
  
  
  
  تـيادداش
  
  

در يک نوشتۀ احساساتی توسط شخصی بنام نثار احمد صمد اعليحضرت ظھير الدين محمد 
بابر، پادشاه کابلستان و شاھنشاه و بنيان گذار سلسله احفاد بابر در ھند که سلطنت معظمی 
را در آن ديار پايه گذاری نمود، مورد اھانت قرار گرفته و بنام ھای معمولی امروزی 

تاج "ا شکوه بزرگ و باختمان سکافی است تا اگر از . ياد شده است" اAر بابرجنگس"
يک شاھکار ھنری، معماری، مھندسی و انجنيری آن دوره ھا ياد آوری گردد  منحيث" محل

تا ديده شود که آيا وی بايد جنگساAر ناميده شود و يا مM محمد عمر طالب که آقای صمد 
  .برايش جانفشانی ميکند

  
باAحصار کابل و پيش آمدھای "ی معلومات مزيد خوانندگان ارجمند صفحاتی از کتاب برا

اثر عMمه استاد احمد علی کھزاد اقتباس شده است و تقديم ميگردد تا روشن گردد " تاريخی
  . که ظھير الدين محمد بابر کی بود و چه کارھائی برای کابلستان انجام داد

  
  

  داکتر فريار کھزاد
  نگی کھزادبنياد فرھ

  پژوھشگاه تاريخ و باستان شناسی|

  
  
  
  
  



  
  
  
  

  عصر مـغـل ھـای بـزرگ
  يا

  دوره بـابــر و احـفـاد او

  

  1336کابل " با� حصار کابل و پيش آمد ھای تاريخی: "از کتاب

  

  
  

اد                                                    بـنـيـ                احـمـد عـلـی کـھـزاد  
 فـرھـنـگـی کـھـزاد

 

مقارن ظھور بابر، در خاک ھای افغانستان امروزی که مصادف به سال اخير سلطنت سلطان حسين ميرزا 
دامنه سلطنت تيموريان درين عصر ع<وه بر خاک . ميباشد، ھرات پايتخت افغانستان عصر تيموری بود

 تری داشت که در برخی نقاط تا ھای افغانستان فعلی بخصوص به طرف شمال آمو دريا ساحه وسيع
 نيست که دولت تيموريان ھرات در زمان شاھرخ و سلطان حسين ميرزا دوره  ئیشبھه. حصار ھم ميرسيد

کمال ترقی و عظمت خويش را چه از نظر علمی، ادبی و عمرانی و چه از پھلوی اداره و مملکت داری 
افزوده و آرامی مر و سلطنت بر محبوبيت او سلطان حسين ميرزا پادشاھی بود محبوب، طول ع. گذرانيد

 زندگانی با ناز و نعمت ھرات در سال ھای اخير، وی را خ<ف عرف و عادات شاھان ممتد، شکوه دربار،
و شھزادگان وقت طوری نرم و م<يم ساخت که احکام و امرای او در داخل مملکت، رقبا و مخالفين او در 

) ذوالنون ارغون و پسرانش(ارغونی ھا . ه و تھاجم را گذاشتندخارج، بنای خودسری، جاه طلبی، حمل
قراريکه ديديم از لطف و مراحم او استفاده نموده با اغوا و خويشاوندی به بسط نفوذ خويش در خاک ھای 

. امارت سيستان، قندھار و کابل را به خود منحصر ساختند. غربی، جنوب غربی و جنوب شرقی افزودند
 بين دامنه ھای شمالی ھندوکش ، آمو دريا او در تخارستان بود و در دو طرفۀ حکمرانیًخسروشاه که اص<

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 

  .ی بايسنغر را با زه کمان خفه نمودديگر

   



کسب اقتدار ئی بدين طريق ذوالنون ارغون در جنوب و خسرو شاه در شمال ھندوکش ھر کدام به اندازه 
ين برخی از پسران نااھل ع<وه بر. ندان وقعی نمی گذاشتندنموده بودند که به دربار سلطان ھرات چ

، مخصوصأ شھزاده اخير الذکر موجب بسا پريشانی ھای سلطان حسين، مثل بديع الزمان و مظفر ميرزا
در پھلوی اين ھمه تشنج داخلی، تشنج خارجی ھم وجود داشت و آن جنگ ھای . ديگر پدر خويش شد

شيبانی خان ازبک با شھزادگان تيموری و مغلی و اعمام بابر و خود بابر بود که منجر به داخل شدن بابر 
سلطان حسين ميرزا در مقابل اين ھمه تشنج . ی ھا و شيبانی خان شدبه داخل افغانستان و تجاوز صفو

داخلی و خارجی به سلطنت آرام خويش در ھرات اکتفا نموده و دلخوش بود که نام او در خطبه ھا در 
به مسايل داخلی به نظر بسيار بی اعتنائی نگاه ميکرد و در مقابل . اقطار قلمرو وسيع او خوانده ميشود

ميگويد به بسته " بابر"فرانسوی در کتاب خويش موسوم به  »گروناد فرناد«ی طوريکه اضطراب خارج
 دم راه  قراريکه ميدانيم اين تدبير مختصر اکتفا کرد ولی،ھائی که به جانب پايتخت اش می آيده کردن را

  .بابر را گرفته نتوانست

  

  

  رـابـد بـمـحـن مـديـرالـيـھـرت ظـضـيحـاعل
 

  

ر بن عمر شيخ بن سلطان ابوسعيد بن سلطان محمد ميرزا بن ميرانشاه بن تيمور و از بابر از طرف پد 
طرف مادر بن قتلق نگار خانم بنت يونس خان است و به اين طريق سلسله نسب او از طرف پدر به تيمور 

)  م١۴٨٣ فبروری ١۴( ھجری قمری ٨٨٨ محرم ۶بابر به تاريخ . و از طرف مادر به چنگيز خان ميرسد
خواجه عبيدهللا احرار اسم او را ظھير الدين . ر فرغانه که جزء حوزه حکمروائی پدرش بود، متولد شدد

 لقب »ببر«يا » پلنگ«نی  يع»بابر«سانی تلفظ نمی توانستند، او را گذاشت ولی مغل ھا که اين نام را به آ
 » گرونادفرناد«حمد بابر که ظھير الدين م. اين نام در سر نوشت طفل نوزاد تأثير عميقی افگند. دادند

در ( خوانده است، بعد از فوت ناگھانی پدرش »فاتح تھی دست«و » شھزاده آواره«را  مولف فرانسوی او
 به عمر يازده يا دوازده سالگی به امارت اندجان ٨٩٩در چھارم رمضان ) اثر سقوط از بام کبوتر خانه

ه شد ، مواجی يا گير و گرفتی که امارت و حکمروائی داردبا اشغال مقام پدر دفعتأ با ماجرای زندگان. رسيد
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 ب<خره از گرفتن شھر مذکور ناکام شده و از حوالی حصار که در آن وقت 

نت تيموريان ھرات از انجا ميگذشت با سه صد نفر ھمراھان خود به طرف آمو خط سرحدی قلمرو و سلط
  .دريا نزديک شده و آنرا ھم عبور نموده، وارد صفحات باختر گرديد

   

)٢٨(:مينويسد" بابر" ب خويش موسوم به گروناد در کتا قراريکه فرناد 
  

  

از ) آمودريا( تمام وادی اکسوس در ين وقت خسرو شاه بنام و تحت قيموميت سلطان حسين بايقرا به"
حوزه حکومت او از شمال تا . فرغانه به طرف شمال و از ھندوکش به طرف جنوب حکومت ميکرد

خسرو شاه اص} از ترکان . جنوب و از شرق تا غرب در حدود چھارصد کيلو متر طول و پھنائی داشت



بود و به اندازه ئی مردم از او ميترسيدند طرفداران و پول زياد داشت، آدم قصی القلب و ظالم . قبچاق بود
  ."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 
بابر . رد و بايسنغر را با زه کمان خفه نموداينکه از ناحيه پسران او نگرانی نداشته باشد، مسعود را کور ک

مقر خسرو شاه در اين وقت قندوز بود و احمد قاسم خواھر زاده او بر ع<قه . وی را بسيار بد می ديد
طبيعی خسرو شاه ھم نمی خواست که مرد حادثه جوئی چون بابر . کھمرد، آجر و باميان حکومت ميکرد

ه بابر در خاک ھای شمال آمو دريا وارد حوزه حکومت خسرو به مجرديک. وارد قلمرو حکومت او شود
سپس خسرو . شاه شد، به اعزام ايلچی و مطالعه اوضاع اقدام کرد ولی فوری به احراز جوابی موفق نشد

شاه ايلچی اعزام کرد و در ين ميان اينقدر به بابر معلوم شد که خان و خوانين از حکمران خود دل خوشی 
بابر رود .  خسرو شاه بانی چغانيانی در قباديان به استقبال بابر رفت و با او ملحق شدحتی برادر. ندارند

 عبور نموده و راه کھمرد پيش گرفت و بعد از اينکه مادر و زنان معيتی خود را »اوباج«آمو را از مقام 
  . گذاشت به طرح نقشه ھای آينده افتاد»آجر«در 

  

سلطان حسين . خراسان عصر تيموری به او کمک زياد کردآشفتگی اوضاع اداری و سياسی در داخل 
ميرزا از طرف برخی از پسران خود دل خوشی نداشت و احکام او چون خسرو شاه و ارغونی ھا به فکر 

شيبانی خان ازبک دربار ھرات و حوزه حکومت . خودسری ھا و احراز جاه و مقام بلند تر افتاده بودند
چه ھنوز بابر حساب خود را با خسرو شاه تصفيه نکرده بود که شيبانی خسرو شاه را تھديد ميکرد چنان

بابر نه تنھا از خطر دو دشمن . خان به سرعت باد حصار را متصرف شده و به طرف قندوز حمله کرد
نجات يافت بلکه دشمنی که داخل خاک قلمرو حکومت اش شده بود در راه عزيمت به طرف کابل به وی 

 گذشته خويش »دوشی« بود که بابر از کھمرد و آجر برآمده رھسپار کابل بود و از اين موقعی. تسليم شد
  :قراريکه در تزک خود ميگويد. را به اندراب رسانيد

  

 ارغون، حکمفرمای کابل، شيرکه ارغون از امرای مقيم". از خواجه زيد در دو سه منزل به غوربند آمد"
 گلبھار موقع گرفته و نمی گذاشت که کس از راه پنجشير  در حوالی بين چاريکار و»آب باران«در کنار 

.  برود،نزد عبدالرازق ميرزا که از کابل گريخته و در ميان افغانان ترکانی در نواحی لغمان ميزيست
بابر وارد ھوپيان شد و از انجا به سنجددره . شيرکه سد راه بابر و ھمراھانش شده نتوانست و اسير شد

ميان او و کابل جزء دشت قلعه حاجی و کوتل پای .  شد»آق سرای«وارد » ه باغقر«مده، سپس از راه آ
چون زمستان نزديک بود در آق سرای با ھمراھان خويش کنکاش کرد که آيا برای . منار باقی نمانده بود

م به حرکت جانب کابل شد و به مصمگذرانيدن زمستان به لغمان برود يا فوری به کابل حمله کند؟ آخر 
حظه کابل و حصار و با�حصار آنرا از دور م<.  فرد آمد»او�نگ چا�ک«رسيد و از آنجا به » وققر«

 به گمان غالب عبارت از رشته »قروق«. ست موجوده ا»اغه سرای«چون آق سرای عبارت از . کرد
نگ بابر يک منزل راه زده و از آنجا به او�. کوھائی است که دشت قلعه حاجی را احاطه کرده است

اين او�نگ به احتمال قريب عبارت از وادئی است که رشته کوھای ھزاره بغل شمال . چا�ک وارد شد



قل «آنرا فراگرفته و از ده کپک تا يکه توت در حصص شمالی کابل افتاده و باغ حيدر تقی و گورخانه 
  . در ھمين ساحه وقوع داشت»بايزيد

 

 

  

  نقشه محاصره کابل از طرف بابر
  تيب دفاع از باAحصارمقيم و تر

  ٩١٠اوآخر ربيع اAخر 

   
 

 از بی کفايتی و صغرسن عبدالرازق ميرزا پسر الغ بيگ عم بابر و اخت<ف ٩٠٨محمد مقيم ارغون که در 
بيگ ھا استفاده نموده و کابل را اشغال نموده بود، ھنوز موقعيت خويش را طوريکه بايد در کابل مستحکم 

مقيم چاره ديگر نداشت جزء اينکه خويش را در . يوار ھای با�حصار پديدار شدنساخته بود که بابر عقب د
با�حصار محکم کند و به دفاع پردازد زيرا برادرش شاه بيگ در قندھار و پدرش ذوالنون در ھرات بود و 

 يکی از امرای او در حوالی »شيرکه«چون . ی به او رسيده نمی توانستاز اين دو نقطه دور دست کمک
ن چاريکار و گلبھار به دست بابر اسير شده بود، بيشتر معنويات او متزلزل شده و ناچار به دفاع بي

پرداخت تا شايد از بيرون حصار کمکی به وی رسد و اين کمک را بيشتر از طرف پدر و برادر شيرکه 
  .انتظار داشت

  

 و پياده به شھر نزديکتر شده، نقشه بابر در محاصره کابل عبارت از اين بود که با جمع ھمراھان سواره
 يعنی تنگی کورگاه پيشروی »کوچه باغ«مر داد تا از جناح راست به طرف برادرش جھانگير ميرزا را ا

 که حا� بنام دھمزنگ شھرت دارد در آن وقت ھموار نبود و پوزه ھای سنگی در »کوچه باغ«ر معب. کند
�برادر بابر جھانگير از ھمين معبر گذشته از . ئی داشتکوه که از طرفين رود خانه کابل فشرده بود، سربا

از طرف گورخانه " طرف غرب به طرف قلعه کابل پيش آمد و خودش قراريکه در تزک خويش ميگويد 
 واضح )٢٩( گورخانه مذکور در شاه شھيد بود،چون" قتلق قدم بر پای تپه ئی که بيشتر از پشته است برآمد

  . شرق بر با�حصار حمله کرده استمعلوم ميشود که بابر از طرف

  

دسته اساسی ھمراھان او از نقاط مختلف، مخصوصأ از پل قتلق قدم گذشته و ھمه دسته جمعی سوار و  
عده محدودی که از شھر بيرون در مقابل او برآمده بودند، عقب . پياده به طرف با�حصار يورش آوردند

  .نشستند و داخل حصار شدند

  

 

  



  ، ارگ، خاکريز ارگ قلعه،دروازه چرمگران
  چاه ھای خس پوش

  

 

 

 سال قبل ما را به برخی از جزئيات ۴۶۵ ھجری قمری يعنی ٩١٠تزک بابر اولين اثريست که در سال 
 سال قبل از بابر، امير حسين و تيمور ١۴٢ھمانطور که در صفحات قبل ديديم، . با�حصار آشنا ميسازد

. زئيات در آن وقت ساکت بودد ولی متاسفانه مأخذ از دادن جلنگ ھم با�حصار را در محاصره افگندن
 بار اول »ارگ«کلمه .  داديم البته در مأخذ اس<می قرن چھار ھجری ھم آمده و از آن تذکر»قلعه«کلمه 

بر » دروازه چرمگران«م بار اول به يکی از آن ھا بنام از دروازه ھای با�حصار ھ. جلب نظر ميکند
چاھای خس «. دور با�حصار را بميان می آورد ھم بار اول موضوع خندق »ارگخاکريز «. ميخوريم

 جزء تعبيه ھای جنگی است که مقيم ارغون و دفاع کنندگان حصار در نقشه ھای تدافعی خويش به »پوش
برای اينکه . حفر آنھا اقدام کرده و قراريکه در ذيل ديده ميشود بعضی از امرای بابر در آن سرنگون شدند

 بابر نامه  اصل مأخذ بسيار حاشيه نرفته باشيم، اينک آنچه خود بابر در ين مورد نوشته از روی ترجمهاز
  : نقل ميکنيم)٣٠(»تزک بابری«موسوم به 

  

اندک مردمی که برامده بودند، به جنگ . در ان محل جوانان شوخی کرده تا دروازه چرمگران تاختند... "
در خاکريز ارگ در پھلوی بلندی از مردم کابل بسيار به . ان قلعه درآمدندايستاده نتوانسته، گريخته، در مي

در ميان دروازه و پل بر . ھمينکه گريختند گرد بسياری شد و از با�ی بلندی افتادند. تفرج برامده بودند
و سلطان قلی چناق . با�ی پشته بلندی و از ميان راه زمين را کافته، کوه ساخته، خس پوش کرده بودند

) کوچه باغ(از طرف برانغار يک دو جوانی با چندی که از ميان . بعضی جوانان در وقت تاختن افتادند
چون به جنگ فرمان نبود، بھمين مقدار . برامده بودند، يک دو شمشير با ھم انداخته، رد و بدل کردند

خته به بندگی آمدن و کابل سپردن مقيم امرا را در ميان اندا. مردم قلعه بسيار ترسيده، دلگير آمدند. برگشتند
را اختيار نموده به توسط باقی بيگ چغانيانی امده، م<زمت نموده، ما ھم در مقام عنايت و شفقت شده، 

مقرر شد که فردای آن با تمام نوکر و سوار و مال و مھمات . دغدغه و توھم را از خاطرش رفع کرديم
رو شاه متعلق بودند، مردمی بودند که به بی سری و دست مردم که به خس. خود برامده، قلعه را بسپارد

بجھت براوردن کوچ مقيم، جھانگير ميرزا و ناصر ميرزا امرای ک<ن و انچکيان را . اندازی اموخته بودند
تعين کرديم که مقيم را با مردم که تعلق به مقيم اند، با مال و مھمات ايشان از کابل برارند و از برای مقيم 

صباح آن ميرزايان و امرا به دروازه رفته، ھجوم و غوغای خ<يق را بسيار . يورت مقرر کرديمدر تيبه 
چھار . آخر خود ساز شدم. ديده، به من کس فرستادند که تا شما نيائيد، اين مردم را کسی منع نمی تواند کرد

متعلقان خود سالم و مقيم با . غوغا کردن پست شد. پنج کس را به تير زده يک دو کس را پاره فرمودم
بفضل و کرم خود کابل و غزنی ) ج(در اواخر ماه ربيع ا�خر هللا تعالی . س<مت رفته در تيبه فرود آمدند

