا ندارد.

ھفت باغ
جھانگير در ھمان روز اول ورود خود بکابل از ھفت باغ معروف شھر ديدن
کرد .در اين باغھا پياده گردش نمود .ميگويد" :در ھمين روز ھفت باغ از باغات
مقرر کابل است پياده گردش نموده تا حال بخاطر نميرسد که اين قدر راه پياده
رفته باشم .اول باغ شھر آرا سير کرده بعد از ان بباغ مھتاب و باغی که مادر
کالن پدر من بگه بيگم تعمير کرده رسيدم و از آنجا به اورته باغی که مريم مکانی
که مادر کالن حقيقی من باشند ساخته گذر کردم و باغ صورت خانه يک چنار
کالن دارد که مثل آن چنار در ديگر باغات کابل نيست و چھار باغ را که
)(١٣٠
بزرگترين باغات بلده مذکور است ديده بجای مقرر مراجعت نمودم".

باغ جھان آرا

جھانگير در روزھای که در کابل توقف داشت به احداث باغ جديدی اقدام کرد و
بنام خود آنرا جھان آرا نام نھاد .جھان آرا متصل شھر آرا احداث شد و رودخانه
کابل در وسط آن ميگذشت .جھانگير ميگويد" :در حوالی اين باغ )يعنی باغ شھر
آرا ( زمينی اليق بنظر درآمد از مالکان آن زمين را خريداری نموده فرمودم آبی
که از طرف گذرگاه می آيد در وسط اين زمين گرفته باغی ترتيب دھند که به آن
خوبی و لطافت در معموره عالم نبوده باشد و نام آن جھان آرا نھادم (١٣١)".اين باغ
جھان آرا که در سال  ١٠١۶از طرف جھانگير در کابل متصل باغ شھر آرا
احداث شد قسمتی از زمين ھای باغ علم گنج قديم )مکتب نجات حاليه و ماشين
خانه )فابريکه حربی(( و اراضی شفاخانه ابن سينا و زمين ھای متصل آنرا در بر
ميگرفت .رودخانه کابل از ميان شھر آرا و جھان آرا ميگذشت و ھر دو باغ به
)(١٣٢
)شاه الالن( مشھور بود.

علما و طلبه کابل
مجلس طنج يغرا بغرا
پيشتر در متن تزک جھانگيری ديديم که جھانگير در مدتی که در کابل توقف
داشت ،بعضی شبھا در باغ شھر آرا طالب ھای کابل را خواسته و محفل يغرا
بغرا تشکيل ميداد .ميگويند از خوراک ھای مروج اين محفل آش بود .مقصد از
يغرا بغرا اندازی تشکيل اتن وجد انگيزی بود که طالب ھا بين خود تشکيل
ميدادند.

تختگاه جھانگير
قبالً در ھمين کتاب عنوان )تختگاه بابر( را در حاشيه در قطار عناوين گرفته و
ھم متن کتيبه اين تختگاه را داديم .اين تختگاه سنگی قراريکه ھمه ميدانيم )در
دامن کوه جنوب رو به کابل( در پوزه مقابل قلعه ھزاره ھای چنداول باالی معبر
عقب شفاخانه ابن سينا قرار داشت .ھمچنان اين مطلب را ھم ياد آوری نموديم که
نورالدين محمد جھانگير پسر جالل الدين اکبر عين کار ھای جد خود بابر را در
ين نقطه تعقيب نموده تختی و حوضی در برابر تختگاه و حوض بابر ساخت.

جھانگير در تزک خويش ميگويد" :من ھم فرمودم که تختی ديگر در برابر اين
صفه تراشيده حوضچه بھمان دستور بر کنار ان کنديدند و نام مرا با نام
صاحبفرانی برانجا نقش کردند .در روزی که من بر آن تخت نشستم ھر دو
حوضچه را فرمودم که از شراب پر سازند و به بنده ھا که در آنجا حاضر بودند
دادند .شاعری از شعرای غزنين در آمدن من به کابل اين تاريخ يافته بود .پادشاه
بالد ھفت اقليم او را بخلعت و انعام نوازش نموده فرمودم که بر ديوار متصل بر
)(١٣٣
تخت مذکور اين تاريخ را ثبت نمايند".
به اين ترتيب اگر خوانندگان گرامی مطالب قبلی اين کتاب را با سطوری که اينجا
نوشته شده مقايسه بفرمايند ،ملتفت خواھند شد که در فاصله  ١٠٢سال دو تختگاه
سنگی و دو حوضچه و دو کتيبه در دامنه شمال غربی کوه شير دروازه بر پوزه
قلعه ھزار ھا يکی در  ٩١۴به امر ظھير الدين محمد بابر و ديگری در مقابل آن
در  ١٠١۶به امر نور الدين محمد جھانگير ساخته شد.

سير خيابان کابل
اسپ دوانی در خيابان بی بی مھرو
اولنگ يورت چاالک
رنگ يا آھوی کوھی چکری
جھانگير در سال  ١٠١۶در ايامی که در کابل توقف داشت ،خيابان کابل و بی بی
ماھرو را سير و تماشا نمود و چون درختان آنجا ھا را حسن نامی بريده بود به
حکام امر داد تا نھال ھای ديگر بنشانند .اولنگ يورت چاالک را ھم تماشا کرد.
يورت چاالک به شرحی که در صفحه  ۶٧نگاشتم از خواجه رواش بطرف ده
کپک و باغ باال شامل شيرپور و چمن وزير آباد و شھر نو و ارگ بود .جھانگير
در باب اين اولنگ ميگويد )عجب جای به صفائی بنظر در آمد( سپس از چکری
و رئيس چکری و رنگ يا آھوی کوھی چکری صحبت ميکند و ميگويد رئيس
اينجا رنگی به تير زده آورد که شباھت زياد به بز کوھی داشت به اين تفاوت که
شاخ رنگ خمدار است و شاخ بز کوھی راست مارپيچ .ميگويد تا اين وقت رنگ
را نديدھبود .اصل متن تزک جھانگيری در ين مورد قرار آتی است:

" ...سير خيابان کابل و بی بی ماھرو نموده به حکام آنجا فرمودم که بجای
درختانی که حسن بيگ روسياه بريده بود نھال ھا نشاندند و اولنگ يورت چاالک
را نيز سير کرده عجب جای به صفائی بنظر درآمد .رئيس چکری يک رنگی به
تير زده آورد تا اين وقت رنگ را نديده بودم به بز کوھی می نمايد تفاوت بز ھمين
)(١٣۴
بر شاخ است شاخ رنگ خمدار است و شاخ بز راست مارپيچ است"...
معلوم نميشود که مقصد از )خيابان کابل( در اينجا چيست؟ از کلمه )حکام آنجا(
معلوم ميشود که مانند بی بی ماھرو خارج شھر جائی بوده و حاکمی داشته است.
در صفحه  ۵۴تزک بار ديگر خيابان ذکر شده و چنين آمده:
"در خيابان فرمودم اسپان خاصه دونده حاضر کردند شھزاده ھا و امرأ دوانيدند
يک اسپ کرنک عربی که عادل خان والی دکن به جھت من فرستاده بود از ھمه
اسپان بھتر دويد".
از اين تذکر واضح معلوم ميشود که خيابان محل وسيع خارج شھر بود.
واقعات يا تزک بابری:
"به تقريب احوال کابل واقعات حضرت فردوس مکانی بنظر ميگذشت تمام بخط
مبارک ايشان بود مگر چھار جز آن را که بخط خود نوشتم و در آخر اجزای
مذکور ھم عبارتی به ترکی بقلم آوردم تا ظاھر شود که اين چھار جز بخط من
است با وجود آنکه در ھندوستان کالن شده ام در گفتن و نوشتن بترکی عادی
)(١٣۵
نيستم"..
از اين عبارت برميآيد که جھانگير در ايام توقف در کابل کتاب تزک بابری را که
حاوی مطالب خوبی راجع به کابل بود ،مطالعه ميکرد .آنچه مھمتر است اين است
که نسخه ئی در دست داشت که بقلم و خط خود ظھيرالدين محمد بابر نوشته شده
بود .معلوم نميشود که اين نسخه را از کابل بدست آورده بود يا اينکه از ھندوستان
آورده و جزء ميراث خاندانی به وی رسيده بود .بھر حال نسخه قلمی تزک بابری
بخط بابر که چھار جزو آن کمبود بود در سال  ١٠١۶در کابل در دست جھانگير
بود و قراريکه خود ميگويد چھار جزو کمبود را به عبارت ترکی بقلم خود نوشت.

جھانگير و رقيه بيگم دختر ھندال در مزار بابر
روز جمعه بيست و ششم محرم  ١٠١۶جھانگير به آرامگاه جد خويش ظھيرالدين
محمد بابر آمده نان و حلوا و طعام فراوان خيرات کرد .رقيه سلطان بيگم دختر
ميرزا ھندال زن جالل الدين اکبر را که جھانگير را مثل فرزند خود کالن کرده
بود ھم با خويش گرفت تا مزار پدر و جد خويش را زيارت کند .در تزک خود
چنين مينويسد:
"روز جمعه بيست و ششم سعادت زيارت حضرت فردوس مکانی دريافتم زر و
طعام و نان و حلوای بسيار بر روح گذشتگان فرمودم که بفقرا تقسيم نمودند .رقيه
سلطان دختر ميرزا ھندال تا حال زيارت پدر خود نکرده بودند در ين روز به ان
شرف رسيدند".

خيابان کابل و اسپ دوانی
راجع به خيابان کابل دو صفحه پيش ھم تذکری دادم .اين خيابان چنانچه حال ھم
محلی به اين نام موجود است در داخل شھر نبوده بلکه اقالً مانند بی بی مھرو در
مضافات قريب شھر وقوع داشت .احتمال دارد که ھمين محل موجوده که حال به
خيابان معروف است از خيابان عصر جھانگيری نمايندگی کند .بھر حال از
توضيحاتی که گذشت دو چيز معلوم ميشود ،يکی اينکه مانند بی بی مھرو حاکم
عليحده داشته يعنی جزء نفس شھر کابل نبوده و ديگر اينکه محل وسيعی بوده که
در آن مسابقه ھای اسپ دوانی بعمل می آمد .چنانچه به امر جھانگير روز پنجشنبه
سوم صفر سال  ١٠١۶شھزاده ھا و امرأ با اسپان خاصه خود در خيابان برای
اسپ دوانی حاضر شدند .و اسپ عربی که عادل خان والی دکن برای جھانگير
فرستاده بود ،از ھمه اسپ ھا بھتر دويد.

ھزاره ھا و تقديم تحايف

در روزھائيکه جھانگير در کابل ميبود ،ھزاره ھا مانند ساير اقوام و قبايل بکابل
آمده و تحفه ھا می آوردند .در تزک جھانگيری از آمدن پسر ميرزا سنجر ھزاره
و پسر ميرزا ماشی که کالن تران و سرداران ھزاره بودند ،ياد شده است .ھکذا
مطلبی مربوط به ھزاره ھای ميرداود خوانده ميشود .ايشان اسپ ھا و تحفه آوردند
و رنگ يعنی آھوی کوھی که به تير زده بودند ،آورده و به حضور جھانگير تقديم
داشتند .جھانگير در تزک خود ميگويد که به )کالنی اين رنگ جای ديگر ديده
نشده بود و دوازده ازيکه مارخور کالن بزرگ تر بود) .اين قسمت عبارت خوب
روشن نيست و در چاپ ھم اشتباه بعمل آمده است و )مارخور( بارخور شده است.
اصالً آھوی کوھی را که ھزاره ھا آورده بودند با آھوی مارخور که آنھم يکنوع
قوچ کوھی است و در کوه ھای نورستان بسيار تر است مقايسه کرده اند ولی
عبارت خوب افاده نميکند که بواقع آھوی مذکور دوازده مرتبه از قوچ ماخور
بزرگتر بود يا مطلب طور ديگر بوده است(.

جھانگير در باالحصار
تماشای عمارات
نبودن جای قابل نشيمن
امر ويرانی عمارات
ديوانخانه پادشاھانه
به ترتيبی که در صفحه ھای قبل شرح داديم ،جھانگير عندالورود به کابل
)پنجشنبه ھجدھم محرم( سر راست به باغ شھرآرا رفت و تا ايام اخير اقامت خود
در شھر کابل در آن باغ رھايش داشت و وقت بوقت از باغ ھای کابل ديدن
ميکرد .در روز ھای اخير اقامت خود سری به باالحصار کابل ھم زد و از
عمارات آن مفصل ديدن نمود .در تزک جھانگير شرح رفتن او به باالحصار کابل
و تماشای عمارات بسيار مختصر داده شده و چنين مرقوم است:
"روز پنجشنبه بيست و دوم بباالحصار رفته تماشای عمارات آنجا نمودم جائيکه

قابل نشيمن باشد نبود فرمودم که اين عمارات را ويران کنند و محل و ديوان خانه
بادشاھانه ترتيب دھند".
از ين سه سطر مختصر برمی آيد که در سال  ١٠١۶عمارات زيادی در
باالحصار وجود داشت ولی به سايقه جھانگير ھيچ کدام قابل نشيمن شاھی نبود لذا
به ويرانی آنھا و تعمير )محل ديوان خانه بادشاھانه( امر ميدھد.
معلوم نميشود که اوامر جھانگير راجع به ويرانی عمارات باالحصار و تعمير
مجدد ديوانخانه تا کدام حد عملی شده است .قراريکه ھمه ميدانيم ھمين پادشاه در
حدود  ١٩سال بعد در  ١٠٢۵ھجری قمری بار ديگر به عزم شکار برای چند
روز مختصر بکابل می آيد ولی قراريکه در موقعش خواھيم ديد باز در ھمان باغ
شھر آرا رھايش ميکند و از باالحصار و تعمير ديوانخانه پادشاھانه که امر داده
بود ،خبری شنيده نميشود.

يک خبر عجيب
جسدی در يکی از مغاره ھای باميان
خواجه ياقوت
مأخذ عصر مغلی بخصوص اقبالنامه جھانگيری و تزک جھانگيری خبر عجيبی
ميدھند که در زمان اقامت جھانگير در کابل اطالعی مبنی بر وجود جسدی در
يکی از مغاره ھای باميان بوی رسيد و شاه برای مطالعه موضوع و اخذ اطالع
يکی از معتمدان خود را فرستاد .چون متن در مأخذ فوق در ين مورد از لحاظ
پاره معلومات راجع به مغاره کمی فرق دارد ،اينک به نقل ھر دو متن مبادرت
ميکنيم:
اقبالنامه گويد ..." :بعرض رسيد که در ضحاک و باميان که سرحد کابل است
کوھی واقع شده دران کوه سمچی ساخته اند و مدفن خواجه تابوت نام عزيزيست و
مدت ھفتصد ،ھشتصد سال او تاريخ فوت او نشان ميدھند و اعضايش از ھم ريخته
مردم رفته او را می بينند و زيارت ميکنند و زخمی است بر گردنش که چون پنبه
را از فراز زخم برگيرند خون ترشح نمايد تا ھمان پنبه را باالی زخم ننھند خون
نمی ايستد چون اين حرف غرابت تمام داشت براقم اقبالنامه حکم اشرف شد که

خود بدآنجا رفته به تعمق نظر مالحظه نمايد و در تفحص و تجسس نھايت تأکيد
بکار برده حقيقت را آمده بعرض ھمايون رساند و بجھت ديدن زخم جراحی نيز
ھمراه کردند کمترين شش منزل طی مسافت نموده به مقصد پيوست و شب در
موضع باميان که جمعی از سادات سبزوار در آنجا توطن گزيده اند گذرانيد روز
ديگر به ديدن خواجه تابوت رفت .در دامن آن کوه ايوانی نمودار شد مقدار دو
ذرع و نيم از زمين بلندتر يکی را بر فراز آن برآوردم تا دست ديگران گرفته باال
کشد و خود نيز برآمدم درون داالن سه ذرع در طول و يکنيم ذرع در عرض
محسوس گشت و درون آن داالن دری ديگر و درون آن در خانه مربع چھار ذرع
در چھار ذرع صحن و سقف و ديوار ھا گچ کرده در غايت سفيدی و در ميان
خانه قبری کنده و دری يک لخت برای نھاده و چون پرده ان در برداشته شد
تابوتی بنظر درآمد .بعد از آنکه تخته از باالی تابوت برگرفتند ميت را ديدند که به
آئين اسالم رو به قبله خوابيده است و دست چپ را بجھت ستر عورت دراز کرده
و مقدار نيم ذرع کرباس ھم باالی ستر مانده ،از اعضايش آنچه بر زمين پيوسته
است بوسيده و از ھم رخته و آنچه از زمين جداست درست مانده خاک تصرف
نکرده ،موی سر و ابرو و مژه تمام ريخته بينی درست ،و چشمھا برھم و از ميان
لبھا دو دندان نمايان يکی از باالی ديگری از پايان و گوشتی که بر زمين پيوسته
است لختی از خاک خورده است و اينکه بزخم مشتبه شده زخم و پنبه زخم غلط
بوده انگشت ناخنھای دست و پا درست ،پوست خشکی بر استخوان کشيده و خط
پرکاری در ميان کمر بنوعی که انگشت وسطی در ميان آن درست بنشيند .معلوم
نشد که سبب اين چيست؟ ايام وفات يا شھادت معلوم نشد بغير از ان که بعد از
تفحص و تحقيق پيری را از دھی آوردند خالی از معقوليت و شعور نبود احوال
خواجه تابوت از و پرسيدم گفت که از پدر و جد خود شنيده ام که در جنگ چنگيز
)(١٣۶
خان و سلطان جالل الدين منکبرنی اين مرد شھيد شده العلم عندﷲ".
تزک جھانگيری ميگويد" :در کابل بمن )خبر( رسيد که در زمان سلطان محمود
غزنوی بحوالی ضحاک و باميان شخصی خواجه ياقوت نام وفات يافته در غاری
مدفون است ،جسد او تا حال از يکديگر نپاشيده غريب بود يکی از واقعه نويسان
معتمد خود را با جراحی فرستادم که به غار مذکور رفته احوال را چنانچه باشد
مالحظه کرده خبر مشخص بياورند ،آمده بعرض رسانيد که نصف بدن او که به
زمين متصل است اکثر از يکديگر فروريخته و نصفی ديگر که بزمين نرسيده
بحال خود است .ناخن دست و پا و موی سر نه ريخته از تاريخيکه بر در آن غار
نقش کرده اند چنين ظاھر ميشود که وفات او بيشتر از زمان سلطان محمود بوده
)(١٣٧
است کسی اين سخن را بواقعی نميداند".
حاال که متن دو مأخذ از نظر گذشت چه قضاوتی ميتوان کرد؟ چه شبھه ئی نيست

که از اين دو متن ،اولی يعنی اقبالنامه جھانگيری مھمتر است زيرا قراريکه ديديم
مولف اين اثر مرد معتمدی بود که جھانگير با جراحی به باميان برای تحقيق
اعزام نمود .شبھه ئی نيست که معتمد خان بخشی مولف اقبالنامه به باميان رفته و
قراريکه خود ميگويد در ميان سادات سبزواری که از مدتی در آنجا ساکن شده
بودند شبی ھم گذرانيده است .قراريکه مردم ميگويند مير سيد علی موسوم به يخ
سوز و برادرش سيد مھدی که آرامگاه ھای ايشان در نفس باميان موجود است ،ھم
از جمله ساداتی بودند که اصالً از سبزوار بدين جا آمده بودند .بھر حال کوھی که
اين ايوان و قبر در آنجا بوده تصريح نشده است .در باميان سموچ ھای زياد
موجود بوده و ھست که متعلق به دوره بودائی است و ھيچ کدام ايوان و دخمه
قبری نبوده .نميدانم بکدام اساس تزک جھانگيری از نقش تاريخی بر در غار
صحبت ميکند در حاليکه صاحب اقبالنامه که خود محل را به چشم ديده ،چيزی در
ين باب اصالً نميگويد .بگمان غالب آنچه پير مرد باميانی به معتمد بخشی در ين
موضوع گفته خالی از حقيقت نباشد زيرا پير مرد مذکور در حوالی  ٣۶٠سال قبل
به روايت پدر و جد خود جسد مذکور را مربوط به کدام شھيدی ميدانست که در
جنگ جالل الدين اکبر منکبرنی مدافع رشيد ضحاک و باميان و چنگيز به شھادت
رسيده است.
تزک جھانگيری در ين قسمت ھم با اقبالنامه اختالف نظر دارد و وفات مرد
مذکور را به زمان سلطان محمود غزنوی ميرساند ،بدون اينکه کدام سندی ارائه
بتواند.

شکار قمرغه در کوه قرق
آھوی سرخه
شکار قمرغه شکاريست که در نتيجه قبل کردن حيوانات عملی ميشود .در دوره
مغل شکار قمرغه در کابلستان بسيار معمول بود و قراريکه قبل برين در شرح
گزارشات دوره جالل الدين اکبر راجع به شکار قمرغه در دشت ارزنه مشرقی
متذکر شديم ،اين نوع شکار قرن ھا پيش در عصر غزنويان متداول بود و حتما ً
در دوره ھای پيشين ھم رواج داشت.
جھانگير که مرد عياش و خوش گذران و به شکار شوق زياد داشت ،در ين مدت
 ٨۵روزی که در کابل متوقف بود موقع برای چنين شکار بزرگ نيافته بود .در

روز ھائيکه بايد تصميم مراجعت به ھند را بگيرد ،بفکر انجام اين آرزو افتاد و
چون مجال رفتن نقاط دور دست در بين نبود ،بفکر شکار در کوهھای قرق افتاد
که يکی از شکارگاه ھای معروف وقت بود .تزک فاصله اين کوه را از کابل ھفت
کروه مينويسد و چون عجله در کار بود ،سپاھيان و مردم به تعجيل به قبل کردن
جانوران برآمدند .جھانگير اينجا از يکنوع آھوئی بنام )آھوی سرخه( صحبت
ميکند و ميگويد " :قريب صد آھو به قمرغه در آمده بود و نصف آن شکار شده
باشد .بغايت شکار گرمی دست بھم داد و پنجھزار روپيه به انعام رعايا که در
شکار قمرغه حاضر گشته بودند مرحمت نمود".

بزم نشاط جھانگير در تختگاه بابر
عنوان "تختگاه بابر" قبالً در اين کتاب گرفته شده و شرح مربوط در صفحه ھای
بعدی آمده و اين مطلب ھم ذکر شده است که نورالدين محمد جھانگير ھم در ھمين
جا در مقابل تخت بابر تختی و در مقابل کتيبه او کتيبه ئی در سنگ نقر کرد.
اين تختگاه ھای سنگی بابر و جھانگير تحت تپه خزينه ،فراز عمارت موجوده
شفاخانه ابن سينا وجود داشت .جھانگير روز قبل از حرکت خود از کابل به قصد
ھند به اين تختگاه آمد و مجلس شراب ترتيب داد و حوضچه ئی را که قريب دو
من ھدوستان شراب ميگرفت پر کرد و مجلس باده نوشی و بزم نشاط تشکيل
نمود .ماجرای اين روز را مختصراً چنين مينگارد:
"روز پنجشنبه به تختگاه حضرت فردوس مکانی رفتم چون فردای آن از کابل
ميبرآمدم امروز را چون عرفه عيد دانسته در ان سرزمين فرمودم که مجلس
شراب سازند به مجموع مقربان و بنده ھائی که در مجلس حاضر بودند پيالھا داده
)(١٣٨
شد بان خوشحالی و شگفتگی کم روزی شده باشد".

ختم دوره اول اقامت جھانگير در کابل
جمعه ھفتم ربيع االول ١٠١۶
نورالدين جھانگير در مسافرت اول خود بکابل که اينجا مصروف شرح واقعات آن

ھستيم طوريکه ديده شد پنجشنبه  ١٨محرم  ١٠١۶وارد کابل شد و روز جمعه
ھفتم ربيع االخر سال مذکور بعد از تقريبا ً  ٨۵روز از کابل به قصد ھند برآمد.
جھانگير روز جمعه ھفتم ربيع االخر به سواری فيل از رھايشگاه خويش يعنی باغ
شھر آرا برآمد .منزل اول او بسيار دور نبود ،ميخواست به جلگه )سفيد سنگ( که
حاال به سياه سنگ شھرت دارد ،مواصلت کنند .سياه سنگ امروز داخل آبادی
ھای شھر است ٣۶٠ ،سال قبل از بعضی نقاط شھر مثالً باغ شھر آرا آنھم برای
سفر شاھی که به سواری فيل حرکت ميکرد ،منزلی محسوب ميشد .عالوه برين
در مسير شاه اھالی شھر مانند وقت ورود او صف کشيده بودند و فيل ھم آھسته
حرکت ميکرد .جھانگير در روز اول حرکت خود از کابل فقط از باغ شھر آرا تا
جلگه سفيد سنگ )سياه سنگ( طی طريق کرد در اين روز از باالی فيل مشت
مشت )زردوب( و )چرن( به مردم پخش ميکرد .قراريکه از روی تزک وی
معلوم ميشود زردوب نصف روپيه و چرن ربع روپيه بوده که به اصطالح امروز
ميتوان يکی را قران و ديگری را شانزده پولی خواند.
جھانگير قبل از ينکه از بگرامی حرکت کند ،اداره شھر را تا آمدن شاه بيگ خان
به يکی از امرای خويش موسوم به تاش بيگ خان سپرد.

