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 ۰1/1۰/۲۰1۸            استاد شاه محمود محمود
 

 کابل یبگرام یباغ و کوت
 

 : مقدمه
. باغ اصطالح معمول است که وارد شد کشور ما اتیمتفاوت در ادب یزمان یبا فاصله ها یباغ و کوت اصطالحات

. وضه. ر. )اِ( بستانباغ دیمعمول گرد شتریاز دوهزار سال عمر دارد. کلمه باغ بعد از ورود مسلمانان اعراب ب شتریب
 .( )مهذب االسماء(. گلستاناللغات اثی. )غاست غانیب یو جمع آن در عرب یدر - یو فارس یمشترک است در عرب

 انی... در عرف هندجمع آن غانیاست و ب یشد که باغ لغت عرب دهیشن خان هللا بیحب ی: از مولودیصاحب آنندراج گو
که نوعاً محصور است و در آن گل و  یبنابران باغ محوطه ا -بود  نیز توافق لسانا نیخوانند و ا یبه کاف فارس

 .(. بوستان. )برهانناظم االطباء(. آبساالن. )کنندیآالت و جز آنها غرس و زراعت م یو اشجار مثمر و سبز نیاحیر
 (1(ځ .. )از آنندراج (زبانان متعرب است ی فارس ٔدهیجمع تراش نیج ، باغات و ا

. تاس دهیآباد گرد شاپوریدر غزنه و هرات و ن یمتعدد یباغها انیدر دوره غزنو یهقیب خیبه حواله تار کشور ما رد
دوره بابر و فرزندانش مانند باغ شهرآرا ِ باغ جهان آرا ِ باغ بابر ِ چهار باغ و دهها باغ  یدر کابل همچنان باغ ها

در ارزگان و  یهللا و شاه امان هللا چون باغ باال در کابل و باغ شاه بیحب ریعبدالرحمن و ام ریو در دوره ام گرید
و باال باغ در پغمان و  یو باغ سراج و باغ نمله در ننگرهار و لغمان و منزل باغ در قندهار و باغ عموم یباغ شاه

 . نهفته بود شین خویوجود داشت که کابل را چون زمرد در نگ ...و ده سبز و زنده بانان یدر چهارده گرید یدهها
و  وهیش با خصوصبه  انیکورنت ایو کورنت  ایکتوریبه عمارت با شکوه ؛ که معموالً به سبک و یاصطالح کوت اما

. تادسر زبان ها اف بهعبدالرحمن خان  ریبار در زمان ام نیاول ی.و برا شودیاعمار شده باشد؛ گفته م یسیسبک انگل
 یما نمود. بعداً ساختمانها اتیاصطالح را وارد ادب نیا هراراش یو کوت یلندن یکوتعبدالرحمن خان با اعمار  ریام

ستاره  یت کو ِیستور در وزارت خارجه کنون ی کوت ِ یلندن ی: کوتمانند شدیم ادی یبه نام کوت دیکه اعمار گرد یمتعدد
 یوتدهها ک و یبگرام یحصار کابل و کوت یبن یتیوال یدر روستا یباغچه در داخل ارگ ِ باغ کوت یدر پغمان ِ کوت

 . در پغمان و داراالمان گرید
کارته چهار به شکل  ایاصطالح تا چند دهه قبل نزد مردم ما معمول بود اکثر منازل که در شهر نو و  نیا کهییجا تا

 .شدیبرآن گذاشته م ینام کوت دیگردیم ریو مدرن تعم ییاروپا
به  یهللا کلکان بیحب ریشدن خزانه که در زمان ام ین محمد نادر خان به نسبت تهاستناد روزنامه اصالح در زما به
 شود . بنابران ایخزانه کشور دوباره اح قیطر نیپغمان را به فروش گذاشت تا از ا یها ی. کوتبرده شده بود غمای

 . هم راه باز نموده بود دیمردم بلکه در روزنامه ها و جرا ذهننه تنها در  یاصطالح کوت
 

 : یبگرام یو کوت باغ
قرار  جالل آباد -کابل  میراه قد نیکه در ب نیهللا خان سراج الملة والد بیحب ریام یاز ساخته ها یبگرام یو کوت باغ