)٣١(" بی جنگ و جدال ميسر و مسخر کردو و�يت اورا
 



  

  دروازه چرمگران اولين دروازه با�حصار که در تزک بابری ذکر شده، دروازه ئی بوده در سمت مشرقی 
. با�حصار و اين مطلب در جای ديگر در موقعی که بابر از شھر کابل سخن ميراند، واضح تثبيت ميشود

شرقی او�نگ سياه سنگ است در ميان دروازه چرمگران و اين او�نگ واسطه گورخانه : "زيرا ميگويد
ن حتمأ دروازه چرمگرا. موقعيت سياه سنگ در حصص شرقی با�حصار واضح است." قتلق قدم است

گورخانه قتلق قدم . ھمان دروازه شرقی با�حصار بوده که بعد ھا بنام دروازه شاه شھيد شھرت يافته است
پلی که در پارچه فوق الذکر تزک ذکر . عبارت از گورستانی بوده که بدور زيارت شاه شھيد افتاده است

ا پيش روی دروازه چرمگران يعنی شھرت پيدا کرده است، زير) پل مستان(شده پلی بوده که بعد ھا بنام 
خس پوشک ھائی که به امر مقيم ساخته شده بود، در زمين ھای سمت . دروازه شاه شھيد قرار داشت

شرقی خارج با�حصار بين دروازه و پل مذکور وقوع داشت و حين يورش، بعضی از امرای بابری 
يشتر شرح داديم، زمين ھای پيش روی را پ) کوچه باغ. (منجمله سلطان قلی چناق در آن سرنگون گرديد

 .دھمزنگ و معبر دھمزنگ که شکل کوچه دارد، شامل آن بود

  

   

  

  ھجری قمری٩١٠روز ھای اخير ربيع اAول سال  
 خروج مقيم ارغون از باAحصار و رفتن او به تيبه

 فتح باAحصار به دست بابر

   

يکی زمستان ھوای کابل را سرد ساخته ولی نزد.  ھجری قمری است٩١٠روزھای اخير ربيع ا�ول سال  
 از بی کفايتی و صغرسن عبدالرزاق ٩٠٨مقيم ارغون که در . باز ھم با برآمدن افتاب ھوا گرم ميشود

ميرزا پسر الغ بيگ استفاده کرده و با�حصار را با امارت کابل اشغال کرده است، ھنوز دو سال را پوره 
 عبدالرزاق ميرزا در لغمان مترصد احراز مجدد مقام و موقعيت زيرا. نکرده و وضعيت او متزلزل است

مقيم انتظار داشت که کمکی از . خود است و مردم کابل و اطراف ھم او را ھنوز به درستی نشناخته اند
بيرون با�حصار و از دورتر ھا به او خواھد رسيد و به بھانه مذاکرات چند روز حمله آخری بابر را به 

در داخل و خارج با�حصار ھياھو و .  ولی ب<خره اميد او به سنگ خورد و تسليم شد.تعويق انداخت
غوغای داخل اضطراب انگيز است و از بيقراری و تشويش و ترس جان مقيم . غوغای بزرگی بلند است

غوغای خارج معرف . ارغون و خانواده و امرا و طرفداران او که در محاصره افتده اند، حکايت ميکند
 .ن و جوش حمله و شوق گرفتن قلعه و ارگ استھيجا

 

تعداد ھمراھان بابر که حين عبور از آمو دريا از دوصدوسه نفر تجاوز نمی کرد، زياد شده چندين نفر از 
تسليم خسرو شاه و دسته معيتی او . ھمراھان قديم و رفقای سابق او در شمال ھندوکش به او پيوست شده اند

در حوالی گلبھار و تسليم شدن جمعيت او رقم ديگری به ) شيرکه(اسير شدن . به اين تعداد افزوده است
مردم کابل برای سير و تماشا به تعداد زياد به دور ديوارھای با�حصار گرد . ھمراھان بابر افزوده است



ال و مقيم آماده برآمدن از با�حصار است و چون موافقه شده است که با خانواده و ھمراھان و م. آمده اند
اسباب خارج شود، بار و بونه زياد در داخل با�حصار، عقب دروازه چرمگران جمع شده ولی دروازه 

چون ميدانست . در آغاز کار خود بابر شخصأ حاضر نشد که تسليم شدن حريف را ببيند. ھنوز مسدود است
ز احتياط کار گرفته که نفر خسرو شاه که تازه تسليم شده اند به چور و چپاول عادت دارند، فلھذا ا

برادرانش جھانگير و ناصر ميرزا را تعيين نمود تا حين خروج مقيم و تسليم دادن با�حصار، خارج باشند 
چنين ترتيب گرفته شده بود که مقيم و خانواده او را در . و از وقوع پيش آمد ھای ناگوار جلوگيری کنند

خاذ ھمه ترتيبات �زمه چون موقع موعود فرارسيد، ھمھمه با ات. برده و موقتأ در آنجا نگھداری کنند) تيبه(
و غوغای عظيمی در پيرامون دروازه چرمگران بلند شد و جھانگير ميرزا چون ديد که کار به آسانی سر 

. او قھرأ منجر به کشتن چھار، پنج نفر گرديد. براه نخواھد شد، به خود بابر خبر داد تا شخصأ حاضر شود
خروش، غوغای طرفين و ھنگامه سير بينان شھر آرام شد و ب<خره دروازه ھرج و مرج، جوش و 

او را به طرف تيبه بردند و بابر با ھمراھانش . مقيم ارغون با متعلقانش بيرون برآمد. چرمگران باز شد
  .داخل با�حصار کابل گرديد

  

زينت بخشيده ايم، اينک چون در نگارش اين اثر ھميشه وقت بوقت نوشته ھای خويش را با گرفتن متون  
)٣٢(:جلد اول اکبر نامه اتخاذ ميکنيماينجا چند سطر ع<مه ابوالفضل ع<می را از 

 

   

حضرت گيتی ستانی فردوس مکانی تنسيق و�يت بدخشان فرموده متوجه کابل شدند و دران وقت ... " 
يرزا ابن سلطان ابوسعيد ميرزا محمد مقيم پسر ذوالنون ارغون کابل را از عبدالرزاق ميرزا ابن الغ بيگ م

طنطنه نھضت رايت اقبال شنيده متحصن . که عم زاده حضرت گيتی ستانی فردوس مکانی ميشد گرفته بود
شد و بعد از چند روز امان خواسته با مال و اسباب به قندھار پيش برادر خود شاه بيگ رخصت يافت و 

 ."لت ابد پيوند درآمد بدست اوليای دو٩١٠کابل در اواخر ربيع ا�ول سنه 

  

)٣٣(:ر موجز و دلچسپ خود چنين ميگويددختر بابر، گلبدن بيگم در رساله کوچک و بسيا 
 

  

در ان وقت تحکم کابل محمد مقيم پسر ذوالنون ارغون که پدر ک<ن ناھيد بيگم بود، داشت، کابل را بعد " 
پادشاه به . زاق مذکور عموزاده پادشاه بودبدالرزاق ميرزا گرفته و ان عبدالرعاز وفات الغ بيگ ميرزا از 

دولت کابل آمدند ، دوسه روز قلعگی شد و از چند روز بعھد و قول کابل را به بندگان حضرت پادشاه 
 " بوده٩١٠سپرده با مال و اسباب خود به قندھار پيش پدر خود رفت و فتح کابل در اواخر ماه ربيع الثانی 

  

   

 بل، قلعه شاه کابلکابل از نظر بابر، قلعه کا 
 تنگی انورين، تنگی ده يعقوب، جوی ويس اتکه

   

   



اين شھزاده آواره و فاتح تھی دست را مرد . بابر ھمان طور که مرد شمشير است، صاحب قلم ھم ميباشد 
چند صفحه مختصری که راجع به کابل و موقعيت . متفکر، شاعر با قريحه و نويسنده توانا ھم ميتوان خواند

اين پارچه تزک بابری . ائی و تجارتی آن نوشته، فکر کنجکاو و نظر بصير او را معرفی ميکندجغرافي
 سال قبل معلومات قيمتداری راجع به با�حصار کابل، نفس شھر و گرد ۴۶۴اولين متـنی است که در حدود 

کرار آمده و تا و نواح آن ميدھد و بار اول يک سلسله نام جاھائی را متذکر ميشود که در مأخذ بعدتر ت
)٣۴(:اينک اصل متن. ز بـين نرفته استامروز اکثر آن ا

 

  

   

 گلکنه، کول کMن، چشمه خواجه شمو، 
 چشمه خواجه خضر، چشمه خواجه روشنائی
 خواجه عبدالصمد، گشتگاه مردم کابل

 عقابين ارگ کابل، سيه سنگ، سونگ قرغان
 اوAنگ چاAک، اوAنگ کمری، اوAنگ ديورن

 يبه، اوAنگ کوش نادر، باد پرواناوAنگ ت
 کابل تجارت خانه، ميوه ھای کابل، ھندوکش

 ھفت راه، خاواک، طول، بازارک، سراب، بارندی
 پروان، ھفت بچه، خنجان، کوتل قبچاق

 سرخاب، اندراب، شبرتو

 

  

 و بعضی کابل از اقليم چھارم است، در ميان معموره واقع شده است، شرقی لـمغانات و پرشاور و ھشنغر" 
از و�يات ھند است، غربی او کھستانھا است که کرنو و غوودران کھستان است، شمالی او و�يت قندوز و 

مختصر و�يت .  استافغانستاناندراب است، کوه ھندوکش در ميان است، جنوبی او فرمل و نغر و بنو و 
قلعه او به کوه . مام کوه استاست، طو�نی افتاده، طول او از مشرق بطرف مغرب، اطراف و جوانب او ت

پيوست است، در ميان غرب و جنوب غرب قلعه يک پارچه کوه خورديست، در قلعه آن کوه چون شاه 
ابتدای اين کوه از تنگی انورين است تا تنگی ده . کابل عمارت کرده بود، اين کوه را شاه کابل ميگويند

در زمان عم . در دامنه اين کوه تمام باغات است. گرداگرد او يک فرسنگ بوده باشد. يعقوب تمام ميشود
باغاتی که درين دامنه است، تمام با اين . دامنه اين کوه يک جوی برآوردن الغ بيگ، ميرزا ويس اتکه در م

. پايان آب گلکنه نام محله ايست خلوت گوشه ھاست، بسيار لوندی آنجا کرده شده بود. جوی معمور است
  :"اجه حافظ را تفسير داده خوانده ميشدبطريق مطايبه اين بـيت خو

 



 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 ک<نی افتاده، گرداگرد او بـيک ميل شرعی نزديک " 
بر سر يک . دوی از آن در نواحی گلکنه استميشود و از شاه کابل به کابل رويه سه چشمه خورد برآمده، 

اين دو گشتگاه مردم کابل . چشمه خواجه شمو نام مزاريست و در چشمه ديگر قدمگاه خواجه خضر است
از شاه کابل يک بـينی . يک چشمه ديگر روبروی خواجه عبدالصمد است، خواجه روشنائی ميگويند. است

نھا جدا يک کوه خوردی افتاده، ارگ کابل بربا�ی اين کوه از اي. گاھی جدا شده آمده، عقابين ميگويند
  ."است

  

اين ارگ غريب مرتفع و خوش ھوا جای واقع شده بر يک کول ک<ن و .  طرف شمال ارگ است)٣۵(قلعه"  
ينھا زير پايند او�نگ سه او�نگ ديگر که سيه سنگ، سوگ قورغان و چا�ک باشد، مشرف است و تمام ا

در ارگ . در بھار باد شمال ھرگز کم نيست، باد پروان ميگويند. بزی بسيار خوب مينمايد س)٣۶(ھا در محل
م< محمد طالب معمائی در تعريف کابل يک . بطرف شمال او خانه ھای دريچه دار بسيار خوش ھوا است

 :"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

  

   

در ميان . ھندوستانی غير ھندوستان را خراسان ميگويد چنانچه عرب غير عرب را عجم ميگويد" 
از فرغانه و ترکستان و سمرقند . ھندوستان و خراسان براه خشکی دو بندر است، يکی کابل و يکی قندھار

در ميان . ان کاروان به کابل می آيد و از خراسان به قندھار می آيدو بخارا و بلخ و حصار و بدخش
سوداگران اگر به خطا و روم روند نھايت ھمين قدر سود . خراسان و ھندوستان واسطه اين و�يت است

ن ھم پانزده، بيست ھزار از جانب ھندوستا. ھر سال ھفت، ھشت ھزار اسپ بکابل می آيد. بتوانند کرد
. متاع ھندوستان برده و رخت سفيد و قند و نبات و شکر و عقاقير می آرند. اروان می آيد ک)٣٧(خانه وار

متاع خراسان و عراق و روم و چين در . بسياری از سوداگران باشند که به ده سی و ده چھل راضی نباشند
ر يک روز از کابل د. ھندوستان خود بندر اوست، گرم سير و سرد سير ھم نزديک است. کابل يافت ميشود

آنچنان جای ميتوان رفت که ھرگز برف از آنجا بر طرف نميشود مگر احيانأ تا آنچنان تابستان نيايد که 
ميوه ھای گرم سير و سرد سير در توابع کابل بسيار است و نزديک است، ھوايش بسيار لطيف . برف نماند

 شب ھا بی پوستين خواب نمی توان در تابستان. مثل کابل جای با ھوا معلوم نيست جای ديگر باشد. است
سمرقند و تبريز اگر به خوش . در زمستان اگر چه برف بسيار می افتد اما سردی او مفرط نيست. کرد

از ميوه ھای سرد سير در کابل و مواضع کابل انگور و انار . ھوائی مشھور اند اما سردی آنھا مفرط است
من نھال آلوبالو آورده، . بالو و بادام و چارمغز بسيار استو سيب و زردالو و بھی و امرد و شفتالو و آلو



آلوبالوھای خوب شد و ھنوز در ترقی بود و ميوه ھای گرم سير مثل نارنج و ترنج و املوک و . کاراندم
جلغوزه را از نجراو می آرند، بسيار می آيد، در . نيشکر را من آورده کاراندم. نيشکر از لـمغانات می آرند

. شھد خانه ھا ھم دارد، بغير کوھستان غربی از طرف ديگر عسل نمی آيد.  ھم خوب می شودکابل رواج
يکنوع انگور ميشود که آب انگور ميگويند، . بادرنگش ھم خوب است. بھی و آلوی او ھم خوب ميباشد

شراب ھای مست ھم ميشود و شراب دامن کوه خواجه خان سعيد به تندی مشھور . خيلی خوب انگور است
 ."اگر چه حا� از روی تقليد تعريف کرده ميشود. ستا

  

 "ت می مست داند ھوشياران را چه حظلذ" 

 

اگر . خربزه او ھم خوب نمی شود. زراعت خوبش چھار دی و پنج دی است. زراعت او خوب نمی شود"
شرق در اطراف او چھار او�نگ خوب واقع شده، طرف شمال . تخم خراسان باشد فی الجمله بد نميشود

کاه او به اسپ سزاوار است، . او�نگ سونگ قرغان است بر کابل دو کروه بوده باشد، او�نگ خوب است
او�نگ . طرف شمال غرب او�نگ چا�ک است، قريب يک کروه از کابل بوده باشد. کمی مگس دارد

ر چه آنجا دو غربی او او�نگ ديورن است، اگ. فراخی است اما در گرما مگس او اسپ را تشويش ميدھد
ھر . و به اين حساب پنج او�نگ در کابل ميباشد) کوش نادر(او�نگ است، يکی او�نگ تيـبه، او�نگ 

دو او�نگ از کابل يک فرسخ شرعی باشد، مختصر او�نگ ھا است اما کاه او به اسپ بسيار سزاوار 
شرقی او�نگ سياه .  نمی باشددر او�نگ ھای کابل برابر اين ھا او�نگ. مگس در او نمی باشد. است

چون در بھار مگس . در ميان دروازه چرمگران و اين او�نگ واسطه گورخانه قتلق قدم است. سنگ است
به اين . به اين او�نگ پيوست، او�نگ کمری است. او بسيار ميشود، اين او�نگ را کم نگاھداشت ميکنند
و�يت کابل مضبوط و�يتيست، . او�نگ مشھور استاعتبار در گرد کابل شش او�نگ ميشود اما چھار 

در ميان کابل و بدخشان و بلخ و قندوز واسطه کوه ھندوکش . زود در آمدن غنيم در ين و�يت مشکل است
از ين کوه ھفت راه می برايد، سه راه در پنجشيرات، بلند تر کوتل خاواک است، از اين پايان تر . افتاده

غالبأ از . بھترين اين سه کوتل طول است اما راھش اندک درازتر است. ارکطول، از ان پايان تر باز
از راه طول و بازارک در سراب فرود می . راست ترين کوتل ھا بازارک است. ھمين جھت طول ميگويند

يک ديگر راه .  دره تمام ميشود، کوتل بارندی ميگويند)٣٨(ندیمردم سراب چون در موضع بار. آيند
 ميگويند از طرف اندراب دو راه )٣٩(ھفت بچه. روان ھفت کوتل ديگر استان کوه ک<ن و پپروانست در مي

بسيار پر مشقت راه است، سر راه . آمده در پايان کوتل ک<ن يکی شده از راه ھفت پنج به پروان می آيند
فرود ) خنجان(و ) واليان(است به ) ينگی يولـی(براه پروان نزديک تر راه کوتل . ديگر از غوربند است

. راه خوبی است. راه ديگر کوتل قبچاق است و جائی که سرخاب و اندراب يکجا ميشود، ميرسد. می آيد
است، در تابستان وقت ک<نی آبھا از ين کوتل فرود آمده براه باميان و سايقان ) شبرتو(راه ديگر کوتل 

از راه . نج ماه جميع راه ھا بسته ميشوددر زمستان تا چھار، پ. ميروند و در زمستان براه آب دره ميروند
در بھار وقت ک<نی آبھا از اين راه گذشتن مثل زمستان . شبرتو از اين کوتل گذشته براه آب دره ميروند

بنا برين راه عبور سخت . سخت است زيرا بواسطه سي<بی شدن آب ھا عبور از آن غير ممکن ميشود
ز کوه ھا ھم سخت و فقط سه يا چھار ماه در خزان که برف ھا ميشود و بايد از کوه ھا گذشت و گذشتن ا



