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 [جلد چهارم ]

 [بقيه جزء سوم از مجلد سوم ]

 بسم الّله الّرحمن الّرحيم 

 ذكر شمه از حال وزراء خاقان مغفرت انتما

از سياق اوراق سابقه و فروغ ابواب متناسقه خاطر آگاه انتبا يافته و پرتو شعور برين مفرده تافته كه 
در اوايل ايام سلطنت حضرت خاقان سعيد خواجه غياث الدين ساالر سمنانى و سيد فخر الدين 

محمد و خواجه نظام الدين احمد بن داودگاهى باستقالل و گاهى بشركت بمنصب وزارت 
سرافراز بودند و در اواخر سنه عشرين و ثمانمائه خواجه غياث الدين پير احمد خوافى منظور نظر 

عنايت حضرت خاقانى شده باتفاق خواجه احمد داود در تمشيت امور ملك و مال يد بيضا نمودند 
و آن دو وزير صايب تدبير پيوسته بساط انبساط مبسوط گردانيده با يكديگر مزاح ميكردند و 

بصيقل كلمات ظرافت آميز زنك مالل از لوح خاطر ميستردند و چون خواجه احمد داود بعالم 
آخرت انتقال فرمود خواجه غياث الدين پير احمد در آن امر استقالل يافت و قرب سى سال در 

كمال دولت و اقبال روزگار گذرانيده انوار انعام و احسانش بر صفحات احوال ساكنان اقطار بالد 
عراق و خراسان تافت و در آن اوقات در اطراف واليات بقاع نفاع بنا نهاد و قرى معموره و 

مستقالت مرغوبه وقف نموده ابوات خيرات بر روى اميد فقرا و مساكين بازگشاد و بعد از واقعه 
ناگزير خاقان گردون سرير و گرفتارى ميرزا عبد اللطيف بدار السلطنه هراة شتافته بعنايت ميرزا 

عالء الدوله مخصوص گشت و نوبت ديگر متصدى امر وزارت گرديد و تا زمان استيالء ميرزا الغ 
بيك گوركان عالء الدوله در كمال اعتبار و اختيار روزگار ميگذرانيد و ساير احوال آنخواجه 
ستوده خصال در ضمن داستانهاى آينده مذكور خواهد گشت ال جرم درين در اين مقام خامه 
خوشخرام از سر تفصيل آن درگذشت خواجه غياث الدين سيدى احمد بن خواجه نظام الدين 

احمد شيرازى بنباهت ذكر و علو قدر و شرف خاندان و رفعت منزلت پدران از امثال و اقران امتياز 
 در امر وزارت با خواجه غياث الدين پير احمد 838و استثنا داشت و آن جناب در ماه صفر سنه 



شريك شده رايت نصفت برافراشت در روضة الصفا مسطور است كه خواجه سيدى احمد در ايام 
وزارت روزى بجهة مهمى بخانه موالنا فصيح خوافى كه وزير ميرزا بايسنقر بود تشريف حضور 

ارزانى فرمود جناب موالنا چند طبق تتماج بدنبه كشيده خواجه سيدى احمد بچشم عبرت در آن 
آش نگريست و روى به موالنا فصيح آورده بزبان عتاب گفت كه مردم حرام خورند و چنين 

خورند، در آن اثنا دست خواجه بر طبقى خورده مقدارى شوربا بر دستار خوان ريخت روز ديگر 
موالنا در سرديوان بوقتى كه خواجه سيدى احمد حاضر بود با بعضى مردم ميگفت كه دى روز 
خواجه سيدى احمد بخانه ما آمده بودند دستار خوانرا چرب ساختند خواجه سيدى احمد اين 

 سخن شنوده گفت موالنا خاطر مشوش 
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مدار كه در آن آش آنقدر روغن نبود كه بريختن آن دستار خوان چرب شود وفات خواجه سيدى 
 در قراباغ اران اتفاق افتاد و فرزند ارجمندش خواجه شمس الدين 839احمد در بيستم شعبان سنه 

محمد، نعش او را بهراة نقل كرده و در جوار مزار فيض آثار پير مجرد خواجه ابو الوليد احمد 
بخاك سپرد امير عالء الدين شقانى در زمان فرخنده نشان حضرت خاقان سعيد چند سال در امر 

وزارت با خواجه غياث الدين پير احمد شريك بود و نوبتى ميان ايشان مخالفتى روى نموده 
هريك از آن دو وزير سخن تصرف و تقصير شريك خود را بعرض صاحب تاج و سرير رسانيدند 
و آن حضرت حكم فرمود كه خواجه غياث الدين پير احمد سركار امير على را ضبط نمايد و امير 

على نيز در تحقيق سركار خواجه پير احمد اهتمام فرمايد و حال آنكه خواجه غياث الدين پير 
احمد قريه يحيى آباد را كه از توابع هراة است و هرسال مبلغ كلى حاصل داشت بجزئى چيزى 

بصفى الدين ولد خواجه عبد القادر گوينده كه مردى مزاح كننده بود و در مجلس همايون نسبت 
بامراء و اركان دولت مطايبه مى نمود اجازه داده بود و امير على كيفيت توفير آن را دانسته نخست 

بتحقيق محصول قريه يحيى آباد پرداخته و در قريه مذكوره صفى الدين آن وزير نازنين را بخانه 
خود فرود آورد و آغاز طبخ كرده حقه مفرح كه يكجانب آن بمسكرات و مخدرات مخلوط 

ساخته بود بنظر رسانيد امير على از تناول آن تركيب ابا فرموده گفت يمكن كه بنك داشته باشد 
صفى الدين سوگند خورده كه اين بنك و هيچ مخدرى ندارد و اشارت بطرفى كرد كه نداشت و 
موازى يك دو جو از آن برگرفت بخورد بنابرين خاطر امير على اطمينان يافته قرب نيم سير از آن 



معجون بكار برد و در ساعت فرورفته همانجا سر بر دفتر نهاد صفى الدين سوار گشته خود را بنظر 
ميرزا شاهرخ رسانيد و معروض گردانيد كه وزيرى را كه بتحقيق سركار خواجه پير احمد امر 

فرموده ايد اول بمرزعه كه من فقير مستأجر آنم آمده آنمقدار بنك تناول نموده كه اگر عضوى از 
اعضاى او را ميبرند متنبه نمى شود پادشاه بادين و داد از وقوع اين معنى استبعاد كرده معتمدى 
بدانجانب فرستاد تا مشاهده حال امير على نمايد و آنشخص به يحيى آباد شتافته و امير على را 

بى شعور يافته بازگشت و آنچه بعين اليقين ديده بود عرض نمود ال جرم نائره غضب پادشاهانه 
اشتعال يافته اختاجى را بطلب او ارسال داشت و اختاجى در قريه يحيى آباد در حالتى كه كلمه ال 

يموت فيها و ال يحيى بر امير على صادق مى آمد او را بر اسب نشانده بپايه سرير اعلى رسانيد و امير 
على مخاطب و معاتب گشته و مبلغى برسم جرمانه جواب گفته بغايت بى اختيار و بى اعتبار شد و 

بعد از اين واقعه در فيصل جميع مهمات متابعت خواجه غياث الدين پير احمد را پيشنهاد همت 
ساخت و ديگر بسلوك مخالفت نپرداخت از لمعات صفحات مطلع سعدين فروغ اين حكايت 

بنظر مطالعه كنندگان درمى آيد كه در روز چهارشنبه آخر صفر سنه هشتصد و چهل پنج خواجه پير 
احمد و امير على از جمع و خرج مال واليت جام سخنى بعرض خاقان عالى مقام مى رسانيدند 

 خواجه شمس الدين على ماليجه 
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كه بر ضبط اموال واليت مذكوره اطالع داشت پيش آمد و شمه از آن معنى عرض كرد و ميرزا 
شاهرخ تمامى احوال آن مواضع را استفسار فرموده خواجه شمس الدين على بتقرير دلپذير كيفيت 
وقايعى كه معلوم نموده بود بازگفت و عرض نمود كه يا امير على شقانى سخن دارم ميرزا شاهرخ 

حكم كرد كه امير جالل الدين فيروز شاه بتحقيق مهمات ديوانيان پردازد و اين حكم بر خاطر 
خواجه پير احمد شاق آمد و در بحر انديشه افتاد و خواجه شمس الدين على در يك دو مجلس 

انواع تقصير بر امير على شقانى ثابت كرد و كيفيت قضيه بمسامع عليه رسيده حضرت خاقانى رقم 
عزل بر ورق حال امير على كشيد خواجه شمس الدين على ماليجه بعد از عزل امير على شقانى در 

 بر مسند وزارت حضرت خاقانى نشست و او از بزرگ زادگان سمنان بود و بفنون فضايل 845سنه 
و كماالت اتصاف داشت و پيوسته همت بر تربيت و رعايت اهل علم و درايت مى گماشت و چون 
نصب خواجه شمس الدين على بآن منصب مخالف مزاج خواجه پير احمد بود بغايت متأثر گشت 



و سه چهار روز در خانه خزيده بديوان حاضر نشد و در آن ايام از جانب شيراز عرضه داشتها بپايه 
سرير اعلى آمده خواجه شمس الدين على بى حضور و شعور خواجه پير احمد مضمون آن كتابتها 

بعرض رسانيد و در جواب احكام نوشته و مهر كرده نزد خواجه پير احمد فرستاد هرچند وقوع اين 
حالت ضميمه كدورت خاطر جناب وزارت مآب گشت اما از غضب حضرت شاهرخى ترسيده آن 
نشان ها را مهر نمود و روز ديگر بديوان تشريف فرمود و خواجه شمس الدين على سمنانى تا آخر 
ايام حيات خاقانى بر مسند وزارت متمكن بود و چون واقعه هايله آنحضرت اتفاق افتاد از اردوى 

 همايون گريخته بوطن خويش رفت مآل حالش بوضوح نپيوست.

 گفتار در ذكر بعضى از سادات و مشايخ و افاضل كه معاصر بودند با خاقان عابد عادل 

بر ضماير اولى البصايه مخفى و مستتر نخواهد بود كه بنابر امتداد ايام دولت حضرت خاقان سعيد و 
كمال عدالت و نصفت آن پادشاه صاحب تأييد در ايام سلطنتش جمعى كثير از سادات و علماء و 
فضال و شعرا در ممالك ايران و توران سيما بالد خراسان مجتمع گشته بودند و در ظالل مرحمت 
و پناه عاطفت آنحضرت در غايت فراغت بنشر فضايل و كماالت اشتغال مينمودند و بيان حاالت 

مجموع آن طايفه موجب اطنابست و تطويل ال جرم خامه نكته دان صحايف اين اوراق را بذكر 
مجملى از حال مشاهير آنطبقه عظيم الشان مى آرايد و هركس بيشتر از عالم فانى بجهان جاودانى 

 انتقال نموده در ذكر تقديم مى نمايد.

خواجه محمد پارسا ولد محمد بن محمود الحافظى البخارى بود و در سلك اعاظم اصحاب 
خواجه بهاء الدين نقشبند انتظام داشت و خواجه از اوالد عبد الّله بن جعفر طيار بود رضى الّله 

  متوجه گذاردن حج اسالم و طواف روضه منوره 822عنهما در ماه محرم سنة 
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خير االنام عليه الصلوة و السالم گشته از آب آمويه عبور فرمود و در آن سفر بهرشهر و قصبه كه 
رسيد سادات و علما و افاضل مقدم او را باعزاز و اكرام تمام تلقى نمودند و خواجه محمد بعد از 

وصول بمكه مباركه و فراغ از مناسك حج بمرضى صعب مبتال شد چنانكه نتوانست كه بى از آنكه 
در عمارى نشيند طواف وداع بجاى آورد و در غايت ضعف و ناتوانى بجانب مدينه طيبه در 



حركت آمده در اثناء راه روزى اصحاب را طلبيده و يكى از ايشان را فرمود تا اين كلمات را قلمى 
گردانند كه (بسم الّله الرحمن الرحيم جاءنى سيد الطائفه الخبيد قدس الّله سره فى صحوة يوم 

السبت التاسع عشر من ذا الحجه سنه اثنى و عشرين و ثمانمائه عند انصرافنا من مكة المباركة زادها 
الّله تعالى تكريما و نحن نسير مع الركب و انا بين النوم و اليقظه فقال فى زيارة و بشارة القصد 
مقبول فحفظت هذه الكلمة و سررت بهاثم استيقظت من الحالت و الواقعه بين النوم و اليقظه و 

 ماه مذكور بمدينه رسيده روز پنجشنبه 23الحمد للّه على ذالك) و آن جناب در روز چهارشنبه 
وفات يافت و موالنا شمس الدين قنارى و اهل قافله بر وى نماز گذارده شب جمعه در جوار مزار 

بزرگوار عباس رضى الّله عنه جسدش را بخاك سپردند و از مولفات خواجه محمد پارسا يكى 
كتاب فصل الخطاب است. و در آن نسخه بسيارى از مناقب و مفاخر ائمه اثنى عشر سالم الّله 

عليهم ما طلعت الشمس و القمر اندراج يافته اما چون سخنانى كه مخالف مذهب شيعه است نيز در 
فصل الخطاب مكتوب گشته علماء شيعه آن كتاب را منظور نظر التفات نكرده اند و بعضى از فضال 

لفظ فصل خطابى راجهة تاريخ وفاتش شمرده اند و بعد از فوت خواجه محمد پارسا ثمره شجره 
وى خواجه حافظ الدين ابو نصر پارسا كه بصفت علم و عمل موصوف بود قايم مقام پدر خود شده 
در نفى وجود و بذل موجود كار از وى درگذرانيد وفاتش در سنه خمس و ستين و ثمانمائه اتفاق 

  نظم افتاد و در قبة االسالم بلخ مدفون گشت يكى از شعراء در تاريخ فوتش گويد
 خواجه اعظم ابو نصر آنكه شد

 
 تكيه گاهش مسند دار البقا

 سر او چون با خدا پيوسته بود
 

 .زين سبب تاريخ شد سر خدا

    

خواجه لطف اهللا بن خواجه عزيز واعظى با علم و تميز بود و سالها در مقصوره جامع هراة بنصيحت 
خاليق مشغولى مينمود وفاتش در سنه ثلث و عشرين و ثمانمائه بوقوع پيوست و در خيابان هراة در 

 جوار مزار عالمه رازى مدفون گشت.

امير غياث الدين محمد عمده سالكان طريق يقين و قدوه ناظمان مناظم دين بود باطن خجسته 
ميامنش مهبط انوار معرفت الهى و ضمير فيض پذيرش مظهر آثار كماالت نامتناهى و آنجناب در 

ايام جوانى و عنفوان اوان زندگانى چندگاه در خدمت اصحاب يقظه و انتباه بسر برده باصناف 



رياضات و عبادات اوقات خجسته ساعات مصروف گردانيد و چون بدرجه كمال ترقى كرد 
ببادغيس شتافته در اين محل كه حاال لنگر مقدسه آنجناب است رحل اقامت انداخت و باندك 
زمانى در آن منزل كه حكم وادى غير ذى ذرع داشت قنوات جارى گشته آن مقدار زراعت و 

 عمارت شد كه صفت مصر جامع گرفت و عظم شان و
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علو مكان امير غياث الدين بمرتبه رسيد كه حضرت هدايت شعار واليت آثار امير قاسم انوار 
گاهى باقدام نياز از دار السلطنه هراة جهة مالقات آن سيد خجسته صفات بلنگر مقدسه مى شتافتند 

و حضرت خاقان سعيد نيز نوبتى بلنگر تشريف برده يكدو روز آنجا بوده نسبت به جناب 
سيادت منقبت لوازم ارادت بجاى آوردند بثبوت پيوسته كه در آن روز كه حضرت شاهرخى با امير 
غياث الدين مالقات فرمود آنجناب از غايت علو همت امير جالل الدين فيروز شاه را طلبيده مقاليد 

انبار و حويخجانه لنگر را پيش او نهاد و فرمود كه درويشان ما از عهده تقسيم جزئياتى كه درين 
خانهاست بيرون نميتوانند آمد اميد آنكه شما لطف نموده آنچه اليق بحال هركس دانيد از اينجا 

سامان كرده بوى رسانيد و امير فيروز شاه برجوع اين خدمت مباهى گشته حسب الفرموده بتقديم 
رسانيدند بناء على هذا در زمان خاقان منصور سلطان حسين ميرزا همواره اوالد امير فيروز شاه 

دعوى توليت لنگر ميكردند و بدين واسطه چندگاه امير عبد الخالق فيروز شاه صاحب عهده آن امر 
بود وفات امير غياث در شهور سنه اربع و عشرين و ثمانمائه روى نمود موالنا يعقوب چرخى و 
موالنا نظام الدين خواموش در سلك مشايخ ماورا النهر انتظام داشتند و همواره همت بر متابعت 

حضرت خواجه بهاء الدين نقشبند مى گماشتند خواجه حسن عطار ولد خواجه عالء الدوله عطار 
است و منتظم در سلك مشايخ كبار فوتش در اثناء سفر حجاز در سنه ست و عشرين و ثمانمائه در 

 بلده شيراز روى نمود و اصحاب نعش او را از آن واليت بصغانيان نقل كرده بخاك سپردند.

شيخ محى الدين محمد الغزالى الطوسى بغايت عالم و زاهد و متورع بود با سالطين و امراء در 
كمال ابهت و استغنا مالقات مى نمود چند نوبت بگذاردن حج اسالم فايز گشت و در كرت اخير 

كه بحجاز ميرفت در حدود خلبانى منتصف رمضان سنه ثلثين و ثمانمائه درگذشت يكى از فضالء 
 وفات قطب جهان شيخ محى طوسى ميانه حلبست و ميانه رمضان موالنا  بيت در آن باب گويد



جالل الدين يوسف اوبهى اعلم فضالء زمان و افضل علماء دوران بود و در درس سلطان المحققين 
و برهان المدققين موالنا سعد الملة و الدين مسعود التفتازانى تحصيل فرمود مهارتش در فنون 

معقول و علوم منقول بمرتبه رسيد كه حضرت مولوى در اجازاتى كه براى آنجناب مينوشت بقلم 
كرم رقم نمود كه اگر در تاليفات اينجانب بر سهو بيان اطالع يابد بعد از تامل و احتياط بتعبير بيانى 

 كه عمارت مدرسه شريفه و خانقاه معارف پناه حضرت 813و تغيير بنانى اصالح فرمايد در سنه 
خاقان سعيد گه در درون بلده فاخر هراة در محاذى قلعه اختيار الدين واقعست باتمام رسيد 

آنحضرت نخست رقم تدريس بر وجنات حال جناب موالنا يوسف كشيده و در روز اجالس 
بنفس نفيس بمجلس درس تشريف حضور ارزانى داشت و قامت قابليت آنجناب را بخلع فاخره 

بياراست و ايضا حضرت خاقانى همدر آن روز مرجع العلماء و االهالى موالنا جالل الدين يوسف 
 حالج و حاوى فضايل نفسانى موالنا نظام الدين عبد الرحيم يار احمد و جناب افادت 
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پناه خواجه ناصر الدين لطف الّله خواجه عزيز الّله را در آن مدرسه بمنصب تدريس تعيين فرمود و 
امر شيخى خانقاه را بجناب شيخ االسالمى خواجه عالء الدين على الچشتى تفويض فرمود از ثقات 

استماع افتاد كه بعد از چندكاه از نصب علماء مشار اليهم موالنا شمس الدين محمد جاجرمى 
قائم مقام يكى از ايشان گشت و در روز اجالس از اكابر علماء شيخ شمس الدين محمد خزرى و 

از اعاظم امراء امير عليكه و امير فيروز شاه بدان بقعه شريفه تشريف آوردند و موالنا محمد از 
 را درس گفت و  شَهِد اللَّه أَنَّه ال إِله إِلَّا هو و الْمالئكَةُ و أُولُوا الْعلْمِ قائماً بِالْقسطكشاف تفسير آيه 

فرمود كه بر حاشيه موالنا سعد الدين التفتازانى كه برين مبحث نوشته شده ده اعتراض دارم چون 
شيخ جزرى فارسى فهم نميكرد اعتراضات خود را بلغت عربى بيان نمود موالنا جالل الدين 

يوسف اوبهى كه يكى از حضار مجلس بود فرمود كه نوبتى ديگر شبهات مذكوره را بفارسى 
تقرير نمائيد تا امرا و ساير حاضران بر كيفيت آن اطالع يابند و موالنا محمد جاجرمى اين التماس 

را بر شفقت حمل كرده آن اعتراضاترا بزبان فارسى شرح كرد آنگاه موالنا جالل الدين يوسف در 
مقام معارضه و جواب آمده شش اعتراض را بر وجهى مندفع گردانيد كه حقيقت آن بر تمامى 

حاضرين واضح گرديد پس روى بامرا آورده گفت چهار سخن ديگر برين قياس نمائيد و بدانيد 
كه اگر موالنا سعد الدين همچنان كسى بودى كه بر يك حاشيه او ده اعتراض وارد شدى 



تصنيفاتش شرق و غرب عالم را فرونمى گرفت و امير فيروز شاه زبان بتحسين موالنا يوسف گشاده 
گفت امروز كارى كردى كه هرحقى كه موالنا سعد الدين در ذمه تو داشت ادا يافت آنجناب 

جواب داد كه حقوق تربيت آنحضرت درباره من بمرتبه ايست كه اگر صد سال آستانه او را 
بمژگان بروبم اندكى از بسيار آن ادا نمى شود و موالنا جالل الدين يوسف اوبهى را بحضرت 

نقابت منقبت واليت شعارا ميرسيد قاسم انوار ارادت تمام بود فوتش ببلده هراة در شب شنبه پنجم 
شعبان سنه ثالث و ثلثين و ثمانمائه روى نمود خواجه معز الدين خليل الّله جامى ولد خواجه جالل 
الدين محمود بلند بود و از ساير اوالد حضرت شيخ االسالم احمد جام بمزيد جاه و جالل ممتاز و 
مستثنى مى نمود وفاتش در ماه شوال سنه هشتصد و سى و سه اتفاق افتاد و مشايخ عظام خراسان را 
از مفارقت آن خواجه عاليشان خون جگر از ديده بگشاد كاشف اسرار ازلى امير نور الدين نعمت 

اهللا ولى مقتداى سادات عرب و عجم بود و در ميدان اظهار كرامات و خوارق عادات از جميع 
مشايخ صاحب سعادات كوى مسابقت ميربود سالطين زمان و حكام نافذ فرمان سر ارادت بر 
آستان هدايت آشيانش مى داشتند و علماء اعالم و فضالء گرام و سائر اكابر و معارف آن ايام 
درگاه كعبه اشتباهش را قبله حاجات ميپنداشتند ديوان اشعار حقايق شعار آن سيد واليت دثار 

مشهور است و در آن كتاب افادت اياب ابياتى كه بطلوع آفتاب دولت شاهيست مسطور انتقال آن 
صاحب كمال از دار مالل بمنازل بهشت عنبرسرشت در قريه ماهان كرمان در بيست و پنجم ماه 

 رجب سنه اربع و ثلثين و ثمانمائه دست داد و در وقت سكرات طوطى 
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  قطعه طبع شكر افشانش بنظم اين ابيات لطافت آيات زبان بيان بگشاد
 نعمت الّله جان بجانان داد و رفت 

 
 بر در ميخانه مست افتاد و رفت 

 كل شيئ هالك اال وجهه خواند
 

 بر دنياى بى بنياد رفت 

 چون نداى ارجعى از حق شنيد
 

 زنده دل در عشق او جان داد و رفت 

 نعمت الّله دوستان يادش كنيد
 

 تا نپندارى كه رفت از ياد رفت 

موالنا نور الدين لطف اهللا المشتهر بحافظابرو در سلك اعاظم اصحاب انشا و تصنيف و اكابر ارباب    
انشاد و تاليف منتظم بود و آنجناب هروى المولد است اما در همدان نشوونما يافته تحصيل نمود و 



حضرت صاحبقران امير تيمور كوركان نسبت بآن فاضل عاليشان التفات بسيار داشت و همواره او 
را در مجالس خاص طلبيده همت عالى نهمت بر استرضاء خاطرش ميگماشت و جناب مولوى بعد 
از فوت آنحضرت بمالزمت سده سنيه شاه رخيه شتافت و پرتو التفات شاهزاده پسنديده صفحات 

احوالش تافت و آنجناب زبدة التواريخ بايسنقريرا كه مشتملست بر وقايع و حوادث عالم و 
چگونگى احوال و اوضاع طبقات بنى آدم در آن زمان فرخنده نشان تاليف نمود و معظم وقايع ربع 

  بيت  در آن كتاب افادت آياب درج فرمود829مسكون را بر سبيل تفصيل تا شهور سنه 
 چو حافظ سخن را بدينجا رساند

 
 سپهرش بساط سخن برفشاند

  بيت تاريخ وفات و موضع انتقال حافظابرو از دار مالل درين بيت كه نوشته ميشود مذكور است    
 بسال هشتصد و سى و چهار در شوال 

 
 وفات حافظابرو بشهر زنجان بود

موالنا ركن الدين محمد الخوافى جامع فنون صورى و حاوى علوم معنوى بود و سال ها در دار    
السلطنه هراة بدرس و افاده قيام و اقدام مى نمود علما و اشراف خراسان آستان فضيلت آشيانش را 

مرجع و مالذ ميدانستند و امرا و اركان دولت خاقان عاليشان بصحبت شريف آن وحيد زمان تيمن 
و تبرك ميجستند و جناب مولوى در ايام شباب و اوان جوانى عزم گذاردن حج اسالم فرموده از 

خراسان بعراق و فارس خراميد و روزى چند در شيراز كه در آن زمان مقر اعزاز پادشاه جهانمطاع 
جالل الدين شاه شجاع بود ساكن گرديد و شاه شجاع كه در آن اوان فرمانفرماى شيراز بود 

بمالقات آنجناب بسيار ميل كرد و چند نوبت استدعاء حضورش فرموده لوازم تعظيم بجاى آورد 
و موالنا بلطايف- الحيل رخصت حاصل نموده بحجاز شتافت و بكرات حج اسالم گذارده شرف 

زيارت روضه منوره حضرت خير االنام عليه الصلوة و السالم دريافت و چون از آن سفر مبارك 
بازگشته بخراسان رسيد ديگر آمد شد مجلس هيچيك از سالطين نه پسنديديده وفات آنجناب در 

 شوال سنه اربع و ثلثين و ثمانمائه روى نمود و آنصورت در ظاهر بلده فاخره هراة بقريه عوزه و 27
 دروازه واقع بود.

خواجه ابو الوفاء خوارزمى بتكميل علوم ظاهرى و باطنى موفق گشته و از مبادى ايام جوانى تا 
اواخر هنگام زندگانى در طريق صوفيه سلوك مينمود از نتايج طبع شريفش در علم توحيد چند 

 رساله را مشهور است و بعضى از رباعيات بالغت آياتش 



 9، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

  رباعى بر السنه و افواه مذكور و اين رباعى از آنجمله است كه 
 من از تو جدا نبوده ام تا بودم 

 
 اين است دليل طالع مسعودم 

 در ذات تو ناپديدم ار معدودم 
 

 و ز نور تو ظاهرم اگر موجودم 

و خواجه ابو الوفاء در خوارزم فى شهور سنه خمس ثلثين و ثمانمائه درگذشت و هم در آن    
 واليت مدفون گشت 

موالنا كمال الدين حسين خوارزمى در سلك مشاهير افاضل زمان حضرت خاقان سعيد انتظام 
داشت از مجالس النفايس كه مرقوم قلم گوهربار مقرب حضرت خاقانى امير نظام الدين عليشير 
است چنان مستفاد ميگردد كه موالنا حسين در ايام دولت حضرت خاقانى غزلى در سلك نظم 

  بيت كشيده كه مطلعش اينست 

 اى در همه عالم پنهان تو پيدا تو
 

 هم در دل عاشق هم اصل مداوا تو

   
و طايفه از اجالف فقهاء حنفيه معنى بعضى از ابيات آنغزل را بحسب ظاهر مخالف مسائل فقهى 

تصور نموده آنجناب را تكفير كردند و كيفيت را بعرض نواب پايه سرير اعلى رسانيده و خدمت 
مولوى را جهت پرسش آن قضيه از خوارزم بهراة آوردند اما هرچند سعى نمودند مدعاى خويش 

را بثبوت نتوانستند رسانيدند و موالنا حسين اعتراضات اعدا را بروجه صواب جواب گفته از آن 
بليه خالص گرديد مقصد اقصى در ترجمه مستقصى از جمله مؤلفات موالنا كمال الدين حسين 

است و فى الواقع آن كتاب افادت اياب در غايت فصاحت و بالغت نوشته شده اما بعضى از 
حكايات آن از خلل خالى نيست و شرح مثنوى موالنا جالل الدين محمد رومى نيز از نتايج اقالم 
بالغت نظام آن جنابست شهادت موالنا حسين در خوارزم بزخم تيغ طايفه از سپاه اوزبك كه بر 
آن واليت استيال يافته بودند فى شهور سنه و ثلثين و ثمانمائه بوقوع انجاميد قبرش در پايان پاى 

 پيرش خواجه ابو الوفاست 

سيد صدر الدين يونس الحسينى از جمله اجله سادات خراسان بود و همواره در طريق زهد و تقوى 
سلوك مينمود از جامع فضايل نفسانى شيخ االسالم سيف الدين احمد تفتازانى چنان استماع افتاده 



كه امير فخر الدين وزير شبى حضرت رسالت را صلى الّله عليه و سلم بخواب ديد و پرسيد كه يا 
رسول الّله امير صدر الدين يونس فرزند شما هست يا نى آنحضرت فرمود كه بلى فرزند منست و 

روز ديگر در تعظيم و احترام آن زبده اوالد خير االنام بقدر امكان مبالغه نموده ما دام كه زمام 
اختيار سركار وزارت در قبضه اقتدار او بود نگذاشت كه هيچكس از اكابر خراسان بر آنجناب 
تقديم نمايد و سيد صدر الدين يونس در شهور سنه ببلده فاخره هراة وفات يافت و از وى يك 

پسر ماند در غايت پرهيزكارى و ديندارى سيد معين الدين مرتضى نام و سيد معين الدين مرتضى 
در سنه از عالم انتقال نمود و او را نيز يك پسر بود سيد رضى الدين عبد االول نام عليهما الرحمتة 

الرضوان من الّله العالم خواجه صاين الدين على اصفهانى بوفور فضايل نفسانى و اكتساب كماالت 
انسانى موصوف و معروف بود و در انواع فنون مولفات عربى و فارسى تصنيف نمود شرح 

فصوص الحكم و كتاب مفاحص و شرح قصيده ابن فارض از مخفى نماناد كه تاريخ وفات موالنا 
كمال الدين و سيد صدر الدين و سيد معين الدين رضوان الّله عليهم را مولف اين كتاب مستطاب 

ارقام ننموده اند زيرا كه نسخه ايكه منسوب بخط خود مصنف مرحوم؟؟؟ ده با نسخ ديگر بهمين 
نهج كه طبع شده بنظر رسيده ظاهرا در حين تاليف من باب تحقيق قلم صداقت رقم از تحرير آن 

 بازداشته اند
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 بوقوع پيوست 830آن جمله است وفات آنجناب بدار السلطنه هراة در چهاردهم ذى الحجه سنه 
موالنا جمال الدين عبد الغفار ولد موالنا جالل الدين اسحق سمرقندى و برادر بزرگتر موالنا كمال 

الدين عبد الرزاق مورخ بود در تكميل علوم دينيه و تحصيل معارف يقينه بر امثال و اقران فايق و 
  ذى حجه حجه مذكور اتفاق افتاد.19سابق مى نمود وفاتش در 

حضرت واليت شعار امير قاسم انوار عظم شأن آن سرور اهالى نقابت و عرفان از ان زياده است كه 
قلم دو زبان شمه از آن در اين اوراق بيان تواند كرد و علو مكان آن مرجع اصحاب كرامت و 
ايقان نه در آن مرتبه است كه بنان بيان اندكى از بسيار آن بسالهاى فراوان در حيز تحرير تواند 

  رباعى آورد

 عالى كهرى كه قدوه احرار است 
 

 در نور ضمير كاشف اسرار است 



 خورشيد جمال و مشترى اطوار است 
 

 بى شبهه امير قاسم انور است 

   
از نفخات فوايح اين نسيمات بمشام جان سالكان طريق ايقان ميرسد كه امير قاسم انوار در اوايل 

حال دست ارادت بحضرت هدايت منقبت شيخ صدر الدين اردبيلى داده بود بعد از چندكاه 
بصحبت شيخ صدر الدين على يمنى رسيده نسبت بدانجناب نيز در شيوه اخالص سكوت مى نمود 

و امير قاسم بعد از تكميل كماالت صورى و معنوى از آذربايجان كه مولد و منشاء خدام 
عالى مقامش بود بدار لسلطنه هرات تشريف بارشاد قرق عباد مشغولى فرموده باندك زمانى اكثر 

اكابر و اعيان خراسان در سلك مريدان آستان هدايت آشيانش انتظام يافتند و درگاه قبله اشتباهش 
را مرجع و مالز خويش دانسته صبح و شام باقدام نياز بمالزمت خادمانش ميشتافتند و چون 

آنحضرت با ميرزا شاه رخ و اوالد عظامش در غايت استغنا مالقات مى نمود و از كمال علوشان 
چنانچه طمع ميداشتند ايشان را تعظيم و احترام نمى فرمود از آن رهگذر غبار مالل بر حاشيه ضمير 

ميرزا بايسنقر نشست و خاطر بر اخراج آنحضرت قرار داده كمر سعى و اهتمام بر ميان جان بست 
 احمد لر 30اما نميتوانست كه بى تمسك بهانه مكنون ضمير خود را بظهور رساند و چون در سنه 

حضرت خاقان سعيد را كارد زد بوضوح پيوست كه مشار اليه گاهى بمالزمت آن مهر سپهر 
كرامت و درى برج امامت ميرفته ميرزا بايسنقر كيفيت حال بعرض پدر رسانيد و رخصت اخراج 
امير قاسم انوار حاصل گردانيده اينمعنى را بخدام عتبه عليه اش پيغام داد ال جرم آن حضرت عزم 

  بيت سفر ماوراء النهر جزم كرده و در آن ايام غزلى در سلك نظم كشيده كه مطلعش اين است 

اى عاشقان اى عاشقان هنگام آن شد 
  كز جهان 

 مرغ دلم طيران كند باالى هفتم آسمان 

   
  بيت و مقطع اين 

قاسم سخن كوتاه كن برخيز و عزم راه 
  كن 

شكر بر طوطى فكن مردار پيش 
 كركسان 

   
و چون امير قاسم انوار نور الّله مرقده بانوار- مراحم طى منازل و مراحل فرموده ببلده فاخره 

سمرقند نزديك رسيد امرا و صدور ميرزا الغ بيك در انديشه افتادند كه آن حضرت نقايت منقست 



التماس نمايد كه جهته مالقات پادشاه خجسته صفات ببارگاه سلطنت تشريف آوردند يا آنكه ميرزا 
 الغ بيك را به-

 11، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

مالزمت سده سنيه امامت برند و چون حضرت امير بشهر سمرقند درآمدند بحسب اتفاق گذر 
ايشان بر در ارك افتاده دانستند كه ميرزا الغ بيك آنجاست بى تكلف بقلعه باال رفته با آنجناب 

مالقات فرمودند و ميرزا الغ بيك بشرف ديدار فايض االنور آن مرجع اوالد سيد ابرار عليه الصلوة 
و السالم من الّله الملك الغفار فايز گرديده از زبان گوهربارش سخنان درويشانه و كلمات محققانه 

شنيده در همان مجلس حلقه ارادت در گوش كشيده و غاشيه حسن عقيدت بر دوش افكنده و 
چند سال امير قاسم انوار در كمال جاه و جالل در آن ديار بسر برده در اواخر ايام حيات كرت 

ديگر ديار خراسان را بنور حضور منور گردانيد و در شهور سنه سبع و ثلثين و ثمانمائه وفات يافته 
در قصبه خرجرد از واليت جام مدفون گرديد از آثار قلم دررنثار آنحضرت ديوان غزليات مشتمل 
بر اشعار حقايق صفات در ميان فرق انام اشتهار تمام دارد و ايضا مثنوى مختصر انيس العاشقين نام 
از جمله منظومات آن قدوه اوالد خير االنام است عليه الرحمة و الرضوان من الّله الرحيم المستعان 
موالنا فصيح- الدين محمد بن محمد بن عال بوفور علم و ديندارى و مزيد فضل و پرهيزكارى از 

ساير اكابر ديار خراسان امتياز تمام داشت و همواره بلوازم درس و فتوى پرداخته نقش افاده بر 
الواح خواطر طلبه علوم مى نگاشت و با آن كه خاقان سعيد چند نوبت از آن جناب التماس قبول 

مناصب شرعيه نمود اصال به تكفل امرى از آن امور راضى نشد و تعهد نفرمود مع ذلك حضرت 
شاه رخى اكثر قضاياء شرعيه را باستصواب آن فاضل افادت آياب فيصل ميداد و ما دام كه از 

آنجناب استفسار نمى نمود بنفاذ حكمى از احكام دينيه زبان نمى گشود و موالنا فصيح الدين در 
وقتى عمر عزيزش از هشتاد متجاوز بود ببلده فاخره هراة در منتصف جمادى االخر سنه سبع و 

ثلثين و ثمانمائه درگذشت و در كازرگاه در پايان مرقد معطر مقرب حضرت بارى خواجه عبد الّله 
انصارى قدس سره مدفون گشت و برادرزاده موالنا فصيح الدين خواجه ابو المكارم خواجه عالء 
الملك خانزاده مجير الملك بنت خانزاده عالء- الملك ترمذى بود كه از نقباء ترمذ بمزيد جاه و 
جالل ممتاز و مستثنى مى نمود و خواجه ابو المكارم باوجود علو نسبت بوفور فضل و ادب از ساير 

مشايخ جام بلكه از اكثر اكابر و صناديد آن ايام امتياز تمام داشت و بجودت طبع نقاد وحدت ذهن 



وقاد موصوف بوده بقلم بالغت رقم ابيات و منشات فصاحت آيات بر اوراق روزگار مى نگاشت 
بجود و سخاوت مشهور بود و بمحاسن اخالق و كرايم اطوار بر السنه و افواه مذكور و آنجناب را 
خاقان سعيد ميرزا شاه رخ در اواخر ايام برسالت بنگاله مامور گردانيد و خواجه ابو المكارم حسب 

الفرمان بدان خطه كه اقصى ممالك هندوستان است شتافت و مضمون رسالت را با بلغ عبارتى 
 و ما تَدرِي نَفْس بِأَي أَرضٍ بعرض سلطان محمود كه حاكم آندريا بود رسانيد و برطبق آيه كريمه 

 وتوفات آن خواجه خجسته صفات همدران واليت دست داد و چون تاريخ آن واقعه را قسم تَم 
حروف را معلوم نبود خامه سخن گذار بتحرير آن زبان نگشود از خواجه ابو المكارم سه پسر ماند 

 خواجه ابو الفتح در واليات جام قايم مقام 
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 پدر ذوى االحترام گشت و بسبب مكارم اخالق صيت بزرگى او از فرق فرقدى درگذشت.

خواجه محمد اصغر كه از خورشيد خاور در اطراف آفاق اشهرست پسر بزرگتر خواجه ابو الفتح 
است و آنجناب در ايام شباب در درس موالنا معز الدين شيخ حسين و بعضى ديگر از علماء 

افادت مآب بتحصيل علوم محسوس و مفهوم قيام نمود و باندك زمانى بدرجه كمال مترقى شده 
قصب السبق از امثال و اقران در ربود و خواجه محمد اصغر اگرچه بشرف و سمو نسبت و وفور 

علم و فضل و حسب اتصاف داشت اما درشت گوى و مزاج دوست بود و همواره بتيغ زبان قلوب 
طوايف انسان مجروح گردانيده از رنجش ايشان انديشه نمى نمود در اوايل ايام جهانبانى خاقان 

منصور سلطان حسين ميرزا در اكثر مجالس زبان بمنقبت امير عليشير ميگشاد و بواسطه آن خاقان 
منصور بجالء وطن آن جناب فرمان داد بناء على هذا از جانب خراسان بعراق و آذربايجان شتافت و 

منظور نظر يعقوب سلطان شده التفات و رعايت بسيار يافت و در شهور سنه تسع و تسعمائه بعد از 
فوت يعقوب پادشاه خبر فوت امير عليشير نيز شنيده بموجب حديث حب الوطن عنان بصوب 

خراسان منعطف گردانيد بعد از وصول روزى چند در دار السلطنه هرات رحل اقامت انداخت و در 
 لواء توجه بعام آخرت برافراخت 913اواخر ايام حيات بتربت مقدسه جام شتافته در محرم سنه 

خواجه شهاب الدين ابو المكارم نسب شريف آن عمده اكابر و اعاظم بشش واسطه بحضرت شيخ 
اسالمى احمد الجامى قدس سره اتصال مى يابد و والد والد ماجد موالنا حميد الدين عتيق اللّه بن 



موالنا يحيى نيز در سلك اكابر فضيلت انتما منتظم بود و در آنزمان فرخنده نشان چند سال در بلده 
 در صباحى كه باداء نماز بامداد مشغولى 833هراة بلوازم امر احتساب قيام مى نمود و در شهور سنه 

مى كرد داعى حق را لبيك اجابت گفته در حين سجده روى بجنات عدن آورد و چون يك شعبه 
از نسب مسود اوراق بموالنا مومى اليه اتصال مى يابد خامه مشكين عمامه در تعريف خدامش زياده 

 ازين مبالغه نمى نمايد.

شيخ زين الدين ابو بكر الخوافى عليه الرحمة من الّله الوافى از جمله اولياء غطام بمزيد تتبع سنن 
سنيه نبويه عليه السلوة و السالم امتياز تمام داشت و مدتى مديد در ظاهر هراة رتبت بخش محراب 

بود همت عالى نهمت بر ارشاد امت ميگماشت و از جمله خلفاء شيخ نور الدين عبد الرحمن 
مصرى بود و در سلوك طريق رياضت و معرفت مبالغه نموده بدرجات عاليه ترقى فرمود حضرت 
خاقان سعيد و امرا و ارگان دولت آن پادشاه صاحب تائيد همواره بقدم ارادت مالزمتش مى كردند 
و بصحبت حسب رتبتش تيمن جسته لوازم حسن اعتقاد بجاى مى آوردند وفاتش در شب يكشنبه 
دوم شوال سنه ثمان و ثلثين و ثمانمائه بعلت طاعون اتفاق افتاد و نخست در قريه مالين مدفون شد 

و از آنجا او را بدرويش آباد نقل كردند و از درويش آباد بجوار عيدگاه هراة بردند و خواجه غياث 
الدين پير احمد خوافى بر سر مزارش عمارت عالى ساخت و هنوز آثار آن بنا باقيست از حضرت 

 مخدومى ابوى مرحومى 
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امير خواند محمد استماع افتاده كه چون در سال مذكور بالء وبا در بلده فاخره هراة و توابع شيوع 
يافت جمعى از اشراف و اعيان بخدمت شيخ بهاء الدين عمر رفتند و التماس نمودند كه دعا كرده 

رفع آن بليه را از حضرت مجيب الدعوات مسالت نمايد شيخ جوابداد كه منتقم جبار بمرتبه در قهر 
است كه هركس دست بدعا برميآرد بر دستش ميزند و اگر زبان بشفاعت گردان مينسازد زبانش از 

كام مى افتد و آن جماعت از مجلس شيخ بهاء الدين عمر نزد شيخ زين الدين رفته همان سخن 
 درميان آوردند و شيخ زين الدين دعا كرده طاعون بر زبانش برآمد و بآن علت وفات يافت.

قاضى صدر الدين محمد بن قاضى قطب الدين عبد الّله االمامى بعد از فوت پدر بزرگوار خويش 
مدتى مديد در دار السلطنه هراة و توابع و مضافات بلوازم امر جليل القدر قضا قيام مينمود و در 



فيصل قضايا فرق بر ايا طريق امانت و ديانت مسلوك داشته اصال ميل و مداهنه نمى فرمود بحودت 
طبع وحدت ذهن اتصاف داشت و احيانا اشعار دلفريب نظم كرده بر لوح بيان مينگاشت در ششم 

  بعلت طاعون درگذشت و در كازرگاه بحظيره قضات امامى مدفون گشت.838شوال سنه 

موالنا ضياء الدين نور اهللا الخوارزمى عالمى تحرير و فاضلى روشن ضمير بود و سالها در مسجد 
جامع بلده هراة بامر پيش نمازى و خطابت مشغولى مينمود مشهور است كه قوت عربيت و بالغت 

آن جناب بمرتبه بود كه هرجمعه در راه مسجد جامع خطبه غير مكرر انشا كرده بسمع خاليق 
ميرساند و او نيز در سنه مذكوره بمرض طاعون گرفتار گشته جان شيرين برافشاند قبرش در 

كازرگاه است در پايان پاى مقرب حضرت بارى خواجه عبد الّله انصارى متصل بمقبره جناب 
 مغفرت انتما موالنا فصيح الدين محمد عال رحمهما الّله تعالى 

موالنا جالل الدين محمد قائينى واعظى متورع و فاضلى متدين بود و چندگاه در بلده فاخره هراة 
بلوازم امر احتساب قيام مينمود و رخصت حديث از شيخ محمد جرزى داشت و همواره نقش افاده 

بر الواح خواطر طلبه حديث مى نگاشت در سنه مذكوره چون مردم از وبا گريزان گشته از شهر 
بيرون ميرفتند آنجناب آن طايفه را منع مى كرد و باالخره علت طاعون بر وى مستولى شده روى 

بعالم آخرت آورد مدفنش قريه جغرتانست و از آثار او مدرسه ايست در جانب جنوب مسجد 
جامع هراة مشهور بمدرسه پيش برد موالنا شمس الدين محمد اوحد مدرس مدرسه سبز برامان و 
پيش نماز و خطيب مسجد جامع مهد عليا گوهرشاد آغا بود و در سنه مذكوره بمرض طاعون از 

 عالم انتقال نمود.

شيخ ابو سعيد بن شيخ شمس الدين بن قاضى جالل الدين محمود االمامى برادر زاده قاضى قطب 
 الدين عبد الّله بود و در سنه مذكوره بعلت مسطوره از جهان فانى رحلت فرمود.

 خواجه عبد القادر گوينده در انواع فضايل نصاب كامل حاصل داشت و در علم 
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موسيقى و ادوار هيچكس از ابناء روزگار با وى خيال مساوات پيرامن خاطر نميگذاشت و در علم 
قرائت و شعر و خط بغايت ماهر بود و در نوشتن كتابه بقاع خير يد بيضا مينمود و در اوائل حال 



بدار السالم بغداد در مصاحبت سلطان احمد جالير بسر ميبرد و سلطان از وى بيار عزيز تعبير نموده 
پيوسته التفات بسيار اظهار مى كرد و چون فراشان قضا و قدر شادروان سلطنه سلطان احمد جالير 

را درنوشتند خواجه عبد القادر در سلك مصاحبان و مالزمان ميرزا ميرانشاه انتظام يافت و پرتو 
انوار عاطفت شاهزاده عالى منزلت بر وجنات احوالش تافت از مجالس النفايس چنان معلوم مى شود 
كه در آن اوقات كه ميرزا ميرانشاه جهة خبط دماغ مرتكب امور نااليق ميشد و حضرت صاحبقران 

امير تيمور گوركان تاديب او را پيشنهاد همت ساخته بقتل ندماء شاهزاده امر فرمود خواجه عبد 
القادر مجال يافته بگريخت و بعد از چندگاه در لباس قلندران نزديك بارگاه سپهر اشتباه شتافته 

چون چشم حضرت صاحبقرانى بر وى افتاد بآواز بلند خواندن قرآن آغاز كرد و از مشاهده 
 آنحالت خسرو جمشيد منزلت متبسم گشته اين مصرع بر زبان راند ع 

 ابدال ز بيم چنگ در مصحف زد

آنگاه قامت قابليت خواجه را بخلعت عفو و احسان آرايش داده ابواب تربيت و رعايت بر روى 
روزگارش بگشاد و خواجه عبد القادر بعد از فوت صاحبقران گيتى ستان در مالزمت پادشاه 

 بواسطه عارضه طاعون آهنگ سفر 838عاليمكان شاه رخ سلطان بسر مى برد تا در شهور سنه 
 آخرت كرد.

سيد نور الدين محمد بن االمير الكبير الشهير سيد شريف الدين على الجرجانى بعلو نسب و شرف 
حسب و محاسن آداب و مكارم اخالق موصوف و معروف بود در سنه ثمان و ثلثين و ثمانمائه در 

 خطه شيراز بمنزهات جنات عدن انتقال فرمود.

موالنا شمس الدين محمد بن موالنا شيخ على بصفت ورع و دين دارى و تقوى و پرهيزكارى 
اتصاف تمام داشت و پيوسته بسرانجام امور اهل اسالم قيام نموده نقش خير خواهى بر صحيفه 
ضمير صغير و كبير مى نگاشت در مطلع سعدين مذكور است كه موالنا محمد شيخ على نوبتى 

بعرض خاقان سعيد رسانيد كه احداث صابون خانه بدعتست و منع مسلمانان از آن امر نامشروع آن 
حضرت در آن باب عذرى بر زبان آورد خدمت موالنا در حضور پادشاه روى بآسمان كرده گفت 

خدايا مى بينى كه حكم ترا مى رسانم و اين مغول بچه نمى شنود خاقان سعيد مغفور از شنيدن اين 
سخن متغير شده فى الحال فرمان داد كه صابون خانه را براندازند و جهت پختن صابون رعيت را 



 از عالم انتقال نمود اوقات 842 ربيع االول سنه 21مواخذه نسازند و موالنا محمد در روز جمعه 
 حياتش صد و بيست و هفت سال بود.

استاد قوام الدين معمار شيرازى قدوه مهندسان زمان و مرجع معماران دوران بود و از جمله آثار آن 
استاد نادره كار در دار السلطنه هراة عماراة عالياب مهد عليا گوهر شاد آغاست حكايت مشهور 

 است و بر السنه و افواه مذكور كه نوبتى حضرت خاقان سعيد
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بسبب عمارتى از استاد قوام الدين رنجيده مدت يك سال او را رخصت درآمدن ببارگاه عالمپناه 
ارزانى نداشت و چون استاد در علم نجوم نيز ماهر بود تقويمى استخراج كرده بعد از آنكه اجازت 

  بيت مالزمت يافت آن را پيش برد حضرت خاقان سعيد تبسم نموده اين بيت بر وى خواند كه 
 تو كار زمين را نكو ساختى 

 
 كه با آسمان نيز پرداختى 

  اتفاق افتاد.844انهدام بناء حياة استاد قوام الدين در غره شعبان سنه    

موالنا عماد الدين عبد العزيز ابهرى سرآمد علماء روزگار و اعلم فضالء فقاهت دثار بود و در 
اواخر اوقات زندگانى بعزم گذراندن حج اسالم و دريافت سعادت زيارت حضرت خير االنام عليه 

الصالة و السالم از خراسان توجه فرمود و بعد از ادراك آن دولت عظمى و مراجعت از يثرب و 
  رخت بعالم بقا كشيد.843 رجب سنه 18بطحا نزديك به واليت شام در قريه عال بتاريخ 

موالنا يحيى سيبك در سلك افاضل ديار خراسان انتظام داشت و همواره بقلم گوهر نگار نقش 
تاليف و تصنيف بر ورق روزگار مى نگاشت و منثورات بالغت صفاتش در غايت خيال انگيزيست 
و منظومات لطافت آياتش در نهايت رنگ آميزى چنانچه در مجالس النفايس مسطور است موالنا 

يحيى نخست تفاحى تخلص مى كرد و بعد از آن تفاحى را بفتاحى مبدل ساخت و خمارى و 
اسرارى نيز تخلصهاى آنجنابست از غزلى كه فتاحى تخلص نموده اين دو بيت بخاطر بود ثبت 

  بيتين افتاد

 ايكه دور الله ساغر خالى از مى ميكنى 
 

رفت عمر اين داغ حسرت را دوا كى 



 ميكنى 

همچو بلبل هاى هوئى كن كه برخواهد 
  پريد

 مرغ روح از شاخسار عمر تا هى ميكنى 

   
و از جمله غزل هائى كه اسرارى تخلص فرموده غزليست كه در تتيع خواجه حافظ شيرازى گفته و 

  بيت اين بيت از آن غزلست 

 اره برك كتب اى نيكبن زان تيز شد
 

 ايمان شما تا برد بيخ نهال عقل و

   
 و از جمله رسائل منظومه موالنا يحيى يكى تعبير خوابست و آن رساله را باين بيت افتتاح كرده كه 

 بيت 

 اى برون و صفت ز تعبير و كالم 
 

 داور بيدار وحى ال نيام 

   
و از مولفان نثر آن فاضل پسنديده صفات شبستان خيال و حسن دل مشهور است و بسيارى از نكات 

 غريب در آن دو نسخه مسطور وفاتش در سنه اثنى و خمثين و ثمانمائه اتفاق افتاد.

موالنا شرف الدين على اليزدى اشرف فضالء ايران و الطف علماء دوران بود بكمال دانش و 
سخنورى علم گشته و بجمال فطنت و هنرپرورى از امثال و اقران در گذشته عقود منشوراتش 
كامثال اللؤلو المكنون فرح بخش خاطر و در منظوماتش درنظر ديده وران مبصر بهتر از عقود 

  بيت جواهر

 روشن روان و تيززبان و بلندقد قدر
 

 محفل فروز و انجمن آراى و سرفراز

   
و موالنا شرف الدين على همواره در فارس و عراق نزد سالطين عظام معزز و محترم ميبود و بقلم 

لطايف نكار مولفات بدايع آثار بر صحايف روزگار و اوراق ليل و نهار تحرير مينمود از آنجمله 
يكى كتاب بالغت اياب ظفرنامه است كه باعتقاد راقم حروف در فن تاريخ بلطافت و نظافت آن 

 در اسلوب فارسى نسخه مكتوب نيست و آنكتاب 



 16، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

شريف بواسطه حسن اهتمام ميرزا ابراهيم سلطان در شهور سنه ثمان و عشرين و ثمانمائه باتمام 
رسيده چنانچه كالم صنف فى شيراز بحساب جمل از آنسال خبر ميدهد و حلل مطرز و منتخب 
آن در فن معما و لغز و شرح قصيده برده و كنه المراد در علم وفق اعداد از جمله نتايج و اقالم 

 اتفاق افتاد و در 834بالغت نظام آنفاضل عاليمقام است وفاتش در تفت يزد در شهور سنه 
 خانقاهى كه مسكنش بود مدفون شد.

موالنا شهاب الدين عبد الرحمن لسان ولد موالنا عبد الّله بود و نسبش از جانب مادر بقدوة 
المستبحرين فخر الملة والدين الرازى مى پيوست و موالنا شهاب الدين مدتى در كمال اعتبار و 
احترام مالزمت حضرت خاقان سعيد مى نمود و بيمن عاطفت آن حضرت آن جناب را چندان 

تمول حاصل گشت كه هزار غالم زرخريد داشت و باقى اشيا را برين قياس بايد كرد از جمله آثار 
موالنا شهاب الدين حمامى است كه در ميان بازار ملك ساخته و كاروان سرائى كه در بازار 

فيروزآباد طرح انداخته از ثقات استماع افتاده كه در روزيكه حمام مذكور باتمام رسيد و موالنا 
بآنجا درآمد يكى از مصاحبان كه همراه بود پرسيد كه درين حمام چه مبلغ خرج شده است 

جوابداد كه هشت دينار مروى آنشخص تعجب نموده از حقيقت اين سخن استكشاف نمود موالنا 
گفت غالمان من بناى اين حمام را ساخته اند و ساير مماليك بيشه ور مصالح آن را ترتيب نموده و 

بنابر آنكه غالم قلعى كر ندارم دى روز هشت دينار دادم كه زنجير ابواب اين عمارت را قلعى 
 اتفاق افتاد مدت 858 جمادى االخرى سنه 28كردند وفات موالنا شهاب الدين در روز شنبه 

عمرش شصت و سه سال بود موالنا جالل الدين عبد الرحيم صدر؟؟؟ راعيانى موالنا شهاب الدين 
بود و در غايت عظمت و اقتدار بصدارت ميرزا بايسنقر و ميرزا عالء الدوله قيام مى نمود از فنون 

فضايل و كماالت بهره تمام داشت و پيوسته نقش تربيت و رعايت افاضل و علما بر صحيفه ضمير 
مينگاشت و چون موالنا جالل الدين ترك روش آبا و اجداد گفته شرط مالزمت ميرزا بايسنقر و 

ميرزا عالء الدوله بجاى مى آورد و در كسوت سپاهيان بسر برده در غايت تجمل و حشمت سلوك 
مى كرد ميرزا الغ بيك تصور فرمود كه جمال حالش بحليه علم و دانش محلى نيست بنابران طريقه 
خدمت اختيار نموده ازينجهة نسبت بجناب صدارت منقبت بد مزاج شده روزى بمالحظه آنكه او 

را متاذى سازد صحيفه مشتمل بر بعضى از مسايل علم رياضى و هيئت بوى داده گفت مرا درين 



سخن دغدغه ايست و اين و فن موروثى تست اليق آنكه مطالعه نموده رفع آن شبه نمائى و موالنا 
لحظه در آن صحيفه نگريسته و سخن او را معلوم فرموده از ميرزا الغ بيك پرسيد ترددى كه در 

خاطر اشرف اعلى افتاده در اصل سخنست يا وقتى بر ضمير انور گذشته آن حضرت جوابداد كه 
مرا درين سخن شبه روى نموده موالنا گفت بفرمائيد ميرزا الغ بيك آنچه بخاطرش رسيده بود 

تقرير كرد موالنا جالل الدين آن دغدغه را بتقرير دلپذير جواب گفت چنانچه ميرزا الغ بيك بر 
 دست 849جودت طبع او اطالع يافته مراسم تحسين بتقديم رسانيد وفات موالنا مذكور در سنه 

 داد اوقات حياتش مانند پدر و برادر شصت و سه سال بود.
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مرتضى صحاف در كمال ورع و تقوى بود و در اواسط زمان حضرت خاقان سعيد بشركت موالنا 
عبد الجليل قاينى تعهد منصب احتساب نمود و پادشاه شريعت پرور دست تصدى او را بتمشيت آن 

امر خطير قوى ساخت تا در خانه هركس از امرار؟؟؟ وارگان دولت شراب يافت بر خاك 
ريخته سوچى خانها را برانداخت و چون نوبت بشرابخانه شاه زادگان عظام رسيد جناب مرتضوى و 

 بعرض حضرت خاقانى رسانيدند كه 844خدمت مولوى از كشته شدن انديشيده در شهور سنه 
بيمن معدلت و شريعت پرورى خدام آستان شهريارى مستى جز در چشم مشكين خطان خطائى 
مشاهده نمى توان كرد اما خمخانهاء شاه زادگان سعادت انتما ميرزا محمد جوكى و ميرزا اعالء 

الدوله از شراب ناب ماالمالست و انديشه وصول بآنجا جهة ريختن شراب امرى محال ع آنجا مگر 
شمال وزد يا صبا رسد، پادشاه اسالم بعد از شنيدن اين كالم بنفس نفيس سوار شده بدر شراب خانه 
آن دو شاه زاده تشريف برد و سيد مرتضى و موالنا عبد الجليل را فرمود تا با محتسبان خود باندرون 

رفته تمامى شرابها را ريختند و بسيارى باده حمرا در آن خمخانها بمثابه بود كه از شراب ناب 
جوئى از ياقوت مذاب در ميان كوچه روان گشت و رندان مى پرست از استشمام رايحه آن از 

 بر زبان ايشان گذشت نقلست كه بعد ازين  (يا لَيتَني كُنْت تُراباً)دست رفته در غايت حسرت كلمه 
واقعه بچندگاه ميرزا سلطان محمد بن ميرزا بايسنقر در قريه از بلوكات هراة سوخچانه طرح 

انداخت و صباحيكه شاهزاده در پاى تخت جد بزرگوار خويش ايستاده بود سيد مرتضى پيش رفته 
بعرض رسانيد كه بعضى از شاهزادگان داعيه دارند كه در بلوكات شرابخانه سازند حضرت خاقان 

سعيد فرمود كه هركس كه برين امر اقدام نمايد بفرمايم تا ديده او را از چشم خانه بيرون كشند 



ميرزا محمد كه اين تهديد شنيد از سر آن انديشه درگذشت و پس از روزى چند به پل ماالن رفته 
در كنار هراةرود لحظه بتجرع باده خوشگوار مشغول گشت در آن اثنا بر مالزمان غضب فرموده 

بدست قهر شمشير از نيام بركشيد و آنجماعت گريزان شده شاه زاده از عقب ايشان اسب 
برانگيخت قضا را در آنوقت سيد مرتضى جهت مهمى متوجه پل ماالن بود بيك ناگاه چشمش بر 

ميرزا محمد افتاد كه در غايت خشم شمشيرى برهنه در دست متوجه اوست ال جرم بر هالك 
خويش متيقّن شد و از مركب فرود آمده كلمه توحيد بر زبان رانده بايستاد اما ميرزا محمد چون 

جناب مرتضوى را بدان حال ديد شمشير در غالف كرد و از اسب پياده شده زبان باداء سالم 
بگشاد و گفت سيد تو مى پندارى كه من مسلمان نيستم و حكم شريعت را گردن نمى نهم اكنون بيا 

و مرا تعزيز كن سيد آنحضرت را دعاى خير گفته فرمود كه تعزيز شما همين بس است كه از 
اسب فرود آمديد و طريقه انقياد و تسليم بجاى آورديد غرض از عرض اينحكايت آنكه چون در 
آنزمان سالطين عاليشان باينمرتبه در ترويج ملت بيضا و نفاذ احكام شريعت غرا مى كوشيدند يوما 

فيوما ساحت مملكت سمت وسعت مى گرفت و ساعة فساعة رياض دولت صفت خضرت و 
  رباعى نضارت پذيرفت 

 سرسبزى نهال سعادت بباغ ملك 
 

 بى رشحه عيون شرايع طمع مدار

 ليكن زالل 
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 چشمه دين كى شود روان 

 
 بى يارى سياست شاهان كامكار

موالنا كاتبى نيشابورى محمد بن عبد اهللا نام داشت و از جميع شعرا زمان حضرت خاقان سعيد    
بلطف طبع وحدت ذهن ممتاز و مستثنى بود و در تمامى اساليب نظم معانى غريبه درج مى نمود 

بتخصيص در قصايد ديوان غزلياتش بغايت مشهور است و در اكثر قصايد كثير الفوايدش مدح و 
ثناء ميرزا بايسنقر مسطور رساله تجنيسات و ذو البحرين و ذو القافيتين و حسن و عشق و ناظر و 

منظور و بهرام و گل اندام و محب و محبوب از جمله مثنويات آن شاعر شيرين كالم است و ابيات 



 در واليت 893و حكايات اين رسايل در غايت لطافت و انتظام موالنا كاتبى در شهور سنه 
استرآباد بمرض وبا مبتال گشته ببستر ناتوانى افتاد و در حال سكرات اين قطعه نظم كرده زبان به 

  قطعه بيان آن بگشاد

 ز آتش قهر وبا گرديد ناگاهان خراب 
 

استر آبادى كه خاكش بود خوشبوتر ز 
 مشك 

 اندرو از پير و برنا هيچكس باقى نماند
 

آتش اندر بيشه چون افتد نه تر ماند نه 
 خشك 

بابا سودائى از واليت ابيورد بود و نخست خاورى تخلص مى نمود ناگاه جذبه بوى رسيده و مدتى    
سر و پاى برهنه در كوه و صحرا ميگرديد چون نوبت ديگر بحال خويش آمد سودائى تخلص 

كرد و پيوسته در مدح ميرزا بايسنقر قصايد غرا بنظم مى آورد گاهى بگفتن غزل نيز ميل مى فرمود 
و همواره زبان باداء سخنان هزل آميز مى گشود چون عمرش از هشتاد تجاوز گشت در سنه بابيورد 

  بيت درگذشت اين مطلع از اشعار اوست كه 
غيرت خال و رخت ور دو خطت 

  ريحانست 
دهنت غنچه و دندان در و لب 

 مرجانست 

موالنا محمود عارفى كه از مشاهير شعراء زمان حضرت خاقانى بود و ملقب به سلمان ثانى ديوان    
  بيت غزلياتش مشهور است و اين مطلع در آن اوراق مسطور كه 

 عهد كردم كه نيايم بدر از ميخانه 
 

 تا بآن دم كه مرا پر نشود پيمانه 

و از جمله مثنويات موالنا عارفى كوى و چو كان نظمى است در كمال جودت و اين سه بيت در    
  نظم تعريف اسب از آن كتابست 

 چون كوى سپهر كرد بستى 
 

 ميدان ميدان چو گوى جستى 

 هرگاه كه در عرق شدى غرق 
 

 باران بودى و در ميان برق 

 آويخته صرصر از دم او
 

 بگريخته آذر از سم او

 وفاتش در سنه بدار السلطنه اتفاق افتاد.   

امير شاهى موسوم بآقملك بود و چون نسبش بسرداران سبزوار مى پيوست و مذهب شيعه داشت 
شاهى تخلص مينمود نوبتى ميرزا بايسنقر او را طلبيده فرمود كه مناسب آنست كه اين تخلص را 



بما گذارى و تو اشعار خود را بتخلص ديگر مرسل سازى امير شاهى اين معنى را قبول نكرد 
بنابرآن حضرت بايسنقرى بآن مهر سپهر سخنورى كم التفاتى آغاز نهاد گويند كه روزى امير 
شاهى باتفاق جمعى از ابناء جنس بدرگاه آن پادشاه عاليجاه رفت و ميرزا بايسنقر آن جمع را 
 طلبيده امير شاهى را بار نداد امير شاهى در آن باب اين غزل گفته نزد آنحضرت فرستاد غزل 

 ايكه در بزم طرب جام دمادم مى زنى 
 

خون دل ناخورده چند از عاشقى دم 
 ميزنى 

حيف از آن نازى كه با اهل تنعم 
  مى كنى 

 ضايع آن 
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 تيرى كه بر دل هاى بى غم ميزنى 
 

باز كن از خواب ناز آن نرگس رعنا 
 كه عمر

ميرود چون دور گل تا چشم برهم 
  ميزنى 

 ميگشائى طره و دلها بغارت ميبرى 

 مينمائى چهره و آتش بعالم ميزنى 
 

ميكنى محروم ازين در شاهى درمانده 
 را

 دست رد بر سينه ياران محرم ميزنى 
  

از ثقات استماع افتاده كه امير شاهى در مدت حيات دوازده هزار بيت در سلك نظم كشيده و از 
آن جمله هزار بيت كه حاال در ميان فضال مشهور است ديوان ساخته تتمه را بآب ابطال بشست و 

فى الواقع آن هزار بيت مطبوع طباع جميع افاضل عالم و مقبول ضماير تمامى اكابر فضالى بنى 
آدم افتاده و تا غايت هركس بمطالع آن اشعار بدايع آثار فايز شده زبان بيان به تعريف و تحسين 

 روى نمود و نعش او 857گشاده انتقال امير شاهى بجوار مغفرت الهى در واليت استرآباد فى سنه 



را بسبزوار برده در مقبره آبا و اجداد دفن كردند خواجه اوحد سبزوارى در مرثيه آن فارس ميدان 
  بيت سخن گذارى مرثيه گفته كه يك بيت از آن اينست 

گو بشو زير و زبر از اشك و آهم 
  سبزوار

 ز انكه شهر شاه بى شاهى نمى آيد بكار

موالنا شمس الدين الهروى شاگرد موالنا معروف خطاط بود و بيمن تربيت ميرزا بايسنقر در حسن    
خط بمرتبه ترقى نمود كه بسيارى از خطوط خويش را بنام ياقوت مستعصمى كرد و مبصران 

 نكته دان اين معنى را قبول فرمودند.

