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 ۲۳/1۰/۲۰1۸            استاد شاه محمود محمود
 

 دار غهیبوبو جان ج ای مهیحل یب یب
 عبدالرحمن خان ریملکه و خانم ام

 

 : مقدمه
ر طول گفته نشده است. د شد؛یآنها آنچه که گفته م یمثبت و منف یافغانستان بودند که نقش ها خیدر تار ادیز یزنان
 ،یسمنگان نهیمبانو گشسپ ، ته ،یدیشاعر دوره و ای، سور یسودابه کابل ،یملکه اسکندر مقدون یاز رخسانه بلخ خیتار
، زرغونه کاکر شاعر و پادشاه هی، سلطان رضشاعر یبلخ عه، رابمادر رودابه یدختر محراب شاه کابل ندختیس

، یهوتک سیروی، نازو مادر مالنسا شاعر بی، زشاعر گمی، گلبدن ببانو فاضل و دانشمند گمیخطاط، گوهر شاد ب
 یبدخش ی، مخفیزنان مبارز نبرد آزداد یو مالل یاد یشاعر، غاز یدران شهی، عایزرغونه مادر احمد شاه دران

 ایمادر بزرگ شاه امان هللا ، سرور سلطان عل گمیب رینظی، بخان یرعلیش ریام عهدیمادر عبدهللا جان ول شهی، عاشاعر
 ریام یدار ملکه رسم غهیج مهیخانم شاه امان هللا و باالخره حل ایمادر شاه امان هللا ملکه ثر نیحضرت سراج الخوات

او را با شاه  یجداگانه که همسر یو صاحب مهر و تمغا سلطنت اریعبدالرحمن خان زن قدرت مند و صاحب اخت
 .دادینشان م

ن افغان ز یمایس» یدر کتاب یستانیمحمد اعظم س نیمسیمطالب جامع توسط دانشمند کشور اکاد مهیحل یب یب درمورد
 یبار اول م یبرا مهیحل یب یاز ب ریو تصاو یدیجد یمختصر سخنان نیشده است اما درا انیب« خیدر حماسه و تار

  نشده است دهیکه تا حال د شانیشاهانه ا شیاال یساده و ب یو زندگ نیخوات گریبا د مهیحل یب یکه ب یری. تصاو دینیب
 

 : غهیبوبو جان ج ایدار  غهیج مهیحل ملکه
 

الجهان  شمس یب ی، و بمشهور رواعظیهللا پسر م قیعت دیشاه بوبو جان ، دختر مال س ایبوبو جان و  ای مهیحل یب یب
؛ مادر سکه سردار محمد عمر خان بود. موصوف در عبدالرحمن خان ریدوست محمد خان ، خانم سوم ام ریدختر ام

در خانه  مهیحل یب ی. ببود  افتهیگذر بارانه تولد  رم در شهر کابل د 1۸۶۵ ای 1۸۶۳هـ ق =  1۲۸۲ ای 1۲۸۰سنه 
کرد. در  دایپ لیبسرودن اشعار م یداشت و از جوان یپدر علوم متداوله را آموخته ، در ادب و شعر معلومات خوب

 یباغ باال، شب در باغ بلند )عبدالرحمن خان بطرف کابل آمد ریام کهیم وقت 1۸۷۹هـ ق مطابق اواخر  1۲۹۶سنه 
خان  وسفیو ارکان دولت مالقات نمود در ضمن صحبت با سردار محمد  انیع( توقف کرد و در آنجا با یوزامر
 فوسیرا با او داشته باشد سراغ دارد؟ سردار محمد  یهمسر اقتیل کهیخواهرزاده ا ایکدام سردار زاده  ای: که آدیپرس

 ری؛ به امنبود گرانیساله و در حسن و جمال کمتر از د 1۶ ای 1۵را که در آن زمان  مهیحل یب یب اً خان فور
 کهیبسته شد.در حال مهیحل یب یبکابل نکاح او با ب هینمود و چند روز بعد از ورود مشارال یعبدالرحمن خان معرف