دزدان کافر از کوه ھا و تنگی ھا برامده اين . آب ميشود و رود خانه ھا می نشيند، عبور و مرور ميشود
 ."دره را ميگيرند

  

   

   
  

 موقعيت باAحصار کابل و برخی از 
 مميزات عمرانی و جغرافيائی    

   

   

ترجمه فارسی تزک بابری اقتباس کرديم، برای معرفی کابل منحيث شھر و و�يت پارچه ئی که با� از  
نظر به موضوع مخصوص اين کتاب يعنی با�حصار در متن فوق يک سلسله . خيلی دلچسپ و مھم است

و در خور آنست که . معلومات مختصری ھست که با تمام اختصار نظر به قدامت خود مغتنم و مفيد ميباشد
اينک نقاطی را که به شناسايی با�حصار و موقعيت جغرافيائی آن کمک . ز ان صحبت شودخصوصی تر ا

 :ميکند با کمک متن فوق و در حدود معلومات مندرجه آن ذکر ميکنم

 

  

 قلعه 
   

   

" ارگ"و " قلعه"چون بابر ."  ارگ استقلعه طرف شمال"، ." ت استقلعه او به کوه پيوس: "تزک ميگويد 
رده و موقعيت ھر کدام را تصريح نموده، از نوشته ھای او واضح معلوم ميشود که مقصد را از ھم سوا ک

از قلعه آن حصه حصار است که دورادور خود بار و بروج و ديوارھا و خندق داشته و به طرف شمال 
بعبارت ديگر قلعه نفس شھر با�حصار را در بر ميگرفت و مانند شھر ھای قرون . ارگ منبسط بوده است

عيان و بزرگان و يک حصه اھالی در محله ھای مختلف . وسطی دورادور خود حصار و استحکام داشت
. و چون دامنه آن نسبتأ فراخ بود، ارگ در حاشيه جنوبی آن روی تپه قرار داشت آن زندگانی ميکردند

 .گوشه ديگر آن به کوه يعنی در حصه شرقی شير دروازه به دامنه ھای جنوبی آن پيوست بود

 

  

 شاه کابل 

 



  

ال کرده که امروز يک را بحيث نام برای رشته کوھی استعم" شاه کابل"بابر در تزک خود تسميه ترکيبی  
 .ميگوئيم" شاخ برنتی"يا " کوه زنبورک"و حصه ديگر آنرا " شيردروازه"حصه آن را 

 

آن کوه چون شاه در ميان غرب و جنوب قلعه يک پارچه کوه خورديست، در قله : "در تزک چنين آمده
ابتدای اين کوه از تنگی انورين است تا تنگی ده . ميگويند" شاه کابل"کابل عمارت کرده بود، اين کوه را 

در زمان عم من الغ . در دامنه اين کوه تمام باغات است. گرداگرد او يک ميل بوده باشد. يعقوب تمام ميشود
باغاتی که درين دامنه است، تمام با ين جوی . آوردبيگ، ميرزا ويس اتکه در دامنه اين کوه يک جوی بر

  ."معمور است

  

در بابر نامه موسوم به تزک بابری که توسط خان خانان به فارسی ترجمه و از طرف ميرزا محمد ملک  
که نام کوه " شاه کابل"چاپ بعمل آمده و در چندين جای، الکتاب چاپ شده است، يک اشتباه صريح در 

ضبط شده و اين اشتباه معنی اصلی متن را از نظر جغرافيا و تعيين موقعيت بسی جاھا " شھر کابل"است، 
خوشبختانه در ترجمه انگليسی مراعات اين امر شده و تسميه شاه کابل را بحيث نام . بکلـی بر ھم ميزند

 .کوه صحيح و درست استعمال کرده اند

 

" تنگی ده يعقوب"و انتھای آنرا " تنگی انورين" آنرا ابتدای. کابل را داده استبابر آغاز و انجام کوه شاه 
اسم و موقعيت ده يعقوب روشن است و عبارت از تنگی ئی است که بعد از محلـی موسوم به . خوانده است

. در ضبط تنگی انورين مشتبه ھستم. سنگ نوشته، رودخانه لوگر از آن گذشته و وارد جلگه کمری ميشود
. نميدانم کدامش صحيح باشد. ضبط شده است" ديورن" اسم مذکور بشکل مه انگليسی تزکدر متن ترج

تعيين موقعيت آن ھم خالـی از اشکال نيست که آيا عبارت از تنگی کوره گاه ميباشد يا تنگی نزديک گلباغ 
شايد تنگی للندر باشد، اما تنگی مذکور دور واقع شده و رشته کوه شاخ برنـتی ). تنگـی سيدان(و ريشخور 

 .ان تماسی نداردبد

  

جوئی که ويس اتکه در زمان الغ بيگ در دامنه اين کوه کنده است، تا حال موجود است و از حوالی گلباغ  
  . و بنام با� جوی مشھور استتا با�حصار خط جريان آن معلوم است و ھنوز ھم به با�حصار آب ميرساند

  

   

 سه چشمه، گلکنه 

  

   

بر .  کابل رويه سه چشمه خورد برامده ، دوی از ان در نواحی گلکنه استاز شاه کابل به: "تزک ميگويد 
اين دو گشتگاه . سر يک چشمه خواجه شمو نام مزاريست و در چشمه ديگر قدمگاه خواجه خضر است

 ".يک چشمه ديگر رو بروی خواجه عبدالصمد است، خواجه روشنائی گويند. مردم کابل است



 

چشمه خواجه شمو و موقعيت آن در اين اواخر در نظر . ه معلوم استچشمه خضر و موقعيت آن بر ھم"
ه الس<م واقع بود و آنرا زيارت خواجه شمو درست در جوار مرقد حضرت تميم علي. ھا مغشوش شده است

حتی قولـی با�ی مزار واقع است و از گرده آن راھی . ميگفتند" مزار شمس"يا " خواجه شمس"مزار 
قول " تا صد و صدوپنجاه سال قبل بنام . شھرت دارد" قبر نداف"ه، امروز بنام رف ويسل آباد رفتبط

پس چشمه و مزار خواجه شمو در جوار قريب مرقد حضرت تميم قرار داشت و چشمه . ياد ميشد" شمس
شمو يا چشمه شمس که متصل به مزار حضرت تميم بطرف جنوب واقع بود تا سی سال قبل بسيار آب 

اراضی بين چشمه خضر و چشمه شمو گردشگاه اھالـی کابل . رای آبياری کار ميگرفتندميداد و از ان ب
چون مقصد از خواجه عبدالصمد زيارت عاشقان عارفان ميباشد، موقعيت چشمه خواجه روشنائی در . بود

ھای ًپايان خواجه صفای حاليه واضح و روشن است، و به اين ترتيب سه چشمه فوق الذکر متقابلتا در دامنه 
 .شمالـی و مشرق کوه شاه کابل در دو جناح با�حصار وقوع داشت

 

چشمه خواجه خضر و چشمه (گلکنه قرار تعريف بابر محلـی بود که دو چشمه از چشمه ھای سه گانه 
 .پس قرار دادن آن در محله خرابات فعلـی اشتباه است. در ان نواحی واقع شده بود) خواجه شمو

 

 .باغی ساخته بود که خود از آن در تزک خود صحبت ميکند" کوه"و " گلکنه"بين در سال ھای بعد بابر 

  

   

  عقابـين 
   

   

عقابـين در عصر بابر و در ." از شاه کابل يک بـينی گاھی جدا شده آمده عقابـين ميگويند: "تزک ميگويد 
عقابـين بر قلعه کابل : " ميگويد)۴٠(در جلد اول اکبرنامهشيخ ابوالفضل ع<می . عصر احفاد او معروف بود

عقابـين يکی از برجستگی ھای مخروطی شکل کوه شيردروازه است که فراز قلعه يعنی ." مشرف است
در دوره ھای تازه تر که در موقعش خواھيم ديد، اين برجستگی در اثر . شھر مستحکم با�حصار واقع بود

ر قديم روی کوه در اينجا شکل دايره ئی شکل مدور و بلند خود به ک<ه فرنگی شھرت يافت و چون ديوا
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 

   

   

، اين ارگ ارگ کابل بر با�ی اين کوه است، قلعه بطرف شمال ارگ است: " آمدهدر تزک بابری چنين 



غريب مرتفع و خوش ھوا جای واقع شده بدين کول ک<ن سه او�نگ ديگر سيه سنگ و سونگ قرغان و 
چا�ک باشد مشرف است و تمام اينھا زير پايند در ارگ بطرف شمال او خانه ھای دريچه دار بسيار خوش 

  ."ھوا ست

  

ھر مستحکم کابل را از ھم سوا کرده يعنی با�حصار و ش" قلعه"و " ارگ"طوريکه م<حظه ميشود بابر  
قلعه بطرف شمال ارگ و ارگ بطرف جنوب قلعه با�ی شرقی ترين پوزه کوه شاه کابل يا شير دروازه 

اين پوزه را بريدگی طبيعی از رشته کوه مذکور مجزی کرده و شکل تپه ئی سنگ<خ بخود . واقع بود
به کابل خانه ھائی داشته که دريچه ھای آن رخ بطرف  اين ارگ مقدم بر زمان بابر و حين ورود او .گرفته

در پای ارگ . شمال کشيده شده بود و به ارتفاعی که داشت ھميشه نسيم فرح بخش و خنک در آن ميوزيد
رخ بطرف شمال سواد شھر انبساط داشت و بطرف جنوب شرق کول آب مانند دريائی در نظر جلوه 

م< محمد طالب معمائی .  ميداد که منتھی به جدار کوه ھا ميشدميکرد و دورتر او�نگ ھا صحرائی تشکيل
که از روزنه نگاه شھزاده عياشی چون بديع الزمان ميرزا پسر سلطان حسين بايقرا بدين چشم انداز زيبا 
نگاه کرده و در مجالس نشاط با�خانه ھای ارگ کيف ھا نموده به يک بـيت خود تمام زيبائی ھای طبيعی 

 کوايف عيش و نوش ارگ با�حصار را طوری مجسم و منقش کرده که ھيکل تراش ھر قدر کابل و تمام
 .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 

  
  

شاه کابل يک کول ک<نی افتاده، گرداگرد او به يک ميل در جانب جنوب قلعه و شرقی : "بابر ميگويد 
ياد ميشود و يکی از " چمن قلعه حشمت خان"اين کول به اصط<ح امروز بنام ." شرعی نزديک ميشود

رودخانه لوگر که از تنگی ده يعقوب عبور ميکند به اين کول آب ميرسانيد و . شکارگاه ھای سلطنتی است
�حصار و دامنه شرقی شاه کابل که اينجا عبارت از گوشه شرقی شير دروازه ميرساند و از پای پشته با

طوری که در با� گفتيم دريائی در پای . يعنی کوه تخت شاه باشد تا نزديکی ھای بـينی حصار انبساط داشت
ديوار ھای ارگ تشکيل ميداد که دامن آن در افق جنوب شرقی تا فاصله ھای دور افتاده يی به نظر 

بابر به غرض تفريح . در بعضی سالھا که آب خيزی زياد ميشد، آب کول مذکور خيلـی زياد ميشد. دميخور
و شايد شکار در کول مذکور گاه گاه کشتی رانی ميکرد، چنانچه يک وقت حين مراجعت از غزنی از راه 

ور در تنگی ده چون به ده يعقوب رسيد، آب لوگر به اندازه ئی زياد شده بود که محل عب) لوگر(سجاوند 
چنانچه آب ده : "خوانده و مينويسد" آب ده يعقوب"نا گفته نماند که بابر رود لوگر را به نام . يعقوب نبود

يعقوب گذر يافت ميشد، من کشتی که در کول ساخته بودم، آورده در روبروی بگرامی در آب ده يعقوب 



اوند گذشته و به کرويه آمده از بگرامی به از اين جھت از کوتل سج. انداختم و مردم به کشتی ميگذشتند
خ<صه کول ک<ن مذکور در پای ديوار ھای قلعه . کشتی از آب گذشته در ماه ذيحجه به کابل آمديم

 ."با�حصار آب زياد داشت و به حيث يک درياچه مردم از ديدن آن کيف ميکردند

  

   

 شش اوAنگ کابل 

   

   

يبرد که سه او�نگ يا جلگه ھای سبز و حاصل خيز را اسم مبابر در اطراف قلعه و ارگ کابل شش  
، "کمری"تصل سواد شھر و سه او�نگ ديگر م" چا�ک"و " سونک قورغان"، " سيه سنگ"او�نگ 

او�نگ سيه سنگ يا سياه سنگ تا امروز به ھمان نام سابق . را دورتر قرار ميدھد" کوش نادر"و " تيبه"
سونک " او�نگ .  ھای خاکی که حد فاصل بگرامی ميباشد منبسط استخود موجود است و تا رشته تپه

قرار تزک بابری ميان شمال و شرق کابل افتاده و فاصله آن از شھر دو کروه بوده، اسم اين " قورغان
  .او�نگ ازبـين رفته و موقعيت آن زنده بانان، يکه توت، تره خيل و ده سبز را در برميگرفت

  

اجه رواش بـطرف ده کيپک و باغ با� گفته شامل شيرپور و چمن وزير آباد، شھر او�نگ چا�ک از خو 
  .نو و ارگ تا کناره ھای رود خانه کابل منبسط بود

  

او�نگ کمری ھم معلوم است زيرا اق} با نام کمری که تا حال موجود است ھر کس فھميده ميتواند که  
که با يک نام " ادرکوش ن"و " تيبه"�نگ ديگر يعنی در تزک دو او. او�نگ مذکور در کجا افتاده بود

زيرا به صور .  بسيار استھم ياد شده که در ضبط آن در ميان نسخ اخت<ف نظر" ديورين"ديگر او�نگ 
 .ھم قيد کرده اند" ديورين"و " ديورتن"، "انورين"مختلف 

 

يعنی شيردروازه و (دأ کوه شاه کابل ع<وه برين يک تنگـی ھم به اين نام ياد ميشد چنانچه تزک بابری ابت
بھر حال اينقدر فھميده ميتوانيم که او�نگ مذکور که . را به اين تنگی نسبت داده است) کوه تخت شاه

چون موقعيت . مشتمل بر دو حصه جداگانه بوده، دند چھاردھی را به مفھوم وسيع کلمه در بر ميگرفت
را در مقابل آن در حصص " کوش نادر"علوم است، ميتوان گويند م" ماندارا�" تيـبه که امروز آنرا 

 .جنوب غربی حوزه چھاردھی قرارداد

  

   

 اھالـی کابل 

   

   



بابر راجع به باشندگان کابل و اقوام مختلفی که در آن عصر در شھر و مضافات و و�يت آن زندگانی  
مشاراليه . از دلچسپی نيستداشتند، پاره معلومات مختصر ولـی دلچسپ داده است که ذکر آن خالـی 

 :ميگويد

  

در شھر و . در جلگه ھا و ميدان ھا اتراک، ايماق و اعراب اند. اقوام مختلف در و�يت کابل بسيار است" 
ئی و پرانچه و تاجيک و ترکی و افغانان  بعضی ديھا تاجکانند و در بعضی مواضع ديگر و و�يات از پشه

عربی و فارسی و ترکی و ھندی و افغانی و پشه ئی و پراچی : تلفظ ميکننديازده يا دوازده لفظ در کابل . اند
اين مقدار از اقوام مختلف و الفاظ متغاير معلوم نيست که در ھيچ و�يتی بوده . و گبری و برکی و لغمانی

 ..."باشد

  

در دايره اگر شھر کابل . نوشته ھای بابر تابلوئی است که اوضاع چھارونيم قرن قبل را ترسيم ميکند 
کوچک مضافات و در چوکات وسيع و�يت خود در نظر گرفته شود چنانچه بابر آنرا گرفته است، حقايق 

اقوام مختلف موجود بود و زبان ھای مختلف در ين و�يت حرف زده . نوشته ھای او بخوبی روشن ميشود
پشه ئی، پراچی، . دميشد و حرف زده ميشود که تاثير آن در شھر در عصر بابر به شدت محسوس ميش

در شمال، جنوب و شرق و�يت ) مقصد از آن ديگانی است(و لغمانی ) مقصد از آن اورمری است(برکی 
چون کابل در . کابل در دره شتل، سنجن، درنامه، بولغين، لغمان و برکی برک لوگر از بـين نرفته است

شد، با رفت و آمد کاروان ھا لھجه عصر بابر مرکز بزرگ تجارتی ھند، ايران و ماوراالنھر محسوب مي
 .ھای ديگری ھم در بازار در ميان مردم شنيده ميشد

  

   

  در کابل٩١١زلـزله شديد سال  
 سی و سه تکان در يک روز

  

  

در آغاز سال   ويران شدن خانه ھای تعبييه ،ھمـوار شدن فصيل ھای قديمه، ترميم شکست وريخت قلعه
ر سال اول ورود بابر به کابل ميباشد، زلـزله شديدی در کابل و  ھجری قمری که مصادف به اوآخ٩١١

مضافات آن واقع شد که تکان ھای آن به شدت در پغمان و بـيگ توت و نقاط دور دست سمت شمالـی تا 
در اثر اين زلـزله بسيار شديد که حدوث آن به حيث يک واقعه مھم . استرغچ وغيره محسوس گرديد

ی شده است، به فصيل ھای قلعه با�حصار و ارگ و حتی ديوار ھای با�ی کوه تاريخی در عصر بابر تلق
تزک بابری در باب اين زلـزله معروف چنين . خساره ھای زياد رسيد و بسيار خانه ھای مردم ھموار شد

 :مينويسد

  

ه ھا ھموار در ين اثنا آنچنان زلـزله شد که فصيل ھای قلعه و با�ی کوه در شھر و مواضع اکثر خان... " 
تمام افتاده ھفتاد ھشتاد ) پغمان ()۴١(خانه ھای مواضع لـمعان. ده مردندشده مردم در ته خانه و بام مان



کدخدای با سامان تمام در ته خانه ھا مانده مردند در ميان لـمعان و بيگ توت يک پارچه زمينی که عرض 
. يان رفت از جای آن جای پريده چشمه ھا پيدا شداو يک کته باش انداز او بوده باشد پريده يک تير انداز پا

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 

نورهللا تنبورچی پيش من ساز می نواخت يک . يع کو ھا گرد ھا برخاستدر زمان زلـزله شدن از سر جم
ساز ديگر ھم بود ھمان زمان ھر دو ساز را بدستھای خود گرفت آنچنان بی اختيار شد که ساز ھا بيکديگر 