موالنا جعفر تبريزى در تحرير انواع خطوط درجه كمال حاصل داشت بتخصيص در نسخ تعليق و 
موالنا اظهر و موالنا شهاب الدين عبد الّله آشپز و موالنا شيخ محمود كه چون ابن مقله صيرفى 

وقت و ياقوت زمان بودند در شاگردى موالنا جعفر بآن مرتبه تصاعد نمودند راقم حروف گويد 
كه چون شمه از حال افاضل زمان خجسته نشان خاقان عالى مكان شاهرخ سلطان در سلك بيان 

انتظام يافت وقت آنشد كه خامه سخندان در تحرير و تقرير وقايع ايام پادشاهى اوالد آن پادشاه 
سعيد مغفور شروع نمايد و ذيل اين جزو را بذكر مجملى از احوال ساير سالطين آن دودمان 

 دولت قرين بيارايد و من الّله االعانه و التوفيق 

 ذكر ركن السلطنه و الخالفه ميرزا عالء الدوله 

اختر نوربخش برج نامدارى و گوهر شب افروز درج كامكارى ميرزا عالء الدوله كه اسن اوالد 
ميرزا بايسنقر بود و بوفور مكارم اخالق و محاسن آداب و صورت خوب و سيرت مرغوب از ساير 
شاهزادگان خاندان تيمورى ممتاز و مستثنى مى نمود و ذات حميده صفاتش بعدل و انصاف مايل و 

وجود فايض الجودش موصوف بحسن كردار و لطف شمايل اما آنجناب بتمهيد اساس عيش و 
عشرت و انبساط بساط لهو و مسرت شعف و رغبت تمام داشت و از رسوم جالدت و جهانگيرى 

عارى بوده غير خيال شرب مى گلرنگ و استماع آواز دف و چنگ نقشى بر لوح ضمير 
نمى نگاشت مع ذالك حضرت خاقان سعيد بعد از فوت ميرزا بايسنقر او را بامارت ديوان اعلى 

نصب كرده زمام امور ملك و مال من حيث االستقالل در قبضه اقتدارش نهاد و شاهزاده بموجب 
 كلمه (الوالد الحر يقتدى بابائه العز) عمل 
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نموده ابواب لطف و احسان بروى روزگار طبقات انسان بگشاد و در وقتى كه حضرت خاقان سعيد 
رايت نصرت آيت جهة دفع طغيان ميرزا سلطان محمد بصوب عراق برافراشت ميرزا عالء الدوله را 

مجددا منظور نظر شفقت گردانيده در بلده فاخره هراة قايم مقام گذاشت و چون حضرت خاقانى 
در ملك رى از جهان فانى فانى بعالم جاودانى انتقال نمود ميرزا عالء الدوله بخيال استقالل بر 

  بيت تخت سلطنت و اقبال نشسته ابواب خزاين بر روى امرا و لشگريان برگشود
 در گنج بگشاد و لشگر بخواند

 
 بدامن زر و سيم و گوهر فشاند

و بعد از آنكه آنشاه زاده مدت يكسال در كمال دولت و كامرانى اوقات گذرانيد در سنه اثنى و    
خمسين و ثمانمائه در منزل ترناب از دست برد سپاه ميرزا الغ بيك كوركان منهزم شد و باستراباد 

خراميد و چند ماه در ظل حمايت برادر خوردتر ميرزا بابر بسر برد و در اواخر سنه مذكوره كه 
ميرزا بابر دار السلطنه هراة را تسخير نمود ميرزا عالء الدوله را با پسرش ميرزا ابراهيم گرفته حبس 
فرمود و بعد از چندگاه آنجناب از محبس گريخته بعراق نزد ميرزا سلطانمحمد رفت و در روزى 
كه ميرزا سلطانمحمد در چناران كشته گشت ميرزا بابر فرمود كه ميرزا عالء الدوله را ميل كشند 

اما شخصى كه مباشر آن فعل شنيع بود ميل آتشين بر وجهى در ديده جهان بين آن قرة العين 
سلطنت كشيد كه آسيبى بقوت باصره اش نرسيد ال جرم بعد از چند روز از اردوى برادر بگريخت 

و مدتى مديد در اطراف عالم سرگردان بوده چند نوبت ديگر با برادران و اقربا بمقابله و مقاتله قيام 
نمود اما در هيچ معركه ظفر نيافت و در اوايل سنه خمس و ستين و ثمانمائه بر كنار درياى قلزم در 
خانه ملك بيستون رستمدارى عنان عزيمت بعالم آخرت تافت مالزمان نعش او را بهراة بردند و در 

بيت المغفره مهد عليا گوهرشاد آغا بخاك سپردند منصب وزارتش تعلق بخواجه غياث الدين پير 
 احمد ميداشت و در ايام دولتش موالنا جال الدين لسان رايت صدارت ميافراشت 

 ذكر ميرزا الغ بيك گوركان 

ميرزا الغ بيك كه محمد تراغاى نام داشت پادشاهى بود بكثرت فضيلت و هنر پرورى از ساير 
اوالد حضرت خاقان سعيد متفرد و بوفور عدالت و دادگسترى از تمامى امثال و اقران منفرد دانش 

جالينوس با حشمت كيكاوس جمع فرمود و در ساير فنون خصوصا علم رياضى و نجوم در آن 



زمان عديل و نظير او كسى نبود قرآن مجيد را بقرائت سبعه يادداشت و پيوسته همت بر تربيت و 
رعايت اهل فضل و كمال ميگماشت و چنانچه در ضمن احوال صاحبقران ستوده خصال سبق ذكر 

 796يافت والدت باسعادت آن پادشاه حكمت پناه در روز يكشنبه نوزدهم ماه جمادى االولى سنه 
در قلعه سلطانيه روى نمود و چون سن شريفش بيازده سالگى رسيد حضرت صاحبقرانى بجهان 

 جاودانى انتقال نمود
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 بايالت واليت 814و جناب الغ بيكى در ظل تربيت والد بزرگوار خويش بسر ميبرد تا در سنه 
ماوراء النهر سرافراز گشت و بيمن معدلت و رعيت پرورى باندك زمانى آنمملكت را در معمورى 

 آنخسرو بى مانند در وسط بلده 824بمرتبه رسانيد كه بر تبت از سپهر برين درگذشت و در سنه 
فاخره سمرقند مدرسه رفيع و خانقاهى منيع بنا نموده باتمام رسانيد و بسيارى از مزارع و قرى و 
مستقالت فوايد انتما بر آن بقاع وقف گردانيد و همچنين فرمان داد استادان كاردان در آن بلده 
فردوس نشان رصدى بنياد نهادند و بطليموس ثانى موالنا غياث الدين جمشيد و جامع كماالت 

انسانى موالنا معين الدين كاشى در ترتيب آن بنا داد سعى و اهتمام دادند و از نتايج آن رصد 
زيجى مرتب گشت كه آن را زيج جديد گوركانى گويند و اكنون اكثر تقاويم را از آن زيج 
استخراج نمايند و ميرزا الغ بيك گوركان در ايام ايالت پدر بزرگوار در كمال اقتدار روزگار 
فرخنده آثار ميگذرانيد و بعد از استماع خبر فوت آن حضرت باستقالل متصدى امر جهانبانى 

گشته لواى جهانگشا بصوب خراسان برافراشت اگرچه بر ميرزا عالء الدوله غلبه كرده خراسان را 
فتح نمود اما نگاه نتوانست داشت و چون ايام حيات و اوان كامرانى جناب الغ بيكى بنهايت 

انجاميد پسرش ميرزا عبد اللطيف مخالفت پدر را پيش نهاد همت گردانيد و بر آن جناب غالب 
گشته بر تخت سمرقند تمكين يافت و ميرزا الغ بيك در سنه ثلث و خمسين و ثمانمائه بحكم 

فرزند ناخردمند شربت شهادت چشيده برياض عقبى شتافت خواجه ناصر الدين نصر الّله خوافى و 
سيد عماد الدين بن سيد زين العابدين جنابذى در سلك وزراء ميرزا الغ بيك انتظام داشتند و بقدر 

 امكان نقش كفايت و كاردانى بر اوراق روزگار آن پادشاه معدلت شعار مى نگاشتند.



گفتار در بيان عبور ميرزا الغ بيك گوركان از آب آمويه و نجات يافتن ميرزا عبد الطيف از حبس 
 ميرزا اعالء الدوله 

ميرزا الغ بيك چون در سمرقند فردوس مانند از وفات خاقان سعادتمند خبر يافت روزى چند 
بمراسم تعزيت و سوگوارى قيام نمود و بختمات كالم ملك عالم و اطعام فقرا او ايتام اقدام فرمود 

و بنابر آنكه از اوالد صلبى خاقان مغفور ديگرى در سلك احيا انتظام نداشت جناب الغ بيكى 
تمامى ممالك آن حضرت را ملك خود ميپنداشت ال جرم بعد از اقامت لوازم مصيبت سپاه ماوراء 
النهر و تركستان را جمع آورده بعزم تسخير خراسان نهضت كرد و كنار جيحون را معسكر همايون 

ساخته در آن منزل استماع نمود كه ميرزا ابا بكر ولد ميرزا محمد جوكى كه واليت ارهنك و 
سالى سراى و ختالنات سيورغال او بود خبر واقعه هايله خاقانى را شنوده است و بحيال استقالل 

 حدود بلخ و شبرغان و قندز و بقالن 
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را ضبط فرموده بنابرآن طريقه رعايت؟؟؟ مقتضى آن گشت كه ميرزا الغ بيك رسل و رسايل 
متعاقب و متواتر نزد شاه زاده فرستاده او را بعز مصاهرت خويش وعده داد تا از مقام سركشى 

گذشته روى باردوى عم بزرگوار نهاد و پس از وصول بروزى چند آثار عذر و فريب از ناصيه 
حالش اليح گرديد و ميرزا الغ بيك او را گرفته مقيد بسمرقند ارسال داشت آنگاه بدولت و اقبال 

از آب آمويه گذشته در حدود بلخ رايت استقالل برافراشت در آن اثنا قصه شبيخون نيشابور و 
گرفتارى ميرزا عبد اللطيف اشتهار يافت و ميرزا الغ بيك در باب حركت و سكون با امرا و نوئينان 

قرعه مشورت درميان انداخت پس از قيل و قال راى اشرف اعلى بر آن قرار گرفت كه با ميرزا 
عالء الدوله از در صلح و صفا درآيد تا گوهر كان پادشاهى از قلعه هراة مانند لعل از كوه بدخشان 

بيرون آيد و موالنا ميرك محمود را كه بعاليمنصب صدارت مشرف بود برسم رسالت نزد 
برادرزاده ارسال نمود و در باب تمهيد اساس وفاق و قطع شجره نفاق فصلى مشيع پيغام فرمود و در 

آن وال ميرزا عالء الدوله با عساكر ظفر مآب بعزم رزم سپاه سمرقند تا كنار آب مرغاب آمده بود 
و بعد از وصول جناب صدارت اياب خبر نهضت ميرزا ابو القاسم بابر از طرف جرجان بصوب 
خراسان در اردوى ميرزا عالء الدوله سمت شيوع پذيرفت و شاهزاده از دو جانب درياى بال را 



متوجه خود ديده سخنان ميرك محمود را بعز قبول اقتران داد و بدار السلطنه هراة بازگشته ميرزا 
عبد اللطيف را معزز و محترم نزد عم بزرگوار گسيل فرمود و او در حدود بلخ بمالقات والد 

خويش سرافراز گشته ميرزا الغ بيك فرزند بجان پيوند بلكه دشمن جان گسل را در آغوش مهربانى 
كشيد و زبان بتسلى خاطرش گشاده بلخ را برسم سيورغال بدو ارزانى داشت آنگاه رايت مراجعت 

 بصوب سمرقند برافراشت 

 ذكر شمه از حال ميرزا ابو القاسم بابر ولد كهتر غياث السلطنه والدين ميرزا بايسنقر

ميرزا ابو القاسم بابر پادشاهى بود بلطف طبع و حسن خلق موصوف و ببسط بساط عيش و نشاط 
بغايت مشعوف از غايت تواضع و كسر نفس در مدت سلطنت بر تخت ننشست و از كمال مكارم 
اخالق و لطافت طينت هرگز بسخنى درشت خاطر هيچكس را نخست و و در ميدان رزم هژبرى 

بود خنجر گذار و در مجلس بزم ابرى گوهرنثار از وفور سخاوت زر تمام عيار و حجر بيمقدار در 
  رباعى نظرش يكسان بود و بواسطه علو همت حاصل بحر و كان ببخشش يكروزه او وفا نمى نمود

 ديد دريا بخشش پيوست او
 

 زد كف خجلت بر وى از دست او

 با كفش كو بحر در دعوى مپيچ 
 

 ز انكه نبود در كفش جز باد هيچ 

   
 و ميرزا ابو القاسم بابر در زمان حضرت خاقان سعيد نسبت ببرادران خويش ميرزا عالء الدوله و
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ميرزا سلطانمحمد بغايت بى اعتبار بود و بمجرد مواجبى كه جهت او تعيين كرده بودند اوقات 
گذرانيده بر جفاى ايام صبر مينمود و چون بساط زندگانى حضرت خاقانى بدست تقدير سبحانى 
در واليت رى طى شد آن جناب به همراهى ميرزا خليل سلطان بن ميرزا محمد جهانگير بصوب 

خراسان در حركت آمد و چون ببسطام رسيد قاصدان امير هندوكه كه در آن سال بموجب فرمان 
خاقان سعيد مغفور در جرجان قشالق نموده بود بشرف مالقات شاه زاده فايز گشتند و او را 

بسلطنت مملكت مازندران نويد داده بدانجانب بردند و امير هندوكه لوازم استقبال بجاى آورده 
خيمه و خرگاه و سراپرده و بارگاه و باقى اسباب پادشاهى پيشكش كرد و مستحسن و مقبول افتاده 



آن مملكت در قبضه اقتدار ميرزا بابر قرار يافت و در سنه ثلث و خمسين و ثمانمائه ميرزا بابر 
خراسان را نيز مفتوح ساخته ماهيچه رايت دولتش بر وجنات احوال متوطنان دار السلطنه هراة تافت 

و در سنه خمس و خمسين و ثمانمائه در موضع چناران با برادر خود ميرزا سلطان محمد حرب 
كرده او را اسير ساخت و مهر اخوت را از لوح دل بآب خشم شسته بنياد حياتش را برانداخت 

آنگاه بعراق عجم و فارس رفته آنواليات را نيز در حيز تسخير كشيد و حكام نصب كرده بخراسان 
بازگرديد وفات ميرزا بابر در چاشتگاه روز سه شنبه بيست و پنجم ربيع اآلخر سنه ستين و ثمانمائه 
در مشهد مقدسه رضويه على راقدها تحف الصلوة و التحية روى نمود و از هدايت جهانبانى او تا 

آخر ايام زندگانى دو سال بود در امر وزارت ميرزا ابو القاسم بابر خواجه وجيه الدين اسمعيل 
سمنانى و خواجه قطب الدين طاوس دخل داشتند و در ايام دولتش شيخزاده پير قوام الدين و 

 موالنا محمد بخارى معمارى رايت صدارت مى افراشتند.

گفتار در بيان وقوع مصالحه ميان ميرزا عالء الدوله و ميرزا ابو القاسم بابر و ذكر فتح سارى و تولد 
 ميرزا شاه محمود بهادر

چون ميرزا بابر از ضبط مملكت جرجان فراغت يافت از غايت تهور عنان يكران بطرف واليات 
خراسان تافت و با لشگرى چون درياى جوشان بواليت خبوشان رسيده مستعد حرب و پيكار 

بايستاد و ميرزا عالء الدوله اين خبر شنوده و با ميرزا الغ بيك گوركان چنانچه مذكور شد صلح 
نموده رو بمشهد نهاد بعد از وصول بآن مقام متبرك بنفس نفيس توقف كرده اكثر امرا و لشگريان 

را بجنگ برادر ارسال داشت و چون آن سپاه رزم خواه در برابر جنود ظفر ورود ميرزا بابر 
صف آراى گشتند نيك انديشان پاى در ميدان مصالحه نهاده از هردو جانب امرا در ميدان فرود 

آمدند و مهم صلح را بر آنجمله قرار دادند كه فاصله ميان مملكت برادران واليت جنوشان باشد و 
 برين موجب عهد و پيمان 
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بغالظ ايمان تاكيد يافته ميرزا عالء الدوله بهراة بازگشت و ميرزا ابو القاسم بابر عنان يكران بجانب 
مازندران انعطاف داد و چون باسترآباد رسيد چنان شنيد كه سيد محمد كه در آنزمان حاكم 

واليت سارى بود گردن از ربقه اطاعت خدام آستان شهريارى مى پيچد و سر بحلقه فرمانبردارى 



در نمى آرد بنابرآن در اواخر سنه احدى و خمسين و ثمانمائه با لشگرى هريك از ايشان چون شير 
ژيان و پيل دمان از بيشه جرجان بصوب جنگل مازندران روانشد و از آنجانب سيد محمد نيز از 

سارى و توابع سپاه بسيار همه مازندرانيان ديوسار درهم آورده بقدم جرئت موكب همايون را 
استقبال فرمود و در منزلى كه از تشابك اشجار و تداخل اوراق و ازهار نسيم صبا را باوجود لطافت 

بسيار آمد شد دشوار بود و رويت نور آفتاب جهان تاب در مضيق آن بيشه پرپيچ وتاب محال 
مينمود تالقى فريقين اتفاق افتاد و جنگى در غايت صعوبت دست داده انامل عنايت الهى ابواب 

نصرت و پيروزى بر روى ميرزا بابر بگشاد و سيد محمد بجنگل صعب المسالك گريخته موكب 
شهريارى در زمان حكومت حضرت بارى بسارى شتافت و از پرتو ماهيچه علم كشور گشاى 

آنمهر سپهر كامكارى اطراف مملكت اضائت يافت آنگاه سيد محمد از در تضرع و زارى درآمده 
طالب مصالحه گشت و ميرزا ابو القاسم بابر ملتمس جناب سيادت مآب را مبذول داشته از سر 

جريمه او درگذشت و نوبت ديگر سلطنت سارى را بر او مسلم داشت و يكى از بنات آن سيد 
ستوده صفات را در حباله نكاح كشيده رايت مراجعت بصوب جرجان برافراشت و در شب 

شانزدهم محرم الحرام سنه اثنى و خمسين و ثمانمائه وهاب بى ضنت و عطابخش بميمنت ميرزا ابو 
القاسم بابر را مولودى عاقبت محمود كرامت فرمود و ميرزا ابو القاسم بابر مبتهج و مسرور گشته 
نام خجسته آنفرزند ارجمند را شاه محمود مقرر نموده و طويهاى پادشاهانه و جشنهاى خسروانه 

ترتيب داده چند روز بعشرت و كامرانى بگذرانيد و از دست ساقيان سيمين ساق جام هاى ارغوانى 
  بيت كشيده صالى بهجت و خرمى و نواى مسرت و شادكامى ببزمگاه ناهيد رسانيد

بوستان بر دوستان افشاند زين بهجت 
  نثار

آسمان بر آسمان انداخت زين شادى 
 كاله 

    

ذكر مخالفت ميرزا عالء الدوله و ميرزا عبد الطيف كرت ثانى و عبور فرمودن ميرزا الغ بيك 
 گوركان از آب آمويه به نيت كشورستانى 

در آن اوان كه ميرزا عالء الدوله ميرزا عبد اللطيف را از حبس نجات داده نزد پدرش فرستاد وعده 
كرد كه زمره از نوكران ترا كه در واقعه نيشابور گرفتار گشته اند مطلق العنان خواهم ساخت و از 

خزاين حضرت خاقان سعيد مغفور آن چه اليق باشد نزد عم بزرگوار ارسال خواهم داشت اما باين 



مواعيد وفا ننمود و هرچند ميرزا عبد الطيف قاصدان روان كرده مالزمان خود را طلب فرمود 
 بجائى نرسيد بلكه ميرزا عالء الدوله 
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بخيال تعرض بواليت اندخود و شبرغان ميرزا صالح را با فوجى از سپاه خراسان بكنار آب مرغان 
فرستاد ميرزا عبد الطيف ازين جهة برآشفته بيك ناگاه بر سر ميرزا صالح تاخت و او هزيمت 

غنيمت شمرده بهزار حيله خود را در هراة انداخت و ميرزا عالء الدوله از وقوع اين حادثه متغير 
گشته جمعى از نوكران ميرزا عبد الطيف را كه مقيد داشت بقتل رسانيد و در ميان زمستان عنان 

عزيمت بصوب بلخ و شبرغان معطوف گردانيد و بعد از وصول بحدود اندخود ايلچى از نزد ميرزا 
الغ بيك آمده معروض داشت كه اگر از عبد اللطيف حركتى ناپسند سر برزد مناسب آن بود كه 

فرزند ما را اعالم كردى تا بتدارك پرداختى اكنون وظيفه آن كه مراجعت نمايد و سپاه را از 
ويرانى منع فرمايد ميرزا عالء الدوله اين سخن را بسمع قبول جاى داد و روى بصوب هراة نهاد اما 
لشگريانش در اندخود و شبرغان غارت عام كردند و در هرجا هرچه يافتند بربودند و چون ميرزا 

عالء الدوله بمستقر سرير اقبال رسيد و فصل زمستان بپايان آمده سلطان ربيع فضاى بساتين را بانواع 
ازهار و رياحين آراسته گردانيد هزاردستان بصد زبان صالى عيش و عشرت در داد و گل 

جلوه كنان بر او رنگ فيروزه رنگ نشسته نرگس قدح زرين بر كف نهاد ميرزا عالء الدوله جهة 
سنت ختان پسر نيك اختر خويش ميرزا ابراهيم سلطان بترتيب اسباب طوى اشارت نمود و باغ 

زاغان را كه باعتدال هوا و نزاهت فضا و طراوت گلزار و نضارت اشجار اشتهار دارد جهة آنكار 
تعين فرمود فراشان چابكدست در آن ساحت دلگشا قبه خيمه و خرگاه باوج مهر و ماه برافراختند 

و مهندسان شيرين كار چهارطاقهاى سپهر آثار مزين بتكلفات بسيار معد و مهيا ساختند پيشه وران 
هنرمند هريك مناسب حرفه خويش بقلعه در غايت غرابت بر روى كار آوردند و حكم ترخانى 

صدور يافته صغير و كبير برنا و پير ببسط بساط عيش و انبساط ميل كردند و ميرزا ركن الدين عالء 
الدوله از ايوان سلطنت بمجلس بزم و عشرت تشريف برد و از دست ساقيان؟؟؟ هره جبين شرابى 

صافى تر از ماء معين دركشيده نقش غم از لوح دل بسترد از تاب آفتاب شراب گلزار عارض ساقى 
پر از الله سيراب مينمود و اقداح بلورين از لطافت باده گلگون درنظر بيننده مجسم از ياقوة ناب 

مى بود مغنيان نغمه ساز و سازندگان خوش آواز از الحان دلگشاى و نغمات فرح افزاى سپهر كبود را 



برقص آوردند و خوان ساالران بارگاه سلطنت آشيان بانواع اطعمه گوناگون از هرچه در حوصله 
خيال گنجد افزون و مهيا و آماده كردند در آن اثنا روزگار ناسازگار عادت ديرينه خويش بظهور 

رسانيد و صرصر فتنه در اهتزاز آمده آنسور را بماتم و سرور را بغم و الم مبدل گردانيد ع و اى 
نعيم ال يكدره الدهر و در روزيكه مقرر بود كه طوى عام دهند و وضيع و شريف در آن انجمن 

لب بر لب جام فرح انجام نهند منهى بسان برق و باد از جانب اندخود رسيد و خبر رسانيد كه ميرزا 
الغ بيك بعزم رزم ده قاضى را كه در دو فرسخى بلده مذكور است مخيم اقبال گردانيد آرى 

خاك عالمرا بغم سرشته اند و رقم ثبات و نعم بر ناصيه حال هيچكس ننوشته اند راحت دنيا 
 بى جراحت نيست و رافت سپهر
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 خضرابى مخافت نى ع گنج و مار و گل و خار و غم و شادى بهم اند

گفتار در بيان محاربه ميرزا الغ بيك و ميرزا عالء الدوله در منزل ترناب و شكست يافتن سپاه 
 خراسان بتقدير حضرت مسبب االسباب 

چون خسرو عاليشان ميرزا الغ بيك گوركان از بيداد سپاه خراسان در واليت اندخود و شبرغان 
خبر يافت عزم انتقام جزم فرموده با لشگرى چون امواج درياى بى پايان از آب آمويه عبور كرده 

ده قاضى را معسگر همايون ساخته روى بصوب هراة آورد و ميرزا عالء الدوله در اثناى طوى ازين 
حال واقف گشته بساط بزم درهم پيچيده و باهتمام هرچه تمامتر زر و سالح بسپاه بخشيده متوجه 

ميدان رزم گرديد امير محمد صوفى ترخان و امير سلطان ابو سعيد داروغه را بحكومت و 
داروغگى هراة باز گذاشت و موالنا احمد يساول را كه از جمله معتمدانش بمزيد خصوصيت 

امتياز داشت بقلعه عماد كه مخزن نقود نامعدود بود ارسال داشت و كوتوالى حصار اختيار الدين را 
بآقا حاجى بيك تفويض فرمود آنگاه رايت نهضت آيت بكنار آب مرغاب برافراشت و چون از 

كوتل سنجاب بگذشت اينمعنى در خاطرش گذشت كه نوبت ديگر با عم بزرگوار طرح 
مصالحه اند از دو نايره آن فتنه را بآب تدبير منطفى سازد بنابرآن جمعى از مخصوصانرا بشهر 

بازگردانيد تا از شيخ بهاء الدين عمر التماس نمايند كه قدم رنجه فرمايند و نزد ميرزا الغ بيك رفته 
ابواب صلح و صفا بازگشايند و شيخ اين ملتمس را بسمع رضا شنود عزيمت فرمود اما قبل از 



وصول بمقصد ميان آن دو پادشاه صورت محاربه روى نمود كيفيت حال چنان بود كه چون ميرزا 
الغ بيك گوركان از بيرون آمدن ميرزا عالء الدوله وقوف يافت نجوم آسا آسايش در حركت 

بومى و طى منازل شناخت و مانند برق و باد از آب مرغاب گذشته منزل ترناب را معسكر 
ظفرمآب ساخت از اين جانب ميرزا عالء الدين نيز بقدم اضطرار پيش رفته از هردو طرف بتسويه 
صفوف و تهيه اسباب استعمان سيوف قيام نمودند و ميمنه و ميسره و قلب و جناح آراسته ابواب 

جنگ و پيكار بر روى روزگار يكديگر گشودند قول لشگر سمرقند بفر طلعت ميرزا الغ بيك 
گوركان آرايش داشت و در جوانغار ميرزا عبد اللطيف علم نصرف شعار بر- افراشت و در برانغار 

چتر علم زرنگار ميرزا عبد العزيز باوج سپهر دوار رسيد و در قلب چند قشون از مردان دالور و 
بهادران رستم اثر مرتب و مكمل گرديد كه در هرطرف بمدد احتياج افتد مستعد كمك باشند و 

جنود خراسان را از طرف قول چشم اميد بنور ماهيچه لواء ميرزا عالء الدوله روشن بود و بر انغار از 
فر شكوه ميرزا صالح مستحكم مى نمود و جوانغار از لمعان تيغ و سنان ميرزا خليل آرايش داشت و 

 در قلب چند امير تومان بيوسون 
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  بيت كمك علم شجاعت را برافراشت 
 همه سر پر از خشم و دل پر ز كين 

 
 بابروى مردى برافكنده چين 

و چون آن دو سپاه كينه خواه باين ترتيب و آئين برزمگاه رسيدند فغان كرناى و سورن و غريو    
  بيت گوركه و شيون از دروازه منزل بهرام درگذرانيد

 چنان آمد از هردو لشگر غريو
 

 كزان هول ديوانه شد نّره ديو

در آن حال ميرزا عبد الّله شيرازى صف سپاه خراسان ويران كرده عنان باد پاى تازى بجانب لشگر    
سمرقند انعطاف داد و اين معنى بر خاطر ميرزا عالء الدوله گران آمده خراسانيان دل شكسته گشتند 

مع ذالك ثبات قدم نموده بباد حمله آتش كارزار تيز ساختند و سمرقنديان شمشيرهاى آبدار از 
  بيت نيام انتقام آخته بسيارى را بر خاك هالك انداختند

 بسى كشته افتاد بر يكدگر
 

 ز تيغ يالن جالدت اثر

   



ميرزا عالء الدوله در آن معركه هولناك بقدر مقدور لوازم صبر و تحمل مرعى داشت اما چون 
ديد كه عنايت ربانى شامل حال ميرزا الغ بيك گوركان است علم عزيمت بوادى هزيمت 

برافراشت و سپاه خراسان ترسان و هراسان ع بيكبار از هم فروريختند و عنان اختيار از دست داده 
هريك بطرفى گريختند ميرزا عالء الدوله تا مشهد مقدسه در هيچ مكان توقف ننمود و از آن جا 
بطرف اردوى ميرزا بابر در حركت آمده در خبوشان با برادر مالقات فرمود ميرزا ابو القاسم بابر 

بهادر آن جناب را در آغوش مهربانى كشيده خاطر حزينش را بمواعيد دلپسند تسلى داد و اظهار 
تفقد و دلجوئى كرده ابواب تلطف و تعطف بر روى او بگشاد و چون خبر واقعه ترناب بدار 

السلطنه هراة رسيد مهد عليا گوهرشاد آغا باتفاق برادر خود امير محمد صوفى ترخان و خواجه پير 
احمد و سلطان ابو سعيد داروغه بر سبيل تعجيل آهنگ راه عراق ساز دادند و سلطان ابو سعيد در 
اثناء راه گرفتار گشته ديگران بسالمت بيرون رفتند و ميرزا الغ بيك كوركان چون صورت فتح و 

ظفر در آينه مراد مشاهده نمود لشگر منصور را از قتل خراسانيان مقهور منع فرمود و شكر نعم الهى 
بجاى آورده فتح نامه ها به اطراف ممالك خراسان و ماوراء النهر روان كرد اما باوجود آنكه در آن 
جنك ميرزا عبد اللطيف غايت پردلى و پهلوانى بتقديم رسانيده بود جلدوى فتح بنام ولد خوردتر 

خود ميرزا عبد العزيز رقم فرمود و باينواسطه غبار نقار بر حاشيه ضمير شاه زاده نشست و اينمعنى 
منجر بآن شد كه بآخر مخالفت پدر بزرگوار اظهار كرده كمر عداوتش بر ميان بست القصه ميرزا 

الغ بيك كوركان و كامران و كامياب از منزل ترناب بجانب دار الملك خاقان مغفرت مآب در 
حركت آمد و در منزل چهل دختران سپاه سمرقند بشيخ بهاء الدين عمر جهت تمهيد بساط 

مصالحه متوجه گشته بود رسيدند و هرچه داشت عرصه نهب و تاراج گردانيدند و ميرزا الغ بيك 
هم در آن منزل با شيخ مالقات كرده تعظيمى استخفاف آميز بجاى آورد و فرمود تا االغان محفه 

آن جناب را باز دهند و چون هواى نواحى هراة از غبار موكب آن شهريار عدالت شعار عنبر 
بيزگشت سادات و قضات و موالى و اهالى بمراسم استقبال استعجال نمودند و چنانچه رسم است 

 بلوازم دعاگوئى و ثناخوانى اقدام فرمودند

 28، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

و ميرزا الغ بيك نظر شفقت بر احوال آن طايفه انداخت و همه را مشمول الطاف خسروانه و 
اعطاف پادشاهانه ساخت مقارن آن حال كوتوال قلعه تبرتو مقاليد قلعه و ذخاير ارسال داشته اظهار 



اطاعت كرده و ايضا آقا حاجى بيك كه در حصار قلعه اختيار الدين بود طريقه متابعت بتقديم 
رسانيده شرايط نياز و نثار بجاى آورد و ميرزا الغ بيك از ظاهر دار السلطنه هراة ميرزا يار على ولد 

اسكندر بن قرا يوسف را كه در مالزمتش مى بود و سلطان ابو سعيد داروغه را بند كرده بقلعه 
نيره تو فرستاد آنگاه بجهت دفع شوكت ميرزا عالء الدوله و ميرزا بابر عنان عزيمت بطرف استرآباد 

 انعطاف داد

گفتار در بيان توجه ميرزا الغ بيك بجانب جرجان و خروج سلطان بو سعيد داروغه و ميرزا يار على 
 تركمان 

چون ميرزا عالء الدوله در واليت خبوشان بميرزا ابو القاسم بابر بهادر پيوست اكثر گريختگان 
معركه ترناب عنان توجه بدانطرف تافته ازدحامى عظيم در پاى علم برادران روى نمود و ميرزا الغ 

بيك اين خبر شنوده خواست كه سنگ تفرقه در شيشه خانه جمعيت ايشان اندازد بنابرآن 
بدانجانب نهضت فرمود و بعد از وصول بمشهد مقدسه شرايط زيارت و طواف روضه منوره 

رضويه على صاحبا تحف الصلوة و التحيته بجاى آورده صالت و نذورات بمجاوران آن عتبه كعبه 
مرتبه رسانيده از آن جا بالنك رادگان رفته چند روز در چهارباغ آنمرغزار دلفروز رايت اقامت 
برافراشت و در آنمنزل ايلچى ميرزا بابر بدرگاه عالمپناه رسيده تحف و هدايا گذرانيد و بقبول 
خطبه و سكه نقد اخالص و متابعت خود را تمام عيار گردانيد و ميرزا الغ بيك اظهار عنايت و 
شفقت فرموده فرستاده را مشمول انعام و احسان اجازت معاودت داد و متعاقب كوچ كرده تا 
واليت اسفراين عنان يكران باز نكشيد و مدت بيست روز در ظاهر آن قصبه سايبان عظمت و 
حشمت برافراخته ميرزا عبد اللطيف و ميرزا عبد الّله شيرازى را با جمعى كثير از شيران بيشه 

سرافرازى بطرف بسطام روان ساخت و بنفس نفيس تا پل ابريشم رفته بى جهتى عنان مراجعت 
منعطف گردانيد و حال آنكه ميرزا عالء الدوله و ميرزا بابر خواطر بر آن قرار داده بودند كه هرگاه 

ماهچه رايت ميرزا الغ بيك پرتو وصول بر النك بسطام اندازد دست از ملك و مال شسته بواليت 
عراق گريزند و بينتيجه عجز و اضطرار در دامن متابعت ميرزا سلطانمحمد آويزند القصه ميرزا عبد 

اللطيف و ميرزا عبد الّله در سرحد بسطام از مراجعت بيمحل ميرزا الغ بيك خبر يافته ايشان نيز 
بازگشتند و ميرزا عبد اللطيف در اثناء راه مريض شده در مشهد مقدس بموكب همايون پيوست و 



بسبب تاثير فيض آنمنزل اقدس صحت كامل شامل شهرستان بدنش كشته جنود مرض رخت 
 اقامت بربست اما كيفيت خروج ميرزا يار على و سلطان 
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ابو سعيد چنان بود كه بعد از روزى چند در قلعه نيره تو مقيد و محبوس بسر بردند شخصى از 
هواداران سلطان ابو سعيد سوهانى در ميان كوماج تعبيه كرده نزد او فرستاد و آن دو عزيز بوسيله 

آن سوهان بندها را سوده و دور انداخته جمعى از متوطنان قلعه را با خود متفق ساختند و بعضى از 
مستحفظان را كشته زمره را مطيع و منقاد گردانيد آنگاه سلطان ابو سعيد از قلعه بيرون رفت و ميرزا 

يار على ابواب ذخاين و ذخاير گشاده اظهار جود و سخاوت فرمود و نقد و جنس بسيار بمردم 
بخشيد ال جرم جمعى كثير بوى پيوستند و ميرزا يار على باستظهار آن مردم عازم تسخير دار 

السلطنه هراة گشته از قلعه بيرون خراميد و ميرزا بايزيد پروانچى كه بحكم جناب الغ بيكى در هراة 
بحكومت مشغولى مى نمود از كيفيت حادثه آگاهى يافته مسرعى همعنان شمال و صبا باردوى 

اعلى فرستاد و چون ميرزا يار على بواليت كرخ درآمد امير بايزيد عزم رزم او جزم كرده فرمان 
داد كه از ساكنان هراة هركس االغى داشته باشد با وى همراهى نمايد و جمعى از روستائيان 

هرجائى بلكه بازاريان سودائى همعنان او بجانب كرخ روان گشتند و سحرى ميرزا يار على بر 
ايشان تاخته تمامى يراق ترك و تاجيك را بگرفت و هرويان بشهر گريخته ميرزا يار على در ظاهر 

آن بلده منزل گزيد و آغاز محاصره كرد و بعد از آنكه مدت هفده روز در تضييق و تنقيض 
هرويان لوازم اهتمام بجاى آورد و ميرزا الغ بيك از جانب مشهد مقدسه بحدود هراة رسيد ميرزا 

يار على عزيمت را غنيمت دانسته بقلعه نيره تو بازگرديد و ميرزا الغ بيك در دار السلطنه هراة نزول 
اجالل فرموده امير بايزيد بعرض رسانيد كه اگر مردم بيرون شهر با يار على موافقت نمى نمودند او 
را محاصره اين بلده ميسر نميشد و چندان اغوا نمود كه بباد خباثتش آتش خشم جهان سوز اشتعال 
يافت و ميرزا الغ بيك حكم فرمود كه بيرون شهر را غارت كنند و لشگريان در اواخر رمضان سنه 

 مدت سه شبانروز نهب و تاراج اشتغال نموده جميع ساكنان و متوطنان بلوكات را برهنه و 852
عريان ساختند بلكه هرچه اسم شئى بر آن اطالق توان كرد در ربوده بدست بيرحمى آتش بيداد را 

افروختند گويند كه در روز عيد فقيرى كه هرچه داشت بباد غارت و تاراج برده بود برهنه و 
گرسنه پيش پيش اسب ميرزا الغ بيك مى دويد و مى گفت اى پادشاه عادل فاضل خوش عيدى 



بمسلمانان دادى خداى بر عمر تو بركت كند و در خالل اين احوال آوازه توجه ميرزا ابو القاسم 
بابر با سپاه پر تهور در دار السلطنه هرات شايع گشت و ميرزا الغ بيك عزم توجه بجانب ماورا النهر 

جزم كرده حكومت هراترا كه بشرف زوال و صدد انتقال بود بميرزا عبد الطيف تفويض نمود و 
فرمود تا نعش حضرت خاقان سعيد را از بيت المغفره گوهرشاد برداشته بماورء النهر بردند و در 

دار الملك سمرقند بمقبره صاحبقران مغفور بخاك سپردند و بنفس نفيس از راه مرو رايت نهضت 
برافراشت و از آب آمويه عبور فرموده دست از واليات خراسان بازداشت ع بشهر خود روم و 

 شهريار خود باشم.
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ذكر نهضت ميرزا ابو القاسم بابر بجانب دار السلطنه هرات و بيان مآل حال ميرزا يار على و ديگر 
 حاالت و حكايات 

ميرزا ابو القاسم بابر چون در حدود بسطام و دامغان شنيد كه ميرزا الغ بيك گوركان از سر پل 
ابريشم عنان مراجعت منعطف گردانيد بتسخير واليات خراسان اميدوار گشته لواى توجه از عقب 

عم بزرگوار مرتفع ساخت و بسرعت تمام در حركت آمده امير هندوكه را با فوجى از شيران بيشه 
هيجا بجانب مرو فرستاد تا سر راه بر سپاه سمرقند گرفته دست بردى نمايند و امير خليل هندوكه و 

بانخواجه را با جمعى ديگر از مبارزان غضنفر اثر روانه دار السلطنه هراة گردانيد و بنفس نفيس 
عنان يكران بطرف سرخس انعطاف داد اما امير هندوكه شبى بحوالى اردوى ميرزا الغ بيك رسيد 

و امير ابراهيم ايكو تيمور را كه بر ساقه لشگر بود اسير گرفت و بصوب هرات بازگشت وامير 
خليل و بانخواجه چون بقصبه فوشبخ نزول نمودند ميرزا عبد اللطيف بعد از آنكه پانزده روز در 

هرات حكومت كرده بود نيم شبى هزيمت غنيمت شمرده روى بماوراء النهر آورد و امراء ميرزا 
بابر بهرات آمده دست تظلم و بى داد برگشادند در آن اثناء ميرزا يار على كرت ديگر هوس 

جهان گيرى كرده بظاهر هرات شتافت و چون سه روز شهر هرات را محاصره نمود زمره از اكابر و 
اعيان كه از جور و طغيان بابريان بجان رسيده بودند در سحر جمعه از جانب دروازه عراق يار على 

را بشهر درآوردند و امراء ميرزا بابر از روى اضطرار پناه بحصار اختيار- الدين برده روز ديگر بعهد 
و پيمان بيرون آمدند و باز شب بقلعه رفته و خزانه را برگرفته فرار نمودند آنگاه يار على خود را 



پادشاهى باستقالل خيال كرده از كمال عقل و دانش بساط نشاط بگسترد و بشرب مى گلرنگ و 
استماع آواز دف و چنك اشتغال نموده اصال بحفظ دروازها و اطراف شهر نپرداخت تا بدان چه 
رسد كه از حدود واليت باخبر باشد و چون قرب بيست روز در غايت غفلت بگذرانيد در اواخر 

ذى حجه سنه اثنى و خمسين و ثمانمائه بيك ناگاه فوجى از سپاه ظفرپناه ميرزا بابر مسلح و مكمل 
از دروازها ملك در شهر تاختند و جلوريز بباغ شهر شتافته يار على را شوله مست بدست آوردند و 

در سر كوچه خيابان بپايبوس ميرزا بابر رسانيدند و آن پادشاه عاليجاه در باغ سفيد نزول اجالل 
فرموده فرمود تا يار على را بچهار سوى هراة بردند و بزخم تيغ تيز نقش وجود او را از لوح 

  بيت زندگانى ستردند

 چنين بود تا بود گردون سپهر
 

 كه با نوش زهر است و و با كينه مهر

   
مقارن آن حال امير هندوكه از جانب مرو رسيد و امير ابراهيم ايكو تيمور را بپايه سرير اعلى 

رسانيد و زبان تضرع گشاده خون او را طلبيد اين التماس بعز اجابت مقرون گشت و ميرزا بابر بر 
سرير سلطنت خراسان تمكن يافته رايت شوكتش از فرق فرقدين درگذشت خطبه و سكه در 

 جميع واليات خراسان باسم و لقب شريفش سمت زينت 
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گرفت و سركارتون برسم سيورغال بخدام ميرزا عالء الدوله صفت تعلق پذيرفت و آنجناب پسر 
خود ميرزا ابراهيم را بدانجانب فرستاد و بنفس نفيس در هراة توقف نمود و هم در آن ايام ميرزا 

بابر باغواى طايفه از اهل غمز و سعايت ميرزا عالء الدوله را حبس فرمود و يكى از امراء معتمد را 
بتون روانه گردانيد تا ميرزا ابراهيم را گرفته بدار السلطنه هراة رسانيد آنگاه پادشاه جمجاه بفراغ 

خاطر در بزم عشرت نشسته جامهاى خوش گوار از دست ساقيان الله عذار بستاند و صبوح و غبوق 
را با يكديگر اتصال داده از حال رعايا كه ودايع حضرت خالق البرايااند امراء بلند مقدار آغاز ظلم 

و ستم كردند و به تحميالت نامقدور جمهور متوطنان بلده هراة و توابع را بيازردند بخالف امير 
هندوكه از آن شيوه ناستوده اجتناب نموده و از ميرزا بابر اجازت طلبيده با امير ابراهيم ايكو تيمور 

 بسمع شريف ميرزا بابر رسيد كه حاكم سيستان شاه حسين از 853عزيمت بادغيس فرمود و در سنه 



جاده مستقيمه اطاعت انحراف جسته سالك طريق مخالفت گشته است بنابرآن اعالم نصرت نشان 
بعزم تسخير ملك نيمروز برافراخت و چون قصبه سبزوار را مضرب خيام عساكر ظفرشعار ساخت 
فوجى از امرا و سپاه برسم منغالى پيشتر روان شدند شاه حسين چون اينخبر شنيد و دانست كه از 
عهده مقابله و مقاتله آن سپاه بيرون نمى تواند آمد تضرع نامه ها بپايه سرير اعلى ارسال داشته زبان 

اعتذار و استغفار برگشاد و باج و خراج قبول كرد و ميرزا بابر رقم عفو و اغماض بر جرايد 
جرايمش كشيده روى بدار السلطنه هراة آورد در خالل اين احوال امير هندوكه ابواب مخالفت 

بازگشوده امير ابراهيم ايكو تيمور را بسمرقند فرستاده خود بطرف جرجان توجه فرمود و ميرزا ابو 
القاسم بابر چون از اين حادثه وقوف يافت سلطان ابو سعيد داروغه و شيخ على بهادر را بدفع او 

نامزد كرد و ايشان در حدود جنوشان بهندوكه رسيده دست بسيف سنان و تير كمان يازيده نخست 
شكست بر جانب بابريان افتاد و سلطان ابو سعيد رخت هستى بباد فنا داد اما آخر االمر امير هندوكه 
مغلوبگشت و شيخ على بهادر بدست شجاعت طومار حياتش در نوشت و همدرين سال قلعه عماد 

 از كمال حصانت آن خبر ميدهد  إِرم ذات الْعماد الَّتي لَم يخْلَقْ مثْلُها في الْبِالدكه گوئيا آيه كريمه 
و در تصرف گماشتگان ميرزا عالء الدوله بود بحسن تدبير امير محمد صالح كه در سلك خدام 

آستان بابرى انتظام داشت مفتوح شد و ذخائر وافر و نقود نامعدود بدست ميرزا بابر افتاده اكثر آنها 
را ناديده بامر او اركان دولت بخشيد و مقارن آنحال شبى محافظان ميرزا عالء الدوله از محافظتش 

غافل گشتند و او از مجلس گريخته از راه غور و حنيسار به سيستان رفت و از آنجا بصوب عراق 
شتافته داعيه نمود كه بميرزا محمد پيوندد و اما آنجناب تجويز مالقات نفرمود و فرمود كه بايد آن 

برادر در مغازه يزد توقف نمايد كه ما در وقت عزيمت خراسان با ايشان مالقات خواهيم كرد و 
 آنچه مصلحت دولت باشد بجاى خواهيم آورد
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گفتار در بيان مخالفت ميرزا الغ بيك گوركان و ميرزا عبد اللطيف با يكديگر و كشته شدن پدر 
 عالى گهر بحكم پسر واژون اختر

بعضى از مهره علم تنجيم بعد از امعان نظر در زايجه طالع ميرزا عبد اللطيف حكم كرده بودند كه 
پدر را از ممر پسر آسيبى خواهد رسيد و چون ميرزا الغ بيك نيز در آن فن مهارت كامل حاصل 



داشت اينمعنى را دانسته بود و خضر خان والى هندوستان كه كيفيت اينحال از جوكيان معلوم 
كرده بود نوبتى رقعه پيش پادشاه فرستاده شمه ازين امر بديع در آن كتابت درج فرمود و موالنا 
محمد اردستانى كه از علم طالع مسئله و رمل وقوفى تمام داشت و پيوسته از قضاياى مخفيه خبر 

ميداد در مجلسى كه ميرزا الغ بيك بر زبان ميراند كه عنقريب تمامى ممالك حضرت خاقان سعيد 
را در حيز تسخير خواهم كشيد گفت اگر ميرزا عبد اللطيف بگذارد بنابرين مقدمات ميرزا الغ 

بيك گوركان همواره نسبت بميرزا عبد اللطيف طريق بيعنايتى مسلوك ميداشت و همت 
عالى نهمت بر تربيت پسر كهتر خويش ميرزا عبد العزيز مى گماشت و از آن جهة ميرزا عبد 

اللطيف كينه پدر بزرگوار در سينه جاى ميداد و باالخره اظهار مخالفت كرده ابواب شقاوت بر 
روى روزگار خويش برگشاد و در وقتى كه ميرزا عبد اللطيف از صولت ميرزا بابر دار السلطنه 

هراة را باز گذاشته روى توجه بسمرقند نهاد بعد از عبور از آب آمويه قاصدى نزد پدر فرستاده از 
وصول خويش اعالم داد ميرزا الغ بيك نشانى ارسال داشت مضمون آنكه بلج سيور غال اوست 

بايد كه بازگردد و بضبط آن مملكت قيام نمايد ميرزا عبد اللطيف اين معنى را فوزى عظيم دانسته 
معاودت نمود و در باب رتق وفتق و حل و عقد امور آنواليت اهتمام فرمود و خاطر بر عصيان پدر 

قرار داده رايت مخالفت مرتفع گردانيد و صندوق تمغارا شكسته فرمود تا منادى كرديد كه 
هيچكس از آن جهة متعرض مردم نگردد و باعث برين خبر آن بود كه ميرزا الغ بيك در باب 

حصول وجوه تمغا و زكوة مبالغه بسيار داشت القصه چون خبر خالف و شقاق ميرزا عبد اللطيف 
بسمرقند رسيد ميرزا الغ بيك متحير گشت و ميرزا عبد العزيز را در آن بلده قايم مقام گذاشته با 

سپاه فراوان بكنار جيحون شتافت و ميرزا عبد اللطيف نيز از آن جانب خراميده آن جناب را از عبور 
مانع آمد و پدر و پسر در برابر يكديگر نشسته چند نوبت از باالى آب و پايان آب لشكريان 

گذشتند و باشتعال نايره قتال اشتغال نموده اكثر اوقات سپاه ميرزا عبد اللطيف غالب مى گشتند و 
در يكى از آن محاربات ميرزا عبد الّله شيرازى گرفتار شد و ميرزا عبد اللطيف او را بجان امان داد 
در خالل اين احوال از سمرقند باردوى ميرزا الغ بيك خبر آمد كه ميرزا عبد العزيز مرتكب امور 

 نااليق ميشود و دست تصرف بعيال و اطفال امرا و رعايا دراز ميكند
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و ميرزا الغ بيك اين سخن شنيده تهديدنامه ها بپسر فرستاد اما هيچ فايده نداد و امرا آغاز بى طاقتى 
كرده نزديك بآن رسيد كه ميرزا الغ بيك را بگيرند و بميرزا عبد الطيف سپارند در اين اثنا از پس 

پرده غيب صورتى روى نمود كه بر صحيفه خيال هيچكس مصور نگشته بود شرح واقعه آن كه 
ميرزا سلطان ابو سعيد بن ميرزا سلطان بن محمد ميرزا ميرانشاه بن امير تيمور گوركان كه همواره 

در مالزمت ميرزا الغ بيك روزگار ميگذرانيد و نقش ايالت و كشورستانى بر لوح ضمير و صفحه 
خاطر مرتسم و منتقش ميگردانيد در آن اوقات كه پسر و پدر در برابر يكديگر نشسته بودند 
فرصت غنيمت شمرده ايل ارغون را با خود متفق ساخت و رايت كشورگشائى و جهاندارى 

بجانب سمرقند فردوس مانند برافراخت ميرزا عبد العزيز را چون طاقت جنك صحرا نبود 
دروازه هاى شهر مضبوط ساخته تحصن نمود و ميرزا الغ بيك پس از آن كه اين خبر محبت اثر 

شنيد مضطر شده عنان يكران بطرف دار الملك گردانيد و ميرزا سلطان ابو سعيد در ظاهر سمرقند 
بر قرب وصول آن جناب اطالع يافت ترك محاصره كرده بميان ايل ارغون شتافت و ميرزا عبد 

اللطيف همدر آن ايام از آب گذشته بصوب سمرقند توجه فرمود و ميرزا الغ بيك روى بسوى پسر 
آورده در قريه دمش تالقى فريقين روى نمود و ميرزا الغ بيك بر فراز پشته قرار گرفته آن دو 

لشگر خون ريز و آن دو طايفه فتنه انگيز آثار روز رستخيز ظاهر ساختند و تيغ و خنجر و سنان و 
شمشير بر فرق سر يكديگر كوفته خلقى را بر خاك هالك انداختند و هنوز بمقابله و مقاتله 

مشغول بودند كه قايد تقدير ملك قدير عنان بارگير ميرزا الغ بيك را گرفته بآنطرف پشته پايان برد 
و آن پادشاه عاليجاه روى بجانب سمرقند آورده تحسر و تاسف ميخورد و چون بدروازه شهر 

رسيد ميرانشاه قوچين كه گماشته آن جناب بود دروب قلعه مسدود ساخته از دخول مانع گرديد و 
ميرزا الغ بيك با چشمى پرنم و دلى پرغم باتفاق ميرزا عبد العزيز معدودى از مخصوصان بطرف 

شاهرخيه رفت تا روزى چند در حصن حصين اقامت فرمايد و از تعب دوران و محنت روزگار 
بى سامان برآسايد بعد از وصول كوتوال آن حصار ابراهيم پوالد كه مملوك آنجناب بود از غايت 
شقاوت قصد ولى نعمت كرد و ميرزا الغ بيك برين حال اطالع يافته مانند صيدى كه بپاى خويش 

بدام صياد رود نزد ميرزا عبد اللطيف رفت و او در آن زمان در سمرقند بر تخت سلطنت نشسته بود 
ميان پدر و پسر مالقات واقع شده ميرزا عبد اللطيف از كمال قساوت قلب و قلت حيا از روى 

سخريت و استهزاء بواسطه و بيواسطه سخنان ناخوش بسمع پدر رسانيد و در آن ايام آن ناجوانمرد 
تقليد حضرت صاحبقران كرده مفلوكى از اوالد چنگيز خان را بر مسند خانى نشاند و عباس نامى 



را كه پدر او بحكم ميرزا الغ بيك كشته شده بود فرمود تا پيش خان زانو زده گفت ميرزا الغ بيك 
پدر مرا بغير حق گشته است خان حكم فرمود كه هرچه مقتضاى شرع باشد بتقديم رسانند مجموع 

فقهاى سمرقند فتوى نوشتند كه ميرزا الغ بيك را قصاص كنند مگر قاضى مسكين رحمه الّله كه 
بآن امر همدستان نشد بعد از آن ميرزا عبد اللطيف جناب الغ بيكى را بامير حاجى محمد خسرو 

سپرد كه بحج برد حضرت مخدومى مرحومى در روضة الصفا از امير مشار اليه نقل نموده اند كه 
 گفت بهنگام شام در ركاب ميرزا الغ بيك از سمرقند
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روان شديم و آن جناب مبتهج و مسرور اسب ميراند و از هرباب حكايات با من ميگفت چون 
اندك مسافتى مطوى گشت ناگاه شخصى از عقب رسيده دست مرا كشيد باز بس نگريستم يكى 

از قوم سلدورزا ديدم كه پيش ميرزا عبد اللطيف راه سخن داشت گفتم خير است گفت آرى 
حكم خان چنانست كه ميرزا الغ بيك در محلى كه آبادانى باشد فرود آيند و چندان توقف نمايند 
كه يراق ايشان كرده شود ميرزا الغ بيك چون اينخبر شنيد زبانش از گفتار بازماند و آثار مالل بر 

بشره همايونش ظاهر گشته در قريه كه در آن نزديكى بود فرود آمديم و ميرزا الغ بيك بنابر 
برودت هوا فرمود تا در پيش او آتش افروخته كباب كنند بعضى از مالزمان بموجب فرموده 

عملنموده ناگاه شراره از آتش برداى پادشاه رسيد و اندكى از آن بسوخت ميرزا الغ بيك بدست 
خويش آتش را منطفى ساخته بر زبان كه راند (سن هم بيلدنيك) يعنى تو هم دانستى كه حال 

چيست در آن اثنا عباس نام با شخصى ديگر بآن خانه درآمد چون چشم آن جناب بر ايشان افتاد 
بيخودانه از جاى برجست و مشتى بر سينه عباس زد و آن شخص كه همراه عباس بود پوستين 

التانى جناب پادشاهى را از دوش او برداشت و عباس جهة آوردن ريسمان از خانه بيرون رفته من 
در را ببيستم تا ميرزا الغ بيك غسل فرمود آنگاه عباس بازگشته پادشاه را برد و قريب بمشعلى كه 
مى سوخت نشانده بضرب شمشير آبدار شمع حياتش را انطفا داد و ميرزا عبد اللطيف پيش از اين 

واقعه بدو سه روز برادر خود ميرزا عبد العزيز را كشته بود و آن شاه زاده بى عاقبت بجهة محبت 
سلطنت همچنان پدريرا كه در فضايل نفسانى نظير نداشت برادرى را كه در عنفوان ايام شباب و 

خَسرَ الدنْيا و الْآخرَةَ ذلك جوانى بود قتل نمود و مدت سلطنتش زياده از شش ماه امتداد نيافت (
  قطعه  يكى از فضال اين قطعه در تاريخ شهادت ميرزا الغ بيك گويدهو الْخُسرانُ الْمبِينُ)



 الغ بيك آنشاه جم اقتدار
 

 كه دين بنى را ازو بود پشت 

 ز عباس شهد شهادت چشيد
 

 شدش سال تاريخ عباس كشت 

   )853( 

 ذكر فضالء زمان ميرزا الغ بيك گوركان 

چون پادشاه عاليجاه ميرزا الغ بيك بوفور علم و فضل از ساير اوالد امجاد حضرت صاحبقران امير 
تيمور گوركان امتياز تمام داشت و همواره همت عالى نهمت بر تربيت و رعايت علما و فضال 

ميگماشت و در زمان دولتش جمعى كثير از آن طايفه در بلده سمرقند مجتمع گشته بودند و در 
ظالل دولت و اقبالش در غايت فراغت و رفاهيت ميغنودند و از آن جمله يكى موالنا غياث الدين 
جمشيد است كه در علم هيئت و رياضى و فن نجوم عديل و نظير نداشت و در وقتى كه ميرزا الغ 

بيك رسد ميساخت آن جناب باتفاق موالنا معين الدين الكاشى و موالنا صالح الدين موسى كه 
مشهور است بقاضى زاده رومى بتمشيت آن مهم ميپرداخت موالنا عالء شاشى در سلك اعاظم 

 دانشمندان سمرقند منتظم بود و گاهى بگفتن شعر و
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 معما ميل مينمود.

موالنا نفيس طبيب افضل اطباء آن زمان بود و در معالجه مرضى ميامن انفاس مسيحا ظاهر مينمود و 
از جمله مؤلفات آنجناب شرح موجز و شرح اسباب و عالمات مشهور است و در ديباچه شرح 
اسباب و عالمات مدح و ثناء ميرزا الغ بيك مسطور موالنا محمد عالم در سلك علما سمرقند 

منتظم بود و با ميرزا الغ بيك گوركان همسبقى مينمود در مجالس النفايس مذكور است كه موالنا 
محمد عالم بواسطه لطف طبع وحدت ذهن با ميرزا الغ بيك بغايت گستاخانه بحث ميكرد و 
رعايت آداب مرتبه پادشاهى بجاى نمى آورد بنابرآن ميرزا الغ بيك آن جناب را از سمرقند 

اخراج فرمود و او بدار السلطنه هراة آمده در آن بلده ساكن گشت تا وقتيكه درگذشت اين مطلع 
  بيت از منظومات اوست كه 



 ما سيه بختيم و بدروزيم و اختر سوخته 
 

شمع مقصودى بدست خود شبى 
 .نفروخته

   
 

خواجه عصام الدين بمزيد جاه و جالل و علم و كمال از ساير علماء ماوراء النهر امتياز تمام داشت 
و مدتى مديد در آن واليات بمنصب شيخ االسالمى سرافراز بوده همت بر تقويت اركان شريعت 

 ميگماشت.

 خواجه افضل الدين كشى از جمله دانشمندان سمرقند بود و پيوسته بلوازم افاده قيام مينمود.

سيد عاشق بصفت زهد و ديندارى و علم و پرهيزكارى موصوف بود و در باب امر معروف و نهى 
منكر مبالغه تمام ميفرمود بنابرآن ميرزا الغ بيك منصب احتساب سمرقند را بدانجانب عنايت كرد 

و سيد كما ينبغى در تمشيت آن امر لوازم امانت و ديانت بجاى مى آورد از ثقات استماع افتاده كه 
در وقتى كه ميرزا الغ بيك جهة سنت ختان ميرزا عبد العزيز دركان كل طوى فرمود و مردم را 

ترخان ساخته بود و خاص و عام بشرب مدام مشغول گشته بر عالنيه ظروف شراب بهر سوى بردند 
در روزيكه اكابر و اعيان سمرقند در مجلس پادشاه نشسته بودند سيد عاشق در غايت غلظت بآن 
محفل در آمد و روى بميرزا الغ بيك آورده گفت دين محمدى را برانداختى و شعار كفار ظاهر 

ساختى جناب الغ بيك از اين خطاب بغايت متغير گشت و بعد از تامل جوابداد كه تو بشرف 
سيادت و دانش اتصاف دارى و به كبر سن رسيده ظاهرا ميخواهى كه بعز شهادت فايز شوى 
بنابرآن امثال اين سخنان درشت بعرض ميرسانى و حال آن كه من تو را باين مطلوب نخواهم 

رسانيد و بعد از چند روز ازين قيل و قال حماميكه خواجه عصام الدين در سمرقند طرح انداخته 
بود باتمام رسيد و در شبى كه آن حمام را گردان ميساختند زنان مغينه بسر حمام رفته در ميان 

مردان نشستند و آغاز تغنى كردند و سيد عاشق بر اينصورت مطلع شده نزد خواجه عصام الدين 
رفت و گفت اى شيخ االسالم بياسالم بكدام مذهب جايز است كه زنان و مردان در يك مجلس 

نشسته سرود گويند خواجه عصام الدين از شنيدن اين سخن برآشفته روز ديگر نزد ميرزا الغ بيك 
 رفت و بزبان دادخواهى آن چه سيد عاشق گفته بود معروض داشت و چون 
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ميرزا الغ بيك بواسطه استماع سخنان كان كل از سيد آزرده دل بود فرمود كه فردا قضاة و علما 
جمع شوند تا پرسش اين قضيه نمائيم و سيد عاشق را مجرم ساخته تاديب فرمائيم و روز ديگر آن 

زمره عظيم الشان بر آستان خالفت آشيان مجتمع گشته انتظار بيرون آمدن پادشاه ميكشيدند كه 
ناگاه موالنا ابو الفتح ذبابه كه مردى ابدال وش و متقى بود و ميرزا الغ بيك او را اجازت داده بود 
كه هرگاه بخواهد بمجلس همايون درآيد و هرسخن كه داشته باشد بيواسطه بعرض رساند بدار 

السلطنه درآمد و پيش از اكابر نزد ميرزا الغ بيك رفت و از سبب اجتماع آن طايفه پرسيد پادشاه 
جوابداد كه مدتى شد كه سيد عاشق پاى از حد خود فراتر مى نهد چنانچه در روز طوى كان كل 

ما را گفت كه احكام شرع نبويرا برانداختى و شعار كفار ظاهر ساختى و ديروز خواجه عصام 
الدين را كه بصفت علم و دانش و تقوى سرآمد اشراف علماست شيخ االسالم بياسالم گفته است 

بنابرآن قضاة و فضال را طلبيده ايم تا مرافعه اين قضايا نمائيم و آن چه بحسب شرع متوجه او شود 
بجاى آوريم موالنا ابو الفتح فرمود كه سيد نيك نكرده كه نسبت بشما و شيخ االسالم اين نوع 

سخنان بر زبان آورده زيرا كه شما در كمال عدالت و رعيت پرورى سلوك مينمائيد و در تقويت 
اركان شريعت اهتمام تمام مى فرمائيد و شيخ االسالم نيز بصفت علم و عمل انصاف دارد و در اثنا 

اين قيل و قال سپاهى زانو زده عرضه داشت كه برادرم فوت شده و از وى دو فرزند مانده و من 
ميخواهم كه زن برادر را بحباله نكاح خويش درآورم تا برادرزاده هاى من ضايع نشوند اما آن زن 
ميخواهد كه بعد از انقضاء عدت بنكاح بزازى درآيد و از وى نفقه ميستاند ميرزا الغ بيك يساولى 

را فرمود كه برو و آن ضعيفه را بگوى كه بنكاح برادرشوهر خود رضا دهد و بزاز را از عقد او منع 
كن موالنا ابو الفتح پس از استماع اين حكم روى به ميرزا الغ بيك آورده گفت آنچه سيد عاشق 

نسبت بشما گفته بود دور از كار نيست پادشاه پرسيد كه چون گفت گفت بجهة آنكه زنى كه 
عاقله و بالغه باشد شرعا اختيار دارد كه بعقد هركس خواهد درآيد شما بكدام مذهب او را تكليف 

مينمائيد كه زن بزاز نشود و بمناكحت اين مغول رضا دهد آن پادشاه مغفرت پناه از اين سخن 
بغايت متاثر گشت و يساول را از آن كار مانع آمد و فرمود كه اكابر و اشراف را اجازت دهيد كه 
بمنازل خود روند زيرا كه نزد ما بوضوح پيوست كه سيد عاشق در آنچه ميگفته محق بوده ال جرم 

 آن جماعت مايوس بازگشتند و بساط منازعت جناب سيادت مآب در نوشتند.



موالنا محمد اردستانى اعجوبه زمان و نادره دوران بود و در علم رمل و طالع مسله مهارت كامل 
حاصل كرده احكامش اصال تخلف نمينمود و در آن باب از آن جناب حكايات بسيار منقولست و 

قبول اين حكايت كه از موالنا عالء الدين على قوشچى مرويست از مطالعه كنندگان اين اوراق 
تامول حضرت مخدومى مرحومى در روضة الصفا آورده كه موالنا على قوشچى فرمود كه روزى 
در مجلس همايون ميرزا الغ بيك نشسته بودم كه موالنا محمد درآمد جناب الغ بيكى او را گفت 

 رملى بكش و از آنچه در ضمير منست اعالم نماى و
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موالنا مالحظه طالع وقت نموده و رملى كشيده گفت سئوال از حرم است و خاموش كرد پادشاه 
فرمود كه على قوشچى محرم ماست آنچه كه بخاطر تو رسيده بى تحاشى بگوى موالنا گفت كه 
پادشاه از دو خاتون كه در حباله نكاح دارد يكى را ميكشد و ديگرى را كه دختر خانست طالق 

ميدهد ميرزا الغ بيك از تطليق دختر خان كه بصفت زهد و عفت آراسته بود و او را بسيار دوست 
ميداشت استبعاد نمود و همدران چند روز خاتونى را كه موالنا محمد بكشتن او حكم كرده بود 

بعالم آخرت فرستاد و دختر خان از وقوع اين حادثه شادمان شده چندان شماتت فرمود كه ميرزا 
الغ بيك در غضب رفته او را طالق داد قاضى محمد مسكين بصفت علم و تقوى و شريعت پرورى 
موصوف بود و مدتى مديد در كمال امانت و ديانت بلوازم منصب قضاء سمرقند اقدام ميفرمود از 
جناب شيخ االسالمى موالنا سيف الدين احمد التفتازانى استماع افتاده كه ميرزا الغ بيك گوركان 

در ايام سلطنت و كامرانى مبلغى كرامند بيكى از تجار تسليم نمود تا خريد و فروخت كرد؟؟؟ 
مرابحه آن را بخزانه عامره رساند بعد از چندگاه سفينه حيات آن تاجر غريق بحر فنا شده جناب الغ 

بيكى در متروكاتش طمع فرمود و فرمود كه از نفايس خزانه ما لعلى گران بها پيش آن بازرگان 
بوده و موافق مدعا گواهان آماده و مهيا ساخت و چون ما فى الضمير صاحب تاج و سرير بسمع 

شريف قاضى شمس الدين محمد مسكين رسيد يكى از نواب درگاه را طلبيده بپادشاه پيغامفرمود 
كه مرافعه و گذرانيدن گواه در اين قضيه چندان نفعى بشما نميرساند زيرا كه حقيقت حال بر من 

ظاهر است و اگر چنان چه البته ميخواهيد كه برطبق مدعاى شما حكم كنم در اينوقت كه در غايت 
برودت است مرا دست و پاى بسته در آب سرد چندان غوطه دهيد كه بى طاقت گشته اشارت 

نمايم كه جهات بازرگان را در عوض لعل معدوم بشما دهند و آن نايب اين سخنان را بعرض ميرزا 



الغ بيك كوركان رسانيده پادشاه با دين و داد رقت فرمود و بر كمال ديانت جناب اقضوى آفرين 
كرده از سر آن دعوى درگذشت و همچنين در آن وقت كه ميرزا عبد اللطيف بخيال قتل پدر 

فتوى نوشت كه هركس بنا حق مسلمانى را بكشد قصاص بر وى واجبست قاضى محمد مسكين 
آن فتوى را جواب نكرد و فرمود كه غرض ميرزا عبد اللطيف از اين فتوى استجازه كشتن ميرزا 

الغ بيك است و سال آن كه اگر پادشاه جهت مصلحت ملك يكى از احاد الناس را بقتل رساند بر 
وى قصاص نيست و هرچند ميرزا عبد اللطيف بوعد، وعيد و تخويف و تهديد خواست كه جناب 

اقضويرا از آن مناقشه درگذراند تا بر آن فتوى خط نهد بجائى نرسيد و التوفيق و التائيد من الّله 
 الحميد المجيد

خواجه فضل اهللا ابو لليثى از اوالد فقيه ابو الليث بود كه كتاب بوستان تصنيف اوست و جمال حال 
خواجه فضل الّله بصفت فضل و كمال آرايش داشت و همواره اوقات شريف را بدرس و افاده 

 صرف 
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  بيت ميكرد و گاهى بشعر و معما نيز مشغولى مى فرمود اين مطلع از جمله منظومات اوست 
 قد چون سرو تو جانست مرا بلكه روان 

 
 سويم ايسرو روان شو كه فدا سازم جان 

موالنا عالء الدين على قوشچى اعلم علماء زمان و افضل حكماء دوران بود و او در صغر سن    
منظور نظر شفقت ميرزا الغ بيك شده بيمن تربيت آن پادشاه عاليجاه در علم بدرجات عليه تصاعد 

نمود و ميرزا الغ بيك او را فرزند ميخواند و جهت كمال خصوصيت گاهى جانور بر دستش 
مينشاند بنابرآن بقوشچى اشتهار يافت از تصنيفات موالنا على شرح تجريد خواجه نصير الدين 

طوسى مشهور است و مستحسن طباع جمهور علما نزديك و دور موالنا على در اواخر ايام حيات 
 بديار روم افتاد و در آن مملكت بمرض موت گرفتار شده رخت بقا بباد فنا داد.

