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 11/۰۸/2۰1۸            استاد شاه محمود محمود
 

 باغ مهتاب ایمهتاب باغ 
 

 یای؛ که در کنار دریباغ دوره گورگان ازدهیباغ از جمله  نیخرآ ایباغ مهتاب آگره  یکینام دوباغ وجود دارد  نیا با
  باغ مهتاب کابل است یگریدارد و د تیدر مقابل تاج محل و قلعه آگره موقع ایباغ تاج محل و  انی] جمنا [ در پا منای
 

 
 

 در زمان بابر ساخته شده است  احتمالً  یدر زمان شاه جهان و دوم یاست اول ادیدو باغ ز نیعمران ا یزمان فاصله
 نیکه به احداث باغ داشت چند یخاص عالقه لیرا به تصرف خود د آورد و به دل نآکه وارد کابل شده و  یهنگام بابر

اخت و ساز آن بابر دست داشته کابل که در بابرنامه نامبرده شده است و در س یته شد. باغ هاساخ یباغ به دستور و
 :ند ازا ؛ عبارتاست

 

ن در ، باغ کالفهیباغ خلوت، باغ خل ،یدرتقیباغ چنار، باغ ح خچ،یدر استر ی، باغ بهشت، باغ پادشاهبنفشه باغ
 .باشدینچقه م ورویباغ  ،یاستالف، باغ مال بابا ، باغ نوروز

 

خوش و مجلس بزم و شراب  باغ ها خاطرات نیاز ا کی هر در بابر .است امدهیبه عمل ن یباغ مهتاب ذکر از اما
 (1داشته است و در صفحات متعدد بابر نامه از آنها به خصوص در هنگام طرب نامبرده شده است .) ینوش

 

، هموجود بود که در عهد بابر کشور یباغها ریکابل وسا یکه راجع به باغها یدر شرح یلهور دیعبدالحم کهیحال در
 : دیگویم
 

نزهت گاه را به انوار عدالت آن پادشاه رضوان بارگاه فروغ تازه بود، که  نیکه ا یکابل هنگام نیئبهشت آ نیزم سر
ه و سه باغ آهو خان باغ مهتاب و باغ صورت خانه و چهار باغ جلو خانه ] خلوتخانه [ واورته باغ و باغ شهرآرا و

 (2را بابر احداث نمود ) باغچه اطرافش
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 ینها مآ نیدر ب دیعمرانات جد ییو به احداث بنا میکابل اول ترم یدرهربار باغ ها دیآ یشاه جهان به کـابل م کهینیح
که  بسازند دیو عمارات جد ایو اح میپردازد. درسال دوازدهم جلوس خود امرداد تا اورته باغ ومهتاب باغ دوباره ترم

و تمام  دیجلوس که شاه جهان باردوم به کابل آمد به اتمام رس زدهمعمارت تا سال ن نیباشد. ا یدرخور آرامش شاه
 بود. هیلک روپ میدون نهیاب نیمصارف ا

 

 ی؛ براقرار داشت گریو باغ مهتاب که متصل همد( ۳که اورته باغ ) سدینوینامه م در پادشاه یلهور دیعبدالحم
 ] باغ مهتاب [ دولتخانه خاص قرار داد . را نیو ا یمعل و آنرا محل دیدولتخانه برگز

 

خ و بل شیسال نوزدهم که دارالملک کابل مرتبه دوم بقصد کشا منتیطرح افگندند چنانچه در سال م هیعال عمارات
در سال دوازدهم حکم شده بود  که یعمارات عی[ ظفر طراز گشت منازل مذکوره با جم هی] اول هیبدخشان مرکز الو
صرف  هیپنج لک روپ افتهیض موصول فروغ تازه یبه نطول ف انیبود و دولت خانه کرامت آش دهیبحسن اختتام رس

 عمارات شده است . عیجم
 

برعمرات شهرآرا  هیبر دولخانه مقدس ] اورته باغ و باغ مهتاب [ و دولک پنجاه هزار روپ هیپنجاه هزار روپ دولک
 ( ۴مصرف شده بود.)  یباغات و روضه مقدسه جنت فردوس مکان گرین آرا و چارباغ و دو جها

 

 ً ته اور] ی؛ از مسجد و دولت خانه معلبر عمارات کابل هیدوازده لک روپ… پادشاه نامه شاه جهان ادداشتیبنابر  ضمنا
 (۵[ … )  ییو کوه اسما ردروازهیکوه ش واریبالحصار[ و قلعه دور شهر ] برج و باره و د[ و قلعه ارگ ]باغ
 اتیو مال دینموده بود . پادشاه نامه عوا کابل منظور داتیکابل از وجه عا داتیهمه مصارف را از عا نیجهان ا شاه