نگير ميرزا در تيبه بر با�ی يک ايوان با� خانه عمارتی بود که الغ بيگ ميرزا انداخته بود ازده شدند جھ
از نزديکان جھانگير ميرزا يک کسی در ھمين با� خانه . به مجرد زلزله شدن خود را انداخت اسيبی رسيد

خانه ھای تيبه اکثر ھموار . بام با� خانه با�ی او افتاده است خدا نگاه داشت به ھيچ جای او آزاری نرسيد
رتبه دو مرتبه زمين می جنبيد و شد ھمان روز سی و سه مرتبه زمين جنبيد تا يکماه ھر شب و روز يک م

شکست و ريخت برج و باره قلعه را به امر او سپاھيان فرموده شد که اص<ح و مرمت بکنند در بيست 
)۴٢(."روز يک ماه بحد و اھتمام شکسته و ريخته قلعه را تمام ساختند بر خيزانيده شد

 

   

در عبارت موجزتر لزله عين مطالب فوق را ع<مه ابو الفضل ع<می در جلد اول اکبر نامه در باب اين ز 
)۴٣(:چنين آورده است

 

  

مبادی اين سال زلزله عظيم در حدود کابل واقع شد فصيل ھای قلعه و اکثر منازل با�حصار و شھر افتاد " 
تمام از ھم ريخت و سی و سه مرتبه در يک روز زمين جنبيد تا يکماه ) بمغان(و خانه ھای موضع بـيمغان 

ز يک و دو مرتبه زمين در تزلزل بود و اساس عمر بسياری از مردم فروريخت در ميان بيمغان شب و رو
و بـيگ توت پارچه زمين که عرض او يک کته باش انداز باشد بريده يک تير انداز از پايان رفت و از 

نان شکافت جای بريده چشمه ھا پيدا شد و از استرغچ تا ميدان که قريب شش فرسنگ بوده باشد زمين آنچ
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

  

سی و سه تکان در .  زلـزله بسيار مخوف و دھشتناک بود٩١١به اساس نوشته ھای خود بابر زلـزله سال  
در ين روز بابر در ارگ با�حصار . ميدھد که شدت آن به کدام اندازه بوده استيک روز خود نشان 

کدام آله موسيقی ديگر ھم . مجلس انس خصوصی داشت و نورهللا تنبورچی مصروف نواختن موسيقی بود
حاضر بود که دفعتأ زمين به لـرزه درآمد و موسيقی نواز معروف تنبور و آله ديگر موسيقی ھر دو را به 

در ھمين روز برادر . دست گرفته و چنان سراسيمه شد که که ادوات موسيقی بھم خورده و از سر افتاددو 
معروف شد در يکی از برنده ھای عمارتی که الغ بيگ " افشار تيـبه" بابر جھانگير در تيـبه که بعد ھا به 

سيد ولی خانه ھای تيبه خساره زياد ساخته بود ايستاده بود و ناگھان خود را به پايان افگند و آسيبی به او نر
آنچه مربوط به با�حصار قابل دقت است، خرابی ھايی است که در . برداشت و اکثر آن ھا ويران شد

ميزان . حتی به ديوار ھای ارگ و با�ی کوه ھا ھم خساره وارد شد. فصيل قلعه و ديوار ھای آن پديد آمد
 روز يا يکماه امرا و سپاھيان به مرمت کاری ھای ٢٠دت خسارات را از ين ميتوان تخمين کرد که در م

�زمه موفق شدند و اين اولين مرمت کاری ديوارھای بروج قلعه با�حصار است که يک متن تاريخی بدان 



چاک شدن زمين پغمان و بـيک توت و بـين استرغچ و ميدان ، برامدن چشمه ھای جديد . اشاره کرده است
گرد باد از با�ی کوھای کابل ھر کدام بجای خود مراتب شدت زلـزله مذکور را از چاک زمين و برخاستن 

  .ثابت ميسازد

   

اين زلـزله در اتخاذ پاره تصميمات بابر ھم بی تائثير نماند، چنانچه لشکر کشی ھای خويش را بطرف  
 .ق<ت و قندھار مدتی به تأخير افگند

  

شاه بـيگ ارغون پسر ذوالنون ارغون در قندھار بود .  بودقندھار و ق<ت در ين وقت ھا بدست ارغونی ھا 
و برادرش مقيم ارغون که کابل را به بابر تسليم داد و مدتی در تيبه توقف داشت و به اجازه و موافقت بابر 

ينکه با برادرش جھانگير و باقی خ<صه بابر بعد از ا. نزد برادرش رفت، قلعه ق<ت را مستحکم کرده بود
نوکران مقيم " قرابولوت"و " فرخ ارغون. "<ت لشکر کشيدو ساير بيگ ھا مشوره کرد، جانب قانيانی چغ

بدين ترتيب ق<ت . ارغون شمشير ھای خود را در گردن ھای خويش آويخته تسليم شدند و عفو خواستند
ت که به جنوب شرق ق<" سواسنگ"و " ا�ناغ"جنوبی تر به نواحی تسليم شد و بابر در ع<قه ھای 

غلزائی افتاده لشکر کشيد و به کابل مراجعت کرده خودش مستقيمأ به ارگ با�حصار 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

 موریشکوه ھرات و ستارگان دنيای علم، ادب و ھنر عصر تي

   

    

 امريست که خود ت شيبانی در صفحات شمال کشور رسيدن بابر به کابل و رھائی يافتن او از خطر حم< 
چنانچه خسرو شاه حکمران دولت تيموری ھرات در قندوز و بلخ نه در اثر . نزاکت آنرا ملتفت شده است

موقعيکه بابر ساحه نفوذ خويش را در . فشار بابر بلکه در اثر ھجوم ناگھانی شيبانی مجبور به تسليم شد
 سلطنت ِبـين کابل و قندھار توسعه ميداد، سلطان حسين ميرزا پادشاه سالخورده ھرات سال سی و ھفتمين

. قيم بطرف ھرات احساس ميکردخود را می پيمود و خطر شيبانی خان را از داخل قلمرو سلطنت خود مست
قراريکه ديديم حکمرانان سلطان حسين ميرزا . ات ھستيم در ين وقت مواجه با انحطاط تيموری ھرًواقعا

چه خسرو شاه و چه ارغون ھا در قندوز و بلخ و قندھار خودسری ميکردند و ھمين خودسری ھا و ضعف 
قراريکه م<حظه ميشود زمانه . وری سبب شد که بابر کابل را بگيرد و شيبانی بيشتر جدی شودمدربار تي

 با وجوديکه با تيموريان ھرات خويشاوندی داشت، تحمل رفتن به کابل از با بابر مساعدت زياد کرد و
دست آنھا آسان نبود ولی نه تنھا تحمل را بر خود گورا کردند بلکه خطر شيبانی سبب شد که از او استمداد 



چون شيبانی دشمن بابر ھم محسوب ميشد، دعوت سلطان حسين . جويند و وی را به ھرات دعوت کنند
 :ميگويد" ھمايون نامه"گلبدن بيگم دختر بابر در . يرفتا به خوشی پذبايقرا ر

   

در ين اثنا فرمان ھای سلطان حسين ميرزا به تاکيد آمدند که ما خيال جنگ با اوزبک ھا داريم اگر شما " 
ت ا�مر بسوی ايشان روانه ھم بيائيد بسيار خوب است حضرت ان معنی را از خوا بطلبيدند، عاقب

)۴٧("گشتند
 

   

خارات نرسيده و در راه در حدود کھمرد بود که خبر وفات سلطان حسين ميرزا بوی رسيد که تبابربه  
را نظر به دخالت و رسوخ " مظفرميرزا"و " بديع الزمان"بزرگان تيموری دو تن از پسران پادشاه متوفی 

 .مسند شاھی تکيه زده بودندمادر ھايشان به شاھی برگزيده و دو شھزاده خود خواه و عياش و بيعرصه بر 

  

بابر از ديدن اوضاع آشفته دربار تيموريان سخت متأثر شد و افسرده گرديد که چسان جای پدران مقتدر را  
بابرتقريبأ بـيست روز در ھرات گذرانيد و تمام وقت خويش را مانند . پسران نااھل و ضعيف گرفته اند
و متروکات شاھان و ھنرمندان ميگذرانيد چنانچه در ايام  بديدن آبدات ،سياحی که وارد شھر جديدی شود

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 

الدين، شيخ زين الدين، نمازگاه مختار، حوض ماھيان، مزار امام فخر رازی، عبدالرحمن جامی، شيخ بھأ
باغ خيابان، مدرسه گھر شاد بيگم، مقبره گھر شاد، مسجد جامع، باغ زاغان، باغ زبيده، اق سرای، پل 
ما�ن، خواجه طاق، مقوی خانه، دوازده برج، حوض ک<ن، عمارت شمال جھان آرا، چار سوق و مدرسه 

�س<م، مسجد جامع ملکان، بازار ملک، دروازه ھای قلعه ھرات، مدرسه بديع الزمان، کنار جوی شيخ ا
انجيل، مقبره و مسجد قدسيه، مدرسه خانقاه خ<صه و اخ<سيه، حمام و دارالشفأ صفائيه و شفائيه و بسيار 

ر کدام به عقيده عمران شھر که ھجا ھای ديگر را از نظر گذرانيد و از ديدن اين ھمه آثار آبادی و 
واقعأ تمام مظاھر دوره .  در شگفت شد،به شمار ميرفت" خارقه صنعت"فرانسوی " فرنادگروناد"

رنيسانس ھرات که در اثر مساعی و ھنر پروری شاھان و شھزادگان و وزرای عصر تيموری بميان آمده 
ته داشتند يک بـيک با جلوه بود و شاه رخ و سلطان حسين ميرزا و امير علـی شير نوائی در آن نقش برجس

بابر با ع<قه خاصی که به آبادی و عمران و شعر و ادب و فلسفه و علوم . خاص خود او را محسور ساخت
 �داشت در ھرات پايتخت زيبا و باشکوه تيموريان خود را در محيطی مشاھده ميکرد که از در و ديوار و 

قراريکه تزک . کار فرزندان اين خاک جلوه گری داشتبه �ی کتب و آثار آن آثار نبوغ و قريحه و ابت
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 

 ساخت چنانچه در چند صفحه خاطرات خود بصورت اختصار و ايجاز موسيقی و ھنر عصر تيموری آشنا
از مولينا عبدالرحمن جامی، مولينا عبدالغفور �ری، شيخ ا�س<م سيف الدين احمد تفتازانی، م< زاده 
عثمان چرخی، حسن علـی طفيلـی، اصفی، بنائی، سيفی، ھاتفی، مير حسين ھمائی، م< محمد بدخشی، 

محمد صالح، شاه حسين کامی، سلطان علـی خطاط، بھزاد، شاه مظفر، خواجه عبدهللا يوسف بديعی، آھی، 



مرواريد، قل محمد عودی، شيخم نائی، شاه قلـی، حسين عودی، غ<م شادی، مير عزيز، پھلوان محمد 
 .سعيد و غيره اسم ميبرد

   

ان ھرات غرق حيرت خ<صه بابر در حاليکه از ديدن متروکات عمرانی و ھنری عصر درخشان تيموري 
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 او�ده آنھا سخت 

 .عت کابل را پيش گرفت در عالـم شگفت و حيرت راه مراج،اندوھگين و نگران بود

 

  

   

 زمستان پر برف و اشـکال راه ھـزاره جـات 
 اعMن پادشاھی خان ميرزا در کابل

 ارگ و قلعه باAحصار در دست بزرگان کابلـی
 اتش افروزی در بينی ماھرو، ارگ باAحصار

 کابل صحنه يک درام جديد، فتح مجدد کابل بدست بابر

   

    

: تزک در خط سير او از جاھائی مانند. ھزاره جات بجانب کابل روان شدبابر بصورت مستقيم از راه  
، باميان، )يکه او�نگ(حاشيه بيرونی غرجستان، چغچران، چراغدان، خوال، کوتل زرين، يک اولنگ 

بی بی (، بينی ماھرو )کوتل پای منار( ، کوه منار )اشترگرام(شبرتو، جنگليک، اشتر شھر غوربند، 
در ( مسيحی ١۵٠٧ جنوری ١۶ يا ١۵ مطابق ٩١٢ شعبان ٧نامبرده بتاريخ . ميبردکابل اسم ) ماھرو

اين . در خوال از سموچ ھا و کلواکی ھا صحبت ميکند. که وسط زمستان باشد، به راه افتاد) اواخر جدی
محل قريب حدود و�يتی کابل و ھرات از دولت آباد بطرف کابل گذشته در ھزارجات سر راه سرک 

بين اين نقطه و کوتل زرين برف .  تا امروز موجود استی آنوزی واقع است و سموچ ھاموتررو امر
ن وی فوق العاده دشوار ساخت باری ھای زمستان که يک قد مترکم شده بود و عبور را بر وی و ھمراھا

ع<وه بر سختی زمستان و اشکال راه شورش ھزاره ھا . ه اکثر بر پشت اسپ شب را صباح کردندچنانک
 بر تشويش وی افزود و با�تر از ان اط<عی دريافت که بعضی از سران مغلـی مثل محمد حسين ھم

درغلت و سلطان سنجر بر�س از مغل ھائی که در کابل مانده بودند، آوازه افگندند که بديع الزمان ميرزا و 
حبوس در ھرات م) نبا� قورغا(مظفر ميرزا پسران سلطان حسين بايقرا بابر را در قلعه اختيارالدين 

  . خاله زاده او را به پادشاھی کابل برداشتند)۴۵(نموده و در نتيجه ميرزا خان

  

م< بابای ساغرچی، خليفه محب علـی قورچی، احمد يوسف و محمد : بزرگان کابل در ين وقت عبارت از 



ت نکرده قلعه  ايشان با نقشه ھای حسين درغلت و سنجر بر�س و خان ميرزا موافق)۴۶(.دقاسم بودن
صحنه ) قلعه و ارگ(به عبارت ديگر کابل و حصار و با�حصار . با�حصار کابل را مستحکم نگھداشتند

 ميرزا خان و طرفداران او قرار داشتند و ،يک درام ديگر واقع شد که يک طرف خاله زاده و پسر عم بابر
. ده، انتظار ورود بابر را ميکشيدنددر داخل قلعه و ارگ با�حصار سرداران و بزرگان کابلـی متحصن ش

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 

بی ماھرو خواھد افروخت و وعده گرفت که آمادگی شما را از روی -بیيعنی فراز تپه ) بينی ماھرو(بر 
 .آتش افروزی در ارگ با�حصار درک خواھم کرد

 

  

 بابر در ماحول شھر کابل، پل سيد قاسم، 
 پل و باغ مM بابا، بابا بولـی، باغ خليفه

 باغ بھشت، چار باغ، شمشير و تير افگندن بر بابر
 خانه، پشته قرابMقننگرھار، توشک= نيکـــنھار 

 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  
 نظر خوانندگان گرامی نگارش اين کتاب تعقيب نموده و مينمايم، اينک اول تر ترجمه فارسی تزک را از

)۴٧(:نيمميگذرا
 

  

از کوه منار گذشته در دامنه کوه فرود آمده از سرما بيطاقت شده آتش ھا روشن ساخته خود را گرم ... " 
اگر چه محل آتش روشن کردن نبود اما از ضرب سرما بيطاقت شده آتش روشن کرده شد صبح . ساختيم

ف تا ران اسپ بود ھمه جا برف نزديک شده بود از دامنه کوه منار سوار شديم در ميان کابل و مناره بر
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 

رسيديم شيرم طغای را با مردم برانغار بطرف پل ) يد قاسمس(شد معلوم شد که خبر دار شده اند چون به پل 
يک باغچه ) باغ خليفه(شديم دران محل بجای ) بابا بولـی(فرستاده شد قول و جوانغار براه ) م< بابا(

خوردی بود الغ بيگ ميرزا ساخته بود بصورت لنگر اگر چه در چوب او قوت نمانده بود اما محوطه او 
ساخته الغ بيگ ميرزا بود ) باغ بھشت(رزا آنجا نشسته بود محمد حسين ميرزا در بحال خود بود خان مي

بگورستان طرف باغ م< بابا رسيده بودم که جماعه را که تيزی کرده پيش رفته بودند بر گردانده پيش ما 



ی سيد آوردند چندی که پيشتر رفته بودند در حويلـی که خان ميرزا بود درآمده بودند چھار کس بودند يک
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 

محمد حسين قوربيگی ھم نوکر غوغا ميشود خان ميرزا بر اسپی سوار شده گريخته می برايند برادر خود 
در وقت پريدن سر خ<ص . خان ميرزا شده بود از ين چھار کس شير قوم مغول را شمشير زده می اندازند

در آمده اندک  ميشود اين چھار کس شمشير و تير خورده و زخمی شده در جای که مذکور شد پيش ما
جا جمع شده ايستادند نی پيش ميتوانند رفت کوچه تنگ سواران جمع شدند و ازدحام شد مردم با�ی ھم يک

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 

انتظار کشيديم در وقت کار نتوانستند رسيد بعد از برداشتن غنيم يک يک و دو از جھت مردم قلعه بسيار 
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 

ه ھر چند ھی دوست ھی بمن رو کرده می آيد من چيبه پوشيده بودم غريچی نه بسته بودم دويلغه نپوشيد
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

  

 رد رگی تا نخواھد خدایُ نب                تيغ عالـم بجنبد ز جایاگر 

   

 :من اين دعا خوانده بودم از خاصيت آن بود که خدای تعالـی اين مضرت را رفع نمود اين دعا اينست 

   

 A اللھم انت ربی A اله اA انت عليک انت رب العرش العظيم ما شأهللا کان و مالـم يشأ لـم يکن و Aحول و 
قوه اA باp العلـی العظيم و اعلم ان هللا علی کل شئ قدير و ان هللا 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
   

 بود امدم گريخته برامده پنھان شده بود در رخنه از انجا برامده بباغ بھشت که محمد حسين ميرزا آنجا 
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 م<ق زده 

ر سرش بريده رفته باشد گذرا شدم بکسی که شمشير انداختم کوکلتاش خان رفت که تصور کردم که مگ
ميرزا که بولک کوکلتاش بود شمشير بدست او رسيده بود در وقت رسيدن به دروازه خانھای که محمد 
حسين ميرزا نشسته بود از با�ی بام يک مغولـی که نوکر من بود من او را می شناختم تيری را پر کرده 