خواجه عبد المؤمن نديم مجلس خاص و انيس بزم اختصاص ميرزا الغ بيك بود و بلطف طبع 
وحدت ذهن از ظرفاء و فضالء سمرقند ممتاز و مستثنى مى نمود از ثقات استماع افتاده كه در زمان 
خجسته نشان آن پادشاه عاليشان قاضى فرشى يكى از قضاء شرعيه طريقه مداهنه بجاى آورد و اين 



معنى بر ضمير انور ميرزا الغ بيك ظاهر گشت حكم فرمود كه ريش قاضى را تراشيده تشهير كنند 
و قاضى رجوع بخواجه عبد المومن كرد آن جناب در پايه سرير سلطنت انتساب زبان شفاعت 

بگشاد و بعد از قيل و قال چنان مقرر شد كه قاضى بيست سر اسب تسليم نمايد تا دست از ريش او 
باز دارند آنگاه قاضى خالص شده اسبان را بخواجه عبد المومن سپرد و خواجه آنها را بگله خود 

فرستاد اما بعد از چندگاه انديشيد كه اگر اين خيانت ظاهر گردد شايد كه پادشاه برو غضب نمايد 
بنابر آن روزى قاضى را فرمود كه مناسب آنست كه تو فردا از دور خود را بحضرت ميرزا نمائى تا 

اگر از ممر آن مهم غبارى بر خاطرش مانده باشد مرتفع سازم روز ديگر قاضى به موجب فرموده 
عمل نموده چون چشم ميرزا الغ بيك بر وى افتاد خواجه عبد المومن را طلبيده گفت كه بيست 

سر اسب كه قاضى قبول كرده بود چرا تسليم مير آخوران نمى نمايد خواجه عبد المومن جوابداد 
كه قاضى از سرانجام اسبان عاجز گشته است و حاال آمده كه ريش او را تراشيده تشهير كنند ميرزا 

 الغ بيك از شنيدن اين سخن در خنده افتاده ديگر متعرض قاضى نشد.

موالنا خيالى در سلك شعراء بخارا منتظم بود و نسبت بخواجه عصمة الّله در طريق تلمذ سلوك 
  نظم مينمود اين دو بيت از اشعار او بخاطر بود بثبت افتاد

 اى تير غمت را دل عشاق نشانه 
 

 خلقى بتو مشغول و تو غايب ز ميانه 

 گه معتكف ديرم و گه ساكن مسجد
 

 يعنى كه تو را ميطلبم خانه بخانه 

   
موالنا بدخشى در زمان ميرزا الغ بيك سرآمد شعراء سمرقند بود اين مطلع از جمله منظومات 

  بيت اوست 

 ايزلف شب مثال ترا در بر آفتاب 
 

 .از شب كه ديد سايه كه افتد بر آفتاب
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 ذكر ميرزا سلطان محمد بن ميرزا بايسنقر



ميرزا سلطان محمد خسروى بود بكمال عقل و كياست معروف و بوفور حلم و مروت موصوف از 
غايت شجاعت و تهور در معارك هولناك بنفس نفيس معاشر امر قتال گرديدى و هرچند لشگر 

حضم بقوت و شوكت بودى اصال از آن نينديشيدى در جود و سخاوت بطريق اعتدال سلوك 
نمودى و از امساك و اسراف اجتناب فرمودى نوبتى يكى از مخصوصان به تقريبى كثرت و 
بخشش ميرزا بابر را بعرض رسانيد و پرسيد كه چون است كه شما درين امر تقليد آن جناب 

  بيت نمينمائيد ميرزا سلطان محمد در جواب اين بيت خواند

 ميان عالم و جاهل همين قدر فرقست 
 

كه او كشيده عنان باشد اين گسسته 
 مهار

   
و ميرزا سلطان محمد در زمان حيات خاقان خجسته صفات مدت پنجسال در مملكت عراق بدولت 
و اقبال گذرانيد و در آن وقت كه آن حضرت در واليت رى عازم سفر آخرت گرديد آن شاهزاده 
صاحب تائيد از خرم آباد لرستان برى شتافت و در يورت جد بزرگوار فرود آمده از آنجا باصفهان 
رفت و بعد از ضبط آن بلده جنت نشان عنان يكران بطرف شيراز تافت و ميرزا عبد الّله بقدم مقابله 

و مقاتله از دار الملك فارس بيرون آمده بين الجانبين حربى در غايت صعوبت دست داد و ميرزا 
عبد الّله شكست يافته پناه بقلعه اصطخر برد و لشگر عراق اموال سپاه فارس را غنيمت گرفته ميرزا 
سلطان محمد مقرون بعز و ناز بشيراز در آمد و از اشراف آن واليت سيد نظام الدين احمد را بنابر 
استدعاء ميرزا عبد الّله باصطخر فرستاد و جناب مرتضوى بعد از وصول بمقصد خاطر شاه زاده را 

جانب ميرزا سلطان محمد مطمئن گردانيد تا از قلعه بيرون آمده بخدمت شتافت و ميرزا سلطان 
محمد او را منظور نظر مرحمت ساخته فرمود در هرشهر از بالد عراق كه خواهد توطن نمايد و 

اگر خواهد بخراسان رود و ميرزا عبد الّله باميد مصاهرت ميرزا الغ بيك سفر خراسان اختيار كرد و 
چون بهراة رسيد چند روز در ظل عاطفت ميرزا عالء الدوله گذرانيده اما در روز واقعه ترناب 

چنانچه سبق ذكر يافت صف سپاه خراسان ويران كرده روى بجانب ميرزا الغ بيك آورد و ميرزا 
سلطان محمد در فارس و عراق متمكن گشته گردنكشان آفاق سر اطاعت بر خط فرمان او نهادند 

مگر ميرزا جهانشاه بن امير قرا يوسف كه اظهار خالف كرده سلطانيه و قزوين را بتحت تصرف 
درآورد و ميرزا سلطان محمد از طغيان پادشاه تركمان خبر يافته باستعداد سپاه مشغول گشت و 

نشان همايون بيوسون حضرت خاقان سعيد بنام ميرزا جهان شاه در قلم آورد بر اينمنوال كه شهريار 



اعظم امير جهانشاه بعنايت پادشاهانه مخصوص گشته بداند كه چنان استماع افتاده كه گماشتگان 
او بخالف حكم همايون در سلطانيه و قزوين مدخل نموده اند و اين صورت بيقاعده واقع شده 

ميبايد كه آن واليت را بنواب ديوان اعلى باز گذارد و به مملكتى كه حضرت خاقان سعيد مغفور 
 جهة او تعيين فرموده قناعت نمايد و اال بميدان قتال شتابد تا بمقتضاى قضاى ايزد و تعالى 
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چه بظهور آيد و مهرير روى نشان زده در صحبت قاصدى سخندان ارسال نمود و بنفس نفيس با 
لشگرى بيقياس در عقب ايلچى روان شد چون امير جهانشاه را چشم بر آن نشان افتاد و مضمونش 

را معلوم فرمود متعجب گشته گفت اين شخص در كمال تهور و شجاعت است يا از نشاء جنون 
بهره تمام دارد كه بمثل من پادشاهى اين نوع نشان مى نويسد و با سپاه فراوان روى بطرف فارس و 

عراق آورده چون بين الفريقين مسافت نزديك شد رسل و رسائل از طرفين در ميان افتادند و 
منازعت و مخالفت را بمصالحت و موافقت تبديل دادند و ميرزا سلطان محمد بشيراز بازگشته امير 

جهانشاه عنان بطرف آذربايجان معطوف ساخت و آن شاه زاده بعد از فوت جد بزرگوار پنجسال 
ديگر در سلطنت و استقالل بسر برد و در سنه خمس و خمسين و ثمانمائه در جنگ چناران بدست 
ميرزا بابر گرفتار گشت و تقدير مالك الملك قدير بساط زندگانى او را درنوشت چنانچه عنقريب 

 سمت تسطير خواهد يافت و پرتو اهتمام بر تفضيل اين اجمال خواهد تافت:

گفتار در بيان لشگر كشيدن ميرزا سلطان محمد بجانب دار السلطنه هرات و مراجعت فرمودن 
 بصوب عراق بعد از وقوع محاربات 

چون ميرزا سلطان محمد بن ميرزا بايسنقر ممالك فارس و عراق را مضبوط گردانيد و شنيد كه 
مهم ميرزا الغ بيك بچه انجاميد از غايت علو همت كمند انديشه بر تسخير ممالك خراسان افكند 

و با لشگرى مانند حركات افالك نامعدود بدانجانب توجه فرمود و ميرزا بابر نيز جنود نامحدود 
مجتمع ساخته از دار السلطنه هراة باستقبال برادر نهضت نمود و در نواحى جام آن دو پادشاه بهرام 

انتقام بيكديگر رسيدند و گردان هردو كشور و مردان هردو لشگر درهم آويخته نهايت مردانگى و 
جالدت بظهور رسانيدند آخر االمر نسيم نصرت و فيروزى بر پرچم علم ميرزا سلطان محمد 

وزيدن گرفت و ميرزا بابر شكستى فاحش يافته عراقيان را سعادت استيال تيسير پذيرفت و ميرزا ابو 



القاسم بابر با هفت نفر از اهل تهور جان از آن غرقاب بساحل نجات كشيده خود را بقلعه عماد 
رسانيد و ميرزا سلطان محمد در غايت حشمت بدار السلطنه هراة خراميده رايت عظمت مرتفع 

گردانيد بعد از تنظيم امور دولت و تشيد مبانى سلطنت روزى چند به بسط بساط عيش و عشرت 
پرداخت و ميرزا ابراهيم را از قيد ميرزا بابر اطالق فرموده نزد ميرزا عالء الدوله كه مصحوب 

خويش آورده بود روان ساخت و در آن زمستان در بلده فاخره هراة قحط و غالئى عظيم بوقوع 
انجاميد چنانچه بهاى يك خروار گندم بمبلغ چهار صد دينار كپكى رسيد و امير حاجى محمد غنا 

شيرين كه در زمان خاقان فردوس مكان داروغه كرمان بود و در آن اوان از ساير امراء ميرزا 
سلطان محمد بمزيد اقتدار و اعتبار ممتاز و مستثنى مينمود آغاز ظلم و تعدى كرده خاطر ترك و 

 تاجيك را بمصادره و مطالبه بيازرد و هرچند خواجه غياث 
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الدين پير احمد خوافى كه در ديوان ميرزا محمد در جرگه امراء عظام مهر مى زد جناب 
امارت مآب را از اشتعال نايره جور و بيداد منع فرمود بجائى نرسيد ال جرم اختالل باحوال ملك و 
مال راه يافت و هركس توانست از دار السلطنه هراة گريخته عنان عزيمت بصوب مالزمت ميرزا 

ابو القاسم بابر تافت و چون ميرزا بابر چند روز در قلعه عماد بسر برد بدستور سابق آنحصار را بامير 
محمد صالح سپرده از راه ابيورد روى توجه به استرآباد آورد و گماشتگان ميرزا محمد را از آن 

واليت بيرون كرده بار ديگر لواء سلطنت مرتفع ساخت و چون اين خبر بسمع ميرزا سلطان محمد 
رسيد استيصال ميرزا بابر را متمح نظر همت گردانيده ميرزا عالء الدوله را بحكومت گرمسير روان 

كرد و با سپاه غضنفر نهاد متوجه استرآباد گشت و امير حاجى محمد غنا شيرين را با ساير امراء 
جالدت قرين برسم منغالى پيشتر روان ساخت و ميرزا بابر مانند شير ژيان از جنگل جرجان بيرون 
خراميده در مشهد راز بامراء عراق رسيد و از جانبين طالبان نام و ننك در ميدان جنك تاخته بتيغ 

خون افشان اديم زمين را رنك لعل بدخشان دادند و بنيزه ثعبان نشان روز؟؟؟ در سينه يكديگر 
گشادند درين نوبت عنايت الهى شامل حال ميرزا بابر گشت و سپاه عراق انهزام يافته دست قضا 

طومار حيات امير حاجى محمد غنا شيرين و فوجى ديگر از امراء و نوئينان را درنوشت از آنجانب 
ميرزا سلطانمحمد چون خبر فوت امير حاجى محمد شنود در واليت طوس ضبط آغرق را بعهده 
خواجه پير احمد خوافى گذاشته از عقب امراء ايلغار فرمود و در اثناء راه بگريختگان مشهد راز 



رسيده صورت حادثه را عرضه داشتند و آتش خشم شهريارى مشتعل شده مانند باد صرصر در 
حركت مسارعت كرد چنانچه زياده از سيصد سوار كسى در موكب همايون نماند و چون باردوى 

ميرزا بابر نزديك رسيد لشگريان جرجان پراكنده گشتند و ميرزا بابر بار ديگر بقلعه عماد رفت و 
ميرزا سلطان محمد را بتصور آن كه شايد مخالفان كيدى انديشيده باشند همان شب عنان مراجعت 

بطرف طوس منعطف گردانيد و در راه خبر يافت كه آغرق ويران شده و مردم سر خويش 
گرفته اند و راه گريز در پيش و كيفيت اينحال چنان بود كه بعد از ايلغار ميرزا سلطان محمد خبر 

قتل امرا در اردوى همايون مشهور شد و شورشى در ميان لشگريان افتاد و هرچند كه خواجه غياث 
الدين پير احمد سعى نمود هيچكس را نگاه نتوانست داشت و ميرزا سلطان محمد معسكر نصرت 

اثر را خالى ديده متحير گرديد و يكدو روز توقف فرموده در آن اثنا بتحقيق پيوست كه ميرزا 
عالء الدوله از گرمسير بهراة شتافته و گماشتگان آن جنابرا از شهر عذر خواسته و بر مسند 

فرماندهى نشسته آنگاه ميرزا سلطان محمد با خواص خويش قرعه مشورت در ميان انداخت و 
گفت كه مردم هراة بالطبع خواهان ميرزا عالء الدوله اند و او حاال در آن بلده لواء سلطنت مرتفع 

گردانيده و لشگريان ما پريشان شده اند مصلحت چنان مينمايد كه بعراق مراجعت نمايم و مردم 
خود را جمع آورده بار ديگر بتسخير خراسان نهضت فرمائيم و سخن برين قرار يافته ميرزا سلطان 
محمد آهنك راه عراق ساز داد و ميرزا بابر بعد از شنيدن اين خبر متوجه بلده هرات گشته ميرزا 

 عالء الدوله 
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قلعه اختيار الدين را بموالنا احمد يساول سپرد و روى بجانب قبة االسالم آورد و ميرزا بابر بدار 
السلطنه هراة درآمده همت بر استخالص قلعه اختيار الدين مقصور گردانيد و مدت چهل روز آن 
حصن حصين را محاصره كرده صورت فتح و نصرت روى ننمود آنگاه موالنا احمد يساول پيغام 
فرستاد كه اگر خاطر خطير حضرت شهريارى متوجه آنست كه بنده ازين قلعه بيرون آيم بايد كه 

در حضور شيخ بهاء الدين عمر و امير ناصر الدين قريش سوگند خورند كه بهيچوجه متعرض 
متوطنان حصار نشوند و كسى ديگر را نيز نگذارند كه قصدى انديشد و ميرزا بابر برينموجب 
بتقديم رسانيده موالنا احمد با متابعان از حصار بيرون خراميد و ميرزا بابر بعهد خود وفا نموده 

 هيچكسرا تعرض نرسانيد.



 ذكر سلطنت ميرزا عبد اللطيف در مملكت سمرقند و كشته شدن او بتقدير مالك الملك بى مانند

ميرزا عبد اللطيف پادشاهى بود بلطف طبع و حدت ذهن موصوف و بكثرت فضايل نفسانى و 
كماالت انسانى معروف بصحبت درويشان و گوشه نشينان ميل فراوان داشت و در مجلس مشايخ و 

علما بدو زانوى ادب نشسته همت برعايت ايشان ميگماشت اما سودائى مزاج و تندخوى و 
درشت گوى بود و بگناه اندك عقوبت بسيار ميفرمود و از بدايت ايام صبى در ظل تربيت و شفقت 
حضرت خاقان سعيد روزگار ميگذرانيد و آن حضرت را با شاه زاده آنمقدار محبت بود كه موجب 
رشك ساير اوالد عظام ميگرديد و چون ميرزا عبد اللطيف بر وجهى كه سبق ذكر يافت والد ماجد 

خود را شربت شهادت چشانيده برياض بهشت فرستاد و در سمرقند پاى بر مسند استقالل نهاده 
رايت دولت و اقبال ارتفاع داد تقليد خلفا كرده در ايام جمعه بنفس نفيس خويش بقرائت خطبه و 

امر پيش نمازى پرداخت و در رعايت رعيت شرايط اهتمام مرعى داشته بساط عدل و انصاف ممهد 
ساخت اما جمعى از برالسيان و ترخانيان را مثل امير محمود تايبوق و سلطان جنيد و سلطان يوسف 
و امير اسمعيل صوفى ترخان را كه در مالزمت او جان سپاريها كرده بودند در مجلس خاص طلبيده 

بقتل رسانيد زيرا كه در روز فرار ميرزا الغ بيك اينجماعت امير سلطان شاه برالس و پسرش امير 
جالل الدين محمد را كه بمالزمت ميرزا عبد اللطيف ميآمدند كشته بودند القصه بنابر قتل امراء 

برالس و ترخان ساير نوئينان از مالزمت ميرزا عبد اللطيف متنفر شدند و در آن ايام نوكران ميرزا 
الغ بيك و ميرزا عبد العزيز در باب استيصال نهال اقبال او با يكديگر سخنان در ميان آوردند و 

بجد هرچه تمامتر عزم قتلش كردند و در شب جمعه بيست و ششم ربيع االول سنه اربع و خمسين 
و ثمانمائه در كمينگاه غدر نشسته در وقتى كه آن شهريار ديوانه سار از باغ چنار بطرف شهر ميآمد 

 تيرى بسوى او انداختند و آن تير بر هدف مقصود خورده ميرزا عبد اللطيف 
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دست در يال اسب زده فرياد برآورد كه تير رسيد ال جرم جمعيتكه مالزم ركاب سلطنت مآب 
بودند متفرق گشتند و دشمنان خود را باو رسانيده سرش از بدن جدا كردند و از پيش طاق مدرسه 

ميرزا الغ بيك آويختند مدت پادشاهى ميرزا عبد اللطيف ششماه بود و او بعد از قتل پدر پيوسته 
  بيت اين بيت را تكرار مينمود



 پدركش پادشاهى را نشايد
 

 وگر شايد بجز شش مه نپايد

از غرايب اتفاقات آنكه ميرزا عبد اللطيف بر دست بابا حسين نامى كشته شد و برطبق تاريخ قتل    
  بيت پدرش كلك قضا تاريخ كشتنش بابا حسين گشت 

 بابا حسين كشت شب جمعه اش بتيغ 
 

 تاريخ قتل اوست كه بابا حسين كشت 

) و چون ميرزا عبد اللطيف بقتل رسيد بموجب اتفاق امرا و اكابر ميرزا عبد الّله شيرازى علم 854(   
 سلطنت مجازى مرتفع گردانيد

ذكر توجه ميرزا ابو القاسم بابر بجانب بلخ و بدخشان و بيان عصيان اويس بيك بدار الملك 
 خراسان 

سابقا خامه مشگين شمامه اينخبر بمشام جان مطالعه كنندگان رسانيد كه ميرزا عالء الدوله چون خبر 
توجه ميرزا بابر را شنيد دار السلطنه هرات را باز گذاشته علم عزيمت بطرف بلخ برافراشت بعد از 
وصول بمقصد فى الجمله مردمى در ظل رايتش جمع آمدند و ميرزا بابراين خبر استماع نموده با 

لشگرى جالدت اثر عازم استيصال برادر گشت و ميرزا عالء الدوله از مقابله و مقاتله پهلو تهى 
كرده روى بكوهستان بدخشان آورد و ميرزا ابو القاسم بابر پس از آنكه بقبة االسالم بلخ رسيد با 

وجود شدت برودت هوا و كثرت بارندگى از عقب ميرزا عالء الدوله نهضت فرمود و اسباب 
جمعيت او را از بنياد برانداخته ببلخ مراجعت نمود آنگاه حكومت بلخ و قندوز و بقالن را بامير پير 

درويش هزاراسپى و برادرش امير على كه بصفت نصفت و سخاوت و شجاعت موصوف و 
معروف بودند ارزانى داشت و رايت نصرت آيت بصوب دار السلطنه هراة برافراشت چون بسعادت 

و اقبال در مستقر عزت و جالل نزول نمود ديد كه در غيبت موكب همايون صورتى در غايت 
غرابت دست داده و دست قضا ابواب شداد و فساد بر روى روزگار ماهرويان گشاده شرح اين 

حال و تبيين اينمقال آنكه ميرزا ابو القاسم بابر در وقت اختيار سفر بلخ قلعه اختيار الدين را باويس 
بيك سپرد و اويس چند روزى بامر كوتوالى پرداخته شربت حكومت مذاق جان او را شيرين نمود 

و بخار سركشى و غرور بكاخ دماغ راه داده بخيال استقالل اسباب حصار دارى مرتب ساخت و 
بدست بى شرمى علم فسق و فساد و ظلم و عناد برافراخت گاهى از قلعه پايان آمده بعظمت تمام بر 



در حصار مينشست و شراب ميخورد بعضى از ارباب حسن و مالحت را بزجر و تكليف از ميان 
 بازار كشيده بحصار ميبرد و با آن كه ميرزا ابو القاسم 
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بابر مظفر و منصور از يورش بلخ بازگشته در باغ سفيد نزول اجالل فرمود اويس همچنان در مقام 
عصيان و طغيان بود و اصال از مرتبه نخوت و سركشى تنزل ننمود و چون آن حصار در متانت با 
قلعه سپهردوار الف همسرى ميزند و در آن وقت بذخاير بسيار و اسلحه بيشمار مشحون بود ميرزا 
بابر را اشتغال بمحاصره و محاربه مناسب ننمود و راى جهان گشاى بر حل آنواقعه مشگل گماشته 

يكى از محرمانرا نزد اويس فرستاد و پيغام داد كه تو قدم از حصار بيرون منه كه من بدانجا خواهم 
آمد آن گاه آن پادشاه جمجاه شبى بشهر تشريف آورد و جمعى از اهل ساز و آواز را بقلعه 

فرستاده فرمود كه ما نيز متعاقب ميرسيم و طايفه از اصحاب جالدت را نيز از عقب روان ساخت و 
غلغله در قلعه افتاد كه حضرت ميرزا رسيد و اويس تا بدهليز حصار باستقبال آمده از بهادران بابرى 

شيخ منصورنامى در وى آويخت و اويس بيك زخم خنجر او را هالك ساخته دالوران ديگر 
خود را باويس رسانيدند و بضربات پى درپى روح خبيثشرا بدوزخ روان گردانيدند بعد از دو سه 

روز برادر اويس يوسف شاه و مراد تركمان كه مقرب او بود بپاى اضطرار از حصار اختيار الدين 
بيرون آمدند و مقاليد قلعه بنواب درگاه پادشاه و االجناب سپرده ايشان نيز رخت بعالم آخرت 

بردند و درين اثنا يكى از مخصوصان ميرزا عالء الدوله پيش ميرزا بابر آمده عرض كرد كه جناب 
شهريارى بنزديك شهر رسيده و در دامن كوه كازرگاه از نظر من غايب شد جمعى از مالزمان 

آستان سلطنت آشيان فى الحال بتفحص مشغول گشتند و ميرزا عالء الدوله را از وثاق اسكندر بيك 
 ميرزا ابو القاسم بابر بنابر 855بيرون كشيده حسب الحكم ببعضى از اهل اعتماد سپردند و در سنه 

دغدغه كه از طرف ميرزا سلطانمحمد داشت بعزم قشالق استرآباد رايت عزيمت برافراشت و چون 
بسلطان ميدان رسيد عنان كميت جهان نورد بصوب بسطام معطوف ساخت و روزى چند در آن 

 مقام رحل اقامت انداخت 

گفتار در بيان محاربه ميرزا سلطان محمد و ميرزا ابو القاسم بابر در منزل چناران كرت ثانى و از 
 پاى درآمدن آن سرو رياض كامرانى بصرصر قضا و قدر جناب سبحانى 



در ش؟؟؟ ور سنه خمس و خمسين و ثمانمائه ميرزا سلطانمحمد بن ميرزا بايسنقر كرت ديگر 
لشگرى پر تهور از واليات فارس و عراق فراهم كشيده بعزم تسخير خراسان و رزم برادر عاليشان 

عنان يكران منعطف گردانيد و ميرزا ابو القاسم بابر در واليت بسطام اين خبر شنوده جناب شيخ 
االسالم خواجه موالنا را كه در آنوال بواسطه استيالء ميرزا سلطان ابو سعيد از ماوراء النهر آمده بود 

 برسم رسالت نزد ميرزا محمد فرستاد و التماس صلح فرمود
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و آن جناب بدرگاه سلطنت مآب شتافته و شرايط سفارت بجاى آورده ميرزا سلطان محمد نخست 
از قبول آن امر سر باززده و عاقبت بنابر وفور الحاح و مبالغه خواجه موالنا سر رضا جنبانيد و 

مهم؟؟؟ قرار يافت كه محقر واليتى از مملكت خراسان داخل ديوان عراق باشد و در تمامى قلمرو 
ميرزا بابر خطبه و سكه بنام و لقب ميرزا محمد موشح و مزين گردد و ميرزا ابو القاسم بابر پس از 
مراجعت خواجه موالنا اعتماد بر صلح كرده از بسطام بمازندران رفت و طرح قشالق انداخت در 

خالل آن احوال خبر متواتر گشت كه ميرزا سلطان محمد دفتر عهد و پيمان را بر طاق نسيان نهاده 
و از بسطام و دامغان گذشته بجلگاه اسفراين درآمده ميرزا بابر از شنيدن اين سخن برآشفت و مانند 

شير دلير از بيشه مازندران متوجه ميدان قتال گشت ميرزا سلطانمحمد چون از توجه برادر خبر 
يافت از واليت اسفراين عنان يكران بجانب استرآباد تافت و در موضع چناران آن دو سپاه شركت 
دستگاه مانند ابر بهاران جوشان و خروشان بهم رسيدند و بصرصر حمله نيران مصاف تيز كردند و 

  بيت ميرزا سلطان محمد در آنروز تيغ جالدت آخته و بنفس نفيس بر سپاه خراسان تاخته 
 بهرسو كه تيغ و سنان برفراخت 

 
 سر و سينه خصم را خورد ساخت 

  بيت و ميرزا ابو القاسم بابر نيز صالى گيردار در معركه كارزار انداخته    
 به تير و كمان و به شمشير تيز

 
 برآورد از دشمنان رستخيز

و در آن اثنا امير ابو سعيد ميرم از ميرزا سلطان محمد گريخته نزد ميرزا ابو القاسم بابر رفت و    
گفت كه ميرزا سلطانمحمد قصد قول بزرك دارد مناسب آن كه لشگريان كوچ بازدهند تا او بميان 

صفوف درآيد آنگاه از اطراف و جوانبش درآمده نگذارند كه بيرون رود مقارن آن حال آن 
شهريار شجاعت شعار بر قلب لشگر خراسان حمله آورده گفت منم محمد بايسنقر و سپاه ميرزا بابر 



بموجب تعليم امير ابو سعيد كار بند شده آن جناب را در ميان گرفتند و نگذاشتند كه عراقيان 
بموكب همايون پيوندند و زمان كشش و كوشش امتداد يافته آخر االمر نسيم فتح و ظفر از جانب 
ميرزا بابر در اهتزاز آمد و جنود عراق روى بگريز آورده ميرزا سلطانمحمد در پنجه تقدير اسير و 

دستگير گشت و هنوز فرمان فرماى خراسان سواره ايستاده بود كه او را پيش بردند و ميرزا بابر 
برادر بزرگتر را مخاطب ساخته بزبان سرزنش گفت كه از جانب ما چه واقع شده بود كه قاصد 

خون و مال مسلمانان گشته دو نوبت لشگر بخراسانكشيدى و خود را باينروزگار گرفتار گردانيدى 
ميرزا سلطان محمد جوابداد كه همواره در تمشيت امور مملكت امثال اين قضايا روى مينموده 

ميرزا بابر باغواى بعضى از مردم كوته انديش بقتل برادرى چنان كه در شجاعت و مروت و انسانيت 
مانند او فرزندى از مادر گيتى در وجود نيامده بود اشارت فرمود و موكالن آنجناب را سوار 

ساخته بطرفى روان شدند تا حسب الحكم بتقديم رسانند در اثناء راه ميرزا سلطان محمد رومالى 
طلبيد كه زخمى را كه بدستش رسيده بود به بندد موكالن گفتند كه مهم ازين درگذشته است 

آن جناب فرمود كه بابر مروت نكرد جوابدادند كه نى گفت پس مرا كجا ميبريد و همانجا فرود 
آمده سر تسليم در پيش انداخت و يكى از سرهنگان ميرزا بابر به يكضرب شمشير كار آن شهريار 

  رباعى عاليمقدار را آخر ساخت 
 دردا كه اساس چرخ را نيست قرار

 
 از دايره زمانه دورست مدار

 زنهار امان ز دهر
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 اميد مدار

 
 كز تيغ ستم كسى نيابد زنهار

و چون ميرزا بابر بديدن پيكر فتح و ظفر سر افراز گشت شكر نعم آلهى بجاى آورده فتخ نامها    
باطراف ممالك محروسه فرستاد و فرمان داد تا نعش برادر عالى گوهر او را بدار السلطنه هراة برده 

نزديك پدرش ميرزا بايسنقر دفن كردند و بعد از آن كه خاطر از مهم يك برادر جمع ساخت 
همان روز بفيصل كار برادر ديگر پرداخت و حكم فرمود كه جهان بين ميرزا عالء الدوله را به ميل 



آتشين از حليه رويت عارى گردانند اما شخصى كه مباشر اين فعل شنيع بود بر آن جناب رحم 
كرده گفت كه آب در چشم آورد و ميل را بر وجهى در پلكهايش كشيد كه بمردمك ديده اش 

آسيبى نرسيد هرچند مناسب مكارم اخالق و محاسن آداب و كرم جبلى و مروت غريزى ميرزا ابو 
القاسم بابر آن بود كه جرايد جرايم برادران را برقم ال نثريب عليكم اليوم موشح گردانيدى و از 

ايشان عفو فرموده مضمون كلمه العفو عند االقتدار من علو االقتدار بظهور رسانيدى اما چون 
سررشته اختيار در قبضه قدرت كارفرماى قدر است و وقوع خير و شر بمحض تقدير مالك 

الملك اكبر پرتو توفيق ازلى بر جمال روزگارش نتافت و امثال آن افعال ناپسند از آن پادشاه 
 خردمند صدور يافت و ذلك تقدير العزيز العليم.

گفتار در بيان رفتن ميرزا ابو القاسم بابر بدار الملك شيراز و مراجعت فرمودن بر مشيت مهيمن 
 كارساز

چون بمساعدت دولت و اقبال ميرزا بابر از جانب برادران فراغبال حاصل كرد روى توجه بممالك 
فارس و عراق آورد و بنابر آنكه بسبب عبور سپاه ميرزا محمد نقصان تمام بغالت مملكت رى راه 

يافته بود رايات نصرت آيات از راه ترشيز بصوب يزد توجه فرمود و بعد از نزول در حدود 
آنواليت از امراء ميرزا سلطان محمد امير نظام الدين احمد و امير غياث الدين سلطان حسين ابناء 
امير فيروز شاه بسعادت زمين بوس استسعاد يافتند و بامارت ديوان اعلى متعين گشتند و همچنين 

خواجه پير احمد خوافى بدرگاه عالمپناه رسيد و منظور نظر شفقت گرديد و موكب ظفرقرين از 
دار العباده يزد مفتخر و سرافراز بشهر شهره شيراز خراميده پادشاه دوست نواز نواى چنك و عيش 

و عشرت ساز داد و با جوانان ساده عذار و مه پيكران ناهيد رخسار تجرع باده خوشگوار اختيار 
كرده چند روز قدم از بزم انبساط ببارگاه سلطنت ننهاد در آن اثنا خبر استيالء سپاه تركمان بر بلده 
ساوه اشتهار يافت و ميرزا بابر بساط بزم درنورديده عنان عزيمت بصوب معركه رزم تافت كيفيت 

اينواقعه چنان بود كه بعد از فتح چناران ميرزا بابر هريك از واليات فارس و عراق را نامزد يكى از 
اركان دولت فرمود از آن جمله حكومت ساوه را بامير شيخ على بهادر و ايالت قم را بامير درويش 
على تفويض نمود و ايشان از راه رى ببالد مذكوره خراميدند و از رعايا مطالبات كرده متوطنان آن 

 واليات را در مصادره و
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مواخذه كشيدند و چون شيخ امير على در اشتعال نايره ظلم و ستم بيشتر ميكوشيد طايفه از اعيان 
ساوه بجمعى از تراكمه كه در آن حدود بودند التجا نمودند و تركمانان بيك ناگاه بر سر امير شيخ 

على ريخته و او را گرفته پيش امير جهان شاه فرستادند و شهر ساوه كه بحقيقت كليد مملكت 
عراق است رايگان بتحت تصرف امير جهان شاه تركمان درآمد الجرم طمع در ديگر بلدان كرده 
طايفه از سپاه آذربايجان را بجانب قم روان ساخت و امير درويش على برج و باره شهر را مضبوط 
ساخته متحصن شد و بعد از انقضاء چهار ماه كه ميرزا بابر در شيراز بعيش و عشرت گذرانيد اين 

اخبار شنيده ايالت فارس را به- ميرزا معز الدين سنجر مفوض داشت و بنفس همايون رايت عزيمت 
بصوب اصفهان بر- افراشت در اثناء راه ايلچى از جانب خراسان باردوى نصرت نشان رسيده 

بموقف عرض رسانيد كه ميرزا عالء الدوله در خراسان خروج كرده است و خلق بسيار در ظل 
رايتش جمع آمده اند بنابرآن ميرزا بابر توقف در مملكت عراق مصلحت نديده و در روز پنجشنبه 

شانزدهم رجب سنه خمس و خمسين و ثمانمائه از كوشك زرد عنان كميت گيتى نورد بصوب دار 
السلطنه هراة منعطف گردانيد و در بيست و دوم ماه بتفت يزد رسيده حكومت آن واليت را بميرزا 

خليل سلطان بن ميرزا محمد جهانگير ارزانى داشت و از آنجا براه تون رايت عزيمت افراشته بعد 
از وصول بدان سرزمين امير سلطان حسين را بحكومت نصب نمود و موكب همايون از تون 

بصوب هراة در حركت آمده دوازدهم شعبان بسعادت و اقبال در مستقر جاه و جالل نزول اجالل 
فرمود و بوضوح پيوست كه مهم ميرزا عالء الدوله بيمن شجاعت امير پيردرويش هزاراسبى فيصل 

يافته و آن جناب از راه سيستان بطرف رى شتافته چنانچه مشروح ميگردد و كيفيت اين اجمال 
 بتفصيل مى پيوندد.

 ذكر خروج ميرزا عالء الدوله بامداد قوم ارالت و بيان بعضى ديگر از وقايع و حاالت 

در آن اوان كه ديده ستمديده ميرزا عالء الدوله از ميل آتشين محفوظ ماند بلطائف الحيل از 
اردوى ميرزا بابر خود را بمشهد مقدسه رسانيد و از آنجا راه ميمنه و فارياب پيش گرفت و بعد از 
وصول بدان واليت امير سلطان محمود بن امير يادگار شاه ارالت كه خواهر او در حرم آن پادشاه 

عالى گهر بسر ميبرد با ساير ارالتيان كه در آن حدود توطن داشتند بموكب عالى پيوستند و بر 



سلطنت آن جناب اتفاق كرده كمر خدمت كارى بر ميان جان بستند و ميرزا عالء الدوله بامداد آن 
جماعت مستظهر گشته با سپاهى آراسته متوجه بلخ شد و امير پيردرويش و امير على با لشگر 

طخارستان در برابر ارالتيان آمده بين الجانبين حربى صعب دست داد و امير سلطان محمود بزخم 
تيرى از پاى درافتاده ميرزا عالء الدوله با ساير اتباع روى بهزيمت نهاده از راه لنگر مقدسه غياثيه 

 متوجه دار السلطنه 
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هراة گشته غبار فتنه و آشوب در بلده و بلوكات ارتفاع يافت و امراء ميرزا بابر از بالد خراسان 
عازم دفع ميرزا عالء الدوله شده پيش از همه امير پيردرويش در نواحى هرات رود بآن شهريار 

بيطالع رسيد و بيك حمله سلك جمعيتش را متفرق گردانيد و ميرزا عالء الدوله از هراترود 
بسيستان گريخته از آنجا برى شتافت و با ميرزا جهان شاه مالقات كرده پرتو التفات پادشاه تركمان 

بر وجنات احوالش تافت و چون ميرزا بابر بدار السلطنه هراة رسيد و دانست كه حال ميرزا عالء 
الدوله بكجا انجاميده نوبت ديگر از روى فراغت مجلس عيش و عشرت آراسته گردانيد و از 

دست ساقيان زهره جبين و مه پيكران خورشيد قرين جامهاى راح ريحانى و اقداح شراب ارغوانى 
بياشاميد اما شهريار آذربايجان امير جهان شاه تركمان چون از مراجعت ميرزا ابو القاسم بابر خبر 

يافت عنان بارگير همت بصوب تسخير واليات عراق و فارس تافت و حكام و گماشتگان بابرى از 
 857مقاومت آن پادشاه وافرحشمت عاجز گشته روى بطرف خراسان آوردند و در شهور سنه 

ميرزا معز الدين سنجر و ميرزا خليل سلطان با ساير داروغكان آن بلدان بپايه سرير اعلى رسيده ع 
كيفيت حال عرض كردند و همدرين سال ميرزا بابر خواجه پير احمد خوافى را بنابر رنجشى كه از 

وى در خاطر داشت مواخذ گردانيد و بزجر و تعذيب مبلغ دويست تومان كپكى از وى گرفته 
ديگر چيزى مى طلبيد تا آن جناب بواسطه اعراض نفسانى و ديگر اسباب ناتوانى جهان فانى را 

بدرود كرده روى بمنزهات آن جهانى آورد و در عمارت سر مزار شيخ زين الدين خوافى كه بنا 
  كُلُّ شَي ء هالك إِلَّا وجهه لَه الْحكْم و إِلَيه تُرْجعونَ.كرده معمار همتش بوده مدفون گشت 

 ذكر پادشاه صاحب تائيد ميرزا سلطان ابو سعيد



ميرزا سلطان ابو سعيد بعلو همت و سمو منزلت و كمال عقل و فراست و وفور فهم و كياست 
سرآمد سالطين دودمان صاحبقران مغفرت قرين بود و در تهميد بساط نصفت و رعيت پرورى و 

تشييد اساس معدلت و مرحمت گسترى آنقدر مبالغه ميفرمود كه هيچكس زياده بران مرتبه تصور 
نمى نمود فروغ راى جهان گشايش ساحت ملك و ملت را منور داشت و ماهيچه چتر 

گردون سايش نور ماه و خورشيد را مفقود و نابود مى پنداشت در فيصل قضايا از جاده شريعت 
نبوى هرگز تجاوز نمى كرد و در تربيت سادات و علما و مشايخ و فضال همواره لوازم سعى و 

اهتمام بجاى مى آورد و در ايام دولتش واليات تركستان و ماوراء النهر و بدخشان و طخارستان و 
زابلستان و سيستان و خراسان و مازندران بكمال معمورى رسيد و از حسن معدلتش خللهاى چندين 

ساله تدارك يافته جناح امن و امان و لواى انعام و احسان بر مفارق متوطنان بلدان آن ممالك 
  نظم جنت نشان محدود و مبسوط گرديد

 معدلتش بست به نيروى خويش 
 

 گردن ده گرك بيك موى ميش 

 تا در عدلش بجهان برگشاد
 

 بيد نلرزيد ز طوفان و باد

   
 ميرزا سلطان ابو سعيد ولد ميرزا محمد بن 
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ميرزا ميرانشاه بن امير تيمور گوكان بود و در بدايت حال مالزمت پادشاه ارسطوفطنت ميرزا الغ 
بيك گوركان مى نمود و بواسطه رفعت همت از ابتداى وزيدن صباء صبى و افتتاح اشتعال نايره 

نشوونما پيوسته بقلم انديشه نقش جهان گيرى بر صحيفه ضمير مى- نگاشت و منتهز فرصت بوده و 
خود را از ابناء زمان بتكفل امر كشورستانى سزاوار تر مى پنداشت و همواره از خاطر فيض بخش و 

ضمير آفتاب درخش اصحاب يقظه و انتباه استمداد همت مينمود و بزبان حال و لسان مقال سعادت 
سلطنت و اقبال را از باطن فرخنده ميامن ايشان استدعا مى فرمود و چنانچه سابقا مذكور ميشد در 

شهور سنه ثلث و خمسين و ثمانمائه كه ميرزا الغ بيك گوركان و ميرزا عبد اللطيف در كنار آب 
آمويه بقصد جان يكديگر خيمه اقامت برافراشته بودند آن حضرت باستظهار ارغونيان خروج 

كرده سمرقند را محاصره نموده و چون ميرزا الغ بيك اينخبر را شنود از برابر پسر برخواسته روى 



بسمرقند آورد و ميرزا سلطان ابو سعيد از ظاهر آن شهر بمنازل ايل ارغون رفت و روزى چند پاى 
در دامان شكيبائى پيچيده انتظار لطيفه چينى ميكشيد و پس از آنكه ميرزا عبد اللطيف پدر را كشته 

بر سرير پادشاهى نشست كس فرستاده آن جناب را بسمرقند برده حبس كرد و ميرزا سلطان ابو 
سعيد از حبس گريخته ببخارا شتافت و بحسب اتفاق در همان شب كه ميرزا عبد اللطيف در 

سمرقند بقتل رسيد و ميرزا عبد الّله شيرازى پادشاه گرديد ميرزا سلطان ابو سعيد كه بعد از اين در 
اكثر اوقات از وى بسلطان سعيد تعبير كرده خواهد شد در بخارا خروج نموده داروغه بخارا آن 
حضرت را گرفته در مضيقى تنگتر از حوصله بخيالن بازداشت و روز ديگر خبر قتل ميرزا عبد 

اللطيف بآن ديار رسيده امرا و اعيان بخارا بقدم اعتذار نزد سلطان سعيد رفتند و زبان باستغفار 
گشاده آن حضرت را از مجلس بيرون آوردند و بر مسند سلطنت نشانده نقد اخالص و نياز برسم 

  بيت نثار برافشاندند
 عزيز مصر برغم برادران غيور

 
 ز قعر چاه برآمد باوج ماه رسيد

و از آنجا كه غايت علوهمت آن خسرو عالى منزلت بود باوجود بدايت ايام كامكارى و افتتاح    
هنگام شهريارى بسلطنت واليت بخارا قناعت ننمود و كمند همت بر كنگره تسخير واليت 

سمرقند افكند و ميرزا عبد الّله از خيال استقالل آن نقطه دايره مركز جاه و جالل آگاه شده بمراسم 
استقبال استعجال نمود و بعد از وقوع قتال و جدال لشگر سمرقند غالب گشته سلطان سعيد عنان 

انهزام بصوب تركستان منعطف گردانيد و شهر بسى را بتحت تصرف درآورده روزى چند در آن 
بلده بفراغت بگذرانيد ميرزا عبد الّله چون برين حال وقوف يافت سپاهى يراق كرده همراه بعضى 
از امراء شجاعت پناه بدانجانب فرستاد و آن طايفه در قلب زمستان عازم بسى گشته سلطان سعيد 

در شهر متحصن گرديد و امرا آغاز محاصره و محاربه كرده در آن اثنا سلطان سعيد فوجى از 
معتمدان خود را بطريق نهانى از شهر بيرون فرستاد تا از دور سياهى بمخالفان نموده آوازه 

درانداختند كه لشگر اوزبك رسيد و در شهر نقاره شاديانه زده بنابرآن تزلزل باركان ثبات و قرار 
 لشگريان ميرزا عبد الّله راه يافته سر خويش گرفتند
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و طريق سمرقند در پيش و بهادران سپاه سلطان سعيد دشمنان را تعاقب نموده بسيارى از احمال و 
اثقال و خيول و بغال ايشان بغنيمت گرفتند و چون گريختگان بدار السلطنه سمرقند رسيدند ميرزا 



عبد الّله ابواب خزاين گشاده زر وافر بلشگريان داد و عزم رزم فرموده بترتيب اسباب مقابله و 
تكميل آالت مقاتله اشارت نمود و از آنجانب سلطان سعيد معتمدى نزد ابو الخير خان كه در 

آن زمان پادشاه الوس جوجى خان بود فرستاده مدد طلبيد و ابو الخير خان آن ملتمس را بعز قبول 
اقتران داده با سپاه فراوان در نواحى بسى به ميرزا سلطان ابو سعيد پيوست و آن دو پادشاه صاحب 
تائيد بعنايت ملك ملك بخش تعالى شانه واثق بوده روى بدار السلطنه سمرقند نهادند و ميرزا عبد 

الّله از اتفاق اعدا آگاه شده با لشگرى بعدد قطرات امطار از شهر بيرون آمد و چون از آب 
كوهك بگذشت سياهى سپاه ابو الخير خان و سلطان سعيد ظاهر گشت و آن دو پادشاه عالى گهر 

صفوف قتال آراسته ساخته از طرفين مردان دالور مانند امواج بحر اخضر در يكديگر افتادند و تانم 
قوت در جگر توانائى داشتند داد پردلى و پهلوانى دادند زمين از خون كشتگان رنك شفق گرفت 

و فضا و هوا از صعود غبار معركه هيجا سمت تضييق پذيرفت آخر االمر تائيد ملك مجيد شامل 
حال سلطان سعيد شد و ميرزا عبد الّله عنان بصوب فرار منعطف گردانيده در اثناء راه بارگير او در 

الى فرورفت و شاهزاده اسير سرپنجه تقدير گشته در شب دوشنبه بيست و دوم جمادى االولى سنه 
خمس و خمسين و ثمانمائه بحكم ميرزا سلطان ابو سعيد جام شهادت دركشيده و سلطان سعيد بر 
وقوع اين فتح نامدار بلوازم محامد حضرت پروردگار پرداخته لواء حشمت و عظمت برافراخت و 

بنابر آن كه ميدانست كه اگر اوزبكان بسمرقند درآيند ابواب ظلم و بى داد بر روى فرق عباد 
خواهند گشود دفع ايشان را پيشنهاد همت ساخت و چون نزديك بشهر رسيد امراء ابو الخير خان 
را كه مصحوب موكب اعلى بودند غافل گردانيده يكسواره بدروازه تاخت و مستحفظان را پيش 
طلبيده گفت منم سلطان ابو سعيد دروازه بگشائيد تا از تعرض اوزبكان سالم مانيد آن مردم على 

الفور برموجب فرموده عمل نمودند و سلطان سعيد بسمرقند درآمده بر تخت جهانبانى متمكن 
گشت و بروج و بارهاء شهر را مضبوط گردانيده تبركات اليقه و تنسوقات رايقه نزد ابو الخير خان 

و امراء مقربان او فرستاد و پيغام داد كه چون بيمن امداد حضرت خان دار السلطنه آبا و اجداد 
بتخت تصرف اينجانب درآمد مناسب چنانست كه مالزمان موكب خاقانى بجانب منازل خويش 
مراجعت نمايند و ديگر در اين ديار اقامت نفرمايند كه فايده بر آن ترتب نخواهد يافت ابو الخير 

خان چون مى دانست كه چاره منحصر در قبول آن التماس است بدست اضطرار عنان مراجعت 
انعطاف داده بدشت قبچاق شتافت و سلطان سعيد از روى استقالل بضبط امور ملك و مال پرداخته 

كما ينبغى برفع الويه عدل و انصاف و خفض ابنيه جور و اعتساف قيام نمود و رقاب نواصى و 



ادانى و اقاصى را در ربقه اطاعت كشيده قاتالن ميرزا عبد اللطيف را سياست فرمود بعد از آن كه 
 مدت هفت سال 
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پرتو انوار معدلتش بر اطراف ديار ماوراء النهر تافت بجانب خراسان شتافته تا سرحد عراق در 
تحت تصرف مالزمان آستان معدلت آشيانش قرار يافت و يازده سال ديگر از اقصى تركستان تا 

حدود آذربايجان در حيز تسخير آن پادشاه سعادت نشان بود و در آنمدت معمورى آنواليات 
بجائى رسيد كه زياده بر آن تصور نتوان نمود و چون آفتاب اقبالش بسرحد زوال انتقال كرد در 

اوايل شعبان سنه اثنى و سبعين و ثمانمائه روى بجانب عراق و آذربايجان آورد و در حدود قراباغ 
اران ويران شده در ماه رجب سنه ثالث و سبعين و ثمانمائه اسير سرپنجه تقدير گشت و دو سه 

روزى مقيد بوده دست سياست امير حسن بيك بساط حياتش درنوشت چنانچه تفصيل اينحكايات 
عنقريب سمت تحرير خواهد گرفت و كما هى حاالت آن سلطان صاحب سعادات در ضمن 

داستان هاى آينده صفت وضوح خواهد پذيرفت و خواجه شمس الدين محمد بن خواجه سيدى 
احمد و خواجه قطب الدين طاوس سمنانى و خواجه معز الدين فرجق و موالنا امير سمرقندى و 

خواجه نعمة الّله قهستانى و خواجه عبد الّله اخطب در سلك وزراء سلطان سعيد انتظام داشتند و در 
ايام دولت آن پادشاه عاليمقام موالنا فتح الّله تبريزى و موالنا عبد الكريم سمرقندى و شرف 

 جهانميرك عبد الرحيم رايت صدارت ميافراشتند

گفتار در بيان قشالق فرمودن ميرزا ابو القاسم بابر در واليت جرجان و مراجعت نمودن از جهت 
 آمدن سلطان سعيد بحدود مملكت خراسان 

پادشاه بهرام تهور ميرزا ابو القاسم بابر در اواسط سنه سبع و خمسين و ثمانمائه نوبت ديگر خيال 
 رجب از دار 23تسخير فارس و عراق فرموده رايت آفتاب اشراق برافراخت و در روز دوشنبه 

السلطنه هراة در حركت آمده بعد از قطع منازل و مراحل يلغزبغاج خبوشان را معسگر همايون 
ساخت در آن منزل يكى از محرمان ميرزا خليل سلطان بن ميرزا محمد جهانگير بمسامع جالل 

رسانيد كه شاهزاده با فوجى از بدانديشان اتفاق كرده قصد غدرى دارد و فرمان واجب االذعان 
بتحقيق آن قضيه شرف نفاذ يافته امراء عظام بلوازم تفحص و تفتيش قيام نمودند و چون صدق 



سخن آن شخص بوضوح انجاميد بد آموزان ميرزا خليل سلطان بياسا رسيدند و شاهزاده چند 
 ماه رمضان ع او نيز سوى ملك عدم گشت روان و ميرزا ابو القاسم بابر در 22روزى مقيد بوده در 

آن مقام بآداب عيد صيام قيام نموده در اوايل شوال بسعادت و اقبال عزيمت قشالق جرجان فرمود 
 و در پانزدهم ذيقعده سلطان آباد استرآباد از يمن مقدم خسرو بادين و داد غيرت ساحت ايوان 
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سبع شداد گشت و آن زمستان در آنمكان توقف اتفاق افتاده چون فصل شتا بآخر انجاميد و سپاه 
سبزه و رياحين بعزم تزئين باغ و بساطين در بساط بسيط زمين منتشر گرديد پادشاه ظفرقرين از 

يورت قشالق بنيت امضاء يورش عراق در حركت آمد در آن اثناء از جانب بلخ ايلچى رسيد و 
بموقف عرض رسانيد كه سلطان سعيد ميرزا سلطان ابو سعيد بخيال تسخير واليات خراسان از آب 

آمويه بسرعت برق و باد حركت نمود و امير پير درويش و امير على اظهار جالدت كرده تا 
اندخود پيش رفتند و بعد از مقاتله هردو برادر بزخم تيغ زمرد پيكر از پاى درآمدند و حاال از 

حدود بدخشان تا كنار آب مرغاب در حيطه تصرف آن شهريار كاميابست و غبار فتنه و آشوب 
در تمام واليات خراسان سمت ارتفاع يافته ميرزا ابو القاسم بابر چون اين خبر استماع نموده دفع 

آن حادثه را از تسخير عراق و فارس اولى واهم شناخت و عنان مراجعت انعطاف داده فتح ماوراء 
النهر را پيش نهاد همت عالى نهمت ساخت و در طى مسافت مسارعت فرموده پس از آنكه موكب 

منصور از آب مرغاب عبور نمود از طرف بلخ خبر آمد كه سلطان سعيد العود احمد خوانده بدار 
الملك خود بازگشت و مملكت طخارستان باز گذاشته از آب آمويه بگذشت اما ميرزا ابو القاسم 

 از معبر 858بابر بدستور معهود در سرعت سير رسم مبالغه بجاى آورد و در غره ماه رمضان سنه 
قندز و بقالن عبور كرد روزى چند در ارهنك لنگر اقامت انداخت و امراء عظام را بجمع آوردن 

 كشتيها مامور ساخت 

ذكر رفتن ميرزا ابو القاسم بابر بظاهر دار السلطنه سمرقند و مصالحه كردن با سلطان عاليشان 
 سعادتمند

چون امراء با فرهنك بموجب اشارت خسرو فيروز جنك چند كشتى در معبر ارهنك جمع 
آوردند ع درآمد بكشتى شه پاك دين و امرا و لشگريان زمره يساول و طايفه بكشتى از آب 



گذشته چند روز سالى سراى محل نصب اعالم كشورگشاى گشته آنگاه شاه و سپاه از آب و خش 
  بيت نيز عبور فرموده بواليت حصار شادمان شتافتند و از آنجا بتونداك رفته 

 شه و لشگر از رنج فرسودگى 
 

 رسيدند لختى بآسودگى 

   
و در تونداك خواجه نظام- الدين مودود كه از اوالد صاحب هدايت بود و موالنا فتح الّله تبريزى 

برسم رسالت از نزد سلطان سعيد بدرگاه پادشاه صاحب تائيد رسيدند و با امرا و اركان دولت در 
باب تمهيد صلح و صفا سخن گفته جوابهاى درشت شنيدند و در آخر موالنا فتح الّله گفت و ما 

على الرسول اال البالغ يك سخن مانده و مرا سوگند داده اند كه بعرض رسانم پرسيدند كه آن 
كدامست گفت ميرزا سلطان ابو سعيد ميگويد كه من اينواليت را كپنك پوش گرفته ام آسان آسان 

 باز نخواهم گذاشت و از هرچيزى نخواهم ترسيد و تا توانم پاى ثبات و قرار استوار
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خواهم داشت امرا از استماع اين سخن در تندخوئى و درشت گوئى بيشتر از پيشتر مبالغه نمودند و 
ايلچيان را حبس كرده كوچ فرمودند و در سلخ ماه مبارك رمضان ميرزا ابو القاسم بابر بعرض 

سپاه و مالحظه يراق امراء عاليجاه پرداخته روز ديگر شرايط آداب عيد صيام بتقديم رسانيد آنگاه 
كوچ بر كوچ متوجه دار السلطنه سمرقند گرديد و در روز چهارشنبه چهاردهم شوال بسعادت و 

اقبال در يك فرسخى بلده مذكوره نزول اجالل فرموده قبه سراپرده بارگاه باوج مهر و ماه 
برافراخت و از آن جانب ميرزا سلطان ابو سعيد بنابر استصواب حضرت واليت پناه خواجه ناصر 
الدين عبيد الّله و ساير اعيان و اشراف سمرقند خاطر بر تحصن قرار داد و رعيت بيرون شهر را 

درآورده برج و باره را بمرتبه مستحكم ساخت كه شرح آن بگفتن و نوشتن راست نيايد و چون 
ميرزا ابو القاسم بابر در قريه حشر تو منزل گزيد از دليران سپاه خراسان امير خليل موالنا احمد 

يساول و سيد پياده و قدم كابلى و ملك محمد امان تيغ جالدت آخته و اسباب محاربت مهيا 
ساخته بطرف دروازه تاختند و سورن انداختند و از لشگر بهرام قهر ماوراء النهر طايفه از شهر بيرون 

آمده باشتعال آتش قتال پرداختند و خراسانيان شكست يافته امير خليل و موالنا احمد يساول با 
جمعى كثير اسير شدند و جمعى عرضه تيغ و تير گشتند و چون سمرقنديان اسيرانرا نزد سلطان 



سعيد بردند آنجناب امير خليل و موالنا احمد را پيش طلبيده سخنان عتاب آميز بر زبان گذرانيد 
موالنا احمد يساول گفت اميد است كه بواسطه ما گرفتاران ميان شما برادران صلح واقع شود و اين 

سخن موافق مزاج پادشاه افتاده بمحافظت و رعايت ايشان فرمان داد و روز ديگر ميرزا ابو القاسم 
بابر مانند شيرى خشمناك با جمعى كثير از بهادران بيباك روى بتسخير شهر آورد و از لشگر 

سلطان سعيد فوجى از مردان كار و دليران روز پيكار قدم از دروازه بيرون نهاده دست بانداختن تير 
و راندن تيغ دراز كردند و در آنروز از امراء بابرى پهلوان حسين ديوانه غايت مردانگى بظهور 

رسانيده خلقى از سمرقنديانرا بر خاك هالك انداخت و چون سلطان كواكب مواكب از نظاره 
آن معركه هولناك ملول گشته حصار مغرب را منزل ساخت از طرفين عنان باز كشيده بمنزلگه 

خويش شتافتند و برين قياس قرب چهل روز در ظاهر سمرقند هرروز نايره قتال التهاب مييافت و 
شرار قتل و اسر بر صفحات رخسار مردم اندرون و بيرون ميتافت و در آن ايام از امراء سلطان سعيد 
امير عبد العلى ترخان و امير احمد افضل با جمعى ديگر از سرداران در دست بابريان گرفتار شدند 

و مقيد و محبوس گشتند بعد از آن لشگر برد و سرما سر برآورد دست بردى نمود كه اعضا و 
جوارح سپاهيان را ياراى حركت نبود و از هردو جانب مايل بصلح و صفا گشته متوسطان آغاز 
گفت وشنود كردند و مهم بر آن قرار يافت كه هردو پادشاه عاليجاه اسيرانرا بگذارند و سلطان 

سعيد بمملكت ماورا النهر قناعت نموده ديگر متعرض واليات خراسان نگردد و بر اينجمله عهد و 
پيمان آمده ميرزا سلطان ابو سعيد امير خليل و موالنا احمد يساول و ساير گرفتاران را خلع فاخره 

پوشانيده رخصت داد و ميرزا ابو القاسم بابر نيز خواجه نظام الدين مودود و موالنا فتح الّله تبريزى 
و امراء سمرقند را لباسهاى پادشاهانه عنايت كرده بشهر فرستاد و رايات نصرت آيات بجانب دار 

 السلطنه 
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هراة در حركت آمده در اوايل ذى الحجه حجه مذكوره با تمام لشگر از معير كركى بسالمت 
عبور نمود و ميرزا بابر جمعى را كه در ظاهر سمرقند آثار شجاعت بتقديم رسانيده بودند منظور 

نظر مرحمت ساخته مناصب ارجمند عنايت فرمود و ايالت قبة االسالم بلخ بامير شيخ حاجى 
تفويض يافت و امير على فارسى برالس بحكومت واليت كاشان و جاريك شتافت و خطه اندخود 

بامير شيخ ذو النون و برادرش امير احمد مشتاق تعلق گرفت و در شيرغان لواء دولت امير باباء 



كوكلتاش سمت ارتفاع پذيرفت و پادشاه ملك بخش قندوز و بقالن را بامير پير سلطان برالس داد 
و موكب همايون روى توجه بدار الملك خراسان نهاد و در چهارم محرم معزز و مكرم ببلده فاخره 

  بيت هراة رسيد و زبان حال و قال متوطنان آنديار بمضمون اينمقال گويا گرديد
 هزار شكر كه بار ديگر بصد اقبال 

 
 رسيد رايت شاهى بمستقر جالل 

    

ذكر فتح مملكت سيستان و فتنه مازندرانيان در قلعه عماد و بيان بعضى ديگر از وقايع كه در اواخر 
 ايام حيات ميرزا بابر دست داد

در اوايل سنه تسع و خمسين و ثمانمائه بعرض ميرزا ابو القاسم بابر رسيد كه والى سيستان شاه 
حسين ولد ملك على نسبت بخدام آستان سپهر احتشام لوازم تعظيم و احترام كما ينبغى مرعى 

نميدارد و بخالف آبا و اجداد خود در طريق تكبر و نخوت سلوك نموده نقش استقالل بر صحيفه 
ضمير مينگارد و بنابرآن پادشاه عاليمكان امير خليل هندوكه را با طايفه از اتراك بيباك بفتح 

سيستان نامزد فرموده و امير خليل بعنايت الهى واثق بوده و بر قوت دولت پادشاهى اعتماد كرده 
بدانجانب نهضت نمود و شاه حسين مقاومت بآن شير بيشه شجاعت در حيز مكنت خويش نديد و 
تمامت ملك نيمروز را باز گذاشته عنان بصوب فرار گردانيد و امير خليل مظفر و منصور بسيستان 

درآمده اطراف آن مملكترا مضبوط ساخت و خبر فتح عرضه داشت كرده رايت استقالل 
برافراخت و هم در آن سال شاه حسين جمعى فراهم آورده عازم رزم امير خليل گشت و بعد از 
سعى و اهتمام انهزام يافته بيكبارگى از سر حكومت درگذشت و بر دست يكى از نوكران خود 

كشته گشته سرش را نزد امير خليل بردند و او بدار السلطنه هراة فرستاد تا بر دار اعتبار آويزان 
كردند و در همين سال ميرزا ابو القاسم بابر بتجديد نظر التفات بر حال ميرزا معز الدين سنجر 

انداخت و او را در واليت مرو و ماخان كه سابق سيورغال امير خليل بود حاكم و فرمان روا ساخت 
در خالل اين احوال جمعى از ديو ساران مازندران كه به- فرمان امير بابا حسن در قلعه عماد 

محبوس بودند در وقتيكه امير مشار اليه در استرآباد بود يكى از موكالن را با خود موافق ساخته 
خروج نمودند و ناگاه بر سر داروغه قلعه كه در سلك نوكران بابا حسن انتظام داشت تاخته او را 

 بقتل رسانيدند و بر هركس اعتماد
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نداشتند از حصار بيرون كرده اطراف آن حصن حصين را مضبوط گردانيدند و چون اينخبر بعرض 
ميرزا بابر رسيد عظيم متغير گرديد اما از كمال تمكن و وقار اظهار نفرمود چند گاه قلعه در تصرف 

مازندرانيان ماند آخر االمر داروغه مشهد جالل الدين محمود با نوكران امير بابا حسن بحوالى 
آنحصار شتافت باميد آنكه قوت دولت روزافزون لطيفه سازد و سعادت طالع همايون آوازه فتح 

قلعه عماد در خم ايوان سبع شداد اندازد و در آن اثنا كه جالل الدين محمود بساختن نردبان و 
سلجور و ساير اسباب قلعه گيرى مشغولى مينمود مازندرانيان دم از اطاعت و انقياد زده جمعى از 

ايشان جهة تمهيد بساط مصالحه بدر قلعه آمدند و جالل الدين محمود باتفاق يكى از نوكران امير 
بابا حسن پيش رفته و دو مازندرانى از ميان ياران خويش نزديك ايشان خراميدند و سخنان 

صلح آميز با يكديگر گفته در آخر مازندرانيان دستها دراز كردند تا بدست جالل الدين محمود و 
نوكر بابا حسن رسانيده قاعده عهد و پيمان موكد سازند جالل الدين محمود و رفيق او دستهاى آن 
دو شخص را محكم گرفته پايان كشيدند و ايشان بى اختيار از آن كمر غلطان گشته بقتل رسيدند و 
بقيه آنطائفه در اظهار شعار خالف از پيشتر بيشتر مبالغه نمودند بعد از چند روز آهنگرى كه در آن 

قلعه مسكن داشت و از ظلم مازندرانيان نيك بتنك آمده بود معتمدى پيدا كرده بجالل الدين 
محمود پيغام نمود كه در فالن برج قلعه محلى است كه بده روز سوراخ ميتوان كرد و حاال هفت 

روز است كه من آنجا كار ميكنم بايد كه سه روز ديگر شبى منتظر باشيد و چون روشنى چراغ در 
آن برج ببينيد بيدغدغه بپاى قلعه آئيد كه فتح ميسر خواهد شد ال جرم جالل الدين محمود و اتباع 
او در شب موعود منتظر بود ع چون روشنى چراغ بنمود صبح اميدشان از مطلع مراد طالع گرديد و 

نردبان ها نهاده مانند دعوات مستجابه عزم عالم باال كردند و آهنگر و دستياران او كمندها 
فروگذاشته و قرب صد كس را بدان برج درآوردند و مازندرانيان واقف شده بعضى جان بتك پا 

بيرون بردند و باقى بتيغ سياست روى بعالم آخرت آوردند و امير جالل الدين محمود سرهاى 
قتيالن را بهراة فرستاده و ميرزا ابو القاسم بابر مسرور گرديد و نسبت بآن سردار شجاعت شعار 

لوازم احسان و تحسين به تقديم رسانيد منصب كوتوالى قلعه بدستور معهود بامير بابا حسن مفوض 
گشت و طنطنه آن فتح مبين بسبب آن لطيفه غيبى از ايوان كيوان درگذشت و در اوائل سنه ستين 