 . باشدیداشت م
چندگانه  ، با تهاجماتبود لته بند( مسماست) میکه بنام قد یتانویوهند بر یکابل ۔ پشاور، الهور ودهل وندیراه کهن پ نیا

 ی راه که ازدروازهٔ  نیسرنوشت سازبوده. ا یلیخ رافغانستانیسال اخ سه صد یاسیس خیدرتار یتانویهند بر یقوا
، (ه نوکارت) نهیم نورمحمدشاه دیس و نهیسنگ، رحمن م اهیس د،یهباگذر ازشاه ش گردد،یکابل آغاز م باالحصار یشرق

چپ به دهکده  یدرهمان تقاطع بسو و یراست سرک؛ کمر یدرتقاطع بسو یلنگه، قلعه احمدخان، بگرام کیکوتل 
چپ به  یگربسوید شتردرتقاطعیمترپ لویک میراست ون یبسو لیخ نیحس یسرکها یتقاطع بعد ادامه در در و نه،یش

 یوبه گمان اغلب به بخش روزید )قبرغه( یریو سرانجام به منطقه جانگ ،یغدارزند آباد و فارم مر هکدهٔ سرک د
 رسدی" امروز مدی"کابل جد هیناح نیازهم
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 سافرانرمیوسا انیتوسط کوچ راه هنوز نیا کاست، اما یبکل موتر مرور و عبور یبرا خصوصراه لته بند  ازاستفادهٔ 
 یزمانها ( ازیچون راه لته بند)بقول فوشه مورخ وکاوشگرفرانسو . اماگرفتیوجهانگردان مورد استفاده قرار م

 آن ازکابل تا یلومتریک 1۷۰تمام فاصله  بوده، در یالملل نیکهن ب یلیخ یخیراه تار کی شیبه هزارسال پ کینزد
 یادیز یهایآباد دگر حاصلیب یابانهایب اهمیو یمناطق کوهستان یو پشاور بجز ازبرخ بریاز آنجا تاخ بعد جالل آباد و

 .دردو کنارخود داشت وهنوزقسما دارد
ه ب شده بود، اما یزیراه برنامه ر نیا یپخته ساز خانیرعلیرشیدوران ام برمیگمان م شیدود صدوچندسال پح بناءً 

گردد، اما پسانها کاراعمارآن در  ییآنزمان نتوانست کارساختمان آن نها ی۔ اقتصاد یاسیاثرعدم مساعدت اوضاع س
 غداریدراز ت یبا فرش کردن سنگها لهای بکمک فهللا امانشاه  ی خان آغاز ودوران پادشاههللا بیرحبیدوران سلطنت ام

 نیکه هم دیعبور و مرور افراد، کاروانها وپسانهاعراده جات مساعد گرد یبرا یراه )سرک( دائم کیآن،  یرو
 ینظام یسهل وساده قوتها یراه ها از یکی . ودیگردیورود بکابل محسوب م یشرق بخش راه لته بند بنام دروازهٔ 

 .بکابل بوده است یالدیم ستمیقرن ب لیاوا قرن نزده و انیجر یدرتمام ایتانیبر متجاوز
 هااز شکارگ یکی یوزند آباد قرار داشت زمان نهی،ش لیخ نیحس ،یکمر یدهکده ها لوگر و یایدر انیکه م یازبگرام

کابل ومردم محل بود. وتا  میمق انیوخارج ها پلوماتید ن،یگراراکید شاهان وشهزاده گان متاخرافغانستان و یها
 یگوناگون یمنطقه پرنده ها نیا یغلو یزارهاین انیم م 1۹۷۰ یسالها یحوال یعنی شیبه سه دهه پ کیما نزد یزمان

 (۲) .کلنگ وجود داشت یقشقل، کفخورک، کرک وحت ،یمثل مرغاب
 یلیدر سه م« یبگرام» یمیاز پل کم عرض و قد نکهیهم شودیبه طرف کابل روان م شاوریکه از طرف پ یاحیس