شيد از آنطرف و از اينطرف ھی ھی بادشاه است گفتند تير را گرداند و انداخته گريخت از تير بروی من ک



انداختن ھم کار گذشته بود ميرزا و سرداران او گريخته و گرفتار شدند برای که تير اندازد و در ھمين جا 
ده بودم اينھم در ين را باو عنايت کر) ننگرھار(سلطان سنجر بر�س را که رعايت کرده تومان نيک نھار 

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 ک<ن تری تو باشی چون والده دادام شاه 

بيعزتانه در زمين نکشند ھيچ مرگی و ب<ئی نيست از انجا بيگم خواھر زاده او ميشد فرمودم که اين چنين 
برامده احمد قاسم کوه بر را که از امرای درون قلعه يکی او بود با يک جماعه از جوانان از عقب خان 

شاه بيگم و خانيم خانھا ساخته نشده بودند از ين باغ برامده بديدن ) باغ بھشت(ميرزا فرستادم در کنار ھمين 
و خانيم رفتم مردم شھر و اوباش چوب دست ھا گرفته ھجوم کردند در گوشه در کنار بگرفتن شاه بيگم 

مردم و تاراج نمودن اموال دست اندازی ميخواستند بکنند بنابران مردمان گذاشته و تعين کرده از ھر 
که دائم فرود طرف مردم را زده و رانده برآورده شد شاه بيگم و خانيم در يک خانه نشسته بودند در جائی 

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 

يشد انچنان نبود که بسخنان بيگم و خانيم طمع من اين چنين نبود که اين جمع در مقام ھر بد بختی که م
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 

و نوکر و چاکر جدا شده بايشان التجا بردم مادر من ھم رفت ھيچ نوعی ناسازگاری دوران از تخت و ملک 
رعايتی و شفقتی ديده نشد خان ميرزا رادر خورد من و مادر او سلطان نگار خانم و�يتھای عين و معمور 

 ."داشتند من و مادر من و�يت 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 بو�يت و ايماق و احشام فتحنامه ھا ... " 
يم از ترس گريخته در فرستاد شد بعد از آن سوار شده به ارگ آمديم محمد حسين ميرزا به توشک خانه خان

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 

زا را از توشکخانه خانيم يافته در ارگ آوردند من مثل سخنان گفته اند باری بھر حال محمد حسين مير
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 

وبت سزاوار بود چون در ميان يکنوع خويشی شده بود از خانيم ھمشيره زائيده من به انواع عذاب و عق
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 

راموش کرده در پيش شيبان خان از من شکايت ھا و غيبت ھا کرده بود اندک وقتی نگذشت که شيـبان ف
 :خان او را کشته بجزای او رسانيد شعر

 

  که روزگار ترا چاکريست کينه گذار             کننده خود را به روزگار سپارتو بد



 
رزا فرستاده شده بودند در پشته ھای قراب<ق و چند جوان ديگر را که از عقب خان مي احمد قاسم کوه بر

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 

دريافتن در پھلوی خود نشانيده دل دادم شربت آوردند بجھت دفع توھم خان ميرزا دو مرتبه افتاده بعد از 
اول شربت را خود اشاميده بار دادم چون جماعه سپاھی و رعيت و مغول و چغتائی متوھم و مذبذب بودند 

که چند روز احتياط را مرعی داشته خان ميرزا را در خانه او فرموده شد که باشد چون از ين ايل والوس 
بود بودن خان ميرزا را در کابل ص<ح نديده بعد از چند روز بطرف  مذکور شد ھنوز دغدغه و تردد

 ."خراسان رخصت داده شد

  

بـيشتر شھرت دارد، ) کوتل پای منار(که امروز به ) کوه منار(قراريکه در متن م<حظه ميشود بابر از  
آمده در اينجا برای ) بی بی ماھرو(يعنی تپه ) ھروبـينی ما(وارد ميدان خواجه رواش شده و از انجا به 

 از بزرگان کابلـی که در ارگ با�حصار بودند و از بابر عليه خان ميرزا  ئینشان دادن ورود خود به دسته
متقابلتأ در ارگ با�حصار آتش افروخته شد و با ع<مه ھای . و متفقين او طرفداری ميکردند آتش افروخت

سپس بابر و ھمراھان او از بـينی ماھرو . آمادگی خود را برای حمله وانمود کردندآتش افروزی طرفين 
پل سيد (اينجا از دو پل اسم برده شده است، يکی . بـطرف شھر پيش می آيند تا کنار رود خانه کابل ميرسند

پل (ميشود که تعيين موقعيت اين پل ھا کاريست مشکل اينقدر از متن معلوم ). پل م< بابا(و ديگری ) قاسم
بطرف راست قرار داشت چنانچه شيرم طغای را با جمعی از مردم از طرف راست بدان پل ) م< بابا

. متوجه ميشود) باغ خليفه(را پيش ميگيرد و بطرف ) بابا بولـی(ميفرستد و خودش از طرف چپ راه 
صری ساخته بود و خان تعيين موقعيت باغ خليفه که باغچه خوردی بود و الغ بيگ در انچا عمارت مخت

خالـی از ) باغ م< بابا(و ) باغ بھشت(ميرزا در انجا نشسته بود، کاريست مشکل ھکذا تعيين موقعيت 
چارباغی که روز حمله بابر، خان ميرزا در انجا پناه برده و از آنجا . اشکال نيست و تحقيق بيشتر ميخواھد

 سال قبل به ھمين نام شھرت داشت؟ مقصد از ٣٠که تا ھم فرار نموده بود، آيا عبارت از ھمين جائی بود 
 ترجمه انگليسی تزک بابری ٢١٧يا خانم که مکرر در متن ذکر شده قرار شرح پاورقی صفحه ) خانيم(
يا عبارت از مھر نگار خانم بزرگترين خواھر مادر بابر و يکی از ) ترجمه جان ليدن و ويليم ارسکين( 

 يا به احتمال مزيد عبارت از خوردترين خواھر سکه مادری او خوب نگار عيال ھای سلطان احمد ميرزا و
خانم عيال محمد حسين ميرزا بوده و خان ميرزا خورد ترين فرزند ھمشيره اندر آنھا سلطان نگار خانم 

کبر نامه مادر ک<ن سببی او شاه بـيگم به اساس نوشته ع<می در ا. ميشد که عيال سلطان محمود ميرزا بود
 بابر و ھمراھان او بعد از زد و کند ھای مختصر در باغ ھا و باغچه ھا پيرامون قلعه با�حصار و )۴٨(.دبو

کمکی که با�خره از طرف متفقين او يعنی برخی از بزرگان کابل از ارگ با�حصار ميرسد بر مخالفين 
ر او که اع<ن پادشاھی خان ميرزا پسر خاله اند. خود غلبه حاصل ميکند و وارد ارگ با�حصار ميشود

در ميان ) توشکخانه(نموده بود از سراسيمگی و اضطراب زياد با�خره در يکی از پسخانه ھای ارگ 
پيش از او محمد حسين ميرزا . لحاف و توشک بوغبندی مخفی شده تا اينکه او را کشف کردند و آوردند

بابر بودن ايشان را در کابل . رده بودندشوھر عمه او را که در ين مخالفت ھا شريک بود، نيز دستگير ک



ص<ح نديده يکی را اجازه مرخصی بطرف خراسان داد و فتح نامه به اطراف فرستاد و بار ديگر در ارگ 
  .با�حصار به پادشاھی نشست

   

خود شرح ماجرای مراجعت پدرش را از ھرات از راه ھزاره " ھمايون نامه"گلبدن بيگم دختر بابر در  
تن کابل را بار دوم از دست خان ميرزا بصورت موجز و مختصر ذکر کرده و چون وقايع را جات و گرف

)۴٩(:ک مطالب �زمه را اقتباس ميکنيماين. خ<صه کرده بـيشتر در ذھن خواننده می نشيند
 

  

 و چند روزی که در خراسان بودند ميرزايان ھر کدام تکليف ميزبانی می نمودند و جشن ھا می کردند... " 
ميرزايان تکليف زمستان نمودند که توقف نمايند که بعد از . و تمامی باغات و مح<ت را سير می نمودند

مدت ھشتاد سال خراسان را . اما اص< و قطعأ نتوانستند به جنگ قرار داد. زمستان با اوزبک جنگ ميکنيم
توانستند که جای پدر را نگاه سلطان حسين ميرزا آبادان و معمور ساخته بود اما ميرزايان تا شش ماه ن

  ."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

  

 حضرت و .و دران سال برف بسيار باريده بود راه ھا را غلط کردند اين ھا ھر يک تغافل کرده می رفتند" 
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

فتاد و با ولجه بيحد متوجه از گاو و گوسفند بسيار و اشيای بيشمار از مردم ھزاره ھا بدست مردم شاھی ا
  ."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 د�سائی نوشته فرستاد که مرا باشيد ما ھم آمديم در با�ی 

خواھيم انداخت و شما ھم در با�ی خزانه خانه آتش اندازيد تا بدانيم که از آمدن ما کوه بـينی ماه روی آتش 
وقت صبح از آن جانب شما و از ين جانب ما مقابله غنيم خواھيم شد اما تا آمدن مردم . خبر دار شده ايد

 ."قلعه حضرت جنگ کرده و فتح کرده بودند

  

ه بودند پنھان شدند آخر خانم پسر خود را آورده گناه طلبيدند ميرزا خان در خانه والده خود که خانه پادشا" 
و ميرزا محمد حسين در خانه کوچ خود که خاله خورد پادشاه بود از و ھم جان خود را در مفرش انداخته 

عاقبت ا�مر مردم پادشاھی خبردار شده ميرزا محمد حسين را از مفرش . خدمتگاری را گفت که بر بند
عاقبت ا�مر حضرت بخاطر خاله ھای خود گناه ميرزا محمد حسين را . شاه آوردندبرآورده پيش پاد

بخشيدند و بخانه ھای خاله ھای خود بدستور سابق آمد و رفت ھر روزه و رعايت خاطر بـيشتر از پـيشتر 
ا از ميکردند تا غبار خاطر کلفت بخاطر خاله ھا ننشيند و در ساعت جاه و جاگير تعيـين نمودند و کابل ر

  ."قبل ميرزا خان خ<ص 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
  و اھـمـيـت آن در حـيات خـانـوادگی و سـياسی بابـر٩١٣سـال     

  

   

 ھجری قمری در اندجان مرکز ايالت کوچک فرغانه بجای پدر نشست ٨٩٩ سالگی در ١٢بابر که در سن  
 سال تمام نشيب و فراز زندگی را با انواع محروميت ھا و کاميابی ھا ديده در ين دوره عمر که ١۴مدت 

ا عزم راسخ و سنين جوانی او پخته شده ميرفت بحيث يک حادثه جو برای مقابله با موانع برخاسته ب
مساعدت حوادث قدم به قدم به کاميابی ھائی مواجه شد تا ب<خره بار دوم در ارگ با�حصار کابل راه 

 ھجری قمری که مصادف به بيست و سومين سال حيات او ميباشد در زندگانی پر حادثه ٩١٣سال . يافت
 در ٩١٣سال .  ملتفت شده استبابر اھميت قابل م<حظه دارد که خود او ھم به اھميت و شگون نيک آن

زندگانی شخصی و خانوادگی و سياسی بابر و او�د و احفاد او اھميت خاصی دارد زيرا در ين سال در 
می را که در آخر اسمای امرای تيموری ) ميرزا(خواند و کلمه ) پادشاه(ارگ با�حصار کابل خويش را 
حمد بابر فتح کابل از نظر حيات خانوادگی شگون  برای ظھيرالدين م)۵٠(.آوردند از نام خود حذف نمود

 سالگی و فتح ٢٣نيکی داشت و دخترش گلبدن بيگم اين شگون نيک را چنين تصريح ميکند که تا عمر 
کابل پدرش ھيچ فرزندی نداشت و يگانه دختری ھم که از عايشه سلطان بيگم، دختر سلطان احمد ميرزا 

د و بعد از تاريخ فوق خداوند متعال بوی ھجده فرزند عطا کرد که تولد شده بود در سه ماھگی فوت شده بو
به استثنای دو دختر مھرجان بيگم و گلـرنگ بيگم که در خوست متولد شده اند، باقی ھمه فرزندان او در 

ک<نترين پسر بابر يعنی ھمايون در ھمين سال . کابل و بيشتر آنھا در ارگ با�حصار شھر بدنيا آمده اند
. متولد شده است) با�حصار( شب سه شنبه چھارم ذيقعده از بطن ماھم بيگم در ھمين ارگ کابل  در٩١٣

 در ٩١٣گلبدن بيگم دختر بابر موضوع تولدی ھمايون و گرفتن لقب پادشاھی پدرش را که ھر دو در سال 
  :ارگ با�حصار يکی عقب ديگر واقع شده بھم بی ارتباط نميداند و چنين می نويسد

  

که ھمه فرزندان در کابل شده اند غير دو بيگم در خوست   که گرفتن کابل را شگون گرفته بودندغرض" 
  ."شده اند مھر جان بيگم از ماھم بيگم و گلرنگ بيگم از دلدار بيگم

  

تولد حضرت ھمايون پادشاه که پسر ک<ن حضرت فردوس مکانی اند و�دت مبارک ايشان در شب سه " 



 ھجری بوده در ارگ کابل در وقتی که افتاب در برج حوت بود تولد شدند و در ٩١٣شنبه چھارم ذيقعده 
 �ھمان سال حضرت فردوس مکانی خود را فرمودند به امرا و ساير الناث که مرا بابر بادشاه گوئيد وا
 اوايل قبل از تولد حضرت ھمايون بادشاه ميرزا بابر موسوم و مرسوم بودند بلکه ھمه بادشاه زاده ھارا

 ) ھمايون نامه گلبدن بيگم۵١صفحه ... " (ميرزا ميگفتند

 

اتخاذ لقب پادشاھی از طرف بابر در ارگ با�حصار کابل از نظرتشريفات درباری در تاريخ زندگانی وی 
شھرت ) مغ<ن بزرگ ھند(عنوان به حيث يک حکمفرما و به حيث سر سلسله دودمان فعليه که بعدھا به 

د دارند زيرا ھمين بابر بعد ھا در اثر يک سلسله فتوحات تا قلب ھندوستان به صفت پيدا ميکنند اھميت زيا
شاھنشاه و شاھنشاه بزرگ شھرت پيدا ميکند و احفاد او بيش از دو قرن به عنوان شاھنشاھان بزرگ مغلی 

ابر از از طرف ب) بادشاھی(در ان خطه وسيع حکمفرمائی مينمايند بنأ عليه تثبيت محل و تاريخ اخذ لقب 
 حين ورود ھارودلمب يکنفر از مورخان امريکايی در کابل ًخ حايز اھميت است و قراريکه اخيرانظر تاري

را برای ) بادشاه(م<حظه نموديم تعين تاريخ و محل اع<ن پادشاھی بابر و به خصوص تعين محل که لقب 
 . ان ميکوشيدخود اتخاذ کرده است مسأله شده بود که با مراق و دلچسپی زياد به حل

 

در حقيقت بابر در وطن آبائی خودش در فرغانه اگر شھزاده بود آواره و اگر فاتح بود تھی دست محسوب 
وی طوريکه ديديم سعادت .  ھجری قمری اغاز ميشود٩١٣اقبال وی بعد از فتح کابل و بعد از سال . ميشد

را با شگون نيکی که گرفته بود، شخصی و خانوادگی و دورنمای ج<ل آينده پادشاھی و سلطنتی خود 
در ارگ با�حصار تاريخی اين شھر زيبا که بدان ع<قه مفرط داشت، لقب پادشاھی . مديون کابل ميدانست

شد و اگر بسياری از مولفان وی را قبل از اينکه شاھنشاه ھند و ) بابر پادشاه(بر خود نھاد و بابر ميرزا 
 .ادشاه کابل خوانده اند خ<ف نگفته اندموسس س<له مغل ھای بزرگ ھند ميشود ب

  

   

   

 ٩١٣شب سه شنبه چھارم ذيقعده سال  
 تولدی نصيرالدين محمود ھمايون در ارگ باAحصار کابل

 

  

نصيرالدين ھمايون بزرگترين پسر بابر پسری که بی نھايت او را دوست داشت و جا نشين او شد در شب  
ظھيرالدين محمد بابر حينی که به . ا�حصار کابل بدنيا آمد در ارگ ب٩١٣سه شنبه چھارم ذيقعده سال 

شھرت " ماھم بيگم"ھرات رفته بود با دختری از اعيان اشراف خراسان ازدواج کرد که بعدھا به لقب 
 :يافت و ع<مه ابوالفضل ع<می در دفتر اول اکبر نامه مينويسد 

 

 شنبه چھارم ماه ذيقعده نھصدو سيزده در و�دت با سعادت حضرت جھان بانی جنت اشيانی شب سه"... 
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 
جده حضرت شاھنشاھی به حضرت شيخ جام ميرسد نسبت عالی ان شده که چنانچه نسبت وا�ئی والده ما

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

  

پادشاه صف (و ) شاھفيروز قدر(يافته ) سلطان ھمايون خان(ندی تاريخ و�دت ان حضرت مو�نا مس 
 ".ن ميشود که افاضل عصر يافته اندنيز تاريخ اين زمان سعادت قرا) خوش باد(و کلمه ) شکن

 

 

  

 طرح نقشه فتوحات ھند از طرف بابر در باAحصار کابل 
 تولدی ميرزا ھندال، پشته يک لنگه

  

  
ه در صفحات قبل داديم، بابر بعد از اينکه از فرغانه برخاست و قبل از آنکه در آگره نشست در به شرحيک

خواند و به لقب ) پادشاه(وسط اين دو جای، در شھر زيبای کابل، در ارگ تاريخی با�حصار، خويش را 
 طرف بابر در يکی از حوادث مھم تاريخی که تصميم و نقشه اجرای ان از. پادشاه کابل شھرت پيدا کرد

اين تصميم چيزيست که پيش از آن . با�حصار کابل گرفته و کشيده شده است، پيشروی به جانب ھند است
ھزاران سال قبل و بعد از آن در طی دوره ھای مختلف چه از طرف جھان گشايان بيگانه در افغانستان و 