شکار  ١١٢آھو ،بزرگترين رنگ
مخالفت ھای خسرو با پدرش جھانگير
سرخاب ،باغ وفا و نمله ،ارسالن بی حاکم کامرد
عزت خان حاکم جالل آباد
شکارگاه دشت ارزنه
جھانگير بعد از چھار روز بتاريخ سه شنبه  ١١ربيع االخر از سفيد سنگ بطرف
بگرامی حرکت نموده و بتاريخ سه شنبه  ١٨ربيع االخر از منزل بتخاک پيشتر
رفت .در دونيم کروھی بتخاک از چشمه ئی که باالی آن چھار چنار بزرگ بود،
بسيار تعريف ميکند و اينجا را جای پر کيف و قابل تعمير عمارتی ميخواند و از
بس مورد پسندش واقع ميشود توقف ميکند و باز به شکار قمرغه می پردازد.
چون تذکار بعضی از جزئيات شکار برای شکاری ھا خالی از دلچسپی نيست،
اينک به متن تزک جھانگيری مراجعه کرده ،حرکت شاه را از کابل با آنچه راجع
به شکار قمرغه اينجا نوشته است ،نقل ميکنيم:

"روز جمعه ھفتم بعد از گذشتن يک پھره به مبارکی و خورمی از شھر برآمده
جلگه سفيد سنگ محل نزول گشت از باغ شھر آرا تا جلگه مذکور ھر دو دست را
از قسم زردوب و چرن که نصف و ربع روپيه بوده باشد بر فقرا و مساکين پاشيدم
در ين روز وقتيکه به نيت برامدن از کابل بر فيل سوار ميشدم خبر صحت امير
االمرا و شا بيگ خان رسيد خبر تندرستی اين دو بنده عمده را بر خود فال مبارک
دانستم روز سه شنبه يازدھم از جلگه سفيد سنگ يک گروه کوچ نموده بگرامی
منزل شد تاش بيگ خان را در کابل گذاشتم که تا آمدن شاه بيگ خان بواجبی از
شھر و نواحی خبر دار باشند .روز سه شنبه ھژدھم از منزل بتخاک دونيم کروه
براه دوآبه طی نموده بر چشمه ئی که بر کنار آن چھار چنار ست نزول واقع شد
ھيچ کس تا غايت در صدد ترتيب اين سرمنزل نشده از حالت و قابليت آن غافل
افتاده اند بسيار به کيفيت جائيست و قابل آنست که در و عمارتی و جائی بسازند
در ھمين منزل شکار قمرغه ديگر واقع شد .تخميننا ً يک صد و دوازده آھو وغيره
شکار شده باشد بيست و چھار آھوی سرخه و شانزده بز کوھی تا حال من آھوی
رنگ را نديده بودم الحق عجيب جانور خوش شکل است اگر چه آھوی سياه
ھندوستان بسيار خوش بست به نظر در می آيد غالبا ً اين آھوی را بست و ترکيب
و نمودی ديگرست فرمودم که قوچ و رنگی را وزن کردند قوچ يک من و سی و
سه سير برآمد و رنگ دو من و ده سير رنگی باين کالنی چنان می دويد که ده
دوازده سگ دونده تيز تگ بعد از آنکه مانده شده بودند او را به صد ھزار محنت
گرفتند از گوشت گوسفند و بز بربری گذشته کوشتی به لذت آھوی رنگ نمی
)(١٣٩
باشد .در ھمين موضع شکار کلنگ نيز شد".
جھانگير از پسر خود خسرو که بعد ھا به نام شاه جھان شھرت پيدا ميکند دل
خوشی نداشت و اين پسر ھم با پدر خود مخالفت ھای زياد داشت و چندين مرتبه
طغيان کرده بود و او را محبوس با خويش بکابل آورده بود .خسرو چه در کابل و
چه در راه بفکر توطئه ھائی افتاده ميخواست در شکارگاه بر پدرش حمله کند .در
طی شکار قمرغه فوق الذکر در حوالی بتخاک و چشمه که ذکر شد با موافقت
بعضی از بزرگان نقشه ئی طرح کرده بود که از طرف برادرش خرم در سرخاب
افشا شد ولی جھانگير به علت اينکه در سفر است از سزا دادن دسته جمعی
صرف نظر کرد.
سپس جھانگير بطرف باغ وفا رفت بتاريخ  ٢۴ربيع االخر ميان باغ وفا و نمله به
شکار ديگری پرداخت که در طی آن قريب چھل آھوی سرخه شکار کرد و يوزی
در اين شکارگاه بدست افتاد که بقرار گفتار لغمانی ھا و افغان ھای باشنده آنجا در
مرور صدوبيست سال کسی يوز را در ين نقاط نديده و نامش را نشنيده بود.

قراريکه خوانندگان مسبوقند )باغ وفا( باغی بود که در سال  ٩١۴ظھيرالدين
محمد بابر آنرا در جنوب قلعه آدينه پور طرح نمود (١۴٠).باغ وفا سر راه قديم
کاروان رو شرقی بعد از باريک آب و گندمک می آمد .شکار دوم جھانگير در
منطقه ئی بين )باغ وفا( و )نمله( واقع شد .از ين معلوم ميشود که باغ وفا بعد از
گندمک و قبل از نمله در کدام جائی وقوع داشت .با وجوديکه راه قديم حتی راه
سابقه موتر رو بين کابل و جالل آباد متروک شده ،روز سه شنبه  ٩برج دلو
 ١٣٣۵بعد از سروبی از راه قديم عازم جالل آباد شدم .جگدک ،کاللی ،گندمک،
ھاشم خيل ،نمله ،فتح آباد ،جالل آباد منازلی است که از آن موتر عبور ميکند و به
اساس معلومات فوق بايد موقعيت باغ وفا را بعد از گندمک مابين گندمک و نمله
تعيين نمود .خالصه جھانگير دوم ماه جمادی االول  ١٠١۶ھجری قمری در باغ
وفا توقف داشت و بتاريخ  ۴ماه مذکور به عزت خان حاکم ھدايت داد تا در
شکارگاه دشت ارزنه شکار قمرغه ترتيب دھد.
دشت ارزنه به گمان غالب ھمين دشتی است که بعد از فتح آباد رخ بطرف جالل
آباد منبسط است و بنام دشت فتح آباد ياد ميشود .اين دشت ارزنه که چندين جا حين
عبور جالل الدين اکبر از آن ياد شده و مربوط به شکار ھای جھانگير قبل بر ين
ھم از ان تذکراتی داده ايم ،يکی از شکارگاه ھای معروف بود و اين شھرت او تا
زمان امير حبيب ﷲ خان شھيد ھم باقی مانده بود ،زيرا امير موصوف در زمستان
ھا که جالل آباد ميرفت ،وقت بوقت در دشت فتح آباد و دامنه ھای اطراف آن به
شکار ميپرداخت.
جھانگير ميگويد:
"چھارم ماه حکم شد که عزت خان حاکم جالل آباد شکارگاه دشت ارزنه را
قمرغه نمايد قريب به سه صد جانور شکار کرده شد سی و پنج قوچ و قوشقی
بيست و پنج ،دار علی نود و بو علی پنجاه و پنج سفيده نود و پنج .چون ميان روز
بود که به شکارگاه رسيديم و ھوا فی الجمله گرمی داشت سگان تازی خوب ضايع
شدند".
جھانگير بعد از عبور از دکه و خيبر در محلی موسوم به بابا حسن ابدال مختصر
توقفی کرد و به بعضی مقرری ھای امرای خويش متوجه شد و ضمننا ً شاه بيگ
خان را که امرای قديم عصر پدرش بود و در نگھداری قلعه قندھار عليه افواج
ايرانی بذل ھمت نموده بود ،خنجر مرصع و فيل مست و اسپ خاصه داده به لقب
خان دورانی و صاحب صوبگی کابل خواند و به اصطالح تزک" :تمام سرکار

کابل و تيره و بنگش و واليت سواد و بجور" را به وی واگذار شد .سپس راه خود
را بطرف الھور پيش گرفت که بدان کاری نادريم.

شاه بيگ خان ،خان دوران
صوبه دار کابل
در جمادی االول سال  ١٠١۶حينی که جھانگير از جالل آباد و دکه رھسپار
اباسين ميشد به شاه بيگ خان لقب خان دورانی داده صوبه دار کابل مقرر کرد.
مشاوراليه تا حوالی سال  ١٢سلطنت جھانگير که مصادف به سال  ١٠٢۶ھجری
قمری ميباشد به اين صفت باقی ماند .در کابل ميبود و از اينجا نقاط دور دستی
مانند سوات ،بنير ،تيرا ،بنگش و باجور را ھم اداره ميکرد.

حمله احداد برکابل
معزالملک بخشی
محاصره باالحصار
در طی ماه صفر سال  ١٠٢٠ھجری قمری واقعه بميان می آيد که ذکر آن برای
تاريخچه باالحصار و شھر کابل خالی از دلچسپی نيست .اين واقعه عبارت از
جنبش و حمله شخصی معروف به احداد که با جمعی از اھالی سمت شمالی يکجا
شده و بر کابل حمله آورد .ماخذی مانند اقبالنامه جھانگيری و تزک جھانگيری
تاريخ اين واقعه را دوشنبه دوم ماه صفر  ١٠٢٠ھجری قمری قيد کرده اند و به
شھادت اين مأخذ در ين موقع خان دوران صوبه دار کابل در شھر نبود .تزک
ميگويد که خان دوران در ين وقت در )بيرونی ھا( بود ،يعنی بيرون شھر از
روی اقبالنامه معلوم ميشود که صوبه دار سالخورده کابل در ين وقت به سمت
بنگش و نيکنھار )ننگرھار( رفته بود .از روی نامه ئی که شاه عباس صفوی
بدست ايلچی خود کمال الدين يادگار علی سلطان به جھانگير فرستاده چنين معلوم
ميشود که اصالً اھالی بنگش و نيکنھار يعنی باشندگان قسمتی از واليت جنوبی و
مشرقی عليه صوبه دار مغلی جنبش نموده و در فرصتيکه خان دوران شاه بيگ

خان برای آرام ساختن آنھا بدان سمت رفته بود و حراست کابل به معزالملک
بخشی سپرده شده و با قوه معدودی در باالحصار بود ،فرصت يافته با سوار و
پياده بی خبر بر شھر حمله آورد .از روی اين دو متن مغلی واضح فھميده نميشود
که احداد مذکور اصالً از قبايلی ھای جنوبی بود يا از مردمان شمالی ،زيرا از
تزک جھانگيری چنين معلوم ميشود که وی از سمت شمالی بوده باشد و از فحوای
اقبالنامه جھانگيری چنين بر می آيد که احداد با عده از قبايلی ھای عالقه بنگش به
کابل حمله می آورد ولی قراريکه از حوادث بعدی استنباط ميشود احداد با قبايلی
ھای سمت جنوب حتی عالقه بنگش و تيراه ارتباط داشت.
خالصه کالم اين است که معزالملک شھر را کوچه بند کرده به مدافعه برآمد ولی
احداد و ھمدستان او چند توپی ھم بدست آورده و داخل کوچه ھا شدند .در ين وقت
جنگ در ميان کوچه ھای شھر شروع شد و اھالی شھر برای دفاع خود از پشت
بام ھا و سرای ھا به فير تفنگ شروع کردند و در نتيجه يکی از سران ھمدستان
احداد که )بارکی( نام داشت بقتل رسيد .چون يورش حمله آوران متوجه باالحصار
شد ،معزالملک خود را به اندرون حصار انداخت و قلعه بند ساخت .در اين
فرصت اھالی اطراف کابل بنای مداخله به شھر را گذاشتند و احداد و ھمراھان او
که قريب  ٨٠نفر کشته داده بودند ،از عقب ديوار ھای قلعه باالحصار عقب
نشستند .ميگويند در ين فرصت يکنفر نادعلی نام ميدانی که در عالقه لوگر بود
خود را بکابل رسانيد و عقب احداد و ھمدستان او برآمد ولی ايشان را تعقيب
نتوانسته برگشت .بعضی مأخذ تبديلی خان دوران را از صوبه داری کابل به پيری
و نقاھت نسبت ميدھند و برخی عدم موفقيت او را به گرفتاری احداد و آرام ساختن
ھمدستان او مربوط ميدانند.

قليچ خان ،مھابت خان
خواجه ابوالحسن ،احسن ﷲ
اقبالنامه در صفحه  ١٠۵مينگارد:
"چون بعرض مکرر رسيد که خان دوران پير و ضعيف شده و تاب قنطره و
سواری که از لوازم حکومت کابل است ،ندارد مھابت خان را خلعت و اسپ و فيل
خاصه عنايت نموده به قلعه بيگی کابل فرستادند و مقرر شد که حفظ و حراست
تھته در عھده خان دوران باشد"

ھمين مأخذ در اخير ماجرای تعقيب احداد ميگويد:
" ...مقارن اين حال قليچ خان از الھور آمده زمين بوس دريافت او را به حکومت
کابل و استيصال احداد و ضبط افغانستان تعين فرموده صوبه پنجاب را به تيول
مرتضی خان عنايت نمودند "...
بھر حال مقصد از روشن ساختن موضوع صوبه دار کابل تقريبا ً در ده سال اخير
سلطنت جھانگير است زيرا شاه بيگ خان در حوالی سال  ١٢سلطنت جھانگير
) ١٠٢۶ھجری قمری( ظاھراً به علت پيری به صوبه داری تھته تبديل شده و بعد
از او مأخذ از قليچ خان و مھابت خان اسم برده اند و به تدريج زمانی ھم اسم امان
ﷲ خان پسر مھابت خان بحيث وکيل پدرش در صوبه داری کابل برده شده است.
مقارن سال  ١٩جلوس جھانگير )مطابق  (١٠٢٣به التماس مھابت خان پسرش
خانه زاد خان را با سپاه او از کابل احضار ميکنند .چنين مينمايد که اين پسر
مھابت خان ھم پا به صيغه وکالت و يا با داشتن عنوان صاحب صوبگی در کابل
حکومت نموده باشد زيرا حينيکه نامبرده نزد پدرش فرستاده ميشود ،صوبه داری
کابل به عھده خواجه ابوالحسن نامی تفويض ميگردد .سپس پسر اين شخص بنام
احسن ﷲ به وکالت پدر بحکومت و حراست کابل تعين ميگردد و از طرف
جھانگير حکم ميشود که "پنجھزار سوار خواجه را به ضابطه دو اسپه و سه اسپه
سوار و خطاب ظفر خانی و عنايت علم فرق عزت برافراخت و خلعت با شمشير
و خنجر مرصع و فيل ضميه مراحم") (١۴١دريافت نمود.

خاطره سفر اول جھانگير در کابل
نصب لوحه بر مزار ظھيرالدين بابر
ميرزا ھندال و محمد حکيم ميرزا
خاطره سفر اول نورالدين جھانگير در کابل که در سال  ١٠١۶ھجری قمری
بعمل آمد در لوح قبر آرامگاه بابر و پسر و نواسه اش ميرزا ھندال و محمد حکيم
ميرزا باقی مانده است .قبل بر ين در طی شرح مسافرت اول جھانگير در کابل
نوشتيم که شاه مغلی روز جمعه بيست و ششم محرم  ١٠١۶به آرامگاه جد خويش

ظھيرالدين محمد بابر آمد و حلوا و طعام فراوان خيرات کرد و رقيه سلطان بيگم
دختر ميرزا ھندال را ھم با خود گرفته بود تا قبر پدرش ميرزا ھندال را زيارت
کند.
دوره اقامت اول جھانگير در کابل از  ١٨محرم تا ھفتم ربيع االخر  ١٠١۶در
حدود  ٨۵روز طول کشيد .يکی از خاطره ھای اين دوره اقامت او در کابل که
واضح جلب نظر ميکند ،لوحه سنگ ھائی است با کتيبه و تاريخ که بر مزار بابر
و ميرزا ھندال و محمد حکيم ميرزا نصب کرده است .قراريکه ھمه ميدانيم
ظھيرالدين بابر بتاريخ پنجم جمادی االول سال  ٩٣٧ھجری قمری مطابق ٢۶
دسمبر  ١۵٣٠در آگره وفات نموده و موقتا ً جسد او را در باغ نور افشان که حاال
بنام رام باغ معروف است ،امانت بخاک سپردند و بنا بر وصيتش شش ماه بعد به
)(١۴٢
کابل انتقال دادند.
تا جھل سال قبل قبر بابر عبارت از سکوی مرمری بود که روی آن مرتبه اول و
مرتبه دوم از ھمان سنگ مرمر سفيد ديده ميشد .عقب لوح مزار که باالی سر
مرقد نصب است ،چراغ دانی محراب مانند وجود داشت .چند سال بعد چوب
ترهئی با پايه ھای چوبی روی مرقد بنا کردند تا اينکه در زمان سلطنت
اعليحضرت محمد نادر شاه شھيد با مرمت کاری ھائی که در تمام باغ بابر بعمل
آمد ،شکل مرقد و پوشش روی آن بصورت حاضر درآمد.
جھانگير در مسافرت اول خود به کابل در  ١٠١۶ھجری قمری و در طی چند
ماھی که در کابل بود ،لوحه سنگی باالی سر مرقد سر سلسله دودمان خود نصب
کرد که در ھر دو روی آن مضامينی به شرح ذيل ديده ميشود:
الف :در روی لوحه
" يا سبحان يا ملک يا فتاح يا عادل يا قدوس"
" ﷲ اکبر" " ،ال اله اال ﷲ محمد رسول ﷲ"
پادشــاھی کــز جــبــيـنـش تافـتی نـور الــــه
آن ظھيــرالــدين مــحــمـــد بود بابــر پادشاه
با شکوه و دولت و اقبال و عدل و داد و دين
داشـت از توفيق و فيض و فتح و فــيروزی سپاه
عالم اجــسام را بـگرفـت و شــد روشن روان
بـھــر فـتـح عالم ارواح چــون نـــور نـــگاه
شد چو فردوس مکان رضوان ز من تاريخ جست

گـفــتـمـش فــردوس دايـم جـای بـابــر پادشاه
در پشت لوحه:
" يا ﷲ يا نور يا فياض يا غفار يا رحيم"
" يا الرحم الراحمين"
"از فيض عنايت بيغايت الھی وقتی که بزيارت روضه منور ظھيرالدين محمد بابر
بادشاه غازی و المظفر نور الدين محمد جھانگير بادشاه ابن حضرت عرش آشيانی
جالل الدين محمد اکبر بادشاه غازی کامجو گرديدند اين لوح فرمودند سنه ٢
جلوس جھانگير مطابق سنه  ١٠١۶ھجری"

جھانگير در ھمين سال  ١٠١۶لوحه سنگ ھائی بر مزار ميرزا ھندال و محمد
حکيم ميرزا ھم نصب کرده است .قراريکه قبالً تذکر داده شد ،ميرزا ھندال پسر
ظھيرالدين بابر بتاريخ  ٢١ذی قعده در سال  ٩۵٨در چپرھار ننگرھار کشته و
جسد او را در پھلوی چپ پدرش دفن کردند .لوحه سنگ مرمری که به امر
نورالدين جھانگير باالی سر قبر او نصب شده فقط يکطرف خود نوشته دارد که
مضمون آن چنين است:
" ال اله اال محمد رسول ﷲ "
"از فيض عنايت الھی وقتی که بزيارت روضه حضرت ظھيرالدين محمد بابر
بادشاه غازی ابوالمظفر نور الدين محمد جھانگير بادشاه غازی کامجو گرديدند
لوح مرقد ميرزا ھندال ابن ظھيرالدين محمد بابر بادشاه غازی را فرمودند سنه ٢
جلوس جھانگيری مطابق  ١٠١۶ھجری"
بھمين منوال از طرف نورالدين جھانگير در سال  ١٠١۶لوحه سنگ ديگری
باالی سر مرقد محمد حکيم ميرزا پسر ھمايون نواسه بابر ھم نصب شده است.
محمد حکيم ميرزا به شرحی که قبالً در اين اثر داده شده است ،بتاريخ  ١٢شعبان
 ٩٩٣در کابل وفات نموده و پھلوی عمش ميرزا ھندال دفن شده است .لوحه مزار
او ھم فقط در يک روی خود نوشته دارد که مضمون آن قرار آتی است:

ﷲ اکبر
"بفرموده ابو المظفر نور الدين محمد جھانگير بادشاه غازی ابن حضرت جالل
الدين محمد اکبر بادشاه غازی لوحه مرقد مزار محمد حکيم ابن جنت آشيانی
ھمايون بادشاه غازی صورت اتمام پذيرفت سنه  ٢جلوس جھانگير مطابق سنه
 ١٠١۶ھجری" )(١۴٣

سفر دوم جھانگير به کابل ،سال ١٠٣۵
شرح سفر اول نورالدين جھانگير به کابل در سال  ١٠١۶قبل برين گذشت ،نوزده
سال بعد در سال  ١٠٣۵ھجری قمری به مسافرت دوم پرداخت و علت آنھم بيشتر
سير و شکار بود چنانچه تزک جھانگيری ميگويد:
"چون از مدت ھای مديد ھوای کابل در خاطر قدسی مظاھر سير ميکرد بتاريخ
ھفدھم اسفندار  ١٠٣۵بعزم سير و شکار نھضت کوکب اقبال بدان صوب اتفاق
افتاد چند روز در ظاھر الھور مقام فرموده روز جمعه بيست و سوم ماه مذکور
کوچ فرمودند".

عرف و عادات و معتقدات
مردم دره ھای کنر و لغمان
جھانگير در سال  ٢١سلطنت خويش که موافق به  ١٠٣۵ھجری قمری ميشد ،از
الھور به قصد کابل برآمده چون به جالل آباد ميرسد عده از باشندگان دره ھای
کنر و لغمان که ھنوز به دين اسالم مشرف نشده و کافر ھستند به استقبال او می
آيند .در اقبالنامه جھانگيری و تزک جھانگيری راجع به عرف و عادات و برخی
معتقدات ايشان پاره معلوماتی داده شده است.
اقبالنامه اين مطالب را مربوط به کافران دره نور ميداند .اساسا ً اقبالنامه اين

مطالب را با الفاظ مضمون از تزک جھانگيری اقتباس کرده و جابجا بعضی جمله
ھای ديگر ھم دارد که حين نقل متن تزک در ميان قوسين گرفته شده و در پاورقی
اشاره رفته است .اينک متن تزک:
" ...چون بنواحی جالل آباد نزول اردوی کيھان پوی اتفاق افتاد جمعی از
کافران) (١۴۴آمده مالزمت نمودند اکنون مجملی از معتقدات و رسومی که ميان
ايشان شائع است بجھت غرابت مرقوم ميگردد طريق آنھا به آئين کافران تبت
نزديک است بتی بصورت آدمی از طال يا از سنگ ساخته پرستش مينمايند و بيش
از يک زن نمی کننند مگر زن اول نازای باشد يا با شوھر ناسازگار )و اگر
خويشان زن نخستين دست يابند البته قصد داماد مينمايند() (١۴۵و اگر خواھند بخانه
دوست با خويش بروند از باالی بام يک ديگر تردد ميکنند حصار شھر را جز
يک در نميباشد و غير از خوک و ماھی و مرغ ديگر ھمه گوشت ميخورند و
حالل دارند .ميگويند که از قوم ما ھر کس که ماھی خورده البته کور شده و
گوشت را يخنی کرده ميخورند دو چھارپای کالن مثل گاو و گاوميش را بشمشير
گردن زده ميخورند() (١۴۶لباس سرخ را دوست ميدارند )جوانان مردانه زنگله به
کمر ميبندند() (١۴٧و مرده خود را لباس پوشانيده و مسلح ساخته با صراحی و پياله
و شراب در گور ميگذارند و سوگند ايشان اينست که کله آھو يا بز را در آتش
مينھند و باز از آنجا برداشته بر درخت زيتون ميگذارند و ميگويند ھر کس از ما
اين سوگند را به دروغ خورده البته به بالئی مبتال شده و اگر پدر ما زن پسر خود
را خوش کند بگيرد پسر در انباب مضايقه نمينمايد حضرت شاھنشاھی فرمودند
که ھر چه دل شما از چيزھای ھندوستان خواھش داشته باشد) (١۴٨درخواست نمايد
)(١۴٩
اسپ و شمشير و نقد و سر و پای سرخ التماس کردند کامياب مراد گشتند"...

مواصلت جھانگير بکابل
متن تزک جھانگيری
متن اقبالنامه جھانگيری
"حضرت شاھنشاھی منزل به منزل نشاط شکار پرداخته روز يکشنبه بيستم اردی
بھشت در ساعت مسعود داخل شھر کابل شدند و در ين روز بر فيل نشسته نثار
کنان از ميان بازار گذشته بباغ شھر آرأ که نزديک به قلعه کابل واقع است نزول
اجالل فرمودند".

" ...روز يکشنبه بيست و ھشتم اردی بھشت مطابق بيست و يکم شھر شعبان به
مبارکی و سعادت داخل شھر کابل شدند و در ين روز بر فيل نشسته نثار کنان از
ميان بازار شھر کابل گذشته بباغ شھر آرأ نزول اقبال فرموند".
مضمون اين دو متن حتی در کلمات تقريبا ً يک چيز است ولی در تاريخ مواصلت
جھانگير بکابل يک ھفته فرق ديده ميشود که يکی آنرا )بيستم( و ديگری )بيست و
ھشتم( قيد کرده است که به ماه شعبان  ١٠٣۵ھجری قمری مطابفت ميکند.
قراريکه قبالً مالحظه کرديم و حاال باز می بينيم ،جھانگير در مسافرت اول و دوم
خود عندالورود بکابل به باغ شھر آرأ نزول ميکند .در مسافرت اول خود پنجشنبه
 ١٨محرم  ١٠١۶حينی که به باالحصار رفت ،گفت:
"جائی که قابل نشيمن باشد نبود فرمودم که اين عمارت را ويران کنند و محل
ديوانخانه پادشاھانه ترتيب دھند".
اينک بعد از  ١٩سال که بار ديگر وارد کابل ميشود باز مستقيم به باغ شھر آرأ
می آيد و خبری نيست که آيا اوامر او راجع به آبادی ھای باالحصار عملی شد يا
نه.