و ثمانمائه مزاج اشرف ميرزا را بابر از نهج اعتدال منحرف شده مرضى صعب بر ذات 



خجسته صفات استيال يافت و اطباء مسيحانفس در امر معالجه لوازم سعى و اهتمام بجاى آورده بعد 
از چند روز فى الجمله صح؟؟؟ ى روى نمود در خالل آن احوال ذو ذوايه در غايت عظمت و 
مهابت در محاوى برج ثور مسكون گشت و چون آن برج طالع دار السلطنه هراة است و هشتم 

خانه خانه طالع ميرزا بابر بود و انواع گفت وشنود در ميان ارباب نجوم پيدا شد و از آن جهة دغدغه 
تمام بر ضمير منبر صاحب تاج و سرير و امير و وزير و غنى و فقير راه يافت و بعد از آن باندك 

زمانى انواع بليات متوجه هرويان گشته نايره اصناف نكبات بر وجنات روزگار همكنان تافت 
 چنانچه از سياق كالم آينده بوضوح خواهد پيوست انشاء الّله تعالى و تقدس 
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 گفتار در بيان رفتن ميرزا بابر بواليت مشهد و انتقال نمودن از جهان فانى بعالم مخلد

چون حكيم على االطالق از دار الشفا اذا مرضت فهو يشفين مزاج شريف خسرو آفاق را صحت 
 شعبان سنه ستين و ثمانمائه بعزم طواف مرقد مطهر 25كامل بخشيد آن پادشاه پاك اعتقاد در 

مشهد معطر امام عالى گهر على الرضا ابن موسى بن جعفر عليهم السالم از باغ سفيد بباغ مختار 
تشريف بر دو ماه صيام در ان مقام باداء طاعات و قضاء واجبات گذرانيده در روز عيد بعد از اداء 
نماز جشنى پادشاهانه ترتيب فرموده ماه شوال را در همان باغ بپايان رسانيده اوايل ذيقعدة الحرام 
عنان ابرش كردون خرام بصوب مشهد مقدسه انعطاف داد چهاردهم ماه مذكور چهارباغ مشهد 

بيمن مقدم همايون غيرت فزاى فضاى گنبد بوقلمون گشت و روز ديگر بحمام رفته و غسل فرموده 
بلوازم زيارت روضه منوره رضويه قيام نمود و سده آن عتبه كعبه مرتبه را به صالت و نذورات 

نوازش كرد و در باب انتظام مهام رعايا و غوررسى ضعفا و فقرا شرايط سعى و اهتمام بجاى آورد 
و در آن زمستان يراق قشالق در همان واليت فردوس رتبت اتفاق افتاد و پادشاه عاليجاه از ابر 

احسان كشت زار اميد طوائف انسان را سرسبز و سيراب گردانيده دست دريانوال بجود و بخشش 
برگشاد در خالل آن احوال چند نوبت ميان امرا و ارگان دولت صورت مخالفت روى نمود و 
اينمعنى موجب مالل خاطر آن مهر سپهر سلطنت و استقالل گشته گاهى بلطف و گاهى بعنف 

ايشان را مالمت ميفرمود الجرم امراء عظام بصلح و صفا راضى شده از يكطرف امير خداداد و امير 
شير حاجى و پهلوان حسين ديوانه از جانب ديگر امير شيخ ابو سعيد و برادر او امير حسين على و 



خواجه وجيه الدين سمنانى بروضه منوره قدوه خاندان پيغمبر آخر الزمانى درآمدند و لوازم عهد و 
پيمان در ميان آوردند كه مدت العمر نسبت بيكديگر بدنينديشند و در مقام خالف و نفاق نباشند ع 
كه آشتى بهمه حال بهتر از جنگست و ميرزا بابر از مصالحه امرا مبتهج و مسرور گشته زبان خجسته 

بيان بتعريف و تحسين ايشان بگشاد و هريك از امراء عليحده برسم آشتى خواره جشنى ترتيب 
كرده پادشاه را طوى داد و چون در آن اوقات جناب سلطنت مآب از ارتكاب شراب تائب بود 

اكثر اوقات ارباب ساز و گويندگان خوش آواز همراه داشته در متنزهات مشهد سير مى فرمود در 
آن اثنا روزى در محلى دلگشا و موضعى روح افزا فرود آمده بود كه ناگاه درويشى ژوليده موى 

نيكوروى نزديك بپادشاه و امرا بر فراز سنگى پيدا شده بيدرنگى خواندن ترجيعى آغاز نمود و آن 
  بيت ترجع بر شرح بيوفائى دنيا و عدم اغتبار عالم فنا اشتمال داشت و ترجيع بند اين بود

 اين همه طمطراق كن فيكون 
 

 ذره نيست پيش اهل جنون 

   
خواطر اصاغر و اكابر از مالحظه معانى آن ترجيع كه عدد ابياتش تخمينا بپنجاه ميرسيد بغايت 

 محزون گرديد و درويش بعد از اتمام آن شعر هدايت نظام از نظرها غايب شد چنان چه 
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مالزمان آستان سلطنت آشيان هرچند او را در كوه و دشت طلبيدند نيافتند و چون اكثر فصل شتا 
مانند ايام بهجت و نشاط ع بگذشت چنانكه بگذرد باد بدشت ميرزا ابو القاسم بابر در سيم ربيع 
اآلخر سنه احدى و ستين و ثمانمائه كه هنوز آفتاب عالمتاب در حوت بود عازم النك رادكان 
گشت و چند روز در آنموضع دلفروز بجانور پرانيدن پرداخته ناگاه ناخن آق شقار كه شهريار 

عاليمقدار را بحال او اهتمام بسيار بود بشكست و اين معنى بر ضمير فيض پذير گران آمده بمشهد 
  بيت مراجعت فرمود و در روز وصول مضمون اين بيت را كه 

 توبه ز مى كردم و آمد بهار
 

 ساقى توبه شكنم آرزوست 

بر زبان خجسته بيان آورده خدام بارگاه سلطنت را ببسط بساط عيش و انبساط مامور گردانيد و    
جامهاى باده ارغوانى و و اقداح راه ريحانى از دست گلعذاران سرو رفتار دركشيد و در صباح 

 ربيع الثانى در عين نشاط و كامرانى از چهارباغ مشهد در محفه نشسته ساعتى سير فرمود 25سه شنبه 



و پس از مراجعت بر سرير دولت قرار گرفته ناگاه مزاج موفور االبتهاج سمت تغيير پذيرفت و بر 
بعضى از امراء غضب كرده برخواست و بحرمسرا درآمده در چاشتگاه همانروز روز حياتش برآمد 
و آفتاب سپهر اقبال از برج جاه و جالل بمغرب فنا غروب نمود و نيز آسمان سلطنت و استقالل از 

اوج عزت و اقبال بسرحد زوال نقل فرمود از مشاهده آنحال امير و وزير صغير و كبير در ناله و نفير 
آمدند سيالب خون از فواره ديدها چون رود جيحون روان گرديد و در آنروز سحاب بموافقت 

  بيت اصحاب تعزيت طوفان باران عيان گردانيد
 برآمد ابرى از باران اندوه 

 
 فروباريد سيل از كوه تا كوه 

روز ديگر امراء عالى گهر بتجهيز و تكفين پادشاه مغفرت قرين پرداختند و جسد مطهرش را    
بگنبدى كه در جنب روضه منوره رضويه عليه السالم و التحية واقعست مدفون ساختند اطباء دانا 
احساس سمى از سموم ميكردند و اذكياء فراست انتما قرب جوار امام هشتم عليه السالم را برين 

مدعا دليل ميآوردند جناب بالغت شعار موالنا عبد القهار در تاريخ وفات آن پادشاه حميده اطوار 
  نظم گويد

 آفتاب ملك بابرخان نماند
 

 كى چنان خورشيد پنهان درخور است 

 در ربيع ثانى و فصل ربيع 
 

 الله را ساغر ز خون دل پر است 

 چرخ را گفتم جگرها چاك شد
 

 ديده ها از اشك و دامن پر در است 

 اين چه حالست و چه تاريخست گفت 
 

 موت سلطانمؤيد بابر است 

و ميرزا ابو القاسم بابر را غير از شاه محمود فرزندى نبود و ذكر او بعد از تعداد اسامى اكابر آن    
 زمان مسطور خواهد گرديد انشاء الّله وحده العزيز

 ذكر شمه از حال مشايخ و افاضل كه معاصر بودند بآن پادشاه باذل 

 از جمله اعاظم مشايخ گرام كه در زمان دولت ميرزا ابو القاسم بابر از جهان فابى 
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بعالم جاودانى انتقال نمودند يكى شيخ بهاء الدين عمر بود و وى خواهرزاده شيخ محمد شاه 
فراهى است و شيخ محمد شاه از چاشنى درويشى حظى تمام داشت و در وقتى كه از راه هرموز 



بمكه مباركه ميرفته در منزل منوجان نقدجان بقابض ارواح سپرده و شيخ بهاء الدين عمر در صغر 
سن مجذوب گشته و آثار جذبه بر وى ظاهر بوده چنانچه پيوسته در وقت اداء نماز كسى را 

نزديك خود مينشانده تا او را بر عدد ركعات نماز صلوة تنبيه مى نموده سلسله شيخ بهاء الدين عمر 
بسلسله مقرب بارگاه سبحانى شيخ ركن الدين عالء الدوله سمنانى ميپيوندد و ظاهرا از وى تا شيخ 
عالء الدوله مانند او كسى بر سجاده تقوى نشسته و شيخ بهاء الدين عمر در زمان خاقان و االگهر 

ميرزا شاهرخ فى سنه اربع و اربعين و ثمانمائه بعزيمت گذاردن حج اسالم و طواف تربت جنت 
رتبت حضرت خير االنام عليه الصلوة و السالم از دار السلطنه هراة در حركت آمده جمعى كثير از 
اعيان زمان مانند موالنا سعد الدين كاشغرى و موالنا شمس الدين محمد اسد و خواجه زين الدين 
جامى و موالنا قطب الدين ظهيرى و موالنا شريف- الدين عبد القهار و موالنا تاج الدين حسن و 
موالنا سعد الدين فرخ و خواجه شهاب الدين اسمعيل حصارى و غيرهم در مالزمت شيخ بجانب 

حجاز روان گشتند و بشرف طواف ركن و مقام و زيارت مرقد عطرساى پيغمبر عليه الصلواة و 
السالم مشرف شده مراجعت نمودند حضرت حقايق پناهى افضل االنامى موالنا نور الدين عبد 

الرحمن الجامى در نفحات از موالنا سعد الدين كاشغرى نقل فرموده كه گفت شيخ بهاء الدين 
عمر را در باديه مكه مرضى عارض شد و چون آنجناب صايم الدهر بود اصحاب جهة عارضه 

مذكوره تكليف افطار كردند قبول ننمود ناگاه جماعتى از اهل غيب ديدم كه بجانب محفه شيخ 
رفتند و چون بدر محفه رسيدند تيز بگذشتند من آن قصه با وى گفتم فرمود كه قطب بود و 

اصحاب وى در آنوقت كه بدر محفه آمدند من پاى دراز كرده بودم از آنجهة زود برفتند و بعد از 
آنكه من پاى خود گرد كردم مراجعت نموده پيش آمدند و فاتحه خواندند و شيخ بهاء الدين عمر 

در هفدهم ماه ربيع- االول سنه سبع و خمسين و ثمانمائه در قريه جفاره از بلوكات دار السلطنه 
هراة وفات يافت و ميرزا ابو القاسم بابر همان روز كه اينخبر شنود بقريه مذكوره رفته ولد آن 

حضرت شيخ نور الدين محمد را پرسش فرمود و پيشتر از برداشتن جنازه برگشته بخيابان هراة 
شتافت و توقف نمود تا نعش شيخرا بدانجا رسانيدند آنگاه آن پادشاه عاليجاه از باره كوه پيكر 

فرود آمده نعش را برداشت و در صحراى عيدگاه بموجب وصيت شيخ و اتفاق اشراف آفاق جد 
اعلى مسود اين اوراق سيد برهان الدين خاوند شاه پيش رفته بر جنازه شيخ نماز گذارد مدفن شيخ 

بهاء الدين عمر در جانب شمال عيدگاه دار السلطنه هراة است و ميرزا ابو القاسم بابر بر سر آن مزار 
عمارتى عالى طرح انداخته باتمام رسانيد و هم در ماه مذكور قاضى قضاة االسالم يعنى جناب مالذ 



االنامى قاضى قطب الدين محمد االمامى بجهان جاودانى انتقال فرمود و موالنا شريف الدين عبد 
  نظم القهار در تاريخ فوتش اين قطعه نظم نمود

 پناه شريعت سر قاضيان 
 

 محمد بقوم امامى امام 

 ده و دوزماه وفات نبى 
 

 ز دار القضا شد
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 بدار السالم 

 
 بجاى نبى بود و تاريخ اوست 

 وفات النبى عليه السالم 
  

موالنا سعد الدين كاشغرى در اوايل حال بتحصيل علوم مشغولى نمود و اكثر كتب متداوله را 
مطالعه فرمود و باالخره بسلوك راه زهد و تقوى پرداخته در سلك مريدان و خلفاء موالنا نظام 

الدين خاموش انتظام يافت و در پرتو انوار رياضت بر وجنات احوالش تافت و شعشه لوامع معرفت 
باطن فرخنده ميامنش را روشن گردانيد و بر سجاده ارشاد نشسته بسيارى از سالكان را بمرتبه 

واليت رسانيد در مطلع سعدين مسطور است كه در اوايل جمادى اآلخرى سنه ستين و ثمانمائه 
موالنا سعد الدين مريض شده صاحب فراش گشت و در غلباب مرض و شدت و ضعف واقعه بر 

زبانش گذشت مضمون آنكه مرا ميان بودن و رفتن مخير ساختند من بنابر آنكه اطفال صغير داشتم 
بودن اختيار كردم و جناب مولوى بعد از اظهار اين سخن بدو روز فى يوم االربعا در سادس 

 جمادى اآلخرى سنه ستين و ثمانمائه وفات يافت و در سر خيابان مدفون شد

موالنا شمس الدين محمد عرب در مطلع سعدين مذكور است كه موالنا شمس الدين محمد عرب 
مردى درويش وش پسنديده اخالق بود و دامن عرض خود را باغراض دنيويه كمتر مى آلود اما 
رياست دوست مى داشت و چون ميرزا بابر بوى التفات نمى كرد پيوسته بسخنان فريبنده نقش 
محبت ميرزا عالء الدوله بر صحيفه خاطر مردم مى گماشت بلكه مردم را بسلطنت او دعوت 

مى نمود و از متابعت ميرزا بابر منع مى فرمود و در سنه ستين و ثمانمائه سيد عبد الّله نامى از جانب 
لرستان در شيوه سپاهيان بدار السلطنه هراة رسيد و با جناب مولوى در هوادارى ميرزا عالء الدوله 



همداستان گرديد مقارن آنحال داروغگان هراة شخصى را گرفته پيش ميرزا بابرآوردند كه بطريق 
تجسس از نزد ميرزا عالء الدوله آمده بود و بخدمت موالنا محمد عرب و سيد عبد الّله مكاتيب 

آورده بنابرآن ميرزا بابر سيد را باندخود فرستاد و جناب مولوى را بسيستان گسيل كرد و جاسوس 
را بكشت و موالنا محمد هم در سيستان متوجه عالم آخرت گشت اين بيت از منظومات اوست 

  بيت كه 

 كسى محرم شه بجز شاه نيست 
 

 .ز احوال شه جز شه آگاه نيست

   
 

قاضى عبد الوهاب مشهدى از اصناف فضايل و كماالت بهره ور بود و در انشاء نظم و نثر يد بيضاء 
مى نمود گويند نوبتى يكى از ظرفا را در صنعت مقلوب مستوى اين عبارت بخاطر رسيد كه مرادى 
دارم و بعرض قاضى رسانيد آنجناب اندك تاملى كرده بهمان صنعت جواب داد كه برآيد يا رب 

اين قطعه در مدح خواجه وجيه الدين سمنانى كه از ساير وزراء ميرزا بابر اعتبار بيشتر داشت از 
  نظم نتايج طبع قاضى عبد الوهاب است 

وزيرى كز براى مسندش زيبد كه 
  هرروزى 

فضاى چرخ ديوانگه شود خورشيد 
 قاليچه 

 اگر مقدار گرد
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 موكبش داند فلك سازد

 
 ز ماه چهارده زين سمندش را نهاليچه 

 مدار مملكت داراى دوران آصف ثانى 
 

 وجيه الملك اسمعيل بن محمود باليچه 

موالنا جالل الدين ابو يزيد پورانى پيوسته باداى وظائف طاعات و روايت عبادات قيام و اقدام    
مينمود و بواسطه رعايت احكام شريعت و متابعت سنت حضرت رسالت عليه السالم و التحية 



بمقامات بلند ترقى فرمود و در كفايت مهام فرق انام لوازم سعى و اهتمام مرعى داشتى و بهركس 
از اهل اختيار در آن باب رجوع بايستى كرد بنفس خود با او مالقات نمودى و نقش خيرخواهى 

بر لوح ضميرش نگاشتى همواره خوان ضيافت گسترده بودى و جهة آينده و رونده طعامهاى لذيذ 
ترتيب فرمودى در نفحات مسطور است كه موالنا جالل الدين ابو يزيد را بحسب ظاهر پيرى نبوده 
همانا اويسى بوده است و ميگفته است كه هرگاه مرا مشگلى پيش مى آيد آن را بيواسطه بروحانيت 

حضرت رسالت عليه السالم و التحية رفع مى كنم تا آن مشگل آسان مى شود وفاتش در شب 
دوشنبه دهم ذيقعده سنه اثنى و ستين و ثمانمائه اتفاق افتاد و در قريه پوران مدفون گشت و پادشاه 
نيك اعتقاد معز السلطنه و الخالفة ابو الغازى سلطان حسين ميرزا در ايام دولت خود بر سر مزارش 

 عمارتى عالى بنا نمود اوقات حيات موالنا ابو يزيد از نود سال متجاوز بود،

خواجه شمس الدين محمد كوسوى از اوالد حضرت شيخ السالم احمد الجامى النامقى بود قدس 
سره و بتوفيق الهى علوم ظاهرى و باطنى كسب فرمود اگرچه در ذكر جهر تقليد شيخ زين الدين 

خوافى مى كرد اما بصحبت شيخ بهاء الدين عمر بسيار مى رفت و نسبت بآنجناب لوازم كمال 
اخالص و ارادت بجاى مى آورد در مسجد جامع دار السلطنه هراة بموعظه و نصيحت خاليق 

مشغولى مى فرمود و بر سر منبر ببيان حقايق آيات كالم الهى و دقايق احاديث حضرت رسالت 
پناهى زبان مى گشود موالنا سعد الدين كاشغرى و موالنا جالل الدين بايزيد پورانى و موالنا شمس 

الدين محمد اسد بمجلس وعظ وى ميرفتند و آن چه از وى مى شنيدند به تعريف و تحسين مقابل 
مى گردانيدند و سلطان سعيد ميرزا سلطان ابو سعيد بوى ارادت تمام داشت و پيوسته نقش متابعت 
و اخالص او در ضمير منير مى نگاشت از ثقات استماع افتاده كه سلطان ابو سعيد در جمعه اول از 

ايام سلطنت بوعظ خواجه شمس الدين محمد تشريف برد و در آن اثنا كه آنجناب سخن مى گفت 
يكى از حاضران بى تقريب صيحه زد و سلطان سعيد از آن بانك بى هنگام متغير گشته خواجه 

محمد روى به پادشاه آورد و گفت كه ما هنوز همچنان سخنى نگفته ايم كه موجب وجد و حال 
 جمادى 26شود ظاهرا دل اين عزيز از جاى ديگر پر است وفات آنجناب در چاشتگاه روز شنبه 

 االولى سنه ثلث و ستين و ثمانمائه روى نمود يكى از فضال در تاريخ آن واقعه اين قطعه نظم فرمود
 نظم 

 شيخ اكمل قدوه كامل كه بود
 

 اهل صورت را بمعنى رهنمون 



 خواجه شمس الدين محمد كز غمش 
 

 آسمان پوشيده دلق نيلگون 

 ساخت جا در ساحت قدس قديم 
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 خيمه زد از خطه امكان برون 

 
 چرخ دون چون پايه قدرش نبود

 سال تاريخش بپرس از چرخ دون 
  

موالنا شمس الدين محمد اسد بجودت طبع و حدت ذهن در ميان افاضل علما شهرت تمام داشت 
و در اوايل حال چندگاه بكسب علوم پرداخته باالخره همت بر تحصيل كماالت اخروى گماشت 

با شيخ بهاء الدين عمر و شيخ زين الدين خوافى و موال سعد الدين كاشغرى مصاحبت مينمود و در 
شب جمعه غره ماه رمضان اربع و ستين و ثمانمائه از عالم انتقال فرمود قبرش در گازرگاه در پايان 

 قبر مقرب حضرت بارى خواجه عبد الّله انصارى واقعست 

شيخ آذرى اسفراينى از مشاهير شعراى زمان خود بود و در سن كهولت بسلوك طريق درويشان 
مايل شده از اسفراين بحجاز شتافت و بعد از گذاردن حج اسالم و طواف مرقد منوره حضرت خير 

االنام عليه الصلوة و اسالم عنان عزيمت بطرف هندوستان تافت سالطين آنديار جناب شيخ را 
رعايت بسيار نمودند و طريق احترام مسلوك داشته انعام و احسان فراوان فرمودند مع ذلك شيخ 
 آذرى بمقتضاى حديث حب الوطن از توطن در آنواليت ابا كرد و اين بيت در سلك نظم آورد

 بيت 

 من ترك هند و جيفه جيپال گفته ام 
 

 باد و بروت جونه بيكجو نميخرم 

   
و از آنجا باسفراين شتافته باداء طاعات و عبادات مشغول گرديد وفاتش در سنه ست و ستين و 

ثمانمائه واقع بود و لفظ خسرو بحساب جمل از تاريخ آن سال اخبار نمود كتاب عجايب الدنيا و 
جواهر االسرار از منشات شيخ آذريست و ديوان اشعار بالغت آثارش در ميان ابناء روزگار اشتهار 



دارد و همدر سال مذكور مرغ روح موالنا طوطى كه در سلك شعراء مشهور انتظام داشت قفس 
قالب شكسته برياض قدس پرواز كرد و موالنا طوطى ترشيزى االصل بود و ميرزا بابر نسبت باو 

  بيت التفات و عنايات بسيار مى نمود اين مطلع از نتايج طبع نقاد اوست كه 

جهان كه حجره شش طاق و خانه دو 
  در است 

 ز چار ركن بساطش فغان الحذر است 

   
و موالنا طوطى در اوان جوانى بجهان جاودانى شتافت و مقرب حضرت سلطانى امير نظام الدين 

  نظم عليشير جهة ضبط تاريخ وفاتش لفظ خروس يافت 

 فصيح زمان طوسى آن شاعرى 
 

 كه بودش ز بكر معانى عروس 

 چو طوطى برفت اين عجب طرفه بود
 

 كه تاريخ شد فوت او را خروس 

   
سيد غياث الدين فضل اهللا رادكانى بوفور فضايل و محاسن خصايل از اقران و اماثل ممتاز و 

مستثنى بود بلطافت طبع و طالقت لسان سرآمد افاضل دوران مينمود و خطوط را در غايت خوبى 
نوشتى و پيوسته بمزيد انعام و الطاف سالطين و حكام مفتخر و سرافراز گشتى وفاتش در روز 

 در هراة روى نمود و بگورستان مصرخ در جوار امير حسينى 867 جمادى االخرى سنه 22يكشنبه 
 مدفون شد.

مير اسالم غزالى از اوالد حجة االسالم امام محمد غزالى بود و در علم طب و حكمت مهارت 
كامل حاصل نمود گاهى بنظم اشعار نيز مشغولى مى كرد و در قصايد كمال فصاحت و بالغت 

 بجاى مى آورد در مجالس النفايس مسطور است كه غايت قدرت مير اسالم را در
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نظم ابيات از آن قصيده كه در جواب حكيم انورى كه ع چون مراد خويشتن را ملك دى كردم 
قياس گفته معلوم ميتوان نمود و آن قصيده مشتملست بر مدح ميرزا عالء الدوله و مطلعش اينست 

  بيت كه 
 شاهد اجالل را بى ملك او نبود لباس 

 
بلك اجالل از جالل او كند مجد 



 التماس 

 و مير اسالم در زمان حكومت امراء هزاراسپى در بلخ مقيم بود و بعد از آن از عالم انتقال نمود.   

 از انواع فضايل مثل شعر و معما و انشا و خط بهره تمام داشت و در يك روز دو »1 «موالنا سيمى 
  بيت هزار بيت نظم كرده نوشت بنابرآن اين بيت را در انگشترى خود نگاشت كه 

 يكروز بمدح شاه پاكيزه سرشت 
 

 سيمى دو هزار بيت گفت و بنوشت 

   
و موالنا سيمى نيشاپورى االصل بود و بواسطه علت جوع طعام بسيار ميل مى نمود اين حكايت 

مشهور است و بر السنه و افواه مذكور كه نوبتى شخصى در مجلسى گفت كه موالنا سيمى بيست 
من خرما مى تواند خورد و ديگرى از اين معنى استبعاد كرده باهم بمبلغى شرط بستند و بيست من 

خرما برداشته بخدمت مولوى شتافتند اتفاق در آن روز موالنا را ضعفى بود و تكيه داشت مع ذلك 
چون سبب آمدن آن دو عزيز را معلوم كرد گفت خرماها را نزديك بفراش من بنهيد تا به بينم كه 

مهم بكجا مى رسد و چون بموجب فرموده عمل نمودند دست از زير باالپوش بيرون مى آورد و 
مشت مشت خرما برمى گرفت و مى خورد تا هيچ نماند آنگاه از آن دو كس پرسيد كه با دانه شرط 

بسته بوديد يا بى دانه گفتند هيچكس خرما با دانه نمى خورد گفت من همه را با دانه خوردم تا 
 اختالف در ميان شما پيدا نشود

درويش بابا على خوشمردان درويشى پاكيزه روزگار لطيف گفتار بود و هم- دران زمستان كه 
ميرزا ابو القاسم بابر در مشهد قشالق نمود از سبزوار بخدمت پادشاه كامكار شتافت و التفات و 

عنايت بسيار يافت درويش منصور بصفت تقوى و پرهيزكارى اتصاف داشت و در غايت رياضت 
اوقات گذرانيده پيوسته نقش فضايل و كماالت بر صحيفه خاطر مى نگاشت و در فن عروض و 

صنايع شعرى شاگرد موال يحيى سبيك بود و در علم تصوف سند بحافظ على جامى درست 
مى نمود در علم عروض دو رساله تاليف كرد و در جواب قصيده مصنوع خواجه سلمان شرايط 

  بيت اهتمام بجاى آورد و مطلع آن قصيده درويش اينست كه 

 بس دويدم در هواى وصل يار
 

 كس نديدم آشناى اصل كار

   



  رباعى از جمله منظومات درويش منصور اين رباعى نيز مشهور است كه 

 موجود چو ذره بخود نتوان كرد
 

 بسيار حديث نيك و بد نتوان كرد

 ايجاد چوبى قبول ممكن نبود
 

 آن را كه قبول كرد رد نتوان كرد

   
 

______________________________ 
)- واضح باد كه در تذكره دولت شاه سمرقندى مرقوم است كه موالنا سيمى در يك شبانه روز 1(

 سه هزار بيت نظم كرده بنوشت و الّله اعلم بحقيقت الحال حرره محمد تقى شوشترى.
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 ذكر سلطنت ميرزا شاه محمود و آن چه در ايام دولتش روى نمود

در همان روز كه آفتاب زندگانى ميرزا ابو القاسم بابر بمغرب فنا غروب كرد امرا و اركان دولت 
ميرزا شاه محمود را كه يازده ساله بود بر سرير جهانبانى نشاندند و امير حسين على متوجه بلده 

هراة گشته برادر بزرگترش امير شيخ ابو سعيد جهة بعضى از مصالح مملكت بطرف سرخس رفت 
و شيخ زاده پير قوام كه بعالى منصب صدارت سرافراز بود بمصلحت استدعاى ميرزا معز الدين 
سنجر راه مرو پيش گرفت و ميرزا شاه محمود بعد از ده روز از فوت پدر بجانب هراة نهضت 

فرمود و در اثنا راه شيخ زاده از مرو رسيده بعرض رسانيد كه ميرزا سنجر داعيه گردنكشى دارد و 
سر بحلقه مطابعت كسى در نمى آورد و از هرات نيز قاصد امير حسين على آمده عرضه داشت 

نمود كه در روزى كه خبر واقعه محنت اندوز پادشاه مرحوم بشهر رسيده ميرحب داروغه از 
محافظت ميرزا ابراهيم غافل گشته و شاه زاده از مجلس بيرون جسته و بخانه احمد ترخان رفته و 

باتفاق جناب امارت پناهى بدامن كوه مختار شتافته و چون خبر توجه موكب عالى را از مشهد 
شنيده بكنار آب مرغاب خراميده و لشگر فراوان بر وى جمع گرديد القصه استماع اين اخبار 

موجب دغدغه خواطر صغار و كبار گشت و ميرزا شاه محمود در طى مسافت سرعت نموده بيست 
و ششم جمادى اولى در باغ مختار نزول اجالل فرمود سادات و قضاة و اصول و اعيان بمالزمت 
شتافته مراسم پرسش عزا بتقديم رسانيدند و داغ آن مصيبت عالم سوز را تازه گردانيدند و ميرزا 



شاه محمود از باغ مختار بباغ زاغان شتافت و همدر آن ايام امير شيخ ابو سعيد از طرف سرخس 
رسيده نايره ظلم و عدوان بر وجنات حال هرويان تافت تبيين اينمقال آنكه امير شيخ ابو سعيد كه 

بشرارت نفس و بى باكى موصوف بود و از ساير امراء بابرى بمزيد حشمت و مكنت ممتاز و 
مستثنى مينمود بعد از آنكه از سرخس بهراة رسيد جهة محبت سيم و زر مصلحت چنان ديد كه 

برسم سرشمار مبلغى كلى از متوطنان آنديار بستاند شهر را دو بخش كرده تحصيالت نوشتند يك 
قسم بمحصلى مالزمان امير شيخ ابو سعيد و قسمى ديگر باهتمام نوكران امير شير حاجى مقرر شد 

و در هفتم جمادى االخرى محصالن بنياد زر گرفتن نمودند و در عرض دو سه روز آنچه مدعا 
داشتند بحصول پيوست مقارن آن حال خواجه كالل بركش و خواجه على امير خواجه در ديوان 
ميرزا شاه محمود مهر زدند و آن دو وزير شرير آغاز كفاية كرده اوال از محصوالت موقوفات را 

بتمام متصرف شدند و ثانيا آنچه برسم سرشمار گرفته بودند هردينارى را ده دينار جمع نموده 
تحصيالت در قلم آوردند و محصالن غالظ شداد رعاياء بيچاره را گرفته ببستند و بتشدد هرچه 
تمامتر زر طلبيدند و چون سرانجام آنوجه مقدور مردم نبود دود جانسوز از دودمان ها بر آمد و 

 نايره جور و تعدى در خاندانها افتاده عالمت فزع اكبر ظاهر شد صورت امنيت مانند
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عنقا روى در پرده اختفا كشيد و صفت رفاهيت چون عمل كيميا و رواج كار فضال ناپديد گرديد 
بسيارى از فقرا ترك اهل و عيال گفته منهزم گشتند و خلقى كثير در زير شكنجه كشته شده از سر 
نقد جان درگذشتند عورات مستورات سر و پا گشاده و موها بباد داده بر سر ديوان شتافتند و بزبان 

عجز و زارى دادخواهى نمودند شيخ ابو سعيد بى تأئيد از فرياد و فغان آن بيچارگان اصال متاثر 
  (أَمنْ يجِيب الْمضْطَرَّ إِذا دعاه و يكْشف السوء)نگرديد اما هم در آن ايام برطبق كالم معجز نظام 

پادشاه عطابخش دستگيرى درماندگان كرد و داد مظلومان داده گرد از وجود مى شوم امير شيخ 
ابو سعيد برآورد شرح اين واقعه آنكه امير شير حاجى بر دفع شر شيخ ابو سعيد بداختر كمر بسته 

 جمادى اآلخرى ميرزا شاه محمود را از باغ زاغان بدرون شهر برده فرمود تا منادى كردند 21در 
كه از وجه سرشمار هيچ آفريده يك دينار بكسى ندهد و هرچه داده باشند بازستانند و نوكران 

شيخ ابو سعيد را هرجا يابند غارت كنند ال جرم سالكان طريق ظلم و ستم پاى در وادى فرار نهادند 
و ساير امرا با امير شيخ حاجى متفق گشته آنشب پاس داشتند و روز ديگر امير شيخ ابو سعيد كه 



در بيرون شهر بود بمرافقت برادر خود امير حسين على عنان گريز بطرف آب مرغاب انعطاف داد 
و امير شير حاجى با خلقى بسيار از امرا و لشگريان و رعايا و بازاريان از شهر بيرون آمده سر در پى 

او نهادند و در صحرائى كه در ميان كوه مختار و تقوز رباط واسطه است بشيخ ابو سعيد رسيده 
نايره محاربه ملتهب كردند و خرمن زندگانى شيخ ابو سعيد از ضرب شمشير آتش فشان سوخته 

گرديد يكى از متابعان امير شير حاجى سرش از بدن جدا گردانيد و بدروازه ملك برده عبرة 
للناظرين بياويخت و برادر و نوكران آن بداختر هزيمت غنيمت شمرده سلك جمعيت ايشان از هم 
بگسيخت ع خاصيت ظلم اينچنين است مدام در اثناء اين احوال و خالل اين اهوال خبر متواتر شد 
كه ازدحام تمام در ظل اعالم ظفر انجام ميرزا ابراهيم بوقوع پيوسته و شاهزاده باتفاق امرا و نوئينان 

همت عالى نهمت بر تسخير دار السلطنه هراة بسته بنابرآن امير شير حاجى و امير نظام الدين احمد 
فيروز شاه و پهلوان حسين ديوانه و امراء ترخانى طريق مشورت مسلوك داشته خواطر بر آن قرار 
دادند كه نوعى سازند كه ميان ميرزا شاه محمود و ميرزا ابراهيم قواعد مصالحه تمهيد يابد تا انوار 

فراغت و رفاهيت بر ساحت احوال ممالك خراسان تابد و باستصواب مهد عليا گوهرشاد آغا 
تركان شاه را كه در سلك نوكران عتبه آن عفيفه انتظام داشت جهة تمشيت آنمهم باردوى ميرزا 

ابراهيم فرستادند اما قبل از مراجعت تركانشاه و زمره از مردم فتنه جوى خاطرنشان امير شير حاجى 
كردند كه شدت مودت مهد عليا بميرزا عالء الدوله و فرزند او ميرزا سلطان ابراهيم چون فروغ 

آفتاب عالمتاب بر جهانيان روشن است و وفور اخالص و دولتخواهى امراء ترخانى نسبت بآن سير 
عظمى امرى مقرر و معين ال جرم تدبيرى ميبايد انديشيد كه سررشته اختيار از قبضه اقتدار بيرون 

نرود بنابرآن امير شير حاجى از رو به بازى زمانه متوهم شده باتفاق پهلوان حسين ديوانه قتل امراء 
ترخانى را پيش نهاد همت ساخت و روزى ببهانه جانقى ايشان را بكوشك باغ زاغان طلبيده چون 

 مجلس منعقد شد
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امير احمد فيروز شاه بنور فراست دانست كه حال چيست و ببهانه خود را از باغ بيرون انداخته 
متوجه تون گشت زيرا كه برادرش امير سلطانحسين حاكم آنواليت بود و همانلحظه نوكران امير 

شير حاجى و پهلوانحسين تيغ بى دريغ در ترخانيان بستند و امير اويس كه كاردى داشت در دست 
داشت و گوشت ريزه مى كرد بلطايف الحيل خود را بامير شير حاجى رسانيده كارد بر شكمش زد 



و امير شير حاجى بر وى درافتاده مالزمان اويس ترخان را با پسرش يوسف ترخان و خسرو ترخان 
همانساعت بكشتند و پهلوان حسين ديوانه محمد ترخان را با اين كه پناه بوى برده بود قتل نمود و 

همان روز بطرف خواف كه سيورغال بود در حركت آمد و در اثناء راه بامير احمد فيروز شاه 
دوچار خورده قبل از سالم و كالم آندو سردار تيغ انتقام از نيام كشيده درهم بستند و پهلوان 

حسين غالب گشته امير احمد فيروز شاه كه بمكارم اخالق اتصاف داشت شربت شهادت چشيد و 
امير محمد غياث الدين ترخان و موالنا احمد يساول از آنفتنه جان بكنار كشيدند و در لب آب 

مرغاب خود را بميرزا سلطان ابراهيم رسانيدند و آنچه ديده بودند معروض گردانيدند و امير شير 
حاجى چون مرتكب اين چنين امرى خطير گرديد ميرزا شاه محمود را از باغ زاغان بشهر درآورده 

بحصار اختيار الدين منزل گزيد و مهد عليا گوهرشاد آغا را فرمود كه در مدرسه حضرت خاقان 
سعيد كه در برابر آنقلعه است ساكن گردد و بعد از روزى چند كه جراحت شكم امير شير حاجى 

التيام يافت خبر رسيد كه ميرزا ابراهيم با غلبه و ازدحام تمام عزم رزم جزم فرموده متوجه دار 
السلطنه هراة است بنابر آن امير شير حاجى ميرزا شاه محمود را بباغ مختار برد و هرات از وجود 

امرا و اركان دولت بابرى عارى مانده ناضى قطب الدين احمد االمامى باستصواب مهد عليا 
گوهرشاد آغا قلعه شهر را مضبوط ساخت و مستحفظان بر دروازها گماشت و فرمود تا منادى 
كردند كه هيچ آفريده دست تطاول بجانب رعايا دراز نكند و پاى از حد خود فراتر ننهد ع تا 

 ببينيم كه من بعد چه خواهد بودن 

 ذكر جلوس ميرزا سلطان ابراهيم بر سرير پادشاهى و مغلوب شدن شاه محمود بتقدير الهى 

 (و َلَقد آَتينا چون مشيت حضرت احديت عظم سلطانه مقتضى آنشد كه بر طبق كلمه كريمه 
(هشْدر يمراهروزى چند قامت قابليت ميرزا سلطان ابراهيم بخلعت رشد و رشاد آرايش يابد و إِب 

 بر وجنات احوالش تابد بواسطه محن  (و اتَّخَذَ اللَّه إِبراهيم خَليلًا)پرتو انوار خلت و اختيار از مطلع 
مذكوره و فتن مزبوره در كنار آب مرغاب سپاهى بى حساب در ظل لواى جهانگشاى آنخسرو 

صاحب راى جمع آمدند ال جرم بديدن پيكر فتح و ظفر اميدوار گشته متوجه دار السلطنه هراة شد 
و بعد از طى منازل و قطع مراحل صباح سه شنبه هفتم ماه رجب سنه احدى و ستين و ثمانمائه 

 نزديك بباغ مختار رسيد و ميرزا شاه محمود ابن 
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خبر شنيده عنان اختيار از دست داد و روى بطرف مشهد آورده قدم در وادى فرار نهاد امير شير 
حاجى بصوب قلعه تيره تو روان گشت و اقتضاء قضاء احديت بساط جمعيت بابريان را در نوشت 

در نصف النهار همانروز ميرزا سلطان ابراهيم در باغ مختار نزول نمود و جمعى كثير از امرا و 
لشگريان را بتكامشى اعدا روان فرمود زمره از آن طايفه كه از عقب ميرزا شاه محمود رفتند ملك 

قاسم ولد اسكندر قرا يوسف و دولت كيلدى طغاى و قرامان تركمان و حاجى خليل و برادرش 
حاجى عبد الّله را دستگير كرده نزد ميرزا ابراهيم بردند و ملك قاسم و قرامان بشفاعت مهد عليا 

گوهرشاد آغا خالص شده و ساير نام بردگان بقتل رسيدند و فرقه كه امير شير حاجى را تعاقب 
نمودند باو رسيده و دست بتيغ و سنان يازيده غالب گشتند و امير شير حاجى زخم خورده از 

معركه بيرون رفت و بحصار تيره تو درآمد و ميرزا سلطان ابراهيم بر تيسير اين فتوحات حضرت 
واهب العطيات را شكر گفته ابواب انعام و احسان بر روى طبقات انسان برگشاده قدم بر سرير 

  رباعى سلطنت آبا و اجداد نهاد يكى از فضال اين رباعى در سلك نظم انتظام داد
 شاهى كه بعدل دستگير ملكست 

 
 چون دولت بخت ناگزير ملكست 

 بنشست چو بر سرير شاهنشاهى 
 

 تاريخ جلوس بر سرير ملكست 

و ميرزا سلطان ابراهيم همت عالى نهمت بر تنظيم مهام و دولت و تنسيق امور مملكت گماشته    
منصب وزارت را بخواجه شمس الدين محمد بخارى و خواجه سعد الدينمحمد عنايت نمود و 

داروغگى شهر را بامير قرا بهادر كه از جمله مخصوصان ميرزا اعالء الدوله بود تفويض فرمود و 
بعد از استخالص زر و لشگر و مال و جهات اودئيل بتاريخ اواسط شعبان سنه مذكوره بعزم رزم 

ميرزا شاه محمود روى بصوب مشهد آورد و قلعه اختيار الدين را بموالنا احمد يساول كه اعتماد 
كلى بر جانب او داشت سپرد و از آنجانب شاه محمود در مشهد مقدسه جنود نامحدود جمع 

ساخته عنان مراجعت بصوب دار السلطنه هراة انعطاف داد و ميرزا سلطان ابراهيم نيز متوجه خصم 
گشته دل بر مقابله و مقاتله نهاد پيش از تالقى فريقين خواجه وجيه الدين سمنانى كه سال ها 

وزارت ميرزا بايسنقر و ميرزا عالء الدوله و ميرزا ابو القاسم بابر كرده بود از ميرزا شاه محمود 
گريخته بميرزا سلطان ابراهيم پيوست و مقيد و مواخذ شده در واليت فوشنج رخت سفر آخرت 

بربست و ايضا ميرحب كه در زمان ميرزا بابر داروغه هراة بود و مدتى ميرزا ابراهيم را محبوس 



ميداشت بواسطه تقصيريكه در آن فرصت نموده بود علم عزيمت بعالم جاودانى برافراشت القصه 
در ميان رباط شاه ملك و قصبه كوسويه آن دو شاهزاده رزم جوى بهم رسيده بتسويه صفوف 

پرداختند و افواج لشگر مانند بحر اخضر در جوش و خروش آمده با تيغ و سنان در فضاى ميدان 
تاختند و نخست سپاه ميرزا شاه محمود غالب گشته ميمنه و ميسره مخالف را گريزانيدند و عاقبت 

االمر امير احمد ترخان با پردالن قول متوجه دشمنان شده كمال شجاعت و بهادرى بظهور 
رسانيدند و ميرزا سلطان ابراهيم بعد از آنكه مغلوب گشته بود ظفر يافته ميرزا شاه محمود باز 

بطرف مشهد توجه نمود و ميرزا ابراهيم شكر موهبت الهى بجاى آورده غنيمت بى نهايت گرفته 
 دشمنان را تكافشى كرد از غرايب آنكه روز دو
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شنبه بيست و پنجم شعبان چاشتگاه خبر بدار السلطنه هراة رسيد كه ميرزا شاه محمود بفتح و 
نصرت مخصوص گرديد و بعد از لحظه جمعى ديگر آمده گفتند كه ميرزا ابراهيم بديدن پيكر 

ظفر اختصاص يافت و ميرزا شاه محمود بوادى فرار شتافت و بوقت نصف النهار همين روز ايلچى 
ميرزا سلطان ابو سعيد تشريف آورد و نشانها بنام اكابر و اشراف ظاهر كرد و مضمون آنكه فردا 

صباح بفوز و نجاح موكب همايون در باغ شهر نزول اجالل خواهد نمود و بدست پادشاهانه ابواب 
 عدل و احسان بر روى روزگار طبقات انسان خواهد گشود.

گفتار در بيان وصول ميرزا سلطان ابو سعيد بدار السلطنه هرات و ذكر بعضى ديگر از وقايع و 
 حوادثات 

سلطان ابو سعيد از بدايت جلوس بر تخت سمرقند بواسطه همت بلند همواره نقش تسخير مملكت 
خراسان بل ساير ممالك ايران بر لوح خاطر عاطر مينگاشت و بعد از شنيدن خبر فوت ميرزا ابو 

القاسم بابر آنداعيه سمت ازدياد پذيرفت در آن اثنا حاكم بلخ امير شيخ حاجى قاصدى بدرگاه آن 
پادشاه جمجاه فرستاد و عرضه داشت كرد كه عرصه خراسان از وجود سلطان نافذ فرمان خاليست 
اگر رايات ظفر آيات بدانجانب نهضت فرمايد صورت نصرت در آئينه مرادچهره خواهد گشود و 

بنده كمر خدمت در ميان بسته در مالزمت موكب همايون خواهد بود ال جرم سلطان سعيد با 
سپاهى همعنان فتح و تائيد از آب آمويه عبور كرد و بسرعت برق و باد روى توجه بدار السلطنه 



هراة آورد و در روز دوشنبه بيست و پنجم شعبان به پشت قريه ساقسلمان رسيد و قبه خيمه و 
بارگاه باوج مهر و ماه برافراخته طالب مالقات اكابر هراة گرديد آنجماعت بقدم استعجال پادشاه 

ستوده خصال را استقبال نمودند و شرايط نياز و نثار بتقديم رسانيده زبان بدعا و ثنا گشادند كوتوال 
قلعه اختيار الدين موالنا احمد يساول و داروغه هراة قرابهادر نخست مى خواستند كه شهر را 

مضبوط گردانند و عاقبت بحسب اضطرار از سران كار در گذشته همت بر محافظت قلعه مقصور 
ساختند و روز ديگر كه جمشيد خورشيد از دايره افق بشهرستان آسمان درآمده قدم بر اورنك 

فيروز رنك نهاد سلطان سعيد از دروازه قبچاق بدار السلطنه هراة خراميده باغ شهر را بيمن مقدم 
همايون زيب و زينت داد و بر تخت سلطنت و جهانبانى برآمده بشارة امن و امان بگوش طوايف 

انسان رسانيد و بتمهيد بساط عدل و رعيت پرورى اشارت كرده رسوم ظلم و ستم گرى مرتفع 
گردانيد و همان روز جمعى از معتبران را نزد موالنا احمد بساول فرستاده او را باطاعت و انقياد 

 دعوت نمود و وعده عنايت و رعايت فرمود موالنا جواب 
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داد كه اين خانه را ولى نعمت من بمن سپرده و در محافظتش شرايط مبالغه بجاى آورده محالست 
كه كفران نعمت جايز دارم و سالك طريق خيانت گشته قلعه را بكسى سپارم و اگر فى المثل از 

آسمان سنك و تير بارد و از زمين ژوبين و شمشير رويد هراس بخود راه نخواهم داد و ابواب 
حصار بر روى خصم نخواهم گشاد سلطان سعيد از شنيدن اين جواب غضبناك شده روز ديگر از 

شهر بيرون رفت و با مهد عليا گوهرشاد آغا مالقات فرموده باغ زاغان را محل اقامت ساخت و 
اعالم اهتمام بفتح قلعه اختيار الدين برافراخت و خواجه شمس الدين محمد وزير و جمعى ديگر از 

ايستادگان پايه سر بر سلطنت مصير آغاز محاصره و محاربه نموده بقدر مقدور لوازم كوشش و 
خون ريزش بتقديم رسانيدند اما چون انحصار از كمال استوارى غيرت قلعه سپهردوار است و در 
آن زمان بمردان كارى و اسباب و ادوات حصاردارى مشحون بود فايده بر اشتعال نايره حرب و 

قتال مرتبت نگشت و موالنا احمد بهيچ وجه از مقام مدافعه و مقاتله در نگذشت درين اثنا جمعى از 
مفسدان فتنه انگيز بعرض سلطان سعيد رسانيدند كه معتمدان ميرزا سلطان ابراهيم پيوسته بعتبه عليه 
مهد عليا گوهرشاد آغا مى آيند و اخبار تحقيق نموده بازمى گردند و ايضا ايلچى كه از نزد سلطان 

سعيد جهة آوردن امير شير حاجى بقلعه تيره تو رفته بود بازآمده عرض نمود كه امير مشار اليه 



مى گويد كه با وجود قتل امراء ترخانى ما دام كه گوهرشاد آغا در سلك احيا انتظام داشته باشد 
من بمالزمت نمى توانم رسيد بنابراين دو مقدمه ميرزا سلطان ابو سعيد در نهم ماه مبارك رمضان 

بقتل آن بلقيس زمان فرمان داد و اين واقعه شنيعه خالى بود كه بر ديده دولت آن پادشاه 
ستوده خصال ظهور نمود و گوهرشاد آغا بصفت عفت و نصفت اتصاف داشت و همواره همت 

عالى نهمت بر تعمير بقاع خير و اشاعه مبرات مى گماشت از آثار او در شمال دار السلطنه هراة 
مدرسه و مسجد جامعيست در غايت زيب و زينت و در مشهد مقدسه رضويه نيز مسجد جمعه در 

كمال تكلف ساخته و مستقالت خوب و اسباب مرغوب برين بقاع وقف نموده بقتل الّله تعالى منها 
القصه بعد از حادثه مهد مغفرت شعار امير شير حاجى قلعه تيره تو را بيكى از معتمدان خود سپرده 
بدار السلطنه هراة شتافت و شرف مالزمت سلطان سعيد دريافت و همدران ايام در آن حصار امرى 

در غايت غرابت روى نمود كيفيت واقعه آنكه يساقى مجهول بيركه نام روزى نماز ديگر 
گوسفندى چند بدر قلعه برد و با دربانان گفت وشنود نموده التماس كرد كه شب آنجا باشد و 

ملتمس مبذول افتاده به تيره تو درآمده و چون پاسى از شب بگذشت بكمندى كه همراه داشت 
جمعى از ياران خود را بديوار قلعه باال كشيد و باتفاق ايشان تيغ جرأت آخته مانند بالى ناگهان بر 

سر كوتوال رفت و آن بيچاره چند زخم خورده فرار كرد و بيركه قلعه را مضبوط ساخته نام 
بپهلوانى برآورد سلطان سعيد بعد از آن كه شرح اين قضيه شنيد و از جانب بلخ نيز خبر خروج 

اوالد ميرزا عبد الطيف رسيد مصلحت توقف در خراسان نديد و در نهم شوال عنان بطرف ماوراء 
 النهر گردانيد جمعى از امرا و لشگريان را جهة دفع فتنه اعدا از پيش روان ساخت و
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ايشان در نواحى بلخ بميرزا احمد ولد ميرزا عبد الطيف كه اسب مخالفت در ميدان جالدت 
مى تاخت بازخورده از جانبين دست باستعمال آالت نبرد بردند و ميرزا احمد در معركه كشته 
گشته برادرش ميرزا محمد جوكى فرار نمود و ميرزا سلطان ابو سعيد در ضمان حمايت ملك 

مجيد بقبة االسالم بلخ رسيده آن زمستان در آن بلده قشالق فرمود اما ميرزا ابراهيم كه در زمان 
اقامت سلطان سعيد در هراة بواليت خواف و باخزر اوقات مى گذرانيد چون از معاودت آن جناب 

خبر يافت چند شبانه روز نقاره شاديانه زده امير احمد ترخان را بحكومت آن بلده فاخره روان 
ساخت و امير احمد در رعايت رعايا و حمايت برايا كمال مرحمت و معدلت بتقديم رسانيده 



دوحه آمانى و آمال را كه از صرصر حوادث نزديك باستيصال رسيده بود بزالل لطف و 
احسان صفت اصلها ثابة و فرعها فى السماء بخشيد و عيد اضحى جهة ترويج مهد عليا بختمات 

 كالم و اطعام فقرا و ايتام قيام و اقدام نمود و بساط تعزيت ممهد گردانيد.

ذكر توجه ميرزا سلطان ابراهيم بصوب مملكت جرجان و منهزم گشتن از صولت سپاه ميرزا جهان 
 شاه تركمان 

از ارقام عنبرين فام فضالء عظام شمايم اينخبر مشام طوايف انام را معطر دارد كه چون ميرزا شاه 
محمود از معركه ميرزا ابراهيم انهزام يافت بعد از روزى چند كه در مشهد بود عنان عزيمت بجانب 
جرجان تافت و حاكم آنديار امير بابا حسن نسبت بشاه زاده خدمات پسنديده بجاى آورده اسباب 

سلطنتش را مرتب ساخت و ميرزا ابراهيم بر جمعيت دشمن مطلع شده از راه نساويارز رايت 
نهضت بدان طرف برافراخت و ميرزا شاه محمود با جنود استرآباد باستقبال عمزاده توجه كرده 
عزم رزم با خود جزم گردانيد اما در اثناء راه شنيد كه ميرزا جهانشاه با سپاه عراق و آذربايجان 

بعقبه صندوق شكن رسيد و سبب لشگر كشيدن ميرزا جهانشاه بدانصوب آنكه حاكم سارى امير 
نظام الدين عبد الكريم از تحكمات امير بابا حسن بتنك آمده بود و پيوسته رسوالن بدرگاه شهريار 

آذربايجان ارسال داشته پيغام مى فرمود كه چون در خراسان پادشاهى نافذ فرمان نمانده و ميرزا 
ابراهيم و ميرزا شاه محمود با يكديگر در مقام نزاع بسر مى برند اگر لواء جهان گشا سايه وصول بر 
حدود اين واليات اندازد آفتاب فتح و نصرت از مطلع مراد با حسن وجهى طالع مى گردد و ميرزا 

جهانشاه كه پيوسته باقدام آرزو ساحت تسخير آن ممالك مى پيمود سخن امير عبد الكريم را بسمع 
  بيت قبول جا داده 

 ز رى پادشاه شجاعت قرين 
 

 شتابنده شد سوى جرجان زمين 

   
و چون از عقبه صندوق شكن بگذشت و آن خبر نزد ميرزا شاه محمود محقق گشت باتفاق امير بابا 

 حسن عنان يكران بصوب فرار انعطاف داد و ليكن 
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ميرزا ابراهيم شيوع آن حكايات را بر مكر و فريب اعدا حمل نموده بسرعت هرچه تمام تر طى 
مسافت ميفرمود تا بيك فرسخى استرآباد رسيد و هرچند امراء و نيك انديشان عرضه داشتند كه 
چندان توقف مى بايد كرد كه خبر ميرزا جهانشاه بتحقيق پيوندند بسمع رضا نشنيد و از آنجا نيز 

كوچ فرموده فوجى از دليران را برسم منغالى از پيش فرستاد و چون آن مردم در ميان جنگل و 
الى اندك راهى رفتند جمعى از قراوالن سپاه تركمان از ميان درختان پيدا شدند و خراسانيان 
بيدرنك عزم جنك نموده ناگاه از جنگل خلقى بسيار بر سر ايشان ريختند و بسرپنجه قدرت 

  نظم سلك جمعيت خراسانيان را از هم بگسيختند
 چو آمد برون تركمان از كمين 

 
 بلرزيد از هول ايشان زمين 

 قراول از آن جمع گردون شتاب 
 

 رميدند چون سايه از آفتاب 

در آن اثنا ميرزا ابراهيم با دلى از بيم دونيم به منغالى پيوسته ساعتى در برابر اعدا بايستاد و چون    
دانست كه طاقت مقاومت ندارد بدست اضطرار عنان به بيابان فرار انعطاف داد و دليران سپاه 

آذربايجان خراسانيان را تعاقب نموده جمعى كثير بتيغ بيدريغ بگذرانيدند و فوجى از پهلوانان را 
اسير گردانيدند و امير سيد يوسف ولد امير سيد خواجه و امير سلطان حسين ولد امير فيروز شاه و 

امير سعادت خاوند شاه از جمله مردمى بودند كه در آن كمينگاه كشته گشتند و امير ابو سعيد ميرم 
پسر ديگر سيد امير خواجه را زنده نزد امير جهانشاه بردند و حسب الحكم او را نيز بقتل آوردند و 
اين واقعه در روز سه شنبه بيست و پنجم محرم الحرام سنه اثنى و ستين و ثمانمائه بوقوع انجاميد و 

ميرزا سلطان ابراهيم چون از آن معركه فرار نمود مانند قمر در وقت سرعت سير لحظه در هيچ 
منزل نياسود تا در روز يكشنبه هفتم ماه صفر با معدودى از مالزمان خود را بهراة رسانيد از ثقات 

استماع افتاده كه چون ميرزا ابراهيم در آن روز بخيابان درآمد قلندرى از دكانچه برخواسته گفت 
پادشاه جهانيان عمرت دراز باد كه اگر يك يورش ديگر ميكنى تخم جغتاى از عالم برمى افتد 

القصه امير احمد ترخان كه حاكم هراة بود چون از قرب وصول شاه زاده خبر يافت بلوازم استقبال 
استعجال نموده نقود نامعدود و اسبان بادرفتار و استران و ركابى قطار و خيمه و خرگاه و سراپرده 

و بارگاه و اقمشه نفيسه و فرشهاى پسنديده پيشكش كرد و ساير اشراف و اعيان خراسان شرايط 
نياز و نثار بجاى آورده و نوبت ديگر ميرزا ابراهيم بر سرير سلطنت متمكن گشت و موالنا احمد 

يساول از حصار اختيار الدين بيرون آمده بتقبيل انامل فياض استسعاد يافت و چون خدمت مولوى 
با پادشاهى مانند ميرزا سلطان ابو سعيد مقاومت نموده در محافظت قلعه كمال اخالص بظهور 



رسانيده بود از ميرزا ابراهيم توقع ازدياد الطاف و عنايات مى داشت بخالف متوقع ميرزا ابراهيم 
بحالش نپرداخت و از غايت غفلت آن همه جالدت را نابوده پنداشت بنابرآن موالنا احمد بقلعه 

رفته اظهار خالف نمود و هرچند احمد ترخان جهة عذرخواهى كسان پيش او فرستاده خواست 
كه بوعده دانه انعام و احسان بار ديگر آن صيد وحشى را رام گرداند بجائى نرسيد و ديگر موالنا 

 احمد از قلعه بيرون نخراميد ال جرم ميرزا ابراهيم دست تعرض 
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از گريبان طلب او بازداشت و حصار اختيار الدين را از روى اضطرار يا اختيار به تصرف او باز 
 گذاشت.

ذكر توجه جمعى از مخاديم عظام برسم رسالت نزد سلطان سعيد و بيان بازآمدن ميرزا عالء الدوله 
 بدار السلطنه هراة بعد از مدت مديد

چون ميرزا سلطان ابراهيم در بلده هراة روزى چند بفراغت بگذرانيد بنابر استصواب امرا و اركان 
دولت مصلحت چنان ديد كه با ميرزا سلطان ابو سعيد اساس موافقت را مؤكد سازد و وصلت 

نموده بنياد مخالفت براندازد و براى سرانجام اين كار قرعه اختيار بنام سه بزرگوار برآمد اول شيخ 
نور الدينمحمد بن شيخ بهاء الدين عمر دوم خواجه شمس الدين محمد الكوسوى الجامى سيم امير 

بابر الدين خاوند شاه جد اعلى مسود اوراق است و امير غياث الدين گنجكينه را كه پدر مقرب 
حضرت سلطانى امير نظام الدين عليشير است مقرر ساختند كه در آن سفر بخدمتكارى آن سه مرد 

بزرك عالى گهر قيام و اقدام نمايد و چون آن فرقه واجب التعظيم بمجلس سلطان سعيد رسيدند 
چنانچه بايد و شايد در باب وصلت و مصالحت سخنان بعرض رسانيدند و سلطان سعيد آنكلمات 
را بسمع قبول جاى داده فرمود كه در باب نشنيد قواعد موافقت و تمهيد مبانى وصلت و مرافقت 
هرالتماس كه ميرزا ابراهيم كند مبذولست مشروط بآنكه دار السلطنه هراة را بتصرف اينجانب باز 

گذارد و هرواليت از ساير واليات خراسان كه خواهد در عوض متصرف گردد و در مدافعه لشگر 
تركمان طريق اتفاق مسلوك دارد و سخن برين قرار يافته مخاديم عظام مشمول اعزاز و احترام و 

انعام و اكرام مراجعت نمودند و آنچه از ميرزا سلطان ابو سعيد شنيده بودند بعرض ميرزا ابراهيم 
رسانيدند و از غرايب وقايع و بدايع عجايب آنكه درين سال در اطراف واليات و قالع خراسان 



چند حاكم نافذ فرمان بودند كه هيچكدام اطاعت ديگرى نمى نمودند ميرزا جهانشاه از استرآباد تا 
سبزوار بقبضه اقتدار درآورده بود و ميرزا سلطان ابو سعيد در قبة االسالم بلخ حكومت مينمود و 

ميرزا سلطان ابراهيم در دار السلطنه هراة نشسته سر بديگرى فرود نمى آورد و موالنا احمد يساول 
قلعه اختيار الدين را مضبوط ساخته تمامى سالطين را معدوم ميشمرد و ميرزا سلطان سنجر در مرو 

اقامت داشت و ميرزا شاهمحمود در طوس نقش استقالل بر لوح خيال مى نگاشت و بيركه مغول 
قلعه تيره تو را مضبوط ساخته بود و امير عبد الّله پيرزاده محافظت حصار سرخس مى نمود و ملك 

قاسم ولد امير اسكندر قرا يوسف باتفاق امير خليل مملكت سيستان را تا فراه و اسفرار ضبط 
مى كرد و در قلعه جنوشان حسن شيخ تيمور لوازم سردارى بجاى مى آورد و قلعه طبس در تصرف 

 امير اويس بن خاوند شاه بود و ميرزا
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عالء الدوله بعد از چند سال از دشت قبچاق بازآمده روزى چند در نواحى ابيورد خيمه اقامت 
نصب فرمود و كيفيت حال ميرزا عالء الدوله از مطالع مطلع سعدين برين وجه مبين ميگردد كه در 

آن اوان كه از دست بر سپاه ميرزا بابر واليت بلخ باز گذاشته رايت هزيمت بصوب بدخشان 
برافراشت روزى چند در آن كوهستان سرگردان بود آخر االمر بدشت قبچاق رفت و تا زمان 
استماع خبر فوت ميرزا بابر در ميان اوزبكان اوقات گذرانيده آنگاه عازم خراسان شده از راه 
خوارزم بواليت نسا و ابيورد درآمد و قاصدى جهت بشارت وصول مقدم همايون پيش ميرزا 
ابراهيم فرستاد و شاهزاده اظهار نشاط و انبساط فرموده سخنان محبت آميز پيغام داد و تحف 

شايسته ارسال نمود اما بحكم (الملك عقيم) ضمنا از آمدن پدر بغايت مكدر شد و ميرزا عالء 
الدوله از ابيورد متوجه بلده هراة گشته چون بمقصد نزديك رسيد ميرزا ابراهيم بمراسم استقبال 

استعجال نمود و در كنار آب سنجاب ميرزا عالء الدوله ديده بديدار فرزند سعادتمند روشن كرده 
  بيت مضمون اينمقال بر زبان آورد كه 

 لّله الحمد كه بعد از سفر دور و دراز
 

 شد مرا بارد گرديده بديدار تو باز

و ميرزا ابراهيم نيز فرح و سرور موفور ظاهر ساخته بدريافت مالقات پدر خجسته صفات لوازم شكر    
  بيت واهب العطيات بتقديم رسانيد



 منم كه ديده بديدار دوست كردم باز
 

 چه شكر گويمت ايكارساز بنده نواز

و پدر و پسر در باب مصالح ملك و دولت سخنان درميان آورده چنان مقرر شد كه ميرزا ابراهيم    
با لشگر در تحت ملك توقف نمايد و ميرزا عالء الدوله بهراة رفته روزى چند از تعب دوران 

برآسايد و آنجناب بجانب هراة در حركت آمده روز جمعه هفتم جمادى االخرى سنه اثنى و ستين 
و ثمانمائه بقريه ساقسلمان رسيد سادات و قضات و موالى و اهالى استقبال موكب همايون نموده 
شرايط نياز و نثار بجاى آوردند و از سوقيه و عوام الناس در آن روز جهة تماشا آنمقدار كس از 

  بيت شهر بيرون رفتند كه در هيچ عيد و نوروز مثل آنجمعيتى كسى مشاهده ننموده بود
 در آن روز از كثرت خاص و عام 

 
 نبودى كسى را مجال خرام 

و ميرزا عالء الدوله بكوچه خيابان درآمده بمدرسه مهد عليا گوهرشاد آغا تشريف برد و مراسم    
زيارت جده بزرگوار بجاى آورده از آنجا بباغ زاغان رفت و بتمهيد بساط عيش و نشاط اشارت 

  بيت فرمود
 مجلس آرايان سبك برخاستند

 
 بزم عيش و خرمى آراستند

و آن پادشاه گيتى افروز بمساعدت بخت فيروز چند روز همدم جام مدام و همنفس خوبان    
گل اندام بسربرده حظى تمام از زندگانى برداشت و هنوز از آن كار باز نپرداخته بود كه خبر 

  بيت وصول سپاه ميرزا جهانشاه شنيد رايت هزيمت برافراشت 
 -هرجام مراد را كه بر دست نهى

 
 گردون ز حسد خسى در آن اندازد

    

 ذكر وصول ميرزا مظفر الدين جهانشاه بتختگاه حضرت خاقان مغفرت پناه 

 چون ميرزا جهانشاه از ضبط مملكت جرجان فارغ گرديد و چندگاه واليت اسفراين 
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را محل نصب سرادقات سلطنت گردانيد با لشگر قيامت اثر مانند سپهر اخضر جوشن ور متوجه دار 
السلطنه هراة گشت و ميرزا سلطان ابراهيم از توجه آن پادشاه عالى جاه خبر يافته عنان هزيمت 

بسوى كوهستان غور تافت و مسرعى نزد پدر فرستاده پيغام داد كه بعد از اين اقامت آنحضرت در 



بلده هراة مصلحت نيست ال جرم ميرزا عالء الدوله بصد درد و داغ سلطنت كرده در غره شعبان 
سنه اثنين و ستين و ثمانمائه روى باردوى پسر آورد و پس از آنجناب كافه ساكنان بلده هراة از 
سادات و علما تا فقرا و ضعفا از بيم سپاه تركمان چنان سراسيمه و پريشان شدند كه بنان بيان از 

عهده شرح آن بيرون نمى تواند آمد و رنود و اوباش بمرتبه دست بغارت و تاراج برآوردند كه قلم 
در زبان متكفل تقرير آن نمى تواند شد و مقارن آن احوال ميرزا جهانشاه بقصبه كوسويه رسيد و 

خبر تفرقه و فرار كبار و صغار هراة را شنيده بنابرآن استمالت نامه ها بنام اعيان و اشراف فرستاد و 
امير پيرزاده بخارى را بداروغگى تعيين كرده و مردم را بعدل و داد نويد داد و بنفس نفيس در 

پانزدهم شعبان سايه وصول بر باغ زاغان انداخت و فتح قلعه اختيار الدين را پيش نهاد همت 
بلندنهمت ساخت موالنا احمد يساول روزى چند شرايط حصاردارى بجاى آورده عاقبت االمر 

بامان بيرون خراميد و ملحوق عين عاطفت خسروانه و منظور نظر پادشاهانه بازگرديد و ميرزا جهان 
شاه بعد از تمكن بر تخت سلطنت خراسان بتعظيم و تكريم سادات و قضات و علما و اشراف و 

اعيان كما ينبغى قيام نمود و بامضاء امثله و احكام خاقان سعيد مغفور فرمان فرمود روزى چند 
النك كهدستان كه در شرقى هراتست مخيم سرادقات اقبال او گشت وصيت مكنت و شوكت آن 

 إِنَّ الْأَرض للَّه يورِثُها منْ يشاء منْ عباده و الْعاقبةُ خسرو صاحب حشمت از ايوان كيوان درگذشت 
 للْمتَّقينَ 

ذكر مخالفت ميرزا عالء الدوله با ولد پسنديده صفات و رفتن آن جناب بموجب استدعاء ميرزا 
 جهانشاه بدار السلطنه هرات 

در آن اوان كه ميرزا عالء الدوله و ميرزا ابراهيم از بيم سپاه عراق و آذربايجان بواليت غور شتافتند 
پدر در غور پايان منزل گزيد و پسر در غور باال خيمه اقامت منصوب گردانيد در آن اثنا از مقربان 
ميرزا عالء الدوله امير خليل باتفاق پسر خود محمد خليل شبيخون بر سر قرا بهادر كه قراول ميرزا 

سلطان ابراهيم بود برد و تمامى جهات او؟؟؟ ا در عرصه نهب و تاراج آورد و ميرزا ابراهيم 
قاصدى نزد پدر فرستاد سخنان شكايت آميز پيغام داد ميرزا عالء الدوله گفت از جانب قرا بهادر 

كه غالم منست غبار نقار بر حاشيه ضمير انور نشسته بود بنابرآن اين آسيب بدو رسيد و بدين 
 جهت ميان پدر و پسر صورت كدورت 
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روى نموده محبت و يگانگى بعداوت و بيگانگى مبدل گرديد و از جانبين صف لشگر آراسته 
متوجه يكديگر شدند و در خالل آن احوال امراء ترخانى از ميرزا ابراهيم گريخته بميرزا عالء 

الدوله پيوستند و ميرزا ابراهيم بقدم اضطرار نزد پدر بزرگوار رفته گرفتار گشت مقارن آن حال امير 
عبد الّله خواجه ترخان كه بحكم ميرزا سلطان ابراهيم جهت رسالت پيش ميرزا سلطان ابو سعيد 
رفته بود بازآمد و از حبس شاهزاده متغير گشته طايفه از ترخانيان را با خود متفق ساخت و شبى 

نفير كشيده و ميرزا ابراهيم را از قيد نجات داده علم توجه بصوب ساخر و تولك برافراشت و چون 
كيفيت اينوقايع بعرض ميرزا جهانشاه رسيد مسرعى بغور فرستاده ميرزا عالء الدوله را بحضور 

طلبيد و ميرزا عالء الدوله آنمعنى را از مقدمات اسباب دولت و اقبال پنداشته بسرعت برق و باد 
باردوى پادشاه تركمان رفت و ميرزا جهانشاه در روز عيد اضحى مجلسى در غايت ابهت و عظمت 

ترتيب داده امراء عظام ميرزا عالء الدوله را باحترام تمام پيش بردند و شهريار تركمان آنجناب را 
تعظيم نموده در موضع مناسب بنشاند و بزبان تلطف و تفقد استمالت داده دقيقه از دقايق الطاف و 

اعطاف نامرعى نگذاشت و در هيجدهم همانماه ميرزا پير بداق كه ولد ارشد ميرزا جهان شاه بود و 
در مملكت فارس حكومت مى نمود بمالزمت پدر رسيد آمدنش آنكه ميرزا جهانشاه بواسطه 
 دغدغه كه از جانب ميرزا سلطان ابو سعيد داشت ايلچى بشيراز فرستاد فرزند ارجمند را طلبيد.