 مملکت به عمل آمده و به حيث يک چه از طرف پادشاھان و سرداران افغانی بکرأت در کوھپايه ھای اين
فورمول مکرر تاريخی بابر ھم از عقب کنگره ھای ديوار ھای کھن با�حصار کابل، محض بنام گردش و 

حرکت بابر از . شکار برآمد و با تکرار گردشھا به طرف جنوب و شرق، کارش منتھی به فتوحات ھند شد
ـی و آگره يک عملی است که با تخت نشينی مکرر او با�حصار کابل و منتھی شدن پيشروی ھای او به دھل

شاھنشاه ھندوستان ميشود، زيرا بابر خود معتقد بود که ھمانطور که خداوند متعال ) پادشاه کابل(در آگره 
. ھمه پسران را در کابل به وی داده بود، اکثر فتوحات ھم بعد از تخت نشينی در کابل نصيب وی شده بود

  :بيگم از زبان پدر خود مينويسدچنانچه دخترش گلبدن 

   

 قراريکه ابوالفضل )۵١("ه و اکثر فتح از نشستن کابل شدهھمه فرزندان را خدای تعالـی به من در کابل داد"  
سه مرتبه از کابل از ) ٩٢۵محرم (و ) ٩١٠شعبان (ع<می در دفتر اول اکبر نامه شرح ميدھد، بابر بين 

 در حوالـی آب چغدول خبر و�دت پسری از کابل ٩٢۵در محرم . يدراه ھای مختلف به عزم ھند ميـبرا
خبر . (برايش رسيد و چون به قصد ھند در حرکت بود و به شگون نيک فتح ھند، نام وی را ھندال گذاشت

 .) بوی رسيد٨٢۵ محرم ٢۶تولدی ھندال روز جمعه 



   

 ٩٣٢دف به روز جمعه غره صفر سال اخرين مرتبه که بابر از کابل به عزم فتح ھندوستان ميبرامد متصا 
 که افتاب در برج قوس ٩٣٢روز جمعه غره صفر : " گلبدن بـيگم دختر بابر ميگويد. ھجری قمری بود

بود، پيش خانه براورده از پشته يک لنگه گذشته در جلگه ديھه يعقوب نزول اج<ل فرمودند ديگر در انجا 
)۵٢(."وستان شدندوچ به کوچ متوجه ھندمقام کردند و روز ديگر ک

 

   

سلطان . در اين وقت س<له معروف افغانی، لوديھا، از دھلـی به قسمت اعظم سواد ھند حکمفرمائی داشتند 
ه لودی کشته شده و شدند و بعد از جنگ ھای سخت شاابراھيم لودی و بابر در ميدان پانی پت با ھم مقابل 

به بعد به حيث موسس دودمانی معروف شد که ازين تاريخ .  فتح نصيب بابر گرديد٩٣٢در ماه رجب 
 .مولفان بعدی به خصوص مولفان اروپائی آنرا بنام سلسله مغل ھای بزرگ ھندی شھرت داده اند

  

   

  کابل و گردشکاه ھای اطراف آن 
 من و کوھستانبابر در کوھدا
 استالف، سنجد دره ،اق سرای، قرا باغ

  ان، بھزادی، خواجه سه ياران، ارغوان زار، ھوپي
   نوع Aله، ٣٣اشتر شھر، گلبھار،  ،غوربند
 Aله صد برگ، دشت شيخ، خواجه شھاب Aله گل بوی

 خواجه خان سعيد، استرغچ، خم زرگر، درنامه، نجرو
 دره تاجکان، چھل قلبه، کوتل کوزو    

  

   

 و شھر ھا در ھر عصر و زمان در اطراف، نزديک و گرد و نواح دورتر خود باغ ھا و گردش گاه ھا 
چھار صد سال قبل در عصر بابر و بعد در دوره احفاد او باغ ھای زيبا و قشنگی . يي<ق ھا داشته و دارند

در چھار گرد افق ماحول کابل ھمانطور که . در کابل احداث شده بود که از ان در جايش تذکر خواھيم داد
ز ان مشغول صحبت ھستيم سمت شمالـی امروز ھم شھرت خويشرا حفظ کرده است، در دوره سابق که ا

دند کوھدامن و دامان کھستان با آب ھای جاری، ميوه ھای لذيذ، انگور . به مراتب بيشتر معروفيت داشت
ذکر صيفيه ھا و دشت و . فراوان و صيد و شکار از بھترين نزھتگاه ھا و گردشگاه ھای اطراف شھر بود

 و با�حصار در ين وقت جلوه خاصی می بخشد و دمن و نام ھای آنھا در ين جا به زندگانی اھالـی کابل
خاطره ھائی را بياد ميدھد که از خ<ل آن ذوق و چگونگی تفريح ھای چھار صد سال قبل باشندگان شھر 
کابل و کابل در ميان او�نگ ھای سه گانه و ششگانه خويش در ھر فصلـی يورش ھا، حمله ھا، جنگ ھا، 



 و قحطی ھا و سختی ھا را مشاھده ميکرد، شاھد تفريح ھا و گردش محاصره ھا را ميديد و خون ريزی ھا
ھا و شکار ھا و مجالس بزم و نشاط ھم بود که صحنه ھای آن گاھی در با�خانه ھای ارگ با�حصار، 
گاھی در باغ ھای داخل شھر مثل چار باغ، باغ بھشت، باغ مھتاب، باغ بنفشه، باغ شھر آرا، باغ آھو خانه 

يگرفت و برخی مواقع ھم از حصار شاه کابل و آسه ماھی برآمده در خطه زيبای وغيره صورت م
فايده ديگری . کوھدامن و دامنه ھای قشنگ کھساران کھستان به سير و صفا و تفرج و تفريح می پرداختند

ک که در ذکر اسم ھا می بينم نشان دادن سابقه بسياری از نام ھای اطراف کابل است که اينجا به شھادت ي
بابر يک قسمت از نقاطی را که در قطار . متن اق} معروفيت آنھا را در چھار صد سال قبل مشاھده ميکنيم

 در اولين پيشرفت خود از صفحات ،نام ھای آنھا را گذاشته ايم) حا� با�ی صفحه(عناوين حاشيه صفحه 
ا در سه چھار منزل به غوربند خواجه زيد که از آنج:  سر راه خود ذکر کرده است مانند،شمال بطرف کابل
آق (و ) قراباغ(و ) سنجد دره(و ) گذر ھوپيان(و ) آب باران(و ) اشترشھر(سپس از . واصل شده است

که عبارت از اراضی نيمه زراعتی و نيمه ) چا�ک(ذکر ميکند و خود را به او�نگ ) قروق(و ) سرای
  . باشد، ميرساندچمن زار ده کپک و خواجه رواش متصل شمال شرق شھر کابل

  

. پل متک بوده باشدسياق ک<م حکم ميکند که اشتر شھر دھکده يی در داخل دره غوربند در محل موجوده  
. ی در حوالی شيخان خيل بنام اشترگرام ھنوز شھرت دارد ئل شرق اين محل دھکدهدورتر بطرف شما

ه و قراباغ و آق سرای با نام و موقعيت ھوپيان و سنجد در. جائی بوده بين چاريکار و گل بھار) آب باران(
  .خود موجود ھستند

  

است که به حيث يک صيفيه بسيار قشنگ کھستانی ) استالف(مھمترين گردشگاه اين عصر دره زيبای  
از دھن غوربند . در ان حوالی بشھرت اين منطقه افزوده بود) خواجه سياران(و ) بھزادی(شھرت داشت و 

 يک سلسله نقاط قشنگ ديگر روی تپه ھا و دامنه ھای کوه ،ھار مرکزيت داشتتا استرغچ که در وسط گلب
ھا و کنار رودخانه ھا افتاده بود که برای تفرج و تفريح و گردش و شکار از ان بھتر در حوالی کابل 

  .نميتوان يافت

  

يده او در باب عق. بابر ميگويد که عم او الغ بيگ استالف و استرغچ را خراسان و سمرقند لقب داده بود 
از بيانات او در تزک چنين مينمايد که باغ ک<نی در ." مثل آن در خيلی جا ھا نيست: " استالف اين است که

آنجا بود که الغ بيگ به عنف و زور از مردم گرفته و غصب کرده بود و بابر بھای زمين ھای آنرا به 
ی ک<ن، زير چنار ھا سايه ھای سبزه دار پر بيرون باغ چنار ھا:"بابرنامه چنين آورده. ن آن دادصاحبا

از ميان باغ يک آسيا آب ھميشه جاری است در کنار اين جوی چنار ھا و درخت ھا . صفا و منزل ھا است
در اوايل اين جو کج و بی سياق بود من فرمودم که اين جوی را بر وجه سياق ساختند بسيار . بسيار است

  ".جای خوبی شد

   

ه جو و جنگجوی نويسنده که يکسان دلداده بزم و رزم بود به مجرديکه ھياھوی کشور بابر شاعر حادث 
داری خاطرش را مکدر و خسته ميکرد از ارگ با�حصار 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 
 و )۵٣(بابر در جوانی شراب ميخورد. رايددرختان و کنار تاکستان ھا از دنيای محسوس به عالم خيال بگ

ف ترين ھمه شراب سازی در عصر و زمان او در دھکده ھای سمت شمالی بسيار معمول بود و معرو
 �شراب بھزادی و شراب خواجه خان سعيد بود که اولی دھکده ئی بود بين استالف و خواجه سياران که حا

  .در حوالی سنجن قرار داشت) شيخان خيل امروزه(ھم به ھمين نام موجود است و دومی بعد از دشت شيخ 

   

. ھای آنی و عاجل او پر است  گردشصفحات اوراق واقعات بابری از رفت و آمدھای بابر در ين نقاط و 
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 �له در دشت ھا و دامان کھساران 

 و دشت شيخ و تپه ھای اطراف گلبھار ميرساند تا �له سر ميزند، خويش را به دامنه ھای دھن غوربند
چطور امکان داشت که ارغوان دامنه ھای خواجه سياران را . گلبوی را ببويد و �له صد برگ را ببيند

بنفشه گون سازد و شاه و شاعر با دل شوريده ئی که در ان تجلی عشق و شور نشاط ت<لو تاج پادشاھی را 
نه ھای ارگ با�حصار بنشيند و انعکاس خنده طبيعت را در آب ھای ز�ل چشمه خيره ميکرد، در با�خا
." گمان نميکنم در ھيچ جا چنين ارغوان زاری باشد: "نبينند؟ در حاليکه خود ميگويدساران خواجه سياران 

  .بابر امر داد تا دورادور چشمه را گچ و سارو بگيرند و صفه ئی مانند تخت در نزديک آن بسازند

  

آب ھای خروشان ) خم زرگر(باغ ھای . در کھستان، مرکز گردش ھای تفريحی او دره و دامان گلبھار بود 
جاله ھا . ھر کدام بجای خود مردم را جلب ميکرد) استرغچ(در ) خواجه خان سعيد(و دھکده ) پنجشير(

ای بگرام بسته ھای مشترک شتل و غوربند و پنجشير و سالنگ از نزديکی ھ ھمانطور که امروز روی آب
چه بسا شامگاھان که بابر ناوقت از کھستان به کوھدامن ميآمد، شبھا . ميشود، در چھار قرن قبل بسته ميشد

  .در جوار خرابه ھای بگرام ميگذرانيد) صياو(را در خانه ھای محقر جاله بانان در دھکده کوچک 

  

. فته است، به سير و گردش و شکار ميرفتگاه گاھی در تيغه ھای کوه ھائی که جناح شمالی کھستان را گر 
در ين وقت در پرده . فرود می آمد) نجرو(به ) درنامه(از راه ھای دشوار گذار، از کمر ھای کوه ھای 

انگور وافر و شراب بيحد زياد بود و يکنوع . ھای اول کوه مسلمانان و عقب تر ھا کافران زندگانی داشتند
نجرو به شکار آھو مشغول ميشد ) تاجکان(روز ھا در دره . گفتندمي) جوشيده(شراب مخصوص اينجا را 

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

  .ميداد

   

   

   ھای بابر در کابلآبادی 
  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    

   

   

ار شد و سر راست به  ھجری قمری که وارد با�حص٩١٠بابر از ھمان روز ھای اخير ماه ربيع ا�خر  
 از سطح آب کول ک<ن که از پای .با�خانه ھای ارگ برآمد، بار اول نگاھی به چھار طرف افق افگند

ديوار ھای قلعه تا نقاط دور دست دامنه ھای شاه کابل انبساط داشت دورتر تا اولنگ ھای سياه سنگ و 
کوه ھای سياه را م<حظه کرده و سونک قورغان و چا�ک زمين ھای زراعتی دشت ھای سبز و رشته 

کوه و دريا و شھر و صحرای . بيت معروف م< محمد طالب معمائی را آھسته آھسته با خود زمزمه ميکرد
در اينجا . بابر که در ديار خود روی خوشی نديده بود، در کابل به اقبال رسيد. کابل در دلش عزيز شد

خود نھاد و به تفصيلی که در صفحه ھای پيش از قلم خود صاحب فرزندان شد و در اينجا لقب پادشاھی بر 
و از زبان دخترش گلبدن بيگم ياد آوری نموديم، ع<قه 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 

ش باقی گذاشت و در آخر عمر ھم وقتيکه در آگره چشم از جھان ميپوشيد، از نداد و آنرا خالصه خوي
 ماه بعد از باغ نور افشان آگره که در ۶چنانچه . وصايای او يکی اين بود که جسدش را بکابل انتقال دھند

آن مشھور است و در ) بابر شاه(آنجا جسدش را موقتی نھاده بودند، بکابل آورده و در باغی که بنام او 
 و سلم شھرت داشت به اوقات به شھادت ابو قاسم فرشته به قدم گاه حضرت رسول صلی هللا عليه و آله

)۵۴(.خاک سپردند
  

  

در افغانستان . بابر در آبادی و عمران شوق مفرط داشت و اين اشتياق در ھمه احفاد او ديده ميشود
و جوی شاھی که بعد ھا به ج<ل آباد مخصوص در کابل و حوالی دور و نزديک آن و بين کابل و لغمان 

. 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

  

معابد بودائی تپه خزانه و پوزه کوه در نقطه ئی که امروز با�ی بابر فراز کوچه باغ در زير خرابه ھای 
عمارت شفاخانه ابن سينا واقع شده است، امر به ساختن صفه ئی داد از سنگ و در ھمان صفه سنگی 

 در ٩١۴در کتيبه ئی که به امر بابر در . حوض مدوری کندند که قريب دو من ھندوستان شراب ميگرفت
خوانده اند و در زبانزد ) تختگاه پادشاه عالم پناه، ظھير الدين محمد بابر(اين صفه را اينجا کنده شده بود، 
تخت شاه نزھتگاھی بود و فراز آن باغھا و کشتزار . شھرت يافته بود" تخت شاه" مردم معمو� به نام 

بل تا باغ گاه در دو طرف رودخانه کا ھائی قرار داشت که در آن وقت از کوچه باغ يعنی از تنگی کوره



در ميان دامنه )  ن.سفارت سابق شوروی در کنار سينما پامير) (باغ موجوده سفارت شوروی(شھرآرا 
  .ماھی انبساط داشت ھای دو کوه شيردروازه و آسه

   

نورالدين محمد جھانگير پسر ج<ل الدين اکبر عين کار ھای جد خود بابر را در ين نقطه تعقيب نموده،  
ابر تختگاه و حوض بابر ساخت و کند که شرح آنرا در دوره خود او خواھيم تختی و حوضی در بر

ه راجع به اينجا از تاريخ عھد سلطنت او يعضی توزک جھانگيری مطالبی را اقتباس ميکنم ک. نگاشت
  :)۵۵(تختگاه بابر نوشته است

   

خت شاه صفه از سنگ و قريب به تختی که ورا دامن کوه جنوب رو به کابل واقع است مشھور به ت... " 
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 

اند که تختگاه پادشاه عالم پناه بر ديوار صفه مذکور که متصل به کوه است با ين عبارت نقش نموده 
  ."٩١۴ظھيرالدين محمد بابر ابن شيخ گورکان خلدهللا ملکه فی سنه 

  

چون در برابر اين تختگاه جھانگير ھم تختی ساخته بود، معلوم ميشود که کدام يک در اين اواخر در اثر 
رچه سنگ بزرگی است که در حال حاضر تنھا اثری که باقی مانده است پا. سقوط سنگ پايان افتاده است

از محل خود سقوط کرده و بر رھرو عقب شفاخانه ابن سينا طوری معکوس افتاده که فقط بعضی کلمات 
مردم با�حصار که معمو� " گشتگاه"ظھيرالدين محمد بابردر نزديکی ھای . کتيبه ديده و خوانده ميشود

و چشمه خواجه خضر را در بر ميگرفت، باغ ھم ميگفتند و منطقه بين چشمه خواجه شمو ) گلکنه(آنجا را 
  :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 ... " 
)۵۶("کنه از فصيل برآمده به ارگ آمدماز طرف گلباغ بنفشه آمده شراب خورده شده 

  

  

 برآمدن بابر از کشتی تعجب آور نيست چون موقعيت گلکنه و کوه )۵٧(چون متصل گلکنه کول ک<ن بود
. ھر دو معلوم است، ميتوان باغ او را متصل چشمه خضر و با�حصار و زمين ھای پای کوه تصور نمود

که معلوم ميشود در حوالی متصل با�حصار .  اسم برده شده استدر جمله فوق ضمنی از باغ بنفشه ھم
بوده و چندان از گلکنه دوری نداشت ولی به يقين نميدانيم که خود بابر آن را احداث نموده بود يا پيشتر 

پادشاه نامه در جمله باغ ھايی که ظھير الدين محمد بابر در کابل طرح ريخته از ين باغ اسم . وجود داشت
  .دنمی بر

  

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

  

حضرت گيتی ستانی فردوس . اکنون حقيقت رياض و منازل ارم مشاکل دارالملک کابل بر می نگارد" 
بھشت آئين کابل ھنگامی که اين نزھتگاه را بانوار عدالت آن پادشاه مکانی انارهللا برھانه در سرزمين 



رضوان بارگاه فروغ تازه بود باغ شھر آرا و چارباغ و باغ جلوخانه و اورته باغ و باغ صورت و باغ 
 ھای خام گرد اين بساتين مھتاب و باغ آھوخانه و سه باغچه اطرافش احداث نموده بودند و ديوار