بر آرامگاه بابر ،ھندال ،حکيم ميرزا
کشتار و فروش راجپوت ھا
اولين کار جھانگير اين بود که به ھمان روزھای اول ورود خود بکابل جمعه اول
خرداد ) ٢۶شعبان( به آرامگاه بابر رفت و بر مزار ميرزا ھندال و محمد حکيم
ميرزا عمش فاتحه خواند.
تزک جھانگيری در زمان اقامت جھانگير بار دوم بکابل از واقعه تصادم راجپوت
ھا و سپاھيان کابل در شکارگاه معروف شھر موسوم به )چلکه( بحث ميکند،
فھميده نشد که چلکه چه کلمه ايست و کجا بوده) (١۵٠قضيه چنين آمده که چلکه که
از شکارگاه ھای معروف کابل است ،جھت شکار پادشاھی قرق شده بود و

راجپوت ھا در آنجا رفته به ممانعت سپاھی ھا توجه نکرده و اسپ ھای خود را
به چرا بستند و يکی از سپاھيان را کشتند و در نتيجه زد و خورد بزرگ ميان
دسته احديان و راجپوت ھا درگرفت که در آن تقريبا ً  ٨٠٠يا  ٩٠٠راجپوت بقتل
رسيد و در حدود تقريبا ً  ۵٠٠نفر ديگر را مردم کابل و ھزاره جات زنده ربوده به
)(١۵١
ماورای ھندوکش برده و فروختند .متن تزک اين قضايا را چنين شرح ميدھد:
" ...جمعی از راجپوتان در چلکه که از شکارگاھای مقرری کابل است رفته
اسپان خود را بچرا گذاشته بودند چون چلکه را بجھت شکار پادشاھی قرق ساخته
به چندی از احديان حواله نموده بودند يکی از آنھا مانع آمده کار به درشتی
گذرانيد و راجپوتان بی محابا آن بيچاره را بزخم تيغ پاره پاره کردند چندی از
خويشان و برادران او و احديان ديگر بدرگاه رفته استغاثه و دادخواھی نمودند
حکم شد که اگر او را شناخته ميباشند نام و نشان او معروض دارند تا بحضور
اشرف طلبيده بازپرس فرمائيم و بعد از اثبات بسزا رسد .احديان را باين حکم
تسلی نگشته برگشتند راجپوتان نيز قريب به آنھا فرود آمده بودند روز ديگر
احديان مستعد رزم و پيکار شده ھمه يک جھت و يک رو بر سر دائره راجپوتان
آمدند و چون احديان تير انداز و توپچی بودند باندک زد و خوردی راجپوت بسيار
کشته شد و چندی را که مھابت خان از فرزندان حقيقی گرامی تر می ديد علف تيغ
انتقام گرديدند تخميننا ً ھشتصد و نھصد راجپوت بقتل رسيده باشند و احشام کابل و
ھزارجات ھر جا راجپوتی را در اطراف و نواحی يافتند از کوتل ھندوکش
گذرانيده فروختند و باين طريق قريب بپانصد راجپوت که بيشتری از آنھا سردار
قوم بودند و به شجاعت و مردانگی اشتھار داشتند بفروخت رفتند و مھابت خان از
شنيدن اين خبر سراسيمه و مضطرب سوار شده بکمک نوکران خود شتافت و در
اثنای راه نقش را طور ديگر ديده از بيم و ھراس که مبادا در ين آشوب کشته شود
برگشته خود را در پناه دولت خانه انداخت و بالتماس او حبشيان و کوتوال خان و
جمال خان خواص را حکم شد تا اين فتنه را فرونشاندند".

شکار ارغنده
نور جھان بيگم در منزل شاه اسمعيل ھزاره
ده مير مانوس
جھانگير به شکار شوق مفرط داشت و اصالً قصد مسافرت دوم او بکابل سير و

شکار بود .ميگويند جھانگير در سفر و حضر يکروز بی شکار مانده نميتوانست.
ﷲ ورديخان قراول بيگی بجھت شکار قمرغه يکنوع دام يا تور بزرگی از
ريسمان تابيد و حاضر ساخت که در آن مبلغ بيست و چھار ھزار روپيه خرچ شده
بود و از اين تور کالن که آنرا )ناور( يا )نور( ميگفتند در شکار ارغنده که شرح
آنرا بشھادت خود تزک ميدھيم ،کار گرفتند:
"در موضع ارغنده که از شکارگاھای مقرر اين ملک است به متصديان سرکار
حکم شد که نور مذکور را بشکار برده استاده نمودند و شکاری را از ھر طرف
به نور در آوردند و حضرت با پرستاران حرم سرای عزت بنشاط شکار توجه
فرمودند شاه اسمعيل ھزاره که جماعه ھزاره ھا او را به بزرگی و مرشدی قبول
ميداشتند و با توابع و لواحق خويش در ظاھر ديھه ميرمانوس فرود آمده بود.
حضرت شاھنشاھی با نورجھان بيگم و اھل حرم بمنزل شاه اسمعيل تشريف بردند
و بيگم به فرزندان شاه از اقسام جواھر و زراين مرصع االت تلطف فرمودند و از
آنجا بنشاط شکار پرداخته قريب سيصد راس از رنگ و قوچ کوھی و خرس و
کفتار که در ين نور درآمده بود شکار شد و يکی از ھمه کالن تر بود وزن
)(١۵٢
فرمودند سه من و سه سير بوزن جھانگيری برآمد".
شرح اين نور و اين شکار ارغنده در صفحه  ٢٧٢اقبال نامه جھانگيری ھم آمده
است .معتمد خان بخشی در ين کتاب خود معلومات خوبتری راجع به نور يا تور
بزرگ و صورت شکار آن ميدھد که ذکر آن خالی از دلچسپی نيست:
" ...چون توجه خاطر اشرف بشکار بسيار است و شيفتگی و تعلق آن حضرت
باين شغل بجائی رسيده که در سفر و حضر يکروز بيشکار ممکن نيست که بسر
آيد الجرم ھرکس در فن شکار وقوفی و مھارتی دارد تصرفی بخاطر اورده وسيله
تقرب ميسازد .از جمله ﷲ ورديخان قراول بيگی بجھت شکار قمرغه تور کالنی
که اھل ھند آنر )ناور( گويند از ريسمان ترتيب داده پيشکش کرده بود و مبلغ
بيست و چھار ھزار روپيه صرف شده دور آنرا دونيم کروه پيموده اند سيصد
فراش در يک و نيم پھر ايستاده ميکنند و ھشتاد شتر برداشته پيوسته در سفر ھا
ھمراه ميدارند و مدار شکار قمرغه بدين طور است از ھر قسم جانور کالن و
خورد که داخل تور شود بدررفتن محال است به متصديان شکار حکم شد که اين
تور را به موضع ارغندی که از شکارگاھای مقرر اين ملک است برده ايستاده
سازند و شکار را از ھر جانب رانده بدرون تور درآورند و بتاريخ شانزدھم با
پرستاران حرم سرای عزت به نشاط شکار توجه فرموده شاه اسمعيل ھزاره که
در ان جماعت از اھل رياضت و صالح بود ھزارھا او را به بزرگی و مرشدی
قبول داشتند با توابع و لواحق خويش در ظاھر ديه ميرمانوس فرود آمده بود

حضرت شاھنشاھی با نورجھان بيگم اھل حرم بمنزل شاه اسمعيل تشريف
فرمودند بيگم بفرزندان شاه از اقسام جواھر و زراين و مرصع االت و طال االت
لطف نمودند از آنجا بنشاط شکار پرداخته قريب به سيصد راس از رنگ و قوچ
کوھی و خرس و کفتار که به تور در آمده بود شکار کردند رنگی که از ھمه
کالنتر بود وزن فرمودن سه من و سی آثار بوزن جھانگيری برآمد"...

مراجعت جھانگير به ھند
"چون خاطر فيض مظاھر از سير و شکار گلزار ھميشه بھار کابل واپرداخت
روز دوشنبه غره شھريور از کابل بصوب مستقر دارالخالفه کوس مراجعت بلند
)(١۵٣
آوازه گشت".
بدين ترتيب دوره اقامت تقريبا ً يکماھه جھانگير بار دوم بکابل خاتمه يافته و راه
مراجعت به ھند را پيش گرفت .جھانگير بعد از مراجعت از کابل به ھند دو سال
ديگر زنده بود و چاشت روز يکشنبه  ٢٨شھر صفر ھزار و سی ھفت )(١٠٣٧
ھجری قمری بعد از  ٢٢سال سلطنت پدرود حيات گفت.

شاه جھان
شاه جھان پنجمين پادشاه سالله کورگانی اوالده بابر و سومين پسر جھانگير بتاريخ
 ٢٩ربيع االول ھزار ھجری قمری در الھور متولد شده و از طفلی تا سالھای
چندی از سننين جوانی به سلطان خرم ملقب بود .مادرش نواب جوده باھی نام
داشت و دختر راجه بھگوان داس ،راجه جووھپور بود .وی در دامان تربيت رقيه
سلطان بيگم دختر ميرزا ھندال ،زن جالل الدين اکبر ،بزرگ شد .بعد از وفات
پدرش جھانگير روز دوشنبه  ٧جمادی الثانی  ١٠٣٧ھجری قمری در اکبر آباد بر
تخت نشست و  ٣٢سال سلطنت و  ٧۶سال عمر کرد و بروز دوشنبه  ٢۶رجب
 ١٠٧۶ھجری قمری پدرود حيات گفت.
شاه جھان طوريکه بعد از ين مفصل ديده خواھد شد ،غير از سفرھای دوران
شھزادگی در طی  ٣٢سال سلطنت خود چھار مرتبه در سال ھای ،١٠۴٩
 ١٠۵٧ ،١٠۵۶و  ١٠۶٢بکابل آمده و ھر دفعه مدتی در ين شھر گذرانيد .در
دوره سلطنت شاه جھان و در طی دوره ھای اقامت وی بمناسبت مفکوره لشکر
کشی ھا عليه نذر محمد خان والی بلخ در صفحات شمال و در مقابل صفوی
بطرف قندھار در شھر کابل و باالحصار آن بيشتر فعاليت ھای نظامی بعمل
ميآمد ،معذالک عمران و آبادی چه در باالحصار و چه در سائر حصص کابل
رونق زياد يافته و دو تن از صوبه داران شھر سعيد محمد خان و عليمردان خان
در تعميل نقشه ھا و مفکوره ھای عمرانی شاه جھان نقش بزرگی بازی کردند.

نذر محمد خان اوزبک و فکر تسخير کابل
عبدالعزيز پسر نذر محمد خان
باقی حاکم قباديان ،شه نذر حاکم طالقان
عوض حاجی بنمای حاکم غوری
قاسم حسين قوشچی حاکم ايبک

طاھر ميرزای منغظ حاکم بغالن
صالح کوکلتاش ،نذر محمد حاکم امام
کاشغری خواجه حاکم آقسرای
ترسون بی قطغان حاکم اشکمش
حق نظر توپچی باشی ،مقاومت قلعه ضحاک
خنجر خان
از وقايع مھمی که در آغاز سلطنت شاه جھان مربوط به تاريخچه کابل و
باالحصار آن ميتوان ذکر کرد ،فکری است که در کله نذر محمد خان اوزبک
والی بلخ و بدخشان راجع به تسخير کابل پيدا شد .پيشتر در اين کتاب نوشتيم که
چطور در پايان دوره سلطنت جالل الدين اکبر مقارن  ١٠٠۶ھجری قمری عبدﷲ
خان اوزبک والی توران وفات کرد و بجايش مدتی پسرش عبدالمومن نشست و
بجای وی باقی خان يکی از خواھرزاده ھای عبدﷲ خان بخانی رسيد .بعد از
وفات باقی خان ،ولی محمد خان حکمران سمرقند شد ولی پلنگتوش اتاليق وی
بنای مخالفت را با او گذاشته امام قليخان را از بلخ طلب کرد و بدين منوال امام
قليخان و برادرش نذر محمد خان در دو طرف جيحون )آمو دريا( يکی بصفت
والی توران در بخار و سمرقند و ديگری بصفت والی بلخ در بلخ و بدخشان به
حکومت رسيدند .در فرصتيکه جھانگير از جھان درگذشت و شاه جھان بر تخت
سعود ميکرد والی بلخ نذر محمو خان بفکر افتاد که بر کابل حمله کند و اين شھر
را بتصرف خويش در آورد .والی بلخ نقشه بزرگی پيش خود طرح کرده پسرش
عبدالعزيز باقی حاکم قباديان ،شه نذر حاکم طالقان ،عوض حاجی بنمای حاکم
غوری ،قاسم حسين قوشجی حاکم ايبک ،طاھر ميرزای منغظ حاکم بغالن ،صالح
کوکلتاش نذر محمد حاکم امام ،کاشغری خواجه حاکم آقسرای ،ترسون بيقطغان
حاکم اشکمش ،حق نظر توپچی باشی و جمعی ديگر را بطور ھراول فرستاده
خود از عقب روان شد.
چون پيش قراول نذر محمد خان به قلعه ضحاک رسيد ،مقاومت شروع شد .قلعه
ضحاک نقطه ئی بود که حدود قلمرو نذر محمد خان و صوبه دار کابل وقوع
داشت .پانزدھم رمضان  ١٠٣٧ھجری قمری جنگ شروع شد .والی بلخ قوای
خود را به سه حصه تقسيم کرد :از جانب آبگير که شمالی قلعه است ،عبدالرحمن
بی اتاليق و عوض حاجی و قاسم حسين و طاھر ميرزای منغظ و کاشغری خواجه

و جوقی از طرف دروازه که بسمت شرق قلعه واقع است صالح کوکلتاش و حق
نظر توپچی باشی و جاجم توقسانه و جمعی و از سمت سرکوب قلعه يعنی از
جناح جنوبی شه نظر مير آخور و ترسون بی و گروه ديگر به يکبار حمله آوردند.
خنجر خان حارس قلعه سخت مقاومت کرد به نحوی که نذر محمد خان قلعه
ضحاک را ناکشاده مانده متوجه کابل شد و چون راه غوربند محافظه ميشد از
طريق سياه سنگ خويش را به پمقان )پغمان( رسانيد تا بر کابل حمله کند .راه
سياه سنگ به کمان غالب عبارت از راه دره کالو است که االن ھم از طريق
سرچشمه و گردن ديوال به پای خرابه ھای شھر ضحاک منتھی ميشود.

نذر محمد خان در پيرامون کابل
کارپردازان صوبه داری کابل
يعقوب خان بدخشی ،بالچو قليج
عبدالرحمن ترنابی ،معين خان بخشی
قاضی زاھد ،قاضی کابل
کنکاش در صفه بيرون دروازه دھلی
پنجشنبه  ۵شوال ،پشته نھر فتح
پشته ماھرو ،پشته ده افغانان
مقبره سيد مھدی خواجه
خانه عبدالرحمن ترنابی در شمال قلعه
مقبره خان دوران در شرق قلعه
مدرسه خواجه عبدالحق در شمال قلعه
گلکنه جنوبی قلعه
ملچارھا در در پيرامون جنوبی قلعه باالحصار
دروازه دھلی ،دروازه آھنی ،شيخ طاووس
دروازه خواجه خضر
مير موسی مشھور به مير گل

لشکر خان صوبه دار کابل
لشکر فتح و  ١۶محرم ١٠٣٨
ميگويند ھمينکه نذر محمد خان و ھمراھانش به پغمان و للندر رسيدند ،دست
تعدی به اھالی اينجاھا دراز کردند و به تدريج پيش آمده ،خويش را در پيرامون
باالحصار کابل رسانيدند و با نوشتن مکاتيب و ارسال پيغام ھا بنای دادن وعده و
وعيد را گذاشتند .در اين فرصت در سال ھای اخير سلطنت جھانگير صوبه دار
کابل خواجه ابوالحسن بود و پسرش ظفر خان در ين فرصت به نيابت پدرش امور
صوبه داری را در دست گرفته بود ولی در ين فرصت بعلت جنبش در تيراه
متوجه آنصوب شده بود .بزرگان دستگاه صوبه داری کابل در ين وقت عبارت
بودند از يعقوب خان بدخشی ،بالچو قليج داماد قليج خان صوبه دار قديم کابل،
عبدالرحمن ترنابی ،معين خان بدخشی و قاضی کابل ،قاضی زاھد .ايشان دروازه
ھای باالحصار کابل را محکم کرده و آماده مدافعه شدند و ضمننا ً برای اينکه به
پيام ھای نذر محمد خان جواب داده باشند ،در صفه بيرونی خارج حصار متصل
دروازه دھلی جمع شده و نمايندگان نذر محمد خان را برای مذاکره خواستند و
عزم جزم خويش را مبنی بر دفاع شھر و قلعه به ايشان واضح نمودند .چون
ايلچيھا برگشتند و نظريات ايشان به نذر محمد خان معلوم شد ،مصمم بر تسخير
قلعه کابل شد و به جانب شھر به پيشروی مبادرت کرد .روز پنجشنبه پنجم شوال
 ١٠٣٧قراوالن او از پشته نھر فتح و پشته ماھرو نمودار شدند .قراوالن جنود
نصرت آلود بر پشته ده افغانان و مقبره سيد مھدی خواجه در برابر افواج غنيم تا
آخر روز به مدافعت پرداختند (١۵۴).به اين ترتيب تصادم اول ميان مدافعه کنندگان
شھر کابل و قوای نذر محمد خان بين بی بی ماھرو و قلعه فتح و ده افغانان
صورت گرفت .سپس قوای مدافع به شھر برگشت و داخل قلعه شد و قوه مھاجم
پيش آمده و به نحوی که پادشاه نامه متذکر ميشود در خانه ھای اطراف قلعه اخذ
موقع کردند:
"نذر محمد خان و عبدالعزيز در خانه عبدالرحمن بيگ ترنابی که شمال قلعه است
و پلنگتوش بی اتاليق دادار بی در مقبره خان دوران که شرق قلعه است محاذی
دروازه دھلی و عبدالرحمن ديوان بيگی در مدرسه خواجه عبدالحق که شمالی قلعه
است پھلوی دولت خانه قديم و کاشغری سلطان برنه نذر محمد خان در گلکنه که
جنوبی قلعه است منازل گزيدند و از ھر جانب ملچار آغاز نھادند .بدين تفصيل
ملچار پلنگتوش داداربی دروازه دھلی ملچار عبدالعزيز عبدالرحمن اتاليق دروازه
آھنی ملچار محمد باقی بی قلماق طرف شيخ طاوس ،ملچار باقی ديوان بيگی و

وقاص حاجی ايسگ آقاباشی و نذر پروانچی و نظر جوره آقاسی و حق نظر
توپچی باشی ميان دروازه دھلی و دروازه آھنی ،ملچار کاشغری سلطان و
منصور حاجی و ترسون ميرزای مختصر دروازه خواجه خضر ملچار چوچک
بيگ حاکم ترمذ و حاجی بيگ برادر او رازنی با جمعی ،ميان ملچار پلنگتوش و
ملچار کاشغری سلطان ،ملچار قباد مير آخور و يادگار بکريت ميان ملچار
پلنگتوش اتاليق و ملچار باقی ديوان بيگی ،ملچار شادی بيگ پروانچی حاکم ده نو
)(١۵۵
با مردم امام قلی خان ميان ملچار عبدالعزيز و ملچار محمد باقی بی قلماق".
بدين ترتيب نذر محمد خان والی بلخ قوای خود را به دسته ھا تقسيم نموده از چھار
سمت بر قلعه کابل ھجوم آوردند تا اينکه کنار خندق رسيدند .از داخل قلعه مير
موسی مشھور به ميرگل از قلعه برآمده و بر ملچار باقی بی قلماق حمله کرد و
برای شرح واقعه باز به پادشاه نامه مراجعه ميکنيم:
" ...چون ملچار ھا به خندق رسيد و دمدمھا برافراختند مير موسی مشھور به مير
گل از تابينان خواجه ابوالحسن با گروه پيکار پژوه احديان از قلعه برآمده بر
ملچار محمد باقی بی قلماق دويد و جمعی را بار گران سر از دوش بال آغوش
برگرفته بسبک باری باديه پيمای عدم گردانيد و سرکوب شان بخاک برابر ساخت
و با دوازده ناموس پرست به گلگونه زخم رخسار روزگار خود بياراست و سر و
سالح مخالفان نزد اھل قلعه آورده تعنيت فيروزی گفت و تا سه ماه که لشکر
خصم دايره محاصره تنگ داشت از ھر دو جانب کشش و کوشش را روز بازار
گرم بود".
"بدين منوال مدت سه ماه قلعه کابل در محاصره ماند و چون خبر به شاه جھان
رسيد بتاريخ  ١۵ذيقعده مھابت خان خانخانان سپه ساالر را در رئس  ٢٠ھزار
سوار بطرف کابل فرستاد در ميان امرای معيتی او از ھندو و مسلمان شامل بود
مانند راورتن و راجه جی سنگه و راوسور و معتقد خان که واقعه نويسی سپاه بدو
مفوض بود و سردار خان و شھباز خان افغان و سيد ھزبر خان و نظر بھادر
خويشکی و سيد عالم باره و راجه روز افزون و غيره .قبل از اينکه مھابت خان
حرکت کند صو به دار کابل لشکر خان که در ين فرصت در الھور بود و در
اثنای راه خبر آمدن نذر محمد خان را شنيده بود خويش را به سرعت به پشاور
رسانيده و پسر خود سزاوار خان و ظفر خان را پيشتر فرستاد و خود از عقب به
شتاب روانه شده از چارباغ جالل آباد و نمله و گندمک به سرعت گذشته برای
اينکه زودتر بکابل واصل شده بتواند از راه انچرک که غير متعارف بود خويش
را به  ١٢کروھی کابل به باريک آب رسانيد و بدون اينکه منتظر مھابت خان سپه
ساالر و قوای معيتی وی شود بنای پيش روی را به طرف کابل گذاشت .نذر محمد

خان ھم محاصره قلعه را گذاشته تا بگرامی پيش آمد ولی کاری پيش برده
نتوانسته روز جمعه نھم شھر محرم الحرام سنه  ١٠٣٨عقب نشست و بدون اينکه
به کابل معطل شود به سرعت تمام به چھار روز خويش را به بلخ رسانيد .لشکر
خان روز جمعه شانزدھم محرم  ١٠٣٨داخل کابل شد و طالب کليم ماده تاريخ اين
پيروزی را )لشکر فتح( يافت .چون خبر اين فتح سھرند به مھابت خان رسيد
بيشتر ادامه سفر را ضرورت نديده و خبر فتح کابل را به شاه جھان اطالع داد و
خود به اکبرآباد برگشت .چون در ضمن سه ماه محاصره نذر محمد خان اھالی
کابل مضيقه کشيده بودند شاه جھان امر داد تا مبلغ يک لک روپيه به صواب ديد
قاضی زاھد ،قاضی کابل به ستم رسيدگان شھر تقسيم شود.

خواجه ابوالحسن مھمندی مخاطب به
لشکر خان صوبه دار کابل
در سالھای اخير سلطنت جھانگير خواجه ابوالحسن مخاطب به لشکر خان صوبه
دار کابل بود و در موقع وفات شاه پسرش ظفر خان به نيابت پدر کارھای صوبه
داری را در دست داشت .چنانچه حين ظھور حمله نذر محمد خان بر کابل
اخيرالذکر ھم در کابل نبود و در تيراه برای مقابله با جنبش احداد نام افغان رفته
بود و قراريکه ديديم لشکر خان خويش را از پشاور به کابل رسانيده نذر محمد
خان را مجبور به مراجعت بلخ ساخت و خود باالحصار را فتح کرد و کشود و
مجدداً امور صوبه داری را در دست گرفت .چون پلنگتوش يک تن از امرای نذر
محمد خان عندالمراجعه به اويماقات قلعه ضحاک و باميان را اشغال نموده بود
لشکر خان صوبه دار کابل خنجر خان و شمشير خان و عوض بيک قاشقال را
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برای فتح قالع مذکور فرستاد و قلعه ھا را کشودند.

کمال الدين روھيله و جنبش تيراه
يکی از واقعات مھم ديگر که در سال سوم جلوس شاه جھان در زمان تصدی
لشکر خان به صوبه داری کابل واقع شد ،جنبش کمال الدين روھيله و اھالی تيراه
است .کمال الدين ولد شيخ رکن الدين روھيله در عھد جھانگير منصب چھار

ھزاری و لقب شير خانی داشت ولی به ادامه کار در دستگاه سلطنت مغل خوش
نبوده ،در تيراه قيام کرد و از اتک تا نواحی کابل مردم را برانگيخت .عده ئی از
ملييون مانند عبدالقادر پسر احداد و کريم داد پسر جالله عم احداد در نغر جمع
شدند و کوھسار تيراه و بنگش عليا و سفلی يکجا عليه دستگاه مغلی قيام کرد.
شمشير خان و داود گماشتگان صوبه دار کابل ،لشکرخان موضوع را به اطالع
سعيد خان يک تن ديگر از امرای مغلی که در کوھات بود ،رسانيده و در نتيجه
سعی سعيد خان و جمع آوری  ١۵ھزار کس از اھالی اطراف پشاور باالخره به
عقيم ساختن جنبش تيراه موفق گرديدند.