. ودباد وفات نموده بآجان دختر جهاندارشاه در خان  یب یکه ب شودیبود گفته م امدهیهنوز به کابل ن ریام گریدو زن د
 .دیگرد مهیدلبسته عشق و جمال حل ریکه ام

 

 : مهیحل یب یب یو کاردان مهارت
 

عبد الرحمن خان بود و چند  ریبه ام شین مهر خودی، بخشکار او بعد از نکاح نیشد اول ریبه مجرد که زن ام مهیحل
 ریا م کهیرا رها کنند. وقت نیروز بعد از آن بدون اجازه شوهر به زندان شهر رفته و دستور داد تا تمام محبو س

که بخانم جوان خود داشت او را  یبه عالقه و محبت نظر یبر آشفت ول افتی یآگاه هیقض نیعبدالرحمن خان از 
 .دیاقدام ننما یکار نیاو به چن ذانیو از او قول گرفت که دوباره بدون مشوره و است دیبخش

از الماس بر گوشه از چادر  نیروش مبتکرانه لقب ملکه دربار را به خود اختصاص داد و نگ نیبا ا مهیحل یب یب
و مهمان نواز بوده خانه او هرگز  یسخ تی. موصوف زن نهادیدار گرد غهیج مهینصب نمود که معروف به حل شیخو
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او با شوهرش خالف آنچه که  اتیبود. ح انینوایدر صدد کمک با غربا و ب شهینبود و هم یاز مهمان و فقرا خال
 کهی، چه طورشتگذیم یبا عشق و محبت همراه بوده و به خوش اری؛ بسلرحمنعبدا ریقبل از ام نیشاهان و سالط

 .شمردیباالتر م زیهر چ زاو را ا یقلب دوست داشت، خرسند میعبدالرحمن خان او را از صم ریگفته شد ام قبالً 
ر او که ب مهیحل یب ینکرده بود ؛ تنها در وصف ب أ ر چه شاعر نبود و هرگز سروده انشبود که اگ زهمحبت او به اندا

 :را گقت لی( را گذاشته بود ، قطعه ذببو جانلقب )
 

 مـیفت شـع یب یب یرـیبـصدر ک ایعل هدـم
 محترم الیاز عزت شهش خوانده ع زآنکه

 زاد اوـام یرـتـزاده دخـادر نــاز م قـحـال
 جود و کرم هیاه و ماـو ج مـیـلـح احبـص

 

ً بیرقتپوشاند،  یرا م نیبرف زم کهیاول بهار تا زمان دوست داشت ، و هر سال از اریرا بس لهیجان گردش و م بوبو  ا
 دهیو خدمه ها لباس مردانه پوش نیشتاند . در آن هنگام خودش و مصاحب گذی، روز را در آنجا مرفته یهر روز به باغ

. چون بوبو جان به شعر و ساز دندیپوشانیدار م نکیع اهیانداختند و چهره را با نقاب س یدراز م اهیآن پاالن س یباال
عبدالرحمن خان از کابل  ریام کهی. وقتبردینان لذت مآ یهنگ هاآ. در مجالس و جشن ها از داشت یعالقه مفرط

ه را ادار یاو بوده تمام امور دولت نی، بوبو جان جانششدیهللا بزرگ م بیشهزاده حب کهینمود ، تا زمان یم متیعز
 . دیگرد یون م ریعهده ب نیاز ا یبه خوب ریتدبو چون صاحب هوش و  کردیم
 

 : مهیحل یب یب یاسیو س یخانوادگ یزندگ
 

را  محمد عمر خان شیعبدالرحمن خان نتوانست فرزند خو ریام یزن برا نیکترینزد کهیبا وجود مهیحل یب یب ملکه
ه خان عم خود را ب یرعلیش ریام یگفته بود که خبط و خطا شیخو اناتیاز ب یکیدر  ریسلطنت بسازد. ام عهدیول