)۵٨(."کشيده
  

   

باغ شھرآرا در ھمين جائی . به شھادت اين متن بابر اق< ھفت باغ و سه باغچه در کابل احداث نموده بود 
بشھادت . است، وقوع داشت) سفارت سابق شوروی متصل سينما پامير(که حا� باغ سفارت شوروی 

مقابل شھر آرا، ھمايون در . رخان دوره ھای بعدی خود بابر در اينجا چنارھای زيادی غرس نموده بودؤم
باغ ليسه نجات و ماشين (باغ جھان آرا را احداث کرد که رود کابل از آن ميگذشت و محل باغ علم گنج 

  .را اشغال کرده بود و از آن در ذيل واقعات عصر شاه جھان بحث خواھيم کرد) خانه

  

ھر دو پھلوی ھم قرار " باغ مھتاب"و " باغ اورته"از جمله باغھائيکه بابر در کابل احداث نموده بود 
آنچه . داشت و از روی پادشاه نامه به قراين زياد ميتوان گفت که باغھای مذکور در با�حصار وقوع داشت

اص} ھمايون . از طرف شاه جھان در ين دو باغ است" دولتخانه"مويد اين نظريه معلوم ميشود امر تعمير 
اين باغ . را به پسر خود شاه جھان داده بود) اغ ميانهيعنی ب" (باغ اورته"حين نخستين ورود خود به کابل 

مختصر عمارتی داشت و به تفصيلی که بجايش خواھد آمد، شاه جھان در سال دوازدھم جلوس خود به 
)۵٩(.مير دولتخانه را در اين باغ دادکابل آمد و امر تع

  

  

در . ابل احداث نموده بوددر کباغ آھو خانه، باغ جلوخانه و باغ صورت باغ ھای ديگريست که بابر 
ھم ياد شده است که از باغھای کابل بود و بابر چندگاھی " باغ نور"و " باغ خلوت"ی بنام ئ باغ ھا)۶٠(تزک

معلوم نمی شود که اين باغ . محل رھايش دختر ک<ن سلطان حسين ميرزا را در باغ خلوت تعيين نموده بود
  .او وجود داشترا ھم بابر احداث کرده بود يا قبل از ورود 

  

گمان ميکنم اين باغ . پادشاه نامه بنای آنرا ھم به بابر نسبت ميدھد. چار باغ از باغ ھای معروف کابل بود 
 اگر به اشتباه نرفته باشم گمان )۶١(.ين محمد بابر ھم وجود داشته استيا باغی به اين نام قبل از ظھيرالد

جھانگير در تزک خويش .  ک<ن در کابل شھرت داشتميکنم در زمان بابر دو چارباغ به صفت خورد و
 نھاده بود در ھمين آ آيا محل اين چارباغيکه بابر بن)۶٢(.رين باغات بلده کابل خوانده استچارباغ را بزرگت

 بنام باغ عمومی شھرت يافت؟ بابر  ماجائی بوده که تا اين اواخر به ھمين نام ياد ميشد و بعد ھا در عصر
 قلعه با�حصار به چارباغ ميامد و در عمارتيکه بنام صورتخانه در آنجا تعمير نموده بود بسيار وقتھا از
در اين باغ ديوانخانه ئی ھم بود در دروازه چارباغ خانه خورد سفيدی ھم آباد کرده بود که . رھايش مينمود

س و بعضی اوقات  و مختصر مجالس ان)۶٣(نشست  و بسيار اوقات در آنجا ميمعروف بود" خانه سفيد"به 
 در ھمين کابل ،غير از سائر نقاط که اينجا بحثش خارج موضوع است. بزم نشاط در آنجا دائر ميشد

آباديھای ديگر از قبيل مساجد و کاخھا و خانه ھا از طرف بابرشاه به عمل آمده و بعضی لوحه سنگ ھا در 
يقات علمی و عملی ميخواھد که باستان موزه کابل مويد اين نظريه است و شرح علمی اين ھمه بنا ھا تحق

  .شناسی و حفظ آثار روزی بدان متوجه خواھد شد



  

   

  

  
  

  ھمايون 

   

   

 ۶ ھجری قمری مطابق ٩٣٧ظھيرالدين محمد بابر بتاريخ دوشنبه پنجم ماه جمادی ا�ول سال  
 در ًات کرد و موقتدر آگره بنأ نھاده بود، وفا) جمنا( مسيحی در چار باغيکه بر لب دريا جون ١۵٣٠دسمبر

درين وقت از پسران او . باغ نور افشان به خاک سپرده شد تا بعد قرار وصيت جسدش را بکابل انتقال دھند
ی که بابر انرا عزيز ميداشت و ئستان بودند و کابل شھر زيباًن در ھند و ديگران عموما در کابلھمايو

مقر رھايش ن خود به ھيچ نام و نشانی نداد، خالصه خود ميدانست و تا اخر عمر به ھيچ يک از فرزندا
)۶۴(.دودمان او محسوب ميشد

  

  

 رسيده بود، به ٢۴ھمايون پسر ک<ن بابر که تولد يافته با�حصار کابل بود و درين وقت سن عمرش به  
 در آگره بر تخت نشست و پادشاھی او با اينکه به اساس آرزوی پدر حتی در ٩٣٧تاريخ نھم جمادی ا�ول 

کامران ميرزا که بيش از سائرين .  حسد و مخالفت نھانی برادران را بر انگيخت،اتش صورت گرفتحي
خويش را ذيحق ميدانست قندھار را به برادر ديگرش ميرزا عسکری سپرده از راه کابل عازم �ھور شد و 

 را به حکومت ھمايون برای آرام ساختن ھنگامه برادران فوری ميرزا کامران. آن شھر را متصرف گرديد
کابل و قندھار گماشت و حکومت بدخشان را به سليمان ميرزا تفويض نمود و ھندال را حاکم الور مقرر 

در ده سال دوره اول سلطنت ھمايون که پسران بابر عليه يکديگر نقشه کشی داشتند دو جنبش ديگر . کرد
خويش را بر قندھار تکرار  صفوی ھا حمله ھای به طرف غرب در داخل خاک کشور. کسب شدت ميکرد

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 

 ھا می خواستند سلطنت از دست رفته لودی ھای در حقيقت سوری. ھمايون را در ھند متزلزل می ساخت 
  .ًافغانی را که بابر در ھندوستان گرفته بود، مجددا به دست آرند

   

قراريکه متذکر شديم ھمايون حکومت کابل و قندھار را به برادرش ميرزا کامران سپرد ولی نامبرده که  
ر بود، قندھار را به يکی از عيان خويش را مدعی مقام سلطنت ميدانست و در پی احداث نقشه ھای ديگ

 سام ميرزا برادر شاه ٩۴٢در . خويش خواجه ک<ن سپرده و خود بين کابل و �ھور در سير و حرکت بود
طھماسب صفوی و بعد خود شاه طھماسب بر قندھار حمله ھا کردند و ماه ھا شھر در محاصره افتاد و شاه 

نتيجه بار اول و دوم ميرزا کامران خويش را از �ھور طھماسب چند ماھی ھم به شھر قابض شد ولی در 
چون با لشکر کشی ھای بابر از کابل بر ھند مرکز . رسانيده و نگذاشت که شھر بدست صفوی بماند



سلطنت وی به آگره منتقل شد، در زمان سلطنت احفاد او کابل ھم نوع مرکز فرعی گرديد و دامنه 
ساط داشت و قندھار مکرر ميان مغل ھای ھندی شده و صفوی ھا حکفرمائی ايشان تا حوزه ارغنداب انب

  .دست به دست ميگشت 

   

بھر حال ھمايون بعد از اينکه در اثر حم<ت شديد شيرشاه سوری مجبور شد خاک ھند را ترک گويد  
خالفت بال پدرش در آنجا تلئلو نموده بود ولی مقبسيار ميخواست باز به کابل به شھری پناه برد که ستاره ا

کامران و عسکری که در روز ھای اخير ناکامی با وی بود در کشمير از وی جدا شده و کابل را (برادران 
و از آنجا ) ٩۴٧ رمضان ٨(وی را موقع نداده از طريق ملتان راه بکھر پيش گرفت ) پيشتر اشغال نمودند

ر پيشروی ھای بابر از کابل و به سواحل راست اباسين به لھری آمد و با احفاد ارغونی ھائی که در اث
در موقعيکه ھمايون متواری گرديده ده به . متمرکز شده بودند مواجه شد) تھته و بکر(قندھار برآمده و در 

 رجب ۵در . ده طی مراحل ميکرد، ميرزا عسکری به مشوره ميرزا کامران در قندھار حکمرانی داشت
ھمايون طريق قندھار پيش گرفت و . غربت بدنيا آمد ج<ل الدين اکبر در کناره ھای سند در عالم ٩۴٩

برگشت و چون بيشتر مخالفت ) مستنگ(رسيد مخالفت ھا ديد به ) شال(چون در سه فرسخی شھر در محل 
از جانب عسکری احساس کرد راه ايران پيش گرفت تا نزد شاه طھماسب پناه برد و از وی استعانت جويد 

وی . در ين وقت يک ساله و سه ماه بود به دست عسکری ميرزا افتادو پسر کوچکش ج<ل الدين اکبر که 
  .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 
ب در نزديکی سلطانيه يکديگر را ديدند و صفوی ھا به اسم کمک دوازده ھزار سوار ھمايون و شاه طھماس

  .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

  زايادگار ميرزا، ميرزا ھندال، الغ بيگ مير    

   

   

 سال که ھمايون در اثر موفقيت ھای شيرخان افغان ۵ يا ۴ ھجری قمری در ظرف ٩۵٢ تا ٩۴٧از  
معروف به شيرشاه سوری خاک ھند را گذاشته و در عالم غربت و سرگردانی خود را به دربار شاه 

بدست ميرزا طھماسب صفوی رسانيد و به کمک او به تدريج به گرفتن قندھار و کابل موفق گرديد، کابل 
به اين ترتيب که ميرزا کامران کابل را مرکزيت داده و از . کامران و قندھار بدست ميرزا عسکری بود

اينجا بطرف شمال تا بدخشان و بطرف جنوب تا نزديکی ھای سواحل سند و بجانب جنوب غرب و غرب 



شد کابل در عصر تا قندھار، گرشک و بست اعمال نفوذ ميکرد با شرحی که در صفحات پيش داده 
بابر به فتوحات خود عليه خسرو شاه در بلخ و عليه محمد مقيم . ارغونی ھا اھميت محدود بخودش داشت

در حقيقت امر مھمه اينھا حکمرانان دولت تيموری (ارغون در کابل و عليه ذوالنون ارغون در قندھار 
لت مرکزی تيموری ھرات که بنام جزء اين نقاط را که به علت نقلھت دو) عصر سلطان حسين بايقرا بودند

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 

در .  جانشين دولت بابری ميدانست خود را در کابل محکم کردفراری شد و کامران ميرزا که خويش را
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 با�مرغاب ازبک ھای شيبانی تسلط داشتند و کابل مرکز بقيه خاک ھای کشور 

فتح ھند و استقرار مرکز در آگره، کابل را با تمام اھميتش بشکل يک شھر فرعی کورگانی ھا با . بود
درآوردند و دوری مرکز سلطنت از کابل سبب شد تا صفوی ھا ھرات را متصرف شوند و بر قندھار 

ًميرزا کامران با عودت خويش بکابل و با مرکزيت دادن آنشھر مجددا به قدامت مرکزی . مکرر حمله کنند
دی افزود ولی چون تقرر او دوامی نداشت و برادران ھر کدام عليه يکديگر صف آرائی داشتند آن تا ح
 بخصوص در کابل در دربار کامران ميرزا ديده ميشد و ھمھمه ضطراب در شھر ھای مختلفيکنوع ا

 و نزديک شدن او به قندھار و اراده او بطرف کابل اين اضطراب را در دل جعت ھمايون از ايرانمرا
  .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 

 طور نظربند در کابل نگه ميداشت و قراريکه از دفتر اول اکبر نامه برمی آيد ميرزا و الغ بيگ ميرزا را
ميرزا ھندال در منزل والده اش دلدار بيگم طور نظربند زندگانی ميکرد و ميرزا سليمان ابراھيم در درون 

  .قلعه با�حصار در خانه قاسم مخلص بندی بودند و يادگار ناصر ميرزا در سيه سنگ می بود

  

ين ترتيب کابل در ين زمان ھم مرکز حکومت کامران ميرزا يکی از پسران بابر شده بود و ھم محبس به ا 
کامران ميرزا بمجرديکه آوازه حرکت ھمايون را از ايران شنيد اولين . پسران ديگرش محسوب ميشد

د تا او را ھم کاريکه بفکرش رسيد احضار پسر خورد سال ھمايون، ج<ل الدين اکبر از قندھار به کابل بو
قزل خان ھزاره و قربان قراول بيگی را برای اجرای اين . در نزديکی خود تحت مراقبت نگه داری کند

ميرزا عسکری بعد از تذبذب زياد با�خره به فرستادن طفل موافقت کرد و برای . امر به قندھار فرستاد
مشيره ج<ل الدين را که با وی ھمراه خطاب ميکردند و ھ) ميرک(اينکه در راه شناخته نشود وی را بنام 

عندالورود به کابل او را در خانه خان زاده بيگم خواھر بابر جای دادند تا ھم . ميخواندند) بيجه(بود به اسم 
  .به رفاه باشد و ھم خوبتر مراقبت و نظارت از وی به عمل آيد

  

   

  کشتی گرفتن جMل الدين اکبر و ابراھيم ميرزا 



  در باغ شھر آرأ
  نقاره رنگين    

  

   

در ھمان روز ھای که تازه ج<ل الدين اکبر را به کابل آورده بودند، کامران ميرزا به مناسبت برات در  
ميگويند در محفل جشن برای پسر کامران ميرزا . باغ شھر آرأ جشنی داشت و طفل را ھم امر احضار داد

ج<ل الدين اکبر که در . آنرا در باغ آورده بودندکه ابراھيم ميرزا نام داشت نقاره رنگين و منقش ساخته و 
ميرزا کامران دادن نقاره را به يکی ايندوطفل به . ًين وقت تقريبا دو ساله بود به گرفتن نقاره تمايل نشان داد

غلبه آنھا در کشتی منوط گذاشت و در نتيجه با اينکه پسر خودش ابراھيم ميرزا بزرگتر و قويتر بود خوابيد 
رد وی را بيشتر الدين فاتح شد و سزائی که کامران خفيه به برادر زاده خود داد اين بود که امر کو ج<ل 

)۶۵(.از ين 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
  جMل الدين و برادران او در کابلمMقات بيرام خان با 

   

   

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 

 حصار قندھار واقعاتی پيش ميشود که به جزئيات آن از گرم سير تا کابل حين فتح قلعه بست و. گرفت
ميرزا کامران حکمدار کابل در ين وقت ع<قه گرمسير و قلعه بست را طور جای گير به . کاری نداريم

مت ھائی در قلعه بست با�خره مجبور به تسليم شد و بست در وج<ير بعد از مقا. شاھم علی ج<ير داده بود
 ھمايون به حوالی ٩۵٢شنبه ھفتم محرم . ين دژی بود که بدست ھمايون افتادقلمرو کامران ميرزا اول

. و بعد در باغ شمس الدين علی قاضی قندھار فرود آمد) ماشور(اول در ضلع دروازه . حصار قندھار رسيد
  .کامران ميرزا از کابل مختصر کمک ھائی به عسکری ميرزا فرستاد

  

 ھمايون بفکر اعزام نماينده به کابل افتاد تا ،دامه داشتا قندھار در حاليکه جنگ در پيرامون قريب حصار 



اين ايليچی بيرام خان بود که از راه کوتل . بصورت مستقيم کامران ميرزا را از مقاومت منصرف سازد
 منعقد نموده بود وی روغنی و آب ايستاده غزنی بکابل آمد و ميرزا کامران در طی مجلسی که در چارباغ

)۶۶(:اتخاذ ميکنم" اکبر نامه" ر اول  صورت م<قات آنھا را از روی دفت.درا بار دا
  

  

ميرزا کامران در چارباغ مجلس آراسته، بيرام خان را طلبيد انديشه صايب او چنان رسيد که اين دو " 
) ميرزا ايستاده تعظيم بجای آورد(دادن مناسب نيست و آنکه ) که نشسته باشد(منشور دولت را به ميرزا 

 پس انديشه کار نموده مصحفی بدست گرفته برسم - که آنرا دانشی درست و بختی بلند بايد- بسيار دور
در ين اثنا اين دو مثال اقبال را گذراند و . پيشکش آورد ميرزا مصحف ديده بجھت تعظيم آن راست ايستاد

ايای شاھی را پائين آن فکر صحيح را وسيله تعظيم آن الواح سعادت ارقام ساخت و تحف پادشاھی و ھد
ستوده در نظر آورد و با ميرزا نشسته سخنان اخ<ص آفرين صداقت ابداع مذکور ساخت و آخر مجلس 

ار ناصر رخصت م<زمت حضرت شاھنشاھی گرفت و اجازت ديدن ميرزا ھندال و ميرزا سليمان و يادگ
ا مقرر کرد که در ديدن ھا ميرزا رخصت داد و بابوس ر.  ميرزا ضميمه آن ساخت)۶٧(ميرزا و الغ بيگ

  ."ھمراه باشد

  

به اين ترتيب بيرام خان وظيفه باريک رسالت خويش را ميان دو برادر مخالف و دشمن انجام داده و بعد با  
) باغ مکتب( در .ھمراھی گماشته کامران ميرزا بابوس به ديدن ج<ل الدين اکبر و برادران ھمايون برآمد

مايون را که در خانه خانزاده بيگم خواھر بابر ميزيست ديد و ميرزا ھندال را ج<ل الدين پسر خورد سال ھ
که در خانه والده اش دلدار بيگم نظربند بود م<قات کرد چون ميرزا سليمان و ميرزا ابراھيم در درون 
ر قلعه با�حصار در خانه قاسم مخلص محبوس بودند ايشان را دران روز به موجب فرمان کامران ميرزا د

 ھمين قسم در جلگه سياه سنگ . آوردند،باغ ج<ل الدين بيگ که در نزديکی باغ شھر آرأ وقوع داشت
يادگار ناصر ميرزا را م<قات نمود و فرامين و خلعت و اسپ ھای خاصه که برای ھر کدام آورده بود به 