سعيد خان صوبه دار کابل
در فھرست صوبه داران کابل بعد از خواجه ابوالحسن مھمندی مخاطب به
شيرخان که تا اواخر سال سوم جلوس شاه جھان به اين عھده برقرار بود ،اسمی
از شخص ديگری موسوم به سعيدخان برده شده که بعد ھا در اثر کاميابی ھائی که
در مسئله استرداد قندھار از حکام صفوی بعمل می آورد ،به لقب ظفرجنگ بھادر
نايل ميشود .واضح معلوم نميشود که اين شخص به کدام تاريخ به صوبه داری
کابل مقرر شده است.
از واقعات مھمی که سعيد خان صوبه دار کابل در آن نقش عمده دارد ،مسئله
انتقال قندھار از صفوی ھای ايران به کورگانی ھای ھندی است .بعد از ينکه بابر
مرکز سلطنت را از کابل به آگره و دھلی انتقال داد و کابل حيثيت مرکز فرعی
بخود گرفت و اوالده او به جنگ ھای باھمی پرداختند ،رفته رفته وضعی در
کشور ما پيش آمد که کابل به حيث يک صوبه ھند يا صوبه داری جزء قلمرو
امپراطوری مغلی ھندی اداره ميشد .در صفحات شمال ازبک ھا )امام قلی خان و
نذر محمد خان( به قدرت رسيدند و در صفحات شمال غربی از ھرات تا کرانه
ھای ھيرمند صفوی ھای ايران نفوذ خود را قايم کردند و قندھار دست بدست ميان
صفوی ھا و کورگانی ھا ميگشت.
قبل برين در صفحات ھمين اثر ديديم که چطور در حدود  ١٠۵سال قبل )محسوب
از سال  (١٣٣۶از جلوس شاه جھان ،شاه طھماسب ميخواست قندھار را تسخير
کند و خواجه کالن بيگ از طرف کامران ميرزا يکی از پسران بابر از شھر

مذکور دفاع کرد .شاه عباس صفوی در سال ھفدھم سلطنت جھانگير در حوالی
 ١٠٣٢ھجری قمری آن شھر را بتصرف آورد و اين ترتيب تقريبا ً  ١۵سال دوام
کرد و در  ١٠۴٧شاه جھان مصمم شد که قندھار را از تصرف صفوی ھا بيرون
کند .اگر چه شاه مذکور يک پسر خويش شھزاده شجاع را برای تعميل نظريات
خود با قوای زياد به کابل فرستاد ،چنانچه نامبرده بتاريخ  ١٧ربيع االول ١٠۴٧
به کابل رسيد ولی قبل از ينکه وی وارد کابل شود ،سعيد خان حاکم کابل به کمک
عوض خان قاشقال حاکم غزنين از راه سياست و قوه طوری زمينه را فراھم
کردند که قندھار تسليم گرديد .فراموش نبايد کرد که عليمردان خان معروف اصالً
بحيث حاکم از طرف شاه صفی ،شاه صفوی ايران بر قندھار حکومت داشت ولی
ميانه او با دولت صفوی برھم خورد و جانب شاه جھان گرائيد و به اين ترتيب
قندھار از حيطه تصرف صفوی ھا برآمد و جزء متصرفات کورگانی ھا گرديد.
سعيد خان حاکم کابل با نقش مھمی که در ين زمينه بازی کرد به لقب بھادر ظفر
جنگ ملقب گرديد .سپس به تعقيب قندھار ،قالع بست ،زمين داور و گرشک يکی
بعد ديگری از حيطه تسلط صفوی ھا کشيده شد و تمام واليت قندھار با قالع و
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نقاط مربوط جزء قلمرو شاه جھان کورگانی ھندی شد.

سفر اول شاه جھان به کابل
شاه جھان مانندد اسالف خود مسافرت ھائی به کابل کرده است .تا جائی که از
خالل مأخذ معلوم ميشود ،نامبرده در دوره ھای مختلف سلطنت خود چھار بار به
کابل آمده و اينک اينجا شرح مسافرت اول او را مطالعه ميکنم .سفر اول شاه
جھان بطرف کابل در سال دوازدھم جلوس او در  ١٠۴٨ھجری قمری بوقوع
پيوست .در ين مسافرت عالوه بر سير و سياحت و شکار و تماس با بزرگان
کابلی ،پاره نظريات سياسی و نظامی ھم دخيل بود و آن عبارت از ين بود که
شاھنشاه کورگانی ميخواست از نزديکتر مسايل مربوط به بدخشان و بلخ و قندھار
را مطالعه کند ،زيرا در صفحات شمال نذر محمد خان والی بلخ حکمفرمائی
داشت و قندھار تازه از دست حکام صفوی بيرون آورده شده بود ولی شاه صفی
به فکر حمله ديگر بود .بدين مناسبت قبل از اينکه شاه جھان از اکبر آباد حرکت
کند ،پسرش محمد دارا شکوه را با  ۵٠ھزار سوار امر داد تا پيشتر به راه افتاده
در حوالی نوشھره پشاور متوقف شود تا خودش فرا رسد .شاه جھان  ١٨ذی حجه
 ١٠۴٨از اتک گذشت .غره محرم  ١٠۴٩به علی مسجد رسيد ٩ ،محرم به باغ
صفا ،جالل آباد واصل شد و بتاريخ  ٢۵محرم سال مذکور به کابل رسيد .ميگويند

با اينکه ماه جوزا شروع شده بود ،از اتفاقات ھوای کابل طوری سرد و بارانی
بود که بدون آتش و پوستين گذاره نميشد و در چنارتو برف شده بود.

منزل سعيد خان بھادر ظفر جنگ
باغ آھو خانه
شاه جھان به معيت سعيد خان بھادر ظفر جنگ صوبه دار کابل که از پشاور شاه
را مشايعت ميکرد وارد شھر شد .ابتدا ميخواست در منزل صوبه دار شھر که از
بھترين منازل کابل بود ،رھايش نمايد ولی چون تعمير مذکور بکلی تمام نشده بود،
مصمم شد تا در باغ آھو خانه مسکن گزيند .مال عبدالحميد الھوری در جلد دوم
پادشاه نامه در ين مورد می نويسد:
"بيست و پنجم محرم در گزيده ترين ساعات و بھترين اوقات نزھت آباد کابل به
مھچه اعالم فيروزی فروغ اگين شد و چون حکم شده بود که در منزل سعيد خان
بھادر ظفر جنگ که بھترين منازل کابل است جھروکه دولت خانه خاص و عام و
دولتخانه خاص بسازند و ھنوز با تمام نرسيده بود در باغ آھو خانه که متصل باغ
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شھر است نزول فرموند" .
باغ آھو خانه از باغ ھائی بود که بابر احداث نموده بود و در ذيل آبادی ھای بابر
در ھمين اثر از آن اسم برده شده است .معذالک محل و موقعيت آن پوره واضح
نيست .در متن فوق چنين تذکار رفته که ... " :باغ آھو خانه که متصل باغ شھر
است "...گمان ميکنم )باغ شھر( غلط و )باغ شھر آرأ( صحيح تر باشد .اگر اين
تصحيح واقعيت داشته باشد ،باغ آھو خانه متصل باغ شھر آرأ قرار داشت و شاه
جھان در محرم  ١٠۴٩ھجری قمری در آنجا فرود آمد.
محمد صالح کتبو الھوری در جلد دوم )عمل صالح( صفحه  ٣٠٢تا  ٣٠۵خود
تحت عنوان " نھضت موکب ھمايون بصوب کابل" شرح اولين مسافرت شاه
جھان را به کابل چنين مينويسد " :چون از ان باز که روی سرير خالفت مصير
از جلوس مبارک حضرت بادشاه واال مرتبت تازه يافته مجاری کار و بار سلطنت
و امور دين و دولت بر نھج استقامت جاری گرديد بلده طيبه کابل از پرتو نزول
انور مطرح انوار سعادت و مھبط آثار يمن و برکت نشده بود الجرم تماشای آب و
سبزه آن ديار فيض آثار دامنگير طبع اقدس شده خاصه جذب خواھش قلوب سکنه

آن ديار محرک داعيه انصوب گشت و ھم آگاھی بر مداخل و مخارج واليت ماورأ
النھر و قابوی وقت و تسخير مملکت موروثی باعث اين سفر گرديد الجرم شب
يکشنبه نھم شوال سنه يک ھزار و چھل و ھشت ھجری از دارالسلطنه الھور
بساعتی مسعود ماھچه مھر شعاع لوای نصرت انتما بصوب کابل ارتفاع يافت و
چون مکرر خبر آمدن شاه صفی دائی ايران بقھدھار بسمع اشرف رسيده بود حکم
معلی بشرف نفاذ پيوست که جوھر شمشير بسالت گوھر درج خالفت شاھزاده
محمد دارا شکوه بافواج بحر امواج و توپخانه واال پيش از توجه اشرف از آب
نيالب گذشته تا ورود موکب معلی در نوشھره توقف نمايد .پانزدھھم ذی قعده سنه
يک ھزار و چھل و ھشت ھجری جشن آغاز نوروز بر کنار آب چناب ترتيب
يافت مجموع مراسم عيش و انبساط بوقوع پيوست شاھزاده محمد دارا شکوه در
ين منزل از نوشھره بعنوان استقبال آمده با خان دوران و سعيد خان )صوبه دار
کابل( و راجه جی سنگه و بھادر خان و فداتو خان و نجابت خان و راجه جنگت
سنگه از دريافت سعادت مالزمت کامياب مارب گشتند ده روز در ين منزل مقام
فرموده بعد از سه کوچ از آب اتک عبور نموده سوار نوشھره را مقيم سرداق
جالل گردانيد در ين منزل سپاه نصرت دستگاه را که پنجاھزار به قلم آمد مشاھده
فرموده فردای آن کوچ در کوچ متوجه کابل شدند افواج لشکر محيط الواج چون
باد از کوھستان گذر نموده در روزی خطه ساحت کابل از جوش جيش منصور
که ياد از غزغای نفخ صور ميداد روکش عرصه محشر گشت و از اھل سطوت و
صولت اوليای دولت در عرصه بلخ بخارا اشور روز نشور بظھور پيوست .اھالی
و موالی کابل بل سائر رعيت و سپاھی ان مرز و بوم از فيض قدوم مبارک جانی
تازه يافته فوج فوج باستقبال موکب اقبال شتافتند و از پذيره خيل دولت پذيرای
انواع مفادات گشته منظور نظر عاطفت گشتند".

مالش ھزاره جات
چند صفحه قبل از پلنگتوش نام در موقعی اسم برده شد که صوبه دار سابق کابل
لشکر خان قالع ضحاک و باميان را از وی گرفت .اين پلنگتوش که اصالً ازبک
بود در سالھای اخير سلطنت جھانگير در سايه قدرت نذر محمد خان ،والی بلخ،
صاحب اقتدار شده در ھزاره جات ھم نفوذی بھم رسانيده بود .شاه جھان در روز
اول ورود خود به کابل به سعيد خان صوبه دار شھر امر داد تا برای مالش ھزاره
جات حرکت کند و به تعقيب او بتارخ  ٧صفر خان دوران را ھم بدان طرف گسيل

نمود .صوبه دار کابل بعد از ايل ساختن ھزاره جات با  ٢٨کس از سران ايشان
غره ربيع الثانی  ١٠۴٩به کابل مراجعت کرد.

بازديد مزار بابر و رقيه سلطان بيگم
روز جمعه غره ماه صفر  ١٠۴٩شاه جھان از مزار جد خويش سر سلسله دودمان
کورگانيه يعنی بابر و مزار رقيه سلطان بيگم ديدن نمود و  ٢٠ھزار روپيه که از
طرف خود و ملکه نذرانه آورده بود ،به مساکين تقسيم نمود.

معاينه منزل سعيد خان بھادر ظفر جنگ
پيشتر ذکری از ين منزل بميان آمد و گفتيم که شاه جھان ميخواست در آن اقامت
گزيند ولی چون به اتمام نرسيده بود به باغ آھوخانه فرود آمد و بتاريخ ھژدھم
صفر از ين منزل ديدن کرد .برخی حصص آن تمام شده بود و برخی ھنوز ناتمام
بود .پاد شاه نامه در صفحه  ١۵٠جلد دوم ميگويد که:
"برخی منازل آن مطابق حکم اقدس چنانچه گذارش يافت پيشکاران بارگاه سلطنت
در ين وقت بانجام رسانيده بودند ،تشريف فرمودند"
متاسفانه موقيعت اين منزل درست معلوم نميشود که در کدام حصه شھر بوده
است .تنھا پادشاه نامه يکجا متذکر ميشود که منزل مذکور در مجاورت باغ
آھوخانه بوده و اگر موقعيت اين باغ در حوالی نزديک باغ شھر آرأ محقق گردد،
آنوقت ميتوان گفت که منزال سعيد خان بھادر صوبه دار کابل ھم در حوالی ھمين
باغ بود.

شکار در چنارتو

"بيست و چھارم صفر بعشرت نخجير موضع چنارتو که قراوالن برای سرانجام
لوازم قمرغه پيشتر بدان صوب رفته بودند پرداخته و ذات اقدس بسياری از رنگ
و مارخوار که در جبال آن نواحی بھم ميرسيد طعمه نھنگ تفنگ گردانيدند.
مجموع آنچه در ين قمرغه شکار شد يکصد و شصت جاندار بود بجمال خان
قراول اسپ و بگروھی از رعايا که بجھت قمرغه فراھم آمده بودند پنجھزار
)(١۵٩
روپيه عنايت شد".

مجلس ميالد النبی صلی ﷲ عليه و آله و سلم
شاه جھان حين اقامت در کابل شب دوازدھم ربيع االول سال  ١٠۴٩ھجری فمری
مجلس ميالد حضرت ختمی مرتبت )صلی ﷲ عليه و آله و سلم( را در کابل
تشکيل نموده و مبلغ دوازده ھزار روپيه مقرر اين شب مبارک به ارباب استحقاق
توزيع کرد .به يکی از سادات سيد جالل بخاری سه ھزار روپيه عنايت نمود.

ايلچی و ارمغان نذر محمد خان والی بلخ
قبل برين به مشاھده رسيد که چطور در آغاز جلوس شاه جھان ،والی بلخ نذر
محمد خان برای گرفتن کابل لشکر کشی کرد ولی ناکام مراجعت نمود .در ايامی
که شاه جھان در کابل ميبود ايلچی و ارمغانی از طرف نذر محمد خان به کابل
واصل شد .ايلچی او منصور حاجی نام داشت .عندالوصول به غوربند عوض خان
قاشقال به امر شاه جھان او را تا کابل مشايعت کرد و در حوالی شھر اصالت خان
و مکرمت خان وی را به دربار رھنمونی نمودند .ارمغان نذر محمد خان عبارت
بود از :ھشتاد اسپ و پنجاه شتر و ديگر اشيا از قبيل پوست سمور وغيره که
قيمت ھمه به چھل ھزار روپيه ميرسيد .خود ايلچی ھم به قيمت پانزده ھزار روپيه
اسپ و شتر وغيره پيکش نمود .مير شکار نذر محمد خان چھار دست باز طور
طويغون از جانب خان آورده بود .از طرف شاه جھان اسپ وزين مطال و بيست و
پنج ھزار روپيه به خود ايلچی ،پنج ھزار روپيه به پسرانش و چھار ھزار روپيه
به مير شکار داده شد.

شکار در بيگ توت
"بيست و چھارم ربيع االول در موضع بيگ توت که شمال رو به کابل است به
قمرغه پرداختند و پانصد و پانزده رنگ شکار شد مراد کام قراول بيگی چون
قمرغه نيک فراھم آورده بود بانعام خلعت و اسپ سرافراز گرديد و رعايائی که
)(١۶٠
جھت قمرغه گرد آمده بودند بانعام پنجھزار روپيه کام اندوز گشتند".

مراجعت سعيد خان از ھزاره جات و
چراغان باغ جھان آرأ
غره ربيع الثانی سعيد خان صوبه دار کابل از مالش ھزاره جات مراجعت کرده و
 ٢٧نفر روسای ھزاره را با خود آورد .پادشاه نامه مينويسد:
"شب ھنگام پيشکاران بارگاه جالل بفرمان خاقان کيھان در باغ جھان آرأ که
بسرسبزی و نزاھت مانند روضه جنت دلکشا و نشاط افزاست اسباب طرب آماده
ساخته ھر دو جانب نھر کالن را به افروزش چراغان چون ساحت آسمان منور
گردانيدند .خديو جھاندار بان مکان نزه تشريف فرموده از شمول عاطفت صفير
نذر محمد خان را برای تماشای اين جشن روح گستر طلبيدند و بعنايت خلعت
)(١۶١
سرافراز ساختند".

حارس قلعه کابل
بخشی و واقعه نويسی صوبه کابل
روز دوشنبه  ١۴ربيع الثانی روز جشن قمری وزن ؟ سال  ١٠۴٩شاه جھان در

کابل گذشت .در ين روز ديندار خان را به حراست قلعه کابل تعيين کرد و اسحق
بيگ نام را بجای رای کاسيداس به شغل بخشی و واقعه نويسی کابل مقرر نمود.

مراجعت شاه جھان از کابل به الھور
شاه جھان از  ۵محرم تا  ۵ربيع الثانی  ١٠۴٩مدت سه ماه پوره در کابل اقامت
داشت .در ين مدت چند روزی تا غزنی ھم سفری کرد .نقشه مراجعت او چنين
بود که راه بنکش باال و بنکش پايان )يعنی از راه سمت جنوبی و تيراه ( رھسپار
الھور شود .پيشتر متذکر شديم که مسافرت شاه جھان بکابل جنبه سيا سی و
نظامی ھم داشت و ميخواست عليه نذر محمد خان والی بلخ سوقيات کند و بلخ و
بدخشان را بدست آرد ولی چون امام قلی برادر نذر محمد خان با ارسال نامه و
ايلچی به ترميم روابط پرداخت ،سوقيات بعمل نيامد شاه جھان قبل از حرکت از
کابل سختی ھای راه ھا و دشواری کتل ھا را مدنظر گرفته به پسرش داراشکوه
که با سپاه زياد به کابل آمده بود ٠امر داد تا چند روز ديگر ھم در شھر مانده
بعقب وی حرکت کند .صوبه دار کابل سعيد خان بھادر ظفر جنگ با حوالی چشمه
خواجه خضر ٠شاه را ھمراھی کرد .در ين محل شاه جھان بوی خلعت خاصه
داده و به دستور سابق او را به صوبه داری کابل گذاشت و سعيد خان تا ماه شوال
 ١٠۵٠چندين سال متواتر حاکم و صوبه دار کابل بود.

علی مردان خان صوبه دار کابل
در ميان صوبه داران کابل آنکه بيشتر نزد عوام شھرت دارد و از نظر آبادی و
عمران آثار و يادگار ھای بيشتری از و در شھر باقی مانده ،امير االمرا علی
مردان خان است .اصالً اين مرد در زمان سلطنت شاه صفی از طرف شاه صفوی
ايران حکمران قندھار تعيين شده بود ولی در سال  ١٠۴٧ھجری قمری ميانه او و
شاه ايران برھم خورده از صفوی ھا روگردانيد و به کورگانی ھا پيوست و قندھار
را به سعيد خان صوبه دار کابل که برای کشودن قندھار عازم آنصوب شده بود
تسليم داد و خود از راه کابل به دربار شاه جھان باريافت .علی مردان خان با اين
تمايل به دربار شاه جھان قرب و منزلت فوق العاده کسب کرد و به لقب امير
االمرائی نايل شد و به کرات و مرات بحدی که تصور نمی توان کرد بخشش و

خلعت گرفت .چندی به صوبه داری کشمير نايل شد تا اينکه در شوال  ١٠۵٠در
پنجاھمين سال عمر شاه جھان عوض سعيد خان بھادر صوبه دار کابل گرديد و تا
مقارن سال  ١٠۶٢ھجری قمری به صوبه داری کابل باقی ماند .در سفر دوم و
سوم شاه جھان به کابل در لشکر کشی ھا و سوقيات پسرانش مراد بخش و اورنگ
زيب عليه نذر محمد خان در صفحات شمال سھم بارز داشت .در آبادی و عمران
شھر کابل بسيار کوشيد .ميگويند چھار چته کابل از آبادی ھای او بود .باغ علی
مردان تا حال به نام او شھرت دارد و منازل مجلل و با شکوھی در آنجا ساخته
بود که باری در سفر دوم خود به کابل ،شاه جھان ،چند روزی در آنجا اقامت
نمود .علی مردان خان در سنه  ١٠۵۴ھجری پلی بر سرخاب مشرقی ھم تعمير
نمود و بر لوحه سنگی نزديک پل مذکور کتيبه ئی نصب کرد که متن آن از اين
قرار ميباشد:

در زمان ثانی صاحب قــران شــاه جھـان
بادشاھی دادگستر ظل وھــاب وحـيـــد
خان عاليشان عليمردان شـد از بـھر خدا
بانی اين پل بــفال فــرخ و بـخت سفيد
سال تاريخش چو جستم از خرد داد اين جواب
بانی اين پل علی مردان شد از لطف حميد

عليمردان خان در سال  ١٠۶٧ھجری در سال  ٣١جلوس شاه جھان در اثر
مريضی که عايد حالش شده بود و به عنوان استراحت روانه کشمير بود در منزل
)ماجھی داره( وفات نموده ،جسدش را به الھور برده در جنب مرقد والده اش دفن
نمودند.

کابل مرکز تجمع و لشکر کشی ھا عليه
نذر محمد خان والی بلخ و بدخشان
عليمردان خان و ارسال سپاه از کابل عليه علی طغان
اسحق بيگ بخشی صوبه دار کابل
ھزاره سگ پا خليل بيگ تھانه دار غوربند

وفات ديندار خان حارس قلعه کابل
اسد ﷲ خان قلعه دار جديد
قراريکه در صفحات پيشتر متذکر شديم در موقعی که شاه جھان برتخت سلطنت
ھند نشست ،نذر محمد خان بحيث والی در بلخ استقرار داشت و فوری بر سر کابل
تاخت تا شايد بر نفوذ کور گانی ھا خاتمه داده و خود بر شھر تسلط يابد .در نتيجه
توافقی حاصل نتوانست و بر بلخ مراجعت کرد و در موقع مسافرت اول شاه جھان
بکابل ايلچی و ارمغان زياد بکابل فرستاد .سپس در اثر کور شدن برادرش امام
قلی و تصرف قلمرو او در ماحول بخارا قدرت نذر محمد خان وسعت يافت .اين
قدرت طبيعی ،کورگانی ھای ھند و صوبه داران ايشان را در کابل بيقرار
ميداشت .عالوه برين موضوع بلخ و بدخشان موضوعی بود که شاھنشاھان مغلی
ھند منجمله شاه جھان ھميشه بفکر تصرف آن بودند .خالصه از زمانيکه
عليمردان خان صوبه دار کابل شد پيوسته راجع به لشکر کشی طرف بلخ و
بدخشان بوی ھدايت داده ميشد و حتی سفر دوم شاه جھان بکابل که از آن بعدتر
ذکر خواھيم کرد ،بيشتر بر سر ھمين موضوع بميان آمد.
لشکر کشی ھای عليمردان خان بطرف شمال با مسئله علی طغان آغاز ميشود و
آن چنين است که نذر محمد خان کھمرد و مضافات آنرا از تيول پلنگتوش کشيده
به سبحان قلی پسر خود داد و تردی علی طغان اتاليق او را به ضبط آن معيين
نمود .اين علی طغان از کھمرد بفکر تجاوز به برخی نقاط ھزاره جات نزديک
کابل و قندھار افتاده ھزاره ھای سگ پا مقيم کنار رود ھيرمند را تاراج نمود.
عليمردان خان فوری خليل بيگ تھانه دار غوربند ،اسحق بيگ بخش صوبه دار
کابل و علی بيگ و جمعی ديگر را عليه او فرستاده و طغان را شکست دادند و
جمعی از خويشان او را که  ١٩کس ميشد ،عليمردان خان در  ٢٢ذی قعده ١٠۵۴
به دربار شاه جھان برد و ايشان را در قلعه گواليار محبوس کردند.
شاه جھان موضوع تصرف بدخشان و بلخ را ھميشه مدنظر داشت .قبل از ينکه
علی مردان را از اکبر آباد بطرف کابل مرخص کند ،راجع به نقشه ھای خود بوی
ھدايات داد و برای عملی ساختن نظريات خود قبل از اينکه خودش بطرف کابل
حرکت کند ،عده از امرا را بعنوان کمک بطرف کابل فرستاده رفت .از آنجمله
است مراد قلی ولد اکبر قلی ،اصالت خان مير بخشی وغيره .ضمننا ً چون ديندار
خان حارس قلعه کابل در شعبان  ١٠۵۵وفات ميکند ،بجايش برادرش اسد ﷲ خان
به قلعه داری قلعه کابل نامزد ميگردد .ناگفته نماند که عليمردان خان به کمک
کسانيکه تازه فرستاده شده بود به لشکر کشی ھائی عليه نذر محمد خان اقدام ميکند

ولی به نتيجه نميرسد تا اينکه در  ١٠۵۵خود شاه جھان و پسرش مراد بخش با
 ۵٠ھزار سوار عازم کابل ميشوند.

سفر دوم شاه جھان به کابل
طوريکه گفتيم مقصد سفر دوم شاه جھان بکابل موضوع لشکر کشی بطرف
بدخشان و بلخ و کوتاه ساختن دست نذر محمد خان از آن نقاط بود .چون جنگ
ھای صعبی پيش رو داشت پسرش مرادبخش را با پنجاه ھزار سوار مامور ساخت
تا پيشتر بطرف پشاور حرکت کند و در حدود صد نفر از امرا و منصبداران
بزرگ خويش را با اين سپاه اعزام کرد و گمان ميکنم در تمام دوره سلطنت
کورگانی از عصر بابر گرفته تا زمان شاه جھان اين اولين باری بود که چنين سپاه
بزرگ رھسپار کابل گرديد .تنھا اسامی امرا و منصبداران سه صفحه کامل پادشاه
نامه را اشغال کرده است (١۶٢).قسمتی از اين سپاه ماموريت داشت به معيت
مرادبخش از راه پشاور و قسمت ديگر از راه بنکش باال و پايان )سمت جنوبی(
بطرف کابل حرکت کند و ھر دو قسمت در کابل يکجا شوند .نقشه شاه جھان چنين
بود که در موقعی که ھوای کوھساران کابل مساعد شود ،اول متوجه قلعه کھمرد
و غوری شود و بعد از راه قندوز اول به فتح بدخشان و بعد به فتح بلخ اقدام بعمل
آيد و بدين طريق دست نذر محمد خان را از ين نقاط بکلی کوتاه سازد .خود شاه
جھان روز پنجشنبه  ١٨ماه صفر  ١٠۵۶از الھور به قصد کابل برآمد .قبل از او
پسرش مرادبخش بتاريخ نھم ربيع الثانی به شھر رسيده و سپاه بزرگ پنجاه ھزار
نفری خود را خارج از شھر در حوالی پای منار متمرکز ساخت.

