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 [جلد سوم ]

 بسم الّله الّرحمن الّرحيم 

 يا رب به ثناى خود سخن سازم كن 
 

 در گلشن حمد نغمه پردازم كن 

 با نعت حبيب خويش همرازم كن 
 

 در ملك سخنورى سرافرازم كن 

   
بر ضمير خورشيد اقتباس هوشمندان سخن شناس در نقاب شبهه و التباس مخفى نخواهد بود كه 

اين صحايف موفوره اللطايف مجلد سيم است از كتاب افادت اثر حبيب السير مشتمل بر تبيين 
وقايع ايام سلطنت خانان تركستان و پادشاهانى كه لواء سلطنت برافراشته اند پس از انقضاء زمان 

عباسيان و ايضا محتويست بر ذكر طلوع آفتاب اقبال شاهى از مطلع تائيدات نامتناهى الهى و اين 
 مجلد نيز بطريقه مجلدات سابقه مبنى است بر چهار جزو:

 جزو اول در ذكر خانان تركستان و بيان حكومت چنگيز خان و اوالد او در بالد ايران و توران 

عنوان نامه نامدارى مبنى بر سير ملوك جهانگشاى و طغراى صحيفه كامكارى مبنى از خبر حكام 
گيتى آراى سپاس و ستايش مالك الملكى است كه بمقتضاء حكمت شامله اش نظام مهام عالم و 
انتظام امور بنى آدم بوجود فايض الجود سالطين عدالت آئين منوط و مربوط گرديد كالم صدق 
انجام (لو ال السلطان الكل الناس بعضهم بعضا) مؤكد اين معنى است و بر حسب مشيت كامله اش 

رايت هدايت آيت مبارزان جهاد و فارسان معركه اجتهاد بدرجه رفعت و استعالء رسيد و آيت 
  درجه مؤيد اين دعوى است مقيمان مقام  (فَضَّلَ اللَّه الْمجاهدينَ علَى الْقاعدينَ)وافى عنايت 

 ورد زبان دارند  و نَحنُ لَه عابِدونَ  در بارگاه جاللش كلمه همايون (جعلْناكُم خَالئف في الْأَرضِ)
 صفت تكميل مييابد و همگنان مكان و  (تُؤْتي الْملْك منْ تَشاء)الجرم منشور اقتدارشان بتوقيع وقيع 

 بر لوح دل مينگارند  (و ما النَّصرُ إِلَّا منْ عنْد اللَّه) بر درگاه ال يزالش نفس مكَّنَّاهم في الْأَرضِ)(
  رباعى  بر وجنات اموالشان ميتابد (إِنْ ينْصرْكُم اللَّه فَال غالب لَكُم)بنابرآن انوار عنايت آثار

 اى خاص بتو منصب شاهنشاهى 
 

 موجود بحكم تو زمه تا ماهى 



 چون هست ترا از همه كس آگاهى 
 

 شاهى تو كرم كنى بهركس خواهى 

   
و فهرست اوراق سخن رانى مخبر از آثار مالكان ممالك جاه و جالل و ديباچه مجموعه نكته دانى 

 مشتمل بر اخبار سالكان 
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مسالك دولت و اقبال صالت صلوات عالى مقداريست كه نظام تواريخ نبوتش از فحواى (كنت 
 (و ما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً بنياد آدم بين الماء و الطين) پيداست و نفاذ مناشير رسالتش از مقتضاى 

 هويدا از خوان دعوت كريمش بر وفق كلمه (بعثت الى االسود و االحمر) جميع جن و للْعالَمينَ)
  (إِنَّ اللَّه يغْفرُ الذُّنُوب جميعاً)انس و معشر بشر محفوظ و از متابعت ملت قويمش بر طبق كريمه 

  رباعى تمامى اصحاب معصيت بعين عنايت ملحوظ
 اى بر سر خلق سايه گستر كرمت 

 
 كونين نواله خوار خوان نعمت 

 انسان و ملك داخل خيل و حشمت 
 

 ملك دو جهان طفيل خاك قدمت 

(اللهم صل على سيد الكونين محمد المصطفى و امام الثقلين على المرتضى و على السبطين    
المكرمين الحسن المجتبى و الحسين الشهيد بكربال و صل على ساير االئمه البرره االتقيا و سلم 

عليهم تسليما كثيرا طيبا مباركا) ناظم جواهر اين اخبار و راقم نوادر اين آثار بنده خاكسار و ذره 
بيمقدار غياث الدين بن همام الدين المشتهر بخواند امير (رب يسر عليه كل عسير) بعرض فضالء 

نحرير و بلغاء صافى ضمير ميرساند كه فروغ اشعه هدايت و پرتو آفتاب عنايت از سراج زاهر 
 و كَتَبنا لَه في الْأَلْواحِ منْ كُلِّ شَي ء قرآنى و نيز باهر فرقانى (حيث اوحى سبحانه ما اعظم شانه 

 بد انسان برپيشگاه خواطر موعظَةً و تَفْصيلًا لكُلِّ شَي ء فَخُذْها بِقُوةٍ و أْمرْ قَومك يأْخُذُوا بِأَحسنها)
يقظه و انتباه ميتابد كه از مطالعه احوال و اوضاع تربيت يافتگان مهد امكان و گذشتگان بنى نوع 

انسان بلوازم خير و شر و لواحق نفع و ضر وقوف و اطالع كامل حاصل ميكرد و سزاوار اطوار 
مقبل بختيار چنانست كه چون بحسن سيرت و يمن سريرت هوشمندى ماليك شعار اهتدا يابد 
اقتدا بدو نموده قصر آمال و آمانى را از چراغ مبرات و احسان نورانى دارد و هرگاه بر وخامت 

مآل و كيفيت خسارت بيدادگر ستمكار مطلع شود از شيوه ناستوده ظلم و اعتساف اجتناب فرموده 
  نظم بجاده پسنديده عدل و انصاف ميل نمايد



 مشو ناپسنديده را پيش باز
 

 كه در پرده كج نيابند ساز

 پسنديدگى كن كه باشى عزيز
 

 پسنديدگانت پسندند نيز

و لّله الحمد و المنه كه انوار فيض آثار اين معانى مشكوة باطن خجسته ميامن دولتمندى را كه    
باعث بر ترتيب اين اجزاء توجه خاطر خورشيد مآثر اوست باكمل وجهى روشن چنانكه انعطاف 

اعنه مرام بصوب سنن سنيه ابرار انام مستلزم حصول سعادات دينى و دنيوى و مستوجب وصول 
بمرادات صورى و معنوى شناخته از شمايم مكارم اخالق مشام جان ساكنان آفاق را معطر 

گردانيده و از نسايم محاسن آداب رياض آمال قاطنان اكناف امصار را بكمال خضرت و نضارت 
رسانيده از كحل الجواهر احسان بى پايانش چشم آرزو بر بستر استراحت بفراغت خفته و از 

  نظم رشحات سحاب سخاوت بيغايتش در گلزار اميد ياسمن مراد شكفته 
 مدار مملكت آصف مكانى 

 
 كه معمور است از عدلش جهانى 

 جهان از نكهت خلقش معطر
 

 خجل از طبع پاكش آب كوثر

آرايش رخسار عروس ملك و ملت باقتضاى رأى صوابنمايش ميسر و آسايش قلوب طوايف    
سپاهى و رعيت باصابت تدبير عالم آرايش مقرر غبار اقدام خدامش منور حدقه مرادات و قطرات 

  رباعى اقالم فيض انجامش مثمر حديقه سعادات 
 اى ذات تو بر سپهر دولت خورشيد

 
 محتاج بتدبير تو ملك جمشيد

 روشن ز غبار كوى تو ديده بخت 
 

 پر نور زراى روشنت چشم اميد
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طبع كامل كياستش بوفور فضيلت موصوف و ضمير وافر فراستش بصفت نصفت معروف آفتاب 
  نظم اقبالش چون اقبال آفتاب بى زوال و كرايم اخالقش مانند اخالق كرام در مرتبه كمال 

 سپهر فضل و مهر اوج افضال 
 

 نهال مثمر گلزار اقبال 

 بعدل و بذل در عالم علم اوست 
 

 پناه اهل شمشير و قلم اوست 

 بود ذاتش در اقليم چهارم 
 

 چه در چرخ چهارم شاه انجم 

   



غمام انعامش چون انعام غمام شامل احوال خاص و عام و سحاب مواهبش بسان مواهب سحاب 
  نظم نضارت بخش بساتين مراد و مرام 

 نسيم لطف او هرگه وزيده 
 

 بجسم مرده جان نو دميده 

 شرار قهر او چون برفروزد
 

 لباس عمر اعدا را بسوزد

يعنى حضرت عالى منزلت ممالك مدار متعالى منقبت معالى و ثار ناظم مناظم العدالة و الرافة صاعد    
مصاعد المرحمة و النصفة مطلع انوار جاه و جالل مخزن اسرار فضل و كمال آفتاب رحمت قمر 

سير بر كيوان منزلت مشترى ضمير ناهيد بهجت سپهر احتشام عطارد حشمت بهرام انتقام مالذ 
  بيت هنرمندان آگاه پناه اصحاب يقظه و انتباه 

 كريم دولت و دين آصف سليمان جاه 
 

 جهان لطف و سپهر كرم حبيب الّله 

مد الّله تعالى ظالل افضاله و ثبت قوايم سرير اقباله و چون ضمير آفتاب اشراق اين مالذ اكابر آفاق    
با تمام ارقام اين كتاب افادت ارتسام ميل تمام و رغبت ال كالم اظهار فرمود خامه بالغت انجام 

  نظم بعد از اختتام مجلد ثانى بيشائبه توقف و تاخير در تحرير مجلد ثالث شروع نمود
 از فضل فيض ايزد اقسام اين مؤلف 

 
 روزى كه شد مثنى گفتم شود مثلث 

زانرو كه هست مشهور اين حرف نزد 
  جمهور

 الشى ال تثنى اال و قد تثلث 

رجاء واثق و وثوق صادق كه بر طبق اين حديث مشهور بلكه بمحض توفيق و تائيد مهيمن غفور    
اين مجلد نيز عنقريب زيب اتمام گيرد و زالت خامه بدايع نگار باقالم اشفاق مستعدان مجلس 

عالى ال زال مرجعا لالعالى صفت اصالح پذيرد (و المسئول من الّله الكريم المتعال حسن القبول 
 من اصحاب الفضل و الكمال).

 گفتار در بيان شمه از حال آباء سالطين ترك و اجداد خواقين سترك 

نخل بندان حدايق اخبار و نغمه سنجان بساتين اسمار گلدسته اينحكايت را باين روايت زيب و 
زينت داده اند كه نسب سامى تمامى خانان بالد مشرق و تركستان بيافث بن نوح عليه السالم اتصال 
مييابد در جامع التواريخ رشيدى مسطور است كه يافث را ابولجه خان ميگفته اند و يافث بقول اكثر 

مورخان پيغمبر مرسل بوده در آن اوان كه كشتى نوح عليه السالم بر جودى سالمت قرار گرفت 



بموجب وحى سماوى يا باقتضاى راى خود ديار مشرق و شمال را نامزد يافث عليه السالم كرد و 
يافث از سوق الثمانين عازم آن سرزمين شده و از پدر بزرگوار التماس نمود كه او را دعائى آموزد 
كه هرگاه خواهد باران بارد و نوح عليه السالم اسم اعظم بيافث آموخته ايضا آن اسم را بر سنگى 

نقش فرموده بدو ارزانى داشت و يافث با اهل و عيال بجانب مشرق شتافته بطريقه صحرانشينان 
 ساكن گشت و رسوم نيكو پديد آورد و هرگاه باران ميخواست بوسيله آن 
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سنك سحاب عنايت الهى در فيضان ميآمد و اعراب آن سنك را حجر المطر و عجميان سنك يده 
و تركان جده تاش گويند و حاال نيز سنك يده در ميان مغوالن و اوزبكان بسيار پيدا ميشود و 
بسبب آن باران ميبارد القصه چون اوالد و احفاد يافث غلبه شدند از سراى ناپايدار بدار القرار 
انتقال نمود و بروايتى كه اشرف الفضالء المتأخرين موالنا شرف الدين على اليزدى در مقدمه 

ظفرنامه مرقوم خامه مشگين شمامه فرموده اند از وى هشت پسر يادگار ماند بدين ترتيب ترك 
خزر صقالب روس منسك چين كمارى كه او را كيمال نيز گويند يارج و بقولى كه مؤلف جامع 
اعظم بقلم مانى رقم نقل نموده يافث را يازده پسر بوده و سه پسر ديگر او خلخ و سدسان و غز نام 

داشته اند و چون يافث وفات يافت پسر بزرگترش ترك كه او را تركان يافث اغالن گويند 
قايم مقام پدر شد و ترك بغايت عاقل و مردانه و مؤدب و فرزانه بود و در منزلى كه آنرا سيلوك يا 

سنكالى ميگفتند و چشمه هاى آب سرد و گرم داشت علم اقامت برافراشت و نخست از چوب و 
گياه خانها ساخت و آخر االمر باختراع خرگاه پرداخت و از پوست حيوانات قبا و طاقيه ترتيب 

كرد و در ميان رعيت لوازم معدلت بجاى آورد و يافث اغالن اول ملوك ترك است همچنانكه 
كيومرث نخستين سالطين فرس است و او را پنج پسر بود المجنه توتك چكل بر سخار امالق و 

توتك كه بعضى از متأخرين از وى بفودك تعبير كرده اند روزى در شكارگاه طعام ميخورد ناگاه 
لقمه از دستش بيافتاد چون زمين شوره زار بود نمكين شد و توتك آن لقمه را بدهان برده او را 
بغايت خوش آمد بنابر آن رسم نمك در طعام پديد آورد اما خزر بن يافث بعد از فوت پدر در 

كنار آب اتل منزل گزيد و رسم روباه گرفتن و از پوست آن لباس دوختن او اختراع نمود و اوالد 
او تتبع زنبور نحل كرده در مغارهاى كوه عسل يافتند و از آن حلوا پختند اما صقالب چون بعذاب 
كثرت اوالد و احفاد گرفتار شد بجانب ديار روس كه در جوار خزر بود رفته التماس موضعى كرد 



كه جهة خود تعمير نمايد و روس دست رد بر سينه ملتمس برادر نهاده صقالب از كمارى نيز 
يورت طلبيد و موافق مدعاى خود جواب نشنيد بنابراين ميان ايشان محاربه واقعشده صقالبيه منهزم 
گشتند و در آنطرف اقليم هفتم افتاده بجهة شدت برودت هوا در زيرزمين خانها ساختند و ساكن 

شدند و در روضة الصفا مسطور است كه نوبتى صقالب را پسرى در وجود آمد و مقارن وضع 
حمل مادر پسر بعالم ديگر رفته صقالب آن فرزند را بشير بعضى از سگان شكارى پرورش داد و 

او چون بزرگ شد مانند كالب در مردم ميجست اما روس بغايت بى آزرم بود و رسم يرغو 
پرسيدن او اختراع نمود اما منسك كه او را منشج نيز گويند بصفت مكر و تزوير اتصاف داشت و 
در كنار ديار بلغار علم اقامت مى افراشت و بروايتى كه در مقدمه ظفرنامه مسطور است منسك را 
پسرى بود غزنام و تمامى حشم قوم غز كه بدترين اقوام مغولند از نسل آن پسر پيدا شدند و بقول 

مؤلف جامع اعظم چنانكه سابقا مذكور گشت غز پسر بيواسطه يافث بود و باتفاق مورخان ميان 
غزو ترك بن يافث اغالن بسبب سنك يده محاربه روى نمود زيرا كه آن سنك پس از فوت 

يافث بدست غزا افتاد و چون ترك آن را طلب كرد غز حجرى مشابه جده تاش پيدا كرده و آنرا 
منقور ساخته بوى داد و بعد از چندگاه كه ترك بباران محتاج شد هرآن سنك را وسيله گردانيد 

 يكقطره 
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باران نباريد الجرم بر مكر غز مطلع گشته لشگر بسرش كشيد و بين الجانبين حربى صعب اتفاق 
افتاده ولد بزرگتر غز بيغو نام در آن جنك بقتل رسيد و هنوز نزاع و خصومت ميان اوالد ايشان 

باقيست اما چين ابن يافث در موضعى كه حاال بلده چين در آن سرزمين است ساكن گشت و او 
بدقت طبع وحدت ذهن موصوف بود و صورتگرى و نقاشى و بافتن جامه ملون اختراع نمود و 
ابريشم از كرم پيله حاصل فرمود و اكثر صناعات كه تاكنون در ميان مردم چين متعارفست از 

مخترعات اوست و چين را ايزد تعالى فرزندى كرامت كرد ماچين نام و ماچين در زمان حيوة پدر 
خود شهرى ساخته باسم خود موسوم گردانيد و رسم پر زدن را بر سر دستار و خود ماچين پديد 

آورد و مشك از نافه آهو حاصل كرد اما كمارى بعيش و شكار ميل داشت و در جائيكه حاال شهر 
بلغار است علم اقامت برافراشت و او را دو پسر بود بلغار و برطاس پوستين سمور و سنجاب 

برطاس بدست آورد و چون ترك بن يافث دويست و چهل سال عمر يافت عنان عزيمت بصوب 



عالم عقبى تافت و پسرش المجنه خان قايم مقام گشت اما المجنه خان پادشاهى معدلت آثار 
خجسته اطوار بود و بر قواعد و رسوم پدر چيزى چند درافزود و بعد از آنكه بكبر سن رسيد امر 

سلطنت را بپسر خود ديب باقوى تفويض نموده عزلت گزيد ديب باقوى معنى ديب تخت و جاه و 
منصب است و باقوى بزرك را گويند و ديب باقوى ملكى بزرگوار فلك اقتدار بود و در وقت 

عزيمت عالم آخرت پسر خود كيوك را بسلطنت تعيين كرد كيوك خان بعد از فوت پدر مدتى 
بر سرير خانى نشست و در آخر عمر پسر خود النجه را وليعهد كرده رخت سفر عقبى بربست النجه 

خان پادشاهى عدالت شعار وافر احسان بود و در ايام دولت او اتراك بكثرت نعمت مغرور گشته 
از طريق مستقيم انحراف جستند و در كفر و ضاللت افتادند و النجه خان را در زمان جهانبانى دو 

پسر بيك شكم متولد گشت يكى را تاتار نام كرد و ديگرى را مغول و چون اين پسران بسن رشد 
و تميز رسيدند النجه مملكت را بر ايشان تقسيم فرمود تاتار و مغول پس از فوت پدر هريك در 

واليت خود بدارائى رعيت و سپاه مشغول شدند و و از طبقه تاتار هشت نفر بر سرير سرورى 
نشستند برينموجب تاتار خان ابن النجه خان بوقا خان بن تاتار ملنجه خان بن بوقا السلى خان بن 

ملنجه اتسز خان بن السلى اردو خان بن اتسز بايدو خان بن اردو خان و اردو پادشاهى عاليشان بود 
و در ايام دولت او بسر مغوالن لشكر كشيده بدانسبب ميان قوم تاتار و مغول منازعت روى نمود 

سونج خان بن اردو خان كه آخرين ملوك تاتار است و در زمان سلطنت او نايره عداوت بين 
الجانبين بمرتبه افروخته گشت كه ديگر بآب اصالح انطفا نپذيرفت اما طبقه مغول نه نفر بودند و 
مغوالن تقوز را از اين عدد گرفته اند و لفظ مغول در اصل مونك اول بوده يعنى فرومانده و ساده 
دل و نخستين اين طبقه مغول خان بود و او را ايزد تعالى چهار پسر كرامت فرمود قراخان و آذر 

خان و كز خان و اوز خان و چون مغول خان از جهان گذران رحلت كرد پسر بزرگترش قرا خان 
روى بتمشيت مهمات سلطنت آورد ذكر قرا خان چون قرا خان در مملكت تركستان جهانبان شد 

در قراقرم بحدود دو كوه كه آنرا ارتاق و كرتاق خوانند جهت يورت ييالق و قشالق تعيين نمود و 
در ايام دولت او مغوالن در كفر و شرك بمرتبه غلو ميكردند كه اگر پسرى از آن طريقه مذمومه 

 اجتناب فرمودى البته بتيغ نامهربانى پدر
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كشته شدى و قرا خان را در زمان ايالت پسرى در وجود آمد بغايت خوب صورت و آن طفل سه 
شبانه روز پستان مادر در دهان نگرفت و هرشب مادرش در خواب ميديد كه طفل باو ميگفت اى 

مادر تا تو بوحدانيت ايزدى نگروى من شير تو را نخواهم خورد و آن خاتون چون از خوف شوهر 
بظاهر ايمان نميتوانست آورد در نهان مسلمان شد آنگاه كودك پستانش بمكيد و در آن زمان 

رسم مغوالن چنان بود كه تا يكسال از عمر فرزندان نميگذشت او را نام نمى نهادند و پس از آنكه 
آن پسر يكساله گشت قراخان جشنى ترتيب كرده باحضار اشراف و اعيان فرمان داد و بر سبيل 

مشورت بر زبان آورد كه اين فرزند ما بيكسالگى رسيد او را چه نام نهيم ولد اعز بزبان صريح و 
  بيت لغت فصيح گفت كه نامم اغوز است 

 يكى ساله طفل آمد اندر سخن 
 

 كه بايد نهادن اغوز نام من 

و حاضران از اين معنى متعجب شده نام او را بهمان قرار دادند و بعد از آن كه اغوز بسن بلوغ ترقى    
نمود قرا خان دختر برادر خود كز خان را باو در سلك ازدواج كشيد و ميان اغوز خان و آن دختر 
بواسطه مخالفت در مذهب موافقت دست نداد و قرا خان دختر برادر ديگر آذر خان را با پسر عقد 

فرمود و اغوز بدين منكوحه نيز بهمان واسطه التفات نكرد و در آن ايام اغوز نوبتى از شكار 
بازگشته گذرش بر در خانه اوز خان كه عم سيمش بود افتاد و دخترش را در ميان كنيزكان كه 

جامه ميشستند ديده او را نزديك خود طلبيده گفت اگر تو بخدا ايمان آورى تو را بعقد خود 
  نظم درآورم و از جان دوستر دارم 

 چو بشنيد زن گفته فرخش 
 

 چنين داد در زير لب پاسخش 

 كه فرمان برم چون شوم آن تو
 

 نه پيچم سر از حكم و فرمان تو

و اغوز از پدر اجازت حاصل كرده آن مخدره را خطبه نمود و ميان ايشان الفتى عظيم وقوع يافته    
خواتين ديگر رشك بردند و در روزى كه اغوز خان بشكار رفته بود كيفيت خداپرستى او و دختر 

اوز خان را بعرض قرا خان رسانيدند قرا خان از استماع اين حديث برآشفت و با فوجى از سپاه 
بقصد پسر متوجه صيدگاه گشت و زن مؤمنه مسرعى نزد شوهر فرستاده او را از توجه پدر آگاه 
ساخت اغوز مستعد كارزار شده چون قراخان بشكارگاه رسيد بعد از وقوع محاربه در دام اجل 

افتاد و مردم او چنگ از جنك بازداشته اغوز تاج شاهى بر سر نهاده ذكر اغوز خان باتفاق مورخان 
اغوز خان پادشاهى عاليشأن كامياب و خاقانى نافذ فرمان بلند جناب بود جمال حالش بانوار ايمان 



و اسالم منور و بسطت مملكتش از هرچه تصور توان كرد بيشتر ذات شريفش در ميان قبايل ترك 
  نظم مانند جمشيد در ملك عجم و راى صوابنمايش پيوسته مقصور بر رعايت خيل و حشم 

 جهان كرم بود و بحر سخا
 

 نكوكار و دين دار و فرخ لقا

 ز ابر كفش تازه بستان جود
 

 زرايش منور سپهر وجود

و اغوز خان را در مدت سلطنت با اعمام و اقربا و ديگر مخالفان محاربات فراوان دست داد و در    
جميع معارك بظفر و نصرت اختصاص يافته ابواب لطف و احسان بر روى طبقات انسان برگشاد 

تمامت واليت مغولستان و تركستان را تا سمرقند و بخارا را مفتوح ساخت و بروايتى از آب آمويه 
عبور كرده و در بالد ايران نيز رايت استيال برافراخت اكثر القاب كه بر اقوام مغول تا غايت اطالق 
مى يابد اغوز خان اختراع كرد و او مدت هفتاد و سه سال بدولت و اقبال گذرانيده لوازم جهانبانى 

 بجاى آورد اوالد ذكور اغوز خان شش نفر بودند و از آن جمله دو
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 نفر پادشاهى نمودند.

گفتار در بيان ايراد كيفيت القابى كه اغوز خان مغوالن را بدان سرافراز گردانيد و وصيتى كه در 
 شان اوالد امجاد خود بتقديم رسانيد

در آن اوان كه اغوز خان با اعمام خود در مقام خالف و نزاع بود بعضى از اقربايش از مخالفان 
دورى جسته بوى پيوستند و اغوز آنجماعت را ايغوز لقب داد زيرا كه معنى اين لفظ چنانكه در 
مقدمه ظفرنامه مسطور است بهم پيوستن است و با يكديگر عهد بستن و در يكى از معارك كه 

اغوز خان بر اصحاب طغيان ظفر يافته غنيمت بسيار گرفت طايفه از لشگريان جهة نقل غنايم 
بمقتضاى راى صايب خود گردون ساختند و اغوز ايشان را ملقب به قانغلى گردانيد زيرا كه تركان 

گردونرا قانغلى گويند در روضة الصفا مسطور است كه در وقتيكه اغوز خان را با آيت براق كه 
داخل سالطين تركستان بود محاربت اتفاق افتاد و خان شكست يافته روى بصوب فرار نهاده در 

ميان دو رودخانه فرود آمد و ضعيفه حامله كه شوهرش در آن جنك كشته شده بود در ميان 
درختى مجوف وضع حمل نموده پسرى آورد و اغوز خان از اينحال خبر يافته بر آنعورت برحم 



كرد و آن پسر را بفرزندى قبول كرده قبچاق نام نهادند و لفظ قبچاق از قبوق سمت اشتقاق 
  شعرپذيرفته و قبوق درخت ميان تهى را گويند

 كنون قوم قبچاق را سر بسر
 

 شمارند از نسل آن يك پسر

   
و اغوز خان بعد ازين واقعه بهفده سال برايت براق غالب گرديد و لوازم انتقام بتقديم رسانيد و در 

آنزمان كه اغوز خان از ايران بتوران مراجعت فرمود و هوا در كمال برودت بود و پيوسته برف 
ميباريد بنابرآن بعضى از سپاهيان در عقب اردو مانده با موكب خانى همعنانى نتوانستند كرد و 
چون اغوز خان بر حال آنجماعت اطالع يافت ايشان را قارلق لقب نهاد يعنى خداوند برف در 

مقدمه ظفرنامه مذكور است كه نوبتى اغوز خان جهة تسخير بعضى از ممالك آغاز طى مسالك 
فرموده حكم نمود كه از لشكريان هيچكس تخلف نورزد در اثناى راه از منكوحه سپاهى فرزندى 

متولد گشت و آن ضعيفه را بسبب فقدان قوت قوت رفتار فوت شد الجرم مرد سپاهى توقف 
كرده ناگاه شغالى ديد كه تذروى بگرفت و آنشخص چوب بجانب شغال انداخته تذرو را ازو 

  شعربازستد و كباب ساخته بزن خود داد تا سير خورده شير پديد آورد

 بدين كار يكچند مرد آرميد
 

 اغوز چون سخنهاى ايشان شنيد

 برنجيد و گفتا كسى را كه زن 
 

 بزايد چرا بازماند زمن 

 مر او را خلج خواند شاه زمان 
 

 كه معنيش اينست كاى زن بمان 

   
اما در تاريخى كه يكى از افاضل زمان پادشاه عالى مكان شاه رخ سلطان بنام نامى ميرزا الغ بيك 
گوركان نوشته است بنظر اين ذره احقر درآمده كه خلج در اصل قلج بوده زيرا كه چون اغوز 

خان بر كيفيت واقعه مذكوره مطلع شد گفت قال آج يعنى بمان گرسنه و لفظ قال آج بنابر كثرت 
 استعمال مغوالن بخلج تبديل 
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يافت و بر هرتقدير نسب تمام قوم قلج بآن شخص اتصال مييابد در روضة الصفا مسطور است كه 
بعد از تولد و تناسل اوالد و احفاد اغوز خان به بيست و چهار شعبه منشعب گشتند بعضى از ايشان 



كه در واليت ماوراء النهر و خراسان متوطن شدند بنابر اقتضاء آب و هوا بلكه بسبب مشيت ايزد 
سبحانه اشكال اطفال ايشان از صرافت تركيب تزكيت بيرون آمد و مردم آنطائفه را تركمان گفتند 
يعنى ترك مانند و از سيد جالل الدين عرب كه در سلك علماء فن اخبار منتظم بود و در آن علم 

كتابى بنام ميرزا اسكندر بن ميرزا عمر شيخ بن امير تيمور كوركان تأليف نموده منقولست كه 
تركمان قومى عليحده اند و بتركان نسبت قرابتى ندارند و سياق كالم مقدمه ظفر نامه داللت بر آن 
ميكند كه تركمان طايفه را گويند كه از نسل منسك بن يافث پديد آمده اند زيرا كه در آخر قصه 
محاربه ترك بن يافث و غز بن منسك مسطور است كه از آن روز بازكه بيغوبن غز در آن جنك 

بقتل رسيد كينه ميان تركمانان و تركان باقيست (و العلم عند اللّه تعالى) نقلست كه چون اغوز خان 
از تسخير مملكت ايران و توران فراغت يافت و بيورت اصلى بازگشته بر مسند دولت نشست بزمى 

  شعرخسروانه و جشنى پادشاهانه ترتيب نمود و خرگاهى زرين در غايت بزرگى نصب فرمود
 ززر خرگهى زد كه در طول و عرض 

 
 فراوان فزون از سما بود و ارض 

و تمامى بزرگان و اشراف و اعيان و امرا و سرداران را در آن طوى طلبيده و بروايت مقدمه    
ظفرنامه نه تومان گوسفند و نهصد سر ماديان بكشت و فراخور آن شراب و قميز و ساير اسباب 

جشن و سور و لهو و سرور در ميان آورد و اختراع شيره كرد تا طعام و شراب بر آن نهادند و در 
آنطوى تقوز اوالد امجاد خود را نوازش نموده به تعيين مناصب و مراتب ايشان پرداخت و هريك 

را بعنايت خاص اختصاص داده مباهى و سرافراز ساخت گويند نوبتى اوالد اغوز خان در شكارگاه 
كمانى و سه تبرزين يافتند و آنها را پيش پدر بردند اغوز كمانرا بسه پسر بزرگتر كه گن و آى و 

يلدز نام داشتند ارزانى داشت و ايشان كمان را بسه پاره منقسم ساختند بنابران ببوزوق ملقب 
گشتند و تيرها را بسه پسر كوچكتر كه بكوك و تاق و تنكر موسوم بودند بخشيد بدان جهة ايشان 

را وجوق يعنى اوج اوق لقب دادند و نزد تركان مرتبه بوزوقى از اوجوقى بلندتر باشد زيرا كه 
كمان را حكم پادشاه دهند و تير را ايلچى گويند و در آن جشن اغوز همين قاعده مرعى داشته 

وصيت نمود كه دست راست لشگر كه اعراب آنرا ميمنه نامند و اتراك برانغار متعلق ببوزوق باشد 
و دست چپ كه بعربى ميسره و بتركى جوانغار عبارت از آنست مفوض باوجوق بود و ايضا 

واليت عهد را باوالد بوزوقى مخصوص گردانيده فرمود كه فرزندان اوجوقى تابع ايشان باشند و 
چون اغوز خان از امثال اين وصايا فراغبال حاصل كرد سلطنت مجازى را بدرود نموده روى 

 بملك باقى آورد.



 ذكر گن بن اغوز خان 

 كن بلغت تركى مرادف آفتابست و آفتاب دولت گن خان بعد از فوت اغوز خان بر
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اطراف بالد تركستان تافته رعيت را در سايه عدل و احسان و پناه لطف و امتنان جاى داد و 
بموجب استصواب وزير پدر خويش از قيل خواجه متروكات اغوز خان را در ميان برادران و 

برادرزادگان تقسيم نمود و جهة هريك منصب مناسب تعيين نمود و تمغاء ايشان را مقرر ساخت و 
بيمن تدبير آن وزير صافى ضمير ميان آنطايفه قواعد مودت و محبت مؤكد و موطد گشته در 
مجالس طوى و محل كشيدن شيالن هريك منچه و سارى خود را ميدانستند و بجاى نشستن 

خويش عارف بودند و بدين واسطه سالهاى بسيار طريقه موافقت در ميان اوالد اغوز مرعى بود و 
ايام سلطنت آن خاندان قرنهاى فراوان امتداد يافت و چون كن خان مدت هفتاد سال باقبال 

گذرانيد از دار مالل بملك ديگر منتقل گرديد ذكر آى خان بن اغوز خان آى و ماه بلغت تركى 
يك معنى دارد و ماهچه رايات كشورگشائى آى خان پس از غروب آفتاب حيات برادرش گن 

خان پرتو معدلت بر مفارق سپاهى و رعيت انداخت و چندگاه در عين سعادت و كامرانى جهانبانى 
كرده بهنگام حلول اجل طبيعى در عالم جاودانى منزل ساخت ذكر يلدز خان بن آى خان تركان 

ستاره را يلدز گويند و اختر طالع يلدز خان بعد از فوت پدرش بدرجه شرف رسيده چندگاه بجاى 
آباء و اجداد خود پادشاه بود آخر االمر او نيز بملك باقى انتقال نمود ذكر منكلى خان بن يلدز 

خان منكلى وليعهد و قائم مقام پدر بود و در زمان دولت بدستور اسالف خويش در ميان رعيت 
سلوك فرمود ذكر تنكر خان تنكر بلغت تركى مرادف درياست كشتى دولت تنكر خان پس از 

فوت منكلى در بحر مرام و مراد جارى گشته چون بكبر سن رسيد امر سلطنت را بپسر خود ايلخان 
مفوض گردانيد و خود بگوشه عزلت شتافته بتدارك مافات مشغول گرديد ايلخان معاصر تور بن 

فريدون بود و توباسونج خان كه سلطنت قوم تاتار تعلق بوى ميداشت موافقت كرده با ايلخان 
 مخالفت نمود.

گفتار در بيان شكست يافتن ايلخان از تور بن فريدون و گريختن پسرش قيان در مصاحبت يلدز با 
 ركنه قون 



بخشيان بالغت نشان و بتكچيان فصاحت بيان آورده اند كه بعد از فوت اغوز خان مدت هزار سال 
اوالد امجاد او بدولت و اقبال گذرانيدند آنگاه سپهر ستمكار بمقتضاى عادت خويش آفتاب 

سلطنت ايشان را بسر حد زوال رسانيد و تور بن فريدون بر ايلخان غلبه كرده اكثر ذريت اغوز خان 
را به تيغ بيدريغ بگذرانيد و كيفيت اينواقعه چنان بود كه چون تور بر بالد ماوراء النهر و تركستان 
استيال يافت با سونج خان تاتار متفق شده عنان بصوب محاربه ايلخان تافت و بعد از تالقى فريقين 

و غبار جنك و هيجان شين تور و سونج بپاى مكر و فريب گريزان شده در دو فرسخى معسكر 
ايلخان منزل گزيدند و روز ديگر بيك ناگاه بر سر مغوالن تاخته رايت نصرت برافراختند و ايلخان 

را مغلوب ساخته در كشش و كوشش و قتل و خونريزش بمرتبه مبالغه نمودند كه غير از قيان بن 
 ايلخان و پسر خال او تكوز و دو همسر حالل ايشان متنفسى 
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از آنقوم زنده نماند و اين چهار كس خود را در ميان كشتگان افكنده چون شب درآمد بر اسبان 
باد رفتار سوار شدند و راه گريز پيش گرفتند و بهنگام دميدن صبح بموضعى رسيدند كه كوه انبوه 

  نظم بر اطراف و جوانب آن محيط بود و يكراه صعب بيش نداشت و از جمله آنجبال 
 يكى كوه بد كرد چون باره 

 
 تو گفتى كه بود از فلك پاره 

 برونش خدا آفريده چنان 
 

 درونش ز آب و علف چون جنان 

و آن چهار سوار بزحمت و مشقت بسيار بر قله آن جبل برآمده در آنطرف مرغزارى ديدند مشتمل    
بر چشمهاى خوشگوار و اشجارى يافتند مشحون باثمار حالوت آثار و نخجير و ساير جانوران 

شكارى در اطراف و جوانب آن بيشمار بود الجرم همانجا رحل اقامت انداختند و تركان آن منزل 
را اركنه قون گويند يعنى كمربند القصه قيان و تكوز مدتى مديد در اركنه قون بسر برده از نسل 

ايشان خلفى نامعدود در وجود آمدند و قبايلى كه از ذرية قيان بودند موسوم بقيات كشتند در 
جامع التواريخ رشيدى مسطور است كه بلغت مغولى قيان عبارتست از سيل قوى كه از فراز كوه 

روى به نشيب آورد و قيان بسبب كمال شجاعت و دالورى باين اسم موسوم شده بود و قيات جمع 
 قيانست و اقوامى را كه از صلب تكوز ظاهر شدند درلكين خواندند.

 ذكر خروج قوم قيات و درلكين بمحض تأييد حضرت رب العالمين 



اشراف مورخين چنين آورده اند كه چون كثرت قوم قيات و درلكين بمرتبه رسيدند كه اركنه قون 
را گنجايش ايشان نماند همگى همت بر آن مصروف داشتند كه از آنجا بيرون آيند و در منازل 

آباء و اجداد خود توطن نمايند و حال آنكه راه ايشان را كوهيكه معدن آهن بود مسدود داشت و 
آنجماعت بعد از تأمل و انديشه هيمه بسيار جمع آوردند و انگشت فراوان بآن منضم ساخته از چرم 

گوزن نهصد دم ترتيب دادند و آتش در آن هيزمها زده و دمها را دردميدند* چو آتش ز باد 
اندرآمد بتاب* روان گشت بر خاك آهن چو آب* و بدين طريقه بعضى از آن كوه را گداخته و 
راه پيدا ساخته از اركنه قون بيرون خراميدند و بجانب ديار مغول شتافته وطن اصلى خود را بضرب 
شمشير و خنجر از تصرف قوم تاتار و قبايل ديگر بيرون آوردند و ساكن شدند آنگاه جماعتى كه 
در بيرون اركنه قون بودند خود را داخل مغوالن گردانيده بديشان پيوستند و چنانچه جناب اشرف 
المتأخرين موالنا شرف الدين على اليزدى در مقدمه ظفرنامه مرقوم خامه مشگين عمامه گردانيده 
اتديورت مغوالن در طرف مشرقست از آبادانى دوردور آن هفت هشت ماهه راه شرقيش پيوسته 
بسر حد ختاى و غربى آن متصل بزمين ايفور شماليش ملتصق باراضى قرقزو سنكاى و جنوبيش 

متيم بحدود تبت و قوت آنجماعت در اكثر اوقات گوشت شكارى بود و لباس ايشان پوست سباع 
 و بهايم و العلم عند الّله المكرم المنعم.

ذكر يلدز خان بن منكلى خواجه بن تيمورتاش كه از نسل قيان بود و بيان آنكه آالن قوا را صورت 
 حمل بچه طريق روى نمود

 مورخان بزرك و مستخبران احوال تازيك و ترك چنين آورده اند كه بعد از خروج اقوام 

 12، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

قيات و درلكين از اركنه قون سلطنت مغوالن بر يلدز خان بن منكلى خواجه بن تيمورتاش كه از 
نسل قيان بود قرار گرفت و او بصفت شوكت و عظمت اتصاف داشت و بحسن تدبير الوس را 
معمور گردانيد و نزد قوم مغول انتساب كسى بخانيت صحيح باشد كه نسب خود را بيلدز خان 

رساند و آالنقوا كه مادر بوزنجر خانست و نسب چنگيز خان و امير تيمور گوركان بدو مى پيوندد 
نبيره يلدز خانست زيرا كه آالنقوا بروايتى كه در مقدمه ظفرنامه مسطور است دختر جونيه بود و 



 جوينه بنت يلدز خان و اين آالنقوا دخترى بود در غايت حسن و جمال و نهايت عفت و كمال 
 بيت 

 نه دختر اخترى از برج خانى 
 

 گرامى گوهرى از درج خانى 

و آن عفيفه خورشيد لقا در اوايل حال در سلك ازدواج پسر عم خويش دوبون بيان كه در آن    
اوان حاكم مغوالن بود انتظام داشت و يورت دوبون بيان و اجداد اوبان و كلوران و طوغال بود و 

اين سه رودخانه از كوه بر غار و برميخيزد و آالنقوا را از آن شوهر دو پسر در وجود آمد بلكداى 
و بكجداى و چون دوبون وفات يافت آالنقو بسردارى ايل والوس و پرورش اوالد امجاد اشتغال 
نمود در آن اثنا شبى آن بانوى ماه سيما پهلو بر بستر استراحت نهاده بود كه ناگاه نورى از روزنه 

  بيت خرگاه درآمد و بكام و دهان او فرو رفت و بدان واسطه آنضعيفه حامله شده 
 حكايات مريم اگر بشنوى 

 
 بآالنقوا همچنان بگروى 

قوم چون از آن مبطن خبر يافتند زبان طعن تشنيع بر آالنقوا دراز كردند و جناب عفت مآب اكابر و    
اصول مغول را مجتمع ساخته در باب ابراء ذمه خويش از آنچه در خاطر مردم گذشته بود سخنان 

فرمود و بروايت صاحب جامع التواريخ گفت كه سبب حمل من آنست كه هرشب بخواب مى بينم 
كه شخصى اشقر اشهل نورانى نرم نرم نزديك من مى آيد و آهسته آهسته بازميگردد و گفت اگر 
شما را قول من باور نمى آيد چند شبانه روز در گرد خرگاه من بسر بريد تا حقيقت اين سر ظاهر 
شود و جمعى از اشراف مغول چند شب مترصد كشف اين امر مبهم بودند تا مشاهده نمودند كه 

نورى از باالى خرگاه در ميآيد و بيرون ميرود آنگاه صدق مقال آن پسنديده خصال كالشمس فى 
اربعة النهار روشن و آشكار گشته بدگويان و عيب جويان زبان در كام خاموشى كشيدند و آالنقوا 
را از آن نور موفور السرور سه پسر خورشيد منظر در وجود آمد يكى را بوقون قبقى نام نهاد و قوم 
قبقين از نسل او پيدا شدند و پسر دوم را موسوم به بوسقين سالجى گردانيد و قبايل سالجيوت بوى 
منسوبند و سيوم را بوزنجر مونقاق خواندند و مجموع خانان مغولستان از ذريت بوزنجراند و اوالد 

و احفاد اين سه پسر را كه بزعم تركان از نور پديد آمدند نيرون خوانند و مراد از لفظ نيرون 
آنست كه از نسل طاهر ظاهر شده اند و ايشانرا بزرگترين اقوام مغول دانند ذكر بوزنجر قاآن چون 

بوزنجر بن آالنقوا بحد بلغا رسيد باتفاق اشراف و اعيان تخت خانيت را بوجود خود مشرف 
گردانيد و او با ابو مسلم مروزى معاصر بود و مدتى بلوازم عدل و انصاف قيام نمود و چون از دنيا 



رحلت كرد دو پسر يادگار گذاشت يكى بوقا كه جد هشتم چنگيز خان و قراجار نويانست و 
ديگرى توقيا كه فرزندى داشت ماچين نام بوقا خان قايم مقام پدر بود و در وقت رحلت واليت 

 عهد را بپسر خود دو تومنن تفويض نمودد و تومنن خان بعد از انتقال بوقا خان از جهان 
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گذران بر سرير سلطنت قرار گرفت و طريقه مرضيه عدل و احسان شايع گردانيد و او را خاتونى 
بود بغايت عاقله منولون نام و ايزد بيچون منولون را از دو تومنن خان نه پسر كرامت فرمود و پس 
از فوت دو تومنن آن شير زن بر باالى كوهى كه آنرا انوش اركى ميگفتند ساكن گشته همت بر 
تربيت اوالد مصروف داشت و او را اغنام و مواشى بسيار جمع آمد در آن اثناء هفتاد كوزن كه 

هركوزنى هزار خانه وار بودند از قوم جالير كه از جمله قبايل درلكين بودند و در رودخانه كلوران 
اقامت داشتند از مردم ختاى گريزان گشته نزديك بيورت منولون ساكن گشتند و پياز كوهى از 

  نظم زير زمين كنده ميخوردند مينولون ايشان را از آن امر مانع آمده گفت 
 كه نه يادگار گرامى من 

 
 كه هستند فرزند نامى من 

 بر اين دشت هروقت بازى كنند
 

 بروز نشاط اسب تازى كنند

 چو پررخنه گرديد ميدانشان 
 

 چگونه بود حال يكرانشان 

جاليريان بدين جهت فرصت جسته رشته حيات منولون را از هم گسستند آنگاه سر راه بر اوالدش    
گرفته از آن نه پسر كشته گشتند هشت و پسر نهم منولون كه قايدو نام داشت در آنوقت 

بخواستگارى دختر يكى از خويشان پيش پسر عم خويش ماچين رفته بود چون ماچين از حركت 
شنيع جالير وقوف يافت ايلچى پيش كالنتران ايشان فرستاد و بازخواست بليغ نمود آنجماعت در 

مقام اعتذار آمده گفتند اين قضيه پى استصواب ما بوقوع انجاميده و هفتاد كس از طايفه را كه 
خون منولون و اوالد او را ريخته بودند بقتل رسانيدند و عيال و اطفال ايشان را اسير گرفته نزد قايد 

و فرستادند و قايدو داغ عبوديت بر جبين ايشان نهاده به تمهيد بساط عيش و عشرت مشغولشد 
قايدو خان پس از وقايع مذكوره و احوال مسطوره بمساعى جميله ماچين سردار ايل و الوس خود 
شد و در ايام دولت و اقبال از رودخانه جوئى بيرون آورد و آنرا جرالوم نام نهاد و بآب آن جوى 
قرى و قصبات معمور ساخت و بارى سبحانه و تعالى قايدو خان را سه پسر ارزانى داشت بايسنقر 



كه جد چنگيز خان و قراچار نويانست و جرقه لنكوم كه قوم تابحوت از نسل او پيدا شدند و 
جارچين كه قبيله سنجوت بوى منسوب اند و جرقه لنكوم را پسرى بود سروقدنام و سروقد فرزندى 
داشت موسوم به هميقا و هميقا در ايام جوانى بدست اهل ختاى افتاده او را پيش التان خان بردند و 
التان فرمود تا شاهزاده را بميخ آهنين بر خر چوبين دوختند چنانش بچوبين خرى بر بدوخت* كه 

مسمار و پوالد را دل بسوخت و چون ايام حيات قايدو خان بنهايت رسيد پسر اسن وارد شدش 
بايسنقر بر مسند سلطنت نشست بايسنقر خان بعد از آنكه مدتى بامر ايالت پرداخت پسر خود تومنه 

را وليعهد كرده عالم آخرت را منزل ساخت تومنه خان پادشاهى عاليشأن دولت مند بود و چند 
واليت از مملكت تركستان و مغولستان گرفته با ممالك موروث منظم فرمود و او دو منكوحه 

داشت از يكى هفت پسر در وجود آمد و از ديگرى دو پسر بيك شكم متولد شد و او دو منكوحه 
داشت از يكى هفت پسر در وجود آمد و از ديگرى دو پسر بيك شكم متولد شد و از توامان يكى 

را قبل نام بود و ديگرى را قاجولى و قبل جد سيم چنگيز خانست و قاجولى پدر هشتم امير تيمور 
 گوركان.
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 گفتار در بيان خوابى كه قاجولى ديد و تعبيرى كه تومنه خان را بخاطر رسيد

در كتب معتبره مرقوم گشته كه قاجولى در زمان حيات تومنه شبى در عالم رؤيا مشاهده فرمود كه 
سه ستاره متعاقب يكديگر از جيب قبل طلوع كرد و اوج گرفته غروب نمود و نوبت چهارم 

كوكبى بغايت نورانى هم از جيب او طالع شد كه اقطار آفاق را منور گردانيد و از آن اختر چند 
ستاره ديگر منشعب گشت كه هريك پرتوى بر مملكتى انداخت و چون آن كوكب نورانى 

غروب نمود اطراف جهان همچنان روشن بود و بعد از آنكه از خواب درآمد لحظه در تعبير تأمل 
كرده باز بخواب رفت و چنان مشاهده نمود كه از گريبان او هفت اختر پى درپى طالع گشته غارب 

شد و در كرت هشتم كوكبى بزرك طلوع فرموده اطراف عالم را نورانى ساخت و از او چند 
ستاره پديد آمد هريك بر خطه پرتو انداخت و چون ستاره بزرك غروب كرد شعبهايش همچنان 
روشنى داشتند آنگاه قاجولى بيدار شد ديد كه صبح صادق دميده همان لحظه نزد تومنه خان رفته 

بتقرير آن دو خواب زبان بگشاد و تومنه از استماع آن وقايع مبتهج و مسرور گشته باحضار قبل 



فرمان داد و زبان الهام بيان بتعبير آن خواب ها گردان ساخته گفت خواب اول داللت بر آن مى كند 
كه از نسل قبل بترتيب سه كس بر سرير خانى نشينند بعد از آن هم از اوالد او شخصى بر مسند 
پادشاهى قرار گيرد كه بيشتر معموره عالم را بتحت تصرف درآورد و بالد جهان را بر فرزندان 

خود قسمت نمايد و چون آن خان گيتى ستان فوت شود مدتى سلطنت در ميان اوالد و احفادش 
بماند و مدلول خواب دوم آنست كه از فرزندان قاجولى هفت نفر به بيعت حكومت كنند و يكى 
از اوالد او كه در مرتبه هشتم باشد بجهانگيرى اشتغال نموده بيشتر ممالك ربع مسكون بتصرفش 

درآيد و او را فرزندان باشند كه هريك والى واليتى كردند و چون تومنه خان از تعبير بازپرداخت 
برادران باشارت پدر عاليشان با يكديگر عهد و پيمان در ميان آوردند كه سرير خانى بر قبل و 
اوالد او بطنا بعد بطن مسلم باشد و قاجولى و ذريات او بامر لشگركشى و امارت قيام نمايند و 

درين باب وثيقه قلمى كرده بالتمغاء تومنه خان رسانيدند و چون تومنه خان عالم را بدرود نمود 
بمقتضاى عهدنامه مذكوره قبل بر تخت خانى صعود فرمود قبل خان ملقب به النجيك بود يعنى 

رعيت پرور و النجيك خان بصفت نصفت و رأفت و سمت شجاعت و سخاوت اتصاف داشت و 
بوفور عدالت و ابهت از امثال و اقران ممتاز و مستثنى نمينمود بنابرآن خان ختا چنان خواست كز 

راه مهر وفا* ميانشان بود دوستى و صفا و به تمهيد بساط دوستى و محبت پرداخته ايلچى فرستاد و 
استدعاء حضور قبل خان نمود و قبل خان برادر خود قاجولى را قايم مقام گردانيده بختاى رفت و 

التان بتعظيم و بتجيل او قيام نموده بترتيب مجلس بزم اشارت كرد و در آن طوى باقبل خان شراب 
خورد و چون قبل خان از آنكه زهر در شراب كنند مى انديشيد هرزمان از صحبت برخواسته و 

 بكنار رودى كه در آن نزديكى بود رفته سر در
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آب فرو ميبرد و قى كرده باز بمجلس مى آمد و شراب مى آشاميد مردمى كه حقيقت آن حال 
نميدانستند متعجب شدند كه كسى را چگونه اين قوت مزاج تواند بود كه اينهمه شراب بخورد و 
مست نشود و بعد از چند روز از اين صورت قبل در وقتى كه مست و بى شعور بود والتان هشيار 

پيش او رفت و ريش خان ختا را گرفته دشنام داد والتان از اين بى حرمتى درخشم شده كينه او را 
در دل گرفت و چون قبل از خواب مستى پيدا شد در غايت ندامت زبان معذرت بگشاد و التان 
عذر او را پذيرفته تاج و كمر مرصع بوى بخشيد و رخصت مراجعت بوى ارزانى داشت آنگاه 



امراء ختا قصد قتل قبل خان نموده نزد التان خان آغاز بدگوئى كردند كه او را چرا زنده كردى 
رها چه نيكى طمع دارى از اژدها التان آن سخنان را بسمع قبول جاى داده ايلچى از عقب خان 
ارسال داشت كه بازگردد قبل خان گفت كه من با اجازت خان بيرون آمده ام بازگشتن شگون 

نميدانم ايلچى اين پيغام را بالتان رسانيد خان ختاى فوجى از لشگر ببازگردانيدن قبل مامور ساخت 
و آن جماعت چون نزديك بقبل خان رسيدند ايشان را فريب داد و در خانه دوستى كه در آن راه 

داشت فرود آمده و آن دوست كه سالجوقى نام داشت قبل خان را گفت كه صالح تو در آن 
است كه ديگر التان خان را نبينى و اسبى را كه در طويله منست و در سرعت و رفتار از برق و باد 
سبق مى برد سوار شوى و خود را بالوس خود رسانى قبل اين سخن را بسمع قبول شنوده ع بر آن 
سبز خنك ابقر تيزرو نشست و روى بصوب فرار آورد و مردم التان خان از عقب او در حركت 

آمده متعاقب بمنزلش رسيدند و قبل بنابر استصواب قاجولى بهادر آنجماعت را بقتل رسانيد و خود 
را از دغدغه توجه بجانب ختاى بازرهانيد به ثبوت پيوسته كه قبل خان را زنى بود از قنقرات كه 

اقواقولقوا نام داشت و آن زن ارخان شش پسر آورد نام هاى ايشان اينست اوكين برقاق قوبله برتان 
قوتوقومونكوقدان بهادر تودان اوبچكين و اوكين برقاق كه بعايت صاحب حسن بود نوبتى در 

صحرا طواف مينمود ناگاه جمعى از تاتار بدان شاهزاده نامدار رسيده او را بگرفتند و پيش التان 
خان بردند تا بر خر چوبين دوخته هالك ساخت قوبله خان بكمال شجاعت و تهور موصوف بود 
و آواز او از غايت بلندى از هفت پشته تجاوز مى نمود در جوامع التواريخ مسطور است كه قوت 

بازوى قوبله خان آندرجه داشت كه هرچند شخص قوى تنه بدستش افتادى مانند چوبى ضعيف او 
را دوتو كرده پشت بشكستى و قوبله خان بعد از فوت پدر افسر فرماندهى بر سر نهاده مصراع ميان 
بست بر جنك و كين خواستن* و لشگر مغول را مجتمع ساخته و ايشان را استمالت داده گفت ز 
شاه و سپاه ختا و تتار* برآورد خواهم بمردى دمار* كه ايشان بكشتند برقاق را* همان هميقا شاه 
آفاق را و مغوالن اظهار اطاعت و انقياد نموده قوبله بعزم مقابله و مقاتله التان روان شد و خان ختا 

باسپاه بال انتها در برابر آمده ميان ايشان حربى صعب اتفاق افتاد و ختائيان شكست يافته همه مال و 
اسباب التان بكل بغارت ببردند خيل مغل و قوبله خان مظفر و منصور بمقر عز خود بازگشت و 

چون اجل موعود در رسيد متوجه ملك عقبى گرديد ذكر برتان بهادر برتان ابن قبل خان در 
شجاعت و مردانگى در زمان خود عديل نداشت بنابر آن لقب خانى او ببهادرى تبديل يافت و در 

 ايام دولت برتان عمش قاجولى. بهادر
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فوت شده برتان منصب سردارى سپاه را بپسرش ايردمجى تفويض نمود بعد از آن ايردمجى را 
برالس گفتند و نسب تمامى برالس بوى اتصال مى يابد برتان بهادر را فرزندان بسيار بودند از 

آنجمله يسوكا بهادر بمزيد مردانگى و تهور امتياز داشت الجرم بعد از فوت پدر علم كامرانى 
برافراشت يسوكا بهادر چون تاج خانى بر سر نهاده سرير جهانبانى را مشرف ساخت ايردمجى 
برالس فوت شد از او بيست و نه پسر بيادگار ماندند و يسوكا بهادر منصب ابردمجى را بسوغه 

چيچن كه اسن واعقل و اوالدش بود عنايت فرمود آنگاه سپاه ببالد تاتار كشيده اموال و جهات آن 
طايفه را عرضه نهب و تاراج گردانيد و بديلون يولدوق شتافته در آن يورد فرخنده خاتون بزاد* 

بچنگيز خان شاه واالنژاد و سوغوچيچن بايسوكا بهادر گفت كه اين آن كوكبى است كه قاجولى 
بهادر در خواب ديده بود كه عالم را منور خواهد گردانيد و او را تموچين نام نهاد و يسوكا بهادر 
را از مادر تموچين سه پسر ديگر بود جوجى قسار و قاجيون و اوتجى و از خاتون ديگر يك پسر 
داشت بلكوتى نام و از جمله اين چهار پسر جوجى قسار بغايت شجاعت و عظم خلقت موصوف 

بود ميان تنگ چون شير و باز و سطبر* بچنگال او پشه بودى هزبر وجوجى قسار چون بر يك پهلو 
مى خفتيد كمانى بى ازآنكه مماس بدن او شود از زير پهلويش بيرون ميرفت و يسوكا بهادر در 

 درگذشت و هم در آن ايام سوغوچيچن كه مدبر امور مملكتش بود عازم سفر 562تنگوزئيل سنه 
  نظم آخرت گشت بنابر آن قوم نيروان از اوالد يسوكا روى گردان شده بقوم تالجوت پيوستند

 سپاه بسوكى همه خيل خيل 
 

 باقوام تالجوت كردند ميل 

    

 بيان مجملى از حال چنگيز خان 

پدر چنگيز خان يسوكا بهادر بن پرتان بهادر بود و مادرش اولون انكه و تولد او در منزل ويلون 
 موافق تنگوزئيل روى نمود و بروايتى كه اشرف الفضالء 549يولدوق بتاريخ عشرين ذيقعده سنه 

موالنا شرف الدين على اليزدى مرقوم كلك لطايف نگار بدايع آثار گردانيده اند چنگيز خان بطالع 
ميزان متولد گشت و سبعه سياره در آن برج بودند و راس در سيم و ذنب در نهم اما ساير مورخان 

 اتفاق افتاده در آن سال چنگيز خان را 581چنان آورده اند كه اجتماع سبعه سياره در ميزان سنه 



سردارى ايل والوس قوم نيرون دست داده و باتفاق ارباب اخبار چنگيز خان در وقت والدت 
مقدارى خون فسرده در مشت داشت و اينمعنى نزد عقال دليل بود بر دليرى آن مولود بر سفك 

دماء و بنابران در آن سال كه چنگيز خان در وجود آمد زمام حكومت حاكم قوم تاتار كه تموچين 
نام داشت بانتها رسيده بود يسوكا بهادر پسر خود را موسوم بتموچين گردانيد و چون تموچين 

سيزده ساله شد در تنگوزئيل پانصد و شصت و دو يسوكا بهادر وفات يافت و چنانچه سابقا مسطور 
گشت قوم و قبيله او بمردم تالجوت پيوستند و تموچين در آن اوقات شبى بخواب ديد كه دستهاى 

 او دراز شده و بهر دستى شمشيرى دارد كه سر يكى از آن دو شمشير بمشرق 
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متصل است و سر ديگرى بمغرب و صباح كيفيت واقعه را بمادر گفت آنعورت خواب پسر را 
چنين تعبير كرد كه تو بر شرق و غرب عالم مستولى خواهى شد و اثر تيغ خونريزت ببالد مشرق و 
مغرب خواهد رسيد و چنانچه در تواريخ معتبره مسطور است تموچين بعد از فوت پدر بسبب قصد 

دشمنان بداختر چند كرت در مهلكها افتاد اما چون مقدر چنان بود كه بدولتى عظيم رسد از آن 
باليا او را نجات دست داد در وقتيكه سال عمرش از سى تجاوز نمود سردار ايل والوس خود شد و 
بنابر مخالفت بعضى از حكام تركستان در سن چهل سالگى باتفاق قرا- جارنويان بن سوغو چيچن 
پناه باونك خان بردواونك خان حاكم قوم قرايت بود و در آنزمان از ساير خانان بمزيد شوكت و 
عظمت امتياز داشت و تموچين مدت هشت سال در مرافقت و موافقت اونك خان بسر برده بعد از 
آن بين الجانبين مهاجرت و مخالفت روى نمود و تموچين بر وى ظفر يافته در تنكوزئيل پانصد و 
نود نه كه سال عمرش بچهل و نه رسيده بود در منزل ثمان كهره بر تخت خانى و مسند جهانبانى 

برآمد آنگاه متوجه انهدام بناى عمر و دولت ساير حكام و خوانين مغولستان و تركستان گشته 
باندك زمانى بر همه غلبه كرد و در سنه اثنى و ستمائه يكى از متعبدان مغول كه او را يت سكرى 

ميگفتند اسم تموچين را بچنگيز خان مبدل گردانيد و چنگيز خان بعد از تسخير تمامى بالد شرق و 
 متوجه 615شمال بنابر اسبابى كه در ضمن قضاياء سلطان محمد خوارزم شاه گذشت در شهور سنه 

 ببخارا رسيد و هم در 617ماوراء النهر گشت و بعد از قتل و غارت اهالى تركستان در اوايل سنه 
آنسال در تمامى آن بالد لوازم كشش و خونريزش بجاى آورده جبه نويان و سويداى بهادر را با 

سى هزار سوار از عقب سلطان محمد خوارزمشاه ارسال داشت و ايشان بهر ديار كه رسيدند از آن 



ديار آثار نگذاشتند و چون چنگيز خان از مهم ماوراء النهر فراغت يافت از آب آمويه عبور نموده 
عنان بتخريب بلخ تافت و نولى خان را با جمعى كثير از سپاه شرير بتسخير واليات خراسان نامزد 

فرمود و تولى اكثر آن ممالك را ويران ساخته در هيچ مكان متنفسى باقى نگذاشت و چنگيز خان 
از بلخ بطالقان رفته و بسنت سنيه خود قيام نمود بعد از آن متوجه دفع سلطان جالل الدين مينكبرنى 
گشت و بعد از آنكه مهم سلطان جالل الدين بر وجهيكه در آخر مجلد ثانى سبق ذكر يافت از هم 
گذشت آن خان بهرام قهر بار ديگر بماوراء النهر رفت و از آنجا بجانب يورت اصلى خود درآمده 

 به مقصد رسيد و در اواخر ايام حيات ميان او و سيدرقو كه حاكم تنكت و 621در ذو الحجه سنه 
قاشين بود محاربه عظيم روى نمود و در آن جنك نيز چنگيز خان را ظفر و نصرت دست داد اما 

 كه موافق 624مقارن آنحال مريض گشته پهلو بر بستر ناتوانى نهاد و در چهارم رمضان سنه 
تنكوزئيل بود وفاتش اتفاق افتاد و اوقات حيات چنگيز خان نزديك بهفتاد و پنج سال امتداد 

داشت و او مدت بيست و پنجسال علم سلطنت برافراشت و چنگيز خان را خواتين و قمايان فراوان 
بود درآمد بفرخنده اردو درون* خواتين دهرش ز پانصد فزون و سرآمد آن زنان پنج نفر بودند 

برته قوچين دختر ذى نويان كه حاكم قوم قنقرات بود كنجور بنت التان خان كورى سورن دختر 
 تايانك خان بيسولون 
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  شعربنت جاكميوقولون دختر طايراسون 
 و زين پنج خاتون باتاج و كاه 

 
 فزون بودهم برته قوجين براه 

 كه از شاه فرزند بسيار داشت 
 

 چه زو پنج دختر پسر چار داشت 

و اوالد ذكور چنگيز خان بروايت ظفرنامه نه نفرند از آنجمله چهار نفر كه از برته قوجين در وجود    
آمده بودند اعتبار بسيار داشتند و اسامى ايشان اينست جوجى جغتاى او كداى تولى و چنگيز خان 

هريك از اين چهار پسر را بر وجوع مهمى سرافراز ساخته بود امر صيد و شكار و ترتيب مجلس 
نزم تعلق بجوجى مى داشت و يرغو رسيدن و سياست كردن و زدن و گرفتن مفوض براى جغتاى 

بود و در تنظيم امور ملك و تدبير مصالح جمهور اوكداى اهتمام مى نمود و تولى كه او را الغ 
نويان مى گفتند بمحافظت اردوو سرانجام مهم لشكر قيام مى فرمود و در وقتيكه چنگيز خان از 



تسخير بالد فراغت يافت جمع آن ممالك بر اوالد و اخوان خود قسمت كرد و در باب تشييد بناء 
اتحاد و موافقت ميان ايشان پيوسته سخنان سنجيده بر زبان مى آورد و چنگيز خان تابع هيچ دينى و 

ملتى نبود و از تعصب و رجحان مذهبى بر مذهبى احتراز مى نمود بتعظيم و تكريم علما و زهاد 
هرطايفه مى پرداخت و اين معنى را بر درگاه پادشاه بى نياز عظم سلطانه و عم احسانه وسيله تقرب 

ميساخت اكثر ياساو رسوم كه تا غايت ميان مغوالن باقى مانده چنگيز خان وضع كرد و در سر 
انجام امور وزارت او محمود يلواج بخارى شرايط اهتمام بجاى مى آورد و چون بسعى خامه 

سخن گذار مجملى از احوال و آثار چنگيز خان سمت تحرير گرفت عنان بيان بصوب تفصيل 
 بعضى از كليات وقايع ايام دولتش صفت انعطاف خواهد پذيرفت (انه هو الموفق و المعين)

 گفتار در بيان رفتن چنگيز خان نزد اونك خان و ذكر شمه از اسباب موافقت و مخالفت ايشان 

در آن زمان كه آبا و اجداد چنگيز خان فرمانفرماى اقوام نيرون بودند تمامى قبايل مغول و تاتار 
مطاوعت و متابعت يك پادشاه نمى نمودند بلكه هريك قبيله و دو قبيله حاكمى عليحده داشتند و 

پيوسته سالك طريق نزاع و خصومت بوده همت بر افناء و اعدام يكديگر مى گماشتند و چون 
چنگيز خان خورد سال از پدر بازماند اكثر قبايل كه متابع يسوكا بهادر بودند از وى برگشته بقوم 

تالجوت پيوستند و بدين واسطه او را مهمات بسيار دشوار دست داد و چندين نوبت در مهلكها 
افتاد و باالخره كارش بنهايت اضطرار رسيده باستصواب قرا- جارنويان بن سوغوچيچن باونك 
خان كه حكومت قبيله قرايت متعلق بوى بود و از ساير خانان تركستان بمزيد جاه و حشمت و 
وسعت واليت و بسطت مملكت ممتاز و مستثنى ميبود پناه برد در جامع التواريخ رشيدى بنظر 

رسيده كه در قديم االيام در ميان تركان پادشاهى بود و هشت پسر سياه فام داشته بجهة سوادلون 
ايشان را قرايت ميگفتند يعنى گوشت سياه و تمامى قوم قرايت كه اونك خان حاكم ايشان بود از 

 ذريت آنجماعت اندو معنى اونك خان 
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والى يك واليتيست و نام اونك طغرل بود و اسم پدرش قورحارقور بن مرغورو سالهاى فراوان 
ميان اونك خان و يسوكا بهادر قاعده محبت و اتحاد سمت استحكام و ارتباط داشت و چنگيز 
خان بعد از فوت پدر نسبت بدو در مقام اخالص بوده بهنگام حدوث وقايع رايت هوادارى مى 



افراشت القصه چون چنگيز خان بمنزل قوم قرايت رسيد اونك خان بچشم شفقت و احسان و 
احترام در وى نگريست و نسبت بمالزمانش در كمال مرحمت و عاطفت زيست و چنگيز خان 

بسبب وفور عقل و كياست و فهم و فراست و لطف گفتار و حسن كردار باندك زمانى امور ملك 
و مال اونك خان را بقبضه اقتدار درآورد و اونك خان بناى سرانجام اكثر مهام بر اقتضا و رأى 

صواب نمايش نهاده از سخن او تجاوز نمى كرد و در آن اوقات كه چنگيز خان در مصاحبت 
اونك خان اوقات ميگذرانيد برادر اونك خان جامكيو با وى در مقام مقابله و مقاتله آمده اونك 

خان بيمن جالدت و شجاعت چنگيز خان بر وى ظفر يافت و در سنه ثمان و تسعين و خمسمائه بر 
نوركين و حاكم قوم مكريت تو قناسكى نيز غلبه كرد و هم در آن ايام اقوام تالجوت و سالجوت 

و قنقرات و جالير در وادى عصيان سلوك نمودند اونك خان و چنگيز خان متوجه ايشان شدند و 
در موضع كوى تن آن سپاه صف شكن بهم رسيده آن اقوام شقاوت فرجام آغاز استعمال سنك 

يده كردند پديد آمد از مكرشان باد و برف* شد از برف صحرا چو درياى ژرف* و ليكن 
همانكس كه مكار بود* بفعل بد خود گرفتار بود* تبه گشت بسيار كس زانگروه* بسى كمره 

افتاد از تيغ كوه* نكرده كسى جنك بگريختند* از ايشان دو با هم نياميختند و چون چنگيز خان 
مدت هشت سال در پناه دولت اونك خان بسعادت و اقبال بگذرانيد و روزبروز جاه و حشمت او 

بيشتر از پيشتر گرديد نايره رشك و حسد در باطن بعضى بدانديشان در اشتغال آمده همت بر 
استيصال او گماشتند و در خلوت نزد اونك خان او را بداعيه مخالفت و خيال استقالل متهم 

داشتند و از جمله آن طايفه جاموقه كه مهتر قوم جاجرات بود بيشتر از ديگران مبالغه نمود اما 
اونك خان آنسخنان را بسمع قبول نشنود و جاموقه سكون ولد اونك خانرا كه بعضى از مورخان 
از وى بسنكوم تعبير كرده اند در قصد چنگيز خان با خود موافق ساخت و سنكون با چنگيز خان 

دل دگر كرده و چند نوبت پدر را بر اخذ و قتل او تحريص و ترغيب نمود باالخره تير قصد اعدا 
بر هدف مقصود آمده اونك خان خاطر بر ان قرار داد كه سحرگاهى كه چنگيز خان در خواب 
غفلت باشد بر سرش تازد و مهم او را بر طبق دلخواه حساد بسازد قضا را در آنروز يكى از امراء 
صورت آن انديشه را در خلوتى پيش خاتون خود حكايت ميكرد و دو كودك كه از رمه شير 

آورده بودند و باتاوقيشليق نام داشتند از بيرون خرگاه آنسخن را شنيده على الفور متوجه اردوى 
چنگيز خان گشتند و كماهى حاالت را بعرض رسانيدند چنگيز خان از استماع آنمخبر متغير شده 
و باقراچار نويان طريق مشورت مسلوك داشته در آنشب خيام معسكر خود را برجاى بگذاشت و 



در موضع قالطين كه از حدود واليت ختايست بدامن كوهى گريخته بنشست و همانشب اونك 
خان با سپاهى فراوان باردوى چنگيز خان شتافته چون خيمها را برجاى ديد بفرمود تا تيرباران كنند 

 و بعد از آنكه دانستند كه در آن 
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خيام هيچ كس نيست منفعل گشتند و از عقب چنگيز خان در حركت آمدند و بدامن آنكوه 
رسيده چنگيز خان با وجود قلت اتباع پاى ثبات بيفشرد و آنروز از صبح تا شام باستعمال آالت 

پيكار اشتغال نمود و در وقت ظالم ليل كه هريك از آن دو خيل بمنزل خويش فرود آمدند 
چنگيز خان پشت بمعركه كرده بسرچشمه بالجويه شتافت و در آنمقام نام كسانى را كه در آن 

جنگ در مالزمتش بودند بر دفتر نوشته هريك را منصبى مناسب مقرر فرمود و آنكودك را كه را 
  نظم كه خبر قصد اونك خان بوى رسانيده بودند ترخان گردانيد

 چنين داد فرمان كه تا نه نژاد
 

 هر آنكس كه از نسل ايشان بزاد

 گنه شان نپرسند ابناى ما
 

 كزين پس نشينند برجاى ما

و جميع ترخانيان كه در زمان سالطين چنگيز خانى و خواقين تيمور گوركانى در بالد ماوراء النهر    
و خراسان اقامت داشتند از نسل باتاوقشليق اندو نسبت باتاوقشليق بتكلبيكوت ابن اوزناوت مى رسد 

القصه چنگيز خان از سرچشمه بالونه بسرحد ختاى رفته بر لب رودى فرود آمده از آنجا با چهار 
هزار و ششصد نفر از لشگر جالدت اثر بموضع ناور شتافت و از آن منزل ايلچيان نزد اونك خان 

  بيت فرستاده و بطلب صلح او را غافل ساخته 
 چنان تاختن كرد بر لشگرش 

 
 كه ويران شد آباد بوم و برش 

و در آن جنك قراجار نويان تيرى بر اسب اونك خان زد چنانچه بسر درآمد و اونك بر اسب    
ديگر سوار شده باتفاق پسر خود سنكون فرار بر قرار اختيار كرد و بتايانك خان كه فرمان فرماى 

قوم نايمان بود پناه برد و امراء تايانك خان اونك خانرا كشته سنكون بجانب كاشغر گريخت و در 
 آن ديار بضرب تيغ قلج قرا كه يكى از امراء قوم خلج بود رشته حيات او نيز بگسيخت.

ذكر وصول چنگيز خان بر سرير سلطنت و كامرانى و ظفر يافتن او بر بعضى ديگر از سالكان 
 مسالك ايالت و جهانبانى 



 در 599چون چنگيز خان بر اونك خان ظفر يافته قوم قرايت را مطيع و منقاد ساخت در تنگوزئيل 
موضع ثمان كهره بر تخت خانى نشسته علم اقتدار برافراخت و بسيارى از اقوام مغول كمر اطاعتش 
برميان بسته سر بچنبر متابعتش درآوردند و اين خبر بسمع حاكم نايمان تايانك خان ابن اينانج خان 
رسيد خيال قتال بلكه استيصال چنگيز خان فرمود و جهت اجتماع جنود نامحدود ايلچيان باطراف 

و جوانب مغولستان روان كرد و تايانك خان در آن زمان پادشاهى بزرك بود و تا بوقا نام داشت و 
خان ختاى او را تايانك لقب داده بود يعنى پسر خان چون چنگيز خان از داعيه تايانك خان خبر 

  بيت يافت در باب دفع اعدا با اوالد و امرا جانقى نمود برادرش نيلكوتى باقراجارنويان گفت 

 كه در جنك اگر شه بود پيش دست 
 

 يقين دان كه بر دشمن افتد شكست 

   
بنابر آن چنگيز خان بتاريخ منتصف جمادى االخر سنه ستمائه موافق سجقان ئيل با لشگرى گران 
بجانب يورت حاكم نايمان روان شد و تايانك خان نيز سپاهى فراوان جمع آورده بميدان مردان 

 خراميد و در روز جنك و هنگام 
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تالش نام و ننك تايانك خان چند زخم كارى يافته خود را بكمر كوهى رسانيد و بعضى از 
امرايش بپاى آن كمر شتافته هرچند او را بر قتال تحريص نمودند جوابى نشنودند بنابر آن از حيات 
پادشاه خود نوميد گشته بمعركه مراجعت كردند و دل بر مرك نهاده فدائى وار بر سپاه چنگيز خان 

تاختند و مغوالن در مقام مدافعه آمده بيشتر آن طايفه را بر خاك هالك انداختند و چون شب 
درآمد تايانك خان بمشقت فراوان از آن كوه پايان رفته خود را بمامنى رسانيد اما هم در آن چند 

روز در چنك اجل اسير گرديد و پسرش كوشلوك نزد عم خود بويروق رفت و مقارن اين احوال 
نوكران جاموقه خدمتش را كه از بيم چنگيز خان در صحرا و بيابان سرگردان بود گرفته پيش آن 
پادشاه كامران آوردند و چنگيز خان آنجماعت را بواسطه غدر و بى وفائى كه باولى نعمت خود 

كرده بودند معاقب گردانيده بكشت و جاموقه را بسبب سعايتى كه نزد اونك خان و سنكون 
بتقديم رسانيده بود پاره پاره كرد و بعد از اين واقعه تمامى اقوام و قبايل مغول چنگيز خان را ايل و 
منقاد شدند مگر قوم مكريت كه حاكم ايشان توقيا بيكى بود و چنگيز خان بجانب ايشان تاخته در 



حمله اول توقيا بيكى و پسرش منهزم گشتند و نزد بويروق كه برادر تايانك خان بود رفتند و 
چنگيز خان از آنجا بممالك تنگت كه آنرا قاشين نيز گويند شتافته باندك زمانى آن خطه را نيز 

  بيت مسخر ساخته 
 واليات قاشين همه كرد پست 

 
 ز غارت بسى مالش آمد بدست 

و بتاريخ رجب سنه اثنى و ستمائه مطابق پارس ئيل در وقتى كه نيز اعظم بيت الشرف خويش را    
بيمن مقدم مشرف گردانيد بود و اطراف كوه و صحرا بسبب هجوم سپاه رياحين و ازهار بهتر از 
گلزار ارم مى نمود چنگيز خان بتهيه اسباب قرلتاى فرمان داد و تركان جمعيت بزرك را قرلتاى 

نامند و چون شاهزادگان نامدار و امراء عاليمقدار و اكثر صغار و كبار ديار مغولستان مجتمع گشتند 
چنگيز خان حكم فرمود كه طوق سفيد نه پايه را منصوب ساختند و در سايه آن علم قدم بر مسند 
ابهت و كامكارى نهاده جناح مرحمت و عاطفت بر مفارق همكنان گسترد و اعيان و اشراف كمر 

جانسپارى بر ميان بسته و زبان دعا و ثنا گشاده هركس در آن انجمن بود لوازم نياز و ثنا بجاى 
آورد و در آن اثنا يكى از متعبدان مغول كه موسوم به كوكجو بود و بت تنكرى لقب داشت و 
دعوى ميكرد كه مرا بر ما فى الضمير صغير و كبير و برنا و پير اطالع است و گاهى بر سماوات 
عروج مينمايم و با صانع نجوم و بروج تكلم مى نمايم بآن مجلس درآمده چنگيز خان كه تا آن 

زمان موسوم بتموچين بود گفت خداى تعالى شب مرا گفت روى زمين را بتموچين و فرزندان و 
  نظم خويشان او دادم اكنون من ترا چنگيز خان نام نهادم 

 نهاديم نام تو چنگيز خان 
 

 تو من بعد خود را تموچين مخوان 

 همه كس ورا اينچنين خوانداند
 

 بدان نام تو آفرين خوانداند

 از آن رو كه معنى چنگيز خان 
 

 بود شاه شاهان بتورى زبان 

و چنگيز خان اگرچه ميدانست كه بت تنكرى مزور و كذابست اما در آن روز صالح وقت در    
تعرض او ندانست و بعد از چند گاه بت تنكرى هوس سرورى كرده نوبتى جهت تمشيت امرى از 

 امور با برادر چنگيز خان جوجى قسار آغاز بحث فرمود و جوجى حلق او را برگرفته 
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و از جا برداشته چنان بر زمين زد كه ديگر برنخواست در جامع التواريخ مسطور است كه بت 
تنكرى ولد منكليك اينجيكه بوده و نسب منكليك اينجيكه بقونكيان بن ازيادت مى پيوسته و بعد 

از فوت بيسوكا بهادر مادر چنگيز خان الون آنكه كه در حباله او بسر ميبرده ار غرايب آنكه بت 
تنكرى از گرما و سرما متضرر نگشتى و برهنه در ميان يخ و برف نشستى و تنها در كوهى كه آنرا 

  بيت اوتان كاوران ميگفتند منزل گزيدى و از هيچكس خوردنى نجستى 
 برهنه بكوهى بدى مسكنش 

 
 ز سرما و گرما نخستى تنش 

القصه پادشاه كشورگشاى بعد از اين قرلتاى بجانب بويروق خان ايلغار كرده بيك ناگاه در    
شكارگاه الغ تاق بسروقتش رسيد و او را بدام اجل گرفتار گردانيد برادرزاده بويروق كوشلوك بن 

تايانك خان از حال عم خبردار گشته باتفاق توقيا بيگى روى بوادى فرار نهاد و چنگيز خان از 
عقب رفته در ارديش ايشان را پيش آمد و توقيا بيگى به نيش قهر كشته گشته كوشلوك پناه بگور 

  نظم خان بر دو بعد از اين وقايع 
 سپاه شهانى كه كرديم ياد

 
 يكايك بچنگيز خان رو نهاد

 دگر صنف هاى قبايل همه 
 

 بدان شاه گشتند مايل همه 

و حاكم ايغور كه او را ايدى قوت ميگفتند يعنى خداوند دولت چون صيت صولت و آوازه    
شوكت چنگيز خان بشنيد ربقه از رقبه اطاعت گور خان برآورده با غرايب تحف و تنسوقات 

  نظم بخدمت چنگيز خان شتافت و منظور نظر اشفاق گشت 
 چنين گفت كاى شاه گردن فراز

 
 بريدم بمهر تو راه دراز

 چنانست اميد اين هواخواه را
 

 كه پنجم پسر باشد آن شاه را

 ز روى كرم چون پسر خوانيم 
 

 بوجه دگر خويش گردانيم 

 بدانست شه كوچه گويد همى 
 

 بگفت اندرون جفت جويد همى 

 مر او را پسر خواند و جفتش بداد
 

 .بدامادى خود دلش كرد شاد

    

 ذكر درآمدن ختا بتصرف پادشاه كشورگشا



چون ميان خواقين مغول قبايل مغول و سالطين ختا پيوسته غبار نزاع و خالف در هيجان بود در 
اين اوان كه عدد لشگر سپاه چنگيز خان از قطرات باران زياده گشت خيال تسخير آن مملكت 

فرموده نخست جعفر خواجه را كه از مالزمان قديم او بصفت بالغت و سخن دانى امتياز داشت 
نزد التان خان فرستاد و او را بمتابعت خوانده مال و پيشكش طلبيد و چون جعفر خواجه بمالزمت 
التان رسيده از اداء رسالت فارغ گرديد نايره غضب خان التهاب يافته جواب داد كه مملكت ختا 

مخدره ايست كه هرگز رخسار بهيچ بيگانه ننموده و فضاى اين سرزمين محروسه ايست كه در 
  بيت هيچوقت پاى مهوسى باد پيما آنرا نپيموده 

اى مگس عرصه سيمرغ نه جوالنگه 
  تست 

عرض خود مى برى و زحمت ما 
 مى دارى 

   
بايد كه چنگيز خان ما را بمغوالن بى سر و پا قياس ننمايد و ابواب تعب و بال بر روى خود نگشايد 

و اگر البته متوجه اين واليت گردد ازدست برد سپاه ظفرپناه ما خواهد ديد آنچه خواهد ديد جعفر 
 خواجه امثال اين سخنان شنيده مراجعت كرد و نزد چنگيز خان سخنان التان را بر زبان آورد آنگاه 
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چنگيز خان تنها بپشته بلند رفته كمر از ميان بگشاد و در گردن انداخته بتضرع و زارى از حضرت 
بارى ظفر و برترى طلب داشت و بعد از چند شبانه روز از آن پشت پايان آمده فوجى از سپاه را 

بمحافظت اردو تعيين نمود و بجانب ختا نهضت فرمود و پس از وصول بحدود آن واليت باندك 
زمانى معموره جوربخت را كه هفتاد هزار تومان است مفتوح گردانيده چندين شهر ديگر نيز در 

حيز تسخير كشيد و التان اين خبر شنيده با لشگرى كه سپهر اخضر با هزار ديده هرگز بآن عدت و 
كثرت سپاهى نديده بود از چكيد و بيرون آمد و بر سر دره منزل گزيده فوجى از سردار انرا با 

جنود فراوان پيشتر فرستاد تا از حدود مملكت بر خبر بوده اگر فرصت يا بند دست بر وى بمغوالن 
نمايند و آنجماعت منتظر نشسته ناگاه شنيدند كه چنگيز خان يكى از بالد را فتح نموده بتقسيم 

غنايم اشتغال دارد الجرم فرصت غنيمت شمردند و بدان جانب ايلغار كردند در وقتى كه مغوالن 
بپختن آش مشغول بودند سياهى آن سپاه را ديده چنگيز خان فى الحال سوار شده و فرمود تا 



ديگها را سرنگون ساختند و مجموع پاى در ركاب آورده بر ختائيان تاختند و در حمله اول لشگر 
التان خان منهزم گشته جمعى كثير از ايشان خسته تير تقدير و بسته كمند گزند شدند و بعد از اين 

واقعه ميان چنگيز خان و التا خان مقابله و مقاتله اتفاق افتاده بار ديگر مغوالن را صورت نصرت 
دست داد و التان خان گريخته روى بدار الملك خود نهاد و چنگيز خان نيز بدان جانب روانگشته 

التان در دفع آن حادثه با امراء خود كيوكينك و بونكشاه و جنكسانك طريق مشورت مسلوك 
داشت و جنكسانك گفت انسب آنست كه در اين وال از راه صلح و صفا در آئيم و بعد از 

مراجعت دشمنان آنچه مصلحت مملكت باشد بتقديم رسانيم التا خان اين رأى را استحسان كرده 
ايلچى جهة تمهيد بساط مصالحه نزد چنگيز خان فرستاد و دختر خود كنجو را بوى داد و چنگيز 

خان مخدره التان خان را در آغوش كشيده بازگرديد آنگاه التان خان جيكدو را بپسر خود سپرد و 
از امراء بزرك قوكينك جنكسانك و سونك جونك را پيش او گذاشت و بنفس خود بشهر يمك 

كه ساخته و پرداخته او بود و در وسعت و متانت با قلعه سپهر دعوى برابرى مينمود انتقال كرد و 
چنانچه در جامع رشيدى مسطور است دور آن بلده چهل فرسنك است و سه بارو دارد و در يك 

طرفش روديست عريض بمرتبه كه از صبح تا شام بسعى تمام كشتى يك نوبت از اين طرف 
بدانطرف ميرود و مى آيد و در آن شهر ميوه سرد سيرى و گرم سيرى مى باشد القصه بعد از رفتن 

التانخان بدان مكان اختالل تمام باحوال ملك و مال راه يافت و جمعى كثير از امراء و لشگريان 
اعالم عصيان و طغيان ارتفاع داده شرار شور و شر بر اطراف آنكشور تافت و كار بجائى رسيد كه 

پسر التان خان حكومت جيكدو را بامرا گذاشته نزد پدر رفت و حاكم جورجه كه او را ابو كه 
ميگفتند ايلچى همعنان برق و باد نزد چنگيز خان فرستاد و اظهار اطاعت نموده او را از خلود دار 

الملك خبر داد بنابر آن چنگيز خان دو امير تومان ملكان و ساموقه را با لشكر فراوان به تسخير ختا 
نامزد كرد و ايشان بجيكد و رفته چندگاه بمحاصره اشتغال ورزيدند و بعد از امتداد زمان قوت 

  بيت محصوران باتمام رسيده 
 بجيكد و خورش آنچنان تنگ گشت 

 
 كه نانى بجانى نيامد بدست 
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و التان از اضطرار مردم خود خبر يافته از امراء تومان بونكشاه را با سه امير ديگر مقرر كرد كه تغار 
بجيكدو برند و حكم فرمود كه امرا باتمامى نوكران و لشگريان خود هر يك سه قفيز غله بردارند 

و ايشان حسب الفرموده عمل نموده چون بمنزل سنك سى رسيدند بجمعى از امراء چنگيزى 
بازخوردند و چنگيز خانيان ايشانرا گريزانيده و غالت را متصرف گرديدند اين خبر در جيكدو 
شيوع يافت و قوكنيك جنكسانك از غايت غصه زهر خورد و بمرد و سونك جونك گريخته 
روى به يمك آورد آنگاه تختگاه ختا بتصرف امراء پادشاه كشورگشا در آمد و چنگيز خان بر 

فتح مطلع شده قتقونويان را با دو امير ديگر بدار الملك التان خان فرستاد و بنقل خزائن و دفاينش 
فرمان داد و ايشان بدانجا شتافته نقود نامعدود و اجناس بيقياس را با خازن التانخان كه فدا نام 

  بيت داشت بنظر چنگيز خان رسانيدند و خان مبتهج و مسرور گشته 
 بلشگر ببخشيد آن جمله مال 

 
 كه او را نبودى ز بخشش مالل 

 هجرى چنگيز خان ضبط واليت ختاى را بعهده مقلى كويانك 601و در سچقانئيل موافق سنه    
جالير كرده از سرحد جيكدو رايت مراجعت بجانب اردوى خود برافراشت و چون بمقصد رسيده 

 روزى چند بفراغت گذرانيد متوجه دفع كوشكوك و تسخير قوم قراختاى گرديد.

گفتار در بيان شمه از حال قراختائيان كه كور خان لقب حاكم ايشانست و ذكر آنچه ميان 
 كوشلوك و آخرين ملوك آن قوم بوقوع پيوست 

مولد و منشا قبيله قراختاى واليت ختاى است و ايشان از جمله معتبران آنواليت بوده اند و پادشاه 
خود را كور خان ميگفته اند چنانكه ختائيان التانخان مى ناميده اند والدت قبل ازو چنگيز خان هشتاد 

نفر از اكابر آنقوم با اقربا و عشيرت خود و بروايتى با گروهى انبوه از ختاى بيرون آمده بحدود 
قرقز رفتند و ميان ايشان و قرقزيان منازعت اتفاق افتاد از آنجا به ايملل شتافتند و در آنسرزمين 

شهرى بنا نموده قرب هزار خانه وار از اتراك بى باك در نواحى آن شهر مجتمع گشتند و در 
آنوقت در بلده بالساغون كه مغوالن آنرا غوباليغ گويند يعنى شهر خوب خانى بود از نسل 

افراسياب اما چندان مكنتى نداشت و مردم قرلق و قنقلى بر حواشى واليت او زده غارت و تاراج 
ميكردند بنابر آن ايلچى نزد كور خان فرستاد و التماس نمود كه بدانجانب شتابد و بالساغونرا 

متصرف گشته شرقرنق و قنقلى را كفايت نمايد و كور خان ببالساغون رفته و بر تخت سلطنت 
نشسته نام خانى از نبيره افراسياب انداخت و او را بايلك تركمان موسوم ساخت و اقوامى را كه 



مخالف او بودند مطيع و منقاد گردانيده فوجى از مردان صف شكن بكاشغر و ختن فرستاد و آن 
واليات را نيز در سلك ساير ممالك خويش انتظام داد آنگاه حكام ممالك ماوراء النهر و فرغانه 

 با سلطان 526را نيز ايل و منقاد گردانيده چنانچه در مجلد ثانى سبق ذكر يافت در شهور سنه 
 سنجر حرب نمود و او را منهزم ساخت 
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بعد از آن كور خان فوت شده خاتونش كويونك قايم مقام گشت و قراختائيان مادام كه كويونك 
ميل فسق و زنا نكرده بود متابعتش مينمودند و چون هواى نفس بر وى غلبه كرد او را با معشوقش 

از ميان برداشتند و لقب كورخانى را بر برادر كور خان سابق اطالق نموده نقش اطاعتش را بر لوح 
خاطر نگاشتند و ميان اين كور خان و سالطين خوارزمشاهى گاهى صلح اتفاق افتاد و گاهى 

صورت جنك دست ميداد چنانچه شمه از اين حكايات در اواخر مجلد ثانى مرقوم كلك بيان 
گشت و كوشلوك بن تايانك خان بعد از كشته شدن عم خود بويروق و بقتل رسيدن توقيا بيكى 
پناه بيان كور خان آورد و كور خان او را منظور نظر شفقت گردانيده بعز دامادى خويش سرافراز 

  نظم كرد
 ورا كور خان خواند فرزند خويش 

 
 بيفزود جاهش بفرزند خويش 

 دلش كرد خرم بدختى چو ماه 
 

 تنش را هميداشت از بدنگاه 

و در آن اوان كه چنگيز خان بجانب ختاى رفته بود كوشلوك خيال استقالل نمود و روزى بعرض    
كور خان رسانيد كه در پيش باليغ و قتاليغ مدتى شد كه سپاه نايمان مانند رمه بى شبان گردانند و 

  بيت حاال
 كه چنگيز خان در ديار ختاست 

 
 همه كار ايشان توان كرد راست 

اگر رأى صوابنماى اقتضا نمايد بنده بدانجانب رفته قوم و قبيله خود را جمع كردانم و ايشانرا    
  بيت استمالت داده بخدمت رسانم 

 ز ساده دلى كور خان گفتنش 
 

 شنيد و بهى ديد در رفتنش 

و قامت قابليت كوشلوك را بخلعت نفيسه آرايش داده و لقب خانى ارزانى داشته اجازت فرمود و    
چون كوشلوك بيورت قديم آباء و اجداد خود رسيد و آوازه وصول او در آن ديار شايع گرديد 



مصراع برو جمع شد لشگر نايمان* و حاكم قوم مكريت توقيقان نيز بكوشلوك پيوسته او را 
جمعيتى عظيم دست داد و كوشلوك باستظهار لشگر بسيار كور خان آغاز مخالفت كرده آتش 
نهب و تاراج در اطراف والياتش زد و رسولى پيش سلطان محمد خوارزمشاه فرستاده پيغام داد 
كه مناسب چنانست كه سلطان از آن جانب متوجه استقبال كور خان شود و من ازينجانب مقرر 
آنكه اگر سلطان پيشتر كور خانرا مغلوب گرداند كاشغر و ختن او را باشد و اگر من در اين امر 
پيشدستى نمايم سلطان تا آب فناكت بمن مسلم دارد آنگاه آن دو پادشاه از طرفين متوجه كور 
خان گشته كوكشلوك پيشتر رسيد و محاربه نموده و منهزم گرديد بعد از آن بر وجهى كه در 

اواخر مجلد ثانى مذكور گشت ميان سلطان محمد و كور خان قتال اتفاق افتاده بسبب عدر سپهبد 
كبود جامه ميمنه سلطان پشت بر مخالفان كردند و برانغار كور خان نيز انهزام يافته قلب هردو 

لشگر تيغ و خنجر در يكديگر نهادند و كثرت هيجان گرد و غبار مانع رؤيت ابصار شده غالب از 
مغلوب متميز نشد و مبارزان هردو طرف تاراج كنان روى بوادى فرار نهادند و چون كور خان ببالد 
ساغون رسيد اهالى آن واليت كه از تعدى قراختائيان بتنك آمده بودند و مى پنداشتند كه خوارزم 

شاه از عقب خواهد رسيد دروازه ها بسته كور خانرا در شهر نگذاشتند و با انداختن تير و سنك و 
افروختن آتش حرب و جنك اشتغال نمودند و كور خان نيز آغاز محاصره و محاربه كرد و بعد از 

 شانزده روز قهرا و قسرا بالد ساغونرا بگرفت و بقتل عام فرمان داده در سه شبانروز چهل 
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و هفت هزار مرد نامدار كشته شدند و چون خزاين گور خان در وقت تهيه اسباب سپاه از درم و 
دينار خالى شده بود محمود باى كه مال بسيار داشت و مى ترسيد كه گور خان از وى چيزى طمع 

نمايد بعرض رسانيد كه مناسب آنست كه در عوض اموال كه از خزانه تلف شده غنايمى را كه 
امراء درين وقايع گرفته اند بخازن سپارند و گور خان اين سخن را بسمع رصا جاى داده چون امراء 

بر آن انديشه مطلع گشتند هريك ببهانه بطرفى رفته دم از عصيان زدند و كوشلوك از اين حال 
  بيت خبر يافته و فرصت غنيمت دانسته بدانجانب ايلغار كرد

 چنان با سپاه آمد از روى شرق 
 

 كه گوئى همى آمد از ميغ برق 

و مانند بالى ناگهان بيخبر ببالساغون درآمد گور خان بغير از تواضع و فروتنى چاره ندانست و    
قصد كرد كه در پيش سرير كوشلوك بپاى خدمت بايستد اما كوشلوك باين معنى راضى نشد و 



او را بحسب ظاهر تعظيم نموده تمامت ناطق و صامت مملكتش را بگرفت و گور خان بعد از اين 
واقعه مدت دو سال زندگانى يافت و چون سنش بنود و پنج رسيد بعالم باقى منزل گزيد و او 

 هشتاد و يك سال بسلطنت و اقبال گذرانيد.

 ذكر شمه از تسلط و تقلب كوشلوك خان و بيان مندفع شدن شر او بسبب توجه جبه نويان 

بعد از فوت كور خان كوشلوك در سلطنت استقالل يافته باندك زمانى الماليغ و كاشغر و ختن را 
تسخير كرد و باشتعال آتش ظلم و ضالل پرداخته دود از دودمانها برآورد و آن بدبخت بت پرست 

بود و زنش متابعت ملت نصارى مى نمود الجرم هردو پيوسته در تعذيب مسلمانان ميكوشيدند و 
هركس از رجحان شريعت غّرا دم ميزد او را بقتل ميرسانيدند و در وقتى كه واليت ختن بحيز 

تسخير آن لعين پر مكر و فن درآمد خواست كه از روى حجت و برهان علما را ملزم گرداند و 
هذياناتى را كه با خود مخمر كرده بود بمسامع متقلدان دين قويم رساند بنابر آن فرمود كه در شهر 
منادى نمودند كه هركه در زى اهل علم و صالح است بصحرا شتابد و سه هزار كس از آن طايفه 
مجتمع گشته كوشلوك روى بديشان كرد و گفت كيست از شما كه از غير خدا نترسد و از سخن 

حق بازنگردد و در باب رجحان دين و ملت از صدق نيت مناظره نمايد (قدوة العلماء المتورحين 
 عالء الملة و الدين) محمد اختن؟؟؟ مر؟؟؟

تقويت شريعت محمدى بر ميان بسته زبان الهام بيان بگشاد و با كوشلوك لعين آغاز مباحثه و 
مناظره فرمود و در باب ترجيح ملت بيضا حجج و براهين اقامت نمود و كوشلوك را ملزم ساخت 
آن بدبخت از بحث عاجز گشته آغاز سفاهت كرد و نسبت بحضرت رسالت صلى الّله عليه و سلم 

  بيت كلمات بى ادبانه بر زبان آورد

 چو عاجز شد آن بى ادب در جواب 
 

 ببد كرد حاشا نبى را خطاب 

   
 و آن عالم ربانى از غايت ديندارى بى تحمل گشته گفت خاك بدهانت باد
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اى دشمن دين و آن سرخيل اهل كفر و ظلم از شنيدن اين دشنام برآشفت و فرمود كه آنجناب را 
بگيرند و ايذا نمايند تا از دين اسالم برگردد و فرمان بر ان بموجب فرموده عمل نموده چون از 

ارتداد آن عالم پاك اعتقاد مايوس گشته در مدرسه كه خود ساخته بود او را چهار ميخ كردند تا 
بجوار مغفرت الهى واصل شد و بعد از شهادت موالنا عالء الدين محمد رسم بانك نماز و قامت و 
اقامت نماز جمعه و جماعت از آن ديار برافتاد و دست تقدير ملك قدير ابواب فتنه و فساد ظلم و 

بيداد بر روى مسلمانان بگشاد و در خالل اين احوال حاكم قوم مكريت توقيقان از كوشلوك جدا 
گشته بطرف قم كنجك رفت چنگيز خان اين اخبار استماع نموده فرمان فرمود كه جبه نويان با 

چند تومان از سپاه ظفرنشان متوجه دفع كوشلوك گردد و جبه بموجب فرمان بجانب كاشغر 
روان شده چون بحدود آن واليت رسيد كوشلوك روى بهزيمت نهاد و جبه بكاشغر درآمده 

فرمود كه در كوچه و بازار ندا كردند كه همه كس بايد كه بر كيش آبا و اجداد خويش باشند و 
متعرض يكديگر نشوند و از اتباع كوشلوك هركه را هرجا يابند بكشند الجرم اهل اسالم از ظلم و 
تعدى آن بد نام نجات يافته فوجى از مغوالن كوشلوك را تعاقب نمودند و بهركس از قوم نايمان 

رسيدند فى الحال بقتل رسانيدند و كوشلوك بكوهستان بدخشان گريخته از غايت سراسيمگى 
بدره رفت كه آنرا سارق قول مى گفتند و راه بيرون شدن نداشت و در آن حين جمعى از صيادان 

در آنكوه بشكار اشتغال مى نمودند مغوالن ايشان را گفتند كه اگر اين جماعت را كه از ما 
گريخته اند گرفته بما بسپاريد بجان امان يابيد صيادان از اطراف و جانب كوشلوك و اتباع او 

درآمده همه را بدست آوردند و بمغوالن سپردند و ايشان كوشلوك را گردن زده سرش پيش 
جبه نويان بردند و جبه آنسر را نزد چنگيز خان فرستاد آنگاه جوجى خان را بدفع توقيقان كه 

بطرف كنجك رفته بود نامزد فرمود و جوجى بر وجهى كه در آخر ذكر سلطان محمد خوارزم 
شاه نوشته شده مهم توقيقان و قوم او را ساخته مراجعت كرد آنگاه چنگيز خان بنابر اسباب 

 مذكوره روى توجه بماوراء النهر آورد.

گفتار در بيان توجه چنگيز خان بجانب ماوراء النهر و كشته شدن اكثر متوطنان آن بالد به تيغ 
 خشم و قهر

چون خاطر خطير چنگيز خان از ضبط ممالك شرقى و شمالى فراغت يافت و آتش سياستش بر 
كانون درون مخالفان آنحدود تافت تسخير ممالك سلطان محمد خارزمشاه را پيش نهاد همت 



بلند نهمت ساخته با سپاهى افزون از قطره در عدد و ذره در شمار بجانب ماوراء النهر روانشد و 
چون بنواحى انزار نزول اجالل فرمود اوكداى و جغتاى را بمحاصره آنشهر باز- داشت و جوجى 

خانرا بجانب جند فرستاد و آالق نويانرا بفناكت و خجند ارسال نمود و بنفس خويش با تولى خان 
 متوجه بخارا گشت و ناگاه بقصبه زرنوت رسيدند و اهالى آنجا نخست 
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دروازه ها بركشيده و خواستند كه در مقام محاربت آيند و آخر االمر بموجب نصيحت دانشمند 
حاجب كه مردى مسلمان بود و مالزمت چنگيز خان مينمود ابواب صلح و صفا گشاده ترك 

جنك و عناد كردند و تركان آن قلعه را با زمين هموار ساخته جوانانرا همراه خود گردانيدند و 
روى بجانب حصار نور آوردند و مردم نور نيز اظهار اطاعت و انقياد كرده حكم شد كه ساكنان 

آنمكان االبد معاش و مصالح زراعت و تخم و گاو قناعت كنند و خانهاى خود را با ساير اشيا 
بازگذارند تا مغوالن غارت نمايند و آن بيچارگان بموجب فرموده بتقديم رسانيدند اتراك بعد از 
نهب و تاراج بجانب بخارا روان شدند در اوايل ماه محرم سنه سبع عشر و ستمائه موافق ييالن ئيل 

چنگيز خان در نواحى آن بلده كه در آن زمان مجمع اهالى علم و كمال و مرجع اصحاب فضل و 
افضال بود نزول اجالل فرمود و اشتقاق لفظ بخارا از بخار است و معنى بخارا بلفظ مغان مجمع 

علم باشد القصه چون سپاه بيشمار چنگيز خان در اطراف و جوانب بخارا فرود آمدند و آن بلده را 
مانند نگين در انگشترى احاطه نمودند در شب اول امراء خوارزمشاهى كوك خان و سونج خان و 
كشليخان با بيست هزار يا سى هزار از شجاعان خنجر گذار برسم شبيخون بر سر مغوالن تاختند اما 
چون طاليه آن سپاه خونخوار بسان بخت خويش بيدار بودند بقدم مقاتلت پيش آمده اكثر بخاريان 

را بر خاك هالك افكندند روز ديگر كه بواسطه ظهور جمشيد خورشيد ثوابت و سيار حصار 
سپهر دوار مفقود و نابود گشت اهالى بخارا دروب خالف بسته ابواب شهر بازگشادند و سادات و 

علما و اشراف و اعيان بخدمت خان شتافتند و امان طلبيدند و چنگيز خان همان زمان سوار شده 
بآن بلده فاخره درآمد و چون بمسجد جامع رسيد پرسيد كه اين سراى سلطانست گفتند نى بلكه 

خانه يزدان است و او همچنان سواره بمسجد درآمده تا مقصوره عنان بازنكشيد آنگاه از اسب 
پياده شده بر منبر رفت و بنشست و مردم خود را گفت در صحرا علف نيست شكم اسبان را سير 

سازيد مغوالن بموجب فرموده كار بند گشته در انبارها بگشادند و از صناديق مصاحيف و اجزا را 



دور انداختند و آخور اسبان ساختند و افسار چهارپايان بدست علماء و مشايخ داده با ياغ داشتن 
مشغولى كردند و آهنك مغولى بركشيدند بعد از آن چنگيز خان بعيدگاه رفته و باجتماع خاليق 

بخارا فرمان داده بر منبر برآمد و نخست زبان بحمد و ثناى الهى بگشاد آنگاه در باب معايب 
سلطان محمد خوارزمشاه سخنان بر زبان رانده در آخر گفت كه اى قوم از شما گناهان بزرك در 

وجود آمده است بنابر آن خشم ايزدى مرا كه از جمله بالهاى آن حضرتم بسوى شما فرستاد 
اكنون هرچه در اين شهر ظاهر است حاجت بتقرير نيست آنچه از اموال مخفى داريد تسليم نمائيد 

الجرم متموالن آغاز فرود آوردن مال كرده هرچه دادند مغوالن از ايشان بستدند و بتعذيب و 
شكنجه كسى را نرنجانيدند اما چون يرليغ صادر شده بود كه نوكران خوارزمشاه را از شهر بيرون 

كنند و بسيارى از آن طبقه پناه بمردم برده بودند و اين معنى بر چنگيز خان ظاهر گشت نايره خشم 
او اشتعال يافته فرمود تا آتش در خانه بخاريان زدند و حال آنكه اكثر محالت چوب پوش بود بنابر 

 آن بيك روز بيشتر شهر سوخته شد بلكه 
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غير از مسجد جامع و بعضى سراها كه از خشت پخته بود عمارتى سالم نماند و بعد از آن چنگيز 
خان جوانان بخارا را به جنك قلعه مامور گردانيد و از جانبين منجنيق ها مرتب ساخته باندك زمانى 

مغوالن قهرا قسرا آن حصن حصين را بگرفتند و مجموع مردان را كه در قلعه بودند كشته عيال و 
اطفال ايشانرا اسير كردند و حصار را مانند زمين هموار گردانيدند نقلست كه بعد از اين واقعه يكى 
از بخارائيان بخراسان رفت شخصى از وى پرسيد كه حال شما بكجا انجاميد جواب داد كه آمدند 
و كندند و سوختند و كشتند و بردند و فى الواقع در كالم فارسى عبارتى مختصرتر از اين در بيان 

آنچه از لشگر مغول در بخارا بوقوع انجاميده بود نتوان يافت اما جغتاى و اوكداى كه بفتح انزار 
مامور بودند چون بظاهر آن ديار رسيدند غاير خان باآنكه شصت هزار سوار جرار داشت در شهر 
متحصن شد و محافظان هشيار بر دروازه ها بنشاند و شاهزادگان مدت پنج ماه آن بلده را محاصره 
نموده كار محصوران به اضطرار انجاميد آنگاه قراجه حاجب كه بحكم سلطان محمد خوارزمشاه 

بكومك غاير خان متعين بود بامغوالن ايل شده شبى از دروازه صوفى خانه بيرون رفت و همان 
شب جريك مغول در شهر ريخته غاير خان با بيست هزار كس از شجاعان پناه بحصار برده و روز 

ديگر جغتاى و اوكداى قراچه جاجب را بكفران نعمت خوارزمشاه مخاطب ساخته بكشتند و 



تمامى مردم انزار را بصحرا رانده بتيغ تيز بگذرانيدند و آغاز محاصره قلعه نمودند و غاير خان از 
آن حصار هرروز پنجاه مرد بميدان نبرد ميفرستاد تا كشش و كوشش نموده بعز شهادت ميرسيدند 

و بر اين منوال مدت يكماه زمان محاصره و محاربه امتداد يافته در آن ايام بسيارى از كفار بر 
خاك هالك افتادند و چون از سپاه غاير زياده از دو كس نماند مغوالن بحصار درآمدد و غاير با 

آن دو يار پناه ببام برده برقرار تجلد مى نمود و بزخم سنك و خشت مخالفان را از خود بازميداشت 
و چون فرمان چنگيز خان چنان بود كه او را زنده بدست آوردند لشگر مغول تير بطرف او 

نمى انداختند القصه بعد از آنكه آن دو كس نيز كشته شدند مغوالن غاير خان را گرفتند و بند 
كرده قلعه را با زمين يكسان ساختند و غير از ارباب صناعت تمامى متوطنان آن مكان را بكشتند 
آنگاه جغتاى و اوكداى عازم اردوى اعظم گشتند و در حدود سمرقند غاير خان را گرفته بنظر 
چنگيز خان رسانيده در كوك سرا او را شربت شهادت چشانيدند اما جوجى خان كه بموجب 

فرمان بجانب جند رفته بود چون بسغناق رسيد حسن حاجى را كه در سلك تجار انتظام داشت و 
در آن اوان مالزمت چنگيز خان مى نمود آنجا فرستاد تا مردم را نصيحت كرده و از وخامت 

عاقبت مخالفت تحذير نمايد و چون حسن بشهر درآمد پيش از آنكه باداء رسالت پردازد رنود او 
باش تكبير گويان او را بكشتند و جوجى بر اين جسارت اطالع يافت فى الحال بسان شير 

خشمناك روانشد و بظاهر سغناق شتافته لشگريان را گفت دست از جنك بازندارند تا آن بلده را 
  بيت مسخر نسازند و مغوالن نهايت سعى و اهتمام بجاى آورده 

 بدو روز زيروزبر گشت شهر
 

 همه خلق آن كشته گشته بقهر

 و امارت آن ويرانه به پسر حسن حاجى متعلق شده جوجى خان روى باوزگند نهاد و اوزگند بصلح    
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مفتوح گشت و از آنجا باسباش رفت و اوباش اسباش آغاز پرخاش كرده اكثر كشته شدند و چون 
اين خبر بسمع قتلق خان كه از قبل سلطان محمد خوارزمشاه حاكم جند بود رسيد بناء ثبات و 

قرارش سمت تزلزل پذيرفته راه خوارزم پيش گرفت و جوجى خان خبنتمور را برسالت نزد 
جنديان فرستاده بعضى از عوام قاصد جانش گشتند و خبنتمور بلطايف الحيل خود را نگاه داشته 

 بظاهر شهر شتافته و جنديان 617بخدمت جوجى مراجعت كرد و جوجيخان چهارم صفر سنه 
دروازه ها را بستند و بسان نظاركيان بر زبر فصيل نشستند و مغوالن پلها بر خندق ترتيب كرده و 



نردبانها نهاده بباالى باره برآمدند و از آنجانب بزير رفته دروازه ها بگشادند و تمام خلق را بصحرا 
رانده جند را بجاروب غارت و تاراج پاك ساختند چو مردم نكردند در جند جنك* بكشتن مغول 
نيز نگشاد چنك نشد كشته غير از دو سه شور بخت* كه باجنتمور گفته بودند سخت و جوجيخان 

امارت جندرا بعلى خواجه غجدوانى عنايت كرده روى باردوى پدر آورد اما االق نويان كه 
بگرفتن فناكت و خجند مامور بود چون بظاهر فناكت رسيد والى آنجا ايلنكو ملك باتفاق قنقليان 

  نظم كه مالزمان او بودند در حصار تحصن نموده 
 به پيكار سه روز برخاستند

 
 بروز چهارم امان خواستند

 ز شهر فناكت برون آمدند
 

 همه غرقه در موج خون آمدند

  شعرو االق نويان    
 بشهر خجند آنگهى رو نهاد

 
 مدارا و آزرم يكسو نهاد

و بعد از آن كه بآن بلده رسيد والى آنجا تيمور ملك كه در ملك سلطان محمد خوارزمشاه ازو    
مردانه ترى نبود با هزار مرد نامدار كه هر يك خود را ثالث رستم و اسفنديار ميدانستند در قلعه كه 
بميان آب خجند ساخته بودند پناه بردند و مدتى با مغوالن كوشش نموده بسيارى از ايشان را بقعر 

جهنم فرستادند و چون كارش باضطرار انجاميد خواص و متعلقان را در هفتاد كشتى سرپوشيده كه 
بيرون آنها را بكل و سركه اندوده بودند نشاند و خود نيز بسفينه درآمده مانند باد بر روى آب روان 
گشت و لشگر مغول بر فرار تيمور ملك مطلع شده جنك كنان كنار آب ميرفتند و تيمور ملك به 

تير دلدوز كه هرگز خطا نمى كرد كفار را بازميداشت تا آنكه بساحل رسيده از آب بيرون آمد و 
مغوالن در پى او بودند تيمور ملك هرساعت مى ايستاد و جنك ميكرد تا احمال و اثقالش پيشى 
ميگرفتند آخر االمر اتباع او كشته گشته اموال را اعدا بازستاندند و او با سه چوبه تير كه يكى از 

آنها پيكان نداشت اسب مى راند و سه مغول از عقب ميشتافتند تيمور ملك عطفه عنانى كرده تير 
بى پيكان را بر چشم يك مغول زد كه كور شد و دو نفر ديگر سر خويش گرفتند تيمور ملك 

بخوارزم رفته از آنجا بعراق شتافت و از عراق عنان عزيمت بشام تافت چون فتنها آرام يافت او را 
حب وطن بر مراجعت باعث گشت و بفرغانه خراميده گاهى بخجند مى رفت و استكشاف احوال 

مينمود در آن اثنا شنود كه پسرش بحكم باتو بن جوجيخان ابن چنگيز خان بخجند آمده و 
متصرف امالك و اسبابش شده الجرم با پسر مالقات نموده و گفت اگر پدر خود را ببينى 



مى شناسى جواب داد كه من طفل شيرخواره بودم كه از پدر دور افتادم اما غالمى هست كه او را 
بجا مى آورد و آن گاه غالم را حاضر ساخته و غالم تيمور ملك را شناخته خبر وصولش در 

 تركستان شيوع يافت 
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و او باميد لطف و مرحمت بجانب اردوى اوكداى قاآن كه بعد از چنگيز خان بر تخت سلطنت 
نشسته بود روان شده در اثناى راه قدقان اوغالن، بوى دچار خورد و فرمود تا دستهاى او را بستند و 

از محارباتى كه كرده بود آغاز تفتيش و تفحص نمود و تيمور ملك سخنان او را جواب ميگفت 
در آن حين بحسب تقدير مغولى كه بزخم تير پى پيكان تيمور ملك كور شده بود بآن مجلس 
رسيد و از وى سخنان پرسيد و تيمور ملك دلير در مقام گفت و شنود برآمده قدقان در غضب 

رفت و تيرى جان گزاى بر تيمور ملك زد كه ديگر نفس از وى برنيامد القصه االق نويان چون از 
مهم خجنديان فراغت يافت بجانب سمرقند كه مضرب خيام اردوى اعظم بود شتافت اما قصه 

سمرقند چنان بود كه سلطان محمد خوارزمشاه از توهم سپاه تاتار و مغول بمتفرق ساختن حريفان 
مجلس رزم و پيكار مى پرداخت صد و ده هزار سوار جرار در سمرقند گذاشت و غلبه خواص و 

عوام در آن بلده بمشابه بود كه محاسب وهم و خيال از تعداد آن بعجز و قصور اعتراف مى نمود و 
سمرقنديان جهت احتياط چند فصيل برگرد شهر كشيده بودند و خندق را بآب رسانيده بنابر آن 

چنگيز خان نخست به تسخير بخارا و ساير بلدان ماوراء النهر و تركستان پرداخت و چون خاطر از 
 علم نهضت بصوب آن بلده فاخره برافراخت و در 617آن امور فارغ ساخت در اواخر ذيحجه سنه 

ظاهر سمرقند جمعى از شاهزادگان و لشگرها كه بفتح امصار تركستان مأمور گشته بودند با مردم 
حشرى بومى پيوستند چنگيز خان در كوك سر افرود آمده دو روز آسايش نمود روز سوم طايفه 

از سرداران لشگر خوارزمشاهى بپاى جالدت در ميدان مبارزت تاختند و از جنود مغول فوجى 
كشته جمعى كثير اسير و دستگير ساختند و روز چهارم چنگيز خان بنفس خويش سوار شده روى 
بشهر آورد و مغوالن بمرتبه هجوم نموده تندراندند كه مردم شهر را مجال نماند كه سر از دروازه 

بيرون كنند و شب پنجم آراى ساكنان سمرقند مختلف گشته بعضى مايل بصلح شدند و زمره 
مالحظه حقوق سلطانى نموده بر مخالفت مصر بودند و چون دروازه افق مشرق بسبب ظهور تباشير 
صبح صادق مفتوح گشت قاضى و شيخ االسالم سمرقند با فوجى از اشراف انام از شهر بيرون رفته 



بمالزمت خان شتافتند و امان طلبيدند و چنگيز خان ايشانرا از قهر و سخط خود ايمن ساخته 
اجازت مراجعت ارزانى داشت و ايشان به سمرقند بازگشته دروازه نمازگاه بازكردند و لشگر مغول 

در شهر ريخته قاضى و شيخ االسالم و پنجاه هزار كس از اتباع آن دو بزرك را از مردم جدا 
گردانيدند و باقى خاليق را بصحرا رانده دست بغارت و تاراج برآوردند و روز ديگر همت بر 

تسخير قلعه گماشته از جمله محصوران الب خان با هزار كس از شجاعان دل از جان برگرفته خود 
را بر ميان لشگر مغول زدند و بسالمت بيرون رفته در حدود عراق بسلطان محمد رسيدند و او را 

بواسطه اخبار و حاالت ماوراء النهر مكدر و سراسيمه كردند و در همان روز كه الب خان از قلعه 
سمرقند بگريخت چنگيزخانيان بر آن حصار استيال يافته قرب سى نفر از امراى خوارزمشاهى را با 

 تمامى لشگريان بقتل رسانيدند و از ساير مردم سى هزار كس كه پيشه ور
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بودند جدا ساخته چنگيز خان ايشان را بر اوالد و اقرباء خويش تقسيم كرد و از بقيه متموالن مبلغ 
 دويست هزار دينار خونبها بستانيد و زياده از اين تعرض نرساند.

ذكر رفتن جبه نويان و سويداى بهادر از عقب خوارزمشاه بموجب فرموده چنگيز خان و بيان شمه 
 از قتل و غارت ايشان در اطراف واليات و ممالك ايران 

در آنزمان كه چنگيز خان در ظاهر سمرقند نشسته بود استماع نمود كه سلطان محمد خوارزم شاه 
با عدد اندك و خوف بسيار از راه خراسان بطرف عراق گريخته و نظام سلسله جمعيت او بدست 

بيداد دوران از هم گسيخته بنابر آن جبه نويان و سويداى بهادر و توقجر را با سى هزار سوار 
خنجرگذار از عقب سلطان روان فرمود و ايشان را گفت كه در طى مسافت سرعت نمايند و تا 

خصم را بدست نياورند از پاى ننشينند و اگر طاقت مقاومتش نداشته باشند در هرموضع كه مناسب 
دانند توقف كرده كيفيت را عرضه داشت نمايند و امراء بموجب فرموده بجانب خراسان روان 

 موافق ييالن ئيل متعاقب يكديگر از آب امويه عبور نمودند و 617شدند در اواخر ربيع االخر سنه 
بصوب هرات رفتند و چون ملك هراة بيشتر كس فرستاده اظهار انقياد كرده بود جبه و سويداى 

متعرض آن بلده نشدند اما توقجر از عقب بهراة رسيده متابعت ملك را مسموع نداشت و آغاز 
محاصره كرده از شست قضائيرى عمر فرسا بر مقتل آن كافر خورد و شر او مندفع گرديد و 



اتباعش از عقب جبه و سويداى شتافته در نواحى زاوه بديشان پيوستند و امراء از اهالى آن قصبه 
نزل و علوفه طلبيده مردم زاوه دروازه ها بستند و چيزى بديشان ندادند و چون مغوالن بر جناح 

استعجال بودند متعرض آنجماعت نشدند و بگذاشتند از باالى باره اهل زاوه آغاز فحش و ياوه 
كردند امرا از غايت غضب بازگشتند و در عرض سه روز اوه را مسخر ساخته قتل عام نمودند 

چنانچه در آن ديار ديار نماند و احمال و اثقال كشتگان را بشكستند و بسوختند و بعد از آن 
بنيشابور رفته مهم مردم آنجائى بسلح از هم برگذشت و از آنجا جبه نويان براه جوين عزيمت 

مازندران نمود و سويداى بطوس رفته خلقى بى نهايت بكشت و از طوس برادكان شتافته مرغزار و 
جريان انهار آن واليت او را خوش آمد بنابر آن متعرض رادكانيان نشد اما در جنوشان و اسفراين 
قصور راست كرد و از اسفراين بدامغان رفته رنود و اوباش آن خطه را پايمال حوادث گردانيد و 

جبه نويان در مازندران بسيارى از طوايف انسانرا كشته فوجى از سپاه بى باك بمحاصره قالعى كه 
مقر متعلقان خوارزم شاه بود بازداشت و بجانب رى روانشده سويداى بدو پيوست و در آن اوقات 

پيوسته در ميان مردم رى جهت مخالفت مذهب تعصب بود بنابر آن شافعى مذهبان چون خبر قرب 
وصول مغوالن شنيدند باستقبال شتافتند و جبه و سويداى را بر قتل نصف شهر كه حنفى مذهب 

 بودند تحريص نمودند و ايشان نخست حنفيه را بتيغ بيدريغ 
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گذرانيده بعد از آن با خود گفتند كه از مردمى كه در خون متوطنان مولد و منشاء خويش سعى 
نمايند چه نيكوئى توقع توان داشت آنگاه شافعيه را نيز از عقب حنفيان روان كردند و از رى 

سويداى بقزوين رفته جبه بجانب همدان توجه نمود و چون بقم رسيد تمامت مردم آنجا را باغواى 
بعضى از سنى مذهبان بقتل رسانيدند و بعد از قرب وصول بهمدان با والى آنجا مجد الدين عالء 

الدوله علوى صلح كرده روى بگزر رود و خرم آباد نهادند و دود از گزر رود برآورده خرم آباد را 
غمكده ساخت و مردم نهاوند را بسته كمند گزند گردانيده در ساير واليات بى خداوند همين عمل 
بجاى آورد و سويداى در قزوين قرب پنجاه هزار مسكين را بتيغ كين كشته بعد از آن آن دو ضال 

مضل بهم پيوستند و آن زمستان در حدود رى نشستند و در اول فصل بهار كه بسبب وفور قتل 
سروقدان گل رخسار الله غدار در اطراف دشت و كوهسار غرقه بخون از بستر خاكستر برخاست 
و بنفشه كبود پوشيده سوسن ده زبان جهة بقيه جوانان از بى رحمان امان خواست جبه و سويداى 



عزيمت آذربيجان كردند و در زنجان و و اردبيل و سراة مراسم قتل و غارت بجا آوردند و از سراة 
جلوريز روى بسوى تبريز نهادند و اتابك از بك در آن زمان والى آن خطه بود صالح در صلح 

ديد و مال فراوان نزد مغوالن فرستاده ايشانرا از قتل و غارت تبريز در گذرانيد و چون نوبت ديگر 
سپاه برد و سرما هجوم نمود جبه و سويداى در موغان قشالق كردند و در آن زمستان بگرجستان 

 در مراغه و همدان و خوى و سلماس و 619شتافته بسيارى از گرجيان را بقتل آوردند و در سنه 
نخجوان و بيلقان و شماخى و بعضى از بالد شيروان آنچه مقدور ايشان بود از قتل و اسير و غارت 

بتقديم رسانيدند آنگاه خاطر شوم آن طايفه گمراه مايل بآن شد كه از جانب در بند شيروان 
بمغولستان روند اما راه نمى دانستند و تدبيرى انديشيده قاصدى سخن دان پيش شروان شاه كه در 

حصن حصين تحصن جسته بود فرستادند كه ما را داعيه چنانست كه ديگر متعرض قلم رو تو 
نشويم و مناسب آنكه جمعى از مردم نيك بفرستى تا تمهيد معذرت كرده قواعد عهد و پيمان را 

بايمان مؤكد گردانيم شروان شاه از استماع اين سخنان شادمان شده ده نفر از خواص و مغربان نزد 
مغوالن فرستاد امراء از آن ده نفر يكى را گردن زده بآن نه تن گفتند كه اگر شما قراولى كرده راه 

نمائيد كه از دربند بگذريم بجان امان يابيد و اال مانند يار خود براه عدم شتابيد و آن بيچارگان از 
بيم جان عجز چى گشته آن ظالمان را بدر بند رسانيدند و مغوالن آنجا نيز در بند اراقه خون و 

گرفتن مال بندگان خدا شده بطرف مغولستان گذشتند و در اثناء راه مهم مردم االن و قبچاق را را 
بسان ساكنان عراق و خراسان ساخته در واليت اروس بهمان شيوه ناستوده خويش پرداختند آنگاه 

بچنگيز خان كه در آن زمان بيورت قديم مغوالن رسيده بود پيوسته سر گذشت خود معروض 
داشتند و از مضمون اين وقايع كمال قوت و سطوت مغوالن بر همكنان ظاهر ميگردد بلكه غايت 
قهر و غضب منتقم حبار نسبت باهالى آن روزگار بوضوح ميپيوندد زيرا كه با وجود آنكه در آن 
ايام قرب صد حاكم صاحب وجود باجنود نامحدود و اسباب نامعدود در عراق و خراسان بودند 

 هيچكدام تائيد نيافتند كه درصدد ممانعت و مقاتلت فوجى 
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از لشگر مغول آيند تا آن واليات كه از غايت معمورى رشك نگارخانه چين بلكه غيرت افزاى 
بهشت برين بود ويران گشت و مهم چندين هزارهزار كس از اهل اسالم بضرب تيغ بيداد زمره از 

 اهل كفر و ظالم از هم گذشت (سبحان الّله الواحد القهار و صلى الّله على محمد و آله االطهار.)



گفتار در بيان توجه اوالد چنگيز خان بجانب خوارزم و ذكر تسخير آن خطه بعد از وقوع جنك و 
 رزم 

چون چنگيز خان از مهم سمرقند فارغ گشته روزى چند در نواحى آن بلده فردوس مانند توقف 
نموده جوجى و جغتاى و او كداى را بفتح مملكت خوارزم مامور گردانيد و در آنزمان جرجانيه 
كه بهترين بالد آن واليت است و تركان او را اور كنج گويند دار الملك سالطين خوارزمشاهى 

بود از علماء و فضال و ارباب شمشير و اصحاب قلم و ارباب حرف و صناعات و ساير طوايف بنى 
آدم آنمقدار در جرجانيه جمع آمده بودند كه زياده بر آن تصور نتوان نمود و شاهزادگان بموجب 

فرمان چنگيز خان با سپاهى چون حوادث آسمال بى پايان بدانجانب روان شدند و در آن وقت 
حاكم خوارزم خمارتكين نامى بود كه با والده سلطان محمد خوارزم شاه خويشى داشت و چون 

منقالى سپاه جهانگشاى چنگيز خان بخوارزم نزديك رسيدند جمعى پيشتر بظاهر جرجانيه 
خراميدند و براندن چهار پايان مشغول گرديدند خوارزميان ايشان را اندك ديده خلقى بسيار از 

پياده و سوار پاى از دروازه بيرون نهادند و عنان عزيمت بمحاربه آنجماعت انعطاف دادند و 
مغوالن بطريق مكر و فريب گاهى چون صيد وحشى از ايشان ميرميدند و احيانا اندك توقف 

نموده جنك مى كردند تا بباغ خرم كه در يك فرسخى شهر است رسيدند آنگاه ساير سواران 
منقالى كه در كمين گاه بودند تيغ جالدت آخته بجانب خوارزميان تاختند و آغاز كشش و 

خونريزش كرده از وقت طلوع آفتاب تا هنگام زوال قريب صد هزار كس بقتل آوردند و از عقب 
گريختگان رانده خود را در شهر انداختند و تا محلى كه آنرا تنوره گويند شتافته تنور حرب گرم 

ساختند و بهنگام غروب خورشيد بازگشتند و بعد از دو روز از اين واقعه شاهزادگان جوجى و 
جغتاى و او كداى باتمامى لشگر قيامت اثر بگرد خوارزم رسيده نخست قاصدان بدان بلدان 

فرستادند و مردم را بايلى و انقياد دعوت نمودند و چون فايده بر ارسال رسل و رسايل مترتب 
نگشت بترتيب اسباب قلعه گيرى مشغول شده دست بانداختن تير و سنك برآوردند و ساكنان 

خوارزم نيز بقدر مقدور در مدافعه و محاربه كوشيده از بام تا شام در محافظت برج و باره اهتمام 
مى كردند و بعد از آنكه مدت محاصره امتداد يافت و بسيارى از محالت خوارزم از قارورهاى 

 نفط و زخم سنك رعد بسوخت و منهدم گشت مغوالن قصد نمودند كه 
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آب جيحون را كه بشهر برده بودند بطرف ديگر اندازند و سه هزار كس از ايشان متعهد اين 
خدمت شده خوارزميان بر كيفيت حال اطالع يافتند و جمعى كثير بدانجانب شتافته بر آب و آتش 

قتال اشتعال پذيرفت و باد ظفر از جانب اهل خوارزم شاهيان در اهتزاز آمده تمامى آن سه هزار 
كس بر خاك هالك افتادند و بواسطه اين فتح جد خوارزمشاهيان در محافظت شهر از پيشتر بيشتر 

شد و در آن اثنا ميان جوجى و جغتاى غبار نقار ارتقاع يافته تا مدت پنج ماه مغوالنرا تسخير 
خوارزم ميسر نگشت و اين خبر بسمع چنگيز خان رسيده يرليغ داد كه سروران لشگر اوكداى باشد 

و جوجى و جغتاى و امرا و سرداران از حكم و فرمان او تجاوز جايز ندارند و او گداى برادران را 
با هم در مقام صلح و صفا آورده و مهام سپاه را منتظم گردانيده باتفاق جنك پيش بردند و نكباء 

نكبت متوجه اهل خوارزم گشته مغوالن خانه بخانه و محله بمحله از ايشان ميگرفتند تا تمامى 
جرجانيه مستخلص شد آنگاه خاليق را بصحرا رانده قرب صد هزار نفر از مردم پيشه ور جدا 

ساختند و زنان جوانان و كودكان را ببندگى گرفته و باقى مردم را تقسيم نموده بقتل رسانيدند 
گويند كه هرقاتلى را بيست و چهار مقتول رسيد و عدد قاتالن از صد هزار متجاوز بود و يكى از 

شهداء خوارزم شيخ نجم الدين كبرى است و چون آنحضرت از اكابر مشايخ عالم و مقتداى 
 كبراى طوايف بنى آدم بود قلم مشگين رقم بتفصيل بعضى از حاالتش شروع نمود.

 ذكر شيخ نجم الدين كبرى و شهيد شدن آن حضرت بتقدير ايزد تعالى 

نام شيخ نجم الدين احمد ابن عمر الخيوقى است و لقبش كبرى و بدان جهت ملقب باين لقب 
گشت كه در وقت تحصيل با هرطالب علمى كه بحث ميكرد بر وى غالب مى آمد و بدين سبب او 

را طامه كبرى لقب داده اند بعد از آن از كثرت استعمال طامه را انداخته كبرى گفتند و بعضى 
برانند كه لقب آنحضرت جناب كبرى بود (اى هو النجم الكبرى جمع تكثير للكبر و الصحيح هو 
اول كذا فى تاريخ االمام اليافعى) و شيخ ولى تراش نيز از القاب آن جناب است و بسبب آن اين 

لقب را بر وى اطالق كردند كه نظرش بر هركه افتادى بمرتبه واليت رسيدى مصراع سك كه شد 
منظور نجم الدين سكان را سرور است* و كنيت شيخ نجم الدين ابوالجناب بود امير اقبال سيستانى 

در رساله كه مشتمل است بر سخنان شيخ ركن الدين عالء الدوله سمنانى آورده است كه شيخ 
نجم الدين در ايام جوانى جهت سماع حديث از خوارزم بهمدان رفت چون از علماء آنجائى 

رخصت حديث يافت باسكندريه شتافت و از محدث اسكندريه نيز اجازت حاصل كرده در وقت 



مراجعت شبى حضرت رسالت صلى الّله عليه و سلم را در خواب ديد و از آن حضرت استدعاى 
كنيتى نمود و رسول صلى الّله عليه و سلم فرمود كه ابو الجناب آنجناب پرسيد كه ابو الجناب 

مخففه حضرت فرمود كه ال مشددة شيخ چون از خواب درآمد از معنى آن كنيت چنان فهم كرد 
 كه از دنيا اجتناب ميبايد
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نمود الجرم همانجا خود را از عاليق دنيوى مجرد ساخته در طلب مرشدى كه دست ارادت بوى 
دهد. آغاز مسافرت فرمود چون بخوزستان رسيد در خانقاه شيخ اسمعيل قصرى پهلو بر بستر 

ناتوانى نهاد و بيمن توجه خاطر شيخ از آن مرض نجات يافت و مريد وى گشته بسلوك مشغول 
شد و چندگاه آنجا بوده شبى بخاطرش خطور نمود كه علم ظاهرى من از شيخ اسمعيل زياده است 

و از علم باطن نيز خطى تمام يافته ام و اين معنى بر شيخ اسمعيل ظاهر گشته بامداد آنجناب را 
طلبيد و گفت برخيز و سفر كن كه ترا بخدمت شيخ عمار ياسر مى بايد رفت شيخ نجم الدين 

دانست كه شيخ اسمعيل بر آنچه در خاطرش خطور نموده بود اطالع يافته اما هيچ نگفت و 
بمالزمت شيخ عمار شتافته بعد از مدتى كه آنجا بسلوك مشغولى كرد چندگاه آنجا بود شبى 

همان حديث بر ضميرش گذشت و صباح شيخ عمار او را گفت كه نجم الدين برخيز و و بمصر 
رو پيش شيخ روزبهان تا اين هستى را بضرب سيلى از سر تو بيرون برد و در نفحات از شيخ نجم 

الدين منقولست كه گفت كه چون بمصر رسيدم شيخ روزبهان را در بيرون خانقاه او ديدم كه بآب 
اندك وضو مى ساخت و بخاطرم گذشت كه ظاهرا شيخ نمى داند كه باينقدر آب وضو جايز 

نيست و چون شيخ از وضو فارغ گشت دست بر روى من افشاند و بسبب قطرات آب وضو شيخ 
كه بر وى من رسيد بيخود شدم شيخ بخانقاه درآمد من نيز در رفتم و آن جناب بشكر وضوء 

مشغول گشت من بر پاى ايستادم و از خود غايب شده ديدم كه قيامت قايم است و مردم را 
مى گيرند و بآتش مى اندازند و بر ممر آتش پيرى بر زير پشته نشسته و هركس كه ميگويد كه من 
تعلق بوى مى دارم او را مى گذارند ناگاه مرا بگرفتند و بجانب آتش كشيدند و چون گفتم كه از 

جمله متعلقان ايشانم رها كردند الجرم بر آن پشته باال رفتم و مشاهده كه شيخ روزبهان است پيش 
وى شتافتم و در پايش افتادم سيلى سخت بر قفايم زد چنانكه بر وى درافتادم و گفت بيش از اين 

اهل حق را انكار مكن بعد از آن از غيب بازآمدم ديدم كه شيخ از نماز فارغ شده پيش رفتم و 



روى برپايش نهادم شيخ در شهادت نيز همچنان سيلى بر پس سر من زد و همان لفظ بر زبان راند و 
بدان سبب عجب از طبيعت من زايل گشته شيخ روز بهان مرا بخدمت شيخ عمار ياسر بازگردانيد 

و بوى نوشت كه هرچند مس دارى بفرست تا من زر خالص ساخته از پيش تو فرسم شيخ نجم 
الدين مدتى ديگر در خدمت شيخ عمار بسر برده چون بدرجه كمال رسيد رخصت يافت و 

بخوارزم شتافته بنياد ارشاد كرد نقل است كه در آن زمان كه سپاه مغول بجانب خوارزم توجه 
نمودند چنگيز خان و اوالدش كه بر علو مرتبه شيخ نجم الدين وقوف يافته بودند چند نوبت كس 
نزد آنجناب فرستاده التماس كردند كه از جرجانيه بيرون رود تا آسيبى بذات با بركاتش نرسد اما 

شيخ آن ملتمس را اجاب نفرمود و فرمود كه ما در وقت آسايش و فراغت با اين مردم بسر برده ايم 
چگونه جايز باشد كه در زمان نزول رنج و عناد حلول محنت و بال از ايشان مفارقت اختيار كنيم و 

چون آن لشگر قيامت اثر نزديك خوارزم رسيدند شيخ نجم الدين و شيخ سعد الدين حموى و 
شيخ رضى الدين على الال و شيخ سيف الدين باخرزى و بعضى ديگر از اعاظم اصحاب را كه 

 زياده بر
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شصت نفر بودند رخصت داد كه از آن واليت بيرون روند ايشان گفتند چه شود اگر حضرت شيخ 
دعا كند تا اين بال از اسالم مندفع گردد و شيخ فرمود كه اين قضائيست مبرم و بدعا عالج 

نمى پذيرد آن جماعت گفتند پس مناسب آنست كه شيخ با ما درين سفر مرافقت نمايند جواب داد 
كه مرا اذن خروج نيست و هم اينجا شهيد خواهم شد و اصحاب آنجناب را وداع كرده بهر طرف 

رفتند و در روزى كه كفار مغول بشهر درآمدند شيخ نجم الدين جمعى را كه در خدمتش باقى 
مانده بودند طلبيده گفت (قوموا على اسم اللّه فقاتلوا فى سبيل اللّه) آنگاه برخاسته خرقه خود را 

دربر افكند و ميان محكم ببست و بغل پر سنك ساخته نيزه بدست گرفت و روى بجنگ مغوالن 
آورد و بريشان سنك مى زد تا سنك هائى كه در بغل داشت تمام شد و لشگر چنگيز خان آنجناب 

را تير باران كرده يك تير بر سينه مباركش آمد و چون آن تير را بيرون كشيدند مرغ روح 
مطهرش برياض بهشت ماوى گزيد گويند كه شيخ نجم الدين در وقت شهادت پرچم كافرى را 

گرفته بود پس از آنكه از پاى درافتاد ده كس نتوانستند كه آن كافر را از دستش خالص سازند و 
  رباعى عاقبت كاكل كافر را بريدند و نظر باين معنى موالنا جالل الدين رومى گفته است 



 ما از آن محتشمانيم كه ساغر گيرند
 

 نى از آن مفلسكان كه بز الغر گيرند

 بيكى دست مى خالص ايمان نوشند
 

 بيكى دست دگر پرچم كافر گيرند

 (و كانت شهادة قدس روحه فى شهور سنه ثمان عشر و ستمائة من الحجرة النبويه).   

 ذكر توجه چنگيز خان بجانب ترمد و بلخ و رسيدن شهور حيات مردم آنجائى بسلخ 

خوانندگان اين قصه پرغصه چنان بر زبان آورده اند كه چون چنگيز خان اوالد و و لشگريان را 
بجانب خوارزم فرستاد و بهار آن سال در حدود سمرقند بگذرانيد آنگاه خيال تخريب ترمد نموده 

نخست نخشب مضرب خيال عساكر ظفر سلب گشت و بحسب مقتضاى وقت تابستان آنجا بسر 
  بيت برده بعد از آن روى بترمد آورد و ساكنان آنمكان 

 بپشتى باروى شهر و حصار
 

 كه ميكرد جيحون بگردش گذار

   
پاى در دامان استغنا كشيده بعد از وصول لشگر مغول دست بانداختن تير و سنك دراز كردند و 

  بيت مغوالن بجد هرچه تمامتر در تسخير آن بلده كوشش نموده 

 بده روز كردند ترمد خراب 
 

 فكندند باروى ترمد در آب 

   
و ساكنان آن بلده را از صغير و كبير و غنى و فقير بكشتند گويند در ترمد عورتى را جمعى از 

لشگريان چنگيز خان گرفته خواستند كه بقتل رسانند آن بيچاره گفت مرا مكشيد تا مرواريد 
بزرك بشما دهم پرسيدند كه آن مرواريد را كجا نهاده جواب داد كه فرو برده ام مغوالن در حال 

  بيت شكم او را شكافته مرواريد را بيرون آوردند

 از آن پس همه كشتگانرا
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 شكم 
 

 باميد گوهر دريدند هم 

و چنگيز خان از ترمد بحدود لنكرت و سامانه رفته زمستان آنجا بود و فوجى از سپاه را ببدخشان    
فرستاد تا آن مملكت را نيز مانند ساير واليات خراب كردند و در اول بهار از معبر ترمد گذشته 
روى بطرف بلخ نهاد و آن بلده در معمورى بمثابه بود كه در نفس شهر و قرى هزار و دويست 

جانماز جمعه ميگذاردند و هزار و دويست حمام راحت انجام در آن امكنه و مقام موجود بود زبدة 
االوليا خواجه ناصر الدين ابو نصر پارسا قدس سره ميفرموده اند كه در وقت استيالى چنگيز خان 
پنجاه هزار كس از سادات و مشايخ و علما و موالى در بلخ اقامت داشته اند القصه چون اشراف و 

اعيان از قرب وصول چنگيز خان وقوف يافتند با ساورى و پيشكش باستقبال شتافتند و بنابر آن كه 
در آن ايام سلطان جالل الدين در واليت غزنين لشگرى پرخشم و كين جمع آورده در ميدان 

خالف و عناد جوالن مى نمود بلخيان را اظهار اطاعت و انقياد فايده نداد و هركه در آن واليت بود 
  بيت بضرب تيغ مغوالن غرقه بخون گشته از پاى درافتاد

 همه بلخ را چون كف دست كرد
 

 عمارات عاليش را پست كرد

و آن خان بهرام انتقام سپهر احتشام بعد از تخريب قبة االسالم تولى خان را بواليات خراسان نامزد    
كرده خود بطالقان رفته و اهالى طالقان در حصار بركشيده بقدم جنك و جدال پيش آمدند و بنا بر 

استحكام آن مقام مدت محاصره امتداد يافته پس از مراجعت تولى از خراسان و اجتماع لشگرها 
صورت تسخير روى نموده هركس در آنجا بود گشته گشت آنگاه چنگيز خان جهت دفع سلطان 
جالل الدين مينكبرنى بطرف غزنين در حركت آمده بهر شهر كه رسيد از آبادانى اثر نگذاشتى و 
در ميان تيغ از هيچ ذى حياتى دريغ نداشت زيرا كه يكى از اوالد جغتاى خان بزخم تيغ اهالى آن 
مكان كشته گشته بود و چون چنگيز خان در كنار آب سند بسلطان جالل الدين رسيد و مهم او را 

بموجبى كه در ضمن وقايع خوارزم شاهيان سمت تحرير يافت بتفصيل رسانيد بالنويان را با دو 
تومان لشگر بصوب هندوستان فرستان و آن بال ناگهان در اعمال و مصافات الهور و ملتان بقتل و 

 غارت اقدام نموده بازگشت و بچنگيز خان پيوست.

 ذكر توجه تولى خان بجانب خراسان و بيان خرابى بعضى ديگر از واليات ايران 



در آن اوان كه چنگيز خان از قتل و غارت قبة االسالم بلخ بازپرداخت پسر خورد خود تولى خان 
را بطرف خراسان روان ساخت و تولى با هشتاد هزار سوار كه عشر لشگر چنگيز خان بود نخست 

بمرو شاهجان رفت و در آن وقت مجير الملك شرف الدين مظفر كه در سلك اركان دولت 
سلطان محمد خوارزم شاه منتظم بود در آن بلده حكومت مى نمود و جمعى كثير از ابطال رجال 

در مالزمتش بسر ميبردند و آالت و ادوات حرب و قتال بسيار داشتند و چون تولى خان بظاهر آن 
 بلده معموره رسيد مجير الملك بغرور موفور در مقام مقاتلت و
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ممانعت آمد و بروايتى در روز اول گروهى انبوه از شهر بيرون تاخته در عرض يكساعت هزار نفر 
از لشگر مغول بر خاك هالك انداختند و تولى از تهور آن سپاه متغير شده بغضب هرچه تمامتر 

مباشر حرب شد و بنفس خود باطايفه از شجاعان حمله كرده جمعى كثير بقتل رسانيد و بقيه 
السيف را بشهر گريزانيد و تا مدت بيست و دو روز ميان محاصران و محصوران نيران قتال اشتعال 

داشت و قولى كه مختار صاحب تاريخ جهان گشاى و مولف مقدمه ظفرنامه است آنكه چون تولى 
  بيت خان بظاهر مرو نزول فرمود تا شش روز در جنك تأخير نمود و در روز هفتم 

 چو خورشيد تابان برآمد بلند
 

 بيفكند بر چرخ رخشان كمند

سپاه مغول مجتمع گشته بدروازه شهرستان راندند و جنك آغاز نمودند و از مرويان مقدار دويست    
  بيت كس از دروازه بيرون آمدند و در مقام دفع ايشان شدند و تولى بنفس خويش 

 يكى برخروشيد چون پيل مست 
 

 سپر بر سر آورد و بنمود دست 

و پياده بر شهريان حمله كرده مغوالن متعاقب او بطرف دروازه شتافتند و در حمله اول جمله را    
منهزم گردانيدند و چون زمانه در مصيبت كشتگان كسوت سوگوارى پوشيده مغوالن تا روز در 
گرد شهر ايستاده پاس داشتند و روز ديگر كه سپاه حبش از جيش روم انهزام يافت و زمانه تيغ 

زراندود خورشيد فرق شب زنگى سلب بشكافت مجير الملك بغير از اطاعت و انقياد چاره نداشت 
و عالمى جمال الدين نام را كه از تمام دانشمندان و متقيان مرو بمزيد علم و عمل ممتاز و مستثنى 

بود نزد تولى خان فرستاده امان خواست و چون تولى خان مجير الملك را بمواعيد دلپذير مستظهر 
و مطمئن خاطر ساخت پيشكش بيقياس از نقود نامعدود و نفايس اجناس ترتيب داده ببارگاه سپهر 



اساس شتافت و تولى مفصل متموالن شهر از او طلبيد فى الحال دويست كس را نام نويس كرده و 
محصالن آن تحصيل را ستاينده بشهر خراميدند و آن مردم را گرفته مطالبه مال نمودند آنگاه 

لشگريان بموجب اشارت تولى خان چهار روز متصل متوطنان مرو را از شهر بصحرا راندند و چهار 
صد نفر از محترفه و بعضى از پسران و دختران را بجان امان داده بقيه را از نساء و رجال و پيرو 

اطفال بلشگريان قسمت نمودند و هرمغولى را سيصد يا چهارصد كس حصه رسيد هريك رسد 
خود را بقتل رسانيد كه گويند سيد عزاء الدين نسابه با چند نويسنده سيزده شبانه روز تعداد 

كشتگان مرو كرد از مردم نفس شهر هزار هزار و سيصد هزار و كسرى در شمار آمد و سيد 
  رباعى حيرت نموده زبان باداء اين رباعى عمر خيام گردان ساخت 

 تركيب پياله كه درهم پيوست 
 

 بشكستن آن روا نميدارد دست 

 چندين سر و پاى نازنين از سر دست 
 

 از مهر كه پيوست و بكين كه شكست 

و چون مغوالن خاطر از كشتن ساكنان مرو فارغ ساختند بتخريب مساكن ايشان پرداختند بعد از    
آن تولى خان فرمان داد كه امير ضياء الدين على كه از اشراف مرو بود بواسطه عزلت و انزوا افتى 

بدو نرسيده حاكم آن ويرانه باشد و جمعى را كه از هرطرف پيدا شوند سردارى كند و با رماس 
بداروغگى آن ديار بى ديار قيام نمايد و چون تولى از مرو بجانب نيشابور روان گشت بقية السيف 

 از نقب ها و سوراخها بيرون خراميد فى الجمله جمعيتى دست داد ناگاه 
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بعضى مغوالن سفاك از عقب بدانجا رسيدند و حصه مردم كشى خود طلبيده گفتند تا هركس 
جهت ايشان يكدامن غله از شهر بصحرا برد و بوسيله اين حيله خرمن زندگانى ايشان را بباد فنا 

دادند پس از آن تايس نويان كه از جبه نويان جدا شده بود بمرور رسيده مرهمى بر جراحت ها نهاد 
و مقارن آن حال امير ضياء الدين على جهت دفع شر پهلوان ابو بكر ديوانه كه در سرخس فتنه 

برانگيخت متوجه آنجانب شد و بارماس روى بصوب بخارا آورد و خون گرفته چند كه در مرو 
بودند اين معنى را بر آن حمل كردند كه از خوارزم شاه خبرى بديشان رسيده كه شهر باز 

ميگذارند بى تامل طبل كوفته ياغى شدند و باروماس اگرچه مراجعت ننمود اما در بيرون شهر 
هركس را يافت بقتل رسانيد و ببخارا رفت در اين اثنا كوشتكين بازمره از مالزمان سلطان محمد 



خوارزم شاه بمرو رسيده بر آن بلده استيال يافت و امير ضياء الدين على را كه از سرخس بازگشته 
بود بكشت و اين خبر بچنگيز خانيان رسيده و سردار با پنجهزار سوار مغول خونخوار از نخشب 

بمرو شتافتند و در مرحله اول شهر را گرفته قرب صد هزار مسلمان را كه مجتمع گشته بودند 
بكشتند و بطرف ديگر روان شده آق ملك نامى را در مرو گذاشتند تا اگر مستمندى از گوشه 

بيرون آيد ابواب بال برويش بگشايد و آق ملك بهر حيله كه توانست طايفه ديگر را بكشت و آخر 
شخصى را گفت كه بانك نماز گويد معدودى چند كه در نقب ها خزيده بودند چون آواز اذان 

شنيدند قامت راست كرده بيرون آمدند و فى الحال بياران سابق الحق شدند القصه صورت قتل در 
مرو بمرتبه روى نمود كه از تمامى ساكنان آن بلده و توابع زياده از چهار كس زنده نماند ال مرد 

 لقضاء الّله و ال معقب لحكمه.

 ذكر واقعه نيشابور

و آن چنان بود كه در آن اوان كه تولى خان داعيه نمود كه ببلده مرو عبور نمايد داماد چنگيز خان 
تغاجار كوركان را كه بروايت امير زيرك خجندى برادر خود قراجارنويان بود باده هزار سوار 

بطرف نيشابور فرستاد مجير الملك كافى و ضياء الملك زوزنى كه در سلك وزراء سلطان و اكابر 
خراسان انتظام داشتند بكثرت مردان جراد و وفور آالت كارزار مغرور گشته عراده و منجنيق در 

برج منصوب گردانيدند و خاطر بر مقابله قرار دادند و تغاجار شهر را مركزوار در ميان گرفته آغاز 
محاصره فرمود و در روز سيم از شصت قضا تيرى بر تغاجار خورد و در حال بمرد و سپاه مغول 

دست از حرب نيشابوريان بازداشته طايفه بسبزوار شتافته عنان عزيمت بدان صوب معطوف 
گردانيدند و در مقدمه فوجى از سپاه را با مجانيق و اسباب قلعه گيرى ارسال داشته و با آنكه حوالى 
نيشابور سنكالخ بود لشگريان از چند منزل سنك پاره جمع كرده با خود بنيشابور بردند چنانكه از 
آن سنك ها پشت ها پديد آمد و مجير الملك و ساير اهالى شهر چون اهتمام لشگر مغول را بدين 

مشابه مشاهده كردند و دانستند كه اين جماعت مانند جمعى كه همراه تغاجار بودند زود 
 بازنخواهند
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گشت با وجود آنكه آالت و ادوات قلعه دارى بسيار داشتند بترسيدند و قاضى مملكت ركن الدين 
على بن ابراهيم المعينى را پيش تولى خان فرستادند تا شفاعت نموده جهت نيشابوريان امان طلبد 
اما تولى سخن قاضى را بسمع قبول جاى نداد بلكه او را بشهر بازنفرستاد و صباح روز چهار شنبه 
دوازدهم صفر از طرفين آغاز حرب و جنك نمود تير و سنك پران كردند و تا روز جمعه زمان 
مقابله و محاصره امتداد يافته در آخر آنروز چند موضع از خندق بينباشتند و بخاك ريز برآمده 
رخنه در ديوار شهر انداختند و شب شنبه مجموع باره از مغوالن پر شد و روز شنبه لشكر تاتار 

بيكباره در آن بلده ريخته بقتل و غارت مشغول گشتند و مردم پناه بگوشها و ويرانها برده جنك 
ميكردند و مجير الملك كه حاكم بود ببقى كريخته مغوالن او را از آنجا بيرون كشيدند و از وى 
سخنان درشت شنيده بصعب تروجهى بقتلش آوردند بعد از آن زن و مرد نيشابور را بصحرا رانده 
چهل نفر از پيشه وران را جدا ساختند و بنياد حيات ساير خاليق را برانداختند و دختر چنگيز خان 

بشهر درآمده بانتقام شوهر خويش از جنبنده اثر نگذاشت و هفت شبانه روز آب در شهر بسته تمام 
عمارات را هموار ساخت و جو كاشت و در تاريخ خراسان در حيز بيان آمده كه دوازده روز 

شمار كشتگان نيشابور كردند سواى عورات و اطفال هزار هزار و هفصد و چهل و هفت هزار در 
قلم آمد آنگاه تولى عازم هراة گشته مغولى چند آنجا بگذاشت تا اگر خون گرفته پيدا شود بقتل 

 رسانند

 ذكر واقعه هراة جرسها اهللا عن الحادثات 

جمهور مورخان آورده اند كه چون خاطر تولى خان از تخريب نيشابور فراغت يافت عزيمت 
بصوب دار السلطنه هراة تافت و بعد از طى منازل و قطع مراحل در مرغزار مشرتو فرود آمده 
ايلچى زنبور نام نزد كالنتران آن بلده فاخره فرستاد و پيغام داد كه ملك و قاضى و خطيب و 

معارف و مشاهير شهر بايد كه باستقبال رايات ظفرمال اقبال نمايد تا در ظالل افضال پادشاهانه از 
تاب آفتاب حوادث ايمن مانند ملك شمس الدين محمد جورجانى كه در آن زمان از قبل سلطان 

جالل الدين در هراة حاكم بود و قرب صد هزار مرد سپاهى داشت چون سخن زنبور شنيد فى 
الحال او را پايمال غضب گردانيده بكشت و گفت آن روز مباد كه من مطيع و منقاد كفار شوم و 

چون خبر قتل زنبور در اردوى تولى شايع شد مغوالن بسان زنبوران خاك آلود در خشم رفته 
بموجب فرمان تولى خان باطراف و جوانب شهر درآمدند و هركس را كه يافتند بقتل رسانيده و 



ملك شمس الدين محمد مستعد جنك و پيكار گشته مدت هفت روز از هردو طرف نهايت 
مردانگى و جالدت بجاى آوردند و از اهل اسالم و اصحاب كفر و ظالم خلقى بدرجات نعيم و 

دركات جحيم پيوستند از آنجمله هزار و هفتصد نفر از مغوالن معتبر سفر سقر پيش گرفتند و در 
 روز هشتم ملك شمس الدين محمد با جمعى كثير متشمر استعمال 
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آالت كارزار گشته در اثناء گيرودار تيرى بدو رسيد و شهيد گرديد آنگاه هرويان متفرق بدو فرقه 
شدند اتباع سلطان جالل الدين مينكبرنى و مالزمان ملك محمد جرجانى گفتند كه تا ما را رمقى 

از حيات باقى باشد دست از مقابله و مقاتله بازنداريم و قضات و علما و اشراف و اعيان شهر بصلح 
مايل گشتند و چون تولى خانرا عذوبت ماء و لطافت هوا و نزاهت بساتين و طراوت سبزه و رياحين 
آن سرزمين موافق مزاج افتاده بود نميخواست كه بلده هرات مانند ساير واليات ويران شود بنابرآن 

در آن روز كه هرويان بمصالحه ميل نموده بودند با دويست سوار نزديك بخندق دروازه 
فيروزآباد شتافت و خود از سر برگرفته گفت اى مردم بدانيد كه من تولى خان بن چنگيز خان ام 
اگر مى خواهيد كه بجان امان يابيد دست از محاربت بازداريد و بپاى متابعت پيش آئيد و نصف 

آنچه هرسال از خراج و مال بعمال خوارزمشاه ميداده ايد بنواب ما برسانيد تا بلطف مرحمت 
پادشاهانه اختصاص يابيد و سوگندان عظيم ياد كرد كه اگر ابواب مخالفت مسدود گردانيده 

دروازها بگشائيد نسبت به ايشان در طريق عدل و احسان سلوك نمايد و اهالى شهر كه از زبان 
تولى خان امثال اين سخنان شنودند ترك عناد و لجاج داده نخست امير عز الدين مقدم هروى كه 
پيشواى جامه بافان بود با صد جامه باف كه هريكى نه جامه قيمتى در دست داشتند بخدمت تولى 

خان مبادرت نمودند بعد از آن اكابر و اعيان از شهر بيرون آمده مشمول نظر عاطفت پادشاهانه 
گشتند و تولى خان از مردم هرات دوازده هزار كس را كه از اتباع سلطان جالل الدين بودند 

كشته متعرض ساير خاليق نشد و ملك ابو بكر را بحكومت و منكتاى را بشحنكى بازداشته علم 
عزيمت بصوب طالقان كه معسكر پدرش بود برافراشت و ملك ابو بكر و منكتاى در هرات 

برعيت پرورى و مرحمت گسترى مشغول گشته خاليق در غايت و فراغت بعمارات و زراعت 
پرداختند اما چون خامه تقدير بتخريب آن بلده نيز جارى شده بود و در آن اوان امرى بوقوع 

انجاميد كه هرات نيز حكم ساير بلدان خراسان گرفت و در اين باب در كتب علماء بالغت مآب 



دو روايت بنظر رسيده قول اول كه مختار عمده فضال كبار موالنا شرف الدين على يزدى است 
آنكه چون روزى چند ملك ابو بكر و منكتاى در آن دلگشاى بحكومت و دارائى قيام نمودند 

ناگاه خبر غلبه سلطان جالل الدين مينكبرنى بر امراء چنگيز خانى در واليت خراسان شيوع يافت و 
مردم كوته نظر تصور كردند كه ديگر مقابله و مقاتله چنگيز خان با سلطان صورت نخواهد بست و 

مغوالن فرار برقرار اختيار نموده بتركستان خواهند رفت و باين خيال محال در تمامى بلدان خراسان 
مردم بى سروسامان حكام و عمال چنگيز خان را بقتل رسانيدند هرويان نيز ملك ابو بكر و منكتاى 
را از پاى درآوردند و روايت ديگر كه حضرت مخدومى ابوى مرحومى در روضة الصفا بصحت 
آن حكم نموده اند آنست كه در آن زمان كه تولى خان بقتل و غارت بالد و قالع خراسان اشتغال 

داشت مغوالن هرچند سعى نمودند قلعه كاليوين را كه حاال به نيره تو اشتهار يافته نتوانستند كه 
مسخر گردانند و بعد از رفتن تولى- خان بطالقان ساكنان آن حصار استوار استماع نمودند كه 

 هرويان بترتيب اسلحه و آالت 
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گرفتن قلعه قيام مى نمايند و ميگويند كه هرگاه ما را پادشاه گيتى ستان بتسخير نيره تو اشارت 
  بيت فرمايند

 بكوشيم بر هيأت زنده پيل 
 

 بجوشيم مانند درياى نيل 

و تا بدست همت كمند استيال بر كنگره آن قلعه نيفكنيم از پاى ننشينم و متوطنان كاليوين از    
استماع امثال اين سخنان در وهم افتاده با هم گفتند مناسب آنست كه ما تدبيرى انديشيم كه مواد 
مخالفت و نزاع ميان مغوالن و هرويان بر وجهى در هيجان ايد كه اصالح پذير نباشد و بعد از تامل 

و تدبير صاحب نامى را كه در جالدت و تهور بن مثل بود با هشتاد فدائى بدار السلطنه هرات 
فرستادند تا بهر نوع كه توانند ملك ابو بكر و منكتاى را از پاى درآورند و صاحب با مصاحبان 

خود درزى تجار بشهر آمده در كوچه و بازار به بيع و شرى اشتغال مى نمودند روزى ملك- ابو 
بكر و منكتاى را در پاى حصار سوار ديده بيكبار بزخم كارد و خنجر هردو را بقتل رسانيدند و 
هرويان بمقتضاى اين مصراع كه عشاق ترا بهانه بس باشد شمشيرها كشيده در جوش و خروش 

آمدند و در ساعت تمامى اتباع حاكم و شحنه را از عقب ايشان فرستادند آنگاه ملك مبارز الدين 
سبزوارى را حاكم خود ساخته امر كالنترى و رياست را بخواجه فخر الدين عبد الرحمن غيرانى 



تفويض نمودند و چون آنخبر بچنگيز خان رسيد بغايت خشمناك گرديد و تولى خان را مخاطب 
ساخته گفت اگر تو مردم هرات را ميكشتى اين فتنه وقوع نمى يافت ايلجيكداى نويانرا با هشتاد 

هزار مرد خنجرگذار بجانب هرات فرستاده او را وصيت نمود كه بعد از تسخير آن بلده متنفسى را 
زنده نگذارد و ايلجيكداى بعد از طى مسافت در كنار هرات رود فرود آمده لشكريانرا مدت 

يكماه مهلت داده تا به ترتيب جنگ حصار پردازند و از بعضى بلدان خراسان كه داروغه نشين 
بودند بفرمان چنگيز خان مدد طلبيده پنجاه هزار نفر ديگر در ظل رايت آن بداختر جمع آمدند و 

ملك مبارز الدين و خواجه فخر الدين با اعيان و اشراف و ارازل و اوباش عهد و پيمان در ميان 
آوردند كه در مهم جنگ و پرخاش اصال از خود بتقصير راضى نشوند و مانند كرت اول دورنگى 
نكنند و بعد از مدت يكماه ايلجيكداى دروازه هاى هرات را تقسيم نموده بهر جانب شهر سى هزار 

مرد فرستاد و گفت هركس در جنگ سستى كند بسياست خواهد رسيد و هركه اظهار مبارزت 
نمايد بغايت و عنايت مخصوص خواهد گرديد آنگاه از چهار طرف جنگ درانداخت و هرويان 

) را بر خاطر گذرانيده در مقام مدافعه و محاربه ثبات قدم منْ يتَوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه مضمون (
نمودند و مدت شش ماه و هفده روز از جانبين غايت سعى و كوشش و نهايت جالدت و 

خون ريزش بتقديم رسانيدند و در شهور سنه تسع عشر و ستمائه چند روزى پى درپى ايلجيكداى 
جنگهاى سخت پيش برده در هرحربى قريب پنجهزار كس از لشگر او كشته و خسته شدند اما از 
كثرت سنگ و رعد و منجنيق جدار باره سوراخ گشت و از نقبها كه در زير خركها ميزدند قواعد 

بروج بانهدام نزديك رسيد و روزى بيك ناگاه پنجاه گز ديوار افتاد و بر خركها آمده چهارصد 
مرد نامدار از سپاه تاتار ناچيز گرديدند و بعد ازين واقعه بسه روز بنابر قلت ذخيره كار هرويان 

باضطرار انجاميد و اختالف در آراى ايشان پديد آمد و صبح روز جمعه از جمعات ماه جمادى 
 االخر سنه 
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مذكور ايلجيكداى نويان از برج خاك بر سر كه اكنون بخاكستر اشتهار يافته قهرا قسرا هرات را 
بگرفت و خاك ادبار بر مفارق متوطنان آن ديار بيخته بزخم شمشير آبدار رشته حيات مرد و زن و 
پير و جوان را بگسيخت و مدت هفت شبانه روز آن لشگر عالم سوز بغير كشتن و بردن و سوختن 
و كندن بكارى نپرداختند و مقدار هزار هزار و ششصد هزار و كسرى از هرويان را بدرجه شهادت 



رسانيدند آنگاه ايلجيكداى بجانب واليت هرات رود رفته چون بقصبه او به رسيد دو هزار مغول را 
بهرات بازگردانيد تا اگر كسى از گوشه بيرون آمده باشد بياران سابق الحق گردانند و آن دو هزار 
كافر نابكار كرت ديگر بآن بلده شتافته قرب سه هزار كس را كه مجتمع گشته بودند قتل نمودند و 

بغير شانزده نفر كه يكى از آن جمله موالنا شرف الدين خطيب قريه جقرتان بود كه در نقبه گنبد 
مسجد جامع نهان شده بودند هيچكس در هراة زنده نماند در تاريخ هراة آورده اند كه چون آن 
بلده از وجود شوم لشگر مغول خالى گشت يكى از آن شانزده كس از مسجد بيرون آمده و در 

بازار بر پيش خوان دكان حلواگرى نشست و مدتى در اطراف و جوانب نگريسته هيچكس نديد 
آنگاه دست بريش فرود آورده گفت: الحمد لّله كه دمى بفراغت زديم بعد از آن بيست و چهار 

كس ديگر از بلوكات و واليات نزديك بآن شانزده كس پيوسته مدت پانزده سال بغير از اين 
چهل نفر احدى در آن بلده فاخره و توابع موجود نبود و ايشان در جنبه مسجد جامع كه مقبره 

سلطان غياث الدين است بسر مى بردند و مدت مديد بگوشت قاق كشتگان تغذى مى كردند و در 
انبار خانها و طويله اسبان گشته از گندم و جو آنچه بنظر ايشان درمى آيد يك يك برميچيدند تا 
چند منى غله جمع ساختند و اندك زمينى را بحيله كه توانستند شيار كرده آن غله را كاشتند تا 

سال ديگر در وقت اوراك محصول هريك را چند مشت گندم و جو رسيد و آن چهل تن موالنا 
شرف الدين خطيب را بر خود حاكم ساخته و باين سختى گذرانيدند تا آنزمان كه اوگداى قاآن 

بن چنگيز خان متوجه تعمير بلده فاخره هرات گشته امير الدين مقدم و بعضى ديگر از مردم را 
 بدانجا فرستاد و بمعمورى و آبادانى آن خطه مثال داد.

 ذكر مراجعت چنگيز خان بجانب توران زمين و بيان محاربه او با شيدرقو حاكم قاشين 

چون پادشاه پر خشم و كين تمامت مملكت سلطان ايران و توران زمين را بموجبى كه مرقوم خامه 
فصاحت آئين شد زيروزبر گردانيد و خبر فوت خوارزمشاه و عجز اوالدش را شنيد باقراجار نويان 
و ساير امراء عاليمكان طريق جانقى مسلوك داشته آراى جمله بران قرار گرفت كه از شاهزادگان 

جغتاى حدود موكران و هندوستان را بجاروب غارت و تاراج پاك سازد و اوكداى بنشيب آب 
 سند روان گشته تا غزنين بتازد و اين دو شاهزاده آن واليات 
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را بر وجهى ويران گردانند كه اگر سلطان جالل الدين بآن نواحى شتابد اصال ماده معاش و انتعاش 
نيابد و فرمان واجب االذعان برين جمله نفاذ يافته جغتاى و اوكداى هريكى با جمعى كثير از سپاه 

جهانگشاى روى بصوب آن واليت آورده در اول فصل بهار كه خسرو ثوابت و سيار از زمستان 
خانه حوت عنان عزيمت بمنزل شرف انعطاف داد و جنود نصرت ورود رياحين و ازهار روى 

توجه ببساتين و مرغزار نهادند چنگيز خان عزم نهضت بيورت اصلى خويش جزم كرده براهى كه 
آمده بود بازگشت و در بقالن باغرق خود پيوسته تابستان در آن حدود توقف نمود و در اول فصل 
خريف از جيحون عبور كرده بسمرقند رفت و زمستان در نواحى آن بلده رحل اقامت انداخت اما 

جغتاى و اوكداى كه بتاخت واليات مكران و سرحد هندوستان و غزنين رفته بودند در اكثر آن 
موضع مراسم غارت و قتل بجاى آورده شهر و واليات خصوصا غزنين را خراب كرده هريك 

براهى متوجه ماوراء النهر گشتند و آن زمستان در بخارا قشالق فرموده اكثر ايام بجانور پرانيدن و 
شكار كردن اشتغال مى نمودند و هرهفته پنجاه خروار قوشيلرغه نزد چنگيز خان ميفرستادند و 

العهدة على الراوى و چون فصل زمستان بپايان رسيده سپاه سبزه و الله بار ديگر متوجه دشت و 
  بيت كوه گرديد

 برخاست بعزم گشت الله 
 

 شد عازم كوه و دشت الله 

و چنگيز خان از سمرقند بصوب مغولستان روان شد و فرمود تا تركان خاتون والده سلطان محمد    
  بيت خوارزمشاه و حرمهاى آن پادشاه عاليجاه پيش پيش لشگر بروند و بآواز بلند

 بر ايران و سلطان و تاج و سرير
 

 همه وقت نوحه كنند و نفير

  بيت و تركان با آن خيل تركان در تمامى آن راه    
 هميريخت آب و همى كند موى 

 
 جهانى از آن قصه در گفت وگوى 

و در كنار آب سيحون جغتاى و اوكداى باردو پيوستند و چون از آن آب عبور كرده بصحراى    
بقالن باردو رسيدند جوجى خان كه بعد از فتح خوارزم و بنابر نقارى كه از برادران در خاطر 

داشت بجانب دشت قبچاق رفته بموجب يرليقى كه باو رسيد از يورت خود در حركت آمده بعزم 
شكار جرگه كرد ازين جانب چنگيز خان و اوالد و امراء نيز جرگه انداختند و در موقع اقارير كه 

بهم رسيدند چنگيز خان بنشاط صيد و شكار سوار شد و در ميان جرگه تاخته آهو و نخجير فراوان 
بينداخت و پس از وى شاهزادگان و امراء نيز بدان امر پرداختند و چون از كشتن شكار ملول 



گشتند آنچه زنده مانده بود داغهاى خود نهاده بگذاشتند آنگاه جوجى خان زانو زده بشرف دست 
بوس پدر مشرف شد و پيشكش بسيار كشيد از آنجمله صد هزار اسب بود كه بيست هزار از آن 

اسبان خنگ يكرنگ بودند و چنگيز خان آن تابستان در همانجا بسر برده قوريلتاى بزرگ كرد و 
جمعى از امراء ايغور را سياست فرموده آنگاه جوجى خانرا بدشت قبچاق فرستاد و خود بجانب 

  نظم  موافق لوى ئيل در اردو فرود آمد621يورت اصلى شتافت و در ماه ذا الحجه سنه 
 جهان دار ايران و توران زمين 

 
 كه داد اين جهانش جهان آفرين 

 باردوى فرخنده آمد فرود
 

 بدلخواه او گشت چرخ كبود

 خواتين توران و ايران برش 
 

 زده حلقه لشگر- بگرداندرش 

 بدين گونه يكچند با گلرخان 
 

 بشادى بسر برد چنگيز خان 

 و در ميان زمستان    
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كه بسبب هجوم لشگر برد، و سرما دست و پاى بازماند، بر ايامى فرد خبر متواتر شد كه شيدرقو 
حاكم تنكت كه آنرا قاشين نيز گويند سر از گريبان عصيان برآورد و جنود نامحدود جمع كرده 
مستعد قتال گشته است الجرم چنگيز خان ترك مجلس بزم نموده با سپاه ترك عزم آن ناحيت 

  نظم فرمود و شيدرقو با پانصد هزار مرد جرار در برابر آمده 
 بميدان مردان كشيدند صف 

 
 برآمد غريوى زهر دو طرف 

 بر آن هردو لشگر زمين تنگ بود
 

 كه پهنا- يشان بيست فرسنگ بود

 بفرمان شه بر سر آبگير
 

 ز پشت كمانها روان گشت تير

 ز پرنده پيكان بران روى يخ 
 

 تبه شد سپاهى چو مور و ملخ 

و لشگر شيدرقو نيز در آن معركه بقدر امكان ثبات قدم نموده لوازم جالدت و مردانگى بجاى    
آوردند اما چون مشيت ازلى مقتضى عظم شان چنگيز خان بود شكست يافتند و اكثر ايشان كشته 

گشتند و بقية السيف روى بوادى فرار آوردند در كتب معتبره مسطور است كه اعتقاد مغوالن چنان 
است كه از هرلشگرى كه صد هزار كس بقتل آيد يك قتيل بفرق سر بايستد و در آن روز از سپاه 

  بيت شيدر قوسه كشته بفرق سر ايستاده بود و شيدرقو بارتاقيا گريخته 



 از آن نام جو لشگر كامياب 
 

 واليات قاشين همه شد خراب 

و چنگيز خان چون از قتل و غارت و شكست فراغت يافت بطرف جورجه و تنكتاش شتافت و    
  بيت حاكم جورجه ابواب اطاعت و انقياد مفتوح ساخته پيشكشهاى اليق ارسال داشت از آنجمله 

 ز اجناس تنسق يكى طبله پر
 

 فرستاده بود از شب افروز در

و چنگيز خان فرمود كه اين مرواريدها را بمرد مى دهيد كه گوش ايشان سوراخ داشته باشد و    
خدام بارگاه سلطنت برين موجب بتقديم رسانيده بعضى از مغوالن كه گوش ايشان سوراخ نداشت 

فى الحال بكارد و جوالدوز گوشهاى خود را سوراخ كردند و مرواريد ستاندند مع ذالك بسيارى 
از آن آللى فاضل آمد مقارن اين حال شيدرقو از ارتاقيا مصحوب ايلچيان سخن دان پيشكش 

  نظم فراوان فرستاده پيغام داد كه اگر خان مرا بجان امان دهد و عهد و پيمان در ميان آرد
 شتابم بآن بارگه شاد و خوش 

 
 بيك ماه با تحفه و پيشكش 

 بيايم به بندم بخدمت كمر
 

 -نهم چون قلم بر خط شاه سر

 جهان جوى سوگندها ياد كرد
 

 -بدانديش را ايمن و و شاد كرد

 چو ايلچى به تنگت ز در دور شد
 

 چو چشم بتان شاه رنجور شد

    

 ذكر انتقال چنگيز خان از جهان گذران 

چون قوت مزاج چنگيز خان بضعف تبديل يافت و دانست كه محل رحلت نزديكست فرزندان و 
برادران و خويشان و قراجار نويان را طلب فرموده شرايط وصيت بتقديم رسانيد و در باب تشييد 

بناى موافقت و عدم سلوك در طريق مخالفت سخنان سنجيده بر زبان گذرانيد آنگاه جغتاى و 
اوكداى و تولى را كه حاضر بودند مخاطب ساخته گفت اگر مصلحت مى بيند كه ولى عهد و 

  بيت قايم مقام من باشد و آن سه برادر باتفاق زانو زده گفتند

 پدر شهريارست و ما بنده ايم 
 

 بفرمان و رايش سر افكنده ايم 

   
 و چنگيز خان منصب واليت عهد و سرير خانى را
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باوكداى مسلم داشت و فرمان داد تا در آن باب وثيقه نوشتند و ساير اوالد و اخوان و اقربا خط 
بران نهادند كه از متابعت اوكداى گردن نه پيچند و سر بر خط فرمان او نهند و بالد ماوراء النهر و 

تركستان را بجغتاى خان عنايت كرده او را بقراجار نويان سپرد و گفت تا عهد نامه قبل خان و 
قاجولى بهادر را كه بالتمغاء تومنه خان رسيده بود بمجلس آوردند آنرا بجغتاى تسليم كرده فرمود 

كه بايد بمقتضاى اين وثيقه عمل نموده از استصواب قراجار نويان تجاوز جايز ندارى و او را در 
ملك و مال شريك خود شمارى و جغتاى متقبل آن وصيت گشته چون خاطر چنگيز خان از اين 

  نظم وصايا فارغ گشت گفت 
 چو مدت نماند حيات مرا

 
 -نهان داشت بايد ممات مرا

 نبايد كه از كس برآيد خروش 
 

 همان به كه باشد همه كس خموش 

 چو از شهر شيدر قو آيد برون 
 

 -مراو را هماندم بريزيد خون

 برآريد از لشگر او دمار
 

 -كه تا بر شما ملك گيرد قرار

 بگفت اين و ديده بهم برنهاد
 

 تو گفتى كه چنگيز خان خود نزاد

و اين واقعه در چهارم ماه رمضان سنه اربع و عشرين و ستمائه موافق تنگوزئيل كه هم سال والدت    
و هم سال فوت پدر و هم سال جلوسش بر تخت سلطنت بود اتفاق افتاد و هم در آن ايام شيدرقو 

از ارتاقيا بسان صيدى كه بپاى خود بدام آيد بمعسكر چنگيز خان رسيده و شاهزادگان و امراء 
وصيت چنگيز خان را بجاى آوردند حاكم تنكت را با هركس كه همراه داشت بقتل رسانيدند و 

بعد از آن بطرف اردو بازگشتند و چنگيز خانرا در پاى درختى كه روزى در اثناء شكار جهت 
مقبره خود تعيين كرده بود مدفون ساختند و باندك فرصتى چندان درخت در آن موضع و نواحى 

آن پيدا شد كه باد را از آنجا مجال گذار محال نموده و قبر چنگيز خان از نظرها نهان شد هيچ 
 كس پى بدان سرزمين نبرد و ذلك تقدير العزيز العليم.

 ذكر طايفه از اوالد چنگيز خان كه بعد از فوت او در الغ يورت پادشاهى كرده اند

خواقينى كه در الغ يورت چنگيز خان كه عبارت از كلوران و قراقرم است و باردو باليغ مشهور بر 
مسند خانى نشسته اند بروايتى كه اشرف الفضالء موالنا شرف الدين على اليزدى رحمة الّله تعالى 



در مقدمه ظفرنامه نوشته اند پانزده نفر بوده اند و بقولى كه پادشاه عاليشان ميرزا الغ بيك گوركان 
انار الّله برهانه در الوس اربعه قلمى نموده اند نوزده نفر اول ايشان باتفاق مورخان اوكداى قاآن 

است و آخرين ايشان بروايت اول تايزى اوغالن و بقول ثانى اواى بن او كتمورو چون راقم 
حروف را در باب عدد و اسامى سالطين چنگيز خانى اعتماد بر روايت الغ بيكى بيشتر بود نامهاى 
ايشان را موافق آنچه در الوس اربعه مسطور است تعداد خواهد نمود و العلم عند الّله الموصل الى 

 طريق المطلوب و المقصود
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 ذكر اوكداى قاآن بن چنگيز خان 

اوكداى قاآن كه بصفات حميده و سمات پسنديده و محاسن كردار و احاسن اطوار و وفور عدل و 
احسان و شمول بذل و امتنان از ساير پادشاهان نافذ فرمان امتياز و استثنا داشت پسر سيم چنگيز 

خان بود و بعد از فوت پدر بدو سال در شهور سنه ست و عشرين و ستمائه موافق اودئيل بر تخت 
جهانبانى نشسته در انتظام و مهام عالم و عالميان بقدر امكان اهتمام فرمود دين اسالم را بر ساير 
اديان مرجح داشت و همواره همت عالى نهمت برترفيه حال مسلمانان مى گماشت باران انعام و 

عطايش بمثابه بر مفارق فرق برايا باريد كه آوازه آن باقصاى ديار مشرق و انتهاى بالد مغرب رسيد 
و هرگز هيچ زاير از خوان احسانش بى حظى تمام بازنگشت و در جواب سئوال هيچ سايل كلمه ال 

و لم بر زبانش نگذشت رفتن جرماعون نوئين بجانب عراق و آذربايجان و شكست يافتن سلطان 
جالل الدين مينكبرنى و آبادانى بلده فاخره هرات و فوت توليخان بن چنگيز خان در ايام دولت 

آن قاآن كامران بوقوع پيوست و چون او چهارده سال بدولت و اقبال گذرانيد فى شهور سنه تسع 
و ثلثين و ستمائه رخت سفر آخرت بربست و اوكداى قاآن را چهار خاتون معتبر و شصت قما بود 

و بخشنده بى منت هفت پسر بوى كرامت فرمود، خاتون اولش بوراقچين نام داشت و زوجه دوم 
توراكينا و سوم موكا خاتون و نام منكوحه چهارم معلوم نيست اما اسامى پسران اوكداى قاآن برين 

موجبست كيوك كوتان كوجوقراجار قاشى قدان ملك ما در قدان و ملك در سلك سرارى 
انتظام داشت و والده پنج پسر بزرگتر تو را كينا خاتون بود (الّله تعالى اعلم بالصواب و اليه المرجع 

 و الماب).



گفتار در بيان كيفيت جلوس اوكداى قاآن بر مسند خانى و ذكر بعضى از وقايع ايام سلطنت آن 
 بانى مبانى جهانبانى 

راويان اخبار قاآنى و حاويان اسباب سخن دانى آورده اند كه چون مشيت جناب جالل سبحانى 
متعلق بان شد كه در اطراف عالم تفرقه و پريشانى بجمعيت و آبادانى تبديل يابد و نوبت ديگر 
آفتاب عدالت و احسان و نير عاطفت و امتنان بر وجنات احوال سالكان مسالك مسلمانى تابد 

چنگيز خان در وقت سكرات موت اوكداى قاآن را ولى عهد ساخته و بعد از آنكه شاهزادگان و 
امراء و نوئينان از لوازم تعزيتش بازپرداختند بى آنكه در مهم سلطنت سخنى گويند هريك علم 
عزيمت بطرف يورت خود پرداختند اما بعد از انقضاء دو سال در اوايل فصل بهار كه از فيض 

پروردگار سلطان گل پرده زمردين از جمال برداشته بر اورنك فيروزه رنك قرار گرفت و فضاى 
 باغ و بوستان و صحن و چمن و گلستان از رشحات 
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صحاب نيسان صفت خضرت و نضارت پذيرفت و كالنتران الوس چنگيز خان از اطراف و جوانب 
مغولستان برسم قريلتاى متوجه اردو گشتند از طرف دشت قبچاق اوالد جوجى بانو و شيبان و 
حميان و تنقوت و بركه و بر كجارو از جانب شرق برادران چنگيز خان او تكين و بلكوتى و 

ايلجاى و از پيش باليع جغتاى خان و از اردوى خود قراجارنويان و اوكداى قاآن و تولى خان و 
ساير اوالد صغاير چنگيز خان خود در اردو بودند و بعد از اجتماع تمامى شاهزادگان و امراء و 

نوئينان و تقديم مراسم جشن و سور و لهو و سرور در باب وصاياء چنگيز خان و نشستن اوكداى 
بر مسند حكم و فرمان سخنان درميان آوردند و او را بر تكفل مهام سلطنت و تعهد امور مملكت 
ترغيب و تحريص كردند و اوكداى زبان اعتذار گشاده گفت اليق سرير پادشاهى برادر بزرگتر 
من جغتاى خانست و اعمال من نيز قابليت اين امر دارند و مدت چهل روز اين قيل و قال امتداد 

يافته در روز چهل و يكم كه خسرو خاورى بر مسند نيلوفرى برآمد مجموع شاهزادگان و خواتين 
و نوئينان نزد اوكداى قاآن بر زبان آوردند كه خالف صوابديد چنگيز خان مقدور ما نيست ناچار 

ترا جناح مرحمت و اشفاق بر مفارق خاليق آفاق مبسوط مى بايد ساخت و اوكداى سر رضا 
جنبانيده چنانچه آئين مغوالنست شاهزادگان كمرها از ميان بگشادند و جغتاى دست راست 



اوكداى و اوتكين دست چپش را گرفته باختيار منجمان و قامان آن مظهر امن و امان را بر تخت 
خانى نشاندند و لوازم نياز و نثار بجاى آوردند زر و گوهرش بر سر افشاندند و تمامى شاهزادگان 
كامكار و امراء نامدار مصراع بيكبار نه بار زانو زدند، آنگاه بنابر عادت آباء و اسالف خويش از 

اردو بيرون رفته سه نوبت پيش آفتاب بزانو درآمدند و ببارگاه عالم پناه بازگشته ببسط بساط عيش 
و نشاط و تجرع موجبات فرح و انبساط قيام و اقدام نمودند و خدام آستان سلطنت آشيان بفرمان 

قاآن درهاى خزاين گشاده حاضران را بانعام نقود نامعدود و اجناس بى قياس مفتخر و سرافراز 
ساختند و چون پادشاه و امراء از امثال اين امور بازپرداختند راى ممالك آراى قاآنى متوجه 

تدارك اندك اختاللى كه حدوث يافته بود شده، لشگرها باطراف و جوانب ايران و توران ارسال 
داشت از آنجمله جوماغون نوئين با سه تومان از لشگر ظفر آئين جهة دفع سلطان جالل الدين علم 
نهضت بصوب عراق و آذربيجان برافراشت و از آن جنود هركس بهرطرف رفت مظفر و منصور 

 اوكداى قاآن باتفاق جغتاى خان و 627با غنايم نامحصور مراجعت نموده در ماه ربيع االول سنه 
تولى خان بجانب ختاى نهضت فرمود زيرا كه التان خان تا آن زمان در شهر يمك بر سرير 
سلطنت تمكين داشت و بقلم تدبير تسخير ساير ممالك موروث بر لوح خاطر مى نگاشت و 

اوكداى قاآن چون چند منزل قطع فرمود تولى خان را با دو تومان لشگر برسم منقالى از راه تبت 
ارسال نمود و بنفس نفيس براه راست روان شد و تولى خان نخست ببلده كه بر كنار رود خانه 

قراسوران بود رسيده بعد از آنكه چهل روز آن شهر را محاصره كرد فتح ميسر گشت و سپاه مغول 
بتيغ خشم و كين جمعى كثير قتيل گردانيدند آنگاه تولى خان روى بيمك آورد التان خان صد 

 هزار سوار جالدت 
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نشان بدفع او مأمور ساخت و آن لشگر قيامت اثر در عقبه تونكقان قهلقه تولى خان و متابعان را 
شكارى وار در ميان گرفتند و بجانب ختاى راندند و نولى بنابر استعمال سنك يده و پديد آمدن 

برف و باران و سرما برايشان غالب گشته اكثر ختائيان را بقتل آورد و بعضى را كه اسير ساخت با 
ايشان عمل قوم لوط كرد پس از آن سالمان غانما عنان عزيمت بطرف اردوى اوكداى قاآن 

انعطاف داد و چون بپايه سرير سلطنت مصر رسيد قاآن برادر جالدت سير را نوازش بسيار كرده از 
اعاظم امراء قوتولقو جربى را باسپاه بال انتها بفتح يمك و فصل مهم التان خان مامور گردانيد و 



خود بطرف يورت اصلى بازگرديد و در اثناء راه تولى خان بمرض موت گرفتار شده وفات يافت 
و او پسر چهارم چنگيز خان بود و الغ نويان لقب داشت و پيوسته در مالزمت پدر بسر مى برد و 

چنگيز خان در سوانح امور مملكت با وى مشورت مى كرد و از تولى خان هشت پسر ماند 
منكوقاآن و قوبالى و ارتق بوكار و هالكو خان از سورقوقتى بيگى بنت جامكبر كه برادر اونك 
خان بود و قوبوقتو و موكا و پوجك و شبوكتاى از خواتين ديگر اما قوتولقو جربى چون بنواحى 

يمك رسيد لشگرى عظيم از از شهر بيرون آمده او را منهزم گردانيد و قوتولقو كيفيت حال را 
بقاآن عرضه داشت كرده مدد طلبيد و قاآن سپاهى بعدد ريك بيابان بمدد فرستاد در اين كرت 

قوتولقو بديدن پيكر فتح و ظفر فايز شد و ختائيان بيمك گريخته مغوالن بر گرد شهر فرود آمدند 
و در آن اثنا هراس بى قياس بر ضمير التان خان استيال يافته و در كشتى نشسته از آنجا بشهر ديگر 

گريخت و لشگر مغول او را تعاقب نموده التان از آن بلده نيز روى بگريز نهاد و امراء چنگيزى 
اطراف آن شهر را فروگرفته التان راه نجات مسدود يافت و يكى از قورچيان را بر تخت پادشاهى 
نشانده بروايتى خويشتن را باعيال و اطفال در آتش افكند و بقولى خود را بحلق آويخت تا طناب 
عمرش از هم بگسيخت الجرم تمامى ممالك ختاى بحيز تسخير قوتولقو درآمد و اموال فراوان و 

نفايس بى پايان بدست مغوالن افتاد و چون خبر فتح باوكداى قاآن رسيد محمود يلواج را باسم 
حكومت متوجه آن مملكت گردانيد و استيالء چنگيز خانيان بر ممالك التان خان در جمادى 

 وقوع يافت و هم در اين سال اوكداى قاآن فرمان داد تا معماران چين و ختا كه 631االولى سنه 
باردو آمده بودند در قراقرم قصرى سپهر انتما بنا نمودند و نقاشان و مصوران مانى اسا سقف و 

جدار آن كوشك را بنقوش گوناگون تزئين فرمودند و هريك از شاهزادگان و امراء نيز در حوالى 
آن قصر عالى ابنيه رفيعه ساختند و بفراغ بال متمكن گشته اعالم عيش و عشرت افراختند و در سنه 

ثلث و ثلثين و ستمائه اوكداى قاآن باتو پسر جوجى و كيوك پسر خود و منكو ولد تولى و 
موركان و بورى و پايدار اوالد جغتاى را با سپاهى كشورگشاى باستخالص بالد اروس و چركس 

و بلغار و كاشغر فرستاد و ايشان بمدت هفت سال آن واليات را مسخر گردانيده سالما غانما 
بازگرديدند و در سنه مذكوره ارغون اقا از قبيله اويرات كه بخشى گرى آموخته در سلك بتكچيان 

انتظام داشت بحكومت واليات خراسان سرافراز گشته روى بدانجانب آورد و بعد از آن بنابر 
 تقريبى شمه 



 51، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

از كمال معمورى و نهايت ويرانى دار السلطنه هرات بعرض آن پادشاه پسنديده صفات رسيد و 
بهمگى همت متوجه تعمير آن بلده جنت صفت گشته حكم فرمود كه امير عز الدين مقدم 

جامه باف كه تولى خان او را با پانصد نفر از حامه بافان از هرات بتركستان كوچانيده بود با پنجاه 
كس از اسيران آنجائى روى بوطن مألوف آورد و در باب عمارت و زراعت آن بلده مساعى 

جميله مبذول دارد و قرلق نامى را بداروغگى هرات تعيين كرده مثالى باسم خراسانيان صدور يافت 
 قرلق و امير عز الدين 636كه در باب تعمير آن بلده فاخره از خود بتقصير راضى نشوند و در سنه 

مقدم آن بلده را بيمن مقدم مشرف ساخت و در امر زراعت و عمارت سعى و اهتمام نمودند و 
 باندك روزگارى بار ديگر هرات معمور و آبادان گشت چنانچه در تاريخ آن بلده مسطور است.

ذكر بعضى از نوادر حكايات و غرائب روايات كه داللت دارد بر حسن كردار وجود بسيار قاآن 
 پسنديده اطوار

اكابر مورخين آورده اند كه روزى شخصى از منكران دين سيد المرسلين صلوات الّله عليه و آله 
الطاهرين نزد اوكداى قاآن رفته گفت دوش چنگيز خان را در خواب ديدم كه گفت اوكداى را 
بگوى كه در قتل مسلمانان تقصير جايز ندارد قاآن لحظه تامل نمود فرمود كه اين سخن را خان 
بزبان خويش با تو گفت يا ترجمانى از قبل خان ترا باين پيغام اختصاص داد آن شخص جواب 

گفت كه خان بى واسطه اين راز با من در ميان نهاد قاآن فرمود كه تو زبان مغولى مى دانى جواب 
داد كه نى قاآن گفت ظاهرا تو از جمله دروغگويانى زيرا كه چنگيز خان غير از لغت مغولى بهيچ 
زبانى دانا نبود آنگاه اشارت كرد تا آن كذاب را معذب گردانيدند و مضمون (من حفر بئرا الخيه 

وقع فيه) بوضوح رسانيدند حكايت ديگر ياساى مغوالن چنانست كه در موسم بهار و فصل تابستان 
بروز در آب ننشينند و دست در جوى نشويند و بظروف زر و نقره بر ندارند و جامه شسته در 

صحرا نيندازند و ساير خاليق را نيز ازين مانع آيند چه بنابر زعم آن طايفه اين افعال موجب ازدياد 
رعد و برق مى شود و در منازل ايشان از اوايل بهار تا اواخر تابستان تصادم رعد و بريق برق بسيار 

است غرض از عرض اين مقدمه آنكه روزى اوكداى قاآن و جغتاى خان همعنان يكديگر از 
شكارگاه بازگشته در اثناى راه مسلمانى را ديدند كه بآب درآمده غسل ميكرد و جغتاى متوجه 



سياست آن بيچاره شده خواست كه بضرب شمشير آتش فعل خونش را بر خاك ريزد اما نسيم 
مهربانى قاآن در اهتزاز آمده برادر را گفت كه روز بيگاه است و حاال مجال پرسش جريمه اين 
شخص نداريم مناسب آنكه امشب دانشمند حاجب او را نگاهدارد و تا فردا بمقتضاى ياسا عمل 
نمائيم و جغتاى دست از آن بيچاره بازداشته بدانشمند سپرد تا او را بخانه خود برد و قاآن در آن 

 شب 
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يكى از معتمدان را فرمود تا بالشى از نقره در موضع غسل آن مسلمان انداخت و ديگرى را فرمود 
كه باو آموخت كه در وقت يرغو بگويد كه من مردى كم بضاعتم و زياده از يك بالش نقره 

سرمايه ندارم و چون گرد سواران ديدم ترسيدم كه جمعى باشند كه آنرا از من بستانند الجرم بآب 
درآمده آنرا نهان ساختم و صباح روز ديگر دانشمند بموجب اشارت جغتاى آن شخص را ببارگاه 
قاآن رسانيد بعد از آن از وى پرسيدند كه بچه سبب خالف توره و ياسا كرده بآب درآمده بودى 

آنچه بدو تعليم نموده بودند عرض كرد و قاآن جمعى از مالزمان را فرمود كه برويد و در آن آب 
احتياط نمائيد تا صدق و كذب مقال اين شخص ظاهر گردد و آنجماعت بدانجا شتافته و بالشى 

نقره يافته بنظر قاآن رسانيدند آنگاه قاآن فرمود كه هيچ آفريده را زهره نيست كه از مقتضاى 
حكم و ياساى ما تجاوز جايز دارد و اين مسكين از غايت فقر و احتياج نقد حيات را فداى اين 

محقر كرده بود پس ده بالش ديگر اضافه آن يك بالش كرده بآن مسلمان داد و او را مبالغه فرمود 
كه ديگر بر امثال اين حركات اقدام ننمايد ديگر آنكه در ابتداء ايام سلطنت فرمان قاآن برين جمله 
نفاذ يافته بود كه هيچكس كارد بر حلق گوسفند و ديگر حيوانات نراند بلكه بعادت مغوالن سينه و 

مايح را بشكافند روزى مسلمانى گوسفندى خريده بخانه برده در را محكم بسته كارد بر حلق 
كشيد قضا را قبچاقى كه در بام كمين كرده بود كيفيت آن حال بديد در ساعت پايان دويده و 

دست او را گرفته بدرگاه قاآن رسانيد و بوسيله بعضى از نواب جريمه او را معروض داشت قاآن 
فرمود كه اين مسلمان رعايت حكم ما كرده كه نهان گوسفند را كشته و تو ترك ياساء ما جايز 

داشته كه ببام خانه او برآمده مسلمان را بگذاريد و قبچاقى را بياسا رسانيد ديگر آنكه عادت قاآن 
چنان بود كه در سالى سه ماه زمستان بشكار اشتغال نمودى و نه ماه ديگر هرروز بعد از شيالن در 
بيرون خرگاه بر صندلى نشستى و اجناس بى قياس و امتعه نفيسه خرمن خرمن پيش خود نهادى و 



بهركس خواستى چيزى از آن بخشيدى و گاه بودى كه شخصى درا گفتى آنچه توانى از اين 
اشياء بردار و بخانه خود بر روزى مثل اين انعام نسبت بكسى فرمود آن شخص بقدر طاقت و توان 
متاع فراوان برگرفت و در راه يك وصله قماش از دستش افتاد و چون ساير اقمشه را بنوكر خود 
رسانيد بازآمد كه آن وصله را كه افاده بود بردارد و قاآن فرمود كه مناسب نيست كه براى يك 

جامه اين عزيز قدم رنجه كند آنگاه او را گفت بازهر مقدار كه توانى برگير و ببر ديگر آنكه 
شخصى در شكارگاه سه خربزه نزد قاآن بر دو بنابر آنكه از جنس زر و جامه چيزى همراه نبود 

قاآن بموكا خاتون اشارت فرمود كه درهائى كه در گوش دارى باين درويش بده جمعى گفتند 
كه درويش قدر اين در شاهوار نداند مناسب آنكه بدرگاه عالم پناه حاضر گردد تا آنچه مدعا 

داشته باشد از زر و جامه بستاند قاآن فرمود كه اين درويش را آن حوصله نيست كه تا فردا انتظار 
كشد و نيز سيرت كريمان آن تقاضا نمى كند كه آنچه عنايت نمايد مقارن زحمت و مشقت باشد 
و اين مرواريدها باز بدست ما افتد آنگاه درها را تسليم درويش نمود و درويش فرحناك بازگشته 

 آنها را ببهاى اندك بفروخت 
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مشترى با خود انديشيد كه امثال اين جواهر گرانمايه اليق پادشاهانست روز ديگر هردو را پيش 
قاآن برد قاآن فرمود كه من نگفتم كه اين درها عاقبت بما خواهد رسيد و آنها را بموكا خاتون 

بازداده آن شخص را باصناف عطايا خوش دل و مسرور گردانيد ديگر آنكه در دو فرسخى قراقرم 
پادشاه مكرم بر زبر پشته كوشكى بنا كرده آنرا ترغو باليق نام نهاد و شخصى در حوالى آن پشته 

نهالى چند بيدو بادام بنشاند و طالع او مدد نموده آن نهال ها سبز گشت و حال آنكه قبل از آن 
كسى در آن نواحى درخت نديده بود و چون قاآن را نظر بر آن درختان افتاد فرمود تا بعدد 

هردرختى بالشى زر بآن شخص دادند پوشيده نماند كه بالش زر عبارت از هشت مثقال و دودانك 
است و بالش نقره كنايت از هشت درم دو دنك ديگر آنكه در روزى كه قاآن بمجلس بزم نشسته 
مست گشته بود شخصى جهت او طاقيه آورد بهيات تاقيها اهل خراسان و قاآن حكم فرمود كه در 

وجه انعام آن شخص براتى بمبلغ دويست بالش نوشتند نواب بتصور آنكه مبالغه در اين باب از 
خاصيت شرابست التمغاء برات را موقوف داشتند و روز ديگر آنشخص برات را بر پادشاه عرض 

كرد حكم فرمود كه دويست بالش را سيصد كردند و همچنين التمغاء آن را در تاخير مى انداختند 



و قاآن بالش بر آن ميفزود تا بششصد رسيد بعد از آن قاآن نويسندگان را طلبيده پرسيد كه چه 
چيز در دنيا موبد خواهد ماند جواب دادند كه هيچ چيز قاآن فرمود كه اين حديث غلط است چه 
نام نيك و ذكر جميل ابدى خواهد بود شما بحقيقت با من عداوت مى ورزيد زيرا كه نميخواهيد 

كه نام من بنيكوئى در عالم باقى ماند و بتصور آنكه از سرمستى بخشندگى ميكنم انعام مرا در 
تعويق مى افكنيد و ارباب حاجات را در انتظار مى دهيد تا يكدو كس از از شما را بردار اعتبار 

نكشم ترك اين فعل مذموم نخواهيد داد ديگر آن كه روزى قاآن از بازار قراقرم ميگذشت نظرش 
بر عناب افتاد بخوردن آن مايل شد و چون ببارگاه رسيد يك بالش بدانشمند حاجب داد كه از آن 

عناب بخر و بياور دانشمند ببازار شتافته و برليغ بالش يك خوان عناب خريده پيش قاآن آورد 
پادشاه فرمود كه بهاء اين قدر عناب يك بالش كم است دانشمند تتمه بالش را بقاآن نموده گفت 

اين عناب ها را بربع بالش خريده ام و ربع بالش اضعاف ثمن اين عنابست قاآن او را رنجانيده فرمود 
كه مثل من خريدارى مدة العمر از در دكان آن بقال نگذشته و ده بالش ديگر بعناب فروش عنايت 

كرد ديگر آنكه نوبتى صد بالش به مستحقى انعام فرمود نويسندگان با هم گفتند كه ظاهرا قاآن 
صد بالش را صد درم پندارد و بالش ها را بر سر راه او بگستردند چون نظر آن حاتم دوران بر آن 

افتاد پرسيد كه اين چه چيز است جواب دادند كه بالش هائيست كه بفالن درويش عنايت 
فرموده ايد گفت صد بالش اندك چيزى بود اين را مضاعف سازيد و بوى دهيد ديگر آنكه در 

قراقرم كمانگرى بود كه هيچكس كمانهاى او را از غايت ردائت نمى خريد روزى بيست كمان بر 
سر چوبى بسته برهگذر قاآن بايستاد قاآن را نظر بر وى افتاده پرسيد كه اين كيست و عرضش 

 چيست كمانگر عرض كرد كه من غير از ساختن كمان هنرى ندارم و چنان مشهور شده 
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كه كمانرا نيك نمى سازم بآن جهت هيچكس با من سودا نميكند الجرم پريشان حال گشته ام و 
اين بيست قبضه كمان را برسم پيشكش آورده ام قاآن فرمود كه آن كمان را از وى ستاندند و بعدد 

هريك بالش زر بوى انعام فرمودند ديگر آنكه شخصى از براى قاآن انارى آورده و قاآن دانهاى 
رمان را شمرده بعدد هريك بالشى بوى بخشيد و برين قياس آن پادشاه حق شناس در زمان مكنت 

و كامرانى و اوان سلطنت و جهانبانى همواره بايثار درم و دينار خواطر بيگانه و خويش و ضماير 
غنى و درويش را خرم و مسرور ميگردانيد و پيوسته بساط عيش و نشاط مبسوط داشته بتجرع 



شراب ارغوانى و استماع الحان و اغانى صبوح را به بغبوق و غبوق را بصبوح ميرسانيد كه بيك 
ناگاه هادم اللذات دو اسبه بر سرش تاخت و از شصت تقدير تير اجل گشاد يافته او را از ياى 

  بيت درانداخت 
 اينست هميشه عادت چرخ كبود

 
 چون بيغمئ ديد زوال آرد زود،

در روضة الصفا مسطور است كه گرگى شبى خود را بر رمه گوسفند مغولى زده بيشتر اغنام او را    
تلف كرد روز ديگر صاحب رمه پيش قاآن رفته شكستى را كه باو رسيده بود معروض داشت 

قاآن گفت كه گرك پيدا خواهد شد اتفاقا جمعى از كشتى گيران كه در آن اوان از خراسان بپايه 
سرير اعالمى آمدند گرگى گرفته بدرگاه آوردند قاآن آن گرگ را از ايشان بهزار بالش بخريد و 
آن مغول را طلبيد گفت ترا از كشتن اين گرگ نفعى نباشد و فرمود تا هزار گوسفند بوى دادند و 

گرگ را آزاد كردند فى الحال سگان شكارى كه در كمين بودند در گرگ افتاده پاره پاره اش 
كردند قاآن از مشاهده اين حالت متغير شد و فرمان داد تا كالب را بقصاص گرگ كشتند و غمين 

و متغير ببارگاه درآمد اركان دولت را گفت كه غرض من از استخالص گرگ آن بود كه در 
مزاج خود احساس ضعفى ميكردم انديشيدم كه چون ذى حياتى را از هالك خاص سازم شايد 

خداى جاويد مرا صحت كرامت فرمايد و چون گرگ از اين ورطه جان نبرد ظاهرا كه مرا نيز 
  رباعى مى بايد مرد و همدران ايام پهلو بر بستر ناتوانى نهاد و رخت هستى بباد فنا داد

 بى خار اگر گلى ميسر بودى 
 

 هردم بجهان لذت ديگر بودى 

 اين كهنه سراى زندگانى مرا
 

 .خوش بودى اگر نه مرك بر در بودى

    

 ذكر كيوك خان كه پادشاه دوم است از خواقين كلوران 

كيوك خان بن اوكداى قاآن در زمان حيات پدر مصحوب بعضى ديگر از شاهزادگان بحدود 
بالد اروس و چركس و بلغار توجه نموده بود و بعد از وفات قاآن بسه چهار سال باردو رسيده در 

ماه ربيع االخر سنه ثلث و اربعين و ستمائه باتفاق آقاواينى بر مسند جهانبانى سعود نمود و در اشاعه 
عدل و رعيت پرورى و افاضه فضل و مرحمت گسترى تقليد او كداى قاآن فرمود اما باغواء قداق 



كه اتابك او بود و جيبغاى كه در سلك امراء كشورگشاى انتظام داشت ملت عيسوى بر دين 
 محمدى موجه ميداشت و در اواخر ايام حيات مايل بسير بالد غربى كشته 
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با لشگر بسيار بدانجانب روان شد و چون بسمرقند رسيد باجل طبيعى درگذشت مدت سلطنتش 
يكسال بود و مهمات ملك و مالش را قداق باتفاق جيغاى سرانجام مى نمود از اوالد كيوك خان 
اسامى سه نفر بنظر درآمده برين موجب خواجه اغول باتو بهور قو و از اين سه هيچ يك بسلطنت 

 نرسيدند.

گفتار در بيان تسلطى كه تو را كينا خاتون را دست داد و ذكر وقايعى كه در ايام دولت كيوك 
 خان اتفاق افتاد

مورخان سخن دان چنان آورده اند كه اوكداى قاآن در اوان جهانبانى پسر بزرگتر خود كوجو را 
كه مادرش تو را كينا خاتون بود بواليت عهد مقرر ساخت اما مدت عمر كوجو در زمان حيات 

پدر بسر آمد و پسرش شرامون كه در سن طفوليت بود بجاى پدر وليعهد شد و چون قاآن وفات 
يافت بنابر صغر سن شرامون و غيبت كيوك خان بن قاآن توراكينا خاتون كه والده كيوك و 

ديگر اوالد قاآن بود بر مسند حكومت نشسته بضبط و ربط امور جمهور پرداخت و بر رأى رزين و 
عقل دوربين و ارسال تحف و هدايا و استمالت سپاهى و رعايا اكثر اعيان و اشراف را بمطاوعت 
خويش مايل و راغب ساخت و عورتى فاطمه خاتون نام كه از از جمله اسيران مشهد مقدسه بود 

نزد تو را كينا تقرب تمام پيدا كرده و محرم اسرار اندرونى و كارپرداز مهمات نهانى گشت و 
بدين سبب در امور ملك و مال نيز دخل نمود افراد حشم بچشم ديگر آن عورت نگريستند و اين 

معنى بر خاطر بعضى از امراء و نوئينان گران آمد و بعد از سه سال كه توراكينا بامر و نهى الوس 
چنگيز خانى پرداخت كيوك خان از آن سفر مراجعت نموده باردو رسيد و با وجود كمال اقتدار 

بدستور معهود زمام مهام پادشاهى را بقبضه اختيار مادر گذاشت و توراكينا خاتون مسرعان 
باطراف و اقطار واليات و امصار ارسال داشته فرمان داد كه سالطين و حكام ايران و توران 

بقريلتاى حاضر گردند و از حدود روم و شام و بغداد تا اقصاى واليات دشت قبچاق و چين و 
ختاى ملوك و اشراف و اعيان باندك زمانى در اردو مجتمع گشتند و غير از باتو بن جوجى به 



حكومت كيوك راضى نبود و به بهانه درد پا تخلف نمود تمامى متعينان ايل والوس مغول باردو 
باليغ آمده كثرت خاليق بمرتبه رسيد كه دو هزار خرگاه جهة مهمانان مرتب گردانيده بودند و 
مأكول و مشروب بغايت عزيز الوجود گشت و بعد از اينكه جمعيتى چنين دست داد خواتين و 

شاهزادگان در باب تعيين پادشاهى كه از نسل قاآن باشد قرعه مشورت در ميان انداختند و چون 
كوتاى بن قاآن مريض بود و شرامون از عهده آن امر بيرون نمى توانست آمد و توراكينا خاتون و 
خاتون تولى خان سورقوقبتى بيگى بجانب كيوك خان مايل بودند و امراء و نوئنان در اين امر با 

 ايشان متفق گشته منصب قاآنى بر وى مسلم داشتند و در ساعتى كه قامان اختيار نمودند
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تمامت شاهزادگان و معتبران در كرياس گردون اساس جمع آمده افسر از سر برداشتند و كمر از 
ميان بگشادند و دست راست كيوك خان را منكوقاآن بن تولى خان و دست چپش را ديگرى از 

دودمان چنگيز خان گرفته بر تخت نشاندند و چنانچه در ذكر جلوس اوكداى قاآن مذكور شد 
بسيار رسوم و آداب آن مهم پرداختند و كيوك خان بتفقد حال صغار و كبار از از شاهزادگان 

كامكار و امراء نامدار و حكام واليات و ممالك والت امصار و مسالك پرداخته تمامى حاضران 
اردوى عالى را على اختالف مراتبهم بانعام و احسان فراوان نوازش نمود و بساط نشاط گسترده 

چند روز بتجرع اقداح ارغوانى و استماع الحان و اغانى اهتمام فرمود آنگاه بتفحص و تفتيش 
امورى كه بعد از فوت قاآن سانح گشته بود پرداخت و بنياد حيات فاطمه خاتون را كه ببعضى از 

جرايم متهم شده بود برانداخت بيتين اين مقال آنكه چنانچه سابقا تحرير يافت فاطمه خاتون بسبب 
تقربى كه نزد توراكينا خاتون پيدا كرده بود چندگاه در سر انجام امور مملكت و مال دخل نمود و 
اين معنى بر خاطر امراء و اعيان گران آمده آن ضعيفه را بامور نااليق متهم داشتند و مقارن جلوس 
كيوك خان برادرش كوتان بيمار شده يكى از آنجماعت خاطرنشان او نمود كه اين مرض نتيجه 

سحر فاطمه خاتون است و كوتان ساده لوح اين سخن باور كرده در وقت توجه بيورت خود 
بكيوك خان پيغام فرستاد كه بجهت سحر فاطمه خاتون ضعفى تمام بر مزاج من استيال دارد اگر 

مرا واقعه پيش آيد اميد آنكه آن برادر ساحره را بقصاص رساند و متعاقب اين پيغام خبر فوت 
كوتان شايع گشت و جيبغاى كه بر دولت كيوك استيالى تام داشت در باب پرسيدن آن يرغو 

مبالغه تمام نمود و كيوك قاصدى پيش مادر فرستاد فاطمه خاتون را طلبيد و توراكينا خاتون 



نخست بعذرى تمسك جسته چون الحال پسر از حد اعتدال متجاوز شد طوعا و كرها فاطمه 
خاتون را تسليم كسان كيوك كرد و در همان چند روز توراكينا خاتون وفات يافت يرغوچيان در 

مقام استكشاف احوال فاطمه خاتون آمدند و چند روز او را گرسنه و برهنه داشته لوازم تهديد و 
تعنيف بجاى آوردند تا آن بيچاره بگناه ناكرده اعتراف نموده و بقصاص رسيد آنگاه كيوك خان 

شنيد كه پيش از وصول او باردو برادر چنگيز خان او تچكين نويان كه هشتاد پسر و نبيره داشت 
بخيال جلوس بر مسند قاآنى متوجه اردوى چنگيز خانى گشته بود و منكوقاآن و ديگرى از 

شاهزادگان را بپرسش اين يرغو مامور گردانيد اوتچكين بجريمه خود معترف گشت الجرم چند 
نفر از امرايش بياسا اختصاص يافتند آنگاه كيوك خان امراء و حكام واليات را رخصت انصراف 

ارزانى داشت و نسبت ببعضى از ايلچيان سالطين ايران و توران مراسم انعام و احسان بتقديم 
رسانيد و برخى را مقارن اهانت و اذالل بازگردانيد از آنجمله برادر پادشاه روم و حاكم حلب را 

يرليغ و پايزه داد و بخليفه بغداد سخنان خشم آميز پيغام فرستاد زيرا كه شرامون ولد جرماغون 
نوئين از وى شكايت كرده بود و نسبت بايلچى جالء الدين محمد ملحد طريق كم التفاتى مسلوك 

داشته سخنان وحشت انگيز بوى قلمى نمود و چون از امهات مهمات سلطنت فراغت يافت عنان 
 توجه بصوب مجلس عيش و نشاط و تمهيد
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بساط عشرت و انبساط تافت و بنابر آنكه اتابك كيوك خان قداق و امير االمرايش جيبغاى بر 
ملت نصارى بودند پيوسته صورت آن مذهب را در نظرش جلوه ميدادند تا كيوك دين عيسوى را 
بر شريعت محمدى مرجح پنداشته همت بر تربيت نصارى گماشت الجرم جمعى كثير از ترسايان 
در اردوى او مجتمع گشتند و دين اسالم ضعفى تمام يافته در آن ايام هيچ مسلمانى را زهره و يارا 
نبود كه با ترسائى بلند سخن كند و نوبتى جمعى از نصرانيان بامداد قداق و جيبغاى نشانى حاصل 
كردند كه تمامى مسلمانان ممالك كيوك خان را خصى سازند و يكى از كالنتران ايشان نشان را 
بدست گرفته از بارگاه بيرون آمد تا مژده بساير ترسايان رساند و همان زمان سگان درنده در وى 

افتادند و خصيتين او را كنده يك لقمه خام ساختند بعد از آن نصارى از اعجاز ملت مصطفوى 
ترسيده ديگر نام نشان نبردند و كيوك خان در اواخر ايام حيات با جنود ظفر سلب و قوافل عيش و 

طرب از اردوباليغ در حركت آمده عزيمت واليات غربى نمود و بر سر هرشهر و قصبه كه عبور 



فرمود ساكنان آن را بانعام زر و جامه خوش دل و مسرور ساخت و چون ماهيچه رايت نصرت 
آيتش بر حدود سمرقند پرتو انداخت ناگاه ابو يحيى بخدمتش رسيد و روح او را نيز مانند ديگران 

  نظم مقبوض گردانيد.
 درين ره خواه سلطان خواه درويش 

 
 باخر عقبه مرك آيدش پيش 

 درين بستان كه جاى خرمى نيست 
 

 .گياهى بى بقاتر ز ادمى نيست

    

 ذكر منكوقاآن كه پادشاه سوم است از خواقين الغ يورت چنگيز خان 

بعد از فوت كيوك خان منكوقاآن بن تولى خان بسعى بانو بن جوجى خان كه ملقب بصاين خان 
بود در شهور سنه ثمان و اربعين و ستمائه بر مسند جهانبانى و سرير قاآنى صعود نمود و او بصفت 

عدل و انصاف اتصاف داشت و پيوسته همت عالى نهمت بر تقويت اركان ملت بيضا و تمشيت 
امور شريعت غرا مى گماشت و بجود و سخاوت موصوف بود و بتهور و شجاعت معروف در ايام 

دولت خود سادات عظام و علماء اعالم و مشايخ كرام را از مؤنات و تكاليف ديوانى معاف و 
مرقوم القلم ساخت و بهمين منوال بحال دانشمندان نصارى و پيران هرطايفه و عجزه هرطبقه 

پرداخت اما از جماعت يهود كسى را سيورغال نداد و بيمن اهتمام او احوال اكثر خاليق انتظام 
يافته ممالك روى بآبادانى نهاد و رفتن هالكو خان از ايران بتوران و استيصال مالحده بى ايمان و 
واقعه بغداد در ايام سلطنت منكوقاآن روى نمود و وفاتش در وقت توجه بطرف چين ماچين فى 
شهور سنه خمس و خمسين و ستمائه واقع بوده مدت سلطنتش هفت سال و كسرى رسيد و مهم 

وزارتش را امير عماد الملك ختنى باتفاق امير بولغاى منتظم گردانيد در جامع رشيدى مسطور 
است كه منكوقاآن را چهار پسر بود برين موجب باكتو و اورنك تاش از بزرگترين خواتين 

اقوتوقبى بنت اوكداى بن بوقا گوركان از قوم ايكراس و اساس حيات اين دو پسر در جوانى 
 اندراس يافت شيركى از بابا و چين كه در سلك قمكان قاآن انتظام داشت 
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 استوياى از كوينى كه او نيز داخل قيكان قاآن بود و العلم عند الّله المعبود.



گفتار در بيان كيفيت انتقال سلطنت قراقرم و كلوران از اوالد اوكداى قاآن بمنكوقاآن بن تولى 
 تولو خان 

چون مدت حيات كيوك خان در حدود سمرقند بنهايت رسيد اختالل بقواعد توره چنگيز خان 
راه يافته هريك از شاهزادگان بخيالى متوجه يورت خود گرديده بنابر آن كه در آن زمان باتو بن 
جوجى خان كه او را صاين خان ميگفتند از ساير شاهزادگان الوس چنگيز خان بمزيد شوكت و 

ابهت امتياز تمام داشت ايلچيان باطراف و اكناف مملكت فرستاده فرمان داد كه جميع اوالد چنگيز 
خان و امراء و نوئينان بدشت قبچاق حاضر شوند تا باتفاق هريك از شاهزادگان را كه شايسته 

سلطنت دانيم بر مسند كامرانى بنشانيم و بعضى از آن طايفه در مقام تمرد و عصيان آمده گفتند كه 
يورت چنگيز خان موضع قراقرم است و كلوران و ما را هيچ ضرورت نيست كه بدشت قبچاق 

رويم و زمره بدان جانب رفته جمعى از قبل خود كسان فرستادند و سور توقبى بيكى كه خاتون 
تولى خان بود و جمال حالش باوصاف پسنديده اتصاف داشت و پيوسته تخم انعام و احسان در 
فضاى دل اشراف و اعيان مى گماشت در آن اوان پسر ارشد خود منكوقا آن را گفت كه چون 

اكثر بنى اعمام تو از فرمان باتواقا تخلف ورزيده اند انسب چنان مى نمايد كه تو با برادران بدانجا 
روى و شرف مالزمتش دريابى و منكوقاآن بسخن مادر عمل نمود خود را ببارگاه باتو رسانيد و 
لوازم خدمت بجاى آورده پيشكش كشيد و باتو آثار اقبال در ناصيه احوال منكو مشاهده كرد و 

گفت كه از ميان شاهزادگان قابليت سلطنت اين جوان دارد و اكثر حاضران را با خود متفق ساخته 
در ساعت مناسب كاله از سر برداشته و كمر از ميان گشاده منكورا زانو زد و كاسه داشت و چنان 
مقرر ساخت كه در سال آينده در الغ يورت قريلتاى سازند و منكو را بار ديگر باتفاق ساير اقاوانى 

بر مسند قاآنى بنشانند آنگاه طايفه كه از اطراف و جوانب در دشت قبچاق جمع آمده بودند 
بمنازل خود مراجعت نمودند و باتو برادران خود بركه اغول و بوقاتيمور را با سپاه گران در 

مصاحبت منكوقاآن بموضع كلوران فرستاد تا بتشيد بنا و دولت او قيام نمايند و چون ايشان بمقصد 
رسيدند باحضار شاهزادگان و امراء و نوئينان فرمان دادند و جمعى از آن طبقه مانند يسومنكا 

بيسومنكا ولد جغتاى خان و شيرامون بن كوجوى و باتواغول ولد كيوك از امتثال آن مثال سرباز 
زده گفتند كه شايسته سرير خانى كسى است كه از نسل اوكداى قاآن باشد وصوالن پيش صاين 

خان فرستاده پيغام دادند كه ما بر سلطنت منكو راضى نيستيم و بنابراين مضايقه و مناقشه قريب 



چهار سال قريلتاى در حيز تاخير افتاده هركه از طول مكث ملول شد و كسى نزد باتو ارسال داشته 
 استفسار نمود كه صالح مهم منكوقاآن چيست باتو جواب داد كه اگر شاهزادگان 
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راضى شوند و اگر نشوند منكوقاآن را بر سرير دولت مى بايد نشاند و هركس خالف ورزد سرش 
از تن برمى بايد داشت و چون اين پيغام ببر كه اغول رسيد جماعتى را كه در اين امر موافق بودند 

حاضر ساخته چنانچه معهود است منكوقاآن را بر تخت خانى اجالس فرمودند و بتمهيد بساط 
عيش و نشاط و تجرع موجبات فرح و انبساط اشتغال نمودند و منكوقاآن در روز جلوس بر مسند 

جهانبانى فرمود كه مناسب آنست كه چنانچه طبقات بنى آدم امروز بعيش و طرب ميگذرانند 
اصناف حيوانات نيز از فراغت بى نصيب نمانند حكم كرد كه در آن روز مراكب را از ركوب و 

حمل و قيد معاف دارند و خون گوسفند و هيچ ذى حياتى را نريزند و صيد و شكار نكنند و از 
گوشت اغنام وافراسى كه در روز پيشتر كشته بودند اطعمه و اغذيه مرتب سازند و فرمانبران 
يكروز برين موجب عمل نموده منكوقاآن با امرا و شاهزادگان و ساير اشراف و اعيان مدت 

يكهفته بسور و سرور گذرانيدند و در آن ايام هرروز رابطه صحبت و خرج شيالن دو هزار گردون 
شراب و قميز و مال بود و سيصد سر اسب و گاو و دو هزار گوسفند و چون طايفه از اهل اسالم در 

بعضى از آن مجلس تشريف حضور ارزانى ميداشتند حكم شده بود كه هرروز چند سر اسب و 
گوسفند را موافق شرع شريف ذبح كنند و بعد از اتمام ايام جشن و سور تفرق زمره مردم نزديك 

و دور اوالد اوكداى قاآن و شاهزادگان كه بر سلطنت منكوقاآن اتفاق نداشتند با امراء خود جانقى 
كرده عذرى انديشيدند و گردونهاى اسلحه همراه گردانيده بجانب اردو در حركت آمدند و از 
مالزمان منكوقان جانوردارى كه شترى گم كرده بود و جهة طلب باردوى شاهزادگان رفته بر 

كيفيت حال مطلع گشت و در ساعت مراجعت نموده پادشاه را از آن واقعه اعالم داد و منكوقاآن 
منكسار نويان را جهت تحقيق آن امر باستقبال شاهزادگان ارسال داشته منكسار با دو هزار سوار 

سحرى كرد اردوى مخالفانرا فرو گرفت و بديشان پيغام كرد كه از شما مثل اين سخنى نقل 
نموده اند انسب آنست كه بى توقف و تعلل باردوى اعلى شتابيد تا از نقمت اين تهمت نجات يابيد 

شيرامون و برادران متحير شده گفتند ما بدل راست متوجه درگاه شده بوديم و فى الحال سوار 
گشته همعنان منكسار باردو شتافتند و چون بآستان منكوقاآن رسيدند قاآن سه روز ايشانرا طوى 



داده در روز چهارم بنفس خود آن يرغو پرسيد و پس از تقديم لوازم تفحص و تفتيش گناه بر 
شاهزادگان ثابت گشته قداق كه يكى از امراء بزرك اوكداى قاآن و كيوك- خان بود با هفتاد 

نفر از بدآموزان بياسا رسيد و چون خاطر منكوقاآن از جانب منازعان فارغ شد بر كه اغول و 
بوقاتيمور را با تحفهاى شايسته و منسوقات بايسته بخدمت باتو باز گردانيد و حكومت ديار مشرق 

بدستور سابق بصاحب محمود يلواج عنايت كرده پسرش مسعود بيك را بوزارت ماوراء النهر 
فرستاد و رياست خراسان و عراق و آذربايجان را بنابر قاعده مستمر بارغون اقا داده شرف الدين 

خوارزمى را كه نويسنده بود در كمال شرارت نفس جهة حصول اموال آن واليات صاحب ارغون 
ساخت و شرف الدين در آن ممالك آغاز ظلم و بيداد كرده بر هركس كه يكدينار از وى حاصل 

 بود ده دينار تحميل نمود زيرا كه از
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منكوقاآن متقبل شد بود كه مبلغ چهار هزار بالش از بقاياى سنوات گذشته بحصول موصول 
گرداند و بدين واسطه در تبريز و قزوين و رى و اصفهان و قم و كاشان و همدان و دامغان و 

جرجان و اسفراين و جاجرم و سبزوار و مشهد مقدسه و طوس تفرقه و تشويش بسيار بحال ارباب 
ناموس راه يافت و در وقتى كه آن منحوس در طوس بود تير دعاى مظلومان بهدف اجابت رسيده 

مرضى مهلك بر ذات نامباركش عارض گشت و چند روز بر بستر ناتوانى افتاده بموجب كلمه 
كما تعيشون تموتون در آن ايام نيز سخن تحميل و زدن و گرفتن بر زبان شومش ميگذشت تا ابو 

يحيى بقبض روح ناپاكش پرداخت و در درك اسفل جهة او منزلى معدد مهيا ساخت القصه چون 
امر سلطنت بر منكوقاآن قرار گرفت و مهم تركستان و مغولستان و ماوراء النهر بر حسب دلخواه 

دوستان سمت سرانجام پذيرفت بنابر حكايتى كه از قاضى القضاة شمس الملة و الدين احمد 
الكافى القزوينى در باب تسلط و استيالء مالحده شنود و شكايتى كه از وفور تعظم و تجبر 

مستعصم خليفه استماع نمود برادر خود هالكو خان را نامزد ضبط بالد ايران كرد و هالكو خان با 
صد و بيست هزار كس روى بدان طرف آورده آنگاه منكو خان برادر ديگر خود قبال قاآن را 

بصوب ختاى فرستاد و فتح واليات چين را پيش نهاد همت ساخته بنفس خويش روى بدانجانب 
نهاد و نخست ايلچى نزد فغفوركه موسوم بچوگان بود ارسال نمود و پيغام فرمود كه صالح دولت 

تو در آنست كه مال و خراج قبول كرده سر از چوگان حكم و فرمان ما نه پيچى تا گوى صفت 



بضربات سخط عساكر منصوره گرفتار نگردى و چون ايلچى بدرگاه پادشاه چين رسيده از آوار 
رسالة فارغ گرديد نايره غضب فغفور در اشتعال آمده بر زبان راند كه اگر در مذهب سالطين وافر 
تمكين كشتن ايلچى جايز بودى بصولجان قهر سرت را مانند گوى درين ميدان گردان ميساختم و 

تنت را بخوارى هرچه تمامتر در پيش كالب مى انداختم اكنون با قاآن خود بگوى كه طول و 
عرض مملكت چين از احاطه افهام و اوهام بيرون است و كثرت جنود ظفر درود اين واليات از 

عدد قطرات باران افزون اگر بقاى عمر و دولت خود مى خواهى بايد كه پاى در دامن قناعت گرد 
سازى و حشم تاتار و مغول را در ورطه رنج و عنا نيندازى و چون اين پيغام بعرض منكوقاآن رسيد 

در شهور سنه ثالث و خمسين و ستمائه موافق تشقان ئيل با شصت تومان از سپاه ظفرنشان متوجه 
خطه چين گرديد و بعد از وصول بكنار نهر قرامون فرمود تا شيرامون نبيره اوكداى قاآن و خواجه 

اغول و باتوابناء كيوك خان را در آب انداختند و چون ماهچه اعالم منكوقاآن بر حدود واليت 
خصم پرتو انداخت بعضى از قالع و قصبات آن را مفتوح گردانيد و آثار كمال تسلط و اقتدار 

  بيت بخير ظهور رسانيد در آن اثناء
 يكى سهمگين كوه آمد به پيش 

 
 كه روى مه از تيغ آن بود ريش 

و برفراز آن كوه قلعه منيع ساخته بودند كه با برج سپهر دعوى برابرى كردى و يا منزل ماه و مهر    
در مقام همسرى بسر بردى زحل بلند محل از رفعت شرفات آن متعجب و قاعده گنبد گردون از 
رشك متانت اساس آن مضطرب بآالت حرب و ذخاير وافر مشحون و از آفات زمان و حوادث 

 دوران مامون و سپاه مغول در گرد
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آن نشسته آغاز محاصره كردند و مدتى مديد كمر سعى و اهتمام برميان بسته لوازم محاربه بجاى 
آوردند اما فتح ميسر نگشت و فصل تير ماه و زمستان بپايان آمده بهار نيز بگذشت و هوا گرم شد 

بسيارى از مغوالن بر بستر ناتوانى افتادند بلكه طاعون برآورده نقد بقا را بباد فنا دادند منكوقاآن 
بتصور دفع و بابكشيدن ساغر صهبا اشغال نموده بتقدير ايزد تعالى او نيز مريض گشت و هشت روز 
صاحب فراش بوده نقد زندگانى بقابض ارواح سپرد در مقدمه ظفرنامه مسطور است كه در بدايت 

ايام جلوس منكوقاآن ايدى قوت كه سرور بت پرستان بود با جمعى كثير از هم كيشان در پيش 
باليغ مقرر ساخت كه در وقتى كه اهل اسالم باداء نماز جمعه مشغول باشند شمشير عذر از نيام 



انتقام كشيده بقتل عام اقدام نمايند و پيش از آن روز غالمى از ميان آن جماعت بهدايت عنايت 
آلهى بدين حضرت رسالت پناهى گرديد و بدرگاه پادشاه دويده كيفيت خيال ارباب ضالل را 

معروض گردانيد منكوقاآن على الفور باحضار ايدى قوت و پرسش اين مهم فرمان فرمود و ايدى 
قوت بجريمه خويش اعتراف نمود قاآن اشارت كرد تا او را روز جمعه بر در همان مسجد جامع 
بحضور مسلمانان بردار اعتبار كشيدند و از جمله مشايخ اسالم و مقويان ملت حضرت خير االنام 

عليه الصلوة و السالم شيخ ابو المعانى سيف الدين مظفر باخرزى كه ملقب است بشيخ العالم و در 
سلك خلفاء شيخ نجم الدين كبرى انتظام داشت با منكوقاآن معاصر بود و سور توقبتى بيكى والده 
منكوقاآن با آنكه متابعت ملت مسيحا عليه السالم مينمود در ايام دولت پسر هزار بالش نقره ببخارا 

كه مسكن شيخ سيف الدين بود فرستاد تا مدرسه ساخته مستغالت خريدند و بر آن بقعه وقف 
كردند و توليت آن مدرسه و موقوفات آنرا بشيخ تفويض فرمود و در نفحات مسطور است كه 

روزى شيخ سيف الدين بسر جنازه درويشى حاضر گشت گفتند شيخا تلقين فرمائيد در پيش روى 
  رباعى ميت بايستاد و زبان باداى اين رباعى بگشاد

 گرمن گنه جمله جهان كرد ستم 
 

 لطف تو اميد است كه گيرد دستم 

 گفتى كه بوقت عجز دستت گيرم 
 

 عاجزتر ازين مخواه كاكنون هستم 

وفات شيخ سيف الدين بعد از فوت منكوقاآن بسه سال فى شهور سنه ثمان و خمسين و ستمائه    
 بوقوع پيوسته و مرقد منورش در بخارا مشهور است.

 ذكر قوبالقاآن بن تولى خان كه پادشاه چهارم است از خانان قراقرم و كلوران 

چون قبالقاآن در مملكت ختاى بر فوت برادر اطالع يافت فى سنه ثمان و خمسين و ستمائه موافق 
پيچى ئيل بر تخت پادشاهى نشست و در ايام دولت او اختالل بقواعد توره چنگيز خانى راه يافته 
ميان اوالدش مخالفت بوقوع پيوسته مويد اين مقال آنكه در آن اوان كه منكوقاآن بجانب چين 

 توجه مى نمود برادر خود ارتق بوكارا در قراقرم بمحافظة
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اردو تعين فرمود و ارتق بعد از فوت برادر داعيه استقالل پيدا كرده رايت مخالفت برادر ديگر 
برافراشت و سه نوبت بين الجانبين مقابله و مقاتله اتفاق افتاد دو كرت متعاقب قبال قاآن ظفر يافت 

و سيم بار ارتق بوكا بديدن پيكر نصرت سرافراز كشته قبال عنان بصوب ختاى تافته اما باالخره 
بنابر عدم مساعدت و دولت اختالل باحوال ارتق بوكا راه يافته سلطنت قراقرم و كلوران بلكه 

تمامى مملكت چنگيز خان بر قبالقاآن مسلم گشت و ارتق بپاى اضطرار نزد برادر صاحب اقتدار 
شتافته در چهار ديوارى كه از خار مغيالن ترتيب داده بودند محبوس گشت و بعد از انقضاى 

يكسال درگذشت و چون گلزار مملكت قبالقاآن از خار نقار معاندان پيراسته شد چند نوبت لشگر 
بچين فرستان آن بالد را در سلك ساير ممالك محروسه انتظام داد نزديك بدار الملك خانان 

  نظم ختاى كه آنرا جيكدو ميگفتند ببناى شهرى وسيع و رفيع فرمان فرمود
 اساسى بنزديك جيكدو نهاد

 
 مرآن خطه را نام ديد و نهاد

 در آن تختكه را يكى قصر ساخت 
 

 ز خاكش بسقف فلك برفراخت 

 چو فردوس شد آن خجسته مقام 
 

 ستونهاش سيم و زمينش رخام 

گويند كه آن شهر را مربع بنا نهادند و طول هرديوارى از آن چهار فرسنك بود و مغوالن آن بلده    
را خان باليق خان باليغ گويند و ايضا قبال قاآن فرمان داد كه از درياى زيتون كه بندر هندوستان 

است جوئى كه طول آن چهل روزه راه بود حفر كرده آب بميان شهر خان باليق آوردند و تجار 
بحار در سفينها نشسته از هندوستان بختاى آمد شد مى نمودند و نفايس اجناس مى آوردند و 

مى بردند بناء على هذا باندك زمانى خان باليق بكمال معمورى و آبادانى رسيد و قبال در ايام 
دولت خود چند نوبت با علماء اسالم معارضات فرمود و گاهى ايشان در مقام عداوت و احيانا در 
طريق عنايت سلوك مى نمود وفات قبالقاآن در شهور سنه ثلث و تسعين و ستمائه موافق ئيالن ئيل 

دست داد مدت عمرش هفتاد و سه سال بود و زمان سلطنتش سى و پنج سال و قبالقاآن پيوسته 
چهار وزير مى داشت و يكى از جمله وزرايش امير احمد بناكتى است و ديگرى سنكه ايغورى و 

قبال قاآن را دوازده پسر بودند و اسامى يازده نفر ازيشان بنظر رسيده برين موجب تورجى جيم كيم 
مسكقن توموغان از جابون خاتون بنت ايلچى نويان قيقرات قوريداى از تورقجين خاتون كه از قوم 

مركيت بود هوكاجى كه نسب مادرش بقوم دوربان مى پيوست قروجى كه مادرش را دور ماچين 
خاتون ميگفتند اباجى كوكجو كه نسبت مادر ايشان هوشجين نسبت تورقولى نويان بود از قوم 



هوشين توقتيمور كه در سن بيست سالگى وفات يافت توقان كه مادرش بابا خاتون نسبت 
توراقجين بود و مادر پسر دوازدهم قبال از تسبو خاتون بنت ماجين كوركان بود و الّله اعلم و 

 احكم 

 گفتار در ذكر اختالل احوال ارتق بوكا و بيان رفتن او بختاى نزد قبال

 در آن اوان كه قبالى قاآن از ارتق بوكا انهزام يافته بدار الملك خود شتافت حكم 
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فرمود كه هيچكس ديگر از ممالك ختاى طعام بجانب اردوى ارتق بوكا و قراقوم و كلوران نبرد و 
بدين جهة قحط و غالئى عظيم در ميان ساكنان ارتق بوكا اتفاق افتاد و ارتق ايلچيان نزد الغو خان 
كه در الوس جغتاى باهتمام او پادشاه شده بود فرستاده پيغام داد كه از جنس غله و زر آنچه ميسر 

شود بدين جانب ارسال دارند تا مالزمان را بواسطه فقدان قوت قوت فوت نشود و الغو نخست 
شرط اطاعت بجاى آورده آخر االمر يكدينار و يكمن بار بدآنجانب نفرستاد و ايلچيانرا كشته 

قاصدى بدرگاه قبالقاآن روان كرد و باظهار مخالصت مبادرت جست و قبال ايلچى الغو را بواجبى 
نواخته يرليغ و پايزه عنايت فرمود و ارتق از استماع مخالفت الغو خشمناك شده متوجه دفع او 
گشت و قرابوقارا كه در سلك امراء معتبر انتظام داشت منقالى لشگر گردانيد و الغو تير روى 

بميدان قتال نهاده بر مقدمه سپاه ارتق بوكا ظفر يافت و قرابوقا در معركه كشته گشته ساير مغوالن 
بوادى فرار شتافتند و الغو بمجرد اين فتح مغرور شده باردوى خود مراجعت نمود و بفراغت در 

عيش و عشرت بنشست كه ناگاه لشگريان ارتق بوكا بر سرش ريختند و خون بسيارى از متابعانش 
را با خاك برآميختند و الغو بكاشغر گريخته از آنجا بسمرقند رفت و ارتق بوكا در الماليق قشالق 

كرده دست بكشتن جمعى از امرا كه فى الجمله آشنائى قبالقاآن داشتند برآورد و در فصل بهار 
بالء قحط و غال در الماليق شيوع يافت و اكثر چهار پايان لشگريان ارتق تلف شد و او در شراب 
افتاده پرواى ضبط امور مملكت نداشت در آن اثناء روزى بادى تند برخاسته طنابهاى خيمه هزار 
ميخ ارتق بوكا را كه بيت العشرة او بود بگسالنيد و ستون خيمه شكسته امراء اين معنى را بفال بد 

داشتند و اكثر متفرق گشته ارتق را تنها گذاشتند و الغو بر اختالل احوال او مطلع شده با سپاه 
فراوان بجانب الماليق توجه نمود و ارتق چاره منحصر در آن دانست كه نزد برادر خود قبالقاآن 



رود و بقيه ايام حيات را بفراغت بگذارند آنگاه روى بصوب ختاى آورد و پيشتر از خود ايلچى 
بپايه سرير سلطنت مسير فرستاده از جرايم سابقه عذر خواست و قبالقاآن ايلچى را نوازش كرده 

برادر را بعواطف و مراحم اميدوار ساخت و چون ارتق بوكا بختا رسيد قوبالقاآن در كمال 
عظيمت و حشمت بر تخت سلطنت قراريافته بارگاه عالم پناه را بسرداران جوش پوش و بهادران 
كينه كوش بيار است و برادر را مدتى مانند حلقه بر در بداشت آنگاه فرمود كه ارتق را براهى كه 

گناه كاران را در مى آوردند بمجلس رسانيد و در جائى كه ايلچيان مى ايستادند او را بر پاى كردند 
در آن اثناء قبال از ارتق پرسيد كه در اين جست وجوى و تك وپوى حق بجانب ما بود يا از توارتق 

بى تامل جواب داد كه آن روز سلطنت حق ما بود و امروز نصيب قبالقاآن است بعد از آن 
تغاجارنويا زانو زده رخصت جلوس ارتق بوكا حاصل نمود و بتمهيد بساط نشاط پرداخته آن روز 
برادران در بزم عشرت و انبساط بتجرع اقداح مى ارغوانى و استماع الحان اغانى اشتغال نمودند و 

روز ديگر قبال باحضار اشراف و اعيان فرمان داده قريلتاى كرد و در باب پرسش يرغوى ارتق بوكا 
 و امراء و اركان دولت او لوازم اهتمام بجاى آورد و يرغو-
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چيان در مقام استفسار آمد ارتق بوكا گفت مصدر جميع جرايم و جنايات منم و نوئينان مرا در اين 
امر گناهى نيست اين سخن مقبول نيفتاد و بعد از تفتيش و تفحص اكثر امرا و مقربان ارتق بوكا 
بياسا رسيدند آنگاه پادشاه از حكماء ختاكه در پايه سرير اعلى حاضر بودند پرسيد كه هرگز در 
ديار شما مثل اين امرى كه آينى تيغ در روى آقا كشد و جمعى از بى گناهان را كشت واقع شده 

است يانى ايشان جواب دادند كه در تواريخ قديم مسطور است كه دو برادر در ازمنه سابقه بر سر 
ملك با هم منازعت كردند مهتر بر كهتر غالب آمده او را بگرفت و پيرامون منزل برادر از خارهاى 

تيز چهار ديوارى كشيد و او را در آنجا مقيد گردانيد تا اوقات حياتش بنهايت رسيد قبال بر وفق 
تقرير اهل ختا فرمان داد تا چهار ديوارى از خار مغيالن ترتيب دادند و ارتق را با زمره از خواص و 

مقربان كه باقى مانده بودند و خواتين و فرزندان بآن وحشت آباد فرستاد و طايفه از غالظ اتراك 
برايشان موكل ساخت و ارتق بوكاقرين محنت و اندوه بى انتها آنجا بسر مى برد و مطلقا بيرون 

نمى آمد مگر در ايام جشن و سور و چون مدت يكسال روز كار تيره بدين و تيره بگذرانيد رخت 



بزندان آخرت كشيد و ارتق بوكا چهار سال پادشاهى نمود و او را چهار پسر بود برين موجب 
 بويوقور ملك تيمور بايرابوقا تماجى و هيچ يك از اين چهار پسر افسر سلطنت بر سر ننهادند.

 ذكر بعضى از مناظرات قبال با متابعان ملت بيضا

در روضة الصفا مسطور است كه نوبتى طايفه از تجار مسلمانان جهته قاآن شنقارى سفيد كه پايها و 
منقارش سرخ بود آوردند و دو عقاب سفيد نيز پيشكش كردند و پادشاه را آن تحفها مقبول افتاده 
الوس خاصه خويش نزد آنجماعت فرستاد بازرگانان دست از آن طعام كشيده قاآن سنكه ايغورى 

را كه وزيرش بود فرمود كه از تجاربه پرس كه چرا چيزى نميخوريد و سنكه اين سخن را از 
آنجماعت پرسيد جواب دادند كه در ملت ما تا گوسفند را ذبح نكنند خوردن گوشتش جايز 

نيست سنكه بنابر عداوتى كه با اهل اسالم داشت اين جواب را باين عبارت عرض كرد كه اين 
جماعت مى گويند كه آش پادشاه باعتقاد ما حكم مردار دارد و قبال از استماع اين حديث برآشفته 
حكم فرمود كه من بعد ارباب اسالم و اصحاب كتاب تيغ بر حلق گوسفند نكشند و بطريق مغوالن 
سينه بشكافند و در اين باب مبالغه بجائى رسيد كه مدت چهار سال هيچ مسلمانى بذبح گوسفندى 
اقدام نتوانست نمود و پسر خود را ختنه نتوانست كرد الجرم بسيار از اهل اسالم جالء وطن اختيار 

فرموده از خان باليق بيرون رفتند و قبالقاآن بواسطه سعايت بعضى از مفسدان موالنا برهان الدين 
بخارى را كه از جمله مريدان شيخ سيف الدين باخرزى بود و در خان باليق به نصيحت طوايف 

خاليق اشتغال مى نمود بجمعى سپرد كه تا بماچين بردند و آن بزرك دين در آن سرزمين از تعفن 
هوا مريض گشته وفات يافت بعد از آن شهاب الدين قندزى و عمر قرقزى و ناصر الدين ملك 

 كاشغرى و
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غيرهم از سالكان مسالك شريعت پرورى نزد آن وزير پرتزوير رفته مبلغى رشوت قبول نمودند تا 
بعرض قاآن رسانيد كه بواسطه منع ذبح آمد شد تجار كه متضمن آبادانى بالد و امصار است ازين 

ممالك انقطاع يافته و اقمشه نفيسه مفقود و اموال تمغانا بود گشته اگر قاآن عادل مردم را اذن 
بسمل دهد يمكن بار ديگر سوداگران باين واليت آيند و ابواب آوردن تحف و منسوقات بر روى 
متوطنان اينجائى بكشايند قاآن گفت كه اگر من بخالف ياساى خود فرمان دهم ديگر خاليق را بر 



قول من اعتماد نماند اما توالتمغاها باطراف و جوانب ممالك روان گردان كه اگر من بعد كسى 
بغمز و سعايت اهل اسالم و اصحاب كتاب قيام نمايد بسياست رسد و بواسطه صدور اين حكم 

مسلمانان شاد شدند صدقات بارباب حاجات دادند در خالل اين احوال جهودى مطرود قاصد جان 
مسلمانان گشته بعرض اباقا خان بن هالكو خان رسانيد كه در قرآن وارد است كه اقتلوا المشركين 

كافه و بعقيده متابعان ملت محمدى هركس كه بر دين ايشان نيست كشتنى است اباقا خان گفت بر 
حقيقت امثال اين مقال قاآن از من داناتر است آنگاه آن آية را نوشته مصحوب قاصدى نزد 

قبالقاآن فرستاد و قبال باحضار يكى از علماء اسالم فرمان داده موالنا بهاء الدين ماوراء النهرى را 
بپايه سرير اعلى بردند و قاآن از وى پرسيد كه اقتلوا المشركين كافة چه معنى دارد موالنا جواب 

داد كه جميع مشركانرا بكشيد قاآن گفت پس چرا بموجب فرموده عمل نمينمائيد موالنا فرمود كه 
هنوز وقت آن كار درنيامده است و ما قادر بر اجراى اين حكم نيستيم قاآن گفت اگر شما را 

قدرت نيست مرا هست و بقتل آن دانشمند فرمان داد و خواست كه ساير اهل اسالم را سياست 
كند امير دانشمند و بعضى ديگر از امت خير البشر صلى الّله عليه و سلم كه راه سخن داشتند 

معروض گردانيدند كه پادشاه را درين باب تامل بايد نمود تا علماء اسالم را مجتمع ساخته از معنى 
آية مذكوره استفسار نمائيم و روز ديگر از آن جماعت هركس در خان باليق بود ببارگاه حاضر 

گردانيدند و قاآن از ايشان پرسيد كه اقتلوا المشركين كافة داخل كالم خداى بزرك هست يا نى 
گفتند بلى گفت بگوئيد كه مقصود ازين كلمه چيست جواب دادند كه از فحواى آيه مذكوره 

چنان فهم مى شود كه تمامى مشركانرا مى بايد كشت قاآن گفت چون فرمان حق برين موجبست 
چرا شما تخلف مى ورزيد و خون مشركانرا نمى ريزيد قاضى عالء الدين طوسى گفت انتظار وقت 

مى كشيم قاآن عدم مداهنه او را استحسان فرموده گفت اكنون بيائيد تا از جانبين تعصب و عناد 
بگذاريم و نه شما كشتن ما را واجب دانيد و نه ما خون و مال شما را مباح اعتقاد نمائيم و جهة 

استفاده با يكديگر مباحثه فرمائيم آنگاه پرسيد كه آفريدگار محمد كيست جواب دادند خداى 
بزرگ گفت محمد را هدايت و درايت كه داد گفتند خداوند تبارك و تعالى باز سئوال كرد كه 

چنگيز خانرا كه آفريد جواب دادند كه او نيز از جمله مخلوقات آلهى است گفت شمشير قوت و 
قدرت در قبضه اختيار كه نهاد گفتند كه خالق عباد و بالد قاآن گفت قادر مختار مى توانست كه 
توفيق و هدايتى كه بمحمد صلى الّله عليه و سلم عنايت كرد بچنگيز خان دهد علماء گفتند اين 

 قضيه را خداى بهتر داند قاآن گفت ازين مباحثه و مناظره 
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چنان معلوم شد كه بارى تعالى به بندگان دو نظر دارد يكى نظر لطف و يكى نظر قهر محمد صلى 
الّله عليه و سلم را بنظر لطف آفريد و چنگيز خان را بنظر قهر و نسبت هردو صفت نظر باو مساوى 

است پس چگونه شما طرف لطف او را بر قهر ترجيح مى نهيد علماء اين سخن را جوابى ندادند 
قاآن گفت نه در كتاب شما مسطور است كه هركه فرمان اولو االمر را خالف كند مجرم باشد 
گفتند بلى گفت چونست كه شما از فرمان چنگيز خان كه پادشاه جبار صاحب اقتدار بود و از 
حكم من تجاوز جايز مى داريد علماء جواب دادند كه از احكام شما آنچه موافق كتاب خدا و 

سنت مصطفى صلى الّله عليه و سلم باشد قبول داريم و هرچه مخالف بود قبول نمى نمائيم قاآن از 
شنيدن اين سخن درخشم شده فرمان داد كه تمامى قضات واليات معزول باشند و ديگر واعظان 
بر منبر نروند و مؤذنان بانك نماز نگويند و ساير خاليق بذبح اغنام اقدام ننمايند و باين مضمون 
قرب يكخروار يرليغ نوشتند تا روز ديگر ايلچيان قمر مسير آن مناشير را باطراف ممالك برند و 
علماء ختا آن شب نزد وزير مسلمان قاآن رفته او را بغايت متغير و متفكر يافتند و از سبب مالل 

خاطرش پرسيدند جواب داد كه مى ترسم فردا خون من و ساير مسلمانان ريخته گردد و موالنا بدر 
الدين بيهقى كه فاضل كامل و فصيحى نيكو شمايل بود با وزير گفت كه مرا نزد قاآن بريد تا 

جواب شبهه او را بر وجهى عرض نمايم كه اين فتنه تسكين يابد و قولى آنكه موالنا حميد الدين 
سابق سمرقندى اين التماس كرد و جناب وزارت مآب يكى ازين دو عزيز را روز ديگر بپايه سرير 

سلطنت مسير برده قاآن همان سخن را درميان آورد و گفت مشركانرا نمى كشيد آن فاضل گفت 
اين خطاب مخصوص بحضرت رسالت مآب و اصحاب او است كه مشركان عرب و اعجم را 

بكشد و چون قاآن داوروغ چنگيز خان بر سرير ليغها نام خداى را مى نويسند چگونه مشرك باشند 
اين سخن موافق مزاج قبال افتاده آن عالم عاقل را تحسين بسيار كرد و نسبت باو مراسم انعام و 

اكرام بتقديم رسانيده فرمان داد تا نشانهائى را كه جهت زجر مسلمانان نوشته بودند باطل 
گردانيدند نقلست كه بعد از آن قبالقاآن هرروز از وقت طلوع آفتاب تا هنگام چاشت بمهمات 
سلطنت مى پرداخت آنگاه علماء اسالم و احبار يهود و رهبانان ترسا و دانايان ختا در مجلس او 

مجتمع گشته بمباحثه و مجادله قيام مى نمودند و او بر استماع مسايل عقلى و نقلى رغبت تمام 
مى نمود و در زمان دولت خود فرمان فرمود كه قرآن مجيد و توريت و انجيل و كتاب شاكمونى 



را بزيان مغولى ترجمه كردند و شاكمونى شخصى است كه در بعضى از بالد هند دعوى نبوت 
نموده بود و امت او را اعتقاد چنانست كه در وقت والدتش از آسمان گل باريد و همان ساعت كه 
شاكمونى متولد شد هفت قدم رفته در هرقدم او گنجى ظاهر گشته و الّله علم بحقايق االمور و هو 

 عليم حبير بذات الصدور.

 ذكر بعضى از امراء و وزراء قبال

 در دفاتر فضال بقلم بالغت انتما مرقوم گشته كه قبال قاآن زمام اختيار ملك و مال 
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را در قبضه اقتدار چهار كس از امراء نهاده ايشان را جنكسانك لقب داده بود و اسامى آنجماعت 
اينست ميتون نويان اوجاجار اولجاى ترخان داشمن و مرتبه اين چهار امير از تمامى ارگان دولتش 

بلندتر بود و بعد از ايشان امير لشگر اعتبار داشت و او را طايفو مى گفتند و جمعى را كه بامارت 
ديوان و وزارت مقرر بودند قبجان مى خواندند و عادت قبال قاآن چنان بود كه پيوسته منصب 

وزارت را بچهار كس كه در كيش موافق يكديگر بودند تفويض مى نمود تا بواسطه اختالف در 
اعتقاد صورت وفاق ميان ايشان روى ننمايد و اموال ديوانى از خيانت مصون و محروس ماند و از 

جمله وزرايش يك پسرزاده سيد اجل بخارى است كه در جامع التواريخ سمت تحرير يافته كه در 
آن وقت كه قبالقاآن بنابر فرمان منكو قاآن متوجه واليت ختاى بود چون بمملكت قراجابك 

رسيد پسرزاده سيد اجل كه حكومت آن سرزمين تعلق بوى ميداشت در طريق اخالص سلوك 
نموده باحسن وجهى لوازم خدمتكارى بجا آورد بنابر آن قبال در همان سال كه بر مسند استقالل 

نشست او را بپايه سرير اعلى طلبيده بمنصب وزارت منصوب گردانيد و پسرش ناصر الدين ابو بكر 
را بايالت قراجابك فرستاد و نبيره سيد اجل كه او را نيز سيد اجل مى گفتند چون قرب بيست و 
پنج سال در كمال دولت و اقبال بسرانجام مهام مال پرداخت باجل طبيعى عالم آخرت را منزل 

ساخت و عوض او امير احمد بناكتى رايت وزارت برافراخت و امير احمد بوفور كفايت و كياست 
از ساير وزراء قبال امتياز و استثناء داشت بناء على هذا قاآن بنظر اعزاز در وى نگريسته صورت 

مزيد تربيت و رعايتش بر لوح خاطر نگاشت و اين معنى موجب اشتعال نائره حسد وزيران ديگر 
شده كاوقنجان كه از اهل ختاى بود و او نيز بوزارت قاآن اشتغال داشت با خود قرار داد كه بهر 



حيله كه تواند امير احمد را بقتل رساند و نوبتى قبالقاآن از خان باليغ بيرون رفته امير احمد وزير 
ختائى را جهت سرانجام امور مملكت در شهر گذاشت و وزير ختائى با اتباع خويش قرار داد كه 

شبى بخانه امير احمد رفته او را از ميان بردارند و ركاب دار امير احمد از اين سكالش آگاهى يافته 
ولى نعمت خود را بكيد بدانديشان مطلع گردانيد و امير احمد همان شب چهل سر اسب صبا رفتار 
از طويله قاآن گرفته باردو شتافت و طبقى سياه كه پرمرواريد سفيد بود و كاردى بر زبر آن نهاده 

ترغوئى سرخ بر آن پوشيده بود بنظر قبال رسانيد پادشاه پرسيد كه غرض از اين ترتيب چيست 
وزير جواب داد كه در بدايت حال كه من بخدمت قاآن رسيدم ريش من مانند اين طبق سياه بود و 

در مالزمت آستان سلطنت آشيان بسان مرواريد سفيد گشت و اكنون كاو قبجان ميخواهد كه 
بكارد حلق مرا همچو ترغو سرخ گرداند قاآن از استماع اين سخنان غضبناك شده باحضار 

كاوقبجان مثال داد وزير ختائى از كيفيت واقعه وقوف يافته بقلعه كه در تصرف گماشتگان حاكم 
ماچين بود شتافت اهالى حصار بوصولش مستشرد بقدوم او مستظهر گشتند و قاآن فرمان داد كه 

جمعى از امراء بمحاصره آن قلعه توجه نموده طالب منجنيقى را كه در آن اوان از بعلبك آمده بود 
همراه برند و چون امراء بظاهر آن حصن حصين شتافته آغاز محاصره و محاربه كردند كاوقبجان 

 در خفيه بايشان پيغام داد كه من زياده گناهى ندارم غايتش آنكه 
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بنابر عداوتى كه در ميان ارباب مناصب مى باشد من و امير احمد پيوسته قاصد جان يكديگر بوديم 
و او فرصت يافته و مزاج صاحب تخت و تاج را با من متغير گردانيده اگر قاآن مرا بجان امان 

بخشد نوعى سازم كه اين قلعه بتصرف شما درآيد امراء در ساعت فرستاده او را نزد قاآن روان 
ساختند و قاآن امان نامه و شمشيرى جهت وزير ختائى ارسال داشت و وزير پرتزوير مطمئن خاطر 
گشته هنگام فرصت رخنه در ديوار حصار انداخت و حاكم قلعه برين مكيدت اطالع يافته بصوب 
هزيمت شتافت و آن قلعه بحوزه تصرف قاآن درآمد و چون وزير بپايه سرير سلطنت مصير رسيد 

نوبت ديگر منصب وزارت بشركت امير احمد بوى مفوض گرديد و بعد از انقضاء اندك زمانى 
ازين حال كرت ديگر نائره حسد وزير ختائى رو به التهاب آمده با يكى از متزهدان ختائى در قتل 
امير احمد اتفاق نمود و بدان واسطه رشته حيات خود را نيز بمقطع رسانيد تبيين اين مقال آنكه در 
آن اوان در واليت ختا زراقى متشيد پيدا شده بانواع مكر و شعبده خوارق عادات بطبقات خاليق 



نمود و بدين سبب جمعى كثير از اشراف و اعيان مملكت را مريد و معتقد خود گردانيد وزير 
ختائى در دفع اميراحمد در خلوتى از وى استعانت جسته شيخ زراق با وى دم از وفاق زد و در 

وقتى كه قاآن بييالق رفته بود چنان مواضعه كردند كه دو هزار كس از مريدان زاهد مشعبد بدره 
كه در چهار فرسخى خان باليغ بود رفته در كمين نشينند و هزار كس متعاقب يكديگر بشهر 
درآمده آوازه دراندازند كه شاهزاده جمكيم بن قاآن همين زمان ميرسد و چون امير احمد 

باستقبال بيرون آمده نزديك آن دره رسد او را ذره ذره گردانند بعد از آن وزير ختائى پوشيده و 
پنهان با آن دو هزار جاهل نادان بدره مذكوره شتافت و جمعى را متواتر بشهر فرستاد تا آوازه 

وصول شاهزاده جمكيم در انداختند و بعضى از آن جمع باامير احمد گفتند كه قاآن فوت شده و 
اينك شاهزاده جمكيم ميرسد و ما را نزد شما روان كرده كه بتهيه اسباب تعزيت پردازيد اما اين 

راز سر بسته را پيش هيچكس نگشائيد و امير احمد بترتيب مايحتاج عزا مشغول گشته هرچند 
كسان مى فرستاد كه از ساعت وصول جمكيم آگاهى يافته باستقبال شتابد ختائياتن ايشان را 

ميكشتند و چون زمانه لباس سوگوارى در برافكنده پاسى از شب بگذشت موع و مشاعل پيدا شد 
مردم خبر آوردند كه اينك جمكيم در محفه نشسته رسيد و حال آنكه وزير ختاى بعادت سالكان 

طريق كشورگشاى در محفه نشسته مى آمد و امير احمد باستقبال استعجال نمود چون نزديك 
ختائيان رسيد او را در ميان گرفته بعز شهادت رسانيدند و نوكران امير احمد كه مسلح بودند 

متعاقب آمده كشندگان سرور خود را تيرباران كردند از آن جمله تيرى بر مقتل وزير ختائى خورد 
و او نيز بمرد و چون قاآن از كيفيت حادثه وقوف يافت جمعى به خان باليق فرستاد تا موافقان وزير 
ختائى را بر دار اعتبار كشيدند و چهار هزار بالش انعام فرمود تا امير احمد را تجهيز و تكفين كرده 

در موضعى مناسب مدفون گردانيدند و بعد از آنكه چهل روز بر اين قضيه بگذشت جهة ترصيع 
تاج قاآن جوهرى بزرك محتاج عليه گشت و بعضى از تجار بعرض نواب نامدار فلك اقتدار 

 رسانيدند كه پيش از اين بچندگاه لعلى كه بيست مثقال وزن داشت 
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جهة خزانه عامره بامير احمد فروخته بوديم قاآن اين سخن شنيده گفت من از اين معامله خبر ندارم 
و بعد از تقديم لوازم نفحص و تفتيش منكوحه امير احمد اينجو خاتون آن لعل را نزد قاآن فرستاد 
و اين معنى سبب اشتعال نائره غضب پادشاه گشت و بروايتى موجب ظهور لعل مذكور آن شد كه 



ميان ورثه امير احمد در وقت قسمت تركه نزاع بوقوع انجاميد و پادشاه بتحقيق متروكات او اشتغال 
فرموده در آن اثناء آن لعل پديد آمد آنگاه قاآن فرمان داد كه جسد امير احمد را از قبر بيرون 
كشيده رسنى بر پايش بستند و تا سر چهار بازار كشيدند و گردونها بر وى راندند تا گوشت و 

استخوانش باخاك يكسان گشت و ايجو خاتون را نيز كشته دو پسر قمر منظرش را پوست كندند 
و چهار صد قماى آن وزير مرحوم را بلشگريان تقسيم نموده رقم اختصاص بر امالك و اسبابش 

  نظم كشيدند فاعتبروا يا اولى االبصار
 زمانه چو باد است و باد از نخست 

 
 نقاب از رخ گل بعزت كشد

 پس از هفته در ميان چمن 
 

 تنش را بخاك مذلت كشد

در جامع رشيدى مسطور است كه بعد از واقعه مذكوره سنكه ايغورى كه با سالكان مسالك    
شريعت عداوت مى ورزيد بمرتبه وزارت رسيد و چون مدت هفت سال بدولت و اقبال اوقات 

گذرانيد روزى قبالقاآن از وى چند دانه مرواريد طلبيد جواب داد كه ندارم و مسلمانى دامغانى كه 
مباركشاه نام داشت و نزد قاآن بغايت مقرب بود آهسته بعرض رسانيد كه سنكه نزديك بيك 

خروار جواهر و طالآالت در خانه دارد اگر پادشاه او را بسخن مشغول گرداند بنده همين لحظه 
آن اشياء نفيسه را بپايه سرير اعلى آورم و قاآن باسنكه آغاز تكلم كرد و مباركشاه فى الحال بخانه 

او رفت و دو صندوق مملو از جواهر زواهر مرصعات نادر ببارگاه شاه آورد الجرم همان لحظه 
سنكه مواخذ گشته بياسا رسيد و بجاى او اولجاى جنگسانك وزير گرديد و قبالقاآن هم در آن 

اوان ناصر الدين ابو بكر را از قراجابك طلب فرموده با اولجاى جنگسانك شريك ساخت نقلست 
كه چون ناصر الدين مدت دو سال بامر وزارت پرداخت بعضى از مقرران بعرض قاآن رسانيدند 

كه ناصر الدين از اموال ديوان شصت تومان بالش فوت كرده است و قبال او را مخاطب ساخته از 
حقيقت آن حال سئوال نمود او جواب داد كه چون سه سال متعاقب محصوالت ممالك بواسطه 
آفت سماوى نيكو نيامد مبلغ مذكور را نزد رعايا گذاشته ام تا مستأصل نشوند قاآن را اين جواب 
موافق مزاج افتاده فرمود كه تمامى اركان دولت ما غم خويش ميخورند و ناصر الدين غمخوارى 
ملك و رعيت مى نمايد آنگاه او را خلعت زردوزى پوشانيده مايان قبجان لقب داد و زمام اختيار 

جزئى و كلى مهام وزارت را در كف درايت او نهاد و مايان قبجان تا آخر ايام حيات قبالقاآن 
 وزير بود و در ايام دولت تيمور قاآن نيز بسر انجام امور صاحب ديوانى مشغولى مى نمود



 ذكر خان پنجم از آن پادشاهان عاليشان كه موسوم بود به تيمور قاآن 

 قبالقاآن در ايام سلطنت پسر خويش جمكيم را ولى عهد كرده بود و بحسب تقدير
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عزيز عليم شاهزاده جمكيم پيش از پدر از عالم انتقال نمود و قبالقاآن ولدش تيمور را كه بصفت 
عدالت و تهور اتصاف داشت قايم مقام پدر ساخت و در آن اوان كه قبالقاآن وفات يافت تيمور 
قاآن در حدود تركستان بترتيب و تجهيز لشگر قيام مى نمود كه بجنك شاهزاده قيد ورود الجرم 
مادرش كوكچين خاتون متصدى سرانجام امور سلطنت شده مايان قبجان را بطلب پسر فرستاد و 

تيمور قاآن بعد از استماع اين خبر بجانب دار الملك ختاى مراجعت كرده در سنه اربع و تسعين و 
ستمائه بمقصد رسيد و از شاهزادگان كوكجو و توقان پسران قبالقاآن و كمالويسون تيمور اوالد 

جمكيم و اينداغول ولد تومو خان بن قبال و از نوئينان بيان جنگسانك و اوجاجار و الجاى 
جنگسانك و التون جنگسانك و غيرهم مجتمع گشته تيمور قاآن را بر سرير پادشاهى نشاندند و 

نامش را اولجاى توقاآن گرداندند و چون اولجاى توقاآن بر سرير خانى برامد ببسط بساط عشرت 
و انبساط قيام نمود و ابواب انعام و احسان بر روى خواص و عوام برگشود مراتب ارباب مناصب را 

بدستور زمان قبالقاآن مقرر ساخت و مايان قبجان را بيشتر از پيشتر تربيت كرده رايت اختيار و 
اعتبارش را برافراخت و فرمود كه او را بلقب پدر و جد ملقب دانسته سيد اجل خوانند و فرمان او 

را در امور مالى از جزئى و كلى معتبر دانند حكومت قراقرم و منازل اصلى چنگيز خان را ببرادر 
بزرك تر خويش كالمال عنايت فرمود و پسر عم خود بنده اغول ولدتو موغان بن قبال را بايالت 

واليت تنكقوت نصب فرمود كوكجوبن و كوكوز كوركانرا بدفع شاهزاده قيدو نامزد كرد و در 
تمهيد بساط عدل و انصاف و رفع رسوم جور و اعتساف شرايط مبالغه بجاى آورد و بصحت 

پيوسته كه تيمور- قاآن از مبادى ايام جوانى و عنفوان اوان زندگانى بشرب راح ريحانى و تجرع 
باده ارغوانى بغايت مشعوف بود و هرچند جد نامدارش قبالقاآن او را از ادمان مدام منع مينمود 

اصال قبول نمى فرمود آخر االمر قبال چند كس از اهل اعتماد را بر آن فرزند ارجمند موكل ساخت 
تا نگذارند كه دست بجانب صراحى برد و لب بر لب جام نهد و چون شاهزاده روزى چند بقول 

اصحاب وعظ و پند شراب نياشاميد بى تحمل شده بتعليم موالنا رضى الدين بخارى كه بواسطه 



قرب مشرب نزد او مقرب بود حمامى را گفت كه بجاى آب در يكى از آخورهاى حمام شراب 
ريزد و هرروز باتفاق خدمت مولوى بحمام رفته پنهان از اغيار دفع خمار مى نمود آخر االمر 

موكالن بر آن سر وقوف يافته كيفيت حال بعرض قبال رساندند و قاآن در غضب رفته موالنا رضى 
بخارى را ببهانه از صحبت شاهزاده دور انداخت و چون پيمانه حياتش را ساقى اجل پر كرده بود 

بطريق خفيه او را هالك ساخت غرض از عرض اين حكايت آنكه بنابر اسباب مذكوره تيمور 
قاآن در زمان زندگانى قبالقاآن نمى توانست كه بموجب دلخواه در مجلس عيش و عشرت قرار 
گيرد اما بعد از جلوس بر تخت سلطنت صبح و شام غير شرب مى كلفام كارى نداشت و شب و 
روز همدم قدح و جام بوده قبول نصيحت نيك انديشان را پيرامن خاطر نميگذاشت پس از آنكه 
شش سال در كمال اقبال باين طريق اوقات گذرانيد بخار شراب در مزاج موفور االبتهاج او تاثير 

 كرده بمرض صرع و لقوه گرفتار
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گرديد و شش سال زمان رنجورى او امتداد يافته در آن اوقات خاتونش بمشورت امرا امور ملك 
 و مال را بفيصل ميرسانيد و بعقيده صاحب ظفرنامه نام پدر قيدوغازى اغول بود.

 گفتار در بيان هدايت حال شاهزاده قيد و ذكر نهايت ايام اقبال او

شاهزاده قيدو كه بروايت اصح ولد قاشين بن اوكداى قاآن بود و در اوايل ايام رشد و تميز 
مالزمت ارتق بوكا مى نمود و آن اوقات كه آثار نكبت و ادبار بر صفحات احوال ارتق ظاهر 

گشت قيدو بمقتضاى اين مصراع كه مصراع زبيدولت گريزان باش چون تير عمل كرده روى 
ببعضى از بلدان مغولستان آورد و نزد بركه اغول كه در دشت قبچاق بجاى صاين خان پادشاه شده 

بود قاصدى سخن دان ارسال داشت و التماس فرمود كه او را بمال و لشگر مدد دهد تا بعضى از 
ممالك موروث را تسخير نمايد بركه اغول كه بصفت عقل و فراست و فهم و كياست و معروف 

بود منجمانرا طلبيده فرمان داد كه بر زايجه طالع قيد و نظر اندازيد و سعادت و شقاوتش را از سير 
نجوم معلوم نموده كيفيت عرض كنيد و اهل تنجيم بعد از تامل و تفكر معروض گردانيدند كه از 
امارات سماوى چنان بوضوح مى پيوندد كه طالع قيدو در غايت قوتست و بر خصوم و اعادى ظفر 
يافته سالها بر تخت بخت تمكين خواهد داشت بنابر آن بركه خان قيدو را بزور لشگر مدد كرد و 



قيدو باستظهار آن سپاه جرار بمحاربه الغو خان كه در الوس جغتاى پادشاه بود مبادرت نموده بر 
وى ظفر يافت و بالش و كنجك و بعضى از واليت تركستان و مغولستان را بحيز تسخير درآورد و 

در آن وقت كه خاطر قبالقاآن از ممر مخالفت برادرش ارتق بوكا فراغت يافت فى سنه اثنين و 
ستين و ستمائة ايلچيان نزد تمامى خواتين و شاهزادگان الوس چنگيز خان فرستاده بقريلتاى فرمان 

داد و مجموع ايشان روى بخان باليق نهادند مگر اوالد باتو و شاه زاده قيدو و قبال از تخلف قيدو 
دغدغه بخاطر راد داده خواست كه او را در قيد بال اندازد الجرم چند كرت قاصدان چرب زبان 

پيش وى روان كرده پيغام فرمود كه مناسب چنان مى نمايد كه آن عزيز فرزند مانند ساير 
شاهزادگان خردمند بدينجانب شتابد تا ديده بديدار يكديگر روشن كنيم و باتفاق پرتو اهتمام مهام 

بر انتظار امور ملك و دولت اندازيم قيدو خان بمساعدت بخت بيدار جواب داد كه امسال االغان 
حشم و خدم ما از الغرى مجال رفتار ندارند اگر توفيق گردد سال ديگر شرف مالزمت دريابيم و 
تا مدت سه سال بامثال اين بهانها تمسك جسته بدرگاه قاآن نرفت و هرسال طايفه از ابطال رجال 

را باطراف ممالك مغولستان و تركستان ميفرستاد و باخذ غنايم و گوشمال ارباب جرايم 
مى پرداخت بنابر آن دغدغه خاطر قبالقاآن از جانب قيدو خان نوميد گشته فوجى از شاهزادگان و 
نوئينان را باسپاهى گران بمحاربه او نامزد فرمود و ايشان در كنار آب ارديش ييالق كرده خواستند 

 كه در اوايل فصل خريف بمبارزت 
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حريف مبادرت نمايند در آن اثنا بعضى از آن شاهزادگان بنابر افساد زمره از مفسدان نسبت به 
قبالقاآن در مقام عصيان آمده سرداران لشگر او را مواخذ و مقيد گردانيدند و جمعى را نزد اوالد 
باتو و فرقه را پيش قيدو فرستادند و اين معنى موجب ازدياد علو مرتبه قيدو خان گشته بعد از آن 

هرچند قاآن سپاه بمحاربه او ارسال داشت منهزم بازآمدند و چون قبال وفات يافت و پرتو انوار 
معدلت تيمور قاآن بر اطراف و انحاء واليات تافت در سنه سبعمائه موافق اودئيل صد تومان لشگر 

مرتب ساخته بمقابله و مقاتله قيدو نامزد فرمود و قيدو از صورت حادثه خبر يافته ايلچيان نزد دوا 
خان كه در آن زمان پادشاه الوس جغتاى خان بود فرستاد و پيغام داد كه مناسب آنست كه 

بسرعت هرچه تمامتر با لشگر ظفر اثر بدينجانب ملحق شوى تا باتفاق شر سپاه تيمور قاآن را از سر 
باز كنيم و دوا بمداواى درد قيدو خان نپرداخته بمعاذير نادلپزير تمسك جست و قيدو بالضرورة با 



جنود خالصه خود بصوب قراقرم حركت كرده بآهستگى طى مسافت مى نمود تا در برابر صد 
تومان لشگر تيمور- قاآن رسيد و با آنكه جيش او صد يك آن سپاه زياده نبود دل بر محاربه نهاده 

مدت سه شبانروز جنگهاى مردانه كرد و آخر االمر زخم دار شده نزديك بود كه گرفتار گردد 
الجرم در شب چهارم فرمان فرمود كه هريك از لشگريان در چند مواضع آتش افروزند و سپاه 

تيمور قاآن شعالت نيران فراوان ديده تصور كردند كه قيدو را از جائى مدد رسيد و او خود همان 
شب كوچ كرده بازپس نشست و امراى ختائى بتوهم آنكه قيدو حيله انديشيده ميخواهد كه ايشانرا 

نزديك خود كشد و بدام بال مقيد گرداند او را تعاقب ننمودند و مقارن آن حال دواخان با 
شجاعان ايل و الوس جغتاى خان بقيدو پيوست و هردو شاهزاده بعد از تقديم مشورت همعنان 

يكديگر روى بسپاه تيمور قاآن نهادند و در كنار آب ارويش بديشان رسيده هردو گروه چندان 
كوشش نمودند كه از خونريزش بستوه آمدند و ساق پاى دوادو زخم خورد و چند نفر از خويشان 

او از پاى درافتادند عاقبت قيدو غالب گشته ختائيان عنان بصوب فرار گردانيدند و در اثناء راه 
مصراع آتش تدبير برافروختند و علف زارها را بسوختند تا كسى ايشانرا تعاقب نتواند نمود و بعد 

ازين فتح نامدار قيدو خان بمرض قولنج گرفتار گشت و بعضى از جاهالن ختاى كه خود را طبيب 
مى پنداشتند بيست و پنج حب بدو دادند و مرض منجر باسهال دموى شده قيدو خان فى سنه اثنى و 
ستمائه بماه رجب رخت بسراى عقبى كشيد در روضة الصفا مسطور است كه قيدو خان زياده از نه 

موى متفرق بر عذار و حوالى رخسار نداشته و هرگز شراب و قميز و نمك نمى خورد و ملت 
اسالم را بر ساير اديان و ملل ترجيح كرده پيوسته با علماء و حكما مصاحبت مى نمود و ايشانرا 

بمناظره و مباحثه امر مى فرمود و هرشب قبل از طلوع صبح از خواب برخاسته سر بجيب تفكر فرو 
مى برد و بلطف طبع وجودت ذهن موصوف بوده با رعيت وزير دستان در كمال سلوك مى كرد 

گويند نوبتى بعضى از لشگريان او بى رخصت واليتى و از واليات ياغى را غارت نموده جمعى را 
 كشتند و قيدو ايشانرا بازخواست بليغ فرمود و كمر از ميان بگشاد و در گردن 
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انداخته سه كرت آفتاب را زانو زده آنگاه مناجات كرده گفت اى خداى بزرك مرا بدين گناه 
كه بخالف رضاى من واقع شده مواخذه منماى و از جمله حكايات كه بر مكارم اخالق قيدو خان 
داللت دارد يكى آنكه دامادش دست شهوت بجانب كنيزكى دراز ساخت و دختر قيدو كه حامله 



بود ازين معنى وقوف يافته موى شوهر را بگرفت و آغاز غوغا نمود شوهر لگدى بر شكمش زد 
كه فى الحال افتاد و بمرد پسران قيدو در مقام انتقام شوهر خواهر آمده او را بر آن داشتند كه داماد 

را طلب دارد و بسياست رساند و پدر داماد پسر خود را دست و پاى بسته پيش قيدو فرستاد آنگاه 
قيدو از پسران پرسيد كه در حق اين شخص چه انديشه داريد گفتند كه ميخواهيم بقصاص خواهر 
خويش خونش بريزيم قيدو گفت خواهر شما را از قتل او چه فايده خواهد رسيد گفتند هيچ فايده 

نه قيدو گفت پس مصلحت آنست كه متعرض او نكرديم چه پدر پيرش سالها ما را كوچ داده و 
حاال جهته طلب رضاى ما پسر خود را مقيد بدرگاه فرستاده پسران در مقام مناقشه آمده باالخره 

مقرر شد كه داماد را صد چوب زنند و بگذارند و قيدو پنهان از اوالد جالد را گفت كه ده شاخ 
چوب برهم بسته ده بار آهسته بر وى فرود آورد و بعد از آنكه روزى چند برين قضيه بگذشت و 

خشم پسران كمتر گشت قيدو خان ايشانرا طلبيده گفت اى فرزندان شما چگونه روا داريد كه 
بيگانه برجاى خواهر شما بنشيند گفتند اين مصلحت را خان بهتر ميداند آنگاه پادشاه دختر ديگر 

خود را بآن شخص داد و او را خوش دل و مسرور نزد پدر فرستاد و از جمله افاضل موالنا زين 
  رباعى الدين قدسى مالرم قيدو خان بوده نظم اين رباعى را بوى اسناد مى نموده اند

 اندر ره حق كه بنده و شاه يكيست 
 

 محبوب مقربان درگاه يكيست 

 بتخانه شدم دوش بتى را ديدم 
 

 انگشت برآورده كه الّله يكيست 

    

 ذكر اسامى ساير پادشاهانى كه بعد از فوت تيمورقاآن در الغ يورت بر مسند خانى نشستند

چنانچه در مقدم داستان خاقان قراقرم و كلوران مرقوم كلك بيان گشت بروايت ميرزا الغ بيك 
گوركان عدد آن سالطين نافذ فرمان نوزده نفر است و ازين جمله پنج نفر مذكور شدند و بنابر 

آنكه احوال چهارده نفر ديگر نامعلوم است كلك سخن گذار بمجرد تعداد اسامى ايشان اختصار 
نموده در سلك تحرير ميكشد كه قاآن ششم قوشيالى بن خلبيك خلبيك بن تربه بالء بن جمكيم 

است كه قايم مقام تيمورقاآن بود هفتم توقتا بن قوشيالى هشتم تايزى بن تولك كه در زمان 
حكومت او را بيلكتو خواندند نهم انوشيروان بن دارا كه كه باخالق حميده آراسته بود و فتور در 



منصب قاآنى در زمان دولت او روى نمود و هم توقتيمور بن تيمورقاآن يازدهم ميسوردار 
 دوازدهم اينكه بن ميسوردار سيزدهم اپلنك قاآن چهاردهم 
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كتيمور پانزدهم اركتمور، شانزدهم ايلچى تيمور قاآن كه بمالزمت امير تيمور گوركان رسيد و 
بعد از فوت آنحضرت بالغ يورت رفته بر مسند قاآنى نشست هفدهم و التاى كه از نسل ارتق بوكا 
بود هيجدهم اورداى بن ملك تيمور نوزدهم اداى بن اركمور و اين دو كس نيز در سلك احفاد 

ارتق بوكا انتظام داشتند و از مقدمه ظفرنامه چنان معلوم ميشود كه قاآنى كه بآستان امير تيمور 
گوركان رسيد و بعد از فوت آنحضرت بقراقرم رفته قاآن گرديد تايزى نام داشته و چون قبل از 

سلطنت تايزى تنقور نامى در ختاى خروج كرده آن مملكت را بدست آورده بود غير يورت اصلى 
كه عبارت از قلماق و قراقرم است موضعى بتصرف تايزى درنيامد و بعد از اندك زمانى تايزى 

 كشته گشته امراء اديرات بر قراقرم و قلماق مستولى شدند و الّله تعالى اعلم بحقيقة الحال.

 ذكر شمه از حال جوجى خان بن چنگيز خان و اوالد او كه در دشت قبچاق پادشاهى نمودند

مستحفظان اخبار آورده اند كه نوبتى قوم مركيت كه ايشان را مكريت گويند فرصت يافته اردوى 
چنگيز خان را غارت نمودند و خاتونش را كه حامله بود اسير گرفته پيش اونك خان فرستادند و 
اونك خان بچشم شفقت در آن ضعيفه نگريسته نسبت بوى در مقام حرمت مى زيست تا وقتى كه 
چنگيز خان بيورت خود معاودت نمود آنگاه او را نزد شوهر فرستاد و بعد از روزى چند پسرى از 
وى متولد گشت و موسوم بجوجى شد يعنى مهمان نو رسيده و چون جوجى كه اسن اوالد ذكور 

چنگيز خان بود بمرتبه جوانى و عنفوان ايام زندگانى ترقى نمود چنگيز خان ايالت خوارزم و 
دشت قبچاق و آالن واس و روس و بلغار و توابع را بوى تفويض فرمود و پيوسته ميان جوجى و 

جغتاى و اوكداى غبار نقار ارتفاع داشت زيرا كه برادران بنابر قضيه مذكوره در نسبش طعن 
مى كردند و جوجى پيش از چنگيز خان بشش ماه وفات يافته چهارده پسر يادگار گذاشت برين 
موجب اول آورده كه مادرش سرفان بود از قوم قنقرات دوم با تو كه مادرش اركى قوچين بنت 

ايلچى نويان قنقرات بود سيم بركه خان چهارم بر كجار پنجم شيبان ششم تنكقوت هفتم بوال 
هشتم جبالوقون نهم شنيقور دهم جيمپاى يازدهم محمد دوازدهم اودوز سيزدهم بوقاتيمور 



چهاردهم سينكوم و از جمله اين چهارده پسر باتو كه او را صاين خان ميگفتند بحكم وصيت 
قايم مقام پدر شد و اوكداى قاآن در ايام دولت باتو را منظور نظر تربيت ساخته پسر خود كيوك 

خان را با منكو ولد تولى و بعضى از اوالد جغتاى مصحوب او گردانيد تا تمامت واليت اس و 
روس و چركس و آن حدود را مستخلص سازد و با تو همعنان شاهزادگان و لشگر فراوان 

بدانجانب شتافته باندك زمانى مواضع بسيار در حيز تسخير كشيد و شهر مگس را بعد از محاصره 
 قهرا قسرا گرفته بقتل عام فرمان داد و گفت 
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قاتالن گوشهاى راست مقتوالن را بريده بعرض رانند دويست و هفتاد هزار بشمار درآمد و چون 
با تو از آن مهم بازپرداخت بصوب كالروباشقر كه متصل ببالد فرنك بود و متوطنان آن دين 

نصارى داشتند رايت عزيمت برافراخت و پس از آنكه ترسايان از توجه سپاه مغول آگاهى يافتند 
مقابله و مقاتله ايشانرا پيش نهاد همت ساخته چهارصد هزار مرد بميدان نبرد شتافتند و با تو از 

كثرت عدو و عدد خصم واقف شده از اهل اسالم هركه در معسكرش بود فرمود كه يكجا جمع 
گشته بدعا و زارى از حضرت بارى ظفر و نصرت مسألت نمايند و خود تنها بر پشته رفته يكشبانه 
روز بغيرمناجات و عرض حاجات هيچ سخن نگفت آنگاه از پشته پايان آمده بتعبيه سپاه پرداخت 

و در شب جمعى از شجاعان را از آبى كه ميان او و مخالفان واسطه بود گذرانيد كه در وقت 
اشتعال آتش قتال از پس پشت ايشان درآيند و روز ديگر بهادران هردو كشور آغاز استعمال تير و 

خنجر كرده باتو بنفس خويش روى باعدا آورد و در آن اثنا جماعتى كه شب از آب گذشته 
بودند از عقب نصارى درآمدند و از هردو طرف ايشان را در ميان گرفته منهزم گردانيدند و با تو 

آن واليت را نيز مسخر كرده بدشت قبچاق بازگشت و بر مسند خانى نشسته شاهزادگان را اجازت 
معاودت ارزانى داشت و شهرسراى را بنا كرده دار الملك ساخت وفاتش در سنه اربع و خمسين و 

ستمائه موافق لوى ئيل روى نمود و او تابع هيچ دين و ملت نبود غير خداپرستى شيوه نميدانست و 
بمسلمانان مى بخشيد هرچيز كه توانست باسم سالطين روم و شام احكام و بروات مى نوشت و 

همواره تخم انعام و احسان در فضاى خاطر طوايف انسان مى كشت و بعد از فوت با تو برادرش 
بركه خان قايم مقام شد و از آن زمان تا غايت كه تاريخ هجرى بسنه تسع و عشرين و تسعمائه 

رسيده سلطنت دشت قبچاق متعلق به اوالد جوجى خان است و در مقدمه ظفرنامه اسامى سى و دو 



نفر از ايشان مسطور گشته و در الوس اربع كه بعد از فوت مؤلف مقدمه ظفرنامه تاليف يافته 
نامهاى سى و نه نفر نوشته شده برين موجب كه سمت تحرير مى يابد و پرتو تفضيل برين اجمال 
مى تابد اول جوجى خان بن چنگيز خان، دوم باتو بن جوجى كه مجملى از حال او در حيز بيان 

آمد، سيم بركه خان بن جوجى خان كه مردى موحد و مسلمان بود و پيوسته بر افعالى كه هالكو 
خان در بغداد صدور يافت اعتراضات مى نمود چهارم تيمور بن طوغان بن باتو كه در زمان 

پادشاهى ملقب بكلك شد پنجم تود منكابن طوغان ششم توقتا خان بن منكو تيمور كه مادرش 
اولجاى خاتون نبيره كلمش آغا بود هفتم اوزبك خان بن طغرل بن منكو تيمور كه جميع الوس 

اورنك بوى منسوب اند هشتم جانى بيك خان بن اوزبك خان كه پادشاهى عدالت شعار مرحمت 
آثار دين دار شريعت دثار بود و در ايام دولت او اشرف بن تيمور تاش بن چوپان بر آران و 

آذربايجان استيال يافته آغاز ظلم و تعدى نموده چنانچه اكثر اشراف و اعيان آن بلدان جالى وطن 
اختيار كردند از آن جمله قاضى محى الدين بردعى بسراى كه دار الملك جانى بنك خان بود 

رفت و بنصيحت و موعظه مشغولى فرمود و در روزى كه پادشاه و اركان دولت در مجلس وعظ 
 تشريف داشتند حكايت ظلم اشرف را بعبارتى تقرير كرد كه همه در گريه افتادند و
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گفت كه چون بندگان اين آستان را استطاعت دفع آن ظالم ميسر است اگر در اين باب غفلت 
ورزند در قيامت مؤاخذ خواهند بود و اين سخن تاثير تمام كرده جانى بيك خان با سپاه فراوان فى 
سنه ثمان و خمسين و سبعمائه متوجه آذربايجان گشت و ملك اشرف از قرب وصول پادشاه آگاه 

شده از تبريز بگريخت و سپاه آن پادشاه معدلت دستگاه از عقب رفته او را در خانه شيخ محمد 
بالغجى كه نزديك بخوى بود بگرفتند و بتبريز برده بقتل رسانيدند و و جانى بيك خان با وجود 

آنكه سپاه فراوان همراه داشت اصال بجهت علف و علوفه متعرض ساكنان آذربايجان نشده و 
خزاين اشرف را تلف كرده پسر خود پردى بيك را در تبريز حاكم ساخت آنگاه رايت مراجعت 

بجانب يورت خود برافراخت و بعد از وصول بدشت قبچاق هم در آن سال درگذشت مختصر 
تلخيص از مؤلفات جامع كماالت نفسانى موالنا سعد المله و الدين التفتازانى بنام نامى جانى بيك 
خان مزين است و كمال نصفت و وفور لطف و مكرمت آن پادشاه عالى همت در مصنفات ساير 
ارباب فضيلت مبين نهم پردى بيك خان بن جانى بيك خان كه چون از وفات پدر خبر يافت از 



تبريز بدشت قبچاق رفته بر مسند پادشاهى نشست دهم كيلدى بيك خان يازدهم نوروز كه بتزوير 
خود را از اوالد جانى بيك خان مى شمرد دوازدهم چركس خان كه امراء او را بنابر مصلحت 

وقت بفرزندى جانى بيك خان منصوب ميداشتند سيزدهم خضر خان چهاردهم مرود بن خضر 
خان پانزدهم بازارجى شانزدهم توقاى بن سباشى هفدهم توغلقتمور خان كه برادرزاده توقاى بود 
هيجدهم مراد خواجه برادر تغلقتمور خان نوزدهم قتلق خواجه برادر توقاى بيستم اروس خان كه 
در اوايل زمان امير تيمور گوركان در دشت قبچاق پادشاهى مى كرد و نسبت بآن حضرت لوازم 
مخالفت بجاى مى آورد بيست و يكم توقتا بن اروس خان بيست و دو تيمور ملك توقتمش خان 

كه بواسطه امداد حضرت صاحبقران امير تيمور گوركان پادشاه دشت قبچاق شده مرتبه او از 
مراتب آباء و اجداد درگذشته باالخره بآنحضرت مخانقه نموده دو نوبت بمقابله و مقاتله اقدام 
فرموده چنانچه در جزو سيم از اين مجلد مذكور خواهد گشت انشاء الّله تعالى بيست و چهارم 

تيمور قتلق بن تيمور بيك كه او نيز بمالزمت امير تيمور گوكان رسيد بيست و پنجم شادى بيك 
بيست و ششم پوالد بن شادى بيك بيست و هفتم تيمور بن تيمور قتلق بيست و هشتم جالل الدين 

بن توقتمش خان بيست و نهم كريم پردى بن توقتمش خان سى ام كپك خان بن توقتمش خان 
سى و يكم جكره سى و دوم جبار پردى بن توقتمش خان سى و سوم سيدى احمد سى و چهارم 

درويش بن الهى سى و پنجم محمد خان سى و ششم دولت پردى بن قاشى تيمور سى و هفتم براق 
قرجق كه ميان او و ميرزا الغ بيك گوركان محاربه وقوع يافت و چنانچه در حيز بيان خواهد آمد 

انشاء الّله تعالى سى و هشتم غياث الدين شادى بيك سى و نهم محمد بن تيمور خان و چون 
احوال اين سالطين نامعلوم بود بمجرد تعداد اسامى ايشان اكتفا رفت و ديگر از خانان دشت قبچاق 
ابو الخير خان است كه سلطان سعيد ميرزا سلطان ابو سعيد بن ميرزا سلطان محمد ابن ميرزا ميرانشاه 

 گوركان بن امير تيمور گوركان بامداد او فتح سمرقند
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نمود ابو الفتح محمد خان شيبانى كه در اوايل سنه سته و تسعمائه بر سمرقند استيال يافت و بعد از 
فوت پادشاه عاليجاه ابو الغازى سلطانحسين ميرزا بخراسان شتافت ولد بداق سلطان بن ابو الخير 

خان بود و بيان شمه از حاالت محمد خان شيبانى و ساير اوالد ابو الخير خان كه تا غايت در ديار 



تركستان و ماوراء النهر بر مسند جهانبانى تمكين دارند و در ضمن وقايع آتيه از مساعدت وقت 
 مامول است.

 ذكر سلطنت جغتاى خان بن چنگيز خان در واليت توران 

جغتاى خان كه پسر دوم چنگيز خان بود بوفور هيبت و سياست و اطالع بر دقايق امور ياسا و توره 
از ساير برادران امتياز تمام داشت و چنگيز خان بهنگام قسمت ممالك حكومت ماوراء النهر و 

بعضى از حدود خوارزم و بالد ايغور و كاشغر و بدخشان و بلخ و غزنين را تا كنار آب سند بوى 
تفويض فرمود و در وقت وفات مقرر ساخت كه قراجارنويان بن سوغوجنجن بن ايردمجى برالس 
كه پنجم پدر حضرت صاحبقراق امير تيمور گوركان است مدبر امور ملك او باشد و جغتاى بعد 

از فوت پدر پيش باليغ را دار الملك ساخته عنان اختيار مهمات سپاهى و رعيت را بقبضه اقتدار 
امير قراجار گذاشت و خود بيشتر اوقات در خدمت در خدمت اوكداى قاآن بسر مى برد باآنكه 
اوكداى بسال از وى خردتر بود در باب تعظيم و تكريم و اطاعت حكم و فرمان او شرط مبالغه 
بجاى مى آورد و چون چنگيز خان رعايت رسوم ياساشوم و توره مذموم خود را بعهده جغتاى 

كرده بود خدمتش در تمشيت آن امور مبالغه و الحاح بسيار مى نمود و تكاليفى كه از شرع و عقل 
بعدى تمام داشت نسبت بفرق انام از وى صدور مى يافت چنانچه خاليق را با كل مردار الزام 

ميكرد و نميگذاشت كه در روز بآب روان درآيند و گوسفند را ذبح شرعى نمايند و در قضيه 
كشتن گوسفند بمرتبه مبالغه نموده بود كه در ايام دولت او هيچ آفريده در خراسان بر عالنيه كارد 

بر حلق اغنام نمى- توانست كشيد تا بماوراء النهر و تركستان چه رسد و همچنين حكم كرده بود 
كه هركه تف در آب كند يا خلط بينى در آب افكند او را بسياست رسانند و خروج محمود 

تارابى و قتل او در ايام سلطنت جغتاى خان دست داد و فوتش در شهور سنه ثمان و ثلثين و ستمائه 
اتفاق افتاد از جمله افاضل ابو يعقوب السكاكى صاحب مفتاح چندگاهى در مصاحبتش بسر مى برد 

و مهمات وزارتش راحبش عميد سرانجام مى كرد در جامع رشيدى مسطور است كه جغتاى خان 
هشت پسر داشت بدين تفصيل و ترتيب اول موجى سه و ما در اين پسر كنيزك بود خدمتكار 
بيسولون خاتون بنت قبانويان قنقرات و بيسولون خاتون بر ساير خواتين جغتاى خان رتبه تقدم 

داشت دوم ميتوكان كه از بيسولون خاتون در وجود آمده بود و در ظاهر قلعه طالقان بزخم تيرى 



از عالم رحلت نمود سيم بلكشى كه ايضا در زمان حيات پدر در سيزده سالگى فوت شد چهارم 
 ساربان پنجم بيسومنكا ششم پايدار هفتم قداقى هشتم 
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تابجو و چنانچه عنقريب در قلم خواهد آمد بعد از فوت جغتاى خان سى نفر از اوالد و اقرباء او را 
در واليات توران سعادت سلطنت دست داد و انقراض ايام دولت ايشان در زمان استعالء لواء و 

 اقبال امير تيمور گوركان اتفاق افتاد.

 گفتار در بيان خروج محمود تارابى در بخارا و كشته شدن او بزخم تير عمر فرسا

در شهور سنة ثلثين و ستمائه در قريه تاراب كه از آنجا تا بخارا سه فرسخ مسافت است شخصى 
محمود نام آغاز شيدو زرق كرده بتزوير سالك طريق زهد و عبادت شد و دعوى كرد كه جنيان 

پيوسته با من مالقات مى نمايند و مرا از مغيبات اخبار مى فرمايند و بواسطه استماع امثال اين 
مزخرفات جمعى كثير از جهله و عوام الناس بپاى ارادت نزد تارابى بنياد آمد و شد نمودند و 

بعضى از مرضى بنفس آن بد نفس تيمن و تبرك مى جستند و بحسب اتفاق در آن ايام چند كس 
شفا يافتند و اين معنى سبب ازدياد اعتقاد مردم شده از اطراف و جوانب خلقى كثير جمع گشتند و 
شخصى از دانشمندان بخارا كه شمس الدين محبوبى لقب داشت بنابر تعصبى كه با اشراف و اعيان 

آن بلده مى ورزيد دست ارادت بآن جاهل داده گفت كه پدرم در بعضى از مؤلفات خود آورده 
است كه از تاراب بخارا صاحب دولتى موصوف بصفات كذا بيرون خواهد آمد و معموره عالم را 
مسخر خواهد ساخت و آن اوصاف بر ذات شريف تو صادق مى آيد عجب محمود از شنيدن اين 

سخن روى در تزايد نهاده هوس پادشاهى در خاطرش افتاد و زمره از امراء مغول كه در بخارا 
اقامت داشتند از وى متوهم شده بهيات اجتماعى نزد تارابى رفتند و بعد از اظهار ارادت و اعتقاد 
گفتند مناسب آنست كه حضرت شيخ بشهر تشريف آورند تا آن بلده از يمن قدم شريف خدام 

بى نصيب نماند و تارابى اين ملتمس را اجانب فرموده متوجه شهر گشت و داروغه و اعيان بخارا با 
هم قرار دادند كه چون بسر پلى كه در آن راه بود برسند تارابى را بكشند و شيخ رزاق برين سر 

وقوف يافته پس از وصول بدان موضع داروغه شهر را گفت از انديشه فاسد بازگرد و و اال بى آنكه 
دست مردمى در ميان باشد اشارت نمايم كه چشمهاى ترا از كاسه سر بيرون كشند داروغه و ساير 



امراء از اظهار اين سر انديشناك شده متعرض محمود نشدند و او در بخارا بخانه مناسب فرود آمده 
ازدحام خاص و عام در آن منزل بمرتبه رسيد كه باد را مجال عبور نبود و داروغه و امراء فرصتى 

مى جستند كه شيخ رزاق را از ميان بردارند اما بسبب كثرت آمد شد خلق بمقصود فايض 
نمى گشتند در آن اثنا يكى از مريدان او را از قصد امراء آگاه ساخت و تارابى از در غير ظاهر از 

سرا بيرون رفته پاى در ركاب آورد و بسرعت هرچه تمامتر خود را بتل باحفض رسانيد و عوام 
 بخارا چون شيخ را در آنجا ديدند آغاز
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غوغا كرده گفتند خواجه از خانه بيرون پريد و بطرفة العين بتل باحفض رسيد آنگاه وضيع و 
شريف عنان شكيبائى از دست داده روى بتارابى نهادند و چون شب درآمد تارابى مردم را 

مخاطب ساخته گفت اى طالبان حق تا كى اهمال و اغفال توان نمود روى زمين را از لوث وجود 
كفار خاكسار پاك مى بايد ساخت و كما ينبغى بتقويت دين مبين بايد پرداخت جهال و عوام 

الناس كه از شيخ اين رخصت يافتند آالت نبرد برداشته در ركاب محمود بجانب شهر شتافتند و 
داروغه و امراء مغول گريز بر ستيز اختيار كرده تارابى در غايت عظمت در بخارا متمكن گشت و 
روز جمعه خطبه بنام خود خواند و از هركس توهمى داشت باخراجش حكم فرمود و دست رنود 

و اوباش را قوى گردانيد تا بمنازل اغنيا درآمده هرچه ميخواستند برميداشتند و در آن ايام بر 
زبانش گذشت كه عنقريب از غيب اسلحه بما خواهد رسيد قضا را در آن نزديكى جمعى از تجار 
شيراز در بخارا بار گشاده چهار خروار شمشير بنظر آوردند و اين اتفاق سبب ازدياد ارادت خاليق 

شد و بعد از چند روز از سلطنت محمود داروغه و امراء كه از بخارا بيرون رفته بودند با لشگر 
بسيار مراجعت نموده روى بميدان قتال نهادند و تارابى ايشانرا استقبال فرموده چون بمغوالن 

نزديك رسيد صف لشگر بياراست و خود در مصاحبت شمس الدين محبوبى در قلب بايستاد و 
بنابرآنكه در ميان خلق شهرت يافته بود كه بغير جنود ظاهرى تارابى از جنيان سپاهى دارد كه در 
ميان زمين و آسمان طيران مى نمايد و هركس تيغ و تير در روى او ميكشد دستش خشك ميشود 
مغوالن ترسان ترسان دست بتير و كمان و تيغ و سنان مى بردند و عاقبت دو تير عمرفرسا از دست 
قضا گشاد يافته بر مقتل محمود تارابى و محبوبى خورد چنانچه هردو بر خاك هالك افتادند اما 

بسبب وزيدن باد و وفور هيجان گرد و غبار هيچكس برين حال اطالع نيافت و لشگر جغتاى خان 



آن طوفانرا بر كرامت شيخ حمل كردند و بوادى فرار شتافتند و مريدان شيخ ايشانرا تعاقب نموده 
قرب ده هزار كس بقتل آوردند و چون بعسكر بازگشتند و تارابى را زنده نديدند گفتند خواجه 

غيبتى فرموده اند و برادرانش محمد و على را بر تخت حكومت نشانده كمر مطاوعت برميان بستند 
و اين اخبار بعرض امير قراجار رسيد دونوئين شجاغت آئين را با سپاهى سنگين نامزد دفع آن فتنه 

كرد و ايشان بعد از قتل تارابى بيك هفته خود را ببخارا رسانيده برادران تارابى در برابر مغوالن 
صف آراى گشتند و جنگى سخت اتفاق اتفاق افتاده قرب بيست هزار كس از جانبين كشته شدند 

و برادران تارابى نيز از پاى در آمده مريدان بنقبها و بيغولها گريختند آنگاه مغوالن بخيال قتل و 
غارت بخارا بجانب شهر توجه نمودند و طايفه از اهل اعتبار با تحف و پيشكش ايشانرا استقبال 

كرده التماس فرمودند كه چندانى بتخريب آن بلده مبادرت ننمايند كه صورت قضيه بعرض امير 
قراجار رسد و خبر بازآيد و امراء اين ملتمس را قبول نموده چون آن نوئين معدلت آئين برين حال 
اطالع يافت حكم فرمود كه امراء و لشگريان بازگردند و متعرض بخاريان نشوند و از ميامن توجه 

 خاطر قراجار نويان هم از شر فتنه تارا بيان و هم از قتل و تاراج لشگريان نجات يافتند.
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 ذكر ابو يعقوب السكاكى و حبش عميد و بيان آنچه ميان ايشان بوقوع انجاميد

عالم فاضل ابو يعقوب السكاكى كه كتاب مفتاح در علم معانى بيان از جمله مولفات بالغت نشان 
اوست از علوم غريبه و فنون عجيبه و تسخير جن و نيز نجات و دعوت كواكب و طلسمات و فن 
سحر و ليميا و خاصيت اجسام ارض و اجرام سماء وقوف تمام داشت و اين معنى از تقرير حبش 

عميد وزير و ديگرى از نواب پايه سرير سلطنت مصير بر جغتاى خان ظاهر گشته آن جناب را 
طلبيد و انيس و جليس خويش گردانيد و سكاكى پيوسته غرايب اشياء بپادشاه مى نمود و آن معنى 
موجب مزيد اعزاز و احترامش ميگرديد از جمله آنكه در روزى كه جغتاى خان بر صندلى نشسته 

بود ديد كه كلنگى چند در فضاء هوا طيران مى نمايند و دست به تير و كمان برد سكاكى پرسيد 
كه پادشاه كدام يك ازين كلنگانرا ميخواهد كه بر زمين افتد جغتاى بانگشت گفت اولين و 

آخرين و يكى ازينها كه در ميان ميپرد سكاكى خطى مدور بر زمين كشيد و افسونى خواند و 
بانگشت اشارت كرد فى الحال آن سه كلنك بر زمين افتاد و جغتاى انگشت تعجب بدندان گرفته 



بمرتبه مريد و معتقد ابو يعقوب شد كه پيش او بدو زانوى ادب مى نشست و در آن ايام نوبتى 
سكاكى بعرض جغتاى رسانيد كه مصراع در آن فرصت كه در بغداد بودم از وزير خليفه رنجيده 

آتش را ببستم چنانچه هر چند سعى مى كردند افروخته نمى شد و بعد از سه شبانه روز فرياد از نهاد 
خاليق برآمد خليفه دانست كه اين معنى از نتايج طبيعت منست الجرم مرا طلبيده گفت كه آتش 
را بگشاى گفتم وقتى ميگشايم كه در بغداد ندا كنند كه اين فعل از سكاكى صدور يافته و وزير 
بوسه بر كون سك دهد و همچنين كردند تا آتش را بگشودم القصه تقرب سكاكى نزد جغتاى 
بدان مرتبه رسيد كه آتش رشك و حسد در ضمير وزير مشتعل گرديد و همت بر استيصال آن 

زبده اهل فضل و كمال بست و سكاكى برين قضيه وقوف يافته بروى مسابقت جست و با جغتاى 
خان گفت از داليل نجوم چنان معلوم ميشود كه كوكب دولت و اقبال حبش عميد بدرجه هبوط و 

حدود نحوس رسيده و از آن مى ترسم كه شقاوت و ادبار او در سعادت و اقبال تو سرايت كند و 
جغتاى اين سخن باور كرده فى الحال حبش را از وزارت معزول ساخت و چون يكسال از عزل 

وزير بگذشت و اختالل در احوال ملك و مال ظاهر گشت جغتاى با سكاكى گفت كه ضعف و 
نحوست طالع مردم دوام ندارد و شايد كه كوكب بخت حبش عميد قوت گرفته باشد سكاكى از 

وخامت عاقبت خيانت انديشيده گفت ميتواند بود و جغتاى بار ديگر منصب وزارت را بحبش 
تفويض فرمود و او كمر قصد ابو يعقوب برميان بسته زبان بغيبتش بگشاد در آن اثنا سكاكى تسخير 

مريخ كرده لشگرى آتش وش كه ساز و سالح آن نيز آتشين بود در خرگاه جغتاى ظاهر گردانيد 
 و جغتاى از مشاهده آن حال انديشناك شده حبش مجال 
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سعايت يافت و گفت چون سكاكى بر ايجاد امثال اين امور قدرت دارد مى تواند بود كه خيال 
سلطنت نموده بقصد پادشاه لشگرى آتشين كشد و اين سخن موثر افتاده جغتاى خان سكاكى را 

 محبوس گردانيد و او سه سال در زندان بسر برده بعد از آن روى بعالم آخرت آورد.

 ذكر سلطنت بيسومنكا و قراهالكو

در مقدمه ظفرنامه مسطور است كه چون جغتاى خان وفات يافت قراجارنويان كه مدبر امور 
مملكتش بود قراهالكو ولد ميتوكان بن جغتاى خان را بپادشاهى اختيار نمود و در وقتى كه 



كيوك خان بر مسند قاآنى نشست رقم عزل بر ناصيه حال قراهالكو كشيده بيسومنكا بن جغتاى 
  بيت خان را در آن الوس والى گردانيد و گفت 

 پسر تا بود چون نبيره كاله 
 

 بسر برنهد تا نشيند بگاه 

   
و روزگار اقبال بيسومنكا باندك زمانى سپرى شده از جهان پر مالل انتقال كرد و قراجارنويان بار 

  بيت ديگر قراهالكو را بر تخت خانى نشاند

 آب اقبالش بجوى بخت بازآمد
 

 دگر بر سرير پادشاهى سرفراز آمد

   
دگر در ايام دولت قراهالكو امير قراجار بتاريخ سنه اثنى و خمسين و ستمائه موافق توشقان ئيل بدار 
القرار خراميد و از وى زوجه و چهل سرير و ده پسر يادگار ماند مدت عمرش هشتاد و نه سال بود 
و بعد از فوت قراجار بچند گاهى قرا هالكو نيز از عقب رفته خاتونش ارغنه متصدى ضبط ايل و 

الوس گشت ارغنه خاتون بروايت صاحب مقدمه ظفرنامه دختر ارتق بوكابن تولى خان و بقول 
مؤلف الوس اربعه بنت نور ايلجى گوركان و باتفاق مورخان ارغنه خاتون كه از قراهالكو پسرى 

صغير داشت مباركشاه نام بعد از فوت شوهر تاج خانى بر سر نهاد و برعايت حال مسلمانان پرداخته 
ايل و الوس را استمالت داد و كما ينبغى بلوازم امور پادشاهى قيام مى نمود تا آن زمان كه الغو بر 

 الوس جغتاى خان استيال يافت او را با خود عقد فرمود.

 ذكر الغو خان 

الغو ولد پايدار بن جغتاى خان است و نامش در اصل باليغو بود بنابر كثرت استعمال آن لفظ بالغو 
تبديل يافت و الغو بصفت شجاعت و جالدت اتصاف داشت و در ايام عنفوان جوانى همواره در 

مالزمت منكوقاآن بوده و رايت اخالص و هوادارى افراشت الجرم بمزيد عنايت و التفات قاآن از 
ساير شاهزادگان الوس چنگيز خان امتياز يافت و چون منكوقاآن بعالم آخرت شتافت ارتق بوكا او 

را مصاحب خويش گردانيد و در وقتى كه ميان قبالقاآن و ارتق مخالفت و نزاع بوقوع انجاميد 
ارتق انديشناك شد كه مبادا هالكو خان بهوادارى قبالقاآن بماوراء النهر و تركستان آيد و ابواب 



جنگ و جدل بر روى روزگارش بگشايد و در اينباب با امراء جانقى نموده آراى جمله بر آن قرار 
 گرفت كه يكى از شاهزادگان را
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بسلطنت آن واليات فرستد تا ميان ايشان و مخالفان سدى باشد بنابر آن ارتق بوكا حكومت الوس 
جغتاى را بالغو تفويض نمود و الغو بحشمتى هرچه تمامتر بصوب مقصد روان شده چون نزديك 

ببيش باليغ رسيد ارغنه خاتون طوعا او كراها امر سلطنت را بوى بازگذاشت و الغو از الماليغ تا كنار 
جيحون بحيز تسخير درآورده باندك زمانى صد و پنجاه هزار سوار جرار جمع آورد و در آن وال 

كه در اردوى ارتق بوكا بالء قحط و غال شيوع يافت ايلچيان نزد الغو فرستاده غله طلبيد و الغو 
اگرچه خيال مخالفت داشت اما بواسطه آنكه مردم او را بكفران نعمت منسوب نگردانند نخست 

محصالن تعيين فرمود كه همراه فرستادگان ارتق بوكا بواليات رفته اجناس بى قياس جمع آورند و 
باردوى او رسانند و بعد از سرانجام اموال و اطعمه فراوان الغو خان طالب بهانه شد كه دست 

تصرف بدان دراز كند در آن اثنا شنود كه يكى از ايلچيان ميگفته كه ما اين جهات را بفرمان ارتق 
بوكا از رعايا ستانيده ايم الغو بآن چكار دارد و الغو همين سخن را بهانه ساخته بحبس و قيد ايلچيان 
و قسمت اموال بلشگريان اقدام نمود و قاصدى نزد قبالقاآن ارسال داشته به يرليغ و پايزه مخصوص 
گشت و چون ارتق بر كيفيت حادثه وقوف يافته از قراقرم بخيال قتال عازم تركستان شد و الغو نيز 
باتفاق انجل بن قراجارنويان كه امير االمرايش بود روى بميدان نبرد آورد و مقدمه سپاه ارتق بوكا 

را منهزم كرد اما بعد از آن ارتق بسروقتش رسيده غالب آمد و الغو بكاشغر گريخته در وقتى كه 
ارتق بطرف ختاى شتافت بارديگر بدار الملك خود بازگشت و ارغنه خاتون را در حباله نكاح 

كشيد و بنابر استصواب اوامر وزارت را بمسعود بيك بن محمود يلواج مفوض گردانيد در خالل 
اين احوال قيدو خان بامداد بركه خان مستظهر گشته علم مخالفت الغو مرتفع ساخت و دو نوبت 

بين الجانبين محاربه دست داده كرت اول الغو مغلوب شد اما در نوبت دوم ظفر يافت و بعد از آن 
 واقعه بيكسال از دار جهان بمرض طبيعى انتقال نمود مدت سلطنتش چهار سال بود.

 ذكر مباركشاه بن قراهالكو



چون الغو رخت بعالم آخرت كشيد مباركشاه بسعى مادر خود ارغنه خاتون و بيمن اهتمام امير 
انجل فى سنه اثنى و ستين و ستمائه موافق اودئيل پادشاه الوس جغتاى گرديد و مباركشاه پادشاهى 

مؤمن حليم كم آزار بود و همواره مغوالن را از حيف و تعدى منع مينمود بنابر آن بعضى از آن 
طايفه طالب بهانه گشتند كه آن شاهزاده عادل را از ميان بردارند و همت بر متابعت ديگرى 

گمارند در آن اثنا براق اغالن بن بيسونتو ابن ميتوكان بن جغتاى خان منظور نظر عنايت قبال قاآن 
گشته منشور سلطنت الوس جغتاى حاصل گردانيد و بدار الملك جد خود شتافت اما از وهم 

مباركشاه مجال اظهار آن حكم نيافت و روزى چند بتواضع و چاپلوسى گذرانيده در خفيه امراء 
 مباركشاه را با خود متفق ساخت و در وقتى كه آن 
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شاهزاده مبارك نام نيكو سرانجام در حمام بود با دو هزار سوار خروج كرده بيك ناگاه او را اسير 
و دستگير گردانيد و جميع خزاين و دفاين و اسب و شتر و گله و رمه و جوشن و جيبه مباركشاه را 

 بحيطه ضبط درآورد اما بجانش آسيبى نرسانيد.

 ذكر براق خان 

باتفاق مورخان براق خان پادشاهى بود بصفت ظلم و جور موصوف و باخذ اموال رعايا و 
زيردستان مشعوف بشجاعت و تهور مشهور و بجالدت و تكبر مذكور و در اوايل شهور سنه ثلث 

و ستين و ستمائه موافق پارس ئيل جاليرباى را كه بمزيد جالدت از ساير امراى الوس جغتاى امتياز 
داشت بمنصب امير االمرائى رسانيد و امر وزارت را بمسعود بيك بلواج مفوض گردانيد و در 

اوايل ايام پادشاهى ميان او و شاهزاده قيدو دو نوبت مخالفت و محاربت اتفاق افتاده آخر االمر 
بسعى قبچان اقول بن قدان بن اوكداى موافقت و مصالحت دست داد بعد از آن براق خان لشگر 
فراوان جمع آورده فتح خراسان بلكه تسخير عراق و آذربايجان را پيش نهاد همت ساخت و از 

آب آمويه عبور نموده و با آباقا خان كه در آنزمان قايم مقام هالكو خان بود محاربه كرده منهزم 
بازگشت و چون ببخارا رسيد مسلمان شده سلطان غياث الدين لقب يافت و بعد از چند روز 

بمرض فالج گرفتار شده در اواخر شهور سنه ثمان و ستين و ستمائه موافق قوئيل نزد قيدو خان 
 رفت و شربتى مسموم خورده راه سفر آخرت پيش گرفت مدت سلطنتش شش سال بود.



 گفتار در بيان بعضى از احوال براق و بيان منهزم شدن او از لشگر آذربايجان و عراق 

در روضة الصفا مسطور است كه چون براق خان و مغان در الوس جغتاى بر مسند ايالت تكيه زد از 
جاده مستقيم عدل و انصاف انحراف نموده لشگريان را از ظلم و اعتساف منع نكرد و مغوالن 
كافر كيش در بالد ماوراء النهر و تركستان شيوه ناستوده خويش پيش گرفته و رعاياى بيچاره 

پايمال رنج و عناد دست خوش مشقت و بال گشتند و براق در اوايل ايام دولت خود سپاهى درهم 
كشيده بجانب ختن تاختن كرد و گماشته قبالقاآن را از آنجا گريزانيده دست باسر و نهب برآورد 

و در آن واليت مغولى بسرائى دررفته آشيانه خطائى بنظرش درآمد و بى تقريب تيرى بر آن زده 
درى شاهوار از آنجا نازل گشت و در چاه مستراح كه در برابر آن آشيانه بود افتاد و مغولى بآن 
چاه فرورفته صد و پنجاه بالش زر سرخ يافت و همچنين جمعى از لشگريان براق شبى در باغى 
بوده اسبان خود را بر درختى ميان تهى بستند و ناگاه اسبان از چيزى رميده آن درخت پوسيده 

 بشكست و از ميان آن شش 
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هزار بالش نقره ظاهر گشت و سپاه براق از آن غنايم يراق تمام بدست آورده اين معنى را از 
امارات قوت دولتش دانستند و چون براق از ختن بدار الملك خود بازگشت بيشتر از پيشتر بجور و 
طغيان اشتغال نمود و اين اخبار بسمع قيدو خان رسيده دفع شر او را بر ذمت همت واجب دانست و 

با لشگر فراوان متوجه او گشت و براق نيز بيراق تمام مستعد جنك و پيكار شد و در كنار آب 
سيحون بباد حمله مبارزان هردو كشور آتش قتال التهاب يافته از بسيارى استعمال تيغ و سنان خون 

چون رود جيحون در فضا معركه سيالن نمود و از جانبين بسيارى بر خاك هالك افتادند آخر 
االمر براق ظفر يافت و با غنايم نامحصور عنان بدار الملك خويش تافت و بعد از اين واقعه نوبت 

ديگر در كنار آب خجند ميان آن دو شاهزاده دولتمند مقابله و مقاتله دست داده درين كرت قيدو 
خان بديدن عروس فتح و نصرت فايز گرديد و براق منهزم شده تا سمرقند عنان يكران بازنكشيد و 

قصد نمود كه جاروب غارت و تاراج بالد ماوراء النهر را پاك سازد و يراق لشگر كرده بارديگر 
علم جنك جدال برافرازد اما قبل از آنكه اين انديشه از حيز قوة بفعل آيد قبچاق اغول كه در 
سلك نباير اوكداى قاآن انتظام داشت از نزد قيدو خان برسالت آمده بزالل نصايح سودمند و 



مواعظ دلپسند آتش قهر او را منطفى گردانيد تا از مقام غارت ماوراء النهر و عداوت قيدو در 
گذشته بين الجانبين بساط صلح و صفا ممهد گرديد و برين جمله مقرر گشت كه قيدو براق را 
يراق و لشگر دهد و او از آب آمويه عبور نموده دل بر تسخير عراق و خراسان نهد بعد از آن 

سلك احوال براق خان منتظم گشته در شهور سنه ست و ستين و ستمائه موافق ئيالن ئيل مسعود 
بيك بلواج را برسم رسالت نزد اباقا خان بن هالكو خان فرستاد تا بحسب ظاهر اظهار مخالصت و 
اتحاد كرده ضمنا تخمين كميت لشگر عراق و آذربايجان نمايد و بر كيفيت مسالك آن ممالك 
اطالع حاصل فرمايد و مسعود بيك مصراع بعزمى بسان عقيدت درست و دلى چون طالع مقبالن 

قوى از آب آمويه گذشت و بسرعت هرچه تمامتر طى منازل نموده جهت رعايت حزم در 
هرمنزلى دو سر اسب صبا رفتار و معتمدى خدمتكار گذاشت و چون بمقصد نزديك رسيد خواجه 
شمس الدين محمد جوينى كه صاحب ديوان اباقا خان بود باتفاق امراء و نوئينان او را استقبال نمود 
و خواجه هرچند كه مركب سركشى در زير ران داشت اما در حين مالقات وظايف انسانيه بتقديم 

رسانيده پياده شد و مسعود بيك همچنان سوار جناب صاحبى را كه در كنار كشيده بزبان 
استخفاف گفت كه صاحب ديوان توئى نامت ز نشان خوشتر خواجه شمس الدين محمد كه يكى 

از عمال خود را قرينه آصف برخيا مى پنداشت ازين معنى بغايت آزرده خاطر گشت اما بنابر آن 
كه محل مقتضى بازخواست نبود دم در كشيد و چون مسعود بيك ببارگاه اباقا خان درآمد منظور 

نظر عنايت شده بر جميع امرا مقدم نشست و بعبارت خوب و اشارت مرغوب اداء رسالت نموده 
بمزيد عوارف خسروانه و عواطف پادشاهانه اختصاص يافت و بنابر آنكه مهم او بحيله و فريب 

مبتنى بود بعد از چند روز اثر بدگمانى در حق خود مشاهده كرد در طلب رخصت سرعت فرمود 
 و اباقا خان شرف اجازت ارزانى داشت و مسعود بيك بى 
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توقف و اهمال بر تكاورى برق مثال سوار گشته چون فلك االفالك لحظه در هيچ مرحله از 
حركت نايستاد و روز ديگر از جانب خراسان خبر آمد كه براق باستعداد جنك و قتال اشتغال دارد 

و رسالت مسعود بيك جهت تجسس بوده الجرم اباقا خان ايلچى قمر مسير ببازگردانيدن وى 
ارسال داشت هيهات هيهات مسعود بيك را كسى چگونه در تواند يافت او مردى عاقل كار افتاده 
و منزل بمنزل اسبان آسوده ايستاده كرده بهيچ وجه تانى و توانى نكرده چنان بتعجيل راند كه بريد 



فلك از سرعت آن حركت حيران اند و باعتقاد تاريخ و صاف در عرض چهار روز از تبريز بكنار 
جيحون رسيد و چون ابر و باد بر آب گذشت و بخدمت براق پيوسته هرچه مشاهده نموده بود 
معروض گشت و براق عزيمت فتح خراسان و عراق تصميم داده قصد كرد كه جهت مايحتاج 

لشگر و ضروريات سفر بخارا و سمرقند را غارت و تاراج كند مسعود بيك عرضه داشت كرد كه 
تخريب واليتى كه در حيطه تصرف پادشاه است بتصور تسخير مملكت موهوم از مقتضاء خرد و 
كياست دور مى نمايد بارى آن مقدار رعايت بايد نمود كه اگر عياذا بالّله چشم زخمى رسد رعايا 

بترتيب نزول و ساورى قادر باشند براق از شنيدن اين سخن خشمناك شده فرمود تا مسعود بيك را 
هفت چوب زدند ليكن از عزيمت نهب و تاراج متقاعد گشت و قيدو خان قبچاق بن قداق بن 

اوكداى قاآن را بايكى از اوالد كيوك خان و چند هزار نفر لشگريان بمعاونت براق نامزد كرده 
در خفيه با شاهزادگان گفت كه بايد كه شما قبل از مالقات اباقا و براق مراجعت نمائيد و چون 

ايشان بماوراء النهر رسيدند براق با صد هزار سوار آراسته در سنه سبع و ستين و ستمائه موافق 
ايت ئيل از آب آمويه گذشته غبار فتنه و آشوب در تمامى بالد خراسان ارتفاع يافت و ملك 

شمس الدين محمد- كرت كه در آن وقت والى هرات بود بابراق دم از ايلى و انقياد زده شهزاده 
بتشين اغول و ارغون اقا كه در نيشابور اقامت داشتند از مقاومت باسپاه ماوراء النهر عاجز گشتند و 

انهزام يافته روى بصوب عراق آوردند و براق بر اكثر بالد خراسان مستولى شده اباقا خان بعد از 
استماع اين اخبار باسپاهى بعدد قطرات امطار از عراق و آذربايجان بجانب مخالفان نهضت فرمود و 

چون بخطه رى رسيد بتشين اغول و ارغون آقا بموكب اعلى پيوستند و حقيقت حال و كثرت 
ابطال رجال براق را عرض كرده باتفاق متوجه جلگاء هرات شدند و خبر توجه اباقا خان در اردوى 

براق خان بتواتر پيوسته شاهزادگان كه بفرمان قيدو خان كمر معاونت براقيان برميان بسته بودند 
بهنگام فرصت عنان يكران بصوب ماوراء النهر تافتند و اين معنى موجب دل شكستگى سپاه جغتاى 
گشت و براق سه كس را برسم جاسوسى بمعسكر اباقا خان فرستاد تا تحقيق نمايند كه خان بنفس 

خويش متوجه ميدان قتال شده يا بعضى از شاهزادگان را باامراء و لشگريان بمحاربه نامزد كرده 
قرا- والن سپاه آذربايجان جاسوسان را گرفته پيش اباقا خان بردند و بعد از استفسار يكى ازيشان 

موجب آمدن خود را بر سبيل راستى تقرير كرده اباقا خان آوازه در انداخت كه بسبب تاخت سپاه 
 دشت قبچاق بالد آذربايجان زيروزبر گشت و بر عالنيه فرمود كه 
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مصلحت دولت مادر مراجعت است آنگاه كوچ كرده و در وقت سوار شدن بآواز بلند گفت كه 
جاسوسانرا بقتل رسانيد و آهسته اشارت نمود كه آن شخص كه موجب آمدن خود را بر زبان 

آورد بگريزانيد و ديگرانرا بكشيد و فرمان بران بموجب فرموده عمل كرده آن جاسوس بسرعت 
برق و باد نزد براق خان رفت و آنچه ديده و شنيده بود بازگفت و گفت حاال صحراء هزار جريب 

بخيمه و خرگاه مفروش و ملبوس آراسته است و از سپاه عراق و آذربايجان در آن ديار ديار نمانده 
براق از استماع اين خبر مبتهج و مسرور گشته مرغاول و جالير پاى كه كالنتران امراء ماوراء النهر 

  نظم بودند خرامان و خندان ببارگاه پادشاه درآمدند و رسم تهنيت بجاى آوردند
 سرافراز مرغاول جنك جوى 

 
 بيامد دهانى پر از گفت وگوى 

 كه اقبالت اى شاه پاينده باد
 

 سپهرت چو ما بندگان بنده باد

 نگفتم كه نبود كسى مرد تو
 

 نيارد كسى تاب ناورد تو

 شنيدى كه بى كوشش جنك و كين 
 

 گريزنده شد پادشاه زمين 

 براق و امراء بمجرد استماع آن خبر كاذب پيش از طلوع صبح صادق بتكامش اباقا خان پاى القصه    
در ركاب آوردند تا صحراى هزار جريب عنان باز نكشيدند و آن سرزمين را از خيمه و خرگاه 
ماالمال يافته شب در غايت عيش و طرب بروز رسانيدند على الصباح كه خسرو شرقى انتساب 

آفتاب بميدان سپهر تاخته رايت نهضت از عقب مواكب كواكب برافراخت براق خان بسان سيل 
غران بتكامش اباقا خان در حركت آمد و چون نزديك بقريه سكبديان رسيد قضاء صحرا و بيابان 
را از لمعان اسلحه مبارزان عراق و آذربايجان مانند عرصه آسمان درخشان يافت الجرم شادى بغم 

و سور بماتم مبدل شد و براق خان آه سرد از دل پردرد بركشيده گفت ظن ما خطا بود امراء و 
مقربان او خصوصا جالير پاى زبان بتسلى خاطر پادشاه گشاده در آن شب دل بر تهيه اسباب جنك 

بسته روز ديگر از جانب مشرق و مغرب غريو كوس و افغان سورن برخاست و جمشيد خورشيد 
معركه سپهر را باسنه خطوط شعاعى بياراست آنگه دو پادشاه رزمخواه بياساميشى سپاه پرداخته از 
صداى گور كه و كوس گوش گردون كر گرديد و از آواى نفير و كرناى زمين و زمان بر خود 
بلرزيد و از غمام كمان سهام اجل بسان باران نيسان باريدن گرفت و از ميغ سنان و تيغ خون در 

سيالن آمده روى زمين صفت رود جيحون پذيرفت در آن اثنا برق عزم براق خان از سحاب تهور 



آغاز درخشيدن كرد و از طرف برانغار لشگر خويش همچو رعد غران بر جوانغار مخالف تاخت و 
هركس را كه در برابرش بود بزخم شمشير و خنجر منهزم ساخت و نزديك بآن رسيد كه عيش 

اباقا خان از هم فرو ريزد و آن پادشاه كشور گشاى از دست برد لشگر جغتاى بگريزد اما سوبتاى 
بهادر همت بر دفع آن واقعه هايله گماشته در آن حين از اسب پياده شد و بر صندلى نشسته 

عراقيانرا بر محاربه و ستيز تحريض كرد و اباقا خان بنفس خويش با فوجى از دليران پيش رانده 
حمله فرمود و از سپاه براق مرغاول در برابر آمده كشته شد و در آن ساعت كوشش مردان هردو 

لشگر و خونريزش دالوران هردو كشور بمرتبه رسيد كه تا بهرام شديد االنتقام بخنجرگذارى 
 موسوم است 
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چنان پيكارى نديده و تا سپهر بدمهر در گرد عالم و عالميان گرديده مانند آن كارزارى نشنيده و 
چون پادشاه چرخ چهارم از مهابت آن معركه ترسيده روى بديار مغرب نهاد و از عكس خون 

سالكان مسالك پهلوانى دامان افق را رنك شقايق نعمانى داد براق خان امارات عجز و انكسار بر 
وجنات احوال مردم خويش مشاهده نموده روى بصوب ماوراء- النهر آورد و بعد از وصول ببخارا 

نور توحيد در دلش برافروخته مسلمان شد و سلطان غياث الدين لقب يافت و هم در آن ايام 
بمرض فالج گرفتار گشته سلك جمعيتش از هم بگسيخت و مسعود بيك يلواج از وى جدا شده 

باردوى قيدو خان گريخت و براق نيز باميد مرحمت و اشفاق نزد شاهزاده قيدو رفته دو سه روزى 
  رباعى بفراغت گذرانيد و آخر االمر از دست ساقى مكر و غدر قيدو شربتى مسموم دركشيد

 در گردش اين سپهر نابيداغور
 

 جاميست كه جمله را چشانند بدور

 نوبت چو رسد عربده نتوان كردن 
 

 با ساقى اين بزم كه دور است زجور

نقلست كه از براق خان چهار پسر ماند و بزرگترين ايشان بيكى تمور نام داشت و بيكى تمور    
باتفاق برادران خود و اوالد الغو خان با قيدو آغاز مخالفت كرده از سرحد خجند تا بخارا آتش 
ظلم و بيداد برافروختند و خان و مان جماعتى را كه بسعى مسعود بيك بلواج در آن بالد جمع 

آمده بودند بنايره قتل و غارت بسوختند و چند نوبت ميان اوالد براق و قيدو محاربه دست داده 
هربار گريز بجانب اوالد براق افتاد و بدين واسطه رعاياء بيچاره بمصادره و مطالبه گرفتار شدند در 



آن اثنا آق بيك تركمان كه كوتوال قلعه آمويه بود نزد اباقا خان رفته بتحريك خواجه شمس 
الدين محمد صاحب ديوان شمه از وقايع مذكوره معروض داشت و گفت كه هركس كه والى 

سمرقند و بخارا مى شود مانند براق بخار پندار بكاخ دماغ او تصاعد نموده متعرض بخراسان 
مى گردد مناسب آنست كه حاال كه بسهولت تيسير مى پذيرد فوجى از سپاه ظفر پناه بدانجانب 

شتابند و نوعى سازند كه در آن ديارديار نماند اباقا خان را اين سخن معقول افتاد و بيكى بهادر را 
بايكتومان لشگر در مرافقت آق بيك باين مهم نامزد كرد و ايشان بعد از طى منازل و مراحل 

بحوالى بخارا رسيده بر آن بلده استيال يافتند و قتل عام نموده آتش در مدسه مسعود بيك يلواج 
كه معمورترين مدارس آن بلده بود زدند و از آن بقعه و كتب نفيسه كه در آنجا بود جز خاكستر 

چيزى نماند و چون آق بيك سياه روزگار و بيكى شوم قدم از لوازم فتنه و فساد هيچ باقى 
نگذاشتند پنجاه پسر و دختر ماه پيكر را كه باسيرى گرفته بودند در پيش انداخته علم مراجعت 

برافراشتند و مدت هفت سال بخارا از آدميان خالى بود بعد از آن مسعود بيك بحكم قيدو خان بار 
ديگر بتعمير آن خط پرداخت و بدستور بيشتر بخارا و توابع را مجمع اشراف و اعيان طبقات انسان 

 ساخت.
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 ذكر نيك بى خان 

بعد از وقوع فراق براق خان و امرا و كالنتران الوس جغتاى خان بنابر اشارت قيدو خان نيك بى 
خان را كه پسرزاده جغتاى خان بود و بروايتى پدرش شيرامون و بقولى سارمان نام داشت 

بپادشاهى برگرفتند و چون نيك بى را روز بد مرك پيش آمد علم متابعت بوقاتيمور بن قداعى بن 
بورى بن ميتوكان برافراشتند و پس از آنكه بوقاتيمور نيز وفات يافت پسر براق خان كه بقولى 

دواسجان و بروايتى دواجيجن نام داشت در ماوراء النهر و تركستان پادشاه گرديد و امير االمرا و 
 لشگركش او امير ايلنكير بن نويان بود و او مدت سى سال سلطنت نمود.

 گفتار در بيان مخالفت دوا خان بن براق خان با پادشاه الغ يورت و ختاى يعنى تيمور قاآن 



دوا خان باتفاق مورخان پادشاهى كامكار بلند مقدار بود و بمزيد شجاعت و مردانگى از تمامى 
امثال و اقران ممتاز و مستثنى مى نمود و در ايام دولت او بيمن تدبير امير ايلنكير خلقى كثير در ظل 
را تيش جمع آمده دوا بقصد بعضى از شاهزادگان كه بمحافظت حدود مملكت تيمور قاآن مامور 

بودند كمر بست و بجانب ايشان ايلغار كرده شبهنگامى كه همه همه بتجرع اقداح دوستكامى 
اشغال داشتند شنيدند كه ياغى رسيد و بغير از كوركوز كوركان كه داماد تيمور قاآن بود هيچكس 

از سرداران نتوانست كه در برابر دواخان آيد و كوركوز با شش هزار سوار باستقبال شتافته بعد از 
وقوع قتال گرفتار شد و دواخان او را مقيد و محبوس گردانيد و غنايم بسيار گرفته مراجعت نمود 
و در حدود قراقرم بفراغت بساط عشرت مبسوط ساخت و چون گريختگان به تيمور قاان پيوستند 

برآشفته بعضى از امراء سرحد را بند كرد و روى بتدارك اختالل احوال سپاه آورده و درين اثنا 
الوس بوقا و دوردقاى با دوازده هزار مرد جرار از دوا خان گريخته نزد تيمور قاآن رفتند و گفتند 

كه مابربدونيك سپاه جغتاى اطالع داريم و نهايت شجاعت او را ميدانيم اگر اشارت قاآن نافذ 
گردد برزم ايشان كمر بنديم و دوا و اتباع او را بمرض مهلك و خرابى ملك گرفتار سازيم و 

تيمورقاآن دو امير را بانعام كاله و كمر سرافراز و مفتخر ساخته دواعارضه دست برد دوا را منحصر 
در آن دانست كه فوجى از امرا و لشگريان مصحوب بايشان بمحاربه آوردند و برين موجب حكم 
فرموده الوس بوقا و دوردقاى آن سپاه را سر كردند و در وقتى كه دواخان بمقصد شبيخون الوس 
بعضى از شاهزادگان كه متابع تيمور قاآن بود ايلغار نموده بيك ناگاه بوى رسيدند و تيغ انتقام از 

نيام كشيده جمعى كثير از لشگريان جغتاى بكشتند و دواخان عنان بصوب فرار گردانيده دامادش 
 اسير
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شد و چون دواخان بدار الملك خود رسيد ايلچيان سخن دان نزد تيمور قاآن فرستاد پيغام داد كه 
اگر ما بى ادبى كرديم بجز او سزا رسيديم اكنون مناسب آنكه داماد ما را بدينجانب ارسال فرمايند 

تا ما نيز كوركوز را اطالق نمائيم و تيمور قاآن داماد دوا خان را سيورغاميشى كرده شرف 
رخصت ارزانى داشت اما قبل از وصول او دوا خان كوركوز را ساخته بود و با جمعى كه از نزد 

قاآن بطلب او آمده بودند گفتند كه ما كوركوز گوركان را بجانب اردوى شاهزاده قيدو فرستاده 
بوديم و او در اثناء راه وفات يافته و بعد از اين واقعه چنانچه در ضمن وقايع قيدو خان گذشت 



كرت ديگر ميان دوا خان و لشگر تيمور قاآن محاربه روى نمود و در آن نوبت ظفر و نصرت قيدو 
خان و دوا خان را بود و چون دوا خان بمرض موت گرفتار گشته طبيب طبيعتش از دواء آن 

عارضه عاجز شد پسرش كونجك خان بر مسند شهريارى نشست و او در ايام دولت خود واليتى 
را كه اوالد قيدو خان متصرف بودند در حين تسخير آورده داخل الوس جغتاى گردانيد و بعد 

آنكه كونجك خان نيز رخت بكنج لحد كشيد تاليغو خان بن قداعى بن بورى بن ميتوكان پادشاه 
گرديد و تاليغو نيز بوقت حلول اجل تخت و تاج را وداع كرده ايسبوقا خان بن دواخان رايت 

 سلطنت برافراشت.