گفتار در بيان توجه سلطان سعيد بعزم رزم ميرزا جهان شاه و ذكر بسط بساط مصالحه و اتفاق ميان 
 آن دو پادشاه عالى جاه 

چون ميرزا سلطان ابو سعيد در حدود قبة االسالم بلخ از نزول ميرزا مظفر الدين جهانشاه در دار 
السلطنه هراة وقوف يافت با لشگرى كه محاسب وهم و خيال از استيفاء اعداد ابطال رجال آن 

عاجز آيد و كميت تيزرفتار قلم از طى ساحت بيان كميت آن بعجز و قصور اعتراف نمايد متوجه 
ميدان قتال گشت و روزى چند در كنار آب مرغاب قبه بارگاه جهان پناهش از اوج مهر و ماه 

درگذشت خبر غايت حشمت آن پادشاه عالى گهر و كثرت عدد آن سپاه جوشن ور ميرزا جهان 
شاه را در دغدغه انداخت و آغاز تامل نموده ساعتى فكر جنك مى كرد و لحظه خيال صلح 

پيشنهاد همت ميساخت در آن اثنا در روز عيد اضحى موالنا نجم الدين عمر و موالنا يوسف عطار 



از نزد سلطان سعيد برسالت رسيدند و از زبان آن خسرو صاحب تائيد سخنان صلح آميز بعرض 
رسانيدند ميرزا جهانشاه بيوسون سالطين ذوى االقتدار با ايلچيان مالقات نمود و جناب 

وزارت مآب سيد عاشورا جهة تمهيد بساط مصالحه مصحوب ايشان ارسال فرمود و سيد عاشور بعد 
 از وصول 
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بمعسكر منصور شرف بقتيل قوايم سرير سلطنت مصير حاصل كرده در باب صلح و صفا سخنان 
دلپذير بعرض رسانيد و سلطان سعيد كلمات محبت انگيز و الفاظ مودت آميز بر زبان رانده ميل 

ضمير آفتاب تاثير بموافقت و اتحاد ظاهر گردانيد و سيد عاشور مقضى- المرام مراجعت فرموده 
ميرزا جهانشاه دل بر صلح نهاده از النك كهدستان كوچ كرده در دامن كوه مختار لواء ظفر انتما 

ارتفاع داد در تضاعيف اينحاالت احمد ترخان باتفاق بعضى از قرابتان از ميرزا ابراهيم 
روى گردانشده. بمالزمت ميرزا جهانشاه شتافتند و بصنوف عواطف و نوازش پادشاهانه از امثال و 

اقران امتياز يافتند و ميرزا جهانشاه داعيه داشت كه آن زمستان در خراسان قشالق نمايد و در 
تختگاه پادشاه جمجاه ميرزا شاهرخ بعيش و عشرت اقدام فرمايد كه ناگاه خبر رسيد كه سلطان 

سعيد از راه لنگر مير غياث بواليت هرات رود درآمد و ميرزا جهانشاه در بحر حيرت افتاده آتش 
غيرت از درون او زبانه زدن گرفت و مستعد جنگ و جدال گشته ميرزا پير بداق را كه ارشد 

اوالدش بود برسم منغالى از پيش روان فرمود خود نيز از عقب شتافته در قريه يحيى آباد نزول 
نمود و ميرزا پير بداق باقر اوالن لشگر سلطان سعيد حرب كرده طايفه از سركشان سپاه تركمان 

اسير سرپنجه تقدير شدند و شاهزاده پاى در وادى گريز نهاده پريشان حال بپايه سرير پدر رسيد و 
كيفيت حال بعرض رسانيد مقارن آن حال ايلچى از جانب آذربايجان آمده خبر آورد كه اميرزاده 

حسين على ولد ميرزا جهان شاه كه مدتى محبوس بود از حبس نجات يافته و دست تصرف 
بخزاين دراز كرده لشگر جمع مى نمايد بنابرآن ميرزا جهانشاه بهمگى همت متوجه محالحه گشته 

نوبت ديگر سيد عاشور را جهة فيصل آن مهم نزد سلطان سعيد فرستاد و ميرزا سلطان ابو سعيد 
فرمود كه ميان ما و ميرزا جهانشاه قواعد صلح وقتى تاكيد مى يابد كه به مملكت آذربايجان كه 

ميرزا شاهرخ بوى عنايت كرده بود قناعت نمايد و فارس و عراق را بتصرف نواب و ديوان اعلى 
باز گذارد بعد از گفت و شنيد بسيار و آمد شد رسوالن چندبار مصالحه برين وجه واقع شد كه 



ميرزا جهان شاه دست از تمامى ممالك خراسان و جرجان و مازندران بازدارد و بى از آنكه خرابى 
كند روى توجه بصوب تبريز آورد و برين جمله عهد و پيمان درميان آمده ميرزا جهانشاه از قريه 

 از جانب جنوب بلده 863يحيى آباد عنان مراجعت بآذربايجان انعطاف داد و در اوايل ماه صفر سنه 
فاخره هراة و پايان قريه مرغاب و زيارتگاه روان شد و روز جمعه هشتم ماه مذكور امير سيد اصيل 

ارغوان و پهلوانان حسين ديوانه از اردوى سلطان سعيد بدار السلطنه هرات رسيده شهر و قلعه را 
متصرف گرديدند و رعايا و عجزه را در پناه امن وامان جاى داده اعالم عدل و انصاف مرتفع 

 گردانيدند.

گفتار در بيان وصول ميرزا سلطان ابو سعيد بدار السلطنه هرات كرت ثانى و ذكر انقراض ايام 
 دولت و زندگانى بعضى از سالكان مسالك جهانبانى 

 چون آفتاب عنايت ربانى از مطلع سعادت جاودانى طلوع كرده ديده دولت ميرزا
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سلطان ابو سعيد را روشن ساخت و ميرزا جهانشاه رايت عزيمت بلكه هزيمت بصوب واليات 
عراق و آذربايجان برافراخت موكب همايون از حدود هراةرود همنان جنود ظفر ورود در حركت 

آمده روز پنجشنبه چهاردهم صفر ختم بالخير و الظفر در دامن كوه مختار اختيار نزول فرمود و 
سادات و قضاة و علما و اكابر و اعيان را كه بمراسم استقبال مبادرت جسته بودند باصناف الطاف و 
اعطاف نوازش نمود و روز ديگر باغ شهر از فروغ طلعت سلطان سعيد سعادت غيرت افزاى فضاى 

رياض جنت گشت و قدم بر مسند عدالت و رعيت پرورى نهاده صيت حشمت و مكنت آن مهر 
سپهر خالفت از ايوان كيوان درگذشت از غايت حرص بادخار مثوبات اخروى و كمال اهتمام 

بتقويت شريعت حضرت نبوى همانروز به مسجد جامع تشريف برد و بعد از اداى نماز و عرض نياز 
مجلس وعظ حضرت شيخ االسالمى خواجه شمس الدين محمد كوسوى رابيمن مقدم شريف 

مشرف كرد و خطبه از يمن القاب آنخسرو عالى جناب بتازگى بلندآوازه شد و سكه از شرف نام 
  نظم همايون آن فرمانده كامياب پرزيب و زينت آمد

تا همايون نام او را سكه بر دل نقش 
  كرد

 مهر از مهرش دهان سكه پرزر مى كند



 مبغرى كز خطبه القاب او زينت گرفت 
 

 مشترى گوهر نثار فرق منبر مى كند

و چون در آنسال بواسطه عبور لشگر قيامت اثر تركمان و بعضى ديگر از وقايع و حوادث دوران    
نقصانى فراوان بغالت و حبوبات واليات خراسان راه يافته بود در زمستان سنه مذكوره در بلده 
هرات و توابع و مضافات قحطى در غايت صعوبت روى نمود چنانچه خلق بيشمار از فقدان نان 

جان دادند و بسيارى از صغار و كبار بسبب انعدام طعام روى بجهان جاودان نهادند و سلطان سعيد 
حال بر آن منوال ديده رفاهيت خاليق را مطمح نظر عدالت اثر گردانيده بيشتر لشگر را بجانب 

ماوراء النهر فرستاد و بدست لطف و امتنان ابواب انعام و احسان بر روى روزگار فقرا و ضعيفان 
برگشاد و چون ميرزا عالء الدوله و ميرزا ابراهيم و ميرزا سنجر از قلت سپاه سلطان دادگر خبر 

يافتند رسل و رسائل بيكديگر ارسال داشته طرح موافقت و يگانگى انداختند و بعزم مخالفت و 
محاربت سلطان سعيد در نواحى سرخس بهم پيوسته رايت ابهت برافراختند و سلطان سعيد چون 
اينخبر شنيد با آنكه در آنزمان زياده از دو هزار مرد جالدت نشان در مالزمت آستان اقبال آشيان 

 را منظور داشته جهة دفع شر كَم منْ فئَةٍ قَليلَةٍ غَلَبت فئَةً كَثيرَةً)نبودند مضمون كلمه همايون (
معاندان نهضت فرمود و در اثناء راه بمحض موهبت حضرت اله امير سيد مزيد ارغون و امير 
سلطان احمد تمورتاش با سپاهى جويان پرخاش از جانب سمرقند بموكب سلطان سعادتمند 

پيوستند و در اواسط جمادى االولى بميان مرو و سرخس طليعه لشگر ميرزا عالء الدوله و پسر 
ميرزا سنجر طالع شده از جانبين بتعبيه صفوف پرداختند و مدبران ملك و دولت در ميدان جنگ و 

مقاتلت صفوف شجاعت و بهادرى ظاهر ساختند و در آنروز بر انغار و جوانغار سپاه سلطان 
شجاعت شعار از دست برد مبارزان ميمنه و ميسره مخالفان مغلوب گشته روى بوادى فرار نهادند 

 چنانچه بعضى از گريختگان تا ماوراء النهر عنان يكران بازنكشيدند و خبر انهزام پادشاه فلك 
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احتشام را در آنديار شايع گردانيدند و سلطان سعيد بعد از گريز برانغار و جوانغار با دالوران قول 
عزم ستيز فرموده حسام خون آشام از نيام انتقام بركشيد و شبديز گردون شتاب را بمهميز پهلوانى 

تيز ساخته آثار روز رستخيز بظهور رسانيد تيغ از شراب خون ناب سرمست گشته آغاز گردن زدن 
  نظم كرد و نيزه ع چو باالبلندان بيرحم دل رسوم تطاول بجاى آورد



 بخونريزى روان شد تير دلدوز
 

 دلى ميخست و جانى مى ستد مزد

 مبارز تشنه شمشير گشته 
 

 بخون آشامى از خود سير گشته 

و هنوز ساعتى نگذشته بود كه خورشيد فتح و ظفر با ماهچه لواى كشورگشاى سلطان سعيد مقارنه    
نمود و ميرزا عالء الدوله باتفاق پسر عنان بوادى فرار گردانيد و ميرزا سنجر گرفتار گشته از دست 

شحنه قهر شربت شهادة چشيد و سلطان سعيد بر الطاف نامتناهى آلهى مراسم محامد بتقديم 
رسانيده فتحنامها به اطراف ممالك خراسان و ماوراء النهر فرستاد و امير على فارسى و امير سيد 

اصيل را به تكامشى ميرزا عالء الدوله و ولد او ميرزا ابراهيم كه بطرف مزنيان سبزوار گريخته 
بودند مامور گردانيده بنفس نفيس روى به ييالق بادغيس نهاد و در آن مقام امراء ايلغار از عقب 

گريختگان مراجعت نمودند و بعرض رسانيدند كه ميرزا عالء الدوله و ميرزا ابراهيم از مزنيان 
بطرف بسطام و دامغان عزيمت فرمودند آنگاه موكب همايون در ضمان عنايت قادر كن فيكون 

بمستقر دولت و اقبال تشريف برد وعيدگاه دار السلطنه هراة را طرح انداخته در اتمام آن بناء 
 راحت افزا شرط اهتمام بجاى آورد.

 ذكر تسخير حصار تيره تو و فتح قلعه عماد و بعضى ديگر از وقايع كه در آن اوان اتفاق افتاد

از رياض حكايات سابقه شمايم اينخبر بمشام جان مستسقيان اخبار سالفه مى رسد كه بيركه بچه 
تدبير بر حصار تيره تو كه بمزيد متانت و حصانت از تمامى قالع سپهر ارتفاع امتياز دارد استيال 

يافت و مدت دو سال بواسطه حدوث اصناف فترات و ظهور انواع حادثات پرتو انديشه هيچيك از 
ملوك و حكام بتسخير آنقلعه نتافت تا درين اوقات كه سلطان سعيد خاطر خطير از ممر وارثان 

ملك خراسان فارغ ساخته كمند همت بر تدبير تسخير آنحصار عديم النظير انداخت و امير سيد 
مزيد ارغون و دستور اعظم خواجه شمس الدين محمد حسب الحكم بنواحى تيره تو رفته و مداخل 
و مخارج آن حصن حصين را بنظر احتياط درآورده فوجى از امرا و سپاه را بساختن مقابل كوب و 

محاصره آن جمع منكوب بازداشتند و چون دانستند كه بى دستيارى مقاليد عنايت مفتح االبواب 
گشايش ابواب آن مراد تيسيرپذير نيست و بر استعمال تيغ و تير فايده مترتب نمى شود علم 

مراجعت برافراشتند و آنجماعت كه بمحاصره مامور بودند ديده اميد بر مرصد انتظار نهادند كه 



قوت دولت روزافزون شعبده انگيزد و دست زمانه كينه گذار خاك ادبار بر مفارق بيركه غدار بيزد 
 و همدر آن ايام بمقتضاى كالم معجز
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 اهل قلعه انديشناك شده اختالفى در ميان ايشان پديد آمد و  (و قَذَف في قُلُوبِهِم الرُّعب)نظام 
بيركه نسبت بمتابعان بدگمان شده طايفه را بقتل رسانيد و بقية السيف از وى متوهم شدند و صبحى 

با تيغهاى آخته بر سر آن كهنه بى دولت تاختند و در ساعت سرش از تن جدا كرده بهرات 
فرستادند و اين فتح در اوايل ماه مبارك رمضان سنه ثلث و ستين و ثمانمائه دست داد و در اواسط 
همين ماه وفات ميرزا سلطان ابراهيم اتفاق افتاد تبيين اينمقال آنكه چون ميرزا عالء الدوله و ميرزا 
ابراهيم از معركه ميرزا سلطان ابو سعيد گريخته بحدود دامغان رسيدند پدر و پسر از يكديگر جدا 
شده ميرزا ابراهيم از آن واليات سپاهى بهم رسانيد و عنان عزيمت بجانب مشهد مقدسه منعطف 
گردانيد اما در اثناء راه مريض گشته هرچند اطبا در مداوا سعى نمودند فايده نداد و آن شاه زاده 

جاللت نهاد روى بعالم جاودانى نهاد بعضى از مالزمان وفادار نعش مغفرت شعارا بهراة آورده در 
شوال مذكور در بيت المغفرت گوهرشاد آغا بخاك سپردند و امراء سلطان ابو سعيد بموجب 
فرمان واجب االذعان لوازم ختمات كالم و اطعام طعام بجاى آوردند و همدرين سال بخشنده 

متعال سلطان سعيد را پسرى عنايت فرمود و چون آنمولود عاقبت محمود از رقيه سلطان بيگم بنت 
ميرزا عالء الدوله در وجود آمد بميرزا شاهرخ موسوم شد و در همين سال بموجب فرمان ستوده 
خصال امير على فارسى متوجه تسخير قلعه عماد گشت و بعد از وصول بنواحى آن حصار استوار 

محمد ديوانه كه از قبل امير بابا حسن متعهد ضبط آن بود بقدم اطاعت و انقياد پيش آمد و امير 
على فارسى حسب الحكم برج وباره قلعه عماد را ويران ساخت و در اواخر همين سال ميرزا شاه 
محمود بن ميرزا بابر كه بعد از فرار سپاه ميرزا جهانشاه بواليت سيستان افتاده بود در محاربه كه 

ميان امير خليل هندوكه و حاكم كابل امير بابا روى نمود شربت شهادت چشيد و هم در آنمعركه 
 شيخزاده پير قوام كه در سلك اعاظم صدور بابرى منتظم بود شهيد گرديد.

 گفتار در بيان فتح مملكت جرجان و سلوك امير خليل هندوكه در وادى عصيان 



فروغ تفصيل اين حكايت از مطلع صفحات آينده مانند خورشيد تابنده طالع خواهد گشت كه در 
 فوجى از سپاه پادشاه مظفرلواء ابو الغازى سلطان حسين ميرزا كه در آن اوان بر 864اوائل سنه 

واليت جرجان استيال يافته بود تا حدود سبزوار تاخت كردند و آثار تسلط و اقتدار ظاهر ساخته 
لوازم نهب و تاراج بجاى آوردند سلطان سعيد چون اين خبر شنيد در روز چهارشنبه چهارم 

جمادى االولى متوجه جرجان شد و ابو الغازى سلطان حسين ميرزا مصلحت مقابله و مقاتله را 
نديده استرآباد را باز گذاشت و رايت هزيمت بصوب آواق برافراشت و سلطان سعيد روزى چند 

 در خطه جرجان بعيش و كام رانى گذرانيده 
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ايالت آنمملكت را بولد ارشد خويش سلطانمحمود ميرزا عنايت كرده روى توجه بمستقر سرير 
عزت و كرامت آورد و در غيبت موكب همايون امير خليل هندوكه كه سردار جالدت شعار بود و 
از اوايل جهانبانى ميرزا ابو القاسم بابر تا آن غايت در واليت سيستان حكومت مى نمود بنابر دغدغه 
كه از سلطان سعيد داشت خيال استقالل كرده با سپاه نيم روز علم عزيمت بصوب هرات برافراشت 

 ماه مبارك رمضان بظاهر شهر رسيده بامر محاصره و محاربه پرداخت امير نظام الدين 12و در 
احمد برالس كه از قبل سلطانسعيد در شهر حاكم بود و امير نظير داروغه باتفاق سادات و قضاة و 

اكابر برج وباره هرات را مضبوط گردانيدند و در باب دفع و منع سيستانيان كمال جالدت و پهلوانى 
بظهور رسانيدند و امير خليل هرروز از صباح تا رواح بمحاربه و پيكار اشتغال مى نمود و از درون و 

بيرون تير و سنك مانند اقطار امطار و ادعيه مردم پرهيزكار هابط و صاعد بود و چون امير خليل 
يكموى بر سر نداشت در آن اوقات موالنا حسن شاه قطعه گفته بر كاغذى نگاشت و كاغذ را بر 

تيرى بسته بجانب معسكر او انداخت و بمطالعه آن ابيات امير خليل و حاضران مجلس او را بغايت 
  قطعه منفعل ساخت و قطعه اينست كه 

 ياران پيام ما برسانيد با خليل 
 

 گوئيد اگر تو را سرسر باختن بود

 هرروزه درد سرما و خود مده 
 

 عيدى بيا كه وقت قبق تاختن بود

القصه صباح روز جمعه از جمعات ماه مذكور امير خليل با سپاه موفور روى جالدت بتسخير هراة    
آورد و مردم او كمال سعى و كوشش بتقديم رسانيده از خندق بگذشتند و برخنه كردن برج و 



باره مشغول گشتند و نزديك بآن رسيد كه بر شهر استيال يابند و هرويان بعد از اداء نماز جمعه 
بهيات اجتماعى از دروازه شهر بيرون ريختند و متوجه سيستانيان شده خون بسيارى از مخالفان را با 

خاك راه برآميختند و آوازه درانداختند و نقاره شاديانه نواختند كه ميرزا سلطان ابو سعيد رسيد 
بنابرآن اقدام ثبات و قرار لشگريان سيستان متزلزل شده امير خليل با اتباع از مقام گرفتن هراة 

درگذشت و عنان بصوب فرار گردانيده عازم ملك نيم روز گشت و سلطان سعيد در وقت 
مراجعت از استرآباد خبر جرأت امير خليل را شنوده بسرعت هرچه تمامتر طى مسافت نمود اما 

پس از گريز سيستانيان در اواخر ماه مبارك رمضان بمسقر عز و جالل رسيد و درباره جمعى كه 
در دفع اعدا شرايط مرادانگى بجاى آورده بودند اصناف الطاف بتقديم رسانيد آنگاه فوجى از 

سپاه نصرت دستگاه را به استيصال نهال اقبال امير خليل روانه ساخت و فرمود تا او را اسير و ذليل 
نگردانند بازنگرداند و امير خليل از توجه لشگر ظفر اثر خبر يافته مضطرب گشت و آثار عجز و 

انكسار از صفحات احوالش اليح شده حلقه عبوديت سلطان عالى منزلت در گوش كشيد و روى 
نياز بآستان خالف آشيان آورده در نواحى اسفرار بامير كريمداد كه متوجه دفع شر او شده بود دو 

چار خورد و امير كريم داد بنابر سبق محبتى كه با امير خليل داشت در طريق رفق و مدارا باوى 
سلوك نمود و او را همراه ببارگاه جهان پناه برده سلطان سعيد رقم عفو و بخشش بر جرايد 

 جرايمش كشيد امير خليل روى نياز بر خاك آستان اقبال آشيان سوده 
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در سلك ساير امرا منتظم گرديد آنگاه بموجب فرمان واجب االذعان ايالت سيستان بر شاه يحيى 
كه از جمله ملك زادگان آن ديار بود تعلق گرفت و آنجناب بملك موروثى خود شتافته امور 

 دولت و اقبالش سمت استقامت پذيرفت:

 ذكر بعضى ديگر از وقايع بالد و عباد و بقتل رسيدن امير خليل در بلده استرآباد

در اوائل سنه هشتصد و شصت و پنج ميرزا عالء الدوله كه بعد از فرار از معركه سلطان سعيد در 
اطراف كوه و بيابان بى سروسامان مى گشت بكنار درياى قلزم در خانه ملك بى ستون رستمدارى 

 ماه صفر نعش او را بهرات آورد در مدرسه مهد عليا گوهرشاد آغا 21درگذشت و شب جمعه 
بخاك سپردند و صبيه آن پادشاه مرحوم رقيه سلطان بيگم كه حرم محترم سلطان سعيد بود بلوازم 



عزا و اطعام مساكين و فقرا قيام نمود و مقارن آنحال از جانب ماوراء النهر خبر رسيد كه ميرزا 
محمد جوكى بن ميرزا عبد اللطيف بمعاونت امير نور سعيد كه از جمله تربيت يافتگان سلطان سعيد 

بود رايت مخالفت افراخته و آتش غارت و تاراج در اطراف آنواليات انداخته بنابرآن سلطان 
سعادت نشان در بيست و هشتم جمادى االولى بجانب ماوراء النهر روانشد و ميرزا محمد جوكى 

بمجرد شنيدن توجه لواى كشورگشاى سلوك طريق فرار اختيار كرد و بحصار شاهرخيه رفته 
تحصن نمود و سلطان سعيد همعنان نصرت و تأئيد از جيحون گذشته بدار السلطنه سمرقند شتافت 
و چند روز بعيش و خرمى گذرانيده از آنجا عنان عزيمت بصوب شاهرخيه تافت و بعد از وصول 

بنواحى آن حصار استوار مالزمان موكب نصرت شعار بافروختن آتش پيكار اشتغال نمودند و 
مدتى از وقت دميدن فلق تا هنگام پديد آمدن شفق بتير انداختن و كار دشمن ساختن مشغول 

بودند و چون نزديك بآن رسيد كه صورت فتح و نصرت برطبق مرام پادشاه مظفرلواء جلوه گر 
شود از اطراف خراسان ايلچى آمد و بعرض رسانيد كه سلطانحسين ميرزا خطه جرجان را فتح 

نموده و بعزم تسخير خراسان توجه فرموده سلطان سعيد از استماع اين خبر بغايت متاثر گشت و 
امير سيد اصيل ارغون و امير سيد مراد را جهت ضبط حدود آنمملكت روان فرمود و امراء بسرعت 
برق و باد از آب آمويه گذشته بخراسان درآمده بجانب نيشابور و سبزوار شتافتند و در آنواليت از 

تحقيق عزيمت ميرزا سلطانحسين خبر يافته عنان هزيمت بجانب دار السلطنه هرات تافتند و مردم 
بلوكات را بشهر درآورده اسباب قلعه دارى باكمل وجهى مرتب ساختند و ميرزا سلطانحسين 

متعاقب در ظاهر آن بلده نزول نموده از جانبين علم محاربت و مقاتلت ارتفاع يافت و نايره قتال و 
جدال بر كانون درون مردم بيرون و درون تافت و چون ميرزا سلطان ابو سعيد خبر محاصره هرات 

شنيد باميرزا محمد جوكى صلح گونه درهم بسته و از جيحون گذشته تا حدود ميمنه و فارياب 
عنان يك ران بازنكشيد و ميرزا سلطانحسين خبر وصول آنحضرت استماع نموده از ظاهر هرات 

 برخاسته و تا منزل ستوكى 
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باستقبال آن پادشاه ستوده خصال رفته از آنمقام براه سرخس عزيمت استرآباد نمود و ميرزا سلطان 
ابو سعيد از عقب بجرجان شتافته ميرزا سلطانحسين تاخراس خانه پيش آمد و از آنمنزل در شبى 
كه مانند دل اهل عصيان تاريك بود و باران فراوان مى باريد عنان يكران بصوب آواق گردانيد و 



سلطانسعيد گل افشان استرآباد را بيمن مقدم شريف غيرت افزاى گلستان ارم ساخته چند روز بعيش 
و نشاط اوقات مصروف داشت و در آنوال امير خليل هندوكه بجزاء اعمال سيئه خويش گرفتار 

گشته سلطانسعيد وجود و عدمش را يكسان انگاشت بيان اين سخن آنست كه اگرچه امير خليل 
ترك حكومت سيستان داده بود و التجا بدرگاه عالم پناه آورده مالزمت مى نمود پيوسته در خيال 

استقالل روزگار مى گذرانيد و استيصال نهال اقبال سلطان سعادت مأل را با خود مخمر گردانيده 
انتظار وقت آن كار مى كشيد و چند نوبت اينصورت از حركات و سكناتش بابلغ وجهى ظهور 

نمود و سلطان سعيد بمالحظه آنكه شايد از باديه نفاق بجاده مستقيمه وفاق آيد در تربيتش افزود و 
اينمعنى موجب مزيد ضاللت امير خليل گشته در آنشب كه اكثر شجعان موكب همايون از عقب 

ميرزا سلطان حسين شتافته قصد كرد كه مكنون ضمير خود را بظهور رساند بنابرآن نزد سلطان 
سعيد رفته مبالغه نمود كه مناسب آنست كه شما بنفس نفيس از عقب ياغى نهضت فرمائيد 

آنحضرت بنور فراست بر انديشه آن غدار اطالع يافت و فرمود كه خليل بيك دستور نمى باشد كه 
سالطين در شب مخالفان را تعاقب نمايند القصه بنابرين اسباب سلطان كامياب در استراباد امراء 

عظام را باخذ و قتل امير خليل مامور گردانيد و ايشان او را به بهانه كنكاش با لچكى خانه همايون 
برده همانجا بقتل آوردند و پسرانش را نيز در همان روز از عقب پدر روانه كردند آنگاه سلطان 

سعيد نوبت ديگر ايالت واليت جرجان را بميرزا سلطان محمود تفويض نمود و رايت نصرت آيت 
 باغ سفيد را بيمن مقدم همايون 866 ربيع االخرى سنه 22بصوب خراسان مراجعت فرمود و در 

غيرت افزاى سپهر كبود گردانيد و همدران ايام سلطان آفتاب احتشام بپرسش احوال فرق انام 
اهتمام فرموده بوضوح پيوست كه خواجه معز الدين وزير در غيبت موكب عالى ببهانه استخراج 

زر لشگر و نامبردار اضرار بسيار بصغار و كبار ديار خراسان رسانيده نايره غضب پادشاهانه اشتعال 
يافته مثال الزم االمتثال صادر شد كه جناب وزارت مآب را دست و پابسته در ديك آب جوشان 

اندازند تا شعله حياتش انطفا پذيرد و فرمان بران در پاى حصار اختيار الدين بموجب فرمان واجب 
االذعان قيام نمودند و پادشاه عدالت پناه برشحات سحاب عنايت رياض اميد رعايا و مزارعانرا 

نضارت داده حكم فرمود كه من بعد هيچ آفريده زر لشگر و نامبردار از متوطنان هراة و بلوكات و 
واليات نطلبند و نستانند و درين باب نشانى بر سنك نقش كرده آنسنگرا در مسجد جامع هراة 
منصوب ساختند و هم در آن اوان خواجه قطب الدين طاوس سمنانى و خواجه اسمعيل كرك 

 وزير خواجه مظفر مختار بواسطه تقصير و تصرف بسيار از آن منصب معزول گشت گويند چون 



 82، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

خواجه شمس الدين محمد صاحب ديوان خبر جوشانيدن خواجه معز الدين و عزل خواجه مظفر 
 شنيد از سياست سلطانى ترسيده از هوش رفت و موالنا حسن شاه شاعر در آن باب اين بيت گفت 

 بيت 
چون مظفر را گرفتند و معز الدين 

  بسوخت 
خواجه شمس الدين محمد در ميان 

 غش ميكند،

    

گفتار در بيان نهضت سلطان سعيد كرت ديگر بواليت تركستان و ذكر بعضى از حوادث زمان و 
 وقايع دوران 

چون ميرزا سلطان ابو سعيد از يورش مازندران بازگشته روزى چند در بلده فاخره هراة بسعادت و 
اقبال بگذرانيد متعاقب و متواتر ايلچيان از ماوراء النهر بدرگاه عالمپناه آمده عرض كردند كه ميرزا 

محمد جوكى بدستور پيشتر در ميدان مخالفت جوالن مينمايد بنابرآن رأى جهانگشاى استيصال 
 جمادى االولى از دار السلطنه هراة بصوب 27نهال اقبال شاهزاده را مطمح نظر همت گردانيده در 

ماوراء النهر نهضت نمود و چون قبة االسالم بلخ از فر نزول موكب عالى آرايش يافت روزى چند 
اتفاق توقف افتاد در رايات ظفر سلب در نهم رجب از جيحون عبور كرده سايه وصول بر سمرقند 
انداخته و از آنجا بشاهرخيه رفته برج وباره آنقلعه در نظر انور بغايت مستحكم نمود بنابرآن جمعى 
از امرا و لشگريانرا بساختن مقابل كوب مامور ساخته بسمرقند معاودت فرمود و در آن اوقات كه 

آن پادشاه خجسته صفات در ماوراء النهر تشريف داشت در بلدان خراسان خصوصا دار السلطنه 
هراة و بلوكات علت طاعون شايع گشت و بالء و با طوايف انام را در اضطراب انداخته خلقى كثير 
مطموره خاك را مسكن ساخت و در اوائل سنه سبع و ستين و ثمانمائه سلطان سعيد نوبت ديگر از 

سمرقند بظاهر حصار شهرخيه خراميد و عساكر نصرت شعار آغاز محاصره و محاربه كرده قرب 
يكسال فتح ميسر نشد و بعد از آن كار اهالى حصار باضطرار انجاميده ذخيره ايشان باتمام رسيد و 

ميرزا محمد جوكى قاصدان نزد خواجه ناصر الدين عبيد الّله قدس سره فرستاد كه قدم در ميان 
مصالحه نهاده جريمه او را از سلطان سعادت انتما درخواست نمايند و خواجه ملتمس شاه زاده را 



مبذول داشته باردوى سلطان سعيد تشريف برد و جهة متوطنان انقلعه امان طلبيد و ميرزا سلطان ابو 
سعيد شفاعت آن جناب را بسمع قبول جاى داده حضرت خواجه بشاهرخيه رفت و در روز جمعه 

نهم محرم سنه ثمان و ستين و ثمانمائه ميرزا محمد جوكى را بنظر سلطان سعيد رسانيد و آنحضرت 
درباره شاه زاده اظهار لطف و مرحمت فرموده بجانب سمرقند بازگشت و از آنجا متوجه مستقر 
سرير دولت و اقبال شده در بيست و دوم ربيع الثانى در عين كامرانى در باغ سفيد نزول اجالل 

فرمود آنگاه ميرزا محمد جوكى را در قلعه اختيار الدين محبوس كرد و شاه زاده در آنحصار 
 روزگار ميگذرانيد تا وقتى كه روى بملك 
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عقبى آورد و چون مدت اين يورش زياده بر يكسال بود در آن اوان كه سلطان سعيد بسعادت 
معاودت فرمود بنفس همايون متوجه تحقيق معامالت ديوانيان گشت و صاحب عظام خواجه قطب 

الدين طاوس و خواجه اسمعيل و خواجه نعمت الّله و موالنا امير دفاترى كه مكمل كرده بودند 
عرض فرمودند سلطان سعيد مهمات وزراء عظام را نه پسنديد و رقم عزل بر ورق حال خواجه 

طاوس كشيد و خواجه اسمعيل مقيد گشته چون نوبت بپرسش مهم خواجه نعمت اله رسيد نسبت 
بخواجه شمس الدين محمد سخنى تقريرآميز معروض گردانيد و آنجناب عرضه داشت كرد كه 

من از رعايا و اشراف و اعيان خراسان برسم خدمتانه چيزى گرفته اما از اموال خاصه سلطانى 
تصرفى ندارم سلطان سعيد فرمود كه هرچه از هركس ستانده بتو بخشيدم و تو را از منصب وزات 
معزول گردانيدم زيرا كه گاهى وزرا بغضب من گرفتار ميگردند و بسبب نيكوخدمتى ها كه از تو 
صدور يافته نميخواهم كه ضررى بتو رسانم خواجه چون اين سخن شنيد زانو زده و انگشترين از 

انگشت بيرون كرده پيش برد و بر گوشه تخت نهاده بازگشت و بجاى خود بايستاد و ظاهرا هرگز 
هيچ وزيرى باين سهولت معزول نشده است و در سنه تسع و ستين و ثمانمائه راى همايون سلطان 
سعيد چنان اقتضا فرمود كه در بلده فاخره مرو قشالق نمايد و تواچيان بموجب فرمان جار بامر او 

لشكريان رسانيده رايات نصرت نشان در اواخر ماه ربيع االخرى بجانب مقصد نهضت كرد و 
شاه زاده امجد ميرزا سلطان محمد در دار السلطنه هراة حاكم گشته روى بتمشيت مهمات سلطنت 

آورد و سلطان سعيد ده روز در قصبه پنجده توقف نموده در اوائل جمادى االولى در ضمان عناية 
ايزد تعالى بيورت قشالق رسيد و آن زمستان در غايت اقبال و كامرانى گذرانيده در موسم بهار و 



زمان استواء اليل و النهار مانند خورشيد فايض االنوار بجانب بيت الشرف خويش نهضت فرمود و 
در روز جمعه دوم شعبان كه آفتاب در هفدهم درجه حمل بود بباغ سفيد رسيده بتجديد ابواب 

عدل و رعيت پرورى برگشود و در سنه سبعين و ثمانمائه روزى چند مزاج همايون از سرحد 
اعتدال بمقام اعتالل شتافت و چون بعنايت حكيم على االطالق عظم شانه صحت يافت مال سر 
درخترا در تمامى مملكت خراسان برعايا و مزارعان بخشيد و بدين واسطه دوحه آمال و آمانى 

 نضارت يافته سر باوج ثريا كشيد و  (كَشَجرَةٍ طَيبةٍ أَصلُها ثابِت و فَرْعها في- السماء)طوايف انسانى 
همدرين سال از فيض سحاب عنايت وهاب متعال در چمن دولت و اقبال گلى نوشكفت و عقد 

مراد پادشاه ستوده خصال از درى گرانبها صفت زيب و زينت پذيرفت و در اوائل شوال در 
حرمسراى سلطان سعيد پسرى خورشيد منظر تولد نموده بميرزا بايسنقر موسوم گشت و نشاط و 
انبساط آن حضرت از ديدار آن قرة العين سلطنت درجه كمال يافته حكم همايون ببستن چهار 

طاق شرف نفاذ يافت تا بآن تقريب درباره ساير شاهزادگان سنت ختان بتقديم رسانند و رعايا و 
مزارعان برحسب فرمان واجب االذعان در باغ زاغان آغاز برافراختن چهار طاق كرده آنروضه 

بهشت آئين را به قبهاى رفيع و ايوانهاى منيع كه مزين بود بديباء روم و زربفت چين آرايش دادند 
 و هرطايفه 
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مناسب خرقه خود تعبيه بديع ترتيب كرده نقد هنر خويش برطبق عرض نهادند و در آن سال 
مهندسان جهان در دار الملك خراسان حاضر بودند و همه بقوت ذهن و دقت طبع امور عجيبه 

ظاهر مينمودند از آنجمله خواجه على عارزه گر اصفهانى در يك شيشه سى و دو جماعت محترفه 
صنعت پيشه را كه در كارخانه آفرينش موجودند بحيز ظهور آورد چنانچه سى و دو دكان و 

كارخانه گشوده هرپيشه ورى بمهمى كه مخصوص او بود مشغولى ميكرد و بعضى از آن صور كه 
در صنعت بحركت احتياج داشتند مثل خياط و نداف و نجار و حداد بهياتى جنبش ايشانرا مرقوم 

قلم تصوير گردانيده بود كه در آئينه خيال صورتى از آن زيباتر نمينمود سلطانسعيد چون آن تعبيه 
غريبه را مشاهده فرمود بغايت متعجب گشته درباره آن نادره دوران اصناف تحسين و احسان بجاى 

آورد و مجلس عيش و عشرت آراسته شده شراب فرح بخش ارغوانى رياض نشاط و كامرانى را 
آب داد و نواهاى روح افزاى مطربان نغمه ساز پرده اندوه از روى دل خاص و عام برگشاد ساقيان 



سيمين ساق مجالس انس را از تاب عارض چون آفتاب رشك گلزار ارم گردانيدند و بساغرهاى 
ماالمال پيران چنك پشت را سرمست ساخته لباس ايام جوانى پوشانيدند و خوانساالران عتبه عليه 

همايون اطعمه گوناگون از هرچه در حوصله خيال گنجد افزون هرروز چندين نوبت ترتيب 
مينمودند و از اوائل شوال تا روز جمعه پنجم ذى الحجه ايام جشن و سور امتداد يافته پادشاه و گدا 
پيرو برنا در عيش و نشاط بودند و در آن روز طوى بزرگ بوقوع انجاميده شاه زادگان عظام بآئين 
دين اسالم مختون گشتند آنگاه پادشاه جمجاه پرتو اهتمام بر سرانجام عظام امور سلطنت انداخته 
خدام عالى مقام بساط لهو و طرب در نوشتند و در سنه احدى و سبعين و ثمانمائه سلطان سعيد در 

غايت دولت و اقبال در دار السلطنة هراة اوقات همايون فال بگذرانيد و نوبت ديگر پرتو التفات بر 
تدارك احوال خواجه قطب الدين طاوس انداخته امرا اشراف ديوان اعلى را بوى مفوض گردانيد 
و در سنه اثنى و سبعين و ثمانمائه خسرو سعادت قرين بقشالق مرو شتافته بساط نشاط و كامرانى و 

شادروان عظمت و جهانبانى مبسوط و مرتفع ساخت و هنوز در بورت قشالق بود كه خبر فوت 
ميرزا جهانشاه بتواتر پيوسته علم عزيمت بصوب آذربايجان برافراخت ع دردا كه دگر باز نخواهد 

 آمد.

گفتار در بيان شمه از احوال ميرزا جهان شاه و ميرزا پير بداق و ذكر كشته شدن پدر و پسر بتقدير 
 مالك الملك على االطالق 

از مطلع آثار سالطين آذربايجان و عراق نيز اين اخبار عرصه آفاق را منور دارد كه چون آفتاب 
 اقبال ميرزا محمد بن بايسنقر از اوج كمال بحضيض وبال انتقال 
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كرد و تندباد اجل دوحه زندگانى آن ثمره گلشن كامرانى را در منزل چناران از پاى درآورد 
ماهچه لواى جهانگشاى ميرزا مظفر الدين جهانشاه ببرج شرف رسيد و تمامى ممالك آذربايجان و 
عراقين و فارس و سواحل درياى عمان و ارمن و گرجستان آن پادشاه نافذ فرمان را مسخر گرديد 

و جميع سرداران اطراف و گردنكشان اكناف اطاعت حكم و نشان او نمودند و شرايط 
فرمان بردارى و لوازم خراج گذارى بجاى آورده بالتفات و عنايتش مفتخر و مباهى بودند مگر امير 

حسن بيك بن امير على بن امير قرا عثمان كه بعضى از قالع دياربكر را مضبوط ساخته نسبت 



بميرزا جهانشاه طريق اطاعت مسلوك نميداشت و همواره بقلم علوهمت نقش استقالل و صورت 
استبداد بر لوح ضمير و صحيفه خيال مينگاشت و اينمعنى بر خاطر ميرزا جهان شاه گران آمده 
پيوسته در فكر تدارك آن مهم ميبود و بواسطه كمال متانت و حصانت قالع و رباع امير حسن 

بيك پيكر آن مراد بر وجه مدعا چهره نميگشود در خالل آن احوال در پس پرده تقدير صورتى 
ديگر جلوه گر گشت و دست قدرت ايزدى بساط فراغت و امنيت از مملكت جهانشاهى درنوشت 

تفصيل اين اجمال را طوطى كلك شيرين مقال برينمنوال رقم ميفرمايد كه ميرزا پير بداغ كه اشجع 
و ارشد اوالد ميرزا جهانشاه بود و بنيابت پدر در واليات فارس در غايت اقتدار حكومت مى نمود 

و در وقتى كه مهم سلطان سعيد و ميرزا جهانشاه ع در خراسان بصلح انجاميد از راه طبس و يزد 
بشيراز بازگشت و بخياالت باطل و تصورات بيحاصل از مقام اخالص و متابعت پدر درگذشت 
ميرزا جهانشاه چند نوبت رسل و رسايل نزد پسر فرستاد و او را نصايح سودمند فرمود و بسلوك 
طريق رشد و رشاد مامور گردانيد از وخامت عاقبت مخالفت تحذير نمود اما ميرزا پير بداق آن 

سخنان را بسمع رضا جاى نداد و مطلقا پاى از طريق عناد بجاده صالح و سداد ننهاد و آخر االمر 
حرم محترم ميرزا جهانشاه كه والده ميرزا پير بداق بود بشيراز رفته پسر عاصى را نصيحت كرد تا 
فارس را باز گذاشته روى بحكومت بغداد آورد و ميرزا جهانشاه از آن ممر فراغبال حاصل نمود 

ايالت واليت شيراز را بپسر ديگر خود اميرزاده يوسف عنايت فرمود و ميرزا پير بداق در دار 
السالم اساس جهان بانى طرح انداخته باندك زمانى عراق عرب را معمور ساخت اما خيال وصال 

عروس ملك شيراز اصال از دماغش بيرون نمى رفت و از غايت غصه پيوسته متعرض حواشى 
مملكت جهان شاهى مى گرديد و انواع ظلم و تعدى بتقديم مى رسانيد و هرچند ميرزا جهانشاه 

تغافل پادشاهانه شعار خود مى ساخت و بوسيله رسل و رسايل بنصيحت فرزند ناخردمند 
مى پرداخت بجائى نمى رسيد و آن شاه زاده خويشتن دار خود را از مقام خالف و شقاق نميگذرانيد 

ال جرم ميرزا جهانشاه خاطر بر استيصال نهال اقبال پسر قرار داده در شهور سنه سبعين و ثمانمائه با 
لشگر بسيار بظاهر دار السالم بغداد شتافت و ميرزا پير بداق برج وباره شهر را مستحكم ساخته در 
مقام تحصن و نزاع ثبات قدم نمود و ميرزا جهانشاه آغاز محاصره كرده بنابر متانت دار السالم و 
شجاعت اتباع شاه زاده بهرام انتقام مدت يكسال صورت فتح چهره نگشود در آن اوقات لشگر 

 عراق و
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آذربايجان بمشقت فراوان از صبح تا شام حرب مى كردند و ميرزا پير بداق و بغداديان بقدر امكان 
در ممانعت و مدافعت كوشيده غايت مردانگى و جالدت مى نمودند عاقبت صورت عافيت از 

بغداديان روى برتافت و قحط و غالئى عظيم روى نموده بالء جوع شيوع يافت جمعى كه گوشت 
بره بى تره نمى خوردند پوست پوسيده را جوشانيده بكار ميبردند و طايفه كه از روى تكلف دست 
بحلواى نبات دراز نمى كردند جهة تغذى در كشتن سك و گربه شرط اهتمام بجاى مى آوردند ال 

جرم كار بغداديان بجان رسيده بيكبار فرياد و فغان باوج آسمان رسانيدند و كسان بدرگاه ميرزا 
جهانشاه فرستاده امان طلبيدند و ميرزا جهانشاه ايشان را از سطوت خويش ايمن ساخته اهالى دار 
السالم دروازها بازگشادند و گرسنگان محصور بفرح و سرور موفور روى باردوى ميرزا جهانشاه 
نهادند اما پير بداق ميرزا پاى در دامان تمكن و وقار پيچيده در وثاق خويش نشسته بود و گمان 

نميبرد كه پدر درباره او قصدى انديشد همدران ايام ميرزا جهانشاه پسر ديگر خود محمديرا با 
جمعى از امرا بكشتن ميرزا پير بداق مامور گردانيد و ايشان بيكناگاه بارويهاى بسته بسر شاه زاده 

رسيده دست براندن تيغ گشادند و محمدى بالقصد شمشير بر ديوار زده ديگران مهم او را فيصل 
دادند و آن حركت بر ميرزا جهانشاه مبارك نيامد و طباع خاليق از متابعتش متنفر شد و چون آن 
پادشاه بهرام انتقام خاطر از مهم پسر جمع ساخت بهمگى همت متوجه دفع امير حسن بيك گشته 

رايت عزيمت بصوب دياربكر برافراخت و امير حسن بيك از توجه دشمن آگاه شده بنابر عدم 
استطاعت مقابله در عقبه كه بغايت مستحكم بود تحصن نمود و ميرزا جهانشاه بصحراى موش و 

آرزوم شتافته نزديك بمنزل امير حسن بيك خيمه اقامت نصب فرمود و امير حسن بيك از كمال 
كياست و كاردانى رسوالن چرب زبان نزد پادشاه آذربايجان فرستاده سخنان نيازمندانه پيغام داد و 

ميرزا جهانشاه اينمعنى را بر عجز و ضعف آن جناب حمل كرده تابستان و تيرماه در همان موضع 
اوقات گذرانيده و بعد از هجوم جنود شتا و وقوع شدت سرما لشگريان از توقف در آن صحرا و 

بيابان ابا نموده رخصت انصراف طلبيدند و خسرو تركمان آن طايفه را شرف اجازت ارزانى داشته 
با خواص و مقربان روزى چند در همان مكان بعيش و عشرت مشغولى كرد و امير حسن بيك از 

غفلت دشمن و پريشانى سپاه دشمن شكن آگاه شده با دو هزار سوار مكمل جرار بقصد ميرزا 
جهانشاه در حركت آمد و صباحى ناگهان بحوالى اردو رسيده طايفه از مردم شهريار تركمن كه 



فى الجمله شعورى داشتند بر وصول ياغى اطالع يافته مانند ماهى در شبكه آغاز اضطرار كردند و 
ميرزا محمد و ميرزا يوسف بجنك پيش رفته تاب يك جمله نياوردند و بمعسكر بازگشته پدر را 

از آن واقعه هايله واقف ساختند و ميرزا جهانشاه جيبه پوشيده يك زانوبند بسته بود كه آنخبر شنود 
و بى از آنكه زانو بند ديگر مستحكم سازد سوار شده عنان بصوب فرار گردانيد و امير حسن بيك 

همان لحظه باردو درآمده محمدى و يوسف را امير ساخت و بنياد حيات جمعى از سرداران 
آذربايجان را برانداخت و در وقتيكه ميرزا جهانشاه بگريخت مجهولى از لشگريان امير حسن بيك 

 اسكندر نام بوى باز
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خورد و بطمع اسب و جامه او را كشته باردو بازگشت و هيچكس برين قضيه مطلع نشد و امير 
حسن بيك بتفحص حال خصم پرداخته در آن اثنا سرقورمشى را كه بامير جهانشاه مشابهتى داشت 

نزد آنحضرت بردند كه سر پادشاه است امير حسن بيك آن سر را نزد ميرزا محمدى و يوسف 
بيك فرستاده پرسيد كه اينسر كيست جوابدادند كه سرقورمشى است كه شبيه پدر ما بود امير 

حسن بيك باز آغاز جست وجوى نموده شخصى عرضه كرد كه فالن لشگرى جام هاى پادشانه 
دربردارد يمكن كه از ميرزا جهانشاه خبرى داشته باشد امير حسن بيك اسكندرا بحضور طلبيده 

پرسيد كه اين اثواب از كجا بدست تو افتاده جواب داد كه شخصى را كه متصف باين صفات بود 
در فالنموضع بقتل آوردم و اين جامهاى اوست و امير حسن بيك فى الحال قاصدى بدانجا فرستاد 

تا سرقتيلرا از تن جدا ساخته بنظر آوردند و بوضوح پيوست كه آن شخص ميرزا جهانشاه بوده ال 
جرم امير حسن بيك بلوازم شكر و ثناى الهى پرداخت و محمديرا بتير كشته ميرزا يوسفرا بميل 

  بيت آتشين نابينا ساخت 
 چو دولت از آنخاندان درگذشت 

 
 .يكى كشته شد ديگرى كور گشت

    

گفتار در بيان وصول خبر واقعه ميرزا جهانشاه بعرض ميرزا سلطان ابو سعيد گوركان و ذكر توجه 
 آن پادشاه عاليمكان بصوب مملكت عراق و آذربايجان 



چون آفتاب اقبال ابو النصر امير حسن بيك از مطلع فتح و ظفر طالع گشت و مهم ميرزا جهانشاه 
برنهجى كه مسطور شد از هم بگذشت امرا و لشگريان عراق و آذربايجان روى اميد بدرگاه 

اميرزاده حسين على كه اسن اوالد جهانشاهى بود آوردند و او ابواب خزاين و دفاين گشاده صد و 
هشتاد هزار سوار را مواجب داد و ظاهرا هرگز هيچ شاه زاده را اينمعنى ميسر نگشته و بزبان قلم 

هيچ مورخى مانند اينقضيه نگذشته و اميرزاده حسينعلى با آنسپاه آراسته اساس مقابله و مقاتله طرح 
انداخته شرح احوال را بدرگاه عالم پناه سلطانسعيد پيغام فرمود و التماس نمود كه رايات نصرت 

آيات بصوب عراق و آذربايجان نهضت نمايد تا او كمر خدمتكارى بر ميان جان بسته مقاليد 
ممالك و مفاتيح قالع و بالد بخدام آستان خالفت آشيان تسليم فرمايد از شنيدن اين خبر انوار 

نشاط و انبساط بر وجنات حال سلطان ستوده خصال تافت و حكم همايون باجتماع لشگرهاى 
ممالك محروسه صدور يافت و چون آن پادشاه عاليجاه پيوسته كليات امور دين و دولت را 

بمشورت حضرت واليت پناه حقايق دستگاه خواجه ناصر الدين عبيد الّله فيصل ميداد جهت طلب 
مالقات آنجناب ميرك كمال الدين عبد الرحيم صدر را بسمرقند فرستاد و خواجه ملتمس 
حضرت سلطانى مبذول داشته بمرو خراميد و ميرزا سلطان ابو سعيد در باب يورش عراق و 

 آذربايجان با آن 
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حضرت شرط مشورت بتقديم رسانيد بعد از گفت و شنيد بسيار خواطر بر امضاء آن عزيمت قرار 
يافته خواجه عبيد الّله بماوراء النهر عود نمود و ميرزا سلطان ابو سعيد از يورت قشالق با سپاهى در 
كمال كثرت و يراق در اواخر حوت و اوايل شعبان سنه اثنى و سبعين و ثمانمائه بجانب آذربايجان 

و عراق نهضت فرمود بهرشهر و واليت كه مى رسيد بطواف مزارات اوليا و مشايخ رفته شرايط 
ارادت بتقديم مى رسانيد و فقرا و مستحقان را بصالت و صدقات محظوظ و بهرور مى گردانيد و 

در وقتى كه جمشيد خورشيد پرتو التفات بر درجه شرف برانداخت و نقشبند ناميه فضاى صحرا و 
دشت را از شكفتن گلها و رياحين غيرت افزاى نگار خانه چين ساخت ماهچه توق ظفر نگار در 

النك رادگان نزول اجالل فرمود و چند روز در آن مرغزار دلفروز گذرانيده از آنجا بصوب 
كالپوش نهضت نمود در خالل اين احوال پيوسته از اطراف ممالك فارس و عراق صناديد عالم و 
مشاهير افاق روى اميد بدرگاه خسرو باستحقاق مى آوردند و در هرمنزل فوجى از حكام و افاضل 



بشرف مالزمت رسيده نياز و نثار عرض مى كردند و در كالپوش پادشاه با فرهنگ و هوش زمره از 
امراء و معتمدان را بضبط آنواليت نامزد نمود بلكه همه را فرامين مطاعه ارزانى داشته روان فرمود 

از آنجمله صاحب السيف و القلم خواجه شمس الدين محمد باصفهان رفت و امير نظام الدين 
احمد بن امير على برالس فارسى راه شيراز پيش گرفت و امير جالل الدين محمود برالس اساس 

حكومت كرمان طرح انداخت و امير سيد محمد برادر امير سيد مراد ايالت قزوين و سلطانيه را 
پيش نهاد همت ساخت همدان و در گزين بامير حسين على قوچين تعلق گرفت و بزد بامير قرمان 

شيخ صفت اختصاص پذيرفت و هركس از نام بردگان بهر واليت كه عنان عزيمت انعطاف داد 
عنايت خالق بالد و عباد نقد آن مقصود در آستين مرادش نهاد تا اكثر ممالك عراق در قبضه 

اقتدار مالزمان آستان سلطان كامكار قرار يافت و انوار آفتاب معدلت آثار سايه مرحمت 
آنحضرت بر اقطار آن امصار تافت و از آن وقت كه امير حسن بيك خاطر عاطر از ممر ميرزا 

جهانشاه فارغ گردانيد تا زمانى كه موكب سلطانى در ييالق كالپوش قبه خيمه و خرگاه باوج مهر 
و ماه رسانيد چند كرت ايلچيان امير حسن بيك بدرگاه عالمپناه رسيده عرض اخالص و شرح 
اختصاص كردند و بوسيله امراء بمسامع اشرف اعلى رسانيدند كه اوالد امير قرا يوسف هرگز 

نسبت بدودمان عاليشان حضرت صاحبقران امير تيمور گوركان عن صميم القلب در مقام هوادارى 
ثابت قدم نخواهد بود بخالف اين بنده كه ابا عن جد طريق مخالصت مسلوك ميدارد و هرگز غبار 

خالف بر حاشيه خاطر نميگذارد و سلطان سعيد در كالپوش ايلچيان را طوى داده رعايت فرمود 
وجهة امير حسن بيك دكله زردوزى و كاله نوروزى و كمر شمشير مرصع ارسال نمود و فرمود 
كه بايد كه امير حسن بيك با سپاه خود از آنطرف عزيمت نمايد كه عساكر منصوره ازينجانب 

متوجه اند تا بيكبار مواد فساد اهل عناد اندفاع يابد و همچنين ايلچيان امير زاده حسين على با تحف 
 و تبركات بسيار و نقود و جواهر بيشمار بآستان آسمان مقدور
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آمده اظهار بندگى و افكندگى نمودند و از زبان آن شاه زاده معروض داشتند كه مملكت عراق و 
آذربايجان و فارس و توابع آن باكنوز فراوان در تحت تصرف بنده است و بنده آنچه در تحت 

تصرف دارد ملك يمين آن پادشاه طريق ظفرقرين ميداند ع مازان توئيم و هرچه داريم اميد آنكه 
نظر عنايت از احوال اين شكسته بال دريغ ندارند و همت عالى نهمت بر دفع مخالفان كه بشمشير 



عذر پدر مرا شهيد كرده اند گمارند و سلطان سعيد ايلچيان او را نيز مشمول شفقت و احسان 
گردانيده رخصت فرمود كه لواى جهانگشاى متوجه آذربايجان است بعد از وصول آنچه مصلحت 

دولت باشد بتقديم خواهد رسيد و همدر آن ايام موكب همايون از كالپوش در حركت آمده بعد 
از قطع مفاوز و مسالك مملكت رى معسكر نصرت اثر گشت و از آنجا امير مزيد با طايفه از امرا 
برسم منغالى از پيش روان شدند و عنان ريز بتبريز درآمدند و مقارن آنحال اميرزاده حسين على 

 گريزان گرديد و الحكم لّله العلى المجيد

ذكر ويران شدن اميرزاده حسينعلى در موضع مرند و رسيدن او بمالزمت سلطان عالى مكان 
 سعادت مند

در آن اوان كه مملكت رى مضرب خيام عساكر سلطان سعيد بود اميرزاده حسينعلى ولد ميرزا 
جهانشاه در منزل مرند اقامت داشت و خيال مقابله و مقاتله با امير حسن بيك بر لوح خاطر 

مينگاشت و چون خبر قرب وصول دشمن بوى رسيد امير شاه على و امير ابراهيم شاه و جمعى 
ديگر از امراء درگاه را برسم قراولى ارسال فرمود آنجماعت سوابق حقوق جهانشاهى را نابوده 

تصور نموده بمالزمت امير حسن بيك رفتند و خبر بيوفائى امرا و رسيدن سپاه سلطانسعيد بتبريز در 
اردوى اميرزاده حسينعلى شيوع يافته مردم بنوعى بهم برآمدند كه ضبط ايشان تيسير نپذيرفت 
بعضى از لشگريان باردوى امير حسن بيك پيوستند و بسيارى از ايشان پناه بدرگاه سلطانسعيد 

بردند ال جرم داعيه تسخير آذربايجان بيشتر از پيشتر در ضمير آنحضرت متمكن گشت و از رى 
بسلطانيه شتافت مقارن وصول موكب همايون بآن بلده عرضه داشت امير مزيد و ساير امرا كه 

بتبريز رفته بودند رسيد مضمون آنكه امير حسن بيك رقبه از ربقه اطاعت پيچيده و بنام اين بندگان 
نشان نوشته كه امراء جغتاى بايد كه از تبريز بيرون روند كه من آن بلده را بپسر خود اغورلو محمد 
داده ام ال جرم انسب آنست كه رايات نصرت آيات على اسرع الحال پرتو التفات برين ديار اندازد 

تا صورت بهبود در آينه مقصود چهره گشايد اما امير حسن بيك چون شنيد كه سلطان سعيد 
سلطانيه را محل نزول همايون گردانيد از هشت فرسخى تبريز كوچ كرده بقراباغ رفت و سلطان 

 سعيد پهلوان يوسف شيرازى را بداروغگى تبريز ارسال داشته از سلطانيه 
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بميانه شتافت و در آنموضع اميرزاده حسينعلى و ولد او سلطان على و برادرش اميرزاده يوسف 
مكحول و جمعى كثير از امرا تراكمه باقرب پنجاه هزار نفر از لشگر باردوى همايون رسيدند و 

سلطان سعيد اوالد ميرزا جهانشاه را بشرف بقتيل انامل فياض سرافراز ساخته نوازش نمود و 
بمواعيد دلپسند مستظهر و اميدوار گردانيد در اين اثنا امير حسن بيك برادرزاده خود يوسف بيكرا 

برسم رسالت بپايه سرير اعلى فرستاد و سلطانسعيد مجلسى در غايت عظمت و مهابت برآراسته 
امراء عظام بآئين تمام يوسف بيكرا پيش بردند و او بموجب فرموده بيست و هفت جا زانو زده تا 

بشرف دستبوس استسعاد يافت و يوسف بيك بوسيله امراء از زبان عم خود معروض داشت كه 
قرب صد سالست كه آباء ما نسبت بخاندان حضرت صاحبقران امير تيمور گوركان طريق 

دولتخواهى مسلوك داشته اند و حاال اين مخلص نيز همان طريقه را رعايت نموده واليات فارس و 
عراق را از مخالفان انتزاع كردم و بگماشتگان آن آستان گذاشتم اميد آنكه درين نيستان مرا 

چندان مهلت دهيد كه زمستان بپايان رسد و برف از راه برخاسته مراجعت بدياربكر ميسر گردد و 
ايضا امير حسن بيك مصحوب يوسف بيك عرضه داشتى مبنى بر همين سخنان ارسال داشته بود و 

  بيت در آنعريضه اين بيت را مندرج گردانيده كه 
 گرت هواست كه معشوق نگسلد پيمان 

 
 نگاه دار سررشته تا نگهدارد

القصه چون سلطان سعيد پيغام امير حسن بيك را شنيد جواب داد كه موكب همايون عازم آن ديار    
است بعد از وصول آنچه مصلحت باشد بتقديم خواهيم رسانيد و پسر عمه خود ميرزا محمود 

خواجه الق را مصحوب يوسف بيك نزد امير حسن بيك فرستاد و چون ميرزا محمود باردوى امير 
حسن بيك رسيد آنحضرت نيز بارگاهى پادشاهانه بياراست و تختى زرين نصب كرده ميرزا 

يادگار محمد بن ميرزا سلطانمحمد بن ميرزا بايسنقر را بر آنجا نشانده و خود بعظمتى هرچه تمامتر 
بر جانب يسار قرار گرفت و امرا و سران سپاه را فرمود تا مسلح و مكمل شده هريك بجاى 

خويش ايستادند آنگاه ميرزا محمود را بار داد و او در غايت دهشت بآنمسجد درآمده چند نوبت 
زانو زد و باشارت امير حسن بيك نخست ميرزا يادگار محمد را دريافت و بعد از آن بعز دستبوس 

امير حسن بيك فايز شد و سخنى كه داشت عرض كرده جواب شنيد و بعد از دو سه روز عنان 
 مراجعت منعطف گردانيد



گفتار در بيان اهتزاز صرصر تفرقه و پريشانى بر سپاه پادشاه ايران و توران و فرونشستن چراغ فراغ 
 خراسانيان در حدود قراباغ اران 

اقبال دار مالل مانند كمال آفتاب سريع الزوالست و آفتاب جاه و جالل مثال سايه غمام بر شرف 
انتقال چون مشيت پادشاه متعال بتغير دولت سلطانى تعلق گيرد ثبات آن ببسيارى سپاه جرار 

 تمشيت نپذيرد و هرگاه اراده مالك الملك ذو الجالل بتفرق جنود
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  شعرگيتى ستانى متعلق گردد جمعيت او باصابت تدبير عقالء كياست آثار بوقوع نپيوندد
 اذا ما اراد للّه تغير دولته 

 
 فان قضاء الحق ال بد واقع 

 فكيف بقاء الملك من دون حكمة
 

 و ال ينفع التدبير و الحكمة قاطع 

تسطير اين تقرير آنكه چون تقدير پادشاه قدير بانهدام بناء دولت و زندگانى سلطانسعيد ميرزا    
سلطان ابو سعيد متعلق بود باوجود وفور ابطال رجال و كثرت اسباب محاربه و قتال آنجناب را در 

  (ما النَّصرُ إِلَّا منْ عنْد اللَّه)آذربايجان صورت نصرت روى ننمود و نسيم فتح و ظفر از مهب و
برشقه لواى جهانگشاى ابو النصر حسن بيك وزيده دست عنايت سبحانى ابواب سلطنت و 

جهانبانى بر روى روزگار آنمهر سپهر كامرانى برگشود شرح اينحال بر سبيل اجمال آنكه در آن 
ايام كه منزل ميانه مضرب خيام سلطان زمانه بود و معسكر از كثرت لشگر نشانه دشت محشر ظاهر 

مى نمود بيكبار جنود سرما و برد در عرصه عالم دست بتاراج و يغما درآورد و خسرو سيارگان 
سنجاب سحاب بر دوش افكنده از بيم هواى سرد سر از خرگاه الجوردى بيرون نمى كرد بنابرآن 

سلطان سعيد امرا و نوئينان را طلبيده در باب تعيين يورت قشالق مشورت فرمود و راى همگنان بر 
آن قرار گرفت كه امير حسن بيك را از قراباغ اخراج نمايند و در آن زمستان بجاى آن پادشاه 

عالى مكان قشالق فرمايند و رايات عاليات بدينعزيمت نهضت فرموده چون هفت فرسخى قراباغ 
محل نزول همايون گشت بسبب قلت ماكوالت ارباب تدبير صالح ديدند كه بطرف محمودآباد 

روند تا شروانشاه كه دم از هواخواهى مى زد باردوى اعلى محلق شود و باينعزيمت كوچ كرده 
بصحرائى رسيدند كه علف آن زهردار بود و هرچهارپائى كه خورد از چنك گرك اجل جان 