ورود شاه جھان به کابل ،نزول شاه در دولت خانه
منزل عليمردان خان ،غازی بيگ داروغه
عمارات دولتخانه باالحصار
شاه جھان روز  ٢٢ربيع الثانی بکابل واصل شد و پادشاه نامه در ين باب چنين
ميگويد:
"بيست دوم ربيع الثانی ) (١٠۵۶عالمی و راجه جسونت سنگه و چندی ديگر که

پيشتر بکابل آمده بودند و جمعی از منصبداران تعينات آنجا پذيره شده سعادت
اندوز مالزمت گشتند .در ين روز ميمنت افروز پادشاه دين و دنيا در دولت خانه
که سال دوازدھم جلوس اقدس ھنگامی که کابل بفروغ ماھيچه رايات نصرت
سمات منور بود امر جھان مطاع به بنای ان در اورته باغ و باغ مھتاب بصدور
پيوسته و از ان باز تا حال کار گذاران ان صوبه در انجام ان ميکوشيدند نزول
اجالل فرموندند".
قراريکه در ذيل واقعات عصر جھانگير تحت عنوان) :جھانگير در باالحصار
تماشای عمارات  -نبودن جای قابل نشيمن -امر ويرانی عمارات ديوانخانه
پادشاھانه( نوشتيم حينی که جھانگير در  ١٠١۶از باالحصار ديدن کرد جای قابل
نشيمن پادشاھانه در آنجا برای خود نيافت و چون ديوانخانه قديم کھنه و فرسوده
شده بود ،امر به ويرانی آن و به تعمير ديوانخانه جديد داد.
چون جھانگير  ١٩سال بعد بار ديگر در سال  ١٠٣۵به کابل آمد و باز در باغ
شھر آرأ رھايش نمود ،چنين استنباط ميشود که تعمير ديوانخانه جديد او ھنوز
صورت عمل بخود نگرفته بود.
قبل برين ديديم که شاه جھان حينی که به تاريخ  ٢۵محرم  ١٠۴٩بار اول به کابل
وارد شد ،در باغ آھو خانه فرود آمد و علت فرود آمدن او در اينجا اين بود که
منزل سعيد خان صوبه دار کابل که بھترين منازل کابل بود ،ھنوز تمام نشده بود.
شاه جھان در ھمين منزل امر ساختن جھروکه دولتخانه خاص و عام را داد.
قراريکه از بعضی موأخذ معلوم ميشود ،شاه جھان در  ١٠۴٩در سال دوم جلوس
خود حين ورود بار اول به کابل امر تعمير دولتخانه را در اورته باغ و باغ مھتاب
داده بود که ھر دو در باالحصار وقوع داشت .بھر حال به شھادت متن فوق الذکر
گفته ميتوانيم که برای تعميل اوامر شاه مبنی بر تعمير دولت خانه ھای عام و
خاص )کار گذاران صوبه( در طی ھفت سال در انجام آن کوشيدند و شاه مغلی در
سفر دوم خود به کابل  ٢٢ربيع الثانی  ١٠۵۶سر راست به دولت خانه مذکور
فرود آمد.
ولی چون چھار روز بعد "بيست و ششم ربيع الثانی به منزل علی مردان خان
اميراالمرا تشريف بردند که تا اتمام ھمگی لغانی دولت خانه واال در انجا
بگزارنند" ،واضع ميشود که دولتخانه باالحصار ھنوز بکلی تمام نشده بود .محمد
صالح کتبو الھوری واضح می نويسد که ":بيشت و دوم ربيع الثانی دولت خانه
کابل از نزول مقدس پايه کرسی ھشتمين يافته روکش پيرايه نگار خانه چين بل

سرمايه آرايش بھشت برين شد .چون ھنوز عمارات انجا باتمام نرسيده بود
داروغگی عمارات به غازی بيگ مقرر نموده بيست و ھشتم حويلی ،علی مردان
خان را که نشيمنھای عالی داشت از فر ورود مسعود روکش قصور و منازل
بھشت موعود ساخته تا اتمام عمارات خاصه در ھمين مکان اقامت قرار دادند".
منزل علی مردان خان صوبه دار کابل که شاه جھان در ربيع الثانی  ١٠۶۵در آن
رھايش اختيار نمود ،قرار اکثر احتمال و يا حتما ً در ھمين گوشه کابل واقع بود که
تا حال بنام )باغ عليمردان( شھرت دارد .علی مردان خان امير االمرا که سالھا در
قندھار و کشمير و کابل صوبه داری کرده به اندازه غنی بود که ثروت او در
افکار عوام داستان ھای افسانوی ايجاد کرده که ھنوز ھم برسر زبانھا است و
افسانه سنگ فارس او که به ھرچه ميزد ،طال ميشد ،از ھمه مشھور است.
بھرحال چنين شخص مقتدر و غنی که بالشبه معززترين شخصيت عصر شاه
جھان بشمار ميرود ،طبيعی باغ و خانه بزرگ و مجللی داشت که پادشاه مغلی در
آن رھايش کند.
قرار معلوم شاه جھان مدت زيادی در حويلی عليمردان خان اقامت نکرد غره
جمادی االول به زيارت آرامگاه جدش بابر و رقيه سلطان دختر ميرزا ھندال رفت
و بعد از ين تاريخ چون منازل خاصه تکميل شده بود ،بدانجا کوچ کرد .در عمل
صالح جلد دوم صفحه  ۴٧٣چنين ديده ميشود:
" ...چون منازل عالی بنياد خاصه صورت اتمام پذيرفته به آب و رنگ گوناگون
نقش و نگار بتازگی ابرو افزای طارم چرخ کبود گرديد از حويلی امير االمرا
بدانجا تشريف آورده ساير نشينھای غريب و مناظر نظارگی فريب آنرا رشک
سرابستان ارم فرمودند".
اين منازل عالی بنياد ھمان دولتخانه خاص و عام است که در سال دوازدھم جلوس
حينی که شاه جھان بار اول بکابل آمد ،بنای آنرا در )اورته باغ( و )باغ مھتاب(
که ھردو در باال حصار بود ،صادر کرد .چون امر تعمير در  ١٠۴٨داده شده بود
تا سال  ١٠۵۶در مدت  ٧يا  ٨سال کار جريان داشت .طوريکه ديديم در روز
ھای اول ورود شاه جھان بار دوم بکابل ھنوز تمام قسمت ھای دولتخانه باال
حصار تکميل نشده بود و غازی بيگ نامی را به داروغگی عمارات تعيين کرد و
در اثر جديت اين شخص و حضور شاه در کابل در ظرف چند روز کارھای باقی
مانده به اتمام رسيد و باالخره شاه جھان از حويلی اميراالمرا عليمردان خان
صوبه دار کابل به منازل خاصه دولتخانه باالحصار نقل مکان نمود.

ترتيب باغ بابر
باغی که سر سلسله دودمان مغلی کورگانی اعليحضرت ظھيرالدين محمد بابر شاه
در آن مدفون است ،برای احفاد او که ھر کدام به شاھنشاھی ھند رسيدند،
زيارتگاھی بود و بدان توجه زياد داشتند .پادشاھان مغلی ھر کدام ھر دفعه که
بکابل آمده اند ،حين ورود و حين مراجعت بدان باغ می رفتند و به مرقد جد
خويش نذرھا و تحايف تقديم ميکردند و ھزارھا روپيه به مستحقات تقسيم
مينمودند .آرامگاه بابر به تدريج مقبره دودمان سلطنتی مغلی شد و به مرور زمان
ميرزا ھندال پسر بابر ،حکيم ميرزا پسر ھمايون نواسه بابر ،رقيه سلطان بيگم
دختر ھندال ،نواب گوھر نسا بيگم بنت عالمگير ثانی شاه جھان وغيره در آنجا
دفن گرديدند.
جالل الدين اکبر در سفر دوم خود بکابل در سال  ٩٩٧راجع به تعمير عمارتی در
باغ آرامگاه بابر به قاسم خان مرزبان کابلستان ھداياتی ميدھد .جھانگير در سفر
اول خود به کابل در سال  ١٠١۶بر مزار بابر و ھندال و حکيم ميرزا لوحه سنگی
ئی نصب ميکند که تا حال موجود است .ضمننا ً مادر اندرش رقيه سلطان بيگم را
با خود ميبرد تا بار اول آرامگاه پدرش ميرزا ھندال را زيارت کند.
شاه جھان در سفر اول و دوم بر مزار بابر آمده مقاديری خيرات ميکند و تاريخ
زيارت او غره جمادی االول سال  ١٠۵۶و ديدن باغ آرامگاه در تاريخچه باغ که
فعالً موجود است و مرمت کاری جوی ھا و احداس حوض ھا و ساختن محجری
از سنگ مرمر به دورادور آرامگاه رقيه سلطان بيگم و تعمير مسجد سنگی
تصميماتی ميگيرد که از طرف کار گذاران صوبه داری کابل بال تأخير در عملی
ساختن آن اقدام ميشود .پادشاه نامه راجع به اين تصميمات مطالبی دارد که اينک
عيننا ً متن آنرا نقل ميکنيم و بعد ھر قسمت آبادی باغ آرامگاه بابر را مختصراً
مطالعه مينمائيم.
" ...و توجه عالم آرای عمارت آنرا به ترتيب باغ مرقد اقدس حضرت فردوس
مکانی که طول آن پانصد گز و زمينش پانزده مرتبه است و ارتفاع مرتبه پسين از
مرتبه نخستين سی گز مبذول داشتند و چون بر ضريحه منيعه حضرت مغفرت
آيات رضوان مآب خديجه الزمانی رقيه سلطان بيگم که در مرتبه پانزدھم از

مراتب اين مزار خلد آثار واقع شده چبوتره خردی از سنگ مرمر بحکم حضرت
جنت مکانی ساخته بودند فرمان شد که بر دوران محجری از سنگ مرمر با
ارتفاع سه گز نصب کنند و به موجب وصيت حضرت فردوس مکانی بافراختن
عماراتی بران مرقد غفران مورد که در درجه چھاردھم است نپرداخته به بنأ
مختصر مسجدی از سنگ مرمر در مرتبه پائين آن امر نمودند و در سر آغاز
سال ھژدھم اساس گذاشته امد و اخير سال نوزدھم بعد فتح بلخ و بدخشان در
عرض دو سال به صرف سی ھزار روپيه در غايت مطبوعيت و نھايت خوش
طرحی و کمال لطافت و نظافت انجام پذيرفت و چون جوی آبی که از مرتبه
دوازدھم روضه بر رشته خيابان جاری است و دوازده آبشار از ان ريزان از ين
جھت که از سنگ و آھک نساخته بودند مندرس گشته از صفا افتاده بود امر معلی
صادر گشت که از سر نو بعمارت آن پرداخته و در ته ھر آبشاری حوضی
مختصر ساخته کنارھای جوی و آبشارھا و حواشی حوض ھا را ھمه از سنگ
مرمر کابل سرانجام دھند و در مرتبه نھم حوضی يازده گز در يازده بحاشيه سنگ
مرمر و در مرتبه دھم حوضی پانزده در پانزده و در درآمد باغ حوضی ديگر
پانزده در پانزده بحاشيه سنگ مرمر و دروازه در خور آن مکان مزين بقبھای
مطال و پيش دروازه چوکی مربع که يک ضلع آن ديوار باغ باشد و سه جانب
ديگر بر حجرھائی که جوی آبی از ميان آن بگذرد مشتمل بسازند تا محاديج و
مساکين که برای خوردن طعام و گرفتن ديگر وجوه مبرات گرد آيند در پناه آن
حجرات از آسيب برف و باران محفوظ باشند".
قراريکه مالحظه ميشود در ين متن مطالبی چند راجع به باغ آرامگاه بابر ديده
ميشود .مراتب پانزده گانه باغ قبل از زمان شاه جھان موجود بود و ھنوز ھم
موجود است .آرامگاه رقيه سلطان بيگم در مرتبه پانزدھم مرقد بابر و ميرزا
ھندال و حکيم ميرزا در مرتبه چھاردھم و مسجد سنگی در مرتبه سيزدھم ديده
ميشود.
در مرتبه دوازدھم در امتداد خيابان جوئی جاری بود و دوازده آبشار از آن
ميريخت .شاه جھان به تعمير مجدد جوی از سنگ و آھک امر داد و حکم نمود تا
در ته ھر آبشار حوض کوچکی از سنگ مرمر کابل بسازند .متاسفانه از ين جوی
و آبشارھا و حوضچه ھا اثری باقی نمانده است .گمان ميرود که در مرتبه يازدھم
باغ چيزی نبوده و امروز عمارت کافه بابر شاه ديده ميشود که از آبادی عصر
ضيأالملته و الدين است.
در مرتبه ھای دھم و نھم به امر شاه جھان حوض ھای بزرگی ساختند .اولی به
مساحت پانزده گز در پانزده و دومی به بزرگی يازده گز در يازده در مرتبه دھم

باغ تا ھمين اواخر جوی و فواره ئی موجود بود و در عصر اعليحضرت محمد
نادر شاه شھيد ضمن مرمت کاری ھای ديگر آنرا به مرتبه نھم انتقال دادند .حوض
ديگری تا اين اواخر در مرتبه دوم باغ وجود داشت که حاال به شکل ديگری ھنوز
باقی است اما متاسفانه از فواره ھا و آب جاری در آن اثری ديده نميشود .از
حوضی که در درآمد باغ حکم شده بود و دروازه مزين و قبه ھای مطال و چوک
مربع متکی به ضلع ديوار باغ وغيره اثری باقی نمانده است.

محجر سنگی در ماحول آرامگاه رقيه سلطان بيگم
در باالترين مرتبه باغ بابر که مرتبه پانزدھم باشد ،مرقد رقيه سلطان بيگم دختر
ميرزا ھندال زوجه جھانگير ،نواسه ظھيرالدين محمد بابر وجود دارد .رقيه
سلطان بيگم زوجه جالل الدين اکبر روزی در سال  ١٠١۶ھجری قمری با
جھانگير به زيارت قبر پدر خود ميرزا ھندال و جد خويش بابر به اين باغ آمد و
در  ١٠۴٠جسد وی را در مرتبه باالتر از محل مرقد پدرش دفن کردند .به امر
جھانگير باالی اين قبر چبوتره ئی از سنگ مرمر ساخته بودند که تا عصر شاه
جھان وجود داشت و پادشاه اخيرالذکر امر کرد تا محجری از سنگ مرمر به
ارتفاع سه گز به دورادور قبر نصب کنند .امروز از چبوتره و محجر سنک
مرمر ،از ھيچ کدام اثری باقی نمانده است.

مسجد سنگی
بزرگترين خاطره عمرانی شاه جھان در باغ آرامگاه بابر ،بنای مسجد کوچکی بود
از سنگ مرمر که در مرتبه سيزدھمين باغ آباد شده بود و چون در کتيبه آن از
فتح بلخ و بدخشان و فرار نذر محمد خان والی بلخ از بلخ به شبرغان يادآوری
شده است ،برخی تصور کرده اند که اين مسجد بغرض ياد بود فتح مذکور آباد شده
است .ناگفته نماند که سطور اخير مضمون متن کتيبه مسجد ھم عده ئی را به
اشتباه افگنده و چنين تصور کرده اند که مسجد بعد از فتح بلخ و بدخشان و سائر
کاميابی ھای نظامی شاه جھان تعمير شده است .حال آنکه اگر به قسمت اول کتيبه
دقت شود ،واضح ميشود که اصالً تعمير مسجد به فتح بلخ و بدخشان کوچکترين
ربطی نداشته و چون بر مزار ظھير الدين محمد بابر تعمير امکان پذير نبود ،شاه

جھان مصمم به بنای کوچکی شد در مرتبه پايان تر آرامگاه .ھمه ميدانيم که سر
سلسه دودمان مغليه ھند ،بابر وصيت کرده بود تا از ساختن عمارتی بر آرامگاه
او خود داری کنند .اين مطلب در متن پادشاه نامه که باالتر داديم ،تصريح شده
است و ميگويد:
"به موجب وصيت حضرت فردوس مکانی بافراختن عمارتی بران مرقد غفران
مورد که در درجه چھاردھم است نپرداخته به بنأ مختصر مسجدی از سنگ مرمر
در مرتبه پائين آن امر نمودند".
پس علت اساسی تعمير اين مسجد اين بود که شاه جھان بر مزار جد خويش
عمارتی ساخته نميتوانست ،لذا به بنای مسجد امر داد.
در خود کتيبه مسجد از تاريخ آغاز بنای کار تعمير ذکری نشده و اتمام آن به:
"آخر سال نوزدھم جلوس ميمنت مانوس موافق  ١٠۵۶ھجری " نسبت داده شده
است ".پادشاه نامه در متنی که پيشتر ديديم ،ميگويد " :و در سر آغاز سال ھژدھم
اساسی گذاشته آمد و در اخير سال نوزدھم بعد فتح بلخ و بدخشان در عرض دو
سال به صرف سی ھزار روپيه در غايت مطبوعيت خوش طرحی و کمال لطافت
و نظافت انجام پذيرفت".
شبھه ئی نيست که کار آبادی مسجد سنگی دو سال وقت گرفته و در صورتيکه
طبق تذکر پادشاھنامه شروع کار سر آغاز سال  ١٨جلوس باشد ،طبيعی در آخر
سال  ١٩جلوس خاتمه يافته است .آنچه حساب را کمی مشکل ميسازد ،اين است
که اگر سرآغاز جلوس سال  ١٨به سال قمری تطبيق شود ،بايد کار تعمير مسجد
در جمادی االول  ١٠۵۴شروع شده باشد و به اخير سال  ١٩جلوس يعنی ربيع
الثانی سال  ١٠۵۶اتمام يافته باشد .حال آنکه شاه جھان در غره جمادی االول سال
 ١٠۵۶طی سفر دوم خود به آرامگاه بابر رفت .اين روز يا در يکی از روزھای
بعدتر تصميماتی راجع به ترتيب باغ و بنای مسجد وغيره اتخاذ نمود .گمان نميکنم
که تصميم بنای مسجد در سفر اول او بکابل در  ١٠۴٩گرفته شده باشد .پس در
حاليکه بنای مسجد سنگی در سال  ١٠۵۶شروع شده باشد ،بصورت طبيعی ختم
آن که دو سال وقت گرفته است در اواخر سال  ١٠۵٧مطابقت ميکند و چون سفر
سوم شاه جھان بکابل در اوائل  ١٠۵٧واقع شده و درست سلخ ربيع االول سال
مذکور داخل شھر گرديده و تا اواخر رجب سال مذکور در کابل بود ،حضور شاه
در تسريع امور عمرانی مسجد کمک کرده است.

موضوع ديگری که تا اندازه ئی به تفصيل در متن کتيبه مسجد و در متن پادشاه
نامه گنجانيده شده ،مسئله فتح بلخ و بدخشان و فرار نذر محمد خان والی بلخ است.
پيشتر گفتيم که مسئله تعمير مسجد اصالً به فتوحات مذکور کدام ارتباط خاصی
نداشت بلکه فتح بلخ واقعه بود که در طی جريان مسجد به وقوع پيوست و مژده
آن بين  ٢و  ٨جمادی الثانی  ١٠۵۶به شاه جھان بکابل واصل شد .صورت واقعی
قضايا چنين است که حين وصول شاه جھان بار دوم بکابل در غره جمادی االول
سال  ١٠۵۶سوقيات عليه نذر محمد خان شروع شده بود .متعاقبا ً کار تعمير مسجد
شروع شد .در جريان کار خبر فتح بلخ و بدخشان و فرار نذر محمد خان از بلخ به
شبرغان به شاه جھان بکابل رسيد .سپس دوره دوم اقامت شاه جھان در کابل
خاتمه يافته به ھند مراجعت کرد و باز کرت سوم در  ١٠۵٧به کابل آمد .احتمال
دارد که حين ورود او بار سوم به کابل مسجد تمام نشده تا بعدتر در اخير سال
مذکور تمام گرديده باشد .پس به اين حساب شبه ئی نيست که ختم کار مسجد
سنگی بعد از ختم بلخ و بدخشان عملی گرديده است.
در ميزان پول مخارج تعمير مسجد ھم بين متن کتيبه مسجد و متن پادشاه نامه
اختالف است .کتيبه مسجد مخارج را چھل ھزار روپيه و پادشاه نامه سی ھزار
روپيه نوشته است.
بھر حال بعد از تبصره ھای فوق اينک متن کتيبه مسجد مذکور را نقل ميکنيم:
"اين مسجد لطيف و معبد شريف که سجدگاه قدوسيان و جلوه گاه کروبيان و
بفرمان ادب در حريم محترم اين گذرگاه مالء اعلی نظرگاه عالم باال يعنی روضه
منور پادشاه غفران پناه رضوان دستگاه خلد آرامگاه حضرت فردوس مکانی
ظھيرالدين محمد بابر پادشاه غازی جزء آن عمارتی نتوان ساخت بفرموده اين
نيازمند تمام شکر سراسر ستايش سراپا نھايش درگاه الھی ابو مظفر شھاب الدين
محمد صاحب قران ثانی شاه جھان پادشاه غازی بعد از فتح بلخ و بدخشان و فرار
نذر محمد خان از بلخ به شبرغان و تعاقب فريقی از کار طلبان و نبرد آرائی او
در آن سرزمين با آن گروه فيروزی نشان و ھزيمت او و ظفر سپاه رزمخواه در
آن ميدان محض کرم کارساز حقيقی نصيب اين نيازمند و دولت خواھان اين بنده
شرمنده احسان حضرت يزدان گشته آخر سال جلوس ميمنت مانوس موافق ١٠۵۶
ھجری در عرض دو سال بچھل ھزار روپيه انجام يافت".
ناگفته نماند که عصر شاه جھان از نظر آبادی و عمران و ذوق معماری مترقی
ترين دوره است که در طی آن قريحه معماری مغلی به اوج تعالی خود رسيد .شاه

جھان ھم مرد دين دار و ھم صاحب ذوق و عاشق آبادی بود .مساجد زيادی در
عصر او در ھند ساخته شده که مھم ترين آن جامع مسجد دھلی ،موتی مسجد و
رنگه مسجد قلعه آگره ،جامع مسجد آگره ،مسجد تاج ،مسجد فتح پور سکری ،شاه
جھان مسجد اجمير و مسجد وزير خان در الھور ميباشد .مسجد کوچکی که شاه
جھان در باغ آرامگاه بابر تعمير نمود بسيار ساده و بسيط و مقصوره ئی بيش
نبود .چون از محل اجتماع و آبادانی دور و نسبتا ً کوچک بود ،مناری در آن تعبيه
نشده بود و بام آن خالف مساجدی که در عصر شاه جھان در ھند ساخته شده
است ،گنبد نداشت .چون اين مسجد مرمت طلب شده بود ،چند سال قبل آن را
ويران کردند تا پخته تر با ھمان سنگ ھای قديمه تجديد شود .تعمير مجدد آن نيم
کاره است و اميد است روزی به پايه اکمال رسد و نکند که نا تمام بماند و يگانه
مسجد سنگی يادگار شاه جھان در کابل از بين برود) .باغ بابر که در اواخر
سلطنت ظاھر شاه مخروبه ئی بيش نبود ،در زمان رياست جمھوری محمد داود
خان کامالً ترميم و حيثيت تفرجگاه مردم را مثل اعصار قديم بدست آورد .ن(

نقشه طرح عمرانات ديگر در کابل
در ميان پادشاھان مغلی کورگانی آنکه بيشتر از ھمه به آبادی و عمران عالقه
داشت و در آبادی ذوق بخرچ ميداد ،شاه جھان بود که تاج محل او در آگره به
عقيده عموم متخصصان فن معماری جھان از بھترين عماراتی است که ساخته
شده و به اندازه در آن ذوق لطيف بکار برده شده که آنرا شعر در سنگ و موسيقی
در معماری خوانده اند .شاه جھان ھر مرتبه ئی که به کابل آمده راجع به مرمت
کاری برخی بناھا و پی گذاری عمارات جديد و ترتيب باغ ھا و اصالح نھر ھا و
جوی ھا وغيره اوامری صادر کرده است که برخی عملی شده و برخی ديگر در
حال نقشه و طرح مانده و بعمل نرسيده است.

دولتخانه دارالملک کابل
طی مسافرت ھای اول و دوم شاه جھان به کابل حد به حد متذکر شديم که
عندالورود به کابل بار اول در منزل سعيد خان بھادر و بار دوم در منزل
عليمردان خان که ھر کدام در موقع خود صوبه دار کابل بود ،فرود آمد و ھر دو

مرتبه مدتی در باغ آھو خانه رھل اقامت افگند .علت اين بود که دولتخانه قديم
کابل در باالحصار حتی در زمان پدرش جھانگير کھنه و فرسوده شده بود چنانچه
به امر ھمين پادشاه در  ١٠١۶ويران و امر تجديد آن داده شد ولی چون شاه جھان
در سفر اول خود در  ١٠۴۵ويران و امر جديد راجع به تعمير دولتخانه خاص و
عام در اورته باغ و باغ مھتاب باالحصار صادر ميکند ،واضح ميشود که اوامر
پدرش عملی نشده بود .اصالً وقتيکه در  ١٠١۶جھانگير به کابل آمد و پسرش شاه
جھان با وی بود ،اورته باغ را به پسر خود اختصاص داد و عمارتی در آن برای
وی ساخت .اين عمارت در دوره شھزادهگی شاه جھان تا وقتی بجا بود که خودش
پادشاه شد و بار اول به کابل آمد .آنگاه امر داد تا در اورته باغ محلی برای
رھايش او و در باغ مھتاب که قريب اورته باغ وقوع داشت ،دولتخانه خاص
بسازند .در سال  ١٩جلوس حينی که در  ١٠۵۶بار دوم به کابل وارد شد ،ھنوز
بکلی تمام کارھای عمرانات تمام نشده بود و در اثر توجه غازی بيگ داروغه
عمارات در ظرف چند روز به پايه تکميل رسيد .پادشاھنامه در ين مورد چند
سطری دارد که اينجا نقل ميکنيم:
" ...و از آنرو که در دارالملک کابل دولتخانه شايسته نزول مقدس نبود و لھذا
حضرت جنت مکانی که دو مرتبه در ايام سلطنت به کابل تشريف فرموده بودند
در باغ آھوخانه ميگذرانيدند در خاطر خورشيد ماثر برازنده اورنگ جھانبانی
حضرت جنت مکانی نخستين بار که بکابل تشريف بردند باغ اورته را به
اعليحضرت عنايت فرموده بودند چنانچه خاقان زمان در آن ايام عماراتی در باغ
مذکور مرتب ساخته و التماس مقدم آن حضرت نموده پيشکی اليق بنظر آن
حضرت در آورده بودند بنابران باغ مذکور را با باغ مھتاب که متصل آنست برای
دولتخانه برگزيده و آنرا محل معلی و اين را دولتخانه خاص قرار داده عمارات
عاليه طرح افگندند .چنانچه در سال ميمنت اتصال نوزدھم که دارالملک کابل
مرتبه دوم بقصد کشايش بلخ و بدخشان مرکز الويه ظفر طراز گشت منازل
مذکوره با جميع عماراتی که در سال دوازدھم حکم شده بود بحسن اختتام رسيده
بود و دولتخانه کرامت آشيانه بنزول فيض موصول فروغ تازه يافته پنج لک
روپيه صرف جمع عمارات شده است دو لک و پنجاه ھزار روپيه بر دولتخانه
مقدس و دو لک و پنجاه ھزار روپيه بر عمارات شھر آرا و جھان آرا و چھار باغ
)(١۶٣
و ديگر باغات و روضه مقدس حضرت فردوس مکانی "...