 ذكر سلطنت ايسبوقا خان و لشگر فرستادن او بجانب خراسان 

چون ايسبوقا در الوس جغتاى لواى خانى و علم جهانبانى مرتفع گردانيد خيال تسخير خراسان 
بخاطر گذرانيده برادر خود كپك خان و شاهزاده ميسور بن اركتيمور بن بوقا تيمور بن بورى را 

نامزد آن مهم فرمود و شاهزاده گان با سپاه فراوان از آب آمويه عبور نموده بقتل و غارت و خرابى 
شهر و واليات مشغول گشتند امير يساول و بوجاى ولد دانشمند بهادر كه در آن زمان از قبل 

سلطان محمد خدابنده در حدود خراسان اقامت داشتند چون اين خبر شنيدند بيكديگر پيوسته 
بكنار آب مرغاب شتافتند و در آن مقام ميان سپاه ايران و توران حربى صعب دست داده كپك 

خان و يسور ظفر يافتند و لشگريان خراسان عنان عزيمت بصوب عراق و آذربايجان تافته امير 
يساول و بوجاى با هزار سوار ساعتى پاى ثبات و قرار استوار داشتند و كمال جالدت و مردانگى 

بجاى آورده آخر االمر امير يساول با هفت نفر جان از آن گرداب فنا بساحل نجات كشيد و 
بوجاى با چهل سوار آهن خاى مبارزت مى نمود تا وقتى كه آن سواران بتمام كشته شدند آنگاه از 

غايت سراسيمگى خود را در آب انداخت و يكى از بهادران ماوراء النهر بزخم تيرى جان گزاى 
آن رود را از خون بوجاى گلگون ساخت و شاهزاده كپك و يسور آن روز تا شب از عقب 

خراسانيان مى تاختند و پرتل گرفته مردمى انداختند و كپك خان مى خواست كه در ظالم ليل نيز 
  بيت عنان بازنكشد اما شاهزاده يسور مانع آمده گفت 

 چو فيروز گشتى مشو در ستيز
 

 مكن بسته بر خصم راه گريز

   



 بنابر آن كپك خان ترك تكاميشى ساير گريختگان داد و شاهزاده ببسور جمعى از اسيران را
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زاد و راحله عنايت كرده بمنزل ايشان فرستاد و چون خبر استيالء شاهزادگان و فرار امراء خراسان 
بعرض اولجاى تو سلطان رسيد با لشگرهاى عراق و آذربايجان متوجه دفع دشمنان گرديد كپك و 

يسور از توجه او واقف شدند عنان بصوب ماوراء النهر و تركستان تافتند و بخدمت ايسبوقا رفته 
سيورغاميش و التفات يافتند و ايسبوقا در آن ممالك بكام دل اوقات مى گذرانيد تا آن زمان كه 

 اوقات حياتش بسر رسيد متوجه عالم عقبى گرديد.

 ذكر كپك خان بن دوا خان 

باتفاق مورخان كپك خان مظهر آثار عدل و احسان و مطلع انوار لطف و امتنان بود و او بعد از 
فوت ايسبوقا بر تخت سلطانى و مسند جهانبانى صعود فرمود و از نوادر وقايع كه از آن خان ستوده 

مآثر نقل كرده اند يكى آنكه روزى بعزم گشت با جمعى از خواص خدم سوار شده در كوه و 
دشت مى گشت ناگاه استخوان آدميان بنظرش درآمد كه مغاكى بر زير خاك ريخته بودند عنان 

كشيده لحظه در آن عظام پوسيده نگريست پس روى بمالزمان آورده گفت مى دانيد كه اين 
استخوان ها با من چه مى گويند و ايشان سر در پيش انداخته كپك خان فرمود كه مظلومى چندند و 
داد مى خواهند آنگاه همت بر استكشاف احوال آن اموات گماشته امير شاهزاده را كه آن سرزمين 
تعلق بوى مى داشت طلب كرد و از وى حال آن استخوانها پرسيد و آن شخص بسردار صده رجوع 
نموده سردار صده دست در دهجه زد و بعد از تفحص بليغ بظهور پيوست كه قبل از آن تاريخ بسه 

سال كاروانى از جانب خراسان بدانجا رسيده بود و آن جماعت ايشانرا كشته اند و مالها برده و 
بعضى از آن اموال موجود است قهرمان عدالت كپك خان چون برين حال وقوف يافت بجمع 

اموال و قيد خونيان فرمان داد و كس نزد والى خراسان فرستاده حكم كرد كه از ورثه آن كشتگان 
هركس باقى مانده باشد ارسال دارد چون آنجماعت بدرگاه معدلت پناه رسيدند كپك خان 

  بيت خونيانرا بااموال بديشان سپرد

 عدل بين كز غايت انصاف و داد
 

 استخوان مردگانرا داد داد

   



و در سنه احدى و عشرين و سبعمائه بسبب حلول اجل طبيعى كپك خان گنك و الل گشته 
برادرانش ايلجيكداى خان و دوا تيمور خان بنوبت متصدى امر سلطنت بودند و چون ايشان نيز بر 
بستر هالكت غنودند پادشاهى الوس جغتاى خان برادر ديگر ايشان ترمشيرين خان رسيد و او نيز 

پادشاهى عادل كامكار و جهاندارى مقبل مرحمت شعار بود و چهره دولت خانى را بگلگونه 
سعادت مسلمانى برافروخت و بتوفيق سبحانى در عالم فانى اسباب سلطنت جاودانى اندوخت اكثر 

الوس جغتاى خان در زمان جهانبانى او بدين اسالم فايز گشتند و در تمهيد قواعد شريعت غرا و 
  نظم تشئيد اركان ملت بيضا سعى در پيوستند

 چو از نور دل شمع دين برفروخت 
 

 در آن بوم بيخ ضاللت 

 بسوخت 
 

 الوس ميل كردند يكسر بدين 

 بدين شايد ار گويمش آفرين 
  

و ترمشيرين در زمان دولت لشگر بهندوستان كشيده حدود دهلى و گجرات را تاخته سالما غائما 
 بتركستان 
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بازگرديد و بتاريخ سنه ثمان و عشرين و سبعمائه موافق لوى ئيل برادرزاده ترمشيرين خان بن بوران 
بن دواتيمور بن دواخان كه جمال حالش بحليه اسالم تزئين نداشت از آنجهت لشگر بماوراء النهر 

كشيد و در منزل قوزى منداق با ترمشيرين خان حرب كرده او را بعز شهادت رسانيد و بوران 
اگرچه در الوس جغتاى متمكن نگشت اما جمعى كثير از شاهزادگان و امراء و اعيان را بتيغ ستم 

بگذرانيد و از مطلع سعدين چنان بوضوح مى پيوندد كه ترمشيرين خان در سنه سبع و عشرين و 
سبعمائه در نخشب مريض گشت و آن عارضه اشتداد يافته درگذشت جنكشى بن ابوكان بن 
دواخان بعد از مراجعت بوران بجانب جته متصدى امر ايالت شد و چون روزى چند بدولت 

بگذرانيد برادرش بيسو تيمور خروج كرده او را بقتل رسانيد و بيسو تيمور شهريارى ديوانه سار بود 
چنانچه هردو پستان مادر خود را ببريد بتهمت آنكه ياغى شدن مرا بكنكشى تو گفته بودى بنابر آن 
اشراف و اعيان از سلطنتش متنفر گشته در آن اثنا على سلطان كه نسبش باوكداى قاآن مى پيوست 



خروج كرده بر الوس جغتاى استيال يافت و عهدنامه قبل خان و قاجولى بهادر را كه بالتمغاء تومنه 
خان موشح بود و چنگيز خان و قراجارنويان نيز خط بر آن نهاده بودند ضايع ساخت و چندگاهى 
پادشاهى او نيز مانند ديگران بعالم آخرت شتافت محمد خان بن پوالد خان بن كونجك خان بعد 
از فوت على سلطان بر تخت پادشاهى نشسته برد مظالم پرداخت و نوبت ديگر بيمن معدلت الوس 

  نظم جغتاى را معمور ساخت 
 جهاندار شاهى كه از عدل او

 
 درآمد دگر آب دولت بجو

 خللهاى پيشين تدارك نمود
 

 .شب فتنه را عهد او صبح بود

    

 ذكر قزان سلطان خان 

قزان سلطان ولد بيسور بن اوركتمور بن بوقاتيمور بن بورى بن ميتوكان بن جغتاى خان بود و او در 
شهور سنه ثلث و ثلثين و سبعمائه موافق قوى ئيل بر تخت سلطنت صعود نمود و لواء ظلم و بيداد 

افراخته بنياد حيات بسيارى از امراء و نوئينان را برانداخت و از هركس اندك جريمه در وجود 
آمد مصراع مطموره خاك سرزنش ساخت سياستش بمرتبه بود كه اكابر و اعيان هرصباح كه 

متوجه مالزمتش بودند از غايت وهم كفن در زير جامه پوشيده اهل و عيال را وداع مى نمودند و 
مهابتش بمثابه كه مقربان و انجكيان هرشام كه از قيد خدمتش نجات يافته بصحت نزد فرزندان 

مى رسيدند سجدات شكر الهى بجا مى آوردند و نذر و صدقات بمستحقان ميرسانيدند آخر االمر 
بقيه اشراف الوس جغتاى در مخالفت قزان سلطان باامير قزغن كه در سلك اعاظم امراء برالس 
انتظام داشت موافقت نمودند و امير قزغن سالى سرايرا معسكر ساخته سپاهى صف شكن فراهم 

آورد و چون قزان سلطان ازين حادثه آگاهى يافت با لشگر فراوان بجانب مخالفان نهضت كرد و 
در شهور سنه ست و اربعين سبعمائه در دشت قريه دره زنگى آن دو گروه جنگى را مالقات اتفاق 

 افتاد و در ميدان دارو
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و گير تيرى بچشم امير قزغن قزان رسيده سلطان را ظفر و نصرت دست داد و در آن زمستان قزان 
سلطان در قرشى قشالق كرد و از شدت سرما و كثرت بارندگى اكثر االغان لشگريانش روى 
بچراگاه عدم آورد و امير قزغن چون از ضعف دشمن آگاهى يافت كرت ديگر علم جالدت 

مرتفع ساخته بسروقتش شتافت و باز ميان آن دو سپاه رزم ساز محاربه روى نموده در اين جنك 
قزان سلطان بقتل رسيد و امير قزغن سپاه را از غارت و تاراج مانع آمده جناح مرحمت و احسان بر 

مفارق بازماندگان قزان سلطان مبسوط گردانيد و در مقدمه ظفرنامه مسطور است كه از زمان 
جلوس جغتاى خان در ماوراء النهر و تركستان تا اوان كشته شدن قزان صد و نه سال بود و بعد از 

قتل قزان سلطان امير قزغن دانشمند چه را كه نسبش باوكداى قاآن ميرسد بخانى الوس جغتاى 
اختيار نمود و چون دو سال از زمان اقبال دانشمند چه خان بگذشت امير قزغن او را نيز كشته بيان 
قلى خان در آن ملك پادشاه گشت و بيان قلى پسر سورغدواغول بن دوخان بود و در ايام دولت 

او امير قزغن بساط عدل و كرم گسترده بدانه انعام و احسان مرغ دل طوايف انسانرا صيد نمود و در 
سنه ستين و سبعمائه قتلق تيمور نامى كه خواهر امير قزغن را در حباله نكاح داشت نسبت بامير 

قزغن رايت مخالفت برافراشت و در شكارگاه آن امير معدلت پناه را در دام بال انداخته بعز 
شهادت رساند و بطرف قندز گريخته يكى از مقربان امير شهيد با مالزمان خود از عقبش روان 
گرديد و در بلده قندز بوى رسيده بضرب شمشير تيز او را پاره پاره ساخت و دوستكام بازگشته 

علم حسن عهد و وفا برافراخت آنگاه پسر امير قزغن اميرزاده عبد الّله قايم مقام پدر شد سمرقند را 
دار الملك خود گردانيد و بنابر طمعى كه نسبت بخاتون بيان قلى داشت او را بقتل رسانيد تيمور 

شاه خان پس از كشته شدن بيان قلى بنابر اشارت اميرزاده عبد الّله بر سرير پادشاهى صعود نمود و 
او پسر بيسو تيمور بن ابوكان بن دوا خان بود و در ايام دولت اميرزاده عبد الّله امير بيان سلدوز 

طريق خالف مسلوك داشته باتفان امير حاجى برالس كه از اوالد بيسومنكا بن قراجار نويان بود 
لشگرى درهم كشيده متوجه سمرقند گشته تيمور شاه و امير زاده عبد الّله او را استقبال كردند و 

بين الجانبين جنگى صعب دست داده تيمور شاه و عبد الّله در معركه بقتل رسيدند و امير بيان ساير 
ديار ماوراء النهر را بحيز تسخير درآورده لواء پادشاهى مرتفع گردانيد و چون او مردى سليم نفس 
كم آزار بود و در شرب مدام و مصاحبت سروقدان سيم اندام افراط مى نمود اختالل باحوال ممالك 

توران راه يافت و در هرسرى سودائى و در هردلى تمنائى پديد آمد و امير حاجى برالس دركش 
و امير بايزيد جالير در خجند و اولجايبوغا سلدوز در بلخ و محمد خواجه اپردى در شرغان بودند 



لواء استقالل برافراشتند و امير حسين بن امير مسال بن امير قزغن و امير خضر بيسورى لشگرى جمع 
 آورده و پيوسته حدود آن واليات را تاخته نقش سرورى بر صحايف ضماير مى نگاشتند.
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 ذكر توغلقتيمور خان 

بعد از شهادت امير قزغن توغلقتيمور بن ايملخواجه بن دوا خان در الوس جته بر مسند پادشاهى 
نشست و چون اخبار پريشانى ماوراء النهر بسمع او رسيد همت بر استخالص آن واليات بست و در 
شهور سنه احدى و ستين و سبعمائه بطرف سمرقند نهضت نموده گردن اكثر امراء سركش را بحيز 

اطاعت درآورد و در هربلده حاكمى و داروغه تعيين كرده بار گشت و پس از مراجعت او آتش 
خصومت و نزاع در ميان حكام واليات ارتفاع يافته رعايا بيچاره پايمال فتنه شدند بنابران 

توغلقتيمور خان در سنه ثلث و ستين و سبعمائه نوبت ديگر لشگر بدان ديار كشيد و امير بيان 
سلدوز و بايزيد جالير را بقتل رسانيده پسر خود الياس خواجه خانرا بحكومت ماوراء النهر 

بازداشت و رايت معاودت برافراشت الياس خواجه خان بن توغلقتيمور خان بعد از مراجعت پدر از 
سمرقند چند گاهى بلوازم امر پادشاهى پرداخته در شهور سنه خمس و ستين و سبعمائه امير حسين 

مسال بن امير قزغن و حضرت صاحبقران امير تيمور گوركان بر وى خروج كردند و بين الجانبين 
محاربه وقوع يافته الياس خواجه خان بصوب جته گريخت و در آن ديار قمر الدين دو غالت 

رشته حياتش را از هم بگسيخت عادل سلطان محمد بن پوالد بن كونجك خان پس از فرار الياس 
خواجه باستصواب امير حسين بر مسند خانى قرار گرفت و چون چند روز بفراغت بگذرانيد خيال 

استقالل نموده اين معنى بر امير حسين ظاهر شد و او را گرفته در آب جكا انداخت آنگاه قبول 
سلطان بن دورجى ايلچيكداى را بخانى تعيين نمود و قبول سلطان را امير تيمور گوركان بعد از 
استيال بر امير حسين قتل فرمود سيورغتمش خان بن دانشمند چه خان حضرت صاحب قران در 

وقتى كه علم مخالفت امير حسين مرتفع گردانيد سورغتمش خان را باآنكه از نسل اوكداى قاآن 
بود بسلطنت الوس جغتاى برداشت و چون او وفات يافت پسرش سلطان محمود خان را قايم 

مقامش ساخت و فرمود تا على الرسم اسم او را بر اوايل مناشير تحرير نمايند و سلطان محمود خان 



در شهور سنه ست و ثمان مايه در بعضى از بالد روم وفات يافت چنانچه در ضمن بيان احوال امير 
 تيمور گوركان پرتو اهتمام بر ذكر آن واقعه خواهد تافت انشاء الّله تعالى.

ذكر طبقه از اوالد چنگيز خان كه در ممالك ايران علم اقبال افراشته اند و همت امور سلطنت و 
 استقالل گماشته اند

طايفه از چنگيز خان كه در واليات ايران بر مسند جهانبانى نشسته اند هفده نفر بوده اند و از آنجمله 
نه نفر در كمال اعتبار و اقتدار پادشاهى نموده اند و هشت كس ديگر اختيار و استقالل نداشته اند و 

 بموجب تعيين و تبعيت امراء خود را پادشاه و فرمان روا
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مى پنداشته اند و اول اين طبقه هالكو خان بن تولى خان بن چنگيز خان است و آخر ايشان 
نوشيروان كه ملك اشرف بن تيمور تاش بن چوپان او را بسلطنت موسوم گردانيده بود و هالكو 
خان در اوايل ايام دولت برادر خويش منكوقاآن فى شهر ذيحجه سنه ثلث و خمسين و ستمائه از 

آب آمويه گذشته قدم بر اراضى ايران نهاد و نوشيروان باتفاق ملك اشرف در سنه ثمان و خمسين 
و سبعمائه رخت بقا بباد فنا داد پس زمان اقبال اين طايفه نزديك بصد و پنج سال امتداد يافته باشد 

 چنانچه بدين تفصيل سمت تحرير مى يابد و هو الموفق و المعين 

 گفتار در بيان تسلط هالكو خان بر واليات ايران و ايراد بعضى از وقايع زمان و حوادث دوران 

شهرياران مالك سخن ورى و شهسواران مسالك هنرپرورى رايات اين حكايات را بدين عبارات 
آراسته اند كه چون منكوقاآن بن تولى خان در منزل قراقرم و كلوران بر مسند سلطنت و كامرانى 
قرار گرفت نخست تابجونويان را بضبط واليات ايران نامزد فرمود و تابجو بعد از وصول بحدود 

عراق و آذربايجان ايلچى بپايه سرير سلطنت مصير فرستاده از مستعصم خليفه شكايت امير عرضه 
داشت كرد و همدران ايام قاضى القضاة شمس الدين احمد الكافى القزوينى كه از خوف فدائيان 
اسمعيليه پيوسته مانند ماهى جوشن پوش بود و در باب دفع وجود مالحده مبالغه بجاى آورد بنابر 

آن منكوقاآن خاطر بر آن قرارداد كه يكى از شاهزادگاه را باسپاه فراوان صاحب عهده جميع 



مهمات ايران گرداند و بعد از تقديم لوازم مشورت قرعه اختيار از براى اين كار بر هالكو خان 
  بيت افتاد و منكوقاآن او را منظور نظر عنايت گردانيد و گفت 

 ز توران گذر كن بايران خرام 
 

 برآور بخورشيد رخشنده نام 

   
و بايد كه بيمن جالدت و پهلوانى و ضرب شمشير جهانگيرى و كشورستانى از كنار جيحون تا 
اقصاى واليات مصر بتحت تصرف درآورى و مالحظه رسوم و ياساى چنگيز خان نموده هركه 
بقدم اطاعت و فرمان بردارى پيش آيد او را رعايت نمائى و هركس تمرد و سركشى كند ابواب 
قتل و غارت بر روى او و عيال و اطفال و اقربايش بگشائى و هالكو انگشت قبول بر ديده نهاده 

مدت يكماه منكوقاآن و خواتين و شاهزادگان و امراء و اعيان او را بنوبت طوى دادند و بعد از آن 
هالكو خان با خمسى از لشگر چنگيز خان كه صد و بيست هزار سوار بود رخصت يافته در ماه 

ربيع االول سنه احدى و خمسين و ستمائه موافق اودئيل از اردوى قاآن بقتيول خود شتافت و 
ترتيب اسباب قلعه گيرى و تجهيز دليران ميدان نام آورى مشغولى نمود و هزار خانه از منجنيق ساز 

و نفطانداز كه از ختاى آمده بودند با خود همراه ساخت و در ماه رمضان سال مذكور بجانب ايران 
روان شده در سنه ثالث و خمسين و ستمائه موافق توشقان ئيل در ظاهر سمرقند بمرغزار كان كل 

 منزل گزيد و مسعود بيك بلواج 
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كه در آن زمان صاحب اختيار ماوراء النهر بود بترتيب اسباب طوى قيام مى نمود و هالكو- خان 
مدت چهل روز در آن مقام دلفروز بعيش و عشرت گذرانيد آنگاه از آنجا بشهركش خراميد 

حاكم خراسان امير ارغون و ملك شمس الدين محمد كرت با بعضى از اكابر و اعيان در آن مقام 
بخدمت رسيدند و پيش كش كشيده باصناف الطاف سرافراز گرديدند و برين قياس موكب 

گردون اساس بآهستگى طى مسافت نموده و در هرمنزلى جمعى از متعينان ايران بكر ياس فلك 
التباس مى شتافتند و بغايت و سيورغاميشى اختصاص مى يافتند و هالكو در ذى حجة مذكوره از 

جيحون عبور نموده در آن زمستان در حدود شرغان قشالق فرمود و در اوايل فصل بهار و بهنگام 
ظهور سپاه رياحين و ازهار از شرغان بصوب واليت خواف نهضت كرد ارغون آقا بموجب فرمان 



روى بجانب اردوى منكوقاآن آورد پسر خود كراى ملك و احمد تبكچى و صاحب تاريخ 
جهانگشاى خواجه عطا ملك جوينى را نزد هالكو خان كه او را و اوالد او را مورخان ايلخان 

گويند بگذاشت و چون ايلخان بزاوه رسيد كيپوقانويان را بفتح قهستان فرستاده خود بطوس شتافت 
و در طوس خواتين امير ارغون و خواجه عز الدين طاهر كه نايبش بود هالكو را طوى دادند و در 
خالل اين احوال ملك شمس الدين محمد كرت برسم رسالت نزد ناصر الدين محتشم كه از قبل 

ركن الدين خور شاه الموتى حاكم قلعه سر تخت بود رفت و بعد از اداء پيغام ناصر الدين در مقام 
فرمان بردارى آمده در مصاحبت ملك راه اردوى هالكو پيش گرفت و چون بآستان سلطنت 

آشيان رسيد بانواع التفات سرافراز گرديد و هالكو خان پس از طى منازل قطع و مراحل بحدود 
واليت رودبار نزول اجالل فرمود چنانچه در ضمن قضاياء مالحده سبق ذكر يافت در روز يكشنبه 
اول ذى قعده سنه اربع و خمسين و ستمائه ركن الدين خورشاه بمالزمتش شتافت و چون مهم قالع 
و بقاع مالحده بتفصيل انجاميد رايات حشمت و عظمت افرافته متوجه دار السالم بغداد گرديد و بر 

وجهى كه در اواخر جزو سيم از مجلد دوم مذكور شد فتح بغداد بعد از محاصره و محاربه سمت 
تيسير پذيرفته هالكو خان در روز جمعه نهم ماه صفر سنه ست و خمسين و ستمائه بدار الخالفه 
درآمد و امراء و عيان اطراف را طوى داد و مستعصم خليفه را كه هنوز مقيد بود در آن مجلس 

طلبيده گفت كه تو ميزبانى و ما ميهمان آنچه دست مكنت تو بدان رسد و درخور ما باشد بياور و 
مستعصم اين سخن را بر حقيقت حمل كرده دو هزار جامه نفيس و ده هزار دينار زر سرخ و بعضى 
از ظروف و اوان طال و نقره كه بجواهر زواهر مرصع بود از خزانه بيرون آورد و بر طبق عرض نهاد 

ايلخان بچشم التفات در آن اشياء نظر نينداخت و مجموع را بحاضران انعام فرمود و بازخليفه را 
گفت كه اموال ظاهر تو و بغداديان در تصرف بندگان ماست احتياج بتسليم نيست وظيفه آنكه از 

مخفيات و دفاين چيزى بكوى مستعصم اشارت بصحن دار الخالفه كرد و چون آنزمين را حفر 
نمودند حوضى مملو از تنكجات طال يافتند كه هريك صد مثقال طال وزن داشت و در بعضى از 

روايات آمده است كه در آن ايام كه خليفه انام در دست مغوالن بى اسالم اسير بود روزى چند 
 بفرمان ايلخان او را طعام ندادند و مستعصم از گرسنگى بى تحمل شده از

 96، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 



موكالن خوردنى طلبيد ايشان التماس خليفه را بهالكو خان عرض كردند حكم شد كه طبقى مملو 
از زر اهمر و جواهر زواهر پيش خليفه برند و او را بتناول آن اشياء تكليف نمايند و چون آن طبق 

بنظر مستعصم رسيد گفت زر و جواهر چگونه توان خورد و ترجمان از زبان ايلخان جواب داد كه 
چيزى را كه نتوان خورد چرا فداى جان خود و چندين هزار مسلمان نكردى و بسپاه ندادى تا 
ملك موروث ترا از تعرض لشگر بيگانه محفوظ دارند خليفه چون در اين باب عذرى مقبول 

نداشت بادلى چون كوره زرگران گرم آه سرد بركشيد و از بوته ديده اللى اشك بر رخساره روان 
گردانيد القصه هم در آن چند روز خرمن عمر مستعصم بآتش غضب ايلخان سوخته اوالد و اخوان 

و اقربا و امراء و نواب او مانند سليمان شاه كه ممدوح اثير الدين اومانى است و دواتيان صغير و 
كبير و شرابى بتمام كشته گشتند بلكه حكم قتل عام صدور يافته بناء حيات هشتصد هزار كس در 

دار السالم سمت انهدام پذيرفت و در آن ديار از نقود نامعدود و نفايس اجناس و جواهر ثمين و 
ظروف و اوانى زرين و سيمين و خيول عربى و بغال قيمتى و غلمان رومى و روسى آن مقدار 
بدست مغوالن افتاد كه مهره حساب از حساب آن عاجز آمدند و چون لشگر ايلخان از قتل و 

غارت فراغت يافتند عنان بتخريب برج و باره آن بلده تافتند بعد از آن نايره غضب ايلخان تسكين 
گرفته بر بقايا برايا كه در نقب ها و سوراخ ها خزيده بودند ترحم نموده فرمود كه كشتگان را از 
شوارع برداشته ابواب دكاكين بگشايند و ديگر هيچ آفريده را مزاحم نشوند و تعرض ننمايند و 
چون مهم دار السالم و متوطنان آنمقام بدين مرتبه رسيد ابن علقمى وزير اميد ميداشت كه بنابر 

اهتمامى كه در باب انهدام اساس دولت بنى عباس بظهور رسانيده بود حكومت بغداد بوى تفويض 
يابد و پرتو آفتاب عنايت هالكو خان بر وجنات احوالش تابد اما ايلخان او را منظور نظر شفقت 

نگردانيد و بر زبان گذرانيد كه از كسى كه باولى نعمت خود وفا نكند چه طمع توان داشت و 
باسقاقى بغداد را بعلى بهادر كه نخست او بباروى بغداد رفته بود ارزانى فرمود و حكومت دار 

الخالفه را بابن عمران تفويض نمود و چون حكايت ابن عمران خالى از غرابتى نيست قلم مشكين 
رقم بتحرير آن مبادرت مى نمايد و در تاريخ وصاف مسطور است كه ابن عمران در سلك احاد 

الناس بغداد انتظام داشت و فى الجمله سوادى از بياض معلوم كرده بخدمت عامل يعقوبه قيام 
مى نمود و قبل از رسيدن ايلخان يكسال عامل يعقوبه در وقت حرارت هوا بر بستر استراحت خفته 
بود و پايها در كنار ابن عمران نهاده و شرايط دلك بجاى مى آورد ناگاه خواب بر ابن عمران غلبه 

كرده اهمالى در خدمت از وى واقع شد عامل از وى پرسيد كه چرا دست از پاى من كشيده 



داشتى جواب داد كه در خواب بودم عامل گفت در خواب چه ديدى گفت چنان مشاهده نمودم 
كه بساط خالفت آل عباس درنورديدند و زمام ايالت دار السالم را در قبضه اختيار من نهادند از 

شنيدن اين سخن عامل خندان شده چنان لگدى بر سينه ابن عمران زد كه پشتش بر زمين آمد و در 
وقتى كه هالكو خان بغداد را محاصره مى كرد ابن عمران بر تبرى نوشت كه مرا كه ابن عمرانم از 

 خليفه طلب فرمائيد شايد كه لشگر پادشاه را بكار آيم و مضمون آن نوشته بعرض 
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 ايلخان رسيده ايلچى نزد مستعصم فرستاده ابن عمران را طلبيد و خليفه مضمون اين مصراع 
را كه مصراع كم گير ز بغداد كهن 

  زنبيلى 
بخاطر گذرانيده ابن عمران را اجازت 

 داد و

او نزد ايلخان رفته عرض كرد كه اگر يرليغ شرف نفاذ يابد من لشگر پادشاه را بقدر احتياج تغار و    
علوفه دهم هرچند اين سخن بعدى تمام داشت اما هالكو شحنه جهة اين كار تعيين نمود و چون 
ابن عمران صاحب وقوف بود كه مردم يعقوبه و توابع آن غالت خود را در كدام موضع در زير 

زمين مستتر ساخته اند باتفاق شحنه بيعقوبه رفته بترتيب سر چاهها مى گشاد و غله بمغوالن مى داد و 
بدين واسطه مدت پانزده روز لشگرى بآن كثرت را بغله احتياج نشد و اين خدمت موقع قبول يافته 

تير تدبير ابن عمران بهدف مقصود رسيد و ايلخان بعد از فتح بغداد او را در دار السالم حاكم 
گردانيد حكم كرد كه ابن علقمى مامور و محكوم ابن عمران باشد و وزير ازين غبن و غصه بيمار 

 گشته در همان چند روز درگذشت 

 ذكر مراجعت هالكو خان از دار السالم و بيان تسخير بعضى از واليات شام 

چون خاطر ايلخان از مهم بغداد فراغت يافت عنان مراجعت بجانب آذربايجان تافت و بعد از 
وصول بمراغه در اواخر سنه ست و خمسين و ستمائه سلطان بدر الدين لؤلؤ كه سبب استيالء او بر 
واليت موصل در اثناء ذكر آخرين سالطين آن مملكت كه از اوالد عماد الدين زنگى ابن آقسنقر 

بود مسطور شده بدرگاه گيتى پناه رسيد و بنابرآنكه مدت نود سال از عمر عزيزش گذشته بود 
مشمول الطاف و اعطاف ايلخان گرديد و در ششم شهر شعبان رخصت يافته عنان مراجعت 



بموصل تافت و بعد از آن هالكو خان ايلچيان بواليت شام فرستاده حكام آن ديار را بمطاوعت و 
انقياد دعوت نمود و در آن زمان ايالت بعضى از بالد آن مملكت تعلق بگماشتگان پادشاه مصر 

داشت و در چند موضع ملك ناصر داود بن ملك معظم و ملك مغيث عمر بن عادل كه ذكر 
ايشان در ضمن قضاياء آل ايوب گذشت حكومت مى كردند و و ايشان ايلچيان ايلخانرا بر وفق 
مدعا بازنگردانيدند بنابر آن هالكو خان عزم تسخير واليات شام كرده نخست قاصدى نزد بدر 

الدين لؤلؤ فرستاد و پيغام داد كه ما ترا بواسطه كبر سن ازين يورش معاف داشتيم اما بايد كه پسر 
خود ملك صالح را همراه لواى كشور گشاى گردانى و بدر الدين لؤلؤ بموجب فرموده عمل 

نموده ايلخان تركان خاتون دختر سلطان جالل الدين مينكرنى را بوى ارزانى داشت و در بيست و 
دوم شهر رمضان سنه سبع و خمسين و تسعمائه بصوب مقصد نهضت نموده و چون بديار بكر 

رسيد پسر خود يشمت را با طايفه از امرا و بسيارى از سپاه شجاعت انتما بتسخير ميافارقين و 
ماردين نامزد فرمود و ملك صالح را باستخالص آمد كه آنرا حامد نيز گويند فرستاد و بنفس 

 خويش بروحا رفته 
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و آن بلده را بصلح گرفته از آنجا بطرف نصيبين و حران در حركت آمد و آن دو شهر را بجنگ 
فتح نموده در قتل و غارت از خود بتقصير راضى نشد آنگاه بحلب رفته در باب االنطاكيه نزول 

فرمود و ديگر دروازه هاى اطراف شهر را بر امر او نوئينان قسمت كرده بمحاربه و محاصره مشغول 
شد و باندك زمانى از باب العراق بشهر حلب درآمده بقتل و غارت پرداختند بعد از آن محاصره 

قلعه را پيش نهاد همت ساختند و آنرا نيز در عرض چند روز مسخر گردانيده ضياع و محترفه را 
اسير گرفتند و ساير خاليق را بكشتند و ايلخان چون از مهم حلب فارغ گشت كمند همت بر 

كنگره تسخير حصار حازم كه از مضافات آن واليت بود انداخت و آغاز محاصره و محاربه كرده 
كار ساكنان آن مكان باضطرار انجاميد و پيغام فرستادند كه اگر فخر الدين ساقى بدينجا آمده 

سوگند خورد كه لشگريان متعرض مال و جان ما نخواهند شد بيرون آمده قلعه را تسليم مى نمائيم 
فخر الدين ساقى شخصى بود كه بان مردم سابقه معرفتى داشت و در آن ايام بمالزمت هالكو خان 

قيام مى نمود و فخر الدين بعد از وصول پيغام بموجب فرموده ايلخان بقلعه رفته و عهد و پيمان 
درميان آورده آن طايفه نادان پايان آمدند و و هالكو خان فرمان داد كه مجموع ايشان را حتى 



اطفال شيرخواره و كودكان گهواره را بقتل آوردند و هيچكس از آنجماعت نجات نيافت مگر 
ارمنى زرگر كه در آن فن ماهر بودند آنگاه ايلخان فخر الدين ساقى را حاكم حلب ساخته توكل 

بخشى بشحنگى آن واليت منصوب شد اما بعد از چند روز حلبيان از فخر الدين شكايت كرده 
هالكو بقتلش فرمان داد و زمام رياست آن واليت را در قبضه اختيار زين الدين حافظى نهاد و 

چون اهل دمشق از واقعه اهل قالع و بقاع مذكوره وقوف يافتند اصناف تحف و هدايا در صحبت 
طايفه از بلغاء بآستان سلطنت آشيان ايلخان فرستاده اظهار اطاعت و انقياد نمودند و ايلخان 

كبوقانويان را نامزد ضبط دار الملك شام كرده اشراف و اعيان آن مملكت باستقبال كبوقا شتافتند 
و ملتمسات ايشان باجابت مقرون شده بانواع سيورغاميشى و نوازش اختصاص يافتند و مقارن اين 

حال از جانب مشرق ايلچى رسيده خبر فوت منكوقاآن رسانيد و هالكو خان محزون گشته بجانب 
آذربايجان بازگرديد و كبوقا بفراغ بال در دمشق بر مسند اقبال تكيه زده ناگاه پادشاه مصر سيف 

الدين قودوز بر سرش تاخت و او را اسير ساخته بنياد حيات بسيارى از مغوالن را برانداخت و ذكر 
 سيف الدين قودوز و ساير سالطين مصر عنقريب مسطور خواهد گشت انشاء الّله تعالى و تقدس 

 ذكر تخريب ميافارقين و ماردين بسبب استيالء مغوالن بر خشم و كين 

چنانچه سابقا مذكور شد ايلخان در وقت وصول بديار بكر پسر خود يشمت را باستخالص ميا 
فارقين مامور گردانيد و چون شاهزاده روى بدانجانب آورد ايلچى نزد ملك كامل كه حكومت 

 آن واليت تعلق بوى ميداشت ارسال نمود و او را بايلى و انقياد دعوت فرمود ملك 
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جواب داد كه بر عهد و پيمان شما اعتماد نيست زيرا كه مستعصم خليفه و ركن الدين خور شاه 
اسمعيلى و جمعى ديگر از حكام بالد را نخست بامان مطمئن گردانيديد و آخر االمر بى جهتى بقتل 

رسانيديد الجرم من با خود قرار داده ام كه تا جان در تن و رمقى در بدن داشته باشم از اين چهار 
ديوار بيرون نيايم و چون اين پيغام به يشموت رسيد مستعد محاصره ميافارقين گرديد و ملك 

كامل مردم خويش را استمالت داده گفت از جنس سيم و زر و غله و اجناس ديگر آنچه در خزانه 
و انبارخانه موجود است از سپاهى و رعيت دريغ نيست و لّله الحمد و المنه كه من مانند مستعصم 

بخيل نيستم كه دينار و درم را فداى نفس و عرض خود نگردانم آنچه ضرورت داريد بستانيد و در 



محافظه اين بلده از خود بتقصير راضى نشويد و متوطنان آن بلده از استماع اين سخنان اميدوار 
گشته متشمر پيكار لشگر تاتار شدند و از جانبين عراده و منجنيق بر كار داشته آغاز انداختن تير و 

سنك كردند و هرروز از شهر فوجى از شجعان بيرون آمده نائره قتال مى افروختند و خرمن حيات 
جمعى از مغوالن را ميسوختند از جمله دو جوان بودند كه بملك كامل اختصاص تمام داشتند و 

ايشان در اكثر ايام بميدان هيجا خراميده بنوعى آثار جالدت ظاهر مى گردانيدند كه داستان 
شجاعت رستم دستان و اسفنديار روئين تن منسوخ ميگشت نقلست كه ملك كامل را منجنيقى بود 

كه بزخم سنك او رخنه در بناء زندگانى سپاه ايلخان مى افتاد و مغوالن در دفع او چاره جوى 
گشته منجنيق بدر الدين لولو را كه او نيز مهارت كامل حاصل داشت طلب نمودند و چون آن 
شخص باردوى يشموت رسيد منجنيقى در برابر منجنيق شهر نصب كرد و آن دو استاد بيكبار 

سنگها از منجنيق گشاد داده هردو سنك در فضاء هوا بهم بازخورده ريزه ريزه شد مردم اندرون و 
بيرون از حداقت آن دو هنرمند حيران و متعجب گشتند القصه قضيه ميافارقين مدت دو سال امتداد 

يافت عاقبت در شهر قحط و غالئى عظيم روى نمود و سپاهيان اسبان خوردند و بعضى از اقويا از 
گوشت ضعفاء بنى نوع تغذى ميكردند و آخر االمر هفتاد هشتاد مفلوك در خدمت ملك كامل 

مانده كس نزد يشموت فرستادند و امان طلبيدند و شاهزاده ارقيونويانرا نامزد فرمود كه بميافارقين 
رفته ملك كامل را دست و گردن بسته باردو رساند و ساير مردم را به تيغ كين بگذارند و ارقيو 
بشهر درآمده آن دو جوان جالدت نشان چون حال نوعى ديگر ديدند بر بام خانه برآمده به تير 

انداختن مشغول شدند و پس از آنكه سهام ايشان باتمام رسيد سپرها در سر كشيده چندان شمشير 
زدند كه بدرجه شهادت فايز گشتند و همان لحظه تمامى متوطنان آن مكان كشته شده يشموت 

ملك كامل را پيش پدر فرستاد و چون ايلخان او را ديد حكم فرمود كه قطعه قطعه گوشت از بدن 
آن حاكم عادل مسلمان بريده در دهانش مى نهادند تا درگذشت گويند كه زهد ملك كامل 

بمرتبه بود كه با وجود سلطنت بحرفت خياطت مشغول نموده روزگار ميگذرانيد و هرگز خيال 
ظلم و عدوان پيرامن خاطر عاطرش نميگرديد و چون مغوالن بميافارقين و اعمال و مضافات آن را 

بسان ساير بلدان ويران كردند روى بصوب ماروين آوردند و ملك سعيد نامى كه حاكم آن 
 سرزمين بود در قلعه متحصن گشته يشموت سپاه را بمحاصره و محاربه مامور
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گردانيد و در باب تسخير ماردين و نهايت كار ملك سعيد دو روايت وارد است اول آنكه چون 
مدت محاصره بدور و دراز كشيد در شهر علت وبا و بالء غال شيوع يافت و پسر ملك سعيد ملك 
مظفر از عناد و لجاج پدر بتنگ آمده او را زهر داد و بايشموت صلح كرده ابواب شهر بازگشاد و 
قول ثانى آنكه چون امراء ايلخان ايلچى نزد ملك سعيد فرستاده او را بايلى دعوت نمودند بعهد و 
پيمان بيرون آمد و شاهزاده يشموت او را باردوى پدر ارسال داشت و ايلخان بقتلش رسانيد و پسر 

ملك سعيد ملك مظفر را كه بحكم پدر در محبس اوقات ميگذرانيد منظور نظر ترتيب ساخته 
 والى ماردين گردانيد.

 ذكر فوت والى موصل و كشته شدن اوالد او بر دست مغوالن ظالم جاهل 

چون عمر بدر الدين لؤلؤ به نود و شش سال رسيد از اين جمله قرب پنجاه سال بدولت و اقبال 
بگذرانيد و بقول امام يافعى در شهور سنه سبع و خمسين و ستمائه وفات يافت و برواية روضة 

الصفافى سنه تسع و خمسين و ستمائه بجهان جاودان شتافت و ايلخان پسرش ملك صالح را منظور 
نظر عاطفت گردانيده قايم مقام پدر ساخت و صالح روزى چند طريق اطاعت مسلوك داشته بعد از 

آن علم مخالفت برافراخت و موصل را بيكى از معتمدان خود سپرده متوجه مصر گرديد و از 
سلطان مصر بندقدار عنايت و التفات ديد آنگاه با هزار سوار بمقرعز خود مراجعت نمود تا خزاين 

و دفاين موصل را بمصر برد و ايلخان از وصول او واقف شده بامراء آن ديار پيغام فرستاد كه 
محافظت طرق و شوارع نمايد تا اگر ملك صالح بار ديگر پاى در طريق مصر نهد دست بردى 

بوى نمايند و سند اغونويانرا با لشگرى بى كران بموصل ارسال داشت تا بهر كيفيت كه تواند ملك 
صالح را بچنك آورد و در روزى كه ملك صالح مانند مردم صالح در دار الملك خود بناى 

ونوش اشتغال مى نمود بيك بار آواز كور كه و كوس بگوش او رسيد الجرم از آمدن سنداغو خبر 
يافته در دروازه ها بربست و ابواب خزاين گشاده لشگر شول و كرد و تركمانرا كه در شهر بودند 
بمال بيقياس خوشنود ساخت و سنداغو آغاز محاصره و محاربه نموده روزى هشتاد نفر از دليران 

لشگر مغول بباالى سور برآمدند و موصليان ايشانرا درميان گرفته همه را كشتند و سرهاء كشتگان 
را بزير انداختند بدين جهت در منازعت جسورتر شدند و چون پادشاه مصر بندقدار از هجوم سپاه 

تاتار و اضطرار ملك صالح خبر يافت يكى از امراء عظام را با جنود شام بامداد موصليان نامزد 
فرمود و ايشان بسنجار رسيده نامه در قلم آوردند مضمون آنكه ملك صالح و اهل موصل بايد كه 



هيچ دغدغه بخاطر راه ندهند كه سپاه شام بمعاونت اهل اسالم بسنجار رسيده اند و آن نوشته را بر 
بال كبوترى بسته بطرف موصل پرواز دادند قضا را كبوتر غلط كرده بر منجنيق مغوالن نشست و 

استاد منجنيقى كبوتر را گرفته و نامه را از بال او باز كرده نزد سنداغو برد و سند اين معنى را از 
 عالمات فتح و ظفر دانسته 
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على الفور يكتومان سپاه بدفع شاميان نامزد نمود و مغوالن بعد از قطع منازل بنواحى سنجار رسيده 
منقسم بسه قسم شدند و در كمين گاه نشستند و در وقت وصول لشگر شام بيكبار بيرون تاخته 

باستعمال تير و شمشير پرداختند و شاميان بمدافعه مشغول گشته در آن اثنا نسيم فيروزى از جانب 
مغوالن در اهتزاز آمد و بادى صعب جنبيده چشمهاى اهل شام را از خاك پر ساخت الجرم اكثر 
ايشان كشته شدند و سپاه سنداغو جامه هاى آن طايفه را پوشيده و بر اسبان عربى نژاد سوار گشته 

روى بطرف موصل آوردند مردم شهر را چون چشم برايشان افتاد تصور كردند كه لشگر بندقدار 
بمدد مى آيند الجرم جمعى كثير برسم استقبال از دروازه بيرون خراميدند و مغوالن ايشانرا در ميان 
گرفته همه را شهيد گردانيدند و بعد ازين وقايع ضعفى تمام باحوال ملك صالح راه يافته كس نزد 

سنداغو فرستاد و امان طلبيد و سنداغو متقبل شفاعت جرايم ملك موصل گشته صالح از شهر 
بيرون آمد و سند اغو او را بجمعى سپرد تا نزد ايلخان بردند هالكو خان چون از وى بغايت 

خشمناك بود فرمود تا اعضايش را در دنبه گرفتند و نمدى بر وى پيچيده بر سن محكم بستند و 
در آفتاب انداختند و گاهى اندك غذائى بوى ميدادند و پس از چند روز آن دنبها مستحيل 

بكرمان شده اعضاء ملك را آغاز خوردن كردند و صالح مدت يكماه باين عقوبت مبتال بوده 
وفات يافت آنگاه پسر سه ساله او را كه عالء الملك نام داشت بر كنار رودخانه موصل بضرب تيغ 

جان گسل دو نيم زدند و هرنيمه او را در يك جانب رودخانه بياويختند المرد لقضاء الّله و ال 
 معقب لحكمه 

 گفتگو در بيان مخالفت هوالكو خان و بركه اغول و تلف شدن جمعى كثير از خيل مغول 

چون بركه اغول بن جوجى خان بموجب فرموده برادر بزرگتر خود باتو در باب تمشيت مهم 
سلطنت منكوقاآن سعى بسيار نموده بود خود را از هالكو خان برتر ميدانست و پيوسته بهرگونه 



محكمات مشوش اوقاتش گشته بر وى تفوق ميجست هالكو ازين معنى به تنگ آمده روزى بر 
زبان آورد كه هرچند بركه اقاست و من اينى اما از بس كه طريق عنف مسلوك داشت و همواره 

مرا تكليفات نامناسب مى نمايد بعد ازين باوى قاعده يگانگى تبديل خواهم داد و اين سخنان بسمع 
بركه خان رسيده برآشفت و گفت هالكو در هالك اهل اسالم كوشيده بالد مسلمانانرا با خاك 

يكسان ساخت و خليفه بغداد را بى مشورت اقاواينى بگشت اگر خداى جاويد تاييد دهد خون 
بى گناهان را از وى خواهم خواست و در خالل اين احوال بتاريخ هفدهم صفر سنه ثمان و خمسين 

و ستمائه هالكو توتاراغول را كه خويش بركه خان بود متهم گردانيده بياسا رسانيد و اين معنى 
ضميمه آزار خاطر بركه شده دفع هالكو را پيش نهاد همت ساخت و توقاى را كه لشگركش او 

 بود و با توتار قرابتى داشت با
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سى هزار سوار در مقدمه روان كرد و هالكو از توجه سپاه دشت قبچاق واقف گشته در شوال 
ششصد و شصت از االتاق در حركت آمد و شيرامون نويانرا برسم منقالى بفرستاد و چون 

شيرامون بحدود شماخى رسيد بيك ناگاه توقاى برو تاخت و از اعيان امراء سلطان جوق را با 
بسيارى از دليران ايران بر خاك هالك انداخت و اين خبر بهالكو خان رسيده اباتاى نويان را 

نامزد دفع شرتوقاى گردانيد و اباتاى درذى حجه سنه مذكوره در يك فرسخى شابران خود را بر 
سپاه برگه خان زد و درين نوبت نوقاى انهزام يافته در اوايل محرم سنه سته عشر و ستمائه ايلخان 
بنفس خويش از حدود شماخى گذشته عازم رزم بركه خان گشت و روز بيست و سيم همين ماه 
نزديك بچاشتگاه بدربند شيروان رسيده گروهى از مردم ياغى برزير دربندديد و لشگريان ايران 

بزخم پيكان ايشانرا براندند و از دربند گذشته آغاز حرب كردند و هزيمت بر جنود دشت قبچاق 
افتاده ايرانيان دست بقتل عام برآوردند و در غره صفر از نوقاى و سپاه بركه خان در آن حدود اثر 

نماند آنگاه اباقا خان و شيرامون و اباتاى نويان كه منقالى ايلخان بودند بر جناح استعجال عازم 
دشت قبچاق گشتند و از آب ترك عبور نموده منازل الوس بركه خان را از خيمه و خرگاه و بغال 
و جمال و اغنام و مواشى مملو يافتند و از مردم سپاهى سياهى نديدند زيرا كه همه گريخته بودند و 

عيال و اطفال را گذاشته الجرم بى تحاشى در خانهاى قبچاقيان فرود آمدند و با دختران گلعذار و 
سيمبران ماه رخسار دست در آغوش كرده بناى و نوش مشغول شدند و بعد از سه شبانه روز بيك 



ناگاه بركه خان با لشگرى چون مور و ملخ بى پايان در آن پهن دشت پيدا گشت و از وقت طلوع 
آفتاب تا هنگام غروب اباقا خان و امراء بمقابله و مقاتله قيام نموده بركه خان غالب آمد و تركمان 
ايلخانيه ترك محاربه كرده بگريختند و در زمان عبور از آب ترك يخ شكسته خلقى كثير غريق 

درياى فنا شدند و ازين چشم زخم حزن تمام و اندوه ال كالم بر ضمير هالكو خان استيال يافته 
فرمان داد كه در تمامت ممالك محروسه بترتيب اسلحه و آالت نبرد قيام نمايند بخيال آنكه بعد از 
تهيه اسباب جدال و استمالت ابطال رجال عازم انتقام بركه خان گردد اما فرصت نيافت و از ييالق 
مراغه عنان عزيمت بقشالق جغتو تافته در ماه ربيع االول سنه ثلث و ستين و ستمائه موافق اودئيل 

روزى بحمام رفت و چون از آن مقام راحت انجام بيرون آمد مريض گشته باتفاق اطباء مسهلى 
خورد و آن دوا موجب غش شده مرض بسكته انجاميد و در آن ليالى ذوذوا به مهيب هرشب پديد 
ميآمد و بعد از چند شب كه آن ذوذوا به غيبت نمود هالكو خان نيز گلشن حيات را بدرود فرمود 
امراء و اركان دولت جهة مدفنش سردابه ساختند و چند دختر ماه پيكر بانواع زيب و زيور آراسته 
بآن سردابه فرستادند تا ايلخان از وحشت تنهائى و مشقت جدائى متألم نگردد زهى عقل و دانائى 

اشراف و اعيان مغول كه همت بر امثال اين افعال بيحاصل مى گماشتند و آن را سبب مسرت و 
  قطعه حضور اموات خود مى پنداشتند خواجه نصير الدين طوسى در تاريخ هالكو گويد

 چون هالكو ز مراغه بزمستان گه شد
 

 كرد تقدير ازل نوبت او را آخر

 سال 
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 بر ششصد و شصت و سه شب و يكشنبه 

 
 -كه شب نوزدهم بدر ربيع االخر

مدت عمر هالكو خان چهل و هشت سال شمسى بود و زمان سلطنتش نزديك به نه سال و هالكو    
خان چهارده پسر داشت اول اباقا خان از سونجين خاتون كه از قوم سولدوز بود دوم جومغور از 

كويل خاتون بنت تورايكجى گوركان از قبيله اويرات سوم يشموت كه مادرش قمائى بود 
بوقاجين ايكجى نام چهارم مكسين كه از قوبوى خاتون قنقرات در وجود آمده بود و در 



خوردسالى بعلت استرخاء مثانه از عالم انتقال نموده پنجم طراقاى و مادرش او نيز قما بود و 
بورقجين نام داشت ششم بتشين كه برادر اعيانى يشموت بود هفتم نكودار كه ايضا از قوبوى 

خاتون تولد نموده بود هشتم اجاى كه مادرش اربقاق ايكجى بود بنت تنكر گوركان نهم قنقرياى 
كه مادرش كنيزك ختائيه بود نام او اجوجه ايكجى دهم بيسودار كه مادر سجين بود از قوم 

كورلوت يازدهم منكو تيمور كه مادرش اولجاى خاتون بود بنت تورايلجى گوركان دوازدهم 
هوالجو كه مادرش ايل ايكاچى بود از قوم قنقرات سيزدهم شياوجى كه برادر اعيانى هوالجو بود 
چهاردهم طغا تيمور كه مادرش در سلك قمكان انتظام داشت و از اين جمله آباقا خان و تكودار 

 بسلطنت رسيدند.

گفتار در بيان بعضى از آثار ايلخانى و ذكر شمه از حال وزراء و عمال آن سالك مسالك طريق 
 جهانبانى 

چون منكوقاآن بجودت ذهن و دقت طبع از ساير سالطين مغول امتياز داشت و گاهى خاطر بديع 
ماثر بر حل بعضى از اشكال اقليدس مى گماشته هوس بستن رصد در ضميرش پيدا شد و جهت 

تمشيت آن مهم جمال الدين محمد بن طاهر بن محمد الزيدى البخارى را بپايه سرير سلطنت مصر 
طلبيده فرمود كه ببناء رصد پردازد و جمال الدين محمد از سرانجام آن امر خطير عاجز گشته 

منكوقاآن پيوسته در انديشه آن كار روزگار مى گذرانيد تا آنكه آوازه فضايل و كماالت خواجه 
نصير الدين محمد الطوسى بسمع او رسيد و در وقتى كه هالكو خان را بايران ميفرستاد باوى گفت 

كه چون قالع مالحده مستخلص گردد بايد كه خواجه نصير الدين را بدينجانب روانه گردانى تا 
رصد بندد و بعد از فتح ميمون دژ خواجه بخدمت ايلخان شتافته هالكو بمفارقتش رضا نداد و در 

زمانى كه از تسخير و تخريب بغداد فراغت يافت بنابر ترغيب خواجه بترتيب اسباب رصد و 
استنباط زيج فرمان فرمود و خواجه نصير الدين مراغه تبريز را جهة بناء رصد اختيار كرده حكم 

شد كه هرچه محتاج عليه آن مهم باشد ديوانيان و خزانچيان تسليم نمايند و خواجه هركس و 
هرچيز كه در بايست بود طلب فرموده و بدست آورده در طرف شمالى مراغه بر زبر پشته رفيع 

ببناء رصدخانه اشتغال نمود مشتمل بر تماثيل اشكال افالك و تدويرات و حوامل و دواير موهومه 
 و صور و بروج دوازده گانه و آن رصد بر
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وجهى ساخته و پرداخته شد كه هرصباح پرتو نير اعظم از نقبه قبه باال بر سطح عتبه ميافتاد و درج 
و دقايق حركت وسط آفتاب و كيفيت ارتفاع در فصول اربعه و مقادير ساعات از آنجا معلوم 

مى گشت و صورت كره زمين و تقسيم ربع مسكون بر اقاليم سبعه و طول ايام و عرض بلد و هيأت 
جزاير و بحار چنان روشن و مبرهن گرديد كه هيچ چيز مشتبه نماند و بواسطه اختالف حركت اوج 
آفتاب ميان زيج ايلخانى و زيجات پيشين در طالع سال تفاوت فاحش ظاهر گشت و هنوز عمارت 

رصد ناتمام بود كه كوكب طالع هالكو خان بقاطعى رسيده اجل موعود از مرصد تقدير كمين 
بگشاد و چون هالكو خان را بعمارت ميل بسيار بود در ايام دولت خود در آله تاق قصرى رفيع 
ساخت و در حوالى آران و آذربايجان بتخانهاى بزرگ طرح انداخت و در اواخر اوقات حيات 
بيشتر از پيشتر خود را بتعمير مواضع مشغول ميداشت اما از تمشيت امور مملكت نيز غافل نبود و 

چون آثار رشد و نجابت در ناصيه پسر بزرگتر خويش اباقا خان مشاهده نمود نام حكومت ممالك 
عراق و مازندران و خراسان را تا كنار جيحون در كف كفايت او نهاد و منصب واليت عهد را نيز 

باو داد و ضبط و ربط ديار آران و آذربايجان را بولد ديگر خود يشموت رجوع فرمود و ايالت 
ديار بكر و ديار ربيعه را در عهده امير تودان كرد و مملكت روم را بمعين الدين پروانه سپرد 

وزارت هالكو خان در بيشتر اوقات تعلق بخواجه سيف الدين تپكجى ميداشت و در اوايل محرم 
سنه احدى و ستين و ستمائه كه هالكو خان متوجه رزم بركه خان بود در منزل شابران جمعى از 
مقرران نسبت بخواجه سيف الدين و خواجه عزيز كه عامل گرجستان بود و خواجه مجد الدين 

تبريزى سخنان بعرض نواب ايلخان رسانيدند و هالكو بپرسش آن يرغو فرمان فرموده بعد از ثبوت 
گناه هرسه خواجه بياسا رسيدند آنگاه منصب وزارت من حيث االستقالل بقدوه اصحاب قلم و 

مالذ ارباب كمال خواجه شمس الدين محمد جوينى تعلق گرفت و ايالت دار السالم بغداد ببرادر 
خواجه شمس الدين محمد خواجه عالء الدين عطا ملك جوينى كه تاريخ جهانگشاى تصنيف 

اوست سمت انتساب پذيرفت و خواجه شمس الدين محمد از اوالد امجاد زبده حاويان كماالت 
نفسانى عبد الملك جوينى بود و اباعن جد مناصب بلند و متقلد مراتب ارجمند و جد نامدارش كه 
ايضا شمس الدين نام داشت مستوفى ديوان سلطان محمد خوارزمشاه بود و در زمان سلطان جالل 

الدين مينكبرنى نيز بهمان كار مشغولى مى نمود و پدر بزرگوارش خواجه بهاء الدين محمد در 



مالزمت سالطين مغول بهمان منصب منصوب گشت و مشكور السعى و االثر درگذشت و چون 
هالكو خان منصب وزارت را بخواجه شمس الدين محمد كه نزد مورخان مشهور است بصاحب 

ديوان تفويض نمود بنابر كمال مكارم اخالق و محاسن شيم ابواب ظلم و ستم مسدود گردانيده در 
باب عدل و كرم بر روى روزگار خاليق ايران برگشود و در تمشيت مهم وزارت و رواج و رونق 
درگاه سلطنت بنوعى سعى و اهتمام كرد كه اگر آصف برخيا زنده مى بود شرط متابعتش بجاى 

مى آورد و با وجود كفر حكام و سالطين در محافظه دين متين و تقويت شرع سيد المرسلين صلى 
 الّله عليه و سلم كمر جد و اجتهاد برميان بست و از رعايت اصحاب علم و
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كمال و ارباب فضل افضال لحظه فارغ نه نشست و چون هالكو خان وفات يافت و پرتو انوار 
استقالل بر صفحات احوال اباقا خان تافت درباره آن وزير صافى ضمير عنايت و التفات بيشتر 

فرمود و او در تمامت مملكت ايلخان نواب كافى و عمال امين تعيين نمود و آن طايفه را بانفتاح 
ابواب صالت و صدقات و ارباب استحقاق و اصحاب حاجات مامور گردانيد الجرم از رشحات 

صحاب انعام آن خواجه عالى مقام غنچه آمال اهالى زهد و تقوى و متصديان درس و فتوا در 
چمن اقبال شگفته گرديد امتياز افاضل از اراذل و دانا از جاهل در زمان وزارتش پيدا و ظاهر 
گشت و بيمن اعتنا و حسن اهتمامش سپهر بى مهر از سر ايضاء فضالء و قصد جفاى علماء به 

  بيت تمامى درگذشت 
 نهال باغ دولت در برآمد

 
 جفاء خار محنت بر سر آمد

و برادر عالى گهر خواجه شمس الدين محمد خواجه عطا ملك چون بدار السالم بغداد رسيد    
بساط عدل و احسان مبسوط ساخته باندك زمانى آن بلده را كه در غايت ويرانى بود بنهايت 

معمورى رسانيد در زمين نجف نهرى حفر كرده زياده از صد هزار دينار سرخ در آن جوى صرف 
نمود و آب فرات را در حوالى مشهد مقدسه اسد الّله الغالب امير المؤمنين على بن ابى طالب 

جارى فرمود پسران خواجه شمس الدين محمد خواجه بهاء الدين محمد و خواجه شرف الدين 
هارون در مبادى احوال و عنفوان اوان شباب در تحصيل كماالت نفسانى و تكميل فضايل انسانى 

سعى و كوشش مى كردند اما خواجه شرف الدين هارون بر برادر سبقت گرفته در صنوف علوم 
باهر و در فنون دانش متبحر شد و علم موسيقى از استاد صفى الدين عبد المومن تعليم گرفته 



آنجناب رساله شرفيه بنام نامى او تاليف كرد و خواجه بهاء الدين محمد در زمان اباقا خان در خطه 
اصفهان رايت حكومت برافراخت و از غايت سياست و نهايت سطوت اطراف آن مملكت را 

محفوظ و مضبوط ساخت مآل حال خواجه شمس الدين محمد و برادر و پسرش عنقريب صفت 
تحرير خواهد يافت و پرتو اهتمام بر ذكر ارتفاع اساس دولت و انخفاض لواء حشمت ايشان 

 خواهد تافت انشاء الّله تعالى.

 ذكر بعضى از افاضل زمان هالكو خان 

از جمله مواهب سنيه و عطاياء جليله كه هالكو خان را ميسر شد يكى آنكه افضل المتقدمين و 
اعلم المتأخرين افتخار الحكماء العظام و استظهار العلماء الكرام خواجه نصير الدنيا و الدين الطوسى 
در آن عصر بود و با وى مصاحبت مى نمود كنيت آنجناب ابو جعفر است و نامش محمد ابن حسن 
و خواجه نصير در اصل از ساوه است اما چون در طوس متولد شده نشو و نما يافت بطوسى مشهور 

گشت و آن جناب در تمامى اقسام حكمت بر حكماء و اعصار و علماء ادوار رتبه تقدم داشت و 
در ساير علوم معقول و منقول بقلم جودت طبع وحدت ذهن نقش كمال مهارت بر لوح خاطر 
نگاشت و كيفيت افتادن خواجه بقلعه ميمون دز و رسيدن بدرگاه ايلخان چنان بود كه در زمان 

 مستعصم خليفه جناب خواجه روزى چند در واليت 
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قهستان ساكن شد و حاكم آن خطه ناصر الدين محتشم ابواب لطف و كرم بر روى روزگار آن 
عالمه عاليمدار گشاده آن جناب در آن ايام كتاب اخالق ناصرى بنام او تاليف نمود و قصيده 
عربيه در مدح مستعصم خليفه در سلك نظم كشيده ببغداد فرستاد و ابن علقمى را اين صورت 

موافق مزاج نازك نيافتاده بر پشت همان قصيده بناصر الدين محتشم نوشت كه موالنا نصير الدين 
بخليفه روى زمين آغاز مكاتبات و مراسالت فرمود از اين انديشه غافل نبايد بود و اين امر بزرگ 

را خرد نتوان شمرد و چون آن نوشته بنظر ناصر الدين نازنين رسيد خواجه را حبس فرمود و در 
وقتى كه نزد عالء الدين محمد بقلعه الموت ناميمون درمى رفت آنجناب را همراه برده باو سپرد 

بنابرآن عالمه زمان چندگاه بحبس ضرورة در ميان مالحده اقامت نموده و چون اساس دولت آن 
طبقه بصدمت سپاه مغول درهم شكست خواجه از ميمون دز بيرون آمده بخدمت ايلخان پيوست و 



باصناف الطاف اختصاص يافته در سلك خواص و مقربان منتظم شده و بنابرآنكه وفور تعصب 
مستعصم در مذهب نزد خواجه نصير ظاهر بود هالكو خان را بر آن داشت كه بصوب بغداد لشگر 

كشيد تا مهم بغداديان بدانجا انجاميد كه سابقا مذكور گرديد از جمله مؤلفات خواجه شرح 
اشارت و متن تجريد و نقد محصل و زبده و تذكره در حكمت و معينيه و هيأت و اوصاف 

االشراف در سلوك و اخالق ناصرى و تنسوق نامه ايلخان مشهور است و نكات و دقايق آن كتب 
بر السنه و افواه جمهور علماء و فضالء مذكور و تاريخ وفات آن عالمه پسنديده صفات ازين قطعه 

  قطعه معلوم ميشود كه 
 نصير ملت و دين پادشاه كشور فضل 

 
 يگانه كه چو او مادر زمانه نزاد

 بسال ششصد و هفتاد و دو بذو الحجه 
 

 بروز هيجدهم درگذشت در بغداد

در جامع رشيدى مسطور است كه خواجه نصير الدين وصيت فرمود كه او را در جوار مزار فيض    
آثار امام بزرگوار موسى الكاظم عليه السالم دفن كنند الجرم در پايان آن مرقد عطرافشان جهة او 

آغاز حفر قبر كردند ناگاه سردابه كاشى كارى ظاهر شد و بعد از تقديم لوازم تفحص و تفتيش 
بوضوح پيوسته كه آن مضجع را ناصر خليفه براى خود ساخته بود پسرش طاهر بخالف وصيت 
پدر را در رصافه دفن فرموده از غرايب حاالت آنكه سردابه در روز شنبه يازدهم جمادى االول 

سنه چهارصد و نود و هفت تمام شده بود و در همان روز خواجه نصير الدين تولد نموده و مدت 
عمر خواجه هفتاد و پنج سال و هفت ماه و هفت روز بود و العلم عند الّله المعبود و ديگر از افاضل 
آن زمان اثير الدين اومانى است و اومان قريه ايست در نواحى اعلم از واليت همدان و اثير الدين از 

قبل او بسر ميبرد و در مدح او اشعار آبدار ميسرود در تاريخ گزيده مسطور است كه اثير الدين 
اومانى در اواخر استيالء هالكو خان بر بغداد در مصاحبت سليمانشاه كه در سلك نواب مستعصم 
منتظم بود ايام زندگانى از قاضى همدان كه موسوم و ملقب بمجد الدين طويل بود برنجيد و اين 

  قطعه قطعه در هجو او منظوم گردانيد
نه از آن داشت قضا مرگ وى اندر 

  تاخير
 -كه بريد اجلش مى ننمايد تعجيل

ليك در تيه ضاللت نه چنان گم 
  گشتست 

 كه بصد سال برد ره بسرش عزرائيل 

   



 و مضمون اين قطعه در مزاج قاضى كه مردى متقى بود
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تاثير نموده چهل نوبت سوره انعام خواند و بر اثير الدين نفرين كرد و همدر آن نزديكى به تير 
بيداد چرخ اثر درگذشت و از آنجمله ديگرى خواجه صفى الدين عبد المؤمن است كه در فن 

ادوار موسيقى در عرصه گنبد دوار بى بدل بود و مانند فيثاغورس در وقوف بر شعبات اصول 
مقامات ضرب المثل و استاد صفى الدين نيز در زمان مستعصم در بغداد مى بود و در وقت قتل و 

غارت آن بلده در گوشه خزيده و نيم روزى خود را بنواحى خرگاه هالكو خان رسانيده و بر پاى 
ايستاده آغاز بربط نواختن كرد و بنابر آنكه آن نواى روح افزاى اصال در مغوالن بى سر و پا تاثير 

نميكرد تا وقت غروب هيچكس بحالش نپرداخت آخر االمر يكى از اهل هوش شمه از فضايل آن 
استاد ماهر بگوش پادشاه قاهر رسانيد و ايلخان آنجناب را خوشتر از بربطش نواخته مالى خطير از 
ارتفاعات و مستغالت بغداد مقرر ساخت كه هرساله بوى رسانند و آن عارفه مدتى مديد بخواجه 

صفى الدين و اوالدش ميرسيد و در زمان اباقا خان كه رايت دولت خواجه شمس الدين محمد 
ارتفاع يافت خواجه بمالزمت آستان وزارت آشيان شتافت وزير صافى ضمير ولد ارشد خود 

خواجه شرف الدين هارون را شاگردش ساخت و استاد صفى الدين در آن اوقات بتصنيف رساله 
شرفيه پرداخت و از آنجمله ديگرى حسام الدين منجم است و در آن ايام كه ايلخان بقتل مستعصم 
فرمان داد حسام الدين بمالزمت پادشاه رفته گفت اگر خليفه كشته گردد عالم سياه و تاريك شود 
و عالمت قيامت مشاهده افتد و امثال اين كلمات مهابت آميز چندان عرض نمود كه هالكو- خان 

در كشتن خليفه تردد پيدا كرده در آن باب با خواجه نصير الدين طوسى مشورت فرمود خواجه 
گفت كه زكريا پيغامبر و يحيى معصوم را سالم الّله عليهما بقتل آوردند هيچ يك ازين حاالت 
بوقوع نه پيوست و اگر حسام الدين دعوى مينمايد كه اين احوال بر خونريزى آل عباس مترتب 

ميشود غلط است زيرا كه چندين تن از ايشان پيش ازين كشته اند نه آفتاب منكسف شد و نه قمر 
منخسف آنگاه ايلخان از حسام الدين مچلكاء ستاند كه بعد از قتل خليفه تا مدت معين اگر آنچه 
گفته بظهور نه پيوندد او را بكشد و چون آن مدت انقضا يافت در شب پنجشنبه هشتم محرم سنه 

احدى و ستين و ستمائه حسام الدين به تيغ مغوالن پرخشم وكين گشته شد و ديگرى از آنجمله 
نجم الدين دبيران است و هو ابو الحسن على ابن عمر بن على القزوينى و نجم الدين در ميدان علم 



و كمال از فضالء زمان گوى مسابقت مى ربود و در وقتى كه خواجه نصير طوسى برصد مشغولى 
مى كرد او را بمراغه طلبيد تا در آن باب شرايط امتداد بجاى آورد و نجم الدين متن شمسيه را در 

زمان وزارت خواجه شمس الدين محمد تضيف نمود و آن رساله را بنام نامى آن وزير صافى 
ضمير موشح؟؟؟ ساخته شمسيه نام فرمود و شرح كشف و حكمت عين و جامع الدقايق نيز از 

 جمله تصانيف؟؟؟؟؟

الدين است و مؤيد الدين عرضى دمشقى و فخر الدين مراغى موصلى و محى الدين اخالطى نيز 
باهالكو خان معاصر بودند و در وقت بناء رصد خواجه نصير الدين را امداد مى نمودند و ديگرى از 

 جمله فضالء زمان هالكو خان صدر الدين ساوجى است و او بحدت ذهن سليم 
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و جودت طبع مستقيم و وفور قوت حافظه و وقوف بر علم عروض و قافيه اتصاف داشت و در 
تاريخ گزيده مسطور است كه صدر الدين موازى يكجزو كتابت را بيك خواندن ياد ميگرفت و 

در زمان هالكو خان در شام مقيم بود بسحر متهم گشته شربت شهادت چشيد قصيده حسنا در علم 
عروض و قوافى از جمله منظومات اوست و ديگرى از آنجمله محى الدين مغربى است و او در 
اوايل زمان هالكو خان در شام مقيم بود و در ميدان علم تنجيم از منجمان جديد و قديم قصب 

السبق مى ربود بعضى از مصنفات او در ميان منجمان مشهور است و احكام او كه مطابق واقع اتفاق 
 افتاده بر السنه و افواه مذكور.

 ذكر اباقا خان بن هالكو خان 

در جامع رشيدى مسطور است كه در آن وقت كه هالكو خان بجهان جاودان شتافت اباقا خان در 
قشالق مازندران بود امراء و اركان دولت مانند ايلكانويان و سونجاق بهادر و غيرهما مسرعان 

بطلب او فرستادند و اباقا خان بسرعت برق و باد متوجه اردو گشت و در نوزدهم جمادى االولى 
سنه ثلث و ستين و ستمائه بمقصد رسيد و نخست باقامت رسم تعزيت قيام نموده در ماه رمضان 

سنه مذكوره موافق اودئيل باتفاق شاهزادگان و امراء و اعيان در موضع جغان ناور از حدود براهان 
بر سرير خانى نشست و بتمهيد بساط عدالت و تشئيد قواعد مرحمت پرداخته در ايام دولت او 



سپاهى و رعيت را رفاهيت بوقوع پيوست زمام منصب امير االمرائى را در قبضه احتيار سونجاق 
نويان نهاد و حكومت واليت خراسان را ببرادر خويش تبشئين اغول داد و تمشيت مهم وزارت را 
بدستور زمان پدر بخواجه شمس الدين محمد بازگذاشت و خواجه عالء الدين عطاء ملك بهمان 
منوال همت بر تعمير بغداد گماشت و ايالت اصفهان را بخواجه بهاء الدين محمد تفويض نمود و 

در ساير بالد و امصار حكام معدلت شعار تعيين فرمود و در اوايل ايام دولت اباقا خان شاهزاده 
نوقاى بفرمان بركه خان از راه دربند متوجه آذربايجان گرديد و اباقا خان ازين معنى وقوف يافته 

برادر خود يشموت را بدفع مخالفان نامزد گردانيد در بيستم صفر سنه اربع و ستين و ستمائه بين 
الجانبين محاربه دست داد و در اثناء داروگير تيرى بچشم نوقاى رسيد و هزيمت بجانب سپاهش 

افتاد چون برگه خان خبر اين چشم زخم شنود با سيصد هزار سوار متوجه آذربايجان گشته در 
كنار آب كر نزول نمود و اباقا خان نيز باسپاهى بيكران بدانجانب شتافته در اين طرف آب نزول 

اختيار فرموده بعد از روزى چند بركه خان بجانب تنليش رفته بخيال آنكه از آنجا از آب بگذرد و 
روى بجنگ ايرانيان آرد اما در اثناء راه بمرض قولنج گرفتار گشت و پادشاه طبيعتش دست از 

تدبير شهرستان بدن كوتاه كرده درگذشت بالضرورة سپاهش بساط محاربه درنوشتند و سر خود 
گرفته بپاى استعجال متوجه دشت گشتند در ذى حجة سنه ششصد و شصت و هشت در پنج شش 

 فرسخى هراة بر وجهى كه سابقا
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مسطور شد ميان اباقا خان و براق اغالن محاربه بوقوع انجاميد و براق منهزم گشته اباقا خان بدستور 
پيشين بتشين را در خراسان حاكم گردانيد و سنه ششصد و هفتاد و سه موافق سيچقان ئيل ارغون 
اقا كه قرب سى سال بفرمان چنگيز خانيان ايالت بعضى از بالد خراسان تعلق بوى ميداشت بيمار 

شده در طوس علم عزيمت بصوب عالم آخرت برافراشت و در سنه ششصد و هفتاد و نه اباقاخان 
برادر خود منكو تيمور اغول را بتسخير بالد شام مامور ساخت و منكو تيمور باسپاهى پرتهور رايت 

توجه بصوب آن واليت برافراخت و در ماه رجب سنه مذكوره او را باسلطان مصر سيف الدين 
قالون كه مشهورست بالغى در حدود حمص محاربه دست داد و پادشاه مصر ظفر يافت و بروايتى 
منكو تيمور بااكثر مغوالن بر خاك هالك افتاد و قولى آنكه منكو تيمور از آن معركه عنان بوادى 

هزيمت تافت و ببغداد رفته در همان سال بسبب حلول اجل طبيعى وفات يافت و اباقا خان در دار 



السالم از شكست سپاه خود خبر يافته قصد كرد كه جهته انتقام بجانب واليت مصر و شام توجه 
نمايد اما مصلحت نديد و از بغداد بهمدان رفته بتاريخ عشرين ذى حجه سنه ثمانين و ستمائه متوجه 

 ملك عقبى گرديد مدت سلطنتش هفده سال بود و بعد از فوتش نكودار بن هالكو پادشاهى نمود

 ذكر حكومت خواجه بهاء الدين محمد بن صاحب ديوان در مملكت اصفهان.

خواجه بهاء الدين محمد كه قوت غضبى وصت سبعى بر مزاجش استيال داشت چون بفرمان اباقا 
خان در بلده اصفهان رايت حكومت برافراشت طبايع اشراف و اعيان آن واليت را برانگيختن غبار 
فتنه و فساد و افروختن نيران آشوب و بيداد مجبول يافت بنابر آن ابواب عفو و اغماض بيكبارگى 

بربست و پشت بر مسند غلظت نهاده دلهاى اصفهانيان را بتحميل بار گران بشكست و در اظهار 
قدرت و اجراء سياست قاعده چند وضع نمود كه ناسخ حكايات زياد بن ابيه و حجاج بن يوسف 

بود اگر سخنى نه بر وفق مزاج شنيدى تا بجريمه صغيره و كبيره چه رسد خاندانها بر باد داده مال و 
جان مسلمانان را هباء منثور گردانيدى اركان دولت و نواب ديوان و اشراف و اعيان اصفهان اگر 

شب يك لحظه بر بستر استراحت مى غنودند هنگام وزيدن نسيم سحر مانند برگ بيد از باد صرصر 
بر سر جان خود ترسان و لرزان بودند كه آيا امروز از حيز قهر او بچه تدبير نجات توان يافت و باز 
شرار خشم و آتش بارش بر روزگار كدام خاكسار از اهالى اين ديار خواهد تافت رنود و اوباش و 

سراق كه شبها هيچ آفريده از بيم ايشان در اسواق تردد نمى توانست نمود در اندك زمانى چنان 
مطيع و منقادش گشتند كه زياده از آن متصور نتوان بود ارباب دهقنت و فالحت پيوسته اسباب 

حرث و زراعت بوكيل سياستش ميسپردند و اگرچه جنسى در غايت نفاست در راهى افتاده بودى 
 آينده و رونده از وهم مهابتش دست 
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بدان جانب دراز نميكردند محافظت محالت و اسواق اصفهان را برؤساء و سپهساالران مفوض 
گردانيدى و دكانداران بموجب اشارت او شب ها ابواب دكاكين را بازگذاشته بخانه رفتندى و 

آسيبى بامتعه ايشان نرسيدى گويند شبى عسسى قرصى نان از دكانى كه صاحبش حاضر نبود 
برداشت و ضعف بهاء آن همانجا گذاشت صباح كه خباز بجاى خويش معاودت نمود و صورت 

حال مشاهده فرمود از كمال دغدغه خاطر اخفاء آن حال نتوانست كرد و مضطرب شده روى 



بدرگاه خواجه آورد چون كيفيت واقعه بعرض رسيد همان ساعت عسس از در همان دكان 
مصلوب گرديد نقلست كه خواجه بهاء الدين غالمى داشت نيك پى نام كه محرم اسرارش بود 

شبى او را فرمود كه گرد شهر برآى و تفحص احوال حافظان محالت و اسواق نموده خبرى 
تحقيق نماى و نيك پى شرايط احتياط بجاى آورد چون بازآمد بعرض رسانيد كه فالنكس از اهل 

پاس مستعد كار و بيدار دل و هشيار بود و ديده بان عزمش از شرفات حصار اطراف و جوانب 
اسواق و محالت را مالحظه مى نمود و فالن شخص در مقام حراس تمكن داشت اما سلطان منام بر 

شهرستان دماغش غلبه كرده عمله حواس ظاهرى او را از اعمال معهود معزول ميداشت و فالن 
عزيز از موضع احتراس غايب بود و سزاوار عتاب اقارب و اجانب روز ديگر كه از بيم سياست 

جمشيد خورشيد حارسان شبستان آسمان از عيون اعيان غيبت نمودند شحنه قهر خواجه بهاء الدين 
اشارت فرمود تا هريك از آن سه شخص را هفتاد چوب زدند شيخ جمال الدين گويد كه من در 
وقت صدور آن حكم نزد خواجه بهاء الدين حاضر بودم و از وى پرسيدم كه اگر اين دو شخص 
بسبب عدم احتياط يا غيبت مستحق عقوبت شده اند اما اين عزيز كما ينبغى بلوازم مهم خود قيام 

مى نموده چرا در زمره ارباب جرايم انتظام مى يابد خواجه جواب داد كه مؤاخذه اين شخص جهة 
آنست كه نيك پى را كه در تاريكى شب دزديده بسروقتش رسيد چرا نگرفت و نپرسيد كه در اين 

وقت بچه سبب از خانه بيرون آمده القصه چون سياست و كشش و عقوبت و خونريزش خواجه 
بهاء الداين از حد اعتدال متجاوز گشت خواجه شمس الدين محمد از روى دل سوزى و شفقت 

ابوت چند نوبت مكتوبات نوشته و قاصدان ارسال داشته ولد امجد را از كثرت قتل و احراق و 
اغراق منع نمود و وخامت عاقبت آن حركات نااليق را بعبارات مختلفه پيغام فرمود اما خواجه بهاء 

  مصراع الدين اصال متنبه نگشت و از سر ارتكاب افعال ناهنجار خود درنگذشت 
 پند پدر مانع نشد رسواى مادرزاد را

آخر االمر زبردستى روزگار در استرداد مواهب خويش سعى در پيوسته و عروض امراض متضاده 
سورت قوت غضبى خواجه بهاء الدين را بشكست و هنوز سنين اوقات حياتش به ثلثين نرسيده بود 

  قطعه كه از عالم فانى بجهان جاودانى انتقال نمود

 فغان ز آفت اين رنج ساز راحت سوز
 

ز گردش اين جان فكار جور  فغان
 سرشت 

كه صورتى كه بعمرى نگاشت خود 
 

كه گوهرى كه بسى سال سفت خود 



 بشكست  بسترد

در روضة الصفا مسطور است كه خواجه بهاء الدين محمد هرچند در شيوه سياست عقوبت سعى    
تمام و مبالغه ال كالم داشت باضعاف آن در طريقه جود و سخاوت اهتمام فرموده هرگز در باب 

 تعظيم فضال و عقال و علما دقيقه محمل و نامرعى نميگذاشت اوقات 
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خود را منقسم گردانيده از صباح تا چاشتگاه در صفه بار بنشستى آنگاه با طايفه از اصدقا و اخوان 
الصفا بساط صحبت و مالطفت مبسوط داشتى و بعد از پيشين با افاضل ندما ساعتى بتجرع اقداح 

مى ارغوانى مستانس بودى و در هيچ وقت از سرانجام مهام ملك و مال و استكشاف احوال تغافل 
ننمودى و چون خبر وفات خواجه بهاء الدين محمد بصاحب ديوان رسيد در فراق قرة العين 

  رباعى خويش محزون شده اين رباعى در سلك نظم كشيده 
 فرزند محمد اى فلك هندويت 

 
 بازار زمانه را بها يكمويت 

 تو پشت پدر بودى از آن پشت پدر
 

 .خم گشت چو ابروى بتان بى رويت

    

گفتار در بيان وصول اختر طالع مجد الملك يزدى باوج اقبال و رجعت كوكب دولت خواجه 
 شمس الدين محمد بحدود وبال 

در گلشن سپهربد مهر كل دولت بدست كه افتاد كه از عقب خار ناكامى در پايش نشكست و در 
  مثنوى عشرتخانه عالم پربهانه پيمانه اقبال بكام كه رسيد كه از دردسر خمار دلش نخست 

 سرسبز نگشت بوستانى 
 

 كازار نيافت از خزانى 

 سروى بچمن نخاست از جاى 
 

 كآخر تبرى نخورد برپاى 

 هرناز زمانه را نيازيست 
 

 هر شمع مراد را گدازيست 

 در دهر كجاست صبحگاهى 
 

 كش نيست ز پى شب سياهى 

   



مؤيد اين مقال صورت حال مهر سپهر فضل و افضال خواجه شمس الدين محمد صاحب ديوان 
است كه چون در زمان سلطنت هالكو خان و آباآقا خان چند سال در كمال استقالل بسرانجام 

امور ملك و مال قيام نمود بعد از فوت خواجه بهاء الدين محمد بسبب تقرير مجد الملك يزدى 
نقصانى تمام بجاه و جاللش راه يافته دست تقدير ابواب لقب بر روى روزگار برادرش خواجه 

عطاء الملك برگشود تفصيل اين اجمال آن كه مجد الملك كه ولد صفى الملك ابو المكارم بود 
و در سلك وزير زادگان يزد انتظام داشت بواسطه حدوث بعضى از وقايع از اتابك يوسف شاه 

يزدى رنجيده باصفهان شتافت و مالزمت خواجه شمس الدين محمد اختيار كرده چون او را 
بغايت درشت خوى يافت بخدمت سعيد خواجه شمس الدين محمد مبادرت نمود و جناب صاحب 

شغلى از اشغال ديوانى در عهده او كرده مجد الملك كما ينبغى از عهده سرانجام آن مهم بيرون 
آمد اما در آن اثنا امارات نفاق در ناصيه احوال او ظاهر گشت و سعايت اهل حسد مدد علت شده 
نقد اعتماد و خلوص اعتقاد وزير نيكو نهاد نسبت به مجد الملك مغشوش گشت و بفساد و حرمان 

روزگار ميكذرانيد و نزد امراء تردد نموده اساس معرفت مستحكم ميگردانيد در اثناء آن اوقات 
روزى مجد الدين اثير كه نايب خواجه عطاء الملك بود بتقريبى شمه از عظمت پادشاه مصر و 
كثرت لشكر آن ديار ببعضى از همنشينان خود ميگفت و مجد الملك آن سنان را شنوده آغاز 

خباثت كرده بوسيله يكى از معتبران بعرض آباقا خان رسانيد كه مجد الدين اثير كه از جمله 
 مخصوصان برادر صاحب ديوان است بنابر
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اشارت واست صواب اخوين بامصريان زبان يكى دارد و پيوسته در مجالس زبان بمدح سلطان 
مصر ميگشايد از استماع اين حديث نايره خشم اباقا اشتعال يافته فرمان داد تا مجد الدين اثير را 

گرفته در شكنجه كشيدند و او را ايذاء بسيار نمودند تا بمدعاء مجد الملك اقرار نمايد و چون اين 
سخن كذب محض و افتراء صريح بود مجد الدين مقر نيامد و پادشاه او را بصاحب سعيد سپرد 

جناب صاحبى چون عناد مجد الملك را باين مثابه مشاهده فرمود او را نامزد ضبط اموال سيواس 
كرده مبلغى كرامند نزد وى فرستاد مجد الملك بنابرآنكه همچنان بهتانى گفته بود بمجرد اين انعام 

بر جانب صاحب اعتماد نفرمود و انتظار فرصت كشيده با دشمنان صاحب ديوان دوستى ورزيد تا 
در زمانى كه آباآقا خان متوجه خراسان گشته بقزوين رسيد و پسرش ارغون خان بسعادت مالزمت 



پدر خود فايز گرديد مجد الملك بتوسط اباجى كه در سلك نواب شاهزاده انتظام داشت در 
مجلس ارغون خان راه يافته بعرض رسانيد كه هرسال اينمقدار مال كه از مجموع ممالك محروسه 
بخزانه عامره ميرسد حاصل امالك خاصه صاحب ديوان است كه بر سبيل خيانت از اموال پادشاه 

خريده مع ذالك در كفران نعمت مى كوشد و با ملوك مصر و شام شراب اتحاد مينوشد و 
برادرش عطاملك ملك بغداد را ملك خود تصور كرده بدستور ملوك ذوى االقتدار تاج مرصع 

جهة خويش ترتيب داده و اگر خان گيتى ستان مرا بر تبت تربيت سرافراز سازد بر شمس الدين 
محمد ثابت مى سازم كه قرب چهار هزار تومان از اموال پادشاهى امالك بنام خود خريده و از 

نقود و جواهر و گله و رمه قرب دو هزار تومان ديگر در تحت تصرف دارد و بنابرآنكه دانسته كه 
مرا بر معايبش اطالع حاصل است اينك منشور ضبط و حكومت اموال سيواس بنام من نوشته و 
مبلغى كرامند بطريقه رشوه فرستاده و ارغون اين سخنان پريشان را بسمع رضا شنوده در خلوتى 

بعرض پدر رسانيد اباقا خان بر زبان آورد كه حاال بافشاء اين سر مبادرت منماى تا بهنگام فرصت 
شرط پرسش بجاى آوريم و بعد از اندك زمانى ازين قيل و قال در وقتى كه صاحب ديوان در 

اردو نبود مجد الملك در مجلس پادشاه باستقالل راه يافته بيواسطه سخنان مذكوره را بعرض 
رسانيد و تقرير مجد الملك در ضمير صاحب تاج و سرير تاثير نموده نسبت بخواجه شمس الدين 

محمد بد مزاج شد و مجد الملك را هم در آن مجلس بدست خود كاسه داشت و از احوال تمامى 
ممالك و خرابى و آبادانى بالد هرديار استفسار فرمود و بعبارت روشن كيفيت آن حاالت خاطر 

نشان خان كرده يرليغ شرف نفاذ يافت كه مجد الملك مشرف جمع و خرج قلم رو ايلخان باشد و 
محاسبات چند ساله مفروغ سازد و از شاهزادگان و امرا و مقربان هيچكس در مهم او دخل ننمايد 

و عالوه اين احكام پايزه سرشيز كه پيش از اين بهيچيك از سالطين نداده بود عنايت فرمود و مهم 
مجد الملك در يك لحظه كه پرتو انوار عاطفت پادشاهى بر وى افتاد شبنم صفت از حضيض 

انحطاط روى باوج ارتفاع نهاد و او غالمان پرى وش با جامهاى زركش بر اسبان تازى و بادپايان 
شامى و حجازى سوار ساخت و خرگاه چهل سرى و بارگاه اطلس ششترى تا ذروه آسمان و ايوان 

 كيوان برافراخت و جهت استحضار وكال و نواب صاحب ديوان 
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 كه در تبريز بودند ايلچيان تعيين نمود و اين رباعى در سلك نظم كشيده نزد آنجناب روان فرمود
 رباعى 

 در بحر غم تو غوطه خواهم خوردن 
 

 يا غرقه شدن يا گهرى آوردن 

 خصمى تو بس قويست خواهم كردن 
 

 يا سرخ كنم روى بدان يا گردن 

  رباعى و چون آن رقعه بنظر صاحب سعيد رسيد اين دو بيت در جواب نوشته روان گردانيد   
 يرغو بر شاه چون نشايد بردن 

 
 پس غصه روزگار بايد خوردن 

 اين كار كه پاى در ميانش دارى 
 

 هم سرخ كنى روى بدان هم گردن 

القصه چون صاحب ديوان قرين وحشت و دهشت ببارگاه آباقا خان درآمد پادشاه بزبان عتاب    
گفت كه سالها كمر خدمت برميان بسته پدر ما را كوچ دادى و منظور نظر عنايت گشتى و چون 
تخت سلطنت بوجود ما تزئين گرفت بيشتر از پيشتر درباره تو عاطفت بظهور رسانيده ضبط اموال 
جميع ممالك محروسه را برأى و رؤيت تو منوط گردانيديم و حاال مجد الملك تقرير ميكند كه 

تصرف و تقصير تو بسيار است و از اموال سلطانى آنچه در معرض تضييع افتاده بشمار ضمير 
صاحب ديوان كه جام جهان نماى اقبال بود از خشونت مقال بر صعوبت احوال استدالل نمود و 

مجال تكذيب را محال دانسته بتلقين ملهم سعادت و تائيد مرشد عقل و هدايت فسيح جنان و 
فصيح بيان زبان برگشاد كه سر و مال و تن و جان و خان ومان فداى جان خان باد و وفور نعم و 

ايادى پادشاهى را چه سان پنهان توان داشت و انوار ذره پرور خورشيد ضيا گستر را نابود كه تواند 
انگاشت هرآينه در دولت ابد پيوند من و برادر و فرزند ستديم و داديم و برداشتيم و خورديم و 

برديم و چيزى در خدمت درگاه سلطنت و چيزى جهة صدقات ثبات دولت صرف كرديم و آنچه 
امروز در تحت تصرفست از ضياع و عقار و امالك و اسباب و نقود و دواب و آماء و عبيد نواله از 

خوان انعام پادشاه است و هرچه خاطرخواه بندگان درگاه عالم پناه باشد بنده از صميم القلب بآن 
  بيت همراه است 

خواه صالى خوف ده خواه بشارت 
  امان 

 هر چه بود مراد تو هست مراد من همان 

   



هرگاه فرمان شود هروقت مصلحت باشد بهركه اشارت نافذ گردد تسليم رود و بهيچ وجه در هيچ 
حال توقف و اهمال ننمايد و تا از زالل حيات قطره در جام زندگانى باقى باشد بيك قباميان 

  بيت خدمت بسته زبان دعا گشايد
 تا جام اجل در ندهد ساقى عمر

 
 دست من و دامان تو تا باقى عمر

آباقا خان سخن دان چون سخنان دل نشان استماع فرمود نسيم عنايت از گلشن مرحمت وزيده غبار    
نقار از خاطر دريا آثار محو نمود و اصناف الطاف خسروانه درباره خواجه شمس الدين محمد تازه 

گردانيد و منصب وزارت بدستور معهود بدو مفوض داشته نوبت ديگر جناب صاحبى بدرجه 
اعتبار رسيد و صاحب سعيد سجدات شكر بجاى آورده بايفاء نذور و صدقات قيام نمود و رسوالن 
باطراف و جوانب فرستاد و از تجديد عنايت آباقا خان اعالم فرمود و رقعه را كه در آن باب ببرادر 

 (يا لَيت قَومي يعلَمونَ بِما غَفَرَ لي ربي و جعلَني خود عطاملك نوشته مصدر باين آية ساخت كه 
  بيت  و اين بيت را رديف آيه شريفه كردمنَ الْمكْرَمينَ)

 امروز بحمد الّله فارغ دلم از دشمن 
 

كاندر دل تنگ من جز دوست 
 نمى گنجد

 در روضة الصفا مسطور است كه صاحب سعيد   
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هرچند از سخط پادشاه ايمن شده نوبت ديگر رايت وزارت برافراخت اما مجد الملك بنابر كمال 
اعتبار و اختيار در قصد آنجناب همچنان بجد بود و صاحب بقوت نفس و علو همت از مالزمت 

اباقا خان لحظه تقاعد نمى نمود روزى اباقا خان جناب صاحبى و مجد المك يزدى را احضار 
فرمود و فرمود كه بمشافهه با يكديگر سخن كنند و چنانچه رسمست هردو پهلوى يكديگر زانو 

زدند اباقا خان فرمان داد كه خواجه شمس الدين محمد فروتر زانو زند و صاحب سعيد در حضور 
دشمن از دست كم عنايتى پادشاه آن جام تلخ مذاق را دركشيد و سخنان او را بر نهج صواب 

جواب در رشته بيان منتظم گردانيد و همچنين روايت كند كه روزى در اثناء مجلس بزم جناب 
صاحبى سه نوبت زانو زده اباقا خان را كاسه داشت و هربار پادشاه كامكار از قبول آن كاسه 

احتراز فرمود و صاحب كرت چهارم بدان امر اقدام نموده پادشاه از گوشتى كه بنابر نص كالم 



حضرت عزت حرمت آن ثابت گشته بسر كار و لقمه بصاحب داد و صاحب سعيد آن لقمه را 
خورده زمين خدمت ببوسيد بعد از آن ايلخان جام شراب از جناب صاحبى ستانده دركشيد و اباقا 
خان گفت اين تازيك عجب جرأتى دارد چند نوبت از قبول كاسه او اعراض كردم و او همچنان 

در كاسه داشتن مبالغه نمود و در خاطر چنان بود كه اگر آن لقمه را رد كند ديده او را هم بسر اين 
كارد از چشم خانه بيرون كشم القصه چون مجد الملك ديد كه مكايد او در شان صاحب 

آصف نشان چندان تاثيرى نكرد و در غمزد سعايت برادرش عالء الدين عطاملك سعى نمودن 
گرفت و نايب او مجد الدين اثير را بفريفت تا در برابر صاحب عالء الدين آمده تقرير كرد و 

فرمان اباقا خان باخذ و قيد عطا ملك صادر گشت و چون خواجه شمس الدين محمد تازكى آن 
مهم مشاهده نمود ببرادر پيغام داد كه هرچه مقرران گويند قبول كن و بهيچ وجه بر سخنان ايشان 
انكار منماى و بعد از گفت وگوى بسيار صاحب عالء الدين مبلغ سيصد تومان متقبل شد كه فرود 
آورد مع ذلك معاندان خرسند نگشتند و مهم بجائى رسيد كه محصالن او را بسالسل و اغالل در 
گرد بغداد ميگردانيدند و بانواع شكنجه و عذاب معذب ميداشتند تا هرچه داشت وقايه جان خود 

ساخته بفروخت و بهاء تسليم نمود و اعداء بمجرد مطالعه اكتفا نكرده صاحب را بمصادقت و 
موافقت حكام مصر و شام متهم گردانيدند و بيكبارگى آن عزيز در خوارى افتاد و در اواخر ايام 

حيات كه اباقا خان در همدان بود مجد الملك از غايت اختيار و اعتبار كس ببغداد فرستاد تا 
صاحب عالء الدين را باردو آرند و محصالن او را با بند گران همراه داشته متوجه گشتند اما در 

 آن اثنا اباقا خان فوت شده ايزد تعالى خواجه عالء الدين را از آن شدت فرج داد.

 ذكر وفات اباقا خان 

در روضة الصفا مسطور است كه در آن اوان كه شاهزاده منكو تيمور بن هالكو خان از دست برد 
 لشگر مصر و شام انهزام يافت اباقا خان در سنجار بود و بعد از استماع آن خبر
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عنان بطرف بغداد تافته در ذى قعده سنه ثمانين و ستمائه بدار السالم رسيد و روزى چند آنجا 
توقف كرده متوجه همدان گرديد و در روز چهار شنبه ششم ذى الحجه در آن بلده نزول فرمود و 

بترتيب مجلس عيش و طرب اشارت نمود و بسبب دوام شراب مدام عارضه قوى بر مزاجش طارى 



گشت و ضعف و قوت پذيرفته روز بيستم ماه مذكور فى الجمله خفتى احساس فرمود و بر صندلى 
نشسته ناگاه غرابى در برابر او آمده بانك كردن گرفت و مالزمان آنرا پرانيده در آن حين 

پادشاهرا غشى عارض شد و همان زمان مرغ روحش قفس قالب تهى ساخت شاهزادگان و خواتين 
و نوئينان برسم و آئين مغول چند روز عزا داشتند آنگاه قريلتاى كرده نقش اطاعت تكودار بن 

هالكو بر لوح ضمير نگاشتند و از اباقا خان دو پسر ماند ارغون ازقتمش خاتون و كيخاتو از 
 توقدان خاتون و اين هردو پسر بمرتبه سلطنت رسيدند.

 ذكر بعضى از اكابر زمان اباقا خان 

از جمله اجله مشايخ عظام و اعاظم عرفا الزم االحترام موالنا جالل الدين محمد البلخى الرومى با 
آباقا خان معاصر بود و در ايام دولت او از عالم انتقال نمود در نفحات مسطور است كه پدر موالنا 

جالل الدين شيخ بهاء الدين محمد بن حسين بن احمد الخطيبى البكرى است و ما در شيخ بهاء 
الدين محمد كه ملقب بود بولد دخترزاده سلطان محمد خوارزمشاه است و سلطان محمد بنابر 
خوابى كه ديده بود دختر خود را با حسين بن احمد نكاح بسته بود و موالنا بهاء الدين ولد در 

علوم ظاهرى و باطنى درجه بلند و مرتبه ارجمند داشت و پيوسته همت عالى نهمت بر اداء وظايف 
طاعات و عبادات ميگماشت و تولد موالنا جالل الدين محمد در ششم ماه ربيع االول سنه اربع و 

ستمائه اتفاق افتاد و آنجناب در صفر سن بود كه موالنا بهاء الدين ولد عزيمت گذاردن حج اسالم 
كرد و چون از مكه مباركه بازگشت بروم رفته متوطن شد و در بلده الرنده موالنا جالل الدين 
محمد را كه سن شريفش بهجده رسيده بود كدخدا ساخت و در سنه ثلث و عشرين و ستمائه 

آنجناب را پسرى متولد شده آن مولود عاقبت محمود را سلطان ولد نام نهادند موالنا بهاء الدين 
محمد با اوالد عظام از الرنده بقونيه رفته در آن شهر وفات يافت و همان روز اين معنى در ترمذ بر 
سيد برهان الدين محقق كه مريدش بود ظاهر گشته بقونيه شتافت و موالنا جالل الدين محمد را در 

ظل تربيت خويش جاى داد و جناب مولوى مدت نه سال در خدمت سيد بسر برده و ترقى تمام 
كرده و در خامس جمادى آالخرى سنه اثنى و سبعين و ستمائه روى برياض جنان آورد و شيخ 

صدر الدين محمد قونيوى بر وى نماز كرد و از موالنا جالل الدين رومى غير از سلطان ولد ولدى 
نماند و او نيز از سيد برهان الدين محقق و شيخ شمس الدين تبريزى تربيت يافت و در عاشر ماه 

 رجب سنه اثنى عشر و سبعمايه بجنات عدن 
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شتافت از نتايج طبع شريف موالنا جالل الدين رومى مثنوى ديوان و غزليات بغايت مشهور است و 
سلطان ولد را نيز بر وزن حديقه شيخ سنائى غزنوى نظمى است مشتمل بر اسرار مواجيد معنوى و 
از جمله مشايخ آنزمان ديگرى جامع سعادات دنيوى و اخروى شيخ صدر الدين محمد بن اسحق 

القونيوى است و شيخ صدر الدين در ميدان كسب علوم ظاهرى و باطنى و فنون عقلى و نقلى 
قصب السبق از امثال و اقران مير بود و موالنا قطب- الدين عالمه شيرازى علم حديث نزد آن 

جناب تحصيل نموده بود در نفحات مسطور است كه شيخ صدر الدين پسر سببى شيخ محى الدين 
العربى است و تربيت از وى يافته و او را نيز مؤلفات است چون تفسير فاتحة الكتاب و مفتاح الغيب 

و نصوص و فكوك و شرح حديث و نفحات الهيه و ديگرى از جمله مشايخ آنزمان شيخ محمد 
كجوجانى است و كجوجان قريه ايست در يك فرسخى تبريز و شيخ محمد بغايت متقى و 

پرهيزكار بود و هم در ايام اباقا خان از عالم انتقال نمود و از آنجمله ديگرى شيخ اوحد الدين 
حامد كرمانى است و او مريد شيخ ركن الدين سنجاسى بود و بصحبت شيخ محى الدين عربى 
رسيده و شيخ در فتوحات و رسايل ديگر از وى حكايات نقل نمود و شيخ اوحد الدين بديدار 

جوانان ساده عذار ميل بسيار داشت بنابرآن وقتى شيخ شمس الدين تبريزى از وى پرسيد كه در چه 
كارى جواب داد كه ماه را در طشت آب ميبينم شيخ شمس الدين گفت اگر بر پس سر دنبل 

ندارى چرا بر آسمان نمى بينى نقلست كه نوبتى پيش موالنا جالل الدين محمد رومى گفتند كه 
شيخ اوحد شاهدباز است اما پاك باز است فرمود كه كاش كردى و بگذشتى و از جمله منظومات 

 شيخ اوحد اين رباعى كه نوشته ميشود داللت برآن دارد كه به مشاهده صورت بغايت مقيد بوده 
 رباعى 

 زان مينگرم بچشم سر در صورت 
 

 زيرا كه ز معنى است اثر در صورت 

 اين عالم صورتست و ما در صوريم 
 

 معنى نتوان ديد مگر در صورت 

و كتاب مصباح االرواح از جمله منظومات بالغت آئين شيخ اوحد الدين است و از آن جمله    
ديگرى شيخ عز الدين نظرى است كه شارح يكى از قصايد ابن فارض است و از جمله علماء زمان 

اباقا خان يكى موالنا قطب الدين عالمه شيرازى است و آن جناب در اكثر علوم شاگرد خواجه 
نصير الدين طوسى بود و در فضل و كمال بدرجه بلند و مرتبه ارجمند ترقى فرمود بر مزاج او 



مزاح غلبه داشت و همواره نكات رنگين و كلمات شيرين بر لوح بيان مى نگاشت نقلست كه 
روزى موالنا قطب الدين در خدمت خواجه نصير الدين بمجلس هالكو خان درآمد و ايلخان 

بنابرآنكه در آن ايام از خواجه رنجيده بود آغاز اعراض و خشونت كرده در آن اثنا آنجناب را 
گفت كه اگر رصد ناتمام نمى ماند ترا ميكشتم موالنا پيش رفته گفت من رصد را تمام كنم چون 

خواجه از بارگاه پادشاه بيرون آمد موالنا قطب الدين را مخاطب ساخته گفت روا باشد كه در 
پيش همچنين مغول نااعتمادى مثل اين سخنى ميگوئى شايد كه او ندانستى كه تو هزل ميكنى 

جناب مولوى جواب داد كه من هزل نميكردم و از روى جد آن سخن بر زبان مى آوردم از جمله 
 مؤلفات موالنا قطب الدين شرح كليات قانون مشهور است 
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و نكات و دقايق آن كتاب افادت انتساب بر السنه اطباء عظام مذكور و ديگرى از آنجمله حافظ 
على بن ابخب بن عثمان بن الساعى البغدادى المورخ بود و او در سنه اربع و سبعين و ستمايه از 

عالم انتقال نمود و از جمله شعراء زمان اباقا خان يكى قاضى نظام الدين اصفهانى است و خدمت 
قاضى در نظم اشعار عربى و فارسى بغايت ماهر بود و او را قصيده ايست ملمع در مدح خواجه 

 شمس الدين محمد صاحب ديوان و اين دو بيت از غزلى است كه در آن قصيده مندرج گردانيده 
 نظم 

 بديدم خود سر وصلم ندارى 
 

 ندارد عهد تو هيچ استوارى 

 ز تو جز سركشى كارى نيايد
 

 ز ما جز خوى نرم و سازگارى 

و ديگرى از آنجمله جمال الدين رشيق القطنى است و رشيق القطن اسم محله ايست از محالت    
قزوين و جمال الدين در زمان اباقا خان در وقتى كه مدت نود سال از عمرش گذشته بود وفات 

  رباعى يافت اين رباعى مشهور از منظومات اوست كه 
 اى زرتوئى آنكه جامع لذاتى 

 
 محبوب خاليق همه اوقاتى 

 بى شك نه خدائى تو و ليكن چو خدا
 

 ستار عيوب و قاضى الحاجاتى 

   



ديگرى از شعراء زمان اباقا خان سيد جمال الدين كاشى است و او را اشعار لطافت آثار بسيار است 
از آنجمله ترجيعى است كه در جواب فارس ميدان سخن سازى شيخ مصلح الدين سعدى شيرازى 

  مطلع نظم نموده و مطلع آن ابيات اينست كه 
 من مستم و رند و ال ابالى 

 
 وين شيوه مراست ال يزالى 

 و بند ترجيع اينكه    
 برخيزم و دست يار گيرم 

 
 بى يار چرا اقرار گيرم 

و ديگرى از شعراء آن زمان ملك رضى الدين است و ملك رضى الدين در زمان اباقا خان    
چندگاه حاكم ديار بكر بود و چون از آن منصب معزول شد و جالل الدين نامى كه بعلت ظهريت 

 اتهام داشت قايم مقام گشت اين رباعى نظم نموده نزد خواجه شمس الدين محمد فرستاد كه 
 رباعى 

 شاها ستدى كشورت از همچو منى 
 

 دادى بمخنثى نه مردى نه زنى 

 زين كار چو آفتاب روشن گرديد
 

 پيش تو چه دف زنى چه شمشير زنى 

و از آنجمله ديگرى عماد الدين فضولى است كه مشهور بود بعماد لر و عماد لر در سلك مداحان    
و مصاحبان صاحب ديوان انتظام داشت و گاهى كه خواجه با وى شطرنج ميباخت در آن اثنا بزبان 

  رباعى مطايبه مى گفت كه اى كون زنت فراخ و عماد اين رباعى در آن باب نظم كرد كه 
 هرچند سخنهاى چو در ميگوئى 

 
 هشدار كه با عماد لر ميگوئى 

 عيب تو همين است كه اندر شطرنج 
 

 اى كون زنت فراخ پر ميگوئى 

و ديگرى از آن جمله فاضلى است سخنور مشهور بمجد همگر و او سرآمد افاضل زمان خود بود    
و در اوايل حال از يزد باصفهان رفته چندگاهى مالزمت خواجه بهاء الدين محمد نمود نقلست كه 

در آن ايام كه مجد همگر از يزد عزيمت اصفهان فرمود منكوحه خود را كه بغايت مسنه بود در 
يزد گذاشت و بعد از چندگاه خاتون از عقب شوهر باصفهان رفته در وقتى كه مجد در خانه نبود 

بدانجا رسيده يكى از تالمذه مجد را از قدوم خاتون خبر داده مژدگانى طلبيد مجد گفت مژدگانى 
وقتى ميدادم كه خاتون بعالم آخرت رفتى و اين سخن را بزن رسانيدند چون شوهر را بديد آغاز 
عتاب كرد و در آن اثنا گفت مصراع پيش از من و تو ليل و نهارى بوده همگر گفت پيش از من 

 بلى اما پيش از تو حاشا كه ليل و نهارى بوده باشد در تاريخ گزيده 
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مسطور است كه در زمان اباقا خان ميان فضالء كاشان در باب ترجيح و تفضيل شعر انورى و ظهير 
  قطعه منازعت بوقوع پيوست و همگر را حكم ساخته اين قطعه بدو فرستادند

 اى آن زمين وقار كه بر آسمان فضل 
 

 ماه خجسته منظر و خورشيد انورى 

 جمعى زناقدان سخن گفته ظهير
 

 ترجيح مينهند بر اشعار انورى 

 جمعى دگر بر اين سخن انكار ميكنند
 

 فى الجمله در محل نزا عندو داورى 

رجحان يكطرف تو بديشان نما كه 
  هست 

 زير نگين طبع تو ملك سخنورى 

  قطعه همگر در جواب نوشت كه    
 جمعى ز اهل خطه كاشان كه برده اند

 
 ز ارباب فضل و دانش گوى سخنورى 

 كردند بحث در سخن منشيان نظم 
 

 تا خود كه سفت به درر درى درى 

 درانورى مناظره شأن رفت و در ظهير
 

 تامر كراست پايه برتر ز شاعرى 

 از آب فارياب يكى عرضه داد در
 

 در خاك خاوران دگرى زر جعفرى 

 ترجيح مينهاد يكى مهر بر قمر
 

 تفضيل مينمود يكى حور بر پرى 

 انصاف چون نيافت گروه از دگر گروه 
 

 من بنده را گزيد نظرشان بداورى 

 در كان طبع آن چو بگشتم كران كران 
 

 در قعر بحر اين چو نمودم شناورى 

 شعر يكى ترآمد چون در شاهوار
 

 نظم دگر برآمد چون مهر خاورى 

 شعر ظهير اگرچه سرآمد ز جنس نظم 
 

 با طرز انورى نزندالف همسرى 

 بر اوج مشترى برسد تير نظم او
 

 خاصه گه ثناگرى و مدح گسترى 

طبع رطب اگرچه لذيذ است خوش 
  مذاق 

 كى به بود بخاصيت از قند عسكرى 

بيد ارچه سبز و نغز و لطيف است و 
  آبدار

 چون در چمن بجلوه كند بيد عرعرى 

 هرچند الله صحن چمن را دهد فروغ 
 

 پهلو كجا زند به بهى با گل طرى 



 اينست اعتقاد رهى خوش قبول كن 
 

 گر تو مقلد سخن مجد همگرى 

 زاد اين نتيجه نيمشب از آخر رجب 
 

 در خاو عين و دال ز هجر پيمبرى 

و ديگرى از آنجمله امامى هروى است و هو ابو عبد الّله محمد ابن ابى بكر بن عثمان و امامى در    
كرمان ساكن بود و در مدح سالطين آنجا اشعار نظم مى نمود و اين قطعه در جواب سئوال مذكور 

  قطعه از جمله منظومات اوست 
 اى سالك مسالك فكرت درين سئوال 

 
 معذور نيستى بحقيقت چو بنگرى 

 تمييز را ز بهر تناسب در اين دو طور
 

 هيچ احتياج نيست باين شرح گسترى 

كين معجز است و ان سحر اين شمع و 
  آن چراغ 

 اين ماه و آن ستاره اين حور و آن پرى 

    

 ذكر تكودار بن هالكو خان 

بعد از وفات اباقا و تقديم لوازم عزا بتاريخ يكشنبه سيزدهم ربيع االولى سنه احدى و ثمانين و 
ستمائه باتفاق اعاظم امراء تكودار پاى عزت بر مسند سلطنت نهاد و ابواب عدل و داد بر روى 

متوطنان واليات عراق و آذربايجان برگشاد و چون او متقلد دين مبين احمد مختار صلى الّله عليه و 
آله االطهار بود منشى تقدير لقبش را سلطان احمد تحرير نموده زمام امر وزارترا بدستور معهود 

بدست خواجه شمس الدين محمد داد و مجد الملك يزدى را بقتل رسانيده خواجه عطاملك را 
 بار ديگر بحكومت بغداد فرستاد شيخ كمال الدين عبد الرحمن 
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الرافعى را برتبت تربيت سرافراز ساخته توليت موقوفات تمامى ممالك محروسه را بگماشتگان آن 
جناب مفوض گردانيد و وظايف اطباء و منجمان نصارى و يهود را كه پيش از آن اوقاف ميدادند 
منقطع كرده موازى آن مبلغ از ديوان بدولتيان رسانيد در تجهيز قوافل حاج و ترتيب مؤنات سبيل 

بيت الّله احكام بتاكيد تمام اصدار يافت و در باب جمع و وصول حاصالت موقوفات حرمين 
شريفين اهتمام نموده پرتو اجتهاد بر تقويت ساير اركان شريعت تافت مواضع اصنام و بتخانها و 



كنايس صفت انهدام گرفت و بجاى آنها مساجد و معاهد اهل اسالم سمت ارتفاع پذيرفت و چون 
وقوع اين صور موافق مزاج بعضى از امراء كافر كيش نبود با برادر سلطان احمد قنقورباى اتفاق 

كرده خواستند كه بهنگام فرصت پادشاه را از ميان بردارند و بار ديگر در اطفاء انوار ايمان و عرفان 
كوشيده رسوم عبادت اوثان و ساير اديان باطله را معتبر شمارند و سلطان از كيد بدانديشان وقوف 

يافته امراء مفسد را بياسا رسانيد و پشت قنقورباى را شكسته مسلمانان را از ظلم و عدوان او 
بازرهانيد شهادت سلطان احمد بر دست ورثه قنقورباى بحكم ارغون خان بن اباقا خان فى شهور 

 سنه ثلث و ثمانين و ستمائه روى نمود مدت سلطنتش دو سال و سه ماه بود.

گفتار در بيان نجات يافتن صاحب عالء الدين و كشته شدن مجد الملك بحكم پادشاه عدالت 
 آئين 

چون سلطان احمد بتائيد سرمد بر تخت بخت قرار گرفت و از اشعه ضمير نيرش اقطار ديار اسالم 
صفت روشنى پذيرفت اول حكمى كه فرمود آن بود كه ايلچيان بهمدان فرستاد تا خواجه عال 

الدين عطاملك را باردو آوردند و زمام امور ملك و مال را من حيث االستقالل در كف كفايت 
خواجه شمس الدين محمد نهاد و كرت ديگر نايره بغض و حسد در كانون درون مجد الملك 

اشتعال يافته بارغون خان كه حاكم خراسان بود عرضه داشت نمود كه صاحب ديوان پدر بزرگوار 
شاهزاده را بزهر هالك خاست و چون ميداند كه من بر آن سر وقوف يافته ام قصد سر من دارد 

سعد الدين برادرزاده مجد الملك بر مضمون اين عريضه واقف گشت و بنابر آنكه مجد الملك او 
را از منصب خزينه دارى عزل كرده بود بخدمت خواجه شمس الدين محمد رفته صورت حال 

بازنمود و اين حديث بعرض سلطان احمد رسيده حكم فرمود كه مجد الملك را مقيد و مغلول 
گردانيدند و ايضا يرليغ نافذ گشت كه آنچه در زمان اباقا خان بزجر از عالء الدين عطاملك گرفته 

بودند بازدادند خواجه عالء الدين عطاملك بسمع اشرف اعال رسانيد كه هرنعمتى كه ما برادران 
در مدت مالزمت يافته ايم از فواضل صدمات حضرت سلطانى است و حاال من بنده همه را درين 

 قريلتاى ايثار ميكنم و اشارت نمود تا آن اموال بيقياس را كه باو رد كرده بودند حضار
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درگاه پادشاه از يكديگر بربودند آنگاه از موقف جالل حكم الزم االمتثال صدور يافت كه امراء 
عظام بپرسش مهم مجد الملك اشتغال نمايند و ايشان بموجب فرموده عمل نموده در آن اثنا از 

ميان امتعه و اقمشه مجد الملك مقدارى پوست شير بيرون آمد كه بزعفران و شنجرف سطرى چند 
نامقرر بران نوشته بودند و چون اتراك منكر سحر مى باشند از آن نوشته خائف گشته در آن باب 

قيل وقال بسيار واقع شد آخر االمر باستصواب قامان و بخشيان مقرر گشت كه آن پوست شير را 
شسته غساله آن را مجد الملك بياشامد تا نتيجه سحر بدو عايد گردد و مجد الملك از قبول اين 

معنى ابا و امتناع نمود چه گمان برد كه آن نوشته را از شيخ عبد الرحمن كه دوست صاحب ديوان 
بود درميان متاع او پنهان كرده و در ضمن آن مكيدتيست و گناه مجد الملك به ثبوت پيوست اما 

سونجاق نويان بقتل او رضا نداد و مقارن اين حال سونجاق پهلو بر بستر ناتوانى نهاد و شيخ عبد 
الرحمن بعيادت او رفت و مبالغها نمود تا سونجاق بكشتن مجد الملك راضى شد آنگاه او را 
بمالزمان خواجه عالء الدين عطا ملك سپردند و خواجه عالء الدين از غايت سالمت نفس و 

حسن خلق ميخواست كه بموجب كلمه العفو عند االقتدار من علو االقدار عمل نموده در زمان 
قدرت ميخواست كه قامت مجد المك را بخلعت عفو بيارايد اما جمعى از مخلصان حقيقى و 

انصار و اعوان صاحبى گفتند بر همگنان روشن است كه اين مدبر مدير در ايام اختيار هيچ دقيقه از 
ايذا و آزار فرونگذاشت و در روزگار اعتبار مطلقا جانب حق و خلق را مرعى نداشت امروز اگر 

مخلص او صورت بندد هراينه باز عالمى را در سرپنجه ظلم و شكنجه جور گرفتار پسند و فرصت 
  بيت فوت نبايد ساخت و بناء حيات دشمن را از بنياد برانداخت 

 سنك در دست و مار بر سر سنك 
 

 نه ز دانش بود فسوس و درنك 

آنگاه اعوان صاحبى مجد الملك يزدى را ز مجلس بيرون آوردند و بيك طرفه العين او را    
پاره پاره كردند هر عضوى از اعضا او را بمملكتى فرستادند و قلوب رعايا و عجزه را كه از دست 

ظلم او بجان آمده بودند تسلى دادند سرش ببغداد رسيده مدتى بر دار اعتبار بود و پاى آن شوم 
  بيت قدم را بشيراز و دستش بعراق برده يكى از فضال اين بيت نظم نمود

 ميخواست كه او دست رساند بعراق 
 

 دستش نرسيد ليك دستش برسيد

نقل است كه شخصى زبان مجد الملك را بصد دينار از جالد خريده بتبريز برد و اين رباعى را    
  رباعى يكى از اهل طبع در باب قضيه مجد الملك انشا كرد



 روزى دو سه سر دفتر تزوير شدى 
 

 جوينده ملك و مال و توفير شدى 

 اعضاء تو هريكى گرفت اقليمى 
 

 فى الجمله بيكهفته جهانگير شدى 

القصه چون مجد الملك رخت هستى بباد فنا داد سلطان احمد نوبت ديگر صاحب عالء الدين را    
بحكومت بغداد فرستاد خواجه عطا ملك هرچند با خود مقرر ساخته بود كه بقيه عمر در گوشه 

منزوى بوده پيرامون امور سلطنت نگردد و عذر ايام گذشته را بجاى آورد اما چون عواطف 
پادشاهانه و عوارف خسروانه او را از دو غرقاب يكى شماتت اعدا و ديگرى هالكت نفس بى همتا 

 نجات داد و خالص ساخت و خصم معاند و دشمن حاسد را با هرچه از
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اموال او گرفته بود و آنچه در مدت حكومت حاصل كرده باو عنايت نموده از بنياد برانداخت 
هراينه در مذهب مروت و شريعت فتوت رد فرموده و منع آن جايز نبود بنابرآن از اعتناق آن امر 

خطير و خطيب كبير احتراز و اجتناب نتوانست نمود و چون بدار السالم رسيده روزى چند بتمهيد 
بساط معدلت پرداخت ناگاه هادم اللذات از كمين گاه بيرون تاخته آن خواجه فاضل و عادل را از 

تخت بخت بر تخته هالك انداخت و اين واقعه در شب شنبه چهارم ذيحجه سنه احدى و ثمانين و 
ستمائه روى نمود و صاحب ديوان بعد از استماع خبر فوت برادر چنانچه رسم است بلوازم امر 

  قطعه تعزيت قيام نمود
 عالء دولت و دين آن وزيرى 

 
 كه حاكم بود اندر ملك بغداد

 چو مخفى گشت زير پرده خاك 
 

 خفا از سال تاريخش خبر داد

    

 گفتار در مخالفت شاهزاده ارغون و پيوستن سلطان احمد بجوار مغفرت حضرت بيچون 

در آن ايام بحسن سعى و اهتمام خواجه شمس الدين محمد و يمن دولت پادشاه اسالم سلطان 
احمد ملت نبوى قوت گرفت آتش حقد و حسد در كانون درون بعضى از شاهزادگان و امراء 

بى ايمان اشتعال پذيرفت و ارغون خان بن اباقا خان خاطر بر مخالفت سلطان احمد قرار داده تغاچار 
نويان را منظور نظر تربيت گردانيد و لشگر قراوناس را كه بى باك ترين اقوام مغول بودند در تابين 



او كرد و سلطان احمد از فساد نيت و تغيير عقيدت ارغون خبر يافته على ايناق را كه در ميان 
مورخان باليناق شهرت دارد نزد شاهزاده فرستاد و جهة امتحان باحضار او فرمان داد اليناق چون 

بمجلس ارغون رسيد شاهزاده بعنوان عواطف و احسان او را از جاده موافقت سلطان منحرف 
گردانيده با خود متفق ساخت و اليناق مبانى عهد و ميثاق را بغالظ ايمان استحكام داد و بپايه سرير 
پادشاه اسالم بازگشته در باب تخلف ارغون عذرى سقيم عرض كرد و صاحب ديوان بر مواضعه 
شاهزاده و اليناق مطلع شده كيفيت واقعه را بسمع اشرف اعلى رسانيد و سلطان همت بر استمالت 
اليناق گماشته او را بازدواج دختر خود سلطان كوچك سرافراز گردانيد تا شجره مخالفت را از 

فضاى سينه بركنده متفق گرديد و چون ارغون خان اين خبر استماع نمود قاصد جان صاحب 
ديوان شده جوشى را بدرگاه سلطان فرستاد و قصه تقرير مجد الملك و اشتعال نايره غضب اباقا 
خان و رجعت كوكب دولت صاحب ديوان ياد داد و پيغام فرمود كه در آن اوان خواجه شمس 

الدين محمد اقرار كرده بود از نقد و جنس و ضياع و عقار هرچه در قبضه تملك و اقتدار اوست 
همه تعلق بايلخان دارد و هروقت فرمان شود هرگاه مصلحت باشد بهركه اشارت نافذ گردد 
بى مجال تأخير و اهمال سپارد اكنون التماس از مخصوصان آستان سلطنت آشيان آنست كه 

صاحب ديوان را مصاحب جوشى بدينجانب ارسال فرمايند تا آن سخن پرسيده و صالح يراق 
 ديده تبكچيان از حقيقت حال 
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بواجبى استفسار نمايند سلطان از استماع اين سخنان دانست كه غرض ارغون خان مال صاحب 
ديوان نيست بلكه قصد جان او دارد و جواب فرمود كه مهمات مملكت را حسن تدبير وزير صافى 

ضمير در حيطه كفايت و توفير مى آرد اگر او از درگاه عالم پناه عيبت نمايد مصالح ملك و مال 
در محل اهمال و صدد اختالل مى آيد و برسول نامه مطلقا التفات نفرمود و جوشى قرين ناخوشى 

بآستانه ارغون مراجعت نمود و اينحكايت موجب شكايت گشت و صورت عداوت ارغونى از 
پرده پوشى درگذشت شاهزاده نشانها باطراف ممالك فرستاد كه اسباب شمس الدين محمد را 

بتصرف نواب اينجانب گذارند و گماشتگان او را از شروع در مهمات و معامالت بازدارند و بنابر 
آنكه ارغون خان در حدود عراق اقامت داشته و عراقيان هراسان گشته هركس از وكال صاحب 
ديوان آنچه در قبضه اختيار او بود بتصرف گماشتگان شاهزاده بازگذاشت و ارغون بجانب دار 



السالم بغداد خراميد و عمال متصرفان اموال آن ديار را از چاشنى انتقام جرعه چشانيد و در اوايل 
سنه اثنى و ثمانين و ستمائه با لشگر حاضر عازم بالد شرقى گشت و بسرعت تندباد و داعيه فتنه و 

فساد بر آن بالد گذشته همه وقت در اين انديشه كه سرير سلطنت پايدار را از قبضه اقتدار عم 
نامدار بچه تدبير بيرون آرد و شب و روز درين فكرت جانسوز بيقرار كه سلطان احمد را از اين 

ميان چسان بردارد و در آن اثنا ايلچى بپايه سرير اعلى فرستاده التماس تومانات عراق و فارس كه 
اكثر بديوان خاص اختصاص داشت نمود و پيغام فرمود كه چون سرير دولت پدر نامدار ما محل 

جلوس سلطانى را ميشايد هر آينه ما را نيز طرفى بايد كه حاصل آن بمصالح سپاهى كه در ظل 
رايت فتح آيت مجتمع اند صرف نموده آيد اگر اين ملتمس شرف اجابت يابد انوار اتفاق بر 

  بيت صفحات احوال اقاواينى تابد و اال بعد اليوم 
 مرا تخت زين باشد و تاج ترك 

 
 قبا جوشن و دل نهاده بمرك 

سلطان احمد چون اين پيغام درشت استماع نمود در جواب فرمود كه يورت اصلى و ملك مألوف    
ارغون خطه خراسان است و ما از روى شفقت آن واليت را باو مسلم داشته ايم اگر توقع دارد كه 

موضعى ديگر اضافه نمائيم بايد كه بقريلتاى حاضر شود تا التماس او درجه اجابت يابد و اگر نعوذ 
بالّله در طريق خالف سلوك نمايد فرمان فرمائيم كه موجى از درياى زخار يعنى فوجى از سپاه 

جرار بخراسان روند و ارغون را دست و گردن بسته بدرگاه آورند ايلچى بازگشته امراء قراوناس 
كه دم از محبت ارغون ميزدند مواخذ شدند و ابواب صلح و صالح از جانبين مسدود گشت و 

اختالل آن حال از حدود تدارك در گذشته صاحب ديوان بكارسازى جنود نصرت نشان مشغولى 
فرمود و بسيارى از اسباب و ادوات جنگ و حرب و و آالت طعن و ضرب ترتيب نمود بعد از 

استعداد لشگر اليناق با پانزده هزار از مبارزان صفدر در مقدمه توجه فرمود و از آن جانب ارغون 
خان بصوب آذربايجان در حركت آمده در غره صفر سنه ثلث و ثمانين و ستمائه در صحراى 

آقخواجه ميان او و اليناق حرب روى نمود و شاهزاده شكست يافته گريز بر ستيز اختيار كرد و 
سلطان احمد ازين معنى خبر يافته بسرعت برق و باد روى بخراسان نهاد و ارغون جهت دفع 

 حوادث زمان شكسته ركاب و گسسته عنان 
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بقلعه كالت شتافت و متعاقب اليناق با ده هزار سوار بپاى آن حصار رسيده شاهزاده بغير از تسليم 
راهى و بجز توكل پناهى نيافت و جهة مالقات اليناق از قلعه پايان آمده اليناق اسبى خنك پيشكش 

كرد و در مالزمت شاهزاده بقلعه رفته شرايط نصيحت بجاى آورد و ارغون بكلمات واهى اليناق 
فريفته شده همراه او بطرف اردوى سلطان خراميد و بعد از قطع منازل و طى مراحل در خوجان 
بآستان سلطنت آشيان رسيد سلطان احمد مدت ديرباز شاهزاده سرافراز را در آفتاب بازداشت 

آنگاه بارداد و او را در آغوش مهربانى كشيده روى بر روى او نهاد و بتفويض مملكت خراسان 
اميدوار ساخته جهة سكنى برادرزاده خرگاهى تعيين فرمود و برادر بوقا آروق را با چهار هزار كس 

بمحافظت آن خرگاه امر نمود و روز ديگر كه شهريار ثوابت و سيار از جانب مشرق بطرف ديار 
مغرب رايت عزيمت برافراخت سلطان احمد بصحبت حرم خود تودى خاتون كه در اردو گذاشته 

  بيت بود مايل شده اليناق را بمصلحت كوچ دادن اردوى حيات شاهزاده ارغون معين ساخت 
 بيخبر زانكه نقش بند قضا

 
 در پس پرده نقش ها دارد

و چون سلطان از غايت خفت و طيش بخيال عشرت و عيش روان گشت بوقا و بعضى ديگر از    
نوئينان را هوس مخالفت بر خاطر گذشت و بوقا بقوت برادر خود كه رتبت تقرب داشت بر بر 

صحيفه شاهزادگان و امرا نگاشت كه احمد الوس چنگيز خان را ويران ساخته و از بنياد برانداخت 
و رايت عزت مسلمانان را بتعليم صاحب ديوان تا ايوان كيوان برافراخت مصلحت الوس آنست كه 
هوالجو را بخانى و احمد را از سرير سلطانى بردارند و اين مهم وقتى تمشيت يابد كه ارغون را از 
حبس چون در از صدف بيرون آرند همه را اين راى صواب نموده مقرر شد كه چون زمانه مانند 

دل اهل عصيان تاريك گردد اين انديشه از حيز قوت بفعل رسد و برين قرار در شب سه شنبه 
هيجدهم ربيع االخرى سنه ثلث و ثمانين و ستمائه بوقا نزديك بخوابگاه ارغون خان رفته دامن 
خيمه را چون حجاب شرم و نقاب آزرم برداشت ارغون از بستر استراحت باضطراب بى نهايت 

برجست چه تصور نمود كه موسم وداع حيات زندگانى است و بوقا دست او را گرفته قضيه 
مواضعه را بر نهج مسطور عرض كرد و همان لحظه موافقان ايشان جمع آمده بر باد پايان برق رفتار 

سوار شدند و بجانب اردوى اليناق تاخته و او را در پشته خانه خفته يافتند و مير على تمغاچى از 
مالزمان بوقا بسر بالينش رفته سرش از بدن جدا كرد افغان دشت محشر و فزع روز اكبر آن شب 

دست داد و خروش و زلزال در منازل افتاد اكثر مقربان و خواص سلطان احمد كشته گشته يكى از 
آن جماعت بر مركب فرار سوار شده و از عقب سلطان شتافته در وقتى كه چهار فرسخ از اسفراين 



گذشته بدو رسيد و از خروج ارغون و حادثه شبيخون و انقالب روزگار و قتل اعوان و انصار شمه 
بعرض رسانيد سلطان از اينخبر موحش مضطرب و مشوش خاطر شده روى بجانب اردوى مادر 

خود قوتى خاتون كه در سراب بود نهاد امرا و سرداران و انچكيان و مقربان كه در مالزمتش بودند 
  بيت در هرمنزل جمعى از ركاب سلطنت انتساب جدائى اختيار نمودند

 بهر گامى ز كامى دور ميماند
 

 ز محنت آيتى مسطور ميخواند

 صاحب ديوان چون بجاجرم رسيد االغى چند بدست آورده عازم اصفهان    
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گرديد و بعد از آنكه ارغون ازعون مشيت ايزدى كار دشمن بساخت در تمام آنشب مانند بخت 
خويش بيدار بود و در آنزمان كه صبح صادق آغاز دميدن كرده مواكب كواكب را بخدمت 

جمشيد خورشيد رسانيد شاهزادگان و امرا بمالزمت ارغون خان رسيده زبان بتهنيت بقاء زندگانى 
و وصول بمرتبه جهانبانى گردان ساختند و بوقا جمازه سوارى فرستاد تا لشگر قراوناس راه بر 

سلطان احمد گرفته اساس دولتش را پست گردانند و مسرعى ديگر نزد قوشچيان روان كرد كه باز 
همت در هواى صيد نوكران آن پادشاه بى سامان پرانند و ارغون نيز متعاقب بدانجانب نهضت 

فرمود و چون سلطان باردوى والده رسيد و او را از آن حادثه آگاه گردانيد قوتى خاتون گفت 
انسب آنست كه در همين منزل توقف كنى و جمعى كه در مالزمتند با خود متفق گردانى تا ببينيم 
كه از پرده غيب كدام صورت رو مينمايد و دو سه روزى حقيقت حال بر مردم اردوى قوتى خان 
در لباس التباس محتجب بوده هركس بحسب غلبه ظن سخن بر زبان ميراند و صباحى قرابوقاى و 

شيكتور نويان على الرسم بخدمت سلطان شتافت از سبب وصول پادشاه بى خيل و سپاه استعالم 
نمودند سلطان احمد گفت ارغون را گرفته بمحافظان هوشيار سپرديم و ما جهت سرانجام آذوق و 

ما يحتاج لشگر عزيمت اينجانب كرديم شخصى از اعيان كه در بيرون خرگاه نشسته بود آواز 
بركشيد كه صورت واقعه برين وجه نيست بلكه جمعى كثير از شاهزادگان و امراء ارغون را 

بپادشاهى برداشته اند و مهم عاليه بر اخذ و قتل سلطان احمد گماشته اگر انتظام احوال ايل و الوس 
ميخواهيد او را حراست نموده مجال فرار ندهيد امراء بعد از استماع اين مقال از خرگاه پادشاهى 
بيرون آمده راه آمد شد سلطان را مسدود ساختند و مقارن آن حال سپاه قراوناس در اردو ريخته 

صداى غارت و تاراج در عالم انداختند و هم در آن دو سه روز ارغون بدانجا رسيد قرابوقا و 



شيكتور سلطان احمد را دست بسته باستقبال ارغون بردند ارغون خان را چون چشم بر وى افتاد 
چنانچه در آن زمان عادت مغوالن بود كه هرگاه دشمن مغلوب را ببينند دست و پاى افشانده لفظ 

مريو بر زبان رانند ارغون در امرا نگريسته از سر شماتت مريو گفت و همانجا كاسه داشته لواء 
  بيت عشرت بر افراشت 

 چنين عجايب حالى بسالهاى دراز
 

نه گوش دهر شنيد و نه چشم دولت 
 ديد

و چون ارغون خان بتجربه معلوم نموده بود كه بر ابقاء دشمن فايده غير ندامت مترتب نميگردد    
بى توقف و تأخير سلطان احمد را باوالد قنقور باى سپرد تا در شب پنجشنبه بيست و ششم جمادى 

  قطعه االول سنه ثلث و ثمانين و ستمائه پشت او را بقصاص پدر خود مانند اهل اسالم بشكستند
 سپهر عدل تكودار مشترى ديدار

 
 كه بود سرور جانان خطه ايران 

زدست برد قضا پشت او شكست و 
  ليك 

 نمود سال شكستن ظهور از لب خان 

و از احمد خان سه پسر ماند قبالنجى و ارسالنجى از ارمنه خاتون و بوقاجى از اين قور قوچين و از    
 اين پسران هيچيك بسلطنت نرسيدند.

 ذكر ارغون خان بن اباقا خان 

هرچند كه در وقت استخالص ارغون خان و اتفاق امراء برخالف سلطان احمد مقرر چنان بود كه 
 شاهزاده هوالجو ولد هالكو خان را بپادشاهى بردارند اما در آن اوان كه 
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ارغون خان سلطان احمد را بعالم مخلد فرستاد و باردو رفت خواتين امر او شاهزادگانيكه در 
آذربايجان بودند در مقام فرمانبردارى و اطاعتش اجتماع نمودند و او را روز بيست و هفتم جمادى 
االخر سنه ثلث و ثمانين و ستمائه در منزل آب شور از حدود بوزيغاج بر تخت خانى نشانده ابواب 

عيش و سرور بر روى جمهور نزديك و دور گشودند و مدت يكماه خورد و بزرگ تازيك و 
  بيت ترك بشرب شراب ارغوانى و استماع الحان و اغانى قيام نموده 



 گهى بربط زدند و گاه طنبور
 

 گهى مستان بدند و گاه مخمور

و چون ارغون خان از لوازم جشن و سور بازپرداخت مطاياء اموال اشراف و اعيان را از عطايأ    
خويش گران بار ساخت زمام رتق و فتق و قبض و بسط و حل و عقد امور ملك و مال را در قبضه 
اختيار بوقا كه مجد و رياحن زندگانى و مرتبت اسباب كامرانى او بود نهاد و برادرش اروق را كه 
بحكم سلطان احمد چند روزى در خوجان بمحافظتش قيام نموده بود بحكومت بغداد فرستاد مرغ 
دل هوالجو را كه حسب المقرر خيال استقالل داشت بدانه انعام و احسان رام گردانيد و رقبه ساير 

شاهزادگان را بلطف و عنف در ربقه اطاعت كشيد شهادت خواجه شمس الدين محمد صاحب 
ديوان و صعود سعد الدوله يهود برتبت تربيت در ايام دولت ارغون خان بوقوع پيوست و بدان 

واسطه تزلزل بمبانى عظمت بوقا راه يافته بناء حياتش درهم شكست مدت سلطنت ارغون هفت 
سال بود و قبل از تقرب سعد الدوله خواجه جالل الدين مخلص سمنانى بامر وزارتش قيام 

 مى نمود.

گفتار در ذكر شهادت خواجه شمس الدين محمد صاحب ديوان و بيان مجملى از ساير وقايع 
 سلطنت ارغون خان 

چون صاحب سعيد در جاجرم از سلطان احمد جدا شده باصفهان رسيد بعد از اندك زمانى خبر 
استيالى ارغون خان و كشتن سلطان استماع نمود الجرم بر خاطرش گذشت كه از اصفهان بشيراز 

رود و از شيراز متوجه هرمز شده از راه دريا خود را بديار هند رساند و اگر چند روزى از حيات 
باقى باشد در آن مملكت بفراغت بگذراند باز از شدت قهر مغول انديشيده بر ضمير منير گذرانيد 

كه اگر نفس خود را از اين غرقاب فنا بساحل نجات توان انداخت فرزندان و متعلقان و نواب و 
گماشتگان را در آتش خطاب و عتاب و بوته ايذاء عذاب نتوان گداخت مدت سى سال در كمال 

عظمت و استقالل گذرانيده و صبح نشاط ايام شباب بشام غم انجام شيب رسانيده اگر سپهر بد مهر 
بموجب عادت خويش آغاز بى وفائى و ميل جفاكارى نمايد پيداست كه از متانت تدبير و فروغ 
راى منير چه بندد و چه گشايد انسب آنست كه دست اميد در دامن توكل استوار داشته بر كرم 
پادشاه اعتماد نمايم و التجا بدرگاه عالم پناه برده از انديشه انواع اندوه و مالل و نزول و ارتحال 

 بازآيم اگر نسيم عنايت از محب الطاف 
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پادشاهانه وزيدن گيرد و ارغون خان از سر جريمه ناكرده بنده در گذرد ع ز مشك بوى و ز 
خورشيد نور نيست بديع و االبارى چندين كس را از محنت شكنجه و تعذيب خالص داده باشم 

آنگاه كلمه شريفه و افوض امرى الى الّله بر زبان گذرانيده بصوب اردوى ارغون خان روان گشت 
در اثناء راه امير خمارى و اتابك يوسف شاه و ملك امام الدين قزوينى كه ارغون خان باتفاق 

آقاواينى ايشان را جهة استمالت صاحب ديوان ارسال داشته بود بدانجانب رسيدند و گفتند پادشاه 
جهانيان ميگويد كه چون خداى جاويد مرا بر دشمنان ظفر داد و تاج خانى و افسر جهانبانى بر فرق 
مبارك من نهاد گناه جميع ارباب جرايم را بخشيدم و رقم عفو و اغماض بر جرايد خطايا همكنان 

كشيدم اگر صاحب ديوان بخدمت آيد هرآينه باصناف الطاف اختصاص يابد و نشانى مشتمل بر 
امثال اين سخنان ظاهر گردانيدند و خاطر شريف صاحبى از استماع اين كلمات اطمينان يافته 

بسرعت برق و باد قطع مسافت مينمود تا در روز جمعه دهم ماه رجب سنه ثلث و ثمانين و ستمائه 
باردو رسيده در وثاق بوقا نزول فرمود و روز ديگر بوقا او را بپايه سرير اعلى برده ارغون خان 

صاحب سعيد را بنواخت و بتفويض منصب وزارت اميدوار ساخت و صاحب زمين خدمت بوسيده 
و دعاء دوام دولت بادا رسانيده بمنزل خود بازگشت و چون چند روزى برين قضيه گذشت و نزد 

اهل حسد بوضوح انجاميد كه خواجه شمس الدين محمد بدستور معهود مباشر سرانجام مهام 
وزارت خواهد بود فخر الدين مستوفى و حسام الدين حاجب ببوقا گفتند كه با وجود وزارت 
صاحب ديوان رياض حكومت تو صفت نضارت نخواهد گرفت و اگرچه خواجه روزى چند 

 طريق تواضع مسلوك دارد هرگاه متمكن گردد تو را نيز مثل ساير امراء بى اختيار خواهد ساخت 
 رباعى 

 دشمن چو بدست آمد و فرصت دارى 
 

 زنهار كه از دست خودش نگذارى 

 ور بگذارى كه دست يابد بر تو
 

 سودى نكند ندامت و غمخوارى 

بناء على هذا بوقا در خلوتى زبان مالمت بر ارغون خان دراز كرده گفت كسى كه درباره پدر    
نيك نهاد پادشاه بد انديشد و بر كفران نعمت اقدام نموده او را زهر دهد ازو خدمت پسنديده 
چگونه توقع توان داشت ثبات دولت صاحب تاج و سرير و فناء وزير پرمكر و پرتزوير قرين 

  بيت يكدگر است او را زنده نبايد گذاشت 



 چو قدرت يافتى بر خصم غدار
 

 مكن تقصير و مغزش را برون آر

بنابر آن ارغون خان حكم فرمود كه صاحب ديوان را بموقف يرغو آرند و امراء و نوئينان همت بر    
تحقيق آن مهم گمارند آنگاه جناب صاحبى را بموجب فرمان دست ها بسته بسر ديوان حاضر 
گردانيدند و جهانيان فرياد و فغان باوج آسمان رسانيدند كه دراز راق خاليق را چرا بسته اند و 

خواطر بينوايان و و مسكينان را چون دل هنرمندان بچه جهة شكسته اند خواجه شمس الدين محمد 
در جواب اصحاب حسد گفت تقصيرات و تصرفات بنده كه ارباب غرض عرض كرده اند يكى را 

 صد اعتراف مى آورم اما از تهمت انديشه غدر و خيانت نسبت بولى نعمت اصال علم و خبر ندارم 
 بيت 

 نه بر زبان گذرانيده ام نه بر خاطر
 

نه در عقيده اين بنده هرگز آن بوده 
 است 

طالقت لسان و فصاحت بيان هيچ فايده ندارد ع با حكم قضا دم مسيحا چكند حكم شد كه مبانى    
 فضايل 
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و معالى را خراب كنند و سرچشمه جود و احسان را سيراب گردانند خواجه شمس الدين محمد 
چون دانست كه نجات ممكن نيست غسلى بجا آورد و دوگانه براى يگانه حقيقى بگذارد و 

 (إِنَّ الَّذينَ قالُوا ربنَا اللَّه ثُم مصحفى را كه همراه داشت برسم تفأل بگشاد اين آيه برآمد كه 
 الجرم استَقاموا تَتَنَزَّلُ علَيهِم الْمالئكَةُ أَلَّا تَخافُوا و ال تَحزَنُوا و أَبشرُوا بِالْجنَّةِ الَّتي كُنْتُم تُوعدونَ)

خاطر از عاليق فارغ ساخته و در مقام تسليم آمده گفت ع هرچه از تو آيد خوش بود خواهى شفا 
خواهى الم و نماز ديگر دو شنبه چهارم شعبان سنه مذكوره در موضع اهر از سر- پنجه جالد قهر 

شربت شهادت چشيد و ساقى تقدير اوالد آن وزير صافى ضمير يحيى و فرج الّله و مسعود و 
  نظم اتابك را نيز همان شربت چشانيد

 تيغى كشيد بر همه اين چرخ گوژپشت 
 

 كو صد هزار شاه و گدا را بقهر كشت 

 چون عاقبت فناست جهان دورنك را
 

سهلست خوب و زشت اگر نرم يا 
 درشت 

   



و بعد از شهادت جناب صاحبى اركان دولت ارغون خان تمامت امالك و اسباب او را كه در 
ممالك عراق و آذربايجان بود بتحت تصرف درآوردند و اساس خيرات و بناء مبرات او را 

مندرس و منهدم كردند نقلست كه هرروز حاصل امالك خواجه شمس الدين محمد بصد تومان 
ميرسيد و اكثر آنوجه در امور خير مصروف ميگردانيد يكى از فضال در مرثيه آن صاحب سعادت 

  رباعى انتما اين رباعى منظوم گردانيد
 از رفتن شمس از شفق خون بچكيد

 
 مه روى بكند و زهره گيسو ببريد

 شب جامه سيه كرد در آن ماتم و صبح 
 

 برزد نفس سرد و گريبان بدريد

  قطعه و ديگرى در تاريخ وفات آن خواجه پسنديده صفات اين قطعه در سلك نظم كشيده    
 نظام عرصه آفاق صاحب ديوان 

 
 محمد بن جوينى در يگانه دهر

بسال ششصد و هشتاد و سه ز شعبان 
  چار

 بوقت عصر دوشنبه برودخانه اهر

 ز دست ظلم نه از روى اختيار بجبر
 

 ز جام تيغ لبالب چشيد شربت قهر

  قطعه و يكى از دوستان مجد الملك يزدى در آن واقعه گفت كه    
 چو مجد الملك از تقدير ايزد

 
 شهادت يافت در صحراى نوشهر

 بقصد صاحب ديوان محمد
 

 كه دستور ممالك بود در دهر

 پس از دو سال و دو ماه و دو هفته 
 

 چشيد او هم ز دوران شربت قهر

 تو در دنيا مشو بدرامعامل 
 

 كه دارد در ترازو نوش با زهر

و بعد از انتقال خواجه شمس الدين محمد بجنت مخلد بوقادر حكومت تمامت مملكت ايلخانى    
استقالل تمام يافته ارغون خان او را جنگسانك لقب داد و فرمان فرمود كه تا نه گناه بزرگ 

ارتكاب ننمايد در يرغوغير پادشاه كسى گناهش را نپرسد و بى التمغاء او احكام يرليغ را مسموع 
ندارند و فرامين او را در فيصل مهمات بدون يرليغ اطاعت نمايند و بوقاجنگسانك فى نفس االمر 
تركى مهيب عاقل بود و در فيصل مهمات ملك و دولت بر نهج عدالت يد بيضا مينمود روايتست 

كه در ايام حكومت او يكى از سايسان اصطبل خاص سيبى از دكان بقال برداشت دكاندار 
بمقتضاى عادت جبلى خود در مقام مناقشه آمده سايس مشتى برو زد و بازارى با ناله و زارى نزد 
بوقا رفته صورت حال بعرض رسانيد بوقا فرمود تا خربنده را بدو نيم زدند و با حاضران گفت كه 



اگر ما امثال اين مردم را بمختصرات افعال مؤاخذه ننمائيم ديگران در صدد ارتكاب عظايم امور 
 آينده و سلك مهام جمهور ازهم گسيخته ضبط مملكت بسولت ميسر
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نگردد و چون استبداد و استقالل بوقا از نهج اعتدال تجاوز نمود ارغون خان را از سلطنت جز نامى 
نماند آتش رشك و حسد در باطن ساير امراء و اركان دولت در التهاب و اشتعال آمده آغاز 

رنگ آميزى و فتنه انگيزى كردند اما با وجود جنبه لطف و عنايت ارغونى نيز تدبير ايشان بهدف 
مراد نميرسيد الجرم بمدارا و مواسا اوقات ميگذرانيدند و سر در گريبان تفكر فرو برده خون جگر 
ميخوردند و منتهز فرصت ميبودند در خالل اين احوال كوكب طالع سعد الدوله يهود باوج تقرب 

و نيابت صعود نموده و سپهر غدار چنانكه عادت اوست در استرداد مواهبى كه ببوقا جنگسانك 
داده بود سعى فرمود تبيين اين مقال و تفصيل اين اجمال آنكه سعد الدوله كه ولد صفى الدوله 

هبته الّله بن مهذب الدوله ابهرى بود و متابعت ملت موسوى مينمود در زمان ارغون خان خود را 
داخل اطباء ايلخانى ساخته در دار السالم بغداد رحل اقامت انداخت و با ترك و تازيك هربالد و 

ديار آغاز اختالط و انبساط كرده بهمه لغات دانا شد و بر حقيقت حال عمال و متصرفان اموال 
بغداد و تصرفات و تقصيرات ايشان اطالع حاصل فرمود در آن اثنا جمعى از همكيشان او كه 

پيوسته مالزمت آستان ارغون خان مينمودند فرصت يافته بعرض رسانيدند كه سعد الدوله در خطه 
بغداد است در دامان فراغت استوار گردانيده و خدمت درگاه عالم پناه را پشت پا زده چون او نيز 

باخذ علوفه و انعام حذام بارگاه سپهر احتشام مبادرت مينمايد بايد كه مانند ما صبح و شام در 
خدمت بوده در سفر و حضر از اردوى همايون غيبت نفرمايد اين سعايت سعى در تحصيل آمال 

  بيت سعد الدوله گشته بموجب فرمان ارغو خان مالزمت درگاه عالم پناه اختيار كرد
 هر نيك و بدى كه درشمار است 

 
 تا در نگرى صالح كار است 

و بحسب اتفاق هم دران اوقات پادشاه مريض شده سعد الدوله در معالجه شرايط اهتمام بجاى    
آورد و ارغون را مسهلى داده نافع افتاد و ازدياد مرض روى در انحطاط نهاد و در ايام نقاهت 

روزى ارغون خان حكايتى كه دافع ماللت تواند بود از سعد الدوله استنطاق نمود و چون او ميل 
خاطر ايلخان را بجمع آوردن اموال فراون معلوم داشت صورت اتالف و اسراف نواب و كتاب 

هربالد و ديار خصوصا خطه بغداد بقرار دلپذير بر لوح ضمير ارغون خان نگاشت و گفت تمامت 



اموال مملكت را بوقا و خويشان او به قبضه تصرف درمى آرند و جهة خزانه عامره پادشاه چيزى 
معتديه در هيچ جا نميگذارند و آروق كه برادر اوست در خطه بغداد ابواب ظلم و تعدى بر روى 

 رعيت گشاده و در آنواليت صورت عدل و رفاهيت مانند روتق مهم اهل هنر در كم وكاست افتاده 
 نظم 

 گشاده بر خاليق دست بيداد
 

 ز دست ظلم او عالم بفرياد

 بچرخ از ناله بيدادش آهنگ 
 

 نه بارش قامت مظلوم و چون چنگ 

بنابرين مقدمه حكم شد كه سعد الدوله در مصاحبت اردوقيا و بيان شكورچى بطرف بغداد توجه    
نمايد و در تحصيل اموال و تحقيق احوال عمال و استخراج وجوه ديوانى و دفع ويرانى اهتمام تمام 

فرمايد و سعد الدوله باتفاق مشار اليهما فى اواخر سنه ست و ثمانين و ستمائه بدار السالم رفته در 
 مدت اندك اموال بسيار از بقاياى سال گذشته و متوجهات سال نو فراهم آورد و بجانب اردو
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بازگشته چون آن نقود نامعدود و اجناس بيقياس را بنظر ارغون خان رسانيد درباره او اصناف 
الطاف مبذول داشته منصب اشراف جمع و خرج بغداد تعلق بوى گرفت و سعد الدوله بار ديگر 

ببغداد رفته از هرجهة كه توانست خزانه باضعاف كرت اولى بهم رسانيد و در قنقورالنك كه حاال 
بلده سلطانيه در آن موضع است بتقبيل بسلط ايلخان سرافراز شده آن اموال را گذرانيد و ارغون 
خان او را منظور نظر تربيت و ملحوظ عين عنايت كرده بر خاطرش گذشت كه هرسال اينمقدار 
مال را آروق از حاصالت بغداد ميبرده و باين واسطه اعتماد ارغون خان بر صدق درايت و حسن 
كفايت سعد الدوله درجه اعلى يافت و اردوقيا نيز از كمال اخالص و كاردانى او سخنان بعرض 

رسانيده عنان اهتمام بسوى انتظام احوالش تافت و گفت سعد الدوله از يك واليت در مدت 
اندك دو نوبت اين مبلغ مال بخزانه عامره واصل گردانيد و محاسبات و معامالت از روى راستى 

مفروغ و مشخص ساخته آن مملكت را معمور كرد اگر ضبط اموال جميع ممالك محروسه در 
عهده او باشد كار خزانه و ملك را بجائى رساند كه در نظام و انتظام مهام رعيت و رفاهيت اهالى 

هرشهر و واليت عقل خرده دان انگشت تعجب بدندان گرفته حيران ماند ايلخان تصديق اين معنى 
نموده حكم شد كه طغاجار- نويان و اردوقيا و جوشى را به منصب امارت معين دارند و سعد 



الدوله را وزير و حاكم ملك و مال شناخته بى استصواب او امراء سخنى بموقف عرض نرسانند اما 
سعد الدوله هروقت و هرجا كه خواهد اگر مهمى داشته باشد به مشورت موقوف نداشته عرضه 
داشت كند آنگاه سعد الدوله از روى قدرت و اختيار متصدى ضبط و ربط امور جمهور گشته 

بدين واسطه اعتبار بوقا روى در نقصان نهاد و جمعى كه منتهز فرصت بودند در خلوات نزد ارغون 
زبان بغيبتش گشادند و طوغان نويان نوبتى بعرض رسانيد كه سلطان احمد بوقا را مشفق دولت و 

محرم سر سلطنت ميشمرد و مع ذلك سالك طريق خيانت گشته آن نوع كارى از پيش برد و 
حال آنكه در آن زمان چندانى قدرت و مكنت نداشت امروز كه خزاين ما محصور و عساكر 

موفور دارد و شاه زادگان بنظر احترام در وى نگريسته هرچه ميگويد بسمع رضا اصغا مينمايند بايد 
كه مرد عاقل از وى غافل نباشد و دست تسلط او را بوجهى از وجوه كوتاه سازد و خواجه صدر 

الدين احمد زنجانى كه نائب طغاجار نوئين بود جهة آنكه بوقا از وى بقاياء اموال فارس ميطلبيد در 
مجالس آغاز خباثت كرده بر زبان ميگذرانيد كه بوقا پادشاهيست در كمال استقالل زيرا كه 

پيوسته بى مشورت امرا مهمات فيصل ميدهد و اموال ممالك ايلخانى را بر وفق اراده خود صرف 
مينمايد و كار بجائى رسيده كه هرايلچى كه با يرليغ و پايزه به تبريز ميرود اگر التغماء و بوقا همراه 
نداشته باشد ملحوظ عين عنايت مير على تمغاچى نميگردد و بنابر استماع امثال اين حكايات مزاج 

ارغون بر بوقا متغير گشته در آن اثنا در مجلس شراب بوقا و يكى از امرا يكديگر را سخنان 
خشونت آميز گفتند و پادشاه آن امير را بازخواست نكرد و بدين جهة بوقا از ارغون برنجيد و 

متعاقب اين قضيه بر حسام الدين قزوينى كه از راه نيابت بوقا بشيراز رفته بود در سر ديوان ايلخان 
 مقرران صد و پنجاه 
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تومان ثابت ساختند و بوقا بالكل از درجه اعتبار افتاده ببهانه وجع المفاصل در كنج خانه خود 
نشست و ارغون خان تمارض او را دانسته يرليغ داد كه عمال و متعلقان بوقا دفترها بسپارند و از 

اعمال معزول باشد بناء على هذا خاطر بوقا بر مخالفت ارغون قرار گرفته قاصدى نزد شاه زاده 
جوشكاب بن جوماغر بن هالكو خان كه در كنار آب فرات ميبود ارسال نمود و پيغام فرمود كه 

ارغون بنابر سخن اهل حسد از من رنجيده است او جمعى را كه در سلك نوكران من انتظام 
داشتند بر تبت تربيت سرافراز گردانيد الجرم فوجى از امرا و اعيان را با خود متفق ساخته ام و رايت 



هوادارى تو افراخته بايد كه خاطر انور بر استخالص مملكت موروث قرار دهى تا من گلزار 
سلطنت را از خار تعرض معاندان مصفى گردانم شاه زاده جوشكاب چون اينحديث عجيب شنيد 

انگشت حيرت بدندان گزيده لحظه متمامل گرديد آنگاه ايلچى را گفت كه مرا بر سخن تو زياده 
اعتمادى نيست اگر ميخواهى كه وثوق كلى حاصل شود اسامى آنجماعت را كه با بوقا موافق اند 

مفصل كرده بامچلگا بياور ايلچى بازگشته التماس جوشكاب را بعرض بوقا رسانيد و آن خائن 
آنچه شاه زاده طلبيده بود ارسال نمود و جوشكاب ايلچى را گفت كه من در فالن شب باردو 

خواهم رسيد بايد كه بوقا باموافقان خود مكمل باشد تا مهم ارغون را فيصل دهيم و ايلچى 
مراجعت نموده جوشكاب خواست كه صورت واقعه را على اسرع الحال بارغون رساند تا وخامت 

خيانت بوقا بروزگار او سرايت نكند الجرم بر جناح استعجال بجانب اردو روانشد اما در شب 
موعود نرسيد و صباح روز ديگر بمالقات ارغون خان فايز شده كيفيت حال را مشروح معروض 
داشت ارغون نخست آنحديث را بسمع قبول راه نداد و جوشكاب خطى را كه مشتمل بر اسامى 

موافقان بوقا و مچلگاء ايشان بود بوى نمود ارغون برآشفت و همان لحظه گفت كه سلطان انداجى 
و طولداى و طوغان با لشگر فراوان بيورت بوقا روند و دست و گردنش را بسته در پايه سرير اعلى 

حاضر گردانند امرا بموجب فرموده متوجه آنجانب گشته بوقا از كيفيت حادثه خبر يافت و فرار 
برقرار اختيار كرده باردوى اولجاى خاتون گريخت و امرا پى بدانجا برده و او را گرفته بدرگاه 

رسانيدند و روايتى آنكه ارغون خان بنفس نفيس جهة اخذ و قتل بوقا متوجه اردوى او گشت و 
آن كافر نعمت را در يورت اولجاى خاتون يافته يرغو پرسيد و بر هرتقدير بعد از ثبوت گناه 
شاه زاده جوشكاب در آنمجلس شمشيرى چون قطره آب بر دست گرفته بوقا را گردن زد و 

لشگريان اردوى او را بجاروب غارت و تاراج پاك ساخته هركس كه بوى اندك تعلقى داشت 
 بياسا رسيد يفعل الّله ما يشآء و يحكم ما يريد.

ذكر شمه از عظمت و حشمت سعد الدوله يهود و بيان آنكه سبب قتل او و موجب فوت ارغون 
 خان چه بود

چون ارغون از صانع بيچون خاطر از دغدغه غدر و مكر بوقا فارغ ساخت كما يحب و ينبغى به 
 تربيت و رعايت سعد الدوله پرداخت تمامى مصالح ممالك و مهمات عالميان را بحسن 
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درايت و كاردانى او تفويض فرمود و كوكب اقبال آن سردفتر اهل ضالل باوج استعالء و استقالل 
صعود نمو و سرافرازى رايت ايالتش برفراز فلك فرق فرقدين شكست و كمين گشاى عزم نافذش 

  بيت بر مسافر سريع السير صبا و دبوء راه آمد شد بربست 
 جهان وزارت او را بطلوع داده عنان 

 
 فلك سعادت او را بفتح گشته ضمان 

و سعد الدوله حكومت اكثر ممالك ارغون خان را بقرابتان خود داد از آنجمله فخر الدوله را كه    
برادرش بود و در جهل مركب مانند افالطون در حكمت بى بدل مينمود ببغداد فرستاد و برادر 
ديگر را حاكم ديار بكر در بيعه ساخته و وليد بن ابى ربيعه در بعضى از بالد آذربايجان رايت 

رياست برافراخت و ديگرى از خويشان او شمس الدوله نام روى بحكومت واليت فارس آورد و 
اگر شاه زاده خازان و كيخاتو خان در خطه خراسان و روم والى نمى بودند سعد الدوله آنواليات را 
نيز بقرابتان خود تفويض ميكرد و حقيقت حال آنكه در زمان وزارت سعد الدوله تمامت مملكت 
در غايت معمورى و آبادانى بود و هيچكس از امرا و مالزمان ارغون خان بر رعايا و مزارعان در 

  بيت هيچ باب ظلم و تعدى نمى توانست نمود
 نكردى هيچ آب از باد فرياد

 
 قباى گل نگشتى پاره از باد

مدت دو سال كه سعد الدوله در كمال استقالل بدان اشغال و اعمال اشتغال داشت مبلغ هزار تومان    
زر در خزانه عامره مخزون ساخته همت بر تدارك خللهاى چند ساله گماشت الجرم پرتو تحسين 

پادشاه حشمت آئين زمان زمان بر وجنات احوالش ميتافت و هرروز در كمال دولت و نفاذ امر 
حكومت رفعت و ترقى زياده مى يافت تا كار بجائى رسيد كه روزى در خلوت با ايلخان نرد 

ميباخت و از سر تقرب و عظمت پا دراز كرده بى ادبانه كعبتين مى انداخت درين حال قنجقبال 
درآمده بران ترك ادب بازخواست بليغ نمود و فرمود كه هرچند پادشاه عواطف بيكرانه مبذول 

  بيت دارد در چنين حضرتى اين نوع بى ادبى چگونه جايز تواند بود
 شاه اگر لطف بى عدد راند

 
 بنده بايد كه حد خود داند

سعد الدوله در جواب همين قدر گفت كه سبب ترك ادب وجع المفاصل است و خالف سخن    
پادشاه عادل كار مردم جاهل و چون كمال اعتبار و اختيار سعد الدوله باين درجه انجاميد نايره 

عداوت در كانون درون امرا و اركان دولت مشتعل گرديد و طوغان كه از وى رنجش بيشتر 



داشت جميع اعيان حضرت را بر دفع او متفق ساخت و بانوئينان مواصفها كرده اساس اندراس او را 
طرح انداخت اما بنابر مصلحت وقت آن سر در گنجينه سينه مخفى ميداشت تا آنزمان كه فرصت 

يافته سرچشمه حيات او را بخاك و خاشاك ممات انباشت و سعد الدوله در ايام اعتبار نخست 
بحسب ظاهر در باب ترويج شريعت سيد ابرار صلى الّله عليه و آله االطهار سعى مينمود و در ماه 

رمضان سنه ثمان و ثمانين و ستمائه جهة رعايت و معاونت حجاج كتابتى بدار السالم بغداد ارسال 
فرمود اما آخر االمر بكمال دولت و اقبال و غايت عظمت و استقالل مغرور گشت و نخوت و 

جبروت و ابهت و باد و بروت او از خدعه درگذشت بيدولتان قوم يهود زادهم الّله تنگيال پاى بر 
مدارج استيال و استعال نهادند و زبان استهزا و استهانت نسبت بامت حضرت رسالت عليه السالم و 

 التحيته گشادند و سعد الدوله از غايت شقاوت چند كرت بعرض ارغون خان رسانيد كه نبوت 
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از چنگيز خان بحسب ارث و استحقاق بخسرو آفاق رسيده و بعنايت آلهى جناب پادشاهى را 
تمهيد قواعد مالك و ملت و تشئيد مبانى دين و دولت باكمل وجهى ميسر گرديده چنانكه نبى 

عربى صلوات الرحمن عليه و اصحاب و انصار او دست و بازوى نصرت شعار كشادند و بسيارى از 
مخالفان و معاندان را بقتل آورده قالده انقياد و قبول اركان اسالم بر گردن خواص و عوام نهادند 

اگر ايلخان عالم ستان بمقتضاى همت عاليشان كار فرمايد و لطف موفور و عنف غيرمحصور 
نسبت بارباب موافقت و اصحاب مخالفت بازنمايد ملتى جديد در روزگار ناپايدار پيدا ميتوان 

ساخت و رسوم و عادات پيشينه و قواعد و اطوار ديرينه را از عرصه جهان برانداخت ارغون خان 
كه بسبب حب مال دشمن جان مسلمانان بود بعد از استماع اين سخنان پريشان بهر بهانه بر قتل 

بيگناهان اقدام مينمود و حكم كرد كه هيچ مسلمانى را در ديوان كار نفرمايند و آن طايفه را از 
آمد شد اردو مانع آيند و سعد الدوله با ارغون خان قرار داد كه كعبه را معبد اصنام بدنام گرداند و 
اهل اسالم و ساير فرق انام را از عبوديت رحيم رحمان بعبادت اوثان رساند و بدين انديشه بااعراب 

يهودپيشه مراسالت و مكاتبات روان داشت در ساختن اسباب توجه بجانب مكه اعالم ضاللت 
اعالم برافراشت درين اثنا نجيب كحال را كه هم كيش آن بدانديش بود بجانب مملكت خراسان 

فرستاد و اسامى دويست نفر از اعيان و متموالن آنديار را مفصل كرده بدو داد كه ايشان را از 
فضاء عالم بقا و حيات بسرحد منزل فنا و ممات رساند و اموال و جهات و ساير متملكات همه را 



واصل ديوان ايلخان گرداند و همچنين شمس الدوله را بكشتن هفده تن از علماء بزرگوار شيراز 
تعيين نمود و اينجماعت را غير شهرت در جهان و قدمت خاندان و خرده ريزه در خان ومان گناهى 

نبود و چون حركات ناشايست سعد الدوله يهود از حد اعتدال درگذشت ناگاه از شست قضا 
ناوك بال گشاد يافته متوجه جان او گشت ع يكى به در آتش كه خقى بداغ و ارغون خان را 
بسبب مداومت برخوردن معجونى كه بعضى از اجزا آن زيبق و گوگرد بود مرضى در غايت 

صعوبت روى نمود و خواجه امين الدين طبيب در معالجه مساعى مشكوره بجاى آورده مرض 
روى در انحطاط نهاد در آن اثنا جوكى كه مرتب معجون مذكور بود سه جام شراب باو داد علت 

  مثنوى نكس كرده مرض مزمن گشت و كار از معالجه و مداواء اطبا و حكماء درگذشت 
 از قضا اسكنجبين صفرا فزود

 
 روغن بادام خشكى مينمود

امرا و مقربان از صعوبت آنحالت حيران مانده صالت و صدقات بمستحقان و فقيران رسانيدند و    
بسيارى از محبوسان و زندانيان را از محنت قيد و حبس خالص كرده مطلق العنان گردانيدند سعد 

الدوله از ديگران زياده بر آتش محنت ميجوشيد و از نيت هاى خطا پشيمان گشته آه از جگر 
جگرسوز ميكشيد از مشاهده صورت صحت ايلخان بغايت نوميد و از وخامت عاقبت انديشها ناروا 

  بيت ترسان و لرزان بسان برك بيد
 منم امروز دلى زانده گيتى بدو نيم 

 
 بيم آنست هنوزم كه بجان باشد بيم 

جهة رفاهيت رعيت و استمالت مردم هر واليت فرمانها مزين بالتمغا هرطرف ارسال نمود در    
 يكروز هفتاد نشان فتنه نشان مشتمل بر
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 (فَإِذا جاء أَجلُهم ال اظهار عدل و داد و رفع ظلم و فساد بهر مملكت روان فرمود و چون بمقتضاى 
 محالست كه حكم محكم و قضاء مبرم سمت تقديم و تاخير يستَأْخرُونَ ساعةً و ال يستَقْدمونَ)

 شرف قبول و اجابت پذيرد بر ايثار مال  (و ما دعاء الْكافرِينَ إِلَّا في ضَاللٍ)گيرد و دعاء اهل و بال 
فراوان و اظهار عدل و احسان فايده مترتب نگشت و مرض ارغون خان اشتداد يافته كار از حيز 

تدبير برنا و پير و صغير و كبير درگذشت غير از سعد الدوله و جوشى كسى را بخرگاه پادشاه راه 
نميدادند و ايشان بطريق نهانى ايلچيان نزد شاهزاده غازان بخراسان فرستادند كه بر سبيل سرعت 



رايت عزيمت بجانب مستقر سرير سلطنت برافرازد مقصود اصلى آنكه قبل از حدوث واقعه خود 
را بتختگاه رسانيده ايشان را از ضرب تيغ امرا خالص سازد امرا و نوئينان بر اين مكيدت اطالع 
يافته در خانه طغاجار نويان اجتماع نمودند و نخست جمعى از انجكيان و اعوان سعد الدوله را 

گرفته بعالم ديگر روان فرمودند و چون اختر بخت سعد الدوله نيز رجعت نمود گرفتار شده دو سه 
روز در خانه طغاجار محبوس بود و بعد از آنكه فناى خودش بعين اليقين مشاهده افتاد و يك شب 

در غايت اندوه و تعب رقعه باين عبارت پيش كسى فرستاد كه بخداى لم يزل و ال يزال كه اين 
 يعنى اگر  (و اللَّه على  ما نَقُولُ وكيلٌ)بيچاره تا بوده بادوستان ايشان دوست و بادشمن دشمن بوده 

در عمر مهلتى افتد هم برين نمط طريقه اخالص سلوك خواهد بود (المعلق بالشى ء المحال محال) 
روز ديگر سعد الدوله منحوس طالع منكوس اختر را از آب تيغ آتشبار شربت فنا دادند و مغول و 

مسلمان گلدسته صلوات طيبات بروضه ضيا بخش ساكن خاك يثرب فرستادند و اولياء دين 
احمدى از خزانه لطف احدى قباى بقا پوشيدند و اعداء ملت محمدى از جام قهر انجام قضاء 

صمدى شربت فنا نوشيدند ارغون خان كه در آن اوان بغايت ضعيف و ناتوان بود چشم باز كرده 
از سبب غيبت سعد الدوله و ايناقان استفسار نمود يكى از حاضران عذرى نامسموع بعرض رسانيد 
و ايلخان حقيقت حال دانسته در روز سه شنبه هفتم ربيع االول سنه تسعين و ستمائه در باغچه اران 

  بيت متوجه عالم آخرت گرديد
 چنين است آئين چرخ بلند

 
 گهى بانشاط و گهى باگزند

و ارغون خان چهار پسر داشت باين ترتيب غازان كه مادرش قتلق ابكاجى بود ميسو تيمور    
اولجايتو سلطان كه اردوك خاتون كه خواهرزاده امير ايرنچن والده ايشان بود ختاى اوغول كه 

مادرش را قتلق خاتون بنت قويلوق بوقا مى گفتند و از جمله اين چهار پسر غازان و اولجايتو سلطان 
 بسلطنت رسيدند

 ذكر بعضى از افاضل و دانشمندان و فضالء زمان ارغون خان 

يكى از جمله علماء دوران ارغون خان رضى الدين محمد بن على بن يوسف الشاطبى است و او 
در علم لغة عديل و نظير نداشت و در سنه اربع و ثمانين و ستمائه علم توجه بجانب عالم آخرت 

برافراشت و ديگرى از آن جمله محدث مجد يوسف بن محمد الكاتب المورخ املجود است و او 
 در سنه خمس و ثمانين و ستمائه بجهان جاودان پيوست و ديگرى از
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جمله اعيان علماء اعالم و اشراف فضالء الزم االحترام قاضى القضاة ابو سعيد ناصر الدين عبد الّله 
البيضاوى با ارغون خان معاصر بود و همواره بدرس علوم معقول و منقول و تحقيق مسائل فروع و 
اصول مشغولى ميفرمود و پدر قاضى بيضاوى امام الدين عمر بن فخر الدين محمد بن صدر الدين 
على الشافعى است و آنجناب نزد والد خود امام الدين تحصيل علوم دين فرموده بود و مسند امام 
الدين بدو واسطه بحجة االسالم ابى حامد الغزالى ميرسد و قاضى ناصر الدين بيضاوى را مولفات 

مفيده و مصنفات پسنديده بسيار است تفسير قرآن و غاية القصوى و شرح مصابيح و منهاج و طوالع 
و مطالع و مصباح و مرصاد و نظام التواريخ از آنجمله است انتقال قاضى ناصر الدين بيضاوى 

بمنتزهات عالم اخروى بروايت شيخ جزرى در سنه خمس و ثمانين و ستمائه اتفاق افتاد و بقول 
امام يافعى آنصورت در سنه اثنى و تسعين و ستمائه دست داد و ديگرى از آنجمله عالمه كبير 
قاضى القضاة شهاب الدين محمد بن احمد الخليلى الجوينى است و او در تكميل علوم بى مثل 

زمان خود بود و در ايام حيات تصنيفات افادت آيات تحرير نمود نظم علوم الحديث از نتايج اقالم 
پسنديده ارقام اوست وفاتش در سنه ثلث و تسعين و ستمائه واقع شد و از آنجمله ديگرى فاضل 

مفسر جمال الدين محمد بن سليمان بن النقيب المقدسى است و او را تفسيرى است در صد مجلد 
فوتش در سنه ثمان و تسعين و ستمائه اتفاق افتاد و ديگرى از آنجمله عالم عابد زاهد زين الدين 
على بن الصاعد است و آنجناب دمشقى االصل بود و بوعظ و نصيحت خاليق مشغولى مينمود و 

  شعرچون خبر واقعه سعد الدوله يهود و ارغون خان را شنود قصيده نظم فرمود كه مطلعش اينست 
 نحمد من دار باسمه الفلك 

 
 هذا اليهود القر و قد هلك 

  قطعه و از جمله شعراى آنزمان يكى نجم الدين زركوب است و اين قطعه از ابيات اوست كه    
 منم زركوب و محصولم ز صنعت 

 
 بجز فريادى و بانكى نباشد

 هميشه در ميان زر نشينم 
 

 .و ليكن هرگز دانگى نباشد

    

 ذكر كيخاتو خان بن اباقا خان 



كيخاتو بخط اكثر مورخان بيأ آخر حروف و خاء معجمه مشاهده افتاده و بعضى از كتاب آن نام را 
بنون و جيم نوشته اند و ميرزا الغ بيك گوركان در الوس اربعه باين عبارت قلمى فرمود كه غالبا نام 
كيخاتو عيقاتو باشد چه بمغولى معنى دارد يعنى در عجب انداز و كيخاتو در زمان سلطنت ارغون 

خان در واليت روم حاكم بود و چون صورت فوت ارغون روى نمود جمهور امرا متفق اللفظ و 
المعنى لكزى گوركان را بدان مرزوبوم فرستاده از حدوث واقعه ايلخانى و وصول نوبت سلطنت 

بآن بانى مبانى جهانبانى اعالم كردند و استدعاء حضور فرمودند و بعد از توجه لكزى اختالف در 
آراء امرا پيدا شده طغا جارو طوغان و قنجقبال بپادشاهى بايد واغول كه حاكم بغداد بود مايل 

 گشتند و مكتوبى مبنى 
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ازين معنى مصحوب معتمدى نزد او فرستادند اما بايد و مالحظه جانب كيخاتو فرموده ملتمس 
آنجماعت را اجابت نكرد و چون لكزى بروم رسيد و كيخاتو را بر حقيقت حال مطلع گردانيد فى 
الحال بر جناح استعجال متوجه آذربايجان گرديد و بعضى از خواتين و شاه- زادگان تا آالتاق او 

را استقبال نموده تهنيت سلطنت گفتند و در حدود خالط قريلتاى اتفاق افتاد بتاريخ يكشنبه بيست 
و چهارم رجب سنه تسعين و ستمائه كيخاتو بر سرير خانى نشست و لوازم آن امر چنانچه معهود 

است بوقوع پيوست بعضى از امراء بر سبيل طوع و رغبت و زمره از سر ضرورت و كراهت پاى در 
دايره متابعتش نهادند و كيخاتو بعد از چند روز كه از مجلس عيش و نشاط بصفه بار خراميد 
يرغوى امراء بدانديش را پرسيد هريك از طغاجار و قنجقبال را سه چوب ياساق زد و تومان 

قنجقبال را بشكيتور نوئين عنايت كرد و تومان طغاجار را بديگرى از امرا بخشيده طوعانرا باوالد 
اردوقيا سپرد تا بقصاص پدر خويش بقتل آوردند و مبشران باطراف واليات فرستاده خاليق را 

بعدل و احسان و رفع ظلم و طغيان بشارت داد و مقارن آنحال از جانب روم اخبار پريشان شنود و 
راه رسم نيابت خود را بشيكتور نويان تفويض نمود و در روز جمعه چهارم ماه مبارك رمضان 
بجانب روم نهضت فرمود و در غيبت رايت فتح آيت از شاه زاده گان و امرا خيال خالف كرده 
روى بترتيب اسباب فتنه و فساد آوردند اما كيخاتو در جمادى االخرى سنه احدى و تسعين و 

ستمائه از آن سفر منصور و مظفر بازآمده بتجديد پرتو التفات بر سرانجام مهام سلطنت انداخت و 
بخالف متصور جمعى را كه انديشه مخالفت داشتند بانواع مراحم و الطاف بنواخت منصب امير 



االمرائى به آقبوقابها در داد و زمام امور وزارت را بتاريخ ششم ذى حجه مذكوره در كف كفايت 
خواجه صدر الدين احمد خالدى زنجانى نهاد و او را ملقب بصدر جهان گردانيد و برادر صدر 

جهان قطب الدين احمد خالدى متصدى مهم قاضى القضاتى و توليت موقوفات ممالك محروسه 
گرديد و كيخاتو خان باتفاق مورخان سخى ترين اوالد هالكو خان بود چنانچه در اندك زمانى 
تمامى خزاين آباد اخوان خود را بر شاه زاده گان و خواتين و امرا تقسيم فرمود و چون نظرش بر 

جواهر زواهر كه سالطين سابق آنها را مانند گوهر دل در گنجينه سينه محفوظ ميداشتند افتاد 
تمامت را بحرمها و بنات بخشيد و گفت امثال اين امتعه نفسيه اليق بحال اين جماعت است كه 

خود را بدان بيارايند و اال چه در خزانه محبوس داشتند و چه در قعر دريا و صميم كان گذاشتن و 
آن پادشاه صاحب كرم هم در اوايل ايام دولت در باب افاضه سحب ادارات و اشاعه بر و صدقات 
اهتمام تمام ظاهر ساخته سادات و علما و مشايخ و فضال را احكام ترخانى ارزانى داشت و بتخليص 

محبوسان و زندانيان حكم فرموده مهما امكن همت بر تر فيه احوال عامه بر رعايا گماشت و 
كيخاتو بالتبع از ريختن خون افراد انسانى متنفر بود الجرم در مدت سلطنت اصال بر قتل كسى 

اقدام ننمود در ايام دولتش غير جام و صراحى هيچ آفريده خونريزى نميكرد و در روزگار 
سلطنتش بجز دف و چنگ هيچ فردى طپانچه و گوشمال نميخورد و ايلخان با وجود اين صفات 

 پسنديده بر لذت مباشرت شعف 
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تمام داشت و همواره رايت عيش و عشرت مى افراشت متصل دست تصرف به بنين و بنات خرد و 
بزرك و تازيك و ترك دراز ميساخت و بهتك پرده عصمت مستورات امرا و اركان دولت قيام 

نموده اساس بى شرمى طرح ميانداخت بناء على هذا نوئينان و امرا بر سلطنت بايد و اغول متفق 
گشتند و مسرعان ببغداد فرستاده و او را بآذربايجان طلبيده بيكباركى از مقام هوا- دارى كيخاتو 
درگذشتند قتل كيخاتو در موغان بفرمان بايدو خان در ماه صفر سنه اربع و تسعين و ستمائه روى 

نمود مدت سلطنتش سه سال و چند ماه بود وضع چاو و ابطال آن در ايام فرمان فرمائى كيخاتو 
 اتفاق افتاد چنانچه خامه عنبرى شمامه ابواب تحرير آن حكايت بازخواهد گشاد.

 گفتار در بيان شمه از اعتبار و اختيار صدر جهان و ذكر وضع چاو و سبب ابطال آن 



در جامع التواريخ جاللى مسطور است كه خواجه صدر الدين احمد خالدى از قاضى زادگان 
واليت زنجان بود و در اوايل حال چندگاه مالزمت طغاجار نويان مينمود و او هم در عنفوان 

جوانى در كرم و سماحت و جود و سخاوت رقم نسخ بر مكارم صاحب رى و حاتم طى كشيد و 
هرچه از هرممر بدستش آمد در وجه انعام سادات و علما و مشايخ و فضال مصروف گردانيد و 

پيوسته همت بر اشاعه خيرات و مبرات ميگماشت و يكى از شعرا در آن وال اين قطعه در مدح او 
  قطعه بر لوح بيان نگاشت 

 بسينه صدر نتوان شد در آفاق 
 

 كه صدر نامور در هفت كشور

 كسى باشد كه باشد پيش جودش 
 

 چو خاك راه يكسان گوهر و زر

 اگر صدرى نميدانيد كردن 
 

 بياموزيد از صدر طغاجر

 سپهر مكرمت احمد كه بربوذ
 

 كاله سرورى از چرخ اخضر

   
القصه چون كيخاتو خان بر سرير دولت نشست امرا و نوئينان در باب تعيين وزير قرعه مشورت در 
ميان انداختند و اسامى جمعى از اكابر و اعيان را كه مالزمان اردوى اعال و حضرات خواتين و امرا 

بودند قلمى ساختند هرچند كه در آن مفصل نام صدر الدين احمد مسطور نبود اما چون منشى 
تقدير منشور وزارت بنام نامى او تحرير نمود هنگام عرض مفصل در آينه خاطر نورانى ايلخانى 

بى سابقه انديشه اين صورت پرتو انداخت كه جهة سرانجام مهام سلطانى و تمشيت معامالت 
ديوانى صدر الدين احمد زنجانى را وزير ميبايد ساخت شاهزادگان و خواتين و امراء شرط 

موافقت بجاى آورده اين خيال همكنان را مستحسن نمود و كيخاتو خان خواجه صدر الدين احمد 
زنجانى را بعالى منصب صاحب ديوانى و شرف لقب صدر جهانى مخصوص فرمود و انعام التمغا 

زرين و توق و كور كه و يك تومان لشگر بر آن منصب افزوده صاحب را جمع ميان وزارت و 
امارت دست داد و كوكب اقبال صدر جهان در نفاذ امر و علو شأن و مزيد اقتدار و كمال اختيار 

 روى باوج شرف و رفعت نهاد ابراز شرم 
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ايثار دست گهربارش غرق عرق خجلت بود و كوه از اندوه دل گوهر بخشش خون در درون بسته 
  نظم كان لعل و ياقوت ظاهر مينمود

 هيچ سايل بخوش دلى و بخشم 
 

 ال در ابروى او نديده بچشم 

 تا نيابد ز سائالن تشوير
 

 همه پيش از بيار گويد گير

وصدر جهان هم در بدايت حال دست امرا و نوئينان را از تصرف در امور ملك و مال كوتاه    
گردانيد و بى استصواب ايشان مهمام مملكت و مصالح سپاهى و رعيت بفيصل ميرسانيد بنابر آن 
حسن و تايجو در ماه ذيقعده سنه اثنى و تسعين و ستمائه جمعى از معارف تبريز را بر آن داشتند 

كه تير مكر در كمان غدر نهاده و تا گوش كشيده بر لوح خاطر ايلخان نگاشتند كه صاحب ديوان 
اموال جهان بمقتضاى راى خود بمصارف ميرساند و بدين جهت مصلحت لشگر و يراق اردوها 
مهمل و مختل ميماند پادشاه فلك همت آفتاب عطيت آن شنوده ناستوده را ناشنوده انگاشت و 

بتازگى حكم يرليغ نفاذ يافته از كنار آب آمويه تا حدود مصر بنظر بصيرت و كف كفايت صدر 
جهان گذاشت و زمام اختيار جماعت دشمنان را بقبضه اقتدار او داد و صدر جهان زمين خدمت 
بوسيده و از مجلس بيرون آمده بندهاى گران بر پاى ايشان نهاد و بعد از چند روزى كه اعدا را 

تنبيهى حاصل گشت عفو و مرحمت شعار خود ساخته از سر جرايم ايشان درگذشت و چون 
بواسطه اشراف كيخاتو در انعام اشراف و اعيان و كثرت احسان و اتالف صاحب ديوان از جنس 

درم و دينار چيزى در خزانه نماند و بحسب اتفاق در آن سنوات و با درميان گله و رمه مغوالن 
افتاده بسيارى از چهارپايان ايشان را بچراگاه عدم رساند و پادشاه بدستور در خرج و بذل طريق 

اعتدال مرعى نميداشت صدر جهان از سرانجام اخراجات ضروريه ايلخان عاجز شده هركس در 
آن باب نقشى بر لوح خاطر مينگاشت در آن اثنا عز الدين مظفر بن محمد بن عميد كه علمدارى 

شرير بود بعرض صاحب ديوان رسانيد كه مصلحت در آن است كه بدستور واليت ختا و مملكت 
قاآن چاو در عوض زر در ممالك ايلخان روان كرد و بيع و شرى بدان نمايند تا جنس سيم و زر 

بتمام و اصل خزانه عامره شود و پادشاه را دستگاهى پيدا شده كه هيچ آفريده در زيان نيفتد و بنابر 
آن كه در آن زمان صدر جهان را پانصد تومان قرض شده بود و مطلقا آن وجه از ديوان ميسر 

نميشد و هرلحظه خرجى ديگر روى مينمود سخن عز الدين مظفر را بسمع قبول راه داد و باتفاق 
پوالد جنگسانك كه ايلچى قاآن بود اين خيال محال را بعرض پادشاه باستقالل رسانيد و كيخاتو 

خان حكم فرمود كه من بعد در ممالك محروسه مطلقا بزر و نقره سودا و معامله نكنند و رقم نسخ 



بر نسج ثياب زربفت كشند مگر جهة خاصه پادشاه و زرگران و زردوزان ديگر بحرفه خود مشغول 
نمايند و در هرشهرى از بالد آذربايجان و عراق عرب و عجم و فارس و خوزستان و ديار بكر و 

خراسان چاوخانه بنياد نهند و عمال جهت تمشيت آنكار تعيين نمودند و مقرر شد كه تجار بحار و 
سوداگران واليات ياغى را در وقت سفر عوض چاو زر دهند و در وجه علوفات جماعة زرگران و 
صرافان و زردوزان هرساله مبلغى معين از چاوخانه مجرى دارند تا ديگر بآن صنعت نپردازند و در 

هربلده مبلغى كلى در مؤنت بناء و چاوخانه مصرف گشت و چاو كاغذ پاره مربع مستطيل بود چند 
 كلمه بخط ختائى بر آن نوشته و بر
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دو طرف آن كلمه طيبه ال اله اال الّله محمد رسول الّله و لفظ ايزنجى دورچى كه قامان ختا بآن 
عبارت پادشاه را ملقب گردانيده بودند منتبت ساخته و درميان كاغذ دايره كشيده بودند و از نيم 

درم تا ده درم بنابر اختالف چاو رقم زده و ايضا سطرى چند بر آن كاغذ مسطور بود مضمون 
آنكه بتاريخ سنه ثلث و تسعين و ستمائه پادشاه جهان اين چاو مبارك را در ممالك روان گردانيد 

تغيير و تبديل كننده با زن و فرزند و خويش و پيوند بياسا خواهد رسيد از اشتهار اين حكايت مردم 
در بحر تفكر و حيرت افتادند و بعضى از شعرا جهة ميالن خاطر پادشاه و صاحب ديوان در آن 

  بيت باب ابيات گفتند از آنجمله يك بيت بخاطر بود نوشته شده 
 چاو اگر در جهان روان باشد

 
 رونق ملك جاودان باشد

القصه در ماه ذيقعده سنه مذكوره در تبريز چاو روان گشت و بازاريان دو سه روزى بحسب    
ضرورة به بيع و شرى اشتغال نمودند بعد از آن طايفه از تبريزيان از مشاهده اين زيان بى تحمل شده 

روى بسفر آوردند و در زمره اى اگرچه از وهم ابواب دكاكين باز ميكردند اما اقمشه و امتعه و 
اغذيه و اشربه را پنهان ميساختند بنابر آن در روز جمعه عوام الناس زبان بفرياد و فغان گشاده بر عز 

الدين مظفر لعنت نمودند و رنود و اوباش قاصد جان آن شرير گشتند و آمد و شد كاروان و 
سوداگران و معامله طبقات انسان منقطع شده امرا و نوئينان باتفاق صاحب ديوان بعرض پادشاه 

رسانيدند كه وضع چاو مستلزم خرابى رعايا و مستوجب فقدان حاصل تمغاست و اگر چند روز 
ديگر اين بدعت برقرار ماند اختالل تمام باحوال ملك و مال راه يابد كيخاتو خان چون اين سخن 



بشنود بابطال چاو حكم فرمود و مردمى كه جال گشته بودند به تبريز بازآمده آبادانى آن بلده 
 بحالت اصلى معاودت نمود.

 ذكر مخالفت بايدو و بقتل رسيدن كيخاتو

در آن ايام كه امرا و نوئينان بواسطه شرب مدام كيخاتو خان و دست رسانيدش به بنين بنات 
مسلمانان بر خود ميپيچيدند و خواطر برخالف او قرار داده انتظار لطيفه غيبى ميكشيدند شبى در 

آالتاق پادشاه با بايدو اغول بن تراغاى بن هالكو خان آغاز بدمستى كرده ايت قلى را فرمود تا 
مشتى چند بر وى زد و صباح كه از خواب خمار بيدار شد از حركات شبانه پشيمان گشته مجلس 

پادشاهانه بياراست و بايد ورا طلبيده افسر خاصه بر سرش نهاد و عذرها خواست بايد و اغول 
هرچند عيار اخالص را مغشوش گردانيده بود مصلحت وقت در اظهار غبار نقار نديد و آنروز 

بعيش و طرب گذرانيد امرا و اعيان كه منتظر فرصت بودند رنجش خاطر بايد و را دانسته نهانى 
بمالزمتش رفتند و مواضعه كردند كه سال ديگر بايد از بغداد بجانب اردوى كيخاتو نهضت نمايد 
تا ايشان كمر معاونتش برميان بندند و ابواب خالف بر روى ايلخان بگشايند بعد از آن شاهزادگان 

كه در اردو بودند بيورتهاى خويش مراجعت نمودند و در ميان زمستان منهى بر آن اتفاق اطالع 
 يافته از بغداد عرضه داشتى مشتمل بر اسامى بدانديشان و
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مواضعه ايشان نزد كيخاتو خان فرستاد و ايلخان ايلدار و قنجقبال و طوالداى را مؤاخذه كرده مقيد 
ساخت و طغاجار كه خمير مايه آن فتنه بود قاصدى همعنان برق و باد ببغداد ارسال داشته ببايد و 

پيغام داد كه بر جناح استعجال بدينجانب ايلغار بايد نمود تا مقصود بحصول پيوندد و بايد و در 
جنبش آمده چون اين خبر بسمع كيخاتو خان رسيد از اران بتبريز خراميد و تيتاق را با پنج هزار 

سوار منقالى ساخته آقبوقا و طغاجار را با دو تومان لشگر از عقب روان گردانيد و بنفس خود در 
اوايل سنه اربع و تسعين و ستمائه از رودخانه اهر بعزم حرب و قهر متوجه گشت و ميان تيتاق و 
قراوالن بايد و محاربه روى نمود فوجى از سپاه بايدو بقتل رسيدند اما آقبوقا و طغاجار چون دو 

روزه راه رفتند سحرى كه صبح صادق در دميدن بود طغاجار بيشمورت آقبوقا طبل كوچ كوفته 
روان شد و آقبوقا از تقدم و عدم التفات طغاجار متعجب گشته چون در منزل نزول نمود كس 



فرستاد و سبب آن معنى را استفسار فرمود طغاجار جوابداد كه موجب تعجيل در نهضت قلت علت 
و ضيق يورت بود آقبوقا اين سخن باور كرده سحر ديگر باز طغاجار بر آقبوقا سبقت گرفت و 

مانند روز گذشته پيشتر روان گشت و بدين واسطه آقبوقا در دغدغه افتاده پيغام داد كه چرا 
طغاجار بخالف ياسا در اين دو روز پيش از ما كوچ مينمايد طغاجار نقاب ارتياب از چهره انديشه 
برگرفته در جواب گفت كه تا امروز بحكم كيخاتو خان آقبوقا منصب امير االمرائى و رتبه تقدم 

داشت و حاال بفرمان بايدو خان آن امر بمن تعلق گرفته چون اين جواب بگوش هوش آقبوقا رسيد 
متوهم گشته سپاهيان فوج فوج مانند سيل در وقت انحدار روى بمنزل طغاجار آوردند و آقبوقا 

بامعدودى چند عنان بسوى اردوى كيخاتو خان انعطاف داد و بعد از وصول كيفيت حال عرض 
كرده كيخاتو خواست كه بطرف روم گريزد اما بعضى از مردم كوته انديش مصلحت نديدند و 
ايلخان بطرف اهر بازگشته در آن اثنا توكل نويان كه لشگر گران بگرجستان رفته بود مراجعت 

نمود و جمعى از امرا كه در تبريز مقيد بودند گريخته بوى پيوستند و باتفاق متوجه اردوى كيخاتو 
شدند و هزاره نارين با زمانه پركين در ساخته ناگاه پادشاه را گرفتند و بامراى عاصى سپردند و 

ايشان او را در روز پنجشنبه ششم جمادى آخر سنه اربع و تسعين و ستمائه هالك كردند و كيخاتو 
خان را سه پسر بود آالفرنك و ايرانشاه ازدندى خاتون بنت آقبوقا جالير حينك پوالد از بولغان 

خاتون و هيچيك ازين سه پسران بسلطنت نرسيدند و از جمله مشايخ زمان كيخاتو خان يكى شيخ 
احمد قزوينى است و او در زهد و عبادت درجه اعلى داشت و در سنه تسعين و ستمائه علم 

عزيمت بعالم آخرت افراشت و از شعراء آنزمان يكى نظام الدين عثمان قزوينى است و او اشعار 
 نيك دارد اين مطلع از آنجمله است كه مطلع صبحدمى كه از

 رخت برفكنى كالله را
 

چشم و رخت خجل كند نرگس مست 
 .و الله را

    

 ذكر بايدو خان 

چون مهم كيخاتو خان بضرب تيغ نوئينان فيصل يافت طغاجار و ساير امرا از صغار و كبار به بايدو 
 پيوسته در ماه جمادى االخرى سنه اربع و تسعين و ستمائه در حدود همدان او
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را بر تخت سلطنت نشاندند و مجلس بزم و نشاط و بساط عيش و انبساط آراسته مصراع زر و 
گوهرش بر سر افشاندند و بايدو بعد از چند روز كه بشرب مى ارغوانى و استماع الحان و اغانى 
قيام نمود روى بسرانجام مهام سلطنت آورده منصب امير االمرائى را بطغاجار داد و خواجه صدر 

الدين احمد را از وزارت معاف داشته زمام آن مهم را در كف كفايت خواجه جمال الدين 
دستجردانى نهاد و ايضا حكومت روم و ديار بگر را بطغاجار ارزانى داشته حكم فرمود كه صدر 

جهان متوجه ضبط آن مملكت گردد و تومانات عراق عجم را بطوالداى عنايت كرده قنجقبال را 
حاكم شبانكاره ساخت و اوقاف ممالك محروسه را از مؤنات ديوانى ترخان گردانيده در آن باب 
نشانها باطراف واليات فرستاد و از نواب كيخاتو آقبوقا و تايجورا بياسا رسانيده حسن را بجان امان 

داد و آيت قلى را كه در مجلس آالتاق بفرمان كيخاتو او را در مستى مشتى زده بود بحضور 
طلبيده مخاطب گردانيد ايت قلى جواب داد كه چون در آنزمان كيخاتو خان بر مسند سلطنت 

تمكن داشت اگر مرا بقتل برادر يا پسر خود مامور ساختى شرايط اطاعت بجاى مى آوردم تا 
بضرب و شتم چه رسد امروز نيز بنده و خدمتكار پادشا هم اگر گناه بنده عفو فرمايد بهمان دستور 
انقياد احكام او را بر ذمه همت خود الزم دانم بايدو اين جواب را پسنديده آيت قلى را در سلك 

مقربان منتظم گردانيد و هم در اوايل ايام پادشاهى بايدو غازان خان بن ارغون خان باتفاق امير 
نوروز غازى رايت خالف افراخته متوجه آذربايجان گرديد و بايدو مغلوب شده از شربتى كه 

بكيخاتو چشانيده بود جامى لبالب دركشيد مدت حكومتش هشت ماه بود و قتلش نيز در حدود 
 تبريز روى نمود.

ذكر مبادى احوال شهزاده غازان كه نهالى بود در چمن سرافرازى و بيان وقايعى كه روى نمود 
 ميان آنجناب و امير نوروز غازى 

خامه پاكيزه تقرير وزير ارسطو ضمير خواجه رشيد الدين فضل الّله در جامع التواريخ چنين تحرير 
فرموده كه والدت همايون شاه زاده غازان بن ارغون خان در شب جمعه بيست و نهم ربيع االخرى 
سنه سبعين و ست و ستمائه در سلطان دوين مازندران بطالع عقرب اتفاق افتاد و چون آثار دولت و 



شهريارى از بشره آن درى اوج كامكارى ظاهر و هويدا بود ارغون خان مبتهج و مسرور گشته 
  بيت بترتيب اسباب جشن و سور فرمان داد

 يكى جشن فرمود بازيب و ساز
 

 كه در وصف آن قصه گردد دراز

   
و غازان تا سه سالگى در حجر عطوفت مادر و پدر بسر برد آنگاه آباقا خان آن نبيره دولتمند را 
طلبيده به بولغان خاتون سپرد و در سنه ثمان و سبعين و ستمائه كه اباقا خان جهة دفع شر لشگر 
قراوناس متوجه خراسان بود در ميان سمنان و دامغان طرح شكار انداخته در آن صيدگاه غازان 

آهوئى را به تير زد و چون در آن زمان شهزاده هشت ساله بود اين معنى موجب تعجب شاه و سپاه 
 گشته اباقا خان چنانچه رسم مغوالن است براى 
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ماغرالمشى دست آنفرزند ارجمند سه روز در دامغان توقف نمود و بطوى و جرغامشى اشتغال 
فرمود و در سنه ثمانين و ستمائه كه سن غازان بده سالگى رسيد اباقا خان وفات يافت و شاه زاده 

بپدر خود ارغون خان پيوست و چون ارغون سلطان احمد را كشته بر تخت سلطنت نشست ايالت 
واليات خراسان را بغازان خان تفويض نمود و امير نوروز را در مالزمتش مقرر فرمود امير نوروز 

پسر ارشد ارغون آغاست كه سى و نه سال در زمان چنگيزخانيان حكومت بعضى از بالد ايران 
تعلق بوى ميداشت و جمال حال امير نوروز بزيور ايمان و اسالم و حليه متابعت سنت حضرت خير 

االنام عليه الصلوة و السالم مزين و محلى بود و همواره در تقويت اركان شريعت غرا و تمشيت 
مهام ملت بيضا مساعى جميله بذل ميفرمود در ميدان شجاعت و مردانگى از امثال و اقران امتياز 
تمام داشت و از غايت جالدت و فرزانگى همواره در معركه غزو كفار تتار اعالم جدو اجتهاد 

مى افراشت و در آن اوان كه ارغون خان افناء بوقا را بر ابقا ترجيح كرد امير نوروز بنابر اتحاد و 
صداقت بوقا مستشعر گشته و در ذى حجه سنه سبع و ثمانين و ستمائه بدره خسرو كه جاى قشالق 

او بود رفت و شوهر خواهر خود شهزاده كنشو و بعضى از امراء خراسان را در خالف غازان با 
خود متفق ساخته رايت عصيان برافراخت و در روز پنجشنبه هفتم ربيع االول سنه ثمان و ثمانين و 
ستمائه كه شهزاده در كشف رود نزديك بپل معين منزل گزيده بود امير نوروز با سپاهى عالم سوز 



ناگهان بكردار دود درآمده غازان را بجانب مازندران گريزانيد و چون شاهزاده بدان واليت رسيد 
هوالجو را كه امير نوروز دم از هواخواهى او ميزد گرفته نزد ارغون خان فرستاد و لشگر پراكنده 
را مجتمع گردانيده روى بنوروز نهاد و در پانزدهم ربيع االخر سنه مذكوره در نواحى رادكان بين 
الجانبين مقابله و مقاتله اتفاق افتاده اين كرت نيز غازان منهزم گشت و نوروز غنيمت بسيار گرفته 

صيت شجاعت و پهلوانى او از ايوان كيوان درگذشت و شهزاده غازان در آن انهزام بكالپوش 
استرآباد رفته چهل روز در آن مقام آرام گرفت و بعد از آنكه از نزد ارغون خان بايدو اغول و نور 

بن نويان با سپاه فراوان بمدد رسيدند بار ديگر بعزم رزم متوجه نوروز شد و امير نوروز نيز از 
اردكان در حركت آمده چون بحدود جرمغان نزول نمود دانست كه با آن لشگر دست در كمر 

نميتواند زد الجرم عنان عزيمت بصوب تركستان انعطاف داد و شاهزاده غازان تا نواحى دار 
السلطنه هراة او را تعاقب فرموده چريك منصور غنيمت موفور بدست آوردند و از صحراى هزار 

جريب طبل مراجعت كوفته غازان خان آن زمستان در نيشابور قشالق كرد و در بهار سنه تسع و 
ثمانين و ستمائه در فضاى جان فزاى رادكان ييالق نموده در فصل شتابه تجن خراميد و بايدو اغول 

را با سپاه عراق رخصت معاودت فرمود و در اواخر زمستان بقراتپه سرخس كه آنرا شير سبيل نيز 
گويند منزل گزيد و هنوز در آن مقام بود كه خبر توجه سپاه قيدو خان بتواتر پيوست كيفيت واقعه 
آنكه نوروز بيك بعد از انهزام نزد قيدو خان رفته صورت تسخير خراسان را در نظرش آسان نمود 
و قيدو خان داماد خود ارنكتمور را با سى هزار سوار پرتهور نامزد يورش خراسان كرده مصحوب 

 نوروز
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روان گردانيد و ايشان در شهور سنه تسعين و ستمائه از آب آمويه گذشته اين خبر در اردوى 
غازان خان شايع گشت شاهزاده غازان و امراء مجال قتال با آن سپاه محال دانسته تا واليت سمنان 

عنان يكران بازنكشيدند و ارنكتمور نوروز تاجور بد، ايشان را تعاقب نموده لشگريان قيدو خان در 
واليت خراسان لوازم قتل و غارت بتقديم رسانيدند اما در وقت مراجعت بهر ديار كه ميگذشتند 

پهلوانان خراسان لوازم قتل و غارت بتقديم رسانيدند اما در وقت مراجعت بهر ديار كه ميگذشتند 
پهلوانان خراسان دزديده بروز و پوشيده بشب مغوالن بى ايمان را مى كشتند بمثابه كه چون آن سپاه 

بباد غيس رسيدند قرب پنجهزار سوار از ايشان ناپيدا بود و بدين جهته ارنكتمور در خشم رفته 



نوروز را بچوب ياساق تاديب فرمود در خالل اين احوال خبر فوت ارغون خان و سلطنت كيخاتو 
خان شيوع يافت و غازان در واليت سمنان از كيفيت حادثه وقوف يافته بعد از اقامت مراسم 

تعزيت عنان عزيمت بطرف دماوند تافت و از آنجا بسلطان دوين رفته در آن منزل شاه زاده بنارجى 
و طوالداى و قنجقبال با طايفه از ابطال رجال برسم كومك از نزد كيخاتو خان آمدند و غازان 
بوصول آن سپاه مستظهر گشته چندگاه بفراغبال اوقات گذرانيد و در بهار سنه اثنى و تسعين و 

ستمائه بعزم مالقات كياتو خان و عرض حاالت خراسان متوجه آذربايجان گشت و كيخاتو خان 
وصول شاه زاده را باردو از صالح ملك دور دانسته جمعى از نوئينان را ارسال داشت تا او را بطرف 

خراسان بازگردانيدند و غازان خان نوبت ديگر بمازندران شتافته در اواخر سنه ثلث و تسعين و 
ستمائه عنان عزيمت بصوب نيشابور تافت و در آن واليت ميان آنحضرت و امير نوروز جنك و 

مخالفت بصلح و موافقت تبديل يافت مفصل اين مجمل آنكه چون نوروز در مصاحبت ارنكتمور 
از يورش خراسان بجانب مغولستان مراجعت نمود و در كنار آب آمويه از وى متوهم گشته 

سلوك طريق مفارقت اختيار فرمود بارشاد روجه خويش طغان خاتون كه ضعيفه عاقله بود كرت 
ديگر ميل مالزمت غازان كرده از خواص مالزمان ساتلمش و ايسنبو قارا نزد شاه زاده فرستاده و 

سخن صلح در ميان انداخت ملخص پيغام آنكه تا كى از جانبين طريق مخاصمت پيمائيم و قصد 
جان و عرض يكديگر نمائيم اكنون وقت است كه شاه زاده جرايد جرايم اين كمينه را بآب عفو و 

اغماض بشويد و من بعد بقدم الطاف طريق عنايت و اعطاف پويد و عذر تقصيراتى كه تا غايت 
بحسب تقدير واقع شده در پذيرد تا بنده بدرگاه عالم پناه آمده طريقه عبوديت و اخالص پيش 

گيرد غازان چنان از شنيدن اين سخن بغايت مبتهج و شادمان شده اطاعت نوروز را از جمله 
مقدمات سرسبزى نهال اقبال خود شمرد و رياض آمال ايلخان را بر شحات سحاب عواطف و 

مراحم خضرت و نضارت داده بين الجانبين مبانى عهد و پيمان بغالظ ايمان تاكيد يافت و انوار 
مرحمت غازانى از مطلع مهربانى طلوع نموده در قلب زمستان عنان باستقبال نوروز تافت و بر 

سرخس و مرو مرور فرموده در حدود شبرغان بقتيول نوروز رسيد و او در ساعت بخدمت مبادرت 
كرده نه سر اسب صبا رفتار پيش كش كشيد و زبان اخالص و نياز بعذر جسارتى كه تا غايت از 
وى صدور يافته بود بگشاد و دست اميد در ذيل عاطفت شاه زاده زده چون سايه در پايش افتاد 

 غازان خان 
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بحكايات محبت آميز و كلمات شفقت انگيز او را بنواخت و همت بر تربيت و رعايتش گماشته 
 رايت مراجعت بصوب سلطان دوين برافراخت.

ذكر سلوك شهزاده غازان نسبت ببايد و خان در طريق خالف و بيان مالقات ايشان با يكديگر بعد 
 از وقوع مصاف 

در اوايل سنه اربع و تسعين و ستمائه كه غازان خان همعنان امير نوروز متوجه سلطان دوين ستر 
آباد بود در اثناء راه خبر قتل كيخاتو و جلوس بايد و متواتر گشت و اينمعنى بر خاطر شاه زاده 

گران آمده بعد از وصول بسلطان دوين در باب دفع بايد و و تسخير ممالك موروث باعاظم اركان 
دولت طريقه مشورت مرعى داشت نوروز گفت اميد چنانست كه عنقريب شاهزاده عالميان را بر 

سرير سلطنت و جهانبانى بنشانم و بايد ورا مانند حجاب كفر از ميان برگرفته تمامى امرا و اعيان را 
مسخر فرمان گردانم بشرطيكه شاهزاده باطن خجسته ميامن را با نور ايمان و عرفان منور سازد و 
سالك طريق مسلمانى گشته لواء متابعت ملت نبى آخر زمانى برافرازد و غازان خان بقبول اين 

ملتمس زبان گشاده رايت نهضت بصوب آذربايجان برافراخت و چون قطع منازل و مراحل كرده 
طهران رى را معسكر ظفر اثر ساخت بنابر استصواب نوروز بيك موالى و نعيمش را برسم رسالت 

نزد بايدو فرستاد و پيغام داد كه هرگز دستور نبوده كه امراء قراحق متعرض اروغ چنگيز خانى 
كردند الجرم توقع چنانست كه جمعى را كه متصدى قتل كيخاتو خان بوده اند بحضور فرستند تا 

نواب درگاه ما بغور آن قضيه رسيده زمره كه كفران نعمت انديشيده باشند بقصاص رسند و 
ايلچيان در هشت رود مراغه بپايه سرير بايدو رسيده سخنى كه داشتند بعرض رسانيدند و برين 

موجب جواب يافتند كه امرا بموجب فرموده ما كيخاتو را كشته اند و حاال تمامى آينى و آقا بر 
سلطنت ما متفق گشته بنابر آن مناسب چنان مينمايد كه غازان خود را رنجه ندارد و بجانب خراسان 

مراجعت نمايد و موالى و نعيمش نه بر وفق مدعا معاودت كرده در قنقور النك بمالزمت غازان 
خان رسيدند و سخنان بايدو را معروض گردانيدند غازان خان از آنجواب برآشفت و بجانب هشت 

رو روان گشت و بايدو ازين حال آگاه شده عنان عزيمت باستقبال اهل عداوت انعطاف داد و در 
روز پنجشنبه پنجم رجب سنه اربع و تسعين و و ستمائه در نواحى قربان شيره نزديك به رودخانه 



قريه شيرگيران هردو لشكر در برابر يكديگر صف كشيدند و پيش از آنكه آهنك طبل جنك 
بگوش طالبان نام و ننك رسد امير قتلقشاه از برنغار غازان خان بر توكل و ايلدار كه در جوانغار 

بايدو بودند حمله نمود و توكل عنان او بار بوادى فرار گردانيده ايلدار باقرب دويست سوار نامدار 
بقتل رسيد بناء على هذا بايدو متوهم شده بوغذاى اختاجى را نزد غازان فرستاد و پيغام داد كه 
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همواره ميان ما صفت استحكام داشته مرا در ملك و مال باتو مضايقه نيست مناسب آنكه شمشير 
خالف در غالف كرده بر وجهى كه رضاء جانبين و مصلحت ايل و الوس بآن مقرون باشد با 

يكديگر صلح نمائيم و برغم روزگار ناسازگار ابواب موافقت و مرافقت برگشائيم و غازان خان 
بمصالحه راغب گشته مقرر شد كه هردو پادشاه با هم مالقات نمايند و سخنى كه داشته باشند 

بى توسط غيرى گفت و شنيد فرمايند پس روز ديگر بايدو خان و شهزاده غازان هريك با معدودى 
چند زلشگر پيش رانده بوعده گاه شتافتند و از روى اعزاز و احترام يكديگر را دريافتند شهزاده 

غازان التماس ايجو فارس و كرمان و عراق كه تعلق بارغون خان ميداشت نمود و بايدو خان اين 
ملتمس را بحسن قبول تلقى فرمود و قرار بر آن افتاد كه روز ديگر طوى كرده هريك از آن دو 
پادشاه متوجه اردوى خود گردند اما بايدو و امراء او بخيال آنكه فردا در حين آش كشيدن مهم 
غازان را فيصل دهند روى بمنازل خويش آوردند و اينمعنى بر ضمير عالم افروز شاهزاده غازان 

پرتو انداخته امير نوروز و توقتمورولد بوقاء يرغوچى را جهت اطالع بر سراير ضماير امرا و ستاندن 
يرليغ اينجو فارس و كرمان و و عراق همانجا بگذاشت و بنفس نفيس در شب سه شنبه دهم ماه 
مذكور بجانب مازندران روانشد و بتعجيل هرچه تمامتر طى مسافت كرده چون در منزل مسلم 

نزول اجالل فرمود ارنكتمور را برسالت بازفرستاد و ببايد و پيغام داد كه من بآقاسر يكدلى داشتم 
ليكن از حركات و سكنات امرا امارات عصيان مشاهده نموده بيرخصت رايت مراجعت افراشتم 

بايد كه بوعده وفا كرده مناشير اينجوارغون خان را مصحوب نوروز بيك بزودى ارسال نمايند تا 
انهدام بمبانى عهد و پيمان راه نيابد بايدو آغار تواضع فرموده يرليغ داد ملك اسالم جمالدين كه 
حاكم فارس بود محصوالت اينجو آن واليات را بگماشتگان غازان تسليم نمايد اما اجازت امير 

نوروز را در حيز تاخير گذاشته او را تكليف مالزمت خود نمود نوروز در خفيه با طغاجار عهد و 



پيمان در ميان آورد كه بمعاونت يكديگر بساط سلطنت بايدو را درنوردند و شاهزاده غازان را 
مطيع و منقاد كردند و بشيوه مكر و خديعت نزد بايدو سوگند خورد كه اگر جان مرا بازگردانيد 

غازان را بسته بمالزمت سپارم بايدو باين افسون فريب يافته در پانزدهم ماه مذكور نوروز و 
توقتمور را رخصت داد و ايشان بسان تير از خانه كمان بيرون جسته در بيست و هفتم همان ماه در 
فيروزكوه بخدمت شاهزاده كوه شكوه رسيدند و گفت و شنيدى كه با بايدو كرده بودند مشروح 

معروض گردانيدند آنگاه امير نوروز غازانى يعنى ديگى را بسته پيش بايدو خان خان فرستاد و 
پادشاه و امراء از مشاهده اين حيله در حيرت افتاده وعده كه از گذاشتن نوروز پشيمان گشتند و 

بتاريخ چهارم شعبان سنه مذكوره غازان خان بموجب وعده كه سابقا بامير نوروز كرده بود در 
حضور شيخ صدر الدين ابراهيم بن شيخ سعد الدين حموى كلمه توحيد بر زبان رانده از روى 

اخالص دين مبين نبوى را پذيرفت و انقياد احكام شريعت غرا كرده ترك شرك و ملت مذموم 
اتراك گرفت و در آنروز فيروز قرب صد هزار مشرك متمرد مؤمن و موحد گرديدند و از ظلمت 
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رسيدند در اين اثنا ايلچى كه نشان اينجو فارس را بشيراز برده بود بازآمد و بعرض رسانيد كه 
حاكم فارس منشورى نقيض مدعاى ما ظاهر ساخت و طريق عناد مسلوك داشته بانقياد فرمان 

شاهزاده نپرداخت و اين معنى موجب اشتعال نيران غضب غازان شده بار ديگر خيال يورش 
آذربايجان نمود و امرا و نوئينان را بتهيه اسباب مقابله و مقاتله امر فرمود مقارن اينحال صدر جهان 

خواجه صدر الدين احمد زنجانى كه نامزد ضبط واليت روم بود از راه عنان بصوب گيالن 
انعطاف داده متوجه اردوى غازان شد و در هفتم شوال بموكب عالى پيوسته عنايت بى نهايت يافت 

و بهنگام فرصت معروض داشت كه اگر خسرو سكندر آئين آئينه دل را بصيقل توكل روشن 
ساخته نيت كند كه چون بر دشمن ظفر يابد در تقويت دين نبوى و ترويج ملت مصطفوى باقصى 

الغاية سعى نمايد و ادرارات و صدقات كه سالطين ماضيه در ممالك مقرر داشته اند از شوائب 
تنقص مصون دارد و امالك طايفه را كه كشته گشته اند بورثه ايشان گذارد من متكفل مى شوم كه 

نوروز بيك را باشالمشى كرده از راه گيالن مغافصتا بر سر بايدو رسانم و غازان خان متقبل اين 
امور شده در روز جمعه پانزدهم شوال متوجه آذربايجان گشت و امير نوروز را با صدر جهان در 



مقدمه بفرستاد و امير نوروز ايلغار كرده در سرعت رفتار سعى بسيار نموده نيمشبى بموضعى رسيد 
كه از آنجا تا اردوى بايدو دو روزه راه بود و اين خبر را طغاجار و بعضى ديگر از امراء كبار شنيده 
بيكبار اقبال وار از بايدو روى برتافتند و مانند بخت و دولت بخدمت نوروز بيك شتافتند و بايدو در 
روز جمعه يازدهم ذيقعده از كنار سفيد رود كه معسكرش بود فرار برقرار اختيار كرده براه مرند و 
اوجان عازم گرجستان شد و نوروز بوغداى اختاجى را جهة رسانيدن اينخبر نزد غازان روان ساخته 

خود بسرعت باد صرصر از عقب بايدو در اهتزاز آمد و قورمشى كه مقدمه سپاه نوروز رسانيد و 
نوروز بايدو را بخدمت غازان خان كه در آنزمان باو جان آمده بود ارسال نمود و غازان خان 
سوتاى اختاجى را باستقبال فرستاد و روز چهارشنبه بيست و سيم ذيقعده سنه اربع و تسعين و 

  بيت ستمائه خرمن بقاى بايدو را بباد فنا داد
 بر هيچ آدمى اجل ابقا نميكند

 
 سلطان مرگ هيچ محابا نميكند

 از بايدو سه پسر ماند قبچاق على محمد و از ايشان هيچيك بسلطنت نرسيد.   

 ذكر جلوس سلطان محمود غازان و بيان مجملى از وقايع آن دوران 

چون نهال دولت بايدو از تندباد اجتهاد نوروز بيك منقطع گرديد و نسيم شوكت غازانى بهار 
زندگانى انسالك طريق جهان بانى را بخزان مرگ مبدل گردانيد در ذى الحجه سنه اربع و تسعين 
و ستمائه غازان خان بروز عيد اضحى در تبريز طلعت روح افزا بمردم نمود و تخت خوانى و سرير 

 كامرانى را بوجود همايون خود زيب و زينت در افزود و همانروز يرليغ 
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همايون نفاذ يافت كه تمامى مغوالن مسلمان شده باظهار شعار شرع شريف پردازند و بنياد كفر و 
خذالن را مانند ظلم و طغيان از جهان براندازند و هركس از انقياد اركان دين قويم گردن پيچد 

سرش بردارند و اهل كتاب را اگر جزيه دهند بخالف حكم مقنن قوانين شريعت نيازارند و 
همدران ايام پادشاه اسالم بقرا باغ اران رفته قريلتاى فرمود و چون جميع شاهزادگان و خواتين و 

نوئينان بر سلطنتش مچلكا دادند نوبت ديگر بر سرير خانى نشسته چنانچه معهود مغوالن است طوى 
نمود و غازان خان هم در مبداء جلوس ميمنت انجام بجهة تيمن و تفأل و التمغاءها را كه مربع بود 



بشكل مستدير كه افضل اشكال است تغيير فرمود و در ميان آن سكه ال اله اال الّله محمد رسول الّله 
نقش نمود و اشارت كرد كه بر سر مكاتيب و مناشير بسم الّله الرحمن الرحيم قلمى گردانند و 

فرامين او را رايت و سيور غاالت اهل اسالم را بامضا معرون دانند منصب امير االمرائى و يا سامشى 
سپاه را بجناب نوروز بيك تفويض نمود و صدر جهان خواجه صدر الدين احمد زنجانى را بتعهد 

امر وزارت تعيين فرمود و هم در اوايل ايام سلطنت غازانى قنجقبال و ايلدرو طغاجار و بعضى 
ديگر از امراء منافق شيوه غدار بياساء ايلخانى اختصاص يافتند و جمعى ديگر كه زنده ماندند 

سالك طريق مكر و تزوير گشته ايشان نيز بيمن جالدت امير نوروز عنان بعالم آخرت تافتند و در 
سنه ست و تسعين و ستمائه امير نوروز بدوستى سلطان مصر متهم شده در خراسان بحكم غازان 
خان شربت شهادت چشيد و در سنه تسع و تسعين و ستمائه صدر جهان نيز از همان شربت جام 

لبالب دركشيد و در همين سال ميان غازان خان و سلطان مصر در نواحى حمص مقاتله دست داده 
غازان خان را صورت نصرت روى نمود و حكومت هربلده از بالد شام را در عهده يكى از امرا 
كرده مراجعت فرمود اما امرا بواسطه خونريزى و فتنه انگيزى متوطنان قالع شام از محافظت آن 
بالد عاجز گشتند و متعاقب غازان خان بصوب آذربايجان در حركت آمده بساط مملكت دارى 

درنوشتند و در شهور سنه اثنى و سبعمائه كرت ديگر غازان خان بشام شتافته روزى چند در نواحى 
حلب بعيش و طرب بگذرانيد آنگاه استخالص آنواليات را بعهده جالدت و كاردانى امير قتلقشاه 
و چوپان بيك گذاشته بازگرديد مقارن آنحال پادشاه مصر ملك ناصر بر سر آن دونوئين جالدت 
آئين تاخت و بسيارى از سپاهيان غازانى را كشته رايت ظفر و نصرت برافراخت وفات غازان خان 

در روز يكشنبه يازدهم شوال سنه ثلث و سبعمائه اتفاق افتاد و او مدت هشت سال و نه ماه تاج 
اقبال بر سر نهاد زمان حياتش سى و سه سال بود و بعد از وى برادرش سلطان محمد بامر سلطنت 

 قيام نمود.

گفتار در بيان بعضى از وقايع ايام دولت غازان خان تا زمان شهيد شدن امير نوروز غازى در 
 خراسان 

در سال اول از جلوس غازان خان از جانب خراسان خبر آمد كه او جاى ولد براق خان و 
 دواوساريان بافوجى از سپاه توران از آب آمويه عبور نموده اند و امرا و لشگريان آنحدود
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تاب مقاومت آنجماعت ندارند و بامداد خدام موكب غازانى اميدوارند چون غازان خان ميدانست 
كه دفع آن فتنه جز ببازوى اقتدار امير نوروز تيسير نخواهد پذيرفت او را با سپاه بال انتها بجانب 

خراسان روان فرمود و در آن زمان لشگر ماوراء النهر تا حدود مازندران رانده بودند و قتل و 
غارت مينمودند اما چون از وصول نوروز بيك خبر يافتند عنان بصوب فرار تافتند و امير نوروز با 

جنود دشمن سوز شب و روز از عقب آن جماعت طى مسافت كرد، در حدود هراة بديشان رسيد و 
بضرب تيغ و سنان خلقى را بر خاك هالك افكنده بقية السيف را بگريزانيد و متعاقب درحركت 

آمده بتكامشى قيام نموده تا وقتى كه مخالفان از آب آمويه بگذشتند بازنگشت آنگاه مظفر و 
منصور بآستان غازان خان شتافته بيشتر از پيشتر سيور غامشى يافت و مقارن آنحال صدر جهان 

بتصرف در اموال ديوان متهم گشته امير نوروز رقم عزل بر ورق حالش كشيد و منصب وزارت را 
بخواجه جمال الدين دستجردانى مفوض گردانيد در خالل اين احوال طايفه از شاهزادگان و 

نوئينان مانند سوكاو برالس و ايسنتمور بن قنقورباى و ارسالن كه ارتفاع اعالم اسالم مخالف مزاج 
ايشان بود با يكديگر اتفاق كرده قواعد پيمان را بغالظ ايمان مؤكد گردانيدند كه غازان خان و 

امير نوروز را بهر نوع كه توانند شربت شهادت چشانند و مساجد و معاهدات خير انام عليه الصلوة 
و السالم را كنايس و بيت االصنام گردانند و قبل از آنكه اين انديشه از حيز قوة بفعل رسد امير 

نوروز نوبت ديگر جهت بعضى از مصالح ملكى روى توجه بخراسان نهاد و غازان فرمان داد كه 
سوكاو برال در آنسفر مرافقت نوروز بيك نمايند الجرم بدانديشان با هم قرار دادند كه سوكاوبرال 
در حدود خراسان بوقت معين خاطر از نوروز فارغ گردانند و ايسنتمور و ارسالن غازان خان را در 

آذربايجان بقتل رسانند و بعد از وصول امير نوروز بخراسان سوكاو برال معتمدى پيش شاه زاده 
تايجو فرستاده او را از انديشه خويش وقوف دانند تا با ايشان موافقت نمايد و تايجو بحسب ظاهر 

سر رضا جنبانيده خفيه قاصدى نزد نوروز بيك ارسال داشت و از باب مواضعه مذكوره آنچه 
معلوم نموده بود پيغام فرمود الجرم امير نوروز در شب موعود از اردوى خود بيرون رفته در 

كمين گاه بايستاد و سوكاوبرال با موافقان نيمشب مسلح و مكمل گشته بمخيم او شتافتند و چون 
تمامى خيام را بسان سراچه دل خود از نور ايمان خالى يافتند و هم نموده عزم گريز كردند در 

آنحين امير جالدت آئين كمين گشاده راه نجات بر آنقوم بى دين بربست و جمعى را به تيغ بيدريغ 



گذرانيده زمره را اسير ساخت و سوكا مجال فرار يافته برال در سلك اسيران منتظم گشت و روز 
ديگر تند باد قهرآميز نوروز بساط حياتش درنوشت و ايلچى بدرگاه عالم پناه ارسال داشته كيفيت 
مواضعه دشمنان را مشروح پيغام داد و در آن اوان ايسنتمور و ارسالن با سپاه فراوان متوجه محاربه 

غازان شده بودند و پادشاه نيز با لشگر پرستيز بجانب ايشان نهضت نموده در نواحى پل تغان بين 
الجانبين مهم باستعمال تيغ و سنان سرايت كرده ايستمور با چند كس از شجعان پرتهور كشته گشته 

 بقيه معاندان را گريز پيش گرفتند و آخر االمر اكثر ايشان بدست افتاده رخت زندگانى بباد
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فنا دادند چنانچه در مدت يكماه پنج شاه زاده و سى و هفت كس از امراء از منازل اين جهانى 
رخت بسافل جهنم كشيدند و بدين فتح مبين مقويان دين متين مبتهج و مسرور گشته صدقات 

بمستحقين رسانيدند از غرايب وقايع آنكه در اثناى ظهور اين امور بعضى از مباشران اعمال ديوانى 
خواجه صدر الدين احمد زنجانى را بموافقت مخالفان دولت غازانى متهم داشتند و او را بمحصالن 

بهرام صولت سپرده بعد از تعذيب و شكنجه بى ثبوت جريمه حكم سياستش حاصل نمودند اما 
هرقداق نوئين بر كيفيت بى گناهى صدر جهان اطالع يافته و قصد و غرض بدانديشان را بغازان 

عرض كرده فرمان واجب االذعان باطالق آن وزير باستحقاق شرف اصدار يافت در روضة الصفا 
از صدر جهان منقولست كه گفت در اوقات گرفتارى شبى مرا خواب درربود ديده بصيرت من در 

واقعه چنان مشاهده كرد كه روز جمعه مرا بسياستگاه بردند و درميان بيشه بغايت مخوف موقوف 
داشتند ناگاه شخصى نورانى از ميان بيشه با شمعى افروخته بيرون خراميد و مرا از چنگ محصالن 
خالص گردانيد و گفت بهرجانب كه خواهى توجه نماى و پيش هفت كس از محرمان خود زبان 

بافشاى اين راز بگشاى روز ديگر اين واقعه را با هفت نفر از مخلصان حقيقى در ميان نهادم و 
  بيت منتظر لطيفه غيبى بوده سررشته اختيار بدست عنايت پروردگار دادم 

 در دست ما چو نيست عنان ارادتى 
 

 بگذاشتيم تا كرم او كجا برد

و چون روز جمعه شد موكالن مرا بر اسب پاالنى سوار كرده به بيشه بردند و بنابر آنكه در عهد    
كيخاتو خان درباره ايشان اصناف الطاف بظهور رسانيده بودم در اجراء حكم تاخير ميكردند در 

آن اثنا هيأت شخصى كه در واقعه بر صحيفه خيال ارتسام يافته بود بنظر من درآمد و از غايت 
دهشت مرا غشى روى نمود و در آن حال هرقداق نوئين از شكارگاه مراجعت فرموده بدان موضع 



رسيد و حقيقت حكمى كه در حق من صدور يافته بود معلوم كرده دو شخص را بمحافظت من 
مامور گردانيد و چون از آن غش افاقت يافتم آن دو عزيز بشارت راحت رسانيدند و محصالن را 
از قتل من مانع آمده تا صباح شرط حراست بجاى آوردند و روز ديگر هرقداق صورت بيگناهى 

مرا بر راى انور ايلخانى نگاشت و حكم نجات حاصل كرده مرا مطلق العنان گذاشت و در بيست و 
هشتم ذى الحجه سنه خمس و تسعين و ستمائه كه غازان خان متوجه بغداد بود خواجه جمال الدين 

دستجردانى بياساء ايلخانى اختصاص يافته در اوايل محرم سنه سته و تسعين و ستمائه نوبت ديگر 
انوار عنايت غازانى بر وجنات احوال صدر جهان تافت و بكام دوستان بار ديگر بر مسند وزارت 

  رباعى نشست يكى از فضال اين رباعى را در آن اوان در سلك نظم كشيد
 با صدر جهان فلك چو دمساز آمد

 
 شهباز سعادتش به پرواز آمد

 تا تهنيت روز و مه و سال كند
 

 اقبال ز در صلح كنان بازآمد

طوايف انام باز احرام مالزمت آصف جم احتشام بستند از يمن عدالتش رعيت بجمعيت خواطر و    
رفاهيت ضماير در كنج فراغت نشستند و همدرين سال امير نوروز غازى بغضب ايلخانى گرفتار 

گشته رخت زندگانى بباد فنا درداد تفصيل اين اجمال آنكه خواجه صدر الدين احمد زنجانى 
كرت ثانى بر مسند وزارت غازانى متمكن شد بنابر آنكه سابقا نوروز بيك در عزل او دخل داشت 

 همت 
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بر انحطاط مرتبه اش گماشت و با جمعى از امرا اتفاق نموده در بهار سنه مذكوره كه غازان خان در 
ييالق همدان بود بقلم تدبير بر لوح خاطر خطير همايون نگاشتند كه نوروز بيك با پادشاه مصر 
زبان يكى دارد و ميخواهد كه باتفاق مصريان خسرو جهانيان را از ميان بردارد و از زبان سلطان 

مصر و نوروز بيك مكتوبات مزور قلمى كرده آن نوشتها را در مجلس شراب در كيسه قيصر نامى 
از مالزمان امير نوروز بيك كه بمصر آمد شد مينمود و درد دل ميان حاجى بيك كه برادر نوروز 

بيك بود نهادند و چون پادشاه اين سخن را شنيد و متوجه تحقيق آن گرديد على الفور قيصر و 
حاجى بيك را ببارگاه طلبيده نامهاى مزبور را از مواضعى كه نهاده بودند بيرون آورد و غازان خان 

مضمون آن مراسالت را معلوم نموده بى توقف حكم فرمود كه اساس وجود قيصر را بضرب 



چماق نابود گردانند و برادران و نواب نوروز را كه در عراق بودند بياسا رسانند و امير سونتاى و 
هرقداق نوئين را تعيين كرد كه با دو تومان لشگر بخراسان روند و تا جان نوروز را بآتش قهر 

نسوزند مراجعت ننمايند و متعاقب آن دو امير امير قتلقشاه را با طايفه از سپاه بكومك ايشان نامزد 
فرمود و امير نوروز در نيشابور از كيفيت حادثه وقوف يافته با امرا و اركان دولت قرعه مشورت در 

ميان انداخت و گفت مرا مصلحت چنان مينمايد كه بهراة رفته پناه بملك فخر الدين كرت برم 
زيرا كه داماد منست و حقوق تربيت در ذمه وى ثابت دارم طايفه از عقل و تدبير بر زبان آوردند 

كه قلعه مغول فضاى صحراست انسب آنست كه امير خود را در چهار ديوار هراة مقيد نگرداند و 
بر جانب ملك فخر الدين اعتماد نفرمايد و ليكن نوروز بيك بر صوابديد خود اصرار نموده اكثر 

لشگر از وى جدا شدند و او با چهارصد كس بهراة شتافته ملك فخر الدين كه برادرزاده امير 
نوروز را در حباله نكاح داشت بقدوم او اظهار بشاشت فرمود و آن جناب را در قلعه اختيار الدين 

فرود آورد و بعد از چند روز قتلقشاه نوئين با سپاه جالدت آئين در ظاهر آن بلده فاخره نزول 
نموده بجد هرچه تمامتر آغاز محاصره و محاربه كرد و امير نوروز بمتانت و حصانت حصار و 

كثرت غوريان جرار مغرور شده روزى با رمضان و بعضى ديگر از مقربان خود گفت كه ما را هيچ 
پناهى و آرامگاهى بهتر ازين شهر نيست و مقرر است كه قتلقشاه هرچند سعى نمايد تسخير اين 

قلعه او را ميسر نخواهد گشت رمضان گفت از جانب قتلقشاه دغدغه بخاطر خطور نمى كند اما بر 
غوريان اعتماد نمى توان كرد تدبير آنست كه حضرت امير ملك فخر الدين را مؤاخذ و مقيد 

گردانيده بنفس نفيس متصدى محافظت شهر گردد و هرگاه ضمير منير از جانب معاندان فارغ 
سازد بار ديگر بتربيت ملك پردازد امير نوروز گفت معاذ الّله كه من عذر انديشم و در مقام قصد 

داماد خود باشم يكى از سرهنگان سيستان كه در بيرون خرگاه گوش ميكشيد اين سخنان را شنيده 
فى الحال بعرض ملك فخر الدين رسانيد و ملك با خواص خويش طريق مشورت مسلوك داشته 
خاطر بر آن قرار داد كه امير نوروز را بدست خصم سپارد آنگاه نزد او رفته گفت در اين شهر از 
هرصنف مردم هستند مبادا كه جمعى اتفاق نموده دروازها را بر روى دشمنان بگشايند اگر راى 

 عالم آرا مصلحت داند جهة محافظت 

 150، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 



دروازها معتمدان خود بازدارند تا اين دغدغه از خاطر مرتفع گردد امير نوروز اين سخن را بر 
كمال شفقت حمل نموده در ساعت مالزمان خود را بدروازها فرستاد و چون اندك مردمى پيش 
او ماندند ملك فخر الدين تاج الدين يلدوز و جمال الدين محمد سام و سراج الدين عمر هرون و 

محمد نعمان را با طايفه از مبارزان غور بگرفتن امير نوروز نامزد فرمود و ايشان درها و چيرها بر 
دست گرفته در وقتى كه زياده از چهار كس در مالزمت نوروز بيك نبود و او بجانب سپاه قتلقشاه 

تير مى انداخت باال رفتند و در آنزمان بحسب تقدير زه كمانش بگسيخت و بدست خشم كمان را 
بر زمين زده در آن اثنا چشمش بر غوريان افتاد پرسيد كه بچه مهم رنجه شده ايد يلدز جوابداد كه 

ملك ما را فرستاده كه با اين درها در پيش امير چپر بنديم تا از زخم تير اعدا آسيبى بذات 
مباركش نرسد امير نوروز گفت نيكو باشد و كمان را برداشته بزه بستن مشغول شد و يلدوز قدم 

پيش نهاده گرزى بر شقيقه او زد و ديگران امير رستم نشان را فروگرفته با دست بسته و سر و روى 
درهم شكسته در خانه بازداشتند و همان لحظه ملك فخر الدين با دويست هزار سوار مكمل بدر 

قلعه آمده هريك از نوكران نوروز بيك را كه بمحافظت دروازه ها مشغول بودند ببهانه طلب نمود 
و سيصد و نود نفر از آن جماعت كشته و اسير ساخته نوروز را با ده نفر نزد قتلق شاه فرستاد و قتلق 

شاه در بيست و دوم شوال سال مذكور بدست خويش او را گردن زده سرش را به اردو ارسال 
  رباعى داشت و غازان فرمود تا آن سر را بردار اعتبار آويختند يكى از فضال در آن باب گفته 

 با عيش شها طبع تو آميخته باد
 

 و ز خنجر تو خون عدو ريخته باد

 هر سر كه نه همسر مرادت باشد
 

 همچون سر نوروز درآويخته باد

و چون خاطر قتلقشاه از جانب نوروز بيك فراغت يافت عنان مراجعت منعطف گردانيده بآستان    
 سلطنت آشيان شتافت 

 گفتار در بيان بعضى ديگر از حوادث آن ايام و ذكر توجه غازان خان مكر را بجانب شام 

در زمان سلطان محمود غازان ييالق و قشالق جماعت نكودريان مملكت عراق بود و چون ايشان 
بمقتضاى عادت قديم گاهى بقطع طريق اقدام مى نمودند پادشاه فرمود تا از آن طايفه خطى ستانند 

كه اگر بآن فعل مذموم قيام نمايند مال و خون ايشان ديوانى باشد بعد از آن هر كس در آن واليت 
راه ميزد يا چيزى مى دزديد داروغكان تكودريان را ميگرفتند كه اين كار را شما كرده ايد و آن 



جماعت از اين معنى بتنك آمده بى استجازه از عراق بقهستان رفتند و از آنجا به هراة شتافته پناه 
بملك فخر الدين كرت بردند و ملك آنقوم بى باك را باسب و سالح مستظهر گردانيده پيوسته 

بتاخت بعضى از حدود خراسان مامور ميساخت و آتش نهب و تاراج در دودمان مسلمانان 
 مى انداخت و باين واسطه دود از خاندانها برآمده فوجى از
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خراسانيان برسم دادخواهى بدرگاه پادشاه عالميان رفتند و غازان متوجه دفع فتنه تكو دريان شده 
فى سنه تسع و تسعين و ستمائه برادر خود خربنده اغول را كه اولجايتو سلطان و سلطان محمد خدا 

بنده عبارت ازوست و در آنزمان در مازندران حكومت مينمود نامزد يورش خراسان فرمود و 
مكتوبى نزد او ارسال داشت مضمون آنكه چون بدان ملك رسى تكودريانرا از ملك فخر الدين 
طلب نماى و اگر ملك در تسليم آن جماعت اهمال ورزد بمحاصره هراة پرداخته بعد از مشاهده 

صورت فتح و ظفر از وجود قوم نكودر اثر باقى نگذار و رعايا و ساير فرق بر ياراميازار و چون 
اولجايتو سلطان بنيشابور رسيد ايلچى پيش ملك فخر الدين فرستاده سبب آمدن خود را پيغام 

فرمود و ملك در ارسال نمودن تكودريان اهمال نموده بين الجانبين مجادالت و محاربات اتفاق 
افتاد و باالخره بوساطت شيخ االسالمى شيخ شهاب الدين جامى مصالحه بوقوع انجاميد و هرويان 
مبلغ صد هزار دينار كپكى بدل صلح بيرون فرستاده سلطان محمد عنان معاودت انعطاف داد و در 

سنه مذكوره يكى از جهله انام كه دعوى تصفيه باطن و اطالع بر مغيبات ميكرد بشاهزاده تايجو 
گفت چهل روز ديگر سرير پادشاهى بوجود تو تزئين خواهد گرفت و بمجرد شنيدن اين سخن 

بخار پندار بكاخ دماغ تايجو تصاعد نموده در همان ايام آن خبر بگوش غازان خان رسيد و تايجور 
ابا امرا و مقربان و كرامات گوى نادان بياسا رسيد و در جمادى االخر همين سال سيد قطب الدين و 

معين الدين خراسانى بامداد بعضى از امراء غازانى انتهاز فرصت نموده شمه از تصرف و تقصير 
خواجه صدر الدين احمد زنجانى بعرض پادشاه رسانيدند و آن تقرير در ضمير صاحب تاج و 

سرير جاى گير شده مفارن آن حال قتلقشاه نويان كه جهت استخالص اموال بگرجستان رفته بود 
در موضع داالن ناور باردو رسيد و صدر جهان جواب سخنان مقرران پرسيد صاحب ديوان متوهم 

شده در خلوتى بر راى ايلخانى عرضه داشت كه نوكران قتلقشاه در گرجستان ويرانى بسيار 
نموده اند و پادشاه قتلقشاه را معاتب ساخته جناب امارت پناه از خدمت وزارت دستگاه سئوال كرد 



كه آيا حكايت شكايت مرا بسمع حضرت اعلى كه رسانيده صدر جهان جواب داد كه رشيد 
طبيب زيرا كه چنان گمان برده بود كه سيد قطب الدين بانگيز خواجه رشيد برو تقرير مينمايد 

القصه امير قتلقشاه چون اين سخن را استماع نمود خواجه رشيد الدين فضل الّله را طلبيده از 
موجب غيبت پرسيد و آنجناب انكار بليغ نموده در شكارگاه كيفيت آن بهتان را بعرض پادشاه 

رسانيد و غازان خان قتلق شاه نويان را حاضر ساخته فرمود كه راست بگوى كه خواجه رشيد را 
بغيبت تو كه تهمت نموده گفت صدر الدين احمد زنجانى و پادشاه بغضب رفته روز چهار شنبه 

هفتدهم رجب باخذ و قيد صاحب ديوان فرمان داد و روز جمعه نوزدهم او را در موقف يرغو 
احضار نموده حكم شد كه بنياد فضايل و معالى را خراب گردانند و سرچشمه جود و احسان را 

نمودار سراب سازند و در روز يكشنبه بيست و يكم در جوى جاندار يكدست صدر جهان را 
اميرسوتاى و دست ديگر را پهلوان ملك غورى گرفته قتلقشاه او را از ميان دو نيم زد و برادر صدر 

جهان قطب جهان كه بغير از شرف اخوت صاحب سعيد شهيد هيچ حيثيت نداشت در روز 
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در وقتى كه آن پادشاه بااستقالل بعزم قشالق بغداد از دار الملك تبريز بجانب اوجان نهضت 
فرمود رتبت نيابت امور جهانبانى و منصب وزارت و صاحب ديوانى بحسن درايت و يمن كفايت 

خواجه رشيد الحق و الدنيا و الدين كه در اقسام علوم عقلى و نقلى سيما فن حكميت و طبابت 
سرآمد حكماء عالم بود و خواجه سعد الملة و الدين ساوجى كه در علم استيفا و سياقت يد بيضا 

مينمود مفوض گشت و آن دو وزير صاحب حشمت صايب تدبير كما ينبغى بسر انجام امور دين و 
دولت و انتظام مهام ملك و ملت قيام و اقدام فرمودند بواسطه تدبير پيرو بخت جوان ايشان جهان 

كهن سال جوانى از سر گرفت و مآرب و مطالب اقارب و اجانب بكفايت اقتران يافته سلك احوال 
اهل فضل و افضال سمت نظام پذيرفت اما همدران اوقات بسبب اصابت عين الكمال قران نحسين 
در برج سرطان كه طالع عالم است اتفاق افتاده رشحات سحاب عنايت الهى چندگاه انقطاع يافت 

چنانچه در آب جيحون و دجله نيل تفاوت فاحش ظاهر گشته شرار قحط و قال كانون درون 
بينوايان را فروتافت و از عقب عسرت بالء وبا شايع شده در بلده شيراز بمرض حصبه زياده از 

پنجاه هزار كس نقاب تراب بر عذار گلفام كشيدند و عالميان را در فراق خويش قرين ناله و زارى 



و گريه و بيقرارى گردانيدند در خالل اين احوال و وقايع مسطوره بعرض غازان خان رسيد كه 
سلطان مصر ملك ناصر چهار هزار سوار بديار بكر فرستاده تا انتهاز فرصت نموده و بيكناگاه خود 

را در ماردين و راس العين انداخته دست بغارت و تاراج برآورده اند و بسيارى از عيال و اطفال 
مسلمانان را اسير برده اند اين معنى موجب اشتعال آتش غضب غازان خان گشته بتاريخ نوزدهم 

محرم سنه تسع و تسعين و ستمائه روز جمعه با نود هزار سوار اسفنديار آثار كه هريك آذوقه 
ششماهه همراه داشتند از دار الملك تبريز رايت نهضت بجانب بالد شام برافراخت و چون حدود 

نصيبين محل نزول جنود ظفر آئين گشت سلطان ماردين نجم الدين بموكب عالى پيوسته پادشاه را 
طوى داد كه مثل آن از سالطين حشمت قرين معهود نبود و غازان خان از ديار بكر بجانب حلب 

شتافته محاصره آن شهر را تا زمان فيصل مهم مصريان موقوف ساخت و در نواحى آن بلده بعرض 
سپاه نصرت پناه پرداخت و تمامى امرا و سرداران و لشگريان و بهادران حبيبه پوشيده و با ابهت 
تمام و مهابت ال كالم در فضاء صحرا صف كشيدند پادشاه سپهر احتشام برابرش گردون خرام 

سوار شده از ميمنه تا ميسره بنظر احتياط در آورد و در وقتى كه بقوم سيدوز رسيد امير چوپان كه 
راعى ايشان بود از صف خويش پيش رانده و دعاى دولت ابد پيوند باو رسانده زانو زد و گفت 

چون چشم همايون پادشاه در اين روز بر مركب ما مى افتد اگر اجازت باشد اسبى باد رفتار 
پيشكش نمايم و اين سخن گفته اسبى كوه پيكر هامون گذار پيش كشيد و اين معنى موافق مزاج 
صاحب تخت و تاج افتاده ساير امرا در اين امر با امير چوپان اتفاق نمودند و اسبان گردون توان 

پيشكش كردند بعد از آن رايات ظفر آيات از آن منزل نهضت فرموده در نواحى بلده حمص روز 
چهار شنبه بيست و هفتم شهر ربيع االول ميان غازان خان و ملك ناصر اتفاق مالقات افتاد و بباد 
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نيران ستيز تيز گشته خرمن حيات بسيارى از مبارزان طرفين سوخته شد و آخر االمر نسيم فتح و 
فيروزى بر پرچم علم غازان خان وزيده برالى و قورمشى بحمالت متواتر قرب پنج هزار سوار 

لشگر ملك ناصر بر خاك هالك انداختند و سلطان مصر بى آبرو گشته پشت بر معركه گردانيد و 
در وقت فرار در رفتار بمرتبه سرعت نمود كه چون بدار الملك رسيد زياده از هفت سوار با او 

نبود و غازان خان دو روز حمص توقف كرده مراسم قسمت غنايم بجاى آورد و بعد از آن علم 



عزيمت بصوب دمشق برافراخت اعيان و اشراف آن بلده بعد از آنكه از قرب وصول موكب 
غازانى خبر يافتند با تحف اليقه باستقبال شتافتند غازان خان ايشان را بعواطف بيكران مخصوص 

گردانيد و متوطنان آن بلده را شربت امن و امان چشانيده و قتلق قيا بشحنگى شهر موسوم شده 
بالرغو بضبط تغارات منصوب گشت و امر حكومت بقبچاق كه سابقا از ملك ناصر گريخته التجا 

بدولت غازانى كرده بود تعلق گرفت و اهالى دمشق بشكرانه امان مبلغ صد تومان قبول نموده 
جهت تحصيل آنوجه سيد قطب الدين و خواجه صدر الدين ابهرى بشهر رفتند آنگاه غازان خان 

عزم مراجعت جزم كرده قتلق شاه نوئين را بفتح قلعه دمشق نامزد فرمود و رياست حمص و 
طرابلس و عكه و سالميه و معرة النعمان كه شام وسطى عبارت است از آنها بايلكى مفوض شد و 
ايالت حلب و حما و عنتاب و جبل السماق و پره تارجته الشام كه آنرا شام سفلى گويند برتكتمور 

  بيت مقرر گشت و برالى رو به حكومت غزه آورد
 خوش گرفتند حريفان سر زلف ساقى 

 
 گر فلكشان بگذارد كه قرارى گيرند

و بعد از مراجعت غازان خان قتلق شاه نويان بمحاصره قلعه دمشق پرداختند يكى از استادان    
منجنيقى دعوى كرد كه من اين حصار را بضرب سنك منجنيق مسخر گردانم قتلقشاه بسرانجام 

مايحتاج استاد اشارت فرمود كوتوال قلعه دانست كه اگر منجنيق فرصت يابد بواسطه كمال مهارت 
در فن خود اجزاء آن كوه را متالشى گرداند الجرم با بعضى از دليران قوم گفت كه هركس شر 
اين شخص را از ما مندفع سازد هزار دينار بوى ميدهم يكى از عياران متهور آن خدمت را متقبل 

شده تغيير لباس كرد و از قلعه پايان شتافته نماز شامى كه استاد منجنيقى از وثاق خويش غايب بود 
بخانه او درآمد و در گوشه تاريك بنشست و چون استاد معاودت نمود پاى در منزل نهادن همان 

بود و زخم خوردن همان و آن متهور سر استاد را از بدن جدا گردانيد و كارد بر همه بدست گرفته 
از خانه بيرون دويد و مانند برق المع خود را بقلعه رسانيده بانواع آفرين و تحسين سرافراز گرديد 
بناء على هذا فتح قلعه دمشق در توقف افتاد و قبچاق با مصريان در ساخته اهالى قالع پنهانى بروز 

دزديده در شب از مواضع خويش بيرون مى آمدند و اسبان مغوالن را دزديده در شب هركه را 
مييافتند مى كشتند الجرم قتلقشاه مصلحت در مراجعت دانسته ساير امرا و اركان و حكام شام همراه 
او روانشدند و در وقت عبور از آب فرات جمعى كثير بگرداب فنا فرورفته شعله حيات ايشان انطفا 
پذيرفت و يكشنبه پنجم رجب امرا مقرون باصناف تعب در واليت موصل بمالزمت غازان رسيدند 

 و از آن رهگذر غبار بسيار بر حاشيه خاطر دريا مقاطر نشسته 
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رايات منصور در جمعه غره شعبان از دجله عبور فرمود و بصوب آذربايجان نهضت نموده پانزدهم 
ماه مبارك رمضان در مراغه نزول اجالل دست داد و تا ذى حجه حجه مذكوره آنجا توقف كرده 

بعد از آن روى بتبريز آورد و چون خيال وصال عروس مملكت شام همواره همخوابه ضمير منير 
غازانى ميبود در غره محرم سنه احدى و سبعمائه بار ديگر علم ظفر پيكر افراخته عازم استخالص 
آن بالد شد و بعد از وصول بظاهر حلب چنان معلوم گشت كه سلطان مصر در آن سال بقدم قبال 

از مقر عز خود حركت نخواهد كرد و غازان خان بنابر استصواب امرا در بيست و دوم جمادى 
االولى مراجعت فرمود و در بيست و چهارم ماه رمضان در شهر اوجان نزول اجالل نمود و در آن 
مقام صاين قاضى و سيد قطب الدين شيرازى و شيخ محمود و معين الدين خراسانى و امين الدين 

انداجى و سعد الدين حبش با يكديگر اتفاق كرده قصد تقرير وزراء عظام خواجه رشيد الدين 
فضل الّله و خواجه سعد الدين محمد ساوجى نمودند و در مجلس شراب سيد قطب الدين شمه 

ازين معنى ظاهر ساخته غازان خان برآشفت و روز ديگر تمامى نام بردگان مؤاخذ گشته در بيست 
و دوم ذى حجه قاضى صاين و سيد قطب الدين بياسا رسيدند و بقيه مقرران بشفاعت بعضى از 

خواتين بلقيس آئين خالص گرديدند و بتجديد عنايت غازانى شامل حال وزراء شده خواجه سعد 
الدين بانعام التمغا امتياز و استثنا يافت و در غره محرم سنه اثنى و سبعمائه غازان خان از بلده اوجان 

لواى نصرت نشان بعزم تسخير ممالك شام مرتفع ساخته قاضى نصير الدين تبريزى و قاضى قطب 
الدين موصلى را برسم رسالت نزد ملك ناصر فرستاد زبده پيغام آنكه اگر در آنديار خطبه سكه 

بنام غازان خان نمايند و خراج قبول فرمايند از تعرض لشگر قيامت اثر ايمن گردند و اال بمصريان 
آن رسد كه بمتوطنان بالد خوارزم شاهيان از چنگيز خان رسيد و ايلچيان بعد از وصول بمصر و 

اداء سفارت ملك ملك ناصر فرمود كه جواب اينسخنان را معتمدان ما نزد غازان خان خواهند برد 
و قاضيان را بانعام خلعت و نعمت مستظهر ساخته رخصت معاودت ارزانى داشت و ايشان در وقتى 

كه حدود حله معسكر ظفر اثر بود بخدمت غازان خان رسيده آنچه ديده و شنيده بودند معروض 
گردانيدند و در جمادى االولى مذكوره رسوالن مصر نيز بعز مالزمت فايز گرديدند و مكتوبى را 

كه ملك ناصر بغازان خان نوشته بود رسانيدند و در آن كتابت نام ملك ناصر بآب طال محرر 
گشته بود و نسبت بايلخان طريقه ادب رعايت نيافته و جواب سخن خطبه و سكه و قبول خراج آن 



بود كه حاصالت اين ممالك در مصالح جهاد و غزا و محافظت بالد اسالم مصروف ميگردد و از 
آن چيزى فاضل نمى آيد كه اداء آن را التزام توان نمود اما قصه استدعاء سكه چنان بخاطر رسيده 
كه بر نقودى كه درين ديار جاريست بر يك جانب نام امير المؤمنين و سلطان محمود غازان نقش 

كنند و بر طرف ديگر بعد از ذكر ال اآله اال الّله محمد رسول الّله اسم سلطان مصر را رقم زنند و 
چون غازان خان از تحقيق مضمون آن نامه بازپرداخت ايلچيان صندوق مقفل مختوم بنظر پادشاه 
رسانيدند غازان خان از ايشان پرسيده كه درين صندوق چيست گفتند ما را برين امر مبطن اطالع 
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انواع اسلحه يافتند و غازان خان از مشاهده آن غضبناك گشته پس از آنكه ايلچيان را طوى داد 
كرت ديگر علم ظفر پيكر بصوب ديار مصر برافراخت و فرمان داد كه ايلچيان تا زمان مراجعت 

موكب نصرت نشان در همدان توقف نمايند آنگاه براه غازانيه كه از مستحدثات ايام دولت 
روزافزون بود توجه فرمود و بشرف زيارت مشهد جنت رتبت حايريه على را قدها تحف السالم و 

التحيته مشرف گشته بفتاد مجاوران آن مكان فردوس نشان با انعامات فراوان نوازش نمود و روز 
دوشنبه دوازدهم رجب پادشاه ظفر سلب بعانه رسيده آغروق را بموصل ارسال داشت و خود 

برحبته الشام شتافت و بيست و هشتم ماه مذكور لواى منصور پرتو وصول بر نواحى آنقلعه انداخت 
و بموجب فرمان واجب االذعان خواجه رشيد الدين و خواجه سعد الدين بنزديك حصار رفتند و 

حاكم رحبه امير علم الدين را باطاعت و انقياد ترغيب نمودند و امير علم الدين لشگر ظفر قرين را 
بغله و نعل بهامدد كرده در تسليم حصار باين عذر تمسك جست كه چون اين قلعه سرحد بالد 

شام است مناسب نمينمايد كه قبل از آنكه پادشاه عاليجاه آن مملكت را در حيز تسخير كشيد اين 
بنده سبقت نموده بواسطه سپردن رحبه رخنه در اركان بنيان اين مملكت پديد آورد هرگاه كه 

خاطر خطير از معظمات مهمات شام فراغت يابد بنده مقاليد شهر و قلعه را تسليم خدام پايه سرير 
اعلى خواهم نمود و جبين اخالص فرمان بردارى بر خاك آستان سلطنت آشيان خواهم سود و 
غازان خان را اين عذر مقبول افتاده بى ازآنكه متعرض رحبه گردد در روز سه شنبه ششم شعبان 

بطرف حلب كوچ فرمود و چند روز در آن حدود بعيش و طرب گذرانيده قتلقشاه نوئين و سونتاى 
و الغو و چوپان و تيتاق را بفتح بالد شام مامور ساخت و بنفس نفيس براه موصل و سنجار لواء 



مراجعت برافراخت و از آنجانب ملك ناصر با عساكر ستوده مآثر بحدود دمشق شتافته انتظار 
وصول مغوالن ميكشيد و قتلقشاه نوئين چون از آب فرات بگذشت و اثرى از مصريان ظاهر 

نگشت بحمص رفت و آغاز محاصره و محاربه نمود در آن اثنا شنود كه ملك ناصر هنوز بدمشق 
نيامده بلكه دمشقيان نقود و اجناس و احمال و اثقال خود را فراهم آورده ميخواهند كه بمصر روند 
الجرم بطمع اخذ اموال فتح بلده حمص را در حيز اهمال گذاشته بجانب دمشق در حركت آمد و 

بر جناح استعجال طى مسافت نموده در دوم رمضان بموضع مرج الصفر بر سرپشته بلند رسيد و 
بهامون نگاه كرده فضاى صحرا را از افواج سپاه مصر و شام مانند بحرى مواج ديد زيرا كه همان 

لحظه ملك ناصر در آن منزل نزول فرموده بود و لشگريان بافراختن خيام و تعين يورت و مقام قيام 
و اقدام مينمودند صرصر رعب و هراس ثبات و قرار قتلقشاه را متزلزل گردانيده عزم مراجعت كرد 

اما امير چوپان او را ازين حركت مانع آمده خواطر بر اشتعال نايره حرب و قتال قرار گرفت و 
قتلقشاه و برالى با دو تومان لشگر آهن خاى بر سرپشته متوقف گشته امير چوپان و تيتاق با ساير 

امرا و لشگريان روى بميدان آوردند و ملك ناصر نيز مستعد پيكار شده غبار معركه هيجا بمرتبه در 
هيجان آمد كه چشم روشنان فلك تيره گرديد و خونريزى تيغ و سنان بمثابه رسيد كه خون 

 كشتگان فضاى دشت را غيرت الله زار گردانيد
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و امير چوپان و تيتاق بادربا جمعى ديگر از دليران پرتهور آن مقدار كارزار نمودند كه سيره ملك 
ناصر منهزم شد و بناء حيات بسيارى از مصريان منهدم گشت و ملك ناصر ده هزار سوار بطرف 
جوانغار ارسال داشته در آن اثنا از لشگر غازان ارغداق و طغاتيمور بى جهتى روى گردانشدند و 

سپاه بهم برآمده هرچند چوپان خواست كه بار ديگر سلك جمعيت ايشان را منتظم گرداند تيسير 
نپذيرفت و هركس بطرفى راه گريز پيش گرفت لشگر مصر مانند گرگ كه از عقب برمه پويه 

كند مغوالن را تعاقب نمودند و چوپان بيك جان بسالمت بيرون برده در تخليص گريختگان سعى 
فراوان كرد اما تيتاق با زمره از امراء اسير سرپنجه تقدير گرديدند و قتلقشاه و چوپان و ساير نوئينان 

آنشب بانواع تعب در آن پشته گذرانيدند و چون خسرو زرين سلب از افق مشرق سر برزده بانوار 
اقتدار آثار حوالى پشته فلك را احاطه نمود سلطان مصر با لشگر افزون از حد حصر بگرد آن پشته 

درآمد و لشگريان غازان برپشته در مقام دفع دشمنان ثبات قدم ورزيدند ملك ناصر گفت كه 



ايشان را از يكطرف راه دهيد و سپاه مصر حسب فرموده بتقديم رسانيده قتلقشاه نوئين با موافقان از 
آنجا پايان راند و دشمنان از عقب روان گشته ناگاه مغوالن بشورستانى رسيدند كه آب مرج الصفر 

بآن راه يافته بود و اكثر گريختگان با اسب و سالح در زير گل منزل گزيدند و بيرون از كشتگان 
معركه هيجا ده هزار مغول با بيست هزار اسب بقبضه تصرف مصريان درآمد و ملك ناصر باين 
قانع نشده امير دمشق را بتعاقب ساير گريختگان مامور گردانيد و او تا رحبه تاخته رخنه در بناء 
حيات جمعى ديگر انداخت و ملك ناصر باين فتح نامدار اظهار فرح و سرور بسيار فرموده فتح 

نامه ها باطراف بالد و امصار ارسال داشت ع ظفر همعنان نصرت اندر ركاب و رايت معاودت 
بصوب دار الملك خود برافراشت و امراء مغول مفلوك و بدحال در نوزدهم ماه رمضان بموكب 
ايلخان پيوسته غازان روز ديگر بصوب بلده اوجان روانشد و پنجشنبه دهم ذيقعده بمقصد رسيده 
بعد از دو روز قريلتاى ساخت و قتلقشاه نوئين و چوپان بيك و ساير سرداران را در موقف يرغو 
بازداشت و هريك را على اختالف مراتبهم بچوب ياساق تاديب نموده چند روز هيچيك را در 

اردو راه نداد و امير چوپان با وجود آنكه در آن معركه عايت جالدت بتقديم رسانيده بود 
بآقاواينى موافقت كرده بخوردن سه چوب مؤدب گرديد اما بعد از آن باصناف عنايت خازانى 

سرافراز گشته بانعام خلعت خاص مخصوص شد و غازان خان در محرم الحرام سنه ثلث و سبعمائه 
از اوجان بدار الملك تبريز خراميده يكدو ماه بفراغت اوقات گذرانيد آنگاه عازم يورت قشالق 

 گرديد.

 ذكر توجه غازان خان بيورت قشالق و بقتل رسيدن جمعى از اهل شيد و نفاق 

غازان خان در روز جمعه نوزدهم شهر ربيع االول سنه ثالث و سبعمائه بعزم قشالق بغداد از دار 
 السلطنه تبريز لواء كشورگشا ارتفاع داد و در اواسط ربيع االخر بحدود حومه 

 157، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

سراى رسيده بواسطه ظهور شدت برد و وفور باريدن برف عزيمت بغداد فسخ فرمود و در كنار 
هوالن موران توقف نمود و در آن منزل امرى در غايت غرابت ظاهر گشت و دست تقدير ملك 

قدير روزنامه حيات جمعى از اصحاب خديعت را در نوشت خامه بديع مقال كيفيت آنحال 
بدينمنوال تقرير مينمايد كه در آن زمستان كه غازان خان در قشالق هوالن موران رحل اقامت 



انداخته بود پيريعقوب باغتائى كه بواسطه شيدوزرق جمعى از تبريزيان را مريد و معتقد خود 
ساخته بود شهزاده آالفرنك را بافسر و اورنك بشارت داد و يكى از مريدان خود را كه محمود نام 

داشت باردو فرستاد تا بطريقه خفيه بعضى از مالزمان آستان ايلخان را بسلطنت آالفرنك دعوت 
نمايد و محمود در اردوى كيهان پوى با فوجى از مردم فتنه جوى گفت كه شخصى كه چهل گز 

بلندى قامت اوست و پنج زرع پهناى بدن او از جبال مرند نزد شيخ يعقوب مى آيد و چنان 
فرامى نمايد كه اولياء الّله شهزاده آالفرنك را بپادشاهى برداشته اند و رايت دولت او را تا اوج ثريا 

افراشته اند و اين هذيان بسمع خواجه شمس الدين صاحب ديوان رسيد و در ساعت كيفيت حال 
بعرض رسانيد و جانى اختاجى حسب الحكم جهت احضار مردم فتنه انگيز بتبريز شتافته در عرض 

ده روز آالفرنك و پير يعقوب و ناصر الدين ايلچى و شيخ حبيب و سيد كمال الدين را بدرگاه 
پادشاه آورد و غازان بنفس خود پرسش آن قضيه غريبه نموده جريمه آن جماعت بثبوت پيوست 
الجرم فرمان واجب االذعان از موقف غضب صدور يافته پير يعقوب را از كوهى كه معبدش بود 

پايان انداختند و كار مريدانش را بتيغ تيز آخر ساختند و شهزاده آالفرنك اگرچه دو سه روزى 
امان يافت اما باالخره او نيز مغضوب گشته بعالم آخرت شتافت و چون راى صوابنماى غازانى از 
مهم دشمنان بازپرداخت همت عالى نهمت بر تربيت دوستان مقصور ساخت و خواجه سعد الدين 
محمد را كه سبب مساعى جميله او اسرار بدانديشان ظاهر شده بود با على مدارج اختيار و اعتبار 

رسانيد و طبل علم ارزانى داشته يكهزار از لشكر مغول را بتابين او مقرر گردانيد و آنجناب را جمع 
ميان امارت و وزارت دست داد و در وقت مراجعت غازان خان از قشالق در ساوه آنحضرت را 

 طوى كرد و پادشاه كاسه گرفته پاى بر مدارج عظمت نهاد.

 ذكر انتقال غازان خان از جهان گذران و بيان بعضى از آثار آن پادشاه عاليشان 

غازان خان كه بواسطه غلبه مصريان الم فراوان در خاطر داشت در قشالق حومه سراى مريض شده 
پهلو بر بستر ناتوانى گذاشت اصناف مواد فاسده بر شهرستان بدن ايلخانى استيال يافت و لشگر امن 

و سالمت از كشور طبيعت غازانى روى برتافت نه انواع معالجه نافع افتاد و نه صدقه و دعا فايده 
 داد در اول فصل بهار كه سبزه چون دل غمزدگان از جاى برخاست 
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و الله خونين كفن اطراف دشت و صحرا را بياراست غازان خان عازم ييالق شده در اثناء راه 
اشتداد مرض بجائى رسيد كه قوت ماسكه از امساك عنان عاجز گشته پادشاه در محفه منزل گزيد 

و بعد از وصول بحدود قزوين خسرو معدلت آئين بتيغ توكل قطع رشته عاليق كرده خواتين و 
نوئينان و وزراء و مقربان را جمع ساخت و شرايط وصيت بجاى آورده رايت دولت برادر خود 

سلطان محمد خدا بنده را بتفويض منصب واليت عهد برافراخت و در روز يكشنبه يازدهم شوال 
سنه ثلث و سبعمائه در وقتى كه زبان الهام بيان باداء كلمه طيبه توحيد گردان داشت قوت محركه 

انسانى از تحريك بازايستاده لواى توجه بعالم عقبى برافراشت امرا و اركان و وزراء و اعيان 
حضرت بلباس تعزيت ملبس نموده جسد شريفش را بدار الملك تبريز بردند و در گنبدى كه در 

شنب تبريز بنا كرده معمار همت عالى نهمتش بود بر نهج شريعت بخاك سپردند و ذكر غايت 
رفعت و نهايت زيب و زينت آن قبه عالى و ساير عمارات غازانى عنقريب سمت تحرير خواهد 

 يافت انشاء الّله تعالى 

 ذكر شمه از محاسن اوصاف و محامد آثار غازانى و بيان قوانين پسنديده آن بانى مبانى جهانبانى 

واقفان اخبار اخيار سالطين و عارفان آثار اشراف و خواقين غدار صحايف را بخط مشگين چنين 
تزئين داده اند كه سلطان محمود غازان پادشاهى بود بصفت عقل و فراست موصوف و بسمت فهم 

 و كياست معروف از مصطلحات علوم باخبر و از مخفيات فنون بهره ور طبع پاكش.

دراك غوامض مسايل و ذهن دراكش حاوى صنوف فضايل از انواع اصناف حرف صاحب 
وقوف و همت عالى نهمتش بتشييد قواعد ملك و ملت مصروف خصلت صبر و ثبات در جبلت 

 در  (يا أَيها الَّذينَ آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُود)بى حيلتش موجود همواره نظر خجسته اثرش مضمون كلمه 
ميدان رزم مانند شير پرستيز و در ايوان بزم بسان ابر نيسان گوهر ريز تكلم بلغات مختلفه نيكو 

دانستى و در رعايت سادات و علما مبالغه نمود بدان مقدار كه توانستى بكيفيت انساب و آداب 
سالطين اقوام مغول بغايت دانا بود چنانچه خواجه رشيد در وقت تاليف جامع بيشتر وقايع را از 

تقرير آن پادشاه روشن ضمير تحرير نمود و آن خسرو مؤيد عادل از شيوه فصاحت و بالغت 
نصيبى كامل حاصل داشت و هرگاه از افاضل علما و اعاظم فضال در مجلس شريفش حاضر 

ميشدند نقوش نصيحت و موعظت بر الواح ضماير ايشان مينگاشت در تقويت اركان دين نبوى و 



تمشيت امور ملت مصطفوى بقدر مقدور سعى و اجتهاد مينمود و در تأسيس مبانى سلطنت و 
سرورى و تمهيد مراسم عدالت و رعيت پرورى هرگز از خود بتقصير راضى نبود داليل صدق اين 

معانى و شواهد عدل اين دعاوى بيست حكايتيست كه خامه بالغت مآب از كتاب جامع نقل 
 مينمايد و اميد ميدارد كه مستحسن طبايع ارباب دولت و اقبال آيد.
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 حكايت اول در باب اخالص آن پادشاه عاليجاه نسبت بعترت طاهره حضرت رسالت پناه 

نقلست كه غازان خان بعد از تجلى بحليه اسالم و ايمان دو نوبت حضرت رسالت صلى الّله عليه و 
سلم را در عالم رويا مشاهده نمود و در هردو كرت امير المؤمنين على و سبطين عليهم السالم در 

خدمت آن حضرت بودند و رسول صلوات اله و سالمه عليه تعريف عترت طاهره كرده فرمود 
ميبايد كه نسبت بايشان در طريق اخالص سلوك نمائى و ابواب نيكوئى و احسان بر روى روزگار 
سادات بزرگوار برگشائى الجرم محبت اهل بيت پيغمبر آخر الزمان در ضمير منير غازانى جايگير 

شده نقبا و سادات را تعظيم و احترام تمام مى نمود و جهة آن زمره عظيم الشأن در اطراف بلدان 
چند دار السيادة بنا كرده وظايف كرامند تعيين فرمود و گاهى بر زبان مى آورد كه من منكر هيچ 

يك از صحابه نيستم و ببزرگى ايشان معترفم اما چون در خواب حضرت رسالت مآب ميان من و 
اوالد امجاد خود قواعد محبت و اتحاد موكد گردانيده هرآينه با سادات صاحب سعادات اخالص 
بيشتر دارم و بدانچه مقدور است نسبت بآن طبقه كريمه لوازم نيازمندى بجاى مى آورم و آن بانى 

مبانى جهانبانى در زمان جلوس بر تخت كشورستانى فرمان فرمود تا از آب فرات نهرى جارى 
نموده بمشهد مقدسه حايريه آوردند و اراضى كربال را ناضر و سيراب گردانيده مزروع و معمور 

 كردند.

 حكايت ثانى در باب نصايح غازانى 

سلطان محمود غازان در اوايل جلوس همايون در روزى كه قريلتاى بزرگ فرمود و اكابر دانشور 
و سران سپاه و لشگر را مجتمع ساخته طوى نمود روى باصحاب علم و فتوى و ارباب زهد و تقوى 
آورده بر زبان الهام بيان گذرانيد كه شما كه لباس دانش و عبادت را شعار خود ساخته ايد و اعالم 



دعوى امانت و ديانت برافراخته بايد كه نيكو بينديشيد اگر از عهده لوازم اين دعوى و مراسم اين 
معنى كما ينبغى ببيرون ميتوانيد آمد بغايت مستحسن است و تفوق درجه شما نزد خالق بر ساير 

خاليق مقرر و معين و اال نتيجه افعال و اعمال شما خجالت و انفعال خواهد بود و پيش خدا و خلق 
معاتب و ملوم خواهيد گشت و بتحقيق بدانيد كه ايزد تعالى از آن جهت مرا بر مسند سلطنت 

 نمايم و ابواب عدل و انصاف بر روى  (إِنَّ اللَّه يأْمرُ بِالْعدلِ و الْإِحسانِ)نشانيده كه امتثال فرمان 
رعايا كه ودايع خالق البرايااند برگشايم و بر من واجب است كه حق گويم و طريق حق پويم 

مجريان را بجزاء اعمال ايشان رسانم و مخلصان را بمزيد انعام و احسان شاد گردانم و بدانيد كه در 
بارگاه كبرياى سبحانى نزديكان را بيش بود جبرانى الجرم من نيز كه بمرتبه ظل الهى رسيده ام 

نخست از چگونگى احوال شما تفتيش مى نمايم و گمان مبريد كه بلباس و صور شما نظر فرمايم 
 بلكه پيوسته كردار و گفتار
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شما را منظور دارم كه بواسطه صالح و فساد آن نسبت بشما نيكى و بدى بجاى آرم پس انسب 
آنست كه سنت سنيه خير البريه عليه السالم و التحيته اصال تجاوز جايز نداريد و مردم را براه 

راست داللت نموده احتراز از فريب و تزوير واجب شماريد طريق صدق و صفا مسلوك داشته 
گرد حيله و تاويل نگرديد و نيت خود را نكو گردانيده سجل بدعت و متابعت هواى نفس 

درنورديد و با يكديگر در مقام تعصب مباشيد و در زمين دل معشر بشر تخم شفقت و مكرمت 
پاشيد هرگاه از من امريكه مخالف شرع و عقل باشد صدور يابد شرف تنبيه ارزانى داريد و در 

گفتن كلمة الحق از مالمت هيچ مالمت كننده انديشه جايز مشماريد و بدانيد كه سخن شما وقتى 
مآثر افتد كه دعوى شما با معنى مطابق باشد و اگر قضيه برعكس بود سخن شما در من اثر نكند و 
آتش غضب من شعله كشيده خرمن جمعيت شما را محترق گرداند بايد كه اين سخنان كه گفتم 

بسمع قبول راه دهيد و قواعد محبت مرا در خواطر مستحكم گردانيد كه اگر پرواى اين اقوال 
ننمائيد و مرا دشمن داريد بر طبق فرموده (ان القلوب على القلوب شواهد) صورت عداوت شما در 
آئينه دل من عكس اندازد و شما را مبغوض بلكه مغضوب من سازد و بدين واسطه اختالل در امور 
دين و دنيا پديد آيد و پيكر فتنه و فساد در امور عباد و بالد چهره گشايد آنطبقه عظيم الشأن كه از 

زبان حكمت بيان آن پادشاه عالى مكان اين سخنان شنودند از كمال كياست و درايتش متعجب 



گشته لوازم دعا و ثنا بتقديم رسانيدند و تمامت آن كلمات را كالنقش فى الحجر بر الواح خاطر 
 ارتسام داده ظاهر و باطن خود را مطابق يكديگر گردانيدند.

 حكايت سوم در ذكر اهتمام حضرت غازانيه در فيصل قضاياء دينيه و تقويت امور شرعيه 

از سياق كالم قده وزراء آفاق خواجه رشيد الدين فضل الّله طاب ثراه بمسامع هوشمند آگاه 
مى رسد كه در اوايل حال كه سالطين چنگيز خانى بر ممالك ايران استيال يافتند بسبب عدم وقوف 
تميز عالم از جاهل نميتوانستند و هركس را درزى اهل علم و صالح ميديدند تعظيم كرده دانشمند 
مى دانستند و اين معنى بر طايفه از جهال و سفها ظاهر شده دراعه وقاحت بر دوش افكندند و امراء 

مغول را مالزمت نموده ابواب تواضع و تملق بازگشادند و رشوت ها داده منشور قضا و ديگر 
مناسب شرعى درست كردند و در انحطاط مرتبه اعاظم علما كوشيده كار بجائى رسانيدند كه 
بزرگان صاحب ناموس دست از اعمال و اشغال شرعيه كوتاه گردانيدند و چون چندگاه مردم 

جاهل بمراد دل بفيصل قضاياء فرق برايا پرداختند ميان ايشان مخالفت اتفاق افتاده بمعارضه 
يكديگر برخاستند و آن مقدار منازعت نمودند كه كه مغوالن را خساست نفس و خباثت طبع 

 ايشان معلوم گشته حسن عقيده كه نسبت بآن طايفه 
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داشتند فاسد شد و احوال اصحاب علوم را بر آن قياس كرده ديگر باحترام هيچيك از علما قيام 
ننمودند و نهايت اين كار بدانجا انجاميد كه بعضى از عالم صورتان بى ديانت منصب قضا را 

اجازت كردند الجرم ابواب دعاوى باطله مفتوح گشت و گذرانيدن گواهان دروغ سمت شيوع 
پذيرفت و مفسدان محتال و مزوران بدافعال كهنه قبالها بدست آورده اسباب و امالك اصحاب 

ناموس را دعوى مى كردند و بقاضى و داروغه رشوت داده در ثبوت مدعاى خويش شرط اهتمام 
بجاى مى آوردند و بعضى از كتاب نامسلمان جهت مدعيان كذاب تقليد خطوط و تمسكات 

متقدمين قبالجات مى نوشتند و تاريخ را صد سال يا صد و پنجاه سال بازپس مى بردند و آن مدعيان 
بدان وسيله مزاحم اشراف و اعاظم مى شدند و هريك از مدعى و مدعى عليه بمغولى صاحب 

اختيار توسل جسته مخاصمت بين الجانبين بتطويل مى انجاميد و هريك را مبلغها خرج شده آن 
قضيه بمقطع نمى انجاميد و گاهى ميان حاميان مهم از تيغ زبان باستعمال سيف و سنان سرايت كرده 



روز بروز خصومت مى افزود و قاضى را خود در حين اشتغال بدان مهم غير گرفتن رشوت كارى 
نبود بنابراين مقدمات چند سال اصحاب علم و كمال در كمال اختالل حال بودند و رواج و رونق 
امور شريعت را از قاضى الحاجات سؤال مينمودند تا آنكه تخت سلطنت و جهانبانى بذات ميمنت 
صفات غازانى سمت زيب و زينت پذيرفت و نيز دعاى مظلومان بهدف اجابت رسيده همت عالى 
نهمتش بر تقويت دين مسلمانى قرار گرفت و بعد از تفحص و تفتيش كيفيت ظهور مزوران مفسد 
و حقيقت بطالن كاتبان مقلد بر راى عالم آرايش ظاهر گشته جمعى از مردم بد اعتقاد را كه فتنه و 

فساد ايشان نزد عالميان مقرر بود سياست فرمود و منهيان ديانت پيشه و معتمدان نيكو انديشه 
برگماشت تا هركس از اهل تزوير در هرجا يابند عرضه داشت ايستادگان پايه سرير اعلى نمايند و 

بدين جهت بسيارى از تزاوير مفسدان شرير بتحقيق انجاميد و قبالجات دروغ ايشان باطل شده 
ديگر كسى پيرامون دعوى بى معنى نگرديد آنگاه پادشاه اسالم پناه بهمگى همت متوجه ترويج 

احكام شريعت شده در آن باب چهار مثال الزم االمتثال اصدار فرمود اول در باب تعويض منصب 
جليلة المراتب قضا دوم در باب آنكه چون مدت سى سال از وقوع قضيه بگذرد قضاة بمرافعه آن 

بپردازند سوم در باب اثبات ملكيه بايع قبل البيع چهارم در باب تاكيد احكام سابقه و تمهيد شرايط 
الحقه و طغراى هريك از اين فرامين مطاعه برين موجب بود كه بسم الّله الرحمن الرحيم بقوة الّله 

تعالى و ميامن الملة المحمديه فرمان سلطان محمود غازان و در يرليغ منصب قضا بعد از قيود و 
شروطى كه متعارف و معهود است مذكور بود كه بايد قاضى را هيچ آفريده از حكام و امرا و 

وزراء بخانه خود نطلبد و همه كس جهة فيصل قضا يا بدار القضا رود و قاضى بهيچ علت و بهانه از 
مردم چيزى نگيرد و هرگاه حجتى نو نويسد قباله كهنه را در طاس عدل بشويد و ايضا هرقباله كه 

تاريخ كتابت آن از سى سال زياده باشد هم در آن طاس نابود گرداند و از هركس تلجيه و 
تزويرى ظاهر شود ريش او را تراشيده بر گاو نشانده گرد شهر برارد و مردم را از نوشتن محضر 

 منع كند و محضر هيچكس را اختيار ننمايد و
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اگر مدعى عليه جماعتى از اهل اختيار را جهت حمايت بدار القضا حاضر سازد تا وقتى كه حاميان 
از محكمه بيرون نروند بمرافعه آن قضيه نپردازد ديگر بايد كه جهت قضيه كه ميان دو مغول با 

يك ترك و يك تازيك باشد در ماهى دو روز حكام و تبكچيان و قضاة و علويان و دانشمندان 



بمسجد جامع مجتمع شده در ديوان مظالم نشينند و آن دعاوى را باتفاق پرسيده مقطع دهند و در 
جميع دعاوى مشكله برين موجب عمل نمايند و كيفيت را مسجل ساخته خطوط خود را بر آن 

نهند ديگر هرملكى كه در ملكيت آن گفت وگوى باشد مادران و نبيرگان و خاتونان و فرزندان و 
دختران و دامادان و اميران تومان و هزاره و صده و دهه و ساير مغوالن و تبكچيان ديوان بزرگ و 
قاضيان و علويان دانشمندان و مشايخ و پارسايان در ميان نباشد نخرند و قاضى بايد كه احتياط بليغ 

نموده قباله بتمام طوايف مذكوره بنويسد و اگر بداند كه ديگرى مى نويسد مانع شود ديگر بايد كه 
قاضى معتمدى متدين نصب كند تا تاريخ قبالجات را نويسد و روزنامه نگاه دارد و نيكو مالحظه 
نمايد كه اگر كسى ملكى را يكبار فروخته باشد يا برهن كرده بار ديگر نفروشد با بگر و ننهد و 

اگر ظاهر شود كه شخصى به ين فعل اقدام نموده باشد ريش او را تراشيده گرد شهر برآورد و اگر 
تاريخ نويس نيز از آن قضيه واقف بوده پنهان داشته باشد گناهكار و كشتنى باشد (و السالم على 

من اتبع- الهدى) و مضمون يرليغ دوم آن بود كه چون همگى همت ما مقصور بر آنست كه امور 
جمهور بر نهج عدالت فيصل پذيرد و مواد نزاع از ميان خاليق ارتفاع يابد و حقوق در مراكز 
خويش قرار گرفته ابواب تلجيه و تزوير مسدود گردد چند كرت بحضور قضاة و علما يرليغ 

فرموديم كه در فصل و قطع قضاياء برايا بر وجهى كه مقتضاء شريعت غرا باشد و از شوايب تزوير 
و مداهنه معرا بود امعان نظر كنند و قبالجاتيرا كه در مدت سى سال دعوى نكرده باشند و مزورى 

آنرا دستور ساخته خواهد كه بحمايت قوى دستى مدعاء باطل خود را به ثبوت رساند اصال مسموع 
ندارند و مرافعه آن قضيه نكنند و هيچ آفريده را مجال تمرد ندهند و اگر يكى از اهل اقتدار بر 

ايشان الحاح فرمايد و از مقتضاى يرليغ تجاوز نمايد كيفيت عرضه داشت كنند تا بر وجهى او را 
سياست فرمائيم كه موجب عبرت عالميان گردد و اين نشانرا غازان خان در منزل كشاف از حدود 

موصل در سوم رجب سنه تسع و تسعين و ستمابه بالتمغا موشح ساخته فرمود تا سوادها نزد جميع 
قضاة ممالك فرستادند و از تمامى قاضيان وثيقه بخط و مهر ايشان گرفتند كه در فيصل قضايا 

شرعيه از ميل و مداهنه و تزوير و تلجيه مجتنب و محترز بوده از مضمون فرامين مطاعه تجاوز جايز 
ندارند و اگر خالف نموده دعاوى سى ساله را مرافعه كنند مستحق تعذيب و تاديب و مستوجب 
صرف و عزل شوند و حاصل الفحوى منشور سوم آن بود كه از جمله معظمات امور كه در ميان 

عالميان وقوع ميبايد يكى دعوى باطل است بعلة قبالجات كهنه و سجالت قديمه و كيفيت اين 
قضيه بر اين وجه مى تواند بود كه بعضى از مردم مزور قباله اسباب ملكى خود را مكرر ميسازند و 



گاهى بعضى از آن قبالجات مكرره را بنام اوالد خود درست ميكنند و بعد از افروختن آن ملك 
 يك قباله را بمشترى داده ديگريرا نگاه 
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ميدارند و پس از آنكه آن ملك بچند كس انتقال مييابد بايع اول يا شخصى از ورثه او آن قباله 
ديگر را ظاهر ساخته دعوى ميكند و بگواهان دروغ ملكيت خود را به ثبوت ميرساند و چون بر 

طبق مثلى كه مشهور است قاضى بدو كواه عاجز است بصحت آن قضيه حكم ميكند و ما در اين 
وال همت عالى نهمت بر دفع امثال اين دعاوى باطله گماشته حكم فرموديم كه هر كس در صدد 
مبايعه ملكى آيد نخست بدار القضا رفته و مرافعه نموده بشهود عدول ملكيت خود را اثبات سازد 
آنگاه آن ملك را بمشترى بيع كرده اگر تمسكى داشته باشد تسليم نمايد و نزد قاضى اقرار كند 
كه بعد از اين هرقباله كه در اين باب ظاهر شود باطل و نامسموع باشد پس از آن قاضى كيفيت 
اين مرافعه را مسجل ساخته مشروح بنويسد و تمسك بيع را در تحت آن سجل قلمى نمايده اگر 

صاحب ملكى خواهد كه در حق كسى اقرارى كند هم بر اين موجب بتقديم رسانند و در اين 
نشان چند قيد ديگر مذكور بود ديگر آنكه بايد كه غير كتاب دار القضا هيچ كاتبى بكتابت 

قبالجات قيام ننمايد و قضاة نيز كاتبان خود را منحصر سازند و ديگرى را اجازت آن كار ندهند و 
هركاتبى كه حجتى نويسد كه داد و ستد آن صد دينار باشد يكدرم حق الكتابه ستاند و اگر معامله 
از صد دينار زياده بود يكدينار اجرة گيرد و بيشتر نطلبد ديگر آنكه چون قاضى در محكمه نشيند 

طاسى پر آب بر كرسى پيش خود بنهد و هر دعوى كه مقطع يابد مسكوك قديمه آنرا در آن 
طاس كه موسوم است بطاس عدل بشويد ديگر آنكه اگر ظاهر شود كه وكيلى از متخاصمين 
چيزى گرفته او را ريش تراشيده تعزير و تشهير كنند و هرقاضى كه بخالف اين فرمان واجب 
االذعان عمل نمايد بعقاب ايلخانى معاقب گشته معزول باشد اما نشان چهارم اشتمال داشت بر 

تاكيد احكامى كه در فرامين مذكوره اشارتى بدان رفت و چند حكم ديگر نيز اضافه شده بود 
ديگر آنكه قضاة مالك از كنار آب آمويه تا حدود مصر در باب تعديل و تزكيه شهود زياده بر 

معهود اهتمام نمايند و بمجرد آنكه كسى را ظاهر العداله بينند قناعت نفرمايند و در هرقضيه 
گواهانرا تفريق نموده مادام كه صدق مقال ايشان بتحقيق مينمايد بر ثبوت مدعا حكم نكنند ديگر 

آنكه در باب مهر كردن سجالت و قبالجات نهايت رويت كار فرموده مادام كه مضمون آن 



صحايف را از شايبه بطالن و تزوير مبرا نگردانند بخاتم شهادت مختوم نسازند ديگر آنكه هردو 
وثيقه مخالف يكديگر در دست دو كس كه با هم مناقشه شرعيه داشته باشند ظاهر گردد ائمه و 

علماء دار العدل ساخته كما ينبغى تحقيق آن قضيه نمايند و حقيقت هريك از آن دو تمسك كه 
بظهور پيوندد بصاحبش داده قباله باطله را در طاس عدل بشويند و اگر در يك مجلس آن قضيه 

فيصل نيابد هردو وثيقه را بامينى سپارند و بخصمان بازندهند تا وقتى كه شبهه و التباس بالكل 
مرفوع شود و حق در مركز خود قرار گيرد ديگر آنكه اگر بظهور پيوند كه كسى ملكى را فروخته 
و پنهانى در باب وقفيت و قضيه آن ملك نوشته يا بحسب تلجيه اقرار بملكيت ديگرى نموده و بعد 

از فوت وى ورثه آن بايع آن وقفيه يا حجت اقرار بملكيت را ظاهر ساخته و داعيه دعوى كرده 
 بايد كه چنانچه سلطان ملكشاه سلجوقى حكم فرموده بود قضاة اصال آن قضيه را
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مرافعه ننمايند و آن ملك را بملكيت همانكس كه متصرف باشد باز گذارند و چون اين نشان 
بالتمغاء همايون رسيد غازان خان فرمان داد تا از آن سوادها گرفته بتمامى بالد و امصار ارسال 

داشتند و بدين واسطه رواج و رونق تمام در امور ملت حضرت خير االنام عليه الصلوة و السالم پيدا 
 شده متكفالن مناصب شرعيه نقش امانت و ديانت بر لوح دل نگاشتند.

 حكايت چهارم در بيان زيانى كه از ممرر بسودان واقع بود و غازان خان آن رسم را منسوخ ساخته 

بناسود خامه عنبرين پيرايه از جامع رشيدى اين سرمايه بچنگ آورده كه سبب شيوع قرض بسود 
در ايام ارتفاع اعالم سلطنت خواقين چنگيزى آن بود كه در زمان اباقا خان بعضى از مردم تجارت 

پيشه چند دست سالح از جوشن و بركستوان و شمشير و تير و كمان ترتيب كرده بتوسط امراء 
قورچى نزد اباقا خان آوردند و بهاى آنرا بر وجهى ستاندند كه مرابحه تمام بحصول پيوست و آن 

حال را جمعى از مفلسان مشاهده كرده و بسود قرض نمودند و مانند آن اشيا مرتب ساخته نزد 
ايلخان بردند و بدان وسيله سرمايه پيدا كردند و كار بجائى رسانيدند كه اباقا خان فرمان فرمود كه 
هركس از مردم سوداگر سند قورچيان بديوان برد ثمن اسلحه را كه بقورخانه سپرده باشد ديوانيان 

بر محل انقدبراة نويسند و بسبب اين حكم آنجماعت را توفيرى تمام بحصول موصول شد الجرم 
جمعى كثير از ترك و تازيك بتمشيت آن بهم پرداخته پيوسته زر بسود مى ستدند و اسلحه ساخته 



نزد قورچيان ميبردند و ايشان مبلغها از آن طايفه رشوت گرفته بموجب مدعا سند ميدادند و چون 
آن سند بنظر ديوانيان ميرسيد بر كيفيت توفير آن وقوف يافته در نوشتن براة طريق اهمال مسلوك 

ميداشتند و سوداگران و سوداگران مبلغى ديگر حق السكوت بديشان مى دادند تا مهم كفايت 
ميشد و آهسته آهسته اين سودا و معامله بدانجا انجاميد كه زمره از سوداگران بعضى از تبكچيان را 
كه خط مغولى مى توانستند نوشت خدمتى كرده التماس مى نمودند تا از زيان امراء قورچى سندها 

بمبلغهاى كلى در قلم مى آوردند و بتدريج در دست هريك از مزوران آن مقدار سند و برات جمع 
شده كه اگر اموال تمامى ممالك را بديشان مى دادند وفا نمى كرد و عشر عشير آنچه يافتجه داشتند 

سالح در قورخانه موجود نبود و آن جماعت هرروزه بسر ديوان رفته وجوه نابود خود را 
مى طلبيدند و اصحاب ديوان از اداء عاجز بوده در فيصل آن قضيه متحير ميگرديدند آخر االمر 

صاحب سعيد خواجه شمس الدين محمد جوينى بر حقيقت اين معامله وقوف يافته سوداگران را 
طلب فرمود و فرمود كه اين مبلغ مال كه شما از ديوان ميطلبيد در عالم موجود نيست و نزد ما 

بتحقيق پيوسته كه شما را در جمع كردن اين اسناد غير خدمتى كه امراء قورخانه و تبكچيان 
 كرده ايد چيزى صرف نشده اكنون من ميتوانم كه در عوض هرهزار دينار
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كه برات بدست داريد دويست دينار بشما رسانم مشروط بر آن كه از آن دويست دينار صد دينار 
از شما باشد و صد دينار از من و يكى از قرض خواهان آغاز مضايقه كرد صاحب سعيد از وى 

پرسيد كه ترا از ديوان چه مبلغ مى بايد گرفت جواب داد كه پانصد تومان خواجه شمس الدين 
محمد گفت كه اسباب و امالك تو در تبريز چه مقدار باشد گفت كه هيچ مقدار فرمود كه تو را 
در اين شهر سرائى هست گفت بلى محقر حجره دارم صاحب ديوان باز سئوال كرد كه مسكن تو 
آن قدر وسعت دارد كه اگر پانصد تومان را در آنجا ريزند چيزى فاضل نيايد جواب داد كه خانه 

من گنجايش آن مبلغ ندارد خواجه گفت قطع نظر از ساير جهات كسى را كه سرائى نباشد كه 
پانصد تومان زر در آن گنجد چگونه باور توان كرد كه مالك پانصد تومان اسلحه بوده و آنرا 

اهتمام بسر كار پادشاهى فروخته و بعد از اين قيل و قال و جواب و سئوال سوداگران بشرط 
مذكوره صلح نموده و خواجه وجوهى را كه تمسك در دست داشتند از هزار دينار دويست دينار 



بر مواضع مرجو الوصول برات نوشت و آنچه نقد ميشد در وجه حق االهتمام خود گرفته حسه 
 سوداگران را جنس بديشان ميداد تا آن مهم بفيصل انجاميد.

 حكايت ديگر

در اين باب آن كه در زمان سلطنت كيخاتو خان و وزارت صدر جهان مقاطعان واليات مردم 
خسيس دون همت بودند و هرگاه كه بدرگاه پادشاه مى آمدند و صاحب ديوان از ايشان مال 

مى طلبيد مى گفتند كه اينجا چيزى ميسر نمى شود مگر آن كه زر يا جنس بسود قرض كنيم و بر 
اين تقدير ما را زيان كلى مى افتد خواجه صدر الدين احمد بواسطه اخراجات ضروريه فرمودى 

كه بهرطريقه قرض يابيد مع مرابحه در حساب مجرى داريم تا شما را نقصان نيايد كشيد و مقاطعان 
جنسى را كه بده دينار مى ارزيد بسى دينار قرض ميكردند و بچهل دينار بصدر جهان مى دادند و 

نواب ديوان آن جنس را بده دينار كه ثمن عدل آن بود فروخته چهار دينار جهة خود برميگرفتند 
و بصاحب ميگفتند كه از اين جنس زياده از شش دينار حاصل نشد برين تقدير از هرچهل دينار 
اصل المال شش دينار در وجه براة دار پادشاه مى نشست الجرم تمامى اموال واليات بماال يعنى 
مصروف گشت و اختالل بامور ملك و مال راه يافته مهم گيخاتو خان چنانچه نوشته شد از هم 

گذشت و همچنين از معامالت صدر جهان حكايت كنند كه نوبتى يكى از مالزمانش از بازرگانى 
چند هزار گوسفند جهة خاصه صاحب ديوان بخريد گوسفندى بپنج دينار مقرر آن كه بعد از 

انقضاء دو ماه از روز بيع زر جواب گويد چون ميعاد در رسيد و زر موجود نبود صاحب ديوان 
فرمود كه گوسفندان را فروخته بتاجر دهند و حال آنكه بعضى از آن تلف شده بود و باقى الغر 
گشته چنانچه از ثمن آن ها زياده از مرابحه دو ماه چيزى حاصل نشد و بازرگان آنوجه را ستانده 

بطريقه كه معهود بود قباله اصل را تازه كرد القصه چون غازان خان بر سرير سلطنت قرار گرفت و 
 امثال اين حكايات استماع نمود فرمود كه موجب 
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اين همه فساد آنست كه فرق عباد بخالف شريعت مطهره زر بسود ميدهند و در شعبان سنه ثمان و 
تسعين و ستمائه يرليغ واجب االذعان بتمامى بلدان ارسال داشت كه من بعد هيچ آفريده زر بسود 

ندهد و نستاند و هركس كه بخالف شرع شريف و حكم همايون عمل نمايد حكام و داروغگان او 



را تاديب بليغ نموده بجزا رسانند و بدين واسطه آن بدعت سيئه در ايام دولت آن پادشاه عاليجاه 
 برافتاد وزر بسودان از سياست ايلخانى ترسيده ديگر كسى قدم در وادى آن امر محدث ننهاد.

 حكايت پنجم در منع تكلم بكلمات كفرآميز و زجر مردم از ارتكاب امور فتنه انگيز

در جامع رشيدى مسطور است كه در آن اوان كه غازان خان بانهدام آثار كفر و ظالم و ارتفاع 
اعالم اسالم مى پرداخت چند كرت بسمع اشرف اعلى رسيد كه بعضى از امراء و لشگريان و غير 
ايشان هرگاه بر مخالفان ظفر مى يابند يا كارى از پيش ميبرند زبان الف و گزاف گشاده ميگويند 

كه بواسطه شجاعت و دالورى ما و تدبيرات صايبه كه انگيخته اين مهم ميسر پذيرفت و اگر قضيه 
برعكس ميبود بر زبان ميگذرانيدند كه ما بقدر مقدور لوازم سعى و اهتمام بجاى آورديم اما فرمان 
الهى برين موجب صدور يافته بود كه مغلوب و منكوب گرديد و اين سخن عموم تمام پيدا كرده 
در اكثر امور كليه و جزئيه دور و نزديك و ترك و تازيك بامثال اين مقال تكلم مى نمودند و اين 
معنى بر مزاج ايلخانى گران آمده فرمود كه گفتن اين سخنان بغايت ناپسنديده است و منجر بكفر 

مى شود و مى بايد كه هرنيكوئى كه بما رسد آنرا از عنايت ايزد تعالى دانند و هربدى كه وقوع يابد 
آن را نتيجه افعال سيئه خود شناسند آنگاه حكم فرمود كه من بعد هيچ آفريده بسخنى كه منشأ آن 

عجب و كبر باشد تكلم ننمايند و همه كس امور خير را بفضل حق سبحانه و تعالى نسبت كرده 
هرشر كه پيش آيد نتيجه گناهان خويش داند و منشيان آستان ايلخانى در اين باب يرليغ ها نوشته 
باطراف ممالك محروسه فرستادند و همدران اوقات آن پادشاه خجسته صفات حكم فرمود كه 

هرآفريده را كه در شوارع و اسواق مست يافته گرفته برهنه سازند و در ميان بازار بر درختى بندند 
تا هر كس بر وى عبور نمايد زبان مالمت و سرزنش برگشايد و بواسطه صدور اين فرمان طوايف 
خاليق كه از وهم عربده مغوالن مست مجال تردد نداشتند و در مهاد امنيت آرميدند و بفراغ بال 

در كوچه و بازار آغاز آمد شد كرده دعاى دوام دولت غازانى بتقديم رسانيدند و همدران ايام آن 
خسرو پرويز احتشام فرمان داد كه هيچ منكوحه را زياده از نوزده دينار و نيم كابين نكنند و چون 

از سبب اين حكم سئوال نمودند جواب داد كه اگر ميان زن و شوهر طريقه محبت و موافقت 
مرعى باشد هيچ كس ايشان را از يكديگر جدا نتوان كرد و هيچ چيز از يكديگر دريغ ندارند پس 

در گرانى كابين منكوحه را نفعى نباشد و ناكح را از آن ممر ضرر متصور نيست و اگر بين الجانبين 
 اتفاق و اتحاد وقوع نيابد چون كابين بسيار باشد شوهر
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از خوف طلب زر زن را طالق نتوان داد و اين معنى بخشم و غضب سرايت نموده پيوسته ميان 
ايشان خصومت و نزاع قايم بود و هردو در محنت اوقات گذرانند اما چون كابين اندك باشد و 

بگفتن لفظ طالق مرافقت بمفارقت انجامد هريك از زن و شوهر از جنگ و عربده نجات يابند و 
جهت خويش جفتى مناسب پيدا كنند لهذا در زمان خجسته نشان خاتم االنبياء عليه من الصلواة 

اتمها و انماها مهر اندكى مى بوده چنانچه در كتب مشهور مسطور است و مذكور و الّله اعلم 
بحقيقة االحوال و االمور و همدران اوان فرمان آن پادشاه عالى شان بنفاذ انجاميد كه زنان و كنيزان 

را باكراه در خرابات ننشانند و جميع اصناف خاليق احتراز و اجتناب از ارتكاب اين فعل منكر 
 واجب و الزم دانند.

 حكايت ششم در دفع انواع جور و اعتساف و وضع قوانين عدل و انصاف 

اشراف مورخين باقالم بالغت آئين بر اوراق روزگار و دفاتر ليل و نهار نگاشته اند كه قبل از ارتفاع 
رايات اقتدار غازان خان سالطين چنگيز خان مال و جهات هريك از واليات را بمبلغى معين قطع 

كرده عنان داد و ستد هربلده را در قبضه اختيار حاكمى مى نهادند و سيور غاالت و ادرارات ارباب 
عمايم و ساير اخراجات ضروريه را بر وى مجرى داشته جهة تحصيل تتمه وجوه ايلچيان و 

براةداران متعاقب و متواتر بدان واليت مى فرستادند و حاكم در اول سال مال و جهات دستورى را 
از رعيت مستخلص ميگردانيد و آن را نتيجه ساخته هرگاه ايلچى يا براةدارى بدانجا ميرسيد گاهى 
ببهانه ضيافت ايلچى و احيانا بعلت قوللقه و علوفه برات دار مبلغ هاى كلى توجيه ميكرد و بعضى از 

آن وجه را صرف آن طايفه نموده تتمه را براى خود مى برد و بدين سبب در سالى ده مال بلكه 
زياده از رعيت مستخلص گشتى و عجزه و ضعفا در دست محصالن گرفتار بوده فرياد مظلومان 

ازج او آسمان درگذشتى و در اكثر احوال براةداران بيحصول مقصود بازگشته براة بديوان آوردند 
و عوض طلب نمودندى ديوانيان گفتندى كه مال در واليات باقى است بى قاعده كرده اند كه وجه 

براة شما را نداده اند و كرت ديگر نشانى بتاكيد تمام نوشتندى كه وجوه ايشان را بزودى وصول 
دهند و عذر نگويند و باين بهانه حاكم كرة بعد اخرى مبلغى توجيه كردى و هربراةدارى بيچاره را 

در تعذيب كشيده نهايت تشدد بجاى آوردى و بنابر آنكه حكام وزرا و اصحاب ديوان اعلى را 



پيوسته بخدمات اليقه و تبريكات رايقه ممنون مى ساختند اگر مظلومى باردو رفته دادخواهى 
نمودى سخنش را هيچ آفريده بسمع قبول نشنودى بنابراين جهات ويرانى واليات درجه كمال 

يافته بود و شراراتش ظلم و بيداد بر هرشهر و كشور تافته و رعاياء بيچاره از كثرت حواله و مطالبه 
 بغايت مغموم و اصحاب علم و كمال از وصول ادرار و سيول غال محروم و چون در
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اوايل سال مستقى نزد حاكمى رفته طلب سيورغال نمودى جواب گفتى كه چندين برات دار ديوان 
در واليت اند انشاء الّله تعالى چون مهم ايشان ساخته شود فكر شما خواهيم كرد و بعد از آن كه 

چندگاه آن فقير بحال تباه اوقات گذرانيدى و بار ديگر طلب حق خود نمودى وزير حاكم براة بر 
بقاء رعايا نوشتى و بنابر آنكه تا آن زمان اضعاف مضاعفه مال و جهات دستورى نقد و جنس از 

رعيت بيرون آمده بودى يك فلس حاصل نگشتى الجرم اكثر واليات از حليه عمارت و زراعت 
عارى و عاطل شده مردم جالى وطن اختيار نمودند و بعضى كه بسبب عجز و ضعف در مولد و 

منشأ ماندند درها و سراها را برآورده در بيغول ها بسر ميبردند و هرگاه محصلى بقريه يا محله رفتى 
لوندى را كه صاحب وقوف بودى دليل گرفتى و براهنمونى او درويشان را از سردابها و خرابها 
بيرون كشيده تعذيب نمودى و اگر از جنس مردان كسى نيافتى زنان را بدست آورده و از پاى 

آويخته وجه براة طلبيدى و از جمله بالد عراق ويرانى دار العباده يزد بدان مرتبه رسيده بود كه در 
تمامت قراء و توابع آن واليت يك كس بنظر هيچ ديده ورى در نمى آمد زيرا كه معدودى كه در 

خرابه هاى آن بلده مانده بودند ديده بانى تعيين كرده بودند كه هرگاه كسى پيدا مى شد ايشان را 
خبردار مى ساخت تا پناه بچاههاى كاريز ميبردند نقلست كه در سنه احدى و تسعين و ستمائه كه 

على خواجه ولد عمر شاه سمرقندى حاكم و مستاجر يزد بود صاحب ملكى بفيروزآباد كه از 
معظمات قصبات آن واليتيست رفت بطمع آن كه شايد از مزارعان آنجائى چيزى از مالكان خود 

تواند ستد و مدت سه شبانه روز هرچند سعى نمود هيچ آفريده نديد مگر محصلى را كه در ميان ده 
نشسته دشت بانى و دو رعيت را چوب ميزد و قوللقه ميطلبيد و يك حبه بحصول موصول نميكرد 
القصه چون انوار عدالت غازانى از افق عنايت و مرحمت يزدانى طالع گشت و جنات خافقين را 

طراوت و نضارت بخشيد بآن پادشاه عاليجاه متوجه تدارك اختالل احوال رعايا و دفع ظلم و 
بدعتها شده فرمان فرمود كه وزراء هيچ واليتى را بمقاطعه ندهند و دست حكام را از داد و ستد 



كوتاه ساخته عنان اختيار آنكار را در قبضه اقتدار ايشان ننهند آنگاه وزراء عظام بر حسب يرليغ 
مطاع بهر مملكتى از ممالك محروسه نويسنده راست قلم ارسال داشتند كه بتمامى قرى و 

مزروعات آن ملك رسيده امالك و اسباب رعيت را نام بنام مفصل نمايد و واجبى هريك را 
عالحده بر سبيل عدالت قرار دهد و امالك اينجو و اوقاف را بنام متصرفان مثبت سازد تا معلوم 

شود كه در هر واليتى كدام اراضى ملك است و كدام خالصه و كدام اينجو و كدام وقف و بعد 
اليوم اگر كسى خواهد كه وقف را بملكيت تصرف نمايد يا ملك كسى را ديگرى دعوى كند 

هرگاه بآن دفتر رجوع فرمايند حقيقت حال ظاهر گردد و چون برينموجب دفترى منقح عمل 
گشت و قانون مال و جهات هرواليت مقرر شد مقتضاى فرمان غازانى جهة داد و ستد هرمملكتى 
نويسنده تعين نمودند كه در اردو باشد و در اول سال مال آنواليت را چنانچه بنام هركسى بر دفتر 
مثبت باشد مفصال در وجه ارباب حواالت براة نويسد و بر ظهر آن نشان نوشته بآلتون تمغا موشح 
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بصاحب جمع آنواليت جواب گويند و او حصه براةدار را وصول داده تتمه را بخزانه عامره رساند 
و فرمان واجب االذعان نفاذ يافت كه حكام و باسقاقان و تبكچيان ايشان اصال بر رعايا براة ننويسند 

و اگر بخالف حكم قلم بر كاغذ نهند حاكمى را كه پروانه داده باشد سياسيت كرده نويسنده را 
دست برند و بعد از اين حكم بچندگاه داروغه روداور از اعمال همدان پروانه داد تا تبكچى براتى 

بر واليت نوشت و كيفيت اين حال بعرض رسيد ايلچى متوجه همدان گشت تا بدستور مذكور 
عمل نمايد داروغه و تبكچى بر وصول ايلچى اطالع يافته گريختند پس از سال حاكم در زاويه كه 

مختفى بود از عالم انتقال نمود اما نويسنده در نهاوند گرفتار گشته مقطوع اليد شد بعد از آن در 
تمامى ممالك محروسه هيچ آفريده را زهره و يارا نبود كه بخالف حكم يكدينار و يكمن بار بر 

رعيى حواله نمايد و جهته علفه و علوفه و ساورى دست بتوجيه برآورده ابواب تخصيص برگشايد 
و چون دو سه سال از وضع اين قاعده و قانون در گذشت و معمورى واليايت سمت ازدياد گرفته 

اموال خزانه بتمام واصل گشت راى صوابنماى غازان خان چنان اقتضا كرد كه آنقاعده پسنديده را 
بر وجهى موكد گرداند كه بسبت تبديل زمان و تغير دوران و حدوث وقايع و وقوع حوادث هيچ 

آفريده طريق خالف نتواند پيمود و بدستور سوابق ايام ابواب توجيه و تخصيص بر روى رعايا 



نتواند گشود بنابر آن فرمان الزم االنقياد بنفاذ انجاميد كه از تماميت واليات دفاتر قانون مذكور را 
بكتابخانه كه در تبريز بنا كرده بود جمع سازند و بمعتمدان سپرده ايشان را از اوقاف بقعه مذكوره 

وظيفه دهند تا در محافظت آن از خود بتقصير راضى نگردند و قانون هرموضع از ممالك محروسه 
را بر تخته پاره يا قطعه سنگى يا صفحه كه از معدنيات باشد مرتسم و منقش گردانند و در يكى از 
بقاع آن موضع منصوب سازند و بلعنت موكد كنند كه بمرور شهور و ايام و تمادى دهورد اعوام 
هيچكس از فرق انام تغيير و تبديل باين قانون راه ندهد و هرگاه كه آنصفحه منصوبه ضايع شود 

رعايا رجوع بكتابخانه مذكوره نموده از محافظان كتب نقل ستانند و درين باب يرليغ مطاع موشح 
بآلتون تمغا صدور يافته سواد آن را باطراف واليات فرستادند و آن نشان مذكور بود كه حكام و 

داروغكان بلدان بايد كه مقتضاى قانون و آلتون تمغا از از دفتر واجبى كه مقرر شده بى زياده و 
نقصان بحضور سادات و قضاة و ائمه عدول و اكابر نسخها برعاياء هرقريه و مزرعه دهند و ايشان 

را الزام نمايند كه در عرض بيست روز آن نسخه را بر لوح نقش كرده در موضعى معين مستحكم 
گردانند تا سالهاى بسيار باقى و پايدار باشد و از صفت تغيير و تبديل محروس و مصون ماند و 

هركس را از وجوه العين و اجناس برحسب مقرر چيزى بديوان اعلى بايد داد چنانچه ميعاد معين 
گردد ادا نمايد و همچنين ماخوذات تمغا را نيز بر تخته مرتسم گردانند و بايد كه هرگاه محصلى 

بشهرى يا قصبه تحصيل آورد جهته او خيمه در ميان آنموضع نصب كنند و رعايا از روز اول تا 
آخر ميعاد هرروز آنچه نقد شود با فرع خزانه دارى بوى رسانند و او را بعد از آن باسم علوفه در 

قوللقه چيزى ندهند و نگذارند كه نوكران خود را به محصلى بهيچ طرف فرستد و اگر رئيس ده و 
 رعايا
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طريق اهمال و تغافل مسلوك داشته ميعاد مقرر واجب خود را وصول ندهند محصل ايشان را 
گرفته جرمانه ستاند و هركس را بتقصير مثهم باشد هفتاد چوب زند و ميعاد اموال وجوه العين و 
اجناس واليات برين موجب كه از جامع رشيدى بعينه نقل كرده ميشود مقرر بود ميعاد و وجوه 

العين هرواليتى كه اقسام آن مختلف است تا بهر موضع از آن نوع بر وجهى كه معين گشته بر لوح 
نويسند و بر آن موجب جواب گويند قجور متوجهات رعايا ده نشين كه عادت آنست كه در 

هرسالى بدو قسط رسانند و متوجهات صحرانشينان مقرر آنكه در اول سال بيكدفعه جواب گويند 



ماخوذات تمغا بموجبى كه مناسب هرواليتى بر ظهر قلمى شده بر لوح ثبت كنند و لوح را در 
موضعش استوار گردانند تا بران موجب بقسط وصول دهند و بزياده و نقصان خالف ننمايند حرف 

از جمله متوجهات يكساله هرموضعى از نوروز جاللى تا بيست روز نصفى رسانند حرف از وقت 
تحويل آفتاب بميزان تا مدت بيست روز نصفى ديگر را جواب گويند خراج و مالى كه از قديم 

االيام بوجوه العين مقرر بوده از اول نوروز جاللى تا مدت بيست روز بدهند خراج و وجوه العينى 
كه مقرر بوده كه بوقت ارتفاعات صيفى جواب گويند از اول تابستان تا مدت بيست روز بدهند 
ميعاد و كيفيت قبض و تسليم انواع ارتفاعات گرمسيرى و سردسيرى شتوى و صيفى و از بعض 

مواضع كه صيفى ندارد و برينموجب دفعه واليت گرمسيرات از شتوى و صيفى شتويه از گندم و 
غيره آنچه مقررى بر موضعى باشد بيرون از مواضعات مقرر شده بچهار پاى خود نقل انبارى كنند 

كه در آنحدود معين گشته و بقابض تسليم نمايد و غايت مهلة آن هشت روز است صيفيه از 
اجناسى كه بموجب قانون بيرون از مواضعات مقرر شده بچهار پاى خود نقل انبارى كنند كه در 

آنحدود معين گشته و بقابض رسانند و غايت مهلة آن چهل روز است دفعه سردسيريهاى صيفى و 
آنچه صيفى نداشته باشد شتويه بموجب قانون مقرر بتمام و كمال بچهارپاى خود نقل انبارى كنند 
كه در آنحدود معين است در مدت بيست روز صيفيه بموجب قانون مقرر بعد از موضوعات بتمام 

 و كمال نقل كنند بانبارى كه در آنحدود معين است و غايت مهلة آن هشت روز است 

 حكايت هفتم در كيفيت آمد شد ايلچيان و بيان رفع جور و تعدى ايشان.

در زمان چنگيز خانيان جهة سرانجام مهمات سركار سلطنت و رسانيدن اخبار هرشهر و واليت آمد 
شد ايلچيان باطراف و اكناف بلدان بسيار وقوع مييافت و تمامت خوانين و شاه زادگان و امراء 

تومان هزاره و صده و شحنگان ممالك و قوشچيان و پارسچيان و قورچيان جهة خبر وى مصلحتى 
نوكران خود را ايلچى نام نهاده بواليات ميفرستادند و هركس كه در شهرى با شخصى خصومتى 

 داشت و حاكم بغور قضيه او نميرسيد رجوع بدرگاه پادشاه كرده 
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و ببعضى از مقربان توسل جسته ايلچى بآنواليت ميبرد تا مهمش را كفايت ميكرد و با آنكه در 
هريامخانه قرب پانصد سر اسب مى بستند گاهى كثرت اينطايفه بجائى ميرسيد كه آن االغان 



بسوارى ايشان وفا نمى نمود الجرم هرايلچى كه در اثناء راه بگله اسبى رسيدى يا بكاروانى 
بازخوردى االغ گرفته سوار شدى و بسيار بودى كه ايلچيان در صحرا و بيابان اسبان سادات و 
قضاة و علما را كه متوجه اردو بودندى بگرفتندى و آن زمره واجب التعظيم در مواضع مخوفه 

پياده و تنها ماندندى و اين مهم بدانجا انجاميد كه طبقه از راه زنان خود را بصورت ايلچيان 
بمسافران نموده االغان ايشان را با رخوت مى گرفتند و بهر طرف ميخواستند ميرفتند و گاهى 

ايلچيان حقيقى نيز بمجرد رگفتن االغان قانع نميشدند و بهر قريه و خيل خانه كه ميرسيدند 
باضعاف آنچه قوللقه دستورى ايشان ميشد از مردم علوفه ميستاندند و قوللقچيان ايشان جامه و 

عمامه بيچارگان ميربودند و چون هركس از ايلچيان نوكر بيشتر ميداشت مهم او در واليت زودتر 
كفايت ميشد آن زمره بسعى بسيار جمعى كثير از رنود و اوباش با خود ميبردند بحيثيتى كه بعضى 
از ايلچيان كه ايلخان و نوئينان او را نمى شناختند و بمصلحت جزوى مهمى بجائى ميرفت دويست 

سيصد سوار همراه مى داشت و معارف آنطايفه را قرب هزار سوار مالزم ميبودند و احيانا چنان 
واقع ميشد كه در شهرى بر سر ديوان نزديك بدويست صندلى جهت جلوس ايلچيان مينهادند و 
حاكم ميگفت كه هرمهمى را كه در سرانجام آن قدغن بيشتر است بيشتر بسازيم هريك يك از 
ايلچيان ميگفتند كه بغايت ضرورتست و بدين سبب ميان ايشان نيران نزاع ملتهب گشته هركس 

غالب مى آمد داروغه را از تشدد ديگران نجات ميداد و اكثر ايلچيان بى از آنكه كار ايشان سامان 
يابد بازميگشتند و بدين جهته اختالل در امور ملك و مال پديد مى آمد و بزرگترين ضررها كه از 

ممر ايلچيان بمردم ميرسيد آن بود كه رئيسان واليات ايشان را در خانهاى مزارعان و محترفات 
فرود مى آوردند و آن مغوالن نامسلمان هرچه در آن خانها ميديدند از فروش و اوانى و خوردنى و 

پوشيدنى ملك خود تصور كرده تصرف مينمودند و گاهى دست بزن و فرزند مستمندان دراز 
كرده ابواب فسق و فساد ميگشودند نقلست كه نوبتى پيرى صاحب ناموس بسر ديوان حاكمى رفته 
بزبان عجز و نياز گفت كه اى امرا و وزرا من مردى پيرم و عورتى جوان دارم و پسران من كه زنان 
جميله دارند بسفر رفته اند و عيال خود را در منزل من گذاشته اند و مرا دختران نيز هستند و چندگاه 

شد كه جماعتى از ايلچيان خوب صورت در خانه من فرود آمده اند و آن نسوان را مى بينند و مرا 
ميسر نميشود كه پيوسته در خانه بوده محافظت احوال ايشان نمايم و بعضى ديگر از مسلمانان را نيز 

همين بليه واقع است اگر چند سال ديگر حال برينمنوال باشد حالل زاده درين مملكت كم پيدا 
شود و بدانيد كه در عهد يكى از سالطين سلجوقى در نيشاپور بهمين دستور اتراك بيباك در 



سرايهاى رعايا فرود آمده بودند روزى تركى طمع در نوعروس صاحب خانه كرده او را گفت برو 
و اسب مرا آب ده آن مرد چون بر غرض آن مفسد مطلع بود بآن سخن التفات ننمود و ترك 

 بايذاء او مشغول گشته آخر االمر نو عروس 
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جميله كه اثواب نفيسه در برداشت افسار اسب را گرفته بكنار آب برد و در آنحين سلطان بدان جا 
رسيد و آن عورت را بدآنصورت ديده پرسيده كه سبب چيست كه تو بدين جمال دلفريب و 
لباس پر زينت و زيب اسب بآب آورده جواب داد كه از ظلم بيداد تو و پادشاه از حقيقت اين 

سخن استفسار نمود و پس از وقوف بر كيفيت واقعه حكم فرمود كه من بعد هيچكس از لشگريان 
در خانه شهريان نزول ننمايد اكنون شما نيز اقتدا بآن پادشاه عادل نمائيد و بغور بيچارگان رسيد آن 

پير فقير هرچند از اين نوع سخنان بر زبان آورد هيچكس جوابش نداد و تا زمان فرخنده نشان 
غازان خان آن رسم محدث برنيافتاد القصه چون آن پادشاه مؤيد منصور بر وقايع مذكوره اطالع 

يافت عنان توسن همت بصوب دفع آن بدعت معطوف گردانيده اول حكم فرمود كه جهة ايلچيان 
خاصه ايلخانى كه بمصلحت مهمات جهانبانى بسرعت آمد و شد مى نمايند در شوارع بزرگ در 

هرسه فرسخ يامخانه بنا نهند و در هريامى پانزده سر اسب فربه نگاهدارند و هرايلچى كه نشانى 
موشح بآلتون تمغا داشته باشد از آن يام خان ها االغ دهند و اال فال و يا مخانها را بعهده يكى از 

اعاظم امرا كرده در وجه اخراجات آن مواضع معموره تعيين فرمود و چون ضرورت بود كه امراء 
سرحد باعالم احوال ملك و مال ايلچى از آن شوارع بدرگاه سلطنت پناه فرستند هريك از آن 

نوئيان را چند كاغذ سفيد موشح بآلتون تمغا عنايت كرد تا بوقت احتياج نشان االغ نويسند و مقرر 
ساخت كه هيچ ايلچى را زياده از چهار االغ ندهند و فرمود كه اگر خبرى باشد كه در وصول آن 

تعجيل بيشتر بايد كرد در آن باب مكتوبى نوشته مهر كنند و بيامچى رسانند تا او بر اسب يام نشسته 
بيام خانه ديگر برد و از آنجا يامچى ديگر تاخته بيامخانه ديگر آورد تا آن مكتوب بپاى تخت رسد 
و چون اين حكم بعمل درآمد بتجربه معلوم شد كه يامچيان در شبانه روزى شصت فرسخ مسافت 

مى تازند و اخبارى كه در وصول آن غدقن بود در آن زمان بسه چهار روز از خراسان بتبريز 
ميرسيد و اگر ايلچى خود متوجه ميبود در كمتر از شش روز آن مسافت را قطع نمى توانست نمود 
و همچنين در هريامخانه دو پيك مقرر فرمود كه بعض اخبار را ايشان از يامخانه بيامخانه رسانند و 



آن پيكان در شبانه روزى سى فرسخ راه مى رفتند و چون يامخانها خاصه ايلخانى بموجبى كه 
مسطور گشت ترتيب يافت غازان خان بابطال تمامى يامها فرمان فرمود و اموالى كه صرف آن 
ميشد بخزانه عامره فرود آمد و همدران اوان يرليغ واجب االذعان نافذ گشت كه بغير از نواب 

درگاه پادشاه هيچ آفريده بهيچ طرف ايلچى ارسال ندارد و اگر كسى بخالف حكم عمل نمايد 
آن ايلچى را علفه و علوفه ندهند و چون بمقصد رسد او را مقيد و محبوس گردانند بعد از آن 

فرمان داد كه ايلچيان خاصه ايلخانى را بحسب تخمين مدت رفتن از خزانه عامره علوفه دهند تا در 
راه مزاحم رعايا نشوند و چيزى نطلبند و همدران ايام آن پادشاه جمشيد احتشام حكم فرمود كه 
در هرشهر ايلچى خانه ساخته در آن منزل فرش و اوانى و ساير مايحتاج ترتيب نمايند و تا ديگر 

هيچ ايلچى در خانه رعيت فرود نيايد و ابواب تفرقه و تشويش بر روى فقرا نگشايد و بواسطه نفاذ 
 اين احكام مطاعه عموم خاليق در مهاد آسايش و
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 فراغت آرميدند و بيشتر از پيشتر در زراعت و عمارت كوشيده دعاى دوام دولت بتقديم رسانيدند.

 حكايت هشتم در دفع شر دزدان مفسد و تتقاوالن متمرد

پيش از آن كه هماى دولت غازان خان جناح امن و امان بر مفارق عالميان مبسوط سازد بسيارى از 
اشرار سر بدزدى و قطع طريق برآورده بودند و در شوارع خود را بر تجار و مسافران زده اموال 

ايشان را مى ربودند و جمعى از آن طايفه در ميان روستائيان و صحرا نشينان دوستان داشتند كه در 
وقت عبور كاروان كس فرستاده ايشان را بر چگونگى حال سوداگران اطالع مى دادند و زمره 

باتتقاوالن و راه داران طرح محبت و اتحاد افكنده بودند بنابر آن چون مسافران بمنزل ايشان 
ميرسيدند نخست آنچه مدعا داشتند ببهانه راه دارى از آن بيچارگان ميگرفتند و بعد از آن ببهانه 

آن كه دزد و حرامى همراه شماست يا آنكه راه مخوف است از كوچ كردن مانع ميشدند تا وقتى 
كه قطاع الطريق متبنه گشته بكمين گاه مى آمدند و هيچ كاروانى از راهزنى آن قدر مضرت 

نميديد كه از تتقاول زيرا كه قطاع الطريق گاهى بكاروانى بازميخورد و تتقاول در هرسفرى در 
چند موضوع مردم را گرفته بهر بهانه مال ايشان را ميبرد و چون غازان خان بر كيفيت اين حال 

وقوف يافت بهمگى همت متوجه امنيت طرق گشته نخست حكم فرمود كه بهنگام هجوم قطاع 



الطريق بايد هيچ آفريده از مردم كاروان و همراهان طريق انهزام پيش نگيرد و همكنان در دفع 
دزدان متفق بوده هركس خالف نمايد از عهده خون و مال رفيقان بيرون آيد ديگر فرمود كه 

هرقريه و قصبه و خيل خانه كه بموضع راه زدن نزديك تر باشد بايد كه ساكنان آن موضع دزدان 
را تعاقب نموده بدست آورند ديگر فرمان داد كه اگر ظاهر شود كه شخصى از خيل ترك با 

دزدى طريق محبت مسلوك ميدارد در حال او را بسياست رسانند آنگاه اميريت قلى را كه از شيوه 
ريا مبرا بود بدفع شر آن طايفه نامزد فرمود و او در آن باب غايت اجتهاد بتقديم رسانيده در اندك 

زمانى جمعى كثير از قطاع الطريق را بتيغ سياست بگذرانيد و زمره را دو شاخه بر گردن بدرگاه 
پادشاه آورده محبوس گردانيد بعد از آن آن خان عالى مكان يرليغ فرمود كه در تمامى شوارع 

ممالك محروسه در هرموضع كه مخوف باشد راه داران امين بنشينند و از هرچهار سر درازگوش 
كه رخت تجارت بارداشته باشد نيم آقجه گيرند و از هردو نفر شتر نيم آقجه و از چهارپايان خالى 
و آنچه ماكول و غله بار داشته باشند اصال چيزى نستانند و اگر قطع طريق اتفاق افتد هرراهدار كه 

بآن منزل نزديك تر بود دزد را پيدا كند و اگر نه از عهده مال بيرون آيد و جميع راهداران را بامير 
نورانعى ولد منقور بيك كه در زمان ارغون خان سردار تقاوالن بود سپرد و او را در باب تمشيت 
آن مهم تاكيدى تمام كرده فرموده كه شوارع را بمردم معتبر سپارد و بر سر راهها ميلها سنك و 
گچ بسازد و لوحى كه عدد راهداران و آنكه از هرچهارپائى چه چيز گيرند بر آن مثبت باشد در 

 آن ميل مستحكم كند تا
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هرگاه كاروانى بدآنجا رسد و بر مضمون آن اطالع يابد زياده از آنچه مقرر گشته چيزى براه داران 
ندهد و امير نورانعى حسب الحكم بتقديم رسانيده مسافران از قطع طريق و جور تقاول فراغت 

 يافتند و آغاز آمد شد نموده جهته تجارت بهر شهر و واليت كه مدعا بود شتافتند.

 حكايت نهم در خالص ساختن عيار زر و سيم و گداختن قالبان در بوته خوف و بيم.

در روزگار قديم هريك از حكام روم و آذربايجان و فارس و كرمان و ديار بكر و گرجستان و 
مازندران و خراسان بعيارهاى مختلف زر ميزدند و اين معنى موجب نقصان و پريشانى حال 

سوداگران ميشد بنابر آن ارغون خان در ايام فرمانفرمائى خود يرليغ فرمود كه در تمامى ممالك 



بايد كه عيار نقره ده نه باشد و كيخاتو خان نيز موافق اين حكم عمل نمود اما چندان فايده بر آن 
مترتب نگشت و در هيچ موضع عيار نقره زياده از ده هشت نبوده و از زر روم از هرده دينار بيش 

از دو دينار نقره حاصل نميشد و چون نقد وجود فايض الجود غازانى بعنايت صانع كارخانه 
آفرينش از غل و غش عارى بود و در نظر اهل دانش و بينش مانند طال مهرى تمام عيار مينمود در 

آن اوان كه سكه پادشاهى بنام همايون اريستامش مزين و محلى شد صيرفى طبع نقادبر سرانجام 
آن مهم گماشته سكه وضع فرمود كه ديگرى را ساختن آن ميسر نبود و فرمود كه در تمامت 
ممالك محروسه بآن سكه كه كلمه توحيد در آن منقوش بود زر زنند و هرزرى كه آن سكه 

نداشته باشد رايج ندانند و اصال تنگجات طال و نقره را مغشوش نگردانند و فرمود كه نيم مثقال 
نقره خالص مضروبه مسكوكه را بيكدرم خرج كنند تنگجات جميع واليات را شكسته و بخالص 
برده تمام عيار سازند و بهمان و زن سكه موزون و مسكوك گردانند چون بفرمان آن مظهر امن و 

امان در واليت روم و اران و آذربايجان و عراقين و فارس و كرمان و گرجستان و كردستان و 
مازندران و خراسان وزن و عيار زر مساوى كشت و از بيم سياست و فرط مهابتش ضرابان و قالبانرا 

مجال آن نماند كه طال و نقره مغشوش را سكه زنند فرقه برايا خصوصا تجار بغايت مرفه الحال 
شدند و بفراغبال آغاز سوداگرى و معامله نمودند و همدران ايام غازان خان فرمانداد تا از طال 

مهرى تنكجات صد مثقالى مضروب گردانيدند و در سكه آن تنگجات آيات كالم ملك عالم و 
اسامى سامى ائمه اثنا عشر عليهم السالم و نام آن پادشاه جم احتشام مثبت بود و هريك از آن كه 

 بدست مفلسى مى افتاد چندگاه بفراغت مينمود.
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 حكايت دهم در تعديل مكائيل و اوزان و تعيين سنجات واليات بر يك ميزان.

قبل از زمان فرخنده نشان غازان خان اوزان سنك زر و بار و پيمانه و كيل و قفيز و تغار اختالف 
بسيار داشت چنانچه در يك واليت بحسب قرب و بعد قرى و قصبات از شهر تفاوت در وزن 

سنجات و كيلها يافته ميشد و بدين واسطه خلل در تسعيرات بوقوع مى پيوست و هركس را از مردم 
روستا غله بقيقرى ميبايست داد چون بكيل و پيمانه برو پيمودى البته هرصد من هفتاد من يا شصت 
من بودى اما مردم قوى دست آنچه ايشان را بايستى گرفت بضرب چوب در هرصد من سى چهل 



من زياده مى ستاندند و بدين واسطه پيوسته در ميان براة داران و مزارعان خصومت و منازعت وقوع 
مييافت و چون كيفيت حال بران خان ستوده خصال ظاهر گشت خاطر بتعديل سنگها و كيلها 

متوجه داشته در آن باب يرليغ مطاع بنفاذ رسانيد و بهر واليت از آن نشان سواد فرستاد تا مقصود 
بحصول پيوسته اختالف از ميان طوايف انسان برافتاد و حاصل الفحواى آن يرليغ اين بود كه درين 
اوقات كه نواب پايه سرير اعلى بوضع قوانين سركار شهريارى اشتغال مينمودند چنان معلوم شد كه 

در اطراف بالد و اردو بازارها هركس جهت مصلحت و منفعت خود وزنى از سنك و كلوخ و 
آهن ساخته بدان خريد و فروخت مينمايد و بدان سبب درويشان نقصان مينمايند بنابر آن فرمان 

واجب االذعان نفاذ يافت كه در تمامت ممالك از كنار آب آمويه تا مصر سنك زر و نقره و بار 
كيل و تغار را مساوى گردانيده از آهن بسازند و مهر بر آن نهاده خالف آنچه در حضور مقرر 

فرموده ايم جايز ندارند و بقوانينى كه تفصيل مييابد عمل نمايند اول بدانند كه استاد فخر الدين و 
بهاء الدين خراسانى را تعيين نموديم كه سنگهاى زر و نقره را موازى وزن تبريز بشكل مثمن 

ترتيب كنند و در هرواليتى دو معتمد از قبل خود نصب نمايند مقرر آنكه امينى از هربلده بحضور 
محتسب سنجات را بآن وزن و شكل از آهن ساخته نزد معتمدان مشار اليهما برند تا مهر بر آن زنند 

و هيچكس ديگر بآن مهم نپردازد و هرآفريده كه خالف نموده بى وقوف امين و معتمدين مومى 
اليهما سنك سازد و سكه بر آن نهد مجرم و كشتنى باشد ديگر مقرر فرموديم كه بهر كس سنك 
مسكوك دهند نام او را بر دفتر نويسند تا ديگرى سنك نتواند ساخت و در هرماه يكنوبت تمامت 
سنجات مردم را بنظر احتياط درآورده موازنه كنند تا اگر شخصى بخالف حكم عمل نموده باشد 

و كيفيت ظاهر گردد بسياست رسد ديگر فرمان داديم كه وزن سنك بار در هرموضع كمتر از وزن 
تبريز بوده باشد موازى وزن تبريز سازند و در هرواليت كه آن وزن زياده بوده باشد بهمان دستور 
مقر دانند ليكن بايد كه تمامت آن سنجات را بشكل مثمن از آهن ساخته و تعديل نموده معتمدان 
مشار اليهما سكه بر آن نهند تا اعتماد را شايد و بايد كه وزن بار را از ده من تا يكدرم يازده قطعه 
سازند بدين تفصيل ده من پنج من دو من يكمن نيم من چهار يكى نيم چهار يك ده درم پنج درم 

 دو درم يكدرم 
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ديگر حكم شد كه جهت بارهاى گران يكباره كه آن را بميزان نتوان سنجيد تمغاچيان بالد قپان 
نصب نمايند و بار بدان كشند بر وجهى كه در وزن تفاوت ظاهر نگردد ديگر مقرر فرموديم كه در 

تمامى ممالك محروسه كيل ها را مساوى سازند بر وجهى كه دو من تبريز كه دويست و شصت 
درم است در كيله گنجد و ده كيل از آن يك جزو از بار باشد و بغير ازين كيل هيچ پيمانه و 

اصطالح در ميان طبقات انسان معتبر نبود تا مردم نتوانند كه بحيله زياده و كم كيله يكديگر را 
فريب دهند و چون در وزن حبوبات از گندم و جو و برنج و نخود و باقال و كنجد و جاورس و 

غيرها تفاوت ظاهر است بايد كه جهة هريك از حبوبات مذكوره كيلى عالحده سازند چنانچه ده 
من تبريز از حبى كه آن كيله را براى آن ساخته باشند در آن گنجد و بر چهار جانب هركيله ثبت 
كنند كه كيله فالن دانه و مقرر ساختيم كه همان معتمدان بنظر نواب دار القضا و محتسب احتياط 
كيلها نموده آنها را نشان كنند و در هرماهى يكنوبت آن عالمات را بنظر درآورند تا هيچ مزورى 
زياده و كم نتواند كرد و اگر در دست كسى كيله بى نشان يابند او را بشحنه سپارند تا دست بريده 
جرمانه ستاند ديگر بايد كه پيمانه شيره و سركه و روغن عالحده سازند بر وجهى كه در هرپيمانه 
بوزن تبريز ده من گنجد و اگر نيم پيمانه سازند چنانچه گنجايش پنج من تبريز داشته باشد مانعى 
نيست و بايد كه خيك شيره كه جهة آش آرد و ساورى آورند پنج پيمانه باشد بوزن پنجاه من و 
آنچه براى طوى آورند چهار پيمانه باشد چهل من ديگر بايد كه تمامت ذراع كه اقمشه بدان گز 

كنند با گز تبريز مساوى باشد مگر گز روم كه آن تفاوت بسيار دارد و مقرر آنكه بر هردو سر 
جميع چوب گزها نمودار استاد فخر الدين و بهاء الدين خراسانى باشد تا اعتماد را شايد و السالم 

 على اتبع الهدى.