وم اش از زن د ریکه بنابر گفته ام شیبزرگ خو پسرشهزاده عبدهللا جان تکرار نخواهد کرد بنابران  یعهدیخاطر ول
کشور  نیاز مورخ ییو عده  سیانگل سندگانینو یبرخ کهی. در حالاست یبدخشان رجهاندارشاهیجان ( دختر م یب ی) ب
 زیلربا گ ریهللا تولد شد ام بیحب کهی. احتماالً زمانسندینو یم یواخان زینام کن زیا از گلرهللا و نصرهللا ر بیحب ما

 .نکاح نمود
ً یتلو یبه راولپند ریهند در هنگام مسافرت ام یسرایسبب شد که وا یویتانیدولت هند بر مداخله  ریام یعهدیاز ول حا

م  1۸۹۵. اما در سال  مینما یرا معرف عهدیکار وقت است که ول نیا یگفته بود که برا ریکه در جواب ام دیپرس
 یسرایالرد کرزن که وا دیهللا محقق گرد بیشهزاده حب یعهدیشد. ول یخط کش یسرحدات افغانستان تا حدود کهیزمان

 . خشنود شد یعهدیول نیهند بود از ا
س به نام شم یآورده بود که پسر اول ایعبدالرحمن خان بوده و دو پسر به دن ریام یخانم سوم نکاح مهیحل یب یب اما
آورد  ایم به دن 1۸۸۹سپتامبر  1۵ خیبه تار گرید یدوم پسر م . بار 1۸۸۳م وفات سپتامبر  1۸۸1 یتولد جوال نیالد

 . محمد عمر گذاشت راینام و
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 شیسال عمر داشت که برا ازدهیگردد بنابران هنوز  عهدینمود تا محمد عمر جان ول ادیدار تالش ز غهیج مهیحل ملکه
 کهیگفته بود تا زمان مهیصاحب فرزند شد که فقط دوزاده سال از او کوچک بود. حل ی. موصوف به زودزن گرفت

 . هللا پادشاه شد بینشد و شهزاده حب راوردهمامول ب نیپسرش جوان شود دولت را اداره خواهد کرد. اما ا
 هیرا به پسرش بدهد . بنابران توط شیهللا را از سلطنت خلع و جا بیم نه نشسته تالش نمود تا حبارا مهیحل یب یب

 لیاد خلپدر است یخان صاف نیمحمد حس رزایتوسط م هیتوط نیا شودیگرفت که در نطفه خاموش شد گفته م دستیرو
زندان مدنظر گرفته شد اما ملکه را گوشزد  سهین دسیعامالن ا ی. برادیکه کوتوال شهر بود کشف گرد یلیهللا خل

عبدالرحمن خان که در باغ  یکرد به حرمسرا رونیب یاقدام دست نزند. و از بوستان سرا نیبه چن ندهیآنموده که در 
 . بابر بود کوچ داد

 

 : مهیحل یب یب یو فرهنگ یعمران یها کارکرد
 

 عبدالرحمن خان به لقب ریو ام مهیحل یب یجان نواسه بفرزند محمد عمر  ییایض میبه گفته عبدالرح ایجان  بوبو
مردم از نفوذ و اعتبار فراوان برخوردار بود  نیافغانستان بود و در محافل دربار و هم در ب ی( ملکه رسممجانیش)

 نستتوایشد م یظاهر م یقطعات عسکر شیشاپیبر اسپ پ سوار( که اکثراً  یزن افغان بود ) بعد از مالل نیاو اول
 (1) .نمود یم یملغ زیرا ن ریحکم اعدام ام یاجرا کند حت شیخو لیمداخله نموده و انرا به م هیدر هر قض

که  یتیرفته و جز چند ب نیسفانه اکثر اشعارش از بمتأ  یول سرودیشعر م یطبع موزون داشت و گاه مهیحل یب یب
 عبدالرحمن خان ریام نیالملة والد ایض یروز ندی. گوندهنما یباف یزی، چ دهیدر اخبار )ارشاد النسوان( بطبع رس