مرمت کاری حصن بيرون کابل و قلعه ارگ

پادشاه نامه مينويسد:
" ...و چون حصن بيرون کابل بامر حضرت جنت مکانی بگچ و آھک سرانجام
يافته و قلعه ارگ خام بود در ين نوبت که اعليحضرت بکابل تشريف فرمودند
فرمان شد که قلعه ارگ نيز به گچ و آھک برافرازند و از آنرو که ارگ آب
نداشت يرليغ رفت که ديواری برکشيده باولئی جنوبی سوی ارگ را در ميان
)(١۶۴
گيرند "...
اين مختصر معلومات برای تاريخچه عمرانات باالحصار کابل خالی از دلچسپی
نيست و از آن معلوم ميشود که حصار بيرونی کابل که باالحصار در ميان آن بود،
در عصر جھانگير ،شايد در طی سفر اول او در  ١٠١۶با گچ و آھک )سرانجام(
يافته بود .از کلمه )سرانجام( واضح معلوم نميشود که با گچ و آھک ساخته شد يا
مرمت کاری شد .راجع به قلعه ارگ واضح گفته شده که خام بود و در ين نوبت
يعنی در سفر دوم خود که در سال  ١٠۵۶ھجری قمری بعمل آمد ،شاه جھان امر
داد تا آنرا با گچ و آھک بسازند .ھکذا واضح ميشود که تا اينوقت داخل قلعه ارگ
باالحصار آب نبود و با کشيدن ديواری بطرف جنوب جوئی را داخل محوطه قلعه
کرده اند.

طرح ھای حيرت انگيز شاه جھان
در باغ شھرآرا و جھانآرا
فبل برين در ذيل واقعات عصر بابر و جھانگير شرح داديم که باغ شھر آرا از
طرف ظھير الدين محمد بابر يا از طرف عمه وی و باغ جھان آرا از طرف
جھانگير طرح شده بود .موقعيت قديمی اين دو باغ البته معلوم است .اولی عالوه
بر ساحه باغ امروزه سفارت شوروی ) سفارت سابق شوروی در کنار سينما
پامير ،ن( و باغ سابق شمس الدين خان )حال شفاخانه مستورات( حصه زياد
چنداول و دومی باغ ليسه نجات و ماشينخانه تا حدود پل ھارتن در بر ميگرفت.
چون اين مطالب در جاھايش پيشتر شرح يافته ،تکرار آن ضرورت ندارد.

شاه جھان ضمن ساير آبادی ھا در کابل به طرح نقشه ھای دامنه داری در ين دو
باغ که از بھترين باغ ھای کابل بود ،پرداخته و از پنج لک روپيه که خرچ آبادی
ھای خويش در ين شھر کرده نصف آن يعنی دو لک و پنجاه ھزار روپيه را وقف
عمارات ھمين دو باغ نمود .چون مولف پادشاھنامه مفصل در ين باب وارد شده
است ،شرحی خوبتر از متن گفتار او نميتوان يافت:
" ...فرمان دادند که ھمگی حيطان اين بساتين و تمامی نشيمنھا که لختی کھنه و
برخی در خور اين رياض نبود از سر بسازند و باغ شھر آرا خاصه گردانيده باغ
جھان آرا بنواب ملکه دوران بيگم صاحب عنايت نمودند .در ين ھر دو باغ
دلکشای فردوس نما چنار ھا نظر فريب ببيندگان است .علی الخصوص شھر آرا
که در آن چنار بسياری نشانده حضرت فردوس مکانی است ھمه در نھايت زيبائی
و خوشنمائی و تنومندی بکمال رسيده .در ين دو حديقه انيقه در ھر مکانی که قابل
عمارت بود نشيمن دلنشين طرح نموده جمعی که در فن عمارت آگھی داشتند
باھتمام آن برگماشتند .در باغ شھر آرا سه جا عمارت حکم شد ،يکی در وسط باغ
مربع نشيمنی کشاده اطراف که اھل ھندوستان آنر چوکھندی گويند تمام از سنگ
مرمر تومان ميدان مشتمل بر شانزده ستون چھار در ميان و دروازه بر چار
طرف آن تا ھرگاه آن منزل بھشت آئين به ورود ميمنت امور فروغ تازه گيرد از
چارسو چار جو که در وسط جلو خيابان باغ جريان دارد با آبشار ھا و فوارھا در
نظر خورشيد اثر باشد ،دوم در طرف جنوب باغ عمارتی رو بشمال بر دامن
کوھی که از زمين وسط باغ ھشت زراع ارتفاع دارد بنھجی که از جوی آبی که
برآن بلندی جاريست آبشاری درون ايوان عمارات می ريخته باشد (١۶۵).و در ته
آبشار حوضی از سنگ مرمر و در ميان ديوار پس آبشار محرابی طاقچھا از
سنگ مرمر تا روزانه در آن کوزھای زرين مملو به انواع رياحين بطرح بچينند
و شب ھنگام شعمدانھای طال با شموع کافوری بگذارند و در ته آن نيز حوضی که
حاشيه آن از سنگ مرمر باشد بسازند که از ايوان آبشاری ديگر در آن بريزد و
مقرر ساختند که از آنجا تا نشيمن ميان باغ سه آبشار ديگر بروی کار آيد که
ھمگی پنج آبشار باشد و ميان آنھار و خيابانھا و نھر دور نشيمن وسط باغ صد
فواره تعبيه نمايند .سيوم ميان باغ شھر آرا و جھان آرا عمارتی در کمال زينت که
يک ايوان رو به آن باغ داشته باشد و ديگری رو باين از سنگ مرمر ،جوئی ميان
آن جاری ،و در باغ جھان آرا بر کنار نھری که از مغرب رو می آيد و شمال
سومی رود چنانچه ذکر يافت عمارتی مشتمل بر يک ايوان رو به درآمد آب دو
حجره طرح انداختند که آبشاری بعرض سی و ھفت گز مساوی بعرض نھر در
برابر داشته باشد و شمال رويه آن نيز عمارتی بطرز عمارت شمال شھر آرا حکم

شد  (١۶۶) ...ھمين قسم بکشيدن نھر مسقف در چار باغ و پاره آبادی ھای ديگر در
آن باغ احکام صادر نمود.

خاتمه سوقيات ،گردش شاه جھان در دامن کوه کابل
شکر دره ،باغ مير يحيی ،فرزه ،چراغان استالف
جھان نما ،ماما خاتون ،باغ قاضی محمد اسلم
قراريکه ديديم غايه اصلی مسافرت شاه جھان بار دوم به کابل پيکار با نذر محمد
خان والی بلخ و نقشه اشغال بلخ و بدخشان بود .سوقيات پسرش مراد بخش و سائر
امرا از چاريکار تا قندوز و بدخشان و بلخ و گشايش قلعه ھای کھمرد و حصار
غوری ،فتح قندوز و بلخ و شکست و فرار نذر محمد خان اول به شبرغان و از
اانجا بطرف ايران و مراجعت مرادبخش به کابل و باقی ماندن قسمتی از قوا با
عده ئی از امرا در صفحات شمال ،اعزام سعد ﷲ خان بحيث حکمران بلخ ،نفوذ
يافتن شاه جھان حتی در ماورای آمو دريا در ترمز و حرکت مرادبخش از کابل
بطرف الھور )نھم شعبان  (١٠۵۶مطالبی است که تفصيل آن خارج مرام اين
کتاب است .عالقمندان ميتوانند به جلد دوم پادشاه نامه و جلد دوم عمل صالح
مراجعه نمايند.
بعد از اينکه خاطر شاه جھان از لشکر کشی ھای صفحات شمال آسوده شد و به
فتح بلخ و بدخشان نايل گشت ،به گلگشت دامنه ھای کھسار سمت شمال کابل
برآمد .پادشاه نامه چنين مينويسد:
"غره شعبان ماه ) (١٠۵۶پادشاه گيتی پناه به گلگشت محال دامن کوه کابل که به
فزونی رياض و وفور اشجار و کثرت اسمار و ريانی سبزه و روانی انھار بھشت
اثار است توجه فرمودند و از شکر دره عبور نموده باغ مير يحيی را بنزول اقدس
سر سبز و شاداب گردانيدند .روز ديگر در اثناه ره نوردی موضع فرزه را سير
فرموده باستاليف که بسرکار ملکه کيھان نواب بيگم صاحب متعلق است بھترين
اماکن کوه دامن و اقسام انگور فراوان دارد وبيشتر انگوری که بکابل می آرند از
آنجاست تشريف قدوم ارزانی داشتند و باغ فردوس آئين آن ثمره شجره خالفت
چنارھاش سر بفلک کشيده و نھری دارد نه آبشار از ان ريزان بفيض نزول
نضارت تازه بخشيدند و نواب کيوان حباب به مراسم نثار و پيشکش پرداخته شب

ھنگام چون بامھای عمارات ده را که بر دامن تپه واقع شده و نشيمنھای مرتبه به
مرتبه ان از دور بغايت خوش نما است چراغان کرده بودند .حضرت جھانبانی بر
کريوه مجازی قريه مذکور که جوی خوشی و چنار دل کشی دارد و کار گذاران
سرکار نواب خورشيد احتجاب انرا ترتيب داده اند و بانواع گل و سبزه مملو است
و بجھان نما موسوم برآمده به تماشای ان انبساط فرمودند".
"سيوم ماه شعبان از استالف به موضع ماما خاتون که از مواضع مشھوره کابل
است تشريف آورده باغ قاضی محمد اسلم را بنزول مقدس فيض آمود گردانيدند
)(١۶٧
روز مقارن دولت و اقبال عنان مراجعت به شھر معطوف ساختند".

وقت شگفتن شگوفه و بعضی گل ھا در کابل
شاھان کورگانی به ترتيب باغ ھا و تربيت گل ھا و اشجار عالقه زياد داشتند و
آنچه بيشتر مورد عالقه پادشاھان بود ،مردم ھم طبعا ً بدان عالقه ميگرفتند .مال
عبدالحميد الھوری مولف پادشاه نامه که از مورخان معروف عصر شاه جھان
است در جائی که از باغ ھای کابل و از تصميم شاه جھان راجع به برخی آبادی ھا
در آنھا ذکر ميکند و به گردش ھای وی به کھساران اطراف کابل ميپردازد ،از
بعضی گل ھا و رياحين و تاريخ و موقع شگفتن و پژمرده شدن شگوفه ھای
اشجار مختلف در سال  ١٠۵۶ھجری قمری مختصر ذکری ميکند که نقل آنرا در
اينجا بی مورد نميدانيم:
"اکنون بنگارش حقيقت ازھار و رياحين و فواکه اين خطه مينو نما و ابتدا و
اختتام ھر يک آن بنھجی که در ين سال بروی کار آمده می پردازد در سنين ديگر
اگر باقتضای تغير فصل و اختالف ھوا تفاوتی باشد بيش از ده پانزده روز نخواھد
بود در باغات سرکار واال بيست و يکم ماه اسفندار )حوت( شگوفه بادام آغاز
نموده دوازدھم فروردين )حمل( بانجام رسيد شگوفه زردآلو دوم فروردين شروع
شده بيست و دو فرو ريخت .شگوفه الوچه چھارم فروردين ابتدا نموده پايان اين
ماه اخر شد .شگوفه شفتالو نوزدھم فروردين برآمده ھشتم اردی بھشت به اختتام
رسيد اال شگوفه شفتالوی صد برگ در شانزدھم اردی بھشت که خديو ملک و
ملت قرين دولت بکابل درآمدند پاره بر درخت بود و از نظر فيض اثر نضارت
تازه گرفت .از شگوفه سيب که شايسته ذکر نيست قسمتی که پيش ميرسد بيست و
دوم فروردين سرکرده پانزدھم ارديبھشت باخر رسيد .شگوفه سيب پائيزی چون

در آغاز ارديبھشت شگفته بود بامتداد کشيده شگوفه شاالو و الوبالو بشگفتن درآمده
شانزدھم آن که سرزمين کابل بفروغ ماھچه رايات جھانکشا منور گرديد کمال
شگفتگی و شادابی داشت شگوفه ناشپاتی و به که در اوايل ارديبھشت سر کرده
بود نيز در آن ھنگام پاره مانده بود بعد از يک ھفته باتمام رسيد .بنفشه در نوروز
پيدا شده تا بيست روز شگفته بود .ارغوان در بيست و ششم فروردين بشگفتن
درآمده تا بيست و پنجم ارديبھشت شگفتی داشت".
"شانزدھم ماه مذکور که خداوند افسر و ديھيم بسير باغات متوجه شدند درختی
چند که در باغ جھان آرا نشگفته بود و بقدر رو به پژمردگی نھاده بنظر انور
درآمد .و چون در يک کروھی بلده کابل تپه ئی است موسوم به جھان نما مشرف
بر جلکای دلکشای نظر ربا که کوالب بزرگی دارد چنانچه اعليحضرت در
بعضی شبھا ماھتاب بکشتی سير ميفرمايند و بر فراز آن تپه جوی آبی و ارغوان
زاری است .روز ديگر ھفدھم ارديبھشت بسير ان سرزمين فيض اگين که از
بسياری ارغوان و شگفتگی آن حيرت افزای بينندگان ميگردد متوجه گشته و چون
تا اين زمان گل ارغوان بنظر خورشيد اثر درنيامده بود تماشای آن باعث انبساط
گرامی خاطر گشت .سوسن چھارم ارديبھشت و ياسمن کبود ششم آن بشگفتن
درآمد و در عين شگفتگی فيض نظر خورشيد اثر يافت و اين بفزونی و رنگينی
باغات پادشاھی خصوصا ً جھان آرا جای ديگر نيست شقايقی که در کابل علی
الخصوص در بساتين سرکار واال بسيار شاداب و بزرگ و رنگين ميشود ھنگام
قدوم ميمنت لزوم بشگفتن درآمده تا پنجم خرداد در ترقی بود بعد از ان رو به
تنزل نھاد .گل رعنا و زيبايست و پنجم ارديبھشت شگفته پنجم خرداد بانجام رسيد.
پنخم خرداد گل سرخ برآمد و آخر ان فروريخت .گل عباسی بيستم امرداد و گل
جعفری بيست و پنجم آن رو به آغاز نھاد و بعضی گل ھای ديگر مثل زنبق سفيد
که مخصوص باغھای پادشاھی است و گل مله که آنرا حضرت جنت مکانی
بواسطه مناسبت به روز پنجشنبه که بجھت جلوس آن حضرت در ين روز بر
سرير سلطنت بمبارک شنبه زبان زد روزگار بود گل مبارک شنبھی ميفرمودند و
گل زرد صد برگ و جز آن در ين ميان ابتدا نبود .گل زرد صد برگ اگر چه در
بساتين کابل شھر کابل خوب ميشود اما در دامان کوه بيگ توت در غايت خوبی و
رنگينی و فزونی می شگفد چنانچه زياده از يک کروه عقب جدران ده و دور
باغات و مزارع آنجا اين گل ھا نظر فريب است .ريواس که پيش از ھمه ميرسد
در جبال نواحی کابل بسيار ميشود .در ين سال حکيم محمد داوءد بعرض اقدس
رسانيد که اگر دور منبتش را بعرض شنبری خالی نموده به برف پر کند که نشو و
نمای آن از آب برف باشد ده بيست ترقی ميکند و چون بنمط مسطور پرورده
گشت مطابق آنچه گذارش نموده بود بظھور پيوست .توت بی دانه کابل که به
مرتبه نفاست دارد که در ربع مسکون بھتر از ان چون گويم که مثل آن نشان

نميدھد و از ديگر ميوه ھا پيش رس است بيست و پنجم خرداد آغاز شد و بعد از
يک ماه بانجام رسيد .شاه آلو که آنرا گيالس نامند در ين ملک بسيار است اما شاه
الوی کشمير بھتر از آن است .غره تيرماه از باغ شھر آرا نو باوه آن بحضور
اقدس آوردند و تا نيمه امرداد در بعضی محال بود .شاه توت کابل خوب و وافر
است دوم تيرماه در باغ شھر آرا آغاز نمود و يک ماه ماند و آلو بخار که جز
رنگ ھيچ ندارد بھفتم امرداد شروع شد .اقسام زردآلو در کابل بھم ميرسد.
ميرزائی و سفيدچه که بھترين آن است پانزدھم تيرماه سر کرد و زياده بر بيست
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روز نبود" .

مراجعت شاه جھان از کابل
ذوالقدر خان قلعه دار کابل
شاه جھان نھم شعبان  ١٠۵۶از کابل بعزم الھور برآمد و قبل از ينکه کابل را
ترک گويد ذوالقدر خان را به قلعه داری کابل منصوب نمود.

سفر سوم شاه جھان به کابل
شاه جھان بار اول بتاريخ  ٢۵محرم سال  ١٠۴٩و بار دوم در ربيع الثانی ١٠۵۶
به کابل آمده و ھر دفعه به شرحيکه ديديم مدتی در کابل اقامت گزيد .قراريکه گفته
شد ھر دو مرتبه مسافرت ھای وی به کابل پاره علل سياسی و نظامی داشت و
سفر سوم وی ھم از ين علل خالی نبود زيرا با اينکه بلخ و بدخشان را فتح کرده و
دو نفر از امرای خود بھادر خان و اصالت خان را در صفحات شمال ھندوکش با
قوه کافی گذاشته بود ،معذالک نگرانی ھائی داشت .در سفر دوم پسرش مراد
بخش را با  ۵٠ھزار سوار و پياده بکابل فرستاد و دفعه سوم پسر ديگرش محمد
اورنگ زيب را ماموريت داد تا با قوه کافی حرکت کند و خودش  ١٨صفر
 ١٠۵٧از الھور برآمده بيست و يکم ربيع االول به باغ صفا واصل شد و سلخ
ربيع االول به کابل رسيد .شرح سوقيات نظامی اورنگ زيب پسر شاه جھان در
صفحات شمال ھندوکش و مقابله با عبدالعزيز خان در بلخ و با نذر محمد خان در
حوالی ميمنه )نذر محمد خان بعد از شکست سال گذشته از بلخ به شبرغان آمده و

از آنجا بغرض استمداد به ايران رفت و به حوالی ميمنه به چيچکتو مراجعت کرد(
مطالبی است خارج مرام اين کتاب و به آن کاری نداريم جز اينکه ميگويم مجدداً
موفقيت نصيب قوای اعزامی شاه جھان ميشود.

جشن وزن قمری سال  ۵٧و  ۵٨عمر
شاه جھان در دولتخانه کابل
پادشاھان مغلی ھند عادت داشتند که در موقع تجديد سال حيات خويش جشن
ميگرفتند و خود را وزن ميکردند و معادل وزن خود به مستحقان پول ميدادند.
برخی اين عمل را بحساب شمسی و قمری سنين عمر خويش انجام ميدادند .شاه
جھان در موقع جشن قمری تحويل عمرش از  ۵٧به  ۵٨که مصادف به روز سه
شنبه ھشتم ربيع الثانی سال  ١٠٢٧ھجری قمری بود ،در کابل بود .قراريکه متون
تاريخی مينگارند ،عمل وزن و جشن در دولتخانه خاص دولت سرای کابل
صورت گرفت .قراريکه قبل برين ديديم شاه جھان در طی سفر اول خود به کابل
امر تعمير دولتخانه خاص و عام را در اورته باغ و باغ مھتاب که ھر دو در
باالحصار وقوع داشتند ،داده بود .در سفر دوم کار آن تمام و مختصر باقی مانده
که در ظرف چند روز به پايه اکمال رسيد و شاه مغلی بعد از چند روز توقف در
منزل عليمردان خان بدانجا رحل اقامت افگند .در سفر سوم او دولتخانه ھای عام
و خاص باالحصار آماده پذيرائی بود و شاه در آنجا نزول نمود و جشن پنجاه و
ھشتمين سال عمر او در ھمين جا برگذار شد .اينک شھادت متون:
"روز سه شنبه ھشتم ربيع الثانی سال ھزار و پنجاه و ھفتم موافق بيست چھارم
ارديبھشت در دولتخانه خاص دولت سرای کابل خجسته بزم وزن مقدس انتھای
سال پنجاه و ھفتم و ابتدای سال پنجاه و ھشتم قمری از زندگانی جاودانی خاقانی
خاقان زمان ترتيب يافت و آن ذات پاک به طال و ديگر اجناس مقرره سنجيده آمد
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ز گروھی از اھل احتياج دارالملک کابل کامياب اميد گرديدند ...
" ...روز سه شنبه ھشتم ربيع الثانی سال ھزار و پنجاه و ھفت موافق بيست چھارم
اردی بھشت )ثور( محفل جشن وزن قمری آغاز سال پنجاه و ھشتم از عمر
بيشمار خديو روزگار بآئين ھر ساله آذين و تزئين يافته بدستور معھود ساير رسوم
اين روز مسرت اندوز بظھور رسيد و گروھی از اھل احتياج کابل بانعام زر
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سرخ و سفيد دامن اميد برآموده کامياب طلب گرديدند".

شکار رنگ در اطراف ده يعقوب
ده يعقوب و تنگی ده يعقوب در مأخذ مغلی بسيار استعمال شده است .اين ده و اين
تنگی در جنوب کابل واقع بود .گمان نميکنم از ين ده به اين نام امروز اثری مانده
باشد ولی تـنگی موجود است و ھمان محلی است که رودخانه لوگر در مجاورت
سنگ نوشته از آن عبور نموده و وارد جلگه کابل ميشود .طبيعی نام قديم در مورد
تنگی ھم امروز از استعمال افتاده است .طبق مندرجات صفحه  ۶٨٣جلد دوم
پادشاه نامه ،شاه جھان به:
"چارم جمادی االولی ) (١٠۵٧بشکار رنگ که در طرف ده يعقوب قمرغه کرده
بودند متوجه گشتند دوازده به تفنگ خاصه صيد فرمودند و يازده را پادشاھزاده
نيک اختر محمد شاه شجاع بھادر و برخی از اھل تقرب بحکم اقدس شکار نمودند
و بيست و يک را ديگر سعادت اندوزان حضور سراسر طور زنده گرفتند".

سنگ ريزه از قطرات آب
مولف پادشاه نامه ذکر ميکند که حينی که شاه جھان در کابل بود ،فايم بيگ
داروغه نقاره خانه که بديدن راه خواجه زيد مامور شده بود ،بعد از انجام وظيفه
به کابل برگشته ،سنگ ريزه ھای صافی با خود آورد و حين تقديم به شاه اظھار
ميکرد که در دو کروھی آنسوی غوربند از طرف راست نزديک ده قپچاق کوھی
است و از آن ابشاری به بلندی دونيم گز ريزش دارد و از قطرات آب سنگ ريزه
ھای خورد و کالن شفاف تشکيل ميشود.

وفات شيخ ناظر ،پيش نماز خصوصی شاه جھان و
تدفين موقتی او در کوه عقابين
معاودت شاه جھان از کابل بطرف الھور

باغ نمله يا نيمله يا باغ فرح افزا
باغ صفا و باغ وفا ،چراغان شب برات
شب سيزدھم جمادی االول شيخ ناظر امام خصوصی شاه مغلی که بصورت
شباروزی در دولتخانه خاص بسر ميبرد و شاه نماز شام و خفتن را به امامت وی
ادا ميکرد ،وفات کرد .جسد وی را موقتی در دامان کوه عقابين که به جنوب کابل
واقع است ،دفن کرد تا بعد طبق وصيتش به اکبر آباد برده شود.
دوره اقامت سوم شاه جھان به کابل در اواخر ماه رجب  ١٠۵٧ھجری قمری به
پايان رسيده و سلخ ماه مذکور از بت خاک گذشته پسرش شجاع را امر داد تا
زمانی در کابل باشد که برادرش اورنگ زيب بيايد و آنگاه به ھند معاودت نمايد.
دھم ماه مذکور به باغ نمله يا )نيمله( رسيد .سه دست عمارتی که سال گذشته در
آنجا امر تعمير داده بود ،به پايان رسيد و طرف استعمال قرار گرفت .قراريکه
محمد صالح کتبو الھوری در جلد سوم عمل صالح مينگارد ،باغ نيمله در ھمين
وقت از طرف شاه جھان به باغ )فرح افزا( موسوم گرديد .چھاردھم رجب به باغ
صفا وارد شد .اين باغ قراريکه در گذارش واقعات عصر بابر ديديم از طرف سر
سلسله مغليه يعنی بابر احداث شده بود .شاه جھان شب برات سال  ١٠۵٧را در
اين باغ در " فروغ چراغان که در کنار نھر آن ترتيب" يافته بود ،گذرانيد .عمل
صالح در ين موقع از باغ ھای )صفا( و )وفا( و انار آن چنين تذکر ميدھد " :انار
اين ھر دو باغ صفا و وفا که برنگينی و شادابی مشھور آفاق است بکمال رسيده
حالوت پيرای ذايقه خاص و عام شد " .ذکر شدن باغ صفا و وفا در مسير حرکت
شاه جھان بعد از باغ نمله از نظر تعيين موقعيت اين باغ ھا که قبل برين در ين
اثر راجع به ھر کدام تذکراتی داده شده ،خالی از دلچسپی نيست .شاه جھان بتاريخ
 ٢۶رجب به پشاور و بتاريخ پنجم شوال سال مذکور به الھور رسيد.