نبرد و بعد از آنكه جلگاه محمودآباد معسكر خسرو عالى نژاد گشت قحط و غال بمرتبه انجاميد 



كه بهاء يكمن غله بده دينار كپكى رسيد و امير حسن بيك شوارع را مضبوط ساخته نمى گذاشت 
كه از طرف خراسان و عراق و فارس كسى به اردوى همايون رود اما روزى چند از جانب شروان 

بكشتى اطعمه فراوان باردو مى بردند و در آن اوقات اسبان سپاهيان خراسان بغايت ضعيف شده 
بودند و تراكمه كه االغان آسوده و فربه داشتند پيوسته نواحى اردو را مى تاختند و هركس را كه 

مى يافتند بعالم آخرت روان مى ساختند و چون روزى چند حال برين منوال بگذشت شروانشاه 
بواسطه وعيد و تهديد امير حسن بيك ياغى گشت و اينمعنى موجب آنشد كه موكب همايون از 

محمود آباد بجانب اردبيل در حركت آمد در اثناء راه بمحلى پروحل رسيدند و چهارپاى بسيار در 
الى اجل فرورفته شاه و سپاه بلطايف الحيل از آنجا بگذشتند و بموضع تابتان منزل گزيده در روز 

پنجشنبه دوازدهم رجب سنه ثلث و سبعين و ثمانمائه امير سيد مراد برسم قراولى بجانب معسگر 
امير حسن بيك روانشد در اثناء راه چهارصد سوار آراسته بوى دو چار خوردند و مقدم ايشان كه 
امير بيك تركمان بود پيش رانده سيد مراد را گفت كه ميرزا سلطان ابو سعيد دشمنان صدساله را 

 دوست و دوستان صدساله را دشمن ساخت اكنون بى از آنكه 
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جنك يا صلح كند بكجا مى رود و بايد كه فردا امراء بزرك از آنجانب بيايند كه امير حسن بيك 
نيز جهت تمشيت مهم مصالحه خواص و مقربان خود را خواهد فرستاد و سيد مراد بازگشته روز 

ديگر امير سيد مزيد با جمعى كثير از امراء رفيع مقدار بيرون رفتند و در همان موضع تركمانان روز 
گذشته پيش آمده امير مزيد چون عدد مردم خود را از تراكمه زياده ديد بغرور موفور بريشان 

تاخت و اساس جمعيت آنطايفه را پريشان ساخت هر چند امير سلطان ارغون گفت كه اينجماعت 
كومك دارند توقف مى بايد نمود امير مزيد سخن او را قبول نفرمود و چند فرسخ در قفاى 

گريختگان راند در آن اثنا امير حسن بيك با دو سه هزار سوار آراسته از كمينگاه بيرون آمده بر 
سپاه خراسان حمله كرد و سلطان جنيد و پهلوان حسين ديوانه و حسين على ارالت و شير محمد 

بغدادى و پير محمد قورچى را با قرب پانصد نفر از متعينان بقتل آورد و امير سيد مزيد گرفتار 
گشته بقبة السيف روى باردوى سلطان سعيد آوردند و اميرزاده سلطان على ولد سلطان حسينعلى 
ميرزا بطرف همدان گريخت آنجا كشته شد و پدرش در آنزمان در تبريز بود القصه چون اينخبر 

محنت اثر در اردوى مكنت قرين شيوع يافت سلطان سعيد چاره جوى گشته امير غياث الدين 



محمد بن امير جالل الدين عبد الوهاب بن امير غياث الدين بن امير كمال الدين بن امير سيد قوام 
الدين را كه ابا عنجد در سلك والت مازندران انتظام داشت جهة تمهيد بساط صلح و صفا نزد امير 

حسن بيك فرستاد و از عقب جناب سيادت مآب والده خود را مصحوب سيد صدر الدين ابراهيم 
قمى بهمان مهم ارسال داشت امير حسن بيك نسبت بسادات عظام و مهد عليا شرايط تعظيم و 

احترام بجاى آورده با خود قرار داد كه آنچه در باب تشيد اساس مرافقت و مصالحت گويند بعز 
اجابت اقتران دهد كه ناگاه سيد اردبيلى كه قبل ازين امير حسن بيك او را برسم رسالت باردوى 
اعلى فرستاده بود بازآمد و معروضداشت كه خراسانيان بغايت بدحال و پريشان روزگارند اصال 

بصلح و صفا راضى نبايد شد كه ايشان عنقريب با قبح وجهى فرار مينمايند بنابرآن امير حسن بيك 
مهد عليا و سيد صدر الدين ابراهيم را نوميد بازگردانيد و امير غياث الدين محمد را مشمول نظر 

مرحمت ساخته نشان ايالت سارى ارزانى فرمود ذكر واقعه هايله سلطان سعيد ميرزا سلطان ابو 
سعيد چون سيد صدر الدين ابراهيم قمى و مهد عليا بپايه سريرا على معاودت فرمودند هنوز سخن 

تمام نكرده بودند كه طليعه سپاه ظفرپناه امير حسن بيك سياهى نمود و بعضى از امراء خراسان 
مورچلهاى خود گذاشته باقدام بيوفائى بدشمنان پيوستند بنابرآن سلطان سعيد در نيمروز شانزدهم 
رجب همعنان محنت و تعب روى بصوب فرار آورد و دو پسر امير حسن بيك بتكامشى شتافته و 

آنجناب را گرفته نيمشب باردوى پدر خود رسانيدند و بمحافظان هشيار سپرده محفوظ گردانيدند 
و بعد از دو روز امير حسن بيك بر تخت بخت و فيروزى نشسته آن پادشاه عاليجاه را طلبيد و 

چون نزديك ببارگاه رسيد شرايط تعظيم و احترام بتقديم رسانيده و در موضعى كه مدعا داشت 
 نشانده سخنان شكايت آميز بر زبان راند و سلطان سعيد جوابى كه مناسبت وقت بود ادا فرمود و
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بمجلس مراجعت نمود و امير حسن بيك نميخواست كه بجان آن خسرو عاليشان آسيبى رساند 
بلكه داعيه داشت كه او را يراق داده بطرف خراسان بازگرداند اما بعد از قيل و قال فراوان باغواى 

قاضى شروان و استصواب جمعى از امرا تركمان خاطر بران قرار داد كه آن مظهر عدل و احسان را 
از پاى درآورد و در بيست و دوم رجب موكالن سلطان سعيد را بديدن ميرزا يادگار محمد بردند 
و شاه زاده شرط استقبال بجاى آورده آن دو پادشاه يكديگر را در آغوش كشيدند و ميرزا يادگار 



 محمد بخرگاه درآمده محصالن سلطان سعيد را بازگردانيدند و همانجا شربت شهادت چشانيدند
 نظم 

 دريغا كه آن شاه عالى نژاد
 

 كه در عدل مثلش ز گيتى نزاد

 بتيغ ستم نقد جان را فشاند
 

 ازو غير افسانه چيزى نماند

 بجز خاك خوبان درين دشت نيست 
 

 بجز خون شاهان درين طشت نيست 

 جهان با همه زينت و زيب او
 

 نيرزد باين رنج و آسيب او

    

 گفتار در بيان شمه از آنچه بعد از فرار پادشاه سعيد شهيد نسبت بامرا و سپاه خراسان بوقوع انجاميد

در آنزمان كه ميرزا سلطان ابو سعيد عنان عزيمت بصوب هزيمت تافت عالمات روز رستخيز در 
 (يوم يفرُّ الْمرْء منْ أَخيه و أُمه و أَبِيه و صاحبته معسكر نكبت اثر باكمل وجهى ظهور يافت صورت 

(يهنب جلوه گر گشت و افغان و نفير صغير و كبير و امير و وزير و برنا و پير از ايوان كيوان و 
  بيت درگذشت 

 فروماندگان را در آن رستخيز
 

 نه روى رهائى نه راى گريز

   
همانساعت دليران لشگر امير حسن بيك هريك سنان جان ستان در دست و خدنگى خون افشان 
درشست بلشگرگاه تاختند و آغاز غارت و تاراج كرده بناء جمعيت ترك و تازيك را از بنياد 

برانداختند اما هنوز خيمه و خرگاه و سراپرده و بارگاه پادشاه برجاى بود كه ابو النصر مظفر الدين 
امير حسن بيك تشريف حضور ارزانى فرمود و سواره بر در سرا پرده ايستاده سپاه تركمان را از 
ارتكاب امور ناشايست منع نمود و خواجه سرايان و مستحفظان حرمرا بدستور معهود بمحافظت 

اهل حرم نصب كرد و خزاين و نفايس را مضبوط ساخته بعد از آن روى بسرانجام و ساير مهمات 
آورد و بنفس مبارك بمنع طايفه از سپاهيان كه در نهب و اسر خراسانيان افراط مى نمودند مشغول 

گرديد و چند كس را از آن مردم تير زده بقتل رسانيد و حكم فرمود كه تراكمه آذربايجان و 
يساقى خراسان از معسكر بيرون روند و امرا و سپاه پادشاه شهيد در ظل حمايت ميرزا يادگار 

محمد مجتمع كردند و اكثر متعينان را در سايه عنايت بيغايت خويش مأوى داد و ابواب مرحمت و 



عاطفت بر روى روزگار آن بيچارگان بگشاد از امراء عظام و صدور عالى مقام امير سيد مزيد 
ارغون و امير محمود موسيكه و امير احمد يار و ميرك عبد الكريم و ميرك عبد الرحيم صدر و 

 امير عبد الوهاب و موالنا قطب الدين طبيب چندگاه بسالسل و اغالل مقيد بودند
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و عاقبت ميرك عبد الرحيم بواسطه بعضى از سخنان فتنه انگيز كه گفته بود كشته گشته ساير 
بنديان نجات يافتند و بعضى از ايشان مالزمت ميرزا يادگار محمد اختيار كرده طايفه روى 

بخراسان نهادند و بيشتر سپاهيان براه شروان و گيالن عازم اوطان خود گشتند و از وزراء سلطان 
سعيد خواجه برهان الدين عبد الحميد كه در اردو بمالزمت امير حسن بيك رفته منصب اشرف 
ديوان يافت و خواجه شمس الدين محمد كه در اصفهان بحكومت اشتغال داشت بعد از استماع 
آنخبر بدرگاه پادشاه ظفر اثر شتافته رايت وزارت برافراشت و خواجه قطب الدين طاوس كه در 
بعضى از حدود عراق به ضبط اموال مشغولى مينمود اجازت حاصل كرده بصوب خراسان توجه 

 فرمود

 ذكر احوال اوالد امجاد سلطان ستوده خصال بر سبيل ايجاز و اجمال 

در وقتى كه ديوان قضا بر منشور زندگانى سلطان سعيد رقم خصم ختم تحرير نمود آنجناب را 
يازده پسر نيك اختر بود برين ترتيب ميرزا سلطان احمد و ميرزا سلطان محمود ميرزا سلطان محمد 
ميرزا شاه رخ ميرزا الغ بيك ميرزا عمر شيخ ميرزا ابا بكر ميرزا سلطان مراد ميرزا سلطان خليل ميرزا 
سلطان ولد ميرزا سلطان عمرو ازين يازده شاه زاده چهار نفر بمرتبه سلطنت و فرمان روائى رسيدند 

و اسامى ايشان اينست ميرزا سلطان احمد ميرزا سلطان محمود ميرزا عمر شيخ ميرزا الغ بيك و 
چون تفاصيل وقايع اين چهار خسرو ستوده خصال و ساير اوالد سلطان سعيد راقم حروف را معلوم 

نبود خامه دو زبان بر تحرير مجملى از احوال ايشان اختصار مينمايد و هريك را كه بسلطنت 
رسيده اند در ذكر تقديم ميدهد معز السلطنه و الخالفه ميرزا سلطان احمد اسن اوالد امجاد سلطان 
سعيد بود تولدش در سنه خمس و خمسين و ثمانمائه در دار السلطنه سمرقند از دخترزاده بوغاتر 

خان كه بحسب شريعت غرا در عقد ازدواج آن پادشاه سعادت انتما بود روى نمود و سلطان سعيد 
بعد از فتح خراسان ايالت دار الملك حضرت صاحبقران را بدان قرة العين مفوض ساخت و جانى 



بيك و دولداى برادر خوردتر سلطان بيك كاشغريرا باتابكى شاه زاده مقرر كرده رايت اقتدارش را 
در سمرقند و بخارا برافراخت و در تمامى اوقات حيات سلطان سعيد آنخسرو صاحب تائيد در 

ماوراء النهر بر مسند سرافرازى متمكن بود و با رعيت و سپاهى در كمال عدالت و نيكوخواهى 
سلوك مينمود و بعد از واقعه قراباغ بعزم تسخير واليات خراسان از آب آمويه بگذشت و چون 

بحدود اندخود رسيد خبر استيال خاقان منصور سلطان حسين ميرزا مسموعش گشت بنابرآن عنان 
مراجعت بصوب سمرقند معطوف گردانيد و كلمه العود احمد وصف الحال پادشاه ستوده خصال 

گرديد و ميرزا احمد را در ايام جهانبانى چهار نوبت با اهل خالفت محاربت اتفاق افتاد اول با 
برادر خورد ترشيخ جمال ارغون كه نعمت نام داشت در نواحى رامن و در آنمعركه سلطان احمد 

 ميرزا

 95، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

ظفر يافت و نعمت بكفران نعمت گرفتار شده بوادى هزيمت شتافت ديگر با برادر خوردتر خود 
عمر شيخ ميرزا در ميان شاه رخيه و اراتيبه بنواحى قريه خواص و در آن روز نيز پرتو فتح و فيروزى 

بر پرچم علم آنحضرت تافت سيم آنكه نوبتى سلطان محمود خان بن يونس خان كه در ميان 
مغوالن آنجائيكه مشهور است قصد سمرقند فرموده نواحى تاشكنت را معسكر گردانيد و لشگر 
مغول در اطراف تركستان و حدود ماوراء النهر دست بغارت و تاراج بر آوردند و سلطان احمد 

ميرزا از بلده سمرقند بعزم اشتعال نيران پيكار اعالم نصرت آثار ارتفاع داده متوجه اعدا شد و پرتل 
بعضى مغوالن جابقونجى را گرفته چون بكنار آب جركه محل نزول جريك سلطان محمود خان 

بود رسيد هردو لشگر از يكديگر بى از آنكه به استعمال آلت قتال پردازند هرطايفه بطرف مملكت 
خود گريزان گشتند چهارم آنكه حيدر كوكلتاش قدم در وادى خالف نهاده اسب جالدت در 

ميدان عناد بجوالن درآورد و سلطان احمد ميرزا با زمره از ابطال رجال دفع او را پيش نهاد همت 
ساخت و عنان يكران بصوب معسكرش انعطاف داد و در نواحى بارييالق تالقى فريقين روى نمود 

و حيدر شكست يافته ميرزا سلطان احمد مظفر و منصور بدار الملك خود معاودت فرمود و در سنه 
 سلطان احمد ميرزا و سلطان محمود خان كه از سلوك ميرزا عمر شيخ گوركان بغايت متضرر 899

بودند با يكديگر اتفاق كرده قصد استيصال نهال اقبال آن مركز دايره سلطنت و استقبال نمودند و 
سلطان محمود خان از جانب شمال آب خجند و سلطان احمد ميرزا از طرف جنوب آن آب 



بسوى اندجان توجه فرمودند در آن اثنا واقعه در غايت غرابت دست داد و عقاب اجل بهواى صيد 
مرغ روح عمر شيخ ميرزا در پرواز آمده آنحضرت در روز دوشنبه چهارم ماه مبارك رمضان سنه 

 از بام كبوتر خانه اخسى پريده شاهباز جان نازنينش در متنزهات بهشت برين آشيانه ساخت و 899
سلطان احمد ميرزا اين خبر شنيده در تسخير مملكت فرغانه؟؟؟ شد و اراتيبه و خجند و مرغيان را 

گرفته در چهار فرسخى اندجان منزل گزيد اما فتح آنواليت او را ميسر نشد چنانچه درين اوراق 
انشاء الّله سلك تحرير خواهد يافت و با حضرت پادشاهى ظهير الدين محمد بابر كه بعد از فوت 
پدر بر مسند سرورى نشسته بود صلح گونه كرده مراجعت فرمود و بعد از قطع دو سه منزل مزاج 

شريفش از نهج اعتدال بصوب اعتالل مايل شده تب محرق قوى محركه آن پادشاه عدالت پناه را 
ضعيف ساخت و در اواسط شوال سال مذكور بنواحى اراتيبه در كنار آب آقسوالت شعله حياتش 

بزالل اجل مقدر منطفى گرديد و آنحضرت مدت چهل و چهار سال درين دار پرمالل اوقات 
گذرانيد و سلطان احمد ميرزا بصفاى اعتقاد و سلوك طريق رشد و رشاد موصوف بود و در اداء 

صلوة مكنونه شرايط اهتمام بتقديم رسانيده در هيچ وقتى از اوقات ترك نمى فرمود و همواره 
 را مطمح نظر عالى اثر داشت و هرگز خيال ارتكاب امرى كه  (أَوفُوا بِالْعقُود)مضمون آيت 

مخالف لوازم عهد و پيمان بود پيرامن خاطر عاطر نمى گذاشت و اگرچه در معارك بنفس نفيس 
 مرتكب استعمال آالت قتال نمى گرديد
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اما آثار شجاعت و بهادرى و پهلوانى از حركات و سكنات آن بانى مبانى جهانبانى بظهور مى رسيد 
در فن تير انداختن و قبق تاختن بر اكثر قادراندازان زمن فايق بود و تير گزش در اكثر اوقات بر 

هدف مقصود رسيده خطا نمى كرد و قوت دماغ آنحضرت بمثابه بود كه اگر خواستى مدت 
يكشبانه روز در مجلس نشسته اقداح باده خوشگوار از كف ساقيان گلعذار دركشيدى و در محفل 

بزم در غايت انسانيت بسر برده هرگز امرى ناپسند از آنخسرو خردمند بظهور نرسيدى و پيوسته 
فحواى كلمه (من صمت نجى) نصب العين ضمير منيرش بودى و در سخن گفتن اطناب و اكثار 

تجويز ننمودى و سلطان احمد ميرزا در مدت حيات شش زن بحباله نكاح درآورد و او را ايزد 
سبحانه و تعالى هفت دختر كرامت كرد اسامى ازواج آن زيبنده تخت و تاج بدين ترتيب است كه 

مسطور مى گردد اول مهرنگار خانم بنت يونس خان دويم ترخان بيگم كه نسبش بامراء ترخانى 



مى پيوست سيم قبق بيگم كوكلتاش ترخان بيگم بود چهارم خانزاده بيگم كه نسبش بخانزادگان 
ترمذ اتصال مى يافت پنجم لطيف بيگم بنت امير احمد حاجى ششم حبيبه سلطان بيگم برادرزاده 

سلطان ارغون اما اوالد ذكور سلطان احمد ميرزا دو نفر بودند و هردو خردسال از عالم انتقال 
نمودند و از جمله دختران آن پادشاه عاليشان چهار نفر از قبق بيگم در وجود آمده بودند و يكنفر 

از حبيبه سلطان بيگم و بزرگترين بنات قبق بيگم رابعه سلطان بيگم كه او را قراگوز بيگم نيز 
مى گفتند و قراگوز بيگم در زمان حيات سلطان احمد ميرزا بحباله نكاح سلطانمحمود خان درآمد 

و بعد از شهادت سلطانمحمود خان جانى بيك سلطان آنعفيفه را در سلك ازدواج كشيد دوم 
صالحه سلطان بيگم كه او را آق بيگم مى گفتند و آق بيگم بعد از فوت پدر بحباله نكاح پسر عم 
خود سلطانمسعود ميرزا درآمد سيم عايشه سلطان بيگم كه چندگاه در حرم پادشاه جمجاه ظهير 
الدين محمد بابر بسر برد چهارم سلطان بيگم كه سلطانعلى ميرزا در وقت سلطنت سمرقند او را 
بعقد خويش درآورد اما دختر پنجم كه از حبيبه سلطان بيگم تولد نموده بود و معصومه سلطان 

بيگم نام داشت در فراش حضرت خالفت پناه ظهير الدينمحمد بابر پادشاه راه يافت و بعد از 
چندگاه دخترى از وى وجود آمد و مادر هم در آن ايام وفات يافت و دختر باسم مادر موسوم 

 گشت 

سلطان محمود ميرزا والدت با سعادتش در سنه سبع و خمسين و ثمانمائه روى نمود و آن حضرت 
ارشد اوالد امجاد سلطان سعيد و برادر اعيانى سلطان احمد ميرزا بود بصفت شجاعت و مردانگى 

موصوف و بست سخاوت و فرزانگى معروف و بمكارم اخالق و محاسن اداب و تشييد اساس 
عدل و انصاف و انتساخ قواعد ظلم و اعتساف سرامد اساطين سالطين مى نمود تيغ تيزش در وقت 
ستيز قاطع نهال اقبال اعداء دين و دولت و سنان خونريزش در ميدان پيكار رافع لواء اولياء ملك و 

ملت نيز راى عالم آرايش خورشيد صفت از مشرق صواب طالع و فروغ تدبير صوابنمايش چون ماه 
 چهارده در شب ديجور حوادث المع طبع پاكش دراك حقايق معانى و ذهن دراكش 
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  نظم جامع دقايق نكته دانى كف باذلش كافل مصالح افاضل و غمام انعامش شامل شرايف امائل 
 گشت ملك از عدالتش معمور

 
 ظلم شد از سياستش مستور



 ذات او بود زيب تخت و سرير
 

 نور رايش چو مهر عالم گير

 كف جودش چو ابر گوهربار
 

 جوهرطبع او نكو آثار

و آن شاهزاده عالى گهر در روز گرفتارى پدر در ضمان حمايت حضرت داور بجانب خراسان    
نهضت فرمود و قرين صحت و سالمت روز پنجشنبه دوم ماه مبارك رمضان سنه ثالث و سبعين و 

ثمانمائه بدار السلطنه هراه رسيده بدارائى سپاهى و رعيت اشتغال نمود و در روز جمعه سيم ماه 
مذكور در مسجد جامع آن بلده فاخره خطبه بنام حضرت صاحبقران امير تيمور گوركان و ميرزا 

سلطان ابو سعيد و ميرزا سلطان احمد و ميرزا سلطان محمود خواندند و بدان واسطه خبر واقعه 
جانسوز سلطان سعيد بتحقيق پيوسته طوايف انام از خواص و عوام صداى نوحه و زارى باوج فلك 

  بيت زنگارى رسانيدند
 بگرديد عالم ز آئين خويش 

 
 كه آمد عجب مشگل صعب پيش 

و صباح شنبه چهارم كوتوال قلعه اختيار الدين باغى گشت و مردم جوق جوق شعار هوادارى    
سلطان حسين ميرزا ظاهر كرده كار از حيز تدبير درگذشت بنابرآن در وقت استوار سلطان محمود 

ميرزا باتفاق امير يار مغول و امير قنبر على و جمعى ديگر از سالكان طريق يكدلى از دروازه 
خويش بيرون رفته روى توجه بصوب سمرقند نهاد و بعد از وصول بدان بلده فردوس ميرزا سلطان 

احمد ابواب لطف و مرحمت بر روى برادر بگشاد و چندگاهى ميان برادران طريق موافقت 
مسلوك بوده آخر االمر ميرزا سلطانمحمود روزى ببهانه شكار از شهر بيرون رفت و باغواء احمد 

مشتاق و سيد بدر و خسرو شاه و بعضى ديگر از مقربان درگاه راه حصار شادمان پيش گرفت و 
بعد از وصول بمقصد امير قنبر على كه در آنوقت حاكم آنواليت بود ميرزا سلطانمحمود را 

بسلطنت برداشت و آنحضرت در واليات ترمذ و چغانيان و حصار و ختالن و قندز و بقالن و 
بدخشان تا كوتل هندوكش علم سلطنت برافراشت و ميرزا سلطانمحمود در ايام فرمان فرمائى 
چند؟؟؟ بت سپاه بطرف كتور و جبال سياه پوشان برد و با كفار آنديار لوازم غزا و جهاد بجاى 

آورد ال جرم ملقب بغازى گشت و طغراى فرامين خود را سلطان محمود غازى نوشت و 
آنحضرت را در اوقات سلطنت با سلطانحسين ميرزا مكررا جنك و صلح اتفاق افتاد چنانچه در 

اثناء بيان وقايع آتيه خامه دو زبان بتقرير آن حاالت زبان خواهد گشود و چون در شوال سال 
هشتصد و نود و نه ميرزا سلطان احمد در سمرقند وفات يافت سلطانمحمود ميرزا بنابر استدعاء 



اعاظم امرا از حصار بسمرقند شتافت و كوكب اقبالش بدرجه كمال رسيده در دار الملك حضرت 
صاحبقرانى قدم بر مسند كامرانى نهاد و باستمالت امرا و اركان دولت پرداخته ابواب عيش و 

عشرت برگشاد و ميرزا ملك محمد را كه داماد آنحضرت و پسر برادر بزرگتر سلطانسعيد ميرزا 
منوچهر بود و خيال استقالل داشت با ديگرى از شاه زادگان تيمورى گرفته بقتل رسانيد و نسبت 
بمتعلقان حضرت واليت پناه خواجه ناصر الدين عبيد الّله كه پيوسته در ظالل حمايت ايشان فرق 

 انسان از حاكمان در ضمان امان 
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بودند آغاز درشتى كرد چنانچه اثر تعدى او باوالد امجاد حضرت خواجه نيز رسيد و چون 
سلطانمحمود ميرزا در ارتكاب محرمات بغايت دلير بود و بمصاحبت پسران ساده عذار و جوانان 
خورشيد رخسار جسارت مينمود اركان دولتش نيز مرتكب انواع فسق و فجور مى گشتند و دست 

ظلم و تعدى به بنين و بنات مسلمين دراز كرده بساط حرمت اهل ناموس را درمى نوشتند 
سمرقنديان كه قرب بيست و پنج سال در ظالل عدالت سلطان احمد ميرزا بفراغبال گذرانيده بودند 

از مشاهده امثال اين امور مضطرب شده زوال آفتاب اقبال آن پادشاه با استقالل را از حضرت ذو 
الجالل سؤال نموده تير دعا بهدف اجابت رسيد و در ماه ربيع آالخر سنه تسعمائه سلطان محمود 

ميرزا بعالم عقبى خراميد و آن پادشاه مظفرلوا چهل و سه سال در دار فنا اوقات گذرانيد و بامر 
صدارت آنحضرت عاليجناب افادت پناهى عمدة العلمائى موالنا عصام الدين داود خوافى قيام 

مينمود و وزارت ميرزا سلطان محمود در اكثر ايام سلطنت برأى صوابنماى والد مسود اوراق 
خواجه همام الدين محمد بن خواجه جالل الدين محمد بن خواجه برهان الدين محمد شيرازى 
مفوض بود و ميرزا سلطان محمود پنج پسر و يازده دختر داشت پسر نخست آن پادشاه كامران 

سلطان مسعود ميرزا بود كه مادرش خان زاده بيگم دختر بزرك ترمذى است دوم بايسنقر ميرزا كه 
از پشت بيگم تولد نمود سيم سلطان على ميرزا كه مادرش زهره بيگى آغاست از قوم اوزبك 

چهارم سلطان حسين ميرزا كه مادرش خانزاده بيگم بود نبيره امير بزرگ مذكور و سلطان حسين 
ميرزا در زمان حيات پدر بجوار مغفرت حى اكبر پيوست پنجم سلطان اويس ميرزا كه بخان ميرزا 
اشتهار يافت و والده خان ميرزا سلطان نگار خانم ميرزا عمر شيخ تولد آن شاه زاده سعادت مند در 

 اتفاق افتاد و سلطان را از ديدن آن قرة العين سلطنت 856دار السلطنه سمرقند فى شهور سنه 



مسرت و سرور روى نموده ابواب جشن و سور برگشاد و آن مولود عاقبت محمود در مهد خالفت 
و كامرانى و حجره عطوفت و مهربانى پرورش يافته چون بسرحد رشد و تميز رسيد به تفويض 

ايالت واليت كابل و غزنين مفتخر و مباهى گرديد و والد بزرگوار را وداع كرده روى براه آورد و 
چون منزل دره گز مركز رايت نصرت آيتش گشت قاصدى از پايه سرير اعلى باردوى عالى رسيد 
و فرمان واجب االذعان رسانيد مضمون آنكه درين اوان جهة سنت ختان فرزندان عاليشان طوى و 

جشن بوقوع خواهد انجاميد و ضمير انور متوجه آنست كه آن قرة العين سلطنت در ايام سور و 
بهجت در صحبت جنت رتبت باشد بناء على هذا عمر شيخ ميرزا بسده سنيه واال مراجعت فرمود و 
بعد از انقضا ايام نشاط و انبساط بمناسبت مشاركت اسمى بخاطر اشرف اعلى چنان خطور نمود كه 

همچنانكه حضرت صاحبقران امير تيمور گوركان حكومت مملكت فرغانه را كه عبارتست از 
اندجان و توابع آن بپسر دوم خود عمر شيخ ميرزا عنايت فرموده بود اليق آنكه ما نيز ايالت 

آنواليت را بعمر شيخ ميرزا مفوض گردانيم و برينموجب فرمان جهان مطاع نفاذ يافته منصب 
 اتابكى آن در درج كشورستانى بامير خداى بردى تيمورتاش 
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متعلق گشت و شاه زاده صاحب سعادت همعنان دولت و اقبال بمملكت فرغانه كه مشتمل است بر 
هفت قصبه معمور شتافته اخسيكت را كه ظاهرا نامش در سوابق ايام اخسى سكت بوده و بنابر 

تخفيف و ترخيم حاال بر اخسى قرار يافته دار الملك ساخت و چنانچه از شيوه ستوده نواب 
كاميابش متصور بود اعالم عدالت و رعيت پرورى برافراخت و در هرقصبه داروغه منصف تعيين 

  بيت كرد و در اجابت ملتمسات ارباب حاجات لوازم عنايت و التفات بجاى آورد
 برحمت چاره بى چارگان شد

 
 مراد خاطر آوارگان شد

و ميرزا عمر شيخ گوركان بعد از انقراض ايام حيات والد جنت مكان بواسطه علو همت بحاصل    
واليت اندجان قناعت نتوانست نمود و پيوسته بخيال كشورستانى متعرض مملكت سلطان احمد 

ميرزا شده ابواب نزاع مى گشود و برين قياس احيانا بطرف مغولستان لشگر مى كشيد و مزاحم 
اوقات متوطنان آنديار مى گرديد و بدين جهت ميان آنحضرت و يونس خان غبار نقار ارتفاع مى- 

يافت و نايره خالف و عناد كانون درون مغوالن را مى تافت و مع ذلك چند نوبت يونس خان 
بمالحظه حقوق پدر فرزندى سببى ميرزا عمر شيخ گوركانرا نزد خود طلبيد و مراسم انسانيت 



مرعى داشته چند جايگاه اضافت اولگاه موروثى آنحضرت گردانيد اما چون مدعاء عمر شيخ 
ميرزا از آن زياده بود بزالل انعام و بخشش آتش جنك و خونريزش صفت انطفا نگرفت و 

آنحضرت را سه نوبت با اقارب و اجانب مقابله و مقاتله سمت وقوع پذيرفت اول با والد عاليشان 
حرم محترمش يونس خان در جانب شمال قصبه اندجان بكنار درياء سيحون و در آن معركه با 

آنكه از عمر شيخ ميرزا غايت جالدت و بهادرى بتقديم رسيد اما بحسب مشيت حى قديم نسيم 
فتح و ظفر بر پرچم علم يونس خان و زيد و بعضى از لشگريان آنمهر سپهر احسان را گرفته نزد 

خان بردند و آنحضرت را عرق شفقت ابوت سببى در حركت آمده طريق عطوفت و مروت 
مسلوك داشت و ميرزا عمر شيخ گوركانرا مشمول التفات و عنايت بواليتش باز فرستاد ديگر 

آنكه نوبتى جمعى كثير از لشگر قيامت اثر اوزبك نواحى سمرقند را تاخته با مالى افزون از چون و 
چند بطرف منازل خود مراجعت كردند و اينخبر بسمع آنخسرو شجاعت سير رسيده با فوجى از 

شجاعان كينه كوش و بهادران جوشن پوش بتكامشى اوزبكان توجه فرمود و از آب امرش بر روى 
يخ گذشته بمخالفان نزديك رسيد و آنجماعت چون گرد موكب عالى را ديدند عنان بميدان 

كارزار گردانيدند و در كنار آب بين الجانبين آتش قتال اشتعال يافته بباد حمله صرصر اثر نخل 
قامت بسيارى از مردان دالور بر خاك هالك افتاد و نوك سنان جان ستان و پيكان و خدنك 

مرك آهنك نايره خون از ديده و دل پهلوانان بگشاد و آخر االمر نسيم عنبر شميم ظفر و فيروزى 
بر شقه بيرق آنمهر سپهر سرورى در اهتزاز آمد و اوزبكان منهزم گشته مالزمان موكب نصرت 

نشان تمامى اموال سمرقنديانرا بازگردانيدند و بى شايبه نقصان بصاحبانش رسانيدند سيم آنكه نوبتى 
ميرزا سلطان احمد با سپاه باران عدد از سمرقند بجانب فرغانه متوجه گشت و ميرزا عمر شيخ نيز با 

 لشگر بعزم ستيز برادر را استقبال فرموده در قريه خواص كه در ميان 
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شاهرخيه و او راتيبه واقع است تالقى فريقين روى نمود و بعد از انگيختن غبار جنك و شين 
ماهيچه توق ميرزا سلطان احمد با كوكب سعادت اثر ظفر مقارنه اتفاق افتاد و ميرزا عمر شيخ 

  بيت گوركان عنان مراجعت بدار الملك خويش انعطاف داد
 چنين است آئين گردون سپهر

 
 گهى كينه ورزد بكس گاه مهر

   



و بر وجهى كه سابقا مذكور گشت طاير روح پرفتوح عمر شيخ ميرزا بواسطه سقوط از بام 
 بجانب رياض جنت پرواز نمود و 899كبوترخانه حسنى در روز دوشنبه چهارم ماه رمضان سنه 

مدت عمر عزيزش سى و نه سال بود و از آن حضرت سه پسر عالى گهر و پنج دختر نيك اختر 
يادگار ماند اما از پسران بزرگ تر پادشاه بحر و بر ظهير الدين محمد بابر غازيست كه از قتلق نگار 

خانم بنت يونس خان تولد نمود دوم معز الدين جهانگير ميرزا كه دو سال از پادشاه با استقالل 
خوردتر بود و مادرش در سلك بنات بعضى از امراء تومان مغولستان انتظام داشت فاطمه سلطان 

نام سيم سلطان ناصر ميرزا كه والده اش از اندجان بود مسمات باميد و دختر بزرگتر ميرزا عمر شيخ 
خانزاده بيگم است كه همشيره اعيانى حضرت كشورستانى محمد بابر پادشاه است دختر دوم 

مهربانو بيگم بود كه از والده سلطان ناصر ميرزا تولد نمود سيم شهربانو بيگم كه او نيز همشيره 
اعيانى سلطان ناصر ميرزا است چهارم يادگار سلطان بيگم كه مادرش قونجى بود آغا سلطان نام 

پنجم رقيه سلطان بيگم و اين دو دختر بعد از فوت عمر شيخ ميرزا تولد نمودند و ميرزا عمر شيخ 
بعد از آنچه مذكور شد و منكوحه و يك سريت داشت از جمله زوجات يك زوجه الوس آغا 
بنت خواجه بيك بود و ديگرى قراگوز بيگم كه دعوى فرزندى ميرزا منوچهر ميكرد و قمانون 

سلطان بود از نسل مغوالن (و على اللّه االعتماد و التكالن) ميرزا الغ بيك گوركان در زمان حيات 
والد نامدار خويش بسلطنت مملكت كابل و غزنين و توابع و لواحق آن مفتخر و سرافراز بود و ايام 
دولتش امتداد يافته مدتى مديد در كمال عدالت و رعيت پرورى در آنواليت بايالت مشغولى نمود 
و چون سنين تاريخ هجرى از نهصد درگذشت آنخسرو نصفت آئين متوجه رياض جنت گشت و 

پسرش ميرزا عبد الرزاق بجاى پدر نشست اما بسبب صغر سن و اختالف آراى امرا و اركان دولت 
از عهده ضبط آنواليت بيرون نتوانست آمد و ميرزا مقيم ولد شجاع الدين امير ذو النون ارغون از 

قندهار لشگر بسر كابل كشيد و شاه زاده را گريزانيده روزى چند آنبلده را جوالنگاه خويش 
گردانيد و باالخره حضرت سلطنت پناهى ظهير الدين و الخالفة محمد بابر ميرزا ولد ميرزا عمر 

شيخ بهادر خان بن سلطانسعيد ميرزا سلطان ابو سعيد هم عنان اقبال و تأييد بجانب كابل شتافت و 
آنخطه را بصلح از ميرزا مقيم گرفته پرتو انوار معدلتش بر اطراف واليات سلطانمحمود غزنوى 

  بيت تافت 
 ملك محمود غزنوى نبوى 

 
 شد ز عدلش چو يثرب نبوى 

   



و تا غايت كه تاريخ هجرى باواخر ماه مبارك رمضان سنه تسع و عشرين و تسعمائه رسيده 
آنخسرو معدلت آئين در آنمملكت بر مسند دولت و استقالل تمكن دارد و از غايت خيرانديشى 

 نسبت بخدام درگاه سالطين پناه شاهى 
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لوازم اخالص و دولتخواهى بجاى مى آرد چنانچه ميرزا معز الدين جهانگير و سلطان ناصر ميرزا 
 كه پيوسته تابع برادر كالنتر بودند

ميرزا سلطانمحمد و ميرزا شاه رخ در روز ويرانى حضرت سلطانى بدست مالزمان امير حسن بيك 
گرفتار شدند و مدتى مديد در بعضى از قالع آذربايجان محبوس بوده عاقبت نجات يافتند اما 

بدحال و پريشان روزگار اوقات مى گذرانيدند و در شهور سنه تسع و تسعين و ثمانمائه ميرزا شاه رخ 
عازم دار السلطنه هراة گشته چون بواليت سارى بجوار مغفرت حضرت بارى منتقل گرديد و 

سلطانحسين ميرزا باستقبال او كس فرستاد تا نعش او را بهراة آورد بآئين سالطين بمدرسه مهد عليا 
گوهرشاد آغا بردند و بطريقه سنت بخاك سپردند و ميرزا سلطانمحمد بعد از مفارقت برادر 

 همدران مملكت مى بود تا وقتى كه از عالم انتقال فرمود

ميرزا ابا بكر اشجع اوالد سلطانسعيد بود و در زمان حيات پدر در مملكت بدخشان بامر 
فرمانفرمائى قيام مى نمود و بعد از شهادت آنحضرت نخست نسبت بميرزا سلطانحسين طريق 

مخالصت مسلوك داشت و باالخره لواى مخالفت برافراشت چندگاه لوازم ستيز و گريز بتقديم 
رسانيد و در اواخر رجب سنه اربع و ثمانين و ثمانمائه در حدود استرآباد گرفتار گشته دست 

سياست بساط حياتش درنورديد تفصيل اينحكايت در ضمن وقايع ايام دولت سلطان حسين ميرزا 
 مرقوم كلك بالغت انتما خواهد گشت 

ميرزا سلطانمراد در زمان ايالت پدر در واليت گرمسير و قندهار قدم بر مسند حكومت نهاد و امير 
نظام الدين احمد برالس كه صاحب اختيار آنمملكت بود در خدمت شاهزاده كمر بسته ابواب 

عبوديت و اخالص برگشاد و در آن اوانكه ميرزا سلطان ابو سعيد بواليت آذربايجان درآمد حكم 
همايون نفاذ يافت كه ميرزا سلطانمراد متوجه كرمانگردد و شاه زاده بدانجانب نهضت فرموده در 



اثناء راه خبر واقعه هايله پدر شنيد و آهى سرد كشيده عنان بصوب گرم سير بازگردانيد و در كنار 
آب هيرمند يوسف ترخان ياغى شده بعضى از احمال و اثقال ميرزا سلطانمراد را بباد غارت و 

تاراج برداد ال جرم شاهزاده بهراة رفته روزى چند در مالزمت معز السلطنه و الخالفه سلطان حسين 
ميرزا قيام نمود بعد از آن سلطان عاليشان او را بماوراء النهر نزد برادران فرستاد و ميرزا سلطان مراد 

از اخوان بى شفقتى فهم كرده بار ديگر روى بخراسان آورد و ميرزا سلطان حسين شاه زاده را در 
 صفر سنه ثمانين و ثمانمائه بقلعه تيره تو فرستاد ع ديگر خبرى ازو بمردم نرسيد.

ميرزا سلطان خليل در وقتى كه سلطان سعيد عزيمت آذربايجان فرمود در بلده هراة قايم مقام پدر 
بود و چون آن بلده در حيز تسخير پادشاه كشورگير ميرزا سلطان حسين درآمد او را بسمرقند 

 فرستاد و شاه زاده در آنواليت خروج كرده بر دست يكى از امراء سلطان احمد ميرزا بقتل رسيد

 ميرزا سلطان ولد بموجب فرمان پدر در ميان امراء ارالت اوقات ميگذرانيد و
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 بعد از واقعه سلطان سعيد باندك زمانى شربت ناخوشگوار هالك چشيد

ميرزا سلطان عمر در زمان شهادت پدر در واليت سمرقند بود و چون چندگاه از آن قضيه 
درگذشت ميرزا سلطان احمد از حركات و سكنات برادر آثار مخالفت تفرس نموده باخراجش 

حكم فرمود و شاه زاده بميرزا ابا بكر پيوسته در محلى كه ميرزا ابا بكر در نواحى مرو از دست برد 
سپاه پادشاه عاليجاه سلطان حسين ميرزا شكست يافت ميرزا سلطان عمر بحدود نسا و ابيورد افتاد و 

در آن واليت يكى از امرا او را گرفته بهراة فرستاد و سلطان حسين ميرزا شاه زاده را نخست در 
 بقلعه تيره تو ارسال داشت ع ديگر خبرى ازو 883قلعه اختيار الدين محبوس كرده در رجب سنه 

 نيامد

 ذكر بعضى از اعاظم سادات و مشايخ و علما كه معاصر بودند با سلطان سعيد مغفرت انتما

در زمان فرخنده نشان ميرزا سلطان ابو سعيد گوركان بسيارى از اين طايفه عاليشان در واليات 
ماوراء النهر و خراسان توطن داشتند و اعالم دين دارى و رايات پرهيزكارى مى افراشتند و ذكر 



مجموع ايشان موجب تطويلست ال جرم بر بيان شمه از حال زمره از مشاهير اختصار كرده خواهد 
 شد و من الّله االعانته و التوفيق 

موالنا فتح اهللا تبريزى در صنوف علوم محسوس و منقول ماهر بود و مدتى مديد در مالزمت 
سلطان سعيد بلوازم منصب صدارت قيام مى نمود با وجود اشتغال بآن شغل گاهى بمراسم درس و 
افاده مى پرداخت و طالب علمانرا از نتايج طبع نقاد خويش محظوظ و بهرور مى ساخت و در سنه 

سبع و ستين و ثمانمائه كه سلطان سعيد همت بر فتح شاهرخيه گماشته علم عزيمت بدانصوب 
افراشت موالنا فتح الّله را به بستن خنچه واليت هراةرود بازداشت و موالنا كما ينبغى آن مهم را 

 فيصل داده بدار السلطنه هراة شتافت و در سيم ماه ربيع اآلخر سنه مذكور وفات يافت.

موالنا محمد جامى برادر افضل االنامى موالنا نور الدين عبد الرحمن جامى بود و نزد بعضى از 
علماء آن زمان در مطالعه از علوم بر آنجناب فايق مى نمود و مع ذلك در غايت تواضع و كسر 
نفس اوقات مى گذرانيد و گاهى بنظم اشعار آبدار مشغول مى گرديد وفاتش در سنه اتفاق افتاد 

  نظم جناب افضل االنامى مرثيه در غايت بالغت در سلك نظم انتظام داده دو بيت از آن اينست 

 من بودم از جهان و گرامى برادرى 
 

 در سلك اهل فضل گرانمايه گوهرى 

ز انسان برادرى كه در اطوار علم و 
  فضل 

 چون او نزاد مادر ايام ديگرى 

   
موالنا شريف الدين عبد القهار حاوى علوم معقول و مشروع و جامع اصول و فروع بود و در نظم 

اشعار از ساير بلغاء روزگار در ميدان تفوق قصب السبق مى ربود و آنجناب در فن انشا و علم سياق 
 نيز مهارت داشت و گاهى همت بر ترتيب اكسير و تنسيق 
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اسباب كيميا مى گماشت و بشرف گذاردن حج السالم و طواف روضه مقدسه خير االنام عليه 
 در بلده فاخره هراة از عالم رحلت 869الصلوة و السالم مشرف و معزز گشته بود و در رجب سنه 



نمود چنانچه برادر خورد ترش كمال الدين عبد الرزاق در مطلع سعدين نوشته كالم افسوس از 
 شريف دين از تاريخ سال وفاتش خبر داد و دفنش در مزار شيخ بهاء الدين عمر اتفاق افتاد

موالنا معين الدين تونى از اكابر علماء زمان سلطان سعيد بمزيد علم و دانش امتياز تمام داشت و 
همواره اعالم افاده و نشر علوم دينيه مى افراشت و جمعى كثير از طلبه مالزمت درس آنجناب 

مى نمودند و از مآثر طبع شريفش محظوظ و بهرور مى بودند وفاتش در شهور سنه واقع گشت و 
 دفنش در مزار چهل گزى بوقوع پيوست.

شيخ صدر الدين رواسى از خلفا شيخ زين الدين خوافى حاوى علوم ظاهرى و جامع فنون باطنى 
بود و در اوايل حال چندين سال در مدينه طيبه اوقات گذرانيد و در واليت مصر و شام اربعينات 

برآورد و چون از عربستان مراجعت نمود در واليت اسفراين كه منشاء و مولدش بود ساكن شد و 
بارشاد مشغول گشت و در زمان سلطان سعيد از اسفراين بدار السلطنه هراة خراميده رحل اقامت 

انداخت و آن پادشاه صاحب تائيد آن جناب را منظور نظر عاطفت و احسان ساخت وفاتش در 
عاشر ماه رمضان سنه احدى و سبعين و ثمانمائه اتفاق افتاد و سلطان سعيد مشايعة جنازه فرموده بر 

او نماز گذارد و پسرش شيخ قطب الدين محمد رضا را عزا رسانيد و شيخ قطب الدين والد مرحوم 
 خود را بجوين برده در خانه قاهى كه ساخته او بود مدفون گردانيد.

موالنا جالل الدين لطف اهللا از اصناف علوم بهرور بود و سالها در مملكت بخارا بلوازم منصب 
قضا قيام مى نمود وفاتش در بيستم ذيحجه سنه احدى و سبعين و ثمانمائه در دار السلطنه هراة اتفاق 

افتاد و اوالد عظامش شرف جهان موالنا جمال الدين عبد الرحيم صدر و جناب امارت مآب امير 
نظام الدين عبد الوهاب بمراسم تعزيت دارى اقدام فرمودند و سلطان سعيد بمجلس عزا تشريف برد 
و ايشان را پرسش نموده خلع فاخره پوشانيد و نعش موالنا لطف الّله را از هراة ببخارا نقل كردند و 

 در موضعى مناسب بخاك سپردند.

شيخ كمال تربتى سرآمد ظرفا و خوش طبعان واليات خراسان بود و از فن شعر و معما وقوفى تمام 
داشت و در اواخر اوقات حيات سفر حجاز اختيار كرده بگذراندن حج- السالم و طواف روضه 

منوره رسول عليه السالم فايز شد و چون از آن سفر مراجعت نمود و بقصبه تربت كه مولدش بود 
 رسيد وفات يافت.



سيد كمال كجكولى در شعر بمرتبه مهارت داشت كه بقول مشهور صد هزار بيت بر صحيفه 
 روزگار نگاشت و او را قصيده ايست كه دوازده بيت مصنوع از ابيات آن استخراج 
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ميتوان نمود و مقرب حضرت سلطانى امير نظام الدين عليشير در مجالس النفايس مرقوم قلم 
خجسته رقم گردانيده كه از بدايع اشعار سيد كمال آنچه مشاهده من شده آنست كه در مرثيه 

خواجه ابو نصر پارسا قصيده در سلك نظم كشيد كه چند بيت آن قصيده ازين قبيل بود كه از 
هرمصرع آن تاريخ فوت خواجه مستفاد مى شد و چند بيت بتمام از آن تاريخ خبر مى داد و چند 
بيتى ديگر آن صنعت داشت كه از هربيتى سه چهار تاريخ بيرون مى آمد و اصال در معانى ابيات 

  بيت آن قصيده خللى واقع نبود و اين مطلع از جمله منظومات سيد كمال است 
 اى روشنى از نور رخت ديده جان را

 
 بر خاك نشانده قد تو سرو روان را

 و سيد كمال در بلخ ساكن مى بود و همدران واليت از عالم انتقال نمود:   

 موالنا فاضل در سلك افاضل علماء سمرقند منتظم بود و بر شرح شمسيه حاشيه تصنيف فرمود.

خواجه مؤيد ديوانه در سلك اوالد عظام شيخ واجب االحترام افتخار اهل سلوك و سير سلطان ابو 
سعيد ابو الخير انتظام داشت و بواسطه نشئه جنون پيوسته نقش سلطنت بقلم خيال بر صحيفه ضمير 

مى نگاشت و نزد خويشان و مريدان اينمعنى را ظاهر ساخته واليات خراسان را بر ايشان بخش 
مى كرد و در آن اوقات كه ميان خسرو منصور ابو الغازى سلطان حسين ميرزا و ميرزا سلطان ابو 

  بيت سعيد مخالفت بوقوع انجاميد اينمطلع بنظم آورد

 چشم داريم از آن شمع سعادت پرتو
 

 كه جهانرا بدهد روشنئى از سر نو

   
 و اين معانى بعرض سلطان رسيد فرمود تا بطريقه نهانى خواجه را شهيد گردانيدند

خواجه مويد مهنه بعلوم ظاهرى و باطنى موصوف بود و از ساير اوالد سلطان ابو سعيد ابو الخير 
بمزيد فضل و كمال ممتاز و مستثنى مينمود و همواره بوعظ و ارشاد فرق عباد مشغولى ميكرد و 



سلطان سعيد نسبت بآنجناب شرايط تعظيم و احترام بجاى مى آورد و انتقال خواجه مؤيد در شهور 
  بيت سنه اتفاق افتاد و از منظوماتش مطلعى بخاطر بود خامه بتقرير آن زبان گشاد

 از مه روبتو آئينه جان ساخته اند
 

 و اندر آن آينه جان را نگران ساخته اند

   
خواجه يوسف برهان در سلك اوالد شيخ االسالم احمد جام منتظم بود و در طريق فقر و تجرد 

سلوك مينمود از فن موسيقى وقوفى تمام داشت و گاهى نقش تأليف و نظم اشعار بر لوح خاطر 
مينگاشت از مصنفاتش ترسلى مشتمل بر منشات اكابر سلف در ميان مردم مشهور است و از اشعار 

  بيت آبدارش اين بيت در مجالس النفايس مسطور

رسيد موسم شادى و ذوق و عيش و 
  طرب 

 اگر گدا بمراد دلى رسد چه عجب 

   
خواجه موالنا سمرقندى ولدار شد خواجه عصام الدين بود و مانند پدر خويش سالها بامر شيخ 

االسالمى ماوراء النهر مشغولى مينمود از كسب علوم بهره تمام داشت و در فيصل مهمات شرعيه 
نقش امانت و ديانت بر سجل خواطر مينگاشت چون آنجناب در هوا دارى سالك طريق سرافرازى 

ميرزا عبد الّله شيرازى مبالغه تمام ميفرمود و در وقتى كه سلطان سعيد بر مملكت سمرقند استيال 
 يافت متوهم شده عنان عزيمت بصوب خراسان تاخت 
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و ميرزا ابو القاسم بابر تعظيم و تكريم خواجه موالنا قيام نموده ابواب لطف و انعام بر روى 
روزگارش برگشاد و بعد از چند سال آنجناب در بلده هراة معزز و محترم اوقات گذرانيد بنابر 

استدعاء سلطان سعيد عنان مراجعت بوطن اصلى انعطاف داد و در اواخر اوقات حيات كرت ديگر 
بدار السلطنه هراة آمده روز يكشنبه يازدهم شوال سنه ست و سبعين و ثمانماء در مدرسه امير 

چقماق شامى وفات يافت سيد برهان الدين خاوند شاه نسب شريف آنحضرت بچار واسطه بخاوند 
سيد اجل بخارى كه در سلك اعاظم سادات ماوراء النهر انتظام داشت اتصال مييابد و سلسله آبا و 

اجداد سيد اجل بزيد بن امام زين العابدين عليهما السالم منتهى ميگردد و پدر عالى گهر امير خاوند 



شاه كمال الدين محمود نام داشت و چون سيد محمود برياض رضوان انتقال نمود سيد خاوند شاه 
در صغر سن بود و بواسطه نوايب روزگار از وطن مألوف سفر كرده در قبة السالم بلخ روى 

بتحصيل علوم و اكتساب فنون محسوس و مفهوم آورد و باندك زمانى در سلك اعاظم دانشمند 
زمان انتظام يافته بسلوك راه آخرت مشغول گشت و از بلخ سفر فرموده خود را بصحبت مشايخ 

عظام هراة رسانيد و شيخ بهاء الدين عمر نسبت بآنحضرت محبت بينهايت داشت چنانچه در حين 
مرض وصيت فرمود كه امير خاوند شاه بر من نماز گذارد و همدران ايام روزى آنحضرت را 

مخاطب ساخته گفت كه سيد ميخواستيم كه باهم باشيم اما سلطان احمد خضرويه گريبان شما را 
گرفته بجانب خود كشيد و آنجناب بعد از فوت شيخ بهاء الدين عمر از هراة ببلخ مراجعت فرمود 
و در سنه وفات يافت و در پيش روى سلطان احمد خضرويه مدفون شد و از آن حضرت سه پسر 
ماند امير خواند محمد كه والد بزرگوار والده مسوداوراقست و سيد نظام الدين سلطان احمد كه 
سالها در مالزمت سلطان بديع الزمان ميرزا منصب صدارت داشت و سيد نعمة الّله كه مجذوب 

 متولد شده بود و از وى خوارق عادات ظهور مينمود

شيخ نور الدين محمد ولد امجد شيخ بهاء الدين عمر بود و سلطان سعيد در تعظيم آنجناب مبالغه 
بسيار ميفرمود وفاتش در صبح جمعه بيست و سيم ماه رمضان سنه ثمان و سبعين و ثمانمائه روى 
 نمود و خالش شيخ جالل الدين محمود شاه بر وى نماز گذارد و در حظيره والد خود مدفون شد

قاضى قطب الدين احمد بن موالنا نور الدين محمد بن قاضى جالل الدين محمود االمامى مرجع 
اكابر خراسان و مالذ علماء اقطار جهان بود و از اواخر زمان دولت خاقان سعيد ميرزا شاه رخ تا 

اوان سلطنت خسرو منصور سلطان حسين ميرزا در دار السلطنه هراة بلوازم امر قضا اشتغال داشت و 
در فيصل قضاياء برايا بدستور آبا و اجداد بزرگوار خويش در طريق امانت و ديانت سلوك مينمود 

و مع ذلك بامر درس و فتوى و نشر علوم دينيه ميپرداخت و همواره طلبه را از فوايد ذهن وقاد و 
مآثر طبع نقاد مستفيد و بهرور ميساخت وفاتش در غره شوال سنه ثمان و سبعين و ثمانمائه بحظيره 

والده سلطان حسين ميرزا در محل طعام خوردن بعلت فجاه اتفاق افتاد و در مزار عالمه رازى 
 مدفون گشت.
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موالنا قطب الدين يحيى ولد موالنا شمس الدين محمد بن موالنا سعيد الدين مسعود التفتازانى بود 
و از اواخر زمان اقبال خاقان ستوده خصال شاه رخ ميرزا تا اوان استقالل خسرو حميده افعال سلطان 
حسين ميرزا بلوازم منصب شيخ االسالمى مشغولى مينمود از علوم دينيه بهره تمام داشت و همواره 

نقش افاده بر لوح خواطر طلبه مى نگاشت قضاياء شرعيه را در كمال ديانت بفيصل مى رسانيد و 
هرگز خيال مداهنه و مالحظه بر ضمير منير نمى گذرانيد وفاتش در روز دوشنبه بيست و چهارم 

ذيحجه سنه سبع و ثمانين و ثمانمائه اتفاق افتاد و در مزار فايض االنوار مقرب حضرت بارى 
 خواجه عبد اللّه انصارى مدفون شد

سيد صدر الدين ابراهيم قمى از جمله اعاظم سادات صاحب سعادت بود و همواره با سلطانسعيد 
ميرزا سلطان ابو سعيد مصاحبت مى نمود گويند در روزى كه سلطانسعيد بقتل ميرزا سنجر فرمان 

داد سيد ابراهيم در پايه سرير سلطنت مصير سر برهنه كرده خون آنپادشاه را طلبيد و سلطان بانك 
بر آنجناب زده آن التماس را بسمع قبول نشنيد و روز ديگر در خلوتى سيد را طلب نمودم زبان 

عذرخواهى برگشاد و گفت ميرزا سنجر لشگر جمع كرده باتفاق جمعى ديگر از مخالفان متوجه 
استيصال نهال اقبال ما بود و چون ايزد تعالى او را در قبضه اقتدار ما گرفتار ساخت اطالقش سبب 
فتنه و فساد مى نمود بنابرآن ديروز درخواست شما را بسمع رضا نشنودم سيد ابراهيم بنابر آزارى 

كه در خاطر داشت جواب داد كه موجب كشتن ميرزا سنجر بوضوح پيوست اما نمى دانم كه آن 
پير زال فقيره يعنى گوهرشاد آغا چه گناه كرده بود كه در ماه مبارك رمضان او را بقتل رسانيدند 

سلطان سعيد از شنيدن اينسخن كنايت آميز متغير و متأثر گشته از مجلس برخواست انتقال سيد 
 ابراهيم بجنات نعيم در اوائل دولت خسرو منصور سلطانحسين ميرزا روى نمود.

موالنا شمس الدين على الفارسى اعلم فضالء زمان و افضل علماء دوران بود سلطانسعيد نسبت 
بآنجناب التفات و عنايت بسيار مى فرمود و چون نسبش بمؤلف كشف كشاف ميرسيد بصاحب 
كشف مشهور گرديد سالها در بلده هراة در مدرسه شريفه غياثيه بدرس و افاده اشتغال داشت و 

نقوش دقايق طبع نقاد ذهن وقادر را بر صحايف ضماير طلبه علوم مى نگاشت و بعد از فوت 
سلطانسعيد و طلوع آفتاب دولت سلطانحسين ميرزا جناب مولوى چندگاهى بنوشتن تاريخ وقايع 
آنحضرت مشغولى كرد و باالخره از خدام بارگاه سلطنت رنجيده بحصار شادمان شتافت و پرتو 



انوار عواطف ميرزا سلطانمحمود بر وجنات احوالش تافت و هم در آن واليت ساكن بود تا آن 
 زمان كه از جهان گذران رحلت نمود.

موالنا عصام الدين داود خوافى در علم و كمال يگانه زمانه بود و مدتى در دار السلطنه هراة بلوازم 
افاده قيام مى فرمود و بنابر آنكه بفصاحت بيان و طالقت لسان اتصاف داشت و مسائل دقيقه را 

 بعبارتى قريب الفهم بر صحيفه ضمير طلبه مى نگاشت در
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مجلس درس آنجناب ازدحام تمام بوقوع انجاميد و اينمعنى موجب رشك و حسد ساير علماء 
خراسانگرديد در آن اثنا سلطانسعيد از موالنا كمال الدين شيخ حسين پرسيد كه از دانش مندان 

خراسان سزاوار تعليم سلطانمحمود ميرزا كيست جناب مولوى جواب داد كه موالنا داود و ميرزا 
سلطان ابو سعيد موالنا داود را باستادى قرة العين سلطنت نامزد نمود و هرچند جناب افادت مآب از 

تكفل آن امر ابا نمود بجائى نرسيد ال جرم بناكام سلوك طريق مالزمت اختيار كرده بعاليمنصب 
صدارت منصوب شد و تا آخر ايام حيات در خدمت سلطان محمود ميرزا مى بود وفاتش در سنه 

 بواليت حصار شادمان روى نمود از مؤلفاتش حاشيه شرح شمسيه در ميان طلبه مشهور است.

موالنا قطب الدين النسفى در علم طبابت از اكثر اطباء زمان مهارت بيشتر داشت و در سلك 
خواص بارگاه سلطانسعيد منتظم بوده علم تقرب مى افراشت مدتى بلوازم شغل مهردارى قيام 

مى نمود و جهة مهر كردن فرامين مطاعه هرصباح پيش از اكثر اركان دولت با آنحضرت مالقات 
مى فرمود بعد از شهادت آنخسرو صاحب سعادت چندگاه در حبس امير حسن بيك اوقات 

گذرانيد و چون از آنقيد نجات يافت بروم رفته ملحوظ عين عنايت سلطان محمد رومى گرديد و 
مدتى در آستان قيصر در دولت و اقبال بسر برد و چون متقاضى اجل در رسيد نقد حيات بقابض 

 ارواح سپرد

موالنا لطفى بلطف طبع و حسن خلق از ساير شعراء سخن آرا ممتاز و متثنى بود و بزبان تركى و 
فارسى اشعار دلفريب نظم مى نمود در مجالس النفايس مذكور است كه موالنا لطفى در سن نود و 



نه سالگى قصيده رديف آفتاب در سلك نظم كشيد و شعراء زمان تتبع آنقصيده نموده هيچكدام 
  بيت از عهده جواب مطلعش بيرون نتوانستند آمد و آنمطلع اينست 

 اى ز زلف شب مثالت سايه پرور آفتاب 
 

 شام زلفت را بجاى ماه در بر آفتاب 

   
  بيت و موالنا لطفى در اواخر ايام زندگانى اينمطلع را كه 

 گر كار دل عاشق با كافر چين افتد
 

 به ز انكه بيدخوئى بيمهر چنين افتد

   
منظوم ساخته نزد حضرت حقايق پناهى افضل االنامى نور الدين عبد الرحمن الجامى برد و التماس 

نمود كه آن را غزل ساخته در ديوان خود درج نمايند و آنجناب اين ملتمس را مبذول داشت و 
موالنا لطفى در جوانى نخست بتحصيل علوم قيام نمود و بعد از آن روى بسلوك طريق درويشان 

 آورد و در آن روش ثابت قدم ميبود تا وقتى كه از عالم رحلت نمود

موالنا شمس الدينمحمد بخارى بموالنا محمد معمائى مشهور بود و سال ها در غايت اختيار 
صدارت ميرزا بابر مى نمود و در مالزمت ميرزا سلطان ابو سعيد نيز اعتبار تمام داشت و پيوسته 

الفاظ هزل آميز و سخنان فرح انگيز بر لوح خاطر مى نگاشت و در وقتيكه ميرزا ابو القاسم بابر در 
شيراز بود بر سر مزار خواجه حافظ گنبدى عمارت فرمود و يكى از ظرفاء شيراز بر ديوار آنخانه 

  بيت نوشت كه 

 اگرچه جمله اوقاف شهر غارت كرد
 

خداش خير دهاد آنكه اين عمارت 
 كرد

   
 و در روزيكه خدمت صدارت مآبى ميرزا
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بابر را بآن منزل برده ضيافت مى كرد چشم پادشاه بر آن نوشته افتاده با موالنا مطايبه بسيار فرمود و 
در آن اوان كه سلطان سعيد بواليت آذربايجان و عراق درآمد موالنا محمد را جهة تبليغ رسالت 
نزد حاكم شيراز كه دم از مخالفت ميزد ارسال داشت و در اثناء راه جمعى از سپاه تركمان او را 



گرفته نزد امير حسن بيك بردند و پادشاه بنابر شفاعت موالنا صدر الدينمحمد طبيب خون مولوى 
را بخشيده او را مقيد نگاهمى داشت تا زمانيكه خاطر از ممر ميرزا سلطان ابو سعيد فارغ گردانيد 
آنگاه شرف اجازت ارزانى فرمود و موالنا محمد بهراة آمد و با مقرب حضرت سلطانى امير نظام 

الدين عليشير و ساير اركان دولت خسرو منصور سلطان حسين ميرزا آغاز مصاحبت كرد و در 
اواخر اوقات حيات مصحوب محمد سلطانميرزا كه خواهرزاده خسرو منصور بود و بكيچيك 

ميرزا اشتهار داشت بحجاز رفت و بشرف گذاردن حج اسالم فايز شده در وقت مراجعت بجوار 
 مغفرت حضرت ايزدى پيوست.