حكايت يازدهم در باب تخم و زراعت در مزارع برافشانيدن و محصول سعادت جاويد بحصول 
 رسانيدن 

چون بواسطه قتل و غارت عام و ظلم و تعدى بر دوام در ايام استيالء مغوالن بسيارى از قرى و 
قصبات ايران نامزروع و ويران گشته بود و در آن اوان كه از رشحات سحاب معدلت غازان خان 

فضاى جهان چون سرابستان جنان ناضروريان مينمود روزى آن پادشاه عاليمكان ضمير آفتاب تاثير 
متوجه معمورى بايرات گردانيده امرا و اركان دولت و اعيان و اشراف مملكت را جمع آورد و در 

باب فوايد زراعت نكات سنجيده و كلمات پسنديده تقرير كرد آنگاه يرليغ همايون مزين بآلتون 



تمغا عنايت فرمود مشتمل بر آنكه هركس مزرعه را كه باير بوده باشد مزروع گرداند ديوانيان با او 
چگونه معامله كنند و آن حكم مبنى بود از اين معنى كه اراضى نامزروع سه نوع ميتواند بود نوع 

اول آنكه نهرى جارى متصل باراضى باير باشد و بى ارتكاب مشقتى آب بزراعت رسد مقرر آن كه 
هرآفريده كه در مثل اين موضعى زراعت كند در سال اول چيزى بديوان ندهد و در سنه ثانيه از 

 آن چه واجبى او شود چهار دنك دهد و در سال سوم 
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مال خود را بموجب راستى جواب گويد نوع دوم آن كه مزارعى را كه فى الجمله خرجى بايد 
كرد تا آب جوى بر زمين نشيند مقرر آن كه كسى كه مثل اين زمينى را زراعت كند بدستور نوع 

اول در سال نخست از مال وجهات معاف باشد و در سنه ثانيه از آنچه واجبى او باشد نصفى 
بديوان دهد و بعد از آن بدستور ساير رعايا مال جواب گويد نوع سوم آنكه بواسطه حفر نهر يا 

بيرون آوردن آب كاريز مزارع را زحمت بسيار بايد كشيد تا زمين مزروع گردد مقرر آنكه 
مزارعى كه مثل اين مزرعه را مزروع سازد بدستور دو نوع مذكور سال اول يكدينار و يكمن بار 

بديوان ندهد و در سنه ثانيه دو دانك بوصول رساند و در ساير سنوات از آنچه حقوق ديوانى باشد 
نصفى را جواب گويد و نصفى ديگر را در وجه حق االهتمام خود بردارد و آن مزرعه هرچند 
ديوانى باشد وزراء بملكيت آن مزارع مقرر دانند چنانچه اگر خواهد آن را بفروشد كسى منع 

ننمايد و بعد از صدور اين حكم خاص و عام در اراضى باير آغاز زراعت كرده در اندك زمانى 
بسيارى از آن مواضع معمور و آبادانى كشت و خاليق در رفاهيت افتاده خصب وسعت معيشت از 

حد عدد درگذشت و همدران اوان بمسامع نواب غازان خان رسيد كه مزروعات خاصه ايلخانى 
كه در واليات بوده اكثر روى بويرانى آورده بلكه بعضى از حكام بدست انداز عوامل بذر 

پادشاهى را تلف كرده اند بنابر آن فرمان واجب االذعان نفاذ يافت كه وزرا از واجب هرواليتى 
بمبلغى معين در وجه بهاء عوامل و بذر زراعت خاصه سلطانى مجرى دارند و سال بسال بوقت 

ادراك محصول حاصل آنرا از حاكم آن واليت طلب دارند تا او ضرورة در باب زراعت مواضع 
اينجو اهتمام نمايد و چون برين موجب عمل نمودند در سال اول بعضى از حكام ببهانه آفت 

ارضى يا سماوى و عدم حصول محصول ميخواستند كه بذر غازانى را بوى جواب نگويند و اين 
عذر بسمع قبول راه نيافته امالك آن جماعت در عوض تعلق بديوان گرفت الجرم بعد از آن 



تمامى والت واليات در باب آبادانى مزروعات اينجو طريق سعى و اهتمام مسلوك داشتند و 
 هرسال مبلغ و مقدار كلى از آن ممر بحصول موصول گردانيده تخم نيكنامى كاشتند.

 حكايت دوازدهم در باب رعايت خاليق و ممنوع شدن پيكان و خربندگان از ارتكاب امور نااليق 

در جامع التواريخ رشيدى بنظر درآمده كه غازان خان در مالحظه حال رعايا وزير دستان بمرتبه 
مبالغه داشت كه هرگاه بر وى ظاهر ميشد كه يكى از امرا و مقربان بخالف فرمان از رعيتى چيزى 

گرفته فى الحال ميفرمود تا بضرب چماق آن وجه را استرداد نموده بآن بيچاره رسانند و هرگاه كه 
در اثناء شكار يا اسفار بقريه ميرسيد ميفرمود تا گوسفند و مرغ و ساير مايحتاج را بتسعير وقت از 

مردم آنجائى ميخريدند و بهاء آن اشيا را نقد ادا كرده بزياده و كم مزاحم و متعرض هيچكس 
 نميگرديدند و در اثناء آن اوقات بعرض رسيد كه جمعى 
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كثير از بيكان و استربانان و ساربانان خاصه و مالزمان خواتين و شاه زادگان و نوئينان فوج فوج در 
محالت و اسواق سر راه بر متموالن ميگيرند و بلطف يا عنف ميگويند كه امروز جهة خرج 
صحبت ما اين مبلغ سرانجام ميبايد كرد و اگر آنشخص در اداء اندكى اهمال مينمايد او را 

بيناموس ميسازند و بسيار همچنان واقع ميشود كه يك كس در يكروز بسه چهار طايفه از آن 
جماعت دوچار ميخورد و هركرت مبلغى فرود ميآورد يا بى عرض ميشود و همچنين آن مردم 

بى باك در ايام عيد و نوروز بدر خانه بزرگان رفته چيزى ميطلبند و اگر آن بزرگ خود را بايشان 
مينمايد انواع اهانت كشيده ضرورة آنچه ميخواهند ميدهد و اال هرچه در خانه او مييابند بر گرفته 
در خرابات بگرو مينهند و چون آن عزيز زر بر ده متاع خود را طلب مينمايد او را آن مقدار ايذا 

ميرسانند كه قابل شرح نيست و اين معانى در نظر عدالت غازانى بغايت ناپسند نموده فرمان داد تا 
در اسواق منادى كردند كه هيچ آفريده يكدينار و يكمن بار بجماعت پيكان و ساربانان و استربانان 
ندهد و هركس از اين طايفه از مردم چيزى طلبد او را در حال سياست كنند الجرم آن قوم ترسيده 

 دست از اضرار خاليق بازكشيدند و ديگر از آن ممر معشر بشر تفرقه و پريشانى نديدند.

 حكايت سيزدهم در باب اقطاع سپاه و رعايت مالزمان درگاه 



پيش از ايام دولت آن پادشاه عاليجاه عموم لشگر مغول را مرسوم و جامگى و تغار مقرر نبود 
ديگر بعضى از سران سپاه را كه فى الجمله غله از ديوان مى ستاندند و چون سرير جهانبانى بفر 

وجود غازانى زيب و زينت پذيرفت جهة لشگريانى كه خدمت نزديك ميكردند تغار تعيين فرمود 
و بتدريج هرسال چيزى برآن ميفزود و بنابر آنكه برات غله را بر واليات مى نوشتند بواسطه 

سرانجام علفه و علوفه رعايا را تشويش بسيار ميرسيد و گاهى برات راجع شده لشگرى بى حصول 
مقصود بازميگرديد و چون اين معنى بر ضمير منير غازانى روشن گشت فرمان داد كه در هرواليتى 

از قشالق و ييالق بهنگام ارتفاع محصول غالت ديوانى را منبر كرده بشحنه سپارند تا هرگاه كه 
برآنجا رسد آنچه او را بايد گرفت بى مزاحمت رعيت بستاند بعد از آن در اوايل شهور سنه ثلث و 
سبعمائه فرمود كه اين مقدار تغار كه ما جهت سپاه ظفر شعار مقرر فرموده ايم از هيجده نفر زياده 
نميرسد و مناسب چنان است كه انعام ما عموم يافته همكنان را شامل گردد و هيچكس در وقت 

توجه بيورش از افالس و عدم يراق شكايت نتواند كرد آنگاه در عرض دو سه ماه تمامت سپاه را 
مفصل نموده اقطاعات تعيين فرمود و در آن باب يرليغ داده قيود مفيده در آن نشان مندرج 

گردانيد ملخض مضمون يرليغ آن كه بر همكنان پوشيده نيست كه پيش از اين پدران ما بعضى از 
چريك مغول را اندك تغارى ميداده اند و اكثر ايشان را از مواجب و انعام بى نصيب و محروم 

ميگذاشته اند و ما درين وقت تمامت چريك را مشمول عواطف و عطايا گردانيده در يك سلك 
 انتظام داديم و مقرر فرموديم 
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كه از كنار آب آمويه تا حدود مصر از قرى و مزارع هريك بيورت هركدام از هزارها خيل معول 
نزديك شد باسم اقطاع برايشان مسلم دارند تا متصرف شوند و احكام و شروط آن اقطاعات برين 

موجب است كه مشروح ميگردد اول آنكه از آن موضع آنچه باينجو و ديوان تعلق داشته باشد 
هرطايفه از رعايا كه از قديم االيام در آن اراضى زراعت ميكرده اند هم بآن قاعده عمل نمايند و 

واجبى آن را از روى راستى بچريك رسانند ديگر آنكه بايد كه لشگريان در امالك و آب و 
زمين مالك و اوقاف اصال دخل نكنند و از آنجا مال و جهات طلب ندارند ديگر آن كه آنچه از 
قراء و مزارع ديوانى باير باشد داخل يورت هريك از هزار ها شده باشد آن را بكوچ خود صالح 
زراعت گردانيده مزروع سازند و مجموع ارتقاعات آن را جهة خاصه خود تصرف نمايند ديگر 



آنكه اگر زمينى را كه چريك صالح زراعت ساخته باشد مالكى يا متولى پيدا شده حقيقت خود را 
بملكيت يا وقفيت ثابت سازد بايد كه آن مالك يا متولى ده يك از محصول آن بديوان جواب 

گويد و تتمه را با مزارعان مناصفه تقسيم نمايد ديگر بايد كه اصحاب اقطاع رعايا و مزارعان 
مواضع باير را در هرجا باشند بازگردانند تا مزرعه قديمه خود را بدستور سوابق ايام مزروع سازند 

و رعايا مواضع ديگر را نزد خود راه ندهند و حمايت نكنند و بدانند كه ايشان را بر رعيت زياده از 
آن حكم نيست كه مزارعان را بر مزروع ساختن مواضع معهوده باعث كردند و مال و متوجهات 

ديوانى را براستى بستانند و رعيتى كه استطاعت زراعت نداشته باشد بايد كه او را تكليف نكنند و 
رعايت حال مزارعان واجب دانند ديگر بايد كه چريك منصوره در قرى و مرارعى كه در جوار 

اراضى ايشان باشد اصال مدخل ننمايند و زراعت نكنند و آنمقدار علفخوار كه چراگاه اغنام و 
عوامل و مواشى مردم آن مواضع را وافى باشد بازگذارند ديگر بايد كه از هرناحيه كه باقطاع مقرر 

شده جماعتى از اهل خبرت باتفاق تبكچى كه تعيين يافته آن اقطاع را بقرعه درميان صدجات 
هزارها تقسيم نمايند و آن تبكچى حصه هرصده و ده را از اراضى معموره و بايره مفرد ساخته نام 
بنام بر دفتر نويسد و يك نسخه بديوان اعلى آورده ديگرى بامير هزاره سپارد و دفاتر صدجات را 

بامراء صده دهد بعد از آن تبكچى عارض هرسال يكنوبت حال مردمى را كه نام ايشان بر دفتر 
مثبت باشد تفحص نمايد تا آنكس كه در زراعت اجتهاد نموده باشد رعايت يافته هركس كه 

تقصير ورزيده باشد مؤاخذ گردد ديگر بايد كه چريك اين اقطاع را كه بايشان عنايت فرموده ايم 
نفروشند و نبخشند و بانداقودانى و اقااينى تكلف نكنند و اال مجرم و كشتنى خواهند بود ديگر 

چون كسى كه اقطاع بنام او مقرر ساخته ايم وفات يابد از پسران و برادران او يكى را قايم مقام او 
سازند و نامش را بر دفتر ثبت كنند و اگر پسر و برادر نداشته باشد آن اقطاع را بنام غالم قديم او 

نويسند و اگر او را غالم نيز نبود درميان صده هركس قابليت داشته باشد آن اقطاع را بوى دهند و 
كسى كه يا ساق را ديگرگون كند امراء هزاره و صده او را گناه كار گردانيده اقطاع او را بكسى 

دهند كه كوچ تواند داد و نامش را بر دفتر نويسند و هرسال دفتر را بعرض رسانند و حكم فرموديم 
 كه اگر مردم چريك از آنچه 
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در دفتر قانون قرار يافته چيزى زياده از رعيت طلبند عارض مانع آيد و اگر ممتنع نشوند نام آنكس 
را نوشته عرضه داشت پايه سرير اعلى نمايد ديگر چون اقطاع امير هزاره و عارض عالحده مقرر 
شده بايد كه در اقطاع چريك تصرف نكنند و براة ننويسند و چريك نيز بايد كه بشرح مسطور 

 (فَمنْ عملنموده از مضمون يرليغ تجاوز ننمايند و بر رعايا و مزارعان زور و زيادتى جايز ندارند
(لُونَهدبينَ يلَى الَّذع هفَإِنَّما إِثْم هعمما س دعب لَهدپوشيده نماند كه بعد از وقوع اين اقطاع غازان خان ب 

فرمان داد كه امراء تواچى سان سپاه را زياده كرده در خانه دارى يكدو نفر بيفزايند و مجموع 
آنطايفه را اقطاع عالحده مقرر ساخته ايشان را بمحافظت سرحد واليات بازداشت و لشگريان 

تازيك را نيز جامگى و اقطاع شفقت نموده فرمان داد تا اسامى ايشان را بر دفاتر مثبت گردانند و 
در هرسه ماه يكنوبت عرض كرده يراق آنجماعت را مالحظه نمايند نقلست كه در اواسط ايام 

سلطنت آن پادشاه عالى همت را معلوم شد كه بواسطه منازعت و مخالفتى كه در ميان الوس 
جوجى خان و جغتاى و اوكداى واقع است بهر وقت خيلخانهاى يكديگر را غارتيده عيال و اطفال 
را اسير ميگيرند و بتجار و مردم تازيك ميفروشند عرق غيرت و عصبيتش در حركت آمده فرمود 

كه چگونه جايز باشد كه اوالد جماعتى كه از نسل اقوام مغول بوده باشند و چندين گاه چنگيز خان 
را كوچ داده در پيش تازيكان خدمت كنند حكم فرمود كه هرمغول بچه كه بمعرض بيع درآورند 
جهته خاصه ايلخانى بخرند و ايشان را بخدمت آستان سلطنت آشيان بازدارند و در عرض دو سال 
نزديك بيك تومان مغول بچه خريده شد و واليت مراغه در وجه اقطاع آن لشگر زر خريد تعيين 

 يافته امارت آن تومان بپوالد جنكسانك مفوض گشت.

 حكايت چهاردهم در تدبير تكثير اسباب جنگ و حرب و توفير آالت طعن و ضرب.

قبل از جلوس غازان خان در هرواليتى جمعى كثير از كمانكر و تيرتراش و تركش دوز و 
شمشيرگر و جيباچى را علوفه تعيين كرده بودند كه جهته خاصه ايلخانى اسلحه ترتيب نمايند و 

آنجماعت احيانا بواسطه عدم وصول مواجب و گاهى بسبب قلة اهتمام امراء قورخانه در سرانجام 
آن مهم طريق اهمال مسلوك ميداشتند و آنچه از اسلحه قبول نموده بودند بقورخانه نميرسانيدند و 

نوبتى يكى از سالطين چنگيزى بتحقيق احوال آنجماعت اشتغال فرموده بوضوح پيوست كه 
هرسال مبلغى كلى در وجه علوفه ايشان بر متصرفان ممالك مجرى شده و عشر آنچه متقبل گشته 

بودند اسلحه موجود نيست بنابر آن جمعى از تبكچيان بيوتات را بقتل رسانيد و امراء قورچى را نيز 



مخاطب و معاقب گردانيد مع ذلك فايده بر آن ترتب نپذيرفت و اسلحه كه مقرر بود از آن طايفه 
 وجود نگرفت و در آن زمان كه غازان خان همت 
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بر ضبط و ربط امور سر كار سلطنت مصروف ميداشت در باب توفير و تكثير اسلحه تدبير صايب 
كرده حكم فرمود كه من بعد هيچيك از زمره مذكوره را جامكى و علوفه ندهند و تعيين نمايند 

كه هركس از جماعت كمانكر و تيرتراش و شمشيرگر و جيباچى و غيرهم هر سال صد دست 
سالح جهة خاصه و ساير بقورخانه آورد بنرخ روز بها ستاند و بر سر هرطايفه از آنجماعت امينى 
نصب فرمود تا سال بسال اسلحه مقرر از ايشان بوصول رساند و يافتجه از تحويلدار قورخانه گرفته 

بها دهد و در وجه ثمن اسلحه و اخراجات قورخانه مال يك واليت را معين گردانيد تا حاجت 
نباشد كه جهة تحصيل آن براةدار بواليت رود و موجب تفرقه رعيت شود و باين تدبير در سالى ده 

هزار مرده سالح مكمل و مرتب گشت و پيش از آن دو هزار مرده وصول نمى يافت و حال آنكه 
در آن سال زياده از نصب آن مبلغ كه سابقا در وجه علوفات مردم اسلحه ساز مجرى ميشد در بهاء 
آن در هزار مرده سالح مصروف نگشت الجرم آنقاعده سمت استمرار گرفت و از كثرت اجتماع 

 آالت حرب قورخانه عالى صفت تضايق پذيرفت.

حكايت پانزدهم در تدارك مهم قوشچيان و صيد شدن مرغ دل خاليق بسبب دفع دام مضّرت 
 ايشان.

در زمان اكثر سالطين چنگيز خانى جانوردار بسيار مقرر بود كه هريك در موضعى معين ساكن 
شده جانور گيرند و بامراء قوشچى سپارند و جهة هريك از آنطايفه در واليات مبلغى باسم علفه و 
علوفه و جامگى و طعمه جانور تعيين كرده بودند و ايشان هرساله آنوجه را مع ده يازده و قوللقه از 

انقد وجوه تحصيل مينمودند و اندك جانورى بدست آورده متوجه درگاه شده در اثناء راه بهر 
شهر و قريه كه ميرسيدند االغان مردم جهة سوارى و پرتل ميگرفتند و مبلغهاى كلى بعلوفه و طعمه 

جانور مى ستاندند و چون آنطايفه را استيالء تمام بود هرمغولى گرسنه كه از سرانجام وجه معاش 
عاجز شدى بهر حيله كه ميسر كشتى جانورى بدست آوردى و نزد ايلخان برده يرليغ ستاندى كه 

در سلك جانورداران منتظم باشد و از فالن واليت علوفه گيرد بنابر آن عدد آنجماعت بغايت 



كثرت انجاميده بود و هرظلم و زيادتى كه از ايشان نسبت بطوايف انسان وقوع مييافت هيچكس 
بازخواست نمى نمود و بسيارى از مردم اوباش و فتان بحمايت جانورداران به بندگان خداى ظلم و 

تعدى ميكردند و اگر كسى بسهو از نواحى قرق جانور ميگذشت از وى اسب و جامه زر گرفته 
انواع حيف و جور بجا مى آوردند و با وجود اين همه استيال كه آنجماعت را داده بودند هرسال 

چند جانور معدود بنظر امراء قوش ميرسانيدند و پرى چند از قنچوغه آويخته و چكسه بر ميان زده 
 بهرنوع ميخواستند ميراندند و مهم يوزبانان نيز همين صورت داشت و هيچ آفريده نقش 
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منع و زجر اين طايفه را بقلم انديشه بر لوح دل نميتوانست نگاشت تا آنكه غازان خان براى پير و 
بخت جوان دران باب فكرى بصواب انديشيده فرمود كه در كار سلطنت سالى هزار دست جانور و 

سيصد قالده يوز كافى است و اشارت كرد تا امراء قوش و پارس اسامى كسانى را كه قابليت آن 
مهم داشته باشد مفصل كنند و حكم شد كه بعد جماعتى كه نام ايشان را در مفصل نويسند 

هيچكس بگرفتن جانور و يوز قيام ننمايد و مقرر كرد كه جهة علوفه و علفه و طمعه جانوران و 
خرج االغ جانورداران و يوزبانان هرساله چه مبلغ از كدام واليت دهند و در آن باب يرليغ بآلتون 

تمغا موشح گشت و فرمان واجب االذعان نفاذ يافت كه سواى آنچه در يرليغ مثبت بود 
جانورداران و يوزبانان بهيچ علت و شلتاق چيزى از رعيت نگيرند و مزاحم و متعرض االغان مردم 

نشوند و باين تدبير برنا و پير و صغير و كبير از مضرت آنجماعت خالص يافته حسب المقرر 
هرسال هزار دست جانور و سيصد قالده يوز وصول يافت و آنچه سابقا در وجه علوفات صيادان 

 مجرى ميشد بنصف رسيد و التائيد من الّله الحميد المجيد

 حكايت شانزدهم در ضبط سركار غانات و سپردن اغنام و مواشى باصحاب امانات.

قبل از نضارت مرغزار مملكت از سحاب معدلت غازانى شتران و گوسفندان ايلخانى بتحويل 
غانچيان ميبود و هيچ كس هرگز بافراغ محاسبه و طلب نتاج با ايشان گفت و شنود نمى نمود و 
چون غازان خان بر سرير سرورى نشسته بتفحص حال آنجماعت و تحقيق آنچه بديشان سپرده 

بودند مشغول گشت معلوم شد كه عين المال نيز موجود نيست تا نتاج چه رسد و از سبب فقدان 
شتران و گوسفندان پرسيد جوابدادند كه امسال سرما موجب اتالف اغنام و مواشى بود غازان خان 



فرمود كه تفحص نمائيد كه غانچيان را شتر و گوسفند خاصه هست يا نى و بعد از تقديم لوازم 
تفتيش بتحقيق انجاميد كه هريك از آن قوم شتر و گوسفند بسيار دارند ال جرم ايلخان بر زبان راند 

كه بچه جهت برودت بوت در جمال و اغنام ايلخانى تاثير نموده مواشى خاصه شما را سالم 
گذاشته آنجماعت بگناه معترف شده غازان خان غانات را از ايشان باز گرفت و بمردم معتمد امين 
سپرده فرمود كه هرسال از نتاج چند رأس بر اصل افزايند و خطوط قبول از آن طايفه ستانده ايشان 

را از تكاليف ديوانى ترخان گردانيد و بدين واسطه در اندك زمانى آنمقدار شتر و گوسفند در 
 مواشى ايلخانى افزود كه قبل از آن هيچ يك از چنگيز خانيان را عشر آن ميسر نبود.

 حكايت هفدهم در بيان قوانين پايزه و احكام در ابطال فرامين مكرر خاص و عام.

در ايام دولت اكثر سالطين چنگيز خانى مهم عنايت كردن پايزه و يرليغ بغايت نا مضبوط بود و 
 هركس مهمى داشت بيكى از امرا يا وزرا التجا كرده حسب المدعا نشان درست 
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مينمود بنابر آن دران اوان طوايف انسان خصوصا امرا و اعيان يرليغها نقيض يكديگر بسيار داشتند 
و همچنين پايزها مكرر بدست آورده بدان واسطه همواره نقش خياالت باطل بر لوح دل مينگاشتند 

و چون نشان عاليشان انا جعلناك خليفه بنام نامى غازان خان امضا يافت فرمان فرمود كه هيچ 
آفريده از امرا و وزرا و مقربان پايه سرير اعلى در مجلس شراب از مهمات ملكى و مالى جزئى و 

كلى چيزى بعرض نرساند و هرگاه حكمى در باب مهمى صادر گردد يرليغ مطابق آن حكم سواد 
كرده معروض دارند و بمسامع جالل رسانند كه اين سواد فالن نشان است كه در فالن روز عرضه 

داشت شده بود تا رخصت يرليغ نوشتن حاصل گردد و غازان كليد صندوقچه را كه تمغاء بزرگ 
در آنجا بود بخالف سالطين ماضيه خود نگاه ميداشت و هرگاه چند يرليغ مجتمع ميگشت كليد را 

به تبكچيان معتمد ميسپرد تا تمغا را بيرون آورده بر نشان زنند و بازبسيارند و آن پادشاه عاليجاه 
چهار- كس از نوئينان بزرگ برگزيده هريك را قرا تمغاى عنايت كرده بود كه بر پشت نشان 

زنند تا نتوانند گفت كه فالن نشان بى وقوف ما نفاذ يافته و ايضا غازان خان نويسندگان مقرر 
فرموده بود كه هرنشانى كه بالتمغا رسد سواد آن را لفظا بلفظ بر دفتر ثبت نمايند و ذكر كنند كه 

آن نشان در كدام روز بخط كدام يك از بخشيان قلمى شده و مضمون را كه بعرض رسانيده بود و 



در هرسال در اين باب دفترى مجدد طرح نمايند تا همواره سركار يرليغ منتظم بوده در آن باب 
خبط و خيانت وقوع نيابد و غازان خان جهت نشان حكومت سالطين و ملوك معظم و امرا مكرم 

تمغا بزرگ از سنك يشب مرتب ساخته بود و براى فرامين قضاة و مشايخ و علماء نيز تمغايشب 
ترتيب نموده بود اما اين تمغا از تمغاء اول در نظر كوچكتر مينمود و جهة متوسطات امور سلطنت 

تمغائى بزرگ زرين داشت و نشان هاى مهمات جزينه را تمغاى ديگر كه يشب بود مينگاشت و 
براى يرليغ بر نشستن چريك و فرود آمدن لشگر ترك و تازيك تمغائى مخصوص از زر تعيين 

كرده بود و بر حواشى اين تمغا صور كمان و چماق و شمشير منقش مينمود و مقرر چنان بود كه 
تا لشگريان آن تمغا را بر يرليغ نبيند بسخن هيچيك از امرا و نوئينان متوجه طرفى نشوند و همچنين 

در وقت مشاهده مذكور از سفر بازگشته بيورت خود روند و برين قياس آن پادشاه نكته دان جهة 
برات خزانه عامره و متوجهات واليات و يافتجه و مفاوضات و مكتوبات و مفصالت ديوانى آلتون 

تمغاء كوچك نگاهميداشت و ميفرمود مضمون آن نوشتها را نيز بر دفترى على حده ثبت نمايند 
آنگاه بنطر انور درآورند تا بآلتون تمغاء رسيد و بعد از چندگاه كه اين قواعد مضبوط گشت بر 

ضمير نورانى غازانى گذشت كه چون مهمات سركار ايلخانى و حاجات طبقات انسانى بسيار است 
و پيوسته محل مقتضى آن نيست كه سواد احكام را بعرض رسانند هرآينه مهام فرق انام در عقده 
تعويق و اهمال خواهد ماند و بدين واسطه فقيران و محتاجان تنقيص و تشويش نتوانند يافت بنابر 

آن فرمان واجب االذعان صادر شد كه جهت هريك از مناصب و مهمات ممكن الوقوع كه بخاطر 
گذرد و بحيز ضبط درآيد نشانى مشتمل بر شرايط و دقايق و قيود مناسبه سواد كرده امرا و وزرا 

 آن را مطالعه نمايند و اصالح نموده معروض دارند و مجموع آن مسودات را بر دفترى نوشته آن را
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قانون االمور نام نهند تا هرگاه در باب هريك از آن مهمات حكم شود كه يرليغ دهند تنكچيان 
قانون االمور را در پيش نهاده آن نشان را بى زياده و نقصان از آنجا نقل نمايند و اگر احيانا بحسب 

تفاوت اشخاص مردم و تباين مواضع و مقتضيات حاالت و ازمنه اندك تغييرى بزياده و كم در آن 
نشان بايد كرد آن الفاظ و عيارات مغير را نخست بر كاغذ پاره نوشته عرضه داشت كنند بعد از آن 

در يرليغ نويسند و چون اين ضابطه و قانون بعمل درآمد اختالف عبارات كه جهة اغراض در 
نشان ها وقوع مييافت منسوخ گشت و ارباب ملتمسات از سرگردانى و انتظار خالص شدند اما 



ترتيب و تدبير پايزه برين وجه صفت انتظام پذيرفت كه جهت سالطين و ملوك و شحنگان معظم 
پايزه بزرگ ساختند بصورت سرشير و نام انگس را بران ثبت كردند و بهركس پايزه از ان ميدادند 

نامش را بر دفتر مى نوشتند و مدت العمر آنرا بوى ميگذاشتند و بعد از عزل ميستاندند و در ازمنه 
سابقه رسم بازستاندن پايزه نبود الجرم حكام معزول در خفيه بوسيله آن پايزه بخالف حكم 

مهمات مى ساختند و كسى بر آن اطالع نمى يافت و همچنين براى والت متوسطه الحال پايزه 
كوچكتر از آن بنقشى مخصوص مقرر شد بهمان شرط و منصب ساختن پايزه بيك زرگر معتمد 

كه پيوسطه مالزم اردو بود مفوض گشت و او سكه كه نقشى غريب بر آن منقور بود ترتيب نمود 
و هرگاه پايزه بكسى ميدادند در حضور نواب بارگاه غازانى آن سكه را بر آن پايزه ميزد تا كسى 

بتزوير پايزه نتواند ساخت و جهة ايلچيانى كه با االغ بهر طرف ميرفتند پايزه على حده ترتيب كرده 
بودند مقرر آنكه هركس بايلچى گرى رود آن را بوى دهند و چون بازآيد بستانند و پايزهائى كه 

پيش از آن در تصرف شاهزادگان و خواتين و امراء ميبود بتمام ابطال يافت و برين قياس غازان 
خان همدران اوان احكام واجب االذعان باطراف واليات و بلدان فرستاد حاصل الفحواى مجموع 

آنكه هريرليغ و پايزه قديم و جديد كه در دست مردم باشد مادام كه بامضاء همايون نرسد هيچ 
آفريده مضمون آن را اطاعت نكنند و باين تدبير مناشير مزور و احكام مخالف مكرر كه در 

تصرف فرق بشر بود بتمام باطل و نامسموع شده و پايزهائى كه در مدت هفتاد سال هركس بهر 
 علت و بهانه گرفته بدان واسطه بر خاليق زور و زيادتى مى نمود منسوخ گشت.

 حكايت هيجدهم در بيان ترتيب شيالن خاصه و خاتونان 

در ازمنه سابقه وزراء درگاه سالطين جهة ما يحتاج شيالن و خرج مجلس بزم و طوى مبلغ كلى 
جمع بسته بودند و رابطه خواتين و شاهزادگان و صدقات و مرسومات مطبخيان و طعمه جانوران را 

اضافه كرده بر مال و جهات واليات حواله مى نمودند و ايلچيانى كه بتحصيل آن وجوه ميرفتند 
حكام ايشان را بخدمتانه و مهلتانه فريفته مدتى مديد معطل ميساختند و در بسيارى از اوقات 

 بحصول مقصود بازگردانيده باداء آن وجه نميپرداختند بنابر آن 
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مصالح شيالن بوقت حاجت ترتيب نمى يافت و انداچيان در اكثر احيان اسباب آش مطرح و 
صحبت را بمرابحه قرض مينمودند و شراب را كه صد من ده دينار قيمت نهاده بودند و بپنج دينار 
ميسر ميشد گاه بود كه خروارى ببيست دينار روز يا ده ميخريدند الجرم هروقت كه ايلچى چيزى 

از وجوه آش بوصول ميرسانيد صرف مرابحه قرض انداچيان ميشد و بدين واسطه بهنگام افراغ 
محاسبات ميان تبكچيان انداچى و ديوانيان منازعت افتادى و امرا برسيدن يرغوى ايشان مدتها 

اوقات گذرانيدندى و آن مهم فيصل نيافتى و احيانا چنان واقع شدى كه انداچيان از قصاب 
گوسفند و از شراب فروش شراب قرض كردندى و بها بديشان نرسانيدى و آن جماعت پيوسته 
بسر ديوان آمده دادخواهى نمودندى و هيچكس بغور نرسيدى و چون فساد اين معانى بر خاطر 
انور غازانى روشن شد فرمان فرمود كه اخراجات شيالن ضرورى را برآورد كنند كه در مدت 

شش ماه آن چه مبلغ ميتواند بود و در هرشش ماه آن مبلغ را نقدا از خزانه تسليم انداچيان نمايند 
كه آنچه محتاج اليه باشد بخرند و بر دفتر ثبت نمايند كه در فالن تاريخ جهت مصالح آش و 

صحبت اين مقدار اجناس و گوسفند باين تسعير خريده شد تا هيچ آفريده نتواند كه بعلت تفاوت 
تسعير چيزى از ميان برد و بسبب نفاذ اين حكم اسباب شيالن و مصالح طوى ها و جشن ها ايلخانى 
باحسن وجهى مهيا و آماده شد و از آنچه در اوقات گذشته جهة اين اخراجات در واليات مجرى 

ميداشتند در مدت دو سال آنقدر فاضل آمد كه پانصد سر شتر و پانصد سر استر از آن وجه 
خريدند و بساربانان و آخور ساالران سپردند تا جهة حمل حويخجانه و سبوچخانه محافظت نمايند 
و چون غازان خان از ضبط و نسق شيالن خاطر فارق ساخت بتعيين وجوه آش و ما يحتاج خواتين 
پرداخت و مقرر فرمود كه جهت شيالن هريك از حرمها از اينجو واليات موضعى معين گردانيده 

آن را از سركار ديوان مستثنى كند و بتصرف ديوانيان ايشان گذارند و وزاء عظام ضروريات 
شيالن و ما يحتاج ملبوس و و مركوب و جامكى دختران و فراشان و مطبخيان و ساربانان و ساير 

خدم و حشم هريك از خواتين بلقيس آئين را مفضل نمايند كه در سالى چه مبلغ و مقدار مى شود 
و آن را از موضع مذكوره تنخواه نموده اگر چيزى فاضل آيد جهت ايشان مخزون سازند تا بهنگام 

حدوث اخراجات ضروريه صرف نمايند و فرمود كه هرموضع از اينجو كه در وجه اخراجات 
خواتين تعيين كنند ملك آن خاتون بوده بعد از وفاتش بر اوالد ذكور وى وقف باشد و ديگرى 
در آن تصرف ننمايد بقاء على هذا در سركار بيوتات خواتين نيز نظام تمام پيدا شده ضروريات 



ايشان صفت سرانجام پذيرفت و هرسال مبلغى كلى در خزانه هريك مخزون گشته و امور جمهور 
 خدام اردوها سمت انتظام گرفت.

حكايت نوزدهم در بيان ضابطه سركار خزانه غازانى و كيفيت بخشش و سخاوت آن مزين سرير 
 سلطنت و جهانبانى 

در جامع رشيدى مسطور است كه در زمان استيالء سالطين مغول مهمات خزانه بغايت نامضبوط 
 بود و هريك از امرا و مقربان بوقت حاجت نقد و جنس خزاين را تصرف مى 
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نمود الجرم هرگز تبكچيان بافراق محاسبه خازنان نميپرداختند و در وقت كوچ فراشان صناديق 
خزانه را بار كرده بان وسيله مهم خود ميساختند و هرگاه از واليتى مال خزانه را نزد خازنان 

آوردندى سوچيان و باورچيان و اختاچيان و فراشان از ايشان سوغات طلبيده هريك از نقد يا 
جنس چيزى اخذ كردندى و چون نوبت دولت بغازان خان رسيد و احوال خزانه را باين مرتبه 

مختل ديد فرمان داد تا خزاين نقد و جنس و طال آالت و مرصعات را از يكديگر جدا گردانيدند 
و يكى از اشياء مرصعه را مفصل كرده غازان خان آنها را بدست خود در صندوق نهاد و در 

صندوق را مهر و قفل نموده بخواجه سرائى و خازنى معتمد سپرد و فرمود كه ديگر خازن و فراشان 
مطلقا پيرامون آن صندوق نگردند و بهمين منوال محافظت زر سرخ و جامهاى خاصه را در عهده 
همان دو شخص مقرر فرمود و خزانه زر سفيد و اثواب تشريفى را بتحويل خازن و خواجه سراى 

ديگر بازگذاشت و گفت كه آنچه از خزانه خرج بايد كرد وزير حكم حاصل نموده پروانه نويسد 
و بنظر انور رساند كه بقلم همايون جايزه يابد آنگاه نايب وزير آن پروانه را بر دفتر ثبت كند تا 

بتمغا موشح گشته سند تحويلدار شود و حكم عالى صادر شد كه وزرا در هرششماه يكبار عرض 
خزانه كنند تا معلوم گردد كه آنچه بنام تحويلداران در دفتر مثبت است موجود هست يا نى و اگر 
خيانتى بظهور پيوندد كيفيت معروض دارند و همچنين يرليغ نفاذ يافت كه مهرى ترتيب نمايند تا 

هرجامه كه بخزانه آرند فى الحال آن مهر را بران زنند بمصلت آنكه خزانچى جامه را بجامه مبدل 
نتواند گردانيد و مقرر شد كه بهر صد دينار كه از واليات بخزانه آورند دو دينار تسليم خزانچى 

كنند تا در وجه مواجب خويش تصرف نمايد و بعد آن از هيچ كس چيزى طمع نكند و همدران 



اوان غازان خان خواجه سرائى تعيين كرده فرمان داد كه از هرده دينار و ده دست جامه كه بخزانه 
آورند يكدينار و يك ثوب بآن خواجه سرا سپارند تا در وجه تصدقات فرق همايون مصروف 

گردد و بنابرين قواعد حميده و ضوابط پسنديده چندان نقد و جنس در خزانه عامره غازانيه مجتمع 
گشت كه هرچند بدست گوهر بار زر سرخ و سفيد و نفايس و اجناس بامرا و خدام بارگاه سپهر 

اساس مى بخشيد نقصان در آن خزاين محسوس نمى گرديد و كيفيت بذل وجود آن پادشاه عاقبت 
محمود برين موجب بود كه نوبتى در قوريلتاى اوجان فرمان داد كه بارگاهى بزرگ نصب كردند 

و نقود و نفايس خزاين موجود را جمع آوردند و انواع اثواب را اثواب را جنس جنس و دفعه دفعه 
ترتيب دادند و صرهاء نقود احمر و ابيض را جداجدا نهاده بر هريك نوشتند كه چه مبلغ و مقدار 
است آنگاه بنفس نفيس يا چند نفر از مقربان بارگاه در آمد و آغاز بخشش كرده مردم بزرگتر و 
جماعتى را كه خدمات پسنديده بجاى آورده بودند مقدم داشت بعد از آن طايفه را كه در مرتبه 
پدرى يا فرزندى بودند چيزى داد آنگاه نسبت بامراء هزارها برانغار و جوانغار لوازم انعام بتقديم 

رسانيد و مدت پانزده روز باين قاعده سخاوت ورزيد و در آن ايام مبلغ سيصد تومان زر نقد و 
بيست هزاره جامه و پنجاه عدد كمر مرصع و سيصد عدد كمر طال ساده بامرا و لشگريان بخشيد و 

 بدين قياس همواره انعام آن 
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پادشاه سپهر احتشام نقد ميبود و هرگز برسم بخشش چيزى بر واليات حواله نمى نمود و روزى در 
حضور جمهور امرا و اركان دولت فرمود كه بهترين صفات بشرى خصوصا سالكان مسالك 

سرورى تخلق باخالق الهى است و شيوه ستوده بذل وجود از جمله اخالق حضرت معبود است 
پس مناسب آنست كه پادشاهان در سخاوت و احسان كوشند اما بايد كه طريق اعتدال مسلوك 
دارند و از اسراف اجتناب واجب شمارند تا پيوسته بر بخشش قدرت داشته باشند نه آنكه روزى 

 (و ال چند هرچه بدست افتد به بخشند و چند گاهى ديگر نه وجه انعام يابند و نه مايحتاج طعام 
(طسطْها كُلَّ الْبسال تَب و كنُقغْلُولَةً إِلى  عم كدلْ يعو ايضا فرمود كه پادشاه بايد كه بسان تَج 

آفتاب تابان انوار جود و احسان بتمامى طبقات انسان رساند و هيچكس را از موايد لطف و عطيه 
خويش محروم و بى نصيب نگرداند و بخشش سالطين بايد كه همچون آب چاه و چشمه باشد كه 

چندانكه از آن برگيرند ديگر برجوشد و نقصان در آن پديد نيايد و اين معنى ميسر نشود مگر 



بتعمير ملك و عدل و سياست پس اليق آنكه از طريقه مرضيه عدالت تجاوز جايز نداريم و در 
جميع امور شرايط اعتدال بجاى آوريم و از هرچه بدست افتد چيزى باصحاب استحقان دهيم نه 

آنكه زر و جامه بر زير يكديگر نهيم و بدانيد كه خاصيت مال آنست كه چون اندك سرمايه باشد 
زود چيزى اضافه آن گردد مثال مرغى كه صياد آنرا در دامگاه گذارد تا مرغان هم جنس او صيد 
شوند و اگر آن مرغ نبود صيد كردن تيسير نپذيرد حضار مجلس چون اين سخنان حكمت آميز و 

 كلمات دانش انگيز شنودند مراسم دعا و ثنا بجاى آورده در لوازم اخالص و عبوديت افزودند.

 حكايت بيستم در تعداد عمارات و بقعات آن بانى مبانى خيرات 

چنانچه از ضمن قضاياء سابقه مستفاد ميگردد سالطين مغول را مدفنى معين نبود و هر كس از 
ايشان فوت ميشد جسدش را در موضعى كه از عمارت و زراعت بعدى داشت دفن مينمودند و 
نواحى آن را قرق مى كردند و چون جمال حال غازان خان بحليه اسالم و ايمان مزين گشت و 

بشرف طواف عتبات ائمه كرام و مشايخ عظام مشرف گرديد روزى بر زبان الهام بيان گذرانيد كه 
مشهد و مرقد كسى كه اين قدر رواج و رونق داشته باشد او را چگونه از زمره اموات توان شمرد و 

هرچند ما را درجه صلحا حاصل نيست اما خاطر اشرف اعلى بر آن قرار يافته كه بمقتضاى كلمه 
من تشبه بقوم فهو منهم عمل نمائيم و ابواب البرى ساخته درهاى صدقات جاريه برگشائيم تا انوار 
منافع خيرات بر وجنات حال سادات و علما و فقرا تابد و ببركت آن رحمت بينهايت حضرت ايزد 
تعالى ما را دريابد آنگاه فرمانداد تا معماران مدقق و استادان مهندس در شنب تبريز كه حاال بشنب 

غازان اشتهار يافته قبه عالى جهت مدفن همايون بنا نهادند از ثقات استماع افتاده كه پهناى ديوار 
آن گنبد سپهر آثار هژده گز است و در تاريخ وصاف مسطور گشته كه هشتاد عدد قنديل زرين و 

 سيمين كه وزن هريك از آن ها پانزده من بود از آن 
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مقبره منوره آويخته بودند و سيصد من الجورد در نقش سقف و جدار آن صرف نموده و غازان 
خان همدران اوان متصل بآن بقعه رفيعه ديگر بقاع نقاع تعمير نمود برين موجب مسجد جامع 

مدرسه شافعيه مدرسه حنفيه خانقاه دار السيادة رصدخانه دار الشفا بيت الكتب بيت القانون و آن 
خانه بود كه دفاتر قوانين امور ملك و مال را كه غازان خان جهة رفاهيت سپاهى و رعيت وضع 



كرده بود آنجا نهاده بودند بيت المتولى حوض خانه سقايه حمام السبيل بعد از آن آن پادشاه 
عاليشان از امالك خاصه آنچه بحسب شريعت مطهره در تحت تصرف داشت برين بقاع سپهر 
ارتفاع وقف فرمود چنانچه تمامت قضاة و علما بصحت آن حكم كردند و هيچ طاعن را مجال 

اعتراض نبود و در چند مقبره چند حافظ مقرر كرد كه هرروزه بتالوة كالم مجيد اشتغال نمايند و 
از اوقاف آنجماعت را وظيفه دهند و در هرشب جمعه بنان حلوا ضيافت فرمايند و در مسجد جامع 
خطيب و پيش نماز و واعظ و مؤذن و مكبر و فراش و در هريك از مدرسه شافعيه و خفيه مدرسان 

و معبدان و طلبه و خادمان و در خانقاه شيخ و پيش نماز و باورچى خادم و در دار السيادة نقيب و 
خدام و بادرچى كه جهة سادات آينده و رونده طبخ نمايند و در رصد خانه مدرسى كه درس 

علوم حكمى تواند گفت و معبد و طلبه و فراش و در دار الشفا طبيب و كحال و جراح و بادرچى و 
فراش و بيمار دارو در بيت الكتب خازن و فراش و در بيت القانون كاتب و خازن و فراش و در 

بيت المتولى دربان و در حوض خانه و سقايه فراش و در حمام السبيل حمامى و دالك و سرتراش 
و فوطه دار و كلخن تاب تعيين كرده مجموع ارباب وظيفه و عمله را بوظايف گرامند نوازش نمود 

و جهته فرش و روشنائى بقاع مذكور مبلغى مقرر فرمود و شرط كرد كه در خانقاه هربامداد و 
شبانگاه فقرا و مساكين را آش دهند و در ماهى دو نوبت متصوفه و خوانندگان جمع آمده 

خوانندگى و سماع كنند و در آن روز جهة ايشان اطعمه و حالوا پزند و فرمود كه براى مرمت 
آالت و ادوات رصد خانه و اشربه و اغذيه و ادويه و ساير مايحتاج دار الشفا و اصالح و مرمت 

كتبى كه در كتابخانه باشد و خرج احياء نسخه بيت القانون و جهة بهاء ابريق و سبؤ خم و كوزه و 
حوض خانه و سقايه و اخراجات حمام السبيل آنچه ضرورت باشد متولى و عمله اوقاف سال بسال 
و ماه بماه بيشايبه تنقيص سامان نمايند و چند شرط ديگر ضميمه شروط مذكوره فرمود اول آنكه 

هرجماعت از سادات و علما و حكماء كه افضل و اكمل عصر باشند در بقاع مذكوره صاحب 
منصب و موظف گردند و همواره متوطن بوده بى ضرورت شرعى غيبت ننمايند ديگر آنكه 

هرجماعت كه بعد از فوت واقف هركس از امراء مغول و اشراف تازيك او را زيارت كند خدام 
مقبره منوره آنكس را بكوشك عادليه كه نزديك بقعه مذكوره بود برده از حاصل موقوفات 

ضيافت نمايند ديگر آنكه هرساله در روزيكه واقف وفات يافته باشد آشى بزرگ ترتيب نموده 
علما و اعيان تبريز و مجاوران بقاع مذكوره و ارباب استحقاق را جمع گردانند تا ختم قرآن نمايند 
ديگر آنكه در ليالى جمعه در مسجد جامع و مدارس و خانقاه حلوا پخته بساكنان آن بقاع دهند و 



همچنين در عيدين و ساير ايام و ليالى متبركه حالوا و اطعمه لذيذه ترتيب نموده و بمجاوران و 
 مسافران پخش كنند ديگر آنكه 
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پنج نفر معلم و پنج نفر معيد تعيين فرمود كه در مكتب نشسته پيوسته صد نفر كودك يتيم را قرآن 
تعليم دهند و وجه معيشت معلم و متعلمان را از اوقاف و اصل گردانند و مقرر كرد كه هر كودكى 

كه قرآن تمام كند چه مبلغ بمعلم هديه دهند و چه مبلغ خرج ختان او نمايند و فرمود كه جهة 
مكتب خانه هرسال صد مجلد مصحف مجدد بخرند و پنج ضعيفه را جهة غم خوارى صبيان 

مواجب دهند ديگر آنكه هرسال دو هزار ثوب پوستين از پوست گوسفند خريده بمستحقان رسانند 
ديگر آنكه اطفالى را كه بعضى از ضعفا بر درهاى بقاع و سرهاى راه مى اندازند بردارند و دايه 

باجرت گيرند كه تعهد حال ايشان نمايد و ساير ما يحتاج طفل را تا وقت وصول بسن رشد و تميز 
سرانجام كنند ديگر آنكه هرغريبى كه در تبريز بميرد و از وى چيزى نماند تجهيز و تكفين نمايند 

ديگر آنكه در سالى ششماه كه هوا سرد باشد چند خروار گندم و ارزن بر بامهاى بقاع مذكوره 
ريزند تا طيور برچينند و هيچكس آن مرغان را نگيرد و هركه قصد نمايد بلعنت الهى گرفتار باشد 

ديگر آنكه هرسال پانصد بيوه زن عاجز را دو هزار من پنبه محلوج دهند چنانچه حصه هريك 
چهار من باشد ديگر آنكه متولى امينى در تبريز نصب كند تا هرگاه غالمى يا كنيزكى ظرفى را كه 
جهة آب كشيدن برداشته باشد بشكند و از مالك خود بترسد آن را عوض خريده بوى دهد ديگر 

آنكه هرجانب تبريز تا هشت فرسخ شوارع را از سنك پاك كنند و بر انهار كوچك پل بندند تا 
فقيران بسهولت عبور توانند كرد و هفت وقفيه مشتمل بر شروط مذكوره قلمى فرموده آنها را 

بخطوط قضاة و علما مسجل ساخت و يكى را بتولى موقوفات سپرده ديگريرا بمكه معظمه زادها 
الّله تعظيما ارسال داشت و وقفيه سيم را در دارالقضاة تبريز نهاده بمحافظت آن امر نموده چهارم 
تعلق بقاضى بغداد گرفت و سه وقفيه ديگر را نزد اشراف اطراف فرستاد تا نگاهدارند بمصلحت 

آنكه اگر يكى غايب يا مندرس گردد و ديگرى باشد كه مضمون معلوم توان كرد و مقرر فرمود 
كه هرچند گاه قضاة بغداد و تبريز در ضمن مرافعه شريفه شرعيه بر وقفيت آن امالك و صحت 

شروط آن وقف حكمى مجدد نمايند و بر حكم خود گواهان تازه گيرند و نيز فرمود كه بعد اليوم 
هركس بمنصب قضا منصوب شود در اول شروع به تسجيل آن وقفيه پردازد آنگاه فيصل ساير 



قضايا را پيش نهاد همت سازد پوشيده نماند كه عمارات آن پادشاه خجسته صفات منحصر در بقاع 
مذكوره نبود بلكه در اطراف ممالك محروسه مواضع ديگر نيز تعمير نموده شهر اوجان و خانقاه 

همدان از آن جمله است و در ايام دولت آن پادشاه عالى همت بموجب فرمان او در جميع قرى و 
قصبات واليات عراقين و فارس و كرمان و آذربايجان حمامات و مساجد و خوانق ساختند و در 

گرد بلده فاخره شيراز باروئى رفيع باوج فلك منيع برافراختند اكنون وقت آنست كه قلم فرخنده 
شيم طناب اطناب درين باب كوتاه سازد و بناء بيان شمه از حاالت مشايخ و فضالء زمان غازان 

 خان طرح اندازد
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 ذكر شمه از حال صلحآء افاضل آن ايام عليهم الرحمة من اهللا العالم 

يكى از اهل علم و تقوى كه بمجلس آن پادشاه سعادت انتما ميرسيد و از موايد انعام و احسانش 
محظوظ و بهره ور ميگرديد موالنا هبة اهللا است و او مردى بود بمحاسن اخالق موصوف و بوفور 

علم و صالح معروف بلغت سريانى و تركى عارف و از اصطالحات متصوفه و مشايخ واقف امثال 
و حكايات بسيار بر خاطر داشت و همواره بصحبت امرا و حكام رسيده نقش نصيحت و موعظه بر 
لوح دل ايشان مينگاشت و موالنا هبة الّله تركستانى االصل بود و در آن اوان كه غازان در خراسان 

حكومت مينمود از بالد توران بايران آمده بشرف مالزمت پادشاه رسيد و بانواع انعام و احسان 
مفتخر و مباهى گرديد و در وقتى كه غازان خان فتح عراق و آذربايجان فرموده ايلچى بخراسان 

فرستاد جناب مولوى را باعزاز و احترام تمام باردو طلبيد و بانعام نقد و جنس او را شاكر و مستظهر 
گردانيد خواجه رشيد وزير در جامع التواريخ چنين تحرير نموده كه چون موالنا هبة الّله بدرگاه 
عالم پناه رسيد غازان خان او را بمن سفارش فرموده حكم كرد كه رعايت حالش واجب دانم و 

آنچه مدعا داشته باشد بدو رسانم و من حسب الحكم ما يحتاج او را مرتب ساختم و بقدر مقدور 
باستمالت خاطرش پرداختم بعد از آن پيوسته موالنا هبة الّله بمالزمت پادشاه مشرف ميگشت و بين 

الجانبين در باب حكمت و عرفان سخنان سنجيده ميگذشت و من در اكثر مباحثات غازان خان را 
بر وى فايق ميافتم و تعجب مى نمودم كه حضرت ايلخانى با وجود تفوق در سخن دانى بچه سبب 

بصحبت او مشعوفست و مجال استفسار اين معنى نداشتم تا روزى كه در غيبت مولوى پاشاه 



سخنى در غايت وقت بر زبان گذرانيد و فرمود كه اين مسئله ايست كه فهم هركس بكنه آن نرسد 
زيرا كه عموم خاليق در خزانه اسرار سالطين راه نيابند بلكه خواص اصحاب اختصاص پى بدان 
سر منزل شريف نبرند و عوام از دور در و ديوار آن نگرند مانند شيخ هبة الّله كه او را آن مرتبه 

نيست كه خود را بدرون خانه رساند الجرم هرچه در بيرون آن خانه باشد داند من كه اين سخن را 
از خان زمان شنيدم فرصت يافته معروض گردانيدم كه چون اين معنى بر ضمير نورانى ايلخانى 

واضح است بچه سبب شيخ هبة الّله را اين مقدار تعظيم مينمايند و بصحبت او اظهار ميل و رغبت 
ميفرمايند غازان خان جواب داد كه ما حكم فوالد داريم و امثال اين مردم حكم سنك فسان و 

فوالد اگرچه از سنك فسان صلب تر مينمايد اما فسان در حدت و جوهرش مى افزايد برين قياس 
هرچند كه مرآت خاطر خطير ما عكس پذير صورى گردد كه انوار آن هرگز در فضاى ضمير 

شيخ هبة الّله پرتو نيفكند لكن بسبب مصاحبت او طبع ما را حدت و صفا از پيشتر بيشتر شود گويند 
 كه موالنا هبة الّله هم در زمان غازان خان درگذشت و در نواحى دار الملك تبريز مدفون گشت 

موالنا محى الدين مدتى مديد در زمان چنگيز خانيان قاضى القضاة ممالك آذربايجان بود و 
 بصفت علم و عمل اتصاف داشته بر نهج امانت و ديانت بفضل قضاياء بر ايام اقدام مى نمود.
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شيخ عثمان ساوجى در زهد و تقوى درجه كمال حاصل كرده بود در بيستم رجب سنه خمس و 
 تسعين و ستمائه در بلده ساوه از عالم انتقال فرمود.

شمس الدين عبيدى در سلك اعاظم علما انتظام داشت و همواره نقش افاده و تاليف و بر صحايف 
روزگار مينگاشت از مؤلفاتش متن اقليدس و رساله حساب مشهور است و نكات و دقايق آن كتب 

 بر الواح خواطر افاضل مسطور

رفيع الدين بكرانى در اصل از ابهر بود اما در كرمان اقامت مى نمود و اين رباعى از اشعار اوست 
  رباعى كه 

 با چرخ ستيز و با فلك جنگ مكن 
 

 وز زخم زمانه ناله چون چنك مكن 



 در خاك زر و در آب دريا گوهر
 

 ضايع نگذارند تو دلتنك مكن 

   
 و رفيع الدين را پسرى بود در كمال علم و تقوى 

ركن الدين نام و او نيز اشعار دلفريب بر اوراق روزگار مينگاشت و تا زمان سلطان ابو سعيد بهادر 
 خان در گلشن حيات نشيمن داشت.

شمس الدين كاشى ناظم تاريخ غازان خان بود و او را قصيده ايست مصنوع در مدح خواجه بهاء 
الدين محمد بن خواجه رشيد وفات شمس الدين در زمان سلطان ابو سعيد بوقوع انجاميد البقاء لّله 

 الحميد المجيد.

 ذكر سلطان محمد بن ارغون خان كه موسوم بود باولجايتو سلطان 

والدت باسعادت سلطان محمد خدابنده در دوازدهم ذيحجه سنه ثمانين و ستمائه اتفاق افتاد و 
چون قامت قابليتش بر جويبار اقبال باال كشيد بفرمان برادر عالى گهر خود غازان خان روى توجه 

بحكومت خراسان نهاد و بعد از آنكه خبر فوت غازان خان را شنيد بعضى از شاهزادگان و هرقدان 
نويان را كه سر خالف داشتند بياسا رسانيده متوجه تبريز گرديد و در پنجم ذيحجه سنه ثلث و 
سبعمائه بدان بلده رسيده در سن بيست و سه سالگى بر تخت سلطنت نشست و در تشئيد قواعد 

اسالم و تمهيد مبانى ملت خير االنام عليه صلوة و السالم ابواب سعى و اجتهاد گشاده درهاى ظلم و 
بيداد بربست منصب وزارت را بدستور زمان برادر خود بر خواجه رشيد الدين فضل الّله و خواجه 

سعد الدين محمد مسلم داشت و لوح ضمير منير را بنقوش اخالص عترت حضرت رسالت عليه 
السالم و التحية مزين ساخته اسامى سامى ائمه معصومين را بر وجوه سكه نگاشت و او اول 

پادشاهى است از چنگيزخانيان كه بسعادت متابعت مذهب عليه اماميه رسيد و نام نامى ائمه اثنى 
عشر عليهم السالم در خطبه و سكه مندرج گردانيد ضبط اوقاف ممالك محروسه را در عهده 

قتلق قيا و بهاء الدين يعقوب كرد و ايشان را بر سبيل تاكيد گفت كه در صرف حاصل موقوفات 
شرايط رعايت شروط و اقفان بجاى بايد آورد و در بهار سنه اربع و سبعمائه اولجايتو سلطان در 
قنقور النك شهر سلطانيه را طرح انداخت و در باب متانت و زيب و زينت آن بلده اهتمام كرده 

چون تمام شد دار الملك ساخت و در ذى حجه سنه سته و سبع اولجايتو سلطان بعزم تسخير بالد 



گيالن توجه فرمود و ميان او و حكام آن ديار محاربات دست داده در بعضى از آن معارك 
 قتلقشاه نويان از عالم انتقال نمود اما آخر االمر جيالنيان 
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در مقام مصالحه آمده لوازم اطاعت بجاى آوردند و خطبه بنام پادشاه اسالم خوانده جهة خراج 
هرساله چند خروار ابريشم قبول كردند و در ايام دولت سلطان محمد خدابنده شهزاده ميسور و 
كپك خان باتفاق يكديگر از آب آمويه گذشته در بالد خراسان آغاز غارت و تاراج نمودند و 

ابواب ظلم و تعدى بر روى روزگار متوطنان آن ديار گشودند و چنانچه در ذكر ايسنبوقا خان سبق 
ذكر يافت امير يساول با بعضى از امراء خراسان بجنگ ايشان مبادرت نموده بوجاى كشته شد و 

امير يساول عنان بصوب فرار تافت و اولجايتو سلطان از اين معنى واقف گشته حكم فرمود كه امير 
على قوشچى بدانجانب شتافته شاهباز همت در هواى صيد مرغ روح مخالفان پراند و هركس از 

آنجماعت در خراسان يابد بمنقار عذاب و چنگال عقاب معذب و معاف گرداند و امير على با 
جمعى كثير از شيران بيشه يكدلى بدان طرف در حركت آمده اولجايتو سلطان نيز از عقب نهضت 

كرد و چون اين خبر بمسامع شاهزادگان الوس جغتاى خان رسيد عنان بصوب مراجعت منعطف 
  بيت ساخته هريك روى بيورت خويش آورد

 هنوز خسرو خورشيد روى ننموده 
 

 ستارگان بگذارند و جاى بگريزند

رفتن امير دانشمند بدار السلطنه هرات و كشته شدن در قلعه اختيار دين در زمان سلطنت سلطان    
محمد خدابنده بوقوع انجاميد چنانچه تفصيل اين حكايت در اثناء قضاياء ملوك كرت مذكور 

خواهد گرديد وفات اولجايتو سلطان در بلده سلطانيه در شب اول از ماه شوال بسال هفتصد و 
  رباعى شانزده اتفاق افتاد و حمد اله مستوفى در تاريخ آن واقعه اين رباعى در سلك نظم انتظام داد

 از هفتصد و شانزده چو نه ماه گذشت 
 

 از گاه و كاله سرورى شاه گذشت 

 بگذشت و جهان بيوفا را بگذاشت 
 

 آگاه ز حال خويش ناگاه گذشت 

 مدت سلطنتش دوازده سال و نه ماه بود و اوقات حياتش سى و شش سال.   

گفتار در بيان مجملى از احوال وزراء سلطان محمد خدابنده و ذكر بعضى ديگر از سوانح وقايع 
 ايام دولت آن آفتاب تابنده 



خواجه سعد الدين محمد ساوجى تا آن زمان كه نسبت بخواجه رشيد الدين طبيب در مقام وفاق و 
  بيت اتحاد بود آفتاب اقبالش از منقصت وبال و زوال محروس و مصون مى نمود

 تا گل نشكست و عهد گلزار
 

 نشكست زمانه در دلش خار

   
و در سنه احدى عشر و سبعمائه خواجه سعد الدين محمد بواسطه تسويالت شيطانى و تخيالت 
نفسانى سيد تاج الدين ساوجى و جمعى از نواب خود را بر آن داشت كه نسبت بخواجه رشيد 

الدين در مقام تقرير آمدند و مبلغ پانصد تومان از توفير اموال ممالك قبول كردند و امراء عظام 
بموجب اشاره پادشاه گردون غالم مقرران را باوزرا گرام در موقف يرغو حاضر ساخته گناه بر 

خواجه سعد الدين ثابت شد و حكم سلطانى از ممكن غضب صدور يافته خواجه سعد الدين با امير 
 ناصر الدين يحيى و خواجه 
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زين الدين كيمياكر و خواجه شهاب الدين مباركشاه و بعضى ديگر از اهل تقرير بتاريخ دهم شوال 
سال مذكوره در منزل محول از توابع بغداد بياسا رسيد و حمد الّله مستوفى در تاريخ آن قضيه اين 

  رباعى دو بيت در سلك نظم كشيد
 عشر اول شنبه از شوال گشته منصرف 

 
 رفته از تاريخ هجرى سال ذال و يا الف 

 در محول شد بفرمان خداوند جهان 
 

بدر عمر خواجه سعد الدين محمد 
 منخسف 

و مبلغ پانصد تومان كه مقرران ملزم كفايت آن شده بودند از جهات و متملكات ايشان بحصول    
موصول گشت و سيد تاج الدين كه قبايح افعالش بر بطالن دعوى سيادت داللت ميكرد همدران 

ايام در قيد مصادره و مواخذه افتاده در حضور قاضى القضاة ممالك و سادات و علما بوضوح 
پيوست كه آن شرير زياده بر سيصد هزار دينار از اموال نقبا مشاهد ائمه معصومين و ساير اشراف 
مسلمين بغصب و شلتاق گرفته بود بنابر آن او را بسادات سپردند تا حقوق خود را از وى ستانده 
بجزاء كردارش رسانند و آن زمره واجب التعظيم تاج الدين را بكنار شط برده بضربات متعاقب 

بقتل رسانيدند و چون سيد عماد الدين سمنانى در آن امر بانواب خواجه سعد الدين شركت داشت 



جهان بين او را ميل كشيدند اما نور باصره اش بتمام زايل نگشت و چون دهره قهر اولجايتو سلطان 
بستان مملكت را باغبان آسا از نهال وجود اهل شرارت بپيراست جهة تعيين وزيرى صائب تدبير 
كه باتفاق خواجه رشيد الدين فضل الّله بسرانجام مهام پادشاهى قيام نمايد با امراء عظام مشورت 

فرمود و خاطر انور بران قرار يافت كه خواجه تاج الدين عليشاه جيالن را بتشريف آن منصب 
شريف سرافراز گرداند و بموجب حكم قضا امضاء خواجه تاج الدين عليشاه با خواجه رشيد الدين 

فضل الّله در امر وزارت شريك شد و در وقتى كه نورسيدگان انجمن چمن در نظر سلطان گل 
جلوه گر گشته از اوراق شكوفه درم و دينار بسيار بصورت نياز نثار كردند خواجه عليشاه پادشاه و 

نوئينان و ايناقان را در دار السالم بغداد طوى داد و در آن جشن و كله مرصع بجواهر نفيسه كه 
چهارده رطل وزن داشت و افسرى مكلل كه قطعه لعل بيست و چهار مثقالى در آن تعبيه كرده 

بودند و نه غالم سيم اندام گلعذار با كمرها زرنگار و نه اسب عربى نژاد كه زين و لجام آن ها زرين 
بود پيشكش گردانيد و بعين عنايت ملحوظ گشته هردو وزير صائب تدبير بموافقت يكديگر 

بتمشيت مهام رعيت و لشگر مشغول شدند بعد از آن اولجايتو سلطان داعيه نمود كه بدستور غازان 
خان همت بر فتح بالد مصر و شام گمارد اما در آن اثنا بخاطرش رسيد كه چون اهل گيالن با 

وجود قرب جوار اطاعت فرمان ما نمى نمايند لشگر بديار دور دست بردن مناسب نخواهد بود و در 
باب توجه بصوب گيالن با امرا و اعيان مراسم جانقى مرعى داشته آراى همكنان بر آن قرار يافت 
كه نخست ايلچى بآن واليت فرستند و گيالنيان را باطاعت و انقياد دعوت فرمايند اگر بقدم قبول 

پيش آيند فهو المطلوب و اال جهت تاديب ايشان توجه نمايند و در آن ايام در گيالن حكام متعدد 
بامر ايالت قيام مى نمودند و تا آن غايت هيچيك از اوالد هالكو خان را اطاعت ننموده بودند و 

 امير دباج از ساير
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از ساير والة آنواليات معظم تر ميزيست بنابر آن اولجايتو سلطان نخست ايلچى پيش او فرستاد و 
اميره پيشكشهاى اليق ترتيب كرده باردوى همايون شتافت و باصناف الطاف ايلخانى اختصاص 

يافت اما باندك زمانى از بسيارى تكاليف و توقعات امرا بتنك آمده نيم شبى بيرخصت عنان 
عزيمت بطرف وطن خود تافت و سلطان محمد ازين حركت رنجيده بعد از اجتماع سپاه فرمان داد 
كه امير چوپان از راه اردبيل بجانب كسكر رود و امير قتلقشاه از طريق حلوان متوجه فومن و رشت 



و تولم گردد و امير طغان و امير مؤمن از راه رستمدار و كالره- دشت بدانواليت درآيند و 
اولجايتو سلطانيه بعد از رفتن امرا بيك هفته از بلده سلطانيه متوجه الهجان گشت و امير چوپان 

حدود كسكر را غارتيده قبل از وصول سلطان بالهجان سالما غانما باردوى نصرت نشان ملحق شد 
اما امير قتلقشاه چون بخلخال رسيد حاكم آن موضع شرف الدين خلخالى بخدمت مبادرت نموده 
بزبان دولتخواهى معروض جناب امارت پناهى گردانيد كه درهاى تنگ و راههاى صعب درپيش 
است و هنوز مهابت سپاه پادشاه در دل گيالنيان جايگير نشده مناسب آنكه در كمال حزم و تانى 

طى مسافت كرده شود امير قتلقشاه چون دندان طمع باموال ملوك جيالنات تيز ساخته بود 
بحشمت و شوكت خويش مغرور شده آن سخن را بسمع رضا اصغا ننمود و امير فوالد قيارامنقال 

گردانيده بر سبيل سرعت رايت نهضت برافراخت و اتباع امير دباج در عقبه تنگ سر راه بر 
فوالدقيا گرفته آغاز جنگ كردند و سه نوبت بين الجانبين زدوخورد واقع شده هربار فوالدقيا 

غالب آمد و اميره و باج قاصدى نزد او فرستاد طلب مصالحه نمود و فوالدقيا اين التماس را عرضه 
داشت امير قتلقشاه كرده امير باغواء پسر خود از قبول صلح سرباز زد و پسر را نيز پيشتر فرستاد و 

اميرزاده بخار پندار بدماغ راه داده متوجه گيالنيان گشت و بعد از وقوع مقاتله انهزام يافته اكثر 
لشگريانش در گل فرو رفتند و چون بقيه گريختگان بقتلقشاه نويان رسيدند مالزمان موكب او نيز 

روى بفرار آوردند و امير قتلقشاه ساعتى پاى ثبات بيفشرد و بزخم پيكان يكى از شجعان گيالن 
نقدجان بقابض ارواح سپرد و گيالنيان غنيمت فراوان گرفته بمواطن خويش رفتند اما امير طغان و 
امير- مؤمن چون بحدود آنواليت رسيدند امير هندو شاه كه حاكم سرحد بود بقدم اطاعت امراء 

پادشاه را استقبال نمود و ايشان او را مصحوب خود گردانيده باردوى اعلى پيوستند و بعد از آنكه 
رايات عاليات اولجايتو سلطان پرتو وصول بر واليت الهجان انداخت والى آنجا غاشيه 

فرمان بردارى بر دوش گرفته بخدمت شتافت سلطان نماز عيد اضحى در آن بلده گذارده ناگاه خبر 
قتل امير قتلقشاه شنيد و بغايت غمناك شده امير شيخ بهلول و امير ابابكر را با سه هزار سوار بيباك 

جهة كشيدن انتقام ارسال نمود و متعاقب ايشان امير حسين و امير سونج را بمدد فرستاد و امرا بعد 
از كشش و كوشش فراوان بر گيالنيان غالب آمده جمعى كثير از ايشان كشتند و رشت و فومن و 
تولم را غارت كرده بازگشتند آنگاه حكام گيالن خراج قبول فرموده سلطان محمد علم مراجعت 

برافراخت و پسر امير قتلقشاه را بسبب فرار از معركه گيالنيان چوب ياساق زده چوپان نويان را 
 قايم مقام قتلقشاه ساخت و در سنه اثنى عشر و سبعمائه حاكم 
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دمشق قرانقر و صاحب حلب جمال الدين افرم كه از اعاظم امراء مصر و شام بودند از سياست 
ملك ناصر توهم نموده با پانصد سوار جرار بخدمت اولجايتو سلطان شتافتند و در حدود سلطانيه 

به تقبيل بساط جاللت مناط سرافراز گشته باصناف انعام و نوازش اختصاص يافتند و ايلخان بسبب 
ترغيب و تحريض ايشان عزيمت تسخير بالد شام را كه در خاطر داشت تجديد فرموده علم 

نهضت بدانجانب برافراشت و بميامن اهتمام وزراء عظام اسباب آن يورش و آالت گرفتن قلعه و 
حصار باكمل وجهى مرتب گشت از آنجمله هزار و پانصد زره و از مستعمالت استادان فرنك بهم 

رسيد و دويست و شصت سر اسب كوه پيكر هامون نورد باجلهاء گوناگون از اطلس واكسون و 
زينهاى مرصع آراسته گرديد و دو هزار و پانصد شتر ابرسير پرتحمل جهته حمل ساورى در قطار 

كشيدند و نود چرخ دورانداز و يازده هزار و كسرى تير پوالد و صد قاروره نفط دشمن سوز و 
صد خروار كوس رعد آواز و صد علم زربفت مرتب گردانيدند و سيصد و شصت نقاب تيز 

چنگ با بيل و كلنك همراه بودند و آن پادشاه عاليجاه و امراء و سپاه باين ترتيب و آئين در سلخ 
رجب سنه مذكوره از موصل براه سنجار عزيمت فرمودند و در روز جمعه ششم ماه مبارك 

رمضان بر حبة الشام رسيده متوجه فتح آن گرديدند و آن قلعه متين دوازده برج داشت و خندقى 
در عمق سى گز و در عرض پانزده گز در گرد آن فرود برده بودند و اساس جدارش را بسنك 
استوار كرده و بسيارى از ابطال رجال در خدمت كوتوال آنحضار كه بدر الدين موسى كرد نام 
داشت بسر ميبردند و ذخاير وافر و اسلحه و اسباب جنگ حصار بسيار داشتند القصه چون سپاه 

عراق و آذربايجان بظاهر آنقلعه آسمان سان رسيدند بدر الدين موسى پاى در دامان استغنا كشيده 
ابواب قلعه را مظبوط ساخت و آغاز انداختن تير و سنك نموده از اينجانب نيز دليران آهنين چنگ 

آغاز حرب و جنگ كردند و نقابان دست نقب زدن برآورده لشگريان پرساختن خندق را مطمح 
نظر همت گردانيدند و چون نقبچيان كار بجائى رسانيدند كه آواز ساكنان قلعه را شنيدند و 

سپاهيان هيزم فراوان در خندق انداختند مردم قلعه از جسارت خويش نادم گرديدند و بواسطه آمد 
شد قاضى نجم الدين و مساعى جميله خواجه رشيد الدين سلطان ظفر قرين بصلح و صفا مايل شده 

آن مهم بر وجهى تمشيت پذيرفت كه مقرون برضاى جانبين بود آنگاه پادشاه عالم پناه بتاريخ 
بيست و چهارم ماه مبارك مذكور عزم انصراف جزم گردانيده از آب فرات عبور نمود و بعد از 



طى منازل و مراحل قرين صحت و عافيت در دار الملك سلطانيه نزول اجالل فرمود و در سنه ثلث 
عشر و سبعمائه اولجايتو- سلطان پسر عالى گهر خود سلطان ابو سعيد را حاكم واليات خراسان 
ساخته بدانجانب روان فرمود و امير سونج را باتابكى شاه زاده تعيين نمود و جمعى كثير از ابناء 

امراء عظام را مالزم آن درى اوج سلطنت گردانيد و چون چتر زرنگار شاه زاده كامكار سايه وصول 
بران مملكت انداخت امير يساول و ملوك فراه و سيستان و ساير اعيان و اشراف خراسان بمالزمت 

مبادرت نموده رعايا و زيردستان در پناه امن وامان غنودند و رياض ملك و دولت از رشحات 
 سحاب عدل و مكرمت خضرت و نضارت يافت در خالل اين احوال ميان كپك خان و شاه زاده 
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سيسور كه شمه از حال ايشان در اثناء قضاياء اوالد جغتاى خان مذكور شده غبار نقار مرتفع گشت 
و ميسور صالح در آن ديد كه از آب آمويه گذشته در متنزهات ديار خراسان ساكن گردد بنابر 

آن يكى از مخصوصان خود را با تحف و تننسوقات فراوان بدرگاه اولجايتو- سلطان فرستاد و 
داعيه كه نموده بود پيغام داد سلطان محمد ايلچى او را بعواطف بيحد بنواخت و جهة ميسور 

تبركات اليقه ارسال فرموده شاه زاده را مخير ساخت كه در هرموضع از آنواليات خواهد توطن 
 نمايد و ميسور بباد غيس شتافته در صحراء قاوس علم اقامت مرتفع گردانيد.

 گفتار در بيان وفات اولجايتو سلطان و ذكر بعضى از اكابر زمان آن پادشاه عاليشان 

سلطان محمد خدابنده در اواخر ايام حيات روزى بعزم شكار سوار شد و بعد از اقامت مراسم صيد 
بسلطانيه بازگشته چون دو هفته بر آن قضيه بگذشت مزاج شريفش از نهج اعتدال انحراف يافت و 
مرضى صعب روى نموده اطبا در معالجه سعى موفور بظهور رسانيدند و آن عارضه روى بانحطاط 
آورده و در آن اثنا پادشاه بحمام رفت و خود را صحيح تصور فرموده باكل اغذيه غليظه مبادرت 

نمود و مرض نكس كرده درين كرت مهم از مداوا اطبا درگذشت و اركان دولت از صحت 
مأيوس گشته رسوالن جهة طلب شاه زاده ابو سعيد ارسال داشتند تا قبل از حلول واقعه ناگزير بدار 

الملك پدر خويش رسيده مالك تاج و سرير گردد اما اين مدعا بحصول نه پيوست و فى سنه ست 
عشر و سبعمائه در شب عيد فطر سلطان محمد خدابنده رخت سفر آخرت بربست امرا و اركان 

دولت بعد از تقديم تجهيز تكفين بر نهج شرع سيد المرسلين آن پادشاه باو داد و دين را در بلده 



سلطانيه بگنبدى كه از مستحدثاتش بود دفن كردند و باطعام فقرا و مساكين پرداخته جهة ترويج 
روح شريفش ختمات كالم ملك عالم بجاى آوردند از جمله آثار آنخسرو جمشيد اقتدار يكى 
بلده سلطانيه است و آن شهر را مربع وضع نموده بودند و طول هرديوارى از اركانش پانصد گز 
بود و يك دروازه و شانزده برج داشت و ديوار قلعه از سنك تراشيده مرتب شده بمرتبه پهناور 
آمده كه بر زبر آن چهار سوار پهلوى هم اسب ميراندند و گنبدى كه مقبره آن پادشاه عاليجاه 

است و در درون آنشهر ساخته شده قطر آن شصت گز و ارتفاعش صد و بيست گز است و ايضا 
باهتمام اولجايتو- سلطان در سلطانيه مساجد و خوانق و دار القرأة و دار الحديث و دار السيادة و 

مدرسه بتكلف ساخته و پرداخته آمد و در آن بقعه شريفه شانزده مدرس و معبد و دويست طالب 
علم موظف بودند و ايضا شهر سلطان آباد در پاى كوه بيستون و شهر اولجايتو آباد در موغان در 

 كنار دريا از مستحدثات آن پادشاه سعادت انتما است و چون سلطان محمد بصحبت علما و
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مباحثه مسائل شرعيه بغايت مايل در ايام دولت خود فرمان فرمود تا بطرح مدرسه از كرباس چهار 
ايوان و خانها ترتيب دادند و در اسفار آنرا همراه خويش ميگردانيد و موالنا بدر الدين شترى و 

موالنا عضد الدين ايجى از جمله دانشمندانى كه در آن مدرسه كرباس مدرس بوده اند و پيوسته 
قريب صد طالب علم در آن مدرسه اقامت داشتند و ماكول و ملبوس و االغ و ساير مايحتاج ايشان 
و ابواب ديوان اعلى سرانجام مينمودند و از جمله اعاظم اهل علم و اجتهاد و اكابر اصحاب زهد و 

 ارشاد مظهر فيض جلى 

شيخ جمال الدين مطهر حلى با سلطان محمد خدابنده معاصر بود و آن پادشاه سعادت پناه بارشاد 
آنجناب متابعت مذهب عليه اماميه نمود فضايل و كماالت و محاسن ذات و كرايم صفات شيخ 

جمال الدين مطهر بسيار است و تصنيفات افادت آياتش در علوم دينيه و فنون نقليه بيشمار و كتاب 
نهج الحق كه مشتمل است بر ادله صحت ملت ائمه اثنى اعشر عليهم السالم و التحية از آنجمله 
است و قواعد و شرح تجريد نيز در سلك مؤلفات آن فاضل ماجد انتظام دارد رحمة الّله عليه 

رحمة واسعة و از زمره مشايخ آنزمان ديگرى شيخ- عبد الرحمن خراسانى است و او برقت قلب و 
كثرت عبادت از ابناء زمان ممتاز بود و در سنه ست عشر و سبعمائه در بغداد از عالم انتقال نمود و 



از جمله افاضل آن عصر يكى قدوة العلماء المتبحرين موالنا قطب الدين محمود است كه ولد 
موالنا مسعود بن مصلح بود و او در هفدهم ماه رمضان سنه عشر و سبعمائه در تبريز از عالم انتقال 

نمود و در چرنداب مدفون گشت شرح اصول ابن حاجب و شرح حكمت اشراق و شرح مفتاح از 
تصانيف اوست و از جمله مورخان بالغت انتما موالنا شهاب الدين عبد اهللا الشيرازى صاحب 

تاريخ وصاف معاصر آن پادشاه خجسته اوصاف بود و در ايام دولتش آن كتاب افادت انتصاب را 
تاليف نمود و از آن جمله ديگرى ابو سليمان فخر الدين داود بناكتى است و فخر الدين داود در 
آن ايام عدالت انجام تاريخى در غايت اختصار و جامعيت تاليف كرده آن را روضه اولو االلباب 

نام نهاده و همان كتابست كه بين المورخين بتاريخ بناكتى اشتهار يافته و ديگرى از آن جمله 
محمد بن اسعد بن عبد اهللا النجفى التسترى است كه منتخب جامع الحكايات از مولفات اوست از 

  مطلع جمله شعرا آن زمان خجسته نشان يكى سعد بها است و اين مطلع از منظومات اوست 

 حاش لّله كه مرا مهر تو از دل برود
 

 يا خود از خاطرم آن شكل شمايل برود

   
و از جمله خوش نويسان آن عصر يكى سيد شرف الدين خطاط شيرازى است و اولجايتو سلطان 

در آن اوان كه سلطان ابو سعيد بهادر خان را بحكومت خراسان ميفرستاد آنجناب را بمعلمى ولد 
خود تعيين فرمود و شاهزاده بقدر امكان در تعظيم و احترام آن جناب مبالغه مى نمود چنانچه پياده 

 بمكتب ميرفت و استاد را از قيام مانع آمده در پيش او بدو زانوى ادب مى نشست.
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 ذكر سلطان عال الدين ابو سعيد خان بن اولجايتو سلطان 

والدت آن پادشاه صاحب سعادت در شب چهارشنبه هشتم ماه ذى قعده سنه اربع و سبعمائه بمقام 
نور قوى از بالد آذربايجان روى نمود و چون هفت روز از عمر شريفش درگذشت بحكم 

اولجايتو سلطان امير سونج بمنصب اتابكى آن قرة العين سلطنت مقرر گشت و در سنه ثالث عشر 
و سبعمائه كه شاهزاده نه ساله بود بحكومت مملكت خراسان سرافراز شده بدان صوب توجه نمود 

و سه سال و كسرى در آن بالد بتمهيد قواعد عدل و داد پرداخته در اواخر سنه ست عشر و 
سبعمائه كه در مازندران تشريف داشت از فوت پدر خبر يافت و آنمقدار توقف فرمود كه امير 



سونج از خراسان آمده بموكب عالى پيوست آنگاه بجانب عراق شتافت و چون بسلطانيه نزديك 
رسيد چوپان نويان و ساير امرا و اعيان آن مظهر عدل و احسان را استقبال نمودند و بعد از اقامت 

مراسم تعزيت در قرق سلطانيه قريلتاى فرمودند و در غره ماه صفر سنه سبع عشر و سبعمائه باتفاق 
جمهور نزديك و دور امير چوپان يك بازوى شاهزاده و امير سونج كتف ديگر را گرفته او را بر 

مسند پادشاهى نشاندند و زر و جوهر بسيار نثار كرده بر فرق همايونش افشاندند و چون سلطان ابو 
سعيد بر سرير پادشاهى متمكن گرديد زمام امور حكومت مملكت را در كف كفايت امير چوپان 

سلدوز نهاد و خواجه رشيد الدين و خواجه عليشاه را بدستور پدر زمان منصب وزارت و امارت 
ديار بكر بامير ايرنچين سمت تعلق پذيرفت و امير تيمور تاش بن چوپان بايالت روم مباهى گشته 
راه آن مرزوبوم پيش گرفت و در مبادى ايام سلطنت سلطان ابو سعيد خان بواسطه صغر سن آن 

پادشاه عاليشان و كمال استيالء امير چوپان بسيارى از شاهزادگان و نوئينان در اطراف ديار عراق و 
آذربايجان و خراسان آغاز مخالفت كرده فتنه ها انگيختند در آن واليت محاربات و مكاوحات 

دست داده دليران ميدان كارزار خون جمعى كثير از ابناء روزگار را بر خاك هالك ريختند و در 
جميع آن معارك بسبب قوت دولت و شجاعت سلطان ابو سعيد ظفر و نصرت مالزمان آستان 
اقبال آشيان او را روى نمود الجرم باندك زمانى تمامى فتن تسكين يافته دست عنايت ايزدى 

ابواب فراغت و رفاهيت بر روى عالميان برگشود شهادت خواجه رشيد طبيب وزير و قتل شاهزاده 
ميسور و انهدام بناء حيات چوپان نويان و اكثر اوالد او در ايام دولت سلطان ابو سعيد خان بوقوع 

پيوست و ايضا هم در آن اوقات خواجه عليشاه جيالن وفات يافته صاحب سعيد خواجه غياث 
الدين محمد ابن رشيد بر مسند وزارت نشست و بتاريخ سيزدهم ربيع االخر سنه ست و ثلثين و 

سبعمائه در نواحى قراباغ اران وفات سلطان ابو سعيد بهادر خان بوقوع انجاميد و در مدفنى كه در 
حوالى سلطانيه بنا نهاده بودند مدفون گرديد اوقات حياتش سى و دو سال بود و مدت سلطنتش 

 نوزده سال 
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گفتار در بيان شمه از حال خواجه رشيد و ذكر شهادت آنجناب بسعى خواجه عليشاه و حكم 
 سلطان بو سعيد



جناب فضايل پناه خواجه رشيد الدين فضل الّله بفطنت ارسطو و حكمت افالطون اتصاف داشت و 
بتكميل فنون عقلى و نقلى متصف بوده پيوسته نقش تاليف و تصنيف بر لوح خاطر مينگاشت از 
رشحات خامه گوهر بارش رياض فضل و فصاحت ناضروريان بود و از قطرات خامه درر نثارش 

  بيت حذايق انشاء و بالغت از زواهر ازهار پر مى نمود

 خامه او چون گهر افشان شدى 
 

 نظم سخن لؤلؤ مرجان شدى 

   
از جمله مصنفات آن وزير آصف صفات جامع التواريخ رشيدى و توضيحات در ميان مورخان 

معروف و مشهور است و حكايات غرابت آيات و مسائل فرخنده سمات آن اوراق بر الواح خواطر 
منقوش و مسطور و چنانچه سبق ذكر يافت خواجه رشيد در زمان غازان خان بر مسند وزارت 

نشسته راى صوابنمايش ناظم مصالح امم گشت و فكر مشكل گشايش مرتبت امور جمهور بنى آدم 
  بيت شد

ز بيم قهر او دل در بر دشمن هراسان 
  شد

ولى زميد لطفش دوستان را كار آسان 
 شد

   
و آنجناب تا آخر ايام حيات جناب غازانى در غايت اقبال و كامرانى بسر برد و چون اولجايتو 

سلطان زمام مهام كشورستانى بقبضه اقتدار درآورد پيشتر از برادر درباره آن دستور ستوده سير 
لطف و مرحمت مبذول داشته درجه او را از ابناء جنس بلندتر كرد و آن وزير نصفت نهاد بانامل 
مكرمت ابواب عدل و انصاف بر روى خواص و عوام بگشاد و اهل علم و فضيلت را مشمول نظر 
عاطفت گردانيده جهة ايشان مدارس و بقاء خير بنا نهاد و مزارع مرغوب و مستغالت بقاع وقف 
نمود پيوسته غمام انعام و احسانش بر فرق اصحاب رشد و رشاد مى باريد و هرگز هيچ آفريده از 

خوان نعمت و انعام بيكرانش مايوس و محروم نمى گرديد آثار خيرات آن مظهر الطاف واهب 
العطيات هنوز در واليت عراق و آذربايجان باقى و پايدار است و زبان ارباب نظم و نثر از شمول 

  شعرمراحم و عواطفش مدح گوى و شكرگذار

 ان آثارنا تدل علينا
 

 فانظروا بعدنا الى االثار

   



و در اواخر ايام دولت اولجايتو سلطان خواجه عليشاه جيالن بغايت مقرب شده بعضى مهمات را 
بى وقوف خواجه رشيد فيصل ميداد ازين جهة حزن و مالل بخاطر وزير حميده خصال رسيده نزد 
پادشاه زبان شكايت بگشاد و بعرض رسانيد كه اگر در منصب وزارت بنده بر عليشاه تقديم دارد 
او را متابعت من بايد كرد و اگر او در تمشيت اين امر استقالل يافته بنده را بروى بسرانجام مهام 

ديگر بايد آورد و حاال خواجه عليشاه هريك از اين سه صورت اختيار نمايد بنده بقدم اتفاق پيش 
آيد اول آن كه متعهد سرانجام جميع امور ديوانى شود تا من بجواب محاسبات سنوات سابقه قيام 
نمايم دوم آن كه مهامى كه متعلق بوزرا مى باشد به بنده باز گذارد تا من بعنايت سلطانى مستظهر 
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ساخته هريك در سركار خود دخل كنيم و بقدر مقدور آثار كفايت بحيز ظهور رسانيم اولجايتو 
سلطان در جواب فرمود كه خواجه رشيد و خواجه عليشاه دو خدمتكار شايسته اند رشيد مردى پير 

و دانشمند است و عليشاه جوانى كاردان بى مانند صالح مملكت در آن است كه هردو باتفاق 
يكديگر مهمات را فيصل دهند و آن يك در مقام شفقت و اين يك درصدد تعظيم و حرمت بوده 

قدم از دايره موافقت بيرون ننهند و برحسب فرمان آن دو وزير عاليشان بمصالحه راضى گشته 
گرگ آشتى كردند و بار ديگر بر سبيل مشاركت و مساهمت روى بسرانجام مهام آوردند اما چون 

سلطان محمد خدا بنده رخت بعالم باقى كشيد و سلطان ابو- سعيد مسند سلطنت را بوجود خود 
مشرف گردانيد نوبت ديگر ميان آن دو وزير مخالفت اتفاق افتاد و هرچند خواجه عليشاه خواست 
كه تصرفى بر خواجه رشيد ثابت كند ابواب حصول اين معنى بر روى او نگشاد در اين اثنا جمعى 

از عمله ديوان چنانچه عادت ايشان است نزد خواجه رشيد رفته بعرض رسانيدند كه اگر اجازت 
فرمائيد ما با خواجه عليشاه در مقام گفت و شنيد آئيم تا مبلغى از تصرفات بر وى ثابت گردد 

خواجه رشيد از غايت سالمت نفس بدان امر همداستان نشد و گفت من خواجه عليشاه را بگويم 
كه شما را استرضا نمايد و آن جماعت از خواجه رشيد مايوس گشته نزد خواجه عليشاه آغاز تردد 
كردند و باتفاق روى بتقرير وزير صافى ضمير آوردند خواجه عليشاه نواب سلطان ابو سعيد خان را 
رشوتها داد تا مزاج سلطان را بر خواجه متغير گردانيدند و در خدمت پادشاه آن خواجه افاضل پناه 

را بعيوب منسوب ساخته در اواخر ماه رجب سنه سبع عشر و سبعمائه رقم عزل بر ناصيه حالش 



كشيدند و امير سونج اگرچه بر عزل صاحب سعيد راضى نبود اما در آن اوان مرضى صعب داشت 
و و سلطان ابو سعيد خان در آن زمستان علم عزيمت بصوب دار السالم بغداد برافراشت و امير 
سونج در عشرين ذيقعده سنه مذكوره در منزل محول بعالم آخرت انتقال نمود و در وقت نقل 

خسرو ثوابت و سيار ببرج حمل سلطان عالى محل بصوب سلطانيه نهضت فرمود و امير چوپان در 
حدود آذربايجان بمراسم شكار پرداخته در آن اثنا خواجه رشيد را كه بعد از عزل در تبريز اقامت 

داشت پيش خود طلبيد و گفت وجود تو بر درگاه پادشاه مانند نمك در طعام مطلوبست و مهام 
سپاهى و رعيت بى دخل راى صوابنمايت بغايت معيوب البته كرت ديگر مالزمت اختيار ميبايد 

كرد و روى بفيصل مهمات مملكت مى بايد آورد خواجه در جواب گفت كه عمرى در مالزمت 
گذرانيدم و شام اوقات شباب را بصبح ايام شيب رسانيده روزگار شباب كه موسم جمع كردن 
اسباب كامرانى است نهايت پذيرفت و نهال آمال و آمانى بهار جوانى از هبوب صرصر خريف 

  قطعه ضعف و ناتوانى سمت انحنا گرفت 
بسان پشت كمان گشت پشت من 

  زانروى 
كه تير عمر گرانمايه درگذشت از 

 شست 

 بپاى خاستنم مشگلست و ميگويد
 

زمانه خيز كه اين خانه نيست جاى 
 نشست 

و آنچه مرا در وزارت دست داده هرگز هيچ وزيريرا اتفاق نيفتاده اكنون سيزده نفر از اوالد رشيد    
برشد رسيده اند اولى آنست كه حاال ايشان عوض من در خدمت باشند و بنده بتدارك مافات قيام 

 نموده مخاديم رقم نسيان 
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  بيت بر ورق حال من كشند
 رسم است كه مالكان تحرير

 
 آزاد كنند بنده پير خواجه رشيد

هرچند در باب استعفا مبالغه بيشتر نمود امير چوپان در تكليف قبول منصب وزارت افزود آخر    
االمر خواجه سر رضا جنبانيد و چون اينخبر بخواجه عليشاه و جمعى كه قصد جناب آصف پناه 

نموده بودند رسيد آغاز اضطراب كرده ابو بكر آقا را كه نفس ناطقه امير چوپان بود بايثار درم و 



دينار بفريفتند تا مزاج امير را بر وزير صافى ضمير متغير گردانيد و چوپان نويان اگرچه با خواجه 
نيك بود اما لوح دل ساده داشت كه هركس مى خواست مطلوب خود را بر طبق مدعا بر آن 
مينگاشت و كار بجائى رسيد كه اعداء خواجه رشيد بعرض امير چوپان رسانيدند كه خواجه 

ابراهيم ولد خواجه رشيد كه شربت دار اولجايتو سلطان بود باغواء پدر خود پادشاه را زهر داد و 
بدان واسطه سلطان محمد روى بعالم مخلد نهاد و امير چوپان اينحديث را بعرض سلطان ابو سعيد 

رسانيده دو امير ديگر كه رشوت گرفته بودند اداء شهادت نمودند و حكم قتل آن وزير فاضل 
عادل حاصل فرمودند و در هفدهم جمادى اولى سنه ثمان عشر و سبعمائه در حوالى اومه بقريه 

خشگدر جالد اول خواجه ابراهيم را در نظر پدر كردن زد آنگاه پيش خواجه رشيد رفت خواجه 
او را گفت با عليشاه بكوى كه بى جريمه قصد جان من كردى زود باشد كه روزگار اين كينه از تو 

بازخواهد خواست و تفاوت بين الجانبين همين قدر خواهد بود كه گور من كهنه و قبر تو نو 
خواهد نمود بعد از آن جالد خواجه عالى نژاد را از ميان بدو نيم زد و لشگريان ربع رشيدى را كه 

متعلق بدان جناب بود تاراج نمودند و امرا امالك خواجه و اوالد عظامش را ديوانى ساختند موالنا 
  بيت جالل الدين قليقى در تاريخ فوت خواجه رشيد اين بيت در سلك نظم كشيد

رشيد ملت و دين چون رحيل كرد 
  بعقبى 

 نوشت منشى تاريخ او كه طاب ثراه 

    

 ذكر مخالفت شاهزاده ميسيور و بيان قتل آن خسرو پرتهور

شهزاده ميسيور كه در اواخر ايام زندگانى اولجايتو سلطان از آب آمويه عبور نموده در باد غيس 
علم اقامت برافراشته بود بعد از استماع خبر فوت سلطان محمد طمع در مملكت خراسان كرد و 

اين راز را با امير بكتوب ولد اولدور نويان درميان نهاد بكتوب گفت تدبيرى مى بايد انديشيد كه 
امير يساول بقتل آيد چه بعد از دفع شوكت او در اين واليات كسى نمى ماند كه با ما مقاتله نمايد و 

روزى چند در اين فكر بسر برده در آن اثناء يساول ببهانه آنكه شاهزاده ميسيور را طوى ميدهم 
مالى خطير در بالد خراسان توجيه كرد از آنجمله پنجاه هزار دينار كپكى بر دار السلطنه هراة رقم 

فرمود و در اواخر سنه ست عشر و سبعمائه پنجاه سوار خونخوار آن تحصيل را بهراة آورده بضرب 
لت و شكنجه در عرض دو روز وجه مذكور را نقد فرمودند و برين قياس در تمام بلدان محصالن 



بيداد فراوان بتقديم رسانيدند رعايا زبان بنفرين يساول گشادند دعاى مظلومان بهدف اجابت 
 رسيده شهزاده ميسيور
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و بكتوب با هم گفتند مى تواند بود كه طوى يساول مشتمل بر مكرى باشد مناسب آنكه قبل از 
آنكه بى اختيار شويم او را فيصل دهيم و امير يساول از وجوهى كه بظلم جمع كرده بود اوانى 
زرين و سيمين و اسبان تازى نژاد و غالمان پرى زاد و سيصد خروار از جنس ماكوالت و چند 

خيك شراب و دو هزار گوسفند بهم رسانيده متوجه اردوى ميسيور گشت و نخست بخيل خانه 
بكتوب رسيده بساط نشاط بگسترد و بشراب خوردن مشغول شد بيك ناگاه شخصى با وى گفت 

كه كسان بكتوب جمعى از متابعان ترا گرفته قصد تو دارند الجرم بر جناح استعجال پاى در 
ركاب آورده مانند برق و باد روى بطرف عراق نهاد و هنوز نيم فرسنك نرفته بود كه شاهزاده 

  بيت ميسيور تمامى جهات او را غارت فرمود
 هروجه كه از حاصل ميخانه درآيد

 
 هم در سر بازار خرابات شود صرف 

و چون يساول بحدود جام رسيد مباركشاه بن بوجاى كه از وى كينه ديرينه در سينه داشت با پنجاه    
سوار سر راه بر وى گرفت و در آن وقت بايساول زياده از سى كس نبود ناچار آغاز پيكار كرده 

  قطعه كشته شد يكى از فضال در تاريخ آن واقعه گويد
 از هفتصد و هفده دهم ماه محرم 

 
 سال و مه و تاريخ نه نقصان نه زيادت 

 شد مير يساول سحرى پيش اجل باز
 

 بنهاد سرانجا كه قضا بود و ارادت 

چرخ فلك آن را كه برافراخت 
  برانداخت 

 اينست مر او را صفت و سيرت و عادت 

سلطان ابو سعيد خان بعد از استماع اين اخبار امير ايسن قتلغ را جهة انتظام مهام خراسان بدانصوب    
روان فرمود و چون ايسن قتلغ در حدود آن مملكت نزول فرمود امير بكتوب از جانب شاهزاده 

ميسيور پيش او رفت و گفت يساول بى جهتى قصد شاهزاده ميسيور كرده بود الجرم بقتل رسيد و 
ايسن قتلق بخالف تصور مردم بكتوب را بانواع نوازش اختصاص داده گفت بايد كه ساير امراء 
خراسان مطيع و منقاد او باشند و ميسيور عهدنامه در باب اطاعت سلطان ابو سعيد نزد ايسن قتلغ 



فرستاد و آن مغول ساده دل بهمين مقدار قناعت كرده روى بصوب سلطانيه آورد و و از آنجا 
بحكم سلطان ابو سعيد خان متوجه اران شده در اثناء راه بعلت فجاة درگذشت اما شاهزاده ميسيور 

بعد از آنكه خاطر از جانب ايسن قتلغ جمع كرد بكتوب را بيشتر از پيشتر منظور نظر تربيت 
گردانيده قامت قابليتش را بخلع گرانمايه بياراست و هزار مرد مسلح مكمل در تابين او مقرر فرمود 

كه در باد غيس متوطن گردد و خودروى بطرف گرمسير آورد زيرا كه پيش از اين بنابر رعايت 
غايت خرم آغروق خود را بدانطرف فرستاده بود و چون بگرمسير رسيد و روزى چند بفراغت 

بگذرانيد عزم مخالفت سلطان ابو سعيد جزم كرد و نخست بسيستان رفته خواست كه حاكم آن 
ديار ملك نصير الدين را ايل سازد الجرم مكتوبى مشتمل بر وعده و وعيد پيش او روان گردانيد و 
ملك در مبادى حال از سطوة او انديشيده قصد نمود كه چيزى مال برسم پيشكش ارسال نمايد در 

آن اثنا شنيد كه تيمور تكودرى با ميسيور داعيه سركشى دارد و ملك غياث الدين كرت نيز سر 
بحلقه متابعتش در نمى آورد الجرم فرستادگان شاهزاده را بقتل رسانيد و باعالن كلمه عصيان 

مبادرت نمود و ميسيور در حدود آن واليت دست بغارت و تاراج برآورده از توابع ملك جمعى 
 را بتيغ بيدريغ 
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گذرانيد و عنان مراجعت انعطاف داده بر سر تكودريان تاخت و تيمور را كه كالنتر ايشان بود بر 
خاك هالك انداخت آنگاه بكارسازى يورش خراسان مشغول شد و ملك غياث الدين كرت 

ازين مرجآل آگاهى يافته قاصدى نزد بعضى از امرا ابو سعيدى كه در رادكان اقامت داشتند 
فرستاد و عزيمت ميسيور اعالم داد امرا با هم گفتند كه اين تازيك ميخواهد كه ما را بترساند 

شاهزاده ميسيور هرگز در مقام مخالفت پادشاه نيايد و بر تقديرى كه اين انديشه در خاطر او قرار 
گيرد آن مقدار لشگر ندارد كه باستظهار ايشان روى بخراسان آرد و ميسيور بعد از جمع ساختن 

لشگر پرتهور اردوى خود را بجوكى كه پسرش بود سپرده فى اواسط جمادى االخر سنه ثمان عشر 
و سبعمائه متوجه خراسان گشت و چون بقصبه چشت رسيد بكتوب و ساير امرا كه در باد غيس 

اقامت داشتند بوى پيوستند و خاطر بر يورش مازندران قرار داده نخست مكتوبى نزد ملك غياث 
الدين كرت فرستادند و او را بايلى و انقياد دعوت كردند و ملك سخنان خشونت آميز در جواب 

نوشته ميسيور از اطاعت هرويان نوميد شد و در ماه رجب از جلكا و هراة گذشته بسرعت برق و باد 



بصوب رادكان كه محل اقامت امرا ابو سعيدى بود نهضت نمود و بيك ناگاه بريشان تاخته تمامى 
يراق و گله و رمه آن غافالن را متصرف گشت و بكتوب تا دامغان رانده ميسيور تا وسط مازندران 
عنان بازنكشيد و خرابى بسيار كرده قرب ده هزار از سادات و اشراف آن واليات را اسير گردانيد 

و چون اين خبر بسمع شريف سلطان ابو سعيد خان رسيد امير حسين گوركان ولد امير آقبوقا 
جالير را با سپاه وافر بصوب خراسان فرستاد و شاهزاده ميسيور از توجه امير حسين گوركان خبر 

يافته در قلب زمستان عنان مراجعت انعطاف داد و امير حسين بسرعت تمام از عقب در حركت 
آمده چون ميسيور بنيشابور رسيد دو هزار كس تعيين نمود كه مال فراوان از متوطنان آن مكان 

ستانده بدو رسانند و آن مردم بنيشابور درآمده آغاز مطالبه و مؤاخذه مسلمانان كردند اما پيش از 
آنكه چيزى معتد بحاصل گردانند خبر وصول امير حسين شنوده پرتل هاى خود گذاشتند و چون 
ميسيور بنواحى مشهد مقدسه رضويه على راقدها آالف السالم و التحية نزول نمود استماع فرمود 

كه ملك غياث الدين كرت فوجى از متهوران غيور را بجانب بادغيس فرستاده و جهات بكتوب و 
اتباع او را بباد غارت و تاراج داده الجرم بغايت پريشان خاطر گشت در آن حين سيد بدر الدين 
نقيب با ساير سادات مشهد اندك ساورى ترتيب نمود بمالزمت شاهزاده شتافتند و بطريقه سنت 

زبان بسالم گشادند و چون آتش غضب ميسيور مشتعل بود لب بجوانب نگشود و سادات را 
رخصت جلوس نيز نفرمود ايشان از نماز پيشين تا نماز ديگر بر پاى ايستاده بعد از آن شاهزاده 

نازنين سر برآورد و گفت سپاه را تغار مى بايد و مطبخ را گوسفند فربه امير بدر الدين فرمود كه 
منت داريم محصالن تعيين فرمائيد تا بزودى اين مهم ساخته شود ميسيور سيصد كس همراه 

سادات كرد تا پانصد سر گوسفند و سيصد خروار آرد و پانصد خروار جو با ساير مايحتاج ستانده 
باردو رسانند و خود متوجه جام شد و نقيب آن سيصد كس را همراه بشهر برده هرجماعتى را در 

 محله فرود آورد و همان شب همه را با جمعى 
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ديگر از ميسيوريان كه جهة سودا و معامله بدانجا رفته بودند بقتل رسانيد و از اسبان و اسلحه ايشان 
پيشكش سنگين مرتب ساخته چون امير حسين بدان حدود رسيد باستقبال برد و امير حسين زبان 
بتحسين گشاده سادات را بعواطف بيكرانه بنواخت و شاهزاده ميسيور بعد از وصول بنواحى جام 

خواست كه شيخ االسالم شهاب الدين اسمعيل جامى را بمجلس خود حاضر ساخته از وى اخذى 



نمايند اما هرچند كسان بطلب آنجناب فرستاده التماس حضور نمود بجائى نرسيد و شيخ در 
كوشكى متحصن گشته فرستادگان را بغير تير دلدوز چيزى نداد و بنابرآنكه االغان امير حسين 
بغايت الغر بود روزى چند جهت آسايش در النك رادكان توقف نمود و در آن ايام بكرات 

ميسيور و بكتوب نواحى دار السلطنه هراة تاخته در باب محاصره آن بلده و تضييق ملك غياث 
الدين كوشيدند و چند نوبت خواجه ابو احمد چشتى را بشهر فرستاده طلب مردم و جهاتى كه 

ملك در غيبت ايشان از باد غيس بهراة برده بود نمودند تا بآن وسيله مصالحه نمايند اما ملك اصال 
بدان سخنان ملتفت نشد و هيچ چيز و هيچ كس بازپس نداد و ميسيور و بكتوب عاجز گشته در آن 
اثنا خبر وصول امير حسين بتواتر انجاميد و شاهزاده تاب مقاومت نياورده بار ديگر بطرف گرمسير 

خراميد و امير حسين در اواخر سنه تسع عشر و سبعمائه در آن بلده فاخره نزول اجالل فرمود و 
ملك غياث الدين را باصناف انعام و احسان بنواخت و باتفاق او از عقب ميسيوريان در حركت 

آمد و جمعى از ايشان را گرفته و كشته رايت مراجعت برافراخت و در سنه عشرين و سبعمائه 
كپك خان بن دوا خان در ماوراء النهر از پريشانى حال ميسيور خبر يافت و بنابر كينه ايكه از وى 

در خاطر داشت شاهزادگان عظام ايلچكداى و رستم و منگلى خواجه و فوالد را با چهل هزار مرد 
جرار از آب آمويه گذرانيده و با ايشان مقرر كرد كه تا مهم ميسيور و بكتوب را بمقطع نرسانند 
بازنگردند و ايلچى نزد امير حسين فرستاده پيغام داد كه مناسب آنست كه شما نيز فوجى از سپاه 

خراسان را بامداد لشگر ماوراء النهر تعيين نمائيد تا على اسرع الحال مهم ميسيور فيصل يابد و امير 
حسين بيست هزار كس يراق كرده از عقب مردم كپك خان ارسال داشت و چون اينلشگر 

بخرسنك رسيدند شنيدند كه سپاه جغتاى ميسيور و بكتوب را بدست آورده كشته اند و كيفيت آن 
واقعه چنان بود كه امراء كپك خان بعد از طى منازل بده فرسنگى اردوى ميسيور رسيده منهيان 
پيش سرداران سپاهش فرستادند و ايشان را باصناف انعام اكرام وعده دادند و آن بى وفايان قبول 

كردند كه چون تالقى فريقين روى نمايد بلشگر ماوراء النهر پيوندند و بعد از آن كه شهزاده 
ميسيور از وصول اعدا خبر يافت مردم خود را او كلكا داده روى بميدان قتال نهاد و در وقت 

تسويه صفوف امرا و اركان دولتش حسب المقرر بجانب خصم رفته شاهزادگان جغتاى بر ميسيور 
تاختند و اول ببكتوب رسيده سرش از تن دور انداختند و ميسيور چاره منحصر در فرار دانسته 
ايلجيكداى هزار سوار عقب او ارسال داشت و آن سواران سه روز طى مسافت نمودند تا بدو 



رسيدند و دست باستعمال تيغ و تير برده بقتلش رسانيدند و سپاه ماورا النهر اوالد شاه زاده ميسيور 
 جوكى و قزان سلطان را با ساير فرزندان و خواتين او اسير گرفته و
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غنيمت بينهايت بتحت تصرف درآورده روى بديار خود نهادند و فتنها را آرام و خواطر خراسانيان 
 را اطمينان دادند.

گفتار در بيان وقوع انواع فتن در ممالك عراق و آذربايجان و بقتل رسيدن جمعى كثير از دشمنان 
 سلطان ابو سعيد بهادر خان 

در اوانى كه خبر ويرانى واليات خراسان و وصول شاه زاده ميسيور بعرض سلطان ابو سعيد خان و 
امير حسين حسب الحكم جهة دفع شر او روان گرديد بعد از چند روز امير چوپان نيز بعزم امداد 

امير حسين از قراباغ اران نهضت فرموده به بيلقان شتافت در آن اثنا پادشاه اوزبك از جانب دشت 
بدربند آمده جمعى از امراء بزرگ را كه آنجا بودند بزخم تيغ و سنان بگريزايند و چون 

گريختگان بسلطان عاليشان پيوستند بايكدو هزار سوار كه در آن زمان در مالزمت موكب همايون 
بودند متوجه دفع اعدا گشته بكنار آب كر رفت و فرمود كه مجموع لشگريان و شاگرد پيشكان 

مانند خط مستقيم بر لب آب فرود آيند تا در نظر ياغى بسيار نمايند و در آنطرف آب سپاه اوزبك 
يك يك از واليات را ميتاختند و هرچه مييافتند ميبردند و امير چوپان اينخبر را در بيلقان شنوده 

دفع اوزبكان را از توجه بخراسان اهم و اولى دانست و با دو تومان سوار جرار ايلغار كرده باردوى 
همايون پيوست لشگر اوزبك چون حال بر آن منوال ديدند بمضمون كلمه العود احمد عمل 

نموده بازگرديدند و امير چوپان از آب بگذشت و از عقب ايشان شتافته جمعى را بقتل رسانيد و 
فوجى را اسير گرفته بنظر صاحب تاج و سرير آورد و سلطان بيشتر از پيشتر در تربيت چوپان نويان 

كوشيده پايه قدر و منزلتش بلند گردانيد آنگاه امير چوپان بعضى از امرا و نوئينان را كه در وقت 
وصول سپاه اوزبك بدربند گريخته بودند بموقف يرغو بازداشته قورميشى پسر النياق را با زمره 

ديگر چوب ياساق زد و طايفه را از مناصب معزول ساخت و ايشان كينه چوپان در دل گرفته 
خواطر بر آن قرار دادند كه بهنگام فرصت دست بردى نمايند بعد از آن سلطان بمقر عز خويش 

بازگشته چوپان روى بگرجستان آورد و پسر خود حسن را بر سر آغروق گذاشته بجانب كوكچه 



تينگيز توجه فرمود و بدعهدان فرصت غنيمت شمرده مانند گرگ از عقب رمه چوپان پويان شدند 
و منهى اينخبر بچوپان نويان رسانيده او را باور نيامد و بنابر رفع مظنه ابو بكر و وايسنبوقا را جهة 

تحقيق آن قضيه بازگردانيد و آن دو كس بدست مخالفان افتاده كشته گشتند و چوپان بعد از رفتن 
ابو بكر و ايسنبوقا قيتول خود بازگذاشته به پسر خويش حسن پيوست و دشمنان بنيمشب بانجا 

رسيده او را هرچند جستند نيافتند و يورت را غارتيده روى باردوى حسن نهادند و چوپان از 
وصول ايشان آگاهى يافته مستعد پيكار گشت و جنگى صعب دست داده هزيمت بر جانب چوپان 

 افتاد و او با پسر خود حسن جان از آن ورطه بكنار كشيده 
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به تبريز رفت و خواجه عليشاه جيالن كه آنجا بود چوپان بيك را استقبال نموده خدمات پسنديده 
بجاى آورد و امير و وزير بموافقت يكديگر متوجه مالزمت صاحب تاج و سرير گشتند و چون 

امراء مخالف نشانى بتزوير مبنى از صدور حكم سلطان بر قتل چوپان در قلم آورده بودند و بمردم 
مينمودند آنحديث را چوپان شنيده خاطرش دغدغه تمام پيدا كرد بنابر آن بتأنى طى مسافت 

ميفرمود و خواجه عليشاه پيشتر بخدمت شتافته و از وفور عنايت پادشاه خبر يافته قاصدى نزد امير 
چوپان فرستاد تا زدوخورد را بسلطانيه رساند و امير چوپان بسان برق خاطف بدار الملك رفته 

شرف دستبوس پادشاه حاصل كرد و آنچه از امرا ديده بود و شنيده بر زبان آورد و از آنجانب امير 
ايرنجين كه پدر يكى از حرمهاى سلطان بود و قورميشى و تغماق و ايسنبوقا و بوقا ايلدورجى و 

غيرهم از امراء مخالف سپاه بال انتها از حدود آذربايجان فراهم كشيده و از سفيدرود گذشته 
مستعد پيكار گشتند و سلطان ابو سعيد و امير چوپان باستقبال ايشان از سلطانيه بيرون رفته روى 

بميدان كارزار آوردند در آن اثنا حرم سلطان چند نوبت ايلچيان نزد پدر ارسال داشته او را بعنايت 
پادشاه اميدوار گردانيد و بسلوك طريق مصالحه ترغيب نموده از وخامت عاقبت مخالفت بترسانيد 

ايرسنجين بدختر خبر فرستاد كه اگر سلطان با مادر مقام عنايت است بايد كه فردا علمهاى سفيد 
برافرازند و اين ملتمس مبذول افتاده چون مخالفان رايات سفيد را ديدند در جنگ دلير گشته با هم 

گفتند كه ابو سعيديان از ما ترسيده اند و بغرور موفور دست به تير و كمان و سيف و سنان برده 
ازين جانب نيز سپاه پادشاه برايشان حمله نمودند در آن اثنا سلطان فرمود تا پسر ايرنجين امير شيخ 

  بيت على را گردن زده سرش را بر سر نيزه كردند و فرياد آوردند



 كه هركس بود دشمن شهريار
 

 بدين گونه بيند سرانجام كار

و نايره خشم و كين امير ايرنجين از مشاهده سياست آنجوان نازنين اشتعال يافته باتفاق منكوحه    
خويش شاه زاده كيچيك مانند سيل خروشان و درياى جوشان عنان يگران بميدان تافت و خون 

بسيارى از مالزمان موكب همايون را بر خاك ريخته نزديك بآن رسيد كه چشم زخمى روى 
نمايد درين حال پادشاه ستوده خصال بنفس نفيس بر دشمنان تاخته سمند براق مانند را نهنك آسا 
در بحر محاربه انداخت و امرا و سران سپاه از مالحظه جرات پادشاه عنان تماسك از دست داده 
بيكبار بر مخالفان حمله كردند نيز تقدير باجراء شمشير بران آن پهلوانان مقارن بود و تيغ و سنان 

  نظم ايشان با روح و روان دشمنان مصاحبت مينمود

 تيغها در مغزها كرده مقر همچون خرد
 

تيرها در شخصها گشته روان همچون 
 روان 

 حلقه بند اجل در پاى غداران ركاب 
 

 رشته دام فنا در دست مكاران عنان 

در خالل آن احوال نسيم عنايت الهى بوزيد و بموافقت دولت ابو سعيدى بادى برخاست كه    
  بيت چشمهاى مخالفان را از رؤيت معزول گردانيد

 يكى باد برخاست زان كوهسار
 

 بزد بر رخ دشمن شهريار

و امراء عاصى را ديده دولت خيره و چشم بخت تيره گشته بعضى در معركه بقتل رسيدند و    
ايرنجين و تغماق و ايسنبوقا در پنجه تقدير اسير گرديدند و سلطان فرمود تا ايشان را بسلطانيه برده 

 از دارى بيآويختند و در زير دار آتش افروختند و باين طريق خرمن حيات 

 207، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

آن بدبختان را بسوختند و قورميشى و پسرش عبد الرحمن و بوقا ايلدورجى و چوپان قراوناس كه 
از آن درياى خونخوار جان بكنار كشيده بودند بدست امير سوتاى كه از ديار بكر متوجه سلطانيه 
بود افتاده سوماى عبد الرحمن و بوقا و چوپان قراوناس را به تيغ تيز بگذرانيد و قورميشى را زنده 

بدرگاه پادشاه فرستاده و او نيز حسب الحكم رخت هستى بباد فنا داد و چون سلطان در محاربه 
بنفس نفيس مباشر امر حرب گشته بود مقرر شد كه نيشان بالغت نشان لفظ بهادر اضافه القاب 



همايون نمايند باين عنوان السلطان العادل ابو سعيد بهادر خان و فتح نامها نوشته باطراف واليات 
 ارسال فرمايند الحمد لّله على ترادف نعمائه و تواتر آالئه.

ذكر بعضى ديگر از وقايع ايام دولت سلطان ابو سعيد بهادر خان و بيان انتقال خواجه عليشاه جيالن 
 از جهان گذران 

در سنه احدى و عشرين و سبعمائه امير چوپان خواهر سلطان ابو سعيد بهادر خان شاه زاده ساتيبك 
بنت اولجايتو سلطان را خواستگارى نموده پادشاه ملتمس جناب امارت پناه را مبذول داشته 

كوكب اقبالش بخانه شرف انتقال فرمود و در سنه اثنى و عشرين و سبعمائه امير حسين بن امير 
اقبوقا كه حاكم خراسان بود از عالم فانى انتقال نمود و همدرين سال امير تيمورتاش بن امير چوپان 

باغواى جمعى از مردم نادان بخارپندار بكاخ دماغ راه داده در ملك روم خطبه و سكه بنام خود 
گردانيد و بدعوى آنكه مهدى آخر الزمان است لب گشوده از حكام مصر و شام مدد طلبيد تا 
ممالك عراقين و آذربايجان را بتحت تصرف درآورد و با ايشان طريق اتفاق و اتحاد مسلوك 

دارد و امير چوپان از حركت پسر واقف شده شمه ازين معنى با سلطان درميان نهاد و با سپاه فراوان 
عنان عزيمت بصوب روم انعطاف داد تيمورتاش چون از توجه پدر خبر يافت از كرده پشيمان 

شده بخدمتش شتافت و چوپان نويان امير تيمور كاخى و قاضى نجم الدين طبسى را كه خمير مايه 
آن فتنه بودند كشته تيمور تاش را بند فرموده بدرگاه پادشاه رسانيد و سلطان ابو سعيد بمالحظه 

خاطر امير چوپان گناه تيمورتاش را بخشيده او را بار ديگر بحكومت روم روان گردانيد و در سنه 
ثلث و عشرين و سبعمائه شلتاق اسباب نازخاتونى در واليات سلطانى مرتفع شد مفصل اين مجمل 

آنكه در اواخر ايام دولت اولجايتو سلطان قاضى محمد نامى كه خطيب همدان بود بنابر عرضى 
كه داشت قباله كهنه بنام نازخاتون بنت امير كردستان بدست آورد و آن را به نزد امير چوپان برده 
عرض كرد كه پدر شما ملك بهادر بن تودان نويان در زمان هالكو خان نازخاتون را اسير گرفته 

بود و بحكم يرليغ اسباب و امالك ناز خاتون ملك ملك بهادر بوده و حاال بحسب ارث بشما 
ميرسد و در مملكت عراق ضياع و عقار نازخاتون بسيار است و امير چوپان اين سخن را كالنقش 

 فى الحجر
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بر لوح دل نگاشته جمعى از نوكران خود را مصحوب آنقاضى متدين بواليت فرستاد تا چند موضع 
در قزوين و خرقان و همدان بتحت تصرف درآوردند و اين حديث غريب در ميان خلق شهرت 

يافته هربرزگرى كه از مالك مزرعه تنفرى داشت ميگفت اين موضع داخل امالك ناز خاتون 
است الجرم فرياد از نهاد خاليق برآمد و امير ايسن قتلغ و خواجه رشيد زبان بنصيحت امير چوپان 
گشاده طوعا و كرها او را از مقام خرخشه درگذرانيدند تا بهمان چند موضع كه گرفته بود قناعت 

نمود و در زمان سلطان ابو سعيد بهادر خان كه اختيار و اعتبار امير چوپان بمرتبه كمال رسيد قاضى 
محمد باتفاق ديگرى از اهل ديانت خريطه كهنه كه دويست تمسك مشتمل بر اسباب و امالك 
دو سه واليت در آن نهاده بودند نزد امير چوپان برده گفتند كه ما در فالن موضع خانه ميساختيم 
ناگاه اين قباله جات را كه باسم نازخاتونست يافتيم و امير چوپان حاصل آنموضع را از شير مادر 

حالل تر تصور كرده وكالء او دست تصرف بمزارع و امالك رعايا دراز كردند و كار بجائى 
رسيد كه اسبابى را كه بدو سه هزار دينار مى ارزيد مردم از وهم آنكه نگويند ملك نازخاتون بوده 

بدو سه دينار ميفروختند الجرم آتش در خرمن فراغت اصحاب زراعت افتاد و خواجه عليشاه 
جيالن در آن مهم باچوپان نويان گفت و شنيد كرده واليتى در مملكت روم در عوض اسباب 

نازخاتون از سلطان گرفته بتصرف وكالء امير چوپان گذاشت و از خاصه خود بيست هزار دينار 
نقد تسليم نمود تا امير چوپان از مقام دعوى آن اسباب درگذشت و نشانى مؤكد بلعنت نامه در قلم 
آورده آنقضيه هايله از مسلمانان مندفع گشت و در سنه اربع و عشرين و سبعمائه خواجه تاج الدين 

عليشاه بيمار شده دست اطباء حاذق بدامن عالج آنعارضه نرسيد و سلطان صاحب سعادت از 
غايت عنايت بعيادت وزير تشريف برده آنصورت نيز نافع نيفتاد و خواجه در اوجان جان نازنين 
بجوار مغفرت رب العالمين سپرد نعش او را بآئين شريعت سيد المرسلين صلوات الّله عليه و آله 

الطيبين برداشته بخطه تبريز بردند و در جوار مسجدى كه بنا كرده معمار همتش بود دفن كردند از 
وزراء هالكو خان و اوالد او غير خواجه عليشاه هيچيك باجل طبيعى فوت نشدند و خواجه عليشاه 
باصابت راى و تدبير و غايت وقوف و كاردانى در سرانجام امور سلطنت و جهانبانى اتصاف داشت 
و در ايام دولت در مملكت عراق و آذربايجان ابنيه رفيعه مانند مدارس و خوانق و اربطه و مساجد 
تعمير فرمود و مستغالت خوب و مزارع مرغوب بر آن بقاع وقف نمود و سلطان ابو سعيد اوالد و 

قرابتان خواجه عليشاه را باصناف الطاف نوازش كرده ميخواست كه منصب وزارت را بيكى از دو 
پسر او دهد در آن اثنا ميان برادران نزاع دست داده بر يكديگر تقرير نمودند و مهم بدانجا انجاميد 



كه هرچه پدرشان در مدة العمر اندوخته بود بديوان دادند و منكوب و مخذول در كنج خانه نشسته 
در فكر سرانجام قوت ال يموت روز ميگذرانيدند و منصب وزارت سلطان ابو سعيد بهادر خان بعد 

از فوت خواجه تاج الدين عليشاه جيالن تعلق بركن الدين صاين گرفت و ركن الدين صاين از 
اوالد ضياء الملك محمد بن مودود است و ضياء الملك در زمان سلطان محمد خوارزمشاه منصب 

 عارضى سپاه داشت و
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ركن الدين صاين چون بمبادى سن رشد و تميز رسيد خود را در سلك مالزمان امير چوپان منتظم 
 گردانيد و امير چوپان يوما فيوما در تربيتش مى افزود تا او را بوزارت سلطان نصب فرمود.

گفتار در بيان اسباب تغيير مزاج سلطان ابو سعيد نسبت بامير چوپان سلدوز و ذكر سوختن خرمن 
 عمر او و اوالدش بآتش خشم جهان سوز

خوانندگان عجايب حكايات و دانندگان غرايب روايات آورده اند كه امير چوپان را دخترى بود 
كه طراوت عذارش طعنه بر گلبرگ طرى زدى و صباحت رخسارش از ماه و مشترى گروبردى 

بغداد خاتون نام و امير چوپان آن حور پرى زاد را در شهور سنه ثلث و عشرين و سبعمائه در سلك 
ازدواج امير شيخ حسن بن امير حسين گوركان بن امير اقبوقاء جالير كه امير شيخ حسن ايلكانى و 

امير شيخ حسن بزرگ عبارت ازوست انتظام داد و در سنه خمس و عشرين و سبعمائه سلطان ابو 
سعيد را كه در سن بيست سالگى بود نسبت ببغداد خاتون تعلقى پيدا شده عنان صبر و قرار بيكبار 

  بيت از دست اقتدار شهريار كامكار بيرون رفت 

 چو دل در سر نرگس مست رفت 
 

 اگر شاه اگر بنده از دست رفت 

   
 و اين بيت كه ثبت مى افتد از خاتمه غزليستكه جناب سلطانى در آن اوقات در سلك نظم كشيده 

 بيت 

 بيا بمصر دلم تا دمشق جان بينى 
 

 كه آرزوى دلم در هواى بغداد است 

   



و چون ياساء چنگيز خان چنانست كه هر عورتى كه مطلوب خان باشد بايد كه شوهر او را طالق 
داده حرم پادشاه فرستد سلطان ابو سعيد بعد از كمال اضطرار محرمى نزد چوپان روان ساخته شمه 
از ما فى الضمير خويش اعالم نمود چوپان از استماع اين سخن در بحر حيرت افتاده آتش غيرت 

در كانون درونش زبانه زدن گرفت و جوابى نه بر وفق مراد پادشاه گفت و سلطان لب از آن گفت 
و شنيد بربست اما از جانب چوپان غبارى بر حاشيه ضمير منيرش نشست و اين قيل و قال در آخر 
تابستان در ييالق اوجان واقع شد و چون زمستان نزديك رسيد امير چوپان بمالحظه آنكه هرگاه 

بعدى ميان محب و محبوب حاصل گردد شايد سورت عشق انكسار يابد امير شيخ حسن را با بغداد 
خاتون بقراباغ اران فرستاد و سلطان را طوعا و كرها بقشالق بغداد برد و بعد از آنكه خسرو عالى 

مقام بمدينة السالم رسيد سلطان عشق بغداد خاتون بيشتر از پيشتر بر شهرستان ضميرش مستولى 
  بيت گرديد

دواى عشق گويند از سفر خيزد چه 
  دانستم 

كه در دل مهر آن مه خواهد افزون شد 
 بهر منزل 

   
و چون صاين وزير كه ملك نصرة الدين عادل لقب يافته بود تغيير مزاج پادشاه را نسبت بچوپان 
نويان معلوم نمود بهنگام مجال شمه از افعال و اعمال چوپان و اتباع او معروض گردانيد و فرمود 

كه اختيار داد و ستد تمامى حاصالت واليات در قبضه اقتدار چوپانيان است و با وجود او 
  بيت هيچكس از امراء وزرا و اركان دولت را اعتبارى نيست 

 210، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 
 زر و زور دارند و فرمان و بس 

 
 ندارند انديشه از هيچكس 

سخنان وزير در ضمير صاحب تاج و سرير جايگير آمده اين غم ضميمه الم عشق بغداد خاتون    
  بيت گشت بنابر ان از خرگاه كم بيرون مى آمد و كسى را بار نميداد

 جهاندار در كنج ايوان خويش 
 

 نميكرد جز ياد جانان خويش 

   



و چون امير چوپان حال پادشاه را بدين منوال ديد در خلوتى بعرض رسانيد كه اكثر معموره ربع 
  بيت مسكون مسخر حكم سلطان است و سبب مالل خاطر آفتاب اشراق معلوم نيست 

 چرا خوش نخندى نگوئى سخن 
 

 بكن هرچه خواهى كه گويد مكن 

سلطان جوابداد كه من زمان اختيار تمام ممالك را بكف كفايت تو گذاشته ام بايد كه بر وجهى    
سلوك نمائى كه من بفراغت توانم بود و تا اكنون بارى روزى بدلخواه نگذرانيده ام و از دمشق 

خواجه كه در آن اوان نيابت و سرانجام مهام خاصه سلطانى تعلق بوى ميداشت شكايت كوته كرد 
و چون متفكر و حيران از خرگاه سلطان بيرون آمد و دمشق خواجه را طلبيده و آنچه از پادشاه 

شنيده بود باوى درميان نهاده گفت بايد كه تو در نيكو خدمتى بمثابه مساعى جميله مبذول دارى 
كه اگر از من جريمه در وجود آيد سلطان بجهة خاطر تو آن را بر روى من نياورد نه آنكه جان ما 

بسبب افعال ناهنجار تو در معرض خطر باشد دمشق خواجه جواب داد كه من روز و شب بپاى 
خدمت در آستان سلطنت آشيان ايستاده ام و چشم و گوش باشارت و فرمان شهريارى نهاده از 

هواى نفس خود گذشته ام و بخالف راى او مرتكب امرى نگشته ام اما چندگاه شد كه مزاج پادشاه 
را نسبت بخود متغير مييابم و سبب اينمعنى را غير خباثت صاين وزير امرى نميدانم چوپان نويان 

بعد از شنيدن اين سخنان مصلحت در آن دانست كه روزى چند خود را از درگاه پادشاه دور 
اندازد و صاين وزير را همراه خود برده بوقت فرصت گردنش را از بار سر سبك سازد بنابران در 

وقت دميدن گل و ريحان در فضاى باغ و بستان ببهانه ضبط و ربط مهمات واليات خراسان از 
سلطان ابو سعيد بهادر خان اجازت طلبيده بدان صوب نهضت كرد و امير اگرنج و امير محمود و 

ايسن قتلغ و امير محمد بيك و صاين وزير را مصحوب خويش برد و دمشق خواجه را بدستور در 
خانه بگذاشت و سلطان همدران اوان از بغداد بجانب سلطانيه علم عزيمت برافراشت و امير چوپان 
چون بخراسان رسيد شنيد كه ترمشيرين خان در حدود كابل منزل گزيده و خيال تسخير خراسان 

بخاطرش گرديده بنابر آن پسر خود امير حسن را با سپاه صف شكن بدفع مخالفان فرستاد و 
ترمشيرين خان از توجه ولد چوپان خبر يافته جمعى از لشگريان خود را باستقبال او روان فرمود 

تالقى فريقين در حدود غزنين دست داد و از كر و فر بهادران پرخشم و كين زلزله در زمان و 
زمين افتاد آخر االمر امير حسن غالب آمده سپاه ترمشيرين فرار كردند و جنود خراسان بغزنين 
شتافته لوازم قتل و نهب بجاى آوردند مجاوران تربت سلطان محمود غزنوى را اسير ساختند و 

اوراق مصاحف و صحف مزار را زير دست و پاى انداختند و حسن در اواخر شهور سنه ست و 



عشرين و سبعمائه از آنواليت مراجعت فرمود و بخدمت پدر پيوسته كيفيت حال باز نمود اما 
 دمشق خواجه بن چوپان بعد از توجه پدر بصوب خراسان جميع كليات و جزئيات امور سلطانى را
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از پيش خود گرفت و در غايت استقالل بسرانجام مهام ملك و مال پرداخته سلطان ابو سعيد را از 
سلطنت جز نامى نماند و اين معنى بخاطر همايون گران آمده در خلوتى شمه از ما فى- الضمير 

خويش با بعضى از نزديكان درميان نهاد يكى از ايشان مجال خباثت يافته گفت دمشق خواجه با 
يكى از قمكان اولجايتو سلطان كه در قلعه سلطانيه مى باشد تعلق مى ورزد سلطان فرمود كه هرگاه 

دمشق خواجه نزد محبوبه به قلعه رود مرا آگاه سازيد و همدران ايام كه داخل شهور سنه سبع و 
عشرين و سبعمائه بود غلبه عشق دمشق را بر آن داشت كه بحصار رفت و سلطان واقف گشته 

حكم همايون بقتل او صدور يافت اما هيچكس را زهره نبود كه بر اين فعل اقدام نمايد بحسب 
اتفاق در آن روز سرى چند از قطاع الطريق كردستان آوردند سلطان فرمود كه آوازه درانداختند 

كه اين سر چوپان و اتباع اوست كه در خراسان بر دست امرا كشته شده اند و دمشق خواجه از 
شنيدن اينخبر عنان شكيبايى از دست داده با ده كس از قلعه بيرون تاخت و روى بوادى فرار نهاد 
سلطان مصر خواجه و آقا لؤلؤ را بتكاميشى او فرستاد و با آنكه دمشق خواجه در آن روز اسبى را 
كه بهترين اسبان الوس هالكو خان بود در زير ران داشت مصر خواجه و آقا لؤلؤ بوى رسيدند و 

آن اسب تيزتك مانند اسب چوبين در بساط شطرنج از رفتار بازايستاده هرچند دمشق خواجه 
خواست كه بتازيانه سياست آن را بر انگيزد ميسر نشد الجرم خيال جنگ نموده و قبضه شمشير را 

گرفت تا بركشد تيغ از نيام بيرون نيامد و مصر خواجه بوى رسيد كه مهمش را بآخر رساند آقا 
لؤلؤ گفت دمشق اندك كسى نيست كه او را بى حكم سلطان توان كشت و مصر خواجه پيش 

پادشاه رفته كيفيت حال باز گفت سلطان جهة نشانى انگشترى بوى داد و مصر خاتم را بآقا لؤلؤ 
نموده بضرب شمشير مصرى روز عمر دمشق را بشام اجل رسانيد و در آن روز كه ششم ماه شوال 
سال هفتصد بيست و هفت بود تمامت خزاين و اسبات تجمل و حشمت دمشق خواجه بباد غارت 

و تاراج رفت و مفلسى كه بامداد آن روز نان چاشت نداشت بوقت شام از مال دمشق غنى گشت و 
چون آن مهم از هم بگذشت سلطان ابو سعيد بهادر خان نشانى مصحوب يكى از معتمدان نزد 

امراء خراسان فرستاد كه در گرفتن و كشتن چوپان و اتباع او مراسم اهتمامى بجا آورند و همچنين 



باطراف ديگر واليات فرامين مطاعه ارسال فرمود كه از ذريات چوپان و چوپانيان اثر نگذارند و 
بنفس نفيس از سلطانيه نهضت فرموده بقزوين شتافت و در باب اجتماع جنود و ظفر ورود احكام 

تباكيد تمام نفاذ يافت و قاصد سلطان در بادغيس هراة باردوى چوپان رسيد و نشان واجب االذعان 
را پنهان بامراء رسانيد ايشان را على الفور مخالفت چوپان محال نمود الجرم باتفاق پيش او رفته 
كيفيت حال بازگفتند و از رضا بقتل دمشق خواجه ابراء ذمه كردند و در اظهار موافقت و اتحاد 

مراسم مبالغه بجاى آوردند و چوپان بر فوت پسر جزع و فزع نموده چون مجلس بر شكست ولد 
بزرگترش امير حسن بعرض پدر رسانيد كه من بعد صحبت ما و سلطان ابو سعيد در نمى گيرد و بر 

عهد و پيمان امرا اصال اعتماد نمى توان كرد مصلحت دولت در آنست كه هركس كه سلطان ابو 
 سعيد را مى شناسد بكشيم و از سالطين الوس جغتآى مدد طلبيده تمامى ممالك 
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خراسان را بحطيه ضبط درآوريم اگر سلطان ابو سعيد بدينجانب آيد با وى مقاتله نمائيم و اال 
هرگاه ما را مكنت و شوكت بيشتر شود روى بعراق نهاده داد و دل خود از او بستانيم چوپان سخن 

را از اين حسن مستحسن نداشت و بكثرت لشگر و زور بازوى خويش غره شد گفت حاال در 
ايران كيست كه در برابر من صف تواند كشيد بلكه خيال قتال بخاطر تواند گذرانيد آنگاه صاين 

وزير را كه خمير مايه آن فتنه مى دانست بحضور طلبيد و جالد را گفت كه به اتمام مهم اين ناتمام 
پردازد وزير متحير شده مجال قيل و قال نيافت و از جالد التماس نمود كه مرا از ميان بدو نيم زن 

  نظم جالد پرسيد كه سبب اين تمنا چيست ملك نصرة الدين بجانب چوپان نگريسته 
 بدو گفت زيرا كه پشتى كه آن 

 
 كند از جهان بر شما اعتماد

 نباشد بجز تيغ فرجام آن 
 

 همين است آخر سرانجام آن 

بعد از آن امير چوپان با هفتاد هزار سوار كه در آن زمان همراه داشت رايت عزيمت بجانب عراق    
و آذربايجان برافراشت و امراء و نوئينان را سوگند داد كه با وى مخالفت نكنند و چون منازل و 

مراحل قطع كرده بسمنان رسيد بخانقاه معارف پناه شيخ ركن الدين عال الدوله سمنانى رفته نوبت 
ديگر در مجلس شريف شيخ با امرا و اعيان عهد و پيمان درميان آورد كه از وى رويگردان نشوند 

و از آن حضرت التماس نمود كه با پادشاه مالقات نموده بزالل موعظت و نصيحت نايره غضب 



سلطانى را فرونشاند تا بار ديگر نسبت باو در مقام عنايت و رعايت آيد و جمعى را كه در كشتن 
دمشق خواجه اهتمام نموده اند بوى سپارد و شيخ ركن الدين عالء الدين ملتمس چوپان نويان را 
بشرف اجابت اقتران داده متوجه اردوى پادشاه جهانيان گشت و بعد از وصول سلطان عالى مقام 
بتعظيم و احترام شيخ قيام نموده و او را در پهلوى خويش نشانده بدو زانوى ادب بنشست و شيخ 

در باب اصالح جانبين و انطفاء نايره نزاع و شين سخنان بر زبان آورده سعى موفور بتقديم رسانيد 
تا بار ديگر ميان سلطان و چوپان صورت موافقت روى نمايد اما پادشاه و امرا آن نصايح را بسمع 

رضا نشنودند و در مقام مخالفت و محاربت راسخ دم و ثابت قدم بودند الجرم شيخ بقدم ندم 
بازگشته آنچه گفته بود و شنيده بسمع چوپان رسانيد و او را از كشيدن شمشير در روى ولى نعمت 

خود تخدير فرمود و چوپان بغرور موفور از سمنان روان شد و چون بمنزل قوبا رسيد و ميان او و 
اردوى سلطان يكروزه راه پيش نماند امير محمد بيك خچك كه دائى سلطان بود و امير نيكروز و 

غيرهما از امرا با سى هزار سوار دفتر عهد و پيمان چوپان را بر طاق نسيان نهاده بسلطان پيوستند و 
چوپان بر باقى امرا و لشگريان بى اعتماد شده از راه بيابان روى بواليات خراسان آورد و ساير 

اميران و متابعان او پريشان گشته و چوپان در اثناء راه شاهزاده ساتيك را كه زوجه او و خواهر 
سلطان بود اجازت داد كه پيش برادر رود و خود بخيال مالزمت قاآن تا كنار آب مرغاب عنان 

بازنكشيد و در آن منزل از آن عزيمت پشيمان شده عازم هراة گشت و در جوار ملك غياث الدين 
كرت كه مربى او بود روزى چند بسر برد بيكى دولندى فرياد برآورد كه اين چه راى ناصوابست 

  بيت ملوك هراة با كه وفا كردند كه با ما كنند
 صحبت گيتى كه تمنا كند

 
 با كه وفا كرد كه با ما كند

 دانشمند بهادر را بشمشير غدر قتل    
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نمودند و امير نوروز را گرفته تسليم قتلقشاه فرمودند چون نامه عمر چوپان بعنوان رسيده بود سخن 
آن مشفق را نشنود و بهراة رفت و ملك غياث الدين بحسب ظاهر لوازم انسانيت بجاى آورد و 

چوپان را در منزل جاى داد اظهار اخالص و نيازمندى كرد و هم در آن ايام نشان سلطان بملك 
رسيد مضمون آنكه اگر چوپان را بياسا رساند بمواصلت حرمش گرود و به اخذ اموال اتابك 

فارس مفتخر و سرافراز گردد و ملك حقوق تربيت و رعايت چوپان را نابوده انگاشته جالد را 



بخدمتش فرستاد چوپان آغاز قلق و اضطراب نموده درخواست كرد كه ملك باوى مالقات كند و 
اين التماس مبذول نيفتاد آنگاه دل بر واقعه ناگزير نهاده سه وصيت فرمود: اول آنكه سرش را از 

تن جدا نسازند و اگر خواهند نشانى باردو فرستند يك انگشت او را كه دو سر داشت روانه 
گردانند دوم آنكه پسر او جالء خان را كه جوانى بود در كمال قابليت و جمال و از خواهر سلطان 

ابو سعيد دولندى بنت اولجايتو سلطان تولد نموده بود زنده بعراق ارسال نمايند شايد كه چون 
سلطان را چشم بر وى افتد عرق خويشى در حركت آمده خونش ببخشد سوم آنكه كالبد او را 

بمدينه رسول الّله صلى الّله عليه و على آله و سلم برده در عمارتى كه در آن بلده طيبه ساخته 
بودند مدفون سازند ملك غياث الدين زبان بقبول اين ملتمسات گشوده اشارت نمود تا جالد 

چوپان را هالك ساخت و انگشت او را بعراق روانه داشت و آن نشانه در ماه محرم سنه ثمان و 
عشرين و سبعمائه باردو رسيد و حكم شد كه آن را در سر اردو بازار آويختند و در زمستان همين 
سال ملك غياث الدين عزم مالقات سلطان ظفر قرين كرده در اثناء راه شنود كه بغداد خاتون در 
حرم پادشاه درآمده و اختيار و اعتبار بسيار دارد الجرم دغدغه بخاطرش راه يافته كسى بخراسان 

بازگردانيد تا جالء خان را بقتل رسانيد و خود بآستان سلطنت آشيان شتافته در قراباغ اران بعز 
مالزمت فايز شد اما بواسطه اعتبار بغداد خاتون مهمش از پيش نرفت بلكه ملك را در اردو 

موقوف گردانيدند تا كسان بخراسان فرستاد كه تابوت امير چوپان و جالو خان را باوجان آوردند 
آنگاه سلطان ابو سعيد مبلغ چهل هزار دينار در خرج محمل افزود و حاجيان را فرمود كه آن دو 

تابوت را همراه بمكه برند و از آنجا بمدينه رسانيده بخاك سپارند و آن جماعت بموجب فرموده 
عمل نموده در ساير مناسك حج تابوت ها با محمل بود و در روز عيد اضحى حاجيان بر آن جنايز 
نماز گذاردند و همراه خود بمدينه طيبه برده در جوار مزار فيض آثار امام عاليمقدار حسن بن امير 

المومنين على عليهما السالم دفن كردند زيرا كه عمارت امير چوپان در قبله مسجد رسول الّله صلى 
الّله عليه و على آله و سلم بود و كندن قبر در آن موضع مستلزم سوء ادب مينمود در مطلع سعد بن 
مذكور است كه امير چوپان بصفاء نيت و نقاطويت اتصاف داشت و پيوسته همت بر اداء وظايف 

طاعات و عبادات مى نگاشت در راه مصر و شام عمارات عاليه كه ماحى آثار قياصره و اكاسره 
است طرح انداخت و آب جارى بمكه معظمه آورده بآن واسطه آن بلده را مزروع و معمور 

 ساخت.
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 ذكر اوالد امير چوپان 

چوپان نويان را نه پسر بود بزرگتر از همه امير حسن و او سه پسر داشت كه از آن جمله يكى 
موسوم است بتالش و تالش در ايام دولت سلطان ابو سعيد بهادر خان در اصفهان و فارس و كرمان 

حكومت مى نمود و در آن اوان كه امير چوپان از سلطان گريزان گشت حسن و تالش بمازندران 
افتادند و از آن جا بخوارزم رفتند قتلق تيمور كه از قبل پادشاه اوزبك در آن واليت حكومت 

مى كرد پدر و پسر را رعايت فرموده نزد خان خود فرستاد و خان ايشان را برتبت تربيت سرافراز 
ساخته با سپاهى بحرب چركس روان ساخت و امير حسن از آن جنگ زخمى بازآمده درگذشت 
و همدران اوان تالش بمرض طبيعى عازم عالم آخرت گشت و دو پسر ديگر امير حسن كه حاجى 

بيك و غوچ حسين نام داشتند حاجى بيك را پسر عمش شيخ حسن كوچك زهر داد و غوچ 
حسين را سليمان خان بجهان جاودان فرستان و پسر دوم امير چوپان امير تيمورتاش بود و او خبر 

اندراس اساس حيات پدر و برادر در سيواس شنود و روزى چند در يكى از قالع بالد روم تحصن 
نمود و آخر االمر با اموال فراوان بمصر شتافته التجا بملك ناصر كرد و مرغ دل اشراف و اعيان آن 

مملكت را بدانه انعام و احسان صيد فرمود و ملك ناصر چند روزى نسبت بتيمورتاش در مقام 
عنايت و التفات سلوك نمود و چون ديد كه بيشتر اعاظم آن واليت معتقد او شده اند بترسيد كه 

مبادا خروج نمايند بهنگام فرصت سر تيمور تاش را از بدن جدا ساخته نزد سلطان ابو سعيد فرستاد 
و آنسر در شوال سال هفتصد و بيست و هشت در ييالق اوجان باو رسيد و تيمورتاش را چهار پسر 
بود امير شيخ حسن كوچك و ملك اشرف و ملك اشر و مصر و ذكر ايشان در داستان هاى آينده 
از مساعدت وقت معمول است و پسر سوم امير چوپان دمشق خواجه بود كه كيفيت كشته شدن او 
در حيز بيان آمد و دمشق چهار دختر داشت يكى از آن جمله دلشاد خاتونست كه خواجه سلمان 
ساوجى از جمله مداحان اوست و پسر چهارم امير چوپان محمود بود كه در گرجستان حكومت 

مى نمود و محمود هم در سال قتل پدر بدست لشگريان سلطان افتاده رخت بقا بباد فنا داد و از وى 
چهار پسر ماند و هرچهار بدست امير شيخ حسن بزرگ و امير شيخ حسن كوچك مسموم و 

مقتول گشتند آن چهار پسر امير چوپان با بغداد خاتون از يك مادر بودند و پسر پنجم چوپان جالد 
خان است كه كه ذكر شهادت او سابقا مسطور شد و پسر ششم امير چوپان سيورغان بود و مادر 



اين پسر ساقى بيك است دختر اولجايتو سلطان و سه پسر امير چوپان كه سيوگشاده و ياغى باستى 
و نوروز نام داشتند از يك مادر بودند و ذكر ايشان يمكن كه من بعد بتقريب در حيز بيان آيد 

 انشاء الّله تعالى و تقدس 

 ذكر مشرف شدن بغداد خاتون بمناكحت سلطان ربع مسكون 

 نظم 

 عشقست كه شير نر زبون آيد ازو
 

 و ز هرچه گمان برى فزون آيد ازو

 گه دوستيى كند كه جان آسايد
 

 گه دشمنى كه بوى خون آيد ازو

   
مشاطكان عرايس اخبار چهره بكر سخن را بدين گونه آراسته اند كه با وجود وقوع حاالت 

 مذكوره و حكايات مسطوره و
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كشته شدن چوپان و اوالد و اشتعال و انطفاء نيران شر و فساد مهر بغداد خاتون بنت چوپان بهمان 
دستور در ضمير منير صاحب تاج سرير متمكن بود و بهيچوجه پادشاه روى زمين بدون مواصلت 

  بيت آن زهره جبين شكيبائى نمى توانست نمود

 هركسى در پى كارى و غم يار همان 
 

دل همان درد همان عهد همان يار 
 همان 

آخر االمر قاضى مباركشاه را طلبيده گفت كه پيش امير شيخ حسن رو و بهر حيله كه توانى او را    
از سر بغداد خاتون بگذران قاضى بر حسب فرمان نزد امير شيخ حسن رفته بعباراتى كه دانست 

شمه از ميالن خاطر پادشاه بدان مفارقت و مرافقت عرض كرد شيخ حسن از ترس خان و خوف 
جان خان و مان بازپرداخته مساعدت جانان اختيار نمود و چون زمان عدت منقضى شد و غلبه 

شهوة مقتضى گشت سلطان او را بحباله نكاح در- آورد و بغداد خاتون پاى بر مسند عزت و فراش 
قربت نهاده در امور ملكى و مالى دخل كردن گرفت و بار ديگر مهمات چوپانيان صفت سامان 

  بيت پذيرفت 



 بلى عشقست پرافسون و نيرنك 
 

 گهى صلحست كار او گهى جنك 

و در شهور سنه اثنى و ثلثين و سبعمائه جمعى از حاسدان بسمع اشرف سلطان رسانيدند كه ميان    
امير شيخ حسن و بغداد خاتون مراسالت پنهانى واقع است و سلطان را اين سخن باور آمده از 

موقف سياست حكم بقتل شيخ حسن صدور يافت و مادر شيخ حسن كه عمه سلطان بود خون او 
را درخواست كرده پادشاه ببخشيد اما او را بقلعه كماخ فرستاده بغداد خاتون را از نظر اعتبار 

بيانداخت و بعد از چندگاه كذب مفتريان نزد پادشاه جهانيان بتحقيق پيوسته بار ديگر بغداد خاتون 
 در مقام عنايت و التفات آمد و حكومت روم را بامير شيخ حسن تفويض فرمود.

گفتار در بيان شمه از حال صاحب سعيد خواجه غياث الدين محمد ابن رشيد و ذكر ساير وقايعى 
 كه در زمان دولت سلطان ابو سعيد بحيز ظهور رسيد

خواجه غياث الدين محمد كه ارشد اوالد خواجه رشيد الدين فضل الّله بود مبادى عنفوان اوان 
جوانى را كه خالصه اوقات زندگانى است باكتساب فضايل نفسانى و تحصيل كماالت انسانى 

صرف نمود و باندك زمانى حقايق اكثر علوم معقول و دقايق بيشتر فنون منقول را بر لوح خاطر 
نگاشت و جمال حالش بحليه اصناف فضل و هنر آراسته گشته رايت سخاوت برافراشت بطالقت 
لسان و فصاحت بيان و حسن خلق و لطف طبع و سالمت نفس و استقامت ذهن مشهور گشت و 

هم در ايام شباب بگذاردن حج اسالم و طواف روضه مقدسه خير االنام عليه الصلوة و السالم 
مشرف شده از ارتكاب منهيات درگذشت در آن اوقات كه سلطان ابو سعيد بهادر خان امير دمشق 

خواجه بن چوپان را بعالم بقا فرستاده عنان توجه بجانب قزوين انعطاف داد باستصواب امرا و 
 اركان دولت مقاليد رتق و فتق و مفاتيح قبض و بسط
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مهام ملك و مال را در قبضه اقتدار خواجه غياث الدين محمد نهاد و از اعيان خراسان خواجه عالء 
الدين محمد را در امر وزارت بآن جناب شريك گردانيد اما بعد از انقضاء هشت ماه خواجه عالء 

الدين محمد بسر شغل استيفارفته صاحب سعيد مستقل گرديد و آن وزير صافى ضمير بحسب ارث 
و استحقاق بر مسند فرماندهى نشسته باحياء مراسم عدل و احسان و اعالء معالم امن و امان و 



استمالت سپاهى و رعيت و تكثير عمارت و زراعت قيام و اقدام نمود و در تمهيد اركان دين مبين 
و تشئيد قواعد شرع سيد المرسلين صلوتة الّله عليهم اجمعين جدو اجتهاد تمام فرمود نهال آمال 

اهل فضل و كمال از رشحات سحاب افضالش نشو و نما پذيرفت و رياض آمانى علماء ربانى از 
  نظم قطرات باران احسان بى پايانش صفت طراوت و نضارت گرفت 

 تا هاتف دولت تو در داد آواز
 

 بر عالميان گشت در رحمت باز

 پيرانه سر اين كهن جهان كرد طمع 
 

 كز بخت جوان تو جوان گردد باز

و چون رايت اعتبار و اختيار خواجه غياث الدين محمد در غايت ابهت و اقتدار سر بفلك دوار    
كشيد جمعى كه نسبت بخاندان رشيدى بى ادبى ها كرده بودند متوهم شدند و آنخواجه نيكو 

  بيت سيرت بخالف عقيده آنجماعت همه را منظور نظر مكرمت و احسان گردانيد
 دوستان را كجا كنى محروم 

 
 تو كه با دشمنان نظر دارى 

از فروغ ضمير دانش پذير قدوه فضال آفاق موالنا كمال الدين عبد الرزاق لمعات اين حكايت بر    
صفحات مطلع سعدين تافته كه نارى طغاى ولد كوچ بقابن كيبوقا در اوايل سن رشد و تميز در 

مالزمت سلطان ابو سعيد مى بود و امير دمشق خواجه بن امير چوپان امارات ظلم و ضالل در ناصيه 
احوال او مشاهده فرموده چنان ساخت كه مانند نكبت و ادبار از آمد و شد اردوى سلطان كامكار 

مهجور گشت و نارى طغاى استغاثه نزد امير چوپان برده چوپان از غايت نيك نفسى دمشق را از 
قصد آن بدكيش منع كرد و او بار ديگر كمر مالزمت پادشاه برميان بسته مترصد فرصت مى بود تا 

تغيير مزاج صاحب تخت و تاج را نسبت بچوپانيان فهم نمود آنگاه آغاز شرارت و خباثت كرده 
در استيصال آن دودمان سعى بسيار بجاى آورد و چون آن مهم بر حسب مدعاى او از پيش رفت و 
اموال و جهات فراوان از متروكات امير چوپان و اوالد او بگرفت رايت نخوت برافراخت و بحكم 

يرليغ ضبط واليات خراسان را پيشنهاد همت ساخت و پس از آن كه بآن واليت رسيد نسبت 
بملك غياث الدين كرت آغاز عناد و لجاج كرده مى خواست كه تومان هراة را نيز بتحت تصرف 
درآورد اما چون خواجه غياث الدين محمد وزير حامى ملك بود آن مهم را از پيش نتوانست برد 

و در وقتى كه ملك غياث الدين از اردوى ظفر قرين بجانب هراة مى رفت طغاى نارى يكى از 
نوكران خود را با فوجى از لشگر بسر راه فرستاد تا يراق و جهات ملك را بجاروب غارت و تاراج 
برفت و در واليت خراسان دست بظلم و بيداد برآورده اموال مسلمانان را بناحق مى ستاند و در هر 



چند روز بطمع اخذ مال بطرف واليت ديگر مى راند چون خبر اين افعال ناهنجار بعرض سلطان 
كامكار رسيد در غضب رفته تاشتيمور را جهة كسر سورت شوكت او بجانب خراسان روان 

 گردانيد و مازى طغاى قبل از وصول تاشتيمور خبر خشم سلطان را نسبت بخود شنيده 
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بود و جهة تدارك متوجه گرديد در اثناء راه آن دو امير پرمكر و تزوير بيكديگر رسيدند و با هم 
خلوت كرده و مراسم اتحاد و اتفاق بجاى آورده خواطر نامبارك بران قرار دادند كه بغداد خاتون 

و خواجه غياث الدين محمد را بقتل رسانند و بعد از آن در مقام خدمتكارى آمده مزاج جناب 
شهريارى را با خود رام گردانند و چون مى دانستند كه امير على پادشاه نيز باايشان در اين امر 

موافقت خواهد نمود معتمدى نزد او فرستاده كيفيت انديشه خود را اعالم فرمودند و چنان مواضعه 
كردند كه نارى طغاى بسلطانيه رود اگر تواند كه پادشاه را در قصد آن دو عزيز باخويش موافق 
سازد فهو المطلوب و اال كمر بانهدام بناء حيات سلطان بربندد و هرگاه او را مدد بايد ديگران را 

اعالم نمايد آنگاه تاشتيمور در قزوين متوقف شده نارى طغاى بسلطانيه رفت و سلطان بواسطه ظلم 
و بيدادى كه از وى معلوم نموده بود او را ببارگاه راه نداد بغداد خاتون كه قتل پدر و برادران 

بشامت و خباثتش مى دانست با وى كم التفاتى آغاز نهاد الجرم نارى طغاى سراسيمه شده با امير 
تورين مالقات كرده حقيقت اتفاق خود و تاشتيمور و على پادشاه را بر زبان آورد و از وى 

موافقت طمع داشت تورين او را بوعده فريفته صورت حال باخواجه غياث الدين محمد بازگفت و 
سلطان ابو سعيد نيز از بعضى ايناقان شمه ازين حديث استماع فرمود و در انديشه بود كه آن عقده 

مشگل را بانامل تامل چگونه بگشايد در آن اثنا نارى طغاى جمعى از مالزمان خود را مكمل و 
مسلح ساخته در مدرسه كه متصل سراى خواجه غياث الدين محمد بود بازداشت و ايشان را گفت 

هرگاه جناب وزارت مآب پاى از خانه بيرون نهد دست بردى نمايند و خود سالح بسته بدار 
الوزارت شتافت و گفت مى خواهم كه خواجه را در خلوت ببينم برادر وزير با او گفت كه حكم 
يرليغ نفاذ يافته كه هيچ آفريده با سالح نزد وزير نرود و اسلحه او را بازستاند و نوكرانش را نيز از 

دخول مانع آمد نارى طغاى تنها بخانه در رفته نسبت بخواجه آغاز تواضع و چاپلوسى كرد و گفت 
نوعى مى بايد ساخت كه نوبت ديگر پادشاه با من ابواب الطاف مفتوح گرداند و خواجه اين معنى 
را قبول فرمود و فرمود كه شما سوار شويد و من نيز بيرون آمده بخدمت پادشاه روم و سخن شما 



را عرض نمايم نارى طغاى بيرون رفته و بنوكران خود پيوسته بهمان خيال بر در مدرسه منتظر 
بايستاد و چون سراى خواجه غياث الدين محمد در ديگر نيز داشت خواجه از ان در سوار شده 

بخدمت سلطان شتافت و معروض گردانيد كه چند روز شد كه نارى طغاى باميد عنايت سلطانى 
آمده انتظار ادراك سعادت بساط بوس مى كشد پادشاه از غايت سالمت نفس وزير متعجب شده 

فرمود كه هيچ مى دانى كه نارى طغاى در حق تو چه انديشه دارد خواجه عرضه داشت كه من بنده 
 (و ال يحيُق اين درگاهم و منظور نظر التفات پادشاه هركس بجهتى درباره من بد انديشد بمقتضاى 

(هلئُ إِلَّا بِأَهيكْرُ السباو عايد گردد و سلطان همان لحظه باخذ و قتل نارى طغاى فرمان داد آن الْم 
حرام نمك از آن حكم خبر يافت و بصوب فرار شتافت بخيال آنكه خود را بخراسان رساند و 

 دوستان و لشگريان آنجائى را جمع گرداند و سلطان خواجه لؤلؤ را از عقبش فرستاد و ليكن 
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خواجه بوى نتوانست رسيد الجرم ايلچيان با امثله واجب االذعان بهر طرف روان ساخت كه هرجا 
نارى طغاى را يابند بند كرده بپاى تخت رسانند و آن بدبخت بحدود رى در كوه رود فرود آمده 
يكى از نوكران را جهة آوردن طعام بيورت حاجى آتيماس ايغور كه در آن حدود بود فرستاد و 

حاجى آتيماس كيفيت واقعه را دانسته باجمعى سوار شد و او را گرفته و دست و گردن بسته 
بسلطانيه برد و بعد از آن سلطان حشمت آئين كسان بقزوين فرستاد تا تاشتيمور را نيز بدار الملك 

رسانيدند و در روز غره شوال سنه سبع و عشرين و سبعمائه كه عيد فطر مسلمانان بود آن دو 
مسلمان قربان شدند و در سنه ثلثين و سبعمائه امير شيخ على بعمارت خراسان و خواجه عالء الدين 

محمد بوزارت آن مملكت جنت نشان متعين گشتند و بعد از وصول جراحات جارحات ظلم و 
بيداد نارى طغاى را بمراهم مراحم مندمل گردانيدند و باندك زمانى بار ديگر آن بلده را بسرحد 
معمورى و آبادانى رسانيدند و در سنه اربع و ثلثين و سبعمائه امير محمود شاه اينجو كه سال ها در 
مالزمت سلطان بسر برده بغايت مقرب و گستاخ بود و در فارس حكومت مى نمود از آن منصب 

معزول شده منشور ايالت آن واليت باسم امير مسافر ايناق در قلم آمد و چون امير محمود شاه در 
شيراز و توابع آنمقدار اسباب و امالك داشت كه هرسال صد تومان حاصل آن بود از عزل خويش 

بغايت محزون گشته امير محمود ايسن قتلق و امير سلطان شاه بن نيكروز و امير محمد بيك و امير 
محمد پيل تن را كه از جانب مسافر ايناق نقار تمام در خاطر داشتند با خود متفق ساخت و با 



جمعى كثير سوار شده بيك ناگاه بدر خانه مسافر شتافت و مسافر گرداب بال را بخود محيط ديده 
بهر حيله كه توانست گريخته خود را بخانه سلطان رسانيد و امرا تا درگاه پادشاه رفته تيرى چند 

بدر و ديوار زدند و مسافر را طلبيدند و حال بر سلطان تنگ شده نزديك بدان رسيد كه مسافر را 
بدشمنان سپارد در آن اثنا امير سيورغان بن امير چوپان و خواجه لؤلؤ با غلبه تمام بمدد سلطان 

عالى مقام آمدند و امرا و اعيان عنان مراجعت انعطاف داده پادشاه يكيك ايشان را بگرفت و حكم 
قتل فرمود اما خواجه غياث الدين محمد خون آنجماعت را درخواست كرد و امير محمود و ايسن 

قتلغ را بخراسان پيش امير على قوشچى فرستاد تا مقيد نگاهدارد و سلطان شاه بن نيكروز در قلعه 
سيرجان محبوس شد و محمد پيل تن در بم و محمد قوشچى در نطنز و محمود شاه اينجو در 

تبرك اصفهان و مسعود شاه بن محمود شاه را بروم پيش امير شيخ حسن فرستادند و تمامى اين 
طايفه در مواضع مذكوره بودند تا وقتى كه سلطان ابو سعيد درگذشت مكر محمود شاه كه 

 همدران اوان جريمه او بعفو اغماض مقابل گشت.

 ذكر وفات پادشاه صاحب تائيد سلطان ابو سعيد

در تابستان سنه ست و ثلثين و سبعمائه كه از غايت حرارت هوا جوشن در تن مبارزان صف شكن 
سيماب سان در اضطراب و ذوبان بود سلطان ابو سعيد بهادر خان خبر توجه سپاه دشت قبچاق 

 استماع نموده بحدود اران نهضت فرمود و در آن سفر مزاج پادشاه بحر و بر از نهج 
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استقامت انحراف يافته بسرحد سقم و علت شتافت و بعد از دو هفته اندك صحتى دست داده 
سلطان عاليمقام بحمام رفت و مرض نكس كرده بعضى از اطبا گمان بردند كه پادشاه زهر خورده 

و در معالجه سعى موفور بظهور رسانيدند اما فايده بر استعمال دوا و غذا مترتب نگشت و سلطان در 
  مصراع سكرات افتاده كار از تدبير برنا و پير درگذشت 

 برخيز اى طبيب كه بگذشت كار از آن 

در مقدمه ظفرنامه مسطور است كه سلطان ابو سعيد در اواخر اوقات حيات دلشاد خاتون بنت 
دمشق خواجه بن چوپان را در سلك خواتين خويش انتظام داد و با بغداد خاتون كم التفاتى آغاز 

نهاد بنابر آن بغداد خاتون بزهر دادن پادشاه جسارت نمود و بدان سبب طاير روح شريفش 



بمتنزهات آنجهانى پرواز فرمود عجب آنكه تمامى مورخان باتفاق بغداد خاتون بنت چوپان و 
دلشاد خاتون بنت دمشق خواجه بن چوپان را معا از جمله ازواج سلطان ابو سعيد بهادر خان 

شمرده اند و حال آنكه بحسب شرع شريف اجتماع عمه و برادرزاده در نكاح جايز نيست و سلطان 
ابو سعيد در سلك اهل اسالم انتظام داشت پس باين معنى قايل ميبايد شد كه سلطان ابو سعيد 

نخست بغداد خاتون را مطلقه گردانيد بعد از آن دلشاد خاتون را در سلك ازدواج كشيد القصه در 
سيزدهم ربيع االخر سنه مذكوره مدبر طبيعت سلطان ابو سعيد دست از تمشيت امور بدن كوتاه 

كوتاه كرد و روح شريفش روى بجانب رياض قدس آورد افسر پرزيور سلطانى كه سربسر قيصر 
فرود نمى آورد روى بر زير خاك نهاد و تخت فيروز بخت خاقانى كه از وجود سكندر عار 

  بيت ميداشت خوار و زار در گوشه افتاد
گر بگريد تاج و سوزد تخت كى باشد 

  بعيد
 بر زوال دولت سلطان اعظم بو سعيد

امرا و اركان دولت در لباس سوگوارى مقارن فرياد و افغان و زارى جسد مطهر شهريارى را تجهيز    
و تكفين كرده بسلطانيه بردند و در منزلى كه در نواحى آن بلده جهة همين مصلحت بنا فرموده 

  بيت بودند بخاك سپردند
 روانش بمينو پر از نور باد

 
 .بباغ جنان شاد و مغفور باد

    

 ذكر بعضى از مشايخ عظام و فضالء كرام كه معاصر بودند با آن پادشاه عالى مقام.

از جمله عطيات عظمى و سعادات كبرى كه شامل روزگار فرخنده آثار شهريار عاليشان سلطان 
ابو سعيد بهادر خان بود يكى آنكه زمان فرخنده نشانش بشرف وجود فايض الجود صافى طويتى 

اقتران داشت كه باطن خجسته ميامنش مطرح اشعه لمعات فيوضات الهى بود و ضمير فيض پذيرش 
مهبط انوار حقايق نامتناهى مينمود ديده بصيرتش مشاهد اسرار عالم باال و ذات هدايت صفاتش 

  مثنوى برگزيده دست قدرت ايزد تعالى 

 امامت نژاد كرامت سير
 

 مالذ تمام كرام بشر

 ز بطن بطول و ز پشت امام 
 

 ز نسل محمد عليه السالم،

   



يعنى سلطان نقباء معارف شعار مقتدى اوليا مواهب وثار قبله اصحاب علم و عرفان قدوه ارباب 
 تحقيق و ايقان مخصوص سعادت ازلى و تائيدات لم يزلى.
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شيخ صفى الحق و الحقيقة و الدين االردبيلى روح الّله تعالى روحه و زاد بين- الصديقين فتوحه و 
در ان اوقات ترك و تازيك و دور و نزديك آستان ماليك آشيان آنحضرت را كعبه حاجات 

ميدانستند و پيوسته نقش ارادت و اخالص خدام عتبه الزم االحترامش را بر الواح خواطر 
مينگاشتند طبقه اتراك با وجود كمال بيباكى هرگز از فرموده آن مهر سپهر واليت تجاوز 

نمى كردند و بقدر مقدور در اطاعت فرمان واجب االذعانش شرايط اهتمام بجاى آوردند و چون 
در وقت ذكر نسب همايون فرمانفرماى ربع مسكون اعنى حضرت شاه دين پناه خلد الّله سبحانه و 
تعالى ملكه و سلطانه شمه از احوال آنقدوه اولياء ستوده خصال كه پدر ششم آنحضرتست مرقوم 

كلك بيان خواهد گشت درين مقام خامه مشكين شمامه از سر اطناب در آن باب درگذشت و 
ديگرى از مشايخ آنزمان شيخ شرف الدين طويل قزوينى است و او بشرف علم و عمل اتصاف 
داشت و پيوسته در باب رفع اخراجات و تكاليف ديوانى از رعاياء قزوين سخنان بعرض سلطان 

ظفر قرين ميرسانيد و پادشاه آن سخنان را بسمع رضا ميشنيد وفاتش در سنه اثنى و عشرين و 
سبعمائه در بلده مذكوره اتفاق افتاد و همانجا مدفون شد و ديگرى از آنجمله شيخ سعد الدين قتلق 

خواجه خالدى قزوينى است كه در سلك احفاد شيخ نور الدين كيل انتظام داشت و شيخ سعد 
الدين عالمى متبحر بود و برغم حمد الّله مستوفى غازان خان و امرا و لشگريان او بر دست او 

مسلمان شدند وفاتش در ماه محرم الحرام سنه ثمان و عشرين و سبعمائه در قزوين روى نمود مدت 
عمر عزيزش هشتاد و چند سال بود و از آنجمله ديگرى عارف اسرار سحانى شيخ ركن الدين 

عالء الدوله سمنانى است حمد الّله مستوفى كه معاصر آنجناب بوده در تاريخ گزيده قلمى نموده 
كه شيخ عالء الدوله پسر ملك شرف الدين سمنانى است و در زمان ارغون خان عمل پيشه بود و 

پدرش در مرتبه وزارت بعد از آن تايب شد و در عبادت درجه عالى يافت در نفحات مسطور 
است كه ابو المكارم ركن الدين عالء الدوله احمد بن محمد البيابانگى در اصل از ملوك سمنان 

بود و در سن پانزده سالگى بخدمت سلطان وقت شغل گرفت و در يكى از حروب جذبه بوى 
رسيد و در شهور سنه سبع و ثمانين و ستمائه بوقت مراجعت از حجاز در بغداد بصحبت شيخ- نور 



الدين عبد الرحمن كسرقى رسيد و در سنه تسع ثمانين و ستمائه اجازت ارشاد يافت و بعد از سنه 
عشرين و سبعمائه در خانقاه سكاكيه در مدت شانزده سال صد و چهل اربعين برآورد و گويند در 

ساير اوقات صد و سى اربعين ديگر برآورده بود وفات شيخ ركن الدين عالء الدوله در شب جمعه 
بيست و دوم رجب سنه ست و ثليين و سبعمائه در برج احرار صوفى آباد اتفاق افتاد و در حظيره 

قطب زمان عماد الدين عبد الوهاب مدفون گشت مدت عمر عزيزش هفتاد و هفت سال بود از 
نتايج طبع فياض شيخ ركن الدين عالء الدوله كتاب مكاشفات مشهور است و ديگرى از آنجمله 

شيخ اوحدى اصفهانى است در نفحات سمت تحرير يافته كه چنان استماع افتاده كه شيخ اوحدى 
از اصحاب شيخ اوحد الدين كرمانيست و اين نسبت مبنى از آنست و شيخ اوحدى را ديوان 

 شعريست در غايت لطافت و عذوبت و ترجيعاتى مشتمل بر حقايق 
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و معارف و مثنوى بر وزن و اسلوب حديقه شيخ سنائى جام جم نام و در آنجا بسى لطايف درج 
كرده است و در سنه ثلث و ثلثين و سبعمائه آن كتاب را باتمام رسانيده وفات شيخ اوحدى در سنه 

ثمان و ثلثين و سبعمائه اتفاق افتاد و در مراغه تبريز مدفون شد رحمه الّله و غفرانه عليه و از جمله 
اعاظم علماء آنزمان يكى قاضى عضد الدين عبد الرحمن بن ركن الدين بن احمد بن عبد الغفار 

االنجى است و آنجناب سرآمد فضالء محققين و افضل علماء مدققين بود و در مبادى ايام شباب 
بتكميل فنون معقول و منقول و تحصيل فروع و اصول موفق گشته بافاده مشغولى ميفرمود همواره 

با صاحب سعيد خواجه غياث الدين محمد رشيد طريق مصاحبت مسلوك ميداشت و پيوسته مدح 
و ثناء جناب صباحى را بر ديباچه مصنفات خود مينگاشت شرح مختصر اين حاجب در اصول فقه 

و متن مواقف در علم كالم و فوايد غياثيه در فن معانى بيان از جمله مؤلفات آن فاضل خجسته 
صفاتست كه بنام نامى غياث الدين محمد در سلك تحرير كشيده و الحق كمال علم و دانش خود 
را در آن رسائل بر فوايد بابلغ عبارتى ظاهر گردانيده وفات قاضى عضد الدين در شهور سنه سته و 

خمسين و سبعمائه روى نمود عليه الرحمة و الرضوان من الملك الرحيم المعبود و ديگرى از 
آنجمله واقف مواقف نكته پردازى موالنا قطب الدين است و آنجناب را نيز نسبت بخواجه غياث 

الدين محمد اخالص تمام بود و شرح مطالع و شرح شمسية را باسم شريفش تاليف نمود و از 
آنجمله ديگرى حافظ عبد الرزاق الفوطى است كه در علم حديث و فن تاريخ مهارت كامل 



حاصل داشت وفاتش در بغداد فى سنه ثلث و عشرين و سبعمائه اتفاق افتاد و از جمله شعراى 
  مطلع آنزمان يكى موالنا جالل الدين عتيقى است و اين مطلع در سلك منظومات او انتظام دارد كه 

 از خاك كف پايت هرگرد كه بر خيزد
 

 جانهاش فرو بارد دلهاش فرو ريزد

و از آنجمله ديگرى فخر الدين فتح اهللا بن ابى بكر بن حمد الّله المستوفى القزوينى است و اين    
  مطلع مطلع از جمله منظومات اوست كه 

 صد گره باز بر آن زلف معنبر زده 
 

 عالمى را چو سر زلف بهم بر زده 

و از جمله مورخان آنزمان يكى برادر فخر الدين فتح اهللا حمد اهللا المستوفى است كه در سلك    
نويسندگان خواجه رشيد الدين فضل الّله و پسرش خواجه غياث الدين محمد انتظام داشت و 

تاريخ گزيده را بنام نامى آنصاحب زاده سعيد تصنيف كرد و از جمله مؤلفات حمد الّله ديگرى 
نزهة القلوب است و از آن كتاب كمال فضيلت و جامعيت حمد الّله بوضوح مى پيوندد و بسيارى 

 از غرايب و عجايب عالم و خواص اشيا ظاهر ميگردد.

 ذكر ارپا خان 

نسبت ارپا خان كه او را قبل از وصول مرتبه سلطنت ارپاكاون مى گفتند بارتق بوكاء بن تولى خان 
مى پيوندد برين موجب كه ارپاكاون بن سوسه بن سنكقان بن ملك تيمور بن ارتق بوكاو سلطان ابو 

 سعيد بهادر خان روزى بر زبان آورده بود كه چون از فرزندان هالكو خان 
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كسى كه شايسته امر پادشاهى باشد نمانده اين كار بارپاكاون ميرسد و در آن وقت سلطان 
بسكرات موت گرفتار بود خواجه غياث الدين محمد رشيد قاصدى بخيل خانه ارپا خان فرستاده او 

را باردو طلب نمود و چون سلطان درگذشت روز ديگر امرا و اعيان چنانچه رسم و آئين ايشان 
است ارپاكاون را بر تخت خانيت نشانده تاج مرصع بر سرش نهادند و امرا جوزاوار كمر خدمت 

بسته هريك بجاى خود ايستادند و آنروز تا شب بحضور و سرور گذرانيدند و نواى عيش و 
عشرت ببزمگاه ناهيد رسانيدند و روز ديگر ارپا خان زبان باستمالت سرداران و نوئينان گشاده 
گفت من مانند سالطين سابق بتحمل و تنعم مقيد نيستم عوض تاج زرنگار كاله نمد روسى و 



بجاى كمر فيروزه كار ميان بند تسمينه مرا كفايت است از لشگر متابعت و موافقت و از من 
مرحمت و شفقت و مناسب امرا و اركان دولت را بدستور زمان سلطان ابو سعيد مقرر ساخت و 
روز جمعه بمسجد رفته در خطبه لقب او را معز الدين و الدنيا خواندند و بى شائبه تكليف غايله 

تصلف شيوه سلطانى قبائى بود بر باالى او زيبنده و شميمه جهانبانى خلعتى بود قامت قابليتش را 
  بيت برازنده 

 اى قباى پادشاهى راست بر باالى تو
 

 تاج شاهى را فروغ از لولو الالى تو

اما چون بر ساقه دولت افتاده بود روزگار ناسازگار آن شهريار عدالت شعار را امان نداد و هم در    
اوايل ايام اقبال اختالل باحوال ملك و مالش راه يافت و امير على پادشاه خروج نموده در سابع 

عشر رمضان سنه سته و ثالثين و سبعمائه بين الجانبين محاربه بوقوع پيوست و ارپا خان منهزم شده 
وزير نيز بطرفى گريخت و نخست خواجه غياث الدين محمد بدست نوكران امير على پادشاه 
گرفتار گشته در بيست و يكم ماه مذكور شربت شهادت چشيد بعد از آن ارپا خان نيز بچنگ 

 دشمنان افتاده در سيم شوال همان سال در مقام اوجان از عقب وزير روان گرديد.

 گفتار در بيان مجملى از وقايع ايام دولت ارپا خان و ذكر بعضى از اسباب طغيان مخالفان 

چون ارپا خان بر سرير سلطنت متمكن گرديد با خود انديشيد كه تا جماعتى كه در زمان سلطان 
ابو سعيد بهادر خان معتبر بوده اند معدوم نشوند زمام امور مملكت در قبضه اقتدار من قرار نخواهد 
يافت بنابر آن افناء بعضى از امرا و اعيان دولت را پيشنهاد همت ساخت و نخست بغداد خاتون را 
كه بنظر استخفاف در وى مى نگريست بدوستى پادشاه اوزبك و زهر دادن سلطان ابو سعيد بهادر 
خان متهم داشته در اواخر ربيع االول سنه ست و ثلثين و سبعمائه بقتلش فرمان داد و خواجه لؤلؤ 
در حمام آن سيم اندام را شربت شهادت چشانيد آنگاه ارپا خان در ميان زمستان لشگر بجانب در 

بند شروان كشيد زيرا كه پادشاه اوزبكان بكنار آب كر آمده قصد آذربايجان داشت و بعد از 
تقارب فريقين ارپا خان طايفه از سپاهيان را از آب گذرانيد تا از عقب اوزبكان درآمدند و خود از 

 پيش رو در برابر ايشان بايستاد و اين معنى 
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موجب انهزام مخالفان شده ارپا خان مظفر و منصور بدار الملك تبريز مراجعت فرمود و شاهزاده 
ساتى بيك بنت اولجايتو سلطان را كه سابقا در نكاح امير چوپان بود بعقد خويش درآورد و در 

روز استفتاح همان سال امير محمود شاه اينجو را بتهمت آنكه يكى از اوالد هالكو خان را در خانه 
خود پنهان كرده داعيه خروج دارد بقتل رسانيد و اوالد امير محمود شاه و امير مسعود شاه امير 

شيخ ابو اسحق از تبريز پاى در وادى گريز نهادند مسعود شاه بروم پيش امير شيخ حسن رفت و 
امير شيخ ابو اسحق بديار بكر شتافته بامير على پادشاه كه خال سلطان ابو سعيد بهادر خان بود و از 

مخالفت ارپا خان دم مى زد ملحق گشت و همدران اوان ارپا خان توكل قتلغ را كه نسبش 
باوكداى قاآن مى پيوست با دو پسر خورشيد منظر بى جهتى سياست كرد مقارن آن حال زمره از 

امرا مانند امير محمود ايسن قتلغ و سلطان شاه بن نيك روز و محمد پيلتن كه بحكم سلطان ابو 
سعيد بهادر خان مقيد بودند از قيد نجات يافته بمالزمت ارپا خان شتافتند اما بمقتضاى عادت جبلى 

ضمنا در اشتعال نيران فتنه سعى مى نمودند و در آن اثنا دلشاد خاتون كه از سلطان ابو سعيد بهادر 
خان حامله بود از اردو گريخته نزد امير على پادشاه رفت و مادر پادشاه مغفور حاجى خاتون كه 
بر سلطنت ارپا خان رضا نداشت خواجه لؤلؤ را نزد امير على پادشاه فرستاده برادر را بر مخالفت 
ارپا خان تحريص نمود و حال آنكه امير على پادشاه از قوم اويرات بود از نسل تنگز و تنكز در 

زمان قبالقاآن پيوسته با ارتق بوقا كه جدا على ارپا خان است مقابله و مقاتله مى نمود الجرم 
بمقتضاى الحب يتوارث امير على عداوت ارپا خان را پيشنهاد همت ساخته موسى خان بن على بن 

 بايدو خان را بپادشاهى برگرفت.

ذكر ارتفاع رايت دولت موسى خان و امير على پادشاه و بيان انجام روزگار ارپا خان و جناب 
 وزارت پناه 

چون امير على پادشاه باجتماع خيل و سپاه مستظهر گشته موسى خان را بسلطنت برداشت و همت 
بر دفع ارپا خان مقصور گردانيده علم نهضت برافراشت و اين خبر بارپا خان رسيد بنابر استصواب 

صاحب رشيد سعيد خواجه غياث الدين محمد روى بميدان قتال آورد و پيش از تالقى فريقين 
بعضى از امراء مخالف ايلچيان نزد خواجه غياث الدين محمد فرستاده پيغام دادند كه مناسب 

آنست كه منصب امارت و سردارى سپاه بامير على پادشاه تفويض يابد تا اين فتنه تسكين گيرد 
  قطعه وزير باين سخن التفات نكرد و بر زبان آورد كه 



 نشوم خاضع عدو هرگز
 

 گر چه در آسمان كند مسكن 

 باز گنجشك را برد فرمان 
 

 شير روباه را نهد گردن 

   
در خالل اين احوال ارپا خان قصد كرد كه زمره از امراء فتان را كه بهوادارى امير على پادشاه 

متهم بودند از ميان بردارد خواجه غياث الدين محمد از غايت غرور وجود و عدم ايشان را يكسان 
 انگاشت و گفت ع چه جاى قصد كه انديشه هم كرى نكند و در روز چهارشنبه سابع عشر شهر
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رمضان سنه سته و ثلثين و سبعمائه در حدود جغتو و تغتو آن دو لشگر با يكديگر مالقات افتاد و 
حربى در غايت صعوبت دست داد در اثناء استعمال تير دلدوزوسان شعله افروز محمود ايسن قتلغ 

و سلطان شاه بن نيك روز از ارپا خان روى گردان شده باميرعلى پادشاه پيوستند الجرم موسى خان 
بديدن پيكر ظفر فايز گشته پادشاه و وزير هريك بطرفى گريختند و و مخالفان از عقب شتافته 

خواجه غياث الدين محمد را در سه گنبدان مراغه دستگير كردند و نزد امير على پادشاه بردند امير 
على پادشاه اگرچه از آن وزير صافى ضمير آزار بسيار در خاطر داشت مراسم اعزاز و احترام بجاى 

آورده ميخواست كه بجان عزيزش آسيبى نرساند اما ساير امراء در شهادت آنصاحب سعادت 
لوازم اهتمام بتقديم رسانيدند در بيست و يكم ماه مذكور آنخواجه عادل عالم فاضل نواز را شهيد 

گردانيدند و ارپا خان را نيز در همان چند روز در واليت سنجاس گرفته باوجان بردند و بحكم 
موسى خان باوالد امير محمود شاه اينجو سپردند و ايشان در ثالث شوال سال مذكور بقصاص پدر 

 ظاهر گرديد و بعد از  (منْ قُتلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْنا لوليه سلْطاناً)او را بقتل آوردند و معنى آيه كريمه 
اين وقايع هايله ربع رشيدى و منازل خواجه غياث الدين محمد و اتباع مالزمان او غارت و تاراج 
يافته چندان كتب نفيسه و اوانى مرصعه و نقود نامعدود و امتعه و اقمشه بظهور آمد كه شرح آن 

بنوشتن و گفتن راست نيايد و از صعوبت مصيبت آن وزير وافر منقبت علماء اعالم را تاج مكرمت 
از سر نيفتاد و فضالء گرام را مهجورى از خلعت شكيبائى داد و يكى از ايشان بيتى چند در مرثيه 

آن وزير پادشاه نشان در سلك بيان كشيد چند بيت از آن بخاطر بود در سلك تحرير منتظم 
  قطعه گرديد

 جاى آنست كاختران امروز
 

 بر سر از دست چرخ خاك كنند



 دردمندان مهر از سر درد
 

 جامعه در بر چو صبح چاك كنند

 الغياث الغياث درگيرند
 

 ناله و آه دردناك كنند

 كه وزيرى بآن عزيزى را
 

 بچنين خارئى هالك كنند

در باب وفور جود و سخا و تربيت و رعايت علماء ثقات روات حكايات از آن وزير فضيلت    
سمات نقل نموده اند از جمله يكى آنكه در آن اوقات كه پادشاه سرافراز امير شيخ ابو اسحق در 

شيراز بر مسند فرماندهى نشست روزى قدوة المحققين قاضى عضد الدين بمجلس شريفش رسيد 
و در اثناء محاوره امير شيخ از آنجناب پرسيد كه اهل فضل و هنر در ايام سلطنت سلطان ابو سعيد 

بهادر خان رعايت و عنايت بيشتر يافتند يا در اوان دولت من قاضى عضد الدين تبسم نموده جواب 
داد كه صورت حال اين فقير آنست كه نوبتى خواجه غياث الدين محمد رشيد كه وزير آن پادشاه 
سعيد بود در يك مجلس سه نوبت بدست عطابخش بجانب من اشارة كرد و بمجرد آن التفات مرا 
آن مقدار اسباب و امالك بحصول پيوست كه حاال هرسال نواب ديوان شما عشر حاصالت آن را 

سى هزار دينار عراقى حساب نموده از من ميستانند و امير شيخ ابو اسحق از تفصيل اين اجمال 
سئوال نمود قاضى گفت كه يكى از عادات آن وزير خجسته صفات آن بود كه در هرشب جمعه 
با علماء موالى طرح صحبت انداخته در چهار صفحه كه از صفاى باطن فرخنده ميامنش حكايت 
كردى مى نشست و آنجماعت را على اختالف مراتبهم در آن مجلس جاى ميداد و بعد از وقوع 

 مباحثه 
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علمى از هركس سخنى سنجيده ميشنيد او را بخود نزديك تر مى گردانيد و اول نوبت كه من بدان 
انجمن رسيدم در صفه كه آن وزير صافى ضمير منزل گزيده بود جا نيافتم و در وسط صفه ديگر 

نشسته در اثناء قيل و قال بر بعضى از افاضل كه بر من تقدم نموده بودند غالب آمدم و اين معنى بر 
آن مربى اهل فضل و كمال ظاهر گشته اشارت كرد كه باالتر نشين الجرم بر تمامى مردمى كه در 

آن صفه جاى داشتند مقدم نشستم و باز مبحثى در ميان افتاده بار ديگر مرا غلبه دست داد وزير 
اشارت فرمود كه نزديكتر بصفه بنشين و من بصفه كه آنجناب نشسته بود رفتم و چون سيم نوبت 

در بحث بر علماء آن مجلس فايق آمدم اشارت نموده بيواسطه مرا پهلوى خود نشاند و فرش و 



اوانى آن صحبت را بمن انعام فرمود خواص و مقربان آن وزير پادشاه نشان چون التفات آن جناب 
را درباره من اين مرتبه مشاهده كردند مرا آن مقدار كه عرض نمودم رعايت فرمودند امير شيخ ابو 
اسحق بعد از استماع اين حكايت مبلغ سى هزار دينار عراقى را كه ديوانيان او هرسال برسم مال و 
جهات از قاضى ميگرفتند بوى بخشيد و بر طبق كلمه (هذا من بركت البرامكه) بسبب نقل يكى از 

  رباعى آثار آن وزير مكرمت شعار آن فاضل افادت دثار باين عطيه بهره ور گرديد
 اى گشته ترا مسند اقبال مقام 

 
 راى تو امور ملك را داده نظام 

 خواهى كه شوى در دو جهان نيكونام 
 

 در تربيت اهل هنر كوش مدام 

    

 ذكر جلوس موسى خان بن على بن بايد و بيان مخالفت امير شيخ حسن ايلكانى با او

در شوال سال مذكور كه امير على پادشاه از مهم ارپا خان بازپرداخت در موضع اوجان موسى خان 
را بر سرير جهانبانى نشانده سرانجام تمام مهام كامرانى را من حيث االستقالل پيشناد همت ساخت 

زمام منصب وزارت را در كف كفايت امير جمال الدين حاجى ولد تاج الدين على شروانى نهاد و 
لواء استغنا برافراشته بى استصواب امر امور ملكى و مالى را فيصل ميداد بنابر آن نوئينان از متابعتش 
تنفر نموده پاى در دامان انزوا پيچيدند و مخالفتش را با خود مخمر ساخته انتظار وقت ميكشيدند و 

چون استيالء على پادشاه و قوم اويرات در اطراف واليات شيوع يافت امير حاجى طغاى از ديار 
بكر متوجه روم شده بخدمت امير شيخ حسن كه پسر عمه سلطان ابو سعيد بود شتافت و او را بر 
مخالفت موسى خان و امير على پادشاه تحريص نمود و امير شيخ حسن محمد بن تولى قتلغ بن 

ايسنتمور بن انبارجى بن منكو تيمور بن هالكو خان را بپادشاهى برداشت و تسخير ملك ايران را با 
خود قرار داده علم نهضت بجانب آذربايجان برافراشت و موسى خان و على پادشاه باستقبال روان 

شده در چهاردهم ذى حجه مذكوره در موضع نوشهر يا قرادره از توابع آالتاق آن دو سپاه بهم 
رسيدند و امير على پادشاه حيله انديشيده قاصدى پيش امير شيخ حسن فرستاد و پيغام داد كه دو 
پادشاه بر سر ملك با هم نزاع دارند چه ضرورتست كه ما و تو درين خونريزى با ايشان شريك 

باشيم مصلحت چنان مينمايد كه هريك با اتباع بر سر پشته برآمده ايشان را بهم گذاريم و هركدام 
 ازين دو خان 
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كه ظفر يابند تابع او شويم امير شيخ حسن اين سخن قبول فرموده با دو هزار مرد صف شكن برفراز 
پشته برآمد و آتش قتال بباد حمله ابطال رجال اشتعال يافته محمد خان عنان بهزيمت تافت و امير 
على پادشاه از دست برد فلك ستيزه كار غافل گشته خود را غالب مطلق تصور نموده بفراقبال در 

كنار آبى نزول نمود و بتجديد وضو مشغول شد در آن حال امير شيخ حسن با آن دو هزار مرد 
شمشير زن از پشته فروتاخت و بزخم تيغ تيز جسد امير على پادشاه را ريزريز ساخت موسى خان 

بعد از استماع آن خبر فرار برقرار اختيار كرد و محمد خان عنان مراجعت انعطاف داده روى بامير 
 شيخ حسن آورد.

 ذكر جلوس محمد خان در اوجان و توجه طغاتيمور خان از جانب خراسان 

چون امير على پادشاه بقتل رسيد و موسى خان منهزم گرديد امير شيخ حسن ايلكانى محمد خان را 
بر مسند جهانبانى نشاند و بضبط امور مملكت پرداخته بازماندگان خواجه غياث الدين محمد را 

منظور نظر عاطفت ساخت و دلشاد خاتون را بمكافات بغداد خاتون كه سلطان ابو سعيد بهادر خان 
بعنف از وى ستانده بود بحباله نكاح درآورد و نواى عيش و عشرت و صداى فرح و مسرت بايوان 

كيوان رسانيد اما همدران ايام بعضى از امرا بمقتضاى شيوه ناستوده خويش چنگ مخالفت ساز 
دادند و هريك خيالى كرده روى بطرفى نهادند از آن جمله امير محمود ايسن قتلغ بخوزستان 

شتافت و امير على جعفر عنان عزيمت بصوب خراسان تافت و بعد از وصول بدان واليت با امير 
شيخعلى ولد امير على قوشچى و بعضى ديگر از امرا كه بحكومت واليات خراسان اشتغال داشتند 

مالقات نموده خاطرنشان ايشان كرد كه مملكت عراق و آذربايجان را از امير شيخ حسن آسان 
ميتوان گرفت و امرا عازم آن طرف شده طغاتيمور بن سوداى بن بابا بهادر بن ابوكاى بن امكان بن 
تور بن جوجى قسار بن بيسوكا بهادر را بخانى برداشتند و با لشگرى عظيم متوجه آذربايجان گشته 

رايت عظمت برافراشتند و در ماه شعبان سنه سبع و ثلثين و سبعمائه بسلطانيه رسيده آنواليت را 
متصرف گرديدند امير شيخ حسن چون از اين حال خبر يافت از تبريز جلو ريزباران شتافت و 

شاهزاده ساتى بيك و پسرش سيورغان را بعهود و مواثق با خود متفق گردانيده مستعد قتال و جدال 
شد و خراسانيان در واليت عراق عجم خرابى بسيار كرده موسى خان نيز بايشان پيوست آنگاه 



روى بطرف امير شيخ حسن آوردند و امير شيخ حسن باتفاق محمد خان مخالفان را استقبال نموده 
در منتصف ذى قعده سنه مذكوره بواليت مراغه تالقى فريقين دست داد و طغا تيمور خان پيش از 
استعمال سيف و سنان عنان بكران بجانب خراسان منعطف ساخت و موسى خان ساعتى رايت قتال 

برافراشت و بسيارى از خراسانيان و قوم اويرات بر دست امير شيخ حسن كشته گشته موسى خان 
 بميان ملك هزاره گريخت و جمعى از امراء و لشگريانش بيكى از قالع 
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تحصن جستند و بعد از روزى چند موسى خان بدست افتاده در روز عيد اضحى بياسا رسيد و 
طايفه كه در آن قلعه بودند مستغرق شده اما طغا تيمور خان چون بحدود بسطام نزول نمود امير 

ارغونشاه بن امير نوروز غازى كه در سلك امراء عظام خراسان انتظام داشت و در آن يورش 
تخلف نموده بود بوى پيوست و امير شيخعلى را در روز عيد اضحى بى جهتى بشمشير غدر 

بگذرانيد و در يكروز دو دشمن امير شيخ حسن بعالم آخرت رفتند و مملكت عراق و آذربايجان 
او را مسلم شده رايت استقالل برافراخت و منصب وزارترا بخواجه شمس الدين زكريا كه 

خواهرزاده و داماد صاحب سعيد خواجه غياث الدين محمد رشيد بود عنايت فرمود و در شهور 
سنه ثمان و ثلثين و سبعمائه امير محمود ايسن قتلغ و امير اكرنج راكه سرمايه انواع فتنه و فساد 

بودند و در آن ايام از توهم وى درزى اهل تصوف سلوك مينمودند در قشالق موغان بياسا 
 رسانيدند.

 ذكر خروج امير شيخ حسن بن تيمورتاش و كشته شدن محمد خان بعد از وقوع پرخاش 

امير شيخ حسن بن تيمور تاش بن چوپان كه شيخ حسن كوچك عبارت ازوست بعد از توجه پدر 
بطرف مصر در بعضى از بالد روم بسر ميبرد در شهور سنه ثمان و ثلثين و سبعمائه هوس جهانگيرى 

بر خاطرش استيال يافته در باب تمشيت مهم خود حيله انديشيد و غالمى ترك نژاد قراجرى نامرا 
كه بپدرش مشابهتى داشت و مملوك حاجى حمزه بود نزد خود برده و جامه هاى نفيس در وى 

پوشانيده آوازه درانداخت كه پدرم تيمورتاش بيك از جانب مصر تشريف آورده و تا مردم را اين 
سخن باور آيد مادر را بخانه قراجرى فرستاد و در ركاب او پياده مى رفت و چون اينخبر در 

واليت عراق و آذربايجان شيوع يافت امرا اويرات و بعضى ديگر از لشگريان كه با امير با شيخ 



حسن بزرگ صفائى نداشتند بشيخ حسن كوچك پيوستند و از او اسباب قتال و جدال بهم رسانيده 
با لشگر بسيار عازم آذربايجان گرديد و امير شيخ حسن ايلكانى مصحوب محمد خان دشمنان را 

استقبال كرده در بيستم ذى حجه حجه مذكوره در حدود آالتاق لشگر روم و عراق بيكديگر 
رسيدند و چون جبلت امير شيخ حسن چوپانى بر حيله و تزوير مفطور بود در حين تسويه صفوف 

آتشى بلند برافروخت مردم تصور نمودند كه جمعى با وى مواضعه كرده اند كه در حين اشتعال 
نيران قتال بجانب آن آتش روند و فى الحال امير پيرحسين بن امير شيخ محمود بن چوپان از امير 

شيخ حسن بزرگ روى گردان شده بعمزاده پيوست و بدين جهت امير شيخ حسن بزرگ عنان 
فرار بصوب تبريز انعطاف داده محمد خان بدست امير شيخ حسن چوپانى افتاد و در سن 

صبى رخت هستى بباد فنا داد و امير شيخ حسن كوچك و اتباع او در بالد عراق و آذربايجان 
دست بظلم و بيداد برآورده و در آن اثنا قراجرى تيمورتاش را بخاطر خطور نمود كه تا بناء 

زندگانى امير شيخ حسن چوپانى منهدم نشود او را آرزوى استقالل جلوس بر مسند تيمورتاشى 
 ميسر نگردد و منتظر
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فرصت بوده بيك ناگاه كاردى بر امير شيخ حسن زد اما كارگر نيامد و امير شيخ حسن بطرف 
گرجستان گريخته بشاهزاده ساتى بيك و امير سيورغان پيوست و حال پدر بزرگ را اظهار نمود و 

تيمورتاش مغرور بعزم رزم امير شيخ حسن ايلكانى متوجه تبريز گشته بعد از تالقى فريقين سلك 
 جمعيت او از هم بگسيخت و باتفاق اقوام اويرات بجانب بغداد گريخت.

گفتار در بيان جلوس شاهزاده ساتى بيك بر تخت سلطنت بموجب استصواب امير شيخ حسن 
 چوپانى و آمدن طغاتيمور خان بطرف عراق و آذربايجان بسبب استدعاى امير شيخ حسن ايلكانى 

چون مهم امير شيخ حسن كوچك از ممر پدر مزور تمشيت نپذيرفت بجانب گرجستان رفته در 
سنه تسع و ثلثين و سبعمائه ساتى بيك بنت اولجايتو سلطان را بپادشاهى برگرفت و و نام او را در 
خطبه و سكه مندرج گردانيده عزم رزم امير شيخ حسن بزرگ را جزم كرد و امير شيخ حسن كه 

در آن زمان از تبريز بسلطانيه شتافته بود اين خبر شنوده عازم قزوين گشت و ساتى بيك و شيخ 
حسن كوچك بر سلطانيه و آذربايجان مستولى شده ركن الدين شيخى رشيدى و غياث الدين 



محمد عليشاهى را بوزارت مقرر ساختند و علم توجه بطرف قزوين برافراختند و امير شيخ حسن 
بزرگ نيز از قزوين بيرون آمده قبل از مالقات ميانه ايشان صلح گونه واقع شد و شاهزاده ساتى 

بيك و شيخ حسن كوچك به اران و آذربايجان شتافته امير شيخ حسن بزرگ بسلطانيه رفت و بنابر 
آنكه بمصالحه ايشان اعتماد نداشت اتابك خود تاش تيمور و ديگرى از خواص را نزد طغاتيمور 
خان كه در مازندران و بعضى از واليات خراسان فرمانفرما بود فرستاد و التماس نمود كه بجانب 
تختگاه ابو سعيدى شتابد و طغاتيمور خان باتفاق امير ارغونشاه و خواجه عالء الدين محمد وزير 

متوجه آنصوب شده در ماه رجب سنه مذكوره بساوه رسيدند و امير شيخ حسن بديشان ملحق 
گرديده خدمات پسنديده بظهور رسانيد اما چندان فايده بر آن مترتب نگشت زيرا كه طغاتيمور 

خان و امراء خراسان تابع رأى خواجه عالء الدين محمد بودند و او در مملكتى كه هنوز برايشان 
قرار نيافته بود آغاز كفايت كرده بنقير و قطمير مضايقه مينمود چنانچه بر بعضى از امالك امير 
شيخ حسن بزرگ كه در زمان دولت غازان خان تا آن زمان از مال و جهات معاف بود خراج 

حواله داشت الجرم امير شيخ حسن از كرده پشيمان گشت و ليكن غير اطاعت چاره نميدانست و 
امير شيخ حسن چوپانى بعد از تحقق اين اخبار بعزم رزم و پيكار باتفاق ساتى بيك و سيورغان از 

اران بآذربايجان آمد و مقارن وصول ايشان مردم اويرات قراجرى تيمورتاش شده را بند كرده 
باردو رسانيدند و همان لحظه بحكم ساتى بيك مقتول گردانيدند بعد از آن امير شيخ حسن چوپان 

در باب ويرانى سپاه طغاتيمور خان و امير شيخ حسن ايلكانى تدبير صايب انديشيده بحسب ظاهر 
قاصدان نزد ايشان فرستاد و طلب مصالحه نمود و ضمنا بطغاتيمور خان پيغام فرمود كه اگر پادشاه 

 در قصد

 229، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

شيخ حسن ايلكانى با ما اتفاق نمايد من شاهزاده ساتى بيك را بعقد آنحضرت درآورم و بنده و از 
طريق خدمت مسلوك دارم آن مغول ساده لوح فى الحال بقبول اين سخن اقبال نموده بعد از آمد 

شد سفرا وثيقه مبنى از آنكه چوپانيان در قصد ايلكانيان اهتمام نمايند تا امارت الوس برايشان مسلم 
گردد و جهانيان از تفرقه نجات يابند بخط خويش در قلم آورده نزد امير شيخ حسن كوچك 

فرستاد و او فرحناك شده نيم شبى باتفاق جمعى از خواص بكنار اردوى امير شيخ حسن بزرگ 
رفت و يكى از نوابش را طلب داشته گفت هرچند شيخ حسن آقا با دشمنانى كه درباره او اين نوع 



خياالت فاسده دارند دم از دوستى ميزند ما نميخواهيم كه مضرتى بوى رسد و آن خط را تسليم 
نموده بازگشت و چون امير شيخ حسن آن سخنان را شنيد و آن نوشته را ديد دود حيرت بكاخ 

دماغ او تصاعد كرده فى الحال يكى از مخصوصان طغاتيمور خان را طلبيد و آن عهدنامه را 
بمطالعه وى رسانيد آنشخص سر خجالت در پيش انداخته نزد پادشاه رفت و كيفيت واقعه را 

بازگفت طغاتيمور از حيله شيخ حسن چوپانى انگشت تعجب بدندان گرفته از غايت انفعال 
همانشب عنان بطرف خراسان گردانيد و شيخ حسن ايلكانى بآالتاق رفته در حدود تلميار منزل 

 گزيد.

ذكر برداشتن امير شيخ حسن ايلكانى جهان تيمور بن آالفرنك را بخانى و نشستن سليمان خان 
 بموجب اشارت امير شيخ حسن چوپانى بر سرير جهانبانى 

چون مهم امير شيخ حسن بزرگ و طغاتيمور خان چنانچه در حيز بيان آمد فيصل يافت امير شيخ 
حسن تدبيرى ديگر كرده جهان تيمور بن آالفرنك را بپادشاهى برداشت و بجانب عراق عرب 
رفته بغداد و ديار بكر را مع توابع و لواحق بتحت تصرت درآورد و در اواخر شهور سنه تسع و 

ثلثين و سبعمائه بخاطر امير شيخ حسن كوچك خطور نمود كه سلطنت ايران از پيش ضعيفه 
تمشيت نخواهد پذيرفت بنابر آن سليمان خان را كه از احفاد بشمت بن هالكو خان بود بپادشاهى 

برگزيد و ساتى بيك را طوعا و كرها در سلك ازدواجش كشيد و در ماه شوال سال هفتصد و 
چهل در اوجان منزل گزيد سپاهى يكدل در ظل رايتش جمع آمدند و مقارن آنحال امير شيخ 

حسن بزرگ باتفاق جهان تيمور بن آالفرنك آهنك جنگ كرده از بغداد روى بآذربايجان آورد 
و سليمانخان و امير شيخ حسن كوچك خصم را استقبال نموده در روز چهار شنبه آخر ذيحجه 

حجه مذكوره در نواحى نغتو مقابله بوقوع انجاميد و در آن معركه از جانب سليمان خان امير پير 
حسن چوپانى و امير ابراهيم شاه سوتانى و اردو بوقاء نورمينى و حاجى يعقوب شاه سوالمشى و 

 محمود شاه ذكريا كمال جالدت و پهلوانى بتقديم رسانيده امير محمد
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اديسن قتلغ و امير مسافر ايناق را كه در ميمنه سپاه جهان تيمور بودند بتيغ بيدريغ گذرانيدند و 
جهان تيمور و امير شيخ حسن تاب مقاومت نياورده عنان هزيمت بصوب بغداد تافتند و امير شيخ 



حسن چوپانى مظفر و منصور بتبريز شتافته امير سوغان بن چوپان را با برادر خود ملك اشرف بن 
تيمور تاش بامارت عراق عجم تعيين فرمود و پسر عم خويش امير پير حسن بن امير شيخ محمود 

بن چوپان را نامزد حكومت فارس نمود و چون امير شيخ حسن بزرگ از آن معركه گريخته بدار 
السالم بغداد رسيد بواسطه عدم قابليت جهان تيمور رقم عزل بر صحيفه حالش كشيد و خواجه 
سلمان ساوجى كه در آن اوان مالزم شيخ حسن ايلكانى بود در باب اعتذار از آن انهزام قصيده 

  قصيده نظم فرمود كه چند بيت از آن اينست 
 خسرو لشگر منصور اگر رجعت كرد

 
 نيست بر دامن جاه تو از آن هيچ غبار

 عقل داند كه در ادوار فلك بيرجعت 
 

 استقامت نپذيرند نجوم سيار

اين يقين است كه در عرصه ملك 
  شطرنج 

 برتر از شاه يكى نيست بتمكين و وقار

 ديده باشى كه چو رخ بر طرف شاه نهد
 

 بيذق بى خرد كم هنر بيمقدار

 وقت باشد كه نظر بر سبب مصلحتى 
 

 نزند شاهش و يكسو شود از راهگذار

 نه از آن عزم بود پايه بيذق را قدر
 

 نه ازين حزم بود منصب شاهى را عار

 آخرا دست برآرد اثر دولت شاه 
 

 ز نهادش بسم اسب و پى پيل و دمار

و در بهار سنه احدى و اربعين و سبعمائه بار ديگر امير شيخ حسن بزرگ لشگرى از خيل عرب و    
قوم ترك فراهم آورده بآذربايجان درآمد و در ذيحجه حجه مذكوره سليمان خان باتفاق امرا و 

نوئينان جهت دفع دشمنان باوجان رفته در آن ايام امير ياغى بايستى ولد چوپان بنابر توهمى كه از 
امير شيخ حسن كوچك داشت از اردوى سليمان خان رويگردان شده ششهزار اسب را كه در 

سهند بعلف گذاشته بودند در پيش افكنده ميراند بحسب اتفاق گذر او بر جائى افتاد كه نزديك 
بمعسكر امير شيخ حسن بزرگ بود بغداديان گرد و غبار فراوان مشاهده نموده تصور كردند كه 

لشگر بسيار بر سر ايشان رسيد متوهم شده بمنازل خويش بازگرديدند و مقارن آن حال برادر 
طغاتيمور خان امير شيخعلى كاون باستصواب طغاتيمور خان عازم تسخير عراق و آذربايجان گشت 
و از اينجانب ملك اشرف بن تيمورتاش باشارت برادر خويش امير شيخ حسن كوچك مخالفان را 

استقبال كرده در حدود ابهر بين الجانبين مقاتله دست داد و شيخعلى كاون انهزام يافته بخدمت 
طغاتيمور خان پيوست و بموجب فرمان او عنان بحرب سربداران تافته در جنگ آن طايفه كشته 



شد و در شهور سنه ثلث و خمسين و سبعمائه طغاتيمور خان نيز بر دست خواجه يحيى كراوى 
 سربدار بقتل آمد چنانچه كيفيت آن حادثه در اثناء ذكر سربداريه مشروح خواهد گرديد.

ذكر لشگر كشيدن امير شيخ حسن چوپانى بجانب ديار بكر و حدود روم و بقتل رسيدن او بعد از 
 مراجعت بنابر اقتضاء قضاء حى قيوم 

 امير شيخ حسن كوچك بعد از وقايع مذكوره و حاالت مزبوره در خدمت سليمان خان 
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لشگر بجانب ديار بكر كشيد و در واليت موشى خرابى بسيار كرده آتش بيداد برافروخت و 
خانهاى مسلمانان و خرمنهاى مزارعان را بسوخت و چون بحدود ماردين رسيد حاكم آنجا 

بمالزمت مبادرت نموده بسيور غامشى اختصاص يافت و از آنجا امير حاجى بيك بن امير حسن بن 
چوپان را با سپاه فراوان بجانب بغداد فرستاد و امير شيخ حسن ايلكانى امير شيخعلى جعفر و 

قراحسن را با طايفه از مردان شمشير زن در برابر ارسال داشته شكست بر چوپانيان افتاد و چون 
گريختگان بماردين رسيدند امير شيخ حسن كوچك بجانب روم رفته در آن مرزوبوم هرموضعى 
كه تعلق بامير شيخ حسن بزرگ ميداشت ويران ساخت و از متموالن ارز الروم بيشمار گرفته علم 

معاودت برافراخت و در تبريز مدرسه و خانقاهى در غايت وسعت و رفعت طرح انداخته در اندك 
زمانى آن عمارات را باتمام رسانيد و در سنه اربع و اربعين و سبعمائه نوبت ديگر سليمان خان و 
امير يعقوب شاه را بتخريب بعضى از بالد روم فرستاد و ايشان از آن سفر منهزم بازآمد امير شيخ 
حسن يعقوب شاه را بتقصير متهم داشت و مقيد و محبوس گردانيد خاتون امير شيخ حسن عزت 
ملك كه بايعقوب شاه تعشق ميورزيد بتصور آنكه شوهرش بر آن امر ناپسند وقوف يافته و بدان 

سبب يعقوب شاه را در زندان انداخته متوهم گشت و همت بر قتل امير شيخ حسن گماشته دو سه 
زن را با خود متفق ساخت و در شب سه شنبه بيست و هفتم رجب سنه مذكوره شوهر را بفشردن 

 خصيه بعالم آخرت فرستاد و خواجه سلمان ساوجى در آن باب اين قطعه در سلك انشاء انتظام داد
 قطعه 

زهجرت نبوى رفته هفتصد و چهل و 
  چهار

 در آخر رجب افتاد اتفاق حسن 



 زنى چگونه زنى خير خيرات حسان 
 

 بزور بازوى خود خصيتين شيخ حسن 

گرفت محكم و ميداشت تا بمرد و 
  برفت 

 زهى خجسته زنى خايه دار مردافكن 

و چون از آن قحبه نابكار اين حركت شنيع صدور يافت صباح از دار العماره گريخته با هم    
پيشگان خود بحمام رفت و بنابر آنكه از بيم سياست امير شيخ حسن هيچكس را يارا نبود كه 
پيرامن حرمسراى او گردد دو روز اين قضيه غريبه در پرده اختفا مستور ماند و روز سوم امرا 

كنيزكى پيدا كرده بدار العماره فرستادند تا معلوم نمايد كه بچه سبب امير از خانه در اين دو سه 
روز بيرون نيامده و آن كنيزك بخوابگاه امير شيخ حسن شتافته و او را مرده يافت و از محرمان 

حرم سرا هيچكس را نديد الجرم على الفور بازگشته كيفيت واقعه را بعرض امرا رسانيد و ايشان 
بصورت حال پى برده بعد از جستجوى عزت ملك و دستياران او را بدست آوردند و بخوارى 

 هرچه تمامتر همه را هالك ساخته گوشت ايشان را طعمه كالب كردند.

 ذكر بعضى از حاويان فضايل نفسانى كه معاصر بودند با امير شيخ حسن چوپانى 

 مورخان سخنور آورده اند كه از طبقه افاضل و دانش اثر خاتمة الحفاظ جمال الدين 
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يوسف بن الزكى در زمان امير شيخ حسن جهانيان را از نتايج طبع خويش بهره ور داشت و مهارت 
جمال الدين يوسف در علوم دينى سيما فن حديث بمرتبه بود كه شيخ جزرى در وصف او نوشته 

كه بعد از او مثل او دانشمندى ديده نشده (و له تهذيب الكمال فى اسماء الرجال لم يقدر بشر) على 
تاليف مثله و انتقال جمال الدين از دار مالل در سنه اثنى و اربعين و سبعمائه دست داد و از جمله 

اعاظم علماء آن زمان ديگرى قاضى القضاة عبد اهللا بن العبيدى الفرغانى است و او صاحب منصب 
قضاء واليت تبريز بود و تا آخر عمر بدان امر قيام مى نمود و در فقه امام شافعى و حنفى مهارت 
تمام داشت و پيوسته نقش تاليف و تصنيف بر لوح ضمير مينگاشت شرح الغايه در مذهب امام 

شافعى و شرح طوالع و شرح مصباح و شرح منهاج قاضى ناصر الدين بيضاوى داخل مؤلفات 
اوست وفاتش در سنه ثلث و اربعين و سبعمائه اتفاق افتاد و از جمله دانشمندان آن زمان ديگرى 



ابو المكارم فخر الدين احمد بن الحسن الجاربردى است و او در زمان خود اعلم علماء تبريز بود و 
پيوسته اوقات شريف را بدرس و تاليف علوم عقلى و نقلى صرف مينمود از غرايب حكايات آنكه 
در روزى كه منتهى بشب رحلت امير شيخ حسن چوپانى مى شد موالنا فخر الدين بحسب اتفاق با 

امير شيخ حسن مالقات كرده امير در اثنا محاوره از آن عالم نحرير پرسيد كه اگر جمعى از 
دشمنان ناگاه شخصى را فروگيرند و بكشند و او را مجال نشود كه كلمه توحيد بزبان راند و معنى 

آنرا نيز بر دل نگذراند آيا حكم بر اسالم او توان كرد يا نى موالنا جواب داد كه چون در ايام 
زندگانى سالك طريق مسلمانى بوده باشد بمقتضاى حديث (انما العمال بالنيات) حكم او و ساير 

مسلمانان كلمه گوى يكى باشد و چنانچه مذكور شد همانشب امير شيخ حسن بر دست آن زن 
بهمان طريقه كشته گشت در تاريخ امام يافعى مسطور است كه احمد بن حسن را تصانيف بديعه 
است منهاج الحواشى على الكشاف فى عشر مجلدات و شرح المنهاج البيضاوى فى اصول الفقه 

الشافعيه و شرح الهدايه حنفيه و شرح التصريف البن الحاجب وفات موالنا فخر الدين بعد از واقعه 
امير شيخ حسن چوپانى بدو سال در سنه ست و اربعين و سبعمائه بوقوع انجاميد و ديگرى از 

آنجمله افاضل كامل آن عصر موالنا شمس الدين محمود بن ابى القاسم احمد االصفهانى است و 
او نيز در سلك اكابر علما انتظام داشت و مدتى در تبريز و اصفهان و بالد شام و مصر بدرس و 
افاده قيام مينمود (و قال اليافعى من تصانيفه شرح المختصر البن الحاجب و شرح المطالع و ناظر 
العين فى المنطق صنفه فى يوم واحد و شرح التجريد فى اصول الدين و عروض التساوى و شرح 

منهاج البيضاوى و شرح الطوالع و فصول النسفى و الف كتابا فى المنطق و كتابا مختصرا فى اصول 
الدين مع شرجه) و شمس الدين محمود دو نوبت بگذاردن حج اسالم فايز گشت و در شهور سنه 

ست و اربعين و سبعمائه درگذشت و از جمله افاضل زمان شيخ حسن چوپانى ديگرى قاضى مظفر 
 الدين شاه قزوينى است و اينرباعى در تاريخ فوت امير شيخ حسن چوپانى از نتايج طبع اوست 

 رباعى 
 نويان زمان شيخ حسن چوپانى 

 
 از حكم قضا و قدر يزدانى 

 در سال ذمد در شب روز معراج 
 

 .بر دست زنش تباه شد پنهانى
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 ذكر ملك اشرف بن تيمورتاش 

ملك اشرف حاكمى بود بافروختن آتش ظلم و بيداد معروف و بانگيختن غبار فتنه و فساد 
موصوف دوست و دشمن ازو هراسان و خويش و بيگانه نزد او يكسان بر عهد و پيمانش اصال 

  نظم اعتماد نبودى و از هركس اندك دغدغه بخاطرش راه يافتى در ساعت بقتلش حكم فرمودى 

 چو اشرف در ظلم و طغيان گشود
 

 بخونريز مردم دليرى نمود

 برافروخت نيران شر و فساد
 

 برافراخت اعالم جور و عناد

   
و ملك اشرف در زمان جهانبانى برادر خويش امير شيخ حسن چوپانى گاهى با وى طريق موافقت 

مسلوك ميداشت و گاهى سالك سبيل مخالفت شده رايت منازعت ميافراشت و در اوايل سنه 
ثلث و اربعين و سبعمائه لشگر بطرف شيراز كشيد و بى از آنكه مهمى سازد بسلطانيه بازگرديد و 

در آن بلده با عم خويش امير ياغى باستى طرح محبت و مودت انداخته باتفاق نزد امير شيخ حسن 
ايلكانى ببغداد شتافتند و باصناف الطاف اختصاص يافتند و امير شيخ حسن كوچك نهانى قاصدى 

بدار السالم فرستاد و يكى از اعيان آنجائى را فريب داد تا بعرض امير شيخ حسن بزرگ رسانيد كه 
شيخ حسن چوپانى بملك اشرف و ياغى باستى پيغام نموده كه شما را بقصد اعدا بدانجانب ارسال 

داشته انتظار مى كشم كه مهمى را كه متقبل شده ايد بتقديم رسانيد و تا غايت اثرى ظاهر نگشت 
اگر فرصت آنكار نمى يابيد اعالم نمائيد تا تدبير ديگر كنم امير شيخ حسن بعد از شنيدن اين سخن 
قصد گرفتن ملك اشرف و ياغى باستى كرده منهى ايشان را از اينحال خبر داد و آن دو امير مانند 

تير از خانه كمان گريزان شده جان تبك پا بيرون بردند و بهزار مشقت خود را بابهر رسانيده در 
آن قصبه شنيدند كه رأى ملك بن ايسن قتلق با احشام بسيار در آن نواحى منزل دارد و با مفلوكى 
چند كه همراه داشتند بسر راى ملك شبيخون برده او را بقتل آوردند و اموال و جهات حشميان را 

غارت كرده غنيمت بينهايت گرفتند و باصفهان شتافته بر متموالن آن واليت مال فراوان حواله 
نمودند و لشگرى جمع ساخته علم عزيمت بصوب شيراز كه در تصرف امير شيخ ابو اسحق بود 

برافراختند و چون بيك منزلى آن بلده رسيدند خبر واقعه امير شيخ حسن چوپانى را شنيده بسرعت 
هرچه تمامتر بجانب عراق و آذربايجان بازگرديدند و بعد از وصول بآن مملكت سليمان خان 
بطرفى بيرون رفته همدران ايام ميان ملك اشرف و ياغى باستى مخالفت بوقوع پيوست و بين 



الجانبين مقاتله دست داده ظفر و نصرت ملك اشرف را روى نموده اكثر بالد اران و آذربايجان و 
عراق عجم در تحت تصرفش قرار گرفته نوشيروان نامى را بخانى برگزيد و مدت سيزده سال بظلم 

و بيداد پرداخته دود از دودمانها برآورد و چون خبر كثرت حيف و تعدى او بعرض جانى بيك 
خان كه در آن زمان پادشاه اوزبكان رسيد لشگر بآذربايجان كشيده اشرف را اسير گردانيد و بتيغ 

بيدريغ بگذرانيد و اين واقعه در شهور سنه ثمان و خمسين و سبعمائه روى نمود وزير ملك اشرف 
 در اكثر احوال خواجه عبد الحى بود.
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گفتار در بيان وصول كوكب طالع ملك اشرف بدرجه شرف و اقبال و ذكر شمه از صادرات افعال 
 آنسالك طريق ظلم و ظالل 

ارباب اخبار آورده اند كه ملك اشرف بعد از واقعه امير شيخ حسن چوپانى سليمان خان و قوچ 
حسين بن اميرحسن بن امير چوپان را كشته عازم قراباغ گشت و حاجى حمزه موالى و چوپان 

اختاجى را بمنصب امارت رسانيده يعقوب شاه را از قيد خالص گردانيد و يعقوب شاه چون 
بكثرت عدد و عدد از ساير امرا ممتاز بود بر دولت سليمانخان استيال يافته بر امثال و اقران تفوق 

جست و سليمان خان از تمشيت امور ملك و مال عاجز آمده كس باستدعاء ملك اشرف و ياغى 
باستى فرستاد و چون قاصد بديشان رسيد تسخير شيراز را موقوف داشته عنان عزيمت بطرف عراق 
و آذربايجان انعطاف دادند و در روز نوروز بسلطانيه درآمده از آنجا بتبريز رفتند مقارن آنحال امير 
سيورغان كه بفرمان امير شيخ حسن كوچك در قرا حصار روم محبوس بود كوتوال آنقلعه را كه 

ثروت نام داشت كشته از ذخاير حصار يراق بهم رسانيد و بجانب تبريز در حركت آمد و ياغى 
باستى و ملك اشرف از قدوم او آگاهى يافته مراسم استقبال بجاى آوردند و در معموريه ميان 

ايشان مالقات واقع شده از آنجا بقصر تاق و كوكچه تينگيز كه ييالق امير چوپان بود رفتند و قرب 
دو ماه بعيش و خرمى گذرانيده ايشان را جمعيتى دست داد و سليمان خان كه تا آن زمان در قراباغ 

بود و ميپنداشت كه امرا غاشيه اطاعت او بر دوش خواهند گرفت چون هيچكس پرواى او نكرد 
بطرف ديار بكر رفت و حاجى حمزه موالى و غياث الدين محمد عليشاهى وزير و عماد الدين 

سراوى مستوفى از وى جدا گشته باردوى ملك اشرف پيوستند در آن اثنا شبى عماد الدين سراوى 



را خيال نيك بر آن داشت كه خيمه و يراق خود را برجاى گذاشته پيش سيورغان و ياغى باستى 
كه يك دو فرسنك از ملك اشرف دور نشسته بودند رفت و گفت كه ملك اشرف نوكران خود 

را جيبه پوشانيده قصد شما دارد و بنابر آن ياغى باستى و سيورغان با اتباع مكمل و مسلح شده 
منتظر بايستادند و نيم شب خبر بملك اشرف رسيد كه عمال تو سالح پوشيده خيال عذرى نموده 

اند الجرم او نيز سوار گشته مردم خود را مستعد قتال ساخت و چون روز شد كس نزد ياغى باستى 
و سيورغان فرستاده پيغام داد كه ما هنوز مملكتى نگرفته ايم كه بسبب قسمت آن مخالفت دست 

دهد موجب اين شور و شعب چيست؟ ايشان جواب دادند كه عماد الدين سراوى مثل اين سخنى 
كفته ملك اشرف سوگندان ياد كرد كه من ازين معنى خبرى ندارم و اصال خيال اضرار شما 

بخاطر نگذرانيده ام اكنون بايد كه عماد الدين سراوى را بحضور فرستند تا طريق موافقت بدستور 
مرعى باشد و ايشان عماد الدين را تسليم نموده چون او بقينول ملك اشرف رسيد مقتول شد آنگاه 

 امرا بموافقت يكديگر بتبريز شتافتند و بنابر آنكه ياغى 
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باستى و سيورغان پسران بيواسطه چوپان بودند تبريزيان ايشان را بيشتر از ملك اشرف تعظيم 
ميكردند و ازين جهة نايره ملك اشرف در حركت آمده از تبريز بسهند رفت و در آن منزل شنيد 

كه ياغى باستى و سيورغان داعيه دارند كه شبيخون بر وى زنند الجرم باتفاق برادر خود مصر 
مكمل شده متوجه شهر گشت در اثناء راه استماع نمود كه سيورغان و ياغى باستى شب كوچ 

كرده بطرف خوى رفته اند و ملك اشرف ايشان را تعاقب نموده در صحراى اغتاباد تالقى فريقين 
دست داد و بعد از كشش و كوشش ملك اشرف ظفر يافته ياغى باستى و سيورغان گريز بر ستيز 
اختيار كردند و اشرف در تاتيل نزول نموده نوشيروان نامى را كه قبچاقى او بود بخانى برداشت و 

او را انوشيروان عادل خوانده در آذربايجان و اران رايت استقالل برافراشت و ياغى باستى و 
سيورغان چون بموضوع بانى رسيدند قاضى محى الدين بردعى و فخر الدين حبش را نزد 

برادرزاده فرستاده طالب مصالحه شدند و ملك اشرف سخن ايشان را قبول نموده گفت كه مناسب 
آنست كه امرا تشريف آوردند تا باتفاق مهمات ملكى را فيصل دهيم و چون فرستادگان بازگشتند 

سيورغان بر آن سخن اعتماد نكرد بديار بكر شتافت و در آن ديار بر دست امير ايلكان امير شيخ 
حسن بزرگ بقتل رسيد و ياغى باستى بملك اشرف پيوسته باتفاق روى بتبريز آوردند و ملك 



اشرف همدران اوقات ياغى باستى را بر وجهى هالك ساخت كه هيچكس بر آن كيفيت اطالع 
نيافت آنگاه بفراغبال دست بظلم و ضالل برآورده در سنه ست و اربعين و سبعمائه برادر خود مصر 

ملك را بگرفت و در قفص آهنين محبوس گردانيد و يحيى جاندار و خواجه على و النكيز بهادر 
را بقتل رسانيد و در سنه سبع و اربعين و سبعمائه در تبريز وبائى عظيم عالوه بيداد ملك اشرف 

گشت و بدان جهة هركس كه توانست از آذربايجان جال شده بما منى رفت و در بهار سنه ثمان و 
اربعين و سبعمائه ملك اشرف با سپاهى جالدت آئين عزم رزم امير شيخ حسن ايلكانى كرده روى 
ببغداد آورد و بنابر آنكه امير شيخ حسن قوت مقاومت نداشت در شهر متحصن شد و ملك اشرف 
مدت دو ماه بمحاصره پرداخته چون حرارت بر جوهر هوا استيال يافت و دانست كه كارى از پيش 
نميتواند برد مراجعت كرد و بدستور پيشتر در آذربايجان و اران و عراق عجم بمؤاخذه رعايا و فقرا 
قيام نموده از هركس هرچه توانست بستاند و در بهار سنه احدى و خمسين و سبعمائه با پنجاه هزار 
مرد جرار متوجه تسخير اصفهان گشت و امير نجيب الدين برادر امير زكرياء وزير و خواجه عماد 

الدين محمود كرمانى كه در آن زمان از قبل امير شيخ حسن ابو اسحق اينجو حاكم شهر بودند 
اطراف آن بلده را مضبوط ساخته تحصن نمودند و ملك اشرف مدت پنجاه روز بمحاصره و 

محاربه پرداخته بعد از آن مصالحه اتفاق افتاد و اصفهانيان خطبه بنام نوشيروان عادل خوانده دو 
هزار دينار زر سرخ بامواذى صد هزار دينار اجناس بيرون فرستادند و ملك اشرف از ايشان بهمان 

مقدار راضى گشته بآذربايجان مراجعت نمود بعد از آن ترك جهانگيرى كرده در ربع رشيدى 
ساكن شد و خندقى در گرد آن منزل حفر كرده فضيلى ساخت و حكم نمود كه متوطنان تبريز از 

 اكابر و اشراف تا مزارعان و محترفات در آن مكان 
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رحل اقامت انداخته هركس تواند جهت خود عمارتى بسازد و هركس استطاعت نداشته باشد در 
بقاع خير مقيم شود و ازدحام خاص و عام در ربع رشيدى بمرتبه انجاميد كه زياده بر آن نتوان بود 
و چون ملك اشرف از خويشان و قرابتان امراء و مالزمان كسان گشته اموال ايشان را گرفته بود در 
آن اوقات هراس بى قياس بر ضميرش مستولى شده در خانه تاريك بنشست و در ماكول و مشروب 

غايت احتياط بجاى مى آورد چنانچه مرغ و گوسفند در برابر او مى كشتند و سقا در نظر او آب 
آورده در خم چينى مى ريخت و پنج هزار مرد را مرسوم بيشتر داده مقرر ساخت كه پيوسته بر در 



بارگاهش حاضر باشند و زنجيرى كه زنگها بر اطراف آن بسته بودند از در كرياس مكنت اساس 
خويش بياويخت و آنرا زنجير عدل نام نهاد و هركس بدادخواهى مى آمد آن زنجير را مى جنبانيد 
تا ملك اشرف وقوف يافته احوالش مى پرسيد و هرسال امرا و وزراء خود را مؤاخذه كرده جمعى 
ديگر را بآن مناصب سرافراز مى ساخت و در سنه اثنى و خمسين و سبعمائه دختر حاكم ماردين را 

خواسته بتبريز آورد و ربع رشيدى را آئين بسته طوى سنگين كرد اما بعد از مالقات آن دختر را 
 نپسنديد و زياده از يكشب او را نديد.

گفتار در بيان كيفيت قتل ملك اشرف بن تيمورتاش بن چوپان و ذكر بعضى از وزراء آن سر دفتر 
 اصحاب ظلم و عصيان 

چنانچه در ضمن حكايات اوالد جوجى خان گذشت در شهور سنه ثمان و خمسين و سبعمائه 
جانى بيك خان شرح وفور جور و تعدى ملك اشرف را از قاضى محى الدين بردعى شنيده 

متوجه آذربايجان گشت و چون اينخبر نزد اشرف بتحقيق انجاميد بعد از چند سال از ربع رشيدى 
بيرون آمده در شنب غازان نزول نمود و بر چهارصد قطار استر و هزار قطار شتر زر و جوهر و 

اجناس نفيسه بار كرده باسپاه بسيار بصوب اوجان روان ساخت و چون جانى بيك خان نزديكتر 
رسيد مضطرب گرديد خواجه لؤلؤ و خواجه شكر خازن را گفت كه شما خزاين و خواتين را سر 

كرده در كريوه مرند روند و بر سرچشمه خواجه رشيد توقف نمائيد تا من باوجان روم اگر خبر 
غلبه من بشنوديد بتبريز بازگرديد و اال روى بخوى نهيد و آن دو خواجه آن اموال بيقياس را 

بجانب مرند برده ملك اشرف در كنار مهران رود فرود آمد و اخى جوق و امراء و لشگريان را زر 
و سالح داده بجانب او جان روان ساخت و خود با دو هزار كس از مخصوصان و شاگر پيشگان بر 
باالى پشته برآمده بايستاد و بعد از اجتماع امرا اشرفى در اوجان جانى بيك خان از راه سر او رسيد 

و فرمود تا عساكر منصوره جرگه كرده ايشان را در ميان گيرند امرا چون كثرت و عظمت آن 
پادشاه عاليجاه را مشاهده نمودند مجال توقف محال دانستند و هرطايفه بطرفى گريختند و ملك 

اشرف بر باالى آن پشته از آن حال واقف گشته بشنب غازان مراجعت كرده يكشب آنجا بود آنگاه 
از عقب خواتين و خزاين در حركت آمد و جمعى كه با او بودند متفرق شده خدمتش با دو غالم 

 گرجى در مرند بآغرق پيوست و
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مردم آنجائى بر كيفيت شكست آن خائن وقوف يافته دست بغارت خزاين دراز كردند و خواتين 
نيز صالت تفرقه در داده ملك اشرف بجانب خوى روانشد و در خانه شيخ محمد بالقچى كه در 

راه بود فرود آمد و شيخ محمد در مقام خدمت بايستاد اما جهة اعالم آنحال قاصدى همعنان برق و 
باد باردوى جانى بيك خان فرستاد و امير بياض بحكم پادشاه بآن منزل شتافته و اشرف را گرفته 
بتبريز آورد و مردم از بامها خاكستر بر سر آن بداختر مى پاشيدند و او را دشنام داده لوازم شكر 

بتقديم مى رسانيدند و امير بياض آنشب اشرف را در خانه والده خواجه شيخ كجوجانى نگاهداشته 
روز ديگر باوجان برد و چون چشم جانى بيك خان بر وى افتاد پرسيد كه چرا اين مملكت را 

ويران كردى جوابداد كه نوكران بخالف رضاى من خرابى كرده اند و جانى بيك خان از اوجان 
ببهشت رود رفته در آن موضع كشتى عمر اشرف بگرداب فنا افتاد و سر او را بتبريز برده بر در 
مسجد مراغيان آويختند آنگاه جانى بيك خان باده هزار كس از سپاه بتبريز شتافته در دولتخانه 

نزول فرمود و صباح در مسجد خواجه عليشاه نماز بامداد بگزارد و حكومت آن مملكت را بپسر 
خود بيردى بيك خان باز گذاشته علم مراجعت برافراشت و پسر ملك اشرف تيمورتاش و 

  بيت دخترش سلطان بخت را با خزاين همراه خويش برد
 ديدى كه چه كرد اشرف خر

 
 او مظلمه برد و جانى بيك زر

و چون آن پادشاه عادل مسلمان سالما غانما بدشت قبچاق رسيد بعد از اندك زمانى متوجه فضاى    
عالم قدس گرديد و بيردى بيك خان اينخبر شنيده از آذربايجان بمملكت آبا و اجداد خود 

نهضت كرد و اخى جوق باستظهار توابع لواحق ملك اشرف بتبريز شتافته روى بضبط واليت آورد 
و خواجه عماد الدين محمود كرمانى و امير ابو بكر بن خواجه عليشاه جيالن را وزير گردانيد و در 
افروختن آتش ظلم و بيداد شيوه ناستوده ملك اشرف را بظهور رسانيد ثقات روات آورده اند كه 
در آن اوان كه ملك اشرف در بالد اران و آذربايجان فرمانفرما شد خواجه عبد الحى را بمنصب 
وزارت تعيين نمود و بعد از چند سال كه خواجه شرايط نيكو خدمتى بجاى آورد ملك اشرف او 
را گرفته و جهاتش را ستانده بقلعه الموت فرستاد تا كوتوال آنحصار كيا اسمعيل رودبارى جناب 

 وزارت شعارى را مقيد نگاهدارد اما كيا اسمعيل رودبارى 



بچشم اعزاز و احترام در خواجه عبد الحى نگريسته از خويشان خود دخترى بوى داد و خواجه 
عبد الحى بملوك گيالنات آغاز مراسالت كرده بملك اشرف پيغام فرستاده كه عنقريب حكام 

گيالن را مطيع تو خواهم ساخت و چون ملك اشرف دانست كه وزير بفراغت روزگار مى گذراند 
از ارسال او بالموت پشيمان شده انديشيد كه اگر عبد الحى را طلب دارد شايد كيا اسمعيل دست 
رد بسينه ملتمس او نهد الجرم آغاز حيله تزوير كرده فرزندان و متعلقان خواجه عبد الحى را كه 
گرفته بود مطلق العنان گردانيد بلكه ايشان را مشمول نظر انعام و احسان ساخت تا بخواجه پيغام 

فرستادند كه پادشاه با ما در مقام عنايت و التفات است مراجعت مى بايد نمود بعد از آن ملك 
 اشرف مصحوب بحرى فراتل نوازش نامه نزد وزير
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فرستادند التماس حضورش كرد و خواجه عبد الحى چون آن نوشته را ديد از هوس جلوس بر 
مسند وزارت نزديك بود كه مرغ روح او طيران نمايد الجرم همراه بحرى عازم تبريز گشت و 

هرچند كيا اسمعيل گفت بر قول و فعل ملك اشرف اعتماد نيست همدرين واليت بفراغت اقامت 
نماى بجائى نرسيد و چون خواجه نزديك به تبريز منزل گزيد بحرى پيشتر بخدمت ملك اشرف 
رفته از صيد كردن مرغ دل عبد الحى و آوردن او اعالم نمود اشرف گفت امشب او را در نشيمن 

خود فرود آرد بگوى كه فردا امير ترا طلبيده خلعت وزارت خواهد پوشانيد و بحرى بموجب 
فرموده عمل نموده روز ديگر ملك اشرف او را گفت عبد الحى را بقلعه النجق برده مقيد سازد و 
بحرى خواجه منتظر الوزارة را بر اسبى الغر سوار ساخته بآن قلعه برد و بكوتوالش سپرد و بعد از 

چندگاه ملك اشرف عادل اختاجى را بالنجق ارسال نمود تا عبد الحى را از آنجا بيرون آورد و 
بيكى از قالع كردستان كه كوتوال آن موسى خنجى بود برد و موسى عبد الحى را احترام تمام 

كرده ابواب لطف و احسان بر رويش بگشاد و در آن اثنا وزير بى تدبير عرضه داشتى پيش ملك 
اشرف فرستاد مضمون آنكه موسى در محافظت اين قلعه تغافل ميورزد پيش از آنكه كردان استيال 

  بيت يابند درين باب فكرى ميبايد نمود
 چو تيره شود مرد را روزگار

 
 همه آن كند كش نيايد بكار

و ملك اشرف بعد از وقوف بر فحواى آنعريضه موسى را طلبيده در شكنجه عقوبت كشيد و چون    
آن بيچاره از جريمة خود پرسيد عرضه داشت عبد الحى را ظاهر گردانيد و موسى بداليل معقوله 



خاطرنشان ملك اشرف كرد كه در حراست حصار اصال تقصير ننموده و نشان كوتوالى بامضاء 
رسانيده بدآنجا باز- گشت و خواجه كامل العقل را در خانه تنگ و تاريك مقيد ساخته در آنرا 

بسنك و گچ برآورد و سقف خانه را سوراخ كرده هرروز دو نان جهة خواجه نادان از آن سوراخ 
پايان مى انداخت و حال عبد الحى بر اين منوال جارى بود تا از عالم انتقال نمود خواجه مسعود 

دامغانى داماد خواجه عبد الحى بود و بعد از عزل او بمنصب وزارت ملك اشرف مشغولى فرمود و 
خواجه مسعود خط خوب و انشاء مرغوب داشت و چون چندگاهى رايت وزارت برافراشت ملك 

اشرف در اوايل سنه احدى و خمسين و سبعمائه او را گرفته در قلعه روئين دژ مقيد گردانيد مآل 
حال خواجه مسعود از كتب تاريخ نزد راقم حروف بوضوح نه انجاميد و العلم عند الّله الحميد 

 المجيد.

 ذكر وفات امير شيخ حسن ايلكانى و نشستن پسرش سلطان اويس بر مسند جهانبانى 

چون امير شيخ حسن بزرگ در دار السالم بغداد چند سال بتمشيت مهام تازيك و ترك قيام نمود 
در شهور سنه سبع و خمسين و سبعمائه مريض شده برياض بهشت انتقال فرمود امرا و اركان دولت 

 بعد از تقديم لوازم تعزيت افسر پادشاهى بر سر پسر ارشدش سلطان اويس كه 
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از دلشاد خاتون بنت تيمورتاش بن امير چوپان در وجود آمده بود نهادند و كمر خدمتكارى بر 
ميان بسته زبان دعا و ثنا گشادند و خواجه سلمان جالل الدين ساوجى در تهنيت جلوس آن پادشاه 

صاحب سعادت قصيده در غايت جودت بنظم آورد و مطلع ظهير فاريابى را تضمين كرد چهار 
  قصيده بيت اول آن قصيده اينست 

 مبشران سعادت برين بلند رواق 
 

 همين كنند ندا در ممالك آفاق 

 كه سال هفصد و پنجاه هفت ماه رجب 
 

 باتفاق خاليق بيارى خالق 

 نشست خسرو روى زمين باستحقاق 
 

 فراز تخت سالطين بدار ملك عراق 

 خدايگان سالطين عهد شيخ اويس 
 

 پناه و پشت ملوك جهان على االطالق 

   



و بيشايبه تكلف و سخنورى آن مهر سپهر سرورى پادشاهى بود در كمال نصفت و رعيت پرورى و 
نهايت معدلت و مرحمت گسترى نسبت باهل فضل و هنر التفات بسيار داشت و همواره همت 

  بيت عالى نهمت بر انتظام حال علما و شعرا ميگماشت 

 رايت امن و امان اندر ممالك برفراشت 
 

بر در و ديوار گيتى نقش نيكوئى 
 نگاشت 

و بواسطه اطوار حميده و آثار پسنديده باندك زمانى تمامى مملكت عراقين و اران و آذربايجان    
مسخر فرمان او گشت و پايه قدر و منزلتش از مراتب آبا و اجداد درگذشت مدت سلطنتش بيست 

 سال امتداد يافت و در شب دوم جمادى اول سنه سته و سبعين و سبعمائه بفردوس برين شتافت.

گفتار در بيان كيفيت ارتفاع رايت سلطنت سلطان اويس بن شيخ حسن و ذكر شمه از وقايع ايام 
 دولت آن مظهر لطف حضرت ذو المنن 

در بهار سنه تسع و خمسين و سبعمائه كه خبر مراجعت بيردى بيك خان بجانب دشت و تسلط 
اخى جوق بر آذربايجان محقق گشت سلطان اويس از بغداد باسپاه بسيار روى به تبريز نهاد و اخى 

جوق تا كوه سنتاى لواى جهانگشاى را استقبال كرده بين الجانبين قتال اتفاق افتاد در روز اول 
غالب از مغلوب تميز نيافت اما روز دوم اخى جوق از معركه ستيز عنان هزيمت بطرف تبريز تافت 

و سلطان اويس نيز عنان ريز بدآنصوب توجه نمود و اخى جوق چون بر وصول آنجناب واقف 
گرديد بطرف نخجوان گريخت و سلطان اويس در عمارت رشيدى نزول اجالل فرموده امراء 

اشرافى بشرف بساط بوسى رسيدند و بتشريفات مشرف شده بعد از چند روز عذرى انديشيدند 
الجرم سلطان در ماه مبارك رمضان چهل و هفت تن از ايشان را بياسا رسانيد و بقية السيف 

باخى جوق پيوسته او از نخجوان بقراباغ اران رفت و سلطان اويس امير على پيل تن را بحرب 
مخالفان نامزد كرده خدمتش بنابر نقارى كه از سلطان در خاطر داشت در حرب تكاهل ورزيد و 

منهزم بازگرديد و سلطان بنابر پريشانى سپاه آذربايجان را باخى جوق بازگذاشته علم عزيمت 
بصوب بغداد برافراشت و اخى جوق كرت ديگر برآن واليات استيال يافته بقدر مقدور نيران ظلم و 

 عدوان مشتعل گردانيد و

 240، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 



در بهار سنه ستين و سبعمائه امير مبارز الدين محمد مظفر از شيراز لشگر به تبريز كشيده اخى جوق 
را بگريزانيد مقارن آنحال خبر توجه سلطان اويس شنيده بمملكت خود بازگرديد و سلطان به تبريز 

درآمده خانه خواجه شيخ كحج را بيمن مقدم شريف مشرف ساخت و اخى جوق باجوقى از اهل 
فساد پناه بصدر الدين قبانى كه پدر خوانده او بود برد و سلطان اويس ايلچيان بقبان فرستاده او را 

بعواطف خويش اميدوار ساخت تا بمالزمت مبادرت نمود و چون روزى چند در ظل عنايت 
سلطانى آسود باتفاق على پيل تن و جالل الدين قزوينى قصد عدر كرده خواجه شيخ پادشاه را از 

آن حال واقف گردانيد و شحنه قهر آن هرسه مفتن را بر خاك هالك انداخت و در سنه احدى و 
ستين و سبعمائه بيرام شاه ولد سلطان شاه كه محبوب سلطان عاليجاه بود و در مجلس شراب با 

بعضى از همنشينان جنك كرده خشم نمود و ببغداد رفت و خواجه سلمان ساوجى كتاب فراق نامه 
را در آن اوقات نظم فرمود و چون سلطان تحمل هجران بيرام شاه نداشت كسان فرستاد تا او را به 
تبريز آوردند و در سنه اثنى و ستين و سبعمائه سليمان بيك دايه سلطان را كه امراء عظيم الشان در 

فيصل مهمات باو احتياج داشتند در حباله نكاح كشيد و بنابر آن وصلت بمنصب امارت رسيد و 
همدران ايام خواجه نجيب الدين برادر امير شمس الدين زكريا وزير گرديد و موالنا الياس قلندر 

  قطعه كه با آن امير و وزير صفائى نداشت اين قطعه نظم كرده بر لوح بيان نگاشت 
 -امارت بر سليمان شد مقرر

 
 وزارت بر نجيب دنك حيران 

 -فلك زانرو همى گويد جهان را
 

 كه آنك آصف و اينك سليمان 

و در سنه خمس و سنين و سبعمائه خواجه مرجان كه از قبل سلطان در بغداد حكومت مينمود لواء    
خالف و عصيان ارتفاع داد و سلطان بدانجانب نهضت فرموده خواجه مرجان بميدان قتال خراميد 

اما چون چشمش بر علم ظفر پيكر افتاد هزيت غنيمت شمرده بجانب شهر گريخت و جسر دجله را 
ويران كرد و روز ديگر غايت لطف و مرحمت پادشاهى را شفيع ساخته ابواب دار السالم بازگشاد 

و سادات و علما و مشايخ و معارف را باستقبال موكب همايون فرستاد و سلطان ببغداد درآمده از 
جريمه خواجه مرجان درگذشت و اين آللى آبدار بنابر توجه طبع پاك خواجه سلمان منظوم 

  نظم گشت 

 بازبگشادند بر گيتى در دار السالم 
 

در طواف آريد غلمان را بكأس من 
 مدام 



زاده خاراست گل زان نيستش بوى 
  وفا

 خود كسى بوى وفا نشنيد ز ابناى لئام 

 الله الال سيه روى و زبان در كام دل 
 

زان سيه روئى سر اندر پيش چون اهل 
 عزام 

بر درخت آمد برون گل الجرم بر باد 
  رفت 

اينچنين باشد چو بر مولى برون آيد 
 غالم 

و سلطان- اويس يازده ماه در دار السالم بعيش و كامرانى بسر برده سلطان شاه خازن را بحكومت    
آنواليت نصب كرد و روى توجه بصوب موصل آورد و آن ملك را از برادر بيرام خواجه تركمان 

  قصيده بگرفت و اين ابيات از نتيجه فكر سلمان سمت اشتهار پذيرفت 
 موصل رسيد و آورد اخبار فتح موصل 

 
 باد اين خبر مبارك بر پادشاه عادل 

 زيبد كه از قدومت امروز نيل و مصرش 
 

چون آب دجله افتد در پاى شهر 
 موصل 

و سلطان اويس از موصل بصحراى موش رفته بابيرام خواجه تركمان كه عم امير قرا يوسف بود    
 محاربه نمود و جهات ايل والوس 
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او را بباد غارت و تاراج داده از آنجا براه قراكليسيا به تبريز رفت و چون در غيبت موكب همايون 
ملك كاوس بن ملك كيقباد كه ابا عنجد حكومت شروان تعلق بوى ميداشت و ظاهرا تا غايت 

اوالد او در آنواليت باياالت اشتغال دارند دو نوبت بقراباغ اران شتافته مردم آن موضع را بشروان 
كوچاينده بود درين فرصت كه سلطان اويس بآذربايجان رسيد و اينخبر شنيد بيرام بيك را با 

فوجى از امرا بتسخير شروان و تاديب ملك كاوس نامزد فرمود و امرا با سپاه ال تعد و ال تحصى 
بجانب شروان روان شده ملك كاوس در بعضى از قالع تحصن جست و امرا در آن بالد مدت سه 

ماه رحل اقامت انداخته چون ملك كاوس مشاهده نمود كه اگر طريق اطاعت مسلوك نميدارد 
ملك موروث بكلى ويران ميشود مشايخ و علما را وسيله ساخته نزد بيرام بيك رفت و بيرام بيك 

او را بند كرده پيش سلطان برد سلطان اويس سه ماه پادشاه شروان را نگاهداشته بار ديگر سلطنت 



آن مملكت را بوى عنايت فرمود و در سنه تسع و ستين و سبعمائه امير قاسم برادر سلطان اويس 
 بمرض دق وفات يافت و خواجه سلمان مرثيه گفت كه بيت اولش اينست 

 دريغا كه خورشيد روز جوانى 
 

 چو صبح دوم بود كم زندگانى 

و همدرين سال والى بغداد سلطان شاه خازن فوت شد و بار ديگر خواجه مرجان حاكم دار السالم    
گشت و در همين سال بيرام شاه كه سلطان اويس لحظه از صحبت او شكيب نداشت علم عزيمت 
بصوب عالم آخرت برافراشت و سلطان در آن مصيبت نمد سياه پوشيده خواص و امرا پالسها در 

كردن انداختند و تعزيتى داشتند كه مثل آن در هيچ زمان وقوع نيافته و خواجه سلمان در مرثيه 
  مطلع بيرام شاه قصيده نظم نمود بيت اولش در خاطر بود ثبت افتاد

 آسمان با سينه پرآتش و پشت دوتاه 
 

 شد بهاياهاى گريان بر سر بيرامشاه 

و در سنه احدى و سبعين و سبعمائه در تبريز و بائى صعب دست داد و قرب سيصد هزار كس بر    
خاك هالك افتاد و در سنه اثنى و سبعين و سبعمائه امير ولى كه بعد از قتل طغاتيمور خان بر 

واليت جرجان استيال يافته بود نسبت بسلطان اويس اظهار خالف نمود و سلطان متوجه حرب او 
گشته در حدود رى بوى رسيد و جنگى صعب اتفاق افتاده امير ولى منهزم گرديد و سلطان تا 

سمنان او را تعاقب نموده جمعى كثير از لشگريان جرجان را بقتل رسانيد و حكومت رى را 
بقتلقشاه ارزانى داشته عنان مراجعت معطوف داشت و بعد از انقضاء دو سال قتلقشاه از رى 

باصفهان رفته آن منصب بعادل آقا تعلق گرفت و اين عادل آقا كه بعضى از مورخان او را سارق 
عادل گويند در مبادى احوال شحنه دار السالم بغداد بود بعد از آن نوكر سليمان بيك شده روز 

بروز مهم او ترقى مى نمود تا در حكومت رى شروع فرمود و در سنه ثلث و سبعين و سبعمائه امير 
زاهد كه برادر سلطان اويس بود از بام كوشك اوجان مست افتاده جان بباد فنا داد و از مرثيه كه 

  مرثيه خواجه سلمان جهة او گفته سه بيت بخاطر بود خامه بتقرير آن زبان گشاد
 دريغا كه بار بهار جوانى 

 
 فرو ريخت از تندباد خزانى 

 دريغ آن مه سرو باال كه او را
 

 ز باال فتاد اين بال ناگهانى 

 تو دانى چه افتاده است اى زمانه 
 

 فتاده است قصر كرم رامبانى 

و در شهور سنه اربع و سبعين و سبعمائه امير ولى لشگر بساوه كشيده آن بلده را بقهر و غلبه    
 بگرفت و مباركشاه كه حاكم 
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آنجا بود روزى چند روى پنهان كرده آخر االمر نزد امير ولى رفت و دختر خود را كه در غايت 
حسن و جمال بود بوى داد و امير ولى او را منظور نظر شفقت گردانيده بازگشت و همدرين سال 

مبانى زندگانى ملك كاوس شروانى انهدام يافت و سلطان اويس پسرش ملك هوشنگ را كه 
مالزم او بود بجاى پدر نصب كرد و در اواخر سنه خمس و سبعين و سبعمائه والى بغداد و خواجه 

مرجان جان بقابض ارواح تسليم كرد و بموجب فرمان سلطان خواجه سرور روى بسرانجام مهام 
آن مملكت آورد و در سنه ست و سبعين و سبعمائه آب دجله طغيان نموده عمارات عاليات بغداد 

منهدم شد و قرب چهل هزار كس در زير ديوار مانده وفات يافتند خواجه ناصر بخارى در آن 
  بيت واقعه گويد

 دجله را امسال رفتارى عجب مستانه بود
 

پاى در زنجير و كف بر لب مگر ديوانه 
 بود

و خواجه سرور از الم ويرانى دار السالم رنجور گشته غريق بحر فنا شد و حكومت عراق عرب    
 تعلق بامير وجيه الدين اسمعيل ولد امير زكرياء وزير گرفت.

 ذكر انهدام بناء زندگى سلطان اويس بن شيخ حسن ايلكانى 

در اواخر ربيع االخر سنه سته و سبعين و سبعمائه مرضى صعب بر ذات سلطان اويس عارض شده 
بروايت حافظ ابر و قبل از آن تاريخ بسه ماه آن پادشاه عاليجاه بر زمان فوت خويش اطالع يافته 

كفن و تابوت و ساير ضروريات سفر آخرت را ترتيب كرده بود و چون آثار نزع بر ناصيه احوال 
سلمان ستوده خصال ظهور نمود اركان دولت بمرافقت قاضى شيخعلى و خواجه شيخ كحجانى بر 

سر بالين آن مبانى جهانبانى حاضر شده طلب وصيت فرمودند سلطان گفت واليت عهد تعلق 
بحسين ميدارد و ايالت بغداد بشيخ حسن گفتند كه شيخ حسن برادر بزرگتر است تحمل نخواهد 

فرمود، فرمود كه شما ميدانيد امرا اين سخن را بر اجازت حمل نموده شيخ حسن را مقيد ساختند و 
در شب دوم جمادى االولى سنه مذكوره مرغ روح سلطان اويس برياض رضوان منتقل گرديد و 

در همان شب شيخ حسن شهد شهادت چشيد سلطان را در پيرامون شروان و شيخ حسن را در 



عمارت دمشقيه بخاك سپردند و چنانچه معهود بود لوازم تعزيت و سوگوارى بجاى آوردند 
  قطعه سلمان در مرثيه آن پادشاه عالى شان گويد

 ايفلك آهسته رو كارى نه آسان كرده 
 

 ملك ايران را بمرگ شاه ويران كرده 

 آسمانى را فرود آورده از اوج خويش 
 

 بر زمين افكنده با خاك يكسان كرده 

 آفتابى را كه خلق عالمش در سايه بود
 

زير مشت گل بصد خواريش پنهان 
 كرده 

نيست كارى مختصر گر با حقيقت 
  ميروى 

قصد خون و مال و عرض هرمسلمان 
 كرده 

زين مصيبت در زمين واقع نگشت از 
  دورتر

 آسمانا زان زمان كاغاز دوران كرده 

 روزگارا روزگار دولت سلطان اويس 
 

ياد كن و ان بر خاليق رحمت سلطان 
 .اويس

   
 

 ذكر سلطان حسين بن سلطان اويس 

سلطان حسين پادشاهى بود طراوت عذارش غيرت گلبرگ طرح و لوامع رخسارش رشك ماه و 
 مشترى از رفتار قامت رعنايش سرو سهى پاى در گل و از گفتار لعل روح افزايش 
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غنچه سورى منفعل ماهچه لواى كشور گشايش ثالث ماه و مهر و غبار موكب گردون سايش ما 
  بيت من هفتم سپهر

 خديو جهانبخت فرخ لقا
 

 معلى سرير مظفر لوا

 بفرق و قدم زيب تاج و سرير
 

 ز دست و دلش بحر و كان در نصير

   



و سلطان حسين همدران ايام كه پدرش وفات يافت باتفاق امرا و اركان دولت در دار الملك تبريز 
قدم بر مسند سلطنت نهاد و خواجه سلمان قصيده در غايت بالغت در باب تهنيت جلوسش نظم 

 كرد سه بيت از آن ثبت افتاد قصيده 
 اى در پناه حيرت خورشيد پادشاهى 

 
 محكوم امر و نهيت از ماه تا بماهى 

 هم ملك توست ايمن از صدمه تزلزل 
 

 هم دورتست فارق از وصمه تباهى 

 از راى تست عالى رايات كامكارى 
 

 در شأن تست منزل آيات پادشاهى 

و سلطان حسين پرتو اهتمام بر انتظام امور مملكت انداخته مناصب امرا و اركان دولت را بدستور    
زمان پدر مقرر ساخت و در اوايل بهار سنه سبع و سبعين و سبعمائه رايت ظفر پيكر بقصد بيرام 

خواجه و قرا محمد تركمان برافراخت و بعضى از قالع كه در تصرف ايشان بود فتح فرموده آخر 
االمر بصلح انجاميد و امراء تركمان برسم پيشكش هرساله بيست هزار گوسفند قبول نموده سلطان 

بازگرديد و در همين سال شاه شجاع بن امير محمد مظفر با لشگر ظفر اثر بصوب آذربايجان 
شتافت و سلطان حسين او را استقبال نموده بعد از وقوع قتال عنان بوادى انهزام تافت و شاه شجاع 
در تبريز چون چهار ماه بعيش و نشاط بگذرانيد خبر مخالفت شاه يحيى شنيده عازم شيراز گرديد 

الجرم بار ديگر سلطان حسين از بغداد روى بتبريز نهاد و بر مسند سلطنت متمكن گشته ابواب 
عشرت و انبساط بر گشاد شهادت امير اسمعيل بن زكريا در بغداد در ايام سلطنت سلطان حسين 
بوقوع پيوست و بدان سبب شاهزاده شيخعلى بن سلطان اويس در عراق عرب بر مسند حكومت 

نشست و ميان برادران يكدو نوبت محاربه و مصالحه اتفاق افتاد و هنوز غبار نزاع ارتفاع داشت كه 
قتل سلطان حسين بر دست برادر ديگرش سلطان احمد دست داد و اين واقعه در شهر صفر سنه 

 اربع و ثمانين و سبعمائه در تبريز بوقوع انجاميد و سلطان حسين در عمارت دمشقيه مدفون گرديد.

 گفتار در بيان مخالفت زمره از امرا بسبب كمال اعتبار عادل آقا

در بهار سنه ثمان و سبعين و سبعمائه كه خسرو ثوابت و سيار از زمستان خانه حوت جهة اظهار 
عمل ببرج حمل انتقال كرد و جان نو در قالب عالم كهن دميده فضاى باغ و بوستان روى بخضرت 

و نضارت آورد سلطان حسين از تبريز باو جان شتافت و عادل آقا از سلطانيه باردوى همايون رفته 
كليات و جزئيات مهمات را از پيش خود گرفت طايفه از امرا مانند اسرائيل و عبد القادر و رحمن 



شاه درويش قاصد جان عادل گشته قاضى شيخعلى را كه بحكم پادشاه از آذربايجان بشام شتافته 
بود كه مدت العمر آنجا باشد بازآوردند و روزى با عادل آقا در سر ديوان آغاز گفت و شنيد 

 نموده بر زبان گذرانيدند كه تا غايت منصب پيشوائى ما تعلق بتو
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ميداشت ديگر ترا قبول نداريم آقا جواب داد كه اختيار پيش شماست و فى الحال برخواسته 
بقيتول خود رفت و روى بسلطانيه آورد امرا از گذاشتن آن گرگ كهن پشيمان شده جهت 

عذرخواهى كس از عقب جناب امارت پناهى فرستادند و التماس مراجعت كردند عادل بآن 
سخنان واهى ملتفت نشد و تا قرق سلطانيه عنان بازنكشيد مقارن آن حال شاه منصور بن شاه مظفر 

بن امير محمد مظفر از شاه شجاع گريخته پناه بعادل آقا برد و آقا او در همدان حاكم كرده باندك 
زمانى سپاه بسيار روى بديشان آورد و بعد از رفتن عادل آقا سلطان حسين از امرا متوهم شده برسم 

سير و شكار سوار گشت و از اوجان بيرون تاخته عنان ريز بتبريز شتافت و شهر را كوچه بند كرد 
امرا چون اينحال مشاهده نمودند خزانه و جيبه خانه را بر مالزمان خود تقسيم نموده روى ببغداد 
نهادند و سلطان حسين قاصدى نزد عادل آقا فرستاد از عزيمت مخالفان خبر داد و آقا باتفاق شاه 

منصور با پنج هزار سوار جرار از عقب ايشان ايلغار نموده شاه منصور بمنقالى روان شد و در 
نواحى آلتون كويروك بدشمنان رشيده بعضى از ايشان گريز بر ستيز اختيار كردند و طايفه پناه 
بشاه منصور برده گفتند ما بندگان پادشاهيم و شاه منصور قاضى شيخعلى و امراء عاصى را بجان 
امان داده بقيتول عادل آقا رسانيد آنگاه باتفاق عازم تبريز گشتند و چون بمراغه رسيدند بموجب 

نوشته كه سلطان حسين بخط بد خويش بآب زر قلمى كرده بود عادل آقا حكم بقتل امرا فرمود و 
هرچند شاه منصور زبان بدرخواست گشود نشنود اما قاضى شيخعلى را زنده گذاشته از وى صد 
تومان خون بها بستاند و شاه منصور كوفته خاطر بهمدان رفته عادل آقا در تبريز بمالزمت سلطان 

 حسين رسيد و بيشتر از پيشتر بعواطف خسروانه سرافراز گرديد.

ذكر كشته شدن امير اسمعيل بن امير زكريا وزير و بيان مخالفت شاهزاده شيخعلى با صاحب تاج و 
 سرير



چون امير اسمعيل بن امير زكريا در دار السالم بغداد لواى ايالت برافراخت جمعى از مردم فرومايه 
را تربيت كرده معتبر ساخت و شاهزاده شيخعلى بن سلطان اويس كه در آن واليت بى اختيار و 

بى اعتبار بسر ميبرد آنجماعت را اضالل نمود تا در روز جمعه از جمعات سنه ثمانين و سبعمائه كه 
امير اسمعيل باكس اندك بمسجد جامع ميرفت مباركشاه نامى كه تركش او را برداشته بود پيش 
دويده شمشيرى بر رويش زد چنانچه از پاى درافتاد و امير مسعود برادر امير زكريا از خانه بيرون 

آمده امير اسمعيل آواز برآورد كه اى عم مرا درياب و امير مسعود بجانب برادرزاده روان شده 
مباركشاه نحس و نجس ديگر كه قرا محمد نام داشت او را نيز بسعادت شهادت رسانيدند و نزد 

شاهزاده شيخعلى رفته كيفيت واقعه بازگفتند والده شاهزاده بقاتالن گفت كه اگر راست ميگوئيد 
 سر اسمعيل را بياوريد و ايشان 
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در ساعت سر او را بريده پيش مادر و پسر آوردند و از عمارتى كه بناكرده امير اسمعيل بود 
آويختند از غرايب آنكه در وقتى كه امير اسمعيل بر سر آن عمارت نشسته بود و استادان كار 

مى كردند نجارى خواست گه سر چوبى را كه از ديوار بيرون مانده بود قطع كند امير اسمعيل او را 
منع نموده گفت بگذار شايد سر كسى را از اينجا بياويزند و عاقبت سرش را از اينچوب آويختند 

القصه چون اينخبر بتبريز رسيد امير زكريا كه در كبر سن بود بر فوت پسر و برادر ناله و زارى 
آغاز نهاد و سلطان حسين منشور سلطنت بغداد را بنام شاهزاده شيخعلى در قلم آورد و نزد برادر 
فرستاد و پيغام داد كه ما در ايالت واليت بغداد با تو مضايقه نداريم اما مناسب چنان مى نمايد كه 
يكى از امرا بزرگ نزد خود نگاهدارى تا بياسامشى رعيت و سپاهى قيام فرمايد اكنون هريك از 

نوئينان را طلب كنى بدانجانب فرستيم و شاهزاده شيخعلى فرستاده برادر را خوشدل و مسرور 
بازگردانيده بر سرير پادشاهى متمكن گشت و منصب وزارت را بعبد الملك تمغاچى تفويض 

فرموده قاتالن امير اسمعيل را باوج عظمت و اقتدار رسانيد و چون ديد كه تمشيت امور مملكت از 
ايشان نمى آيد قاصدى نزد پير على بادك كه از مالزمان قديم آباء او بود و در آن زمان از قبل شاه 

شجاع در شوشتر حكومت مى نمود فرستاده او را ببغداد طلبيد و پير على بدار السالم شتافته 
سرانجام تمام مهام را از پيش خود گرفت و ساير بالد عراق عرب را بتحت تصرف درآورد و 

چون اينخبر بمسامع عليه سلطان حسين و عادل آقا رسيد بعد از اجتماع سپاه در پائيز سنه اثنين و 



ثمانين و سبعمائه از تبريز متوجه بغداد گشتند و شاهزاده شيخعلى و پير على تاب مقاومت نياورده 
بغداد را بازگذاشتند و علم توجه بجانب شوشتر افراشتند و پادشاه بهواى عيش و طرب عازم بغداد 

گشته هرچند عادل آقا گفت مناسب آنست كه بهيات اجتماعى بشوشتر رويم و مهم شيخعلى و پير 
على را فيصل دهيم بسمع قبول نشنود و عادل آقا كوفته خاطر با فوجى از سپاه بشوشتر شتافت و 

بامخالفان صلح كرد بر آن جمله كه شيخعلى بشوشتر قناعت نمايد و ديگر در حكومت بغداد 
دخل نفرمايد و از آنجا ببغداد رفته روز عبد اضحى بخدمت سلطان حسين رسيد و بنابر رنجش 

مذكور پادشاه را هم آنجا گذاشته بااكثر لشگر بسلطانيه خراميد و در غايت استقالل بسرانجام امور 
ملك و مال مشغول گرديد و در همان زمستان عبد الملك تمغاچى و بعضى از اعيان بغداد مبلغ 

پانصد تومان نزد شاهزاده شيخعلى و پير على فرستاده استدعاء حضور نمودند و ايشان متوجه دار 
السالم گشته سلطان حسين محمود والى و عمر قبچاقى را بمقاتله مخالفان نامزد فرمود و آن دو 

امير بر دست پير على بادك اسير شده جمعى كثير از لشگريان بقتل آمدند و سلطان حسين بعد از 
استماع اين خبر عنان عزيمت بلكه هزيمت بصوب تبريز انعطاف داد و در راه مشقت بسيار كشيده 

  يْفعُل اللَّه ما يشاء يحُكم ما يرِيدبصد هزار حيله بمقصد رسيد

 ذكر ارتفاع غبار تفرقه و شين و كشته شدن سلطان حسين 

در آن اوان كه سلطانحسين در كمال پريشانى بدار الملك آذربايجان نزول اجالل فرمود عادل آقا 
 از سلطانيه بجانب رى رفته فتح بعضى از قالع آن واليت را كه امير ولى در تصرف داشت 

 246، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

پيشنهاد همت ساخت و سلطان اكثر امرا و لشگريان را جهت استمالت خاطر آقا بكومك نامزد 
كرد چنانچه اندك مردمى در خدمتش ماندند در خالل آن احوال در اوايل سنه اربع و ثمانين و 

سبعمائه سلطان احمد بن سلطان اويس كه مانند او بى باكى در خطه خاك پيدا نمى شد خيال 
استقالل كرده از تبريز بيرون رفت و راه اردبيل كه سيورغال او بود پيش گرفت سلطان حسين 

هرچند كسان از عقب او فرستاد و التماس مراجعت نمود بجائى نرسيد و سلطان احمد از اردبيل به 
اران و موغان شتافته لشگرى فراهم كشيد و عازم تبريز شده در يازدهم صفر سنه مذكوره بيك 



ناگاه بآن بلده درآمد و سلطان حسين متحير و سراسيمه گشته در گوشه خزيد اما همدر آنشب 
  بيت بدست برادر نامهربان افتاده بزخم تيغ تيز شربت شهادت چشيد

 تيغ نيلوفرى آخر چكند بر تن او
 

 كه ماللش بدى از رايحه نيلوفر

و بعضى از مورخان گفته اند كه سلطان حسين بعيش و عشرت بسيار مشغولى مينمود و گاهى بر    
افعالى كه مناسب مرتبه سلطنت بلكه اليق حالت رجوليت نبود اقدام ميفرمود امير شمس الدين 

زكريا و خواجه جمال الدين يلغز بوزارت سلطان حسين اشتغال داشتند و در باب كفايت و 
معمورى شهر و واليت نقش سعى و اهتمام بر لوح دل مينگاشتند نقلست كه خواجه جمال الدين 

يلغز مقيد بود بآنكه بعبارت منغز تكلم نمايد و دو پسر داشت موسوم بعبد الّله و فيض الّله نوبتى 
امير شمس الدين زكريا يكى از نوكران ترك را جهة طلب گاه بخدمت خواجه جمال الدين 

فرستاد چون آن شخص پيغام بگذارد خواجه جوابداد كه بسر عبد الّله و جان فيض الّله كه در متبن 
ما چندان بتن موجود نيست كه عصافير بمناقير بر سطوح كشند نوكر بيچاره معنى اين كلمات را 

ندانسته بار ديگر گفت بيك سمان تيالى دور خواجه فرمود كه اعادت عبارات از عادات اولو 
االلباب بعيد است و آن ترك چون ديد كه هرچند مى ايستد سخنى مفهوم نميشود بازگشت و امير 

 شمس- الدين زكريا را گفت هرچند من از خواجه گاه ميطلبم او قرآن ميخواند.

 ذكر شمه از احوال سلطان احمد و رسيدن سوق سخن باختتام جزو اول ازين مجلد

سلطان احمد شهريارى بود بغايت سفاك و خونريز و بسيار بيباك و فتنه انگيز بقساوت قلب و قلت 
رحم موصوف و بشدت قهر و عدم حلم معروف ار بعضى اقسام فضايل بهره ور و در علم موسيقى 

  نظم پيش رو ارباب هنر

 ز خونريز هرگز نميداشت بيم 
 

 ز بيمش دل چرخ بودى 

 دو نيم بدى زهر و ترياق در كين و مهر
 

 بديدار و مقدار مهر و سپهر

   
و چون آن پادشاه كيوان قدر بهرام قهر در دولتخانه تبريز تيغ تيز مهم سلطان حسين را بفيصل 
رسانيد برادر ديگرش سلطان بايزيد پياده گريخته بعد از ارتكاب مشقت فراوان در سهند اسب 

گله بانى بدستش افتاد و پاى در ركاب آورده تا زمان وصول بسلطانيه هيچ خانه بازنايستاد و عادل 



آقا او را بپادشاهى برداشته شاه منصور را در قلعه كراوتو مقيد گردانيد و با سپاهى جنگجوى 
تندخوى عازم تبريز گرديد و در موضع ميانه ياغى باستى ولد شيخ على ايناق و ابو سعيد ولد پير 

 ملك 
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از عادل گريخته بسلطان احمد پيوستند و او را از كيفيت وصول سلطان بايزيد و عادل آقا اعالم 
دادند چون سلطان احمد هنوز تمسكى پيدا نكرده بود شهر بازگذاشته هزيمت غنيمت شمرد و 

عادل آقا به تبريز رسيده عباس آقا و مسافر ايوداجى را حاكم ساخته بمرند رفت و محمد دواتى و 
قرا بسطام را بكنار آب ارس فرستاد و ايشان پل ضياء الملك را محكم كرده رحل اقامت انداختند 

و سلطان احمد در خفيه قاصدى نزد دواتى و عباس و مسافر روان گردانيده پيغام داد كه شما 
نوكران منيد بچه جهة خدمت عادل ميكنيد و ايشان بجانب سلطان مايل شده چون اينمعنى بر عادل 
آقا ظاهر گشت بسلطانيه شتافت و سلطان احمد از مراجعت آقا خبر يافته حمزه و ياغى باستى و ابو 
سعيد را به تبريز ارسال داشت و چون ايشان نزديك بآن بلده رسيدند از دور سياهى عباس و مسافر 

را ديدند كه متوجه اردوى سلطان اند با هم گفتند كه هرگاه عباس و مسافر بخدمت سلطان احمد 
جالير رسند يمكن كه از ما بيشتر اعتبار يابند اولى آنكه هم اينجا خاطر از دغدغه ايشان فارغ 

گردانيم و در مبداء مالقات پيش از تكلم بى توقف و تلثم شمشير درهم بستند و عباس و مسافر 
كشته گشته حمزه و ياغى باستى سربار ايشان را نزد سلطان احمد روان كردند اينمعنى موافق مزاج 
سلطان نيفتاد اما چون كار از دست رفته بود چاره نداشت و به تبريز خراميده متوجه ضبط مملكت 

و استمالت سپاهى و رعيت گشت ناگاه خبر متواتر شد كه شاه زاده شيخعلى و پير على بادك 
باغواء عادل آقا عزم رزم جزم كرده نزديك رسيده اند بنابر آن سلطان باستقبال ايشان روانشد و در 

حوالى هفت رود محاربه دست داده عمر قپچاقى از جوانغار سلطان احمد صف ويران كرده 
بشاه زاده شيخعلى پيوست الجرم شكست بر جانب سلطان احمد افتاده از راه خوى به نخجوان 
رفت و در مزار پير عمر نخجوانى بقرا محمد تركمان ملحق گشته ازو استمداد نمود قرا محمد 

گفت اين ملتمس وقتى مبذول افتد كه چون ما در برابر مخالفان صف كشيم تو با نوكران خويش 
در موضعى كه تعيين نمائيم توقف نموده قدم پيش و پس ننهى و بعد از مشاهده صورت فتح و 

ظفر در غنيمت طمع نكنى سلطان احمد متقبل اين دو شرط شده قرا محمد پنج هزار مرد ترتيب 



داده و هرسيصد كس را يك قشون ساخت و هرقشونى را سى دستچه كرد مقرر آنكه از هرقشونى 
ده مرد پيش رفته تيراندازى كنند و چون خصم قصد ايشان نمايد گريزان گشته ده نفر ديگر قدم 

پيش نهند تايسال اعدا از هم فرو ريزد و باين منوال قرا محمد با شاه زاده شيخعلى و پير على بادك 
حرب كرده شاه زاده و پير على در آن معركه بقتل رسيدند و تركمانان غنيمت فراوان گرفته روى 

بمنازل خويش آوردند بعد از آن سلطان احمد به تبريز شتافت و سر پير على را بر سبيل استهزا نزد 
عادل آقا فرستاد و آقا متوجه تبريز گشته درين اثنا بين الجانبين سخن صلح درميان افتاد و سلطان 

احمد خواجه شيخ كحج و موالنا شمس الدين ابهرى را نزد آقا فرستاد تا مبانى پيمان را بايمان 
مؤكد سازد و منتظر مراجعت ايشان ميبود كه ناگاه استماع نمود كه عادل آقا نزديك رسيد بنابر 

آن متوهم شده آورق را براه قلعه قهقهه ارسال فرمود و خود از راه نخجوان بطرف اران و موغان 
 رفت و قاضى شيخعلى را بطلب هوشنك كه حاكم لبخاز بود فرستاد و
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عادل آقا در اوجان نزول كرده امرا بخدمتش شتافتند و بنوازش و عواطف اختصاص يافتند آنگاه 
امير هوشنگ واسطه شده بين الجانبين صلح گونه اتفاق افتاد برينموجب كه آذربايجان مستقال 
تعلق بسلطان احمد داشته باشد و عراق عجم بسلطان بايزيد و عادل آقا در عراق عرب شريك 

سلطان احمد بود و آقا برين قرار بسلطانيه بازگشته امراء بغداد بوى گفتند كه معتمدى بفرست تا ما 
از قبل تو دار السالم را ضبط كنيم و عادل آقا تورسون را كه سردارى صاحب وجود و پسر خاله 

او بود بحكومت و قوام الدين النجقى را بوزارت بغداد نصب نموده همراه امرا روان فرمود و چون 
تورسون در دار السالم بغداد فرود آمد عبد الملك تمغاچى كه صاحب اختيار آنديار بود با طايفه 

كه امير اسمعيل را بشمشير غدر كشته بودند بديدن او رفت و فى الحال با مصاحبان بقتل رسيد و 
مبلغ دو هزار تومان از منزل او واصل مفلسان شد و بغداد پر فتنه و آشوب گشته خزينه كه جهة 
عادل آقا فراهم آورده بودند بباد غارت و تاراج رفت و اين اخبار در تبريز بعرض سلطان احمد 

رسيده بر جناح استعجال روى ببغداد نهاد و در اثناء راه شاه منصور از حبس قلعه كراوتو خالص 
شده بموكب سلطانى پيوست و چون تورسون از قرب وصول سلطان خبر يافت از راه يعقوبه 

بوادى فرار شتافت و جمعى از عقب او رفته و او را گرفته بخدمت سلطان آوردند بر فرمان پس از 
روزى چند تورسون را با قوام الدين النجقى بياسا رسانيدند و سلطان احمد همدران ايام امير على و 



هندوى قورچى و سلطان عرب را كه انديشه غدرى داشتند به تيغ بيدريغ گذرانيد و شاه منصور را 
حاكم حويزه و شوشتر گردانيد و شاه- منصور در آن واليت متمكن شده ديگر او را نديد و 

سلطان احمد آن زمستان در بغداد قشالق فرموده در بهار سنه خمس و ثمان و سبعمائه خواجه 
يحيى سمنانى را بحكومت دار السالم نصب كرد و خودروى به تبريز آورد و امير عادل در نواحى 
مراغه پيش آمده از هردو جانب دليران درهم آويختند و جمعى كثير كشته گشته هرطايفه بطرفى 

گريختند و آقا بسلطانيه مراجعت نموده از مراغه باوجان رفت و از آنجا بزنجان شتافت و چون 
عادل از قرب وصول سلطان پردل اطالع يافت سلطانيه را بمعتمدان درگاه سپرد و روى بهمدان 

نهاد آنگاه ايلچى پيش شاه شجاع كه پادشاه فارس بود فرستاده استمداد فرمود شاه شجاع بهوس 
تسخير آذربايجان در حركت آمده چون بجر بادقان رسيد سلطان بايزيد و عادل آقا بوى پيوستند و 

همعنان يكديگر بهمدان رفتند و سلطان احمد ايلچيان نزد شاه شجاع فرستاده پيغام داد كه سلطان 
بايزيد آقا و مخدوم منست و مرا ملك و مال ازو دريغ نيست و هرچه شاه در آن باب ميفرمايد 

اطاعت مينمايم اما عادل بنده عاصى ماست كه روى بآن درگاه آورده مطبوع آنكه او را تقويت 
نكنند و مجال تسلط ندهند شاه شجاع با خود انديشيد كه سلطانيه را بنام سلطان با يزيد بستاند و 
بنواب خويش دهد و عادل آقا را مفلوك سازد و آنچه مكنون ضمير او بود با ايلچيان در ميان 

نهاده مهم برين جمله قرار يافت و شاه شجاع حكم كرد كه امراء تبريز مالزم سلطان بايزيد بوده 
ديگر بخدمت عادل نروند و سلطان احمد به تبريز رفته سلطان بايزيد با امراء خود و ابراهيم شاه و 

 عبد الكريم از مالزمان شاه شجاع روى بسلطانيه 
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آورد و شاه شجاع با وى شرط كرد كه زمام اختيار ملك و مال در قبضه اختيار امراء فارس گذارد 
و خود بجانب شوشتر شتافت و چون ايشان بسلطانيه رسيدند از امراء سلطان با يزيد عمر قبچاقى و 

محمد جمشيد با هم گفتند كه چگونه اختيار شهر و قلعه را بدست امراء شاه شجاع توان داد و 
ابراهيم شاه و عبد الكريم را در شهر فرود آورده اندك نزلى بايشان دادند و خود بحصار درآمده 

ديگر التفات بديشان نكردند و عبد الكريم و ابراهيم شاه بقوت ال يموت محتاج شده درميان 
زمستان بشيراز بازگشتند و سلطان بايزيد قرب پنجاه روز در سلطانيه حكومت نموده ناگاه بى جهتى 

عمر قبچاق را بقتل آورد و امرا ديگر از وى متوهم شده بگريختند و سلطان احمد خبر ضعف 



برادر شنيده بسلطانيه رفت و قلعه را بصلح گرفته مضبوط ساخت و پسر خود آق بوقا را كه ده ساله 
بود بحكومت نصب فرمود و زمام اختيار آن واليت را در كف كفايت شيخ محمود جاندار نهاد و 
چوپان قورچى را كوتوال قلعه ساخت و سلطان با يزيد را مصحوب خويش بتبريز برد و در اين اثنا 

خبر توجه حضرت صاحب قران امير تيمور گوركان بطرق عراق و آذربايجان شايع شد و جمعى 
از ايلچيان آنحضرت بتبريز رسيدند و سلطان احمد مقرر فرمود كه ايلچيان را در بغداد ببيند و 

ايشان را بدانجانب فرستاده خود نيز از عقب در حركت آمد و عادل آقا سلطان را از حدود سلطانيه 
دور ديده نوبت ديگر آن بلده را بتحت تصرف درآورد و دو هزار كس بخدمتش پيوسته اطراف 
آن قلعه را مضبوط ساخت و بار ديگر ميان او و سلطان غبار نزاع در هيجان آمد و هنوز از جانبين 

طريق مخالفت مى پيمودند كه ماهچه رايات آفتاب اشراق صاحب قران آفاق پرتو وصول بر حدود 
واليات فارس و عراق انداخت و كار ايشان بجائى رسيد كه بعد از آن هيچيك از آن دو سردار 

بديگرى نپرداخت و سلطان احمد مدتى ممتد نسبت بصاحبقران وافر منقبت نيز در مقام خالف و 
نزاع بوده آخر االمر بروم گريخت و روزى چند در پناه دولت پادشاه آن مرز و بوم ايلدرم بايزيد 

روزگار بسر برد و در آن اوقات كه امير تيمور گوركان عازم روم شد سلطان احمد بمرافقت 
قرايوسف تركمان كه او نيز در ظل عنايت ايلدرم با يزيد روزگار ميگذرانيد بجانب مصر و شام 

شتافت و سلطان مصر چند روزى در مقام تربيت ايشان درآمده باالخره هردو را محبوس گردانيد و 
مى خواست كه بند كرده بنزد حضرت صاحبقران فرستد در آن اثنا خبر فوت آن حضرت بتحقيق 
پيوست و سلطان مصر ايشان را مطلق العنان ساخته سلطان و قرايوسف تركمان روى بصوب عراق 

و آذربايجان آوردند و سلطان احمد بر عراق عرب استيال يافته امير قرا يوسف آذربايجان را در 
حيز تسخير كشيد و در وقتى كه بجانب روم رفته بود سلطان بناء عهدى را كه ميان او و قرا يوسف 

بود منهدم تصور كرده بتبريز خراميد و بران خطه مستولى گرديد و چون امير قرا يوسف از آن 
يورش بازگشت روز جمعه بيست و هشتم ربيع آالخر سنه ثلث عشر و ثمانمائه در دو فرسخى 

تبريز بين الجانبين محاربه دست داد و فرار بر جانب سلطان افتاد و در تبريز مختفى شد و همدران 
روز امير قرا يوسف آنجناب را بدست آورده بقتل رسانيد چنانچه تفصيل اين وقايع بعد قضاء الهى 

 در ضمن قضاياء حضرت صاحبقران امير تيمور

 250، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 



گوركان بعرض خواهد رسيد و چون جواد خوشخرام خامه از جوالن در ميدان احوال چنگيز 
خانيان بازپرداخت بموجب وعده كه در ديباچه كتاب كرده شده عنان بيان بصوب احوال 

 پادشاهانى كه معاصر چنگيز خانيان بوده اند معطوف خواهد ساخت.

 مثنوى 

 شكر ايزد را كه بر وفق مرام 
 

 جزو اول زين مجلد شد تمام 

 كرد كلكم از سر دانش سواد
 

 قصه شاهان چنگيزى نژاد

 بلكه از بحر ضمير خرده بين 
 

 گشت اين اوراق پر در ثمين 

 تا نمايد از سر رافت نظر
 

 جانبش آصف پناه دادگر

 سرور دريا دل عالى تبار
 

 مشترى كردار خورشيد اقتدار

 روشن از ديدار او چشم امل 
 

 ديده بان قصر اقبالش زحل 

 ترك خونريز فلك روز ستيز
 

 مى زند بر فرق خصمش تيغ تيز

 كلك زرين عطارد بر سپهر
 

 مى نويسد مدحتش از روى مهر

 زهره در بزمش بود خنياگرى 
 

 ماه بر فرق لوايش پيكرى 

 در كرم بى مثل آمد زان سبب 
 

 ذات او را شد كريم الدين لقب 

 هركه را دادند از نامش نشان 
 

 جز حبيب الّله نارد بر زبان 

 هست بيحد چون ثناى ذات او
 

 ختم بهتر بر دعاى ذات او

 تا كند كلك سخن در گفتگوى 
 

 تا بود طبع سخندان نكته جوى 

 باد يا رب آصف عالى مقام 
 

 مرجع اهل فضيلت بر دوام 

 خامه دايم در ثنايش نكته زاى 
 

 نام او هرنامه را زينت فزاى 

   
 تمام شد جزو اول از مجلد سوم كتاب حبيب السير
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 [جزو دوم از مجلد سوم ]



بسم الّله الّرحمن الّرحيم جزو دوم از مجلد سوم در ذكر بعضى از طبقات والت كه معاصر چنگيز 
 خانيان بوده اند و لباس پادشاهى پوشيده و كاس عنايت بى نهايت الهى نوشيده 

 يا رب ز سخن قدر مرا عالى ساز
 

 و ز غير حديث خود دلم خالى ساز

 پيوسته چو از ثبات ملكت گويم 
 

 در ملك سخن ورى مرا والى ساز

   
بعد از تقديم سپاس و ستايش پادشاهى كه بخامه منشى تقديرش منشور اقتدار سالطين كامكار 

 موقع مى كرد و جل جناب جالله و پس از تبليغ صالت و  (و اللَّه يؤْتي ملْكَه منْ يشاء)بتوقيع وقيع 
صلوات دين پناهى كه بهدايت بدات ملت مستقيمش سرگشتگان باديه ضاللت راه وصول بدرجه 

بلند (من يهد الّله فال مضل له) بحصول مى پيوندد صلى اللّه عليه و آله نموده ميشود كه از 
پادشاهانى كه معاصر چنگيز خانيان سلطنت نموده اند حاالت هشت طبقه بنظر اين ذره احقر 

درآمده بدين تفصيل ملوك مصر قراختائيان والى كرمان آل مظفر اتابكان لرستان ملوك رستمدار 
ملوك طبرستان ملوك سربدار ملوك كرت و كلك سخن گذار شمه از احوال اين ملوك نامدار 
را درين جزو در سلك بيان خواهد كشيد و بدستور معهود اندكى از حاالت اكابر و افاضل زمان 

 هريك از اين پادشاهان گيتى ستان مذكور خواهد گرديد و من الّله العصمته و التائيد.

 گفتار در بيان كيفيت وقايع زمان ملوك مصر از وقت انقراض ايام اقبال آل ايوب تا اين عصر

بر الواح ضماير مستخبران احوال اوايل و اواخر مخفى و مستتر نخواهد بود كه چنانچه مجلد ثانى 
در آخر ذكر آل ايوب گذشت پادشاه مصر ملك معظم غياث الدين بن ملك صالح بن ملك 

كامل بن ملك عادل سيف الدين محمد بن نجم الدين ايوب در شهور سنه ثمان و اربعين و ستمائه 
بر دست غالمان خود كشته گشت آنگاه مماليك ملك صالح كه زمام اختيار در قبضه اقتدار ايشان 
بود سردارى سپاه را بعز الدين كه او نيز در سلك غالمان ملك صالح انتظام داشت تفويض نمودند 

و خطبه بنام والده ملك معظم كه ملقبه بشجرة الدر بود و ام خليل كنيت داشت خواندند و شجرة 
 الدر ضعيفه عاقله جميله بود و قرب دو سال آن مملكت 
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را بحسن تدبير ضبط فرمود و در سنه اثنين و خمسين و ستمائه امرا بر سلطنت عز الدين متفق شده 
او را ملك معز لقب نهادند و از آن روز پادشاهى مصر بر غالمان قرار گرفت و آن قاعده چنانچه 

 حاال نيز مرعى است سمت استمرار پذيرفت.

ملك معز التركى الصالحى پادشاهى شجاع خردمند بود و كما ينبغى رعايت احكام شريعت 
مى نمود و چون بر سرير سلطنت متمكن گرديده ام خليل را در سلك ازدواج كشيد و بعد از آنكه 

سه سال در دولت و اقبال بسر برد در سنه خمس و خمسين و ستمائه دختر حاكم موصل را بعقد 
نكاح خويش درآورد و ام خليل از غايت رشك جمعى را فرمود كه ملك معز را در حمام جام 

 شهادت چشانيدند.

ملك منصور على بن ملك معز بعد از قتل پدر باستصواب امرا و اركان دولت بر تخت سلطنت 
نشست و ام خليل را گرفته در پايان قلعه مصر بحلق بركشيد و چون دو سال در كامكارى گذرانيد 

غالمان او را خلع نموده سيف الدين را كه اتابكش بود بر تخت نشاندند و او را ملك مظفر 
 خواندند.

 ذكر سلطنت ملك سيف الدين مظفر و كشتن كبوقا را بضرب تيغ ظفر پيكر

نام سيف الدين كه در زمان پادشاهى ملك مظفر لقب يافت بروايت امام يافعى قطر بود: (بالقاف و 
الطأ المهمله و الراء) و در بعضى از كتب تاريخ نام او را قودوز نوشته اند و بر هرتقدير چون ملك 

مظفر بر سلطنت مصر تمكن يافت استماع نمود كه هالكو خان بر بالد شام استيالء تمام يافته و 
كيبوقا نويانرا در دمشق حاكم ساخته و عنان بصوب آذربايجان تافته بنابر آن دفع مغوالن را مطمح 
نظر همت ساخته علم توجه بصوب دمشق برافراشت و كيبوقا نيز عازم ميدان قتال گشته در اواخر 

 در حين جالوت تقارب فريقين دست داده ملك مظفر طايفه از ابطال 658ماه مبارك رمضان سنه 
رجال را در كمين گاه بازداشته با ساير سپاه بر زبر پشته بايستاد و كيبوقا بغرور موفور بر آن پشته 

تاخته ملك مظفر بموجب كلمه الحرب خدعه پشت بجانب او گردانيد و روى بوادى فرار آورد و 
كيبوقابى انديشه مصريان را تعاقب نموده چون بكمينگاه رسيد بيك ناگاه سپاه مصر اطراف و 

جوانب او را فروگرفته و آتش قتال اشتعال يافته خرمن حيات بسيارى از مغوالن محترق گشت و 
از وقت طلوع آفتاب تا هنگام استوا غبار معركه هيجا در هيجان بوده آخر االمر ملك مظفر بر طبق 



نام خويش مظفر گشت و كيبوقا در چنگ اسار گرفتار شد و همانجا بقتل رسيد و ملك مظفر 
بمصر بازگرديد اما همدر آن ايام بعضى از امراء بر قتلش اتفاق نموده بهادر مغربى در موضع مطيه 
بزخم تيرى جان گزاى او را از پاى درآورد و بعد از آن غالمان زمام پادشاهى را بدست ابو الفتوح 

 بيبرس التركى الصالحى دادند و او را ملك ظاهر لقب نهادند.
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 ذكر ملك ظاهر

نامش بقول امام يافعى بيبرس بود و بروايت صاحب تاريخ وصاف بندقدار و او در اوائل حال در 
سلك مماليك امير عالء الدين كه از جمله اركان دولت ملك صالح بود انتظام داشت و ملك 

صالح آثار اقبال در ناصيه حالش مشاهده كرده او را از امير عالء الدين بخريد و منظور نظر شفقت 
 بر سرير سلطنت مصر 658گردانيد و روزبروز كار ملك ظاهر در ترقى بود تا در ذى قعده سنه 

صعود نمود و بصفت شجاعت و جالدت و ديانت و امانت اتصاف داشت و در حمايت حوزه 
اسالم مساعى مشكوره بتقديم رسانيده همواره همت عالى نهمت بر غزا و جهاد ميگماشت و در 

ايام دولت خود با احمد بن الظاهر بالّله بن الناصر الدين الّله العباسى بخالفت بيعت كرده او را 
المستنصر بالّله خواند و بعد از قتل المستنصر الحاكم بامر الّله ابو العباس احمد بن بى على را كه از 
احفاد المسترشد بالّله بود بجايش نشاند و چون ظاهر هفده سال و كسرى بدولت و اقبال گذرانيد 

  بعالم آخرت منزل گزيد.676 محرم الحرام سنه 28در 

گفتار در بيان بعضى از وقايع زمان سلطنت بندقدار و ذكر شمه از احوال علماء و افاضل آن 
 روزگار

در تاريخ امام يافعى مسطور است كه در سنه ستين و ستمايه كه ملك ظاهر در مصر لواء سلطنت 
برافراخته بود احمد بن الظاهر بالّله العباسى كه اسود لقب داشت بآن سرزمين رسيد و صحت نسب 
خود را بثبوت رسانيد و طالب جلوس بر سرير خالفت گرديد و ملك ظاهر ملتمس او را بعز قبول 
اقتران داده اشراف و اعيان مصر را مجتمع ساخت و شرط مبايعت بجاى آورده ديگران نيز متابعت 
كردند و احمد را بلقب برادرش المستنصر بالّله ملقب گردانيدند و همدران مجلس مستنصر بدست 



خويش خلعت سلطنت در قامت ملك ظاهر پوشانيد و در آن باب منشورى در سلك تحرير كشيد 
و ملك ظاهر قاهره معزيه را آذين بسته با خلعت خليفه سوار شد و گرد شهر برآمد آنگاه جهت 
مستنصر اتابك و حاجب و استاد الدار و منشى تعيين نمود و صد سر اسب و سى استر و شصت 

شتر و چند غالم بمالزمتش بازداشت و مستنصر بمجرد اين قدر جمعيت خود را خليفه اسالم تصور 
نموده بجانب بغداد روان شد تا آن ديار را از تصرف تتار بيرون آورده بدستور آباء و اجداد 

خويش بر مسند استقالل بنشيند و چون بهيت رسيد فوجى از سپاه هالكو خان از اطراف و جوانبش 
درآمده آغاز قتال نمودند و طايفه از اعراب و تراكمه كه در موكب مستنصر جمع گشته بودند 

فرار بر قرار اختيار كرده مستنصر با فوجى از خواص كشته شد و از جمله مردمى كه از آن غرقاب 
بال خود را بساحل نجات رسانيد يكى ابو العباس الحاكم بامر الّله بود كه در سلك احفاد 

 المسترشد بالّله انتظام داشت و چون او
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بمصر رسيد بموجب صوابديد بندقدار قايم مقام المستنصر بالّله گشت و بعد از آنكه چهل سال و 
چند ماه اسم خالفت بر وى اطالق كردند درگذشت و در سنه ثلث و ستين و ستمائه ملك ظاهر 

بعمارت مسجد رسول صلى الّله عليه و سلم كه روى بويرانى آورده بود امر نمود و در عرض چهار 
 ملك ظاهر قلعه اكراد و و اعمال طرابلس و 666سال آن بقعه منير بكمال معمورى رسيد و در سنه 

 حصن عكه نيز بتحت تصرفش قرار گرفت آنگاه 668انطاكيه را مفتوح و مسخر گردانيد و در سنه 
بندقدار هوس تسخير ملك روم كرده يكى از اركان دولت را در مصر بنيابت خويش بازداشت و 

با دو سه كس از خواص در لباس اختفا بروم شتافته مداخل و مخارج آنمملكت را بنظر احتياط 
درآورد و بدار الملك خود بازگشته ايلچى نزد اباقا خان فرستاد و پيغام داد كه ما بجهة نظاره و 

تماشا بواليت روم رفتيم و در دكان فالن طباخ خاتم خود را رهن مقدار طعام كرديم مطموع 
آنكه پادشاه بارسال آن حكم فرمايد اباقا خان از كمال تهور و جرأت ملك ظاهر تعجب نموده 

قاصدى جهت اعالم اينحال نزد معين الدين پروانه كه در آن ديار بحكومت اشتغال داشت فرستاد 
و معين الدين انگشترى بندقدار را از آن طباخ ستانده روان فرمود و بعد از آن بندقدار با لشگر 

بسيار بجانب بالد روم نهضت نمود روايت تاريخ وصاف آنكه اينحركت از وى بنابر استدعاء معين 
الدين پروانه بوقوع پيوست الجرم بى كلفت محاربت بر آن مملكت مستولى گشت و قول امام 



يافعى آنكه ميان بندقدار و لشگر تتار و روم محاربات اتفاق افتاده صورت ظفر و نصرت او را 
دست داد و روزى چند بدولت و اقبال گذرانيده با غنايم بسيار بمصر بازگشت و چون اباقا خان از 
كيفيت اين حادثه خبر يافت عنان عزيمت بصوب روم تافت و بقول امام يافعى تيغ سياست از نيام 

انتقام بيرون كشيده معين الدين پروانه را با دويست هزار مسلمان نمازگذار شهيد گردانيد و چون از 
آنواليت بدار الملك خود بازگرديد طايفه از ابطال رجال را بديار شام ارسال داشت و آن جماعت 

بمحاصره قلعه بيره مشغول شده نزديك بآن رسيد كه آن حصن حصين را بغلبه و قهر مسخر 
گردانند و ساكنان تيره حال تيره خود را قلمى نموده آن نامه را بر بال كبوترى بستند و بوقت پرواز 

شاهباز زرين بال خورشيد از افق شرقى آن كبوتر را بجانب مصر پرانيدند و در نصف النهار همان 
روز آن بريد پرنده مكتوب را بقاهره رسانيد و چون بندقدار بر مضمون نامه حمامه وقوف يافت 

فرمود تا برفور جواب نوشتند كه ساكنان قلعه بيره بايد كه مطمئن خاطر و مستظهر باشند كه صبح 
رايت دولت ما در روز هفتم از اين تاريخ بر افق حوالى پره طالع خواهد گشت و اگر در اين وعده 
خالف واقع شود ايشان در تسليم حصار مرخص اندر سياح فضاء هوا بطريقيكه آمده بود بازگشته 

بندقدار با دو هزار سوار بجانب پره در حركت آمد و بنفس نفيس با هفت غالم بر مراكب يام 
نشسته بر لشگر سبقت گرفت و چون در آن وقت از قاهره تا بيره بيست و هفت موضع يام بسته 

بودند در چهار شبانه روز آن مسافت دور و دراز را قطع كرده بعد از قرب وصول بمقصد دويست 
 سوار از لشگريان حما بموكب ظفر انتما پيوستند و در وقتى كه خسرو انجم 
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بر قلعه چرخ چهارم برآمد بر كنار آب فرات كه ميان او و پره حايل بود بر زبر پشته رفته عالمت 
سلطنت ظاهر ساخت و متوطنان قلعه غلغله فرح و انبساط بايوان كيوان رسانيده مغوالن اگرچه 

حقيقت حال را ندانستند اما پريشان خاطر شدند و بعد از پانزده روز از ارسال كبوتر لشگر مصر 
بتجمل هرچه تمامتر رسيدند و مانند بال از آب فرات گذشته مغوالن چون آنحال مشاهده كردند 

روى بوادى فرار نهادند و مصريان ايشان را تعاقب نموده غنيمت فراوان گرفتند وفات بندقدار 
 در دمشق اتفاق افتاد و بقول امام 676بروايتى كه در روضة الصفا مسطور است در ذا الحجه سنه 

يافعى در يازدهم محرم الحرام سنه مذكوره مريض گشت و سيزده روز بر بستر ناتوانى افتاده در 
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داشتند و از مشايخ زمان بندقدار يكى فخر الدين ابراهيم است كه بشيخ عراقى اشتهار دارد و شيخ 
عراقى از نواحى همدان بوده در صغر سن از حفظ قران فراغت يافته بتحصيل علوم اشتغال نمود و 
باندك زمانى آن جناب را آن مقدار ترقى دست داد كه در سن هفده سالگى در يكى از مدارس 

همدان بافاده مشغول گشت روزى جمعى از قلندران بهمدان رسيدند و با ايشان پسرى خورشيد 
 منظر بود و چون چشم شيخ عراقى بر آن پسر افتاد بواسطه غلبه مشرب عشق گرفتار شد آنگاه ع 

 سر در پى قلندران نهاده بهمراه ايشان بمولتان رفت و در آن بلده بباد داده ورق هاى درس و فتوا را
بصحبت شيخ بهاء الدين زكريا مولتانى رسيده دست ارادت بوى داد و چندگاه در خلوت نشست 

و رياضت ها كشيده بدرجه كمال صعود نمود و شيخ بهاء الدين يكى از بنات خود را بعقد شيخ 
عراقى درآورد و شيخ عراقى را از آن دختر پسرى در وجود آمد او را كبير الدين لقب داد و شيخ 

عراقى بعد از فوت شيخ بهاء الدين بزيارت حرمين شريفين (زادهما الّله تشريفا و تعظيما) رفته از 
حجاز بروم شتافت و بدرس شيخ صدر الدين قوينوى مشرف شده استماع فصول نمود و كتاب 
لمعات را در آن ايام تاليف نموده بنظر شيخ رسانيد و تحسين يافت و معين الدين پروانه كه در 
آنزمان حاكم روم بود شيفته جمال شيخ عراقى گشته جهة آنجناب در توقاة خانقاهى ساخت و 

هرروز بمالقات شريفش مى پرداخت روزى مبلغى زر بر سبيل نذر نزد شيخ برد شيخ فرمود كه ما 
را بزر نتوان فريفت بفرست حسن قوال را بمارسان و حسن قوال را بمارسان و حسن قوال در 

آنوقت در غايت حسن جمال بود و چون امير معين الدين ميل خاطر شيخ را بوى معلوم نمود فى 
الحال كس فرستاده حسن را طلبيد و شيخ با امير معين الدين و ساير اكابر باستقبال آن زهره جبين 

شتافته چون شيخ بحسن نزديك رسيد پيش رفته و سالم گفته او را در آغوش كشيد و شربت 
طلبيده بوى داد آنگاه باتفاق بخانقاه خراميدند و صحبت ها داشته سماعها كردند و شيخ در آن ايام 

  نظم غزل ها گفت و يكى از آنجمله غزليست كه مطلعش اينست 
ساز طرب عشق كه داند كه چه ساز 

  است 
گز زخمه او نه فلك اندر تك و تاز 

 است 

و شيخ بعد از قتل معين الدين از روم بمصر شتافته سلطان نسبت باو ارادت تمام پيدا كرد و شيخ    
 بى تكلف در مصر گرد كوچه و بازار سير مى فرمود روزى 
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شيفته پسر كفشگرى شد و پدرش را گفت كه حيفست كه لب و دندان اين پسر مصاحب چرم خر 
باشد كفشگر گفت كه ما مردم فقيريم و غير اين حرفه نداريم اگر چرم خر بدندان نگيريم نان 

بدست نيايد شيخ پرسيد كه اين پسر هرروز چه مقدار كار ميكند جوابداد كه هرروز چهار درم 
شيخ فرمود كه من هرروز هشت درم ميدهم بايد كه ديگر اين كار نكند بعد از آن هرروز شيخ 

عراقى بدكان كفشگر رفتى و اشعار خواندى و اشك افشاندى حسودان اينخبر بسلطان رسانيدند از 
ايشان پرسيد كه شيخ هرگز اين پسر را با خود بجائى ميبرد گفتند نى گفت در دكان با وى در 
خلوت مى نشيند گفتند نى آنگاه دوات و قلم خواست و بنوشت كه هرروز پنج دينار بر وظيفه 

خادمان شيخ بيفزايند و شيخ عراقى پس از چندگاه از مصر بشام شتافته در دمشق مقام ساخت و 
پسرش كبير الدين كه در مولتان مانده بود در آن بلده بمالزمت پدر رسيد و مقارن آنحال شيخ 

  نظم مريض شده شرط وصيت بجاى آورد و در اوقات مرض اين رباعى نظم كرد
 در سابقه چون قرار عالم دادند

 
 مانا كه نه بر مراد آدم دادند

 زان قاعده و قرار كان روز فتاد
 

 نى پيش بكس وعده و نى كم دادند

وفات شيخ عراقى در ششم ذا القعده سنه ثمان و ثمانين و ستمائه اتفاق افتاد و در صالحيه دمشق در    
قفاء قبر شيخ محى الدين العربى مدفون شد و مرقد ولدش كبير- الدين هم آنجاست و از علماء 
زمان ملك ظاهر يكى حافظ نجم الدين على بن عبد الكافى است در تصحيح المصابيح مسطور 
است كه حافظ نجم الدين قبل از آنكه سنين ايام حياتش بعقد ثلثين رسيد فوت شد و اگر او را 

اجل امان دادى در حفظ حديث بمرتبه ميرسيد كه بر تمامى محدثان متقدمين فايق ميگرديد 
غروب كوكب زندگانى نجم الدين در شهور سنه اثنى و سبعين و ستمائه دست داد و ديگرى از 

 از عالم 672آنجمله صاحب تصانيف محمد بن عبد الّله بن- مالك الجيانى بود و او نيز در سنه 
انتقال نمود و ايضا صاحب تاريخ اسكندريه «حافظ منصور بن سليم بن وجيه الدين العمادية 

 از لباس حيات عارى گشت و از جمله 674االسكندريه» در زمان سلطنت بندقدار در سنه 
دانشمندان عاليمكان آنزمان ديگرى امام شيخ محى الدين النوويست و نام امام محى الدين يحيى 

 631بود و اسم شريف پدرش شرف بن حسن والدتش در عشر اواسط از ماه محرم الحرم سنه 
دست داد و در سنه تسع و اربعين جهة تحصيل بدمشق شتافت و در مدرسه رواحيه قرب دو سال 

ساكن بوده تمامى اوقات را بمطالعه مصروف داشت چنانچه در آن مدت اصال پهلو بر زمين ننهاد 
 آغاز 665 مصحوب والد خود بمكه رفته بگذاردن حج اسالم فايز شد و در سنه 651و در سنه 



تصنيف نموده تا سنه سته و سبعين و ستمائه كه وفات يافت بان كار مشغول بود روضه منهاج 
المناسكين و تهذيب االسماء و اللغات و شرح صحيح مسلم و شرح المهذب و كتاب التبيان و 
كتاب االرشاد و كتاب التفسير و التقريب و كتاب رياض الصالحين و كتاب االذكار و كتاب 

 االربعين و كتاب طبقات الفقهاء الشافعيه از جمله مؤلفات امام نووى است.
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 ذكر ملك سعيد محمد بن ملك ظاهر

محمد بن بندقدار بعد از انتقال پدر بدار القرار باتفاق امراء كبار در مصر تاج سلطنت بر سر نهاد و 
ملك سعيد لقب يافت و چون قرب دو سال بتمشيت امور مملكت پرداخت چيزى از مواجب و 

مرسومات سپاهيان كم كرد بنابر آن اشراف و اعيان قصد خلع او نمودند و ملك سعيد اينمعنى را 
دانسته برادر خود سالمش را كه در سن هفت سالگى بود بر تخت سلطنت نشاند و او را ملك 
عادل لقب داده سيف الدين قالوون را كه در سلك غالمان صالحى انتظام داشت اتابك وى 

 در 678ساخت و بنفس نفيس با برادر خود خضر و بعضى از خواص بقلعه كرك شتافت و در سنه 
آنحصار وفات يافت و خضر زمام حكومت كرك را بدست آورده بملك مسعود ملقب شد و تا 

 در آن ديار شهريار بود بعد از آن سيف الدين قالوون او را طوعا و كرها از آن 685شهور سنه 
 قلعه بيرون آورده ديگرى بجايش نشاند.

 ذكر سيف الدين قالوون 

چون ملك سعيد از مصر بكرك رفته عزلت گزيد اشراف و اعيان آن مملكت بعد از انقضاء سه 
ماه سالمش را از حكومت معاف داشته سيف الدين قالوون را كه مشهور بود بالفى در ماه رجب 

 پادشاه گردانيدند و او را ملك منصور لقب دادند اما سنقراشقر صالحى كه ملك االمراء 678سنه 
 سيف الدين 679دمشق بود اظهار خالف نموده ملقب بملك كامل شمس الدين گشت و در سنه 

قالوون لشكر بجانب شام كشيده ميان او و سنقر مقاتله اتفاق افتاد و سيف الدين ظفر يافته سنقر 
بسواحل شام شتافت و بر بعضى از آن بلدان مستولى شد و در همين سال ميان سيف الدين قالوون 

و شاه زاده منكو تيمور بن هالكو خان كه بفرمان برادر خويش اباقا بحدود حمص آمده بود قتال 



روى نمود و كفار تتار منهزم گشته ملك منصور بر طبق لقب خويش نصرت يافت و در سنه 
ثمانين و ستمائه ميان سنقر اشقر و سيف الدين قالوون صلح بوقوع انجاميد و سيف الدين حكومت 

 سيف الدين 688انطاكيه و چند موضع ديگر بوى بازگذاشت و در چهارم ماه ربيع االخر سنه 
قالوون بلده طرابلس را بجنگ از كفار فرنك گرفته اهل اسالم غنيمت فراوان بتحت تصرف 

 در ظاهر قاهره معزيه آن پادشاه غازى از عالم مجازى 689درآوردند و در سادس ذى القعده سنه 
 رحلت نمودند مدت سلطنتش پانزده سال و چند ماه بود.

 ذكر بعضى از افاضل مشهور كه معاصر بودند با ملك منصور

از جمله فضالء زمان سيف الدين قالوون يكى قاضى القضاة ابن خلكان مورخ است و هو شمس 
 الدين ابو العباس احمد بن محمد االربلى در تاريخ امام يافعى مسطور است كه ابن 
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خلكان در سنه ثمان و ستمائه تولد نمود و در موصل تحصيل علم كرده بمصر شتافت و چندگاه 
در آن مملكت ساكن شده بعد از آن بقضاء بالد شام منصوب گشت و مدت ده سال بآن امر 

اشتغال فرموده در فيصل قضايا شرايط ديانت و امانت بتقديم رسانيد و چون سلطان رقم عزل بر 
صحيفه حالش كشيده در مدرسه امينيه و نجيبيه بدرس و افاده ميپرداخت تا در سنه احدى و ثمانين 

ستمائه عالم آخرت را منزل ساخت و از جمله مصنفات ابن خلكان كتاب وفيات االعيان است و 
آن بهتر كتبى است كه متقدمين در فن تاريخ تصنيف نموده اند و از جمله مشايخ آنزمان يكى شيخ 
ابو اسحق ابراهيم بن معصيار الجعبرى است و شيخ ابو اسحق بزعم امام يافعى صاحب كرامات بود 

 در مصر از عالم انتقال نمود و در ماه ربيع االول همين سال شيخ ياسين المغربى 687و در سنه 
وفات يافت و شيخ ياسين در سلك اكابر مشايخ انتظام داشت و بواسطه آنكه احوال خود را در 
پرده خفا مستور ميگردانيد بامر حجامت اشتغال مينمود و شيخ محى الدين امام نووى را نسبت 
بشيخ ياسين ارادت تمام بود و پيوسته بزيارت او رفته طريق تلمذ مسلوك ميداشت عمر شيخ 

ياسين قريب بهشتاد سال بود و همدرين سال ابن النفيس العالمه عالء الدين على بن ابى الحزم 
القرشى الدمشقى كه در ديار مصر بلكه در ساير امصار مثل او طبيبى نبود از عالم رحلت نمود و از 

تصانيف آنجناب موجز مشهور است و بسيارى از اكابر علماء آن كتاب را شرح نوشته اند و 



 595ديگرى از افاضل زمان سيف الدين قالدون ابن البخارى المحدث است و ابن البخارى در سنه 
تولد نموده بود و در بغداد تحصيل فرموده و از مشايخ آن بلده اجازت روايت حديث يافته و او 
بصفت صالح و ديانت و تقوى امانت موصوف بود و در صالحيه دمشق فى سنه تسعين و ستمائه 
بجهان جاودان نقل نموده سبب شهرتش باين بخارى آنكه پدرش چند گاهى در بخارا بسر برده 

بود و همدرين سال شيخ عفيف الدين سليمان بن على قلمسانى از عالم فانى بمنزل باقى انتقال 
فرمود و آنجناب منازل السايرين را كه مؤلف مقرب حضرت بارى خواجه عبد الّله انصارى است 

شرحى نيكو نوشته است و ديوان اشعارش نيز در غايت سالست و عذوبت واقع شده و آنكه بعضى 
از فقهاء شيخ عفيف الدين را بذندقه و الحاد نسبت مينمودند ظاهرا بنابر كمال حسد بوده و الّله 

 اعلم.

 ذكر ملك اشرف صالح الدين خليل بن ملك منصور سيف الدين قالوون 

 بر 689بعد از فوت ملك منصور جمهور اشرف مصر ولدار شدش ملك اشرف را در ذيقعده سنه 
تخت سلطنت نشاندند و او پادشاهى صائب راى گيتى آراى بود و چون افسر جهانبانى بر سر نهاد 

امر وزارت را بشمس الدين سلقوس تفويض نمود و منصب سردارى سپاه را ببدر الدين زيبا متعلق 
گردانيده روى باستخالص طرابلس كه بار ديگر بتصرف كفار فرنگ درآمده بود آورد و پس از 

 وصول بظاهر آنحصار در امر محاصره و پيكار غايت 
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سعى و اهتمام بتقديم رسانيده در كمتر از يكماه آن بلده را مسخر گردانيد و بسيارى از كفره فجره 
را به تيغ بيدريغ بگذرانيد و اساس قلعه را انهدام داده متصل بآن شهرى نو بنا كرد و آن را نيز 

طرابلس نام نهاد و بعد از آن همت بر تسخير عكه گماشته با عساگر موفور و جنود غير محصور كه 
از آنجمله هژده هزار غالم زر خريد او بودند متوجه آن حصار شد و در چهارم ربيع آالخر سنه 

تسعين و ستمائه بمقصد رسيده آغاز محاصره و محاربه نمود و مخالفان دين مبين كه در آن قلعه 
متين مسكن داشتند در مقام دفع و منع آمده از جانبين نيز چرخ و سنك منجيق پران گشت و در 
آن اوان روزى كفار يكى از مسلمانان را كه باسيرى گرفته بودند عوض سنك در منجيق نهاده 

بطرف سپاه اسالم انداختند و جسد آن بيچاره در فضاء هوا متالشى گشته از مشاهده آنحالت آتش 



غضب و عصبيت ملك اشرف در اشتعال آمده سوگند خورد كه تا شهر عكه را بخاك راه يكسان 
نسازد و خرمن حيات متوطنان آنجا را بباد قهر نابود نگرداند دست از جنگ بازندارد و نقابان تيز 
چنگ را فرمود تا در مسام زمين آغاز راه بريدن كردند و از خندق گذشته ستونها در زير برج و 

باره نصب نمودند و تمامى شب قلعه را مجوف ساخته بيكبار آتش در آن ستونها زدند الجرم باد 
ادبار بر مفارق كفار وزيده بعضى از جدار حصار بيفتاد و در صباح روز جمعه هفدهم جمادى 

االولى سنه مذكوره اهل اسالم تيغ انتقام از نيام كشيده در عكه ريختند و خون اكثر آن بى دينانرا بر 
خاك هالك ريختند و بعد از دو روز از وقوع اين صور مدينه صور نيز در حيز تسخير ملك 

اشرف درآمد زيرا كه حكام و لشگريان آن بلده چون از صعوبت قضيه مردم عكه خبر يافتند فرار 
برقرار اختيار نمودند و رعيت كس نزد ملك اشرف فرستاده و اظهار اطاعت و انقياد كرده داروغه 

طلبيدند و همدر آن سال ملك اشرف بتاييد ايزد متعال حصار صيد او عثليث و طرسوس و و 
طباخى را نيز مفتوح ساخته نصارى فرنك را بتمام از آن ديار اخراج فرمود ابواب فرح و سرور بر 

روى روزگار كار اهل اسالم گشود و در همين سال ملك عادل سالمش بن ملك- ظاهر بترس 
وفات يافت و چون مدت هزار روز انوار معدلت ملك اشرف بر مفارق اهل اسالم تافت بيبرى بر 
وى خروج نموده در سابع محرم الحرام سنه ثالث و سبعين و ستمائه نقش وجود آن سلطان عادل 
مجاهد را بنوك شمشير تيز از لوح زندگانى بسترد و برادرش ملك محمد بن ملك منصور سيف 
الدين قالوون را پادشاه كرد و شمس سلقوس وزير را مواخذه كرده آنمقدار شكنجه نمود كه از 

 عالم انتقال فرمود

 ذكر اقبال و ادبار بيدره و كيبوقا و الچين و رسيدن ملك ناصر بسلطنت آن سرزمين 

چون بيدره بقتل ملك اشرف مبادرت نمود اسم پادشاهى بر محمد بن سيف الدين قالوون كه در 
سن نه سالگى بود اطالق كرده سرانجام تمامى مهمات را از پيش خود برگرفت و ملقب بملك 

 قاهر شد چون يكسال برينمنوال بگذشت در محرم الحرام سنه اربع و تسعين و ستمائه 
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كيبوقا كه در زمان غلبه ملك مظفر بر كيبوقا نويان باسيرى در دست مصريان افتاده بود بواسطه 
كثرت قابليت بتدريج پاى در مسند امارت نهاده باتفاق الچين و غالمان اشرفى خروج كرده بيدره 



را بكشت و ملك عادل لقب يافته متصدى سلطنت مصر گشت و او را آنوقت كه بر سرير سلطنت 
مصر صعود نمود پنجاه ساله بود و بعد از دو سال از پادشاهى كيبوقا در در سنه ست و تسعين و 

ستمائه اعاظم امراء اساس دولتش را بسرپنجه بيوفائى درهم شكستند و عروس آن مملكت را 
بحسام الدين عقد بستند و كيبوقا با چهار كس از غالمان خاصه خويش بصوب دمشق گريخته 
الچين كه ملك منصور لقب يافته بود فوجى از سپاه را بدانجانب فرستاد تا او را گرفته در قلعه 

سرخد ساكن گردانيدند و اسباب فراغتش را بهم رسانيدند و در سنه ثمان و تسعين و ستمائه اعيان 
مصر نسبت بالچين نيز طريق بيوفائى پيش گرفتند و بعد از اداء نماز خفتن در وقتى كه الچين 

بلعب شطرنج اشتغال داشت و غير از قاضى حسام الدين اطنفى و و امير عبد الّله و يزيد البدوى و 
امامة بن الغسال كسى نزد او نبود هفت كس از اعاظم امرا با شمشيرهاى كشيده بر سر الچين رفتند 

و قفس قالبش را شكسته مرغ روح او را بطرف آشيانه عقبى پرواز دادند و روز ديگر كس بطلب 
محمد بن سيف الدين قالون كه در قلعه كرك بود فرستاده او را بمصر آوردند و پادشاه ساخته 

ملك ناصر لقب نهادند و منصب سردارى سپاه را بساالر تفويض كردند و در سنه اثنى و سبعمائه 
حافظ تقى الدين ابو الفتح محمد بن على بن رقيق القشيرى در مصر فوت شد در تصحيح المصابيح 

مسطور است كه تقى الدين را مصنفاتى است كه مانند آنها تاليف كرده نشده و در همين سال 
 كيبوقا كه بعد از خلع از سلطنت مصر در سر حد ميبود از عالم انتقال نمود.

 گفتار در ذكر سلطنت ملك ناصر و آنچه در زمان او شد ظاهر

چون ملك ناصر بر سرير سلطنت مصر متمكن گشت چنانچه در ضمن وقايع ايام دولت غازان 
خان گذشت چهار هزار سوار بماردين و راس العين كه حكام آنجا خراج گذار غازان بودند فرستاد 

و اموال و جهات ساكنان آنموضع را بباد غارت و تاراج داد بنابر آن ميان او و سلطان محمود 
 لشگر بصوب شام كشيده و در نواحى 699غازان مواد نزاع در هيجان آمده غازان در اوايل سنه 

حمص باملك ناصر مقاتله نموده او را منهزم گردانيد و ايالت آن بالد را ببعضى از امرا تفويض 
كرده رايت مراجعت برافراخت و امراء عظام از محافظت ثغور شام عاجز شده هريك از ايشان 

عنان عزيمت بجانب اردوى غازان خان معطوف ساختند بنابر آن غازان خان ثانيا سپاه فراوان بدان 
بلدان برد و بعد از وصول بحلب فتح شام را بعهده قتلقشاه نوئين و چوپان بيك كرده روى بصوب 
دار الملك خود آورد و ملك ناصر با عساكر ظفر مآثر در موضع مرج الصفر بر سر غازانيان تاخته 



مهم ايشان را بر حسب دلخواه فيصل داد و غنيمت بينهايت گرفته قدم بر مسند حشمت و عظمت 
نهاد و امر خطير نيابت و لشگركشى را به بيكتيمور تفويض نمود و منصب وزارت فخر الدين عمر 

 الحنبلى مشغول 
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فرمود و قراسنقر را در دمشق حاكم كرد و جمال الدين اقرم در حلب روى بتمشيت امور سپاهى و 
رعيت آورد صيت كمال قدرت و استقامت امور مملكتش در اطراف آفاق سمت اشتهار گرفت و 

لشگرى و رعيت مطيع و منقادش گشته تمامى بالد مصر و شام صفت معمورى پذيرفت در سنه 
احدى و سبعمائه الحاكم بامر الّله العباسى كه در ممالك مصر و شام اسم خالفت داشت مريض 

شده رايت عزيمت بصوب عالم آخرت برافراشت ملك ناصر و امرا و اكابر پسرش المستكفى بالّله 
را بجايش بر تخت خالفت نشاندند و بر منابر اسالم در ديار مصر و شام خطبه بنامش خواندند و 

چون مدت هشت سال از رشحات سحاب عنايت الهى رياض مملكت ملك ناصر ناضروريان بود 
ناگاه چشم بد روزگار دركار آمده صرصر خالف امراء روزى چند بهادر دولتش را بخريف 

حرمان تبديل نمود تبيين اين مقال آن كه سيف الدين ساالر و حسام الدين بدر چاشنى گير كه از 
اكثر امراء بمزيد جاه و جالل ممتاز و مستثنى بودند هوس استقالل بخاطر گذرانيده در سنه سبع و 
سبعمائه قصد ملك ناصر نمودند و سلطان از انديشه عذر دشمنان وقوف يافته با هفتاد خروار زر و 

جواهر و حرم و دختر و پسر و صد و هفتاد نفر از غالمان جالدت اثر شبى از قلعه قاهره بيرون 
آمده بجانب حصار كرك كه در حصانت باسد سكندر برابر بود نهضت نمود و بعد از وصول برج 
و باره را استحكام داده مطمئن خاطر سكون بر حركت اختيار نمود ساالر و چاشنى گير چون عرصه 
مملكت مصر را خالى ديدند المستكفى بالّله و اشراف و اعيان را مجتمع ساخته در تعيين پادشاهى 

كه از عهده ضبط حوزه اسالم بيرون تواند آمد از ايشان مشورت طلبيدند و خواطر همكنان بر 
سلطنت چاشنى گير زمام حل و عقد مهام را بكف كفايت ساالر داده منصب نيابت را بپير على 

قبچاق تفويض نمود و قتال السبع از مماليك سيف الدين قالون و جمال الدين موصلى غالم بدر 
الدين لؤلؤ و عالء الدين بغدادى را با سى كس از سرداران و سپاه فراوان جهت محافظت حلب 
بحدود آن واليت فرستاد و دمشق را بجمال الدين اقرم و حمارا بقبچاق و حلب را بقراسنقور و 

طرابلس را باستيمور داد و چون از جانب ملك ناصر خوف و خشيت بى نهايت داشت بنابر 



استصواب امراء قاصدى سخن دان نزد او ارسال نموده پيغام فرمود كه چون سلطان بموجبى طريق 
اعتزال و انزوا اختيار كرده مملكت را بازگذاشتند اشراف و اعيان مسلمانان اين كميته را بر تخت 
سلطنت نشانده ملك مظفر لقب دادند اكنون مبلغى كلى از خزانه مصحوب سلطان است و ما را 

جهت تجهيز لشگر اسالم و اخراجات راه بيت الحرام بدان وجه احتياج تمام و همچنين قرب 
دويست غالم شجاع در مالزمت استان سپهر ارتفاع بسر ميبردند توقع آنكه معدودى چند كه از 

عهده خدمات ضروريه آن حضرت بيرون آيند نگاهدارند و ساير آن جماعت را بمصر فرستند تا 
باتفاق ديگر بهادران اينجائى بامر غزو و جهاد پردازند ملك ناصر جواب داد كه محقر وجهى كه 

از خزانه همراه آورده شده عشر خزاين موروث و مكتسب نيست كه در مصر گذاشته ايم و اگر آن 
را بازفرستم هرآينه جهة ما يحتاج وجه معاش در يوزه بايد كرد و طلب فوجى از غالمان كه 
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است چه امروز زياده از دوازده هزار بنده و بنده زاده اشرفى و منصورى و ناصرى در طريق عصيان 
بندگان اين آستان سلوك نموده چشم و گوش باشارت و فرمان ملك مظفر نهاده اند و ما بر سبيل 

اضطرار يا اختيار دل از مالزمت آن جماعت برداشته ايم و وجود و عدم ايشان را يكسان و نابود 
انگاشته مناسب آن كه ملك مظفر و اتباع او جهة اين جزئيات خود را رنجه ندارند و سلطنت و 

امارت را غنيمت شمرند چون اين پيغام بچاشنى گير و مالزمان او رسيد دم در كشيدند و ديگر از 
ملك ناصر چيزى نطلبيدند بعد از آن ملك مظفر از غالمان اشرفى و ناصرى توهم فرموده سرا و 

عالنيه بانهدام بناء زندگانى ايشان جسارت نمود و منكو تيمور از مماليك ملك اشرف كه در 
ميدان شجاعت بر امثال و اقران فايق بود از قصد ملك مظفر انديشيده از مصر بگريخت و بقلعه 

كرك رفته و بدست اخالص در دامن دولت ملك ناصر آويخت ديگر غالمان كه آن حال 
مشاهده كردند يكيك و دود و تقليد منكو تيمور نموده بمالزمت ملك ناصر شتافتند الجرم 

باندك زمانى جمعى كثير در كرك مجتمع گشتند و چون اينخبر بشام رسيده حاكم حلب 
قراسنقور نيز قاصدى نزديك ملك ناصر فرستاده اظهار هواخواهى فرمود و قتال السبع و جمال 

الدين موصلى و عالء الدين بغدادى كه در آن حدود بودند از تغيير عقيده قراسنقور نسبت بملك 
مظفر وقوف يافته عنان بصوب مصر تافتند و اينخبر را ملك ناصر شنوده جمعى از شجاعان بسر راه 



مخالفان فرستاد تا تمامى يراق و وجهات ايشان را گرفته بكرك بردند و چون صاحب دمشق 
جمال الدين اقرم بر جمعيت ملك ناصر وقوف يافت هراس بيقياس بخود راه داده عنان بصوب 

مصر تافت و ملك ناصر بلطف پادشاه قادر واثق گشته باسپاهى متكاثر از كرك بدمشق رفت و در 
آن بلده اكثر امرا و حكام بظل رايت آفتاب احتشام التجا كرده ملك ناصر همه ايشان را باصناف 

اعطاف و الطاف خسروانه بنواخت و قواعد عهد و پيمان را بغالظ ايمان مشيد گردانيده لواء توجه 
 باعظمتى و شوكتى كه زبان بيان از 758بصوب مصر برافراخت و بتاريخ دوازدهم ماه رمضان سنه 

تعريف آن عاجز است از دمشق در حركت آمد و چون چاشنى گير نيل بال را بمصر جاه و جالل 
خود محيط ديد بصد درد و داغ وداع پادشاهى نموده باتفاق ساالر پنجاه خروار از خزانه بار كرد و 

با چهار صد غالم خاص براه صعيد طريقه فرار كزيد و سلطان برگريز خصم اطالع يافته و 
قراسنقور و منكو تيمور را باطايفه از دليران روان فرمود تا بمابين غزه و خليل شتافته راه بيرون شد 
او را مسدود گردانيد و بنفس نفيس در طى مسافت مسارعت نموده در شب عيد فطر بقاهره معزيه 

رسيد و همان شب بقلعه خراميد و روز ديگر مصريان را دو عيد روى نموده بنشاط و انبساط سمات 
عيش و عشرت گستردند و يك دو روز بسور و سرور بسر بردند و روز دوم عيد خبر آمد كه 
قراسنقور و منكو تيمور در منزل چاه اتابك بسر وقت چاشنى گير رسيده و او را دستگير كرده 

مى آورند ملك ناصر منشور حكومت دمشق را نزد قراسنقور فرستاده حكم فرمود كه هم از آن راه 
بدار الملك شام رود و چاشنى گير را بپايه سرير سلطنت مصير ارسال نمايد و قراسنقور بموجب 
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در غايت خجالت بمجلس همايون درآمد سلطان او را مخاطب ساخته گفت اى بى حميت با وجود 
آنكه من باره تو در غايت رعايت و عنايت بتقديم رسانيدم از مروت چگونه رخصت يافتى كه 

حقوق نعمت مرا بكفران بدل ساختى چاشنى گير از آن خطاب زهرآميز مضطرب شده گفت كه 
ساالر مرا برين حركت باعث شد ملك ناصر با امراء گفت كه من بواسطه سوگندى كه خورده ام 
اينحرام نمك را نمى كشم اما ديده شخصى كه بصر بصيرتش بديدن نعم منعم بينا نباشد كور بهتر 

و امراء قصد ميل كشيدن چاشنى گير كرده خدمتش بتضرع و زارى التماس قتل نمود امراء و اركان 
دولت اين ملتمس را مبذولداشته او را بزه كمان از ميان برداشتند و چون نوبت سياست بساالر 



رسيد حكم شد كه بقلعه شريك رفته بقيه عمر آنجا بگذراند و همچنين مقرر گشت كه جمال 
الدين بن اقرم ترك سپاهى گرى كرده ديگر بر اسب سوار نشود و اگر بمركب احتياج داشته باشد 

 ملك ناصر قراسنقور را از حكومت دمشق عزل كرده اين معنى موجب 711بر خر نشيند و در سنه 
آنشد كه مشار اليه باتفاق جمال الدين اقرم پانصد كس از اهل جالدت بآستان دولت آشيان 

اولجايتو سلطان شتافتند و انعام و اكرام بسيار يافتند و سلطان بنابر اغواء ايشان بجانب شام لشگر 
كشيد و چنانچه در ضمن وقايع آن پادشاه عاليشان گذشت كه بااهل رحبه صلح كرده بازگرديد و 

 ملك ناصر بمكه مباركه شتافته بگذاردن حج اسالم فايز گشت و در غره محرم سنه 712در سنه 
 نوبت ديگر بحج رفت و كرت 719ثلث عشر و سبعمائه از آن سفر بقاهره معزيه بازآمد و در سنه 

بعد اخرى بآن سعادت عظمى استسعاد يافت و بدار الملك خويش بازگشته پرتو انوار معدلتش 
 بروجنات احوال متوطنان مصر و شام تافت.

 اختتام كالم در ذكر ملوك مصر و شام 

بر خواطر واقفان احوال ملوك عظام و عارفان اخبار شهور و ايام پوشيده و پنهان نخواهد بود كه 
در تاريخ وصاف و مرآت الجنان حاالت ملك ناصر تا باين مقام كه مرقوم كلك اهتمام گشت در 
سلك بيان سمت انتظام دارد و نزد راقم حروف كيفيت انجام روزگاران پادشاه ذوال اقتدار و آنكه 
بعد از وى سلطنت انديار بكدام يك از غالمان آن روزكار رسيد بوضوح نه پيوست بنابرآن پيرامن 

ذكران نگرديد و آنچه از السنه و افواه مسافران آگاه استماع افتاد آنست كه از آن زمان باز هموار 
مماليك زر خريد سلطان مصر ميبوده اند و در باب تمشيت امور مملكت و مهم غزوه جهاد سعى و 

اهتمام مينموده اند چنانچه از ظفرنامه و مطع السعدين بتحقيق مى انجامد و در زمان حضرت 
صاحبقران امير تيمور گوركان آن امر تعلق بيرقوق نامى گرفته بود و چون او فوت شد پسرش 

ملك فرخ بر سرير پادشاهى صعود نمود و ملك فرخ را در دمشق با حضرت صاحبقرانى محاربه 
اتفاق افتاد و شكست يافته عنان عزيمت بصوب مصر انعطاف داد اما بعد از فتح روم ايلچيان 
بدرگاه صاحبقران كردون توان فرستاده اظهار اطاعت و انقياد نمود و چند تنگچه بنام نامى 

 آنحضرت سكه زده ارسال 
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فرمود و در اوائل زمان فرخنده نشان خاقان سعيد ميرزا شاه رخ ملك اشرف نامى بحكومت بالد 
مصر و شام اشتغال داشت و چون او فوت شد سلطان شيخى علم سلطنت برافراشت و مظفر و تاتار 

كه در سلك اعيان امراء كبار منتظم بودند صاحب اختيار شده برتق و فتق و حل و عقد امور آن 
ملك قيام نمودند و بعد از فوت سلطان شيخى چقماق بيك كه مير آخورش بود سلطان مصر شده 
ميان او و ميرزا شاهرخ رسل و رسائل آمد شد نمود و طريقه اتحاد و موافقت رعايت يافت چنانچه 

در جزو سيم ازين مجلد پرتو اهتمام بر تفصيل اينحكايت خواهد تافت انشاء الّله تعالى و از جمله 
ملوك مصر ديگرى سلطان قايلتاى است كه معاصر سالطين آق قويلوق بود و از آنجمله ديگرى 

ملوك قيصور است كه در ايام طلوع آفتاب اقبال نواب درگاه عالمپناه شاهى سلطنت مينمود و 
چون چند سال از حكومت قيصور در گذشت ملك االمراء حلب خير بانام باوى ياغى گشت و 

پادشاه روم سلطان سليم بنابر تحريض و ترغيب خير با لشگر بمصر كشيد و قيصور را شربت 
شهادت چشانيد خير بارا قايم مقام گردانيد و ظاهر اتاغايت كه تاريخ سنين هجرت بجمادى االولى 
سنه تسع عشرين و تسعمائه رسيده خير بادر آن ملك پادشاه است چنانچه تفصيل اينحكايت انشاء 

 الّله تعالى در جزو چهارم ازين مجلد به وضوح خواهد پيوست.