ويه ئی را پيش گيرد کامران ميرزا در عالم تردد که نميدانست در مقابل ھمايون چه ر. ايشان رسانيد
با�خره بعد از يک و نيم ماه به بيرام خان ايلچی رخصت مراجعت به قندھار داد و خانزاده بيگم خواھر 

ميخواست با اين خانم که خاله ھمه شان بود . بابر را با وی يکجا اعزام نمود و در ين امر مقاصدی داشت
اطن القأ کند که مقاومت نمايد و به بيرام خان و به عسکری ميرزا به ظاھر بگويد که تسليم شود و در ب

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 

عسکری ميرزا مقاومت . ل بود ديوارھای آن شصت گز عرض داشت ِه از گقلعه قندھار با وجوديک. کند
در ين . نشان داد و ھمايون از جانب شھر کھنه از نقطه ئی که آنرا چھار دره ميگفتند به حمله مبادرت کرد

که نظربند بود با ) از نبائر دختری سلطان حسين ميرزا(فرصت از کابل الغ بيگ ميرزا پسر محمد سلطان 
افگن بيگ ولد قوچ بيگ و فيصل بيگ برادر منعم خان و مير برکه و ميرزا حسن خان پسران مير شير 

عبدهللا که از سادات سبزوار بود با جمعی ديگر از کابل برآمده و خويش را به ھمايون رسانيد و عرايضی 
 ميرزا ٩۵١ر آخر کار بتاريخ پنجشنبه بيست و پنجم جمادی ا�خ. از طرف مردم کابل با خود آوردند

  .عسکری به شفاعت خانزاده بيگم تسليم شد



  

چون آوازه فتح قندھار به دست ھمايون پخش شد، کامران ميرزا سليمان ميرزا را از نظربندی خ<ص  
کرده برای اداره بدخشان فرستاد و او به مجرد رسيدن به آنجا عھد و پيمان شکسته و با کامران قطع ع<قه 

کامران ميرزا آخرين گروگان خود ھندال . ار ناصر ميرزا ھم از کابل فرار نموددر ين بين يادگ. کرد
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

  

  

   کابلحرکت ھمايون بطرف 
  يرت شيخ علی در نزديک پغمان و ارقندی
  جلگه دوری، سراسيمگی کامران ميرزا
  حفاظت زنان در قلعه باAحصار

  تنگی خواجه پشته در نواحی ارقندی
  ھمايون در تکيه خمار و جلگه تيبه
  خيمه زدن کامران ميرزا در گذرگاه

  باغ نوروزی، گورخانه گلبرگ بيگم    
   

   

چون به يرت شيخ علی در نواحی ارغندی . بست، قندھار و غزنی متوجه کابل شدھمايون بعد از اشغال  
رسيد، کامران ميرزا از طرف کابل قاسم بر�س را با جمعی ديگر عليه او فرستاد و به مير اتش قاسم 

در با�حصار . تعبيه نمايد) جلگه چھاردھی(، )۶٨(پخانه را در جلگه دوریمخلص تربلتی ھدايت داد تا تو
 به اتخاذ ترتيبات تدافعی متوصل شد و بيشتر زنان ساکنين با�حصار را که در بيرون قلعه رھايش ھم

قاسم بر�س از طرف کامران ميرزا در تکيه خمار اخذ موقع کرد ولی مقاومت . داشتند، داخل قلعه برد
عد در تيبه متوقف ھمايون از تنگی خواجه پشته گذشته ، اول در نواحی ارغندی و ب. نتوانسته عقب نشست

ميرزا کامران در ين وقت از شھر برامده و در عالم سراسيمگی در گذرگاه خيمه زده بود، در حاليکه . شد
ميان لشکر دو برادر يک کرده بيش فاصله نمانده بود، امرای کامران ميرزا مثل بابوس، جميل بيگ، 

خود از کامران ميرزا رو گردانيده و مصاحب بيگ، پسر خواجه ک<ن بيگ يکی بعد ديگر با جمعيت ھای 
دوازده ھزار پياده و سوار که ھمرای کامران ميرزا بود متفرق شدند و خودش . به معسکر ھمايون ميرفتند

و گورخانه ) که گمان ميکنم ھمين باغ بابر باشد(آھسته آھسته در سياھی شامگاھان از پيش باغ نوروزی 
گذشته و خود را در پيش کول در کنار ) ن ميکنم راه قول نداف باشدکه گما(گلبرگ بيگم از راه بابا دشتی 

چمن قلعه حشمت خان حاليه در پای ديوار ھای با�حصار رسانيد و دو نفر از م<زمان خود، دوستی کوکه 



حبيبه بيگم دختر ک<ن و . و جوگی خان را عقب اھل و عيال خود فرستاد تا آنھا را گرفته و فرار کند
طان ميرزا پسر ميرزا کامران و ھزاره بيگم برادرزاده خضرخان و ماه بيگم و مھر افروز بيگم ابراھيم سل

با عده ديگر از زنان و بستگان قريب او از ارگ با�حصار برامده به کامران ميرزا ملحق شدند و ھمه 
 در کناره يکجا از راه بينی حصار رھسپار سمت جنوب شدند و از طريق غزنی راه بکھر و تھته را که

چون خبر فرار ميرزا کامران بگوش ھمايون رسيد، ميرزا ھندال را . ھای اباسين واقع است پيش گرفتند
 وارد ارگ با�حصار ٩۵٢برای تعقيب او فرستاد و خود شباشبی شب چھارشنبه دوازدھم شھر رمضان 

  .شد و به اين طريق کابل را فتح کرد

  

   

  دست ھمايونبابادشتی، بينی حصار، فتح کابل ب 
   رمضان سال١٢شب 

  داخل شدن ھمايون شبکی در باAحصار    ٩۵٢

  نويدی و ماده تاريخ فتح کابل    

   

   

يافته و شاعر ديگر مصرعذيل را ماده ) کابل را گرفت(و نويدی از شعرای معاصر ماده تاريخ اين فتح را  
  .تاريخ اين فتح يافت 

ايق اين واقعات دو متن داريم يکی نوشته ھای برای تثبيت حق )بی جنگ گرفت ملک کابل از وی( 
ابوالفضل ع<می در دفتر اول اکبر نامه و دوم يادداشت ھای گلبدن بيگم در ھمايون نامه که با عبارت ساده 

اينک . و موجز و بسيط عين واقعه را بدون دخل در جزئيات به مراتب از ع<می خوب تر شرح داده است
  :آن دو متن

  

نعمان و ارقندی (که در نواحی نعمان و ارقندی ( چون موکب عالی در برت شيخ علی :متن اکبر نامه
  ):واقع شده است.) عبارت از پغمان و ارغندی است

   

نزول اج<ل يافت ميرزا کامران از استماع توجه رايات جھانکشا سراسيمه شده قاسم بر�س را با جمعی " 
مير آتش ميرزا بود، فرمود که توپخانه را به جلگه دوری پيشتر روانه ساخت و قاسم مخلص تربتی را که 

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 

 قاسم بر�س )۶٩( اھتمام نمود و در موضع تکيه چمارو در ترتيب افواج و تقسيم صفوفبابوس بيگ نشست 
با جمعی پيشتر امده بود که خواجه معظو حاجی محمد خان و شير افگن از معسکر اقبال پادشاھی پيشتر 

نصب شتافته دستبردی شايسته نمودند و چون ميان افواج فاصله اندک ماند ميزا ھندال بموجب التماس بم
ھر اولی اختصاص يافت موکب اقبال از تنگی خواجه پشته گذشته در نداحی ارقندی نزول اج<ل 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 
ب بيگ پسر خواجه ک<ن زمين بوس بجای اوردند و مستمال عنايات بيکران شدند و متعاقب ان مصاح

بيگ با بسياری از مردم امده دولت م< 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 

 بھادر پسران حيدر سلطان را که در تعزيت بر باد پای دولت سوار شدند و درين ميان علی قلی سفرچی و
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 

رائم خود بم<زمت اقدس فرستاد و بعضی ملتمسات بوسيله خواجه و خواجه عبدالخالق را بجھت استعفای ج
معروض داشت نيم کروه را فاصله ميان افواج قاھره پادشاھی و لشکر ميرزا نمانده بود که خواجھا امده 

انحضرت ملتمسات او را بادراک م<زمت موقوف داشتند و مواعيد ديگر عنايات را از . م<زمت نمودند
ه خواجه ھا را به احترام رخصت دادند و خود از روی مروت و مردمی توقف فرمودند و لوازم ان گردانيد

چون ميرزا را غرض از فرستادن خواجھا تعطيل و تراخی در مبادرت سپاه پادشاھی و فرصت يافتن خود 
چون حجاب ) که شايد شبگير بلند کرده خود را به کناری تواند کشيد(بود و انتظار سياھی شب ميبرد 

دريافت سعادت م<زمت به خود قرار (لمت شب جھان را تاريک ساخت از تيرگی رای و ظلمت خاطر ظ
به سرعت تمام خود را به ارگ کابل رساند و ميرزا ابراھيم ولد خود را با جمعی از اھل حرم ھمراه ) نداده

 عليه رسيد حضرت گرفته از راه بينی حصار روانه غزنين رويه شد و چون خبر فرار نمودن او به مسامع
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 

ساعت مسعود بال متوجه شھر کابل شدند و در را تعاقب نمايند و خود به ھم عنانی نصرت و ھمرکابی اق
 اقبال بلند اواز کردند و کوکبه داران نصرت کوکبه حشمت را به سپھر )٧٠(کوس زنان دولت کوراکه

) ٩۵٢(مکوکب رساندند و در شب سيزدھم اذر ماه ج<لی بموافق شب چھار شنبه دوازدھم شھر رمضان 
روی دادو ابواب شادمانی و ) ه مقدمه فتوحات بی اندازه استک(نھصدو پنجاودو به تائيد اسمانی فتح کابل 

دو ساعت از شب گذشته بود که انحضرت ساخت کابل را به مقدم . کامگاری بر دلھای خ<يق گشوده شد
يافته بود و ديگری اين مصراع ، بی ) کابل را گرفت(نويدی تاريخ اين فتح . دولت پرتو سربلند ساختند
  . " ویجنگ گرفت ملک کابل از

   

  :متن ھمايون نامه 

  

ھمان . ھه نھسدوپنجاه و يکم شھر رمضان المبارک در تکيه خمار نزول اج<ل فرمودند٩۵١در سنه ... " 
در ساعت چادر برآورده . ميرزا کامران را اضطرابی عجيبی دست داد. روز به ميرزا کامران خبر رسيد

ھم شھر رمضان در جلگه تيبه نزول اج<ل فرمودند در پيش گذرگاه فرود آمدند و حضرت پادشاه در يازد
در ين اثنأ ھمه امرايان و سپاھيان ميرزا . و ميرزا کامران ھم آمده در برابر فرود آمدند بقصد جنگ

کامران گريخته آمده بپابوسی حضرت پادشاه مشرف شدند و پابوس که يکی از امرای نامی ميرزا کامران 
ميرزا کامران يکی و تنھا . ته بقدم بوسی حضرت آمده مشرف گشتبود وی نيز به جماعت خود گريخ

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 
چون تاريک شد بھمان راه بابا دشتی پيش کول آمده . دوازده ھزار سوار خود ط<ق داده رفتندبيگم شده اين 

ايستادندو دوستی کوله و جوکی خان را فرستادند که حبيبه بيگم دختر ک<ن ميرزا و ابراھيم سلطان ميرزا 
ھرافروز بيگم نادر پسر ميرزا کامران و ھزاره بيگم برادرزاده خضرخان و ماه بيگم خواھر حرم بيگم و م

آخر اين جماعت به ميرزا کامران ھمراه شدند و ميرزا . حاجی بيگم و باقی کوکه اين جمله را بياورد 
در آنجا که رفتند حبيبه . متوجه تھته و بکھر شدند در و�يت خضر خان که در سر راه بکھر واقع است

  ." تھته شدندبيگم را با اق سلطان نکاح بسته سپردند و خود بجانب بکھر و

  

حضرت بادشاه فتح کرده در شب دوازدھم پنج گھری شب گذشته بود که در با�ی حصار نزول اج<ل " 
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

  

   

  مضانروز يازده و شب دوازده ر 
  شب و روز شادی و غم در باAحصار و شھر کابل    ٩۵٢

   

   

قراريکه در صفحات پيش اين کتاب شرح يافته است و بعد از ين ھم وقت بوقت شرح خواھد يافت، شھر  
کابل و با�حصار بسا روزھا و شب ھای شادی و غم را ديده و بسيار شب ھا و روزھايی آمده که غم و 

از اينوع روزھا و شبھا يکی روز .  باشندگان ارگ و با�حصار طاری شده استشادی يکجا بر اھل شھر و
قراريکه ديديم آنھائيکه اين غم و .  ھجری قمری است٩۵٢يازدھم و ديگر شب دوازدھم رمضان سال 

شادی را بر سر اين شھر آوردند دو برادر بودند، ھمايون و کامران پسرا ظھيرالدين محمد بابر که ھر دو 
اولی ده سالی در ھند سلطنت .  حق و ديگری بغير حق خويش را وارث تخت و تاج پدر ميدانستنديکی به

کرده و شير شاه سوری وی را مجبور به ترک ھند و توسل به دربار صفوی ساخته بود و اينک به کمک 
نت ًايشان مجددا برگشته و به کابل رسيده است و دومی که خ<ف وصيت پدر از روز اول ادعای سلط

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 

رون قلعه ارگ از حرمسرای د. کامران ميرزا در منتھای سراسيمگی است. با�حصار اخذ موقع کرده است
برای اينکه اھالی با�حصار خوبتر . با�حصار گرفته تا شھر و حومه آن ھمه در تشويش و اضطراب اند

مقاومت بتوانند، کامران ميرزا زن ھای اھالی بيرون حصار را داخل قلعه برد و زنان خانواده وی ھمه در 
و چه رعيتی عقب تيرکش ھای کنگره ھای ارگ آن قلعه گرد ھم جمع شده اند و مدافعه کنندگان چه نظامی 

. بيرون قلعه در محله ھای با�حصار اضطراب و نگرانی حکمفرماست . با�حصار در تک و پو ھستند
 ھزار نفر ديگر در ١٢لشکريان کامران ميرزا جمعی با توپخانه در چھاردھی موقع گرفته اند و خودش با 

 و آسه ماھی منتظر نشسته و به اين ترتيب از با�حصار تا گذرگاه و دامنه ھای غربی کوه ھای شيردروازه



چون ھمايون و . دند چھاردھی به ميدان جنگ تبديل شده و ھر آن انتظار حمله از طرف مقابل برده ميشود
 ٩۵٢روز يازدھم رمضان . فاصله دو سپاه متخاصم بسيار کم بود. لشکرش در تيبه معسکر ساخته بودند

صبح زودخبر س<م و تسليم شدن چند نفر از امرای خود . ز مخوف و بحرانی بودبرای کامران ميرزا رو
شامگاھان سپاھيان خود . بفکر فرار بود ولی ميخواست اين کار را در سياھی شبانگاه عملی سازد. را شنيد

ھمين روز . را بحال خود گذاشته از عقب باغ بابر از راه قول نداف به پای ديوار ھای با�حصار آمد
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 با�حصار را داشته باشد و يا بھتر بگوئيم چون نميخواست  
 نشان دھد، در پای ديوار ھای که داخل ارگ شود يا از ترس نميخواست خويش را به محافظه کنندگان قلعه

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 با�حصار توليد کرد بزرگ ولی بی سر و صدا 
حرکت .  نزديک ترين کسانی در پيرامون ارگ از حرکت شبانه آنھا اط<ع يابدزيرا فراريان نميخواستند

 صحنه ايست از ٩۵٢ رمضان ١٢اھل حرم حکمفرمای مقتدر کابل در تاريکی شامگاھان شب چھارشنبه 
کامران ميرزا با . صحنه ھای فراموش نشدنی که ياد آن در دفتر خاطرات کھن دژ تاريخی کابل ثبت است

 چون برق بطرف بينی حصار بحرکت آمد تا از راه لوگر به مناطق جنوب مملکت و از آنجا ھمراھان خود
شايد ھنوز به بينی حصار نرسيده بود که آوازه فرار او در داخل و . به کناره ھای سند به بکھر و تھته برود

ود گذاشته بود ھر دوازده ھزار سوار و پياده ئی که در گذرگاه بحال خ. خارج قلعه با�حصار طنين افگند
. کدام بطرفی راه فرار ميجست  

در حرمسرای ارگ در با�حصار، 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 

در ارگ . اميد احراز جاه و مقام از خوشی در پوست نمی گنجيدھواخواه ھمايون وجود داشت به 
با�حصار 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 

 اواز بوق و نقاره در پيرامون ٩۵٢ رمضان ١٢ شب ١٠ يا ٩ساعت . زا را ميکشيدندانتظار ھمايون مير
ھورای سپاه فاتح با آواز . مشعل داران پيشاپيش در حرکت بودند. کنگره ھای ديوار ھای با�حصار بلند شد

گان ھمايون به سواری اسپ در حاليکه چھار طرف او را بزر. دھل و نقاره غوغای عظيمی برپا کرده بود
معيتی او گرفته بودند در قلب لشکريان خود جاه گرفته و به تمکين پيش می آمد در حاليکه با�حصار در 

دروازه ھای قلعه باز شد و . تاريکی مطلق فرو رفته و سکوت مرگبار چھار طرف آنرا فرا گرفته بود
�حصار درآمد�اعت برادری رفت و برادری به فاصله سه چھار س. ھمايون ميرزا به با�خانه ھای ارگ با

کامران ميرزا راه فرار پيش گرفت و ھمايون . حکمفرمائی برخاست و حکمفرمائی به جايش نشست. آمد
ميرزا وارد با�حصار گرديده در يکجا زن ھا گريه و شيون داشتند و در جای ديگر دختر بابر، خواھر 

شب در ارگ با�حصار به دور ھمايون جمع ھمايون، گلبدن بيگم و مادر ک<نش و عده زن ھای ديگر شبا



ھا و طبل و رباب تا  آواز خواننده. شده بودند و چون بعد از پنج سال او را ميديدند بی نھايت مسرور بودند
.پايان ھای شب از با�خانه ھای ارگ با�حصار بگوش ميرسيد  