موالنا عبد الحى منشى در خط تعليق سرآمد خوش نويسان متقدمين و متاخرين بود و در زمان 
سلطانسعيد مدتى مديد صاحب ديوان انشا بود و بنوشتن مناشير مطاعه قيام مى نمود و بعد از واقعه 

قراباغ منظور نظر تربيت امير حسن بيك شده تا آخر حيات در مالزمت سالطين آق قويلوق بهمان 
 منصب اشتغال داشت و همواره رايت نيابت و تقرب مى افراشت 

موالنا كمال الدين شيخ حسين اشتهار آن افتخار علماء عظيم المقدار بكمال علم و دانش در اقطار 
امصار بمرتبه ايست كه احتياج بشرح و بيان ندارد و اعتبار آن استظهار فضالء بالغت دثار در زمان 

سلطانسعيد بمثابه بود كه قلم دو زبان تبيين آنرا كما ينبغى محال مى شمارد و در آن ايام 
خجسته آغاز فرخنده انجام منصب احتساب و منع و زجر اصحاب فسق و فجور من حيث االستقالل 

تعلق بآنجناب داشت و در تمشيت آن امر بر وجهى آثار اقتدار ظاهر ساخته بود كه هيچكس از 
اعيان روزگار خيال ارتكاب شراب در حواشى ضمير نمى گذاشت و سلطانسعيد در ساير امور 
شرعيه پيوسته با موالنا كمال الدين شيخ حسين مشورت مى نمود و در اكثر احوال از سخن و 

صوابديد آن قدوه اهل كمال تجاوز نمى فرمود و جناب مولوى برحسب فرمان واجب االذعان دايم 
االوقات همت بر استكشاف حاالت صناع و محترفات مى گماشت و امير تومان دار السلطنه هراترا 

در استخالص مقرريات جماعات و حواله اخراجات مطلق العنان نمى گذاشت بلكه مقرر كرده بود 
كه ما دام كه بروات بثبت آنجناب نرسد هيچكس از بازاريان فلسى بكسى ندهد و اين قاعده تا 

آخر ايام حيات سلطانسعيد استمرار يافت و ايضا موالنا شيخ حسين در زمان دولت ابو الغازى 
سلطانحسين ميرزا چندگاه محتسب بوده ميرزا كيچيك جهة تلمذ بدرس آنجناب مى شتافت اما 



بدستور پيشتر اختيار و اعتبار نداشت در شهور سنه ثمان و ثمانين و ثمانمائه رايت عزيمت بصوب 
 عالم آخرت برافراشت.
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خواجه ناصر الدين عبيد اهللا از تمامى مشايخ تركستان و اكابر ماوراء النهر بمزيد جاه و جالل و 
افزونى اتباع و اموال ممتاز و مستثنى بود و در جوانى از موالنا يعقوب چرخى و موالنا نظام الدين 

خاموش ارشاد يافته بسلوك مشغولى نمود باندك زمانى پرتو انوار عنايت الهى باطن فرخنده 
ميامنش را باشعه فيوضات نامتناهى روشن ساخته چراغ واليت برافراخت و بهدايت سرگشتگان 

باديه غوايت پرداخته خرمن ارباب بدعت را به شعشعه لوامع شريعت بسوخت عتبه كعبه مرتبه اش 
مالذ سالكان مسالك دين پرورى گشت و آستان كرامت آشيانش ناهج مناهج سرورى شد سالطين 

زمان و خواقين نافذ فرمان از بدايت بالد تركستان تا نهايت امصار عراق و آذربايجان نسبت 
بدانجانب ارادت و اخالص تمام داشتند و هرسخنى كه از وى مى شنودند مانند در مكنون زيب 

گوش هوش ساخته غالف راى صوابنمايش را محال مى پنداشتند بتخصص سلطانسعيد ميرزا 
سلطان ابو سعيد كه در تمشيت امور ملك و ملت پيوسته با حضرت خواجه مشورت مى كرد و از 

غايت نيازمندى گاهى پياده برابر اسبش رفته لوازم كمال ارادت بجاى مى آورد اوالد امجاد 
آنحضرت نيز اقتداء بسنت پدر بزرگوار خود نموده از جاده متابعت حضرت خواجه تجاوز جايز 
نمى داشتند و پيوسته همم عاليه بر عظم شان و سمومكانش مى گماشتند حكايت مشهور است و بر 

السنه و افواه ثقاة مذكور كه نوبتى عمر شيخ ميرزا و سلطانمحمود ميرزا با يكديگر اتفاق نموده 
لشگر بسمرقند كشيدند و سلطان احمد ميرزا از شهر بيرون رفته مقابله و مقاتله برادران را پيش نهاد 

همت ساخت و در روزيكه هردو سپاه در برابر يكديگر صف قتال بياراستند ناگاه خبر رسيد كه 
خواجه ناصر الدين عبيد الّله بدانمعركه تشريف ميآورند و آنسه پادشاه جهة حرمت آنحضرت 

عنانكشيده داشته دست باستعمال آالت قتال نبردند تا معلوم شود كه سبب آمدن خواجه چيست و 
همان لحظه خواجه عبيد الّله بدانجا رسيده بزالل موعظه و نصيحت نايره قتال وجد الرا انطفاء داد و 

هرسه پادشاه را بصلح و صفا راضى ساخته فرمود تا در ميدان شاميانه برافراشتند و ميرزا سلطان 
احمد و ميرزا سلطان محمود و ميرزا عمر شيخ از صفوف لشگر خويش جدا شده بدان جا رفتند و 

بر يك زيلوچه نشسته در حضور خواجه عهد و پيمان در ميان آوردند كه من بعد با يكديگر در 



مقام وفاق بوده پيرامن نفاق نگردند آنگاه هريك بسپاه خود پيوسته بواليات خويش رفتند و تا 
آخر ايام حيات بر جاده موافقت ثابت بودند وفات حضرت خواجه عبيد الّله در سمرقند فى شهور 
سنه ست و تسعين و ثمانمائه دست داد و بعد از فوتش باندك زمانى جمعيت مردم ماوراء النهر به 
پريشانى تبديل يافته صنوف محنت و بيسامانى روى بديشان نهد مقرب حضرت سلطانى امير نظام 

  قطعه الدين عليشير در تاريخ وفات خواجه عبيد الّله گويد
 خواجه خواجگان عبيد اللّه 

 
 مرشد سالكان راه يقين 

 شد بخلد برين كه در فوتش 
 

 سال تاريخ گشت خلد برين 

از حضرت خواجه عبيد الّله دو پسر هدايت سير يادگار ماند خواجه محمد عبيد الّله كه بخواجه    
كا اشتهار دارد و خواجه قطب الدين يحيى و ممكن است كه اگر خامه سخن گذار توفيق يابد در 

 اثناء

 110، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 اخبار سالطين ماوراء النهر از احوال آن دو بزرك حميده خصال شمه بر صحايف روزگار نگارد
 چون قلم ستوده رقم بامداد رشحات مدار احوال ميرزا سلطان ابو سعيد و اوالد امجاد آن تنبيه 

خسرو شهيد را بذكر بعضى از مشاهير سادات و مشايخ و علما و فضال مزين گردانيد وقت آن در 
رسيد كه از شمايم گلزار اخبار خاقان منصور كامكار و سلطان مؤيد ذو اقتدار جمشيد حشمت 

فريدون لوا اسكندر همت كسرى عطا معز السلطنه و الخالفه ابى- الغازى سلطان حسين ميرزا مشام 
مستنشقان رياض فضل و كمال را معطر گرداند و از نسايم آثار بدايع اطوار آن پادشاه معدلت دثار 
فضاى راحت فزاى اين صفحات لطافت صفات را در طراوت و صفا بساحت فردوس نضارت سپهر 

  بيت اعلى رساند
 كند گنجى از كان ادراك پر

 
 چو فيروزه فيروز و درى چو در

و بنابر آنكه تحرير نام نامى آن خاقان گرامى در اثناء تقرير حكايات بى تصدير باوصاف و القاب    
از رعايت حسن ادب دور بود و در هرموضع كه آن اسم شريف مذكور گردد تصور بر اوصاف و 

القاب مفضى بتطويل و اطناب مى نمود بخاطر فاتر چنان رسيد كه در اكثر محال از آنخسرو 
ستوده خصال بخاقان منصور تعبير نمايد تا بجهة تكرار ايزد مدح و ثنا مطالعه كنندگان را كالل و 



مالل نيفزايد و سبب اختيار لفظ خاقان منصور بر ساير الفاظ مناسبه آنكه پدر عالى گهر آن پادشاه 
عالى جاه موسوم بمنصور بود و ايضا در جميع معارك و مقاالت آنحضرت بنصرت اختصاص 

يافته دست عنايت مهيمن بيچون ابواب ظفر و فيروزى بر روى روزگار همايون آثارش بر- گشود 
چنانچه در ضمن حكايات آينده اين دعوى بثبوت خواهد رسيد و كيفيت فتوحات آن خاقان 

 پسنديده صفات مشروح و معروض خواهد گرديد و التوفيق من الّله تعالى و هو القادر على ما يشاء

ذكر مجملى از احوال و اوصاف خاقان منصور مظفرلوا معز السلطنه و الخالفه ابو الغازى سلطان 
 حسين ميرزا

مشاطه رخسار بكار سخن و پيرايه بند عذار حكايات نو و كهن جواهر منثور خاقان منصور را برين 
منوال بر منصه ظهور مى آورد كه آن سالك طريق پادشاهى مؤيد بود بتائيدات آلهى و موفق 

 بتوفيقات نامتناهى در سپهر جود و سخا مصراع 

 چو خورشيد تابنده وافر عطا
 

 و در آسمانى و مهر وفا

   
ع چو بدر درخشنده روشن لقا بهار ايام دولتش چون ايام بهار خرم و خرمى هنگام سلطنتش مانند 

هنگام خرمى دور از غم رشحات غمام عدل و احسانش گلشن مملكت چون بهشت از فيض 
سلسبيل ناضر و ريان و از نسمات گلزار فضل و امتنانش نهال اقبال مثال طوبى از رشحات آب كوثر 

سرسبز و سايه گستر از شمايم مكارم اخالفش دماغ آمانى عطرساى و از نسايم محاسن آدابش 
 رياض كامرانى بهجت افزاى در معركه شجاعت و دالورى از كمال جالدت و ميدان دارى روح 
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رستم را خجل ساختى و در ميدان محاربت و تيغ گذارى از صعوبت ستيز و خونريز بنياد شجعان 
اسفنديار توانرا برانداختى از سهم گرز گران سنگش كيوان بر سپهر هفتم اضطراب نمودى و از بيم 
و پيكان تير خدنگش چشم مريخ شبى بر بستر فراغت نغنودى شمشير آبدارش در درياى بيجا همه 

وقت بگردن خصم مى رسيد و شعله سنان خونبارش در صحراى و غامدام خرمن حيات اعدا 
محترق مى گردانيد بزم عيش و نشاطش بهشت وش بجوانان حورا عذار آراسته و مجلس عشرت و 



انبساطش همچون گلستان ارم از نقار خار آزار پيراسته طبع نقادش در صفا و حدت غيرت افضاى 
  بيت آب و آتش و نتايج ذهن وقادش از حسن بالغت بسان سخنان سحبان مطبوع و دلكش 

 پيش طبع پاكش آب افسرده 
 

 پيش فهم تيزش آتش مرده 

و در وقت تمكن بر تخت سلطنت و جهانبانى مقتضاى عدالت بجاى آورده نقش وجود اهل تكبر    
و تعدى را بتيغ سياست از لوح هستى ستردى و بهنگام اظهار تواضع و فروتنى اقتدار بسنت سنيه 

 خود را با مالزمان آستان خالفت آشيان يكسان  (إِنَّما أَنَا بشَرٌ مثْلُكُم)خير البريه نموده برطبق 
شمردى در تقويت اركان شريت غرا و تمشيت مهام ملت بيضا بقدر امكان لوازم سعى و اهتمام 
مرعى داشتى و همواره همت عالى نهمت بر انهدام قواعد بدعت و استيصال اهل ظلم و ضاللت 

گماشتى در رعايت جانب سادات عظام و علماء اسالم و فضالء روزگار و شعرا بالغت شعار هرگز 
تغافل و اهمال ننمودى و در انجاح ملتمسات و وصول سيورغاالت و انعامات اين زمره كريمه 
همواره احكام مطاعه مبذول فرمودى در هفته دو نوبت بروز دوشنبه و پنجشنبه قضاة و علما را 

بمجلس اشراف اعلى طلبيدى و مهمى كه روى نمودى بمقتضاى فتوى ائمه دين بفيصل رسانيدى 
بصحبت درويشان و گوشه نشينان و مجالس وعظ بسيار تشريف بردى و تعظيم و احترام مشايخ 
اسالم و وعاظ شيرين كالم را بر ذمت همت نهمت واجب و الزم شمردى به بناء و بقاع خير از 

مساجد و مدارس و خوانق و اربطه بغايت مايل و راغب بودى و قصبات معموره و مستغالت 
مرغوبه از خالص اموال خويش خريده وقف نمودى در تعمير قصور دلگشاى و عمارات فرح افزاى 

بسيار سعى و اهتمام كردى در طرح باغات و بساتين و نظارت اشجار و رياحين بنفس نفيس لوازم 
جد و اجتهاد بجاى آوردى از اوايل تنسيم نسيم صباء صبى و مبادى احوال نشو و نما پيوسته بقلم 

انديشه نقش جهانگيرى بر لوح خاطر نگاشتى و از غايت علو همت در صغر سن سالطين ذو 
شوكت و خواقين صاحب حشمت را معدوم و نابود نگاهداشتى بناء على هذا در شهور سنه احدى 
و ستين و ثمانمائه با وجود چندين پادشاه عاليجاه كه در بالد خراسان نافذ فرمان بودند در بلده مرو 

بر زين ملك ستانى نشسته خروج كرد و باندك روزى چندان بلده فاخره را ضبط نموده بواسطه 
 دار الفتح استراباد را از 862بيوفائى بعضى از امرا روى بصحرا و بيابان آورد و در ذى حجه سنه 

حسين سعدلو كه خويش ميرزا جهان شاه بود انتزاع نموده و چون سلطان سعيد متوجه آنجناب 
 كه واقعه شهادت 873گشت مصلحت در مقابله و مقاتله نديده بصوب آواق توجه فرمود و در سنه 

 سلطان سعيد بوقوع 
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انجاميد همعنان ظفر و تائيد بدار السلطنه هراة شتافته تسخير آن بلده فاخره مالزمانش را با سهل 
وجهى ميسر گرديد و در روز جمعه عاشر ماه رمضان سال مذكور خطبه و سكه بنام نامى و القاب 

گرامى خاقان منصور زيب و زينت گرفت و بر شحات سحاب معدلت آنحضرت نايره فتنه و فساد 
كه در اطراف ديار خراسان اشتعال يافته بود صفت تسكين پذيرفت و در سنه اربع و سبعين و 

ثمانمائه ميان خاقان منصور و ميرزا يادگار محمد در موضع چناران مقابله و مقاتله بوقوع پيوست و 
نسيم نصرت و ظفر بر پرچم علم آنحضرت وزيده سپاه ميرزا يادگار محمد از صدمه حمله بهادران 

موكب همايون درهم شكست اما در اواخر همين سال ميرزا يادگار محمد بمدد امير حسن بيك 
مستظهر شده روى بدار السلطنه هراة نهاد و در محرم الحرام سنه خمس و سبعين و ثمانمائه بر آن 

بلده استيال يافته خاقان منصور عنان عزيمت بطرف ميمنه و فارياب انعطاف داد و بعد از انقضاء 
چهل روز بار ديگر به مرافقت فتح و ظفر بمستقر دولت و اقبال ايلغار نمود و در شب بيست و سيم 
صفر نزديك بوقت سحر بباغ زاغان درآمده ميرزا يادگار محمد را بجهان جاودان روان فرمود در 

اواخر همين سال در موضع چكمن ميان خاقان دشمن شكن و سلطان محمود ميرزا مقاتله دست داد 
و آفتاب فتح و نصرت از مطلع اقبال آن حضرت طالع شده ميرزا سلطان محمود روى به هزيمت 

نهاد پس از آن كنار آب آمويه تا واليت سمنان در تحت تصرف خاقان منصور قرار گرفته تا 
شهور سنه اثنين و تسعمائه در غايت دولت و اقبال و نهايت جاه و جالل اوقات خجسته سادات 

بعيش و نشاط مصروف داشت و در خالل آن اوقات بجهة عارضه مفاصل عام پايهاء پادشاه 
گردون غالم از رفتار بازمانده هريك از اوالد امجاد آن حضرت خيال استقالل بر لوح خاطر 

نگاشت و در شعبان سال مذكور در منزل پل چراغ دودمان صاحبقرانى و پسر بزرگترش ميرزا بديع 
الزمان نايره قتال التهاب يافت و سلطان بديع الزمان ميرزا تاب مقاومت نياورده بجانب قندهار 

شتافت و برين قياس چند كرت ديگر ميان پدر و پسر كروفر اتفاق افتاده باالخره صورت صلح 
روى نمود و بديع الزمان ميرزا بر حكومت مملكت بلخ و توابع آن تا كنار آب مرغاب قانع گشته 

 خاقان منصور بعزم رزم ابو الفتح محمد خان 911بعد از آن طريق مخالفت نه پيمود و در سنه 
شيبانى كه بر ممالك ماوراء النهر استيال يافته بود از دار السلطنه هراة نهضت فرمود و بعد از وصول 

بمنزل بابا آلهى بتقدير آلهى مرض موت عارض ذات آن مهر سپهر پادشاهى گشته در آخر روز 



يازدهم زى حجه حجه مذكور برياض خبان انتقال نمود آن حضرت نزديك بهفتاد سال در دار 
مالل اقامت داشت و بر سلسبيل استقالل در خراسان و طخارستان و قندهار و سيستان و مازندران 
سى و هشت سال رايت دولت و اقبال برافراشت خواجه عبيد الّله اخطب و خواجه شمس الدين 

محمد مرواريد و خواجه عالء الدين على الصانعى و خواجه سيف الدين مظفر شبانكاره و 
برادرانش خواجه غياث الدين منصور و خواجه معز الدين حسين و خواجه قوام الدين نظام الملك 
خوافى و خواجه عماد االسالم و خواجه افضل الدين محمد كرمانى و برادرش خواجه امين الدين 

محمود و خواجه عالء الدين على ميكال و خواجه جمال الدين عطاء الّله و خواجه نعمة الّله سرخ و 
 سيد زين العابدين 
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جالل الدين قاسم فرنخودى در سلك وزراء خاقان منصور مظفرلوا منتظم بودند و سيد نظام الدين 
حمزه اندخودى الملكى و موالنا قطب الدين محمد الخوافى و خواجه كمال الدين حسين گرمكى 

و سيد شمس الدين محمد اندجانى و خواجه غياث الدين عادلشاه گيالنى و خواجه شهاب الدين 
عبد الّله المرواريد و قاضى برهان الدين محمد مروزى و ميرك جالل الدين قاسم ولد موالنا 

شمس الدين محمد امين و سيد غياث الدين محمد مشهدى و موالنا غياث الدين جمشيد جالبى و 
خواجه شهاب الدين اسحق خوافى و امير كمال الدين حسين طبسى و امير صدر الدين سلطان 

ابراهيم امينى بنوبت بدرجه منصب صدارت آنحضرت صعود نمودند و چون مجملى از سير ستوده 
خاقان منصور سمت تحرير يافت خامه سخن گذار عنان بيان بصوب تفصيل كليات وقايع و امور 

 آنحضرت تافت و من الّله االعانته و التوفيق 

گفتار در بيان شمه از علو نسب خاقان منصور سلطان حسين ميرزا و ذكر والدت با سعادت آن 
 پادشاه عاليجاه مظفرلوا

از كرايم نعماء و جسايم آال كه ايزد عز و عال بعضى از سالطين عظام را بدان اختصاص بخشيده 
نعمت علو انسابست كه مستلزم مكارم اخالق و مستوجب محاسن آدابست بنا على هذا در تمامى 

ملل و اديان اعيان عجم و عرب محافظت صحت نسب مينموده اند و بعظم شان سمومكان آبا و 
اجداد مفاخر و مباهى ميبوده اند و بيشايبه اشتباه خاقان منصور هم از جانب پدر و هم از طرف مادر 



خالصه دودمان سالطين صاحبقران بود و نقاوه خاندان خواقين كشورستان زيرا كه والد خجسته 
آثار پسنديده اطوار آنخسرو كامكار سلطان غياث الدين منصور بن اميرزاده بايقرا بن عمر شيخ 

بهادر بن امير تيمور گوركان است و والده سلطان غياث الدين منصور قتلق سلطان بيگم بود و پدر 
قتلق سلطان بيگم اميرزاده اسكندر بود از قوم ايلجيكداى كه بشش واسطه بچنگيز خان ميرسد و 
مادر قتلق سلطان بيگم بى بى فاطمه بود بنت امير كيخسرو بن حنظل سودون بن بات كيلكاى بن 

تومنه خان و والده بى بى فاطمه قتلق خانم بود بنت ايسنتمور خان كه از اوالد كپك خانست و مادر 
قتلق خانم سكينه خاتون بود كه او را بى بى توختى نيز ميگفتند و بى بى توختى دختر قدوة السالكين 

شيخ شمس الدين محمد مسكين است و آن جناب ولد شيخ عبد الواحد و شيخ عبد الواحد پسر 
خواجه عبد الهاديست و آنجناب خلف صدق مقرب حضرت بارى خواجه عبد الّله انصارى و مادر 
نيك اختر خاقان منصور فيروزه بيگم است بنت اميرزاده سلطان حسين بن امير محمد بيك بن امير 

موسى كه از قوم تانجوت بود و اميرزاده سلطان حسين پسر مهد عليا آكه بيگم است بنت امير 
 تيمور گوركان و مادر بانوى عظمى فيروزه بيگم قتلق سلطان بيگم بنت ميرزا ميرانشاه و مادر
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قتلق سلطان بيگم اورون سلطان بود بنت سيورغتمش خان بن دانشمند چه خان بن قيدو خان بن نور 
خان بن اوكداى قاآن ع كس را نبود چنين نسب در عالم و والدت با سعادت خاقان منصور در ماه 

محرم الحرام سنه اثنين و اربعين و ثمانمائه در ميان شرق و شمال دار السلطنه هراة نزديك بسر پل 
تولكى در سرائى كه بدولتخانه اشتهار دارد اتفاق افتاد و شعشعه آفتاب طلعت دولت همايون و 

انوار كوكب طالع روزافزونش تمامى ربع مسكون را صفت اضائت و نضارت داد و ماه منير چون 
پرتو جمال جهان آرايش را ديد ديگر از خورشيد اقتباس نور نكرد و مشترى صافى ضمير تا از 

فروغ ناصيه بهجت افزايش بهرور گرديد سرمايه سعادت جاويد بدست آورد هنوز آن غنچه گلزار 
كامكارى از تبسم صباء صبى بتمام نشگفته بود كه شمايم فرمانفرمائى از احوال و اقوالش بمشام 

جان ميرسيد و هنوز آن نهال جويبار نامدارى از لوامع انوار نشوونما سر نكشيده بود كه داليل آثار 
  نظم جالدت بخش كشورگشائى از حركات و سكناتش ظاهر ميگرديد

 هماندم كه گل برفروزد بباغ 
 

 شود بوى او عطر بخش دماغ 

 هماندم كه بنمايد از شرق مهر
 

 كند غرب را روشن از نور چهر



و خاقان منصور در ايام رضاع و اوان طفوليت در مهد رعايت و حجر تربيت والدين خويش اوقات    
خجسته ساعات ميگذرانيد و هرچند بزرگتر ميشد امارت جاه و جالل و امارات سعادت و اقبال از 
صادرات افعال و واردات اقوالش ظاهر ميگرديد و هركس از اهل كياست بديده فراست در جبين 

آن آفتاب طلعت مينگريست ميدانست كه عنقريب بر اوج كمال ترقى خواهد نمود و هركس از 
اصحاب درايت بنور هدايت اخالق حميده و اطوار پسنديده اش را مشاهده ميفرمود بخاطر 

ميگذرانيد كه على اسرع الحال بمفاتيح اقبال ابواب آمانى و آمال بر روى روزگارش خواهد 
  بيت گشود

 آنرا كه نشان ضرب اعالست 
 

 بر چهره او چو نور پيداست 

    

گفتار در بيان بعضى از حاالت خاقان منصور در عنفوان اوان جوانى و مشرف شدن آنحضرت 
 بمصاهرت ميرزا سنجر در عين نشاط و كامرانى 

 سلطان 849چون مدت هفت سال از سن شريف خاقان منصور ستوده خصال درگذشت در سنه 
غياث الدين منصور متوجه جوار مرحمت ملك غفور گشت و آن در يتيم صدف شرف هفت سال 

ديگر مقيم دولتخانه خويش بوده در وقتى كه مانند ماه تمام چهارده منزل از منازل زندگانى طى 
  نظم نمود و از زبان حال هاتف اقبال مضمون اين مقال استماع فرمود

 اى چارده ساله قرة العين 
 

 بالغ نظر علوم كونين 

 فارغ منشين نه وقت بازيست 
 

 وقت هنر است و كارسازيست 

   
با والده ماجده خويش طريق مشورت مسلوك داشت و بخدمت ميرزا ابو القاسم بابر شتافته نقش 

 مصاحبت آنجناب بر لوح ضمير نگاشت و ميرزا
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ابو القاسم بابر آنحضرت را منظور نظر اشفاق و مكرمت گردانيد و مواجب مناسب تعيين فرمود و 
 كه ميرزا ابو القاسم بابر 858هرروز لطفى مجدد و تفقدى ممهد بظهور ميرسانيد و در شهور سنه 



بهادر در ظاهر سمرقند با ميرزا سلطان ابو سعيد مصالحه فرمود خاقان منصور بمالحظه قرب قرابت 
بمالقات ميرزا سلطان ابو سعيد ميل فرمود و از ميرزا ابو القاسم بابر جدا شده بسمرقند شتافت و 
روزى چند پرتو انوار عاطفت سلطان سعيد بر وجنات احوالش تافت مقارن آنحال ميرزا سلطان 

اويس بن ميرزا محمد بن بايقرا خروج كرده رايت مخالف برافراخت و ميرزا سلطان ابو سعيد بر 
ساير شاه زادگان بى اعتماد گشته خاقان منصور را با سيزده كس از قرابتان در قلعه سمرقند مقيد و 
محبوس ساخت و ندانست كه يوسف طلعتى را كه عزيز مصر سلطنت ميبايد شد از كيد اخوان و 
قيد زندان مضرت و زيان نرسد و سليمان حشمتى را كه بر تخت رب هب لى ملكا فرمان فرمائى 

  بيت بايد بود از عذر ديوسيرتان و مكر بدانديشان متأثر نگردد
نافه مشگين اگر بندش كنى در صد 

  حصار
 سوى جان پرواز جويد طيب جان افزاى 

او القصه چون اينخبر محنت اثر در دار السلطنه هراة بعرض مهد عليا فيروزه بيگم رسيد مصحوب    
قافله غم و اندوه و همراه حريف ناله و آه متوجه سمرقند گرديد و بعد از وصول بمقصد از سلطان 

سعيد التماس مخلص ولد ارشد كرده ملتمس مبذول افتاد و آن آفتاب عالمتاب از عقده كسوف 
  بيت بيرون آمده عنان عزيمت بصوب خراسان انعطاف داد

 منت خداى را كه همايون و كامياب 
 

 از عقده كسوف برون آمد آفتاب 

و خاقان منصور و االجناب در غايت سرعت و شتاب قطع منازل و مراحل كرده نوبت ديگر به    
خدمت ميرزا ابو القاسم بابر استسعاد يافت و تا آخر ايام حيات آن فارس مضمار تفاخر در 

خدمتش بسر برده آنگاه بمرو شاهجهان شتافت ميرزا معز الدين سنجر بديده بصيرت فر دولت و 
اقبال در ناصيه حال آن خاقان ستوده خصال مشاهده فرموده مقدم شريفش را مغتنم شمرد و نهايت 
اشفاق و عطوفت ظاهر ساخته صبيه صلبيه خويش را كه پرده نشين حجله عفت بود و بيگه سلطان 

بيگم نام داشت بحباله نكاحش درآورد و چند روز لوازم چشن و سور و مراسم لهو و سرور مرعى 
بوده بساط نشاط و مجلس عيش و انبساط مبسوط و ممهد گشت و ساقيان سيمين ساق بار و بهاء 

چون آفتاب جامهاى شراب ناب در گردش آورده صيت آن وصلت همايون از منزل ناهيد و 
عشرتگاه خورشيد درگذشت از فروغ چهره ساقى و بزم طرب گلزارى بود پر آب وتاب و از تاب 

شراب ناب رخسار خوبان الله زارى مينمود بغايت سيراب مغنيان زهره وش بنغمات دلكش و 



نواهاى روح افزا پيران چنك پشت را بقانون جوانان چنك زلف برقص درآوردند و سازندگان 
دلنواز و نوازندگان پرده ساز بمضراب نشاط در راه انبساط هردم بآهنگى ديگر و نواى غير مكرر 

  نظم دلهاى مجلسيان را باوتار عشق و محبت مقيد كردند
 خوبى ساز و خوبى آواز

 
 ميبرد هريكى بتنها دل 

 چون شود جمع هردو در يكجا
 

 كار صاحبدالن شود مشگل 

 و در روزيكه طوى بزرگ بوقوع انجاميد ميرزا سلطان سنجر قضاة و اعيان    
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و امرا و نوئينان را خلع فاخره پوشانيد و ميان خاقان منصور و آن غيرت افزاى پرى و حور عقد 
الفت و موانست انتظام يافته باندك زمانى از رشحات سحاب مهربانى خاقانى صدف وجود بلقيس 

ثانى بدردانه آبستن گشت و چون آن گوهر شب افروز از كتم عدم قدم بعالم ظهور نهاد بسلطان 
بديع الزمان ميرزا موسوم شده نواى فرح و نشاط از ايوان كيوان درگذشت و چندگاهى ميرزا معز 

الدين سنجر و خاقان فريدون فر با يكديگر در مقام پدر و فرزندى بسربرده باالخره بين الجانبين 
 صورت مخالفت روى نمود چنانچه خامه مشكين عمامه بشرح آن زبان خواهد گشود

 ذكر آغاز جهانگيرى خاقان منصور عالى گهر و اظهار مخالفت با ميرزا معز الدين سنجر

چون عنايت وهاب بى ضنت عز شانه مقتضى آن بود كه خاقان منصور را بى منت غير از روى 
استقالل بر تخت سلطنة و اقبال بنشاند و تاج و هاج خالفت را بفرق فرقدساى او سرافراز گرداند 
در آن اوان كه در مرو شاه جهان اقامت داشت امرى بوقوع پيوست كه در مخالفت ميرزا سنجر 

 كه ميرزا شاه محمود 861بيچاره شده بر زين ملك ستانى نشست صورت حال آنكه در شعبان سنه 
بن ميرزا بابر از دست برد سپاه ميرزا ابراهيم بن ميرزا عالء الدوله انهزام يافت ميرزا معز الدين سنجر 

خاقان منصور را در مرو بنيابت خويش تعيين نموده عنان عزيمت بطرف مشهد تافت و در غيبت 
ميرزا سنجر ميان خاقان فريدون فر و حسن ارالت كه از بركشيدگان دولت سنجرى بود غبار نقار 

ارتفاع يافته حسن قصد حبس آنحضرت نمود و منهى خيال باطل آن جاهل را بعرض رسانيده 
خاقان پردل با پنج سوار جالدت آثار از شهر بيرون خراميد و متعاقب نهضت موكب گردون 



مراتب جان على بساول با شصت سوار از مردمان جرار بدانحضرت ملحق گرديد و خاقان 
عالى گهر بديدن پيكر فتح و ظفر اميدوار گشته عنان يكران بصوب شهر انعطاف داد و بى دغدغه 

  بيت بمرو درآمد و امير حسن را مقيد ساخته پاى رفعت و كامرانى بر مسند جهانبانى نهاد

 ز يمن مقدم شاه جوان بخت 
 

 برتبب برگذشت از آسمان تخت 

   
و روز ديگر جمعى از مالزمان ميرزا سنجر مثل محمد بيك شيرازى و شيخ ذو النون عراقى و امراء 

ايل اوغلى باهم اتفاق نموده در وقتى كه خاقان منصور جهة جانور پرانيدن از شهر بيرون رفته بود 
بيكبار شمشير عذر از نيام انتقام كشيدند و بولداى شيخ بهادر و شير على و بعضى ديگر از خواص 
خاقان عالى مكان را در سرديوان شربت شهادت چشانيدند و علم بغى و طغيان برافراخته بهوادارى 
ميرزا سنجر دروازها را مضبوط ساختند و در مقام استحكام برج و باره شده صداى عصيان در خم 

طاق فيروزه فام آسمان انداختند ولى برادر جانعلى بحيله كه دانست از شهر بگريخت و خود را 
 بمالزمت خاقان منصور رسانيده آنچه ديده بود معروض داشت همان لحظه آن زيبنده 
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تاج و سرير مانند خورشيد جهانگير كه از براى دفع حشر ظالم بر معارج بروج عروج نمايد متوجه 
دفع مخالفان گشته با شصت نفر از بهادران ببرجى كه بطرف كاجنكانست بر آمد و مردمى را كه 

در آن طرف فصيل بودند بزخم پيكان ديده دوز منهزم ساخت بنابر آن در شهر غبار فتنه و آشوب 
ارتفاع يافت و خواص و عوام كمر مخالفت خاقان آفتاب احتشام بر ميان بسته جمعى از مالزمان 

ركاب نصرت انتساب كه در پايان آن برج ايستاده بودند چون هجوم مرويان را دانستند خاك 
بيوفائى بر فرق دولت خود بيخته روى بصوب فرار آوردند ال جرم در وقتى كه خسرو ثوابت و 

سيار از اعالى بروج نصف النهار ميل سقوط نمود خاقان منصور از آن برج پايان آمده بطرف بند 
سلطان توجه فرمود و بعد از وصول بدان منزل حسن چركس و مردم ايرانجى ارتاق بمالزمت 

مبادرت نموده قرب دويست سوار در ظل رايت نصرت شعار مجتمع گشتند و مقارن آنحال ميرزا 
سنجر بمستقر عز خويش رسيده جمعى كثير از امرا و لشگريان را از عقب موكب همايون ارسال 
داشت و در ميان مرو و تلختان نيران قتال اشتعال يافته نخست خاقان منصور بضرب تيغ و سنان بر 



مرويان غالب گشت اما عاقبت االمر اعدا بهيأت اجتماعى بر قلب سپاه حمله كرده جانعلى يساول 
را بدرجه شهادت رسانيدند و ساير مالزمان ركاب نصرت انتساب دلشكسته گشته بميدان كارزار 

بمخالفان كينه گذار باز گذاشتند چنانچه با خاقان كامكار زياده از بيست و پنج كس نماند مع ذلك 
آن هژبر بيشه مردانگى بدستور سابق شجاعت و فرزانگى ظاهر ميساخت و تيغ خون آشام از نيام 

انتقام آخته هرلحظه بر صف مخالفان مى تاخت و چون لشگر سلطان سنجر بسيار بود محمد جهان 
و قل احمد از اصابت عين الملك انديشيده بدست اخالص عنان توسن همايون را گرفتند و بمبالغه 

تمام آنحضرترا از معركه بيرون بردند و مخالفان بعد از آنكه چند فرسنك موكب عالى را تعاقب 
نمودند خائب و خاسر بازگشتند و خاقان باستحقاق بجانب مرو چاق شتافته پانزده روز در ميان 

پنجده و بركتاش رحل اقامت انداخت آنگاه از آنمنزل كوچ فرموده موضع آخته آخوز را از غبار 
سم سمند جهان پيما مشگبيز ساخت و چون در آنوقت ميرزا سلطان ابو سعيد در قبة االسالم بلخ 

اقامت داشت و از آخته آخور امير سلطان برالس با فوجى از خدام آستان آسمان اساس بدانجانب 
گريخت بنابرآن توقف مناسب ننمود و خاقان منصور از آخته آخور پاى مبارك در ركاب 

سعادت انتساب در آورده بمنزل بابا قنبر شتافت و از آنجا بجانب ماخان توجه فرموده چند ماه 
هرچند روز در بيابانى بسر برد و بر شدت آالم ايام نافرجام مصابرت نموده باميد عنايت الهى نقش 

غم از لوح خاطر مى سترد و در آن اوقات چند نوبت ميرزا سنجر بر سبيل ايلغار لشگر بر سر 
آنحضرت فرستاد اما كارى از پيش نتوانست برد و مطلقا او را صورت استيال بر خاقان مظفر لوا 

دست نداد و آنحضرت در فصل شتا در بيابانى كه در ميان خيوق و مرو است اوقات مى گذرانيد و 
 پاى در دامان شكيبائى پيچيده انتظار لطيفه غيبى مى كشيد.
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 گفتار در بيان توجه خاقان دشمن شكن بجانب طژن و ظفر يافتن بر امير بابا حسن 

چون سلطان بديع آئين ربيع كه بواسطه هجوم سپاه شتا در باديه اختفا ناپيدا بود بتخت گاه ظهور 
خراميد و خسرو ثوابت و سيار از منزل كربت غربت در حركت آمده بر فراز گنبد خضرا بيت 

الشرف خويش را محل نزول همايون گردانيد خاقان منصور با بيست و دو نفر از مالزمان كه اكثر 
پياده بودند از يورت قشالق بجانب كوك گنبد مرو نهضت فرمود و از آنجا خواجه بردى يساول 



را بر چهار نفر ديگر جهت طلب اسب بپاياب روان فرمود و ايشان از آن حدود بيست سر اسب 
رانده بنظر آن شهسوار ميدان كام كارى آوردند و آن حضرت اسبان را بر خدام قسمت كرده 

به طرف طژن روان شدند و بعد از وصول بدانموضع ارس خواجه ميش كه با فوجى از لشكريان 
سلطان سنجر گريخته بودند بموكب همايون پيوستند و خاقان منصور آن جماعت را منظور نظر 
عاطفت گردانيده لواى جهان گشا بصوب بسا برافراخت در اثناء راه مصر و مير شاه تركمان كه 
داخل نوكران ميرزا عالء الدوله بودند در سلك ساير مالزمان موكب نصرت نشان منتظم شده 

عنايت و التفات يافتند و چون منزل يحيى محل گولى نزول آن شير بيشه پردلى گشت خبر رسيد 
كه امير بابا حسن بواسطه هجوم سپاه ميرزا جهانشاه تركمان از جرجان گريخته و از طرف ابيورد 

در عقب موكب همايون مى آيد خاقان منصور بعد از شنيدن اينخبر با سيصد نفر مرد دالور كه در 
ظل علم ظفرپيكر جمع آمده بودند عنان يكران بجانب جرجان انعطاف داد و صباحى كه پادشاه 

روز بر سپاه شب تاختن آورد و لشگر انجم را مغلوب و منهزم گردانيد در منزل انبو بامير بابا حسن 
رسيد و آن پهلوان صف شكن بزور بازوى خود مغرور شده مركب شقاوت در ميدان ضاللت راند 

و صف قتال آراسته آغاز كارزار نمود و خاقان منصور ابطال رجال را بعنايات موفور اميدوار 
ساخته و حسام بهرام انتقام از نيام شجاعت آخته بر صف اعدا تاخت و بنوك شمشير خونريز و 
زخم سنان فتنه انگيز جمعى از لشگر امير بابا حسن را مجروح و بيروح گردانيده بر خاك ادبار 
انداخت بباد حمله دليران نيران حرب افروخته گشت و به تدبير دلدوز شجعان باصره سالمت 

بردوخته شد گوهر شمشير آبدار از عكس خون كشتگان رنك ياقوت رمانى گرفت و پيكان تير 
  بيت آتشبار از سوز دل سركشتگان گونه لعل بدخشانى پذيرفت 

 تف تيغ و خنجر چنان برفروخت 
 

 كه در چشمه چرخ ماهى بسوخت 

   
عاقبت از تاب حمله خاقان رستم توان سپاه جرجان طريقه ستيز گذاشته روى بطريق گريز نهادند و 

مالزمان موكب نصرت نشان بابا حسن را گرفته شعله حياتش بآب تيغ آتش فشان انطفا دادند و 
 طايفه از بهادران 
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كه مالزم او بودند التجا بدرگاه عالمپناه آورده لطف پادشاهانه را شفيع جرايم خود كردند و از 
دست عواطف بيدريغ خسروانه خلعت عفو پوشيده روى بخدمت آوردند و اين فتح كه مقدمه 

فتوحات خاقان خجسته صفات بود در رجب سنه اثنى و ستين و ثمانمائه روى نمود آنحضرت از 
انبو بواليت بسا رفته و مال پارس ئيل آنواليت را گرفته بر امرا و سپاهيان قسمت فرمود التوفيق من 

 اللّه الملك المعبود

 ذكر توجه خاقان منصور بدار الفتح استراباد و مفتوح شدن آن مملكت بعنايت آفريننده بالد و عباد

در آن ايام كه واليت بسا و ابيورد مضرب خيام عساكر نصرت انجام بود شاه غريب و عبد الّله قمر 
الدين و عبد الرحمن ارغون از سلطان سنجر روى گردان شده بموكب همايون پيوستند و خاقان 

منصور مالحظه حقوق پدر فرزندى كرده محمود تركستانى را كه بايلچى فراق مشهور است جهت 
تاكيد قواعد موافقت و اتحاد بمرو فرستاد ميرزا سنجر بى تامل محمود را حبس نمود و حسن شيخ 

تيمور و شيخ ذو النون را با لشگرى بجانب بسا و ابيورد روان فرمود از استماع اين خبر آتش 
غضب خاقان منصور مشتعل شده خواست كه جهت تفريق آنجمع پريشان عنان عزيمت انعطاف 

دهد اما در آن اثنا قرب هزار سوار از قوم جالير و ساير سپاهيان حدود جرجان بآستان 
سلطنت آشيان رسيده عروس مملكت استرآباد را در نظر آنحضرت جلوه دادند و بزبان اخالص و 

دولتخواهى معروض داشتند كه چون حسين سعدلو كه بر اكثر عظماء امراء تركمان سمت تفوق و 
رجحان دارد و حاال در خطه جرجان لواى حكومت را برافراشته غيرى را بچشم درنمى آرد شايد 

كه بميامن توجه خاطر همايون مغلوب گردد و ساير تراكمه را در خراسان مجال اقامت نماند و 
گلزار ممالك موروث از خار طغيان مخالفان پيراسته گشته هركس از امراء لوس جغتاى در هر جا 
باشد درگاه عالمپناه را مالذ و مرجع خويش داند نقد اين سخن بر محك ضمير خاقان جهان گير 
تمام عيار نمود و از بسا بجانب استرآباد نهضت فرمود مقارن وصول بفيروزغند محمد خداى داد 

كه سابقا در سلك امراء ميرزا بابر انتظام داشت با جمعى كثير بموكب همايون ملحق گشت و 
بغايت عنايت پادشاهانه سرافراز شده رايت افتخار و مباهاتش از فرق فرقدين درگذشت و روزبروز 

از مردم دلوقمش و سياه پوش سپاهيان پرجوش وخروش بمالزمت مى رسيدند و شرايط نياز و ثناء 
بتقديم رسانيده غبار موكب ظفر شعار سرمه ديده بخت بيدار مى گردانيدند از آنجانب حسين 
سعدلو چون از توجه خاقان منصور خبر يافت از استر- آباد بيرون آمده سلطان ميدانرا معسكر 



 خاقان منصور مانند سلطان انجم در ميدان 664ساخت و در صباح دوشنبه از عشر اول ذيحجه سنه 
 آسمان بنواحى سلطان ميدان علم اقتدار
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برافراخت آنگاه از جانبين بتعبيه لشگر و پوشيدن جوشن و مغفر قيام نمودند و تمهيد مقدمات 
مقابله و مقاتله كرده ابواب قتال و جدال بر روى ابطال رجال گشودند نخست فوجى از سپاه حسين 

سعدلو بانگيختن غبار جنك و شين پرداخته از نوره گذشتند و نزديك بقلب لشگر نصرت اثر 
رسيده مستعد استعمال آلت پيكار گشتند خاقان منصور بنفس نفيس پيش رانده از سرچشمه تيغ 

آبدار يكى از شجعان سپاه ايشان را شربت هالكت چشانيد و ديگرى خود را پيش انداخته او نيز از 
همان قدح جرعه ناخوشگوار دركشيد بعد از آن بهادران طرفين دست تهور از آستين جالدت 

بيرون آورده بر يكديگر تاختند و اديم زمين را از خون كشتگان بسان كان لعل بدخشان گلگون 
  نظم ساختند

 برآمد خروشيدن گيرودار
 

 درآمد بزنهار از آن روزگار

 ز خون يالن خاك آغشته شد
 

 تو گفتى زمين ارغوان كشته شد

حسين سعدلو و سپاه تركمان چون دست برد خاقان منصور و دليران موكب ظفر نشان مشاهده    
كردند بيكبار پشت بر معركه گردانيده روى بوادى فرار آوردند و سپاه نصرت پناه ايشان را تعاقب 

نموده بسيارى از تراكمه را بتيغ بيدريغ گذرانيدند و حسين سعدلو و جمعى از سرداران را اسير 
كرده حسب الحكم بقتل رسانيدند و خاقان منصور بر تيسير اين فتح نامدار لوازم محامد حضرت 

پروردگار عظم سلطانه بجاى آورده جمعى را كه در آنمعركه بچوگان جالدت گوى مسابقت 
ربوده بودند باصناف الطاف نوازش نمود و عورات مستورات تراكمه را از سخط لشگريان ايمن 

  نظم گردانيده برفتن وطن مالوف اجازت فرمود
 چو از غايت لطف پروردگار

 
 خديو جهانگير جم اقتدار

 برافراخت اعالم فتح و ظفر
 

 نماند از سپاه مخالف اثر

 بر اطفال و نسوان خيل عدو
 

 به جمعى كه بودند بى راه رو

 ز محض عدالت ترحم نمود
 

 طريق سالمت بر ايشان گشود



 لواى شريعت روى برافراشت 
 

 سپه را ز اضرارشان بازداشت 

 بلطف حسينى و خلق حسن فرستادشان زود سوى وطن    

گفتار در بيان جلوس خاقان منصور بر سرير سلطنت جرجان و ذكر بعضى از وقايع و حوادث كه 
 بظهور آمد بعد از آن 

چون آفتاب عنايت بى غايت الهى از مطلع آمال آن زيبنده سرير پادشاهى طلوع نمود و در منزل 
سلطانميدان ماهچه رايت نصرت نشان آنمظهر عدل و احسان بر اوج فتح و ظفر چهره گشود گلزار 

مملكت جرجان از خار جور و طغيان سپاه تركمان پيراسته گشت و سپهر ستمكار از سر ايذا و 
اضرار متوطنان آن ديار درگذشت خاقان منصور هم عنان دولت و اقبال گلفشان استرآباد را بيمن 

 مقدم شريف غيرت افزاى گلستان ارم ساخت و قدم بر
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مسند سلطنت و جهانبانى نهاده سادات و قضات و اعيان و اشراف را بموايد انعام و اكرام بنواخت و 
برشحات سحاب محاسن شيم نوا بر ستم فرونشاند و بلمعات آفتاب عدل و كرم متوطنان آنواليت 

را از ظلمات ظلم باز رهاند حبه عنايتش رعاياء بيچاره را از آسيب خدنك جواذب حوادث كه 
روزگار برهان تركمان نهاده بود نجات داد و ظالل عاطفتش مظلومان آواره را از تاب آفتاب بيداد 

  بيت خالص ساخته ابواب رحمت بر روى ايشان برگشاد
 گشاد حشمت او دست عدل بر عالم 

 
 كشيد هيبت او پاى ظلم در زنجير

و چون اين جلوس همايون در مبادى عشر اول ذا الحجه كه مبشر بقدوم ميمنت مآثر عيد بود روى    
نمود محمد خدايداد و ساير امرا واالنژاد بعرض خاقان بادين و داد رسانيدند كه انسب چنان 

مى نمايد كه خطبه عيد بنام سلطانسعيد مزين گردد تا بين الجانبين طريقه پسنديده موافقت و اتحاد 
بظهور پيوندند آنحضرت اين سخن را بسمع رضا نشنود و فرمود كه خطبه بنام خجسته فرجام آن 

  بيت حضرت خواندند و روى زر را از نقش القاب فرخنده انتساب بسكه قبول رسانيدند
خورشيد در زمانش مى خواست عين 

  باشد
 تا سكه جبينش سلطانحسين باشد

   



مقارن آن حال قتلق درويش الهى از نزد سلطانسعيد بپايه سرير سلطنت مصير رسيد و مكتوبى 
مشتمل بر اظهار محبت و وداد و ارتباط قواعد مودت و اتحاد بعرض رسانيد و ايضا معروض 

داشت كه سلطانسعيد فرمود كه برادر بايد كه در دفع اعالم شوكت سپاه تركمان و دفع اعداء 
مملكت اين دودمان لوازم سعى و اهتمام بجاى آورد و در سلوك انهدام طريق مخالفت و 

معاضدت اينجانب خود را معاف و معذور ندارد مقرر آنكه هرواليت كه از تصرف آنجماعت 
استخالص نمايد بر مالزمان آنحضرت مسلم بود و هيچكس ابواب تعرض بروى وى نگشايد 

خاقان منصور قتلق درويش را بانعام موفور نوازش نموده رخصت انصراف ارزانى فرمود وجهة 
سلطانسعيد تبركات اليقه و تنسوقات رايقه فرستاد اما چون سلطان سعيد رايت استقالل در ممالك 
خراسان برافراخت و خاطر عاطر از ممر ميرزا جهانشاه تركمان و ساير معاندان فارغ ساخت محمد 

مشتاق را بجانب بياروجمند كه بتصرف محمد قوچين از بندگان خاقان نصرت قرين بود ارسال 
نمود و محمد قوچين بفر دولت قاهره بر محمد مشتاق قالب آمده او را مقيد و ماسور نزد خاقان 

منصور فرستاد و آنحضرت بمقتضاى كرم جبلى محمد مشتاق را بانعام اسب و خلعت نوازش كرده 
مصحوب امير سيد كوكلتاش نزد سلطانسعيد روانه فرمود و پيغام داد كه با وجود آنكه محمد 

مشتاق مالحظه عهد و ميثاق ننموده بواليتى كه بضرب شمشير تيز از مخالفان پرستيز ستانده بوديم 
درآمد او را مشمول لطف و عنايت نموده بسده سدره منزلت روانه داشتيم و مشرب مسرت بخش 
مواخات و مصادقت را مكدر نگذاشتيم و چونمحمد مشتاق و امير سيد بدار السلطنه هراة رسيدند 

سلطانسعيد اصال برعايت جانب خاقان منصور نپرداخت و امير سيد را گرفته مقيد و محبوس 
ساخت و از آن زمان باز ميان خاقان منصور و سلطانسعيد نهال عداوت از زمين مخالفت بردميد و 

روزبروز بآب يارى باغبان تقدير نشوونما مى يافت تا ثمره آن در فضاى روزگار بتعاقب ليل و نهار 
 ظاهر و آشكار گرديد
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ذكر طلوع آفتاب دولت سلطان سعيد از افق دار الفتح استرآباد و محروم شدن اهالى آن مملكت از 
 سايه مرحمت خاقان منصور عالى نژاد



در اوايل سنه اربع و ستين و ثمانمائه بمسامع همايون خاقان منصور سلطانحسين ميرزا رسيد كه 
بعضى از احشام عرب كه در حدود بياروجمند اقامت دارند همواره متعرض متوطنان آنواليت شده 

نسبت بآينده و رونده نيز طريق بيراهى بجاى مى آورند بنابر آن عبد العلى ترخان را با فوجى از 
سپاه نصرت نشان بتاديب آن جماعت مأمور ساخت و عبد العلى بعد از سرانجام مهام اعراب تا 

نواحى نيشاپور و سبزوار تاخته اعالم اقتدار برافراخت چون اينخبر بعرض سلطان سعيد رسيد امير 
على فارسى برالس و حسن شيخ تيمور و امير نور سعيد و امير سيد مزيد را بدانجانب روانه گردانيد 

و عبد العلى ترخان از توجه امراء خراسان وقوف يافته باستراباد مراجعت نمود و چونكه متعرض 
مملكت سلطان سعيد گشته بود خاقان منصور برو غضب فرمود و امراء سلطان سعيد بعد از وصول 

بالنك رادگان عرضه داشتى بهراة ارسال داشتند مضمون آنكه عبد العلى ترخان بمجرد استماع 
توجه خبر بندگان استراباد انعطاف داده بميرزا سلطان حسين پيوست و آنحضرت در غايت 

حشمت و عظمت در آن مملكت بر مسند اقبال تمكن دارد و لواى استقالل افراشته غيربرا سزاوار 
شهريارى نمى شمارد و سلطان سعيد پس از وقوف بر مضمون آن عريضه يورش جرجان را پيش 

نهاد همت ساخت و با تمامى سپاه خراسان در روز چهارشنبه چهارم جمادى االولى بدانجانب عنان 
توجه برافراخت اما خاقان منصور چون خبر وصول امراء سلطان سعيد بالنك رادكان استماع نمود با 

فوجى از بهادران خنجرگذار بر ايشان ايلغار فرمود و بعد از آنكه نزديك مخالفان رسيد شنيد كه 
سلطان سعيد با لشگر بسيار متعاقب ميرسد بنابرآن رعايت حزم كرده باستراباد بازگشت بخيال آنكه 
تهيه اسباب كارزار نموده دهنه ها را مضبوط سازد و از سر تمكن و وقار بمدافعت و محاربت خصم 

پروازد در آن اثنا احمد و بابا ياقوت با قوم جالبر پشت بر دولت كرده از موكب همايون 
روى گردان شدند و از آن ممر فتورى تمام بحال عساكر ظفر انجام راه يافت و قصورى در قواعد 

ثبات جنود نصرت ورود پيدا گشت ال جرم خاقان منصور صالح مقابله و مقاتله نديده مملكت 
استرآباد بازگذاشت و رايات آفتاب اشراق بصوب اغرنجه و خطه آواق برافراشت اهالى جرجان 
كه از رشحات سحاب موهبت خاقان وافر منقبت محروم ماندند سيل سرشك از ديده خون افشان 

روان ساختند و از سبزه زار آنديار بى سرو قامت پادشاه كام كار خاصيت زهرگيا ظاهر گشته اشجار 
 متحيروار سر بهوا برافراختند و در آن شب بموافقت 
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بازماندگان جرجان اشگباران از ديده غمام روا نگرديد و چشم زمانه مانند مردم آنواليت سيل 
سرشك از فواره سحاب باران گردانيد و تا مدت سه شبانه روز حال برينمنوال جارى بود و در آن 

ايام اصال آفتاب جهانتاب جمال نمى نمود بنابرآن لشگر سلطانسعيد را ميسر نشد كه موكب 
آنحضرترا تعاقب نمايند و ابواب تعرض بر روى لشگريانى كه متعاقب ركاب ظفرمآب متوجه 
بودند بگشايند و خاقان منصور چون هفت روز طى مسافت فرمود و با پانصد كس بكنار آب 

آمويه رسيده بكشتى و دهله عبور نموده و سلطانسعيد بعد ز آنكه خبر نهضت آنحضرت شنود هم 
عنان نصرت و اقبال باسترآباد شتافت و ايالت آن مملكت را بسلطان محمود ميرزا تفويض فرمود و 

 عنان مراجعت بصوب خراسان تافت 

ذكر شمه از موافقت و مخالفت خاقان منصور با پير بداق و مصطفى خان و بيان نهضت رايت 
 نصرت نشان كرت ثانى بجانب مملكت جرجان 

چونخسرو منصور مظفرلوا ابو الغازى سلطانحسين ميرزا كنار آب آمويه را از فر نزول موكب ظفر 
عطيه غيرت افزاى گلستان ارم ساخت مردم مير شاد و سلطانعلى كه در آن نواحى ساكن بودند از 
قدوم همايون شادمان و خرم شده عز بساطبوسى حاصل نمودند و در آنمنزل بخاطر خاقان ستوده 

مآثر گذشت كه عبد الرحمن جادو را بشهر وزير نزد مصطفى خان فرستد و اظهار اتحاد نموده 
استمداد نمايد و مصطفى خان در آنزمان در سلك خوانين اوزبك انتظام داشت و در بعضى از 

بالد خوارزم رايت ايالت برمى افراشت القصه قبل از آنكه عبد الرحمن جادو روى به اردوى 
مصطفى خان آورد ناگاه قراوالن سپاه نصرتنشان رسيدند و خبر رسيدن ياغى رسانيدند و نه كس 
از آنجماعترا گرفته بپايه سرير سلطنت مصير آوردند چون پرتو تحقيق بر استكشاف آنحال افتاد 

بوضوح پيوست كه پير بداق سلطان برادر مصطفى خان كه در آن نواحى منزل گزيده بنابرآن 
خاقان منصور آنمردم را گذاشته به پير بداق سلطان كلمات محبت آميز پيغام داد و سخن صلح 

درميان آمده عقد اتحاد انعقاد يافت در خالل آن احوال پير بداق سلطانرا داعيه وصلت با خاقان 
بلندمنزلت در خاطر گذشت و خواست كه بناء مظاهرت را بقواعد مصاهرت مستحكم گرداند و 

كريمه حجر پادشاهى را كه همشيره آن مظهر لطف رحمت الهى بود بحباله نكاح خويش رساند و 
چون قبل از اين مصطفى خان قاصدى به استرآباد فرستاده از خاقان واال نژاد اين التماس كرده بود 

آن حضرت جواب داد كه اگر مشيت حضرت عزت بتمشيت اين امر تعلق نپذيرفته باشد بوقوع 



خواهد انجاميد نخست ملتمس پير بداق سلطان را قبول نفرمود اما بعد از الحاح و مبالغه امرا سر 
 رضا جنبانيده درة التاج 
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سلطنت با گوهركان خيانت عقد ازدواج يافت و درى برج دولت با كوكب اوج سعادت اقتران 
نموده زمره از امراء مصطفى خان كه همراه پير بداق سلطان بودند پس از آنكه حال برين منوال 

ديدند از وى جدا گشته بخدمت خان شتافتند و كيفيت واقعه معروض گردانيدند بنابرآن ميانه 
برادران مواد نزاع در هيجان آمده خاقان منصور به پير بداق سلطان پيوست و از جانبين مستعد 

ميدان قتال و جدال گشته چندين نوبت صورت ستيز و آويز چهره گشود و آخر االمر مصطفى 
خان در شهر وزير كه دار الملكش بود متحصن شده خاقان منصور باتفاق پير بداق سلطان آن بلده 

را محاصره فرمود و مدت چهل و يكروز سپاه دشمن سوز پيرامن شهر وزير مقام داشتند و هرروز 
از درون و بيرون ساحت مخاصمت و محاربت پيموده همت بر افنا و اعدام يكديگر مى گماشتند و 

در آن ايام بيست و پنج نوبت مقاتله اتفاق افتاد و از هرطرف طائفه از اهل بسالت را انهدام بناء 
زندگانى دست داده عاقبت مصطفى خان صواب چنان دانست كه رسوم مذموم مخالفت را 

براندازد و از در مصالحه درآمده اساس موافقت مرتفع سازد و قاصدان نزد خاقان منصور فرستاده 
ما فى الضمير خويش پيغام كرد و آن حضرت ملتمس او را بعز اجابت مقرون گردانيده شرايط 
انسانيت بجاى آورد و قواعد و عهد پيمان بايمان تاكيد پذيرفته مصطفى خان شنقار خاصه خود 

جهة خاقان منصور روانه فرمود و آن حضرت توپچاق بهبود نام را كه نظير آن بارگيرى در عرصه 
جهان بجوالن درنيامده بود بمصطفى خان ارسال نمود و چون خاطر خطير پادشاه كشورگير از 

محاصره شهر وزير فراغت يافت بنابر استصواب آق صوفى بصوب آواق شتافت و بعد از آن كه 
 بمسامع عليه رسيد كه سلطان 865روزى چند در آن منزل بنشاط و خرمى بگذرانيد در شهور سنه 

سعيد از هراة جهة مخالفت ميرزا محمد جوكى لشگر بتركستان كشيده و به محاصره قلعه شاهرخيه 
اشتغال دارد بنابرآن خاقان منصور فرصت غنيمت شمرده و پاى مبارك در ركاب ظفر انتساب 

آورده با گروهى اندك و اميد بسيار بجانب استراباد نهضت كرد ميرزا سلطان محمود كه از قبل 
پدر حاكم آنواليت بود با جنود نامعدود بميدان قتال اقبال فرمود و حربى در غايت صعوبت اتفاق 
افتاده آفتاب فتح و نصرت از مطلع آمال خاقان منصور طلوع نمود و از امراء سلطان محمود ميرزا 



امير شيخ حاجى ولد امير حسن جاندار و امير الّله بر وى و بعضى ديگر از سرداران كشته گشته 
شاهزاده عنان بوادى فرار انعطاف داد و خاقان منصور در اواسط ماه شعبان سال مذكور باستراباد 

درآمده بار ديگر قدم بر مسند سلطنت نهاد و خطه جرجان از فروغ طلعت آن خورشيد اوج 
كشورستانى غيرت افزاى بروج آسمانى گشت و خطبه كرة بعد اخرى باسم و لقب همايون مزين 

شده صيت اين فتح از ذروه منبر نه پايه گردون درگذشت و آن خسرو واالنژاد در متنزهات واليت 
استراباد بساط نشاط گسترده روزى چند در غايت فروح و انبساط اوقات خجسته ساعات بگذرانيد 

و بعد از آن ضبط آن مملكت را بعبد الرحمن ارغون باز گذاشته عنان بصوب دار السلطنه هراة 
  بيت منعطف گردانيد

 سعادت همركاب و بخت همراه 
 

 .طراز رايتش نصر من الّله
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 ذكر محاصره بلده فاخره هرات و ايراد بعضى ديگر از حوادث آن اوقات 

صاحب حشمتى كه عرصه هفت اقليم درنظر همتش حقيرتر از حلقه ميم نمايد بمجرد تسخير يك 
مملكت چگونه قناعت نمايد و عالى همتى كه فزاى وسعت نماى نه سپهر در ديده بصيرتش 

بصورت اعتبار درنيايد جز بارتكاب عطايم امور ابواب دولت و سرور بر روى روزگار خود 
چه سان گشايد بناء على هذا چون خاقان منصور مظفرلوا خاطر آفتاب سيما از ضبط خطه جرجان 

فارغ ساخت بجانب خراسان نهضت فرموده كمند همت بر كنگره تسخير آنواليات انداخت و 
اينخبر بمسامع امراء سلطان سعيد رسيده امير سيد اصيل ارغون و امير سيد مراد كه در حدود 

 مردم 865نيشابور و سبزوار بودند عنان ريز خود را بدار السلطنه هراة رسانيدند و در شوال سنه 
بلوكات را بشهر درآورده اسباب حصاردارى باكمل وجهى مرتب گردانيد امير بى نظير كه داروغه 
آن بلده بهشت نظير بود ضبط دروازه ملك را تعهد نمود و امير عبد النصير دروازه عراق را تكفل 
فرمود و دروازه فيروزآباد بحاكم آن بلده امير احمد حاجى تعلق گرفت و حراست دروازه قبچاق 

بامير احمد يار سمت انتساب پذيرفت و دروازه خوش بدارائى امير سلطان حسين ارهنگى مقرر 
گشت و شبها بر فراز برج و باره فرياد و فغان حاضر باش از منزل كوتوال حصار پنجم درگذشت 



سيد اصيل ارغون و سيد مراد بطريق كومك مقرر بودند و در جميع اطراف و جوانب شهر شرايط 
حراست بجاى آورده تمامى محافظان دروب و بروج را بهنگام احتياج معاونت مى نمودند و خاقان 
منصور نخست بجانب سرخس رفته آن خطه را در حيز تسخير كشيد و ايالتش را در عهده يكى از 

 ذيقعده از راه كوه 24اهل اعتماد كرده عنان باره جهان نورد بهراة معطوف گردانيد روز دوشنبه 
مختار بكوچه خيابان درآمده باغ زاغان را نشيمن هماى اوج سلطنت ساخت و بتصور آنكه شايد 

مردم هراة بى ارتكاب جنك و پيكار دروازها را بگشايند چند روز اشتعال آتش قتال را در حيز 
تأخير انداخت و حال آنكه هرويان بهوا دارى سلطان سعيد از اين انديشه بغايت دور بودند و 

روزبروز در استحكام برج و باره و تهيه اسباب قلعه دارى و مقاتله مى افزودند در آن اثنا روزى 
خاقان منصور با جمعى از خواص خدم بى ازدحام خيل و حشم بعزم حمام برابرش گردون خرام 

سوار شده از باغ زاغان بيرون خراميده و جاسوسى كه در كمين بود بسرعت برق و باد بشهر شتافته 
اينخبر بامراء رسانيد ايشان اينمعنى را فوزى عظيم پنداشتند و همت بر صيد آن شاهباز قله دولت و 

اقبال گماشتند باين عزيمت جمعى كثير همه غرق در جوشن و تيغ و تير از شهر بيرون تاختند و 
ندانستند كه چون خسرو ثوابت و سيار تنها بر سبز خنك فلك سوار شده تيغ زرنگار بر كشد از 

 ازدحام لشگر ظالم نينديشد و شير ژيان هرچند تنها ماند نخچير و آهو را گله گله 
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  نظم بهرسو دواند
 اگر چند بسيار باشد گوزن 

 
 ندارد بر شير يكذره وزن 

 همائى كه بر اوج عزت پرد
 

 ز گنجشك بسيار كى بد برد

و چون خاقان منصور بر هجوم هرويان اطالع يافت دست اعتصام در عروة وثقى توكل زده مانند    
بحر موج زن و شير صفت شكن عنان بحرب ايشان تافت و حسام خون آشام از نيام انتقام كشيده 
بنفس نفيس بران حشر پيكران تاخت و در حمله اول جمعى كثير را پايمال اذالل كرده با خاك 

راه يكسان ساخت بقية السيف پشت بهزيمت نموده روى بشهر آوردند و بهزار حيله خود را ببرج و 
باره رسانيده دست به تير و كمان بردند و بعد از آنكه يازده روز حال بر اين منوال بگذشت و 

ساكنان هراة را خيال اطاعت و انقياد در دل نگشت خاقان منصور از باغ زاغان كوچ فرموده در 



النك كهدستان قبه بارگاه باوج مهر و ماه برافراخت و دو سه نوبت با عساكر نصرت مآثر نزديك 
بدروازه خوش رانده جنك درانداخت اما بنابر كمال استحكام شهر و وفور مخالفان بهرام قهر 
صورت فتح چهره نگشود و اعالم ظفرپناه از كهدستان در حركت آمده و در خنجه باد نزول 

اجالل نمود آنگاه مبارزان موكب منصور چند روز از وقت طلوع رايت زرنگار خورشيد 
خنجرگذار بر بام اين نيلى حصار هنگام اشتعال مشاعل ثوابت و سيابر بروج سپهر دوار از جانب 
دروازه فيروزآباد باستعمال آالت جنك و پيكار پرداختند و بزخم تير دل دوز و پيكان خدنك 

سينه سوز هرويانرا مجروح و بيروح گردانيده آثار دالورى ظاهر ساختند و مردم هراة نيز در اكثر 
آن ايام دروازه باز كرده جنك پيش ميبردند و امير سيد مراد و امير حسن شيخ تيمور مانند شير 

ژيان و پيل دمان بميدان مردان تاخته لوازم غايت شجاعت بجاى مى آوردند و از مالزمان موكب 
همايون هركس بدست هرويان گرفتار ميشد گوش و بينى بريده از شهر بيرون مى فرستادند و از 
شهريان نيز هركس در پنجه تقدير اسير مى گشت لشگريان خسرو جهانگير او را از همان شربت 

جرعه مى دادند درين اثنا بعرض خاقان مظفرلوا رسيد كه سلطان سعيد با ميرزا محمد جوكى صلح 
كرده از آب آمويه عبور فرموده بنابرآن عازم رزم آن پادشاه عاليجاه گشته در بيست و هفتم ذى 

حجه از خنجه باد بصوب كنار آب مرغاب نهضت نمود و چون در واليت بادغيس منزل تودن از 
فر نزول خاقان دشمن شكن غيرت افزاى اين سبز گلشن گشت قاصدى از پيش امير مظفر برالس 

كه در ايام محاصره هراة حسب الحكم جهة تحقيق اخبار بكنار آب مرغاب رفته بود رسيده بشرف 
عرض رسانيد كه امير سيد مزيد و خليل هندوكه با جمعى كثير از شيران بيشه قهر و دليران كشور 

  بيت ماوراء النهر
 همه تندخوى و همه جنگجوى 

 
 به تندى و جنك آورى كرده خوى 

بعزم تافتن تنور حرب بمنزل تموزى آمدند و ميرزا سلطان ابو سعيد نيز متعاقب مير سيد خاقان    
منصور بعد از استماع اين خبر با امراء و سران لشگر سنت مشورت بجاى آورده خواطر اكابر و 

اصاغر بر آن قرار يافت كه بباد حمله ابطال رجال نيران جنك و جدال برافروزند و خرمن حيات 
 دشمنان را بشعله سنان جان ستان و پيكان خدنك 
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آتش فشان بسوزند و بدين عزيمت از موضع تودن كوچ واقع شده در منزل ترتاب امير مظفر 
برالس بموكب سپهراساس پيوست و خاقان ظفرمآب از ترتاب شبگير كرده در آن شب على شيخ 

تيمور مانند نكبت و ادبار از موكب نصرت آثار بگريخت و بمرغاب شتافته در دامن دولت امراء 
سلطان سعيد آويخت و چون منزل سهتركى بفر نزول خاقان فرخنده پى مشرف گشت و آنمقدار 
اختالف در راى امرا و اركان دولت پيدا شد كه كار از استعداد مقابله و مقاتله درگذشت ال جرم 

 علم ظفر پرچم بصوب سرخس در حركت آمده بعد از وصول خاقان 866در پنجم محرم سنه 
منصور آنقلعه را بامير سيد آقا سپرد و موكب گيتى نورد براه ابيورد عازم استراباد گشت و با جمعى 

از مالزمان يكدل طى منازل و مراحل فرموده قرين سعادت و عافيت بدار الملك جرجان رسيد و 
عبد الرحمن ارغون كه بالتفات خاطر همايون در آن مملت پاى بر مسند رفعت نهاده حكومت 

مينمود و طريقه نياز و نثار بجاى آورده جشنى پادشاهانه و طوئى خسروانه ترتيب داد خاقان منصور 
با فوجى از خاص و زمره اهل اختصاص در مجلس بزم نشسته ابواب فرح و نشاط برگشاده باده 

گلرنگ از دست ساقيان شوخ و شنك در گردش آمد و نغمه عود و چنك از ساز مطربان خوش 
  مثنوى آهنك بلند شد

