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 ربيع ٢٩شاه جھان پنجمين پادشاه دودمان کورگانی او�ده بابر است که بتاريخ 
از . انگير استوی پسر سوم جھ.  ھجری قمری در �ھور متولد شد١٠٠٠ا�ول 

 نام »نواب جوره باھی«ملقب بود و مادرش » سلطان خرم«وانی به طفلی تا ج
 بود و در دامان تربيه رقيه »جووھپور«شت و دختر راجه بھگوان داس راجه دا

 باغ بابر Cل الدين اکبر که در اولين مرتبۀ زن ج، دختر ميرزا ھندال،سلطان بيگم
 ھجری ١٠٣٧ الثانی  جمادی٧ھان بتاريخ شاه ج.  يافته بود، تربيتآراميده است

 رجب ٢۶ سال عمر کرد و روز دوشنبه ٧۶قمری در اکبر آباد بر تخت نشست و 
 . سال سلطنت پدرود حيات گفت٣٢ بعد از ١٠٧۶

  
چه در دوره سلطنت و زمامداری به شاه جھان چه در زمان جوانی و شھزادگی و  
ر سال ھای رأت به کابل سفرھا کرده و در دوره پادشاھی خويش چھار مرتبه دک

 بکابل آمده و ھر دفعه مدتی در ين شھر اقامت ١٠۶٢ و ١٠۵٧، ١٠۵۶، ١٠۴٩
  .نمود

  
دوره طو�نی سلطنت شاه جھان در ھند از نظر آبادی و عمران و ذوق ھنر  

معماری مترقی ترين دوره ايست که در طی آن قريحه معماری به اوج تعالی 
سليقه بود و به آبادی و عمران شاه جھان مرد با ديانت و صاحب ذوق و . رسيد

ًدلچسپی تام داشت و مخصوصا به آبادی مساجد شوق زياد داشت چنانچه مسجد 
ھای زيادی در عصر او در ھند ساخته شده که مھمترين آن جامع مسجد دھلی، 
موتی مسجد و رنگه مسجد قلعه آگره، جامع مسجد آگره، مسجد تاج، مسجد فتح 

مسجد . جمير و مسجد وزير خان در �ھور ميباشدپور سکری، شاه جھان مسجد ا
  .سنگی باغ بابر که عنوان اين مقاله قرار داده شده است ھم از آبادی ھای اوست

  
ًاصC علت اساسی آبادی مسجد سنگی در باغ بابر وصيت خود ظھير الدين محمد  

م اين بابر بود که نميخواست بر مزارش آبادئی بعمل آيد و شاه جھان بنا بر احترا
 پايان تر  جد خود صرف نظر نموده و در مرتبۀوصيت از بنای بقعه ئی بر مزار
پادشاه نامه تصنيف مC عبدالحميد �ھوری طبع . باغ به تعمير مسجدی اقدام نمود

  :کالج پرس کلکته که شرح سلطنت شاه جھان را احتوا ميکند در ين مورد مينويسد



افراختن عمارتی بر آن مرقد به موجب وصيت حضرت فردوس مکانی به "
غفران مورد که در درجه چھاردھم است نپرداخته به بنأ مختصر مسجدی از 

پس علت اساسی تعمير اين مسجد " .سنگ مرمر در مرتب، پائين آن امر نمودند
اين بود که شاه جھان بر مزار جدش عمارتی ساخته نميتوانست لذا به بنأی مسجد 

  .امر داد
  
 ھمه آبادی ھائی که شاه جھان در کابل نمود، مسجد سنگی باغ بابر ًواقعا در ميان 

. قشنگترين خاطره ئی بود که بيشتر دوام کرد و ھنوز ھم بکلی از ميان نرفته است
 مرتبه داشته، مزار بابر در مرتبه ١۵ًاصC باغ بابر بنا بر شھادت متون تاريخی 

چون در کتيبه مسجد از فتح . چھادھم و مسجد سنگی در مرتبه سيزدھم قرار دارد
بلخ و بدخشان و فرار نذر محمد خان والی آن وقت بلخ، از بلخ به شبرغان ياد 
آوری شده است، برخی کسان تصور کرده اند که اين مسجد بغرض ياد بود فتح 
مذکور آباد شده است حال آنکه اين مفکوره بی اساس است و اصل قضيه قراريکه 

 و مسئله فتح بلخ ضمنی و در جريان آبادی تعمير شرح داديم طور ديگر بوده
  .مسجد بوقوع پيوسته و در ختم تعمير در تيبه از آن ھم تذکاری بعمل آمده است