 دیلوگر است توقف نما  دریایآن مشرف به  یبایدر باغ معروف آنجا که عمارت ز یو دم کردیشهر کابل عبور م
  بود یمسافر خسته ، راحت گاه خوب یبرا رسدیبنظر م یبه داخل کابل درآمده ، باغ و عمارت آن که اکثر خال یگوئ

 

 : یباغ و قصربگرام یچگونگ
 

  
 

آباد  نیهللا سراج الملة والد بیحب ریاست که در زمان ام یبگرام یباغ با شکوه و کوت یولسوال نیاز عمارات ا یکی
اج هللا خان سر بیحب ریدر زمان ام یبگرام یکه بدست آمده است نشاندهنده آنست که کوت ریتصاو( 3است .) دهیگرد

اغ ب ایعبدالرحمن خان تهداب آن گذاشته شده بود و  ریزمان اماحتماالً در  کهیاست در حال دهیاعمار گرد نیالملة والد
 تافی وعیمرض کولرا در کابل ش کهیبوده است . چنانچه زمان ریو خانواده ام ریام ییرایمذکور در آن زمان اماده پذ

ست ا یمباغ بگرا نیکه هم یپل بگرام کیبه نزد شیو لوازم شکار خو یعبدالرحمن خان با جعبه عکسبردار ریام
اقدام نموده بود و  یسرک بگرام یپخته کار یخان برا یرعلیش ریقبالً ام کهیدر حال مدت شش هفته اطراق نمود.

 (۴) .باغ در زمان موصوف آباد شده بود نیمعلوم است که ا
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ها ار قصر( ب) یباغ و کوت نیاست و از ا یبگرام یولسوال یکمر یکه خود باشنده روستا یبرک میمحمد ابراه جناب
اه از تفرجگ یکیو  کردیرا احتوا م نیزم بیکه : باغ متذکره در حدود صد جر سدینوینموده است در مورد آن م دنید

محل  کیاعمار شده بود و  یلندن یکوت هیشب یومعمار ییبایبود که آنهم با ز یبگرام یآن زمان کابل باغ وکوت یها
 نییفشن تزم چریمتعدد و صالون بزرگ با موبل و فرن یبا داشتن اطاق ها یکوت نیبود . ا انیکابل حیتفر یمناسب برا
 رگباغ بز نیساخت ، ا یرا مجذوب م نندهیب بایز یسبز و گلها یباغ بزرگ با چمن ها انیدر م یکوت نیشده بود .ا

 . بود بایز اریهم بس دریا ینموده بود و پل باال میلوگر به دو بخش تقس دریایرا 
 . حفظ ورا به باغ داده بود وارید تیثیلوگر ح یایاز سه طرف احاطه داشت و ضلع چهارم در یبگرام یو کوت باغ

مانند:  ینیتز یباغ با درخت ها نیمتعدد بود. ا یو باغبانها یبود که شامل باش یادار لیتشک یدارا یکوت نیمراقبت ا
باغ مصارف  نی. و از فروش ناک اخاص داشت شینما نناک به شکل منظم و موزو یپنجه چنار بلند و درخت ها

لت از اثر غف ای کشور یبایز یگوشه ها ری. دردا که مانند سا دیگردیها پرداخت م یو معاش باغبان ها و باش میو ترم
ً نیقیجا داده شده است  فهیباغ مدرسه ابوحن نیبرده شد . امروز درا نیاز ب ایرفت و  نیاز اثر حسادت از ب ایو  از  ا

 (۵). ستین یخبر بایو باغ ز یآن کوت
 
 : سهایرنویز
 . اکبر ِ لغت نامه . واژه باغ یعل -دهخدا  - 1
مارچ 3ییدر شرق کابل . آسما” قبرغه“( مشهور به یریجهانگ ای) یریخاطرات ( دشت جانگ؛ ) نیالد امیا - یبرک - ۲

۲۰۰۸ . 
 . هـ ش 133۵ -کابل . ۲۵۲ص  -ج اول  -افغانستان  ییایقاموس جغراف -3
۴ -Matin - Frank; Under the Absolute Amir ;London 1907 ; p 139 . 
 . شانیبا جناب ا یفونیایو صحبت ت سبوکیف امی؛ پ میمحمد ابراه - یبرک - ۵
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