 :را نوشت لیتشکر فرد ذ یادا یاو فرستاد و او برا ینرگس برا کدستهی
 

 دیرگ از د ست شهنشاهم رسـصد ب نرگس
 مش دیسر خود ماند م و بر چشم تر مال بر

 

سال  تسیصدا بلند شده باشد که ب نیزن ا کیبار از زبان  نیاول یبرا دیدر مورد استقالل دارد شا یگریسروده د و
 : افتیعبدالرحمن خان تحقق  ریبعد از وفات ام

 

 دـیـنـد کـنـلــدا بــخ یراــب از
 اللـاستق یواـود لـر خـس رـب
 اــلت مـان مـده نـیرـیش ادـب
 استقالل یها وهیرب از م ای
 خود دهیبد نیبعد از ا کشمیم

 استقالل یاز خاک پا سرمه
 

  
 

و  یکابل را به نابود انیم مرض وبا ) کولرا ( شهر 1۸۹1هـ ق = ماه جون  1۳۰۹در ماه صفر سال  مهیحل یب یب
شفاخانه  ای می؛ سناتور نمودیم یعبدالرحمن را تداو ریکه حرم ام یسیتماالً به کمک داکتر خانم انگلحکشاند ا یم یستین

 یشفاخانه ساختمان بزرگ نیا یدر پهلو ری. همچنان امکردیم یپغمان اعمار نمود و مردم را تداو گتوتیدر ب یی
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آمد هر  یمرض را که از گوساله بدست م نیداد تا واکس تی. و هدانمود ریشهر کابل در پغمان تعم نیمهاجر یبرا
 . از آنها در دست است یریرفته و تنها تصو نیاز ب ری. امروز هر دو تعمندینما هیچه زودتر ته

هـ ش  1۳۰۴پغمان در سال  یایدر ی؛ ساختن پل مستحکم باالقبل از فوت مهیحل یب یب گرید یساختمان یکار ها از
 (۲) .شهرت دارد مهیاست که تا امروز به نام پل حل گتوتیدر ب

 ری. در زمان ام نمودیم یزندگ یدر گلستان سرا شیعبدالرحمن خان شوهر خو ریام اتیدر زمان ح مهیحل یب یب
عبدالرحمن اعمار شده بود ؛ فرستاد اما در  ریباغ بابر که توسط ام یبه حرم سرا یهللا ملکه را از گلستان سرا بیحب

 . دیگرد میمق یمجدداً در گلستان سرا مهیحل یب یزمان شاه امان هللا ب
وچک خانه ک کیرا به مکتب مستورات که قبالً در  یمکتب نسوان مستورات؛ گلستان سرا جادینهضت معارف و ا با

 ی. در سالهاکردیم یهاشم خان کوچ و زندگ یشده بود به مکتب متذکره اهدا نمود و خودش در سرا جادیدر شهرآرا ا
 دیمکتب در قلعه فتح هللا خان اعمار گرد دیجد ریتعم کهیو تا زمان دیزرغونه مسما گرد سهیمکتب به نام ل نیا نیپس

لستان گ یها واریپارک زرنگار د جادیکابل گذاشته شد و هنگام ا یبه شاروال یبه آنجا نقل مکان کرد. و گلستان سرا
 .دیپارک گرد مهیبرداشته شد و ضم یسرا

ه ب اتیبود و در زمان ح دهیهللا مشرف گرد تیدار از طرف پدر از قوم سادات بوده و به حج ب غهیج مهیحل یب یب
 .دیبخش هیریرا به امور خ شیخو ییخانه ودارا شیرضا و رغبت خو

هـ ش =  1۳۰۴جوزا سال  ۲۰صبح روز چهار شنبه  میساعت چهار و ن یماگه رحمان بوبو جان بنابر گفتهٔ  وفات
 (۳). دفن شد هیانصار رحمة هللا عل میم واقع شد و در جوار تم 1۹۲۵جون سال  1۰
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ً یا ،یستانیس - ۳ کابل  ، فرهنگ کابل باستان ، ج دوم ، یلیوک نیزالدیعز - ییهمچنان رک : فوفلزا.  1۵۹، ص  ضا
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