ذكر بعضى از علماء و اكابر كه در ايام دولت ملك ناصر و بعد از وى در واليات مصر و شام 
 بوده اند و بامر شريف درس و قضاء و تصنيف مشغولى ميفرموده اند.

 711در تصحيح المصابيح سمت توضيح پذيرفته كه در زمان سلطنت ملك ناصر در شهور سنه 
حافظ عالمه مسعود بن احمد الحارثى كه حنبلى مذهب بود بقضاء واليت مصر اشتغال مينمود از 

عالم رحلت فرمود و در همان سال جمال الدين محمد بن مكرم الناصرى كه تصانيف مفيده در 
 محدث عالمه سليمان بن حمزة 711سلك انشاء كشيده متوجه عالم آخرت گرديد و در سنه 

المقدسى كه قاضى بالد شام بود صبح زندگانى را وداع فرمود و همدرين سال سيد فاضل و عامل 
كامل ركن الدين حسن بن محمد الحسينى در موصول بجهان جاودان شتافت و آنجناب حافظ 

 صاحب مؤلفات برهان الدين 732قرآن مجيد بود و در علوم مختلفه تصانيف نمود و در سنه 
ابراهيم بن عمر الجعبرى از لباس حيات عارى گشت و در سنه ثلث و ثلثين و سبعمائه قاضى 

القضاة مصر بدر الدين محمد بن ابراهيم كه در علم حديث و ديگر علوم تصانيف دارد درگذشت 
و در سنه اربع و ثلثين و سبعمائه صاحب تصانيف ابو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن محمد 



سيد الناس اليعمرى در مصر وفات يافت و در سنه خمس و ثالثين و سبعمائه مؤلف تاريخ مصر و 
شرح صحيح بخارى قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور الحلبى المصرى بعالم جاودان شتافت و 

 در سنه ثمان و ثلثين و سبعمائه 
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قاضى حماة شرف الدين هبة الّله بن القاضى نجم الدين عبد الرحيم بن القاضى شمس الدين 
ابراهيم البارزى الجهنى جهان جاودانى را منزل ساخت و قاضى هبة الّله در سلك اعاظم ابانى 

حديث منتظم بود و از جد خود كمال ضرير و جمعى ديگر از محدثان اجازت روايت داشت و از 
تصانيف آنجناب يكى شرح حاويست در دو مجلد مصنف ديگر نيز دارد موسوم بحل الحاوى 

 قاضى القضاة دمشق جالل 739مدت اقامت هبة الّله در منازل دنيوى هفتاد و سه سال بود و در سنه 
الدين محمود القزوينى بعالم اخروى انتقال نمود و او پسر موالنا عبد الرحمن بود و هو ابن قاضى 
القضاة سعد الدين بن قاضى القضاة امام الدين و قاضى جالل الدين محمود نخست بخطابت بلده 
دمشق اشتغال داشت بعد از آن ملك ناصر او را طلبيده تكليف منصب قضا فرمود و قاضى جالل 

الدين محمود باستقالل هرچه تمامتر بفيصل قضايا فرق برايأ پرداخته در اختيار و اعتبار بدرجه 
رسيد كه امثال و اقرانش را آن مرتبه ميسر نشده بود در تاريخ امام يافعى مسطور است كه (و كان 

فصيحا حلو العبارة يعرف العربى و العجمى و و التركى مليح الصورة و له من التصانيف المفيده 
الكتابان المشهوران فى علم المعانى و البيان المسميان بالتلخيص و االيضاح) مدت عمر او هفتاد و 
سه سال بود و هم درين سال صاحب تاريخ كبير محمد بن ابراهيم الجزرى الشافعى الدمشقى در 

هشتاد و يك سالگى از عالم انتقال نموده و در همين سال حافظ كبير علم الدين ابو القاسم بن 
محمد بن يوسف البرزانى بجهان جاودانى پيوست و او را كتابيست در غايت تفصيل در علم 

 در مصر ابو بكر بن اسمعيل بن عبد العزيز بن مجد 740حديث مشتمل بر بيست مجلد و در سنه 
الدين السنكلونى فوت شد و ابو بكر در وقتى كه بسرحد بلوغ نزديك رسيده بود بقاهره معزيه 

شتافته از شيخ محى الدين عبد الرحيم النسائى اخذ علم حديث و فقه نمود و آغاز تاليف فرمود 
(منها انتخابه لكافية التلسيه فى اربع مجلدات و منها الملح العارضه فيما بين الرافعى و النووى من 

المعارضه فى مجلد واحد و منهاج النووى و منها شرح مختصر التبريزى و قال االمام اليافعى قلت و 
 محدث شام و مورخ 748بلغنى ان له بعض كرامات و ذكر ان عمره نيف على ستين) و در سنه 



اسالم شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبى نقد حيات بقابض ارواح سپرد و او را 
تصانيف مفيده است و در سنه تسع و اربعين شمس الدين عبد الّله محمد بن احمد المعروف بابن 

 در دمشق اتفاق افتاده بود و بعد از وصول بسن 679اللبان بجهان جاودان خراميد والدتش در سنه 
رشد و تميز بمصر شتافته تا آخر ايام زندگانى در آن بلده اقامت نمود و او هفتاد سال عمر داشت و 

در مدة حيات مصنفات جليله براوراق روزگار نگاشته منها كتاب ازالة الشبهات عن االيات و 
االحاديث و المشبهات و منها ترتيب االم فى مسائل الروضه فى اربع مجلدات و منها مختصر 

الروضه و منها رساله فى النحو وضع لها شرح بين فيه مجملها و مفصلها و له ديوان خطب يوم 
الجمعه و له فى علم الحديث مصنف مفيد و در سنه خمسين و سبعمائه نجم الدين عبد الرحمن بن 

 677يوسف الدين االصفوى در مكه مباركه در آخر ايام تشريق بعالم اخروى پيوست و او در سنه 
 متولد شده بود از
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 خطيب مسجد جامع دمشق صالح 764مصنفاتش يكى مختصر روضه است در دو مجلد و در سنه 
الدين خليل بن ايبك الصفدى كه بصفت علم و صالح اتصاف داشت رايت عزيمت بعالم آخرت 

 عفيف الدين عبد اللّه 768برافراشت و او در فن تاريخ و علم آداب مصنفات مفيده دارد و در سنه 
بن اسعد اليافعى بجهان جاودانى انتقال نمود كنيت آنجناب كه در تصحيح المصابيح تصريح يافته 
ابو محمد بوده اما در نفحات ابو السعادات مكتوبست و امام يافعى از اصناف علم ظاهرى و باطنى 

بهره تمام داشته و همواره همت عالى نهمت بر تاليف و تصنيف ميگماشت منها كتاب روض 
الرياحين فى حكايات الصالحين و منها كتاب در النظيم فى- فضايل القران العظيم و منها تاريخ 
مرآة الجنان و عبرة اليقضان فى معرقه حوادث الزمان و بناى اين كتاب افادة انتساب را بر تاريخ 

سنين هجرى نهاده است و از سال اول هجرت تا سنه خمسين و سبعمائه كليات وقايع حجاز و يمن 
و مصر و شام و عراقين را در سلك تحرير كشيده و آنجناب در مكه مباركه ساكن ميبوده و در آن 

 قاضى شام تاج الدين ابو النصر عبد الوهاب بن 771بلده طيبه از عالم انتقال نموده و در سنه سنه 
تقى الدين على از عالم محنت انجام رحلت كرد و در ايام حيات تصنيفات كه يكى از آن جمله 

 جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن 772جمع الجوامع است در حيز تحرير آورد و در سنه 
االسنوى كه شيخ فقهاء مصر بود از عالم انتقال نمود و هم درين سال بهاء الدين تمام كه ملقب 



باحمد بود و مكنى بابو حامد از جهان فانى رحلت نمود و هو ابن العالمة تقى الدين على بن عبد 
 ابو حفص عمر بن الحسن بن مزيد بن 778الكافى و من مؤلفاته شرح التلخيص و در ماه صفر سنه 

آميلة المراغى الحلبى المزنى در دمشق بمنزل جاودانى پيوست و كان صالحا خيرا ثقة حافظا للقران 
 برهان الدين ابراهيم بن احمد الشامى كه در علم قراءت و حديث در 799ذاكرا للحديث و در سنه 

ديار مصر و شام نظير نداشت علم عزيمت بصوب عالم آخرت برافراشت و در سنه خمس و 
ثمانمائه سراج الدين عمر بن على االنصارى كه مشهور بابن ملقن و تصانيف كثيره كبيره دارد 

 در مصر زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقى بعالم آخرت شتافت 856وفات يافت و در سنه 
قال الجزرى (و هو آخر حفاظ الحديث و ممليه و جامع انواعه و المولف فيه و به ختم هذا العلم فى 

 تلك الديار عليه الرحمة من اللّه الغفار.)

 گفتار در ذكر حكومت قراختائيان در مملكت كرمان 

نزد جمهور مورخان سخندان بتحقيق پيوسته كه بعد از انقضاء ايام دولت خوارزم- شاهيان از قوم 
قراختاى ده نفر در خطه كرمان بر مسند حكومت نشستند و اوقات اقبال ايشان هشتاد سال امتداد 

يافت و نخستين كسى كه ازين طبقه افسر سرورى بر سر نهاد براق بن كلدور است و آخرين ايشان 
قطب الدين شاه جهان براق بن كلدور در مبادى حال بمالزمت پادشاه قراختاى گورخان قيام 

 مينمود و در زمان سلطنت تكش خان جهت تحصيل مال مواضعه بخوارزم 
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آمده سلطان تكش او را اجازت مراجعت نداد و چون اورنك خوارزمشاهى بوجود سلطان محمد 
زيب و زينت يافت براق را اوال بتفويض منصب حجابت مخصوص ساخت ثانيا امر پرسيدن يرغو 

و پرسيدن ديوان مظالم را بدو مفوض داشت و اتابكى پسر خود غياث الدين بيرامشاه را عالوه اين 
منصب گردانيد و در آن وقت كه سلطان محمد سلطان غياث الدين را بحكومت عراق منصوب 

ساخت شحنگى اصفهان را ببراق حاجب داد و مقارن آنحال اختر جاه و جالل خوارزمشاهيان 
بسبب طلوع ماهچه رايت چنگيز خانيان در مغرب زوال مختفى گشته براق اجتناب از مالزمت 

ايشان واجب دانست و براه كرمان عازم هندوستان شد شجاع الدين ابو القاسم زوزنى كه در 
آنزمان حاكم كرمان بود بطمع اموال و يراق براق سر راه بروى گرفت و بين الجانبين محاربه اتفاق 



افتاده علم دولت براق سمت ارتفاع يافت و ابو القاسم گريخته در سنة تسع و عشر و ستمائه براق 
بكرمان درآمد و تاج ايالت بر سر نهاد و در زمانيكه اوكداى قاآن در قراقرم و كلوران قايم مقام 

پدر شد براق ايلچى سخندان باپيشكش فراوان بآستان معدلت آشيان فرستاده اظهار اطاعت و انقياد 
نمود و قتلغ سلطان لقب يافته بتفويض ايالت واليت كرمان سرافراز گشت و او پادشاهى قاهر 

 وفات يافت و در مدرسه كه خود بنا 632سايس بود و قرب پانزده سال باقبال گذرانيده در سنه 
كرده بود بظاهر كرمان در محله ترك آباد مدفون گشت و ازو يك پسر و چهار دختر ماند پسر 

ركن الدين خواجه حق نام داشت و اسامى دختران اينست سونج تركان ياقوت تركان خان تركان 
مريم تركان و بعد از فوت براق برادرزاده اش قطب الدين محمد سلطان بن جمتزتاينگو روزى چند 
در كرمان بر تخت حكومت نشست زيرا كه ركن الدين خواجه جق در آنزمان در اردوى اوكداى 

قاآن بود وزارت براق تعلق بخواجه مكين الدين ضياء الملك الطالبى ميداشت و خواجه مكين 
الدين در اوائل حال در سلك نويسندگان ديوان سلطان محمد خوارزمشاه منتظم بود و در ايام 

 وزارت علم نصفت و نيكنامى برافراشت.

سلطان ركن الدين خواجه حق بن براق حاجب بعد از استماع خبر فوت پدر منشور حكومت 
كرمان حاصل نموده روى بدانجانب آورد و قطب الدين محمد سلطان از مقاومت عاجز گشته براه 

 بلده كرمان را 633 شعبان سنه 28سيستان متوجه قاآن شد و سلطان ركن الدين در روز دوشنبه 
بيمن مقدم شريف مشرف گردانيده قرب شانزده سال بدولت و اقبال گذرانيد در آن اوقات قطب 

الدين در واليت مغولستان در ظل تربيت صاحب محمود يلواج بسر ميبرد و چون منكوقاآن بر 
تخت سلطنت نشست محمود قطب الدين را بنظر قاآن رسانيده منشور ايالت كرمان جهة او حاصل 

كرد و ركن الدين ازين معنى خبر يافته جهته استمداد روى ببغداد آورد اما او را از آنجا كارى 
نكشاد الجرم بازگشته بدرگاه منكوقاآن رفت و قطب الدين از عقبش شتافته قاآن ركن الدين را 

بوى سپرد تا بقتل آورد از ركن الدين يك پسر و سه دختر ماند و اسامى ايشان معلوم نيست وزير 
ركن الدين در اوائل حال وزير پدرش خواجه مكين الدين بود و آخر االمر خواجه مكين الدين 

 بواسطه قصد و عرض بعضى از
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اهل حسد مواخذه شده گشته گشت آنگاه ظافر الدين ظهير الملك متصدى منصب وزارت گشت 
و بعد از انقضاء دو سال قلم قضار قم عزل بر صفحه حالش كشيده شرف الملك معين- الدين 
زوزنى متعهد آن مهم گرديد اما بسبب ضعف راى و سوء تدبير از عهده سرانجام مهام وزارت 

بيرون نتوانست آمد و به اندك زمانى معزول شده خواجه نظام الملك احمد بن تاج الدوله 
قايم مقام گشت و او نيز در سال اول ببالى مصادره گرفتار آمده رضى الملك تاج الدين عثمان بر 
مسند وزارت كرمان نشست و او نيز مانند ياران باندك زمانى از آن كار معاف شده بار ديگر ظافر 

 الدين ظهير الملك در آن امر شروع نمود و تا آخر ايام حيات ركن الدين وزير بود.

قطب الدين محمد سلطان بن جمتزتاينگو در منتصف شوال سال ششصد و پنجاه بكرمان رسيد و 
تاج ايالت بر سر نهاد و قتلق تركان كه از قمكان سلطان غياث الدين خوارزمشاه بود و در آن 

اوقات در حرم قطب الدين جاى داشت باصابت راى و تدبير مملكت را معمور و آبادان ساخت و 
 مريض گشت و در شهر 656قطب الدين قرب پنجسال بفراغبال سلطنت كرده در ماه رجب سنه 

رمضان همان سال درگذشت بامروز ارتش خواجه ظافر الدين ظهير الملك و فخر الدين شمس 
الملك محمد شاه بن حاجى زوزنى بمشاركت يكديگر قيام مينمودند و آن هردو خواجه در غايت 
عدل و انصاف بودند از قطب الدين دو پسر و چهار دختر ماند پسران حجاج سلطان و سيورغتمش 

سلطان نام داشته اند و اسامى دختران را مورخان چنين نگاشته اند پادشاه خاتون بى بى تركان 
اردوقتلق و تول قتلق پادشاه خاتون و بى بى تركان از قتلق تركان در وجود آمده بودند و باقى 

فرزندان از خواتين ديگر و پادشاه خاتون را باقا خان در حرم خويش جاى داد بدين سبب مادرش 
بعد از فوت شوهر پاى بر مسند رفعت نهاد و قتلق تركان بعد از وفات قطب الدين محمد ايلچى 
بدرگاه هالكو خان ارسال داشته كيفيت واقعه را عرضه داشت كرد هالكو خان فرمود كه چون 

قطب الدين نسبت بمالزمان آستان شرايط نيكو بندگى بجاى آورده بود مملكت كرمان را 
بفرزندان او ارزانى داشتيم و چون ايشان خردسالند بايد كه قتلق تركان بضبط امور ملك و مال قيام 

نمايد بنابرآن قتلق تركان اسم سلطنت بر حجاج سلطان اطالق نموده سرانجام كليات و جزئيات 
مهمات را از پيش خود گرفت و در تعمير واليت و ترفيه رعيت و تمهيد بساط عدل و احسان و 

تشييد قواعد و اتنان سعى تمام نمود و در افاضه خيرات و اشاعه حسنات و انعام علماء و اكرام 
فضالء بمرتبه اهتمام فرمود كه تا غايت عشر آن از هيچ پادشاه ذو شوكت بوقوع نه پيوسته بود و در 



ايام اختيار خود خوانق و مدارس و مساجد بنا كرد و گرد ستم و پريشانى از چهره احوال هاديان 
فضائل نفسانى بسترد و در آن اوقات كه اباقا خان جهة دفع براق اغالن متوجه خراسان گشت 

تركان حجاج سلطان را باسپاه فراوان همراه اردوى عالى روان ساخت و حجاج سلطان در آن سفر 
منظور نظر عاطفت اباقا خان شده بعد از مراجعت بكرمان نسبت بتركان بيحرمتى آغاز نهاد و نوبتى 

 در مجلس بزم اراده نمود كه ملكه رقص نمايد و خواص 
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  بيت و ندماى آن محفل باين بيت ترنم نمودند
 چرخست پيرو اختر بخت تو نوجوان 

 
 آن به كه پير نوبت خود باجوان دهد

و تركان خاتون ازين حركت ناپسنديده متوجه اردوى گشت و حجاج سلطان هراس بيقياس بخود    
راه داده روى بهندوستان نهاد و مدت ده سال در غربت مصابرت نمود و بعد از آن سالطين هند 

لشگرى همراه او ساختند تا ملك موروث را بتحت تصرف درآورد و حجاج سلطان با جمعى كثير 
از هنديان بصوب كرمان روان گشته چون بمنزل بكره رسيد مريض گرديد و در شب پنجشنبه 

سابع ذى حجه سنه سبعين و ستمائه وفات يافت و او را چهار پسر بود و هفت دختر اسامى پسران 
اينست سلطان مظفر الدين محمد شاه قطب الدين طغى شاه ركن الدين محمود شاه عالء الدين 

حسن شاه و اسامى دختران معلوم نيست و بعد از فوت اباقا خان در سنه احدى و ثمانين و ستمائه 
پسر ديگر قطب الدين محمد سلطان كه سيورغتمش نام داشت باردوى احمد خان رفته نشان 

سلطنت كرمان و عزل تركان حاصل نمود و بر مركب مراد سوار گشته روى بملك موروث آورد 
و چون بسياه كوه رسيدند كه تركان بجانب اردو ميرود با وى مالقات كرده آن نشان را برو خواند 

و ملكه از وقوف بر مضمون آنچنان متاثر گشت كه غش كرد و بعد از افاقت در غايت سرعت 
باردو شتافت اما مهمى نتوانست ساخت و آن زمستان در بروع گذرانيده تابستان به تبريز رفت و از 
غايت حزن و اندوه مريض شده وفات يافت و نخست همانجا مدفون گشت و آخر- االمر دخترش 
بى بى تركان نعش او را بكرمان برده در مدرسه كه ساخته و پرداخته اش بود دفن نمود زمان اختيار 

 و اعتبار تركان خاتون در كرمان نزديك به بيست شش سال امتداد داشت.



خواجه قوام الملك فخر الدين يحيى و عمدة الملك منتجب الدين و مجد الملك تاج الدين ابو 
بكر شاه و قوام الدين بهاء الملك بنوبت وزارت قتلق تركان و حجاج سلطان مينمودند و خواجه 

منتجب الدين را پسرى بود ناصر الدين نام تاريخ كرمان كه بنام ايسن قتلغ نوشته شده تصنيف 
 ناصر الدين است.

سلطان جالل الدين سيورغتمش بن قطب الدين محمد سلطان در شهور سنه احدى و ثمانين و 
ستمائه بكرمان رسيده بى مانعى و منازعى بر سرير حكومت تكيه زد و در آن اوقات كه ارغون خان 

احمد خان را كه مربى سيورغتمش بود بقتل رسانيده در ممالك ايران لواء كامكارى برافراخت و 
باستحضار سيورغتمش فرمانداد و سيورغتمش باخوف و هراس تمام بدرگاه شتافته امراء او را در 
موقف يرغو باز داشتند آخر االمر بوقا جنگسانك خاطر بر سرانجام مهمش گماشت و خواهرش 
پادشاه خاتون را كه منازعش بود در سلك ازدواج كيخاتو كشيده بجانب روم فرستاد و خانزاده 
گردونچين را بر سيورغتمش داد و نشان حكومت كرمان بنامش نوشته اجازت مراجعت ارزانى 

داشت و جالل الدين سيورغتمش در مرافقت حرم محترم بملك موروث خراميده بر مسند دولت 
 و اقبال صعود نمود و خانزاده گردونچين دختر شاهزاده منكو تيمور

 270، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

بن هالكو خان بود و مادرش آيش خاتون بنت اتابك سعد بن ابو بكر است و كردونچين با وجود 
علو نسب حسن صورت و صفاى اعتقاد و وفور انصاف اتصاف داشت و در باب اشاعه خيرات و 

مبرات و ارتكاب طاعات و عبادات و تعمير و ترويج بقاع نفاع پيوسته سعى و اهتمام تمام مى نمود 
القصه چون مدت ده سال از زمان اقبال سلطان سيورغتمش درگذشت ارغون فوت شد و كيخاتو 

از روم بآذربايجان آمده پادشاه گشت و پادشاه خاتون عزم انتقام برادر جزم كرده نشان سلطنت 
كرمان بنام خود بستاند و بعظمتى هرچه تمامتر بجانب كرمان در حركت آمده و در شهور سنه 

 بر سيورغتمش راند و او را گرفته در قلعه شهر محبوس گردانيد و شاه زاده گردونچين و 691
بعضى ديگر از هواخان در مقام استخالص سلطان شده طنابى در ميان مشك سقائى كه آب بقلعه 

ميبرد پنهان ساختند تا بسيورغتمش رساند و سيورغتمش بآن وسيله از ديوار قلعه پايان آمده 
بگريخت اما چون رشته عمرش باتمام پيوسته بود بار ديگر بدست خواهر نامهربان افتاد و در شب 



 در وقت افطار شربت شهادت چشيد و از وى يك پسر و يك دختر 693بيست و هفتم ماه رمضان 
ماند پسر سلطان قطب الدين شاه جهان نام داشت و دختر عصمة الدين شاه عالم وزارت سلطان 

جالل الدين سيورغتمش بخواجه نظام الدين پيرو يمين الملك قوام الدين مسعود بن ضياء الدين 
متعلق بود اما خواجه نظام الدين هم در اوايل حال معزول شده يمين الملك از روى استقالل به 

 تمشيت امور ملك و مال قيام نمود.

 صفوة الدين پادشاه خاتون بنت قطب الدين محمد سلطان 

ملكه فاضله زيبا صورت نيكو سيرت بود در ايام دولت بتمهيد بساط عدالت و نصفت اقدام فرمود 
بحسن خط و لطف طبع اتصاف داشت و همواره اشعار آبدار بر ورق روزگار مينگاشت و چون بر 

مسند سلطنت كرمان تمكن يافت پرتو آفتاب انعام و احسانش بر وجنات احوال اهل و فضل و 
كمال تافت و در نوروز سنه اربع و تسعين و ستمائه كه كيخاتو خان كشته گشته بايدواغول بر سرير 

فرماندهى نشست حزن و مالل بسيار قرين روزگار پادشاه خان شد زيرا كه شاه عالم بنت جالل 
الدين سيورغتمش در حباله بايدو بود و از استماع آنخبر شاه زاده گردونچين در غايت فرح و 

سرور با اتباع و مالزمان از كرمان بيرون رفت و بعد از آنكه بمشير رسيد لشگر اطراف و جوانب 
آنواليات بوى پيوستند و گردونچين بقصد پادشاه خاتون مراجعت نمود بمحاصره كرمان مشغول 
گشت و اكثر امرا و متابعان طريق بيوفائى مسلوك داشته از پادشاه خاتون روى گردان شدند و او 
از ضبط آن بلده عاجز آمده بقضا رضا داد و دروازها بازگشاد و گردونچين بشهر خراميده او را با 

خواص مقيد گردانيد و در شعبان سال مذكور بنابر فرمان بايدو خان و اشارت شاه عالم بنت 
 سيورغتمش سلطان پادشاه خاتون از همان شربت كه برادر را چشانيده بود جرعه دركشيد ع چو بد
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  رباعى كردى مباش ايمن ز آفات اين رباعى نتيجه فكر آن خاتون فاضله است 
 بر لعل كه ديد هرگز از مشك رقم 

 
 يا غاليه برنوش كجا كرد ستم 

 جانا اثر خال سيه بر لب تو
 

 تاريكى و آب زندگانيست بهم 

  قطعه و اين قطعه نيز از اشعار آبدار اوست    



 درون پرده عصمة كه تكيه گاه منست 
 

 مسافران هوا را گذر بدشوار بست 

 هميشه باد سرزن بزير مقنعه 
 

كه تار و پود وى از عصمة و 
 نكوكاريست 

 فخر الملك خواجه نظام الدين محمود وزير پادشاه خاتون بود.   

 سلطان مظفر الدين محمد شاه بن حجاج سلطان بن قطب الدين محمد سلطان 

در اواخر ذى الحجه سنه اربع و تسعين و ستمائه بفرمان غازان حاكم واليت كرمان گشت و 
اوخسرو خورشيد طلعت گردون همت وافر سخاوت بود وزارت قاضى فخر الدين و و شهادت او 
در كرمان در زمان سلطنتش روى نمود و محمد شاه بشرب مدام و تجرع اقداح فرح انجام شعف 
تمام داشت و در ايام جوانى حرارت مى ارغوانى در مزاج آن سالك طريق جهانبانى اثر كرده در 
سنه احدى و سبعمائه بعالم جاودانى انتقال نمود و مدت حياتش بيست و نه سال بود در اوائل حال 

بوزارتش محمد شاه يمين الملك خواجه ظهير الدين قيام مينمود و در اواخر خواجه نصير الدين 
 حسن.

 گفتار در بيان وزارت قاضى فخر الدين هروى و ذكر انتقال او از منازل دنيوى بمنزهات اخروى 

قاضى فخر الدين ناظم عقود علوم دعاوى فنون محسوس و مفهوم بود و در جمع فضايل نفسانى و 
كسب كماالت انسانى از ساير افاضل زمان ممتاز و مستثنى مى نمود آنجناب در سنه خمس و 
تسعين و ستمائه منظور نظر تربيت سلطان محمود غازان گشته منشور وزارت مملكت كرمان 

حاصل كرد و با يرليغ و پايره بآن خطه رفته بر پهلوى تخت سلطان محمد شاه بر كرسى نشست و 
روى بتنظيم امور وزارت آورد و بعد از اندك زمانى ميان سلطان محمد شاه و جناب فضيلت مآب 

وزارت دستگاه غبار نقار ارتفاع يافته بدرگاه عالم پناه شتافتند و قبايح اعمال يكديگر را بعرض 
نواب بارگاه پادشاه رسانيدند و چون وزراء عظام خواجه رشيد الدين فضل الّله و خواجه سعد 

الدين محمد ساوجى كه در آن زمان متكفل سرانجام عظايم امور غازانى بودند خود را در سلك 
تالمذه قاضى فخر الدين مى شمردند رعايت جانب مولوى نموده احكام حكومت كرمان بنام 



آنجناب حاصل كردند و محمد شاه مصحوب اردوى همايون بطرف شام در حركت آمده قاضى 
 فخر الدين در غايت حشمت و
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تمكن در سنه ست و تسعين و ستمائه بكرمان رفت و در اشاعت عدل و احسان و دفع مواد جور و 
طغيان سعى موفور و جهد نامحصور مبذولداشت اما پس از انقضاء اندك زمانى روزگار جفاكار 

در استرداد مواهب خويش كوشيده محمود شاه برادر سلطان محمد شاه باتفاق جمعى از مردم 
تراكمه و اوباش نيم شبى خروج نمود و قصد قتل قاضى فخر الدين كرده آنجناب روى بوادى 

فرار آورد و در خانه يكى از كرمانيان نهان شد و محمود شاه در آن شب ديجور آتش ظلم 
افروخته جميع جهات و اموال قاضى فخر الدين را بباد غارت و تاراج و فنا برداد و چون صبح 
صادق دميده غمازى آغاز نهاد پى بسر منزل جناب مولوى برد و او را شهيد كرد و من حيث 

االستقالل روى بتمشيت مهمات كرمان آورد و چون حاكم شيراز ساداق بيك از كيفيت حادثه 
خبر يافت سپاه فارس و عراق فراهم كشيده بظاهر كرمان شتافت و محمود شاه در شهر متحصن 
گشت ساداق بيك آغاز محاصره فرمود و بعد از آنكه مدت سه ماه در تضييق كرمانيان كوشيد 

قحط و غالئى عظيم بوقوع پيوسته كار بجائى رسيد كه مردم گوشت سك و گربه مى ميخوردند و 
باالخره از آن نيز نشان نماند الجرم ساداق بيك را فتح ميسر شد محمود شاه با اهل فتنه بياساق 

رسيد و چون غازان خان خبر اين واقعه شنيد نوبت ديگر سلطان محمد شاه را بحكومت آن 
مملكت روان گردانيد چنانچه مسطور گشت محمد در شهور سنه احدى و سبعمائه متوجه ملك 

 آخرت گرديد.

 قطب الدين شاه جهان بن جالل الدين سيورغتمش 

بعد از وفات محمد شاه بحكم غازان خان پاى بر سرير ايالت كرمان نهاد و او حاكمى دلير چابك 
سوار بود اما از تجربه روزگار عارى مى نمود و در اداى مال مقرر اهمال كرده ايلخان را كما ينبغى 

رعايت مى فرمود بنابر آن چون الجايتو سلطان پادشاه ممالك ايران شد شاه جهان را از حكومت 
كرمان معزول گردانيد و شاه جهان بشيراز رفته در زاويه ساكن گشت و بفراغت روزگار 

مى گذرانيد تا دست قضا بساط حياتش در نوشت و از وى يك دختر ماند مسمى بخان قتلق كه او 



را مخدوم شاه نيز مى گفتند و مخدوم شاه را امير محمد بن مظفر در حباله نكاح آورده شاه شجاع 
و شاه محمود و سلطان احمد از وى متولد گشتند اما حكومت كرمان بعد از عزل شاه جهان بحكم 

اولجايتو سلطان تعلق بملك ناصر الدين محمد برهان گرفت و او در سنه سبع و ستمائه بدان واليت 
رفته مدت سى و پنج سال زمان ايالت او و پسرش قطب الدين نيك روز سمت امتداد پذيرفت و 

در سنه احدى و اربعين و سبعمائه آن مملكت در حوزه تصرف امير محمد مظفر درآمد چنانچه از 
 ضمن حكايات آينده بوضوح خواهد پيوست انشاء الّله تعالى و تقدس 
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 آغاز گفتار خامه سخنورد در ذكر احوال مظفر

مبارزان معركه اخبار در ميدان اخبار از مبادى احوال آن مظفر كميت قلم را بدين منوال جوالن 
داده اند كه جد اعلى امير مبارز الدين محمد كه نخستين سالطين مظفريست موسوم بود بغياث 

الدين حاجى خراسانى و طلوع اختر وجود امير غياث الدين حاجى از افق والدت بروايت مطلع 
سعد بن در تشتغان خواف روى نمود و بقولى آنجناب از سجاوند خواف بود و باتفاق مورخان 

امير حاجى در زمان استيالى چنگيز خانيان بر واليت خراسان از مولد و منشاء خويش بخطه يزد 
رفت و او بمرتبه عظيم خلقت بود كه در يزد موزه كه گنجايش پايش داشته باشد پيدا نشد و 

شمشيرى كه برميان مى بست بسنك يزد سه من و نيم وزن داشت و ديده بخت امير حاجى بديدار 
سه پسر منور بود ابو بكر و محمد و منصور ابو بكر و محمد مالزمت عالء الدوله كه در يزد رايت 

حكومت مى افراشت اختيار كردند و در آن اوان كه هالكو خان عازم بغداد بود عالء الدوله ابو 
بكر را با سيصد سوار باردوى ايلخانى روان ساخت و هالكو خان بعد از فتح دار السالم او را با 
فوجى از سپاه بسر حد مصر فرستاد و ابو بكر در آن ديار آثار اقتدار بظهور رسانيده در جنگ 

اعراب خفاجه بقتل آمد و محمد تا وقت حلول اجل طبيعى در سلك نوكران عالء الدوله انتظام 
داشت و از اين دو برادر اصال نسل نماند اما منصور بن حاجى خراسانى كه همواره در مالزمت 

پدر بسر ميبرد او را سه پسر بوده امير محمد و امير على و امير مظفر امير على فرزند نداشت و امير 
محمد را يكپسر بود كه پدر شاه سلطان است و امير مظفر اگرچه بحسب سن از هردو برادر كهتر 

بود اما در ميدان پهلوانى گوى مسابقت از امثال و اقران مى ربود و او در مبادى سن رشد و تميز 



خوابى ديد و بجهة تعبير آن بوصول مراتب عليه اميدوار گرديد كيفيت واقعه آنكه امير مظفر شبى 
در عالم رؤيا مشاهده كرد كه آفتاب از خانه اتابك عالء الدوله برآمده بگريبان او فرو رفتى و او 

برپاى خاسته و آفتاب قريب پنجاه پاره شده از دامانش بيفتادى و امير مظفر اينخواب را بعرض 
شيخ داد رسانيد شيخ چنين تعبير نمود كه بشارت باد ترا كه آفتاب باقبال از دودمان اتابكان 

بخاندان تو انتقال نمايد و بعد در هر قطعه كه ديده ساى بماند و بعد از اين واقعه امير مظفر منظور 
نظر تربيت اتابك يوسف شاه ولد اتابك عالء الدوله كه قايم مقام پدر گشته بود شده روزبروز مهم 

او ترقى نمود و در آن اوقات جماعتى از قطاع الطريق در كوه يونان كه در بيابان قهستان و يزد 
واقع است متحصن گشته بقطع طريق اقدام مينمودند اتابك يوسفشاه مظفر را بدفع آنجماعت نامزد 

كرد و چون او نزديك بدزدان رسيد آتش محاربه مشتعل گرديد و اعدا بقله جبل گريخته امير- 
مظفر از باره جهان نورد پياده شد و بپاى جالدت بمصاعد آن ذروه رفيع تصاعد نموده جمعى از 

 ايشان را به تيغ بيدريغ بگذرانيد و فوجى را برسن اسيرى مقيد گردانيد و اول شجاعتى كه 

 274، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

از وى در وجود آمد اين بود و مقارن آن احوال اتابك يوسف شاه بعضى از ايلچيان ارغون خان را 
كشته از غايت و هم متوجه سيستان شد و امير مظفر از وى مفارقت كرده بكرمان رفت و از كرمان 

بميبد شتافته از آنجا باردوى ارغون خان خراميد و بوسيله امير محمد جوشنى منظور نظر تربيت 
ارغونى شده بمنصب يساولى منصوب گشت چون مسندخانى بوجود كيخاتون زيب و زينت 

گرفت مرتبه امير مظفر سمت تزايد پذيرفت و در زمان غازان خان بامارت هزاره و انعام طبل و علم 
مفتخر و مباهى شد و در اواسط جمادى اآلخر سنه سبعمائه امير مبارز الدين محمد تولد نمود و از 
يمن مقدم آن مولود عاقبت محمود امير مظفر را دولت و مسرت افزود و پس از وفات غازان خان 
اولجايتو سلطان بيشتر از برادر بتربيت امير مظفر پرداخت و او را بمحافظت شوارع ابرقوه و مرو و 

ايالت ميبد منصوب ساخت و امير مظفر گاهى در خدمت پادشاه اوقات ميگذرانيد و احيانا در ميبد 
مراسم نصفت و رعيت پرورى بتقديم ميرساند در شهور سنه ثلث عشر و سبعمائه مريض گشته 

قرب سه ماه صاحب فراش بود و چون اندك صحتى روى نمود بعضى اضداد سقمونيا در نخوداب 
كرده بخورد او دادند الجرم مرض نكس كرده وفات يافت و در مدرسه ميبد كه از جمله 

مستحدثاتش بود مدفون شد و از امير مظفر پسرى ماند و دخترى دختر را به برادرزاده خود امير 



بدر الدين ابو بكر داده بود شاه سلطان و امير حاجى و امير مبارز الدين ازو در وجود آمدند اما پسر 
امير مظفر امير مبارز الدين محمد است كه نخستين سلطان آل مظفر اوست و از آل مظفر هفت نفر 

بمرتبه حكومت رسيدند و اكثر ايشان بصفت نصفت و فضيلت و سمت حسن خلق و مكرمت 
اتصاف داشتند اما چون بقطع صله رحم و كشتن و ميل كشيدن يكديگر قيام مينمودند زمان اقبال 

ايشان زياده از چهل و پنجسال امتداد نيافت چنانچه از ضمن حكايات آينده بوضوح خواهد 
 انجاميد و التائيد من اللّه الحميد الجميد.

 ذكر امير مبارز الدين محمد بن مظفر

چنانچه سابقا كلك سخن آرا ادا نمود امير محمد بن مظفر در اواسط جمادى آالخر سنه سبعمائه 
از كتم عدم قدم در عالم وجود نهاد و آثار جالدت و سرورى از ناصيه حالش ظاهر گشته امير 

 كه امير مظفر بجهان ديگر منزل گزيد امير 713مظفر رافر و سرور موفور دست داد و در سنه 
محمد بمالزمت پادشاه سعيد سلطان ابو سعيد شتافته ملحوظ عين عنايت گرديد و برجوع مناصب 

 حكومت واليت يزد ضميمه مناصبش گشت و در سنه 719پدر بزرگوار سرافراز شد و در سنه 
 كه سلطان ابو سعيد بهادر خان برياض رضوان انتقال كرده در ممالك ايران از نسل چنگيز 736

خانيان پادشاهى نافذ فرمان نماند و در هرسرى سودائى و در هردلى تمنائى پديد آمد امير مبارز 
الدين محمد نيز خيال استقالل كرده بوسيله كمال جالدت و پهلوانى برزين ملك ستانى نشست و 

 بعد از تهيه اسباب قتال و اجتماع ابطال رجال در
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 زمام ايالت مملكت كرمان بكف كفايتش قرار گرفت و در سيم شوال سنه 751محرم الحرام سنه 
اربع و خمسين و سبعمائه دست عنايت پادشاه ملك بخش ابواب تسخير اصفهان بر روى 

روزگارش برگشود و كوكب اقبال آن پادشاه ستوده خصال باوج شرف رسيده پاى بزروه كمال 
استقالل نهاد و بقدر مقدور در تقويت اركان شريعت كوشيده برفع رسوم بدعت و ضاللت فرمان 
داد و بى شايبه تكلف و سخنورى امير محمد مظفر پادشاهى بود در كمال عدالت و دين پرورى از 

شرب شراب و ساير ارتكاب مناهى از هرباب مجتنب و از كثرت مبالغه در امر معروف و نهى منكر 
بزبان ظرفاء شيراز ملقب بمحاسب و در رعايت جانب سادات عظام و علماء اعالم حسب االمكان 



ميكوشيد و در تمهيد بساط عدل و انصاف و دفع مواد ظلم و اعتساف از خود مقصير راضى 
نمى گرديد و در ميدان مبارزت بچوكان چستى و چاالكى كوى مسابقت از رستم دستان مير بود و 
در نظم امور مملكت و سرانجام مهام سپاهى و رعيت از عقالء زمان و مدبران دوران در پيش بود 

اما بغايت سفاهت و درشت گوئى و قصاوة قلب و قلت رحم انتصاف داشت و بر سفك و 
دماوريختن خون برايا حريص و مشعوف بوده هيچ مجرى را لحظه زنده نميگذاشت از موالنا لطف 

الّله ولد موالنا صدر الدين عراقى كه از جمله مخصوصان امير- مبارز الدين محمد بود منقولست 
كه گفت من مشاهده نموده ام در وقتى كه جناب مبارزى قران ميخواند جمعى از غاصيان را بدر 

خرگاه آن پادشاه عاليجاه آوردند و او ترك تالوت كالم حضرت عزت كرده برجست و بدست 
خويش آنجماعت را بكشت و بازبجاى خود نشسته بقراءت كالم مجيد مشغول گشت از عماد 

الدين سلطان احمد ولد امير مبارز الدين محمد روايت است كه گفت آقايم شاه شجاع روزى از 
پدرم پرسيد كه شما هزار كس بدست خود كشته باشيد گفت نى و ليكن ظن من آنست كه عدد 
مردمى كه به تيغ من مقتول شده بهشتصد ميرسد و امير محمد مظفر از كمال خشونت خلق اوالد 

عظام خود شاه شجاع و شاه محمود را كه هر يك سپهر مملكت را خورشيد انور و رياض سلطنت 
را سرورى سايه گستر بودند پيوسته بى جهتى بزمان ميرنجانيد و از شاه شجاع بكريه منظرى تعبير 

كرده در مجالس آن شاه زاده عالم عادل را بدشنامهاى صريح متاذى ميگردانيد باالخره برادران از 
ايذاء اضرار پدر نامهربان بجان رسيده باتفاق جمعى از امراء و اعيان جناب مبارزى را مواخذ و 

 جهان بينش را ميل 760مقيد گردانيدند و محبوس كرده در شب جمعه نوزدهم رمضان سنه 
  رباعى گشيدند

 يكچند شكوه همتش پيل كشيد
 

 يكچند سپه ز هند تا نيل كشيد

 پيمانه دولتش چو شد ماال مال 
 

 هم روشنى چشم خودش ميل كشيد

و امير محمد مظفر بعد از آنكه مكفوف البصر گشت چهار سال و هفت ماه زنده مانده در اواخر    
 درگذشت خواجه تاج الدين عراقى و امير ظهير الدين ابراهيم و خواجه برهان 765ربيع آالخر سنه 

الدين در سلك وزراء امير- مبارز الدين محمد منتظم بودند و همواره كما ينبغى بلوازم كفايت و 
 كاردانى قيام مى نمودند.
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گفتار در بيان ظفر يافتن امير محمد بن مظفر بر مخالفان تكودرى و ذكر بعضى از حاالت آن مهر 
 سپهر سرورى 

در سنه تسع عشر و سبعمائه كه بحكم سلطان ابو سعيد بهادر خان ايالت خطه يزد تعلق بامير محمد 
مظفر گرفت جمعى از تكودريان كه در حدود سيسمان بودند بسر راه يزد آمده دست بفتنه و فساد 

و قطع طريق و بيداد برآوردند و امير مبارز الدين محمد اينخبر شنوده با شصت نفر از دليران 
شجاعت سير عنان يكران بجانب منازل نكودريان منعطف ساخته و در سر حوض عبد الملك 

بمخالفان رسيده باآنكه هنوز بيست ساله نشده بود هم از كرد راه برايشان حمله فرمود تكودريان 
در مقام مقاومت ثبات قدم نموده تير باران كردند و هفتاد تير بجوشن جناب مبارزى رسيد اما چون 

  بيت در پناه جنية عنايت الهى بود ذات مباركش مجروح نگرديد

 گر از گردون ببارد خنجر و تير
 

 نيايد كار گر بى حكم تقدير

   
و در اثناء اشتعال نيران قتال بارگير امير محمد بزخم تيرى از پاى درآمد و ميراخوران اسبى ديگر 
كشيدند آن نيز به تير ديگر سقط شد و در آن اثنا جمعى ديگر از عساگر مظفر لوا از عقب جناب 
مبارزى بمعركه رسيدند و اقدام قرار نكودريان متزلزل شده روى بوادى فرار آوردند و امير محمد 

از عقب ايشان اسب برانگيخته نوروز را كه او از اكثر آنقوم بدروز بمزيد پهلوانى ممتاز بود بقتل 
رسانيد و كربه را كه يكى از روساء ايشان بود اسير گردانيد و مظفر و منصور از ميدان نبرد بازگشته 
كربه را در قفص آهنين كرد و سر نوروز را از گردنش آويخته باردوى سلطان ابو سعيد بهادر خان 

فرستاد و سلطان مجددا پرتو التفات بر حال جناب مبارزى انداخته انواع الطاف و اصناف اعطاف 
ارزانى داشت اما نكودريان چون شكسته ركاب و گسسته عنان در قيتول خويش نزول نمودند بار 
ديگر جمعيتى ساخته و عزم انتقام جزم كرده با چهارصد سوار شمشيرزن نيزه گذار تا نواحى ميبد 
تاختند و خبر وصول آنقوم بدكردار بسمع جناب مبارزى رسيد با هفتاد مرد از دليران صف نبرد 
روى بجنگ ايشان آورد و درين نوبت نيز بعد از وقوع محاربت نكبار نكبت گرداد بار بر چهره 

روزگار اشرار پاشيد و نسيم نصرت از مهب گلشن اقبال بر پرچم علم جناب مبارزى وزيد و تومن 
كه سرخيل نكودريان بود با فوجى از لشگر دشمن كشته گشته بقيه ايشان گريز برستيز اختيار 

كردند و امير محمد مظفر قرين فتح و ظفر عنان بمستقر دولت معطوف ساخته رؤس نامبارك قطاع 



الطريق را باردوى همايون فرستاد و بيشتر از پيشتر بعواطف خسروانه اختصاص يافته قدم بر مسند 
جاللت نهاد و بعد از اين واقعه چند كرت ديگر امير محمد مظفر را با تكودريان محاربات بوقوع 

انجاميد و ماده فساد آنجماعت در مدت سيزده چهارده سال به بيست و يك مصاف منقطع گرديد 
و در سنه خمس و عشرين و سبعمائه جناب مبارزى را پسرى خورشيد منظر تولد نمود و بشاه 

 شرف الدين مظفر
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موسوم گشت و در سنه تسع و عشرين و سبعمائه امير محمد مخدوم شاه بنت شاه جهان را در حباله 
 شاه شجاع الدين از آن منكوحه تولد گرديد و در سنه اربع و ثلثين 733نكاح كشيد و در سنه 

جناب مبارزى شاه مظفر را مصحوب خويش گردانيده بمالزمت سلطان ابو سعيد بهادر خان رفت 
و شهريار ايران پدر و پسر را منظور نظر تربيت و عنايت ساخت كه موجب رشك و حسد امرا و 

اركان دولت شد و در آن سال سلطان ابو سعيد بقشالق بغداد شتافته امير محمد نيز اقبال آسا 
بمالزمت موكب اعالء اختيار نمود و بعد از بغداد بنجف رفت و بشرف زيارت مرقد معطر و مشهد 

منور امير المؤمنين حيدر سالم الّله عليه مشرف گشت و از آن مقام الزم االحترام بدار العباده يزد 
 آفتاب حيات سلطان ابو سعيد بهادر خان روى بمغرب فنا آورد و در 736مراجعت فرمود و در سنه 

جمادى االولى سنه سبع و ثلثين كوكب وجود قطب الدين شاه محمود بن امير محمد مظفر از كتم 
 عدم طالع شده بر افق و ظهور جلوه كرد.

 ذكر شمه از احوال ممالك فارس و عراق و مالقات كردن امير محمد مظفر باامير شيخ ابو اسحاق 

بعد از وفات سلطان ابو سعيد بهادر خان و فقدان پادشاهى نافذ فرمان در واليت ايران بهر بلده از 
بالد عراق عجم و فارس متقلبى رايت علم انا و ال غير برافراشت و در هرگوشه بى توشه سر 
حكومت برآورده خيال سرورى با خود مخمر داشت هرگزيرى خواست كه اميرى كردد و 

هرفقيرى در فكر آن شد كه آيا نعمت ثروت او چگونه بحصول پيوندد و اوالد امير محمود شاه 
اينجو بواسطه وفور تعلق ملكى و تسلط ملكى كه در شيراز داشتند تمامت آن مملكت را ملك 
خود پنداشتند امير مسعود شاه كه ارشد برادران بود اطراف آن بالد را بواجبى ضبط كرد و امير 

شيخ ابو اسحق از ساير سرداران آفاق بمزيد مكارم اخالق استثنا داشت روى بجانب دار العباده يزد 



آورد و امير محمد بااكثر مالزمان او را استقبال كرده در حين مالقات از خوف انفعال بر ناصيه 
احوال امير شيخ ابو اسحق ظهور نمود و بزبان آورد كه ما بواسطه مبالغه امير مسعود شاه بدينجانب 

آمديم و اال همگى همت بر كسب فضايل نفسانى مقصور است و جملگى بهمت بر حصول 
  بيت كماالت آسانى محصور

 حديث من ز مفاعيل و فاعالت بود
 

 من از كجا سخن سر مملكت ز كجا

   
و جناب مبارزى بصيقل كالم محبت آميز زنك اندوه از مرآت خاطرش بزدود و كما ينبغى بلوازم 
ضيافت پرداخته آن مهمان عزيز را گسيل كرد و امير شيخ بطرف كرمان رفته چون آنجا نيز كارى 
پيش نتوانست برد باز روى بملك يزد آورد بخيال آنكه بگرد حيله و تدبير برآمده منصوبه انگيزد 

 و بدست مكر و فريب در دامان عروس آنواليت آويزد و جناب مبارزى اين معنى را
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دانسته دروازهاى يزد مضبوط ساخت و اعالم ظفر اعالم بقصد جنگ و جدال برافروخت و بعد از 
تساوى صفين و تقابل مبارزان طرفين شيخ شهاب الدين على باعمران كه امير مظفر هرگز از 

صوابديد او تجاوز جايز نميداشت قدم در ميدان مصالحه نهاد و صورت آن طائفتان من المؤمنين 
اقتلوا فاصلحوا بينهما را بر لوح خاطر نگاشته بزالل موعظت و نصيحت آتش غضب جانبين را 

 تسكين داد و امير شيخ بصلح راضى گشته بلكه منت دار شده روى بطرف شيراز نهاد.

گفتار در بيان بسط بساط موافقت ميان امير پير حسين چوپانى و امير مبارز الدين محمد مظفر و 
 ذكر تسخير مملكت شيراز و كرمان بعنايت مالك الملك اكبر

در سنه اربعين و سبعمائه امير پير حسين چوپانى عازم استخالص شيراز گشته از امير محمد مظفر 
استمداد نمود و جناب مبارزى ملتمس او را مبذول داشته بعد از تاكيد مراسم عهد و پيمان باسپاه 

فراوان از يزد روان شد و در اصطخر فارس اجتماع سعدين دست داده چون امير مسعود شاه بر 
وفور عدد اعدا اطالع يافت بصوب گازرون شتافت و جناب مبارزى بنابر استصواب امير پير حسين 
او را تعاقب نموده امير مسعود شاه بجهة تفرق خيل سپاه بدار السالم بغداد خراميد و روزى چند در 



پناه امير شيخ حسن بزرگ آرميد و امير محمد مظفر قرين فتح و ظفر باردوى امير پير حسين 
مراجعت كرده آن دو نيك اختر باتفاق يكديگر ظاهر شهر شيراز را مضرب خيام عساكر نصرت 
انجام گردانيدند و در امر محاصره و محاربه طريق سعى و اهتمام مسلوك داشته مردم شهر از بيم 

حسام خون آشام جناب مبارزى مجال آن نداشتند كه باقدام تهور سر از دروازه بيرون كنند و 
نقبچيان تيز چنگ آغاز كار كرده چون مبانى سور روى بانهدام آورد و قاضى مجد الدين اسمعيل 

بن يحيى فالى كه از جمله اكابر زهاد و فضال بود پاى در ميدان مصالحه نهاد و اين بيت را ثبت 
  بيت نموده بنظر امير محمد فرستاد

 مبارزان جهان قلب دشمنان شكنند
 

 ترا چه شد كه همه قلب دوستان شكنى 

   
و بواسطه مسائل جميله آن بزرگ دين قواعد عهد و پيمان استحكام يافته شهريان ابواب دروازها 
بازگشادند و امير پير حسين چوپانى در غايت اقبال و كامرانى بشهر درآمده ايالت كرمان را بامير 

محمد داد و او را با عساكر ظفر مآثر بدانجانب فرستاد و جناب مبارزى در محرم الحرام سنه احدى 
و اربعين و تسعمائه بكرمان رفته ملك قطب الدين نيكروز كه در آنوقت حاكم آن مملكت بود 
گريز بر ستيز اختيار نمود و بجانب هراة توجه فرمود و جناب مبارزى بلده كرمان را بيمن مقدم 

 شريف مظهر امن و امان ساخته جهة آسايش رعيت اكثر سپاه را متفرق گردانيد
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چون ملك قطب الدين نيكروز در هرات اقامت فرمود و تسخير ملك كرمان را در نظر ملك معز 
الدين حسين كرت كه در آن زمان والى هرات بود آسان نمود و ملك داود و امير با فوجى از سپاه 
غور بمدد او تعيين كرد و نيكروز با آن لشگر متوجه كرمان گشته روز مختفى ميشد و شب مسافت 

مى پيمود تا بچهار فرسخى آن بلده رسيد و جناب مبارزى از وصول مخالفان وقوف يافته بنابر 
تفرق سپاه در جوف ليل بجانب انار سر حد رفت و روز ديگر قطب الدين نيكروز همعنان ملك 

داود بشهر درآمده ضبط مملكت را پيشنهاد همت ساخت و امير محمد در انار سر حد سپاه بيحد 
جمع ساخته نوبت ديگر لواء توجه بصوب كرمان برافراخت و تا دروازه چهار طاق رانده در آن 

موضع ميان جناب مبارزى و قطب الدين نيكروز آتش قتال التهاب يافت و شاه شرف الدين مظفر 



و شاه سلطان كمال جالدت و پهلوانى ظاهر كرده عوزيان روى بوادى فرار نهادند و امير مبارز 
الدين پيشگاه محكمه مردگانرا محل نزول زنده دالن ساخته در محاصره شهريان بقدر امكان 

اهتمام فرمود و در خالل آن احوال از پيش امير پير حسين چوپانى فوجى كثير از سالكان مسالك 
پهلوانى بمدد رسيدند و ملك قطب الدين نيكروز خود را بد روز ديده و ديده بختش تيره گشت و 
بار ديگر ببهانه آوردن سپاه راه خراسان پيش گرفت و ملك داود چند روزى در شهر توقف نموده 
ناگاه خواجه تاج الدين عراقى كه مدبر امور كرمانيان بود از شهر بيرون رفت و خود را بنظر كيميا 

اثر امير محمد مظفر رسانيده منصب وزارت يافت و باصناف عواطف مخصوص گرديد و بعد از 
خروج او هرروز طايفه از مشاهير رجال و جماهير ابطال از ملك داود روى گردانشده به امير 

محمد مى پيوستند الجرم آثار عجز و انكسار بر صفحات احوالش اليح گشت و قاصدى نزد جناب 
مبارزى فرستاد و التماس نمود كه عساكر منصوره متعرض او نگردند تا شهر بازگذارد و روى 

بصوب وطن مالوف آورد و جناب مبارزى اين ملتمس را بحسن قبول تلقى فرموده ملك داود از 
همان راه كه آمده بود بازگشت و امير محمد در جمادى االخر سنه احدى و اربعين و سبعمائه بار 

ديگر بكرمان درآمده بدست مرحمت بساط ظلم و عدوان در نوشت آنگاه امير مبارز الدين محمد 
مظفر كمند همت عالى نهمت بر كنگره تسخير قلعه بم انداخت و انحصار از دور سلطان ابو سعيد 

بهادر خان تا آنزمان در تحت تصرف اخى شجاع الدين بود جناب مبارزى چند نوبت بپاى آن قلعه 
آسمان كردار لشگر كشيده لوازم محاربه و محاصره بتقديم رسانيد و بعد از كشش و كوشش 

بسيار اخى الدين شجاع با تيغ و كفن بدرگاه خسرو صف شكن شتافت و مفاتيح قلعه بم و توابع را 
تسليم نموده روى مسكنت بر زمين سود و امير محمد نخست طريق عفو و اغماض مسلوك داشت 

 اما همدران اوان از وى خيال مخالفتى فهم كرده چشمه حياتش را بخاشاك ممات بينباشت.
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 ذكر مال حال امير پير حسين چوپانى و رسيدن امير شيخ ابو اسحق بمرتبه عليه جهانبانى 

در سنه اثنى و اربعين و سبعمائه ميان امير پير حسين چوپانى و امير محمد مظفر بواسطه افساد اهل 
فتنه و شرغبار نقار ارتفاع يافت و جناب مبارزى از امير پير حسين متوهم شده هر چند امير بجهة 

دفع مواد نزاع و شين او را بشيراز طلبيد اجابت نفرمود و همدرين سال امير پير حسين قصد تربيت 



امير شيخ ابو اسحق ابن اميرمحمود شاه اينجو كرده زمام ايالت اصفهان را در كف كفايتش نهاد و 
چون امير شيخ در اصفهان بر مسند حكومت نشست ملك اشرف روى بتسخير مملكت عراق و 

فارس آورد و امير شيخ حقوق رعايت امير پير حسين را نابوده انگاشته بملك اشرف پيوست و امير 
حسين متوجه ميدان مقابله گشته در قصر زرد منزل كرد و از احشام و صحرانشينان خلقى كثير 

روى بدو آوردند ناگاه موالنا شمس الدين صاين قاضى سمنانى و امير طبيب شاه و اميرزاده على 
پيلتن از وى گريخته بملك اشرف ملحق شدند و ازين جهت اختالل باحوال امير پير حسين راه 

يافته بصوب تبريز شتافت تا از پسر عم خويش امير شيخ حسن كوچك استمداد نمايد و شيخ 
حسن بخالف متوقع او را در سلطانيه زهر داد و ملك اشرف بى كلفت حرب و مشقت طعن و 
ضرب مالك ممالك عراق گشته بجانب شيراز آمد و قبل از وصول بمقصد امير شيخ تدبيرى 

انگيخته بشعبده و نيرنگ صاحب افسر و اورنگ شد بيان اين سخن آنكه چون امير شيخ ابو اسحق 
را بملك شيراز اختصاص تمام بود و در آن هنگام كه ملك اشرف بسرحد آن واليت رسيد 

بعرض رسانيد كه اگر اجازت باشد بنده پيشتر بشهر درآمده بترتيب نزل و ساورى پردازد و ملك 
اشرف رخصت فرموده امير شيخ ابو اسحق بشيراز خراميد و بمعاونت كلويان و اشراف و اعيان 

شهر را مضبوط ساخته صداى مخالفت باوج عيوق رسانيد و چون اينخبردر اردوى ملك اشرف 
شيوع يافت جمعى كه ثريا صفت فراهم آمده بودند بسان بنات النعش متفرق شدند و ملك اشرف 
متحير شده بعضى از مواضع فارس و عراق بآتش قهر و غضب بسوخت و روى بجانب آذربايجان 

آورد و امير شيخ ابو اسحق بر سرير حكومت فارس صعود نمود و چون كيفيت اين واقعه بسمع 
امير شيخ حسن بزرگ رسيد امير مسعود شاه و ياغى باستى را بدانجانب گسيل فرمود و امير شيخ 
ابو اسحق حل و عقد مهام سلطنت به برادر بزرگ بازگذاشته شيرازيان آستان جاللت آستانش را 

مالذ و مرجع خود دانستند ياغى باستى از مشاهده اين معنى در تاب شده فرصتى جست و ناگاه 
كاردى بر پهلوى محمود شاه فرو برده او را بكشت و مردم شهر دو فرقه گشته جمعى بامير شيخ ابو 

اسحق پيوستند و طايفه جانب ياغى باستى گرفتند و چند روز بين الجانبين غبار نزاع و شين مرتفع 
 بوده باالخره ياغى باستى بجانب آذربايجان 
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گريخت و امير شيخ در سلطنت استقالل يافته پرتو اهتمامش بر ضبط امور ملك و مال تافت و 
خطبه و سكه را باسم و لقب خويش زيب و زينت داده ابواب لطف و احسان بر روى روزگار 

  بيت طوايف انسان بگشاد

 راستى خاتم فيروزه بواسحاقى 
 

خوش درخشيد ولى دولت مستعجل 
 :بود

    

ذكر وصول طايفه از اشرفيه بحدود نائين و رسيدن موالنا شمس الدين صائن بخدمت امير مبارز 
 الدين 

و در محرم الحرام سنه اربع و اربعين و سبعمائه ملك اشرف چوپانى با فوجى از لشگريان را جهة 
تاراج و غارت بجانب قصبه نائين فرستاد و چون آن قصبه از توابع واليت يزد است امير مبارز 

الدين محمد مظفر شاه سلطان را بدفع اضرار اشرف نامزد فرمود و ايشان از راه غير معهود قطع 
مسالك نموده خود را در حصار نائين انداختند و روز ديگر اشرافيان دست بافكندن تير و سنك 

برآورده بيك حمله چند رخنه در فصيل ظاهر ساختند و طوفان بال باال گرفته شاه سلطان باجمعى 
از پهلوانان از دروازه بيرون تاخته بزخم شمشير آبدار آتش طغيان مخالفان را بر وجهى منطقى 
گردانيد كه ايشان را يقين شد كه آنقلعه را نميتوانند گرفت بنابر آن در وقت وصول خورشيد 

بسرحد غرب ترك حرب كرده بازگشتند در خالل آن احوال ملك اشرف بار ديگر عازم شيراز 
شد و قاصدى نزد امير محمد مظفر فرستاده مدد طلبيد جناب مبارزى جوابداد كه خاطر شريف 
حضرت اشرفى مائل بآن است كه بين الجانبين طريق موافقت و مرافقت مسلوك باشد بايد كه 

موالنا شمس الدين صاين قاضى را كه پيوسته در مجلس عالى زبان بغيبت مخلصان حقيقى 
هميگشايد ماخوذ و مقيد بدين جانب فرستد و ملك اشرف بنابر استمالت خاطر امير محمد موالنا 

شمس الدين را گرفته بيزد كه در آن زمان مسكن جناب مبارزى بود ارسال داشت و چون خدمت 
مولوى بدانجا رسيد شفعا انگيخته منظور نظر عاطفت و احسان گشت و مقارن اين حال خبر متواتر 
شد كه شيخ حسن چوپانى وفات يافت و ملك اشرف عنان بصوب آذربايجان تافته الجرم جناب 

مبارزى چمن مملكت را از خار تسلط اغيار پيراسته ديده فارغ البال از يزد بكرمان رفت و ميان 
آنجناب و موالنا شمس الدين قاضى عهود و مواثيق بقسم مؤكد شده بر اينجمله قرار گرفت كه 



موالنا صائن قلعه سيرجان را كه تصرف گماشتگانش بود تسليم مالزمان امير محمد مظفر نمايد و 
صاحب اختيار امور ملك و مال بوده هرسال مبلغ صد هزار دينار كپكى علوفه گيرد و بعد از آن 
خدمت مولوى از جناب مبارزى التماس نمود كه او را برسم رسالت نزد شيخ ابو اسحق فرستد تا 

 بزالل نصيحت غبار كدورت از حاشيه ضميرش فرو شويد و ابرقوه و
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شبانكاره را داخل ديوان امير محمد مظفر سازد و جناب مبارزى اين التماس را بعز قبول اقتران داده 
موالنا چون بمقصد رسيد امير شيخ ابو اسحق وزارت مملكت خود را بشركت سيد غياث الدين 

على يزدى بوى مفوض گردانيد و خدمت مولوى دفتر عهد و پيمان امير- مبارز الدين محمد را بر 
طاق نسيان نهاده از آنچه بقتل فرموده بود تغافل نمود مصراع اى اميد من و عهد تو سراسر همه باد 
و چون كيفيت بيوفائى موالنا شمس الدين را بعرض امير محمد رسيد خواجه تاج الدين عراقى را 

كه خدمت مولوى باغواء او متقبل رسالت شيراز گشته بود مخاطب ساخت بلكه از موقف سياست 
  بيت حكم بقتلش صدور يافت و خواجه تاج الدين در آن حين اين بيت بر زبان آورد

 بر تاج عراقى ز سر لطف ببخش 
 

 تا خسرو تاج بخش خوانند ترا

و جناب مبارزى او را ترحم فرموده ببخشيد و بدستور معهود وزير گردانيد اما بعد از چندگاه ديگر    
 خواجه بجريمه متهم شده شهيد گرديد و الحكم اللّه العلى الملك المجيد

گفتار در بيان لشگر كشيدن امير شيخ ابو اسحق بدار االمان كرمان و ذكر كشته شدن امير ظهير 
 الدين ابراهيم و موالنا شمس الدين صائن بتقدير مهيمن رحمن.

چون امير شيخ ابو اسحق از ضبط واليت شيراز فراغت يافت تسخير كرمان را پيش نهاد همت 
 عنان عزيمت بصوب سيرجان تافت و در راه خرابى بسيار كرده بيكناگاه در 745ساخت در سنه 

ظاهر آن بلده نزول نمود و پهلوان على داركى كه از قبل امير محمد مظفر كوتوال سيرجان بود از 
بيم جان در قلعه بر كوه تحصن فرمود امير شيخ دانست كه دست اميد بدامن خاك ريز آنحصار 
نميرسد بنابر آن آتش قتل و غارت در محالت بيرون شهر زده روى بجانب كرمان آورد و چون 

در قريه بهرام جرد نزول كرد شنيد كه امير محمد مظفر تمامى لشگر اوغانى و جرمانى و اعراب و 



احشام عراق را با خود متفق گردانيده مستعد قتال و جدال است و از اين جهة انديشناك شده 
قاصدى بطلب امير ابراهيم صواب فرستاد تا بتوسط او با جناب مبارزى مصالحه نمايد و امير ابراهيم 
كه نسبت بامير شيخ سبق معرفتى داشت از امير مبارز الدين محمد استجازه نموده باردوى شيخ ابو 

اسحق شتافت و او را بر سلوك طريق مخالفت مالمت كرده بصوب شيراز بازگردانيد و مواضعه 
فرمود كه من نيز عنقريب بدانصوب خواهم آمد آنگاه امير ابراهيم صواب از بهرام جرد بكرمان 

رفته بلطايف الحيل از جناب- مبارزى اجازت رفتن شيراز طلبيد و مرخص شده متوجه مقصد 
گرديد و بعد از وصول امير شيخ سيد غياث الدين على و موالنا شمس الدين صائن را از وزارت 

معزول ساخته آن منصب را من حيث االستقالل با امير ابراهيم صواب تفويض فرمود و امير ابراهيم 
چون از راى صواب بى بهره بود آغاز سفاهت كرده ابواب منافع امرا و اركان دولت را بربست و 

 آنجماعت 
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يكى از رنود را در طمع انداختند تا فرصت نگاه داشته بزخم تيرى جناب وزارت مآب را بقتل 
رسانيد نوبت ديگر امير غياث الدين بشركت موالنا شمس الدين وزير گرديد و چون هرگاه در 

ميان آن دو وزير منازعت روى مينمود سيد غالب مى آمد موالنا ببهانه استخراج اموال بواليت 
هرموز رفت و آتش ظلم و بيداد در سواحل زده فصل بهار عازم سردسير كرمان شد و هزاره 

اوغانى و جرمانى را بوعده و وعيد مطيع گردانيده بخار پندار بكاخ دماغ راه داد و خود را سردار 
شجاعت آثار تصور نمود در آن اثنا پسرش عميد الملك از شيراز مكتوبى بنظر پدر فرستاد 

مضمون آنكه سيد غياث الدين اعتبار تمام يافته مصلحت چنان مينمايد كه آنحضرت در مراجعت 
مسارعت ننمايند بلكه سعى در تسخير كرمان فرمايند و جناب مولوى با هزار سوار از مالزمان شيخ 
ابو اسحق و دو هزار از مغوالن اوغانى و جرمانى و جمعى كثير از مردم هرجائى روى توجه بجانب 

كرمان نهاد و جناب مبارزى از استماع اينخبر برآشفته با وجود عارضه درد پاى با هزار مرد 
رزم آزماى متوجه اعدا گشت و بعد از تالقى فريقين در حمله نخستين موالنا شمس الدين پشت بر 

معركه ستيز كرده روى بوادى گريز نهاد و جناب مبارزى از عقب شتافته اكثر امرا و عظماء آن 
سپاه را اسير و دستگير ساخت و بنفس نفيس بازگشته جمعى از عساگر نصرت مآثر را بتكاميشى 
موالنا شمس الدين فرستاد و جناب مولوى بدست آنجماعت گرفتار شده رخت بقا بباد فنا داد و 



چون خبر اين شكست نزد امير شيخ ابو اسحق بتحقيق پيوست سپاهى مانند اوراق اشجار بسيار و 
بسان قطرات امطار بيشمار همه چون كوه آهن سنگدل و پوالد پوش و چون سيل تند رو بافغان و 
خروش مجتمع ساخته رايت عزيمت بصوب كرمان برافراخت و امير مبارز الدين محمد در شهر 

متحصن گشته شيخ بعد از وصول آغاز محاربه و محاصره فرمود و جناب مبارزى روزى مانند 
شيرى خشمناك و هژبرى بيباك از دار االمان كرمان بيرون تاخته در حمله اول ابو بكر اختاجى را 
كه پشت و پناه سپاه شيراز بود بشمشير كين از پشت زين بر روى زمين انداخت و اين معنى موجب 

دل شكستگى مخالفان شده چند روزى از جانبين بانگيختن غبار جنگ و شين پرداختند و چون 
امير شيخ ديد كه كارى از پيش نميتواند برد از ظاهر كرمان كوچ كرده براه يزد روى بصوب 

 شيراز نهاد.

 ذكر شمه از حال هزاره اوغانى و جرمانى و بيان غلبه ايشان بر جناب مبارزى كشورگشائى 

در زمان جهانبانى ارغون خان هزاره جرمانى و اوغانى كه در سلك اقوام مغول انتظام داشتند 
بموجب التماس جالل الدين سيورغتمش قراختائى بمحافظت حدود كرمان آمده بودند و در 

مواضع و مرابع آنواليت ساكن گشته اموال و توابع بسيار پيدا كردند و چون شعاع تيغ ظفر پيكر 
 امير محمد مظفر پرتو تسخير بر كرمان انداخت ايشان را بشرف مالطفت 
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و مواصلت مشرف ساخت اما انقوم كه صورت بت پيكرى داشتند و آن را تعظيم مينمودند بواسطه 
عداوت ملى و شرارت جبلى در هرچندگاه قدم در وادى عصيان و طغيان نهاده متعرض نهب و 

تاراج اموال مسلمانان ميشدند و جناب مبارزى در صدد محاربت آن بدكيشان درآمده بزخم تيغ 
آبدار نيران فساد ايشان را تسكين ميداد و در سنه سبع و اربعين و سبعمائه كه امير شيخ ابو اسحق 
در مملكت عراق ويرانى بسيار كرده به شيراز بازگشت نوبت ديگر هزاره جرمانى و اوغانى آغاز 

طغيان نموده دست تعرض بجانب آينده و رونده دراز ساختند و باعالن شعار عصيان مبادرت جسته 
لواء مخالفت افراختند و چون وجه فتنه و فساد اصحاب عناد بعرض جناب مبارزى رسيد بخيال 

آنكه دفع بيداد ايشان باسهل وجهى ميسر خواهد گرديد از پيكار اهل ادبار چندان حسابى 
برنداشت و بى آنكه يراق سپاه نمايد علم توجه بجانب خصم برافراشت و در صحراء خاوران بر سر 



دشمن تاخت و در جمله اول اكثر ايشان را پريشان ساخت اوغانيان بعد از هزيمت مراجعت كردند 
و بهيئات اجتماعى روى توجه بجناب مبارزى آوردند و چون در آنزمان عساكر نصرت نشان 
بغارت و تارج مشغول بودند شكست يافته هرقومى بطرفى فرار نمودند و جناب مبارزى مانند 

آفتاب بلند تنها روى بمواكب كواكب آورده فردا وحيدا با اعدا كارزار مى كرد تا هفت زخم 
ببدنش رسيده از اسب خطا شد درين حال پهلوان عليشاه بمى از سرجان كه متاعيست بس گران 

برخواسته اسب خويش را پيش كشيد و امير مبارز الدين بر آن بارگير باد رفتار سوار شده جان از 
  بيت غرقاب بال بيرون برد و مخالفان پهلوان عليشاه را باقرب ششصد دالور نامدار بقتل رسانيدند

 زمانه بنيك و بد آبستن است 
 

 ستاره گهى دوست كه دشمنست 

و اينخبر بعبارتى كه از آن بدتر نتواند بود بعد از سه روز بكرمان رسيده شاه شجاع باتفاق خواجه    
برهان الدين وزير جهة تحقيق اخبار مسرعان بهرطرف دوانيد و دروازهاى شهر را مضبوط گردانيد 

و روز ديگر مژده سالمتى ذات جناب مبارزى بصحت پيوسته خواجه برهان الدين چند قطار شتر 
استر و اوانى فراوان و ظروف نقره و زر از خاصه خويش سرانجام نموده همعنان اعيان شهر 

 باستقبال جناب مبارزى شتافت و آن نيكو خدمتى موقع قبول يافت.

 گفتار در بيان اقدام امير شيخ ابو اسحق كرة بعد اخرى بر نقص قواعد ميثاق 

پيش از تسلط هزاره اوغانى و جرمانى بوساطت مرتضى سعيد سيد صدر الدين مجتبى و حاكم 
ابرقوه ملك نصير الدين ميان امير شيخ ابو اسحق و امير محمد مظفر مبانى عهد و پيمان بغالظ 

ايمان تاكيد يافته بود و ابواب محبت و اتحاد مفتوح شده بنابرآن چون جناب مبارزى منهزم 
 بكرمان رسيد از كمال مكارم شيخ ابو اسحق توقع ميداشت كه او را بلشگر
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و يراق مستظهر گرداند تا از دشمنان انتقام كشد و امير شيخ بخالف متصور سرداران هزاره اوغان و 
جرمان را مشمول انعام و احسان گردانيد و همت بر استيصال نهال اقبال امير محمد مصروف داشته 

در شهور سنه ثمان و اربعين و سبعمائه امير سلطان شاه جاندار را با دوهزار سوار جرار بمدد 
اوغانيان بدكردار ارسال داشت و بنفس خويش با لشگرى از قطرات امطار پيش بطرف يزد در 



حركت آمد و سلطان شاه بآن طايفه گمراه پيوسته باتفاق ظاهر كرمانرا محل اقامت ساختند و 
بمحاصره و محاربه پرداختند و امير شيخ نيز بيزد رسيده بنابر آنكه حاكم آنجا شاه مظفر در 

مالزمت پدر بود آن خطه را بتحت تصرف درآورد شاه مظفر بعد از استماع اينخبر جهة محافظت 
اهل و عيال خود كه در ميبد بودند بر جناح استعجال از كرمان بدانجانب شتافت و مقارن آنحال 

امير شيخ ابو اسحاق محمدى و زواره اصفهان را روانه ميبد گردانيد و چون آندو سردار بظاهر 
آنحصار رسيدند آغاز محاصره و محاربه نمودند شاه مظفر با معدودى از دليران غضنفر اثر از 

دروازه بيرون تاخت و در حمله اول هفتاد نفر از نامداران اسير گردانيد و جمعى كثير را شربت 
مرگ چشانيد و اينخبر را شيخ ابو اسحق شنوده با بيست هزار سوار بظاهر آنقلعه استوار شتافت و 
نيران جنگ و حرب التهاب يافته چند روز از جانبين غايت كشش و كوشش بتقديم رسانيدند و 
امير شيخ ابو اسحق از از امتداد ايام محاصره ملول شده چون دانست كه مشاهده پيكر فتح و ظفر 

ميسر پذير نيست البد قاصدى بميبد فرستاد و سخنان صلح آميز پيغام داد و بنابر آنكه شاه مظفر از 
جانب پدر اجازت مصالحه نيافته بود آن ملتمس را بسمع اجابت نشنود آخر االمر امير شيخ روزى 

  بيت يك سواره بدر قلعه رفته و از اسب پياده گشته گفت 
بيا كه نوبت صلح است و دوستى و 

  عنايت 
بشرط آنكه نگوئى از آنچه رفت 

 حكايت 

آنگاه شاه مظفر از حصار بيرون آمده آن دو سردار يكديگر را در كنار گرفتند و هريك بمنزل    
خود بازگشتند بعد از آن امير شيخ عنان عزيمت بطرف يزد تافت و چون بدانجا رسيد شنيد كه 
سلطان شاه جاندار و هزاره اوغان و جرمان مهم كرمان را فيصل نمى توانند داد بار ديگر بتوسط 

سيد صدر الدين مجتبى و خواجه عماد الدين محمود كه بوفور استعداد و قابليت محسود برنا و پير 
بودند و در شيوه تقرير و تحرير مقتداء پير دبير باجناب مبارزى صلح نمود و سلطان شاهرا 

بازطلبيده بجانب شيراز نهضت فرمود و چون هزاره جرمان و اوغان تنها ماندند رسوالن چرب زبان 
بآستان اقبال آشيان جناب مبارزى فرستاد زبان باعتذار و استغفار بگشادند و امير مبارز الدين رقم 

عفو بر جرايد جرايم آن طايقه كشيد و با ايشان طريق اختالط و انبساط مسلوك داشته در يكروز 
هزار جامه باعيان آن قوم بخشيد اما بعد از چند روز بار ديگر مخالفتى از آن خون گرفتگان سر 

برزد و امير محمد در مقام انتقام آمده در اندك زمانى بسيارى از روسا ايشان را بقتل رسانيد و در 
سنه تسع و اربعين و سبعمائه بسمع شريف جناب مبارزى رسيد كه طايفه از بقية السيف جرمان و 



اوغان در گرمسير كرمان خرابى فراوان مى كنند بنابر آن شاه شجاع را كه در آنزمان شانزده ساله 
 بود با لشگرى نصرت نشان بجانب حرفه ورود بار روان 

 286، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

فرمود و اوغانيان بقلعه سليمانى تحسن جسته شاه شجاع اموال و اثقال ايشان را بباد غارت و تاراج 
برداد و آغاز محاصره آن قلعه كرد و مقارن آنحال بار ديگر امير شيخ ابو اسحق بانهدام مبانى عهد 
و پيمان اقدام نموده امير سلطان شاه را با فوجى از لشگر جرار بمكرانات و حدود هرمز فرستاد و با 
او مقرر ساخت كه بعد از فراغ از آن مهم بامداد هزاره جرمان و اوغان قيام نمايد و امير سلطان شاه 

كه از كثرت تهتك و نقص ميثاق امير شيخ ابو اسحق نيك بتنك آمده بود خط بطالن بر ورق 
اخالص او كشيد و بخدمت جناب مبارزى شتافت و بعين عنايت ملحوظ گشته در سلك خواص 
امرا انتظام يافت در آن اثنا شاه شجاع سالما غانما از ظاهر قلعه سليمانى بازگشته بپدر پيوست و در 

 امير شيخ ابو اسحق نوبت ديگر با جمعى كثير از اهل نبرد به يزد رفت و شاه شرف الدين 751سنه 
مظفر اطراف شهر و قلعه را مضبوط و محفوظ ساخته رايت مدافعت و ممانعت برافراخت و لشگر 

شيراز در امر محاصره و محاربه هرچند سعى نمودند كمند تسخير بر كنگره آنحصار استوار 
 امير 752نتوانستند انداخت الجرم بعد از هجوم سپاه برد از يزد برخواسته بشيراز شتافتند و در سنه 

شيخ ابو اسحق امير نيكچار را كه از امراء معتبر مملكت روم بود و در آن اوقات از ملك اشرف 
چوپانى گريخته و بوى پيوسته باجنود نامعدود بجنگ امير محمد مظفر روان و جناب مبارزى 

فرمود بر توجه مخالفان اطالع يافته با اوالد امجاد و سپاه جالدت نهاد از دار االمان كرمان باستقبال 
دشمنان توجه فرمود و در موضع پنج انگشت هردو قريق بهم رسيده از جانبين جمعى غريق درياى 
هيجا گشتند و آخر االمر بيمن مقدم شجاعت و مردانگى شاه مظفر شاه شجاع فريق نصرت و ظفر 
رفيق امير محمد مظفر شد و نيكچار ناچار طريق فرار پيش گرفته قرين نكبت و انكسار بامير شيخ 

 ابو اسحق پيوست.

گفتار در بيان نهضت امير مبارز الدين محمد مظفر بجانب شيراز و پيوستن شاه مظفر بجوار مغفرت 
 پادشاه بى نياز



در اوايل سنه اربع و خمسين و سبعمائه همت بلند نهمت ارجمند امير مبارز الدين محمد را 
برانداشت كه كمند انديشه بر كنگره تسخير مملكت شيراز انداخت و سپاهى كه از غبار سم 

سمندشان آئينه سپهر تيره مى شد و از رؤيت اشعه اسلحه ايشان ديده ماه و مهر خيره ميگشت علم 
نهضت بدانجانب افراخت و امير شيخ ابو اسحق از توجه جنود عراق واقف شده بعد از تقديم 

مشورة عمدة المتاخرين قاضى عضد الدين االيجى را كه شمه از حال خجسته مآلش در جزو اول 
از اين مجلد صفت تحرير يافت برسم رسالت نزد امير مبارز الدين محمد فرستاد و التماس مصالحه 

نمود و خدمت قاضى در صحراى دشت بر موكب امير محمد پيوسته جناب مبارزى در تعظيم و 
 تكريم عالمه زمان بقدر امكان مبالغه فرمود و مبلغ پنجاه هزار دينار
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جهت خاصه آنجناب و ده هزار دينار براى خدام و مالزمان عنايت كرد و شاه شجاع مفصل ابن 
حاجب پيش قاضى بنياد نمود و بانواع فوايد مستفيد گرديد و قاضى بعد از چند روز كه از رنج راه 

برآسود و در تمهيد قواعد صلح و صفا آغاز گفت و شنود نمود اما فايده بر آن مترتب نگشت و 
جناب مبارزى جوابداد كه بر عهد و پيمان شيخ ابو اسحق مطلقا اعتماد نيست زيرا كه هشت نوبت 

با من مصالحه نمود و باز راه منازعت پيموده و قاضى رخصت يافته بشيراز شتافت و آنچه گفته بود 
و شنوده بعرض امير شيخ ابو اسحاق رسانيد و امير شيخ از صلح نوميد شده با لشگرى چون سيل پر 
خروش همه خنجرگذار و جوشن پوش پنج فرسخى شيراز را محل نزول ساخت ليكن بعد از قرب 

وصول جناب مبارزى و هم برو غالب گشته بشيراز درآمد و روز ديگر امير محمد مظفر ظاهر آن 
بلده فرخنده را معسكر ظفر اثر گردانيده بقدر امكان در تضييق محصوران كوشيد و از هردو طرف 

نيران جنگ اشتعال يافته تير و سنك صاعد و هابط گرديد چند ماه هرروز از وقتى كه بر افق 
مشرق علم نورانى صبح صادق نمايان مى شد تا زمانى كه تيغ آفتاب از حجاب غروب نيام 

مى ساخت شمشير كينه و جدال آخته بود و رايات جنگ و قتال افراخته در خالل آن احوال 
مرضى عارض ذات امير مبارز الدين محمد شد و آنجناب از غايت شعف بجنگ و حرب با وجود 

شدت آالم صبح و شام در محفه نشسته بدستور ايام صحت در امر محاصره و محاربه اهتمام 
مى نمود تا آنكه از شربتخانه و اذا مرضت فهو يشفين شربتى نافع نوشيد اما همدران اوقات شاه 
شرف الدين مظفر مريض گشته در جمادى االخر سنه مذكور بجهان جاودان منتقل گرديد و 



جناب مبارزى با وجود ابتال بمصيبتى چنين بمالحظه آنكه مبادا دشمنان شماتت نموده دلير شوند 
اصال اظهار جزع و فزع نكرد و از غايت تهور هرروز سوار شده روى بميدان مردان مى آورد و 

نعش شاهزاده را بمحروسه ميبد ارسال فرموده اوالد امجاد او را تسلى خاطر جوئى فرمود و شاه 
 مظفر چهار پسر داشت باين ترتيب شاه يحيى شاه منصور شاه حسين شاه على.

 ذكر فتح دار الملك سليمانى و افتادن امير شيخ بوادى سرگردانى 

چون مدت ششماه زمان محاصره شيراز امتداد يافت در سيم شوال هفتصد و پنجاه و چهار امير 
محمد را فتح ميسر شده امير شيخ ابو اسحق بوادى فرار شتافت مفصل اين مجمل آنكه در آن اوان 
كه جناب مبارزى در تضيين محصوران سعى مى نمود و چند واقعه دست داد كه دليل اقبال او بود 

اول آنكه امير شيخ بى سببى ظاهر امير حاجى ضراب و حاجى شمس را كه با رئيس ناصر الدين 
عمر خويشى داشتند و پيوسته تخم انعام و احسان در اراضى دل شيرازيان مى كاشتند بقتل رسانيد و 

بدين جهة رئيس ناصر الدين كه از اعيان كلويان بود از وى برنجيد و خاطر ساير مردم آن ديار را 
از موافقتش متنفر گرديد ديگر آن كه مجد الدين سربندى كه از اعيان سرداران شيراز بود از شهر 

 بگريخت و دست نياز در دامن دولت امير محمد
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مظفر آويخت و جناب مبارزى او را بايالت قلعه سر بند امير و سرافراز ساخت و مجد الدين ياغى 
شده و جناب مبارز الدين بر سرش تاخت و فتح واقع شده مجد الدين بدست افتاد و جناب مبارزى 
حصار حياتش را انهدام داد ديگر آن كه قاضى عضد الدين از طول ايام محاصره ملول گشته بحيله 
كه توانست خود را از شهر بيرون انداخت و جناب مبارزى كما يجب و ينبغى باعزاز و احترام آن 

قدوه علماء اعالم پرداخت ديگر آنكه خواجه حاجى قوام الدين حسن كه جهة مبالغه در اشاعه 
خير و احسان انگشت نماى مرد و زن بود روز جمعه ششم ماه ربيع االول سنه مذكوره بباغ جنان 

توجه فرمود و او در شيراز آنمقدار اعتبار داشت كه در ايام محاصره روزى امير شيخ ابو اسحق از 
وى پرسيد كه آيا مهم ما و محمد مظفر بكجا خواهد رسيد خواجه حاجى فرمود كه تا من زنده 

باشم انهدام بقواعد قصر جالل تو راه نخواهد يافت و اين بيت سلطان الشعرا خواجه شمس الدين 
  بيت محمد حافظ در مدح حاجى قوام كافى است 



 درياى اخضر فلك و كشتى هالل 
 

 هستند غرق نعمت حاجى قوام ما

ديگر آن كه در آن ايام كه امير محمد مظفر هرروز صبح تا شام روى بجنگ آورده باستعمال تير    
و حسام قيام و اقدام مى نمود و امير شيخ پيوسته بساط عيش و نشاط گسترده بتجرع اقداح گلفام و 

مشاهده رخسار خوبان سيم اندام مشغولى ميفرمود و در ارتكاب شرب مدام بمرتبه مبالغه ميكرد 
كه در آن روز كه امير محمد مظفر بشهر درآمد امير شيخ در غلو مستى آواز طبل شنيد پرسيد كه 

اين چه غوغا و آشوبست جوابدادند كه صداى كوس امير محمد مظفر است فرمود كه اين مردك 
گران جان ستيزه روى هنوز اينجاست ديگر آنكه امير شيخ قصد قتل ناصر الدين عمر فرمود وكلو 

عمر اين معنى را معلوم نموده در محله موردستان كه مسكنش بود خود را محكم ساخت و 
قاصدى نزد جناب مبارزى فرستاده قبول كرد كه هرگاه جنگ سلطانى دراندازند دروازه 

موردستان را بگشايد القصه چون اين اسباب كه موجب نكبت امير شيخ ابو اسحق وجهة دولت 
امير محمد بود دست درهم داد در سوم شوال سنه مذكوره امير محمد بن مظفر بن منصور از 

اطراف و جوانب شيراز جنگ در انداخت كلو عمر بموجب مواضعه مذكوره ميان خدمت بسته 
دروازه بازگشاد و جناب مبارزى با سالكان طريق جانبازى بشهر درآمده امير شيخ بطرف شولستان 

گريخت و از آنجا بقلعه سپيد كه در زير چرخ كبود نظير ندارد رفته محكم شد و قاصدى ببغداد 
فرستاد از امير حسن ايلكانى مدد طلبيد امير شيخ حسن. دو هزار مرد شمشير زن بامداد او نامزد 

فرمود و چون آن لشگر بامير شيخ پيوست عازم بشيراز گشت و جناب مبارزى شاه شجاع را بدفع 
مخالفان ارسال داشته قبل از تالقى فريقين اساس حكومت امير شيخ ويران گرديد و هريك از 

متابعان او سلوك طريق ديگر گزيدند امير شيخ ابو اسحق بنفس نفيس باصفهان رفته شاه شجاع 
بشيراز بازگشت و مقارن آنحال امير على سهل ولد امير شيخ كه در سن ده سالگى بود و بحسن 

خط وجودت طبع اشتهار داشت بدست مالزمان جناب مبارزى افتاد و باجمعى از اركان دولت پدر 
خود مثل نيكچار و رئيس تاج الدين و كلو فخر الدين مقيد شد و هم در آن ايام شاه شجاع بايالت 

 واليت كرمان سرافراز گشته امير على سهل 
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را همراه برد و در منزل رودان و رفسنجان آن گل نو شگفته را بصرصر بيداد بر خاك هالك 
انداخت و گفت كه باجل طبيعى فوت گشت و ساير گرفتاران نيز بحكم مبارزى راه سفر آخرت 



پيش گرفتند و چون امير محمد مظفر بعنايت پادشاه اكبر در دار الملك فارس متمكن شد سادات 
و علما و فضال را اعزاز و احترام تمام فرموده در تقويت اركان شريعت غرا سعى موفور مبذول 

داشت و در امر بمعروف و نهى از منكر بمثابه مبالغه كرد كه ظرفا شيراز او را محتسب لقب نهادند 
  بيت و خواجه شمس الدين محمد حافظ شيرازى در آن ايام غزلى فرمود كه مطلعش اينست 

اگرچه باده فرح بخش و باد گل 
  بيزاست 

به بانك چنگ مخور مى كه محتسب 
 .تيز است

    

ذكر بعضى ديگر از احوال ممالك فارس و عراق و بيان فتح اصفهان و نهايت كار امير شيخ ابو 
 اسحق 

 امير محمد مظفر خواهرزاده خود شاه سلطان را در شيراز حاكم ساخته رايت ظفر 755در سنه 
آيت بعزم تسخير اصفهان برافراخت و شاه شجاع از كرمان بدرآمده در قصر زرد بپدر پيوست در 

خالل اين احوال خبر باردوى نصرت مآل رسيد كه اتيمور كه از جمله امراء امير شيخ ابو اسحق 
بمزيد تهور ممتاز بود بشولستان شتافته و با داماد امير شيخ امير غياث الدين منصور كه در آن 

واليت حكومت مى نمود اتفاق نموده متوجه شيراز است بنابر آن جناب مبارزى شاه شجاع را بدان 
صوب گسيل فرمود اما قبل از وصول شاه زاده مخالفان بشيراز رسيده بنابر موافقت بعضى از 

هواداران امير شيخ ابو اسحق بر آن بلده استيال يافتند و آتش در محله موردستان زدند و شاه سلطان 
فرار بر قرار اختيار نموده در اثناء راه بشاه شجاع پيوست و كيفيت حادثه را عرض كرد و شاه 

شجاع بر سبيل استعجال ايلغار فرموده بيك ناگاه باسپاه ظفر پناه بشهر درآمد و مخالفان قدم در 
ميدان قتال و جدال نهاده در حين اشتعال نايره پيكار اتيمور خاكسار بزخم تيرى كشته گشت و 

ساير دشمنان بادپيما سر خويش گرفتند و راه گريز در پيش و امير محمد مظفر بعد از استماع خبر 
فتح و ظفر لشگر بدر اصفهان برده بمحاصره امير شيخ ابو اسحق و جالل الدين مير ميران كه از 

كالنتران اصفهان بود اشتغال فرمود و در آن مقام وكيل المعتضد بالّله ابو بكر المستعصمى العباسى 
كه در مصر دعوى خالفت مى كرد بخدمت امير محمد شتافته آن جناب با وى تبعيت نمود و بناء 

معتضد خطبه خوانده سكه زد و چون ايام محاصره اصفهان امتداد يافت و لشگر سر ما دست به 
بيداد برآورد امير محمد بشيراز بازگشته اصفهانيان از تنگناى حصار خالص يافتند و امير شيخ ابو 



اسحق از اصفهان بلرستان رفته بهنگام هجوم لشگر بهار و ايام ظهور سپاه ازهار شاه شجاع بفرموده 
 پدر بزرگوار با جنود نصرت شعار بظاهر اصفهان شتافت و آغاز محاصره 
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كرده در آن ايام شنود كه امير شيخ ابو اسحق در لرستان باتابك نور الورد بن سليمان شاه بن احمد 
پيوسته است و لشگرى برايشان جمع گشته و شاه شجاع دفع آن فتنه را از تسخير اصفهان اهم 

دانسته بجانب كندمان در حركت آمد و جناب مبارزى كه از اجتماع مخالفان خبر يافته متوجه 
ايشان بود در منزل فيروزان بپسر نيك اختر ملحق شد و امير شيخ توجه سپاه شيراز را شنوده از 

آنجا بششتر خراميد و نور الورد نيز از رهگذر سيل برخواست و شاه شجاع بظاهر اصفهان معاودت 
كرده امير مبارز الدين محمد در نواحى ماروانان لواى اقامت برافراشت و چون شاه شجاع روزى 
چند بمحاصره پرداخت جالل الدين مير ميران مبلغى فراوان برسم نعل بها بيرون فرستاد تا از در 

شهر برخواسته علم عزيمت بجانب شيراز برافراخت و در سنه ست و خمسين و سبعمائه ملك 
اردشير كه اباعن جد حكومت ايك و شبانكاره تعلق بوى ميداشت نسبت بدودمان مظفرى در مقام 

مخالفت آمد و قطب الدين شاه محمود باشارت جناب مبارزى با جنود نامعدود متوجه تسخير 
شبانكاره گشته قهرا و قسرا آنواليت را بتحت تصرف درآورد و ملك اردشير فرار بر قرار اختيار 

كرد و در سنه سبع و خمثين و سبعمائه امير محمد شنود كه امير شيخ ابو اسحق كرت ديگر 
باصفهان آمده ساكن گشته است بنابرآن باسپاه فراوان ظاهر آن بلده را مضرب سر اوقات جاه و 
جالل گردانيد و بعد از چند ماه كه در تضييق اهل شهر كوشيد و برودت بر جوهر هوا مستولى 

گرديد آن مهم را بشاه سلطان بازگذاشته خود باتفاق اوالد امجاد علم توجه بصوب لرستان 
برافراشت تا مواد انتعاش نور الورد را از آن ديار منقطع گرداند و شاه سلطان بجد هرچه تمامتر در 
تسخير اصفهان سعى نموده در آن زمستان امير شيخ و مير ميران در مضيق حصار بمحنت روزگار 

ميگذرانيدند و چون خسرو انجم بمنزل كوتوال حصار پنجم خراميد و قلعه طبرى بسبب هبوب 
نسيم سحرى مفتوح گرديده كار محصوران اصفهان بجان رسيده بود كه فوج فوج از شهر 

مى گريختند و دست اخالص در دامن شاه سلطان مى آويختند در آن اثنا پيشواى قلعه طبرك 
قاصدى نزد شاه سلطان فرستاده اظهار اطاعت و انقياد كرد و از استماع اين آشوب تمام در اصفهان 

روى نمود و هركس روى بمامنى آورد از جمله ميرميران فرزندان و متعلقان را گذاشته از دروازه 



بيرون تاخت و تا كاشان عنان يكران بازنكشيد اما امير شيخ بواسطه قرب اجل راه فرار مسدود يافته 
در خانه موالنا اصيل الدين كه شيخ االسالم شهر بود پنهان شد و شاه سلطان باصفهان درآمده چون 
دانست كه امير شيخ بيرون نرفته است جاسوسان برگماشت تا پى بمقر او برند و موالنا اصيل الدين 
خائف و هراسان گشته در خلوتى كيفيت حال بعرض شاه سلطان رسانيد و او طايفه از اهل اعتماد 
را بگرفتن امير شيخ فرستاده ناگاه آن مردم بوثاق شيخ االسالمى درآمدند و امير شيخ ابو اسحق از 

انطفاء نايره حيات ترسيده در تنورى مخفى گرديد و دشمنان آن پادشاه بى استحقاق را از آنجا 
بيرون كشيده از وهم هجوم اصفهانيان در غراره پنهان كردند و بقلعه طبرك بردند و در آن ايام 
محمد مظفر از مهم لرستان فراغت يافته بشيراز رفته بود و چون خبر گرفتارى امير شيخ را شنود 

 كس باصفهان 
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فرستاده او را طلب نمود و شاه سلطان با صد نفر از معتمدان آن خسرو بى سامان را بدانجانب روان 
 از راه مجهول 758ساخته ايشان او را در روز پنجشنبه اى از ايام اواخر جمادى االخر سنه 

بتختگاهى كه در ظاهر دروازه سعادت بود رسانيدند و حال آنكه امير محمد مظفر با سادات و 
قضاة و علماء و اعيان فارس در آن مقام تشريف داشت و چون امير شيخ را در منزلى كه جهة 

شوكت و استكبار ساخته بود در تذلل و انكسار ديده روى بدو آورده پرسيد كه امير حاج ضراب 
را تو كشتى جوابداد كه بلى بموجب فرموده ما او را بقتل رسانيدند و جناب مبارزى حكم بقصاص 

كرده آن پادشاه عاليجاه را باوالد امير حاج سپرد و پسر خود امير حاج در همان ساعت نايره 
زندگانى او را بضرب شمشير آبدار منطفى گردانيد و آب حياتش را بصرصر تيغ شعله كردار 

منتفى آرى سر پنجه تقدير را بدست تدبير نتوان تافت و از قضاى نازل هيچ وجه نجات نتوان يافت 
  رباعى اين دو رباعى زاده طبع امير شيخ ابو اسحق است كه در وقت قتل در سلك نظم كشيده 

 افسوس كه مرغ عمر را دانه نماند
 

 اميد بهيچ خويش و بيگانه نماند

 دردا و دريغا كه در اين مدت عمر
 

 از هرچه بگفتيم جز افسانه نماند

 با چرخ ستيزه كار مستيز و برو
 

 با گردش دهر در مياميز و برو

يك كاسه زهر است كه مرگش 
 

خوش دركش و جرعه بر جهان ريز و 



 برو خوانند

خواجه شمس الدين محمد حافظ شيرازى در مدح شيخ ابو اسحق و اكابر آن زمان خجسته نشان    
 گويد

 بعهد سلطنت شاه شيخ ابو اسحق 
 

به پنج شخص عجب ملك فارس بود 
 آباد

 تخست پادشهى همچو او واليت بخش 
 

كه جان خويش بپرورد و داد عيش 
 بداد

 دگر مربى اسالم شيخ مجد الدين 
 

 كه قاضى به از آن آسمان ندارد ياد

 دگر بقيه ابدال شيخ امين الدين 
 

 كه يمن همت او كارهاى بسته گشاد

 دگر شهنشه دانش عضد كه در تصنيف 
 

 بناى كار موافق بنام شاه نهاد

 دگر قويم چو حاجى قوام دريا دل 
 

كه نام نيك ببرد از جهان ز بخشش و 
 داد

 نظير خويش نه بگذاشتند و بگذشتند
 

 خداى عز و جل جمله را بيامرزاد

و از جمله افاضل آنزمان ديگرى موالنا عبيد الزاكانى است كه بعضى از رسايل هزل آميز و سخنان    
 فرح انگيز او در ميان مردم اشتهار دارد و اين قطعه در مرثيه شيخ ابو اسحق از منظومات اوست 

 قطعه 
 سلطان تاج بخش جهاندار امير شيخ 

 
 كاوازه سخاوت وجودش جهان گرفت 

 شاهى چو كيقباد و چو افراسياب كرد
 

كشور چو شاه سنجر و شاه اردوان 
 گرفت 

 در عيش و ساز عادت خسرو بنا نهاد
 

 در عدل و رسم شيوه نوشيروان گرفت 

 بنگر كه روزگار چه منصوبه نمود
 

 نكبت چگونه دولت او را عنان گرفت 

 در كار روزگار و ثبات جهان عبيد
 

 عبرت هزار بار ازين مى توان گرفت 

 بيچاره آدمى كه ندارد بهيچ حال 
 

نى پر ستاره دست و نه بر آسمان 
 گرفت 

   



و از مشاهير شعراء آن اوقات خواجه كرمانى است و او ملقب و موسوم به كمال الدين محمود بود 
و خواجو را فضالء سخن آرا نخل بند شعرا لقب داده اند زيرا كه در تزئين الفاظ و تحسين عبارات 
جهد بليغ مينموده ديوان خواجو مشهور است و خمسه كه در برابر پنج گنج شيخ نظامى در سلك 

 نظم انتظام داده بغايت نيكو واقع شده و آن كتاب را در سنه اربع و اربعين و سبعمائه 
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 باتمام رسانيده چنانچه خود نظم فرموده 
 شد بتاريخ هفت صد و چهل و چار

 
 كايد اين نقش آذرى چون كار

 عليه الرحمة من الّله الغفار.   

گفتار در بيان رفتن امير محمد مظفر بجانب آذربايجان و ميل كشيدن اوالد آنجناب را در بلده 
 اصفهان 

در شهور سنه سبع و سبعين و ستمائه جناب مبارزى خيال تسخير آذربايجان نموده نخست بجانب 
اصفهان نهضت نمود تا در آن شهر مايحتاج سپاه مرتب سازد آنگاه اعالم ظفر پناه بصوب مقصد 

برافرازد و بعد از آنكه بحدود اصفهان رسيد شاه سلطان شرط استقبال بجاى آورد و چون مانند 
شيخ ابو اسحق دشمنى را گرفته لوازم خدمتكارى و اخالص بتقديم رسانيده بود چشم ميداشت كه 

بانواع اصطناع اختصاص يابد و پرتو عنايت خال بر رخسار حال او تا بداما چون امير محمد از 
خواجه برهان شنيده بود كه شاه سلطان مبلغ هفتصد تومان از مال عراق تصرف نموده بنظر شفقت 

در وى ننگريست شاه سلطان پس از روزى چند طوئى كرامند مرتب ساخته جناب مبارزى را بخانه 
برد و چون چشم او بر اسباب ضيافت افتاد نايره حسد او در اشتعال آمده با خواهرزاده آغاز 

سفاهت كرد و فرمود تا هرچه بهم رسانيده بود تاراج نمودند و بسبب اينحركت ناپسنديده شاه 
سلطان نهال كينه خال در فضاى سينه نشاند و مقارن آن حال سيصد سوار از نزد جانى بيك خان 

كه به تبريز آمده و ملك اشرف را كشته بودند باصفهان رسيدند تا امير محمد را نزد خان برده 
يساول سازند و جناب مبارزى سخنان درشت در جواب گفته اخراجات ايلچيان را بر شاه سلطان 

حواله كرد و او را ازين جهة تنقيض بسيار رسيد و چون اوزبكان بآذربايجان معاودت نمودند خبر 



فوت جانى بيك خان و رفتن پسرش بردى بيك بطرف دشت قبچاق و استيالى اخى جوق بر تبريز 
شيوع يافت و جناب مبارزى تصميم عزيمت فرموده با دوازده هزار سوار خنجر گذار بدآنجانب 

در حركت آمد و اخى جوق با سى هزار سوار از دليران نامدار آنجناب را استقبال كرده در موضع 
ميانه گردان هردو كشور با يكديگر دست در كمر زدند و حربى در غايت صعوبت روى نموده 

نسيم فتح و فيروزى بر پرچم علم جناب مبارزى وزيد و اخى جوق روى بوادى گريز آورده شاه 
شجاع و شاه محمود بموجب اشارت پدر تا نخجوان از عقبش رفتند آنگاه عنان يكران بازكشيده 
سه شبانه روز در آن مكان بعيش و طرب بپرداختند و بخدمت امير مبارز الدين محمد بازگشتند و 

آنجناب پسرانرا بسخنان درشت و دشنامها ناخوش مكدر و مشوش گردانيده جلد وى فتح بنام شاه 
يحيى نوشت و ازين جهة شاه زادگان از پدر نامهربان آزرده خاطر شدند و چون جناب مبارزى 
مدة دو ماه در تبريز بسر برده شنيد كه سلطان اويس ايلكانى عازم آذربايجان است و بنابر آنكه 

منجمان با امير محمد گفته بودند كه تو را از جوانى ترك چهره بلند باال ماللتى روى خواهد نمود 
 و
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آنجناب ما صدق اين مفهوم سلطان اويس را ميدانست و گمان نميبرد كه آن آفت بجهته مخالفت 
شاه شجاع بر وى خواهد رسيد تبريز را باز گذاشته روى باصفهان آورده و در اثناء راه بيشتر از 
پيشتر اوالد را رنجانيده بكشتن و ميل كشيدن تهديد كرد بلكه گاهى سخنان نسبت بآن جوان 

عاليشان بر زبان مى آورد كه استربانان از تلفظ بامثال آن شرم دارند بناء على هذا شاه شجاع و شاه 
محمود خاطر برگرفتن پدر قرار داده شمه ازين معنى باشاه سلطان در ميان نهادند شاه سلطان چون 
از جناب مبارزى بغايت آزرده خاطر بود گفت كه امير محمد ميخواهد كه شما را بگيرد و سلطان 
بايزيد را بر تخت نشانده خود لشگركش باشد آنگاه آن سه سركش با هم عهد و پيمان نمودند كه 

چون باصفهان رسند جناب مبارزى را گرفته مقيد سازند و بعد از وصول بآن بلده نيمشبى سلطان 
پياده بمنزل شاه شجاع آمده رخصت فرار طلبيده شاه زاده از سبب استجازه پرسيد جوابداد كه 
چنين شنيده ام كه امير محمد از عهد و ميثاق ما خبر يافته اگر اين سخن را ستست فردا همه را 

ميكشد پس او را ميبايد گشت شاه شجاع در تسكين او كوشيده مقرر فرمود كه صباح حاطر از 
مهم پدر فارغ گرداند و روز ديگر شاه شجاع شاه محمود و شاه سلطان را با خود متفق گردانيده 



بدر وثاق امير محمد رفت و جناب مبارزى در آنوقت در باال- خانه بود و بتالوت كالم اللّه اشتغال 
مينمود شاه محمود با نوكران خاصه بر در بيرون نشست و شاه شجاع با جمعى از دليران در پاى 
نردبان بايستاد و مسافر ايوداجى با شش نفر بباال رفت امير محمد مظفر از ايشان پرسيد كه كجا 

بوديد جوابدادند كه شاه شجاع خرجى ندارد جناب مبارزى غضبناك دست به شمشير برد و مسافر 
ايوداجى خود را بر بااليش افكند آنجناب از زير آن برجست و بجنك مشت مشغول گشت و 

شادى سپر باز پايهايش را گرفته بكشيد تا بيفتاد و فى الحال آنجماعت شير پيشه شجاعت را درهم 
بسته در خانه مضبوط ساختند و او زبان بدشنام گشاده تا هنگام غروب لب از هرزه گوئى نبست و 

چون شب شد نوكران شاه شجاع و شاه محمود و شاه سلطان جيبه پوش گشته جناب مبارزى را 
بقلعه طبرك بردند و در شب جمعه نوزدهم رمضان سنه ستين و سبعمائه شاه سلطان بموجب اشاره 

شاه شجاع بدان حصار شتافته جهان بين آنخسرو حشمت آئين را ميل كشيدند و شاه شجاع بر 
سرير پادشاهى نشسته پدر مكفوف البصر را بقلعه سفيد فرستاد و خواجه برهان الدين وزير نيز در 

آن ايام بحكم شاه شجاع گرفتار گشته بعد از دو ماه اوراق هستى را بباد فنا داد و امير محمد بعد از 
آن بيست روز در آنحصار بسر برد باكوتوال قلعه اتفاق كرده طبل مخالفت فرو كوفت و بنابر آنكه 
اوالد امجاد از كردار خويش پشيمان بودند در استرضأ خاطر پدر كوشيده رسل و رسايل فرستادند 
و مراسم عذرخواهى بتقديم رسانيده مهم بر آن جمله قرار دادند كه امير محمد بشيراز آيد و خطبه 
و سكه بدستور سابق باسم و لقبش مزين باشد و شاه شجاع استصواب پدر در هيچ كار دخل ننمايد 

و جناب مبارزى بشيراز رفته شاه شجاع بوعده وفا نمود و بعد از چندگاه امير محمد مظفر باغواء 
طايفه از مردم بد گوهر همت بر آن گماشت كه شاه شجاع را گرفته سلطان بايزيد را بر تخت 

 سلطنت نشاند و شاه يحى را لشگركش گرداند شاه شجاع ازين معنى وقوف يافت 
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مفسدان را بسياست رسانيد و پدر را بقلعه گرمسير فرستاد و آنجناب در آنحضار مريض گشته 
بيمارى امتداد يافت شاه شجاع بتصور آنكه شايد بواسطه نقل مكان صحتى روى نمايد فرمود تا او 

را بقعله بم بردند اما هيچ فايده بر آن مترتب نشد و در اواخر ربيع آالخر سنه خمس و ستين و 
سبعمائه مدت حياة جناب مبارزى بپايان رسيد نعش او را به ميبد نقل كرده در مدرسه مظفريه 
بخاك سپردند و جهة ترويج روحش ختمات كالم و اطعام فقراء و ايتام بجا آوردند و از امير 



محمد مظفر چهار پسر ماند شاه شجاع شاه محمود سلطان احمد سلطان بايزيد و از جمله اعاظم 
فضالء و محدثان شيخ سعيد الدين محمد بن مسعود الگازرونى معاصر امير محمد مظفر بود و در 

بلده فاخره شيراز بلوازم افاده و نشر علوم دينيه اشتغال مينمود از مصنفات آنجناب شرح مشارق 
االنوار و سير سيد االبرار صلى الّله عليه و آله االخيار مشهور است و آن سير بر زبان اهل خبر بسير 

گازرونى مذكور وفات شيخ سعيد در شهور سنه ثمان و خمسين و سبعمائه بوقوع انجاميد و از 
شعراء آنزمان يكى موالنا ركن الدين الهروى است در ميان شاعران بركن صاين شهرت گرفته در 

روضة الصفا مسطور است كه در آن روز كه شاه شجاع و شاه محمود قصد گرفتن امير محمد 
مظفر كردند غير از ركن صاين هيچكس پيش جناب مبارزى نبود و چون آن فتنه روى نمود موالنا 

ركن الدين خود را از آن باالخانه پايين انداخته زبان بدشنام و سفاهت بگشاد و روى بگريز آورد 
و در آن اثنا بر شاه شجاع بگذشت و از غايت خوف و حيرت شاه را نشناخته همچنان ناسزا 

ميگفت شاه شجاع شمشيرى بر شكمش زد و خدمت مولوى از پاى درآمده احشا و امعاء وى 
ظاهر گشت آنگاه شاه را شناخته گفت از براى خدا ترحمى فرماى شاه شجاع در خنده شده گفت 

معذور دار كه اين امر نادانسته واقع شد و جراحان را طلبيد تا زخم او را دوخته بمعالجه 
مشغولشدند و ركن صاين در اندك زمانى صحت يافته مالزمت شاه شجاع اختيار كرد و در آن 

اوان كه شاه شجاع به يزد ميرفت در يكى از منازل باركن صاين آغاز مطايبه فرموده كيفيت 
آنواقعه را بيادش داد و پرسيد كه چند سال ديگر ميخواهى كه زنده باشى موالنا گفت ده سال 

ديگر و همان ساعت مزاجش متغير گشته از خرگاه بيرون رفت و چون بخيمه رسيد جان بقابض 
 ارواح سپرد.

 ذكر پادشاه جهان مطاع جالل الدين شاه شجاع 

طبع آفتاب شعاع شاه شجاع مرآت صورت حقايق معانى بود و هماى همت آن پادشاه واجب 
االتباع بر فراز آشيانه سدره پرواز مينمود طينت طيبه اش بصفت كرم و تواضع موصوف و ذات 

خجسته اش بمكارم اخالق و محاسن آداب معروف و وفور شجاعتش ماحى آثار اسفنديار و رستم 
دستان و كمال سخاوتش ناسخ اطوار معن بن زايده و حاتم و در احياء مراسم عدل و انصاف 
باكسرى معادل و در تحصيل مسائل محسوس و منقول سرخيل ارباب فضائل قوت حافظه اش 

 بمرتبه بود كه هفت هشت بيت عربى را بيك خواندن از برميكرد وجودت افكار
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صايبه اش بمثابه كه مراد بخارير علما را از معضالت عبارات بمجرد ادنى توجهى بر زبان ميآورد و 
شاه شجاع در سن نه سالگى از حفظ كالم الّله فراغت يافته بكسب كماالت انسانى پرداخت و 

باندك زمانى بزروه مهارت علوم دينيه و معارف يقينيه مرتقى شده در اكثر فنون عقلى و نقلى بهره 
  رباعى كامل حاصل ساخت 

 ذات او كامل در ادراك علوم 
 

 وز كمال عقل دراك علوم 

 پيش طبعش ابحيوان مرده دل 
 

 فهم تيزش كرده آتش را خجل 

اشعار آبدارش غيرت صنوف جواهر شاهوار و منشات بالغت شعارش رشك افزاى عقود آللى    
  بيت آبدار

 بنظم و نثر در عالم علم بود
 

 پناه اهل شمشير و قلم بود

 وقوع يافت و در سنه ستين 763و چنانچه سابقا پرتو اشارت بر آن تافت والدت با سعادتش در سنه    
و سبعمائه پدر خود را گرفته ميل كشيد و من حيث االستقالل پاى بر مسند اقبال نهاده ضبط 

 ميان او و برادرش شاه محمود مخالفت دست 765مملكت را پيش نهاد همت گردانيد و در سنه 
داد و در سنه خمس و ستين شاه شجاع شكست يافته شيراز بدست شاه محمود افتاد و در سنه سبع 

و ستين بار ديگر صورت نصرت شاه شجاع را روى نمود و شاه محمود باصفهان رفته بحكومت آن 
مملكت قناعت فرمود و در سنه ثمان و سبعين و سبمائه شاه محمود را سفر آخرت پيش گرفت و 

 شاه شجاع نيز 786بلده اصفهان در سلك ساير قلمرو شاه شجاع سمت انتظام پذيرفت و در سنه 
 شعبان سال مذكور رخت 21بعارضه قوى ضعيف گشته پهلو بر بستر ناتوانى نهاد و در شب يكشنبه 

هستى بباد فنا داد اوقات حياتش پنجاه و سه سال و دو ماه بود و او مدت بيست و پنجسال و دو ماه 
سلطنت نمود پرتو اهتمام خواجه قطب الدين صاحب عيار و امير كمال الدين حسين رشيدى و 

خواجه جالل الدين تورانشاه و خواجه قطب الدين سليمانشاه بن خواجه محمود كمال و شاه ركن 
الدين حسن بن سيد معين الدين اشرف بنوبت بر منصب وزارتش مى تافت چنانچه شمه از احوال 

ايشان در ضمن وقايع آينده سمت تفصيل خواهد يافت و التوفيق من الّله تعالى انه هو القادر على ما 
 يشاء.



گفتار در بيان وقايع ايام سلطنت شاه شجاع و ذكر سلوك شاه محمود و شاه يحيى در طريق 
 خالف و نزاع 

چون شاه شجاع پدر را گرفته افسر دولت و اقبال بر سر نهاد در استمالت خاطر كوشيده عنان 
عزيمت بصوب شيراز انعطاف داد و زمام ايالت اصفهان و ابرقو در قبضه اقتدار شاه- محمود قرار 
گرفت و حكومت كرمان بجناب سلطان عماد الدين احمد اختصاص پذيرفت و حبس شاه يحى 

در قلعه قهندز بوقوع پيوست و خواجه قوام الدين صاحب عيار برزيلوچه وزارت نشست بعد از 
روزى چند كه حال بفراغت بگذشت بار ديگر خبر عصيان و طغيان هزاره جرمان و اوغان و 
تحصن در قلعه منوجان شايع گشت شاه شجاع دفع شر آنجماعت را اهم مهمات دانسته لواء 

 نهضت برافراخت و با سپاهى يكدل منازل و مراحل قطع كرده ظاهر آنقلعه 
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را مضرت خيام ظفر انجام ساخت و مدتى بين الجانبين غبار جنگ و شين در هيجان بوده باالخره 
اعيان جرمان و اوغان از مقابله عاجز گشتند و طالب مصالحه و مهاذته شده بساط جدال در نوشتند 

و جناب شيخ االسالمى موالنا عبد العزيز را كه از اوالد شيخ شهاب الدين تون پشتى بود شفيع 
جرائم خود ساخته بدرگاه پادشاه شتافتند و شرف بساط بوس حاصل كرده باصناف الطاف 
اختصاص يافتند آنگاه لواء ظفر پناه بصوب شيراز توجه نمود و مدتى ميان شاه شجاع و شاه 

 بنابر بعضى از ضروريات ملكى گماشتگان شاه 765محمود طريق موافقت مسلوك بود و در سنه 
شجاع مال ابرقوه را بحيطه ضبط درآوردند و اين معنى سبب مخالفت برادران گشته آن دو پادشاه 

كامران قصد مملكت يكديگر كردند نخست شاه محمود تيغ جالدت آخته خطه يزد را مسخر 
ساخت و نام برادر بزرگتر را از خطبه افكنده رايت مخالفت برافراخت شاه شجاع بعد از استماع 

اينخبر با لشگر قيامت اثر بصوب اصفهان شتافت و شاه- محمود بقدم مقابله پيش آمده آخر االمر 
عنان بچهار ديوار اصفهان تافت و شاه شجاع در ظاهر آن بلده منزل گزيده آغاز محاصره كرد و 

شاه محمود گاهى از شهر بيرون تاخته لوازم شجاعت بظهور مى آورد در آن اثنا روزى جمعى در 
كمين گاه نشانده از دروازه بيرون خراميد از جانب شاه شجاع شاه سلطان سالح بر خود راست 

كرده مستعد قتال گرديد در حمله نخست شاه محمود پشت بر معركه كرده روى بشهر نهاد و شاه 



سلطان از فريب او غافل بوده عنان بجانب اصفهان انعطاف داد چون بكمين گاه عبور نمود شاه 
محمود بازگشته آغاز حرب فرمود آنجماعت كه در كمين نشسته بودند مانند شير خشمناك بر سر 

شاه سلطان تاختند و او را باين رو به بازى بدست آورده اسير ساختند شاه محمود پسر عمه را 
منظور نظر عنايت نگردانيد و از همان شربت كه بامير محمد مظفر داده بود جرعه بوى چشانيد 

موالنا صدر الدين عراقى كه از جمله هواخواهان امير محمد بود در واقعه شاه سلطان اين رباعى 
  رباعى نظم فرمود

 گر دست قضا چشم تو را ميل كشيد
 

 در ذات شريف تو نشد نقص پديد

آن كس كه بدان چشم تو آسيب 
  رساند

 او نيز بعينه مكافاتش ديد

بعد از آن ميان برادران صلح گونه اتفاق افتاد و شاه محمود خطبه بنام برادر بزرگ تر خواند شاه    
شجاع عنان بصوب شيراز انعطاف داد در خالل اين احوال شاه يحيى در قلعه قهندز جمعى را با 
خود متفق ساخت و همانجا متحصن شده رايت مخالفت برافراخت و شاه شجاع فوجى از سپاه 

بمحاصره تعيين كرد شاه يحى وسيلتها انگيخت و بدست تضرع و نياز در دامن عم بزرگوار 
آويخت شاه شجاع بنابر كرم جبلى از سر جريمه برادرزاده درگذشت و شاه يحيى بخدمت 

مبادرت نمود و حسب الحكم بجانب يزد روان گشت بعد از وصول بظاهر آن بلده و وقوع محاربه 
و محاصره بر يزد استيال يافت و خواجه بهاء الدين را كه گماشته شاه محمود گريزانيده بار ديگر 

عنان بوادى مخالفت تافت چون اينخبر بشاه شجاع رسيد با لشگر بسيار متوجه ابرقوه گرديد بعد از 
نزول در آن منزل خواجه قوام الدين وزير را بمحاصره يزد روان فرمود و خواجه بظاهر آن بلده 
رفته بامر محاصره و محاربه اقدام نمود باندك زمانى كار بر شاه يحيى تنگ گشت و بار ديگر 

 شفعا
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انگيخت تا شاه شجاع از سر جريمه او درگذشت حقيقت حال آنكه در آن ايام كه شاه يحيى در 
قلعه قهندر محبوس بود شاه شجاع برادر خود شاه مظفر را در عالم رؤيا مشاهده نمود كه با وى 
ميگويد كه ملتمس چنانست كه اوالد مرا مستاصل نگردانى بلكه نسبت بديشان طريقه لطف و 



مرحمت بظهور رسانى بنابر آن شاه شجاع در استيصال شاه يحيى سعى نكرد و بمجرد ماليمتى كه 
از آنجناب واقع شده خواجه قوام الدين را طلبيده روى بشيراز آورد و در ذيقعده همين سال يعنى 

هفتصد و شصت و چهار خواجه قوام الدين صاحب عيار كه اعتبار بسيار پيدا كرده بود و نسبت 
بامرا و اعيان تعظيم و تكبر مينمود بلكه گاهى بى مشورت پادشاه نيز به فيصل مهمات اقدام ميفرمود 

مواخذ و مقيد گشت و بعد از تعذيب فراوان دست سياست شاه شجاع بساط حياتش در نوشت 
آنگاه امير كمال الدين حسين رشيدى بمنصب وزارت رسيد و از سر وقوف و اهتمام بتمشيت امور 

 مملكت و مال مشغول گرديد.

 ذكر مخالفت شاه محمود كرت ثانى و تسخير كردن تختگاه سليمانى 

در سنه خمس و ستين و سبعمائه شاه محمود ايلچيان سخن دان نزد سلطان اويس ايلكانى فرستاده 
استمداد فرمود و سلطان اويس طمع در تسخير مملكت فارس و عراق كرده اشارت نمود تا از امراء 
خاصه وى آقچه باشى و ساقى و مباركشاه دولى و از اركان دولت امير شيخ ابو اسحق و امير غياث 

الدين منصور شول و سلغر شاه تركمان در صحبت امير شيخ على ايناق روى باصفهان آوردند و 
شاه محمود بوجود ايشان استظهار تمام پيدا كرده بجانب شيراز در اهتزاز آمد و شاه يحيى را بطمع 

ابرقوه از راه يزد باشعار خالف شاه شجاع اظهار نمود و در قصر زرد بوى پيوست و سرداران لر 
كوچك و قم و رى و كاشان و آوه و ساوه نيز بشاه محمود پيوستند و چون آوازه كثرت عدد و 

عدد آن سپاه بسمع شاه شجاع رسيد با خواص و مقربان طريق مشورت مسلوك داشته منشى آستان 
  مثنوى سلطنت آشيان را پيش خود طلبيد و گفت 

 به محمود بنويس كاى ارجمند
 

 رسانيده بر دولت خود گزند

 نه محمود بينم بجنگ آمدن 
 

 مرا و ترا تيغ برهم زدن 

 تصور كن اى نامور شهريار
 

 كه گر ز انكه هردو بباشيم يار

 كه يارد كشيدن سپه پيش ما
 

 چو آگه شود از كما بيش ما

 اويس ار بما ترك تازى كند
 

 مگر با سر خويش بازى كند

 زفردوسى پاك دين ياد كن 
 

 نگر تا چه گويد در اينجا سخن 

 كه گر دو برادر بهم داد پشت 
 

 تن كوه را باد ماند بمشت 

   



و چون اين مكتوب بشاه محمود رسيد بعد از تقديم استشاره در جواب نوشت كه بندگان پادشاه 
لشگر باصفهان آورده مملكت را خراب كرد و هنوز از مزاج ايشان ايمن نيستم بناچار استعانت 

بسلطان اويس بردم كه شايد ايمن توان بود شاه شجاع از مطالعه اين مكتوب دانست كه آتش فتنه 
شاه محمود جز باستعمال شمشير آبدار سمت انطفا نپذيرد و سيالب طغيان لشگر آذربايجان از غير 

 صرصر حمله مردان دالور صفت انقطاع نگيرد بنابر آن سپاه فراوان مجتمع ساخته 
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  قطعه از شيراز بجانب بيضا در اهتراز آمد و اين قطعه را گفته نزد برادر فرستاد

 ابو الفوارس دوران منم شجاع زمان 
 

كه نعل مركب من تاج قيصر است و 
 قباد

 منم كه نوبت آوازه صالبت من 
 

چو صيت همت من در بسيط خاك 
 افتاد

 چو مهر تيغ گذار و چو صبح عالم گير
 

 چو عقل راهنماى و چو شرع نيك نهاد

 كمال صولتم از حيله كسان ايمن 
 

 بناى همتم از منت خسان آزاد

 نبرده عجز بدرگاه هيچ مخلوقى 
 

 كه بر بناء توكل نهاده ام بنياد

 بهيچ كار جهان روى دل نياوردم 
 

 كه آسمان در دولت بروى من نگشاد

 تو رسم و خوى پدر گير اى برادر من 
 

 كه شوهريت نيايد ز دختر دلشاد

 مكن مكن كه پشيمان شوى بآخر كار
 

 زمكر روبه پير و ز لشگر بغداد

القصه هردو فريق بعد از قطع طريق در منزل دشت رس يا صحراى خانسار و سر چاه بهم رسيده    
دست بآراستن سپاه صف شكن برآوردند و شاه شجاع قره العين سلطنت شاه اويس را به ميمنه 
فرستاد و ميسره راه بوجود سلطان عماد الدين احمد استحكام داد و بنفس نفيس در قلب جاى 

گرفت و شاه محمود شيخ على ايناق و امير غياث الدين منصور شول و بوكم تركمان را در ميمنه 
بازداشت و ضبط ميسره را بامير ساقى و سلغرشاه تركمان بازگذاشت و خود در قلب مقام گرفت 

آنگاه از هردو جانب طالبان نام و ننك چنگ در جنگ زده آتش كشش و كوشش بنوعى 
برافروخت كه تاثير دخان آن كره زمهرير را بجوش آورد و شرار شعله آن خرمن ما را سوخته در 



جرم فلك اثر كرد هرخدنكى كه از شست زرين چنگى گشاد يافت آهنگ جان پهلوانى نمود و 
  بيت هرتيرى كه از تركش روشن ضميرى در پرواز آمد در فضاى سينه اميرى گشود

 چكاچك خنجر ز ميدان كين 
 

 بهفتم فلك شد ز روى زمين 

عاقبت شاه محمود غالب آمد و چون خسرو ثوابت و سيار بجانب ديار مغرب شتافت شاه شجاع    
عنان انهزام بصوب شيراز تافت و سلطان عماد الدين احمد رقم بيوفائى بر چهره حال خويش 

كشيده از برادر بزرگتر جدا شد و بشاه محمود پيوست و روايتى آنكه قبل از تالقى فريقين نزد شاه 
محمود رفته بود و شاه شجاع پس از وصول شيراز درب فسا را معسگر ساخته پسر خود سلطان 

شبلى را بكرمان ارسال داشت شاه محمود بامراء عراق و آذربايجان متعاقب بظاهر آن بلده فاخره 
نزول اجالل فرمود و شاه شجاع در شهر متحصن شد و زمان محاصره بتطويل انجاميده آثار عجز و 

انگسار بر صحايف روزگار شيرازيان ظاهر گشت و شاه شجاع جهته طلب محاصره جمعى از 
اشراف و اعيان را متعاقب يكديگر نزد شاه محمود فرستاد و شاه محمود بر وفق مطلوب ايشان را 

جواب نداد آخر االمر مؤلف تاريخ آل مظفر يعنى قدوه اهل فضل و هنر موالنا معين الدين يزدى 
جهت سرانجام آن مهم از شهر بيرون رفت و شاه محمود جناب مولوى را تعظيم نموده گفت بنابر 

استيالء امرا و سلطان اويس مرا چندان اختيارى نمانده اكنون مناسب چنان است كه آقاام شاه 
شجاع بابرقوه روند و آنمقدار تحمل نمايند كه من امراء بيگانه را بوطن ايشان بازگردانم آنگاه 

مماليك موروث را بر سبيل راستى قسمت نمائيم و چون موالنا معين الدين بازگشت و اين پيغام 
بشاه شجاع رسانيد شاه عالى گهر رقعه ببرادر نوشته التماس نمود كه بپاى قلعه قهندر آيد تا 

  بيت بمشافهه گفت و شنود كرده شود و اين بيت را در آن مكتوب ثبت كرد كه 
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 اگرچه دل بكسى داد يار ماست هنوز

 
 بجان او كه دلم بر سر وفاست هنوز

 و شاه محمود ملتمس برادر را بعز اجابت اقتران داده اين بيت را از همان غزل در جواب قلمى نمود   
 بيت 

 جنايت از طرف آن شكسته پيمان است 
 

 و گرنه از طرف ما همان صفاست 

   



هنوز و روز ديگر در پاى قلعه قهندر قران سعدين دست داده مقرر شد كه شاه شجاع از راه حصار 
سربند امير بجانب ابرقورود و آنجناب در وقتى مناسب با جمعى از خواص طريقه حزم مرعى 

داشته از طريق معهود عنان براه قصر زرد تافت و قرين صحت و سالمت بابرقوه شتافت و حال 
آنكه سلطان احمد و شاه يحيى با فوجى از بهادران آذربايجان بتكامشى شاه شجاع روى براه سربند 

امير آورده بودند چون در آن طريق از وى اثرى نديدند رفيق يأس و حرمان باز گرديدند و شاه 
محمود بعد از رفتن برادر در عين تنعم و ناز بدار الملك شيراز درآمد و اخبار اين فتح نامدار را 

باتحف و هدايا بسيار نزد سلطان اويس فرستاد و شاه شجاع چون بمرحله خانگشت رسيد پهلوان 
خرم كه حاكم ابرقوه بود اسباب خدمت مرتب ساخته باستقبال موكب همايون شتافت و شاه بنظر 

عاطفت در وى نگريسته آن زمستان در ابرقو بفراقت و عشرت بگذرانيد و بعد از انقضاء دو سه ماه 
 اسفندار مذ عازم كرمان گرديد.

 ذكر عصيان دولتشاه در كرمان و كشته شدن او بحكم پادشاه عاليمكان 

در آن اوان كه شاه شجاع در شيراز متحصن بود و شاه محمود بلوازم محاصره قيام مى نمود بخاطر 
ستوده ماثر شاه شجاع گذشت كه امكان دارد كه بعضى از توابع خواجه قوام الدين وزير بنابر كينه 

كه از قلبش در سينه دارند در اين محل جمعيرا اضالل كرده فتنه انگيزند بنابر آن هريك از 
آنجماعت را ببهانه از شهر بيرون فرستاد از آنجمله ملك محمد و دولت شاه را بمحصلى مال 

كرمان روان ساخت و بعد از توجه آن دو عزيز شاه شجاع انديشيد كه چون عرصه كرمان از والى 
صاحب وجود خالى است امكان دارد كه محصالن پس از تحصيل اموال خيال استقالل نمايد بنابر 
آن مقرر ساخت كه خواجه مجد الدين قاقم باتفاق امير ماكو افغانى با دو هزار از سالكان مسالك 

پهلوانى بدار االمان كرمان رفته از محافظت آن مملكت غافل نباشند اما دولتشاه و ملك محمد 
چون بدان واليت رسيدند و احوال فارس و عراق را مشوش ديدند طمع در حكومت كرمان كرده 

امير غياث الدين حاجى ميرآخور را كه در كرمان حاكم ديوان يرغو بود و خواجه بدر الدين هالل 
را كه باتابكى سلطان شبلى قيام مى نمود ببهانه بديوان خانه طلبيده فى الحال اختر زندگانى هردو را 
باحتراق هالك مبتال ساختند و سرهاء ايشان را بيرون انداختند و نوكران امير غياث الدين و خواجه 
بالل فرار نموده امير بهلول كه او نيز منصب حكومت داشت با سيصد سوار بگريخت و دولت شاه 

سلطان شبلى را در قصر جنگر محبوس گردانيد و رسولى از عقب امير بهلول فرستاده پيغام نمود 



كه آنچه واقع شد بنابر حكم پادشاه بود انسب بحال شما آنست كه بازگشته در كرمان بمهم خود 
 مشغول 
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باشيد و امير بهلول قبول كرده مراجعت فرمود و دولت شاه ابواب خزاين و انبار گشاده نقد و 
جنس بسيار بمردم داد و از روى استقالل در كرمان پاى بر مسند حكومت نهاد و چون خواجه 
مجد الدين و امير ماكو بظاهر آن بلده رسيدند و حال بر آن منوال ديدند امير ماكو بازگرديد و 

خواجه مجد الدين وسيله انگيخته بشهر خراميد و اين اخبار را متعاقب و متواتر شاه شجاع در شيراز 
مى شنود و بنابر آنكه بسبب تسلط اعدا مجال تدارك آن اختالل نداشت تحمل ميفرمود و چون از 
شيراز بابرقوه رفت و هجوم لشگر سرما كمتر گشته سلطان كل روى بدار االمان باغ و بستان آورد 

 شاه شجاع با سيصد سوار جرار كه هريك در ميدان جالدت ثالث رستم و 776و در شهور سنه 
اسفنديار بودند از ابرقوه بجانب كرمان روان شد و در اثناء راه شاه سلمان برادر شاه سلطان با 

دويست سوار و بعضى از امراء عرب با پانصد سوار بموكب نصرت شعار پيوستند و چون نواحى 
كرمان از غبار سم سمندر سپاه نصرت نشان عنبرافشان گشت دولت شاه با چهار هزار مرد خنجر 

گذار در برابر آمده اما تاب يك حمله نياورده بچهار ديوار كرمان گريخت و بسيارى از لشگريان 
او التجا بآستان خسرو گيتى ستان كردند و بعد از آنكه ماهچه رايت آفتاب اشراق پرتو وصول 
بظاهر كرمان انداخت امير مبارز الدين رمضان اختاجى و خواجه جالل الدين توران شاه وزير 
متعاقب يكديگر بشهر درآمده دولت شاه را نصيحت نمودند تا از مقام قلعه دارى درگذشت و 

غاشبه اطاعت بر دوش گرفته با اشراف و اعيان دار االمان متوجه اردوى همايون گشت و پادشاه 
درباره او اصناف الطاف مبذول داشته آن بلده فاخره را بيمن مقدم شريف مشرف گردانيد و 

  قطعه خواجه عالء الدين اتابك اين قطعه بر بديهه گفته بعرض رسانيد
 تو آن سلطان دينى كز سر صدق 

 
 دعا گويند بعد از هرنمازت 

 اجل را دست كوته باد يا رب 
 

 ز عطف دامن عمر درازت 

 بزودى باد در ملك سليمان 
 

 سليمان آصف و محمود ايازت 

   



و همدران ايام كه شاه گردون احتشام بكرمان درآمد دولتشاه گمراه قصد غدرى كرده با جمعى 
اتفاق نمود كه شب بخوابگاه پادشاه درآيد و تيغ تيز را بخون ولى نعمت بيااليد امير درسون از اين 

مكر واقف شده كيفيت حال بعرض رسانيد و شاه شجاع آن حرام نمك را با جمعى از موافقانش 
  نظم بشمشير سياست بگذرانيد و در آن باب اين سه بيت نظم فرمود

 امان چون خواست فرمودم آمانش 
 

 چو عجز آورد بخشيدم بجانش 

 دگر چون غدر در دل داشت غدار
 

 سراندازان شد اين شمشير خونخوار

 سك مكار و دون بيوفا بود
 

 .مكافات جفاكاران جفا بود

    

گفتار در بيان ارتفاع رايت دولت شاه شجاع كرت ديگر و گريختن شاه محمود از شيراز بعد از 
 استعمال شمشير و خنجر

چون خسرو عالى مكان از تنسيق مهمات دار االمان كرمان بازپرداخت متوجه گرمسير گشته 
 گوشمال هزاره جرما و اوغان را وجهه همت ساخت در اثناء طى مسافت در هرمنزلى 
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مقبلى بشرف مالزمت مى رسيد و بهر كامى كامى مشاهده مى گرديد و چون امير سيورغتمش و 
اعيان هزاره جرمان و اوغان از توجه پادشاهى گيتى ستان آگاه شدند در قالء سپهر ارتفاع و قلل 

جبال آسمان مثال تحصن جستند و عصاكر منصوره در گرد آن منازل حصن حصين نشسته دليران 
جرما و اوغان بهنگام مجال پاى در ميدان جدال مى نهادند و متانت و حصانت آن مواضع اذالل آن 

زمره ضالل آشيان آسان تيسير نمى پذيرفت و زمان محاصره سمت امتداد گرفته اوغانيان از شاه 
محمود استمداد نمودند و او شاه يحيى را بمعاونت نامزد كرده چون خدمتش بحدود گرمسير 

رسيد مكتوبى نزد عم بزرگتر فرستاد و اظهار اطاعت فرمود بر طبق دلخواه جواب يافت و ترك 
امداد اوغانيان كرده بدار العباد يزد شتافت مقارن آن حال عارضه درد پاى بر شاه شجاع مستولى 

شده يكدو كوچ پس نشست و دشمنان دلير كشته پيش آمدند در آن اثنا جمعى از مسافران علمى 
بر سبيل تحفه از مدينه طيبه ببارگاه پادشاه آوردند و آن جناب دست اعتصام بذيل آن رايت 



متبركه دراز كرده عنان مراجعت انعطاف داد و ايلغار فرموده بر سر اوغانيان رسيد چنانچه مجال 
فرار بذروه جبال نيافتند و ناچار حلقه اطاعت در گوش كشيده امير سيورغتمش با ساير روساء 

آنطايفه بمالزمت مبادرت نمود و شاه شجاع مظفر و منصور مراجعت فرمود و مقارن آنحال شاه 
يحيى رسل و رسائل بكرمان فرستاده دختر بزرگ پادشاه پادشاه سلطان را خواستگارى كرد و شاه 
شجاع ملتمس برادرزاده را مبذول داشته حجله نشين تتق عصمت و جالل را با تجمالت پادشاهانه 

بجانب يزد روان فرمود و بعد از وقوع اين امور استقامت تمام در مهام خسرو سپهر احتشام پيدا 
شده فوج فوج از لشگريان شيراز روى اميد بدرگاه عالمپناه آوردند و در مدت اندك لشگر بسيار 

در ظل رايت نصرت شعار جمع آمد و در آن اثناء اصول و اعيان فارس از تحكمات تبريزيان بجان 
آمدند و كلو حسين را جهت استدعا لواء كشورگشا بكرمان فرستادند و شاه شجاع بعد از مالقات 

با كلو حسين بديدن پيكر فتح و ظفر اميدوار گشته بجانب شيراز در اهتزاز آمد و چون موضع 
چهار گنبد از فر نزول همايون غيرت افزاى هفت گنبد گردون شد شاه منصور بن شاه مظفر از يزد 

رسيده بموكب عالى پيوست و خبر توجه لشگر نصرت اثر در شيراز شايع گشته شاه محمود باجنود 
نامعدو باستقبال برادر توجه فرمود و شاه شجاع از قرب وصول شيرازيان وقوف يافته از راه ديگر 

عنان بطرف مقصد تافت و شاه محمود اين معنى را دانسته او نيز روى سوى شيراز آورد شاه 
  بيت محمود در ظاهر شهر و شاه شجاع در سر پل فسا منزل گزيد

 برابر نشسته دو گيتى فروز
 

 چنين تا برآمد برين چند روز

آنگاه آن دو پادشاه گيتى پناه بلكه دو شير كينه خواه بعزم رزم برخاسته صف قتال بياراستند و بباد    
حمله ابطان رجال در حال آتش حرب و نائره طعن و ضرب زبانه زدن گرفت و از هيجان غبار 
معركه پيكار آئينه نورانى خورشيد فايض االنوار صفت تيرگى پذيرفت و شاه محمود شكست 

يافته عنان بجانب شهر تافت و شاه شجاع بنصرت و ظفر مخصوص شده در نزديكى شيراز فرود 
 آمد و همدران سه چهار روز بعضى از اعيان فارس نهانى قاصدى به آستان اقبال آشيان 
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فرستاده پيغام دادند كه هرگاه اعالن ظفر پناه پرتو وصول بر ظاهر شهر اندازد ما دروازها را بسان 
ابواب دولت و سعادت بر روى روزگار همايون آثار خواهيم گشود و شاه محمود اين مواضعه را 

 كه شبى پرده ظالم نور باصره را از رويت اشباح مانع بود با طايفه 767شنوده در اواخر ذيحجه سنه 



از خواص بصوب اصفهان نهضت فرمود در اثناء راه سلطان احمد از وى تخلف جسته ببرادر 
بزرگتر پيوست و روز ديگر كه خسرو ثوابت و سيار بر اورنگ فيروزه رنگ سپهر قرار گرفت شاه 
شجاع بحشمت و عظمت بسيار بدار الملك فارس درآمده تخت سلطنت را بوجود همايون زيب و 
زينت داد و بشارت امن و امان بمسامع طوايف انسان رسانيده ابواب نصفت و احسان برگشاد و در 

امر معروف و نهى منكر و تقويت اركان شريعت خير البشر صلى الّله عليه و آله الى يوم المحشر 
مبالغه بسيار نمود و در تعمير مساجد و مدارس و خواثق مساعى جميله مبذول داشته مالزمت 

مجلس علماء كرام اختيار فرمود و منصب قضاء شيراز و توابع را بموالنا بهاء الدين عثمان كوه 
كيلوئى مفوض داشت و خواجه قطب الدين سليمان شاه بن خواجه محمود كمال رايت وزارت 

برافراشت و شاه شجاع در سنه سبعين و سبعمائه با القاهر بالّله محمد بن ابى بكر عباسى كه در مصر 
دعوى خالفت مى كرد شرط مبايعت بجاى آورد و در همين سال به نيت تسخير اصفهان بجانب 

قصر زرد توجه فرمود و و شاه محمود ايلچيان فرستاده كه من شيراز را بتحت تصرف پادشاه 
گذاشتم اگر آنحضرت نيز در اصفهان با بنده مضايقه نفرمايند از كرم بيدريغ بعيد نخواهد بود شاه 
شجاع اين ملتمس را اجابت فرموده بصوب شيراز مراجعت فرمود و بعد از انقضاء فصلى عازم يزد 
شده شاه يحيى مراسم استقبال بجاى آورده و شاه شجاع بشهر درآمده و چند روز بعيش و عشرت 

 گذرانيده بشيراز معاودت فرمود.

 ذكر فتنه خان سلطان بنت امير مسعود شاه اينجو و بيان اسباب اخذ و قتل او

خان سلطان بنت امير مسعود شاه كه ضعيفه سليطه جميله بود و در حباله نكاح شاه محمود بسر 
ميبرد جهت انتقام عم خويش امير شيخ ابو اسحق در طريق مكر و فريب سلوك نموده پيوسته حيله 

 768مى انگيخت كه بدان واسطه ميان آل مظفر مواد جنگ و نزاع در هيجان مى آمد در شهور سنه 
مكتوبات مهرانگيز و مراسالت محبت آميز نهانى نزد شاه شجاع فرستاده پيغام داد كه اگر موكب 

همايون بظاهر اصفهان آيد من شاه محمود را دست و گردن بسته تسليم خدام نمايم شاه شجاع اين 
معنى را فوزى عظيم دانسته بجانب اصفهان روانشد و شاه محمود رسوالن چرب زبان روان 

گردانيده بوسيله ايشان سخنان نيازمندانه بعرض رسانيده و شاه شجاع بر بيچارگى برادر ترحم 
فرموده او را طلب نمود و شاه محمود باردوى آنجناب شتافته اخوين يكديگر را در كنار گرفتند و 

 شاه محمود لوازم اطاعت و فرمان بردارى بتقديم 
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رسانيده قبول فرمود كه ديگر از حكم برادر بزرگتر تجاوز جايز ندارد آنگاه روى بواليت خود 
آوردند و چون شاه شجاع بشيراز رسيد خواجه قطب الدين سليمان شاه وزير را گرفته محبوس 

گردانيد و پسرش غياث الدين محمود را ميل كشيد و شاه ركن الدين حسين را كه بشرف حسب و 
علو نسب مشرف و معزز بود بمرتبه وزارت رسانيد هم در آن ايام خواجه قطب الدين سليمان شاه 
از حبس گريخته باصفهان رفت و شاه محمود على رغم برادر او را بر مسند وزارت نشاند در آن 

اثنا بار ديگر خان سلطان مكاتبت عاشقانه نزد شاه شجاع فرستاد و او را بر تسخير اصفهان باعث و 
محرض گشت و شاه شجاع طالب بهانه شده بشاه محمود پيغام داد كه ما را انواع اخراجات 

ضروريه پيش آمده و دخل بخرج وفا نميكند طريقه آنكه آن برادر امسال از مال اصفهان مددى 
فرمايد شاه محمود جوابداد كه تمامى واليت فارس و معظم بالد عراق در تحت تصرف 

آنحضرتست و بواسطه عبور لشگرها ويرانى اصفهان بمرتبه رسيده كه اين برادر بخرج اليوم احتياج 
دارد چگونه حملى كه اليق خزانه آنحضرت باشد ترتيب تواند داد شاه شجاع چون اين جواب 

شنيد گفت ما بآن شرط با شاه محمود صلح كرده بوديم كه از فرمان واجب االذعان تجاوز جايز 
ننمايد اكنون كه خالف حكم جايز ميدارد لشگر باصفهان بايد كشيد و سپاهى مرتب ساخت و 

بآنجانب روانشد در آن اثنا شاه محمود از منهى استماع نمود كه مهيج آن فتنه كيست و منشاء 
خيال برادرش چيست بنابر آن خان سلطان را بقتل رسانيد و رسولى پيش برادر فرستاده پيغام داد 
كه چون ماده وحشت و نزاع ارتفاع يافت اگر پادشاه بر سر عنايت مى آيد شايد و بار ديگر ميان 
برادران كرك آشتى وجود گرفته شاه شجاع بشيراز بازگشت و شاه محمود از قتل خان سلطان 

پشيمان شده شب و روز از حرمان طلعتش در كانون درون آتش خون و الم مى افروخت و از 
 اشتعال نايره مهاجرتش بر اعضاء خويش داغها مى سوخت.

گفتار در بيان مواصلت شاه محمود با سلطان اويس بن شيخ حسن و ذكر مقاتله او با شاه شجاع 
 بمعاونت مردان شمشيرزن 

در سنه سبعين و سبعمائه شاه شجاع شنيد كه شاه محمود خاطر بران قرار داده كه نوبت ديگر از 
سلطان اويس استمداد نمايد و ازين جهة انديشناك شده بعد از تقديم مشورت امير اختيار الدين 



حسن قورچى را به تبريز فرستاد تا مخدره از مخدرات سلطان اويس خطبه كند و شاه محمود نيز 
جهة همين مهم خواجه تاج الدين مشيرى را كه مشير و وزيرش بود و باصابت راى و تدبير محتاج 
اليه برنا و پير نزد آنجناب ارسال داشت و چون اين دو قاصد بپايه سرير سلطان اويس رسيدند بنابر 

آنكه شاه محمود باستصواب خواجه تاج الدين در كتابتى كه بسلطان اويس نوشته بود غايت تعظيم 
 بجاى آورده مكتوب را مطرز باين دو مصراع كرده 
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  شعربود كه 
 العبد و ما فى يده كان لمواله 

 
 ما زان توئيم و هرچه داريم 

و شاه شجاع در نامه خود سلطان اويس را برادر خوانده بود ملتمس شاه محمود مبذول افتاد و امير    
اختيار الدين حسن هم عنان ياس و حزن بشيراز بازگشته خواجه تاج الدين بحسن تدبير حجله نشين 

تتق ايلكانى را در حباله نكاح شاه محمود كشيد و قرين انواع تجمل و حشمت باصفهان رسانيد 
  نظم خواجه سلمان در تهنيت اين قضيه قصيده گفت كه چند بيت از آن اينست 

آسمان ساخت در آفاق يكى سور و چه 
  سور

كه از آن سور شد اطراف ممالك 
 مسرور

 چند اسوار و سرورى كه اگر در نگرى 
 

 خانه زهره بود برخى از آن عالى سور

 اجتماعيست منور قمرى را با شمس 
 

 اتصالى است مقرر ملكى را با حور

 مهد بلقيس زمان داشته است ارزانى 
 

 بسرا پرده جم دولت تشريف حضور

قطب دين شاه فلك مرتبه محمود كه 
  اوست 

 بهمه سيرت محمود محامد مذكور

 اى به پيش نظرت گشته مالزم هربكر
 

كوست در پرده غيب از همه عالم 
 مستور

 خواجه تاج الحق و الدين محمد الحق 
 

 سيعها كرد درين باب بغايت مشكور

 درى از بهر بزرگى بكنارت آورد
 

كه چنان در نتوان يافت در اطراف 
 دهور

   



و چون اين مواصلت دست درهم داد سلطان اويس لشگرى بامداد داماد فرستاد و شاه شجاع اين 
خبر استماع نموده با سپاه جرار از شيراز بيرون خراميد و شاه محمود نيز عازم ميدان قتال گشته در 

صحراى چاشت خوار غبار معركه پيكار ارتفاع يافت و شاه منصور از ميسره لشگر شيراز حمله 
كرده ميمنه شاه محمود را در هم شكست و ميسره شاه محمود نيز بر ميمنه شاه شجاع غالب گشته 

و هردو سپاه از ستيز و آويز عاجز آمده بساط مقابله را بقائمى ريختند و هريك بطرف مملكت 
 خود گريختند.

 ذكر حيله شاه ركن الدين حسن وزير و كشته شدن او بحكم صاحب تاج و سرير

شاه ركن الدين حسن با وجود آنكه بدودمان واجب التعظيم رسول كريم الذى نزل فى شانه و 
انك لعلى خلق عظيم و عليه التحية و التسليم انتساب داشت از حسن خلق بى بهره بود و در ايام 

وزارت در شيوه تكبر و نخوت سلوك كرده هيچكس از اشراف و اعيان بلكه سالطين نافذ فرمان 
را اعتبارى نمينمود و چون آنجناب بعد از حبس خواجه قطب الدين سليمان شاه روزى چند 

بتمشيت امور ملك و مال پرداخت بواسطه توهمى كه از خواجه جالل الدين توران شاه و خواجه 
همام الدين محمود داشت مكتوبى بشاه شجاع نموده بعرض رسانيد كه مشار اليهما اين عريضه را 
بشاه محمود نوشته اند مضمون كتابت آنكه هرگاه رايت نصرت پناه پادشاه بنواحى شيراز رسد ما 

بندگان دروازه گشاده مالزمان را بشهر در مى آوريم و التماس نموده بودند كه جواب بر ظهر 
قلمى شود و شاه محمود بر ظهر نوشته بود كه در فالن روز موكب عالى بظاهر شيراز خواهد رسيد 

 بايد كه ايشان بعاطفت ما اميدوار بوده در سرانجام مهامى كه وعده 
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كرده اند لوازم اهتمام بتقديم رسانند شاه شجاع فى الحال خواجه تورانشاه و خواجه همام الدين را 
طلب نموده در موقف خطاب و عتاب بازداشت آن دو بيگناه روى بر خاك راه نهاده سوگند 
خوردند كه ما ازين مكتوب خبر نداريم شاه شجاع پرسيد كه اين رقعه خط شما هست يا نى 

جوابدادند كه بمرتبه مشابه خط ماست كه انكار نمى توانيم كرد اما ازين واقعه بيخبريم پادشاه در 
غضب شده گفت چون اقرار مينمائيد كه خط شماست چگونه بيخبر باشيد ايشان بعرض رسانيدند 
كه ما خاطر بر قتل خود قرار داده ايم ليكن اميدواريم كه پادشاه كما ينبغى تحقيق اينصورت نمايد 



و در آن روز شاه حسن جهة درد پا مسهل خورده بود و در خانه نشسته شاه شجاع كسى نزد او 
فرستاده پرسيده كه اين كتاب از كجا بدست تو افتاده شاه حسن جواب داد كه دو هزار دينار به 
دواتدار خواجه تورانشاه تسليم كرده اين مكتوب را از وى گرفتم فى الحال دواتدار را دولت و 

شكنجه كشيدند اما هرچند در آن امر مبالغه نمودند مقر نيامد شاه شجاع ديگر باره كس نزد شاه 
حسن ارسال داشته فرمود هرايذائى كه متصور بود نسبت بدوات دار از حيز قوت بفعل آمد اقرار 

نكرد شاه حسن در جواب گفت كه خواجگان را شكنجه مى بايد نمود تا بجريمه خود اعتراف 
نمايند غالم را چه گناه باشد شاه شجاع فرمود كه در ضمن اين قضيه حيله مندرج است اين سخن 

معقوليت ندارد كه كسى مكتوبى چنين را بغالمى دهد تا در مدرج دفتر نهد آنگاه حكم شد كه 
امير اختيار الدين حسن قورچى بخانه شاه ركن الدين حسن رفته از وى بزجر و تكليف اقرار كشد 
كه حقيقت آن مهم چگونه است و امير حسن نسبت بشاه حسن در مقام تشدد درآمده چون جناب 

وزارت مآب مضطرب گشت گفت كه من محمود حاجى عمر منشى را بدان داشتم كه بر سبيل 
تقليد اين رقعه را در قلم آورده زيرا كه از اين دو شخص پيوسته انديشناك بودم و ميخواستم كه 
ايشان را مستاصل ساخته فراغبال حاصل نمايم باقى راى عالى حاكم است و چون صورت مكر و 

تزوير وزير بى تدبير بعرض پادشاه صافى ضمير رسانيد نايره غضبش اشتعال يافته فرمود تا او را بزه 
كمان برداشتند و متملكاتش را ديوانى ساختند و در روضة الصفا مسطور است كه چون اين خبر 

مسموع پدر شاه حسن معين الدين اشرف شد به نماز جنازه پسر حاضر نگشت و گفت كه هركس 
سخن پدر خود نشود و متابعت جد بزرگوار ننمايد هرآينه بامثال اين بالء مبتال گردد و سادات را با 

ظلم و غدر و فسق چه كار جد ما را جهت رحمت عالميان مبعوث گردانيده اند فرزندى كه سبب 
  بيت محنت جهانيان باشد مقرر است كه بعذاب عقاب دنيوى و اخروى معذب و معاقب شود

 فرزند خوش است اگر خلف زاد
 

 ور ناخلفى بود تلف باد

و بعد از قتل شاه ركن الدين حسن نوبت ديگر خواجه جالل الدين تورانشاه پاى بر مسند وزارت    
 نهاد.

 ذكر عصيان پهلوان اسد خراسانى و كشته شدن او بيمن اهتمام عليشاه مزينانى 

شاه شجاع از جمله سپاهيان خراسان بپهلوان اسد كه صورت خوب و سيرت مرغوب داشت بيشتر 
 التفات مى نمود و بحسب اتفاق صبحى كه هوا در غايت برودت بود پادشاه پهلوان 
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را ديد كه بر كنار جوى نشسته يخ مى شكند تا وضو سازد و بواسطه مشاهده اين معنى اعتقاد شاه 
  رباعى شجاع نسبت باسد مضاعف شد و فاضلى در آن باب گويد

 از كريمى كه هست شاه شجاع 
 

 مهر اينمرد در دلش رسته است 

 زانكه در فصل دى بوقت سحر
 

 يخ شكستست و دست رو شستست 

و در آن وقت كه شاه شجاع از كرمان بصوب شيراز در اهتزاز آمد و زمام ايالت آن واليت را در    
كف كفايت پهلوان اسد نهاد و اسد در كرمان در اندك زمانى قوى حال گشته امير سيورغتمش 

اوغانى برادر زن شاه شجاع و شاه يحيى بنابر اغراض فاسده خود پيوسته عروس مملكت را در نظر 
اسد جلوه ميدادند و باو مى نوشتند كه بر مزاج شاه شجاع اصال اعتماد نيست بطريق خرم سلوك 

ميبايد نمود و از خويشتن غافل نميبايد بود بنابر آن پهلوان اسد بخار غرور و استكبار بدماغ راه داد 
اما چون والده شاه شجاع مخدوم شاه در كرمان اقامت داشت اظهار عصيان نمى توانست كرد در 

آن اثنا بسبب تعصب دو كشتى گير كه يكى كرمانى و ديگرى خراسانى بود ميان مالزمان 
مخدومشاه و نوكران اسد نزاع واقع شد مخدومشاه بمرتبه آزرده خاطر گشت كه از كرمان بشيراز 

شتافت و از امارات طغيان اسد شمه بسمع پسر رسانيد شاه شجاع آن سخنان را نخست حمل بر 
غرض فرمود و پهلوان اسد چون كرمان را خالى يافت بمرمت برج و باره پرداخته مالى خطير از 

متموالن بستاند و خبر فساد اعتقاد او بتواتر پيوسته شاه شجاع يورش كرمان را پيش نهاد همت 
ساخت و قبل از آنكه اين عزيمت از حيز قوت بفعل آيد سلطان قطب الدين اويس بن شاه شجاع 

از پدر متوهم شده بميان هزاره گريخت و مكتوبى مزور از زبان شاه شجاع بنام اسد نوشت مضمون 
آنكه بلده كرمان را بفرزند سلطان اويس سپارد و خود مالزم باشد پهلوان در جواب گفت كه ميان 
من و پادشاه نشانى هست هرگاه آن نشان ظاهر شود بيبهانه كليد شهر تسليم خواهم كرد و اال فال و 

سلطان اويس با طايفه از سپاه جرمان و اوغان بنواحى كرمان رفته چون ديد كه كارى از پيش 
نمى تواند برد باصفهان رفت و بشاه محمود پيوست و باين سبب نخوت و استكبار اسد يكى هزار 

شد، خيال او بتحقيق انجاميد بنابر آن شاه شجاع در شهور سنه اربع و خمسين و سبعمائه بآن جانب 
خراميد و پهلوان اسد رو به وارد در حصار خزيده عساكر شيراز آغاز محاربه و محاصره كردند و 

چون كار بر اهل شهر تنگ شد اسد از شاه يحيى كه محرك آن فتنه بود مدد طلب نمود و شاه 



يحيى بحسب ظاهر قوت امداد اسد نداشت اما پهلوان خرم خراسانى را كه در فارس قايم مقام شاه 
شجاع بود چندان اغوا كرد كه ببهانه توهم از غدر شاه يحيى بترتيب اسباب حرب مشغول شد و 
اينخبر بعرض شاه شجاع رسيده بر سبيل جزم دانست كه خرم چه خيال دارد الجرم طريقه حزم 
مرعى داشته سلطان عماد الدين احمد و شهزاده زين العابدين را بمحاصره كرمان تعيين نمود و 

  رباعى خود بجانب شيراز بازگشته اين رباعى انشاء نمود
 من جرعه صبر ميكشم فرزانه 

 
 وين غصه دهر ميخورم مردانه 

 نوميد نيم ز عاقبت حق ز فلك 
 

 روزى بمراد پر كند پيمانه 

و سلطان احمد در محاصره اسد بقدر مقدور لوازم اهتمام بجاى آورده شوارع و اطراف كرمان را    
 چنان 
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مضبوط ساخت كه هيچكس نتوانست كه يكمن بار بشهر برد بنابر آن قحط و قالئى عظيم نصيب 
محصوران شد و كار اسد باضطرار انجاميده فرمود تا هركس آذوقه نداشته باشد از شهر بيرون 

كنند و بدان جهت قرب صد و بيست هزار كس بچند دفعه از كرمان بيرون آمده طايفه باصفهان و 
زمره بآذربايجان رفتند و بعضى باردوى سلطان احمد پيوستند و چون سلطان احمد مهم كرمان را 
نزديك بآن رسانيد كه فيصل دهد و ميخواست كه بعد از فتح ايالت آن واليت تعلق باو گيرد در 

ضمن عريضه شمه از مكنون ضمير خويش بپادشاه نوشت و شاه شجاع در جواب عرضه داشت 
برادر مكتوبى باين عبارت در قلم آورد كه قصه جالدت و مردانگى و شجاعت و فرزانگى برادر 
عزيز معلوم گشت ع همين ميكن كه جاويدان مدد باد از توفيق و صورتى كه بواسطه بز ماده اسد 
فى جيدها حبل من مسد نموده من كل الوجوه حق بجانب اخوى است آثار سعى كه از آن برادر 

يوما فيوما ظاهر مى شود موجب ازدياد اعتقاد ميگردد هرآينه چون از سر اهتمام امرى خطير باتمام 
رساند آن را بانعام و اكرام مقابل و مماثل دارد و اگر تقديرا منصب حكومت كرمان نباشد اضافتى 
گرامند بر مواجب و ملوك و اقطاع او برود آرى ع مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد سلطان 
احمد از اين جواب در تاب بلكه بيتاب شده در تسخير كرمان تغافل و اهمال ورزيد و بشاه شجاع 

نوشت كه بنده را اشتياق مالزمت شده سلطنت بر مقاصد و مارب دارين مرجح است و پيش از اين 



تحمل مفارقت ندارد اميد آنكه محاصره كرمان بديگرى حواله رود تا قدم از سر ساخته بخدمت 
شتابد شاه شجاع ملتمس برادر را مبذول داشته پهلوان على شاه مزينانى و پهلوان خرم خراسانى را 
امر نمود تا يراق يكساله برداشته بظاهر كرمان روند و سلطان احمد را بدرگاه عالم پناه طلبيد و در 

آن وقت كه پهلوانان بحدود كرمان رسيدند مهم اسد باضطرار انجاميده بود و اكثر مردم شهر بمغز 
پنبه دانه و تخم سيپوش و سپستان و امثال آن اوقات مى گذرانيدند الجرم پهلوان اسد طالب 

مصالحه گشته بعد از آن آمد و شد پهلوان عليشاه و پهلوان خرم خراسانى، مهم بر آن قرار گرفت 
كه اسد خطبه و سكه بنام پادشاه كند و قلعه ميان شهر را بخدام درگاه سلطان سپارد برادر و پسر 

خود را بفارس روان سازد و پهلوان عليشاه بضبط حصار قيام نموده و پهلوان خرم با برادر اسد كه 
موسوم بمحمد بود و پسرش بشيراز رفت و سپاه عليشاه با كرمانيان آغاز خريد و فروخت كرده 

يك من جو مى دادند و دو من رونيه ميستاندند و اسد در قلعه كوه ساكن شده بى اختيار روزگار 
ميگذرانيد و هرلحظه انديشه عذرى به خاطرش ميگذشت و پهلوان عليشاه نيز توجه اتمام مهام اسد 

گشته خاتون او را بوعده مناكحت شاه شجاع فريب داد تا در دفع شوهر با او طريق موافقت 
مسلوك داشته موالنا جالل االسالم طبيب را نيز در اين امر با خود متفق گردانيد و خاتون اسد با 

جناب حكمت مآبى مشورت نموده صواب در آن دانستند كه اسد را زهر دهند و مقدارى سم قاتل 
پيدا كرده با هم گفتند مصلحت آنست كه نخست اين زهر را امتحان كنيم اگر بيشايبه تاخير تاثير 
نمايد بخورد او دهيم آنگاه اندكى از آن در جو شيره كرده پيش پهلوان على سرخ كه در سلك 

 مقربان اسد منتظم 
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بود فرستادند و على سرخ آن طعام را بكار برده بعد از يكشبانه روز بمرد و بنابر آن كه پهلوان اسد 
  بيت زرد فام بود موالنا صدر الدين شاعر اين بيت نظم فرمود

 ز نيسان كه گلى سرخ فرو ريخت ز باد
 

 يا رب كه كل زرد فرو ريخته باد

پس از فوت على سرخ خاتون پهلوان اسد و موالنا جالل االسالم انديشيدند كه اگر او را از    
هردهند و يك شبانه روز زنده ماند مجموع تبع و مالزمان را بتيغ بيدريغ هالك گرداند زيرا كه 
اسد در آن اوقات بغايت تندخوى و سراسيمه شده بود و بمجرد وقوع اندك امرى كه مخالف 

مزاجش روى مى نمود نزديكان خود را تعذيب مى فرمود چنانچه حكايت كنند كه روزى 



حلواگرى را طلبيده گفت كه در نظر او حلوا پزد و پيش از احضار حلواگر شخصى گفت كه 
فالن نوكر شما شراب خورده پهلوان گفت او را حاضر سازيد در آن اثنا مالزمى كه بطلب 

حلواگر رفته بود بمجلس درآمده گفت آوردم پهلوان بى تأمل گفت برهنه اش سازيد و حلواگر 
بيگناه را برهنه ساخته چندان چوب زدند كه بيهوش گشت و در اينحال نوكر مست را آوردند 

پهلوان صورت پرسيد كه اين چه كس است گفتند فالن مالزم شماست كه شراب خورده گفت 
پس اين چه كس بود كه چوب خورد گفتند حلواگر پهلوان كامل آهى كشيده فرمود كه حلواگر 

را من مست پنداشتم آنگاه دويست دينار بحلواگر نيمه جان داد و اشارت كرد تا او را برداشته 
بمنزلش بردند القصه چون دشمنان پهلوان مصلحت در آن نديدند كه او را زهر دهند رأى ها بر آن 

قرار گرفت كه در روز جمعه كه پهلوان اسد تنها بحمام مى رفت از نقبى كه قديم االيام از شهر 
بجانب حمام قلعه زده بودند جمعى بر سرش روند و كار او را بسازند كيفيت اين انديشه را پهلوان 

عليشاه پيغام داده پهلوان نقبچيان را فرمود كه تا آن نقب را كه مسدود گشته بود باز كردند و در 
روز معهود پنجاه شصت مرد مسلح و مكمل را از آن راه بطرف قلعه فرستاد و در محلى كه پهلوان 

اسد از قصر عمارت بيرون مى آمد كه بحمام رود يكبار آنجماعت بسر وقتش رسيدند و همان 
لحظه او را قطعه قطعه ساختند از قصر بپايان انداختند و گرسنگان كرمان از تعدى اسد بجان آمده 

بودند از گوشت او تغذى مى نمودند چنانچه در مطلع سعدين مذكور است كه قصابى ششترى 
درصدد فروختن گوشت اسد درآمده مبلغ دويست دينار از بهاء آن حاصل كرد و اين واقعه در 

 بوقوع انجاميد و روز ديگر حسام الدين كه خواهرزاده پهلوان اسد و 775چهاردهم رمضان سنه 
كوتوال قلعه بود با پهلوان عليشاه قواعد عهد و پيمان استحكام داده مقاليد حصار تسليم نمود و 

پهلوان عليشاه سر اسد را بشيراز فرستاده كيفيت حال عرضه داشت كرد و امير اختيار الدين حسن 
 قورچى جهت ايالت كرمان حسب الحكم روى بآن واليت آورد.

 ذكر انتقال شاه محمود از جهان گذران و رفتن شاه شجاع بجانب بلده فاخره اصفهان 

چون بمقتضاء كالم معجز نظام (كل من عليها فان) وصول آفتاب اقبال جميع مرتقيان درجات جاه 
 و جالل بسرحد زوال امريست الزم و غروب كوكب حيات تمامى ناصبان رايات 
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سلطنت و استقالل بمغرب و بال قضيه ايست متحتم در شهور سنه سبعين و سبعمائه دو پادشاه عالى 
جاه از فضاى عالم فنا برياض راحت فضاى عقبى انتقال نمودند اول سلطان اويس بن امير حسن 

ايلكانى كه در شب دوم جمادى االول سنه مذكوره تاج و تخت سلطنت را وداع كرد دوم قطب 
الدين شاه محمود ابن محمد ابن مظفر كه در نهم شوال سال مذكوره روى بجوار مهيمن غفور 

آورد و اين اخبار متعاقب يكدگر بشيراز رسيده شاه شجاع بر فوت برادر بزرگ اختر اظهار حزن و 
  رباعى مالل نمود و بمراسم تعزيت پرداخته اين رباعى نظم فرمود

 محمود برادرم شه شير كمين 
 

 مى كرد خصومت از پى تاج و نگين 

 كرديم دو بخش تا بر آسايد خلق 
 

 او زير زمين گرفت و من روى زمين 

و چون طايفه از اشراف و اعيان و اعيان اصفهان بموجب وصيت شاه محمود سلطان اويس بن شاه    
شجاع را به پادشاهى برداشته بودند و زمره مايل بفرمان بردارى شاه شجاع گشته با ايشان مخالفت 

مينمودند پادشاه بعد از فراغ از لوازم غزا لواء كشورگشائى بصوب اصفهان برافراشت و در 
هرمنزلى جمعى از مردم يكدل بشرف مالزمت ميرسيدند و در هرمقام جوقى از اشراف انام تحفه و 

پيشكش بموقف عرض ميرسانيدند و چون قرب وصول موكب كواكب مراتب نزد اصفهانيان 
بتحقيق انجاميد سلطان اويس از كردار خود پشيمان شده عريضه مبنى از اعتذار و استغفار نزد والد 

نامدار فرستاد و شاه شجاع در برابر آن كلمات مشفقانه نوشته فرمود كه هرچند قرة العين ما از 
جاده مستقيم اطاعت انحراف ورزيده اما محبت پدرى و عطوفت غريزى ذيل عفو بر جريمه او 
پوشيده بايد كه متوجه مالزمت گردد و شاه زاده بعنايت پدر بزرگوار مستظهر گشته با اصول و 

اعيان اصفهان ركاب نصرت انتساب را چند ميل استقبال نمود شاه شجاع فرزند خود را ملحوظ 
عين عنايت گردانيده بكلمه مضى ما مضى تكلم فرمود و سلطان اويس در سلك ساير شاه زادگان 

شرف انتظام يافت و بروايتى همدران ايام شربتى مسموم خورده برياض رضوان شتافت و شاه 
شجاع بدولت و استقالل در اصفهان تاج اقبال بر سر نهاده امرا و احشام و صحرانشينان و حكام 

جربادقان و قم و كاشان با تحف و بيالكات فراوان روى بآستان سلطنت آشيان نهادند و كمر 
  مثنوى خدمت كارى برميان بسته زبان بدعا و ثنا گشادند

 به بستند نام آوران سر بسر
 

 باخالص در پاى تختش كمر

 گشادند بهر دعايش زبان 
 

 شدند از عنايات او كامران 

   



 

 ذكر مراسله شاه شجاع و سلطان حسين و ارتفاع غبار نزاع بين الجانبين 

در آن اوان كه در بلده اصفهان سپاه فراوان در ظل اعالم نصرت نشان جمع آمد اينخبر بتواتر 
پيوست كه اشراف و اعيان آذربايجان از حركات بى سامان سلطان حسين بن سلطان اويس ملول و 

متنفرند و وصول موكب كواكب را بدانجانب انتظار ميبردند بنابر آن شاه شجاع عزيمت تسخير آن 
 مملكت نموده به يراق لشكر پرداخت و سلطان ازين واقعه وقوف 
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  بيت يافته مكتوبى باين عبارت نزد پادشاه فارس و اصفهان روانساخت 
 جناب قصر جاللت بلند باد چنان 

 
 كه اوج ذروه افالكش آستان باشد

رفعت و دولت تا دامن قيامت مستمر و مكنت و ملكت بر سنن استقامت بروزگار آن يگانه روزگار    
برگزيده و ربك يخلق ما يشاء و يختاره خلد الّله ظل معدلة متواصل و متواتر باد فضايل و كماالت 
كه مطلوب ارباب ملك و مغبوط اهالى ملكوت است ذات ملكى صفات را حاصل و دست تمنى 

  ع بگردن مرادات و مرامات حايل 
 چنين خود هست و تا بادا چنين باد

درود و ثنا و امداد محامد و دعا كه مهب نسيم آن رياض و نفحات الهى باشد مصفى از كدورات 
جسمانى و معرا از ظلمات اين جهانى بجناب شجاعت پناهى ابالغ ميگرداند و در شرح لواعج 

اشتياق و بيان نواير افتراق كه شيوه ارباب تكلف و عادات اصحاب تصلف است شروع نميرود ع 
كان تو چو الطاف تو بى پايان است چه محقق است كه محققان اخوان صفا خورده بينان خالن وفا 
بنظر بصيرت و عين بصارت هررقميكه منشى تقدير بر ناصيه احوال كائنات كشيده بدانند تا نوشته 

  بيت بخوانند
برون از عالم حسن است جان خورده 

  بينان را
 بغمزه سوى يكديگر اشارتهاى پنهانى 

   



مقصود آنكه تا كى ديوار در لباس ملك آئين دادن و ماه چاه مقنع در معرض بدر فلك آراستن و 
چشمه خورشيد را بكل تو به تلبيس انباشتن و در محاضر و نوادى الف اناخير منه زدن چرا نبايد كه 
در خزانه حكمت و انصاف بگشايد و نقد خزانه را بر محك صراف عقل زند آن چه از غل و غش 

و از رذايل مشوش آميخته بود در بوته مصابرت گداخته شود تا عيار اهليت آن پيدا گردد و اگر 
برخالف اين رود و فرمان هوس را نافذ الحكم دارد بر زبان قلم دو زبان نتوان راند آنچه نتيجه آن 

باشد و العاقل يكفيه االشارة مختصر آنكه امروز از حكم و فرمان ما مخاطب و معاتب و فردا 
 و السالم و چون سلطان  و سيعلَم الَّذينَ ظَلَموا أَي منْقَلَبٍ ينْقَلبونَ بعذاب و عقاب ابدى مؤاخذ گردد

حسين در كمال حسن و جمال بود و با مردم عاشق پيشه در طريق التفات سلوك مينمود شاه شجاع 
  بيت اين مكتوب را باين اسلوب جواب نوشت كه 

 بخون عاشقان دارى دليرى 
 

 مكن جانا كه عاشق هم شجاع است 

  بيت بنده مخلص ترين بندگان و معتقد صادق ترين چاكران    
 آنكه تا بود بود بنده تو

 
 و آنكه تا باشد اينچنين باشد

عبوديتى كه مبنى از خلوص طوبت و مبنى بر صفاى عقيدت باشد بمعرض عرض و موقف آنها    
ميرساند اشتياق بمطالعه طلعت دالرا كه در همه عمر سوداى آن داشته و تخم تمناى آن كاشته و 
راى آنست كه بر يد تيزكام و هم و فهم بسرحد عد باديه آن رسد ياشاه بازبلند پرواز فكر ارباب 
عقول بر شرفات قله قاف آن تواند نشست سعادات مالقات حضرت خداوندى سلطانى كه زبده 

آمال و آمانى است ميسر و مقدر باد بالنبى الهاشمى خير البشر غرض آنكه ازين عتابات فتنه انگيز 
هيچ بار غبارى بر خاطر فاتر بارى ننشست چرا كه بنابر مدعاى آنحضرت و رجوعا عن العز ديو را 
در لباس ملك آئين دادن و ماه چاه مقنع را در معرض بدر فلك آراستن بهتر كه مقنعه دخترانه بر 

  بيت فرق شاهانه انداختن و پيراهن و از ار واال پوشيدن 
 نه اينست آئين شاهنشهى 

 
 شهنشه نه اين است و آئين نه اين 

 حمد الّله تعالى كه بقوت قاف توفيق ابدى و حين عنايت سرمدى كاله    
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سلطنت بر تارك مبارك و دراعه فضيلت بر دوش هوش و تيغ بيدريغ شجاعت و حسام انتقام 
  بيت سياست برميان جان است و همواره 

 بجاى مى سرخ كين آوريم 
 

 كمان و كمند و كمين آوريم 

  بيت و عرصه مملكت را بمعاونت رجال كه    
 قلمزن نكه دار و شمشير زن 

 
 نه مطرب كه مردى نيايد ز زن 

 و پاشيدن مال كه ال ملك اال بالرجال و ال رجال اال بالمال در قبضه اقتدار در آورده ميكويد كه    
 بيت 

 مرا ز حمله دشمن نرفت پاى از جاى 
 

 كه شرط كوه نباشد ز جاى 

جنبيدن آنچه در باب تخويف و تحويل آنجهانى فرموده اند از آن روز باز كه انقاشان تقدير و    
قلمزنان تصوير نقش نيكى و بدى بامر ايزدى ثبت فرموده اند ع كس چه داند كه پس پرده كه 

  بيت خوبست و كه زشت ال يعلم الغيب اال الّله جف القلم بما هو كاين 
 مائيم كز ازل ز سموات و منزل است 

 
 آيات عز و علم و شجاعت نشان ما

 بر ذروه معارج دولت كند قيام 
 

 هر طايرى كه برپرد از آشيان ما

و آنچه در باب يا ساق شاق و يرليغ همايون و توجه لشگر ميمون بر زبان خامه دو زبان سلطان    
  بيت بااستحقاق و مخدوم على االطالق رفته بود هرچه آنخسرو كند شيرين بود

چه حاجتست به لشگر زبهر كشتن 
  عاشق 

بيا كه از وصف خوبان پسنده است 
 سوارى 

و السالم چون مضمون اين مكتوب بعرض سلطان حسين رسيد دانست كه شاه شجاع لشگر بدان    
صوب خواهد كشيد الجرم او نيز بترتيب سپاه و استعداد مردان رزم خواه مشغول گرديد شاه 

شجاع بفال فرخ و روز همايون فى سنه سبع و سبعين و سبعمائه با دوازده هزار مرد جوشن پوش 
خنجرگذار از اصفهان بصوب آذربايجان روانشد و سلطان حسين با سى هزار نفر از لشگر جالدت 

  بيت اثر او را استقبال نموده در صحراء جرماء بهمرسيدند
 خروش كوس و بانك ناى برخواست 

 
 زمين چون آسمان از جاى برخواست 

غبار معركه پيكار باال گرفت و آتش قتال اشتعال پذيرفت عاقبت لطف ابدى و عنايت سرمدى    
شامل حال شاه شجاع گشته از مهب كرم داور نسيم فتح و ظفر بر علم همايونش وزيد و ديو ادبار 



و نكبت نكباء خاك خست رخسار در ديده بخت تبريزيان پاشيد احمال و اثقال باسيونان كوه مثال 
در عرصه قتال گذاشتند و مضمون (من نجأ برأسه فقد ربح) را غنيمت پنداشتند قومى سر خود 

گرفته بهر ديار رفتند و گروهى در قيد اسار گرفتار آمدند از آن جمله پهلوان حاجى خربنده و امير 
عبد القادر دستگير شدند شاه شجاع بر تيسير اين فتح سجده شكر بجاى آورده امراء و اركان 

دولت را كه آثار شجاعت بظهور رسانيده بودند باصناف الطاف نوازش فرمود و اسيران آذربايجان 
را بجان امان داده بصوب تبريز نهضت فرموده در نواحى آن بلده خواجه شيخ كجوجانى با سادات 
و قضات و موالى و اشراف و اعيان بشرف بساط بوسى استسعاد يافتند و پادشاه بر تخت آذربايجان 

مقام و آرام گرفته بعيش و عشرت مشغول گشت و حافظ يوسف شاه كه صيت حسن صوتش 
زهره خنياكر را برقص مى آورد و مجلس همايون را بنغمات دلكشاى و الحان فرح افزاى زيب و 

زينت بخشيد و بلبل طبع خواجه سلمان همدران اوان در مدح پادشاه كامران قصيده سرائيد كه 
  شعرمطلعش اينست 

 زهى دولت كز اقبان هماى چتر سلطانى 
 

همايون فال شد بومى كه بودش رو 
 بويرانى 

 شاه شجاع را از اين مطلع بلكه ساير ابيات اين قصيده مستحسن    
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  شعرنيفتاد و سلمان قصيده ديگر كه مطلعش نوشته ميشود در سلك انشا انتظام داد
سخن بوصف رخش چون ز خاطرم 

  سرزد
 ز مطلع سخنم آفتاب سر برزد

و بسبب اين قصيده شاه شجاع را بسلمان اعتقادى عظيم پيدا شده بر زبان خجسته بيان گذرانيد كه    
ما آوازه سه كس از مشاهير اين واليت را شنيده بوديم و ايشان را مختلف االحوال مشاهده 

فرموديم سلمان از آنچه در وصف او ميگفتند زياده بود و يوسف شاه خواننده مساوى و خواجه 
شيخ كحجانى متناقص و چون مدة سه چهار ماه شاه عاليجاه بدولت و كامرانى بگذرانيد بسمعش 

رسيد كه شاه يحيى اظهار خالف نموده خيال استخالص شيراز دارد اين معنى بر خاطر عاطر 
شهريارى گران آمده مقارن آنحال دو سردار از مالزمان سلطان حسين كه در كنار آب جغتو 



بودند و يكى از ايشان شبلى داد نام داشت و ديگرى بروايتى عمر چوب كشتى و بقولى طرب 
چوب دشتى صبحگاه بر سر امير اصفهان شاه كه در اوجان بود تاختند و او را اسير كرده آوازه 

وصول سلطان حسين در انداختند و چون در آنزمان لشگر فارس بعراق پريشان بودند و شاه شجاع 
درد پا داشت با وجود غايت برودت هوا لواء مراجعت برافراشت و بعد از رفتن شاه بدو ماه سلطان 
حسين به تبريز رسيده ايلچى بشيراز فرستاده پيغام داد كه دو امير از امراء ما در آن جانب گرفتارند 

اگر ايشان را بفرستند ما نيز اصفهان شاه را مطلق العنان گردانيم و شاه شجاع امير عبد القادر و 
پهلوان حاجى خربنده را خلعت داده بتبريز ارسال داشت و سلطان حسين نيز امير اصفهان شاه را 

 تشريف پوشانيده اجازت فرمود.

 ذكر سلوك شاه يحيى در طريق خالف و تزوير و بيان بعضى ديگر از حوادث چرخ اثير

چون شاه شجاع از يورش آذربايجان بفارس رسيد و بتحقيق انجاميد كه در غيبت موكب همايون 
شاه يحيى خيال استقالل نموده بود طايفه از ابطال رجال را بمحاصره يزد نامزد فرمود شاه يحيى 
باستقبال آن سپاه شتافت و بعد از وقوع محاربه بشهر بازگشت و متحصن شد و لشگر شيراز در 

گرد يزد نشسته آغاز انداخت سنك و تير كردند و شاه يحيى قاصدى بيرون فرستاد و پيغام داد كه 
شما در جنگ مسارعت ننمائيد كه من ايلچى بشيراز مى فرستم تا بهرچه حكم شود از جانبين بدان 

عمل نمائيم امرا و لشگريان اعتماد بر اين سخن نموده تيغ انتقام در نيام كردند و در خيام خويش 
آرام گرفتند ناگاه شاه يحيى با لشگرى آراسته از دروازه بيرون خراميد و شيرازيان سراسيمه شده 

هزيمت غنيمت شمردند و بعضى از جهات ايشان بدست يزديان افتاد و چون شاه شجاع بر غدر 
برادرزاده اطالع يافت قصد فرمود كه بنفس نفيس لشگر بدريزد بر داما شاه منصور متعهد تسخير 

آن بلده گشته شاه شجاع سپاه مصحوب او گردانيد و شاه منصور بعد از وصول بمقصد آغاز 
 محاربه و محاصره كرده شاه يحيى مادر

 313، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

خود را كه والده شاه منصور نيز بود جهة تمهيد بساط مصالحه نزد برادر فرستاد و آن ضعيفه پسر را 
چندان وسوسه كرده از مخالفت تحذير نمود كه شاه منصور تن بصلح در داد الجرم جنود ظفر 
درود جوق جوق روى بشيراز نهادند و شاه منصور قصد فرمود كه بيزد رفته روزى چند بياسايد 



شاه يحيى باين امر همداستان نشد و شاه منصور در غرقاب تحير افتاده روى بجانب سلطانيه آورده 
چنانچه در آخر جزو اول از اين مجلد مذكور شد با عادل آقا آغاز مصاحبت و مصادقت كرد و 

چون شاه برين قضيه اطالع يافت ماهچه علم آفتاب شعاع بصوب يزد برافراخت و شاه يحيى 
مضطرب گشته پادشاه خاتون دختر شاه شجاع را كه زوجه اش بود با خواهر خويش و ديگر قرابتان 

جهت اظهار اعتذار و استغفار بيرون فرستاد و آنجماعت بمالقات پادشاه سرافراز گشته بتضرع و 
زارى جناب شهريارى را بار ديگر از مقام استيصال شاه يحيى گذرانيدند اما سوگند بر زبان راند 
كه اگر نوبت ديگر از شاه يحيى جريمه در وجود آيد بقدر امكان در قلع نهال اقبال او كوشش 

 بسمع شاه شجاع 781نمايد و اين واقعه در شهور سنه سبع و سبعين و سبعمائه روى نمود و در سنه 
رسيد كه عادل آقا كه از قبل سلطان حسين در سلطانيه حكومت مى نمايد لشگر بسيار جمع آورده 

و داعيه دارد كه ابواب تعرض بر روى متوطنان ممالك فارس بگشايد بنابر آن با سپاه فراوان متوجه 
سلطانيه گشته در نواحى آن بلده ميان عادل آقا و شاه كشورگشا حربى صعب دست داد و نخست 

 بر پرچم علم  (و ما النَّصرُ إِلَّا منْ عنْد اللَّه)هزيمت بر شيرازيان افتاد ناگاه نسيم عنايت الهى از مهب 
شاه شجاع وزيد و سارق عادل روى از معركه برتافته در قلعه سلطانيه تحصن جست و آخر االمر 
مهم بمصالحه انجاميد و بشرف دستبوسى شاه شجاع استسعاد يافت آنگاه پادشاه جهان متاع عنان 

 سلطان اويس خروج كرده برادر خويش سلطانحسين 784عزيمت بمستقر كرامت تافت و در سنه 
را بكشت و چنانچه در آخر جزو اول مذكور شد عادل آقا سلطان بايزيد بن سلطان اويس را 

بپادشاهى برداشته ميان او و سلطان احمد منازعت قايم گشت و در اوايل سنه خمس و ثمانين و 
سبعمائه شاه شجاع بموجب استدعاء عادل آقا نوبت ديگر عازم سلطانيه شد در اثناء راه بواسطه 

سعايت مفسدان و خيانت مفتنان از ولد رشيد خويش سلطان شبلى انديشه مند گشته آن جوان 
نازنين را بقلعه اقليد و سرمق فرستاد و بعد از سه روز در وقت بى شعورى حكم فرمود كه رمضان 
اختاجى بآن حصار شتافته چشم شاهزاده را ميل كشد و چون از خواب مستى درآمد بنابر التماس 
خواجه توانشاه وزير مسرعى را از عقب رمضان ارسال داشت كه بچشم غرة العين سلطنت آسيب 

  بيت نرساند اما قبل از وصول آنشخص قضا كار خود كرده بود
 قضا چون زكردون فرو هشت پر

 
 همه عاقالن كور گشتند و كر

القصه چنانچه سبق ذكر يافت شاه شجاع در آن سفر بنواحى سلطانيه رسيد و آن بلده را بنام سلطان    
بايزيد از سلطان احمد ستانده روى بطرف ششتر آورد و شاه منصور كه در آن اوان حاكم ششتر 



بود نسبت بعم بزرگوار در مقام نيازمندى آمده ايلچيان با تبركات فراوان بمالزمت فرستاده و شاه 
 شجاع از برادرزاده راضى گشته عنان عزيمت بطرف شيراز انعطاف داد.
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 ذكر وفات خسرو فلك ارتفاع الزم االتباع جالل الدين شاه شجاع 

چون شاه شجاع از سفر ششتر قرين فتح و ظفر بمستقر دولت خراميد بساط نشاط گسترده صبح و 
شام از دست ساقيان گل اندام شراب لعل فام ميكشيد و پيوسته در بزم عشرت ساغر كامرانى بر 

كف گرفته لحظه لب از لب جام دور نمى كردانيد و در آن ايام غذا بسيار اندك مى خورد و بنابر 
آن حرارت باده در مزاج با ابتهاجش تاثير كرد و علل متضاده در عنصر لطيفش مجتمع گشته قوت 
ضعيف شد و ضعف قوت گرفته و دست تصرف اطباع از دامن معالجه و مداوا قاصر آمد و فايده 

بر استعمال شربت و دوا مترتب نشد و شاه شجاع چون دانست كه وقت ارتحال بجوار مغفرت ايزد 
 (و متعال نزديك است زاللى را كه بقلم تقدير در جريده اعمالش ثبت گشته بود بمقتضاى فحواى 

(ئاتينِ السفُوا ععي و هبادنْ عةَ عبلُ التَّوقْبي يالَّذ وتدارك نمود و ارتكاب سيأت ايام شباب و ه 
آوان گيتى ستانى را باستمالت خاطر ضعفا و نوازش فقر تالفى نمود اسباب سفر آخرت در نظر 
انور ترتيب داد و ده حافظ را بانعام كرامند مسرور ساخت و ابواب لطف و كرم بر روى ايشان 

بگشاد و گفت كه پيوسته بمالزمت دولت خانه اقدام نمايند و هرروز يكنوبت بختم كالم ملك 
عزت قيام فرمايند در اين اثنا امرا و اعيان متفرق بدو فرقه شده بعضى با سلطان عماد الدين احمد 

بيعت كردند و برخى روى بمتابعت سلطان مجاهد الدين زين العابدين آوردند و شاه شجاع سلطان 
زين العابدين را طلبيده نصايح سودمند فرمود و منصب واليت عهد را بوى تفويض نمود و اصفهان 

را ببرادر خوردتر خويش سلطان بايزيد عنايت كرد آنگاه سلطان احمد را طلبداشت و چون چشم 
اخوين بر يكديگر افتاد بمرتبه گريه برايشان غالب شد كه هيچكدام را مجال تكلم نماند و سلطان 

احمد از مجلس بيرون رفت تا رقت شاه شجاع تسكين يافت و پير شاه را كه نوكر نيك سلطان 
احمد بود طلبيد و گفت از زبان من بسلطان احمد بگوى كه دنيا مثابه است بظل غمام و علم نيام نه 

آن سايه بر يكجا قرار گيرد و نه از آن خواب مهمى تمشيت پذيرد و من در اين شهر فتنه بسيار 
مى بينم و مقام اصلى ما دار االمان كرمان است اميد آنكه همين ساعت بآن واليت روى و در اين 



بلده پر آشوب توقف ننمائى و در تهييج فتنه سعى نفرمائى و سلطان احمد اين نصيحت را قبول 
كرده همان روز روى بكرمان آورد و چون خاطر شاه شجاع از امر وصيت و تقسيم واليت فراقت 

يافت دو مكتوب فصاحت اسلوب يكى بحضرت صاحب قران امير تيمور گوركان و ديگرى 
بسلطان احمد جالير در باب سفارش فرزندان و توجه بجوار مغفرت ملك منان در قلم آورده 

هريك را مصحوب معتمدى روانه كرد يكى از علماء متقى را جهة غسل تعيين نمود و فرمود كه 
امير اختيار الدين حسين قورچى را از كرمان طلب دارند تا نعش او را بمدينه طيبه نقل كند و از 
براى مجاوران حرمين شريفين تحف گرامند تعيين نمود و در شب يكشنبه بيست و دوم شعبان 

 سالى كه از عدد حروف حيف 
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) از اين خارستان پر اذيت بگلستان استراحت رحات فرمود و 786از شاه شجاع بوضوح مى پيوندد (
همان شب جسد مطهرش را بامانت در پاى كوه چهل مقام دفن كردند و امرا و اركان دولت بعد از 
اقامت مراسم تعزيت روى بتمشيت امور مملكت آوردند از جمله علما اعالم و فضال الزم االحترام 

جناب افادت پناه موالنا قوام الدين عبد الّله فقيه با شاه شجاع معاصر بود و آن پادشاه ستوده مآثر 
شرح مختصر ابن حاجب كه تصنيف قدوة المتاخرين قاضى عضد الدين است نزد آنجناب مطالعه 

مى نمود و از شعراء زمان شاه شجاع يكى خواجه عماد فقيه كرمانى است و آن جناب شيخ و 
خانقاه دار بوده است و شاه شجاع نسبت باو اعتقادى عظيم داشته گويند خواجه عماد هرگاه نماز 

گذاردى گربه او شرط متابعت بجاى آوردى و شاه شجاع اين معنى را بر كرامت حمل مى فرمود و 
پيوسته بقدم اخالص مالزمت آن جناب مى نمود خواجه حافظ كه بر اين معنى رشك مى برد اين 

  غزل غزل بنظم آورد
 صوفى نهاد دام و سرحقه بازكرد

 
 آغاز مكر با فلك حقه بازكرد

 بازى چرخ بشكندش بيضه در كاله 
 

 زيرا كه عرض شعبده با اهل راز كرد

 ساقى بيا كه شاهد رعناى صوفيان 
 

 آمد دگر بخلوت و آهنگ ناز كرد

اين مطرب از كجاست كه ساز عراق 
  ساخت 

 و اهنگ بازگشت براه حجاز كرد



 ايدل بيا كه ما بپناه خدا رويم 
 

 ز آنچه آستين كوته و دست دراز كرد

صنعت مكن كه هركه محبت نه راست 
  باخت 

 عشقش بروى دل در معنى فراز كرد

اى كپك خوش خرام كجا مى روى 
  بايست 

 غره مشو كه گربه عابد نماز كرد

 فردا كه پيشگاه حقيقت شود پديد
 

 شرمنده رهروى كه عمل بر مجاز كرد

 حافظ مكن مالمت رندان كه در ازل 
 

 ما را خدا ز زهد و ريا بى نياز كرد

كليات خواجه عماد فقيه از قصايد و غزليات و مثنويات مشهور است و ابيات بالغت آيات آن    
كتب بر السنه و افواه مذكور ديگرى از آن جمله خواجه حافظ شيرازيست كه بواسطه بالغت و 

فصاحت و غايت شهرت بجودت لفظ و عبارت احتياج بتعريف ناظمين مناظم سخنورى ندارد ع 
بماهتاب چه حاجب شب تجلى را در نفحات مسطور است كه شعر خواجه حافظ لسان الغيب و 

ترجمان االسرار است كه اسرار عيبيه و معانى حقيقيه در كسوت صورت و لباس مجاز در آن 
اشعار معارف شعار مندرج است روزى شاه شجاع بزبان اعتراض خواجه حافظ را مخاطب ساخته 
گفت ابيات هيچيك از غزليات شما از مطلع تا مقطع بر يك منوال واقع نشده بلكه از هرغزلى سه 
چهار بيت در تعريف شرابست و دو سه بيت در تصوف و يك دو بيت در صفت محبوب و تلون 

در يك غزل خالف طريقه بلغاست خواجه گفت آنچه بر زبان مبارك شاه مى گذرد عين صدق و 
محض صوابست آما مع ذالك شعر حافظ در اطراف آفاق اشتهار تمام يافته و نظم حريفان ديگر 
پاى از دروازه شيراز بيرون نمى نهد بنابر كنايت شاه شجاع در مقام ايذاء حافظ شده بحسب اتفاق 

  شعردر آن ايام آن جناب غزلى در سلك نظم كشيد كه مقطعش اين است 
 گر مسلمانى از اين است كه حافظ دارد

 
 واى اگر از پى امروز بود فردائى 

و شاه شجاع اين بيت را شنيده گفت از مضمون اين نظم چنان معلوم ميشود كه حافظ بقيام قيامت    
 قائل نيست و بعضى از فقهاء حسود قصد نمودند
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كه فتوى نويسند كه شك در وقوع روز جزا كفر است و از اين بيت آن معنى مستفاد ميگردد 
خواجه حافظ مضطرب گشته نزد موالنا زين الدين ابو بكر تايبادى كه در آن اوان عازم حجاز بود 
و در شيراز تشريف داشت رفت و كيفيت قصد بدانديشان را عرض نمود موالنا فرمود كه مناسب 

آنست كه بيت ديگر مقدم برين مقطع درج كنى مشعر باين معنى كه فالن چنين ميگفت تا 
بمقتضاء آن مثل كه نقل كفر كفر نيست ازين تهمت نجات يابى بنابراين خواجه حافظ اين بيت را 

  بيت گفته پيش مقطع در آن غزل مندرج ساخت 
اين حديثم چو خوش آمد كه سحرگه 

  ميگفت 
 بر در ميكده بادف و نى ترسائى 

و باين واسطه از آن دغدغه نجات يافت و خواجه حافظ در سنه اثنى و تسعين و سبعمائه برياض    
 رضوان شتافت 

ذكر ايالت سلطان زين العابدين و مخالفت شاه يحيى و بيان بعضى از وقايع كه بوقوع پيوست در 
 آن وال

چون امراء و اركان دولت از تعزيت شاه شجاع بازپرداختند بموجب وصيت سلطان زين العابدين 
را كه از جانب مادر شرف سيادت داشت در شيراز پادشاه ساختند و امير معز الدين اصفهانشاه 

اختيار تمام پيدا كرده سلطان بايزيد را از رفتن اصفهان مانع آمد و اشراف و اعيان اصفهان كس به 
يزد فرستاده شاه يحى را بآن بلده طلبيدند و حاكم خود گردانيدند و امير اصفهان شاه سرانجام 

كليات و جزئيات امور مملكت فارس را از پيش خود گرفته امير عالء الدين ايناق و خواجه 
تورانشاه را معذب و معاقب ساخته و به ترتيب آالت و ادوات سلطنت پرداخته داعيه نمود كه 
والده سلطان مهدى بن شاه شجاع را در حباله نكاح كشد و سلطان مهدى را بپادشاهى برادر و 

سلطان زين العابدين برين معنى اطالع يافته منكوحه يكى از نوكران معتمد اصفهانشاه را بفريفت تا 
 او را زهر دادند و امير- اصفهان شاه امير حسيب و نسيب بود و نسبت 786در ماه رمضان سنه 

برعايا و فضال باحسن وجهى سلوك مينمود اما شاه يحيى چون باصفهان درآمده روزى چند 
بكامرانى بگذرانيد خيال تسخير شيراز كرده با سپاه عراق روى بآنجانب آورد سلطان زين العابدين 

با لشگر شجاعت آئين او را استقبال نموده در اثناء راه عمش سلطان بايزيد باتفاق بعضى امرا 
گريخته بشاه يحيى پيوست و از آنجانب نيز طايفه از سرداران رو گران شده بخدمت سلطان زين 



العابدين پيوستند و نواحى پل نو تالقى فريقين دست داده بى از آنكه غبار جنگ و شين ارتفاع يابد 
بموجب استدعاى شاه يحى صورت مصالحه جلوه گر گشت و در ميان ميدان بارگاهى زده در 

آفتاب در يك برج و دو گوهر در يكدرج مجتمع شدند و شاه يحى سلطان زين العابدين را 
عذرخواهى نموده التماس فرمود كه حكومت ابرقوه را از پهلوان مهذب بستانند و سلطان بايزيد را 

در آن ملك حاكم گردانند و سلطان زين العابدين با وجود آنكه عمو بايزيد در وقتى عجب از 
 وى برگشته بود
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اين ملتمس را مبذول فرمود و منشور ايالت ابرقوه بنامش نوشته مقرر ساخت كه امير سيف الدين 
رمضان در مصاحبت سلطان بايزيد بابرقوه رود آنگاه ميان سلطان زين العابدين و شاه يحى عهود و 
مواثيق در ميان آمده سلطان زين العابدين متوجه كازرون گشت زيرا كه شاه منصور از ششتر لشگر 

بدانحدود كشيده خرابى ميكرد چون شاه منصور از وصول سلطان زين العابدين واقف شده روى 
بوادى فرار آورد و سلطان زين العابدين در خان فتح و اقبال متوجه مستقر عزت و جالل گشته در 

  بيت آن ايام خواجه حافظ غزلى نظم فرمود كه مطلعش اينست 
 خوش كرد ياورى فلكت روز داورى 

 
 تا شكر چون كنى و چه شكرانه آورى 

اما سلطان با يزيد كه نامزد حكومت ابرقوه شده بود چون بدانجا رسيد پهلوان مهذب او را بشهر راه    
نداد و بنشان و پروانه سلطان زين العابدين و رسالت امير رمضان التفات ننمود الجرم عمو با يزيد 

 سلطان زين العابدين خال خود سيد- مجد الدين 887نوميد و حيران باصفهان بازگشت و در سنه 
مظفر را امير االمرا ساخت و امير غياث الدين منصور شول را اين معنى موافق مزاج نيفتاد و ببهانه 

استخالص اموال بسر بستان رفته از آنجا باصفهان شتافت و چندان شيطنت نمود كه شاه يحيى 
نقض عهد و ميثاق جايز شمرده روى بشيراز آورده سلطان زين- اليابدين بجانب مخالفان روانشده 

هرمنزلى كه پيش رفت شاه يحى مرحله بازپس نشست تا باصفهان آمد و چون سلطان زين 
العابدين ظاهر اصفهان را مضرب خيام عساگر نصرت نشان گردانيد بعد از سه چهار روز شاه يحى 
لواى محاربت افراخته از شهر بيرون تاخت و سپاه شيراز نيز در اهتراز آمده از نصف النهار تا وقت 
اصفرار بلوازم پيكار اقدام نمودند و چند روزى حال برينمنوال گذران بوده فتح تيسير نپذيرفت و 

برودت بر هوا استيال يافته سلطان زين العابدين بنابر التماس امرا كوچ كرده بدار الملك خود 



شتافت و همدرين سال اشراف و اعيان اصفهان بواسطه بخل و امساك شاه يحى از اطاعت و 
فرمان بردارى او پشيمان شده بمقام هوادارى سلطان زين العابدين كه در غايت كرم و سخاوت بود 
آمدند و بيك ناگاه قريب بيست هزار پياده تمام سالح كرد قصر شاه يحى را فرو گرفتند شاه يحى 

كس بيرون فرستاده از سبب آنجرات پرسيد جوابدادند كه چون شاه بنابر التماس ما باين واليت 
تشريف آورده بودند اميد چنانست كه حاال نيز سخن ما قبول كرده ازين شهر بيرون روند كه بعد 

ازين اصفهانيان طريقه خدمتكارى بجاى نخواهند آورد و شاه يحى از روى اضطرار زبان بقبول آن 
ملتمس گشاده همان شب رخت سفر برنبرد بست و مردم اصفهان جهة ايصال اين مژده امير على 

مير ميرانرا بشيراز فرستاده سلطان زين العابدين او را بانعام خلعت فاخره و كمر مرصع سرافراز 
گردانيد و بسرعت هرچه تمامتر متوجه اصفهان گرديد و چون بمقصد نزديك رسيد امرا و رؤسا و 

اكابر و اعيان اصفهان مراسم استقبال بجاى آوردند و پيش كشها كشيدند و سلطان زين العابدين 
همه را بعواطف پادشاهانه و عوارف خسروانه نوازش فرمود و بعد از چند روز خال خود سيد مجد 

الدين مظفر را قايم مقام گذاشته عازم نطنز شد زيرا كه عمو بايزيد از قبل شاه يحى در آن ديار 
 بحكومت اشتغال داشت و خيال تعرض مملكت 
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فارس بر لوح خاطر مينگاشت و سلطان زين العابدين بيك ناگاه بر سر سلطان بايزيد رسيده 
خدمتش بطرف لرستان گريخت و روزى چند در پناه دولت اتابك كه تربيت يافته پدرش بود 
اوقات گذرانيد و سلطان زين العابدين مظفر و منصور بشيراز رفته بساط عيش و نشاط مبسوط 

 گردانيد.

 ذكر شمه از احوال سلطان احمد و سلطان بايزيد و بيان آنچه ميان ايشان بوقوع انجاميد

سلطان احمد پادشاهى بود بوفور لطف و كرم معروف و بصفاء اعتقاد و رقت قلب موصوف مربى 
ارباب عمايم و فضالء و مقوى اركان شريعت مطهره غرا و چنانچه سابقا مرقوم قلم بالغت انتما 

گشت شاه شجاع در مرض موت حكومت كرمانرا نامزد سلطان احمد كرده او را بدانجانب گسيل 
فرمود و چون سلطان احمد نزديك بدار االمان رسيد امير اختيار الدين حسن قورچى باآنكه قوت 
مقاومت و قدرت مقاتلت داشت بقدم مطاوعت او را استقبال نموده مقاليد خزاين و مفاتيح قالع و 



دفاين تسليم نمود و عزيمت شيراز فرمود و سلطان احمد مانع آمده گفت چندان توقف نماى كه 
خبر صحت پادشاه برسد آنگاه باتفاق عازم آنصوب شويم و اگر مهم نوعى ديگر باشد تو ما را 

بجاى پدرى از ملك و مال هيچ چيز دريغ نيست و بعد از ده روز از وصول سلطان احمد بكرمان 
خبر فوت شاه شجاع شايع شد و امير اختيار الدين حسين معزز و مكرم همانجا توقف كرد در اوائل 

سلطنت سلطان عماد الدين احمد سيورغتمش اوغانى كه بحكم سلطان زين العابدين سردار قوم 
جرما و اوغان بود با سلطان احمد در مقام مخالفت آمد و يك دو نوبت بين الجانبين ستيز روى داد 

نموده در معركه آخر سيورغتمش نشانه تير تقدير شد و غنيمت بسيار بدست سپاه سلطان احمد 
افتاده منصب پيشوائى جرما و اوغان تعلق بپهلوان على قورچى گرفته و در سنه ثمان و ثمانين و 

سبعمائه سلطان بايزيد در ارستاد مفلوكى چند درهم كشيده بحدود كرمان درآمده و خواجه تاج 
الدين سلمانى را پيش سلطان احمد فرستاد از مقدم خويش اعالم داد سلطان فرمان فرمود كه مهتر 
حسن فراش كه در سلك مالزمان قديمى انتظام داشت سلطان بايزيد را استقبال نمود و ما يحتاج 
نوكرانش را مرتب داد و چون سلطان بايزيد در شهر بابك فرود آمد لشگريان او كه چند مردك 

گرسنه برهنه بودند دست تعدى بمال رعيت دراز كرده و آنواليت را برهم برزدند و اينخبر بسلطان 
احمد رسيده آزرده خاطر گشت و پيغام فرمود كه برادر بايزيد بايد كه از سرحد كرمان بيرون رود 

الجرم سلطان با يزيد متوجه رودان شد و سلطان احمد نيز بدان جانب توجه نموده چون سلطان 
 بايزيد مرد نبرد نبود بيزد رفت و مالزمت شاه يحيى پيش گرفت.
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گفتار در بيان وصول رايت آفتاب اشراق حضرت صاحبقران امير تيمور گوركان ببالد فارس و 
 عراق و ذكر كشته شدن جمعى كثير از اصفهانيان بواسطه عناد و شقاق 

در سنه ثمان و سبعين و سبعمائه كه صاحبقران گيتى ستان امير تيمور گوركان همت عالى نهمت بر 
استخالص واليت آذربايجان و عراق گماشت ايلچى بشيراز فرستاد و بسلطان زين العابدين پيغام 

داد كه پدر مرحوم توباما در مقام دولتخواهى و اتحاد بود بنابر آن در وقت وفات يافتن مكتوبى در 
باب سفارش تو ارسال نمود ميبايد كه بدرگاه عالم پناه آئى تا تو را بنوعى منظور نظر تربيت 

گردانيم كه علم مفاخرت و مباهات مرتفع سازى و در كمال دولت و اقبال بحكومت پردازى 



سلطان زين العابدين بسبب عدم مساعدت بخت و طالع در توجه آستانه جاه و جالل طريق اهمال و 
امهال مسلوك داشت بلكه ايلچى را اجازت مراجعت نداده انديشه بغى و ضالل بخاطر گذرانيد و 
چون اينخبر بخاقان عالى گهر رسيد در شهور سنه تسع و ثمانين و سبعمائه اغرق را در رى گذاشته 

از راه همدان علم عزيمت بصوب اصفهان برافراشت بعد از وصول بحدود آنواليت سادات و 
قضات و علما و اكابر بمراسم استقبال استعجال نموده باصناف الطاف اختصاص يافتند و مال امان 

قبول كرده بعضى از ايشان عنان بطرف شهر تافتند و امير ايكو تيمور برالس جهة تحصيل و توجيه 
آنوجه بقلعه طبرك درآمده امير ملك تيمور ولد آقبوقا بهادر و امير محمد سلطان شاه بشهر در 
رفتند و محصالن و نوكران امرا با رعايا آغاز تشدد كرده و مغوالن بيباك متعرض اهل و عيال 
اصفهانيان شدند و چون طبيعت آنمردم بر اشتعال نايره فتنه مجبول بود بيطاقت كشته در اواخر 

شوال سال مذكور خروج نمودند و آواز طبل و بوق بعيوق رسانيدند و نوكران امراء و محصالت 
  بيت بخوارى هرچه تمامتر بقتل رسانيدند

 ز شمشير خون ريز آشفتگان 
 

 شبيخون درآمد بشب خفتگان 

   
و در اول شب هجوم عام او خروج ليام باردوى سپهر احتشام رسيده صاحبقران گردون غالم 

برابرش تيز خرام سوار گشت و بدروازه توقچى شتافت و طالبان نام و ننك از اطراف و و جوانب 
روى باصفهان آوردند تا وقت طلوع جمشيد خورشيد از طرفين باستعمال آالت قتال قيام و اقدام 

  نظم نمودند و چون از اصفهان زن و مرد بيرون ريخته بميدان نبرد آمده بودند

 هراسنده تركان بى ساز و برگ 
 

 سراسيمه گشتند از ترس مرگ 

 بسى نامور بازو شاهين شاه 
 

 زمنقار زاغ و زغن شد تباه 

 ز تركان جنگ آور نامدار
 

 بكشتند آنشب سه باره هزار

   
اما على الصباح كه حشر كواكب تاب ديدار آفتاب نياورده خفاش وار فرار برقرار اختيار كردند 

 اصفهانيان ترك ستيز كرده روى بگريز آوردند و شهر مسخر شده 
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صاحبقران فريدون فراز غايت غضب سپاه را بقتل عام فرمان داد و فرمود كه هركس در اردوى 
همايونست از وضيع و شريف و صغير و كبير سرى بياورد و تيغ يمانى آغاز سرافشانى كرده در آن 

روز هفتاد هزار كس در اصفهان كشته شد گويند كه بعضى از اهل علم و تقوى كه در مالزمت 
صاحبقراق مظفر لوا بودند و نمى خواستند كه بقتل كسى اقدام نمايند سر از يساقيان ميخريدند و 

نزد خدام و بارگاه سلطنت مى بردند و در اول روز سرى بپنجاه دينار بود و در آخر سرى يكدينار 
ميفروختند و هيچكس نميخريد القصه در اصفهان غير از زنده رود و سادات و قضات و علما 

جماعتى كه محصالن خود را حمايت كرده بودند كسى زنده نماند صاحب قران مظفر لوا حاجى 
بيك جونى قربانى و يوسف شاه را بمحافظت شهر گذاشته عازم شيراز گشت و سلطان زين 

العابدين از واقعه اصفهان و توجه موكب نصرت نشان خبر يافته بجانب ششتر گريخت شاه منصور 
كه حاكم آن ديار بود ظاهر او را بامداد اميدوار ساخت و ضمنا نوكرانش را بمتابعت خويش 

دعوت نمود و اكثر آنجماعت خاك بيشرمى در ديده مروت پاشيده حلقه اطاعت شاه منصور در 
گوش كشيدند و شاه منصور سلطان زين العابدين را گرفته در قلعه سالسل محبوس گردانيد و 
حضرت صاحبقرانى بى مانعى و منازعى بشيراز درآمده ساير حكام آل مظفر مانند شاه يحيى و 

سلطان احمد و سلطان ابو اسحق بن سلطان اويس بن شاه شجاع بآستان سپهر ارتفاع شتافتند در آن 
اثنا از جانب ماوراء النهر خير ايلچى رسيده خبر رسانيد كه توغتمش خان لشگر بحدود سمرقند و 

بخارا كشيده و در آن بالد آتش نهب و تاراج مشتعل گرديده بنابر آن حضرت صاحبقران عزم 
مراجعت جزم كرده حكومت شيراز را بشاه نصير الدين عنايت نمود و كرمان را بدستور سابق 

بسلطان عماد الدين احمد تفويض فرمود و ايالت سيرجان را بسلطان ابو اسحق مفوض ساخت و 
پهلوان مهذب در ابرقوه رايت حكومت برافراخت اما سلطان بايزيد در وقتى كه سلطان احمد از 

اردوى همايون بكرمان رسيد از يزد بيرون آمده بصوب گرمسير دار االمان شتافت و در آن موضع 
هزاره اوغان بوى پيوسته چون سلطان احمد اينخبر شنود با وجود ويرانى مملكت و پريشانى سپاه و 
رعيت خاطر بر محاربت قرار داد و بعد از نماز عصر برسم تفأل مصحف مجيد گشاده آيه بشارت 
برآمد و سلطان همچنان روى بقبله مناجات كرده گفت الهى بحرمت اين كالم كريم كه بپيغمبر 
واجب التعظيم عليه التحيتة و التسليم نازل گردانيده با يزيد برادر مرا بدست من گرفتار ساز تا در 

برابر هربدى كه در حق من انديشيده نسبت بوى نيكوئى كنم و همان لحظه با آن مقدار لشگر كه 
حاضر بود روى بسلطان بايزيد آورد و بين الجانبين محاربه روى نموده اجابت دعاى سلطان احمد 



بظهور پيوست و لشگر يزد گريخته سلطان بايزيد دستگير گشت و سلطان احمد بموجب نذرى كه 
كرده بود از سر جرايم برادر درگذشت و او را مشمول مرحمت و مكرمت گردانيده بعد از 

مراجعت بكرمان منوجان فرستاد و سلطان بايزيد بدانجانب رفت و قلعه منوجان را بصلح گرفته از 
 ساكنان آنجائى مبلغى كرامند بستاند و بخدمت برادر فرستاد و سلطان احمد ببسط بساط عيش و

 321، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

  نظم نشاط اشارت نمود و اين ابيات نظم فرمود
 بازآمديم و بازنهاديم اساس عيش 

 
 كرديم ز آفتاب قدح اقتباس عيش 

 ساقى مى كه در قدح عشرت است ريز
 

 بر عاشقان غمزده پيما ز كاس عيش 

 بنشين بخرمى كه براريم بيخ غم 
 

 از سبزه زار گلشن گردون بداس عيش 

 پندار چشم بخت كسى كو زمان گل 
 

 دارد بجام باده گلرنگ پاس عيش 

 هر كس قياس كارى و بارى همى كند
 

 يارى نميكند دل ما جز قياس عيش 

احمد بملك دينى و عقبى ز لطف 
  دوست 

 دارد بقدر همت خود التماس عيش 

يا رب بفضل خويش كه در كارگاه 
  عمر

 .خالى مدار از قد بختم لباس عيش

    

 ذكر درآمدن شيراز بتصرف شاه منصور و بيان بعضى ديگر از وقايع و امور

شاه منصور كه از ساير سالطين دودمان مظفرى بمزيد شجاعت و كينه ورى ممتاز و مستثنى بود از 
عنفوان اوان شباب همواره ارتكاب مقاصات و محاربات مينمود در آن ايام كه سلطان زين 

العابدين را مقيد و محبوس ساخت و خبر مراجعت حضرت صاحبقران امير تيمور گوركان استماع 
فرمود علم عزيمت بصوب شيراز برافراخت و شاه يحيى تاب مقاومت برادر خوردتر نياورده دار 

الملك فارس را بازگذاشت و شاه منصور بآسان ترين وجهى بآن بلده فاخره درآمده رايت عدالت 



برافراشت و خواجه حافظ در تهنيت مقدم آن پادشاه صاحب كرم غزلى در سلك انشاء انتظام داد 
  بيت و بيت از آن بخاطر بود ثبت افتاد

 بيا كه رايت منصور پادشاه رسيد
 

 نويد فتح و بشارت بمهر و ماه رسيد

 جمال بخت ز روى ظفر نقاب انداخت 
 

 كمال عدل بفرياد داد خواه رسيد

   
و در آن ايام كه شاه منصور در شيراز باستمالت خواطر اصاغر و اكابر ميپرداخت يكى از وزراء 
سست همت ادرارات يوميه ارباب عمايم را كه مبلغ هفتاد تومان بود جهة اظهار كفايت مناصفه 

ساخت و پرتو شعور شاه منصور بر حركت ناپسنديده وزير افتاده بروى غضب فرمود و فرمود كه 
چگونه سيور غالى كه آباو اجداد ما مقرر ساخته اند ناقص گردانيم و فرمود تا ادرارات يوميه را 

صد تومان ساخته بسوية در ميان سادات و علما تقسيم نمودند و از وقوع اين عنايت ابواب سرور و 
بهجت بر روى روزگار شيرازيان مفتوح شده بار ديگر بلبل طبع نغمه پرداز خواجه حافظ اين نوا 

  بيت آغاز نهاد كه 

 جوزا سحر نهاد حمايل برابرم 
 

 يعنى غالم شاهم و سوگند ميخورم 

 ساقى بيا كه از مدد بخت كارساز
 

 كامى كه خواستم زخدا شد ميسرم 

   
و چون روزى چند شاه منصور در دار الملك شيراز خرم و سرافراز بگذرانيد ناگاه خبر مخلص 
سلطان زين العابدين بسمع شريفش رسيد واقعه چنان بود كه پس از آنكه شاه منصور از ششتر 

بشيراز رفت كوتواالن قلعه سالسل با هم گفتند كه خدا روا ندارد كه پادشاهى با اين همه تجمل و 
حشمت پناه بپسر عم خويش آورد و او سالك طريق عدم انسانيت گشته اسباب سلطنش را بگيرد 

و او را مقيد و محبوس گرداند آنگاه آنجماعت متفق اللفظ و المعنى شعار خالف شاه منصور 
ظاهر كرده سلطان زين العابدين را مطلق العنان ساختند و او متوجه عراق گشته در اثناى راه امير 

 مجد الدين مظفر كاشى كه خال جمال حالش بود و از اردوى حضرت صاحبقران باتفاق 
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موكالن گريخته ببغداد ميرفت باوى دوچار خورد و خال و خواهرزاده بمرافقت يكديگر روى 
باصفهان آورده بى كلفتى بر آن بلده استيال يافتند زيرا كه حاجى بيك و يوسف شاه كه گماشتگان 

امير تيمور گوركان بودند شهر را گذاشته بخراسان رفته بودند و شاه منصور خبر مخلص سلطان 
زين العابدين را شنيده لشكر باصفهان كشيد و روزى چند بمحاصره پرداخته بازگرديد اما شاه 

يحيى چون از شيراز فرار نمود نواحى ابرقوه را غارتيده بيزد رفت و سلطان ابو اسحق حاكم 
سيرجان را با خود متفق ساخته بعزم تسخير كرمان روان شد و ميان او و سلطان احمد محاربتى در 

غايت شدت اتفاق افتاده در آن معركه سلطان بايزيد از طرف برادر مردانگيها نمود و شاه يحيى 
شكست يافته سلطان ابو اسحق گرفتار گشت و سلطان احمد رقم عفو بر جريده جريمه او كشيد و 

 سلطان زين 791سيرجان را بار ديگر بوى داد و مظفر و منصور روى بكرمان نهاد و در سنه 
العابدين با عم خويش سلطان احمد اتفاق كرده عازم استخالص شيراز شد و شاه منصور ايشان را 
استقبال نموده در موضع خفرك ميان خويشان نيران قتال اشتعال يافت و بعد از كشش و كوشش 

موفور شاه منصور بر طبق نام خويش بديدن پيكر نصرت فائز گشته سلطان احمد روى بكرمان 
آورد و سلطان زين العابدين بطرف اصفهان رفت و شاه منصور متعاقب بحدود اصفهان رسيده 

سلطان زين العابدين بطرف رى گريخت و موسى جوكار كه متهورى بود غدار او را گرفته نزد 
 جهان بين آنخسرو 792شاه منصور فرستاد و منصور از عذاب قيامت نينديشيده در شهور سنه 

حشمت آئين را ميل كشيد و همدرين سال لشگر بدر يزد برده دست بغارت و تاراج برآورد و 
بتوسط بعضى از خويشان شاه يحيى صلح گونه كرده مانند بالى ناگهان بطرف كرمان رفت و 
ايلچى نزد سلطان احمد فرستاده پيغام داد كه من از شما ايمن نيستم و اال بخرابه كرمان با عم 

خويش چگونه مضايقه كنم مصلحت آنست كه خويشان با يكديگر در طريق مصادقت سلوك 
نموده دفتر عهد و پيمان امير تيمور گوركان را بر طاق نسيان نهد و مرا بمال و لشگر مدد دهند تا 
بكنار جيحون رفته نگذارم كه سپاه جغتاى از آب عبور نمايند و سلطان احمد جواب داد كه اين 

سخن نتيجه خبط دماغ و عالمت اختالل قوت متخيله است زيرا كه امير تيمور گوركان را ده هزار 
چاكر است و بعدد و عدد از من و منصور زياده و سپاه كشورگشاى آنحضرت از رى تا سر حد 
ختا در غايت عظمت و كامرانى نشسته اند امثال ما مفاليك بكدام استطاعت با همچنين پادشاهى 

صاحب شوكت در مقام مقاومت توانند آمد چون شاه منصور اين جواب استماع نمود حدود 
كرمان را بجاروب نهب و تاراج پاك ساخته علم معاودت بصوب شيراز برافراخت و در شوال 



آنسال سلطان بايزيد بن محمد بن مظفر در كرمان از جهان گذران انتقال نمود و او پادشاهى زيبا 
طلعت پسنديده سيرت بود مدت سى و شش سال و هفت ماه در عالم اقامت داشت و از اشعار 

  رباعى آبدارش اين رباعى يادگار گذاشت 
 از واقعه ترا خبر خواهم كرد

 
 و آنرا بدو حرف مختصر خواهم كرد

 با عشق تو در خاك فرو خواهم رفت 
 

 .و ز مهر تو سر ز خاك برخواهم كرد
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 گفتار در بيان انقضاء ايام دولت و اقبال آل مظفر و ذكر انتقال ايشان از دار مالل بعالم ديگر

فضالء سخنور باقالم صحت اثر بر صحايف روزگار و اوراق ليل و نهار نگاشته اند كه در كرت 
ثانى كه ماهچه رايت فتح آيت حضرت صاحبقرانى يعنى امير تيمور گوركان پرتو وصول بر 

حدود عراق و آذربايجان انداخت و استماع فرمود كه در غيبت موكب همايون شاه منصور خيال 
استقالل داشته و پيوسته تخم مخالفت و عدوان در زمين دل خويشان ميكاشته دفع شر او را بر ذمت 

همت عالى نهمت واجب داشت و در خمس و تسعين و سبعمائه با عساگر ظفر مآثر از راه ششتر 
متوجه شيراز گشت و على كوتوال كه از قبل شاه منصور بضبط آنواليت اشتغال مينمود گريخته 
بششتر رفت و سادات و مشايخ و علما باستقبال موكب همايون استعجال كرده منظور نظر التفات 
شدند و آن سالك طريق نام دارى خواجه مسعود سبزوارى را با هزار مردكارى بمحافظت ششتر 
مقرر ساخته از راه بهبهان متوجه قلعه سفيد گرديد و آن حصنى است حصين بر قله كوهى رفيع 

واقع وصيت غايت متانتش در اطراف عالم شايع طول و عرض آن موازى چهار فرسنك و بروج 
متين آن مستحكم به كچ و سنك در جوانب آن آب روان بيپايان و در درون آن قصور خوب و 

  بيت عمارات مرغوب فراوان 

 از جبالش بشدت آمده ننك 
 

 وز سپهرش برفعت آمده عار

   
و پيش ازين به پنج سال شاه منصور سعادت نامى شقاوت فرجام را كوتوال آنحصار كرده بود و 

سلطان زين العابدين را بعد از ميل كشيدن بوى سپرده و چون نواحى آنقلعه مضرب سرادقات 



سلطنت و جالل شد بموجب فرموده صاحبقران كردون غالم عساكر بهرام انتقام روى بتسخير آن 
حصار آوردند و قرب صد هزار آدمى در جوش و خروس آمده زلزله در زمين و زمان افتاد و 

صداى نفير و نقاره دل كوه را پاره پاره ساخت اهل قلعه سراسيمه شده از هول جان تير و سنك 
انداختند و بهادران موكب ظفر نشان سپر جالدت در سر كشيده دلهاى دشمن را به پيكان ديده 

دوز مينواختند و سه روز برين منوال آتش قتال در اشتعال بوده قهرا قسرا قلعه مسخر گشت و 
سعادت با اتباع به تيغ انتقام در- گذشت و سلطان زين العابدين مكحول بپايه سرير گردون مصير 

شتافته صاحبقران كهتر نواز او را منظور نظر عاطفت گردانيد و فرمود كه بعنايت خداى تعالى داد 
تو را از منصور مقهور خواهم ستاند آنگاه ملك محمد اوبهى بمحافظت آنقلعه مقرر گشته رايات 
ظفر پيكر به پنج منزل از آنجا بحوالى شيراز رسيد و در آن ايام هرچند صاحبقران سعادت مند از 
احوال شاه منصور ميپرسيد همچنين جواب مى شنيد كه موقوف يكخبر محقق است كه مملكت 
بازگذارد و روى براه فرار آورد و فى الواقع معقول آن بود و در روضة الصفا مسطور است كه 

چون شاه منصور خبر قرب وصول سرافراز استماع نمود از شيراز باجمعى از اهل ستيز بطريق گريز 
بيرون رفت و در پل بسا منزل گزيد و در آن مقام جمعى از مردم شيراز بوى پيوستند شاه منصور از 

ايشان پرسيد كه شيرازيان در شأن ما چه ميگويند بعرض رسانيدند كه در وقتى كه از شهر بيرون 
مى آمديم جمعى با هم ميگفتند كه آنان كه تركش هفده من و چماق ده من داشتند اكنون مانند 
بز كه از پيش گرگ بگريزد ميگريزند عرق حميت شاه- منصور از شنيدن اين سخن در حركت 

آمد و حلول اجل موعود او را بران داشت كه على الفور بشيراز بازگشته باستعداد پيكار اشتعال 
 نمود و با سه هزار مرد شمشيرزن با چهارهزار بهادر
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صف شكن قدم در ميدان نبرد نهاد و روز جمعه در سه فرسخى شيراز بصاحبقران دشمن گذار 
رسيده از جانبين بتعبيه لشگر پرداختند امير تيمور گوركان دو قول ترتيب داد و يك قول را بفر 

وجود همايون آرايش بخشيده ديگريرا باميرزاده محمد سلطان كه نبيره پسرى آنحضرت بود 
تفويض نمود و ميرزا شاه رخ را هراول و عثمان عباس را قراول گردانيد و شاه منصور سپاه شيراز را 

سه بخش كرده بميمنه و ميسره مرتب ساخت و خود با هزار سوار در قلب جاى گرفته چون 
چشمش بر لواى كشورگشاى افتاد مانند شيرى خشمناك كه از هيچ چيز ترس و باك نداشته باشد 



بر سى هزار سوار نامدار كه در مالزمت موكب نصرت شعار بودند حمله كرد و صفوف سپاهى 
بدان كثرت و ابهت را برهم زده كارزارى نمود كه دوست و دشمن بر آن ميدان دارى و خنجر 
گذارى آفرين كردند و جمعى كثير كه در پيش صاحب قران نيك انديش باستعمال تيغ و سنان 

اشتغال داشتند گريزان شده شاه منصور در آن حين سپاهيان خود را دلدارى ميداد و زبان بخواندن 
  نظم اين ابيات ميگشاد

 برانم كه كردن فرازى كنم 
 

 بشمشير با شير بازى كنم 

 من امروز كارى كنم بيگمان 
 

 كه بر نامداران سرآيد جهان 

و دليران ستيز در آن ستيز و آويز با شاه منصور اتفاق كرده آثار رستخيز ظاهر ساختند چنانچه نزد    
حضرت صاحبقران بروايتى زياده از پنج كس نماند و شاه منصور دو نوبت شمشير بخود آنحضرت 

  بيت رسانيد و چون حمايت الهى نگهبان بود مضرتى روى ننمود
 اگر تيغ عالم بجنبد ز جاى 

 
 نبر دركى تا نخواهد خداى 

و عادل اختاجى سپر بر سر آنسرور گرفته خمارى يساول و محمود شاه محمد آزادى و توكل    
باورچى جنگهاى مردانه پيش بردند و حملهاى بهادرانه كردند تا شاه منصور عاجز شد و عنان 

بطرف تومانات ميرزا شاه رخ تافت و اوالد امير غياث الدين ترخان كه اخوان آن شاه زاده ستوده 
خصال بودند باتفاق خواجه راستى و جالل حميد و غيرهم از اهل تائيد اعدا را شبه كرده از زخم 
پيكان فضاى معركه را بخون پردالن رنگين ساختند و اميرزاده شاه رخ با آنكه هفده ساله بود در 

برابر منصور چندان ثبات قدم نمود كه لشگريان ظفرنشان علم تسلط افراختند و منصور مقهور شده 
در اثناء گريز و ستيز از اسب در افتاد و از دست برد بهادران شهرخى مات گشته بر بساط تيره 
خاك سر نهاد و يكى از لشگريان از اسب پياده شده سرش از تن جدا ساخت و ميرزا شاه رخ 

  بيت آنسر را پيش پدر برده در پايش انداخت 
 هركه سر در قدم او بارادت ننهاد

 
 تيغ بيداد فلك داد سرش را برباد،

  نظم امير عالء- الدين در واقعه شاه منصور گويد   
 شهريار عصر منصور آنكه او

 
 در زمين ملك تخم داد كشت 

 ملك هشت از دارد نيا چون برفت 
 

 الجرم تاريخ او شد ملك هشت 

   



القصه چون قضيه شاه منصور بر نهج مسطور فيصل يافت بقيه آل مظفر مانند سلطان احمد و سلطان 
مهدى بن شاه شجاع از كرمان و شاه نصير الدين يحى با فرزندان معز الدين جهانگير و سلطان 

محمد از يزد و سلطان ابو اسحق از سيرجان باردوى اعلى شتافتند و در سلك ساير مالزمان انخراط 
و انتظام يافتند و صاحب قران بهرام انتقام بموجب استصواب امرا و اركان دولت و اتفاق اشراف و 
اعيان آنواليت همدران روز تمامى آنجماعت را مقيد و محبوس گردانيده جهات و يراق ايشان را 

 بباد غارت و تاراج برداد اما سلطان شبلى و سلطان 
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زين العابدين كه آن يك بحكم پدر و اين از جور شاه منصور مكفوف البصر شده بودند بسمرقند 
كوچانيد وجهة ايشان وجه معاش تعيين نموده آنگاه ايالت مملكت فارس را باميرزاده عمر شيخ 
تفويض فرموده بجانب اصفهان در حركت آمد و بعد از دوازده منزل در موضع قومشه يا ماهيار 
بتاريخ دهم ماه رجب سنه خمس و تسعين و سبعمائه خرد و بزرگ و صغير و كبير آل مظفر را 

  نظم بياسا رسانيد و نهال اقبال آن ملوك ستوده خصال بيك ناگاه مستاصل و نابود گردانيد
 بعبرت نظر كن بآل مظفر

 
 شهانى كه گوى از سالطين ربودند

كه در هفصد و خمس و تسعين ز 
  هجرت 

 دهم شب ز ماه رجب چون غنودند

 چو خرما بنان در زمانها برستند
 

 .چو تره باندك زمانى درودند

    

 داستان اتابكان لرستان 

در كتب راستان مرقوم خامه منشيان گشته كه لرستان منقسم بدو قسم است لر بزرگ و لر كوچك 
و منشاء اين قسم و وجه تسميه آنكه در قديم االيام دو برادر كه بزرگ بدر نام داشته و كوچك ابو 

منصور معاصر يكديگر در دو موضع از آنواليت ايالت مينمود نقلست كه چون برادران از جهان 
گذران انتقال كردند محمد بن هالل بن بدر در آن مملكت تاج ايالت بر سر نهاد و منصب وزارت 
را به محمد بن خورشيد داد و در شهور سنه خمسمائه صد خانه وار كرد از جبل السماق شام بسببى 



از اسباب جالء وطن اختيار كرد بلرستان درآمدند و يكى از احفاد محمد بن خورشيد كه وزير 
مملكت بوجود جمعى از كردان را ضيافت نموده در وقت كشيدن آش كله گاوى پيش ابو الحسن 

فضلوى كه رئيس ايشان بود نهاد و ابو الحسن باين معنى تفأل نموده كفت ما سردار اين قوم 
خواهيم شد و ابو الحسن پسرى داشت على نام روزى على بشكار رفته سگى همراه برد و جمعى 

در راه بدو بازخورده ميان ايشان مناقشه دست داد و آنجماعت على را چندان لت زدند كه بيهوش 
گشت و دشمنان بتصور آنكه مرده است پايش را كشيده در غارى انداختند و سگ از عقب آن 
زمره شتافته چون شب درآمد و همه بخواب رفتند خانه مهتر قوم را بخائيد تا بمرد و سگ بخانه 
خويش بازگشته چون نوكران على دهان سگ را خون آلوده ديدند دانستند كه او را واقعه پيش 

آمده و سگ روى براه آورده ايشان از پى او روان شدند تا بآن غار رسيدند كه على افتاده بود او 
را بخانه برده عالج كردند تا صحت يافت و چون على درگذشت پسرش محمود بخدمت سنقريان 

شتافت و بواسطه شجاعت معتبر گشت و بعد از وى ولدش ابو طاهر كه جوانى بود شجاعت مآثر 
مالزمت اتابك سنقر اختيار كرد و در آن وقت كه اتابك سنقر باحكام شبانكاره مخالفت مينمود 

ابو طاهر را با سپاهى گران بجنگ ايشان فرستاد و ابو طاهر بر مخالفان ظفر يافته دوست كام بفارس 
بازگشت و اتابك سنقر او را تحسين نموده گفت از من چيزى طلب نماى ابو طاهر يك سر اسب 

خاصه التماس نمود اتابك اسبى نيك بوى داده گفت ديگر چيزى بخواه ابو طاهر داغ اتابكى 
 خواست و اين 
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ملتمس نيز مبذول افتاده اتابك فرمود كه التماس ديگرى نماى ابو طاهر گفت اگر اجازت باشد 
بلرستان روم و آنواليت را جهة اتابك مستخلص گردانم و سنقر لشگرى مصحوب ابو طاهر 

 گردانيده او را بدانجانب گسيل فرمود.

 ابو طاهر بن محمد بن على بن ابو الحسن فضلوى 

چون بامداد اتابك سنقر مستظهر گشته بحدود لرستان رسيد بصلح و جنگ و لطف و عنف بران 
ديار مستولى گرديد و هوس استقالل در دماغش جاى گرفته حكم كرد كه مردم او را اتابك 

گويند و فرزندانش همين سنت مرعى داشتند و برين تقدير ابو طاهر و اوالد او اتابكان جعلى باشند 



نه واقعى چه اتابكان حقيقى جمعى از امراء سرحد بوده اند كه سالطين سلجوقى فرزندان خويش را 
بديشان ميسپرده اند و آن شاه زادگان ايشان را اتابك يعنى اتابيك ميگفته اند چنانچه در مجلد ثانى 

مذكور شد القصه چون لرستان بحيز تسخير ابو- طاهر درآمده با اتابك سنقر مخالفت كرد و مدتى 
از روى استقالل حكومت فرموده روى بعالم عقبى آورد و از او پنج پسر ماند و بزرگ ترين همه 

 نصرة الدين هزار اسب بود.

 اتابك نصره الدين هزار اسب 

بعد از فوت پدر باتفاق برادران حاكم لرستان گشت و با رعيت در غايت عدالت زندگانى نموده 
بدان واسطه شولستان نيز بتحت تصرفش درآمده خليفه بغداد جهته او منشور و خلعت فرستاد و 

 چون پيك اجل دررسيد روى بجهان جاودان نهاد.

 اتابك تكله ابن هزار اسب 

كه نسب مادرش بسنقريان مى پيوست پس از وفات پدر بر مسند شهريارى نشست و اتابك سعد بن 
زنگى بنابر كدورتى كه از وى و پدرش در خاطر داشت سه نوبت لشگر بدان ديار فرستاده در 

تمامى آن معارك تكله ظفر يافت و در سنه خمس و خمسين و ستمائه تكله بطريق مطاوعت نزد 
هالكو خان رفته داخل تومان كيبو قانويان گشت و بعد از فتح بغداد بسمع ايلخان رسيد كه تكله بر 

قتل خليفه و شكست اهل اسالم تحسر و تاسف ميخورد و هالكو از اين معنى رنجيده قصد تكله 
كرد و او را از انديشه پادشاه خبر يافته بيرخصت عنان بلرستان تافت و هالكو كيبوقانويان را با 

ديگرى از امرا بدانجانب ارسال داشت و ايشان برادر تكله الب ارغون را كه متوجه اردو بود در 
اثناء راه ديده بند كردند و در آن واليت درآمدند و تكله در قلعه تحصن نموده امرا هرچند از 

وعده و وعيد سخن گفتند و او را پايان طلبيدند مفيد نيافتاد و آخر االمر هالكو خان انگشترى خود 
را بنشانى امان نزد او فرستاد و تكله بر آن اعتماد كرده از حصار بيرون آمد و امرا او را بتبريز برده 

 بعد از پرسيدن يرغو و ثبوت گناه بقتل رسيد.
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 اتابك شمس الدين الب ارغون بن هزار اسب 



چون برادرش بشهادت رسيد بموجب حكم هالكو خان حاكم لرستان گرديد و مدت پانزده سال 
بعدل و داد پرداخته آنواليت را مامور ساخت و بوقت حلول اجل طبيعى علم عزيمت بصوب 

 آخرت برافراخت و از وى دو پسر ماند عماد الدين و پهلوان يوسف شاه.

اتابك يوسف شاه بن الب ارغون بعد از فوت پدر بفرمان اباقا خان بن هالكو خان حاكم لرستان 
شد و او پيوسته با دويست سوار مالزم درگاه ايلخان بودى و نوابش بحكومت مملكت قيام 

مى نمودند و اتابك يوسف شاه در بعضى از معارك و اسفار نسبت به اباقا خان خدمات پسنديده 
بجاى آورده منظور نظر عنايت و التفات گشت و ايالت خوزستان و كوه كيلويه و شهر فيروزان و 

جربادقان نيز تعلق بوى گرفت و چون اباقا خان وفات يافت اتابك در مالزمت احمد خان مى بود و 
بعد از شهادت احمد خان ارغون خان نيز نسبت بيوسف شاه طريق التفات مسلوك داشت و او را 

باصفهان فرستاد تا خواجه شمس الدين محمد صاحب ديوان را باردو آورد و اتابك در اواخر ايام 
حيات باجازت ارغون بلرستان شتافت و از آنجا آهنگ كوه كيلويه كرد و در اثناء راه خواب 

 هولناك ديد بازگشت و هم در آن ايام درگذشت و از وى دو پسر ماند افراسياب و احمد.

اتابك افراسياب بن يوسف شاه بحكم يرليغ ارغون خان قايم مقام پدر شد و برادر خود احمد را در 
اردو گذاشته بلرستان رفت و طريقه ناپسنديده ظلم پيش گرفته هريك از نواب اسالف خويش را 

ببهانه اى مواخذه و مصادره نمود و عاقبت آنجماعت را بتيغ ستم بگذرانيد و طايفه از اقربا و 
منتسبان ايشان پناه باصفهان بردند اتابك عم زاده خويش قزل را باصفهان روان ساخت تا هركس 
گريخته بود بدست آورد و در آن اثنا خبر وفات ارغون خان شيوع يافت و قزل باتفاق سلغر شاه 

نامى خروج كرده شحنه اصفهان را بكشت و خطبه بنام افراسياب خواند و اتابك خود را پادشاهى 
باستقالل پنداشته طايفه از خواص را بحكومت بالد عراق نامزد فرمود و پسر تكله را بدربند 

كره رود ارسال داشت لران در آن سرحد با صد ها مغول دوچار خورده دست بجنگ يازيدند و 
مغوالن انهزام يافته لران در خانه هاى ايشان فرود آمدند و بعشرت مشغول گشتند ناگاه لشگر مغول 

از غايت غيرت مراجعت كرده دمار از روزگار سپاه لر برآورد گويند كه در آن جنگ يك زن 
مغول ده مرد از لران بكشت و چون كيخاتو خان بر طغيان افراسياب وقوف يافت طوالواى نويان را 
با ده هزار سوار بدفع اتابك فرستاد و طوالواى بعد از محاربه افراسياب را گرفته پيش ايلخان برد و 

گخاتو بشفاعت بعضى از خواتين محتشم رقم عفو بر جرايد جرايم افراسياب كشيده نوبت ديگر 



لرستان را بوى داد و افراسياب بدانجانب شتافته بى جهتى پسر عم خويش قزل و طايفه از امرا و 
 اعيان را بقتل رسانيد و چون عازان خان فرمانفرماى جهانيان شد افراسياب بشرف 
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 كه 695بساط بوس استسعاد يافته بدستور معهود حكومت لرستان باو مفوض گشت و در سنه 
غازان خان ببغداد ميرفت اتابك در حدود همدان كرت ديگر بعز مالزمت رسيد و التفات يافته 

عنان بطرف لرستان تافت اما در اثناء راه بهر قداق نوئين كه از فارس متوجه اردو بود دوچار 
خورده هرقداق او را طوعا و كرها بازگردانيد و بعد از وصول ببارگاه غازان اطوار ناپسنديده او را 

بتفصيل عرضه داشت كرد و در آن باب آنمقدار مبالغه نمود كه افراسياب بن يوسف شاه بياسا 
 رسيد.

اتابك نصرت الدين احمد بن الب ارغون بعد از قتل برادر بموجب فرمان غازان خان بلرستان رفته 
بر مسند ايالت نشست و بآب معدلت و انصاف گرد ظلم و اعتساف از چهره اهالى آن حوالى 

فروشست و در ترويج امور شريعت غرا مساعى جميله بتقديم رسانيد و مدت سى و هشت سال در 
 باجل طبيعى درگذشت و پسرش يوسف 733مملكت موروثى بدولت و اقبال گذرانيد و در سنه 

 شاه در لرستان پادشاه گشت.

اتابك ركن الدين يوسف شاه مدت شش سال در لرستان حكومت نمود و عدل و داد ورزيده با 
رعايا بر وجه احسن معاش فرمود وفاتش در ششتر فى جمادى االول سنه اربعين و سبعمائه اتفاق 

 افتاد و مالزمان تابوتش را بايذه برده در مدرسه كه بركن آباد مشهور بود مدفون گردانيد.

اتابك مظفر الدين افراسياب بن يوسف شاه بعد از فوت پدر در لرستان افسر حكومت بر سر نهاد و 
در ايام دولت او ماهچه رايت فتح آيت امير تيمور گوركان پرتو تسخير بر معموره جهان انداخت 

 بقا بقاى  (تلْك الْأَيام نُداوِلُها بينَ النَّاسِ)و لرستان را نيز مانند ساير بالد مسخر و مفتوح ساخت و
 خدايست و ملك ملك خدا.

 ذكر ملوك رستمدار



بر ضماير آفتاب آثار واقفان اخبار بالد و امصار ظاهر و آشكار خواهد بود كه سلطنت ديار 
رستمدار بموجبى كه در مجلد ثانى سبق ذكر يافت سالهاى بسيار تعلق باوالد عظام گاوباره 

ميداشت و نسب كاوباره كه موسوم بجيل بن جيالنشاه بود بجاماسپ كه عم انوشيروان عادل است 
مى پيوست اما در اثناء سلطنت آنطايفه گاهى نواب خلفا بغداد و خدام سادات عالى نژاد بر آن 

مملكت استيال مى يافتند و آخر كسى از دودمان رسالت كه در آن واليت بر مسند جاللت نشست 
الثائر بالّله ابو الفضل جعفر بن محمد بن الحسين بن على بن المحدث ابن حسين بن على بن عمر 
االمام على زين العابدين بن االمام حسين بن امير المؤمنين على بن ابى طالب عليهم السالم بود و 

سلطنت الثاير بالّله در بالد رستمدار در زمان حكومت ابو الفضل محمد بن شهريار بن جمشيد بن 
ديوبند بن شيرزاد بن افريدون بن قارن بن سهراب بن نام آورين بادوسبان بن كاوپاره اتفاق افتاد و 

 گاوباره عبارت است از جيل بن جيالنشاه بن فيروز بن نرسى بن جاماسپ بن فيروز
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الملك و چنانچه كلك دو زبان در مجلد دوم بيان كرد بعد از آنكه الثاير بالّله روزى چند در 
رستمدار و مازندران حكومت فرمود ميان او و ابو الفضل بن محمد بن شهريار صورت مخالفت 

روى نمود الثاير بالّله عنان عزيمت بجانب گيالن انعطاف داد و ديگرباره در ايالت رستمدار 
استقالل يافتند بعد از فوت محمد ابن شهريار اصپهبد حسام الدوله زرين كمر بن فرامرز بن شهريار 
بن جمشيد سى و پنج سال رايت اقبال برافراشت آنگاه پسرش سيف الدوله با حرب بيست و هفت 
سال پادشاه بود ولدش حسام الدوله اردشير بيست و پنجسال سلطنت نمود پس برادرزاده اش فخر 
الدوله نامور بن نصير الدوله بن سيف الدوله سى و دو سال حكومت كرد آنگاه پسرش عز الدين 
هزار اسب چهل سال روى بتمشيت مملكت آورد و بعد از فوت هزار اسب پسرش شهر نوش بر 

مركب سرورى و شوكت سوار گشت و اين شهر نوش پادشاهى عالى همت صاحب حشمت بود و 
با پادشاه غازى كه حكومت مازندران ابا عنجد تعلق بوى ميداشت در طريق اتحاد سلوك نموده 
خواهرش را در حباله نكاح كشيد و بدين جهت هردو مملكت صفت مشاركت گرفته طبرستان 

  بيت بكمال معمورى رسيد و مظفرى شاعر در آن وال قصيده بنظم آورد كه مطلعش اينست 
 جنت عدن است گوئى كشور مازندران 

 
 در حريم حرمت اصپهبد اصپهبدان 

   



مدت سلطنت شهر نوش سيزده سال بود و بعد از وى برادرش استندار كيكاوس بامر سلطنت 
اشتغال نمود و چون روزى چند استندار كيكاوس بلوازم منصب جهانبانى پرداخت بر اسب 

جالدت سوار شده مخالفت شاه غازى را پيشنهاد همت ساخت و چند نوبت بين الجانبين محاربت 
دست داد و باالخره مصالحه اتفاق افتاد و هريك از آن دو سردار روى بمملكت خود نهاد و در 
سنه ثمان و خمسين و خمسمائه شاه غازى بعلت نقرس از عالم مجازى انتقال نموده پسرش عالء 

الدين حسن قائم مقام شد و زمان اقبال عالء الدين حسن بزودى سپرى گشته ملك اردشير بر مسند 
سرورى نشست و كيكاوس را پسرى بود جستان نام كه منصب واليت عهد تعلق بوى ميداشت اما 
بحسب تقدير جستان پيش از پدر وفات يافته از وى پسرى يكساله ماند زرين كمر نام و كيكاوس 
در سنه ستين و خمسمائه بملك عقبى توجه نمود مدت دولتش سى و هفت سال بود استندار هزار 
اسب بن شهر نوش بن هزار اسب بعد از فوت عم در رستمدار شهريار شد و او در فن كماندارى و 

تيراندازى يد بيضا مى نمود اما بخالف روش پدر و عم غم تقويت شريعت نداشت و با مالحده 
رودبار صلع كرده همت بر شرب مدام و مصاحبت گلر خان سيم اندام گماشت بنابر آن اعيان از 
وى رو گردان شده بملك اردشير پيوستند و كيفيت حال او را بازگفتند ملك مازندران قاصدى 

سخن دان نزد استندار فرستاد و او را بر دوستى مالحده و دوام ارتكاب شراب مالمت كرده بطريق 
سلوك رشد و رشاد ترغيب نمود و هزار اسب همچنان بر اسب غرور سوار شده آن نصايح 

سودمند را قبول نفرمود بنابر آن ملك اردشير لشگر برستمدار كشيد و ميان او و هزار اسب جنگ 
و جدال بدور و دراز رسيد آخر االمر هزار اسب از ستيز و آويز عاجز گشته بپاى اضطرار نزد 

اردشير رفت و اردشير او را اعزاز و احترام تمام نموده در منزل مناسب فرود آورد و در آن اثنا 
 برادر هزار اسب امير خليل درگذشت بعلت خناق و ملك اردشير
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امرا و اركان دولت را بپرسش هزار اسب فرستاده و خود نيز بدر تعزيت سرا تشريف برد اما فرود 
نيامد و همچنان سواره بازگرديد اين تعظيم بر خاطر هزار اسب گران آمد و خيال كرده ما فى 
الضمير او بعرض ملك اردشير رسيد فى الحال او را مقيد گردانيد و خواست كه در قلعه ولخ 

محبوس سازد اما هزبر الدين خورشيد كه يكى از اعمام او بحكم هزار اسب از مركب زندگانى 



پياده شده بود و در صدد انتقام آمده بيكضربت هزار اسب را بقتل رسانيد مدت ملك هزار اسب 
 بيست و شش سال بود.

 ذكر عصيان اعيان رويان و رسيدن سلطنت رستمدار به زرين كمر بن جستان 

در تاريخ سيد ظهير مسطور است كه ملك اردشير بعد از قتل هزار اسب در واليت رستمدار 
پادشاه على نامى را بر مسند جهانبانى نشاند و بعد از روزى چند شنود كه زرين كمر بن جستان بن 

كيكاوس بسن شباب رسيده و انوار اقبال از ناصيه احوال او اليح گرديده و خاطر بر آن قرار داد 
كه يكى از مخدرات شبستان خود را بازر بن كمر در سلك ازدواج كشد و زمام سلطنت مملكت 

موروث را در قبضه اختيار او نهد و اعيان رويان بر ما فى الضمير اردشير وقوف يافته اين معنى 
موافق مزاج نازك ايشان نيفتاد و بخالف پادشاه دست تبعيت بيكديگر داده بيستون نامى را 

بحكومت برگزيدند و پادشاه على را بزخم زوبين از ميان برداشته اديب زرين كمر را سر بريدند و 
زرين كمر بگوشه گريخته چون اينخبر بعرض ملك اردشير رسيد با سپاه فراوان متوجه رويان 

گرديد و بسيارى از مخالفان را بتيغ بيدريغ گذرانيد و بيستون بقالع رودبار گريخت آنگاه ملك 
اردشير افسر سرورى بر سر زرين كمر نهاده او را بمقدارى تقويت كرد كه بمراتب آبا و اجداد 

بزرگوار خود رسيد و زرين كمر بيست و چهار سال باقبال گذرانيده در سنه عشر و ستمائه وفات 
 يافت.

بيستون بن زرين كمر بعد از فوت پدر كمر سرورى بر ميان بست و در زمان دولت او ملك اردشير 
بآخرت پيوست و مملكت مازندران بگماشتگان خوارزمشاهيان تعلق گرفت و بيستون بصفت 

شجاعت موصوف بود و بضرب شمشير واليت خود را از مخالفان محافظت مينمود و او در سنه 
 عشرين و ستمائه فوت شد مدت سلطنتش ده سال بود.

فخر الدوله نام آور بن بيستون بعد از پدر بتخت حكومت نشست و در ايام ايالت او آفتاب اقبال 
خوارزمشاهيان بسر حد زوال رسيد و ماه جاه و حشمت چنگيز خانيان از افق واليت ايران طالع 

گرديد و چون نام آور هشت سال مالك تخت و افسر بود بعالم عقبى توجه نمود پسر بزرگترش 
حسام الدوله اردشير در حدود گيالن لواء حكومت افراشته ولد خردترش اسكندر كه نسبش از 

 جانب مادر بخوارزمشاهيان مى پيوست در آمل پادشاه شد



 331، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

و چون استندار اردشير وفات يافت استندار شهر آگيم كه برادرش بود قايم مقام گشت و مدت سى 
و يكسال بعدل و انصاف اوقات گذرانيد در سال پانزدهم از سلطنتش در الوس چنگيز خان 

منكوقاآن بر تخت سلطنت نشست و هالكو خان را متوجه ايران گردانيد و هالكو همت بر فتح 
قالع مالحده گماشته استندار شهر آگيم باتفاق شمس الملوك اردشير كه در آنزمان حاكم 

مازندران بود بمحاصره قلعه كرد كوه رفتند اما قبل از آنكه تسخير حصار تيسير پذيرد هريك 
متوجه واليت خود گشتند و چون اينخبر بهالكو خان رسيد يكى از امراء بزرگ را كه مشهور بود 

بغازان بهادر بتاديب شمس الملوك و استندار شهر آگيم نامزد فرمود و چون غازان بهادر 
بمازندران درآمد شمس الملوك مركز دولت خالى گذاشت و شهر آگيم نيز نخست خيال گريز 
كرده باالخره نزد غازان رفت و از تقصير خدمت لوازم اعتذار و استغفار بتقديم رسانيد و غازان او 
را مشمول نظر اشفاق گردانيده چون اينمعنى بر ضمير شمس الملوك واضح گشت او نيز بخدمت 

غازان شتافت غازان از ديوان خان منشور حكومت ايشان را امضا فرموده خود در آمل ساكن 
گشت و بعد از چند گاه ميان شمس الملوك و شهر آگيم مخالفت وقوع يافته شمس الملوك 

منهزم باردوى قاآن گريخت و از آنجا رخت هستى بباد فنا داده حكومت مازندران تعلق ببرادرش 
 اتفاق افتاد پس از وى پسرش فخر 771عالء الدوله على گرفت وفات استندار شهر آگيم در سنه 

الدوله نام آور بن شهر آگيم كه شاه غازى لقب داشت در رستمدار تاج ايالت بر سر نهاد و او 
پادشاهى عادل شريعت پرور مرحمت گستر بوده پيوسته مردم را باداء طاعات و عبادات ترغيب و 
تحريص مينمود بمرتبه كه اشارت فرمود تا در دار الملكش منادى كردند كه فرق انام به مقتضاى 

  (يا أَيها الَّذينَ آمنُوا إِذا نُودي للصالةِ منْ يومِ الْجمعةِ فَاسعوا إِلى  ذكْرِ اللَّه و ذَروا الْبيع)آيه كريمه 
عمل نموده در وقت نماز جمعه هيچ آفريده به بيع و شر او ساير مهمات دنيوى نه پردازد و همه 

كس بمسجد جامع رفته، بگذاردن نماز و عرض نياز قيام نمايد و جمعى از ضعفا صناع و محترفه 
بدرگاه مشغول ميبايد نمود تا وجه معيشت بهم رسد و اگر حسب الحكم بمسجد جمعه حاضر 
نميشويم از خدام آستان سلطنت آشيان ايذا مى يابيم، حكم چيست شاه غازى فرمود جهة مردم 

ضعيف شهر و بازار وظيفه معين سازند تا هرساله از ديوان اعلى بگيرند و جهة كسب نفقه و عيال از 
اداى نماز تقاعد نورزند، ديوانيان حسب الفرموده بتقديم رسانيدند بعد از آن محتسبى را معلوم شد 



كه شخصى بى وضو نماز مى گذارد بتاديب آن مشغول گرديد آنشخص گفت آنچه ملك بمن 
عنايت فرموده اجرت گذاردن نماز است و اگر مى خواهند كه وضو سازم چيزى ديگر براى مزد 
آن مقرر نمائيد و اين گفت و شنود بسمع شاه غازى رسيده و در خنده شد و فرمود تا ثلث آنچه 

جهت گذاردن نماز براى آنشخص معين ساخته بودند در وظيفه او افزودند و چون شاه غازى مدت 
سى سال در اقبال گذرانيده در سنه احدى و سبعمائه متوجه عالم باقى گرديد و از او پسرى ماند 

 اسكندر نام مؤلف تاريخ طبرستان گويد كه اين اسكندر جد مادرى ملوك زمان است.
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ملك شاه كيخسرو بن شهر آگيم بعد از برادر خود شاه غازى يازده سال بر مسند سرافرازى نشست 
و برادر ديگرش ارغش كمر خدمتش بربست و شاه كيخسرو را ايزد تعالى قرب صد فرزند كرامت 
فرمود و فوتش در سنه احدى عشر و سبعمائه روى نمود آنگاه آفتاب دولت شمس الملوك محمد 

بن كيخسرو از افق طالع گشت و او پادشاه دين دار عدالت شعار بود و پيوسته با علما و فضال و 
صلحا مصاحبت مى فرمود و در ايام كامرانى مساجد و خانقاه و بقاع خير طرح انداخت و قرى 

معمور و مستغالت مرغوب بران مواضع وقف ساخت اوقات ايالتش پنجسال امتداد يافت و در سنه 
 سبع عشر و سبعمائه عنان بعالم جاودان تافت.

نصير الدوله شهريار بن كيخسرو بعد از فوت برادر افسر سرورى بر سر نهاد و مدت هشت سال 
باقبال بگذرانيد و چون حياتش نزديك باتمام رسيد برادرش تاج الدولة بن جالل الدوله اسكندر 

 بيكضرب تيغ آبدار او را متوجه عالم عقبى گردانيد.

تاج الدوله زيار در زمان شهريارى برادر در كالرستاق مقيم بود و بعد از قتلش مدت سه سال 
  اتفاق افتاد.832باستقالل حكومت نمود وفاتش در موضع كوير در سنه 

جالل الدوله اسكندر بن تاج الدوله زيار پس از فوت پدر تاج اقبال بر سر نهاد واليت تامان و 
رستاق را به برادر خود فخر الدوله شاه غازى عنايت فرمود و در ايام دولت جالل الدوله سلطان ابو 

 743سعيد بهادر خان وفات يافت و امير مسعود سربدار در سبزوار قوى حال شده در اواخر سنه 
لشگرى بمازندران كشيد و چنانچه در ذكر حكومت او مذكور خواهد گشت بقتل رسيد و غنيمت 



بسيار و بينهايت از جهات و يراق سربداران بدست اهالى مازندران و رستمدار افتاده تجمل و 
حشمت و مكنت و عظمت جالل الدوله اسكندر بدرجه كمال رسيد و لشگر بحدود رى كشيده 

چند قلعه معتبر مفتوح گردانيد در تاريخ سيد ظهير سمت تحرير يافته كه عادت اكثر مردم 
رستمدار و گيالن و مازندران چنان بود كه موى سر ميگذاشتند و دستار نمى بستند اما بعد از قتل 

امير مسعود سربدار جالل الدوله و برادران او سر تراشيدند و دستار پيچيدند جالل الدوله در صباح 
 قلعه و شهر كجور را طرح انداخت و باندك زمانى آنعمارت 746 ذو الحجه سنه 21روز شنبه 

عالى را تمام ساخت و چون مدت ملكش به بيست و هفت سال رسيد ناگاه بحسب اقتضا قضا در 
سنه احدى و ستين و سبعما بزخم خنجر يساولى متوجه عالم عقبى گرديد مفصل اين مجمل آنكه 

جالل الدوله مسخره را كه قزوينى االصل بود پيوسته در مجلس عيش و طرب طلب مينمود و 
بصيقل سخنان هزل آميزش زنگ مالل از آينه خاطر ميزدود و در آن اثنا يكى از هل صحبت آن 

مسخره را سخنى درشت گفت و قزوينى را كمال نادانى بران داشت كه كاردى از ميان كشيده 
برخواست كه بر آن شخص زند و بدين جهة مردم بهم برآمده چراغ فرو نشست و خوف بر ملك 

جالل الدوله غلبه كرده برجست كه از خانه بيرون رود قضا را كارد مسخره بى اختيار بر دستش 
خورد و رستمدار فرياد برآورد كه ملك را بزونه يعنى ملك را بزدند و در آنحال ملك پاى از 

 خانه بيرون 
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نهاد و يساولى كه حاضر بود تصور نمود كه او شخصى است كه جالل الدوله را كارد زده است و 
 مى خواهد كه بگريزد بنابر آن خنجرى بر پهلويش فرو برد و جالل الدوله در ساعت افتاد و بمرد.

فخر الدوله شاه غازى بن تاج الدوله بعد از شهادت برادر نزديك به بيست سال در رستمدار بر 
 مسند سرافرازى نشست و در سنه ثمانين و سبعمائه بملك عقبى پيوست.

عضد الدوله قباد بن فخر الدوله قايم مقام بود و بيست و يكسال در آنواليت حكومت نمود و چون 
اجل موعود در رسيد در وقت محاربه لكيور بر دست سيد فخر الدين بن سيد- قوام الدين كشته 

 گرديد.



سعد الدوله طوس بن تاج الدوله زياد پس از قتل قباد در رستمدار تاج حكومت بر سر نهاد و او 
بعدل و انصاف و جود و سخا و ساير محاسن اوصاف آراسته بود و بعد از وصول حضرت 

 صاحبقران امير تيمور گوركان بمازندران بمالزمتش مبادرت نمود.

گفتار در بيان شمه از حال ملك كيومرث بن بيستون و ذكر ارتفاع بناء دولت او بمحض قدرت 
 صانع كن فيكون 

ملك بيستون كه ولد گستهم بن تاج الدوله زيار بود و در سنه سبع و ثمانين و سبعمائه در طالقان 
بدست جمعى از مالحده افتاده عالم را بدرود نمود و از وى پسرى ماند كيومرث در وقت استيالء 

امير تيمور گوركان بر مازندران خود را ذره و از منظور نظر آفتاب آثار آن پادشاه كامكار 
گردانيده بكوتوالى قلعه نور منصوب گشت و چند سال در آن حصار باقبال گذرانيده در آن 

اوانكه اسكندر شيخى ولد افراسياب جالبى با حضرت صاحبقران آغاز مخالفت كرد و اميرزاده 
رستم بن عمر شيخ و امير سليمان شاه بدفع فتنه او مامور گشتند ملك كيومرث بنابر نزاعى كه با 

اسكندر شيخى داشت از قلعه بيرون آمده بديشان پيوست و اميرزاده رستم و امير سليمانشاه اينمعنى 
را فوزى عظيم دانسته يكى از معتمدان را بكوتوالى قلعه نور مقرر ساختند و خواهر كيومرث را 
بوى داده او را بگرفتند و نزد اسكندر شيخى كه در آمل بود فرستادند و پيغام نمودند كه اينك 
دشمن تو را گرفته ارسال داشتيم تا غايت عنايت ما را درباره خود معلوم نمائى و من بعد باديه 
مخالفت نه پيمائى اسكندر شيخى با اين سخن واهى التفات نكرد و ملك كيومرث را اسب و 

خلعت داده گفت بهر طرف مى خواهى توجه نماى كه مرا با تو كارى نيست و كيومرث بشيراز 
شتافته تعدى كه از اميرزاده رستم نسبت باو واقع شده بود بعرض برادرش اميرزاده پير محمد كه در 
فارس حكومت مينمود رسانيد و اميرزاده پير محمد او را استمالت داده زبان بمالمت ميرزا رستم و 

سليمانشاه بگشاد و كيومرث را بايالت واليت موروث وعده داد اما بعد از فوت امير تيمور 
 گوركان 
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بعضى از اهل غرض بعرض پير محمد رسانيدند كه كيومرث داعيه خروج دارد بنابر آن ملك 
محبوس گرديد و چند ماه در زندان بسر برده بگريخت و در زى قلندران با جمعى از آن طايفه 



خود را بنواحى قلعه نور رسانيد و در هرچند روز يكبار ببهانه در يوزه بآن قلعه ميرفت و گاهى نزد 
دربان نشسته با او حكايت مى كرد تا بين الجانبين الفت و موانست پيدا شد و روز تا شب در 

صحبت دربان بسر برده در وقتى كه دربان به بستن دروازه مشغول گشت كيومرث در گوشه خزيد 
و چون جاى خواب كوتوال را معلوم داشت در نيمشب بدانجا رفت و ديد كه چراغ ميسوزد و 

كوتوال دست در گردن خواهرش كه منكوحه او بود كرده و بخواب رفته و حربه نزديك خود 
نهاده كيومرث بقدم جرات بسر بالين آن دو غافل رفته حربه را برداشت و كوتوال و همشيره را 

كشته و سرهاى ايشان را برداشته ببرجى از بروج حصار باال رفت و فرياد برآورد كه اى متوطنان 
قلعه نور بدانيد كه منم كيومرث بن بيستون كه بقلعه نور در آمده سر كوتوال و زن او را از تن جدا 

كردم و حاال هردو سر را بدست دارم بايد كه هركس درين حصار نوكرزاده من و پدران منست 
تيغ انتقام از نيام كشيده در قتل و غارت مغوالن از خود بتقرير راضى نشود و اين كلمات را تكرار 

كرده همان ساعت فوجى از مالزمان قديمى ملوك رستمدار خود را بوى رسانيدند و ديدند كه در 
قول خويش صادق است و فى الحال بسر دربان دويده او را بقتل آوردند و بعد از آن شورش و 
غوغاى عظيم در قلعه افتاده رستمداران بسيارى از نوكران كوتوال را كشتند و فوجى از حصار 

بيرون كردند و آن واليت نوبت ديگر بتحت تصرف كيومرث درآمده باندك زمانى بلده رويان 
بلكه تمامى رستمدار را تسخير كرد و چند كرت تاخت بحدود رى و دماوند و قومس برد گويند 
كه رستمداريان تا آنغايت سنى مذهب بودند و كيومرث در مجلس شيراز نذر كرده بود كه اگر 

كرت ديگر در واليت موروث حاكم گردد بمذهب عليه اماميه درآيد بنابر آن درين وقت كه آن 
مملكت را مسخر ساخت شعار شيعه علويه ظاهر گردانيد و ساير رستمداريان بموجب كلمه الناس 

و على دين ملوكهم آن مذهب را قبول نمودند و ملك كيومرث را در ايام دولت يكدو نوبت بامير 
الياس خواجه كه از قبل شاهرخ ميرزا چند گاهى حاكم عراق بود جنگ روى نمود و ظفر و 

نصرت كيومرث را بود آخر االمر كيومرث ايلچيان بآستان شاهرخى فرستاده از اندازه خويش 
عذرخواهى فرمود و مقبول افتاد قوت ملك كيومرث در سر راه بالو در ماه رجب سنه سبع و 

خمسين و ثمانمائه دست داد و او را هشت پسر بود باين ترتيب ملك اويس ملك كاوس ملك 
اشرف ملك كيخسرو و ملك اسكندر ملك بهمن ملك ايرج ملك مظفر و ازين جمله ملك 

اويس و ملك كيخسرو و ملك اشرف در حين حيات پدر وفات كرده بودند و از ايشان فرزندان 
 مانده بودند.



 اختتام حكايات ملوك رستمدار

 چنانچه در تاريخ طبرستان مرقوم كلك بيان گشته بعد از فوت ملك كيومرث قلعه نور
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و توابع آن را پسر بزرگترش ملك كاوس متصرف شد و ساير مواضع را ملك اسكندر و چون 
كاوس بظلم نفس و سفك دماء موصوف بود بيشتر مردم مايل سلطنت اسكندر شدند و مدتى 
مديد ميان برادران طريق مخالفت و محاربت مسلوك بود و در اكثر معارك ملك اسكندر را 

 871صورت نصرت روى مينمود باالخره بين الجانبين مصالحه دست داد وفات كاوس در سنه 
اتفاق افتاد و پسرش ملك جهان گير قايم مقام پدر گشته روزى چند نسبت با عم خويش طريقه 

اطاعت مسلوك داشت و عاقبت بواسطه افساد اهل فتنه و فساد ميان عم و برادرزاده غبار نزاع 
ارتفاع يافت و در آن سال كه امير حسن بيك از دفع ميرزا جهان شاه فراغت يافته در قم نزول 

اجالل فرمود و عم و برادرزاده باردوى اعلى رفتند و كيفيت حال خود بعرض رسانيدند امير حسن 
بيك حكم فرمود كه جهان گير بهمان مواضع كه در تصرف پدرش بوده قانع گشته نسبت بملك 
اسكندر در مقام متابعت باشد و درين باب مناشير نوشته ايشان را اجازت انصراف ارزانى داشت و 
چون چند سال برينموال بگذشت بار ديگر نايره خالف مشتعل گشت مولف تاريخ طبرستان سيد 
ظهير گويد كه در اين كرت كه ميان اسكندر و جهانگير مخالفت افتاد ملك اسكندر از حضرت 

سيادت پناهى خالفت دستگاهى سيد سلطان محمد كه در گيالن بر مسند سلطنت متمكن بود 
استمداد فرمود و آنجناب مرا با هزار كس بدانجانب فرستاد و من بكجور شتافته و مدت دو ماه در 
آن مقام اقامت نموده ملك اسكندر و جهانگير را نصيحت كردم تا با يكديگر طريق صلح و صفا 

 رسيده بناء مصالحه بين الجانبين 881مسلوك داشتند و تا غايت كه تاريخ هجرى بماه شعبان سنه 
انهدام نيافته و بدين واسطه پرتو امنيت بر وجوه احوال متوطنان آن واليت تافته جامع اين اوراق 
بعرض خدام آستانى كه مالذ فضالء آفاق است ميرساند كه آنچه از حاالت ملوك رستمدار تا 

سال مذكور بتحقيق پيوسته اين بود كه خامه بالغت شعار در سلك تحرير كشيد و من بعد آنچه از 
 آن باب معلوم شود در ضمن اخبار آينده معلوم خواهد گرديد انشاء الّله وحده 

 ذكر ارتفاع طبقه سوم از ملوك باوند بعنايت بى غايت حضرت خداوند



مورخان خردمند بعبارات دلپسند بيان كرده اند كه بتاريخ سنه خمس و ثلثين و ستمائه كه معموره 
جهان سيما بالد ماوراء النهر و ايران بسبب تسلط و بيداد سپاه توران خراب و ويران گشته بود 
حسام الدوله اردشير بن كخوار بن رستم ابن داراء بن شهريار بن قارن بن سرخاب بن داراء بن 

رستم بن سرخاب بن قارن بن شهريار بن قارون بن شيرويه بن سرخاب ابن مهردار بن سرخاب بن 
ناو بن شاپور بن كيوس بن قباد بن فيروز الملك عجم جد انو شيروان العادل خروج كرده بدستور 

 اجداد خود مملكت مازندران را ضبط نمود و بعد از وى هفت 
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نفر از اوالد و احفادش در آن ديار بر مسند اقبال نشستند و مدت دولت ايشان صد و پانزده سال 
امتداد يافته در شهر محرم سنه خمسين و ستمائه بنهايت انجاميد چنانچه از سياق كالم آينده 

 بوضوح نخواهد رسيد.

حسام الدوله اردشير- ابو الملوك لقب داشت و او در سنه خمس و ثلثين و ستمائه خروج كرده در 
مازندران علم تسلط برافراشت و هرچند بواسطه قتل و غارت خيل مغول رواج و رونق از آن 

مملكت مهجور گشته بود بقدر امكان در تعمير آن كوشيد و چون آمد شد امراء چنگيزى در 
سارى كه دار الملك سالطين دماوند بود بسيار روى مينمود بآمل رفته آن خطه را تختگاه ساخت 

و در سنه سبع و اربعين و ستمائه هادم اللذات دو اسبه بر سرش تاخت مدت دولتش دوازده سال 
بود و بعد از وى پسر كالنترش شمس الملوك محمد بامر ايالت مشغولى نمود و در ايام سلطنت او 

هالكو خان همت بر تخريب قالع مالحده گماشته شمس الملوك را باتفاق حاكم رستمدار شهر 
آگيم بمحاصره گرد كوه بازداشت و ايشان قبل از فتح بواليت خود بازگشته بنابرين جريمه در 

 شمس الملوك بضرب تيغ مغوالن شهيد گرديد و او مدت هيجده سال لواء ايالت مرتفع 665سنه 
 ميگردانيد.

عالء الدين على بن حسام الدوله اردشير بعد از برادر باتفاق امراء مغول حاكم مازندران گشت و 
چون ده سال از سلطنتش بگذشت و در سنه خمس و سبعين و ستمائه دست قضا روزنامه دولتش 

 در نوشت.



تاج الدوله يزدجرد بن شهريار بن اردشير قايم مقام عم خويش عالء الدوله بود و او را در مازندران 
اقتدار تمام پيدا شده نوبت ديگر آن مملكت را معمور ساخت چنانچه بروايت سيد ظهير در ايام 

دولتش در آمل هفتاد مدرسه معمور گشت و در هرمدرسه عالمى بدرس و افاده اشتغال ميفرمود و 
 دست داد و پسرش 698چون تاج الدوله بيست و سه سال افسر اقبال بر سر نهاد وفاتش در سنه 

نصير الدوله شهريار قايم مقام شد و شانزده سال بر مسند ايالت متمكن بود فوتش در سنه اربع و 
عشر و سبعمائه روى نمود و بعد ازو پسر تاج الدوله ركن الدوله شاه كيخسرو بر مسند حكومت 

نشست و بجهة تردد و آمد شد امراء ترك اهل و عيال و اطفال و اموال خود را برستمدار فرستاد و 
 دست داد و 728در آن واليت قريه خريده مسكن آن جماعت گردانيد وفات ركن الدوله در سنه 

مدت دولتش چهارده سال بود و پس از وى ولدش شرف الملوك بن شاه كيخسرو شش سال 
صاحب افسر بوده در سنه اربع و ثلثين و سبعمائه رخت هستى بباد فنا داد آنگاه برادرش فخر الدوله 

حسن كه خاتم ملوك باو نداست بر تخت حكومت نشست و قضيه امير مسعود سربدار در ايام 
دولت او بوقوع پيوست و مقارن آنحال بالء وبا در مازندران شايع شده بسيارى از آل باوند بدان 

علت فوت شدند چنانچه غير از فخر الدوله حسن و بعضى از اوالد صغار او از آنقوم شخصى 
متعين زنده نماند در آن اثنا بسبب سعايت زمره از مردم مفسد حسن كياء جالبى را كه از عظماء 

 اركان دولت او بود بقتل رسانيد و بدين واسطه تفرقه بسيار باهالى مازندران رسيده كيابيان 
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جالبى بر ملك فخر الدوله استيال يافته كيا افراسياب كه خواهرش در حباله ملك بود سرانجام 
امور ايالت را از پيش خود گرفت و آن ضعيفه را از شوهر ديگر دخترى بود و افراسياب باتفاق 

خواهر فخر الدوله حسن را بمباشرت ربيبه نسبت كرده از علما و فقها در باب قتل او فتوى حاصل 
نمود و در روز شنبه بيست و هفتم ماه محرم سنه خمس و اربعين و سبعمائه فخر الدوله بحمام رفته 

چون از آنجا بيرون آمد پسران افراسياب جالبى كيا على و كيا محمد را كه دو جوان خوش آواز 
بودند و ملك فخر الدوله از غايت اهتمام بحال آنجوانان بنفس خود شاهنامه برايشان مى خواند در 

سر حمام هردو را طلبيد و شاهنامه را گشاده خنجر خويش را بر باالى كتاب نهاد و بيت بيت ايشان 
را تعليم ميداد كه ناگاه يكى از آن دو غدار خنجر برداشته بر سينه ملك زد چنانچه فى الحال 

بملك باقى انتقال نمود آنگاه جالبيان بر مازندران تسلط تمام يافتند و چندين هزاز خون ناحق 



ريخته اكثر خاندان قديم را برانداختند و فرزندان ملك الدوله با ساير متعلقاتش رجوع بملك 
جالل الدوله اسكندر كه حاكم رستمدار بود نمودند و در ظل شفقت و عاطفت اسكندرى روزى 

چند برآسودند و اوالد ذكور فخر الدوله چهار نفر بودند شرف الملوك شاه غازى شمس الملوك 
كاوس كه از همه بزرگتر بود در وقت شهادت پدر ده سال عمر داشت و بعد از فخر الدوله هيچ 

 كس از آن قوم رايت ايالت نيفراشت.

گفتار در مجملى از حال قدوه اوالد رسول قرشى سيد قوام الدين مرعشى و ذكر انقضاء دولت و 
 زندگانى افراسياب جالبى بسبب مخالفت جناب سيادت مآلى سعادت نصابى 

چنانچه سيد ظهير در تاريخ طبرستان تحرير فرموده سيد قوام الدين ولد سيد صادق بن عبد الّله بن 
حسين المرعشى است و نسب سيد حسين مرعشى بامام زين العابدين بن الحسين- بن على ابن ابى 
طالب عليهم السالم منتهى ميشود و سيد قوام الدين از اوائل ايام صبى و ابتداء اوان نشو و نماء تتبع 

سنن سنيه آباء بزرگوار و اجداد نامدار خود نموده بسلوك طريق زهد و سداد و لزوم طريقه صالح 
و رشاد مشغول فرمود و بعد از تحصيل علوم دينيه و تكميل معارف يقينيه از وطن مألوف كه 

واليت آمل بود سفر كرده در خراسان بمجلس سيد عز الدين سوغندى كه مقتداى روزگار و 
پيشواى مشايخ عاليمقدار بود رسيد و دست ارادت بآن جناب داده يك اربعين در خدمتش 

گذرانيد آنگاه اجازت مراجعت يافته بآمل شتافت و چند گاهى بطاعت و عبادت بسر برد و نوبت 
ديگر قوت جاذبه سيد عز الدين آن قدوه اوالد سيد المرسلين را بخود كشيد و سيد قوام الدين باز 

 بخراسان رفته بشرف طواف روضه منوره 
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رضويه عليه الصلوة و التحيه مشرف گشته اربعينى ديگر در خانقاه پير خود بسر آورد و بعد از آن 
بوطن اصلى معاودت نموده بارشاد فرقه عباد مشغولى فرمود و در آنزمان افراسياب جالبى حاكم 
مازندران فخر الدوله حسن را بخنجر غدر كشته بود و هرج و مرج باحوال طبرستان راه يافته در 

هربلده متغلبى بظلم و تعدى مشغولى ميكرد و هيچيك باطاعات ديگرى سر فرود نمى آورد و 
افراسياب با وجود آنكه اكثر مازندران را بحيطه تصرف داشت دفع طايفه كه در حدود اين واليت 

آتش فتنه و فساد برافروخته بودند نميتوانست نمود در آن اثناكيا حسن ضماندار كه همشيره 



افراسياب را در حباله نكاح داشت و از قبل ملك فخر الدوله حسن در الرجان حكومت مى كرد 
بافراسياب پيغام داد كه تو پاى از حد خود بيرون نهاده بخالف شرع شريف مانند ملك فخر الدوله 

ملكى را كشتى و مع ذلك پيوسته مرتكب انواع مالهى و مناهى ميشوى بنابر آن مرا و ساير امراء 
واليات را شرعا و عرفا متابعت تو جايز نيست. بايد كه دست در دامن توبه و انابت زنى و من بعد 
بر جاده شريعت مطهره ثابت قدم بوده پيرامن معاصى نگردى تا مهم تو استقامت پذيرد افراسياب 

چون اين سخن استماع نمود بحسب ظاهر قبول فرمود و بپاى نيازمندى خود را بزاويه سيد قوام 
الدين رسانيده دست در دامن متابعت آنجناب زده زبان بگفتن كلمه استغفر الّله گردان ساخته از 

  رباعى ارتكاب شراب و ساير منهيات توبه كرد
 از شرب مدام و الف مشرب توبه 

 
 وز عشق بتان سيم غبغب توبه 

 در دل هوس گناه و بر لب توبه 
 

 زين توبه نادرست يا رب توبه 

و جناب سيادت مآبى آثار مسكنت و انابت در بشره افراسياب جالبى مشاهده نموده بحكم نحن    
نحكم بالظاهر چون قاعده چنان بود كه سپاهيان مازندران موى بر سر گذاشته آنرا كاللك 

خواندى و خود را كاللك دار گفتندى و بآن مفاخرت نمودندى پير ابواب شفقت بر رويش 
مفتوح گردانيد و سر او را بدست مبارك خود تراشيد و طاقيه درويشانه بر فرقش نهاده مردم چنان 

پنداشتند كه افراسياب عن صميم القلب مريد جناب سيادت مآب گرديده سلوك طريق زهد و 
تقوى اختيار نموده بهمان سبب اوالد او را شيخى ملقب ساختند و يكى از آنجمله اسكندر شيخى 
است كه چندگاه در مالزمت حضرت صاحبقران امير تيمور گوركان بسر برد آخر االمر مخالفت 

كرد القصه چون افراسياب نسبت بسيد قوام الدين اظهار ارادت نمود متوطنان آنديار هرروز 
فوج فوج بعتبه عليه سيادت مى شتافتند و بدست نيازمندى در دامن متابعت آنجناب آويخته مريد 
ميگشتند و درويشان چون افراسياب را داخل سلسله خود ميپنداشتند گاهى بخانه اش رفته بزبان 
يارى از وى مايحتاج خود ميطلبيدند و بدست گستاخى جامه او را برمى داشتند و ميپوشيدند و 

ميگفتند تو پادشاه ديگرى را براى خود ترتيب نماى و افراسياب ازين معنى بتنگ آمده ترسيد كه 
سيد قوام الدين نيز بدستور ساداتى كه قبل از آن در طبرستان خروج نموده بودند هوس ايالت 

فرمايد و ابواب تفرقه بر روى روزگار او بگشايد جمعى از فقهاء و علماء آمل را كه بر آن سيد 
ستوده خصال رشك ميبردند طلبيده ما فى الضمير خود را اظهار كرد آنجماعت گفتند كه اگر 



حال سيد قوام الدين بر اين منوال جارى باشد باندك زمانى اختالل بامور ملك و مال تو راه يابد و 
 پرتو دولت و اقبال بر ناصيه احوال او تابد مناسب آنست كه 
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از تتبع روش سيد احتراز و اجتناب نمائى و او را به مجلس ما حاضر گردانى تا بحسب شرع شريف 
بر وى ثابت سازيم كه مبتدع است و اطوار مريدانش مخالف مسائل شرايع آنگاه خدمتش را از 

گوشه نشينى و ارشاد منع نمائى و اگر قبول نكند اخراج فرمائى افراسياب اين سخنان را بسمع رضا 
اصغا فرموده در ساعت باحضار جناب سيادت شعار فرمانداد و چون آنجناب تشريف حضور 

ارزانى داشت هرچند فقهاء حسود سعى نمودند كه چيزى كه مخالف شريعت مطهره باشد بر وى 
ثابت بنمايند نتوانستند ساخت مگر آنكه گفتند تو ذكر جهر ميگوئى و اينحركت نامشروع است و 

افراسياب بهمين سخن تمسك جسته سيد قوام الدين را بفقها سپرد كه با او بمقتضاى شرع عمل 
نمايند و آنجماعت در ميان بازار دستار از سر آن زبده ابرار داشته بند بر پايش نهادند و بزندان 

فرستادند و افراسياب از لباس فقر بيرون آمده توبه بشكست و آغاز شرب شراب كرده بمجلس 
  بيت عيش و نشاط نشست 

اساس توبه كه در محكمى چو سنك 
  نمود

ببين كه جام زجاجى چگونه اش 
 بشكست 

اما بحسب اقتضاء قضا همان شب كه سيد سعادت انتما بزندان رفت كيا سيف الدين بن افراسياب    
را كه وليعهد پدر بود از درد قولنج بمرد و مردم اينمعنى را بر كرامت سيد هدايت منزلت حمل 

كرده خاص و عام بزندان شتافتند و آنجناب را بيرون آورده بمنزل شريفش كه قريه دابو بود 
رسانيدند بعد از اين واقعه مازندرانيان بيشتر از پيشتر كمر متابعت سيد قوام الدين برميان بستند و 

ابواب محبت آنجناب بر روى خود گشادند در مقام فرمان برى نشستند و افراسياب از مشاهده 
اينحال بى تحمل شده در شهور سنه ستين و سبعمائه كه مدت ده سال از طلوع اختر دولتش در 

گذشته بود و آفتاب اقبالش بسرحد زوال انتقال نموده با اكثر فرزندان و جمعى كثير از لشگريان 
بقصد گرفتن سيد قوام الدين متوجه قريه دابو شد و سيد از اينحال خبر يافته فرزندان و مريدان و 

معتقدان خود را جمع ساخت و در صدد مدافعه آمده با سيصد كس در غوزه زارى كه عورتى 
اطراف آن را شاخهاى درخت استوار ساخته بود بايستاد و آب در حوالى آن موضع سرداد و چون 



زمين آنمنزل در غايت لينت بود الى وگل بمرتبه رسيد كه سواران را بر آن عبور متعسر بلكه متعذر 
گشت و بعد از آنكه افراسياب بدانموضع رسيد فرمود تا اصحاب قبضه برسيد و ياران تيرباران 
كردند و از آنجانب نيز درويشان دست به تير و كمان برده بحسب تقدير ملك قدير تير اول بر 

هدف مراد يعنى سينه افراسياب خورد چنانچه از اسب درگذشته جان بقابض ارواح سپرد الجرم 
اتباع سيد قوام الدين دلير شده بر جالبيان بيكبار حمله كردند و سه پسر افراسياب كيا حسين و كيا 
سهراب و كيا على را همدران معركه از عقب پدر فرستادند و دشمنان را منهزم گردانيده تا دروازه 

آمل در عقب گريختگان تافته بسيارى از ايشان به تيغ بيدريغ بگذرانيدند اسكندر شيخى و ساير 
اوالد و بناير و اقارب و عشاير افراسياب چون آنحال مشاهده نمودند بر اسبان تيز رفتار سوار شده 

روى بوادى فرار آوردند و از آمل جان بالرجان كشيده از آنجا برستمدار شتافتند و آن زمستان را 
 در پناه دولت ملوك گاوباره گذرانيده از رستمدار بشيراز رفتند و از شيراز بخراسان خراميده 
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 تا زمان استيالء امير تيمور گوركان در دار السلطنه هرات متوطن بودند.

 ذكر سلطنت جناب سيادت ماب بعنايت حضرت مسبب االسباب 

چون افراسياب بجزاء سيئه اعمال خود گرفتار گشت و سپهر ستيزه كار از مقام رعايت جالبيان 
درگذشت قدوه اوالد ائمه هادين سيد قوام الدين با اوالد عظام و احباب كرام بآمل تشريف برده 

پرتو التفات بر انتظام احوال رعايا انداخت و رسم فسق و عناد و شيوه ظلم و فساد منسوخ گردانيده 
مبانى دين مبين و قواعد شرع متين مشيد و مستحكم ساخت و آستان بدايت آشيانش پناه اشراف و 

اعيان مازندران شد و درگاه خاليق پناهش آرامگاه اكابر و اعاظم طبرستان گشت و بعد از فتح 
آمل باندك زمانى سارى و كوهستان مازندران را بضرب تيغ و سنان در حيطه تسخير آورد و قلعه 

فيروز كوه را بعد از محاصره بمصالحه گرفته آبادان كرد آن گاه پسرش سيد فخر الدين با لشكر 
جرار بر ستمدار شتافته بعد از جنگ و پيكار آن مملكت را مفتوح ساخت و قلعه نور و كجور و 
ساير قالع آن ديار را تسخير نموده رايت اقتدار برافراخت و چون آفتاب اقبال سيد قوام- الدين 
بدرجه كمال رسيد مايل بزوال شده آن سيد ستوده خصال در واليت بار فروش ده پهلو بر بستر 

ناتوانى نهاد و در ماه محرم الحرام سنه احدى و و ثمانين و سبعمائه رخت هستى بباد فنا داد و بعد 



از وى سلطنت آن ديار باوالد امجاد و احفاد عالى نژادش تعلق گرفت و بعنايت واهب العطيات 
علم دولت آن سادات صاحب سعادات سالها فراوان صفت ارتفاع پذيرفت ابتداء سلطنت سيد قوام 

الدين در سنه ستين و سبعمائه بود و چون بيست سال باقبال گذرانيد وفاتش روى نمود و تا سنه 
احدى و ثمانين و ثمانمائه كه سيد ظهير الدين بن سيد كمال الدين بن سيد قوام الدين، تأليف 

تاريخ طبرستان را باتمام رسانيد سلطنت مازندران در آن خاندان بود بلكه تا غايت كه تاريخ 
حجرت بجمادى االخر سنه تسع و عشرين و تسعمائه رسيده انتزاع ملك از آن دودمان بالكليه 

 روى ننموده و ذالك فضل الّله يوتية من يشاء و الّله ذو الفضل العظيم.

گفتار در بيان بعضى از وقايع كه در زمان سلطنت سيد قوام الدين اتفاق افتاد و ذكر صور فتوحاتى 
 كه آن جناب را در ايام كامرانى دست داد

چون خازنان قدر و قضا از جامه خانه توتى من تشاء خلعت سلطنت واليت آمل را در قامت قابليت 
سيد قوام الدين پوشانيدند و افسر پرزيور انا جعلناك خليفة فى االرض بر فرق مباركش نهاده 

 فرمان واجب االذعانش در آن ملك نافذ گردانيدند اوالد عظام خود را جمع آورده 
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نصايح سودمند و مواعظ دلپسند فرمود و فرمود كه مناسب چنان است كه يكى از شما باسم 
مهترى موسوم باشد و ديگران اطاعت نمايند تا امور ملك و ملت رونق پذيرد ايشان فرمودند كه ما 
همه بنده و فرمان برداريم و از مقتضاى راى صوابنماى تو تجاوز جايز نمى شماريم سيد قوام الدين 

پسر بزرگتر خود سيد عبد الّله را برياست نامزد كرده آنجناب جواب داد كه نزد من محراب 
طاعت و عبادت و زاويه فقر و قناعت بر سرير پادشاهى و سلطنت ترجيح دارد مناسب آنكه 

ديگرى از برادران متعهد اين امر گردد و آنگاه پسر ديگر سيد قوام الدين كه موسوم بود بكمال 
الدين تقدم و پيشواى برادران را متكفل گشته در شهور سنه ثلث و ستين و سبعمائه رياست آمل را 

ببرادر خود سيد رضى الدين تفويض فرمود و جهت ساير برادران از مملكت مازندران مواضع 
تعيين كرده ايالت سارى را باسم خود رقم زد و چون كيا فخر الدين جالبى كه در آنزمان در 

سارى بر مسند حكومت متمكن بود و كيا و شتاسف كه در قلعه توجى ايالت مينمود از استقالل 
سادات در واليت آمل و قسمت مملكت مازندران خبر يافتند لشگرى جمع آورده مستعد مقاتله و 



مقابله گشته از سارى بيرون آمدند و منزل اول رود را معسكر ساختند و از آنجانب سيد قوام الدين 
با اوالد هدايت قرين و سپاه ظفرآئين بسر جالبيان شتافته از جانبين مردان مرد بميدان نبرد تاختند و 
از خون يكديگر خاك عرصه رزمگاه را گل ساختند و نسيم نصرت بر پرچم علم سادات و زيده 

كيا فخر الدين جالبى بجانب سارى گريخت و كياوشتاسف بقلعه توجى رفته سلسله جمعيت 
ايشان از هم بگسيخت و سيد قوام الدين مظفر و منصور دربار فروشه ده فرود آمده در آن مقام 

خلقى بسيار در ظل رايت هدايت شعار جمع آمدند و كياوشتاسف جالبى آغاز مكر و تزوير كرده 
بى دولتى را كه موسوم بحسن دولت بود با دو سه نفر از فدائيان جالبى بوعده زر و خلعت فريب 

داد تا متعهد قتل سيدزاده عبد الّله شدند و بآمل رفته بدر خانه آنجناب شتافتند و پيغام دادند كه ما 
جماعتيم از اهل صالح و بپاى ارادت بآستان سيادت آشيان آمده مى خواهيم كه بشرف مالقات 
مشرف گرديم و سيد زاده عبد الّله ردا بر دوش و تسبيح در دست از خانه بيرون خراميده حسن 

دولت چماق بر سر آن زبده اوالد خير البشر زد و ديگران بضربات متعاقبه آنجناب را شربت 
شهادت چشانيدند و مالزمان سيد سعيد از اينحال خبر يافتند سالح برداشته و از عقب آن بدبختان 
شتافته همه را بر خاك هالك انداختند و بدستيارى تيغ آبدار ارواح خبيثه ايشان را بجانب دوزخ 
روان ساختند و اينخبر بعرض سيد قوام الدين رسيده اوالد و مالزمان را از جزع و فزع مانع آمد و 
تيغ انتقام از نيام بركشيد متوجه سارى گرديد و كيا فخر الدين جالبى و كياوشتاسف آنجناب را 

استقبال نموده كيا فخر الدين جالبى در ميدان قتال با چهار پسر و بعضى از ابطال رجال بقتل رسيد 
و كياوشتاسف منهزم گرديده و در دره محكم كه عبور سپاه بر آن دشوار بود تحصن جسته باز 
متوجه جمع آوردن لشگر گشت و سيد قوام الدين در همان منزل نزول اجالل فرموده سيد فخر 

الدين را بجانب سارى فرستاد تا بضبط خزاين كيا فخر الدين جالبى پردازد و سيد عز الدين حسن 
 ركابى را با معدودى چند از لشگريان بر سر كياوشتاسف ارسال داشت 

 342، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

و سيد عز الدين شبى بيك ناگاه خود را بر مخالفان زده و كياوشتاسف را بقلعه گريزانيده سالما 
غانما مراجعت نمود و بموكب عالى قوامى پيوست آنگاه جناب سيادت شعار با سپاه جالدت آثار 

بپاى حصار توچى رفته آنقلعه را مركزوار در ميان گرفت و كياوشتاسف با هفت نفر از اوالد و 
قرب سيصد كس از اهل اعتماد اطراف حصار را استوار كرده بمدافعه مشغول شد و از جانبين تير 



و سنك مانند دعاى مستجاب و رشحات سحاب صاعد و هابط گشته بحسب تقدير هفت پسر 
كياوشتاسف بضرب تيز قتيل گرديدند و آخر االمر بحلقوم او نيز تيرى رسيده از پاى درافتاد و 

شخصى على كرماوه رودى نام خود را از بارو انداخته كيفيت حال معروض سيد ستوده خصال 
گردانيده الجرم اشارت فرمود تا بيكبار عساكر نصرت شعار از اطراف آنحصار درآمده جنگ 

درانداختند و بدر قلعه رانده در را بزخم دهره پاره پاره كردند و فتح ميسر شده سيد كمال الدين 
بخانه كياوشتاسف در رفت و منكوحه كياوشتاسف كه همشيره ملك فخر الدين حسن بود چادرى 

بسر كشيده بيدهشت بر سيدزاده سالم كرد و گفت چون كيائيان جالبى قدم از حد خود فراتر 
نهاده بدست غدر برادر تو را از پاى درآوردند جبار شديد االنتقام ايشان را مستاصل گردانيد 

اكنون اجساد كياوشتاسف و هفت پسر من در اين خانه افتاده است و من از وجه حالل چند گز 
كرباس خريده در فالن موضع نهاده ام اميد آنكه اشارت فرمائى تا ايشان را بطريقه سنت تجهيز و 

تكفين كرده مدفون گردانند و سيدزاده كمال الدين از كمال تهورانعورت تعجب نموده جميع 
متملكات او و دخترانش را بوى مسلم داشت و فرمود تا كياوشتاسف و اوالد او را غسل داده از آن 

كرباس كفن كردند و بخاك سپردند بعد از فتح توجى از فرزندان و قرابتان كيا جالبى هركس 
مانده بود گريخته در اطراف امصار متفرق گشتند و بعضى از ايشان بگيالن رفته در گوشه خمول 

ساكن شدند و چون خاطر سادات ستوده مآثر از جانب دشمنان مدبر فراغت يافت حسب المقر 
 از واليات آمل و سارى مرد و مدد طلبيده فرمود تا 769رسيد كمال الدين بسارى شتافت و در سنه 

خندقى عميق در كرد بلده سارى كندند و در درون شهر قصرى عالى و حمامى و ديگر عمارات 
 آن ابينه باختتام انجاميد و چون دشت 777طرح انداختند و استادان بنا بنياد كار كرده در سنه 

مازندران بتمام در حيطه تصرف سادات عظام قرار گرفت سيد كمال الدين از پدر استجازه نموده 
متوجه تسخير قالع و جبال آن واليت گشت و بهر قلعه كه رسيد ساكنان آن بقدم اطاعت و اذعان 

پيش آمدند و كليد حصار با ذخاير و اموال بخدام سيد ستوده خصال سپردند مكر متوطنان قلعه 
فيروز كوه كه كوتوال آن كيا جالبى متمرد دم از استقالل زد و چون در آن اوان بواسطه دم 

سردى دى محاصره آن حصار متعذر بود سيد كمال الدين بسارى مراجعت نمود و در اوايل فصل 
بهار باتفاق برادران نوبت ديگر بفيروز كوه شتافت و در اين نوبت نيز اين مهم فيصل نيافت و 

كرت سوم سيد قوام الدين باتفاق اوالد سعادت قرين بپاى قلعه فيروز كوه تشريف برد و آغاز 
محاصره كرد و كيا جالبى متمرد و مضطر گشته سيد على گيالنى را كه جامع اصناف كماالت 



نفسانى بود و آن اردو را بيمن مقدم شريف مشرف داشت شفيع جرايم خود گردانيده طلب عهد و 
 پيمان 
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نمود تا ابواب صلح و صفا برگشايد و از مضيق حصار بپاى خدمتكارى بيرون آيد و سيد على 
گيالنى مدعاى او را بسمع سيد قوام الدين رسانيده جناب سيادت پناهى ايالت دستگاهى قواعد 

ميثاق و پيمان را بايمان موكد گردانيد و سيد على گيالنى اينخبر بحصار فرستاده كياجالبى بيرون 
آمد و شرف مالزمت سادات دريافته باعيال و اطفال و اموال و جهات خاصه خود متوجه سارى 
گشت و ايالت فيروز كوه تعلق بديگرى گرفته سيد قوام الدين و اوالد بمنازل خويش مراجعت 

 كردند.

 ذكر فتح ممالك رستمدار و انتقال سيد قوام الدين بجوار رحمت و مغفرت پروردگار

چون خاطر سادات نصرت شعار از ضبط حدود مازندران فراغت يافت سيد فخر الدين بن سيد 
قوام الدين بموجب اشارت برادران خود سيد كمال الدين و سيد رضى الدين از پدر بزرگوار 
اجازت طلبيده با سپاه بسيار عنان عزيمت بصوب رستمدار تافت و ملك قباد كه در آن زمان 

حاكم رويان بود بمقابله و مقاتله اقدام نموده در منزل ميرانادشت تالقى فريقين واقع گشت و نسيم 
نصرت بر پرچم علم سيد فخر الدين وزيده ملك قباد بقريه كنس گريخت و از آنجا بكجور نقل 

كرد و در فصل بهار وقت ظهور لشگر سبزه و ازهار سيد فخر الدين با سپاه جالدت آثار متوجه 
كجور گشت و ملك قباد با جنود كوهستان رستمدار روى بميدان قتال نهاده در منزل لكبيران دو 
لشگر بهم رسيد و حربى صعب روى نمود نزديك بود كه جنود مازندران منهزم گردند اما در آن 

حين از شصت قضا تيرى جان گزا بر گردن قباد خورده از اسب در افتاد و رخت بقا بباد فنا داد 
آنگاه جناب سيادت پناه با سپاه نصرت دستگاه بپاى قلعه كجور تشريف برد و چون كوتوال 

آنحصار دانست كه ملك قباد را چه پيش آمد امان طلبيد و بپايان شتافته مقاليد ذخاير و خزاين 
تسليم كرد و بدين قياس تمامى قالع و بالد دشت رستمدار باندك زمانى بتخت تصرف سيد فخر 

الدين بن سيد قوام الدين قرار گرفت و در آن واليات قاعده عدل و داد ممهد گشته اعالم شعار 
اسالم صفت استعال پذيرفت و سيد فخر الدين موضع داناشان را دار الملك خويش ساخت و بر 



گرد آن منزل خندقى عميق فرو برده قصر و حمام و بقاع خير طرح انداخت و چون دوام و ثبات 
جميع ممكنات از مقوله محاالتست و و فنا و زوال تمامى مخلوقات از قبل واجبات مقارن آنحال 

كه كوكب سعادت و اقبال سادات ستوده خصال بذروه كمال رسيد آفتاب حيات سيد قوام الدين 
بحضيض و بال تحويل نموده مريض گرديد اوالد كرام و اعفاد عظام آن سيد عالى مقام كه اين 

خبر استماع فرمودند از مقر عزت خود نهضت كرده ببار فروشه ده كه مسكن پدر بزرگوار ايشان 
بود تشريف حضور ارزانى داشتند و سيد ايشان را منظور نظر اشفاق گردانيده و بسلوك طريق زهد 

و تقويت شريعت غرا و ملت بيضا ترغيب نموده لوازم نصيحت و وصيت بتقديم رسانيد و سيد 
 برياض رضوان خراميد فرزندان عاليمكان 781كمال الدين را وصى ساخته در محرم الحرام سنه 

 آن سيد عظيم الشان بعد از آن كه بلوازم گريه و زارى و مراسم تعزيت و سوگوارى اقدام فرمودند
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نعش آن جناب را بار فروشه ده بدوش گرفته بآمل بردند و بمقتضاى سنين سنيه حضرت خير البريه 
 عليه و آله تحف السالم و التحيه بخاك سپردند و بر سر مرقد منورش قبه عالى بنا كردند

 ذكر تعداد اوالد امجاد آن سيد عالى نژاد

باتفاق جمهور اوالد ذكور سيد مرحوم مغفور چهارده نفر بودند باين ترتيب سيد عبد اهللا كه بخنجر 
غدر جالبيان شهيد گشت سيد كمال الدين كه والى سارى و وصى پدر بود سيد رضى الدين كه 

در آمل حكومت مينمود سيد فخر الدين كه در رستمدار كامكار گشت سيد نصير الدين كه بعضى 
از قصبات واليات آمل بوى تعلق ميداشت سيد ظهير الدين كه واليت ميان رود و توابع كه داخل 
آمل است رايت ايالت مى افراشت سيد زين العابدين سيد على سيد يحيى كه در زمان حيات پدر 
بعضى از قصبات سارى بايشان متعلق بود سيد شرف الدين كه در قراطوغان كه داخل ساريست 

رياست مينمود و چهار پسر ديگر سيد قوام الدين در صغر سن وفات يافتند و اسامى ايشان معلوم 
 نيست.

 ذكر پريشانى احوال اوالد سيد قوام الدين بسبب استعالء لواء دولت صاحبقران ظفر قرين 



چون سادات عظام از تعزيت والد بزرگوار خود بازپرداختند بدستور سابق سيد رضى الدين در 
آمل توقف كرده سيد كمالدين بسارى رفت و سيد فخر الدين برستمدار مراجعت نمود و ساير 
برادران بمقر عزت خود شتافته تا زمان توجه حضرت صاحبقران امير تيمور- گوركان بجانب 

مازندران ايالت آنواليات برايشان مسلم بود و در سنه اربع و تسعين و سبعمائه آنحضرت باغواء 
اسكندر شيخى ولد افراسياب جالبى كه پدر و اقربا او در دست اتباع سادات كشته گشته بودند 

بجانب مازندران توجه فرمود و سيد كمال الدين ازينمعنى وقوف يافته پسر خود سيد غياث الدين 
را با تحف و تبركات بمالزمت آستان صاحبقران كشور ستان فرستاده در باب اطاعت و انقياد خود 

سخنان نيازمندانه پيغام داد و چون آنحضرت را توقع چنان بود كه سيد كمال الدين با ساير اخوان 
بمالزمت شتابد بنظر شفقت در سيد- غياث الدين ننگريست بلكه او را مقيد ساخته كوچ بر كوچ 

بجانب مازندران نهضت فرمود و در آنزمان سعد الدوله طوس بن تاج الدوله زيار كه از اوالد 
ملوك گاو باره بود در حدود رستمدار مى گشت بنابر آن سادات انديشيدند كه مبادا او نيز 

بمالزمت امير تيمور گوركان و مانند اسكندر شيخى در تهيج غبار فتنه و فساد سعى نمايد الجرم 
قاصدان سخندان پيش سعد الدوله فرستاده حكومت واليت رستمدار را باو بازگذاشتند و او را 

سوگند دادند كه پيرامن خالف نگردد اما چون حضرت صاحبقران بجرجان رسيد سعد الدوله دفتر 
 عهد و
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پيمان را بر طاق نسيان نهاده باردوى همايون ملحق گرديد و سادات در بحر انديشه فرو رفته چاره 
جز آن نداشتند كه قلعه ماهانه سر را كه داخل واليت آمل است مضبوط ساختند و تمامى اموال و 

ذخاير را از سارى و آمل بدانجا نقل كردند و لشگريان واليت را جمع گردانيده دل بر محاربه 
 بصحراى قراطوغان قراوالن سپاه حضرت صاحبقران و سادات 794نهادند و در روز دوشنبه سنه 

عاليمكان بهم رسيده لشگر مازندران منهزم و پريشان گرديدند و بسادات پيوستند و ايشان با تمامى 
جنود بقراطوغان رفته دو روز متعاقب مقابله و مقاتله پادشاه شرق و غرب قيام نمودند و بسيارى از 

سپاهيان مازندران كشته گشته شب سيم بقلعه ماهانه سر گريختند و روز ديگر اسكندر شيخى كه 
قراول صاحبقران ظفر قرين بود سادات را تعاقب نموده در برابر حصار ماهانه سر فرود آمد و اوالد 
سيد قوام الدين نوبت ديگر قدم جالدت از قلعه بيرون نهاده جمعى كثير از اتباع اسكندر شيخى را 



به تيغ بيدريغ بگذرانيدند و حتى خواجه ولد شيخ على بهادر را كه از عظماء امراء صاحبقران مظفر 
لوا بود گرفته بقتل رسانيدند و صاحبقران هفت كشور همان روز بظاهر ماهانه سر رسيده 

مازندرانيان را منهزم گردانيد و قلعه را مركزوار در ميان گرفته مدة محاصره بدو ماه و شش روز 
كشيد آنگاه سيد كمال الدين و برادران مضطر شده و طالب مصالحه گشته سيد كمال طويل و سيد 
عماد را كه در سلك علما انتظام داشتند باتحف و هدايا بيرون فرستادند و امان طلبيدند و حضرت 
صاحبقران آن دو سيد عالم را مشمول عواطف و مكارم ساخته سيد غياث- الدين ولد سيد كمال 

الدين را از بند نجات داد و فرمود كه همراه ايلچيان بقلعه رفته پدر و اعمام خود را بعنايات 
پادشاهانه اميدوار گرداند و به مجلس همايون رساند و سيد غياث الدين بموجب فرموده عملنموده 
در هشتم ذى حجه حجه مذكوره سادات صاحب سعادات بپاى اضطرار از ماهانه سر بيرون آمدند 

و ميان خوف و رجا ببارگاه صاحبقران مظفر لوا شتافتند و آنحضرت بتعظيم ايشان قيام فرموده همه 
را رخصت جلوس ارزانى داشت آنگاه سيد كمال الدين را بسوء مذهب و فساد اعتقاد سرزنش 
كرده سيد در برابر سخنان درشت بر زبان آورد و امير تيمور گوركان در غضب شده فرمود تا 

سادات را با اتباع از مجلس بدر بردند و در برابر بارگاه بنشاندند در اينحال اسكندر شيخى زانو زده 
عرض كرد كه اينجماعت پدر مرا كشته اند بمن سپارند تا قصاص نمايم صاحبقران عاليجناب 

جوابداد كه ملك طوس را نيز حاضر ميبايد كرد تا ازين طايفه هركس خونى وى باشد باو سپاريم 
و هركس خونى تو باشد بتو تسليم نمائيم و چون سعد الدوله بمالزمت رسيد و حضرت صاحب 

قران از وى كيفيت حال پرسيد جوابداد كه ما با هيچيك ازين مخاديم بحسب شرع شريف ثابت 
نميتوانم ساخت كه خون آباء ما را ريخته اند تا دعوى قصاص نمائيم ديگر آنكه اين فرقه واجب 
التعظيم بشرف سيادت مشرف اند و هركس در قتل ايشان سعى نمايد با يزيد لعين محشور خواهد 

شد امير- تيمور گوركان چون اين سخن شنيد ملك سعد الدوله را گفت رحمت بر تو باد كه مرا 
و خود را از آتش دوزخ نجات دادى لعنت بر اسكندر شيخى كه ميخواست مرا همعنان خويش 

 بنار جحيم 
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رساند آنگاه سادات را بجان امان دادند و از اتباع ايشان قرب هزار كس كشت و بنقل خزاين و 
اموال فرمان فرمود و لشگر فيروزى اثر بماهانه سر شتافته بيك لحظه تمامى جهات و سادات و 



سپاهيان و رعايا و بازاريان بباد غارت و تاراج رفت سيد ظهير الدين در تاريخ خود نوشته كه من از 
پدر خود سيد نصير الدين كه در آنوقت دوازده ساله بود شنيدم كه فرمود كه از اموال خاصه پدرم 

سيد كمال الدين آنچه بخزانه عامره امير تيمور گوركان انتقال يافت ششصد هزار تنگه سفيد و 
دويست هزار تنگه سرخ بود و از طال آالت صد و بيست هزار مثقال و از نقره آالت و سيم خام 

سيصد شتر و ساير اشياء را برين قياس بايد كرد و چون حضرت- صاحبقران خاطر خطير ازين 
امور جمع گردانيد بجانب سارى كوچ فرمود و سادات را همراه برده از آنجا ايشان را با جمعى از 
معتمدان از راه دريا بماوراء النهر و تركستان فرستاد و از جمله اوالد سيد قوام الدين و سيد رضى 
الدين و سيد نصير الدين و سيد ظهير الدين در بعضى از بالد ماوراء النهر وفات يافتند و سيد فخر 

الدين در كاشغر بجوار مغفرت ملك اكبر پيوست و سيد زين الدين در سيرام از جهان محنت 
 فرجام انتقال نمود و هو الغفور الودود.

 گفتار در بيان بعضى از حوادث فلك زنگارى و ذكر ايالت سيد على آملى و سيد على سارى 

چون امير تيمور گوركان از روى غلبه و قهر سادات مازندران را بماوراء النهر كوچايند مملكت 
سارى را بجمشيد قارن بخشيد و ملك سعد الدوله طوس بايالت رستمدار سرافراز شده اسكندر 

شيخى در واليت آمل حاكم گرديد و در سنه خمس و ثمانمائه جمشيد- قارن رايت عزيمت بعالم 
آخرت برافراشت و حكومت سارى را به شمس الدين غورى باز گذاشت و در سنه سبع و ثمانمائه 

كه حضرت صاحبقران از يورش هفت ساله بصوب سمرقند توجه فرمود اسكندر شيخى ياغى 
گشته در وادى عصيان سلوك نمود و بعد از آنكه مهم اسكندر شيخى بر وجهى كه در ضمن 

قضاياء صاحبقران مظفر لوا مذكور خواهد گشت بفيصل انجاميد ايالت واليت آمل بسيد على بن 
سيد كمال الدين بن سيد قوام الدين مفوض گرديد و سيد على باتفاق برادر خود سيد غياث الدين 

بآمل شتافته پرتو عنايتش بر وجنات احوال ساكنان آن مملكت تافت و در همانسال آفتاب اقبال 
صاحبقران بى همال بسر حد زوال رسيده از احفاد سيد قوام الدين هركس در ماوراء النهر بود عنان 

عزيمت بدار السلطنه هرات تافت و بعد از وصول بمالزمت حضرت خاقان سعيد شاهرخ ميرزا 
اجازت مراجعت بجانب مازندران حاصل كرده روى براه آوردند و چون باستراباد رسيدند بيرك 

پادشاه كه حاكم آنخطه بود سادات را بند فرمود و اين خبر بسارى رسيده اشراف و اعيان آنواليت 



بحمايت سادات هجوم نمودند و بيكناگاه بسر ديوان شتافته شمس الدين غورى را بقتل رسانيدند و 
 جهة مخلص 
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مخاديم خود خاطر بر سفر استرآباد قرار دادند و كيفيت حال سيد على بن سيد كمال الدين كه در 
آمل بود عرضه داشت كرده روانشدند و از مردم آمل نيز بسيارى باهل سارى پيوسته چون اينخبر 

بسمع بيرك پادشاه رسيد بترسيد و سادات را از حبس و قيد بيرون آورده و جامه پوشانيده بجانب 
مازندران روان گردانيد و مردم سارى بيارى حضرت بارى در اثناء راه باوالد سيد قوام الدين 

  بيت رسيده و دست و پاى ايشان بوسيده مضمون اين بيت بعرض رسانيدند
 المنة الّله كه نمرديم و بديديم 

 
 ديدار مخاديم و بمقصود رسيديم 

و آن فرقه واجب- التعظيم در شهور سنه تسع و ثمانمائه بسارى درآمدند و بعد از روزى چند اوالد    
سيد رضى الدين بن سيد قوام الدين بآمل شتافتند و بسيد على بن سيد كمال الدين پيغام دادند كه 

در وقت قسمت واليات بموجب صوابديد پدر نامدار شما آمل تعلق بپدر ما گرفته بود و سيد 
كمال الدين در سارى حكومت مينمود اكنون انسب آنست كه همان دستور مرعى باشد سيد على 

جوابداد كه مرا درين باب مضايقه نيست اما چندان صبر ميبايد كرد كه خبر قتل شمس الدين 
غورى بشاه رخ ميرزا برسد و معلوم شود كه آنحضرت از سر اين جريمه كه بى اختيار ما واقع شده 

درميگذرد يا نى و من كس بهراة فرستاده ام يمكن كه عنقريب بازآيد و همدران ايام قاصد سيد 
على بازآمده نشان واجب االذعان آورد مضمون آنكه ما عنان اختيار سارى و آمل را بقبضه اختيار 

سادات بزرگوار باز گذاشتيم و جريمه قتل شمس الدين غورى را كه بواسطه هجوم عوام اتفاق 
افتاده نابوده انگاشتيم آنگاه سيد على بسارى رفته بار فروشه ده را ببرادر خود سيد غياث الدين 

مسلم داشت و رياست آمل را بسيد قوام الدين بن سيد رضى الدين على باز گذاشت و چون مدت 
يكسال ازين تقسيم درگذشت آمليان از سيد قوام الدين كه بصفت خست و امساك موصوف بود 

و از غايت كم آزارى از هركس گناهى در وجود مى آمد سياست نمى فرمود متنفر گشته بر 
حكومت سيد على بن سيد قوام الدين كه بجود و عطا و زهد و تقوى اتصاف داشت اتفاق كردند 

و شمه از اين معنى بسيد على سارى عرضه داشت فرمود سيد قوام الدين را از آمل عذر خواستند و 
سيد على را كه در جنگل آمل ميگرديد بشهر طلبيده كمر مطاوعتش برميان بستند و سيد على در 



آمل ابواب عدل و انصاف برگشاده با سيد رضى كيا كه حاكم بعضى از بالد گيالن بود اظهار 
 دختر برادر او را بعقد خود درآورد و بعد از آن سيد على آملى بنا بر 812اتحاد فرمود و در سنه 

اغواء سيد غياث الدين بن سيد كمال الدين نسبت بسيد على سارى در مقام مخالفت و ياغى گرى 
آمد و از سيد عز الدين هزار جريبى و ملك كيومرث رستمدارى استمداد كرده از آمل بيرون 

خراميد و در موضع سر وكل منزل گزيده اكثر ذريت سيد قوام الدين و قرب ده هزار مرد جالدت 
قرين در ظل رايتش جمع گشتند سيد على سارى چون ازينمعنى خبر يافت مانند شيرى خشمناك 

با هزار سوار بيباك از جنگل سارى بيرون آمده بر سپاه سيد على آملى تاخت و جمعى را بتيغ 
بيدريغ گذرانيده بر خاك هالك انداخت اما چون اعدا بسيار بودند كارى از پيش نتوانست برد 

منهزم گشته روى باسترآباد آورد و سيد غياث الدين سيد مرتضى ولد سيد كمال الدين را در 
 سارى برپاست 
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بنشاند و هريك بمقر عز خود بازگشتند اما سيد على سارى چون باسترآباد رسيد برادر ديگر خود 
سيد نصير الدين را كه پدر او مؤلف تاريخ طبرستان است برسم رسالت نزد خاقان سعيد شاهرخ 

ميرزا فرستاد و تحف و تبركات مصحوب او ارسال داشته لشگر طلبيد و سيد نصير الدين بمالزمت 
آستان سلطنت آشيان شتافته و كيفيت حال واقعه معروض گردانيده حكم همايون شرف نفاذ يافت 
كه بعضى از لشگر خراسان باتمامى سپاه جرجان متوجه مازندران كردند و در دفع مخالفان مراسم 

سعى و اهتمام بجاى آورند اما قبل از آنكه اين لشگر بمالزمت سيد على سارى رسد عمش سيد 
شرف الدين بن سيد قوام الدين از برادر خود سيد على آملى جدا گشته باسترآباد آمد بسمع 

شريفش رسانيد كه سيد على آملى و سيد غياث الدين بمواضع خويش رفته اند و سيد مرتضى 
بااندك مردى در سارى نشسته و شب و روز در شرب مدام اشتغال دارد و بمجرد استماع خبر 

توجه شما از سارى مى گريزد و بى آنكه سپاه بيگانه را دخل دهيد مقصود بحصول ميپيوندد بنابر 
آن سيد على با دويست كس از سالكان مسالك يكدلى روى بسارى نهاد و چون نزديك بشهر 

رسيد سيد مرتضى در حمام خبر وصول برادر شنيده از غايت وهم سراسيمه بيرون دويده به توى 
پيراهن منهزم گرديد و با يك برادر خود سيد عبد الّله نام بسواد كوه رفته از آنجا بشيراز شتافت و 

همدران واليت وفات يافت و سيد على مظفر و منصور بسارى درآمده استمالت نامها نزد برادر 



خود سيد غياث الدين و ساير قرابتان ارسال داشت و رقم عفو بر جريده جريمه مخالفان كشيده 
بواسطه وفور حسن خلق بار ديگر همه را موافق گردانيد اما نسبت بسيد على آملى در مقام مخالفت 

بود و در سنه اربع عشر و ثمانمائه در رود بار ياقاليزان بار ديگر ميان آن دو سيد على نام مقابله 
واقعشده سيد على سارى ظفر يافت و سيد على آملى فرار نموده برستمدار شتافت و سيد على 

سارى بآمل درآمده باز حكومت آنواليت را بسيد قوام الدين بن سيد رضى الدين داد و بنفس 
نفيس روى توجه بسارى نهاد و در سنه ست عشر و ثمانمائه سيد على آملى بمدد ملك كيومرث 
رستمدارى نوبت ديگر علم عزيمت بجانب آمل برافراشت و چون اينخبر بسيد قوام الدين رسيد 
بى شايبه توقف فرار نموده شهر و واليات بازگذاشت و سيد على بآمل درآمده بنابر آنكه در آن 
زمان سيد على سارى بيمار بود نتوانست كه على الفور متعرض او گردد اما بعد از آنكه صحت 
يافت بار ديگر بمقام امداد سيد قوام الدين درآمد و ايلچى نزد سيد على آملى فرستاده التماس 
حضور نمود و سيد على رفتن سارى را قبول نفرموده از وى بترسيد و بار ديگر آمل را گذاشته 
متوجه حدود گيالن گرديد و سيد قوام الدين باشارت سيد على سارى باز بآمل شتافته بر مسند 

حكومت نشست و بعد از انقضاء شش ماه سيد على سارى بعلت نقرس گرفتار گشته چون اينخبر 
بعرض سيد على آملى رسيد با پنجاه سوار از منزل زاغ سرا بجانب آمل ايلغار فرمود و ماهچه علم 

او بر موضع ميان رود پرتو انداخت و سيد قوام الدين از غايت پردلى و پهلوانى پاى در ركاب فرار 
آورد و تا بلده سارى در هيچ مكان قرار نگرفت و سيد على آملى بمقر عز خود آمده بواسطه يمن 

 قدوم او امور ملك و ملت سمت رواج و رونق 
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 بتقدير حضرت بارى مرض سيد على سارى روى در ازدياد نهاده 820پذيرفت و در اواخر سنه 
دانست كه وقت رحلت است پسر خود سيد مرتضى را وليعهد كرده بنا بر دغدغه كه از جانب سيد 
غياث الدين داشت خاطر بر قيد و حبس او قرار داد و برادر ديگر خود سيد نصير الدين را با فوجى 

از سپاه بيكناگاه ببار فروشه ده فرستاد تا سيد غياث الدين را با عيال و اطفال گرفته بسارى آوردند 
و محبوس كردند و همدران دو سه روز سيد على بجوار مغفرت ايزدى انتقال فرمود مدت 

 سلطنتش يازده سال بود.



ذكر حكومت سيد مرتضى و مخالفت سيد نصير و آنچه در آن ايام بوقوع پيوست از گردش چرخ 
 اثير

سيد نصير الدين بن سيد كمال الدين بعد از فوت برادرزاده خود سيد مرتضى را بر مسند ايالت 
سارى نشاند و بآمل رفته از سيد على آملى و ساير سادات آنجائى جهت او بيعت بستاند و مقضى 

المرام مراجعت كرده از روى اخالص در مقام موافقتش بود و اصال شائبه مخالفت در خاطرش 
خطور نمى نمود اما در آن وال سيد مرتضى اسكندر روزافزون را كه سابقا نوكر سيد غياث الدين 
بود تربيت فرموده زمام امور ملك و مال را در قبضه اختيار او نهاد و اسكندر بنابر توهمى كه از 
سيد غياث الدين داشت در خلوتى خاطر نشان جناب مرتضوى كرد كه مى بايد گردانيد و اگر 

قبول ننمايد او را نيز بقتل ميبايد رسانيد و سيد مرتضى سخن اسكندر را با مادر در ميان نهاده آن 
ضعيفه برين حركت انكارى بليغ نمود و كيفيت حال را به والده سيد نصير پيغام فرمود و آن 

مستوره آن قيل و قال را با پسر درميان نهاده سيد نصير على الفور ببازار كاكه اولكاء او بود رفت 
بناء على هذا ميان سيد نصير و سيد مرتضى مخالفت واقع شده سه نوبت با يكديگر حرب كردند و 

در جميع معارك سيد نصير شكست يافت و در كرت سيم از موضع بسور كه محل اشتعال نيران 
قتال بود منهزم بصوب گيالن شتافت و چون بواليت سياه كله رود رسيد سيد محمود كاركيا كه 

حاكم آنديار بود سيد نصير الدين را استقبال نموده آنچه از لوازم ضيافت و غريب نوازى تواند بود 
بتقديم رسانيد و سيد نصير روزى چند آنجا بسر برده داعيه داشت كه نزد سيد رضى كيا كه كالنتر 

حكام گيالن بود بالهيجان رود اما در آن اثنا شنود كه ميان سيد مرتضى و سيد على آملى غبار 
نقار ارتفاع يافته و سيد مرتضى و سيد على را از آمل بيرون تاخته و بار ديگر سيد قوام الدين را در 
آن واليت حاكم ساخته و حاال سيد على در قريه زاغ سرا نشيمن دارد و در انتظار لطيفه غيبى روز 

مى شمارد و بنابر آن سيد نصير خيال فرمود كه بسيد على پيوندد و باتفاق او نوبت ديگر متوجه 
 مازندران گردد عيال و اطفال و اثقال را همانجا گذاشته رايت مراجعت برافراشت 
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و در قريه مذكوره بسيد على آملى پيوسته بين الجانبين عهد و پيمان در ميان آمده متوجه عامل 
گشتند و چون سيد قوام الدين از اين اتفاق آگاه شد مسرعى همعنان برق و باد بسارى فرستاد و 



قضيه توجه سيد نصير و سيد على را پيغام داد و سيد مرتضى از سارى شب در ميان به آمل آمده 
سيد على و سيد نصير بعد از استماع اينخبر متوجه قرى كنار شدند و در آن موضع لشگر سارى و 

آمل بديشان رسيده بار ديگر هزيمت بطرف سيد على و سيد نصير افتاد و هريك از آن دو سيد در 
 نوبت ديگر سيد على باندك 825حدود گيالن باورق خود پيوستند و پس از اينواقعه در سنه 

مردمى از تنكابن كه نشيمن او بود بدروازه آمل تاخت اما تيرى خورده باز رايت هزيمت 
برافراخت و چون باغرق خود پيوست همدران ايام بوقتى كه وضو ساخته مى خواست كه بنماز 

مشغول شود از پاى درافتاد و روى برياض رضوان نهاد و در ماه صفر سنه سبع و ثلثين و ثمانمائه 
سيد مرتضى سارى نيز دعوت حق را اجابت نموده تخت حكومت بدرود كرد و در شوال سنه 

 ثمان و ثلثين سيد نصير نيز ببهشت برين خراميد مدت سلطنت سيد مرتضى بهفده سال كشيد.

گفتار در بيان سلطنت سيد محمد بن سيد مرتضى و ذكر حاالتى كه در آن ايام واقع شد بنا بر 
 اقتضاء قضا

چون از سيد مرتضى غير سيد محمد ولدى نماند مردم سارى بر سلطنتش اتفاق نمودند و سيد 
محمد بمكارم اخالق و محاسن آداب آراسته بود و در ايام دولت خويش ابواب عدل بر روى 
خاليق بگشود از سفك دماء و اخذ اموال رعايا بقدر امكان اهتراز و اجتناب ميكرد و با آشنا و 

بيگانه مراسم عواطف و مراحم بجا مى آورد اما بر شرب خمر حرص تمام داشت و پيوسته همت بر 
بسط بساط عيش و نشاط ميگماشت و در اوايل ايام اقبال سيد محمد غياث الدين بن سيد كمال 

الدين در محبس وفات يافته آن جناب اوالدش را مطلق العنان گردانيد و همدران اوقات والى آمل 
سيد قوام الدين ببهشت برين خراميده پسرش سيد كمال الدين در آمل حاكم گرديد و سيد محمد 

را از غايت الهى پنج پسر كه هريك شايسته مسند پادشاهى بودند در وجود آمدند و دخل و 
واليت سارى بخرج ايشان وفا نمى نمود بنابر آن بهرام ولد اسكندر روز افزون بعرض همايون 

رسانيد كه مناسب آنست كه سيد كمال الدين بن سيد قوام الدين را از ايالت آمل عزل نمائى و 
يكى از مخدوم زادگان را بجايش نصب فرماى تا توسعه در سركار تو پيدا شود و سيد محمد باين 

امر همداستان شده قاصدى بطلب سيد كمال الدين فرستاده و چون او ميدانست كه سبب طلب 
چيست باين بهانه تمسك جست كه عم من سيد مرتضى خيال فتنه انگيزى دارد و اگر من 



بمالزمت مى شتابم خروج نموده بر آمل استيال ميبايد الجرم صالح دولت در آنست كه مرا بحال 
 خود بگذاريد سيد محمد بعد از شنيدن اين سخن سيد مرتضى را طلبيده محبوس 
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گردانيد و بار ديگر كس بآمل فرستاده التماس حضور سيد كمال الدين نمود سيد كمال الدين اين 
نوبت ما فى الضمير خود ظاهر ساخته گفت تا يكتن از اوالد سيد رضى الدين در حيات باشد 

آمليان راضى نخواهند شد كه ديگرى درين واليت حاكم گردد مناسب آنكه از سر اين خيال 
فاسد درگذرند و يقين دانند كه حيله بهرام از پيش نخواهد رفت چون اينخبر بسيد محمد رسيد با 
لشگر سارى متوجه آمل گرديد و سيد كمال الدين بعد از محاربه انهزام يافته بتنكابن شتافته و در 

پناه سيد ناصركيا كه حاكم آن حدود بود بعرصه تنگرود مقيم شد و سيد محمد آمل را به پسر 
بزرگتر خود سيد عبد الكريم ارزانى داشته بسارى بازگشت بعد از آن بعضى از مريدان سيد قوام 
الدين و اشراف و اعيان آن سرزمين مالحظه رعايت عهد و وفا نموده طالب حكومت سيد كمال 

الدين گشتند و جهة اعالم اين معنى كس بتنك رود فرستادند و سيد كمال الدين با سيد ظهير 
الدين بن سيد نصير الدين كه مؤلف تاريخ طبرستان است اتفاق نموده متوجه آمل گشت و در سنه 

اربعين و ثمانمائه سيد كمال الدين نزديك بآمل رسيده سيد عبد الكريم روى بسارى نهاد و 
آنجناب بمقر عز خويش درآمده همدران ايام سيد ظهير را با سپاهى جرار بجانب سارى فرستاد و 

چون سيد محمد از توجه سيد ظهير واقف گرديد سيد مرتضى را از بند بيرون آورده حكومت 
آمل را نامزد او كرد و او را لشگر داده بدفع برادرزاده مأمور گردانيد و سيد كمال الدين در آنزمان 

در موضعى كه بقارن آباد دشت مشهور است نشسته بود كه بيك ناگاه سيد مرتضى بدانجا رسيده 
بين الجانبين نايره قتال اشتعال يافته در آن حين سيد ظهير كه از كيفيت حادثه خبر داشت از عقب 

سپاه سيد مرتضى درآمد بنابر آن سيد- مرتضى منهزم گشته تا سارى در هيچ مقام آرام نگرفت بعد 
از آن سيد محمد يكى از اوالد خود را با تحف اليقه نزد امير هندو كه حاكم جرجان بود فرستاد و 
مدد طلبيد و امير- هندو كه با لشگر جرجان و قومس بسارى شتافته از آنجا در موافقت سيد محمد 

روى بآمل نهاد و در موضع مزرناك ميان ايشان و سيد كمال الدين جنگى سهمناك واقع شد 
بسيارى از آمليان بر خاك هالك افتادند و نخست سيد كمال الدين منهزم گشته سيد ظهير الدين 

لحظه ثبات قدم نمود و بعد از آنكه چند زخم باو رسيد بسنت سيد كمال الدين عمل كرده بجانب 



آمل گريخت و چون امير هندو كه و سيد محمد نزديك بآن بلده رسيدند آن دو سيد مصلحت 
توقف نديده برستمدار شتافتند و در مقام ميرانالواء اقامت افراشتند و سيد محمد و امير هندو كه 

سيد مرتضى را در آمل بر مسند حكومت نشانده هريك بمستقر و سيد محمد و امير هندو كه سيد 
مرتضى را در آمل برمسند حكومت نشانده هريك بمستقر دولت خود بازگشتند آنگاه سيد كمال 

الدين قاصدى نزد سيد مرتضى فرستاده پيغام داد كه شما عم و مخدوم منيد و آنچه بين الجانبين 
واقع شده بواسطه آن بود كه سيد محمد ميخواست ملك آمل را از اوالد سيد رضى الدين انتزاع 
نمايد اكنون اميد آنكه رخصت فرمائيد تا بخدمت شتابم و در سلك خدام آنجناب انتظام يابم و 

سيد مرتضى اين معنى را قبول نموده سيد كمال الدين بآمل رفت و سيد مرتضى با او در كمال 
مرحمت و شفقت سلوك فرمود اما چون مردم آمل بالطبع مايل بسلطنت سيد كمال الدين بودند 

 همدران ايام بروى جمع شده قصد سيد مرتضى نمودند
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سيد مرتضى بر ما فى الضمير آمليان اطالع يافته بگيالن گريخت و در قريه لنگرود ساكن شد و 
سيد كمال الدين با سيد محمد سارى صلح فرموده باستمالت سپاهى و رعيت مشغول گشت و بعد 

از چندگاه سيد مرتضى با ملك كيومرث رستمدارى اتفاق نموده لشگر بآمل كشيد اگرچه نخست 
او را غلبه در دست داد اما باالخره منهزم گرديد و سيد كمال الدين گريختگان را تعاقب فرموده 
قرب هفتصد كس از مردم رستمدار به تيغ بيدريغ بگذرانيد و در سنه خمس و خمسين و ثمانمائه 
سيد كمال الدين وفات يافت و سيد مرتضى بنابر استدعاء آمليان از رستمدار بدآنجانب شتافت و 

بعد از وصول بر مسند ايالت متمكن گشته بر دفع بدعتهاى نامشروع قيام نمود و مردم را از ارتكاب 
مالهى و مناهى زجر فرمود و در سنه ست و خمسين و ثمانمائه سيد محمد سارى بجوار مغفرت 

 حضرت بارى انتقال كرد و او هژده سال در تمشيت مهام سلطنت شرايط اهتمام بجاى آورد.

 ذكر سيد عبد الكريم بن سيد محمد

سيد عبد الكريم در زمان وفات پدر خويش در اردوى ميرزا جهان شاه بن قرا يوسف تركمان بود 
و چون آن خبر شنود از برق و باد سرعت سير استعاره كرده بعد از يكماه از فوت سيد محمد 
بسارى رسيد و افسر ايالت بر سر نهاده به بسط بساط عيش و نشاط مشغول گرديد و در اوائل 



حكومت او سيد مرتضى در آمل فوت شده پسرش سيد شمس الدين قايم مقام گشت و او نيز در 
شرب مدام تقليد سيد عبد الكريم كرده روزنامه زهد و تقوى در نوشت الجرم هرج و مرج باحوال 

مازندران راه يافت و قافله امن و امان و سالمت از ان ديار سفر كرده شرر شر بر ناصيه احوال 
همكنان تافت و مقارن آن احوال سيد شمس الدين فوت شده سيد اسد الّله ولد سيد حسن بن سيد 
رضى الدين بن سيد قوام الدين در آمل مالك تاج و نگين گشت و چون سيد عبد الكريم نه سال 

باقبال بگذرانيد او نيز مانند ديگران بعالم آخرت منزل گزيد و پسرش سيد عبد الّله قايم مقام گرديد 
و در زمان ايالت سيد عبد الّله على بن بهرام بن اسكندر روز افزون صاحب اختيار امور ملك و مال 

مازندران بود و بر خاليق ظلم و تعدى بسيار مينمود بنابر آن سادات بايلكانى كه بكثرت تبع از 
امثال و اقران امتياز داشتند هجوم كرده روزى در نيم فرسخى سارى على بن بهرام را بگرفتند و 

گردن زده ريسمانى در پايش بستند و تا بلده سارى جسدش را بر زمين كشيده آنجا از دارى 
آويختند و سيد عبد الّله از غايت شفقت بشرب شراب و ارتكاب مالهى و مناهى از هرباب پرواى 

امثال اين امور نداشت و على بن بهرام را نابوده انگاشت الجرم پريشانى مردم مازندرانى از پيشتر 
بيشتر گرديد در آن اثنا سيد عبد الّله از پسر عم خود سيد مرتضى متوهم شده بدست خود ميل 

آتشين در چشم آن قرة العين سيادت كشيد و عم خود سيد كمال الدين بن سيد محمد را گرفته 
حبس كرد و او در زندان بيمار شده بمرد بنابر آن سيد زين العابدين بن سيد كمال الدين در روز 

 پنجم ربيع االول 
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سنه اثنى و سبعين و ثمانمائه با دو سه كس اتفاق نموده در وقتى كه سيد عبد الّله در حمام بود قدم 
جالدت پيش نهاد و خون او را در ميان آب و آتش ريخته رخت بقايش بباد فنا برداد مدت دولت 

سيد عبد الّله مقتول هفت سال بود و در سال شهادتش ميرزا سلطان ابو سعيد بجانب آذربايجان 
 شتافته پسرش سيد عبد الكريم در سن چهار سالگى مالزمت موكب همايون مى نمود.