  
" در خود کتيبه مسجد از تاريخ آغاز بنای کار تعمير ذکری نشده و اتمام آن به  

.  نسبت داده شده"ھجری ١٠۶۵آخر سال نوزدھم جلوس ميمنت مانوس موافق 
غاز سال ھژدھم اساسی گذاشته اند و در سر آ: "ادشاه نامه در ين مورد ميگويدپ

در اخير سال نوزدھم بعد فتح بلخ و بدخشان در عرض دو سال به صرف سی 
ھزار روپيه در غايت مطبوعيت خوش طرحی و کمال لطافت و نظافت انجام 

  ".پذيرفت
  
 در متن کتيبه ھم آمده و کتيبه »لخ و بدخشاند فتح ببع«شبه ئی نيست که جمله  

طبيعی بعد از اتمام کار مسجد و بعد از فتح بلخ و بدخشان نوشته و نصب شده 
است و منطقی ترين صورت تحليل واقعات و ارتباط آن با کار تعمير مسجد سنگی 

 شروع شده، در حاليکه سوقيات ١٠۵۶چنين است که کار مسجد در آغاز سال 
 سپس در طی جريان کار خبر فتوحات و فرار نذر .ًبC آغاز يافته بودطرف بلخ ق

در ين وقت دوره دوم اقامت شاه جھان . محمد خان والی بلخ به کابل مواصلت کرد
 به کابل آمد ١٠۵٧در کابل خاتمه يافت و به ھند مراجعت نمود و باز بار سوم در 

دو تا اواخر رجب سال و بتاريخ سلخ ربيع ا�ول سال مذکور داخل شھر گردي
مذکور در کابل ماند و حضور او در تسريع امور عمرانی مسجد تأثير زياد وارد 

  .کرد
  
بھر حال تعمير مسجد سنگی شاه جھان دو سال وقت گرفت که عبارت از سال  

در باب مخارج تعمير مسجد ميان کتيبه .  ھجری قمری است١٠۵٧ و ١٠۵۶ھای 
ست زيرا کتيبه ميزان مخارج را چھل ھزار و پادشاه مسجد و پادشاه نامه اختCف ا

  .نامه سی ھزار نوشته اند



  
مسجد سنگی شاه جھان در باغ بابر شاه مسجدی است بسيار کوچک که طول آن  

 متر تجاوز نميکند ولی تمام مميزات عمرانی مساجد ۵ متر و عرض آن از ١٠از 
ل نظر به شکستی که وارد اين مسجد چند سال قب. عصر شاه جھان را نشان ميدھد

شده بود تخريب و به اساس سابق در حاليکه ھر سنگ آن با نمره مخصوصی ثبت 
گرديد، بعد از شست و شو و صيقل کاری به ھمان روش سابق به جاھای معينه 
نصب گرديده و کار آن پيشرفته اميد است بقيه امور مربوطه ھم به آخر برسد و 

  .بدات نفيس شھر کابل است بکلی از بين نروداين بنای تاريخی که يکی از ا
  
 Cنقل ميکنيمًدر آخر متن کتيبه مسجد را ذي :  

  
اين مسجد لطيف و معبد شريف که سجدگاه قدوسيان و جلوه گاه کروبيان و " 

بفرمان ادب در حريم محترم اين گذرگاه مCأ اعلی نظرگاه عالم با� يعنی روضه 
رستگاه حضرت فردوس مکانی ظھير الدين منور پادشاه غفران پناه رضوان 

محمد بابر شاه غازی جز آن عمارتی نتوان ساخت بفرموده اين نيازمند تمام شکر 
سراسر ستايش سراپا نھايش درگاه الھی ابومظفر شھاب الدين محمد صاحب قران 
ثانی شاه جھان پادشاه غازی بعد از فتح بلخ و بدخشان و فرار نذر محمد خان از 

شبرغان و تعاقب فريقی از کار طلبان و نبرد ارائی او در آن سرزمين با آن بلخ به 
گروه فيروزی نشان و ھزيمت او و ظفر سپاه رزمخواه در آن ميدان محض کرم 
کار ساز حقيقی نصيب اين نيازمند و دولتخواھان اين بنده شرمنده احسان يزدان 

 عرض دو سال  ھجری در١٠۶۵گشته اخر سال جلوس ميمنت مانوس موافق 
  / ١٣٣٧  جوزا١۴/  ".بچھل ھزار روپيه انجام يافت

 