تفويض بلخ به نذر محمد خان
مراجعت شھزاده اورنگ زيب به کابل
نذر محمد خان والی بلخ بعد از شکست و فرار از بلخ به شبرغان ،راه ايران پيش
گرفت و به دربار صفوی متوسل گرديد .سپس به وطن برگشته به ميمنه آمد و بعد

با ارسال نامه به شھزاده اورنگ زيب زمينه دوستی تھيه نموده و شاه جھان در
اثر مصلحت بينی پسرش حکومت بلخ را مجدداً به وی تفويض نمود .اورنگ
زيب از راه قلعه غوری ،خواجه زيد و يکی از کتل ھای ھندوکوه و چاريکار به
کابل آمد و عفب او امير االمرا عليمردان خان صوبه دار کابل ھم به شھر واصل
شد.

لھراسپ خان صوبه دار کابل
سيرالمتاخرين در طی سال  ١٠۶١ھجری قمری که مطابق سال بيست و پنجم
سلطنت شاه جھان ميباشد ،از لھراسپ نام به حيث صوبه دار کابل اسم ميبرد و
ميگويد:
"لھراسپ خان پسر مھابت خان از اصل و اضافه پنجھزاری پنج ھزار سوار
منصب و مھابت خان خطاب يافته بنظم صوبه کابل سر اعتبار برافراشت "...

سفر چھارم شاه جھان به کابل
به ترتيبی که در ذيل واقعات عصر شاه جھان جای به جای متذکر شديم ،عالوه
بسير و شکار علت اساسی مسافرت ھای شاه جھان به کابل واقعات سياسی و
بيشتر مفکوه ھای سوقيات نظامی بود يا عليه نذر محمد خان والی بلخ و بدخشان
يا در مقابل نقشه ھای شاھان صفوی ايران .تا جائی که مأخذ وانمود ميکنند علت
مسافرت چھارم شاه جھان به کابل مبارزه با نفوذ صفوی ھا بود زيرا به اساس
اطالعی که خواص خان قلعه دار قندھار فرستاده بود ،شاه عباس صفوی به دھم
ذی حجه  ١٠۵٨در حوالی قندھار واصل شد و به تفصيلی که بحث آن خارج
موضوع اين کتاب است در اثر تسليم شدن قلعه دار ،شھر مذکور به تصرف
صفوی ھا درآمده و شاه جھان فوری برای استرداد آن به اقدامات جدی متوسل شد
و منجمله فوری پسرش اورنگ زيب را با سعد ﷲ خان و پنجاه ھزار سپاه بدان
طرف اعزام نمود .قراريکه از عمل صالح بر می آيد) (١٧١سعد ﷲ خان با
لشکرھای خويش غره جمادی االول سال  ١٠۶٢گذرگاه کابل را معسکر خود
ساخت .از اين خبر کوچک بر می آيد که اينک يکبار ديگر در آغاز ماه جمادی

االول  ١٠۶٢ھجری قمری باز سپاه بزرگی به کابل رسيده و باز در باالحصار و
در شھر و در اطراف شھر ھنگامه ھای نظامی بيشتر جلب نظر ميکند.
خود شاه جھان در ربيع االول از آب چناب و در سوم ربيع الثانی از باغ حسن
ابدال پشاور و دوم جمادی االول از بتخاک گذشته و چھارم جمادی االول به کابل
رسيد.
"چھارم جمادی االول در ساعت مسعود بدولت و اقبال بر اسپ بادشاه پسند نام
سوار شده ساحت دولتخانه دارالملک کابل رااز پرتو قدوم فرخنده فر فروغ
)(١٧٢
سعادت جاويد بخشيدند".

دو توپ بزرگ موسوم به :فتح لشکر و ليلی
شاه جھان طبق عادت دودمان بابری روز نھم ماه مذکور به آرامگاه بابر و رقيه
سلطان بيگم رفته ،ده ھزار روپيه از طرف خود و چھار ھزار روپيه از طرف
اوالد خود به خدمه و مستحقان تقسيم کرد .صاحب کتاب عمل صالح بعد از ذکر
توزيع پول از دو توپ کالنی صحبت ميکند که يکی را بنام )فتح لشکر( و ديگری
را به اسم )ليلی( مسمی ساخته بودند .يکی آنرا از قلعه )آسير( آورده بودند و بعلت
سنگينی زياد در قلعه کابل نگه داشتند .اينک اصل متن:
" ...در ين تاريخ دو توپ کالن را که به کابل آوردند فتح لشکر را پيشتر روانه
ساخته و ليلی را که از قلعه آسير آورده بودند به جھت سنگينی در قلعه کابل نگاه
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داشتند".
معلوم نتوانستم که قلعه آسير کجا بود؟ از جمله) :پيشتر روانه ساختند( چنين معلوم
ميشود که يک توپ کالن را که )فتح لشکر( نام داشت ،بصوب ميدان جنگ که
قندھار بود ،فرستاده و ديگری را که )ليلی( نام داشت و وزمين تر بود ،در قلعه
کابل محافظت کردند.
ھژدھم جمادی االول يکی از پسران شاه جھان موسوم به محمد شجاع که از بنگاله
حرکت کرده بود ،به کابل واصل شد و از طرف امير االمرا عليمردان خان صوبه
دار کابل و اعتقاد خان مير بخشی استقبال گرديد.

قراريکه در متن عمل صالح ديديم ،شاه جھان در سفر چھارم خود به کابل که
بسواری اسپ وارد شھر ميشود ،مستقيم به )ساحت دولتخانه( ميرود .دولتخانه
خاص قراريکه قبل برين شرح داديم در باغ مھتاب در مجاورت اورته باغ در
باالحصار ساخته شده و چند روز بعد از مواصلت دومين بار او به کابل قابل
رھايش شده بود چنانچه در طی سفر سوم و اينک در طی دوره چھارمين اقامت
خود در کابل در ساحت دولتخانه فرود آمد .در اورته باغ باالحصار رھايش
مينمود و در دولتخانه باغ مھتاب که متصل باغ اول الذکر بود ،دربار ميکرد.

شکار قمرغه در چنارتو
چنارتو که به فاصله شش کروھی شرق کابل واقع است ،يکی از شکارگاه ھای
مھمی بوده و بيشتر شکار قمرغه آھوی مارخوار و رنگ در کوه ھای آن صورت
ميگرفت.
شھاھان مغلی اکثر در اينجا بشکار ميرفتند و در ھمين کتاب چندين جا از ين
شکارھا ياد شده است .شاه جھان در طی سفر اول خود به کابل در  ١٠۴٨در
اينجا بار اول بشکار مبادرت ورزيد .اينک در سفر چھارم بتاريخ  ٢٩جمادی
االول باز امر به تشکيل قمرغه داد و متن عمل صالح چنين وانمود ميکند:
"بيست و نھم به چنارتو که شش کروھی کابل است و به فرموده اشرف جعفر
قراول بيگی سرانجام لوازم شکار قمرغه نموده بود تشريف فرموده روز دوم به
نشاط صيد پرداختند .اگر چه جانور بسيار از رنگ و مارخوار در احاطه قمرغه
درآمده بودند اما بنابر سختی کوه احاطه چنانچه بايد ميسر نشد و بيشتر بدر رفت
و قليلی که مانده بود از آنجمله قدری به تفنگ خاصه شکار شد و باقی حسب االمر
شاھزاده جھانبان محمد شجاع بھادر و سلطان سليمان شکوه به تفنگ صيد
نمودند".

چراغان شب برات ١٠۶٢

شاه جھان در ماه شعبان  ١٠۶٢ھنوز در کابل بود و بقرار متن عمل صالح )جلد
سوم صفحه  (١۴٩شب برات ھر دو کنار نھر کالن را چراغان نموده و شاه و
شاھزادگان بتماشا برآمده بودند .واضح نميتوان گفت مقصد از )نھر کالن( چه
بوده؟ يکی از شاخه ھای رودخانه کابل؟ يا نھر بزرگ داخل باغ شھر آرا؟ يا کدام
نھر ديگر؟

دارا شکوه و سلطان سليمان شکوه صوبه داران کابل
مير يعقوب ديوانی کابل
در موقعيکه اورنگ زيب يکی از پسران شاه جھان به قندھار رسيده و ميخواست
شھر را از صفوی ھا بگيرد و بعد از دو ماه و ھشت روز کاری ساخته ھم
نتوانست ،در کابل اول شھزاده دارا شکوه پسر شاه جھان به صوبه داری شھر
منصوب شد و بعد پسر اخيرالذکر سلطان سليمان شکوه به اين عھد نامزد گرديد.
آخرين صوبه دار کابل که از  ١٠۵٠به بعد در کابل عھده دار اين وظيفه بود،
ھمان امير االمرا عليمردان خان معروف بود که بکرات از او نام برديم .راجع به
تقرر صوبه دارھای جديد از شھادت دو متن سيرالمتاخرين و عمل صالح ناگزيرم
و به ترتيب مطالب مورد نظر را اقتباس ميکنيم:
" ...و چون شاھزاده دارا شکوه تعھد نظم صوبه کابل نمود از اصل و اضافه به
منصب سی ھزاری بيست ھزار سوار دو اسپه سه اسپه و پنج کرور دام انعام سر
فرازی يافت و صوبه ملتان نيز باو مفوض شد و سلطان سليمان شکوه بھين پسر
دارا شکوه را بمنصب ھشتھزاری چار ھزار سوار و عنايت فيل از حلقه خاصه با
ساز نقره و ماده فيل و علم و نقاره سر فراز گردانيده صاحب صوبگی کابل مامور
فرمود و خيمه سرخ که مخصوص پادشاه و شاھزادگان بود نيز باو عنايت شد و
بدارا شکوه حکم شد که بعد نظم و نسق صوبه کابل بدارالسلطنه معاودت نمايد و
خود در ھمين سال از کابل نھضت نموده به الھور و از آنجا به اکبر آباد آمد".
)(١٧۴

***

"چون مھين اختر اوج خالفت تعھد نظم صوبه کابل نموده بودند و در جناب مقدس
بدرجه پذيرائی رسيده پادشاھزاده عالی مقدار را به منصب سی ھزاری و بيست
ھزار سوار دو اسپه سه اسپه که منصب ايام بادشاھزادگی اعلی حضرت بود و دو
کرور دام امام و پرگنه پر سرور که جمعش سه کرور دام و حاصلش موافق
دوازده ماه ھفت و نيم لک روپيه است و سه کرور دام از محال ساير دارالسلطنه
الھور و محال ساير ملتان که ھفت و نيم لک روپيه حاصل دارد عنايت نموده
صاحب صوبگی کابل بسلطان سليمان شکوه مرحمت فرمودند و آن نونھال
بوستان خالفت و شھرياری را به عطای خلعت خاصه و جمد ھر مرصع
ماپھولکتاره و فيل از حلقه خاصه بايراق نقره و ماده فيل و علم و نقاره و منصب
ھشت ھزاری چھار ھزار سوار سرافراز فرمودند و خيمه سرخ که خاصه بندگان
)(١٧۵
اعليحضرت است به بادشاھزاده نامدار نيز مرحمت فرمودند"...

معاودت شاه جھان از کابل به الھور
شاه جھان در  ١۵رمضان  ١٠۶٢از دولتخانه باالحصار کابل بقصد الھور برآمد
و چون به غره جمادی االول وارد شھر شده بود دوره اقامت چھارمين بار او به
کابل چھارونيم ماه کامل طول کشيد.
شاه جھان از کابل بطرف الھور برآمد و سلطان سليمان شکوه برای انتظام صوبه
داری کابل بعھده خويش باقی ماند و به اساس بعضی منابع تا بنگش )سمت
جنوبی( پدر کالن خويش را ھمراھی نموده و طبق دستور او بکابل مراجعت کرد.

خليل ﷲ ابراھيم بيگ و عبدﷲ بيگ
چون قندھار در دست صفوی ھا مانده و شھزاده اورنگ زيب کاری ساخته
نتوانست ،در سال  ١٠۶٣پسر ديگر شاه جھان يعنی محمد دارا شکوه ماموريت
يافت تا عازم قندھار شود .در ين سال از حراست کابل با ھفت ھزار سوار و تقرر
خليل ﷲ نام و ابراھيم بيگ و عبدﷲ بيگ ذکری در متون بعمل آمده است.

از ين سه نفر دو نفر اخيرش با انتساب به پدر شان شناخته ميشوند زيرا پسران
امير االمرا عليمردان خان صوبه دار سابق کابل ميباشند .معلوم نميشود که در ين
وقت ھنوز سلطان سليمان شکوه بسمت صوبه داری شھر باقی بود يا نه؟ بھر حال
سه نفر فوق الذکر با  ٧ھزار سوار ماموريت يافتند تا در موقعيکه سرنوشت
قندھار يکطرفه نشده است ،از شھر کابل حراست نمايند.
چون شاه جھان به حل مسئله قندھار اھميت زياد ميداد ،خودش ھم از الھور از
راه ملتان عازم آنطرف شد  .اين سفر از  ١۵ربيع االول  ١٠۶٣تا  ١١محرم
 ١٠۶۴طول کشيد .معموالً در باغ ميرزا کامران در نيم کروھی قندھار توقف
داشت تا شھر را فتح کرده و به الھور مراجعت نمود.

بھادر خان و رستم خان صوبه داران کابل
چنين می نمايد که بعد از سلطان سليمان شکوه پسر دارا شکوه ،نواسه شاه جھان
شخص ديگری بنام بھادر خان به صوبه داری کابل رسيده باشد.
از روی مأخذ تاريخی تقرر اين صوبه دار واضح شده نتوانست .در سال ١٠۶٧
ھجری قمری رستم نامی بجای وی صوبه دار کابل ميشود .چنين مينمايد که بھادر
خان به صوبه داری الھور تقرر يافت و علت اين تبديلی اين بود که " :خدمت
صوبه داری کابل از بھادر خان بعنوان شايسته بتقديم نمی رسيد به رستم خان
)(١٧۶
بھادر فيروز جنگ صوبه مذکور داده شد".

آخر سلطنت و آخر عمر شاه جھان
سلطنت اورنگ زيب
شاه جھان  ٣٢سال سلطنت کرد و در ذی حجه سال  ١٠۶٧ھجری قمری مريض
شد .آغاز مريضی در حقيقت آخر سلطنت وی را اعالم نمود زيرا از ين تاريخ به
بعد در اثر نقاھت و عدم اعتدال مزاج نتوانست به امور مملکت داری بپردازد .در
حدود تقريبا ً ده سال مريض و در قلعه اکبر آباد عزلت گزين بود تا اينکه در ١١

رجب  ١٠٧۶مرض او شدت کرد و به عمر  ٧۶سالگی بعد از  ٣٢سال سلطنت
روز دوشنبه  ٢۶رجب  ١٠٧۶ھجری قمری در گذشت .در طی ده سالی که او
مريض و عزلت گزين بود ،پسرانش دارا شکوه  ،شاه شجاع ،اورنگ زيب وغيره
تا توانستند برای احراز تاج و تخت بين خود جنگيدند .اورنگ زيب سومين پسر
شاه جھان به تدريج بر سائر برادران خود دارا شکوه و محمد شجاع فايق شد و بار
اول در  ١٠۶٨اعالن سلطنت کرد و بعد از تقريبا ً نيم قرن سلطنت به عمر ٩١
سالگی در سال  ۵٢جلوس در سنه  ١١١٨ھجری قمری در احمد نگر رخت از
جھان بست.

سلطان معظم صوبه دار کابل
پنجاه سال دوره سلطنت اورنگ زيب دوره ايست طوالنی که در طی آن صوبه
دارھائی در کابل مقرر شده و از بين رفته اند .ھمچنين در ين مدت واقعاتی بر سر
کابل و باالحصار آن آمده است .ولی متاسفانه به علت نيافتن مأخذ طور مطلوب
معلومات الزمه فراھم شده نتوانست .قراريکه در جلد دوم سيرالمتاخرين تذکار
رفته ،مقارن زمانی که اورنگ زيب وفات ميکرد ،يکی از پسرانش موسوم به
سلطان معظم که به لقب بھادر شاه ياد ميشد در کابل صوبه داری ميکرد و حين
استماع خبر مريضی پدرش از کابل بطرف اکبر آباد حرکت کرد .خبر وفات پدر
خود را در راه شنيد و روز سه شنبه سلخ برج محرم سال  ١١١٩بجايش بر تخت
سلطنت جلوس کرد.
سلطان معظم پنج سال سلطنت کرد و بعد از وفات او چھار پسرش بجان ھم
افتادند .اول محمد معزالدين بر ديگران فايق آمد .بعد معزالدين و عظيم ايشان بھم
کالويز شدند و سپس پسر اخير الذکر فرخ سير اقتدار بھم رسانيد و روی صحه
آمد.

محمد شاه آخرين شاه مغلی ھند
محمد شاه آخرين پادشاه مغلی کورگانی آنکه نادر افشار ترکمان خراسانی در
عصر او به فتح ھند فايق آمد ،از حوالی  ١١٣١تا  ١١٣٢به سلطنت رسيد ولی

سستی ،رخاوت ،بيخبری و عياشی به اندازه ئی در دستگاه سلطنت مغلی کورگانی
ھند رخنه دوانيده بود که روز بروز به پرتگاه سقوط نزديک ميشد.

احوال کابل در سال ھای اخير سلطنت کورگانی
وفات اورنگ زيب در  ١١١٨ھجری قمری در احمد نگر و قتل گرگين حاکم
سفاک صفوی در قندھار در  ١١٢١دو واقعه ايست که نزديک شدن سقوط
کورگانی را در ھند و پايان يافتن صفوی ھا را در ايران تقريبا ً در يک وقت اعالم
نمود .کورگانی ھا که مدتی حصه اعظم خاک افغانستان امروزی ) در آن زمان
کشوری بنام افغانستان وجود نداشت( را جزو قلمرو امپراطوری خود اداره
ميکردند .مدتی عليه صفوی ھا بر سر قندھار جنگيدند تا اينکه صفوی ھا در آنجا
دست يافتند.
در دوره ئی که کورگانی ھا و صفوی ھا از شرق و غرب به خاک ھای وطن ما
نفوذ يافته بودند ،قبايلی ھای افغان چه در داخل و چه در خارج از کشور عليه
کورگانی ھا و صفوی ھا ھميشه مقاومت کرده دمی از رزمجوئی آرام نمی
نشستند .چنانچه سقوط سلطنت اول ھمايون پسر بابر بدست سردار افغانی )شير
خان( که بعد ملقب به شيرشاه سوری شاھنشاه ھند ميشود ،مثالی است که حقيقت
بينی و نيروی بازوی افغانی را نشان ميدھد .جنبش روشانی ھا و ديگران از
کھسار بنکش و تيراه گرفته تا دروازه ھای کابل احساس ميشد و خوشحال خان
ختک با شمشير و قلم عليه اورنگ زيب طوری جنگيد که خاطره آن در ادب و
تاريخ و افسانه ھای فولکلوری جاويد ماند.
چون بعد از وفات اورنگ زيب ) (١١١٨در اثر برادر کشی ھا و خانه جنگی ھا
قدرت سلطنت مرکزی کورگانی در ھند رو به ضعف گذاشت ،قلمرو تحت اداره
ايشان در افغانستان امروزی منجمله و مخصوصا ً بحالی دچار شده بود که نظام و
اداره بکلی در ان احساس نميشد .معذالک کابل چندی ديگر ھم تحت اداره
کورگانی ھا ماند ولی در قندھار طوريکه اشاره شد در  ١١٢١با جنبش احرار
ھوتکی ھای غلزائی و مجاھدت ميرويس زعيم بزرگ ملی ،گرگين گرجی حاکم
صفوی ھا بقتل رسيده و به ترتيبی که ھمه ميدانيم دستگاه حکومت شاه حسين
صفوی حتی در پايتخت ايشان در اصفھان برچيده شد.

ناصر خان آخرين صوبه دار کابل
شرزه خان قلعه بيگی ،ارگ نادر قلی افشار ترکمان
آخرين صوبه داری که از طرف محمد شاه و دستگاه سلطنت مغلی کورگانی بر
کابل و پشاور حکومت ميکرد ،ناصر خان نام داشت که مانند خود محمد شاه و
درباريان او ھمه مردمان سست عنصر بوده و لياقت احراز اين مقامات را
نداشتند .بی نظمی که ناشی از عدم اداره ايشان بود کار را به جائی رسانيد که
نادر قلی افشار به سرعت بر کابل دست يافت و به فتح ھند موفق گرديد .موضوع
ھجوم نادر به کشور ما در فرصتيکه اشرف شاھنشاه افغان بر اصفھان
حکمفرمائی دارد بحثی است عليحده و خارج موضوع اين اثر .معذالک از خالل
واقعات مقاومت شديد ملی از ھرات تا قندھار در تمام عرض راه مشھود است و
نام ھای پھلوانان رشيدی چون ذوالفقار خان و سيدال خان در پيشاپيش صفوف
مجاھدان و مدافعان وطن بنظر ميخورد و چھارده ماھه محاصره قندھار خود
نشان ميدھد که مقاومت در مقابل نادر ترکمان در حصص غربی وطن ما بکدام
اندازه شديد بود.
ولی بر عکس در شرق از حوالی غزنی به بعد بی خبری و بی نظمی دستگاه
مغلی طوری القيدی توليد کرده بود که با کوشش جمعی در دقايق اخير باز ھم
غزنی و کابل و جالل آباد به آسانی يکی بعد ديگری سقوط کرد.
روز  ٢٢ماه صفر موسی خان حکمران شھر غزنی از نزديک شدن قوای نادر
قلی به قره باغ به  ١٣کيلومتری غزنی طوری متوحش شد که شھر را به
سرنوشت خودش گذاشته رو به فرار نھاد.
ناصر خان صوبه دار کابل و پشاور که خبر سقوط غزنی را شنيد ،نامه ئی به
محمد شاه مغلی به دھلی فرستاده و به تعقيب نامه ھای گذشته پول معاش سپاھيان
خود را مطالبه کرد زيرا قراريکه از متن نامه نامبرده بر می آيد ،پنج ساله معاش
سپاھيان کابل از دستگاه مرکزی سلطنت مغلی از دھلی نرسيده بود .ناصر خان
در آخرين نامه خود خواھش نموده بود که بجای معاش پنج ساله اگر فوری معادل
معاش يک ساله فرستاده شود ،رفع الوقت کاری ساخته خواھد شد.

نظام الملک وزير محمد شاه کورگانی که اين آوازھا به گوشش نميرسيد و در عالم
خيال و بی خبری افتاده بود ،به سپاھيان گرسنه و حاکم محتاج و قرضدار خود
کمکی نتوانست و با سقوط کابل زمينه سقوط دھلی را فراھم کرد.
در غياب ناصر خان که خود را به پشاور کشيد ،شرزه خان قلعه دار ارگ
باالحصار چند روزی مقاومت کرد و بين عقابين و ارگ گلوله اندازی ھا شد ولی
متاسفانه اين کوشش ھای بی وقت و بی سنجش و جزئی نتيجه مطلوب نداد و روز
 ٢٢ربيع االول ) ١١۵١جوالئی  ١٧٣۶م( باالحصار کابل بدست گماشتگان نادر
قلی افشار ترکمان افتاد و جلد اول کتاب " باالحصار کابل و پيش آمد ھای
تاريخی" اين شھر را ھمين جا خاتمه ميدھيم.

احمد علی کھزاد
کابل ،گذرگاه ٧ ،حوت ١٣٣۶

***

تايپ مجدد جلد اول اين کتاب با استفاده از پروگرام کمپيوتری فارسی موسوم به
واژه نگار به ساعت  ١٢و نيم نصف شب ٣٠ ،دسامبر  ،١٩٩۶در ناحيه
) (Prahranشھر ملبورن آستراليا به پايان رسيد و در  ٢٠٠٨به "وورد" تبديل
شد.