 ذكر ايالت سيد زين العابدين و بيان بعضى از حوادث زمانه ستم آئين 

چون سيد زين العابدين كار سيد عبد الّله را بر نهج دلخواه بساخت و بر مسند ايالت سارى متمكن 
گرديد علم اقتدار برافراخت اكثر مردم مازندران باوى بيعت كردند اما سادات باز وارى طريق 



مخالفت سپردند و اين اخبار بسمع شريف كاركيا سيد سلطان محمد كه در آن زمان بزرگترين 
سلطان گيالن بود رسيده بغايت متغير گرديد و كياجالل شغاول را با تحف و هدايا بدرگاه سلطان 

سعيد روانه ساخته سيدزاده عبد الكريم را طلبيده و ميرزا ابو سعيد ملتمس سيد سلطان محمد را 
اجابت نموده سيدزاده عبد الكريم را بدانجانب ارسال نمود و پس از آنكه سيد عبد الكريم بگيالن 
آمد جمعى كثير از قبيله روز افزونى و سادات بازوارى بر جمع گشتند و بتوقع امداد سيد اسد الّله 
آملى تا سر حد واليت او رفتند و چون ديدند كه او نيز با زمانه در ساخته و دفتر حقوق سيد عبد 

الّله مقتول را بيكطرف انداخته در رستمدار توقف نمودند در خالل اين احوال آفتاب حيات ميرزا 
سلطان ابو سعيد بمغرب فنا غروب كرد و ابو النصر حسن بيك ممالك عراق و آذربايجان را 

بتحت تصرف درآورد والده سيد عبد الّله مقتول باردوى امير حسن بيك رفته كيفيت شهيد شدن 
سيد عبد الّله و اضطرار پسرش سيد- عبد الكريم را بموقف عرض رسانيد و امير حسن بيك بحال 
آن ضعيفه ترحم نموده تركمانى شبلى نام را مصحوب او بطبرستان فرستاد و نشان واجب االذعان 

عنايت كرد كه سپاه گيالن و رستمدار بمعاونت سيدزاده عبد الكريم قيام نمايند و او را بملك 
موروث رسانند بعد از وصول نشان بگيالن رسيد كاركيا سلطان محمد پارسا كيانامى را كه بشرف 

سيادت مشرف بود با فوجى از سپاه گيل نامزد عبد الكريم گردانيد و ملك اسكندر بن ملك 
كيومرث رستمدارى نيز برادرزاده خود را با جمعى از رستمداريان همراه ايشان ساخت و سيدزاده 

عبد الكريم متوجه سارى گشته سيد زين العابدين در برابر آمده و اندك محاربه كرده بطرف هزار 
جريب گريخت و سيد عبد الكريم بدار الملك آباء خود رفته رستمداريان را رخصت مراجعت 

ارزانى داشت و چون روزى چند از سلطنت سيد عبد الكريم بگذشت هيبت الّله بايلكانى از سارى 
فرار نموده بسيد زين العابدين پيوست و ميرزا زين العابدين استظهار تمام يافته در موضع پنجاه هزار 

 بميان جنگل قلعه ساخت و اطراف آن را بشاخهاى درخت استوار گردانيد
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و مستعد طعن و ضرب گرديد اشراف و اعيان سارى اينخبر شنيده باتفاق سادات بازوارى و 
پارساكيا گيالنى و شبلى تركمان بدان طرف تاختند و بين الجانبين مقاتله روى نموده سيد زين 

العابدين و سيد هيبت الّله بزخم تير و سنان مخالفان را منهزم ساختند و سادات باز- وارى بسارى 
رفته سيد عبد الكريم را از آنجا ببار فروش ده بردند و پارساكيا در قلعه سارى تحصن جست و 



سيد زين العابدين بدر قلعه رفته بپارساكيا پيغام فرستاد كه در حصار بگشائيد تا شما را بسالمت 
رخصت گيالن دهم و پارساكيا بيرون آمده با سيد مالقات كرده و باز بقلعه رفته روز ديگر سيد 
هيبت الّله بايلكانى بحصار درآمد و لشگر گيالن را بغارتيد و در خدمت پارساكيا بگيالن روان 

گردانيد و چون پارساكيا بر ستمدار رسيد بنابر قضيه مذكور بدوستى سيد زين العابدين متهم شد و 
بحكم كاركيا سلطان محمد در قلعه ال ميسر مقيد گشت در خالل اين احوال برادرزاده سيد اسد 

الّله آملى سيد ابراهيم بن سيد رضى الدين بن سيد حسن بن سيد رضى الدين با عم خود ياغى شد 
و با سيد زين العابدين موافقت كرده سيد اسد الّله را از آمل بيرون تاخت و سيد اسد الّله بر ستمدار 

گريخته سادات بازوارى سيدزاده عبد الكريم را نيز بآن واليت بردند و از ملك زادگان رستمدار 
ملك جهانگير با لشگرى در مقام امداد سيد اسد الّله آمده ايلچى بسارى فرستاد و ميان او و مير 

زين العابدين طرح مصالحه انداخت آنگاه متوجه آمل گشته از طرف سارى سيد زين العابدين نيز 
در حركت آمد آمليان چون از دو جانب لشگر بسيار متوجه خود ديدند دست از دامن متابعت 

ابراهيم كوتاه كرده نزد سيد اسد الّله رفتند الجرم سيد ابراهيم از آمل برويان رفته بملك اسكندر 
بن كيومرث پناه برد و مير اسد الّله بآمل درآمده نسبت به مير زين العابدين مراسم اخالص و 

دولتخواهى بجاى آورد و سيد ابراهيم بسيد عبد الكريم ملحق گشته بموافقت يكديگر راه گيالن 
را پيش گرفتند و بعد از وصول سيد كاركيا سلطان محمد ايشان را نوازش نموده و يراق داده 

بمالزمت امير حسن بيك كه در بلده قم تشريف داشت فرستاد و حسام الدين نامى را از امراء خود 
همراه كرد و ايشان نزد آن پادشاه عاليجاه رفته و عرض ملتمسات خود نموده امير حسن بيك 

جواب داد كه مير زين العابدين هرساله صد و بيست خروار ابريشم از مال مازندران بخزانه عامره 
ميرساند اكنون اگر سيد كاركيا سلطان محمد متعهد اين مال ميشود منشور سلطنت آن مملكت را 
بنام سيدزاده عبد الكريم مى نويسيم و اال فال و چون قبول آن مقدار ابريشم مقدور نبود مشار اليهم 

 بگيالن بازگشتند و سيدزاده عبد الكريم همان جا توقف نموده سيد ابراهيم رستمدار شتافت.

 ذكر گرفتارى و شهادت سيد اسد اهللا و بيان تتمه احوال سادات ايالت پناه جالدت دستگاه 

سيد ظهير در تاريخ طبرستان مرقوم كلك بالغت نشان گردانيده كه سيد اسد الّله آملى راد و پسر 
 بود حسن و حسين نام و چون سيد اسد الّله حسين را دوست تر ميداشت او را پيوسته بر برادر
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بزرگتر تقديم مينمود بنابر آن حسن از پدر رنجيده بخدمت سيد زين العابدين رفت و بحكم من 
يسمع نخل مزاج نازنين مير زين العابدين بر سيد اسد الّله متغير شده ضمنا نامه بسيد هيبت الّله 

ايلكانى كه صاحب اختيار آمل بود فرستاد و او را بگرفتن سيد اسد الّله مامور ساخت و هيبت الّله 
بموجب فرموده روزى بمزار سيد قوام الدين رفته سيد اسد الّله را ببهانه طلبيد و اسد الّله كه از رو 

به بازى زمانه غافل بود بدانجا شتافته فى الحال نوكران هيبت الّله گرگ صفت او درآويختند و 
مقيدش ساختند و اين خبر بسيد زين العابدين رسيد بآمل تاخت و خزاين اسد الّله را تصرف نموده 

ايالت آنواليت را بسيد حسن بازگذاشت و خود ببار فروشه ده رفته سيد اسد الّله را تصرف نموده 
ايالت آنواليت را بسيد حسن بازگذاشت و خود ببار فروشه ده رفته سيد اسد الّله را همراه برد و بعد 
از سه و چهار ماه از اين واقعه سيد هيبت الّله كه در پنجاه جريب بود ببيجهتى آغاز مخالفت نموده 
و كسان بگيالن فرستاده استدعاء حضور سيد عبد الكريم فرمود الجرم مير زين العابدين سيد اسد 

الّله را دربار فروشه ده بمعتمدى سپرده عزيمت سارى كرد و در غيبت او مردم بار فروشه ده هجوم 
نموده سيد اسد الّله را از حبس بيرون آوردند و در ركاب او متوجه آمل گشته آمليان مقدم 

شريفش را مغتنم دانستند سيد حسن اينحال مشاهده كرده بطرف جالد گريخت و سيد اسد الّله 
بآمل درآمده قاصدى بگيالن و ديگرى برستمدار فرستاد و سيد ابراهيم و مير عبد الكريم را بمبالغه 

تمام طلبيد و سيد ابراهيم بى توقف بخدمت عم بزرگوار شتافته مردم بسيار در آمل جمع آمدند و 
سيد اسد الّله قبل از آن كه سيد عبد الكريم نيز بآمل رسد بجانب سارى در حركت آمد و مير زين 

العابدين مركز دولت خالى گذاشته بطرف هزار جريب گريخت سيد اسد الّله بغرور موفور در يك 
فرسخى سارى نشسته انتظار سيد عبد الكريم ميكشيد كه او را بر مسند سلطنت نشاند و بطرف آمل 
مراجعت نمايد كه به يك ناگاه سيد زين العابدين بدان جانب تاخت و نايره قتال اشتعال يافته سيد 

اسد الّله در اثناء كروفر اسير سرپنجه تقدير شد و همان ساعت بحكم سيد زين العابدين شربت 
 دست داد و سيد ابراهيم چون حال بآن منوال ديد 880شهادت چشيد و اينواقعه در ذى القعده سنه 

بجانب آمل بازگرديد و مقارن وصول او سيد عبد الكريم نيز به آنجا رسيد و سيد ابراهيم لوازم 
خدمكارى بتقديم رسانيده اهالى مازندران از اطراف و جوانب بمالزمت سيد عبد الكريم رفتند و 

سيد هيبت الّله نيز بخدمت مبادرت نموده باتفاق روى بسارى آوردند و چون از بار فروشه ده 



بگذشتند نوبت ديگر سيد زين العابدين مركز دولت خالى ساخته بهزار جريب شتافت و سيد عبد 
الكريم بسارى درآمده پرتو دولتش بر وجنات احوال ساكنان آنديار تافت مؤلف تاريخ طبرستان 
گويد كه تا اكنون كه تاريخ هجرى به جمادى االخر سنه احدى و ثمانين و ثمانمانه رسيده سيد 
عبد الكريم در سارى بر مسند ايالت متمكن است و سيد ابراهيم در آمل بمقام رياست متوطن و 

سيد زين العابدين در هزار جريب بسر ميبرد و از اوالد سيد اسد الّله سيد حسين در سارى مقام دارد 
و سيد حسن در هزار جريب نسبت به مير زين العابدين شرط موافقت بجاى مى آورد و آنچه نزد 

راقم حروف در وقت تحرير اين اوراق به تحقيق پيوسته آن كه تا غايت كه سنين هجرت سيد 
 سيد عبد الكريم در قيد حيات است و در بار 929المرسلين صلواة الّله عليه و آله اجمعين سنه 

 فروشه ده بامر حكومت مشغولى 
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دارد و نسبت بخدام اعلى مقام درگاه شاهى الزال ايام اقبالهم مصونة عن وصمة التناهى شرايط 
اطاعت و دولتخواهى بجاى مى آورد و ساير مواضع مازندران از حيطه تصرف آن جناب بيرون 

رفته و آقا محمد ولد آقا رستم روزافزون بر واليت سارى مستوليست و از اينرو خود را در سلك 
بندگان آستان ماليك آشيان ميشمارد و كيفيت بآل حال سيد زين العابدين و سبب استيالء آقا 
رستم و پسرش آقا محمد اگر محقق شود و در ضمن حكايات آينده مسطور خواهد گرديد و 

 التوفيق اللّه من الحميد المجيد

 ذكر تسلط ملوك سربدار بر واليت سبزوار

اكابر مورخين چنين آورده اند كه باشتين قريه ايست از قرى بيهق خواجه بود در غايت مكنت 
ملقب و موسوم بشهاب الدين فضل الّله و نسبش از جانب پدر بامام عاليمقام حسين بن على- 

المرتضى صلوة الّله عليه منتهى ميباشد از طرف مادر بيحيى بن خالد برمكى و خواجه شهاب الدين 
فضل الّله پنج پسر داشت بدين ترتيب امير امين الدين امير عبد الرزاق امير وجيه الدين مسعود امير 

نصر الّله امير شمس الدين فضل الّله و امير امين الدين در مالزمت سلطان ابو سعيد بهادر خان 
اوقات ميگذرانيد و منظور نظر عنايت آن پادشاه صاحب تأئيد بود و در آن زمان على سرخ خوافى 

كه ابو مسلم كنيت داشت و در فن كشتى گيرى و تيراندازى مهارت كامل حاصل نموده بود 



مالزمت سلطان ابو سعيد ميكرد روزى بر زبان سلطان گذشت كه آيا در قلم روما كسى باشد كه با 
ابو مسلم كشتى تواند گرفت و تير تواند انداخت امير امين الدين عرض كرد سرخ خوافى كه ابو 

مسلم كنيت داشت و در فن كشتى گيرى و تيراندازى مهارت كامل حاصل نموده بود مالزمت 
سلطان ابو سعيد ميكرد روزى برزبان سلطان گذشت كه آيا در قلم رو ما كسى باشد كه با ابومسلم 

كشتى تواند گرفت و تير تواند انداخت امير امين الدين عرض كرد كه بنده را برادريست در 
خراسان عبد الرزاق نام كه با ابو مسلم مقاومت ميتواند كرد سلطان فى الحال مسرعى بجهة آوردن 
عبد الرزاق بصوب خراسان فرستاد و آن قاصد بعد از انقضاء دو ماه او را بپايه سرير اعلى رسانيده 

شكل و شمايلش مطبوع پادشاه عادل افتاد و هم در ان دو سه روز امير عبد الرزاق ببازار سلطانيه 
درآمده ديد كه كمانى و بدره زر از طاقى آويخته اند و از حقيقت آن امر استفسار نموده گفتند 

فالن پهلوان اين كمان را آويخته است و وصيت كرد كه هركس آن را بكشد صره زر از وى باشد 
امير عبد الرزاق كمان را فرود آورده چنانچه شرط است بكشد و زرها را بستد و اينحديث بعرض 

سلطان ابو سعيد رسيده عنايتش نسبت بامير عبد الرزاق از پيش تر بيشتر گشت و فرمود تا با ابو 
مسلم تير اندازد و ايشان بصحرا رفته در نظر پادشاه تيراندازى كردند و چون تير عبد الرزاق ده قدم 

از تير ابو مسلم بگذشت ابو مسلم خجل شد و سلطان فرمود كه عبد الرزاق را وزراء مهمى نافع 
فرمايند و ديوانيان تحصيل مال و جهات كرمان را كه مبلغ صد و بيست هزار دينار كپكى بود بوى 

دادند مقرر آن كه بيست هزار دينار را جهة خاصه خود تصرف نمايد و صد هزار دينار را بخزانه 
عامره فرود آورد و امير عبد الرزاق تمامى آن وجوه را در كرمان بعيش و عشرت صرف كرده 

چون از خواب مستى و غفلت بيدار شد يكدينار از آن اموال موجود نديد الجرم در بحر انديشه 
 فرو رفت بحسب اتفاق در همان ايام خبر

 357، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

فوت سلطان ابو سعيد بهادر خان شايع شد و امير عبد الرزاق روى بوطن معهود آورده چون بباشتين 
رسيد مشاهده فرمود كه فتنه حادث شده است كيفيت واقعه آن كه در آن اوقات ايلچى بباشتين 

فرود آمده از حسن حمزه و حسين حمزه كه برادران بودند شراب و شاهد طلبيد حسن و حسين در 
باب شاهد عذرى گفته ايلچى نشنيد و خواست كه معترض عورات ايشان گردد برادران شمشيرها 

كشيده گفتند ما سربداريم تحمل اين رسوائى نداريم و ايلچى را بقتل رسانيدند خواجه عالء الدين 



محمد كه در آن اوان وزير خراسان بود و در قريه فريومد اقامت داشت كسان بطلب حسن و 
حسين فرستاد و ايشان در رفتن تعلل كرده در آن اثنا امير عبد الرزاق از كرمان تشريف آورد و 
چون بر حقيقت واقعه اطالع يافت جمعى را با خود متفق ساخته نوكران وزير را نه بر وفق مرام 
بازگردانيد و خواجه عالء الدين محمد نويت ديگر زياده از پنجاه كس جهة همان مهم بباشتين 

روانه كرده امير عبد الرزاق در مقام خالف آمد و بين الجانبين مصاف واقع شد دو و سه كس از 
نوكران جناب وزارت مآب كشته گشتند و باقى منكوب و مخذول مراجعت نمودند بعد از آن 

عبد الرزاق مردم آن قريه را جمع آورده گفت فتنه عظيم درين ديار بوقوع پيوست و اگر ما ساهله 
كنيم كشته شويم و بمردى سر خود بردار ديدن هزار بار بهتر كه بنامردى بقتل رسيدن و بجهة اين 

سخن و قول سابق آن طايفه ملقب بسربدار شدند القصه رايت اقبال امير عبد الرزاق باال گرفته 
باندك زمانى جمع كثيرى در صدد متابعت او آمدند و خواجه عالء الدين محمد جهة حفظ 
ناموس از فريومد متوجه استرآباد شد و امير عبد الرزاق از عزيمت وزير خبر يافته از عقبش 

بشتافت و در دره شهرك نوبوى رسيده از جانبين دست به تير و كمان و سيف و سنان بردند و 
خواجه عالء الدين محمد در معركه كشته گشته پسر و متعلقاتش بطرف سارى گريختند و امير 

عبد الرزاق سالما و غانما به باشتين مراجعت كرده هفتصد مرد جراح بخدمتش كمر بستند و 
سربداران در شهور سنه ثمان و ثلثين و سبعمائه بسبزوار شتافته چون در آنواليت كسيكه با ايشان 

مقاومت تواند نمو نبود سبزوار را بتحت تصرف درآوردند و امير عبد الرزاق بر مسند حكومت 
تكيه زده قصد كردند كه دختر خواجه عالء الدين هندو را بحباله نكاح در آورد دختر چون 

ميدانست كه غرض عبد الرزاق ازين وصلت آنست كه با پسرش كه صاحب جمال بود اختالط 
نمايد راضى نشد و شبى از سبزوار گريخته بجانب نيشابور توجه نمود امير عبد الرزاق برادر خود 

امير وجيه الدين مسعود را ببازگردانيدن آن مستوره مامور ساخت و امير مسعود در سنكليد بدختر 
رسيده خواست كه او را بسبزوار برد آن ضعيفه بزبان تضرع و زارى امير مسعود را گفت تو مرد 

مسلمانى و غرض برادر خرد را از بازگردانيدن من ميدانى بدوستى حيدر- كرار كه طريقه مروت 
پيش گير و از سر من درگذشته از پرسش روز جزا انديشه نماى امير وجيه الدين مسعود را از 

شنيدن اين سخن رقت دست داده فرمود برو بسالمت كه مرا با تو كارى نيست و بخدمت برادر 
بازگشته گفت هرچند اسب تاختم دختر عالء الدين هندو را نيافتم و امير عبد الرزاق زبان بدشنام 

او گشاده گفت از تو بوى مردانگى نمى آيد امير مسعود جوابداد كه كسى از صفت مردانگى 



بى بهره است كه بنياد كار خود را بر فساد نهاده است عبد الرزاق خشمناك برجست كه در برادر 
 آويزد امير مسعود شمشير حواله او كرده عبد الرزاق خود را
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از دريچه باال خانه پايان انداخت و امير مسعود خويش را بر زبر برادر افكنده شر او را از سر خلق 
باز كرد و اين واقعه در ذى حجه حجه مذكور دست داده امير مسعود روى بتمشيت مهمات 

 سربداريه آورد.

 ذكر امير وجيه الدين مسعود

امير مسعود سربدار سردارى بود شجاع و مردانه و با جرأت و فرزانه از غايت تهور جوشن بيباك 
پوشيده و مانند سيل تندرو از فراز و نشيب نينديشيده چون زمام حكومت سربداريه بدست آورد 
شيخ حسن جورى را با خود متفق ساخته بدان وسيله قاعده دولت مستحكم كرد و در اوايل ايام 

ايالت ميان او و ارغونشاه جونى قربانى كه حاكم نيشابور بود مقاتله روى نمود و امير مسعود ظفر 
يافته آنواليت را نيز ضبط فرمود و در سيزدهم صفر سنه ثلث و اربعين و سبعمائه ميان امير مسعود 

و ملك معز الدين حسين كرت در دو فرسخى زاوه حربى صعب دست داده نخست امير مسعود 
ظفر يافت در آن اثنا شيخ حسن جورى كشته گشته امير مسعود گريخته عنان بطرف سبزوار تافت 

و در اواخر همين سال ميان شيخ على كاون برادر طغا تيمور خان و سربداران اتفاق قتال افتاده نسيم 
فتح و ظفر بر پرچم علم امير مسعود وزيد و شيخ على در معركه كشته گشته غنيمت موفور نصيب 
سبزواريان گرديد و امير مسعود بغرور موفور باسترآباد درآمده طغا تيمور خان بالرقصران شتافت 
و امير مسعود خطه جرجان را ضبط كرده عنان بطرف مازندران تافت و در آنواليت شكست يافته 
اسير سرپنجه تقدير گشت و در اوايل ذى حجه- حجه مذكوره جالل الدوله اسكندر او را بكشت 

مدت سلطنتش بدين روايت كه اصح روايات است پنجسال بود و بعد از وى محمد آتيمور چند 
 روز حكومت سبزوار نمود.

 گفتار در مبادى احوال شيخ حسن جورى و ذكر نجات يافتن او از زاويه مهجورى.



واقفان اخبار نو و كهن و عارفان غث و ثمين سخن آورده اند كه شيخ حسن جوانى بود از قريه 
جور و در عنفوان اوان شباب باكتساب فضايل و كماالت پرداخته آغاز درس و افاده فرمود در آن 

اثنا شنود كه درويشى پاكيزه روزگار خليفه نام در سبزوار ظاهر شده و كرامات و خوارق عادات 
اظهار ميفرمايد هوس مالقات شيخ خليفه بر ضميرش استيال يافته از جور بسبزوار شتافت و چون 
صحبت شيخ خليفه را دريافت مريد گشته ع بباد داد ورقهاى درس و فتوى را و شيخ خليفه در 

اوايل حال بمازندران دست ارادت شيخ بالوى آملى داده بود و بعد از چندگاه در عقيده كه بشيخ 
بالو داشت نقصانى پيدا شده بسمنان رفت و بخدمت مقرب بارگاه سبحانى شيخ ركن الدين عالء 

 الدوله سمنانى قدس الّله سره شتافته روزى چند
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در خانقاه معارف پناهش بسر برد و از سمنان بقصبه بحر آباد رفته با خواجه غياث الدين هيبت الّله 
حموى مالقات فرمود و از آنجا بسبزوار خراميده در مسجدى ساكن شد و بآواز بلند قرآن 

مى خواند و لوازم طاعت و عبادت بجاى مى آورد بنابران جمعى كثير مريد و معتقد او شدند و فقها 
در مقام انكار آمده او را از نشستن در بيت الّله منع مى كردند و شيخ خليفه بسخن ايشان التفات 

نمينمود آخر االمر جمعى از اهل حسد فتوى نوشتند كه شخصى در مسجد ساكن گشته سخن دنيا 
مى گويد و بمنع اصحاب علم منزجر نميگردد و اصرار ميورزد اين چنين كس مستحق گشتن باشد 

يا نى اكثر فقها نوشتند كه باشد و آن فتوى را با عرضه داشتى بدرگاه سلطان ابو سعيد بهادر خان 
فرستادند سلطان فرمود كه من حكم قتل درويشان نميكنم آنچه مصلحت باشد حكام خراسان 

بجاى آورند فقهاى سبزوار بسعى بسيار متوجه اضرار شيخ خليفه شده ميان ايشان نزاع كلى روى 
نمود و هنوز منازعت قايم بود كه شيخ حسن بسبزوار شتافته دست ارادت بشيخ خليفه داد و بدين 

 مريدان 726جهة مهم او ترقى كرد اما مقارن آنحال در صباح روز بيست و دوم ربيع االول سنه 
شيخ خليفه را در همان مسجد از ستونى بحلق آويخته ديدند و بعد از تجهيز و تكفين شيخ حسن را 

مقتداى خود ساخته از سبزوار سفر كردند و شيخ حسن ببلده نيشابور و ابيورد و خبوشان و مشهد 
مقدسه رضويه رفته اهالى آن بالد را بطريق شيخ خليفه دعوت مى نمود و هركس مريد ميشد نامش 
را نوشته ميگفت حاال وقت اخفاست و ميفرمود كه آلت كارزار ترتيب كرده منتظر اشارت باشد و 

چون شيخ حسن مردى شيرين سخن بود و كلمات عام فريب با مردم ميگفت در مدة اندك خلق 



بسيار بمرتبه مريد و معتقد او گشتند كه مزيدى بر آن تصور نتوان نمود بنابر آن امراء خراسان از 
وى توهم كرده امير ارغونشاه جونى قربانى كه پدر محمد بيك و على بيك بود و نيشابور را در 

تحت تصرف داشت شيخ حسن را بگرفت بواليت يارز در قلعه تاك كه آنرا طاق نيز گويند 
محبوس گردانيد چون امير وجيه الدين مسعود بر مسند ايالت صعود نمود جوياى سندى شد كه 
بآن وسيله قصر دولت خود را مشيد گرداند و بعد از تأمل و انديشه خاطر بآن قرار داد كه شيخ 

حسن جورى را كه اكثر مردم آنواليت مخلص اويند از مجلس بيرون آورده مقتداى خود سازد 
بنابر آن چند سوار از سبزوار ايلغار كرده بيارز شتافت و شيخ حسن را از حبس نجات داده بمقر عز 
خود رسانيد و روايتى آنكه خواجه اسد نامى از مريدان شيخ حسن با هفتاد نفر ديگر از اهل ارادت 

متفق گشته بحيله كه توانستند شيخ حسن را از قلعه طاق بيرون آورده بسبزوار بردند و بهر تقدير 
چون بناء موافقت ميان شيخ حسن جورى و امير مسعود سبزوارى محكم گشت خلق بسيار در ظل 

رايت نصرت شعار ايشان جمع آمدند و ساعت بساعت وسعت مملكت ايشان صفت وسعت 
مى گرفت و روز بروز آثار جاه و جالل و عالمات دولت و اقبال ايشان سمت تضاعف مى پذيرفت 

و كار بجائى رسيد كه امير ارغونشاه نيشابور را باز گذاشته نزد طغا تيمور خان بجرجان رفت و 
پسرش محمد بيك در بعضى از واليات خراسان خود را محكم ساخته بخوف و بيم روزگار 

 مى گذرانيد.
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ذكر توجه امير وجيه الدين مسعود بعزم تسخير هراة و گرفتار شدن شيخ حسن به معظم ترين آفات 
 و بليات 

چون مجارى امور امير مسعود و شيخ حسن جورى در سبزوار و نيشابور انتظام يافت تسخير تمامت 
مملكت خراسان در نظر همتشان سهل و آسان نموده و ده هزار مرد شمشيرزن هريكى كوه شكوه 

و تهمتن فراهم آورده بجانب دار السلطنه هراة كه در آن زمان مستقر ايالت ملك معز الدين حسين 
كرت بود نهضت كردند و ملك حسين سپاهى خونخوار از غور و ساخر و خنسار مجتمع ساخته 
باستقبال مخالفان در حركت آمد و درد و فرسخى زاوه تالقى فريقين اتفاق افتاد و صداى نفير و 



كرناى و خروش كوس رعد آواى گوش گردون را كر ساخت و آواز غريو و شيون و افغان 
  نظم دليران صف شكن زلزله در زمين و زمان انداخت 

 چنان شد بانك كوس و نعره جوش 
 

 كه گردون پنبه محكم كرد در گوش 

 غبار خاك زير پاى باره 
 

 شده چو سرمه در چشم ستاره 

   
بهادران تيز چنگ بى لبث و درنك درهم آويختند و بزخم سهام و ضرب حسام خاك راه با خون 

  نظم برآميختند

 زمين از خون مردم موج زن گشت 
 

 -سپرها خشت و جوشنها كفن گشت

 تن از اسب و سر از تن سرنگون شد
 

 زمين دريا فلك صحراى خون شد،

   
در ابتداء حال سربداران غالب آمده بسيارى از مرويان كشته و خسته گشتند و ملك حسين با 

اندك مردمى بر سر پشته رانده و تدبيرى انديشيده اشارت فرمود تا علمها برپاى كردند و نقارها 
فرو كوفتند بعضى از گريختگان چون آن صدا شنيدند و رايات را برپاى ديدند روى بملك 

آوردند و سيصد كس جمع آمده امير مسعود و شيخ حسن بر آن جماعت حمله كردند در آن اثنا 
شخصى از سربداران بفرموده امير مسعود يا بعشق خود زخمى بر شيخ حسن زده او را هالك 

ساخت و شيخ حسن امير مسعود را گفته بود كه اگر من كشته شوم زنهار در معركه توقف ننمائى 
و بجانب سبزوار توجه فرمائى بنابر آن امير مسعود فرمود كه جسد شيخ حسن را برگرفتند و عنان 

بجانب سبزوار توجه فرنائى بنابرآن امير مسعود فرمود كه جسد شيخ حسن را برگرفتند و عنان 
بجانب دار الملك خويش معطوف ساخت و ملك معز- الدين حسين بعد از آنكه مغلوب شده بود 
لواء فتح و ظفر برافراشت و دشمنان را تعاقب نموده طايفه از ايشان را بتيغ بيدريغ بگذرانيد و زمره 

  رباعى را اسير گردانيد يكى از شعرا در آن باب گويد

 گر خسرو كرت بر دليران نزدى 
 

 و ز تيغ يلى گردن شيران نزدى 

 از بيم سنان سربداران تا حشر
 

 .يك ترك دگر خيمه بايران نزدى

   
 



ذكر محاربه امير شيخ على كاون با امير مسعود سربدار و كشته شدن شيخ على در معركه پيكار و 
 انجام روزگار امير مسعود در واليت رستمدار

چون خبر استيالء سربداران كرت اخرى در واليت مازندران بگوش طغا تيمور خان رسيد لشگرى 
 ترتيب داده برادر خود شيخ على كاون را بدفع امير مسعود نامزد گردانيد و
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امير مسعود از توجه آن سپاه آگاه گشته با طايفه از مردان يكدل و گردان جوشن گسل باستقبال 
اعدا روان شد چون تقارب فريقين بتالقى انجاميد و ميمنه و ميسره هردو لشگر مرتب گرديد سنان 

دليران بجان ستانى، زبان دراز كرده و ناوك بهادران روى بدلربائى آورده خنجر، حنجر بسيارى از 
جوانان ماه پيكر ببريد و گرز، گردن جمعى از پهلوانان صف شكن خورد گردانيد، امير شيخ على 
بنفس خويش حملهاى مردانه نمود اما چون سعادت نبود كوشش مردانه چه سود در اثناى كروفر 
تيرى جان بر، بر مقتل او خورد و از اسب در افتاده از ضربت آنزخم عزم ملك جاويد كرد و سپاه 
جرجان انهزام يافته سربداران از عقب شتافتند و غنيمت بينهايت گرفته عنان بطرف جرجان تافتند 
طغاتيمور خان چون مجال ستيز نداشت رايت فرار بجانب القصران برافراشت و امير مسعود بغرور 

موفور باسترآباد رفته منشورى باسم اهالى و اعيان مازندران در قلم آورد و ايشان را باطاعت و 
انقياد خويش دعوت كرد كيا جالل الدين احمد جالل كه پيرى كار ديده بود و گرم و سرد 

روزگار چشيده در آنواليت بر مسند امارت تمكن داشت و از خود كسى را كالنتر نمى پنداشت 
چون خبر شوكت و عظمت امير مسعود شنيد ترسيد كه بيك ناگاه در واليت مازندران تازد، 

دست بيداد برآورده بنياد حيات صغير و كبير آنخطه را بر اندازد و بنابر آن با دو برادرزاده كياتاج 
الدين و كيا جالل بمالزمت امير مسعود شتافت و منظور نظر التفات شده نوازش يافت و امير 

مسعود بوجود ايشان مستظهر گشته، مطمئن و خاطر بمازندران توجه نمود و بحاكم آن ديار جالل 
الدوله اسكندر كه سابقا شمه از حال او مذكور شد نوشت كه محل مالقات كجا خواهد بود و 

جالل الدوله با برادر خويش فخر الدوله شاه غازى مشورت كرده مصلحت چنان ديدند كه بعضى 
از واليات را بسربداران بازگذارند و چون ايشان دليروار بر ستمدار در آيند ع رو بميدان كارزار 

آرند و برينموجب بتقديم رسانيده امير مسعود در سيزدهم ذيقعده سنه ثلث و اربعين و سبعمائه 



بآمل نزول نمود و صحراى توران را معسكر ساخته در گرد لشگرگاه از چوب ها و درها ديوار 
گونه بنا فرمود و سپاهيان سكندر و شاه غازى شبها بر اسبان تازى نژاد نشسته حوالى اردوى امير 

مسعود را تاخت ميكردند و مراسم قتل و غارت بجا ميآوردند چون اين صورت چند نوبت بوقوع 
انجاميد بناى اثبات امير مسعود متزلزل گرديد و كيا احمد جالل بقرابتان خود و ساير مازندرانيان 
پيغام فرستاد كه بسبب آن كه من در مالزمت امير مسعودم انديشه بخاطر راه نبايد داد جمال حال 
خود را بحيله مردانگى بيارايند و در دفع سربداران بقدر امكان كوشش نمايند از شنيدن امثال اين 
سخنان اكثر مردم مازندران كمر سعى و اجتهاد برميان بسته هرشب فوجى از ايشان حوالى معسكر 
امير مسعود را غارت ميكردند و فرياد زده بر زبان مى آوردند كه اى خراسانيان مازندران بيشه شير 

ژيان است و مسكن هژبران گردون توان شما بدست خويش ابواب بال بر روى خود گشاده ايد و 
پاى در دام رنج و عنا نهاده همه عنان بمرغزار عدم خواهيد تافت و هيچكدام از اين مهلكه نجات 

نخواهيد يافت امير مسعود از شنيدن امثال اين مقال مانند ماهى در شبكه مضطرب گشته، نى 
 حركت ميتوانست كرد و نى روى بطرفى ميتوانست آورد ع نى راى سفر كردن و نى 
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روى اقامت و بعد از آن كه نه روز در آن مقام ساكن بود كوچ كرده بطرف رستمدار توجه نمود 
و چون بقريه باسمين كالته رسيد از پيش دليران رستمدار و از پس شيران بيشه مازندران دست 
جالدت از آستين تهور بيرون آوردند و خود را بر اطراف و جوانب سربداران زده در كشش و 
كوشش تقصير و اهمال نميكردند امير مسعود چون حال بر آن منوال ديد كيا احمد جالل را با 

برادرزادگان بقتل رسانيد و براه الويج روى بوادى گريز نهاد و خورد و بزرگ و خاص و عام آن 
ديار را آغاز قتل و غارت كرده در هرگوشه كشته افتاد و سربدار بسيار در دست رنود و اوباش 

اسير گرديد و امير مسعود با چند نوكر معدود براه رودبار بالو روان شده چون نبرديان بالور رسيد 
شنيد كه فوجى از سپاه شرف الدوله كستهم بن تاج الدوله ز باد در آن موضع بهم پيوسته اند و در 
انتظار مقدم شريفش مكمل و مسلح نشسته الجرم عنان فرار بطرف ديگر انعطاف داد و لشگريان 

كستهم او را تعاقب نموده امير مسعود در قريه باذور بدست ايشان افتاد و آن جماعت او را مضبوط 
ساخته بنظر اسكندر بردند و دو روز محبوس نگاه داشتند بروز سيم حسب الحكم بقتل آوردند در 

تاريخ سيد ظهير مسطور است كه خواجه نيك روز سمنانى كه مستوفى ديوان امير مسعود بود برسر 



راه ياسمين كالته زخم خورد و بيفتاد و شخصى او را برداشته نزد ملك فخر الدوله برد و فخر 
الدوله خواجه بهاء الدين را منظور نظر مرحمت ساخته از مكنت لشگر امير مسعود سؤال كرد 

جواب داد كه او در مازندران دواب خاصه امير مسعود چهارده هزار اسب بود و شش صد سر استر 
 و چهارصد شتر كه هرشب بقلم من عليق آنها مقرر مى شد عدد سپاه را بر اين قياس بايد نمود.

ذكر محمد آتيمور در آن اوان كه امير وجيه الدين مسعود علم عزيمت بجنگ امير شيخ على 
كاون برافراشت محمد آتيمور را كه يكى از بندگان پدرش بود و بصفت شجاعت و سخاوت 

اتصاف داشت در سبزوار به نيابت خود تعيين نمود و چون محمد آتيمور خبر قتل مسعود شنود در 
استمالت خواطر كوشيده از روى استقالل بسرانجام امور ملك و مال قيام نمود بعد از آن كه مدت 
دو سال بر آن منوال بگذشت خواجه شمس الدين على كه بصفت اصالت و جاللت اتصاف داشت 

متوجه قلع نهال حيات او گشت و جمعى از درويشان و مريدان شيخ حسن جورى را با خود متفق 
ساخته ناگاه بمجلس محمد آتيمور درآمد و او را مخاطب گردانيده گفت عجب حالتى است كه 
درويشان را پيش تو اصال قدر و قيمت نمانده با وجود آنكه مهم تو و خواجه تو بيمن تقويت اين 

فرقه واجب التعظيم تمشيت پذيرفته پيوسته اراذل و اوباش را برايشان تقديم مى نمائى و موافق 
خواجه شمس الدين على نيز امثال اين سخنان بر زبان آورده محمد آتيمور متحير مانده و چون 

سالحى با خود نداشت و كسى پيش او نبود آغاز ماليمت كرده گفت من تا غايت هيچ درويشى 
را نرنجانيدم و در ضبط اين مملكت لوازم سعى و اهتمام بتقديم رسانيده ام آن چه حاال صالح باشد 
آنچنان ميكنم ايشان گفتند برخيز و باين خانه دراى كه ما حكومت تو را نميخواهيم محمد آتيمور 
بالضرورة بخانه درآمده مخالفان در بروى وى بستند و خواجه شمس الدين على را گفتند كه بهتر 
و مهتر ما توئى مسند حكومت را بوجود خود مشرف گردان تا همكنان در خدمت تو كمر بر ميان 

 جان بنديم خواجه 
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شمس الدين على هرچند كه ضمنا طالب رياست بود اما بواسطه آنكه مردم قتل محمد آتيمور را 
حمل بر غرض دنيوى ننمايند گفت من درويشى و گوشه نشينى را بر سلطنت ربع مسكون برابر 



نميكنم مناسب آن كه كلو اسفنديار را بحكومت اختيار نمايند و محمد آتيمور را بقتل رسانيد تا از 
 شر او ايمن باشيد و آن جماعت در ساعت برينموجب عمل نمودند.

كلو اسفنديار بعد از قتل آتيمور در شهر سبزوار شهريار شد و او نه اصلى داشت و نه نسب و نه 
فضل و نه ادب بنابر آن چون بر مسند رياست نشست طريقه ناستوده تكبر پيش گرفته بى جهتى 

مردم را سياست مى كرد و شيوه ظلم و تعدى بجاى مى آورد الجرم سربداران از حكومتش متنفر 
گشتند و چنانچه محمد آتيمور را كشته بودند او را نيز از ميان برداشتند و همت بر اطاعت امير 

 شمس- الدين فضل الّله كه برادر امير وجيه الدين مسعود بود گماشتند.

امير شمس الدين فضل اهللا بعيش عشرت بغايت راغب بود و در ضبط امور مملكت اهتمام نمينمود 
بنابر آن خبر فتور ملك سربداران بطغا تيمور خان رسيده لشگرى فراهم كشيد تا متوجه محاربه 

  بيت ايشان شود و كيفيت حال را امير فضل الّله شنيده با خود گفت 

 دال گدائى و رندى ز پادشاهى 
 

 به دمى فراغت خاطر ز هرچه خواهى 

   
به و زمام امور ايالت را بطوع و رغبت در كف كفايت خواجه شمس الدين على نهاده به بسط 

 بساط فراغت و انبساط مشغول مى نمود و زمان حكومتش هفت ماه بود.

خواجه شمس الدين على بعضى از مورخان از وى بخواجه على شمس الدين تعبير كرده اند و راقم 
حروف آن مثل را كه چه خواجه على و چه على خواجه بخاطر گذرانيده و خواجه شمس الدين 

بصفت شجاعت و فراست اتصاف داشت و در زمان دولت همت بر اجراء سياست و تمشيت امور 
مملكت گماشت ظاهر شريعت را بمرتبه رعايت مى نمود كه خوردن بنك و شراب از قلمرو 

خويش بالكليه برانداخت و قرب پانصد زن فاحشه كشته دفين مطهوره خاك ساخت شبها تنها 
كرد محالت طواف نمودى و اخبار كلى و جزئى را معلوم فرمودى و چون طغا تيمور خان از 

ايالت خواجه شمس الدين على و شجاعت و سياست او خبر يافت ترك لشگركشى گفته عنان 
بگوشه فراغت تافت نقلست كه خواجه شمس الدين على را مالزمى بود موسوم بحيدر قصاب كه 
تمغا تعلق بوى داشت و در اواخر ايام حيات خواجه محاسبه حيدر را نوشته مبلغى بروى باقى شده 

و خواجه محصالن تعيين كرده تا هرچه حيدر اندوخته بود از او بستاندند و چون حيدر را چيزى 



در دست نماند و تشدد محصالن كم نشد روزى فرصت يافته شمه از عجز و اضطرار خويش 
بعرض خواجه رسانيد خواجه شمس الدين على مردى فحاش و دشنام دهنده بود در جواب گفت 

زن خود را در خرابات نشان و از آن ممروجه ديوان بهم رسان حيدر از شنيدن اين سخن اشك از 
ديده روان ساخته قتل خواجه شمس الدين على را با خود مخمر گردانيد و از اين باب شمه با 

خواجه يحيى كراوى ظاهر ساخته رخصت يافت و نماز شام بقلعه باال رفته در وقتى كه خواجه 
يحيى در مجلس خواجه شمس الدين على بود زبان دادخواهى برگشاد و گفت ايخواجه بحال من 

ترحم نماى و پيش دويده خنجرى بر سينه خواجه شمس الدين على زد كه از پشتش بيرون آمد 
 حسن دامغانى قصد كرد كه حيدر قصاب را زخمى 
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زند خواجه يحيى آواز برآورد كه پهلوان حسن دست نگاهدار حسن گفت ايخواجه ندانستم كه 
اين امر بنا بر استصوات شماست و يكى از فضال كه با خواجه شمس الدين على صفائى نداشت 

  بيت اين بيت بر حيدر خواند كه 
 اى در نبرد حيدر كرار روزگار

 
 وى كرده راست خنجر تو كار روزگار

 بوقوع انجاميد و بعد از وى خواجه يحيى كراوى 753قتل خواجه شمس الدين على در شهور سنه    
 والى گرديد

خواجه يحيى كراوى بصفت شجاعت و اصالت و پرهيزكارى و عدالت موصوف بود و در زمان 
دولت در باب فراغباب و رفاع حال علماء و فضال سعى موفور فرمود و از اخوان انعام و احسانش 
غنى و فقير محظوظ و بهره ور گشتند و از مواجب و مرسوم كامل او و نوكران و سرهنگان بساط 

احتياج در نوشتند در مطلع سعدين مذكور است كه چون حكومت سربدار بر خواجه يحيى 
كراوى قرار گرفت طغاتيمور خان از جرجان ايلچى بسبزوار فرستاده او را بايلى و انقياد دعوت 
كرد خواجه يحيى نخست از قبول اين التماس ابا فرمود و آخر االمر بحسب ظاهر شرط اطاعت 

فرمان خان بجاى آورده در اواخر سنه ثلث و خمسين و سبعمائه با سيصد مرد بهادر متوجه اردوى 
عالى گشت و بعد از وصول صالح بسته در وقتى كه خواجه غياث الدين بحرآبادى و يكدو طالب 

علم پيش پادشاه بودند و بر در خانه غير تمچى و آفتابه چى و فراش و خواجه سرا كسى نبود 



ببارگاه درآمدند و خواجه يحى آغاز گفت و شنود نموده ناگاه حافظ شغانى تيرى بر فرق پادشاه 
زد چنانچه بروى درافتاد و خواجه يحيى سرش از تن جدا كرده فزع روز محشر در ميان مغوالن 

 ظاهر شد سربداران شمشير كشيده  (يوم يفرُّ الْمرْء منْ أَخيه و أُمه و أَبِيه)برخواست و مضمون آيت 
بر هيچكس ابقا نكردند و با اموال بسيار و يراق بيشمار روى بسبزوار آوردند و روايت روضة الصفا 

آنكه چون سربداران باردوى طغا تيمور خان رسيدند سه روز شرط مالزمت بجا آورده در روز 
چهارم بوقتى كه خان ايشان را طوى مى داد قدم جرأت پيش نهادند و خرمن زندگانى طغا تيمور 

خان را بباد فنا دادند و على كال التقديرين سربداران جالدت آثار كارى از پيش بردند كه تا 
انقراض عالم از صفحات روزگار محو نخواهد گرديد و هركس بر كيفيت اين تهور و مردانگى 

ايشان وقوف يابد انگشت تحير بدندان تعجب خواهد گزيد و چون مدت چهار سال و هشت ماه از 
حكومت خواجه يحى بگذشت و مملكتش معمور و آبادان گشت در سنه ست و خمسين و 

سبعمائه برادر زنش عالء الدين فرصت نگاهداشته در وقتى كه خواجه سواره بدهليز سراى خود 
درآمد برجست و بر پس اسب او نشست و خنجر بر پهلويش فرو برده خواجه هم در آن گرمى 

دست پس برده او را بگرفت و هردو راكب از مركب افتاده خواجه يحى قاتل خود را زخمى زد و 
 فى الحال قاتل و مقتول از عالم انتقال كردند.

خواجه ظهير الدين كراوى بروايت مطلع سعدين خواهرزاده خواجه يحى- كراوى بود و بقول 
صاحب تاريخ سربداران برادرش و بر هرتقدير خواجه ظهير بعد از قتل خواجه يحى باتفاق حيدر 

 قصاب سردار جماعت سربدار شد و او مردى حليم كم ازار بود و
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همواره بنرد و شطرنج اشتغال مينمود و حيدر بسرانجام مهام فرق انام اشتغال داشت و بعد از انقضاء 
 چهل روز حيدر خواجه را معزول گردانيده و خود متعهد آن مهم گرديد.

پهلوان حيدر قصاب چون چهار ماه برتق وفتق امور سربداران پرداخت غالم پهلوان حسن دامغانى 
  او را بقتل رسانيد.761قتلق بوغانام بنابر اشارت خواجه خواجه خويش در ربيع اآلخر سنه 



امير لطف اهللا ولد امير وجيه الدين مسعود بسبب اهتمام حسن دامغانى كه اتابك او بود بعد از قتل 
حيدر قصاب يكسال و سه ماه در سبزوار حكومت نمود بعد از آن ميان او و پهلوان حسن وحشتى 

دست داده پهلوان امير لطف الّله را بگرفت و بقلعه دستجردان فرستاده بقتلش حكم فرمود و 
سربداران امير لطف الّله را ميرزا ميگفتند و معلوم نيست كه پيش ازو اين لفظ را بر كسى اطالق 

 كرده باشند.

 در سبزوار بر مسند ايالت نشست و در ايام دولت او 762پهلوان حسن دامغانى در شهور سنه 
درويش عزيز از مريدان شيخ حسن جورى در مشهد مقدسه بطاعت و عبادت اشتغال نموده خلق 
بسيار برو جمع آمدند و درويش بمعاونت آنجماعت خروج كرده قلعه طوس را مسخر ساخت و 

پهلوان حسن بعد از شنيدن اينخبر لشگر بدانجانب كشيد و طوس را گرفته چند خروار ابريشم 
بدرويش داده گفت ديگر درين شهر اقامت منماى و درويش باصفهان رفته ساكن گشت و پس از 

چندگاه ازين قضيه خواجه على مويد سبزوارى در دامغان خروج كرده امير نصر الّله را كه 
گماشته پهلوان حسن بود از شهر اخراج فرمود و محمود رضا را گفت كه ترا باصفهان ميبايد رفت 
و درويش عزيز را آورده محمود گفت اين خدمت را بتقديم مى رسانم مشروط آنكه چون پادشاه 

شوى منصب وزارت بمن مفوض باشد خواجه اينمعنى را قبول فرموده محمود باصفهان رفت و 
درويش بو الفضول را بدامغان رساند و خواجه على دست ارادت بدرويش داده بدان جهة بسيارى 

از مردم آنحدود كمر خدمتش بستند و در خالل اين احوال جمعى در قلعه شغان زبان باظهار 
خالف پهلوان حسن گشادند و پهلوان دفع ايشان را اولى دانسته و سبزوار را خالى گذاشته 

بدانجانب شتافت و بمحاصره مخالفان مشغول شد و چون خبر خلو عرصه سبزوار بعرض خواجه 
على و درويش عزيز رسيد بدان جهة توجه نمودند و بى مشقتى بشهر درآمده بدارائى رعيت و 

سپاهى اشتغال فرمودند و خواجه يوسف سمنانى را كه وزير پهلوان حسن بود گرفته بقصاص امير 
لطف الّله بقتل رسانيدند و پهلوان حسن چون اينخبر شنيد غير اطاعت چاره نديد بخيال مريدى 
درويش و نوكرى خواجه متوجه سبزوار گرديد اما خواجه على مؤيد بسرداران سپاه مكتوبات 

نوشت كه نخست حسن را بكشيد آنگاه رخت بوطن كشيد و چون اهل و عيال آنمردم در سبزوار 
بودند با زمانه يار گشتند و بيگناگاه در اثناء راه دست در عنان پهلوان زده او را از اسب پياده 



ساختند و سرش از تن جدا كرده نزد خواجه على فرستادند زمان حكومت پهلوان حسن چهار سال 
 و چهار ماه بود.
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خواجه على مؤيد چون بتائيد الهى در سبزوار بر مسند شهريارى نشست در اظهار شعار مذهب عليه 
اماميه مبالغه نموده باقصى الغاية در تعظيم سادات عظام كوشيد و باميد ظهور صاحب الزمان سالم 

الّله عليه هرصباح و مساء انتظار ميكشيد لطف و كرم آنخواجه محتشم را نهايت نبود و جهة رعايت 
شرع شريف هرگز بارتكاب بنك و شراب اقدام نميفرمود بعد از نه ماه كه بامر حكومت پرداخت 
لشگرى بدرويش عزيز داده او را بحرب ملك معز الدين حسين كرت فرستاد و چون درويش به 
نيشابور رسيد خواجه تغيير عقيده نموده مكتوبات نزد اعيان سپاهيان روانساخت كه درويش عزيز 

را تنها گذاشته مراجعت نمايند آنجماعت اين معنى را فوزى عظيم دانسته بسبزوار بازگشتند و 
درويش با زمره از مريدان عزيمت عراق فرموده خواجه طايفه از عقب ارسال داشت تا همه را بقتل 

رسانيدند و در سنه سبع و سبعين و سبعمائه ملك غياث الدين پير على نيشابور را كه داخل قلمرو 
خواجه على مؤيد بود تسخير كرده امارت آن بلده را باسكندر شيخى ولد افراسياب جالبى داد و 
در سنه ثمان و سبعين درويش ركن الدين كه از جمله مريدان شيخ حسن جورى و درويش عزيز 
بود بفارس رفته از شاه شجاع استمداد نمود و با لشگر و استعداد فراوان بخراسان درآمده اسكندر 

شيخى دست ارادت بوى داد باتفاق متوجه سبزوار گشتند خواجه على چون قوت مقاومت نداشت 
علم عزيمت بصوب مازندران برافراشت و درويش ركن الدين در سبزوار تمكن يافته در سنه تسع 

و سبعين سبعمائه خطبه بنام خود خواند و در سنه ثمانين و سبعمائه امير ولى كه بعد از قتل طغا 
تيمور خان بر مازندران مستولى شده بود در مقام امداد خواجه على آمده بمرافقت يكديگر روى 

بسبزوار آوردند و درويش ركن الدين فرار بر كارزار اختيار كرده خواجه على نوبت ديگر در 
سبزوار زمام امر ايالت بقبضه اقتدار درآورد و در سنه ثلث و سبعين و سبعمائه كه پرتو اعالم ظفر 
اعالم صاحب قران كردون غالم امير تيمور گوركان بر ممالك خراسان افتاده خواجه على مؤيد 

بمراسم استقبال استعجال نموده در نواحى نيشابور بموكب منصور پيوست و باصناف الطاف 
 سرافراز گشته تتمه ايام حيات در ظل دولت آنحضرت بفراعت و رفاهيت گذرانيد.



 ذكر تسلط امير ولى بر واليت جرجان 

پدر امير ولى كه شيخ على هندو نام داشت از امراء معتبر طغا تيمور خان بود و امير ولى در حجر 
تربيت خان نشو و نما يافته آثار اقبال در بشره او مشاهده مى افتاد و در آن روز كه طغا تيمور خان 
بغدر سربداران جهان گذران را بدرود نمود امير ولى با چند نوكر معدود به نيشابور شتافت و امير 
شبلى جاونى قربانى كه حاكم آنديار بود خواهر او را در حباله نكاح كشيده امير ولى بعد از چند 

روزى باميد بسيار و عدد اندك روى بصوب جرجان آورده چون بدستان رسيد از هزاره امير على 
 شيخ هندو قريب دويست سوار و پياده كمر بخدمتش 
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بستند و سربدارى كه بموجب تعيين حسن دامغانى حاكم استرآباد بود باغرور بسيار و پانصد سوار 
تيغ گذار بر سر امير ولى راند و امير ولى پاى ثبات فشرده بر سربداران ظفر يافت و اكثر ايشان را 

بشمشير تيز بگذرانيد و لشگريان امير ولى از اسب و سالح و آنچه محتاج اليه بود بى نياز گشتند و 
انهزام و انعدام سربداريه در آن ديار اشتهار يافته اتباع خاندان طغا تيمور خان كه در زوايا مخفى 

بودند در ظل رايت امير ولى جمع آمدند و ابو بكر شاسمانى كه از قبل حسن دامغانى در شاسمان 
حكومت مينمود با دو هزار سوار و پياده سربدار بجنگ امير ولى رفته و از معركه گريخته بسبزوار 

شتافت و پهلوان حسن پنجهزار مرد شمشير زن بوى داده نوبت ديگر ابو بكر متوجه استر آباد 
گشت و چون در سلطان دوين فرود آمد امير ولى با طايفه از شيران بيشه يكدلى از جنگل جرجان 

بيرون شتافته در برابر ابو بكر صف قتال بياراست و بحسب تقدير خوفى در دل سربداران افتاده 
مردم امير ولى بيكبار فرياد برآوردند كه تات قاشتى يعنى تازيك بگريخت و سربداريه روى بگريز 

آورده ابو بكر شاسمانى خود را بر آب گرگان زد اما بيرون نتوانست رفت و مردم امير ولى از 
عقب رسيده سرش از تن جدا كردند و خلقى كثير از سبزوار كشته گشته بقيه السيف راه خراسان 
پيش گرفتند و امير ولى در استرآباد قوى حال شده بتدريج بسطام و دامغان و سمنان و فيروز كوه 
را نيز بتحت تصرف درآورد و تا زمان رسيدن حضرت صاحبقران امير تيمور گوركان در آن بلده 

 حكومت ميكرد.

 گفتار در ذكر ملوك كرت و بيان شمه از حال اجداد آن حكام عالى نژاد.



بروايت بعضى از مورخان نسب آن ملوك نافذ فرمان بسلطان سجر بن ملكشاه- سلجوقى 
مى پيوندد و مؤيد اين مقال در آنكه مثنوى ربيعى پسر قاضى فوشنجى در مدح ملك فخر الدين 

  بيت گفته كه 

 قاعده دوده سنجر توئى 
 

 واسطه ملك سكندر توئى 

 دوده سنجر ز تو خواهد نويد
 

 ملك سكندر بتو دارد اميد

   
  شعرو موالنا صدر الشريعة در وصف ملك معز الدين حسين كرت گويد كه 

 ابو الفتح سلطان السالطين كلهم 
 

 به نال فخرا آل كرت بن سنجر

   
و ملك شمس الدين محمد كه نخستين ملوك كرت است دخترزاده ملك ركن الدين بود نسب و 

ملك ركن الدين بعز الدين عمر مرغنى مى پيوست و عز الدين عمر از بنى اعمام سلطان- غياث 
الدين محمد سام است كه ذكر سلطنت او در مجلد ثانى گذشت و او بمكارم اخالق و محاسن 
آداب اتصاف داشت و در ايام دولت سلطان غياث الدين اكثر اوقات در دار السلطنة هراة علم 

ايالت مى افراشت در اوان دولت مساجد و مدارس و خوانق و رباطات بنا نهاد و بدست دريا عطا 
 ابواب لطف و مرحمت بر روى روزگار علما و فضال گشاد و از جمله اهل 
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فضل و ارباب انشا موالنا شهاب الدين عبد الّله فامى كه مؤلف تاريخ قديم هراة است با عز الدين 
  بيت عمر معاصر بود و نوبتى در مدح او قصيده نظم نموده كه پنج بيت اول آن اين است 

 در عهد عز الدين عمر آن شاه مرغنى 
 

 ايام شد مساعد و اميد نشد غنى 

 فرخنده خسروى كه زكحل سخاى او
 

 دارد هميشه ديده حاجات روشنى 

 خورشيد با ترفع و كردون با علو
 

 با جاه او محقر و با قدر اودنى 

 از هفت چرخ همتش ارچه بلندتر است 
 

 هستش صفت تواضع و علم و فروتنى 

 بى هيچ شبهه روز سخا و كه مصاف 
 

 او راست بزم حاتمى و رزم بيژنى 

   



و در آن وقت كه عز الدين عمر بر حكومت دار السلطنه هراة رقم اختصاص كشيد كوتوالى قلعه 
خيسار را ببرادر خويش تاج الدين عثمان مرغنى ارزانى داشت و چون تاج الدين عثمان فوت شد 

حكومت خيسار و بعضى از بالد غور به پسر او ملك ركن الدين مرغنى تعلق گرفت و ملك ركن 
الدين كه جد مادرى ملك شمس الدين كرت است چون آثار اقبال در ناصيه حال آن نبيره 

دولت مند مشاهده فرمود همگى همت بر تربيت او مقصور گردانيد و ملك شمس الدين در اندك 
زمانى بوفور فضل و دانش و شجاعت و سخاوت و ساير محاسن اخالق از احكام آفاق منفرد و 

ممتاز گشت و چون ملك ركن الدين در وقت تسلط چنگيز خان بر واليات ايران اظهار اطاعت و 
انقياد نموده بسنت بايلچيان آن پادشاه گيتى ستان خدمات پسنديده بجاى آورد چنگيز خان يرليغ 

فرستاده حكومت خيسار و غور و توابع را بر وى مسلم داشت و ملك هرگاه باردوى سلطان 
سالطين چنگيز خان ميرفت شمس الدين محمد را همراه ميبرد و ملك شمس الدين محمد بواسطه 
حدت فهم و وقوف برياساوتوره مغوالن نزد امرا و اركان دولت چنگيز خانيان اعتبار تمام يافت و 

ملك ركن الدين در شهور سنه ثلث و اربعين و ستمائه بجهان جاودان شتافت و ملك شمس الدين 
محمد را بعد از فوت جد بزرگوار در ديار خراسان و ساير بالد جهان وقايع و حاالت روى نموده 
در زمان سلطنت منكوقاآن بتركستان رفت و در يكى از معارك كه قاآن را با مخالفان دست داد 
آثار شجاعت و مردانگى بظهور رسانيده ملحوظ عين عنايت پادشاهانه گرديد و امارت مملكت 

هراة و غور و غرجستان و اسفزار و قراه و سيستان بوى مفوض گشته ملك بمسكن معهود مراجعت 
نمود و در باب عمارت و زراعت و معمورى شهر و واليات اهتمام فرمود و از اوالد ابى بكر كرت 
هشت نفر در دار السلطنه هراة حكومت كردند و ايام اقبال ايشان از زمان منكوقاآن تا محرم الحرام 
سنه ثلث و ثمانين و سبعمائه كه امير تيمور گوركان آن بلده را مفتوح ساخت امتداد داشت و اول 
ايشان ملك شمس الدين محمد بن ابى بكر كرت است و آخر ايشان ملك غياث الدين پير على 

 ولد ملك معز الدين حسين 

 ذكر سلطنت ملك شمس الدين محمد بن ابى بكر كرت 

چون ملك شمس الدين محمد دوستكام و مقضى المرام از اردوى منكوقاآن بخراسان بازگشت 
بلده هراة را مركز دولت ساخت و ملك غرجستان سيف الدين و حاكم سيستان نصير الدين را كه 

 با وى در مقام وفاق زندگانى نمودند بدست آورده بكشت و قلعه بكر را كه 
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در غايت حصانت و متانت بود فتح فرمود و بعد از فوت هالكو خان باردوى آباقا خان شتافته در 
معركه بركه خان بنوعى لوازم جالدت و مردانگى بتقديم رسانيد كه اباقا خان او را منظور نظر 

عاطفت گردانيد و تشريفات فاخره و طبل و علم عنايت كرده اجازت مراجعت داد و ملك بمقر 
 كه براق خان از آب آمويه عبور 667عز خود خراميده بحكومت مشغول گرديد و در شهور سنه 

نموده بخراسان درآمد ملك شمس الدين محمد طوعا او كرها بمالزمت شاه زاده رفت و سيور 
غاميشى و نوازش يافت اما اطوار براقيان در نظرش ناپسند نموده بعد از روزى چند عنان بجانب 

قلعه خيسار تافت و چون براق از دست برد لشگر عراق و آذربايجان منهزم گرديد جمعى از اهل 
فتنه و حسد بعرض اباقا خان رسانيدند كه اگر هراة آبادان نبودى و ملك شمس- الدين محمد 

براق را اطاعت ننمودى لشگر جغتاى در آن واليات اين قدر اقامت نفرمودى بنا بر آن اباقا خان 
قصد تخريب هراة كرد و شهزاده تبشين اغول و خواجه شمس الدين محمد صاحب ديوان او را از 
اين مقام گذرانيدند و بعرض رسانيدند كه مناسب آنست كه نخست شمس الدين محمد را بچنگ 
آوريم بعد از آن فكر هراة كنيم و پادشاه نصيحت نيك انديشان شنيده جمعى از امرا و لشگريان را 
بمحافظت هراة بازداشت و رايت مراجعت بصوب آذربايجان برافراشت آنگاه خواجه شمس الدين 

 محمد مكتوبى بملك شمس الدين محمد در قلم آورد و آن نوشته را مصدر باين قطعه گردانيد
 قطعه 

 فروغ ملك شمس الدين محمد كرت 
 

توئى كه همچو ملك سر بسر همه 
 جانى 

 مشقتى كه ز هجرت رسيد بر دل و جان 
 

 بكنه آن نرسد فهم انسى و جانى 

 بچشم من كه درو هردو كون در نايد
 

 غبار موكب تو هست كحل انسانى 

زراى روشن باريك بين تو الحق چنان 
  سزد

 كه چو اين شوق نامه برخوانى 

 زباد پاى برانگيزى آتش غرمت 
 

 بآب حزم غبارى كه هست بنشانى 

 چه رنجها كه رسد بر دل غمين ضعيف 
 

 اگر تو هيچ بدين سو قدم نرنجانى 

 چه فتنه ها كه زروى زمانه برخيزد
 

 نعوذ بالّله اگر عزم را بگردانى 

   



و چون اين نامه ملك بشمس الدين محمد رسيد در جواب صحيفه نوشت كه بعضى از عبارات آن 
اينست كه سالها بنماز و روزه و استمدادهمم و در يوزه محبت مخلص خواسته تا باز لقاى صاحب 

 اعظم و ستور اعدل اكرم شمس الحق و الدين زيد قدره به بيند و غمان نو و كهن بازگويد فاما
 رباعى 

 با دشمن من دوست چو بسيار نشست 
 

 با دوست نشايدم ديگر بازنشست 

 پرهيز از آن عسل كه با زهر آميخت 
 

 بگريز از آن مگس كه بامار نشست 

  رباعى و اين رباعى را نيز قلمى كرد كه    
 آن به كه خردمند كنارى گيرد

 
 يا گوشه قلعه حصارى گيرد

 مى ميخورد و لعل بتان ميبوسد
 

 تا عالم شوريده قرارى گيرد

و در شهور سنه اربع و سبعين و ستمائه بآباقا خان نوبت ديگر منشور ايالت هراة و واليات نزد ملك    
شمس الدين فرستاد و استمالت نامه نيز ارسال داشت و در آنجا سوگند ياد كرد كه هرگز گزندى 
بوى نخواهيم رسانيد بنابر آن ملك از قلعه خيسار بيرون آمده بهراة شتافت و بعد از چندگاه بسبب 
استدعاء امرا و اركان دولت آبآقا خان خاطر بر مالزمت پادشاه قرار داده از هراة باصفهان رفت و 

از آنجا بموافقت خواجه بهاء الدين محمد صاحب ديوان بآذربايجان خراميد اما منظور نظر التفات 
 اباقا خان نشد و پادشاه او را در تبريز نگاهداشته پسر و برادرش را
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بجانب دربند شروان فرستاده ملك در تبريز ميان خوف و رجا روزگار ميگذرانيد تا در ماه شعبان 
 بسبب شرب شربت مسموم رخت بملك عقبى كشيد و بعضى از مورخان گفته اند كه 676سنه 

زهر در هندوانه تعبيه كرده در حمام بملك شمس الدين محمد دادند تا برياض قدس خراميد از 
جمله فضال موالنا وجيه الدين نفسى با ملك شمس الدين محمد معاصر بود و در تاريخ وفات 

  قطعه ملك اين قطعه نظم نمود
بسال شش صد و هفتاد و شش مه 

  شعبان 
قضا ز مصحف دوران چو بنگريست 

 بفال 

 بنام صفدر ايرانيان محمد كرت 
 

 .برآمد آيت و الشمس كورت در حال

   



 

 ذكر ملك ركن الدين بن ملك شمس الدين كه مشهور است بملك شمس الدين كهين 

ملك ركن الدين محمد بعد از رحلت پدر بدار عقبى در اردوى اباقا خان بسر ميبرد و در آن اثنا 
تبسشين اغول بر ويرانى بلده فاخره هراة اطالع يافته شمه از آن معنى بعرض برادر رسانيد و سعى 

نمود كه اباقا خان در شهور سنه سبع و سبعين و ستمائه ملك ركن الدين محمد را منظور نظر 
شفقت و اعتنا گردانيده با طبل و علم بجانب دار السلطنه هراة فرستاد و فرمان داد كه او را بقلب 
پدر ملقب گردانند بنابر آن بعد از آن ملك ركن الدين را ملك شمس الدين كهين خواندند و 

ملك شمس الدين كهين باندك زمانى آن بلده فاخره را معمور و مزروع ساخته و در شهور سنه 
تسع و سبعين و ستمائه بواليت غور شتافت و حصون و قالع آن ديار را بكوتواالن اعتمادى سپرده 

 701چند ماه در قلعه خيسار ساكن گشت و رعيت را بزراعت و عمارت ترغيب كرد و در سنه 
لشگر بقندهار كشيده آن مملكت را مسخر گردانيد و سالما و غانما به دار الملك خويش 

بازگرديد و چون اباقا خان وفات يافت ملك شمس الدين بنابر اقتضاء روزگار پسر خود عالء 
الدين را در هراة بحكومت بازداشته بقلعه خيسار شتافت و در زمان ارغون خان هندونويان يكى از 

معتبران را كشته پناه بملك شمس الدين برد و ملك او را گرفته نزد ارغون خان روان ساخت و 
اگرچه پادشاه را اين خدمت موافق مزاج افتاده جهة ملك خلعت و طبل و علم فرستاد اما موافق 
مزاج امرا نيفتاده زبان غمز و سعايت گشادند و چون اين حديث بسمع ملك شمس الدين رسيد 

برخاطر قرار داد كه مدت العمر از قلعه خيسار پايان نيابد و همان جا روزگار ميگذرانيد تا در شهور 
سنه خمس و سبعمائه متوجه جهان جاودان گرديد از جمله فضال موالنا حكيم الدين غورى با 

  قطعه ملك شمس الدين محمد كهين معاصر بود و در تاريخ وفاتش اين قطعه نظم نمود

 روز پنجشنبه از صفر ده و دو
 

 سال هجرت رسيده هفتصد و پنج 

 شمس دين كرت خسرو آفاق 
 

 شد بفردوس از اين سراى سپنج 

   
 

 ذكر ملك فخر الدين بن ملك شمس الدين كهين 



از ريعان اوان صبى و عنفوان جوانى ملك فخر الدين محمد بهنر كاردانى موصوف بود و 
 بشجاعت و پهلوانى معروف و در انشاء و ابداع نظم و نثر از انباء ملوك سمت امتياز داشت 
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و پدر همواره او را مشمول عطوفت گردانيده و همت برتر بيتش ميگماشت اما در آن اوقات كه 
ملك شمس الدين در قلعه خيسار پاى در دامن انزوا كشيده بود ملك فخر الدين بر ترك ادبى 

جسارت نمود و پدر از پسر آزرده خاطر گشته او را حبس فرمود و ملك با طايفه از خواص مدت 
هفت سال در محبس مانده در شهور سنه ثلث و تسعين و ستمائه فرصت يافت و بند خود را درهم 

شكسته بقلعه باال رفت و متحصن شد و هرچند ملك شمس الدين قاصدان و استمالت نامها 
فرستاده او را بپايان طلبيده بر قول پدر اعتماد نكرد و امير نوروز كه در آن زمان بيمن دولت غازان 

راتق و فاتق ممالك ايران بود ايلچيان پيش ملك شمس الدين ارسال داشته زبان بشفاعت 
ملك زاده بگشاد و نوشت كه او را بدينجانب ميبايد فرستاد و ملك شمس الدين در جواب امير 

نوروز بقلم درآورد كه از ناصيه حال فرزند فخر الدين چنان تفرس مينمايد كه او را نه قابليت 
مالزمت آن جنابست و نه صالحيت مصاحبت اينجانب اميد آنكه از سر رعايتش در گذرند و او را 

هم بر اين حال بگذارند و امير نوروز كرت ديگرى قاصدى ارسال داشته درين باب چندان مبالغه 
نمود كه ملك شمس الدين ملك فخر الدين را بعهد و ايمان از جانب خود ايمن گردانيد تا از 

قلعه پايان آمده متوجه خدمت امير نوروز گرديد و چون بصحبت آن امير دوست نواز رسيد بانواع 
اعزاز معزز گشته امير نوروز و برادرزاده خود را با وى در سلك ازدواج كشيد و كيفيت كمال 
قابليتش را بعرض غازان رسانيده او را با طبل و علم و منشور حكومت بصوب دار السلطنه هراة 

روان گردانيد و ملك فخر الدين بعظمى هرچه تمامتر بآن بلده فاخره در آمد- باستمالت سپاهى و 
رعيت پرداخت و در عدل و انصاف كوشيد آنمملكت را معمور و آبادان ساخت اما چنانچه در 

 كه امير نوروز از غازان گريخته پناه بدو برد و حقوق 699جزء اول ازين مجلد مذكور شد در سنه 
تربيت امير نوروز را نابوده انگاشته او را بقتلقشاه نويان سپرد تا بقتل آورد و لشگر كشيدن دانشمند 
بهادر در زمان اولجايتو سلطان بدار السلطنة هراة و كشته شدن او در قلعه اختيار الدين بشمشير غدر 

 706جمال الدين محمد سام در زمان ملك- فخر الدين روى نمود و همدران ايام در شهور سنه 
ملك فخر الدين در حصار اشكلجه بعالم آخرت توجه نمود قلعه اختيار الدين و خانقاهى كه در 



دوران دار السلطنه هراة ببازار ملك واقعست از جمله بناهاء ملك فخر الدين است و ربيعى شاعر 
با وى معاصر بود و كرت نامه را بنام نامى او نظم نمود و ملك فخر الدين بهنر و كاردانى موصوف 

  بيت و بشجاعت و بهادرى معروف بود و در طريق بزم و رزم از رستم و حاتم را حج نمود
 دست رستم ببست كوشش او

 
 نام حاتم ببرد بخشش او

و در ايام ايالت خود حكم فرمود كه هرزنيكه روز از خانه بيرون آيد چادر او را سياه كنند و سر    
برهنه گرد بازارها برآورند و سروريش مقامران را فرمود كه كه بتراشند و شراب خواران را بعد از 
جزاء شرع در زنجير كشيده بخشت و ناوه كشيدن تكليف نمايند و در انشاء و اختراع نظم و نثر از 

انباء ملوك سمت امتياز داشت و بخوردن ورق الخيال گاهى اشتعال مينموده و در وصف آن ابيات 
  رباعى بر صفحه روزگار گذاشته اين رباعى از آن جمله است 

 هرگه كه من از سبزه طرب ناك شوم 
 

 شايسته سبز خنك افالك 
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 شوم 

 
 با سبز خطان سبزه خورم بر سبزه 

زان پيش كه همچو سبزه در خاك 
   .شوم

 

گفتار در بيان وصول دانشمند بهادر بدار السلطنه هرات و ذكر بعضى از حوادث آن بلده جنت 
 صفات 

چنانچه در ضمن وقايع ايام دولت غازان خان سبق ذكر يافت در زمان آن پادشاه عاليشان جماعت 
تكودريان از ممالك عراق و آذربايجان بخراسان گريخته پناه بملك- فخر الدين محمد كرت 
بردند و اولجايتو سلطان بنابر فرمان برادر جهة طلب آنطايفه لشگر بهراة كشيده ميان او و ملك 

محاربات دست داد و باالخره بر مبلغ صد هزار كپكى صلح اتفاق افتاد و چون غازان خان از جهان 



گذران بعالم جاودان انتقال فرمود و سلطان محمد خدابنده بجاى برادر بر مسند خانيت صعود نمود 
ملك فخر الدين پاى در دامان استغنا كشيده باردو نرفت و بلوازم تهنيت نيز نپرداخت بنابرآن 

اولجايتو سلطان دانشمند بهادر را باده هزار سوار جوشن پوش نيز گذار بجانب هراة روانساخت كه 
ملك فخر الدين و نكودريان را بلطف يا عنف بدرگاه عالمپناه رساند و چون دانشمند بهادر 

بجلگاه هراة درآمد و مهم او و ملك فخر الدين بصلح فيصل نيافت حكام فراه و اورق و قلعه گاه و 
اسفرار و ساير واليات نزديك را طلبيده بظاهر شهر شتافت و موالنا وجيه الدين نسفى كه منصب 

قضاء بلده هراة تعلق بوى داشت و قبل از رسيدن امير دانشمند بخراسان جهة مهمى به نيشابور رفته 
بود و در آن بلده بر سبيل اختيار يا اضطرار بدانشمند بهادر پيوسته در اين ايام از غايت ديانت 

بعرض رسانيد كه هراة را آسان ميتوان گرفت مشروط باآنكه شوارع را چنان مضبوط سازند كه 
هيچكس غله بشهر نتواند برد و بتعليم قاضى دانشمند بهادر سواران هشيار بر هرطرف گماشت و 
چون در شهر محصول كهنه تمام شده بود و نو نرسيده قحصى عظيم روى نمود بعد از آنكه ده 

دوازده روز از جانبين بحرب و ستيز پرداختند بوساطت شيخ قطب الدين چشتى ميان امير دانشمند 
و ملك فخر الدين بساط مصالحه تمهيد يافت برينموجب كه ملك فخر الدين بقلعه اشكلجه كه 

آنرا امان كوه نيز ميگفتند رود تا مغوالن در اثناى راه مضرتى بملك نتوانند و از ابناء دانشمند بهادر 
الغرى با وى همراهى نمايد و طغا ببلده فاخره هراة درآمد و چون ملك بحصار رسد الغرى را 
بازفرستد و برينموجب عهد و پيمان در ميان آورده عهدنامها نوشتند و بغالظ ايمان تاكيد يافت 
آنگاه طغاى بامعدودى چند بشهر درآمد و ملك فخر الدين قلعه اختيار الدين را بجمال الدين 

محمد سام كه از نوكران قديم او بود و بصفت شجاعت و تهور- اتصاف داشت سپرد و در 
محافظت آنحصار و نگاه داشتن عنان اختيار وصيتها فرمود و شمشير خاصه خويش بوى داده گفت 

هركس از ساكنان قلعه شهر از فرمان تو گردن پيچد سرش باين تيغ بينداز و جمال الدين محمد 
زمين خدمت بوسيده گفت بقدر مقدور لوازم جان سپارى بتقديم خواهم رسانيد و ملك هزار 

 جوشن و تيغ و كمان بر سپاهيان قلعه بخش كرده با دويست و
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پنجاه سوار نامدار و اميرزاده الغرى كه ده كس همراه داشت روى بامان كوه آورد و چون ثلثى از 
شب بگذشت بقلعه درآمده روز ديگر الغرى را قرين انعام و اكرام بازگردانيد و به دانشمند بهادر 



پيغام فرمود كه ما بعهد خويش وفا كرديم بايد كه آنجناب نيز از مقتضاى پيمان تجاوز جايز 
ندارند و چون الغرى بپدر پيوست دانشمند عازم شهر گشته فرمود تا ناى زرين دردميدند و كوس 
حربى فرو كوفتند و رايت اژدها پيكر برافراختند و بغرور موفور از كهدستان سوار شده روى بشهر 
آوردند و بعد از وصول از شكوه خاكريز و رفعت فصيل در تعجب افتاده بتخريب سور فرمان داد 

و او دروازها را بمعتمدان خويش سپرد و روز ديگر كس نزد محمد سام فرستاده پيغام داد كه 
بمالزمت مبادرت نماى و از فرموده تجاوز جايز مدار محمد سام در برابر كلمات خشونت آميز 

زبان رانده و امير دانشمند قصد كرد كه بمحاصره قلعه پردازد اما بتعليم موالنا وجيه الدين نسفى 
شيخ االسالم خواجه قطب الدين چشتى را با طوطك بال نزد فخر الدين بامان كوه روان ساخت تا 
از زبان او بگوش ملك رسانند كه چنان داعيه دارم كه فرزند الغرى را باردوى همايون فرستم تا 

عرضه دارد كه ملك اطاعت فرمان واجب االذعان نموده بلده هراة را بديوان اعلى بازگذاشت و از 
آن مى انديشم كه پادشاه بپرسد كه ملك قلعه اختيار الدين را تسليم كرد يا نى و اين سخن را 

الغرى جواب نتواند گفت اكنون صالح چنان مينمايد كه ملك رقعه بمحمد سام بنويسد كه مرا 
لحظه بقلعه راه دهد مقرر آنكه آن مقام را نظاره كرده بيرون آيم و بپادشاه عرضه داشت كنم كه 

ملك شهر و قلعه را بخدام درگاه عالم پناه سپرد و چون اينمعنى بر راى انور سلطانى واضح كرد و 
البته يرليغ جهان گشاى نفاذ يافته بار ديگر حكومت اين مملكت تعلق بملك خواهد گرفت و 

جناب شيخ االسالمى و طوطك بال اين ملتمس را بعرض ملك فخر الدين رسانيده آنجناب بغايت 
رنجيده گفت من ميدانستم كه اين مغول بد كيش بعهد خويش وفا نخواهد كرد و خواجه قطب 

الدين چشتى زبان به نصيحت گشاده و طوطك بال مبالغه نموده و باالخره ملك فخر الدين رقعه به 
محمد سام نوشت مضمون آنكه پدرم امير دانشمند بتماشاء حضار خواهد آمد بايد كه در استرضاء 

خاطرش سعى نمائى و اين نوشته را خواجه قطب الدين بجمال الدين محمد سام رسانيده محمد 
سام گفت بموجب فرموده ولى نعمت عمل خواهم نمود و بعضى از مورخان گفته اند كه ملك 
فخر الدين نهانى رقعه ديگر بمحمد سام فرستاده او را برعايت حزم و محافظت حصار امر كرده 
بود القصه چون خبر اطاعت محمد سام بامير دانشمند رسيد عزيمت قلعه نموده در خفيه باوالد 

خويش طغاى و الغرى گفت كه در حصار مترصد من باشيد و هرگاه كه كمان خود از قورچى 
طلب دارم محمد سام و اتباع او را بگيريد آنگاه هندوى منجم را طلبيده گفت رملى بكش و ببين 
كه صالح ما در رفتن قلعه هست يا نى هندوى رمل كشيده بعرض رسانيد كه اولى آنست كه امير 



بقلعه تشريف نبرند زيرا كه از اشكالى كه متعلق بدولت ابد پيوند است بوى خون مى آيد دانشمند 
بهادر از شنيدن اين سخن انديشه مند گشت و باالخره بنابر اغواء موالنا وجيه الدين متوجه حصار 

 اختيار الدين شده نخست پسر خود الغرى را با بيست 
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كس بدانجا فرستاد و جمال الدين محمد سام اميرزاده را استقبال نموده در خرگاه ملك- فخر 
الدين فرود آورد و مجلسى در غايت آراستگى ترتيب داده كاسه داشت و همچنين يكيك و دو 

دو از معتمدان دانشمند بهادر بقلعه درمى آمدند تا عدد ايشان بهشتاد رسيد آنگاه جناب امارت پناه 
باصد و هشتاد كس كه جيبه در زير جامه پوشيده بودند پاى در حصار نهاد و محمد سام پيش 
دويده لوازم زمين بوسى بجاى آورده امير دانشمند گفت كه اى تازيك بو الفضول تو بكدام 

استطاعت از اطاعت من تقاعد نمودى و با اين چند روستاى مجهول درين قلعه خزيدى و خود را 
در سلك منازعان اولجايتو سلطان منخرط گردانيدى اگر خواهى بفرمايم تا همين لحظه سرت از 
تن بيندازند و اين قلعه را با خاك راه يكسان سازند محمد سام گفت بر ضمير انور حضرت امير 

مخفى نخواهد بود كه خدمتكار شايسته آنست كه باوامر و و نواهى مخدوم خود قيام نمايد و 
پيمان نشكند و در ايمان حانث نشود و سبب تاخير در احتراز شرف پايبوس آنست كه ملك بنده 

را سوگند داده بود كه بى اجازت او از حصار بيرون نيايم و بمالزمت هيچ آفريده نروم عذر محمد 
سام مقبول افتاده و دانشمند او را پيش طلبيده و در آغوش كشيده گفت تو را بفرزندى قبول كردم 
و جرات و جسارت ترا بعفو و اغماض مقابل گردانيدم و همچنان سوار تا صحن حصار براند چون 
فرود آمد و پاى بر زير نردبان نهاد تاج الدين كه يكى از سرهنگان غور بود پيش آمده دست او را 
ببوسيد دانشمند گفت پيش رو و ما را دليل باش تا ببارگاه ملك فخر الدين رسيم يلدوز گفت راه 
نزديك است و تاريك نيست امير دانشمند بخنديد و روانشد و همانجا يلدز بيكدست گريبانش را 

گرفته بدست ديگر گرزى بر سرش زد و ابو بكر سديد كه در سلك خواص فخر الدين انتظام 
داشت از جانب باال در رسيد و شمشيرى بر گردن دانشمند بهادر زد چنانچه در صحن قلعه افتاد 

اتباع امير دانشمند چون حال بران منوال ديدند بازپس جسته خواستند كه از حصار بيرون روند اما 
ابواب قلعه و طرق نجات مسدود يافتند و تيغ يمانى غوريان آغاز سرافشانى كرده آنمقدار از 

مغوالن گشتند كه صحن حصار از خون در تموج آمد و جمال الدين محمد سام و نوكران او 



چندان غنيمت گرفتند كه عشر عشير آن بخزانه خيال ايشان نگذشته بود و آشوب تمام در شهر 
افتاده جمال الدين محمد سام با متهوران غور از قلعه بيرون تاختند و شمشير انتقام آخته از چاشت 

تا نماز پيشين بقتل و غارت خيل مغول پرداختند و بعد از آن حسام خون ريز در نيام كرده روى 
باستحكام برج و باره و فيصل دروازه آوردند و از حكام واليات خراسان و لشگريان اولجا يتو 

سلطان هركس از تيغ هرويان نجات يافت قدم در وادى گريز نهاده عنان بجانب يورت خويش 
  قطعه انعطاف داد و يكى از افاضل در تاريخ آنواقعه گويد

 بسال هفتصد و شش در صفر بشهر هراة
 

 بحكم لم يزلى كردگار بى مانند

 زدست برد قضا از كف محمد سام 
 

 كشيد جام شهادت امير دانشمند

و چون خبر اين واقعه بسمع ملك فخر الدين رسيد بحسب ظاهر بر كار محمد سام انكار نموده    
زبان مالزمت و سرزنش بگشاد بگشاد و ضمنا مبتهج و مسرور شده مكتوبى بمحمد سام نوشت 

 مضمون آنكه بايستى كه اين 
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جسارت از تو صادر نگشتى اما حاال كه آنچه مقدور بود بوقوع انجاميد بايد كه در محافظت شهر 
و قلعه از خود بتقصير راضى نشوى و ظهور اين فتنه را بمن حواله نكنى و از مبارزان امان كوه صد 

كس مسلح و مكمل بهراة فرستاده و ايشان را بمتابعت و فرمان بردارى محمد سام وصيت كرد و 
چون اينخبر بعرض اولجايتو سلطان رسيد آتش غضب پادشاهانه اشتعال يافته حكم فرمود كه 

بوجاى ولد دانشمند با لشگرى افزون از چون و چند بهراة رفته از قاتالن پدر خويش انتقام كشد و 
زمام ايالت خراسان را بقبضه اختيار امير يساول داد و بوجاى بجانب خراسان شتافته چون بطوس 

رسيد برادرش طوقان با بقيه سپاه دانشمند بهادر بآن پيوست و بونجاى ايلچى بامان كوه ارسال 
داشته بملك فخر الدين پيغام كرد كه اگر پدر و برادر و اقربا و اعيان لشگر ما را بفرموده تو 

كشته اند اعالم نماى و اال نامه بمردم هراة نويس كه قاتالن ايشان را بمن سپارند ملك فخر الدين 
سوگند بر زبان آوزد كه من محمد سام و هيچ آفريده را بقتل امير دانشمند امر نكرده ام و بمردم 

هراة قادر نيستم كه اطاعت فرمان من كرده محمد سام را باميرزاده تسليم كنند چه مقدار دو هزار 
مرد جرار مطيع و منقاد محمد سام اند و اكثر سرهنگان درين قضيه با او شريكند و سهيم چون 



اينجواب ببوجاى رسيد در خشم رفته خاطر را بر محاصره قرار داد و در غره شعبان سنه ست و 
سبعمائه با سى هزار كس از لشگر عراق و آذربايجان و خراسان بظاهر هراة شتافته در برابر برج 

خاك بر سر كه حاال بخاكستر اشتهار يافته صف كشيده بايستادند و از شهر هزار و هفتصد مرد 
مانند شيران آشفته بيرون تاخته دو فريق در هم افتادند و داد قتال و جدال دادند تا سه روز بين 

الجانبين آتش حرب اشتعال مى يافت و بسيارى از مردم بوجاى كشته مى شدند بنابر آن از در شهر 
برخاسته در پل ماالن نشست و مداخل و مخارج آن بلده فاخره را چنان مضبوط ساخت كه هيچ 

كس يكمن بار بشهر نميتوانست برد در خالل اين احوال ملك فخر الدين مريض شده درگذشت 
و اينخبر به بوجاى رسيده مسرور گشت و بار ديگر بظاهر شهر هراة خراميده آغاز محاصره و 

محاربه نمود در آن ايام پهلوان يار احمد كه بيمن تربيت ملك فخر الدين از مرتبه كشتى گيرى 
بدرجه جاندارى ترقى نموده بود و قرب دويست نوكر داشت با محمود فهاد و نيك پى تيرگر متفق 

گشته انديشه كه خنجر غدر كشيده روز عمر محمد سام را بشام اجل رساند و قبل از آنكه اين 
انديشه از حيز قوة بفعل رسيد نيك پى تيرگر از آن اتفاق پشيمان گشته كيفيت حال را با محمد سام 

در ميان نهاد و محمد سام يار احمد و محمود فهاد را گرفته بچار سو فرستاد تا گردن زنند و قرب 
دويست كس از نوكران مقتوالن خود را از بارو افكنده ببوجاى پيوستند القصه چون زمان محاصره 
امتداد يافت در شهر قحط و غالى عظيم روى نموده قرب صدهزار كس از فقدان نان جان دادند و 

در شوارع افتادند و افغان و شيون مرد و زن بلند شده نفير صغير و كبير باوج اثير رسيد و در روز 
جمعه طايفه از گرسنگان در مسجد جامع بتخت مقريان برآمده گفتند اى محمد سام از جبار شديد 

االنتقام بترس و بر عجزه و رعايا ترحم فرموده دروازه بگشاى الجرم محمد سام طالب مصالحه 
 گشته بند از پاى ملك قطب الدين تولكى كه در وقت قتل دانشمند
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بهادر او را دستگير كرده بود برداشته نزد بوجاى فرستاد تا بتمهيد بساط عهد و پيمان اقدام نمايد و 
ملك قطب الدين پيش بوجاى رفته در آن باب گفت و شنود نمود بوجاى چون خبر يافته بود كه 

عنقريب امير يساول بحدود خراسان و هراة ميرسد و ميخواست كه پيش از وصول او فتح ميسر 
گردد بصلح راضى شده در آن باب عهدنامه نوشته بحصار فرستاد الجرم محمد سام با دويست 

 ذى الحجه سنه ست و سبعمائه 21كس از خواص بقلعه رفته شهر بازگذاشت و در روز يكشنبه 



لشگر بوجاى بهراة درآمده دست بتخريب برج و باره برآوردند و خاليق را از شهر بيرون كرده 
گفتند كه در كار و بار اقامت نمايند و محمد سام روز ديگر باده كس پيش بوجاى رفت و بوجاى 

او را در آغوش كشيده گفت از سر انتقام تو درگذشتم و بساط جرايم ترا بدست عفو و اغماض 
در نوشتم بايد كه در حصار بگشائى تا جمعى از نوكران من بآنجا روند و محمد سام سر قبول 

جنبانيده بوجاى او را خلعتى پوشانيد و رخصت انصراف ارزانى داشت و محمد سام نماز شام بقلعه 
رفته روز ديگر شاه اسمعيل با ده كس از سرهنگان سيستان بخدمت بوجاى شتافته و بطريق محمد 

سام بازگشت و روز سيم تاج الدين يلدز ببارگاهش خراميد و او نيز قرين اعزاز و احترام بازگرديد 
و برين قياس سيزده روز سرهنگان يگان يگان پيش بوجاى ميرفتند. و اسب و حاجت گرفته 

بازميگذشتند مقارن اينحال امير يساول كه بحكم اولجايتو سلطان در خراسان حاكم مطلق العنان 
شده بود در سواد هراة نزول اجالل نمود و ايلچى نزد محمد سام فرستاد كه بى دغدغه بدينجانب 
توجه نماى تا تربيت يافته از شر بوجاى امان يابى و محمد سام بر او اعتماد نموده با جميع سگان 

حصار پيش او رفت و امير يساول تمامى آن جماعت را گرفته ببوجاى سپرده گفت حكم اولجايتو 
سلطان چنان است كه خونيان پدر خود را كشته از جلگاه هراة بيرون روى و بوجاى تاج الدين 
يلدز و پهلوان لقمان را با بيست نفر از مبارزان غور در سر پل ماالن گردن زده محمد سام را با 

بندى گران بجانب اردوى اولجايتو سلطان روان ساخت و بطرف مرغاب كوچ فرمود و امير يساول 
اينخبر شنوده جمعى فرستاد تا محمد سام را گرفته بازگردانيدند و او را مقيد نگاه ميداشت تا وقتى 
كه بوجاى از مرغاب بازگشت آنگاه بوجاى را تكليف كرد تا آن خون گرفته را بقتل آورد و امير 
يساول بهراة درآمده مردم را بزراعت و عمارت ترغيب فرمود و آنجا مى بود تا زمانى كه اولجايتو 

 سلطان غياث الدين محمد را بحكومت آن بلده تعيين نمود.

 ذكر صدر الدين خطيب كه شاعرى بود لبيب 

موالنا صدر الدين كه ربيعى تخلص مى نمود و در قصبه فوشنج بامر خطابت مشغول مى فرمود 
بواسطه جودت طبع وحدت ذهن در سلك ندماء و خواص ملك فخر الدين محمد كرت انتظام 

يافته بود بنابر اشاره ملك كرت نامه بر وزن شاه نامه در سلك ملك غور بسلك نظم درآورد و در 
 آن مدت كه بانشاء اين كتاب مشغولى ميكرد ملك نسبت باو ابواب انعام 
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و احسان مفتوح مى داشت و هرماه هزار درم زر نقد از خزانه باو مى داد اما ربيعى بغايت عياش و بو 
الفضول و معربد بود و هرچه بدستش مى افتاد بشراب و شاهد صرف مى نمود و مزاحم اوقات 

ملك شده ديگر چيزى ميطلبيد و حال آنكه ملك فخر الدين ورق الخيال ميخورد و همواره ربيعى 
باده صاف ميل ميكرد و بنا بر مباينت شراب آخر االمر ملك از صحبت ربيعى متنفر گشته خدمتش 

بيرخصت بقهستان رفت و مالزمت شاه على بن ملك نصير الدين سيستانى پيش گرفت در آن اثنا 
روزى در پيش شاه على زبان بغيبت ملك فخر الدين بگشاد و باين جهة شاه على از وى رنجيده 
دويست دينار بوى داد گفت از اين واليت بيرون رو كه حريف صحبت ما نمى توانى بود بعضى 

نواب شاه على باوى گفتند كه از كمال خردمندى ملك عجب مى نمايد كه هم چنين شاعرى را كه 
در عراق و خراسان نظير ندارد بى سببى از درگاه ميراند شاه على جواب داد كه هرچند ربيعى 

فوشنجى بلطف طبع موصوفست اما بيوفاست و حق ناشناس چه بعد از ده سال كه مشمول انعام و 
اكرام ملك فخر الدين بوده بدينجا آمده عيبش مى نمايد و هيچ شك نيست كه هرگاه از ما نيز 

  بيت برنجد جاى ديگر رفته زبان خباثت خواهد گشاد
هركه عيب دگرى پيش تو آورد و 

  شمرد
 بيگمان عيب تو پيش دگرى خواهد برد

القصه ربيعى از قهستان به نيشابور رفت و از آنجا عزيمت عراق كرد ملك فخر الدين برين حاالت    
اطالع يافته انديشيد كه چون ربيعى بعراق رسد در مجلس اركان دولت اولجايتو سلطان او را غيبت 

نمايد بنابر آن مكتوبى به ربيعى نوشته اظهار اشتياق نموده وعده هاى جميل فرمود ربيعى از مطالعه 
آن مسرور گشت اما جهة رعايت حزم عزم جزم نكرد كه به هراةرود و عريضه مصدر بقطعه كه 

  قطعه بيت اول و آخرش اينست نزد ملك فرستاد
 سالمى كه بر قصر ادراك او

 
 نيفكند فكرت كمند كمان 

 بآن شهريار جهان كز علو
 

 چو صد سنجر است و چه صد اردوان 

و پيغام داد كه اگر جواب عرضه داشت بخط يد ملك وصول يابد بهراة مى شتابم و اال فال و چون    
نوشته ربيعى به ملك فخر الدين رسيد فى الحال سطرى چند در قلم آورده مبنى از آنكه قصد جان 
او نكند و ديگرى را نيز نفرمايد ربيعى بعد از مطالعه نوازش نامه مستظهر و مطمئن خاطر بهراة رفت 



و ملك او را پرسش گرم كرده در سلك ندما انتظام داد اما طالب بهانه مى بود كه بهار حياتش را 
از صرصر بيدار بخزان ممات رساند در آن اثنا شبى ربيعى با جمعى از اصحاب ارتكاب شراب 

نموده چون مست گشت زبان بدعوى بى معنى گشاده و هريك از حريفان او نيز آغاز خودستائى 
  بيت كردند

 يكى گفت من پيل شير افكنم 
 

 بيك حمله كوه از زمين بركنم 

 دگر گفت چون من خروش آورم 
 

 زمين و زمان را بجوش آورم 

 يكى گفت خورشيد راى منست 
 

 سر آسمان زير پاى منست 

 دگر گفت كو رستم زابلى 
 

 كه بيندز كند آوران پردلى 

و خطيب الف بسيار زده در آخر گفت كه اگر شما با من موافق باشيد باندك روزگارى واليتى    
ضبط كنم و خلقى را مطيع فرمان گردانم حاضران با ربيعى بيعت كرده او هريك از ايشان را نامى 

نهاد شهسوار اعظم و سام ديو بند و پهلوان مشت زن و معين تيغ كش از جمله نامهائيست كه در 
 آن شب بر آن مردم اطالق نمود و روز
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ديگر يكى از شاگردان ربيعى كه از وى رنجيده بود نزد ملك فخر الدين رفته كيفيت واقعه را به 
تفصيل بازگفت ملك متغير گشته تاج الدين يلدز و لقمان را بگرفتن فضوالن مامور گردانيد و 

ربيعى با هفتاد نفر از ياران گرفتار شده چون ملك فخر الدين بپرسيدن يرغوى ايشان پرداخت همه 
انكار نمودند مگر ربيعى كه گفت از غايت مستى امثال اين مقال بر زبان ميگذشت آنگاه ملك 

حكم فرمود كه بعضى از آن قوم را پوست كند و فوجى را گوش و بينى بريدند و ربيعى را بزندان 
  نظم برده محبوس گردانيدند و در آن حبس قصيده در مدح ملك گفت كه بديل باين دو بيت بود

تو همان گير كه اين يوم يقوم الروح 
  است 

 آفريننده ميان من و تو خصم و حكم 

 در پناه تو گريزيم بتوبه به از آنك 
 

 گوشه دامنت آنروز بگيرم محكم 

   



و ملك آن ابيات را مطالعه نموده هيچ جواب نداد و ايضا چند بيت مثنوى در وصف ملك و 
نهايت عجز خويش بنظم آورده ارسال داشت و بران نيز فايده مترتب نگشت و مدت حيات ربيعى 

 در آن محبس بپايان رسيد و هيچ آفريده بر كيفيت آن مطلع نگرديد.

 ذكر ملك غياث الدين محمد بن ملك شمس الدين محمد كهين 

در آن اوان كه دانشمند بهادر بواليات خراسان درآمده متوجه دار السلطنه هراة بود و ملك غياث 
الدين محمد بنابر آزارى كه از برادر در خاطر داشت باردوى اولجايتو- سلطان شتافت و منظور 

نظر عنايت شد و در وقتيكه قتل محمد سام و ساير قتله دانشمند بهادر بعرض اولجايتو سلطان رسيد 
بموجب فرمان واجب االذعان ايالت هراة و اسفزار و فراه و غور و غرجستان بملك غياث الدين 
تعلق گرفت و ملك با طبل و علم و خيل و حشم در شپور سنه سبع و سبعمائه بدار السلطنه هراة 

شتافته پرتو انوار معدلتش بر وجنات احوال رعايا تافت و ايالت ملك بر خواطر امراء خراسان گران 
آمده عرضه داشتى بپايه سرير اعلى فرستادند و او را بمخالفت و عصيان متهم داشتند بنابرين 

اولجايتو سلطان ملك غياث الدين را طلب فرمود و او باردو رفته چند سال رخصت مراجعت 
نيافت و در سنه خمس عشر و سبعمائه مرخص گشته بهراة معاودت نمود و در رواج شريعت غرا 

كوشيده بتعمير بقاع خير امر فرمود و در شهور سنه عشرين و سبعمائه قلعه زره را فتح كرد و 
همدران اوقات حصار تولك را نيز بتحت تصرف درآورده در سنه احدى و عشرين با دويست مرد 

جالدت آئين بمكه شريفه و مدينه طيبه زاد هما الّله تعظيما و تكريما رفته بگذاردن حج اسالم و 
طواف روضه مكرمه خير االنام صلى الّله عليه و آله العظام فايز و سرافراز گشت و در ضمان عافيت 

بمستقر دولت مراجعت فرمود و در سنه سبع و عشرين و سبعمائه چنانچه در ذكر سلطان ابو سعيد 
بهادر خان سبق ذكر يافت امير چوپان پناه بملك غياث الدين برده از دست بيوفائى ملك كشته 

گرديد و در سنه ثمان و عشرين ملك غياث الدين بمالزمت سلطان ابو سعيد بهادر خان شتافته بنابر 
كمال اختيار بغداد خاتون بنت امير چوپان نويان چندان التفاتى نيافت و بدار السلطنه هراة بازگشت 

 و در سنه تسع و عشرين و سبعمائه مريض شده درگذشت و ملك غياث الدين محمد
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در ايام دولت خود مسجد جامع هرات را كه فى الحقيقه جامع فيوض و بركات است و روى 
بويرانى آورده بود تجديد عمارت فرمود بنابر آن در آن بقعه متبركه پهلوى سلطان غياث الدين 

محمد سام مدفون شد و ايضا مدرسه غياثيه كه در شمال مسجد مذكور است بنا كرده معمار همت 
آن پادشاه وافر مكرمت است از جمله مشايخ عظام و فضالء كرام قدوه- السادات و التقبا امير 

حسينى قدس سره معاصر ملك غياث الدين بود نام آن جناب حسين بن عالم بن ابى الحسين است 
و امير حسينى در اصل از كريو بود و در علوم ظاهرى و باطنى تبحر داشت در نفحات مسطور 

است كه سبب توبه امير حسينى آنشد كه روزى بشكار بيرون رفت و بآهوئى رسيده خواست كه 
تيرى بر وى زند آهو بسخن درآمده گفت حسينى تير بر ما ميزنى خدايتعالى تو را براى معرفت و 

بندگى آفريده است نه جهة شكار بنابر آن آتش طلب در نهاد امير حسينى شعله زد و مجرد شده با 
جماعتى از جوالقيان بمولتان رفت شيخ ركن الدين ابو الفتح بن شيخ صدر الدين زكرياء آنطايفه 
را ضيافت كرد و همان شب رسول عرب را صّلى الّله عليه و سلم بخواب ديد كه گفت فرزند مرا 

از ميان اينجماعت بيرون آر و بكار مشغول كن و روز ديگر شيخ ركن الدين پرسيد كه در ميان 
شما فرزند رسول كيست اشارت بامير حسينى كردند و شيخ ركن الدين آنجناب را از ايشان جدا 
ساخته تربيت فرمود تا بدرجات عاليه رسيد پس بجانب هرات روان گردانيد چون امير حسينى در 

آن بلده فاخره بارشاد مشغول گشت باندك زمانى بسيارى از هرويان مريد و معتقدش شدند و 
آنجناب را مصنفات منظوم و منثور موفور است كنز الرموز و زاد المسافرين از جمله منظومات 

اوست و نزهته االرواح و روح االرواح و صراط المستقيم از جمله منثورات اوست و امير حسينى 
در شانزدهم شوال سال هفتصد و هفده درگذشت و در مصرح هرات در بيرون گنبد عبد الّله بن 

 معاويه بن عبد الّله بن جعفر طيار رضى الّله عنهم مدفون گشت.

 ذكر ملك شمس الدين محمد بن ملك غياث الدين محمد

ملك شمس الدين بعد از فوت پدر باتفاق اشراف و اعيان هرات بر مسند ايالت نشست و از غرايب 
اتفاقات آنكه تاريخ جلوس او لفظ خلد ملكه بود و موالنا جمال الدين بن حسام بهددانى در آن 

  شعرباب اين قطعه نظم نمود

 اضاءت بشمس الدين كرت زماننا
 

 و اجرى فى بحر المرادات فلكه 



 و من عجب تاريخ مبداء ملكه 
 

 يوافق قول الناس خلد ملكه 

   
و ملك شمس الدين بر شرب شراب شعف تمام داشت چنانچه در مدت ده ماه كه زمان 

 حكومتش بود ده روز هشيار نبود وفاتش در شهور سنه ثلثين و سبعمائه روى نمود.

 ذكر ملك حافظ بن ملك غياث الدين 

ملك حافظ كه جوانى خوش صورت بود و خط خوب مينوشت بعد از فوت برادر خويش ملك 
 شمس الدين والى هرات گرديد و در زمان ايالت اوغوريان بر ملك استيال يافته 
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 در ممر حصار او را بقتل 283بى استصواب ملك مهمات را فيصل ميدادند و در شهور سنه 
 رسانيدند.

 ذكر ملك معز الدين حسين بن ملك غياث الدين 

ملك حسين خالصه دودمان ملوك هرات بود و نقاوه سالطين فرخنده صفات بصفت نصفت و 
رعيت نوازى موصوف و بوفور جالدت و سرافرازى معروف بتقويت اركان شريعت غرا بغايت 

راغب و مايل و همگى همتش مقصور بر تربيت مشايخ و افاضل و كنيت و لقب ملك حسين معز 
  بيت الدين محمد است اما شهرت بملك معز الدين حسين يافته 

 چو اعالم دين پرورى برفراخت 
 

 باحسان دل خلق را شاد ساخت 

 بعدلش نبودى ز شاهان كسى 
 

 رعيت نوازى نمودى بسى 

   
و ملك حسين بعد از شهادت ملك حافظ باتفاق اشراف و اعيان غور و هرات حافظ ملك 

موروث گشت و با وجود صغر سن براى پير و بخت جوان مزاج غوريه را كه از جاده مستقيمه 
 كه سلطان ابو سعيد بهادر خان 736اطاعت انحراف يافته بود بحال اعتدال بازآورد و در شهور سنه 

بعالم جاودان انتقال نمود و اختالل باحوال بالد خراسان و عراق راه يافت اكابر و اعيان جهان 
بآوازه عدل و احسان ملك معز الدين حسين روى ببلده فاخره هرات آوردند و ملك همه را در 



ظل عنايت خويش جاى داد و ابواب انعام و احسان و اكرام بر روى همكنان بگشاد و بعد از آنكه 
امراء خراسان طغاتيمور خان را بر سرير سلطنت نشاندند ملك حسين ايشان را در سرانجام امور و 

مهام هرات و مضافات دخل نداد و خطبه بنام فرخنده فرجام خويش خواند اما نسبت بخان در مقام 
اتحاد آمده دخترش سلطان خاتون را بجباله نكاح درآورد و ملك حسين را چنانچه در ذكر 

 با امير مسعود مقابله روى نمود و در آن حرب 742سربداران مرقوم كلك بيان گشت در صفر سنه 
ظفر و نصرت ملك را بود و در ايام دولت آن پادشاه عاليمقام قزغن برالس با سپاه بيقياس از 

ماوراء النهر لشكر بهراة كشيده چهل روز هرات را محاصره كرده بمصالحه بازگرديد و در سنه 
تسع و خمسين و سبعمائه ميان ملك معز الدين حسين و ستلمش بيك و محمد خواجه اپردى 

محاربه دست داده و دران جنگ ستلمش كشته گشته و لواى دولت ملك معز الدين حسين روى 
بارتفاع نهاد و ملك حسين در سنه احدى و سبعين و سبعمائه بعالم عقبى انتقال نمود مدت 

سلطنتش سى و نه سال بود خانقاه جديدى كه متصل بمسجد جامع دار السلطنه هراة واقع است و 
مدرسه سبز فيروز آباد و خانقاه سلطان و خانقاه سبز خيابان از جمله ابنيه ملك معز الدين حسين 

است و آن پادشاه خير در واليت جام و قصبه كاريز كه داخل واليت باخرز است و ديگر واليات 
 خراسان بقاع خير بنا نمود و مسجد جامع هرات را نيز مرمت و عمارت فرمود
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ذكر لشگر كشيدن امير قزغن بجانب دار السلطنه هرات و بيان كيفيت مصالحه او و ملك حسين 
 بعد از وقوع محاربات 

مستحفظان وقايع و اخبار و مستخبران حوادث و آثار آورده اند كه ملك حسين كرت بعد از ظفر 
يافتن بر جماعت سربدار عجب و پندار بكاخ دماغ راه داد و ترفع چتر سلطنت و تجملش نوبت 

جسارت نموده چند كرت لشگر بتاخت حدود اندخود و شبرغان فرستاد و امراء ارالت و اپرى كه 
در آنواليات اقامت داشتند از جرات غوريان بجان رسيده علم نهضت بجانب باد غيس برافراشتند و 

ملك حسين با سپاه رزم خواه جهة دفع آنجماعت در حركت آمده بعد از وصول بقيول مخالفان 
چندان از ايشان بقتل آورد كه رؤس قتيالن دو منار در برابر يكديگر در كوچه خيابان بلند گردانيد 

و چون در ان اوان سردارى الوس جغتاى و ايالت بالد ماوراء النهر بامير قرغن قرار گرفته بود و 



بيمن دولت و حسن معدلتش مهام خاص و عام آنديار سمت انتظام پذيرفته بعضى از مشايخ عظام 
جام كه از جمله آنها خواجه رضى الدين احمد بن شيخ شهاب الدين اسمعيل بوده و با ملك 

حسين عرق خويشى و سببى داشتند و رفعت لواء عظمتش موافق امزجه ايشان نبود نزد امير قزغن 
 رفته از ملك شكايت كردند و امراء ارالت و اپردى نيز درين باب مبالغه نموده بر زبان آوردند

 بيت 

 مگر نسل چنگيز خان برفتاد
 

 كه كس گوهر شاه نارد بياد

 چنان غره شد غورى بد گهر
 

 كه جز خود نيارد كسى در نظر

   
امير قزغن فرمود كه تازيك را چه حد آن باشد كه خيال استقالل نمايد انشاء الّله تعالى بضرب تيغ 

آبدار آتش بار طغيان او را فرو نشانم و از صرصر حمله مبارزان جرار قصر اقبال او را با خاك 
يكسان گردانم آنگاه سى هزار مرد دلير خنجرگذار مجتمع ساخته باتفاق اولجايتو اپردى و امير 

يساول يلدوز و امير ستلمش و شاهان بدخشان در سنه اثنى و خمسين و سبعمائه موافق توشقان ئيل 
بصوب خراسان روانشد و ملك حسين بعد از تحقيق اينخبر با امراء و اركان دولت طريق مشورت 
مسلوك داشته فرمانداد كه از قريه بوى مرغ تا النك كهدستان ديوارى پهناور كشيد و مخارج و 

مداخل شرقى هراة مسدود كرد و آالت حرب و ادوات طعن و ضرب از شهر بدانجا نقل كردند و 
با چهارهزار سوار و پانزده هزار پياده جرار متشمر جنگ و كارزار گشته ايستادند و از جانب امير 

قزغن با مردان صف شكن از راه دره باشتان درآمده بالنك كهندستان نزول فرمود روز ديگر هم 
عنان بيان قلى و طايفه از سرداران سوار شده در دامن كازرگاه بر باالى پشته بلند برآمد و معسكر 

ملك حسين را بنظر احتياط درآورده گفت كه اين تازيك شيوه مقابله و مقاتله نميداند زيرا كه 
اين موضوع كه جهة كارزار اختيار كرده از دو حيثيت موجب فرار خواهد گشت اول آنكه بهنگام 

ستيز سپاه او را سر باال بايد آمد بعكس لشگر ما ديگر آنكه كه صباح وقت استعمال آالت حرب 
 است آفتاب از پس پشت 
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ما طالع شده بر پيشانى شهريار خواهد تافت چنانچه چشم هاى ايشان خيره گشته غنيم خود را در 
برابر نتوانند ديد و از آنجا مراجعت نموده در معسكر خويش نزول نمود و در آن شب هردو سردار 
متابعان خود را استمالت داده بصبر و ثبات وصيت نمودند و روز ديگر كه خسرو كواكب مواكب 

از افق شرق طلوع نموده روى بمحاربه قاطعان شهرستان آسمان آورد امير قزغن با مردان شمشير 
زن سوار گشته عنان بادپايان آتش نعل را بجانب قتال هرويان انعطاف دادند و ملك حسين و سپاه 

  بيت او نيز مستعد پيكار شده دل بر جنگ و جدال نهادند
 دو لشگر بيكديگر آميختند

 
 ز كين رشته مهر بكسيختند

از غمام شمشير آبگون سيالب خون در فضاى معركه جريان پذيرفت و از برق شعله سنان    
جان ستان خرمن زندگانى سالكان ميدانى پهلوانى سمت احتراق گرفت سپاه ملك تانم قوت در 

جگر توانائى داشتند كوشش كردند باالخره عاجز گشته روى بطرف شهر آوردند و بواسطه 
آبى كه جهة اضطرار مغوالن در ظاهر شهر انداخته بودند بسيارى در عرصه تلف آمدند و ملك در 
ضمان سالمت بشهر شتافته لشكريانش در سر كوچه باغها جنگهاى مردانه كردند و سپاه جغتاى را 
نگذاشته كه بديوار بست درآيند و ملك دروازه ها را مضبوط ساخته هرروز از طرفين بانداختن تير 

و سنك ميپرداختند بدين گونه چهل روز پيكار بود و چون امير قزغن دانست كه تسخير شهر 
تيسيرپذير نيست مايل بصلح شد و امرا عرضه داشتند كه اگر مصلحت باشد امسال بماوراء النهر 
مراجعت نمائيم و سال ديگر بگاه ترجهة گرفتن هراة بيائيم امير قزغن كه فى الواقع حاكم عادل 
رحيم دل بود گفت ما بر قول سخنان اصحاب غرض مرتكب اين يورش گشتيم و بدين واسطه 

مردم نيك از جانبين تلف شدند و رعاياء بيچاره در مشقت افتادند و اگر نه مرا باملك حسين 
عداوتى قديم و خصومتى جديد نبود آنگاه سفرا در تردد آمده ملك معز الدين حسين فى الجمله 

پيشكشى بيرون فرستاده و قبول نمود كه سال ديگر به ماوراء النهر رفته و امير قزغن را مالزمت 
نمايد و امير قزغن بر قول او اعتماد نموده طبل رحيل فرو كوفت و راه ديار خويش گرفت و بعد از 
معاودت امير قزغن كار ملك حسين روى بتراجع نهاد و شكوه او در دلها كم شد و امراء غور بر او 

استيال يافته در تمشيت امور مملكت بمقتضاى راى خود عمل مى نمودند و كار بجائى رسيد كه 
بعضى از آن طايفه اتفاق كردند كه ملك حسين را گرفته برادرش ملك باقر را بر سرير سلطنت 
نشانند و ملك اين معنى را دانسته ياراى دفع اهل طغيان نداشت و غوريان روزى با هم قرار داند 
كه چون ملك سوار شود او را بگيرند و ملك هنگام سوارى از سكالش آنقوم بدانديش واقف 



گشته در آن اثنا نظرش بر جمعى از بادغييان افتاد كه چند سر اسب ببازار آورده ميفروختند 
غوريان را گفت كه اين مرد را غارت كنيد غوريان بسبب حرص غارت از گرفتن ملك فراموش 
كرده متعرض اهل بادغيس گشتند و ملك فرصت غنيمت شمرده بقلعه اشكلجه رفت و در شهور 

 بر حسب وعده كه با امير قزغن كرده بود با پنجاه نفر از معتمدان خويش بماوراء النهر 753سنه 
شتافته در وقتى كه امير قزغن با معدودى از نوكران بشكار اشتغال داشت بوى رسيده و اسلحه از 

 خود
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جدا ساخته باد و نفر پيش رفت و سالم كرد امير قزغن ملك را در آغوش كشيده لوازم پرسش 
بجاى آورده گفت اگر توفيق رفيق گردد ملك هراة را از منازعان انتزاع نموده بتو سپارم و روز 

بروز آثار التفات امير قزغن درباره ملك حسين از پيشتر بيشتر مى شد اما امراء الوس كه بطمع 
ملك با ملك صفائى نداشتند قصد قتل او نمودند و امير قزغن بر كيد بدانديشان اطالع يافته در 

خلوتى صورت قضيه را با ملك حسين در ميان نهاد و فرمود كه ميترسم كه بى اختيار من گزندى 
بتو رسد صالح در آنست كه هم امشب بجانب ديار خود ايلغار نمائى و ملك امير قزغن را وداع 

نموده و بهنگام شام كه نور باصره از مشاهده اجسام عاطل ماند بر اسبى سياه بادپيما كه همراه 
داشت سوار شده روى بدار السلطنه هراة آورد بعد از طى منازل و قطع مراحل بمقصد رسيده 

بى تحاشى بقلعه رفت و بر مسند سرورى نشسته اشارت فرمود تا برادرش را كه غوريان بپادشاهى 
برداشته بودند بگرفتند و در يكى از قالع محبوس كردند و ملك باقر پس از چندگاه از حبس 

 نجات يافته بشيراز شتافت و همانجا بسر ميبرد تا وفات يافت.

ذكر محاربه ملك حسين با محمد خواجه اپردى و سلتمش بيك بن عبد اهللا موالى و بيان كشته 
 شدن دو امير بزخم پيكان عمرفرساى 

چون بعنايت پادشاه ملك بخش تعالى شانه و عظم سلطانه ملك معز الدين حسين كرت كرت 
ديگر در دار السلطنه بر سرير دولت متمكن گشت و بتمهيد قواعد عدل و انصاف پرداخته بساط 

ظلم و اعتساف در نوشت نايره رشك و حسد در كانون درون امير ستلمش كه حاكم قهستان بود 
و محمد خواجه اپردى كه دراند خود و شيرغان حكومت مى نمود اشتغال يافته رسل و رسايل 



بيكدگر فرستادند و بر حرب ملك حسين اتفاق كرده روى بجانب دار السلطنه هراة نهادند در آن 
اوان شيخ محمود نامى كه در خبابذ اقامت داشت بشيد و زرق ستلمش بيك را مرى و معتقد خود 

ساخته بود و ستلمش در وقت توجه بجنگ ملك نزد آن شيخ زراق رفته در باب مهمى كه پيش 
گرفته بود مشورت نمود محمود و نامحمود گفت هرگاه تو با ملك در مقام مقاتله آئى من دوازده 

هزار مرد سبز پوش از لشگر غيب بامداد تو خواهم فرستاد و آن ترك بى خرد باميد آن مدد 
مستظهر گشته در واليت خواف بامير محمد خواجه پيوست و بموافقت يكديگر بعضى از قالع 
واليت خواف و باخزر را تسخير كردند و چون ملك معز الدين حسين از طغيان مخالفان خبر 

يافت بافوجى از ابطال رجال بميدان قتال شتافت و چنانچه در روضة الصفا مسطور شده در 
صحراى زره بامير ستلمش و محمد خواجه رسيد و بعد از تسويه صفوف پيش از همه كس 

ستلمش و محمد خواجه شمشيرها كشيدند و در ميدان تاختند بعزم آنكه تا سر ملك را از تن جدا 
 نسازند بازنگردند و چون نزديك بقلب 
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سپاه ملك رسيدند از شصت تقدير دو تير بر مقتل آن دو امير بى تدبير خورد چنانچه در ساعت از 
  بيت مركب عزت بر خاك مذلت افتادند و هيچكس ديگر را آسيبى نرسيد

 نه خاكى بخون كس آغشته شد
 

 نه يك مور در زير پى كشته شد

ملك معز الدين حسين بى ارتكاب مشقتى بديدن چهره فتح و ظفر فايز گشته سالما غانما بدار    
  قطعه الملك خويش مراجعت فرمود و يكى از شعرا در تاريخ آن واقعه اين قطعه نظم نمود

 زهجرت هفتصد و پنجاه و نه بود
 

 ربيع االول آنماه خجسته 

 كه شد روز دوشنبه نيمه ماه 
 

 .ستلمش با محمد خواجه كشته

    

 ذكر فوت ملك معز الدين حسين كرت 

چون ثبات و دوام و رعالت محنت فرجام هيچ فرديرا از طوايف انام ميسر نيست در شهور سنه 
احدى و سبعين ملك معز الدين حسين كرت را مرضى روى نمود كه دست تدبير اطباء حاذق 



بدامان آن نرسيد و ملك دل بر امرى كه الزمه ذات امير و وزير و صغير و كبير است نهاده ولد 
ارشد خود ملك غياث الدين پير على را منصب واليت عهد داد و پسر خوردتر ملك محمد را كه 

مشهور بامير خورد بود و در آن زمان بفرمان پدر در سرخس حكومت مينمود بهمان دستور مقرر 
داشت و گوش هوش ملك غياث الدين پير على را بدرر نصايج سودمند و مواعظ دل پسندگران 

  بيت بار گردانيده 

 بدو گفت ملكى چنين نامدار
 

 كه هست از ملوك جهان يادگار

 بفرزانگى كردم و داورى 
 

 در انگشت تو همچو انگشترى 

 تو نيز آنچه آئين حزم است وراى 
 

 بجاى آر تا بر مانى بجاى 

   
و در سيم ذيقعده سنه مذكوره وفات ملك حسين اتفاق افتاده در جنب مقبره سلطان غياث الدين 

  بيت محمد سام پهلوى پدر خويش ملك غياث الدين مدفون شد

 تو گفتى كه آن شاه واال نژاد
 

 خود از مادر دهر هرگز نزاد

   
 

 ذكر بعضى از مشايخ و افاضل كه معاصر بودند با آن ملك عادل 

از جمله علماء تقوى شعار زبدة المتورعين موال نظام الدين عبد الرحيم الخوافى در عصر ملك معز 
الدين حسين در دار السلطنه هراة اقامت داشت و پيوسته بامر معروف و نهى از منكر ميپرداخت و 
ساالر را كه در سلك امراء كبار منتظم بود و در تقويت و تمشيت امور و مهمات مولوى اهتمام 

مينمود و ملك حسين نيز آن جناب را حرمت بسيار ميداشت بلكه فرموده او را نص قاطع 
مى پنداشت و موالنا نظام الدين ايمان را كه علماء متقدمين و متأخرين بتصديق تفسير كرده اند 

بتسليم تعبير نمود و بدين سبب او را در هراة پير تسليم گويند و در آن باب ميان موال و خاوند صد 
 در هراة نتيجه 733الشريعت بخارى معارضات بوقوع پيوست و موال نظام الدين پير تسليم در سنه 

 878جهاد بست و آن امر محدث تا سنه 
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باقى بود از ثقاة استماع افتاده كه در اوايل ايام دولت ملك معز الدين حسين كرت جمعى كثير از 
اتراك غزو ديگر احشام ترك در باد غيس اقامت داشتند و از رعايت احكام شريعت گردن 

پيچيده نقش ارتكاب ظلم و ضالل را بر لوح خاطر مينگاشتند بنابر آن موالنا نظام الدين بر كفر 
ايشان فتوى نوشت و سرداران آنجماعت برين معنى مطلع شده در شهور سنه ثمان و ثلثين و 

سبعمائه بهياءت اجتماعى لشگر بدار السلطنه هراة كشيدند و چون ملك در آن ايام طاقت مقاومت 
آن سپاه نداشت در شهر تحصن نمود و مخالفان پيغام فرستادند كه غرض ما از اشتعال آتش قتال 

قتل كسى است كه ما را كافر اعتقاد كرده اكنون اگر مردم هراة ميخواهند كه مال و جان ايشان در 
عرصه هالك نيفتد بايد كه آن شخص را بيرون فرستند و چون كار هرويان باضطرار انجاميده بود 
فتوى نوشتند كه ضرر خاص براى نفع عام جايز است و در محلى كه خدمت مولوى وعظ ميگفت 

آن نوشته را بدستش دادند و موالنا بصورت حال پى برده على الفور از منبر فرود آمد و غسل 
كرده و جامه پاك پوشيده از شهر بيرون رفت و دشمنان در بيرون درب ملك او را گرفته كشتند 

و در خيابان دفن كردند و ترك محاصره هراة كرده روى بمساكن خود نهادند و ديگرى از 
آنجمله خواجه قطب الدين يحيى بوده و آن جناب جامى االصل و نيشابورى المقام است و ابو 

الفضل كنيت داشت بوفور علوم ظاهرى و باطنى از سالكان مسالك طريق تقوى و ناظمان مناظم 
درس و فتوى ممتاز و مستثنى مينمود و خالى مانند شيخ االسالمى شيخ شهاب الدين اسمعيل جامى 
در طراوت جمال حالش مى افزود و بشرف صحبت حضرت عارف محقق حقانى شيخ ركن الدين 
عالء الدوله سمنانى قدس سره عمدة االصفيا شيخ صفى الدين اردبيلى مشرف گشته و هفت نوبت 

طواف حرمين نموده وفاتش در شب يكشنبه بيست و يكم جمادى آالخر سنه اربعين و سبعمائه 
روى نموده در بلده فاخره هراة در بيرون درب فيروزآباد مدفون گشت و ديگرى از آن جمله 

قاضى- القضات قاضى جالل الدين محمود امامى بود و آنجناب را بواسطه عظم شان و قدم 
دودمان و كمال زهد و تقوى ملوك كرت تعظيم بسيارى نمودند چنانچه ملك معز الدين حسين 

كرت هرگاه بجناب قضوى رقعه نوشتى بخط خود بر حاشيه ثبت نمودى كه بنده مخلص دولتخواه 
حسين كرت وفات قاضى جالل الدين محمود در سنه اثنى و ثمانين سبعمائه روى نمود و در 

گازرگاه مدفون گشت و ديگرى از آنجمله مقبول درگاه حضرت سبحانى امير نصر اهللا سنجانى 
بود و آنجناب از احفاد عظيم الشان ركن الدين محمود شاه سنجان است و در آن ايام طوايف انام 

باو ارادت تمام داشتند و پيوسته تخم ارادت و اخالص آنجناب در زمين دل ميكاشتند در روضة 



الصفا مسطور است كه در آن زمان كه ستلمش بيك مولوى متوجه حرب ملك معز الدين حسين 
بود چون بخواف رسيد جهة در يوزه همت بمالزمت امير نصر الّله رفت و در مجلس آنجناب زبان 

  بيت بالف و گزاف گشاده اين بيت را خواند كه 
 هرى را بتازيم و تاالن كنيم 

 
 ملك را بگيريم و پاالن كنيم 

امير ناصر الدين نصر الّله را اين داعيه ناخوش آمده فرمود كه انغورى كافر كيش را ميگوئى و اين    
  بيت بيت بر زبان راند

 شهرى كه در آن شحنه 
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 ستلمش باشد

 
 دانى كه در آن شهر چه شورش باشد

و ستلمش از سخن امير بهم برآمده خواست كه متعرض آنجناب گردد نوابش مانع آمدند و او    
چون از مجلس بيرون رفت گفت اين مرد رزاقى است كه خلق را گمراه ميسازد و اين معنى بروى 

 مبارك نيامده چنانچه نوشته شد در آن جنگ بقتل رسيد.

خواجه معين الدين محمد جامى نسب سامى آن قدوه اوالد امجاد حضرت شيخ االسالمى بچهار 
واسطه بدانحضرت ميرسد برين موجب كه معين الدين محمد بن شمس الدين مطهر بن شهاب 

الدين اسمعيل بن قطب الدين محمد بن شمس الدين مطهر بن شيخ االسالم ابو نصر معين الحق و 
الدين احمد الجامى النامقى قدس سره و والده آنجناب صبيه ملك شمس الدين محمد كهين بن 

ملك شمس الدين محمد بن ابى بكر كرت بود و خواجه معين الدين از جمله اعاظم مشايخ و 
اكابر علماء خراسان بوفور فضل و كمال و ازدياد جاه و جالل و علو همت و شمول لطف و 

مكرمت امتياز فراوان داشت و مالذ اكابر و اشراف بوده و همواره بقلم سخاوت نقش برو احسان 
بر الواح خواطر طوايف انسان مينگاشت و در مصاحبت خال خود ملك غياث الدين محمد 

بگذاردن حج اسالم و طواف روضه نبويه عليه الصلواة و السالم فايز گشت و منشئات نظم و نثرش 
بفصاحت و بالغت از سخنان و منظومات افاضل سخندان درگذشت فوت آنحضرت در واليت 



جام در شهور سنه هفتصد و هشتاد و سه واقع بود مدفنش متصل بقبر مطهر حضرت شيخ االسالمى 
  رباعى روى نمود از منظومات آن بزرگ فرخنده صفات اين رباعى مشهور است 

 از باد صبا دلم چو بوى تو گرفت 
 

 بگذشت مرا و جستجوى تو گرفت 

 اكنون زمن خسته نمى آرد ياد
 

 بوى تو گرفته بود خوى تو گرفت 

   
از خواجه معين الدين سه پسر فضيلت قرين يادگار ماند و بزرگترين ايشان بحسب سن و كسب 

فضايل و كماالت خواجه ضياء الدين يوسفست و مادر آن جناب دختر ملك غياث الدين محمد 
است كه خال پدر صاحب كمالش بود و خواجه يوسف در درس عالمه تفتازانى باكتساب 

كماالت انسانى فايز گشت و بواسطه تبحر در علوم معقول و منقول علو شانش از امثال و اقران 
درگذشت انتقال آنجناب در شهور سنه سبع و تسعين و سبعمائه بواسطه ناسازگارى فلك پرستيز 

در دار الملك تبريز روى نمود و نعش مطهرش را از آن ديار بتربت مقدسه جام آورده در برابر سر 
پدر عالى گهرش بخاك سپردند و روح شريفش را بختمات كالم و اطعام فقر او انعام شاد كردند 

و از جمله شعراء آن زمان امير فخر الدين محمود مستوفى است كه بابن يمين مشهور است و 
مقطعات بالغت آياتش بر الواح ضماير اكابر و اصاغر مسطور و ابن يمين در وقت توجه امير 

مسعود سربدار و شيخ حسن جورى بجنگ ملك معز الدين حسين با ايشان مرافقت نمود و بدست 
لشگر هرات گرفتار گشته چون او را پيش ملك بردند منظور نظر تربيت گردانيد و بنابر آنكه 

ديوان ابن يمين در آن مصاف تلف گشته بود قطعه در آن باب گفته مذيل بمدح ملك معز الدين 
  قطعه حسين ساخت اين پنج بيت از آن قطعه است 

 گر بدستان بستد از دستم فلك 
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 ديوان من 

 
شكر ايزد آنكه او ميساخت ديوان با من 



 است 

 در ربود از من زمانه سلك در شاهوار
 

زان چه غم دارم كه طبع گوهر افشان با 
 من است 

 ور ز شاخ گلبن فضلم گلى برباد داد
 

گلشن پرالله و نسرين و ريحان با من 
 است 

 ور تهى شد يكصدف از لؤلؤ الالى من 
 

پر ز گوهر خاطرى چون بحر عمان با 
 من است 

بى عنايت گر بود گردون دون با من چه 
  باك 

چون عنايتهاى شاهنشاه ايران با من 
 .است

    

امامى هروى از مادحان ملوك كرت است در علم فصاحت و بالغت از بى نظيران زمان خود بوده 
بزرگوارى او بمرتبه ايست كه او را در برابر شيخ سعدى درآورده بلكه ترجيح نموده اند خواجه 

شمس الدين محمد صاحب ديوان و ملك معين الدين محمد پروانه رومى و موالنا نور الدين 
 رصدى و ملك افتخار الدين زوزنى اين استفسار از مجد الدين همگر نموده ملك پروانه گفته 

 ز شمع فارس مجد ملت و دين 
 

 سؤالى ميكند پروانه روم 

   
 موالنا نور الدين رصدى:

 ز شاگردان تو هستند حاضر
 

 رهى و افتخار و صاحب روم 

   
 صاحب ديوان:

 چو دولت حضرتت را هست الزم 
 

 دعا گو صاحب ديوان ملزوم 

   
 ملك افتخار:

 ز اشعار تو و سعدى امامى 
 

 كدامين را پسندند اندرين بوم 



 تو كن تفضيل اين چون ملك انصاف 
 

 بود در دست تو چون مهره موم 

   
 جواب خواجه مجد همگر:

 ما گرچه بنطق طوطى خوش نفسيم 
 

 بر شكر گفته هاى سعدى مگسيم 

 در شيوه شاعرى باجماع امم 
 

 .هرگز من و سعدى بامامى نرسيم

   
 

ذكر سلطنت ملك غياث الدين پير على و منازعت او با برادرش ملك پير محمد و خواجه على 
 مويد و بيان نهايت كار ملوك كرت و اختتام جزو ثانى ازين مجلد

ملك غياث الدين پير على بعد از فوت ملك معز الدين بن حسين در بلده فاخره هرات بر سرير 
سلطنت نشسته خطه سرخس را بموجب وصيت پدر ببرادر خردتر ملك پير محمد مسلم داشت و 

چندگاه مشرب عذب موافقت ميان اخوين از خاشاك منازعت مصفى بوده آخر االمر ملك پير 
محمد بنابر افساد اهل فساد نسبت بملك غياث الدين پير على در مقام عناد آمده نام او را از خطبه 

نيفكند چون اينخبر بهرات رسيد ملك غياث الدين با سپاهى جالدت آئين بصوب سرخس نهضت 
فرمود ملك پير محمد اسباب حصار دارى مرتب داشته در قلعه متحصن شد و ملك غياث الدين 

بمحاصره برادر مشغولى كرده بيكبار لشگر برد دست به بيداد برآورده شدت سرما بمرتبه رسيد كه 
آفتابه آهنين بتركيد الجرم ملك غياث الدين پير على ميل مراجعت كرده مصلحان درميان آمدند 
و بين الجانبين گرگ آشتى واقع شد و ملك پير محمد از سرخس بيرون رفته پيش برادر بزرگتر 
سر خدمت فرود آورد و هريك بمقام خود بازگشتند و چون در زمان سلطنت ملك غياث الدين 

 پير على خواجه 
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على مؤيد در سبزوار قوى گشته شعار مذهب عليه اماميه ظاهر گردانيد سر منبروردى زر را باسامى 
ائمه معصومين رضى الّله عنهم اجمعين بياراست بعضى از فقهاء حنفى فتوى نوشته بعرض ملك 

غياث الدين رسانيدند كه دفع شيعه بر ملك اسالم واجب است و بآن واسطه ملك چند سال 



متعاقب لشگر به نيشابور كه در تصرف كسان خواجه على مؤيد بود كشيده از مراسم قتل و غارت 
و تخريب شهر و واليت دقيقه نامرعى نگذشت و در كرت سيم در ويرانى بيشتر مبالغه نمود و 

غالت مسلمانانرا چرانيده باغات را با زمين هموار كرده درختان صد ساله را از بيخ بركند و كاريز 
هابينباشت عجب آنكه اين حركات نزد فقهاء آنزمان كه ملك غياث الدين بفتوى ايشان متعرض 

واليت خواجه على مؤيد بود بدو نامشروع نمى نمود در مطلع سعد بن مذكور است كه در آن ايام 
كه ملك غياث الدين در ظاهر نيشابور نشسته بامثال اين امور ناهنجار حكم ميفرمود روزى از اهل 

رساتيق نيشابور شخصى بنظرش درآمده او را پيش طلبيده گفت اى مردك بناء مسلمانى بر چند 
چيز است آن شخص بى تامل جواب داد كه بمذهب خواندن ملك بر سه چيز غالت مسلمانان 

چرانيدن و كاريز انباشتن و درخت انداختن ملك غياث الدين از شنيدن اين سخن منفعل گشته 
مراجعت نمود اما در شهور سنه سبع و سبعين و سبعمائه نوبت ديگر لشگر بدانجانب كشيده درين 
كرت او را فتح نيشابور دست داد و زمام حكومت آنخطه را در قبضه اختيار اسكندر شيخى ولد 

 ايلچى از نزد حضرت صاحبقران امير تيمور گوركان بهراة 778افراسياب جاللى نهاد و در سنه 
رسيده از زبان آنحضرت ملك غياث الدين را گفت كه چون ميان ما و پدر تو طريقه دوستى 
مرعى بود حاال مناسب چنانست كه مودت زيادت گردد و بيگانگى به يگانگى پيوندد ملك 
جواب داد كه من در مقام اخالص خدام آنحضرت رسوخى تمام دارم اميد آن كه فرزند پير 

محمد را بفرزندى قبول فرمايند تا موجب سرافرازى شود و چون اين پيغام بصاحب قران گردون 
غالم رسيد خواهر- زاده خود سونج قتلق آغا را دختر شيرين بيك آغا نامزد ملك زاده كرد و در 

 ملك پير محمد بماوراء النهر شتافته امير تيمور گوركان او را منظور نظر عواطف و 779شهور سنه 
مراحم ساخت و چندگاه در اردو نگاهداشته بانعام اسبان رهوار و افسر زرنگار و كمر مرصع و 

خلعت طال دوز مفتخر و سرافراز گردانيد و رخصت معاودت ارزانى فرمود سونج قتلق آغا را با 
تجمل و زينتى كه گردون پير مانند آن نديده بود متعاقب بخراسان فرستاد و ملك غياث الدين پير 

على از كنار جوى نو تا چهار سوق درون شهر هراة چهار طاقها برافراخته چند روز بتمهيد بساط 
جشن و سور و عيش و سرور پرداخت و امير داود و امير مويد ارالت را كه مصحوب مهد عليا 

 كه 782آمده بودند خدمات شايسته كرده خوشدل و مسرور اجازت مراجعت داد و در سنه 
صاحبقران گيتى ستان همت عالى نهمت بر فتح واليات خراسان گماشت سيالب رعب و هراس 

 اساس اخالص ملك غياث الدين پير على را
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اندراس داده بمالزمت موكب همايون مبادرت ننمود و حضرت صاحبقرانى با سپاه بيقياس ظاهر 
بلده فاخره هرات را مضرب سرادقات سلطنت و استقالل ساخته ملك سه چهار روز بمدافعه 

پرداخت و چون دانست كه لشگر طفر اثر آن بلده را قهرا قسرا مسخر خواهند گردانيد در ماه 
 بپاى تضرع و نياز از شهر بيرون خراميد و در باغ زاغان بعز دستبوس فايز 783محرم الحرام سنه 

شده بعنايات پادشاهانه اختصاص يافت و چند روز مالزم درگاه عالمپناه بود و در وقتى كه اعالم 
ظفر اعالم بصوب سمرقند معاودت نمود نوبت ديگر ايالت هراة بوى مفوض گشت و در سنه اربع 

و ثمانين و سبعمائه كه باز صاحب قران سرافراز ايران بتوران شتافت بشرف عرض رسيد كه در 
غيبت موكب همايون حركات نااليق از ملك غياث- الدين پير على صدور يافته بنابران در وقت 

معاودت امير كه پسر تو كه تو چين را بداروغگى هراة تعين كرد و ملك غياث الدين پير على را با 
اوالد اقربا مقيد ساخت و همراه خود بماوراء النهر برد و در سنه خمس و ثمانين و سبعمائه بنابر 

سببى كه در ضمن وقايع حضرت صاحب قران مبين خواهد گشت دست قضا روزنامه حيات ملك 
غياث الدين پير على و ساير اوالد ابى بكر كرت را كه در سمرقند در بند بودند در نوشت آرى 

سلطنت ابد و ملك مخلد خاصه مالك المك على االطالق است تعالى و تقدس و ثبات حيات و 
زندگانى و بقاء و اعزاز جاودانى مخصوص بخطاب كبرياء سبحانى است و بس كارپردازان قضا 
هرروز لواى اقبال بر درگاه پادشاهى منصوب ميگردانند و خطباء تقدير ايزد تعالى هرهفته بر منبر 

  بيت نه پايه كردون خطبه استقالل بنام كشورگيرى ميخوانند
 صداى خطبه درين گنبد است هرهفته 

 
 بنام شاه دگر گوش كن چودارى هوش 

لّله الحمد و المنة كه بتائيد احدى و توفيق سرمدى جزو ثانى از مجلد ثالث باتمام رسيد و فارس    
 واسطى نژاد خامه عنان بيان بصوب وقايع ايام دولت امير تيمور گوركان معطوف گردانيد.

 مثنوى 

 چون قلم خوش رقم مشك ساى 
 

 گشت درين جزو بالغت فزاى 

 كرد باقدام بصيرت سلوك 
 

 در ره اخبار و حديث ملوك 

 قصه ايشان چو بپايان رساند
 

 رخش سوى ذكر تمرخان دواند



 تا شود اين نامه بزودى تمام 
 

 در نظر آصف جم احتشام 

 سرور دين پرور عالى گهر
 

 از شرف فضل و هنر بهرور

 در شب افروز دل عادلش 
 

 ابر درربار كف بازلش 
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 طبع منيرش بود آئينه سان 

 
 عكس پذير صور بيكران 

 ليك در آئينه بچشم خرد
 

 هست نمايان صور نيك و بد

 نيست در آئينه طبعش پديد
 

 جز صور نيك ببخت سعيد

 چون ز كرم مرجع اهل وفاست 
 

 اسم شريفش لقب مصطفى است 

 اى ز شرف سرور اهل سخن 
 

 واقف اسرار جهان كهن 

 خامه نيكو روش نكته دان 
 

 كرد درين نظم چو نامت بيان 

 به كه درين جزو همايون اثر
 

 غير دعايت ننويسد دگر

 تا ز قلم نامه مزين شود
 

 تا سخن از خامه مبين شود

 نامه ارباب فضيلت تمام 
 

 نامور از نام تو بادا مدام 

 كوكب آمال تو تابنده باد
 

 دولت و اقبال تو پاينده باد

 تمام شد جزو دوم از جلد سيم حبيب السير   
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 [جزو سيم از مجلد ثالث ]

بسم الّله الّرحمن الّرحيم جزو سيم از مجلد ثالث در ذكر صادرات افعال و واردات احوال حضرت 
صاحبقران امير تيمور گوركان و بيان شمه از وقايع اقبال اوالد و احفاد آن پادشاه گيتى ستان تا اين 

 زمان 



 اى نام تو زيب نامه فتح و ظفر
 

 وى ذكر تو عنوان سخن را زيور

 هرگز نشود كسى بافسر سرور
 

 تا دست عنايتت نيايد بر سر

حمدا كثيرا مباركا للملك القدوس 
  السالم 

و صلوة وافرة كاتله على المبعوث خير 
 االنام 

 اى فرق تو را تاج لعمرك زيور
 

 وى خيل ترا افسر دولت بر سر

 بگشاده زبان بنعت تو نوع بشر
 

 بربسته كمر بخدمتت هفت اختر

   
 و تحية طيبه شاملة على آله البررة الكرام سيما االمام الهمام سلطان اولياء اله العظام 

 شاه عربى سيد اشرف سلف 
 

 داماد نبى جامع اسباب شرف 

 درى كه چو او نبود در هيچ صدف 
 

 يعنى كه امير نجل و سلطان نجف 

   
سالم الّله المهيمن العالم عليه و عليهم الى يوم القيام اما بعد بر ضماير مالكان ممالك عقل و دانائى 

و خواطر سالكان مسالك فضل و بينائى در نقاب ارتياب مستور نخواهد بود كه طايفه از شه 
سواران مضمار انشا و بالغت و سران مملكت انشا و براعت كه در ملك سخن رانى صاحبقرانى 
نموده اند و نيزه خطى قلم اقليم نكته دانى گشوده اند جواد خوشخرام خامه در ميدان بيان احوال 

خسرو گيتى ستان امير تيمور گوركان جوالن داده اند و با تامل فضايل جواهر زواهر آن بدايع وقايع 
را با حسن عبارات و ايمن استعارات بر منصه ظهور عرض نهاده و الحق آن صحائف نگار و 

منشآت غرابت آثار در وقت معانى و سالست الفاظ بمرتبه ايست كه نواسازان چمن امال و 
نغمه پردازان گلشن انشا اعتراف دارند كه تا خامه تير و پر بر صحيفه زرافشان مهر منير حاالت 

كائنات تحرير مينمايد و دست تقدير صانع قدير اوراق الجوردى سپهر مستدير بنقوش كواكب 
ثواقب مى آرايد در هيچ تاريخ عذار اجزاء تاليف را بمثل آن خطى مشكين زينت نبخشيده اند و در 

هيچ زمان رخسار عرايس تصنيف را بچنين زلفى عنبرآكين مزين نگردانيده سيما كتاب بديع 
هنگامه ظفرنامه كه عبارات مهذبش چون وصال دلبران ماه سيما فرح افزا آمده و استعارات 

مستعذبش مانند عناب نوش لبان حورلقا دلگشا گشته سالست الفاظش رشك سلسله زلف خسرو 
 پرويز و عذوبت معانيش چون 
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كرشمه شيرين شورانگيز سوادش را كه بحقيقت كحل الجواهر معانيست بر بياض ديده جاى توان 
 داد و بياضش را كه بى تكلف غره صبح شادمانى است بر سواد بياض چشم جهان بين توان نهاد

 مثنوى 
 سوادش نوربخش ديده حور

 
 بياضش چون رخ خورشيد پر نور

 جهان افروز چون روز جوانى 
 

 نشاط افزا چو زلف زندگانى 

 چو زلف مهوشان نثرش دالويز
 

 چو لعل دلبران نظمش شكر ريز

 حروفش منتظم چون عقد گوهر
 

 عروسان سخن را گشته زيور

بنابرين مقدمه انسب آن بود و اولى چنان مينمود كه اين فقير قليل البضاعة و حقير عديم االسطاعه    
در مقام تحرير احوال صاحبقران جهانگير در نيايد و مطالعه بدايع وقايع آنحضرت را بآن كتاب 

افادت اياب حواله نمايد زيرا كه سها در پرتو آفتاب فروغ ندهد و هيچ عاقل حرف را در برابر در 
مكنون ننهد نقد مغشوش در جنب طالء تمام عيار رواج نپذيرد و با وجود ظهور گنج زر صراف 

  بيت عقل دراهم ناسره برنگيرد
 چه دستان سرايم من بو الهوس 

 
 كه با عندليبان شوم همنفس 

اما تا سلك سخن از يكديگر انفصال نيابد و انوار بدايع اخبار صاحبقران كامكار برين اوراق تابد    
بلطف الهى واثق بوده و بفيض فضل نامتناهى اعتماد نموده طاير همت يرهواء اداء اين حكايات 

  بيت پرواز داد و اين روايات را
 بالفاظ بليغ روح پرور

 
 كه هرسطرش بود چون عقد گوهر

  بيت بر طبق عرض نهاد   
 فيض روح القدس ار باز مدد فرمايد

 
 ديگران هم بكنند آنچه مسيحا ميكرد

و چون تفصيل تمامى احوال كه در ظفرنامه مسطور است مفضى باطناب و امالل بود اختصار بر    
تبين مجملى از كليات وقايع و محاربات سزاوار نمود و التوفيق من الّله الودود و بيده ازمة المراد و 

 المقصود

 گفتار در ذكر نسب صاحبقران جمشيدوش و بيان والدت با سعادتش در شهر دلكش كش 



هرچند كه بسبب شرف نفس و كرم ذات و وفور حشمت و علو همت صاحبقران وافر مكرمت از 
 شرح فضايل آباء كرام و نشر مناقب اجداد عظام استعالى تمام دارد اما چون بمقتضاى آيت كريمه 

 امراء مغول پيوسته سلسله نسب آبا و اجداد را محفوظ داشته و جعلْناكُم شُعوباً و قَبائلَ لتَعارفُوا
باوالد امجاد تعليم ميكرده و در بطون اوراق و متون دفاتر در قلم آورده معروض ميشود كه نسب 
صاحبقران عالى حسب امير تيمور گوركان را مورخان عاليشان بر اين منوال مسطور گردانيده اند 

كه قطب السلطنة و الخالفه امير تيمور كوركان بن امير ترقاى بن اميربركل بن ايلنگيز نويان بن 
اميرانجل بن قراچار نويان بن امير سوغوجيجن بن ايرومجى بن قاجولى بهادر بن تومنه خان بن 

بايسنقر خان بن دوتومين خان بن بوقا خان بن بوزنجرقاآن بن آالنقوا و چنانچه در جزو اول ازين 
 مجلد
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مرقوم قلم صحت رقم كشت آالنقوا از نسل قيان بود و نسب قيان بيافث بن نوح عليه السالم 
مى پيوست و چون شمه از حاالت امير ايلنگيز و آبا و اجداد او از ضمن وقايع خانان تركستان و 

چنگيز خانيان مستفاد ميگردد و بتكرار آن مبادرت نمينمايد و مرقوم ميشود كه امير بركل 
  بيت عافيت طلب بود و باختيار خويش از سردارى سپاه تقاعد نمود

 بغير از حدود و نواحى كش 
 

 نگرد از ممالك دگر جاى خوش 

و به نسيم عنايت خداوند جزو و كل امير بركل را در چمن وجود دو گل شكفت امير ترغاى و    
  بيت امير بيته و امير ترغاى كه پدر صاحبقران كشورگشاست 

 جهان كرم بود و بحر سخا
 

 نكوكارودين دارو فرخ لقا

و همواره بمجلس شريف شيخ بزرگوار شمس الدين كالر تشريف ميبرد و نست بساير صلحا و    
  مثنوى فقرا طريقه اخالص و ارادت بجاى مى آورد

 نشستى باهل عبادت همه 
 

 سرانجام كارش سعادت همه 

 فرونامدش سر بچرخ كبود
 

 همين سر بمحرابش آمد فرود

و در سنه ست و ثلثين و سبعمائه كه سلطان ابو سعيد بهادر خان فوت شده زمان اقبال و اوان    
 (ما نَنْسخْ منْ آيةٍ استقالل سالطين چنگيزى در مملكت ايران بنهايت رسيد بر طبق كالم معجز نظام 



 امير تيمور كوركان در واليت توران از مكينه خاتون كه بآئين أَو نُنْسها نَأْت بِخَيرٍ منْها أَو مثْلها)
شريعت غرا در حباله امير ترغاى بسر ميبرد و متولد گرديد چه در ربيع االول سال مذكور وفات 

 صورت والدت حضرت 736پادشاه سعيد سلطان ابو سعيد واقع بود و در بيست و پنجم شعبان سنه 
  بيت صاحبقران و رقبة الخضراء كش در شب سه شنبه روى نمود

 يكى گر رود ديگر آيد بجاى 
 

 جهان را نمانند بى كدخداى 

و از طلوع آن نير سعادت پرتو صدق خواب قاجولى بهادر و تعبيريكه تومنه خان كرده بود    
بوضوح انجاميد چنانچه كيفيت اين حكايت در جزو اول ازين مجلد مسطور گرديد و چون منشيان 

 پروانچه نصيب برحمتنا من نشآء منشور دولت آن مولود  ثُم جعلْناكُم خَالئف في الْأَرضِ ديوان 
 موشح گردانيده بودند هم از اوايل ايام  إِنَّا جعلْناك خَليفَةً في الْأَرضِ عاقبت محمود بطغراى غراء

صبا و مبادى اوان نشو و نما از رياض محاسن اطوارش شميم سلطنت و جهاندارى چون نكهت 
رياحين از نسيم بهارى ميدميد و از حجارى لطايف گفتارش فروغ ابهت و كامكارى همچو شعشعه 

  مثنوى برق از سحاب آزارى ميدرخشيد
 بلى در سحر بر جبين سپهر

 
 نمايان بود نور اقبال مهر

 دمد چون نهالى بطرف چمن 
 

 شود ظاهر از صورتش بى سخن 

 كه روزى ببار آورد كام دل 
 

 شود حاصل از بارش آرام دل 

و حضرت صاحبقرانى در عنفوان جوانى همواره باسب تاختن و صيد آختن مايل و مشئوف بود و    
بآموختن رسوم رزم و پيكار توجه مينمود تا آنزمان كه بر سرير سلطنت عروج فرمود چنانچه بر 

 سبيل اجمال و تفصيل در سلك تحرير انتظام خواهد يافت انشاء الّله تعالى 
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 ذكر شمه از سير ستوده صاحبقران كامكار و بيان تاريخ تسخير بعضى از بالد و امصار

صاحبقران گيتى ستان امير تيمور كوركان در ايام شباب خرم و دلخوش در بلده كش كه آن را 
شهر سبز نيز گويند روزگار همايون آثار ميگذرانيد و در مصاحبت بعضى از امراء برالس كه 

قرابتان آنحضرت بودند روزى بشب و شبى بروز ميرسانيد در آن اثنا نوبتى با سه چهار كس از 
خويشان عاليشان بمجلس شريف شيخ شمس الدين كالر تشريف برد و در آن روز شيخ سر از 



جيب مراقبه برآورده گفت كه امروز در صحبت ما كسى است كه بمرتبه بلند پادشاهى خواهد 
رسيد هريك را از امراء حاضر كه بوفور شوكت و مكنت مغرور بودند بخاطر گذشت كه صعود 
بدرجه سلطنت مرا دست خواهد داد اما بر ضمير منير صواب نماى صاحبقران سعادت انتما خطور 

نمود كه با وجود اين نوئنيان عظيم الشان و فقدان جمعيت اسباب پيكر اين دولت در نظر من 
چگونه جلوه گر آيد و جناب شيخ نوبت ديگر آغاز سخن كرده فرمود كه در آنزمان كه طنطنه 

ظهور خليفه اعظم يعنى حضرت آدم در گنبد فيروزه مقرنس گردون افتاد و از اهتزاز نسيم عنايت 
قادر كن فيكون مضمون همايون انى جاعل فى االرض خليفه بگوش هوش منشيان عالم علوى و 
سفلى رسيد زمره كه بقلت خرد اتصاف داشتند با خود مخمر كردند كه خمير مايه طينت جناب 

خالفت مآب ايشان خواهند بود و بخار پندار بكاخ دماغ آتش و باد و آب صعود نموده آتش تمنا 
در كانون درو نشان اشتعال يافت و هريك در باب ترجيح و تفضيل خويش باقامت داليل پرداخته 
سخنان بادانگيز بر زبان آوردند و ابواب معارضه و نزاع بر روى يكديگر باز كردند اما خاك پاك 
آدم دم از حلم و فروتنى زده با خود گفت ع من خود چه كسم زمن كه گويد با وجود پستى اين 

سرافرازى مرا كى دست دهد و با اين همه نيستى و افتقار هستى خليفه پروردگار از من چگونه 
صورت بندد و تواضع خاك مقبول در گاه صانع افالك افتاده بر طبق حديث من تواضع لّله رفعه 

  بيت الّله آدم عليه السالم از وى مخلوق شد

 خاك شو خاك تا برويد گل 
 

 كه بجز خاك نيست مظهر كل 

   
اكنون در مجلس ما نيز هركس امروز دم از فقر و مسكنت زد فرمانفرمائى او را ميسر خواهد 

  قطعه گشت 

 چون خاك باش در همه احوال بردبار
 

 تا چون هوات بر همه كس قادرى رسد

چون آب نفع خويش بهر كس همى 
  رسان 

 تا همچو آتشت زجهان برترى رسد

   
امير صاحبقران از استماع امثال اين سخنان اميدوار شده كه كوكب جاه و جاللش از برج شرف و 

اقبال طلوع خواهد نمود و بجد تمام و جهد الكام بترتيب مقدمات جهان گيرى مشغولى فرمود و 



بعنايت آلهى و عاطفت شهنشاهى در طلب هرمراد كه رخش همت همت جوالن داد پيكر مطلوب 
 دواسبه او را استقبال كرد و در تحصيل هرغرض كه سالك طريق گرديد چهره مقصود چون 
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دولت و اقبال على اسرع الحال روى بجانبش آورد گوئيا هرعضوى از ذات شريفش عقلى بود 
مصور و هرموى بر عنصر لطيفش لشگرى بود جوشن در و در شب ديجور حوادث هرگاه راى 

عالم آرايش در لمعان آمدى همچون ماه چهارده عرصه گيتى را منور گردانيدى و در روز ظهور 
وقايع هروقت فروغ شمشير بهرام تاثيرش هركجا بر تو انداختى انوار آفتاب ظفر از افق مراد و مرام 

  بيت طالع گرديدى 
 زراى روشن و شمشير خونبار

 
 بيكدم عالمى را ساختى كار

الجرم در اندك زمانى سپاهى بيشمار با عدت و ابهت بسيار در ظل رايت نصرت شعارش مجتمع    
گشتند و بمظاهرت بازوى خنجر گذار و معاضدت افكار اصابت آثارش بساط ابهت حكام زمان و 

  مثنوى سالطين نافذ فرمان را بر طبق دلخواه در نوشتند
 بگردش زگردان هركشورى 

 
 -باندك زمان جمع شد لشگرى

 بگسترد سرخيل كارآگهان 
 

 بساط بزرگى برسم مهان 

و آن پادشاه كامياب باستصواب اعاظم سادات و اكابر و اتفاق اعيان نوينيان ستوده مآثر در قبة    
االسالم بلخ در سنه احدى و سبعين و سبعمائه قدم بر سرير پادشاهى نهاد و سرپنجه قدرت قادر 

 بقبضه و  إِنَّ الْأَرض للَّه يورِثُها منْ يشاء منْ عباده كن فيكون مقاليد ايالت ربع مسكون بمقتضاى 
رايت او داد ماهچه رايت ظفر آيتش از مشرق عظمت طلوع كرده آفتاب كردار تا اقصى مغرب 
پرتو انداخت و آفتاب راى كشور گشايش از افق حشمت نور افشان شده والت شرق و غرب را 

  بيت كواكب آسا معدوم و ناپيدا ساخت 
 چو خورشيد بردارد از رخ نقاب 

 
 ستاره نهان گردد اندر حجاب 

از ابتداء زمان اقبال تا انتهاء اوان استقالل در هيچ معركه شكست بر لشگر آنخسرو فريدون فر نيفتاد    
و همواره بيمن دولت شوكتش مالزمان موكب همايون را فيروزى و ظفر دست داد قالع و 

حصونى كه از غايت رفعت سر شر افاتش بر آسمان سودى و كره زمين از فراز فصيل آن كمتر از 



ذره نمودى به تير قهريالن صف آراى و گرز گران گردان قلعه گشاى مفتوح و مسخر گردانيد و از 
هرمملكت كه بتحت تصرفش درآمد علما و فضال و مهندسان و هنرمندان را كوچانيده قرين اعزاز 

و اكرام بماوراء النهر رسانيد و حضرت صاحبقرانى بعد از جلوس بر مسند كامرانى نخست بفتح 
بالد و امصار تركستان و مغولستان و خوارزم و توابع آن پرداخت و چون گلزار آنممالك را از 
خار عصيان و طغيان مخالفان و مفسدان پاك ساخت در اواخر سنه اثنى و ثمانين و سبعمائه از 

توران بايران شتافته در سنه ثلث و ثمانين سبعمائه تمامى بلدان خراسان را مسخر گردانيد و در سنه 
خمس و ثمانين و سبعمائه لشگر بسيستان و قندهار كشيده آن واليات را نيز در سلك ساير ممالك 

محروسه منضم گردانيد و در سنه ست و ثمانين و سبعمائه امير ولى را مقهور ساخته در استراباد 
لواء اقبال برافراشت و در سنه ثمان و ثمانين و سبعمائه بعراق و فارس و آذربايجان رفته همت عالى 
نهمت بر فتح آنمواضع مصروفداشت و چون از آن سفر كه بيورش سه ساله مشهور است بازگشت 

 در موضع قندرجه با توقتمش 793بجانب دشت قبچاق شتافته در روز دوشنبه پانزدهم رجب سنه 
 خان حرب كرده او را منهزم گردانيد و در الوس جوجى 
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 بعزم يورش 794خان مراسم قتل و غارت و اسر و تاراج بجاى آورد و در منتصف رجب سنه 
پنجساله نوبت ديگر از توران بايران رايت نهضت برافراخت و درين سفر مهم حكام مازندران و 

 از 797آل مظفر و ساير والت عراقين و ديار بكر را بر نهج دلخواه ساخت در جمادى االولى سنه 
راه در بند بجانب دشت قبچاق خراميد و بار ديگر با توقتمش خان مقاتله نموده او را مستاصل 

 از همان راه بآذربايجان باز گشته ايالت آنمملكت را بميرزا 798گردانيد در اوائل بهار سنه 
ميرانشاه تفويض كرد آنگاه بسمرقند شتافته در سنه تسع و تسعين و سبعمائه واليات خراسان را 
باميرزاده شاه رخ سپرد و در سنه ثمانمائه ميل غزا و جهاد فرموده لشگر به هندوستان كشيده در 
روز سه شنبه هفتم ربيع االخر سنه احدى و ثمانمائه بظاهر دهلى رسيد و ميان آنحضرت و حكام 

آنواليات سلطان محمود و ملو خان محاربه عظيم بوقوع انجاميد و نسيم فتح و فيروزى بر شقه 
 شعبان در 21رايتش وزيد بعد از آن عنان بمستقر سرير كرامت معطوف داشته در روز سه شنبه 

ضمان حمايت رحيم رحمان در دار السلطنه سمرقند نزول اجالل نمود و در هشتم محرم الحرام 
سنه اثنى و ثمانمائه بعزم يورش هفت ساله پاى مبارك در ركاب نصرت انتساب آورده از توران 



بايران توجه فرمود و در اواسط جمادى االولى سنه ثلث و ثمانمائه در ظاهر دمشق با پادشاه مصر 
ملك فرخ مقاتله كرده او را منهزم گردانيد و تمامى بالد شام را در حيز تسخير كشيده از دمشق 

بصوب بغداد خراميد و آنخطه را از فرج نامى كه گماشته سلطان احمد جالير بود قهرا قسرا انتزاع 
نموده در هفتم ذيقعده سنه مذكور بقتل عام فرمان فرمود و آن پادشاه بهرام قهر بعد از تخريب 

 رجب سنه اربع و ثمانمائه بعزم رزم حاكم روم ايلدرم 13آنشهر بايران و آذربايجان شتافته در 
بايزيد متوجه آن مملكت گرديد و در روز جمعه نوزدهم ذى حجه حجه مذكوره در نواحى 

انكوريه ميان آنحضرت و قيصر مقابله و مقاتله دست داده لشگر سمرقند سپاه روم را منهزم 
گردانيد و قيصر اسير سر پنجه تقدير شده منظور نظر عاطفت صاحبقران عالى گهر گشت اما دست 

قضا بساط امنيت و فراغت را از آن مرز و بوم درنوشت امير تيمور گوركان را داعيه بود كه باز 
حكومت روم را بايلدرم بايزيد مفوض سازد و كرت ديگر لواء حشمت و عظمتش را در آن ديار 

برافرازد و ليكن در ماه شعبان سنه خمس و ثمانمائه ايلدرم با يزيد وفات يافت و حضرت 
صاحبقران آنمملكت را به پسرش بازگذاشته عنان بصوب آذربايجان تافت و در سنه ست و 

ثمانمائه بطرف گرجستان رفته بسيارى از قالع و بالد كافران را بزخم تيغ و سنان بگرفت و گرگين 
كه در آنواليت حكومت ميكرد جزيه قبول نموده متابعتش را پذيرفت و در اوائل فصل بهار كه 
خسرو ثوابت و سيار بيت الشرف خويش خراميد اميد صاحبقران عنان عزيمت بصوب سمرقند 

فردوس مانند معطوف ساخته در محرم سنه سبع و ثمانمائه آن بلده را بيمن مقدم شريف مشرف 
گردانيد ملخص سخن آنكه صاحبقران با استقالل در مدت سى و شش سال از سرحد ختاتا اقصاء 

شام و از اقصاء هند تا ناحيه فرنك با وجود چندين سالطين با فرهنگ بتحت تصرف و حيز تسخير 
 درآورد و جبابره 
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دهر و قياصره عصر و سروران آفاق و گردن كشان با استحقاق را بلطف يا عنف مطيع و منقاد 
  مثنوى خويش كرد

 امير جهانگير عالى نژاد
 

 چو پا بر سرير ايالت نهاد

 ز سر حد چين تا باقصاى شام 
 

 غلط ميكنم ربع مسكون تمام 



 گه از راه صلح و گه از روى جنگ 
 

 در آورد از لطف ايزد بچنگ 

 سالطين ايران و توران زمين 
 

 سران دمشق و بزرگان چين 

 بدرگاه او با نياز آمدند
 

 بالطاف او سرفراز آمدند

و حضرت صاحبقرانى در ايام سلطنت و كامرانى در تنسيق امور ديوانى و تحصيل وجوه سلطانى    
قاعدها وضع كرد كه دستور وزراء كامل عقل و منشور حكماء صاحب تجربه را منسوخ گردانيد و 

بهنگام حدوث وقايع و نزول حوادث و توجه اسفار و عزيمت كارزار با امرا و اركان دولت و 
نوئينان و اعيان حضرت بمقتضاى نص و شاور هم فى االمر سنت مشورت بتقديم ميرسانيد اما در 

اكثر اوقات بناء سرانجام مهمات را بر مقتضيات راى صوابنماى خود مينهاد و نقش فاذا عزمت فتو 
كل على الّله بر لوح خاطر نگاشته عنان نهضت بصوب صواب انعطاف ميداد پيوسته در تعظيم 

سادات و علما و تكريم فضال و صلحا اهتمام تمام مينمود و در تقويت اركان دين مبين و اظهار 
  مثنوى شعار شرع متين بقدر امكان مبالغه ميفرمود

 چو بنشست بر مسند سرورى 
 

 برافراخت اعالم دين پرورى 

 به تعظيم سادات كوشش نمود
 

 در انعام و اكرام ايشان فزود

 كرم كرد با اهل فضل و هنر
 

 بدانشوران بالغت اثر

در سفر و حضر همواره زمره از آن طبقه عالى گهر در خدمتش بسر ميبردند و در مجلس همايون    
  بيت بمباحثه علوم دينى پرداخته در تفتيش و تحقيق مسائل يقينى شرائط اهتمام بجاى مى آوردند

 بدانشوران بود مايل بسى 
 

 بيآموخت ز ايشان مسائل بسى 

و آن پادشاه دريا دل در ايام اقتدار سيورغاالت و انعامات جهة ارباب عمايم و افاضل مقرر ساخت    
و در باب وصول مواجب و اقطاعات امرا و صدور وزرا و خيل و حشم و عبيد و خدم رايت اهتمام 

برافراخت در تعمير مدارس خوانق و اربطه و مساجد غايت سعى وجد بتقديم رسانيد و قرى 
معموره و مستغالت موفوره از خالص اموال خويش بر بقاع خير و ابواب البر وقف گردانيد غايت 

نهايت سياستش بمرتبه بود كه اگر در آن ايام خجسته فرجام ضعيفه طشتى پر زر بر سر نهاده از 
مشرق بمغرب رفتى هيچكس را زهره و يارا نبودى كه سر راه بروى گرفتى بنابر آن تجار بحار و 

سوداگران هربالد و ديار نفايس اقمشه و امتعه جزاير و دريا بار باقطار امصار بردندى و مرابحه 
  بيت بسيار بر سودا و معامله ايشان ترتب پذيرفتى 



 ميشدى يك تنه از معدلتش مهر فلك 
 

قاف تا قاف جهان طشت زر افشان بر 
 سر

و امير صاحبقران را بلعب شطرنج شعفى تمام بود و در آن فن غايت مهارت ظاهر مينمود    
هرمملكتى را كه فتح ميفرمود نخست شطرنجى ميطلبيد و مهره آن صنعت را مشمول انعام و 

احسان ميگردانيد و در مجلسى كه بنفس نفيس بآن لعب مشغولى ميفرمود شطرنجيان ديگر نيز بآن 
  قطعه امر پرداخته از بازى ايشان هم واقف بود
 زمانى بحث علم و درس تنزيل 

 
 كه باشد نفس انسان را كمالى 

 زمانى نرد و شطرنج و حكايات 
 

 كه باشد شخص را دفع ماللى 

 خدايست آنكه ذات بيمثالش 
 

 نگردد هرگز از
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 حالى بحالى 

و چون هركمالى را زوالى مقدر است و هربهارى را خريفى مقرر در شب هفدهم ماه شعبان سنه 
سبع و ثمانمائه صاحبقران كامكار در انزار بجوار مغفرت خداوند غفار انتقال فرمود اوقات 

 زندگانى آن مهر سپهر كامرانى هفتاد و يكسال و زمان سلطنتش باستقالل سى و شش سال بود
 رباعى 

 سلطان تمور آنكه مثل او شاه نبود
 

 در هفصد و سى و شش آمد بوجود

 در هفصد و هفتاد و يكى كرد خروج 
 

 در هشصد و هفت كرد عالم بدرود

موالنا قطب الدين قرومى و موالنا عبيد الّله در ايام دولت آن پادشاه جمجاه لواء صدارت و توليت    
اوقاف مى افراشتند و خواجه محمود شهاب و خواجه يحيى سمنانى و خواجه عماد الدين مسعود 

سمنانى و جالل االسالم و خواجه على سمنانى و خواجه سيف الدين تونى در سلك وزراء 
صاحبقرانى انتظام داشتند و چون خامه مشكين عمامه بر سبيل اجمال شمه از حال صاحبقران ستوده 

خصال در سلك تحرير كشيد بموجب التزامى كه در اين تصنيف كرده شد عنان بيان بصوب 



تفصيل كليات حاالت معطوف گردانيد و من الّله االعاته و التوفيق انه هو القادر على ما يشاء 
 بالتحقيق.

گفتار در بيان بعضى از حاالت صاحبقران مظفر لواء از وقت ظهور تا زمان اتفاق با امير حسين بن 
 امير مسال

ناصبان اعالم سخن و ناظمان اخبار نو و كهن آورده اند كه بعد از شهادت اميرزاده عبد اللّه بن امير 
غزغن هرج و مرج باحوال بالد تركستان و ماوراء النهر و توابع آن راه يافت و در هرشهرى متقلبى 
شاهبازهمت در هواء استقالل پرواز داد و در هرقصبة متهورى بهوس دولت و اقبال پاى در وادى 

طغيان نهاد امير بيان سلدوز در سمرقند با مهوشان نوشخند ببسط بساط عيش و نشاط پرداخت و 
امير حاجى برالس كه از اوالد بيسومنكا بن قراجانويان بود در شهر كش لواء ايالت برافراخت و 

امير بايزيد جالير در خجند بر مسند فرمانفرمائى نشست و اولجا يبوغاء سلدوز در قبه اسالم بلخ دل 
بر وصال عروس مملكت بست محمد خواجه اپردى در شبرغان خود را حاكم مطلق العنان خيال 

كرد و شاه بدخشان در آن كوهستان كمر استقالل بر ميان بسته سر بديگرى فرود نياورد امير حسين 
بن امير مسال بن امير قزغن و امير خضر ميسورى در حدود حصار شادمان لشگرها جمع آوردند و 
هرلحظه تاخت بواليتى برده خرابى ميكردند چون اين اخبار بسمع توغلقتمور خان بن ايملخواجه 

بن دواخان كه در الوس جغتاى جته پادشاه بود رسيده در شهور سنه احدى و سبعين و سبعمائه 
عنان عزيمت بطرف سمرقند معطوف گردانيد بعد از وصول بمنزل جاناق يالق كه نزديك آب 
خنجد است الغ توقتمور و حاجى بيك اركنوتى و بيكجيك را با فوجى از سپاه منغالى ساخت 

 چون اين طايفه از آب خنجد بگذشتند امير بايزيد جالير؛ تيغ خالف در غالف كرده بايشان ملحق 
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گشتند و باتماق روى بشهر سبز نهادند امير حاجى برالس هراس بيقياس بخود راه داده بصوب 
خراسان توجه نمود و امير تيمور گوركان تا كنار آب آمويه با امير حاجى همعنان بوده جهة 

مصلحت انتظام مهام ايل و الوس از آنجا اجازت مراجعت طلبيد و رخصت يافته باردوى امراء 
منغال شتافت و آنجماعت را كه خاطر بر غارت و تاراج خطه كش قرار داده بود بتقدير دلپذير از 

مقام خشم و كين بگذرانيد و امرا آثار رشد و نجابت و انوار عز و جاللت در ناصيه احوال و 



صادرات اعمال و افعالش مشاهده فرموده آنحضرت را مصحوب خويش نزد توغلقتمور خان 
بردند و آنچه از كمال كياست و فراستش معلوم داشتند عرض كردند تو غلقتمور خان منصب 

حكومت تومانات شهر سبز را كه اباعنجد بامراء برالس متعلق بود بامير تيمور گوركان تفويض 
فرمود و حضرت صاحبقران عنان عزيمت بطرف آنواليت تافته باندك زمانى لشگر بسيار در ظل 
رايت نصرت شعار جمع آمدند در آن اثنا توغلقتمور خان عازم تختگاه خود شده امرا نيز از عقب 

 از امير بايزيد جالير و امير تيمور 762خان روان گشتند بعد از آن امير حسين بن امير مسال در سنه 
گوركان مدد طلبيد كه جهة انتقام عم خويش اميرزاده عبد الّله امير قزغن لشگر بسر امير بيان 

سلدوز كشد و امراء ثلث ملتمس امير حسين را مبذول داشته صاحب قران مظفر لوا منغالى آن 
لشگر كشت و چون امير بيان از هجوم مخالفان خبر يافت تاب مقاومت نياورده بكوهستان بدخشان 

گريخت و اكثر بالد ماوراء النهر بتحت تصرف امير حسين درآمده كيقباد برادر كيخسرو ختالنى 
را كه خمير مايه شر و فساد ميدانست بقتل رسانيد و امير حاجى برالس از خراسان بازآمده بخجند 
نزد امير بايزيد جالير رفت و بار ديگر ميان امراء و حكام ماوراء النهر نزاع ارتفاع يافته امير تيمور 

گوركان روى چند نسبت بامير خضر ميسورى شرايط يارى و هوادارى بجاى آورد و آخر االمر از 
او جدا شده بامير حاجى برالس پيوست و چون فانيا توغلقتمور خان بر پريشانى ماوراء النهر اطالع 

 بدانجانب شتافت و پس از طى منازل در كنار آب خجند نزول اجالل فرمود و 763يافت در سنه 
امير بايزيد و امير بيان و امير حاجى برالس و امير تيمور گوركان بقدم انقياد پيش رفته باردوى 
عالى پيوستند ناگاه خان بيجهتى امير بايزيد را بقتل رسانيد و امير حاجى خايف گشته بر سبيل 

هزيمت عنان عزيمت بصوب خراسان منعطف گردانيد و چون نحوراشاكه قريه ايست از واليت 
جوين فرود آمد بر دست جمعى از اشرار بقتل رسيد اما امير تيمور گوركان بواسطه امير حميد كه 

دوست پدرش بود در مجلس خان راه سخن داشت منظور نظر عنايت گشته بدستور سابق ايالت 
تومانات شهر سبز بوى متعلق شد و خان در قلب زمستان عزم رزم و استيصال امير حسين كه در 
آنزمان حاكم حصار شادمان بود كرده در كنار آب و خش باو رسيد و هردو سردار بتعبيه سپاه 

تهيه كارزار پرداخته در آن اثنا كيخسرو ختالنى از امير حسين روى گردان شده بمخالفان پيوست 
و اين معنى سبب انهزام امير حسين شده لشگريان خان حدود قندز و بقالن را تاراج و تاالن كردند 

 آنگاه پادشاه پسر خود الياس خواجه خان را بحكومت ماوراء النهر بازداشت و طايفه از امراء
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و سپاه جته را نزد او گذاشت و بيك جيك را بر جمله تقديم داده چنان مقرر ساخت كه امير- 
تيمور گوركان پيوسته در اردوى الياس خواجه خان باشد و پس از رفتن توغلقتمور بيك جيك 

دست تظلم و بيداد برگشاده ابواب منافع امراء و انجكيات را بربست و حضرت صاحب قران 
توقف نكرده عنان عزيمت بطلب امير حسين منعطف گردانيد و در بيابان خيوق سر چاه ساغج بوى 

 رسيده امير حسين از مالقات آنحضرت بحصول اسباب جمعيت اميدوار گردانيد.

 ذكر محاربه امراء باتكل و كشته شدن جمعى كثير به تير اجل 

امير حسين و امير تيمور بعد از آنكه بيكديگر پيوستند پيش حاكم خيوق كه تكل نام داشت رفتند 
و او قصد گرفتن ايشان كرده امرا با شصت سوار عنان بصوب فرار انعطاف دادند و تكل با هزار 
مرد مكمل گريختگان را تعاقب نموده در وقت طلوع خورشيد بديشان رسيد و از طرفين دست 

باستعمال آالت نبرد برده كشش و كوشش بآن مرتبه انجاميد كه از هزار نوكر تكل پنجاه نفر و از 
شصت سوار امرا هفت تن باقى ماندند و ديگران كشته گشتند يا زخمى شده گريز بر ستيز اختيار 
كردند آنگاه امراء به بيابان درآمده تكل بخيوق مراجعت نمود و چون شب شد از آن هفت كس 
كه در خدمت امير حسين و امير تيمور مانده بودند چهار نفر اسبان ايشان را دزديده بماوراء النهر 

گريختند و حضرت صاحبقران روز ديگر از بيابان بيرون آمده بجماعتى از تراكمه بازخورد و 
آنطايفه قصد قتلش كرده حاجى محمد نامى آنحضرت را بشناخت و اسب كشيده سوار ساخت و 

صاحبقران نامدار آنشب در ميان تركمانان بسر برده روز ديگر دو تومغا و يك قطعه لعل بديشان 
بخشيد و حاجى محمد در برابر سه سر اسب و مايحتاج ترتيب نموده قواليجى نامى را گفت تا 

آنحضرترا بامير حسين رسانيد و امير تيمور گوركان امير حسين را سوار ساخته باتفاق متوجه 
 محمودى شدند و بآن موضع رسيده و چاهى فرو برده دوازده روز توقف نمودند.

ذكر گرفتار شدن امراء بر دست على بيك جونى قربانى و بيان بعضى ديگر از حاالت كه ايشان را 
 پيش آمد بتقدير سبحانى 



چون على بيك جونى قربانى كه بر حدود مرووماخان مستولى بود كيفيت حال امير حسين و امير 
تيمور گوركان را شنوده شصت مرد مسلح فرستاد تا ايشان را گرفته بماخان بردند و در موضعى 

موحش حبس كردند برادر بزرگترش محمد بيك برين جسارت اطالع اطالع يافته از حدود 
 خويش جهة امرا تحف و بيالكات ارسال داشته زبان بسرزنش على بيك 
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گشاده او را باطالق ايشان مأمور گردانيد و على بيك از غايت خست هداياء محمد بيك را 
تصرف نموده اسبى الغر و شترى عنكبوت پيكر بامير حسين و امير تيمور داد و ايشان را مطلق 

العنان ساخت و در آن ايام مباركشاه سنجرى باميران رسيده بنابر دوستى قديم كه نسبت بامير 
تيمور گوركان داشت اسبان نيكو پيشكش كرد و صاحبقران دريادل آن مرا كبرا بامير حسين 

بخشيده امير حسين بطرف گرمسير هيرمن روانشد و امير تيمور روى بجانب ايل و الوس خود آورد 
و بعد از اندك زمانى كه در آنديار در لباس اختفاء روزگار گذرانيد بخراسان رفته با ملك معز 

الدين حسين كرت مالقات فرمود و ملك مقدم آنحضرت را مغتنم دانسته اسب خاص و مبلغ ده 
هزار دينار كپكى و مقدار دويست خروار غله از مال سرخس پيشكش كرد و رخصت معاودت 

ارزانى داشت و امير حسين ازين معنى وقوف يافته او را نيز هوس اختالط ملك در خاطر افتاد و 
بهراة رفته روزى چند آنجا بسر برده در آن اثنا توغلقتمور خان ايلچى نزد ملك معز الدين حسين 
فرستاده امير حسين را از وى طلب نمود و ملك امير حسين را بصوب قلعه گزيو روانه كرده يكى 
از نوكران خود را برهان شاه نام مصحوب ايلچى تو غلقتمور خان بپايه سرير اعلى ارسال داشت و 

چون برهانشاه به مقصد رسيد و خان حال مآل امير حسين از وى پرسيد بعرض رسانيد كه امير 
حسين در قلعه گزيو كه محبسش بود از عالم انتقال نمود و توغلقتمور اين عذر را بسمع قبول جاى 

داده برهان شاه را اجازت مراجعت ارزانى فرمود اما امير تيمور گوركان بعد از مفارقت از ملك 
حسين بماورآء النهر شتافته از بيم اعدا چندگاه پوشيده و پنهان بسمر ميبرد و در آن اوقات چهل و 
هشت روز در سمرقند در خانه خواهر بزرگتر خويش قتلق تركان آغا و چهل و هشت روز ديگر 
در قريه آچغى ميبود و از آن قريه شب در ميان بكنار آب آمويه رفته در آن منزل تيمور خواجه 

اغالن و بهرام جالير بوى پيوستند و باتفاق روى بقندهار آوردند زيرا كه امير حسين از قلعه گزيو 
گريخته بدانجانب رفته بود و امير تيمور گوركان و رفيقان بعد از طى منازل و قطع مراحل در 



هيرمن بمنزل تومن نكودرى بامير حسين رسيده باتفاق يكديگر روى بسيستان نهادند و باآنكه والى 
سستان بمعاضدت اميران بر دشمنى قوى كه در آن او آن او را پيدا شده بود ظفر يافت سرشت بد 

او را بر سلوك طريق غدر باعث آمده جمعى كثير از سكزيان را مقرر ساخت كه چون امير حسين 
و امير تيمور از سيستان بيرون روند سر راه برايشان گيرند آنگاه آن دو امير شجاعت پناه را اجازت 
معاودت داد و سيستانيان در اثناء راه بديشان باز خورده و آغاز قتال كرده جنگى سخت روى نمود 

و امير تيمور گوركان را تيرى بر دست و زخمى بر پاى مبارك رسيد و مالزمان موكب عالى 
دشمنان را بازپس نشاند امير حسين و حضرت صاحبقران بگرمسير شتافتند و امير تيمور جهة 

معالجه جراحات در خانه تومن نكودرى توقف كرد و امير حسين با نود كس روى بصوب بقالن 
آورد و در راه از آجونى برادر بيكجيك شكست يافته دوازده كس بموضع شير تو رفت و چون 
جراحات امير تيمو گوركان التيام پذيرفت با تيمور خواجه اغالن و بيست و چهار نفر از مالزمان 

 عنان عزيمت بجانب 
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ارصف منعطف گردانيد و پس از وصول يكهمزد نوكرى سونج نام را نزد امير حسين فرستاده تا او 
را از صحت ذات شريف اخبار نموده التماس توجه بجانب ارصف كند و از كهمرد نيز كوچ 

فرموده در اثناء راه قزانجى ولد حسين با صد سوار و تغلق خواجه برالس و امير سيف- الدين و 
شير بهرام بموكب همايون پيوستند و چون ارصف نزول موكب حضرت صاحبقرانى مشرف 
گشت امير حسين با صد و سى سوار و صد و پنجاه پياده بدانجا رسيد و بديدار صاحب قران 

كامكار اظهار مسرت فرموده در باب تسخير مملكت باوى آغاز مشورت كرد و خاطر بر آن قرار 
يافت كه نخست بجانب قلعه اوالجوروند و منكلى بوغاء و سلدوز را كه داعيه سركشى داشت از 

پاى درآرند و منكلى بوغاء از كيفيت حال واقف شده علم فرار برافراشت و درين اثنا از ايل دوالن 
جاون سيصد مرد بمالزمت امير حسين و امير تيمور شتافته غاشيه خدمت بر دوش گرفتند و املس 
ولد تومن با دويست نفر اسب بسيار رانده ضميمه عساگر نصرت مآثر گشت و امرا بدره گز رفته 

در ميدان ايلچى بوقا نزول نمودند و شنودند كه اميرجاكو بن مبارك بن سوغان بن قادان بن شرغه 
بن قراجار نويان و امير سليمان برالس و امير موسى و امير جالل هندوكاء برالس بترمد آمده اند و 

عازم مالزمت اند و مقارن اينحال خبر رسيد كه منكلى بوقا و ابو سعيد و حيدر با ششهزار مرد 



صفدر بخيال آتش قتال بر كنار آب سياه نزول نمودند و امير حسين و حضرت صاحبقران مانند 
برق و باد روى باعدا نهاده در آن اثنا امير جاكو و رفيقان از جانب ترمد در رسيدند و امير حسين و 
امير تيمور مستظهر و مطمئن خاطر گشته بمقابله و مقاتله دشمنان اقدام نموده بديدن عروس فتح و 

 ظفر فايز شدند و منكلى بوقاو معاونان او هزيمت غنيمت دانستند.

 ذكر عبور امير حسين و امير تيمور از آب و ظفر يافتن بر مخالفان خذالن مآب 

چون امير حسين و امير تيمور گوركان خاطر از مر منكلى بوقا و ابو سعيد و حيدر فارغ ساختند و 
روزى چند در حدود بلخ و قندز و بقالن و طالقان و بدخشان بياساميشى سپاه پرداختند و با 

پادشاهان بدخشان صلح كرده آهنگ ارهنگ نمودند و پس از وصول از آب گذشته براه سالى 
سراى عازم ختالن شدند و از چول عبور فرموده موضع دشت كولك را معسكر ساختند و در آن 
منزل بتحقيق پيوست كه تو غلق سلدوز و كيخسرو و ختالبى سپاه جته را سر كرده با بيست هزار 

مرد در حدود پل سنگين نشسته اند و حال آنكه در آنزمان لشگر ظفر قرين زياده از شش هزار نفر 
نبود و حضرت صاحبقرانى بتائيد سبحانى واثق بوده از آن شش هزار تن دو هزار سوار جرار مالزم 

ركاب سعادت آثار ساخت و رايت نهضت بحرب اعداء برافراخت و در سرپل سنگين بسان شير 
 عرين برايشان تاخت و از
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چاشتكاه تا بيگاه زمان محاربه امتداد يافته در وقت غروب دالوران جانبين بموافقت خورشيد 
خنجر گزارپاى از معركه كارزار بيرون نهادند و چون عدد اعدا افزون از حد تعداد بود در آن شب 

صاحبقران صايب تدبير انديشه برحل آنواقعه معضله گماشته امير موسى و امير موبد ارالت و اوج 
قرا بهادر را با پانصد مرد كه هريك در آئين نبرد رستم دستان را غاشيه كش خويش ميشمردند در 
برابر دشمنان بازداشت و به نفس نفيس با هزار و پانصد نفر ديگر بجانب باالء آب توجه كرد و در 

جوف ليل مجموع آن خيل بشناء از آب گذشته بقالل جبال صعود فرمودند و روز ديگر قراوالن 
پى اسبان ديده دانستند كه طايفه از آب عبور نموده اند اما حقيقت حال برايشان مبهم مانده شب 

ديگر كه شعالت كواكب بر ذروه سپهر كنار على علم نمايان شد صاحبقران گيتى افروز فرمود كه 
برز بر جبال آتش بسيار برافروختند مخالفان از شنيدن خبر روز و ديدن اثر شب متحير و مضطرب 



گشته هرطايفه بطرفى گريختند و امير تيمور گوركان از آن كوه مانند سيل باشكوه فرورانده ايشان 
را تا ميدان كجراتى تكاميشى نمود و در آن منزل امير حسين بآنحضرت پيوسته از اهتزاز نسايم اين 

فتح مبين بنضارت رياض دولت و اقبال اميدوار شده نوبت ديگر صاحبقران رستم اثر با دو هزار 
مرد دالور بر امير حسين پيشى گرفته چون بدربند آهنين رسيدند اهالى شهر سبز فوج فوج روى 

اميد بدرگاه خاليق پناه نهادند و امير صاحبقران سيصد نفر از لشگر همراه خويش گردانيده ديگر 
انرا بتوقف مأمور ساخت و بعد از طى مقدارى مسافت امير سليمان برالس و امير جاكو برالس و 

امير سيف الدين را با دويست سوار فرمود كه بطرف كش ايلغار نمايند و هريك دو بند شاخ 
پربرگ از دو جانب اسب درآويزند تا داروغه كش كرد و غبار بسيار مشاهده نموده تصور كثرت 
وصول سپاه نمايد و بگريزد و امرا برين موجب بتقديم رسانيده و تدبير موافق تقدير افتاد و داروغه 
فرار برقرار اختيار كرد آرى چون اراده ازلى باشتعال آتش اقبال دولتمندى تعلق گيرد گاه از انوار 

تدبير ضمير منير شعله برافروزد كه خرمن جمعيت لشگرى بسوزد و گاه از اهتزاز نسيم راى 
  رباعى صوابنماى گردى برانگيزد كه بمجرد مشاهده آن سپاهى بگريزد

هركس كه ز فضل ايزدى بهر ده 
  وراست 

 بر چهره او ز نور دانش اثر است 

 اندر نظرش عروس اقبال و ظفر
 

 هر دم ببهانه دگر جلوه گر است 

    

 ذكر محاربه قبى ميتن و ظفر يافتن امير حسين و امير تيمور بر دشمن 

امير حسين نويان و امير تيمور گوركان بعد از انهزام داروغه كش بخاطر خرم و دل خوش در آن 
بلده نزول اجالل فرمودند در آنوقت الياس خواجه با جنود فراوان در منزل تاش آريغى كه در 

 چهار فرسخى شهر سبز واقع است اقامت داشت و در خالل آن احوال 
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تو غلقتمور خان در تختگاه خويش وفات يافته بود و الغ توقتمور و امير حميد آمده بودند كه 
الياس خواجه خانرا بدانجانب برند القصه امراء بعد از اجتماع لشگرها از كش بخزار خراميدند و در 



آن مقام بمزار خواجه شمس رفته با يكدگر لوازم عهد و پيمان در ميان آوردند كه طريقه موافقت 
مرعى داشته پيرامن خالف نكردند و در آن اوقات روزى امير تيمور گوركان خوابى ديد كه 

داللت بر آن ميكرد كه على اسرع الحال بر مخالفان ظفر خواهد يافت بنابر آن قوى دل و مطمئن 
خاطر گشته كيفيت واقعه را بامير حسين در ميان نهاد و باتفاق متوجه رزمگاه شده بتعبيه سپاه 
پرداختند از آنجانب الياس خواجه خان نيز عزم ستيز كرده لشگر مرتب گردانيد و در موضع 

قبى مينن امواج درياى فتن در تالطم آمده دليران تهمتن و مبارزان دشمن شكن درهم افتادند و 
جمعى كثير از جنود جته جنه پهلوانى بدست گرفته روى بحضرت صاحبقرانى آوردند و مالزمان 

موكب عالى آغاز شبه كرده زمره از معارف خاص الياس خواجه را جريح و قتيل گردانيدند آنگاه 
بيكبار مردان ميدان پيكار تيغ و خنجر در يكدگر بسته ابواب كشش و كوشش برگشادند و كنار 

 آب بادام را از خون نوش لبان گل اندام عنابى ساخته از هردو جانب داد شجاعت و پهلوانى دادند
 مثنوى 

 ز يكسو لشگر صاحبقرانى 
 

 عيان كردى طريق جانستانى 

 ز پيكار خدنگ تير آهنگ 
 

 زمين را دادى از خون بال رنگ 

 و ز انسو لشگر جرار خانى 
 

 نكردى كار غير از تيغ رانى 

 زدى بر فرق هركس تيغ خونبار
 

 دو تا كشتى ز سر تا پا بيكبار

عاقبت نسيم فتح و نصرت بر پرچم علم امير حسين و امير تيمور وزيده الياس خواجه خان فرار    
نمود و بسيارى از لشگريانش كشته گشته از اعيان امرا اسكندر اوغالن و امير حميد و يوسف 

خواجه در پنجه تقدير گرفتار شدند و روزى چند مقيد بوده به قتل رسيدند و امير حسين و امير 
صاحبقران بعد از مشاهده صورت فتح و ظفر و تكاميشى دشمنان بداختر و اشتغال بنشاط شكار در 

موضع اقار در ضمان عنايت حضرت خداوند بدالملك سمرقند شتافتند و كابلشاه اوغالن را كه 
ولد دورجى بن ايلچيكداى بن دواخان بود به پادشاهى برداشتند و آن زمستان از عمر دولت حظى 

 تمام يافتند.

 گفتار در بيان جنگ الى و انهزام يافتن لشگر جغتاى 



در بهار سنه خمس و ستين و سبعمائه كه خاقان كل باصناف حشمت و تجمل روى بانجمن الوس 
رياحين آورد و بزخم پيكان خارجنور شتوى را از فضاى گلزار منهزم كرد الياس خواجه خان جهة 
انتقام كارزار قبى ميتن با جمعى كثير از لشگر پر مكر و فن بجانب ايل و الوس جغتاى نهضت نمود 

و اينخبر بعرض صاحبقران عالى گهر رسيده امير حسين را تنبيه فرمود و آن دو امير بلند سرير 
سپاهى غرق در جوشن و تيغ و تير مجتمع گردانيده علم نهضت بجانب اعدا برافراختند و از آب 

 سيحون گذشته طبقات حشم بمورچل خود خيمه 
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و خرگاه منصوب ساختند و از آنطرف الياس خواجه خان نيز رسيده كنار آب بادام را نيز معسگر 
گردانيد و امير حسين باتفاق امير تيمور پيشتر رفته بعد از تقارب اعدابه تعبيه دليران صف آرا 

مشغول گرديد امير جاكو و امير سيف الدين و امير مراد برالس و عباس بهادر را در قول جاى داده 
بنفس خويش با لشگرى بهنگام كارزار از اسفنديار بيش در پرانغار بايستاد و امير تيمور گوركان با 
جمعى كثير از سپاه رزمجوى در جوانغار علم اقتدار برافراخت و امير حسين در هرطرف از ميمنه و 

ميسره طايفه از اعيان امرا و بهادران را بهر اولى مقرر ساخت از آنجانب الياس خواجه خان نيز 
جنود جته را تعبيه كرده بمعركه شتافت و دليران جانبين در كنار آب بادام باستعمال آلت كارزار 

پرداخته بباد حمله آتش قتال التهاب يافت چون سپاه امير حسين و امير تيمور بكثرت عدد وفور 
تهور موصوف بودند سرداران جته جنه مكر بر سر كشيده بعمل سنك يده اشتغال نمودند و بحسب 

خاصيت آن سنك كه از بدايع صنايع آلهى است بى لبث و درنگ در فضاى معركه جنگ چندان 
اشك از ديده سحاب ريزان و روان گرديد كه گوئيا از تاثير كره اثير جوهر هوا مستحيل بآب شده 

  بيت بيكبار فرو باريد
 ز آشوب باران و جوش حباب 

 
 همه جوشن و خود گرديده آب 

تير تيزپرواز در فضاى هوا پرباز نتوانست كرد و كمان كيانى به علت استرخا مبتال گشته روى    
بگوشه آورد نيام حسام از رشحات غمام گوهر باربسان ابارنم بيرون داد و قامت نيزه كه راست 
چون قد جوانان نوخاسته بود خم گرفته سر بزانو نهاد قوايم اسبان صبا رفتار بواسطه وفور الى و 

  قطعه كل از حركت بازماند و اثواب از كثرت ترشح سحاب گران شده مبارزان را بگوشه نشاند



 يده كردند سروران جته 
 

 تا زمين همچو بحر اخضر شد

 پاى مرغابيان بحر مصاف 
 

 راست چون پاى بط شناور شد

و چون از سيالن باران آنچه مقصود مخالفان بود بحصول پيوست نمدها از سر انداخته و تيغها از    
نيام آخته بر لشگر جغتاى تاختند و آثار تسلط و اقتدار ظاهر و آشكار ساختند مع ذلك امير 

صاحبقران بقدر امكان ثبات قدم نموده لوازم كشش و كوشش بتقديم رسانيد و امير شمس الدين 
را كه از جمله اعيان شجعان سپاه الياس خواجه خان بود بگريزايند و تابان بهادر و ملك و همدرى 

را متعاقب نزد يكديگر فرستاده پيغام داد كه مصلحت در آنست كه قدم جالدت پيشتر نهند تا 
بموافقت هم روى بميدان آورده مخالفان را مستاصل سازيم و بعنايت آلهى رايت فتح و نصرت 

برافرازيم و امير حسين كه در آن اوان اعمال حسنه را بافعال سيه تبديل داده بود هربار فرستاده 
صاحبقران كامكار را بناخوشى تمام بازگردانيد بنابر آن امير تيمور گوركان آزرده خاطر گشته در 

امر قتال طريق اهمال مسلوك داشت و شب هردو لشگر از يكديگر جدا شده على الصباح كه 
ترك خونريز فلك بقلم ستيز علم نورانى مرتفع گردانيد باز هردو فريق صفها آراسته دست به تير 

و كمان و سيف و سنان بردند و درين روز نخست سپاه بحمله انهزام يافته باالخره امير شمس الدين 
با طايفه از مردم جالدت آئين بمعركه رسيد و گريختگان را چشم بر توقش افتاده عنان مراجعت 

 انعطاف دادند و بهيات اجتماعى بر لشگر ماوراء النهر حمله كرده 
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غالب آمدند و امير حسين و امير تيمور با خيل و حشم پشت بر معركه گردانيده اسبان ايشان بر 
باالى الى وگل افتاد و ده هزار نفر از لشگر جغتاى عرصه تلف گشتند و امرا بحوالى سمرقند و 

شهر سبز شتافتند و امير حسين بى توقف بسالى سراى رفت و ايل و الوس خود را از جيحون 
گذرانيد و در شير تو منزل گزيد اما امير صاحبقران باميد آنكه شايد مهمى از پيش تواند برد روزى 

چند از آب عبور نكرد و دوازده قشون مرتب ساخته تيمور خواجه اوغالن و چاورجى و عباس را 
با هفت قشون منغالى گردانيد و فرمود كه بطرف سمرقند روند و آنطايفه از آنحضرت جدا گشته 

اكثر باعدا پيوستند الجرم بخاطر صاحبقران سعادت انتما رسيد كه روزى چند با روزگار ميبايد 



ساخت و از آب گذشته در حدود بلخ لواى اقامت برافراشت و تيمور خواجه را بسبب تقصيرى كه 
 در وقت امارت لشگر منغالى از وى صدور يافته بود بياسا رسانيده وجودش را نابوده انگاشت.

ذكر سلوك موالنازاده سمرقندى و موالنا خردك بخارى در طريق سربدارى و مراجعت نمودن 
 لشگر جته در عين خجالت و شرمسارى 

چون امير حسين و امير تيمور شكست يافته از جيحون عبور نمودند و مغوالن بى ايمان بعزم نهب و 
تاراج بصوب سمرقند توجه فرمودند سيالب اضطرار بناء ثبات و قرار متوطنان آن ديار را منهدم 

گردانيده موالنازاده سمرقندى كه بصفت جالدت و مردانگى اتصاف داشت مردم را بر دفع 
مغوالن تحريص نموده درباره وجوب صيانت نفس و مال و اهل و عيال سخنان بر زبان گذرانيد و 

سمرقنديان آن كلمات را بسمع رضا جاى داده زمام اختيار خود را در قبضه اقتدار موالنازاده 
سمرقندى و موالنا خردك بخارى كه تيراندازى جلد بود و ابو بكر كلوى خالف كه اوصاف 

سربدارى بروى صادق مى آمد نهادند و ايشان شهر را كوچه بند كرده بر جاده ممانعت سپاه جته 
ثبات قدم ورزيدند و مغوالن مدتها در گرد شهر نشسته لوازم محاصره بتقديم رسانيدند و چون 

نزديك بآن رسيد كه سمرقند ايشان را مسخر كرد و اموال و ديار مسلمانان در معرض تلف آيد 
ناگاه بمقتضاى قضاء ايزد تعالى و با در ميان چهارپايان سپاه الياس خواجه خان افتاد چنانچه از 
چهار اسب رياده از يكى زنده نماند و مغوالن خائف و حيران شده اكثر تركش و پرتل زين بر 

پشت بستند و پياده روى بديار خويش نهادند و چون سربداران سمرقند آن مهم كلى از پيش بردند 
پاى در وادى شرارت و فتنه انگيزى نهاده دست تغلب باموال رعايا دراز كردند و اين اخبار بسمع 

شريف صاحبقران كامكار رسيده مسرعى همعنان برق و باد نزد امير حسين فرستاد و از كماهى 
 حاالت اعالم داد و امير حسين خوشدل و مسرور بطرف سالى سراى در حركت آمده امير تيمور
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گوركان باستقبال روانشد و در حدود بقالن ميان ايشان اتفاق مالقات افتاده در تنظيم امور ملك و 
ملت با يكديگر سخنان گفتند و از وفور تهور سربداران سمرقند انديشه مند- گشته جهة مصلحت 

وقت خلع و هدايا بديشان فرستادند چنان مقرر كردند كه در آن زمستان امير حسين در سالى 
سراى بسر برد و امير صاحبقران در كش و نخشب قشالق فرمايد و در وقت نزول جمشيد خورشيد 



در بيت الشرف از دو طرف بسمرقند روند آنگاه صاحبقران عاليجاه عزم نخشب نموده در آن 
زمستان پرتو اهتمام بر عمارت حصار قرشى انداخت و چون آن خلع و تحف بسمرقند رسيد 

سربداران شادمان شده موالنازاده نبركات و تنتسوقات جهة صاحب قران حميده صفات بطرف 
 قرشى روان ساخت 

گفتار در بيان رفتن امرا بسمرقند و كشته شدن سربداران و ذكر وقوع مخالفت ميان امير حسين و 
 حضرت صاحبقران 

در اوائل فصل فروردين كه فراش ناميه جهة نزول سلطان گل در فضاى باغ و بستان بساط زمردين 
مبسوط گردانيد و از اقتضاى هواى راحت افزاى اردى بهشتى اختالف در الوان و روايح ازهار و 

رياحين ظاهر و هويدا گرديد امير حسين و امير تيمور بر مركب شجاعت و تهور سوار گشته 
هريك از منزل قشالق روى توجه بسمرقند نهادند و بعد از نزول در كان كل و اجتماع سربداران 

رخت هستى ايشان را بباد فنا دادند مگر موالنازاده سمرقندى كه بنابر التفات خاطر صاحبقران 
ستوده مآثر از آن مهلكه نجات يافت و ديگر پيرامن فضولى نگشته بكاشانه انزوا و انقطاع شتافت و 

چون مشيت ايزد متعال مقتضى آن بود كه امر سلطنت و جهانبانى من حيث االستقالل تعلق بامير 
تيمور گوركان گيرد و آفتاب اقبال امير حسين بسرحد زوال رسيده محبت و مودتش در قلوب 

خاص و عام سمت نقصان پذيرد در خالل اين احوال بخل و خست كه بدترين صفات خيمه 
اصحاب رياست است بر مزاج او غلبه كرد همگى همت و جملگى نهمت روى توجه بجمع اموال 

و اندوختن ذخاير آورد بر امراء عظام و مخصوصان صاحبقران كردون غالم مبلغ كلى تحميل نمود 
و محصالن بهرام صولت جهة تحصيل آن اموال تعيين فرمود و چون بسبب اتالف يراق و اموال در 

جنگ الى دست امرا بچيزى نميرسيد از اداء آنچه امير حسين طمع داشت عاجز آمدند و امير 
تيمور دست دريا نوال گشاده امير جاكو برالس و امير سيف الدين و آقبوقا بهادر و ايلچى بهادر و 
ديگر مقربان خود را امداد و اعانت كرد و در برابر زرى كه محصالن ميطلبيدند اجناسى كه دست 

مكنت آنحضرت بآن ميرسيد بر طبق عرض نهاد از آنجمله باره و گوشواره حرم خاص خود 
اولجاى تركان آغا را كه خواهر امير حسين بود پيش برد و امير حسين با وجود آنكه دانست كه 
آن اشيا از خواهر اوست بستاند و معذلك سه هزار دينار از وجه رقم باقى ماند امير تيمور اسبان 

 خويش در عوض آن مبلغ پيش كشيد
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و امير حسين منفعل شده اسبان را قبول نكرد اما گفت كه من بسالى سراى ميروم ميبايد كه مبلغ 
باقى را نقد نموده از عقب من ارسال نمائى و امير حسين بسالى سراى رفته بواسطه اين افعال 
ناهنجار خاطر صغار و كبار از مالزمتش متنفر گشت اما ميدانستند كه تا وقتى كه امير تيمور 

گوركان با وى موافق باشد پيرامن خالف نميتوانند گرديد بنابر آن على درويش ولد امير با يزيد 
جالير و فرهاد باتفاق بعضى از اهل فتنه و فساد مكتوبى مضمون آنكه امير تيمور بخيال استقالل 
قدم در وادى مخالفت نهاده و بجمع آوردن لشگر و ترتيب شمشير و خنجر مشغولست نزد امير 
حسين فرستادند و امير حسين آن سخنان را كالنقش افى الحجر بر لوح خاطر مرتسم گردانيده 

نشانى ارسال داشت مبنى از آنكه امير تيمور با جمعى كه حديث مخالفتش را نوشته اند نزد ارده 
خاتون رود تا تحقيق آن صورت نمايند و ارده خاتون دختر ترمشيرين خان و مادر زن امير حسين 
بود القصه بنابرين واسطه غبار نزاع ميان امير حسين و امير تيمور ارتفاع يافت و در آن اثنا اولجاى 
تركان آغا راه سفر آخرت پيش گرفت و عالقه خويشى سببى بين الجانبين صفت انقطاع پذيرفت 

و در پائيز سنه سبع و ستين و سبعمائه صاحبقران ظفر قرين با لشگر جالدت آئين بعزم رزم امير 
حسين در حركت آمده امير سيف الدين را در مقدمه ارسال داشت و امير حسين بخيال آنكه مرغ 
دل آنصاحب حشمت صايب تدبير را به مكر و تزوير در دام انتقام كشد ملك بهادر و عبد الّله بير 

او را با عهدنامه سست تر از اساس دولت خويش پيش آنحضرت فرستاد و طالب مصالحه و مالقات 
گشت امير تيمور گوركان بوثيقه امير حسين و سخنان بيهوده ايلچيان او التفات نفرمود و امير 

حسين با سپاهى فراوان بجانب آنخسرو عاليشان نهضت نموده بار ديگر آغاز حيله و فريب كرد و 
خضر خزانه دار را با مصحفى كه بآن سوگند خورده بود ارسال داشته پيغام داد كه نزاع ما مستلزم 

تخريب واليت و تفرقه سپاهى و رعيت است اكنون آنسب چنان مى نمايد كه جريك اينجانب در 
چغانيان و لشگر تو در خزار توقف كنند و هريك از ما با صد سوار در تنگ چكچك با هم 

مالقات فرمائيم و بى شايبه تفاق قواعد عهد و ميثاق موكد گردانيم هرچند بر ضمير امير كشورگير 
منكشف و هويدا بود كه امير حسين درين ماليمت غير مكر و خديعت غرضى ندارد اما بنابر مبالغه 

امرا سر رضا جنبانيده با سيصد سوار در حركت آمد بعزيمت آنكه دويست سوار را جهة رعايت 
حزم در قريه نو توقف نمايد و با صد كس بتنك چكچك رود امير حسين چون بر توجه 



آنحضرت اطالع يافت طريقه عذر و خلف وعده مسلوك داشته فرمانداد تا سه هزار سوار 
خنجرگذار بجانب صاحبقران كامكار ايلغار كنند و تا او را بدست نيارند از پاى ننشينند و 

آنجماعت در نواحى تنگ جرم بآنحضرت رسيده نايره قتال مشتعل گرديد و دشمنان تا قتلش 
جنگ كنان در عقب امير تيمور گوركان بودند آنگاه بازايستادند و اينخبر بخزار رسيده سپاه 

نصرت شعار متفرق گشتند و حضرت صاحبقران از قتلش بقرشى شتافت و از آنجا در جوف ليل با 
معدودى از خيل بصوب ماخان در حركت آمده از آب آمويه عبور فرموده بچول درآمده سر چاه 

 شوراب را
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منزل ساخت و لشگر امير حسين در صباح همانروز كه امير تيمور گوركان از قرشى نهضت نموده 
بود بدانجا رسيد امير موسى تايجوت برتق و فتق مهمات آنديار مشغول گرديد اما صاحبقران 

سعادت انتما از سر چاه شوراب قاصدان سخندان نزد ملك معز الدين كرت و محمد بيك جونى 
قربانى روانه گردانيد تا معلوم نمايند كه آن دو سردار با آنحضرت در مقام وفا و وفاق اند يا سر 

خالف و نفاق دارند و زمان غيبت ايلچيان دو ماه و نيم امتداد يافته در آن مدت هركاروانى كه از 
خراسان بسر آنچاه ميرسيد پادشاه عاليجاه ايشان را بتوقف مأمور ميگردانيد و چون ايلچيان 

معاودت نمودند آوازه درانداخت كه ملك هرات استدعاء حضور ما كرده و كاروانيان را اجازت 
داده با متعلقان سوار گشت و روى بصوب هرات آورد و چون تجار بقرشى رسيدند امير موسى و 

ساير اعيان لشگريان امير حسين خبر امير تيمور گوركان از ايشان پرسيدند سوداگران جواب دادند 
كه امير تيمور با مردم خوش پيش ملك هرات رفت و امير موسى آن سخنان را تصديق نموده از 
قلعه نصف بيرون آمد و با هفت هزار سوار موضع بيمراغ را منزل ساخت و ملك بهادر با پنجهزار 

 سوار از ايل قراوناس در قرغاشون توپه و گنبد لولى علم اقامت برافراخت.

 ذكر توجه نمودن امير صف شكن بجانب قرشى و انهزام يافتن مخالفان در غايت مذلت و ناخوشى 

چون صاحبقران كامكار كامياب در منزل شوراب كاروانيان را اجازت داده بر سمت هرات روانشد 
بعد از رحلت قافله بازگشته در منزل مبارك نزول كرد و موازى مدتى كه كاروان از آنجا بقرشى 

تواند رسيد توقف فرمود آنگاه همت عالى نهمت با دفع اعداء دولت مصروفداشته عنان عزيمت 



بصوب نخشب معطوف گردانيد و در آن زمان دويست و چهل و سه كس در مالزمت موكب 
همايون بودند اما بيشتر در سلك اعاظم امراء شجعان انتظام داشتند مانند سيورغتمش اوغالن و امير 
داود و غالت و امير جاكوبرالس و امير سار بوغاء جالير و حسين بهادر و امير سيف الدين تكودر 

عباس بهادر از قبيله قبچاق و آقبوغا بهادر از قوم نايمان و محمود شاه بخارى و غيرهم از مردم 
كارزارى و آن مهر سپهر كامكارى با وجود قلت عدد و كثرت عدو اعتماد بر عنايت حضرت 

عزت و قوت دولت كرده روى براه آورد و بعد از وصول بكنار آب آمويه با چهل و سه كس بشنا 
از آب گذشته و از قريه خسار كشتيها گرفته بكنار آب برد تا ساير سپاه عبور نمودند و از آنجا 
شب در ميان بشير كنت رفته امير جاكو صالح در آن ديد كه شبيخون بر سر اعداء دون برند و 

صاحب قران مؤيد بواسطه قلت عدد اين راى را نپسنديد و سپاه را بتوقف امر كرد بهمراهى مبشر و 
 عبد الّله روى براه نهاد و چون بكنار خندق حصار قرشى رسيد پياده شده مبشر را بحراست اسب 
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مأمور گردانيد و با عبد الّله از ممر ترناوى كه آب از آنجا بشهر ميرفت از خندق گذشته بخاك 
ريز برآمد و بدروازه كه بجانب خزار است رسيده بنفس نفيس دست بر دروازه نهاد دانست كه 

پس آن را بخاك انباشته اند مراجعت فرموده نظر احتياط برباره و فصيل انداخت و جائيكه ديوارش 
پست بود بعبد الّله نموده گفت محل نردبان نهادن و درآمدن بقلعه اين است و از همان ترناب از 
خندق گذشته بر سبيل سرعت بمالزمان پيوست و بمرافقت ايشان باز روى بقرشى آورد و چون 

بلب خندق رسيد همه را پياده ساخت و چهل و سه كس را پيش اسبان بازداشته صد نفر مرد دالور 
با نردبانها كه از يوزدالغ برگرفته بودند بخاك ريز فرستاد تا آنها را بر ممرى كه بعبد الّله نموده بود 
نهاده بقلعه روند و به نفس نفيس با صد كس ديگر منتظر فتح الباب بر در دروازه بايستاد و آن صد 
نفر بعنايت فرازنده حصار اخضر بر همايون ممر نردبان وضع كرده و بقلعه درآمده تيغ انتقام از نيام 
كشيدند و بدروازه رفته محافظان را غافل بلكه مست اليعقل يافتند و همه را كشته درويش بكه به 
تبر قفل دروازه بشكست و مالزمان موكب همايون يرغو كشيد بقلعه درآمدند و زلزله در قرشى 

افتاده مغوالن شوله مست سراسيمه از خواب برجستند و رعاياء بيچاره حيران مانده با هم سخن در 
پيوستند كه آيا حال چيست و باعث برين آشوب و غوغا كيست و حضرت صاحبقرانى دروازهاء 

قرشى را مضبوط ساخته عيال و اطفال امير موسى بدست سپاه مظفر لواء افتاد و بموجب فرموده 



محمد بيك بن امير موسى را كه در صغر سن بود راه گريز بازدادند تا بپدر پيوندد غرض آنكه 
چون بيگنا گاه اين خبر بقلتيول امير موسى رسيد تفرقه باحوال سپاه او راه يافت و در همانشب 

محمد بيك نزد امير موسى رفت و كيفيت واقعه بازگفت اما چون امير موسى لشگر بسيار همراه 
داشت دل از جاى نبرد و روز ديگر امير موسى و ملك بهادر با دوازده هزار كس بظاهر قرشى 

شتافته آن بلده را مركزوار در ميان گرفتند و امير تيمور گوركان دروازه و برج و باره شهر را 
مضبوط ساخته بهمگى همت متوجه دفع اعداء دولت گشت و در آن روز امير مؤيد آالت با سى 

سوار كه هريك در ميدان پيكار هژبرى بود خنجر گذار از شهر بيرون تاخته كارزارى نمود كه 
داستان هفتخوان اسفندريار را منسوخ ساخت و شصت سر اسب اولجه كرده بقلعه درآورد و دور 

كه بهادر مانند دولت اقبال از امير موسى و ملك بهادر گريخته در سلك ساير عساكر نصرت مأثر 
انتظام يافت و روز ديگر ايلچى بوغا بهادر و آقتيمور بهادر پل روان انداخته با پنجاه مرد بعزم نبرد 

بيرون تاختند و عليشاه و درويشك يرغوچى با بيست نفر از عقب آن دو امير دالور شتافتند و از 
صف اعدا طغى بوغا بهادر متوجه شيران بيشه هيجا گشته بيكضرب شمشير آقتيمور بهادر را كشته 

گشت و اوزبكى كه يكى از نوكران امير موسى بود بغرور موفور پاى در ميدان نهاده قران بوغا 
هردو دستش را محكم بگرفت و بنگى بهادر مهمش را باتمام رسانيد و امير سار بوغا و ايلچى 
بهادر از باالى دروازه آغاز شبه كرده طايفه از مخالفان را كه در هاوتو برهابپاى حصار آورده 

 بودند بگريزانيدند و از سياه اعدا توكل با صد مرد آغاز نبرد نمود و در آن 
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محل صاحبقران سپهر اقتدار با پانزده سوار تيغ جالدت آخته از حصار بيرون تاخت و بر هر طرف 
كه حمله آورد جمعى را بر خاك هالك انداخت و امير موسى با وجود لشگر بسيار و غرور 

بيشمار غبار بى ناموسى و ادبار بر فرق خويش پخته از پيش اندك نفرى فرار برقرار اختيار نمود و 
ليكن ملك بهادر با لشگر قراوناس كه پنجهزار بودند در طرف دروازه خزار پاى ثبات و قرار تا آن 

غايت استوار داشت كه صاحب قران كامكار با شصت نفر از شيران بيشه كارزار علم جالدت 
بجانب ايشان برافراشت ملك چون ديد كه آن مؤيد بتائيد ملك- مجيد بنفس همايون متوجه 

اوست تاب مقاومت در جبلت خويش نيافت الجرم پشت بر معركه كرده مانند امير موسى بوادى 
فرار شتافت و صاحبقران شجاعت قرين بنفس نفيس دشمنانرا تكاميشى فرموده جمعى را كه بر 



ساقه لشگر مخالف بودند بگريزانيد و اسبان كوتل ايشان را بگرفته همچنان ميراند تا بملك بهادر 
رسيد و او همعنان آرزو ملك آغا كه دختر امير با يزيد جالير و خاتون امير موسى بود طى مسافت 

مينمود امير تيمور چون ايشان را ديد آواز بركشيده ملك را گفت كه از سر خون تو اگرچه 
ريختنى است در گذشتم مشروط آنكه از نسوان جدا شوى و ملك اينمعنى را فوزى عظيم دانسته 
به مضمون كلمه من نجا براسه فقد ربح عملنمود و ضعفا آغاز تاختن كرده صاحبقران سرافراز از 

عقب مى شتافت و بآن زنان نوكرى بود عاشق تازنام تير و كمانى بر دست و هرگاه آنحضرت 
نزديك بايشان ميرسيد عاشق تاز تير را برمى كشيد و تا عدم وقوفش در آن كار ظاهر نشود 

نمى انداخت و امير- تيمور گوركان بگمان آنكه آن مردك در آن كار مهارتى دارد دلير پيش 
نميرفت تا بجهة طمع در عورات تيرى بذات خجسته صفات نرسد و هدف سهام مالمت طبقات 

انام نگردد و درين حين بارگير صاحبقران كردون سرير را بخو گرفت و از حركت بازماند و 
دولت شاه نخشبى از پى زنان تاخته عاشق تاز بناكام تيرى بينداخت و نادانى خود را در آن امر 

ظاهر ساخت مع ذلك دولت شاه بديشان نرسيد و عنان مراجعت انعطاف داده بموكب عالى ملحق 
گرديد و امير تيمور گوركان از نواحى قزلقاق بازگشته امير جاكو و امير سيف الدين را فرمود كه 

مخالفان را تا تنگ چكچك تعاقب نمودند و ايل جالير و طايفه ديگر را كه گريخته ميرفتند 
بازگردانيده بقرشى رسانيدند و صاحبقران كامران بكام دوستان بقرشى درآمده آن زمستان بدولت 

و اقبال بگذرانيد و محمود شاه را حكومت بخارا عنايت كرده بدان طرف روانه ساخت و 
اينحكايت كه خامه سخن گذار بر سبيل اجمال شرح نمود بيشائبه تكلف از بدايع وقايع و آثار 

است و متفق جميع ارباب تواريخ و اصحاب اخبار است و از تامل در مضمون آن كمال شجاعت و 
تهور قطب السلطنه و الدين امير تيمور گوركان بوضوح مى پيوندد و از تفكر در تفصيل آن غايت 

تائيد الهى كه شامل حال آنطريق سالك پادشاهى بوده ظاهر ميگردد چنانچه مخفى نيست بر اذكيا 
 و هو القادر على ما يشا.

 ذكر مصالحه امير تيمور و امير حسين بعد از تكرار مقاتله بين الجانبين 

 چون امير موسى از ظاهر قرشى گريخته بامير حسين پيوست و كيفيت حال بازگفت 
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امير حسين متعجب گشته امير موسى و اولجايتو اپردى و جهانشاه ولد تايقو و پوالد بوغا را بجنگ 
صاحبقران مظفر لوا نامزد كرد و آنحضرت اينخبر استماع نموده با دويست نفر از مالزمان دالور 
بعزم شبيخون متوجه دشمنان دون گشت و در منزل آق قيا تقارب فريقين اتفاق افتاد و چون سپاه 
امير حسين نزديك بده هزار سوار بودند صاحبقران كامكار صالح در جنگ نديده بصوب بخارا 
رفت و در اثناء راه امير جاكو و امير سيف الدين و عباس بهادر بيرخصت از موكب همايون جدا 
شده بخراسان شتافتند و امير صاحبقران پس از وصول ببلده بخارا و نزديك رسيدن قراول دشمن 

محمود شاه را گفت كه صالح در آنست كه برسم شبيخون بر سر اعدا تازيم و كار ايشان را بر 
طبق دلخواه بسازيم و محمود شاه اين معنى را قبول ننمود بنابر آن امير تيمور گوركان نيز متعاقب 
امرا از آب آمويه گذشته در ماخان بايشان ملحق شد و همدران چند روز لشگريان امير حسين بر 
بخارا استيال يافتند و محمود شاه باتفاق پدر زن خود على يسورى گريخته و از آب عبور نموده 

بموكب عالى پيوست و صاحبقران عاليجاه چون چند ماه در ماخان بفراغت گذرانيده اسبان را فربه 
ساخت با ششصد كس از مالزمان رستم اثر كه در آن سفر در خدمت بسر ميبردند نوبت ديگر بسر 

پنجه علو همت عنان باره جهان نورد بدان طرف آن منعطف گردانيد و از راه خزار بحدود قرشى 
رفت و جمعى از نوكران امير موسى را كه آنجا بودند كشته در آن اثنا خبر يافت كه پنجهزار نفر 

از لشگر قراوناس در قوزى منداق نشسته اند متوجه هدم اساس جمعيت ايشان شده چون نزديك 
بدان مكان رسيد سپاه ظفر دست گاه را هفت قشون ساخت و از اطراف و جوانب قراوناس درآمده 
سورن انداخت رعب و هراس بر ضماير آنجماعت استيال يافته با وجود كثرت عدد از پيش اندك 

نفرى بگريختند و امير صاحبقران كامياب كامران بجانب سمرقند شتافته اوچ قرابها در كه از قبل 
امير حسين در شهر بود در كنار آب رحمت سر راه بگرفت و از دست برد مالزمان موكب همايون 

بر خاك زحمت افتاده پاى در وادى فرار نهاده بشهر درآمد و امير تيمور گوركان پنج شش روز 
در ساغرچ ساغر فراغت آشاميده در آن اثنا شنيد كه امير حسين جهة انگيختن غبار جنگ و شين با 

جنود نامعدود در قرشى منزل گزيده و منغالى لشكر او بشهر سبز رسيده بر ضمير منيرش گذشت 
كه مناسب آنست كه چندگاهى مقابله و مقاتله را در توقف اندازد و عنان عزيمت بطرف تركستان 
منعطف سازد آنگاه با همان ششصد سوار كه اقبال واردست در دامن دولت ابد پيوندش زده بودند 

اتفاق كرده از سغد سمرقند بتاشكند شتافت و در نواحى آنواليت با بهرام جالير و كيخسرو 
ختالنى كه بحكم خان مغولستان صاحب اختيار بلدان تركستان بودند مالقات فرمود و بهرام جالير 



چنانچه بايد و شايد به خدمتكارى مالزمان موكب شهريارى نپرداخت اما امير كيخسرو آنچه 
مقتضاى انسانيت و مروت بود ظاهر ساخت و امير حسين دو نوبت لشكرهاى گران بمحاربت امير 

تيمور گوركان بتركستان ارسال داشته هربار آنحضرت را پيكر فتح و نصرت روى نمود و سپاه 
 امير حسين فرار برقرار اختيار كرده بوى پيوستند و در خالل آن احوال صاحبقران ستوده 
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خصال امير سار بوغادا قبوغابها در را جهة استمداد نزد امير شمس الدين مغول فرستاد و بهار در 
سنه تسع و ستعين و سبعمائه ايشان بازآمده آوازه وصول سپاه جته شايع گردانيد و امير همين اين 

خبر شنوده مضطرب گشت و بعلما و مشايخ تاشكند و خجند توسل جست تا امير تيمور را 
نصيحت نموده از سلوك طريق مخالفت بگذرانند و بجاده مستقيم موافقت رسانند و آنجماعت 

بمجلس همايون شتافته بزالل موعظت نايره خشم آنحضرت را تسكين دادند و در باب تمهيد 
بساط مصالحه چندان مبالغه نمودند كه امير تيمور گوركان غبار نقار امير حسين را بآب مكارم 

اخالق از لوح خاطر فرو نشست و بنفس نفيس عازم مالقات او گشته نوكرى پنجشنبه نام را جهة 
اعالم آنعزيمت از پيش فرستاد و متعاقب او در حركت آمده در اثناء راه بعضى از لشكريان امير 
حسين را كه از مصالحه تغافل نموده قصد آنحضرت داشتند مغلوب و منهزم گردانيد و چون در 

قينار منزل گزيد پنجشنبه بازآمد و خبر آورد كه امير حسين سوگندان بر زبان راند كه بعد من 
نسبت بصاحبقران وافر منقبت در مقام دوستى و محبت باشد و توران شاه نامى از خواص امير 

حسين مصحوب پنجشنبه بخدمت رسيد و قواعد عهد و پيمان را بايمان مؤكد گردانيد و امير تيمور 
گوركان عباس بهادر را همراه تورانشاه جهت همين كار نزد امير حسين روان گردانيد و امير 

حسين امير موسى و اولجايتو اپردى را با ده هزار سوار ارسال داشت تا با صاحبقران ستوده خصال 
عهد مالقات تازه ساخته آنحضرت را پيش او برند و در روزى كه امير تيمور گوركان بعليا باد 

رسيد امير موسى بكومش گفت كه مزار على ابا آنجاست فرود آمد و سفرا آغاز تردد كرده مهم 
بران قرار يافت كه از طرفين هرسردارى با صد نفر پيش آيند و با هم مالقات نمايند و برينموجب 

بتقديم رسانيده امير تيمور گوركان در وثاق امير موسى نزول اجالل نمود و وحشت و بيگانگى 
بالفت و يگانگى مبدل شد و امرا لشگرها را اجازت داده هريك بيورت خويش شتافتند و امير 



تيمور گوركان نيز بقبة الخضراء كش خراميده متوطنان آن بلده از استنشاق نسيم عدالتش از 
 نوجانى يافتند.

 ذكر مالقات امير حسين و امير تيمور گوركان و بيان بعضى از وقايع كه روى نمود در آن اوان 

بنا بر مخالفتى كه از شاهان بدخشان در خالل احوال گذشته بظهور پيوسته بود امير حسين بعد از 
آنكه خاطر از ممر صاحبقران عالى گهر جمع ساخت رايت عزيمت بصوب آن مملكت برافراخت 

و ملك حسين كرت ازينصورت وقوف يافته فوجى از سپاه غور و هراة را بحدود بلخ و شيرغان 
فرستاد تا دست بقتل و تاراج برآوردند و خبر تعدى غوريان بسمع شريف امير تيمور گوركان 

رسيده جهة تأديب ايشان از آب آمويه عبور نمود و آنجماعت خبر وصول آنحضرت را شنيده 
 روى بصوب هرات آوردند و امير صاحبقران عازم مالقات 
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امير حسين گشته و او بر عزيمت آنحضرت اطالع يافته با پادشاهان بدخشان مصالحه نمود و عنان 
مراجعت بطرف سالى سراى انعطاف داد و امير تيمور گوركان در قندز بوى رسيده هردو سردار 

بديدار يكديگر اظهار فرح و سرور كرده چند روز بعشرت و كامرانى بگذرانيدند و باتفاق 
يكديگر بكابل رفته آنخطه را از حيطه تصرف پوالد و آقبوغا كه دم از عصيان ميزدند بيرون 

آوردند و چون از آنسفر مقضى الوطر مراجعت نمودند امير حسين قصد كرد كه قلعه هندوان بلخ 
را تعمير نمايد و از سالى سراى بازپرداخته آن بلده را دار الملك سازد و امير تيمور گوركان با وى 

گفت كه عم شما اميرزاده عبد الّله ترك مسكن پدر خود گفته سمرقند را پايتخت ساخت و اين 
معنى بر وى مبارك نيامد مناسب آنكه شما نيز از سر اين داعيه در گذريد امير حسين اين سخن را 

بسمع رضا نشنود و امير تيمور كوركان را همراه خويش ببلخ برده آغاز عمارت كرد در آن اثنا 
خبر رسيد كه لشگر مغول بخيال تاخت و تاراج ماوراء النهر بآب شيره آمده اند و امير حسين عازم 

دفع اعدا گشته امير تيمور گوركان و امير موسى را از پيش فرستاد و خود نيز متعاقب از آب آمويه 
عبور نموده در آخر همان زمستان مغوالن با يكديگر مخالفت كرده طبل مراجعت فرو كوفتند بعد 
از آن بتحقيق پيوست كه شاهان بدخشان واليت قندز را غارتيده اند و امير حسين با امرا و لشكريان 
عازم دفع ايشان گشته چون بكشم رسيد بنفس خويش توقف نمود و جهان ملك را كه پسرش بود 



مصحوب امير صاحبقران بر سر بدخشانيان فرستاد و آنحضرت در آن والية آثار اقتدار ظاهر 
گردانيده بسالى سراى نزد امير حسين رفت و چون در وقت غيبت حضرت صاحبقران كيخسرو 
ختالنى و شيخ محمد بيان سلدوز كه در آن طرف آب آتش خالف مشتعل گردانيده عزم رزم 
امير حسين داشتند مكتوبى بامير تيمور گوركان نوشته از وى استمداد نموده بودند و آن نوشته 

بدست امير حسين افتاده بود در اياميكه صاحبقران كشورگشاى بسالى سراى رسيد طمع ميداشت 
كه امير حسين آن نامه را بر وى ظاهر گرداند اما امير حسين آن راز سربسته را نگشوده ازين جهة 

غبارى بر حاشيه خاطر انور نشسته مقارن آنحال چند سخن ديگر كه داللت بر نفاق امير حسين 
ميكرد بگوش امير تيمور كوركان رسيد بنابر آن روزى بر باره كردون خرام سوار شد تا با امير 

حسين مالقات نموده بيوسيله از حقيقت سخنان مذكوره استفسار نمايد و در وقتيكه امير حسين در 
كنار آب سواره ايستاده بود پيش او رفت اما قبل از آنكه اظهار ما فى الضمير فرمايد شخصى از 

آنطرف آب آمده و آهسته به امير حسين گفت كه ياغى نزديكست و امير حسين روى بصاحبقران 
جنگجوى آورده گفت بايد كه بى تاخير از آب عبور كنى و بضرب شمشير آتش آهنك و باد 

حمله گرز گران سنك دشمنان خاكسار را ذره وار متفرق و پريشان گردانى زيرا كه زبده حشم و 
بعضى ديگر از خدم كه پيش رفته اند از عهده اين امر بيرون نميتوانند آمد و امير تيمور گوركان 

حسب الفرموده بتقديم رسانيده چون بامر او منغالى پيوست خبر توجه آنحضرت بمسامع كيخسرو 
 و شيخ 
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محمد بيان سلدوز رسيد عنان از ميدان مقابله برتافتند و كيخسرو از راه قيرتنگنير بطرف آالى رفت 
و زنده حشم او را تعاقب نمود و شيخ محمد بصوب خجند گريخت و امير تيمور گوركان او را 

 تكاميشى كرده مظفر و منصور بجانب كش مراجعت فرمود

 گفتار در بيان وقوع مخالفت ميان حضرت صاحبقرانى و امير حسين بن امير مسالكرت ثانى 

چون بنابر مشيت قادرى كه كالم معجز نظام و الّله يوتى ملكه من يشاء بر ثبات و بقاء ملك ال 
يزالش داللت ميكند نزديك بآن رسيد كه آفتاب اقبال صاحبقران ستوده خصال از افق استقالل 

طلوع نمايد و اين معنى بر غروب ماه جاه و جالل امير حسين بن امير مسال موقوف بود امورى كه 



 بيشتر از پيشتر از امير حسين سر 771سبب تنفر قلوب جمهور نزديك و دور ميشد در شهور سنه 
برزد از جمله آنكه نسبت بصاحبقران عالى مرتبت در مقام غدر و خديعت آمده خواست كه 

بهنگام فرصت دست بردى نمايد و تواچيان فرستاد تا از متعلقان و منتسبان آنحضرت هركرا اسمى 
و رسمى باشد كوچانيده از خطه كش ببلخ برند و شيرين بيك آغا را كه خواهر صاحب قران 

واالگهر بود ببهانه آنكه شوهرش امير مؤيد ارالت پسر جاورچى را در سر شراب كشته و گريخته 
پيش خود طلبيد و ايضا امير موسى را كه در سلك مصاحبان آنحضرت انتظامداشت با كوچ طلب 

نمود و بواسطه ظهور امثال اين حركات نااليق امير تيمور گوركان را خبث باطن امير حسين 
بتحقيق انجاميده همت عالى نهمت بر دفع شر او گماشت و بعد از تقديم مشورت با عظما و اركان 
دولت بدل قوى و املى فسيح شعار خالف امير حسين ظاهر ساخت امرا و نوئينان از الوس جغتاى 

كه از كمال بخل و خست امير حسين ملول و متنفر بودند و از بأس سطوتش لحظه بفراغت 
نمى غنودند درين معنى با صاحبقران گيتى ستان همداستان شدند و قواعد عهد و پيمان بغالظ ايمان 

مؤكد گردانيدند و امير كشور گشاى باجتماع لشكرها فرمانداده هندو قرقره را بطلب شيخ محمد 
بيان سلدوز بجانب اتراك فرستاد و بطالع سعد و بخت فيروز از خطه كش نهضت فرمود و امير 
موسى را در قول تعيين نمود و بنفس نفيس در مقدمه سپاه روان شد و چون حوالى خزر از غبار 
موكب ظفر آثار مشكبار گشت امير موسى بيجهتى هراس بخود راه داده بگريخت و صاحبقران 
كامكار گردون اقتدار وجود و عدمش را يكسان تصور كرده سيورغتمش اغالن و امير مؤيد و 
حسين برالس و جمعى ديگر از اعيان لشكر فلك اساس را منغالى ساخت و قول را بفر طلعت 

همايون بياراست و چون سيورغتمش بترمد كهنه رسيد هندو شاه و خليل كه مقدمه سپاه امير 
حسين بودند سياهى ايشان را ديده عنان گريز بصوب بلخ منعطف گردانيدند درين اثنا عالى جناب 
سيادت قباب واليت انتساب سليل ائمه معصومين استظهار آل طه و يسن امير سيدبركه كه در سلك 

 اعاظم 
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شرفاء مكه انتظام داشت و در آن ايام جهة اوقاف حرمين شريفين نزد امير حسين رفته بر طبق 
دلخواه جواب نيافته بود از آب آمويه عبور فرمود و در موضع بيا كه بسه فرسخى ترمد واقع است 
بمالقات صاحبقران خجسته صفات فايز شد و طبل و علم كه اظهر عالمات سلطنت است پيشكش 



كرد و بزبان فصاحت بيان گذرانيد كه توجهة (حيث شئت فانك منصور) حضرت صاحبقرانى 
بوصول آن عاليجناب مستظهر گشته از لوازم تعظيم و تبجيل و ما يعد من هذا القبيل دقيقه نامرعى 

بگذاشت و اوقات حرمين را بخدام سده سدره مقامش مسلم داشته مدت العمر نسبت بايشان در 
طريق ارادت و اخالص سلوك نمود و چون شايسته اورنك و تاج بمنزل اوماج رسيد شيخ محمد 

بيان سلدوز و هندوى قرقره بموكب همايون پيوستند و در منزل خلم شاه شيخ محمد والى بدخشان 
و امير اولجايتو اپردى كه از قبل امير حسين به حكومت قندز اشتغال داشت بمالزمت رسيده در 

سلك ساير مالزمان آستان اقبال آشيان انتظام يافتند و برين فياس امير كيخسرو ختالنى و هركس 
از سالكان مسالك پهلوانى كه از امير حسين آزرده بود بكر ياس گردون اساس آمده بعز بساط 

  نظم بوس مستسعد شدند
 بدرگاه آن شاه واال نژاد

 
 ز هركشورى سرورى رو نهاد

 پى خدمتش بسته هريك ميان 
 

 براى دعايش گشاده زبان 

و بعد از اجتماع امرا و اشراف صاحبقران ستوده اوصاف سيورغتمش اغالن ولد دانشمند خان را    
كه از نسل اوكداى قاآن بود بپادشاهى الوس جغتاى تعيين نموده چند روز بجشن و سور و لهو و 
سرور بگذرانيد و بعد از فراغ از آن امور متوجه بلخ گشته در اثناء راه امير زنده حشم كه حاكم 

شبرغان بود با خيل و حشم در سلك ساير خدام شرف انتظام يافت و حضرت صاحب قرانى بتائيد 
آسمانى در ظاهر بلخ قبه بارگاه باوج مهر و ماه افراخته عساكر ظفر پناه آن بلده را در ميان گرفتند 

و از طرفين مستعد جنگ و پيكار شده چنگ در آالت كارزار زدند و در روز اول مردم بسيار 
فوجى پياده و زمره سواره از شهر بيرون شتافته رايت محاربت افراختند و شاه زاده شجاعت آثار 

عمر شيخ بهادرين امير تيمور كه در سن شانزده سالگى بود از غايت جرات و تهور بريشان تاخته با 
وجود صغر سن بنوعى آثار اقتدار ظاهر ساخت كه موجب تعجب دوست و دشمن شد و جهة 

اصابت عين الكمال تيرى بپشت پايش رسيد كه از جانب ديگر سر بيرون آورد جراحان سيخى در 
آتش تافته جاى زخم را داغ كردند و شاهزاده دست در دامان شكيبائى زده مطلقا اضطراب نفرمود 

روز ديگر كه شهسوار عظيم المقدار آفتاب بيرق زرنكار افراخته بعزم تسخير قلعه فيروزه كار 
گردون از جانب دروازه شرق نهضت نمود و راه فرار بر حشرى كه بر بروج انحصار قرار گرفته 

خودنمائى ميكردند بكشور صاحبقران كامكار اعالم جنگ و پيكار ارتفاع داده روى بقلعة هندوان 
نهاد و از جانب امير حسين طايفه از اهل جالدت تيغ جسارت آخته از شهر بيرون تاختند و بقدر 



مقدوز لوازم ستيز و آويز بجاى آورده آخر االمر سلوك طريق گريز را اختيار كردند و امير حسين 
آثار عجز و انكسار بر ناصيه روزگار خويش مشاهده فرموده در حصار فرو بست و زبان نياز گشاده 

 بصاحبقران سرافراز پيغام داد كه من دل از ملك و مال برداشته از كمال مكارم 
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اخالق تو طمع ميدارم كه بجان امان يابم تا بجانب مكه مباركه شتابم و شرف زيارت بيت الّله 
دريافته در آن منام واجب االحترام باستغفار جرايم و اثام قيام نمايم و امير كشور گير بمراحم 

خسروانه اين ملتمس را بسمع رضا جاى داد و فرمان همايون صادر شد كه هيچ آفريده مزاحم امير 
حسين نشود تا بهر طرف كه خواهد برود اما امير حسين برين سخن اعتماد ننمود و ميان خوف و 

رجا شبى با دو مالزم از قلعه بلخ بيرون آمد و نوكران را بمهمى مشغول ساخته بباالى مناره مسجد 
جامع شهر كهنه گريخت و چون برين سخن اعتماد رسم غمازى بجاى آورد و جمشيد خورشيد 

قلعه هندوان شب را مسخر كرد شخصى كه اسب گم كرده بود در طلب گم شده خويش 
هرطرف مى گشته بخاطر گذرانيد كه مناسب آنست كه بر باالى اين مناره برايم و جوانب اردو را 
احتياط نمايم شايد كه اسب بنظر من درآيد و باين خيال روى بباالى مناره آورد و امير حسين را 

آنجا ديد و بشناخت امير حسين كه در ايام رفاهيت هرگز مشتى گندم بريان بهيچ پهلوان نميداد در 
آن محل از خوف شفر كفى مرواريد غلطان در دست آن شخص نهاده و بمواعيد نيكو او را 

اميدوار كرده در كتمان سر خويش شرط مبالغه بجاى آورد هيهات هيهات شترى تنومند بر زير 
كوه الوند چه سان پنهان ماند و آتش سركش را بر باالى مناره بلند چه چيز از نظر غايب گرداند 

  بيت بعضى از مخاديم واجب التعظيم درين محل اين بيت را نوشته اند و الحق بغايت نيكو رفته اند
 بسر مناره اشتر رود و فغان برآرد

 
 كه نهان شدم من اينجا مكنيدم اشكارا

القصه چون آنشخص از مناره پايان آمد فى الحال بآستان صاحبقران عاليشان دويده كيفيت حال    
بعرض رسانيد و فوجى از ابطال رجال بگرفتن امير حسين مامور كشته روى بسوى مناره آوردند 

امير- حسين چون ديد كه گروه انبوه از پياده و سوار باشتياق مالقات شريف متوجه مالزمت انداز 
باالى مناره بزير آمده در سوراخ ديوار مسجد خزيد و بنابر آنكه گرگ اجل دست در گريبان 

جانش زده بود اندكى از دامان جامه اش بيرون ماند و طلبكاران بباالى مناره شتافته و او را نيافته 
مراجعت كردند و پى بشكاف ديوار مسجد بردند و و امير حسين را كه سر بخدمت دار او اسكندر 



فرو نمى آورد دست و گردن بسته ببارگاه صاحبقران جمجاه درآوردند ع كدام سر كه بر آن 
آستانه خاك نشد امير تيمور گوركان را چون چشم بر امير حسين افتاد روى بامرا آورده گفت كه 
من از مقام ريختن خون او در گذشته ام و جفاهاى او را كان لم يكن انگاشته و موكالن امير حسين 

را از مجلس بيرون برده كيخسرو ختالتى آغاز اضطراب كرده عرضه داشت نمود كه امير حسين 
را بمن ميبايد سپرد تا بقصاص برادر خود كيقباد بكشم امير تيمور گوركان در تسكين كيخسرو 

كوشيده در اثناء گفت و شنيد صاحبقران ظفر قرين را باد ايام اتحاد و مصاحبت امير حسين آمد و 
رقت فرموده قطرات عبرات بر رخساره مباركش روانشد و امير اولجايتو اپردى كه بواسطه تجارب 
ايام بر نيك و بد طبقات انام واقف بود گريه آنحضرت را امارت نجات امير حسين از گرداب بال 

 تصور كرد و بگوشه چشم بجانب امير مؤيد و كيخسرو ختالنى اشارت نمود
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و ايشان غرض پرگار ديده را دريافته و از عقب امير حسين شتافته باستيصال نهال اقبال او پرداختند 
  قطعه و رشته حياتش را بمقراض قصاص انقطاع داده خاطر از آن ممر فارغ ساختند

 كدام دوحه اقبال سر بچرخ كشيد
 

 -كه صرصر اجلش عاقبت زبيخ نكند

 كرا نهاد فلك تاج سرورى بر سر
 

 -كه بند حادثه بر دست و پاى او نفكند

دو پسر امير حسين خان سعيد و نوروز سلطان كه باخانى كه دست نشان او بود همانروز بقتل    
رسيدند و دو پسر ديگر جهانملك و خليل سلطان بهندوستان گريخته در غربت متوجه عالم 

آخرت گرديدند و جريك منصور بر قلعه هندوان استيال يافته خزاين و دفاين امير حسين را با 
خواتين و متعلقان او باردوى همايون رسانيدند و آنحضرت سراى ملك خانم دختر قزان سلطان 

خان و الوس آغا بنت امير بيان سلدوز و سالم آغا بنت امير خضر يسورى و طغاى تركان خاتون را 
در حرم خاص جاى داد و سونج قتلق آغا دختر ترمشيرين خان را ببهرام جالير ارزانى داشت و 

دلشاد آغا را بزنده حشم و عادل ملك دختر كيقباد ختالنى را بامير جاكو و ديگر قمايان و دختران 
امير حسين را بازدواج امرا و مقربان نامزد فرمود دنيا عروسى است بد مهر كه هرروز دست در 

  بيت آغوش شوهرى كند و حريفى است پر خشم كه هرساعت چشم بر ديگرى افكند
 دل برين پير زن عشوه گرد هربند

 
نو عروسى است كه در عقد بسى داماد 



 است 

 بوقوع انجاميد و حصار هندوان بموجب فرمان صاحبقران 771و اين واقعه عظمى در رمضان سنه    
 گيتى ستان ويران گرديد.

 گفتار در بيان جلوس حضرت صاحبقران مقرون بحصول اصناف آمال و آمانى 

  مثنوى  قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تُؤْتي الْملْك منْ تَشاء و تَنْزِع الْملْك ممنْ تَشاءقال الّله تعالى 

 مالك الملك واجب التعظيم 
 

 صانع قادر خبير عليم 

 مملكت ميدهد بدين دارى 
 

 نيك بختى حميده آثارى 

 كه ز فيض عدالتش عالم 
 

 چون بهشت ارم شود خرم 

 علم معدلت برافرازد
 

 رسم ظلم از جهان براندازد

 ز آب شمشير عدل و تيغ جهاد
 

 گلشن دين حق كند آباد

 آتش خشم چون برافروزد
 

 خرمن عمر دشمنان سوزد

 ز اهتزاز رياح لطف كريم 
 

 و زهبوب نسيم و حسن شميم 

 دوستان را دهد زنو جانى 
 

 رسد از وى بهر يك احسانى 

 نظرش خاك را چو زر سازد
 

 كار خلقى بيك نظر سازد

 از كرم اهل علم و تقوى را
 

 مقتدايان دين و دنيا را

 بر خاليق دهد سرافرازى 
 

 خود بايشان كند مهم سازى 

 نبود غير مكرمت كامش 
 

 پر بود از مى وفا جامش 

 در ره دين كه هست هيچا هيچ 
 

 نكند غير خير و احسان هيچ 

   
و چون صاحب دولتى چنين در آن زمان ميمنت آئين غير صاحبقران گيتى ستان قطب السلطنه و 

 الخالفه و امير تيمور گوركان كسى نبود در آن ايام كه فراشان قدر
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و قضا بساط جهانبانى امير حسين را درنوشتند بنشان ديوان و الّله يؤتى ملكه من يشاء منشور 
خالفت معموره توران و ايران را بنام نامى آنحضرت نوشتند بتاريخ روز چهارشنبه دوازدهم ماه 
مبارك رمضان سنه احدى و سبعين و سبعمائه موافق ايت ئيل كه سن شريفش بسى و چهار سال 
شمسى رسيده بود سادات عظام واجب االحترام مانند افتخار اوالد خير االنام سيد بركه و قدوه 

احفاد ائمه اثنى عشر خان زاده ابو المعالى و خان زاده على اكبر و اعيان امراء الوس جغتاى مثل امير 
شيخ محمد ولد بيان سلدوز و امير زنده حشم اپردى و امير اولجايتو اپردى و امير كيخسرو ختالنى 

و امير داود دو غالت و امير سار بوغا جالير و امير جاكو جالير و شاه شيخ محمد بدخشانى و 
غيرهم از اشراف و اعيان طوايف انسانى كه در قبة االسالم بلخ مجتمع بودند بر سلطنت آن امير 

كشورگير اتفاق نمودند و در ساعتى مانند كوكب طالعش مسعود و زمانى مثال اختر دولتش طالع 
ازواج مقصود تخت پادشاهى را بوجود همايونش زيب و زينت دادند و سرداران قبايل چنانچه 

  مثنوى رسم و عادت مغوالن است زانو زده زبان بدعا و ثنا گشادند
 سراسر دليران توران زمين 

 
 كشيدند صف بر يسار و يمين 

 پى تهنيت يك بيك همگنان 
 

 زبان برگشادند زانوزنان 

 كه شاها بزيب و فرو تخت و تاج 
 

 همان تا بماند زآدم نتاج 

 ترا بندگانيم از جان و دل 
 

 ولى بندگانى ز خدمت خجل 

 نه ما چاكرانيم و تو شهريار
 

 كه ما بندگان تو خداوندكار

و چون حضرت صاحبقرانى بر مسند سلطنت و جهانبانى متمكن گشت ابواب خزاين و دفاين امير    
حسين را كه سالهاء بسيار بدست حرص و ظلم اندوخته بود بگشاد مجموع اركان دولت و اعيان 

  بيت حضرت و طبقات حشم و طوايف خدم را مواهب فراوان و عطاياء بيكران داد
 رعيت ز انصافش آباد شد

 
 ز بخشش سپاهش همه شاد شد

و هريك از اميران و شجعان را كه لوازم خدمتگاى و مراسم جان سپارى بتقديم رسانيده بودند    
مناسب بلند و مراتب ارجمند مفتخر و سرافراز گردانيد و چون از مثال اين مهام بازپرداخت 
حكومت بلخ را بمزاد پسر جوغام برالس عنايت كرده متوجه سمرقند گرديد بعد از وصول 

متوطنان آن بلده فردوس مانند را مشمول انعام و احسان ساخت و بعمارت شهر و حصار مشغول 
 فرموده ابنيه سپهر مقدار طرح انداخت.



 ذكر مخالفت زنده حشم اپردى و كشته شدن او بتقدير ايزدى 

امير موسى كه در وقت توجه حضرت صاحبقران از سمرقند بجانب بلخ از موكب همايون تخلف 
نموده بود بعد از استماع خبر قتل امير حسين روزى چند در تركستان سرگردان بوده باالخره از 

آب آمويه عبور كرده در شبرغان بزنده حشم پيوسته او را بر مخالفت صاحبقران مظفر لوا باعث و 
 كه صاحبقران كشور گشاى قريلتاى فرمود زنده حشم اطاعت فرمان 772محرض گشت و در سنه 

 نكرده بسمرقند نرفت و امير تيمور گوركان خواجه يوسف 
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ولد اولجايتو اپردى و تايان بهادر را جهة نصيحت زنده حشم بشبرغان فرستاد آن بيخرد ايشان را 
مقيد گردانيد و اينخبر بسمع پادشاه هفت كشور رسيده آتش خشم خسروانه التهاب يافت و با 

لشگر ظفر اثر از آب آمويه گذشته عنان بطرف شبرغان تافت و بعد از محاصره آن بلده زنده حشم 
از كرده پشيمان گشته امير اولجايتو اپردى و بعضى ديگر از اعاظم نوئينان را شفيع جرايم خود 

ساخت و آنجماعت زبان شفاعت گشاده امير تيمور گوركان ملتمس ايشان را بعزاجابت مقرون 
گردانيد و سپاه دست از محاصره و محاربه بازداشته زنده حشم نى مرده و نى زنده از قلعه شبرغان 
بيرون آمد و امير موسى را همراه آورده باستادكان پايه سرير سلطنت مصير سپرد و پادشاه پوزش 

پذير زنده حشم را مشمول عواطف بيدريغ ساخته نوبت ديگر زمام ايالت شيرغان را در قبضه 
اختيار او نهاد و عنان عزيمت به صوب ماوراء النهر انعطاف داد چون بشهر سبز رسيد نظر عنايت 

بر حال امير موسى انداخته قامت قابليتش را بتشريفات فاخره بياراست و حكومت ايل والوس او را 
 كرت ديگر زنده حشم باغواء خانزاده ابو المعالى ترمدى ياغى 774بوى مفوض گردانيد و در سنه 

شده بترمد رفت و در آنحدود دست بغارت و تاراج برآورد و اينخبر بعرض صاحب- قران عالى 
  بيت گهر رسيده ختاى بهادر و ارغونشاه بورداليغى را با لشگرى 

 همه با دل شاد و با ساز جنك 
 

 همه گيتى افروز با نام و ننك 

بدفع شر مخالفان بداختر نامزد فرمود و جنود شبرغان از وصول بهادران رستم توان خبر يافته برآب    
آمويه از كشتيها پل بستند و جماعتى از ايشان شب بپاى فرار از آب گذشته آن سرپل را ويران 

ساختند و چون زنده حشم با ساير خيل و حشم سياهى سپاه نصرت قرين ديدند بترسيدند و روى 



بصوب گريز آورده بر سر جسر تاختند و بعد از آنكه بميان پل رسيدند آنطرف را مانند حال خود 
خراب يافتند و متحير گشته در آن حين دليران لشگر سمرقند از عقب دست قدرت به تيرباران 

برآوردند و آن بدبختان خذالن مآب ع روان در نهيب و اجل در شتاب خود را در آب افكندند و 
جمعى كثير از زخم پيكان شعله سان در ميان آب جان دادند و زنده- حشم با دلى پژمرده و زمره از 

مردم افسرده بساحل نجات رسيده خود را در شيرغان انداخت و باستحكام برج و باره و فيصل و 
دروازه پرداخت آنگاه صاحبقران عاليجاه امير جاكو برالس را با سپاهى كردون اساس بمحاصره 
شيرغان فرستاد و امير جاكو فصل زمستان در آن كار بپايان رسانيده چون طليعه لشگر بهار روى 
نموده زنده حشم بپاى عجز و اضطرار از چهار ديوار حصار بيرون آمد و امير جاكو او را همراه 
خويش بپايه سرير اعلى برده زبان بشفاعت گناهانش بگشاد و امير صاحبقران كرت ديگر از سر 

خون زنده حشم درگذشته كوشش را بدرر نصيحت و پند بياراست و سرش را از افسر امنيت بلند 
ساخته كمر زرنيش برميان بست و خلعت فاخر در قامت قابليتش پوشانيده اسب تازى نژاد انعام 

فرمود و همدرين سال صاحبقران ستوده خصال سپاه بطرف مغولستان كشيده در وقتى كه از آن 
 ديار مظفر و منصور عنان بمستقر سرير سلطنت مسير معطوف 
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گردانيد در منزل آدون كورى شنيد كه زنده حشم و ابو اسحق ولد خضر يسورى و امير موسى و 
خان زاده ابو المعالى ترمدى و شيخ ابو الليث سمرقندى با هم عهد كرده مصحف سوگند 

خورده اند كه چون بموضع قراسمان رسند بجان آفتاب آسمان جهانبانى گزندى رسانند و امراء 
يرغو حسب الحكم آنجماعت را حاضر ساخته بعد از تقديم لوازم پرسش و ثبوت گناه امير موسى 

بشفاعت سرايملك خانم كه خواهرزاده او بود و پسر خضر يسورى بالتماس امير سيف الدين كه 
خواهرش را در حباله نكاح داشت از سياست نجات يافتند و خان زاده ابو المعالى را انتساب 

بخاندان نبوت دستگيرى كرد اما بموجب حكم جالء وطن اختيار نموده روى بغربت آورد و چون 
برودت بسيار بر مزاج خواجه ابو الليث مستولى بود مقرر شد كه بمكه رفته ساكن گردد تا بواسطه 

شدت حرارت هوا آن سرزمين اعتدالى در افعال او پيدا شود و زنده حشم را مقيد بسمرقند برده در 
  بيت محبسى انداختند كه راه بيرون آمدن نداشت 

 بنزد خرد اين سخن دور نيست 
 

 .كه زندان دشمن به از گور نيست

   



 

گفتار در بيان توجه امير تيمور گوركان مكرر بجانب خوارزم و ذكر مصالحه آنحضرت با يوسف 
 صوفى بعد از وقوع جنگ و رزم.

حسين صوفى قنقرات قبل از جلوس صاحبقران پسنديده صفات بمدت پنج شش سال واليت 
خوارزم را در تحت تصرف آورده بود و چون آنحضرت را از ضبط و نسق- الوس جغتاى فراغت 

روى نمود كمند همت بر تسخير آن مملكت انداخته علفه تواجى را نزد حسين صوفى فرستاده 
پيغام داد كه كات و خيوق تعلق بالوس جغتاى دارد بايد كه آن را بديوان سيورغتمش خان 

بازگذارى تا طريق موافقت بين الجانبين مسلوك باشد حسين صوفى بآن سخن التفات نكرد و 
گفت كه من اين مملكت را بضرب شمشير مسخر ساخته ام بمجرد سالم و پيغام بكسى نخواهم داد 

و علفه اين جواب را بعرض صاحبقران كامياب رسانيده آنحضرت خواست كه على الفور عازم 
خوارزم گردد اما موالنا جالل الدين كشى كه با وجود وفور علم و عمل شرف مالزمت 

صاحبقرانى را طراز خلعت كماالت ساخته بود بعرض رسانيد كه مناسب دولت ابد پيوند نيست كه 
بسبب غرور يك شخص جمعيت اهالى آنواليت بتفرقه و پريشانى تبديل يابد و اجازت طلبيد تا 

بخوارزم رفته بهرگونه موعظه و نصيحت حسين صوفيرا از خواب غفلت بيدار سازد و رخصت 
يافته بدانجانب شتافت و چنانچه سزاوار حال علماء دين دار تواند بود وظايف نيكخواهى و 

 خيرانديشى بتقديم رسانيد
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اما حسين صوفى آن پند را بسمع رضا نشنود بلكه جناب مولوى را بند فرمود و چون اينخبر بگوش 
هوش صاحبقران عالى گهر رسيد در سيچقان ئيل كه باعتقاد مولف ظفرنامه سنه ثلث و سبعين و 

سبعمائه هجرى بود و بزعم مصنف مطلع سعدين سنه اربع و سبعين و سبعمائه با سپاهى ظفر قرين 
عازم خوارزم شد و چون ماهچه رايات نصرت آيات پرتو وصول بر حدود كات انداخت داروغه 

آنقلعه بيرامخواجه يساول باتفاق قاضى خيوق در حضار خزيده اسباب دفع و منع مهيا ساخت و 
عساكر اقبال مآثر روى توجه بقلعه نهاده و دست بانداختن تير و راندن تيغ برآورده در روز اول 

كات را يقهر و غلبه گرفتند و آنچه يافتند بجاروب غارت و تاراج رفتند و روز ديگر متوجه 



خوارزم گشته بعد از وصول بنواحى آن بلده حسين صوفى دانست كه مقاومت با سپاه ظفر عطيت 
مقدور او نيست الجرم قاصدى با تحف و تبركات پادشاهانه بدرگاه عالمپاه فرستاده طالب مصالحه 

شد در آن اثنا كيخسرو ختالنى نقد اخالص خود را بشايبه نفاق مغشوش ساخته بحاكم خوارزم 
پيغام داد كه لشگر سمرقند پريشان گشته اند و بتاراج اشتغال دارند بايد كه بعزم رزم بيرون آئى تا 

من بتو ملحق گردم و امير تيمور را مغلوب گردانيم حسين صوفى چون اين سخن بشنيد لشگر خود 
را ياساميشى نموده از شهر بيرون خراميد و حال آنكه در آن زمان چنانچه كيخسرو اعالم كرده بود 
اكثر سپاه نصرت انجام بتاخت رفته بودند و صاحب قران كردون غالم چون جسارت خوارزميان را 
مشاهده فرمود با بقيه بهادران صف شكن بكنار آب قاون كه بين الجانبين واسطه بود شتافت و گذر 
آب گرفته راه عبور خوارزميان بربست و سفير تير آغاز آمد شد كرده چون نايره قتال اشتعال يافت 
با جمعى كثير از دليران موكب همايون مانند پاجى كلته و جرغتو و شيخ على بهادر و امير مؤيد و 

آقتيمور بهادر و ختاى و ايلچى بهادر اسپان آتش آهنك بعزم جنگ در آب راندند و ايلچى بهادر 
غرق درياء فنا شد و ديگران در ضمان صحت و سالمت بساحل نجات رسيدند و آغاز حرب 

كردند و متعاقب آنجماعت صاحبقران عالى منزلت نيز خواست كه مانند برق و باد از آب بگذرد 
اما شيخ محمد بيان سلدوز مانع آمده خود از آن رود عبور نموده روى بدشمنان خاكسار آورد و 

آنمقدار كارزار كرد كه حسين صوفى فرار بر قرار اختيار فرمود و بشهر شتافت و از غاية غم و 
اندوه مريض شده همدران دو سه روز بعالم آخرت پيوست و بعد از فوت حسين صوفى برادرش 

يوسف صوفى قايم مقام گشته ايلچيان بآستان سلطنت آشيان فرستاد و از كردار برادر ابراء ذمه 
نموده طالب مصالحه شد حضرت صاحبقران ملتمس او را بعز اجابت اقتران داد مشروط بآنكه 
دختر برادر خود آق صوفى را كه سوين بيك نام داشت و از دختر خان اورنك در جود آمده 
بخان زاده مشهور گشته بود باميرزاده جهانگير دهد و يوسف صوفى منت داشته قبول نمود كه 

هرگاه فرمان واجب االذعان شرف نفاذ يابد خانزاده را بسمرقند فرستد آنگاه پادشاه عاليجاه 
بسعادت معاودت فرمود و چون بواليت سجاس رسيد كيخسرو ختالنيرا بموقف بيرغو حاضر 

 گردانيد و گناه بر آن خون گرفته 
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ثابت گشته كشته شد و پسرش سلطان محمود بموافقت ابو اسحق ولد خضر يسورى بخوارزم 
شتافتند و يوسف صوفى را آنمقدار وسوسه كردند كه رقم بطالن بر صحيفه عهد و پيمان حضرت 

صاحبقران كشيده تاخت بواليت كات برد و امير تيمور گوركان آن زمستان در سمرقند قشالق 
كرده چون سلطان عدالت شعار بهار فضاى دشت و كوهسار اعالم خضرت آثار برافراخت با 
سپاهى افزون از ربك بيابان خوارزم بعزم رزم يوسف صوفى روى براه آورد و بعد از وصول 

بحدود آنواليت حاكم خوارزم از كرده پشيمان گشته بارسال رسل و رسائل و هرگونه وسائل 
نوبت ديگر صاحب قران عالى گهر را از مقام انتقام بگذرانيد و قبول فرمود كه على اسرع الحال 

خانزاده را بسمرقند فرستد و امير تيمور گوركان بمستقر دولت مراجعت نموده در شوال سال 
هفتصد و هفتاد و پنج موافق پارس ئيل بهنگام بهار كه نسيم اعتدال آثار قوى ناميه را بآوردن 

عمارى عروسان گل و رياحين نامزد كرد صاحبقران ظفر قرين امير يادگار برالس را كه از اوالد 
الالء بن قراچار بود و امير داود و اوزن اولجايتو را جهة آوردن خانزاده بخوارزم فرستاد و يوسف 
صوفى امراء عظامرا تعظيم و تكريم نموده خان زاده را بآئينى كه از آن اليق تر نتواند بود مصحوب 

ايشان گسيل فرمود و حضرت صاحبقران فريقا خاتون را كه عروس پسر قيدو خان بود با ديگر 
خواتين حشمت آئين و نوئينان و امرا و سادات و قضات و علما باستقبال فرستاد آنگاه كمر بستگان 

آستان سلطنت آشيان بترتيب اسباب جشن و سور و لهو و سرور قيام نموده رعايا و محترقات دار 
السلطنه سمرقند را آئين بستند و چون عمارى آن گوهركان خانى را بشهر درآوردند مراسم 

پيشكش و نثار چنانچه بايد و شايد بتقديم رسيد و در ساعتى كه اختر شناسان دانشور بدقت نظر 
جهة آن كار اختيار كردند سادات و علما و قضاة در مجلس همايون حاضر گشته ناهيد حجله 
خانى را با خورشيد سرير جهانبانى در سلك ازدواج كشيدند و امرا و نوئينان زبان به تهنيت و 

  بيت ثناخوانى و دست نياز بگوهر افشانى گشاده لوازم شادمانى بتقديم رسانيدند
 ز بس گوهر و زر كه افشانده شد

 
 ز برچيدنش دستها مانده شد

و چون خسرو انجم بخلوتخانه مغرب خراميد و در حجله سپهر عروسان كواكب جلوه گر گرديد    
اجتماع نيرين سپهر نامدارى و مقارنه سعدين آسمان كامكارى اتفاق افتاد و ميان ايشان محبت و 

  مثنوى موانست باكمل وجهى و احسن صورتى دست داد
 جهانگير شهزاده كامكار

 
 +گرفتش بصد آرزو در كنار



 چو خوش ساعتى كز سر كام دل 
 

 +نشينند با هم دو آرام دل

 چه خوشتر از آن در سراى سپهر
 

 -كه گيرى در آغوش ماهى بمهر

 خوش آنروز و فرخنده آن روزگار
 

 كه يابند كام دل از هم دو يار

    

 گفتار در بيان بعضى از وقايع و احوال على سبيل االيجاز و االجمال 

صاحبقران ستوده خصال بعد از فراغ بال از سرانجام مهام ماوراء النهر و تركستان عزم تسخير 
 مغولستان فرمود بروايت ظفرنامه در روز پنجشنبه غره شعبان سنه ست و
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سبعين و سبعمائه بدانجانب روان شد و چون رباط قطفان محل نزول موكب همايون گشت سپاه 
برف و برق و برد بمرتبه دست استيال برآورد كه بسيارى از انواع آدميان و اجناس حيوان را بعالم 
عقبى و چراگاه عدم برد بنابر آن حضرت صاحب قران بسمرقند مراجعت فرموده آنمقدار توقف 
كرد كه سورت برودت كمتر شد در دوشنبه غره شوال موافق اوائل توشقان ئيل بار ديگر متوجه 

جته گشته جبه دهد و اميرزاده جهانگير و شيخ محمد بيان سلدوز و عادلشاه و بهرام جالير را 
منغالى گردانيد و در آن يورش قمر الدين دو غالت كه در مغولستان سردارى از آن كالنتران نبود 
از دست برد سپاه منغالى شكست يافته پاى ادبار در وادى فرار نهاد و صاحبقران آفاق بنفس نفيس 

تا موضع پاى تاق رفته اميرزاده جهانگير تا بمنزل اوج فرمان عنان بازنكشيد و قمر الدين را در 
كوهستان يافته و تعاقب نموده از ايل و الوس جدا گردانيد و تمامى منازل او را بغارتيد و خاتون 

امير شمس الدين نويان آغا را با دخترش دلشاد آغا اسير ساخته باالى قراقسماق بنظر پادشاه با 
استحقاق رسانيد و صاحبقران مظفر لوادلشاد آغا را در سلك ساير ازدواج معظمات منتظم گردانيد 
و چند روز بعيش و سور و جشن و سرور گذرانيده بسمرقند بازگشت و در همين سال شيخ محمد 

بيان سلدوز كه بواسطه غورى كه انديشيده بود مواخذ شده خرمن عمرش بآتش خشم و دشمن 
سوز محترق گرديد و در بهار سنه سبع و سبعين و سبعمائه مطابق لوى ئيل بنابر سببى كه هيچ يك 

از مورخان باظهار آن زبان نگشاده اند امير تيمور گوركان با سپاه فراوان بجانب خوارزم نهضت 



نمود و امير سار بوغا و عادلشاه جالير و ختاى بهادر و ايلچى بوغاى و ديگر سرداران را با سى 
هزار سوار جالدت آئين جهة استيصال قمر- الدين بصوب مغولستان روان فرمود و چون ماهچه 

توق آفتاب اشراق صاحبقران آفاق سايه وصول بر موضع سه پايه انداخت تركن ارالت ياغى شده 
بگزروان گريخت و فوالد بهادر بموجب فرمان امير تيمور تركن را تعاقب نموده در كنار آب 
فارياب بوى رسيده تركن ساعتى بجنگ ايستاده از ضرب پوالد تيغ دليران صف شكن منهزم 

گرديد و پوالد در تكاميشى تركن تيز گشته خود را تنها بوى رسانيد و رك جانش را بر طبق 
دلخواه ببريد و مظفر و منصور باردوى همايون مراجعت نموده از جماعت امرا كه بجانب جته 

رفته بودند سارى بوغا و عادلشاه بخيال استقالل و انديشه خطا ختاى بهادر و ايلچى بوغا را بگرفتند 
و با ايل جالير و قبچاق بظاهر سمرقند شتافته آغاز محاصره كردند و امير آقبوقا كه حاكم آن بلده 

بود خود را مضبوط ساخته جهة اعالم آنحال قاصدى همعنان برق و باد نزد امير تيمور گوكان 
فرستاده و ايلچى در موضع خاص بعّز بساط بوس اختصاص يافته كيفيت واقعه عرض نمود بنابر آن 

رايات ظفرنشان بموجب كلمه العود احمد معاودت كرده اميرزاده جهانگير برسم منغالى پيش تر 
روان گشت و شاه زاده در موضع كرامينه بدشمنان پر كينه رسيده برايشان غالب آمد و ساربوغا و 
عادلشاه گريخته بدشت قبچاق رفتند و مالزمت اروس خان پيش گرفتند و بعد از روزى چند در 

 وقتى كه اروس خان به ييالق رفته بود
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اوچى پى را كه در دشت قبچاق از قبل خان حكومت مينمود بشمشير غدر گشته روى بمغولستان 
نهادند و بقمر الدين پيوسته او را بر مخالفت صاحبقران مظفر لوا آنمقدار اغوا كردند كه بار ديگر 
علم خشم و كين افراخته بواليت اندكان كه متصرف اميرزاده عمر شيخ بود درآمد و هزاره قدان 
از شاه زاده روگردان شده بوى پيوستند و اميرزاده عمر شيخ در كوهى متحصن گشته شخصى را 

كه دانشمند نام داشت جهة اعالم آنحال نزد پدر بزرگوار فرستاد و آنحضرت در ساعت بدانجانب 
در حركت آمده بمجرد شيوع آن خبر قمر الدين بازگرديد و ايالوالوس خود را از موضع آت 

باشى گذرانيده با چهارهزار سوار آراسته در كمين بايستاد و چون امير تيمور گوركان بآن مكان 
رسيد از كمين قمر الدين غافل بوده تمامى سپاه را بتكاميشى اعدا روان فرمود و بنفس نفيس با 

دويست كس از امرا و سرداران توقف نمود و در آن حال قمر الدين با آن چهار هزار سوار آسوده 



از كمينگاه بيرون تاخت و تيغ كين از نيام انتقام كشيده بغرور هرچه تمامتر استيصال حيات 
 (َكم صاحبقران عالى گهر را وجهه همت ساخت و آنحضرت بتلقين ملهم دولت مضمون كريمه 

(يرَةً بِإِذْنِ اللَّهئَةً كَثف تيلَةٍ غَلَبئَةٍ قَلنْ فبر زبان الهام بيان گذرانيد و بهادران موكب ظفرنشان را م 
استمالت داد و بنفس همايون روى به دشمنان دون نهاد الجرم جنگى در پيوست كه از شرح 

شدت آن بيان رقم عاجز است و از وصف صعوبت آن زبان قلم قاصر عاقبت نصرت و فيروزى 
  (إِنْ يكُنْ منْكُم عشْرُونَ صابِرُونَ يغْلبوا مائَتَينِ)شامل حال صاحبقران ستوده ماثر گشته مضمون 

بظهور انجاميد و مخالفان منهزم و متفرق شده متعاقب آنحال امرا و لشگريان كه بحايغون رفته 
بودند در رسيدند و عنان عزيمت بتكاميشى قمر الدين منعطف گردانيدند و در آن صحراى بى انتها 
از كشته ها پشته ها ساخته ايل والوس را از وى بازستاندند و بجانب اوزكند فرستادند و قمر الدين و 

ساربوغا و عادلشاه در سيكيز بغاج بار ديگر بهم پيوسته خواستند كه باز جمعيتى سازند كه ناگاه 
امير تيمور گوركان بسر وقت ايشان رسيد و همه را پريشان گردانيد و اوچ قرابها در در عقب قمر 
الدين تاخته از پى او بازنگشت تا هردو تنها ماندند و قمر الدين عطف عنانى كرده تيرى بر اسب 

اوچ قرا زد كه از پاى درافتاد و اوچ قرا سپر در سر كشيده و شمشير در دست گرفته روى بوى نهاد 
قمر الدين او را بدانسان ديده گفت وظيفه مردانگى همين است كه بجاى آوردى از همچون منى 
باين قدر راضى باش و بازگرد و گرنه در ضرب شست من نگاه كن و تيرى انداخت كه يكوجب 

در سنك نشست و اوچ قرا آفرين نموده پياده بازگرديد و اين سرگذشت را بعرض رسانيد و درين 
يورش اميرزاده عمر شيخ و ختاى بهادر بكاشغر رفته آنخطه را از خضر خواجه اوغالن و خدايداد 

مغول بستاندند و متوطنان كاشغر را باندكان رساندند و چون حضرت صاحبقران عنان باره جهان 
نورد بمستقر سرير سلطنة و استقالل منعطف گردانيد جهة اصابت عين الكمال انامل زمانه غدارنيل 

مالل بر چهره احوال خدام آستان عزت و جالل كشيد تفصيل اين اجمال آنكه صاحبقران ظفر مآل 
در وقت نهضت بجانب مغولستان اميرزاده جهانگير را در سمرقند بنيابت خويش بازداشته بود و در 

 غيبت موكب همايون 
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مزاج موفور االبتهاج شاه زاده از جاده اعتدال بصوب اعتالل انحراف جست و مرض استيال يافته 
مرغ روح پر فتوحش بجانب رياض جنان پرواز نمود و امير صاحبقران در اثناء راه خوابهاى پريشان 



ديد و چون بسمرقند رسيد كيفيت واقعه بوضوح انجاميد و پادشاه با وقار و تمكين از صعوبت آن 
مصيبت بغايت حزين و غمگين گشت و چند روز اقداح تلخ مذاق اندوه نوشيده و لباس عزا و ماتم 

پوشيده باالخره دست تسليم و رضا در جيب شكيبائى زد و جهة ترويح روح شاه زاده اصناف 
خيرات و مبرات بتقديم رسانيده فرمود تا جسد او را بشهر سبز بردند و بخاك سپردند و بر سر 

مرقد شريفش عمارتى عالى بنا كردند مدت عمر اميرزاده جهانگير بيست سال بود و ازو دو پسر 
يادگار ماند اميرزاده محمد سلطان از خان زاده و اميرزاده پير محمد از بخت ملك آغا دختر الياس 

يسورى و او بعد از فوت شاه زاده به چهل روز متولد شد وفات اميرزاده جهانگير بروايت ظفرنامه 
در شهور سنه سبع و سبعين و سبعمائه اتفاق افتاد و از وقوع آنحادثه امير سيف الدين از سرانجام 
امور ملك و مال متنفر گشته روى بديار حجاز نهاد و در همين سال بعرض صاحب قران دشمن 

مال رسيد كه عادلشاه جالير با معدودى از نوكران در كوهستان قراچق سرگردان است و 
آنحضرت براتخواجه كوكلتاش و ايلچى بوغا را با پانزده كس ارسال داشت تا آن صيد وحشى را 

در آقسوما گرفته كشتند و ساربوغا كه باتفاق عادلشاه در طريق خالف سلوك مينمود بعد از دو 
سال بهدايت عقل راهنماى پناه بدرگاه خسرو گيتى گشاى برد و آنحضرت از سر جرايمش 

درگذشته سردارى ايل جالير را بوى عنايت كرد و بعد ازين وقايع نوبت ديگر صاحبقران واال 
گهر عازم استيصال قمر الدين شده محمد بيك ولد امير موسى را كه داماد آنحضرت بود با امير 

عباس و آقتيمور بهادر منغالى ساخت و ايشان تا موضع آى كول رانده و بقمر الدين رسيده او را 
منتهز گردانيدند و امير تيمور گوركان درين يورش تا موضع قوجقار شتافته توقتمش خان كه از 

پادشاه دشت قبچاق اروس خان توهم نموده گريخته بود در آن منزل بدرگاه عالم پناه رسيده اعزاز 
و احترام و انعام فراوان يافت و چون صاحبقران پادشاه نشان از قوجقار بسمرقند شتافت واليت 
سقناق و جران را بتوقتمش خان ارزانى داشت و بعد از آنكه توقتمش خان در آنواليت رايت 

ايالت برافراخت قتلغ بوغا ولد اروس خان لشكر بسرش كشيد و ميان ايشان جنگ بوقوع انجاميد با 
وجود آنكه قتلغ بوغا در اثناء كروفر تير خورد و عزم عالم ديگر كرد شكست بجانب توقتمش 

خان افتاد و توقتمش خان باز نزد حضرت صاحبقران سرافراز رفته كرة بعد اخرى خدام سده سدره 
انتما اسباب پادشاهى او را مرتب ساختند و او را بصبران فرستادند و توقتمش خان نوبت ديگر از 
لشگر اروس خان گريخته بر دست خود زخمى خورد و پاى در وادى گريز نهاده تنها در ساحل 
آب سيحون بجنگل درآمد و از خاك و خاشاك بستر و بالين كرد در آنحين امير ايدكوبرالس 



كه بموجب فرمان صاحبقران گيتى ستان متوجه صيران بود بآن جنگل رسيده آواز ناله شنيده بعد 
 از تفحص و تفتيش دانست كه حال چيست الجرم توقتمش خان را
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دلجوئى نموده و همراه گردانيده بسمرقند رسانيده و خسرو صاحب تأييد تجديد اسباب سلطنت او 
را مرتب ساخته در آن اثنا ايلچى اروس خان بدرگاه عالمپناه رسيده بوسيله نواب كامياب از زبان 
خان معروض داشت كه توقتمش پسر مرا كشته و بدان آستان اقبال آشيان پناه جسته بايد كه او را 
بما سپاريد و اال روى بميدان كارزار آريد صاحبقران كامكار از تسليم توقتمش ابا نموده ايلچى را 

بازگردانيد و با لشگر فراوان متوجه حرب اروس خان گرديد و چون از سيحون گذشته صحراى 
اترار مضرب خيام سپاه نصرت شعار گشت اروس خان با تمامى سپاه الوس جوجى خان بسغناق 

رسيده فرود آمد در آن اثنا سير سپهر تيز كرد چنان اقتضا كرد كه گرد فتنه روزى چند فرو نشيند 
ابرى برانگيخته آنمقدار برف و باران باريد كه مدت دو ماه دليران طرفين را مجال جدال مجال 

نمود بعد از آن حضرت صاحبقران يارق تيمور و ختاى بهادر و محمد سلطان شاه را با فوجى از 
بهادران مقرر فرمود كه بر سر دشمنان شبيخون برند و ايشان بموجب فرمان با پانصد كس روان 

شده در همان شب با پسر اروس خان قتال نموده بيمتور ملك اغالن كه سه هزار كس همراه 
داشت دوچار خوردند و آغاز جنگ كرده يارق تيمور و ختاى بهادر شربت شهادت چشيدند و از 

شست ايلچى بوغايترى گشاد يافته بر ران تيمور ملك اغالن رسيد بنابراين عنان بصوب انهزام 
منعطف گردانيد بعد از آن اروس خان بى آنكه قدم در ميدان مقابله و مقاتله نهد بازگشت و 

صاحبقران گيتى ستان نيز خرم و دلخوش بشهر كش رفت و هفت روز آنجا بسر برده بار ديگر 
روى بتاخت دشت قبچاق آورد و پانزده روز مسافت قطع كرده صبح دوشنبهى در حيران قمش 

بسرايل و الوس اروس خان رسيد و ايشاق را غارتيده بازگرديد و مقارن آنحال آروس خان جان 
بقابض ارواح تسليم نمود و پسرش توقيا قايم مقام پدر شده او نيز در همان ايام تخته تابوت بر تخت 
خانيت اختيار كرد و صاحب قران كامكار توقتمش خان را يراق بسيار داده بپادشاهى الوس دشت 
قبچاق فرستاد و چون توقتمش بمقصد رسيد ميان او و تيمور ملك اغالن مقاتله دست داده كرت 

ديگر شكست بجانب توقتمش خان افتاد و براسپى خنك اغالن نام كه صاحبقران كردون غالم در 
وقت وداع باو بخشيده بود سوار سوار گشته خود را بسمرقند رسانيد ع يكبار ميرد هركسى بيچاره 



جامى بارها امير تيمور گوركان چون توقتمش خان را بر اينمنوال ديد مجدد پرتو التفات بر 
تدارك خالل احوالش انداخته تومن تمور اوزبك و پسرش نحتى خواجه و اوزبكتمور و غياث 

 موافق ئيالن ئيل او 778الدين ترخان و ينكى قوجين را مصحوب او بسغناق فرستاد تا در اواخر سنه 
 را بر تخت خانى نشاندند و مراسم مغول را رعايت كرده ع نثارش به آئين برافشاندند.

 ذكر طلوع اختر ميرزا شاه رخ از مطلع مراد و بيان بعضى از وقايع كه در آن ايام اتفاق افتاد

در اواسط ئيالن ئيل كه بمحض عنايت ملك جليل شاه صاحبقران كشورگير در بساط بسيط توران 
 اسپ مراد ميراند و اعداء دولت روز افزون را در فرزين بند نكبت 
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عاجز ساخته هريك را بممات خانه ميرساند بيدق ماه بر طبق دلخواه بندگان آن درگاه سير ميكرد 
و چرخ پيل رنگ لوازم اطاعت فرمان مالزمان آن آستان بجاى مى آورد درخت بخت آن زيبنده 

تاج و تخت بميوه مرادى ديگر بارور گرديد و در چمن زندگانى آن دوحه رياض كامرانى كلى از 
  بيت نو شگفتيد

 چو بختش باقبال منشور داد
 

 سپهرش يكى نامور پورداد

يعنى طليعه طلعت همايون خسرو عاليمكان معين السلطنه و الدنيا و الدين شاه رخ سلطان بتاريخ روز    
پنجشنبه چهاردهم ربيع االخر سنه تسع و سبعين و سبعمائه از افق والدت طلوع نمود و ديده اقبال 

صاحبقران ستوده خصال را از ديدن آن قرة العين پادشاهى روشنى در افزود وصيت اين بشارت در 
طاس نگون گردون پيچيده بگوش هوش معتكفان عالم باال رسيد و آوازه سعادت اين والدت در 

  بيت اطراف ربع مسكون شايع گشته جان جهانيان را مسرور گردانيد
 ز نور طلعت آن درى سپهر كرم 

 
 چو بوستان ارم شد رياض جان خرم 

و همدرين سال كوكب اقبال توقتمش خان باوج كمال رسيده بفرمان حضرت صاحبقران آفاق از    
سغناق لشكر بدشت قبچاق كشيد و بر تمور ملك خان ظفر يافته در الوس جوجى خان پادشاهى 
نافذ فرمان گرديد و همدرين سال امير سيف الدين از سفر حجاز بازآمده بتقبيل عتبه كعبه مثال و 

استالم سده دولت و اقبال سرافراز شد و از اوضاع و احوال ملوك ايران آنچه معلوم كرده بود 



عرض نمود و همدرين سال صاحبقران بيهمال مهد عليا تومان آغا بنت امير موسى را در حباله 
 نكاج كشيد و در جانب غربى سمرقند باغ بهشت را جهة او معمور گردانيد.

ذكر مخالفت و عصيان يوسف صوفى قنقرات و درآمدن خوارزم بتحت تصرف صاحبقران 
 خجسته صفات 

در آن زمستان كه صاحبقران گيتى ستان بتركستان رفته در مقابله سپاه اروس خان نشسته بود 
يوسف صوفى لشگرى ببخارا فرستاده آن ناحيه را تاخت نمود امير تيمور گوركان جهة بازخواست 

اينحركت ايلچى خوارزم ارسال داشت يوسف صوفى قاصد را بند كرد و آنحضرت نامه 
عتاب آميز نوشته مصحوب پيكى بدانصوب روانه ساخت و آن بيچاره نيز مقيد شد بنابر آن 
صاحبقران كامران در شوال سال هفتصد و هشتاد موافق اول قوى ئيل با سپاهى در شجاعت 

بى عديل روى توجه بخوارزم نهاد و بعد از وصول بظاهر دار الملك يوسف صوفى لشگر قيامت 
اثر از افغان كور كه و سورن گوش گردون كر ساختند و نفير كرناى كشيده از اطراف و جوانب 
جنگ درانداختند و مردم خوارزم نيز مستعد رزم گشته هرروز از صبح تا شام در مدافعت جنود 
ظفر انجام ميكوشيدند و هرلحظه طايفه از بيرون و اندرون جام تلخ مذاق مرك مينوشيدند و در 

 آن اثنا يوسف صوفى نامه نزد امير تيمور گوركان فرستاد
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مضمون آنكه تا چند بسبب دو تن مردم در عذاب بوده در عرصه تلف آيند مناسب چنانست كه ما 
  نظم هردو قدم در ميدان مردان نهاده 

 به بينيم تا اين شتابان سپهر
 

 در اين داورى بر كه گردد بمهر

 ز بازيچه چرخ گيتى فروز
 

 كه پيروز گردد كه برگشته روز

امير تيمور كورگان را اين ملتمس ماليم مزاج شريف افتاده فى الحال مسلح و مكمل شد و بر    
بارگير فلك مسير سوار گشته روى بمعركه كارزار آورد و هرچند امرا و نوئينان زانو زده 

آنحضرت را ازين عزيمت منع نمودند التفات بسخن ايشان نفرمود و مانند جمشيد خورشيد كه 
يك تنه بفضاى معركه آسمان شتابد تنها بكنار خندق رانده آواز برآورد كه يوسف صوفى را 



بگوئيد كه ما بموجب التماس تو بميدان آمده ايم مناسب آنكه بقول خود وفا نمائى و از اين حصار 
بيرون آئى تا لحظه با يكديگر بكوشيم و آزمائى كنيم يوسف- صوفى از كمال تهور امير تيمور 

بترسيد و از گفته پشيمان گشته دم دركشيد و صاحبقران سرافراز ديگر بار آواز برآورد كه هركه 
بقول خود وفا نكند او را مرگ به از زندگانى چون يوسف صوفى را حفظ جان از رعايت ناموس 

انسب نمود هرچند امثال اين سخنان شنود لب بجواب نگشود و امير تيمور گوركان بلطف الهى 
مفتخر و مباهى گشته بمعسكر ظفر اثر مراجعت نمود القصه مدت محاصره خوارزم سه ماه و 

شانزده روز متمادى شد و در آن ايام محاربات صعب اتفاق افتاد و در اكثر معارك سپاه صاحبقران 
واالنژاد را نصرت و فيروزى دست داد و در آن اثنا بواسطه كثرت عوارض نفسانى مزاج يوسف 
صوفى از جاده صحت انحراف يافت و مرضى مهلك بر وى طارى شده بعالم آخرت شتافت و 

ازين جهة خوارزميان دل شكسته گشته و جنود ظفرنشان روى جالدت به شهر نهاده جنگ سلطانى 
در انداختند و از اطراف و جوانب درآمده ديوار آن بلده را از كثرت رخنه مانند دندانه شانه 

ساختند و باقدام غلبه و قهر بشهر در رفته دست بقتل و غارت برآوردند و هركس را ديدند كشتند 
و هرچه يافتند بردند و ليكن سادات و علما و دانشمندان و موالى و هنرمندان را بسمرقند 

كوچانيدند و نسبت بديشان بيحرمتى بتقديم رسانيدند و اين فتح نامدار در قوى ئيل موافق سنه 
احدى و ثمانين و سبعمائه اتفاق افتاد و صاحبقران جالدت نهاد بعد از تخريب خوارزم عنان 

عزيمت بصوب ماوراء النهر انعطاف داد و چون بمستقر سرير دولت و اقبال نزول اجالل نمود 
 حصاركش را بنا كرده در آن مقام قصرى منيع كه موسوم است بآق سرا تعمير فرمود.

گفتار در بيان لشگر كشيدن حضرت صاحبقران از توران بايران و ذكر استيالء خدام آستان اقبال 
 آشيان بر واليات خراسان 

صاحبقران وافر مكرمت از كمال علو همت مالحظه معنى السلطان ظل الّله كرده نميخواست كه 
 هيچ آفريده در منقبت سلطنت با وى مشاركت نمايد الجرم پيوسته بر زبان 
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  بيت الهام بيان مى گذرانيد كه عرصه مسكون آنمقدار وسيع نيست كه در وى دو پادشاه باشند
 جهان را پسند است يك شهريار

 
 زنيرا دو شوهر نيايد بكار



بناء على هذا چون آن پادشاه مظفر لوا از ضبط تمامت مملكت جغتاى و الوس جوجى خان    
 موافق 782بازپرداخت تسخير ممالك ايران را پيش نهاد همت عالى نهمت ساخت و در تيرماه سنه 

پيچى ئيل اميرزاده ميرانشاه را كه چهارده مرحله از مراحل زندگانى طى كرده بود با جمعى كثير از 
امراء عاليجاه و پنجاه قشون از سپاه ظفر پناه بجانب خراسان گسيل فرمود و اميرزاده كامكار با 

مالزمان نامدار از آب آمويه گذشته آن زمستان در حدود بلخ و شبرغان خوشدل و شادمان 
بگذرانيد و چون فصل شتا بآخر رسيد و از امداد فضل پروردگار سلطان عدالت شعار بهار فضاى 
 بسيط زمين را جوالن گاه سپاه سبزه و رياحين گردانيد صاحبقران ظفر قرين با لشگر جالدت آئين 

 بيت 
 ز اب جيحون گذشت و آمد تيز

 
 در خراسان فكند رستاخيز

و ملك محمد ولد خورد ملك حسين كرت از سرخس بيرون آمده مانند سعادت و اقبال بآستان    
جاه و جالل شتافت و بعز بساطبوسى فايز گشته سيورغاميشى و عنايت يافت اما چون ملك غياث 

الدين پير على با آنحضرت سر يكدلى نداشت و قرابت سببى را نابوده انگاشت پاى در دامن 
تمكين كشيده بمالزمت سده سدره مرتبت مبادرت ننمود و امير مؤيد و منصور بمالحظه آنكه 

لشگر نيشابور بملك ملحق نگردد بعد از عبور از آب مرغاب عنان باره جهان نورد بقصبه كوسويه 
تافت و در اوايل ذى حجه حجه مذكوره بدانموضع رسيده مهدى نامى كه حاكم آنجا بود در 

سلك ساير خدام بارگاه سپهر احتشام انتظام يافت و فرمانفرماى بالد و عباد از كوسويه بتايباد رفته 
شرف مالقات قدوة االوتاد موالنا زين الدين ابو بكر قدس سره حاصل فرمود آنگاه عنان عزيمت 
بصوب فوشنج انعطاف داد و عساكر تصرف مآثر در منتصف ذى حجه قلعه آن قصبه را در ميان 
گرفتند و فوشنجيان بقدم مقابله و مقاتله پيش آمدند و يكهفته جنگهاى مردانه كردند پس از آن 

  نظم حصار مسخر گشته با خاك راه برابر شد
 فرو ريخت آن ژاله در كشت زار

 
 نه گل ماند آنجا سالمت نه خار

 بباد فنا رفت چه كه چه مه 
 

 زنادانى پيشوايان ده 

آنگاه ماهچه رايت ظفر پناه پرتو وصول بر ظاهر بلده هرات انداخته شهر بند بيرون را لشگر    
فيروزى اثر احاطه كردند و روى بمحاصره و محاربه آوردند و ملك غياث الدين پير على از كمال 

عظمت اعتماد بر كثرت سپاهى و رعيت نموده ميگفت همه كس جهة محافظت عيال و اطفال با 



مغوالن قتال خواهد نمود و صاحبقران ستوده خصال حكم فرمود تاجر يك منصور ديوار هاء 
بيرون شهر بند را انداخته در برابر شهر خندقى كندند و حصار ساختند و از طرفين سه چهار روز 

قدم در ميدان جنگ نهاده رايت عناد برافراختند عاقبت سپاه نصرت عطيت مردم ملك را مغلوب 
گردانيده جمعى از سالكان طريق پهلوانى نزديك كوشك مرغنى از ممرى كه آب انجيل بشهر 

درمى آمد قدم جالدت پيش نهادند و ملك غياث الدين در آن روز بر دروازه كه بر سر پل انجيل 
 بود برآمد و كوششهاى مردانه فرمود اما فايده بر آن 
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مترتب نشد و نخست خليل يساول بفصيل برآمده امرا برانغار بيكبار حمله نمودند و رخش همت 
تيز كرده در عين ستيز خود را در شهر بند انداختند و كار مخالفان را كه باالى باره وسور بودند بر 

طبق دلخواه ساختند ملك غياث الدين چون حال برين منوال ديد از نهيب سپاه فيروز جنگ 
آهنك اصل شهر كرده بگريخت و قرب دوهزار از غوريان ديو- سار در چنگ اسار گرفتار 

گشته صاحبقران كامكار از سر خون ايشان درگذشت و همه را جامه پوشانيد اجازت مراجعت داد 
و گفت با مردم شهر بگوئيد كه هركس از رعيت رغبت صعود بر فيصل وباره ننمايد اهل و عيالش 

در امان باشند بنابر آن بعد از آن رعايا در كنج خانها نشسته كسى بهوس جنگ بيرون نيامد و ملك 
از مقاومت عاجز گشته سفرا آغاز تردد كردند و بساط مصالحه تمهيد يافته ملك غياث الدين پير 

على مادر خود سلطان خاتون را كه دختر طغاتمور خان بود با پسر خود ملك پير محمد و اسكندر 
شيخى ولد افراسياب جاليى نزد امير تيمور گوركان ارسال داشت و صاحبقران ستوده خصال 

سلطان خاتون و ملك زاده را استمالت داده و خلع فاخره پوشانيده فرمود كه ملك را بگوئيد كه 
ابواب خالف مسدود گردانيده از شهر بيرون آيد كه اگر برمقاتله و مقابله اصرار نمايد و شهر 

بجنك مسخر كرد و اموال و دماء رعايا در معرض تضيع افتد وزر و وبال آن در گردن ملك باشد 
و ايشان را اجازت معاودت داده اسكندر شيخى را نگاهداشت و حقيقت حالت هرويان را از وى 

معلوم نموده بكوشك باغ زاغان تشريف برد و ملك غياث الدين پير على در محرم الحرام سنه 
ثلث و ثمانين و سبعمائه از شهر بيرون آمده عز بساط بوس دريافت و امير تيمور گوركان ملك را 

باصناف الطاف بنواخت و بكاله و كمر مرصع مفتخر و سرافراز ساخت و روز ديگر سادات و 
قضات و اكابر و اعيان آن بلده جنت نشان بسعادت مالزمت رسيده صاحب قران گيتى ستان از باغ 



زاغان بالنگ كهدستان شتافت و چند روز توقف نموده بتخريب حصار بيرون و اندرون شهر و نقل 
خزاين اودفاين سالطين كرت فرمان فرمود و فرمود كه دروازهاء آهنين كه القاب ملوك كرت 

بر آن منقور بود بر گردونها بار كرده بشهر سبز بردند و آنجا نصب كردند و موالنا قطب الدين ولد 
موالنا نظام الدين را با دويست كدخداى معتبر ببلده كش كوچانيدند و چون خاطر خطير 

صاحبقران جهانگير از مهمات دار السلطنة هراة فراغت يافت عنان باره جهان نورد بطرف نيشابور و 
سبزوار تافت در نواحى نيشابور بمزار ابو مسلم مروزى رفته على بيك جونى قربانى كه حاكم 

ابيورد و آنحدود بود و خواجه على مؤيد سربدار سبزوارى بشرف مالزمت آن مهر سپهر كامكارى 
رسيدند و بنوازش خسروانه سرافراز گرديدند و رايات منصور از نيشابور باسفراين رفته در ساعت 

وصول عساكر نصرت مآثر قلعه آنخطه را از گماشته امير ولى انتزاع نمودند و جمعى كثير بقتل 
آورده برج و باروى حصار را هموار كردند آنگاه پادشاه ظفرپناه ايلچى نزد امير ولى فرستاده پيغام 
داد كه اقبال مثال بدرگاه جاه و جالل شتابد تا عنايت و التفات يابد و اال ابواب رنج و عنا بر روى 

 روزگار مفتوح خواهد شد امير ولى ايلچى 
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را تعظيم و تكريم نموده بدريافتن دولت مالزمت وعده كرد و امير تيمور گوركان از اسفراين به 
ييالق اوغالجاتو رفته جهة آسايش ستوران روزى چند توقف فرموده آنگاه حكام خراسان را 
اجازت داده كامياب و كامران روى توجه بماوراء النهر نهاد و آن زمستان بسعادت و اقبال در 

زنجير سراى قشالق نمود و در آن اثنا زمانه را از طراوت چمن دولت صاحبقرانى و نضارت گلشن 
مملكت آن مهر سپهر كامرانى عرق غيرت در حركت آمد و گرد ماللى بر ساحت احوال پادشاه 
فرخنده فال نشاند صبيه صلبيه آنحضرت كه مسماة بطغى شاه بود و آكه بيكى لقب داشت وفات 
يافت و آكه بيكى در خانه محمد بيك بن امير- موسى بسر ميبرد و بسبب حسن سيرت و زيبائى 
صورت عزيزترين اوالد صاحبقران عالى نژاد بود و از وى يك پسر ماند سلطان حسين نام القصه 

صاحبقران كردون غالم از مفارقت آن مخدره بلقيس آئين بغايت حزين گشت و چند روز باقامت 
  بيت مراسم تعزيت پرداخته جهة ترويح روح مهد عليا صدقات بمساكين و فقرا عنايت فرمود

 نه چندان عطايا بدرويش داد
 

 .كه از چند و چونش توان كرد ياد

    



 گفتار در لشگر كشيدن حضرت صاحبقرانى بمملكت خراسان كرت ثانى.

در آن زمستان كه زنجيرسراى بخارا از فر نزول صاحبقران مظفرلوا غيرت فزاى سپهر خضرا بود 
قاصدى از نزد خواجه على مويد بسده سدره انتما رسيده بعرض نواب كامياب رسانيد كه على 

بيك جونى قربانى و امير ولى با يكديگر اتفاق نموده قصد سبزوار دارند بنابر آن حضرت 
 بود اعالم نصرت نشان برافراخته يورش 784صاحبقران در آخر همان زمستان كه اول شهور سنه 

خراسان را پيش نهاد همت ساخت و چون از جيحون عبور نمود آوازه عزيمت مازندران 
درانداخته ناگاه بحوالى قلعه كالت كه مستقر عز على بيك بود تاخت و مجموع چهارپايان الوس 
جونى قربانى را غارتيده لشگر فيروزى صفات اطراف و جوانب حصار كالت را با وجود وسعت 

چون نگين در انگشترين فرو گرفتند و چند روز جنگهاى سخت پيش برده چون نزديك بآن 
رسيده كه عروس فتح و ظفر جلوه گر گردد على بيك باظهار عجز و اضطرار زبان بگشاد و 

صاحبقران كامكار او را بعهد و پيمان ايمن گردانيد تا از قلعه بيرون آمده بعز بساط بوسى استسعاد 
يافت و عفو خسروانه شامل حال او گشته اجازت طلبيد كه باز بحصار رود و يراق خود نموده 

روزى ديگر بخدمت شتابد و در يورش مازندران مالزم باشد حضرت صاحبقرانى شرف رخصت 
ارزانى داشته على بيك بقلعه رفته از غايت شقاوت مواضعى را كه چريك منصور رخنه كرده 

 بودند مرمت نموده باز شعار خالف ظاهر ساخت و امير تيمور گوركان قلعة
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قهقهه را كه در برابر دروازه كالت بود عمارت فرمود و حاجى خواجه را كوتوال آنحصار ساخت 
و اميرزاده على پسر امير مؤيد ارالت را باتفاق شيخ على بهادر در آن قلعه گذاشت تا راهها را 
مضبوط كرده نگذارند كه هيچ آفريده بكالت آمد شد نمايد آنگاه اعالم ظفر پناه بعزم رزم و 

ستيز متوجه ترشيز گشت و آن قلعه را از امير على سديدى غورى كه به نيابت ملك غياث الدين 
پير على در آنجا حاكم بود بصلح گرفته بهادران آنجائى را مشمول انعام و احسان بتركستان 

كوچايند تا محافظت قالع آنجائى نمايند در خالل آن احوال ايلچى شاه شجاع از فارس رسيده 
مكتوبى را كه در وقت سكرات موت نوشته بود و اوالد خود را سفارش نموده رسانيد و آنحضرت 

 عمل فرموده كريمه از  (و إِذا حييتُم بِتَحيةٍ فَحيوا بِأَحسنَ منْها)در جواب آن كتاب بمضمون آيه 



خاندان مظفرى جهة اميرزاده پير محمد بن اميرزاده عمر شيخ خواستكارى كرد و حاجى خواجه را 
جهة اتمام آن مهم مصحوب ايلچى بشيراز فرستاد و چون خاطر عاطر صاحبقرانى از مهم ترشيز 

بازپرداخت علم عزيمت بصوب مازندران برافراخت و از راه روغه بكبود جامه و شاسمان درآمده 
امير ولى مقاومت با آن حضرت در حيز قدرت نديد الجرم تنسوقات و تبركات مصحوب ايلچيان 
سخن دان بآستان اقبال آشيان فرستاده امان طلبيد و قبول فرمود كه اگر اين نوبت او را از مالزمت 

معاف داشته رايات منصور معاودت فرمايد متعاقب بآستان بوسى شتافته بقيه اوقات زندگانى در 
خدمت عتبه عليه صاحبقرانى گذراند و آنحضرت اين ملتمس را قبول نموده از راه شملقان و 

جرمغان بجلگاه رادكان خراميد و در آن منزل شيخ على بهادر على بيك جونى قربانى را بمالزمت 
حضرت صاحبقرانى رسانيد بيان اين سخن آن است كه شيخ على بهادر در آن ايام كه در قلعه 

قهقهه نشسته بود شبى خيال نمود كه بقدم احتيال خود را در قلعه كالت اندازد با طايفه از نوكران 
خاصه پياده بكوهى بلند برآمد و عجزچى راه غلط كرده جناب شجاعت پناهى در عقبه دشوار 
افتاده صباح دليران جونى قربانى خبر يافته بر سر شيخ بهادر تاختند و او را گرفته نزد على بيك 

بردند و امير على بيك شيخ على بهادر راه تعظيم و احترام تمام نمود و خرگاهى بتكلف نزديك 
بوثاق خويش براى او نصب كرده شيالن تعيين فرمود زبان تضرع بگشاد كه خون مرا از صاحبقران 

مظفر لوا در ميبايد خواست امير شيخ على اينمعنى را قبول نمود و چون رادگان محل نزول امير 
تيمور گوركان گشت امير شيخ على بمالزمت شتافته كيفيت اضطرار على بيك و اتباع او را 

بعرض رسانيد و گناهان ايشان را عفو طلبيد و صاحبقران پوزش پذير كرة بعد اخرى جريمه جونى 
قربانيان را بخشيد و امير على بيك بخدمت شتايت و بيشتر از پيشتر تربيت و اعزاز و حرمت يافت 

اما مثال الزم االمتثال سمت نفاذ پذيرفت كه او را با تمامى ايل والوس جونى قربانى بسمرقند 
كوچانند و بنفس نفيس متوجه ماوراء النهر گشته ملك غياث الدين پير على را با اوالد همراه برد و 

و امير كه پسر تمور كه را داروغه هراة تعيين كرد و چون صاحبقران سعادتمند بدار الملك 
 سمرقند رسيد على بيك و امير غورى ولد ملك غياث الدين پير على و ملك محمد برادرش را
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مقيد باندكان فرستاده و ساير جونى قربانيان را به تاشكنت ارسال داشت و ملك غياث- الدين پير 
على را با پسر بزرگترش ملك پير محمد در ارك سمرقند محبوس گردانيد و همدران ايام از 



تصادم و تقدير خالق افالك و انجم در بلده فاخره هرات صورتى موحش روى نمود و اقتضاء 
قضاء ايزد تعالى ابواب تشويش و بال بر روى متوطنان آنديار گشود كيفيت قضيه آنكه اوالد ملك 
فخر الدين محمد و امير مغلب در زمان دولت ملك حسين و ملك غياث- الدين پير على در غايت 

صعوبت اوقات ميگذرانيدند و بعد از فتح هرات نزد صاحبقران حميده صفات رفته آنحضرت 
حكومت غور را بملك محمد ارزانى داشت و ابو سعيد سپهبد را كه قرب ده سال در زندان غياث 
الدين پير على بود بگذاشت و در سنه خمس و ثمانين و سبعمائه ملك محمد ازغور با زمره از اهل 

شروشور بهرات خراميد و ابو سعيد بى سعادت با وى متفق شده آن دو مفسد قاصد جان و مال 
مسلمانان گشتند و اهل علم و صالح در گوشها خزيده بعضى از مغوالن پناه بقلعه اختيار الدين 

بردند در آن اثنا امير كه داروغه وفات يافته بدين جهة هرات چون خانه بى كدخدا و كشتى 
بى ناخدا گشت و شياطين انس از شيشه ضبط بيرون جسته اراذل بر افاضل استيال يافتند و على اسد 

فيروز آبادى با جمعى از اشرار چند پشته هيزم بدر حصار اختيار الدين برده آتش در آن زدند و 
مغوالن باميد نجات در قلعه گذاشته خود را از باال بزير انداختند و غوريان بيرحم همه را شهيد 

ساختند و چون اينخبر باميرزاده ميرانشاه كه در كنار آب مرغاب بود رسيد آتش خشمش اشتعال 
يافته امير حاجى سيف الدين و امير آقبوغا را با فوجى از سپاه ظفرانتما برسم منغالى روانه هرات 

گردانيد و خود متعاقب بدانجانب در حركت آمده غوريان تا سر كوچه خيابان امراء منغالى را 
استقبال كرده پاى در ميدان قتال نهادند و شكست يافته مغلوب و منكوب بشهر گريختند و همان 

شب از هم فرو ريخته هرطايفه بطرفى رفتند مقارن آنحال اميرزاده ميران شاه نيز رسيده سپاه قيامت 
اثر تيغ سياست از نيام انتقام كشيدند و جمعى كثير از مردم شرير بقتل رسانيده از سرهاء كشتگان 

منارها بلند گردانيدند و چون پرتو اينخبر از انهاء اميرزاده ميران شاه بر پيشگاه ضمير صاحبقران 
كشورگير تافت يرليغ الزم االتباع صادر گشته ملك غياث الدين پير على و برادرش ملك محمد و 

پسر كوچكش امير غورى و على بيك جونى قربانى بياسا رسيدند و در همين سال كه موافق 
تنگوزئيل بود حرم محترم صاحبقران سعادت انتمادلشادآغا و خواهر كالنتر آنحضرت قتلق تركان 

 آغا از دار فنا بعالم بقا پيوستند انا لّله و انا اليه راجعون.

ذكر لشگر كشيدن صاحبقران كامكار بجانب ايران ديگربار و بيان فتح واليت اسفزار و سيستان و 
 گرمسير و قندهار



 امير تيمور گوركان جهة استماع خبر جسارت غوريان ظفر همعنان نصرت از پى 785در پائيز سنه 
 روان متوجه خراسان گشت و در اوائل ماه مبارك رمضان بهرات رسيده از
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غايت غضب حكم قتل و غارت فرمود و اهل صالح زبان شفاعت گشاده مهم بر اخذ مال امان 
قرار گرفت و چون آنچه باسم هرويان اطالق كرده بودند نامقدور بود بسيارى از مردم بشكنجه و 

تعذيب هالك شدند در آن اثنا شيخ داود كه بحكم امير تيمور گوركان در اسفرار حكومت 
مينمود ياغى گشت و ماهچه رايت نصرت شعار پرتو وصول بر سبزوار انداخته لشگر قيامت اثر 
قهرا قسرا سبزوار را كه موسوم ببدر آباد بود مسخر ساختند و قرب دو هزار مخالفان را زنده در 

گل گرفتند تا موجب عبرت ديگر متمردان گردد و در آنواقعه هايله در هرات و اسفزار شرر 
شروشور و غبار ظلم و زور بمرتبه در التهاب و هيجان آمد كه در اسواق يكدكان بازنماند و در 

بازارها و كوچها مردكان بر زير يكديگر افتاده هيچكس مجال تجهيز و تكفين نمييافت القصه 
چون خاطر خطير صاحبقران كشورگير از ممر هرات و اسفزار فارغ شد عنان عزيمت بصوب ملك 

نيمروز تافت و شاه جالل الدين فراهى بپاى دولت خواهى از قلعه بيرون آمده بموكب پادشاهى 
پيوست و از عواطف نا متناهى بهرور گشت و سپاه جوشن پوش پرجوش و خروش از فراه بحصار 

زره رفته و جنگ درانداخته در روز آن را مسخر ساختند و بسيارى از سيستانيان را به تيغ بيدريغ 
گذرانيده علم عزيمت بصوب سيستان برافراختند و بعد از وصول شاه شاهان و تاج قلعه كهى و 

سراج از شهر بيرون آمده بنوازش صاحبقران بزرگ منش مفتخر گشتند و هنوز آنحضرت با ايشان 
در سخن بود كه سيستانيان كمر محاربت بر ميان بسته و صف لشگر آراسته ابواب جنگ و عناد 
بازگشادند و بهادران موكب همايون دست بسيف و سنان برده كارزارى نمودند كه روح رستم 

دستان برايشان آفرين كرد و مخالفان چندين اسب و استر از لشگر قيامت اثر بزخم تير و خنجر از 
پاى درآوردند و جمعى كثير از ايشان از دست برد سپاه نصرت نشان كشته گشته بقية السيف 

مجروح و خسته جستند و برين قياس دو سه نوبت ديگر ميان جنود نيمروز و عساكر دشمن سوز 
مقابله و مقاتله اتفاق افناره آخر االمر شاه قطب الدين كه ملك آن ملك بود بپاى عجز و اضطرار 

و نياز بدرگاه صاحبقران سرافراز شتافت و روى بر خاك نهاده بزبان مسكنت عفو و مرحمت 
مسألت نمود و آنحضرت جسارت او را بلطف و عنايت مقابل ساخته در وقتى كه بايكتاود كله 



برباره كوه پيكر نشسته بود و بنظاره لشگر جوانغار مشغولى ميفرمود ناگاه قرب سى هزار از 
سيستانيان جهالت شعار از شهر بيرون ريختند و تيرباران كرده و تيرى بر ران بارگير صاحب تاج و 
سرير زدند و آنحضرت عنان يكران بقلب سپاه تافته ملك قطب الدين را بند فرمود و جيبه پوشيده 

روى بمعركه كارزار آورد و جنود گردون اقتدار از اطراف و جوانب بيك بار حمله كرده مخالفان 
را بشهر دوانيدند و حصار و شهر بغلبه و قهر مسخر گشته سپاه قيامت نهيب خلقى بينهايت بقتل 

رسانيدند و برج و باره سيستان را ويران كرده هرچه درر انديار بود از سيم و زر تا سرب و نحاس و 
از نفايس و اجناس تا پوست و پالس بباد غارت و تاراج بردادند و حضرت صاحبقرانى بعد از 

 اجراء قوت غضبى زمام ايالت ويرانه پر جيفه سيستان را بشاه شاهان 
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سپرده ملك قطب الدين را بسمرقند فرستاد و سادات و علماء اكابر آنواليت را بحصار فراه روان 
كرد و از طنطنه لشگر قيامت اثر تزلزل در بند رستم افتاده ويران گشت آنگاه صاحبقران ظفر پناه 

بواليت بست و گرمسير شتافته صدمت دولت آنحضرت پشت زندگانى تومان نكودرى و ممقتو و 
  بيت هركس را كه هوس سرورى و شرارت در سر داشت درهم شكست 

 ز فرمان دهانش تهى كرد جاى 
 

 سر سركشان كرد در زير پاى 

و اعالم ظفر شعار عازم قندهار گشته بعد از وصول عساكر ظفر آثار آنديار را نيز بغلبه و قهر در    
حيز تسخير كشيده سردار قندهار را نزد صاحبقران كامكار آوردند و حسب الحكم بر سر دار 

بردند و امير تيمور گوركان آنسال در قندهار قشالق فرمود و تمام حدود آنرا در حيز تسخير آورد 
و امير جاكو برالس كه در مملكت قندر و بقالن و آنحدود حاكم بود فوت شد و صاحبقران واال 

گهر آنخبر شنيده مناصب امير جاكو را بپسرش امير جهانشاه مسلم داشت دور اوايل فصل بهار كه 
سلطان كل قرين فضل پروردگار با كوكبه رياحين و ازهار بصوب انجمن چمن رايت نهضت 

برافراشت صاحبقران سعادتمند عزيمت سمرقند فردوس مانند فرمود امير سيف الدين برالس را 
بحكومت قندهار نصب نمود و بر جناح استعجال روى بمستقر سرير دولت و اقبال نهاده در عرض 

  بيت چهارده روز آن مسافت دور و دراز را طى فرمود
 صعود سوى يمين و فتوح سوى يسار

 
 زمانه تابع و گردون غالم و دولت يار

   



 

 گفتار در ذكر ستيز امير ولى و گريز وى و بيان فتح واليت جرجان و مملكت رى 

چنانچه سابقا مذكور گشت امير ولى وعده كرده بود كه بآستان امير تيمور گوركان شتابد تا تربيت 
يابد اما برين وعده وفا ننمود بنابر آن امير صاحبقران در سنه ست و ثمانين و سبعمائه موافق 

سيچقان ئيل با سپاهى پيل تن و لشگرى صف شكن علم عزيمت بصوب استرآباد برافراخت و چون 
قرين سعادت و اقبال قبة االسالم بلخ را محل نصب سرادقات جاه و جالل ساخت حاجى خواجه و 

ايلچيانى كه پيش ازين جهة خواستگارى مخدره از دودمان مظفرى بجانب شيراز رفته بودند 
بازآمدند و دختر سلطان اويس بن شاه شجاع را جهة شاه زاده پير محمد بن عمر شيخ ميرزا آوردند 

الجرم بساط عيش و طرب انبساط يافته چند روز لوازم سور و سرور بتقديم رسيد و چون حاجى 
خواجه كه در آنسفر پاى از حد خود فراتر نهاده بود سر بباد داد آنگاه صاحبقران جمجاه از راه 

نساودورن در حركت آمده بعد از وصول بآن حدود جنود ظفر درود قراول امير ولى را منهزم 
ساختند و قلعه دورن را بجنگ گرفته بنياد حيات كوتوال آن حصار را برانداختند و رايات 

ظفرنشان از آنجا نيز در حركت آمده نواحى كبود جامه و شاسمان از يمن مقدم همايون غيرت 
افزاى هفت آسمان گشت و قراوالن امير ولى قدم جالدت پيش نهاده مدت نوزده روز ميان ايشان 

 و
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و منغالى سپاه دشمن سوز آتش حرب افروخته بود روز بيستم امير ولى با سپاهى بعدد انجم پيش 
آمده بقدر مقدور كشش و كوشش نمود اما مغلوب و منهزم بازگرديد و نوبت ديگر جسارت 

كرده شبيخون آورد و بدست جرات چوبها و سيخهائى را كه سپاه صاحبقران جهانگشا در گرد 
معسكر استوار ساخته بودند درهم شكست و بميان خيام درآمد و سپاه كواكب احتشام دست 

بانداختن تير و راندن تيغ برآورده بسيارى از جرجانيان كشته گشتند و امير ولى كرت ديگر عنان 
يكران بصوب گريز انعطاف داد و بعضى از اتباع او در جرها و چاههائى كه جهة سقوط جنود 
منصور كنده بودند افتادند و از امراء وافر تهورا يكوتمور خدايداد بهادر و غيرهما امير ولى را 
تكاميشى كردند و او دل از ملك و مال برگرفته كوچ و متعلقان خود را در گرد كوه دامغان 



گذاشت و خود بمملكت رى درآمد و چون دليرانى كه از عقب او ميشتافتند برى رسيدند او 
بطرف رستمدار گريخت و بحمايت جنگل و تشابك اشجار از چنگ شيران پيشه پيكار نجات 

يافت و حضرت صاحبقران ايالت واليت جرجان را بولد طغاتمور خان لقمان پادشاه ارزانى داشته 
در شوال سال مذكور با بعضى از عساكر منصور علم عزيمت بصوب رى برافراشت و آن زمستان 

در آن مملكت بپايان رسانيده در اوايل فصل بهار كه نسيم تيز رفتار بهوادارى خسرو ثوابت و سيار 
قلعه غنجه را بى استعمال پيكان خار و دست برد سرپنجه خيار مفتوح گردانيد بجانب سلطانيه 

نهضت نمود و حال آنكه چنانچه در ضمن وقايع سلطان احمد جالير سبق ذكر يافت در آن وقت 
پسرش آقبوقا با بعضى از امرا در آن قلعه بود چون امراء سلطان احمد از قرب وصول آنحضرت 

واقف شدند بى شايبه اهمال آقبوقا را بر- گرفته روى بصوب بغداد آوردند و عمر عباس كه قراول 
سپاه گردون اساس بود با شصت نفر از دليران جوشن پوش پيشتر بسلطانيه رسيده قلعه را مضبوط 

گردانيد و مقارن فتح صاحبقران ظفر عطيه بسلطانيه در شهور سبع و ثمانين و سبعمائه درآمده 
ايلچى همعنان برق و باد بشيراز فرستاد تا عادل آغا را كه شمه از احوال او در جزو اول ازين مجلد 

مذكور شد بپايه سرير گردون مصير رساند و عادل آغا اطاعت فرمان واجب االذعان كرده ايالت 
سلطانيه تعلق بوى گرفت و امير محمد سلطان شاه جهة كومك و امداد او تعيين پذيرفت آنگاه 
رايت ظفر پناه براه رستمدار بازگشته حكام آنجا مصحوب امير ولى روى بوادى گريز نهادند و 

آنحضرت بمازندران درآمد والت واليت آمل و سارى سيد رضى الدين و سيد كمال الدين 
باظهار اطاعت و انقياد مبادرت نمودند و صاحبقران فلك احتشام باعزاز و احترام سادات عظام قيام 

و اقدام فرموده بدار السلطنه سمرقند خراميد و تابستان آنجا گذرانيد در زمستان جهة قشالق عازم 
 زنجير سراى كردند.

 ذكر يورش سه ساله صاحبقران على االطالق و بيان فتح قالع و بالد آذربايجان و عراق 

 در آن زمستان كه زنجير سراى بيمن مقدم صاحبقران كشورگشاى غيرت افزاى 

 438، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

گلستان ارم بود توقتمش خان بتحريك سلسله مخالفت قيام نموده بيك پوالد اغالن را با عيسى 
بيك و يغلى بى و قزانجى سركرده نه تومان لشگر كه اكثر ايشان در تيه ضاللت سرگردان بودند 



ساخته و بجانب آذربايجان فرستاد و آن جنود كافر نهاد از راه در بند بجلگاه تبريز درآمده و 
اشراف و اعيان آنواليت بحكم الغريق بتعلق بكل حشيش امير ولى و محمود خلخالى را كه پناه 

بدانجا برده بودند بر خود حاكم ساختند و ايشان باستحكام اطراف تبريز پرداخته قرب يكهفته 
بمدافعه لشگر دشت قيام نمودند عاقبت امراء توقتمش خان بغلبه و قهر شهر را مسخر گردانيد امير 

ولى و محمود گريخته بخلخال رفتند و كفار دشت قبچاق دست استيال به نهب و تاراج برآوردند و 
از جور و بيداد و فسق و فساد آنچه توانستند بتقديم رسانيدند و همدران زمستان با غنيمت فراوان و 

اسيران مسلمانان از همان راه كه آمده بودند مراجعت نمودند و چون اين خبر در زنجير سراى 
بسمع شريف صاحبقران گيتى گشاى رسيد ظلم و بيدادى كه بر اهل اسالم رفته بود بر خاطر 

مباركش گران آمد و راى عالم آراى بر تنظيم امور ممالك عراق و آذربايجان گماشته در سنه 
ثمانين و ثمان و سبعمائه موافق پارس ئيل امير سليمان شاه بن امير داود و امير عباس را با بعضى از 

سپاه گردون اساس بضبط ماوراء النهر بازداشت و بنفس نفيس با ساير امراء عاليشان و سپاهى مانند 
آب دريا بى گران از جيحون عبور فرمود و بعد از طى منازل و مراحل نواحى فيروز كوه مضرب 
خيام عساكر سپهر شكوه گشته سيد كمال الدين سارى شرف دستبوس دريافت و ولد خود سيد 

غياث الدين را مالزم موكب همايون ساخت و لشگر نصرت تزك از آنجا بجانب لر كوچك در 
حركت آمده و روجرد را از جهات و اموال مجرد كردند و خرم آباد را غمكده گردانيدند و 

بسيارى از دزدان و مفسدان را بقتل آوردند و ملك عز الدين را كه حاكم آنديار بود اسير ساختند 
اما در بعضى از ان معارك آقتيمور بهادر و امير عمر عباس بهادر و خواجه على مؤيد سربدار بدار 

القرار انتقال نمودند و مقارن آنحال سارق عادل و امير محمد سلطان شاه بدرگاه ظفر پناه شتافته 
خبر رسيد كه سلطان احمد از بغداد عازم تبريز گشت بنابران حضرت صاحبقران بجانب آذربايجان 
نهضت نمود و اميرزاده ميرانشاه گوركان پيشتر روانشد و سلطان احمد بعد از دو هفته كه در تبريز 
بود از آمدن عساكر منصور وقوف يافته بسرعت برق و باد روى ببغداد نهاد و چون امير صاحبقران 

به تبريز رسيده عادل آغا بنابر شكايت امير محمد سلطان شاه در روز چهارشنبه بيست و هفتم 
شعبان سنه مذكور مقيد و مواخذه گرديد و همدران چند روز دست قضا سجل حياتش درنورديد 

و بروايتى كه در ظفرنامه مسطور است در خالل اين احوال محمود خلخالى نجات خود را در 
هالك امير ولى دانسته او را بگرفت و بامير قمارى ايناق كه در حدود خلخال بود سپرد و امير 

  بيت قمارى سر امير ولى را بخارى از تن جدا كرده بدرگاه عالمپناه فرستاد



 انجاست حواله گاه سرهاى سران 
 

 هر سر كه بپاى خود نيايد ببرند

 القصه آن تابستان صاحبقران گيتى ستان در تبريز   
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بپايان رسانيد و چون خسرو ثوابت و سيار در برج ميزان منزل گزيد ضبط آن واليت را در عهده 
محمد سلطان شاه كرد و بصوب نخجوان روانشد و از مرند و دره عبور نموده از آب ارس به پل 
ضياء الملك بگذشت و سلطان بحصار كرنى رسيده عساكر نصرت مآثران قلعه را بجنگ مسخر 
گردانيدند و شيخ حسن را كه سردار حصار بود گردن بسته بحضرت آوردند و برين قياس قلعه 

سرمالو و قارس را گرفته ويران كردند آنگاه ماهچه رايت ظفرنشان پرتو وصول بر گرجستان 
انداخته سپاه اسالم قلعه تفليس را بضرب تيغ جهاد از كفار ظلم نهاد انتزاع نمودند و بسيارى از 
ايشان را به بئس المهاد فرستاد حاكم انقلعه ملك بقراط را بدرگاه صاحبقران عاليجاه آوردند و 
فرمان واجب االتباع بر طبق فشدو الوثاق صادر شد كه او را مقيد نگاه دارند و بعد از آن خسرو 

جم اقتدار نشاط شكار فرموده چندان حيوان از گوزن و آهو و نخجير در جرگه جمع آمد كه 
سپاهى بآن كثرت پس از آنكه از تير انداختن و تيغ راندن فارغ گشتند دست به پشت جانوران 

شكارى برده هركدام كه فربه مى بود مى كشتند و هرچه الغر بود مى گذاشتند و در آن يورش امراء 
نامدار و نوئينان كامكار اطراف و جوانب واليات واليات گرجستان را تاخته بنياد كفر و ضاللت 

برانداخته سالما غانما بموكب همايون پيوستند و چون خاطر خطير خسرو جهانگير از آن مهام 
فراغت يافت عنان عزيمت بصوب قشالق قراباغ تافت و در آن مقام پادشاه اسالم بر وفق كالم 

 زبان الهام بيان به نصيحت بقراط  (ادع إِلى  سبِيلِ ربك بِالْحكْمةِ و الْموعظَةِ الْحسنَةِ)معجز نظام 
تفليسى گردان ساخته او را بقبول شريعت غرا دعوت فرمود و از ميامن انوار ارشاد فرمان فرماى 

بالد و عباد فروغ ايمان بر پيراحه دل بقراط تافته ظلمت و ضاللت را بروشنائى هدايت مبدل 
گردانيد و بصحت عقيدت فايز شده كلمه توحيد بر زبان گذرانيد و پادشاه صاحب تائيد تأليف دل 

بقراط را از لوازم شمرده همت عالى نهمت برتر بيتش گماشت و حكومت والياتى را كه متعلق 
بوى بود با ديگر ضمايم مضافات ارزانى داشت و مقارن آنحال والى ملك شروان امير شيخ ابراهيم 

كه بعظم شان و قدم دودمان از ساير ملوك آنزمان ممتاز و مستثنى بود بارشاد عقل نيك انديش 
كمر عبوديت و اخالص بر ميان جان بسته از راه انقياد و خدمتكارى بدرگاه عالمپناه شتافت و 



بمساعدت قايد توفيق شرف بساط بوسى دريافته پيشكشهاى اليق و تنسوقات رايق بعرض رسانيد و 
از جمله نكات بديعه كه بتعليم خرد خرده دان ظاهر ساخت يكى آنكه در آن هنگام كه از هرجنس 
از اجناس تقوزى پيشكش ميكرد هشت غالم خوب منظر بنظر صاحبقران واال گهر درآورد و خود 

  نظم در ميان غالمان ايستاد تا تقوز تمام شد
 غالمان تركى زبان هشت برد

 
 بجاى نهم خويشتن را شمرد

 چو گل شاه بشكفت از كار او
 

 از آن كرده شد گرم بازار او

و چون صورت اخالص امير شيخ ابراهيم موقع قبول يافت صاحبقران دوست نواز او را باصناف    
الطاف اختصاص داد و زمام ايالت واليت شروان و شماخى را تا اقصى البرز كوه در قبضه درايتش 

 نهاد.
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ذكر بعضى از وقايع يورش سه ساله صاحبقران گيتى ستان و بيان معاودت آنحضرت جهة عصيان و 
 طغيان توقتمش خان 

در بهار سنه تسع و ثمانين و سبعمائه كه لشگر سبزه و رياحين در اطراف دشت و بساتين حركت 
نمود پادشاه دشت قبچاق توقتمش خان رقم نسيان بر صحايف حقوق امير تيمور گوركان كشيده 
لشگرى گران از راه دربند بصوب آذربايجان روان فرمود و اين خبر بعرض صاحبقران عالى گهر 

رسيده شيخ على بهادر و امير ايكوتمور و عثمان عباس را بدفع ياغى نامزد كرد و متعاقب ايشان 
اميرزاده ميرانشاه را نيز بدانجانب فرستاد و امرا پيشتر بسياه دشت قبچاق رسيده و دست به تير و 
كمان يازيده دشمنان نيز تيرباران كردند و نزديك بود كه بخالف معهود لشگر منصور مقهور 

گردند كه ناگاه گرد موكب ميرزا ميرانشاه پيدا شد و سپاه شاه زاده بيك حمله اوزبكان را 
گريزانيده بسيارى از ايشان را بقتل رسانيدند و جمعى را اسير و دستگير كرده بپايه سرير سلطنت 

مصير بردند امير كشورگير همه را خلعت داده و رخصت مراجعت ارزانى داشته فرمود كه 
توقتمش خان را بگوئيد كه چون بين الجانبين حق پدر و فرزندى ثابت است ميبايد كه بر همان 
عهد و پيمان ثابت قدم بوده ديگر بر امثال اين افعال اقدام ننمايد آنگاه صاحبقران جمجاه كمند 

همت فتح بر قلعه با يزيد انداخته بعد از فراغ از آن مهم روى بدفع شر قرا محمد تركمان آورد و 



ايل والوس او را تاخته و حصار آيدين را مسخر ساخته بارزن الروم رسيد و ايلچى به ارزنجان 
فرستاد حاكم آنجا طهرتن را بمطاوعت خواند و او سر بحلقه متابعت درآورده پيشكشهاى اليق 

ارسال داشت در خالل اين احوال ملك عز الدين شير در قلعه وان تحصن جسته ياغى شد و 
عساكر نصرت آثار بمحاصره و محاربه آنحصار كه بغايت بلند و استوار بود قيام و اقدام نموده بعد 

از دو روز ملك عز الدين بپاى عجز و اضطرار بيرون آمد اما ساكنان قلعه ناصر الدين نامى را بر 
خود حاكم ساخته در مقام سركشى ثبات قدم ورزيدند و مدة بيست و هفت روز زمان تمرد ايشان 

امتداد يافته عاقبت لشگر قيامت اثر قلعه را در حيز تسخير كشيدند و خلقى از متوطنان آنقلعه را 
بقتل رسانيدند و امير يادگاراند خودى كه امراء تومانات بود بتخريب آنحصار كه از ابنيه شداد و 
عاد است مأمور گشته هرچند سعى نمود يك سنك از آن جدا نتوانست ساخت و فرمان واجب 
االتباع نفاذ يافت كه يك ابرو و بروت و نصف ريش ناصر الدين را تراشيده در روز كوچ او را 
گردن زدند و در گذرگاهى تنگ انداختند تا تمام لشگر بر وى گذشتند و چون حدود خوى و 
سلماس از غبار موكب گردون اساس مشكبار گشت ملك عز الدين برتبت تربيت سرافراز شده 

بايالت واليت كردستان رفت و چنانچه در جزو ثانى ازين مجلد سمت تسطير يافت بعد ازين وقايع 
 صاحب 
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قران منصور جهة تاديب آل مظفر باصفهان شتافت و چون از قتل و غارت آنواليت فارغ شد عنان 
باره جهان نورد بصوب شيراز تافت و در آن مملكت مفتخر و سرافراز قرين اصناف تنعم و ناز 
بساط نشاط گسترده بود كه ناگاه از ماوراء النهر جيرايلچى بهفده روز رسيد و عرض كرد كه 

توقتمش خان ياغى گشته و خان طغيان باوج آسمان رسانيده بنابر آن حضرت صاحبقران حكومت 
 بالد عراق و فارس را بآل مظفر گذاشته عنان عزيمت بصوب سمرقند منعطف گردانيد.

گفتار در بيان جرأت و جسارت سپاه اوزبك و خيل جته در تركستان و ماوراء النهر و ذكر توجه 
 امير تيمور گوركان بجانب ايشان از كمال خشم و قهر

چون قمر الدين اوغالن چند نوبت از ضرب تيغ آفتاب شعاع صاحبقران آفاق مانند قمر در محاق و 
مريخ در وبال مشوش و بدحال گشت از مغولستان بدشت قبچاق رفته توقتمش خان را برانداشت 



كه نسبت بحضرت صاحبقران آفاق لواء مخالفت برافراشت و بيك يارق اوغالن و ايلتمش اوغالن 
و عيسى بيك و ساتقن بهادر را با لشگرى گران بصوب تركستان فرستاد و آقخواجه اغالن را 

همراه پسر كيخسرو ختالنى كرده فرمود كه از طرف خوارزم بماوراء النهر شتابند و در آنديار 
هرچه يابند بربايند و اين اخبار در آن واليات شيوع يافته امير سليمان شاه و امير عباس با ساير امرا 

و لشگريان كه در سمرقند بودند باميرزاده عمر شيخ پيوستند و شاه زاده از اندكان لشكر بسرحد 
تركستان كشيده از آب سيحون بگذشت و در منزل جو كلك كه از آنجا تا انزار پنج فرسخى 

شرعى مسافت است بباغى رسيده جنگى سخت در پيوست و اميرزاده عمر شيخ بنفس نفيس حمله 
كرده بر قلب دشمن تاخت و از آنجانب بيرون رفته از لشگر خويش دور افتاد سپاهيان چون او را 
نديدند متوهم گشته پاى در طريق گريز نهادند و امير عباس بزخم تيرى مجروح شده بعد از چند 
روز وفات يافت اما اميرزاده عمر شيخ بسالمت از ميان اوزبكان بيرون آمده باندكان شتافت و بار 

ديگر سپاه متفرق شده را جمع گردانيد در آن اثنا شنيد كه آنگاتورا برادرزاده امير حاجى بيك از 
كنوت بسيرام و تاشكنت لشگر كشيده و بتعذيب عباد و افروختن آتش عناد مشغول است بنابر آن 

بخجند توجه نمود و آنجا معلوم فرمود كه مخالفان از راه ديگر بصوب اندكان روانشده اند عنان 
مراجعت انعطاف داده در كنار آب آخسيكت كه عبارت از سيحون است بمغوالن رسيد و 

شكست يافته بقلعه اندكان بازگشت و انكاتورا متعاقب بظاهر اندكان شتافته خواست كه بمحاصره 
 مشغولى نمايد اميرزاده 
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عمر شيخ را عرق حميت در حركت آمده مانند شير خشمناك از قلعه بيرون تاخت و نوبت ديگر 
محاربتى در غايت صعوبت روى نمود و چون لشگر خصم بسيار بود توكل بهادر خان اسب 

شاه زاده را گرفته از معركه بيرون برد و انكاتورا مصلحت محاصره نديده راه كافرستان پيش گرفت 
اما امير سليمان شاه و امراء عاليجاه چون از معركه چو كلك منهزم بسمرقند رفتند بمحافظت شهر 

مشغول گرديدند و فوجى از لشگر توقتمش خان كه از راه خوارزم متوجه ماوراء النهر بودند چون 
بحدود بخارا رسيدند بخار پندار بكاخ دماع راه داده بقصد محاصره در ظاهر شهر بنشستند و طغا 

بوغاى برالس و اتلمش قوجين كه در بخارا بودند قلعه را مضبوط ساخته بمدافعه مشغولى نمودند 
و چند روز بين الجانبين مقاتله دست داده چون اوزبكان دانستند كه تسخير شهر تيسير نمى پذيرد 



كوچ كرده بخرابى واليات ماوراء النهر پرداختند و زنجير سراى را آتش زده تا كوى تن غارت و 
تاراج نمودند و اين اخبار در شيراز بعرض صاحبقران سرافراز رسيده در ساعت امير عثمان عباس 

را با سى هزار سوار جالدت آثار از راه يزد بجانب سمرقند روان كرد و بنفس نفيس در اواخر 
محرم الحرام سنه تسعين و سبعمائه روى بمستقر سرير سلطنت آورده در واليت رى با غرق 

همايون پيوست و حكومت آن مملكت را بموسى جوكار رجوع نمود و ايالت همدان و قم و 
كاشان و قزوين را به پير احمد ساده تفويض فرمود و فيروز كوه و خواررى و توابع را باسكندر 

شيخى عنايت كرد و سمنان و هزار جريب را بامير عز الدين ولد سيد عماد الدين مسلم داشت و 
دامغان را باسم امير جمشيد قارن كه از قهستان خراسان بود رقم زد و چون لقمان پادشاه فوت شده 

بود استرآباد را به پسرش پير پادشاه داد و جميع حكام را به تمهيد بساط عدل و انصاف وصيت 
كرده بتعجيل هرچه تمامتر بخراسان درآمد و به مجرد استماع صيت نهضت آن حضرت لشگر 

دشت دست از ماوراء النهر بازداشته روى بديار خويش نهادند و چون ماهچه رايت نصرت آيت از 
افق بلده سمرقند طالع گشت صاحبقران سعادت انتما امرا و سرداران واقعه جوكلك را بموقف 
يرغو طلبيده شاه زاده عمر شيخ را نوازش بسيار نمود و جمعى را كه در آن جنگ سستى كرده 

گريخته بودند بازخواست بليغ فرمود و امير خدايداد و شيخ على بهادر را بتعاقب لشگر توقتمش 
 خان مامور گردانيد و ايشان تا منزل بوالن شتافته و جمعى از دشمنان را كشته بسالمت بازگشتند.