 (۶. )صوبه کابل شانزده کرور دام بود داتی: عابرشمرده است نیکابل را چن
 

 ها : یباغ در دوره دران مهتاب
 

را داشت که بعد از آن  یباش یمنصب توپچ ییبه نام عبدالرحمن بارکزا یشخص یعهد سلطنت احمد شاه دران در
 .دیرس یمنصب نظام نیشاعر مشهور [ به ا یدران شهیخان ] پدر عا یعل عقوبیپسرش 

 

داث اح یمتعدد یغ هاافغانستان از قندهار به کابل انتقال داده شد با تختیبعد از انکه پا یدران مورشاهیزمان ت در
 صورت گرفت.  زین میقد یباغ ها یو نگهدار یو توجه به آباد دیگرد
 وانیباغ شهرآرا و جهان آرا و باغ د ف،یمردان خان، باغ علم گنج، چهارباغ، باغ لط یباغ عل ،یقاص باغ :چون

داده شد از جمله خاندان  یاراض ریبه قسم جاگ یبرخ یشد و برا میجداگانه تقس ی. همچنان شهر به گذر هاوو یگیب
شدند که به شکل  یزراعت نیقلبه زم ۹مالک  رقندها –در جوار راه کابل  یفوق الذکر در چهارده یباش یتوپچ
که  یباش یخانواده توپچ دادیم ( جا 1۸۴2سلطنت شاه شجاع )  انیصاحب شده بودند و تا پا دیزرخر ایو  ریجاگ

 شان بود. اریختشامل باغ مهتاب و قلعه آن؛ در ا
محمد خان پسر دوست محمد خان تصاحب  یها را ول یباش یتوپچ ی؛ امالک مورثزمان سلطنت دوست محمد خان در

هللا و برادرش سردار  بیعبدالرحمن خان ؛ سردار حب ریدر آن جا اعمار کرد. در زمان ام دیقلعه جد نمود و احتمالً 
 نیهللا خان سراج المله والد بیحب ریسلطنت ام مانن در زآشد. بنابرها  یباش ینصرهللا خان متصرف امالک توپچ

به نام مهتاب قلعه و در ساحه  یو عصر دیجد ری؛ تعممحمد خان یم در محل قلعه ول 1۹۰۴هـ ق =  1۳21در سال 
 ریما مهتاب باغ نام گرفت.] احتمالً  ییفوفلزا یلیوک نیزالدیعز انیآن باغ احداث نمود که بنابر ب یامالک زراعت

ً یباغ را دوباره اح یمیخان همان نام قد هللا بیحب  نموده باشد [ ا
منزل از طرف کابل و منزل  نیمهمان بود چون اول ییرایپذ یقلعه و باغ شکل منزل باغ را داشت و قصر برا نیا

م قصر و باغ مذکور که  1۹1۹هـ ش =  12۹۸ل سا مهیاز طرف قندهار بود. در زمان شاه امان هللا خان از ن ریاخ
 یگاه عسکر می. و آن را تعلاختدولت س تی، مصادره نمود و آنرا ملکسردار نصرهللا خان بود شیدر تصرف کاکا

و به  ،یجنرال محمود سام یتحت سرپرست د؛یرسینمونه که تعداد آن به سه صد نفر م و قطعهٔ  هیو مکتب فنون حرب
و  لیخ میخان ابراه ومیاستخدام شده بودند و عبدالق هیکه از ترک گیب ایو ض گیو شوکت ب گیب یحسن حسن یمعلم

 ریم اقامتگاه افراد ام 1۹2۹هـ ش =  1۳۰۸. اما در سال  دیگردیم سی؛ اداره و تدر ییمحمد زا خان راحمدیکپتان ش
 .دیگرد یهللا کلکان بیحب
 1۳1۵و در سال  یعسکر ادهیو سپس فرقه پ یگاه رساله شاه میلتع م مجدداً  1۹۳۰هـ ش =  1۳۰۹زمان نادرشاه  در

. دیگرد لیو تلگراف خانه طرح و تکم ځیشوون یم در سمت شرق امالک مذکور عمارت حرب 1۹۳۶هـ ش = 
 نیهللا خان سراج المله والد بیحب ریگاو خانه وجود داشت که ام هی؛ قر یباش یهمچنان در سمت جنوب امالک توپچ

 ( ۷. ) شودیم ادینمود که تا امروز به همان نام  یلخانه نامگذارآنرا به گ
 پایان
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