مأخذ ،مراجع و تبصره ھا:
مأخذ:
) - (١اسطخری" ،الـمسالک و الـممالک" ،طبع ليدن ،اپريل .١٩٢٧
) - (٢جيھانی "اشکال العالم" ،نسخه قلمی موزه کابل) .منسوب به جيھانی(
) - (٣جيھانی "حدود العالم من المشرق الی المغرب") .منسوب به جيھانی(
) - (۴احمد علـی کھـزاد " ،تاريخ افغانستان" جلد دوم ،انجمن تاريخ ،کابل
.١٣٢۵
) - (۵عبدالرزاق بن اسحق سمرقندی" ،مطلع السعد" ،نسخه قلمی موزه کابل .
) - (۶ابو الفضل عالمی" ،اکبرنامه" ،جلد اول ،طبع لکـنھو.١٨١٣ ،
)" - (٧ظفرنامه" ،نسخه قلـمی ،مربوط کتابخانه دوست فاضل ،محمد صالح
پرونـتا .از اينکه کتاب خويش را در دسترس اينجانب گذاشتند ،خيلـی متشکرم.
)" - (٨مطلع السعدين" ،نسخه قلمی کتابخانه مطبوعات.
) - (٩ميرزا عبدالقادر خان" ،اويماق مغل" ،طبع مطبعه بازار امرتسر.
) - (١٠ظھيرالدين محمد بابر" ،بابرنامه" موسوم به "تزک بابری" يا "تجارب
الـملوک " ،ترجمه از ترکی بفارسی در زمان جالل الدين اکبر توسط خان خانان
بـيرم خان ،طبع از طرف ميرزا محمد ملک الکتاب.
) - (١١جان ليدن و ويليم ارسکين ،ترجمه " تـزک بابری" به انگليسی.
) - (١٢ابوالفضل عالمی" ،اکبر نامه" ،جلد سوم.
) - (١٣فرناد گروناد" ،بابر".
) - (١۴گلبدن بـيگم" ،ھمايون نامه" ،طبع مطبعه عالـمگير الھور.
) - (١۵استاد خليل ﷲ خليلـی "آرامگاه بابر".
)" - (١۶تاريخ عھد سلطنت نورالدين جھانگير" موسوم به " توزک جھانگيری".
) - (١٧مال عبد الحميد الھوری ،تصنيف "پادشاه نامه" ،جلد اول ،طبع کالج پرس
کلکته١٨۶٧ ،م.
) - (١٨مال عبد الحميد الھوری ،تصنيف "پادشاه نامه" ،جلد دوم ،طبع کالج پرس
کلکته١٨۶٧ ،م.
) - (١٩خواجه نظام الدين احمد" ،طبقات اکبری" ،جلد دوم،
) - (٢٠احمد علـی کھزاد" ،از سروبی تا اسمار" )سفرنامه(
)" - (٢١اقبال نامه جھانگيری"
) - (٢٢موسيو بوگدانوف ،مقاله "آرامگاه بابر" در"کتيبه ھای ھند و اسالميکا"

جلد سوم.
) - (٢٣محمد صالح کتبو الھوری ،تصنيف" ،عمل صالح" ،جلد اول ،به تصحيح
غالم يزدانی ،طبع باپتيست ميشن ،انجمن آسيائی بنگال.
) - (٢۴محمد صالح کتبو الھوری ،تصنيف" ،عمل صالح" ،جلد دوم ،به تصحيح
غالم يزدانی ،طبع باپتيست ميشن ،انجمن آسيائی بنگال.
) - (٢۵محمد صالح کتبو الھوری ،تصنيف" ،عمل صالح" ،جلد سوم ،به تصحيح
غالم يزدانی ،طبع باپتيست ميشن ،انجمن آسيائی بنگال.
)" - (٢۶سير المتأخرين" ،جلد اول.
)شماری از مواخذ بصورت مستقيم در داخل متن کتاب ذکر شده اند .ن(
مراجع و تبصره ھا:
نوت  -ص )صفحه( و م )موخذ(.
) - (١صفحه  ،٢٨٠موءخذ ).(١
) - (٢ص  ،٧٠م ).(٢
) - (٣ص  ،٧٠م ).(٣
) - (۴ص  ،۵۶٢م ).(۴
) - (۵ص  ،۵٧م ).(۵
) - (۶ص  ،٨٩م ).(۶
) - (٧ص  ،١١٣م ).(۵
) - (٨ص  ،١٢٠م ).(۵
) - (٩م ) ،(٧اين نسخه قلمی مربوط کتابخانه دوست فاضل محمد صالح پرونتا
است و از اينکه کتاب خويش را در دسترس اينجانب گذاشتند ،خيلی متشکرم.
) - (١٠ص  ،٢٣٩م ).(٨
) - (١١ص  ،٨٩م ). (٩
) - (١٢در نسخه قلمی مطلع السعدين که در کتابخانه مطبوعات ميباشد صحرای
افسار )صحر اقار( ضبط شده.
) - (١٣م ) ،(٧مربوط کتابخانه دوست گرامی آقای محمد صالح پرونتا.
) - (١۴ص  ،١۴٧م ).(٨
) - (١۵ص  ،٢٨٩م ).(٩
) - (١۶ص  ،۴۶٣م ).(٨
) - (١٧ص  ،۵٣٨م ).(٨
) - (١٨سلطان ابو سعيد يازده پسر بجا گذاشت از آن جمله عمر شيخ پدر بابر در

فرغانه و الغ بيگ در کابل و سلطان احمد ميرزا در سمرقند و سلطان محمود
ميرزا در حصار قندوز و بدخشان به پادشاھی برداشته شدند .ص  ،١٠م ).(١۵
) - (١٩ص  ٩۴اکبرنامه جلد اول چاپ لکنھو.
) - (٢٠ص  ،۶٩۵م ).(٨
) - (٢١اينجا از ذکر پاره مطالبی که مربوط به تعيين سائر پسران ميرزا ابوسعيد
در سائر نقاط افغانستان و جاھای ديگر بود ،صرف نظر شد.
) - (٢٢ص  ،٨١م ).(١٠
) - (٢٣ھمکار محترم جناب آقای محمد ابراھيم خليل در باب مزار سه اغر
مطالعاتی کرده و لوحه مزار قبور را قرائت نموده اند .چون مطالب اين مبحث
سراسر از روی ياداشت ھای ايشان گرفته شده است ،اينجا از ايشان صميمانه
تشکر ميکنم.
) - (٢۴پاورقی نمره سوم ص  ،١٣٣م ).(١١
) - (٢۵ص  ،٨٧م ).(٩
) - (٢۶ص  ،۶٣۶م ).(١٢
) - (٢٧ص .(٩) ،٨٧
) - (٢٨ص  ،۴٢م ).(١٣
) - (٢٩از روی نوشته ھای خود بابر در تزک معلوم ميشود که گورخانه قتلق قدم
در شاه شھيد بود زيرا اوالنگ سياه سنگ را بطرف شرق شھر قرار ميدھد و
ميگويد در ميان دروازه چرم گران )دروازه شاه شھيد( و اين اوالنگ گورخانه
قتلق قدم بود.
) - (٣٠در زمان جالل الدين اکبر ،خان خانان بيرام خان از ترکی به فارسی
ترجمه نموده است.
) - (٣١ص  ٧٩تا  ،٨٠م ).(١٠
) - (٣٢ص  ،٨٩اکبر نامه جلد اول ،چاپ کلکته.
) - (٣٣ص  ،۴٧م ).(١۴
) - (٣۴اين متن از صفحه  ٨٠تا  ٨٢کتاب بابر نامه موسوم به تزک بابری ترجمه
خان خانان اقتباس شده ولی چون بسيار نام ھا در چاپ غلط آمده و برخی قسمت
ھا اصالً ترجمه نشده از روی متن انگليسی تزک بابر بعضی جاھا تصحيح و
بعضی جاھا تازه ترجمه شده است.
) - (٣۵مقصد از قلعه شھر مستحکم باالحصار است.
) - (٣۶يعنی در موقع.
) - (٣٧در ترجمه انگليسی تزک عوض کلمه خانه وار ،رخت باب يا پارچه باب
ديده ميشود .يعنی ساالنه پانزده  ،بيست پارچه ذريعه کاروان ھا به کابل می آمد.

) (٣٨تلفظ صحيح پاراندی است که حاال ھم معروف است.
) - (٣٩شايد ھفت پيچ صحيح تر باشد .در ترجمه تزک به فارسی که از طرف
خان خانان بعمل آمده ھفت کوتل مذکور )ھفت پيچ( ضبط شده.
) - (۴٠ص  ،٢۶٢جلد اول اکبر نامه.
) - (۴١اين کلمه در بعضی نسخ بصورت )ليمغان( ھم ضبط شده .البته در عصر
بابر )لغمان( ھم بصورت )لمغان( ضبط شده است ولی گمان غالب بر ين ميرود
که مقصد از آن )پغمان( باشد و اسم )بيک توت( که نزديک پغمان است مويد اين
نظريه است .در ترجمه انگليسی تزک اين کلمه با تفظ صحيح انوقت )پيمغان(
ضبط شده است.
) - (۴٢ص  ٩٩تا  ،١٠٠م ).(١٠
) - (۴٣ص  ،٨٩اکبر نامه جلد اول.
) - (۴۴ص  ،۴٧م ).(١۴
) - (۴۵خان ميرزا را سلطان ويس ميرزا ھم ميگفتند و پسر سلطان محمود
ميرزای حصار بود .مادرش ھمشيره اندر مادر بابر ميشد.
) - (۴۶در دفتر اول اکبر نامه که در  ١٨٧٧در کلکته به طبع رسيده صفحه ٩٠
بزرگان کابلی به صورت ذيل اسم برده شده اند:
مال بابا به شاعری ،امير محب علی خليفه ،امير قاسم کوه بر ،احمد يوسف ،احمد
قاسم.
) - (۴٧ص  ،١٢۵م ) (١٠و ھم م ).(١١
) - (۴٨ص  ٩٠دفتر اول اکبر نامه طبع کلکته.
) - (۴٩از ص  ۴٩تا  ،۵٠م ).(١۴
) - (۵٠ص  ،٢۴م ).(١۵
) - (۵١ص  ،٩۵م ).(١۴
) - (۵٢ص  ،۵۴م ).(١۴
) - (۵٣تا سن چھل سالگی ،در اين سن از شراب توبه کرد و چام و صراحی را
شکست و نديمان و درباريان را ھم منع نمود.
) - (۵۴ص  ،٢۶م ).(١۵
) - (۵۵ص  ،۵٣م ).(١۶
) - (۵۶ص  ،١۴٩م ).(١٠
) - (۵٧اين کول ھمين چمن قلعه حشمت خان است که حاال ھم آب دارد و
شکارگاه ميباشد .در آن کشتی رانی ھم ميشود.
) - (۵٨از ين جمله مولف پادشاه نامه به ذکر آبادی ھا و مخصوصا ً باغ ھائی که

از طرف ھمايون و اکبر در کابل طرح شدھبود و از آنھا در جايش ذکر خواھيم
کرد .ص  ،۵٨۵م ).(١٨
) - (۵٩ص  ۵٩٠تا  ،۵٩١م ).(١٨
) - (۶٠ص  ،١۵٠م ).(١٠
) - (۶١در زمانيکه بابر بار دوم کابل را فتح ميکند موقع نزديک شدن به کابل از
چارباغی در تزک وی اسم برده شده.
) - (۶٢ص  ،۵٢م ).(١٠
) - (۶٣ص  ،١۵١م ).(١٠
) - (۶۴چون در جزئيات در ين کتاب کاری ندارم از ذکر مريضی ھمايون و
قربان کردن خويش را بابر برای او در نتيجه جور شدن ھمايون و مريض شدن
بابر و پادشاه ساختن ھمايون را در حيات خويش و ديگر واقعات صرف نظر شد.
مختصر سطور ھم مربوط به ھمايون محض برای مراعات سلسله مطالب نوشته
شده است وگرنه ھدف اساسی اين اثر باالحصار کابل و واقعات آنجا است.
) - (۶۵طفل ھنوز شير خوار بود و قبل از اينکه موعد شيرخوارگی پوره شود او
را از شير دادن منع کرد.
) - (۶۶ص  ٢٣٠دفتر اول اکبر نامه طبع مضھرالمعروف به اردوگاه يد کلکته
.١٨٧٧
) - (۶٧اين الغ بيگ ميرزا بن محمد سلطان ميرزا از قبايل تخاری سلطان حسين
ميرزا بود.
) - (۶٨در صفحه ھای اول ھمين کتاب حين تعيين يکی از آخرين حدود کوه شاه
کابل از تنگی )دورين( ذکر بميان آمده حاال دفتر اول اکبر نامه از )جلگه دورين(
صحبت ميکند) .دورين( يا )دوری( يا )انورين( ھر کدامش که صحيح باشد مقصد
از جلگه اينجا جلگه چھاردھی به مفھوم عام کلمه است.
)" - (۶٨نعمان و ارقندی عبارت از پغمان و ارغندی است.
) - (۶٩پاورقی صفحه  ٢۴٣اکبر نامه نشان ميدھد که در نسخ مختلف بصورت
)تکنه خمار() ،نکنه خمار() ،نکته خمار( ھم ضبط شده است و ضبط صحيح آن
)کھنه خمار( ميباشد.
) - (٧٠پاورقی صفحه  ٢۴۴متن نشان ميدھد که اين کلمه در بعضی نسخ )کوس(
و )کورگه( ھم ضبط شده است.
) - (٧١ص  ،١٢۶م ).(١۴
) - (٧٢ص  ٢۴۶دفتر اول اکبر نامه.
) - (٧٣کوکه.
) - (٧۴خواجه نظام الدين احمد در صفحه  ۶۵جلد دوم طبقات اکبری مينويسد" :

کابليان از غاييت شوق تمام شھر رااز افروخنم چراغ چون روز روشن ساخته
بودند.
شب سياه فروغ بياض ديوارش موذنانرا از صبح در گمان افگند
) - (٧۵ص  ١٢٨تا  ،١٢٩م ).(١۴
) - (٧۶از صفحه  ٢۵٧تا  ٢۵٩دفتر اول اکبر نامه تاليف ابوالفضل عالمی.
) - (٧٧ص  ،١٢٩م ).(١۴
) - (٧٨در ميان شش اوالنگی که بابر در تزک خود در اطراف کابل اسم ميبرد
)صفحه  ۶٧؟ اين اثر مالحظه شود( دو اوالنگ )تيپه() ،کوش نادر( بيک نام
اوالنگ )ديورين( ھم خوانده شده .اين کلمه به ضبط ھای مختلف) :انورين(،
)ديورتن() ،ديوزين( ديده شده .حينی که باب حدود کوه شاه کابل يعنی شيردروازه
را تعيين ميکند يک حد آنرا تنگی انورين )صفحه  ٨١ترجمه فارسی تزک(
ميخواند .ايا احتمال ندارد که مقصد از ين اوالنگ )بوری( باشد که يک وقتی به
کل چھاردھی اطالق ميشد؟
) - (٧٩ص  ،١٣٠م ).(١۴
) - (٨٠ص  ،١٣١م ).(١۴
) - (٨١ص  ،١٣١م ).(١۴
) - (٨٢صفحه  ٢٨۶اکبرنامه حصه اول طبع لکنھو .١٩١٨
) - (٨٣صفحه  ٢۶٢دفتر اول اکبرنامه طبع کلکته .١٨٧٧
) - (٨۴اين دروازه دھلی به کمان غالب در حدود دروازه يی قرار داشت که در
ين اواخر بنام دروازه الھوری شھرت دارد.
) - (٨۵ص  ١٣١تا  ،١٣٣م ).(١۴
) - (٨۶دلدار بيگم والده ميرزا ھندال زن بابر بود.
) - (٨٧حميده بانو بيگم از زن ھای ھمايون ميرزا بود.
) - (٨٨گمان ميکنم کلمه )تور( عبارت از )طور( باشد .اگر مقصد از )تورخانه(،
)سياه خانه( باشد ،ملتفت بايد بود که )تور( در پشتو )سياه( را گويند.
) - (٨٩ماه چوچک بيگم يکی ديگر از زن ھای ھمايون بوده که وی را به
بدخشان با خود برده بود.
) - (٩٠خانش بيگم زوجه ديگر ھمايون بود .اين زن دختر جوجوق ميرزای
خوارزمی بود.
) - (٩١ص  ،١٣۴م ).(١۴
) - (٩٢اکبرنامه طبع لکنھو سال  ١٩١٣صفحه  ٣٠٩نام نارين را بصورت
)ناری( ضبط کرده است.
) - (٩٣بعد از وفات سليم شاه سوری برادر زاده شير شاه ،سلطان محمد عادل يا

عدلی وزير وی )ھميو( و ابراھيم خان سوری شوھر خواھر عدلی و احمد خان
سور برادرزاده و داماد شير شاه که بنام اسکندر سوری بيشتر شھرت دارد ھمه
روی صحنه برآمده و ھمين نفاق سبب شدکه باالخره ھمايون تخت دھلی را مجدداً
تصاحب کند.
) - (٩۴اکبر نامه دفتر دوم ،صفحه .٣۴
) - (٩۵اکبر نامه دفتر دوم ،صفحه .۵۵
) - (٩۶اکبر نامه دفتر دوم ،صفحه .۵۴
) - (٩٧در ين وقت جالل الدين اکبر از آگره به دھلی مراجعت کرده بود.
) - (٩٨ص  ١۶٢تا  ،١۶۴م ).(١٩
) - (٩٩از صفحه  ١٨٣تا  ١٨٨دفتر دوم اکبر نامه.
) - (١٠٠دروازه دھلی به سمت شرق باالحصار بوده چنانچه در ھمين سمت شھر
دروازه الھوری تا ھمين سال ھای اخير معروف بود و اين اسم ھنوز از بين
نرفته است.
) - (١٠١احمد بيگ از خويشاوندان حسن قلی حاجيپوری بود و بدست ابوالمعالی
در تارنول کشته شد.
) - (١٠٢ص  ١۶٨تا  ١۶٩م ).(١٩
) - (١٠٣از صفحه  ٢٠۴تا  ٢٠٨دفتر دوم اکبر نامه تاليف ابوالفتح عالمی.
) - (١٠۴دفتر دوم اکبر نامه ص .٧٣٢
) - (١٠۵ص  ١٩٨تا  ،٢٠٠م ).(١٩
) - (١٠۶ص  ٢٧٢تا  ٢٧٣دفتر دوم اکبرنامه.
) - (١٠٧معلوم نشد ايسا و بحرا کجاست؟ در يک نسخه ديگر کلمه دوم بصورت
)بخراد( ھم قيد شده .احتمال دارد مقصد از ان )نجراو( باشد.
) - (١٠٨در رساله ئی موسوم به به ذکر سلطنت اکبريه اين قاضی خان بدخشی
بنام غازيخان بدخشی خوانده شده.
) - (١٠٩معصوم کابلی را مورخان عصر اکبر عاصی کابلی خوانده اند و علت
اين تغير نام را مخالفت وی با جالل الدين اکبر نوشته اند.
) - (١١٠ص  ، ٣۵٧م ).(١٩
) - (١١١بادام چشمه سر راه کاروان رو قديم کابل  -جالل آباد قرار داشت و اگر
از طرف کابل حساب شود ،منزلی بودپيش از باريک آب.
) - (١١٢صفحه  ٣۶۴و  ٣۶۵دفتر سوم اکبرنامه.
) - (١١٣ص  ٢۶١تا  ،٢۶٢م )طبقات اکبری جلد سوم(.
) - (١١۴ص  ٣۶٩تا  ٣٧٠دفتر سوم اکبر نامه.

) - (١١۵طبقات اکبری :فراموش نبايد کرد که در سال  ٣٧سلطنت اکبر ،زمين
خان کوکه از راه ملگند لشکری به سرکردگی وحدت علی خان عليه واليت
کافران ميفرستد ولی مقصد از واليت کافران در اينجا عالقه کافرستان است که
آنطرف رود کنر افتاده است.
) - (١١۶ص  ٣٩۵م )طبقات اکبری جلد سوم(.
) - (١١٧اکبر نامه دفتر سوم صفحه  ۴۶۶وفات حکيم ميرزا را  ١۶امرداد
ميگويد و مينويسد " :ميرزا حکيم مرزبان کابل شانزدھم امرداد رخت ھستی
بربست و در زابلستان گرد شورش برخاست".
) - (١١٨ص  ٣٩۶و  ٣٩٧دفتر سوم ،طبقات اکبری.
) - (١١٩اينجا جزئيات سفر پنجاب می آيد که از ان صرف نظر شد.
) - (١٢٠ص  ۵١٩اکبرنامه ،دفتر سوم.
) - (١٢١ص  ۴٠۵تا  ،۴٠٧م ).(١٩
) - (١٢٢ص  ،۵۶۶اکبرنامه ،دفتر سوم.
) - (١٢٣ص  ۵تا  ،٨اکبرنامه ،دفتر سوم.
) - (١٢۴يورت پادشاه منزلی بود بين باريک آب و خورد کابل.
) - (١٢۵حدود قلمروی که از طرف مرزبان يا صوبه دار کابل در ين وقت ھا
اداره از طرف جنوب غرب تا غزنی بود .در ھزاره جات دامنه وسيع تری داشت.
در شمال بسيار محدود بود که اکثراً تا قلعه ضحاک آنطرف شبر ميرسيد .در
سمت جنوبی خاک ھای وسيعی در ان داخل بود که ھمه را )بنکش( ميگفتند و تمام
عالقه سفيد کوه را با معنی وسيعی که داشت ،دربر ميگرفت.
) - (١٢۶ص  ،۵٧٠دفتر سوم اکبرنامه.
) - (١٢٧صفحه  ۶١تاريخ عھد سلطنت نور الدين جھانگير موسوم به توزک
جھانگيری  .عالمی جای ديگر در ھمين صفحه  ۵٧٠دفتر سوم اکبرنامه خود
ميگويد که ) يکطرف نيمله و ديگر سو دکه که دوازده کروه باشد ،جانوران را از
کھسار رانده بدشت ارزنه آوردند(
) - (١٢٨ص  ،٩م ).(٢٠
) - (١٢٩ص  ۵٢و  ،۵٣م ).(١۶
) - (١٣٠ص  ،۵٢م ).(١۶
) - (١٣١ص  ،۵٣م ).(١۶
) - (١٣٢ص  ٢٣٩م)سيرالمتاخرين(.
) - (١٣٣ص  ،۵٣م ).(١۶
) - (١٣۴ص  ،۵٣م ).(١۶
) - (١٣۵ص  ،۵٣م ).(١۶

) - (١٣۶ص  ،٢۵م).(٢١
) - (١٣٧ص  ،۵٧م ).(١۶
) - (١٣٨ص  ،۵٨م ).(١۶
) - (١٣٩ص  ۵٨تا  ،۵٩م ).(١۶
) - (١۴٠راجع به موقعيت اين باغ و باغ صفا به صفحه  ٩رساله  " :از سروبی
تا اسمار" مالحظه شود .در ين رساله موقعيت باغ وفا در باغبانی پيشنھاد شده بود
ولی طوريکه شخصا ً امسال منازل راه قديم را ديدم باغبانی از نمله بطرف جالل
آباد افتاده حال آنکه باغ وفا پيشتر از نمله وقوع داشت.
) - (١۴١ص  ،٢٣٨م ).(٢١
) - (١۴٢موسيو بوگدانوف که تقريبا ً  ٣۵سال قبل سکرتر امور شرقی وزارت
مختاری فرانسه در کابل بود ،در مقاله ئی که تحت عنوان آرامگاه بابر در جلد
سوم کتيبه ھای ھند و اسالميکا نشر کرده است ،مينويسد که جسد بابر را ده يا
دوازده سال بعد از وفاتش از باغ نورافشان )آگره( به کابل انتقال دادند.
) - (١۴٣ناگفته نماند که کتيبه ھای مزار ھندال و محمد حکيم ميرزا از نظر حسن
خط به کتيبه مرقد بابر نميرسد و با اينکه ھر سه لوحه مزار در يک عصر و به
امر يک پادشاه ساخته شده ،ميان آنھا فرق زياد است .خطاط و حکاک که مامور
نوشتن و کندن مضامين لوحه مزار ميرزا ھندال و حکيم ميرزا بود ،قابليت زياد
نداشت و عالوه بر بی ذوقی ،اشتباھاتی ھم کرده است.
) - (١۴۴در اقبال نامه صفحه ) ٢۶٨کافران دره نور( آمده يعنی کافران به دره
نور نسبت داده شده .در تزک بدون تشخيص محل به صفت عام کافران خوانده
شده اند.
) - (١۴۵اين جمله که ميان قوسين گرفته شده در تزک نيست و در اقبالنامه
ميباشد.
) - (١۴۶اين جمله در اقبالنامه نيست.
) - (١۴٧اين جمله در اقبالنامه نيست.
) - (١۴٨در اقبالنامه کلمه ھندوستان نيست و جمله چنين آمده :ھر چه دل شما
خواھد از ما التماس نمائيد.
) - (١۴٩ص  ۴١٨و  ،۴١٩م ).(١۶
) - (١۵٠احتمال بسيار دارد که مقصد از ين شکارگاه ،بگرامی بوده باشد
 - (١۵١)٠ص  ۴١٩تا  ،۴٢٠م ).(١۶
) - (١۵٢ص  ،۴٢١م ).(١۶
) - (١۵٣ص  ،۴٢١م ).(١۶
) - (١۵۴ص  ،٢١٠م ).(١٧

) - (١۵۵ص  ،٢١١م ).(١٧
) - (١۵۶ص  ،٢۶٠م ) (١٧و ص  ،٣٣٢م ).(٢٣
) - (١۵٧در صفحه  ۶١و  ۶٢جلد دوم پادشاه نامه اسامی قالع مربوط قندھار
چنين داده شده :قلعه قندھار
قلعه کشک نخود که ميان قندھار و بست است
قلعه قالت با سه قلعه مقر ،شھر صفا ،ھوله رباط
قلعه فوشنج با نه قلعه :دوکی ،چتيالی ،ھزيائی ،سه کوته ،فتح آباد ،شال ،مستنگ،
قالت ،نبچاره ،تل
قلعه زمين داور با چھارده قلعه :وابستان ،درفتی ،موسی ،پيدزيرک ،شھرک،
ساربان ،مليون ،نوزاد ،برزاد ،دھله ،لرغر ،سياه آب ،فوالد ،دلخک
قلعه تيرين با قالع دھگانه :ورزگان ،اولنگ ،درفشان ،چارشنبه ،نوح ،تمران،
کزيو ،شير ،قلعه ده راوت
قلعه مست با ھشت قلعه :خلج ،ھزار اسپ ،ھزار جفت ،شماالن ،ملخان ،صفار،
لگی ،خنشی
قلعه گرشک با ھشت قلعه :مالگير ،ھيرمند آب ،تيزی بابا ،حاجی ،سنگين،
دژغوری ،دژ سفيد.
) - (١۵٨ص  ،١۴٧م ).(١٨
) - (١۵٩ص  ١۵۴م ).(١٨
) - (١۶٠ص  ،١۵٠م ).(١٨
) - (١۶١ص  ،١۵۵م ).(١٨
) - (١۶٢به صفحه ھای  ۴٨٣تا  ۴٨۶ضميمه م ) (١٨مراجعه شود.
) - (١۶٣ص  ،۵٩٠م ).(١٨
) - (١۶۴ص  ۵٩٠و  ،۵٩١م ).(١٨
) - (١۶۵چنين معلوم ميشود که باغ شھر آرا بطرف جنوب تا دامنه کوه
شيردروازه انبساط داشت و چنداول را در بر گرفته بود .اين عمارت دوم در دامنه
ھمين کوه رو بطرف شمال بوده و جوئی که بر بلندی جاری بود غير از ھمان
باالجوی که از يادگار ھای الغ بيگ عم بابر است ،چيز ديگر بوده نميتواند.
) - (١۶۶ص  ،۵٨٧م ).(١٨
) - (١۶٧ص  ۵٨٢و  ،۵٨٣م ).(١٨
) - (١۶٨ص  ۵٩١تا  ،۵٩٣م ).(١٨
) - (١۶٩ص  ،۶٧٨م ).(١٨
) - (١٧٠ص  ،۵۵٩م ).(٢۴

) - (١٧١ص  ،١۴٢م )،(٢۵
) - (١٧٢ص  ،١۴۴م ).(٢۵
) - (١٧٣ص  ،١۴۴م ).(٢۵
) - (١٧۴ص  ،٢٨١م ).(٢۶
) - (١٧۵ص  ،١۴٩م ).(٢۵
) - (١٧۶ص  ،٢٣٩م ).ُّ(٢۵
ختم جلد اول -کتاب "باالحصار کابل و پيش آمدھای تاريخی"،
اثر احمد علی کھزاد.