ذكر بعضى از وقايع كه بعد از وصول امير تيمور گوركان به ماوراء النهر اتفاق افتاد و بيان پيراستن 
 گلشن ممالك محروسه از خار طغيان اهل شر و فساد

چون صاحبقران واالنژاد نوبت ديگر دار السلطنه سمرقند را از فر طلعت همايون طراوت بهشت 
 برين داد چنان بوضوح پيوست كه از اتباع توقتمش خان ايلتمش اوغالن و

 443، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

سليمان صوفى در خوارزم نشسته اند و ابواب ظلم و تعدى گشاده درهاى انصاف و آزرم فرو 
بسته اند بنابر آن دفع شر آنجماعت را بر ذمه همت پادشاهانه الزم نمود و در سنه تسعين و سبعمائه 

موافق لوى ئيل بآنجانب نهضت فرمود و مخالفان برينمعنى اطالع يافته طريق صواب منحصر در 
فرار دانستند و بر جناح استعجال بدشت قبچاق شتافته بتوقتمش خان پيوستند و صاحبقران بى همال 



دولت و اقبال در خوارزم نزول اجالل فرموده اميرزاده ميرانشاه محمد سلطان شاه و شمس الدين 
عباس و اوج قرابهادر را با سپاهى پر تهور بتكاميشى مخالفان ارسال داشت و ايشان از برق و باد 
سرعت سير استعاره كرده بدشمنان رسيدند و بسيارى از آنطايفه كشته سالما غانما بازگرديدند 

آنگاه صاحبقران بهرام قهر خوارزم را ويران ساخته متوطنان آنجا را بماورا النهر كوچانيده عنان 
عزيمت مستقر سرير سلطنت معطوف گردانيد و خوارزم مدت سه سال بمرتبه ويران بود كه 

هرچند سپهر دوار در گرد آنواليت گرديده با هزار ديده احتياط مينمود ساكن دارى و نافخ نارى 
 همت بر 793در آنحدود نمى ديد و خسرو صاحب تائيد بعد از مرجعت از دشت قبچاق در سنه 

تعمير آنواليت مصروف داشته موسى پسر جنگى قوجين را بدانجانب فرستاد تا خوارزم را بحال 
عمارت بازآورد و از جمله وقايعى كه در اثناء يورش خوارزم روى نمود يكى آنكه محمد ميركه 
ولد شير بهرام كه بشرف مصاهرت امير تيمور گوركان مشرف بود سلطان بخت بيگم را در حباله 

نكاح داشت و در واليت ختالن رايت حكومت مى افراشت بسيب تلقين بخت بدياغى شد و از 
سمرقند بحصار شادمان گريخته خانه داد ملك برالس و آقتيمور بهادر را غارت كرده و جيبه خانه 
خاصه پادشاهى را تصرف نموده بجمعى از اوباش كه بخيال پرخاش برو جمع گشته بودند بخشيد 

و متشمر جنگ و قتال گرديد و اميرزاده عمر شيخ برين معنى مطلع شده از سمرقند بدانجانب 
نهضت نمود و بمجرد آوازه توجه شاه زاده سلك جمعيت محمد ميركه از هم گسيخته هرطايفه 

بطرفى گريختند و محمد ميركه بختالن رفته از آنجا ببدخشان شتافت و حاكم آن سرزمين شاه بهاء 
الدين دست رد بر سينه اميد او باز نهاده ميركه خائب و خاسر از در دروازه بازگشت و در اثناء راه 

عثمان پسر اروغ ميركه بسمرقند ميرفت بسر چشمه رسيده محمد مير را ديد كه با چهار نوكر بر 
پشته نشسته و اسبان را بعطف گذاشته فى الحال او را گرفته باميرزاده عمر شيخ كه در ختالن بود 
خبر فرستاد و فرمان شاه زاده نفاذ يافته محمد ميركه بقتل رسيد ديگر آنكه در آن ايام كه رايات 

نصرت آيات متوجه خوارزم بود سيورغتمش خان در بخارا بيمار گشته وفات يافت و نعش او را 
بجلگاه كش نقل كرده در گنبدى كه از محدثاتش بود دفن نمودند و چون امير تيمور گوركان از 
خوارزم قرين سعادت و اقبال بمستقر جاه و جالل رسيد طوينى عظيم فرمود ولد سيورغتمش خان 

سلطان محمود را بخانى برداشت و اشارت كرد تا نامش را على الرسم بر اوايل مناشير نوشتند و در 
اواخر سنه مذكوره توقتمش خان بعزم رزم امير تيمور گوركان با سپاهى فراوان متوجه تركستان 

 گشته 
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تايسى و صبران عنان يكران بازنكشيد و منغالى لشكر او كه سركرده ايشان ايلتغمش اوغالن بود 
بزرنوق رسيد و صاحبقران گيتى ستان از طغيان مخالفان خبر يافته با وجود شدت برودت هوا و 

كثرت برف و باران و سرما متوجه دفع ايشان شده صباحى كه خورشيد خنجر گذار اعالم زرنگار 
برافراخته متوجه مواكب كواكب بود بيك ناگاه بر سر ايلتغمش و لشگر توقتمش راند و ايلتغمش 

مجال قتال و جدال نيافته هزيمت غنيمت دانست و جنود ظفر ورود او را تعاقب نموده بسيارى از 
اوزبكان به تيغ بيدريغ بگذرانيدند و بعضى از ايشان از بيم تيغ آتش فشان خود را در آب خجند 

انداخته خاك وجودشان بباد فنا نابود شد و حضرت صاحبقران از آن منزل معاودت فرموده در ماه 
 در منزل اقار فرود آمد و چون از فر طلعت سلطان فروردين و هجوم سپاه سبزه و 791صفر سنه 

رياحين لشگر سرما از فضاء صحرا و بساتين رخت هزيمت بر بست در ماه ربيع االول سال مذكور 
موافق اوايل ئيالن ئيل حضرت صاحب قران نوبت ديگر بر زين ملك ستانى شست و بر آب سيحون 

پل بسته و عبور نموده تيمور قتلغ اوغالن و سونجك بهادر و عثمان بهادر را برسم منغالى پيش 
  ع فرستاد و ايشان شبيخون بر مقدمه سپاه توقتمش زده 

 بكشتند ايشان فزون از شمار

و بقية السيف بلطايف الحيل خود را به توقتمش خان رسانيده و كيفيت حال معروض گردانيده 
اقدام ثبات و قرارش سمت تزلزل پذيرفت و با وجود لشگرى در غايت كثرت و وفور استعداد و 

ابهت عنان عزيمت بصوب هزيمت منعطف ساخته راه دشت قبچاق پيش گرفت و امير تيمور 
گوركان بر فرار مخالفان اطالع يافته عنان بتكاميشى ايشان تافت و قراول سپاه منصور بجغد اول 
توقتمش خان رسيده جمعى كثير از ايشان را بقتل رسانيدند و سالما غانما بازگشته در اثناء طى 
بيابان بقه درخان كه با صد خانه وار نشسته بود دوچار خوردند و او را گرفته در موضع آقسوما 
بدرگاه پادشاه مظفر لوا رسانيدند و امير تيمور گوركان از آنجا كوچ فرموده موضع آل قشون 
معسكر همايون گشت و در آن منزل خبر رسيد كه حاجى بيك جونى قربانى كه از حضرت 

صاحبقرانى تربيت يافته بود و در قلعه طوس حكومت مينمود و ملوك سربدار كه بحكم اميرزاده 
ميران شاك حاكم سبزوار بودند ياغى شده اند و بواسطه شآمت افعال ايشان ديار خراسان پرفتنه و 

آشوبست و صاحبقران واالنژاد اميرزاده ميران شاه راجهة دفع شر آنجماعت بصوب خراسان 



فرستاد و شاه زاده همعنان ظفر و اقبال رايت نهضت برافراخته چون بسمرقند رسيد بنا بر مالحظه 
ماده فساد خراسانيان ملك پير محمد ولد ملك غياث الدين پير على را با دو پسرش زين العابدين و 

محمود شربت شهادت چشانيد آنگاه از آب آمويه گذشته باتفاق والى هرات امير اقبوغا متوجه 
دشمنان شده مهم ايشان را بر طبق دلخواه دوستان ساخت و ملوك سربدار و حاجى بيك فرار 

برقرار اختيار كرده حاجى بيك به دست سادات هزار جريب گرفتار گشت و مقيد بدرگاه عالمپناه 
رسيده كشته شد و امير زاده ميرانشاه بعد از فتوح طوس قرب ده هزار كس از مردم انجائى بقتل 

رسانيد و دود از دودمان اهل ناموس برآورده حكومت آن ويرانه را بپهلوان با يزيد عسس كه در 
 زندان 
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حاجى بيك مقيد بود تفويض نمود آنگاه بهرات رفته و چند ماه در باغ زاغان بعيش و طرب 
گذرانيده در سلخ شوال سال مذكور متوجه مالزمت پدر بزرگوار شد و در منتصف ذيقعده بدار 

 حضرت صاحبقران را داعيه چنان بود كه جهة انتقام توقتمش 791السلطنه سمرقند رسيد و در سنه 
خان لشكر بدشت قبچاق كشد والوس جوجى خان را عرضه نهب و تاراج كرده اند اما امرا و 

نوئينان زانو زده متفق اللفظ و المعنى عرضه داشتند كه مناسب چنان مينمايد كه نخست بمغولستان 
رفته مواد استظهار و اعتضاد ولد توغلقتمور خان و خضر خواجه اوغالن وانكاتورا را منقطع 

گردانيم تا در غيبت موكب همايون نتوانند كه به ممالك تركستان و ماوراء النهر تعرض رسانند 
آنگاه متوجه دشت قبچاق شويم و صاحب قران مظفر لوا اين ملتمس را بسمع رضا اصغا نموده در 

سنه مذكوره بنفس نفيس متوجه مغولستان گشت و شاه زادگان اسفنديار آثار و نوئينان رستم كردار 
را از طرق متعدده با جنود نامعدود باطراف و اكناف واليات خضر خواجه اوغالن و انكاتورا 

ارسال داشت تا تمامى صحارى و قفار را بنعل توسن عالم كرد و سم سمند جهان نورد پيموده 
پيكر بسيارى از دشمنان را در معارك ستيز بضرب تيغ و زخم تير خونريز بر خاك هالك 

انداختند و اكثر ايل و الوس جته را غارتيده و عيال و اطفال ايشان را اسير ساختند و در سنه اثنى و 
تسعين و سبعمائه صاحبقران عاليجاه امير سليمانشاه و خداداد حسينى و امير شمس الدين عباس و 

برادرش امير عثمان را با جمعى ديگر از امراء عاليشان و بيست هزار سوار از سپاه جالدت نشان 
جهة دفع قمر الدين بهمان جانب فرستاد و ايشان اطراف و جوانب مغولستان را بپاى جالدت و 



پهلوانى نپيموده چون بقراتال كه يورت آنكاتورا بود رسيدند شنيدند كه اولجايتو غامچلكاچى كه 
با چهارصد سوار پيشتر بنخجيرگيرى رفته بود در شكارگاهى به قمر الدين دوچار خورد و جنگى 
عظيم واقعشده بسيارى از جانبين بقتل آمدند امرا از براى تحقيق اين قضيه حسن جاندار و مش و 

پكش را ارسال داشتند و ايشان تا رزمگاه شتافته از كشتها پشتها ديدند و از قوم منلقو شخصى 
يافتند زخمدار كه رمقى از حياتش باقى بود و از تقرير او چنان معلوم شد كه قمر الدين بعد از 

محاربه بصحراى انچنى- بوجنى رفته است امرا بعد از تحقيق اينخبر مانند باد صرصر از عقبش در 
حركت آمدند و و بكنار آب ارتيش رسيده معلوم كردند كه قمر الدين از آب گذشته و بطرف 

تولس كه سمور و قاقم آنجا ميباشد گريخته و امرا روزى چند در آن منزل توقف كرده كسان 
خود را از آب گذراندند تا تمغاهاء ايشان را بر درختان آن بيشه نهادند آنگاه عنان مراجعت 

انعطاف داده در سمرقند بمالزمت صاحبقران سعادت مند فايز شدند و چون خاطر همايون فرمان ده 
ربع مسكون از آن ممر جمعيت كلى حاصل نمود رايات نصرت آيات در ضمان عنايت واهب 

 العطيات بجانب دشت قبچاق نهضت فرمود
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گفتار در بيان توجه امير تيمور گوركان بجانب دشت و ذكر بعضى از امور كه در اثناء راه واقع 
 گشت 

سلطان مبارزان كشور دين و سرور سرافرازان فضل الّله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما صلى 
الّله عليه و آله المعصومين الهادين ابن كالم معجز آئين بمسامع سالكان طريق يقين ميرساند كه 
(الجنة تحت ظالل السيوف) و از اشعه انوار اين فريده سنجيده فروغ اين معنى بر پيشگاه ضمير 

هوشمندان آگاه ميتابد كه نضارت روضه دولت و اقبال از سرچشمه شمشير آبدار و اضائت شمع 
آمانى و آمال از پرتو شعله سنان شهاب آثار بروشنى ديده اميد در غبار معركه پيكار توان ديد و 

  رباعى فروغ حدقه سعادت جاويد از سواد شب كارزار يابد طلبيد

 شاهى كه كشيد از ميان تيغ جهاد
 

 پيوسته قدم بوادى غز بنهاد

 گردد برياض ملك دايم دلشاد
 

 .در سايه شمشير بود باغ مراد

   



مصداق اين سياق حال خجسته مآل صاحبقران ستوده خصالست كه از مبادى ايام اقبال و كامرانى 
تا نهايت اوقات استقالل و جهان بانى همواره چهره مقصود در مرآت شمشير مصقول ميديد و 

  بيت پيوسته از غزايم متوالى بدرجات مفاخر معالى فايز ميگرديدند

عروس ملك كسى در كنار گيرد 
  چست 

 .كه بوسه بر لب شمشير آبدار زند

   
بناء على هذا در پائيز سنه اثنى و تسعين و سبعمائه عزم يورش دشت قبچاق جزم كرده ظالل 

التفات بتفقد احوال سپاه ظفر مآل انداخت و امرا و نوئينان بلكه ساير شجعان و لشگريان را بانعام 
اسب و زر و جوشن بنواخت و در ساعتى مسعود و زمانى محمود از سمرقند نهضت نموده از آب 

خجند عبور فرمود و آن زمستان در حدود تاشكنت قشالق كرده در آن اثنا مزاج بهجت فزا از نهج 
صحت انحراف جست و مرض اشتداد پذيرفته چهل روز امتداد يافت بعد از آن شفا كلى قرين 

ذات خجسته صفات گشته مقارن آن حال اميرزاده ميرانشاه با سپاه خراسان باردوى ظفرنشان ملحق 
 صفر سنه ثلث و تسعين و سبعمائه كه آفتاب در هشتم درجه دلوبود 12شد و در روز پنجشنبه 

  ع فرمان صاحبقران باستحقاق در باب امضاء سفر دشت قبچاق نفاذ يافته 

 بجنبيد ايران و توران ز جاى 

و ماهيچه لواى كشور گشاى آغاز طى منازل و قطع مراحل كرده چون موضع قراسمان از فر نزول 
همايون غيرت فزاى آسمان گشت ايلچيان توقتمش خان بآستان اقبال ايشان رسيدند و بوسيله 

نوئينان عاليشان ببارگاه سپهر انتباه درآمده يكدست شنقار و نه سر اسب راهوار پيشكش گذرانيدند 
و پيغامى آورده بودند عرض نمودند ملحض سفارت آنكه توقتمش خان از اظهار اظهار خالف و 
ارتكاب جنگ و مصاف بغايت نادم و پشيمان است اميد ميدارد كه صاحبقران عاليمقام صحايف 

 جرايم و آثار او را بزالل عفو و اغماض شسته نوبت ديگر بر سر عنايت 
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  بيت آيند تا پاى در طريق اخالص و عبوديت نهاده من بعد رقبه از ربقه انقياد و اطاعت بيرون نيارد



 يكى بنده باشد بفرمان شاه 
 

 نه پيچدد گر سر ز پيمان شاه 

امير تيمور گوركان بدان سخنان چندان التفاتى نكرد و بر زبان آورد كه با وجود انواع مراحم و    
عواطف كه از اينجانب نسبت بتوقتمش خان صدور يافت او حقوق را بعقوق مبدل ساخته عنان 

نهب و تاراج بصوب ممالك محروسه تافت و اكنون كه عزم رزم او جزم كرده ايم زبان باعتذار و 
  بيت استعفار ميگشايد چون بكرات نقض عهد و پيمان ازو مشاهده افتاده اعتماد بر سخن او نشايد

 زبان و دل او بهم راست نيست 
 

فريب است اين قول و درخواست 
 نيست 

و ايلچيان را طوى داده و خلعتهاى زر دوزى پوشانيده موقوف داشت و در چهارشنبه شانزدهم ربيع    
 جمادى االولى 21االول نوبت ديگر برباره كوه پيكر نشسته متوجه دشت گشت و روز چهارشنبه 

بكجيك تاق كه از جبال مشهور آن بيابانست رسيده روز جمعه الغ تاق مخيم نزول همايون شد و 
امير تيمور گوركان جهة نظاره دشت قبچاق كه ششصد فرسخ طول و سيصد فرسنگ عرض دارد 

بر باالى آن كوه رفته چندان كه چشم كار كرد علف زار بنظرش درآمد و فرمود كه لشگريان 
سنگ آوردند و در آن محل مناره بلند برافراختند و سنگ تراشان چابك دست تاريخ آن ايام را 

بر آن مثبت ساختند و روز ديگر از آن منزل نيز كوچ بوقوع انجاميده بكنار آب پيالن جوق 
شتافتند و از آب عبور نموده بعد از هشت روز موضع اناقراغوى محل نزول دليران رزمجوى گشت 

و چون از ابتداى نهضت از تاشكنت تا آنغايت چهار ماه گذشته بود نقصانى تمام بآذوقه لشگريان 
راه يافت و چون آندشت از آبادانى و زراعت بسيار دور است در اردوى همايون قحط و غالئى 
عظيم روى نمود چنانچه بهاء يكسر گوسفند بصد دينار كپكى رسيد و ايضا قيمت يك من غله 

بسنك بزرگ كه عبارت از شانزده من شرعيست بصد دينار كپكى ترقى كرد و اكثر افراد 
لشگريان در آن بيابان بتخم مرغان و گياهى كه شايسته خوردن بود ميگذرانيدند و اينمعنى بر- 

ضمير منير خسرو جهانگير وضوح يافته نسيم اشفاق از مهب الطاف وزيدن گرفت و فرمان عالى 
سمت نفاذ پذيرفت كه بامراء تومان و هزارجات و دهجات جار رسانيد و مچلكا ستانند كه هيچ 

آفريده نان و كماج و بقرا و تتماج نپزد هركس از مطبوخ به بلماق قناعت نمايد و امراء تجربه 
فرموده از يكمن آرد بسنگ انبار كه كنايت از هشت من شرعيست باضافه مقدارى سبزى شصت 

كاسه بلماق از ديگ بيرون آمد و مقرر شد كه هريك از متعينان مانند ساير افراد الناس روزى 



بيك كاسه بلماق اكتفا كند الجرم جمعى از گردن كشان سرافراز كه كباب گوشت مرغ و قاز 
  مثنوى بتكلف ميخوردند در آن ايام بظرفى بلماق سر فرود مى آوردند

 شكمها فتاد از پى خشك و تر
 

 چو انبان دريوزه گردد بدر

 گرسنه شكم بر نمد دوخت چشم 
 

 كه همسايه گوشت بود است پشم 

و صاحبقران ستوده مآثر بمالحظه آنكه توشه و ماكول در قيتول مالزمان همايون پيدا شود در روز    
دوشنبه غره جمادى آالخر اختيار شكار فرموده امراء پرانغار و جوانغار بجرگه روان شدند و 

 آنمقدار صيد را ندند
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كه چون جرگه بهم رسيد و امير تيمور گوركان و شاه زادگان از تير زدن و شكار افكندن فارغ 
شدند با وجود قحطى چنان لشگريان هرجانورى كه فربه بود ميگرفتند و الغر را ميگذاشتند و در 

آن صيدگاه نوعى از آهو يافتند از گاوميش بزرگتر كه مثل آن هرگز نديده بودند و مغول آنرا 
قندغاى مى گويند و مردم دشت آن را بكن گويند القصه مدتى قوت سپاهيان از گوشت شكارى 

معد و مهيا بود و حضرت صاحبقرانى بعد از فراغ از شكار بعرض سپاه نصرت شعار پرداخته 
االجوقى چند ديد و متفكر بود كه آيا كدام يك از امرا و سران لشگر را منغالى گرداند در آنحال 

اميرزاده محمد سلطان زانو زده التماس نمود كه آنخدمت را بوى رجوع فرمايند و اين جراءت از 
آن شاه زاده بلند همت پسنديده افتاده در روز جمعه هفتم جمادى االخرى با جمعى از عظماء امرا و 

نوئينان پيشتر روانشد و شب و روز كوچهاى دور كرده تفحص كنان طى مسافت مينمودند و چون 
از آب تويل عبور فرمودند قراوالن خبر رسانيدند كه در هفتاد موضع آتش افروخته ديديم و 

هرچند تفتيش كرديم از فروزنده آتش اثر نيافتيم ع اگرچه لشگر عشق آمد اين چه آتشهاست و 
اميرزاده محمد سلطان كيفيت واقعه را بعرض حضرت صاحبقران مظفرلوا پيغام نموده آنحضرت 

بعد از شنيدن اينخبر به تعجيل هرچه تمامتر در حركة آمد و با تمامى لشگر از آب تويل گذشته به 
منغالى پيوست و عساكر گردون مآثر آن بيابان را در زير سم ستوران كيهان نورد آورده هرچند 

سعى نمودند از مخالفان نشان نيافتند و در صحراى حيرت سرگردان شده امير تيمور گوركان 
بقوت دولت روز افزون شيخ داود تركمان را كه مردى جلد كار ديده بود بخبر گيرى روان فرمود 



و او دو شبانه روز بسرعت برق و باد اسب رانده در شب دوم االجوقى چند ديد و در پس پشته 
پنهان شده صباح شخصى از آن االجوقها بيرون آمده و بطرفى روانشد شيخ داود آنخون گرفته را 

گرفته بنظر صاحبقران واالگهر رسانيده آنحضرت شيخ داود را كمر تركش زرنگار و خلعت 
خاص انعام فرموده از آن شخص حال توقتمش خان پرسيد جوابداد كه يكماه است كه ما از ميان 
ايل والوس بيرون آمده اينجا ساكن گشته ايم و از خان خبرى نداريم اما چند روز شد كه ده سوار 

جيبه پوش آمده در بيشه كه در نزديكى است بسر ميبرند و نميدانم كه چه كسانند امير تيمور 
گوركان عبد خواجه را با سى مرد تعيين كرد كه مردم آن االجوقها را كوچانيده باردو رسانند و 
قمارى يساول را با بيست سوار ارسال داشت كه جيبه پوشان آن جنگل را بچنگ آورند و قمارى 
بآن مردم حرب نموده بعضى را بكشت و برخى را گرفته بپايه سرير سلطنت مصير آورد و پادشاه 

جوان بخت پير تدبير خبر توقتمش خان از ايشان معلوم نموده روان شد و چند مرحله ديگر پيموده 
صباح دوشنبه غره رجب بكنار آب ايپك رسيده بر سر پل سوار بايستاد تا تمامى سپاه ظفر مآب 

طايفه بر روى جسر و زمره از ميان آب عبور نمودند و در آن اثنا بتحقيق پيوست كه ياغى نزديك 
است بنابرآن فرمان عالى صادر گشت كه لشگريان از كوچ و قشون خود جدا نشوند و در هرمنزل 

 در گرد معسكر خندق كنند او برينمنوال چند مرحله ديگر پيش رفته 
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ناگاه از نزد قراوالن خبر رسيد كه سه قشون از سپاه مخالف نمودار گرديد امير تيمور- گوركان 
جيبها بخش كرده و زر بسيار بسرداران بخشيده پيشتر خراميد و قراوالن شخصى را گرفته بنظر انور 

رسانيدند و چون ازو خبر پرسيدند جواب داد كه توقتمش خان شنيده كه در ميان لشگريان شما 
آزوقه نايابست الجرم ميخواهد كه شما را پيشتر كشد و آن بيچاره با آنكه راست گفت كشته 

گشت بعد از آن مبشر بهادر بخبرگيرى شتافته در پيشه بجمعى از اوزبكان بازخورد و چهل كس را 
گرفته آورد و امير تيمور گوركان مبشر را بوفوز انعام و اكرام مباهى و مفتخر ساخته از گرفتاران 

احوال توقتمش خان استفسار نمود جوابدادند كه مقرر شده بود كه لشگر در قرق كول جمع آيند 
و ما بدانجا رفتيم و خان را نيافتيم آنگاه امير جالل حميد بقراولى رفته و سياهى سپاه اوزبك ديده 

خبر بازفرستاد و امير تيمور گوركان امير ايكو تيمور برالس را با فوجى از شجعان رستم توان 
بقراولى تعيين فرمود و ايشان بامتثال امر مبادرت جسته و از گل و الى عظيم گذشته بامير جالل 



حميد پيوستند و چون پيشتر رفتند گروهى از سپاه دشت را بر زبر پشته ايستاده ديدند و امير ايكو 
تيمور فى الحال جمعى از لشگر كوه شكوه بجانب آنجماعت روان گردانيد و مخالفان از آنجانب 
پشته پايان شتافته مردم ايكو تيمور نيز بجاى ايشان برآمدند و در آن طرف سى قشون سپاه مكمل 

آراسته مشاهده نمودند و ايكو تيمور را برينحال مطلع گردانيدند و امير پرتهور بر آن پشته برآمد و 
بنابر كثرت لشگر دشمن مصلحت در حرب ندانسته پاى پس بازكشيد و اشارت فرمود تا مردم او 

پيشتر از آن آبها واليها بگذرند اعدا چون بر قلت اتباع اميرايكو تيمور وقوف يافتند عنان ريز 
  بيت بجانب او شتافتند

 ستيزه كنان در خروش آمدند
 

 چو گرداب قلزم بجوش آمدند

اميرايكو تيمور از غايت حميت و تهور پاى ثبات بيفشرد و بزخم تير خارا گذار دشمنان را آنمقدار    
بازداشت كه اكثر سپاه از الى وگل بگذشتند اما خود پاى بند دام اجل شده بزخم تيرى از پشت 

  بيت زين بر روى زمين افتاد
 پريشان شدش ترك و تارك به تيغ 

 
 بگردون برآمد فغان و دريغ 

و در آن معركه هريملك پسر يادگار برالس و رمضان خواجه و محمد ارالت نيز بدرجه شهادت    
رسيدند و مقارن آنحال ماهچه علم همايون فال صاحبقران ستوده خصال با طايفه از ابطال رجال 

پرتو وصول بر كنار آب انداخت و جمعى از مالزمان موكب عالى از آب گذشته بافروختن آتش 
حرب پرداختند و بباد حمله اوزبكان خاكسار را منهزم ساختند و امير تيمور گوركان باردوى 

نصرت نشان مراجعت نموده جمعى را كه در آن معركه لوازم شجاعت و مردانگى بتقديم رسانيده 
بودند بانواع تربيت و رعايت مفتخر و سرافراز گردانيد و خويشان اميرايكو تيمور را مشمول 

عواطف بيدريغ ساخته مناصب او را بشاه ملك ولد قلجقاى ارزانى داشت و مهر بزرگ همايون و 
مهر پروانه را بد و سپرد و چون قرب ششماه بود كه رايات نصرت مال بصوب شمال ميشتافت 
بمحلى رسيده بودند كه در شب پيش از غروب شفق اثر طلوع صبح صادق المع گشت و در 

 آنموضع بهنگام بودن خورشيد در برج شمالى بحسب اقتضاء شريعت غرانماز خفتن واجب نميشود
 نظم 

 بيابان نور ديدن 
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 از حد گذشت 

 
 شمار منازل ز پانصد گذشت 

 در آن ناحيه آخرش داد كام 
 

 كه بودى در آن توامان صبح و شام 

 در آن بى كران وادى بو العجب 
 

 نمى بود در بعضى اوقات شب 

القصه چون صاحبقران گيتى ستان از آن منزل نهضت فرمود و بتحقيق پيوست كه توقتمش خان    
بتصور ويرانى عساكر منصور بجنگ نمى ايستد و ايشانرا بطرف خود ميكشد امير- زاده عمر شيخ 
را با بيست هزار سوار بر سبيل ايلغار از پيش روان ساخت كه خود را بمخالفان رسانند تا ايشان را 
توقف ضرورت شود و اميرزاده بموجب فرموده عملنموده روز ديگر خبر آمد كه منغالى طرفين 

 بيكديگر رسيدند و مستعد جنگ و مصاف گرديدند.

 گفتار در بيان تعبيه سپاه و محاربه آن دو پادشاه رزمخواه 

صباح روز استفتاح كه لواى كشورگشاى آفتاب از افق فتح و فيروزى طالع گرديد و منادى عنايت 
 بگوش هوش امير صاحبقران  (إِنْ تَستَفْتحوا فَقَد جاءكُم الْفَتْح)مفتح االبواب نداى فرح افزاى 

رسانيد ضمير خورشيد اشراق متوجه تعبيه سپاه نصرت عطيه گرديد و در موضع قندرچه هفت قول 
ترتيب داد و زمام ياساميشى هرقولى را بقبضه اقتدار يكى از سركشان نامدار نهاد قول اول بفر 

طلعت سلطان محمود خان زيب و زينت داشت و در قول دوم كه خاصه آنحضرت بود اميرزاده 
محمد سلطان رايت ابهت برافراشت و سيم بحسن اهتمام ميرزا ميرانشاه تعلق پذيرفته ضبط برانغار 

بوى اختصاص يافت و چهارم بوجود امير حاجى سيف الدين تزئين گرفته او نيز بدست راست 
شتافت و قول پنجم شوكت اميرزاده عمر شيخ مستحكم شده و جاى او در جوانغار مقرر گشت و 

 دو قول ديگر نيز بصولت و صالبت امراء عظام استحكام يافته در شكوه از البرز كوه درگذشت 
 مثنوى 

 بر آراست صاحبقران هفت صف،
 

 عنان سمند سعادت بكف 

 بر آن هفت سد سكندر اساس 
 

 مهندس شده هفت اخترشناس 



 در آن هفت البرز پوالد پوش 
 

 نهان هفت درياى آتش بجوش 

   
  بيت و از آنجانب توقتمش خان بغرور فراوان 

 بپشت تكاور درآورد پاى 
 

 برآورد آواز روئينه ناى 

   
و قلب ميمنه و ميسره سپاه را بشاه زادگان جوجى نژاد مثل تاشمور اوغالن و بيك يارق اوغالن و 

ايلتغمش اوغالن و بيك پوالد اوغالن و على اوغالن و امراء شجاعت نهاد مانند على و سليمان 
صوفى قنقوات و اقتاد و آقبوقه داروس جوق قيات و عيسى بيك نوروز قنقرات و حسن بيك و 
سراى و كوكه بوغا و يغلى بى بيترين و قونقور بى از سرداران الوس جوجى آراسته و مستحكم 

  مثنوى ساخته اعالم استكبار برافراخت 

 علمهاى خانى برآمد باوج 
 

 محيط صالبت درآمد بموج 

 جهانى در آهن چه درياى قير
 

 ز دستور چنگيز آئين پذير

 زريك بيابان فزون لشگرى 
 

 ز جوجى نژادانش هرسو سرى 

 همه دشت زادان درنده خوى 
 

 ربوده ز شيران درنده گوى 

 همه زود خشمان دير آشتى 
 

 سرشته زخشمند پنداشتى 

   
 و چون توقتمش خان با آن لشگر بيكران اطراف آن بيابانرا فرو
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گرفت امير تيمور از غايت شجاعت و تهور اشارت فرمود تا تمام سپاه ظفر انجام فرود آمده خيام 
نصب كردند و بافروختن آتش و پختن آش روى آوردند و توقتمش خان كه آنحال مشاهده نمود 

از بسيارى تمكن و قلت التفات آن لشگر صف شكن بدشمن انگشت تعجب بدندان گرفت و 
مقارن دهشت و حيرت صف آراى گشته بباد حمله ابطال رجال آتش قتال اشتعال پذيرفت و در 

وقتى كه خون از غمام تيغ مانند سهام باران از جوف ميغ فرو ميباريد و سرهاى سروران در فضاى 
معركه بسان گوى در ميدان چوگان هرطرف ميگرديد صاحبقران پاك اعتقاد از مركب سركشى 



فرود آمد و دو ركعت نماز گذارده روى نياز بر خاك استكانت سود و بزبان تضرع و ابتهال از 
درگاه مالك ملك بخش تعالى شانه ظفر و برترى سؤال فرمود و بعد از فراغ از مناجات و عرض 

  مثنوى حاجات 
 نشست از تهور به پشت سمند

 
 برآمد چو خور بر سپهر بلند

 گرفته بكف تيغ خارا گذار
 

 عنان تافت سوى صف كارزار

 قوى دل شده دوست از صولتش 
 

 بنكبت قرين دشمن از دولتش 

و در آن حين ثمره شجره طيبه نبوت و شعبه دوحه شريفه فتوت امير سيد بركه و از مشايخ عظام    
جام نقاوه خاندان هدايت و واليت خواجه ضياء الدين يوسف و شيخ شهاب الدين اسمعيل سرها 

برهنه كرده و دستها بدعا برآورده ارتفاع اعالم شوكت صاحبقران گيتى ستان و نحفاض رايات 
عظمت توقتمش خان از حضرت عزت مسألت نموده و عاليجناب سيادت قباب روى بخسرو 

 و ما كامياب آورده گفت توجه حيث شئت فانك منصور و اقتداء نسبت سنيه قادر انداز ميدان 
 عليه من الصالة تمها و انماها) فرموده مشتى سنك ريزه بجانب رميت إِذْ رميت (و لكنَّ اللَّه رمى 

اعدا پاشيد و كلمه شاهت الوجوه بزبان الهام بيان گذرانيد آنگاه امير- حاجى سيف الدين و امير 
جهانشاه و ميرزا ميرانشاه و ديگر شاه زادگان و امراء ظفر پناه تيغهاى جالدت آخته بسرعت باد 

صرصر بر اعداء و اژون اختر تاختند و ايشان بمقام مدافعه و مقاتله درآمده زلزله در زمين و زمان 
انداختند از شعله سنان پردالن خرمن جان جوانان بسوخت و از باد حمله پهلوانان آتش كينه دليران 

برافروخت از سيالن خون فضاء صحرا و هامون نمونه آمويه و جيحون گشت و از وفور كشته 
  نظم آندشت بلند گشته از كوه الوند در گذشت 
 جهان گشت بحرى پر از خون ناب 

 
 درو گشته سرها بسان حباب 

 شد از كشته در هرطرف پشته 
 

 بهر پشته افتاد سرگشته 

آخر االمر مبارزان موكب ظفر پناه بضرب اسنه و سيوف صفوف لشگر دشت را در هم شكسته و    
توقتمش خان مقاومت با صاحبقران گردون قدرت در حيز مكنت خويش نديده بر شاه زاده وافر 

تهور عمر شيخ بهادر حمله كرد و آن شير بيشه هجا چون كوه پاى برجا بوده بزخم گرز گران 
سنك و شمشير آتش آهنگ مخالفان را بازگردانيد و توقتمش خان از آنجانب نيز عنان برتافته بر 
سر هزارهاى سلدوز شتافت و تيرباران كرده آنجماعت را از پيش برداشت و در پس لشگر قيامت 



اثر با جمعى كثير از مردان دالور صف كشيد و چكه تواچى از عقب صاحبقران مظفر لوا كه 
گريختگان را تعاقب مينمود تاخته اينخبر بعرض رسانيد و متعاقب چكه قاصدى از پيش اميرزاده 

 عمر شيخ آمده جهة همان مصلحت كومك طلبيد بنابر آن امير تيمور گوركان با
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تمامى سپاهى كه مالزم ركاب نصرت انتساب بودند بيكبار بر توقتمش خان حمله كرد و پاى قرار 
  بيت و ثبات خان از مشاهده حركت آن خديو رستم نشان از جاى رفته روى بوادى فرار آورد

 رميدند آن وحشيان دلير
 

 چو نخجير رو به زميدان شير

  بيت دال عجب    
 چو خورشيد رخشان برآرد علم 

 
 سپاه كواكب بريزد ز هم 

 (و لَئنْ كَفَرْتُم و شامت كفران نعمت پادشاه صاحب تائيد شامل حال توقتمش خان گشته مضمون    
(يدذابِي لَشَدبتحقيق انجاميد و بسيارى از لشگريان دشت به تيغ بيدريغ كشته گشته فحواى إِنَّ ع  

 بر صحيفه ادبار اوزبكان مثبت گرديد و صورت اين فتح كه طراز (سيهزَم الْجمع و يولُّونَ الدبرَ)
فتوحات سالطين كامياب تواند بود در روز دوشنبه پانزدهم رجب سنه ثلث و تسعين و سبعمائه 

روى نمود و صاحبقران مظفر لوا در معسكر اعدا بر سرير كامرانى نشسته شاهزادگان و امرا زبان 
باداء تهنيت و دعاى دوام فتح و نصرت گردان ساختند و به عايت انعام و عنايت آنحضرت مفتخر 

و سرافراز شده رايات مباهات برافراختند و حضرت صاحبقرانى مراسم محامد جناب جالل 
سبحانى بجاى آورد بشكرانه آن موهبت درم و دينار بسيار ايثار كرد و از تمامى لشگر از هرده نفر 

هفت نفر برگزيده بتكاميشى دشمنان ارسال داشت و آن سپاه فيروز جنگ از عقب اعدا شتافته 
نزديك بآب آتل بديشان رسيدند و جمعى كثير از گريختگان به تيغ بيدريغ گذرانيدند اوزبكان را 

از پس شمشير آبدار آتشبار خرمن زندگانى ميسوخت و از پيش آب خونخوار شعله حيات فرو 
  بيت مى نشاند

سيل خشم و آتش قهرت چو زهر قاتل 
  است 

در ميان آب و آتش زندگانى مشكل 
 است 

   



و توقتمش خان با اندك مردمى از آن گرداب بال بساحل نجات رسيده تمامى عيال و اطفال و 
جهات و اموال ايشان بدست سپاه منصور افتاد و امير تيمور گوركان بنفس نفيس تا صحراى اور 

  بيت توبه شتافته و و بيست و شش روز علم اقامت افراخته داد عيش و كامرانى داد
 ز بس عيش و نشاط و كامرانى 

 
 .جهان را تازه شد روز جوانى

    

 ذكر مراجعت صاحبقران سعادتمند بدار السلطنه سمرقند و بيان بعضى احوال على سبيل االجمال 

چون مهم توقتمش خان و اوزبكان بر نهج دلخواه از هم گذشت و غنايم موفور و اموال نامحصور 
در معسكر نصرت آئين جمع گشت امير تيمور گوركان قرين اقبال و سعادت بجانب مستقر سرير 
خالفت معاودت فرمود و لشگر منصور در غايت بهجت و سرور كران تا كران دشت و بيابان فرو 

گرفته كامياب و كامران قطع مسافت ميكردند و منزل بمنزل خرم و خوشدل راه پيموده لوازم 
نشاط و شادمانى بجاى مى آوردند و از جمله مواد عيش و عشرت كه سپاه ظفرپناه را در آن سفر 
ميسر گشته بود يكى خرگاه كوترمه است كه در وقت نزول و ارتحال آنرا از هم نميگشانيد و بر 

 گردونها بسته بهر طرف 
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ميخواهند ميبرند بنابر آن هريك از متعينان در چنان خانه با جانانه دست در آغوش كرده روى 
بمقصد داشت و بكام دل همت بر استيفاء لذات نفسانى ميگماشت و بعد از عبور از آب نيق 

صاحبقران ظفر قرين ضبط اغرق را بعهده امير حاجى سيف الدين گذاشته بنفس نفيس بر جناح 
 در ضمان دولت و اقبال باترار رسيد و از آب سيحون عبور 793استعجال روانشد و در ذيقعده سنه 

فرموده سمرقند فردوس مانند را محل نزول همايون گردانيد و بعد از چند روز كه ببسط بساط 
نشاط پرداخت اميرزاده ميرانشاه را بجانب خراسان روان ساخت و خود بتاشكنت شتافته طرح 

قشالق انداخت در محرم سنه اربع و تسعين و سبعمائه امير حاجى سيف الدين با تمامى سپاه 
ظفرقرين بتاشكنت رسيد و چون امير تيمور گوركان زمستان در آنواليت بپايان رسانيد مانند 

خسرو خاورى پرتو التفات به بيت الشرف خويش افكند و بجانب سمرقند روان شده صحراى اقار 



از غبار مواكب فيروزى شعار مشكبار گشت و در آن منزل اميرزاده پير محمد جهانگير بايالت 
واليات زابلستان سرافراز شده با فوجى از امرا و نوئينان بدانجانب شتافت و صاحبقران گيتى ستان 

بعد از نزول در سمرقند بازدواج بعضى از شاه زادگان عالى نژاد پرداخته چند روز بساط جشن و 
سرور و نشاط و سور مبسوط ساخت و چون از آن امر فارغ گشت رايات ظفر آيات بعزم يورش 

  بيت پنجساله برافراخت 
 سعادت قرين توسن بخت رام 

 
 .عروس ظفر جلوه گر صبح و شام

    

گفتار در بيان يورش پنجساله صاحبقران هفت اقليم و اختصاص يافتن باصناف الطاف پادشاهى كه 
 ملك اوست قديم 

جمشيد خورشيد كه اورنك فيروزه رنگ سپهر مسند عزت و جالل اوست تا هرصباح از افق 
مشرق بجانب مغرب نهضت ننمايد شب ظلمت اندوز جهانيان را بروز بهجت افروز نتواند رسانيد و 

ماه عاليجاه كه مواكب بلند مراتب كواكب خيل و سپاه اوست تا هرشب بپاى ظلمت ساخت وسيع 
  مثنوى فلك منيع نه پيمايد هالل ذات ناقص خود را بدرى كامل نتواند گردانيد

 خور كه مسند زچرخ چارم ساخت 
 

 هر سحر رايت سفر افراخت 

 تا ز نورش جهان ظلمانى 
 

 گشت همچون بهشت نورانى 

 ماه عالم نورد تا هرشب 
 

 ننهد پاى در طريق طلب 

 نرهد از حضيض برج و بال 
 

 نرسد سوى خانه اقبال 

   
تقريب اين تشبيب آنكه چون صاحبقران آفاق بعد از مراجعت از يورش دشت قبچاق چند روزى 
در سمرقند بعيش و نشاط بگذرانيد عزم جزم فرمود كه كرت ديگر بر واليات ايران عبور نمايد و 
هركس را كه در غيبت موكب همايون پاى از حد خود فراتر نهاده باشد بسر پنجه غضب تاديب 
فرمايد بنابر آن فرمان قضا جريان شرف نفاذ يافت كه تواچيان جار بلشگريان رسانند كه استعداد 

يورش پنجساله كرده در سايه علم بلند پايه مجتمع شوند و بعد از جمعيت سپاه و يراق خدام درگاه 
 در روز جمعه پانزدهم رجب سنه اربع و تسعين و سبعمائه موافق پيچى ئيل نهضت همايون 
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اتفاق افتاد و در يكشنبه غره شعبان مزاج اشراف را از نهج اعتدال انحراف دست داد و تا يكشنبه 
منتصف ماه مذكور مرض امتداد يافته در شب براة بيمن مداواء اطباء مسيحا نفس بلكه بمحض 

عنايت حكيم شفابخش تعالى و تقدس برات صحت از ديوان (و اذا مرضت فهو يشفين) كرامت 
شد و روز شنبه ششم ماه مبارك رمضان از منزل جوى زر كه داخل واليت بخاراست و در اوقات 

مرض آنجا توقف اتفاق افتاده بود پادشاه عالى گهر كوچ فرمود و جنود فتح و فيروزى همعنان 
  بيت عساكر سعادت و اقبال مالزم موكب نصرت نشان 

 سعادت را سر اقبال خادم 
 

 جنود فتح و فيروزى مالزم 

و اعالم ظفر اعالم از آب آمويه عبور نموده و منازل و مراحل قطع فرموده روز دوشنبه بيستم شوال    
حوالى استرآباد معسكر اقبال مآل گشت و در همان روز مرتضى ممالك اسالم سيد بركه كه پيش 

ازين برسم رسالة نزد اوالد سيد قوام الدين رفته بود باز آمده سيد غياث الدين ولد سيد كمال 
الدين را ببارگاه جهان پناه رسانيد و چون سيد كمال الدين خود از مالزمت تقاعد نموده بود آتش 
غضب امير تيمور گوركان اشتعال يافته به مازندران شتافت و چنانچه مذكور شد قلعه ماهانه سر را 
كه در چهار فرسخى آمل است و محل تحصن اوالد سيد قوام الدين بود گرفته سادات را بماوراء 
النهر فرستاد آنگاه عنان عزيمت بجانب جرجان تافته در بيستم محرم الحرام سنه خمس و تسعين و 

سبعمائه منزل شماسان از فر نزول صاحبقران كامران غيرت افضاى ساحت آسمان شد و ايالت 
سارى را بجمشيد قارن مفوض گردانيد و آمل را باسكندر شيخى ولد افراسياب جالبى مسلم 

داشت و در روز پنجشنبه بيست و چهارم صفر از آنجا كوچ فرمود و از راه دامغان و سمنان برى 
رفت و حكم همايون شرف نفاذ يافت كه شاه زادگان عاليمكان اميرزاده محمد سلطان و اميرزاده 

پيرمحمد ابناء اميرزاده جهانگير سپاه منغالى را سركرده پيشتر بعراق روند و ايشان بقزوين و 
سلطانيه رفته و گلزار آن مملكت را از خار طغيان مفسدان پاك ساخته و از سلطانيه بكردستان 

شتافتند و بدفع شر قطاع الطريق آن كوهستان قيام نموده در بعضى از آنمواضع شيخ على بهادر 
بضرب كارد كردى كه قجزچى بود از عالم رحلت فرمود و شاه زادگان را بامير ابراهيم شاه كه 

حاكم كردستان بود صورت مصالحه روى نموده عنان يكران بمالزمت حضرت صاحبقران 
انعطاف دادند در خالل اين احوال پادشاه ستوده خصال شنود كه ملك عز الدين والى لرستان 



حقوق را بعقوق مبدل ساخته در وادى مخالفت سلوك مينمايد بنابر آن بنفس همايون متوجه دفع 
او گشت و بعد از نزول در خرم آباد خبر آمد كه ملك عز الدين دست از ملك و مال بازداشته 

روى بصوب گريز نهاد و آنحضرت از لرستان لشكر بششتر كشيده در روز چهار شنبه بيستم ربيع 
االخر سنه مذكوره از آب چهار دانك عبور نمود و بظاهر شهر در ميان نخلستان فرود آمد و 

اميرزاده محمد سلطان و اميرزاده پير محمد با لشگر منغالى در آن منزل بموكب همايون پيوستند 
آنگاه پادشاه عاليجاه بصوب شيراز خراميد و بموجبى كه در جزو ثانى ازين مجلد مذكور شد شاه 
منصور را مغلوب بلكه مقتول گردانيد مقارن نصرت و اعزاز بشيراز رفت و تمامى حكام آل مظفر 

در آن بلده بمالزمت مبادرت نموده بعد از چند روز مواخذ گشتند و حكومت شيراز تعلق 
  جمادى 27باميرزاده عمر شيخ گرفته لواء كشورگشا در روز جمعه 
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االخرى بجانب اصفهان در حركت آمد و در موضع قومشه يا ماهيار فرمان شهريار كامكار بقتل 
آل مظفر سمت نفاذ پذيرفت و روز سه شنبه هشتم رجب آنحكام عاليمقام بقتل رسيدند و امير 

صاحبقران بنيت فتح ساير بالد و عزم استيصال نهال اقبال اصحاب عناد از آنجا نهضت فرموده روز 
  بيت پنجشنبه دهم در اصفهان نزول نمود

 روان بآخر آن پايمال حادثه شد
 

 هنوز غمزه خونريزبار بر سر جنگ 

    

 ذكر توجه امير گوركان بجانب بغداد و بيان بعضى از وقايع كه در آن اوقات دست داد

چون در آن اوان كه امير تيمور گوركان بفتح بالد عراق و آذربايجان و فارس و لرستان قيام 
مينمود سلطان احمد جالير از دار السالم بغداد قاصدى بدرگاه عالمپناه نفرستاد و اظهار اطاعت و 
انقياد نكرد آنحضرت كمند همت بلند بر تسخير عراق عرب انداخته در بيست و ششم ماه رجب 

سنه هفتصد و نود و پنج از اصفهان بصوب همدان در حركت آمد و چون در ضمان حمايت 
مهيمن منان بفضاى دلگشاى آنواليت رسيد و چند روز بسط بساط عيش و نشاط انبساط داده زمام 

حكومت ممالك آذربايجان و رى و در بند باكو را با توابع و لواحق در قبضه اقتدار شاه زاده 



 شهر شعبان از همدان نهضت فرموده در اثناء 13كامكار معز الدين ميرانشاه نهاد و در روز سه شنبه 
راه چندگاه بنشاط صيد و شكار پرداخت و در اوايل ماه مبارك رمضان بدشت قوالغى شتافته با 

سارق محمد تركمان و حشم او كه بحصار حبشى تحصن جسته بودند پيكار فرموده تراكمه را 
منهزم ساخت و غنيمت بينهايت گرفته شيخ تيمور بهادر گريختگان را تعاقب نموده و جمعى كثير 
از ايشان كشته بموكب همايون پيوست و روز يكشنبه دهم رمضان صاحبقران گيتى ستان از دشت 

قالغى بازگشته بآق يالق شتافت و بقيه آن ماه را در آن مكان بپايان رسانيد و در يك شنبه غره 
شوال به شرايط و لوازم روز عيد قيام نمود و بعد از دو روز شيخ عبد الرحمن اسفراينى كه از 
اعاظم مشايخ روزگار بود از نزد سلطان احمد جالير برسم رسالة تشريف آورد و امير تيمور 

گوركان بتعظيم و احترام آن بزرگ قيام و اقدام فرمود و شيخ پيغام والى دار السالم را بعبارتى 
اليق ادا كرد و پيشكشى كه آورده بود عرض نمود و چون سلطان احمد ملزم خطبه و سكه نشده 

بود هدايا و تحف او منظور نظر قبول امير تيمور گوركان نگشت و شيخ بخلعت خاص و انعام 
اسب و زر نوازش يافته عنان عزيمت بصوب دار السالم انعطاف داد آنگاه تواچيان بموجب فرمان 

 13جار بلشكريان رسانيدند كه بمصلحت عبور از دجله هريك دو شاخ ترتيب نمايند و روز جمعه 
شهر شوال موافق قوى ئيل نهضت همايون از آق يالق اتفاق افتاده موكب عالى شش روز طى 

مسافت كرده بمزار متبرك شيخ يحيى كه بقبه ابراهيم لك مشهور است رسيد و خسرو عاليمقام از 
 مجاوران آن عتبه الزم االحترام چنان معلوم كرد كه 
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منهيان بفرموده سلطان احمد جالير كبوتر بطرف بغداد پرانيده اند و كيفيت آمدن آنحضرت را 
مكتوب گردانيده بنابر آن فرمود كه همانكس كه آن نامه را نوشته بود رقعه ديگر در قلم آورد 
مضمون آنكه سياهى كه ما سپاه امير تيمور تصور كرده برديم بعد از تحقيق بوضوح پيوست كه 

  بيت احشام و صحرا نشينانند كه از لشگر جغتاى رميده بدين حدود پناه آورده اند و آن نامه را
 ببستند بر بال مرغى دگر

 
 كه بغداديان را شود نامه بر

سلطان احمد بعد از مطالعه رقعه اول مضطرب گشته احمال و اثقال را از دجله بگذرانيد و از ديدن    
رقعه ثانى مطمئن گرديد و بر جانب غربى دجله سواره ايستاده انتظار ميكشيد و از اينجانب 



صاحبقران گيتى ستان ايلغار فرموده بيك نهضت بيست و سه فرسخ مسافت طى كرد و بتاريخ 
  نظم بيست و نهم شوال 

 رسيد آن جهانجوى جم اقتدار
 

 ببغداد با لشگرى بيشمار

 جهان پر شد از بانك ناى و نفير
 

 بدريد از هم سپهر اثير

 سراسيمه كشتند بغداديان 
 

 ببستند بر عزم جستن ميان 

و سلطان احمد جسر بريده و كشتيها را غرق كرده بطرف حله گريخت و محمد آزاد با فوجى از    
سپاه مانند موج بر روى آب روان گشته از آنطرف بيرون رفت و كشتيها يافته بدينجانب آورد اما 
لشگريان بسفينه التفات نكردند بسان برق و باد از دجله بگذشتند و امير تيمور گوركان در كشتى 

خاصه سلطان احمد كه شمس نامداشت نشسته از آب عبور نمود و داعيه داشت كه بنفس خويش 
او را تعاقب نمايد و امرا بدرخواست بسيار آنحضرت را باز گردانيده بتكاميشى ياغى روان شدند و 

سلطان احمد از غايت عجلت نقود نامعدود و نفايس اجناس كه بر شتران بار كرده بود و همراه 
ميبرد در راه گذاشته بسرعت طى مسافت ميكرد و امرا آن اموال را تصرف نموده از عقب 

مى شتافتند تا دشت كربال ايناج اوغالن و امير جالل حميد و امير عثمان عباس و شيخ ارسالن با 
قرب چهل و پنج نفر از يالن بوى رسيده و سلطان احمد با دويست مرد جلد عنان بحرب نوئينان 

  بيت تافته ايشان از اسب فرود آمدند و دست به تير و كمان برده شبه كردند
 ز پيكان چنان آتش افروختند

 
 كه پر ملك بر فلك سوختند

 گذر كرد تير از زرهها چنان 
 

 كه باد از خم زلف سيمين تنان 

و امير عثمان را مخالفان زخمى بر دست زده بآن وسيله جان بتك پا بيرون بردند و امرا مظفر و    
منصور با غنايم غير محصور مراجعت فرموده بشرف طواف عتبه كعبه احترام حضرت امام عاليمقام 

ابى عبد الّله حسين بن على المرتضى صلواة الّله و سالمه عليهما مشرف گشتند و بدرگاه عالمپناه 
  بيت شتافته بنوازش بيكران شدند

 ز خاك درش چهره آراستند
 

 همه يافتند آنچه ميخواستند

و صاحبقران كامران قرب دو ماه در دار السالم بغداد بعشرت و خرمى بگذرانيد و داد عيش و    
  نظم نشاط داده جامهاى مى ارغوانى از دست ساقيان سيمين ساق دركشيد

وقت صبح است و لب دجله و انفاس 
 

 اى پسر كشتى مى باشط بغداد بيار



 بهار

دجله عمريست تر و تازه و خوش 
  ميگذرد

 ساقيا عمر گرانمايه بغفلت مگذار

    

 ذكر فتح قلعه تكريت بيمن دولت صاحبقران عالى حسب و بيان تاخت بعضى ديگر از بالد عرب 

 چون بغداد بحوزه تصرف فرمانفرماى بالد و عباد درآمد جمعى از تجار بموقف 
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عرض رسانيدند كه درين نواحى قلعه ايست تكريت نام بغايت حصانت موصوف و بنهايت متانت 
معروف و جمعى از دزدان مفسد و مفسدان متمرد آن را پناه ساخته اند و همواره بقطع طريق و نهب 

اموال سالكان مسالك تحقيق اندام مينمايند و مدتيست كه هيچ صاحب دولتى بر آنجماعت 
مستولى نگرديده و بكمند همت آن حصن حصين را مسخر نگردانيده صاحبقران كشورگشاى بعد 

از استماع اين سخن خيال فتح آنقلعه سپهر مثال و قتل اصحاب بغى و ضالل بر خاطر گذانيده در 
بيست و چهارم ذى حجه سنه خمس و تسعين و سبعمائه از دار السالم بغداد عنان عزيمت بدانطرف 

 بظاهر قلعه تكريت رسيده عساكر نصرت 796انعطاف داد و روز يكشنبه چهارم محرم الحرام سنه 
مآثر آغاز محاصره و محاربه كردند و در آن زمان والى آنقلعه شخصى بود كه او را امير حسن 

ميگفتند و چون از آوازه وصول موكب ظفر قرين وقوف يافت برادر خورد خود را بدرگاه 
عالمپناه فرستاده اظهار اطاعت و بندگى نمود و صاحبقران پوزش پذير او را نوازش كرده فرمود كه 

برادر خود را بگوى كه از قلعه بيرون آمده غاشيه خدمتكارى بر دوش گيرد تا باصناف الطاف 
خسروانه اختصاص يابد و او بتكريت بازگشته آنچه ديده بود و شنيده بعرض رسانيد اما امير حسن 

از غايت رعب و هراس از قلعه بيرون نيامد و بدفع و منع سپاه ظفر پناه مشغول گرديد و از اهزاز 
نسيم اينخبر شعله غضب جهان سوز برافروخته دالوران قلعه كشاى از اطراف و جوانب جنگ در 
انداختند و قلعه بيرون را مسخر ساخته امير حسن با اتباع بحصار درون گريخت و تواچيان بهرام 

صولت بموجب حكم عالى اطراف قلعه را طناب زده بامرا و اركان دولت قسمت نمودند تا 



نقبچيان پركار داشته بروج آنحصار را مشبك سازند و آنجماعت بجد هرچه تمامتر بدان كار 
اشتغال نمودند و اراضى تكريت را بسان غربال سوراخ سوراخ كردند امير حسن از مشاهده اينحال 

دانست كه مهم خالى از اشگالى نيست الجرم مادر و برادر خود را متعاقب بيرون فرستاد تا زبان 
بشفاعت جريمه او گشادند اما فايده بر آن آمد و شد ترتب نيافت و امير تيمور گوركان جوابداد 
كه اگر او خود بمالزمت شتابد امان يابد و اال آنچه مقدر است بظهور خواهد پيوست و اين پيغام 

بامير حسن رسيد بار ديگر پاى در دامن صبر و شكيبائى پيچيد و بر مخالفت اصرار نمود و سپاه 
نصرت آثار بيكبار از اطراف و جوانب آنحصار درآمده شب چهارشنبه بيستم محرم آتش در 

ستونهائى كه در زير بروج قلعه برافراشته بودند زدند و آن چوبها سوخته اكثر ديوارهاى قلعه بر 
زمين افتاد و كار اهل حصار باضطرار انجاميده فرياد االمان بايوان كيوان رسانيدند و چون تضرع 

ايشان حكم ايمان ياس داشت درجه قبول نيافت و عساكر نصرت مآثر روز دوشنبه بيست و پنجم 
ماه مذكور قدم جالدت پيش نهاده بحصار درآمدند و امير حسن را گردن بسته بپايه سرير اعلى 

آوردند و رعايا بجان امان يافته تمامى سپاهيان تكريت بكربت قتل مبتال شدند و تواچيان از براى 
اعتبار نظار از رؤس آنقوم بدكردار منارها ساختند و اكثر عمارت و بيوتات ايشان را بينداختند و 

 روز شنبه غره صفر المختوم بالخير و الظفر صاحبقران واالگهر
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از ظاهر تكريت علم نهضت برافراخته اميرزاده محمد سلطان و جمعى كثير از امراء عاليشأن را 
باطراف و جوانب عراق عرب فرستاد تا بقلع و قمع قطاع الطريق و اهل فتنه و فساد پردازند و آثار 

اقتدار در آن ديار ظاهر سازند و ايشان تا ببصره و واسط شتافته هركس بقدم انقياد و پيش آمد باج 
و خراج بر گردنش نهادند و از هركس كه سركشى مشاهده نمودند از پايش درآوردند و سالما و 

 غانما مراجعت نموده در منزل حربى بموكب همايون پيوستند.

 ذكر نهضت لواء كشورگشا بجانب ديار بكر و روحا و بيان بعضى از امور كه روى نمود در آن وال

صاحبقران سعادت انتما بعد از فراغ خاطر از تسخير عراق عرب بمقتضاى راى صوابنما عازم ديار 
بكر شد و خواجه مسعود سبزوارى را بمحافظت بغداد فرستاده باستمالت رعايا و تعظيم سادات و 
نقبا وصيت فرمود و چون ماهچه طوق ظفر نگار بقلعه كركوك رسيد اهالى حصار بقدم اطاعت 



پيش آمدند و آن قلعه برسم سيورغال تعلق بامير يار على موصلى گرفت و صاحبقران دريا دل از 
راه موصل متوجه روحا گشته در اثناء راه سپاه ظفر پناه را بتاخت اموال تراكمه قراقوينلوق فرستاد 
و آنجماعت با حصول مقصود معاودت نمودند و موكب عالى بعد از طى منازل بظاهر روحا رسيد 

و كزل نامى كه حاكم آنديار بود از بيم جان شهر را گذاشته با بعضى از رعايا بكوهى بلند 
گريخت و اينمعنى بر ضمير خسرو كشورگير گران آمده زمره از عساكر منصوره ارسال نمود تا 

آتش نهب و تاراج در ذريت و اموال ايشان زدند و بنفس نفيس در روحا منزل گزيد گويند كه آن 
شهر از بناهاء نمرود است و تمامت عمارت آن را از سنك تراشيده مرتب گردانيده اند و قضيه 

القاء ابراهيم خليل صلواة الّله الرحمن عليه در آتش آنجا وقوع يافته بود و چشمه آبى كه از يمن 
مقدم خليل الرحمن در ميان نيران جارى شده هنوز باقى است و آثار سواد آتش در نواحى آن 
چشمه بچشم درمى آيد القصه امير تيمور گوركان مدت بيست روز در آن شهر بعيش و نشاط 

پرداخته در آن ايام جنيد تركمان و حاكم حسن كيف بشرف مالزمت رسيدند و از انعام و اكرام 
صاحبقران گردون غالم بهرور گرديدند و روز پنجشنبه بيست و ششم ربيع االول لواء كشورگشا از 

روحا بصوب مادرين در حركت آمد و بعد از وصول بهفت فرسخى آنقلعه والى آنجا سلطان 
عيسى در روز شنبه بيست و هشتم ماه مذكوره باصناف تحف و هدايا بسده سدره انتما شتافت و 

بانعام خلعت خاص اختصاص يافت اما بعد از آنكه محصالن بطلب مال امان بماردين رفتند چنان 
بوضوح پيوست كه سلطان عيسى با متوطنان آنقلعه مواضعه كرده كه تا توانند زمام اختيار حصار 

 بكسى ندهند بنابر آن فرمان 
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واجب االذعان باخذ و قيد سلطان عيسى صدور يافت و بنابر آنكه در آنوقت آخر زمستان بود و 
علف در حوالى ماردين پيدا نمى شد تا بمحاصره مشغولى توان كرد امير صاحبقران عنان مراجعت 

معطوف ساخت و واليت جزيره را كه حاكم آنملك عز الدين اظهار خالف مينمود تاخت 
فرموده او را بگريزانيد و در اول بهار بار ديگر بصوب ماردين شتافت و بعد از وقوع محاصره و 

 محاربه مهم بمصالحه انجاميده ايالت آنواليت بر سلطان صالح برادر سلطان عيسى قرار يافت.



ذكر شهادت ميرزا عمر شيخ بهادر و والدت ميرزا الغ بيك گوركان و بيان بعضى ديگر از حوادث 
 زمان و وقايع دوران 

چون ميرزا عمر شيخ بحكومت واليت فارس سرافراز شد در دار الملك شيراز بساط عدل و 
انصاف انبساط داده اكثر توابع و مضافات آن مملكت را بحيطه ضبط و تسخير در آورده در وقتى 

كه امير تيمور گوركان از عراق عرب بجانب ديار بكر در حركت آمد بموجب فرمان واجب 
االذعان با سپاهى جالدت نشان متوجه اردوى كيهان پوى گشت و از كردستان گذشته بقلعه مختصر 

كه آن را خرماتو گويند رسيد و اندك مردمى در آن حصار ساكن بودند و غله بسيار داشتند 
شاهزاده جمعى فرستاده و از ايشان طغار طلبيد و ساكنان آن قلعه نوكران آنجناب را نوميد 

بازگردانيدند و اميرزاده عمر شيخ سوار شده بر زبر پشته برآمد تا بتهيه اسباب قلعه گيرى پردازد 
ناگاه از شست قضا تيرى عمر فرساگشاد يافته بشريان آن شير ژيان رسيد و فى الحال مرغ روحش 

  نظم متوجه عالم باال گرديد

 پيوسته بقصد ما از ايندست 
 

 بگشاده كمانكش قضا شست 

 كس جان زجفاى او نبرده 
 

 تيرش همه بر نشانه خورده 

   
مالزمان موكب منصور شاهزاده مغفور همان لحظه قلعه را گرفته با خاك راه يكسان ساختند و 

هركه را آنجا يافتند از پير هفتاد ساله تا كودك شيرخواره پاره پاره كردند و پسر بزرگتر شاهزاده 
شهيد اميرزاده پير محمد كه مصحوب پدر خود بود باتفاق امرا و اركان نعش مغفرت مآب را 

بشيراز برده برسم امانت بخاك سپردند و بعد از چندگاه بقبة الخضراء كش نقل كردند و چون 
خبر شاهزاده بعرض امير تيمور گوركان رسيد زبان خجسته بيان بكلمه همايون انا لّله و انا اليه 
راجعون بگشاد و زمام ايالت فارس را در قبضه درايت ولدار شد شاهزاده مرحوم اميرزاده پير 

محمد نهاد و شهادت اميرزاده عمر شيخ در اواسط ربيع االول سنه ست و تسعين و سبعمائه روى 
نمود و بنابر آنكه سنت سنيه قادر مختار تعالى شانه بر اين منوال جارى شده كه در دنيا هرماتمى را 

 جمادى االولى همان سال از 19سورى در عقب باشد و هرالمى را سرورى متعاقب در روز يكشنبه 
افق جاه و جالل اخترى نورگستر طلوع فرمود يعنى در قلعه سلطانيه كه در آنوقت موضع اقامت 

 خواتين و آغايان حرم سراى امير تيمور گوركان بود
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اميرزاده شاه رخ را پسرى خورشيد منظر متولد گشت و اين بشارت در ظاهر ماردين به سمع شريف 
صاحبقران ظفر قرين رسيده از غايت فرح و انبساط از سر جريمه اهالى آن قلعه درگذشت و آن 

فرزند سعادتمند را محمد طراغاى نام نهاد و الغ بيك لقب داد آنگاه رايات ظفر سلب بجانب عراق 
عرب مراجعت كرده در اثناء راه بوضوح پيوست كه متوطنان قلعه آمد كه آن را حامد نيز گويند 

بمتانت حضور مغرور گشته اند و سر بچنبر اطاعت در نمى- آورند بنابر آن حضرت صاحبقران در 
روز دوشنبه بيست و سيم جمادى االخرى سنه مذكوره عنان عزيمت بدان طرف تافت و بعد از 

وصول عساكر ظفر ماثر آن قلعه را كه به واسطه كمال متانت مانند حصار گردون از منجنيق 
حوادث مصون بود و از غايت رفعت مرغ تيز پرواز وهم و خيال بر شرفات آن صعود نمى توانست 

نمود مركزوار در ميان گرفتند و آواز نفير و سورن بگوش كوتوال حصار هفتم رسانيده كوس و 
كور كه فرو كوفتند و آن قلعه را كه بروايت ظفرنامه در مدت سه چهار هزار سال هيچ آفريده 

بقوت و غلبه فتح نكرده بود بدو سه روز قهرا قسرا مسخر ساختند و آتش نهب و تاراج در آن زده 
رايت نهضت بصوب االتاق برافراختند و در اثناء راه بدفع شر بعضى از اهل فساد و ارباب عناد 

پرداخته مظفر و منصور و خرم و مسرور طى مسافت ميفرمود و در هرمنزل از حكام واليات عراقين 
و آذربايجان صاحب سعادتى بشرف مالزمت حضرت صاحبقرانى مشرف گشته پيشكش 

ميگذرانيد و بالطاف پادشاهانه اختصاص يافته كاله گوشه افتخار باوج فلك دوار ميرسانيد از 
جمله در اوچ كليسا آالتاق والى از زنجان طهر تن بدرگاه خسرو صف شكن رسيد و بتقبيل قوايم 

سرير سلطنت مصر بلندپايه و سرافراز گرديد و تبركات اليقه كشيد و در سلك خواص بارگاه 
سپهر اشتباه انتظام يافت مقارن آنحال خيال تسخير قلعه او نيك كه در تحت تصرف مصر ولد قرا 
محمد تركمان بود در سر حضرت صاحبقران افتاد و روز سه شنبه شانزدهم شعبان سنه مذكوره با 

جنود تائيد الهى و عساكر توفيق نامتناهى بدانجا نهضت فرمود و بتاريخ روز پنجشنبه هيجدهم 
همان ماه در ظاهر او نيك قبه بارگاه عالمپناه باوج مهر و ماه برافراشت و سپاه منصور جنگ در 

انداخته قلعه زيرين را مسخر ساختند و مصر با اتباع بقلعه باالى كوه كه در ارتفاع باحصار نيلگون 
گردون دعوى مساوات ميكرد و در متانت سد سكندر را بنظر درنمى آورد شتافت و روز جمعه 

نوزدهم همان ماه پسر خود را كه شش ساله بود با يكى از نواب بيرون فرستاد و پيشكشهاى اليق 



ارسال داشت و پيغام داد كه بنده را حد مقاومت با خدام سده سدره مرتب نيست اما از غايت 
هراس بيرون نمى توانم آمد اميد آنكه چند روزى امان يابم تا مطمئن گشته بمالزمت شتابم امير 
تيمور گوركان ايشان را نوازش نموده و خلعت بخشيده فرمود كه از سر جريمه مصر درگذشتم 

بايد كه بى دغدغه بمالزمت آيد و هيچ انديشه بخاطر نگذراند چون پسر و نايب مصر بازگشته 
آنچه شنوده بودند بگوش وى رسانيدند توفيق بيرون آمدن نيافت مدت محاصره و محاربه ممتد 

 شده 
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روز بروز آثار اقتدار سپاه نصرت شعار و امارات عجز و اضطرار مصر و اتباع او بيشتر مى گشت و 
مصر دو سه نوبت ديگر پسر و مادر و بعضى از امرا و نواب خود را بيرون فرستاد و التماس امان و 

مراجعت موكب ظفرنشان نمود اما بجائى نرسيد و باالخره مهم بدانجا انجاميد كه مردم او از غايت 
بيچارگى خود را از از ديوار قلعه انداختند و خاك درگاه عالمپناه را توتياى ديده اميد ميساختند 

مصر چون حال بر آن منوال ديد روز شنبه دوم شوال سال مذكور شمشير بر دست و كفن بر گردن 
از قلعه بدر آمد و التجا باميرزاده محمد سلطان كرده روى عجز بر خاك نهاد و التماس نمود كه 

خون او را از صاحبقران مظفر لوا درخواست نمايد شاهزاده مصر را استمالت داده ببارگاه سپهر 
اشتباه برد و توقع نمود كه غايت عاطفت پادشاهانه گناه او را بعفو و اغماض مقابل سازد و امير 

تيمور گوركان خون مصر را بشاهزاده بخشيد اما همدران و ال حكم همايون صدور يافت كه او را 
در صحبت سلطان عيسى حاكم ماردين كه مقيد بود بسلطانيه برند و عيسى را در آن قلعه محبوس 

 داشته مصر را به سمرقند فرستند و فرمان بران بر آن موجب عمل نمودند.

 ذكر بعضى از وقايع آن ايام و بازآمدن سلطان احمد جالير بدار السالم 

صاحبقران گردون احتشام چون از فتح او نيك بازپرداخت آنقلعه را بامير اتلمش سپرده روز 
پنجشنبه هفتم شوال رايت مراجعت مرتفع ساخت و روز جمعه هشتم امير حاجى سيف الدين از 

سمرقند رسيده بشرف بساط بوسى فايز گرديد و همدران ايام طهرتن بانواع نوازش و انعام 
مخصوص گشته و يرليغ موشح بالتمغا همايون حاصل نموده روى باولكاء خويش آورد و مقارن 
آنحال امير با يزيد حاكم قلعه آيدين بخدمت خسرو روى زمين رسيد و آنحضرت او را بصنوف 



مواهب و عطايا خوشدل گردانيد و واليت آيدين را بوى بخشيد آنگاه صاحبقران دين پناه 
بگرجستان شتافته در آن مملكت لشگريان نصرت نشان هرجا كه با اهل كفر و انكار دوچار 

مى خوردند پيكار ميكردند و مراسم قتل و غارت بجاى مى آوردند و بدستور معهود در آنسفر 
 ماه مذكور 26فتوحات ارجمند و سعادات برومند روى مينمود از جمله آنكه در روز سه شنبه 

وهاب شكور در منزل قارص اميرزاده شاهرخ را ولدى سعادت انتما كرامت فرمود اين بشارت 
بمسامع عليه امير تيمور گوركان رسيده به غايت مبتهج و مسرور گرديد و مدت بيست و يك روز 

در آن منزل فيروز بعيش و سور و جشن و سرور گذرانيده آن مولود عاقبت محمود را بابراهيم 
سلطان موسوم گردانيد و بعد از آن از قارص كوچ فرموده مينك گول محل نزول قيتول همايون 
گشت و در روز سه شنبه سيزدهم ذيقعده از مينك گول بحركت درآمده بر سر عقبه نزول اجالل 

 واقع شد و در روز جمعه 
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بيست و يكم ماه مذكور فرمان واجب االذعان شرف نفاذ يافت كه اميرزاده شاهرخ بسمرقند رود و 
بضبط آن مملكت قيام نمايد و شاهزاده بموجب فرموده عمل نموده حضرت صاحبقران شكاركنان 

بكوهستان گرجستان درآمد و در آنواليت نوبت ديگر لشگر ظفر اثر كمال تسلط و اقتدار ظاهر 
گردانيد و در نواحى شكى خبر رسيد كه طايفه از سپاه دشت قبچاق از دربند گذشته بتخريب 

حدود شروان اشتغال دارند بنابر آن رايات نصرت نشان بجانب شروان متوجه گرديد و لشگر 
توقتمش خان كه سركرده ايشان على اوغالن و الياس اوغالن و عيسى بيك و يغليبى بود خبر 

توجه موكب همايون شنوده مراجعت نمودند و صاحبقران واال نژاد بمحمود آباد شتافته آن زمستان 
در آن مكان رحل اقامت انداخت و بساط عيش و نشاط مبسوط ساخت اما كيفيت حال سلطان 

احمد جالير چنان بود كه چون در كربال از نهيب سپاه مظفر لوا فرار نمود بحلب شتافت و 
چندگاهى در آن واليت بعيش و طرب گذرانيده از حلب بدمشق رفت و از آنجا عنان عزيمت 

بطرف مصر تافت و چون نزديك بقاهره رسيد حاكم آن ديار ملك برقوق موكب عالى سلطانى را 
استقبال نموده غايت التفات و عنايت بتقديم رسانيد و صد و سى اسب تازى نژاد و سى و سه جامه 

طالدوزى پيشكش كرده قريب برود نيل منزل تعيين فرمود و سلطان احمد تبركات اليقه و 
تنسوقات رايقه بمصريان داده بعد از انقضاء ايام ضيافت و مهماندارى در سرانجام امور ملك قرعه 



مشورت در ميان انداختند و رايها بر آن قرار گرفت كه سلطان احمد با فوجى از سپاه مصر متوجه 
حلب گردد و ملك برقوق حاكم بغداد را بر وفق مرام بدان صوب گسيل كردند چون سلطان 

احمد بحلب رسيد شنيد كه امير تيمور گوركان از گرجستان مراجعت نموده عازم دشت قبچاق 
است بنابر آن مصريان را بازگردانيد و با نوكران خاصه خويش روى ببغداد نهاد و خواجه مسعود 

 بار ديگر بر مسند 797سبزوارى بغداد را گذاشته بطرف تستر شتافت و سلطان احمد در شهور سنه 
 سلطنت دار السالم تمكن يافت.

 ذكر لشگر كشيدن امير تيمور گوركان كرت ديگر بر سر توقتمش خان 

چون عساكر برودت مآثر زمستان بواسطه ظهور آثار اقتدار سلطان بهار از فضاى دشت و مرغزار 
منهزم گرديد و جنود فيروزى دثار رياحين و ازهار از اعتدال هواى اشجار در اهتزاز آمده عنان 

  مثنوى بسوى صحرا و كوهسار منعطف گردانيد

 سلطان بهار از تجمل 
 

 آراست سپاه سبزه و گل 

 برخواست بعزم گشت الله 
 

 زد خيمه بكوه و دشت و الله 

   
راى كشورگشاى صاحبقران ممالك آراى چنان اقتضا كرد كه نوبت ديگر لشگر فيروزى اثر 

 بدشت قبچاق كشد و بدست اقتدار توقتمش خان و سپاه تغماق را مجددا گوشمالى دهد
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و بتاريخ روز يك شنبه هفتم جمادى االولى سنه سبع و تسعين و سبعمائه اعالم آفتاب اشراق 
برافراخته از يورت قشالق عازم در بند شروان گشت و افواج عساكر ظفرانتما مانند امواج دريا در 

  نظم حركت آمده كرد سم باد پايان از ايوان كيوان درگذشت 
 بجنبيد از جاى صاحبقران 

 
 بلرزيد بر خود زمين و زمان 

 نهان گشت از گرد لشگر سپهر
 

 تو گفتى كه معدوم شد ماه و مهر

و چون صاحب قران منصور بكنار آب سمور رسيد شمس الدين الماليغى كه جهة تمهيد بساط    
مصالحت از محمودآباد نزد توقتمش خان رفته بود بازآمده بعد از اقامت مراسم زمين بوس نامه 



خان را بعرض رسانيد و بنابر آنكه در آن رقعه سخن خشونت انگيز مرقوم بود ع بر آشفت سلطان 
  نظم صاحبقران و بعرض سپاه حكم فرمود و بر حسب فرمان واجب االذعان 

 كشيدند بر دوش مردان كار
 

 زره هاى داودى زرنگار

 نشستند بر تازيان فوج فوج 
 

 محيط تهور درآمد بموج 

 علمها برآمد بچرخ بلند
 

 شد از شقها مهر و مه پرده بند

 اميران و شهزادگان بيدرنگ 
 

 كشيدند صفها بآئين جنگ 

 ز كشورگشايان خود هرسوار
 

 رقمزد نويسنده ششصد هزار

و كنار آب سمور كه عرصه گاه آن سپاه موفور بود در دامن البرز كوه واقع است و از آنجا تا    
 فرسخ مسافت باشد و قينل دست چپ دليران صاحب شكوه دامن البرز كوه بود و 5درياى قلزم 

قينل دست راست ساحل درياى قلزم و كثرت و آراستگى آن جنود نامعدود بمثابه بود كه 
  نظم هيچكس نشان نمى داد كه هرگز لشگرى بآن عده و عدد در يكموضع ديده باشد

 زجنگى سواران پوالد پوش 
 

 ز البرز تا قلزم آمد بجوش 

 بجلوه درآمد در آن عرصه گاه 
 

 بمقدار ريك بيابان سپاه 

و صاحبقران جم اقتدار محفوف بعون عنايت كردگار برابرش راهوار سوار گشته از بدايت طلوع    
خسرو ثوابت و سيار تا هنگام ظهور روشنائى فلك دوار تمامى بهادران قول و جوانغار و برانغار را 
منظور نظر آفتاب كردار گردانيد و بهر فوج كه مى رسيد سردار آنجماعت زانو زده و لوازم دعا و 

ثنا بجاى آورده اسب مى كشيد و چون از آن كار فراغ بال حاصل گشت صاحبقران عادل با آن 
سپاه پر دل منازل و مراحل پيموده در اثنا راه بهر فوج از هواداران توقتمش خان دوچار مى خوردند 
در قتل و غارت تقصير نمى كردند و توقتمش خان بر كيفيت حال وقوف يافته با سپاه بيكران افزون 
از تخمين مهندسان حساب دان متوجه ميدان رزم گشت و در كنار آب قورى بتاريخ سه شنبه بيست 
و دوم جمادى الثانى آن دو سالك طريق جهانبانى در برابر يكديگر رسيده نزول نمودند و آن شب 

  نظم تا صباح پاس داشته در يراق جنگ و تالش نام و ننگ بودند
 دو لشگر در انديشه داورى 

 
 كه بخت كه فردا كند ياورى 

 ستاره كرا بر سر افسر نهد
 

 كرا آسمان رخت بر در نهد

    



گفتار در بيان محاربه امير تيمور گوركان با توقتمش خان و ظفر يافتن بعد از سعى و كوشش و 
 اهتمام در باب كشش 

 روز ديگر كه خسرو خاور
 

 كرد آهنگ لشگر اختر

 علم زرنگار ساخت بلند
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 شورش اندر ميان خلق افكند

 
 گشت روشن ز برق تيغش دشت 

 خيل انجم از او گريزان گشت 
  

صاحبقران گيتى ستان بعزم رزم توقتمش خان پرتو التفات بر تعبيه و تسويه سپاه انداخته بدستور 
نوبت اول هفت قول مكمل ساخت و قول بزرگ باميرزاده محمد سپرد و بنفس همايون با بيست و 

  نظم هفت قشون از يالن دالور و بردالن جالدت اثر در عقب لشگر علم ظفر پيكر برانداخت 
 زشهزادگان قبله گاه سپاه 

 
 جهان گشت در چشم مردم سياه 

 علم در پس صف زد آن سرفراز
 

 پس صف بود جاى شطرنج باز

و از جانب توقتمش خان باتفاق شاه زادگان جوجى نژاد و از جانب توقتمش خان و امراء غضنفر    
نهاد صفها مرتب ساخته و علمها افراخته جوق جوق بفضاى ميدان رسيدند و بباد غرور و بخار پندار 

  نظم آتش خشم و كين تيز گردانيدند
 وزان سوى خان قيامت شكوه 

 
 بپاداش دريا برآراست كوه 

 ز رستم كمانان پوالد پوش 
 

 درآمد بصحراى قبچاق جوش 

و نيران قتال بباد حمله ابطال رجال اشتعال يافته ناگاه به سمع صاحبقران ظفر پناه رسيد كه كونجه    
اوغالن و بيك بارق اوغالن و اقتا و داود صوفى و غيرهم از سرداران سپاه توقتمش خان از جانب 

برانغار و جوانغار لشگر ظفر شعار تاخته اند و صداى گير و دار و افغان حرب و كارزار در خم طاق 
گنبد دوار انداخته آن حضرت با قشونهاى خاصه عنان بمدد ميسره تافته مخالفان از صولت بهادران 



موكب همايون پشت دادند و از آن بيست و هفت قشون فوجى ايشان را تعاقب نموده گريختگان 
چون بقول رسيدند عنان بازگردانيدند و از عساكر منصوره جمعى را كشته طايفه را بامير تيمور 

گوركان رسانيدند و جمعيت قشونات بپريشانى تبديل يافته لشگر توقتمش خان بى تحاشى بر آن 
حضرت حمله آوردند و نزديك بود كه چشم زخمى رسد در آن حين شير بيشه وغا امير شيخ نور 
الدين ساربوغا جان فداى ولى نعمت كرده با پنجاه نفر از قادراندازان رستم اثر فرود آمده و دست 

  بيت به تير و كمان برده به زخم پيكان ديده دوز مخالفان را برجاى بازداشت بلكه 
 بهر تير كز شصت او درگذشت 

 
 يكى نامور پهلوان كشته گشت 

و محمد آزاد و برادرش على شاه و توكل باورچى هريك ارابه از ارابهاى مخالفان گرفته و بپيش    
امير تيمور گوركان آورده مانند جسر برهم بستند و متعاقب الّله داد با قشون وفادار بمدد رسيده فى 

الحال از اسب پياده شده در پهلوى شيخ نور الدين زانو بر زمين نهاد شبه آغاز كرد و قشوق قول 
نيز بديشان پيوسته كمر خدمتكارى برميان بستند و دست بانداختن خدنگ دلدوز بگشادند و 

هرچند بهادران متعاقب و متواتر حمله نمودند نهايت مردانگى بظهور رسانيدند ايشان را از جاى 
برنتوانستند داشت و خداداد حسينى كه قتيل دست چپ سپاه صاحبقرانى بود از غنيم خود كونچه 
اوغالن درگذشته از پس پشت افتاد كه در برابر امير- تيمور گوركان ايستاده جنگ ميكرد درآمد 

و اميرزاده محمد سلطان نيز بمدد رسيده بيكبار دليران ظفر شعار دست راست مخالفان را در هم 
شكستند و امير حاجى سيف الدين و امير جهان شاه جاكو نيز عيسى بى و بخشى خواجه را كه از 

 جوانغار مخالف برايشان حمله 
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  بيت آورده بودند شبه كرده منهزم گردانيدند
 ز چوب خدنگ آتش افروختند

 
 وزان جان بسيار كس سوختند

و در اثناء جوش و خروش مبارزان جوشن پوش يغلى بى بهرين كه از مقربان توقتمش خان بود    
بميدان شتافته و زبان بالف و گزاف گشاده امير عثمان عباس را بمبارزت خواند و امير عثمان برو 

تاخته آنمقدار جالدت اظهار نمود كه يغلى بى پشت بمعركه كرده روى بفرار آورد و اين معنى 



موجب دلشكستگى سپاه دشت گشته مبارزان الوس جغتاى مانند شيران مردم رباى روى باوزبكان 
  نظم آوردند و بضرب سر پنجه شجاعت جمعى كثير از ايشان را بيكدم مجروح و بيروح كردند

 سر ديو خويان پرخاشجوى 
 

 بميدان بگرديد مانند كوى 

 تن نازنين پرى چهركان 
 

 بيفتاد بر خاك ره ناتوان 

آخر االمر ظفر و برترى در جانب لشگر تيمورى باكمل وجهى ظاهر گشته توقتمش خان دانست    
كه كار نوعى ديگر است و فتح و نصرت موقوف بعنايت كارفرماى قضا و قدر باتفاق شاه زادگان 

و نوئينان عنان ادبار بصوب وادى فرار انعطاف داده و بسيارى از گريختگان بزخم سنان و پيكان 
  بيت لشكر نصرت نشان بر خاك افتادند

 ز كشته فتاده هزار انجمن 
 

 نه تابوت نى نوحه گرنى كفن 

و صاحبقران عاليمقام از باره خوشخرام فرود آمده بشكرانه فتح و فيروزى روى نياز بر خاك سود    
و زبان بنوازش امرا و بهادران گشوده درباره ايشان انعامات فرمود و از آن منزل در حركت آمده 

در كنار آب قوراى قبه بارگاه باوج مهر و ماه برافراشت و امير شيخ نور الدين را كه همچنان جان 
سپارى كرده بود بمزيد عنايت و تربيت اختصاص داده پايه قدر و منزلتش را بايوان كيوان رسانيد 
و اسب و جامه زر دوزى و كمر مرصع ارزانى داشته صد هزار دينار كپكى انعام فرمود (و الحمد 

 اللّه الملك لمعبود.)

 ذكر تاخت بعضى از مواضع و قالع دشت قبچاق و بيان مراجعت صاحبقران آفاق 

صاحبقران واال گهر بعد از مشاهده پيكر فتح و ظفر تا كنار آب آتل از عقب دشمنان خاكسار 
شتافته در آن مقام پرتو التفات بر وجنات حال قويزى چاق اوغالن كه پسر اروس خان بود انداخت 

و اسباب سلطنتش را مرتب ساخته فرمود كه از آب عبور نمايد و بضبط ايل والوس مملكت 
موروث اقدام فرمايد و قويزى چاق از معبر توراتو گذشته در دشت قبچاق لواء شوكت و عظمت 

برافراخت و توقتمش خان عروس ملك را وداع كرده با چند نوكر بجنگلستان بولر درآمد و لشگر 
فيروزى اثر درين نوبت نيز در دشت قبچاق دست بغارت و تاراج برآورده تا نزديك ظلمات رفتند 

و مظفر و منصور با غنايم نامحصور باردوى همايون پيوستند آنگاه صاحبقران ظفر پناه دست 
 راست الوس جوجى خان را
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تاخت فرموده بيك يارق اوغالن و تمور خواجه اوغالن و اقتاد را كه در آن طرف بودند بگريزانيد 
و تمامى اموال و جهات احشام آنحدود را بحيطه ضبط درآورده عنان سمند جهان نورد بجانب 

روس تافت و آنواليات را نيز زير و زبر گردانيده دختران ماه پيكر و پسران خورشيد منظر بدست 
سپاه ظفر اثر افتاد و بعد از فراغبال از قتل و غارت الوس روس صاحبقران بناموس با لشگر قيامت 

اثر عنان فرس بجانب قوم چركس تافته صداى قتل و غارت در آنواليت نيز انداخته و از آنجا عنان 
باره پرشكوه بصوب البرز كوه معطوف ساختند و در اثناء راه صاحبقران جمجاه بواسطه تهمتى كه 

نسبت بامير عثمان عباس گفتند آن بهادر عديم المثال را بياسا رسانيد و چون سپاه پرخاشجوى 
بالبرز كوه رسيدند ساكنان آنموضع را نيز از شراب انتقام جرعه چشانيدند و قلعه كوال و طاوس را 

كه دو سردار عظيم الشان بودند قهرا قصرا گرفته هردو مقصد بى دين را بتحت الثرى فرستادند و 
قلعه پوالد و سمسم را نيز تسخير نموده تر و خشك آنديار را بآتش غضب درهم سوختند و 

بموضع بوغاز قم رفته آن زمستان آنجا گذرانيدند و در قلب شتاكه مقصود پير و برنا همان بود 
صاحبقران مظفر لوا اميرزاده محمد سلطان و اميرزاده ميرانشاه و امير حاجى سيف- الدين و ديگر 
امرا و حشمت آئين را در اغرق همايون گذاشته بنفس نفيس بجانب حاجى ترخان و سراى شتافت 
و نخست حاجى ترخان رفته حاكم آنجا كه محمدى نام داشت بپاى اضطرار مراسم استقبال بجاى 
آورد و امير تيمور گوركان او را در خدمت امير جهان شاه و فوجى از امرا و سپاه بسراى فرستاد و 
ايشان آنموضع را ويران ساخته در وقت مراجعت كه از آب آتل بر روى يخ ميگذشتند محمديرا 
بزير يخ انداختند آنگاه خسرو آفاق متوطنان حاجى ترخان را كوچانيده بمكافات زنجيرسراى كه 

اوزبكان سوخته بودند آتش در آن بلده زد و بيورت قشالق بازگشت و در اول بهار سنه ثمان و 
تسعين و سبعمائه موافق سيچقان ئيل صاحبقران سعادتمند از يورت قشالق براه دربند متوجه شروان 

گرديد و در اثناء راه چند قلعه ديگر مفتوح و مسخر ساخته متمردان را مغلوب و منكوب گردانيد 
و چون از شماخى گذشته در لب آب كر نزول اجالل فرمود امير شيخ ابراهيم شروانى كه در آن 

سفر ظفر كردار مالزم موكب نصرت شعار بود طوئى عظيم ترتيب كرده پيشكشهاى اليق كشيد و 
صاحبقران دوست نواز بتجديد او را بانعام و خلعت خاص و كمر مرصع بلند پايه و سرافراز ساخته 

شرف رخصت ارزانى داشت و لواى كشورگشاى از آنجا در حركت آمده منزل اقتام مضرب خيام 



عساكر سپهر احتشام گشت و از اقتام ميرزا ميران شاه را بوالياتى كه تعلق بوى گرفته بود فرستاد و 
بعدل و انصاف وصيت فرمود و شاه زاده بآذربايجان شتافته دست راست سپاهش در قراباغ و 

نخچوان تا او نيك يورت ساختند و دست چپ در سوق بالق و در گزين تا همدان علم اقامت 
افراختند و امير تيمور گوركان از اقتام بسلطانيه تشريف برده در آن مقام بر حال سلطان عيسى 

حاكم ماردين كه از مدت سه سال باز در آن قلعه محبوس بود ترحم فرمود و او را از حبس نجات 
 داده و خلعت عفو و
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اغماض پوشانيده بتفويض ايالت ماردين سرافراز گردانيد و يرليغ جهان مطاع ارزانى داشته اجازت 
فرمود و در آن اثنا بمسامع جاه و جالل رسيد كه غيبت موكب همايون داروغه نهادند امير مزيد 

برالس را يكى از نوكران حق ناشناس بهلول نام بقتل رسانيده و آن بلده را ضبط كرده و گردن از 
طوق عبوديت پيچيده بنابر آن فرمان واجب االذعان نفاذ يافت كه ميرزا سلطان حسين و خداداد 
حسينى با جمعى كثير از سالكان مسالك پهلوانى بر جناح استعجال بجانب نهاوند روان شدند و 

صاحبقران گيتى ستان نيز متعاقب ايشان بدانصوب روانگشت و قبل از رسيدن موكب همايون ميرزا 
سلطان حسين و امراء نهاوند را مسخر گردانيده اتباع بهلول را به تيغ بيدريغ بگذرانيدند و او را در 

آتش انداخته بسوختند و صاحبقران كامران قرين سعادت و اقبال بهمدان رسيده شادروان عظمت و 
 استقالل باوج افالك برافراشت و ماه مبارك رمضان در آن فضاى راحت فزا بپايان رسانيد.

 ذكر توجه صاحبقران سعادت مند از همدان بجانب دار الملك سمرقند

پادشاه عاليجاه صاحب تائيد در همدان بآداب فرايض و سنن روز عيد قيام و اقدام نموده اميرزاده 
محمد سلطان را با امير جالل حميد و امير شاه ملك و امير ارغون شاه اختاجى بجانب فارس 

فرستاد و فرمود كه تا هرموز بروند و تمامى سواحل گرمسيرات را مستخلص گردانند و صاحبقران 
بى همال در يازدهم شوال سال هفصد و نود و هشت بجانب ماوراء النهر در حركت آمده بهرديار 
كه ميرسيد از كيفيت سلوك حكام ميپرسيد و ظلمه را تاديب نموده داروغه كان عادل را بانعام و 
احسان خوشدل و بهره ور ميگردانيد و چون بواليت خراسان درآمد والى هراة امير آقبوغا باقامت 

مراسم استقبال استعجال نموده بشرف بساطبوسى استسعاد يافت و پيشكشهاى اليق كشيده بمقر عز 



خود شتافت و صاحب قران گردون غالم بسرعت تمامى طى منازل فرمود و بكشتى از آب آمويه 
بگذشت و حضرت عاليات سلطان بخت بيكم و سرايملك خانم و تومان آغا و ديگر خواتين 

بلقيس آئين با اميرزاده شاهرخ قاعده استقبال مرعى داشته سعادت مالقات دريافتند و نثارها كرده 
لوازم نياز بجاى آوردند و صاحبقران حميده آثار از خزار بكش رفته بزيارت شيخ شمس الدين 
كالر و ديگر مشايخ آنديار تشريف برد و درباره حفاظ و مجاوران آن مزارات انعامات كرد و 

روزى چند بخرمى و شادكامى گذرانيده از آنجا بسمرقند خراميد و بعد از دريافتن شرف طواف 
مراقد اولياء و اكابر بساط عيش و نشاط مبسوط گردانيد خراج سه ساله برعايا بخشيد و بعضى از 
متغلبان و ظلمه را كه بمردم حيف كرده بودند بسياست رسانيد و آن زمستان در غايت دولت و 
اقبال در آن بلده جنت مثال بسر برده در اول فصل بهار قصر باغ شمال را تعمير فرمود و بعد از 

  نظم اتمام آن مقام جشنهاى خسروانه ترتيب نمود

 خسرو تاج بخش تخت نشين 
 

 شاه دارا سپاه جم آئين 

 چند روزى بقصر
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 باغ شمال 

 
 در كمال سعادت و اقبال 

 بگذرانيد در نشاط و سرور
 

 .كرد از عدل ملك را معمور

    

ذكر توجه اميرزاده شاه رخ بسلطنت مملكت خراسان و فايز شدن حضرت صاحبقران بمصاحبت 
 دختر خضر خواجه اوغالن 

چون اميرزاده شاهرخ خالصه دودمان قراچار نويان و نقاوه خاندان حضرت- صاحبقران بود در 
 عنايت پدر بزرگوار شامل حال خجسته مآلش گشته ايالت ممالك خراسان تا 799شهور سنه 



فيروز كوه رى تعلق بوى گرفت و شاه زاده در اوايل شعبان سنه مذكوره موافق اودئيل از آب 
آمويه گذشته بجانب هراة توجه فرمود و در آخر همان ماه در النك كهدستان نزول اجالل نموده 

قبه خيمه و بارگاه برافراخت و باشاعت عدل و انصاف و دفع رسوم جور و اعتساف پرداخته ماه 
مبارك رمضان همانجا بپايان رسانيد آنگاه در ضمان حمايت مهيمن منان باغ زاغان را نشيمن 

 ذى حجه حجه مذكوره آنحضرت را ولدى 21هماى چتر همايون فال ساخت و در شب جمعه 
رشيد متولد گشته موسوم ببايسنغر گرديد و امير تيمور گوركان در همان ماه كه اميرزاده شاهرخ را 

بجانب خراسان فرستاد از سمرقند عنان عزيمت بشهر سبز انعطاف داد و ماه مبارك رمضان در 
آقسراى گذرانيده از آنجا به ييالق سلطان ارتوج رفت و در آن مقام اميرزاده محمد سلطان كه از 

همدان بجانب فارس و سواحل درياى هرمز رفته بود و بسيارى از قالع را مسخر گردانيده و 
مخالفان را بتيغ بيدريغ بگذرانيده مظفر و منصور با غنايم نا محصور به سعادت مالزمت رسيد و 

برسم پيشكش تبركات اليقه و تنسوقات رايقه بشرف عرض رسانيد و در آن اثنا خيال وصلت با 
دختر خضر خواجه اوغالن در سويداى دماغ صاحبقران كامران پيدا شده جمال حال پسر خضر 

خواجه اوغالن شمع جهان را كه در آستان اقبال آشيان بسر مى برد بانوار عواطف خسروانه فروغ و 
زينت داده مصحوب غياث الدين ترخان نزد پدرش روان ساخت تا مخدره از مخدرات شبستان 

خانى خطبه نموده بحرمسراى صاحبقرانى رساند و بنفس مبارك از ييالق سلطان ارتوج كوچ 
فرموده بمرغزار كان كل خراميد و در پائيز همان سال يعنى سنه تسع و تسعين و سبعمائه باغ دلگشا 

قصر آن را تعمير فرموده آن منزل فردوس وش نامزد دختر خضر خواجه اوغالن شد آنگاه امير 
عاليجاه به- تاشكنت رفت و از آب سيحون گذشته نزديك قريه چيناس اساس قشالق طرح 

انداخت و در آن زمستان بر سر مزار فايض االنوار خواجه احمد نسوى قدس سره كه از اوالد 
محمد بن حنفيه است رضى الّله عنه عمارات عالى ساخت و در روز پنجشنبه غره ربيع االول سنه 

 ثمانمائه امير غياث الدين ترخان از مغولستان بازآمد دختر خضر خواجه اوغالن را
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كه تكل خانم نام داشت بزيب و زينت تمام و تجمل بيرون از حيطه اوهام به اردوى همايون 
رسانيد و صاحبقران گردون غالم بترتيب طوى فرمان فرموده بآئين شرع مطهر آن پرى پيكر را در 
عقد ازدواج منتظم گردانيد و چند روز بعيش و سرور گذرانيد و چون خسرو سپهر اورنك آفتاب 



آهنگ بيت الشرف خويش كرد آنحضرت نيز روى توجه به صوب سمرقند فردوس مانند آورد و 
حفظ الهى در حين نزول و ارتحال نگهبان و حارس و تائيدات نامتناهى در همه احوال موكب جاه 

 و جالل را مالبس مصراع اميد تازه و دولت قوى و بخت جوان 

 گفتار در بيان توجه صاحبقران گيتى ستان بجانب ممالك هندوستان 

رفع اعالم جهاد جهة تقويت دين و دفع اشرار كفار و متمردين بموجب نص كالم الهى و مقتضاى 
احاديث حضرت رسالت پناهى ص كه عاجال منتج اعلى مراتب جاه و جاللست و آجال سبب 
وصول بدرجات آمانى و آمال بنا على هذا صاحبقران مظفرلوا به تاريخ ماه رجب سنه ثمانمائه 

موافق پارس ئيل بنيت غزا و جهاد و قتال اهل كفر و عناد با سپاهى از اقطار امطار زياده و لشگرى 
قامع اصحاب شر و فساد روى بصوب هندوستان نهاد و اميرزاده عمر ولد ميرزا ميرانشاه را در 

  نظم سمرقند بحكومت بازداشته و از آمويه گذشته عنان يك ران به راه اندراب انعطاف داد

 بجنبيد و جنبش بعالم فتاد
 

 به عالم چنين جنبشى كم فتاد

 زبانك دهل وهم لغزيده پاى 
 

 فلك كر شد از نعره كرناى 

   
و چون موضع اندراب مضرب خيام زرين طناب خسرو عالى جناب گشت طايفه از مردم آنجائى 

برسم دادخواهى بدرگاه پادشاهى آمده عرض كردند كه ما مردم مسلمانيم و كفار كتور و 
سياه پوشان هرسال از ما مال مى ستانند و هركس كه در اداى خراج اندكى اهمال مى نمايد كشته 

  بيت عيال و اطفالش باسيرى مى برند

 زنان را پس از كشتن كدخداى 
 

 برند و زنند آتش اندر سراى 

   
از شنيدن اين سخن عرق عصبيت و غيرت غضبيت خسروانه در حركت آمد و آغرق را گذاشته 

با بعضى از لشگر منصور بجانب آن كفار ايلغار كرد و مواضع حصين و قالع متين آنجماعت 
بى دين را بزخم تير و ژوبين در حيز تسخير كشيده بسيارى از ايشان را بتيغ جهاد بگذرانيد و اموال 

  بيت و جهات اهل ضالل را عرصه نهب و تاراج گردانيد

 پس از كشتن اهل بغى و ضالل 
 

 نصيب سپه گشت بسيار مال 

   



و غازيان سعادتمند بر قله كوهى بلند از رؤس نامبارك آن زمره بى دين كه هرگز سر بسجده 
معبود حقيقى تعالى شانه فرود نمى آوردند منارها برافراختند و حكايت آن غزوه را كه در ماه 

 مبارك رمضان سنه مذكوره وقوع يافت هم آنجا بر سنگى مثلث ساختند و
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چون امير تيمور گوركان از دفع شر آن قوم بداختر فراغ بال حاصل كرد با غروق همايون پيوسته 
روى بصورت كابل آورد و بعد از وصول بان سرزمين چند روز در مرغزار دورين قبه بارگاه باوج 

سپهر برين برافراشت و در چهارشنبه غره ذى حجه مذكوره از آن منزل پاى مبارك در ركاب 
سعادة انتساب آورده در روز چهارشنبه بنواحى قلعه ايرياب رسيد و در باب تعمير آن حصار اهتمام 

 ماه مذكور 17فرموده در عرض چهارده روز از آن امر فراغت روى نمود و صباح جمعه 
صاحبقران مويد منصور بر اسبى بور كه آن را تخت روان مى گفتند سوار شده گرد قلعه مى گشت 
و چون بمحاذى دروازه رسيد از روز نه باالخانه پشت دروازه تيرى بقصد آنحضرت انداختند و از 

آوازه گذشتن تير اسب- رميد اما گزندى بآن خسرو سعادتمند نرسيد و نايره خشم پادشاهانه 
برافروخته و از دروازه ديگر بقلعه شتافته باخذ موسى افغانى و اتباع او كه مقدم قبيله كركس و 

سردار آنحصار بود فرمان داد و فرمانبران در ساعت آنجماعت را مقيد و مغلول گردانيدند و هفت 
بى سعادت كه تير بجانب آن خسرو كشورگير انداخته بودند آغاز حرب نمودند و چند كسر را 

زخمى ساختند آخر االمر كله كى سيستانى آنجماعت را بگرفت و در چاشت همان روز موسى با 
دويست نفر از اتباع بقتل رسيد و حكومت ايرياب بملك محمد نامى كه برادرش بتيغ بى داد 

موسى كشته گشته بود تعلق گرفت و در روز هجدهم ماه مذكور صاحبقران عاليجناب از ايرياب 
كوچ فرموده روز سه شنبه دوازدهم محرم الحرام سنه احدى و ثمانمائه موافق پارس ئيل از آب سن 

عبور نمود و كنار بيابان جروكه به چول جاللى مشهور است محل نزول سپاه منصور گشت و رايان 
كوه جود براهنماى طالع مسعود در آنمنزل بدرگاه عالمپناه آمده مراسم كشيدن پيشكش بجاى 
آوردند و شرايط مال گذارى و خدمتكارى قبول كردند و بنوازش امير صاحبقران مفتخر گشته 

خوشدل و مستظهر اجازت آنطرف يافتند و در روز چهارشنبه سيزدهم خسرو مويد منصور از آب 
چول عبور فرموده روز پنجشنبه چهاردهم امير شيخ نور الدين را با فوجى از سپاه جالدت آئين 

بدفع شر شهاب الدين مباركشاه تميمى كه والى جزيره بود كه در كنار آب احمد واقع است 



ارسال فرمود خود نيز متعاقب بدانجانب نهضت نمود و شهاب الدين بعد از محاربه با شيخ نور 
الدين و وصول صاحبقران ظفر قرين گريخته بكشتى درآمد و تمامت جهات و متعلقاتش بدست 
عساكر نصرت مآثر افتاد و اكثر لشگر او رخت هستى بباد فنا داد بعد از آن صاحبقران گيتى ستان 

بجانب تلمتى كوچ فرمود و روز شنبه غره صفر سنه احدى و ثمانمائه حوالى آنحصار مضرب خيام 
عساكر فيروزى اثر گشت و اهالى آنجا بقدم اطاعت و اذعان بيرون آمده مال امان قبول نمودند و 

محصالن جهة تحصيل آن وجه بشهر رفته در آن اثنا بواسطه كثرت احتياج سپاه منصور بآذوق 
فرمان همايون نفاذ يافت كه هركس هرجاغله يابد بردارد و باين بهانه شبى كه دماغ زمانه از غلبه 
باده سودا بهم برآمده بود لشگريان بتلمتى شتافتند و طوفان بال باال گرفته آتش نهب و تاراج در 

 شهر

 471، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

زدند چنانچه غير از سادات و علما كسى از آن بليه نجات نيافت و روز شنبه هشتم صفر رابت ظفر 
اثر از تلمتى نهضت نموده و عساكر نصرت مآثر در اثناء راه نصرت كوكرى را كه با دو هزار كس 

از هنديان جهالت نشان در كنار كولى عظيم ايستاده ميخواست كه دست بردى نمايد منهزم 
گردانيدند و بسيارى از اتباع او كشته هرچه يافتند بغارتيدند و اعالم طفر اعالم بعد از طى منازل و 
مراحل پرتو وصول بر كنار آب بياه انداخت و در آن مقام امير- زاده پير محمد جهان گير بموكب 

 ظفرنشان پيوسته از نور طلعت همايون صاحبقران ربع مسكون روشنى ديده حاصل ساخت.

گفتار در وصول اميرزاده پير محمد جهانگير بموكب صاحبقران گردون سرير و بيان فتح قلعه بطيز 
 و قتل اهالى آن جا از صغير و كبير

چنانچه سابقا خامه لطايف صرير در سلك تحرير و عقد تقرير انتظام داد صاحبقران كشورستان 
حكومت مملكت قندز و بقالن و كابل و غزنين و قندهار را بشاه زاده رفيع مقدار پير محمد 

جهانگير ارزانى داشته بود و شاهزاده چون آنواليت را بحيطه ضبط درآورد عزم تسخير ديگر بالد 
و امصار نمود و از آب سند گذشته شهراجه را بجنگ بگرفت و بظاهر ملتان شتافته اعالم محاصره 
و محاربه برافراخت و در آنوقت حاكم آنجا سارنك بود برادر ملوخان و سارنك و ملو در سلك 

امراء سلطان فيروز شاه انتظام داشتند و بعد از فوت آن پادشاه عاليشان صاحب اختيار ممالك 



هندوستان شده بودند القصه چون مدت محاصره بششماه كشيد اهالى مولتان از قحط و غال بتنك 
آمده سارنك ترك جنگ داد و از سر اضطرار پاى از شهر بيرون نهاد و ميرزا پير محمد را فتح 

ميسر گشته بدرون مولتان خراميد و در آن اثنا چنانچه در هندوستان معهود است بر شكالى عظيم 
روى نمود و اكثر اسبان لشگر تلف شد و حكام آنحدود اينمعنى را دانسته شعار خالف اظهار 

كردند و مخالفان شبها در شهر آمده هرچه مى يافتند ميبردند و مردم شاه زاده بسبب كثرت گل و 
الى و قلت ستوران باد پاى بدفع ايشان قيام نميتوانستند نمود الجرم در غايت حيرت اوقات 

ميگذرانيدند كه ناگاه ماهچه رايات نصرت ايات صاحبقران خجسته سمات از افق ديار هند طالع 
گرديد و آفتاب طلعت همايونش آن ظلمت آباد را روشن ساخت و ديده بخت بداختران از 

مشاهده اينحال تيره شد و خفاش صفت در بيغولها خزيدند و اميرزاده پير- محمد از مضيق دهشت 
 صفر در كنار آب بياه بمالزمت جد 14نجات يافت و بجانب اردوى همايون شتافته روز جمعه 

 بزرگوار رسيده و ملحوظ عين شفقت و عاطفت گرديد و روز
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شنبه پانزدهم لواء ظفر پناه از آب بياه عبور نموده سايه اقبال بر منزل جنجان انداخت و چهار 
شبانروز توقف آنجا اتفاق افتاد و در آن ايام اميرزاده پير محمد صاحبقران عاليمقام را طوى داده 
پيشكش كشيد و آنحضرت سى هزار اسب بوى بخشيد آنگاه پادشاه كشور- گير عازم قلعه بطيز 

 صفر لشگر قيامت اثر آنحصار را در ميان گرفتند و بطيز از مشاهير قالع 26گشته در روز چهارشنبه 
هند است و از راه دورتر افتاده و اطراف آن بيابان است و آب آن از گوليست كه بر در شهر از 

برشكال پر ميشود و حاكم آن قلعه را راودولچين ميگفتند و راو بلغت هنديها در را گويند و 
راودولچين تا آنغايت سر بمتابعت هيچ پادشاهى فرود نياورده بود و از آينده و رونده باج ستادنده 
هيچ تاجرى از شر او ايمن نبود القصه چون سپاه در نواحى آنقلعه اعالم اقتدار برافراختند از افغان 
سورن و آواز كرناى زلزله در زمين و زمان انداختند و هنديان نخست بقدم محاربه به پيش آمده 

پس از آنكه كمال تسلط و تهور سپاه امير تيمور مشاهده نمودند امان طلبيدند و مرحمت پادشاهانه 
 صفر رادولچين با شيخ سعد اجودنى بمالزمت حضرت 28شامل حال ايشان شده در روز جمعه 

صاحبقرانى شتافت و بعز بساط بوسى استسعاد يافته سه تفوز اسب تازى با زين هاى زرين پيشكش 
كرده خدمات او شرف قبول پذيرفته بانعام جامه زردوزى و كمر مرصع و افسر زرنگار سرافراز 



گشت مقارن آن حال جمعى از اهالى ديپالپور كه پيش از اين از اتباع ميرزا پير محمد مسافر كابلى 
را با هزار كس بشمشير غدر كشته بودند بتيغ انتقام سپاه نصرت فرجام مقتول شدند و اينمعنى 
موجب هراس مردم بطيز گشته برادر راودولچين كمال الدين و پسر او در سلخ صفر دروازها 
بركشيدند و شعار خالف ظاهر گردانيدند الجرم راودولچين مقيد شده سپاه ظفر قرين روى 

بتسخير حصار آوردند و نوبت ديگر اهالى قلعه امان طلبيده كليد دروب ارسال داشتند و غره ماه 
ربيع االول امير شيخ نور الدين و امير الّله داد جهة تحصيل مال امان بشهر درآمده رايان تيره راى 

در اداى مال اهمال نمودند الجرم آتش قهر خسروانه اشتعال يافته مجموع سپاه جهان سوز بقلعه 
بطيز درآمدند و ميان ايشان و هنديان جنگى صعب روى نموده آخر االمر نسيم فتح و ظفر بر پرچم 

علم اهل اسالم وزيده و ده هزار كفار بتيغ جهاد كشته گشته آتش نهب و تاراج در خانمان ايشان 
افتاد تمامى عمارات آن اشرار بآتش غضب محترق شده در آن ديار نه دار ماند نه ديار و الحمد 

 اللّه الملك القهار

ذكر مجملى از حال ملوك هندوستان و انتقال حكومت آن بلدان بسلطان محمود و ملو خان و بيان 
 وصول شيران بيشه يگدلى بعد از طى منازل بدار الملك دهلى 

چنانچه در مجلد ثانى سبق ذكر يافت سلطنت مملكت دهلى تا شهور سنه سبع عشر و سبعمائه تعلق 
 بسلطان عالء الدين ميداشت و چون بواسطه حلول اجل آن پادشاه عدالت آئين 
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علم عزيمت بصوب عالم آخرت برافراشت قاضى محكمه تقدير عروس ملك دهلى را بسلطان 
محمد تغلق شاه عقد بست و بعد از وى پسرش سلطان محمد شاه بر سرير سلطنت نشست و سلطان 

محمد شاه در سنه خمسين و سبعمائه لشگرى جمع كرده كمند همت بر فتح كجرات انداخت و 
آن واليات را تا كنار دريا بار در حيز تسخير كشيده مضبوط ساخت و او پادشاهى كريم صاحب 

سخاوت بود و در باب تربيت و رعايت فضال و شعرا اهتمام تمام ميفرمود و موالنا جمال الدين بن 
  شعرحسام بداونى بهند رسيده قصيده در مدح پادشاه در سلك نظم كشيده كه مطلعش اينست 

الهى تا جهان باشد نگهدار اين جهان بان 
  را

محمد شاه تغلق شاه سلطان ابن سلطان 
 را



جناب فضيلت شعارى موالنا معين الدين محمد اسفزارى در تاريخ هراة آورده است كه چون ابن    
حسام اين مطلع را بر سلطان محمد شاه خواند پادشاه فرمود كه موالنا بس كن كه من از عهده صله 

تمامى ابيات اين قصيده بيرون نمى توانم آمد آنگاه موالنا را در مجلس نشاند و اشارت كرد كه 
خازنان صرهاى زر بياورند و در گرد موالنا چينند تا با سرش برابر شود و ايشان بموجب فرموده 

عمل نموده چون زر بسر موالنا جمال الدين بلند شد برخاست و بايستاد و اين حركت سلطان 
محمد شاه را خوش آمد گفت كه ديگر زر آوردند و بر گرد وى چيدند تا با قامتش برابر گشت 

مصراع چنين كنند بزرگان چو كرد بايد كار و وفات سلطان محمد شاه در ماه ذى الحجه سنه 
احدى و خمسين و سبعمائه در وقتى كه از گجرات بسند ميرفت اتفاق افتاد و در بيست و چهارم 

محرم الحرام سنه احدى و خمسين عم زاده اش سلطان فيروزشاه قايم مقام گشته روى بطرف دهلى 
نهاد و در اواخر جمادى االخرى سنه مذكوره بدان بلده درآمده سلطنت بر وى قرار گرفت و غبار 

آشوب و فتن سمت آرام و تسكين پذيرفت و بعد از آنكه سلطان فيروز شاه نماند كار پرداز قضا 
نبيره او سلطان محمود را بر سرير ايالت نشاند و ملوخان كه از اعيان امراء سلطان فيروز شاه بمزيد 
اقتدار امتياز داشت صاحب اختيار ملك و مال آنمملكت گشت و چون سلطان محمود و ملو خان 

از توجه موكب ظفرنشان امير صاحبقران خبر يافته باستظهار سپاه بسيار و اعتضاد عدت و ابهت 
بيشمار مستعد جنگ و پيكا گشته پاى ثبات و قرار استوار ساختند و صاحبقران كامكار از عناد و 
استكبار آنقوم واقف شده بعد از فتح بطير عنان باره گردون مسير بجانب دهلى انعطاف داد و در 

اثناء راه بهر بلده و قصبه كه ميرسيد جان و خانمان كفار و مخالفان را بآتش غضب سوخته عيال و 
اطفال اهل ضالل را باسيرى ميگرفت و بعد از طى آن مسافت پرآفت و عبور از انهار و بحار بسيار 

 از آب جون بگذشت و متوجه علف زار 801مخافت در روز دوشنبه بيست و نهم ربيع االول سنه 
حصار لوئى گشت و همان روز بظاهر آنقلعه رسيده ميشومى كه موسوم بميمون بود موكب 

همايون را بقدم اطاعت استقبال ننمود و شيخ راشد بارشاد عقل دوربين طريق ارادت مسلوك 
داشته خود را بسده سنيه صاحبقرانى رسانيد و ساير مردم لونى از غايت شقاوت و نادانى سپر 

مخالفت بر روى كشيدند و لشكريان اطراف قلعه را نقب زده در عرض دو ساعت كمند تسخير بر 
 شرفات آن انداختند و كفار را
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از مسلمان جدا كرده عرضه تيغ جهاد ساختند و غره ماه ربيع االخر صاحبقران عالى مآثر از حصار 
لوئى بلب آب جون رفته در برابر جهان نماى فرود آمد و جهان نماى عبارتست از عمارتى كه 

سلطان فيروز شاه در دو فرسخى دهلى بر باالى كوهى ساخته و آب چون از دامنه آن جبال 
مى گذرد و روز ديگر راى صوابنماى صاحبقران كشورگشاى مايل بتماشاى قصر جهان نماى شده 
با هفتصد سوار رزم آزماى بدان صوب شتافت و آن منزل راحت افزا را نظاره كرده بنظر امعان در 

آن دشت و بيابان نگريست و مالحظه فرمود كه جهت معركه پيكار كدام موضع اليق تر است 
مقارن آن حال ملو خان با چهار هزار سوار جوشن پوش نيزه گذار و پنج هزار پياده جرار و بيست و 
هفت زنجير فيل از ميان درختان ظاهر شهر بيرون خراميده نزديك رسيد و پادشاه صاحب تائيد از 

آب عبور نموده بمعسكر همايون شتافت و قراوالن سپاه نصرت نشان سيد خواجه و مبشر بهادر با 
سيصد نفر از مردان جالدت اثر بمقابله و مقاتله منقالى مخالفان قيام نموده حرب كنان تا كنار آب 
آمدند و در آن موضع نايره قتال التهاب يافته امير تيمور گوركان سونجك بهادر و الّله داد را بمدد 

قراوالن روان گردانيد و ايشان چون باد از آب گذشته بزخم پيكان جان ستان شكاف در صندوق 
سينه بسيارى از اهل كينه انداختند و مخالفان پاى در وادى گريز نهاده در وقت انهزام يك پيل 

كوه پيكر كه بهنگام پيكار شير فلك دوار از وى در خطر بود بيفتاد و سقط شد و ارباب كياست از 
وقوع اين صورت بفتح و نصرت واثق گشته همديگر را بشارت دادند و روز جمعه سوم ربيع الثانى 

موكب صاحبقرانى در طرف شرقى لونى منزل گزيد و در آن موضع شاه زادگان كامكار و امراء 
نامدار و اعيان سپاه و اشراف درگاه را جمع ساخته در باب توره و ياساق سالطين با استحقاق 

كلمات خردمندانه بر زبان آورد و شرايط رزم و ميدان دارى و لوازم حرب و تيغ گذارى بعبارتى 
  بيت رايق و تقريرى اليق بيان كرد

 زهر دفترى نكته گفته شد
 

 زهر لجه گوهرى سفته شد

در خالل اين مقال شاهزادگان ستوده خصال بعرض آن نقطه دايره جاه و جالل رسانيدند كه از    
كنار آب سند تا باين مرحله زياده بر صد هزار نفر از هنديان كافر اسير شده اند و حاال در اردوى 

همايون مجتمع اند و يمكن كه در وقت مصاف باهالى دهلى ميل نموده فتنه انگيزند و اين سخن 
ماثر افتاده فرمان واجب االذعان صدور يافت كه تمامت اسيران را بقتل رسانند و هركس كه در 
امتثال اين مثال اهمال نمايد او را بكشند الجرم تيغ يمانى آغاز سرافشانى كرده بروايت اقل صد 
هزار هندى كشته شد و موالنا ناصر الدين عمر كه در سلك ارباب عمايم انتظام داشت با آنكه 



هرگز گوسفندى ذبح نكرده بود در آن روز پانزده كافر هندى را طعمه شمشير غرا ساخت و در 
همان روز لواى فرقد فرساى از آنجا بجانب دهلى در حركت آمده كنار آب جون محل نزول سپاه 

دريا اثر گشت و روز ديگر صاحبقران بحر و بر مانند باد از آب گذشته آن طرف رود جون 
معسكر نصرت مآب شد و يساقيان بموجب فرمان واجب االذعان جهة رعايت حزم در گرد 

آردوى همايون خندق كندند و از شاخ هاى درخت و جير حصارى مرتب ساخته در پيش خندق 
 گاو ميشان را بيكديگر بستند و خيام افراخته منتظر جنگ و پيكار بنشستند.
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 گفتار در بيان محاربه جنود ظفر ورود با والى هنود سلطان محمود

صباح روز سه شنبه هفتم ربيع الثانى كه خسرو مواكب آسمانى از مطلع تائيدات سبحانى طالع شد 
 و بتيغ فتح و فيروزى سر شب هندى سلب را بينداخت و هاتف غيبى بالقاء فحواى بشارت مؤداى 

(وصرْصنْيانٌ مب ما كَأَنَّهفص هبِيلي سلُونَ فقاتينَ يالَّذ بحي مجاهدان ميدان غرور جهاد را إِنَّ اللَّه 
منسوب و مخصوص ساخت راى آفتاب اشراق صاحب قران آفاق پرتو التفات بر كارزار هنديان 

تيره راى افكنده بر باره بلند تنومند برآمده برانغار سپاه نصرت شعار را باميرزاده پير محمد جهان گير 
و امير سليمان شاه و امير شيخ نور الدين امير مضراب و امير يادگار برالس و قمارى يساول و تيمور 
خواجه آقبوغا سپرده جوانغار را از صولت اميرزاده سلطان محمود خان و اميرزاده سلطان حسين و 
اميرزاده خليل سلطان و امير جهانشاه و شيخ ارسالن مضبوط و مستحكم كرد و در هراول اميرزاده 

رستم و امير شاه ملك و الّله داد مقرر گشت و رايت ظفر آيت خاصه آنحضرت در قلب سپاه از 
  بيت ايوان كيوان درگذشت 

 بقلب سپه شاه نصرت قرين 
 

 برافراخت رايت بچرخ برين 

 عنان تاب شد جانب راى هند
 

 بشمشير كين ملك پيراى هند

 ز سوى ديگر خسرو دهلوى 
 

 عيان ساخت آئين كيخسروى 

   
و خود باتفاق ملو خان در قلب لشگر بايستاد و ميمنه را بملك معين الدين و ملك هاتى مولتانى 
داد و ضبط ميسره را در عهده طغاى خان و مير على موجه كرد و باده هزار سوار شمشيرگذار و 



بيست هزار يا چهل هزار پياده جرار روى بميدان قتال آورد و ماده اعتماد و عهده اعتضاد هنديان 
فيالن كوه پيكر كريه منظر بود كه عدد آنها بصد و بيست ميرسيد و در ظفرنامه چهل هزار مكتوب 
است و در مطلع سعدين بيست هزار و از هيبت هيئت آن افيال جبال مثال اسبان ابطال رجال ميرميد 
و امراء كشور هندوستان آن فيالن كوه توان را بكيجم و سالح آراسته بودند و بر پشت پشته مانند 

آنها تختها و صندوقها مستحكم ساخته و بر هرتخت و در هرصندوق چند ناوك افكن و تخش انداز 
  بيت نشسته و رعداندازان در پهلوى صف پيالن آماده قتال و جدال ايستاده 

 صف زنده پيالن پوالد پوش 
 

 تهى كرد مغز سرانرا زجوش 

   
و اگرچه لشگر قيامت اثر جغتاى به يمن دولت صاحبقران كشورگشاى صفهاى دشمنان قوى بر 

هم شكسته بودند و عقدهاى مهمات كلى بسرانگشت جالدت از هم گسسته اما چون پيش از آن 
جنگ پيل نديده بودند و در باب مهابت ديدار و صالبت كردار آن جانوران غرابت آثار مبالغها 

شنيده انديشه عظيم داشتند و مغلوب ساختن افيال را از جمله محاالت مى پنداشتند و دغدغه ضماير 
اشراف و اكابر از اين جهت بمثابه بود كه در وقت تعيين مواضع متعينان چون حضرت صاحبقران 
از علماء عاليشان و فضالء متعالى مكان پرسيد كه جاى شما كجا خواهد بود خواجه افضل الدين 

 ولد موالنا جالل الدين كشى و موالنا عبد الجبار پسر قاضى نعمان الدين خوارزمى جوابدادند
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  بيت كه جاى ما موضعيست كه عورات آنجا ميباشند آرى 
 در دل هراس  گر بود بهرام را

 
 معجز ناهيد را سازد لباس 

بناء على هذا صاحبقران مظفر لوا بفرمود كه از آهن خارهاى خسك بزرگ ساختند تا وقت حمله    
فيالن پيادگان موكب نصرت نشان آنها را در راه پريشان سازند و چون عنايت ازلى در جميع احوال 

شامل حال روزگار آن مويد حميده آثار بود پيش از آنكه احتياج بخار خسك شود سپاه نصرت 
يرك را گل فتح و فيروزى در چمن اقبال بشكفت و ديده آمال و آمانى از طلوع كوكب ظفر و 

  بيت كامرانى روشنى پذيرفت 
 پيكر فتح و ظفر شد جلوه گر

 
 دوحه اقبال آمد بارور

   



كيفيت حال بر سبيل اجمال آنكه بعد از تساوى صفين و تقارب طرفين صاحبقران پاك اعتقاد 
بدستور معهود از باره عالم نورد فرود آمده از روى نياز دو ركعت نماز گذارد و جبين اخالص بر 

خاك راه سوده از كريم عطابخش ظفر و نصرت مسئلت نمود و اثر اجابت دعا بر ضمير منير 
صوابنما ظاهر گشته بدلى قوى و املى فسيح پاى مبارك در ركاب سعادت انتساب درآورد و على 

سلطان تواجى و التون بخشى و پسر موسى كمال را با چند قشون از ابطال رجال بامداد امراهراول 
فرستاد و حال آنكه ايشان را در خاطر گذشته بود كه اگر حضرت صاحبقرانى جمعى از سالكان 
مسالك پهلوانى را بمدد ما فرستد عالمت فتح و فيروزى باشد الجرم چون آن جماعت بديشان 

پيوستند مستظهر و قوى خاطر گشته سونجك بهادر و سيد خواجه و شيخعلى بهادر و اهللا داد و 
نصرت قمارى و جمعى ديگر از شيران بيشه كارزارى در كمين گاه نشستند و چندانى صبر نمودند 

كه منغالى دشمن از ايشان درگذشت آنگاه تيغ جالدت آخته از آن كمين بيرون تاختند و در 
 كس را بر خاك هالك انداختند و از برانغار اميرزاده پير محمد بر جوانغار 500حمله اول قرب 

مخالفان تاخته شمشير بفيل رسانيد و طغاى خان را كه در برابرش بود منهزم گردانيد و از ميسره 
بيمن دولت قاهره شاهزاده خليل سلطان و اميرزاده سلطان حسين و امير جهانشاه و غياث الدين 

ترخان ميمنه خصم را كه بتمكين ملك معز الدين و ملك هاتى بسان كوه آهنين استوار مينمود در 
هم شكستند و ساير امرا و يالن بر صف پيالن زده بزخم تير و نيزه خرطوم اژدها صفت آن 

  بيت جانوران مهيب حيرت را مجروح ساختند و پيلبانان را از قلل آن جبال بر خاك انداختند
 بگرزى يكى كرد پيلى زبون 

 
 بتيرى دگر پيلبان را نگون 

و شاهزاده خليل سلطان با آن كه در سن پانزده سالگى بود فيلى قوى بنيه اسير كرده بنظر شاه واال    
گهر آورد و طليعه نصرت از مطلع اقبال صاحبقران ستوده خصال رخ نموده فرزين بند اعدا بباد فنا 
رفت و سر پيادگان اهل عناد بسم اسبان تازى فرسوده گشته سواران ايشان روى گريز بجانب شهر 

  بيت نهادند
 گريزان سپاهان از آن رستخيز

 
 بود رسم هندوستانى گريز

و سپاه منصور رايت اقتدار افراخته فيالن هنديان را مانند شتران قربانى در قالده اسيرى كشيدند و    
  نظم بسيارى از لشگر سلطان محمود و ملو خان را به تيغ بيدريغ گذرانيدند

 سپاهان هند از يسار و يمين 
 

 فتادند چون سايها بر زمين 



 سر هنديان زير پا لخت لخت 
 

 فرو ريخته جوز هند از درخت 

 ز تركان صف پيل اندر هراس 
 

 بچرخ آمده همچو كار خراس 

 و سلطان    
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محمود و ملو خان در شهر تحصن نموده صاحبقران گيتى ستان كنار حوض خاص را بشرف نزول 
همايون اختصاص داده و حوض خاص ساخته و پرداخته پادشاه دريادل سلطان فيروز شاه است و 
آنمقدار وسعت دارد كه تير تيز پر از يكطرف آن بديگر جانب پرواز نميتواند كرد و آن غدير در 

موسم برشكال از آب باران پر شده تمامى سال اهالى دهلى از آن آب مى آشامند و گازران پيوسته 
در آنجا جامه ميشويند القصه چون كنار حوض خاص محل نصب سرادقات سلطنت گشت 

شاه زادگان و امرا و نوئينان بخدمت شتافته رسم تهنيت بجاى آوردند و آثار شجاعت و غرايب 
امور كه بفّر دولت قاهره از هركس كه بظهور آمده بود عرض كردند و آنحضرت از وفور نعم 

آلهى كه شامل روزگار مالزمان استان پادشاهى شده بود آب در چشم گردانيده رقت نمود و زبان 
 بتحسين امراء جالدت آئين گشوده درباره ايشان انعامات فرمود.

 ذكر فرار سلطان محمود و ملو خان و وقوع نهب و تاراج بدار الملك هندوستان 

چون عقد جمعيت حكام دهلى از هم بگسيخت و هريك از لشگريان ايشان بطرفى گريخت 
سلطان محمود و ملو خان بشهر درآمده و طريق مشورت مسلوك داشته جز فرار چاره ندانستند و 

در همان شب كه مانند باطن كفره فجره تيره و هم چون ظاهر سياه رنگ بود شهر بازگذاشته رايت 
كريز برافراشتند و نيمشب امير تيمور گوركان از فرار مخالفان خبر يافته جمعى از بهادران را از 
عقب گريختگان فرستاد و ايشان بسيارى از مخالفان را كشته غنيمت بى نهايت گرفتند و دو پسر 

ملو خان كه يكى سيف نام داشت و بملك اشرف مشهور بود و ديگرى خدايداد اسير كرده باردو 
آوردند و صباح چهار شنبه هشتم ربيع االخر كه بيرق زرنگار خسرو ثوابت و سيار را بر بام اين 

نيلى حصار منصوب گردانيدند صاحبقران گيتى ستان بدروازه ميدان شتافته در عيدگاه سراپرده و 
خرگاه برافراشت و سادات و قضات و اكابر و اشراف دهلى بفر بساط بوسى رسيده فضل- اللّه 



بلخى كه نايب ملو خان بود با اهل ديوان بمالزمت مبادرت نموده و ملحوظ عين عنايت خسروانه 
گشته بجان امان يافت آنگاه لواى كشورگشا و نقاره هاى بلند آوازه را بپشت دروازه برآورده 

صداى بشارت در خم طاق نيلگونى گردون انداختند و صد و بيست پيل زنجير كوه پيكر و چند 
كرگدن عفريت منظر كه بتحت تصرف لشگر ظفر اثر درآمده بود بنظر صاحبقران واال گهر 

درآوردند و آنها مانند كسانى كه امان طلبند روى بر زمين نهاده و فرياد زدند و روز جمعه دهم ماه 
مذكور موالنا ناصر الدين عمر باتفاق جمهور اعيان حضرت بشهر درآمده خطبه را بنام و القاب 

 صاحبقران گيتى ستان و وليعهد آن حضرت ميرزا محمد
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  بيت سلطان زيب و زينت دادند
 شد از نام او قدر منبر بلند

 
 ز القاب او روى زر ارجمند

  بيت و چون بتاريخ اين    
 بآب يارى دولت بباغ نصرت شاه 

 
 بسال خار گل فتح هند شد

بويا صاحبقران مظفر لوا بزم عيش و طرب آراسته لواى نشاط و خرمى بعشرتخانه ناهيد رسانيد و    
در نزهت سراى دوست كامى جامهاى مى ارغوانى دركشيد در آن اثنا بتاريخ پنجشنبه شانزدهم 

ربيع االخر كه موالنا جالل االسالم باتفاق جمعى از نيكبختان عظام بر در دروازه نشسته بتوجيه مال 
امان مشغول بود چند هزار سوار از سپاه نصرت شعار جهت تحصيل قند و غله بدهلى درآمدند و 

جمعى ديگر از نوكران آغايان و نوئينان بهانه ها پيدا كرده در شهر ريختند و دست بيداد بغارت و 
تاراج برآوردند و امرا هرچند درصدد منع درآمدند فايده نداد و چون امير تيمور گوركان ع برسم 

فريدون و آئين كى در بزم سرود و مى نشسته بود و كسى بدانجا نمى توانست رفت كه كيفيت 
حال عرضه دارد آتش فساد در دهلى اشتعال يافت و هنديان جوق جوق اموال و عيال و اطفال 
خود را در آتش انداخته غبار جنگ و جدال ميانگيختند و تيموريان بزخم شمشير آبدار خون 

ايشان را چون مى در قدح مى ريختند و امرا دروازها را بستند تا تمامى سپاه بشهر درنيايند و قرب 
پانزده هزار كس از نماز شام تا صباح بنهب و تاراج مشغول بودند و روز ديگر كه هفدهم ماه بود 

پروينان خود را در شهر انداخته غارت دست داد و روز هيجدهم نيز همان شعله جهان سوز در 



اشتعال بود و هرفردى از افراد لشگر على اختالف مراتبهم از صد نفر تا بيست نفر هندو اسير كرده 
برده گرفتند و از انواع اللى و جواهر و اوانى زر و نقره و نقود سرخ و سفيد آنمقدار بدست سپاه 

قيامت آثار افتاد كه ع وصفش نگنجد در بيان شرحش نيايد در قلم و هرسه شهر دهلى كه 
بيكديگر اتصال داشت و يكى را سيرى و ديگرى را دهلى كهنه و سيوم را جهان پناه مى گفتند در 

تاراج و تاالن سمت مساوات گرفت و شرح اين حال بمسامع جاه و جالل رسيده فرمان واجب 
االمتثال صدور يافت كه ارباب حرفت و صناعات را از اسيران جدا ساخته در ميان شاهزادگان 

تقسيم نمايند تا به واليات خويش برند و سنگتراشان را جهة خاصه همايون مضبوط دارند تا در 
 مالزمت موكب عالى بسمرقند رفته در مسجد جامعى كه آنجا ساخته خواهد شد كار كنند.

 ذكر بعضى ديگر از فتوحات ارجمند و بازگشتن امير تيمور گوركان بجانب سمرقند

ماهچه طوق گيتى فروز بعد از آنكه پانزده روز افق دهلى را منزل اقامت ساخت عازم ديگر مواضع 
آنواليت شده صداى كوچ در عالم انداخت و بيست و چهارم ربيع- االخر از ظاهر جهان پناه 

 نهضت همايون اتفاق افتاد و چون مرحله وزير آباد معسكر
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پادشاه جاللت نهاد گشت ايلچيان بهادر نهاد كه حاكم الهور بود بخدمت رسيده دو طوطى سفيد 
كه از عهد سلطنت سلطان تغلق شاه تا آنزمان در مجلس ملوك هندوستان سخنورى و شيرين 

كوئى ميكردند بنظر آن شاه باز قلعه معالى رسانيدند و آن تحفه گرامى بعز قبول اقتران يافته رايت 
منصور از آب جون عبور نموده در موضع كته بهادر نهاد با پسر خود قلتاش بشرف بساط بوسى 

سرافراز شده پيشكشهاى شايسته گذرانيده باصناف الطاف خسروانه مخصوص گرديد و امير تيمور 
گوركان از منزل كته بدولت آباد كه معمورترين واليت هند بود تشريف برد و دو روز توقف 
كرده از آنجا روى بجانب قلعه ميرت كه از مشاهير قالع هند است آورد و در آن زمان موالنا 

احمد تهانه سرى وصفى گبر ضابط آن قلعه بودند و اطاعت فرمان واجب االذعان نمى نمودند و 
آخر ماه ربيع االخر صاحبقران عالى مآثر بدانجا رسيده عساكر منصور آغاز جنگ كردند و قهرا 

قسرا قلعه ميرت را گرفته صفى گبر را در حين قتال بزخم تيغ آبدار بدار البوار فرستادند و پسرش را 
  بيت بآتشى كه ميپرستيد بسوختند



 اگر صد سال گبر آتش فروزد
 

 چو يكدم اندرو افتد بسوزد

و غره ماه جمادى االول اكثر گبران آن حصار بدست اهل اسالم كشته گشته بروج قلعه مانند    
خاك راه هموار شد آنگاه پادشاه عاليجاه بنيت غزو و جهاد كفار بد اعتقاد بكنار درياى كنك 

رفته چند نوبت با گبران بى ايمان مقابله و مقاتله نمود و بسيارى از ايشان را بر ساحل آن آب و دره 
كوبله بآتش درزخ فرستاده اعالم اسالم برافراخت و بعد از آن غزو عزم مراجعت جزم كرده 

بتاريخ سه شنبه ششم جمادى االولى از كنار آب گنگ بهواى سمرقند فردوس مانند پاى مبارك 
در ركاب سعادت انتساب آورده و براه كوه سوالك كه مسكن بسيارى از هنديان كافر پيشه بود 

روان شد و چون بدان ناحيه رسيد از پانزدهم جمادى االولى تا شانزدهم جمادى االخرى در ميان 
كوه سوالك و جبل كويله اوقات گذرانيده در آن مدت زياده بر بيست غزوه ميان سپاه صاحبقران 

 مجاهدان  (إِنَّ جنْدنا لَهم الْغالبونَ)كامران و گبران روى نمود و در جميع آن غزوات بر طبق آيه 
دين مبين ظفر يافتند و از مشركان لعين خلقى كثير بقتل رسانيده آنمقدار غنيمت گرفتند كه 

محاسب و هم از فهم كميت آن بعجز و قصور اعتراف مينمود و در شانزدهم جمادى االخرى 
نواحى قلعه بايله معسكر همايون گشته در آن مرحله ايلچيان شاه اسكندر والى كشمير بپايه سرير 

سلطنت مصير رسيدند و اظهار اطاعت و خدمتكارى كرده نوازش يافتند و در هيجدهم ماه مذكور 
دعاگو و ثناخان باز گشتند و روز چهارشنبه نوزدهم نواحى قصبه جمو از غبار مركب ظفر آثار 

مشكبو شد و در آنحدود نيز جنود نصرت درود مراسم تاخت بتقديم رسانيدند و روز جمعه بيست 
و يكم امير كشورگير جمعى از بهادران موكب همايون را جهت قتل و غارت راى جمو و اتباع او 

كه در مواضع حصين متحصن گشته بودند بازداشت و بنفس نفيس جليس دولت و اقبال از آب 
جمو عبور فرمود و هنديان كافر پيشه آن بيشه را از شيران ژيان خالى تصور نموده از مواضع اختفا 

 مانند ابن آواى بيرون آمدند و آن جماعت فرصت غنيمت شمرده از كمينگاه بر ايشان 
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تاخته و كار اكثر را بر طبق دلخواه ساختند و دولت تمور تواجى و حسين ملك قوچين راى 
جمورا كه زخمدار شده بود با پنجاه نفر ديگر اسير و دستگير كرده و بدرگاه عالمپناه رسانيدند و 
راى بعد از وعيد و تهديد بسيار زبان بكلمه توحيد گويا گردانيده باكل گوشت گاو كه در كيش 

او حرام بود مبادرت نمود و بتشريف و اعزاز مفتخر و سرافراز گشته مالزمت سده سنيه اختيار كرد 



و در روز دوشنبه بيست و چهارم لواى جهان گشاى از آب جنات عبور نموده جمعى از عجزه 
غريق بحر فنا شدند و روز پنجشنبه بيست و هفتم محفه پادشاهى محفوف بالطاف الهى بر زبر تلى 

منزل گزيد و در آن يورت فرمان واجب االذعان شرف نفاذ يافت كه شاه زادگان و نوئينان و سران 
سپاه هريك از راهى معين روى بمسكن آرند و از ملوك و اعيان ممالك هند كه طايفه ظفركردار 

مالزم موكب شهريار جهاندار بودند بخلع فاخره و يرليغ همايون مشرف و معزز گشته رخصت 
انصراف حاصل كردند و خضر خان كه از بند سارنك گريخته در آن اوان در آستان اقبال آشيان 

بسر ميبرد منظور نظر عاطفت پادشاهانه شده حكومت ملتان تعلق بوى گرفت آنگاه صاحبقران 
تاجبخش تاج ستان ضبط اردوى همايون را در عهده امراء عظام كرده بنفس نفيس در روز يكشنبه 
سلخ جمادى االخرى بر جناح استعجال متوجه مركز سلطنت و استقالل گشت و در روز پنجشنبه 

يازدهم رجب در ضمان ايزد تبارك و تعالى بشهر كابل رسيد و روز جمعه از آنجا نيز نهضت 
كرده و در طى منازل و مراحل سرعت بجاى آورده روز شنبه بيستم هواى خلم از غبار موكب 

همايون طراوت چرخ بوقلمون گرفت و همانروز از آنجا ايوار فرموده نيمشب كنار آب جيحون 
 آن بحر معدلت و احسان بكشتى درآمده از 21محل نزول عساكر اقبال مآثر گشت و روز يكشنبه 

آب بگذشت و در آن مقام درى برج سلطنت و نامدارى اميرزاده الغ بيك و اميرزاده ابراهيم 
سلطان و مخدرات نسق عصمت و شهريارى با مجموع اعيان و اشراف بالد ماوراء النهر به- رسم 

استقبال پيش آمده سعادت مالقات خجسته صفات دريافتند و زبان بهجت و شادمانى به مباركباد و 
تهنيت حضرت صاحبقرانى بگشادند و زر و جوهر بسيار بصورت نياز نثار نمودند و روز يكشنبه و 

دوشنبه در ترمذ توقف اتفاق افتاده خانزاده عالء الملك كه صحت انتسابش بخاندان رسالت از 
 از ترمد 23 شنبه 3وصمت شبهه مبرا بود آنحضرترا طوى داده پيشكشيهاى اليق كشيد و روز 

 موضع و در سلحين معسكر ظفر قرين گشت و در آن مرحله 28مذكور كوچ كرد روز يكشنبه 
اميرزاده شاهرخ از دار السلطنه هراة و اميرزاده عمر از دار الملك سمرقند بمالزمت صاحب قران 
سعادت مند رسيده منظور نظر اشفاق و مهربانى شدند و روز سه شنبه سلخ لواى كشورگشا از آنجا 
نهضت نموده قبة الخضراء كش از يمن مقدم همايون فردوس وش آمد و در روز شنبه چهارم ماه 
شعبان رايات ظفرنشان از شهر سبز در حركت آمده در كنار آب رودلك قبه بارگاه عالمپناه باوج 

مهر و ماه رسيد و چهارشنبه پانزدهم از آنجا نيز كوچ بوقوع انجاميد و روز شنبه هيژدهم در باغ 



قراتوبه كوشك جهان نماى از فر طلعت عالم آراى رشك افزاى گلستان ارم گشت و روز دوشنبه 
  مانند روح كه بكالبد درآيد نفس 21بيستم ماه چاشتگاه بباغ دلگشا رسيد و روز سه شنبه 
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شهر سمرقند را بوجود شريف مشرف گردانيد و بعد از اقامت مراسم طواف مزارات و انعام صالت 
و صدقات بارباب حاجات بساط عيش و نشاط مبسوط ساخت و چند روز در غايت فرح و سرور و 
نهايت بهجت و حضور بتمهيد مجلس بزم و عشرت پرداخت و چون از آن كار ماللت روى نمود 

همت عالى نهمت بتمشيت امور مملكت و تقويت اركان دين و دولت مصروف داشته اميرزاده 
شاهرخ را بجانب دار السلطنه هرات فرستاد و از تلقين ملحم سعادت ابدى مهندسان هوشمند را به 
عمارت مسجد جامع سمرقند فرمان داد و الحمد و لّله الموفق االتمام و الصلوة و السالم على سيد 

 االنام محمد و آله الكرام العظام 

ذكر شمه اى از حال اميرزاده ميرزا معز الدين ميرانشاه و بيان اسباب يورش هفتساله صاحبقران 
 عاليجاه 

در پائيز سنه ثمان و تسعين و سبعمائه شاه زاده جالدت پناه ميرزا ميرانشاه كه متصدى ضبط مملكت 
هالكو خان بود بعزيمت صيد و شكار بر سمند باد رفتار سوار شد و در صحراى مريد جرگه بهم 
رسيده در جوار مزار پير عمر نخجيربان آهو و نخجير فراوان مجتمع گرديد و اميرزاده تهمتن در 
اثناء تاختن و صيد انداختن قوچ كوهى را زنده گرفته بقرپوس زين رسانيد و صيد طپيده و اسب 

رميده آن شهسوار شير شكار را ز پشت زين بسر و گردن بر روى زمين افتاد و از صعوبت آنحالت 
بيهوش گشته بعد از مدتى كه اندك افاقتى دست داد و از جهت شدة سقطه خللى فاحش بدماغ 

آن چشم و چراغ دودمان تيمورى راه يافته طبيبى كه در صدد معالجه درآمد بسهو يا عمد در 
عالج خطا كرد و پريشانى دماغ شاه زاده زياده شده اقوال و افعالى كه مستحسن مردم اشراف و 

عاقل و اليق بحال سالطين كامل نبود از وى بظهور رسيد گاهى بمجرد ادنى توهمى خون بيگناهى 
بر خاك ميريخت و احيانا براه اسراف و اتالف گنجى بغير مستحق مى بخشيد و در اوايل فصل 

تابستان كه بواسطه حرارت هوا جوشن در بر مبارزان و توان مى تافت بى تقريبى عنان بجانب بغداد 
 منزل را يكى كرد و سلطان احمد جالير چون ميدانست كه در آن 2تاخت و از غايت سرعت 



فصل محاصره دار السالم اشكال تمام دارد پاى در دامان تمكن و ثبات كشيده بهيچ طرف حركت 
نفرمود و ميرزا ميرانشاه بظاهر دار السالم بغداد رسيده در آن اثنا متواتر و متعاقب ايلچيان از جانب 
آذربايجان آمدند و معروض گردانيدند كه طايفه اى از اعيان و اشراف تبريز با يكديگر عهد بسته 

داعيه عذرى دارند بنابر آن شاه زاده عاليمقام بعد از دو روز كه در ظاهر بغداد بود بصوب تبريز 
معاودت فرمود و اهل فتنه و فساد را كه يكى از آن جمله بمنصب قضاء تبريز اشتغال داشت 

 معروض تيغ سياست گردانيد و چون گرجيان بيدين از اختالل دماغ شاه زاده حشمت 

 482، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

آئين وقوف يافتند قدم تهور و جسارت پيش نهاده بهنگام فرصت بعضى از قرى و قصبات 
آذربايجان را غارت نمودند و ميرزا ميرانشاه تمامى اوقات را بعيش و عشرت و طرب و شرب خمر 
و لهب و لعب مصروف داشته از تنسيق امور مملكت غفلت ميورزيد در آن اثنا حرم محترم خويش 

خانزاده را سخنى تهمت آميز گفت و آن بانوى عظمى از شوهر رنجيده از تبريز بسمرقند رفت و 
در وقتى كه امير تيمور گوركان از يورش هندوستان بازگشته در باغ چنار اقامت داشت بسعادت 

مالقات فايز گرديد و حال ضعف دماغ ميرزا ميرانشاه را عرض فرموده گفت اگر در اين اوان 
ماهيچه رايت نصرت آيت پرتو وصول بر ممالك آذربايجان نيندازد احتمال قريب دارد كه 

شاهزاده سلوك طريق مخالفترا پيشنهاد همت سازد بنابر اين جهات صاحبقران پسنديده صفات 
 بجمع لشگرها فرمان فرموده باستعداد يورش هفت ساله حكم كرد و در آن بآب قدغن نمود.

گفتار در ذكر نهضت صاحبقران كرت ديگر از توران بايران و بيان مقهور شدن نواب و مقربان 
 ميرزا ميرانشاه گوركان 

بنابر اسباب مذكوره و حاالت مسطوره پيش از آنكه امير تيمور گوركان از محنت يورش 
هندوستان بياسايد و پنج شش ماهى در مستقر سرير دولت و اقبال تمهيد بساط عيش و نشاط نمايد 

عزم يورش هفتساله جزم كرد و از غايت علو همت روى باستعداد آن مهم خطير آورد و از امرا 
اميرزاده شاهرخ و سيد خواجه و شيخ على بهادر و جهان ملك و پير محمد يوالد را بهراة فرستاد و 

فرمان داد كه آن قرة العين سلطنت را گويند كه با لشگرهاى خراسان عازم آذربايجان شود و امير 
سليمان شاه را پيشتر بدار السلطنه تبريز فرستد و شاه زاده به موجب فرموده كار بند شده چون 



بجاجرم رسيد توكل قرقرا از نزد صاحبقران مظفر لوا خبر رسانيد كه لشگر خراسان بايد كه براه 
شماسان و استرآباد قطع مسافت نمايند كه اردوى اعلى از طريق بسطام و دامغان متوجه است 

الجرم ميرزا- شاهرخ عنان بجانب شماسان تافت امير تيمور گوركان بعد از تصميم عزيمت ميرزا 
محمد سلطان را در دار الملك سمرقند جهة ضبط ممالك توران بازداشت و اميرزاده اسكندر ولد 

 كه اول 802ميرزا عمر شيخ را بحكومت اندجان تعيين نمود و چهارشنبه هشتم محرم الحرام سنه 
  نظم روز پائيز بود مطابق توشقان ئيل صاحبقران بيعديل 

 براى صواب و بصدق درست 
 

 +بآهنگ رفتن ميان كرد چيست

 درآورد پا در ركاب سمند
 

 +شد آن آفتاب سعادت بلند

 قد افراخت از هرطرف رايتى 
 

 خرامان زهر سو سهى قامتى 

   
و رايت نصرت مآل قرين سعادت و اقبال از جيحون عبور نموده و منازل و مراحل پيموده چون 

بواليت جام رسيد بموجب حكم همايون اميرزاده رستم متوجه شيراز گرديد تا باتفاق برادر 
 بزرگتر
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خويش اميرزاده پير محمد ببغداد رود و امير سونجك با دو هزار سوار در مالزمت شاه زاده روان 
گشت آنگاه صاحبقران منصور از راه نيشابور ببسطام شتافت و از بسطام بخوار رى رفته از آنجا 
عازم قريه ايوانك گشت و در آن مرحله اميرزاده شاهرخ كه امير سليمان شاه را حسب الحكم 
پيشتر بعراق فرستاده خود از راه مازندران متوجه شده بموكب همايون پيوست و بهمدان شتافته 

قرار گرفت و اميرزاده ابا بكر ولد ميرزا ميرانشاه و اركان دولتش قاصدى نزد امير سليمانشاه 
فرستاده او را به تبريز طلبيدند و جناب آمارت مآب بدان بلده رفته بعد از دو روز ميرزا ميرانشاه را 

با معدودى از نوكران بجانب اردوى همان كرد و چون موكب گردون احتشام از واليت رى 
بگذشت ميرزا ميرانشاه بآستان اقبال پناه رسيد و صاحبقران عاليجاه روز اول او را بار نداد و روز 

دوم اگرچه شاهزاده را طلبيده در آغوش كشيد اما بنظر التفات در وى ننگريست و تيمور خواجه 
آقبوغا و جالل االسالم را جهة تحقيق مهماتش به تبريز ارسال داشت و ايشان نواب و كاركنان 



ميرزا ميرانشاه را گرفته بند كردند و دفترها را مالحظه نموده دودنك مال چند ساله را كه تعلق 
بخزانه عامره ميداشت و شاه زاده بر طبق مدعاى خود بهركس بخشيده بود استرداد نمودند و چون 

در آن ايام بكرات صاحبقران خجسته صفات شنود كه افراط ميل ميرزا ميرانشاه بشرب مدام و 
صحبت ساقيان سيم اندام بسبب ترغيب طايفه از مردم نديم پيشه و زمره از استادان سازنده بوده كه 
پيوسته مرافقت شاه زاده مينموده اند نايره غضب صاحبقران بهرام قهر اشتعال يافته حكم فرمود كه 

ندمأو سازندگان مجلس ميرزا ميران شاه را بر دار اعتبار كشند و بموجب فرموده موالنا محمد 
كاخكى كه با وجود تبحر در علوم معقول و منقول در شيوه نظم و نثر وجد و هزل از فضالى زمان 

ممتاز بود و استاد قطب الدين نائى و حبيب عودى و عبد المؤمن گوينده كه هريك در فن 
موسيقى و ادوار در زير گنبد دوار شبيه و نظير نداشتند گرفتار گشتند و چون ايشان را بپاى دار 

بردند موالنا محمد كاخكى بر سبيل مطايبه روى باستاد قطب آورده گفت خدمت استادى پيوسته 
پير و پيش قدم ما بوده اند بايد كه حاال نيز همان طريقه مرعى دارند قطب الدين گفت چه محل 

هزل و مزاحت و جالد نخست ريسمان درناى استاد قطب الدين نائى انداخته او را برادر كشيد و 
  نظم چون نوبت بموالنا محمد رسيد اين دو بيت منظوم گردانيد

 پايان كار و آخر عمر است ملحدا
 

 گر بايدت و گرنه بدست اختيار نيست 

 مردانه وار گر ببرندت بپاى دار
 

 مردانه پاى دار جهان پايدار نيست 

و همان زمان ساير رفيقان ايشان را نيز از همان شربت چشانيدند (ال راد لقضائى و ال معقب    
 لحكمه).

 ذكر قشالق امير تيمور گوركان در قراباغ اران و بيان بعضى از وقايع زمان و حوادث دوران 

 چون رايت آفتاب اشراق صاحبقران آفاق پرتو وصول بر ممالك عراق انداخت 
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جهة قشالق قراباغ اران را اختيار كرده روى توجه بآن صوب آورد و از آب ارس عبور فرموده 
حوالى قطور كنت كه يورت عمر تابان بود مضرب خيام عساكر سپهر احتشام گشت و در آن 

زمستان در اطراف جهان وقايع متنوعه روى نموده اخبار اسار بمسامع خدام ذوى االقتدار رسيد اول 



آنكه تمور قتلغ اوغالن كه بعد از شكست توقتمش خان در الوس اوزبك باشارت امير تيمور 
گوركان بر مسند خانى نشسته بود و بكفران نعمت اقدام مينمود فوت شده هرج مرج باحوال دشت 
قبچاق راه يافته ديگر آنكه ملك طاهر برقوق كه سلطنت ممالك مصر و شام تعلق بوى مى داشت 

وديعت حيات بمتقاضى اجل سپرده و در ميان امرا و اركان دولت او اختالف پديد آمد ديگر 
آنكه اميرزاده تغور خان كه پادشاه ختا بود در كفر و ضاللت طريق سفر آخرت پيش گرفته و 

احوال آن مملكت نيز اختالف پذيرفته ديگر آنكه خان مغولستان خضر خواجه اوغالن نيز بعالم 
عقبى رفته و اوالدش با هم در مقام خالف آمده ديگر آنكه اميرزاده اسكندر بعد از فوت خضر 

خواجه اغالن لشگر بواليت مغولستان كشيده و بسيارى از قالع و بالد آنحدود را مفتوح گردانيد و 
سالما و غانما باندجان بازگرديده و از استماع اين اخبار صاحبقران كامكار بغايت مبتهج و مسرور 

گشت و با بعضى از سپاه مظفر لوا همت بر اقامت مراسم جهاد و غزا گماشته در قلب زمستان 
بگرجستان شتافت و در دره خمشا لوازم قتل و غارت بتقديم رسانيده خمشا كه حاكم كبران آن 
دره بود فرار نموده عساكر منصوره آتش در منازل او زده كليساهاى مشركان را ويران ساختند و 

بعد از يكماه كه در آن ديار كمال اقتدار اظهار كردند روى بجانب يورت قشالق آوردند و ديگر 
از وقايع آن زمستان آنكه چون اميرزاده رستم و امير سونجك در شيراز باميرزاده پير محمد 

رسيدند و فرمان صاحب قران ممالك ستان را در باب يورش بغداد بوى رسانيدند اميرزاده پير 
محمد باتفاق برادر متوجه عراق عرب گشت و تا نوينجان شولستان رفته ببهانه مرضى كه نداشت 

علم مراجعت برافراشت و اميرزاده رستم بموافقت امير سونجك چند موضع معتبر از واليات 
سلطان احمد مفتوح ساختند و مخالفان را غارت و تاراج كرده بنياد حيات مفسدان را برانداختند 

اما اميرزاده پير محمد چون بشيراز مراجعت نمود باغواى جمعى از مردم تازيك تاريك دل خيال 
بيحاصل بدماغ راه داده سمى قاتل ترتيب كرد و هم از نوكران او جمعى كيفيت حال را بامير سعيد 

برالس گفتند و امير سعيد شاهزاده را در قلعه قهندز محبوس ساخته در اين باب عريضه بدرگاه 
عالمپناه فرستاد و مضمون آن نوشته در قشالق قراباغ بعرض همايون رسيده يرليغ جهان مطاع 
صادر شد كه امير الّله داد بشيراز رود و زمره كه شاه زاده را بدآموزى نموده اند بياسا رساند و 

اميرزاده رستم را بجاى او حاكم فارس گرداند و امير الّله داد و چون بشيراز خراميد خليفه و سيد 
جراح و رستم خراسانى را كه خمير مايه آن فتنه بودند گشته و مستوفى فوشنجى را دست و پا 

بريده و مبارك خواجه و محب شربت دار و شيخ زاده فريد را مقيد گردانيد و نشان حكومت شيراز 



را از عقب اميرزاده رستم بعراق عرب ارسال داشت و در مندلى آن مثال باميرزاده رستم رسيده 
 شاه زاده عنان عزيمت بصوب فارس انعطاف 
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داد و امير سونجك بجانب قراباغ روانشده باردوى همايون پيوست اما سلطان احمد جالير كه 
حاكم بغداد بود چون خبر استيالء اميرزاده رستم را بر مندلى و بعضى ديگر از حدود عراق عرب 
شنيد اضطرابى عظيم بوى راه يافت و دروازهاء بغداد را بسته مضبوط گردانيد و مقارن آنحال از 

امارات قوت دولت قاهره در بغداد امرى در غايت غرابت روى نمود شرحش آنكه سابقا 
صاحبقران كشورگشا حكومت خوزستان را بشروان نامى ارزانى داشته بود و او از متموالن 

آنواليت مال بينهايت حاصل نموده با هزار سوار آراسته ببغداد شتافت و از سلطان احمد تربيت و 
رعايت يافت و در خفيه با امراء و اركان دولت سلطانى طرح محبت و اتحاد انداخته هريكى را به 

مبلغى كرامند از ده هزار دينار بغدادى محظوظ ساخت و از تصادم تقديرات آلهى مفصل آن 
وجوه از دست نويسنده شروان بيرون رفته يكى از نوكران سلطان احمد كوره بهادر نام آن كاغذ 

را بازيافت و پيش سلطان برد و از مالحظه آن نوشته توهمى كه سلطان احمد از لشگر ظفر اثر 
صاحبقران واالگهر داشت يكى در هزار شد و كوره بهادر را كه در آن مفصل ده هزار دينار بنام 
او نوشته بودند فى الحال بدست خود گردن زد و در آنوقت شروان را با بعضى از امرا مثل قطب 

الدين حيدر و منصور بتاخت ابروات فرستاده بود و بعد ازين واقعه يادگار تواچى را نزد امراء 
ارسال داشت و كيفيت حادثه را پيغام نمود تا شروان را بقتل آوردند و سرش ببغداد روان كردند 

آنگاه بلطايف الحيل در عرض يكهفته قرب دو هزار كس از اركان دولت و مقربان خود را بكشت 
و در دجله انداخت و ابواب قصر بر روى خود بسته هيچكس را بار نميداد باورچيان آش خاصه را 

كه هرروز بدرخانه مى آوردند بچهرگان مى سپردند و بازمى گشتند و چون سلطان احمد اوقات 
تيره چند روز بدين وتيره بگذرانيد شش نفر از محرمان را فرمود تا هفت بارگير از طويله خاص 
زين كرده بآنجانب دجله بردند و نيم شبى بكشتى از آب بگذشت و با آن شش كس سوار شده 
متوجه ايل قرايوسف تركمان گشت و هيچ آفريده براينحال اطالع نيافت و مدتى مطبخيان آش 
پخته بدرگاه ميبردند و خانكيان آن را ستانيده دعوت مستوفى مى خوردند و چون سلطان احمد 

بقرا يوسف پيوست او را بغارت بغداد در طمع انداخته بمرافقت يكديگر متوجه دار السالم گشتند 



اما بعد از وصول سلطان احمد از تاراج آن بلده پشيمان شده آنمقدار زر نقد و اقمشه و اسلحه و 
اسبان تازى نژاد بقرا يوسف داد كه از وى راضى گشت در اواخر سنه اثنى و ثمانمائه بسمع سلطان 

احمد و قرا يوسف رسيد كه صاحبقران گردون اساس عزيمت فتح سيواس دارد بنابر آن 
انديشيدند كه اگر لشگر ظفر اثر بحد و دروم و شام درآيند ممر مفر ايشان مسدود گردد بغداد را 

بفرح نامى سپرده براه حلب عزيمت روم كردند و بعد از وصول ايلدرم با يزيد كه در آن زمان 
فرمانفرماى آن مرز و بوم بود آن دو مهمان عزيز را منظور نظر شفقت و احسان گردانيد و جهت 

 ايشان ممر خرج بموجب دلخواه تعيين نموده اصناف الطاف بتقديم رسانيد.
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 ذكر نهضت حضرت صاحبقران گيتى ستان از قراباغ اران بجانب گرجستان 

چون امير تيمور گوركان فصل زمستان در قراباغ اران بپايان رسانيد و موسم جوالن گل و سمن در 
انجمن چمن در رسيد قريلتاى فرموده با امراى ملك آراى مشورت نموده خاطر اقبال مآثر بر غزو 

گرجستان و تخريب واليت گرجيان بى ايمان قرار داده و پاى مبارك در ركاب ظفر انتساب 
آورده نخست لشگر پر خشم و كين ببالد ملك گرگين كشيد و گرگين گريز بر ستيز اختيار كرده 

سپاه خونريز تمامت ملك او را زير و زبر گردانيد آنگاه صاحب قران جمجاه بجانب دره جانى 
بيك گرجى شتافته جانى بيك از خوف جان التجا بآستان دولت آشيان نمود و غازيان نصرت 

قرين در آن واليت نيز آتش قهر و كين برافروخته و خرمن جمعيت اعداء دين را سوخته حصار 
زريت را مفتوح ساختند و بنياد حيات جمعى كثير از مشركان برانداختند در آن اثنا بوضوح 

پيوست كه ملك گرگين در حصن سوانيت نشسته است و دروب آن قلعه را مانند ابواب سعادت 
بر روى خود بسته و امير تيمور گوركان عنان يكران بدانطرف انعطاف داد و چون گرگين بر توجه 
پادشاه حشمت آئين وقوف يافت سوانيت را بازگذاشته بوادى فرار شتافت و جنود ظفر درود او را 

تعاقب نمود بسيارى از اتباع و نوكرانش را بقتل رسانيدند و گرگين نيم جانى بيرون برده اسمعيل 
نامى را بدرگاه عالمپناه فرستاد و تقصيرات سابقه لوازم اعتذار و استغفار بجاى آورده قبول نمود 

كه من بعد بجاده خدمتكارى و طاعت گذارى راسخ دم و ثابت قدم باشد و مراحم خسروانه عذر 
او را پذيرفته نهضت همايون بجانب ايوانى گرجى اتفاق افتاد و آن حدود نيز حكم ساير مواضع 



گرجستان گرفته امير تيمور گوركان عنان مراجعت بصوب منكول انعطاف داد و در آن منزل 
ايلچيان حكام فرنك بمالزمت صاحب افسر و اورنك رسيده از قبل فرستندگان خود اظهار 

اخالص و دولتخواهى نمودند و باصناف عواطف و مراحم اميدوار شدند در خالل اين احوال 
ايلدرم با يزيد كه از قياصره روم بمزيد شوكت و مكنت امتياز تمام يافته بود بخار غرور و پندار 

بكاخ دماغ راه داده ايلچى پيش طهرتن والى از زنجان فرستاده پيغام داد كه تو را بعد از اين مال و 
خرج بخزانه عامره ما ارسال مى بايد داشت و اال موجى از درياى ذخار يعنى فوجى از سپاه جرار 
بدان جانب روانه خواهيم ساخت كه آثار آبادانى در آن ديار نگذارند و طهرتن صورت حال را 

بمالزمان درگاه جاه و جالل عرضه داشت كرد و چون پرتو شعور صاحبقران منصور بر نخوت و 
غرور قيصر افتاد خاطر عالى مآثر متغير و متاثر گشته انديشه توجه بجانب روم فرمود و و نخست 

بايلدرم با يزيد نصيحت نامه نوشته ارسال نمود اكنون مناسب چنان مى نمايد كه در اين مقام شمه 
 از مبادى احوال بنى عثمان تا زمان رسيدن سلطنت روم بايلدرم بايزيد در حيز
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بيان آيد آنگاه خامه بديع هنگامه بتحرير نامه مشگين شمامه حضرت صاحبقرانى زبان گشايد و من 
 اللّه االعانه و التائيد.

گفتار در بيان رسيدن سلطنت مملكت روم به بنى عثمان بن داود و ذكر مجملى از احوال ايشان تا 
 وقتى كه كوكب اقبال ايلدرم با يزيد بدرجه فرمانفرمائى صعود فرمود

از مسافران بلدان روم و مستحفظان احوال آن مرز و بوم راقم اين سطور چنان معلوم نموده كه در 
زمان سلطان عالء الدين كيقباد بن فرامرز كه آخرين سالطين سلجوقى است داود نامى از تراكمه 

دشت قبچاق با ده هزار خانه وار از توابع و لواحق بسببى از اسباب از وطن مالوف جدا شده براه 
كفه متوجه واليت روم گشت و بعد از وصول بمقصد موضعى مناسب اختيار كرده رحل اقامت 

انداخت و چون دو سال اوقات فرخنده فال بفراغبال گذرانيد روزى سلطان كيقباد را گذر بر 
نواحى منزل او افتاده جمعى كثير بنظرش درآمده زبان بسئوال كيفيت احوال ايشان بگشاد داود كه 

 بطالقت لسان و كياست فراوان سرآمد امثال و اقران بود پيش دويده بمضمون اين مقال ترنم نمود
 بيت 



 گذر فتاد بسر وقت كشتگان غمت 
 

 هزار جان گرامى فداى هرقدمت 

   
و بعد از اداى وظايف دعا و ثنا عرض كرد كه ما بندگان در دشت صيت معدلت و سرافرازى و 
آوازه مكرمت و غريب نوازى ايستادگان پايه سرير سلطنت را شنيده مدتى شد كه بدين واليت 

آمده ايم و در ظالل مرحمت خادمان آستان خالفت آشيان از تاب آفتاب حوادث آسوده ايم اميد 
آنكه لحظه كلبه احزان فقيران از يمن مقدم همايون خسرو كامران غيرت افزاى روضه رضوان 

گردد تا شرايط اخالص و عبوديت بر وجهيكه مستلزم صدق نيت و صفاى طويت تواند بود بظهور 
پيوندد كيقباد را استماع سخنان سنجيده و گفتار پسنديده داود مستحسن نموده نزول اجالل فرمود 
و داود باتفاق كالنتران قوم در حسن جشن و كشيدن ساورى و پيشكش لوازم اهتمام بجاى آورده 

اسبان تازى نژاد و شتران كوه نهاد و استران ركابى چند قطار و غالمان سر و قد گلعذار و اقمشه 
نفيسه و نقود نامعدود حاضر گردانيد و پسر ارشد خود عثمان را كه آثار رشد و اقبال و نجابت از 
جمال حالش اليح بود و در ميدان دليرى و فروسيت گوى مسابقت از شجعان زمان مى ربود بنظر 
كيميا اثر سلطانى رسانيده داخل غالمان پيشكش كرد و كيقباد چون چشم بر روى عثمان بگشاد 

بنور فراست دانست كه عنقريب كوكب طالعش بذروه دولت صعود خواهد نمود الجرم او را 
فرزند خواند و تمامى تحف و تبركاتى را كه آنقوم پيشكش كرده بودند بوى بخشيد و فرمود كه 

داود و قبيله او در حدود ادرنه و برسا كه در آن اوان در تصرف كفار فرنك بود رحل اقامت 
 اندازند و بامر
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عمارت و زراعت پرداخته آن ناحيه را معمور و آبادان سازند و داود حسب الفرموده بدانجانب 
شتافته عثمان عطيه را كه سلطان باو عنايت فرمود بر جمعى از جوانان كه در آن قبيله بودند قسمت 

نمود و يراقى نيك بهم رسانيده چند نوبت واليات كفار را تاخت كرد و لوازم نهب و قتل بجاى 
آورد و سرداران فرنك از اين معنى بتنك آمده قاصدى نزد كيقباد فرستادند و زبان بشكايت 

عثمان گشادند كه كمر عداوت ما بر ميان بسته و بخالف عهد و پيمانى كه بين الجانبين وقوع يافته 
همواره لشگر بدين حدود ميكشد و هركس ميبايد ميكشد و چون در آن زمان ميان سلطان و 

فرنكان قواعد مصالحه استحكام داشت و جنگ با اهل فرنك مصلحت اهل اسالم نبود كيقباد در 



غضب رفته ايلچى بطلب عثمان روان فرمود و قاصد در محلى كه عثمان در شكار بود در خانه 
داود نزول نمود و داود از سياق سخنان و نشانيكه در باب احضار عثمان اصداد يافته بود دانست 

كه مزاج صاحب تخت و تاج بر پسرش متغير شده بنابران كس نزد پسر فرستاد و كيفيت قضيه را 
پيغام داد و اعالم كرد كه تا وقتى كه من اين مهم را اصالح ننمايم آمدن تو بدينجانب صالح 

نيست و چون آن خبر بعثمان رسيد با خود انديشيد كه جراتى كه از من صدور يافته بجهة تقويت 
اهل اسالم و حمايت ملت حضرت خير االنام عليه الصلوة و السالم بوده و ظاهر آنست كه اين 

معنى موجب وفور غضب پادشاهان دين پرور نشود الجرم انسب آنست كه بخدمت سلطان شتابم و 
بيواسطه سخنى كه داشته باشم عرضه داشت نمايم و اين عزيمت را مصمم گردانيده بى توقف عنان 
بجانب منزل پدر انعطاف داد و بعد از وصول ايلچى ديگر از نزد كيقباد بدانجا رسيد و نشانى ديگر 

رسانيد مضمون آنكه عثمان بدستور كه سابقا گفته بوديم نسبت بما رتبه فرزندى دارد بايد كه 
بغايت عنايت پادشاهى مفتخر و مباهى بوده بدرگاه عالمپناه آيد تا وفور الطاف و اشفاق ما را بعين 
اليقين مشاهده نمايد و سبب ارسال اين نشان آن بود كه چون حرم سلطان كه ضعيفه عاقله شريعت 
پرور بود بر كيفيت انحراف مزاج صاحب تخت و تاج نسبت بعثمان اطالع يافته بعرض رسانيد كه 

تعرض بشخصى كه در ديار كفار اينمقدار آثار اقتدار ظاهر ساخته باشد اليق بحال سالطين 
دين دار نيست بلكه مناسب آنست كه عثمان بتجديد مشمول نظر عنايت و مرحمت شود تا در غزو 
جهاد و قلع نهال شوكت اهل كفر و ضالل بيشتر از پيشتر سعى تواند نمود و اين سخن مقبول افتاد 
القصه چون حكم ثانى بعثمان رسيد قوى دل و مطمئن خاطر گشته متوجه مالزمت سلطان گرديد 

و بعد از وصول باصناف اعطاف اختصاص يافته كيقباد مخدره كه در شبستان عفت داشت با او در 
سلك ازدواج كشيد و در وقت رخصت فرمود كه بخزانه درآيد و آنچه خواهد بردارد و عثمان 
بان خانه رفته زيلوچه و توشكى و شاميانه و شمشيرى بقبضه تصرف درآورد و بديگر نفايس و 

نقره و جواهر نامعدود التفات نكرد و اين معنى موافق مزاج كيقباد افتاده گفت اين پسر داعيه 
سلطنت دارد زيرا كه آنچه از خزانه متصرف گشته از جمله اسباب پادشاهى است و عدم توجه او 

بنقود و ديگر اشياء نفيسه داللت بر علو همت او مى كند آنگاه سنجقى كه در آن وقت صاحب آن 
بعرف روميان خداوند پنجاه هزار كس بود عنايت فرمود و عثمان دوست كام و مقضى المرام 

 مراجعت نموده بتجديد كمر جهاد بر ميان جان بست و در
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قلع و قمع كفار فرنك اهتمام تمام كرده ابواب نهب و تاراج بر روى روزگار ايشان بگشاد و 
حصار او نيك را با چند قلعه معتبر ديگر مفتوح ساخته لشگر ببرسا كشيد و حاكم آن بلده متحصن 

گشته عثمان آغاز محاصره كرده در آن اثنا كيقباد رخت بقا بباد فنا داد و چون از وى غير از 
دخترى كه در حباله عثمان بود فرزندى نماند تمامى امرا و اركان دولت باردوى عثمان شتافته سر 

بچنبر مطاوعتش درآوردند و احكام او را گردن انقياد نهاده بر سلطنتش اتفاق كردند مقارن آن 
حال عثمان بمرض موت گرفتار شده دستش از كار و كارش از دست رفته و خاطر بر حلول واقعه 
ناگزير قرار داده امرا و اركان دولت را طلب نمود و وصيت فرمود كه بعد از فوت وى پسرش اوز 

خان را كه نبيره دخترى كيقباد بود پادشاه دانند و رسوم و قوانين سلطنت و قواعد مملكت مقرر 
نمود و تا غايت سالطين روم بآن قوانين قيام نموده و آن را قانون عثمانى نام نهاده از آن تجاوز 
نمى فرمايند و مبالغه نمود كه در تضييق و تنقيص كفار برسا كوشيده آن بلده را در سلك ساير 

بالد اهل اسالم منتظم گردانند آنجماعت انگشت قبول بر ديده نهاده همدران دو سه روز عثمان از 
جهان گذران رحلت كرد و اوز خان قايم مقام شده در امر محاصره برسا لوازم اهتمام بجاى آورد 

و چون بديدن پيكر فتح و ظفر فايز گشت كليسائى را كه معبد فرنگيان بود و اهل اسالم آن را 
مسجد ساخته بودند عثمان را در آن موضع دفن كرد و خطبه و سكه را اوزخان باسم و لقب خود 
مزين گردانيد و در فتح ساير بلدان فرنك مراسم اهتمام بجاى آورد و ادرنه را نيز بضرب شمشير 
تيز تسخير نمود و مدت بيست و هشت سال بر سرير سلطنت و اقبال اوقات گذرانيد و چون مدبر 

 دست از تمشيت امور مملكت بدن كوتاه ساخت ولدش سلطان مراد 750طبيعت او در شهور سنه 
پاى بر مسند ايالت نهاد و در زمان كشورستانى او آق حصار و قراحصار اهل اسالم را مسخر گشت 

و او بعد از آن كه سى و هفت سال پادشاهى كرد درگذشت آنگاه ولدش قيصر سعيد ايلدرم با 
 رايت جهانبانى مرتفع ساخته و مرتبه او از مراتب آباء و اجداد در گذشته چندين 787يزيد در سنه 

 نوبت بمقابله و مقاتله كفار پرداخته اعالم كفر ايشان را نگون سار ساخت.

ذكر نامه فرستادن صاحبقران سعيد بجانب ايلدرم با يزيد و بيان طلوع ماهچه رايت آفتاب عطيه از 
 افق ديار سيواس و قسطنطنيه 



چون قيصر روم ايلدرم با يزيد ببسطت مملكت و معمورى سپاهى و رعيت و كثرت خيل و حشم و 
وفور جيش و خدم مغرور شده از طهرتن مال و خراج طلبيد و كيفيت طغيان او از عرضه داشت 

والى از زنجان نزد حضرت صاحبقران بتحقيق انجاميد بعد از تقديم لوازم استشاره و استخاره خاطر 
 عالى مآثر بران قرار يافت كه فرمانفرماى روم را بارشاد خضر
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قلم از ظلمات خالف بآب حيات وفاق رساند بنابر آن دبيرى روشن ضمير پيش طلبيد و فرمود تا 
نامه نصيحت آميز در سلك تحرير كشيد و آن مكتوب را مصدر باين كلمه گردانيد كه رحم الّله 

امرا عرف قدره و لم يتعد طوره ملخص مضمون آن نوشته آنكه بعنايت آلهى و عاطفت شهنشاهى 
امروز اكثر معموره ربع مسكون در تحت تصرف بندگان آستان اقبال آشيان ماست و ملوك و 
سالطين ايران و توران حلقه اطاعت مالزمان ركاب ظفر انتساب مادر گوش كشيده اند و غاشيه 

متابعت ايستادگان درگاه عالم پناه بر دوش گرفته چنانچه بر همكنان روشن است كه سلسله نسبت 
تو بتركمان كشتى بان منتهى ميشود پس انسب آنست كه در سفينه عافيت و عاقبت انديشى نشسته 
بادبان جسارت در زورق مخالفت برنيفرازى تا بساحل فراغت رسيده از تالطم امواج بحر غضب 
خسروانه ايمن گردى و چون درين مدت استماع ميرفت كه تو باقامت فرض جهاد كمر اجتهاد 
بسته ابواب غزو و جنگ بر روى روزگار كفار فرنك ميگشائى تا غايت عنان توجه بدانصوب 

 ظاهر شده  (إِنَّ الْملُوك إِذا دخَلُوا قَرْيةً أَفْسدوها)مصروف نگشت به مالحظه آنكه مبادا به مقتضاى 
از ممر عساكر فيروز مآثر كرد ماللى بر چهره احوال اهل اسالم نشيند طريقه آنكه از شيوه ستوده 

آبا و اجداد خويش تجاوز جايز ندارى و ترك عناد و استكبار داده خود را از موافقان دولت 
فيروزى نشان شمارى و السالم و اين مكتوب مصحوب جمعى از مردم هوشمند بنظر ايلدرم با يزيد 
رسيد چون بر مضمونش اطالع يافت غضبناك شد و سخنان وحشت آميز و كلمات خشونت انگيز 
بر زبان راند و گفت مدتها است كه مرا داعيه مقاتله و محاربه امير تيمور در سر و سوداى مقاتله او 

  نظم در خاطر است و اكنون بفّر دولت روز افزون 
 برانم كه رانم بسرحد خويش 

 
 گر او پيش نايد زنم خيمه پيش 

 روم تا به تبريز بل پيشتر
 

 زنم بر رگ غيرتش نيشتر



 برم آنچنان فتنه بر سرش 
 

 كه تختم دهد يا دهم افسرش 

و چون ايلچيان بازگشته اين پيغام بصاحبقران گردون غالم رسانيدند برآشفته با سپاه قيامت هراس    
عازم سيواس شد و چون حدود اوينك مضرب خيام سرادقات عزت و جالل گشت امير الّله داد 

كه جهة دفع فتنه اميرزاده پير محمد بشيراز رفته بود شاه زاده را مقيد باردو رسانيد و امراء عظام در 
مقام پرسيدن يرغو شده اميرزاده پير محمد را چوب ياساق زدند و بند برداشته بگذاشتند و 

شيخ زاده فريد و مبارك خواجه را كه از جمله بدآموزان شاه زاده بودند بسياست رسانيدند و رايت 
نصرت آيت از آنجا نهضت نموده در ارزروم و امير طهرتن با جمعى كثير از مردان صف شكن 

باردوى همايون پيوست و در اوائل محرم سنه ثلث و ثمانمائه صاحب قران كامكار ايلغار فرمود ع 
سوى شهر سيواس آورد روى و بعد از وصول سپاه جنگجوى در اطراف و جوانب آنقلعه منجنيق 

  بيت و عراده برافراختند و در برابر دروازه عراق ملجوره ساختند
 ز بسيارى خلق و جوش سپاه 

 
 نواحى سيواس شد حشرگاه 

و سيواس را كه بنا كرده عالء الدله كيقباد سلجوقيست باروئى بود بغايت مضبوط و از اساس تا    
كنگره بسنگهاى بزرگ تراشيده مربوط و بيست كز ارتفاع داشت و در سه جانب آن خندق عميق 

 وسيع پرآب بود و در طرف 
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غربى آن شهر كه معسكر همايون بود نقب زدن ميسر مى پذيرفت و از سه جانب ديگر نقب از 
پيش نميرفت و مصطفى نامى از امراء قيصر با چهار هزار صفدر در درون آن بلده اقامت داشت و 

او بمقابله و مقاتله و معارضه جريك منصور پرداخته مدت هژده روز زمان محاصره امتداد يافت و 
چون بروج و باره سيواس بزخم سنك اختالل پذيرفت نقبچيان تكديوار قلعه را مجوف ساخته بر 

سر چوب گرفتند دود حيرت بكاخ دماغ مصطفى باال رفته بپاى عجز و اضطرار بيرون آمده با 
سادات و علما و ارباب عمايم خايف و هايم بدرگاه گيتى پناه شتافته اظهار انقياد نمود و حضرت 

صاحبقران فرمانداد كه امرا و ديوانيان از مسلمانان بمال امان قناعت نمايند و نصارى و بى دينانرا 
نهب و تاراج فرمايند و از نوكران ايلدرم با يزيد چهار هزار كس را كه بآالت جنگ برده بودند و 
زمره از ايشان ايمان نداشتند در چاهها افكنده خاك بر سر ايشان ريزند و حصار سيواس را با زمين 



هموار سازند و فرمان بران بر آنموجب بتقديم رسانيده از آينه عاليه اثر نگذاشتند بعد از آن 
صاحبقران نصرت عطيه واليت ايلستان و ملطيه را تاخته و قالع آنحدود را مفتوح ساخته طهرتن را 

اجازت مراجعت بجانب ارزنجان ارزانى داشت و زمام ايالت ملطيه و توابع و مضافات را در قبضه 
 اقتدار امير قرا عثمان تركمان نهاد و رايت مراجعت برافراشت.

گفتار در ذكر سلب توجه صاحبقران سپهر احتشام بجانب ممالك شام و بيان فتح قلعه بهستى و 
 غستاب بيمن اهتمام سپاه بهرام انتقام 

 بعد از تسخير ديار عرب در سنه خمس و تسعين و سبعمائه امير تيمور گوركان شيخ ساوه كه بعلو
نسب و سموحسب اتصاف داشت برسالت نزد سلطان مصر و شام ملك برقوق فرستاده بود و 

سخنان سنجيده و كلمات پسنديده پيغام داد برقوق بخالف قاعده پادشاهان خردمند ع كه بر ايلچى 
كشتن و بند نيست شيخ و رفيقان او را بعز شهادت رسانيد و در آن اوان كه صاحبقران گيتى ستان 
در دشت قبچاق بمقابله و مقاتله توقتمش خان مشغولى مينمود ميان قرا يوسف تركمان و كوتوال 

قلعه او نيك با اتلمش قوچين محاربه اتفاق افتاد و بحسب تقدير اتلمش را حبس كرده اين معنى را 
ضميمه جريمه سابق گردانيد و در آن ايام كه ملطيه و آبلستان در حيز تسخير مالزمان آستان دولت 

آشيان درآيد ايلچيان سخندان پيش فرج كه بعد از وفات پدر خويش برقوق فرمانفرماى مصر و 
 شام كشته بود ارسال داشت و از وعده و وعيد سخن رانده اتلمش را طلب فرمود و فرج بر نهج 
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اطوار پدر عمل نموده ايلچيان را محبوس و مقيد ساخت و چون اينخبر بسمع صاحبقران واال گهر 
رسيد بغايت غضبناك گرديد و فتح بالد شامرا از منازعت قيصر اولى دانسته عنان ابرش گردون 

خرام بصوب واليت شام انعطاف داد و نخست بظاهر قلعه بهستى رسيده مقبل نامى مدبر فرجام كه 
از قبل فرج كوتوال آنحصار بود بحصانت قلعه مغرور گشت و در مقام مقابله و مقاتله سپاه ظفر 

انجام ثبات قدم نموده از جانبين دست بانداختن تير و سنك برآورده نقبچيان درين جنگ باندك 
زمانى بروج قلعه را مانند خانه زنبور مجوف ساختند و سرير ستونها گرفتند و در روز يكشنبه هفتم 

صفر سنه ثلث و ثمانمائه آتش در آن ستونها زده برجها مانند بناء دولت مقبل آغاز افتادن كرد و 
سيالن رعب و هراس اساس وقار ساير ساكنان حصار را اندراس داده سادات و قضات و علما از 



بهستى بيرون آمدند و بدرگاه عالمپناه شتافته آنچه توانستند و مناسب دانستند پيشكش كردند و 
شاه رخ ميرزا بزبان شفاعت گناه مقبل را درخواست نمود و پادشاه پوزش بزير رقم عفو بر جريده 

جريمه آن غالم كم بها كشيده و از بهستى عنان يكران بجانب غستاب معطوف گردانيد و چون در 
آن بلده غير از رعيت كسى نبود بى ارتكاب جنگ و حرب فتح تيسر پذيرفت و رعايا رداى 

 اطاعت بر دوش گرفته گلهاى آمانى در چمن كامرانى بشگفت.

 ذكر فتح شهر و قلعه حلب بضرب تيغ و سنان سپاه ظفر سلب 

در آن ايام كه صاحبقران كامياب بحدود بهستى و غستاب منزل گزيد خوف و هيبتى عظيم بر 
ضمير تمورتاش كه از قبل سلطان مصر بحكومت واليت حلب قيام مينمود استيال يافت و نامه 

مبتنى از استغاثه و مبنى بر استعانت نزد ملك فرج ارسال نمود و فرج بحكام اطراف ديار شام مثال 
فرستاد كه جنود آن حدود بحلب روند و در مساعدت و معاضدت تمور تاش از خود بتقصير 

راضى نشوند بموجب فرمان سلطان شدون كه ملك االمراء دمشق بود ع درآمد بخيلى عجب در 
  بيت حلب و برين قياس 

 ز كنعان و از رمله و از كرك 
 

 رسيدند كردنكشان يك بيك 

   
و در آن بلده آنمقدار سپاه جرار جمع گشت كه در ازمنه سابقه مثل آن جمعيتى وقوع نيافته بود 
آنگاه تمورتاش كه از عقل و خرد بهره تمام داشت باشدون و ساير امراء بالد شام قرعه مشورت 

  نظم در ميان انداخته گفت 

 باين كس كه مارا بود داورى 
 

 نباشد باو داورى سرسرى 

 بلند اخترى آسمان صولتيست 
 

 قيامت شكوهى قوى دولتيست 

 نماند بديگر ملوك عجم 
 

 قوى تر بود از فريدون و جم 

   
و چنانچه بتحقيق پيوسته باندك زمانى لشگرهاى عظيم را شكسته و سالطين ايران و توران و هند و 
سند و دشت قبچاق و مغولستان را مغلوب و مقهور گردانيده و حاال مهم خود را بفتح اين ممالك 

  بيت رسانيده 



 همان به كه با او مدارا كنيم 
 

 همه بندگى آشكارا كنيم 

   
 سادات و علما و مشايخ را كه در نظر عالى اثرش وقعى تمام دارند بشفاعت 
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  بيت بيرون فرستيم و پيشكش مناسب ارسال فرمائيم 
 باين حيله شايد كه اين ابر تيز

 
 بصحراى ديگر شود ژاله ريز

و جان و عرض ما بسالمت ماند و رعايا عاقبت يابند جمعى كه از كياست نصيبى داشتند راى    
صوابنماى تمورتاش را مستحسن شمردند و بعضى از جهال رجال مثال شدون و ديگر اعراب 

  نظم خسارت مآل از قبول آن سخن اعراض نموده بر زبان آوردند
 كه خيل تمور ز آسمان نيستند

 
 بديو و بدد توامان نيستند

 ز سنگ و ز آهن نيند استوار
 

 بر ايشان كند تير و شمشير كار

رعب و هراس بخاطر راه نبايد داد و بدلى قوى و املى فسيح خاطر بر مقابله و مقاتله بايد نهاد و بعد    
از گفت و شنيد بسيار مهم بر آن قرار يافت كه پشت اعتضاد و استظهار بديوار حصار بازنهند و تا 

توانند زمام اختيار از دست ندهند و فى الواقع اگر برين قرار اصرار مينمودند كار بدور و دراز 
مى انجاميد و از آنجانب صاحبقران عاليجناب از غستاب دو منزل بشتاب طى فرمود و چون بر 
تحصن شاميان مطلع گشت عنان باره جهان نورد كشيده داشته هرروز نيم فرسخ راه ميرفت و 

هرگاه فرود مى آمد ميفرمود كه گرد در معسگر همايون خندقى ميكندند حلبيان كه بر لطايف 
حيل پادشاه گردون محل اطالع نداشتند آن حزم و تانى را عالمت ضعف و جبن پنداشتند بنابر آن 

دلير گشته بپاى جسارت از شهر بيرون خراميدند و لواء جنگ و جدال مرتفع گردانيدند و روز 
پنجشنبه نهم ربيع االول سنه ثلث و ثمانمائه ماهچه لواى كشور گشاى پرتو وصول بر نواحى حلب 

  بيت انداخت و پادشاه صايب تدبير دو روز در جنگ تاخير كرده 
 سيم روز كين شهسوار سپهر

 
 برافروخت از آتش كينه چهر

بتعبيه سپاه پرداخت و ضبط برانغار را باهتمام اميرزاده ميرانشاه و اميرزاده شاهرخ و امير سليمانشاه و    
ديگر امراء ظفرپناه بازگذاشت و در جوانغار سلطان محمود خان و امير جهانشاه و ديگر نوئينان 
بلند مكان و امراء عاليشان را بازداشت و قول را از فر طلعت همايون زيب و زينت داده صفى از 



افيال جبال مثال كه از مملكت دهلى تا آنجا در معسكر ظفر اثر بودند بآراستگى هرچه تمامتر 
بپيش صفوف لشگر فرستاد و از آنجانب مبارزان حلب و دالوران عرب قلب و جناحين آراسته و 

خاطر از جبن و خوف پيراسته در برابر صاحبقران واالگهر صف ها راست كردند و روى جالدت و 
  نظم تهور بميدان پيكار و صحراى كارزار آوردند

 دو لشگر بميعادگاه آمدند
 

 بخون ريختن كينه خواه آمدند

 ز هردو طرف سورن انداختند
 

 هژبرانه بر يكدگر تاختند

و نخست از قبيل برانغار اميرزاده ابابكر و از قبيل جوانغار اميرزاده سلطانحسين بر ميمنه و ميسره    
شاميان تاخته روز حيات بسيارى از ايشان را بشام ممات مبدل ساختند دالوران قول بسان سيل از 

فراز كوه با پيالن صاحب شكوه برشدون و تمورتاش حمله كرده بيك بار حلبيان را از پيش 
برداشتند و بضرب تيغ تيز و نوك سنان خونريز همت بر افنا و اعدام اهل شام گماشتند و شدون و 

تمورتاش با زمره از اتباع از راه دروازه منقوصه بطرف شهر گريخته طايفه ديگر از گريختگان 
روى بدمشق نهادند و فوجى از بهادران لشگر فيروزى اثر ايشان را تكاميشى نموده همه را از پاى 

 درآوردند مكريك سوار كه 
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جان بتك پا بيرون برده زنده بدمشق رسيده خبر آن بدمشقيان رسانيد و از لشگر عرب جماعتى كه 
بحلب مى گريختند بواسطه ازدحامى كه در آن راه واقع بود نتوانستند كه بسرعت طى مسافت 

نمايند و اتراك پر ستيز عنان ريز از عقب شتافته بهركه ميرسيدند بتيغ انتقام مى گذرانيدند و حلبيان 
از خوف جان خود را در خندق مى انداختند الجرم آنمقدار از ايشان بر زبر يكديگر افتاده جان 

  بيت داده كه خندق پر شد
 يالن عرب خفته در خون و خاك 

 
 ز شمشير تركان جگر چاك چاك 

و همان روز كه يازدهم شهر ربيع االول بود شهر حلب فتح شده شدون و تمور تاش بقلعه گريختند    
و سپاه پرخاشجوى روى بتسخير آن حصار كه در غايت استوارى بود آوردند و نقبچيان آغاز كار 

كرده در عرض دو سه روز بروج آن را غربال مثال سوراخ سوراخ ساختند و چون نزديك بآن 
رسيد كه صورت فتح و ظفر در آئينه مراد جلوه گر آيد شدون و تمورتاش آثار عجز و انكسار بر 



وجنات و وزگار خويش مشاهده نموده با سادات و علما و اشراف و اعيان تنسوقات و تبركات 
برداشته از حصار بيرون آمدند و بساحت بارگاه فلك اشتباه شتافته روى نياز و افتقار بر زمين 

نهادند و مقاليد خزاين و مفاتيح دروب و دفاين بدست نواب ديوان اعلى دادند و شدون و تمور 
تاش با هزار كس از اهل پرخاش مقيد گشته غنيمت آن قلعه كه بينهايت بود و در ميان مالزمان 

سده سدره منزلت تقسيم يافت و فرمان واجب االذعان سمت نفاذ پذيرفت كه شرفات قلعه را 
بميتين قهر از باالى بروج بر زمين افكندند و صاحبقران سعادتمند ايسن بوقا دواتدار را كه از جمله 

اسيران بود پيش ملك فرج فرستاد و پيغام داد كه شدون و تمورتاش در اين جانب اسير و 
دستگيرند و فرج ايشان موقوف بفرج رسيدن اتلمش است ميبايد كه على االسرع الحال او را 

بفرستند تا ما نيز اسيران ايشان را مطلق العنان گردانيم بعد از آن صاحبقران گيتى ستان اغرق قلعه را 
در حلب گذاشته سيد بدر الدين هزار جريبى و شاه شاهان سيستانى و موسى تويبوغا را بمحافظت 

آنحصار تعيين نمود و بعد از پانزده روز كه در حلب اقامت نمود عزيمت فتح ديگر واليات شام 
فرمود و قلعه حمى و حمص و بعلبك را بمصالحه گرفته سايه التفات بر مفارق متوطنان آن بلدان 

 گسترده آنگاه قرين فتح و ظفر روى توجه بجانب دار الملك شام آورد.

گفتار در بيان رفتن صاحبقران صف شكن بجانب دمشق و سلوك ملك فرج در طريق مكر و حيل 
 و ذكر گريختن سلطان مصر و شام بعد از وقوع جنگ و جدل 

صاحبقران ظفر زك چون از مهم بعلبك فراغت يافت روز يكشنبه سوم جمادى االولى عنان 
 عزيمت بصوب دمشق تاخت و حال آنكه آن زمان ملك فرج بموجب استدعاى دمشقيان 
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با سپاهى بى پايان و استعداد فراوان بدمشق آمده بود و بضبط شهر و قلعه و مرمت برج و باره قيام و 
اقدام مينمود و چون حوالى دمشق از غبار سم سمند جهان پيمامشك بيز گشت پادشاه مصر 

شخصى از اهل شيدو زرق را با دو جاهل فدائى برسم رسالت پيش آن مهر سپهر كشورگشائى 
فرستاد و هريك را خنجرى زهرآلود داد تا در ساق موزه نهاده بهنگام اداء پيغام غدرى انديشند و 
چون بدانديشان بموكب نصرت نشان پيوستند با آنكه چند نوبت صاحبقران بلند مرتبت را مالقات 

نمودند از مهابت مجلس همايون كارى از پيش نتوانستند برد و مكنون ضمير ايشان نزد خواجه 



مسعود سمنانى كه اعاظم متصديان امور ديوانى بود ظاهر گشته خنجر هاى زهرآلود را از ساق 
موزه هاى آن جاهالن بيرون آورده كيفيت حال بامير تيمور گوركان عرض كرد آنحضرت بقتل 

شيخ زراق فرمانداد و آن دو فدائى را گوش و بينى بريده بدمشق بازفرستاد آنگاه در ظاهر شهر در 
دامن پشته كه بقبه سيار اشتهار دارد منزل گزيد و بكندن خندق اشارت فرموده اطراف لشگرگاه را 

بجربند و استوار گردانيد و در آن روز ميان قراوالن مقابله و مقاتله دست داده سپاه پادشاه شرقى 
انتساب از ضرب حسام خون آشام صبح زندگانى جمعى از اهل شام را بشام هالك رسانيدند و 

فوجى از آنطايفه را اسير و دستگير گردانيدند و قهرمان بريختن خون اسيران و شدون و تمورتاش 
و ساير بنديان حلب فرمان فرمود و چون مهر روشن چهر از معسگر سپهر عزيمت ديار مغرب نمود 
و ميرزا سلطانحسين باغواى جمعى از اهل فتنه و شين از اردوى همايون گريخته بشهر دمشق رفت 

و شاميان مقدم او را سبب طلوع شادمانى از مطلع آمال و آمانى دانسته از لوازم تعظيم و تكريم 
دقيقه نامرعى نگذاشتند و همان شب امير تيمور گوركان از اين حركت ناشايسته خبر يافته روز 

ديگر از قبه سيار در سير آمد و بصحراى وسيع كه در طرف كنعان بود نزول اجالل فرمود و بعد از 
دو روز پادشاه توران را نزديك ملك فرج فرستاده پيغام داد كه علو همت ما در تحصيل مقاصد و 
مطالب بر ضماير اقارب و اجانب وضوحى تمام دارد و سالطين را غرض اصلى از كشيدن لشگر و 

لوازم ارتكاب خوف و خطر رعايت ناموس و نام است و گرنه نيم نانى روزى تمام است بكرات 
قاصد فرستاده اتلمش را طلب داشتيم فايده بر آن مترتب نگشت الجرم دست حميت عنان سپاه 

قيامت نهيب را گرفته بدينجانب كشيده مهم از مدارا در گذشت اكنون مناسب بحال شما آنست 
كه اتلمش را ارسال نمائيد و خطبه و سكه باسم و القاب همايون بيارائيد تا بساط نزاع و جدال 

مطوى گردد و تمهيد قواعد مصالحه و مهاد بوقوع پيوندد و اال خون و مال متوطنان دمشق مانند 
ساير بالد شام در معرض تضييع خواهد افتاد و دست قدرت ايزدى بدستور معهود ابواب فتح و 

فيروزى بر روى روزگار همايون آثار خواهد گشا و چون پادشاه توران بدمشق درآمد ملك فرج 
بخالف گذشته او را معزز و مكرم داشته با جماعتى از اصول و اعيان بآستان اقبال آشيان بازفرستاد 

و پيغام داد كه ما از ارتكاب افعال سابقه نادم و پشيمان گشته ايم و تا پنجروز ديگر اتلمش را 
بمالزمت ميفرستيم اميد آن كه صحايف زالت ما بارقام عفو و اغماض مرقوم شود تا من بعد 

 طريقه خدمتكارى و
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اخالص بتقديم رسانيم امير تيمور گوركان ايلچيان را تشريفات فاخر بخشيد و مواعيد دلپسند 
كرده خوشدل و خرم بازگردانيد و چون رايات نصرت شعار ده روز در آن منزل توقف نمود 

علف باتمام رسيد از آنجا كوچ فرمود بعزيمت آنكه غوطه را معسكر همايون سازد و ملك فرج و 
دمشقيان توجه موكب ظفرنشان را بصوب دمشق مشاهده كرده پنداشتند كه سپاه جغتاى از غايت 

ضعف و بد دلى فرار مينمايند بنابر آن فرصت غنيمت دانسته حشرى عظيم و لشگرى مبرا از 
وصمت و هم و بيم از شهر بيرون ريختند و از پس پشت سپاه منصور درآمده بخيال تاراج و يغما و 

انديشه غلبه و استيال دست باستعمال سيف و سنان و تير و كمان يازيدند و امير تيمور گوركان بر 
جسارت شاميان مطلع گشته دانست كه روز اقبال ايشان بشب ادبار نزديك رسيده الجرم عنان 

مراجعت انعطاف داد و بياساميشى برانغار و جوانغار سپاه نصرت شعار پرداخته روى بحرب اعراب 
نهاد و آن روز مقاتله روى نمود كه بهرام خون آشام بر قله ازرق فام از مهابت آن بر خود بلرزيد و 

 زرد گشته  (إِذَا الشَّمس كُورت و إِذَا النُّجوم انْكَدرت)آفتاب موفور االحتشام از بيم وصول وعده 
  نظم بترسيد

 نهان گشت از سختى آن مصاف 
 

 مروت چو سيمرغ در كوه قاف 

 سر نيزه پردالن سينه سوز
 

 شده چاك شمشيرها تيردوز

 اجل آمده زاسمان بيگمان 
 

 كمين كرده در گوشهاى كمان 

 پذيرفته بنياد مردم خلل 
 

 گشاده شده دستگاه اجل 

آخر االمر تباشير صبح فتح و نصرت از مطلع دولت صاحبقران سكندر صولت دميدن گرفت و    
سپاه شام گريز بر ستيز اختيار نموده روز حيات بسيارى از ايشان نهايت پذيرفت و در اثناء كروفر 

ميرزا سلطان حسين كه ميسره و مشقيان از ماهچه علم او آراسته بود در برابر ميرزا ميرانشاه و ميرزا 
شاهرخ افتاده تويالق قوچين كه از جمله مالزمان موكب شاهرخى بود او را گرفته نزد شاه زاده 

آورد و اين خبر بعرض صاحبقران واال گهر رسيده فرمان همايون بقيد و حبس او اطالق يافت و 
بعد از چند روز ميرزا شاهرخ شفيع گشت و او را چوب ياساق زده بگذاشتند و واقعه مذكوره در 

 جمادى االول سنه ثلث و ثمانمائه اتفاق افتاد و بعد از آن ملك فرج مصلحت 19روز سه شنبه 
 پاى در وادى هزيمت نهاد 22جنگ نديده با امرا و اركان دولت مشورت كرده در نيم شب جمعه 



و عنان عزيمت بصوب مصر منعطف گردانيد و امير چقماق از وى گريخته بمالزمت ميرزا شاهرخ 
رفت و كيفيت حال بازگفت و شاهزاده او را نزد صاحبقران مظفر لوا ارسال داشت اشارت عليه 
بنفاذ پيوست و اميرزاده ابا بكر و امير زاده جهانشاه گرد شهر را فرو گرفتند تا ديگر كس بيرون 
نتواند رفت و امير شيخ نور الدين و امير شاه ملك و سونجك بهادر ملك فرج را تعاقب نموده 

بيشتر مالزمان او را پياده ساختند يا بر خاك هالك انداختند و غنيمت فراوان گرفته بازگشتند و 
روز ديگر صاحبقران واال گهر با لشگر نصرت اثر نزديك دمشق رفته و قصر ابلق را كه از 

محدثات ملك طاهر است محل نزول همايون ساخت و شاهزادگان و نوئينان در عمارات ظاهر 
شهر فرود آمدند و سادات و قضات و علما و مشايخ و صلحا دروازه گشادند و بقدم اطاعت و 

 فرمان بردارى بدرگاه عالم پناه شتافتند و پيشكشها كشيده مال امانى قبول كردند و
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امير شيخ نور الدين و امير شاه ملك و امير الّله داد و خواجه مسعود سمنانى و امير جالل االسالم 
بشهر درآمده باستخالص مال و ضبط جهات غايبى پرداختند و روز جمعه در مسجد بنى اميه خطبه 
را بذكر نام و لقب همايون مزين ساختند اما يزدار كوتوال ارك دمشق را مضبوط گردانيده بخيال 

محال پشت پندار بحصانت آنحصار استوار بازنهاد و دالوران جالدت آثار بدستور معهود آغاز 
قلعه گيرى كرده نقبچيان دست بكار خود گشادند و باندك زمانى بروج آنقلعه را مجوف ساخته و 

بر سر ستونها گرفته آتش در آن زدند و التهاب شعله غضب خسروانه مؤثر افتاده بعضى از جدار 
حصار آغاز انهدام كرده و يزدار از مقاومت عاجز گشته بپاى عجز و اضطرار بيرون آمد و مقاليد 

خزاين و ذخاير نزد صاحبقران ستوده مآثر فرستاد و چون او را زمان حلول اجل مقدر بود ازين 
اطاعت فايده روى ننمود و فرمان واجب االذعان نفاذ يافته بياسا رسيد و جنديان آن حصار كه همه 
غالمان زر خريد بودند ميان شاه زادگان نوئينان قسمت يافتند و لشگريان ساير متوطنان آنجا را اسير 

گرفته موالنا سليمان و موالنا جمال الدين طبيب را با بعضى از صناع و پيشه وران حسب الحكم 
بسمرقند كوچانيدند و نيشان بالغت شعار و كتاب براعت آثار فتح نامها مرقوم اقالم لطايف نگار 

 ساخته باطراف بالد توران و ايران روان گردانيدند.

 ذكر ابتالى دمشقيان ببالى نهب و غارت و مراجعت نمودن رايت نصرت آيت از آن واليت.



در آن ايام كه بلده دمشق از فر طلعت صاحبقران عالى منزلت مزين بود روزى در حضور جمعى 
كثير از سادات و علما بر زبان همايون گذشت كه هميشه استماع مى افتاد كه در آن زمان كه آل 

ابو سفيان و مروانيان با عترة طاهره نبوى بتخصيص حضرت واليت پناه مرتضوى على المصطفى و 
عليه من الصلوة افضلها و من التحيات اكملها عداوت ميورزيدند و آنچه ايشان را ميسر ميشد از 
حرب و قتل درباره آن زمره واجب التعظيم بتقديم ميرسانيدند شاميان با ايشان در افعال ذميمه و 

اعمال غير حميده موافق بوده اند و خوارج را معاونت و مظاهرت مينموده اند و عقل اينمعنى را 
بغايت مستبعد ميشمرد كه طايفه كه خود را از جمله امت بهترين پيغمبران دانند و بميامن انوار 

هدايت و ارشاد آنحضرت از تيه كفر نجات يافته بسرچشمه معرفت رسيده باشند بچه تاويل جانب 
اهل بيت او را فرو گذارند و با مخالفان ايشان همداستان گشته ستم و بيداد درباره اوالد امجاد خير 

الصباد روا دارند ع نه اينست آئين دين مبين و اكنون نزد ما بتحقيق انجاميده كه آن صورت واقع 
بوده و اال چنين جزائى از ديوان من يعمل سوا يجزبه با ايشان حواله نرفتى و چون اين ماجرا از 

 ضمير اصابت پذير سر برزد در خاطر اكابر و اصاغر سرايت كرده در روز چهار
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شنبه غره شعبان سنه ثلث و ثمانمائه آتش بال باال گرفت و تمامى مرد و زن و خورد و بزرگ 
دمشق اسير سرپنجه تقدير شدند و متملكات ايشان از امتعه و اقمشه و زر و جوهر و اسب و اشتر 
غنيمت لشگر قيامت اثر گشت و كثرت آن غنايم برتبه رسيد كه چهارپايان اوردوى بآن عظمت 

بحمل آن وفا نكرد و بسيارى از مردم نفايس اقمشه و رخوت مصرى و روسى قبرسى كه در اوايل 
حال گرفته بودند مى انداختند و نقود و اوانى زرين و سيمين باز ميگرفتند و چون فى الحقيقه آتش 

غضب الهى در آن ديار برافروخته بود روز پنجشنبه دوم شعبان بى قصد و اختيار كسى آتش در 
شهر افتاده و بنابرآنكه مردم از غايت سراسيمگى پرواى اطفاى آن نداشتند و سقف و عمارات 

آنجا بيشتر از چوب ميباشد بسيارى از مواضع بسوخت و اثر آن بجامع بنى اميه رسيده مناره شرقى 
آن بقعه كه از سنك ساخته بودند بسوخت و خاكستر گشت و بعد از آنكه حال دمشق باين مرتبه 

انجاميد امير تيمور گوركان باطالق اسيران شام فرمانداده روز شنبه چهارم شعبان موافق اوايل 
ئيالن ئيل رايت مراجعت برافراشت و در غوطه نزول اجالل اتفاق افتاده اشارت عليه صدور يافت 
كه منشيان آستان سلطنت آشيان باسم اميرزاده محمد سلطان كه در سر حد مغولستان بود نشانى 



نوشتند مضمون آنكه خداداد حسينى و پردى بيك ساربوغا را بمحافظت آن سرحد بازداشته 
متوجه درگاه عالم پناه گردد كه ايالت مملكت هالكو خان نامزد اوست و دانه خواجه بايصال آن 
مثال مأمور گشته موكب همايون از آنجا نهضت فرمود و در اثناء را شاه زادگان و امراء احشام ذو 
القدر تراكمه كنار آب فرات را تاخته اسب و شتر و گوسفند بينهايت اولجه كردند و چون ظاهر 

حما محل نصب لواء گشورگشا شد اهالى آنجا اظهار مخالفت نموده لشگريان بيك حمله آن بلده 
را گرفتند و متوطنان را اسير كرده خان ومان ايشان را بجاروب نهب و تاراج رفتند و بعد از آنكه 

ماهچه اعالم از آب فرات عبور نموده پرتو وصول بر قلعه بيره انداخت حاكم آنجا با پيشكش 
بدرگاه خسرو جمشيدوش آمده ملحوظ عين عنايت پادشاهانه شد و حكومت آن شهر تعلق بوى 
گرفته ضررى برعايا نرسيد آنگاه صاحبقران كامكار نشاط شكار فرموده امرا و لشگريان پنجروزه 

راه جرگه انداختند و در سرچشمه رأس العين جرگه بهم رسيده از اصناف حيوانات چندان 
شكارى جمع آمد كه هركس از هرنوع جانورى كه ميخواست بدست ميگرفت و به شمشير ميزد و 

از آنجا موكب همايون بروحا رفته هواى فضاى آن بلده از پرتو انوار ماهچه لواى نصرت انتما 
روح افزا گشت و چون بخالف متصور حاكم ماردين سلطان عيسى در سفر شام بمالزمت 

صاحبقران گردون غالم مبادرت ننمود و هيچيك از برادران و فرزندان خود را نيز نفرستاد امير 
تيمور گوركان كرت ديگر تاديب او را پيش نهاد همت عالى نهمت ساخت و اعالم ظفر اعالم 

بجانب ماردين برافراخت و بعد از وصول عمارات بيرون شهر را سوخته و خراب ساخته امير قرا 
عثمان را بمحاصره آنحصار بازداشت و بنفس نفيس بصوب نصيبين خراميد و اهالى آن موضع 

 كليد قلعه آورده عنايت خسروانه شامل حال ايشان گرديد و در خالل اين 
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احوال فتح قلعة النجق بوقوع پيوست و خاطر خطير خسرو جهانگير از انديشه مخالفت اهالى 
آنحصار بازرست بيان اين سخن آن كه حصار النجق محكم ترين قالع ايران و توران و عراقين و 

فارس و آذربايجان است و گرفتن آن اصال بجنگ و تدبير ميسرپذير نيست بنابر آن صاحبقران 
كامران مدت ده سال پيوسته عساكر آراسته بمحاصره آن قلعه ميفرستاد تاقوت ساكنان آن نهايت 
پذيرفته فتح ميسر گردد و امرا بنوبت در تضييق محصور آن ميكوشيدند و در آن ايام كه موكب 

سپهر اساس متوجه سيواس بود از امراء اميرزاده ميرانشاه شيخ محمد داروغه و از اركان دولت 



اميرزاده شاه رخ امير فيروز شاه در ظاهر آنحصار نشسته بآن مهم پرداختند تا كار محصوران بجائى 
رسيد كه چرم كهنه و پوست حيوانات را ميجوشانيدند و سد رمق ميساختند و آخر االمر آنراهم 
نمى يافتند بنابر آن معدودى كه در آنقلعه مانده بودند بپاى اضطرار پايان آمدند و امراء كوتوال 

النجق سيد احمد اغشائى را بند كرده بدرگاه عالم پناه فرستادند و بعد از چند روز صاحبقران 
 دشمن سوز بقتلش حكم فرمود و كوتوالى آنقلعه را بملك محمد اوبهى رجوع نمود.

 ذكر فتح دار السالم و قتل فرق انام 

صاحبقران ظفر قرين بعد از كوچ فرمودن از ماردين حكم كرد كه سلطان محمود خان و اميرزاده 
رستم و امير سليمانشاه و امير مضراب جاكو و رستم طغا يبوغا و سونجك بهادر و توكل برالس با 

جمعى كثير از امراء شجاعت اقتباس روى توجه بفتح بغداد آورند و آنجماعت بموجب فرموده 
عملنموده در طرف قبله دار السالم فرود آمدند و آغاز محاصره كردند فرج نامى از قوم جالير كه 
متصدى حكومت آنمملكت بود جمعى كثير از اتراك و اجالف اعراب فراهم آورده در مقام دفع 

و منع سپاه نصرت شعار نبات قدم نمود و دروازها را بسته زبان بتقرير اين معذرت برگشاد كه 
سلطان احمد با من قرار داده كه اگر امير تيمور گوركان بنفس خويش بدينجا آيد شهر تسليم 

نماى واال ابواب دار السالم بر روى هيچكس نگشاى و امرا سخن فرج را عرضه داشت استاد كان 
پايه سرير اعلى كرده در موصل قاصدى باردوى كيهان پوى رسيد و آنچه از فرج شنيده بود 

معروض گردانيد الجرم پادشاه كواكب حشم عزم يورش بغداد جزم كرده فرمود تا از كشتى بر 
دجله جسرى بستند و بيك هفته تمام اردوى فلك احتشام از آب گذشتند و از راه التون كوبرك 
بظاهر دار السالم خراميده مقابل قريه العقاب نشيمن هماى چتر فرقد فرساى گشت و قبه بارگاه از 
آشيانه طاوس سدرة المنتهى درگذشت و در وقتى كه شهباز زرين بال آفتاب سايه بر برج سرطان 

افكنده بود و از غايت حرارت هوا آب دجله چون ريك تفسان مينمود مبارزان موكب همايون 
اطراف و جوانب شهر را فرو گرفتند و آغاز جنگ كردند و نقبچيان آهنين چنگ بى لبث و درنگ 

 روئى بكار خود آوردند و در اثناء اشتعال آتش محاربه و جدال و اشتعال 
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ابطال رجال بمحاصره و قتال دو چوبه تير از شست تقدير گشاد يافت يكى بر مقتل خواجه عماد 
الدين مسعود سمنانى خورد و ديگرى منكلى خواجه را از پاى درآورد و در آن ايام فرج شقاوت 

فرجام با جمعى از جاهالن نكبت انجام دست از جان شيرين شسته فدائى وار ميكوشيدند و بقدر 
مقدور در مقابله و مقاتله جنود منصور لوازم سعى و كوشش بتقديم ميرسانيدند و چون فرج را 

بيقين معلوم نبود كه امير تيمور گوركان خود بظاهر بغداد رسيده است شخصى كه آنحضرت را 
ميشناخت برسم رسالت ارسال داشت تا خبرى بتحقيق آورد و آن قاصد ببارگاه عالم پناه درآمده 
بى واسطه سخن فرج را بعرض رسانيده نوازش يافت و بازگرديد و آنچه ديده و شنيده بود با فرج 
در ميان نهاد و فرج از روى عناد جاسوس را بكذب متهم داشته در مقام مقابله و مجادله ثبات قدم 

ورزيد و چون مدت محاصره بچهل روز كشيد و در شهر بالء قحط و غال شيوع يافت مردم از فرج 
بلكه از شدة كريزان گشته خود را از بارو مى انداختند و بموكب همايون پيوسته بفرج فرج بعد از 

شدت ميرسيدند و روز يكشنبه بيست و هفتم ذيقعده نيمروز بود كه بغداديان در حرارت آفتاب 
تاب ايستادن نياورده بارو را خالى گذاشته بودند و خودها را سر چوبها تعبيه كرده بجاى خود 
داشته بودند سپاه نصرت پناه بيكبار روى بشهر آوردند و نردبانها بر ديوارها نهادند و طناب بر 

كنگرها استوار كرده چون مور و ملخ هجوم نمودند و پيش از همه كس شيخ نور الدين بفصيل 
باال رفته رايت نصرت آيت برافراخت و متعاقب ديگر امرا و بهادران بر زبر برج برآمده از آواز 
نقاره و نفير و افغان سورن و كرناى ع زمين چون آسمان برخاست از جاى و لشگريان رخنه در 
ديوارها افكنده از اطراف و جوانب در بغداد ريختند و صورت فزع اكبر و نمودار دشت محشر 

مشاهده بغداديان گشت و از هرطرف كه عنان انديشه بصوب فرار تافتند راه خالص و نجات 
مسدود يافتند زيرا كه جنود ظفر درود تمامى مجال خروج و دخول را محفوظ و مضبوط ساخته 

بودند الجرم نعره فهل الى خروج من سبيل از نهاد خاليق برآمد و بسيارى از بادپيمايان خاكسار از 
بيم شعله تيغ آتش بار خود را در آب انداختند و از خوف اژدهاى سنان جان ستان گوشت بدن را 

طعمه نهنگان دجله ساختند و فرج در آن شدت با دختر خود در كشتى نشسته بجانب باالء آب 
گريزان شد و سپاه نصرت پناه كنار آب رفته بنوك پيكان آتش بار دمار از روزگارش برآوردند تا 
كه از روى اضطرار خود را در دجله افكند و شعله حياتش انطفا پذيرفت و چون جمعى از نقبچيان 
لشگر نصرت نشان و بسيارى از اجناد در وقت محاصره رخت هستى بباد فنا داده بودند قهرمان قتل 
بقتل عام بغداد و بقتل تمامى مردم شهر فرمان فرمود و يرليغ مطاع نفاذ يافت كه هرنفر از مالزمان 



سرى بياورد و سپاه كينه خواه سر بخط فرمان حضرت صاحبقران عالى جاه نهاده كمر اجتهاد 
  مصراع بدست انقياد بر ميان بستند بمضمون اين 

 از شاه يك اشارت و زما بسر دويدن 

عمل نموده پاى اهتمام در راه طلب سر نهادند دالل اجل صغير و كبير و برنا و پير را بيك نرخ 
 ميفروخت و در نايره غضب مرد و زن و غنى و فقير بى تفاوت مى سوخت 
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 بيت 
بسوخت آتش عشق تو جمله تر و 

  خشك 
 چنين بود چو درافتد بمرعزار آتش 

از سادات و علما و فضال و صلحا هركس كه توانست خود را بدرگاه خاليق پناه رسانده سالم ماند    
و و عاطفت پادشاهانه آن جماعت را ماكول و مليوس عنايت كرده بمامنى رساند و چون كار 

ساكنان دار السالم بتمام از هم بگذشت عمارات و مساكن منهدم شده با خاك راه يكسان گشت 
مكر مساجد و مدارس و خوانق كه از حكم مستثنى بود كسى در تخريب و انهدام آن سعى ننمود 

 در شأن بغداد بظهور و وضوح  (و إِنْ منْ قَرْيةٍ إِلَّا نَحنُ مهلكُوها قَبلَ يومِ الْقيامةِ)و مضمون همايون 
انجاميد و باد بى نيازى بر آن ديار وزيد و مقتضاء فحواى و يهلك الحرث و النسل بظهور رسانيد 

 (و ذالك تقدير العزيز العليم ع چاره كار چيست جز تسليم.

 ذكر مراجعت امير تيمور گوركان از بغداد بآذربايجان و تقرير شمه از حال وزرا و نوئينان 

چون آب دجله از خون كشتگان بسان سرشك غمزدگان رنگ ارغوان گرفت و هواى دار السالم 
بغداد از متن جيفه مردگان مانند نكهت انفاس خستگان سمت تعفن پذيرفت امير تيمور گوركان 

در اوايل ذيحجه حجه مذكوره رايت نهضت بجانب تبريز برافراخت و در اثناء راه بقلع ماده فساد 
جمعى از كردان كه راه مى زدند حكم كرده سى نفر از ايشان را بر درخت هاى بلوط مصلوب 
ساخت و بعد از طى منازل و قطع مراحل در ييالق آق مشهد نزول اجالل فرموده در آن مقام 

سادات عظام و علماء گرام و اشراف و اعيان تبريز كه برسم استقبال آمده بودند شرف مالقات 



حاصل نمودند و صاحبقران دوست نواز نسبت بآن فرقه واجب التعظيم لوازم اعزاز و اكرام بتقديم 
رسانيده هرروز در پايه سرير سلطنت مصير مجلسى عظيم منعقد ميگشت و در آن محافل سخن از 

تحقيق مسائل دينى و تفتيش داليل يقينى مى گذشت و از آنجا ماهچه رايت گيتى فروز پرتو 
وصول بر اوجان انداخته كوشك غازانى ازفر نزول صاحبقرانى غيرت افضاى بروج آسمانى شد و 

چون چند روز در آن مقام بعيش و نشاط اوقات بگذرانيد خرم و مسرور بتبريز رفته در دولتخانه 
فرود آمد در آن اوان خواجه شرف الدين على سمنانى از هراة و خواجه سيف الدين تونى از 

سبزوار بدرگاه فلك اقتدار رسيدند و چون خواجه عماد الدين مسعود سمنانى در بغداد شهيد شده 
بود اين هردو خواجه بمنصب مشرف گشتند و جمعى از نويسندگان چنانچه عادت ايشان است 

بوزيران نو پيوسته بر امير جالل االسالم و ديگر وزراء عظام تقرير كردند و جالل االسالم و خواجه 
محمود شهاب و خواجه اسمعيل خوافى در قيد و حبس افتادند و مبلغى كلى بر هريك تحميل شد 

محصالن جالل االسالم را آن مقدار تعذيب و شكنجه نمودند كه بى تحمل شده كاردى بر خود 
زد اما چون كارى نبود جراحان زخم او را دوختند تا التيام پايرفت و امير تيمور فرمود كه او سردار 

 لشگر تازيك 

 502، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

بوده ديگر در مهم ما دخل نكند و مهم خواجه محمود شهاب بعد از نقد و جنس كه تسليم نمود بر 
دويست سر اسب متوسط القيمت قرار يافت و خواجه اسمعيل خوافى دفتر نام و ناموس را بآب 

رذالت شست وشوى داده و هرروز بر در دولتخانه مى نشست و بدريوزه از مردم چيزى مى طلبيد و 
آنچه از دوست و دشمن ميگرفت از خرج محصالن فاضل نمى آمد در آن اثنا صاحب قران 

 كشورگشاى از تبريز عازم نخجوان شده در منزل قراتونه خواجه اسمعيل كشته گشت.

ذكر نهضت رايت نصرت آيت از نخجوان و قشالق فرمودن در قرا باغ و آمدن سلطان احمد 
 ببغداد و فرار نمودن با دلى پر درد و داغ 

امير تيمور گوركان بعد از آنكه مدت يكماه در حدود نخجوان كامياب و كامران اوقات گذرانيد 
و از جانب گرجستان برادر ملك گرگين با پيشكش فراوان بدرگاه عالم پناه رسيد عزم قشالق 

 ماهچه لواى 804 ماه ربيع االخر سنه 22قراباغ فرموده از راه گنجه و بردع نهضت نمود و در 



جهانگشاى سايه وصول بر آن ديار انداخته قبه بارگاه خسرو جم اقتدار و شاهزادگان كامكار باوج 
فلك دوار افراخته شد و در آن اثنا خبر آمد كه امير زاده محمد سلطان كه بموجب فرمان واجب 

االذعان از سر حد مغولستان بمرافقت امير حاجى سيف الدين متوجه آستان اقبال آشيان بوده چون 
بنيشابور رسيده جناب امارت مآبى وديعت حيات بمقتضى اجل سپرده و شاهزاده حشمت آئين او 
را تجهيز و تكفين كرده روى بمقصد آورده حاال از اردبيل گذشته است و در اقتام منزل گزيده 
صاحبقران حميده صفات از فوت امير حاجى سيف الدين تاسف نموده و از وصول ميرزا محمد 

سلطان شادمان گشته شاهزادگان و نوئينان را باستقبال آن درى برج دولت و اقبال مامور گردانيد و 
ايشان بموجب فرموده عمل نموده در كنار آب آق قويلوق شرف تالقى دست داد و از جانبين 

طريق نثار و پيشكش بتقديم رسيد و باتفاق عازم پايه سرير خالفت مصير شده چون ميرزا محمد 
سلطان بديدار جد بزرگوار سرافراز گشت زانو زده تبركات اليقه و تنسوقات رايقه بگذرانيد و 

صاحبقران دريا نوال آن قرة العين سلطنت را در آغوش مهربانى كشيده ببسط بساط نشاط اشارت 
فرمود چند روز بعيش و طرب بسر برده اصناف نوازش و انعام درباره ميرزا محمد سلطان بجاى 
آورده از جمله نه تغوز اسب نقره خنك مجموع مزين بزين زرين بوى بخشيد و بعد از آن عزم 

شكار فرموده در اثناى افكندن آهو و نخجير نظر مباركش بر نهرى خراب افتاد كه از آثار 
شهرياران كامكار يادگار مانده بود بنابر آن بر خاطر خطيرش خطور نمود كه چنانچه ما آثار 
پادشاهان گذشته را مشاهده مى كنيم بايد كه بعد از ما نيز سالطين آثار خيرات ما را مالحظه 

 فرمايند و از آب ارس بحفر نهرى فرمانداد و تواچيان زمين را بر امرا
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قسمت كرده بمدت يكماه جوئى كنده شد كه ده فرسخ طول داشت و آنرا بنهر برالس موسوم 
گردانيد و چندين قريه و قصبات و باغات بآب آن جوى احداث يافت و در آن زمستان بامير 

تيمور خبر رسيد كه سلطان احمد جالير نوبت ديگر بخيال جهانبانى از روم ببغداد آمده آمده و 
همت بر زراعت و عمارت آن خطه گماشته بنابر آن صاحبقران كامكار چهار فوج از شاهزادگان و 

نوئينان را نامزد ديار عرب فرمود و اشارت نمود كه هرفوجى براهى توجه كنند و مواد انتعاش 
سلطان احمد را از آن واليات منقطع گردانند و حسب الحكم اميرزاده پير محمد عمر شيخ و امير 
سليمان شاه و جهان ملك و پير على تاز از راه لرستان و خوزستان متوجه واسط گشتند و اميرزاده 



ابابكر و امير جهانشاه بصوب بغداد روان شدند و اميرزاده خليل سلطان و اميرزاده سلطانحسين روى 
ببعضى ديگر از آن واليات عراق عرب آوردند و امير برندق بن جهانشاه با فوجى از امراء جالدت 
پناه تاخت جرير مرا پيشنهاد همت كرد اما اميرزاده ابا بكر و امير جهانشاه بيك ناگاه ببغداد رسيده 
سلطان احمد آنمقدار سراسيمه شد كه مجال جامه پوشيدن نيافت و بتوى پيراهن خود را در كشتى 
انداخت و باتفاق پسر خود سلطان طاهر در آنطرف آب بر اسبان باد رفتار سوار گشته بطرف حله 

گريختند و امير جهانشاه ايشان را تعاقب نمود و سلطان احمد جسر را ببريد و بجانب جزيره خالد و 
مالك بيرون رفت و امير جهانشاه عنان بازكشيد و ساير شاهزادگان و امرا بهرجا رسيدند از مخالفان 

هركس كه يافتند بغارتيدند و سركشان را بتيغ بيدريغ بگذرانيدند و آن زمستان در عراق عرب 
بپايان رسانيده در اول بهار در پل خاص كه در دوازده فرسخى بغداد است بهم پيوستند و عازم 

 اردوى همايون گشتند.

 ذكر شمه از جسارت ايلدرم با يزيد و ايلچى فرستادن او نزد پادشاه صاحب تائيد

در آن اوان كه امير تيمور گوركان در فتح بالد شام لوازم اهتمام بجاى مى آورد قيصر روم ايلدرم 
با يزيد بتحريك سلطان احمد جالير و امير قرايوسف لشگر بارزنجان كشيده آن بلده را مفتوح 

ساخت و بشفاعت سلطان احمد از سر جريمه طهرتن گذشته بار ديگر حكومت ارزنجان بوى داد 
اما زن و فرزند او را برسم نوا با خود برد و در آن وقت كه امير تيمور گوركان از تبريز بنخجوان 

خراميد امير طهرتن بمالزمت شتافته كيفيت حال عرضه كرد و بر زبان آورد كه ظاهرا قيصر از اين 
جسارت نادم و پشيمان گشته و داعيه دارد كه ايلچى فرستاده زبان اعتذار و استغفار بگشايد مع 

ذلك غايت حميت خسروانه باعث توجه بجانب روم بود و در مجالس گاهى باظهار ما فى الضمير 
زبان الهام بيان مى گشود و خبر عزيمت آنحضرت در آن مرز و بوم شيوع يافته بعضى از تاصحان 

 مشفق بعبارات موافق 
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ايلدرم با يزيد را بتمهيد بساط مصالحه ترغيب نمودند بنابرآن قيصر يكى از قضات آن واليت را با 
امير جهة آن مهم ارسالداشت و ايشان در قراباغ اران بآستان صاحبقران كامران رسيده نامه ايلدرم 

با يزيد را كه مضمون آن رعايت طريقه اطاعت مفهوم مى گرديد بعرض رسانيدند آنحضرت 



فرمود كه چون روميان پيوسته با كفار فرنك جنگ ميكنند من بالطبع خواهان توجه بدانجانب 
نيستم زيرا كه نميخواهم كه از مرور عساكر منصور ديار اسالم ويران شود و اينمعنى موجب 

شماتت اصحاب كفر و ظالم گردد اما قرا يوسف كه مشوش اوقات مسلمانانست از ضرب تيغ سپاه 
نصرت مآثر گريخته التجا بقيصر برده است مناسب آنست كه او را بكشد يا مقيد بدينجانب فرستد 
يا از قلمرو خود اخراج كنند تا بين الجانبين بيگانگى تبديل يابد و در وقت توجه بغزاء كفار پرتو 

امداد ما بر وجنات احوال مجاهدان روم تابد ايلچيان بقبول اين سخنان زبان گشاده صاحبقران 
كامكار بعزم شكار سوار شده بعد از فراغ از آن مهم ايشان را خلعت و كاله و كمر بخشيده 

اجازت مراجعت داد و فرمود كه من بسّر و عالنيه ميگويم كه درين زمستان هم اينجا قشالق ميكنم 
  بيت و اول بهار بحدود روم ميشتابم اگر آنچه فرموديم قيصر بجاى آورد فهو المراد و اال

 به بينم تا آسمان بلند
 

 -كرا گردن آرد بخم كمند

و صاحبقران با يزيد جمپاى ايجيكده را برسم رسالت مصحوب ايلچيان گردانيد تا بعرض ايلدرم با    
يزيد رساند كه اگر از صميم قلب خيال اتفاق دارى ميبايد كه مهم قرا يوسف را چنانچه گفتيم به 

فيصل رسانى و يكى از خواص خود بدينجانب فرستى تا قواعد عهد و پيمان تاكيد يابد و شرار 
وخامت مخالفت و عناد بر صفحات احوال بالد و عباد نتابد و التوفيق من الّله المجيد و منه االعانته 

 و التائيد.

 گفتار در بيان توجه صاحبقران عالى گهر بجانب ممالك قيصر

 سالطين سايه پروردگارند
 

 كه دشوار جهان آسان شمارند

 بود اطوار ايشان نوع ديگر
 

 نباشد كارشان جز فتح كشور

 مخالف گر بود چون كوه خارا
 

 نگردد در دل ايشان مدارا

 بسان كوه كن سويش شتابند
 

 ز ميدان داريش گردن نتابند

 بدام اهتمام و تير تدبير
 

 كنندش صيد چون آهو و نخجير

   
نظير اين تقرير و شبيه اين تحرير حال صاحبقران كشورگير است كه با وجود انواع اسفار مشقت 

آثار و تكرار مقابله و پيكار كه در آن چند سال متعاقب و متواتر عساكر نصرت مآثر را پيش آمده 
بود اصال از وفور استعداد و كثرت اجناد ايلدرم با يزيد نينديشيد و بخالف مقتضاى راى امراء 



صف آرا توكل بر تائيد ملك ملك بخش عظم سلطانه كرده متوجه مملكت روم گرديد و چنانچه 
تفصيل آن از مساعدت وقت مأمولست لواى اقتدار در آن ديار برافراخت و قيصر را شكست داده 
اسير و دستگير ساخت تبيين اين مقال و توضيح اين احوال آنكه چون زمستان سنه اربع و ثمانمائه 

 نزديك بپايان رسيد و انجماد از طبيعت 
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عالم زايل شده آثار اقتدار سلطان بهار ظاهر گرديد صاحبقران كامكار را خيال توجه بجانب روم 
بر خاطر خطير عبور نمود و در بعضى از مجالس شمه ازين معنى اظهار فرمود امراء كبار بحسب 

باطن برين عزيمت انكار كرده با هم گفتند كه روم مملكتى است در غايت وسعت و ايلدرم با 
يزيد با جنود آسوده مستعد رزم و محاربت و ما مدت سه سالست كه يورش مى كنيم و پاى در 

ميدان قتال نهاده دشمن ميكشيم بصالح آن نزديكتر كه شمه ازينمعنى بعرض رسانيم و حضرت 
صاحبقران را ازين داعيه بگذرانيم آنگاه باتفاق شمس الدين الماليغى را كه بواسطه كياست و 
سخندانى در مجلس صاحبقرانى راه سخن داشت بر آن آوردند كه بهنگام مجال سخن عرض 

نمايد كه امرا در باب امضاء عزيمت روم تامل دارند و منجمان نيز اين يورش را مكروه ميشمارند 
و چون شمس الدين اينسخن را بمسامع جاه و جالل رسانيد صاحبقران ستوده خصال از وى پرسيد 

كه تو سخن اهل نجوم را از كجا ميگوئى شمس الدين از جواب عاجز شد و امير جالل االسالم 
جرات كرده فى الحال زانو زده معروضداشت كه ما اين يورش را بخالف راى امرا و استصواب 
اصحاب تنجيم اختيار مى كنيم و بعنايت آلهى و قوت دولت پادشاهى اميد ميداريم كه فتح روم 

ميسر پذيرفته قيصر اسير و دستگير شود و صاحبقران دانشور جهة رفع دغدغه خاطر انور در ساعت 
موالنا شهاب الدين عبد الّله لسان را كه مقتداى افاضل حكماء دوران بود طلب فرمود و بمبالغه 

تمام از اقتضاء اوضاع كواكب استفسار نمود جناب مولوى جوابداد كه بنده تقويم امسال را 
نوشته ام و شرايط احتياط مرعى داشته طالع دولت روز افزون در غايت قوتست و اختر شوكت 

دشمن در نهايت ضعف و چون در آن اوان ذوذوابه در برج حمل ظاهر شده بود چنانچه در آخر 
روز وقت غروب شفق از جانب مغرب مينمود و بعد از چند روز هنگام صبح از طرف مشرق طلوع 

مينمود موالنا عبد الّله كتابى از مؤلفات محيى الدين مغربى به مجلس همايون آورده نقل ظاهر 
ساخت كه ظهور ذوذوابه در برج حمل دليلست بر آنكه لشگرى از جانب مشرق آمده بر بالد روم 



استيال يابد و حاكم روم گرفتار گردد الجرم خاطر اشرف اطمينان تمام يافته در روز يكشنبه هفتم 
 ماه شعبان موافق اول روز نوروز جاللى و مطابق ايت ئيل از قراباغ اران متوجه بپايان شمكور گشت 

 بيت 
 ميان بست ترك قيامت هجوم 

 
 بخونريز رومى و تاراج روم 

 به جنبيد و در جنبش آمد جهان 
 

 فلك ساى پركاله مهان 

و چون حوالى منكول ازفر نزول همايون رشك روضه رضوان شد بعرض رسيد كه درين حدود    
حصاريست موسوم بترتوم و قرب دويست نفر از گرجيان بى ايمان در آن توطن دارند فرمان 

واجب االذعان نفاذ يافته عساكر ظفر آثار فى الحال روى بتسخير آنحصار آوردند و مدت پنج روز 
به محاصره و محاربه پرداخته روز ششم فتح ميسر پذيرفت و مشركان از ضرب شمشير آبدار 

غازيان بآتش دوزخ پيوسته قلعه با خاك راه يكسان گشت بعد از آن حاكم ترتوم پناه بدرگاه 
عالمپناه آورده عفو پادشاهانه او را بجان امان بخشيد و صاحبقران كشورستان از آنجا باو نيك رفته 

 خواتين و آغايان و شاه زادگان خوردسال را بجانب سلطانيه باز-
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گردانيد و از او نيك نهضت همايون اتفاق افتاده صحراى ازرروم مضرب خيام عساكر نصرت 
هجوم گشت و شاهزادگان و نوئينان كه بعراق عرب شتافته بودند در آن يورت بموكب عالى 

پيوستند آنگاه صاحبقران كشورستان كمند همت بر تسخير قلعه كماخ انداخت و آن قلعه ايست در 
هفت فرسخى ارزنجان و از غايت رفعت و متانت آن ديده فلك حيرانست و اميرزاده محمد سلطان 
متكفل فتح آنحصار شده با طايفه از امرا و بهادران و فوجى از سپاه نصرت نشان بدانجانب شتافت و 

ايام محاصره دوازده روز امتداد يافته آخر االمر شيران بيشه پيكار چون كبك كوهسار بر آن 
حصار استوار باال دويدند و آن حصن حصين را از روى غلبه و قهر مسخر ساخته خبر فتح 

بصاحبقران عالى گهر فرستادند و آنحضرت پاى مبارك در ركاب آورده بدانجا خراميد و آن قلعه 
را بنظر احتياط ديده كوتوالى آن را بطهرتن مفوض گردانيد و ماهچه اعالم گردون مماس از آنجا 

نيز در حركت آمده چون پرتو وصول بر واليت سيواس انداخت با يزيد جمپاى ايلجيكده كه 
برسم رسالت نزد ايلدرم بايزيد رفته بود با جمعى از ايلچيان قيصر بازآمده فرستادگان بوسيله امراء 



عاليشان عز بساط بوسى دو يافته چند جانور شكارى و ده سر اسب پيشكش گذرانيدند و پيغامى 
كه موافق مدعاء صاحبقران كشورگشا نبود بعرض رسانيدند مزاج همايون از استماع آن سخنان 

متغير گشت و بيالكات را رد كرده فرمود كه چو سعادت مساعدت ننمايد نصيحت و نيكخواهى 
كسى را فايده ندهد ايلدرم با يزيد با مردم سخنى ميگويد و هرنفس طريق مطلوبى ميپويد اگر قرا 
يوسف را ميفرستاد و قلعه كماخ را بگماشتگان ميداد آن مملكت بسالمت مى ماند الحمد الّله كه 

بى منت او حصار كماخ بتصرف بندگان اين آستان درآمد اكنون او را بگوئيد كه چون سخن 
 نشنيدى مردانه وار پاى ثبات استواردار ع من اينك رسيدم نگه دار جاى.

ذكر نهضت صاحبقران ظفر عطيه بجانب قيصريه و انكوريه و نزديك رسيدن قيصر و تعبيه سپاه و 
 لشگر

صاحبقران هفت كشور در صحراى سيواس جبه ديده فرستادگان قيصر را اجازت مراجعت ارزانى 
داشت آنگاه قلعه هاروك را فتح كرده عنان عزيمت بصوب قيصريه برافراشت و بعد از وصول 

رعايت رعيت آن بلده فرموده سپاه ظفر پناه را به برداشتن ذخيره اشارت نموده از آنجا سه منزل 
بطرف انكوريه رفته روز چهارم اراضى شهر معسكر نصرت بهرگشت و در آن مرحله از قراول 

خبر آمد كه سياهى سپاه ايلدرم با يزيد نمودار گرديد الجرم فرمان واجب االذعان نفاذ يافته 
لشگريان روى سوى دشمن بتوره فرود آمدند و طريقه حزم مرعى داشته گرداگرد او را دو خندق 

 كندند و بچرومند مستحكم گردانيدند و رايت 
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نصرت آيت از آنجا نيز در حركت آمده چون سايه وصول بر قيصريه انداخت يعقوب نامى كه 
كوتوال آنحصار بود برج و باره مضبوط ساخت و دروازها فروبسته ابواب عناد باز- گشاد بهادران 

موكب ظفر شعار روى جالدت بحصار آوردند و آغاز انداختن سنك و تير و تفنك كردند در آن 
اثنا خبر رسيد كه ايلدرم با يزيد بچهار فرسخى اردوى عالى منزل گزيده بنابر اشارت عليه سپاه 
دست از جنگ انكوريه بازداشته يك اسب تاختن پيش رفتند و آب را در عقب گذاشته بتوره 
فرود آمدند و در آنشب لشگر منصور از هجوم سپاه روم دغدغه تمام داشت و از وقت جوالن 

جيش در فضاى سپهر تا زمان طلوع ترك رومى روز نقش خياالت عجب بر لوح خاطر مينگاشتند 



چه ايلدرم با يزيد لشگرى داشت در غايت كثرت و استعداد و همگى اوقات ايشان مصروف غزا و 
جهاد و سپاه امير تيمور گوركان از مدت سه سال باز ال ينقطع در سفر بودند و با دشمنان قوى 

دست در كمر زده شهر و كشور ميگشودند و صاحب- قران سعادت قرين بيشتر شب را بتضرع و 
زارى گذرانيده از حضرت بارى يارى ميطلبيد و در وقت تباشير صبح صادق كه رايت زركارى 
آفتاب شرقى انتساب در فضاى سپهر زنكارى بلند گرديد ع ميان بست بر قصد بدخواه چست و 

برباره كوه پيكر نشسته بتعبيه جنود فيروزى اثر مشغولى فرمود و دالوران جوشن پوش و مبارزان 
پرجوش و خروش فوج فوج مصرع چو درياى جوشان بهنگام موج در جنبش آمدند و از اشعه 

اسنه ديده روشنان فلك خيره شد و از هيجان كرد و غبار آئينه آفتاب تيره گشت پشت استظهار بر 
انقار سپاه نصرت شعار از صولت ميرزا شاهرخ و اميرزاده خليل سلطان قوت گرفت و از تهور امير 

سليمان شاه و امير يادگار اندخودى و رستم طغابيوغا و سونجك بهادر و دولت تيمور مواد اعتضاد 
سمت تضاعف پذيرفت و قبيل ايشان ميرزا سلطان حسين بود و على سلطان تواجى و مرسى و 

توموغاء و در جوانغار لشگر فيروزى اثار علم شوكت و اقتدار ميرزا ميرانشاه بذروه مهر و ماه رسيد 
و نيروى شجاعت امير شيخ نور الدين و امير برندق و على سلطان قوچين و مبشر و طهرتن و حاجى 
عبد الّله عباس و سلطان سنجر و حاجى سيف الدين و تابان شيخ ابراهيم شروانى آنجانب را مزيد و 

مكنت بخشيد و قبيل ايشان اميرزاده ابا بكر و امير جهانشاه و امير قرا عثمان و توكل برالس و پير 
على سلدوز بود و ماهچه رايت خورشيد پرتو صاحبقران كواكب مواكب از مطلع قول طلوع نمود 

و جمعى كثير از اعاظم شجعان جنگجوى و اكابر دليران بهرام خوى بسايه چتر همايون فال 
  بيت استظالل جستند

 شد آراسته قلب محشر نهيب 
 

 ز بيژن عنانان بهمن ركيب 

و هراول قول اميرزاده محمد سلطان و اميرزاده پير محمد عمر شيخ و برادرش اميرزاده اسكندر و    
امير شمس الدين عباس و امير شاه ملك و الياس خوجه و شيخ على بهادر و زمره ديگر از اهل 

تهور قرار گرفتند و امير تيمور صاحبقران چهل قشون آراسته در پيش خويش بازداشت تا كه در 
هرطرف بكومك احتياج افتد فوجى از پردالن را بدانجانب فرستد و چند زنجير فيل فلك شكوه 
مند بيستون مانند را كه از بقاياء كرايم غنايم هندوستان بود كجيم انداخته و باسلحه و اسباب رزم 

 مكمل ساخته 
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بر باالى هريك فوجى از اصحاب قبضه كه خدنك ايشان بسان تير قضا هرگز خطا نشدى معدو 
مهيا گشتند و مقدم بر صفوف جنود ظفر درود بايستادند القصه تعبيه مالزمان عتبه عليه بترتيب و 

آئينى صورت بست كه پيكر ظفر واله و شيفته و پرچم اعالم ايشان شد و توسن سپهر بدلگام بكام 
  نظم ارادت رام كام و مرام ايشان گشت 

 سپاهى بر آراست صاحبقران 
 

 كه لرزيد از هيبتش آسمان 

 سراسر كماندار و شمشيرزن 
 

 بجان رزمخواه و بدل تهمتن 

 زره پيرهن كرده آهن قبا
 

 در آهن نهان گشته سر تا بپا

و از آن جانب ايلدرم با يزيد بترتيب و آراستن سپاه قيام نمود و در ميمنه پسر برالس افرنجى را كه    
برادرزنش بود با بيست هزار مرد شمشير زن بازداشت و نشان ايشان مجموع متلبس بلباس آل 

عباس بودند و در ميسره پسر بزرگتر خويش را مسلمان چلبى با لشگرى كثير از روميان 
جالدت نشان تعيين كرد و خود در قلب جاى گرفته سه پسر ديگر موسى و عيسى و مصطفى را در 

عقب قول مقرر داشت و و محمد چلبى كه ارشد اوالدش بود و به كرشيخى مشهور شده بود با 
ساير امراء متهور مثل بال قوج پاشا و على پاشا و عيد بيك و تمور تاش و فيروز و عيسى بيك و 
حسن پاشا و خليل و مراد و يعقوب و يوسف و تنكرى برمش و احمد و محمدى و مقبل و غير 

  رباعى ايشان از شجعان پردل در مواضع مناسب قرار گرفتند
 دو لشگر نگويم ز آهن دو كوه 

 
 بدوران نمودند فروشكوه 

 ميان دو ديوار آهن بنا
 

 يكى كوچه آمد ز شهر فنا

    

 ذكر محاربه امير تيمور گوركان با ايلدرم با يزيد و گرفتار شدن قيصر بتقدير پروردگار مجيد

 ذيحجه سنه اربع و ثمانمائه باين ترتيب و آئين آن دو پادشاه پرخشم و كين 19صباح روز جمعه 
در برابر يكديگر رسيدند و سپاه طرفين مانند دو درياى اخضر از باد صرصر در تموج آمده غريو 

يوسورن و نفير باوج فلك اثير رسانيدند و صبر و شكيب از دل مبارزان رميدن گرفت و مرغ تير از 
آشيانه كمان پرواز آغاز نهاده سپرچين قهر در ابرو افكنده سخت روئى پيش آورد و شعله سنان 



بپهلوى پهلوانان زبانه كشيده زبان طعن دراز كرد و شمشير نهنگ آهنگ رخنه در اساس حيات 
  نظم جوانان انداخت و گرز گران سنك سر گردن كشان نرم ساخت 

 چكاچك شمشير برنده فرق 
 

 زمين را بدرياى خون كرد غرق 

 بسا خون كه از تارك اهل روس 
 

 برآورد سر همچو تاج خروس 

 چنان ريخت كوپال بر مرد جنك 
 

 كه گوئى ابابيل مى ريخت سنك 

   
و در آن روز نخست ميرزا ابا بكر يكران مسابقت در ميدان مبارزت رانده از قبيل برانغار سپاه 

نصرت نصرت شعار بر جوانغار مخالفان تاخت و از زخم پيكان تير خدنگ اساس ناموس مسلمان 
چلبى را چون آبكينه حلبى از ضرب سنك درهم شكست و امير جهانشاه و امير قرا عثمان نير بر 

 آنجانب حمله كرده دست چپ روميان را بر هم زدند و محمد چلبى كه ولد ارشد
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قيصر بود و به كرشجى اشتهار يافته بود در آن معركه ستيز و آويز بسيار اظهار نمود و چون دانست 
كه مقاومت با سپاه منصور مقدور او نيست پشت بر معركه كرده بطرفى بيرون رفت و اميرزاده 

محمد سلطان بفرمان صاحبقران كشورستان بمدد جوانغار شتافته برق تيغ جهانسوزش بر فرق 
برانغار دشمنان تافت و برالس افرنجى در برابر شاه زاده دست باستعمال آالت قتال برده چند كرت 

  نظم از هردو طرف كروفر بوقوع انجاميد
 گهى تند درياى توران ز موج 

 
 رسانيد آسيب طوفان باوج 

 گهى آتش روميان گشت تيز
 

 بعيوق برگرد دود ستيز

آخر االمر آثار ضعف در جانب روميان عيان گشت و صاحبقران گيتى ستان تمامى اعيان سپاه    
  بيت نصرت نشان را فرمود تا بيكبار جنگ پيش برند و شاهزادگان و امرا جمله حمله كرده 

 دو لشگر بيكديگر آميختند
 

 ز گيتى قيامت برانگيختند

سحاب تيغ از بسكه باران خون افشاند گرد از فضاى معركه هيجا فرو نشاند و شعله سنان جان ستان    
  بيت چنان و چندان برافروخت كه مرغ روح كشتگان را در جوف هوا پر بسوخت 

 سنان آتش كين برافروخته 
 

 پر مرغرا در هوا سوخته 

   



در آن حين اميرزاده رستم نشان محمد سلطان شش قشون از روميان را كه بر زبر پشته ايستاده بودند 
رانده بجاى ايشان برآمد و ايلدرم با يزيد با سپاه قول بر شاه زاده حمله كرده و او را بپايان دوانده 
خود بر آن بلندى بايستاد و لشگر روم را بچشم احتياط درآورده بيشتر ايشان را عاجز و پريشان 

يافت و حيرت بر قيصر مستولى شده بار ديگر سوار و پياده بسيار بوى پيوستند و امير تيمور 
گوركان ايلدرم با يزيد را بر آن بلندى ديده باتفاق ميرزا شاهرخ و ميرزا ميرانشاه و اميرزاده 

سلطانحسين و امير سليمانشاه بدانجانب تاخت و جريك منصور آن پشته را احاطه نموده قيصر تا 
آخر روز پاى جالدت و ثبات بيفشرد و بهنگام غروب كه وقت زوال آفتاب اقبالش بود از مقابله و 

مقاتله عاجز گشته ترك ستيز گفت و راه گريز پيش گرفت و چون سبيل عرم از آن باال روى 
  بيت بشيب آورده سپاه منصور كوچه دادند و دست بتير و كمان برده شيه آغاز كردند

 شپاشاپ پيكان الماس گون 
 

 بدريا رسانيد سيالب خون 

و قيصر بسان باد صرصر از آن درياى خونخوار خود را بكنار كشيده بسرعت هرچه تمامتر مسافت    
مى پيمود و سلطان محمود خان با فوجى از بهادران بتكاميشى ايلدرم با يزيد اسب برانگيخته بوى 

  بيت رسيد و او را گرفته در وقت عشا بدرگاه پادشاه مظفر لوا آورد
 رساندش هژبر كيانى كمان 

 
 بدرگاه صاحبقران زمان 

در ظفرنامه و مطلع السعدين مسطور است كه چون صاحبقران منصور شنود كه قيصر را دست بسته    
بسده سينه حاضر گردانيده اند فرمود تا دست او را گشاده بتعظيم و احترام هرچه تمامتر درآوردند 

و در مقامى اليق نشاندند اما حضرت مخدومى مرحومى ابوى در روضة الصفا از والد بزرگوار 
خويش سيد خاوند شاه رحمة الّله نقل نموده اند كه سيدى احمد ترخان كه در آن شب يكى از 
حاضران مجلس صاحبقران بود گفت ايلدرم با يزيد را دست بسته ببارگاه خجسته درآوردند و 

آنحضرت نخست قيصر را سخنان درشت گفت آنگاه فرمود تا دست او را گشاده بنشاندند و 
 باتفاق مورخان امير تيمور گوركان در آن محفل بزبان عتاب از روى رفق قيصر
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را گفت هرچند ظهور خير و شر منوط و متعلق باراده قادر مختار و خالق بشر است اما در عالم 
اسباب موجب اين همه محنت كه بتو رسيده تو خود كرده زيرا كه در قبول جزئياتى كه از تو 



التماس كرديم اگر مضايقه نمى فرمودى بين الجانبين طرين موافقت مرعى مى بود و بواسطه عبور 
موكب منصور گرد مالل بر ساحت احوال سپاهى و رعيت اين ديار نمى نشست و مع ذالك 

همكنان را معلوم است كه اگر قضيه برعكس واقع مى شد و ترا ظفر و نصرت دست ميداد از آثار 
سخط و غضب تو چه امور ناماليم درباره من و منتسبان بوقوقوع مى انجاميد اكنون بشكرانه اين فتح 

و فيروزى در حق تو و اوالد تو جز نيكوئى نخواهم انديشيد هيچ باك مدار و دغدغه بخاطر راه 
مده ايلدرم با يزيد بجرايم خويش معترف شده زبان بدعا و ثنا برگشاد و امير تيمور گوركان 

مراحم خسروانه شامل حال قيصر گردانيده خلعتى پادشاهانه در قامت قابليتش پوشانيد و بوعده هاى 
جميل دل پريشان او را جمع ساخت ايلدرم با يزيد چون آن عواطف و اشفاق مشاهده فرمود و 

معروض داشت كه فرزندانم مصطفى و موسى در معركه بامن بودند اميد آن كه مالزمان درگاه 
بتفحص حال ايشان مشغولى فرمايند و هركدام را زنده يابند بمن رسانند و در ساعت تواچيان 

بفرمان حضرت صاحبقران باطراف و جوانب تاختند و بعد از چند روز موسى را پيدا كرده بآستان 
اقبال آشيان آوردند و مكارم اخالق صاحبقران قيصرزاده را نيز خلعت فاخره پوشانيد و نزد پدر 
فرستاد و در آن ايام نزديك به بارگاه فلك اشتباه خرگاهى بتكلف جهة قيصر برافراشته بودند و 

 حسن بيك برالس و با يزيد جمپاى بمحافظتش قيام مى نمودند.

 ذكر شمه از احوال ممالك روم و انتقال قيصر و اميرزاده محمد سلطان بجوار مغفرت حى قيوم 

چون امير تيمور گوركان از هجوم سپاه روم فراغت يافت قرين فتح و نصرت در مرغزار انگوريه 
نزول اجالل فرمود و يعقوب كوتوال كليد قلعه انگوريه بآستانه عليه آورد و مال امانى از آن بلده 
بحصول پيوست و همدران ايام فرمان همايون نفاذ يافت كه اميرزاده محمد سلطان و اميرزاده ابا 

بكر و امير جهانشاه و امير شيخ نور الدين و امير سونجك بيرسا كه در آن زمان تختگاه قياصره بود 
روند و امير شيخ نور الدين اموال و خزاين ايلدرم با يزيد را ضبط كرده و اميرزاده محمد سلطان 

با ساير همراهان تا كنار آب اسريقه تاخت كنند و ايضا حكم شد كه سلطان محمود خان و 
اميرزاده اسكندر و اميرزاده سلطانحسين و امير سليمان شاه و رستم طغايبوغا و سيد خواجه و پير 

على سلدوز حسب الحكم عازم قوينه و آق شهر و قرا حصار و عالنيه و عداليه كردند و اين هردو 
طايفه متوجه مقصد گشته بهرجا رسيدند كمال اقتدار ظاهر گردانيدند و اميرزاده محمد سلطان تا 



كنار آب اسريقه تاخت كرد و پسر كالنتر قيصرامسلمان چلبى را كه بآنجا گريخته بود و غلبه از 
 گريختگان فراهم آورده 
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بگريزانيد تا از آب بغاز گذشته با سريقه رفت و كوچش اسير شده بدست افتاد و اميرزاده محمد 
سلطان مظفر و منصور با غنايم نامحصور مراجعت نموده و در مرغزار نيكى شهر قرار گرفت و در 

آن اوان زن و دو دختر قيصر و دختر سلطان احمد جالير كه در نيكى شهر پنهان شده بودند 
بدست عساكر امير شيخ نور الدين افتادند و سلطان احمد چنانچه سابقا مسطور كست از بغداد بروم 
رفته بود و قرا يوسف نيز در وقت طلوع ماهچه الويه عليه بر افق قيصريه از برسا بطرف حله شتافته 

بود القصه چون امير شيخ نور الدين از ضبط اموال برسا غارت و تاراج آن بلده فراغت يافت 
خزاين ايلدرم با يزيد را با منكوحه او دسنته بنت برالس افرنجى و دخترش باردوى همايون برد و 
حسب الحكم نزد قيصر فرستاد و در خالل آن احوال سلطان محمود خان در كيجيك يرلغ وفات 
يافت و امير تيمور از شنيدن ماجراء مصيبت زبان بكلمه استرجاع بگشاد و از براى ترويح روح او 
خيرات و صدقات بفقرا و مساكين داد و فرمان فرماى بالد و عباد از نواحى انكوريه كوچ فرموده 
صحراى سورى حصار را از نزول همايون غيرت افزاى قلعه فيروزه كار گردون ساخت و در آن 

ايام اميرزاده خليل سلطان و امير مبشر و دولت تمور را بسر حد تركستان ارسال داشت و چون امير 
آقبوغا در هراة وفات يافته بود امير مضراب جاكو را بجاى او روان فرمود آنگاه ماهچه رايت 

آفتاب عطيه از سورى حصار در سير آمده پرتو وصول بر كوتاهيه انداخت و بنابر آنكه آن بلده 
بلطافت هوا و عذوبت ماء موصوف بود مدت يكماه مضرب سرادقات عزت گشت بعد از آن امير 
تيمور گوركان عزم تنقورلغ فرموده از كوتاهيه نهضت نمود و چون بحوالى التونتاش رسيد روزى 

بزم عيش و مجلس عشرت در غايت آراستگى مرتب گردانيد و ايلدرم با يزيد را منظور نظر 
مكرمت ساخته بدان صحبت جنت صفت طلبيد و چون دورى چند گذشت و دماغ حضرت 

صاحبقرانى از نشائه مى ارغوانى كرم گشت اصناف الطاف درباره قيصر اظهار فرمود از آنجمله 
يكى تفويض سلطنت مملكت روم بود و بعد از آنكه خاطر خطير خسرو جهان گير از تمهيد بزم 

عيش بازپرداخت بار ديگر پرتو اهتمام بر سرانجام مهام جهانيان انداخت و موالنا بدر الدين احمد 
ولد شيخ شمس الدين محمد جزرى را برسم رسالت بجانب مصر فرستاد و بملك فرج پيغام داد 



كه ميبايد خطبه و سكه در آن ديار باسم و القاب همايون ما آرايش يابد و اتلمش از قيد نجات 
يافته بدينجانب شتابد و اال هماى لواى كشورگشا بعد از مراجعت از واليت روم متوجه آن مرز و 

بوم خواهد بود و مقارن آنحال ايلچى تاكور حاكم قسطنطنيه كه اكنون باستنبول اشتهار يافته 
بدرگاه عالمپناه رسيد و اشرفى بيشمار و تحف بسيار بگذرانيد و خبر اطاعت فرستنده خود بعرض 

رسانيد و صاحبقران منصور او را خلعت عفو پوشانيده اجازت مراجعت ارزانى داشت و چون 
موكب همايون در تنقورلغ نزول اجالل فرمود شيخ رمضان كه در زمان ايلدرم با يزيد منصب 

ارجمند قضا را با شغل خطير وزارت جمع كرده بود از پيش پسرش مسلمان چلبى برسم رسالت 
آمده تبركات اليقه و تنسوقات رايقه پيشكش نموده گفت اگر لطف پادشاهانه رقم عفو بر صحيفه 

 جريمه قيصرزاده كشد قدم از
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سر ساخته بخدمت شتابد امير تيمور شيخ رمضان را منظور نظر كيميا اثر گردانيده گفت امسلمان را 
بگوى كه آنچه در پرده غيب مسطور بود بظهور آمد اكنون مضى ما مضى ع كه گفته اند بزرگان 
كه از گذشته نگويند بيدغدغه باينجانب مى بايد آمد تا غبار مخالفت از آئينه موافقت سمت انجال 

پذيرد و شيخ رمضان بانعام كاله و كمر و اسب و زر محفوظ و بهره ور گشته رخصت معاودت 
يافت و چون حريف خريف آغاز دم سردى كرد و لشگر برد دست برد بغارت باغ و بستان برآورد 

صاحبقران كامران بتعيين يورت قشالق اشتغال فرموده قاصدى نزد اميرزاده محمد سلطان فرستاد 
كه رايت ظفر آيت بجانب دست راست برافرازد و هر كس سر خالف داشته باشد از بنياد براندازد 

و در شهر مغنى سپاه قشالق كند و شاهزاده حسب الفرموده بآنطرف رفت و يورت قشالق ميرزا 
شاهرخ كه در جوانغار بود واليت كرميان ايلى مقرر شد و ماهچه اعالم نصرت انجام از تنقورلغ در 
حركت آمد و بعد از قطع منازل شهر تيره را كه از مشاهير بالد روم است مانند قلعه گردون روشن 
ساخت و مدتى آن مقام محل نصب خيام عساكر نصرت انجام شد و سلطان عيسى حاكم ماردين 

كه از كرده پشيمان گشته بود در آن منزل بپاى اعتذار بآستان سپهر اقتدار آمد و ميرزا شاهرخ 
متقبل شفاعت و متعهد عنايت شده او را در لباس گناه كاران سر برهنه بپاى تخت صاحبقرانى 

آورد و التماس عفو كرده امير تيمور گوركان ملتمس شاهزاده را مبذول داشته جناح مرحمت بر 
سر حاكم ماردين بگسترد و قامت قابليتش را بخلعت خاص بياراست و تاج و كمر انعام نمود و 



دختر او را نامزد اميرزاده ابابكر فرمود و در آن زمستان كه داخل شهور سنه خمس و ثمانمائه بود 
بمسامع عليه پيوست كه در كنار دريا حصنى است بغايت حصين و سه طرف آن بآب دريا اتصال 

دارد و يكجانب بخشگى و جمعى كثير از كفار فرنك آنجا مى باشند و آن قلعه را از مير مى 
خوانند و در مواضع متبركه ميدانند و بمسافت يك اسب تاختن از آن حصار دو قلعه ديگر است بر 
سر كوهى و مسكن مسلمانان است و آن را نيز ازمير مى نامند و ميان اهالى ازمير مسلمانان و كبران 

دايم نيران قتال اشتعال دارد و بنابر آن كه فرنگيان را بنگاه داشتن از مير كبران اهتمام بسيار است تا 
غايت هيچكس از سالطين اسالم بر آن قلعه دست نيافته است و چون پرتو شعور صاحبقران مؤيد 

منصور بر چگونگى حاالت آنقلعه افتاد عرق عصبيت در حركت آمده بدانجانب شتافت و در 
عرض دو هفته از مير كبرانرا مسخر ساخته كفار را بدار البوار فرستاد و حصار را با زمين هموار 

گردد و غايت استوارى از مير و ايام محاصره آن ازين قطعه كه در ظفرنامه مسطور است بوضوح 
  قطعه ميپيوند

 از مير خراب گشت ازمير
 

 تيمور مؤيد جهان گير

 و آن قلعه كه هيچ شاه نفكند
 

 بر كنگره اش كمند تسخير

 در جنگ كه هفت سال قيصر
 

 ننشاند بران غبار تغيير

 بگرفتن و كنندش زبنياد
 

 زين شه بدو هفته يافت تيسير

 اينست كمال كامكارى 
 

 بازوى قوى و حسن تدبر

و چون صاحبقران كشورگير از مهم ازمير گبران بازپرداخت تقويت متوطنان ازمير مسلمانان را    
پيش نهاد همت عالى نهمت ساخت و ايشان را اسلحه بسيار و آالت و ادوات بيشمار بخشيد تا اكر 

 كفار فرنك بعزم جنگ 
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متوجه ايشان كردند در مقام مقابله و مقاتله توانند آمد و در تضاعيف اينحاالت شيخ رمضان كرت 
ديگر از نزد امسلمان چلبى بدرگاه فلك اشتباه آمد و پيشكش بسيار از اسبان راهوار و جانوران 

شكارى و اقمشه نفيسه و نقود نامعدود همراه آورد و بوسيله امراء عظام شرف بساط بوسى 
صاحبقران گردون غالم دريافت كيفيت اخالص و دولتخواهى امسلمان را بشرف عرض رسانيد و 



منظور نظر عنايت و رعايت كشته فرمان همايون نفاذ يافت كه حكومت تمام واليت اسريقه و توابع 
و مضافات مخصوص بقيصرزاده باشد و درين باب يرليغ جهان مطاع بالتمغاء همايون رسيد و شيخ 

رمضان بانعام خلعت فاخره و اسب مكمل بزين زر سرافراز شده رخصت انصراف ارزانى يافت و 
همدرآن ايام از پيش پسر ديگر قيصر عيسى چلبى رسولى قطب الدين نام بپايبوس صاحبقران 

آفتاب احتشام رسيد و او نيز نوازش يافته بازگرديد آنگاه رايت ظفر پناه از ازمير مراجعت كرده 
سايه التفات بر تسخير حصار الغ يرلق انداخت و در اثناء جنگ و جدال تيرى بسينه امير جالل 

االسالم رسيده شهيد گرديد و همان لحظه قلعه مسخر گشته تمامى مردان آنجائيرا بقتل رسانيدند و 
عيال و اطفال در اسيرى افتادند و الغ يرلق با خاك راه يكسان شد بعد از آن اكسرى و زونسبين نيز 
بيمن توجه صاحبقران ظفر قرين مفتوح گشته حكم ساير قالع آنحدود گرفت و در آن اثنا از پيش 

اميرزاده محمد سلطان پسر مبشر بخدمت صاحبقران ستوده مآثر رسيده عرض كرد كه شاه زاده را 
عارضه قوى طارى شده است و ازين جهة دغدغه بخاطر انور راه يافته آبان را بر جناح استعجال 

باردوى اميرزاده محمد سلطان فرستاد كه كسى دانسته بفرستد تا كيفيت حال را كما ينبغى بازنمايد 
و موكب جهانگشاى از طاهر نسبين بطرف آق شهر در حركت آمده در خالل اين احوال قيصر 
سعيد ايلدرم با يزيد در روز پنجشنبه چهاردهم شعبان سنه خمس و ثمانمائه در آن شهر بمرض 

خناق و ضيق النفس درگذشت و امير تيمور گوركان در اثناء راه اين خبر شنيده بغايت محزون و 
متالم شد و مقارن آن حال دانه خواجه از پيش اميرزاده محمد سلطان آمد و تقرير كرد و موالنا 
فرج طبيب شاهزاده را مسهلى داد و مفيد نيفتاد بلكه مدد علت شده مرض بصرع انجاميد مالل 

خاطر همايون سمت ازدياد پذيرفته دانه خواجه را دو اسبه بازگردانيد كه تا رسيدن موكب فرخنده 
بدانجانب خبرى ديگر بياورد و بنفس نفيس بآق شهر شتافته از غايت عاطفت بازماندگان ايلدرم با 

يزيد را دلجوئى نموده جامها پوشانيده و پسرش موسى چلپى را بخلعت خاص و كمر شمشير 
مرصع و تركش بندوبار طال اختصاص داد و يكصد سر اسب بادپاى بوى بخشيد و يرليغ موشح 

بالتمغاى همايون كرامت نمود و فرمان فرمود كه قيصرزاده نعش پدر خود را كه در آق شهر 
بامانت گذاشته بودند بآئين سالطين به برسا برد و در عمارتى كه خاص از براى اين معنى ترتيب 
داده بودند دفن كنند و چلبى بر آن موجب بتقديم رسانيد و امير تيمور گوركان آغرق را در آق 
شهر گذاشته بر جناح سرعت سوار و روى باردوى اميرزاده محمد سلطان آورد و بعد از وصول 



بمقصد شاهزاده را چنان ناتوان يافت كه مجال تكلم نداشت و از اين جهت ماللى عظيم بر باطن 
 حضرت صاحبقرانى 
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مستولى شده همدران روز بيمار را در محفه خوابانيده كوچ فرمود و چون سه مرحله از قرا حصار 
گذشته فرود آمد در هيجدهم شعبان سنه خمس و ثمانمائه كه آفتاب در آخر درجه حوت بود 

مرغ روح اميرزاده محمد سلطان از قفس قالب بجانب عالم آخرت پرواز نمود و از وقوع اين 
حادثه كبرى صاحبقران سعادت انتما عنان اصطبار از دست داد و آللى آبدار از لجه ديده فرو 

  بيت پاشيد و فرياد و فغان امير و وزير و صغير و كبير بايوان كيوان رسيد
 سران ملك پيراهن دريدند

 
 دم و يال ستوران را بريدند

و آخر االمر همه بقضا رضا داده بتجهيز و تكفين شاه زاده مغفرت قرين مشغول گشتند و جسدش    
را در تابوتى نهاده و تابوت را در محفه تعبيه كرده حكم شد كه امير الياس خواجه با دويست سوار 

از اعيان روزگار آن گوهر نفيس را بسلطانيه برد و در مزار بزرگوار قيدار پيغمبر عليه السالم 
بصدف خاك سپارد مدت عمر اميرزاده محمد سلطان بيست و نه سال بود و يكى از فضال در 

  رباعى تاريخ آن واقعه اين رباعى نظم فرموده 
 بگذشت بهيجدهم زماه شعبان 

 
 سلطان جهانيان محمد سلطان 

 چون نور قبره كنى جمع بنام 
 

 .تاريخ وفات كرددت جمله عيان

    

ذكر رسيدن ايلچيان مصر بآستان اقبال آشيان امير تيمور گوركان و بيان مراجعت رايت 
 نصرت نشان بصوب عراق و آذربايجان 

چون موالنا بدر الدين محمد و ساير فرستادگان امير تيمور گوركان بمصر رسيدند و سلطان فرج 
كه ملك ناصر لقب يافته بود بر فتح روم و اسيرى قيصر وقوف يافته بيقين دانست كه در مخالفت 

صاحبقران وافر حشمت صرفه ندارد بنابر آن ايلچيان را باصناف الطاف نوازش كرده باطالق 
اتلمش فرمان داد بلكه او را ببارگاه خود طلبيد و مراسم تعظيم بتقديم رسانيد و از تقصيرات سايقه 



عذرخواهى نمود و در تمام بالد مصر و شام خطبه و سكه باسم صاحبقران گردون مقام آراسته 
اتلمش را با دو كس از اعيان مالزمان خويش احمد و آقته نام بجانب سده سدره مقام روان ساخت 

و برسم پيشكش اموال وافر و نقود نامعدود و عقود جواهر و رخوت و اقمشه فاخر و شمشيرهاى 
مصرى و اسبان تازى ارسال داشت و قبول نمود كه بعد از اين باج و خراج بخزانه عامره رساند و 

اتلمش با همراهان در نواحى آق شهر بخدمت صاحبقران نصرت قرين رسيده زمين عبوديت بلب 
ادب ببوسيدند و تبركات سلطان مصر را گذرانيده كيفيت اطاعت او را بعرض رسانيدند آنحضرت 
اظهار عواطف و اشفاق نموده فرمود كه چون ملك ناصر در صغر سن از حجر تربيت پدر مهجور 

گشته رعايت حال او بر ذمت همت پادشاهانه واجب ميدانيم هرآينه چون بر جاده اخالص ثابت 
قدم باشد ملتمسات او را بعز قبول رسانيد چنان خواهيم كرد كه بفراغبال در مملكت خويش 

سلطنت نمايد و بخدمت حرمين الشرفين زادهما الّله شرقا و تعظيما و تكريما اقدام فرمايد و احمد 
 واقته را
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بانعام و خلعت و زر و كاله و كمر اختصاص داد و مصحوب ايشان جهت ملك فرج تاج و قبا و 
كمر مرصع فرستاد و چون از آن امر فراغت يافت عزم مراجعت از ملك روم جزم فرمود و خاطر 
انور بر كوچانيدن قوم قراتاتار قرار گرفته الويه ظفر عطيه بجانب يورت هاى ايشان كه در صحراى 
اماسيه و اراضى قيصريه بود حركت نمود و قراتاتار قومى اند از اتراك كه هالكو خان ايشان را از 
مغولستان بايران آورده بود و جهة شرارت نفس بمملكت روم فرستاده و آن قبيله سى چهل هزار 
خانه وار بودند و مواشى و مراعى را غنام و اموال بسيار داشتند القصه چون ماهچه رايت همايون 

پرتو وصول بر حدود منازل قرا تاتار انداخت دو كس از كالنتران ايشان اخى ترك و مروت 
بمالزمت شتافته بخلعت طالدوز و كمر زرنگار سرافراز شدند و برفتن ماوراء النهر مامور گشته 

طوعا و كرها زبان بقبول گشودند و امير تيمور گوركان فرمان داد كه ايشان را كرن كرن و 
جوق جوق ساخته بر امراء تومان تقسيم نمودند و با تمامى گله و رمه كوچانيده روان شدند و يرليغ 

مطاع نفاذ يافت كه هيچكس از ايشان گوسفند و چهارپاى نخرد تا سبكبار نشوند و خيال فرار 
نكنند آنگاه عنان يكران صاحبقران گيتى ستان بجانب عراق و آذربايجان انعطاف يافت و مثال الزم 

االمتثال بسلطانيه ارسال رفت كه حضرات عاليات سرايملك خانم و تومان آغا و جلپان ملك آغا 



و خان زاده كه والده شاه زاده سعيد محمد سلطان بود با ساير آغايان و شاهزادگان صغار تا حدود 
قلعه اونيك چتر همايون فال را استقبال نمايند و چون رايات ظفر آيات بسعادت و اقبال از سيواس 

بگذشت مراحم خسروانه امير قرا عثمان را بصنوف نوازش سرافراز گردانيده رخصت فرمود كه 
بواليت خود رود ديگران عزم بر طى بوادى مواظبت نموده در مرغزار ارزنجان امير طهرتن لوازم 

خدمتكارى بتقديم رسانيد و پيشكش كشيده يكدو منزل ديگر همراهى كرده بازگشت و در 
ارزروم درى سپهر سلطنت و كامكارى امير زاده الغ بيك و اميرزاده ابراهيم سلطان و اميرزاده 

محمد جهانگير و اميرزاده سعد وقاص برسيدند و صاحبقران ايشان را در آغوش مهربانى كشيده از 
ديدن اميرزاده محمد جهانگير و برادرش جراحت واقعه جانسوز اميرزاده محمد سلطان تازه شد و 
قطرات عبرات بر رخسار فايض االنوار صاحبقران كامكار فرودويد و حضرات عاليات در او نيك 

بموكب همايون پيوسته آن واقعه هايله را بوالده شاهزاده مرحوم خانزاده شنوانيدند و ستر عليا مانند 
ماهى در شبكه مضطرب گشته بر وجهى تضرع و زارى و گريه و بيقرارى نمود كه فلك زنگارى 

اگر توانستى بر درد دلش اشك گلگون مى افشاند و تمامى آغايان لباس سوگوارى پوشيده 
بموافقت خانزاده بر پالس ماتم نشستند و تعزيتى در غايت عظمت داشته و جهت ترويح روح 

شاه زاده سعيد بختمات كالم ملك عالم و اطعام ضعفا و ايتام قيام و اقدام نمودند بعد از آن فرمان 
عاليشأن نفاذ يافته و مردم از شعار ماتم بيرون آمدند و عواطف خسروانه همه را باعزاز و اكرام 

 خلعت و انعام بنواخت و جهت احراز مثوبت عزم يورش گرجستان را پيشنهاد همت ساخت.
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ذكر نهضت رايت نصرت نشان بصوب واليت گرجستان و تفويض ايالت بعضى از ممالك 
 بشاهزادگان عاليمكان 

چون ماهچه لواء كشورگشاى از ممالك روم بازگشته پرتو وصول بر حدود گرجستان انداخت و 
ملك گرگين باقدام اخالص و عبوديت موكب همايون را استقبال ننمود و عصبيت دين و غيرت 
پادشاهانه باعث آن شد كه امير تيمور گوركان بار ديگر عزم گرجستان جزم كرده بطرف منكول 

روان گشت و در آن وال پسر آقبوقا گرجى با تبركات اليقه بدرگاه عالمپناه رسيد و متعاقب او 
كوستنديل برادر ملك گرگين نيز ساحت آستان دولت آشيان را مقبل و ملثوم گردانيد و همچنين 



در هرمنزل سروران و حكام بخدمت مى شتافتند و پيشكش گذرانيده بعواطف خسروانه اختصاص 
مييافتند و چون حوالى منكول محل نزول همايون گشت نظر مرحمت صاحبقرانى بر حال اميرزاده 

پير محمد عمر شيخ افتاده بار ديگر حكومت شيراز باو سمت و اختصاص پذيرفت و اميرزاده پير 
محمد متوجه فارس شده برادرش ميرزا رستم در ييالق قصر زرد اين خبر شنيده عازم اردوى 

همايون گرديد و در منزل خانسار از اعمال جريادقان فرمان واجب االذعان بميرزا رستم رسيد كه 
حكومت اصفهان را بتو عنايت فرموديم آغرق را بدان بلده فرست و خود بوروجرد رفته قلعه 

ارميان را بحال عمارت بازآورد و همدران مرحله ميرزا پير محمد و ميرزا رستم با يكديگر مالقات 
كرده هريك روى باولكاء خود آوردند و امير تيمور گوركان بعد از آنكه در منزل قارص نزول 
اجالل فرمود راى عالم آراى متوجه تعمير دار السالم بغداد گشته ايالت واليت عراق عرب را تا 

واسط و بصره و كردستان و ماردين و ساير قالع آنحدود باميرزاده ابا بكر عنايت كرد و فرمود كه 
شاه زاده نخست بديار بكر شتابد و مفسدان آنجائى را بتيغ سياست نيست گردانيده در فصل پائيز 

بعراق عرب رود و شر قرا يوسف كه در آن وقت بر آن ديار مستولى بود مندفع ساخته در عمارت 
وزارت دار السالم بغداد مساعى جميله مبذول دارد و شرح استيالء قرا يوسف بر عراق عرب 

آنست كه چون او در برسا خبر وصول موكب صاحبقرانى را بقيصريه استماع نمود هراس بيقياس 
بر ضميرش راه يافته بطرف عراق عرب شتافت و احشام تراكمه را جمع آورده در صحراى هيبت 
بنشست و سلطان احمد كه در آن اوان باز ببغداد آمده بود يحله پيش پسر خود سلطان طاهر رفت 

و آغا فيروز را كه جملة الملك سلطان طاهر بود بگرفت و بدين جهت پسر از پدر متوهم شده 
باتفان امراء عظام محمد بيك و امير على قلندر ميكائيل و فرخ شاه كه ايشان نيز از سلطان احمد 
خوف داشتند ياغى گشت و بشب از آب بگذشت و روز ديگر سلطان احمد جسر بريده در آن 

طرف آب در برابر پسر منزل گزيد و كس نزد قرا يوسف ارسال داشته او را بمدد طلبيد و قرا 
يوسف بدو پيوسته باتفاق از آب عبور نمودند و با سلطان طاهر حرب كرده او را شكست دادند و 

 سلطان طاهر در وقت فرار خواست كه 
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اسب از جوى بجهاند با جيبه و اسلحه در آب افتاده شعله حياتش فرو نشست بعد از آن سلطان 
احمد از صولت قرا يوسف انديشناك شده از وى مفارقت كرده ببغداد رفت و قرا يوسف متعاقب 



لشگر بدار السالم كشيده آن بلده را مسخر گردانيد و سلطان احمد در گوشه خزيده شخصى قرا 
حسن نام او را بديد و در شب بر دوش گرفته قرب پنج فرسخ ببرد آنگاه بحشمى رسيدند و گاوى 
گرفته سلطان احمد بر آن گاو سوار گشته بتكريت رفت و سأرق عمر اويرات كه در آن ديار بود 
چهل سر اسب و از نقد و اسلحه آنچه توانست پيشكش كرد و سلطان احمد مفلوكى چند درهم 

كشيده از آنجا بطرف شام خراميد و عراق عرب روزى چند در تصرف قرا يوسف ماند القصه 
چون اميرزاده ابا بكر بحله رسيد و اميرزاده رستم از وروجرد بموجب فرمان واجب االذعان بدو 
پيوست و شاهزادگان دو قول ترتيب داده روى ببغداد نهاده و قرا يوسف ايشان را استقبال نموده 

بكنار برانغم تالقى فريقين روى نمود و جنگى صعب اتفاق افتاده برادر قرا يوسف در معركه كشته 
گشت و او بطرف شام گريخت آنگاه اميرزاده رستم بعراق عجم رفته ميرزا ابا بكر ببغداد خراميد و 

 بعمارت و زراعت مشغول گرديد.

ذكر توجه امير تيمور گوركان بجانب كرتين و انجاز و مراجعت نمودن از گرجستان ظفر قرين 
 سرافراز

چون صاحبقران دوست نواز دشمن گداز بواليت گرجستان درآمد و امراء ذوى االعزاز قرى و 
قصبات آن مملكت را تاخته باردوى همايون پيوستند بمسامع جالل رسيد كه در آن اراضى بر 
بلندى كه در ميان دو دره عميق واقع شده كوهى است از جميع جوانب آن بلند و هموار و در 

رفعت برابر فلك دوار و از طرف جنوبى آن جبل شعبه جدا گشته و بارتفاع ازو برگذشته چنانچه 
از باالى آن كوه بغير پاى مردى نردبان يا ريسمان و امثال آن بر زبر آن كوه باره نميتوان رفت و 

آن جبل بجز يك راه باريك پيچاپيچ ندارد و پيرامنش بواسطه تنگى دره جاى نزول سپاه و نسب 
خيام نيست بناء على هذا جمعى كثير از گرجيان بى ايمان آن را قلعه ساخته بفراغت نشسته اند و 

كوتوالى دارند نزال نام و ذخيره بسيار جمع آورده اند چنانچه فتح آن حصار منحصر در طول ايام 
محاصره است امير تيمور گوركان بعد از استماع اين سخنان كمند همت بلند نهمت بر تسخير آن 
قلعه كه موسوم بكرتين بود انداخته لواى نهضت برافراخت و مردم از آن عزيمت بغايت متعجب 
گشتند زيرا كه با لشگر بسيار اقامت در نواحى آن حصار تيسيرپذير نبود و با سپاه اندك در ميان 
واليت ياغى آنمقدار توقف كه ذخيره اهل قلعه باتمام رسد مصلحت نمينمود القصه روز جمعه 
چهاردهم محرم الحرام سنه ست و ثمانمائه ماهچه علم نصرت شيم سايه وصول بر ظاهر كرتين 



انداخت و عساكر ظفرقرين آغاز محاصره و محاربه كرده از باالى آن كوه تير و سنك بسان 
قطرات باران از ابر نيسان ريزان گشت و امير شاه ملك و ديگر امرا بفرمان صاحبقران مظفر لوا در 

 مقابل آن 
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حصن حصين دو سه حصار متين برافراختند تا اگر فتح از روى قهر و غلبه ميسر نشود جمعى از 
لشگريان آنجا نشسته بامر محاصره پردازند و چون يكهفته مهم بجنگ و جدال بگذشت در شب 

 ماه مذكور بيكجيك نامى از قوم تكريت كه در كوه روى نظير ندارند بر آن سنك باره 21جمعه 
يك بز بردوبنشانى بگشت و بازگشت و هيچكس از گرجيان را بر آن اطالع نيفتاد روز ديگر سر 

گذشت شب را در پايه سرير سلطنت مصير تقرير كرد راى قلعه گشاى اشارت فرمود تا از ابريشم و 
ريسمان طنابهاى قوى تافتند و چوبها سرى در يك طناب و سرى در ديگرى تعبيه كردند و 

نردبانى ساختند و حكم شد كه نخست چهاركس از مكريتيان بران كوه باره برآيند و نردبان 
موصوف را فروگذارند تا جمعى از دالوران بر آن جبل صعود نمايند و بر حسب فرموده شب 
يكشنبه بيست و سيم ماه مذكور پنجاه و دو مرد از اهل نبرد بر آن كوه باال رفتند و چون صبح 

صادق از افق شرق رايت نورافشان برافراخت و گرجيان تاريك دل از خواب غفلت درآمدند يكى 
از بهادران خراسان كه داخل آن پنجاه و دو مرد بود بى اختيار آواز برآورد و تكبير گفت و محمود 

نفيرچى نفير كشيد و چون گرجيان از آن حال كه در خيال ايشان نگذشته بود وقوف يافتند 
سراسيمه شده از روى ضرورت دست باستعمال آالت قتال بردند و از آنجانب امير كشورگير 

بنفس همايون سوار گشته با طايفه از دليران روزگار بپاى حصار شتافت و مبارزان را بصعود امر 
فرمود و ايشان بموجب فرموده عملنموده دود حيرت بدماغ گرجيان كرتين باال رفت و نميدانستند 

كه بمدافعه اين مردم پردازند يا دفع جمعى را كه از باالى آن كوه باره متوجه ايشان بودند پيش 
نهاد همت سازند و حربى در غايت صعوبت روى نموده آخر االمر بر حسب مصدوقه الحق يعلو و 

ال يعلى مجاهدان دين بر آن كفار لعين ظفر يافتند و قلعه را در حيز تسخير كشيده نزال كوتوال 
گرفتار گشت و با ساير ياران بدكردار راه دوزخ پيش گرفت و كليساهاى ايشان ويران شد و شعار 
شرع شريف در آن ديار سمت ظهور پذيرفت و امير تيمور گوركان بيكجيك و تمامى بهادرانى را 

كه بر آن كوه باره باال رفته بودند منظور نظر انعام و احسان گردانيد و كامران و سرافراز بجانب 



ابخاز در اهتزاز آمد و امير شيخ نور الدين و امير شاه ملك را با ديگر امرا مظفر لوا برسم منغالى 
پيشتر فرستاده ايشان اطراف آن ديار را تاختند و بسيارى از كفار را نيست و نابود كرده صوامع و 

معابد گرجيان را با خاك يكسان ساختند ملك گرگين چون حال بدان منوال ديده دانست كه اگر 
موكب همايون بابخاز درآيد يك نصرانى و ارمنى در آنديار زنده نماند ايلچيان سخن دان با تضرع 
نامها و پيشكش فراوان بآستان اقبال آشيان فرستاد و امان طلبيده جزيه و خراج بر گردن گرفت امير 

تيمور گوركان نخست از قبول ملتمس او ابا فرمود و چون علماء اسالم بانگيز امراء ذوى االحترام 
عرضه داشتند كه هرگاه اين طايفه جزيه بر گردن گيرند تعرض بواليات ايشان شرعا جايز نيست 

حضرت صاحبقرانى امير شيخ ابراهيم شروانى را كه در آن يورش اقبال آسا مالزم موكب همايون 
 بود ممنون گردانيد و فرمود كه به جهة خاطر تو
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از سر جرايم گرگين در گذشتم و ايلچيان گرگين رخصت انصراف يافته آنخبر بهجت اثر بوى 
رسانيدند و بعد از چند روز بازآمده هزار اشرفى كه بشرف اسم و لقب همايون مشرف گشته بود 
هزار اسب با بسى نفايس اقمشه و كرايم اموال و ظروف و اوانى زرين و سيمين و بلورين و قطعه 
لعلى خوش رنگ آبدار بوزن هژده مثقال برسم پيشكش آوردند و ملتزم جزيه شدند و امير تيمور 

گوركان ايشان را خلعت بخشيده رخصت انصراف ارزانى داشت و علم مراجعت از آنديار 
برافراشت و چون از آب كر عبور كرده دو منزل طى نموده خيال عمارت شهر بيلقان در خاطر 

 عاطر افتاده بجانب قراباغ اران متوجه شد

 ذكر بعضى از وقايع و احوال على سبيل االيجاز و االجمال 

در موسم پائيز كه اوايل ايام ظهور برودت و سرما بود و ابر چون كف كريمان گاه سيم بار و گاه 
گوهر نثار مينمود خيال تعمير بيلقان كه شهرى بود بغايت ويران از خاطر آن بانى مبانى عدل و 

احسان سر برزد و مهندسان و معماران طرح شهرى كشيدند مشتمل بر سور و خندق و چهار بازار و 
بيوتات و مساجد و حمام و بنياد عمارت كرده اطراف آن را بطناب پيمودند و بر شاه زادگان و امرا 

قسمت نمودند و ايشان مراسم اهتمام مبذول داشته لشگريان بجد تمام آغاز كار كردند و بيمن 
توجه ضمير همايون ارتسام كاريكه از دست اقتذار سالطين ذوى االحتشام در عرض يكسال 



دشوار برآيد بمدت يكماه تمام شد و بهرام برادر جالل االسالم بمحافظت بيلقان مأمور گشت و 
همدران ايام راى صوابنماى چنان اقتضا كرد كه از رود ارس جدولى بريده شود كه آب آن از 

بيلقان گذرد تا موجب ازدياد معمورى آن بلده گردد و شاه زادگان و امرا در كفايت آن مهم 
مساعى جميله مبذول داشته در اندك زمانى جوئى كه پنج شش فرسخ طول و پانزده گز عرض 
داشت ترتيب يافت و در آن اوان كه اراضى بيلقان مركز اعالم فيروزى نشان بود اشراف و اعيان 

ممالك ايران و توران جهة تهنيت فتح روم و تعزيت شاه زاده سعيد مرحوم باردوى صاحبقران 
گيتى ستان آمده بودند و هرروز مجلس گيتى فيروز از نور حضور جمعى كثير از علماء نحرير و 

فضالء روشن ضمير ازديار اضاعت مى پذيرفت و نكات لطيف و حكايات بديع ميگذشت روزى 
سخن بذكر فضيلت عدل و احسان و علو مرتبت پادشاهان عدالت نشان منجر شده امير تيمور 

گوركان نخواست كه آن مبحث بمجرد گفتار اختتام يابد بنابر آن از علما استفسار احوال واليات 
و كيفيت معيشت حكام و داروغكان فرمود هريك آنچه از نيك و بد و خير و شر مملكت خود 

معلوم داشتند بعرض رسانيدند و امير تيمور بتدارك اختالل احوال سابقه اشتغال نموده در باب 
رعايت رعيت و زيردستان غايت سعى و اهتمام مبذول داشت و همدران اوقات صاحبقران خجسته 

 صفات طايفه از اصحاب درس و فتوى را كه بمزيد زهد و تقوى 
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ممتاز و مستثنى بودند با جمعى از اهل ديانت مصاحب ساخته هردو نفر از ايشان را بقطرى از اقطار 
ممالك محروسه فرستاد تا تحقيق مهمات حكام و عمال نموده داد مظلوم از ظالم بستانند و 

ستمكاران را بجزاى ايشان برسانند و از وقايع آنزمان ديگرى آن بود كه اميرزاده عمر ولد ميرزا 
معز الدين ميرانشاه كه در سمرقند بسر ميبرد بر حسب فرمان مطاع متوجه درگاه سپهر ارتفاع گشته 

روز جمعه غره جمادى االولى سنه ست و ثمانمائه بشرف پايبوس استسعاد يافت و سبب طلب 
شاه زاده آن بود كه ايالت واليت آذربايجان با توابع و لواحق براى و رويت او تفويض يابد ديگر 
آنكه در آن اوان موالنا قطب الدين قرومى صدر كه در شيراز بر نهج عدالت سلوك نكرده بود 

مواخذ و مقيد گشت و دست انصاف صاحبقران خجسته اوصاف سجل اعتبار او را درنوشت تبيين 
اينمقال آنكه در آن اوان كه رايات نصرت نشان متوجه روم بود حضرت صاحبقران موالنا قطب 

الدين را جهة استخالص اموال شيراز و افراغ محاسبات آنواليت تعيين فرمود جناب مولوى 



بدانجانب شتافته ببهانه نثار و پيشكش مبلغ سيصد هزار دينار كپكى از رعايا و محترفات بستاند 
موالنا صاعد كه در آن زمان از فارس آمده بود اين مضمون را بعرض رسانيد حكم شد كه شيخ 

درويش الهى آنجناب را دو شاخه وزوالنه كرده بشيراز برد و آن وجوه را بتمام از وى ستانيده 
بصاحبان مال رساند و نوكرش ارغون نام كه با مردم تعدى نموده بود از حلق بياويزد و شيخ 

درويش حسب الحكم متوجه شيراز گشته چون بمقصد رسيد نخست ارغون نام را بردار اعتبار 
كشيد و روز جمعه كه گروه انبوهى در مسجد جامع عتيق شيراز جمع آمده بودند موالنا قطب 

الدين را در پاى منبر سنگين بازوالنه آهنين و دو شاخه چوبين حاضر ساخت و موالنا صاعد بر منبر 
برآمده شمه از عدل و احسان حضرت صاحبقران بمسامع طوايف انسان رسانيد و بيت خواجه عماد 

  بيت فقيه را اندك تغييرى كرده برين نهج خواند
 اگر خراب شد اين مملكت ز شاه مدان 

 
 كه نزد مردم دانا گناه موالناست 

و از اطراف و جوانب غلغله دعا و نثار پادشاه عدالت انتما بگوش ساكنان عالم باال رسيده فرح و    
سرور نزديك و دور مضاعف و متزايد گرديد و شيخ درويش در مدت دو ماه مبلغ سيصد هزار 
دينار كپكى را بوقوف قضاة و امينان مملكت بيقصور و كسور بخداوندان اموال رسانيد و در آن 
ياب محضرى موشح بخطوط اشراف و اعيان درست كرده عنان بطرف اردوى همايون معطوف 
گردانيد و ميرزا پير محمد بن عمر شيخ بنداز موالنا قطب الدين برداشت و او را بجانب سمرقند 

فرستاد و پادشاه بادين و داد چون از تعمير بيلقان فراغت يافت جهة قشالق بقراباغ اران شتافت و 
حكم همايون نافذ شده اكثر امرا و شاه زادگان واليات برسم قريلتاى حاضر گشتند تا مهم تفويض 

ايالت تختگاه هالكو خان باميرزاده عمر تمشيت پذيرد و در آن اثناء منهيان بمسامع جاه و جالل 
رسانيدند كه اسكندر شيخى ولد افراسياب جالبى كه حسب الحكم والى فيروز كوه و دماوند بود 

خيال تمرد و عصيان دارد فرمان واجب االذعان نفاذ يافت كه اميرزاده رستم و امير سليمان شاه 
 بكفايت آن مهم عزيمت نمايند
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اگر اسكندر شيخى را پير خرد خضروار هدايت نمايد تا بقدم ندم از ظلمات ضاللت بيرون آيد 
كام جان او را از آب حيات عنايت شيرين سازند و اگر در سياهى گمراهى سرگردان ماند پيادگان 

آنحدود را جمع آورده بنيادش را براندازند و اميرزاده رستم و امير سليمان شاه بموجب فرموده 



عازم گشتند و هم در آن اوقات قدوه اوالد خير البريه سيد بر كه از جانب اند خود و از بالد ماوراء 
النهر خان زادگان ترمد و مشايخ اسالم خواجه عبد االول و خواجه عصام الدين و خواجه افضل 

كشى پسران شيخ االسالم كش خواجه عبد الرحمن و خواجه عبد- الحميد باردوى همايون 
رسيدند و مراسم تعزيت ميرزا محمد سلطان بتقديم رسانيدند و چون ملوك جبال ديالمه و 

شهرياران گيالن تا آن غايت بسده سدره منزلت نيامده بودند و بمجرد ارسال تحف و هدايا اكتفا 
نموده در آنوال بموجب اشارت عليه اميرزاده شاه رخ و اعاظم امرا مانند امير جهانشاه و امير شيخ 
ابراهيم شروانى و سيد خواجه و رستم طغا بيوغا بصوب گيالن روان شدند و بعد از وصول بقزل 

يقاج حكام گيالن مبلغى خطير برسم خراج ارسال داشتند و جناب سيادت مآب مرتضوى انتساب 
امير سيد رضا كيا باتفاق امير محمد رشتى كه از جمله اعاظم حكام كيالنات بودند بپايه سرير 

سلطنت مصير شتافتند و بزبان انكسار و اعتذار باج و خراج قبول نمودند و مقرر شد كه هرسال 
بوزن شرع پانزده هزار من ابريشم و هفت هزار اسب و سه هزار گاو فرود آوردند و صاحبقران 

كهتر نواز مشار اليهما را منظور نظر التفات ساخته حكم فرمود كه آنچه ازين جمله رسد سيد امير 
رضا كيا و امير محمد باشد از قرار نصف مستخلص گردانند و نيمه را انعام دانند و از رسد ساير 
ملوك گيالنات ثلثى معاف دارند و سيد رضا كيا و امير محمد راضى و شاكر و مباهى و مفتخر 

بديار خويش بازگشتند و مقارن آنحال سيد ستوده خصال امير سيد بركه بركة ذات شريف از عالم 
كثيف بازگرفته برياض قدس انتقال نمود و از آن جهته خاطر همايون محزون گشته حكم فرمود 

كه نعش مغفرت مآب را باند خود برده برسم امانت دفن نمايند ديگر از وقايع قراباغ آنكه 
صاحبقران تاج بخش باج ستان ايالت واليت همدان و نهاوند و در وجرد و مواضع لر كوچك را 

باميرزاده اسكندر بن عمر شيخ عنايت فرمود و در آخر همان زمستان سلطان عيسى حاكم ماردين 
بارديگر بمالزمت خسرو حشمت آئين آمده مخدره را كه نامزد امير زاده ابابكر كرده بود همراه 
آورد و چون ماه مبارك رمضان در رسيد و از وفات شاه زاده سعيد محمد سلطان يكسال گذشته 

بود فرمان واجب االمتثال نفاذ يافت و امرا و اركان دولت بترتيب آش و طعام فقرا و مساكين قيام و 
اقدام نمودند و آن مجلس را بقرائت كالم ملك عالم و دعوات صالحات ختم فرمودند و خانزاده 

اجازت يافته متوجه سلطانيه شد كه نعش ولد مرحوم خود را از آنجا بسمرقند نقل نمايد و همدران 
ايام شاه گردون احتشام شكار فرموده اكابر و اشراف اطراف را بصالت و انعامات اختصاص داد و 

 رخصت انصراف ارزانى داشته آنجماعت دعاگو و ثناخوان روى بديار خويش آوردند
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 ذكر نهضت رايت ظفر پيكر و تفويض مملكت ايلخانى باميرزاده عمر

چون خسرو گيتى ستان آسمانى منازل زمستانى را بپايان رسانيد و عنان عزيمت بصوب اوايل 
 ماه 14مراحل شرف و كامرانى معطوف گردانيد صاحبقران آفاق از يورت قشالق نهضت نموده 

مبارك رمضان از آب ارس عبور فرمود و قريه نعمت آباد را كه از قرى شهر برالس است بيمن 
همت خجسته نهمت مكرم ساخت و ميرزا شاه رخ كه از سر گيالن بازگشته بود در آن مقام 
بموكب همايون پيوست و همدران ايام خدام بارگاه فلك احتشام طوئى پادشاهانه و جشنى 

خسروانه ترتيب فرموده روز يكشنبه بيست و پنجم ماه مذكور صاحبقران منصور در حوالى اردبيل 
ممالك عراق عجم و آذربايجان و اران و موغان و گرجستان و ارمنيه و منسويات آن را باميرزاده 
عمر و ميرزا ميرانشاه مسلم داشت و يرليغ عالم مطاع موشح بالتمغاء همايون بشاه زاده عنايت كرده 
فرمان داد كه ساير شاه زادگان كه حاكم فارس و عراقين باشند بجار و ملجار اميرزاده عمر حاضر 

شوند و از امراء عظام امير جهان شاه جاكو و امير رستم و امير موسى و امير توكل يادگار برالس و 
جنيد بورلداى را در خدمت او گذاشت و سفارش فرمود كه حل و عقد و قبض و بسط اموران 

ممالك را برأى رزين و عقل دوربين امير جهان شاه مفوض دانند و گوش هوش شاه زاده را بدرر 
مواعظ دلپسند و نصايح سودمند گرانبار گردانيده بتمهيد بساط عدل و انصاف و انهدام اساس جور 

 (و ال تَجعلْ يدك مغْلُولَةً إِلى  عنُقك و ال و اعتساف و اجتناب از امساك و اسراف وصيت فرمود
(طسطْها كُلَّ الْبسو قامت قابليت شاه زاده ميرزا عمر بتاج و خلعت خاص و كمر مرصع آرايش تَب 

يافت و بانعام اسبى مزين بزين زرين مقرر گشته عنان بطرف ييالق آالتاق تافت و همچنين ساير 
حكام واليت بخلع فاخره و صالت وافره سرافراز و مباهى گشته روى بمواضع خويش آوردند و 

امير تيمور گوركان كنار آب آغلق را كه ببالد رود مشهور است محل نزول موكب همايون 
 ساخت 

ذكر فرار اسكندر شيخى از اميرزاده رستم و امير سليمانشاه و مسخر شدن قلعه فيروز كوه بعد از 
 وصول رايت ظفر پناه 



سابقا خامه سخن گذار اخبار نموده بود كه اميرزاده رستم و امير سليمان شاه جهة تحقيق اخبار 
خالف اسكندر شيخى متوجه رى گشتند و ايشان بعد از وصول بمقصد دانستند كه اسكندر كفران 

نعمت صاحبقران واالكهر جايز داشته عصابه عصيان بر پيشانى بسته است و قلعه فيروزكوه را 
 محكم ساخته و پسر خود را با فوجى از مازندرانيان آنجا گذاشته و خود
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بكوهستان چالو و رستمدار گريخته بنابر آن اميرزاده رستم و امير سليمانشاه پيادگان قم و كاشان و 
آوه و ساوه را جمع آورده متعاقب اسكندر رستم دار برستم دار شتافتند و ملك كيومرث را كه از 
قلعه نور بيرون آمده بودند و بديشان پيوست گرفته نزد اسكندر شيخى فرستادند و پيغام دادند كه 
دشمن تو را مواخذ گردانيده ارسال داشتم تا غايت عنايت ما را نسبت بحال خود دانسته بمالزمت 

مبادرت نمائى اسكندر در حال ملك كيومرث را مطلق العنان ساخته بآن سخن التفات نكرد و 
بجبال سخت و عقبات پر درخت تحصن جست و صورت واقعه از آنها را ميرزاده رستم و امير 
سليمانشاه در كنار آب آغلق بعرض امير تيمور گوركان رسيده قاصدى بجانب خراسان روان 

فرمود كه امير مضراب جاكو براه سارى و آمل عزم رزم اسكندر نمايد و ايضا فرمان همايون نفاذ 
يافت و اميرزاده اسكندر و اميرزاده شاه ملك از حدود ميانه بجانب رى روانه گشتند و آنحضرت 
از كنار آب آغلق نهضت فرموده پرچم علم نصرت شيم سايه وصول بر موضع سرچم انداخت و 

از آنجا نيز كوچ واقع شده بيستم شوال سلطانيه محل نصب سرادقات عزت و جالل گشت و چون 
صحراى قزوين مضرب خيام عساكر ظفر قرين شد اميرزاده ابا بكر كه از بغداد دو اسبه رانده بود 
روز نهم بدان منزل رسيد و بعز دستبوس جد بزرگوار استسعاد يافته بوسيله سرايملك خانم و امير 

شيخ نور الدين درخواست كرد كه پدرش اميرزاده ميرانشاه در بغداد با او باشد و ملتمس او مبذول 
افتاده صاحبقران دريا نوال چهارصد هزار دينار كپكى نقد و صد و سه سر اسب بميرزا ميرانشاه 

بخشيد و او را در كنار گرفته شرف رخصت ارزانى داشت و صاحبقران با استحقاق در سوق بالق 
اميرزاده ابا بكر را دويست سر اسب و صد هزار دينار كپكى و صد دست جيبه انعام فرمود و فرمود 
كه پيشتر عازم دفع اسكندر شده باميرزاده رستم پيوندد و چون ديگر لشگر از عقب رسيد و فرمان 

نافذ گرديد از عقب اسكندر روان گشتند و در جنگلستان درخت انداخته راه ميساختند و در 
جست وجوى اسكندر بهر طرف ميتاختند و موكب همايون بعد از قطع منازل و مراحل در روز 



 ذى قعده بفيروز كوه رسيده عساكر فيروزى مآثر آنقلعه را كه از غايت اشتهار احتياج 9دوشنبه 
بتعريف ندارد مانند نگين در ميان انگشترين احاطه نمودند و با فروختن آتش جنگ و انداختن تير 

و سنك پرداخته و اهل قلعه را از صولت سپاه ظفر پناه دست و دل از كار رفته عفو شامل 
صاحبقران عادل را شفيع جرايم خود ساختند و پسر اسكندر باتفاق اعيان از آن حصن آسمان نشان 

از اوج غرور بحضيض عجز و قصور آمدند و در روز دهم ماه مذكور بآستان اقبال آشيان شتافته 
امير تيمور گوركان رقم تجاوز و اغماض بر صحيفه احوال ايشان كشيد و كوتوالى فيروز كوه را 
بامير زنگى تونى مفوض گردانيده در خالل اين احوال يك كرن از قوم قراتاتار در ظاهر دامغان 

دست غدر و طغيان از آستين عصيان برآوردند و تنگرى پرمش را كه متعهد كوچانيدن ايشان بود 
چند زخم زدند و آغاز گريز كردند و چون اينخبر بساير كرنها رسيد همين طريق مسلوك داشتند 

 و امراء عظام مثل سونجك بهادر و امير شمس 
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الدين عباس و اتلمش و شاه ولى و غيرهم ايشان را تعاقب نموده خلقى كثير بقتل رسانيدند و طايفه 
از آن قوم جان بتك پا بيرون بردند و زمره در چنگ اسارت گرفتار گشتند و اموال ايشان بباد 

 غارت و تاراج رفت.

 ذكر توجه صاحبقران واالگهر از عقب اسكندر

امير تيمور گوركان بعد از فتح فيروز كوه حضرات عاليات و آغرق همايون را بجانب سمرقند 
روان ساخته علم نهضت بدفع شر اسكندر برافراخت و در اثناء راه ميرزا شاه رخ را عارضه طارى 

شده رخصت توجه بجانب هراة يافت و حضرت صاحبقران روز جمعه بيستم ذيقعده بچالو رسيده 
بوضوح انجاميد كه اسكندر و اتباعش بجهنم دره گريخته اند و آن عقبه ايست بغايت تنگ و پر 

درخت و پيوسته آنجا بارندگى ميباشد و آب بزرگ عميق كه اسب از آنجا بشناه نميتواند گذشت 
از ميان اندره ميگذرد و بواسطه آن صعوبة بجهنم دره اشتهار يافته القصه صاحبقران نامدار از عقب 
اسكندريان بدره درآمده چون بآب مذكور رسيد معلوم شد كه اسكندر از آب گذشته جسر ويران 
كرده الجرم ببستن پل اشارت فرمود و فرمان بر آن موجب فرموده عملنمودند روز دوشنبه بيست و 
سيم ماه مذكور نخست چهل بهادر كه قراول بودند بر آن پل بگذشتند و متعاقب يوسف برالس و 



سيد خواجه و اميرزاده سلطان حسين و شيخ نور الدين عبور نمودند و بباالى كوه جهنم دره 
برآمده جنگل ميبريدند و طى مسافت كرده در آن ظلمات بجاى آب حيوان اسكندر ميطلبيدند و 

؟؟؟) مانده كورشاه ملك برالس و صدر برالس و غيرهما از قراوالن باسكندر 26روز پنجشنبه (
رسيدند و با آنكه بيست نفر بيش نبودند و اسكندر دويست پياده و سى سوار همراه داشت و از 

غايت شجاعت رستم دستان را غاشيه كش خود ميپنداشت شبه كرده او را منهزم گردانيدند و 
يوسف برالس و سيف الملوك حاجى عبد الّله عباس از عقب رسيدند و قيتو اسكندر را غارت 

نمودند و امير سونجك كه بطرف ديگر شتافته بود بعم زاده اسكندر و لهراسب و ديگر متعلقان او 
بازخورده همه را اسير كرد و اميرزاده سلطان حسين و سيد خواجه بر قراوالن پيشى گرفته در كنار 

درياى قلزم خود را باسكندر رسانيدند و بباد حمله آتش قتال مشتعل گردانيدند و اسكندر كرت 
ديگر شكست يافته با اندك مردى بطرف گيالن گريخت و بروايتى كه در ظفرنامه مسطور است 
ديگر از وى خبرى پيدا نشد و اميرزاده سلطان حسين باميرزاده رستم و اميرزاده ابا بكر و اميرزاده 
اسكندر و امراء عظام ملحق گشته باتفاق كنار كنار اب قلزم سه فرسخ بطرف گيالن رفتند و فرود 

آمدند و در آن منزل امير مضراب جاكو كه برحسب فرمان با لشگر خراسان براه آمل و سارى 
آمده بود بايشان پيوست و نوبت ديگر آن شيران بيشه جالدت بآن جنگل در آمده در طلب 

 اسكندر سعى مينمودند و چون از وى خبرى نيافتند بدرگاه عالمپناه بازگشتند
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و كيفيت حال عرضه كردند و امير تيمور ايشان را معاتب و معاقب ساخت و حكم فرمود كه 
بطرف گيالن روند و بهرنوع كه توانند اسكندر را بدست آورند و ايشان چنانچه در ظفرنامه و 
مطلع السعدين مذكور است يكشبانه روز ديگر در ميان جنگل و آب و الى سر- گردان شده 

بى آنكه اسكندر را بيابند بموكب همايون مراجعت نمودند اما سيد ظهير در تاريخ طبرستان مرقوم 
كلك بيان گردانيده كه چون امراء ايلغار بمالزمت صاحبقران فلك اقتدار بازگشتند و فقدان 

اسكندر را بعرض رسانيدند آنحضرت برايشان غضب فرموده سوگند ياد كرد كه اگر او را بدست 
نياوريد شما را سياستى بليغ خواهم كرد الجرم امرا باز در راه افتاده بواليت تنكابن درآمدند و 

رسولى نزد سيد هادى كيا كه در آنوقت حاكم آنحدود بود فرستاده پيغام دادند كه اگر ميخواهى 
كه به مملكت تو تعرضى نرسد اسكندر شيخى را گرفته تسليم نماى سيد بعد از استماع اين سخن 



قسم ياد فرمود كه آن مردك را نميدانم و نديده ام اما شنيده ام كه در بعضى از جنگلهاء اين واليت 
سراسيمه و بدحال مى- گردد مناسب آنكه شما در كنار نمكارود توقف نمائيد تا من كس فرستاده 

او را پيدا كرده بگيرم آنگاه سيد هادى كيا جمعى از اهل جالدت را بطلب اسكندر شيخى بآن 
جنگل ارسال داشت و سردار آنجماعت را هزار اسب محمد مى گفتند سيد ظهير گويد كه من 
هزار اسب محمد را ديده ام و خود از وى شنيده ام كه گفت چون در آن جنگل بجست وجوى 

اسكندر مشغول گشتيم جمعى از گالشان نشان دادند كه حاال دو نفر مازندرانى با يك عورت و دو 
طفل نزد ما آمدند و خوردنى خواستند و ما حضرى بود خورده باين بيشه درآمدند و لشگر سيد فى 

الحال تاخته بانجانب رفتند و چون اسكندر آنصورت مشاهده نمود هردو طفل را بكشت مادر 
اطفال آغاز نوحه كرده او را نيز بقتل آورده خود با يك نوكر در پاى درختى بنشست و سپاهيان 

سيد هادى كيا باو رسيدند اسكندر بزخم پيكان جمعى را مجروح ساخت و آن مردم بر وى تاخته 
همانجا كارش را فيصل دادند و سرش را نزد سيد بردند و سيد آن سر را پيش امراء صاحبقران 

روانه گردانيد تا به معسكر صاحبقران واالگهر رسانيدند مؤلف ظفرنامه گويد كه اسكندر از نسل 
بيژن بن كيو بود و در ميدان مبارزت از رستم دستان گوى مسابقت ميربود مع ذلك بواسطه كفران 

  رباعى نعمت حالش باينمرتبه انجاميد و چون اجل موعود فرا رسيد ازين همه پهلوانى فايده نديد
 بكون و مكان چيزى از خير و شر

 
 ز كفران نعمت مدان شوم تر

 ز كفران نعمت چه آيد جز اين 
 

 كه نقصان عمر است و خسران دين 

    

 ذكر نهضت چتر همايون فال بر سبيل استعجال بجانب مستقر سرير سلطنت و اقبال 

 چون خاطر همايون فرمان ده ربع مسكون از دغدغه شر اسكندر فراغت يافت از
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كنار آب جهنم دره بجلگاه كالره دشت شتافته و در آن منزل امير سيد على ولد سيد كمال الدين 
بن سيد قوام الدين را برتبت تربيت رسانيده ايالت واليت آمل بوى داد آنگاه بر سبيل سرعت 

عزيمت ماوراء النهر فرموده شاه زادگان و حكام عراقين و آذربايجان شرف رخصت ارزانى داشت 



و امير سونجك را مالزم اميرزاده ابا بكر كرده امير سعيد برالس را مصحوب ميرزا رستم بصوب 
 ذى الحجه پرتو وصول بر فيروز 23اصفهان روان ساخت و ماهچه لواى كشورگشاى روز سه شنبه 

كوه انداخت و صاحبقران عاليجاه امير سليمانشاه را بحكومت رى و فيروز كوه نصب فرمود و 
بخلعت طالدوز و كاله مرصع سرافراز گردانيده اجازت داد و روز چهارشنبه غره محرم سنه سبع و 

ثمانمائه بر نيشابور عبور نموده بكنار آب حجران شتافت و در آن منزل ميرزا شاه رخ بمالزمت 
رسيده پيشكشهاى پادشاهانه گذرانيد و همان روز رخصت انصراف يافت و موكب همايون 

كامران و كامياب بكنار آب مرغاب خراميده رعايا آنجائى از داروغه جيچكتواباق تلبه شكايت 
كردند و قهرمان قهر بقتل او حكم فرموده فرمان بر آن پاى او را سوراخ كردند و سرنگون 

آويختند تا بمرد و رايات نصرت آيات در طى مسافت سرعت نموده از گذر ترمد بر آمويه عبور 
فرمود و خانه خانزاده عالء الملك ترمدى محل نزول همايون گشته خانزاده لوازم طوى و پيشكش 

به تقديم رسانيد و از آنجا صاحبقران كشورگشا بكش رفته آقرا از يمن مقدم جهان آرا غيرت 
افزاء سپهر خضرا شد و چون باغ قرا توپه محل نصب سرادقات سلطنت گشت سادات و قضات و 
اكابر و اعيان سمرقند بعز دستبوس رسيدند و آن سرو چمن كامرانى از قصر باغ قراتوپه بباغ چنار 

خراميده از آنجا مانند جان در تن و روح در بدن بسمرقند درآمد و بمدرسه ميرزا محمد سلطان كه 
تا عمارت يافته بود نظر كيميا اثر بر آن نيفتاده بود رفته شرط زيارت بجاى آورده بباغ چنار عود 

نمود و بساط نشاط و عشرت مبسوط گردانيده بتجرع اقداح ماالمال اشتغال فرمود در آن اثنا ايلچى 
آيد كو از طرف دشت آمده شنقار و بيالكات گذرانيد و لوازم اطاعت و انقياد ظاهر گردانيد و 

همچنين از پيش فرمانفرماى ممالك فرنك قاصدان بآستان صاحب افسر و او رنگ رسيده تبركات 
فاخره و تنسوقات نادره بعرض رسانيدند از آنجمله پردهاى منقش مصور بود كه نظير آن در آئينه 

  ع خيال هيچ مصورى هرگز جمال ننمود
 در لطف و صورت آن حيران بمانده مانى 

 و الحمد و الشكر لّله الواهب المقاصد و المعانى 

 ذكر طوى فرمودن صاحب قران كامران جهت ترويج شاه زادگان عالى مكان 

علو همت صاحبقران گيتى ستان بر طبق كالم معجز نظام علو الهمة من االيمان هموار مقتضى آن 
 بود كه تمامى امصار و بالد جهان در تحت تصرف بندگان آستان سلطنت آشيان 
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درآيد و هماى چتر همايون فالش در تمامى بساط بسيط غبرابسان شاهباز بلندپرواز آفتاب در 
فضاى خضرت فزاى سپهر خضرا بى مشاركت غيرى بال اقبال بگشايد بناء على هذا در آن وال كه 
از يورش هفت ساله مراجعت فرمود و روزى چند در سمرقند اقامت نمود و خاطر عالى مآثر بران 
قرار گرفت كه لشگر گيتى گشاى بجانب دريا ختاى برد و لوازم جهاد و غزا بتقديم رسانيده بكسر 

اوثان و اصنام و قتل اصحاب كفر و ظالم قيام و اقدام نمايد و خواست كه قبل از توجه بدان سفر و 
ارتكاب موجبات خوف و خطر به مقتضاى فحواى (تناكحوا توالدوا تكثروا) بجاى آورد و بعضى 

از شاه زادگان كامكار را با مخدرات سراپرده عفت در سلك ازدواج انتظام دهد بنابرآن فرمان 
قضا جريان نفاذ يافت كه تواچيان قمر سرعت باشراف اطراف ايران و توران جار رسانند كه 

بقريلتاى حاضر كردند و از خسروزادگان نقاد چنگيزى نژاد تايزى اوغالن و تاشمور اوغالن عرضه 
داشت كردند كه چنان مينمايد كه در اين طوى امير- زاده پير محمد جهانگير از غزنين و ميرزا 

شاه رخ از خراسان بيايند حضرت صاحبقران در جواب ايشان فرمود كه پير محمد بيايد اما آمدن 
شاه رخ متضمن مصلحت ممالك نيست چه حكام عراق و آذربايجان بوجود او قوى دل مستظهرند 

و ايلچى به طلب اميرزاده پير محمد جهان- گير متوجه غزنين گشت و حكم همايون بترتيب 
اسباب جشن و سور و سرانجام مهمات طوى و سرور صادر شده موضع كان گل از براى آن كار 

تعيين يافت و روز يكشنبه غره ربيع االول سنه سبع و ثمانمائه پادشاه در بادل بكان گل رفته فراشان 
چابكدست چاالك جهة مسكن خاصه همايون چهار سراپرده به پيرامن صحرا و هامون كشيدند و 

  بيت خرگاه دويست سرى تا باوج فلك نيلوفرى مرتفع گردانيدند
 يكى بارگاهى چو مينا سپهر

 
 كشيدند بر طارم ماه و مهر

و دوازده پاى عالم آراى كه ظاهرش از سقرالت هفت رنگ و باطنش از مخمل فرنك بود و    
بطنابهاى ابريشمين و ستونهاء منقش رنگين تزئين داشت در عرض يك هفته برافراشتند و وسعت 

  بيت آن دوازده پاى بمرتبه بود كه گنجايش ده دوازده هزار كس داشت 
 سپهرى بصنعت برافراخته 

 
 جهان در جهان سايه انداخته 

   



و برين قياس براى خواتين بلقيس آئين و شاهزادگان سعادت قرين و عظماء امراء خواص پايه 
سرير اعلى آنمقدار خيمه و خرگاه و سراپرده و بارگاه برافراختند كه عرصه زمين را مانند سپهر 

  بيت برين از مواكب كواكب پر ساختند
از خيمه و خرگاه تو گوئى كه 

  سپهريست 
 بر كوكب رخشنده همه كوه و بيابان 

و در آن مكان از آنجا و اقطار تركستان و مغولستان و خراسان و سيستان و- زابلستان و جرجان بل    
تمامى بالد ايران و توران چندان خاليق مجتمع بستند كه شرح آن ميسرپذير نيست و در آن ايام 
منكلى بوغاء حاجب كه از امراء ملك طاهر سلطان برقوق كه بصنوف كماالت انسانى و حفظ 

كالم معجز نظام سبحانى و فصاحت بيان و طالقت لسان و اتصاف باوصاف ارباب عرفان و تحقيق 
و استسعاد بسمات اصحاب ايقان و توفيق امتياز تمام داشت از پيش پسرش ملك ناصر سلطان فرج 
برسم رسالت رسيد و انواع تحف و تنسوقات از نقود و جواهر و اقمشه فاخره بعز عرض رسانيد و 

 از جمله نوادر يك زرافه و نه شتر مرغ عالوه 
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آن تبركات بود و اميرزاده خليل سلطان از تركستان و اميرزاده پير محمد جهانگير از- زابلستان 
بخدمت شتافته بسعادت دستبوس رسيدند و حضرت صاحبقران را از مالقات امير زاده پير محمد 

برادرش اميرزاده محمد سلطان بياد آمده مثال ابر بفصل بهار گريان شد و چون هنگام سور و 
كامرانى بود نه وقت ماتم و اشك فشانى حضرت صاحبقرانى شاهزاده را آفتاب و ارجامه زرنگار 

پوشانيد و لباس مشكفام او را چون پرده ظلمانى شب بخنجر نورانى روز برهم درانيد و ايام پيام 
عيش مدام و بشارت عشرت صبح و شام بگوش خواص و علوم رسانيد و صناع و پيشه وران ايران و 

توران و مصر و شام و از آن چهار طاقها بسته تعبيه هاى گوناگون ساختند و ابواب فرح و فتح 
گشاده لعبهاى غريب و شعبدهاى عجيب انگيختند مجلس انس و نشاط با حسن وجهى انبساط 

  بيت يافت و انوار بهجت و مسرت بابلغ صورتى بر وجنات كاينات تافت 
 نشاط و سرور آنچنان عام شد

 
 كه رسم غم از دهر گمنام شد

   



و از براى تزويج شاهزادگان عظام مجلسى در غايت احتشام منعقد گشت و جمعى كثير از علماء و 
فضال و قضاة و موالى و اشراف و اعيان و اهالى در پايه سرير سلطنت مصير جمع گشتند و اميرزاده 

الغ بيك و ميرزا ابراهيم سلطان پسران ميرزا شاهرخ و اميرزاده ايچل بن ميرزا ميرانشاه و اميرزاده 
احمد و ميرزا سيدى احمد و ميرزا بايقرا ابناء ميرزا عمر شيخ را با كرايم دودمان سلطنت و عفايف 

خاندان خالفت عقد بستند و در آن محفل شيخ شمس الدين محمد جرزى رعايت شرايط عقد 
كرده بقرائت خطبه نكاح برسوم و قواعد ملت حنفى اشتغال نمود و كلمات ايجاب و قبول بقاضى 

القضات سمرقند موالنا صالح الدين متعلق بود و روزگار زبان تهنيت و دست نثار گشاده زر و 
 گوهر بى شمار و درم و دينار بسيار افشانده گشت.

 بيت 

 چنان افشاند گوهر دست مردم 
 

 كه گفتى از فلك ميبارد انجم 

   
و حضرت صاحبقرانى بر مسند جهانبانى برآمده و خواتين بلقيس آئين همه مشترى سيما و زهره 

جبين اطراف آن بارگاه سپهر تزئين را بعز حضور نور و صفا بخشيدند و جاى شاه زادگان جمشيد 
قرين و نوئينان وافر تمكين و سادات عظام و قضاة اسالم و اكابر و اعيان در سايه دوازده پايه مقرر 

  بيت گردانيدند

 صف حاجبان مرصع كاله 
 

 بخدمت ستادند در پيشگاه 

   
و ساير خاليق از امرا و اعيان روزگار و اشراف هربالد و ديار مقدار يك تير پرتاب از دوازده پايه 
بسادرى دور نشستند و يساوالن بهرام توان خلعتهاى طالدوزى در بر كرده و بر اسبان تازى سوار 

شده وظايف خدمت بتقديم ميرسانيدند و فيالن كوه پيكر بديع منظر را به جلهاء گوناگون آراسته 
و بر پشت هريك تختى بسته در جاى مناسب بازداشتند و خوان ساالران از شيرهاء زرين و سيمين 

مشتمل بر اوانى مرصع آنمقدار حاضر آوردند كه نطق ناطقه از احاطه آن بعجز و قصور اعتراف 
مينمايد و از اصناف اطعمه لذيذه و اشربه لطيفه و ثمار حالوت آثار در آن طوى خانه چندان 

موجود بود كه بتحرير شرح نتوان داد و سوچيان عشرت انديش از انواع مسكرات بيش از پيش 



ترتيب نمودند و بغير شيرهاء سلطانى چندين خم خسروانى پر از باده صاف آماده كرده صالى عام 
 در دادند و ساقيان گلعذار نرگس وار جامهاى زرين بر كف 
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بلورين گرفته از كيفيت باده كلفام و فروغ جرعه فرح انجام هردل را سرورى ديگر و هر منزل را 
نورى غير مكرر بخشيدند و هريك از مجلسيان واله و حيران گلعذارى شده مضمون اين مقال در 

  رباعى زبان گردانيدند
در بزم طرب جام لبالب چه خوش 

  است 
از دست نگار سيم غبغب چه خوش 

 است 

 هرروز بگلرخى صبوحى چه نكوست 
 

كام از لب لعل يار هرشب چه خوش 
 است 

  نظم و در آن ايام از غايت الطاف عام    
 بفرموده شاه صاحبقران 

 
 منادى گرى شد بشارت رسان 

 كه ايام سور است و هنگام عيش 
 

 مى ياب نوشيد از جام عيش 

 درين جشن كس را مگوئيد سخت 
 

 اگر تيره روز است اگر نيك بخت 

 چو اين مژدگانى بمردم رسيد
 

 گل شادمانى ز دلها دميد

 گرفتند از آن سور هركس مرام 
 

 زر و دو سر و دوز ساقى و جام 

آواز رود و سرود مطربان نغمه پرداز و مغنيان خوش آواز ناهيد را برقص آورد و نواى ناى و قانون    
  نظم و صداى عود و ارعنون در ضمير پيران چنگ پشت و جوانان چنگ زلف تاثير كرد

 نى نائى نگويم نيشكر بود
 

 زنيشكر چو شيرين كارتر بود

 نواى ارغنون و ناله چنگ 
 

 از آن منزل برفتى تا بفرسنك 

و چون چند روز صغير و كبير و غنى و فقير بناى و نوش و جوش و خروش گذرانيده ع صبوح را    
بغبوق و عيوق را بصبوح متصل گردانيدند صاحبقران دريا دل و شاه زادگان و امرا و نوئينان و 
ايلچيان مصر و شام و فرنك و بالد هند و دشت قبچاق و ساير اكابر و اشراف آفاق را بخلعت 

گرانمايه و انعامات موفور مباهى و مسرور ساخت و بساط مالهى و مناهى را طى كرده بتمشيت 



معظمات امور مملكت پرداخت و ارباب احتساب را باجراء امر معروف و نهى منكر اشارت نمود و 
خاليق را از ارتكاب شراب و ساير منهيات نامشروع منع كرده بلوازم سپاس الهى اقدام فرمود و 

 الحمد لّله المنعم المنان و عليه االعتماد و التكالن.

 ذكر استعداد سپاه ظفر پناه جهة يورش ختا و اجازت يافتن حكام و ايلچيان اطراف و انجا

صاحبقران مظفر لوا چون از طوى كان گل فراغت يافت با شاه زادگان و امرا طريق مشورت بتقديم 
رسانيده خاطر فرخنده مآثر جهة احراز مثوبت غزاغزم سفر پر خطر ختا قرار داد و فرمان همايون 

صادر شد كه تواچيان سپاه را هزار هزار شماره كرده هرجا قابليت اضافه داشته باشد از سر تحقيق 
سان زياده كنند و در دفاتر ثبت نمايند و امراء تواچى از ميران هزاره و صده مچلگا ستانند كه بچه 

يراق و دستور بيورش آيند و نوئينان و تواچيان بموجب فرموده كار بند شده حكام واليات و 
سرداران اطراف بعد از قرارسان جهة جمع آوردن جريك متوجه مواضع خويش گشتند مقرر آنكه 

بيلجار معين باردوى كيهان بوى پيوندند و امير تيمور گوركان ازكان گل بسمرقند درآمده در 
 مدرسه سرايملك خانم نزول 
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اجالل فرمود و در آن بقعه اميرزاده پير محمد جهانگير را با اسب و كمر و خلعت و افسر معزز و 
موقر ساخته رخصت داد كه بزابلستان مراجعت نمايد و اميرزاده سيدى احمد بن عمر شيخ را كه 

مادرش در خانه شاه زاده مشار اليه بسر ميبرد و خود در طوى مذكور دخترش را خواسته بود همراه 
او ساخت و ايشان براه هراة متوجه قندهار شدند و امير تيمور گوركان ايلچى سلطان مصر را نيز 
خلعت و كمر ارزانى داشته و از انعامات ديگر نيز محفوظ و بهرور ساخته دستورى داد و موالنا 

عبد الّله كشى را با جمعى رفيق او گردانيده مكتوبى بعرض سه گز و در طول هفتاد گز كه بآب زر 
قلمى شده بود بخط يد موالنا شيخ محمد ولد خواجه حاجى بندگير تبريزى كه در حسن خط او 

ساير خوش نويسان آنزمان امتياز داشت باسم ملك فرج در صحبت ايشان ارسال نمود و چون 
سلطان مصر پيغام فرستاده بود كه ما سلطان احمد جالير و قرا يوسف را گرفته بند كرده ايم و 

بهرچه اشارت عليه نفاذ يابد در باره ايشان بتقديم خواهم رسانيد امير تيمور در جواب آن نوشت 
كه سلطان احمد را مقيد بفرستند و قرا يوسف را از قيد زندگى نجات دهند و تحف گرامند و 



نفايس ارجمند با رسول و نامه ارسال داشت و برين قياس ساير ايلچيان اطراف را اجازت معاودت 
ارزانى فرمود آنگاه از مدرسه سرايملك خانم بكوك سرا كه بنا كرده معمار همت بلند نهمتش بود 

نقل نمود و امر عالى بنفاذ پيوست كه امير برندق نسخه لشگريان را بنظر احتياط درآورد و معلوم 
كند كه درين يورش چند هزار كس مالزم ركاب ظفر انتساب خواهند بود و جناب امارت مآبى 
تفحص و تحقيق نموده بروايتى كه در ظفرنامه و مطلع السعدين مسطور است معروض داشت كه 

بموجب سانى كه در كان گل قرار يافته از بالد ماوراء النهر و تركستان و بلخ و خوارزم و بدخشان 
و خراسان و مازندران و بقاياى قرا تاتار دويست هزار سوار و پياده نامدار در ميدان كارزار مجتمع 

خواهند بود و چنانچه حضرت مخدومى ابوى مرحومى در روضة الصفا نوشته اند روزى ميرزا 
سلطان احمد بن ميرزا سيدى احمد بن ميرزا ميرانشاه ميفرمود كه دفترسان صاحب قران گيتى ستان 

پيش منست و از آن دفتر بوضوح مى پيوندد كه مالزمان خاصه آنحضرت در حين توجه بجانب 
ختاى سيصد و هشتاد و دو هزار و ششصد و دوازده نفر در شمار آمده بودند و عدد مجموع سپاه 

ظفر در اثر آن سفر بهشتصد هزار سوار و پياده ميرسيد و العلم عند الّله الكبير المتعال فى جميع 
 االوقات و االحوال.

 گفتار در بيان نهضت رايات ظفر آيات جهته يورش ختاى بقشالق آقسوالت 

چون بمقتضاى قضاى سبحانى و اقتضاء تقدير ربانى در اثناء كشورگيرى و ملك ستانى لشگر 
 قيامت اثر حضرت صاحبقرانى ارتكاب بعضى از امور هايله مانند غارت و اسر و
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مقاتله نموده بودند و در آنوال كه آن مؤيد مظفر لوا از تسخير ممالك توران و ايران و شام و روم و 
گرجستان و هندوستان فارغ گشته بدار السلطنة سمرقند نزول اجالل فرمود بتلقين سعادت ازلى و 

الهام كرامت لم يزلى عزم خسروانه تصميم يافت كه جهة تدارك جرايم و آثامى كه از خدام 
عاليمقام در خالل اشتغال باشتعال نايره خشم و قتال و استيصال نهال اقبال اصحاب جاه و جالل 

 إِنَّ الْحسنات يذْهبنَ صدور يافته بغزو و جهاد كفار ضاللت آثار قيام نمايد تا بر طبق كريمه 
 ئاتيآن معاصى و زالت بعفو و اغماض مقابل گردد ان الّله يغفر الذنوب جميعا بتاء على هذا الس 

بعد از فراغ از طوى كان گل و يراق سپاه پردل فرمان واجب االذعان نفاذ يافت كه اميرزاده خليل 



سلطان و اميرزاده احمد عمر شيخ و امير خداداد حسينى و امير شمس الدين عباس با زمره ديگر از 
امراء ظفر اقتباس بتاشكنت و شاهرخيه و سيرام شتافته در آن ديار قشالق كنند و اميرزاده سلطان 
حسين با بعضى از سپاه برانغار در يسى و صبران زمستان گذراند و ضبط سمرقند بعهده ارغونشاه 

 جمادى االولى سنه 23 بشيخ چهره تعلق گرفت و رايات جهان گشاى »1 «شد و محافظت خزاين 
سبع و ثمانمائه از سمرقند نهضت فرموده متوجه قشالق آقسوالت شد و پاى مبارك در ركاب 

سعادت انتساب آورده با لشگرى كه خيال عارض از ادراك كميت عدد آن عاجز بود و كميت 
  بيت انديشه از طى مسافت احصاء آن بقصور اعتراف مينمود روى براه نهاد

 روان شد در آن راه چندان سپاه 
 

 كه شد تنگ صحرا و گمشد گياه 

سطح زمين از بار سالح مواكب تزلزل پذيرفت و سقف آسمان از غبار سم مراكب سمت ظلمت    
  بيت گرفت 

 نبد بر زمين ذره را جايگاه 
 

 نه اندر هوا باد را ماند راه 

و ماهچه رايات آفتاب اشراق براه قرابالق نهضت نموده بعد از قطع منازل سايه وصول بر تاملق    
انداخت و چون خورشيد در اواسط قوس بود ناگاه دم سردى هوا درجه كمال يافته سراپرده 

 سحاب كران تا كران آسمان را احاطه كرد و بادى تند وزيدن گرفت برف و باران عظيم باريد
 بيت 

 طوفان روان و رعد خروشان و برق تيز
 

 وز دود آه چشم سحاب است اشك ريز

و موكب نصرت نشان از آنجا در حركت آمده و در طى مسافت سرعت نموده بآقسوالت نزول    
اجالل فرمود و حضرت صاحبقران و شاهزادگان و نوئينان در قورياها كه قبل از آن بموجب فرمان 

واجب االذعان ترتيب يافته بود قرار گرفتند و چنانچه سابقا مسطور گشت اميرزاده خليل سلطان 
بتاشكنت خراميد و اميرزاده سلطان حسين بصبران ويسى منزل گزيد و صاحبقران پسنديده صفات 

در آقسوالت امير برندق را فرمود كه بتاشكنت رفته براى سپاه كشورگشاى تغار ترتيب نمايد و 
چندين هزار خروار غله مقرر شد كه بارابها بار كرده و همراه برده در راه زراعت نمايند تا در وقت 

 مراجعت لشگر منصور جهة آذوق 



______________________________ 
) بر مطالعه كنندگان اين اوراق پريشان واضح باد كه در ظفرنامه موالنا شرف الدين على يزدى 1(

 شيخ حرره محمد مسطور است موزه محمد تقى شوشترى 
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تنفيص نيابند و چند هزار شتر آبستن در اردوى همايون موجود بود كه بهنگام حاجت شير شتر 
موجب قوت و قوت لشگر قدر قدرت شود القصه كثرت و شوكت و حشمت و مكنت اردوى 

همايون در آقسوالت بمرتبه رسيد كه گردون كارديده پيش از آن آنمقدار سپاه با آن استعداد و 
آراستگى در ظل رايت هيچ پادشاهى نديده بود و خاليق را از مشاهده كمال عظمت طوى كان 
گل كل و وفور جمعيت آقسوالت دغدغه عظيم در خاطر افتاده از ظهور مضمون اذا تم امرونى 

نقصه انديشه تمام داشتند و از آسيب عين الكمال ترسيده صبح و شام نقش دعاى دوام اقبال پادشاه 
 سپهر احتشام بر لوح خاطر مى نگاشتند.

 ذكر توجه رايات ظفرنگار از آقسوالت بانزار

در اواسط زمستان كه آفتاب تابان در اوخر جدى بود و از شدت برودت رود سيحون منجمد شده 
مانند نقره خام مينمود از بسيارى برف قله كوه و فضاى صحرا و بساط هامون و روى دريا سطحى 

شده بود با هم مساوى و از وفور طوفان و باران كره خاك غديرى مينمود و تمامى جبال و تالل را 
درياهاى صاحبقران مظفر لوا از غايت حرص بر احراز مثوبات غزا از آقسوالت كوچ فرموده 

متوجه انزار شد و در اثناء راه دست و پاى جمعى كثير از عجزه و ضعفا را سرما برد و روز 
چهارشنبه دوازدهم رجب در انزار سراى پيرى بيك برادر مير شيخ نور الدين از فّر نزول همايون 

طراوت صورتخانه چين پذيرفت و مقارن وصول از ممر بخارى آتش در سقف خانه گرفته مشتعل 
شد اگرچه مالزمان در ساعت آب تسكين بر آن آتش زدند اما از آن جهت پريشانى خاطر روى 

در ازدياد نهاد چه در آن اوقات اكابر و اصاغر خوابهاى هولناك مى ديدند و از وقوع واقعه كه 
ظهورش نزديك رسيده بود بغايت مى ترسيدند و حضرت صاحبقران در آن اوان موسى كمال را 

فرستاد كه تفحص نمايد كه از راه پيل ميتوان گذشت يا نه و او بامتثال امر مسارعت نموده 
بازگشت و معروضداشت كه از آن راه عبور ممكن نيست و ديگريرا بطرف سيرام و عقبه فالن 



بهمان كار روانه فرمود و او نيز مراجعت نموده گفت در آن عقبه دو نيزه باال برف افتاده در اين اثنا 
قراخواجه از پيش توقتمش خان كه از دير باز در دشت و صحرا سرگردان بود بدرگاه پادشاه 

سالطين پناه آمد و در روزى كه صاحبقران در ديوانخانه تمكن بر مسند ابهت و كامكارى داشت 
و از شاه زادگان چنگيزى نژاد تايزى اوغالن و تاشتمور اوغالن و جكره اوغالن بر دست راست آن 

حضرت نشسته بودند و طرف دست چب از فر وجود اميرزاده الغ بيك و اميرزاده ابراهيم سلطان 
زيب و زينت داشت و امراء عظام قراخواجه را بشرف پايبوس رسانيدند و او بزبان اعتذار عرض 

كرد كه توقتمش خان ميگويد كه مدتى شد كه در بوادى حرمان بجزاى كفران نعمت سرگردانم 
و بغير از اين آستان اقبال آشيان مرجعى نميدانم اميد آنكه مراحم خسروانه كرت ديگر شامل حال 

 اين شكسته بال گردد تا پاى در دايره اطاعت و انقياد نهاده بقيه ايام حيات بتدارك مافات 
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قيام نمايم لطف عميم صاحبقران هفت اقليم قراخواجه را نوازش نموده استمالت داد و گفت كه 
انشاء الّله تعالى چون از اين يورش بازگرديم دشت قبچاق و الوس جوجى خان را نوبت ديگر از 
خار طغيان مخالفان پيراسته بوى سپاريم و گلزار مملكتش را بدستور پيشتر از آب تيغ زمرد پيكر 

ناضروريان سازيم و در خاطر خطير خسرو صافى ضمير چنان بود كه همدران چند روز قرا خواجه 
را با بيالكات نامى و تنسوقات گرامى نزد توقتمش خان ارسال دارد و از انزار علم ظفر شعار بجانب 

 ختاى در حركت آرد اما نكاشته قلم تقدير مخالف اين- انديشه و تدبير بود العبد يدبر و اهللا يقدر

 ذكر انتقال حضرت صاحبقران امير تيمور گوركان از جهان گذران بجنان جاودان 

چون عنايت ببغايت خداوند عفو غفور در همه حال شامل روزگار صاحبقران مويد منصور بود در 
آن زمان كه از يورش هفت ساله بسعادت معاودت فرمود خاطر خطير و ضمير آفتاب منيرش 

متوجه آنشد كه من بعد اوقات خجسته ساعات را بامرى مصروف سازد كه موجب كفارت آثام 
 (و هو الَّذي يقْبلُ التَّوبةَ عنْ ايام سابقه گردد و در محو نقوش زالت و عثرات مضمون همايون 

(ئاتينِ السفُوا ععي و هبادماه تمام در مستقر سرير سلطنتت 5 بظهور پيوندد الجرم پيش از آنكه ع 
آسايش نمايد عزم غزوه كفار چين و ختا جزم كرده در وقت شدت سردى هوا و كثرت بارندگى 

و سرما از سمرقند فردوس مانند بجانب اترار نهضت فرموده چون صورت واقعه كه هرگز هيچ 



 ممكنى را از حلول آن گريز نبوده و نيست آن حضرت را در آن سفر روى نمود و هرآينه بر طبق 
(لَى اللَّهع رُهأَج قَعو فَقَد توالْم رِكْهدي ثُم هولسر و هاجِراً إِلَى اللَّهم هتينْ بم خْرُجنْ يم) رحمت 

بيغايت الهى بر آن عزيمت كه مقصود ادراك مثوبت جهاد بود ترتب خواهد يافت و انوار مغفرت 
  رباعى نامتناهى از مطلع ان اهللا يغفر الذنوب جميعا بر وجنات حال آن حضرت خواهد تافت 

 گرچه ز گناه جستجو خواهد بود
 

 و ان يار عزيز تندخو خواهد بود

 از حيز محض جز نكوئى ماند
 

 خوش باش كه عاقبت نكو خواهد بود

   
كيفيت حال بر سبيل اجمال آنكه در آن ايام كه صاحبقران سليمان احتشام خاطر اقبال ماثر بر آن 

قرار داد كه خواتين بلقيس آئين را به جانب سمرقند بازگرداند و بنفس نفيس از اترار كوچ فرموده 
عزيمت يورش ختا بامضاء رساند ميل تجرع كرده چند روز پيوسته مى از دست ساقيان نوش لب 
ميگرفت و هرشب مجلس همايون از فروغ باده حمر او شعاع ساغر صهبا صفت روشنى پذيرفت 

در آن اثناء رغبت عرق فرمود جوهرى آورند برنك مانند آب و بصفت آتش وش و بصورت بلور 
مذاب و دو شبانه روز ديگر صاحبقران واال گهر چنان بعرق مشغول نمود كه اصال ميل طعام نفرمود 

 بنابر آن مزاج همايون متغير

 534، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

شده عشرت انديشه در آن تغيير را حمل بر خمار كردند و يكدو جام ديگر بصورت دادند و لحظه 
حرارت تسكين يافته چون مدبر طبيعت در آن شراب اثر كرد تب اشداد پذيرفت و در روز 

چهارشنبه عاشر شعبان سنه سبع و ثمانمائه مرضى صعب روى نمود بلكه امراض مختلفه مخوفه كه 
از عالج يكى ديگرى قوى ميشد مجتمع گشت و با آنكه از زمره اطباء موالنا فضل الّله تبريزى در 

مالزمت بود و در مداوى يد بيضا مينمود هيچ دوا نافع نيفتاد و اصال مواد فاسده منقطع نگشت و 
بنابر آنكه اختالل بقوى دماغى راه نيافته بود صاحبقران سعادتمند بيقين دانست كه حال نوع ديگر 
است و نقد حيات در تصرف قابض قضا و قدر ال جرم بتيغ توكل قطع رشته عاليق كرده و باعتقاد 

درست و نيت راست از جميع منهيات توبه فرمود و بكسر آالت مناهى اشارت نمود و خواتين و 
آغايان و امرا و نوئينان را جمع آورده گوش هوش ايشان را بدور مواعظ و نصايح سودمند آرايش 



داد و بصبر و ثبات و اتفاق و- اتحاد وصيت كرد و منصب واليتعهد و حكومت سمرقند را 
باميرزاده پير محمد جهانگير مسلم داشته امير شيخ نور الدين و امير شاه ملك و ديگر امراء بزرگ 

را گفت تا عهد و پيمان در ميان آوردند كه از مطاوعت شاهزاده گردن نپيچند و سر بحلقه 
متابعتش درآورده پاى در دايره خالف ننهند و امير شيخ نور الدين و امير شاه ملك با دهشتى 
عظيم و دلى از بيم دو نيم بزبان نياز و تسليم عرضه داشتند كه اگر فرمان شود باميرزاده خليل 

سلطان و امرا و نوئينان كه در تاشكنت قشالق كرده اند خبر فرستيم كه بدرگاه عالمپناه آيند و 
سعادت مالقات همايون دريابند و بيواسطه وصيت واليت عهد اميرزاده پير محمد را استماع نمايند 

زيرا كه گفته اند ع از ديده بسى فرق بود تا بشنيده آن حضرت فرمود كه وقت تنگ رسيده و 
مجال گفتن امثال اين مقال نمانده غايبان حاضر نمى توانند شد و شما را نيز ديگر ديدار ميسر 

نخواهد شد و بعد از بيرون رفتن امرا فواقى عظيم بر خسرو هفت اقليم غلبه كرد و با آنكه از بيرون 
خرگاه حفاظ و موالى بقرائت كالم ربانى اشتغال داشتند اشارت عليه صدور يافت كه موالنا هيبت 

اهللا ولد موالنا عبيد اهللا بدرون خرگاه درآيد و ببالين همايون بتالوت قرآن مجيد و تكرار كلمه 
توحيد مواظبت نمايد و چون بسبب غيبت خسرو خاورى مواكب كواكب لباس نيلوفرى و پالس 

سوگوارى پوشيدند امير تيمور گوركان ميان شام و خفتن چند نوبت كلمه طيبه ال اله اال له بر زبان 
الهام بيان گذرانيده داعى و اهللا يدعو الى دار السالم را اجابت فرموده و طاير روح شريفش قالب 

شكسته بجانب رياض قدس پرواز نمود آفتابى كه از پرتو انوار عنايتش عالمى در سايه امنيت 
بفراغت غنوده بودند كمال اقبالش صفت زوال گرفت و كاميابى كه از ميامن آثار عاتيش جهانى 
در مهاد عدالت و استراحت ميغنودند جمال خورشيد مثالش سمت غروب پذيرفت چتر همايون 

خاقانى كه غيرت شادروان گردون بود صرصر فنا نگونسار گردانيد و لواى هماى اساس 
صاحبقرانى را كه نسر طاير در پناه جناح نخاجش مى افزود عقاب قضا از اوج ثريا بتحت الثرى 

  نظم رسانيد
 دريغ آن خداوند ديهيم و تاج 

 
 كه او بود آئين دين را رواج 

 دريغ آن جهاندار پاك اعتقاد
 

 صالح 
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 و پناه بالد و عباد

و اين واقعه عظمى و داهيه كبرى در شب چهارشنبه هفدهم شعبان سنه سبع و ثمانمائه در وقتى كه 
آفتاب در هشتم درجه حوت بود روى نمود افاضل روزگار اين تاريخ را بعبارات مختلفه نظم 

  رباعى كرده اند از جمله موالنا بهاء الدين حاجى گفته كه 
 سلطان تمور آنكه چرخ را دلخون كرد

 
 وز خون عدو روى زمين گلگون كرد

 در هفده شعبان سوى عليين تافت 
 

 فى الحال ز رضوان سر و پا بيرون كرد

  بيت و ديگرى گويد   
شهنشاهى كه مأوايش بهشت جاودان 

  آمد
وداع شهريارى كرد و تاريخش همان 

 .آمد

    

 ذكر وقايع اوقات تعزيت فرمان فرماى مشرقين و بيان ياغى شدن اميرزاده سلطان حسين 

در آن شب ظلمت سرشت كه نير عالم افروز سلطنت پرتو عنايات از وجنات روزگار بازگرفت در 
  نظم خطه اترار عالمت روز قيامت و نمونه صور اسرافيل صفت ظهور پذيرفت 

 برآمد ناله و آه از چپ و راست 
 

 زمرد وزن فغان و نعره برخاست 

 ز فرياد و نفير پيرو برنا
 

 امارات قيامت گشت پيدا

   
شاهزادگان عاليمقام افسر عزت بر خاك مذلت- افكندند و خواتين حشمت آئين روى نازنين و 

گيسوى مشكين بدست بيطاقتى بركندند ع مه روى بكند و زهره گيسو ببريد امراء ملك آرا بجاى 
جامه و پرده سينه چاك چاك ساختند و خواص پايه سرير اعلى از بسيارى گريه و زارى غلغله در 
گنبد افالك انداختند و در آن شب بموافقت اصحاب مصيبت فلك نيز اشك افشان بود و از فواره 

ديده غمام تا صباح قطرات باران سيالن مينمود و چون بخيال محال يورش ختا اعاظم امرا 
نمى خواستند كه آن واقعه هايله ظاهر گردد و بهنگام صبح خواتين و آغايان را از گريه و شيون و 

تغيير لباس منع نموده روى بتجهيز و تكفين صاحبقران مغفرت قرين آوردند و بموجب وصيت امير 



مرحوم هندو شاه خازن بامر غسل پرداخته و موالنا قطب الدين صدر در تعليم سنن و واجبات آن 
شروع نمود و بعد از فراغ آن امر نوئينان عاليشان و پردى بيك ساربوغا و برادرش امير شيخ نور 

الدين و امير شاه ملك و خواجه يوسف و غيرهم با يكديگر عهد و پيمان در ميان آوردند كه 
سالك طريق مخالفت نگردند و از مقتضاى وصيت حضرت صاحبقران درنگذرند و تخت سمرقند 

را باميرزاده پير محمد سپارند آنگاه ايلچى بتاشكنت نزد اميرزاده خليل سلطان و امرائى كه در 
مالزمتش بودند ارسال داشتند تا خبر آن واقعه بديشان رسانيده التماس حضور نمايند و ديگرى 

پيش از اميرزاده سلطانحسين بصبران ويسى فرستادند و پيغام دادند كه مرض حضرت صاحبقرانى 
صعوبت تمام پيدا كرده بايد كه جريده باردوى اعلى توجه نمايد و خضر قوچين بجانب غزنين 

روانشد كه اميرزاده پير محمد را از رحلت آن حضرت و وصيت نصب واليت عهد آگاه گرداند 
 تا بر جناح استعجال بسمرقند شتابد و شيخ تيمور قوچين 
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بجانب هراة و على درويش كه بسك بچه اشتهار داشت بطرف تبريز متوجه گشتند تا ميرزا شاهرخ 
و اميرزاده عمر را از كيفيت حادثه آگاهى دهند و در باب حفظ ممالك شرايط وصيت بجاى 

آورند و اراتمور بهمين كار روى ببغداد آورد و ديگرى بجانب اصفهان و شيراز روانشد و در شب 
پنجشنبه هيجدهم ماه مذكور جمهور امرا و خواتين تابوت محفوف برحمت حى ال يموت را در 

محفه نهاده از اترار بيرون آوردند و در همان شب از آب خجند بر زير يخ گذاشته در دو فرسخى 
اترار فرود آمدند و چون گريبان افق بدست تباشير صبح صادق چاك شد شعله اندوه در كانون 

درون محزون مصيبت زدگان بنوعى برافروخت كه خرمن صبر و شكيبائى مرد و زن و امير و وزير 
  نظم و صغير و كبير را بيكبار بسوخت 

آبى كجاست كاتش اين غم جگر 
  بسوخت 

وين برق جانگداز همه خشك و تر 
 بسوخت 

 مرغ سپيده دم كه خبر دادى از سرور
 

 اكنون نميدهد مگرش بال و پر بسوخت 

صيحه صيح محشر و فزغ اكبر در عالم اصغر بظهور انجاميد و فغانى در جهان افتاد كه صدايش از    
هفت گنبد افالك متجاوز گرديد و چون جزع و فزع از حد اعتدال درگذشت و گريه و زارى 



سالكان طريق بيقرارى بعد از وفور نصيحت مصلحت انديشان ساكن گشت امرا و اركان دولت و 
نوئينان و مقربان حضرت با خواتين بلقيس حشمت و مخدرات تتق عصمت طريق مشورت 

مسلوك داشته خاطر بر آن قرار دادند كه نعش مغفرت مآب را بجانب سمرقند بازگردانند و در 
مالزمت ميرزا خليل سلطان و اميرزاده ابراهيم سلطان عزيمت غزوه ختا بامضا رسانند و در همان 

 22صبح محفه را مصحوب خواجه يوسف و على قوچين روانه سمرقند ساختند و ايشان بتاريخ 
شعبان بآن بلده درآمده جسد مطهر را بمرقد عطرسا رسانيدند و بعد از چندگاه بموجب وصيتى كه 

آن حضرت كرده بود سيد بر كه را ازاندخود بدانجا نقل نمود و بر زبر حضرت صاحبقران واال 
گهر دفن كردند و امير شيخ نور الدين و امير شاه ملك بعد از ارسال تاتوت مغفرت مآب حضرات 

عاليات را متعاقب با اميرزاده الغ بيك بجانب سمرقند گسيل كردند و خود در خدمت اميرزاده 
ابراهيم سلطان بجانب ختاى كوچ نموده از آب سيحون گذشته در جانب شرقى اترار فرود آمدند 

در ينوال شعبده بازسپهر منصوبه برانگيخت كه عقد آن جمعيت از هم فرو گسيخت بيان سخن آنكه 
چون خبر فوت صاحبقران مرحوم باميرزاده سلطان حسين رسيد لشگر دست چپ را كه با او بود 
پراكنده ساخت و اسبان بعضى از سپاهيان را گرفته دو اسبه عازم سمرقند شد تا خود را در شهر 

اندازد و لواى استيال مرتفع سازد و كيفيت اين حركت بمسامع امير شيخ نور الدين و امير شاه ملك 
رسيده نامه بحاكم سمرقند كه ارغونشاه بود فرستادند مبنى بر آنكه اميرزاده سلطان حسين بخيال 

استقالل متوجه آن جانب گشت بايد كه در محافظت شهر سمرقند سعى بليغ نموده او را مجال 
دخول ندهد و اگر تواند خدمتش را گرفته مضبوط گرداند و قاصدى نزد ميرزا الغ بيك و 

حضرات عاليات ارسال داشتند و از قضيه اميرزاده سلطانحسين ايشانرا آگاهى دادند و التماس 
نمودند كه بهر جا رسيده باشند توقف نمايند تا اردو بديشان رسد و برين قياس نيز نزد ميرزا خليل 

 سلطان 
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و امراء تاشكنت ايلچى فرستادند بعد از آن امير پردى بيك در انزار توقف نموده امير شاه ملك و 
امير شيخ نور الدين و ساير امرا و اعيان در مالزمت ميرزا ابراهيم سلطان بطرف سمرقند بازگشتند و 

در وقت عبور بر آب سيحون يخ شكسته سه شتر خزانه با آنچه بارداشت بآب فرو رفت و اردو 
 بنزديك آب سيحون فرود آمده از آنجا شبگير كردند و روى توجه بسمرقند آوردند.



ذكر برداشتن امرا اميرزاده خليل سلطان را به پادشاهى و بيان وقوع مخالفت ميان اركان دولت 
 حضرت مغفرت پناهى 

چون امراء عظام كه در آن زمستان در تاشكنت بودند از كيفيت اميرزاده سلطان حسين وقوف 
يافتند هراس بى قياس بر ضماير ايشان مستولى شده امير خداداد حسينى و يادگار شاه ارالت و 

شمس الدين عباس و برندق برالس باتفاق اميرزاده احمد بن عمر شيخ شاهزاده خليل سلطان را كه 
در آنزمان بيست و يكساله بود بسلطنت برداشتند و دست بيعت بآن جناب داده وصاياء امير تيمور 

گوركان را نابوده انگاشتند و اين خبر در اثناء راه بحضرات عاليات و امير شاه ملك و امير شيخ 
نور الدين رسيده بغايت آشفته گشتند و بقلم تغيير و سرزنش نامه نوشتند و بجانب تاشكند 

فرستادند مخلص سخن آن كه چون صاحبقران مغفرت نشان منصب واليت عهد را باميرزاده پير 
محمد جهانگير تفويض فرموده ما اطاعت فرمان ميرزا خليل سلطان نخواهيم كرد و از آن نوئينان 
كاردان غريب نمود كه بدين زودى دفتر حقوق تربيت صاحبقران را بر طاق نسيان نهاده بتجويز 

اين امر ناپسنديده جسارت نمودند بايستى كه اگر ديگرى مثل اين سخنى در ميان آوردى بمنع و 
زجر او مشغول گشتندى و چون آن مكتوب بامرا رسيد از كرده پشيمان شدند و امير برندق را نزد 

حضرات عاليات و امير شاه ملك و امير شيخ نور الدين فرستادند و پيغام دادند كه ما بيعتى كه با 
اميرزاده خليل سلطان كرده ايم بجهت مالحظه استدامت دولت و استقامت مملكت است و گمان 
ما چنان بود كه شما باين امر همداستان باشيد و اكنون كه دانستيم كه حضرت صاحبقران بخالف 

اين وصيت فرموده از آن بيعت پشيمان شديم و هرچه شما در باب امضاء وصاياء آنحضرت 
مصلحت دانيد بتقديم ميرسانيم و امير برندق از راه آقسوالت باردو رسيده بعد از اقامت مراسم 

تعزيت با امير شاه ملك و امير شيخ نور الدين خلوت كرد و نامه امير خداداد و يادگار شاه ارالت 
و امير شمس الدين عباس را كه مشتمل بر سخنان مذكور بود بديشان نمود و لوازم عهد و پيمان 

در ميان آورد كه از مقتضاى وصاياى صاحبقران مغفرت انتما در نگذرند و بغير از اميرزاده پير 
محمد جهانگير كسى را وليعهد آنحضرت نشمرند و امير شاه ملك و امير شيخ نور الدين بار ديگر 

در آن باب مكاتيب بامراء تاشكنت نوشته بامير برندق تسليم نمودند و او را اجازت داده روى 
بجانب سمرقند آوردند و بعد از قطع منازل بوضع قرجق رسيده از آنجا امير شاه ملك باستصواب 



همكنان پيشتر بظاهر سمرقند شتافت بوشهر را مضبوط يافت چه ارغونشاه بنابر مواعيد ميرزا خليل 
 سلطان برج و باره را استحكام داده بود امير شاه ملك بدروازه چهار راهه 
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كه امير خواجه يوسف و ارغونشاه و ساير سرداران سمرقند آنجا بودند رفته التماس فتح الباب نمود 
و امير ارغونشاه دست رد بر سينه ملتمس امير شاه ملك نهاده جواب گفت كه چون حضرت 

صاحبقران اين بلده را برسم امانت بمن سپرده خاطر بر آن قرار داده ام كه تا وقتى كه اميرزاده پير 
محمد وليعهد حاضر نشود هيچكس را در شهر نگذارم و هرگاه آن شاهزاده بيايد سمرقند را بدو 

سپارم تا از عهده امانت درست بيرون آمده باشم امير شاه ملك دانست كه ارغونشاه بوعده هاى 
اميرزاده خليل سلطان فريفته شده و دروازه بازنخواهد كرد الجرم با دل غمناك و خشمگين با 

چشم نمناك بازگشت و در صحراى علياباد بحضرات عاليات رسيده كيفيت حال بازگفت و 
همانجا نزول نموده خواتين و امرا بعد از تقديم مشورت مصلحت چنان ديدند كه امير شيخ نور 

الدين بسمرقند رود و امير ارغونشاه را از سر مخالفت در گذراند و امير شيخ نور الدين نيز بدروازه 
چهار راهه رفته و با ارغونشاه و خواجه يوسف سخنان گفته مانند امير شاه ملك بى نيل مقصود 

مراجعت نمود اما امير برندق چون از آقسوالت بتاشكنت رسيد و مكتوب امير شاه ملك و امير 
شيخ نور الدين و سخنان ايشان را بمسامع امير خداداد حسينى و يادگار شاه ارالت و ساير معتبيان 

اميرزاده خليل سلطان رسانيده آن طايفه باتفاق گفتند كه فى الواقع شايسته تاج و تخت نيك بختى 
است كه حضرت صاحبقران او را وليعهد ساخته است و ما تغيير بقواعد وصيت آنحضرت راه 

نخواهيم داد و در همان مجلس درين باب عهدنامه نوشتند و امرا آن وثيقه را مهر كردند و اميرزاده 
خليل سلطان نيز بحسب ضرورت خط و مهر خويش بران نهاد و اتلمش را با عهدنامه پيش امير 

شيخ نور الدين و امير شاه ملك فرستادند تا آن كاغذ را بديشان نموده بنزد اميرزاده پير محمد برد 
و بعد از آن زمره از خواص و مقربان اميرزاده خليل سلطان را بر عروس مملكت ترغيب و 

تحريص نمودند و گفتند كه الملك عقيم فرصت غنيمت بايد شمرد و بسمرقند شتافته خاطر خاص 
و عام را بدانه احسان و انعام صيد بايد كرد (و الملك بعد ابى ليلى لمن غلبا) و اميرزاده خليل 
سلطان از استماع اين سخنان بر تسخير مملكت جازم گشت و عازم سمرقند شد و از اسبان و 
استرها و اشتران صاحبقران و شاهزادگان و امرا آنچه در آن نواحى ديده بود بتحت تصرف 



درآورده بر امرا و خواص و طايفه از مردم عراق كه با او بى شائبه نفاق زندگانى ميكردند قسمت 
نموده و امير برندق كه منغالى سپاه شاه زاده بود چون از آب سيحون بگذشت پل ويران كرده 

باتفاق رستم طغا يبوغا متوجه اردوى اعظم گشت تا از عهده عهدى كه كرده بود بيرون آمده باشد 
و همچنين امير خداداد حسينى و امير شمس الدين عباس از اميرزاده خليل سلطان روى گردان 
شده بطرف اجيق فركنت رفتند و با وجود اينحال شاهزاده اصال دغدغه بخاطر راه نداد و بكنار 

آب شتافته ببستن جسر اشارت نمود و لشگريان همان روز بترتيب آن قيام نموده روز ديگر 
اميرزاده خليل سلطان از آب سيحون بگذشت و چون امير برندق بنواحى دوابه رسيد از جالل 

ياورچى شنيد كه امير شاه ملك و امير شيخ نور الدين را ارغونشاه در سمرقند راه نداده و خاطر بر 
اطاعت اميرزاده خليل سلطان نهاده بنابر آن از اختيار مفارقت امير زاده خليل سلطان پشيمان شده 

 بقدم اعتذار مراجعت كرده بموكب شاه زاده پيوسته بتجديد بيعت اقدام فرمود.
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ذكر توجه ميرزا الغ بيك و ميرزا ابراهيم سلطان در مرافقت امرا بجانب بخارا و رفتن خواتين و 
 آغايان بسمرقند جهة اقامت مراسم عزا

رستم طغايبوغا برالس كه همعنان امير برندق برالس بن جهانشاه از اميرزاده خليل سلطان جدا 
گشته بود بعد از مراجعت امير مشار اليه بر عزيمت خود راسخ بوده نزد امير شاه ملك و امير شيخ 

نور الدين آمد و كيفيت شعف اميرزاده خليل سلطان را بتسخير سمرقند و بازگشتن امير برندق 
مشروح بازگفت امراء عظام بعد از شنيدن اين سخن مصلحت چنان ديدند كه در ركاب 

شاه زادگان عالى مكان ميرزا الغ بيك گوركان و ميرزا ابراهيم سلطان ببخارا روند و حضرات 
عاليات را بسمرقند فرستند و بعد از تصميم عزيمت روز پنجشنبه سيم ماه مبارك رمضان اميرزاده 

الغ بيك و اميرزاده ابراهيم سلطان و امير شاه ملك و امير- شيخ نور الدين و رستم طغا يبوغا و 
اتلمش و توكل قراقرا و حسن جنداول و ارسالن خواجه ترخان و شمس الدين الماليغى و موسى 

كمال و بسترى و غيرهم حضرات عاليات را وداع كرده و بجانب سمرقند گسيل نموده عنان بكران 
بطرف بخارا تافتند و در محل خبر بادريش مصيبت جان سوز حضرت صاحبقرانى تازه گشته فرياد 

و فغان از نهاد ماتم زدگان برآمده بعد از جزع و فزع بسيار سرايملك خانم و تومان آغا با ساير 



خواتين و شاه زادگان صغار مثل ميرزا بايقرا و رايجل و سعد وقاص از عليا باد لباس تعزيت پوشيده 
بدروازه چهار راهه شتافتند و ارغونشاه و خواجه يوسف توهمى بيجايگاه بخود راه داده آنشب 

ايشان را در شهر نگذاشتند و حضرات در چهار باغ ميرزا شاه رخ كه نزديك بدروازه است شب 
  بيت گذرانيدند

 روز ديگر كه بازچرخ بلند
 

 پرتو مهر در جهان افكند

   
بشهر درآمدند و بخانقاه اميرزاده محمد سلطان كه مرقد مقرون بناز و نعيم مخلد صاحبقران سعيد 
مؤيد آنجا بود محل نزول ساختند و باقامت رسم غزا و لوله در جهان سست عهد بيوفا انداختند و 

سرها گشاده و مويها پراكنده و رويها خراشيده و خود را بر خاك افكنده و خانزاده و رقيه خانيگه 
و ساير خواتين و شاه زادگان و امرا كه در شهر بودند و زمان اشراف و اعيان مملكت موى گشاده 

و روى سياه كرده و نمود در گردن انداخته همه جمع آمدند و اميرزاده محمد جهانگير كه در شهر 
بود و ديگر شاه زادگان و امرا و اركان دولت و تمام اكابر و اشراف و اعيان مملكت مثل خواجه 
عبد االول و خواجه عصام الدين و سيد شريف جرجانى و امير كه مير دانشمند و غيرهم مجموع 

تغيير لباس كرده حاضر شدند و بمقبرة منوره رفته بر پالس ماتم نشستند و تمامى آغايان و 
شاه زادگان و اكابر و اعيان تغيير لباس كرده و آواز گريه و فغان برآورده و لوله در جهان و غلغله 

  بيت در زمين و زمان انداختند

 زبس باال گرفت آنروز فرياد
 

 صدا در گنبد فيروزه افتاد

   
اما شاه زادگان و امرا و نوئينان چون نزديك ببخارا رسيدند شنيدند كه اميرزاده خليل سلطان را 

 ارغونشاه بقدم اطاعت استقبال كرده و بسمرقند در
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آورده الجرم زبان بطعن و لعن او گشادند و مكتوبات تشنيع آميز بامراء سمرقند فرستادند و بسرعت 
هرچه تمامتر طى مسافت نموده حمزه طغا يبوغا برالس كه حاكم بخارا بود شاه زادگان را استقبال 
نموده و در مزار ايوب پيغامبر (ع) با امراء عظام عهد و پيمان در ميان آورده باتفاق يكديگر بشهر 



درآمدند و چنان قرار يافت كه اميرزاده الغ بيك و اميرزاده ابراهيم سلطان و امير شيخ نور الدين و 
امير شاه ملك در قلعه باشند و ضبط يكدروازه كه بر شهر كشوده است با نصف قلعه تعلق 

باميرزاده الغ بيك و امير شاه ملك داشته باشد و محافظت دروازه ديگر كه بجانب بيرون است با 
نصفى ديگر از حصار تعلق باميرزاده ابراهيم سلطان و امير شيخ نور الدين بود و رستم برالس و 
برادرش حمزه و اتلمش و توكل قراقرا و ديگر امرا و سرداران در شهر توطن نمايند و در باب 

 حراست و محافظت برج و باره لوازم سعى و اهتمام بجاى آورند.

ذكر وصول اميرزاده خليل سلطان بدار الملك سمرقند و بيان انقضاء ايام تعزيت صاحبقران 
 سعادتمند

چون اميرزاده خليل سلطان از آب سيحون عبور نموده طى مسافت فرموده نزديك بسمرقند رسيد 
امير خواجه يوسف با نثار و پيشكش از شهر بيرون آمده در قريه شيرز كه در چهار فرسخى 

سمرقند واقعست بعز بساطبوسى سرافراز گشت و مجموع سادات و علما و اكابر آن بلده برسم 
استقبال استعجال نمودند و بعد از آنكه كنار آب كوپك مضرب بارگاه شاه زاده شد ارغونشاه با 

مفاتيح ابواب قلعه و مقاليد كنوز خزاين بخدمت شتافت و اميرزاده خليل سلطان كامياب و كامران 
بسمرقند فردوس مانند كه حاصل بحر و كان و نفايس اقطار و امصار جهان در آن موجود بود 
درآمده بتاريخ شانزدهم ماه رمضان سنه سبع و ثمانمائه كه آفتاب در ششم درجه حمل منزل 

داشت بر حسب اختيار موالنا بدر الدين منجم بر تخت سلطنت نشست و شاه زادگان و امرا و اركان 
دولت زانو زده مراسم تهنيت بجاى آوردند و اميرزاده خليل سلطان فى الجمله مالحظه وصيت امير 

تيمور گوركان نموده اميرزاده محمد جهانگير را كه ولد اميرزاده محمد سلطان و برادرزاده پير 
محمد وليعهد بود بخانى برداشت و فرمود كه نام او را على الرسم بر سر مناشير نويسند و بعد از دو 

روز بخانقاه اميرزاده محمد سلطان كه مقبره صاحبقران سعيد نيز آنجا بود رفته كار تعزيه از 
سرگرفت و تمامت شاه زادگان و خواتين و آغايان و امرا و اشراف و اعيان با لباس سوگوارى در 

گريه و زارى درآمدند و پس از اقامت لوازم مصيبت جهة ترويح روح بزرگوار صاحبقران مغفرت 
شعار ختمات كالم پروردگار بجاى آورده خيرات و صدقات بارباب حاجات رسانيدند و در آن 

ايام چندان حلوا و طعام بمستحقان دادند كه قافله جوع از معده گرسنگان تا انقراض دوران 



رخست بربست بعد از آن كور كه خاص را بفغان و ناله درآورده پوستش پاره ساختند و از كار 
 بينداختند آنگاه اميرزاده خليل سلطان و شاه زادگان و خواتين و نوئينان را از
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كسوت عزا بيرون آورده قامت قابليت همه را بخلعتهاى فاخره و جامه هاى طالدوز و ديبا بيار است 
و ابواب خزاين گشوده آنمقدار زر و گوهر بمردم داد كه رسم افالس از جهان برافتاد و كيفيت 

 اسراف و اتالف شاه زاده و زوال اقبال او عنقريب سمت تحرير خواهد يافت انشاء الّله تعالى.

 ذكر تعداد اوالد و احفاد صاحبقران واالنژاد

از اوالد ذكور صاحبقران مغفور در زمان وفات آنحضرت سى و شش نفر موجود بودند 
برينموجب از نسل اميرزاده جهانگير يازده چه از واصل جوار غفار مستعان محمد سلطان سه پسر 

مانده بود محمد جهانگير نه ساله يحى پنجساله سعد وقاص شش ساله و اميرزاده پير محمد بن 
جهانگير در سن بيست و نه سالگى بر سرير سلطنت كابل و غزنين تمكن داشت با هفت پسر قيدو 

نه ساله خالد هفت ساله بوزنجر و سعد وقاص سنجر قيصر جهانگير و از نسل عمر شيخ بهادر نه 
پسر و پسرزاده در حيات بودند پير محمد بيست و شش ساله با يك پسر عمر شيخ هفت ساله رستم 
بن عمر شيخ بيست و چهار ساله با دو پسر عثمان شش ساله سلطان على يك ساله اسكندر بن عمر 
شيخ بيست و يكساله احمد بن عمر شيخ هيجده ساله سيدى احمد بن عمر شيخ پانزده ساله بايقراء 
بن عمر شيخ دوازده ساله و شاه زاده ميرانشاه در سن سى و هشت سالگى هفت پسر و نبيره داشت 
و ابا بكر بيست سه ساله با دو پسر ايلينگر نه ساله عثمان چلبى چهار ساله عمر بن ميرانشاه بيست و 
دو ساله خليل سلطان بيست و يكساله ايجل ده ساله سيورغتمش شش ساله و ميرزا شاهرخ در سن 

بيست و هشت سالگى در خراسان پادشاهى مينمود و هفت پسر داشت ميرزا الغ بيك و ابراهيم 
سلطان هردو در سن يازده سالگى اما الغ بيك پنج ماه از ابراهيم سلطان بزرگتر بود بايسنقر هشت 
ساله بود و سيورغتمش شش ساله محمد جوكى سه ساله جان اوغالن دو ساله بازوى يكساله و از 

بنات مكرمات صاحبقران مغفرت سمات هفده مخدره در پرده عصمت ميغنودند صبيه صلبيه 
آنحضرت سلطان بخت بيگم بود كه در حباله نكاح امير سليمانشاه بسر ميبرد و از اميرزاده شهيد 

عمر شيخ بهادر سه مخدره مانده بود و از محمد سلطان سه عفيفه و ميرزا ميرانشاه چهار دختر 



داشت و ميرزا شاه رخ يكى و ميرزا پير محمد جهانگير و ميرزا ابا بكر و ميرزا خليل سلطان هريك 
يكى و اميرزاده سلطان حسين دخترزاده حضرت صاحبقران است و مادرش آكه بيكى بود و 

 پدرش محمد بيك بن امير موسى و (العلم عند الّله تقدس و تعالى.)

 ذكر اسامى خواتين و سرارى حضرت صاحبقرانى مغفرت شعارى 

خامه عنبرين شمامه از نسب نامه كه در زمان خاقان سعيد عاليشان ميرزا شاه رخ تأليف شده نقل 
 مينمايد كه صاحبقران خجسته صفات در تمامى اوقات حيات هژده رن بحباله نكاح 
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درآورد و اسامى ايشان اينست اولجاى تركان اغا بنت امير مسال بن امير قزغن كه سلطان بخت 
بيگم از وى تولد نموده خان زاده پاك سراى ملك خانم بنت قرا سلطان خان بورميش آغا كه مادر 

ميرزا جهانگير و آگه بيگى بود دلشاد آغا و غالت كه از آنحضرت دخترى داشت سلطان نام 
توغدى بى ساق صوفى قنقرات تومن آغا بنت امير موسى تايجوت بكل خانم بنت خضر خواجه 

خان دولت تركان آغا سلطان آغا برهان آغا الوس آغا بنت امير بيان سلدوز خانى بيك آغا موندر 
آغا جلبيان ملك آغا بخت سلطان آراى آغا بكور نوروز آغا و از سرارى آن مهر سپهر شهريارى 
اسامى بيست و دو نفر بنظر درآمده برين موجب طغاى تركان آغا كه از قوم قراختاى بود و ميرزا 

شاه رخ از وى تولد نمود جهان بخت آغاتكار اوچ برور آغا ولتيك آغا يبى بيك آغا در سلطان 
آغا دلشاد آغا مرادبيك آغا پيروزبخت خوش گلديرى آغا و دل خوش آغا براة آغا بسونج ملك 

آغا ازرونى آغا منكلى بيك آغا جونى قربانى كه والده اميرزاده ميرانشاه بود يادگار سلطان آغا 
 خداداد آغا توملون آغا كه والده ميرزا عمر شيخ بود بخت بكار آغا ملكان شاه آغا فيلونى.

 ذكر بعضى از سادات و مشايخ و علما و اكابر كه با صاحب قران ستوده خصال معاصر بودند

بر ضماير ارباب اخبار ظاهر و آشكارا خواهد بود كه از اين زمره عظيم الشأن و طايفه متعالى مكان 
جمعى كثير و جمعى غفير در زمان فرخنده نشان صاحبقران گيتى ستان امير تيمور گوركان انار الّله 

برهانه بالد جهان و امصار ايران و توران را بوجود شريف مشرف داشتند و كيفيت حال تمامى 



آنطبقه از كتب تواريخ بوضوح نمى پيوندد الجرم بر ذكر جمعى كه شمه از احوال ايشان راقم اين 
 سخنان پريشان را معلوم شده اختصار خواهد افتاد و من الّله الهدايه و الرشاد.

موالنا جالل الدين محمود زاهد مرغابى در علوم ظاهرى شاگرد موالنا نظام الدين هروى بود و در 
متابعت سنت حضرت رسالت صلى الّله عليه و سلم سعى بليغ مينمود ورع و تقوى بكمال داشت و 

همواره علم اداى طاعات و عبادات مى افراشت وفاتش در ماه ذى الحجه سنه ثمان و سبعين و 
 سبعمائه اتفاق افتاد و در مرغاب هراة كه مسكنش بود مدفون گشت.

امير سيد على بن شهاب بن محمد الهمدانى حاوى علوم ظاهرى و باطنى و و جامع فضايل صورى 
و معنوى بود در اوايل حال بقدم ارادت مالزمت شيخ شرف الدين محمود بن عبد الّله المزدقانى 
مينمود اما از شيخ تقى الدين على الدوستى كسب روش طريقت فرمود و بعد از فوت شيخ تقى 

 الدين باز رجوع بشيخ شرف الدين محمود كرد و گفت فرمان 
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چيست شيخ متوجه شده فرمود كه حكم چنانست كه در اقصاء بالد عالم بگردى امير سيد على 
بموجب فرموده عمل نموده سه نوبت ربع مسكون را طواف كرد و بصحبت هزار و چهارصد ولى 

رسيد و چهارصد را در يك مجلس ديد مصنفات امير سيد على مانند كتاب اسرار النقط و شرح 
اسماء الّله و شرح فصول الحكم و شرح قصيده خمريه فارضيه و ذخيرة الملوك در ميان عرفا 

اشتهار دارد وفاتش در سادس ذى حجه سنه ست و ثمانين و سبعمائه اتفاق افتاد مرقد عطر افشانش 
 در واليت ختالنست.

 كه 782بابا سنكو درويشى مجذوب بود و از وى كرامات و خوارق عادات ظهور مينمود در سنه 
صاحبقران مغفور بعزيمت فتح خراسان از آب آمويه عبور فرموده در قصبه اند- خود با وى مالقات 

كرد درويش از سر جذبه سينه گوشت بطرف امير تيمور گوركان انداخت صاحبقران باين معنى 
تفأل نموده گفت خدايتعالى سينه روى زمين را كه خراسان است بما ارزانى داشت و همچنان شد 

 و وفات بابا سنكو در اندخود روى نمود و قبرش همان جاست.



موالنا زين الدين ابو بكر تايبادى جامع كماالت صورى و معنوى بود و در علوم ظاهرى شاگرد 
موالنا نظام الدين هروى و چنانچه در نفحات مسطور است موالنا زين الدين ابو بكر بحقيقت 

اويسى بوده است و از روحانيت حضرت شيخ االسالم احمد جامى قدس سره تربيت يافته در وقتى 
كه امير تيمور گوركان داعيه تسخير هراة داشت در قصبه تايباد با جناب مولوى مالقات نمود و 
آنجناب زبان بنصيحت آنحضرت گشوده سخنان سودمند فرمود نقلست كه در اثناء قيل و قال 

صاحبقران ستوده خصال از آن قدوه اصحاب وجد و حال سئوال كرد كه شما چرا هرگز ملك 
غياث الدين پير على را ارشاد نفرموديد تا ترك اعمال ناشايسته دهد موالنا زين الدين گفت كه او 

را نصيحت كردم قبول ننمود الجرم ايزد تعالى شما را بر وى گماشت و اگر تو نيز با بندگان 
خداى تعالى بر نهج عدالت سلوك ننمائى ديگرى بر تو مستولى خواهد شد امير تيمور گوركان 

فرمود كه كيست آن شخص كه او را بر من استيال دست دهد جناب موالنا گفت عزرائيل امير 
صاحبقران از شنيدن اين سخن فال نيك گرفته گفت هيچيك از سالطين را بر من ظفر دست 

نخواهد داد و انتقال من از دار مالل باجل طبيعى خواهد بود وفات موالنا زين الدين ابو بكر در نيم 
 روى نمود و ملك عماد الدين زوزنى در تاريخ وفاتش 791روز پنجشنبه سلخ محرم الحرام سنه 

  قطعه اين قطعه نظم فرمود

 سنه احدى و تسعين بود تاريخ 
 

 گذشته هفتصد از سلخ محرم 

 شده نصف النهار از پنجشنبه 
 

 كه روح پاك موالناى اعظم 

 سوى خلد برين رفت و ماليك 
 

 همه گفتند از جان خير مقدم 

   
  بيت و ديگرى از فضال در اين باب گويد

 تاريخ وفات قطب اوتاد
 

 يك نقطه بنه بآخر صاد

   
 و قبر آنجناب در قصبه تايباد است.

خواجه بهاء الدين نقشبند نامش محمد بن محمد البخاريست و او را نظر قبول بفرزندى از خواجه 
محمد بابا سماسى بود و تعلم آداب طريقت بحسب صورت از سيد امير كالل نموده در نفحات 

 مسطور است كه خواجه بهاء الدين بحقيقت اويسى بوده است و از
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روحانيت خواجه عبد الخالق غجدوانى تربيت يافته كسى از وى سئوال كرد كه درويشى شما را 
موروثيست يا مكتسبى جواب داد كه بحكم جذبه من جذبات الحق توازى عمل الثقلين باين 

سعادت مشرف گشتم بازپرسيد كه در طريقه شما ذكر جهر و خلوت سماع مى باشد فرمود كه 
نمى باشد گفت پس بناء طريقه شما بر چيست فرمود خلوت در انجمن بظاهر با خلق و بباطن با حق 

  بيت سبحانه تعالى 

 از درون شو آشنا و از برون بيگانه وش 
 

اينچنين زيبا روش كم مى بود اندر 
 جهان 

وفات خواجه بهاء الدين در شب دوشنبه سوم ماه ربيع االول سنه احدى و تسعين و سبعمائه اتفاق    
  قطعه افتاد و يكى از فضال جهت ضبط تاريخ آن واقعه اين قطعه در سلك نظم انتظام داد

 خواجه اعظم بهاء الحق و الدين نقشبند
 

 آنكه مشهور واليت شد كمال ملتش 

 مسكن ماوى او چون بود قصر عارفان 
 

قصر عرفان زين سبب آمد حساب 
 .رحلتش

    

خواجه عالء الدين عطار موسوم بمحمد بن محمد البخاريست و در سلك اعاظم اصحاب خواجه 
بهاء الدين نقشبند انتظام داشت و خواجه در ايام حيات خود تربيت بعضى از سالكان راه حق را 

بدانجناب حواله مينمود و ميفرمود كه عالء الدين بار بر ما سبك كرده است وفات خواجه عالء 
 الدين در شب چهارشنبه بيستم رجب سنه اثنى و ثمانمائه روى نمود قبرش در ده نوچغانيان است.

موالنا سعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى والدت با سعادت آنعالم ربانى و عالمه عالم فانى در ماه 
صفر سنه اثنى و عشرين و سبعمائه در قريه الرجال التفتازان كه از واليت نساست روى نمود و 
چون از سن طفوليت بمرتبه صبى ترقى فرمود آغاز بتحصيل علوم و تكميل فنون محسوس و 

مفهوم كرده در اندك زمانى در ميدان دانش قصب السبق از علماء متقدمين و متاخرين در ربود 
شميم قلم مشگين رقمش مشام جان مستنشقان روايح فضايل را معطر گردانيد و فروغ خاطر افادت 

مآثرش رياض اميد مقتبسان انوار كماالت را نضارت بخشيده آنجناب در شانزده سالگى آغاز 



تصنيف كرده شرح صرف زنجانى را مرقوم خامه بالغت انتما ساخت بعد از آن مطول را باسم معز 
الدين حسين كرت تاليف نموده آنگاه از خوارزم كه در آن زمان مجمع اعيان جهان بود متوطن 

شده مختصر تلخيص را بنام جانى بيك خان كه شمه از عدالت و احسان او سبق ذكر يافت در 
سلك انشا كشيد و بى شايبه الف و گزاف چنانچه از مؤلفات آن عالم حميده صفات بوضوح 

مى پيوندد لطافت تحرير و حالوت تقرير و توضيح خفيات و تلويح خبيات و كشف مشگالت و 
رفع معضالت بر طبع نقادش ختم بود و بر ذمه همت بلند نهمتش واجب و حتم و در آن اوان كه 
امير تيمور گوركان عزيمت يورش خوارزم جزم فرمود ملك محمد سرخسى پسر خوردتر ملك 
معز الدين حسين به برادرزاده خود ملك پير محمد بن ملك غياث الدين پير على كه در آن سفر 

مالزم موكب همايون بود پيغام داد كه هرگاه خوارزم فتح شود از انحضرت رخصت طلبيده موالنا 
سعد الدين را بسرخس روانه گردانى بناء على هذا چون لمعان تيغ عالم ستان حضرت صاحبقران 

آنخطه را در حيطه تسخير كشيد و بكوچانيدن اهالى و موالى از آنجا اشارت فرمود ملك پير 
 محمد زانو زده از آن حضرت التماس نمود كه موالنا سعد الدين را اجازت رفتن بجانب 
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سرخس فرمايد و امير تيمور ملتمس ملك زاده را بعز قبول اقتران داده جناب مولوى بسرخس رفت 
و بعد از آنكه حضرت صاحبقران بسمرقند بازگشت علما و فضال و مشايخ ماوراء النهر بعرض 

رسانيدند كه اگرچه تسخير خوارزم بندگان آستان سلطنت آشيان را تيسير پذيرفت اما حاصل آن 
مملكت تعلق بملك محمد سرخسى گرفت آن حضرت از مفصل اين مجمل استفسار نموده 

آنجماعت عرضه داشتند كه حاال سرآمد علماى عالم و مقتداى فضالى بنى آدم موالنا سعد الدين 
مسعود التفتازانى است كه لمعات مصنفات فصاحت صفاتش چون شعاع خورشيد شرق و غرب 

عالم را منور گردانيده و نفحات مؤلفات بالغت آياتش مانند نسايم فروردين شمال و جنوب 
  نظم تمامى روى زمين را خضرت و نضارت بخشيده 

 چنان گرفت جهان را ظهور تصنيفش 
 

 كه آفتاب بود ذره بوقت ظهور

 دقايق سخن او خفى است همچوسها
 

وليك گشته چو خورشيد در جهان 
 مشهور



صرير كلكش در كشف مشكالت 
  علوم 

 چنانچه نعمه داود در اداى زبور

افاضل انام اقتباس انوار انواع فنون از اشعه ضمير منيرش مينمايند و اماثل كرام التماس اصناف علوم    
از رشحات فيض خاطر خطيرش ميفرمايند امير تيمور از استماع امثال اين سخنان رقم تاسف بر 

صحايف روزگار خويش نگاشت و حكم جهان مطاع جهة استدعا حضور جناب مولوى بسرخس 
ارسال داشت موالنا سعد الدين نخست ببهانه عزيمت سفر حجاز آن ملتمس را اجابت ننمود اما 

چون ثانيان فرمان صاحبقران در آن باب نفاذ يافت بجانب سمرقند توجه فرمود و چند سال بر مسند 
عز و جالل در آن شهر بافاده اهل كمال اشتغال داشت و چند تصنيف معتبر در آن مجمع فضال و 

دانشور بر اوراق روزگار يادگار گذاشت و امير تيمور در تعظيم آن پادشاه علما و خسرو و 
دانشمندان مبالغه بسيار مينمود و در مجالس آنجناب را بر زبر توشك خويش جاى داده در وقت 

 797مراجعت تا سر طناب پيش خانه مشايعت ميفرمود وفات موالنا سعد الدين در شهور سنه 
بوقوع پيوست قبرش در بلده سرخس واقع است و تصانيف آنجناب در تمامى علوم عقلى و نقلى 
از غايت اشتهار حاجت بتعداد ندارد و خرد جزوه دان تفصيل آن كتب را از جمله تحصيل حاصل 

ميشمارد و از موالنا سعد الدين يك پسر ماند موالنا محمد نام و موالنا محمد نيز در سلك علما 
منتظم بود و مدتى مالزمت امير تيمور مينمود از جناب شيخ االسالمى مالذ االنامى سيف الملة و 

الدين احمد بن شيخ االسالم قطب الدين يحيى بن موالنا محمد بن موالنا سعد الدين مسعود 
استماع افتاده كه فرمود در آن اوقات كه جناب مولوى در سمرقند تشريف داشتند جد من موالنا 

محمد در شهر هراة ساكن ميبود و در آن ايام خبر بزهاد مرغاب و بعضى ديگر از علماء تقوى 
مآب رسيد كه موالنا سعد الدين در مجلس صاحبقران ظفر قرين باكل طعامى كه حليت آن معلوم 
نيست مبادرت نموده و مينمايد و ايشان زبان طعن و تشنيع دراز كرده گفتند چگونه جايز باشد كه 

مقتداى علماء روزگار لقمه شبهه خورد موالنا محمد از استماع آن سخنان در تاب شده در آن باب 
رقعه بپدر بزرگوار خود نوشت و التماس نمود كه ديگر در مجلس حضرت صاحبقرانى دست 

بجانب خوردنى نبرد و آن نامه را بتواچى كه از هراة متوجه ماوراء النهر بود داد و تواچى مكتوب 
 موالنازاده را با ساير مكاتيب در دول 
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ميان خود نهاده چون بسمرقند رسيد دول ميان را بجنس پيش امير تيمور برد و صاحبقران را در 
اثناء مطالعه مكاتبات چشم بر نوشته موالنا محمد افتاده و مضمونش را معلوم كرده از آن باب هيچ 

نگفت و مكتوب را بموالنا سعد الدين ظاهر نساخت و بعد از چندگاه موالنا محمد بسمرقند 
تشريف آورده صاحبقران بلند منزلت را مالزمت فرمود و آنحضرت موالنازاده را تعظيم كرده و 

التفات بسيار اظهار نموده در آخر مجلس خواجه محمود شهاب را كه منصب وزارت داشت گفت 
كه مبلغ پنج هزار دينار كپكى تسليم خدام موالنازاده نماى تا صرف ما يحتاج خود كند خواجه 

محمود بنابر تلقينى كه از امير يافته بود گفت در حزانه زر نقد نمانده اگر فرمان شود مبلغ مذكور 
را بر مزارعان واليات برات نويسم امير تيمور فرمود كه از مزارعان آنوجه ديرتر بوصول ميرسد و 

ما نميخواهيم كه موالنازاده درين شهر تقبيض كشد خواجه گفت مبلغ مذكور از ممر تمغادر 
عرض دو روز بحصول مى پيوندد اگر فرمايند آنوجه را تنخواه مدد معاش موالنازاده نمايم 

حضرت صاحبقران فرمود كه فى الحال برات نوشته تسليم كن و خواجه محمود هم در مجلس 
مبلغ مذكور را بر تمغاء سمرقند برات نوشته پيش موالنا محمد نهاد و آنجناب فاتحه خوانده و 

برات را برداشته از بارگاه بيرون خراميد و در محلى كه پا در ركاب كرده سوار مى شد حضرت 
صاحبقران كس فرستاد تا خدمتش را ببارگاه درآوردند آنگاه تبسم فرموده گفت موالنازاده كسى 
كه زر تمغا را كه حرام ترين وجوه است برسم انعام از ما قبول نمايد چگونه جايز باشد كه مثل اين 

پدرى را كه در عالم بعلم و دانش او كسى نيست از خوردن طعام تيمور منع كند موالنازاده از 
استماع اين عتاب خجل و شرمسار شده گفت من داعيه داشتم كه از منزل برات را بخواجه محمود 
شهاب بازفرستم امير تيمور گفت اگر همچنان بودى بايستى كه در وقت نوشتن برات اثر كراهيت 

در بشره شما پيدا شدى و حال آنكه از روى فرح و سرور آنرا قبول فرموديد آنگاه اشارت عليه 
نفاذ يافت كه برات مذكور را از موالنا محمد ستانده پنجهزار دينار نقد از خزانه تسليم نمودند و 

 بعلت 838موالنا محمد بعد از فوت صاحب قران در بلده فاخره هراة ساكن مى بود و در سنه 
 طاعون از عالم انتقال نمود.

امير سيد شريف الدين على الجرجانى در سنه اربعين و سبعمائه در قريه طاغو از اعمال استرآباد 
قدم از كتم عدم بعالم وجود نهاده فضاى جرجان بل تمام جهان را بيمن مقدم شريف مشرف 

گردانيد و بعد از ترقى بسن رشد و تميز آغاز تحصيل فرموده در اندك زمانى سرآمد محققان 



عالم و مقتداى مدققان علماء محترم گرديد در روضة الصفا مسطور است كه در سنه هفصد و 
هفتاد و نه كه شاه شجاع بن محمد مظفر در قصر زرد اقامت داشت امير سيد شريف الدين بنواحى 

اردو رسيده خواست كه با پادشاه مالقات نمايد و او را بيواسطه بحال خويش دانا گرداند در آن 
اثنا موالنا سعد الدين مسعود انسى را ديد كه بخدمت پادشاه ميرود خود را در لباس لشگريان بوى 

نموده گفت مردى غريبم و تير اندازم و از واليت مازندرانم بآن داعيه آمده ام كه در نظر اشرف 
شاه شجاع سه چوبه تير اندازم اميد آنكه هنگام فرصت ملتمس مرا بعرض رسانيد و در ركاب 

 موالنا سعد الدين تا در بارگاه 
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پياده آمد موالنا گفت تو در همين موضع توقف نماى تا رخصت دخول حاصل كنم و چون موالنا 
بشرف مالقات پادشاه فايز شد سخن تيرانداز غريب را عرضه كرد شاه شجاع فى الحال او را طلبيد 
و امير سيد شريف ببارگاه درآمده چون شاه شجاع از كيفيت تير اندازى پرسيد جزوى كه از نتايج 

طبع شريف او مشتمل بر اعتراضات اصحاب تصانيف بود از بغل بيرون آورده بدست شاه شجاع 
داد شاه از مطالعه آن صحيفه بحال ميرسيد شريف دانا شده مراسم تعظيم و تكريم بتقديم رسانيد و 

نقد و جنس بسيار انعام فرموده آنجناب را همراه خويش بشيراز برد و منصب تدريس دار الشفاء 
خود را بآن سيد فضيلت انتما تفويض كرد و سيد شريف ده سال در فارس بافاده اهل فضل و 

 كه امير تيمور گوركان شيراز را فتح كرد حكم فرمود كه آنجناب 789كمال پرداخته در سنه 
بسمرقند تشريف برد و جناب سيادت پناهى افادت دستگاهى بموجب فرمان واجب االذعان بآن 

بلده شتافته تا زمان فوت صاحبقران آنجا ميبود و در آن اوقات ميان آن جناب و موالنا سعد الدين 
تفتازانى مباحثات روى نمود و در اكثر مجالس امير سيد شريف بسبب حدت طبع وجودت ذهن بر 

  بيت جناب مولوى در بحث غلبه كرد
 خدائى كه باال و پست آفريد

 
 زبردست هر دست دست آفريد

و چون امير تيمور گوركان بجهان جاودان انتقال فرمود نوبت ديگر آن قدوه اوالد خير البشر و    
 وفات يافت و 816مقتداى علماء دانشور از ماوراء النهر بشيراز شتافت و در آنديار فى سنه 

مصنفات امير سيد شريف بسيار است و در غايت اشتهار و و بر اكثر كتب متداوله متقدمين و 
متأخرين حواشى دقت آئين بالغت قرين دارد چنانچه از زمان فرخنده نشان آنجناب تا غايت غالبا 



هيچ درسى از افاده حواشى و مؤلفات فصاحت صفاتش خالى نبوده و نيست مدت عمر شريفش 
 هفتاد و شش سال بود.

موالنا عبد اهللا بن موالنا لسان الدين محمد افضل حكماء زمان و اعلم منجمان دوران بود و احكام 
  بيت نجومى او مانند قضا و قدر تخلف نمى نمود

 همه زيج فلك جدول بجدول 
 

 باسطرالب حكمت كرده بدحل 

   
و صاحبقران خورشيد محل نسبت بآن فاضل بى بدل التفات بسيار داشت و آنجناب نيز همواره 

 بسان بخت و دولت در مالزمت بود و رقم اخالص بر صحيفه ضمير مينگاشت.

موالنا نظام الدين شامى آنجناب را شيث غازانى نيز گويند و اكثر وقايع و حاالت صاحبقران 
خجسته صفات منقول از تاريخ آن فاضل كاملست در ملطع سعدين مسطور است كه از موالنا نظام 
الدين مرويست كه گفت در نوبت اول كه امير تيمور لشگر ببغداد كشيد و سلطان احمد جالير را 
منهزم گردانيد از مردم دار السالم اول من ببارگاه عالمپناه رفتم و آنحضرت بنظر التفات و عاطفت 
در من نگريسته بر زبان مبارك راند كه خداى تعالى بر تو رحمت كناد كه نخست از متوطنان اين 

بلده تو پيش ما آمدى و مرا تربيت فرمود و ايضا در كتاب مذكور مذبور است كه در وقت 
محاصره حلب موالنا نظام الدين در آن شهر اقامت داشت و بعد از فتح امير جالل االسالم او را 
پيش فرمانفرماى انام برد و رعايت يافت پوشيده نماند كه توفيق ميان اين دو سخن كه در يك 

 كتاب مسطور است خالى 
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از اشكالى نيست و بهر تقدير نزد راقم حروف آنچه بصحت پيوسته آنست كه موالنا نظام الدين 
بعد از آنكه بصحبت صاحب قران ظفر قرين مشرف گشت همواره بسان دولت و اقبال مالزم 

 درگاه جاه و جالل بود و در باب وقايع آنجناب تاريخى تاليف فرمود.

شيخ شمس الدين محمد بن محمد الجزرى نور اهللا مرقده مقتداى محدثان عاليشان و پيشواى 
دانشمندان بلند مكان بود بزهد و تقوى معروف و بصالح و سداد موصوف در ظفرنامه و مطلع 



سعدين مذكور است كه در آن اوان كه امير تيمور گوركان ايلدرم با يزيد را اسير گردانيد ميرزا 
محمد سلطان و امير شيخ نور الدين را ببرسا فرستاد و جمعى از اكابر آنديار بطرف دريابار فرار 

نمودند و لشگر ظفر شعار از عقب شتافته بيشتر آن مردم را گرفتند شيخ شمس الدين محمد جزرى 
و سيد محمد بخارى و موالنا شمس الدين فنارى از آنجمله بودند و امير شيخ نور الدين شيخ 
شمس الدين محمد را همراه خود بپايه سرير اعلى برده در كوتابيه بشرف مالقات صاحبقران 

خجسته صفات رسانيد و آنحضرت شيخ را منظور نظر اعتنا ساخته به صوب سمرقند فرستاد و آن 
جناب تا زمان وفات امير تيمور در ماوراء النهر اوقات شريف ميگذرانيد و تصحيح المصابيح را 

آنجا در سلك تأليف كشيد بعد از وفات آنحضرت بدار السلطنه هراة شتافت و در ايام دولت ميرزا 
 شاه رخ در خامس ربيع االول سنه ثلث و ثالثين و ثمانمائه در شيراز وفات يافت.

قاضى قطب الدين عبد اهللا االمامى بعلو قدر و رفعت مكان از تمامى اكابر و اعيان خراسان ممتاز و 
مستثنى بود و مدتى مديد در كمال استقالل در آن مملكت بتمشيت منصب جليلة المراتب قضا قيام 

و اقدام ميفرمود و اختيار داد و ستد موقوفات آنواليت نيز چندين گاه تعلق بخدام عاليمقامش 
مى داشت و تا آخر ايام حيات بر مسند جاه و جالل متمكن بود و همواره نقش امانت و ديانت بر 

سجل ضمير صحيفه خاطر مى نگاشت نسب شريفش بابو بكر صديق رضى الّله عنه ميرسيد الجرم 
 آن نسبت را مالحظه كرده نام خود را عبد الّله نامى مكتوب ميگردانيد.

سيد برهان الدين اشرف بن مباركشاه در سلك اعاظم سادات و علما و اكابر اصحاب درس و 
 فتوى انتظام داشت و در سنه ثلث و ثمانمائه علم عزيمت بصوب عالم آخرت برافراشت.

شيخ كمال خجندى در سلك اكابر مشايخ روزگار و اعاظم زهاد بزرگوار منتظم بود و على الدوام 
برياضيات و عبادات اوقات گذرانيده گاهى اشعار آبدار بر لوح اعتبار نقش مينمود در نفحات 

مسطور است كه ظاهر اشتغال شيخ كمال شعر جهة آن بوده كه ظاهرش مغلوب باطن نشود چنانچه 
  بيت خود ميگويد

 اين تكلفهاى من در شعر من 
 

 كليمى يا حميراى منست 

   



از حضرت واليت پناه خواجه عبد اله مرويست كه فرمود شيخ كمال چندگاه در شاش ساكن 
ميبود و در آن مدت اصال بحيوانى رغبت نمى نمود روزى والد بوى گفت كه چه شود اگر طعامى 

كه در آن گوشت باشد ميل فرمائيد بر وجه مطايبه فرمود كه هرگاه تو گاو خود را بكشى ما 
 گوشت بخوريم و حال آنكه پدرم را گاوى بود در غايت 
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فربهى چون اين سخن بشنيد فى الحال گاو را بكشت و طعامى ترتيب كرده نزد شيخ برد شيخ جهة 
خاطر ايشان مقدارى از گوشت تناول نمود بلبل كلك نغمه سراى حقايق پناهى حضرت افضل 
االنامى موالنا نور الدين عبد الرحمن الجامى نور الّله مرقده در بهارستان اين نوا بگوش فضالء 

سخن آرا رسانيده كه شيخ كمال در لطافت سخن و دقت معانى بمرتبه ايست پيش از آن تصور 
نتوان كرد اما مبالغه در آن طريق شعر ويرا از سرحد سالمت بيرون برده است آنجناب در شعر تبع 
خواجه حسن دهلوى نموده اما آنقدر معانى لطيف كه در نظم وى است در شعر حسن نتوان يافت 

و آنكه شيخ كمال را دزد حسن ميگويند بنابر همان تتبع تواند بود و در بعضى از ديوانهاى آن 
  بيت جناب اين بيت مسطور است 

 كس بر سر هيچ رخنه نگرفت مرا
 

 معلوم نميشود كه دزد حسنم 

از حضرت ابوى مرحومى استماع افتاد كه ميرزا ميرانشاه نسبت بشيخ كمال ارادتى تمام و عقيدتى    
الكالم داشت و روزى بمالزمت آنجناب رفته كمر مرصع برسم نذر بنزد شيخ نهاد و بخالف 

معهود شيخ آن كمر را برداشته بخانه برد و بعد از لحظه كه بصحبت اصحاب معاودت كرد همه را 
مقبوض يافته پرسيد كه ياران چرا بيحضورند يكى از حاضران گفت كه درد كمر دارند شيخ تبسم 

كرده گفت كمر را بياورند و قسمت كنند وفات شيخ كمال در سنه ثلث و ثمانمائه اتفاق افتاد 
  بيت قبرش در تبريز است و اين بيت را بر سنك لوح مزار آنجناب ثبت كرده اند

 كمال از كعبه رفتى بر در يار
 

 .هزارت آفرين مردانه رفتى

    

موالنا محمد شيرين مشهور بمغربى مريد شيخ اسمعيل سيستى و از اصحاب شيخ نور الدين عبد 
الرحمن اسفرائى نيست و شيخ نور الدين عبد الرحمن از كبار مشايخ روزگار بود و در بغداد بسر 



ميبرد و در سنه خمس و تسعين و سبعمائه از نزد سلطان احمد برسم رسالت پيش امير تيمور 
گوركان آمد و آنحضرت شيخرا تعظيم بسيار نموده معزز و مكرم رخصت انصراف داد و موالنا 

محمد شيرين و شيخ كمال خجندى معاصر بوده اند و دايم با يكديگر صحبت ميداشته اند و ديوان 
  بيت اشعار موالنا محمد مشهور است و اين مطلع از غزلياتش در نفحات مسطور است 

 ما مهر تو ديديم ز ذرات گذشتيم 
 

 از جمله صفات از پى آن ذات گذشتيم 

   
 وفاتش در سنه تسع و ثمانمائه روى نمود مدت عمرش شصت سال بود.

موالنا صفى الدين ختالنى در سلك فضالء ماوراء النهر انتظام داشت و بعضى از وقايع امير تيمور 
 گوركان را بلغت تركى بر لوح بيان مينگاشت.

شيخ محمود زنگى عجمى كرمانى بصفت فضل و لطف طبع موصوف بود و در اثناء محاورات 
اكثر اوقات كالم موزون بر زبانش ميگذشت چنانكه گويند اول نوبت بهمراهى شيخعلى ترك 

  بيت بخدمت امير تيمور گوركان رسيد و چون آنحضرت پرسيد كه شما چه كسانيد گفت 

 دو پيريم هردو شكسته بهم 
 

 على ترك و محمود زنگى عجم 

   
و شيخ محمود بسيارى از وقايع حاالت صاحبقران پسنديده صفات را در سلك نظم كشيده و آن 

نسخه را جوش و خروش نام نهاده و در سنه ست و ثمانمائه كه آنحضرت از يورش روم مراجعت 
 كرده بجهاد اشتغال داشت جمعى از اكابر كرمان مانند موالنا ضياء الدين سراج و شيخ صدر الدين 
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كه قاضى آنواليت بود و سيد حمزه متوجه آستان سلطنت آشيان گشتند و شيخ محمود نيز با ايشان 
همراهى نمود تا كتاب جوش و خروش خود را بگذراند و خود را بتجديد منظور نظر التفات 

آنحضرت گرداند اما بحسب تقدير در وقتى كه از پل تفليس كه بر كنار آب بسته اند ميگذشت در 
آب افتاد و آتش حياتش فرو نشسته رخت بقا بباد فنا داد ع غرق درياى كرم بادا هميشه جان او و 



پسر شيخ محمود موالنا قطب الدين آن نسخه را بنظر انور رسانيده بصله كرامند محفوظ و بهرور 
  بيت شد و اين بيت مقطع بعضى از غزليات شيخ محمود است كه 

 بنويس شعر محمود اكرت پسند افتد
 

كه بلطف ابن زنگى دگر از عجم 
 .نزايد

    

 كه ميرزا ميرانشاه جهة دفع فتنه 791موالنا على بدر از جمله شعراء دار السلطنه هراة بود در سنه 
حاجى بيك جونى قربانى بهراة آمد در باغ زاغان نزول اجالل فرمود موالنا على بدر بشرف 

  نظم مالزمت شاهزاده مشرف گشته قصيده گذرانيد كه دو بيت اولش اينست 

 اى ز مهر رخ تو ماه منور گشته 
 

 عالم از نكهت زلف تو معطر گشته 

 خط مشگين تو بر صفحه كافور عذار
 

 آيت حسن جمال است مقرر گشته 

   
 و شاهزاده نسبت بموالنا در مقام التفات آمده صله مناسب عنايت فرمود.

خواجه عصمة اهللا بخارى در سلك اعاظم ناظمان مناظم سخن گذارى انتظام داشت ديوان اشعارش 
مشهور است و ابيات بالغت آثارش بر الواح خاطر فضال مسطور و از آنجمله قصيده ايست كه در 

مرثيه صاحبقرانى در سلك نظم كشيده و آن قصيده را نزد اميرزاده خليل سلطان گذرانيده مشمول 
  مرثيه نظر انعام و احسان گرديد مطلع قصيده مذكور اينست 

اى فلك خرگاه ويران كن كه سلطان 
  غايبست 

تخت گو بر خاك بنشين چون سليمان 
 غايبست 

   
و چون خواجه عصمة الّله در نظم اشعار تتبع امير خسرو دهلوى مينمود و بسيارى از معانى آن 

  نظم جناب را در منظومات خويش درج فرموده يكى از فضال در آن باب گويد

مير خسرو را عليه الرحمه شب ديدم 
  بخواب 

گفتمش عصمة ترا يك خوشه چين 
 خرمن است 

شعر او چون بيشتر از شعر تو شهرت 
 

گفت باكى نيست شعر او همان شعر 



 منست  گرفت 

   
  بيت و تاريخ وفات خواجه عصمة شاعرى ادا نموده 

 تاريخ وفات خواجه عصمت 
 

 .هر كس كه شنيد گفت تمت

   
 

موالنا نجم الدين الطارمى در فن انشاء و علم امال بيمثل زمان خود بود و مالزمت ميرزا اميرانشاه 
مينمود و در آن اوقات كامل التواريخ ابن اثير را بفرموده شاهزاده مشار اليه از لغت عربى بزبان 

 فارسى ترجمه كرد و كمال فصاحت و بالغت در آن كتاب بجاى آورد.

خواجه على تبريزى الشطرنجى حافظ كالم الّله بود و تمام صحيح بخارى را نزد شيخ شمس الدين 
محمد جزرى رحمة الّله عليه قرائت فرمود در علم حديث مهارت حاصل نمود و خواجه على در 
فن شطرنج آنقدر وقوف داشت كه صغير و كبير آن روزگار استادى ويرا مسلم داشتند و غايبانه 

 مانند حاضرانه بغايت نيكو ميباخت و در مجلس شريف امير تيمور گوركان 
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 پيوسته بآن لعب ميپرداخت.

موالنا حسام الدين ابراهيم شاه كرمانى حاوى فضايل نفسانى بود و در علم طب و معالجه مرضى يد 
بيضا مى نمود و او نيز در قسم نرد و شطرنج مهارت داشت و مالزم درگاه حضرت صاحبقرانى بود 

و در مجلس عالى راه مى يافت و خواجه عبد الوهاب تبريزى و خواجه يوسف بخارى و استاد 
شمس الدين كازرونى نيز از جمله شطرنجيان صاحبقرانى بوده اند و همواره مالزمت آستان 

 سلطنت آشيان مينموده اند.

 گفتار در ذكر سلطنت ميرزا خليل سلطان و بيان اسباب زوال دولت آن شاهزاده عالى مكان 



واقفان تصانيف روزگار و عارفان تصاريف اخبار باين حكايت عارف و بر اين روايت واقف 
خواهند بود كه آنچه ميرزا خليل سلطان را از اسباب سلطنت و جهانبانى و مقدمات ابهت و 

ملك ستانى دستداد عجب اگر كسى را از ابتداى بناى پادشاهى تا آن غايت ميسر شده باشد چه آن 
شاهزاده واالنژاد از روى نسل و نسب نبيره پسرى صاحبقرانى بود و بعد از وفات آنحضرت اكثر 

نوئينان كامران و امراى عاليشان و بسيارى از لشگريان فيروزى نشان كه در تاشكنت بودند او را 
بپادشاهى برداشته بيعت نمودند و بر جناح استعجال بجانب سمرقند روان شدند و بعد از وصول 

بنواحى آن بلده فردوس مانند حكام و بزرگان و اعيان آنشهر بقدم فرمانبردارى شاهزاده را استقبال 
كردند و مقاليد خزاين و كنوز بمالزمانش سپرده لوازم نياز و نثار بجاى آوردند و در آنزمان 

شهرى بآن معمورى و جامعيت در تمامى ربع مسكون موجود نبود اكابر و افاضل و اعاظم و اماثل 
و علما و اشراف و هنرمندان اطراف و اكناف در آن مصر جامع مجتمع بودند و وفور خزاين و 

دفاين و كثرت كنوز و ذخاير از نقود و اجناس و جواهر بمثابه بود كه قوت دراكه مستوفيان ماهر 
از حصر و احصاء آن عاجز و قاصر ميآمد و ساير اسباب پادشاهى از صنوف سيوف و تير و كمان 

و جيبه و جوشن و خيمه و خرگاه و سراپرده و بارگاه زياده از آن بود كه بوسيله تحرير قلم و 
تقرير زبان شرح آن تيسير پذيرد و مع ذلك چون سابقه عنايت عزلى رقم سعادت لم يزلى بر 
صحيفه حال آن نهال گلزار اقبال نكشيده بود و رابطه مشيت سبحانى قاعده قصر جهانبانى آن 
نوباوه رياض صاحبقرانى را سمت استحكام نبخشيده در عرض چهار سال از آنهمه موجبات 

سلطنت و جالل اثر نماند و مجموع آن خزاين و اموال در معرض تضييع افتاده هاتف قضا نشان 
زوال آن دولت فروخواند آرى انوار ماهچه آفتاب آثار لواى پادشاهى جز بر وجنات روزگار 

خواص بارگاه تخصيص برحمة من يشاء نتابد و بمجرد اجتماع زر و گوهر و بسيارى سپاه و لشگر 
  بيت امور سلطانى و مهام كشورستانى نظام و انتظام نيابد

 نه هركه طرف كله 
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 كج نهاد و تند نشست 
 

 كالهدارى و آئين سرورى داند

و سبب انقضاى ايام كامكارى و اختتام هنگام جهاندارى ميرزا خليل سلطان بعد از قضاء ربانى و    
تقدير سبحانى آنشد كه شاه زاده در زمان حيات امير تيمور گوركان نسبت بجميله شاد ملك نام 

كه سابقا از سرارى امير حاجى سيف الدين بود تعلق خاطرى پيدا كرد و پنهان از حضرت 
صاحبقران او را بحباله نكاح درآورد و چون پرتو شعور پادشاه مرحوم مغفور بر آن قضيه افتاد 

حكم فرمود كه هرجا شاد ملك را ببينند بكشند و ميرزا خليل سلطان او را گريزانيده در آن اوان 
كه آقسوالت محل نسب رايات نصرت آيات بود نوبت ديگر بعرض رسيد كه شاهزاده شاد ملك 

را همراه دارد و قهرمان قهر باحضار او فرمان داد و اميرزاده آن ضعيفه را حاضر ساخت و حكم 
همايون بقتل او نفاذ يافته سرايملك خانم بنابر مالحظه خاطر ميرزا خليل سلطان معروض داشت 

كه صدف وجود اين عورت بدرددانه از صلب ميرزا خليل سلطان آبستن است بنابر آن امير تيمور 
گوركان فرمود كه او را به بيان آغا بسپارند تا بعد از وضع حمل فرزند را محافظت نموده مادر را 

بغالمى سياه دهد و مقارن آن احوال صاحبقران بيهمال باترار شتافته آنجا وفات يافت و شاهزاده 
بفراغ بال آن گلعذار پر غنج و دالل را در آغوش كشيد بمرتبه شيفته جمال و مشعوف وصال وى 

گشت كه از استصواب او اصال تجاوز جايز نميداشت بلكه زمام اختيار ملك و مال را بقبضه تسلط 
  بيت آن سليطه گذاشت 

 بجان بود در بند اذعان او
 

 نميزد نفس جز بفرمان او

الجرم مجارى امور ملك و مال ميرزا خليل سلطان از نهج صواب انحراف داشت و شهزاده بر طبق    
مدعاى محبوبه دست باسراف و اتالف امور گشاده مجموع نقود و اجناس كنوز خزاين را كه 

بيمبالغه محاسب و هم از جرز و تخمين آن عاجز بود باندك زمانى صرف نمود و بيشتر را بجمعى 
داد كه در آخر سبب ويرانى قصر كامرانى او گشتند و قضيه آن روش و بخشش اتفاقيه بود كسى 

كه سزاوار دينارى نبود اشتروارى مى برد و مستحقى كه شايسته صنوف نوازش بود در آرزوى 
درهمى ميمرد و ميرزا خليل سلطان بتعليم جانانه جمعى از مردم بيگانه را بانواع تربيت و اصطناع 

اختصاص بخشيد و هريك را قرينه قارون ساخت و بدرجه امارت و سرورى رسانيد از آنجهة 
خاطر امرا و سران سپاه مالل گرفت و دماغ آن فرومايگان مخبط شده مواد فساد سمت تزايد 

پذيرفت و چون حشمت ده روزه شاد ملك در نظر مخدرات سراپرده صاحبقران مرحوم نمى نمود 



جهة انحطاط مرتبه آن عفايف اميرزاده خليل سلطان را برانداشت كه هريك از خواتين و سرارى 
آنحضرت را طوعا و كرها بيكى از مالزمان آستان خود در سلك ازدواج كشيد و گروهى را كه 
نسبت باو رتبه مادرى داشتند با جمعى از مردم ناجنس همنشين گردانيد حور فرشته سرشت را با 

عفريت زشت همدم ساخت و لعل بدخشانى را در سلك جزع يمانى انداخت طوطى شيرين سخن 
را بآشيانه زاغ و زغن فرستاد و عندليب نغمه پرداز را با غليواج بدآواز در يكقفس جايداد و بواسطه 

صدور امثال اين افعال ناهنجار طبايع صغار و كبار از اميرزاده خليل سلطان متنفر گرديد و امور 
 سلطنتش اختالل پذيرفته آفتاب اقبالش بسر حد زوال رسيد
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 چنانچه از سياق كالم آينده بوضوح خواهد پيوست انشاء الّله تعالى و تقدس.

 ذكر خاقان منصور مظفرلوا معين السلطنه و الدين شاه رخ ميرزا.

خاقان سعيد ميرزا شاه رخ پادشاهى بود صاحب سعادت متصف بكمال عدل و عبادت و شجاعت 
رستم بازهادت ابراهيم ادهم جمعداشت و هرگز خيال تجاوز از جاده ملت بيضا پيرامن ضمير 

منيرش نميگذشت مدت العمر نماز چاشت از آن پادشاه اسالم پناه فوت نشد تا بصلوة مكتوبه چه 
رسد و مادام الحيواة هيچ آفريده را نيازرد مگر بمقتضاى شريعت مؤيد همواره از روى اخالص و 

نياز بمالزمت درويشان و گوشه نشينان مى شتافت و بهر ديار كه درميآمد اول شرف طواف مزارات 
اوليا و اتقيا را درمى يافت بعد از آن در ميدان حرب چون كوه باشكوه در برابر خصم ثبات قدم 
ميورزيد و در محراب طاعت از خوف و خشيت مانند برك بيد از باد صرصر مى لرزيد در ايام 

عدالتش هيچ عوانى را زهره نبود كه تيز درناتوانى نكرد و در اوان جاللتش هيچ صاحب فرمانى 
  نظم يارا نداشت كه بساط ظلم گسترد

 شد از انصاف آن شاه سرافراز
 

 بعهدش باز با گنجشك دمساز

 بصحرا گرگ و آهو شير و نخجير
 

 بهم آميخته چون شكر و شير

 عوانى گر نمودى ظلم نيت 
 

 طپانچه خوردى از دست رعيت 

   



والدت همايون حضرت خاقان سعيد در روز پنجشنبه چهاردهم ربيع االخر سنه تسع و سبعين و 
سبعمائه اتفاق افتاد و در شهور سنه تسع و تسعين و سبعمائه صاحب قران تاج بخش باج ستان زمام 

حكومت خراسان را در قبضه اقتدار او نهاد و بعد از فوت آنحضرت در ماه رمضان سنه سبع و 
ثمانمائه آن پادشاه عاليشان از روى استقالل در خراسان بضبط امور ملك و مال پرداخت و خطبه و 

سكه باسم شريفش مزين گشته در سنه تسع و ثمانمائه مازندران را مسخر ساخت در اواخر سنه 
احدى عشر و ثمانمائه ماهچه رايت نصرت آيتش بر تسخير واليت ماوراء النهر تافت و در سنه سبع 

 واليت كرمان آن 819عشر و ثمانمائه مملكت فارس در حوزه ديوان آنحضرت قرار يافت در سنه 
 قرا يوسف وفات يافته فتح آذربايجان بوقوع انجاميد 823پادشاه عاليشان را مسخر گرديد و در سنه 

و در اواخر رجب سنه مذكور ميان آنحضرت و اسكندر بن قرا يوسف محاربه اتفاق افتاد و نسيم 
نصرت و فيروزى بر پرچم علم پادشاه فرشته شيم وزيده اسكندر روى بهزيمت نهاد و در روز 

 ربيع آالخر سنه ثلثين و ثمانمائه بدبختى احمد نام در مسجد جامع هرات كاردى ببدن 23جمعه 
آنحضرت رسانيده همان لحظه احمد كشته شد و آنحضرت را حكيم على اال طالق از آن زخم 

نجات بخشيد و در سنه اثنى و ثلثين و ثمانمائه نوبت ديگر اسكندر متعرض واليات عراق و 
 آذربايجان گشته خاقان سعيد بدانجانب شتافته در صحراى سلماس بين-
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الجانبين قتال دست داده باز اسكندر انهزام يافت بعد از آن ممالك خراسان و بلخ و بدخشان و 
ماوراء النهر و تركستان و زابلستان و سيستان و جرجان و مازندران و عراق و فارس و آذربايجان در 

تحت تصرف خاقان گيتى ستان قرار گرفت و بيمن نصفت و حسن معدلتش تمامى آن بالد و 
امصار معمور و آبادان گشته رفاهيت خاليق درجه كمال پذيرفت معمار همت بلند نهمتش در 
اطراف ممالك محروسه بقاع خير و ابواب البر مانند مساجد و خوانق و مدارس و اربطه بنا نهاد 

قرى و قصباب مرغوب و مستقالت بقاع بر آن بقاغ وقف فرمود و چون خاقان سعيد مدت چهل و 
سه سال باستقالل تاج سلطنت و جهانبانى بر سر نهاد در واليت رى در ذى الحجه سنه خمسين و 

ثمانمائه عنان عزيمت بصوب عالم آخرت انعطاف داد اوقات حياتش هفتاد و دو سال بود و بعد از 
فوت پادشاه عاليجاه دست قضا ابواب فتنه بر روى روزگار عالم و عالميان گشود موالنا جالل 

الدين لطف الّله و موالنا صدر الدين ابراهيم و پسر عالى گهرش موالنا محمد امين و موالنا عبد 



الحميد قرومى در ايام عدالت آن پادشاه عدالت آئين رايت صدارت مى افراشتند و خواجه غياث 
الدين ساالر سمنانى و سيد فخر الدين و خواجه نظام الدين احمد داود و خواجه غياث الدين پير 

احمد خوافى و خواجه سيدى احمد شيرازى و امير على شغانى و خواجه شمس الدين على باليجه 
 در سلك وزراى امير شاهرخ انتظام داشتند.

گفتار در بيان جلوس ميرزا شاهرخ بر سرير سلطنت خراسان و وقوع مصالحه ميان آنحضرت و 
 ميرزا خليل سلطان 

خاقان سعيد و سلطان صاحب تائيد فارس مضمار تفاخر معين السلطنة و الخالفة شاه رخ بهادر كه 
خلف صدق صاحبقران مغفور قطب الحق و الدنيا و الدين امير تيمور- گوركان بود بعد از فوت 

آنحضرت در ماه رمضان سنه سبع ثمانمائه در بلده فاخره هراة تخت سلطنت و جهانبانى را بوجود 
خود مشرف ساخت و تاج خالفت و كشورستانى بر سر نهاده سايه معدلت و رعيت پرورى بر 

مفارق جهانيان انداخت والة واليات انقياد مثال الزم االمتثال نموده اظهار اطاعت و فرمان بردارى 
كردند و بپاى اخالص عازم آستان آسمان اختصاص گشته شرايط چاكرى و خدمتكارى بجاى 
آوردند و آنحضرت امرا و اركان دولت را بعواطف خسروانه و عوارف پادشاهانه نوازش نموده 

درباره همكنان مراسم انعام و احسان بتقديم رسانيد و بساط عدالت و نصفت گسترده بتمشيت مهام 
شريعت غرا و تقويت امور ملت بيضا قضاة و علما را مأمور گردانيد درين اثنا بمسامع جالل رسيد 

كه ميرزا خليل سلطان بخيال استقالل دار الملك سمرقند را مركز رايت دولت ساخت و دست 
باتالف و اسراف خزاين و دفاين دراز كرده حاصل بحر و كان را برانداخت بنابر آن ضمير 

 خورشيد
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نشان چنان اقتضا نمود كه پيش از آنكه اختالل بامور ملك و مال راه يابد رايات ظفر مآل قرين 
دولت و اقبال بصوب ماوراء النهر شتابد و امير مضراب جاكو و امير حسين صوفى ترخان و امير 
عليكه كوكلتاش را به ضبط خراسان تعيين نموده اعالم نصرت اعالم از دار السلطنة هراة بجانب 

كنار آب آمويه نهضت نمود و در منزل دره رنگى امير سيد خواجه بن شيخ على بهادر از سمرقند 
بخدمت رسيده بعز بساط استسعاد يافت و كيفيت حال ميرزا خليل سلطان را مشروح معروض 



داشت آنحضرت بعد از تقديم مشورت امير جالل الدين فيروز شاه بن ارغونشاه را جهة تعمير برج 
و باره دار السلطنه هراة كه از ايام استيالء امير تيمور گوركان تا آنزمان ويران بود بازگردانيد و سيد 
امير خواجه را بطوس فرستاد تا قلعه آنحدود را تعمير نمايد و بنفس نفيس عازم سمرقند شده چون 
در لنگر شيخ زاده با يزيد اتفاق نزول افتاد ميرزا سلطان حسين كه در تركستان با امرا مخالفت كرده 

بود بمالزمت شتافت و باصناف الطاف اختصاص يافت و از همان منزل خاقان سعيد امير حمزه 
فتوقو را برسم رسالت نزد اميرزاده خليل سلطان فرستاد و پيغام داد كه تو مرا بجاى فرزند و برادرى 
بلكه بجان گرامى برابرى و هرچه تمنا داشته باشى از ملك و مال دريغ نيست اما كبرسن و تجارب 

ايام و معرفت و مقادير طوايف انام در انتظام مهام سلطنت دخلى تمام دارد و اگر امرا بسبب بعد 
مسافت و توهم مس آفت در غيبت ما اتفاقى كرده اند حاليا بايد كه بقدم بصيرت پيش آئى و بر 

آنچه متضمن استقامت مملكت باشد با ما اتفاق نمائى و رايات ظفر آيات از اندخود گذشته 
بساحل جيحون رسيد و در آن مرحله امير شاه ملك از بخارا آمده خبر سالمتى شاه زادگان عظام 
رسانيد و موجب ابتهاج خاطر انور گرديد و مقارن آنحال ايلچى ميرزا خليل سلطان شرف بساط 

بوس دريافته بوسيله امراء ملك آرا عرضه داشت نمود كه چون اين معنى معين است كه 
آنحضرت خراسان را بمصلحت ضبط ماوراء النهر بازنخواهند گذاشت اميد آنكه بسعادت و 

معاودت فرموده حكومت آن مملكت را به بنده بازگذارند تا بنيابت آنحضرت شرايط عدالت 
بتقديم رسانم و مادام الحيواة در مقام فرزندى و خدمت گارى باشم خاقان سعيد اين ملتمس را 

اجابت فرمود و امير شاه ملك را جهة آوردن شاه- زادگان ببخارا فرستاد و عنان يكران بجانب دار 
السلطنة هراة انعطاف داد چون بايد خود رسيد اميرزاده سلطان حسين بيموجبى فرار نموده 

بدانجانب آب رفت و همدران ايام خبر متواتر شد كه ميرزا خليل از سمرقند بيرون آمده عازم كنار 
آب جيحون است الجرم امراء شهر بخارا را بازگذاشته اميرزاده الغ بيك و اميرزاده ابراهيم سلطان 
را بپايه سرير اعلى آوردند و امير شاه ملك بضبط كنار آب مأمور گشته چون بدانجا رسيد عرضه 
داشتى ارسال نمود مضمون آنكه از طرف سمرقند ميرزا ميرك احمد و امير شمس الدين عباس و 

امير ارغونشاه آمده اند اگر نواب كامياب امير شيخ نور الدين را بدين جانب فرستند تا با ايشان 
 سخن گويد مناسب دولت خواهد بود آنحضرت فرمود كه شمس الدين و ارغون 
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شاه بدينجانب آيند تا شيخ نور الدين پيش ميرزا خليل سلطان رود چون اينخبر بكنار آب رسيد آن 
دو امير بى توقف بآستان سلطنت آشيان آمدند و از اينجانب امير شيخ نور الدين بسمرقند رفت و 

در باب موافقت جانبين سعى بليغ نموده چنان مقرر شد كه اميرزاده خليل سلطان بعضى از خزاين 
صاحبقران مغفرت نشان را نزد اميرزاده پير محمد وليعهد فرستد و بسلطنت ماوراء النهر قناعت 

نمايد و بعد از آنكه شيخ نور الدين باردوى ظفر قرين باز آمد خاقان سعيد عازم هراة گرديد و در 
خالل اين احوال امير سليمانشاه كه بمقتضاى فرمان صاحبقران مغفرت پناه در فيروز كوه و حدود 

رستمدار حكومت مينمود از صولت سپاه ميرزا ميرانشاه گريخته بموكب همايون پيوست و 
رخصت طلبيده جهة آسايش سپاه دراند- خود و شيرغان اقامت فرمود و اعالم نصرت اعالم بتاريخ 

 بيست و ششم ذى القعده در دار السلطنة هراة نزول اجالل فرمود.

ذكر شمه از كر و فر اميرزاده سلطان حسين و كشته شدن او بفرموده خاقان جمجاه و بيان مخالفت 
 و ياغى گرى امير ركن الدين سليمانشاه 

اميرزاده سلطان حسين اگرچه بصفت جالدت و پهلوانى موصوف بود اما از نشانه جنون بهره تمام 
داشت چنانچه در وقتى كه صاحبقران مغفور در ظاهر دمشق نشسته خيال قتال پادشاه مصر بر لوح 
خاطر مينگاشت بيجهتى از آنحضرت گريخته پيش ملك فرج رفت و بعد از فوت جد بزرگوار با 

امرا و اركان دولت آغاز مخالفت كرد و لشگرى را كه با او بودند متفرق گردانيد و بجانب 
سمرقند ايلغار نمود و چون دانست كه بشهر در نمى تواند آمد از آب آمويه گذشته بموكب عالى 
خاقان سعيد پيوست و با آنكه آن پادشاه جمجاه بنظر شفقت و عطوفت در وى نگريست بار ديگر 

جنون او را بران داشت كه در نواحى اندخود از اردوى همايون فرار نموده از آب بگذشت و در 
شهر سمرقند بميرزا خليل سلطان ملحق گشت و ميرزا خليل سلطان او را مشمول انعام و احسان 

گردانيده با امير الّله داد و ارغون شاه و تيمور خواجه آقبوغا و خواجه يوسف و بعضى ديگر از امرا 
و لشگريان بكنار جيحون فرستاد تا از جانب اميرزاده پيرمحمد جهانگير كه در آن اوان از كابل 

ببلخ آمده بود خبردار باشند و در كنار آب خيال استقالل در دماغ اميرزاده سلطان حسين پيدا شده 
ببهانه كنكاش امرا و سرداران را بخلوتى طلبداشت و تيمور خواجه و خواجه يوسف را شربت 

شهادة چشانيده جمعى را مقيد ساخت امير الّله داد و ارغون شاه و مبشر كه آنحال مشاهده نمودند 



بتضرع و زارى امان طلبيدند ميرزا سلطان حسين ايشان را سوگند داد كه ازو بر- نگردند و نايب 
 خويش گردانند مقارن آنحال رقيه خانيكه حرم ميرزا محمد سلطان كه با
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اموال فراوان متوجه بلخ بود بآن حدود رسيد ميرزا سلطان حسين او را غارتيده متوجه سمرقند 
گرديد و ميرزا خليل سلطان از شهر بيرون آمده بعد از تقارب فريقين امير الّله داد و ارغونشاه و 
ديگر امرا كه بر سبيل كره مالزمت ميرزا سلطان حسين مى كردند از وى جدا شدند و نزد ميرزا 

 ميرزا سلطان حسين از برابر لشگر سمرقند فرار 808خليل سلطان رفتند بنابر آن در هشتم محرم سنه 
نموده در نواحى اندخود و شيرغان بامير سليمان شاه پيوست و بين الجانبين قواعد عهد و پيمان 

بغالظ ايمان تأكيد يافت و ميرزا پير محمد جهانگير ايلچى نزد امير سليمان شاه فرستاده ميرزا 
سلطان حسين را طلبيد جناب امارت پناهى بآن سخن ملتفت نشد و غيرت پادشاهى ميرزا پير محمد 

جهانگير را بر آن داشت كه بطريق شبيخون بر سر ايشان تاخت ميرزا سلطان حسين و امير 
سليمانشاه چاره منحصر در گريز دانستند و بهراة شتافته بخدام بارگاه شاه رخى پيوستند و آنحضرت 

بعد از تقديم مشورت مبلغ صد هزار دينار كپكى و چند سر اسب قيمتى بامير سليمان شاه عنايت 
كرده سرخس را سيورغال گردانيد و حكم فرمود كه بامير مضراب و سيد خواجه كه در سبزوار 
بودند پيوندد و از جانب ميرزا ميرانشاه كه بكاليوس آمده بود واقف باشند و چون امير سليمانشاه 

روى بمقصد آورد امراء شاه رخى صالح ملك در قتل ميرزا سلطان حسين دانستند نوشيروان 
برالس آن شاه زاده شجاعت پيشه را در بيرون دروازه عراق گردن زد و چون اينخبر بسمع امير 

سليمان شاه رسيد آغاز مخالفت كرده بحصار كالت رفت و خاقان سعيد متوجه آنحدود شد و امير 
عبد الصمد حاجى سيف الدين را كه داماد امير سليمان شاه بود بكالت روانه فرمود تا او را 

نصيحت نموده از مقام مخالفت بگذراند و امير عبد الصمد با امير مشار اليه مالقات كرده و سخنان 
دولتخواهانه گفته بى حصول مقصود بازگشت آنگاه خاقان عاليجاه بموجب استدعاء امير سليمان 
شاه امير جهان ملك را نزد او فرستاد و چون جهان ملك نيز مانند عبد الصمد باز گرديد رايات 

ظفر آيات بر جناح استعجال بصوب كالت نهضت فرمود و امير سليمان شاه بعد از تحقيق آن خبر 
 808بطرف سمرقند گريخت و خاقان سعيد بسالمت مراجعت نموده در هفتم جمادى االولى سنه 

بدار السلطنة هراة رسيده ميرزا الغ بيك و امير شاه ملك را بضبط اندخود و شبرغان مامور گردانيد 



و چون فصل شتابگذشت و بار ديگر لشگر سلطان بديع آثار بهار عازم كوه و دشت و صحرا 
گشت خاقان سعادت انتما جهة مصلحت ماوراء النهر به ييالق بادغيس خراميد و در منزل قزل 

 رباط خبر محاربه ميرزا پير محمد جهانگير و ميرزا خليل- سلطان بتواتر انجاميد.

 ذكر محاربه ميرزا پير محمد و ميرزا خليل سلطان و بيان بعضى از وقايع و حوادث خراسان 

 در آن اوان كه اميرزاده الغ بيك و امير شاه ملك در نواحى بلخ و شبرغان بودند
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ميرزا پير محمد جهانگير قاصدى فرستاده امير شاه ملك را طلبداشت و آنجناب ببلخ رفته در 
مخالفت ميرزا خليل سلطان با شاه زاده مشار اليه اتفاق نمود و ايلچى سخندان جهة گفت و شنيد 

وصيت حضرت صاحبقران در باب واليات و عهد و بيعت بسمرقند فرستادند و چون آن قاصد بپايه 
سرير ميرزا خليل سلطان رسيد و سخنى كه داشت معروض گردانيد ميرزا خليل سلطان جوابداد كه 

آنخداوندى كه سلطنت اكثر ممالك جهان را بامير تيمور گوركان عنايت كرده بود اكنون ايالت 
سمرقند را بمن عنايت فرموده ميرزا پير محمد و امير شاه ملك از استماع اينجواب در تاب شده 

ميرزا الغ بيك را با خود ملحق گردانيدند و با سپاهى جنگ- جوى از آب آمويه گذشته و ميرزا 
 ماه رمضان سنه ثمان و ثمانمائه در حوالى 2خليل سلطان ايشان را استقبال نموده در روز دوشنبه 

نسف لشگر هردو طرف صف كشيدند و دالوران بلخ و ماوراء النهر از روى خشم و قهر درهم 
آويخته ميرزا خليل سلطان بنفس نفيس بر قول ميرزا پير محمد حمله كرد و ايشان را از جاى 

برداشته نخست قوم ارالت بگريختند و جوانغار و برانغار نيز پريشان شده ميرزا پير محمد و ميرزا 
الغ بيك و امير شاه ملك قرين صحت و سالمت بآن جانب آب رسيدند و حضرت خاقان سعيد در 
ييالق بادغيس اينخبر شنيده عازم ماوراء النهر گرديد و ميرزا الغ بيك و امير شاه ملك در اثناء راه 
شرف مالزمت در- يافته جناب امارت مآبى ببهانه ضعف االغان رخصت يافته كه مدت يكماه در 

بادغيس باشد و چون منزل هارى قشون مضرب خيام اردوى همايون گشت ايلچى از نزد ميرزا 
خليل سلطان آمده از زبان شاه زاده معروضداشت كه ع ما بران عهد و وفائيم كه بستيم بدوست اما 
چون ميرزا پير محمد از آب گذشته متعرض حدود سمرقند گشت ضرورتا پاى در ميدان مخالفت 

نهاده دفع او كرديم و حضرت خاقانى مزيد جونى قربانى را همراه مالزم ميرزا خليل سلطان بدان 



صوب ارسال داشته پيغام داد كه ما نيز ع بر همانيم كه بوديم و همان خواهد بود ليكن تا كنار آب 
خواهيم آمد بايد كه آن فرزند نيز بدانجانب آيد تا سخنى كه باشد بگوئيم و قواعد عهد و پيمان را 

مجددا مشيد گردانيم و اگر خود نيايد بعضى از مردم معتمد را بفرستد و چند روز موكب نصرت 
شعار در ييالق بورقان و ايالر توقف نموده و در آن يورت مزيد بازآمده دولت خواجه نامى را از 

نوكران ميرزا خليل سلطان همراه آورد و از زبان شاه زاده معروض داشت كه آنحضرت هركس را 
مصلحت دانند بكنار آب فرستند كه ما امير الّله ادوار غون شاه را نامزد آنجانب كرده ايم خاقان 

عاليجناب امير مضراب و جناب شريعت پناه قاضى عبد الّله را جهة تمشيت آن مهم ارسال نمود در 
خالل اين احوال بعرض رسيد كه امير شاه ملك بواسطه كمال اعتبار و اختيار امير سيد خواجه كه 

منصب امير االمرائى داشت در تابست و بدان جهة ضعف االغان را بهانه ساخته از آن يورش 
تخلف نموده است بنابر آن خاقان نصرت نشان سيفل تواچى را پيش امير مشار اليه فرستاد و پيغام 

داد كه مقرر چنان بود كه چون يكماه در بادغيس توقف نمايد بموكب همايون ملحق گردد و 
حاال چند روز از موعد گذشته بايد كه فى الحال بدينجانب شتابد و اال درين مملكت نباشد و 

 رايات نصرت آيات عازم دار السلطنة هراة
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گشته امير شاه ملك از راه ايكه النك ببلخ رفت و چون خاقان سعيد قرين دولت و اقبال بمستقر 
سرير جاه و جالل رسيد امير سيد خواجه با وجود جلوس بر مسند امير االمرائى و استقالل در حل 

و عقد امور ملكى و مالى خيال فتنه و فساد كرده جمعى اميرزادگان مثل سيف الدين عبد الصمد و 
طاهر و فاضل و شمس الدين و شيخ على پسران اوچ قرا بهادر و تيمور ملك دولداى را با خود 

متفق ساخت و نماز شام غره ذى الحجه سنه ثمان ثمانمائه از جزع النك سوار شده علم عزيمت 
بصوب واليت جام برافراشت و همان لحظه خاقان سعيد از آنحركت ناهنجار خبر يافته در نيمشب 
با جمعى كه در آستان سلطنت آشيان حاضر بودند از عقب گريختگان روانشد و على الصباح در 

صحراى نوبرك بديشان رسيده فرمود كه بچه جهة خيال فاسد و مخالفت نموده ايد سيد خواجه با 
اتباع از اسب فرود آمده روى بر پاى مبارك حضرة شاهرخى نهاده و بجريمه خويش معترف 

گشته در ركاب ظفر انتساب متوجه هراة گرديد بعد از وصول بسر پل ماالن خاقان كامكار پيشتر 
بمستقر عز و جالل خراميد و بعضى از موافقان سيد خواجه با وى گفتند كه اگر ميرزا شاه رخ از 



سر جريمه تو درگذرد بى شبهه فردا هريكى را از ما بعقوبتى قتل فرمايد كه موجب عبرت خاليق 
گردد بار ديگر همه متفق شده بقدم خالف عازم طوس گشتند و خاقان سعيد امير حسين صوفى 

ترخان و امير قربان شيخ را نزد سيد خواجه فرستاد تا او را نصيحت كند و بازگرداند و آن دو امير 
صائب تدبير بسيد خواجه رسيده سعى بسيار نمودند كه از سر مخالفت درگذرد و گردن بحلقه 
موافقت درآورد اما فائده بر آن مترتب نگشت و مقارن آنحال توكل تيمور تواجى از پيش امير 

مضراب و قاضى عبد الّله آمد معروضداشت كه تا غايت در كنار آب انتظار كشيديم و ميرزا خليل 
سلطان خلف وعده نموده هيچكس نفرستاد حكم همايون نفاذ يافت كه مشاراليهما بازگردند و 

رايات نصرت آيات حضرت خاقانى در بيست و سيم ذى حجه حجه مذكور از عقب سيد خواجه 
نهضت نموده روزى چند مرغزار مسير تو مضرب خيام عساكر ظفر انجام گشت و در آنمقام امير 

مضراب از كنار آب رسيده سعادت بساط بوس دريافت و مقارن آن حال از جانب طبس نوكر امير 
يوسف خليل كه داروغه آن جا بود آمده مكتوبى را كه امير سيد خواجه مصحوب مالزم خود 

يوسف خواجه بميرزا اسكندر بن عمر شيخ فرستاده بود و در آنجا ذكر كرده كه عنقريب ممالك 
خراسان را جهة برادر شما مستخلص ميگردانم بنظر انور رسانيد و آنحضرت دل از طاعت سيد 
خواجه برگرفته بتاريخ غره محرم الحرام سنه تسع و ثمانمائه متوجه طوس شد و چون در مشهد 

مقدسه رضويه على راقدها تحف الصلوة و التحية نزول اجالل اتفاق افتاد سيد خواجه كه در قلعه 
كالت تحصن نموده بود روى بصوب استرآباد نهاد و رايات ظفرنشان بصوب جرجان در حركت 

آمده پس از وصول بيلغر نواحى خبوشان امير شاه ملك از بلخ رسيد و منظور نظر التفات گرديد و 
خاقان سعيد قرين نصرت و تائيد از آنجا نيز نهضت فرموده ييالق بيلقان از فّر نزول همايون غيرت 

افزاى فضاى گردون گشت و از آن مقام خسرو جم احتشام منكلى تيمور نايمان را كه آداب 
 رسالت و رسوم سفارت 
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نيكو ميدانست پيش بيرك پادشاه حاكم جرجان فرستاد و پيغام داد كه ما سيد خواجه را از 
حضيض مذلت و خوارى باوج عزت و سردارى رسانيده بوديم او كفران نعمت نموده و از ما 

گريخته بدانجانب التجا كرده است طريقه آنكه گلشن عهد و پيمان قديم را بآب حسن اخالص و 
اتفاق سرسبز دارند و سيد خواجه و اتباع او را در آن واليت نگذارند و يقين دانند كه اگر از 



فرموده تخلف خواهيد ورزيد نسيم لطف دوست نواز بصرصر قهر دشمن گذار تبديل خواهد يافت 
و آنچه در پس پرده غيب مسطور است بنوعى ظاهر خواهد گشت كه تدارك نپذيرد و منكلى 

تيمور نزد بيرك پادشاه رفته و ميرزا شاه رخ در همان موضع چند روزى توقف نمود و در آن ايام 
ميرزا عمر بدرگاه عالم پناه رسيده اظهار اخالص و اتحاد فرمود و چون خامه دستان سراى سخن 

بدينجا رسيد مناسب چنان نمود كه نخست حاالت ميرزا اميرانشاه و اوالد عظام آن عاليجاه تا زمان 
مالقات ميرزا شاهرخ و ميرزا عمر در سلك تحرير انتظام يابد آنگاه پرتو اهتمام بر تقرير فتح 

 استرآباد تابد.

گفتار در بيان وقايعى كه بعد از فوت امير تيمور گوركان بميرزا اميرانشاه و اوالد عظام او دست 
 داد و ذكر رسيدن ميرزا عمر بآستان سلطنت آشيان خاقان عدالت نهاد

صاحبقران واالنژاد در وقت مراجعت از يورش هفت ساله تختگاه هالكو خان را باميرزاده عمر 
شيخ بن ميرزا ميرانشاه عنايت فرمود و ايالت دار السالم بغداد را ببرادر بزرگترش ميرزا ابا بكر 

رجوع نمود و مقرر ساخت كه ميرزا ميرانشاه در بغداد باشد و ميرزا ابا بكر بجارو ملجار ميرزا عمر 
حاضر گشته از استصواب او در نگذرد بنابر آن چون خبر فوت امير تيمور گوركان بآذربايجان 
رسيد ميرزا عمر از پدر و برادر كالنتر حسابى برنگرفت و خطبه و سكه بنام خود كرده از روى 

استقالل بضبط امور ملك و مال پرداخت و امير جهانشاه جاكو كه امير االمراء ميرزا عمر بود بعد 
از تحقق خبر فوت امير تيمور باغواى جمعى از اهل فساد قصد قتل نوكران معتبر ميرزا عمر نمود 

 ماه رمضان بآستان اقبال آشيان رانده موالنا قطب الدين اوبهى و داراب فوشنجى و 22صباح روز 
شيخ محمد تواچى و عبد الخالق ولد تيمور سكورچى را با بعضى ديگر از بيگناهان معروض تيغ 

سياست گردانيد و بخيال استقالل روى بسرا پرده پادشاهى نهاد و ميرزا عمر پاى وقار استوار داشته 
طايفه از انياقان و خانه بچگان را مكمل و مسلح بجنگ امير جهانشاه فرستاد و لحظه بلحظه مردم 

شاهزاده زياده ميشدند و هردم اتباع جناب امارت مآبى كمتر مى گشتند كمتر بنابر آن امير جهانشاه 
روى بگريز آورد و عمر تابان با جمعى از بهادران او را تعاقب نموده نماز ديگر همانروز بوى 

رسيدند و فى الحال بقتلش رسانيدند و ميرزا عمر بخالف متصور عمر تابان را معاتب ساخت و 
 بازماندگان امير
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جهانشاه را بنواخت و مقارن اين حال ميرزا ابا بكر از گرماء بغداد بتنگ آمده قصد ييالق همدان 
كرد و جهت استجازه ايلچى نزد برادر فرستاد و ميرزا عمر فرستاده را نوازش نموده پيغام داد كه 
ملتمس چنانست كه آن برادر بزودى بدينجانب تشريف آورند تا مهمات ملكى و مالى را باتفاق 

يكديگر فيصل دهيم و ميرزا ابا بكر بر اين سخن اعتماد كرده با دويست سوار بميرزا عمر پيوست 
و همان روز گرفتار شده در قلعه قهقه محبوس گشت و چون ميرزا ميرانشاه از قيد و حبس ميرزا ابا 
بكر خبر يافت بصوب خراسان در حركت آمده تا كاليوس استرآباد عنان يكران بازنكشيد و ميرزا 

عمر بعد از گرفتن برادر و گريختن پدر بفراغت هرچه تمامتر باستمالت سپاهى و رعيت پرداخت و 
در آن اثنا درويشى بابابيگى نام در مراغه پيدا شده كرامات و خارق عادات ظاهر ساخت و ميرزا 

عمر بقتل درويش حكم فرمود و بابا در حين عزيمت سفر آخرت بر زبان راند كه روزى ما چنين 
مقدر بود اما معلوم خواهد كرد كه بعد از اين چه فتنه ها حادث خواهد شد چون از واقعه بابا سه 
روز گذشت در هفتم محرم الحرام سنه سمان و ثمانمائه خبر مخلص ميرزا ابا بكر متواتر گشت 

تبيين اين مقال آنكه ميرزا ابا بكر بعد از اندك زمانى كه مقيد و محبوس بود جمعى از اهل قلعه را 
با خود يار كرده متفق ساخت و بنياد حيات عادل خزانچى و عيسى قورچى و شيخ حاجى را كه از 

جمله محافظانش بودند برانداخت و قلعه سلطانيه را در حيز تسخير آورد و خزانه و جيبه خانه را 
تصرف كرده مجموع آن نقود و اسلحه را بر مالزمان خود قسمت نموده روى بصوب خراسان نهاد 
و در كاليوس استرآباد بپدر پيوسته عنان مراجعت انعطاف داد اما ميرزا عمر بعد از شنيدن اين خبر 

بسلطانيه رفت و آن بلده را بجمعى از اهل اعتماد سپرده از راه سجاس و سراى اباقا در حركت 
آمده مقارن آن حاى شيخ خسرو شاهى از جانب سمرقند رسيده متقبل شد كه هرچه ميرزا ابا بكر 
از خزانه سلطانيه برده باندك زمانى كفايت نمايد و عمال را در مصادره كشيده بر متموالن تبريز 

تحميالت نامقدور نمود و ميرزا عمر بداعيه آنكه امير بسطام جاگير را كه با وى در مقام نفاق بود 
بدست آورد عزيمت شهر او فرمود و بسطام از راه قراباغ بامير شيخ ابراهيم شروانى پيوست بنابراين 
ميان ميرزا عمر و امير شيخ ابراهيم ناپره نزاع اشتعال يافت و هريك با لشگرى بكنار آب كر شتافته 

در برابر يكديگر منزل گزيدند و پس از هفته خبر باردوى ميرزا عمر رسيد كه ميرزا ميرانشاه و 
ميرزا ابا بكر بر قلعه سلطانيه استيال يافته هركس كه آنجا ديدند اسير كردند و هرچه يافتند بغارت 



بردند الجرم ميرزا عمر با امير شيخ ابراهيم كرك آشتى كرده طبل مراجعت فرو كوفت و بعد از 
وصول بمنزل ميانج كز مرو و عمر تابان و سلطان سنجر و حاجى سيف الدين و عبد الرزاق خداداد 
و امير بيان قوچين و شيخ خسرو شاهى طريق بيوفائى مسلوك داشته بميرزا ابا بكر و ميرزا اميرانشاه 
ملحق شدند و ميرزا ابا بكر عمر تابان و اوالد او را منظور نظر تربيت گردانيده شيخ ظالم را با ساير 
گريختگان بياسا رسانيد آنگاه باستصواب بعضى از مصلت انديشان تختى زرين ترتيب نموده ميرزا 

 ميرانشاه را بر آن نشاند و اسم پادشاهى بر وى اطالق كرده روزى 
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چند بجشن و سور و لهو و سرور پرداخت و ميرزا عمر پس از تفرق لشگر از راه كاورود به مراغه 
رفته بمدد امير خالق تركمان و سايق برالس و جمعى از سلدوزيان مستظهر شده بجانب تبريز در 

حركت آمد و عليكه بن خالق پيشتر بتبريز شتافته آغاز ظلم و تعدى كرد الجرم خاص و عام 
هجوم كرده خواجه پير على را كه مبلغ صد هزار دينار تحصيل نموده بود بقتل رسانيدند و تراكمه 
را از شهر بيرون كرده دروازه ها را مضبوط ساختند و ميرزا عمر امراء تركمان را اجازت حرب داد 

و در آن اثنا خبر قرب وصول ميرزا ابا بكر بتحقيق پيوست و چون ميرزا عمر قوت مقابله و مقاتله 
نداشت علم عزيمت بصوب اصفهان برافراشت و حاكم آن بلده ميرزا رستم بمراسم استقبال قيام 

نموده لوازم تعظيم و تجليل بتقديم رسانيد و طوى هاى پادشاهانه كرده از دقايق مهمان نوازى دقيقه 
نامرعى نگذاشت آنگاه آن دو پادشاه شجاعت پناه بر سر آغرق ميرزا ابا بكر كه در سوق بالن 
غافل نشسته بود ايلغار كردند و جهات و اموال فراوان بدست آورده باصفهان بازگشتند و ميرزا 

رستم در مقر عز خود توقف نموده ميرزا عمر بشيراز رفت و ميرزا پير محمد او را باعزاز و احترام 
تمام بشهر درآورده جشنهاى خسروانه ترتيب داد و تحف هاى پادشاهانه بر طبق عرض نهاد و ميرزا 

عمر آن زمستان در شيراز به تنعم و ناز اوقات گذرانيده در اوائل فصل بهار بمرافقت ميرزا پير 
محمد عازم اصفهان گشت و ميرزا اسكندر نيز از يزد در حركت آمده بديشان پيوست و از آن 

جانب ميرزا ابا بكر چون چند روزى اسم پادشاهى بر پدر اطالق كرد رقم خلع بر صحيفه حالش 
كشيده خود بر سرير سلطنت تكيه زد و در اواخر جمادى االخرى سنه مذكوره بتبريز شتافته 

لشگريان در منازل رعايا فرود آمدند و تفرقه بسيار بعجزه و ضعفا رسيد و چون خبر اتفاق اوالد 
ميرزا عمر شيخ باميرزاده عمر بسمع ميرزا ابا بكر رسيد بطرف اصفهان نهضت فرمود و بعد از 



وصول بجربادقان شنيد كه امير بسطام جاگير تبريز را مسخر گردانيده مهم آذربايجان را از يورش 
اصفهان اولى دانسته عنان مراجعت معطوف ساخت و اوالد ميرزا عمر شيخ و ميرزا عمر اين خبر 

شنيده از اصفهان بيرون شتافتند و عنان يكران بتكاميشى ميرزا ابا بكر تافتند و چون اينخبر در قرون 
ارغون بسمع ميرزا ابا بكر رسيد لشگريان خود را استمالت داده بعزم رزم اعدا بازگرديد و در 

نواحى درگزين تالقى آن سالطين جالدت آئين دست داده از هردو جانب مردان مرد و گردان 
صف نبرد در ميدان كين تاختند و از صباح تا رواح باعدام و افناء يكديگر پرداختند و در آنروز 
قرب چهار هزار سوار و پياده از طرفين كشته گشته بهنگام شام هريك از آن دو طايفه بمعسكر 

خويش فرود آمدند و شب همه شب پاس داشته روز ديگر كه جمشيد خورشيد با تيغ زراندود به 
ميان مواكب كواكب تاخت باز از هردو جانب افغان و غريو كوس برخاست و نايره قتال التهاب 
يافته ميرزا مظفر الدين ابا بكر با هفتصد سوار جرار بر قلب لشگر مخالف كه محل قرار ميرزا پير 

محمد بود حمله نمود و او را از پيش برداشته ميمنه و ميسره را نيز مجال توقف نماند و اصفهانيان 
 در شهر متحصن شده ميرزا ابا بكر آغاز محاصره كرده چون نزديك بآن 

 563، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

رسيد كه اصفهان مستخلص شود ميرزا ابا بكر شنيد كه امير شيخ ابراهيم و امير بسطام جاگير 
بفراغت در تبريز نشسته اند و شيخ حاجى عراقى بمحاصره سلطانيه مشغولست بنابر آن باصفهانيان 
صلح گونه درهم پيوسته عنان بصوب آذربايجان انعطاف داد و ميرزا عمر چون دانست كه اوالد 

ميرزا عمر شيخ ديگر در برابر ميرزا ابا بكر نميتوانند آمد از ايشان جدا شده روى بدرگاه عالم پناه 
حضرت خاقان سعيد شاه رخى آورد و در غره ربيع االولى سنه تسع و ثمانمائه در ييالق بيلقان 

بموضع خواجه قنبر سعادت دستبوس دريافته منظور نظر التفات و عنايت گشت و جميع حشم و 
خدام او بانعام خلعت فاخره و اسبان تازى نژاد مفتخر و سرافراز شدند و مقارن آن حال منكلى 

تيمور كه برسم رسالت نزد بيرك پادشاه رفته بود بازآمده جواب بر وفق صواب نياورد بنابر آن 
 خاقان عالى مكان بعزم فتح جرجان از ييالق بيلقان نهضت نمود.

ذكر محاربه حضرت خاقان سعيد با بيرك پادشاه و انتقال نمودن حكومت استرآباد باميرزاده عمر 
 بن ميرزا ميرانشاه 



در اوايل فصل خريف كه حريف برد در اطراف باغ و بستان آغاز دست برد كرد و از اهتزاز 
صرصر لشگر خزانى حرارت هواى تابستانى روى بانهزام آورد خاقان سعيد بتائيد ملك مجيد 

بجلگاه مازندران درآمد و چون موضع سپاه بالد معسكر فرمانفرماى بالد و عباد گشت ناگاه بيرك 
پادشاه باتفاق سيد خواجه و عبد الصمد حاجى سيف الدين و شمس الدين اوچ قراقلب ميمنه و 

ميسره آراسته مانند شير ژيان از بيشه مازندران بيرون آمد و لشگر قيامت اثر برابر اعدا صف آراى 
گشته ميرزا الغ بيك و امير شاه ملك و امير موسى كادر برانغار منزل ساختند و ميرزا عمر و امير 

يوسف خليل و امير جهانملك در جوانغار علم جالدت برافراختند و حضرت خاقانى با امراء 
ترخانى در قول قرار گرفتند دو لشگر چون دو درياى اخضر از صرصر حمله بهادران غضنفر اثر در 

تموج آمد و غبار معركه پيكار تصاعد نمود شمشير آتش فعل آبدار سرهاى گردن كشان را بر 
  نظم خاك مذلت و هوان افكند

 زمين شد ز خون يالن الله گون 
 

 بهر سو روان گشت درياى خون 

 ز شمشير خون بار هرنامدار
 

 بيفتاد سر از بدن بى شمار

   
آخر االمر نسيم عنايت سبحانى از مهب (و ماء النصر االمن عند اللّه) بر پرچم خاقان عاليجاه و زيده 

و بيرك پادشاه با اتباع و اشياع همه كبود لب و زرد روى و سرخ سرشك پاى در وادى فرار نهاد 
و بيرك پادشاه بخوارزم گريخته سيد خواجه و عبد الصمد راه دراز شيراز پيش گرفتند و شمس 

الدين اوچ قرا و سيد حسام خواهرزاده سيد خواجه بدرگاه عالمپناه التجا كرده عنايت يافتند و 
تمامى خطه جرجان بتحت تصرف خاقان ملك ستان درآمده سيد عز الدين هزار جريبى برادر خود 

 را با پيشكشهاى 
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اليق بآستان معدلت آشيان فرستاد و خطبه بنام همايون خوانده و التزام باج و خراج نمود و حاكم 
سارى سيد مرتضى نيز مطيع و منقاد گشته ابواب اخالص و اطاعت گذارى بر روى روزگار 

خويش گشود آنگاه خاقان عاليجاه ايالت واليت استرآباد را بميرزا عمر عنايت كرده اسباب 
سلطنت او را مرتب داشت و رايت نصرت آيت بصوب دار السلطنه هراة برافراشت در اثناء راه 



حكومت مملكت طوس و جنوشان و كالت و ابيورد و نسا و يارز و سبزوار و نيشابور را بميرزا الغ 
بيك تفويض نمود و در چهارم جمادى االخرى در ضمان حمايت ايزد تعالى بمستقر دولت و 

 اقبال نزول اجالل فرمود.

 ذكر شهادت ميرزا پير محمد بن جهانگير بتقدير خداوند قدير

ميرزا پير محمد جهانگير كه خسرو سليم النفس كم آزار و پادشاه كريم خلق عدالت آثار بود 
زمان امور ملك و مال را در قبضه اقتدار پير على ناز نهاده اكثر اوقات بتجرع آب آتش رنگ و 

استماع نغمه عود و چنگ مشغولى مى فرمود آواز دلرباى ناى از انتقال سلطنتش خبر ميداد و 
  بيت آهنگ روح افزاى رباب مرثيه را بنوا ميخواند و او بى شعور از شراب ناب مى بود كه گفته اند

 چو سلطان سرانداز باشد زمى 
 

 فتد بيخبر از سرش تاج كى 

   
الجرم تمكن پير على سمت ازدياد پذيرفته خيال استقالل در دماغ او جاى گرفت و در ماه مبارك 

رمضان سنه تسع و ثمانمائه كه ميرزا پير محمد در خلوتخانه باطن چراغ انابت برافروخت و از 
فروغ نايره ندامت شمع مثال مى سوخت پير على ناپاك با جمعى بيباك برگرد سراپرده پادشاهى 

محيط گرديد و در چهاردهم ماه مبارك مذكور آن شاهزاده سعيد را شهيد گردانيد ميرزا سيد 
احمد ميرك در شبرغان از حدوث اينواقعه ترسان گشته بسان باد روان بجانب هراة شتافت و 

كيفيت جرأت پير على را بعرض حضرت خاقانى رسانيد از شنيدن آن خبر اندوه انبوه بخاطر انور 
راه يافت و امير مضراب و امير حسن صوفى ترخان و امير نوشيروان را همراه ميرزا سيدى احمد 

ميرك كرده بصوب بلخ روانساخت و مى خواست كه بنفس نفيس نيز از عقب روان شود كه ناگاه 
 خبر مخالفت ميرزا عمر زلزله در اطراف ديار خراسان انداخت.

 ذكر مخالفت ميرزا عمر با حضرت خاقانى و كشته شدن او بقضاء سبحانى 

چون ميرزا عمر در مملكت جرجان لواء استيال برافراشت فوجى از ابطال رجال را بجانب رى 
فرستاد هزار خانه وار مغول را كه در آن ملك با آغرق ميرزا ابا بكر بودند كوچانيده بمازندران 

 آوردند و مكنت ميرزا عمر بدان واسطه سمت تضاعف گرفته خيال 
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استقالل از باطنش سر بر زد مقارن آنحال شيخ حسن مخفحى با جمعى از مالزمان امير شاه ملك 
گريخته بجرجان رفتند و گفتند كه لشگر خراسان از امير شاه ملك آزرده خاطرند هرگاه رايات 

ظفر پناه بدانجانب نهضت نمايد اكثر بمالزمت ميشتابند ميرزا عمر اين سخن باور كرده دفتر حقوق 
تربيت خاقان سعيد را بر طاق نسيان نهاد و بسرعت برق و باد از استرآباد عنان يكران بجانب 
خراسان انعطاف داد و ميرزا شاه رخ بهادر چون اينخبر استماع فرمود در هيجدهم شوال سال 

مذكور ميرزا عمر را استقبال نمود و روز دوشنبه نهم ذيقعده در حدود قريه بردويه از واليت جام 
جنود جرجان و خراسان بيكديگر رسيده از هردو طرف مبتويه صفوف پرداختند در اتخين جكه 

تواچى كه از اعيان عمر تابان بود بسان دولت و اقبال پشت بر ميرزا عمر كرده روى بدرگاه خاقان 
واال گهر آورد ساير امرا و لشگريان كه آن حال مشاهده نمودند گريزان شده هريك بطرفى رفتند 
ع و آن فتح كه مفتاح امان بود بر- آمد و ميرزا عمر از دست برد خنجر قضا و قدر بجانب مرورود 

گريخت و در كنار آب بدست جمعى از نوكران امير مضراب گرفتار گشت و او را زخمى بر 
سروبندى برپاى در منزل امرودك باردوى اعلى رسانيدند و خاقان سعيد مرحمت كرده مخفه 

عنايت نمود و طبيب و جراح مالزم ساخته بدار السلطنه هراة روان فرمود و ميرزا عمر در بيست و 
پنجم ذيقعده بمنزل تقوز رباط ازين رباط دودر روى بعالم ديگر آورد و در مقبره عمدة العلماء 
المتآخرين امام فخر الدين الرازى مدفون گشت و در غره ذى الحجه دار السلطنة هراة از وصول 

موكب خاقانى طراوت جنان جاودانى يافت و در منتصف همين ماه پادشاه عاليجاه به ييالق 
 بادغيس شتافت.

 ذكر دفع شر پير على تاز بيمن توجه حضرت خاقان سرافراز

چون ضمير آفتاب تاثير خاقان كشورگير از جانب ميرزا عمر فارغ گرديد دفع پير- على تاز را 
پيش نهاد همت بلند نهمت گردانيد و در نوزدهم محرم الحرام سنه عشر و ثمانمائه از ييالق 

بادغيس رايت ظفر نگار بجانب قبة االسالم بلخ در حركت آمده در اوائل صفر سايه وصول بر 
خطه اندخود انداخت و پير على تاز جرأت نموده تا سر پل خطيب پيش بازآمد اما چون موكب 

همايون بخواجه دوكه رسيد پيرعلى عنان بصوب فرار تافته روى بباديه ادبار آورد حضرت خاقان 



سعيد ميرزا سيدى احمد را با امير يادگار شاه و امير نوشيروان و حسن صوفى ترخان بتكاميشى او 
روان فرمود و امرا به پير على رسيده احمال و اثقال او را گرفتند و او باندك مردمى بجانب يكه 

اولنك بيرون رفت و امرا بازگشته در بلخ بموكب همايون پيوستند و در آن ايام كه خاقان گردون 
غالم در قبة االسالم رايت حشمت برافراشته بود پرتو التفات بر تعمير قلعه هندوان كه از زمان ظفر 

يافتن امير تيمور گوركان بر امير حسين تا آنغايت خراب و ويران بود انداخت و اندك زمانى 
 آنحصار استوار را در كمال متانت 
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مأمور ساخت و حكومت بلخ تعلق بميرزا قيدو ولد ميرزا پير محمد گرفته رايات عاليات بجانب 
دار السلطنه هراة معاودت فرمود و پير على تاز نوبت ديگر لشگرى فراهم كشيده بحدود قبة 

االسالم خراميد اما از صدمات سپاه ظفر انجام منهزم گرديد و در اثنا گريز جمعى از كالنتران 
مالزمانش با هم گفتند كه تا اين كل نمك بحرام سردار ما خواهد بود بواسطه كثرت ايوار و 

شبگير و مخالفت با اصحاب تاج و سرير تفرقه و تشويش بما خواهد رسيد آنگاه باتفاق سر آن 
سردفتر اهل شقاق را از بدن جدا ساخته بدار السلطنة هراة فرستادند و خاليق را از انواع تفرقه و 

 پريشانى نجات دادند.

ذكر رفتن حضرت خاقانى بجانب جرجان كرت ثانى و بيان مخالفت امير جهانملك بسبب كفايت 
 خواجه غياث الدين ساالر سمنانى 

در آن اوان كه موكب نصرت نشان حضرت خاقانى سعيد از قبة االسالم بلخ قرين نصرت و تائيد 
بدار السلطنة هراة رسيد قاصدى از نزد ميرزا الغ بيك آمده بموقف عرض رسانيد كه بيرك پادشاه 
جمعى كثير از اوباش جونى قربانى و از ارازل توكل درهم كشيده بمازندران شتافته است و شمس 

الدين على جمشيد قارن كه كوتوال قلعه استرآباد است در مضيق ضرر و معرض خطر افتاده بنابر 
آن خاقان عالى مكان ابو الفتح ابراهيم سلطان را در دار السلطنه هراة بحكومت بگذاشت و در 

هيجدهم جمادى االخرى سنه عشر و ثمانمائه رايت ظفر آيت بجانب جرجان برافراشت و در منزل 
طرق امير شاه ملك بعز بساط بوس رسيده در جرجان ميرزا الغ بيك گوركان شرف مالزمت 

دريافت و پيشكش كشيد و چون موضع خواجه قنبر از سعادت وصول چتر نصرت اثر غيرت فلك 



اخضر شد ابو مسلم ولد- اوچ قرا از مازندران آمده عرضه داشت كه بيرك پادشاه از استماع توجه 
موكب ظفر پناه قدم در راه فرار نهاده بجانب رستمدار بيرون رفت آنگاه خاقان عاليجاه بدار الفتح 

استرآباد خراميد و آن زمستان در مازندران قشالق فرمود و سيد عز الدين هزار جريبى بآستان اقبال 
آشيان شتافته التفات بسيار يافت و خطه دامغان سيورغال آن سيد ستوده خصال شد و ايالت 

مملكت استرآباد تعلق باميرزاده الغ بيك گرفت و عنان جهانگشاى بصوب خراسان منعطف گشته 
در نهم ذيقعده مانند روح در بدن و جان در تن بدار السلطنة هراة درآمد و مقارن اينحال جهان 
ملك مملكت و بعضى ديگر از امراء بلند مرتبت ياغى شده بجزاء اعمال خويش رسيدند تبيين 

اينمقال آنكه در آنسال خواجه غياث الدين ساالر سمنانى كه بمنصب صاحب ديوانى مشرف بود 
 آغاز كفايت كرده دفترى مرتب 
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ساخت و آنچه اصحاب مناصب از هرممر گرفته بودند بنام ايشان جمع كرد بلكه هر- كاهى را 
كوهى و هرجوى را خرمنى و هردانگى را دينارى اعتبار نمود و چون اجناس در آن اوقات قيمتى 

تمام داشت جمعى از امرا گمان بردند كه چون دفتر بعرض خاقان عالى گهر رسد آنچه زياده از 
مواجب خود گرفته باشند بى تسعير برايشان حواله خواهند داشت و بدانجهت بى تعرض نخواهند 
شد و امير جهان ملك ملت كه از قوم قوچيان بود مدتى مديد در غايت اختيار و اقتدار مالزمت 
حضرت خاقانى مينمود باتفاق امير حسن جاندار و پسرش يوسف خليل و سعادت تيمور تاش و 

برادرش بهلول بيان تمور و سلطان با يزيد عثمان و نمدك با يكديگر عهد كرده ياغى شدند و 
بيك ناگاه از شهر بيرون رفته در جزع النك بايستادند و خاقان سعيد فى الحال پاى ظفر انتساب در 

ركاب آورده امير مضراب بيشتر بمخالفان رسيد و جنگى عظيم كرده زخم خورد و چون هماى 
چتر همايون فال بال اقبال در فضاى جزع النك بگسترد امير جهانملك و اتباع از آب كارد 

بازگذشته آب را حصار ساختند و آنحضرت درين طرف آب توقف نموده پس از آنكه سپاه ظفر 
پناه جوق جوق بموكب اعلى پيوستند عاصيان ترسيده هريك بطرفى جستند سعادت با شقاوت و 
برادرش احمد و آغبوغا را مردم قشون حسن صوفى ترخان در باد غيس گرفته آوردند و سعادت 
بياسا رسيد و برادرش احمد و آقبوغا آزاد شدند و جهانملك و نمدك را امير جركس در ماخان 

بدست آورده بندى بر پا نهاد و بجانب هراة فرستاد و ايشان در چهل دختران كشته گشتند و حسن 



جاندار و پسرش يوسف خليل از راه بيابان طبس پيش ميرزا رستم باصفهان رفتند و سلطان با يزيد 
 در جام گرفتار شده بشفاعت ميرزا ابراهيم سلطان نجات يافت.

گفتار در بيان بعضى از حوادث عراق و آذربايجان مصدر بذكر خروج سلطان احمد جالير و قرا 
 يوسف تركمان 

چنانچه از ضمن وقايع يورش هفت ساله صاحبقران مغفرت نشان امير تيمور گوركان مستفاد 
مى گردد سلطان احمد جالير و امير قرا يوسف در وقت توجه آن حضرت بجانب روم روى بمصر 

آوردند و چون در آن زمان ملك فرخ نسبت بصاحبقران بلند مرتبت دم از محبت و مودت ميزد 
آن دو سردار را گرفته هريك را در برجى از برج قلعه مقيد گردانيد تا ايشان را كسى از اختالط 
مانع نمى آمد و در آن حصار قرا يوسف را پسرى متولد گشت و سلطان آن پسر را در دامن خود 
انداخته بفرزندى قبول كرد و پيش خود نگاهداشت و در آن ايام ميان سلطان احمد و قرا يوسف 

عهد و پيمان واقع شد كه اگر از آن قيد نجات يابند و بار ديگر بدولت و اقبال رسند با هم متفق و 
متحد بوده بغداد تعلق بسلطان احمد داشته باشد و امير قرا يوسف در تبريز بر مسند حكومت نشيند 

 بعد از آن قرا يوسف شبى در واقعه ديد كه امير تيمور گوركان از انگشتر
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هائى كه در دست داشت يكى را بيرون كرده بانگشت وى درآورد و صباح آن رؤيا را با سلطان 
احمد در ميان نهاده سلطان گفت حكومت قطرى از اقطار ممالك حضرت صاحبقران بتو متعلق 

خواهد شد القصه چون چندگاهى آن دو پادشاه در محبس بسر بردند خبر وفات امير تيمور بمصر 
رسيد ملك فرج ايشان را منظور نظر تربيت گردانيد و مقرر فرمود كه هر يك پانصد نوكر 

نگاهدارند و ما يحتاج هزار كس از اسب و سالح و زر و نقد و جنس بديشان تسليم نمودند و از 
مالزمان سلطان احمد جز بندگان و شاگرد پيشگان كسى در مصر نبود الجرم آنچه از مصريان 
گرفت بديشان داد اما از توابع امير قرا يوسف جمعى كثير از مردم كارى در آنديار بودند و او 
پانصد كس جلد مكمل ساخته هرروز كه سوار ميشد آنجماعت در غايت آراستگى مالزمتش 
مينمودند و از آن جهة شكوه تراكمه در خاطر مصريان افتاده قاصدى اذالن ايشان شدند و در 

روزى كه پادشاه مصر با خواص امرا بميدان چوگان بازى خراميد قرا يوسف با مالزمان خويش در 



مقام معارضه ملك فرج درآمده امراء مصر را مبالغه تركمانان در اظهار جالدت موافق مزاج نيفتاد 
نوكران امير قرا يوسف را گفتند پياده شده ميدان را از سنك ريزه پاك سازيد ايشان از قبول اين 
حكم سرباز زدند و قرا يوسف توهم نموده همچنان سواره نزديك سلطان مصر رفت و گفت ما 

مردم غريبيم و باين واليت آمديم و پادشاه درباره ما عنايت دريغ نداشت اكنون برخصت متوجه 
ديار خويش مى گرديم و عنان يكران انعطاف داده با مجموع مالزمان از ميدان بيرون رفت و در 
ساعت بوثاق خويش شتافته عيال و اطفال را همراه گردانيده روى بديار بكر آورد و امراء مصر 

بعرض ملك فرج رسانيدند كه بيرون رفتن اين جماعت باين كيفيت نقصى است در امور سلطنت 
اگر اشارت شود ايشان را تعاقب نمائيم پادشاه جواب داد كه تراكمه در كمال بى باكى و تهورند و 
دست از جان شيرين شسته فدائى گشته اند مناسب نيست كه كسى از عقب ايشان شتابد بگذاريد تا 

بوطن خود روند و قرا يوسف را از حدود مصر تا كنار آب فرات در صد و هشتاد موضع 
باكوتواالن قالع كه سر راه بر وى گرفتند مقابله و مقاتله روى نمود و او در تمامى آن معارك ظفر 

يافت و چون بديار بكر رسيد ميان او و ملك شمس الدين حاكم خالط و بلبيس محبت و اتحاد 
اتفاق افتاد و ملك دختر قرا يوسف را بحباله نكاه كشيد و امير قرا يوسف باغواى ملك شمس 

الدين لشگر بحدود وان و وسطان برد و دواب و مواشى و اموال و اثقال آنواليت را بجاروب 
غارت و تاراج پاك ساخت و تمامى ايل الوس تراكمه بوى پيوسته قلعه اونيك را بتحت تصرف 

درآورد اما سلطان احمد بعد از رفتن قرا يوسف در مصر از نظر اعتبار ساقط شد و چون آن مقدار 
يراق و استعداد نداشت كه مانند قرا يوسف از آن مملكت بيرون رود كپنك پوش گشته با 

معدودى چند از مفاليك روى توجه بشام نهاد و از آنجا بديار بكر رفته از ديار بكر بحله شتافت و 
در گوشه بنشست و مردم اوباش و فتنه جوى در مالزمتش آغاز تك وپوى كرده آوازه وصول 

سلطان احمد در عراق عرب شيوع يافت و چندان اراجيف در بغداد پيدا شد كه حاكم آنموضع 
 دولت خواجه انياق را مجال توقف نماند الجرم دست از حكومت بازداشته 
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روى باردوى ميرزا عمر آورد و بعد از يك هفته از رفتن دولت خواجه سلطان احمد بوطن مألوف 
شتافته بار ديگر بر سرير دولت نشست و در آخر سنه ثمان و ثمانمائه كه ميرزا ابا بكر بمحاصره 

اصفهان اشتغال داشت و امير شيخ ابراهيم شروانى پيشتر بتبريز درآمده همت بر دفع شر اهل ظلم و 



تعدى مى گماشت سلطان احمد گروه انبوه از اوباش كرد و اويرات و احشام تراكمه فراهم آورده 
متوجه تبريز گشت اين خبر در ماه محرم سنه تسع و ثمانمائه بسمع امير شيخ ابراهيم رسيده بر سبيل 

مشورت با امراء خود گفت كه آذربايجان سالهاى فراوان تختگاه آبا و اجداد سلطان احمد بوده 
است و ما نسبت باين خاندان پيوسته طريق مودت و اتحاد مسلوك مى داشته ايم و بنابر آنكه دست 

ظلمه را از دامان عرض رعايا كوتاه گردانيم باينجا آمده بوديم حاال كه خداوند مملكت متوجه 
خانه خود شده مناسب آنست كه ما نيز بواليت خود رويم و خاطر برين جمله قرار يافته امير شيخ 

ابراهيم روى بواليت شروان آورد و در اواخر همان ماه سلطان احمد جالير در دار الملك تبريز 
نزول كرد و تبريزيان شهر را آئين بسته اظهار فرح و سرور نمودند و پنداشتند كه چون سلطان 

مدتى كربت غربت كشيده و گرم و سرد روزگار چشيده ترك بعضى از افعال ناهنجار كرده باشد 
و خود او اصال تغيير باطوار خويش راه نداده بود و در تبريز بساط عيش و نشاط گسترده اكثر 

اوقات بكبوتربازى و مصاحبت با پسران ساده عذار قيام مى نمود الجرم امرا و اعيان ملك بجانب 
ميرزا ابا بكر مايل شدند و همدران اوان ميرزا ابا بكر باصفهانيان صلح گونه درهم بسته بعزم ستيز 

روى به تبريز آورد و سلطان از قدوم شاهزاده خبر يافته رعب و هراس بخود راه داد و روى بصوب 
بغداد نهاد و چون در آنسال نوايب فراوان بتبريزيان رسيده بود علت طاعون نيز روى نمود و مردم 
متفرق گشتند و ميرزا ابا بكر در هشتم ربيع االول بآن بلده درآمده هيچكس را نديد الجرم اظهار 

عدل و داد كرده استمالت نامها باطراف و انجار ارسال داشت و حكم فرمود كه هيچ آفريده 
بهيچوجه متعرض رعايا نگردد و در آن اثنا شنود كه قرا يوسف قلعه اونيك را از دست ولد 

دورلداى انتزاع نموده و بسيارى از تراكمه پيش او جمع آمده اند و اموال فراوان دارند و خاطر بر 
حرب قرا يوسف قرار داده متوجه آنجانب شد و بعد از تالقى فريقين سه روز متعاقب بين الجانبين 
مقابله و مقاتله روى نموده و روز سوم ميرزا ابا بكر بيسببى ظاهر قدم در وادى فرار نهاد و تراكمه 

غنيمت بى نهايت گرفته ميرزا ابا بكر تا مرند عنان بازنكشيد و سپاه او هرچه آنجا يافتند غارت 
كردند و بتبريز رفته آنجا نيز دست بغارت و تاراج برآوردند و چون شب شد شيخ قصاب كه با 

جمعى از تبريزيان از شهر گريخته بودند فرمود تا در صحرا آتش بسيار برافروختند و مردم ميرزا ابا 
بكر آتش ها را ديده پنداشتند كه تركمانان بتكاميشى ايشان آمده اند بنابر آن على الصباح ميرزا ابا 
بكر تبريز را گذاشته متوجه سلطانيه گشته بعد از آن امير قرا يوسف بنخجوان آمد و خواجه سيدى 



محمد كججى كه خالصه خاندان مشايخ عاليشان بود نزد او رفته از بلياتيكه در آن اوقات بتبريزيان 
 رسيده بود شمه بعرض رسانيد و داروغه و استمالت نامه ستانده مقضى 
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المرام مراجعت فرمود و امير قرا يوسف آن زمستان در نواحى مرند قشالق كرده در ماه جمادى 
االخر سنه تسع و ثمانمائه امير بسطام جاگير بخدمتش شتافت و منصب امير االمرائى يافت و 

همچنين ديگر سرداران بمالزمت مبادرت نمودند و او با همه كس بر وجه احسن معاش كرد و 
 وضيع و شريف را على اختالف مراتبهم رعايت فرمود.

ذكر محاربه ميرزا ابا بكر كرت ديگر با امير قرا يوسف تركمان و كشته شدن ميرزا معز الدين 
 ميرانشاه گوركان 

چون ميرزا ابا بكر تبريز را گذاشته بقلعه سلطانيه رفت و از واليت همدان و در گزين و قزوين با 
سپاهى جالدت آئين درهم كشيده بعزم انتقام و ستيز متوجه حدود تبريز گشت امير قرا يوسف 

 24باتفاق امير بسطام جاگير و جمعى كثير از سرداران آذربايجان مستعد مقابله و مقاتله شده بتاريخ 
ذيقعده سنه تسع و ثمانمائه در منزل سرو رود تالقى فريقين روى نمود و از هردو طرف برانغار و 

جوانغار و قول آراسته دليران روزگار قدم در ميدان پيكار نهادند نخست از جانب امير قرا يوسف 
امير بسطام بر سپاه ميرزا ابا بكر تاخته دو كس را ناچيز ساخت و پير عمر و پيرم بيك و جالل 

الدين خليفه نيز جمعى را زخم زده گريزانيدند ميرزا ابا بكر چون جالدت دشمنان را مشاهده نمود 
مانند شير دلير كه رو بصيد آهو و نخجير آورد بميدان تاخت و جالل الدين زيرك را از پشت زين 

  بيت بر زمين انداخت و تراكمه را كه پيش آمده بودند منهزم ساخت و هردو لشگر درهم آميخته 

 ز تبريز تا دامن سرو رود
 

 روان گشت خون سپاهى چو رود

   
و ميرزا ابا بكر بيرك و برادرش يادگار شاه كه در برانغار قرا يوسف بودند از پيش برداشته از 

عقب ايشان عنان بازنكشيد تا وقتى كه سر بيرك بر سر نيزه نكرد اما در غيبت او تراكمه قلب سپاه 
را كه بوجود ميرزا ميرانشاه مضبوط بود درهم شكستند و غالم تركمانى نادانسته زخمى بر ميرزا 



ميرانشاه زد و او را از اسب درانداخت و جامه و سالحش را تصرف نموده سر مباركش را از بدن 
جدا ساخت و ميرزا ابابكر بعد از سه ساعت نجومى از عقب بيرك بازگشت از سپاه خويش 

متنفسى در معركه نديد الجرم عنان بوادى فرار گردانيد و امير قرا يوسف بفتح و ظفر اختصاص 
يافته قاتل ميرزا ميرانشاه را حكم قصاص فرمود و فرمود كه اگر او را زنده پيش من مى آوردى 
بقدر امكان رعايت مى كردم و روى پوشان حرم ميرزا ابابكر را كه در دست لشگريان اسير شده 

بودند پيش خواتين خويش فرستاده در كنف حرمت جاى داد و اشارت كرد تا سر شاه زاده سعيد 
را ببدنش رسانيده بآئين سالطين در سرخاب دفن كردند و بعد از مدتى شمس الدين غورى 

استخوان او را بماوراء النهر برده در قبة الخضراء كش مدفون گشت الحكم لّله العلى المجيد و منه 
 العون و التائيد.
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 ذكر رفتن ميرزا ابا بكر به دار االمان كرمان و بيان مآل حال آن پادشاه بيسامان 

ميرزا ابا بكر چون از دست برد سپاه امير قرا يوسف پاى در وادى فرار نهاد عنان عزيمت بطرف 
كرمان انعطاف داد و در آنزمان امير ايدكو برالس كه بفرمان امير تيمور گوركان مدتى مديد 

حكومت آن مملكت تعلق باو ميداشت وفات يافته بود و پسرش سلطان اويس آنجا ايالت مى نمود 
و چون سلطان اويس از قرب وصول ميرزا ابابكر واقف شد بحسب ضرورت شرط استقبال بجاى 

آورد و ميرزا ابا بكر بكرمان آمده سلطان اويس را پادشاهى باستقالل يافت نايره رشك در باطن او 
شعله زد و قصد استيصال سلطان اويس نموده و سلطان اويس نيز قيد و حبس شاه زاده را با خود 

مخمر گردانيد و در آخر روزى طبل جنگ فرو كوفته قصر ميرزا ابا بكر را احاطه كرد و مصلحان 
در ميان افتاده بران قرار دادند كه كرمانيان قصد عرض ميرزا ابا بكر نكنند و او را از شهر بيرون 
رفته بى آنكه ويرانى نمايد بمملكت ديگر شتابد آنگاه ميرزا ابا بكر از كرمان بسيستان شتافت و 

ميان او و حاكم آنجا شاه قطب الدين طريقه محبت و اتحاد پديد آمده اينمعنى موجب آنشد كه 
خاقان سعيد شاه رخ ميرزا لشگر بقراة و سيستان كشيد و آنواليت را با توابع و مضافات بلطف و 

عنف مسخر گردانيد و ميرزا ابا بكر بار ديگر عنان بصوب كرمان تافته در عشر آخر جمادى االخر 
سنه احدى عشر و ثمانمائه خطه بم مخيم او شد و سلطان اويس از اينخبر در حيرت افتاده مقارن 



آنحال لشگرى كه بجانب گرمسير فرستاده بود رسيد الجرم مستظهر گشته در چهارم ماه رجب 
بجانب بم در حركت آمد و ميان او و ميرزا ابا بكر چند كرت محاربه دست داده گاهى ميرزا ابا 

بكر بديدن پيكر ظفر مسرور ميگشت و احيانا سلطان اويس را صورت نصرت روى مى نمود و در 
نوبت آخر شاه زاده شكستى فاحش يافته زخمى كارى خورد و ازين دار فانى رخت بسراى 

 جاودانى برد له الحكم و اليه ترجعون.

گفتار در بيان شمه از احوال ميرزا پير محمد و ميرزا رستم و ميرزا اسكند بعد از وفات صاحبقران 
 داراى فريدون فر

در حين فوت صاحبقران ممالك ستان امير تيمور گوركان ميرزا پيرمحمد بن عمر شيخ بر دار 
الملك شيراز استيال داشت و برادرش ميرزا رستم در اصفهان حكومت مى نمود و برادر ديگرش 

ميرزا اسكندر در همدان و چون آنخبر محنت اثر بفارس رسيد ميرزا پير محمد بعد از تقديم 
 مشورت بمناسبت آنكه والده اش ملكت آغا بنت خضر اوغالن در
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سلك خواتين حضرت خاقان سعيد منتظم بود خطبه و سكه باسم ميرزا شاه رخ مزين گردانيد و 
 جهة اعالم اين نيكو خدمتى ايلچى بخراسان فرستاده اين بيت در عرضه داشت مندرج ساخت كه 

 بيت 
 همه بندگانيم شهرخ پرست 

 
 من ورستم اسكندر و هركه هست 

و حضرت خاقان سعيد فرستاده او را نوازش بسيار فرموده رخصت انصراف داد و در آن وقت كه    
ميرزا عمر امير جهان شاه را بكشت و ميرزا ابا بكر را محبوس گردانيد ميرزا اسكندر متوهم شده از 

همدان بشيراز رفت ميرزا پير محمد عنايت فرموده ايالت يزد را باو تفويض نمود و مدتها ميان 
 بواسطه افساد مفسدان يگانگى به 809برادران طريقه يكجهتى و اتحاد مسلوك بود تا در سنه 

بيگانگى تبديل يافت و ميرزا پير محمد ميرزا اسكندر اگر فتنه بندى بر پايش نهاد و مصحوب 
بعضى از معتمدان بصوب خراسان فرستاد و او در چهارره طبس بند را شكسته و از محصالن جسته 
باصفهان رفت و ميرزا رستم مقدم جناب اسكندرى را فوزى عظيم دانسته هردو برادر متوجه شيراز 



گشتند و ميرزا پير محمد بقدم مخالفت پيش آمد جمعى از اعاظم امراء و نوئينان را برسم منغالى 
روان ساخت و ايشان را وصيت نمود كه گذرهاى آبى را كه بين الجانبين حايل بود نيكو محافظت 

نمايند و چون اصفهانيان بكنار آن آب رسيدند و مجال عبور را مضبوط ديدند در بحر حيرت 
مضطرب گرديدند آخر االمر در همان شب كه از چشم سحاب اشك ريزان بود ميرزا اسكندر از 
گذر مجهول گذشت و محافظان ساير گذرها از عبور او خبر يافتند و عنان تمالك از دست داده 

روى بصوب شيراز نهادند و بميرزا پير محمد پيوسته در شهر متحصن گشتند و ميرزا رستم و ميرزا 
اسكندر شيراز را در ميان گرفتند و زمان محاصره چهل روز امتداد يافت و اصفهانيان چون دانستند 
كه تسخير شهر ميسرپذير نيست گرمسيرات فارس را غارتيده عنان بصوب اصفهان انعطاف دادند و 

در سنه عشر و ثمانمائه ميرزا پير محمد لشگر بيعدد جمع ساخته بعزم رزم ميرزا رستم و ميرزا 
اسكندر نهضت نمود و در آن اوان ميرزا رستم جهة آسيب و با از اصفهان بيرون رفته در كندمان 

نشسته بود و چون خبر توجه لشگر فارس شيوع يافت بعضى از دولتخواهان او را بر مصالحه 
ترغيب نمودند جوابداد كه خاطر جمعداريد كه قافله شيراز از براى ما تبركات و تنسوقات 

مى آورند بعد از آن كه شيرازيان نزديك رسيدند از جانبين بتعبيه لشگر پرداخته نخست ميرزا 
رستم بر لشگر فارس حمله كرد و ميرزا پير- محمد با دليران شيراز برد آن حمله مشغول گشته 

هردو سپاه درهم آويختند و نهايت كشش و كوشش بتقديم رسانيده آخر االمر شكست بر 
اصفهانيان افتاد و ميرزا رستم و ميرزا اسكندر روى بوادى فرار نهاده عازم خراسان گشتند و ميرزا 
پير محمد بفتح و ظفر اختصاص يافته فرمان داد كه اصال سپاهيان متعرض مردم اصفهان نشوند و 

همه كس را در ظالل امان جاى دهند اصفهانيان چون اين مژده شنودند جوق جوق روى اميد 
بدرگاه ميرزا پير محمد نهادند و آن مظهر مكارم اخالق همه را نوازش فرموده چند روز در مرغزار 

 شهرك و كندمان بنشست تا االغان فربه شدند آنگاه كاشان و جربادقان و ساير توابع اصفهان را
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بتحت تصرف درآورده بشهر درآمد و با آنكه در آن زمان آفتاب بسنبله رفته بود غله اصفهان را 
بواسطه وبا تا آنزمان ندرويده بودند بيمن مقدم ميرزا پير محمد طاعون و وبا تسكين يافته بار ديگر 

اصفهان معمور گشت و ايالت آن مملكت تعلق باميرزاده عمر شيخ بن ميرزا پير محمد گرفته ضبط 



اموال ديوانى بخواجه مظفر الدين نظرى رجوع شد و چون خاطر خطير ميرزا پير محمد از امثال اين 
 امور فراغت يافت قرين دولت و اقبال بصوب دار الملك شيراز تافت.

 ذكر رفتن ميرزا رستم بآستان خاقان دوست نواز و مراجعت نمودن ميرزا اسكندر بجانب شيراز

چون ميرزا رستم و ميرزا اسكندر از معركه كندمان عنان بصوب خراسان تافتند اميرزاده رستم 
اعتماد بر لطف و كرم خاقان خجسته شيم كرده بدار السلطنة هراة خراميد و باصناف عوارف و 

عواطف مفتخر و مباهى گرديد و ميرزا اسكندر روزى چند در قريه احمد كه در ميان تون و طبس 
واقع است بسر برده چون زمانه بافشاء آن را زبان گشاد نيم شبى از بيراهه روى بطرف بلخ و شبرغان 

نهاد و در حدود آن واليات جمعى بدو پيوسته ميرزا قيدو كه حاكم بلخ بود بقصد وى نهضت 
نمود و ميرزا اسكندر تاب مقاومت نياورده بطرف كنار آب آمويه رفت و از آنجا باندخود افتاده 

والى آنواليت سيدى احمد ترخان شاه زاده را در مقام مناسب فرود آورد و كيفيت حال بعرض 
خاقان سعيد رسانيد و آنحضرت از غايت مكرمت در باب سفارش ميرزا اسكندر بميرزا پير محمد 

نامه نوشت و نزد سيدى احمد ترخان فرستاده پيغام داد كه رقعه را بميرزا اسكندر تسليم كرده او را 
 ماه 29مطلق العنان گردان و بعد از وصول آن نوشته ميرزا اسكندر عازم فارس گشته در نماز شام 

رمضان سنه احدى عشر و ثمانمائه پياده بشيراز درآمد ميرزا پير محمد چون از حال برادر خبر يافت 
دست از طعام بازكشيده همان ساعت او را طلبيد و آنمقدار اظهار لطف و مرحمت نمود كه 

 خاطرش مطمئن گرديد.

ذكر شهادت ميرزا پير محمد بشمشير غدر حسين شربت دار و جلوس ميرزا اسكندر بجاى برادر 
 بزرگوار

در شهور سنه اثنى عشر و ثمانمائه ميرزا پير محمد عزيمت تسخير مملكت كرمان فرموده ميرزا 
اسكندر را مصحوب خويش گردانيد و چون بموضع دو چاهه رسيد حسين شربت دار كه بيمن 

 التفات پادشاه پسنديده اطوار از مرتبه طبابت بدرجه امارت ترقى نموده بود از
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غايت شقاوت جمعى از اهل شرارت را با خود متفق ساخته نيم شبى پيرامن خرگاه ميرزا پير محمد 
را فرو گرفت و آنجناب را شربت شهادت چشانيد و ميرزا اسكندر از كيفيت حادثه وقوف يافته 

على الفور با دو رفيق طريق شيراز پيش گرفت و دو شبانه روز طى مسافت كرده بشهر درآمد و هم 
از راه بخانه امير تيمور خواجه كه از قبل پادشاه شهيد حاكم شيراز بود رفته كيفيت حال باز نمود 

تيمور خواجه و ساير اعيان شيراز نخست گمان بردند كه آن حركت از اميرزاده اسكندر صادر 
شده و چون مردم ديگر از اردو بشهر رسيدند و حقيقت حال را معروض گردانيدند تمامى امرا و 

اشراف دست بيعت بميرزا اسكند دادند اما حسين شربت دار بعد از آنكه شهد شهادت در كام جان 
ميرزا پير محمد چكانيد برادر خود خواجه على را فرستاد كه ميرزا اسكندر را نيز بآشاميدن زهر 
قاتل مبتال گرداند و حال آنكه ع او همعنان باد بشيراز رفته بود و امير عبد الصمد نيز همان زمان 

بطرف يزد گريخت و باقى امرا مطيع حسين شدند و آن ملعون بتجملى از احاطه دايره خيال بيرون 
بظاهر شيراز شتافته ميرزا اسكندر شهر را مضبوط ساخته ديگر روز از صبح تا شام از جانبين 

بانداختن تير و سنك و افروختن نايره حرب و جنگ پرداختند و بهنگام ظالم امرا و لشگريان 
بخدمت جناب اسكندرى مشرف گشتند و روز ديگر آنغدار بداختر بطرف كرمان گريخته در اثناء 

راه بامراء ميرزا پير محمد كه برسم منغالى بطرف كرمان رفته بودند و مراجعت نموده بازخورد و 
امير صديق او را گرفته بشيراز آورد و در سر مزار شيخ مصلح الدين سعدى بعضى از بروت و 

ريش آن بد كيش را تراشيده و رخساره او را غازه كرده و كاله نكبت بر سرش نهاده كاوى را 
مركبش گردانيدند و باين هيئت آن خر طبيعت را بنظر ميرزا اسكندر رسانيدند شاه زاده از وى 

پرسيد كه برادرم را چرا كشتى جواب داد كه اگر او را بقتل آوردم ترا خود بد نيامد و نايره غضب 
اسكندرى ازين جواب التهاب يافته بدست خويش چشم راست آنملعون را از حدقه بيرون كشيد و 

فرمود تا بزخم چماق آن سر دفتر اهل شقاق و نفاق را هالك ساختند و سر پر شر او را بملك 
 اصفهان فرستاده بدن خبيثش را بعد از دو روز در آتش سوختند.

ذكر خروج سلطان معتصم و كشته شدن او از دست برد لشگر ميرزا اسكندر و بيان رسيدن ميرزا 
 رستم بايالت واليت اصفهان كرت ديگر

در آن اوقات كه صاحبقران عالى گهر سلطان زين العابدين بن شاه شجاع بن امير محمد مظفر را از 
 فاوس بماوراء النهر كوچانيد پسرش سلطان معتصم بطرف شام گريخت 



 575، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

و در خالل اين احوال مذكوره از آنواليت بآذربايجان شتافته ملحوظ عين عاطفت امير قرا يوسف 
گشت و بعد از چند روز كه در تبريز بعيش و نشاط اوقات گذرانيد باتفاق امير بستام جاگير و 

بداللت قاضى احمد صاعدى عازم اصفهان شد ميرزا عمر شيخ بن ميرزا پير محمد و امير سعيد 
برالس و امير جلبانشاه كه در آن بلده بودند پس از تحقيق اين خبر به نيت قتال از شهر بيرون رفتند 

اما بى آنكه قدم در ميدان جدال نهند عنان بصوب يزد تافتند زيرا كه داروغه آنجا دم از مخالفت 
ميرزا اسكندر ميزد و امير فاضل از ميرزا عمر شيخ مفارقت اختيار كرده در قصر زرد كيفيت حادثه 

را بعرض ميرزا اسكندر رسانيد و آنجناب كه عزيمت يزد داشت يورش اصفهان را اولى دانسته 
عنان عزيمت بدانطرف تافت و امير صديق و امير كيومرث و امير بيان را از عقب ميرزا عمر شيخ و 

اتباع او فرستادند و طايفه در حدود يزد بيكديگر رسيده دست به تير و خنجر بردند و اسكندريان 
غالب آمده امير جلبانشاه بايشان پيوست و ديگران راه خراسان پيش گرفتند و بعد از وصول ميرزا 
رستم را تحريك نمودند تا از حضرت خاقان سعيد اجازت طلبيده متوجه اصفهان گردند اما ميرزا 
اسكندر چون نزديك باصفهان رسيد سلطان معتصم موكب اسكندرى را استقبال نموده در حوالى 

آتشگاه آن دو سپاه كينه خواه بهم رسيدند و آتش حرب اشتعال يافته بعضى از اصول و اعيان 
فارس بسلطان معتصم پيوستند و بآن جهة اصفهانيان دلير گشته تا نزديك قول ميرزا اسكندر را 
راندند اما آخر االمر نسيم نصرت و برترى بر پرچم علم اسكندرى وزيده هواخواهان دودمان 
مظفرى روى بوادى فرار آوردند و اكثر كالنتران سپاه عراق و آذربايجان اسير و دستگير شده 

سلطان معتصم منهزم بكنار جوئى رسيد و خواست كه اسب از آنجا بجهاند چون او جوانى عظيم 
الجثة بود خود را نتوانست نگاهداشت و بر قفا افتاده يكى از لشگريان شيراز بوى رسيد و هم در 

كنار آب شعله حياتش بآب تيغ فرو نشاند با وجود اين حال قاضى نظام الدين احمد صاعدى 
عصائه عصيان بر پيشانى بسته ابواب شهر اصفهان بر روى ميرزا اسكندر نگشاد بنابران خرابى تمام 

در ظاهر آن بلده روى نمود و در آن اثنا ميرزا رستم بحدود آن شهر رسيده قاضى احمد با ساير 
سرداران دار الملك عراق آنجناب را استقبال كردند و بشهر درآوردند ميرزا اسكندر بعد از 

استماع اينخبر متوجه شيراز گشت و مقارن آنحال امراء او كه بطرف يزد رفته بودند و بمحاصره 
مشغول بودند آن بلده را فتح نمودند و آنجناب امير يوسف خليل را بحكومت آن مملكت فرستاد 



عرضه داشتى نزد خاقان سعيد ارسال داشت و اظهار اطاعت و انقياد نموده التماس كرد كه از 
برادران هركرا صالح دانند بدينجانب فرستند تا ممد و معاون يكديگر باشيم آنحضرت ايلچى او را 

نوازش فرموده ميرزا بايقراء بن ميرزا عمر شيخ را با طبل و علم و خيل و حشم نزد ميرزا اسكندر 
روانه ساخت و بوى نوشت كه ما مضمون همان سنت عضدك باخيك را مالحظه فرموده برادر 

ترا كه آثار نجابت و اقبال بر ناضيه احوال خجسته مآلش اليح است بآنجانب فرستاديم اليق آنكه 
 نسبت باو لوازم اخوت و مودت بجاى آورى تا عقد
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الفت انتظام پذيرد و مهمات آنجائى بر وفق مراسم سمت التيام گيرد و السالم و االكرام و صلى الّله 
 على خير خلقه محمد و آله العظام و عترته الكرام 

گفتار در بيان شمه از حال امير قرا يوسف و سلطان احمد بغدادى و ذكر كشته شدن سلطان احمد 
 در تبريز به تيغ ستم و بيدادى 

امير قرا يوسف بعد از شهادت ميرزا ميرانشاه گوركان و فرار ميرزا ابا بكر بجانب كرمان تمامت 
مملكت آذربايجان و اران را بتحت تصرف درآورد و شعار عدل و داد اظهار كرد و پسر خود پير 

بداق را ببهانه آنكه سلطان احمد جالير كه سلطنت آذربايجان ارثا و اكتسابا تعلق بوى داشت او را 
فرزند خوانده بر سرير پادشاهى نشاند و در جميع قلمرو خود خطبه و سكه بنامش موشح ساخت و 

فرمود كه طغراى مناشير و احكام را چنين نويسند كه پير بداق بهادر خان يرليغدن ابو النصر يوسف 
بهادر سوز و ميز و هرگاه پير- بداق به مجلس درآمدى قرا يوسف دست او را گرفته بر تخت 

نشاندى و خود در پايان بدو زانوى ادب نشستى و چون اين خبر بملوك و حكام اطراف رسيد 
ايلچيان با تحف و بيالكات بدرگاه امير قرا يوسف ارسال داشته بمراسم تهنيت باقامت رسانيدند و 

امير قرا يوسف قاصدى نزد سلطان احمد فرستاده پيغام داد كه چون حضرت سلطانى پير بداق را 
بفرزندى قبول نموده بودند ما آن عزيز فرزند را بر تخت سلطنت نشانديم و خود در مقام 

لشگركشى و دفع شر معاندان كمر اجتهاد بر ميان بستيم تا بر راى عالى واضح باشد و سلطان احمد 
ايلچى قرا يوسف را نوازش كرده جهت پير بداق چتر و ديگر اسباب پادشاهى ارسال داشت و 

چندگاهى ميان سلطان احمد و امير قرا يوسف مبانى اتحاد مشيد بوده باالخره تزلزل بقواعد محبت 



ايشان راه يافت و سبب مخالفت آن شد كه در خالل احوال مذكوره ولد سلطان احمد عالء الدوله 
از بند سمرقند نجات يافته بآذربايجان شتافت و امير قرا يوسف روزى چند او را ملحوظ عين 

عنايت گردانيده آخر االمر اجازت داد كه پيش پدر رود و عالء الدوله بنابر آنكه خيال فضولى در 
سر داشت از راه بازگشته در وقتى كه امير قرا يوسف در خوى بود بتبريز درآمد و طايفه از اهل 

شرارت جمع آورد و قرا يوسف اين خبر شنيده كس فرستاد تا حاجى كوچك ركابدار كه از قبل 
او در تبريز بحكومت اشتغال داشت عالء الدوله را گرفته در قلعه عادل جور مقيد ساخت و چون 
اين خبر بسلطان احمد رسيد برج و باره بغداد را مستحكم گردانيده قاصدان نزد امير قرا يوسف و 
پير بداق خان فرستاد و پيغام داد كه بواسطه ضعف مزاج و شدت حرارت هواى بغداد بهار آينده 
در النك همدان ييالق كرده خواهد شد و از باب قيد عالء الدوله هيچ نگفت و قرا يوسف از آن 
پيغام و از عدم اين التفات متاثر گشته چندان توجهى بايلچيان سلطان نكرد و در فصل ربيع بييالق 

آالتاق شتافته بضبط آن واليات اشتغال نمود و تا حدود اوجيس و عادل جوز رفت و از آن طرف 
 سلطان 
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احمد با غلبه و ازدحام تمام بييالق همدان خراميد و گماشتگان بسطام جاگير كه در آن واليت 
بودند و هم نموده در قلعه متحصن شدند و سلطان احمد تابستان در همدان گذرانيده در موسم 

خزان متوجه سلطانيه شد و برادر بسطام جاگير كه موسوم به معصوم بود و در آن بلده حكومت 
مينمود اطراف شهر را مضبوط ساخت و سلطان هيجده روز آن قلعه را محاصره كرده كارى از 

پيش نتوانست برد آنگاه شنود كه اويس نامى در بغداد دعوى فرزندى او ميكند و جمعى از اوباش 
بگردش درآمده اند الجرم عنان بطرف دار السالم انعطاف داد و بعد از وصول اويس را گرفته و 
طايفه از مفسدان را بقتل رسانيد و در آن زمستان امير قرا يوسف در تبريز قشالق كرده در اوايل 

بهار بنابر تعرض امير قرا عثمان بواليت آذربايجان و استغاثه ولد طهرتن كه حاكم آنجا بود 
بدانجانب توجه نمود و پسر خود شاه محمد را در آذربايجان قايم مقام ساخت و سلطان احمد 

فرصت غنيمت دانسته با سپاهى انبوه و لشگرى گردون شكوه در ماه محرم سنه ثلث عشر و 
ثمانمائه از بغداد متوجه تبريز گشت و شاه محمد نجوى گريخته سلطان در غره ربيع االول بتجمل 
و حشمتى هرچه تمامتر بدار الملك تبريز درآمد و امير قرا يوسف بعد از آنكه ارزنجانرا بمصاحبه 



مفتوح گردانيد و نايب خود پير عمر را آنجا والى ساخت خبر وصول موكب سلطانى را بتبريز 
استماع نموده عنان مراجعت انعطاف داد چون سلطان خبر معاودت او را شنيد مستعد حرب و 

پيكار گشت و در روز جمعه بيست هشتم ربيع االخر سال مذكور بنواحى شب غازان بين الجانبين 
مقاتله صعب روى نموده امير قرا يوسف غالب آمد و سلطان بطرف شهر گريخته تركمانى نادانسته 
دو ضربت بر وى زد تا از اسب درافتاد آنگاه جامه و اسلحه او را گرفته بگذاشت و سلطان از ممر 

آب بباغى در رفته پيرى كفش دوز او را شناخت و فى الحال بخدمت شتافته گفت اى سلطان 
عالميان اين چه حالتست سلطان گفت كه خاموش باش و سر مرا فاش مكن كه مردم ما در اين 

شهر بسيارند چون شب شود برويم زر و اسب و آنچه خواهيم از ايشان بستانيم و تو را رعايت كنيم 
و هرگاه ببغداد رسم بلوك يعقوبه را نيز برسم سيورغال بتو مسلم داريم و پير كفش دوز اين معنى 

را قبول كرده بخانه رفت و حال آنكه او را عجوزه بود كه فال ميگرفت و از امور مخفيه خبر ميداد 
پير صورت واقعه را با زن خود در ميان نهاده گفت صالح چيست عجوزه آغاز فال ديدن كرد و 
چون از آن كار فارغ شد با شوهر گفت ميان ما و يعقوبه مسافتى بعيد است و از آن ممر نفعى بما 
نخواهد رسيد و بيشتر آنست كه چون شب درآيد آنمقدار مردم پيش سلطان جمع آيند كه ترا با 

او مجال مالقات نماند و چنين صيدى از دام بيرون رود مصلحت آنست كه در ساعت پيش قرا 
يوسف روى و صورت واقعه بازنموده از وى مژدگانى نيك بستانى اميرك را سخن عجوزه مقبول 
افتاده پيش امير قرا يوسف رفت و او را بسلطان نشان داد و امير قرا يوسف جمعى از معتمدان خود 

را ارسال داشت تا آن پادشاه عاليجاه را گرفتند و قبا كهنه در برش كردند و طاقيه پاره بر سرش 
نهاده ببارگاه درآوردند امير قرا يوسف بتعظيم جناب سلطانى برخواست و او را پهلوى خويش 

 نشانده سخنان درشت گفت و بر نقص بنيان عهد و پيمان مالمت نمود آنگاه 
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پادشاهى را كه سر بگردون گردان فرود نمى آورد از پهلوى خويش بصف نعال فرستاد و از روى 
هزل يا جد او را فرمود تا بخط خويش در باب تفويض ايالت آذربايجان به پير بداق خان نشانى 

بآب زر نوشت و منشور ديگر قلمى كرد كه حكومت بغداد تعلق بشاه محمد ميدارد شاه محمد از 
همان مجلس روى بدار السالم نهاد و قرا يوسف نمى خواست كه بجان سلطان تعرض رساند اما 

امراء بغداد در باب انهدام قصر حيات جناب سلطانى مبالغه كردند و باالخره امير قرا يوسف نيز بآن 



امر همدستان شده ستلمش سلطان احمد را بمدرسه قاضى شيخ على برد و خواجه جعفر تبريزى و 
جمعى ديگر از سالكان طريق خونريزى او را نجبه هالك ساختند و در پايان پاى برادرش 

سلطانحسين كه بشمشير عذر او كشته گشته بود دفن كردند و بعضى از فرزندان سلطان احمد كه 
در معركه اسير شده بودند و عالء الدوله كه در قلعه عادل جوز محبوس و مقيد اوقات ميگذرانيد 

از همان شربت چشيدند نقلست كه چون خبر شهادت سلطان احمد در هراة شيوع يافت ميرزا 
شاهرخ خواجه عبد القادر مصنف موسيقى را كه سالها در مصاحبت سلطان احمد بسر برده بود 

مخاطب ساخت و پرسيد كه براى دوست خود چه گفته خواجه عبد القادر اين رباعى را در عملى 
  رباعى درج كرده بعرض رسانيد كه 

 عبد القادر زديده هردم خون ريزد
 

 بادور سپهر نيستت جاى ستيز

 گان مهر سپهر سرورى را ناگاه 
 

 تاريخ وفات گشت قصد تبريز

اما شاه محمد ولد قرا يوسف چون ببغداد رسيد اوالد صغار سلطان احمد در شهر متحصن گشتند و    
او آغاز محاصره كرده بعد از يكسال و نيم محصوران در كشتيها نشستند و بگريختند و شاه محمد 
دار السالم بغداد را گرفته بر تمامت عراق عرب مستولى شد و خطبه و سكه بنام خود كرده ديگر 

 پيش پدر نرفت و قرا يوسف نيز متعرض او نگشت.

 ذكر شمه از وقايع ماوراء النهر و درآمدن آن مملكت بحوزه تسخير خاقان سعادت بهر

در خالل احوال گذشته آفتاب اقبال ميرزا خليل سلطان روى بسر حد زوال نهاد و ميان آنجناب و 
خداداد حسينى مخالفت اتفاق افتاد و خداداد در حدود تركستان غلبه جمع آورده همت بر تسخير 

بالد ماوراء النهر بست و اين اخبار در دار السلطنة هراة شايع شده داعيه فتح سمرقند در خاطر 
خاقان سعادتمند رسوخ يافت و پنجم ذيقعده سنه احدى عشر و ثمانمائه رايت آفتاب اشراق از 

مستقر سلطنت و جهانبانى بجانب بادغيس در حركت آمد و ميرزا خليل سلطان نيز با لشگر ماوراء 
النهر از سمرقند بيرون خراميد و در نواحى كش منزل گزيد و آنجا خبر يافت كه خداداد حسينى 

بكنار آب خجند رسيده بنابر آن امير الّله داد و ارغون شاه را با سه هزار سوار نامزد آنطرف نمود و 
 هردو لشگر در حدود
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يزق سياهى يكديگر ديده چند روز در برابر يكديگر نشستند و امراء ايلغار كرده مير را خليل 
سلطان كومك طلبيدند شاه زاده جالدت شعار با چهار هزار سوار بدانجانب روان شد و از سمرقند 

گذشته بقريه شيرز فرود آمد خداداد از قرب وصول شاه زاده آگاه گشته شبى مانند باد بجانب 
شيرز نهضت نمود و روز ديگر نماز پيشين بميرزا خليل سلطان رسيد آتش حرب مشتعل گرديد و 

سمرقنديان شكست يافته ميرزا خليل سلطان پناه بقلعه ويرانه شيرز برد و خداداد فى الحال حصار را 
گرفته بر شاه زاده مستولى شد و نشان ها نوشته او را ميفرمود كه مهر كند و هرجا مى خواست 

مى فرستاد تا تمامت ماوراء النهر بتصرفش درآمد و گرفتارى ميرزا خليل سلطان بر دست خداداد 
در سيزدهم ذيقعده سنه احدى عشر و ثمانمائه روى نموده و چون حضرت خاقان سعيد در ييالق 

 ماه مذكور اعالم منصور بدانجانب نهضت فرمود و در ششم ذى 21بادغيس اينخبر شنود در 
الحجه كنار آب معسكر ظفر مآب گشت و امير شيخ نور الدين كه در سمرقند بود بهواخواهى 

حضرت پادشاهى خود را ببخارا رسانيد اما امير خداداد از عقب او ايلغار كرده جمعيتش را متفرق 
گردانيد و موكب شاه رخى بفيروزى و فرخى از جيحون گذشته ميرزا ميرك احمد ميرزا و سيدى 

احمد كه در طرف حصار شادمان بودند بمالزمت مبادرت نمودند و بعواطف خسروانه سرافراز 
گشتند و چون هواى خزار از غبار موكب ظفر شعار عنبر بار شد اينخبر شيوع يافت كه خداداد 

بجانب مغولستان گريخته و ميرزا خليل سلطان را مقيد همراه برده در بيستم ذى حجه سمرقند از 
يمن نزول خاقان سعادتمند فردوس مانند گشت و ميرزا محمد جهانگير و ارباب عمايم بلكه تمامى 
اصاغر و اعاظم شرف بساط بوسى دريافته بنوازش و الطاف پادشاهانه سرافراز گرديده سرافتخار و 
مباهات باوج سماوات رسانيدند در آن اثنا لدنيا ترخان بموجب فرمان خاقان گيتى ستان پيش امير 

خداداد رفت تا او را نصيحت كرده بعز مالزمت رساند امير خداداد جواب گفت كه مرا معلوم 
شده كه مزاج اشرف خاقانى متوجه تربيت و رعايت منست اما ظاهرا شيخ نور الدين فساد كرده 

مانع خواهد بود اگر آنحضرت ميخواهد كه از صميم القلب كمر اخالص بر ميان بندم بايد كه او 
را مقيد بدينجانب فرستند ميرزا شاه رخ بهادر از استماع اينجواب دور از صواب برآشفته در ماه 

محرم الحرام سنه اثنى عشر و ثمانمائه قرين دولت و اقبال از سمرقند بجانب مغولستان در حركت 
آمد و بعضى از شاه زادگان و امير شاه ملك و امير على ترخان را برسم منغالى از پيش روان 

ساخت درين اثنا صورتى بديع كه در آينه خيال هيچكس مصور نگشته بود روى نمود كيفيت 
واقعه آنكه امير خداداد از پادشاه مغولستان محمد خان مدد طلب كرده بود و او برادر خود شمع 



جهان را بمعاونت نامزد فرموده چون خداداد از قرب وصول شمع جهان آگاهى يافت باضائت 
چراغ دولت اميدوار گشته باستقبال شتافت و بعد از آنكه بين الجانبين مالقات واقع شد شمع جهان 

با خواص و مقربان مشورت نموده گفت خداداد مردى حق ناشناس و بيوفاست زيرا كه با وجود 
چندان عواطف و اشفاق كه از امير تيمور گوركان درباره او بوقوع انجاميده طريقه كفران نعمت 

 مسلوك داشته نسبت باوالدش اين نوع سلوك ميكند
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آنگاه خاطر بر قتل او قرار داده بشعله تيغ نيز خرمن حياتش را بسوخت و سرش از بدن جدا ساخته 
پيش امير شاه ملك فرستاد و امير شاه ملك با ساير امراى منغالى مراجعت فرموده سر خداداد و 

سر پسرش الّله داد را كه در شاهرخيه بسر ميبرد باردوى همايون رسانيدند و بنوازش بيكران 
اختصاص يافتند بعد از آن امير شيخ نور الدين عرضه داشت نمود كه مغوالن بتركستان درآمده 

خرابى ميكنند اگر حكم همايون نفاذ يابد بدانجانب شتافته دفع شر ايشان را پيش نهاد همت 
گردانم حضرت خاقان سعيد او را اجازت داده مقرر ساست كه فى الحال مراجعت نمايد و در 

خالل آن احوال ميرزا اميرك احمد بن ميرزا عمر شيخ را منظور نظر اشفاق گردانيده بايالت 
 واليت او زجند فرستاد و هو يهدى الى سبيل الرشاد.

ذكر وصول ميرزا خليل سلطان بمالزمت حضرت خاقان سعيد و تفويض يافتن ايالت واليات 
 بشاه زادگان صاحب تائيد

ميرزا خليل سلطان بعد از قتل امير خداداد موكالن را با خود متفق ساخت و بطرف آالن قلعه رفت 
و بامير عبد الخالق ولد امير خداداد كه در آن حصار بود ملحق شد و اينخبر بسمع حضرت خاقانى 
رسيده امير شاه ملك را با جمعى ديگر از سرداران بدان صوب روان ساخت و بنفس نفيس رايت 

نهضت بصوب سمرقند برافراخت و امير شاه ملك بمقصد شتافته قلعه را محاصره نمود و ميرزا 
خليل سلطان باو خبر فرستاد كه راه مرا بازگذار تا از تنگناى بيرون آمده بمالزمت ميرزا شاه رخ 

روم و امير شاه ملك مصلحت در ترك محاصره ديده عازم اردوى همايون گشت در آن اثنا چنان 
معلوم شد كه امير شيخ نور الدين خيال عصيان دارد بنابر آن خاقان عاليشان موالنا قطب الدين 

قرومى و توكل قرقرا را پيش او فرستاد تا استفسار نمايند كه بچه سبب از مالزمت تخلف ميجويد 



و مشار- اليهما با وى مالقات نموده اينجواب شنودند كه الطاف خاقانى درباره من بسيار است و از 
تقصيرى كه تا غايت در خدمت از من صدور يافته انفعال دارم ملمتس آنكه مرا حاال تكليف 
مالزمت نفرمايند تا هرگاه رايات ظفر پناه از ماوراء النهر معاودت نمايد بآستان بوسى شتابم و 

مقارن آنحال ميرزا خليل سلطان از آالن قلعه پايان آمده بامير شيخ نور الدين پيوست و چون موالنا 
قطب الدين و توكل بازگشته سخن امير شيخ نور الدين را بعرض رسانيدند خاقان سعيد از شنيدن 

آن كلمات استشمام رايحه مخالفت نموده عنان عزيمت بدانجانب معطوف ساخت و در آقسوالت 
نوكر قديم ميرزا خليل سلطان يحيى كانام آمده در باب اخالص و نيازمندى شاه زاده سخنان 

معروضداشت و مشمول الطاف بيكران كشته مقضى المرام مراجعت نمود و ميرزا خليل ناريحى 
 كارا فرستاد كه حضرت خاقانى عهد و پيمان 
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در ميان آورده هركس از نوئينان را صالح دانند بفرستند تا بخدمت شتابم و حضرت خاقان سعيد 
در حضور يحيى كا، قسم ياد كرد كه مدة الحيوة قصد جان فرزندى ميرزا خليل سلطان نكنم و او 

را معزز و محترم گردانم و امير شاه ملك و امير حسن صوفى ترخان و امير عليكه كوكلتاش را 
مصحوب يحيى كاروان ساخت تا شاه زاده را بپايه سرير اعلى آوردند و چون امرا نزديك بانزار 
كه مسكن اميرزاده خليل سلطان و امير شيخ نور الدين بود رسيدند امير شاه ملك در كنار آب 

توقف كرده امير حسن صوفى و امير عليكه بانزار شتافتند و اميرزاده خليل سلطان را بغايت عنايت 
خاقانى اميدوار ساخته در ركاب او بجانب معسكر ظفر مآب شتافتند و در موضع اوزان آق 

شاه زاده بتقبيل انامل فياض سرافراز گشته حريف مجلس انس و جليس بساط قرب شده آنگاه 
خاقان جمجاه عنان بكران بصوب خراسان انعطاف داده ايالت مملكت سمرقند و توابع و لواحق را 

بميرزا الغ بيك گوركان ارزانى فرمود و امير شاه ملك را در خدمتش بازداشت واليت حصار 
شادمان را بميرزا محمد جهانگير بن ميرزا محمد سلطان عنايت نموده و چون موكب همايون از 
جيحون بگذشت قبة االسالم بلخ را بميرزا ابو الفتح ابراهيم سلطان داد و ميرزا قيدو را بحكومت 

 شعبان 16كابل غزنين و قندهار فرستاد و رايات ظفر آيات در طى مسافت سرعت نموده بتاريخ 
 كامياب و كامروا بمستقر دولت و اقبال رسيده بعد از چند روز اسباب سلطنت ميرزا خليل 812سنه 

سلطان را مرتب داشته امير حمزه قوتوقو و بيك پوالد و خضرا سپاهى و صدر حسن و خواجگى را 



با قرب ده هزار نفر از لشگر مالزم شاه زاده گردانيد و فرمود كه بعراق عجم رفته از ممالكى كه 
تعلق بميرزا ميرانشاه و ميرزا عمر ميداشته آنچه تواند در حيز تسخير آورد و ميرزا خليل سلطان 

 اطاعت فرمان نموده بتاريخ هفدهم ذيقعده سال مذكور بدانجانب نهضت فرمود.

ذكر عصيان و طغيان امير شيخ نور الدين و كيفيت كشته شدن او بيمن توجه خاطر خطير خاقان 
 ظفر قرين 

چون حضرت خاقان سعيد مملكت سمرقند را بميرزا الغ بيك ارزانى داشت و امير غياث الدين شاه 
ملك را در خدمت شاه زاده گذاشته بنفس نفيس رايت عزيمت بصوب دار السلطنه هرات 

برافراشت امير شيخ نور الدين از غايت خشم و كين لشگر تركستان درهم كشيده متوجه تسخير 
سمرقند گرديد و امير شاه ملك از شهر بيرون رفته و بمقابله و مقاتله خصم اقدام نموده انهزام 

يافت و خود را در كوه آقسراق كه در ميان كش و سمرقند است محكم كرد و امير وفادار بدست 
امير شيخ نور الدين گرفتار شده مقيد گشت و جناب امارت مآبى بخيال درآمدن در شهر روز 

 جمعه ششم ذى حجه سنه اثنى عشر و ثمانمائه بدروازه شهر شتافت 
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و اكابر سمرقند چون خواجه عصام الدين و خواجه عبد القادر و خواجه عبد االول و قاضى صالح 
الدين و اوالد شيخزاده ساغرجى آن بلده را مضبوط ساخته بودند و دل بر محاصره نهاده شيخ نور 

الدين بقدم ياس و حرمان مراجعت نموده بترمد رفت و حاكم حصار ميرزا محمد- جهانگير را 
بدمدمه و فسون بخود ملحق گردانيد و امير و قادر را بقتل رسانيد و حضرت خاقان سعيد خبر 
طغيان امير شيخ نور الدين شنوده ميرز بايسنقر را بحكومت هراة باز داشته در چهاردهم محرم 

 بجانب ماوراء النهر نهضت فرمود و بعد از طى منازل و مراحل بگذر كلف رسيده 813الحرام سنه 
ميرزا الغ بيك گوركان كه در آن مقام انتظار وصول موكب همايون مى كشيد بسعادت دست بوس 

 صفر اعالم ظفر پيكر از جيحون عبور نموده ميرزا ميرك احمد 17مشرف گرديد و در روز جمعه 
و امير شاه ملك نيز باردوى اعلى ملحق شدند و امير شيخ نور الدين بقدم جسارت پيش آمده در 
حوالى قزل رباط و آب بام در برابر خاقان گردون احتشام صف آراى گشت و در آن حين نسبت 

بامير مبشر بد گمان شده كارش آخر ساخت آنگاه دالوران هردو لشگر دست بشمشير و تير و 



خنجر بردند و آغاز كروفر نمودند و بعنايت مالك الملك اكبر نسيم فتح و ظفر بر پرچم علم 
خاقان دادگر وزيده امير شيخ نور الدين پاى در وادى نهاد و اين فتح در روز شنبه نهم ماه ربيع 

االول سال مذكور روى نمود و دوشنبه يازدهم ماه مذكور همان چتر همايون فال در دار السلطنه 
سمرقند بال اقبال بگشود و حضرت خاقان سعيد اكابر آن بلده را كه در ضبط شهر غايت اهتمام 
بجاى آورده بودند منظور نظر مراحم و عواطف گردانيد و امير شاه ملك را با لشگرى جرار از 

عقب امير شيخ نور الدين بانزار فرستاده بنفس نفيس عازم مستقر سرير جاه و جالل شده در اوايل 
ربيع االخر در دار السلطنه هراة نزول اجالل و حلول عز و اقبال فرمود و همدرين سال مدرسه و 
خانقاهى را كه در درون بلده فاخره هراة بمحاذى قلعه اختيار الدين واقعست بنا كرد و باندك 
زمانى در غايت تكلف و زيبائى آنعمارت باتمام رسيد و همدران اوان باغ سفيد را كه در ميان 

شرق و شمال هراة واقعست طرح انداخت و در اوايل سنه اربع و عشر و ثمانمائه ميرزا عمر شيخ بن 
ميرزا پير محمد بن ميرزا عمر شيخ از جانب عراق رسيده در سلك ساير شاه زادگان عظام انتظام 

يافت بعد از آن از جانب ماوراء النهر خبر آمد كه امير شاه ملك از تركستان باونچه فراوان 
بسمرقند مراجعت نموده اما امير شيخ نور الدين از حاكم مغولستان محمد خان مدد طلبيده و ميان 
ميرزا الغ بيك و امير شاه ملك اندك نقارى واقع شده و امير مشار اليه كرت ديگر جهة دفع شيخ 

متوجه كردستان گرديده و معلوم نيست كه حال بكجا منجر خواهد شد بنابراين مقدمات خاقان 
خجسته صفات دغدغه بخاطر دريا مقاطر راه داده باز بجانب ماوراء النهر روان شد و پس از قطع 

 جمادى االولى سال مذكور از آب آمويه عبور فرمود و عنان يكران تا 21منازل و مسالك در 
موضع قشقا بازنكشيد و در آن مقام ميرزا الغ بيك گوركان و اشراف و اعيان سمرقند شرف بساط 

بوسى دريافته بنوازش و عواطف سرافراز و مفتخر گشتند و منزل كان كل معسكر پادشاه عادل 
 شده بعد از چند روز امير شاه 

 583، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

ملك از تركستان بمالزمت رسيد و سر امير شيخ نور الدين را باردوى همايون رسانيد و كيفيت 
كشته شدن امير شيخ نور الدين چنان بود كه در كرت اخير كه امير شاه ملك بتركستان رفته 

نزديك بقلعه صوران كه در آنزمان موضع تحصن امير شيخ نور الدين بود رسيده امير مشار اليه 
مضطرب گشته به بعضى از امرا پيغام داد كه نوعى سازيد كه ميان من و امير شاه ملك صورت 



مصالحه روى نمايد و امرا در اين باب بامير شاه ملك سخن گفتند مقرر شد كه آن دو امير بواسطه 
با يكديگر گفت و شنود نمايد و روز ديگر نزديك بقلعه صوران اين صورت روى داد اما هرچند 

امير شاه ملك امير شيخ نور الدين را نصيحت كرد كه از مقام مخالفت درگذرد و بمالزمت درگاه 
عالمپناه شتابد بجائى نرسيد و حرارت بر هوا استيال يافته امير شاه ملك ميل مراجعت نمود و امير 

شيخ نور الدين را گفت كه از براى ما شاميانه و مقدارى طعام بفرست تا لحظه در اين نواحى 
بياسائيم و از قلعه دورتر رفته توقف كرد و امير شيخ نور الدين همچنان سوار بر در حصار ايستاده 
بود و امير شاه ملك امير موسى كا و امير دولتخواجه را گفت يكبار ديگر پيش اين بى دولت رويد 
و او را نصيحت كنيد كه اگر خود نزديك حضرت خاقان سعيد نمى آيد بارى يكى از فرزندان يا 
برادران خود را بفرستد تا مآبان بهانه مراجعت نمائيم و امرا نزديك امير شيخ نور الدين رفته آغاز 

قيل و قال كردند در آن حال امير شاه ملك هرقداق را كه دوست قديم شيخ نور الدين بود نوازش 
نموده گفت كه اگر تو امروز قدم جرأت پيش نهاده آنچه ترا تعليم نمايم بتقديم رسانى اميد است 

كه چهره فتح و فيروزى از پرده عنيب جلوه گر آيد و نام شجاعت و پهلوانى تو بر صفحات 
روزگار باقى و پايدار ماند هرقداق جواب داد كه بهرچه اشارت عالى نفاذ يابد منت داشته بجاى 

آورم امير شاه ملك گفت صالح در آنست كه چون امرا از نزد شيخ نور الدين بازگردند تو 
نزديك او روى و هيچ شبهه نيست كه چون او ترا بيند پيش طلبيده در آغوش كشد بايد كه تو در 

آنوقت او را از اسب پايان كشى تا ما خود را بتو رسانيده باتمام اين مهم ناتمام پردازيم هرقداق اين 
جسارت را بطيب نفس قبول نمود و بعد از مراجعت امراء خود را بنظر امير شيخ نور الدين رسانيد 

و تدبير موافق تقدير افتاده جناب امارت مآبى آواز برآورد كه هرقداق آقا پيشتر آى و پيرقداق 
پياده شده چند نوبت زانو زده امير شيخ نور الدين از باالى اسب خم گشت و او را در بغل گرفت 

و همچنين كه دستهاى هرقداق بر پشت امير شيخ نور الدين بهم رسيد بهر زورى كه داشت او را از 
اسب فرو كشيد و بر زمين انداخت و زانو بر سينه او نهاد و شمشير از غالف بيرون آورد از نوكران 

امير شيخ نور الدين كه بر در قلعه سوار ايستاده بودند بر سر هرقداق تاختند يكى شمشير بطرفش 
انداخت و هرقداق تيغ بلب هاى اسب او رسانيد و امير شاه ملك كه آنجا مشاهده كرد تازيانه بر 

اسب زد و با جمعى از مردم كارى بدانجانب شتافت و هرقداق چون ديد كه كومك رسيد 
برجست و بيكدو ضربت شمشير سر امير شيخ نور الدين را بر خاك مذلت انداخت و اينچنين 

امرى بديع بقوت دولت حضرت خاقان سعيد روى نموده امير شاه ملك هرقداق را نوازش بسيار 



نمود و در حق او انعامات فراوان فرمود و دوستكام و مقضى المرام بازگشته دركان گل بشرف 
 مالزمت خاقان 
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 وافر مكرمت استسعاد يافت و پرتو عنايت و التفات خسروانه بر وجنات احوالش تافت.

ذكر معاودت رايات ظفر آيات از ماوراء النهر بدار السلطنه هرات و بيان بعضى ديگر از حاالت و 
 حكايات 

چون خاطر خطير خاقان جهانگير از ممر امير شيخ نور الدين و انتظام مهام تركستان و ماوراء النهر 
فارغ شد امير شاه ملك را مالزم موكب همايون گردانيده روى توجه بمستقر سرير دولت 

روزافزون آورد و بعد از وصول ببلده فاخره هراة مهد عليا تومان آغا كه بعد از فوت صاحبقران 
مغفور بحباله نكاح امير شيخ نور الدين درآمده بود متعاقب از صوران بدار السلطنه هراة رسيد و 

حضرت خاقان سعيد شرايط اعزاز و احترام بجاى آورد و قصبه كوسويه را سيورغال او گردانيد و 
تا غايت آثار خير آن بانوى عظمى در قصبه مذكوره باقيست و در نهم ذيقعده سنه مذكوره خاقان 

  بيت سعادت انتما احرام طواف آستان ملك آشيان 

 شهيد خاك خراسان امام طيب و طاهر
 

 على موسى بن جعفر محمد باقر

   
بسته بقدم نياز و اخالص بآن عتبه كعبه اختصاص شتافت و نقباء كرام و سادات عظام و ساير 

مجاوران آن سده سدره مقام را باصناف احسان و انعام خوشدل و مسرور گردانيده بجانب دار 
السلطنه هراة بازگشت و در روز جمعه عاشر محرم سنه خمس و عشر و ثمانمائه هماى چتر همايون 

فال سايه وصول بر باغ زاغان انداخت و مقارن آنحال ايلچيان خان ختاى و ايمنك خان رسيده 
مكاتيب آن پادشاه عاليجاه را كه بالسنه مختلفه نوشته بودند و همه مشتمل بر ارسال سالم و تحيت 

و ستايش و محمدت و سفارش ميرزا خليل سلطان بود بعرض رسانيدند و حضرت خاقان سعيد 
ايلچيان را مشمول مكارم و عواطف خسروانه ساخته فرمود كه شاهزادگان و امراء عاليشان ايشان را 

طوى دهند و در آن اثنا ملك قطب الدين والى سيستان كه سابقا با ميرزا ابا ابكر طرح دوستى 



انداخته بود و از بيم حسام خون آشام عساكر خاقان عاليمقام رايت فرار افراخته اعتماد بر كرم 
آنحضرت كرده بدرگاه عالمپناه شتافت و زبان عجز و انكسار بتمهيد قواعد اعتذار و استغفار 

گشاده قبول باج و خراج نمود و پادشاه پوزش پذير بنظر عنايت و التفات در وى نگريسته ايالت 
واليت سيستان را بدستور پيشتر بوى عنايت فرموده و مهمات ايلچيان ختاى را نيز به كفايت اقتران 

 داده شيخ محمد خشى را مصحوب ايشان بدان صوب فرستاد.

ذكر شمه از احوال واليت خوارزم و درآمدن آن مملكت بحوزه ديوان حضرت خاقان سعيد 
 بى ارتكاب حرب و رزم 

از مطلع سعدين پرتو اين حكايت بدين روايت بر صحايف اوراق مى تابد كه در وقت وفات امير 
 تيمور گوركان حكومت خوارزم تعلق بامير موسى كاداشت و در ماه رجب 
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سنه ثمان و ثمانمائه امير ايدكو كه امير االمراء پادشاه دشت قبچاق شاديخان بود لواى توجه بعزم 
تسخير آن مملكت برافراشت و امير موسى كا بماوراء النهر گريخته ايدكو امير انكارا آنجا امير 

 كه شاديخان فوت شده سلطنت ديار اوزبك 811ساخت و بطرف دشت بازگشت و در شهور سنه 
 بعالم 813بفوالد خان رسيد امير ايدكوانكا را طلبيده بقلجه را بجايش فرستاد و فوالد خان در سنه 

ديگر خراميد و تيمور خان بن تيمور قتلق فرمانفرماى دشت قبچاق گشت و قصد ايدكو كرده و او 
 دكنه و غازان بحوالى آن شهر آمدند و ايدكو را محاصره 814بخوارزم گريخته در اوائل سنه 

نمودند و بعد از شش ماه كه در كرد خوارزم نشستند خبر متواتر شد كه جالل الدين پسر توقتمش 
خان تيمور خان را شكست داده بر تخت پادشاهى متمكن گشت و مقارن اشتهار آن اخبار تيمور 

پريشان روزگار بدگنه و غازان پيوست و غازان و دكنه را بشراب مشغول ساخت و يكى از نوكران 
خود را كه جان خواجه نام داشت فرمود كه تيمور را بقتل آورد و جالل الدين از غازان منت دار 

شده نشان فرستاد كه غازان از جمله مخصوصان ماست بايد كه امراى خوارزم از فرموده او تجاوز 
جايز ندارند و غازان به ايدكو صلح كرده متوجه دشت گشت و در اثناى راه قاجولى بهادر در 
موضع بلوقيا باو رسيده و بزبان تشنيع گفت كه خوارزم را تسخير ناكرده چرا مراجعت نموديد 

جواب داد كه ما با ده هزار مرد هفت ماه ايدكو را محاصره نموديم و كارى از پيش نتوانستيم برد 



الجرم بازگشتيم مصلحت آنست كه تو نيز بازگردى زيرا كه با اين سه چهار هزار كس كه همراه 
دارى آن بلده را فتح نمى توان كرد قاجولى گفت كه من تنها بر ايدكو فايق مى آيم و بغرور هرچه 
تمامتر بخدود خوارزم رفت و ايدكو او را استقبال نموده بين الجانبين جنگى سخت دست داد و از 

 حضرت خاقان سعبد امير عليكه 815دست برد شمشير قضا قاجولى بر خاك هالك افتاد و در سنه 
كوكلتاش و امير الياس خواجه و امير موسى كارا بفتح خوارزم نامزد فرمود و در آنزمان پسر 

ايدكو مباركشاه نام پادشاه آنديار بود و چون امرا نزديك بخوارزم رسيدند سخن صلح در ميان 
افتاده خوارزميان ساورى بيرون فرستادند و در آن اثنا نوكران امير الياس خواجه بطرفى از اطراف 
آن خطه شتافته فوجى از مردم را كشتند و جمعى را اسير گرفتند از اين جهت اهل خوارزم خاطر 

بر جنگ و رزم قرار داده خاص و عام از شهر بيرون آمده يكروز تا شب جنگهاى مردانه كردند و 
شب نقاره شاديانه زده آوازه درانداختند كه امير ايدكو رسيد بنابر آن بعضى از امرا احمال و اثقال 

را گذاشته سر خويش گرفتند و راه خراسان در پيش حضرت خاقانى از استماع اينخبر پريشان 
خاطر شده بار ديگر امير سيد على ترخان و امير شاه ملك را بتسخير آنواليت ارسال داشت و چون 
ايشان بحوالى خوارزم نزول نمودند پسر ايدكو بنابر ظلمى كه بر رعايا كرده بود از اعيان و اشراف 
آنجائى متوهم شده بگريخت و سادات و علما و اكابر امير شاه ملك را استقبال فرموده مقاليد شهر 

تسليم نمودند و آنجناب بخوارزم درآمده چند روز جهة ضبط امور و نسق مصالح جمهور و نظم 
 قواعد مملكت و وضع قوانين معدلت توقف كرد و بعد از فراغ از آن مهم روى توجه 
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بدار السلطنة هراة آورد و همدان اوقات خاقان سعيد ايالت خوارزم و توابع را بآن امير عدالت انتما 
 تفويض فرمود تا آخر ايام حيات شاه رخى آن مملكت در تصرف او و پسرش سلطان ابراهيم بود.

ذكر بعضى حاالت ميرزا رستم و ميرزا اسكندر و پيوستن ميرزا خليل سلطان بجوار مغفرت مالك 
 الملك اكبر

در آن اوان كه ميرزا اسكندر از ضبط مملكت فارس فراغت يافت فروغ همت بلند نهمتش بر 
انديشه تسخير واليات عراق عجم تافت و امير عبد الصمد و امير صديق را بجانب اصفهان روان 

ساخت و ايشان بوزرنه رفته قلعه آن را مضبوط گردانيدند و ميرزا رستم بظاهر آنحصار شتافته 



بمحاصره مشغول شد و ميرزا اسكندر از اينمعنى خبر يافته امير تولك و امير يوسف خليل را با 
طايفه از لشگريان بمدد محصوران روان فرمود و ميرزا رستم توجه شيرازيان را دانسته عنان 

باستقبال ايشان تافت آنجماعت چون قوت مقاومت نداشتند پناه بقلعه دستجرد بردند و در آن اثناء 
ميرزا بايقرا كه عازم شيراز بود بعراق رسيده ميرزا رستم او را با خود متفق گردانيد و هردو برادر 

بموافقت يكديگر در گرد دستجرد نشستند ناگاه خبر متواتر شد كه ميرزا اسكندر بقصر زرد 
رسيده و ميرزا رستم عنان بجانب اصفهان انعطاف داده ميرزا اسكندر از عقب او نهضت نمود و در 

سه فرسخى شهر تالقى آن دو پادشاه بهرام قهر اتفاق افتاده بعد از ستيز و آويز ميرزا رستم روى 
گريز باصفهان آورد و ميرزا اسكندر در منزل آتشگاه خيمه و خرگاه برافراشته ميرزا رستم از 

ميرزا- خليل سلطان كه در آن اوان برى آمده بود استمداد نمود و آنجناب متوجه اصفهان شده 
هرچند قاصدان نزد ميرزا اسكندر فرستاده از وى التماس كرد كه با وى مصالحه نمايد بجائى 

نرسيد الجرم از وى نوميد گشته ناگهان باصفهان درآمد و در آن اوقات ميان شيرازيان و اصفهانيان 
محاربات قوى روى نمود و در اصفهان قحط و غال درجه قصوى يافته ميرزا رستم شهر باز 

گذاشته علم عزيمت بصوب اردوى قرا يوسف برافراشت و ميرزا خليل سلطان چند روزى بعد از 
ميرزا رستم محصور بوده در آن اثنا طايفه از لشگر كرد و شول بى اجازت ميرزا اسكندر بصوب 
شيراز در اهتزاز آمدند و جناب اسكندرى نيز ترك محاصره داده بديار خويش بازگشت و در 

اصفهان بالء جوع و عسرت بمرتبه رسيد كه ميرزا خليل سلطان از محافظت آنشهر سير آمده 
مراجعت فرمود اما ميرزا رستم چون بنواحى تبريز منزل گزيد امير قرا يوسف قرب ده فرسخ 

آنجناب را استقبال كرده طويهاى پادشاهانه داده آنچه وظايف مروت و انسانى بود بتقديم رسانيد 
و ميرزا رستم نيز پيشكشهاى اليق كشيد و آن دو پادشاه در خلوت با هم صحبتها داشته در باب 

 انتظام امور
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ملك سخنان در ميان آوردند و خاطر امير قرا يوسف مايل بآن بود كه يكى از واليات آذربايجان 
را سيورغال ميرزا رستم گرداند تا از آن ممر يراق بهم رسانيده فتح شام را پيش نهاد همت سازد اما 

ميرزا رستم اينمعنى را قبول ننمود و بر توجه بجانب اصفهان اصرار فرمود بنابر آن امير قرا يوسف 
اشارت كرد تا فوجى از سپاه تراكمه در مالزمت ميرزا رستم باصفهان روند و آن جناب بدانجانب 



در حركت آمده در اثناء راه تراكمه بازگشتند و ميرزا رستم با خواصان خويش بحدود اصفهان 
شتافته خواجه احمد صاعدى موكب عالى را استقبال نمود و آنجناب بشهر درآمده مدت دو ماه 

بفراغبال گذرانيد چون خواجه احمد بخالف راى صواب نمايش مهمات آنجائى را به فيصل 
ميرسانيد معروض تيغ سياست ميرزا رستم كرديد بنابر آن اعيان اصفهان نقش محبت شاه زاده را از 

لوح دل محو كردند و آنجناب مصلحت توقف نديد و بمرافقت ميرزا بايقرا عازم خراسان شد و 
در اواخر شهور سنه اربع عشر و ثمانمائه بسعادت دستبوس خاقان سعيد رسيد بعد از آن ميرزا 

اسكندر بر تمامى ممالك فارس و عراق عجم فرمانفرما گشته اصفهان را دار الملك گردانيد درين 
اثنا ميرزا خليل سلطان در مملكت رى دو سه روزى پهلو بر بستر ناتوانى نهاده بتاريخ شانزدهم ماه 

رجب سال مذكور رخت بقا بباد فنا داد و چون اينخبر بعرض خاقان سعيد رسيد محزون و متالم 
شد و هنوز جراحت آن مصيبت التيام نيافته بود كه والده ميرزا خليل خانزاده در مشهد مقدسه 

رضويه على راقدها تحف السالم و التحية برياض قدس انتقال فرمود و در جوار آن روضه بهشت 
 آثار مدفون گشت ع داغى نگشته نيك كه داغ دگر بسوخت.

گفتار در بيان نهضت رايات آفتاب اشراق بطرف ممالك آذربايجان و عراق و رسيدن خبر 
 مخالفت و ياغى گرى مالزمان جناب اسكندرى 

از آن زمان كه خسرو مغفرت پناه ميرزا معز الدين ميرانشاه در جنگ امير قرايوسف تركمان 
بسعادت شهادت رسيد حضرت خاقان سعيد پيوسته نقش انتقام مخالفان بر لوح خاطر و صحيفه 
ضمير منقش و مرتسم گردانيد اما از جهة حدوث وقايع عزيمت از حيز قول بفعل نمى آيد و در 

 كه خاطر عالى مآثر را از ممر واليات ماورآء النهر و خراسان دغدغه نماند و خبر 819شهور سنه 
استيالء امير قرا يوسف بر آذربايجان و اران و عراق عرب و توابع و لواحق مكرر بسمع همايون 

رسيد عزم توجه بدانجانب تصميم يافته تواچيان بهرام صولت جهة اجتماع لشگرهاء ممالك 
محروسه باطراف و اقطار بالد و امصار در حركت آمدند و سپاهى بعدد قطرات امطار همه تيغ زن و 

 نيزه گذار جمع گشته ماهچه اعالم نصرت سلب 
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بتاريخ هيجدهم رجب از دار السلطنة هراة بطرف مازندران نهضت نمود و چون پرتو وصول بر 
نواحى نيشابور انداخت حضرت خاقان سعيد بميرزا اسكندر نامه در قلم آورد مضمون آنكه رايات 

عاليات جهة دفع فتنه قرا يوسف تركمان متوجه آذربايجان است ميبايد كه آن فرزند عزيز طريق 
اتحاد و يگانگى مسلوك داشته با عساكر فارس و عراق در نواحى رى بموكب همايون پيوندد و 

ابو سعيد ملك جهة رسانيدن آن كتابت بجانب اصفهان در جرجان قشالق نمود و حكام مازندران 
و هزار جريب و گيالن را كه بشرف مالزمت رسيدند غريق بحر انعام و احسان ساخته رخصت 

معاودت فرمود و ابو سعيد چون باصفهان رسيد و مكتوب حضرت خاقان سعيد را بميرزا اسكندر 
رسانيد جناب اسكندرى گمان برد كه آنحضرت قصد مملكت او دارد و رفتن آذربايجان را 

بجهت مصلحت وقت بر زبان مى آرد بنابر آن از مضمون كلمه ان بعض الظن اثم غافل مانده ابو 
سعيد را جوابهاى درشت گفت و يكى از نوكران خود همراه او گردانيده اجازت مراجعت داد و 
ابو سعيد در قشالق مازندران نوكر ميرزا اسكندر را بپاى بوس خاقان عاليشان رسانيده جوابى كه 
يافته بود بعرض رسانيد آنحضرت بدان سخنان چندان التفات نكرد و فرمود كه اگر فرزند ميرزا 

اسكندر خود بيورش آذربايجان نتوان آمد لشگر فرستد و نوكر او را رخصت فرمود اما ميرزا 
اسكندر بعد از معاودت نوكر شعار خالف پادشاه ستوده اوصاف ظاهر ساخته اسم همايون شاه- 

رخى را در قلمرو خويش از خطبه بينداخت و بنام خود سكه زده نشانها مصحوب ايلچيان باطراف 
و جوانب واليات قندهار و كابل و غزنين و سيستان روانه گردانيد و حكام آن حدود را بانقياد و 

اطاعت دعوت كرد و طغراى احكام او باين عبارت بود كه القائم بامور المسلمين و ولى امير 
المؤمنين السلطان اسكندر من امره المطاع و حاكم سيستان ملك قطب الدين ايلچى ميرزا اسكندر 
را كه كافى اسالم نام داشت مقيد ساخته با مكتوبى كه باو نوشته بود نزد ميرزا سيورغتمش كه در 

هراة نايب پدر بزرگوار خود بود فرستاد و ميرزا سيورغتمش آن تحفه را باردوى همايون ارسال 
نمود الجرم مخالفت ميرزا اسكندر بتحقيق پيوسته حضرت خاقان سعيد عزيمت آذربايجان را فسخ 

فرمود و در اوائل بهار ميرزا بايسنقر را بدار السلطنة هراة روان كرده بنفس نفيس در چهاردهم 
محرم الحرام سنه سبع عشر و ثمانمائه روى توجه بمملكت روى آورده چون خوار رى معسكر 

ظفر اثر گشت جمعى از نوكران ميرزا اسكندر گريخته بدرگاه عالم پناه رسيدند و بعرض نواب 
كامياب رسانيدند كه اميرزاده اسكندر فوجى از امرا و لشگريان نامزد محاصره ساوه فرموده 

صورت واقعه آنكه در آن اوان كه موكب نصرت نشان در قشالق مازندران اقامت داشت نصر الّله 



ساوه قاصدى بدرگاه عالمپناه فرستاده التماس داروغه نمود و اين ملتمس عز قبول يافته يكى از 
مالزمان آستان شاه رخى بساوه رفت و اينخبر بعرض ميرزا اسكندر رسيده امير يوسف خليل و 

جلبانشاه برالس و بيان قوچين و عبد الّله پروانچى و سعد الّله را نامزد فتح ساوه كرده و چون 
 كيفيت توجه آن مردم از اخبار نوكران ميرزا اسكندر نزد خاقان واال گهر
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بوضوح پيوست امير حسن صوفى ترخان و دولتخواجه و امير جهانشاه ايناق و امير چهار شنبه را با 
ده هزار سوار بنصرت نصر الّله و رعاياء ساوه مامور گردانيد امراء ميرزا اسكندر چون بر توجه اين 

لشگر وقوف يافتند با يكديگر مشورت نموده دفتر عهد و پيمان ميرزا اسكندر را بر طاق نسيان 
نهادند و بقدم اخالص و دولتخواهى بامراء ايلغار خاقان عالى مقدار پيوستند و باتفاق متوجه اردوى 

همايون گشتند در نواحى قلعه شهريار بيان قوچين و عبد الّله پروانچى و سعد الّله بشرف بساط 
بوس شهريار نامدار مشرف گشتند و موكب همايون بساوه شتافته در آنمقام امير حسن صوفى و 

امير سيد على و ساير امراء ميرزا اسكندر را بمالزمت خاقان فريدون فر رسانيدند و آنحضرت 
درباره آن زمره اصناف عواطف و مراحم مبذول داشت و در فضاى دلگشاى ساوه هواى شكار 

 فرموده لواى جهانگشاى بصوب اصفهان برافراشت.

ذكر وصول موكب نصرت نشان بظاهر اصفهان و بيان بعضى از وقايع كه روى نموده بود در آن 
 اوان 

چون حضرت خاقان سعيد در واليت ساوه از امر شكار بازپرداخت شنقار همت عالى نهمت در 
هواى صيد ملك پرواز داده يورش اصفهان را پيش نهاد خاطر ساخت و پس از قطع منازل باغ 
رستم كه در دو فرسخى آن بلده است از يمن مقدم آن پادشاه عالم رشك افزاى گلستان ارم 

گرديد. شيخ محمد و قرابت امير عباس و شيخ على قزاق با قرب سيصد سوار از ميرزا اسكندر 
گريخته و در آن منزل بسعادت بساط بوسى استسعاد يافتند و بعضى از احشام و صحرانشينان آن 
حدود نيز باردوى كيهان بوى شتافته در سلك ساير بندگان آستان سلطنت آشيان منتظم شدند و 

ميرزا اسكندر از مشاهده اين صور در لجه انديشه افتاده با امرا و اركان دولت طريق مشورت 
مسلوك داشت و خواطر صغار و كبار برافروختن آتش جنگ و پيكار قرار يافته با لشگرى چون 



فيض سحاب بيحساب و مانند قطرات امطار ناشمار از درون اصفهان بميدان مردان خراميد و فرمان 
واجب االذعان خاقان عالى مكان بمقابله و مقاتله دشمنان صادر گشته لشگر بحر جوش رعد 
خروش روى باصفهان آوردند بعد از تسويه صفوف و پيش از استعمال سيوف ميرزا اسكندر 

صولت و شوكت لشگر خاقان عالى گهر را بعين اليقين مشاهده نموده دانست كه تاب مقاومت بآن 
حضرت از حيز قدرت او بيرون است الجرم بيراق و اتفاق سرداران فارس و عراق پشت بر معركه 

كرده روى گريز باصفهان آوردند و دالوران موكب ظفرنشان شاهرخى ايشان را تعاقب نموده 
جمعى كثير بتيغ تيز گذرانيدند و ميرزا اسكندر بهزار حيله خود را در شهر انداخته خاقان سعيد در 

  ماه ربيع االول سال مذكور در ظاهر اصفهان نزول اجالل فرمود و امرا و لشگريان را4
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بمحاصره و محاربه امر نمود و چون اين خبر بشيراز رسيد روسا و كالنتران با داروغه ميرزا اسكندر 
شيخ محمد ساوه متفق شده خطبه و سكه بنام و لقب همايون شاه رخى مزين گردانيدند و پسر ميرزا 

اسكندر و اوالد ميرزا عبد الصمد و شيخ يساول و يوسف قورچى و داراب كه از جمله معتمدان 
آستان اسكندرى بودند گرفته كيفيت اين نيكو خدمتى عرضه داشت ايستادگان پايه سرير سلطنت 

مسير گردانيدند حضرت خاقان سعيد چون اين خبر شنيد مبتهج و مسرور گشته نكبه بخشى و 
لطف الّله بيان تيمور را بضبط اموال فارس تعيين فرمود و حسن صوفى ترخان و جلبان شاه برالس 

را جهت آوردن ولد ميرزا اسكندر و اوالد ميرزا عبد الصمد ارسال نمود و بعد از چند روز نكبه 
بخشى از شيراز بازآمده خبر آورد كه امير لطف الّله بتصور آنكه امير جلبانشاه برالس خروج 

خواهد كرد او را بقتل رسانيد آنحضرت لطف الّله نادان و نكبه بخشى را از آن منصب معزول 
ساخت و سيد على ترخان را بجاى ايشان فرستاد و فرمود كه سبب قتل جلبانشاه را بواجبى تحقيق 

نمايد و حضرت خاقان سعيد بعد از آنكه پنجاه روز بمحاصره اصفهان بگذرانيد و هرچند مدارا 
نمود ميرزا اسكندر باطاعت مايل نگرديد در دوم جمادى االولى سنه سبع عشر و ثمانمائه جنگ 

سلطانى در انداخت و دليران معسكر ظفراثر زره پوش و جوشن در كشته آزاد از نفير و ناى زرين 
  بيت غلغله در سپهر برين و زلزله در زمان و زمين افتاد

 چنان شد زخم كوس و نعره و جوش 
 

 .كه گردون پنبه محكم كرد در گوش

   



و از شهر نيز سپاهى بسيار با ساز و سالح بيشمار بيرون آمدند و از طرفين دست بتير و كمان و 
سيف و سنان برده باالخره مهم بدست و گريبان رسيد و سرهاى سروران بسان كوى در ميدان 

  بيت غلطان گرديد
 سرهاى سران فتاده بر خاك 

 
 پهلوى دالوران شده چاك 

و آنروز از وقت طلوع جمشيد خورشيد بر بام حصار فيروزه كار گردون تا هنگام هجوم كواكب    
زنگى شب در عالم بوقلمون هردو لشگر باستعمال تيغ و خنجر قيام مى نمودند و جام تلخ مذاق بر 

يكديگر مى پيمودند فضاى دشت و صحرا از خسته و كشته حكم كوه و پشته گرفت و از خون 
مردگان زنده رود اصفهان رنگ شقايق نعمان پذيرفت عاقبت عافيت نصيب مالزمان موكب 

همايون خاقان ربع مسكون گشته نسيم فتح و ظفر در اهتزاز آمد و بكناء نكبت بر پرچم علم ميرزا 
اسكندر وزيده سپاه او منهزم گرديد و ميرزا اسكندر با جمعى از خاصان و امرا و اعيان بقلعه 

اصفهان درآمده جنود نصرت درود نردبانها بر ديوارهاء شهر نهادند و بعد از فرار ترك رومى روز 
بجانب ديار مغرب مشعلها بر زبر جدران برافراخته روى به فيصل آوردند و در آن اثناء امير عبد 

الصمد از شهر گريخته بمالزمت خاقان سعيد رسيد و از آن جهة ميرزا اسكندر عنان تمالك و 
تماسك از دست داده روى بوادى فرار نهاد على الصباح كه نقود شهرستان آسمان بمجرد وصول 
موكب آفتاب تابان بغارت و تاراج رفت عساكر نصرت مآثر در اصفهان ريخته آغاز نهب و تاالن 

كردند و چندان زر و جواهر و حلى و حلل و نفايس اقمشه و غرايب امتعه بدست ايشان افتاد كه از 
 كثرت آن ثروت هنگامه آز در دلها بر شكست و غايت نفاست آن 
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غنيمت ابواب نياز بر خاطرها فرو بست و ميرزا شاه رخ فوجى از لشگر ظفر اثر بتكاميشى ميرزا 
اسكندر فرستاد و آنجماعت او را گرفته بپايه سرير اعلى آوردند و حسب الحكم به بميرزا رستم 

سپردند و ميرزا رستم خاك بيمروتى در چشم انسانيت پاشيد و ميل آتشين در چشم جهان بين 
  بيت برادر كشيد

بگنگ كشتن و كر بودن آرزومند 
  است 

زبان و گوش كسى كين حديث گفت 
 و شنيد

   



 . يحكم ما يريد ويفعل الّله ما يشاء

ذكر تفويض حكومت واليات بشاه زادگان خجسته صفات و معاودت رايات نصرت آيات بجانب 
 دار السلطنه هرات 

چون نير فتح و فيروزى از افق مراد طلوع نموده خطه اصفهان بحيز تسخير خاقان عاليشان درآمد 
جناح امن و امان بر مفارق متوطنان آنمكان گسترده مبلغ صد هزار دينار كپكى كه نذر مزارات 
كرده بود بفقرا و مستحقان رسانيد و ثلث مال انسالرا برعاياء آنواليت بخشيد و اميرزاده رستم را 
حاكم دار الملك عراق گردانيد و ايالت همدان و قالع و روجرد و نهاوند و لرستان را باميرزاده 

بايقرا بن عمر شيخ ميرزا عنايت كرد و ميرزا ابجل بن ميرزا ميرانشاه حسب الحكم روى حكومت 
بمملكت رى آورد و بلده قم با توابع و لواحق بجانب ميرزا سعد وقاص تعلق گرفت و گوش 

هوش شاه زادگان از درر نصايح خاقان بلند مكان صفت آرايش پذيرفت و بعد از آن كه خاطر 
آفتاب اشراق از ضبط و نسق مهمات عراق فراغت يافت اعالم نصرت اعالم در عين انبساط و 

اهتزاز بدار الملك شيراز شتافت و حكومت تختگاه سليمانى نامزد امير مضراب شد و در آن ايام 
بحسب تقدير مفتح االبواب جناب امارت مآب را عارضه دست داد كه اطبا از معالجه آن عاجز 

آمدند و مرغ روح شريفش از تنگناى قفس قالب بفضاى عالم ارواح طيران نمود و حضرت خاقان 
سعيد بازماندگان او را مشمول عنايت بينهايت گردانيده زمام سلطنت مملكت فارس را در قبضه 

اقتدار شاه زاده نامدار و خالصه نتايج خواقين نصفت دثار ميرزا ابراهيم سلطان نهاد و آن قرة العين 
خالفت و جهان بانى را به تمهيد مبانى معدلت و رعايت رعيت وصيت فرموده عنان عزيمت بمستقر 

سرير عزت و كرامت انعطاف داد و از فارس بدار العباده يزد خراميده از آنجا براه بيابان قهستان 
 رجب سنه مذكوره ببلده فاخره هراة درآمده ابواب مكرمت و معدلت بر 22نهضت نمود و در 

روى متوطنان آن ديار برگشود حكام اشراف و اكابر اطراف بعد از وصول آن مظهر عدل و 
انصاف بدار السلطنه مانند دولت و اقبال بآستان دولت آشيان شتافتند و باصناف الطاف اختصاص 

يافته دعاگو و ثناخوان بمنازل خويش تافتند و امير بسطام جاگير كه از قرايوسف روى گردان شده 
بود و تاج الدوله برادر امير كيومرث رستمدارى و نصر الّله صحراى ساوه از آنجمله بودند و 

همدران ايام سيد عبد الملك مكنف برادر سيد عبد اللطيف از مكه مباركه زادها الّله تعظيما و 
 تكريما
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بعتبه كعبه مرتبه رسيد و مكتوب والى آن بقعه متبركه را كه مبنى از اظهار محبت و مودت بود بود 
 رسانيد و من الّله العون و التائيد.

ذكر بعضى از حاالت ماوراء النهر و تركستان و رسيدن ميرزا الغ بيك گوركان بآستان خاقان 
 عالى شان 

در آن اوان كه خاقان سعيد در حدود اصفهان بود ميرزا الغ بيك گوركان از سمرقند ايلچى نزد 
ميرزا ميرك احمد كه در اوزجند حكومت مينمود فرستاده او را طلب فرمود و ميرزا ميرك احمد 

در اطاعت فرمان بمعاذير نادلپذير تمسك جسته جناب الغ بيكى امير با يزيد پروانچى را كه در 
سلك خواص و مقربان انتظام داشت بهمان مهم روانه اوزجند گردانيد و امير با يزيد نيز ايلچى 

سابق بازگشته ميرزا الغ بيك عازم اندكان شد و ميرزا ميرك احمد قالع آنحدود را محكم ساخته 
خود پناه بجبال صعب المسالك برد و ميرزا الغ بيك قلعه حسى را مسخر كرد و به پاينده بكاول 

سپرد و از آنجا بجانب اندكان در حركت آمده بعد از وصول بتحقيق پيوست كه ميرزا ميرك 
احمد مقرى پيدا ساخته كه بدست آوردنش متعسر است الجرم ميرزا الغ بيك رايت مراجعت 

برافراخت و امير موسيكاو امير محمد تابان و امير على قوچين را با جمعى از سپاه جالدت آئين در 
آنواليت گذاشت و ميرزا ميرك احمد از مراجعت جناب الغ بيكى خبر يافته از آن كوه پايان 

آمده و امرا بعزم رزم او از اندكان بفضاى صحرا شتافته ناگاه ميرزا ميرك احمد برايشان تاخت و 
اكثر سرداران را بضرب تيغ تيز بر خاك هالك انداخت و بقية السيف خود را بقلعه اندكان 
رسانيده اطراف برج و باره را مضبوط گردانيدند و ميرزا ميرك احمد روزى چند بمحاصره 

پرداخت و چون دانست كه فتح ممكن نيست بازگشت و بعد از آن كه خبر وصول رايات عاليات 
بدار السلطنة هراة در ماوراء النهر شيوع يافت ميرزا الغ بيك به نيت مالزمت پدر بزرگوار عزم 

خراسان نمود در دوازدهم ماه مبارك رمضان بآستان سلطنت آشيان رسيده باصناف عطوفت و 
اشفاق مفتخر و مباهى شد و روزى چند بفراغبال و رفاح حال گذرانيده رخصت معاودت يافت و 
همدر آن ايام پرتو انوار عنايت خاقانى از مطلع مرحمت و مهربانى بر وجنات حال شاه زاده ستوده 

خصال ميرزا بايسنقر تافته ايالت واليت طوس و مشهد مقدسه و ابيورد و بيلقان و جرمقان و 



خبوشان و نساويارز و استرآباد و شماسان و كبود جامه مع توابع و مضافات و منسوبات تعلق بنواب 
كامياب گرفت و در سنه ثمان و عشر و ثمانمائه خاطر همايون خاقان ربع مسكون تعمير قلعه اختيار 

الدين كه صاحبقران مغفرت نشان در وقت فتح خراسان آنرا ويران كرده بود پيش نهاد همت بلند 
نهمت گردانيده باندك زمانى آنحصار سپهر آثار چنانچه مشاهده ميرود ساخته و پرداخته گشت 
در مطلع سعدين مذكور است كه هفتصد هزار مرد در آن قلعه كار كردند تا باتمام رسيد و العلم 

 عند اللّه الحميد المجيد.
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ذكر مجملى از وقايع كه در واليت عراق و فارس بعد از معاودت خاقان صاحب سعادت دست داد 
 و بيان توجه آنحضرت كرت ديگر بجانب دار الملك شيراز در ضمان صانع بالد و عباد

از جمله حاالت كه پس از مراجعت رايات عاليات در واليات عراق و فارس روى نمود يكى آنكه 
ميرزا ايجل كه ايالت مملكت رى تعلق بوى گرفته بود پهلو بر بستر ناتوانى نهاد و در اواخر محرم 
سنه ثمان عشر و ثمانمائه ازين عالم انتقال فرمود و چون اينخبر بدار السلطنه هراة رسيد و حضرت 
خاقان سعيد ميرزا ايلنيگر را منظور نظر عاطفت گردانيده با امير يوسف خواجه و امير غياث الدين 

و عجب شير بحكومت رى و ضبط حدود آذربايجان روان ساخت ديگر آنكه امير قرا يوسف 
تركمان بقصد تسخير قلعه سلطانيه رايت نهضت برافراخت و امير بسطام جاگير كه در آن اوان 

بحكم خاقان كشورگير در انحصار فرمانفرمائى ميكرد گريخته در بلده قم باميرزاده سعد وقاص 
پيوست و آن شاهزاده ساده امير بسطام را بند نهاده صورت واقعه را عرضه داشت پايه سرير اعلى 
فرمود خاقان صافى ضمير را قيد بسطام جاگير موافق مزاج شريف نيفتاد و باطالق او فرمان داده 

استمالت نامه فرستاد ليكن ميرزا سعد وقاص بآن حكم ملتفت نگشت و قتل خواجه را در قم بر سر 
آقرق گذاشته و بسطام را مصحوب خويش داشته نزد امير قرا يوسف رفت و امير قرا يوسف او را 

تعظيم و تكريم بسيار كرده در تسخير عراق عجم طمع فرمود امير بسطام را از بند نجات داده 
بدستور پيشتر تربيت نمود و پسر او را كه اخى فرخ نام داشت با فوجى از تراكمه بقم فرستاد تا 

حرم ميرزا سعد وقاص آغا بيگى بنت ميرزا ميرانشاه را بآذربايجان نقل نمايد و چون اخى فرخ بقم 
رسيد آغابيگى كه عورتى عاقله بود با خود گفت كه سعد وقاص بد كرده كه از حكم و فرمان 



ميرزا شاه رخ گردن پيچيده نزد قرا يوسف كه دشمن آن خانه دانست رفت و يمكن كه قرا يوسف 
عنقريب قصد او نمايد و حال ما در ميان تركمانان باسيرى انجامد آنگاه نوكران خود را مسلح و 

مكمل ساخته همه تراكمه را بگرفت و ايشان را بتيمور شيخ و قتلق خواجه و شيخعلى زنده كه 
محرك ميرزا سعد وقاص بجانب قرا يوسف بودند كشته سرهاى ايشان را نزد خاقان سعيد فرستاد 

و كيفيت واقعه را شرح داد و ميرزا شاهرخ از كمال مردانگى آن شير زن تعجب نمود و 
  شعرفرستادگان او را رعايت فرمود و استمالت نامها در قلم آورده بقم روان كرد

 و لو كانت النساء بمثل هذا
 

 لفضلت النساء على رجال 

   
واقعه ديگر آنكه شاهزاده جاللت انتما ميرزا بايقرا كه در همدان و نهاوند و بروجرد حكومت 

ميكرد بتحريك برادر خويش ميرزا اسكندر كه بعد از ميل كشيدن در ظل رعايتش بسر مى برد 
ياغى شده خيال تسخير شيراز فرمود و دو سه هزار سوار فراهم آورده بدانجانب در حركت آمد و 
 ميرزا رستم از كيفيت حادثه وقوف يافت جمعى از سپاه اصفهان بسر راه برادران فرستاد و آنطايفه 
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در حوالى جربادقان بديشان بازخورده از اقتضاء گردش چرخ ستمگر ميرزا اسكندر بدست الوس 
بيك واصل گرفتار گرديد و مشار اليهما او را نزد ميرزا رستم بردند تا محبوس گردانيد بدين سبب 
ميرزا بايقرا را تير قصد در جعبه توقف و تيغ سعى در غالف تخلف ماند و روزى چند در كندمان 

گذراند و خبر مخالفت ميرزا بايقرا بشيراز رسيده ميرزا ابراهيم سلطان زمره از نوكران ميرزا 
اسكندر كه در شيراز بودند مثل سونج خواجه و اردوان و مزيد بند كرده مصحوب معتمدى روانه 
خراسان گردانيد و بنديان در حبس خانه موكل خود را بقتل رسانيده بكندمان شتافتند و نزد ميرزا 

بايقرا مجال سخن يافته گفتند ع جهانگيرى توقف برنتابد بنابر آن بار ديگر ميرزا بايقرا بصوب 
شيراز در اهتزاز آمد و ميرزا ابراهيم سلطان با سپاه آراسته باستقبال شتافته در نواحى بيضا بمخالفان 

رسيد و از طرفين قلب و ميمنه و ميسره مرتب داشته آغاز كارزار كردند برانغار و جوانغار ميرزا 
ابراهيم در حمله اول دست چپ و دست راست ميرزا بايقرا را از پيش برگرفتند اما امير ابو سعيد 
خنك كه ضبط ميمنه تعلق بوى بود در اثناء گريز عنان يكران بطرف قول انعطاف داده بشاهزاده 



پيوست و ميرزا بايقرا از غايت تهور و پردلى باتفاق امير مشار اليه اسب جالدت برانگيخته بر قلب 
سپاه شيرازيان تاخت و ميرزا ابراهيم سلطان از رد آن حمله عاجز گشته روى بصوب ابرقو آورد و 

ميرزا بايقرا قرين فتح و ظفر بدار الملك پدر خويش خراميده در اواخر ربيع االول سنه ثمان عشر و 
ثمانمائه كامران و سرافراز بشيراز درآمد و لواى عيش و عشرت مرتفع گردانيده جامهاى مى 

ارغوانى از دست ساقيان گلعذار دركشيد و ميرزا رستم بعد از شنيدن اينخبر ميرزا اسكندر را كه 
خمير مايه آن فتنه بود بقتل رسانيد و چون حضرت خاقان سعيد قضاياى فارس و عراق را شنيد 

راى عالم آراى چنان اقتضا فرمود كه قبل از آنكه ميرزا بايقرا بمزيد قوت و مكنت اختصاص يابد 
 17خطه فارس را از تحت تصرفش انتزاع نمايد بنابر آن باجتماع لشگرها فرمان داد و بتاريخ 

جمادى االخرى نهضت لواى كشورگشا اتفاق افتاد وصيت توجه موكب همايون در خم طاق 
گنبد گردون پيچيده هرچند امراء ميرزا بايقرا كيفيت وصول حضرت خاقان سعيد را بعرض وى 
رسانيدند تا از شرب مدام و مباشرت با خوبان سيم اندام اجتناب نموده بترتيب اسباب كارزار و 
تدبير حصانت قلعه و حصار پردازد بجائى نرسيد و جواب داد كه خاقان سعيد پادشاهيست در 

غايت جاللت بجهة تسخير شيراز خود بدين جانب لشگر نخواهد كشيد و هركس از امرا و 
شاه زادگان را كه ارسال نمايد بمجرد مشاهده اشعه اسنه سپاه ما منهزم خواهد گرديد تا آنكه 

ماهچه علم ظفر پيكر خاقان هفت كشور در سوم ماه مبارك رمضان از افق پشته الّله اكبر طالع شد 
الجرم ميرزا بايقرا سراسيمه شده بعد از تأمل و انديشه امير ابو سعيد خنك را نزد ميرزا بايسنقر 

فرستاد و التماس نمود كه از حضرت خاقانى درخواست فرمايد كه از سر جرايم و آثام او درگذرد 
و چون ميرزا بايسنقر نسبت بآن شاهزاده وافر تهور محبت بسيار داشت متقبل اين معنى شده فى 

الحال امير ابو- سعيد را ببارگاه عالمپناه برد و زبان شفاعت برگشاد و ميرزا شاهرخ بهادر بمالحظه 
 خاطر
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ميرزا بايسنقر رقم عفو بر جريده جريمه ميرزا بايقرا كشيد امير ابو سعيد را منظور نظر عاطفت 
گردانيد و قسم ياد فرمود كه چون شاهزاده بيرون آيد درباره وى عنايت و شفقت فرمايد و امير ابو 

سعيد مقضى المرام از پايه سرير اعلى برخواسته و تا در بارگاه رفته بازگشت و زانو زده بعرض 
رسانيد كه توقع چنان است كه اگر خدام ذوى االحترام نسبت بميرزا بايقرا در مقام انتقام باشند 



نخست بنده را بياسا رسانند و حضرت خاقان سعيد نوبت ديگر سخنان شفقت آميز بر زبان آورده 
امير ابو سعيد را مطمئن خاطر بازگردانيد و جناب امارتمآبى از مجلس همايون بيرون رفت حضرت 
خاقانى فرمود كه هركس را كه مثل اين مردك ده نوكر باشد چرا خيال استقالل نكند القصه ميرزا 
بايقرا بعد از مراجعت امير ابو سعيد در شب شنبه پنجم ماه مبارك رمضان از شيراز بدر آمده بمنزل 

ميرزا بايسنقر شتافت و ميرزا بايسنقر روز ديگر او را بعتبه عليا برده خاقان سعيد چنانچه وعده 
فرموده بود متعرض عرض و جان شاه زاده نگشت اما او را در مصاحبت جمعى از اهل اعتماد 

بقندهار فرستاد تا در قيد ميرزا قيدو بسر برد و بار ديگر بمحض عنايت مهيمن كارساز دار الملك 
شيراز در تحت تصرف خاقان سرافراز قرار گرفته ماه مبارك رمضان در آن بلده جنت نشان بپايان 

رسانيد و ميرزا ابراهيم سلطانرا مشمول عواطف و اشفاق گردانيده بدستور پيشتر زمام ايالت آن 
واليت را در قبضه اقتدار او نهاد و منصب حكومت قم و كاشان و رى و رستمدار تا حدود جيالن 

بامير الياس خواجه بهادر داد و امرا و حكام واليات را رخصت انصراف ارزانى داشت و بنفس 
 نفيس رايت عزيمت بصوب دار االمان كرمان برافراشت.

ذكر نهضت خاقان عالى شان از شيراز بجانب كرمان و معاودت فرمودن از قصبه سيرجان بصوب 
 خراسان 

حقوق تربيت حضرت صاحبقرانى و شمول عاطفت خدام بلند مكان خاقانى مقتضى آن بود كه 
چون تخت سلطنت و جهانبانى بجلوس همايون شاهرخى زينت يابد والى كرمان سلطان اويس بن 
ايدكو برالس بمالزمت پايه سرير اعلى شتابد و خود را ذره وار منظور نظر آفتاب كردار گردانيده 

در ارسال تحف و هدايا و قبول باج و خراج طريق اهمال و اغفال مسلوك ندارد و چون او بخالف 
طريقه اخالص عمل نموده درين مدت خدمتى پسنديده بتقديم نرسانيد و با آنكه چند نوبت 
ايلچيان بطلب او رفتند اطاعت فرمان واجب االذعان بجاى نياورد حميت خسروانه و غيرت 

پادشاهانه حضرت خاقان سعيد را بر آن داشت كه بعد از ضبط و نسق مهمات فارس و عراق 
بدانجانب نهضت فرمود و سلطان اويس از توجه اعالم ظفر اعالم وقوف يافته مرتضى ممالك 
اسالم و قدوه اوالد امجاد خير االنام سيد شمس الدين على بمى را جهة تمهيد بساط مصالحه 

باستقبال موكب ظفر مآل ارسال نمود و جناب سيادت پناهى معارف دستگاهى در قصبه سيرجان 
 بآستان اقبال آشيان رسيد و زبان شفاعت بگشاد
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و قبول فرمود كه چون موكب همايون بدار السلطنه هراة شتابد سلطان اويس را بپايه سرير سلطنت 
مصر رساند و حضرت خاقان سعيد سخنان سيد را بسمع رضا جاى داد و آنجناب را راضى و شاكر 

بطرف كرمان بازگردانيده روى توجه بخراسان نهاد كامياب و كامران از واليت قهستان عبور 
نموده در اواسط محرم الحرام سنه تسع عشر و ثمانمائه در بلده فاخره هراة نزول اجالل فرمود 

عنايت ربانى در سفر و حضر حافظ و معين و عاطفت سبحانى در نزول و ارتحال رفيق و قرين و 
 الحمد لّله رب العالمين و صلى الّله على خير خلقه محمد و آله اجمعين.

 ذكر مآل حال بعضى از شاهزادگان و جلوس ميرزا بايسنقر بر مسند امارت ديوان 

در آن اوان كه خاقان عالى مكان از يورش فارس بازگشته بمستقر سرير جاه و جالل رسيد ميرزا 
ميرك احمد كه سابقا با ميرزا الغ بيك گوركان مخالفت نموده در اندكان جمعى از نوئينان را 

كشته بود اعتماد بر كرم خاقان عدالت نهاد كرده بدار السلطنه هرات شتافت و منظور نظر عنايت 
بينهايت شده با ميرزا ايلنكر بن ميرزا ابا بكر آغاز مصاحبت كرد و آن دو شاهزاده بموافقت 
يكديگر خاطر بر مخالفت حضرت خاقان سعيد قرار دادند و منهئى شمه از اين معنى بعرض 

رسانيده مقارن آنحال ايلچى از پيش ميرزا قيدو بدرگاه عالمپناه رسيد و عريضه معروض گردانيد 
مضمون آنكه ميرزا بايقرا با طايفه از مردم مفسد متفق شده قصد اين مخلص نمود بنابر آن او را 

گرفته مضبوط ساخته ام تا بهرچه اشارت فرمايند قيام نمايم حضرت خاقانى حكم فرمود كه ميرزا 
قيدو و ميرزا بايقرا را از آب سند بگذراند تا هرجا خواهد رود و ميرزا ميرك احمد روى بكعبه 
معظمه آورد و ميرزا ايلنكر در كشتى نشسته سفر دريا اختيار نمايد و چند معتمد حسب الحكم 

مالزم اين دو شاهزاده شدند تا ايشان را بر انقياد فرمان واجب االذعان تكليف كنند و مشار اليهما ع 
رفتند چنانكه آمدن نيست دگر اما ميرزا قيدو بجهة مالحظه خاطر ميرزا بايسنقر كه دوست ميرزا 

 كه خاقان عالى مقدار متوجه قندهار گشت او 820بايقرا بود شاه زاده را از آب نگذرانيد و در سنه 
را باردوى همايون فرستاد و حضرت خاقانى اميرزاده را با فوجى از اهل اعتماد بصوب سمرقند 

فرستاد و ديگر از وى خبرى پيدا نشد و چون راى ملك آراى خاقان كشورگشاى گلزار سلطنت 
را از خار و خاشاك فساد اصحاب عناد بپيراست و مسند امارت را بوجود شريف غياث السلطنه و 



الدنيا و الدين ميرزا بايسنقر بياراست اشارت عليه صدور يافت كه آن نوباوه باغ پادشاهى هرروز در 
ديوان نشسته قضاياء فرق برايار ابر نهج عدالت بفيصل رساند و مضمون همايون (فاحكم بين الناس 

 بالحق) را منظور داشته داد مظلوم از ظالم بستاند
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 بيت 
 بفرياد فرياد خواهان رسد

 
 بدرد دل دادخواهان رسد

و ميرزا بايسنقر بموجب فرموده ميرزا شاهرخ بهادر عملنموده از رشحات سحاب معدلتش رياض    
دين و دولت نضارت از سر گرفت و از لمعات انوار مرحمتش نهال ملك و ملت بتازگى صفت 

 خضرت پذيرفت ع رياض ملك شد از فيض دولتش خرم.

 ذكر آمدن سلطان اويس بن ايدكو برالس بآستان اقبال آشيان سپهر اساس 

افتخار العترة الطاهرة سيد شمس الدين على بمى كه سالك طريق مردمى گشته تمشيت مهم كرمان 
را قبول فرموده بود چون از سيرجان نزد سلطان اويس رفت هرچند او را بر توجه بپايه سرير اعلى 
ترغيب نمود بجائى نرسيد بنابر آن جناب مرتضوى صفات بدار السلطنه هراة شتافته كيفيت تمرد 

سلطان اويس را بعرض رسانيد و از اهتزاز نسيم اين خبر نايره غضب خاقانى التهاب يافته فرمان 
عالى نافذ شد كه امير جهانشاه برالس و امير حسن صوفى ترخان و امير قربان شيخ باتفاق حكام 
واليت فراه و سيستان و چهل هزار سپاه نصرت نشان متوجه تسخير كرمان شوند و امرا بموجب 

فرموده روى براه آورده بعد از وصول بدان حدود سلطان اويس در شهر تحصن نمود و سپاه 
نصرت پناه آغاز محاصره و محاربه كرده پس از انقضاء هفتاد روز سلطان اويس رسوالن نزد امرا 
فرستاد و پيغام داد كه اگر حضرت خاقان سعيد گناه بنده را ببخشد و شما مراجعت نمائيد قدم از 
سر ساخته بمالزمت آستان رفيع الشأن مبادرت نمايم و امرا كيفيت حال عرضه داشت پايه سرير 
اعلى كرده آنحضرت جوابداد كه اگر سلطان اويس در قول خويش صادقست بايد كه يكى از 
معتمدان خود را بدينجانب فرستد تا لشگر قيامت اثر ترك محاصره كنند و اال امرا تا كرمان را 

نگيرند بازنگردند امرا سلطان اويس را از فرمان واجب االذعان آگاه ساختند و او شيخ حسن را كه 



از جمله اركان دولتش بمزيد تقرب اختصاص داشت نزد امرا فرستاد و ايشان از ظاهر كرمان 
برخواسته عازم خراسان گشته در اواخر رجب شيخ حسن را بعز بساط بوسى خاقان زمن رسانيدند 
و او بزبان تضرع و نياز گناه سلطان اويس را درخواست نمود و التماس تاكيد قواعد عهد و ميثاق 

كرد حضرت خاقان سعيد ملتمس شيخ حسن را بحسن قبول اقتران داده قسم ياد فرمود كه در حق 
سلطان اويس بد نينديشد و رقم عفو بر جرايم و زاللتش كشد آنگاه شيخ حسن بكرمان بازگشته 

خاطر سلطان اويس را مطمئن گردانيد تا احرام عتبه كعبه مرتبه بسته در دوازدهم شوال سال 
مذكور متوجه شد و بعد از طى منازل بپايه سرير سلطنت مصر رسيده باصناف الطاف پادشاهانه و 
اعطاف خسروانه اختصاص يافت و در اواخر ماه ربيع االخر سنه عشرين و ثمانمائه حسب الحكم 

 خاقان واالنژاد 819بصوب سمرقند شتافت و در آخر سالى كه فتح كرمان بوقوع انجاميد يعنى سنه 
 ميرزا
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سيورغتمش را بايالت واليت بدخشان فرستاد و در شب پنجشنبه غره جمادى االولى سنه عشرين و 
  بيت ثمانمائه والدت با سعادت ميرزا ركن الدين عالء الدوله ولد ميرزا بايسنقر اتفاق افتاد

 دهان او فلك از آفتاب پردر كرد
 

بدين بشارت خوش صبح چون زبان 
 بگشاد

    

 ذكر شمه از حال سيد فخر الدين وزير و گرفتار شدن او بغضب خاقان صافى ضمير

وزارت خاقان صاحب سعادت ميرزا شاهرخ بهادر در اوايل اوقات سلطنت تعلق بسيد فخر الدين 
ميداشت و چون جناب سيادت مآب دو سه سال علم اقبال وزارت برافراشت خواجه غياث الدين 

ساالر كه در سلك اعاظم نويسندگان ديوان صاحبقران مغفرت نشان منتظم بود و دار الفتح يزد بنا 
كرده حسن اهتمام اوست بسده سنيه شاهرخيه شتافته در سنه عشر و ثمانمائه بر سيد فخر الدين 

تقرير نمود و سيد معزول گشته خواجه غياث الدين ساالر وزير شد و او بعد از شروع در آن كار 
نسبت برعايا وزير دستان مراسم عدل و احسان بجاى آورد اما بامرا و اركان دولت بنقير و قطمير 



مضايقه و مناقشه كرد بنابرآن اكثر خواص و مقربان بخون غياث الدين ساالر چون مستسقى بآب 
زالل مائل گشتند و پس از آنكه يكسال از شروع او در امر وزارت درگذشت سيد فخر الدين مبلغ 

سيصد تومان بر وى تقرير نمود و در سر ديوان جنايت و خيانت بر خواجه غياث الدين و 
كاركنانش ثابت شده امراء عظام تيغ انتقام از نيام برآوردند و آن وزير بى تدبير را بعالم آخرت 

روان كردند آنگاه سيد فخر الدين از روى استقالل بر مسند وزارت نشسته به تمشيت امور ملك و 
مال اشتغال فرمود و سيد اگرچه بعلو همت و سمور تبت اتصاف داشت و در فضاى خواطر سادات 

و علما و اكابر تخم لطف و احسان ميكاشت اما جبلتش بر صفت ذميمه عجب و نخوت و كبر و 
انانيت و خويشتن دارى و مردم آزارى مجبول و مفطور بود و بعد از قتل غياث الدين ساالر مبلغ 

سيصد تومان بتكليف عنيف و تعذيب شكنجه از عمال ديوان حاصل نمود و روز بروز پايه قدر و 
منزلتش ارتفاع مى يافت تا بنهايت اختيار و اقتدار رسيد و فرمان او در اطراف و اقطار ممالك 

خاقان عالى شأن بسان احكام قضا و قدر نافذ گرديد و درگاه او اميدگاه صغار و كبار هربالد و 
  بيت ديار شد و آستانش مرجع اخيار و اشرار بلدان و امصار آمد

 ز ايوان قدرش فلك منظرى 
 

 بدرگاه جاهش ملك چاكرى 

   
اعيان زمان و اشراف جهان كه بمالزمتش مى رفتند بيشائبه انتظار هيچكس را بار نمى داد و چون 

رخصت شدى بعد از آنكه مردم از چند دربند درگذشتندى غير از معدودى كه نام بردى كسى را 
مجال دخول نبودى و اكثر مالقات ناكرده بازگشتندى و پس از آنكه قرب ده سال جناب سيادت 

 مآب در غايت حشمت و عظمت روزگار گذرانيد
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آنكه سپهر ستيزه كار چنانكه عادت اوست در استرداد مواهب عطاى خويش كوشيد در شهور سنه 
تسع عشر و ثمانمائه ميرزا بايسنقر بعضى از اطوار ناپسنديده او را معلوم نمود و خواجه نظام الدين 

احمد بن خواجه داود را شريكش ساخته بمنصب وزارت نصب فرمود و چون خواجه احمد بن 
داود بحدت طبع و لطافت ذهن اتصاف داشت باندك زمانى بر كمال مهمات و معامالت سيد فخر 

الدين وقوف يافته گاهى بجد و احيانا بهزل سخنان غريب و كلمات عجيب در سيد ميپرداخت و 



دست سيد از وفور تغلب كوتاه گشته و از غصه اين قصه بى آرام شد مع ذلك عمله ديوان كه بر 
معايب سيد فخر الدين صاحب ديوان وقوف داشتند از بيم سياستش مانند برك بيد از تند باد 

مى لرزيدند و مجال اظهار خالف او محال ميدانستند اما چون تغيير مزاج ميرزا بايسنقر نزد همكنان 
بوضوح انجاميد امير على شفائى در مقام معارضه آمده خط سپرد كه مبلغ دويست تومان كپكى 
برسيد موجه سازد و اال از عهده بيرون آيد و ميرزا بايسنقر آغاز پرسش اين قضيه نمود امير على 
نخست بعرض رسانيد كه سيد از خزانه عامره مبلغ كلى تصرف كرده است و سيد بر اين سخن 

انكار نموده حكم شد كه عرض خزانه كنند و خزانه دار بيصبر و قرار شده جمعى را كه مبلغها براى 
سيد برده بودند گفت وجوهى كه از من گرفته ايد بازآريد و اال همه رسوا خواهيد شد از آنجمله 

خواجه پير على بن خواجه محمد با يزيد را كه محرم اسرار سيد بود و تمسكات بنام خود 
بخزانه چى داده و مبلغ ها ستانده بسيد تسليم كرده بود متقاضى گشته زر طلب نمود و او هرروز 
دفعى مى گفت تا مهم بخشونت رسيد و كار از پرده پوشى متجاوز گرديد و كيفيت آن مبحث 

معروض خاقان سعيد گشته پادشاه بنفس نفيس در مقام تفتيش آمد و سيد بر انكار اصرار نموده پير 
على بموجب تمسكات خويش اقرار كرد و ميرزا شاهرخ كلمه نحن نحكم بالظاهر را منظور داشته 

حكم فرمود كه پير على آنچه از خزانه چى گرفته باشد بازدهد بعد از آن هر كس هرچه برسيد 
موجه سازد بستاند بنابراين خواجه پير على و جمعى ديگر كه در ميان آن معامله بودند مقيد گشتند 

و سيد فخر الدين باين عنايت مستظهر شده همچنان بر مسند وزارت معامله بودند مقيد گشتند و 
سيد فخر الدين باين عنايت مستظهر شده همچنان بر مسند وزارت متمكن بود و ليكن خواجه پير 

على و ديگر بنديان سخنانى را كه تا غايت ازوهم سياست آهسته با خود نمى توانستند گفت بآواز 
  بيت بلند در سر ديوان بر زبان مى آوردند

 وقت ضرورت چو نماند گريز
 

 دست بگيرد سر شمشير تيز

و جمعى ديگر كه رشوت ها بسيد داده بودند از هرطرف بفرياد و فغان آمدند و سيد فخر الدين در    
بحر انديشه فرو رفته صالح چنان دانست كه مبلغ دويست تومان قبول نمايد و خود را در معرض 
معارضه مقرران نياورد و خط سپرد كه دويست تومان كپكى در عرض يكسال بقسط فرود آورد 

آنگاه ديوانيان بر حسب فرمان بندى گران بر پاى سيد نهادند و او را بدست محصالن دادند و كار 
سيد فخر الدين باضطرار انجاميده عريضه نزد ميرزا بايسنقر فرستاد و روحانيت حضرت رسالت پناه 

  بيت را صلى الّله عليه و سلم شفيع ساخته اين بيت را در آن عرضه داشت ثبت نمود



 جگر در تاب و دل در موج خونست 
 

 گر آرى رحمتى وقتش كنونست 

شاه زاده جواب داد كه هيچ شك نيست كه روح مطهر حضرت خير البشر صلواة الّله و سالمه عليه    
 باين افعال نكوهيده ناپسنديده 
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  بيت كه از سيد فخر الدين صدور يافته راضى نيست و آنچه باو ميرسد نتيجه كردار ناهموار اوست 
ظلم كردى عدل ميدارى طمع اينت 

  محال 
شربتى دادى بمردم هم از آن شربت 

 بنوش 

سيد چون اين جواب كه حكم سم قاتل داشت استماع نمود از جانب ميرزا بايسنقر نوميد شده پناه    
بوالده او مهد عليا گوهرشاد آغا برد و آن جناب حشمت اياب بر تضرع و ابتهال او ترحم فرموده 
نزد فرزند زبان شفاعت بگشود بنابر آن حكم برداشتن بند صادر شد اما محصالن بدستور هرروز 

بمالزمت عتبه سيادت و وزارت رسيده قسطى را كه از جمله دويست تومان مقرر بود طلب 
مى نمودند و سيد آن وجوه را از طبارات بهم رسانيده بانواع حيل و تزوير از مردم نقد و جنس 

قرض مى كرد و فرود مى آورد و با وجود اينحال شب و روز در خيال وزارت ميبود و گوش هوش 
را به پنبه غفلت مسدود ساخته مرغ دلش در هواى جاه پرواز مى نمود و همواره بر زبان ميراند كه 

  بيت از فالن چندين تومان مى توان گرفت و از بهمان چنين و چنان حاصل ميتوان كرد
 خوى بد بر طبيعتى كه نشست 

 
 نرود جز بوقت مرگ از دست 

در آن اثنا از غايت غصه امراض مختلفه و علل متضاده برو استيال يافت و صاحب فراش گشته    
دست اطباء ماهر از دامن معالجه قاصر آمد و سيد با سينه پر كينه و دلى در كوره انتقام گرم پهلو بر 

بستر ناتوانى نهاد و از حسرت وزارت آه سرد مى كشيد تا در اواخر جمادى االولى سنه عشرين و 
ثمانمائه بعالم عقبى منزل گزيد اعيان عراق و خراسان كه ازوهم او مانند قطرات سيماب در 

اضطراب بودند بحيات خويش واثق گشته در مجلس تعزيت بر مزد اشارت اداء تهنيت مى نمودند 
 ع نويد امن و امان خواص و عام ميدادند.

گفتار در بيان يورش گرمسير و قندهار و نشستن خواجه پير احمد خوافى بر مسند وزارت خاقان 
 كامكار



در سنه عشرين و ثمانمائه از جانب گرمسير مسرعى قمر مسير بپايه سرير خاقان كشور گير آمده 
عرضه داشت نمود كه پسر سفيل قندهارى و ملك محمد كه هريك حسب الحكم حاكم ناحيه از 

نواحى آنواليت بودند پيوسته با يكديگر نزاع و خصومت ميكنند و بدان جهة رعايا در زحمت و 
محنت مى افتند بنابر آن راى ملك آراى خاقان گيتى گشاى چنان اقتضا فرمود كه آن زمستان در 
كنار آب هيرمند قشالق فرمايد و مفسدان را بسزا رسانيده ابواب عدل و انصاف بر روى متوطنان 

اطراف واليات گرمسير و قندهار بگشايد و رايات عاليات منتصف رجب از دار السلطنة هراة 
نهضت نمود و چهاردهم شعبان سايه وصول بر يورت قشالق انداخت و در آن منزل ميرزا 

سيورغتمش با امراء بدخشان بموكب نصرت نشان پيوست و حضرت خاقان سعيد از آنجا بجهة 
مخالفتى كه از اوضاع و احوال ميرزا قيد و تفرس فرمود متوجه قندهار گشت و بيست و دوم ماه 

مذكور ماهچه اعالم منصور از افق آنديار طالع شده سيم ماه مبارك رمضان اشراف و اعيان غزنين 
 باردوى ظفر قرين آمدند
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و شخصى از قتيول ميرزا قيدو رسيده بعرض رسانيد كه شاه زاده فرار برقرار اختيار كرد آنحضرت 
فرمود كه ترسيده باشد و هيچ كس بتكامشى نفرستاد و نهم ماه ديگرى آمده گفت كه در كابل و 

غزنين از مردم ميرزا قيدو اثر نماند آنگاه خاقان عاليجاه ميرزا ابراهيم جهانشاه روانه آنصوب 
گردانيد و فرمود كه اگر قيدو پيش آيد صلح كرده غزنين را باو گذارد و اال آن مملكت را نيز در 

حيطه ضبط آورد در خالل اين احوال موالنا صدر الدين ابراهيم كه بمنصب جليلة المراتب 
صدارت مشرف بود بموجب اشارت عليه بميان هزاره شتافت تا ايشان را به نصايح سودمند و 

مواعظ دل پسند از مقام سركشى گذرانيده بجاده فرمان برى رساند و بيمن انفاس شريفه جناب 
صدارت مآبى رؤساء آنقوم اظهار انقياد و اطاعت نموده اسبان صبا رفتار و شتران باربردار بآستان 
سپهر اقتدار ارسال داشتند و باج و خراج قبول كردند و چتر ظفر نگار از حدود و نواحى قندهار 
بمنزل قشالق معادت فرمود و در آن يورت روزى بر سمند گيتى نورد سوار گشت فراز و نشيب 

دشت و كوه مى پيمود كه بيك ناگاه اسب بسر درآمد و آنحضرت از پشت زين بر روى زمين 
افتاد و بدست همايون كه بوسه جاى حكام ربع مسكون بود كسرى راه يافت ع چه راه يافت كه 

ايكاش راه كم كردى و همان لحظه ايلچيان برق سرعت جهة آوردن استاد ميروى كمانگر كه در 



فن شكسته بندى يد بيضا مى نمود بجانب دار السلطنة هراة تاختند و على اسرع الحال استاد را بپايه 
سرير اعلى رسانيدند تا بجبران كسر پرداخت و چون ذات اشرف حضرت- خاقانى از حضيض 
علت خورشيد مثال باوج صحت ترقى فرمود استاد مير ورا بر وجهى منظور نظر انعام و احسان 

گردانيد كه ديگر خيال فقر و فاقه بخاطر نگذرانيد و در يورت قشالق راى صوابنماى خاقان 
باستحقاق چنان اقضا فرمود كه مسند وزارت را بوجود وزيرى آرايش دهد كه فكر ثاقبش بر سياق 

آصف بن بر خيا مهام ملك و مال را در سلك نظام منتظم گرداند و تدبير صايبش بدستور نظام 
الملك طوسى امور جاه و جالل را به فيصل رساند و بعد از تامل و انديشه خلعت وزارت بر قامت 
قابليت خواجه غياث الدين پير احمد خوافى چست يافته زمام حل و عقد و قبض و بسط و رتق و 

فتق مهمات صاحب ديوانى را بكف كفايتش داد و خواجه پير احمد در آن امر خطير بنوعى شروع 
نمود كه هم رعايت رعيت مرعى بود و هم در اموال سلطانى فوتى واقع نميشد و مدت سى سال 
بيشتر ممالك عالم بحسن تدبير آن وزير زرين قلم طراوت بهشت برين و لطافت نگارخانه چين 

داشت و آن خواجه واالنژاد در ايام دولت آن پادشاه نصفت نهاد آنمقدار آثار خير بر اوراق كار 
  بيت نگاشت كه عقل دوربين حكايات عدل و احسان وزراء سابق را خواب و خيال پنداشت 

 وزيرى چنين شهريارى چنان 
 

 .جهان چون نگيرد قراراى چنان

    

 ذكر شمه وقايع منزل قشالق و بيان معاودت خاقان آفاق 

چون رايات آفتاب اشراق از حدود قندهار مراجعت فرمود و در پانزدهم ماه رمضان سايه وصول بر 
 كنار آب هيرمند انداخت و در اواخر همان ماه امير ابراهيم جهانشاه از
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جانب كابل رسيده بعرض رسانيد كه ميرزا قيدو عنقريب بسعادت بساط بوس مشرف ميگردد و در 
آن اثنا امير شيخ لقمان برالس جهة تحصيل اموالى كه هزاره تقبل نموده بودند ميان ايشان رفت و 
بعد از چند روز خبر رسيد كه آنجماعت در اداء مال اهمال مينمايند و امير محمد صوفى ترخان و 
امير موسى كا و اميرتوز بموجب فرمان واجب االذعان بر سر هزاره تاخته و مهم ايشان را بر حسب 



دلخواه ساخته بتاريخ بيستم ذيقعده با كرايم غنايم بازآمدند و در اوائل فصل بهار خاقان رفيع مكان 
مانند خسرو ثوابت و سيار عازم بيت الشرف خويش گشته برادر ميرزا قيدو ميرزا سنجر و امير 

يادگار شاه ارالت و امير عليكه و امير فيروز شاه را در آن ديار بازداشت و فرمود كه هرگاه قيدو 
بيايد او را بهراة آورند واالمردمش را تاخته و او را پيدا ساخته بدرگاه عالمپناه رسانند و در 

منتصف ذيحجه كه فضاى دشت و كوهسار از سبزه و الله غيرت افزاى بساط يسيط گردون بود 
  بيت رايات ظفر آيات بجانب دار السلطنة هراة در حركت آمد

 ايام بكام و اختران فرمان بر
 

 افالك نهاده بر خط فرمان سر

و موكب همايون معزز و محترم در دوم شهر محرم مستقر سرير سلطنت را بيمن مقدم مكرم رشك    
گلستان ارم گردانيد و در اوائل ربيع اول سنه احدى و عشرين و ثمانمائه بمسامع عليه رسيد كه 

ميرزا سعد وقاص كه قم را گذاشته پيش امير قرا يوسف رفته بود از عالم حلت نمود درين اثنا امرا 
از جانب قندهار بازآمده ميرزا قيدو را همراه آوردند و منظور نظر التفات شد و متعاقب آنحال خبر 

متواتر گشت كه شاهان بدخشان لواء عصيان و طغيان برافراشته اند و خيال استقالل بر الوح خاطر 
نگاشته خاقان سعيد امير شيخ لقمان و امير ابراهيم و امير محمد صوفى ترخان و امير فيروز شاه و 
امير حمزه را فرمود كه سپاه قندز و بقالن و ارهنك و سالى سراى را جمع آورده در ظل رايت 

شاه زاده مظفرلوا سيورغتمش ميرزا متوجه بدخشان شوند و چون شاه زاده بمنزل كشم فرود آمد و 
شمامه اينخبر بمشام بدخشانيان رسيد پسر شاه بهاء الدين كه والى آن سرزمين بود حضرت واليت 
شعار خواجه تاج الدين حسن عطار را بدرگاه شهريار عالى مقدار فرستاد و اظهار اطاعت و انقياد 
نموده باج و خراج قبول كرد و آنحضرت شفاعت خواجه حسن را بحسن قبول تلقى فرموده رقم 

عفو بر جرايد جرايم شاهان كشيد و شاه زاده و امرا بازگشته حكومت بدخشان بر شاهان قرار يافت 
و در ماه رجب سال مذكور ميرزا قيدو حقوق تربيت و رعايت خاقانى را نابوده انگاشته با جمعى از 

اهل فتنه نيم شبى روى بجانب قندهار نهاد و ميرزا بايسنقر با زمره از شيران بيشه تهور بتكامشى 
روان شده در قريه سبز بميرزا قيدو رسيد و او را گرفته و مقيد گردانيده بدرگاه عالمپناه رسانيد و 

حسب الحكم در حصار اختيار الدين محبوس و بى اختيار ساخت آنگاه پادشاه عاليجاه تمامت 
مملكت قندهار و كابل و غزنين را بميرزا سيورغتمش داد و گوش هوش او را بدرر مواعظ و 

نصايح گران بارگردانيده بدانجا فرستاد و در اوائل شعبان همين سال خاقان ستوده خصال احرام 



طواف مرقد عطر ساو مشهد جنت آساء امام الجن و االنس ابى الحسن على ابن موسى الرضا سالم 
 الّله عليهما بسته 
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بدان روضه منوره تشريف برد و لوازم طواف بجاى آورد و قنديلى را كه از سه هزار مثقال طال 
ساخته بودند بر سبيل نذر از سقف گنبد مقبره در آويخت و مجاوران آن مقام كعبه احترام را 

بصالت و صدقات نوازش نموده مراجعت فرمود و در ماه رمضان سنه اثنى و عشرين و ثمانمائه 
اردشير تواجى كه در شهور سنه عشرين و ثمانمائه بختاى رفته بود همراه ايلچيان دايمنك خان 

ماچين و غيرهما بدرگاه عالم پناه رسيد و تبركات پادشاهانه گذرانيد و مكاتيب دايمنك خان را 
كه مبنى بر اظهار محبت و يگانگى بود بعرض رسانيد و حضرت- سعيد بى تاچين و ايلچى خان 

ماچين را باصناف الطاف نواخته درباره ايشان انعامات فراوان فرمود و بعضى از ايلچيان بشيراز نزد 
ميرزا ابراهيم سلطان رفتند و زمره جهة مالقات امير غياث الدين شاه ملك روى بخوارزم آوردند و 

در سنه ثالث و عشرين ثمانمائه همه بهم پيوستند و بسمرقند خراميدند و ميرزا الغ بيك گوركان 
ايشان را طوى داده بطرف ختاى گسيل فرمود و حضرت خاقان سعيد امير شادى خواجه و ميرزا 

بايسنقر سلطان احمد و خواجه غياث الدين نقاش و ميرزا ابراهيم سلطان و امير حسن و پهلوان 
جمال و ميرزا- سيورغتمش ارقداق و امير شاه ملك اردون و شاهان بدخشان و خواجه تاج الدين 

را همراه ايلچيان فرستاده بودند كه بختاى رفته اداء سفارت نمايند و غرايب حاالتى كه اين 
جماعت در آن مملكت مشاهده نموده بودند انشاء الّله تعالى در خاتمه كتاب مبين خواهد شد و 
همدرين سال يعنى سنه ثلث و عشرين و ثمانمائه خاقان ظفر قرين در بلده مرو قشالق كرد و در 

اول بهار بفضاى جانفزاى بادغيس شتافته از آنجا بدار السلطنة هراة خراميد عزم يورش آذربايجان 
 مصمم گردانيد.

ذكر محاربه و مصالحه امير قرا يوسف با امير شيخ ابراهيم شروانى و سرباززدن حاكم آذربايجان از 
 حكم و فرمان حضرت خاقانى 

در آن اوان كه امير قرا يوسف بر سلطان احمد جالير غالب گشته رشته حياتش را بشمشير قاطع 
فيصل داد از امرا و حكام حدود عراق عرب و آذربايجان و اران هركس كه در هرجا بود سر بر 



خط فرمان امير قرا يوسف نهاد مكر امير شيخ ابراهيم شروانى كه بر وى اعتماد نكرده شرط اطاعت 
بجاى نياورد و سبب توهم شروان شاه از شاه آذربايجان آن شد كه در وقت توجه سلطان احمد به 

تبريز پسر خود ملك كيومرث را جهة امداد بمعسكر بغداديان روان ساخته بود القصه چون مواد 
نزاع بين الجانبين در هيجان آمد امير شيخ ابراهيم سپاه شروان را فراهم كشيده از گرجيان استمداد 
نمود و كوستنديل با دو هزار سوار مكمل بوى پيوست و امير قرا يوسف از خيال محال شروان شاه 

 وقوف يافته با سپاه 
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آذربايجان و اران و جمعى كثير از تركمانان شجاعت نشان بجانب مخالفان در حركت آمد و در 
كنار آب كرميان آن دو سردار پر تهور آتش نزاع ملتهب گشته شكست بر شروانيان افتاد و 

بسيارى از گرجيان بقتل رسيده امير شيخ ابراهيم گريز بر ستيز اختيار كرد و در اثناء فرار خواست 
كه اسب از خندقيكه در گرد لشگرگاه كنده بود بجهاند ناگاه از پشت زين بر روى زمين افتاد و 

دستش بشكست و تركمانى مجهول بوى رسيده اسب و جامه اش بستاند و او را بگذاشت و بطرف 
ديگر راند و حال امير شيخ ابراهيم از صعوبت در دست باضطرار انجاميده خود را بر يكى از 

تراكمه ظاهر ساخت و آن شخص فوطه در گردنش انداخته پيش امير قرا يوسف برد و همچنين 
كوستنديل با جمعى كثير از يالن گرجستان در پنجه تقدير اسير و دستگير شدند و امير قرا يوسف 

گرجيان را بتمام عرضه تيغ انتقام گردانيد و امير شيخ ابراهيم مقيد بتبريز رسيد و چون تبريزيان 
بواسطه حسن معاش پادشاه شروان هوا خواه او بودند هركس از ايشان كه در مجلس امير قرا 

يوسف مجال سخن مى يافت شمه از افعال حميده و اعمال پسنديده و لطف گفتار و حسن كردار 
امير شيخ ابراهيم بعرض ميرسانيد بنابر آن امير قرا يوسف رقم عفو بر جرايد جرايم شروانشاه 

كشيده او را در مجلس بزم طلب نمود و جمعى از ارباب صباحت و مالحت را گفت تا امير شيخ 
ابراهيم را كاسه داشتند و چون بخار باده خوشگوار در دماغ پادشاه شروان تاثير نمود چندان 

كلمات دلپذير بعرض امير قرايوسف رسانيد كه شيفته وى گرديد و بند از پايش برداشته او را بر 
پهلوى خويش جاى داد و همدران محفل اخى قصاب و ارباب تبريز نثارها آورده بسمع قرا يوسف 

رسانيدند كه هرمبلغى كه امير شيخ ابراهيم از نواب ديوان عالى قبول نمايد ما ضامن مى شويم كه 
در تبريز فرود آوريم مشروط بآنكه محصالن در عوض زر جنس بردارند و امير قرا يوسف اين 



ملتمس را بشرف اجابت اقتران داد و امير شيخ ابراهيم هزار و دويست تومان عراقى قبول فرمود 
آنگاه قرا يوسف نشان حكومت شروان باو ارزانى داشت و شروان داروغگان ببالد و قالع مملكت 

خويش فرستاده آن زمستان حريف بزم و انيس مجلس امير قرا يوسف بود و ديوانيان آذربايجان 
بروات تقبل او را بنام اخى قصاب و ساير ارباب كه ضامن شده بودند مى نوشتند و ايشان رخوت و 
اقمشه برات داده از امير شيخ ابراهيم عوض بر مال شروانات برات مى ستاندند و باندك زمانى مهم 
هزار و دويست تومان از هم گذشته در اوائل بهار امير شيخ ابراهيم رخصت يافت و بمقر عز خود 

شتافت و چون طنطنه كوس استقالل و وفور شوكت و اقبال امير قرا يوسف متواتر و متعاقب 
بخراسان رسيد خاقان ستوده خصال ايلچى صديق نام نزد امير قرا يوسف ارسال داشت و او را 

باطاعت و انقياد دعوت نمود و صديق از حاكم آذربايجان جواب هاى پريشان شنوده و آثار عناد و 
سركشى مشاهده كرده روى بپايه سرير اعلى آورد و آنچه ديده و شنيده بود بعرض رسانيد بنابر 

 آن خاقان عالى مكان رايت ظفرنشان بقصد تسخير آذربايجان مرتفع گردانيد.
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 گفتار در بيان نهضت رايت فيروزى نشان از خراسان بعزم تسخير ممالك آذربايجان 

همت بلند حضرت خاقانى همواره بر سرانجام عظايم امور گيتى ستانى مقصور بود و عظايم ارجمند 
زبده دودمان صاحبقرانى پيوسته جهت وصول باعلى مراتب كامرانى روى مينمود و چون آن بانى 

مبانى جهانبانى در طى مسالك و فتح ممالك غير تقويت اركان دين مسلمانى و تمشيت مهام 
طبقات انسانى عرضى نداشت بهر طرف كه توجه ميفرمود جنود دولت و اقبال در منزل اول مراسم 

استقبال موكب خجسته فالش بجاى ميآورد و بقلم انديشه صورت هرتمنا كه بر لوح خاطر 
خطيرش نقش ميبست پيش از تربيت اسباب حصول بر منصه ظهور نمايان شده در نظر انورش 

  نظم باحسن وجهى جلوه گر ميگرديد

 چون آن زيبنده اورنك شاهى 
 

 نكردى نيستى جز خيرخواهى 

 بهر سوروى اردوى لوايش 
 

 شده تخت خالفت خاكپايش 

 بهر كشور كه برافراختى سر
 

 فدايش ساختى جان صاحب افسر

   



مصداق اين سياق حكايت نهضت آن حضرت است بنيت محاربه امير قرا يوسف تركمان و وفات 
يافتن امير قرا يوسف و مسخر شدن ممالك آذربايجان تفصيل اين اجمال آنكه چون حضرت 

خاقان سعيد تسخير مملكت آذربايجان با خود مخمر گردانيد فرمان همايون نفاذ يافت كه امراء 
تواچى سان عساكر ظفر مآثر بازطلبند و سپاه ممالك محروسه را از اقصاى تركستان تا سر حد 

هندوستان جار رسانند كه بميعاد مقرر در معسكر نصرت اثر مجتمع گردند و بترتيب اسباب قتال 
تكميل آالت جدال اشارت فرمود و امراء عظام عرض كردند كه سى هزار دست جيبه در قورخانه 

همايون موجود است آن حضرت گفت كه ده هزار دست ديگر سرانجام ميبايد كرد و بدستور 
معهود ميرزا الغ بيك گوركان بمحافظت تركستان و ماوراء النهر و ميرزا سيورغتمش بضبط كابل 
و غزنين و زابلستانى تعيين يافته امير سيدى احمد ترخان بحكومت دار السلطه هراة مقرر گشت و 

هماى چتر همايون فال در يازدهم ماه شعبان سنه ثلث و عشرين و ثمانمائه از باغ زاغان در حركت 
آمده بمرغزارى جنت آثار نزول اجالل دست داد و جهت شدت حرارت هوا و مصلحت اجتماع 

لشگرها چند روز آنجا توقف افتاد و در آن منزل امير غياث الدين شاه ملك با سپاه خوارزم 
باردوى كيهان پوى رسيده بشرف بساط بوسى مشرف گرديد و در مرافقت امير حسن صوفى 

ترخان منغالى لشگر نصرت نشان شده از پيش روان گرديد و حضرت خاقان سعيد در چهارم ماه 
مبارك رمضان كه آفتاب در اوايل ميزان بود بطالع سعد آغاز قطع منازل و مراحل فرمود و در 
بيستم ماه مبارك شكاركنان بر واليت نيشابور عبور كرده ميرزا بايسنقر مقدمه عساكر پرتهور 

گشت و در بيست و نهم قصبه بهر آباد از فر وصول موكب پادشاه واالنژاد غيرت افزاى فضاى سبع 
 شداد شد و حضرت خاقانى در آن مرحله بلوازم فريضه و سنت عيد فطر پرداخت آنگاه از
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آنجا نيز در حركت آمده چهاردهم ماه شوال بدولت و اقبال در نواحى سمنان نزول اجالل فرمود و 
در آنمقام خير انجام لشگرها و سيستان و فراه و قهستان و گرمسير و قندهار و كابل و غزنين 

ضميمه سپاه ظفر قرين شد و همچنين امير الياس خواجه با اشراف و اعيان قم و كاشان بآستان 
سلطنت آشيان شتافت و ماهچه رايت منصور بيستم ماه مذكور از دره نمك عبور نموده و رامين 
رى را بيمن مقدم خجسته غيرت مرغزار فلك ساخت و در آن مقام ميرزا ابراهيم سلطان با جنود 

فارس تشريف آورده بشرف دستبوس والد بزرگوار مشرف گشت و برين قياس ميرزا رستم با 



عساكر اصفهان و امير غياث الدين كه بعد از عزل سلطان اويس حاكم كرمان شده بود باردوى 
همايون رسيد و امرا و تواجى چند روز احتياطسان لشگريان كرده دويست هزار سوار بحيز شمار 

  رباعى درآمد
 لشگرى بحرجوش و موج شكوه 

 
 ثابت و پايدار همچون كوه 

 همه بهرام طبع و كيوان هوش 
 

 همه پوالد ترك و آهن پوش 

و از آن جانب امير قرا يوسف نيز با سپاه بسيار و استعداد بيشمار در مقام عناد و استكبار ثبات قدم    
نموده بعزم جنگ و پيكار از دار الملك تبريز بخطه اوجان آمد در خالل اين احوال امير غياث 

الدين شاه ملك يكى از مالزمان سخندان برسم رسالت نزد امير قرا يوسف ارسال داشت و پيغام 
داد كه حضرت خاقان سعيد پادشاهيست بغايت رفيع مقدار و قايم مقام صاحبقران گيتى ستان 

مغفرت شعار بنابر آن مناسب چنان مينمايد كه ايشان زبان به اعتذار و استغفار گشاده از امورى كه 
سابقا بخالف راى شهريار كامكار واقع شده اظهار ندامت نمايند و قلعه سلطانيه و بلده قزوين را 
بديوان اعلى بازگذارند تا ما حضرت خاقانى را از مقام انتقام گذرانيده نشان ايالت آذربايجان و 

اران و بغداد را تا حدود روم و شام بنام آن جناب ارسال داريم امير قرا يوسف چون بوفور اعوان و 
انصار و قوت بازوى شجاعت آثار مغرور بود از استماع اين كلمات برآشفت و فرستاده را محبوس 

  نظم و مقيد ساخته مضمون اين مقال بر زبان راند
 به بينيم تا اسب اسفنديار

 
 سوى آخور آيد همى بى سوار

 و يا باره رستم جنگجوى 
 

 بايوان نهد بى خداوند روى 

و چون وفور جرات و جسارت دشمن بعرض خاقان صف شكن رسيد اسباب ظاهرى را از نظر    
اعتبار انداخته روى نياز و افتقار بدرگاه پروردگار عزاسمه آورد و در مظان اجابت دعوات از 

حضرت واهب العطيات ظفر و نصرت مسألت نمود جماعتى از قراء و حفاظ را فرمود كه دوازده 
هزار بار سوره (انا فتحنا) ختم نمايند و بعد از آنكه گوش و هوش آن پادشاه دين دار از سروش 
غيب مژده فتح و فيروزى شنيد امير يوسف خواجه را با هزار سوار جرار بطرف قزوين فرستاد و 

قاسم نامى كه قبل از امير قرا يوسف حاكم آن سرزمين بود شهر را گذاشته بسلطانيه شتافت و ميرزا 
جهانشاه ولد امير قرا يوسف را كه بضبط آنحصار قيام مينمود از كيفيت حادثه آگاه ساخت و امير 
يوسف خواجه بقزوين درآمده متوطنان آنجائى را در ظالل امن و امان جاى داد و طايفه از اشراف 



و اعيان را بآستان اقبال آشيان فرستاد و چون ميرزا جهانشاه در سلطانيه از وصول لواى آفتاب 
 اشراق بواليت عراق مطلع گشت در باب استحكام برج و باره قلعه كمر اهتمام بر
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ميان بسته بترتيب اسباب تحصن اشتغال نمود كه ناگاه قاصدى عنان ريز از تبريز در رسيد و بعرض 
رسانيد كه امير قرا يوسف در اوجان جان شيرين بملك الموت سپرده وداع تخت و تخت و تاج 

بجاى آورد الجرم ميرزا جهانشاه سراسيمه گشته سلطانيه را گذاشته روى بگريز نهاد و همدران ايام 
ايلچى از قزوين بصوب اردوى ظفر قرين كه در منزل آقخواجه بود در حركت آمده يازدهم 

ذيقعده بدرگاه عالم پناه رسيد و كيفيت فوت قرا يوسف را بتفصيل معروض گردانيد و حضرت 
خاقان سعيد لوازم محامد الهى بتقديم رسانيده متوجه سلطانيه گرديد و ميرزا بايسنقر را با امير 

عليكه كوكلتاش بجانب تبريز روان ساخت و ميرزا ابراهيم سلطان حسب الفرموده روى بمراغه 
آورد و ماهچه طوق جهانگشاى در پانزدهم ذيقعده پرتو وصول بر ظاهر سلطانيه انداخته رعاياء 

بيچاره از خود لشگر قيامت اثر موكب همايون خاقانى را استقبال نمودند و آنحضرت بر حال 
آنجماعت ترحم فرموده قاصدى بشهر فرستاد كه بايد هيچ آفريده از قلعه بيرون نيايد تا وقتى كه 

تمامى چريك منصور بگذرند و امير موسى كا بمحافظت سلطانيه مأمور گشت و خاقان كشورگشا 
باردبيل تشريف برد و شرف زيارت عتبه عليه حضرت سلطان االوليا و برهان االصفيا شيخ صفى 

الحق و الحقيقه و الدين قدس الّله سره العزيز) دريافته بعز مالقات فيض بخش شيخ عالء الدين 
خواجه على فايز شد و از آنجا براه موغان نهضت فرموده در هشتم ذى حجه حجه مذكوره از آب 

  بيت ارس عبور نموده روز ديگر در قراباغ اران فرود آمده طرح قشالق انداخت 
 بهر مقام كه اعالم او قرار گرفت 

 
 معين و حافظ او گشت لطف سبحانى 

 (و الحمد لّله على حصول االمال و االمانى.   

 ذكر انتقال امير قرا يوسف از عالم پر ستيز و رسيدن ميرزا بايسنقر بدار الملك تبريز

چون امير قرا يوسف افسر غرور و پندار بر سر نهاده از روى عجب و انانيت خطه او جان را معسكر 
گردانيد و سپاهى چون ذرات آفتاب وافر مانند قطرات سحاب متكاثر همه جوانان نوخواسته و 



سراسر بجيبه و بگتر آراسته مجتمع ساخت ناگاه پيك اجل در رسيد و مرضى مهلك بر ذاتش 
طارى گرديد و مدبر طبيعت دست از تدبير امور شهرستان بدن كوتاه كرده در روز پنجشنبه هفتم 

  نظم ذيقعده سنه ثلث و عشرين و ثمانمائه ايام حياتش باختتام انجاميد

 بساط جالدت بگسترده بود
 

 ولى هيچ فرصت ندادش حيات 

 چنين طرفه منصوبه كس نديد
 

 -زيكسوى شهرخ ز يكسوى مات

   
و چون از اوالد امير قرا يوسف در آن زمان هيچكدام در اردو نبودند امراء تركمان بعد از آن واقعه 

 هايله پريشان شده هريك روى بطرفى آوردند و ميت را همچنان در خرگاه بگذاشتند و آحاد

 608، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

الناس دست بغارت و تاراج دراز كرده گوش قرا يوسف را جهة حلقه هاى طال ببريدند و روز 
جمعه هشتم ماه مذكور سيدى محمد كحجانى و باقى اعيان تبريز نوكران امير شاه ملك را از 
مجلس بيرون آورده لوازم اعتذار و استغفار بتقديم رسانيدند و جثه امير قرا يوسف را بطرف 

ارجيس فرستادند تا در مقبره پدرانش دفن كردند و ميرزا بايسنقر در منتصف ذيقعده دولتخانه 
تبريز را بيمن مقدم شريف مشرف ساخت و خطبه سكه را باسم و لقب والد بزرگوار خويش زيب 
و زينت داده رايت عدالت برافراخت و در آن اوان امير على بيك بن امير قرا عثمان كه در اردوى 

امير قرا يوسف مقيد بود از محصل خويش امير قرا اجازت يافته كپنك پوش بمالزمت شاه زاده 
رسيده باصناف مراحم و الطاف مفتخر و سرافراز گشته بعد از چند روزى كه بلوازم مالزمت 

پرداخت استخاره نمود نزد پدر خود رفت و چون ميرزا بايسنقرار تنسيق مهمات تبريز فارغ شد 
فرمان حضرت خاقان سعيد بوى رسيد كه بطرف كادرود رفته امير بابا حاجى را كه تا غايت بپاى 

اخالص مساحت اردوى همايون نه پيموده و روى نياز بدرگاه عالمپناه نسوده بدست آورد شرح 
اين سخن آنكه امير بابا حاجى ولد امير شيخ محمد عراقى بوفور شجاعت و جالدت از امثال و 

اقران ممتاز و مستثنى بود و در زمان ميرزا عمر پدرش را امير جهانشاه جاكو كشته بود و او 
بقصاص پدر امير جهان- شاه را بقتل رسانيده و در زمان استيالء امير قرا يوسف ميان او و تراكمه 

چندين مخالفات و محاربات بوقوع انجاميده و باالخره خود نزد امير قرا يوسف رفته و بايالت 



واليت كاورد و عنايات ديگر سرافراز گشته بناء على هذا درين وال كه ماهچه اعالم خاقان گردون 
غالم پرتو وصول بر قشالق قراباغ انداخت امير بابا حاجى وهم كرده برادر خود را با تحف اليقه 

باستان خالقت آشيان ارسال نمود و بنفس خويس پاى در دامان تمكن و وقار كشيد و اين معنى بر 
خاطر خاقان ستوده مآثر گران آمده ميرزا بايسنقر بيورش كاورود مأمور گرديد و در قلب شتا كه 

مقلوب آن مقبول پير و برنا بود با جنود ظفر درود بظاهر قلعه كاورود كه موضع تحصن بابا حاجى 
بود شتافت و ايلچى سخندان نزد او فرستاد و سخنان تلطف آميز و كلمات عنايت انگيز پيغام داد و 

از وخامت عاقبت مخالفت تحذير نمود و امير بابا حاجى چاره منحصر در موافقت دانسته باقدام 
نياز از قلعه بيرون خراميد و شاه- زاده درباره او باضعاف آنچه وعده كرده بود انعام و احسان 

فرمود و امير بابا حاجى در ركاب سعادت انتساب شاه زاده كامياب متوجه اردوى همايون گشت و 
در شانزدهم ذى حجه به مقصد رسيده بعواطف حضرت خاقان سعيد مفتخر و سرافراز گرديد و در 

 سلك ساير امرا عظام انتظام يافت.

 ذكر وقايعى كه در قشالق قراباغ بوقوع انجاميد و بيان فتح اسفرزن و تسخير قلعه با يزيد

 چون حضرت خاقان سعيد رفيق توفيق و تائيد در نهم ذيحجه سنه ثلث و عشرين و
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ثمانمائه بقراباغ اران رسيده جهة قشالق آن منزل را اختيار كرده قبه بارگاه جهان پناه باوج مهر و 
ماه رسانيد ملوك اطراف و حكام اكناف باصناف تنسوقات و انواع بيالكات متعاقب و متواتر 
باردوى كيهان پوى شتافته شرف زمين بوس دريافتند و پرتو التفات خاقان خجسته صفات بر 

وجنات حاالت همكنان تافته سر افتخار و مباهات باوج سموات برافراختند از آنجمله امير خليل 
الّله شروانى كه بعد از فوت پدر خويش امير شيخ ابراهيم شروانشاه شده بود و آثار نجابت و 

جاللت از شمايل و خصايل او روشن و هويدا مى نمود در چهاردهم ماه مذكور بعز مالقات خاقان 
مويد منصور سرافراز گشته ملحوظ عين عنايت شد و سوابق اخالص پدر نامدار خود را بلواحق 

اختصاص انضمام داده خاقان گردون غالم صبيه ميرزا ابا بكر را كه در حرم سراى امير قرا يوسف 
بسر ميبرد با وى در سلك ازدواج كشيد و در چهاردهم محرم الحرام سنه اربع و عشرين و ثمانمائه 

ميرزا ابراهيم سلطان كه سابقا بموجب فرمان واجب االذعان بجانب مراغه رفته بود مقضى المرام 



بمعسكر نصرت انجام رسيده بشرف دست بوس پدر عالى مقام مفتخر و مباهى گرديد و مقارن اين 
احوال قاصدى از دهلى آمده تنسوقات هندوستان برسم پيشكش گذرانيده از زبان خضر خان كه 

در آن ديار حاكم شده بود سخنان نيازمندانه بعرض رسانيد و چون ايام استيالء جنود زمستانى 
گذشته سلطان سرير فيروزه فام سپهر متوجه تختگاه بهرام گشت خاقان على مقام بتاريخ نوزدهم 

ربيع االول از يورت قشالق عازم تبريز شده در بيست و دوم ماه مذكور در بيلقان نزول اجالل 
فرمود و از آنجا نيز نهضت همايون اتفاق افتاده در موضع قرا كومك بعرض رسيد كه يار احمد 

قراماق حدود گنجه و بردع را تاخته و لواى فتنه و فساد برافراخته و فارس مضمار تهور غياث 
السلطنه ميرزا بايسنقر بدفع شر آن بداختر مامور گشته يار احمد بطرف ديار گرجستان گريخت و 

پناه بقلعه اسفرزن برد و ميرزا بايسنقر بظاهر آن قلعه شتافته سپاه نصرت پناه آغاز محاصره و محاربه 
نمودند و يار احمد دو سه روزى بمقابله و مدافعه پرداخته بپاى اعتذار و استغفار از حصار بيرون 

آمد و روى نياز بر خاك درگاه شاه زاده عاليجاه سوده امان طلبيد و ميرزا بايسنقر از سر جريمه يار 
احمد گذشته و او را همراه داشته مراجعت فرمود و در منزل حسن خانى گردن بسته بپاى تخت 

حضرت خاقانى رسيد آن حضرت يار احمد را گفت كه خود را بى اعتبار ساختى و بامير چهارشنبه 
سپرده آنگاه موكب همايون از آن موضع در حركت آمده سيم ماه جمادى االولى از آب ارس 

عبور فرمود و چون جلگاه از راب مضرب خيام سپاه ظفرمآب گشت بمسامع عليه رسيد كه در اين 
نواحى حصاريست موسوم بقلعه با يزيد در غايت رفعت و تشييد و امير قرا يوسف در وقت استماع 
توجه رايات ظفر آيات نفايس بى شمار و ذخيره بسيار بآنجا فرستاده بود بعد از فوت وى فرزندش 

امير اسپند آن قلعه را بتصرف درآورده و بعضى از مردم خود را آنجا مضبوط كرده حضرت 
خاقان سعيد كمند همت بر تسخير قلعه با يزيد انداخت و بيست و سوم جمادى االولى در حوالى 

آن حصار نزول اجالل فرمود و كس فرستاد و كوتواالن را باطاعت و انقياد دعوت نمود و آن 
 مردم از تسليم 
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قلعه سرباز زدندند و لشگر قيامت اثر آغاز افروختن نيران جنگ و انداختن تير و سنك كردند و 
محصوران بعزم ممانعت و محاربت پيش آمده زمان كوشش و كشش از صباح تا نماز ديگر 

برداشت و در آخر همان روز كه در حقيقت وقت غروب آفتاب دولت مخالفان بود جنود ظفر 



درود رخنه ها در ديوار حصار با يزيد انداخته بتائيد الهى پيكر فتح و ظفر جلوه گر گشت و غنايم 
بسيار نصيب جريك ظفر شعار شده رايت آفتاب اشراق بصوب ييالق آالتاق در حركت آمد و 
بعد از وصول حضرت خاقات سعيد آغرق همايون را در دامن كوه زرنجى توقيف نموده بنفس 

نفيس با پنجاه هزار سوار نامدار باخالط تشريف برد و در آنمقام حاكم قلعه او نيك امير دولداى و 
والى وان و سلطان ملك محمد ولد ملك عز الدين شير و امير على بن قرا عثمان بآستان سلطنت 

آشيان شتافته بتقليل انامل فياض سرافراز شدند و بتاريخ شانزدهم ماه جمادى االخر خاقان ظفر لوا 
از اخالط بارجيس خراميده از آنجا بآق بالق تشريف برد و در آق بالق امير قرا عثمان بموكب 

همايون پيوسته شرف دست بوس پادشاه ربع مسكون دريافت و پيشكش گذرانيده بانعام خلع 
 خسروانه و تاج و كمر پادشاهانه مخصوص گشت و همعنان خاقان عاليشان بجانب تبريز روان شد.

 ذكر محاربه خاقان عالى مكان با اوالد امير قرا يوسف تركمان 

چون رايت آفتاب اشراق خسرو آفاق از آق بالق متوجه تبريز گشت و در اثناء راه بمسامع جالل 
رسيد كه پسران امير قرا يوسف اسكندر و اسپند با سپاهى افزون از چون و چند خيال ستيز كرده 

بحدود عادل جوز و اخالط آمده اند بنابر آن خاقان ستوده خصال عزم استيصال دشمنان نكوهيده 
افعال فرموده عنان يكران بصوب ميدان قتال انعطاف داد و امير قرا عثمان و امير الياس خواجه 

مقدمه سپاه فيروزى نشان گشته پيشتر روان شدند و در اواخر ماه رجب سنه اربع و عشرين و 
ثمانمائه تقارت فريقين بتالقى انجاميده از جانبين بتسويه صفوف پرداختند و غريو نفير و سورن و 
آواى كوس و كرناى زلزله در زمين و زمان انداخت و دليران روزگار در ميدان كارزار تاختند و 

در آن روز از وقت ارتفاع رايت زرنگار خورشيد خنجرگذار تا زمانى كه اطراف فضاى سپهر 
دوار از عكس خون كشتگان معركه پيكار گلگون گشت آن دو لشگر كينه ور درهم آميخته بودند 

  بيت و باستعمال شمشير و خنجر درافتاد اعدام يكديگر اهتمام تمام مى نمودند

 چو شب لشگر خود بهامون كشيد
 

 همه دامن چرخ در خون كشيد

   
هر طايفه بمعسكر خويش رفته و لوازم حزم رعايت كرده تا صباح پاس داشتند روز ديگر كه 
خاقان شرقى انتساب آفتاب بعزم جنگ مواكب كواكب بر نقره خنك فلك سوار شد خاقان 



كامياب پاى مبارك در ركاب نصرت مآب آورد و برانغار و جوانغار سپاه ظفر شعار را ترتيب داده 
 روى بمخالفان نهاد و از آنجا
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اميرزاده اسكندر و اميرزاده اسپند نيز ياسامنشى لشگر قيامت اثر كرده در برابر آمدند و بار ديگر 
دالوران جوشن پوش چون بحر اخضر آغاز جوش و خروش نمودند و بضرب شمشير بران و سنان 

جان ستان رخنها در سينه و پهلوى پهلوانان گشودند و در آن روز اميرزاده رستم عمر شيخ و امير 
ابراهيم جهانشاه كارزارى كردند كه داستان شجاعت رستم و اسفنديار بر خاطر ابناء روزگار 

فراموش گشت و پير حسين سعد را كه در سلك شجعان لشگر تركمان انتظام داشت اسير گرفتند 
و چون كشش و كوشش بسرحد افراط رسيد و ظالم ليل نور باصره را از رويت اشباه معزول 

گردانيد هريك از آن دو فريق بمنازل خويش فرود آمده بشرايط حزم پرداختند و بسان نظاره 
گيان ميدان آسمان تا وقت طلوع آفتاب و طليعه صبح صادق ديده بر هم نزدند صباح روز سوم كه 

غره شعبان و هنگام زوال آفتاب اقبال تركمانان بود سپاه ظفر مآب بهيآت اجتماعى عازم معركه 
قتال شدند و از آن جانب نيز گردان جالدت نشان با آالت و استعداد فراوان در برابر آمده عقاب 

تير بعزم صيد مرغ روح دالوران از آشيانه كمان آغاز پرواز نمود و پيكان خارا شكاف جهة گريز 
جانهاى اهل مصاف روز نهادر قصر اجسام ايشان بگشود و بعد از آمد شد سهام آن دو لشگر بهرام 

انتقام حسام خون آشام در يكديگر نهادند و در آنروز شجاعان تركمان حمالت متواتر كرده 
خواجه محمد مشرف سمنانى را با چند نفر از مردم خراسانى عرضه تيغ تيز گردانيدند و نزديك 

بود كه چشم زخمى بمالزمان موكب همايون رسد در آن اثنا خاقان ديندار كه شجاعت اسفنديار 
با عبادت مالك دينار جمع داشت فرمان داد تا در ميان ميدان خرگاه طهارت خانه برافراختند و 
بعزم اداى نماز چاشت كه مدت العمر از آن حضرت فوت نشده بود فرود آمده بتسكين و تانى 
تمام وضو ساخت و دو ركعت نماز بدستور اوقات فراغت و امنيت شرايط تعديل اركان بجاى 

آورد و پيشانى مسكنت و نياز بر زمين نهاد و از درگاه پادشاه بى انباز ظفر و نصرت مسالت فرمود و 
چون اثر اجابت دعا بر ضمير همايون ظاهر شد از خلوتگه راز بيرون خراميده بر زين ملك ستانى 

نشست و عنان يكران بجانب قلب لشگر انعطاف داد و بجاى خويش بايستاد در اين محل امير 
غياث الدين شاه ملك را بمقتضاى الحرب خدعه تدبيرى بخاطر رسيده فرمود تا نقاره شاديانه و 



كوس بشارت فرو كوفتند و آوازه در انداختند كه اميرزاده اسپند در ميان جنگ ببند افتاد اسكندر 
از شنيدن اين خبر متحير گشته تراكمه عنان از صف ستيز بوادى گريز گردانيدند و لشگر منصور 

دلير گشته بيكبار از قول و برانغار و جوانغار بر مخالفان تاختند و اقدام ثبات و قرار اوالد امير 
قرايوسف تزلزل پذيرفته باصناف تحسر و تاسف عنان انهزام منعطف ساختند و سپاه ظفر شعار تيغ 
فتح و فيروزى آخته ايشان را تعاقب نمودند و غنيمت بى نهايت گرفته بمعسكر پادشاه هفت كشور 

مراجعت فرمودند و حضرت خاقان سعيد بمراسم محامد آلهى و شكرگزارى نعم نامتناهى 
پادشاهى پرداخته فتح نامه ها باطراف ممالك محروسه روان گردانيد و از راه خوى بجانب تبريز 

 روان شده در منتصف شعبان آن مكان را بيمن مقدم همايون غيرت كارگاه 
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گردون ساخت و اهالى آذربايجان را لباس امن و امان پوشانيده لواء عدل و احسان بر مفارق 
 طبقات انسان برافراخت.

 ذكر معاودت خاقان سعيد از تبريز بدار السلطنه هراة و ايراد بعضى از حوادث و حاالت واليات 

چون خاقان سعيد از تنسيق مهمات آذربايجان فراغت يافت ميل مراجعت بجانب خراسان فرموده 
رايات ظفر آيات از تبريز در حركت آمد و در اوائل ماه مبارك رمضان سايه وصول بر نواحى 
سلطانيه انداخته اكثر حكام و داروغگان واليت را اجارت انصراف ارزانى داشت و از آنجا نيز 
نهضت همايون اتفاق افتاده در حدود قزوين ميرزا ابراهيم سلطان و ميرزا رستم مرخص گشته 

بجانب شيراز و اصفهان شتافتند و موكب ظفرنشان بمملكت خراسان درآمده امير غياث الدين شاه 
ملك نيز رخصت يافته و از راه استرآباد روى بخوارزم نهاد و نوزدهم ماه شوال هماى چتر همايون 

فال قرين سعادت و اقبال بباغ زاغان رسيده آن منزل را طراوت رياض رضوان بخشيد و در همين 
ماه شير محمد اوغالن و سارق اوغالن و صدر االسالم از مغولستان بآستان سلطنت آشيان ميرزا الغ 

بيك گوركان آمده نوازش بسيار يافتند و بعد از چند روز شير محمد اوغالن و سارق اوغالن توهم 
بيجايگاه بخود راه داده با گروهى انبوه از ايل جته فرار نمودند و جناب الغ بيكى ايشانرا تعاقب 

فرموده كنجكسته يالق بگريختگان رسيده شير محمد اوغالن و سارق اوغالن را اسير و دستگير 
كرده بازگشت و بعد از وصول بسمرقند رقم عفو بر جريده جريمه گرفتاران كشيد و شير محمد را 



اسباب پادشاهى بخشيده بسلطنت مغولستان روان گردانيد و در هفدهم ماه رجب سنه خمس و 
عشرين و ثمانمائه حضرت واهب العطايا ميرزا بايسنقر را پسرى سعادت انتما كرامت فرمود و 

خاقان عاليشأن آن مولود فرخنده قدم را بابر نام نهاده ابو القاسم كنيت داد و در سنه ست و عشرين 
و سنه سبع و عشرين خاقان ظفر قرين در منزهات واليات خراسان در غايت دولت و اقبال گذرانيد 

و بساط عدل و انصاف مبسوط ساخته حجاب جور و اعتساف مرفوع گردانيد و در سنه ثمان و 
عشرين شير محمد اوغالن حقوق رعايت ميرزا الغ بيك گوركان را نابود انگاشته رايت خالف و 

شقاق برافراشت بنابر آن شهريار كامكار از والد بزرگوار خود اجازت طلبيده در بيست و هفتم 
ربيع االول موافق هشتم حوت با سپاه فراوان جهت دفع شر معاندان متوجه مغولستان شد و بعد از 

قطع منازل و طى مراحل در موضع قتوقو سپاه شير محمد اوغالن نمودار شد و در پانزدهم جمادى 
االخر آن دو لشگر كينه ور روى در روى آورده سورن انداختند و از غريو كور كه و غريدن 

كرناى گوش گردون را كر ساختند و دليران طرفين دست بتير و كمان و سيف و سنان يازيدند و 
 بفضاى ميدان شتافتند و غايت 
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كشش و كوشش بتقديم رسانيده بزخم شمشير و خنجر سينه و فرق سر يكديگر بشكافتند در آن 
اثنا رأى شير محمد اوغالن چنان اقتضا كرد كه دست چپ و دست راست را باقول منضم ساخته 
بيكبار بر جوانغار لشگر سمرقند حمله فرمود و امير ارسالن خواجه كه در آنجانب بود چون كوه 

ثبات قدم نموده بمدافعت اعدا پرداخت چنانچه هرچند مغوالن اهتمام كردند او را از جاى 
نتوانستند جنبانيد و ميرزا الغ بيك گوركان تومانات هراول را بمدد جوانغار ارسال داشته شكست 

بر لشگر جته افتاد و شير محمد اوغالن عنان يكران بصوب فرار تاخته عساكر نصرت مآثر دشمنان 
را تعاقب نمودند و در اكثر مواضع مغولستان رايت تسلط و اقتدار برافراخته بسيارى از مغوالن را 
بتيغ بيدريغ بگذرانيدند و غنايم موفور و اموال نامحصور گرفته بموكب عالى پيوستند و ميرزا الغ 

بيك مظفر و منصور بجانب سمرقند بازگشته بعد از وصول ايلچى قمر مسير بدرگاه عالم پناه 
فرستاده حضرت خاقانى را از اين فتح مبين اعالم داد و قاصد در اوائل شعبان بدار السلطنه هراة 

رسيده كيفيت حال بعرض رسانيد و آن حضرت بلوازم شكر الهى قيام نموده مبتهج و مسرور 
گرديد و در اواخر همين سال ميرزا الغ بيك عزم مالزمت خاقان جمشيد عظمت كرده و در 



پانزدهم ذيحجه ديده بديدار پدر بزرگوار و برادران كامكار روشن ساخت و بغايت عطوفت و 
عنايت اختصاص يافته روزى چند در دار الملك خراسان خوشدل و شادمان بگذرانيد آنگاه ميرزا 

محمد جوكى را مصحوب خويش گردانيده بسمرقند بازگرديد و در عرض يكهفته از هراة خود را 
بماورآء النهر رسانيد و چند ماه آن دو برادر نيك اختر در سمرقند بهشت مانند بعيش و كامرانى 

 ميرزا محمد جوكى از جانب الغ بيكى اجازت يافته بدار 829بسر بردند و در جمادى االخرى سنه 
السلطنه هراة بازگشت و در شب دو شنبه پانزدهم ربيع االول اين سال امير كبير ستوده خصال 

غياث الدين شاه ملك در ملك خوارزم وفات يافت و او بعزم شان و علو مكان و وفور اعتبار و 
كمال اقتدار از ساير امراء امير تيمور گوركان و اركان دولت شاهرخ سلطان ممتاز و مستثنى بود و 

پيوسته در تربيت و رعايت اهالى علم و فضيلت و اشاعه خيرات و افاضه مبرات اهتمام تمام 
مى نمود و در اطراف ديار خراسان و ماوراء النهر و خوارزم بقاع خير و ابواب البر مانند مدارس و 

خوانق و مساجد و اربطه و حياض تعمير كرده يادگار گذاشت و در آن اوان كه حضرت خاقان 
سعيد مملكت خوارزم را بوى عنايت فرمود سركشان آفاق و اشراف دشت قبچاق را مطيع و منقاد 

ساخته رايت عدالت و رعيت پرورى برافراشت و چون خبر واقعه امير غياث الدين شاه ملك 
بعرض حضرت خاقان سعيد رسيد تنگدل شده اظهار حزن و مالل فرموده پسر ارشدش اميرزاده 

ابراهيم سلطان را نوازش كرده حكومت مملكت خوارزم بوى تفويض فرمود و موالنا شهاب الدين 
عبد الرحمن لسان كه در سلك معتبران بارگاه حضرت خاقان عاليجاه انتظام داشت در تاريخ 

  قطعه وفات امير شاه ملك اين قطعه بر لوح بيان نگاشت 
اى دل خسته چه حاليست كه انجم 

  يكسر
 همه در گريه زارند برين هفت اورنك 

 دامن چرخ چرا شد چو دل من پر خون 
 

 چهره مهر چرا گشت چنين پر آژنگ 
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 مگر آمد خبر تعزيت مير كبير

 
آنكه در جنگ بود گور بچنگش چو 



 پلنگ 

شهملك مير جوان بخت جهان بخش 
  كه بود

پيش جودش گهر و لعل چو بيجاده و 
 سنك 

 رحمة الّله عليه آمده تاريخ وفات 
 

باد در روضه مصاحب همه با 
 شاهدوشنگ 

مدفن امير شاه ملك مشهد مقدسه است و در جوار مزار فايض االنوار امام بزرگوار ابو الحسن على    
ابن موسى الرضا سالم الّله عليهما و همدرين سال پادشاه گيالن و سلطان تختگاه جود و احسان 

امير سيد رضى الدين سيد رضا كيا كه مدت العمر دست عطا بخشش بلس سيم و زر آلوده نشده 
بود و روز نوروز از عالم محنت اندوز انتقال فرمود و در شانزدهم محرم الحرام سنه ثلثين و ثمانمائه 
شاهزاده وافر تهور ميرزا سيورغتمش بهادر در كابل بجهان جاودان انتقال فرمود و در غره صفر اين 

خبر محنت اثر بهراة رسيده خاقان سعيد در مصيبت قرة العين سلطنت محزون شد و لوازم تعزيت 
بجاى آورده تمامت مملكت را كه سيورغال شاهزاده مرحوم بود بخلف صدق او ميرزا سلطان 

 مسعود عنايت فرمود ع بقا بقاء خدايست و ملك ملك خدا.

 ذكر توجه ميرزا الغ بيك گوركان بجانب سغناق و انهزام يافتن از دست برد لشگر قيامت اثر براق 

 از دشت قبچاق بسمرقند شتافته التجا بجانب 823براق اوغالن كه از نباير اروس خان بود در سنه 
الغ بيكى نمود و شاهزاده او را منظور نظر تربيت و رعايت گردانيد با اسباب سلطنت و شهريارى 
بجانب دشت بازفرستاد و براق بيمن عاطفت آنجناب بر محمد خان كه پادشاه اوزبكان بود غلبه 

كرده قدم بر مسند سلطنت نهاد و در اوائل سنه ثلثين و ثمانمائه بحدود سغناق درآمده قاصدى نزد 
ميرزا الغ بيك ارسال نمود و پيغام فرمود كه در اين ايام كه بهمت خدام عاليمقام از ضبط الوس 

جوجى خان فراغت يافتم بعنايت بسى غايت شهريارى مستهظر بوده باين حدود شتافتم جناب الغ 
بيكى چون شنيده بود كه براق اوغالن ميگفته كه علف خوار سغناق شرعا و عرفا تعلق بمن ميدارد 

ايلچى او را موافق مدعا جواب نداد و مقارن آنحال ارسالن خواجه ترخان كه حاكم آن سرحد 
بود عرضه داشت نمود كه نوكران براق در اين واليت خرابى بسيار ميكنند و خود را صاحب 

اختيار مطلق تصور كرده الف سلطنت ميزنند بنابر آن ميرزا الغ بيك گوركان يراق جنگ براق 



فرموده جهة استجازه قاصدى بدار السلطنه هراة فرستاد حضرت خاقانى از نزاع و خصومت كه 
موجب ويرانيست منع نمود اما لشگرى مقرر فرمود كه در ظل رايت ميرزا محمد جوكى متوجه 

ماوراء النهر كردند و شاهزاده در هفدهم ربيع االخر از هراة متوجه سمرقند گشت و قبل از وصول 
 او ميرزا الغ بيك بطرف سغناق نهضت كرد و ميرزا محمد جوكى از سرعت آن عزيمت 
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خبر يافت و بيشائبه توقف از عقب برادر عالى كهر در حركت آمده خود را بوى رسانيد و 
شاهزادگان همعنان يكديگر طى مسافت نموده بغرور هرچه تمامتر عزم رزم براق جزم كردند و او 

نيز بقدم مقابله و مقاتله پيش آمده چون هردو لشگر در برابر هم صف قتال بياراستند براق تمامى 
اتباع خود را در قول مجتمع ساخت و بيكبار بر سپاه ماورا النهر تاخت و امواج درياى پيكار در 

تالطم آمده كشتى حيات جمعى كثير از مردان كارى غريق گرداب فنا گشت و خون چون رود 
  بيت جيحون در فضاى دشت و هامون روانشده غريو كوس و كور كه از سپهر نيلگون درگذشت 

 تن از اسب و سر از تن سرنگون شد
 

 زمين دريا فلك صحراى خون شد

ميرزا الغ بيك كوركان كه بوجود جنود نامحدود مغرور بود بر طبق كلمه (و يوم حنين اذا    
 (كَم منْ عجبتكم كثرتكم) بسپاه اندك مخالف التفات بسيار نفرمود اما آن جماعترا بمقتضاى آيه 

 صورت نصرت روى نمود و لشگر ماوراء النهر بدست اضطرار عنان فئَةٍ قَليلَةٍ غَلَبت فئَةً كَثيرَةً)
بوادى فرار تافته حيرت و ضجرت بر ميرزا الغ بيك و ميرزا محمد جوكى غالب شد و ميخواستند 

كه بنفس نفيس قدم در آن معركه مهلك نهند اما بعضى از امرا مانع آمده ايشان را بحيله كه 
توانستند از آن درياى ذخار بساحل نجات رسانيدند و شاهزادگان بسمرقند شتافتند و براقيان در 

  بيت اطراف و جوانب تركستان و حدود ماوراء النهر خرابى بسيار كردند
 چنين است رسم سراى درشت 

 
 گهى پشت زين و گهى زين بپشت 

    

 ذكر كارد خوردن ميرزا شاه رخ بهادر در مسجد جامع هراة از دست احمد لر



حضرت خاقان عادل پيوسته در اداء واجبات و نوامل اهتمام تمام مينمود و همواره اوقات خجسته 
ساعات را صرف اصناف طاعات و عبادات ميفرمود و اكثر جمعات بمسجد جامع تشريف حضور 
ارزانى ميداشت و روى نياز بر زمين اخالص سوده لواء مناجات و عرض حاجات مى افراشت و در 

روز جمعه بيست و سيم ربيع االخر سنه ثلثين و ثمانمائه در وقتى كه بمسجد جامع درون بلده 
فاخره هرات نماز گذارده بعزم سوارى از مصلى برخواست و روانشد كپنك پوشى احمدلرنام كه 

مريد موالنا فضل الّله استرآبادى بود بصورت داد خواهان كاغذى در دست بر سر راه آمد حضرت 
خاقانى يكى از نزديكان را گفت كه سخن اين شخص را معلوم نماى و احمد لر فرصت يافت و 

بى انديشه پيش دويده كاردى بر شكم آن حضرت رسانيد اما چون حمايت قادر بيچون حامى ذات 
فايض البركات آن پادشاه فرخنده صفات بود كارد كارگر نيفتاد و نكات زخم باحشا و امعا 

سرايت نكرد و على سلطان قوچين رخصت قتل آن لعين حاصل نموده در ساعت او را بكشت و 
 امير عليكه و امير فيروز شاه در
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آن زمان بر در مسجد سواره ايستاده بودند و نقاره چيان بدستوريكه در آن زمان معهود بود آغاز 
نقاره زدن كردند كه نابگاه آنخبر قيامت اثر شنودند و دست ايشان از كارباز مانده از اين جهت 
حيرت بر خاليق استيال يافت و حضرت خاقان سعيد امير فيروز شاه را طلب فرمود و او همچنان 

سواره بمسجد درآمد و چون دانست كه زخم كارى نيست زبان بشكر مهيمن منان گويا گردانيد و 
حضرت خاقانى ميل فرمود كه در محفه نشيند امير فيروز شاه مانع آمده گفت كه اگر مردم 

حضرترا سواره نبينند بر حيات و ممات تردد خواهند كرد و فتنه عظيم حادث خواهد شد. بنابراين 
خاقان عالى مكان پاى در ركاب سعادت انتساب آورده بدولت و اقبال سوار شده نقاره در غايت 
مهابت فرو كوفته آنحضرت از راه بازار بباغ زاغان تشريف برد و اطباء و جراحان بمطالعه آنزخم 

 پرداخته در عرض چند روز شفاء كامل بحصول پيوست يكى از فضالء در تاريخ آنواقعه گويد
 قطعه 

 سال تاريخ هشتصد و سى بود
 

 روز جمعه پس از اداى صلوات 

 قصه بس عجيب واقع شد
 

 در خراسان ولى بشهر مراة



 كجروى در بساط چون فرزين 
 

 خواست تا شه رخى زند شد مات 

القصه بعد از وقوع اين قضيه غريبه ميرزا بايسنقر و امرا بتفحص احوال احمد لر مشغول گشته از    
كشتن او پشيمان شدند و در ميان رخوت آن مردك كليدى يافتند كه در خانه تيمچه بآن گشاد 

يافت و مردم تيمچه گفتند كه شخص موصوف باين صفت در اين خانه طاقيه مى دوخت و بسيارى 
از معارف پيش او مى آمدند و از آن جمله يكى موالنا معروف خطاط است و اين موالنا معروف 

مروى بود بانواع فضايل و هنر موصوف و بحسن خط و لطف طبع مشهور و معروف بغايت خوش 
محاوره و شيرين كالم و بواسطه وفور استعداد مرجع فضال انام بود و نمدى اعلى پوشيدى و طاقيه 

بلند هم از آن جنس بر سر نهادى و الف نمدى بر گردن پيچيدى در اوائل حال مالزمت سلطان 
احمد جالير مى كرد و در اواخر از وى متنفر شده روى بشيراز آورد و ميرزا اسكندر كه در آن 
زمان حاكم آن ديار بود جناب مولوى را منظور نظر اعتبار ساخته در كتاب خانه خاصه كتابت 

فرمود موالنا معروف قبول كرده بود كه هرروز پانصد بيت كتابت نمايد و در آن اوقات دو روز 
كتابت ننمود و چون تغيير آنچه در مجلس ميرزا اسكندر مقرر شدى قليل الوقوع بود خدمت 

مولويرا طلبيد و از سبب تعطيل كتابت پرسيد جواب داد كه ميخواهم كه در يكروز هزار و پانصد 
بيت بنويسم ميرزا اسكندر مسرور شده فرمود تا در موضعى مناسب خرگاه و شاميانها برافراشتند و 
موالنا معروف آنجا نشسته آغاز كتابت كرد و يكى از شاگردان خود را بقلم تراشيدن تعيين فرمود 

و تا نماز ديگر مشغول نموده هزار و پانصد بيت در غايت لطافت نوشت ميرزا اسكندر او را بانعام و 
احسان خويش محظوظ و بهرور گردانيد و حضرت خاقان سعيد بعد از فتح شيراز موالنا معروف را 

بهراة كوچانيده در كتابخانه همايون كتابت فرمود و مستفيدان خراسان بعضى جهة تعليم خط و 
زمره براى مصاحبت صحبت مولوى مائل گشتند و او بمثابه خويشتن دار و بزرگ منش بود كه 

كاغذ ميرزا بايسنقر را كه جهته كتابت خمسه شيخ نظامى بوى داده بود زياده بر يكسال نگاهداشته 
 نانوشته بازفرستاد و باين سبب 
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صورت كدورت موالنا معروف بر لوح خاطر ميرزا بايسنقر نقش بست و در اين وقت كه آنجناب 
بدوستى احمد لر متهم گشت او را حكم قتل فرمود و چند نوبت موالنا را بپاى دار آوردند و آخر 

  بيت االمر در چاه قلعه اختيار الدين محبوس كردند اين مطلع از جمله منظومات اوست كه 



ز ترك چشم تو هرتير غمزه كآمد 
  راست 

درون سينه نشست آنچنانكه دل 
 مى خواست 

اما خواجه عضد الدين كه دخترزاده موالنا فضل الّله استرآبادى بود و جمعى ديگر از موافقان    
احمد لر مقتول بلكه محروق شدند و در آن اثنا بعرض ميرزا بايسنقر رسيد كه احمد لر كاهى 
بمالزمت حضرت نقابت منقبت سيادت مراتبت معارف شعار هدايت آثار امير سيد قاسم انوار 

قدس الّله سره العزيز ميرفته حكم فرمود كه آنحضرت ديگر در خراسان نباشد و امير قاسم عازم 
  بيت ماوراء النهر گشته غزلى گفت كه مطلعش اينست 

نميدانم چه افتاد است قسمت از قدر ما 
  را

 كزين درگاه ميرانند دايم در بدر ما را

و چون حضرت سيادت پناهى قرين تائيدات آلهى ببلده سمرقند رسيد ميرزا الغ بيك كوركان    
 مقدم شريفش را مغتنم دانسته لوازم تعظيم و تبجيل بتقديم رسانيد و التوفيق من الّله الكريم المجيد.

گفتار در بيان رفتن موكب همايون خاقانى بدار الملك سمرقند و مراجعت فرمودن در ضمان 
 حمايت حضرت خداوند

چون بخالف دستور معهود در جنگ براق اغالن سپاه نصرت نشان ميرزا الغ بيك گوركان را 
شكستى روى نمود درين فرصت كه ذات فرخنده صفحات خاقانى از زخمى كه احمد لر زده بود 

صحت يافت جهة تدارك آن اختالل بجانب سمرقند نهضت فرمود و غره شعبان سنه ثلثين و 
ثمانمائه از دار السلطنه هراة در حركت آمده چون قبة االسالم بلخ مضرب سرادقات سلطنت گشت 
ميرزا بايسنقر كه تا آنجا اقبال آسا مالزم موكب همايون بود بموجب التماس ميرزا الغ بيك و فرمان 

خاقان عالى مكان بصوب بلده فاخره هراة مراجعت فرمود و در شب پانزدهم ماه مبارك رمضان 
خواجه جالل الدين قنبر كه يكى را در اردوى شاه زاده بقتل رسانيدند و قاتل معلوم نشد و ميرزا 

بايسنقر بعد از قطع منازل و طى مراحل بيست و يكم ماه مذكور در مستقر عزت نزول اجالل فرمود 
و خاقان ستوده خصال بعد از رخصت ميرزا بايسنقر از آب آمويه عبور كرده اكابر و اشراف 

سمرقند بلوازم استقبال استعجال نمودند و آنحضرت چون بدار بلده جنت صفت رسيد از كيفيت 
محاربه براق تفتيش فرمود و زمره از امرا و سرهنگان را چوب يا ساق زده ميرزا الغ بيك چند روز 



از درجه اعتبار و اختيار افتاد اما آخر االمر عرق ابوت در حركت آمده نوبت ديگر شاهزاده 
بعواطف خاقانى و ايالت دار الملك صاحبقرانى مفتخر و مباهى گشت و براق از وصول خاقان 

آفاق بسمرقند خبر يافته دل از حكومت سغناق برگرفت و فرار بر قرار اختيار كرده آتش فتنه او در 
 ديار تركستان صفت انطفا پذيرفت و پس از آنكه خاطر
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همايون فرمان ده ربع مسكون از تنظيم امور ماوراء النهر فراغت يافت در ضمان عنايت واهب 
 بمقصد رسيد و باغ زاغان را 831العطيات عنان عزيمت بصوب هرات تافت در يازدهم محرم سنه 

بيمن مقدم شريف غيرت افضاى رياض جنان گردانيد در آن اثنا بارى سبحانه تعالى ميرزا محمد 
جوكى را پسرى كرامت فرمود و آنمولود عاقبت محمود بميرزا ابابكر موسوم شده چند روز بساط 

 عيش و سور و عشرت و سرور ممهد بود.

 ذكر نهضت همايون خاقانى بواليت عراق و آذربايجان كرت ثانى 

در اوايل محرم الحرام سنه اثنين و ثلثين و ثمانمائه بسمع اشرف اعلى رسيد كه اسكندر بن امير قرا 
يوسف بار ديگر باشتعال ميزان نيران عصيان پرداخته و براق آمده سلطانيه را مسخر ساخته بنابر آن 

خاقان عالى مكان باجتماع لشگرها ممالك ماوراء النهر و تركستان و ختالن و حصار شادمان و 
قندز و بقالن و بدخشان و خراسان و سيستان و غزنين و كابلستان فرمانداد و در روز يكشنبه پنجم 

  بيت رجب هماى چتر همايونفال از باغ زاغان بصوب آذربايجان در حركت آمد

 باسب اندر آمد جهانكد خداى 
 

 بجنبيد چون كوه لشگر زجاى 

   
و غياث السلطنه و الخالفة ميرزا بايسنقر و امير شيخ لقمان برالس امير عليكه كوكتاش برسم 

مونغالى از پيش روانشدند و حضرت خاقان پاك اعتقاد بهر قصبه و شهر كه ميرسيد بطواف 
مزارات مشايخ عظام اقدام نموده مجاوران عتبات اولياء را از مايده انعام و احسان بحظى وافر 

محظوظ و بهرور مى ساخت و چون در مملكت رى اعالم نصرت اعالم تا اوج و سپهر فيروزه فام 
برافراخت جهت اجتماع سپاه طبرستان و عراق و اصفهان و فارس و لرستان چند روز اتفاق توقف 



افتاده در آنواليت ميرزا ابراهيم سلطان از شيراز و ميرزا رستم از اصفهان و امير چقماق شامى از 
يزد و امير ترخان از ابرقوه و امير غياث الدين از كرمان باردوى نصرت نشان رسيده بعز مالزمت 

خاقان جمشيد منزلت فايز گشتند آنگاه لواء ظفر نگار از آن مملكت نهضت نموده بيست و يكم 
ماه رمضان سايه وصول بر حوالى سلطانيه انداخت و قبل از رسيدن خبر نصرت پيكر گماشتگان 

اسكندر آن قلعه را گذاشته گريخته بودند و حضرت خاقان سعيد در آن مقام رمضان را بپايان 
رسانيده بآداب روز عيد قيام نمود و از آنجا بتبريز شتافته شب غازان از يمن نزول همايون غيرت 

روضه رضوان گشت و از تبريز ماهچه علم خورشيد اقتباس بسلماس رفته در آن يورت خبر 
وصول اسكندر با لشگر قيامت اثر بتواتر پيوست و حضرت خاقان نصرت آئين بعتبه سپاه جالدت 

قرين پرداخته ميرزا ابراهيم سلطان را با شجعان فارس در برانغار جاى داد و ميرزا بايسنقر را با 
دليران خراسان و مازندران بجوانغار فرستاد و قول را بفر وجود همايون مزين گردانيده و ميرزا 

محمد جوكى را با چند هزار سوار شير شكار مقرر ساخت كه نزديك بقلب آماده و مهيا باشند تا 
 در هرطرف بكومك احتياج افتد شرايط معاونت مبذول دارند و از آنجانب اسكندر نيز ميمنه 
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و ميسره و قلب سپاه تركمانى را بنوعى بياراست ع كه خيره مانده در آن ديده الو االبصار و صباح 
  بيت روز شنبه هفدهم ذى حجه حجه مذكوره 

 دو جيش كينه و راز پاى تا فرق چو
 

 ماهى جمله در جوشن شده غرق 

بميدان قتال رسيدند و دالوران طرفين بباد حمله نيران مقابله و آتش مقاتله مشتعل گردانيدند و    
ميرزا ابراهيم سلطان بنفس نفيس با طايفه از مردان شمشيرزن بلكه گردان لشگرشكن بر جوانغار 

مخالفان تاخت و برادر اسكندر امير جهانشاه بمدافعه پيش آمده از دستبرد سپاه فيروزى نشان پاى 
ثبات و قرارش سمت تزلزل پذيرفت و اسكندر بامداد برادر مركب برانگيخت و خون بسيارى از 

بردالن را بر خاك خذالن ريخت و از اينجانب نيز جمعى از شجاعات بمعاونت ميرزا ابراهيم 
سلطان بميدان تاخته كارزارى روى نمود كه از هول آن بهرام خون ريز در چادر ناهيد گريخت 

ضربت شمشير بر جسم جوانان دهان اجل خندان كرد و اصابت پيكان بر چشم و دل پهلوانان 
  بيت سيالب خون در جريان آورد



 چنين بود حال يالن تا سپهر
 

 بخون شفق الله گون كرد چهر،

آنگاه هردو لشگر عنان بمعسكر خود تافته آنشب تا صباح حارس و مراقب بودند و لحظه از انديشه    
آنكه فردا مآل حال يكجا منجر خواهد شد نغنودند روز ديگر كه چرخ اخضر سپهر زر اندود 

  بيت آفتاب بر سر كشيد و از رماح خطوط شعاعى حشر كواكب را منهزم گردانيد
 برآمد زهر سو صداى نفير

 
 سالمت شد از مردمان گوشه گير

خاقان سكندر مكان و اسكندر رستم توان در برابر يكديگر بتسويه صفوف لشگر پرداخته غريو    
كوركه و سورن زلزله در كوه و دشت انداخت و حمله مبارزان تهمتن تن شكاف در صف اعدا 
افكنده راهى بكوه عدم ظاهر ساخت و در اين روز نيز حربى در غايت صعوبت بوقوع انجاميد و 

امير اسكندر كمال جالدت و مردانگى بظهور رسانيد اما چون سعادت نبود كوشش بسيار چه سود 
بوقت استوا كه خاقان مظفر لوا از اداء نماز چاشت و عرض نياز بدرگاه كريم كارساز فارغ گشت 
و بار ديگر بر اسب كوه پيكر سوار شده روى بسوى اعدا آورد نيز فتح و فيروزى از مطلع تائيدات 
ربانى طلوع نمود و هماى نصرت و ظفر بر فرق خاقان عالى گهر جناح اقبال بگسترد اسكندر چون 

حال بر آن منوال ديد دست از ستيز و آويز بازداشته پاى در وادى گريز نهاد و حضرت خاقان 
سعيد بر تيسير اين فتح نامدار كه طراز فتوحات سالطين ذوى اقتدار تواند بود شكر نعماى الهى 
بتقديم رسانيده فتح نامها باطراف ممالك محروسه فرستاد و ميرزا محمد جوكى بهادر بموجب 
فرمان واجب االذعان بتكامشى دشمنان توجه نمود و تا آزروم صحراى موش رفته و آثار تسلط 

ظاهر كرده مراجعت فرمود از اشراف الفضال و ابلغ الفصحا موالنا شرف الدين على يزدى كه در 
آن يورش ظفر آيت مالزم موكب عالى ميرزا ابراهيم سلطان بوده اند منقولست كه نوبتى 

ميفرموده اند كه آنچه از كمال شجاعت و بسالت و وفور مردانگى و جالدت ميرزا ابراهيم سلطان 
در ظاهر سلماس براى العين مشاهده افتاده اگر عشر عشير آن مسموع ميشد البته عقل مقبول بآن 

  رباعى نقل زبان نمى گشاد
 ز آئين ثبات شاه ابو الفتح بجنگ 

 
 خونشد زحسد بروز هيجا دل سنك 

 اين حال زكوههاى سلماس بپرس 
 

 كز راه 

    

 620، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 



 
 صدا شرح دهند از دل تنگ 

  رباعى و تاريخ اين واقعه عظمى از مضمون اين نظم بالغت انتما بوضوح مى پيوندد
 اسكندر تركمان چو عصيان ورزيد

 
 داراى جهان سزاى او واجب ديد

 از تيغ ابو الفتح چو بگريخت ز جنگ 
 

 تاريخ شد از قدر ابو الفتح پديد

در خالل اين احوال قاصد ميرزا الغ بيك گوركان از جانب ماوراء النهر و تركستان رسيده عرضه    
داشتى رسانيده مضمون آنكه در مغولستان ميان سلطان محمود اوغالن و براق اوغالن محاربه اتفاق 

افتاد و براق روى بعالم آخرت نهاد و همدران ايام از خراسان ايلچى آمده معروض داشت كه 
شاهزادگان عاليشان ميرزا مظفر بن ميرزا بايقرا و ميرزا پير محمد كابلى و ميرزا عمر شيخ بن ميرزا 
پير محمد شيرازى از عالم مجازى انتقال نمودند و خاقان بيهمال از استماع خبر فوت داراى سپهر 

نامدارى اظهار مالل فرموده جهة ترويح روح ايشان بختمات كالم و اطعام طعام اشارت عليه 
مبذول داشت و بار ديگر از ماوراء النهر مسرعى رسيده خبر رسانيد كه محمد غازى سلطان محمود 

  بيت اوغالن را كه ياغى شده بود بجهان جاودان فرستاد
 كشتى تو و كشتند ترا بهر مكافات 

 
 تا باز كجا كشته شود آنكه ترا كشت 

    

ذكر نهضت رايت ظفر اقتباس از ظاهر سلماس بصوب قلعه النجق و مراجعت فرمودن از نواحى آن 
 حضار در ضمان عنايت مالك الملك مطلق 

چون خاطر خطير خاقان كشورگير از جانب اسكندر فراغت يافت در هشتم محرم الحرام سنه ثلث 
و ثلثين و ثمانمائه از ظاهر سلماس كوچ فرموده عنان باره جهان نورد بصوب قلعه النجق تافت و 

پس از وصول بمقصد متعلقان اسكندر كه در آن حصن حصين بودند بصوب نياز نثار و پيشكش 
بيرون فرستادند و چون آنقلعه در متانت با سد سكندر برابر است خاقان واال گهر بهمانقدر از 
منتسبان اسكندر راضى شده بجانب قشالق قراباغ معاودت فرمود و در نوزدهم سفر بآن منزل 

رسيده مقارن آنحال امير ابو سعيد بن امير قرا يوسف باردوى همايون پيوست و بسعادت بساطبوسى 
استسعاد يافته عنايت خسروانه شامل حال او گشت و حضرت خاقان سعيد آن زمستان در قراباغ 



اران بپايان رسانيده حكومت تمامت مملكت آذربايجانرا بامير ابو سعيد مفوض گردانيد و در 
  بيت پانزدهم ماه شعبان 

 بيمن طالع مسعود و بخت ميمون فال 
 

 نهاد روى سوى مستقر عز و جالل 

   
و در هفتم رمضان بسلطانيه نزول اجالل فرموده و ماه صيام در آنمقام گذرانيده و چون هالل شوال 

بسعادت و اقبال جمال نمود بآداب روز عيد پرداخته حكام واليات فارس و عراق را مثل ميرزا 
 ابراهيم سلطان و ميرزا رستم و امير غياث الدين و امير چقماق شامى رخصت انصراف ارزانى 
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داشت و دوم شوال چتر ظفر مآل از سلطانيه بجانب دار السلطنه هرات در حركت آمد و هشتم ماه 
محرم الحرام سنه اربع و ثلثين و ثمانمائه باغ زاغان از يمن مقدم همايون غيرت افزاى مرغزار جنان 

  بيت گشت 

 خسرو عادل جمشيدوش با تأييد
 

همچو خورشيد به بيت الشرف خويش 
 رسيد

اكابر ممالك محروسه عموما و اعاظم خراسان خصوصا مراسم پيشكش و نثار و لوازم تهنيت و    
  رباعى استبثار بتقديم رسانيدند و بزبان حال و قال مضمون اين مقال مؤدى گردانيدند

 خجسته باد بتائيد ايزد متعال 
 

 وصول رايت شاهى بمستقر جالل 

 بهر مقام كه آيد بهر كجا كه رود
 

 معين حافظ او باد ايزد متعال 

    

ذكر رفتن غياث السلطنه و الخالفة ميرزا بايسنقر بقشالق استر آباد و بيان بعضى ديگر از وقايع و 
 حوادث كه در آن اوقات دست داد

راى ممالك آراى خاقان كشورگشاى جهت بعضى از مصالح مملكت چنان اقتضا فرمود كه قرة 
العين سلطنت ميرزا بايسنقر بهادر فى سنه خمس و ثلثين و ثمانمائه در واليت جرجان قشالق نمايد 
و امير عالء الدين عليكه كوكلتاش و امير محمد صوفى ترخانرا با جمعى از نوئيان مقرر فرمود كه 



در آن يورش مالزم موكب همايون شاهزاده باشند و ميرزا بايسنقر در منتصف صفر سنه مذكوره 
عنان باره جهان نورد بصوب خطه جرجان معطوف ساخت و بعد از قطع منازل و طى مراحل بدار 

الفتح استرآباد درآمده اطراف آن مملكت را بيمن معدلت آرايش داده طرح قشالق انداخت و در 
آن زمستان بوضوح پيوست كه اسكندر كرت ديگر لشگر بآذربايجان كشيده و برادر خود امير ابو 
سعيد را بقتل رسانيده و چون فصل شتا درگذشت ميرزا بايسنقر متوجه خراسان شده بدست بوس 

 پسر اسكندر اميرزاده يارعلى از پدر گريخته نزد امير 836پدر بزرگوار مشرف گشت و در سنه 
خليل الّله شروانى رفت و شروانشاه اميرزاده را بند فرموده بدرگاه عالم پناه فرستاد و حضرت 

خاقان سعيد او را منظور نظر تربيت اثر گردانيده در جرگه شاهزادگان جاى داد و در آن اثنا روزى 
آنحضرت جهة نظاره كمان رعد كه استاد فرخ ريخته گر ساخته بود و سنك چهار صد من بدعوى 
مى انداخت سوار شد و در شمال كوه با دليكاه كه محل سنك انداختن بود عده از خواص و عوام 
از شهر بيرون آمده بودند خاقان سعيد نيز بر پشته سوار ايستاده تماشا مى كرد ناگاه اميرزاده يارعلى 
بدان مجمع رسيد و چون او جوانى بود در غايت حسن و صباحت و نهايت جمال و مالحت مردم 
عاشق پيشه بى انديشه ترك نظاره كمان رعد داده سر در پى او نهادند و حضرت خاقانى از مشاهده 
آن صورت متغير گشته پس از آنكه ببارگاه جهان پناه خراميده اشارت فرمود تا اميرزاده يارعلى را 

بند كرده بجانب سمرقند بردند و در اين سال در دار الملك شيراز ميرزا ابراهيم سلطان را پسرى 
 دولتمند متولد شد

 622، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

و بميرزا عبد الّله موسوم گشت و در همين سال ميرزا محمد جهانگير بن ميرزا محمد سلطان بن 
ميرزا جهانگير بن امير تيمور گوركان كه بعز مصاهرت خاقان عاليمكان مشرف بود از عالم انتقال 

نمود و ايضا امير محمد درويش كه با آن حضرت دعوى خويشى ميكرد و داروغه هراة بود راه 
 سفر آخرت پيش گرفت و آن منصب بولد ارشدش سلطان ابو سعيد سمت تعلق پذيرفت.

ذكر شمه از صفات فارس مضمار تفاخر غياث السلطنه والدين ميرزا بايسنقر و بيان رحلت آنجناب 
 از عالم فانى در ايام شباب و اوان جوانى 



ميرزا بايسنقر پادشاهى بود جامع محاسن شمايل و حاوى انواع مكارم و فضايل علو مكانش بمرتبه 
كه تاجداران روزگار در بارگاه خاليق پناهش در صف نعال نشسته بآن افتخار كردندى و رفعت 
شانس بمثابه كه تخت نشينان عاليمقدار در ركاب سعادت انتسابش غاشيه چاكرى بر دوش گرفته 

لوازم فرمان برى بجاى آوردندى هماى عدل مرحمت گسترش در هواى فضاى جهان چنان پروبال 
اقبال بگشود كه كبوتر و قمرى در آشيانه باز و شاهين بفراغت مى غنود و غمام دست سخاوت 
پرورش بآن سان گوهر بارگشت كه شعشعه صحن زمين از اشعه سپهر برين بمراتب درگذشت 

لمعه از رأى ملك آراى او اگر به پيكر قمر رسيدى سرمايه نور تا صبح روز نشور بخورشيد 
بخشيدى و تير تدبير اصابت تاثيرش چون در شب ديجور حوادث المع گرديدى ظلمت مصايب 

نوايب را باضاعت حصول نوادر مآرب مبذول گردانيدى با وجود وفور جاه و جالل و كثرت 
حشمت اقبال بمجالست ارباب علم و كمال بغايت راغب و مايل مى بود و در تعظيم و تبجيل 

اصحاب فضل و هنر در هيچ وقتى از اوقات اهمال و اغفال نمينمود و خردمندان كامل از اطراف و 
اكناف ايران و توران بهراة آمد در آستان مكرمت آشيانش مجتمع ميبودند و بلغاء وافر فراست و 

فصحاء صاحب كياست از اقطار امصار عراق و فارس و آذربايجان بدرگاه عالم نيامش شتافته 
صبح و شام مالزمت مينمودند و آن شاهزده عاليشان در تربيت و رعايت تمامى آنطائفه گرامى 
كوشيده همه را بوفور انعام و احسان مسرور و شادمان مى ساخت و هركس از خوش نويسان و 

  بيت مصوران و نقاشان و مجلدان در كار خويش ترقى مى كرد بهمگى همت بحالش مى پرداخت 

 نبودى شه چو سلطان بايسنقر
 

 بعقل و عدل و احسان و تهور

   
و آن شاه زاده عاليجناب در عنفوان اوان شباب بشرب شراب شعف تمام داشت و مجلس كامرانى 
و اوقات زندگانى را بى راح ريحانى و باده ارغوانى حرام مى- پنداشت هرصباح كه جام زرنگار 

مهر در بزم سپهر المع شدى از ساقيان خورشيد عذار مى خوشگوار طلبيدى و هرشام كه قدح سيم 
اندام هالل در مجلس ثوابت و سيار بگردش در آمدى از دست خوبرويان ماه ديدار جام باده 

 غمگسار در كشيدى چون اين معنى از حد
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اعتدال تجاوز نمود حرارت شراب لطيف در مزاج شريف تصرفى تمام كرده اسباب مرض قوى 
گشته استقامت ذات خجسته صفات روى بانحراف آورد اطباء حاذق و حكماء مدقق هر چند در 

معالجه سعى نمودند بجائى نرسيد و آنخسرو حشمت آئين در صبح شنبه هفتم جمادى االولى سنه 
سبع و ثلثين و ثمانمائه از عالم فانى بجهان جاودانى منزل گزيد چون حضرت خاقان سعيد از اين 

حادثه هايله آگاهى يافت در غايت اندوه و حسرت از باع زاغان بباغ سفيد كه مسكن شاه زاده 
مرحوم بود شتافت و بعد از تقديم شرايط تجهيز و تكفين بر نهج سنت سيد المرسلين عليه السالم 

نيمشب همدران باغ بر نعش مغفرت مآب نماز گذارده حضرت خاقانى همانجا توقف نموده امراء 
عظام و اكابر ايام تابوت را برداشتند و بمدرسه شريفه مهد عليا گوهرشاد آغا برده بخاك سپردند و 
در آن روز جميع امرا و وزراء و سادات و علما و عامه رعايا و كافه برايا لباس كبود و سياه پوشيده 
بودند و از كمال تنگدلى و اندوه نمونه فرغ اكبر و صيحه صبح محشر ظاهر مينمودند تا چهل روز 
هرروز حفاظ آيات قرانى در آن مدرسه شريفه مجتمع گشته بختمات كالم ملك عالم ميپرداختند 

و امراء عظام و خدام بارگاه سپهر احتشام خواص و عوام انام را از مطعومات و حالوا محفوط و 
بهرور مى ساخت بعد از آن پادشاه وافر احسان خاليق را از جامه كبود و سياه و سوگوارى بيرون 

آورده بتغيير لباس امر فرموده دست در حبل متين صبر و شكيبائى زد و چون اينخبر محنت اثر 
بسمرقند رسيد ميرزا الغ بيك گوركان اظهار اندوه و اضطراب فرموده جهة اقامت مراسم تعزيت 

بدار- السلطنه هراة شتافت و سعات دستبوس پدر بزرگوار دريافته جراحت آن مصيبت تازه گشت 
و نوبت ديگر ناله و نفير امير و وزير و صغير و كبير از اوج فلك اثير در گذاشت و آخر االمر 

چنانچه عادت جهانيان است همگنان تسكين يافته بساط تعزيت را درنوشتند و حكام واليات بمقّر 
عز خود شتافته بعيش و عشرت مشغول گشتند ع آئين جهان هميشه بودست چنين مدت حيات 

ميرزا بايسنقر سى و هفت سال و چهار ماه بود و يكى از فضالى وقت اين رباعى در تاريخ وفاتش 
  نظم نظم نمود

 سلطان سعيد بايسنقر سحرم 
 

 گفتا كه بگو باهل عالم خبرم 

 من رفتم و تاريخ وفاتم اين است 
 

 بادا بجهان عمر دراز پدرم 

از ميرزا بايسنقر سه پسر يادگار ماند باين ترتيب ميرزا ركن الدين عالء الدوله ميرزا سلطان محمد    
ميرزا ابو القاسم بابر و حضرت خاقان سعيد بعد از فوت فرزند رشيد مناصب او را بميرزا عالء 

 الدوله تفويض نمود و جهة ميرزا سلطان محمد و ميرزا بابر مواجب و مرسوم تعين فرمود.



گفتار در بيان نهضت لواء ظفر پيكر بجانب آذربايجان جهة دفع شر اسكندر و ذكر بعضى از نوايب 
 زمانه غدار و مصائب سپهر ستمكار

 در اوايل سنه ثمان و ثلثين و ثمانمائه از انهاء امير خليل الّله شروانى بسمامع عليه 
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حضرت خاقانى رسيد كه اسكندر بن امير قرا يوسف از ضبط آذربايجان فارغ گرديده و تخريب 
قالع و بالد شروان را پيشنهاد همت گردانيده بنابر آن خاقان سعادت نشان بار ديگر عزم عراق و 

آذربايجان فرمود اكثر امرا اين يورش را موافق مصلحت دولت نميدانستند و خاقان بلند منزلت را 
بفسخ آن عزيمت ترغيب مى نمودند اما امير جالل الدين فيروز شاه در خلوتى معروض داشت كه 

چون امسال امير ميرزا بايسنقر از عالم انتقال نموده بعضى از مردم كوته نظر تصور كرده اند كه بدان 
جهة قصورى بحال عساكر منصور راه يافته مناسب آنست كه سفر آذربايجان بامضاء رسد و اين 
سخن در ضمير خسرو كشورگير جاى گرفته فرمان همايون باحضار جنود ممالك محروسه نفاذ 
يافت و امير قربان شيخ بحكومت دار السلطنه هراة مقرر گشته امير على شقانى و خواجه رمضان 

تونى بضبط اموال ديوانى تعيين يافتند و اعالم نصرت اعالم دوم ماه ربيع الثانى در ضمان حمايت 
سبحانى از مستقر سرير دولت و جهانبانى در حركت آمد و چنانچه عادت آن پادشاه نيكو اعتقاد 

بود در اثناء راه بزيارت مراقد اوليا و اهل الّله مبادرت مينمود و مجاوران مزارات و فقرا را بصالت 
و صدقات نواخته از روحانيت اكابر عباد و زهاد استمداد مى فرمود و روزبروز حكام و سرداران 

باردوى همايون مى پيوستند و لوازم پيشكش و نثار بجاى آورده نوازش مى يافتند و چون ممالك 
رى مضرب خيام عساكر نصرت انجام گشت هجوم جنود زمستان از سرما و برف و باران بمرتبه 

انجاميد كه حركت از آنجا محال نمود الجرم اشارت عليه نفاذ يافت كه امراء و اركان دولت 
بورياها ساختند و هم در آن واليت طرح قشالق انداختند و چون اسكندر از وصول موكب ظفر 

اثر واقف شد مملكت آذربايجان بازگذاشته رايت هزيمت برافراشت و اشراف و اعيان آنديار 
روى بدرگاه شهريار فلك اقتدار آوردند و امير خليل الّله شروانى نيز بشرف دستبوس فايز گشته 
باصناف الطاف اختصاص يافت و مقارن آنحال امير جهانشاه بن قرا يوسف برهنمونى سعادت و 

اقبال بدرگاه سلطنت و استقالل شتافت و منظور نظر التفات و عنايت بى نهايت گشت و در اثناء اين 



اوقات ميرزا ابراهيم سلطان را در شيراز عارضه دست داد كه هرچند اطباء در مداوا سعى كردند 
مفيد نيفتاد و در چهارم شوال سال مذكور طاير روح شريف آنشاهزاده سعيد از قفس قالب بآشيانه 
قدس پرواز نمود و ميرزا ابراهيم سلطان بوفور مكارم اخالق و محاسن آداب و تربيت اهل فضل و 

هنر و رعايت هنرمندان دانشور از ساير سالطين دودمان صاحبقران ظفر قرين امتياز تمام داشت و 
در باب تقويت امور شريعت بيضا و ترويج مهام ملت غرا همواره علم سعى و اهتمام مى افراشت و 

كتاب بالغت آيات ظفرنامه كه خامه هيچكس از اهل عمامه هرگز چنان تاليفى در سلك انشا 
نكشيده بيمن التفات آنخسرو فرخنده صفات بعرصه ظهور رسيد و اشرف الفضال و ابلغ الفصحا 

موالنا شرف الدين على اليزدى را بسبب تصنيف آن نسخه شريف بنوعى منظور نظر انعام و احسان 
گردانيد كه صيت آن در اطراف آفاق مشهور گرديد القصه چون خبر وفات آن شاهزاده صاحب 

 تاييد را حضرت خاقان سعيد شنيد
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نايره اندوه خرمن صبر و شكيبائى آن مهر سپهر كشورگشائى را محرق گردانيد و قلق و اضطراب 
بسيار نموده لوازم سوگوارى و تعزيت دارى بتقديم رسانيد آخر االمر بقضاء ربانى رضا داده و تن 

بتقدير سبحانى نهاده باطعام طعام و ختمات كالم ملك عالم اشارت فرموده و منشور حكومت 
فارس را بنام خلف صدق شاه زاده مرحوم ميرزا عبد الّله نوشته سرانجام امور ملك و مال آن 

واليت را بشيخ محب الدين ابو الخير تفويض نمود و همدران اوقات امير ناصر الدين خاوند شاه 
بن امير ارغونشاه برادر امير جالل الدين فيروز شاه كه بعد از فوت ميرزا رستم حكومت اصفهان 

تعلق بوى گرفته بود در رى بعالم آخرت انتقال نمود و در اين سال در بلده و بلوكات هرات بليه 
وبا و طاعون طغيان كرده بسيارى از خاليق روى بعالم آخرت آوردند و شدت آنحال بمرتبه بود 

كه در يكروز ده هزار كس در شهر و بيرون فوت شدند و اينخبر به صعوبت هرچه تمامتر متعاقب 
و متواتر باردوى همايون مى رسيد و موجب توزع خاطر اكابر و اصاغر مى گرديد بنابر آن فرمان 
واجب االذعان نفاذ يافت كه هرمكتوبى كه از خراسان باردو رسد كسى آن را مطالعه ننمايد و 

همچنان سر بسته بنواب كامياب رساند و هم در يورت قشالق خبر رسيد كه امير الياس خواجه كه 
هرمكتوبى كه در قصبه رادكان بنابر عرض مرض از مالزمت موكب همايون مهجور گشته بود از 



عالم انتقال نمود و آنحضرت بر فوت او تاسف خورده رادكان را بپسرش سيد يوسف خواجه 
 برسم سيورغال عنايت فرمود.

ذكر نهضت حضرت خاقان سعيد بجانب دار الملك آذربايجان و رفتن ميرزا محمد جوكى بهادر 
 از عقب اسكندر بآذربايجان 

چون جمشيد خورشيد از طول مكث در زمستان خانه حوت ملول شد متوجه منزل بهرام گرديد و 
لشگر سرما از طليعه سپاه ربيع عزيمت هزيمت نموده نسيم فروردين روحى تازه بقالب بنات نبات 

دميد حضرت خاقان سعيد از يورت قشالق در حركت آمد و فارس مضمار تهور ميرزا محمد 
جوكى بهادر را برسم ايلغار از عقب اسكندر ارسال داشت و موكب همايون در ضمان عنايت 

ملك بيچون بآهستگى طى مسافت فرموده مرغزار اوجان را از يمن مقدم خجسته صفات نضارت 
رياض جنان داد و در آن مقام سادات و قضات و اعيان و اشراف تبريز لوازم استقبال بجاى آورده 

عواطف خسروانه همه را نوازش و رعايت فرمود و آن حضرت تابستان و تير ماه در دار الملك 
آذربايجان بدولت و اقبال گذرانيده در آن زمستان بصوب قراباغ اران توجه نمود اما ميرزاده محمد 

جوكى بهادر در جست وجوى اسكندر تا آذربايجان عنان يكران بازنكشيد و چون از وى نشان 
نيافت روزى چند در آن واليت باستراحت پرداخت و امير قرا عثمان در آن ايام مراسم ضيافت و 

 مهماندارى 
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بتقديم رسانيد و ميرزا محمد جوكى ميل بمصاهرت آنجناب كرده كريمه از مخدرات خاندانش را 
خطبه فرمود و امير قرا عثمان آن ملتمسرا اجابت نمود زهره برج امارت قرين درى سپهر سلطنة 

 بينهما عقد مناكحت بوقوع پيوست و چون اين خبر 839گرديد و در دوازدهم ربيع االول سنه 
بعرض حضرت خاقان سعيد رسيد ولد رشيد را تحسين بسيار فرمود و بمراجعت امر نمود و 

شاهزاده بخدمت پدر بزرگوار بازگشته بشرف دستبوس استسعاد يافت و همدران ايام خاقان فلك 
احتشام عنان عزيمت بصوب قراباغ تافت و بيستم ربيع الثانى يورت قشالق از پرتو ماهچه رايت 

خاقانى زينت بروج آسمانى يافت و از آن منزل خسرو عادل شيخ نور الدين محمد بن شيخ مرشد 
الدين جنيد كازرونى را برسم رسالت بروم فرستاد و به پادشاه آن ديار سلطان مراد پيغام داد كه 



اسكندر بن قرا يوسف پيوسته در غيبت موكب همايون متعرض مملكت آذربايجان مى شود و چون 
جريك منصور دفع او مى كردند فرار بر قرار اختيار مى نمايد اليق آنكه اگر التجا بآن آستان نمايد 
مالزمان او را گرفته و بند كرده بدرگاه عالم پناه فرستند تا رعاياء آذربايجان از فتنه و فساد او امان 

 يابند.

 گفتار در بيان معاودت رايات ظفر پناه و تفويض فرمودن حكومت آذربايجان به امير جهانشاه 

 چون باد بهار بازبرخواست 
 

 از سبزه و گل جهان بياراست 

 شد برج حمل چو صحن گلشن 
 

 از پرتو آفتاب روشن 

   
خاقان ستوده خصال در پانزدهم شوال سال هشتصد و سى و نه از قراباغ اران بصوب اوجان 

حركت فرمود و بعد از وصول بدان مقام فرح انجام زمام حكومت تمام واليت آذربايجان را در 
قبضه اقتدار امير جهانشاه بن امير قرا يوسف نهاد و او پيشكشهاى پادشاهانه كشيده جشن هاى 

خسروانه ترتيب داد و چون خاطر خطير پادشاه ملك بخش كشورگير از ضبط و نسق امور 
مملكت آذربايجان فراغت يافت عنان سمند جهان نورد بجانب دار السلطنه هراة معطوف ساخت و 
دوم ربيع االخر سنه اربعين و ثمانمائه در عين دولت و اقبال بمستقر جاه و جالل رسيد اكابر و اعيان 

خراسان كه مدت دو سال در هجرت خدام بارگاه سلطنت و استقالل گذرانيده بودند از غبار 
موكب همايون ديده انتظار كشيده را منور گردانيدند و بلوازم نياز و نثار قيام نمودند و آن حضرت 
همه را بواجبى نواخته روى بتمهيد بساط عدالت آورد و در رعايت عامه رعايا و رفاهيت كافه برايا 
بمرتبه مبالغه نمود كه مزيد بر آن تصور نتوان كرد و همدران ايام شيخ نور الدين محمد مرشدى از 
سفر روم بازگرديد و سخنان محبت آميز كه از سلطان مراد شنيده بود بعرض رسانيد و بعد از وقايع 

چند سال خاقان ستوده خصال در منزهات واليات خراسان بسعادت و اقبال اوقات شريف 
 مصروف داشت و همواره در انتظام مهام ملك و ملت و سرانجام امور دين و دولت 
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رايت سعى و اهتمام ميافراشت ملوك كامكار و سالطين نامدار سر اطاعت بر خط فرمان نهاده و 
دست عنايت ربانى و انامل مشيت سبحانى ابواب آمال آمانى بر روى روزگار طبقات انسانى 



گشاده هماى همايون بخت كامرانى در هواى دولت و جهانبانى طاير و ساغر ماال مال طرب و 
شادمانى در بزم حيات و زندگانى داير (و الحمد لّله رب العالمين و الصلوة على محمد و آله 

 المعصومين 

 ذكر كشته شدن اسكندر بدست پسر بداختر

از ثقات روات مرويست كه اسكندر بن قرا يوسف را پسرى بود قباد نام و قباد با محبوب ترين 
قمكان پدر كه مسمات بخان سلطان بود و ليلى لقب داشت تعلق و تعشق ميورزيد و در آن اوان كه 

خاقان عاليمكان از آذربايجان بجانب خراسان معاودت فرمود اسكندر بقلعه النجق رفت و باقباد و 
ليلى آغاز خشونت و بد مزاجى كرد بنابر آن كه شما بچه جهت ساورى و پيشكش براى موالنا جغ 
يعنى ميرزا شاهرخ فرستاده بوديد قباد و ليلى هرچند باقامت عذرهاى معقول زبان ميگشودند مقبول 
نميافتاد و ايشان را بقتل تهديد ميداد بنابر آن قباد و ليلى تصور نمودند كه اسكندر پى بتعشق ايشان 

برده با يكديگر شرط مشورت بجاى آورده بقصد جانش كمر كين بستند و در شبى كه اسكندر 
شراب بسيار خورده و بر بام قلعه خفته بود ليلى بخالف معهود نردبانرا باال نكشيد و قباد ببام باال 
رفته خنجرى بپدر رسانيد اسكندر از خواب درآمده بتصور آن كه متصدى قتل او بيگانه ايست 

 بزبان استعانت قباد را آواز داد و آن پسر بداختر تيغ ميراند تا پدر را بعالم ديگر فرستاد.

ذكر آمدن ايلچى جيجكتوقا نام از نزد والى مصر و شام و بيان بعضى از حوادث ايام و وقايع شهور 
 عوام 

در وقتى كه سلطنت مملكت مصر تعلق بملك اشرف گرفته بود ميرآخورش چقماق بيك 
بمساعدت بخت بيدار شبى در خواب ديد كه حضرت شاهرخى او را برداشته بر سرير پادشاهى 

نشاند از غايت نشاط و انبساط بحالت يقظه و انتباه آمده چون گل از تنسيم نسيم سحرى تبسم نمود 
و بايالت مملكت مصر اميدوار گشته خاطر بر آن قرار داده كه هر گاه غنچه مراد او در چمن آمل 

از پرتو انوار ايزد عز و جل بشكفد با حضرت خاقان سعيد طريق مصادقت مسلوك دارد و چون 
ملك اشرف فوت شد اركان دولت و اعيان حضرت از جمله عظما امراء چقماق بيك را قابل 

سلطنت يافتند و با آنكه معهود نبود كه ميرآخور قايم مقام پادشاه گردد او را بر سرير پادشاهى و 
 سرور نشانده الملك ظاهر لقب دادند و لوازم اطاعت و
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و چاكرى بجاى آورده دل بر سلطنتش نهادند چون چقماق بيك در ملك دارى متمكن گشت بنابر 
مقدمه مذكوره جيجكتوقا را كه در سلك خواص امرا منتظم بود با تبركات اليقه و تنسوقات رايقه 
جهت تمهيد بساط وداد و وفاق و رفع شيوه خالف و نفاق بدرگاه عالم پناه فرستاد و جيجكتوقا در 

شهور سنه ثلث اربعين ثمانمائه بدار السلطنه هراة رسيده بعد از سه روز بوسيله امراء عظام سعادت 
تقبيل انامل خاقان كردون غالم دريافت و آنحضرت بزبان لطف و مرحمت احوال ملك ظاهر از 

وى پرسيد و اظهار محبت و دوستى فرمود و جهت او در دست راست در جرگه نوئينان بزرگ 
جاى جلوس تعين نمود و در آنروز طوئى عظيم ترتيب كرده بودند و اكثر ظروف و اوانى كه به 

مجلس همايونى درآوردند مجسم از طالء احمر بود و گوهر ترصيع داشت و جيجكتوقا بعد از 
اكل طعام مستوفى در كمال اعزاز و احترام بمقام خويش بازگشته شاه زادكان عظام و امراء ذوى 

االحترام بنوبت او را طوى دادند و اسبان تازى نژاد با زين هاى زرنگار و خلع شاهوار جهة او 
فرستادند و در آن ايام جيجكتوقا بموقف عرض رسانيد كه سلطان چقماق پنج كتاب معتبر از 

كتاب خانه پادشاه هفت كشور طلب داشته تاويالت حجة اهل سنت و جماعت مولف شيخ ابو 
منصور ما تريدى تفسير كبير عالمه رازى شرح تلخيص جامع مصنف خواجه مسعود بخارى شرح 
كشاف موالنا عالء الدين پهلوان روضه در مذهب شافعى و با آنكه مجموع اين كتب در كتابخانه 

همايون موجود بود حضرت خاقان سعيد فرمود كه هرپنج كتاب را بخط خوب نوشته و جدول 
كشيده تسليم جيجكتوقا نمودند و در وقتى كه جيجكتوقا اجازت مراجعت طلبيد خاقان سعيد 
نوبت ديگر او را طوى داد و جهة سلطان چقماق تبركات پادشاهانه و بيالكات خسروانه تعيين 

فرمود و مبلغ پنجاه هزار دينار كپكى بايلچى انعام نمود و هريك از پنجاه نوكر او را اسب و جامه 
و هزار دينار عنايت فرمود و مقرر شد كه موالنا حسام الدين مباركشاه پروانچى برسم رسالت 

مصحوب ايلچى بمصر رود و در هيجدهم رجب سنه مذكور جيجكتوقا مرخص گشته روى براه 
آورد و چون بموجب فرمان ملك ظاهر داعيه داشت كه بر اصفهان و شيراز و يزد و كاشان عبور 
نمايد حضرت خاقان سعيد مسرعان بان بالد فرستاده پيغام داد كه در وقت درآمدن ايلچى شهر را 
آئين بندند و از هر چهار شهر مبلغ پنجاه هزار دينار كپكى باو رسانند و در اين سال واهب متعال 

ميرزا عالء الدوله را در شب سوم ماه شعبان پسرى كرامت فرمود و آن فرزند ارجمند بسلطان 



ابراهيم موسوم گشت و جهة ضبط تاريخ والدت اين مصراع كه ع تاريخ شود شب سيم از شعبان 
بر خاطر يكى از اهل فضل گذشت و همدرين سال امير قربان شيخ كه در آستان سلطنت آشيان 

خاقان عاليشان اعتبار بسيار داشت رايت عزيمت بصوب عالم آخرت برافراشت و از آثار اخير او 
در خيابان هراة مدرسه بتكلف موجود است و پسر ستوده مآثر محرر اين اجزاء ضياء الدين محمود 

 رزقه الّله علما نافعا در آن بقعه بلوازم تدريس اشتغال دارد و

 629، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

در سنه اربع و اربعين و ثمانمائه امير خسرو عادل عالء الدين عليكه كوكلتاش كه عمر مباركش از 
نود متجاوز بود از عالم رحلت نمود و در گنبد مدرسه كه در سر خيابان هراة ساخته و پرداخته 
معمار همت اوست مدفون گشت از آثار خير امير عليكه رباطى است كه در پنج فرسخى هراة 
بجانب شمال و آن بقعه بود در كمال وسعت و رفعت و تا غايت كه سنين هجرى بسنه تسع و 

عشرين و تسعمائه رسيده اكثر بيوتات آنعمارت برخاست القصه حضرت خاقان سعيد بعد از فوت 
امير عليكه مناصب او را بولد ارشدش امير ابو الفضل تفويض فرمود و يكى از فضال اين قطعه را 

  قطعه در تاريخ وفاتش نظم نمود

 مير دريا دل عليكه آنكه او در سلطنت 
 

منتظم شد در زمان شاه رخ سلطان 
 لديك 

رحمت حق بر روان تست در تدبير 
  ملك 

 زان شود تاريخ فوتت رحمة الّله عليك 

و هم در سنه مذكوره خبر به دار السلطنه هراة رسيد كه موالنا حسام الدين مباركشاه كه بجانب    
مصر رفته در عزه كه از اعمال قدس است وفات يافته پسرش امير رحيم داد مصحوب جيجكتوقا 

نزد سلطان چقماق رفته و پرتو عنايت سلطانى بر وجنات احوالش تافته مقارن اينحال از جانب 
كابل و غزنين خبر آمده كه بانوى عظمى ملكه آغا بنت خضر اوغالن كه در اوائل حال بحباله 

نكاح ميرزا عمر شيخ بن امير تيمور كوركان بسر مى برد و ميرزا اسكندر و ميرزا بايقرا از وى متولد 
شدند و بعد از شهادت ميرزا عمر شيخ حضرت خاقان سعيد او را در حرم خويش جاى داد و ميرزا 

سيورغتمش از وى در وجود آمد از عالم خانى برياض آنجهانى انتقال نمود از آثار ملكه آغا در 



قبة االسالم بلخ مدرسه رفيع و وسيع در كمال تكلف و تزئين موجود است و مدفن آن خاتون 
محتشمه گنبد همان بقعه شريفه است و در بلده فاخره هرات ملكت آغا خانقاه و دار الحديث و 

دار الشفا و دو حمام ساخت و در نه فرسخى هراة در ميان دره زنكى و چهل دختران رباطى وسيع 
طرح انداخت درين سنوات بواسطه تواتر فترات اكثر اين بقاع روى بانهدام آورده تا غايت هيچ 

 صاحب دولتى ميل بتجديد عمارت نكرده و التوفيق من الّله تعالى انه قادر على ما يشاء.

گفتار در بيان نهضت حضرت خاقان سعيد بجانب نيشابور سبب عصيان ملك كيومرث رستمدارى 
 و رفتن ميرزا سلطان محمد بن ميرزا بايسنقر بعراق جهت تشييد قواعد سلطنت و شهريارى 

در سنه خمس و اربعين و ثمانمائه ملك كيومرث رستمدارى كه تا آن غايت نسبت بآن مهر سپهر 
 كامكارى در طريق چاكرى و فرمانبردارى سلوك مى نمود قدم از جاده طاعتگذارى بيرون 
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نهاده جمعى از سپاه رستمدار را بتاخت حدود رى روان فرمود و غبار فتنه و آشوب در آن ملك 
ارتفاع يافته چون اين خبر بدار السلطنه هراة رسيد خاقان هفت كشور با سپاهى قيامت اثر در اوايل 

 متوجه دفع شر مخالفان بداختر گشت و چون نواحى نيشاپور از فر مقدم خاقان 842بهار سنه 
منصور بر تبت از سپهر اخضر درگذشت سيالب رعب و هراس اساس طغيان ملك كيومرث را 

اندراس داده قاصدان سخندان بآستان سلطنت آشيان فرستاد و بزبان عجز و نياز عرضه داشت نمود 
كه مرا چه زهره كه انديشه مخالفت خدام بارگاه خالفت بر خاطر گذرانم و مقابله فوجى از سپاه 

نصرت پناه را پيش نهاد همت گردانم اگر غرض همايون انقياد و متابعت است بنده و خدمتكارم و 
اگر ميل واليت و مملكتست بهركس فرمان شود ميسپارم امراء عظام شرح عجز و اضطرار ملك 
كيومرث را عرض كرده بزبان حسن مقال نايره خشم خاقان ستوده خصال را منطفى گردانيدند و 

در باب تعيين حاكم كه ضبط بالد عراق تواند نمود شرايط مشورت بتقديم رسانيدند و در آن اثنا 
امير جالل الدين فيروز شاه گفت كه درين اوقات كه شيخ بهاء الدين عمر از سفر حجاز بدار 

السلطنه هراة رسيد چنين فرمود كه در باب نخبه قزوين بر سر تربت حضرت زبدة المساكين شيخ 
احمد غزالى قدس سره بر ما ظاهر گرديد كه اكابر اوليا ميرزا سلطان محمد بن ميرزا بايسنقر را 

بسلطنت عراق برداشتند و علم دولت آن شاه زاده جوان بخت را در آن ممالك برافراشتند بناء هذا 



خاقان مظفر لوا حكومت واليت سلطانيه و قزوين و رى و قم را بآن درى برج كشور ستانى ارزانى 
فرمود و گوش شاه زاده را بدرر نصايح سودمند زينت داده شرف رخصت عنايت داده نمود و امير 

جالل الدين فيروز شاه در مالزمت ميرزا سلطان محمد تا بسطام تشريف برده از آن مقام رفيع اعزاز 
و احترام مراجعت كرد و چون ميرزا سلطان محمد بمقصد رسيد لواء عدل و احسان برافراشت 

مردم بسيار از اطراف بالد و امصار روى به درگاه شاه زاده آوردند و سرداران گردن كش و 
لشگركشان رستم وش در سلك ساير خدام شرف انتظام يافته خاك قدم همايونش را توتياء بصر 

كردند الجرم دخل شاه زاده بخرج وفا نكرده دست تصرف بجبهه بعضى از اهل تمول دراز فرمود 
و اين خبر بدار السلطنه هراة رسيد خاقان رعيت پرور فرمان داد كه سلطانيه و قزوين سيورغال ميرزا 

سلطان محمد باشد و در ساير واليات عراق دخل ننمايد و خواجه شمس الدين محمد بخارى 
بضبط والياتى كه از شاه زاده بازستدند متعين شد و از وقوع اين حكم ميرزا سلطان محمد متاثر 

گشته مهم بدان انجاميد كه شعار مخالفت و عصيان ظاهر گردانيد چنانچه كيفيت آن داستان را ع 
 كر عمر بود قلم بيان خواهد كرد.

 ذكر شمه از احوال امير جالل الدين فيروز شاه و مريض شدن خاقان عاليجاه 

 امير فيروز شاه بن ارغون شاه بغايت حميده خصال و پسنديده افعال بود و از اوائل 
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ايام جوانى تا اواخر اوقات زندگانى بقدم اخالص مالزمت خاقان سعيد مينمود و روزبه روز مهم 
او در اختيار و ترقى اعتبار ميكرد تا من حيث االستقالل زمام تمام مهمات ملك و مال را بقبضه 

اقتدار درآورد و بى شايبه تكلف و سخنورى آن دوحه چمن سرورى در ايام دولت و اقبال هميشه 
سرانجام مهام سادات و علما و مشايخ و فقرا و رعايا و مساكين را بر ذمه همت خود واجب و الزم 
ميشناخت و در رفاهيت احوال كافه برايا و اشاعت خيرات و مبرات خالصا لّله تعالى پيوسته همت 

عالى نهمت مصروف ميساخت و در درون بيرون دار السلطنه هراة و ساير ممالك و واليات بقاء 
خير از مدارس و مساجد و خوانق و اربطه و حياض بنياد نهاده باتمام رسانيد و باقامت نفاع و قرى 
بسيار ارتقاع آن بقاع را معمور و آبادان گردانيد هركس از جفاء روزگار و آسيب زمانه ستمكار 



مضطر شده دست اميد در دامن عاطفتش زد اگرچه مانند چنار تهى از درم و دينار بود چون پاى 
  بيت در دولت سراى او نهاد مانند كل جيب و دامن او از رزتمام عيار پر شد

در ابر اگر ز دست تو يك خاصيت 
  نهند

 دست تهى برون نكند هرگز از چنار

و بعد از فوت امير عليكه كوكلتاش اعتبار و اختيار امير جالل الدين فيروز شاه از پيشتر بيشتر شده    
ساير امرا و اركان دولت را در هيچ امر از امور ملك و مال اختيار نماند و هركس را آنجناب 

بمهمى يقين مى نمود هيچ آفريده خالف آن تصور نميتوانست فرمود اينمعنى بر خاطر همايون 
پادشاه ربع مسكون گران مى آيد اما چون از نوئينان ديگرى نبود كه بمصالح امور مملكت پردازد 
تغافل پادشاهانه شعار روزگار همايون آثار مى ساخت و در سنه سبع و اربعين و ثمانمائه امير جالل 
الدين فيروز شاه امير عماد الدين محمود جنابذى را كه بصنوف فضايل و كماالت اتصاف داشت 

به ضبط اموال بلخ مقرر گردانيد و سيد از قبول آن عمل استعفا جسته هرچند در آن باب مبالغه 
نمود بجائى نرسيد و بكرامت تمام بموجب فرموده امير سيد عالى مقام متوجه قبة االسالم بلخ 

گشت حضرت خاقان سعيد در وقت رخصت او را گفت كه تحقيق نمايد كه اموالى را كه در آن 
وال از دهلى از راه بلخ بهراة آورده بودند چه مبلغ و مقدار بوده زيرا كه بسمع اشرف اعلى رسيده 

بود كه نوكران امير فيروز شاه دست تصرف بآن جهات دراز كرده اند و ايضا سيد عماد الدين 
بافراغ محاسبات سه ساله سركار بلخ مأمور گشت و چون در آن سال بحسب اتفاق ميرزا محمد 
جوكى بهادر در حدود بلخ بوده حضرت خاقان سعيد ميدانست كه در اموال آن واليت فوت و 
فرو گذاشت بسيار واقع است و اكثر تعلق بنواب امير فيروز شاه دارد و سيد نمى تواند كه بى مدد 

آن مهم را فيصل دهد فرمان واجب االذغان شرف نفاذ يافت كه مهمات قبه االسالم بلخ را بحضور 
و شعور فرزندى ميرزا محمد جوكى تحقيق نمايند و حال آن كه شاه زاده را نسبت با جناب امارت 
منقبت سوء مزاج تمام بود ع واى بر حال كسى كش غم كند غمخوار كى القصه چون سيد عماد 

 الدين محمود بمقصد رسيد باتفاق نواب ميرزا محمد جوكى بهادر تحقيق 
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معامالت و افراغ محاسبات و ضبط اموال و جهات پيش نهاد همت گردانيد و تصرف و تقصير 
بسيار متوجه وكالء امير فيروز شاه شده و در آن باب دفترى منقح ترتيب داد و قبل از آن كه سيد 



 مزاج شريف حضرت خاقان سعيد از جاده اعتدال 848از بلخ مراجعت نمايد در شهور سنه 
منحرف شده بسرحد اعتالل رسيد و ضعف قوت گرفته قوى بغايت ضعيف گشت و اينخبر در 

اطراف هفت كشو و شيوع يافته ممالك جهان خصوصا خراسان چنان آشفته و پريشان گشت كه 
شرح آن در حيز بيان و مداد قلم تيسيرپذير نيست و امير جالل الدين فيروز شاه اطباء مسيحا دم و 

حكماء خضر مقدم جمع آورده در ازاله علت و استرادا و صحت و ترتيب ادويه و تركيب اشربه و 
اغذيه اشتغال فرمودند و درويشان و گوشه نشينان دست تضرع و نياز برآورده از درگاه حكيم على 

االطالق شفاء ذات فايض البركات خسرو آفاق را مسالت نمودند و عاقبت عنايت ايزدى شامل 
حال عالميان گشته صحت صبح از مطلع مراد طلوع كرد و ازدياد مرض روى در انحطاط نهاده 

مزاج موفور االبتهاج روى بسر حد اعتدال آورد و الحمد للّه العلى الكبير و الصلوة على النبى البشير 
 النذير

ذكر جامه پوشانيدن خانه كعبه معظمه زادها اهللا تعظيما و تكريما و بيان انتقال امير جالل الدين 
 فيروز شاه بجوار مغفرت ايزد تعالى 

در سال گذشته حضرت خاقان سعيد جناب مرتضوى سيد محمد زمزمى را بمصر فرستاده بود تا از 
ملك الظاهر سلطان چقماق استجازه نمايد كه خانه كعبه را جامه پوشاند و سيد بآن واليت شتافته 

و از پادشاه مصر موافق مدعا جواب يافته مراجعت نمود بنابراين درين اوان كه ذات شريف خاقانى 
از شفا خانه لطف سبحانى شربت صحت چشيد تصميم آن عزيمت فرموده شيخ نور الدين محمد 

المرشدى و موالنا شمس الدين محمد االبهرى را مامور گردانيد كه عازم بيت الّله شده بلوازم 
آنكار پردازند حضرت شيخ االسالمى و جناب مولوى جامهائى را كه در دار العباده يزد ترتيب 
نموده بهراة آورده بودند برداشته روى براه نهادند و چون بمملكت شام درآمدند امراء اعيان آن 

بلدان نسبت بديشان شرايط تعظيم و ضيافت بتقديم رسانيدند و بعد از وصول بحدود مصر سلطان 
چقماق جمعى از مقربان و مخصوصان را باستقبال فرستاد تا آن دو بزرگ را باعزاز و احترام تمام 

بشهر رسانيدند و در وثاقى بتكلف فرود آوردند جناب شيخ و حضرت موالنا پس از آن كه سه 
روز آسايش نمودند سلطان ايشان را طلبيده منظور نظر التفات گردانيد و از احوال خاقان سعيد 

 پرسيد و بعد از چند روز اسباب سفر حجاز عنايت كرده مصحوب جمعى از معتمدان شرف 
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رخصت ارزانى داشت و چون ايلچيان بمكه رسيدند بسعادت طواف ركن و مقام استسعاد يافته 
باهتمام شرفا و حكام و خدام آن مطاف طوايف انام خانه حضرت ملك عالم را جامه پوشانيدند و 
كارى چنين بزرگ بيمن توجه خاطر خطير خاقان جهان گير ميسر گرديد و جناب شيخ و خدمت 

مولوى بعد از آن كه از مناسك و آداب حج اسالم بازپرداختند عنان عزيمت بصوب خراسان 
تافتند و آن مسافت دور و دراز طى فرموده در دار السلطنه هراة بمالزمت خاقان سرافراز فايز گشته 

كيفيت حاالت بعز عرض رسانيدند و در سنه مذكوره يعنى ثمان و ثمانمائه ميرزا محمد جوكى 
بهادر از جانب قبة االسالم بلخ بپايه سرير اعلى آمده سيد عماد الدين محمود جنابذى را همراه 
آورد تا كيفيت جمع و خرج آن واليت را مشروح معروض داشت و نزد حضرت خاقان سعيد 

بوضوح انجاميد كه از مال و جهات آنسركار مبلغ هاى كلى سر از گريبان اقرباء و وكالء امير فيروز 
شاه برمى آورد الجرم آنجناب را مخاطب ساخته بپرسش جواب آن سخنان پرداخت امير فيروز 
شاه را كجا بخاطر ميرسيد كه امثال اين مقال با وى توان گفت بنابر آن متغير گشته برخواست و 

دست بر دامن زده از مجلس همايون بيرون رفت و چند روز بديوان حاضر نشد آنگاه خاقان 
عاليجاه موالنا يعقوب پروانچى را پيش جناب امارت پناه فرستاد پيغام داد كه از ما امرى كه 

موجب مالل خاطر امير باشد واقع نشده و در خاطر همايون خطور نكرده بود كه جهة تصرف 
اموال بلخ وكال و منتسبان او را بازخواستى كنيم اگر توره چنين است كه پادشاه را در ميان سخن 

گذاشته از مجلس بيرون روند مباركش باد و اال بايد كه از غضب پادشاهى پرهيز نمايد و امير 
فيروز شاه از اين مقام استشمام رايحه انتقام نموده از آن حركت ناهنجار پشيمان گشت و غم و 

اندوه مفرط بر ذات شريفش استيال يافته بيمار شد و حضرت خاقان سعيد از غايت لطف و 
بنده نوازى بعيادت او رفته تفقد و عنايت بسيار اظهار كرد اما مفيد نيافتاد و روز بروز مرض امير 

فيروز شاه در تزايد بود تا بجوار مغفرت ايزد متعال انتقال نمود مدفنش گنبد مدرسه ايست كه در 
ظاهر دار السلطنه هراة نزديك بعمارات مهد عليا گوهرشاد آغا بنا نهاده است حضرت خاقان سعيد 

از فوت آن امير صاحب تائيد متاسف گرديد گرديد و منصب او را بولد ارشدش امير نظام الدين 
احمد مفوض گردانيد و همدرين سال امير سلطان شاه برالس در ديوان امارت حضرت خاقان 

 سعيد مهر زد و در غايت اختيار در آن كار دخل كرد.



 ذكر فوت ميرزا محمد جوكى بهادر

ميرزا محمد جوكى بهادر پسر كهتر خاقان سعيد فريدون فر بود و آثار شجاعت و مردانگى انوار 
جالدت و فرزانگى در جبين مبين او معاينه مينمود و سفير تيرش خون از ديده سپهر گشادى و 

 حسام انتقامش داغ حسرت بر دل بهرام نهادى و آن جناب هميشه در
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خدمت والد بزرگوار بسر ميبرد و آن حضرت بولد نامدار لوازم اشفاق بجاى ميآورد اما بانوى 
عظمى گوهرشاد آغا مزاج شريف خاقانى را بحال خود نمى گذاشت و پيوسته در باب قبح اعمال 

شاهزاده سخنان بعرض ميرسانيد الجرم پادشاه چشم ميرزا محمد جوكى را در امور ملك و مال 
دخل نميداد و حال آنكه برادر زادگانش ميرزا عالء الدوله و ميرزا عبد اللطيف در غايت اعتبار و 

اقتدار اوقات ميگذرانيدند بنابرين مقدمه لشگر حزن و اندوه بر شهرستان بدن شاهزاده تاختن آورد 
و امراض متضاده عارض ذات شريفش گشت و با وجود اين حال از غايت غيرت خود را 

 848نمى انداخت و دايم در محفه نشسته در در اطراف ديار خراسان سير ميفرمود تا در شهور سنه 
بنواحى سرخس مرغ روحش از قفس قالب پرواز كرد و با عندليبان چمن قدس دمساز شد 

حضرت خاقان سعيد از استماع آنواقعه هايله بغايت مضطرب گشت و آخر االمر دست در دامان 
شكيبائى زده كلمه انا لّله و انا اليه راجعون بر زبانش گذشت و نعش شاه زاده را از سرخس بهراة 

آورده در گنبد مدرسه مهد عليا گوهرشاد آغا در جوار برادرش ميرزا بايسنقر دفن نمودند و امراء 
عظام بموجب فرمان خاقان جم احتشام والياتى كه سيورغالش بود در ميان اوالدش ميرزا محمد 

 قاسم و ميرزا ابا بكر قسمت فرمودند.

گفتار در بيان مخالفت ميرزا سلطان محمد نسبت بفرمانفرمائى آفاق و نهضت رايات نصرت آيات 
 بواليات فارس و عراق 

مورخان پسنديده اخالق و مستخبران موفور االستحقاق صحايف اوراق را به اين نقوش آراسته اند 
كه چون فارس مضمار تهور سلطان محمد بن بايسنقر در مملكت عراق بر سرير سلطنت متمكن 

گشت خلق بسيار از اطراف بالد و امصار بر درگاه شاهزاده عالى مقدار جمع آمدند و مدخل 



آنخسرو دريا دل بخرجش وفا نكرد بنابر آن بعضى از مردم فتان بعرض رسانيدند كه ضعف 
شيخوخت بر مزاج همايون حضرت خاقانى مستولى گرديده و قوى بمرتبه ضعيف شده كه آن 

حضرت را مجال حركت نمانده فرصت غنيمت بايد شمرد و بلده اصفهان و شيراز را بتخت 
تصرف درآورد و حال آنكه در آن زمان حكومت اصفهان تعلق بامير سعادت خاوند شاه ميداشت 

و ميرزا عبد الّله ولد ميرزا ابراهيم سلطان در شيراز علم حكومت ميافراشت القصه ميرزا سلطان 
محمد سخنان فتنه انگيزان عراق را قبول نموده بيك ناگاه بر اصفهان تاخت و امير سعادت را 

گرفته مقيد و محبوس ساخت و اموال بسيار از آن واليت حاصل كرده بسپاهيان بخشيد و يورش 
فارس را پيش نهاد همت بلند نهمت گردانيد ميرزا عبد الّله چون قوت محاربت نداشت درواز هاى 

 شيراز مضبوط و محفوظ كرده قاصدى همعنان برق و باد بدار السلطنه هرات فرستاده 
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كيفيت حادثه در قلم آورد چون اين خبر بسمع شريف خاقان عالى گهر رسيد با وجود ظهور 
امارات نحافت و وفور ضعف شيخوخيت بواسطه رعايت ناموس پادشاهى و مبالغه جناب عفت 
پناهى يعنى مهد عليا گوهرشاد آغا در شهور هشتصد و پنجاه لواى نصرت انتما بجانب فارس و 

عراق برافراشت و ميرزا عالء الدوله را در دار السلطنه هراة قائم مقام گذاشت چون مملكت رى 
مضرب خيام عساكر نصرت انجام شد امير سلطان شاه برالس و امير شيخ ابو الفضل ولد امير عليكه 
كوكلتاش و امير نظام الدين احمد فيروز شاه حسب الحكم برسم منغالى پيشروان كشتند و موكب 
همايون نيز متعاقب در حركت آمده ميرزا سلطانمحمد بعد از تحقيق اين خبر ترك محاصره شيراز 
داده روى توجه بجانب لرستان نهاد و خاقان سرافراز فرار شاهزاده را معلوم نموده از منزل كندمان 

عنان انصراف بصوب اصفهان معطوف ساخت و چون در بلده نزول اجالل فرمود جمعى از سادات 
و فضال را كه در سلك هواداران ميرزا سلطان محمد انتظام داشتند مؤاخذه و معاتب گردانيد بلكه 
در اواسط ماه مبارك رمضان اكثر آنقوم عاليشان را بياسا رسانيد و جناب اشرف فضالء المحققين 
موالنا شرف الدين على يزدى كه جهت مصاحبت ميرزا سلطان محمد گرفتار گشت و بنابرآن كه 

  بيت حضرت خاقانى شنيده بود كه نوبتى خدمت مولوى بر شاهزاده ميخواند كه 
 چرخست پير و اختربخت تو نوجوان 

 
 آن به كه پير دولت خود با جوان دهد

   



و ميگفته كه حضرت خاقان سعيد متوجه اينجانب نخواهد گرديد آن جناب را طلبيده پرسيد كه تو 
از كجاى ميگفتى من باينجانب نخواهم آمد موالنا جوابداد كه من اين سخن را از روى داليل 

نجومى نمى گفتم بلكه بقياس عقلى عرضه ميداشتم زيرا كه شاه زاده نهالى است خجسته ظالل بر 
جويبار دولت و اقبال باال كشيده و آفتابى است فرخنده پرتو از افق حشمت و استقالل طالع 

گرديده ظاهر چنان بود كه از صرصر غضب خسرو عالى گهر از پاى در نيايد و در برج عاطفت 
خاقان بحر و بر از و صمت زوال و عقده كسوف ايمن ماند و ميرزا عبد اللطيف كه خاطر متوجه 
مخلص جناب مولوى داشت بنابر مصلحت وقت معارض آن جناب شده سخنان خشونت آميز بر 
زبان راند و حضرت خاقان سعيد خدمت اشرف الفضالء را بشاهزاده سپرد و آن حضرت جناب 

مشاراليه را خفيه بجانب دار السلطنه هراة گسيل فرمود و حضرت خاقان سعيد آن زمستان در 
تساورى قشالق كرده بعد از انقضاء فصل شتا فرمان همايون نفاذ يافت كه امراء عظام سلطان شاه 

برالس و شيخ ابو الفضل و ميرك احمد فيروز شاه نزد ميرزا سلطانمحمد رفته نوعى سازند كه 
شاهزاده بقدم اعتذار و استغفار بدرگاه جد بزرگوار آيد و اگر نصايح ايشان را بسمع قبول اصغا 
ننمايد او را بزجر و تكليف بمالزمت رسانند و امراء متعاقب يكديگر بدانجانب روان شده امير 

شيخ ابو الفضل بيشتر از رفقا بخدمت ميرزا سلطانمحمد رسيد و سخنان مشفقانه بعرض رسانيده آن 
 حضرت را بمالزمت موكب خاقانى 
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 نايل گردانيد اما در آن اثنا صورتى دست داد كه هركس در اردوى همايون بود روى بطرفى نهاد.

 گفتار در بيان انتقال حضرت خاقان سعيد بخلد برين و ذكر بعضى از وقايع اردوى ظفر قرين 

حكم نافذ كل من عليها فان قضائيست مبرم و قضيه كليه كل نفس ذائقة الموت حكميست محكم 
  رباعى جمشيد خورشيد كه سپهر چهارم مسند جاه و جالل اوست ع از بيم زوال رعشه داريست 

 خورشيد كه هست خسرو چرخ برين 
 

 دارد همه روى زمين زير نگين 

 هر روز كمالش به زوالست قرين 
 

 پيوسته چنين بود جهان را آئين 

   



تقريب اين تشبيب آن كه در آنوال كه بيمن دولت و حسن معدلت حضرت خاقان سعيد مظفر لوا 
اكثر معموره ربع مسكون غيرت كارگاه گردون بود ناگاه بتقدير ايزد متعال صورت عين الكمال 
جلوه نموده خدنك بال از شست جفا بگشود تبيين اينواقعه جانسوز و تفصيل حادثه محنت اندوز 

آنكه در اوان كه مملكت رى محل اقامت خاقان صاحب حشمت بود گاهى از درد معده و ضعف 
بنيه شكايت مى فرمود در صباح يكشنبه بيست و پنجم ذيحجه سنه خمسين و ثمانمائه موافق اول 

روز نوروز شراب مخلصه آشاميده پاى مبارك در ركاب سعادت انتساب آورده عزيمت زيارت 
مراقد مشايخ قلعه طبرك نموده عنان يكران بدانطرف انعطاف داد و در اثناء سير استرى كه 

مركوب آن شهسوار ميدان نامدارى بود آغاز سر كشى كرده قوت ماسكه بامساك عنان وفا ننمود 
بنابر آن از استر فرود آمده در محفه نشست و همان لحظه درد معده بمرتبه مستولى ذات فايض 

 فَإِذا جاء البركات گشت كه كار از تدبير صغير و كبير و برنا و پير درگذشت و بر طبق آيه كريمه 
 پادشاه ربع مسكون قبل از وصول ببارگاه فلك اشتباه أَجلُهم ال يستَأْخرُونَ ساعةً و ال يستَقْدمونَ 

عازم سفر آخرت گرديد و طاير روح شريف خاقان خالفت پناه رفيق مسافران آن جهانى شده در 
  مثنوى حظاير قدس و رياض انس مأوى گزيد

 دال نيست دايم بقا و حيات 
 

 كه عالم ندارد قرار و ثبات 

 و بخت ار باوج كمال  رسد تخت
 

 چو خورشيد تابنده يابد زوال 

 بيا تا بگويم بآواز نى 
 

 كه جمشيد كى بود و كاوس كى 

   
و در آن روز محنت اندوز از شاهزادگان گيتى افروز غير ميرزا ابو القاسم بابر ولد ميرزا بايسنقر 
ميرزا عبد اللطيف بن ميرزا الغ بيك و ميرزا خليل سلطان بن ميرزا محمد جهانگير نبيره دخترى 
خاقان مغفور كسى در اردوى همايون نبود و از امراء عظام نيز بجز لقمان برالس كسى تشريف 

نداشت زيرا كه سائر نوئينان نزد ميرزا سلطانمحمد رفته بودند و بقيه آن روز و آن شب حقيقت آن 
واقعه پرتعب مخفى ماند مهد عليا گوهرشاد آغا جهة مالحظه خاطر فرزند ارجمند ميرزا الغ بيك 

 گوركان معتمدى 
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نزد ميرزا عبد اللطيف فرستاد و پيغام داد كه فرمانفرماى بالد و عباد از ميان رفت و ايل و الوسرا 
سرورى نماند مناسب آنكه تو خاليق را دستگيرى نموده نگذاريكه پريشانى باحوال اردوى ظفر 
مآل راه يابد و ميرزا عبد اللطيف ملتمس او را مبذولداشته از برانغار بپاى طوق ظفر شعار شتافت 

صباح روز ديگر كه از هول آنواقعه محنت اثر خسرو خاور گريبان افق چاك زد و جهة 
سوگوارى حضرت شهريارى لباس نيلگون گردون در برافكنده ع افغان زجهانيان برآمد صيحة 

صبح محشر و فزع اكبر در عالم اصغر ظاهر گشت و ندبه و نفير امير و وزير و صغير و كبير از اوج 
فلك اثير درگذشت ماه رويان پالس شبرنگ پوشيدند و روز آن بود و سلسله مويان رخسار 

خورشيدآسا خراشيدند و مناسب چنان مى نمود و در آن زمان ميرزا ابو القاسم بابر با فوجى از 
اصحاب تهور كه مخصوصان او بودند رايت عزيمت بصوب خراسان برافراخت و ميرزا خليل 

سلطان نيز عازم آن طرف شده مالزمت موكب بابرى را پيش نهاد همت ساخت و مالزمان آن دو 
شاهزاده در اردو بازار كه در رهگذر واقع بود دست بغارت برآوردند و غبار فتنه در هيجان آمده 
غوغاى عام برخاست و ميرزا عبد اللطيف سوار گشته و درگردارد و تاخته چند كس را سياست 

فرمود و بآب تيغ آتشبار كرد آن آشوبرا تسكين داد و دو سه روز در غايت سعى و اهتمام بدارائى 
رعيت و سپاهى پرداخته قاصدى جهة اعالم آنواقعه بصوب سمرقند نزد پدر بزرگوار فرستاد و روز 
سوم نعش مغفرت مآب را در محفه نهاده و از يورت قشالق كوچ كرده روى بصوب خراسان نهاد 
و بعد از قطع يكدو منزل جمعى از مردم شرير جاهل بشاهزاده رسانيدند كه مهد عليا گوهرشاد آغا 

با امراء ترخانى اتفاق نموده قصد غدرى دارد و چون شاهزاده از نشانه جنون بهره تمام داشت و 
وفور محبت جده را نسبت بميرزا عالء الدوله ميدانست اينسخن را باور كرده بميان خوار رى و 

سمنان در سلخ ذى حجه مذكور جهات مهد عليا و ترخانيان را بباد غارت و تاراج داد و از هركس 
كه ايمن نبود او را بند فرمود از جناب مقرب سلطانى امير نظام الدين علشير استماع افتاده كه ميرزا 

عبد الطيف در نهب اسباب حشمت مهد عصمةمآب بمرتبه مبالغه نمود كه چون كوچ واقعشد 
آنجناب االغى نيافت كه سوار شود عصائى بدست گرفته پياده قدم در راه نهاد در آنحال يكى از 
نوكران امراء برالس بدانجا رسيده اسب خويش پيش كشيد تا مهد عفت شعار سوار شد و چون 

ميرزا عبد اللطيف بدامغان رسيد داروغه آنجا در شهر تحصن جسته اظهار مخالفت نموده شاه زاده 
بعد از محابه و محاصره قهرا قسرا شهر را گرفته در آن بلده غارت عام بوقوع انجاميد و ميرزا عبد 

الطيف از دامغان ببسطام رفته در آن مقام شنيد كه ميرزا يابر باستدعاء امير هندو كه بجرجان شتافته 



بر سرير پادشاهى تمكن يافته الجرم عازم آنصوب شد و باز فسخ عزيمت نموده اردوى نصرت 
شعار بصوب سبزوار در حركت آمد در اثناء راه خبر رسيد كه امير سلطان شاه برالس با ديگر امراء 

كه باردوى ميرزا سلطان محمد رفته بودند مراجعت نموده عازم مالزمتست مگر امير شيخ ابو 
 الفضل كه هم آنجا توقف فرموده 
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و امير نظام الدين احمد فيروز شاه كه از راه ترشيز بهراة شتافته روز ديگر امير سلطان شاه بموكب 
عالى پيوست و ميرزا عبد اللطيف از سبزوار به نيشابور خراميد و در آن بلده شنيد كه ميرزا عالء 

الدوله ابواب خزاين گشاده و زر وافر بلشگر داده و فوجى از سرداران سپاه او به مشهد مقدسه 
آمده اند شاه زاده از غايت غرور بدان خبر التفات نفرموده و در نهايت غفلت سلوك مى كرد تا 

صورت گرفتارى او روى نمود تفصيل اين اجمال آن كه همدران روز كه در مملكت رى واقعه 
هايله حضرت خاقان سعيد اتفاق افتاد مهد عليا گوهرشاد آغا قاصدى همراه شمال و صبا بهراة 

فرستاد و كيفيت حال را اعالم داد ميرزا عالء الدوله كه در آن بلده حاكم بود چون آن خبر شنود 
از فواره ديده جوى خون بر چهره الله گون روان ساخت و امرا و ارگان دولت را در خلوتى طلبيده 

قرعه مشورت در ميان انداخت بعد از قيل و قال خاطر بر آن قرار داد كه اطاعت ميرزا الغ بيك 
نموده مبلغ كلى بسمرقند ارسال نمايد و بوسيله فرستادن تحف گرامى استرضاء خاطر شريف عم 

بزرگوار فرمايد اما بعد از آنكه از جانب اردوى كيهان بوى خبر رسيد كه ميرزا عبد الطيف نسبت 
بمهد عليا گوهرشاد آغا شيوه بيحرمتى ورزيده ميرزا عالء الدوله برآشفته بخيال استقالل اظهار 

خالف نمود و بقلعه اختيار الدين خراميده ابواب خزاين برگشود چندان زر و جواهر بلشگر بخشيد 
كه پيش از آن دركان امكان نمى گنجيد آنگاه ميرزا صالح ولد ميرزا پير محمد شيرازى را با امير 

اويس ترخان و احمد ترخان و جمعى از مشاهير شجعان بدفع ميرزا عبد اللطيف نامزد فرمود و 
ميرزا صالح با رفقا بمشهد مقدسه شتافته خبر بيسامانى اردوى شاه زاده را بتواتر شنود الجرم بفتح و 

 ماه صفر بيك ناگاه در قول ميرزا 13ظفر اميدوار گشته بصوب نيشاپور ايلغار كردند و صبح شنبه 
عبد الطيف تاخته مهد عليا و امراء ترخانى را از ميان اعداء بيرون آوردند و در موضعى مناسب 

صف قتال آراسته نفير كشيدند و مستعد پيكار گشته آواز سورن باوج اين نيلگون لگن رسانيدند و 
ميرزا عبد اللطيف تا آن وقت مانند بخت خود در خواب بود و چون صداى نفير و آواى سورن 



استماع نمود متنبه گشته از بستر استراحت برخواست و اظهار تجلد نموده صف قتال بياراست و 
بنفس نفيس بر صف اعدا تاخته حملهاى پياپى كرد و سر گردن كشان را چون كوى در پاى اسب 

چوگان انداخته نهايت شجاعت بجاى آورد در آن اثنا شبديز تيز رفتارش بسر درآمد و از پشت 
زين بر روى زمين افتاده مراد مخالفان برآمد جمعى از سپاهيان خراسان او را گرفته نزد ميرزا صالح 

  بيت بردند و رايت اقتدار بلند گردانيده قول شاه زاده را غارت كردند
 همى تا بگردانى انگشترى 

 
 جهان را دگرگون شود داورى 

بعد از آن ميرزا صالح و ترخانيان در مالزمت نعش مغفرت انتما و مرافقت مهد عليا گوهر شاد آغا    
عازم هراة گشتند و ميرزا عالء الدوله تا سعدآباد جام باستقبال آمده در آن مقام ديده بديدار جده 

عفت دثار روشن گردانيد و بر مخلص آنجناب گرفتارى ميرزا عبد الطيف لوازم محامد الهى 
بتقديم رسانيد و بر تخت بخت و دوستكامى نشسته و اطراف بارگاه را بخوبتر وجهى آراسته 

 باحضار ميرزا عبد الطيف فرمان فرمود و فرمان بران 
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شاه زاده را مانند گناه كاران كمر از ميان گشاده از جانب چپ درآوردند و بپايه سرير سلطنت مصر 
بردند ميرزا عالء الدوله بغرور موفور او را مخاطب ساخته گفت نسبت به والده خود چرا بيحرمتى 
كردى ميرزا عبد الطيف جوابداد كه من بدى كردم جفا ديدم تو نيكى كن تا وفا بينى ميرزا عالء 
الدوله جريده جريمه عمزاده را برقم عفو مرقوم گردانيد و خرگاهى خاص جهته او تعين نمود و 

براى حراستش معتمدان تعيين فرمود آنگاه بدار السلطنه هراة شتافته شاه زاده را در قلعه اختيار الدين 
مقيد و محبوس ساخت و جسد مطهر خاقان عالى كهر را در مدرسه مهد عليا گوهر شاد آغا 

بخاك سپرده چند روز بختمات كالم و و اطعام خواص و عام و فقرا و ايتام پرداخت و حضرت 
خاقان سعيد را هفت پسر بود باين ترتيب ميرزا الغ بيك گوركان ميرزا ابراهيم سلطان ميرزا بايسنقر 
ميرزا سيورغتمش ميرزا محمد جوكى جان اوغالن باردى جان اوغالن و باردى در صغر سن روى 

بعالم آخرت آوردند ميرزا ابراهيم سلطان و ميرزا بايسنقر و ميرزا جوكى نيز در زمان حيات 
آنحضرت وفات كردند از ميرزا ابراهيم سلطان يك پسر مانده بود ميرزا عبد الّله نام و شاهزاده در 
وقت وفات جد بزرگوار در شيراز حكومت مى نمود و ميرزا سيورغتمش دو پسر يادگار گذاشته 
بود ميرزا سلطانمسعود و ميرزا قراجار اما ميرزا بايسنقر سه پسر داشت ميرزا عالء الدوله ولد ميرزا 



سلطانمحمد و ميرزا بابرو از ميرزا محمد جوكى دو پسر مانده بود ميرزا محمد قاسم و ميرزا ابا بكر 
و دختران خاقان مغفرت نشان دو نفر بودند يكى از آن جمله در عقد ازدواج ميرزا محمد جهانگير 

 بن ميرزا محمد سلطان بسر مى برد و ميرزا خليل سلطان از وى تولد كرد.

 ذكر صدور حضرت خاقان مغفور

چنانچه از كتب تاريخ مستفاد مى گردد موالنا جالل الدين لطف الّله و موالنا صدر- الدين ابراهيم 
و موالنا كمال الدين عبد الحميد بن موالنا قطب الدين قرومى و موالنا شمس الدين محمد امين بن 
موالنا صدر الدين ابراهيم در زمان سلطنت خاقان عالى منزلت بمنصب صدارت رسيدند و در باب 

تمشيت مهام سادات و علما و فضال و رواج و رونق بقاع خير و ابواب البر لوازم سعى و اهتمام 
بتقديم رسانيدند موالنا جالل الدين لطف الّله بر ساير شركا رتبه تقدم داشت و همواره در تكثير 

موقوفات و تربيت افاضل خجسته صفات رايت سعى و اهتمام مى افراشت وفات موالنا لطف الّله در 
شهور سنه اثنى و اربعين و ثمانمائه اتفاق افتاد از آثار آنصدر فضيلت شعار مدرسه ايست كه در 

ظاهر هراة نزديك بمزار پير مجرد خواجه ابو الوليد احمد بنا نموده است موالنا صدر الدين بعلو 
نسب و سمو حسب و شرافت دودمان و جاللت خاندان از اكابر و اعيان سمرقند امتياز تمام داشت 
و در اوايل ايام دولت خاقان عالى منزلت منظور نظر عنايت شده رايت صدارت برافراشت همواره 

همت عالى نهمتش بر رعايت علما و افاضل و تربيت اكابر و اماثل مقصور بود و در صرف 
 حاصالت موقوفات 
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مالحظه شروط واقفان كرده از مقتضاى شريعت مطهره اصال تجاوز نميفرمود الجرم تا آخر ايام 
حيات شائبه نقصان بكمال جاه و جاللشان راه نيافت و روز بروز پرتو انوار عاطفت پادشاه كامكار 

بيشتر از پيشتر بر وجنات احوال آن جناب مى تافت انتقال موالنا صدر الدين ابراهيم بجوار 
پروردگار رحيم در نساورى فى شهور سنه اثنى و ثلثين و ثمانمائه روى نمود و مدت حياتش 

هشتاد و سه سال بود موالنا عبد الحميد ولد موالنا قطب الدين قرومى بود كه مدتى در ايام دولت 
امير تيمور گوركان بلوازم منصب صدارت قيام مى نمود و موالنا عبد الحميد در زمان سلطنت 

حضرت خاقان سعيد چند سال بشركت موالنا جالل الدين لطف الّله در آن امر دخل مى كرد و در 



سرانجام مهام ارباب عمايم از اصاغر و اعاظم شرايط اهتمام بجاى مى آورد موالنا شمس الدين 
محمد امين بعد از فوت موالنا لطف الّله منظور نظر عنايت خاقان عالى گهر شده بجاى پدر 

بزرگوار خويش موالنا صدر الدين ابراهيم منصب صدارت يافت و تا آخر ايام حيات پادشاه 
عدالت سمات در غايت اعتبار و اختيار بمراسم آن امر خطير قيام مى نمود و چون حضرت خاقانى 
از جهان فانى بعالم جاودانى انتقال فرمود سلوك طريق عزلت و گوشه نشينى اختيار كرده از غايت 
علو همت ديگر پيرامن درگاه سالطين عاليجاه نكرديد و هرچند ميرزا ابو القاسم و ميرزا سلطان ابو 
سعيد آنجناب را تكليف قبول منصب موروثى نمودند بجائى نرسيد فعاش حميدا و مات سعيدا فى 

شهور سنه سبع و ثمانين و ثمانمائه مدت حياتش هفتاد و هفت سال بود و از آثار آنجناب 
مسجديست كه درون بلده هراة ببازارچه قيچان بنا نموده و دو رباط كه در دو جانب كوتل قريه 
قليچ كه از قراى واليت هراة رود است تعمير فرموده تقبل الّله منه اما حال وزراء خاقان مظفر لوا 

 برين موجب است كه مسطور مى گردد و من اللّه االء غانة و المدد

بتوجهات حضرت سبحانى تا اين قسمت جزء سوم از جلد سوم كتاب حبيب السير را خاتمه داده 
بقيه در جلد چهارم كه شروع آن تحت عنوان ذكر شمه از حال وزراء خاقان مغفرت انتما مراجعه 

 فرمايند
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 421ابو الليث سمرقندى (شيخ)- 

 421 تا 419ابو المعالى ترمدى (خانزاده)- 

 61ابو المعانى، شيخ العالم سيف الدين مظفر باخرزى- 

 220ابو المكارم، ركن الدين عالء الدوله احمد بن محمد البيابانكى- 

 232ابو المكارم فخر الدين احمد بن الحسن الجاربردى- 

 ابو الملوك- رجوع به حسام الدوله اردشير شود.

 353ابو النصر حسن بيك- 

 576ابو النصر يوسف (- قرا يوسف تركمان)- 

 205، 201ابو بكر آقا- 

 283ابو بكر اختاجى- 

 265ابو بكر بن اسماعيل بن عبد العزيز بن مجد الدين السنكلونى- 

 237ابو بكر بن خواجه عليشاه جيالن (امير)- 

 273ابو بكر بن غياث الدين حاجى- 

 40ابو بكر ديوانه (پهلوان)- 

 374ابو بكر سديد- 

 367ابو بكر شماسانى- 

 548ابو بكر صديق- 



 389، 368ابو بكر كرت- 

 646، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 406ابو بكر كلوى خالف- 

 43، 42ابو بكر (ملك)- 

 105ابو جعفر، خواجه نصير الدين محمد بن حسن- 

 134ابو حامد الغزالى (حجة االسالم)- 

 ابو حامد- رجوع به احمد، بهاء الدين ...

 شود-

 266ابو حفص عمر بن الحسن بن مزيد بن آميلة المراعى الحلبى المزنى- 

 402ابو سعيد- 

 621، 620ابو سعيد بن امير قرا يوسف- 

 622ابو سعيد بن امير محمد درويش (سلطان)- 

 640، 76ابو سعيدين ميرزا سلطانمحمد بن ميرزا ميرانشاه بن امير تيمور گوركان (ميرزا سلطان)- 

، 196، 195، 191ابو سعيد بهادر خان بن سلطانمحمد خدا بنده (اولجايتو سلطان) (- عالء الدين) 
، 378، 359، 357، 356 353، 332، 279، 277، 276 274، 226 تا 221، 219 تا 205 203 تا 200
380 393 

 595، 594ابو سعيد خنك (امير)- 

 434ابو سعيد سپهبد- 



 588ابو سعيد ملك- 

 ابو سعيد ناصر الدين عبد الّله البيضاوى ابن امام الدين ... (قاضى القضاة)- رجوع به بيضاوى شود.

 247، 246ابو سعيد ولد پير ملك- 

 197ابو سليمان فخر الدين داود بناكتى- 

 326، 325ابو طاهر بن محمد بن على بن بن ابو الحسن فضلوى- 

 456ابو عبد اللّه حسين بن على المرتضى- 

 118ابو عبد الّله محمد بن ابى بكر بن عثمان- 

 23ابوكه- 

 4ابولجه خان (يافث بن نوح)- 

 266ابو محمد (- يافعى)- 

 356ابو مسلم (على سرخ خوافى)- 

 431، 12ابو مسلم مروزى- 

 566ابو مسلم ولد اوچ قرا- 

 325ابو منصور- 

 628ابو منصور ماتريدى- 

 60، 57ابو يحيى (عزرائيل)- 

 80، 77ابو يعقوب السكاكى- 



 233، 230، 191ابهر- 

 592، 564، 431، 359ابيورد- 

 381اپردى (امراء)- 

 73اپلنك قاآن- 

 251اتابكان لرستان- 

 33اتابك ازبك- 

 127اتابك بن شمس الدين محمد صاحبديوان- 

 326، 325اتابك سنقر- 

 318اتابك لرستان- 

 582 581، 552، 537 تا 535، 532 453، 441، 427، 29، 27اترار- 

 6اتسز خان بن السلى- 

 647، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 5اتل (آب)- 

 461اتلمش (امير)- 

 461اتلمش (امير)- 

 540 تا 538، 524، 514، 511 495، 494، 491، 442اتلمش قوچين- 

 107، 106، 96اثير الدين اومانى- 



 103اجاى بن هالكو- 

 103اجوجه ايكجى- 

 472، 471اجه- 

 538اجيق فركنت- 

 220احرار (برج)- 

 470احمد (آب)- 

 266احمد، ابو حامد بهاء الدين تمام بن العالمة تقى الدين الكافى- 

 508احمد (از امراء ايلدرم با يزيد)- 

 499احمد اغلشائى (سيد)- 

 567احمد (برادر سعادت تيمور تاش)- 

 69 تا 67، 62احمد بناكتى (امير)- 

 327احمد بن اتابك يوسف شاه بن الب ارغون- 

 253احمد بن الظاهر بالّله بن الناصر لدين الّله العباسى (- المستنصر بالّله، اسود)- 

، 307، 302، 299، 298 294، 272احمد بن امير مبارز الدين محمد بن مظفر (سلطان عماد الدين)- 
 324، 322 تا 320، 318، 314 313

 احمد بن حسن الجاربردى 
 

 ابو المكارم 

   
 232فخر الدين- 



 احمد بن سلطان اويس جالير (سلطان)- رجوع به احمد جالير شود.

 35احمد بن عمر الخيوقى (- شيخ نجم الدين كبرى)- 

 541 537، 531، 528احمد بن عمر شيخ (امير)- 

 530احمد بن ميرزا سيدى احمد بن ميرزا ميرانشاه (ميرزا سلطان)- 

 95احمد تبكچى- 

 638، 573، 509احمد ترخان (سيدى)- 

 479احمد تهانه سرى- 

 553احمد جامى (شيخ االسالم)- 

 362احمد جالل (كيا)- 

، 462 461، 456، 455، 438، 437 396، 314، 249، 248، 247 246، 243احمد جالير (سلطان)- 
 616، 603 578 تا 576، 569 تا 567، 547 530، 517، 516، 511، 503 502، 485، 484، 481

 احمد خان- رجوع به احمد سلطان تكودار ..

 شود.

 327 269، 141، 129، 125 تا 118احمد سلطان- (- تكودار بن هالكو خان) 

 603احمد سلطان (فرستاده بايسنقر بختا)- 

 318احمد سيورغتمش اوغانى- 

 587 575احمد صاعدى، قاضى نظام الدين- 



 630احمد غزالى (شيخ)- 

 احمد فيروز شاه (ميرك) (- نظام الدين 

 648، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 635احمد بن جالل الدين فيروز شاه)- 

 573احمد (قريه)- 

 139احمد قزوينى (شيخ)- 

 617 تا 615، 553احمد لر- 

 118احمد مختار- 

 514احمد (مالزم سلطان فرج)- 

  و رجوع به ميرزا ميرك شود ..579احمد ميرزا- 

 564احمد ميرك (ميرزا سيد)- 

 468احمد نسوى (خواجه)- 

 318، 314، 308، 305 تا 303اختيار الدين حسن قورچى (امير)- 

 639، 638، 617 602، 592، 582، 434، 373 تا 371، 192، 149اختيار الدين (قلعه)- 

 441اخسيكت- 

 - خالط610اخالط- 

 106اخالق ناصرى- 



 515اخى ترك- 

 292 240، 239، 237، 236اخى جوق- 

 279اخى شجاع الدين (حاكم بم)- 

 593اخى فرخ بن امير بسطام جاگير- 

 604اخى قصاب- 

 489، 487ادرنه- 

 536اراتمور- 

، 235 233، 228، 226، 218، 213 209، 205، 202، 198، 174 146، 139، 133، 104، 75اران- 
237 ،239 ،241 ،246 247 ،483 ،484 ،486 ،504 505 ،519 ،520 ،522 ،576 587 ،603 ،606 ،
607 ،609 620 ،625 ،626 

 103اربقاق ايكچى بنت تنگر گوركان- 

 225 تا 221ارپا خان (- ارپا كاون)- 

 222، 221ارپا كاون بن سوسه بن سنكقان بن ملك تيمور بن ارتق بوكا (- ارپا خان)- 

 47، 46ارتاقيا- 

 6ارتاق (كوه)- 

 223، 121، 82، 74، 71، 64 تا 61، 50ارتاق بوكان بن تولى خان- 

 - ارتق بوقا144، 142، 141ارتكتمور- 

 610، 608ارجيس- 



 522، 502، 246، 194، 33اردبيل- 

 318اردستان- 

 603اردشير تواچى- 

 290اردشير (ملك) (حاكم شبانكاره)- 

 330، 329اردشير (ملك) (جانشين عالء الدين حسن)- 

 331اردشير، حسام الدوله استندار بن نام آور- 

 603، 377، 291اردوان- 

 594اردوان (مالزم ايلدگز)- 

 57، 55، 47اردو باليغ (الغ يورت)- 

 229اردو بوقاء نورمينى- 

 6اردو خان بن اتسز- 

 268اردو قتلق بنت قطب الدين محمد سلطان- 

 649، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 135، 129، 128اردوقيا- 

 133اردوك خاتون- 

 408ارده خاتون بنت ترمشيرين خان- 

 445 72، 71، 22ارديش (ارتيش) (آب)- 



 440 (ارزن الروم)- 619، 515، 506، 490، 231ارز الروم- 

 577، 515، 506، 503، 491 489، 486، 460، 440ارزنجان- 

 609، 607، 522 519، 502، 484، 439، 247ارس- 

 199، 140ارسطو- 

 147ارسالن- 

 124ارسالنجى بن سلطان احمد- 

 614 613، 539ارسالن خواجه ترخان (امير))- 

 475، 456ارسالن (شيخ)- 

 402ارصف- 

 603ارغداق- 

 156ارغداق (از امراء غازان خان)- 

 332ارغش بن شهراگيم- 

 82 81ارغنه خاتون بنت ارتق بوكا بن تولى خان (يا بنت نور ايلچى گوركان)- 

 109، 95 85، 59، 50ارغون آقا (امير ارغون)- 

، 269، 220، 174، 173، 144 142، 141، 134 تا 121، 119 115، 112ارغون خان بن اباقا خان، 
270 274 ،283 ،327 ،370 

 578، 558 تا 555، 540 تا 536 531، 467ارغونشاه اختاجى (امير)- 



 228، 227ارغونشاه بن امير نوروز غازى (امير)- 

 420ارغونشاه بورد اليغى- 

 359، 358ارغونشاه جونى قربانى- 

 - (قرون ارغون)562ارغون (قرون؟)- 

 520ارغون (نوكر قطب الدين)- 

 99ارقيونويان- 

 74اركتمور- 

 12، 11اركنه قون- 

 74اركى قوچين بنت ايلچى نويان قنقرات- 

 558، 381ارالت (امراء)- 

 602، 589، 480، 438ارم- 

 516ارميان (قلعه)- 

 124ارمنه خاتون- 

 522ارمنيه- 

 54، 50، 33اروس- 

 450اروس جوق قيات- 

 76اروس خان- 



 614 465، 428 تا 426، 424اروس خان- 

 125اروق- 

 602، 402ارهنگ- 

 265ازالة الشبهات عن االيات و االحاديث و المشبهات- 

  و رجوع به اتابك ازبك شود.33ازبك (اتابك)- 

 650، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 609ازراب- 

 542ازرونى آغا- 

 10ازقيل خواجه- 

 513، 512ازمير- 

 74اس- 

 30اسباش- 

 611 تا 609اسپند بن قرا يوسف (امير)- 

 482، 454، 442، 436، 395 367، 361، 358، 357، 348 تا 346، 143، 141استرآباد (دار الفتح)- 
 621، 612، 592 566 تا 563، 561 تا 559، 546

 511استنبول- (- قسطنطنيه)- 

 - رجوع به اردشير حسام الدوله شود.331استندار اردشير- 



 - رجوع به شهراگيم شود.331استندار شهراگيم- 

 - رجوع به كيكاوس شود.329استندار كيكاوس- 

 - رجوع به هزار اسپ ..329استندار هزار اسب بن شهر نوش بن هزار اسپ- 

 شود.

 58استوياى بن منكوقاآن- 

 261استيمور- 

 اسد اللّه آملى (سيد)- رجوع به اسد الّله بن ..

 شود.

 355 تا 352اسد الّله بن سيد حسن بن سيد رضى الدين بن سيد قوام الدين (سيد)- 

 308 تا 305اسد خراسانى (پهلوان)- 

 359اسد (خواجه)- 

 243اسرائيل (از امراء سلطانحسين)- 

 543اسرار النقط- 

 535اسرافيل- 

 513، 511، 510اسريقه (آب)- 

 432، 431، 123، 60، 32اسفراين- 

 609، 608اسفر زن- 



 378، 372، 368اسفزار- 

 611، 606، 445، 410، 405 300، 294، 152، 99، 30اسفنديار- 

 417اسكندر- 

 404اسكندر اوغالن- 

 330- 331اسكندر بن شاه غازى فخر الدوله نام آورين شهرآگيم- 

، 524، 523، 521، 510 507، 484، 482، 9اسكندر بن ميرزا عمر شيخ بن امير تيمور گوركان- 
 629 616، 611، 594، 593، 591 تا 586، 575 تا 571، 562، 559 541

 627 تا 623، 621 تا 618، 610 554، 553اسكندر بن قرا يوسف تركمان- 

 354، 353، 335، 334اسكندر بن ملك كيومرث رستمدارى (ملك) 

 -330اسكندر بن نام آور بن بيستون- 

 اسكندر بن شاه غازى 

 362اسكندر (جالل الدوله)- 

 350، 349اسكندر روزافزون- 

 479اسكندر (شاه)- 

 333اسكندر شيخى بن افراسياب جالبى- 

 651، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 525 تا 520، 454، 442، 431، 388 366، 346 تا 344، 339، 338



 256، 35اسكندريه- 

 248، 245 تا 243اسماعيل بن زكريا، (امير وجيه الدين)- 

 502، 501اسماعيل خوافى (خواجه)- 

 238، 237اسماعيل رودبارى (كيا)- 

 549اسماعيل سيسى (شيخ)- 

 376اسماعيل (شاه)- 

 36اسماعيل قصرى (شيخ)- 

 486اسماعيل (نماينده گرگين)- 

 94اسماعيليه- 

 253اسود (- احمد بن الظاهر بالّله، المستنصر بالّله)- 

 286، 281، 280، 238 تا 233 230، 214، 94، 76، 75اشرف بن تيمور تاش بن امير چوپان (ملك) 
292 

 334اشرف بن ملك كيومرث (ملك)- 

 259، 258اشرف، صالح الدين خليل بن ملك منصور سيف الدين قالون- 

 627، 264اشرف (ملك) (حاكم مصر)- 

 477اشرف (ملك) (- سيف بن ملو خان)- 

 382، 372 371اشكلجه (حصار) (- امان كوه)- 



 275، 267، 241، 235، 233 232، 218، 214، 125، 123 117، 111 تا 108، 105، 96اصفهان- 
، 317 316، 314، 312 تا 306، 304 تا 302، 297، 295، 293، 292 290، 289، 288، 280؛ 278
، 575 تا 571، 569 567، 563، 562، 536، 526 445، 441، 369، 365، 327 325، 322، 320، 319
 635 634، 628، 618، 612، 606 592 تا 586

 316اصفهان شاه (امير معز الدين)- 

 290اصيل الدين (موالنا)- 

 106اعلم- 

 235اغتاباد- 

 494اغرق قلعه- 

 10 تا 7اغوز خان بن قراخان- 

 60، 55اغول خواجه بن كيوك خان- 

 387افتخار الدين زوزنى- 

 291، 24افراسياب- 

 328، 327افراسياب بن اتابك يوسف شاه بن الب ارغون- 

 366 240 تا 337افراسياب جالبى (كيا)- 

 521، 475افضل الدين بن موالنا جالل الدين كشى (خواجه)- 

 199، 131افالطون- 

 453، 404اقار- 



 44، 42، 35اقبال سيستانى (امير)- 

 466، 464، 450اقتاد- 

 466اقتام- 

 313اقليد- 

 652، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 103اقليدس- 

 15اقواقولقوا- 

 57اقوتوقبى بنت اوكداى بن بوقا گوركان- 

 502اقيام- 

 227، 210اكرنج (امير)- 

 513اكسرى- 

 33، 31، 30، 27االق نويان- 

 256االذكار (كتاب)- 

 256االربعين (كتاب)- 

 256االرشاد (كتاب)- 

 326الب ارغون، شمس الدين- 

 41الب خان- 



 466، 463، 450، 439البرز كوه- 

 50 49، 24 تا 22، 15 تا 13التان خان- 

 256التبيان (كتاب)- 

 256التفسير و التقريب- 

الثائر بالّله، ابو الفضل جعفر بن محمد بن الحسين المحدث بن على بن الحسين بن على بن عمر 
 329، 328االشرف بن االمام على زين العابدين بن االمام حسين بن على ابن ابيطالب- 

 272الجايتو سلطان- 

 261، 253الحاكم بامر اللّه، ابو العباس احمد بن ابى على- 

 6السلى خان بن ملجه خان- 

 499العقاب (قريه)- 

، 515، 480، 460، 134، 76 73، 47، 8الغ بيك بن شاهرخ بن تيمور (ميرزا) (- محمد طراغاى)- 
، 605 603، 592، 592، 582، 581 566، 564، 563، 558، 557 555، 541 تا 539، 536، 532 528
 639، 638، 636، 623، 620 617، 615 تا 613، 612

 447، 32الغ تاق- 

 604، 398الغ توقتمور- 

 50، 18الغ نويان (- تولى بن چنگيز خان)- 

 155الغو (از امراء غازان خان)- 

 87، 82، 81، 71، 63الغو خان بن پايدار بن جغتاى خان (- باليغو) 



 513الغ يرلق (حصار)- 

 88، 74 73، 58، 47الغ يورت (اردو باليغ)- 

 257 109الفى (- سيف الدين قالون)- 

 302القاهر بالّله محمد بن ابى بكر عباسى- 

 594الّله اكبر (پشته)- 

 580 578، 558 تا 556، 497، 490 484، 476 تا 474، 472، 464اللّه داد- 

 82، 63، 26الماليغ (الماليق)- 

 6، 5المجه خان بن ترك- 

 253المسترشد بالّله- 

 261المستكفى بالّله بن الحاكم بامر الّله. 

 254 253المستنصر بالّله (- احمد بن الظاهر بالّله بن الناصر لدين الّله العباسى)- 

 653، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 28المعتضد بالّله ابو بكر المستعصمى العباسى- 

 265الملح العارضه فيما بين الرافعى و النووى من المعارضه- 

 237، 106الموت (قلعه)- 

 627 620، 499، 238النجق (قلعه)- 

 6النجه خان بن كيومرث خان- 



 14النجيك خان (- قبل خان)- 

 235النكيز بهادر- 

 542 418الوس آغا بنت امير بيان سلدوز- 

 134، 81الوس اربعه (كتاب)- 

 88الوس بوقا- 

 594الوس بيك- 

 427الوس (سپاه)- 

 22الون آنكه- 

 451، 417الوند- 

 462الياس اوغالن- 

 514، 507، 406، 405، 403 400، 399، 334، 93الياس خواجه خان بن توغلقتيمور خان (امير)- 
585 ،595 ،606 ،610 ،625 

 240الياس قلندر (امير)- 

 123 تا 121اليناق (- على ايناق)- 

 515اماسيه- 

 387، 118امامى هروى، ابو عبد الّله محمد بن ابى بكر ابن عثمان- 

 134امام الدين عمر بن فخر الدين محمد بن صدر الدين على الشافعى (پدر قاضى بيضاوى)- 



 126امام الدين قزوينى (ملك)- 

 260امامة بن الغسال- 

 375 373، 372امان كوه (- اشكلجه)- 

 252، 251ام خليل (- شجرة الدر) 

 565امردوك- 

 5 بن ترك- »1 «امالق 

 402املس بن تومن- 

 384امير خرد (- ملك محمد بن ملك معز الدين حسين كرت- 

 امير شيخ- رجوع به شيخ ابو اسحاق اينجو شود.

 579، 580اميرك احمد بن ميرزا عمر شيخ (ميرزا)- 

 543امير كالل (سيد)- 

 389اميركه بن توكه توچين- 

 434، 433اميركه بن تموركه- 

 539اميركه ميردانشمند- 

 امير ولى- رجوع به ولى (امير)- شود.

 356امين الدين، (امير شهاب الدين فضل الّله)- 

 154امين الدين انداجى- 



 291امين الدين (شيخ)- 

 132امين الدين طبيب (خواجه)- 

 258امينيه (مدرسه)- 

 279انار سرحد- 

 447انا قراغوى- 

______________________________ 
 ) در چاپ تهران: امالق (حاشيه: ايالن).1(

 654، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 142انبارجى- 

 82انجل بن قراجار نويان- 

 66انجيل- 

 430انجيل (آب، پل)- 

 445انچنى بوجنى- 

 469اندراب- 

 484، 482اندجان- 

 573، 565، 557 تا 555، 543 536، 521، 383، 381اندخود- 

 596 592، 441، 434، 425اندكان- 

 257، 254انطاكيه- 



 585انكا (امير)- 

 511 510، 507، 506، 396انگوريه- 

 118انورى- 

 13انوش اركى (كوه)- 

 73انوشيروان بن دارا (قاآن نهم)- 

 235انوشيروان عادل (- نوشيروان) دست نشانده ملك اشرف)- 

 335، 328انوشيروان عادل ساسانى- 

 74، 47اواى بن اوكتمور (اداى بن اركتمور)- 

 15اوبچكين بن قبل خان- 

 44اوبه (قصبه)- 

 22اوتان كاوران- 

 16اوتجى بن بيسوكا بهادر- 

 56اوتچكين نويان (برادر چنگيز)- 

  و رجوع به اوتچكين شود49اوتكين- 

 424اوج- 

 70، 67اوجاجار (امير جنكسانك)- 



، 237 236، 230، 229، 226، 224 222، 214، 213، 209، 189 186، 156، 154، 152، 145اوجان 
241 ،243 ،244 ،248 312 ،501 ،606 ،607 ،625 626 

 146اوجاى بن براق خان- 

 576اوجيس- 

 559 443، 425، 412، 403اوچ قرا بهادر- 

 542اوچ برور آغا- 

 460اوچ كليسا- 

 221، 220- 116اوحد الدين كرمانى (شيخ) (اوحدى)- 

 220اوحدى اصفهانى (شيخ)- 

 74اودوز بن جوجى- 

 452اورتوبه (صحرا)- 

 74اورداى بن ملك تيمور- 

 372اورق- 

 34اور گنج (جرجانيه)- 

 75اورنك (الوس)- 

 57اورنك تاش بن منكوقاآن- 

 581اوزان آق- 



 427اوزبكتمور- 

 592، 580اوزجند- 

 489اوز خان بن عثمان بن داود- 

 7، 6اوز خان بن مغول خان- 

 655، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 425، 29اوزگند- 

 423اوزون اولجايتو- 

 106اوصاف االشراف- 

 432اوغالجاتو- 

 320، 318، 306، 301، 300 295، 286 تا 283اوغان (هزاره)- 

 تا 91، 84، 77، 74، 59، 58 56، 55، 51 تا 44، 35، 34، 31 29، 27، 18اوكداى بن چنگيز خان- 
93 223 ،267 ،416 

 15اوكين برقاق بن قبل خان- 

 402اوالجو (قلعه)- 

 398، 92اولجايبوغا سلدوز- 

 130، 103اولجاى خاتون بنت تورايلجى گوركان- 

 70 69، 67اولجاى ترخان (امير جنكسانك)- 



 542، 408، 407اولجاى تركان آغا بنت امير مسال بن امير قزغن- 

 196اولجايتو آباد- 

 420، 419، 417، 416، 413 412، 381اولجايتو اپردى (امير)- 

 تا 191، 151، 133، 90اولجايتو سلطان بن ارغون خان (- سلطان محمد خدا بنده، خربنده اغول)- 
 378 تا 372 371، 274، 263، 214، 207 201

 445اولجايتوغا مچلكاچى- 

 70اولجايتوقاآن (- تيمورقاآن)- 

 اولجاى جنكسانك- رجوع به اولجاى ترخان شود:

 597 تا 595، 571اويس بن امير ايدكوبرالس (سلطان)- 

 309، 304، 303، 299 تا 297، 293، 292، 242 تا 238اويس بن امير شيخ حسن ايلكانى (سلطان)- 

 606، 436 309، 298اويس بن شاه شجاع (سلطان)- 

 334اويس بن ملك كيومرث (ملك)- 

 638اويس ترخان- 

 543اويس (قرنى)- 

 577اويس (مدعى فرزندى سلطان احمد جالير)- 

 341اول رود- 

 16اولون انكه- 



 416اوماج- 

 106اومان- 

 201اومه- 

 74، 50، 21 تا 17اونك خان بن قورجارقور بن مرغور- 

 610، 569 568، 515، 506، 505، 491 تا 489، 466، 461، 460اونيك (قلعه)- 

 228 تا 225، 223، 103 74، 50اويرات (قبيله قوم، امراء)- 

 22اويغور (قوم)- 

 139، 127اهر- 

 300اياز- 

 448ايپك (آب)- 

 140، 138ايت قلى- 

 656، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 289ايتمور- 

 593، 591 541، 528ايجل بن ميرزا ميرانشاه- 

 585 571، 426ايدكو برالس (امير)- 

 61، 22ايدى قوت- 

 328ايدح (؟)- 



، 141، 124، 104، 102، 95 تا 93، 89، 60، 57، 56، 55، 49، 45، 44، 38، 32، 9 تا 7، 2ايران- 
160 176 ،190 ،212 ،225 ،229 242 ،269 ،272 ،274 ،277 330 ،331 ،335 ،360 ،368 371 ،
، 519، 499، 497 492، 490، 482، 453، 446 434، 430 تا 428، 419، 397 396، 393، 389، 387
527 ،528 531 ،562 ،622 

 139ايرانشاه بن گيخاتو خان- 

 334ايرج بن ملك كيومرث (ملك)- 

 16ايردمجى بن قاجولى بهادر (- برالس)- 

 206، 198، 133ايرنجين (امير)- 

 485ايروان- 

 470ايرياب (قلعه)- 

 192 90، 89ايسنبوقا خان بن دواخان- 

 206 205، 142ايسنبوقا (مالزم امير نوروز)- 

 494ايسنبوقا دواتدار- 

 147ايسنتمور بن قنقورباى- 

 269، 218 210، 208، 202ايسن قتلغ (امير)- 

 265ايضاح (كتاب)- 

 77، 11، 8ايغور- 

 290ايك- 



 57ايكراس (قوم)- 

 449 440، 319ايكوتيمور برالس (امير)- 

 559ايكه النك- 

 450، 444، 442 441ايلتمش اوغالن (ايلتغمش اوغالن)- 

 49ايلجاى- 

 90ايلجيكداى خان بن دواخان- 

 204، 44؛ 43ايلجيكداى نويان- 

 74ايلچى تيمور قاآن- 

 427، 426، 424 422، 410، 407ايلچى بوغا بهادر- 

 402ايلچى بوقا (ميدان)- 

 ايلچى بهادر- رجوع به ايلچى بوغا ...

 شود.

 10ايلخان بن تنكز خان- 

 558، 146، 143، 139ايلدار- 

 تا 503، 491 تا 489 486، 485، 396، 249ايلدرم با يزيد بن سلطانمراد بن اوزخان بن عثمان- 
521 ،513 548 

 103ايل ايكاجى- 



 108ايلكانويان- 

 24ايلك تركمانى- 

 153ايلكى- 

 30ايلنكو ملك- 

 657، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 596، 593 541ايلينگر بن ميرزا ابا بكر (ميرزا)- 

 88ايلينگر بن نويان (امير)- 

 24ايملل- 

 456ايناج اوغالن- 

 69اينجو خاتون- 

 70ايندا غول بن توموخان بن قبال- 

 73اينكه بن ميسوردار- 

 483ايوانك (قريه)- 

 486ايوانى گرجى- 

 540ايوب پيغامبر- 

 561 بابا بيكى (درويش)- ب 

 608بابا حاجى بن امير شيخ محمد عراقى (امير)- 



 62بابا خاتون بنت توراقچين- 

 543بابا سنكو- 

 57باباوچين- 

 98باب االنطاكيه (بحلب)- 

 98باب العراق (بحلب)- 

 639، 637، 612بابر بن ميرزا بايسنقر بن شاهرخ (ميرزا ابو القاسم)- 

 20، 19باتا- 

 101، 75، 74، 72، 71 58، 57، 55، 50، 49، 30باتو بن جوجى خان بن چنگيز (- صاين خان)- 

 60، 59 58، 55باتو اغول بن كيوك خاك- 

 79، 78باحفض (تل)- 

 383، 380باخرز- 

 405، 404بادام (آب)- 

 603، 579 578، 567، 565، 558، 557 385، 382، 381، 211، 204 تا 201، 196، 142باد غيس- 

 621بادليكاه (كوه)- 

 362بادوز (قريه)- 

 355، 354 349، 347، 344، 343، 341، 340بار فروش ده (بار فروشه ده)- 

 40، 39بارماس- 



 639، 541باردى بن شاهرخ- 

 76بازارجى- 

 349بازاركا- 

 354، 353بازدارى (سادات)- 

 381باشتان- 

 357، 356باشتين- 

 75باشقر- 

 383، 382باقر (ملك)- 

 57باكتوين منكوقاآن- 

 455باكو- 

 20- »1 «بالجونه (بالوزا) (سرچشمه)

 508بال قوچ پاشا- 

 334- »2 «بالو

 358بالوى آملى (شيخ)- 

 81باليغو (- الغو خان)- 

______________________________ 
 )- در چاپ تهران: بالجويه و بالونه و در حاشيه افزوده: تالجوت.1(

 )- در چاپ تهران: بابو.2(



 658، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 12بان (رود)- 

 235بانى (موضع)- 

 592، 564باورد- 

 336- 335باوند (ملوك)- 

، 141، 140، 139، 138 136، 135، 134بايدو اغول بن تراغاى بن هالكو خان (- بايدو خان)- 
143 144 ،145 ،270 

 6بايدو خان بن اردو خان- 

 64بايرا بوقا بن ارتق بوكا- 

 461با يزيد (امير) (حاكم آيدين)- 

 399 398، 313، 249 تا 246، 94، 92با يزيد بن سلطان اويس (سلطان) 

 322، 320 318 تا 316، 314، 294، 293بايزيد بن امير مبارز الدين محمد مظفر (سلطان) 

 592با يزيد پروانچى (امير)- 

 510 506، 504با يزيد جمپاى ايلجيكده- 

 444بايزيد عسس (پهلوان)- 

 610 تا 608، 420با يزيد (قلعه)- 

 603، 600، 599، 597 تا 594 592، 588، 582، 541، 468بايسنقر بن شاهرخ (ميرزا غياث الدين)- 
 639، 634، 624 تا 621، 618 تا 616، 612، 609 تا 607، 605



 13بايسنقر بن قايدو خان- 

 تا 593، 591، 587، 575 541، 539، 529، 528بايقرا بن ميرزا عمر شيخ بن امير تيمور (ميرزا)- 
596 

 352بايلكانى (سادات)- 

 479بايله (قله)- 

 370، 369، 109 108، 103، 85بتشين اغول بن هالكو- 

 22، 21بت تنگرى بن منكليك اينجيكه (- كوكجو)- 

 568- 108بتليس- 

 359بحرآباد (قصبه)- 

 238، 237بحرى فراتل- 

، 432، 428 412، 411، 320، 258، 87 85، 83، 79، 78، 61، 45 40؛ 31، 29 تا 27، 17، 7بخارا- 
442 ،443 ،454 539 ،540 ،555 ،579 

 67بخارى (سيد اجل)- 

 542بخت بكار آغا- 

 542بخت سلطان آراى آغا- 

 426بخت ملك آغا بنت الياس يسورى- 

 427بختى خواجه بن تومن تمور اوزبك- 

 464بخشى خواجه- 



 77بداق سلطان بن ابو الخير خان- 

، 602، 600، 598، 554، 530، 443 414، 413، 402، 399، 398 381، 77، 41، 38، 27بدخشان- 
603 ،618 

 325بدر- 

 434بدرآباد- 

 274بدر الدين ابو بكر (امير) 

 511بدر الدين احمد بن شيخ شمس الدين محمد جزرى- 

 659، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 66بدر الدين بيهقى- 

 197بدر الدين تسترى- 

 258بدر الدين زيبا- 

 261 100، 99، 97بدر الدين لؤلؤ (سلطان)- 

 264بدر الدين محمد بن ابراهيم (قاضى القضاة)- 

 514بدر الدين محمد- 

 540بدر الدين منجم- 

 195بدر الدين موسى- 

 203بدر الدين نقيب (سيد)- 



 494بدر الدين هزار جريبى (سيد)- 

 299بدراين هالل (يا بالل) (خواجه)- 

 542براة آغا- 

 426براتخواجه كوكلتاش- 

، 88 تا 82براق اغالن بن بيسونتوبن ميتوكان بن جغتاى خان (- براق خان، سلطان غياث الدين). 
109 ،268 ،269 

 620، 618، 617، 615 614براق اوغالن (از نباير اروس خان)- 

 76براق قرجق- 

 267، 266براق بن كلدور (- براق حاجب، قتلغ سلطان)- 

 225برامكه، 

 517برانغم- 

 108براهان- 

 16، 15برتان بهادر بن قبل خان- 

 18- 17برته قوچين بنت ذى نويان- 

 609، 502، 269بردع- 

 565بردويه- 

 292بردى بيك بن جانى بيك خان- 



 548، 516 513، 511، 510، 489، 487برسا- 

 5برسخاربن ترك- 

 6برطاس بن كمارى- 

 12برعازو (كوه)- 

 15برقاق (- اوكين برقاق)- 

 491، 462، 263برقوق (ملك)- 

 74، 49بركجارو بن جوجى- 

 393بركل (امير)- 

 282بركوه (قلعه)- 

 101، 71، 59، 58، 49بركه اغول بن جوجى خان (- بركه خان) 

 369، 108 104، 102، 101، 82، 75، 74بركه خان بن جوجى خان (- بركه اغول)- 

 536، 521، 454 451، 419، 415بركه (امير سيد)- 

 509، 508برالس افرنجى- 

 637، 399، 91برالس (امراء)- 

 16برالس (ايردمجى)- 

 503 (نهر)- 522برالس (شهر)- 

 147برالس (برال)- 



 155، 153برالى- 

 539 تا 537، 531، 530 507، 503برندق بن جهانشاه (امير)- 

 593بروجرد- 

 542برهان آغا- 

 266برهان الدين ابراهيم بن احمد الشامى- 

 264برهان الدين ابراهيم عمر الجعبى- 

 660، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 64برهان الدين بخارى (موالنا)- 

 548برهان الدين اشرف بن مباركشاه (سيد)- 

 293 284، 257برهان الدين وزير (خواجه)- 

 115برهان الدين محقق (سيد)- 

 401برهانشاه- 

 436بست- 

 539بسترى- 

 637 630، 483، 482، 367، 227بسطام- 

 593، 591، 577، 575 570، 563 تا 561بسطام جاگير (امير)- 

 542بسونج ملك آغا- 



 531، 444بسى- 

 516، 458بصره- 

 473، 472، 471بطير (قلعه)، 

 494، 67بعلبك- 

 511بغاز (آب)- 

 118، 115، 114، 112، 109 تا 106، 104، 103، 101، 97 تا 95، 80، 57 تا 55بغداد (دار السالم)- 
، 197، 193 189، 157، 156، 152، 148 139، 138، 136، 134، 131 129، 128، 125، 122 تا 120
، 273، 267، 258 253، 249، 248، 245، تا 238 235، 233، 231 تا 228، 221 220، 209، 200
 499، 485، 483، 481، 462 458 تا 455، 438، 437، 396 328، 326، 322، 298، 288 278، 277

 606، 578 تا 576، 569 تا 567 561، 560، 549، 547، 436 523، 517، 516، 511، 503تا 

 378، 226 222، 219، 217، 215 تا 213 210، 209بغداد خاتون بنت امير چوپان- 

 439بقراط (حاكم تفليس)- 

 618، 602، 471 407، 402، 401، 399، 45بقالن- 

 585بقلجه- 

 204 تا 201بكتوب بن اولدرنويان (امير)- 

 12بكجداى بن دوبون بيان- 

 447بكجيك تاق- 

 368بكر (قلعه)- 



 269بكره- 

 542بكل خانم بنت خضر خواجه خان- 

 542بكور نوروز آغا- 

 410بكه (درويش)- 

 522بالد رود (- آغاق) 

 153بالرغو- 

 26 تا 24بالساغون (شهر خوب، غوباليغ)- 

 71بالش- 

 299بالل (يا هالل) (خواجه بدر الدين)- 

 38بالنويان- 

 568بلبيس- 

 661، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

، 530 436، 430، 419، 417 تا 413 406، 402، 398، 394، 92 77، 38، 37، 17بلخ (قبة االسالم)- 
 633 تا 631، 629 617، 581، 573، 566 تا 564 559، 558، 556، 554

 74، 54، 50، 6، 5بلغار- 

 6بلغار بن كمارى- 

 536، 533، 528 527، 467، 304، 185، 154بلقيس- 



 12بلكداى بن دوبون بيان- 

 77بلكشى بن جغتاى- 

 49، 16بلكوتى بن بيسو كابهادر- 

 585بلوقيا- 

 571، 294، 279، 218بم- 

 256 تا 253 101، 100بندقدار (بيبرس حاكم مصر)- 

 70بنده اغول بن توموغان بن قبالقاآن- 

 410بنگى بهادر- 

 498، 497بنى اميه (مسجد)- 

 96بنى عباس- 

 487، 486بنى عثمان- 

 74بوال بن جوجى- 

 281بو اسحاق (- ابو اسحاق اينجو)- 

 376 375، 192، 89بوجاى بن دانشمند بهادر- 

 48بوراقچين- 

 91بوران بن دواتيمور بن دواخان- 

 103بورقچين- 



 558بورقان- 

 541بورميش آغا- 

 50بورى بن جغتاى- 

 541بوزنجر بن پير محمد بن جهانگير- 

 بوزنجرخان- رجوع به بوزنجرقاآن شود-

 13، 12بوزنجرقاآن بن آالنقوا- 

 بوزنجر مونقاق- رجوع به بوزنجرقاآن شود.

 125بوزيغاج- 

 بو سعيد (- سلطان ابو سعيد بهادر خان).

199 ،219 

 12بوسقين سالجى- 

 466بوغازقم- 

 145، 143بوغذاى اختاجى- 

 141، 130، 129، 126 تا 123بوقا- 

 207، 206بوقا ايلدرچى- 

 74، 59، 58بوقا تيمور بن جوجى خان- 

 88بوقا تيمور بن قداغى بن بورى بن ميتوكان- 



 269، 128، 127بوقا جنگسانك- 

 124بوقاجى بن سلطان احمد- 

 103بوقاجين ايكجى- 

 12بوقا خان بن بوزنجرخان- 

 6بوقا خان بن تاتار خان- 

 12بوقون قبقى- 

 298بوكم تركان- 

 442بوالن- 

 465بولر- 

 140، 139بولغان خاتون- 

 57بولغاى (امير) (وزير منكوقاآن)- 

 662، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 24، 23بونكشاه- 

 25، 22، 21بويروق خان- 

 381بوى مرغ (قريه)- 

 64بويوقور بن ارتق بوكا- 

 266بهاء الدين تمام (- ابو حامد، احمد بن العالمه تقى الدين على بن عبد الكافى)- 



 535بهاء الدين حاجى- 

 443بهاء الدين (شاه) (حاكم بدخشان)- 

 176، 175بهاء الدين خراسانى- 

 296بهاء الدين (خواجه)- 

 255بهاء الدين زكريا مولتانى (شيخ) 

 302بهاء الدين عثمان كوه كيلوئى- 

 630بهاء الدين عمر (شيخ)- 

 65بهاء الدين ماوراء النهرى- 

 115بهاء الدين محمد بن حسين بن احمد الخطيبى الكبرى (بهاء الدين ولد)- 

، 109، 108، 105 104بهاء الدين محمد بن خواجه شمس الدين محمد صاحبديوان (خواجه)- 
117 ،369 

 191بهاء الدين محمد بن خواجه رشيد (خواجه)- 

 544، 543بهاء الدين نقشبند (- محمد بن محمد بخارى) (خواجه)- 

 362بهاء الدين نيكروز سمنانى (خواجه)- 

 بهاء الدين ولد- رجوع به بهاء الدين محمد بن حسين شود.

 191بهاء الدين يعقوب- 

 207بهادر بن تودان نويان (ملك)- 



 15بهادر تودان بن قبل خان- 

 252بهادر مغربى- 

 479بهادر نهاد- 

 549بهارستان- 

 323بهبهان- 

 519بهرام (برادر جالل االسالم)- 

 351، 350بهرام بن اسكندر افزون- 

 282بهرام جرد (قريه)- 

 424 418، 412، 401بهرام جالير- 

 605بهرآباد (قصبه)- 

 491بهستى (قلعه)- 

 428بهشت (باغ)- 

 237بهشت رود- 

 194بهلول (امير شيخ)- 

 300، 299بهلول (امير)- 

 467بهلول- 

 567بهلول بن بيان تمور- 



 507بهمن بن اسفنديار- 

 334بهمن بن ملك كيومرث (ملك)- 

 55بهورقو بن كيوك خان- 

 236بياض (امير)- 

 552بيان آغا- 

 70بيان جنكسانك- 

 399 398، 93، 92بيان سلدوز (امير)- 

 128بيان شكورچى- 

 92بيان قلى خان بن سورغد و اغول بن دواخان- 

 381بيان قلى (از ياران امير قزعن)- 

 663، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 589 588، 575، 561بيان قوچين (امير)- 

 471بياه (آب)- 

 253، 252بيبرس التركى الصالحى، ابو الفتح، ملك ظاهر، بندقدار- 

 269، 268بى بى تركان بنت قطب الدين محمد سلطان- 

 603- »1 «بى تاچين 

 261بيت الحرام- 



 393بيته بن امير بركل (امير)- 

 260، 259بيدره- 

 570بيرام بيك- 

 بيرام بيك- رجوع به بيرام شاه شود.

 243، 240بيرام خواجه تركمان- 

 422بيرام خواجه يساول- 

 240بيرام شاه بن سلطانشاه- 

 241بيرام شاه (- بيرام بيك)- 

 239، 237بيردى بيك خان- 

 570بيرك (برادر امير يادگار)- 

 566، 563، 560، 347 346بيرك پادشاه (حاكم جرجان)- 

 498، 255، 254بيره (قلعه)- 

 525، 507، 368بيژن بن گيو- 

 542بى ساق- 

 330بيستون- 

 330بيستون بن زرين كمر- 

 333بيستون بن گستهم بن تاج الدوله زياد (ملك)- 



 196بيستون (كوه)- 

 91بيسو تيمور بن ابو كان بن دواخان- 

 103بيسودار بن هالكو- 

 17بيسولون بنت جاكميو- 

 77بيسولون خاتون بنت قبانويان قنقرات- 

 22 18، 16بيسوكا بهادر بن برتان بهادر- 

 81، 77، 58بيسومنكا بن جغتاى خان- 

 398، 92بيسومنكا بن قراجانويان- 

 82، 77، 61، 49، 25بيش باليغ- 

 594، 298بيضا- 

بيضاوى، ابو سعيد ناصر الدين عبد الّله بن امام الدين عمر بن فخر الدين محمد بن صدر الدين على 
 134الشافعى (قاضى القضاة)- 

 - يبغو9، 6بيغو بن غز بن يافت- 

 581، 450، 438بيك پوالد اوغالن- 

 260، 153بيكتمور- 

 518، 401، 400، 398بيكجيك- 

 466 464، 450، 441بيك يارق اوغالن- 



 87بيكى بهادر- 

 87بيكى تمور بن براق خان- 

  رجوع به دولندى شود.212بيكى دولندى- 

 559- »2 «بيلغر (بلغر)

 609، 592، 563 559، 520، 519، 205، 33بيلقان- 

 73بيلكتو (- تايزى بن تولك)- 

 141بيل معين- 

 409بيمراغ- 

 356بيهق- 

______________________________ 
 )- در چاپ تهران: ثى ماجى. زير سطر: جبس.1(

 ) در چاپ تهران: بيلغز.2(

 664، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 422 پاجى كلته- پ 

 495پادشاه توران- 

 313 311پادشاه خاتون بنت شاه شجاع- 

 269، 268پادشاه خاتون بنت قطب الدين محمد سلطان 

 271، 270پادشاه خاتون، صفوة الدين- 



 330پادشاه على- 

 354، 353پارسا كيا گيالنى- 

 424پاى تاق- 

 50پايدار بن جغتاى- 

 592پاينده بكاول- 

 76پردى بيك بن جانى بيك- 

 537 535، 498پردى بيك ساربوغا (امير)- 

 387پروانه (ملك معين الدين محمد)- 

 166پرويز- 

 153پره- 

 323، 301پسا (فسا) (پل)- 

 445پكش- 

 353پنجاه هزار- 

 355پنجاه جريب- 

 286پنج انگشت- 

 413پنجشنبه- 

 291پنج گنج شيخ نظامى- 



 50پوجك بن تولى خان- 

 76پوالد بن شادى بيك- 

 414، 411پوالد بوغا- 

 180، 137پوالد جنكسانك- 

 466پوالد (قلعه)- 

 151پهلوان ملك غورى- 

 600پير احمد خوافى (خواجه)- 

 442پير احمد ساده- 

 578، 576پير بداق خان بن قرا يوسف- 

 442پير پادشاه بن لقمان پادشاه- 

 384پير تسليم، نظام الدين عبد الرحيم الخوافى 

 280، 278، 230، 227پير حسن بن امير شيخ محمود بن چوپان (امير)- 

 پير حسين چوپانى- رجوع به پير حسين بن امير شيخ ... شود.

 611پير حسين سعد- 

 314پير شاه- 

 247، 245پير على بادك- 

 599پير على بن خواجه محمد با يزيد (خواجه)- 



 566 تا 564، 503پير على تاز- 

 562پير على (خواجه)- 

 510، 507پير على سلدوز- 

 پير على غياث الدين به غياث الدين رجوع شود

 261پير على قبچاق- 

 570پير عمر- 

 481پير عمر (مزار)- 

 577پير عمر (نايب قرا يوسف)- 

 247پير عمر نخجوانى- 

 639پير مجرد، خواجه ابو الوليد احمد (مزار)- 

 482پير محمد پوالد- 

 665، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

، 530، 528، 527، 476 475، 472، 471، 454، 453 426پير محمد بن جهانگير بن امير تيمور- 
 566، 564، 558 تا 556 541، 540، 538، 537، 535 534

 541، 520، 516، 507، 503 459، 436، 433، 334، 333پير محمد بن عمر شيخ بن تيمور (ميرزا)- 
 574 تا 571

 544، 444، 434، 431پير محمد بن ملك غياث الدين پير على (ملك) 

 434، 433، 388، 387پير محمد بن ملك معز الدين حسين (ملك)- 



 620پير محمد كابلى (ميرزا)- 

 542پيروز بخت- 

 532پير بيك- 

 157پير يعقوب باغتائى- 

 532پيل- 

 447پيالن جوق (آب)- 

 20 تابوقا (تايانك خان)- ت 

 264تاتار- 

 6تاتار خان بن النجه خان- 

 235تاتيل- 

 591تاج الدوله- 

 336تاج الدوله يزدجرد بن شهريار بن اردشير، ابو الملوك- 

 266تاج الدين ابو النصر عبد الوهاب بن تقى الدين على- 

 603 602تاج الدين حسن عطار (خواجه)- 

 288تاج الدين (رئيس)- 

 332تاج الدين زياد بن جالل الدوله اسكندر- 

 193، 192تاج الدين ساوجى (سيد)- 



 318تاج الدين سلمانى (خواجه)- 

 368تاج الدين عثمان مرغنى- 

 282 279، 275تاج الدين عراقى (خواجه)- 

 208، 193تاج الدين عليشاه (خواجه عليشاه جيالن)- 

 361تاج الدين (كيا)- 

 304، 303تاج الدين مشيرى (خواجه)- 

 378 376، 374، 150تاج الدين يلدوز- 

 435تاج قلعه كهى- 

 78تاراب (قريه)- 

 79تارابى (محمود)- 

 298تاريخ آل مظفر- 

 256تاريخ اسكندريه- 

 265، 257، 232تاريخ امام يافعى- 

 197تاريخ بناكتى (روضه اولو االلباب)- 

 104، 95، 39تاريخ جهانگشاى- 

 364تاريخ سربداران- 

 362، 332، 330تاريخ سيد ظهير- 



 525، 355 354، 351، 338، 340، 337 335، 334، 331تاريخ طبرستان- 

 666، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 191تاريخ غازان خان- 

 368تاريخ قديم هراة- 

 265تاريخ كبير- 

 269تاريخ كرمان- 

 221، 117، 108، 106تاريخ گزيده- 

 264تاريخ مصر- 

 263، 254، 253 197، 187، 96، 85تاريخ وصاف- 

 473، 44تاريخ هراة- 

 403تاش آريغى- 

 532، 527، 450تاشتمور اوغالن- 

 228تاش تيمور (اتابك امير شيخ حسن بزرگ)- 

 218، 217 216تاش تيمور (فرستاده ابو سعيد)- 

 551، 538، 537، 535، 534 531، 468، 453، 447، 441 434، 413، 412تاشكنت (تاشكند)- 

 9تاق بن اغوز خان (- وجوق، اوج روق)- 

 359تاك (اطاق) (قلعه)- 



 511تاكور- 

 19، 18، 16، 13تالجوت (قوم)- 

 214تاش بن حسن بن چوپان- 

 89تاليغو خان بن قداغى بن بورى بن ميتوكان- 

 332تامان- 

 531تاملق- 

 507، 420، 405تايان بهادر- 

 21 20تايانك خان بن اينانج خان (تابوقا)- 

 543، 430تايباد- 

 140، 137تايجو- 

 151 147، 140، 94، 78تايجو بن جغتاى- 

 532، 527، 47تايزى اوغالن- 

 73تايزى بن تولك (- بيلكتو)- 

 74تايزى (قاآن معاصر تيمور)- 

 40تايس نويان- 

 628تأويالت اهل سنت و جماعت (كتاب)- 

 49، 11تبت- 



  (رجوع به طبرك شود)-218تبرك- 

 تا 156، 154، 152، 151، 145 140 تا 137، 129، 120، 116 113، 103، 85، 86، 60، 33تبريز- 
 230، 228 227، 223 تا 221، 208، 206 200، 197، 191، 189، 187 176، 175، 172، 165، 158

، 438، 386 369، 326، 312، 311، 303، 293 292، 280، 269، 249 تا 243 241 تا 234، 232تا 
، 603، 586، 578 تا 575، 570، 569، 567، 563 تا 561، 549، 536، 503 تا 501 490، 483 تا 481
 625، 618، 612 تا 606، 604

 تبشين اغول- رجوع به بتشين شود.

 106تجريد- 

 141تجن- 

 667، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 470تخت روان (اسب)- 

 505ترتوم (حصار)- 

 265ترتيب االمام فى مسائل الروضه (كتاب)- 

 618ترخان (امير)- 

 438، 433ترشيز- 

 393ترغاى بن امير بركل (امير)- 

 53ترغو باليق (كوشك)- 

 102ترك (آب)- 



 267ترك آباد (محله)- 

 45تركان خاتون (مادر سلطانمحمد خوارزمشاه)- 

 97تركان خاتون بنت سلطان جالل الدين مينكبرنى- 

 269تركان خاتون- قتلق خاتون- 

 9، 6 5ترك بن يافث (- يافث اغالن)- 

، 90، 88، 83 تا 81، 77 71، 70، 60، 51، 47، 42، 31، 30 18، 17، 13، 10، 7، 6، 4، 2تركستان- 
92 ،141 346 ،368 ،393 ،395 398 ،412 ،423 ،428 433 ،441 ،443 ،445 511 ،527 ،528 ،

 620، 618، 617، 615، 605 592، 584 تا 580، 578، 555 554، 530

 424تركن ارالت- 

 582 526، 521، 480، 420، 416 415، 402، 115، 38، 37ترمد- 

 210 91، 90ترمشيرين خان بن دواخان- 

 141ترمكتور- 

 410ترناب؟ (ترناوى؟)- 

 62تسبوخان بنت ماجين گوركان- 

 462تستر- 

 273تشتغان- 

 548، 266 265، 264، 260تصحيح المصابيح- 

 40تغاجار گوركان- 



 121، 63تغاجار نويان- 

 147تغان (پل)- 

 224تغتو- 

 402تغلق خواجه برالس- 

 479تغلق شاه (سلطان)- 

 462 (سپاه ...)- 206تغماق- 

 484تغوز خان (پادشاه ختا)- 

 544تفتازان (قرية الرجال)- 

 386تفتازانى (عالمه)- 

 116تفسير فاتحة الكتاب- 

 134تفسير قرآن- 

 628تفسير كبير عالمه رازى- 

 550، 439تفليس- 

 565تقوز رباط- 

 260تقى الدين ابو الفتح محمد بن على بن رقيق القشيرى (حافظ)- 

 542تقى الدين على الدوستى (شيخ)- 

 542تكار- 



 518 507، 458 تا 456تكريت (قلعه)- 

 668، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 267، 266تكش خان (سلطان تكش)- 

 20تكلبيكوت بن اوزناوت- 

 400تكل (حاكم خيوق)- 

 469تكل خانم بنت خضر خواجه اغالن- 

 327، 326تكله بن نصرة الدين هزاراسپ (اتابك)- 

 تكودار بن هالكو خان- سلطان احمد

 11، 10تكوز- 

 265تلخيص- 

 471، 470تلمتى- 

 229تلميار- 

 64تماجى بن ارتق بوكا- 

 508 495 تا 492تيمور تاش (حاكم حلب)- 

 389تمرخان- 

 17، 16تموچين (- چنگيز خان)- 

 535 398تمور (سلطان) (- تيمور گوركان)- 



 466تمور خواجه اوغالن- 

 484تمور قتلغ اوغالن- 

 428تمور ملك خان- 

 106تنسوق نامه ايلخان- 

 49تنفوت (ياتنكقوت) بن جوجى- 

 74تنقور- 

 512، 511تنقوزلغ- 

 525، 351، 350تنكابن- 

 47، 46، 17تنكت- 

 46تنكتاش- 

 223تنكر- 

 9تنكز بن اغوز خان (- وجوق، اوج اوق)- 

 10تنكز خان بن منگلى خان- 

 70تنكقوت- 

  و رجوع به تنقوت شود.74تنكقوت بن جوجى- 

 21تنگت (- قاشين)- 

 351تنگرود- 



 523، 508تنگرى برمش- 

 34تنوره- 

 605تواچى (امراء)- 

 101توتار اغول- 

 5توتك بن ترك (- فوتك)- 

 342، 341توجى (قلعه)- 

 104تودان (امير)- 

 75تودمنكا بن طرغان بن بن باتو- 

 123تودى خاتون- 

 465توراتو (معبر)- 

 56، 55، 48توراگينا خاتون- 

، 393 389، 361، 335، 190، 146 94، 92، 89، 78، 77، 57 تا 55، 49، 45، 44، 9، 8، 2توران- 
396 ،397 ،419 ،427 429 ،446 ،490 ،494 ،497 499 ،519 ،527 ،528 ،531 542 ،622 

 316، 313 305تورانشاه (خواجه جالل الدين)- 

 413تورانشاه (از خواص امير حسين)- 

 10تور بن فريدون- 

 669، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 



 62تورجى بن قبالى قاآن- 

 248تورسون- 

 62تورقجين خاتون- 

 198تورقوى- 

 507، 506توره- 

 66تورية- 

 217تورين (امير)- 

 602توز (امير)- 

 542توغدى- 

 76توغلقتمور خان- 

 445 404، 401 تا 399، 398-، 93توغلقتمور خان بن ايملخواجه بن دواخان- 

 402توغلق سلدوز- 

 255توقاة- 

 70، 62توقان بن قبالقاآن- 

 108، 76توقاى بن سباشى- 

 102، 101توقاى (لشكركش بركه اغول)- 

 76توقتا (توقيا) بن اروس خان- 



 12 بوزنجرقاآن- »1 «توقتا بن 

 73توقتا بن قوشيلدى- 

 75توقتا خان بن منكو تيمور- 

 76توقتمش خان- 

 533، 532، 491، 484، 465 تا 462، 452 تا 440، 438، 427 426، 396، 395، 320توقتمش خان- 

 144توقتمور بن بوقايرغوچى- 

 73توقتيمور بن تيمور قاآن- 

 62توقتيمور بن قبالقاآن- 

 32توقجر- 

 319توقچى (دروازه)- 

 115توقدان خاتون- 

 427توقيا (توقتا) بن اروس خان- 

 25، 22، 21، 19توقيا بيكى- 

 27، 25توقيقان- 

 566توكل- 

 410توكل (از ياران امير موسى)- 

 464، 324توكل باورچى- 



 98توكل بخشى- 

 522، 507، 499توكل يادكار برالس- 

 442توكل بهادر خان- 

 559توكل تيمور تواچى- 

 223توكل قتلغ- 

 580، 540، 539، 482توكل قرقرا- 

 143، 139توكل نويان- 

 445تولس- 

 268تول قلتلق بنت قطب الدين محمد سلطان- 

 378تولك (حصار)- 

 568تولك (امير)- 

 194تولم- 

 58، 55، 51 تا 48، 46، 43 تا 38، 27، 18، 17تولى خان بن چنگيز خان (- الغ نويان)- 

 584، 542، 539، 515، 467 428تومان آغا بنت امير موسى تايجوت- 

______________________________ 
 ) در چاپ تهران- توقا.1(

 670، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 436، 401، 276تومن نكودرى- 



 542توملون آقا- 

 427تومن تمور اوزبك- 

 393، 91، 47، 14، 13تومنه خان بن بايسنقر خان بن قايدو خان- 

 507توموعاء- 

 62توموغان بن قبالقاآن- 

 573تون- 

 50تونكقان قهلقه- 

 448تويل (آب)- 

 496تويالق قوچين- 

 619، 508تهمتن- 

 256تهذيب االسماء و اللغات 

 232تهذيب الكمال فى اسماء الرجال- 

 512تيره (شهر)- 

 156، 155، 139تيتاق- 

تيمور بن امير ترقاى بن امير بركل بن ايلنكيز نويان بن امير انجل بن قراجار نويان بن امير سوغو 
جيجن بن ايرومجى بن قاجولى بهادر بن تومنه خان بن بايسنقر خان بن قيدا خان بن دو تومين خان 

، 249، 93، 78 تا 76، 74، 20، 13، 12بن بوقا خان بن بوزنجر قاآن بن آالنقوا گوركان (امير)- 
 تا 391، 389، 388، 368 تا 366، 346 تا 344، 340 تا 338 333، 328، 324 تا 321، 319 314، 263



 453، 451، 449 تا 446، 444 تا 440، 436، 435، 433 تا 431 429 تا 417، 415 تا 399، 396 394
 تا 498 496، 495، 491، 486، 484 تا 482، 479 تا 477، 474، 472 470، 468، 466، 464 تا 455
، 552، 550 تا 546، 543، 542، 540، 537 534، 533، 530، 529، 525 تا 522، 519 تا 507، 503
554 ،555 ،558 560 ،564 ،565 ،567 ،568 571 ،579 ،584 ،613 ،640 

  رجوع به تيمور خان 76تيمور بن تيمور قتلق- 

 75تيمور بن طرغان بن باتو (- كلك)- 

 455تيمور بهادر (شيخ)- 

 214، 207 198تيمور تاش بن امير چوپان (امير)- 

 237تيمور تاش بن ملك اشرف- 

 228تيمور تاش (پدر شيخ حسن كوچك)- 

 203، 202تيمور تكودرى- 

 585تيمور خان بن تيمور قتلق- 

 556، 483، 475تيمور خواجه آقبوقا- 

 406، 401تيمور خواجه اغالن- 

 574تيمور خواجه (امير) (حاكم شيراز)- 

 92تيمور شاه خان بن بيسو تيمور بن ابوكان بن دواخان- 

 593تيمور شيخ- 

 89، 88تيمورقاآن- 



 73، 72، 70، 69تيمورقاآن بن جمكيم بن قبالقاآن (- اولجا- يتوقاآن)- 

 444تيمور قتلغ اوغالن- 

 76تيمور قتلق بن تيمور بيك- 

 535تيمور قوچين (شيخ)- 

 671، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 207تيمور كاخى (امير)- 

 427تيمور ملك اوغالن- 

 76تيمور ملك (از امراى قبچاق)- 

 31، 30تيمور ملك (حاكم خجند)- 

 559تيمور ملك دولداى- 

 20، 17 ثمان كهره- ث 

 62 جابو خاتون بنت ايلچى نويان- ج 

 19جاجرات- 

 482، 125، 123، 60جاجرم- 

 13جارچين بن قايدو خان- 

، 405، 403، 402جاكو بن مبارك بن لوغاى بن قادان بن شرغه بن قراجار نويان برالس (امير)- 
407 ،409 411 ،412 ،418 ،420 ،436 



 419جاكو جالير (امير)- 

 252جالوت (يمن)- 

 638، 567، 565، 559 482، 386، 380، 202 تا 202جام- 

 328جاماسب (عم انو شيروان)- 

 221جام جم- 

 5جامع اعظم (كتاب)- 

 136جامع التواريخ جاللى- 

 و رجوع به جامع رشيدى 199 177، 158، 140، 121، 67 22، 12، 11، 4جامع التواريخ رشيدى- 
 شود.

 107جامع الدقايق- 

 185، 170، 166، 164 108، 106، 77، 69، 57، 23جامع رشيدى (- جامع التواريخ رشيدى)- 

 19جامكيو- 

 21، 19جاموقه- 

 398جانان بالق- 

 639 541، 539جان اوغالن بن شاهرخ- 

 585جان خواجه- 

 151جاندار (جوى)- 



 157جانى اختاجى- 

 544 292، 237، 236، 233، 76 75جانى بيك خان بن اوزبك خان- 

 486جانى بيك گرجى- 

 415جاورچى- 

 76جبار پردى بن توقتمش خان- 

 74جبالوقون بن جوجى- 

 325، 153جبل السماق- 

 40، 33 32، 27، 26، 17جبه نويان- 

 57، 55، 54جبيغاى- 

 445، 441، 424، 413، 406 تا 404، 402، 400، 389، 93، 91جته (الوس، سپاه، لشكر جند، ايل)- 
612 ،613 

 484جراح (سيد)- 

 13جرالوم (جوى)- 

 426جران- 

 594، 572 562، 516، 327، 309جربادقان- 

 672، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 527، 454، 437، 436، 367 366، 364، 361، 359، 358 351، 348، 344، 241، 60جرجان- 
546 ،554 ،559 ،560 ،563 565 ،566 ،588 ،621 ،637 



 36، 34جرجانيه (اورگنج)- 

 422جرغتو- 

 13جرقه لنكوم بن قايدو خان- 

 567جركس (امير)- 

 311جرماء (صحرا)- 

 49جرماغون نوئين- 

 318، 306، 301 300، 295، 286 تا 283جرمان- 

 592، 141جرمغان- 

 470جرو (بيابان) (چول جاللى)- 

 266، 232، 134جزرى (شيخ)- 

 567، 559جزع النك- 

 503، 459جزيره- 

 329جستان بن استندار كيكاوس- 

 578جعفر تبريزى (خواجه)- 

 22جعفر خواجه- 

 231جعفر (مالزم حسن ايلكانى)- 

 118جعفرى (زر)- 



 108جفغان ناور- 

، 88، 81 تا 77، 74 72، 52، 51، 49، 47 تا 44، 38، 35 34، 29، 27، 18جفتاى بن چنگيز خان- 
، 180، 93، 91، 89 88، 86، 85، 83، 82، 71، 63، «الوس لشكر سپاه مملكت ...»- 196 92، 90

 465، 456، 430، 421، 419 416، 415، 406 تا 404، 398 382، 381، 369، 322، 211 204، 192
475 ،496 

 224، 102جغتو- 

 627جغ (موالنا) (شاهرخ)- 

 44جقرتان (قريه)- 

 312جقتو (آب)- 

 93جكا (آب)- 

 76جكره- 

 532جكره اوغالن- 

 56جالء الدين محمد ملحد- 

 214، 213جالء خان بن امير چوپان- 

 341، 340، 337جالبيان- 

 337جالبى (كيائيان)- 

 355- »1 «جالد

 547 519، 513، 505، 501، 497 483، 478، 398جالل االسالم (امير)- 



 308، 307جالل االسالم (طبيب)- 

 361، 358، 337، 333، 332جالل الدوله اسكندر بن جالل الدوله زياد- 

 361جالل الدين احمد جالبى (كيا)- 

 305، 304، 300 295جالل الدين تورانشاه (خواجه)- 

 585، 76جالل الدين بن توقتمش خان- 

______________________________ 
 ) در چاپ تهران: جالو.1(

 673، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 117جالل الدين (حاكم ديار بكر)- 

 570جالل الدين خليفه- 

 570جالل الدين زيرك- 

 283 270، 269جالل الدين سيورغتمش بن قطب الدين محمد سلطان (سلطان)- 

 314، 294جالل الدين شاه شجاع- 

 9جالل الدين عرب (سيد)- 

 221جالل الدين عتيقى- 

 435جالل الدين فراهى (شاه)- 

 632 تا 630، 625، 624، 555جالل الدين فيروز شاه بن ارغونشاه (امير) 

 201جالل الدين قليقى- 



 617جالل الدين قنبر (خواجه)- 

 421جالل الدين كشى- 

 640 639، 554جالل الدين لطف الّله- 

 116 115، 37جالل الدين محمد البلخى الرومى- 

 385جالل الدين محمود امامى (قاضى)- 

جالل الدين محمود القزوينى بن موالنا عبد الرحمن بن قاضى القضاة سعد الدين ابن قاضى القضاة 
 265، 240امام الدين (قاضى القضاة)- 

 542جالل الدين محمود زاهد مرغابى- 

 125جالل الدين مخلص سمنانى (خواجه)- 

 290، 289جالل الدين ميرميران- 

 104، 49، 48، 45، 41 38، 17جالل الدين مينكبرنى (سلطان)- 

 467 456، 449، 324جالل حميد (امير)- 

 353جالل شغاول (كيا)- 

 343، 342جالل (كيا)- 

 402جالل هندوكا برالس (امير)- 

 538جالل ياورچى- 

 86، 83جاليرباى- 



 499 426، 424، 19، 13جالير (قوم، ايل)- 

 590، 588، 575جلبيانشاه (امير)- 

 542، 515جلبيان ملك آغا- 

 634، 559 502، 492، 467، 463، 456 439، 389، 304، 174، 148جم- 

 263 تا 261، 195جمال الدين اقرم- 

 473، 379جمال الدين بن حسام بداونى (- ابن حسام) 

 225جمال الدين حاجى بن تاج الدين على شروانى- 

 148، 147 140جمال الدين دستجردانى (خواجه)- 

 117جمال الدين رشيق القطنى- 

 110جمال الدين (شيخ)- 

 497جمال الدين طبيب- 

 39جمال الدين (عالم مروى)- 

 266جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن االسنوى- 

 117جمال الدين كاشى (سيد)- 

 674، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 134جمال الدين محمد بن سليمان بن النقيب المقدسى- 

 103جمال الدين محمد بن طاهر بن محمد الزيدى البخارى- 



 264جمال الدين محمد بن مكرم االنصارى- 

 374 تا 371، 150جمال الدين محمد سام- 

 197جمال الدين مطهر حلى (شيخ)- 

 262، 261جمال الدين موصلى- 

 144جمال الدين (ملك اسالم)- 

 246جمال الدين يلغز (خواجه)- 

 232 231جمال الدين يوسف بن الزكى- 

 603جمال (پهلوان)- 

 590، 562، 528، 498، 453 429، 417، 407، 392، 319 196، 124، 110، 86، 28، 7جمشيد- 
613 ،618 ،625 ،636 

 454، 442، 346جمشيد قارن (امير)- 

 266جمع الجوامع- 

 70 تا 68جمكيم بن قبالقاآن- 

 480، 479جمو (قصبه)- 

 383جنابذ- 

 480جنات (آب)- 

 30جنتمور- 



 472جنحان- 

 30، 29، 27جند- 

 (هيتون 67 (- اوجاجار) 69 (- اولجاى)- 128، 27- (- بوقا)- 24، 23جنگسانك (- قوكينك)- 
 67 (- داشمن)- 67ذويان)- 

 91جنكشى بن ابركان بن دواخان- 

 299جنگر (قصر)- 

 522جنيد بورلداى- 

 458جنيد تركان- 

، (الوس 464، 450، 236 75، 74، 49، 45، 35، 34، 30 29، 27، 18جوجى خان بن چنگيز خان- 
 -(...180 ،395 ،427 ،428 ،430 445 ،450 ،465 ،533 ،614 

 21، 16جوجى قسارين بيسوكا بهادر- 

 470جود (كوه)- 

 4جودى- 

 23جوربخت- 

 142جوربد- 

 46، 23جورجه- 

 358جور (قريه)- 

 130جوشكاب بن جوماغر بن هالكو خان- 



 550، 549جوش و خروش (كتاب)- 

 133، 129، 122، 121جوشى- 

 442، 441جوكلك- 

 132جوكى- 

 204، 203جوكى بن ميسور- 

 103جومغور بن هالكو- 

 479، 474، 473جونى (آب)- 

 566 433، 432جونى قربانى (الوس)- 

 454جوى زر- 

 388جوى نو- 

 399، 32جوين- 

 12جوينه بنت يلدز خان- 

 675، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 542جهان بخت آغا- 

 478جهان پناه- 

 230، 219جهان تيمور بن آالفرنك- 



 508، 507، 503، 493، 476 475، 466، 464، 451، 436جهانشاه بن امير جاكو برالس (امير)- 
510 ،521 ،522 ،560 ،561 572 ،597 ،608 

 589جهانشاه ايناق (امير)- 

 626 624، 619، 607، 606، 352 335جهانشاه بن قرا يوسف (ميرزا)- 

 412جهانشاه بن تايقو- 

 541، 496، 454، 426 تا 424، 422جهانگير بن پير محمد جهانگير- 

 335جهانگير بن ملك كيكاوس بن ملك كيومرث (ملك)- 

 567، 566، 563 557، 503، 482، 418، 414جهان ملك بن امير حسين بن امير مسال (امير) 

 480جهان نماى (كوشك)- 

 526، 524جهنم دره- 

 526جيجكتواباق- 

، 480، 451، 438، 432 430، 406، 322، 152، 104، 95 94، 85، 84، 74، 45، 37، 35جيحون 
482 556 ،558 ،579 ،581 ،582 615 

 139جيك پوالد بن كيخاتو خاتون- 

 62، 24، 23جيكدو- 

 595جيالن- 

 194جيالنات- 

 328جيل بن جيالنشاه بن فيروز بن نرسى بن جاماسب بن فيروز- (- گاوباره)- 



 62جيم كيم بن قبالقاآن- 

 304 چاشت خوار- چ 

 263 تا 261چاشنى گير، حسام الدين بدر- 

 406چاورجى- 

 262چاه اتابك (منزل)- 

 466، 74، 54، 50چركس- 

 76چركس خان- 

 197چرنداب- 

 203چشت- 

 544، 408چغانيان- 

 496چقماق (امير)- 

 264چقماق بيك- 

 632، 629 تا 627چقماق بيك (چقماق سلطان) (- الملك الظاهر)- 

 620؛ 618چقماق شامى (امير)- 

 411، 408چكچك (تنگ)- 

 451چكه تواچى- 

 5چگل بن ترك- 



 524، 523چالو (كوهستان)- 

 513چلبى، موسى- 

 526چنار (باغ)- 

 676، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

، 62، 58، 56، 51 تا 40 38، 37، 35 تا 31، 29 تا 27، 25 تا 16، 12، 2چنگيز خان (- تموچين)- 
65 ،66 70 ،71 ،74 ،77 ،91 ،93 ،94 123 ،132 ،154 ،180 ،209 331 ،368 ،381 ،450 

 234چوپان اختاجى- 

، 152، 146چوپان سلدوز بن ملك بهادر بن تودان نويان (امير) (- چوپان بيك) (چوپان نويان)- 
 378، 260 234، 223، 216 تا 205، 201، 200، 198، 164، 156 155

 چوپان بيك- رجوع به امير چوپان سلدوز ..

 شود.

 207چوپان قراوناس- 

 249چوپان قورچى- 

 60چوگان- 

 470 (آب)- 408، 402چول- 

 470چول جاللى (- جروبيابان)- 

 539چهارباغ ميرزا شاهرخ- 

 454چهاردانگ (آب)- 



 572چهارده طبس- 

 539 تا 537چهار راهه (دروازه)- 

 609، 589چهارشنبه (امير)- 

 279چهار طاق (دروازه)- 

 301چهار گنبد- 

 629، 567 و حاشيه چهل دختران- 531چهره (چهوره) (شيخ)- 

 315چهل مقام (كوه)- 

 چهوره (شيخ)- رجوع به چهره شود

 601، 533، 532، 397 62 تا 60، 57، 55، 50، 34، 6چين- 

 6، 5چين بن يافث- 

 468چيناس (قريه)- 

 371، 368، 294، 136 حاتم طى- ح 

 273حاجى (امير غياث الدين خراسانى)- 

 399، 398، 92حاجى برالس (امير) (از اوالد بيسومنكابن قراجار نويان- 

 274حاجى بن امير بدر الدين ابو بكر (امير)- 

 441حاجى بيك (امير)- 

 149حاجى بيك (برادر امير نوروز)- 



 231، 214حاجى بيك بن امير حسن بن امير چوپان (امير)- 

 550، 445، 444 322، 320حاجى بيك بن جونى قربانى- 

 398حاجى بيك دركنوتى- 

 466حاجى ترخان- 

 223حاجى خاتون- 

 312، 311حاجى خربنده (پهلوان)- 

 436، 433حاجى خواجه- 

 حاجى سيف الدين (امير) رجوع به سيف الدين ... شود.

  و رجوع به شمس ...287حاجى شمس- 

 شود.

 677، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 حاجى ضراب (امير) رجوع به ضراب امير حاجى شود.

  و رجوع به عراقى ... شود.563حاجى عراقى (شيخ)- 

 حاجى قوام الدين حسن (خواجه)- رجوع به قوام الدين .. شود.

 576حاجى كوچك ركابدار- 

 98حازم (حصار)- 

 242حافظ ابرو- 



 380 379حافظ بن ملك غياث الدين كرت (ملك)- 

 364حافظ شفائى- 

 321 317 تا 315حافظ شيرازى (خواجه، لسان الغيب، ترجمان االسرار)- 

 460، 97حامد (- آمد)- 

 155حايريه- 

 39حبش- 

 80، 77حبش عميد (وزير جغتاى)- 

 455حبشى (حصار)- 

 640، 390، 250، 2حبيب السير- 

 250 4حبيب اللّه (ممدوح خواند امير)- 

 157حبيب (شيخ)- 

 483حبيب عودى- 

 109حجاج بن يوسف- 

 269، 268حجاج سلطان بن قطب الدين محمد سلطان- 

 632، 630، 545، 428، 425 316، 315، 266، 255، 220حجاز- 

 221، 116حديقه- 

 526حجران (آب)- 



 98حران- 

 285حرفه- 

 408حرم (تنگ)- 

 شود حسام الدوله اردشير »1 «حسام الدوله، ابو الملوك- رجوع به حسام الدوله اردشير بن كخوار
 329بن سيف الدوله با حرب- 

 بن رستم بن دارا بن شهريار بن قارن بن سرخاب بن دارا بن »1 «حسام الدوله اردشير بن كخوار
 رستم بن سرخاب بن قارن ...

 336 335سرخاب بن باوبن شاپور بن كيوس بن قباد بن فيروز، ابو الملوك- 

 330حسام الدوله اردشير بن نام آور بن بيستون 

 329حسام الدوله زرين كمر بن فرامرز بن شهريار ابن جمشيد (اسپهبد)- 

 551حسام الدين ابراهيم شاه كرمانى- 

 354حسام الدين (از امراء كاركيا سلطانمحمد) 

 260حسام الدين اطنفى (قاضى)- 

 261، 260حسام الدين بدر چاشنى گير- 

 126حسام الدين حاجب- 

 308حسام الدين (خواهرزاده پهلوان اسد)- 

 563حسام (سيد)- 

 129حسام الدين قزوينى- 



 629 628حسام الدين مباركشاه پروانچى- 

 107حسام الدين منجم- 

 140، 137حسن- 

______________________________ 
 )- در تاريخ طبرستان: كينخوار.1(

 678، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 حسن ايلكانى- رجوع به حسن بزرگ (امير شيخ ..) شود

  و رجوع به حسن بن على ع شود.3حسن المجتبى- 

 305حسن (امير اختيار الدين)- 

 457حسن (امير)- 

 603حسن (امير) (رسول ختا)- 

حسن بزرگ (امير شيخ) (امير شيخ حسن ايلكانى) (امير شيخ حسن بن امير حسين گوركان ...)- 
 288، 281، 280 278، 238، 235، 233، 231 تا 227، 225، 223، 218، 215 214، 211 تا 209

حسن بن امير حسين گوركان بن امير آق بوقا جالير- رجوع به امير شيخ حسن ايلكانى و امير شيخ 
 حسن بزرگ شود.

حسن بن تيمور تاش بن امير چوپان (امير شيخ) رجوع بامير شيخ حسن كوچك و امير شيخ حسن 
 چوپانى شود.

 242حسن بن سلطان اويس (شيخ)- 

 355، 354حسن بن سيد اسد آملى- 



 213حسن بن على (ع)- 

 354 353، 335حسن بيك (امير ابو النصر)- 

 510حسن بيك برالس- 

 450حسن بيك (از امراء توقتمش خان)- 

 508حسن پاشا- 

 567، 445حسن جاندار (امير)- 

 539حسن جنداول- 

 386، 366، 365، 362 360، 359، 358حسن جورى (شيخ)- 

 حسن چوپانى- رجوع به حسن كوچك (امير شيخ) شود.

 29حسن حاجى- 

 357حسن حمزه- 

 609حسن خانى (منزل)- 

 367، 365 تا 363حسن دامغانى- 

 341حسن دولت- 

 549حسن دهلوى (خواجه)- 

 305حسن ركن الدين بن سيد معين الدين اشرف (شاه)- 

 439حسن (شيخ)- 



 597حسن (شيخ)- 

 605 597، 590، 589، 581، 567 565، 564حسن صوفى ترخان (امير)- 

 338حسن ضماندار (كيا)- 

 318حسن فراش (مهتر)- 

 255حسن قوال- 

 تا 226، 214، 205حسن كوچك (امير شيخ حسن چوپانى) (امير شيخ حسن بن تيمور تاش ...) 
234 ،280 

 336حسن كيا جالبى- 

 458حسن كيف؟- 

 565حسن مخفحى (شيخ)- 

 337حسن مرعشى (سيد)- 

 592 (قلعه)- »1 «حسى 

 415حسين برالس- 

 115حسين بن احمد الخطيبى البكرى (پدر بهاء الدين ولد)- 

______________________________ 
 ) در چاپ تهران: خسى (حاشيه: احسى).1(

 679، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 339حسين بن افراسياب جالبى (كيا)- 



 (امير)

 565 419 تا 411، 409 تا 398، 93 92حسين بن امير مسال بن امير قزغن- 

 313 تا 309، 246 تا 242حسين بن سلطان اويس ايلكانى (سلطان)- 

 355، 354حسين بن سيد اسد الّله آملى- 

 287حسين بن شاه مظفر (شاه)- 

 353، 3حسين بن على المرتضى- 

، 507، 503، 496 495، 493، 476، 475، 432حسين بن محمد بيك بن امير موسى (سلطان)- 
 557 تا 555، 541 537، 536، 535، 531، 524 510، 509

 409حسين بهادر- 

 357حسين حمزه- 

 574، 573حسين شربت دار- 

  و رجوع به حسن صوفى ترخان شود559، 555حسين صوفى ترخان (امير)- 

 422، 421حسين صوفى قنقرات- 

 434، 413، 383 تا 380 360حسين كرت (ملك معز الدين)- 

 301حسين (كلو)- 

 207، 205 تا 203، 194حسين گوركان ولد امير آقبوقا جالير (امير) 

 480حسين ملك قوچين- 



 77حسين ميرزا (ابو الغازى سلطان ...)- 

 467حسين (ميرزا سلطان)- 

 379حسينى- (امير حسين بن عالم بن ابى الحسين) 

 حصار شادمان- رجوع به شادمان (حصار) شود.

 458حصن كيف- 

 107حكمت عين- 

 370حكيم الدين غورى- 

 265حل الحاوى- 

 495 تا 492 462، 264، 262 تا 260، 159 55 تا 152، 146، 98، 56حلب- 

 568، 517 516، 511، 503، 456، 154حله- 

 498 494، 265، 261، 254، 153حما- 

 220، 193، 192حمد اللّه مستوفى- 

 247حمزه- 

 602حمزه (امير)- 

 550حمزه (سيد)- 

 540حمزه طغاى برغابرالس- 

 582، 555حمزه فتوقو (قوتوقو) (امير)- 



 227حمزه (حاجى)- 

 234حمزه موالى (حاجى)- 

 494، 260، 257 155، 153، 152، 146، 109حمص- 

 49حمياى بن جوجى- 

 404، 399حميد (امير)- 

 66حميد الدين سابق سمرقندى- 

 548حميرا- 

 680، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 157حومه سراى- 

 248حويزه- 

 402حيدر- 

 364 357، 277حيدر (امير المؤمنين)- 

 365 تا 363حيدر قصاب (پهلوان)- 

 427حيران قمش- 

 477 (حوض)- 503 خاص (پل)- خ 

 خاقان سعيد (- شاهرخ بن امير تيمور گوركان)

 خاك بر سر (برج)- (خاكستر)



 375 44خاكستر (برج) (- خاك بر سر)- 

 541خالد بن پير محمد بن جهانگير- 

 503خالد (جزيره)- 

 562خالق تركمان (امير)- 

 68، 67، 65، 64، 62خالق باليق (باليغ)- 

 267خان تركان بنت براق حاجب- 

 539، 515، 426، 423- 422خانزاده- 

 482خانزاده (زوجه ميرزا ميرانشاه)- 

 526خانزاده (عالء الملك ترمذى)- 

 587خانزاده (مادر ميرزا خليل)- 

 516، 298خانسار (صحرا)- 

 418خان سعيد بن امير حسين بن امير مسال- 

 627خان سلطان (- ليلى)- 

 303، 302خان سلطان بنت امير مسعود شاه اينجو- 

 272خان قتلق بنت قطب الدين شاه جهان (- مخدوم شاه)- 

 299خانگشت- 

 542خانى بيك آغا، 



 284، 118خاوران- 

 509خاوند شاه (سيد)- 

 384خاوند صدر الشريعه، بخارى- 

 592، 564، 559، 359، 32خبوشان- 

 88، 82، 74، 70، 67، 66، 64 تا 60، 55، 50، 49، 25 تا 22، 20، 19، 15 تا 13، 11ختا (ختاى)- 
94 ،137 ،138 ،322 ،396 ،484 ،527 ،529 ،530 ،535 ،536 ،584 ،603 

 133ختاى اوغول بن ارغون خان- 

 427، 425، 424، 420ختاى بهادر- 

 422ختاى (مالزم امير تيمور)- 

 618، 543، 443، 402ختالن- 

 83، 26 تا 24ختن- 

 84 (آب)- 578، 536 444، 441، 415، 413، 399، 398، 92، 87، 30، 27خجند- 

 542خداداد آغا- 

 579، 578 538، 537، 531، 498، 467 464، 445، 442خداداد حسينى (امير)- 

 477خداى داد بن ملو خان- 

 425خداى داد مغول- 

 ،38، 33، 32، 20، 9خراسان- 



 681، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

، 122، 119، 112، 109، 108، 104، 95، 90، 89، 87، 85، تا 83، 77 59، 54، 53، 50، 42 تا 40
، 198 تا 195، 192 تا 190 174، 172، 151 تا 149، 147 146، 143 تا 140، 137، 133 تا 131، 123
، 337، 322، 305، 279، 273، 268، 229، تا 226، 218 تا 216، 213، تا 210، 207، 205 تا 201
، 388، 386، 381، 380، 378 تا 374، 372، 369 تا 367، 366 360، 359، 357، 356، 348، 339
395 ،396 ،399 ،401 ،409 ،412 ،429 ،430 ،432 ،434 ،442 ،444 ،446 ،453 467 ،468 ،482 ،
، 573، 572، 566 تا 564 561، 559، 557، 555 تا 553، 543، 541، 530، 527، 524، 523، 518
، 621، 620 618 تا 816، 613، 612، 605 604، 600، 597 تا 594 592، 587، 585، 584، 581 575
 638، 637، 634 تا 632، 627 تا 625

 151خربنده اغول (- اولجايتو سلطان- سلطان محمد خدابنده)- 

 406خردك بخارى (موالنا)- 

 204خرسنگ- 

 208خرقان- 

 33خرم آباد- 

 459خرماتو (- قلعه مختصر)- 

 34خرم (باغ)- 

 307 306، 299خرم خراسانى (پهلوان)- 

 411 (دروازه)- 579، 467 415، 412، 410، 408، 404خزار- 

 5خزر بن يافت- 



 391خسروپرويز- 

 141خسرو (دره)- 

 550خسرو دهلوى (امير) 

 561خسرشاهى (شيخ)- 

 201خشكدر (قريه)- 

 632، 521، 489خضر- 

 581خضرا سپاهى- 

 257 255خضر بن بندقدار (ملك مسعود)- 

 408خضر خزانه دار- 

 76خضر خان- 

 609، 480خضر خان- 

 484 468، 445، 425خضر خواجه اوغالن- 

 421 399، 398، 92خضر ميسورى (امير)- 

 535خضر قوچين- 

 - (رجوع به حتا)533خطا (ختا)- 

 565خطيب (پل)- 

 377خطيب (- ربيعى)- 



 273خفاجه (اعراب)- 

 682، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 322خفرك- 

 610، 568، 135خالط- 

 8خلج (- قلج- قال آج- اى زن بمان)- 

 20، 9خلج (قوم)- 

 438، 194خلخال- 

 5خلج بن يافث- 

 480، 416خلم- 

 484خليفه- 

 359، 358خليفه (شيخ)- 

 329خليل (امير)- 

 415خليل (از امراى امير حسين)- 

 508خليل (از امراى ايلدرم با يزيد)- 

 458، 262خليل پيغمبر (خليل الرحمن)- 

 624، 623 621، 609خليل الّله شروانى بن امير شيخ ابراهيم شروانشاه (امير)- 

 418خليل سلطان بن امير حسين بن امير مسال- 



 578، 559 تا 554، 541 تا 534، 531، 528، 511، 503 476، 475خليل سلطان بن ميرزا ميرانشاه- 
 587، 589، 584 581تا 

 639، 637 636خليل سلطان بن ميرزا محمد جهانگير بن ميرزا محمد سلطان (ميرزا)- 

 431خليل يساول- 

 34خمار تكين- 

 126خمارى (امير)- 

 475، 324خمارى (قمارى) يساول- 

 616خمسه نظامى- 

 484خمشا- 

 427خنك اغالن (اسب)- 

 581خواجگى- 

 291خواجو كرمانى (كمال الدين محمود- نخل بند شعرا)- 

 565خواجه دوكه- 

 236خواجه رشيد (چشمه)- 

 563، 560 تا 557، 524، 521 510، 482، 476، 474خواجه (سيد)- 

 404، 345خواجه شمس (مزار)- 

 خواجه شيخ كججانى- رجوع به كججانى (كجوجانى ...) شود.



 574خواجه على- 

 237خواجه عليشاه (مسجد)- 

 566، 563خواجه قنبر (موضع)- 

 555خواجه ولد شيخعلى بهادر (امير سيد)- 

 419خواجه يوسف ولد اولجايتو اپردى- 

 637، 588، 483، 442خوار- 

 تا 584، 443 تا 441، 429، 428 424 تا 421، 395، 266، 214 77، 74، 45، 37 تا 34، 30خوارزم- 
586 ،603 ،605 ،612 

 44، 42، 40 32، 29- 25خوارزمشاه (سلطانمحمد)- 

 330 267، 266، 154، 37خوارزمشاهيان- 

 385، 383، 273، 95خواف- 

 683، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 3خواند امير (غياث الدين بن همام الدين)- 

 125، 123خوجان- 

 503 485، 327، 226، 137، 36خوزستان- 

 542خوش كلديرى آغا- 

 577، 576، 440 247، 237 تا 235، 76، 33خوى- 



 264خيربا (ملك االمراء حلب)- 

 539خيرباد- 

 409 371 تا 368، 360خيسار (قلعه)- 

 422، 421، 400خيوق- 

 339 دابو (قريه)- د

 273داد (شيخ)- 

 443داد ملك برالس- 

 571، 467، 417دارا- 

 590داراب- 

 560داراب فوشنجى- 

، 238 233، 200، 193، 131، 128 122، 121، 115، 109، 105 104، 97 تا 95دار السالم (بغداد)- 
، 560، 547، 517 516، 501، 499، 485، 481 462، 455، 278، 273، 248 245، 244، 242 تا 240
577 ،578 661 

 67داشمن جنكسانك- 

 151داالن ناور- 

 637، 566، 524، 482 454، 442، 437، 367، 365 203، 141، 140، 60، 32دامغان- 

 343داناشان- 

 65دانشمند (امير)- 



 378، 376 تا 371، 212، 192دانشمند بهادر (امير)- 

 92دانشمند چه خان- 

 53 تا 51دانشمند حاجب- 

 425دانشمند (قاصد عمر شيخ)- 

 513دانه خواجه- 

 545داود- 

 423داود (امير)- 

 97داود بن ملك معظم (ملك ناصر)- 

 488، 487، 448داود تركمان (شيخ)- 

 435داود (شيخ)- 

 419، 388داود دوغالت (امير)- 

 464داود صوفى- 

 279داود (ملك)- 

 603، 584دايمنك خان- 

 194، 193دباج (امير)- 

 349دبور- 

 501 تا 499، 485، 456 455، 242، 240، 154، 152دجله- 



 565دراتخين جكه تواجى- 

 266در النظيم فى فضايل قرآن العظيم- 

 298درب فسا- 

 455دربند باكو- 

 205، 108، 102، 33دربند شروان- 

 684، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

222 ،370 ،396 ،438 ،462 ،463 ،466 

 327دربنده كره رود- 

 542درسلطان آغا- 

 300درسون (امير)- 

 570، 562، 466درگزين- 

 13 تا 11درلكين- 

 436درون- 

 76درويش بن الهى- 

 520درويش الهى (شيخ)- 

 410درويشك ميرغوچى- 

 629، 555، 91دره زنگى (قريه)- 



 402دره گز- 

 606- »1 «دره نمك 

 549دزد حسن (- شيخ كمال خجندى)- 

 586دستجرد (قلعه)- 

 365دستجردان (قلعه)- 

 511دسنته بنت برالس افرنجى- 

 298دشت رس- 

 286دشت (صحرا)- 

 585دكنه- 

 542دل خوش آغا- 

 424دلشاد آغا دختر امير شمس الدين- 

 542، 434دلشاد آغا (زن امير تيمور)- 

 418دلشاد آغا (زن زنده حشم)- 

 226، 223، 219، 214دلشاد خاتون بنت دمشق خواجه بن امير چوپان- 

 239دلشاد خاتون بنت تيمور تاش بن امير چوپان 

 480، 468دلگشا (باغ)- 

 520، 336، 334، 142دماوند- 



 تا 492، 462، 396- 266، 265، 263 تا 260، 258 تا 255، 252 209، 195، 193، 155، 98دمشق- 
498 ،556 

 156دمشق (امير)- 

 216، 214، 212 تا 210دمشق خواجه بن امير چوپان- 

 243، 242دمشقيه (عمارت)- 

 139دندى خاتون بنت آقبوغا جالير- 

 146دوا- 

 538دوابه- 

 247دواتى (محمد ...)- 

 96دواتيان صغير- 

 96دواتيان كبير- 

 90دواتيمور خان بن دواخان- 

 دواجيجن- رجوع به دو الجان شود

 72دواخان- 

 89، 88دواخان بن براق خان- 

 88دواسجان بن براق خان (يا دواجيجن)- 

 12دوبون بيان- 



 13، 12دوتومنن بن بوقا خان- 

 573دوچاهه- 

 62دوربان (قوم)- 

______________________________ 
 )- چاپ طهران: ده نمك 1(

 685، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 88دوردقاى- 

 410دوركه بهادر- 

 569دورلداى- 

 62دورماچين خاتون- 

 409دوغالت (اميرداود)- 

 402دوالن جادن (ايل)- 

 610دولداى (امير)- 

 479دولت آباد- 

 76دولت پردى بن تاش تيمور- 

 542دولت تركان آغا- 

 480دولت تمور تواچى- 

 511، 507دولت تيمور- 



 589، 583 569، 568، 558دولت خواجه ايناق- 

 300، 299دولتشاه- 

 411دولتشاه نخشبى- 

 213دولندى بنت اولجايتو سلطان- 

 366دهستان- 

 478 (دهلى كهنه)- 631، 609، 493، 478 477، 474 تا 472، 396، 90دهلى- 

 544ده نوچغانيان- 

، 235، 231 تا 229، 225، 223، 207 198، 174، 152، 140، 137، 117، 104، 98، 97ديار بكر- 
396 ،458 ،459 ،516 568 

 521ديالمه- 

 6ديب باقوى بن المجه خان- 

 472ديپاليور- 

 194ديلمان- 

 16ديلون يولدوق- 

 543 ذخيرة الملوك- ذ

 625، 433، 204، 203، 141، 32رادكان- 

 324راستى (خواجه)- 



 472راودولچين- 

 480، 479، 475راى- 

 539رايجل- 

 233راى ملك بن ايسن قتلق- 

 498، 260، 152رأس العين- 

 287رئيس ناصر الدين عمر- 

 236، 235، 224، 201ربع رشيدى- 

 131، 104ربيعه (ديار)- 

 378 تا 376، 371، 367ربيعى صدر الدين خطيب شاعر فوشنجى- 

 263؛ 195، 156، 155، 153رحبة الشام- 

 412رحمت (آب)- 

 243رحمان شاه درويش- 

 629رحيم داد بن حسام الدين مباركشاه (امير)- 

 389رحش- 

 191رساله حساب- 

 332رستاق- 

 589رستم (باغ)- 



 رستم برالس- رجوع برستم طغاى بوغا شود

 686، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 436رستم (بند)- 

 526، 524 تا 520، 517، 516 499، 485، 484، 482، 475، 333رستم بن عمر شيخ بن امير تيمور- 
 625 620، 618، 612، 611، 606 594، 593، 591، 587، 586 575 تا 571، 567، 562، 541

 484رستم خراسانى- 

 540 تا 538، 521، 510 507، 499رستم طغاى بوغاى برالس- 

، 449 445، 435، 420، 412، 403، 377، 371، 300، 294، 275، 204، 150، 99، 30رستم دستان- 
453 ،464 ،509 ،523 525 ،553 ،606 ،611 ،619 ،630 

 تا 360، 355 تا 351، 348، 346 344، 343، 340، 339، 337 336، 334 تا 328، 194رستمدار- 
362 ،437 ،523 ،556 566 ،595 ،630 

 335 334، 328- 251رستمدار (ملوك)- 

 334رستمداريان- 

 194رشت- 

، 195، 193 تا 190، 158 155، 154، 152، 151، 140رشيد الدين فضل الّله طبيب، وزير (خواجه) 
 271، 221، 215، 208، 201 تا 198

 117رشيق القطن- 

 164، 77، 69، 57، 23، 11، 4رشيدى- 



 239رشيدى (عمارت)- 

 106رصافه- 

 614 521رضاكيا (امير سيد رضى الدين)- 

 381رضى الدين احمد بن شيخ شهاب الدين- اسماعيل (خواجه)- 

 70رضى الدين بخارى (موالنا)- 

 437، 351، 349، 347، 346، 344، 343، 341رضى الدين بن سيد قوام الدين (سيد)- 

 614رضى الدين (امير سيد، سيد رضا كيا)- 

 36رضى الدين على الال (شيخ)- 

 133رضى الدين محمد بن على بن يوسف الشاطبى- 

 117رضى الدين (ملك)- 

 268رضى الملك تاج الدين عثمان- 

 289رفسنجان- 

 191رفيع الدين بكرانى- 

 556، 539رقيه خانيكه- 

 328ركن آباد (مدرسه)- 

 336ركن الدوله شاه كيخسرو بن تاج الدوله- 

 379ركن الدين ابو الفتح بن شيخ صدر الدين- ذكريا (شيخ)- 



 294ركن الدين الهروى (ركن صاين)- 

 ركن الدين بن براق حاجب- رجوع به ركن الدين خواجه جق ... شود

 191ركن الدين بن رفيع الدين بكرانى- 

 687، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 370ركن الدين بن ملك شمس الدين محمد كرت (- ملك شمس الدين محمد كهين)- 

 305 تا 303، 295ركن الدين حسن بن سيد معين الدين اشرف (شاه)- 

 264ركن الدين حسن بن محمد الحسين (سيد) 

 99 95ركن الدين خورشاه اسماعيلى الموتى- 

 268، 267ركن الدين خواجه جق بن براق حاجب قتلغ سلطان- 

 366ركن الدين (درويش)- 

 294، 209، 208ركن الدين صاين (ركن الدين الهروى)- 

 556ركن الدين سليمانشاه (امير)- 

 116ركن الدين سنجاسى (شيخ)- 

 228ركن الدين شيخى رشيدى- 

 633، 598ركن الدين عالء الدوله بن ميرزا بايسنقر (ميرزا)- 

ركن الدين عالء الدوله، ابو المكارم احمد بن ملك شرف الدين محمد البيابانكى سمنانى (شيخ)- 
35 ،212 ،220 358 ،385 



 41ركن الدين على بن ابراهيم المعينى (قاضى)- 

 269ركن الدين محمود شاه بن حجاج سلطان- 

 385ركن الدين محمود شاه سنجان- 

 368، 367ركن الدين مرغنى (ملك) (پدر ملك شمس الدين كرت)- 

 328ركن الدين يوسف شاه بن اتابك نصرة الدين احمد بن الب ارغون (اتابك)- 

 149رمضان- 

 313، 300رمضان اختاجى- 

 317رمضان (امير سيف الدين)- 

 624رمضان تونى (خواجه)- 

 449رمضان خواجه- 

 513 تا 511رمضان (شيخ)- 

 492رمله- 

 256رواحيه (مدرسه)- 

 238روئين دژ (قلعه)- 

 498، 458، 97روحا- 

 279روح االرواح- 

 318، 289رودان- 



 169روداور- 

 348 (باقال پزان)- 330، 329، 285، 95روديار- 

 362رودبار بالو- 

 353روزافزونى (قبيله)- 

 16روزبهان (شيخ)- 

 508، 466، 74روس- 

 5روس بن يافث- 

 266روض الرياحين فى حكايات الصالحين- 

 628روضه- 

 364، 323، 305، 255، 148 114، 113، 110، 100، 83 72، 64، 54، 42، 9، 8، 5روضة الصفا- 
383 ،385 ،509 ،530 ،546 

 688، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 197روضه اولو االلباب (- تاريخ بناكتى)- 

 256روضه منهاج المناسكين- 

 433روغه- 

 207، 198، 176، 174، 145 140، 139، 135، 134، 131 115، 104، 93، 75، 56، 55، 39روم- 
208 ،214 ،215 ،218 ،223 225 ،227 ،230 ،231 ،234 249 ،254 ،255 ،263 ،264 ،269 270 ،



، 531، 520 519، 516 تا 514، 512 تا 509 507، 505 تا 503، 489، 487 تا 485، 396، 387، 286
549 ،567 ،606 626 

 354، 343، 334، 330رويان- 

، 444 437، 436، 334، 332، 322، 319، 297، 245، 241، 218 143، 136، 85، 60، 33، 32رى- 
، 624، 618 606، 595، 593، 591، 588 تا 586، 564، 554، 526، 523 522، 483، 468، 455
 638 تا 635، 630

 256رياض الصالحين- 

 605، 554 530، 528، 527، 453 زابلستان- ز

 379زاد المسافرين- 

 623، 618 616، 612، 605، 584، 550 468، 445، 431، 389زاغان (باغ)- 

 349، 348زاغ سرا- 

 360، 358، 95، 32زاوه- 

 241زاهد (امير)- 

 106زبده (كتاب)- 

 545زيور- 

 134زركوب (نجم الدين)- 

 610زرنجى (كوه)- 

 27زرنوت (قصبه)- 



 444زرنوق- 

 383 (صحرا)- 435، 378زره (حصار)- 

 486زريت (حصار)- 

 330، 329زرين كمر بن جستان- 

 زكريا (امير)- رجوع به امير شمس الدين زكريا شود.

 107زكريا- پيغمبر- 

 41زنبور (ايلچى)- 

 248، 136، 33زنجان- 

 446، 442، 438، 437زنجيرسراى- 

 421 تا 418 416 تا 414زنده حشم (امير اپردى)- 

 590، 320زنده رود- 

 523زنگى تونى (امير)- 

 28زواره اصفهان- 

 513زونسبين- 

 109زياد بن ابيه- 

 62زيتون (درياى)- 

 40زيرك خجندى (امير)- 



 689، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 543 430، 316زين الدين ابو بكر تايبادى- 

 98زين الدين حافظى- 

 346زين الدين (سيد)- 

 266زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقى- 

 134زين الدين على بن الصاعد- 

 73زين الدين قدسى- 

 193زين الدين كيمياگر- 

 337زين العابدين بن حسين بن على بن ابيطالب (امام)- 

 344زين العابدين بن سيد قوام الدين (سيد)- 

 356 تا 352زين العابدين بن سيد كمال الدين بن سيد محمد (سيد)- 

 444زين العابدين بن ملك پير محمد بن ملك غياث الدين- 

 574، 325، 323 تا 316، 314، 306زين العابدين بن شاه شجاع بن امير محمد مظفر (سلطان)- 

 562 سابق برالس- س 

 441ساتقن بهادر- 

 142ساتلمش- 

 298، 297ساتى (امير)- 



 229، 228، 226، 223، 214، 212 207ساتى بيك بنت اولجايتو سلطان- 

 360ساخر- 

 272ساداق بيك- 

 88، 77ساربان (سارمان) بن جغتاى- 

 426 تا 424، 419، 413، 410، 409ساربوغا جالير (امير)- 

 464ساربوغا (امير شيخ نور الدين)- 

 612سارق اوغالن- 

 438، 241سارق عادل (- عادل آقا)- 

 517سارق عمر اويرات- 

 27سارق قول- 

 455سارق محمد تركمان- 

 480، 471سارنگ- 

 564، 524، 523، 454، 437، 358 تا 340، 336سارى- 

 146ساريان- 

 400ساغج (چاه)- 

 412ساغرچ- 

 582ساغرچى (شيخزاده)- 



 384ساالر- 

 263 تا 260ساالر (سيف الدين)- 

 19، 12سالجوت (سالجيوت) (قوم)- 

 15سالجوتى- 

 602، 414، 408 تا 406، 402، 91سالى سراى- 

 38سامانه- 

 377سام ديوبند- 

 23ساموقه- 

 589، 588، 523، 297 241، 228، 190، 157، 105ساوه- 

 491ساوه (شيخ)- 

 690، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 480، 468 431، 426، 420، 412، 406، 403، 399، 394سبز (- كش)- 

 602سبز (قريه)- 

 380سبز (مدرسه)- 

 380سبز خيابان (خانقاه)- 

، 557، 501 444، 435، 432، 431، 388، 366 تا 364، 362، 360 تا 356، 332، 60، 40سبزوار- 
564 ،637 ،638 



 578ستلمش- 

 386 تا 383، 381، 380ستلمش بيك بن عبد اللّه موالى (امير)- 

 224، 561، 422سجاس- 

 273سجاوند- 

 103سجين- 

 499سدرة المنتهى- 

 5سدسان بن يافث- 

 123، 33سراب- 

 435سراج- 

 266سراج الدين عمر بن على االنصارى (به ابن ملقن)- 

 150سراج الدين عمر هارون- 

 236سراو- 

 466، 450سراى- 

 561سراى اباقا- 

 552 541، 539، 523، 515، 467 421سراى ملك خانم بنت قرا سلطان خان- 

 530، 529سراى ملك خانم (مدرسه)- 



، 381، 380، 367، تا 360 358 تا 356، 332، 251، 230سربداران (سربداريه) (ملوك سربدار)- 
406 ،407 ،444 

 299سربند امير (حصار)- 

 288سربند (قلعه)- 

 95سرتخت (قلعه)- 

 298سرچاه- 

 570سرخاب- 

 273، 260سرخد- 

 634، 557 545، 544، 430، 401، 387، 384، 142، 141، 40سرخس- 

 90سردار صده- 

 74سرفان- 

 439سرمالو (قلعه)- 

 313سرمن- 

 242سرور (خواجه)- 

 570سرورود- 

 13سرو قد بن جرقه لنكوم- 

 347سروگل- 



 323سعادت- 

 567سعادت تيمور تاش- 

 634سعادت خاوند شاه (امير)- 

 637سعدآباد- 

 472 (شيخ)- »1 «سعد اجودنى 

 سعد الدوله طوس بن تاج الدوله زياد (ملك)

______________________________ 
 )- در چاپ تهران: اجودانى.1(

 691، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 346 تا 344، 333

 134 تا 128 125سعد الدوله يهود ولد صفى الدوله هبة اللّه بن مهذب الدوله ابهرى- 

 119سعد الدين (برادر مجد الملك يزدى)- 

 154سعد الدين حبش- 

 36سعد الدين حموى (شيخ)- 

 220سعد الدين فتلق خواجه خالدى قزوينى- 

 271، 193، 192، 191، 155، 154 152سعد الدين محمد ساوجى (خواجه)- 

 546سعد الدين مسعود انسى- 

 547 تا 544 76سعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى- 



 589، 588سعد اللّه- 

 326سعد بن زنگى (اتابك)- 

 197سعد بها- 

 593، 541، 539 515سعد وقاص بن پير محمد بن جهانگير- 

 541سعد وقاص بن محمد سلطان- 

 387، 117سعدى مصلح الدين شيرازى (شيخ)- 

 294سعيد بن محمد بن مسعود الكازرونى (شيخ) 

 575، 526، 484سعيد برالس (امير)- 

 100، 99سعيد (ملك)- 

 257سعيد محمد بن ملك ظاهر بندقدار (ملك) 

 412سغد سمرقند- 

 617، 614، 428 تا 426، 19سغناق- 

 623، 582سفيد (باغ)- 

 206، 145سفيد رود- 

 600سفيل قندهارى- 

 81، 80، 77سكاكى، ابو يعقوب- 

 220سكاكيه (خانقاه)- 



 86سكبديان (قريه)- 

 620، 619، 496، 460، 450، 367، 261، 219، 145سكندر- 

 361سكندر (- اسكندر جالل الدوله)- 

 536سگ بچه (- على درويش)- 

 321، 320سالسل (قلعه)- 

 418سالم آغا بنت امير خضر يسورى- 

 259، 257، 255سالمش بن ملك ظاهر بيبرس بندقدار (ملك عادل)- 

 153سالميه- 

 480سلحين- 

 451سلدوز- 

 196سلطان آباد- 

 542سلطان آغا- 

 628سلطان ابراهيم بن ميرزا عالء الدوله- 

 468سلطان ارتوج (ييالق)- 

 130سلطان انداجى- 

 567سلطان بايزيد عثمان- 

 692، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 



 237سلطان بخت بنت ملك اشرف- 

 542، 541، 467 443سلطان بخت بيكم بنت (امير تيمور)- 

 102سلطان جوق- 

 431 380سلطان خاتون بن طغا تيمور خان- 

 380سلطان (خانقاه)- 

 367، 143، 142، 140سلطان دوين- 

 286سلطانشاه (امير)- 

 638، 637، 635، 633سلطان شاه برالس (امير)- 

 224 223، 218سلطانشاه بن نيكروز (امير)- 

 285سلطانشاه بن جاندار (امير)- 

 241، 240سلطانشاه خازن- 

 264سلطان شيخى (حاكم مصر)- 

 248سلطانعرب- 

 541سلطانعلى بن رستم بن عمر شيخ- 

 121سلطان كوچك بن احمد سلطان- 

 623سلطان محمد بن ميرزا بايسنقر (ميرزا) 

 354 353، 335سلطانمحمد (كاركيا سيد)- 



 116، 115سلطان ولد بن جالل الدين محمد مولوى- 

، 217، 211، 210، 207، 206 202، 200، 196 تا 194، 192 191، 129سلطانيه (- قنقور النك)- 
، 514، 505 466، 461، 459، 454، 437 356، 313، 280، 249 تا 243 234، 233، 228، 226، 218
515 ،521 ،523 561 ،569 ،570 ،577 ،593 606 ،607 ،612 ،618 ،620 621 ،630 

 327سلغرشاه- 

 298، 297سلغرشاه تركمان- 

 620 تا 618، 553، 440، 33سلماس- 

 312، 311 304، 243 تا 239، 231، 230 214سلمان ساوجى (خواجه جالل الدين)- 

 242سلمان [فارسى ]- 

 403، 402سليمان برالس (امير)- 

 264سليمان بن حمزة المقدسى- 

 241، 240سليمان بيك- 

 550، 533، 300، 240سليمان پيغمبر- 

 234 233، 331 تا 229، 214سليمان خان- 

 106، 96سليمانشاه- 

 300سليمان (شاه) (برادر شاه سلطان)- 

 333سليمانشاه (امير)- 



، 499، 493، 483 482، 475، 445، 442، 441، 438سليمانشاه بن امير داود (امير ركن الدين)- 
 557، 555، 541 526، 523، تا 520، 510، 509 507، 503

 450، 443سليمان صوفى قنقرات- 

 497سليمان (موالنا)- 

 693، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 286سليمانى (قلعه)- 

 264سليم عثمان (سلطان)- 

، 320، 94 تا 92، 87، 85، 84، 77 76، 63، 58، 57، 55، 45، 37، 34، 32، 31، 29، 7سمرقند- 
، 433، 429، تا 423، 421 تا 419، 414، 412 407، 406، 404، 401، 398، 396، 389، 326، 325
 497، 482، 481، 479، 478 469 تا 467، 462، 461، 453، 452، 446 تا 441، 437، 436، 434
، 561 558 تا 554، 551، 548 تا 545 540، 537، 535 تا 533، 531 529 تا 526، 524، 521، 520
 639 تا 637، 623، 621 617 تا 612، 603، 597، 596 592، 582 تا 578، 576

 466سمسم- 

 606 454، 442، 367، 359، 358 241، 220، 212، 142، 140سمنان- 

 463سمور (آب)- 

 470سن (آب)- 

 221، 116سنائى غزنوى- 

 239سنتاى (كوه)- 

 195، 155، 114، 101، 100سنجار- 



 561، 507، 377، 367، 291 24سنجر بن ملكشاه سلجوقى (سلطان)- 

 602 541سنجر بن پير محمد بن جهانگير- 

 13سنجوت (قبيله)- 

 492سند- 

 596، 474، 473 471، 77، 44، 38سند (آب)- 

 101، 100سنداغونويان- 

 326، 325سنقر (اتابك)- 

 257سنقر اشقر صالحى (ملك كامل، شمس الدين)- 

 11سنكاى- 

 24سنك سى- 

 357سنكليد- 

 5سنكلل (- سيلوك)- 

 21، 19سنكوب (- سنكون) 

 21 تا 19سنكون ولد اونك خان (- سنكوم)- 

 69، 64، 62سنكه ايغورى- 

 402سنگين (پل)- 

 348سواد كوه- 



 479سوالك (كوه)- 

 486سوانيت (حصن)- 

 86 33، 32سوبداى (سوبتاى) بهادر- 

 207 151، 145سوتاى اختاجى (امير)- 

 61، 58 55، 50سورقوقتى بيكى بنت جاميكو- 

 511سورى حصار (صحرا)- 

 694، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 230سوغان بن چوپان (امير)- 

 16سوغه جيچن بن ايردمجى برالس- 

 4سوق الثمانين- 

 562، 523، 426سوق بالق- 

 147سوكا- 

 103سولدوز (قوم)- 

 155، 149سونتاى (امير) 

 402سونج- 

 120 108سونجاق بهادر (سونجاق نويان)- 

 200، 198، 194سونج (امير)- 



 267سونج تركان بنت براق حاجب- 

 28سونج خان (از امراء خوارزمشاه)- 

 10، 6سونج خان بن اردو خان- 

 594سونج خواجه- 

 418سونج قتلغ آغا بنت ترشيرين خان- 

 388سونج قتلغ آغا بنت شيرين بيك آغا- 

 526، 524، 523، 510 507، 499، 496، 485 تا 483، 476، 474، 444سونجك بهادر- 

 103سونجين خاتون- 

 24، 23سونك جونك- 

 422سوين بيك بنت آق صوفى (- خانزاده)- 

 424سه پايه- 

 339سهراب بن افراسياب جالبى (كيا)- 

 224سه گنبدان مراغه- 

 246، 235، 230سهند- 

 402سياه (آب)- 

 563سياه بالد- 

 469سياه پوشان- 



 269سياه كله رود- 

 389سياه كوه- 

 540، 538 تا 536 532، 468، 453، 444، 441 427، 426، 404، 84، 45سيحون- 

 67سيد اجل (نبيره سيد اجل اول)- 

 70سيد اجل (- مايان قبحان، ناصر الدين ابو بكر)- 

 سيد خواجه- رجوع به خواجه (سيد) شود.

 سيد خواجه بن شيخعلى بهادر (امير) رجوع به خواجه ... شود.

 17سيدرقو- 

 152سيدوز (قوم)- 

 76سيدى احمد- 

 605سيدى احمد ترخان (امير)- 

 579، 565، 541 530، 528سيد احمد بن عمر شيخ (ميرزا)- 

 554سيدى احمد شيرازى (خواجه)- 

  و رجوع به كجوجانى شود.608، 569سيدى محمد كججى (كحجانى) (خواجه)- 

 532، 531، 441، 346سيرام- 

 597، 595 324، 320، 282، 281، 218سيرجان- 

 294سير كازرونى (كتاب)- 



 478سيرى (يكى از سه شهر دهلى)- 

 571، 554، 527، 435، 434 401، 395، 376، 368، 276 274، 267، 202، 195، 149سيستان- 
584 ،588 ،597 ،618 

 695، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 329سيف الدوله با حرب بن اسپهبد حسام الدوله زرين كمر- 

سيف الدين احمد بن شيخ االسالم خطيب الدين يحيى بن موالنا محمد بن موالنا سعد الدين 
 545مسعود- 

 436، 428 425، 421، 412، 411، 407 405، 402سيف الدين برالس (امير)- 

 و رجوع 561، 552، 507، 502 466، 464، 461، 453، 451 450، 434سيف الدين (امير حاجى)- 
 به حاجى سيف الدين (امير) شود.

 339سيف الدين بن افراسياب (كيا)- 

 477سيف بن ملوخان (- ملك اشرف)- 

 104سيف الدين تبكچى (خواجه، وزير هالكو)- 

 501، 398سيف الدين تونى (خواجه)- 

 317سيف الدين رمضان (امير)- 

 261سيف الدين ساالر- 

 559سيف الدين عبد الصمد- 

 252، 98سيف الدين قودوز (- ملك مظفر، قطر) 



 261، 258، 257، 109سيف الدين قالون (- الفى، ملك منصور) 

 64، 61، 36سيف الدين مظفر باخرزى (شيخ العالم ابو المعالى)- 

 368سيف الدين (ملك غرجستان)- 

 409سيف الدين تكوز (امير)- 

 524سيف الملوك (حاجى عبد اللّه عباس)- 

 558سيفل تواچى- 

 425سيكيز يغاج- 

 5سيلوك (- سكالى)- 

 74سينكوم بن جوجى- 

 515، 506، 499 491 تا 489، 485، 214، 112سيواس- 

 235، 218 214سيورغان بن امير چوپان (امير)- 

 234 228، 226سيورغان بن ساتى بيك- 

 318 306، 301سيورغتمش اوغانى (امير)- 

 443، 421، 416، 415 409سيورغتمش اوغالن ولد دانشمند خان- 

 639، 629، 614 605، 603، 602، 600، 598، 588، 541سيورغتمش بن شاهرخ- 

 270 تا 268سيورغتمش سلطان جالل الدين بن قطب الدين محمد سلطان- 

 541سيورغتمش بن ميرانشاه- 



 93سيورغتمش خان بن دانشمند چه خان- 

 214سيوگشاده بن امير چوپان- 

 104، 102 شابران- ش 

 618، 582، 581، 579 443، 399، 398شادمان (حصار)- 

 552شاد ملك- 

 76شادى بيك- 

 696، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 585شادى خان- 

 603شادى خواجه امير)- 

 293شادى سپرباز- 

 548شاش- 

 628، 232شافعى (امام)- 

 66شاكمونى [ساكيامونى ]- 

 195، 193، 155 تا 152، 150 146، 114، 112، 109، 108 101، 100، 98؛ 97، 75، 55، 30شام- 
، 485 484، 396، 325، 271، 266 تا 260، 258 تا 256، 254، 253 249، 243، 232، 213، 207
 632 627، 606، 587، 574، 568 531، 529، 528، 517، 514 503، 498، 496 تا 491

 272شاه جهان- 

 شاه حسن- رجوع به حسن شاه ركن الدين ... شود.



، 428، 427، 348، 346 334، 324، 264شاهرخ بن امير تيمور گوركان (ميرزا)- (- خاقان سعيد)- 
 526 524، 522، 521، 512، 509 507، 499، 496، 493، 492 482 تا 480، 468، 467، 462 تا 460

، 578، 572 571، 565، 563، 560، 559 557، 554، 553، 548، 542 541، 539، 536، 528تا 
 629، 627، 615، 613، 599 تا 597، 594، 593، 591، 590 588، 580، 579

 580، 532شاهرخيه- 

 296، 293 تا 291، 290 289، 281، 279، 274، 273شاه سلطان بن امير بدر الدين ابو بكر- 

 494، 435شاه شاهان سيستانى- 

 شاه شجاع- رجوع به شجاع ... شود.

 شاه شيخ محمد- رجوع به محمد .. شود.

 170شاه عالم بنت جالل الدين سيورغتمش (عصمة الدين)- 

 377شاه على بن ملك نصير الدين سيستانى- 

 337شاه غازى بن فخر الدوله حسن بن شاه كيخسرو بن تاج الدوله- 

 329شاه غازى- 

 361، 332، 331شاه غازى (- فخر الدوله نام آور بن شهر آگيم)- 

 332شاه كيخسرو بن شهر آگيم (ملك)- 

 شاه محمود- رجوع به محمود .. شود.

 شاه مظفر- رجوع به شرف الدين مظفر شود.



، 524، 523، 518، 517 507، 497، 475، 467شاه ملك بن قلجقاى برالس (امير غياث الدين)- 
، 604 603، 585 تا 579، 566، 565 563، 559، 558، 557، 555 540، 539، 538، 536، 535 534
 614 تا 611، 608، 605

 376، 337شاهنامه- 

 697، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 524شاه ولى- 

 شاه يحيى- رجوع به يحيى .. شود.

 325، 290، 282، 140شبانكاره- 

 638شبديز- 

 573، 564، 557، 556، 430 420، 419، 416، 413، 398 383، 381، 142، 95، 92شبرغان- 

 324 299، 298شبلى بن شاه شجاع (سلطان)- 

 353شبلى تركمان- 

 366شبلى جونى قربانى (امير)- 

 312شبلى داد- 

 50شبوكتاى بن تولى خان- 

 267شجاع الدين ابو القاسم زوزنى- 

، 275، 272، 249 248، 245 تا 243شجاع بن امير محمد مظفر (شاه جالل الدين ابو الفوارس)- 
 547، 546، 433 366، 318، 315 تا 292، 290 تا 284، 277



 251شجرة الدر (- ام خليل)- 

 440شداد- 

 495 تا 493شدون- 

 96شرابى- 

 56شرامون بن جرماغون نوئين- 

 55شرامون بن كوجو بن اوكداى- 

 543شرح اسماء الّله (كتاب)- 

 106شرح اشارات- 

 197شرح اصول ابن حاجب- 

 232شرح التصريف- 

 266شرح التلخيص- 

 232شرح الغايه- 

 256شرح المهذب- 

 232شرح الهدايه حنفيه- 

 232شرح التجريد فى اصول الدين- 

 197شرح تجريد- 

 628شرح تلخيص جامع- 



 265شرح حاوى- 

 116شرح حديث- 

 197شرح حكمت اشراق- 

 221شرح شمسيه- 

 264شرح صحيح بخارى- 

 256شرح صحيح مسلم، 

 544شرح صرف زنجانى- 

 232شرح طوالع- 

 543شرح فصوص الحكم- 

 543شرح قصيده خمريه فارضيه- 

 628شرح كشاف موالنا عالء الدين پهلوان- 

 107شرح كشف- 

 116شرح كليات قانون- 

 315 232، 221شرح مختصر ابن حاجب- 

 265شرح مختصر التبريزى- 

 294شرح مشارق االنوار- 

 134شرح مصابيح- 



 232شرح مصباح- 

 232، 221شرح مطالع- 

 197شرح مفتاح- 

 698، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 232شرح منهاج البيضاوى- 

 362شرف الدوله گستهم بن تاج الدوله زياد- 

 348 344شرف الدين بن سيد قوام الدين (سيد)- 

 197شرف الدين خطاط شيرازى (سيد)- 

 44شرف الدين خطيب (موالنا)- 

 194شرف الدين خلخالى- 

 59شرف الدين خوارزمى- 

 220شرف الدين سمنانى (ملك) (پدر ركن الدين عالء الدوله سمنانى)- 

 220شرف الدين طويل قزوينى (شيخ)- 

 501شرف الدين على سمنانى (خواجه)- 

 635، 624، 619 ح، 531، 48 42، 16، 11، 5شرف الدين على يزدى- 

 542شرف الدين محمود بن عبد الّله المزدقانى (شيخ)- 

 287 286، 279، 276شرف الدين شاه مظفر بن امير مبارز الدين محمد بن مظفر- 



 107، 105شرف الدين هارون بن خواجه شمس الدين محمد (خواجه)- 

شرف الدين هبة الّله بن القاضى نجم الدين عبد الرحيم بن القاضى شمس الدين ابراهيم البارزى 
 265الجهنى- 

 268شرف الملك معين الدين زوزنى- 

 336شرف الملوك بن شاه كيخسرو بن تاج الدوله 

 337شرف الملوك بن فخر الدوله حسن بن شاه كيخسرو بن تاج الدوله- 

 256شرف بن حسن- 

 107، 105شرفيه (رساله)- 

 624، 604، 603 569، 485، 466، 463، 462 439، 370، 242، 241، 222شروان- 

 604شروانات- 

 33شروانشاه- 

 621شروانشاه (امير خليل اللّه)- 

 604، 603شروانشاه (امير شيخ ابراهيم شروانى)- 

 547 546، 539شريف جرجانى (امير سيد)- 

 263شريك (قلعه)- 

 454، 328، 323 321، 320، 314، 313، 290ششتر- 

 365شغان (قلعه)- 



 236شكر خازن (خواجه)- 

 462شكى- 

 466، 463، 439، 102، 33شماخ- 

 592 482، 454، 436، 387شماسان- 

 132، 131شمس الدوله- 

 257شمس الدين ابو العباس احمد بن محمد االربلى (قاضى القضاة) (- ابن خلكان)- 

 247شمس الدين ابهرى (موالنا)- 

 شمس الدين احمد الكافى القزوينى (قاضى 

 699، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 94، 60القضاة)- 

 327شمس الدين الب ارغون بن هزار اسب (اتابك)- 

 539 505، 463شمس الدين الماليغى- 

 424شمس الدين (امير)- 

 405شمس الدين (امير)- 

 563 559شمس الدين بن اوچ قرابهادر- 

 352شمس الدين بن سيد مرتضى (سيد)- 

 116، 115شمس الدين تبريزى (شيخ)- 



 104شمس الدين (جد مادرى شمس الدين محمد صاحبديوان)- 

 246، 240 227شمس الدين زكريا (خواجه) (امير)- 

 258شمس الدين سلقوس- 

 283 تا 280شمس الدين صاين قاضى سمنانى (موالنا)- 

 555، 538، 537، 531، 523، 507 445، 443شمس الدين عباس (امير)- 

 265شمس الدين عبد الّله محمد بن احمد المعروف بابن اللبان- 

 190شمس الدين عبيدى- 

 554شمس الدين على باليجه (خواجه)- 

 597، 595شمس الدين على بمى (سيد)- 

 364 تا 362شمس الدين على (خواجه)- 

 570- 346شمس الدين غورى- 

 363، 356شمس الدين فضل الّله بن شهاب الدين (امير) 

 548شمس الدين فنارى (موالنا)- 

 551شمس الدين كازرونى- 

 191شمس الدين كاشى (ناظم تاريخ غازان خان)- 

 467 394، 393شمس الدين كالر (شيخ)- 

 79، 78شمس الدين محبوبى- 



 632شمس الدين محمد االبهرى- 

 640، 639شمس الدين محمد امين بن موالنا ناصر الدين ابراهيم- 

 265شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبى- 

 630شمس الدين محمد بخارى (خواجه)- 

 550، 548، 528شمس الدين محمد بن محمد جزرى (شيخ)- 

 41شمس الدين محمد جورجانى (ملك)- 

، 114 تا 110، 108 107، 105، 104، 87، 84شمس الدين محمد جوينى، صاحبديوان (خواجه)- 
 387، 369، 327، 165، 164، 157 127 تا 125، 123 تا 121، 119 تا 117

 291، 289، 288شمس الدين محمد حافظ شيرازى (سلطان الشعرا)- 

 370 تا 367، 95، 85شمس الدين محمد بن ابى بكر كرت (ملك)- 

 386 371، 370شمس الدين محمد كهين (- ملك ركن الدين بن ملك شمس الدين)- 

 شمس الدين محمد بن ملك غياث الدين محمد

 700، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 379بن ملك شمس الدين محمد كهين (ملك)- 

 232شمس الدين محمود بن ابى القاسم احمد االصفهانى- 

 413شمس الدين مغول (امير)- 

 568شمس الدين (ملك) (حاكم خالط)- 



 257شمس الدين (ملك كامل، سنقر اشقر الصالحى) 

 331شمس الملوك اردشير- 

 337شمس الملوك بن فخر الدوله حسن بن شاه كيخسرو بن تاج الدوله- 

 336- »1 «شمس الملوك محمد بن حسام الدوله اردشير بن كخوار

 332شمس الملوك محمد بن كيخسرو بن شهر آگيم 

 287شمس (حاجى)- 

 456شمس (كشتى خاص سلطان احمد جالير)- 

 107شمسيه- 

 468شمع جهان بن خضر خواجه اوغالن- 

 579شمع جهان (برادر محمد خان پادشاه مغولستان)- 

 505شمكور- 

 577، 236، 187، 158شنسب تبريز- رجوع بشنسب غازان شود شنسب غازان- 

 74شنيقور بن جوجى- 

 409، 408شوراب (چاه)- 

 249، 248، 245شوشتر- 

 326، 289، 288شولستان- 

 451، 385، 204، 151شهاب الدين اسماعيل جامى (شيخ االسالم) 



 296شهاب الدين تون پشتى (شيخ)- 

 613شهاب الدين عبد الرحمن لسان- 

 197شهاب الدين عبد الّله شيرازى- 

 505شهاب الدين عبد اللّه لسان- 

 368شهاب الدين عبد اللّه فامى- 

 278شهاب الدين على با عمران (شيخ)- 

 356شهاب الدين فضل الّله (خواجه)- 

 64شهاب الدين قندزى- 

 193شهاب الدين مباركشاه 

 470شهاب الدين مباركشاه تميمى- 

 134شهاب الدين محمد بن احمد الخليلى الجوينى (قاضى القضاة)- 

 336، 331شهر آگيم (استندار)- 

 318شهر بابك- 

  و رجوع بشاهرخ بن امير تيمور شود616، 607شهرخ- 

 327شهر فيروزان- 

 572شهرك- 

 357شهرك نو (دره)- 



 329شهر نوش بن هزار اسپ- 

 589شهريار (قلعه)- 

 - رجوع بشاه ملك (امير غياث الدين) شود،614شه ملك 

 103شياوجى بن هالكو- 

 74، 49شيبان بن جوجى- 

 547شيث غازانى (- نظام الدين شامى)- 

______________________________ 
 )- در تاريخ مرعشى: كينخوار.1(

 701، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 61شيخ العالم (- سيف الدين مظفر باخزرى) 

 561شيخ حاجى- 

 شيخ حسن بزرگ- رجوع به حسن ايلكانى (امير شيخ) شود.

 شيخ حسن كوچك- رجوع به حسن چوپانى (امير شيخ) شود.

 555شيخ زاده با يزيد (لنگر)- 

 256، 255شيخ عراقى (- فخر الدين ابراهيم عراقى) 

 559شيخعلى بن اوچ قرابهادر- 

 شيخعلى بن ايرنجين (امير)- رجوع به على ...

 شود.



 247 245 تا 243شيخعلى بن سلطان اويس- 

 228، 226 218شيخعلى بن امير على قوشچى (امير)- 

 507، 482، 476، 454، 442، 440، 433، 422شيخعلى بهادر- 

 549شيخعلى ترك- 

 593شيخعلى زنده- 

 247، 244 تا 242شيخعلى (قاضى)- 

 589شيخعلى قزاق- 

 589شيخ قصاب- 

 362 تا 360 358، 231، 230شيخعلى كاون (امير)- 

 شيخ كجوجانى (خواجه)- رجوع به كجوجانى .. شود.

  و رجوع به محمد بيان ... شود.424، 422 419شيخ محمد بن بيان سلدوز (امير)- 

  و رجوع به محمد ساوه ... شود.590شيخ محمد ساوه- 

  و رجوع به محمد ... شود.589شيخ محمد قرابت- 

 455شيخ يحيى (مزار) (- قبه ابراهيم لك) 

 47، 46، 44شيدرقو- 

، 272 249، 243، 240، 234، 233 224، 218، 189، 152، 145 132، 129، 125، 120، 79شيراز- 
، 339، 334 333، 324 تا 312، 309 تا 306 304 تا 293، 290 تا 285، 283 تا 280، 278، 277، 275
348 ،383 ،433 436 ،437 ،441 ،442 ،454 459 ،482 ،484 ،490 ،516 520 ،536 ،547 ،548 ،



، 635 634، 624، 621، 618، 616 612، 603، 595 تا 593، 591 590، 586، 575 تا 571، 563 562
639 

 88شيرامون بن جغتاى خان- 

 59، 58شيرامون بن كوجوى- 

 60شيرامون (نبيره اوگداى قاآن)- 

 102شيرامون نويان- 

 402شير بهرام- 

 406، 401شيرتو- 

 579، 540شيرز (قريه)- 

 141شير سبيل (قراتپه سرخس)- 

 409شيركنت- 

 702، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 57شيركى بن منكوقاآن- 

 143شيرگيران (قريه)- 

 613، 612شير محمد اوغالن- 

 102، 33شيروان- 

 392شيرين- 



 415شيرين بيك آغا- 

 135، 124شيكتور نويان- 

 43 صاحب- ص 

 صاحبقران- (- امير تيموركان)

 صاحب ديوان- رجوع به شمس الدين محمد جوينى شود

 صاحب ديوان- رجوع به صدر جهان شود

 136صاحب رى (صاحب بن عباد)- 

 520صاعد (موالنا)- 

 638صالح بن ميرزا پير محمد شيرازى (ميرزا) 

 459صالح (سلطان)- 

 253، 251صالح (ملك)- 

 101، 100، 97صالح (ملك) ولد سلطان بدر الدين لؤلؤ- 

 258، 256صالحيه دمشق- 

 74، 71، 58 57صاين خان (- باتوين جوجى خان)- 

 212، 210، 209صاين وزير، ركن الدين (- ملك نصرت الدين عادل)- 

 281، 154صاين (قاضى شمس الدين)- 

 535، 531، 444، 426صبران- 



 550، 264صحيح بخارى- 

 612صدر االسالم- 

 144صدر الدين ابراهيم بن شيخ سعد الدين حموى (شيخ)- 

 640، 639، 601 554صدر الدين ابراهيم (وزير شاهرخ)- 

 153صدر الدين ابهرى (خواجه)- 

، 140، 138 تا 135 129صدر الدين احمد خالدى زنجانى (خواجه) (- صدر جهان، صاحب)- 
145 ،146 147 ،148 ،151 ،165 

 376صدر الدين خطيب ربيعى- 

 108، 107صدر الدين ساوجى- 

 549صدر الدين (شيخ)- 

 296صدر الدين عراقى (موالنا)- 

 240صدر الدين قبانى- 

 255، 116، 115صدر الدين محمد بن اسحاق قونيوى (شيخ)- 

 285، 284صدر الدين مجتبى (سيد)- 

 367صدر الشريعة- 

 524صدر برالس- 

 صدر جهان- رجوع به صدر الدين احمد خالدى زنجانى، صاحب شود.



 581صدر حسن- 

 586، 575، 574صديق (امير)- 

 379صراط المستقيم- 

 262صعيد- 

 266صفدى (- صالح الدين خليل بن آيبك)- 

 270صفوة الدين پادشاه خاتون بنت قطب الدين محمد سلطان- 

 703، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 607 385، 220صفى الدين اردبيلى (شيخ)- 

 549صفى الدين ختالنى- 

 107، 105صفى الدين عبد المؤمن (استاد)- 

 111صفى الملك ابو المكارم- 

 479صفى كبر- 

 5صقالب بن يافث- 

 5صقالبيه- 

 266صالح الدين خليل بن آيبك صفدى- 

 258صالح الدين خليل بن ملك منصور، سيف الدين قالون (- ملك اشرف)- 

 582صالح الدين (قاضى)- 



 528صالح الدين (موالنا)- 

 584، 583صوران (قلعه)- 

 259صور (مدينه)- 

 220صوفى آباد- 

 29صوفى خانه (دروازه)- 

 542صوفى قنقرات- 

 259صيدا- 

 291، 287 ضراب (امير حاجى)- ض 

 549ضياء الدين سراج- 

 40، 39ضياء الدين على (امير)- 

 628ضياء الدين محمود بن امير خواند- 

 451، 386ضياء الدين يوسف بن معين الدين محمد حاجى 

 439، 247ضياء الملك (پل)- 

 40ضياء الملك زوزنى- 

 208ضياء الملك محمد بن مودود- 

 546 طاغو (قريه)- ط

 359طاق (قلعه) (- تاك)- 



 67طالب منجنيقى- 

 402 333، 77، 42، 38، 17طالقان- 

 35طامه كبرى (- شيخ نجم الدين احمد بن عمر الخيوقى)- 

 466طاوس- 

 527، 484طاهر برقوق (ملك)- 

 559طاهر بن اوچ قرابهادر- 

 516 503طاهر بن سلطان احمد جالير (سلطان)- 

 106طاهر بن ناصر خليفه- 

 259طباخى- 

 251 (ملوك)- 618، 353، 340، 338، 329طبرستان- 

 636، 319، 293، 290طبرك (قلعه)- 

 573، 572، 567، 559طبس- 

 256طبقات الفقهاء الشافعيه- 

 280طبيب شاه (امير)- 

 261 259 تا 257، 254، 153طرابلس- 

 103طرقاى بن هالكو- 

 312طرب چوب دشتى (عمر چوب كشتى)- 



 259طرسوس- 

 156طغاتيمور- 

 704، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 102طغاتيمور بن هالكو- 

طغاتيمور خان بن سوداى بن بابا بهاء الدين ابوكاى بن اسكان بن توربن جوجى قسار بن بيسوكا 
 380، 367، 366، 364 363، 361 تا 358، 241، 230 تا 226بهادر- 

 146 تا 144، 140، 139، 136 تا 133، 129طغا جارنويان- 

 194طغان (امير)- 

 142طغان خاتون- 

 225طغاى (امير حاجى)- 

 375 373، 372طغاى بن دانشمند بهادر- 

 442طغا بوغاى برالس- 

 542، 418طغاى تركان آغا (طغاى تركان خاتون)- 

 476، 475طغاى خان- 

  و رجوع به نارى طغاى شود-216طغاى نارى- 

 19طغرل (- اونك خان)- 

 410طغى بوغا بهادر- 



 432طغى شاه (آكه بيكى بنت امير تيمور)- 

 134طوالع- 

 592 564، 559، 555، 444، 375 365، 109، 105، 95، 60، 32طوس- 

 345طوس (ملك سعد الدوله)- 

 373طوطك بال- 

 135، 134، 131، 130طوغان- 

 12طوغال (رود)- 

 142، 140، 139، 130طوالداى- 

 327طوالداى نويان بن كيخاتو- 

 143طهران- 

 577، 515، 507 506، 503، 491، 490، 489، 486، 461، 460طهرتن (امير)- 

 136طى- 

 268 ظافر الدين ظهير الملك- ظ

 256، 254 تا 252ظاهر (ابو الفتح- بيبرس التركى الصالحى) (ملك)- 

 628، 627ظاهر (- چقماق بيك) (الملك)- 

 422، 392، 391، 263، 218، 92، 81، 75، 74، 71، 61 47، 39، 18، 12، 11، 9، 8، 5ظفرنامه- 
 624، 548 ح 531، 530، 525، 524، 512 509، 475، 460، 438، 426، 423



 282، 275ظهير الدين ابراهيم (امير)- 

 تا 335، 332، 330ظهير الدين بن سيد نصير الدين بن سيد كمال الدين بن سيد قوام الدين (سيد)- 
337 ،340 344 ،346 ،351 ،354 ،525 

 705، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 364ظهير الدين كراوى (خواجه)- 

 239، 118ظهير فاريابى- 

 440 عاد- ع 

 438، 437عادل آغا- 

 313، 249 تا 243، 241عادل آقا (- سارق عادل)- 

 324، 238عادل اختاجى- 

 561عادل خزانچى- 

 610، 578، 576عادل جوز (قلعه)- 

 93عادل سلطان بن محمد بن پوالد بن كونجك خان- 

 426 تا 424عادلشاه جالير- 

 188عادليه (كوشك)- 

 411عاشق تاز- 

 155عانه- 



 418عادل ملك بنت كيقباد ختالنى- 

 259 257عادل (- ملك سالمش بن بندقدار)- 

 260عادل (ملك) (- كيبوقا نويان)- 

 247عباس آقا- 

 589 441، 438، 426، 413، 412 409، 406، 405عباس بهادر (امير)- 

 2عباسيان- 

 582، 539 521عبد االول بن شيخ االسالم (خواجه)- 

 475عبد الجبار بن قاضى نعمان الدين خوارزمى- 

 521عبد الحميد (خواجه)- 

 540، 554عبد الحميد موالنا قطب الدين قرومى- 

 238، 233عبد الحى (خواجه)- 

 580عبد الخالق بن امير خداداد (امير)- 

 560عبد الخالق بن تيمور سكورچى- 

 544عبد الخالق غجدوانى- 

 455عبد الرحمن اسفراينى (شيخ)- 

 207عبد الرحمن بن قورميشى- 

 197عبد الرحمن خراسانى (شيخ)- 



 521عبد الرحمن (خواجه)- 

 120عبد الرحمن شيخ- 

 221عبد الرزاق الفوطى (حافظ)- 

 357، 356عبد الرزاق بن شهاب الدين فضل الّله (امير) 

 561عبد الرزاق خداداد- 

 590، 586، 574، 564، 563 557عبد الصمد حاجى سيف الدين (امير)- 

 296عبد العزيز (موالنا)- 

 243عبد القادر- 

 312، 311عبد القادر (امير)- 

 582، 578عبد القادر (خواجه)- 

 249، 248عبد الكريم- 

 355 تا 353عبد الكريم بن سيد عبد الّله مقتول بن سيد محمد بن سيد مرتضى سارى (سيد)- 

 352، 351عبد الكريم بن سيد محمد بن سيد مرتضى سارى (سيد)- 

 639، 637 تا 634عبد اللطيف بن ميرزا الغ بيك (ميرزا)- 

 706، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 591عبد اللطيف (سيد)- 

 410، 408عبد اللّه- 



 260عبد اللّه (امير)- 

 414عبد اللّه (اميرزاده)- 

 258عبد الّله انصارى (خواجه)- 

 232عبد اللّه بن العبيدى الفرغانى (قاضى القضاة)- 

 399 398، 92عبد الّله بن امير قزغن (امير)- 

 246عبد الّله بن جمال الدين يلغز- 

 344 341عبد اللّه بن سيد قوام الدين (سيد)- 

 348عبد الّله بن سيد كمال الدين (سيد)- 

 353 352عبد الّله بن سيد عبد الكريم بن سيد محمد- 

 379عبد الّله بن معاوية بن عبد الّله بن جعفر طيار- 

 547عبد الّله بن موالنا لسان الدين محمد- 

 639، 634، 625، 622عبد الّله بن ميرزا ابراهيم سلطان (ميرزا)- 

 589، 588عبد اللّه پروانچى- 

 548عبد اللّه (خواجه)- 

 558 524، 507عبد اللّه عباس (حاجى)- 

 559عبد اللّه (قاضى)- 

 505عبد اللّه كتابى- 



 530عبد اللّه كشى- 

 248، 245عبد الملك تمغاچى- 

 104عبد الملك جوينى- 

 276عبد الملك (حوض)- 

 591عبد الملك مكنف (سيد)- 

 483عبد المؤمن گوينده- 

 551عبد الوهاب تبريزى (خواجه)- 

 448عبد خواجه- 

 291عبيد الزاكانى- 

 534، 398عبيد اللّه (موالنا)- 

 259عثليث- 

 443عثمان بن اروغ مير- 

 489 تا 487عثمان بن داود تركمن- 

 541عثمان بن رستم بن عمر شيخ- 

 444عثمان بهادر- 

 541عثمان چلبى بن ابابكر- 

 191عثمان ساوجى (شيخ)- 



 466، 465، 456، 445 442، 440، 324عثمان عباس (امير)- 

 593عجب شير- 

 510عداليه- 

 315 (ساز)- 557، 490عراق (دروازه)- 

، 137 127، 122، 120، 118، 104 94، 90، 89، 86 تا 83، 59 49، 48، 33 تا 30عراق (عجم)- 
140 ،141 ،144 ،149 150 ،168 ،190 ،195 ،198 199 ،202 ،205 ،207 ،208 212 ،213 ،226 ،
 292، 289، 286، 284، 282 280، 277، 272، 267، 249 248، 239، 235 تا 233، 230 228، 227
 316، 312، 303، 299 تا 297

 707، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

319 ،321 ،323 ،327 ،334 ،253 ،366 ،369 ،372 ،375 377 ،380 ،395 ،437 ،438 441 ،454 ،
، 591، 589 تا 587، 586 582، 581، 575، 567، 554 553، 538، 527، 522، 517 515، 483، 455
 242، 229، 137 (... عرب)- 635 634، 630، 629، 624، 622 620، 618، 606، 600، 595 تا 593
243 ،245 ،248 ،455 ،458 459 ،460 ،484 ،503 ،506 516 ،517 ،568 ،578 ،587 603 

 563عراقى (شيخ حاجى)- 

 256 255عراقى (شيخ فخر الدين ابراهيم)- 

 526 522، 499، 460، 396، 266 239، 207، 189، 174عراقين- 

 232عروض التساوى- 

 442عز الدين بن سيد عماد الدين (امير)- 

 342، 341عز الدين حسن ركابى (سيد)- 



 337عز الدين سوغندى (سيد)- 

 440عز الدين شير (ملك)- 

 95عز الدين طاهر (خواجه)- 

 368، 367عز الدين عمر مرغنى- 

 138 137عز الدين مظفر بن محمد بن عميد- 

 51عز الدين مقدم حله باف (امير)- 

 44، 42عز الدين مقدم هروى (امير)- 

 438عز الدين (ملك)- 

 454عز الدين (ملك)- 

 459عز الدين (ملك)- 

 252، 251عز الدين (- ملك معز التركى الصالحى)- 

 116عز الدين نظرى (شيخ)- 

 329عز الدين هزار اسب بن فخر الدوله نامور- 

 39عز الدين نسابه (سيد)- 

 566 563، 347عز الدين هزار جريبى (سيد)- 

 231عزت ملك- 

 543، 106عزرائيل- 



 629عزه- 

 104عزيز (خواجه)- 

 366، 365عزيز (درويش)- 

 582، 539، 521عصام الدين (خواجه)- 

 550عصمة الّله بخارى (خواجه)- 

 270عصمة الدين شاه عالم بنت سيورغتمش- 

  و رجوع به عضد الدين ايجى شود.291عضد- 

 333عضد الدوله قبادين فخر الدوله شاه غازى ابن تاج الدوله- 

 عضد الدين ايجى- رجوع به عضد الدين عبد الرحمن ... شود

 617عضد الدين (خواجه)- 

، 224، 221 197عضد الدين عبد الرحمن بن ركن الدين بن احمد ابن عبد الغفار االيجى (قاضى)- 
286 ،288 ،315 

 708، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 121 تا 118، 114 111، 108، 105، 104، 95عطا ملك جوينى (خواجه) صدر الدين- 

 258عفيف الدين سليمان بن على تلمسانى (شيخ)- 

 266عفيف الدين عبد اللّه بن اسعد اليافعى (ابو محمد ابو السعادات)- 

 259، 254، 153عكه- 



 576عالء الدولة بن سلطان احمد جلدير- 

578 

 تا 637، 635، 634، 628 623، 598عالء الدوله، ميرزا ركن الدين بن ميرزا بايسنقر بن شاهرخ- 
639 

 273عالء الدوله (حاكم يزد)- 

 331عالء الدوله على- 

 490عالء الدوله كيقباد سلجوقى- 

 364عالء الدين- 

 198عالء الدين ابو سعيد خان بن اولجايتو سلطان (سلطان)- 

 300عالء الدين اتابك (خواجه)- 

 253عالء الدين (امير)- 

 324، 316عالء الدين ايناق (امير)- 

 262، 261عالء الدين بغدادى- 

 27عالء الدين بن ملك ركن الدين محمد- 

 628عالء الدين پهلوان (موالنا)- 

 329عالء الدين حسن بن شاه غازى- 

 269عالء الدين حسن شاه بن حجاج سلطان- 



 472عالء الدين (سلطان)- 

 65عالء الدين طوسى (قاضى)- 

 544عالء الدين عطار (- محمد بن محمد بخارى)- 

 عالء الدين عطاملك جوينى (خواجه) رجوع به عطا ملك ... شود.

 336عالء الدين على بن حسام الدوله اردشير، ابو الملوك- 

 629، 621عالء الدين عليكه كوكلتاش- 

 487عالء الدين كيقباد بن فرامرز (سلطان)- 

 106عالء الدين محمد- 

 27، 26عالء الدين محمد الختنى- 

 357، 228 218، 216عالء الدين محمد (خواجه)- 

 357عالء الدين هندو- 

 101عالء الملك بن ملك صالح- 

 526 480عالء الملك ترمذى (خانزاده)- 

 628عالمه رازى- 

 510عالنيه- 

 421علفه تواچى- 

 155علم الدين (امير)- 



 265علم الدين ابو القاسم بن محمد بن يوسف البرزانى (حافظ)- 

 350 تا 346، 344على آملى (سيد على بن سيد قوام الدين بن سيد رضى الدين)- 

 413على اباد- 

 539، 538، 413علياباد- 

 709، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 434على اسد فيروز آبادى- 

 419على اكبر (خانزاده)- 

 497، 159، 105، 3على المرتضى (امير المؤمنين على بن ابيطالب) 

 248على (امير)- 

 450على (امير)- 

 589، 543على (امير سيد)- 

 على (امير شيخ) رجوع به شيخعلى ... و رجوع به على كاون ... شود

 206على بن ايرنجين (امير شيخ)- 

 462، 450على اوغالن- 

 121على ايناق (- اليناق)- 

 298، 297على ايناق (امير شيخ)- 

 550على بدر (موالنا)- 



 79على (برادر محمود تارابى)- 

 325على بن ابو الحسن فضلويه- 

 117على بن انجب (؟) بن عثمان بن الساعى البغدادى المورخ (حافظ)- 

 339 337على بن افراسياب جالبى (كيا)- 

 226على بن امير على قوشچى (امير شيخ)- 

 433على بن امير مؤيد ارالت- 

 145على بن بايدو خان- 

 352على بن بهرام بن اسكندر روز افزون- 

 على بن سيد قوام الدين- رجوع به على آملى ... شود.

 526، 349 تا 347، 346على بن سيد كمال الدين (سيد)- 

 287على بن شاه مظفر (شاه)- 

 543، 542على بن شهاب بن محمد الهمدانى (امير سيد)- 

 610 608على بن قرا عثمان (على بيك) (امير)- 

 252على بن ملك معز (ملك منصور)- 

 273على بن منصور بن امير حاجى خراسانى (امير)- 

 434 تا 431، 401، 400، 359على بيك بن امير ارغونشاه جونى قربانى- 

 96على بهادر- 



 508على پاشا- 

 226 تا 222، 217على پادشاه (امير)- 

 280، 240، 239على پيل تن (امير)- 

 550على تبريزى الشطرنجى (خواجه)- 

 590، 585على ترخان (امير سيد)- 

 123على تمغاچى (امير)- 

 226على جعفر (امير)- 

 235على (خواجه)- 

 574على (خواجه)- 

 168على خواجه بن عمر شاه سمرقندى- 

 30على خواجه غجدوانى- 

 282على داركى (پهلوان)- 

 408على درويش بن امير با يزيد جالير- 

 536على درويش (- سگ بچه)- 

 على سارى- رجوع به سيد على بن سيد كمال الدين شود.

 433على سديدى غورى (امير)- 

 308، 307على سرخ (پهلوان)- 



 710، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 356على سرخ خوافى (ابو مسلم)- 

 91على سلطان- 

 507، 476على سلطان تواچى- 

 615، 507على سلطان قوچين- 

 398على سمنانى (خواجه)- 

 288على سهل بن امير شيخ ابو اسحق (امير)- 

 410عليشاه- 

 464عليشاه- 

 284عليشاه بمى (پهلوان)- 

 208، 207 206، 201، 200، 199، 198عليشاه جيالن (خواجه تاج الدين)- 

 308 307، 305عليشاه مزينائى (پهلوان)- 

 624، 599، 554على شغانى (امير)- 

 129على طمغاچى- (امير)- 

 516على قلندر ميكائيل (امير)- 

 592، 536على قوچين (امير)- 

 318على قورچى- (پهلوان)- 



 218، 192على قوشچى (امير)- 

 على كاون (امير شيخ)- رجوع به شيخعلى كاون ... شود.

 323على كوتوال- 

 631، 629، 621، 618، 615، 607، 602، 585، 581 555عليكه كوكلتاش (امير)- عالء الدين- 

 562عليكه بن خالق- 

 342على گرماوه رودى- 

 343، 342على گيالنى (سيد)- 

 584على [بن موسى بن جعفر]- 

 438 432، 431، 388، 387، 366، 365على مؤيد سبزوارى (خواجه)- 

 317على مير ميران (امير)- 

 366على هندو (شيخ)- 

 412على يسورى- 

 320، 314، 306 298، 295، 275عماد الدين سلطان احمد بن امير مبارز الدين محمد- 

 327عماد الدين بن اتابك شمس الدين الب ارغون بن هزار اسب- 

 97عماد الدين زنگى بن آقسنقر- 

 543عماد الدين زوزنى (ملك)- 

 193عماد الدين سمنانى (سيد)- 



 234عماد الدين سراوى- 

 220عماد الدين عبد الوهاب- 

 117عماد الدين فضولى (- عمادلر)- 

 633 621عماد الدين محمود جنابذى (امير)- 

 285عماد الدين محمود (خواجه)- 

 501، 500 398عماد الدين مسعود سمنانى (خواجه)- 

 237 235عماد الدين محمود كرمانى (خواجه)- 

 57عماد الدين ختنى (امير)- 

 520، 315عماد فقيه كرمانى- 

 117عماد لر (- عماد الدين فضولى)- 

 36عمار ياسر (شيخ)- 

 387عمان (بحر)- 

 711، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 269عمدة الملك منتخب الدين- 

 97عمر بن عادل (ملك مغيث)- 

 565، 561، 560، 484عمر تابان- 

 312عمر چوب دشتى (طرب چوب كشتى)- 



 39عمر خيام- 

 620 582، 575، 573، 541عمر شيخ بن پير محمد بن عمر شيخ بن امير تيمور- 

، 480، 459، 454، 451، 450 443، 444، 441، 425، 416 325عمر شيخ بن امير تيمور گوركان- 
629 

 565 تا 560، 542، 541، 536 528، 522، 520، 503، 469عمر شيخ بن ميرزا معز الدين ميرانشاه- 
569 ،572 ،581 ،608 

 438، 437عمر عباس بهادر (امير)- 

 249، 247، 245عمر قبچاقى- 

 64على قرقزى- 

 عمر (ميرزا)- رجوع به عمر شيخ بن ميرزا ميرانشاه شود.

 283عميد الملك بن شمس الدين صائن- 

 153- »1 «عتاب 

 508عيد بيك- 

 508عيسى بن ايلدرم با يزيد- 

 508عيسى بيك- 

 462، 450، 441، 438عيسى بيك- 

 513عيسى چلبى بن ايلدرم بايزيد- 

 521، 512، 498، 466، 461، 459، 458عيسى (سلطان)- 



 561عيسى قورچى- 

 134عيقاتو (- كيخاتو)- 

 585 غازان- غ 

 331غازان بهادر- 

 172، 169، 167 تا 164 162، 159 تا 140، 133، 131غازان خان بن ارغون خان (سلطان محمود) 
، 371، 328، 327، 274، 272 271، 260، 228، 220، 199 193، 191، 189 تا 182، 180 177تا 

372 

 501غازانى (كوشك)- 

 155غازانيه- 

 329غازى (پادشاه)- 

 134غاية القصوى- 

 29غاير خان- 

 378، 368غرجستان- 

 9، 5غزبن منسك- 

 6، 5غزبن يافث- 

 281غزة- 

 385، 5غز (قوم)- 



 606، 605، 602، 601، 600، 588، 581، 541، 535، 527 471، 210، 77، 45، 44، 38غزنين- 
618 ،629 

 493 تا 491غستاب- 

 24غوباليغ (- بال ساغون)- 

______________________________ 
 )- در چاپ تهران: عتاب؟ عبات؟1(

 712، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 214غوج حسين بن امير حسن بن امير چوپان- 

 434، 413، 382 380، 378، 376، 374، 370 368، 360، 280، 279، 150غور- 

 434، 433غورى بن غياث الدين پير على (امير)- 

 498، 496غوطه- 

 620، 618، 606غياث الدين (امير)- 

 593غياث الدين (امير)- 

 364غياث الدين بحر آبادى (خواجه)- 

 454، 438 350 تا 346، 344غياث الدين بن سيد كمال الدين بن سيد قوام الدين (سيد)- 

غياث الدين ملك صاع بن ملك كامل بن ملك عادل سيف الدين محمد بن نجم الدين ايوب 
 251(ملك معظم)- 

 30غياث الدين بن عام الدين (- خواند امير) 



 268، 267غياث الدين بيرامشاه بن سلطان محمد خوارزمشاه- 

 601، 554غياث الدين پير احمد خوافى- 

، 430، 389 تا 387 384، 368غياث الدين پير على بن ملك معز الدين حسين كرت (ملك)- 
431 ،433 434 ،543 

 476، 468، 427، 324غياث الدين ترخان (امير)- 

 273غياث الدين حاجى خراسانى- 

 299غياث الدين حاجى ميرآخور (امير)- 

 598، 566 554غياث الدين ساالر سمنانى (خواجه)- 

 87، 83غياث الدين (سلطان) (- براق خان)- 

 76غياث الدين شادى بيك- 

 613 تا 611، 606، 605، 603، 581غياث الدين شاه ملك (امير)- 

 283، 282غياث الدين على يزدى (سيد)- 

 227، 226، 224 تا 221، 218 تا 215، 198غياث الدين محمد بن رشيد (صاحب سعيد خواجه)- 

، 216، 213 212، 204 تا 202غياث الدين محمد بن ملك شمس الدين محمد كهين (ملك)- 
376 ،378 ،379 384 ،386 

 384، 379 367، 44غياث الدين محمد سام (سلطان)- 

 234، 228غياث الدين محمد عليشاهى- 

 303غياث الدين محمود بن خواجه قطب الدين سليمانشاه- 



 317، 298، 297 289غياث الدين منصور شول (امير)- 

 609، 596غياث الدين ميرزا بايسنقر- 

 603غياث الدين نقاش (خواجه)- 

 359غياث الدين هيبت الّله حموى (خواجه)- 

 379غياثيه (مدرسه)- 

 713، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 277، 272، 249، 230، 218 214، 213، 184، 174، 145 144، 137، 131، 129، 122 فارس- ف 
، 321، 319 318، 316، 313، 312، 310 307، 306، 303 تا 301، 299 297، 291، 289، 280، 278
325 ،328 ،333 366 ،387 ،395 ،433 ،441 455 ،459 ،466 ،468 ،484 499 ،516 ،520 ،522 ،
 635، 634 625، 622، 620، 618، 606 596 تا 593، 591 تا 588، 586 575، 556، 554، 553 547

 424 (آب)- 118فارياب- 

 575، 559فاضل بن اوچ قرا بهادر- 

 56، 55فاطمه خاتون- 

 116فتوحات- 

 131فخر الدوله- 

 338، 336فخر الدوله حسن بن شاه كيخسرو بن تاج الدوله- 

 361، 333 332فخر الدوله شاه غازى بن تاج الدوله- 

 362فخر الدوله (ملك)- 



 330فخر الدوله نام آور بن بيستون- 

 332فخر الدوله نام آور بن شهر آگيم (- شاه غازى)- 

 329فخر الدوله نامور بن نصير الدوله بن سيف- الدوله با حرب- 

 255فخر الدين ابراهيم (شيخ عراقى)- 

 232فخر الدين احمد بن الحسن الجاربردى، ابو المكارم- 

 176، 175فخر الدين (استاد)- 

 565فخر الدين الرازى- 

 346، 344، 343، 340 333فخر الدين سيد قوام الدين (سيد)- 

 341فخر الدين جالبى (كيا)- 

 235فخر الدين حبش- 

 342فخر الدين حسن (ملك)- 

 197فخر الدين داود بناكتى، ابو سليمان- 

 98فخر الدين ساقى- 

 600 تا 598، 554فخر الدين وزير (سيد)- 

 268فخر الدين شمس الملك محمد شاه بن حاجى زوزنى- 

 43فخر الدين عبد الرحمن غيرانى (خواجه)- 

 260فخر الدين عمر الحنبلى- 



 221فخر الدين فتح الّله بن ابى بكر حمد الّله المستوفى القزوينى- 

 378 تا 370، 367، 151، 150، 149فخر الدين كرت (ملك شمس الدين كهين)- 

 288فخر الدين (كلو)- 

 434فخر الدين محمد (ملك)- 

 386فخر الدين محمود مستوفى (امير) (- ابن يمين)- 

 714، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 107فخر الدين مراغى مستوفى- 

 126فخر الدين مستوفى- 

 271فخر الملك نظام الدين محمود- 

 272، 271فخر الدين هروى (قاضى)- 

 24فدا- 

 568، 498، 255، 195 159، 155، 153، 130، 105فرات- 

 240فراق نامه- 

 606، 597، 571، 436 435، 378، 372، 368، 195فراه- 

 396فرج- 

 500، 499فرج- 

 126فرج الّله شمس الدين محمد صاحبديوان- 



 568 567، 556، 530، 527، 515 511، 496 تا 494، 492، 491 396، 263فرج بن برقوق (ملك)- 

 513فرج طبيب (موالنا)- 

 621فرخ ريخته گر (استاد)- 

 516فرخ شاه- 

 297فردوسى- 

 30، 24فرغانه- 

 3فرقان- 

 529، 527، 526، 512 504، 490، 488، 487، 486 396، 259 تا 257، 195، 75فرنگ- 

 408فرهاد- 

 490، 484فريد (شيخ زاده)- 

 633 589، 571، 492، 478، 320فريدون- 

 423فريقا خاتون- 

 357فريوند- 

 232فصول النسفى- 

 617، 615فضل الّله استرابادى- 

 363فضل الّله (امير شمس الدين)- 

 477فضل اللّه بلخى- 



 534فضل الّله تبريزى- 

 117فضولى (عماد الدين، عمادلر)- 

 60فغفور- 

 116فكوك- 

 25 (آب)- 30، 27فناكت 

 221فوايد غياثيه- 

 5فودك (- توتك بن برك)- 

 430، 376فوشنج- 

 367فوشنجى (قاضى)- 

 204فوالد- 

 424فوالد بهادر- 

 585فوالد خان- 

 194فوالد قيا (امير)- 

 194فومن- 

 107فيثاغورس- 

 508فيروز- 

 168، 42 (دروازه) 168 (قصبه)- 380فيروزآباد- 



 290فيروزان- 

 633 تا 630 625، 624، 616، 615، 602فيروز شاه بن ارغون شاه (امير جالل الدين) 

 474 474، 473، 471فيروز شاه (سلطان)- 

 715، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 556، 526، 524 تا 522 520، 468، 442، 438، 367 343، 342، 340، 144فيروز كوه- 

 246فيض الّله بن جمال الدين يلغز- 

 542فيلونى- 

 585، 393، 91، 47 16 تا 13 قاجولى بهادر بن تومنه خان- ق 

 16قاجيون بن بيسوكا بهادر- 

 516، 461، 439، 196قارص- 

 8قارلق (قرلق)- 

 351قارن آباد دشت- 

 606قاسم- 

 241قاسم (امير)- 

 617قاسم انوار (سيد)- 

 48قاشى بن اوكداى قاآن- 

 46، 44، 21، 17قاشين (- تنگت)- 



 578قاضى شيخعلى (مدرسه)- 

 496، 397، 310قاف- 

 8قانغلى- 

 422قاون (آب)- 

 259قاهر، ملك محمد بن سيف الدين قالوون- 

 462، 265، 263 تا 261، 257، 254، 253قاهره معزيه- 

 13قايدو بن دو تومنن خان- 

 264قايلتاى (سلطان)- 

 298قباد- 

 627قباد بن اسكندر بن قرا يوسف- 

 343قباد (ملك)- 

 240قبان، صدر الدين- 

  و رجوع به بلخ شود566، 565، 395، 38قبه االسالم- 

 .85 تا 83قبچاق اقول بن قداق (قدان) بن اوكداى- 

 145قبچاق بن بايدو خان- 

 261قبچاق (پير على)- 



 396، 395، 292، 237، 218 153، 102، 85، 76 تا 74، 71 58، 55، 49، 45، 33قبچاق (دشت)- 
، 529 492، 491، 487، 484، 465 464، 462، 453، 447 تا 443 441، 440، 438، 428 تا 424
533 ،585 ،613 ،614 

 424، 409، 8قبچاق (قوم)- 

 12قبقين (قوم)- 

 223، 83 تا 81، 72 تا 69، 67 تا 60، 50قبالقاآن (قوبالى) بن تولى خان- 

 124قبالنچى بن سلطان احمد- 

 91، 47، 15، 14 13قبل خان بن تومنه خان (- النجيك)- 

 93قبول سلطان بن دورجى ايلجيكداى- 

 444قبه درخان- 

 495قبه سيار (پشته)- 

 403قبى ميتن- 

 262، 261قتال السبع- 

 25قتاليغ- 

 131قتحقال (قنجقبال)- 

 24قتقونويان- 

 408فتلش- 

 716، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 



 133قتلق ابكاجى- 

 365قتلق بوغا- 

 426قتلق بوغا بن اروس خان- 

 298قتلق تركان- 

 434، 401قتلق تركان آغا- 

 214قتلق تيمور- 

 133قتلق خاتون بنت قويلوق بوقا- 

 30قتلق خان- 

 76قتلق خواجه- 

 593قتلق خواجه- 

 267قتلق سلطان (- براق حاجب)- 

 371، 260، 241 213، 194، 191، 156، 155 153، 151 تا 149، 143قتلقشاه (امير)- 

 191، 153قتلق قيا- 

 115قتمش خاتون- 

 612قتوقو- 

 59، 57، 55، 54قداق- 

 48قداق بن اوكداى قاآن- 



 77قداقى بن جغتاى- 

 629قدس- 

 31قدقان اوغالن- 

 534 359، 275، 266، 264، 255 189، 188، 134، 66، 65، 3قرآن 

 608قرا (امير)- 

 505، 504، 502، 486 تا 483 466، 439، 241، 239، 234 213، 209، 205، 198، 146قراباغ- 
 626، 625، 620 609 تا 607، 561، 521 تا 519

 247قرابسطام- 

 531قرابالق- 

 63قرابوقا- 

 124قرابوقاى- 

 530، 523، 515قراتاتار- 

 445قراتال- 

 141قراتپه (- شير سبيل)- 

 526، 480قراتوپه (باغ)- 

 502قراتونه- 

 69، 67قراجانك- 



 48قراجار بن اوكداى قاآن- 

، 77، 49، 47، 46، 44 40، 20 تا 17، 13، 12قراجارنويان بن سوغوجيجن بن ايردمجى برالس- 
79 ،81 -91 468 

 639قراجار بن ميرزا سيورغتمش بن شاهرخ (ميرزا)- 

 228، 227قراجرى- 

 29قراجه حاجب- 

 143قراجق- (امراء)- 

 426قراچن- 

 231قراحسن- 

 517قراحسن- 

 510، 489، 234قراحصار- 

 7، 6قرا خان بن مغول خان- 

 542، 24قراختاى (قوم)- 

 266، 251، 25قراختائيان- 

 533، 532قراخواجه- 

 225قرا دره- 

 446، 421قراسمان- 



 717، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 263 تا 261قراسنقور- 

 49قراسوران (رودخانه)- 

 345، 344قراطوغان- 

 626، 625 610، 577، 515، 508 507، 491قرا عثمان تركان (امير)- 

 267، 94، 88، 82، 74 تا 72، 70، 63، 61، 58، 53، 50، 47، 6قراقرم- 

 424قراقسمان- 

 458قراقوينلو- 

 609قراكومك- 

 241قراكليسيا- 

 244قرا محمد- 

 440، 247، 243قرا محمد تركمان- 

 60قرامون (نهر)- 

 410قران بوغا- 

 195قرانقر (؟) (قراسنقر؟)- 

 412، 411، 409، 140، 124 122، 121قراوناس (لشگر) (امراء)- 

 81قرا هالكو بن بيتو كان بن جغتاى خان- 



 20 تا 17قرايت (قوم) 

، 517، 516، 511، 506 504، 503، 491، 485، 249 240قرا يوسف تركمان (امير ابو النصر)- 
 611 تا 602، 595، 591، 588 تا 586، 578، 577، 576، 575 571 تا 567، 553، 530

 628 624، 597، 559قربان شيخ (امير)- 

 143قربان شيره- 

 537قرجق- 

 412 تا 407، 92قرشى (حصار)- 

 409قرغاشون توپه- 

 24، 11قرقز- 

 449قرق گول- 

 24قرلق (قارلق)- 

 51قرلق- 

 62قروجى بن قبالقاآن- 

 562قرون ارغون- 

 350قرى كنار- 

 438، 402قزانجى بن حسين- 

، 91قران سلطان خان بن بيسور بن اوركتمور- بن بوقا تيمور بن بورى بن ميتوكان بن جغتاى خان- 
92 ،204 



 383 تا 380، 93 تا 91قزغن برالس (امير)- 

 327قزل- 

 582- 557قزل رباط- 

 411قزلقاق- 

 521قزل يقاج- 

، 570، 523 454، 442، 228، 220، 218 تا 216، 211، 208، 158 117، 112، 60، 33قزوين- 
606 ،607 ،612 630 

 511، 489قسطنطنيه- 

 582قشقا- 

 20قشليق- 

 718، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 234قصر تاق- 

 586، 575 546، 516، 302، 299 297، 289، 280قصر زرد- 

 513قطب الدين- 

 135قطب الدين احمد خالدى- 

 560قطب الدين اوبهى- 

 306قطب الدين اويس بن شاه شجاع (سلطان) 



 431قطب الدين بن موالنا نظام الدين- 

 376، 375قطب الدين تولكى (ملك) 

 373 372قطب الدين چشتى (شيخ االسالم)- 

 485قطب الدين حيدر- 

 304 تا 302، 295قطب الدين سليمانشاه بن خواجه محمود كمال (خواجه)- 

 153، 151قطب الدين (سيد)- 

 272 270، 266قطب الدين شاه جهان بن جالل الدين سيورغتمش (سلطان)- 

 309، 304، 290، 277قطب الدين شاه محمود بن امير محمد مظفر- 

 588، 584، 571، 436 435قطب الدين (شاه) (ملك نيمروز)- 

 550قطب الدين بن شيخ محمود زنگى عجمى- 

 154قطب الدين شيرازى- 

 295قطب الدين صاحب عيار (خواجه)- 

 535قطب الدين صدر- 

 269قطب الدين طغى شاه بن حجاج سلطان 

 264قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور الحلبى- المصرى- 

 548قطب الدين عبد اله االمامى- 

 116قطب الدين عالمه شيرازى- 



 580 520، 398قطب الدين قرومى- 

 269، 268، 267قطب الدين محمد سلطان بن حيتز (حميتز) تاينگو- 

 197قطب الدين محمود بن مسعود بن مصلح- 

 154قطب الدين موصلى (قاضى)- 

 221قطب الدين (موالنا) 

 483قطب الدين نائى- 

 279، 278، 272قطب الدين نيكروز بن ناصر الدين محمد برهان (ملك) 

 385قطب الدين يحيى (خواجه ابو الفضل) 

 151قطب جهان- 

 252قطر (- ملك مظفر سيف الدين) (- قدوز) 

 424قطفان (رباط)- 

 484قطور كنت- 

 19قالطين- 

 479قلتاش بن بهادر نهاد- 

 20قلج قرا- 

 640قلچ (قريه)- 

 524، 463قلزم- 



 288قلعه سربند- 

 719، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 323، 293قلعه سپيد- 

 307قلعه كوه- 

 372قلعه گاه- 

 74قلماق- 

 438قمارى ايناق (امير)- 

 475، 448قمارى يساول- 

 630، 606، 595 593، 591، 523، 442، 354 335، 309- 297، 60، 33قم- 

  و رجوع به كنجك شود27قم كنجك- 

 445، 441قمر الدين اوغالن- 

 426 تا 424قمر الدين دوغالت- 

 93قمر الدين دوغالت- 

 146، 142، 140 139، 135، 134قنجقبال- 

 618، 602، 471، 416، 414، 402، 399، 92قندز- 

 450، 395قندزچه- 

 606 602 تا 600، 596، 595 588، 581، 530، 471، 436 434، 401، 395، 370قندهار- 



 103، 74، 19، 17، 15قنقرات- 

 62قنقرات بن قبالقاآن- 

 24قنقلى- 

 124، 119، 103قنقورباى بن هالكو- 

 191 143، 129قنقور النك (- سلطانيه)- 

 197قواعد (كتاب)- 

 248قوام الدين النجقى- 

 269قوام الدين بهاء الملك- 

 291 288قوام الدين حسن (حاجى خواجه)- 

 297 295قوم الدين صاحب عيار (خواجه)- 

 315قوام الدين عبد اللّه فقيه- 

 350 تا 347قوام الدين بن سيد رضى الدين على (سيد) 

، تا 345، 343 تا 337قوام الدين مرعشى بن سيد صادق بن عبد الّله بن الحسين المرعشى (سيد)- 
347 ،355 454 

 299، 296قوام الدين وزير (خواجه)- 

 269قوام الملك فخر الدين يحيى (خواجه)- 

 212قوبا (منزل)- 



 15قوبله خان بن قبل خان- 

 50قوبوقتو بن تولى خان- 

 103قوبوى خاتون قنقرات- 

 50قوتولقو جربى- 

 124، 123قوتى خاتون- 

 426قوجقار- 

 234قوچ حسين بن امير حسين بن امير چوپان 

 252قودوز (- ملك مظفر سيف الدين، قطر) 

 465، 463قوراى (آب)- 

 19قورجارقور بن مرغور- 

 124قورقوچين- 

 153، 145قورمشى- 

 207 تا 205قورميشى بن اليناق- 

 720، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 62قوريداى بن قبالقاآن- 

 412، 91قوزى منداق- 

 73قوشيالى بن خليسك بن تريه بن بالء بن جمكيم- 



 24، 23قوكينك- 

 455قوالغى (دشت)- 

 400قواليجى- 

 18قولون بنت طايراسون- 

 351- 334قومس- 

 455، 325قومشه- 

 450قونقوربى- 

 22قونكيان بن ازيادت- 

 510، 115قونيه- 

 465قويزى چاق اوغالن بن اروس خان- 

 606، 596، 591، 442، 383 377، 273، 150، 106، 95قهستان- 

 561، 433، 247قهقهه (قلعه)- 

 12، 11قيات- 

 393، 11، 10قيان بن ايلخان- 

 640قيچان (بازارچه)- 

 514قيدار- 

 581، 573، 566 541قيدو بن پير محمد بن جهانگير (ميرزا)- 



 602، 601 600، 596، 595، 423قيدو خان- 

، 89 تا 87، 85 تا 82 73 تا 70قيدو خان بن غازى اغول (يا) قيدو بن قاشين بن اوكداى قاآن- 
141 ،142 

 415قيرتنيكيز- 

 19قيشليق- 

 149قيصر (مالزم امير نوروز)- 

 541قيصر بن پير محمد بن جهانگير- 

 516، 507، 506قيصريه- 

 264قيصور- 

 413قينار- 

 629، 614، 606، 605، 602 601، 588، 581، 556، 541 480، 471، 470، 414، 210 كابل- ك 

 618كابلستان- 

 404كابلشاه اوغالن بن دورجى بن ايلچيكداى ابن دواخان- 

 423 تا 421كات- 

 567كارد (آب)- 

 380كاريز (قصبه)- 

 317كازرون- 



 628، 606، 595، 572، 523 442، 309، 297، 290، 118، 60كاشان- 

 425، 346 82، 77، 63، 50، 27 تا 24، 20كاشغر- 

 442كافرستان- 

 588كافى السالم- 

 561، 557، 141كاليوس- 

 43، 42كاليوين (- نيره تو) (قلعه)- 

 50كامل التواريخ ابن اثير- 

 99، 98كامل (ملك)- 

 257كامل (ملك شمس الدين، سنقراشقر صالحى) 

 721، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 70كامال (برادر اولجايتوقاآن)- 

 583، 582، 532 تا 529 527، 468، 407، 94كان گل- 

 608، 562كاورود- 

 337كاوس بن فخر الدوله حسن بن شاه كيخسرو ابن تاج الدوله- 

 242 241كاوس بن ملك كيقباد (ملك)- 

 335 334كاوس بن ملك كيومرث (ملك)- 

 67كاو قبجان- 



 35كبرى (- شيخ نجم الدين)- 

 592 436، 433، 25كبود جامه (سپهبد)- 

 98كبوقانويان- 

 256 255كبير الدين، فخر الدين عراقى- 

 204، 195 192، 90، 89كپك خان بن دواخان- 

 76كپك خان بن توقتمش خان- 

 469كتور- 

 479كته- 

 74كتيمور- 

 403كجراتى (ميدان) 

 116كجوجان- 

 312، 311، 247، 242، 240 237كجوجانى (خواجه شيخ محمود) (كججى)- 

 343، 340، 335، 332كجور- 

 604، 561، 519 466، 222، 205، 108كر (آب)- 

 424كرامينه- 

 247، 246كراوتو (قلعه)- 

 95كراى ملك بن ارغون آقا- 



 462، 456، 195، 3كربال- 

 276كربه- 

 6كرتاق (كوه)- 

 431، 387 367، 360، 251، 192كرت (ملوك)- 

 376، 371كرت نامه- 

 518، 517كرتين- 

 516، 459، 454، 440 238، 211، 207، 174كردستان- 

 509، 508كرشيخى (- محمد چلبى بن ايلدرم بايزيد)- 

 492، 262 تا 260، 257كرك (قلعه)- 

 470كركس (قبيله)- 

 458كركوك (قلعه)- 

 279 تا 277، 275، 274، 272 تا 266، 251، 214، 191، 189 174، 144، 118كرمان (دار االمان)- 
، 357 352، 324، 322، 320، 318 314، 308 تا 306، 301 تا 298 295، 289، 288، 286 تا 381
 618، 597 تا 595، 576، 574 573، 571، 553، 549

 512كرميان ابلى- 

 439كرنى (حصار)- 

 327كره رود- 

 250كريم الدين (حبيب اللّه، ممدوح ميرخواند)- 



 76كريم پردى بن توقتمش خان- 

 722، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 7، 6كز خان بن مغول خان- 

 33كزررود- 

 458كزل- 

 561كزمرد- 

 379كزيو- 

 294كسرى- 

 194كسگر- 

 162كشاف (منزل)- 

، 427، 415، 413، 407 404، 403، 399، 398، 394 تا 392، 95، 92كش (قبة الخضراء) (- سبز)- 
429 431 ،443 ،459 ،467 ،480 521 ،570 ،578 ،581 

 141كشف رود- 

 28كشليخان- 

 414كشم- 

 479كشمير- 

 632، 603، 597، 596، 592 584، 549، 428، 220، 132كعبه- 



 487كفه- 

 433 (دروازه)- 564، 559 557، 433، 432، 123كالت (قلعه)- 

 75كالر- 

 526، 194كالردشت- 

 332كالرستاق- 

 582كلف (گذر)- 

 75كلك (- تيمور بن طوغان بن باتو)- 

 267، 94، 73، 63 61، 58، 47، 13، 12كلوران (رود)- 

 363كلواسفنديار- 

 301كلو حسين- 

 288كلو عمر (- رئيس ناصر الدين)- 

 288كلو فخر الدين- 

 470كله كى سيستانى- 

 506، 215كماخ (قلعه)- 

 6، 5كمارى (كيمال) بن يافث- 

 472كمال الدين- 

 341كمال الدين بن سيد قوام الدين (سيد)- 



 454، 352 تا 350، 347تا 

 438، 437، 352كمال الدين بن سيد محمد سارى (سيد)- 

 297، 295كمال الدين حسين رشيدى (امير)- 

 157كمال الدين (سيد)- 

 639كمال الدين عبد الحميد بن موالنا قطب الدين قرونى- 

 118كمال الدين عبد الرحمن الرافعى- 

 216كمال الدين عبد الرزاق- 

 291كمال الدين محمود خواجه كرمانى، (نخل بند شعرا)- 

 549 548كمال خجندى (شيخ) (- دزد حسن)- 

 265كمال ضرير- 

 70كمالويسون تيمور (از اوالد جمكيم)- 

 612كنجكسته يالق- 

 71، 27كنجك- 

 594، 573، 572، 290كندمان- 

 379كنز الرموز- 

 723، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 343كنس (قريه)- 



 141كنشو- 

 495، 492كنعان- 

 23، 17كنجور بنت التان خان- 

 441كنوت- 

 56، 55، 48كوتان بن اوكداى قاآن- 

 548، 511كوتاهيه- 

 3كوثر- 

 55، 48كوجو بن اوكداى قاآن- 

 540كوچك (آب)- 

 89، 88، 70كوكوز گوركان- 

 103كورلوت (قوم)- 

 485كوره بهادر- 

 17كورى سورن بنت تايانك خان- 

 604، 603، 516كوستنديل (امير)- 

 584، 430كوسويه (قصبه)- 

 40كوشتكين- 

 27 تا 24، 22، 21كوشلوك بن تايانك خان- 



 9كوك بن اغوز خان (- وجوق، اوج اوق)- 

 21كوكجو (- بت تنگرى)- 

 70، 62كوكجو بن قبالقاآن- 

 234، 205كوكچه تنيگيز- 

 70كوكچين خاتون- 

 28كوك خان- 

 535، 31، 29كوك سرا- 

 450كوكه بوغا- 

 466كوال (قلعه)- 

 402كولك (دشت)- 

 413كومش- 

 89كونجك خان- 

 464كونچه اوغالن- 

 218كوهرود- 

 327كوه كيلويه- 

 442، 19كوى تن- 

 332كوير- 



 103كويل خاتون بنت تورايكجى گوركان- 

 479كويله (دره)- 

 58كوينى- 

 25كويونك- 

 402كهمرد- 

 468، 431، 381، 373كهدستان- 

 342كيا جالبى- 

 95كيبوقانويان- 

 326، 252كيبوقانونان- 

 260 259، 252كيبوقا (- ملك عادل)- 

 511كيجيك يرلغ- 

 206كيچيك- 

 441، 422، 419، 417 تا 414، 412، 402، 399كيخسرو ختالنى- 

 334كيخسرو بن ملك كيومرث (ملك)- 

 291كيقباد- 

 489 تا 487كيقباد بن فرامرز (سلطان عالء الدين)- 

 417- 399كيقباد (برادر كيخسرو ختالنى)- 



 329كيكاوس (استندار)- 

 724، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 76كيالى بيك خان، 

 6، 5كيمال (كمارى) بن يافث- 

 85، 81، 74، 59 تا 54، 50كيوك خان بن اوكداى قاآن- 

 6كيوك خان بن ديب باقوى- 

 48كيوك كوتان بن اوكداى قاآن- 

 23كبوكينك- 

 5كيومرث- 

، 629، 603، 591، 575 523، 352، 348، 347، 334 333كيومرث بن بيستون رستمدارى (ملك)- 
630 

 344، 329، 328 گاوباره (ملوك)- گ 

 385، 381گازرگاه- 

 473، 90گجرات- 

 270، 269گردونچين بنت منكو تيمور بن هالكو (خانزاده)- 

، 486 484، 462، 461، 439، 396 228، 214، 205، 174، 151 145، 139، 104، 33گرجستان- 
 609، 604، 531 522، 517 تا 515، 502

 437، 336، 331گردكوه- 



 367گرگان (آب)- 

 519، 518 506، 502، 486، 396گرگين (ملك)- 

 606، 600، 571، 436، 434، 401، 301 300، 294، 204، 202گرمسير- 

 424گزروان- 

 401گزيو (قلعه)- 

 362گستهم، شرف الدولة بن تاج الدوله زيار- 

 609، 502گنجه- 

 10، 9گن خان بن اغوز خان (- بوزوق)- 

 479كنگ- 

 24، 22گورخان- 

 266، 25 تا 24گورخان (معاصر سنجر)- 

 26، 25گورخان (برادر گورخان معاصر سنجر)- 

 464گونچه اوغالن- 

 638 تا 634، 633، 623، 600گوهرشاد آغا- 

 639، 634گوهرشاد آغا (مدرسه)- 

، 270، 269، 174، 165، 148 143، 142، 140 تا 134، 131 115كيخاتو بن اباقا خان (- عيقاتو)- 
274 ،327 



، 521 355 تا 352، 350 تا 347، 342 335، 332، 330، 329، 237، 194، 193، 191، 145گيالن- 
522 ،524 ،525 ،588 614 

 521گيالنات- 

 260، 259 الچين (- ملك منصور)- ل 

 725، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 339، 338الرجان- 

 361، 358الرقصران- 

 115الرنده- 

 373، 372العزى بن دانشمند بهادر- 

 423الالء بن قراچار- 

 354المبسر (قلعه)- 

 362الويج- 

 349، 194الهجان- 

 479، 38الهور- 

 407، 404الى- 

 325لربزرگ- 

 635، 618، 591 503، 455، 454، 328 تا 325، 318، 317، 290، 289، 251لرستان- 



 521، 438، 325؛ 297لر كوچك- 

 365لطف اله بن امير وجيه الدين مسعود (- ميرزا) (امير)- 

 275لطف اللّه بن اللّه بن صدر الدين عراقى- 

 590لطف اله بيان تيمور- 

 636 618، 602لقمان برالس (شيخ)- 

 442 437لقمان پادشاه بن طغا تيمور خان- 

 378، 376لقمان (پهلوان)- 

 480لك (رود)- 

 343لكبيران- 

 135، 134لكزى گوركان- 

 333لكيور- 

 255لمعات- 

 38لنكرت- 

 352لنگرود- 

 236، 223 222، 218، 217لؤلؤ (خواجه)- 

 409لولى (گنبد)- 

 474، 473لوئى (حصار)- 



 524لهراسب- 

 627ليلى (- خان سلطان)- 

 603، 67، 64، 57 ماچين- م 

 13، 12ماچين بن توقيا- 

 6ماچين بن چين- 

 567، 412، 408، 400ماخان- 

 290ماردانان- 

 521، 516 512، 499، 498، 467 466، 461 تا 458، 260 236، 231، 152، 100 تا 97ماردين، 

، 333 تا 329، 228، 214، 203، 198 174، 151، 147، 144، 142 140، 108، 104، 32مازندران- 
، 437، 433، 432، 396 366، 362 تا 360، 358، 356، 355، 353، 352، 349 تا 340، 338، 335
454 483 ،530 ،546 ،553 554 ،563 ،564 ،566 ،588 618 

 300، 299ماكو افغانى (امير)- 

 559، 376، 375ماالن (پل)- 

 726، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 503مالك (جزيره)- 

 611مالك دينار- 

 50، 5مانى- 



، 204، 147 95، 93 تا 83، 81، 77 60، 59، 47، 45، 31، 27 24، 20، 17، 10، 9ماوراء النهر- 
، 432، 429، 423، 420 414، 405، 401 تا 398، 395 389، 388، 382، تا 380 346، 335، 320
 553، 549، تا 547، 545، 530، 526، 521، 515 480، 467، 454، 445 443 تا 441، 438، 433
 620، 618، 617، 615 تا 613، 605، 592، 587، 585، 584، 582، 580 تا 578، 574، 570، 558

 454 346، 345ماهانه سر (قلعه)- 

 455، 325ماهيار- 

 70، 69مايان قبجان (- ناصر الدين ابو بكر) 

 43مبارز الدين سبزوارى (ملك)- 

 274مبارز الدين بن امير بدر الدين ابو بكر (امير)- 

، 288، 287، 285، 282 281، 279، 278، 276 تا 273، 240مبارز الدين محمد بن مظفر (امير)- 
290 ،30 

 490، 484مبارك خواجه- 

 585مباركشاه بن امير ايدكو- 

 202مباركشاه بن بوجاى- 

 83 تا 81مباركشاه بن قراهالكو، 

 244مباركشاه (تركش دار امير اسماعيل)- 

 241مباركشاه (حاكم ساوه)- 

 69مباركشاه دامغانى- 



 297مباركشاه دولى- 

 401مباركشاه سنجرى- 

 215مباركشاه (قاضى)- 

 582، 556، 513، 511، 507، 474، 449، 409مبشر بهادر (امير) 

 191متن اقليدس- 

 116مثنوى مولوى- 

 314مجاهد الدين زين العابدين (سلطان)- 

 114، 112، 111مجد الدين اثير- 

 278مجد الدين اسمعيل بن يحيى فالى (قاضى)- 

 104مجد الدين تبريزى (خواجه) 

 288، 287مجد الدين سربندى- 

 291مجد الدين (شيخ)- 

 106مجد الدين طويل- 

 33مجد الدين عالء الدوله علوى- 

 300، 299مجد الدين قاقم (خواجه)- 

 321، 317مجد الدين مظفر (سيد) (امير)- 

 387، 118، 117مجد الدين همگر- 



 269مجد الملك تاج الدين ابو بكر شاه- 

 727، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 127، 121 تا 118، 114 تا 111مجد الملك يزدى ابن صفى الملك ابو المكارم 

 39 38مجير الملك شرف الدين ابو المظفر- 

 41، 40مجير الملك كافى- 

 125محب الدين ابى الخير (شيخ)- 

 484محب شربت دار- 

 289محتسب (- امير مبارز الدين محمد مظفر)- 

 464، 456، 324محمد آزاد- 

 363، 362، 358محمد آيتمور- 

 449محمد ارالت- 

 554محمد امين بن صدر الدين ابراهيم- 

 499، 323محمد اوبهى (ملك)- 

 543محمد بابا سماسى (خواجه)- 

 237، 76محمد بالغجى (شيخ)- 

 548محمد بخارى (سيد)- 

 419، 416محمد بدخشانى (شاه شيخ)- 



 584محمد بدخشى (شيخ)- 

 307محمد (برادر پهلوان اسد خراسانى)- 

 79محمد (برادر تارابى)- 

 434 433محمد (برادر ملك غياث الدين) (ملك)- 

 265محمد بن ابراهيم الجزرى الشافعى- 

 رجوع به محمد خدابنده 191محمد بن ارغون خان (سلطان) (- اولجايتو سلطان، محمد خدابنده)- 
 شود.

 197محمد بن اسعد بن عبد الّله النجفى التسترى- 

 273محمد بن امير غياث الدين حاجى- 

 145محمد بن بايدو خان- 

 257، 255محمد بن بندقدار (ملك سعيد محمد بن ملك ظاهر)- 

 424، 422، 419 416 تا 414محمد بيان سلدوز (شيخ)- 

 محمد بن ملك ظاهر- رجوع به محمد بن بندقدار شود.

 227 تا 225محمد بن تولى قتلغ بن ايسنتمور بن انبارجى ابن منكو تيمور بن هالكو خان- 

 76محمد بن تيمور خان- 

 74محمد بن جوجى- 

 105محمد بن حسن، ابو جعفر نصير الدين (خواجه) 



 468محمد بن حنفيه- 

 530محمد بن خواجه حاجى بندگير تبريزى (شيخ)- 

 325محمد بن خورشيد- 

 546 545محمد بن سعد الدين مسعود تفتازانى- 

 351 350محمد بن سيد مرتضى سارى (سيد)- 

 329محمد بن شهريار، ابو الفضل- 

 256محمد بن عبد اللّه بن مالك الجيانى- 

 578، 577محمد بن قرا يوسف (شاه)- 

 337محمد بن كيا افراسياب (كيا)- 

 324، 295 284، 282 تا 279، 277 تا 274 272محمد بن مظفر (امير مبارز الدين)- 

 728، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 430، 384محمد بن معز الدين حسين كرت (- امير خرد) 

 610محمد بن ملك عز الدين شير- 

 260 259محمد بن ملك منصور سيف الدين قالون (ملك قاهر) (ملك ناصر)- 

 273محمد بن منصور بن امير حاجى خراسانى (امير)- 

 639، 637 تا 634، 630، 629محمد بن ميرزا بايسنقر (ميرزا سلطان)- 

 325محمد بن هالل بن بدر- 



 409، 401، 400 359محمد بيك بن ارغونشاه جونى قربانى- 

 541، 432 426، 410محمد بيك بن امير موسى- 

 218 212، 210محمد بيك خچك (امير)- 

 516محمد بيك جالير- 

 223، 218محمد پيلتن (امير)- 

 592محمد تابان (امير)- 

 473محمد تغلق (سلطان)- 

  ح 531محمد تقى شوشترى- 

 560محمد تواچى (شيخ)- 

 42محمد جرجانى (ملك شمس الدين)- 

 249محمد جمشيد- 

 274محمد جوشنى (امير)- 

، 633، 631، 626، 625 619، 618، 615 تا 613، 541محمد جوكى بهادر بن شاهرخ (ميرزا)- 
634 ،639 

، 541 تا 539 515محمد جهانگير بن ميرزا محمد سلطان بن ميرزا جهانگير بن امير تيمور (ميرزا)- 
579 ،581 ،582 622 ،639 

 508محمد چلبى بن ايلدرم با يزيد (- كرشيخى) 

 400محمد (حاجى)- 



 76محمد خان- 

 614محمد خان- 

 582، 579محمد خان- 

 91محمد خان بن پوالد خان بن كونجك خان- 

 77محمد خان شيبانى (ابو الفتح)- 

 محمد خدابنده (سلطان) (- اولجايتو سلطان بن ارغون خان، خربنده اغول).

89 ،151 ،158 ،191 ،192 ،194 196 ،197 ،200 ،201 ،372 

 398، 384 383، 380، 92محمد خواجه اپردى- 

 267 208، 115، 45، 40، 38، 34، 32 تا 25، 17محمد خوارزمشاه (سلطان)- 

 499محمد داروغه (شيخ)- 

 622محمد درويش (امير)- 

 247محمد دواتى- 

 محمد رجوع به شمس الدين محمد صاحبديوان شود.

 521محمد رشتى (امير)- 

 632محمد زمزمى (سيد)- 

 352محمد سارى (سيد)- 

 376 تا 373محمد سام (جمال الدين)- 



 590، 589محمد ساوه (شيخ)- 

 545، 544محمد سرخسى (ملك)- 

 146محمد (سلطان)- 

 729، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

، 464، 461، 458، 454 450، 448، 426، 324محمد سلطان بن جهانگير بن امير تيمور گوركان- 
 556 548، 541، 540، 539، 528 521، 515 تا 509، 507، 506 502، 498، 482، 477، 468 466

 443، 439 تا 437 427، 319محمد سلطانشاه (امير)- 

 473محمد شاه بن سلطان محمد تغلق (سلطان) 

 272 271محمد شاه، مظفر الدين بن حجاج سلطان بن قطب الدين محمد سلطان- 

 127محمد بن جوينى (- شمس الدين محمد جوينى) 

 549محمد شيرين (- مغربى)- 

 621، 602محمد صوفى ترخان (امير)- 

 465محمد طراغاى بن شاهرخ (- الغ بيك)- 

 620محمد غازى- 

 639، 634محمد قاسم بن ميرزا محمد جوكى (ميرزا)- 

 208، 207محمد (قاضى)- 

 218محمد قوشچى- 



 483محمد كاخكى- 

  و رجوع به كجوجانى ... شود.116محمد كجوجانى (شيخ)- 

 370محمد كرت (شمس الدين)- 

 611محمد مشرف سمنانى (خواجه)- 

 596، 219، 154 138، 66، 65، 34، 3محمد مصطفى ص- 

 محمد مظفر- رجوع به محمد بن ... مظفر شود.

 299محمد (ملك)- 

 600محمد (ملك)- 

 470محمد (ملك)- 

 443محمد مير كه بن شير بهرام- 

 150محمد نعمان- 

 285محمدى- 

 466محمدى- 

 508محمدى- 

 157محمود- 

 463، 462محمود آباد- 

 210محمود (امير)- 



 620محمود اوغالن (سلطان)- 

 230، 229، 227، 226 224، 223محمود ايسن قتلغ (امير)- 

 26محمود باى- 

 214محمود بن امير چوپان- 

 محمود بن سيورغتمش- رجوع به محمود خان ... شود.

 325محمود بن على بن ابو الحسن فضلوى- 

 423محمود بن كيخسرو ختالنى (سلطان)- 

 444محمود بن ملك پير محمد بن ملك غياث الدين 

 79 تا 77محمود تارابى- 

 730، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 249محمود جاندار (شيخ)- 

 305محمود حاجى عمر- 

 443، 93محمود خان بن سيورغتمش خان بن دانشمند چه خان (سلطان)- 

 477 تا 475، 472، 396محمود خان (سلطان)- 

 511 تا 509 499، 493، 450محمود خان (سلطان)- 

 438محمود خلخالى- 

 365محمود رضا- 



 550 549محمود زنگى عجمى كرمانى (شيخ)- 

 473محمود (سلطان)- 

 324محمود شاه- 

 280، 277، 224 223، 218محمود شاه اينجو (امير)- 

 309، 308، 306، 304 تا 292، 277، 275، 272محمود شاه بن امير مبارز الدين محمد بن مظفر- 

 412، 411، 409محمود شاه بخارى- 

 272محمود شاه بن حجاج سلطان- 

 229محمود شاه زكريا- 

 546، 502 501، 398محمود شهاب (خواجه)- 

 154محمود (شيخ)- 

 283محمود (شيخ)- 

 272 260، 161، 159، 154، 150، 145محمود غازان خان (سلطان)- 

 300، 210محمود غزنوى (سلطان)- 

 375محمود فهاد- 

 349محمود كاركيا (سيد)- 

 518محمود نفيرچى- 

 245محمود والى- 



 400محمودى- 

 267، 59، 50- 18محمود يلواج- 

 200، 193محول (منزل)- 

 107محيى الدين اخالطى- 

 256، 116محيى الدين العربى (شيخ)- 

 258، 256محيى الدين النووى (شيخ يحيى بن شرف بن حسن) (امام)- 

 236 235، 75محيى الدين بردعى (قاضى)- 

 265محيى الدين عبد الرحيم النسائى (شيخ)- 

 505، 108محيى الدين مغربى- 

 190محيى الدين (موالنا)- 

 544، 76مختصر تلخيص- 

 266، 265مختصر الروضه- 

 459مختصر (قلعه) (- خرماتو)- 

 277، 272مخدوم شاه بنت قطب الدين شاه جهان (- خان قتلق)- 

 306مخدوم شاه (مادر شاه شجاع)- 

 209مدينة السالم (- بغداد)- 

 378، 314، 213مدينه- 



 266، 263مرآة الجنان و عروة اليقظان فى معرفة حوادث الزمان- 

 508مراد- 

 419 405مراد بن جوغام برالس (امير)- 

 731، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 489مراد بن اوزخان بن عثمان بن داود (سلطان) 

 542مراد بيك آغا- 

 76مراد خواجه- 

 626مراد (سلطان)- 

 607، 562، 561، 248، 244 226، 224، 221، 180، 154 143، 107، 103، 102، 97، 33مراغه- 
609 

 237مراغيان (مسجد)- 

 352 تا 349مرتضى بن سيد على سارى (سيد)- 

 348 347مرتضى بن سيد كمال الدين (سيد)- 

 564مرتضى (سيد)- 

 242 تا 240مرجان (خواجه)- 

 260، 156، 155مرج الصفر- 

 589مردان (ميدان)- 



 134مرصاد- 

 526، 434، 430، 212 (آب)- 545، 542، 376، 89مرغاب- 

 86مرغاول- 

 430مرغنى (كوشك)- 

 74، 62مركيت (مكريت)- 

 570، 569، 481 439، 247، 236، 157، 145مرند- 

 38 (مرو شاهجان)- 603 400، 274، 142، 40، 39مرو- 

 497مروانيان- 

 515مروت- 

 76مرود بن خضر خان- 

 565مرورود- 

 267مريم تركمان بنت براق حاجب- 

 351مزرناك- 

 594مزيد- 

 467مزيد برالس (امير)- 

 558مزيد جونى قربانى- 

 230، 218مسافر ايناق (امير)- 



 293، 247مسافر ديوداجى- 

 472مسافر كابلى- 

 107 تا 105، 99 97 تا 94، 60مستعصم خليفه عباسى- 

 253مستنصر (المستنصر بالّله)- 

 484مستوفى فوشنجى- 

 244مسعود (امير)- 

 332مسعود (امير وجيه الدين سربدار)- 

 386 380، 362 تا 360، 358، 336

 628مسعود بخارى (خواجه)- 

 264مسعود بن احمد الحارثى (حافظ)- 

 127مسعود بن شمس الدين محمد صاحبديوان- 

 94، 87، 85 تا 82، 59مسعود بيك بن محمود يلواج- 

 87مسعود بيك يلواج (مدرسه)- 

 238مسعود دامغانى (خواجه)- 

 462 458، 323مسعود سبزوارى (خواجه)- 

 639، 614مسعود ميرزائى سيورغتمش بهادر بن شاهرخ (سلطان)- 

 732، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 



 497، 495مسعود سمنانى (خواجه)- 

 280، 278، 277مسعود شاه (امير)- 

 223، 218مسعود شاه بن محمود (امير)- 

 257مسعود (ملك) (- خضر بن بندقدار)- 

 62مسكقن بن قبالى قاآن- 

 513 تا 510 508مسلمان چلبى بن ايلدرم بايزيد- 

 144مسلم (منزل)- 

 632، 454، 392، 126، 61مسيحا- 

 445مش- 

 559، 41مشرتو- 

 638، 614 602، 592، 587، 559، 365 359، 203، 159، 60، 55مشهد- 

 270مشير- 

 134مصباح- 

 116مصباح االرواح- 

 179، 175، 163، 156 تا 152 149، 146، 137، 112، 111 109، 100، 98، 97، 94، 36مصر- 
، 289 273، 266 تا 260، 258 تا 251 249، 240، 232، 227، 214 213، 209، 207، 195، 193
 627، 596، 568 567، 556، 551، 530 تا 528 514، 511، 496 تا 494، 492 491، 484، 396، 302

 639 632، 629تا 



 235، 214مصر بن امير تيمور تاش بن امير چوپان (ملك)- 

 461، 460مصر بن قرا محمد تركمان- 

 379مصرح هرات- 

 211مصر خواجه- 

 491مصطفى- 

 510، 508مصطفى بن ايلدرم بايزيد- 

 390، 66مصطفى (ص)- 

  و رجوع به سعدى ... شود.574، 117مصلح الدين سعدى (شيخ) 

 591، 567، 564 559 تا 557، 555، 524، 523 511، 499، 475مضراب جاكو (امير)- 

 134مطالع- 

، 548 547، 530، 525، 509، 475 422، 388، 364، 308، 273 263، 216، 213، 91مطلع سعدين- 
584 ،592 

 544مطول- 

 252مطيه- 

 264مظفر- 

 562مظفر الدين ابا بكر (ميرزا)- 

 328مظفر الدين افراسياب بن ركن الدين يوسف شاه (اتابك)- 



 232مظفر الدين شاه قزوينى (قاضى)- 

 271 269مظفر الدين محمد شاه بن حجاج سلطان بن قطب الدين محمد سلطان- 

 573مظفر الدين نظرى (خواجه)- 

- (رجوع به 297، 287 تا 285، 278، 277، 274مظفر (امير شاه شرف الدين بن امير مبارز الدين)- 
 شرف 

 733، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 الدين و شاه مظفر شود).

 274، 273مظفر بن منصور بن امير حاجى خراسانى (امير)- 

 620مظفر بن ميرزا بايقرا- 

 100مظفر بن ملك سعيد (ملك)- 

 334مظفر بن ملك كيومرث (ملك)- 

 252مظفر (ملك سيف الدين) (- قطر- قندوز) 

 262 تا 260مظفر (ملك) (- حسام الدين بدر چاشنى گير) 

 329مظفرى شاعر- 

 294مظفريه (مدرسه)- 

 575، 574معتصم بن سلطان زين العابدين بن شاه شجاع (سلطان)- 

 289معتضد (المعتضد بالّله ابو بكر المستعصمى العباسى)- 



 153معرة النعمان- 

 617، 616معروف خطاط- 

 316معز الدين اصفهان شاه- 

 324معز الدين جهانگير- 

، 385 تا 382، 380، 367، 360، 358، 279معز الدين حسين بن ملك غياث الدين كرت (ملك)- 
401 ،409 544 

 476معز الدين (ملك)- 

 252معز التركى الصالحى (ملك عز الدين)- 

  و رجوع بميرانشاه شود587، 570، 481معز الدين ميرانشاه- 

 577معصوم- 

 234معموريه- 

 294معن بن زايده- 

 305معين الدين اشرف (سيد)- 

 387، 255، 254، 104معين الدين پروانه رومى (ملك)- 

 154، 151معين الدين خراسانى- 

 373معين الدين محمد اسفزارى- 

معين الدين محمد بن شمس الدين مطهر بن شهاب الدين اسماعيل بن قطب الدين محمد بن شمس 
 386الدين مطهر بن شيخ االسالم ابو نصر معين الدين احمد الجامى النامقى (خواجه)- 



 298معين الدين يزدى- 

 475معين الدين (ملك)- 

 106معينيه (كتاب)- 

 549مغربى (محمد شيرين)- 

 434مغلب (امير)- 

 512مغنى- 

 6مغول خان بن النجه خان (- مونك خان)- 

 تا 423 420، 412، 395، 267، 142، 71، 60، 49، 45، 33، 21، 20، 17، 13، 12، 7مغولستان- 
425 ،441 ،445 ،468 484 ،492 ،498 ،502 ،515 527 ،579 ،582 ،612 ،613 ،620 

 80، 77مفتاح- 

 116مفتاح الغيب- 

 287مفصل ابن حاجب- 

 492مقبل- 

 734، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 508مقبل- 

 24مقلى كويانك جالير- 

 310مقنع- 



 220مكاشفات- 

 45، 44مكران- 

 286مكرانات- 

 74، 27 25، 21، 19مكريت (مركيت) (قوم) 

 103مكسين بن هالكو- 

 632، 591، 421، 417 416، 378، 266، 265، 263 256، 213، 189، 132، 115مكه- 

 276مكين الدين ضياء الملك الطالبى (خواجه) 

 392مكينه خاتون- 

 74مگس (شهر)- 

 336 333، 331، 329، 106، 103، 95، 94، 60، 57مالحده- 

 ملتان- رجوع به مولتان شود

 491ملطيه- 

 23ملكان- 

 542ملكان شاه آغا- 

 337ملك الدوله- 

 48ملك بن اوكداى قاآن- 

 411 تا 409، 408ملك بهادر- 



 629، 571ملگت آغا بنت خضر اوغالن- 

 319ملك تيمور بن آق بوقا بهادر (امير)- 

 64ملك تيمور بن ارتق بوكا- 

 418ملك خانم بنت قزان سلطان خان- 

 163ملكشاه سلجوقى (سلطان)- 

 6ملنجه خان بن تولى خان- 

 477 تا 471، 396ملو خان- 

 436ممقتو- 

 258منازل السايرين- 

 269منتخب الدين (عمدة الملك)- 

 197منتخب جامع الحكايات- 

 485، 484مندلى- 

 9، 5منسك بن يافث (- منشج)- 

 5منشج (- منسك)- 

 485منصور- 

 273منصور بن امير غياث الدين حاجى- 

 256منصور بن مسلم بن وجيه الدين العماديه االسكندريه (حافظ)- 



، 317، 313، 312، 304، 301، 287، 248، 246، 244منصور بن شاه مظفر بن امير محمد (شاه)- 
 454، 324 تا 320

 252منصور، على بن ملك معز (ملك)- 

 258، 257منصور (ملك سيف الدين قالون، الفى)- 

 260منصور الچين (ملك)- 

 493منقوصه (دروازه)- 

 43، 42منكتاى- 

 59منكسار نويان- 

 22منكليك اينجيكه- 

 262منكو تيمور- 

 269، 257، 114 109، 103منكو تيمور اغول بن هالكو- 

 735، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 368، 331، 267، 103، 101، 98، 95، 94، 74، 67 61 تا 56، 50منكوقاآن بن تولى خان- 

 516، 505منكول- 

 527منگلى بوقا حاجب- 

 402منگلى بوقا سلدوز- 

 542منگلى بيك آغا جونى قربانى- 



 563، 560، 559منگلى تيمور نايمان- 

 10منگلى خان بن يلدز خان- 

 204منگلى خواجه- 

 500منگلى خواجه- 

 445منلقو (قوم)- 

 320، 295منوجان (قلعه)- 

 13منولون- 

 134منهاج- 

 232منهاج الحواشى على الكشاف- 

 265منهاج النووى- 

 221مواقف- 

 258موجز- 

 77موجى سه بن جغتاى خان- 

 288موردستان- 

 50موركان بن جغتاى- 

 470موسى افغانى- 

 106موسى الكاظم (ع)- 



 522، 507، 421 تا 419، 415 تا 410، 403، 402موسى (امير)- 

 513 510، 508موسى بن ايلدرم با يزيد- 

 443موسى پير جنگى قوجين- 

 409موسى تايجوت، 

 494موسى تومى بوغا، 

 322موسى جوكار- 

 موسى چلبى- رجوع به موسى بن ايلدرم بايزيد شود.

 227 تا 223موسى خان بن على بن بايدو خان- 

 238موسى خنجى- 

 607، 601، 592، 585 تا 583، 563موسى كا (امير)- 

 539، 532، 476موسى كمال- 

 619، 240- 231موشى- 

 499، 458، 264، 258 252، 240، 195، 162، 155، 153، 101، 100، 97موصل- 

 607، 522 247، 246، 227، 196، 136موغان- 

 50موكا بن تولى خان- 

 53، 52، 48موكاخاتون- 

 407، 406موالنازاده سمرقندى- 



 143موالى- 

 480، 471، 379، 256، 255، 38مولتان-- 

 194مؤمن (امير)- 

 542موندر آغا- 

 422، 417، 415 410، 403، 388مؤيدارالت (امير)- 

 107مؤيد الدين عرضى دمشقى- 

 324، 316مهدى بن شاه شجاع (سلطان)- 

 736، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 430مهدى (حاكم) كوسويه)- 

 320، 317، 316مهذب (پهلوان)- 

 236مهران رود- 

 99 تا 97ميافارقين- 

 561ميانج- 

 348، 344ميان رود- 

 523، 292، 246ميانه- 

 294، 287، 285، 276، 274ميبد- 

 77ميتوگان بن جغتاى- 



 477ميداى (دروازه)- 

 351ميرانا- 

 343ميرانا دشت- 

، 446، 444، 443، 440، 438، 434، 430، 396ميرانشاه بن امير تيمور گوركان (ميرزا معز الدين)- 
450 ،451 ،453 ،455 ،466 ،481 ،482 ،483 ،493 ،496 ،499 ،507 ،509 ،522 ،523 ،541 ،
542 ،549 ،550 556 ،557 ،560 ،561 ،570 ،576 ،581 ،587 

 479ميرت (قلعه)- 

 365ميرزا (- امير لطف الّله بن امير وجيه الدين مسعود)- 

 526ميرزا محمد سلطان (مدرسه)- 

 475ميرعلى- 

 596، 592، 582، 579، 555ميرك (احمد ميرزا)- 

 290ميرميران (- جالل الدين)- 

 601ميروى كمانگر (استاد)- 

 133ميسور تيمور بن ارغون- 

 90، 89ميسور بن اركتيمور بن بوقا تيمور بن بورى 

 73ميسوردار- 

 205 تا 201 198، 196، 192ميسور (شهزاده)- 

 473ميمون (حاكم دنى)- 



 106، 105، 103ميمون دژ- 

 461مينگ گول- 

 281 نائين- ن 

 218 تا 216نارى طغاى بن كوچ بقابن كيبوقا- 

 208 207ناز خاتون (دختر امير كردستان)- 

 38ناصر الدين ابو نصر پارسا (خواجه)- 

 69، 67ناصر الدين ابو بكر بن سيد اجل (- مايان قبحان)- 

 157ناصر الدين ايلچى- 

 269ناصر الدين بن منتجب الدين- 

  و رجوع به بيضاوى شود.232، 134ناصر الدين بيضاوى (قاضى)- 

 625ناصر الدين خاوند شاه بن امير ارغونشاه (امير)- 

 288، 287ناصر الدين عمر (رئيس) (كلوعمر)- 

 477، 474ناصر الدين عمر (موالنا)- 

 106، 95ناصر الدين محتشم- 

 64ناصر الدين ملك كاشغرى- 

 737، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 385ناصر الدين نصر الّله سنجانى (امير)- 



 192ناصر الدين يحيى (امير)- 

 242ناصر بخارى (خواجه)- 

 106ناصر خليفه- 

 351ناصر كيا (سيد)- 

 527، 514، 265 تا 260 214، 195، 156 تا 152، 146ناصر (ملك محمد بن سيف الدين قالون)- 

 232ناظر العين- 

 330نام آور بن بيستون (فخر الدوله)- 

 20ناور- 

 409، 27، 25، 20نايمان (قوم)- 

 391، 277، 105نجف- 

 550نجم الدين الطاهرى- 

 107نجم الدين دبيران، ابو الحسن على بن عمر ابن على القزوينى- 

 134نجم الدين زركوب- 

 152نجم الدين (سلطان ماردين)- 

 207، 195نجم الدين طبسى (قاضى) 

 265نجم الدين عبد الرحمن بن يوسف الدين االصفرى- 

 256نجم الدين على بن عبد الكافى (حافظ)- 



 61، 37 تا 35نجم الدين كبرى (شيخ احمد بن عمر الخيوقى طامه كبرى)، (ابو الجناب)- 

 240 235نجيب الدين (امير) (خواجه)- 

 132نجيب كمال- 

 258نجيبه (مدرسه)- 

 399نحوراشا (قريه)- 

 409، 407، 91، 40، 37نخشب- 

 291نخل بند شعرا (- خواجو كرمانى)- 

 569 503، 502، 466، 439، 292 247، 239، 145، 33نخجوان- 

 518، 517نزال- 

 379نزهة االرواح- 

 226نزهة القلوب- 

 »1 «640 635، 592، 564، 544، 436نسا- 

 558نسف- 

 365نصر الّله (امير)- 

 356نصر الّله بن شهاب الدين فضل الّله (امير)- 

 591، 589، 588نصر الّله ساوه- 

 385نصر الّله سنجانى (امير ناصر الدين)- 



 328نصرة الدين احمد بن الب ارغون (اتابك)- 

 212، 209نصرة الدين عادل (- ملك ركن الدين صاين وزير)- 

 326نصرة الدين هزار اسپ بن ابو طاهر بن محمد بن على بن ابو الحسن فضلوى (اتابك)- 

 476نصرت قمارى- 

 471نصرت كوكرى- 

 332نصوص- نصير الدوله شهريار بن كيخسرو بن شهر آگيم 

______________________________ 
 )- در دو صفحه اخير: نساورى آمده است.1(

 738، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 336نصير الدوله شهريار بن تاج الدوله يزدجرد ابن شهريار بن اردشير- 

 154نصير الدين تبريزى (قاضى)- 

 368نصير الدين (حاكم سيستان)- 

 271نصير الدين حسن (خواجه)- 

 344نصير الدين بن سيد قوام الدين (سيد)- 

 350 تا 348 346نصير الدين بن سيد كمال الدين (سيد)- 

 320نصير الدين (شاه)- 

 116، 107 106، 105، 103، 102نصير الدين ابو جعفر محمد بن حسن طوسى (خواجه)- 

 202نصير الدين (ملك)- 



 284نصير الدين (ملك) (حاكم ابرقوه)- 

 324نصير الدين يحيى (شاه)- 

 498، 152، 98نصيبين- 

 218نطنز- 

 134نظام التواريخ- 

 599، 554نظام الدين احمد بن خواجه داود (خواجه)- 

 638، 635، 633نظام الدين احمد بن امير فيروز شاه (امير)- 

 575نظام الدين احمد صاعدى (قاضى)- 

 117نظام الدين اصفهانى (قاضى)- 

 270نظام الدين دبير؟ (وزير سيورغتمش)- 

 548 547نظام الدين شامى (شنب غازانى)- 

 384نظام الدين عبد الرحيم الخوافى (- پير تسليم)- 

 139نظام الدين عثمان قزوينى- 

 637نظام الدين عليشير (امير)- 

 385نظام الدين (موالنا)- 

 543، 542نظام الدين هروى- 

 268نظام الملك احمد بن تاج الدوله (خواجه)- 



 601نظام الملك طوسى- 

 616، 291نظامى (شيخ)- 

 522نعمت آباد (قريه)- 

 143نعيمش- 

 229نغتو- 

 549، 548، 543، 379، 315 220، 116، 115، 61، 36نفحات- 

 116نفحات الهيه- 

 106نقد محصل- 

 590نكبه بخشى- 

 15نكو قدان بن قبل خان- 

 31نمازگاه (دروازه)- 

 567نمدك- 

 458نمرود- 

 525نمكارود- 

 559نوبرك- 

 316نو (پل)- 

 4نوح (ع)- 



 524، 523، 518، 512 تا 510 507، 499، 497، 496، 475 472، 470، 465نور الدين (امير شيخ)- 
 584 تا 579، 556 555، 548، 540 تا 534، 532

 387نور الدين رصدى- 

 739، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 464نور الدين ساربوغا (امير شيخ)- 

 549نور الدين عبد الرحمن اسفراينى- 

 549نور الدين عبد الرحمن جامى- 

 220نور الدين عبد الرحمن كسرقى (شيخ)- 

 220نور الدين كيل- 

 632، 626نور الدين محمد بن شيخ مرشد الدين جنيد كازرونى (شيخ)- 

 نور الدين محمد المرشدى- رجوع به نور الدين محمد بن ... شود.

 290نور الورد بن سليمانشاه بن احمد (اتابك)- 

 174 173نورانعى بن منقور بيك (امير)- 

 523 340، 334، 333، 28نور (حصار)- 

 76نوروز- 

 19نوركين- 

 تا 140نوروز بيك- رجوع به نوروز غازى شود نوروز غازى بن ارغون آقا (امير نوروز بيك)- 
150 ،213 ،371 



 214نوروز بن امير چوپان- 

 418نوروز سلطان بن امير حسين بن امير مسال- 

 450نوروز قنقرات- 

 276نوروز تكودرى- 

 141نورين نويان- 

 225، 127نوشهر- 

 94نوشيروان- 

 235، 233نوشيروان عادل (دست نشانده ملك اشرف) 

 565، 564نوشيروان (امير)- 

 557نوشيروان برالس- 

 291نوشيروان (پادشاه ساسانى)- 

 408نو (قريه)- 

 258، 256نووى (- امام شيخ محيى الدين يحيى بن شرف بن حسن)- 

 424نويان آغا- 

 593 591، 521، 467، 169، 33نهاوند- 

 197نهج الحق- 

 16نيروان (قوم)- 



 43، 42نيره تو (- كاليوين) (قلعه)- 

 388، 377، 372، 366، 360 تا 357، 203، 171، 151، 149 142، 141، 85، 41 تا 39، 32نيشابور- 
430 ،431 ،483 ،502 ،526 564 ،588 ،605 ،630 ،638 

 453نيق (آب)- 

 88نيك بى خان بن شيرامون (يا پسر سارمان)- 

 110نيك پى- 

 375نيك پى تيرگر- 

 288، 286نيكچار (امير)- 

 212نيكروز- (امير)- 

 362نيكروز سمنانى (خواجه)- 

 279نيكروز (قطب الدين)- 

 511نيكى شهر- 

 462 275، 262، 240، 152، 43نيل- 

 20نيلكوتى- 

 435نيمروز- 

 740، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 516، 503، 458 واسط- و



 74والتاى- 

 610، 568، 440وان (قلعه)- 

 242وجيه الدين اسماعيل بن امير زكريا (امير)- 

 373 362، 360 تا 356وجيه الدين مسعود بن شهاب الدين فضل الّله (امير)- 

 373، 372، 370وجيه الدين نسفى- 

 399وخش (آب)- 

 606ورامين- 

 586وزرنه- 

 591 521، 517، 516، 438وروجرد- 

 478وزيرآباد- 

 610، 568وسطان- 

 342، 341وشتاسف (كيا)- 

 582، 581وفادار (امير)- 

 258وفيات االعيان- 

 542ولتيك آغا- 

 330ولخ (قلعه)- 

 438 تا 436، 433، 432، 431 395، 367، 366، 245، 242 241ولى بن شيخ على هندو (امير)- 



 35ولى تراش (- شيخ نجم الدين كبرى)- 

 131وليد بن ابى ربيعه- 

 405و همدرى؟ (ملك)- 

 476، 475 هاتى مولتان (ملك)- ه

 525هادى كيا (سيد)- 

 506هاردك (قلعه)- 

 558هارى قشون- 

  و رجوع به شرف الدين هبة الّله .. شود.265هبة اللّه (قاضى)- 

 190هبة اللّه (موالنا)- 

، 204، 201، 192، 150 149، 147، 141، 108، 85، 51 48، 44 تا 41، 32هرات (دار السلطنه)- 
 409، 401، 389 تا 374، 372 تا 367، 360، 347، 346، 339 286، 279، 278، 216، 213 تا 211
 536، 530، 545، 524، 511، 501 482 تا 480، 468، 445، 444 435 تا 433، 431، 430، 413
، 586 584، 582، 581، 578، 573 567 تا 564، 558 تا 552، 550 548، 546، 545، 543، 542
 تا 638 635 تا 628، 626 تا 621، 618 تا 612، 605، 603 تا 600، 597 596، 593 تا 591، 588
640 

 640هراة رود- 

 583هرقداق آقا- 

 328، 148، 147هرقداق نوئين- 

 468، 467، 283، 125هرمز- 



 449هريملك بن يادكار برالس- 

 741، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 330، 329هزار اسب بن شهر نوش بن هزار اسب (استندار)- 

 525هزار اسب محمد- 

 588، 444، 442 355، 353، 141، 86هزار جريب- 

 602، 601، 306هزاره- 

 330هزبر الدين خورشيد- 

 143هشت رود مراغه- 

 247هفت رود- 

، 135، 116، 111، 108 تا 101، 98 تا 94، 83، 81، 75 60، 57، 50هالكو خان بن تولى خان- 
، 498 481، 369، 336، 331، 327 326، 273، 268 تا 253، 252 223، 221، 211، 208، 207 193
515 ،520 ،560 

 305، 304همام الدين محمود (خواجه)- 

 248، 244، 208، 207، 189 169، 155، 149، 139، 119 114، 109، 106، 60، 35، 33همدان- 
 593 591، 577، 576، 572 تا 570 561، 521، 483، 467، 466 455، 442، 328، 319، 255

 118، 117همگر (مجد)- 

 13هميقا بن سروقد- 

 520، 492، 480 تا 478، 476، 475، 473 تا 471 396، 275، 269، 125، 66هند- 



 565 418، 416، 414هندوان (قلعه)- 

 507، 482، 479، 477، 475 472، 471، 469، 418، 396 269، 90، 62، 45، 44، 38هندوستان- 
531 ،605 ،609 

 415هندو شاه- 

 194هندو شاه (امير)- 

 535هندو شاه خازن- 

 416، 415هندو قرقره- 

 637، 351هندوكه (امير)- 

 370هندويان- 

 248هندوى قورچى- 

 373هندوى منجم- 

 62هوشجين بنت تورقولى نويان- 

 248، 247، 242هوشنك بن ملك كاوس بن ملك كيقباد شروانى (ملك)- 

 62هوشين (قوم)- 

 62هوكاجى بن قبالقاآن- 

 141 125 تا 123، 103هوالجوبن هالكو- 

 157هوالن موران- 



 355 تا 353هيبت اللّه ايلكانى (سيد)- 

 534هيبت اللّه (موالنا)- 

 253هيت- 

 67هيتون نويان جنكسانك- 

 401هيرمن، 

 601، 600هرمند- 

 507، 440 يادگار اندخودى (امير)- ى 

 475، 423يادگار برالس (امير)- 

 485يادگار تواچى- 

 742، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 542يادگار سلطان آغا- 

 602، 570، 565 538، 537يادگار شاه ارالت (امير)- 

 375يار احمد (پهلوان)- 

 609يار احمد قراماق- 

 5يارج بن يافث- 

 592، 564، 359يارز- 

 621يار على بن اسكندر بن قرا يوسف- 



 458يار على موصلى (امير)- 

 427يارق تيمور- 

 362ياسمين كالته (قريه)- 

 258ياسمين المغربى (شيخ)- 

 235، 234، 233، 230 214ياغى باستى بن امير چوپان (امير)- 

 280، 247 246ياغى بن باستى بن شيخعلى ايناق- 

 5يافث اغالن (- ترك)- 

 393، 5يافث بن نوح (- ابولجه خان)- 

، 232، 134، 100 35يافعى، ابو محمد (يا ابو السعادات) عفيف الدين عبد الّله بن اسعد (امام)- 
 265، 258، 257 255 تا 252

 267ياقوت تركان بنت براق حاجب- 

 542يبى بيك آغا- 

 17يت سكرى- 

 173يت قلى (امير)- 

 133يثرب- 

 356يحيى بن خالد برمكى- 

 344يحيى بن سيد قوام الدين (سيد)- 



 127يحيى بن شمس الدين محمد صاحبديوان- 

 541يحيى بن محمد سلطان- 

 107يحيى پيغمبر- 

 235يحيى جاندار- 

 248يحيى سمنانى (خواجه)- 

 398يحيى سمنانى (خواجه) (وزير تيمور)- 

، 313، 312، 306، 302، 301 299، 297 تا 295، 293، 292 287، 243يحيى بن شاه مظفر (شاه)- 
 322، 320، 318 تا 316

 445يحيى (شيخ)- 

 256يحيى (- شيخ يحيى الدين النووى بن شرف بن حسن)- 

 581، 580يحيى كا- 

 364، 363، 230يحيى كراوى سربدار (خواجه)- 

، 286، 285، 283، 281، 278 تا 276، 274، 273، 268 117، 111يزد (دار العباده، دار الفتح)- 
294 ،296 ،297 ،301 ،302 ،312 ،313 ،316 ،318 ،320 ،322 ،324 ،442 ،562 ،572 ،574 ،
575 ،591 ،598 ،628 ،632 

 497يزدار- 

 579يزق- 

 345يزيد- 



 260يزيد البدوى- 

 376، 375، 202 201، 195، 192، 89يساول (امير)- 

 743، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 590يساول (شيخ)- 

 381يساول يلدوز (امير)- 

 535، 531يسى- 

 229، 108، 104، 103، 100 تا 97يشمت (يشموت) بن هالكو خان- 

 508يعقوب- 

 507يعقوب- 

 510يعقوب- 

 633يعقوب پروانچى- 

 234، 231 229يعقوب شاه سوالمشى (امير حاجى)- 

 577، 248، 97، 96يعقوبه- 

 465، 464، 462، 450، 438يغلى بى- 

 565يكه اولنگ- 

 402يكهمرد؟ (كهمرد؟)- 

 374يلدوز (تاج الدين)- 



 10 9يلدز خان بن ارغون خان (- بوزون)- 

 12، 11يلدز خان بن منكلى خواجه بن تيمور تاش- 

 50، 49، 24، 23يمك- 

 266يمن- 

 271يمين الملك، خواجه ظهير الدين- 

 270يمين الملك قوام الدين مسعود بن ضياء الدين 

 427ينكى قوجين- 

 410يوزدالغ- 

 508يوسف- 

 551يوسف بخارى (خواجه)- 

 524يوسف برالس- 

 133يوسف بن محمد الكاتب المورخ المجود- 

 588 586، 575، 567، 563، 559يوسف خليل بن امير حسن جاندار (امير) 

 556، 540، 539، 538، 536، 535يوسف (خواجه)- 

 559يوسف خواجه- 

 404يوسف خواجه- 

 606، 593يوسف خواجه (امير)- 



 625يوسف خواجه بن امير الياس خواجه (سيد)- 

 365يوسف سمنانى (خواجه)- 

 322، 320يوسف شاه- 

 327يوسف شاه بن اتابك شمس الدين الب ارغون بن هزار اسب (پهلوان)- 

 328يوسف شاه بن نصرة الدين احمد (- ركن الدين)- 

 274، 273، 126، 111يوسف شاه يزدى ابن اتابك عالء الدوله (اتابك)- 

 312، 311يوسف شاه (حافظ)- 

 429، 428 423 تا 421يوسف صوفى قنقرات- 

 590يوسف قورچى- 

 273يونان (كوه) 

 744، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 فهرست مطالب جلد سوم كتاب حبيب السير

 عنوان صفحه 

 2جزو اول در ذكر خانان تركستان و بيان حكومت چنگيز خان و اوالد او در ايران و توران 

 4گفتار در بيان شمه از حال آباء و سالطين ترك 

 8گفتار در بيان كيفيت القابى كه اغوز خان مغول را بدان سرافراز گردانيد 

 9ذكر كن بن اغوز خان 



 10گفتار در بيان شكست يافتن ايلخان از تور بن فريدون و گريختن پسرش قيان 

 11ذكر خروج قوم قيات و در ليكن 

 11ذكر يلدز خان منكلى خواجه بن تيمور تاش 

 14گفتار در بيان خوابى كه قاجولى ديد و تعبيرى كه تومنه خان را بخاطر رسيد 

 16بيان مجملى از حال چنگيز خان 

 18گفتار در بيان رفتن چنگيز خان نزد اونك خان 

 20ذكر وصول چنگيز خان بر سرير سلطنت و كامرانى 

 عنوان صفحه 

 22ذكر درآمدن ختا بتصرف پادشاه كشورگشا 

 24گفتار در بيان شمه از حال قراختائيان 

 26ذكر شمه از تسلط و تقلب كوشلوك خان و بيان مندفع شدن او بسبب توجه جبه نويان 

 27گفتار در بيان توجه چنگيز خان بجانب ماوراء النهر و كشته شدن اكثر متوطنان آن بالد 

ذكر رفتن جبه نويان و سويداى بهادر از عقب خوارزمشاه بموجب فرموده چنگيز خان و بيان شمه 
 32از قتل و غارت ايشان در ايران 

گفتار در بيان توجه اوالد چنگيز خان بجانب خوارزم و ذكر تسخير آن خطه بعد از جنگ و رزم 
34 

 35ذكر شيخ نجم الدين كبرى و شهيد شدن آن حضرت 

 37ذكر توجه چنگيز خان بجانب ترمد و بلخ 



 ذكر توجه تولى خان بجانب خراسان 

 745، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 عنوان صفحه 

 38و بيان خرابى بعضى ديگر از واليات ايران 

 40ذكر واقعه نيشابور 

 41ذكر واقعه هرات حر سالها الّله عن الحادثات 

 44ذكر مراجعت چنگيز خان بجانب توران 

 46ذكر انتقال چنگيز خان از جهان گذران 

 47ذكر طايفه از اوالد چنگيز خان كه بعد از فوت او در الغ يورت پادشاهى كرده اند 

 48گفتار در بيان كيفيت جلوس اوكداى قاآن 

 51ذكر بعضى از نوادر حكايات كه داللت دارد بر حسن كردار و جود بسيار قاآن 

 54ذكر كيوك خان پادشاه دوم از خواقين كلوران 

 55گفتار در بيان تسلطى كه توراكينا خاتون را دست داد 

 57ذكر منكوقاآن پادشاه سوم خواقين الغ يورت 

گفتار در بيان كيفيت انتقال سلطنت قراقرم و كلوران از اوالد اوكداى قاآن بمنكوقاآن بن تولى 
 58تولو خان 

 ذكر قوبالقاآن بن تولى خان كه عنوان صفحه 



 61پادشاه چهارم است از خانان قراقرم و كلوران 

 62گفتار در ذكر اختالل احوال ارتق بوكا 

 64ذكر بعضى از مناظرات قبال با ملت بيضا 

 66ذكر بعضى از امراء و وزراء قبال 

 69ذكر خان پنجم از آن پادشاهان كه موسوم بوده به تيمورقاآن 

 71گفتار در بيان هدايت شاهزاده قيدو 

 73ذكر اسامى ساير شاهانى كه بعد از فوت تيمور قاآن در الغ يورت بر مسند خانى نشستند 

 74ذكر شمه از حال جوجى خان بن چنگيز خان 

 77ذكر سلطنت جغتاى خان در واليت توران 

 78گفتار در بيان خروج محمود تارابى در بخارا و كشته شدن او بزخم تير عمر فرسا 

 80ذكر ابو يعقوب السكاكى و حبش عميد 

 81ذكر سلطنت بيسومنكا و قراهالكو 

 81ذكر الغو خان 

 82ذكر مباركشاه بن قرا هالكو 

 83ذكر براق خان 

 83گفتار در بيان بعضى از احوال براق و بيان منهزم شدن او از لشگر آذربايجان و عراق 

 88ذكر نيك بى خان 



 746، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 عنوان صفحه 

 88گفتار در بيان مخالفت دواخان بن براق خان با تيمورقاآن 

 89ذكر سلطنت ايسبوقا خان و لشگر فرستادن او بجانب خراسان 

 90ذكر كپك خان بن دواخان 

 91ذكر قزان سلطان خان 

 93ذكر توغلقتيمور خان 

 93ذكر طبقه از اوالد چنگيز خان كه در ايران سلطنت كردند 

 94گفتار در بيان تسلط هالكو خان بر واليات ايران و بيان بعضى از حادثات 

 97ذكر مراجعت هالكو خان از دار السالم 

 98ذكر تخريب ميافارقين و ماردين 

 100ذكر فوت والى موصل و كشته شدن اوالد او 

 101گفتار در بيان مخالفت هالكو خان و بركه اغول و تلف شدن فوجى كثير از مغول 

 102گفتار در بيان بعضى از آثار ايلخانى و ذكر شمه از حال وزراء و عمال 

 105ذكر بعضى از افاضل زمان هالكو خان 

 108ذكر اباقا خان بن هالكو خان 

 109ذكر حكومت خواجه بهاء الدين محمد بن صاحب ديوان در اصفهان 



 عنوان صفحه 

 111گفتار در بيان حال مجد الملك يزدى و خواجه شمس الدين محمد 

 114ذكر وفات آباقا خان 

 115ذكر بعضى از اكابر زمان اباقا خان 

 118ذكر نكودار بن هالكو خان 

 119گفتار در بيان نجات يافتن عالء الدين و كشته شدن مجد الملك 

 121گفتار در مخالفت شاهزاده ارغون و پيوستن سلطان احمد بجوار مغفرت بيچون 

 124ذكر ارغون خان بن اباقا خان 

 125گفتار در ذكر شهادت خواجه شمس الدين محمد صاحب ديوان 

 130ذكر شمه از عظمت سعد الدوله يهود 

 133ذكر بعضى از افاضل زمان ارغون خان 

 134ذكر كيخاتو خان بن اباقا خان 

 126گفتار در بيان شمه از اعتبار و اختيار صدر جهان و ذكر وضع جاو و سبب ابطال آن 

 138ذكر مخالفت بايدو و كشته شدن كيخاتو 

 139ذكر بايدو خان 

 140ذكر مبادى احوال شهزاده غازان 

 143ذكر سلوك شهزاده غازان نسبت ببايدو خان در طريق خالفت 



 145ذكر جلوس سلطان محمود غازان 

 146گفتار در بيان بعضى از وقايع ايام دولت غازان خان تا زمان شهيد شدن امير نوروز غازى 

 747، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 عنوان صفحه 

 150گفتار در بيان بعضى ديگر از حوادث آنزمان 

 156ذكر توجه غازان خان بيورت قشالق و بقتل رسيدن جمعى از اهل نفاق 

 157ذكر انتقال غازان خان از جهان گذران 

 158ذكر شمه از محاسن و محامد آثار غازانى 

 159حكايت اول در باب اخالص آن پادشاه عاليجناب نسبت بعترت طاهره حضرت رسالت 

 159حكايت ثانى در باب نصايح غازانى 

 160حكايت سوم در ذكر اهتمام حضرت غازانيه در فيصل قضاياء دينيه 

حكايت چهارم در بيان زيانى كه از ممر زر بسودان واقع بود و غازان خان آن رسم را منسوخ 
 164ساخته 

 165حكايت ديگر 

 166حكايت پنجم در منع تكلم بكلمات كفرآميز و زجر مردم از ارتكاب امور فتنه انگيز 

 167حكايت ششم در دفع انواع جور و اعتساف و وضع قوانين عدل و انصاف 

 حكايت هفتم در كيفيت آمد شد ايلچيان و بيان رفع جور عنوان صفحه 



 170و تعدى ايشان 

 173حكايت هشتم در دفع شر دزدان 

 174حكايت نهم در خالص ساختن عيار زر و سيم و گداختن قالبان در بوته خوف و بيم 

 175حكايت دهم در تعديل مكائيل و اوزان 

 176حكايت يازدهم در باب تخم و زراعت 

 177حكايت دوازدهم در باب رعايت خاليق 

 178حكايت سيزدهم در باب اقطاع سپاه 

 180حكايت چهاردهم در تكثير اسباب جنگ 

 181حكايت پانزدهم در تدارك مهم قوشچيان 

 182حكايت شانزدهم در ضبط سركار غامات و سپردن اغنام و مواشى باصحاب امانات 

 182حكايت هفدهم در بيان قوانين پايزه و احكام در ابطال فرامين مكرر خاص و عام 

 184حكايت هجدهم در بيان ترتيب شيالن خاصه و خاتونان 

 185حكايت نوزدهم در بيان ضابط سركار خزانه غازانى و كيفيت بخشش و سخاوت 

 187حكايت بيستم در تعداد عمارات و بقعات 

 748، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 عنوان صفحه 

 190ذكر شمه از حال صلحاء افاضل آن ايام 



 191ذكر سلطان محمد بن ارغون خان 

 192گفتار در بيان مجملى از احوال وزير سلطان محمد خوابنده و ذكر بعضى ديگر از سوانح 

 196گفتار در بيان وفات اولجايتو سلطان و ذكر بعضى از اكابر آن پادشاه عاليشان 

 198ذكر سلطان عالء الدين ابو سعيد خان بن اولجايتو سلطان 

 199گفتار در بيان شمه از حال خواجه رشيد و ذكر شهادت آن جناب 

 201ذكر مخالفت شاهزاده ميسو و كشته شدن او 

 205گفتار در بيان وقوع انواع فتن در ممالك عراق و آذربايجان و بقتل رسيدن جمعى كثير 

 207ذكر بعضى ديگر از وقايع ايام دولت سلطان ابو سعيد بهادر خان و فوت خواجه عليشاه جيالن 

 200گفتار در تغيير حال سلطان ابو سعيد نسبت بامير چوپان سلدوز و بقتل رساندن او و اوالدش را 

 214ذكر اوالد امير چوپان 

 ذكر مشرف شدن بغداد خاتون عنوان صفحه 

 214بمناكحت سلطان ربع مسكون 

 215گفتار در بيان شمه از حال خواجه غياث الدين محمد ابن رشيد و ذكر ساير وقايع 

 218ذكر وفات سلطان ابو سعيد 

 219ذكر بعضى از مشايخ عظام و فضالء گرام 

 221ذكر ارپاخان 

 222گفتار در بيان مجملى از وقايع ايام دولت ارپا خان و ذكر بعضى از اسباب طغيان مخالفان 



 223ذكر ارتفاع رايت دولت موسى خان و امير على پادشاه و بيان انجام روزگار ارپا خان 

 225ذكر جلوس موسى خان بن على بن بايدو و بيان مخالفت امير شيخ حسن ايلكانى با او 

 226ذكر جلوس محمد خان در اوجان و توجه طغا تيمور خان از جانب خراسان 

 227ذكر خروج امير شيخ حسن بن تيمور تاش و كشته شدن محمد خان بعد از وقوع پرخاش 

 227گفتار در بيان جلوس شاهزاده ساقى بيك 

 ذكر برداشتن امير شيخ حسن ايلكانى جهان تيمور بن آال

 749، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 عنوان صفحه 

 229فرنگ رابخانى 

 230ذكر لشكر كشيدن امير شيخ حسن چوپانى بجانب ديار بكر و حدود روم و بقتل رسيدن او 

 231ذكر بعضى از حاويان فضايل نفسانى كه معاصر بودند با شيخ حسن چوپانى 

 233ذكر ملك اشرف بن تيمور تاش 

 234گفتار در بيان وصول كوكب طالع ملك اشرف بدرجه شرف و اقبال 

 236گفتار در بيان قتل ملك اشرف و ذكر بعضى از وزراى آن سر دفتر اصحاب ظلم و عصيان 

 238ذكر وفات امير شيخ حسن ايلكانى و نشستن پسرش سلطان اويس بر مسند جهانبانى 

 239گفتار در بيان كيفيت ارتفاع رايت سلطنت سلطان اويس بن شيخ حسن 

 242ذكر انهدام بناء زندگى سلطان اويس 



 342ذكر سلطان حسين بن سلطان اويس 

 243گفتار در بيان مخالفت زمره از امراء 

 عنوان صفحه 

 244ذكر كشته شدن امير اسمعيل بن امير زكريا 

 345ذكر كشته شدن سلطان حسين 

 246ذكر شمه اى از احوال سلطان احمد 

 251جزء دوم از مجلد سوم حبيب السير 

 251گفتار در بيان كيفيت وقايع زمان ملوك مصر از وقت انقراض ايام اقبال آل ايوب 

 252ذكر سلطنت ملك سيف الدين مظفر و كشتن كيبوقا را بحرب تيغ ظفر پيكر 

 253ذكر ملك ظاهر 

 253گفتار در بيان بعضى از وقايع سلطنت بندقدار و ذكر شمه از احوال علماء و افاضل 

 257ذكر ملك سعيد محمد بن ملك ظاهر 

 257ذكر سيف الدين قالدون 

 257ذكر بعضى از افاضل مشهور 

 258ذكر ملك اشرف صالح الدين خليل بن ملك منصور سيف- الدين قالدون 

 259ذكر اقبال و ادبار بيدره و كيبوقا و الچين و رسيدن ملك ناصر بسلطنت آن سرزمين 

 260گفتار در ذكر سلطنت ملك ناصر 



 263اختتام كالم در ذكر ملوك مصر و شام 

 750، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 264ذكر بعضى از علماء و اكابر كه در ايام دولت ملك ناصر بوده اند 

 266گفتار در ذكر حكومت قراختائيان در مملكت كرمان 

 270صفوة الدين پادشاه خاتون بنت قطب الدين محمد سلطان 

 271سلطان مظفر الدين محمد شاه بن حجاج سلطان بن قطب الدين محمد سلطان 

 271گفتار در بيان وزارت قاضى فخر الدين هروى و ذكر وفات وى 

 272قطب الدين شاه جهان بن جالل الدين 

 273آغاز گفتار خامه سخنور در احوال مظفر 

 274ذكر امير مبارز الدين محمد بن مظفر 

 276گفتار در بيان طفره رفتن امير محمد بن مظفر بر مخالفان نكودرى 

ذكر شمه از احوال ممالك فارس و عراق و مالقات كردن امير محمد مظفر با امير شيخ ابو اسحق 
277 

 278گفتار در بيان بسط بساط موافقت ميان امير پير حسين چوپانى و امير محمد مظفر 

 280ذكر مال حال امير پير حسين چوپانى و رسيدن امير شيخ ابو اسحاق بمرتبه عليه جهانبانى 

 عنوان صفحه 

ذكر وصول طايفه از اشرفيه بحدود نائين و رسيدن موالنا شمس الدين بخدمت امير مبارز الدين 
281 



 282گفتار در بيان لشگر كشيدن امير شيخ ابو اسحق 

 283ذكر شمه از حال هزاره اوغانى و جرمانى 

 284گفتار در بيان اقدام امير شيخ ابو اسحق 

 286گفتار در بيان نهضت امير مبارز الدين محمد مظفر بجانب شيراز 

 287ذكر فتح دار الملك سليمانى 

ذكر بعضى ديگر از احوال ممالك فارس و عراق و بيان فتح اصفهان و نهايت كار امير شيخ ابو 
 289اسحق 

 292گفتار در بيان رفتن امير محمد مظفر بجانب آذربايجان و ميل كشيدن اوالد آنجناب را 

 294ذكر جالل الدين شاه شجاع 

 295گفتار در بيان وقايع ايام سلطنت شاه شجاع 

 297ذكر مخالفت شاه محمود كرت ثانى و تسخير كردن تختگاه سليمانى 

 299ذكر عصيان دولتشاه در كرمان و كشته شدن او بحكم پادشاه عاليمكان 

 گفتار در بيان ارتفاع رايت دولت شاه شجاع كرت ديگر و گريختن 

 751، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 عنوان صفحه 

 300شاه محمود از شيراز 

 302ذكر فتنه خان سلطان بنت امير مسعود شاه اينجو و بيان اسباب اخذ و قتل او 



گفتار در بيان مواصلت شاه محمود با سلطان اويس بن شيخ حسن و ذكر مقاتله او با شاه شجاع 
303 

 304ذكر حيله شاه ركن الدين حسن وزير و كشته شدن او بحكم صاحب تاج و سرير 

 305ذكر عصيان پهلوان اسد و كشته شدن او 

 308ذكر انتقال شاه محمود از جهان گذران 

 309ذكر مراسله شاه شجاع و سلطان حسين 

 312ذكر سلوك شاه يحيى در طريق خالف 

 314ذكر وفات جالل الدين شاه شجاع 

 316ذكر ايالت سلطان زين العابدين و مخالفت شاه يحيى و بيان بعضى وقايع 

 318ذكر شمه از احوال سلطان احمد و سلطان با يزيد 

 319گفتار در بيان اصول رايت آفتاب اشراق حضرت صاحبقران امير تيمور ببالد فارس و عراق 

 321ذكر درآمدن شيراز بتصرف شاه منصور 

 عنوان صفحه 

 323گفتار در بيان انقضاء ايام دولت آل مظفر 

 325داستان اتابكان لرستان 

 326ابو طاهر بن محمد بن على ابن ابو الحسن فضلوى 

 326اتابك نصرت الدين هزار اسب 



 326اتابك تكله ابن هزار اسب 

 327اتابك شمس الدين آلب ارغون بن هزار اسب 

 328ذكر ملوك رستمدار 

 330ذكر عصيان اعيان رويان و رسيدن سلطنت رستمدار برزين كمر بن چستان 

 333گفتار در بيان حال ملك كيومرث بن بيستون 

 334اختتام حكايات ملوك رستمدار 

 335ذكر ارتفاع طبقه سوم از ملوك باوند 

گفتار در مجملى از حال قدوه اوالد رسول سيد قوام الدين مرعشى و انقضاء زندگى افراسياب 
 327جالبى 

 340ذكر سلطنت جناب سيادت مآب 

 340گفتار در بيان بعضى از وقايع كه در زمان سلطنت سيد قوام الدين اتفاق افتاد 

 343ذكر فتح ممالك رستمدار و فوت سيد قوام الدين 

 ذكر تعداد اوالد و امجاد آن سيد

 752، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 عنوان صفحه 

 344عالى نژاد 

 344ذكر پريشانى احوال اوالد سيد قوام الدين بسبب استيالء لواء دولت صاحبقران 



 346گفتار در بيان بعضى از حوادث و ذكر ايالت سيد على آملى و سيد على سارى 

 349ذكر حكومت سيد مرتضى و مخالفت سيد نصير 

 350گفتار در بيان سلطنت سيد محمد بن سيد مرتضى 

 352ذكر عبد الكريم بن سيد محمد 

 353ذكر ايالت سيد زين العابدين 

 354ذكر گرفتارى و شهادت سيد اسد الّله 

 356ذكر تسلط بلوك سربدار بر واليت سبزوار 

 358ذكر امير وجيه الدين مسعود 

 358گفتار در مبادى اخالق سيد حسن جورى 

 360ذكر توجه امير وجيه الدين بعزم تسخير هراة 

 360ذكر محاربه امير شيخ على كاون با امير مسعود سربدار و كشته شدن شيخ على در معركه 

 366ذكر تسلط امير ولى بر واليت جرجان 

 367گفتار در ذكر ملوك كرت 

 368ذكر سلطنت ملك شمس الدين محمد بن ابى بكر كرت 

 عنوان صفحه 

 370ذكر ملك ركن الدين بن ملك شمس الدين 

 370ذكر ملك فخر الدين بن ملك شمس الدين كهين 



 372گفتار در بيان وصول دانشمند بهادر بدار السلطنه هراة و ذكر بعضى از حوادث 

 376ذكر صدر الدين خطيب شاعر 

 378ذكر ملك غياث الدين محمد بن ملك شمس الدين محمد كهين 

 379ذكر ملك شمس الدين محمد بن ملك غياث الدين محمد 

 379ذكر ملك حافظ بن ملك غياث الدين 

 380ذكر ملك معز الدين حسين بن ملك غياث الدين 

 381ذكر لشگر كشيدن امير قزغن بجانب هراة 

ذكر محاربه ملك حسين با محمد خواجه اپردى و ستلمش بيك بن عبد الّله موالى و كشته شدن 
 383دو امير 

 384ذكر فوت ملك معز الدين حسين كرت 

 384ذكر بعضى از مشايخ و افاضل 

 387ذكر سلطنت ملك غياث الدين پير على و منازعت با برادرش ملك پير محمد 

 جزء سوم از مجلد ثالث در ذكر صادرات احوال حضرت صاحبقران امير تيمور گوركان 

 753، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 عنوان صفحه 

 391و بيان شمه از وقايع اوالد و امجاد آن پادشاه 

 392گفتار در ذكر نسب صاحبقران 



 394ذكر شمه از سير ستوده صاحبقران 

 398گفتار در بيان بعضى از حاالت صاحبقران 

 400ذكر محاربه با امراء باتكل 

 400ذكر گرفتار شدن امراء بر دست على بيك جونى قربانى و بيان بعضى ديگر از حاالت 

 403ذكر عبور امير حسين و امير تيمور از آب 

 403ذكر محاربه قبى ميتن و ظفر يافتن امير حسين و امير تيمور بر دشمن 

 404گفتار در بيان جنگ الى و انهزام لشكر جغتاى 

 406ذكر سلوك موالنازاده سمرقندى و موالنا خردك بخارى در طريق سربدارى 

 407گفتار در بيان رفتن امراء بسمرقند و كشته شدن سربداران 

 409ذكر توجه نمودن امير صف شكن بجانب قرشى 

 413ذكر مالقات امير حسين و امير تيمور گوركان 

 گفتار در بيان مخالفت ميان حضرت صاحبقرانى و امير حسين بن عنوان صفحه 

 415امير مسالكرت ثانى 

 418گفتار در بيان جلوس حضرت صاحبقران 

 419ذكر مخالفت زنده حشم اپردى و و كشته شدن او بتقدير ايزدى 

گفتار در بيان توجه امير تيمور گوركان مكرر بجانب خوارزم و ذكر مصالحه با يوسف صوفى 
421 



 423گفتار در بيان بعضى از وقايع و احوال 

 427ذكر طلوع اختر ميرزا شاهرخ 

 428ذكر مخالفت و عصيان يوسف صوفى قنقرات 

 429گفتار در بيان لشكر كشيدن حضرت صاحبقران از توران بايران 

 432گفتار در بيان لشكر كشيدن حضرت صاحبقران بخراسان كرت ثانى 

 434ذكر لشكر كشيدن صاحبقران به جانب ايران ديگر بار و فتح سيستان و قندهار 

 436گفتار در ذكر ستيز امير ولى و گريز وى 

 437ذكر يورش سه ساله صاحبقران 

 440ذكر بعضى از وقايع يورش سه ساله 

 754، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 عنوان صفحه 

 441گفتار در بيان جرأت و جسارت سپاه ازبك 

 442ذكر بعضى از وقايع كه بعد از وصول امير تيمور گوركان به ماوراء النهر اتفاق افتاد 

 446گفتار در بيان توجه امير تيمور گوركان بجانب دشت و ذكر بعضى از امور 

 450گفتار در بيان محاربه آن دو پادشاه 

 452ذكر مراجعت صاحبقران بسمرقند 

 453گفتار در بيان يورش هفت ساله صاحبقران 



 455ذكر توجه امير تيمور بجانب بغداد 

 456ذكر فتح قلعه تكريب بيمن دولت صاحبقران 

 458ذكر نهضت لواء كشورگشا بجانب ديار بكر و روحا و بيان بعضى از امور 

 459ذكر شهادت ميرزا عمر شيخ بهادر و والدت ميرزا الغ بيك گوركان 

 461ذكر بازآمدن سلطان احمد جالير بدار السالم 

 462ذكر لشكر كشيدن امير تيمور بر توقتمش خان 

 463گفتار در بيان محاربه امير تيمور گوركان با توقتمش خان و ظفر يافتن باو 

 عنوان صفحه 

 465ذكر تاخت بعضى از مواضع دشت قبچاق 

 467ذكر مراجعت صاحبقران بجانب سمرقند 

 468ذكر توجه اميرزاده شاه رخ بسلطنت خراسان 

 469گفتار در بيان توجه صاحبقران گيتى ستان بجانب ممالك هندوستان 

گفتار وصول اميرزاده پير محمد جهانگير بموكب صاحبقران و بيان فتح قلعه بطيز و قتل اهالى آن 
 471جا از صغير و كبير 

 472ذكر مجملى از حال ملوك هندوستان 

 475گفتار در بيان محاربه جنود ظفر ورود با والى هنود سلطان محمود 

 477ذكر فرار سلطان محمود و مال خان و وقوع نهب و تاراج بدار الملك هندوستان 



 478ذكر بعضى ديگر از فتوحات امير تيمور 

 481ذكر شمه از حال اميرزاده ميرزا معز الدين ميرانشاه و بيان يورش هفت ساله 

 482گفتار در ذكر نهضت صاحبقران كرت ديگر از توران به ايران و مقهور شدن نواب 

 755، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 عنوان صفحه 

 483ذكر قشالق امير تيمور در قراباغ اران 

 489ذكر نهضت صاحبقران از قراباغ اران بجانب گرجستان 

 487گفتار در بيان رسيدن سلطنت مملكت روم به بنى عثمان بن داود 

 489ذكر نامه فرستادن صاحبقران سعيد بجانب ايلدرم با يزيد 

 491گفتار در ذكر سلب توجه صاحبقران بجانب ممالك شام و بيان فتح قلعه بهستى 

 492ذكر شهر و قلعه حلب 

 494گفتار در بيان رفتن صاحبقران بدمشق 

 497ذكر ابتالى دمشقيان ببالى نهب و غارت 

 499ذكر فتح دار السالم و قتل فرق انام 

 501ذكر مراجعت امير تيمور از بغداد بآذربايجان 

 502ذكر نهضت امير تيمور از نخجوان و قشالق نمودن در قراباغ 

 502ذكر شمه از جسارت ايلدرم بايزيد 



 504گفتار در بيان توجه صاحبقران بممالك قيصر 

 ذكر نهضت صاحبقران بقيصريه در عنوان صفحه 

 506انگوريه 

 508ذكر محاربه امير تيمور با ايلدرم با يزيد و گرفتار شدن قيصر بتقدير پروردگار 

ذكر شمه از احوال ممالك روم و انتقال قيصر و اميرزاده محمد سلطان بجوار مغفرت حى قيوم 
510 

 514ذكر رسيدن ايلچيان بآستان امير تيمور 

 516ذكر نهضت رايت نصرت نشان بصوب واليت گرجستان و و تفويض ايالت بعضى از ممالك 

 517ذكر توجه امير تيمور بجانب كرتين و انجاز 

 519ذكر بعضى از وقايع و احوال 

 522ذكر نهضت رايت ظفر پيكر و تفويض مملكت ايلخانى بامير زاده عمر 

 522ذكر فرار اسكندر شيخى از امير زاده رستم 

 524ذكر توجه صاحبقران از عقب اسكندر 

 525ذكر نهضت چتر همايون فال به جانب مستقر سرير سلطنت و اقبال 

 526ذكر طوى فرمودن صاحبقران 

 756، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 عنوان صفحه 



 529ذكر استعداد سپاه ظفر پناه جهة يورش ختا و اجازت يافتن حكام و ايلچيان 

 530گفتار در بيان نهضت رايات ظفر آيات جهت يورش ختاى به قشالق آقسوالت 

 532ذكر توجه امير تيمور از آقسوالت با نزار 

 533ذكر انتقال حضرت صاحبقران امير تيمور گوركان از جهان گذران بجنان جاودان 

 535ذكر وقايع اوقات تعزيت و بيان ياغى شدن اميرزاده سلطان حسين 

 537ذكر برداشتن امراء اميرزاده وكيل سلطان را بپادشاهى و بيان مخالفت ميان اركان دولت 

 539ذكر توجه ميرزا الغ بيك و ميرزا ابراهيم سلطان در مرافقت امراء بجانب بخارا 

 540ذكر وصول اميرزاده خليل سلطان بدار الملك سمرقند و بيان انقضاء ايام تعزيت 

 541ذكر تعداد اوالد و احفاد صاحبقران 

 541ذكر اسامى خواتين و سرارى صاحبقران 

 عنوان صفحه 

 542ذكر بعضى از سادات و مشايخ و علماء و اكابر كه با صاحبقران معاصر بودند 

 551گفتار در ذكر سلطنت خليل سلطان 

 553ذكر خاقان منصور شاهرخ ميرزا 

 554گفتار در بيان جلوس ميرزا شاهرخ 

 555ذكر شمه از كر و فر ميرزا سلطان حسين و كشته شدن او بفرموده خاقان 

 557ذكر محاربه ميرزا پير محمد و خليل سلطان 



 560گفتار در بيان وقايعى كه بعد از فوت امير تيمور گوركان بميرزا اميرانشاه و اوالد او دست داد 

 563ذكر محاربه خاقان سعيد با بيوك پادشاه 

 564ذكر شهادت ميرزا پير محمد بن جهانگير 

 564ذكر مخالفت ميرزا عمر با حضرت خاقانى و كشته شدن او بقضا سبحانى 

 565ذكر دفع شر پير على تاز بيمن توجه خاقان 

 566ذكر رفتن خاقان بجرجان كرت ثانى 

 757، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 عنوان صفحه 

 567گفتار در بيان بعضى از حوادث عراق و آذربايجان 

 570ذكر محاربه ميرزا ابا بكر كرت ديگر با امير قرا يوسف تركمان و كشته شدن ميرزا معز الدين 

 571ذكر رفتن ميرزا ابا بكر به دار االمان كرمان 

 571گفتار در بيان شمه از احوال ميرزا پير محمد و ميرزا رستم و ميرزا اسكندر 

 573ذكر رفتن ميرزا رستم بآستان خاقان 

 573ذكر شهادت ميرزا پير محمد 

 574ذكر خروج سلطان معتصم و كشته شدن او از دست برد لشگر ميرزا اسكندر 

 576گفتار در بيان شمه از حال قرا يوسف و سلطان احمد بغدادى و كشته شدن سلطان احمد 

 578ذكر شمه از وقايع ماوراء النهر و درآمدن آن مملكت بحوزه تسخير خان 



 580ذكر وصول ميرزا خليل سلطان بمالزمت حضرت خاقان سعيد 

 581ذكر عصيان و طغيان امير شيخ نور الدين و كيفيت كشته شدن او بيمن توجه خاقان 

 ذكر معاودت رايات ظفر آيات عنوان صفحه 

 584از ماوراء النهر بدار السلطنه هرات 

 584ذكر شمه از احوال واليت خوارزم و درآمدن آن مملكت بحوزه ديوان حضرت خاقان 

 586ذكر بعضى حاالت ميرزا رستم و ميرزا اسكندر و فوت كردن ميرزا خليل سلطان 

 587گفتار در بيان نهضت رايات آفتاب اشراق بطرف آذربايجان و عراق 

 589ذكر وصول موكب نصرت نشان باصفهان 

 591ذكر تفويض حكومت واليات بشاهزادگان 

 592ذكر بعضى از حاالت ماوراء النهر و تركستان و رسيدن ميرزا الغ بيك بآستان خاقان 

 593ذكر مجملى از وقايع كه در واليات عراق و فارس بعد از معاودت خاقان دست داد 

 595ذكر نهضت خاقان عاليشان از شيراز بكرمان 

 596ذكر مآل حال بعضى شاهزادگان و جلوس ميرزا بايسنقر بر مسند امارت 

 597ذكر آمدن سلطان اويس بن ايدكو برالس بآستان اقبال آشيان 

 ذكر شمه از حال سيد فخر الدين 

 758، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 عنوان صفحه 



 598وزير و گرفتار شدن او بنهضت خاقان 

 600گفتار در بيان يورش گرمسير و قندهار و نشستن خواجه پير احمد خوافى بر مسند خاقان 

 601ذكر شمه وقايع منزل قشالق خاقان 

ذكر محاربه و مصالحه امير قرا يوسف با امير شيخ ابراهيم شروانى و سرباززدن حاكم آذربايجان 
603 

 605گفتار در بيان نهضت از خراسان بعزم تسخير ممالك آذربايجان 

 607ذكر انتقال امير قرا يوسف از عالم پرستيز و رسيدن ميرزا بايسنقر بدار الملك تبريز 

 608ذكر تابعى كه در قشالق قراباغ بوقوع انجاميد و فتح اسفر زن و قلعه بايزيد 

 610ذكر محاربه خاقان عاليمكان با اوالد امير قرا يوسف تركمان 

 612ذكر معاودت خاقان از تبريز بدار السلطنه هراة و ايراد بعضى از حوادث 

 614ذكر توجه ميرزا الغ بيك بجانب سغناق 

 615ذكر كارد خوردن ميرزا شاهرخ بهادر در مسجد هراة از دست احمد لر 

 عنوان صفحه 

 617گفتار در بيان رفتن موكب همايون بدار الملك سمرقند و مراجعت فرمودن 

 618ذكر نهضت خاقان بواليت عراق و آذربايجان 

 620ذكر نهضت از ظاهر سلماس بصوب قلعه النجق 

 621ذكر رفتن ميرزا بايسنقر بقشالق استرآباد 



 622ذكر شمه از صفات فارس مضمار تفاخر غياث السلطنه بايسنقر و بيان رحلت آنجناب 

 623گفتار در بيان نهضت بجانب آذربايجان جهة دفع شر اسكندر 

 625ذكر نهضت حضرت خاقان سعيد به آذربايجان 

 626گفتار در بيان معاودت رايات ظفر پناه و تفويض حكومت آذربايجان بامير جهانشاه 

 627ذكر كشته شدن اسكندر بدست پسرش 

 627ذكر آمدن ايلچى از جيجكتوقا نام از نزد والى مصر و شام 

گفتار در بيان نهضت حضرت خاقان سعيد بجانب نيشابور سبب عصيان ملك كيومرث رستمدار و 
 629رفتن ميرزا سلطان محمد بن ميرزا بايسنقرق بعرا 

 759، ص: 3تاريخ حبيب السير، ج 

 عنوان صفحه 

 630ذكر شمه از احوال امير جالل الدين فيروز شاه و مريض شدن خاقان عاليجاه 

ذكر جامه پوشانيدن خانه كعبه و بيان انتقال امير جالل الدين فيروز شاه بجوار مغفرت پروردگار 
632 

 633ذكر فوت ميرزا محمد جوكى بهادر 

 گفتار در بيان مخالفت ميرزا عنوان صفحه 

 634سلطان محمد 

 636گفتار در بيان انتقال حضرت خاقان سعيد بخلد برين و ذكر بعضى از وقايع 

 639ذكر صدور حضرت خاقان مغفور 



 640خاتمه جزء سوم از مجلد سوم 

 641فهرست اسماء الرجال و اماكن و كتب و قبايل جلد سوم حبيب السير 

 