 بگردش درآمد مى الله گون 
 

 بآهنگ چنك و نى و ارغنون 

 گرفته بكف ساقى گلعذار
 

 شرابى به از لعل نوشتن يار

 مغنى بالحان مردم فريت 
 

 ببرد از دل اهل مجلس شكيب 

 ز بس خوردن رطلهاى گران 
 

 بشد هوش دور از سر سروران 

 شه عشرت انديش صاحب كرم 
 

 گرام سپاه و سران حشم 

 بقانون جمشيد و آئين كى 
 

 نبودند يكهفته غافل ز مى 

در خالل اين احوال خبر بتواتر انجاميد كه سلطان سعيد چون از توجه موكب همايون بجانب    
جرجان خبر يافته نخست بقلعه سرخس شتافته و امير سيد آقا را شهيد كرده و عنان يكران بدين 

طرف تافته ال جرم خاقان منصور بساط عيش و انبساط بدست حزم و احتياط درنورديده با امرا و 
اركان دولت طريق مشورت مسلوك داشت تمامى آنجماعت متفق اللفظ و المعنى معروض 
گردانيدند كه چون اعادى در غايت كثرت اند و سپاه نصرت پناه در غايت قلت مناسب چنان 

مينمايد كه نوبت ديگر مملكت استراباد را باز گذاريم و دست در حبل متين شكيبائى زده مهم 



حرب و جنك را چندگاهى در توقف داريم و خواطر اكابر و اصاغر بر توجه جانب اوق قرار يافته 
چون پرده مشكفام شام صفحه كافورى ايام را مانند خال رخسار خوبان گل اندام رنك سواد 

ارزانى داشت خاقان منصور علم نهضت برافراشت و در آن شب ديجور كه نور باصره از رويت 
ايشان عاطل بود راه غلط شده عبور بر ممرى افتاد كه بواسطه مجاورت دريا و وفور گل و الى 

انواع تعب و محن بخاقان عاليجناب و مالزمان موكب نصرت آياب رسيد و در وقتى كه مالزمان 
قضا و قدر كشتى زراندود آفتاب را در بحر اخضر فلك انداختند آن مهر سپهر سلطنت از آب 

بگذشت و ساعتى در منزل توقف كرده چون جمعى كثير از امراء سلطان سعيد با جنود نامعدود از 
 عقب متوجه بودند بار ديگر عازم مقصد گشت و سه چهار شبانه روز طى 
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مسافت كرده قرين صحت و عافيت در آواق نزول اجالل نمود و ظل عاطفت بر مفارق ساكنان 
 آنحدود مبسوط داشته همگنان را بوفور انعام و احسان نوازش فرمود

 ذكر فتح شهر وزير و بعضى ديگر از سوانح چرخ اثير

چون خاقان كشورگير در ضمان امان پادشاه قدير در موضع آواق لواى آفتاب اشراق برافراخت و 
اهالى اطراف آنديار را در سايه علم بلندپايه مجتمع كرده مشمول عواطف و مكارم ساخت 

دولتخواجه اوزبك را كه از زمره اهل اختالص بمزيد اختصاص امتياز داشت با ظرايف تحف و 
تبركات نزد مصطفى خان فرستاد و پيغام داد كه بنابر ارتباط عالقه ابوت و نبوت و اتصال سلسله 

محبت و مودت بخاطر عاطر مى گذرد كه بدانجانب توجه نمايد و چند روزى طريق اختالل و 
انبساط مسلوك داشته در سرانجام مهام كشورگشائى بموجب اقتضاى رأى صواب نماى عمل 

فرمايد و دولت خواجه بشهر وزير رفته مصطفى خان شرايط ضيافت بتقديم رسانيد و در جواب 
حديث مالقات بر زبان گذرانيد كه چنان استماع افتاد كه آنفرزند ارجمند درين سفر بدرجات بلند 
ترقى فرموده و بهر واليت از واليات خراسان رسيده خطبه باسم و لقب همايونش مزين گرديده و 

بحسب تقدير درين اوقات فتورى بقواعد سلطنت ما راه يافته ال جرم دغدغه ميشود كه چون 
آنحضرت باين واليت تشريف آوردند چنانچه بايد و شايد از عهده خدمت و ضيافت بيرون 

نتوانيم آمد و اين معنى موجب طعن عيبجويا نگردد آنگاه عثمان ولد محمد صوفى قونغرات و 



يعقوب اوغالن را باستقبال موكب همايون مقرر ساخت و وصيت نمود كه لوازم خدمتگارى 
بتقديم رسانند و دولتخواجه اوزبك را رخصت داده بنفس خويش روى بمنقتالق نهاد و 

دولتخواجه بپايه سرير خالفت مصير رسيده آنچه ديده بود و شنيد معروض گردانيد و رايت آفتاب 
اشراق از آواق در حركت آمده كنار جيحون محل نزول موكب همايون گشت و در آنمنزل 

بتحقيق پيوست كه عثمان قونغرات بخالف فرمان مصطفى خان داعيه خدمتكارى حضرت 
شهريارى ندارد بلكه كمر عصيان بر ميان بسته خيال بر لوح ضمير مينگارد بنابر آنخاقان منصور از 

جيحون عبور فرموده كنار آب آصف اوكزى مضرب خيام عساكر نصرت انجام گشت و چون 
امارات وصول رايات منصور متصور اهالى شهر وزير شد جمعى كثير از اصحاب جالدت از آنبلده 

بيرون آمده در ميان بناهاى فتانه شهر تحصن نمودند و آنشب بقدم محاربت پيش نيامدند روز 
ديگر كه شهسوار عرصه سپهر ورع مصقول صبح در پوشيد و لواى خطوط شعاع افراخته حصار 
نيلگون گردون را مسخر گردانيد محمد على برادر عثمان قونغرات كه بميرزا اياق مشهور بود از 
ديواربست ظاهر شهر بفضاى صحرا خراميده صف كارزار بياراست و خاقان منصور متوجه دفع 

آنمقهور شده از جانبين آواز نفير و سورن برخاست از صرصر كين مردان جالدت آئين آتش 
محاربت افروختن گرفت و از نيران قتال ابطال رجال خرمن حيات دليران صف نبرد صفت احتراق 

پذيرفت در آن اثنا محمد على از عقب جوانغار كه سركرده آن دولتخواجه اوزبك بود درآمد و 
او را دستگير كرده بقلعه درآورد اما ساير مخالفان تاب صدمات سپاه خاقان شجاعت صفت 

 نياورده بقلعه 
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گريختند و دروازه ها را استحكام داده بر زبر برج و باره برآمده آغاز انداختن تير و سنك كردند و 
مبارزان موكب همايون سپرها و تورها بر سر كشيده بپاى مردانگى از خندق گذشته مانند كبك 

و ما النَّصرُ إِلَّا درى بخاك زبر صعود نمودند و همان زمان نسيم عنبر شميم فتح و فيروزى از مهب (
(اللَّه نْدنْ عما  وزيدن آغاز نهاد و روايح مشگين فوايح ظفر و بهروزى از گلزار فرخنده آثارم) 

 دميدن گرفت و عثمان قونغرات باتمامى اتباع و يفْتَحِ اللَّه للنَّاسِ منْ رحمةٍ فَال ممسك لَها)
لشگريان مصطفى خان فرار برقرار اختيار نموده شهر وزير را باز گذاشتند و بندگان موكب همايون 

بتائيد مفتح االبواب بآن بلده درآمده رايت تسلط و اقتدار برافراشتند اشراف و اعيان و رعايا و 



مزارعان را در ظالل عدل و و احسان جاى دادند و برشحات غمام برو امتنان رياض مملكت را 
ناضر وريان گردانيده رسوم ظلم و عدوان بر طاق نسيان نهادند و همدر آن ايام عثمان قونغرات نيز 

لطف خسروانه را شفيع جرايم و آثام خود گردانيده بعتبه سپهر احتشام درآمد و عفو پادشاهانه 
شامل حالش گشت در خالل اين احوال اهالى شهر وزير بعرض آن زيبنده تاج سرير رسانيدند كه 

وطن مالوف ما خطه خوارزم است و مصطفى خان حيف و تعدى جايز داشته ما را باين ديار آورده 
بود اميد آنكه اين بيچارگان بيخان ومان بيمن عنايت خاقان عالى مكان بمسكن معهود معاودت 
نمايند و اين ملتمس درجه قبول يافته خاقان منصور علم عزيمت بصوب خوارزم برافراخت و 

باندك زمانى معمار عدالت آنحضرت جرجانيه را معمور و آبادان ساخت و بعد از چندگاه زمام 
ايالت مملكت در قبضه اختيار سيد زين العابدين خيوقى نهاده جهة مصلحت يورش خراسان بار 

ديگر بآواق خراميد و مقارن آنحال متوطنان خيوق بهوادارى خدام آستان خاقانى باقتلق درويش 
الهى كه از قبل سلطان سعيد حاكم ايشان بود اظهار مخالفت نموده پسرش را بكشتند و كيفيت 

حال عرض داشت ايستادگان پايه سرير دولت و اقبال كردند و موكب همايون بدانجانب شتافته و 
پرتو انوار معدلتش بر مفارق اهالى آنواليت تافته بعد از چند روز بار ديگر خطه خوارزم از لمعات 

ماهيچه رايات نصرت آيات روشنى پذيرفت و خاقان منصور آغروق همايون را آنجا گذاشته 
كرت ديگر علم عزيمت بصوب خراسان برافراخت و چون بحدود مرو رسيد و بوضوح انجاميد 

كه سيد اصيل ارغون و حسن شيخ تيمور و سيد مراد با جمعى كثير از سپاه سلطان سعيد آنواليات 
 را مضبوط دارند عنان مراجعت بجانب خوارزم معطوف ساخت 

گفتار در بيان توجه موكب همايون بعزم رزم و ستيز و وقوع محاربه با امراء سلطان سعيد در واليت 
 ترشيز

 كه ميرزا سلطان ابو سعيد از بالد تركستان و ماوراء النهر با سپاهى پرخشم و قهر 868در شهور سنه 
مراجعت كرده ييالق بادغيس را مضرب سرادقات عزت و حشمت گردانيده بود ابو الغازى 

 سلطانحسين ميرزا از خطه خوارزم عزم انگيختن غبار رزم جزم فرموده 
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عنان باره جهان نورد بجانب خراسان انعطاف داد و مانند قمر سريع السير در هيچ منزل نياسوده از 
راه يسا و يازر و ابيورد بحدود سبزوار و نيشابور و ترشيز خراميده عساكر نصرت مآثر بر هرواليت 

كه عبور نمودند بلوازم نهب و تاراج اقدام فرمودند و از مخالفان هركس ديدند بقتل رسانيدند 
سلطانسعيد بعد از استماع اين خبر عنان تماسك از دست داده از ييالق بادغيس بواليت فوشنج 

شتافت و از امراء كبار امير شيخ حاجى و امير احمد يار را با چند تومان از سپاه جرار بدفع مالزمان 
موكب ظفر آثار نامزد فرمود و امراء بر جناح استعجال بدانجانب ايلغار نموده فوجى كثير از 

بى باكان فتنه انگيز در نواحى ترشيز بآن شير بيشه ستيز رسيدند و در آن روز بحسب تقدير زياده از 
هشتاد سوار تيغ گذار كسى در مالزمت ركاب نصرت انتساب نبود و آنحضرت دست در عروة 

 (كَم منْ فئَةٍ قَليلَةٍ غَلَبت فئَةً  زده مضمون كلمه همايون  (و منْ يتَوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه)وثقى 
 را بر خاطر عاطر گذرانيد و بآنجماعت اندك در برابر سه چهار هزار سوار ديوسيرت كَثيرَةً)

عفريت ديدار صف كارزار بياراست چون نزديك بقلب سپاه دشمن رسيد مانند شير ژيان كه از 
گله آهوان نينديشد و بسان باز بلندپرواز كه كثرت تيهورا بنظر همت درنياورد بر ايشان حمله كرد 

و تيغ مينا رنك را از خون اهل نام و ننك گونه ياقوت رمانى داده كمال مردانگى بجاى آورد 
سمند يراق مانندش سمندر مثال در ميان شعله معركه پيكار در جوالن بود و شمشير اژدها آهنگش 

همچون نهنك در درياى هيجا شناور گشته كشتى حيات اعدا را در گرداب فنا غرق مى نمود و 
بنوك پيكان خون افشان ديده و دل مخالفان را چون لعل بدخشان مى ساخت و از طعن سنان جان 
ستان دوحه زندگانى سالكان طريق عصيان را از بنياد برمى انداخت ال جرم گرد نبرد از بساط اغبر 

  بيت باوج گنبد اخضر رسيد و سرهاى سران و تنهاى دالوران با خاك راه برابر گرديد
 سرهاى سران فتاده بر خاك 

 
 پهلوى دالورانشده چاك 

مسود اوراق بيواسطه غيرى از لفظ گوهربار آنخسرو باستحقاق استماع نموده كه فرمود كه در روز    
محاربه ترشيز پانزده كس از دشمنان پرستيز بضرب شمشير خون ريز مجروح و بى روح گشتند و در 

آن معركه ساير بهادران موكب همايون نيز لوازم جالدت بتقديم رسانيده و بساط جمعيت اعدا را 
در نوشتند امراء سلطان سعيد چون حال بر آن منوال ديدند عنان بوادى گريز گردانيدند و دليران 

لشگر نصرت نشان تيغ انتقام كشيده بسيارى را بقتل رسانيدند از كثرت خسته و كشته صحرا با پشته 
  نظم برابر شد و وحوش و طيور را مائده مستوفى مقرر گشت 

 در مصافيكه اندر آن دو نفس 
 

 تيغ را با كفش قران بودى 



 صد قران وحش طير را پس از آن 
 

 فلك از كشته ميزبان بودى 

و خاقان منصور بعد از اختصاص بفتح و ظفر از حدود نيشاپور و مشهد گذشته صحراى ماخان از    
فر نزول همايون غيرت روضه رضوان گشت و از آنجا بنابر استصواب زمره از امرا بظاهر مرو 

شتافته عساكر منصور بعضى جهة سرانجام مهمات خود بشهر درآمدند و طايفه بمصلحت غارت و 
تاراج در قرى و قصبات متفرق شدند در آن اثنا امراء سلطان سعيد كه بعد از انهزام بيكديگر 

 پيوسته بتكاميشى موكب همايون مى آمدند سياهى نمودند و چون بنابر تفرق سپاه صالح 
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توقف نبود خاقان منصور بر اسب ارالتى كه از ساير اسبان طويله خاصه بمزيد قوت و وجودت 
رفتار امتياز داشت سوار گشت و براه جوى نو روى بصوب بيابان خوارزم آورد بعد از وصول 

بمزار ارتيش بخاطر همايون خطور نمود كه بيخبر بر سر اهالى خيوق رود و آن بلده را در حيز 
تسخير كشد زيرا كه در غيبت حضرت خاقانى متوطنان آن مكان باظهار مخالفت مبادرت جسته 

نسبت بقرابت امير نور سعيد كه شادمان نام داشت لوازم فرمان بردارى مرعى ميداشتند مقارن 
آنحال با بارتن از معسكر خاقان صف شكن گريخته بخيوق رفت و مردم آنجائيرا از وصول 

آنحضرت آگاه ساخت ال جرم خيوقيان قلعه را مضبوط ساخته شادمان رايت مدافعت و ممانعت 
برافراخت پس راى صوابنماى چنان اقتضا فرمود كه چند كس را از شجعان بر باالى جيبه جامهاى 
كهنه پوشانده و بر درازگوشان سوار ساخته بقلعه فرستد و چون ايشان بحصار درآيند بنفس نفيس 
بظاهر آن بلده شتافته جنك در اندازد تا بدين تدبير فتح و ظفر تيسير پذيرد و باين خيال هفده نفر 

از امراء جوشن در مثل امير مظفر برالس و امير ولى بيك و عبد الرحمن ارغون و حيدر على 
كوكلتاش و ديلو مشايخ و شيخ ابو سعيد جان در ميان و مير على مير آخور و قلعلى چهره و شاه 

قلى بكاول و آقاجان قورالس و يوسف طنبورچى و داود مير شكار و غيرهم بهيأتى كه مذكور شد 
متوجه قلعه شدند و شبلى چارجوئى را خاقان مظفرلوا متعاقب آنجماعت ارسال داشت تا هرگاه 

ايشان بخيوق درآيند بازگشته خبر آورد و چون شبلى بمقصد رسيد ديد كه امراء درآمده اند و او 
نيز بى توقف بشهر خراميد درين اثنا قاضى مؤيد از شهر بيرون آمده بمالزمت خاقان صاحب 

حشمت شتافت و سعادت تقبيل انامل فياض دريافته عرض كرد كه حاال جمعى باين هيأت بخيوق 
درآمدند ال جرم آنحضرت بطرف شهر روان شد و چون امرا بدهليز قلعه رسيدند فى الحال برادر 



شادمان را كه آنجا بود بقتل رسانيدند و بباالى فصيل خراميدند و همان زمان مردم شهر هجوم 
نموده دست بانداختن تير و سنك برآوردند و عبد الرحمن ارغون را دو زخم زده از زبر فصيل 

بزير انداختند و پس از آنكه خاقان منصور بدروازه نزديك رسيد تيرى چند بجانب دشمنان افكنده 
صالح توقف نديد و فرمود كه عبد الرحمن را بر شترى بار كرده روى براه آوردند و جمعى از 

پيادگان خيوق حمله نموده خواستند كه او را بازستانند و جرأت آنجماعت مشاهده حضرت 
خاقانى گشته بنفس نفيس بريشان تاخت و عبد الرحمن را بر شتر خوابانيده متوجه شده روز ديگر 

عبد الرحمن وفات يافته خاقان دوست نواز اشارت فرمود كه برادرش قادر بردى او را در جائى 
مناسب مدفون سازد و اثر قبرش را ظاهر نگرداند آنگاه موكب همايون بهزار اسب شتافته از آنجا 

 بقلعه ترشك خراميد و آنرا تجديد عمارت كرده محل توطن بعضى از متعلقان گردانيد

 گفتار در بيان رفتن خاقان عالى مكان جهة استمداد نزد ابو الخير خان 

 چون خاقان منصور چندگاهى ديگر با روزگار ناسازگار در ساخته در صحارى 
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خوارزم و حدود بخارا بگذرانيد خاطر اشرف اعلى بر آن قرار يافت كه نزد ابو الخير خان كه در 
آنزمان قاآن دشت قبچاق و عمده خواقين آفاق بود رود و از آنحضرت استمداد نمود متوجه 

تسخير مملكت خراسان شود و با جمعى از خواص و فرقه از اهل اختصاص پاى مبارك در ركاب 
نصرت انتساب آورده روى براه نهاد و بعد از قرب وصول بدشت ابو- الخير خان از توجه موكب 

ظفرنشان واقف گشت جمعى از شاه زادگان جوجى نژاد و نوئينان جالدت نهاد باستقبال خاقان 
ستوده خصال فرستاده ايشان در غايت تعظيم و حرمت با آن نقطه دايره حشمت مالقات نمودند و 
لوازم معانقه بجاى آورده جهة نزول همايون منزلى مناسب تعين فرمودند و روز ديگر كه خسرو 

خاور بارگاه فلك اخضر را بنور طلعت همايون آرايش داد ابو الخير خان شاه زادگان و نوئينان و 
اشراف و اعيان را بپايه سرير خانى طلبيده قدم بر مسند جهانبانى نهاد آنگاه فرمان فرمود كه 

حضرت خاقانى را ببارگاه در آوردند و مدعاى خان و نواب و نوئينان چنان بود كه آن حضرت 
جهة تعظيم خان تابوغ نمايد و باصطالح اوزبكان تابوغ آنست كه در برابر سرير خانى ايستاده كاله 

از سر بردارند و يك گوش را بدست نيازمندى گرفته مانند راكعان پشت خم كنند خاقان منصور 



اينصورت را قبول ننموده و درين باب گفت و شنيد بسيار واقع شده آخر االمر ابو الخير خان بدان 
راضى گشت كه آنحضرت زانو زده او را دريابد بعد از آن خاقان عاليشان ببارگاه سپهر اشتباه 

درآمد و چون چشم ابو الخير خان بر بشره همايون و اسره ميمون خاقان منصور افتاد و انوار دولت 
و كامكارى و آثار استقالل ذات در تقلد امور شهريارى مشاهده نمود از روى شفقت و مهربانى 

آن مبانى جهانبانى را در آغوش كشيد و نزديك بخود جاى داد و لوازم پرسش و نوازش بتقديم 
رسانيده به ترتيب مجلس بزم اشارت فرمود و فرمان بران بموجب فرموده عمل نموده جامهاى 

شراب و بال و قميز در گردش آمده و بعد از آن كه دماغ ابو الخير خان از بخار باده خوشگوار 
گرم گشت جهة امتحان اقداح ماالمال بر كف خاقان ستوده خصال نهاد و آنحضرت بتجرع شراب 
بسيار قيام نموده و اصال نقاوت در اقوال و افعالش ظاهر نشد و اين معنى موجب ازدياد اعتقاد خان 

شده زبان بتحسين خاقان ظفرقرين گشاد و بمبالغه تمام آنحضرت را بخود نزديك تر مى كشيد تا 
هردو زانويش بتوشك خان رسيد و بنابرآن كه در آن اوان ابو الخير خان بمرض فالج مبتال بود در 

ساعتى كه زانوهاى خاقان سعادت انتما بمسندش رسيد آنحضرت را مخاطب ساخته فرمود كه 
چون عنايت آلهى شامل حال تست و عنقريب با على مراتب دولت و اقبال ترقى خواهد نمود اميد 

است كه بيمن مقدم همايون تو مرضى كه عارض ذات منست بصحت تبديل يابد و در آنمجلس 
هرلحظه اظهار دلجوئى و غريب نوازى مى فرمود تا آنكه قلپاق از سر برداشته و خاقان منصور را 
تابوغ كرده گفت تو هرچند ما را در وقت مالقات تابوع نكردى ماجهة احترام تو باين كار قيام 
نموديم و حضرت خاقانى ازين التفات خان انفعال يافته فى الحال برجست و رسم تابوغ بجاى 

آورد القصه خاقان منصور يكهفته در اردوى ابو الخير خان معزز و محترم اوقات گذرانيد و ابو 
 الخير خان داعيه داشت كه لشگر بسيار مصحوب موكب 
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نصرت شعار بتسخير خراسان نامزد نمايد اما بحسب تقدير همدران ايام اوقات حيات خان بانقضا 
رسيد و بعلت فجاة تدبر طبيعتش دست از تمشيت امور بدن كوتاه گردانيد وايل والوس اوزبك 
بمرتبه پريشان شد كه خاقان باستحقاق را در دشت قبچاق مجال اقامت محال نمود و هو الغفور 

 الودود.



گفتار در بيان معاودت رايت آفتاب اشراق از دشت قبچاق و مسخر شدن خراسان بمحض عنايت 
 پادشاهى على االطالق 

 نظم 

 سالطين را بتائيد آلهى 
 

 مرتب مى شود اسباب شاهى 

 رسد امدادشان از عالم غيب 
 

 مدد از غير ايشان را بود عيب 

 اگر از محض تقدير خداوند
 

 بماند كارشان دربند يكچند

 چو فضل ايزدى يارى نمايد
 

 در دولت بر ايشان برگشايد

 بهر جانب عنان عزم تابند
 

 ز فيروزى و نصرت كام يابند

   
نظير اين تقرير و شبيه اين تصوير حال خاقان منصور جهانگير سلطان مغربين و شهنشاه مشرقين ابو 
الغازى ميرزا سلطان حسين تواند بود كه چون ارادت ازلى و مشيت لم يزلى مقتضى آن گشت كه 
بى امداد غيرى بر سرير سلطنت مملكت خراسان تمكن يابد ابو الخير خان پيش از آنكه جهة مدد 

آنحضرت لشگر تعيين نمايد فوت شد آنخسرو نصرت يزك از امداد سپاه پرعناد اوزبك قطع نظر 
كرده با سى نفر از مالزمان خاصه كه در آن سفر بسان فتح و ظفر همعنان آنحضرت بودند عزيمت 

 دست اعتصام بعروة وثقى  (فَإِذا عزَمت فَتَوكَّلْ علَى اللَّه)خراسان فرمود و بمقتضاى كلمه كريمه 
توكل استوار كرده ديدن پيكر فتح و فيروزى را از عنايت حضرت پروردگار دانست نه از بسيارى 

لشگر جرار و افزونى استعداد حرب و پيكار ال جرم بهر منزل كه نزول فرمود هاتف غيب اين 
  بيت سروش بگوش هوشش رسانيد

 بهر جانب كه رو آرى بتقدير
 

 ركابت را بود دولت عنان گير

   
و از هرمرحله كه نهضت نمود مبشر اقبال باستقبال موكب فرخنده فال مبادرت جسته بر زبان حال 

  بيت معروض گردانيد

 بهر منزل كه گردد جلوه گاهت 
 

 شود ديهيم شاهى خاك راهت 

   



طوطى شيرين مقال قلم كيفيت حال بدين سان رقم مينمايد كه چون حدود ابيورد از وصول موكب 
گيتى نورد غيرت افزاى منزل مهر عالم گرد شد خبر ويرانى سلطان سعيد ميرزا سلطان ابو سعيد در 

قراباغ اران بر السنه و افواه طوايف انسان جارى گشت ال جرم خاقان منصور بيدغدغه بابيور 
درآمده اشراف و اعيان آنواليت بلوازم نياز و نثار قيام نمودند و باظهار اخالص و دولتخواهى 

خدام موكب پادشاهى زبان حال و قال گشودند و اينخبر بدار السلطنه هراة رسيده امير تاج الدين 
حسن ملكى و امير بى نظير كه در شهر بامر حكومت و داروغگى اشتغال داشتند بضبط برج و باره 

پرداختند و صورت واقعه را بسمرقند عرضه داشت كرده ميرزا سلطان احمد با سپاه باران عدد بعزم 
رزم خاقان مويد از جيحون عبور نموده و ابو الغازى سلطان حسين ميرزا با پانصد مرد جالدت انتما 

 كه در آنوال در سايه لواى كشور
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گشا جمع آمده بودند از ابيورد بجانب مرو نهضت كرد و امير مبارز الدين ولى بيك را بطرف 
نيشاپور و مشهد فرستاد و ميرزا سلطان محمود كه بعد از گرفتارى پدر از قراباغ گريخته بود در 

فراه جردجام بامير ولى بيك رسيده بين الجانبين صورت مقاتله روى نمود و شاه زاده منهزم بهراة 
شتافت و حديث واقعه ناگزير سلطان سعيد نزد هرويان بتحقيق انجاميد چنانچه سابقا مسطور گشت 

اكثر خاليق شعار هوادارى خاقان منصور ظاهر كردند و فوج فوج روى اميد بدرگاه عالمپناه 
آنحضرت آوردند بنابرآن ميرزا سلطان محمود بطرف ماوراء النهر در حركت آمد و چون خاقان 

منصور از مرو گذشته بقصبه پنجده رسيد شنيد كه ميرزا سلطان محمود با لشگر اندك و خوف 
بسيار از نيم فرسخى اردوى كيهان پوى ميگذرد بعضى از امرا زانو زده رخصت طلبيدند كه بقدم 
جالدت پيش رفته سر راه بر آن شاه زاده گيرند خاقان منصور از غايت كرم جبلى تجويز اينمعنى 

  بيت نفرموده و فرمود
 چه گيرم سر راه سرگشته 

 
 پدركشته بخت برگشته 

و ميرزا سلطان محمود بصحبت و سالمت در حدود اندخود بميرزا سلطان احمد پيوسته و كيفيت    
حال بازگفته برادران بموافقت و مرافقت يكديگر ترك تسخير خراسان دادند و از آب آمويه 

گذشته روى توجه بسمرقند نهادند اما خاقان منصور مظفرلوا چون از قصبه پنجده كوچ فرمود بعد 



از طى يكدو مرحله امير سلطان ارغون با جمعى كثير از دار السلطنه هراة بموكب همايون رسيد و 
  بيت بسعادت نقبيل ركاب نصرت انتساب فايز گرديده مضمون اين مقال بعرض رسانيد كه 

 تخت جمشيد و تاج افريدون 
 

 آرزومند پا و تارك تست 

آنگاه خاقان ظفر پناه امير شيخ ابو سعيد خان درميان را بداروغگى هراة ارسال داشت و چون مشار    
اليه بدان بلده فاخره درآمد جمعى از اهل فتنه و فساد را كه متعرض عرض و مال فرق عباد ميشدند 

تاديب بليغ فرموده بساط عدل و داد ممهد گردانيده فرمود تا منادى كردند كه هيچ آفريده بهيچ 
جهة مزاحم و متعرض كسى نشود و بيمن نصفت و رافت آنجناب هرويان از جور و طغيان اوباش 

 موكب همايون خاقان 873و مفسدان نجات يافتند در روز چهارشنبه هشتم ماه مبارك رمضان سنه 
منصور بخت و دولت همعنان اقبال و نصرت در ركاب بشمال كوه بوليكاه رسيد سادات و قضات 

و اكابر و اشراف كه آن خبر بهجت اثر شنودند برسم استقبال استعجال نمودند و بانواع التفات و 
اصطناع سرافراز گشته زبان بدعا و ثنا گشودند و تخت حاجى بيك از فر نزول همايون 

رشك افزاى سپهر بوقلمون گشت روز پنجشنبه نهم ماه مذكور امير مبارز الدين ولى بيك از جانب 
مشهد مقدسه رسيد و بسعادت زمين بوس مشرف گرديد و روز جمعه عاشر در مسجد جامع دار 

السلطنه هراة خطبه بنام و القاب خاقان كامياب تزئين پذيرفته زر بسيار برسم نثار پاشيدند و حصار 
  نظم آن بقعه متبركه غلغله تهنيت و مبارك باد بگوش هوش خطيب منبر نه پايه گردون رسانيدند

 خسرو كامران عدل طراز
 

 شاه عاليمكان بنده نواز

 چون قدم زد سوى سواد هراة
 

 گشت ظاهر ز مقدمش بركات 

 روى زر شد مزين از نامش 
 

 نقش سكه موافق كامش 

 يافت از نام 
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 شاه دين پرور

 
 سر منبر چو روى زر زيور

 آب تيغش غبار فتنه نشاند
 

 آتش ظلم فتنه جوى نماند



 از سحاب عدالتش عالم 
 

 گشت چون گلشن ارم خورم 

(و الحمد لّله على ما انعم و الصلوة و السالم على النبى االكرم محمد المبعوث بمكارم االخالق    
 محاسن الشيم)

ذكر وصول آن شاهباز اوج سلطنت و سرافرازى بباغ زاغان و مبسوط ساختن جناح عدل و 
 بنده نوازى بر مفارق متوطنان بلدان خراسان 

  بيت بر وفق تجارب امم و صدق تواتر اخبار عالم 

 شايسته افسر كيانى 
 

 زيبنده تخت خسروانى 

   
سعادتمندى تواند بود كه چون نير دولت و اقبالش از مطلع سلطنت و استقالل طلوع نمايد 

سرگشتگان وادى نامرادى را در سايه لطف و انصاف جاى داده از تاب آفتاب مهر و اعتساف 
برهاند و تشنه لبان مسالك بيدادى را از زالل عدل و احسان سيراب ساخته بفضاى راحت فزاى بر و 
امتنان رساند گلزار رياست و سرافرازى از آن درون آيد كه بدست مرحمت و دلنوازى خار آزار 

از پاى ستمديده بيرون آرد و در جويبار ايالت و كامكارى نهال اقبال از آن نشاند كه سايه مكرمت 
و دلدارى بر مفارق سرگشته گستراند معمار همتش قصور جهانبانى بآن قصد مشيد سازد كه قصور 

بقواعد مبانى شريعت آخر زمانى راه نيابد و انوار نهمتش از افق كشورستانى بآن نيت المع گردد 
  نظم كه شرار شر بر وجنات روزگار سالكان مسالك مسلمانى نتابد

 بود مقصودش از گيتى ستانى 
 

 رواج ملت آخر زمانى 

 چو اعالم ايالت برفرازد
 

 رعيت پرورى را پيشه سازد

 پى آسايش اشراف انسان 
 

 كند تعمير قصر عدل و احسان 

   
و چون در آن اوان كه مهم ميرزا سلطان ابو سعيد گوركان در قراباغ اران بفيصل انجاميد در 

دودمان حضرت صاحبقران امير تيمور گوركان غير خاقان عاليمكان ابو الغازى سلطانحسين بهادر 
 خان گيتى ستان كه ما صدق اين مفهوم تواند بود موجود نبود پادشاه بى انباز كه كالم معجز طراز

 مخبر از طول و عرض مملكت اوست مفاتيح سلطنت واليات (لَه مقاليد السماوات و الْأَرضِ)



 بقبضه اقتدار آن خسرو كامكار داد تا در روز جمعه  (و اللَّه يؤْتي ملْكَه منْ يشاء)خراسانرا برطبق 
عاشر ماه رمضان سنه ثلث و سبعين و سبعمائه از تخت حاجى بيك بباغ زاغان تشريف برده قدم بر 
سرير جهانبانى نهاد و تختكاه خاقان سعيد مغفرت پناه از يمن مقدم آن پادشاه عاليجاه غيرت افزاى 

اورنك فيروزه رنك مهر و ماه گشت و دار الملك اقليم چهارم از رشحات سحاب معدلت آن 
سلطان سكندر دستگاه در نظارت از فلك هفتم درگذشت و آنحضرت پشت بر مسند حشمت و 

كامرانى نهاده بدلى قوى و املى فصيح روى بتمشيت مهام جهانبانى آورد و پرتو عواطف و اشفاق 
بر تنظيم امور جمهور نزديك و دور افكنده جناح مرحمت و احسان بر مفارق طوايف انسان 

بگسترد و در تقويت اركان شريعت غرا و استحكام قواعد احكام ملت بيضا فرامين مطاعه بنفاذ 
انجاميد و در باب رعايت سادات و قضاة و فضال و ارباب درس و فتوى نهايت سعى و اهتمام 

 بتقديم 
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  نظم رسانيد
 شد از انوار عدلش ملك روشن 

 
 ز فيض همتش گيتى چو گلشن 

 ز فتنه اهل عالم را امان داد
 

 بعهدش عدل كسرى رفت از ياد

 اساس شرع از سعيش متين شد
 

 دعاگويش همه روى زمين شد

 (ِإنَّما و چون خاقان منصور مظفرلوا پيوسته دست توال بوالى اهل بيت سيد الورى و برگزيدگان    
 استوار داشت و غير نقش محبت و يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرِّجس أَهلَ الْبيت و يطَهرَكُم تَطْهِيراً)

مودت عترة طاهره خاتم النبيين صلواة الّله عليهم اجمعين صورتى بر خاتم دل نمى نگاشت در آن 
ايام كه بر سرير سلطنت خراسان تمكن يافت و شعشعه انوار دين پرورى آنحضرت بر اطراف آن 

مملكت تافت رأى شريعت آرا چنان اقتضاء فرمود كه خطبه و سكه را باسامى القاب ائمه معصومين 
مزين گرداند وصيت اين نيكنامى در اطراف آفاق انتشار داده آوازه تجديد قواعد شريعت نبى 

هاشمى از ايوان كيوان بگذراند اما جمعى از متعصبان مذهب حنفى كه در آن زمان در دار السلطنه 
هراة بغايت معتبر و موقر بودند بپايه سرير سلطنت مصير شتافته در باب ترجيح رسوم اهل سنت 
سخنان گفته از تغيير خطبه منع نمودند چون محل مقتضى عدم قبول التماس آنجماعت نبود در 



روز عيد؟؟؟ بدستور پيشتر زبان بقرائت خطبه گشود و همدران اوقات پادشاه خجسته صفات را 
داعيه عقد ازدواج بادرة التاج سلطنه شهربانو بيگم بنت ميرزا سلطان ابو سعيد از خاطر همايون سر 

برزد و مجلس اشرف را بوجود سادات و قضاة و علما و اشراف زيب زينب داده مهد عصمة پناه را 
بآئين شريعت غرا بحباله نكاه درآورد و محفل بهجت و شادمانى آرايش يافته سپهر جهان ديده 

عقود جواهر زواهر كه در جيب و دامن پرورده بود بصورت نياز نثار كرد و در وقتى كه عروس 
سيم اندام ماه تمام در هجله فلك فيروزه فام نقاب از رخسار فايض االنوار برگرفت شاه عالى جناب 
با طلعتى چون آفتاب بحجره مهد عفت آياب خراميده مقارنه برجيس برج كامكارى با ناهيد اوج 
نامدارى سمت وقوع پذيرفت اما بحسب اقتضا قضاميان حضرت اعلى و مهد عليا صورت الفت و 
استيناس اتفاق نيفتاد و بعد از چندگاه خاقان عاليجاه او را طالق داده بسمرقند فرستاد و خواهرش 

پاينده سلطان بيگم را در حباله نكاح كشيد و بين الجانبين محبت و مودت بوقوع انجاميد و هم در 
آن ايام كه ديده انتظار ديده پادشاه گردون غالم بديدن عرايس ابكار مراد و مرام روشن بود 

باحداث باغ مراد كه بعد از چندگاه بباغ جهان آرا موسوم شد فرمان فرمود و معماران مدقق و 
مهندسان حاذق چهار باغى وسيع چهار صد و چهل جريب و قصرى رفيع در غايت زينت و زيب 

طرح انداخته استادان بنا و عمله توانا آغاز كار كردند و در باب تكلف و لطافت و متانت و نظافت 
آن بوستان جنت صفت كمال جد و اهتمام بجاى آوردند و در اندك زمانى باغ جهان آراى قابليت 

جلوس همايون پيدا كرده خسرو كشور گشاى از باغ زاغان بدانجا نقل نمود و ما دام الحيوة در 
باب تزئين و تعمير آن گلشن فرخنده سمات نهايت سعى و اجتهاد بذل مى فرمود ال جرم فضاى 

دل گشايش چون عرصه بهشت پر گل و رياحين شد و هواى روح افزايش مانند نسيم اردى بهشت 
فرح بخش دل غمگين گشت از نضارت رياض حضرت آئينش سبزه زار سپهر شرمسارى برد و از 

 لطافت آب عذوبت 
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  نظم مآبش چشمه حيوان عرق خجالت بر جبين آورد
 لطيف و دلگشا آب وهوائى 

 
 مبارك منزلى فرخنده جائى 

 درختان چون بتان قد بركشيده 
 

 ز يكديگر بخوبى سركشيده 



 نهال سرو كز جنت خبر داشت 
 

 خط طوبى لهم بر هرورق كاشت 

كنگره عمارت دلپذيرش زبان طعن بر خورنق و سدير دراز كرد و قصور خالى قصورش از هفت    
  بيت گنبد سپهر مس؟؟؟ تد برگوى تفوق برد

 از عمارات اوست در تشوير
 

 قبه نه سپهر و قصر سدير

 (و الحمد للّه و الشكر للّه العلى الكبير و الصلوة و السالم على النبى البشير النذير)   

ذكر وصول زمره از امرا و وزراء و صدور بسعادت مالزمت خاقان منصور و بيان سرانجام بعضى 
 ديگر از امهات مهمات و عظايم امور

هم در آن اوقات كه در دار السلطنه هراة بيمن جلوس همايون ع شد غيرت كارگاه گردون امير 
صاحب حشمت صائب تدبير مرجع و مالذ اعاظم فضالء روشن ضمير نظام الدولة و الدين امير 

عليشير از اردوى سلطان احمد ميرزا جدا گشته بمالزمت حضرت اعلى رسيد و باصناف و الطاف 
و اعطاف سرفراز شده در سلك خواص بارگاه جهان پناه منتظم گرديد صورت حال بر سبيل 

اجمال آنكه آباء گرام و اجداد عظام آن امير آفتاب احتشام از قديم االيام در سلك مخصوصان 
دودمان ميرزا عمر شيخ بهادر بن امير تيمور گوركان انتظام داشتند و نقش منقبت كوكلتاشى بقلم 

اعتبار بر لوح خاطر اولو االبصار مى نگاشتند و آنجناب در ايام طفوليت و مبادى اوان صبى همواره 
در خدمت خاقان مظفرلوا بسر ميبرد و در وقتى كه آنحضرت با ميرزا ابو القاسم بابر مصاحبت مى- 

نمود امير عليشير نيز مالزمت آن پادشاه عاليجاه اختيار كرد و چون ميرزا بابر وفات يافت و خاقان 
منصور از مشهد مقدسه بمرو شتافت آن امير صافى ضمير همدران واليت توقف نموده بتحصيل 

فضايل و كماالت مشغولى فرمود و در زمان دولت سلطان سعيد بدر السلطنه هراة رفته روزى چند 
در مالزمت آستان اقبال آشيان گذرانيد اما فراخور حال ترتيب و رعايت نيافت بنابران از خراسان 

بسمرقند رفته در خانقاه خواجه جالل الدين فضل الّله ابو الليثى ساكن گشت و اكثر اوقات را 
بمطالعه مصروف داشته گاهى با امير درويش محمد ترخان و امير احمد حاجى كه صاحب اختيار 

سركار ماوراء النهر بود اختالط مى نمود تا درين ايام كه ميرزا سلطان احمد بنابر توجه خاقان 
منصور بصوب خراسان از آب آمويه بگذشت امير عليشير نيز همراه اردو روان شد و بعد از تحقيق 

خبر واقعه سلطان سعيد و استيالء خاقان مظفرلوا بر بلده فاخره هراة از امير حاجى اجازت حاصل 



نموده روى بهراة آورد و غريب عيد فطر سعادت مالزمت خاقان صاحب تائيد دريافت و بعد 
امتداد روزگار مفارغت صورى ديده بديدار طلعت فايض االنوار خاقانى روشن ساخته التفات و 

عنايت بى نهايت شامل حالش شد و در روز عيد از نتايج طبع نقاد قصيده هالليه كه هربيت از آن 
 رشك لؤلؤ آبدار و غيرت 
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جواهر شاهوار بود نثار بزم همايون فرمود و اين معنى موجب ازدياد اعتقاد خاقان عدالت نهاد 
گشت و روزبروز اعتبار و اقتدار امير فضيلت شعار در خدمت آن پادشاه كامكار زياده ميشد تا كار 
بجائى رسيد كه سرانجام تمامى عظايم امور جمهور نزديك و دور برأى صوابنمايش تفويض يافت 
چنانچه از ضمن حكايات آينده بوضوح خواهد انجاميد انشاء الّله تعالى و همدر اوايل ايام جلوس 
خاقان منصور امير سيد مراد و اوغالقچى كه از معتبران دولت سلطان سعيد بود با جمعى از قرابتان 

و موالنا قطب الدين الخوافى و خواجه قطب الدين طاوس سمنانى و خواجه سيف الدين مظفر 
شبانكاره از جانب عراق و آذربايجان بدرگاه خاقان عاليجاه رسيدند و امير سيد مراد بمنصب 

امارت مشرف گشته خواجه قطب الدين طاوس مشرف ديوان همايون شد و موالنا قطب الدين بامر 
صدارت اختصاص يافته مهم وزارت تعلق بخواجه مظفر گرفت و مقارن آن حال اميرزاده محمد 
سلطان كه خواهرزاده خاقان منصور بود و ميرزا كيچيك لقب داشت با والده و والد خود ميرزا 

سلطان احمد بن ميرزا سيدى احمد بن ميرزا ميرانشاه بن امير تيمور گوركان از طرف قراباغ اران 
بدار السلطنه هراة رسيدند و خاقان منصور ايشان را منظور نظر مرحمت و اشفاق گردانيده ميرزا 
كيچيك را بعنايت طبل و علم و خيل و حشم معزز و محترم ساخت و عنان اختيار امور ملك و 

مال را بقبضه اقتدار او داده كما ينبغى بتربيتش پرداخت و هم در آن وال شاه يحيى والى سيستان و 
امير حسن شيخ تيمور بدرگاه عالم پناه رسيدند و ملحوظ عين عاطفت و مرحمت گرديدند و هم 

در آن اوقات امير زين العابدين ارالت بمالزمت خاقان خجسته صفات رسيده بتسخير واليت بلخ و 
شير خان مأمور گشت و باتفاق عم خود امير پير محمد بن امير يادگار شاه ارالت بدانجانب شتافته 

ميان ايشان و يار على مغول كه از قبل سلطان محمود ميرزا در آن حدود بود مقاتله روى نمود و 
يار على گرفتار شده امير زين العابدين آن والياترا بتحت تصرف درآورد و يار على مغول را 
مغلول بشهر فرستاده شحنه سياست حضرت خاقانى او را بقتل رسانيد و هم در آن ايام خاقان 



گردون غالم امير شيخ زاهد طارمى را بايالت واليت استرآباد سرافراز ساخت و آن جناب بدانجانب 
رفته چنان شنود كه ميرزا منوچهر كه برادر كالنتر سلطانسعيد بود بعد از واقعه قراباغ خود را 

بنواحى سارى رسانيده و لواى شوكت بلند گردانيده امير شيخ زاهد طارمى آن خيال محال در 
خاطرش نگذاشت و ناگهان بر سرش تاخته تخت وجود او را از والى حيات بازپرداخت و چون 

 بدان سان جريان دارد كه هرگاه صبح دولت و  (و لَنْ تَجِد لسنَّةِ اللَّه تَبديلًا)سنت سنيه ايزد تعالى 
اقبال از مطلع آمانى و آمال برآيد و آفتاب جاه و جالل بطلعت عديم المثال عالم را بيارايد متعاقب 

شام محنت فرجام نوايب روى نمايد و شب ظلمت انجام مصايب چهره گشايد در آن اوقات كه 
نير سلطنت و استقالل خاقان ستوده خصال ابو الغازى سلطانحسين ميرزا اطراف واليات خراسان را 

منور ساخت و ماهيچه لواى كشورگشاى آنحضرت سايه حشمت بر مفارغ متوطنان آن بلدان 
 انداخت والد آنحضرت مهد عليا فيروزه بيگم در
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 درگذشت و در بهشت برين با زمره حور عين همنشين گشت و 874چهاردهم محرم الحرام سنه 
خاقان منصور بلوازم تعزيت قيام نموده چند روز بختمات كالم و اطعام طعام اشارت نمود و جهة 
مرقد معطر مهد مرحومه در كوچه خيابان حظيره در غايت تكلف و زيبائى بنا فرمود و الى يومنا 

 هذا آن گلستان جنت نشان معمور است و نزهت گاه جمهور مردم نزديك و دورانه هو العفو الغفور.

 گفتار در بيان نهضت ميرزا يادگار محمد از آذربايجان بعزم تسخير ممالك خراسان 

در آن اوان كه ميرزا جهانشاه تركمان با ميرزا سلطان ابو سعيد گوركان صلح كرد از خراسان 
بصوب آذربايجان معاودت نمود ميرزا يادگار محمد بن ميرزا سلطان محمد بن ميرزا بايسنقر بن 

ميرزا شاهرخ بن امير تيمور گوركان باشارت عمه خويش پاينده سلطان بيگم كه ملكه فاضله عاقله 
بود و در تربيت برادرزاده سعى بليغ مى نمود مالزمت ميرزا جهانشاه اختيار كرده چندگاه در ظل 
رايت نصرت آيتش در غايت رفاهيت اوقات گذرانيد و بعد از قتل آن پادشاه عاليجاه ابو النصر 

امير حسن بيك در تعظيم و احترام ميرزا يادگار محمد بيشتر مبالغه فرمود و چون خاطر خطير از 
ممر سلطان سعيد جمع ساخت بعضى از امراء خراسان را با سپاه فراوان همراه شاه زاده گردانيد و او 
را بتسخير مملكت موروث ترغيب نمود و ميرزا يادگار محمد بغرور موفور علم جهانگيرى افراشته 



نخست بجرجان شتافت و امير شيخ زاهد طارمى از صولت لشگر او انهزام يافت چون اينخبر 
بعرض خاقان منصور ابو الغازى سلطان حسين ميرزا رسيد امير ناصر الدين عبد الخالق بن امير نظام 

الدين احمد بن امير فيروز شاه و امير مبارز الدين ولى بيك را برسم ايلغار با فوجى از سپاهيان 
شجاعت آثار باستقبال مخالفان روان گردانيد و ايشان از نيشابور به سملقان رفته روزى چند رحل 

اقامت انداختند و خاقان منصور ميرزا كيچيك را از عقب ارسال داشته شاهزاده در سملقان بامراء 
ايلغار پيوست آنگاه باتفاق روى بميرزا يادگار محمد كه از دهنه استراباد بيرون آمده بود نهادند و 

بعد از وصول بمنزل شوراب بمقتضاى نشانى كه از پايه سرير اعلى بديشان رسيد عنان از ميدان 
قتال پيچيده در كوه خروس ييالقى كه برفعت و متانت رشك فلك اخضر و غيرت سد سكندر 

بود تحصن نمودند و ميرزا يادگار محمد بپاى آنكوه گردون شكوه رفته چون مشاهده فرمود كه 
كمند انديشه بكنگره تسخير آن نميرسد دامن تمنى برافشاند و بارگير قمر مسير بطرف اسفراين 

 از دار السلطنه هراة 874راند از آن جانب خاقان كواكب مواكب بتاريخ چهارم ربيع اول سنه 
رايات ظفر آيات افراخته مشهد مقدسه را محل نزول همايون ساخت و لوازم طواف مرقد عطرسا و 

 روضه جنت آساء امام على بن موسى الرضا عليهما التحيه و الدعا بجاى آورده خدام و مجاوران 
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آن سده سنيه را بصالت و انعامات بنواخت و چون ميرزا كيچيك و امراء ايلغار خبر قرب وصول 
موكب نصرت شعار شنودند از كوه خروس ييالقى پائين خراميده در عقب ميرزا يادگار محمد 

روان شدند و خاقان منصور از درآمدن ميرزا يادگار محمد بواليت اسفراين وقوف يافته عزم توجه 
بميدان رزم جزم فرموده و بر النك رادگان عبور كرده از جلگاه جنوشان و يلغريغاج بشعب كوهى 
كه در ميان جنوشان و اسفراين حايلست درآمد و ميرزا كيچيك و امراء ايلغار در آنمنزل باردوى 
نصرت آثار رسيدند و خبر رسيدن ميرزا يادگار محمد و سپاه آذربايجان رسانيدند خاقان منصور 

چون از حال دشمنان مقهور خبر يافت سيد مراد اوغالقچى و مير على مير آخور و شيخيم ايل 
اوغلى را با هزار سوار جرار برسم منغالى از پيش روان ساخت و آن شب بتهيه اسباب پيكار و 

استمالت بمبارزان خنجرگذار پرداخت و امراء ايلغار با امير على جالير دوچار خورده آغاز كارزار 
 كردند و امير على غالب گشته امير سيد مراد بقتل رسيد و ديگران روى باردوى همايون آوردند



 ذكر محاربه خاقان منصور مؤيد در منزل چناران با ميرزا يادگار محمد

صباح روز ديگر كه خسرو فيروزه اورنك بعزم حرب و جنك لواى بيضا در فضاى سپهر خضرا 
برافراخت و از شعاع تيغ عالم اقطاع مواكب كواكب را انهزام داده صيت فتح و فيروزى در بسيط 

غبرا منتشر ساخت خاقان منصور مظفرلوا ابو الغازى سلطان ميرزا بعزم ترتيب امور مصاف و رزم 
سالكان مسالك خالف بدن بى بديل را بجوشن حمايت عنايت الهى بپوشيد و بارگير تأييد نامتناهى 
سوار گشته در تعبيه سپاه ظفر عطيه لوازم اهتمام بتقديم رسانيد سردارى ميمنه را بيمن جالدت امير 
مبارز الدين ولى بيك مفوض داشت و رياست ميسره را بسرپنجه شهامت ميرزا كيچيك و امير عبد 

 الخالق باز گذاشت؟؟؟

شيخ حسن تيمور و امير مغول و امير شيخ ابو سعيد خان در ميان رابهر اولى مقرر نمود و بنفس 
نفيس همايون در قلب لشگر فيروزى اثر مقام و آرام فرمود سپاهى آراسته شد كه بهرام تيز چنك 
بر اوج سما از بيم پيكان خون افشان ايشان سپر زرين آفتاب بر سر كشيد و نهنك بى درنك دريا از 

  نظم خوف سنان جان ستان ايشان جوشن پوش گرديد

 خديو جهان گير دشمن شكن 
 

 سپاهى بياراست پوالد تن 

 همه تند خوى و همه تيز چنك 
 

 بصحرا چو شير و بدريا نهنك 

 گرفته بكف خنجر خون فشان 
 

 ربوده به نيزه سرسركشان 

   
و از آنجانب ابو المظفر ميرزا يادگار محمد شبديز عزم بمهميز پهلوانى تيز كرده بميدان ستيز 

خراميد و روى بتعبيه لشگر آورده خود در قول منزل گزيد امير على جالير را در برانغار جاى داده 
و امير احمد على فارسى برالس و امير سلطان حسن ارهنگى را بجوانغار فرستاد ايوب و شيخى 

جالير و محمد كوكلتاش را هراول ساخت و بكثرت عدد و عدو مغرور بوده رايت نخوت 
برافراخت و الحق سپاه عالم سوز شاه زاده در آن روز بكثرت از اوراق اشجار زياده بودند و بقوت 

 از رستم و اسفنديار
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  نظم گوى تفوق ميربودند
 همه تيز خشم و همه كينه كوش 

 
 -همه همچو دريا بجوش و خروش

 گرفته بكف تيغ بران همه 
 

 گه حمله چون شير غران همه 

و بعد از آراستن صف لشگر آن دو خسرو جالدت اثر در برابر يكديگر بايستادند و سورن انداخته    
باشتعال آتش قتال فرماندادند ميرزا سلطان حسين چون آفتاب جهان تاب تيغ زراندود از نيام بر 

كشيد و مانند بهرام خون آشام در مقام انتقام ثبات قدم ورزيد و ميرزا يادگار محمد پيكان دلدوز 
بزهر قهر آب داد و خدنك چهار پر بر زه كمان كيانى نهاد فغان كرناى و كوس بگوش نظارگيان 

آسمان رسيد و غبار سم ستوران نقاب محلى بر روى آفتاب عالمتاب پوشيد نايره حرب آتش فنا 
  نظم در خرمن جانها فكند و تندباد حمله نهال بقا از جويبار وجود بركند

 دليران بكين رايت افراختند
 

 بقصد سر يكديگر تاختند

 چنان ريخت خون تيغ خارا شكاف 
 

 كه شد الله گون خاك دشت مصاف 

در آن اثنا از برانغار سپاه خاقان منصور امير مبارز الدين ولى بيك بيك حمله جوانغار مخالفان را    
منهزم ساخت و امير حسن شيخ تيمور از دست چپ در ميدان تاخته بنياد حيات فوجى از دشمنان 

را برانداخت ميرزا يادگار محمد چون آن شير بيشه تهور يعنى حسن شيخ تيمور را در جوانغار 
نديد بر آنطرف حمله آورده آثار اقتدار ظاهر ساخته بر عقب يسال ظفر مال گشت و خاقان رستم 
خصال آنحال مشاهده نموده بهادران موكب همايون را فرمود تا شبه كردند و عقابان سهام خون 

  نظم آشام را از آشيانه كمال در پرواز آوردند
 دليران دشمن كش تيز چنك 

 
 سوى تركش و تير بردند چنك 

 بهر تير كز شست انداختند
 

 يكى را ز زين سرنگون ساختند

و باوجود وفور باران تير مرك تأثير فوجى از شجعان سپاه تركمان بحمالت متواتر خود را نزديك    
موكب ظفر ماثر رسانيدند و دست باستعمال تيغ و سنان برده نيران كارزار مشتعل گردانيدند در آن 

محل خاقان پردل بقوت شجاعت كامل و قدرت شهامت شامل بر سر دشمنان تاخت و بصرصر 
حمله قيامت نهيب تزلزل در اركان جمعيت و شكيب ايشان افكنده همه را پريشان و گريزان 

  رباعى ساخت 
 هرچند كه نخجير بود تند و دلير

 
 فى الحال گريزان شود از حمله شير



 تيهو ز مصاف باز بگريزد زود
 

 آهو ببر هژبر كى مانددير

شجعانى كه در تاب و توان خود را از رستم دستان زياده مى پنداشتند و در جرأت و جالدت    
اسفنديار روئين تن را غاشيه كش خويش ميانگاشته مانند پشه ضعيف نهاد كه با تندباد نستيزد و مثال 

مواكب كواكب كه از اشعه انوار آفتاب بگريزد از اهتزاز صرصر قهر پادشاه شجاعت پناه و لمعان 
تيغ و سنان خاقان نصرت دستگاه روى توجه بوادى فرار نهادند و مبشران تأييد الهى و كارسازان 
تقدير شاهنشاهى صيت روح افزاى فتح و فيروزى و بشارت دلگشاى ظفر و بهروزى در دادند و 
خاقان منصور گريختگان را تعاقب نموده زمره از ايشان بضرب تيغ بهادران موكب نصرت نشان 

بقتل رسيدند و فرقه اسير سرپنجه تسلط و اقتدار او گرديدند بهلول كاشانى و شيخ سعيد طغانى و 
محمد كوكلتاش و امير ايوب و امير احمد على فارسى و سلطان حسن ارهنگى از جمله اسيران 

 بودند امير
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ايوب و امير احمد و سلطان حسن بشفاعت مخصوصان آستان سلطنت آشيان نجات يافته بقيه 
نامبردگان راه بيابان عدم پيمودند و خاقان منصور بعد از اختصاص بفتح و ظفر لوازم سحامد 

مهيمن غفور بتقديم رسانيده امير حسن شيخ تيمور را بايالت واليت استرآباد فرستاد و بنفس نفيس 
عنان عزيمت بمستقر سرير عزت و كرامت انعطاف داد و آن مسافت بعيده را در غايت استعجال و 

سرعت طى فرمود چنانچه از مشهد مقدسه در عرض سه روز بدار السلطنه هراة در تخت حاجى 
بيك نزول نمود منتظر آن زواياى خدمتكارى و معتكفان خباياى اميدوارى ديده انتظار كشيده از 

غبار موكب سپهر مراتب روشن ساختند و لوازم شكر و ثناى ايزد سبحانه و تعالى بجاى آورده 
بايفاى نذر و صدقات پرداختند و خاقان عاليشان در آن زمستان بباغ سفيد يراق قشالق نمود و ظل 
 ظليل عاطفت و رافت بسر مفارق متوطنان بلدان خراسان مبسوط فرمود و الحمد لّله الشكور المعبود

ذكر وصول بعضى از امراء ميرزا جهانشاه بدرگاه خاليق پناه خاقان آفاق و ارتفاع رايت دولت 
 ميرزا يادگار محمد بامداد پادشاه آذربايجان و عراق 



در آن زمستان كه خاقان وافر تهور ابو الغازى سلطانحسين بهادر در باغ سفيدروى بتمهيد بساط 
عيش و نشاط آورد و بتجرع اقداح افراح پرداخته غبار شدايد سفر و متاعب خوف و خطر از لوح 
دل ميسترد يار على تركمان بيرام و پسران محمد على شكر كه از اعاظم امراء آذربايجان بودند با 
هزار مرد شجاعت پناه باتفاق ميرزا ابراهيم ولد ميرزا محمدى بن ميرزا جهانشاه از امير حسن بيك 

روى گردانشده عنان عزيمت بصوب خراسان انعطاف دادند و بكرياس گردون اساس خاقانى 
 قاضى على 874رسيده باصناف الطاف سلطانى مفتخر و مباهى گشتند و بتاريخ هشتم رجب سنه 

كه از جمله مقربان امير حسن بيك بود برسم رسالت تشريف آورده از زبان آن پادشاه عاليشأن 
بسمع اشرف خاقان عالى مكان رسانيد كه همواره ميان آباء عظام شمام و اجداد گرام ما اساس 

مودت و بناء محبت و ارتباط استحكام داشته چون بعنايت قادر مختار اينجانب را دفع فساد ميرزا 
جهانشاه ميسر گشت ميرزا سلطان ابو سعيد از شيوه ستوده اسالف تجاوز نموده لشكر بآذربايجان 

كشيد و هرچند از اينطرف تواضع و نيازمندى بوقوع انجاميد فايده بر آن مترتب نكرده عاقبت 
منتقم جبار او را باو نمود و صورتى كه در پرده غيبت مستور بود ظهور فرمود اكنون مدعا آنست 

كه رابطه اتحاد موروثى مرعى باشد و جماعت تراكمه قراقوينلو را كه پناه بدان درگاه برده اند 
بدينجانب فرستند خاقان منصور قاضى على را رعايت موفور كرده روزى چند اجازت مراجعت 

نداد و فرستادن امراء جهانشاهى را از مقتضاى مروت مستبعد شمرده جهة جواب آن سخنان 
 قاصدى نزد امير حسن بيك روان ساخت و در آن زمستان 
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امير مغول بايالت واليت بلخ سرافراز گشته بدان مملكت شتافت و شاه يحيى حاكم سيستان شده 
زمام حكومت قهستان در قبضه اختيار امير شيخ زاهد طارمى قرار يافت اما ميرزا يادگار محمد 

چون از معركه چناران بحدود دامغان و سمنان رسيده كيفيت واقعه را بامير حسن بيك نوشته مدد 
طلبيد و امير حسن بيك در مقام امداد شاه زاده آمده امير يوسف بيك و امير حسين بيك را كه در 

سلك خويشان او انتظام داشتند با امير شاه منصور بن امير شاه سوار قراقوينلو و دو هزار سوار مكمل 
مسلح بكومك ميرزا يادگار محمد نامزد كرد و شاهزاده آماده رزم و پيكار گشته عنان مراجعت 

انعطاف داد و در واليات خراسان ظلم و بيداد آغاز نهاد و همدران اوان جمعى از كالنتران واليت 
قاين بواسطه منازعتى كه با اقران خود داشتند بكرمان رفتند و اميرزاده زينل سبك بن امير حسن 



بيك را مالزمت كرده متكفل تسخير قهستان گشتند و شاه زاده هزار سوار مصحوب ايشان 
بدانجانب روان ساخت تا بيخبر بر سر امير شيخ زاهد تاخته اساس حياتش را برانداخته و اين اخبار 

بدار السلطنه هراة رسيده بعضى از مردم كوته انديش مانند امير ايوب و شيخى جالير و نعمت 
خوارزمى از خاقان معدلت كيش روى گردانشدند و بطرف اردوى ميرزا يادگار محمد گريختند 

آنحضرت بفرار آنجماعت التفات ننمود و امير عبد الخالق فيروز شاه و بيرام تركمان و يار على 
تركمان را با فوجى كثير از لشگريان برسم ايلغار روان فرمود و چون اين طايفه بمشهد مقدسه 

رسيدند بعضى از جنود ميرزا يادگار محمد كه در نيشاپور بظلم و بيداد اشتغال داشتند گريخته در 
اسفراين باردوى شاه زاده پيوستند و امراء ايلغار بالنك رادگان رفته خيمه اقامت برافراشتند و ميرزا 

يادگار محمد بسبزوار آمده آن بلده را در حيز تسخير كشيد و پرتو اين خبر بر پيشگاه ضمير خاقان 
عالى جاه تافته دانست كه تا بنفس همايون متوجه دفع اعداء دولت روزافزون نگردد و آنچه مراد 
است بوقوع نخواهد پيوست بنابرآن در غره ماه مبارك رمضان با سپاه فراوان از بلده فاخره هراة 

نهضت فرمود و در النك رادگان امراء ايلغار را بخود ملحق گردانيده عازم سبزوار شد ميرزا يادگار 
محمد چون اين خبر شنيد سبزوار را بقاضى بيك كه از ساير خواص او بمزيد اعتماد امتياز داشت 

سپرد و روى توجه بطرف بسطام و دامغان آورد و بعد از آنكه ظاهر سبزوار محل نصب لواى 
جهانگشاى خاقان منصور گشت عساكر ظفر مآثر باندك زمانى آن بلده را در حيز تسخير كشيدند 

و قاضى بيك را با هفتاد تن از متابعان مقيد و مغلول گردانيدند و قاضى بيك زنده مانده ساير 
اسيران بزندان لحد شتافتند و از ارباب آن واليت سيد نصر الّله كسكنى و خواجه معين مختار كه 

دم از هوادارى خدام ركاب حضرت شهريارى زده بودند باصناف الطاف اختصاص يافتند و 
موكب نصرت شعار بعد از فراغ از مهم سبزوار متوجه ميرزا يادگار محمد شده چون موضع پنج 
دهنه پايان واليات بحرآباد معسكر خاقان و االنژاد گشت قراوالن شاه- زاده بيار على تركمان و 

بيرام تركمان و شيخ ايل اغلى كه برسم ايلغار از اردوى ظفر آثار بيرون رفته بودند دوچار خوردند 
و در سر پل جاجرم بشعله تيغ و تير معركه رزم گرم كردند و قراوالن ميرزا يادگار محمد مغلوب 

 شده امراء عظام نعمت خوارزمى و عبد الّله جالير و
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قاسم دولت ملك را با طايفه ديگر اسير ساختند و بپايه سرير اعلى آوردند و از جمله اسيران 
شخصى كه نوكر خاصه امير حسن بيك بود ملحوظ عين مرحمت گشته ساير آن طايفه به سياست 
شحنه قهر اختصاص يافتند آنگاه ماهچه علم آفتاب عطيه از آن منزل در حركت آمده پرتو وصول 

بر قصبه جاجرم انداخت و در آن موضع فلك ستيزه كار شيوه ناسازگارى ظاهر ساخت ع كار 
 فلك اينچنين بود پيوسته 

 گفتار در بيان سبب تغيير يافتن نيت رزم و معاودت رايت خاقانى از جاجرم جهت رعايت حزم 

در آن ايام كه جاجرم از فر نزول خاقان منصور بسان گلستان ارم ناضر و خرم بود زمانه بى شرم و 
سپهر بى آزرم آغاز ستمكارى كرد و اين خبر در معسكر ظفر اثر شيوع يافت كه ميرزا يادگار 

محمد سلك جمعيت امير حسن شيخ تيمور را كه در دهنه استراباد نشسته بود بسرپنجه شجاعت از 
هم بگسيخت و حسن بقلعه شماسان گريخته بعد از چند روز بيرون آمد و بدست نيازمندى در 

دامن دولت شاهزاده آويخت و بمجرد انتشار اين سخن فوج فوج از سرداران صف شكن از موكب 
خاقان تهمتن فرار نموده روى باردوى دشمن آوردند ال جرم آنحضرت بر ساير امرا و اركان 

دولت بى اعتماد گشت جهة رعايت حزم روزى چند از اقبال بميدان رزم درگذشت و از جاجرم 
كوچ فرمود بعد از قطع منازل و مراحل بمشهد مقدسه رضويه شتافته التجابعتبه عليه امام واجب 

االحترام افتخار آل خير البريه على ابن موسى الرضا عليهما السالم و التحيه نموده آداب طواف آن 
قبه عرش مطاف بجاى آورده نضارت رياض دولت را از بارگاه واهب العطايا مسألت كرده بطرف 

پل خاتون كه محل نزول آغروق همايون بود روان شد و بعد از وصول بآن منزل بموقف عرض 
رسيد كه دار السلطنه هراة غوغاى عظيم دست داده و تقدير ملك قدير ابواب بيداد بر روى 

متوطنان آنديار گشاده و تبيين اينمقال آنكه در خالل احوال گذشته خواجه عبيد الّله اخطب نسبت 
بخواجه قطب الدين طاوس سمنانى سخنى تقريرآميز بعرض حضرت خاقانى رسانيد و خواجه 

طاوس مواخذ و مقيد شده مبلغ سيصد هزار دينار كپكى فرود آورد و خواجه عبد الّله بجاى او در 
منصب اشراف ديوان اعلى دخل كرد و درين اوقات كه هرويان از سايه چتر معدلت خاقان منصور 
دور مانده بودند خواجه عبد الّله كه باتفاق خواجه نظام الدين بختيار سمنانى در هراة بسرانجام مهام 
ديوانى اشتغال داشت بر عجزه و رعايا زر تعدى حواله كرد و بآتش بيداد دود آه از سينه مظلومان 
برآورد و كار رعايا باضطرار رسيد و مهم بدانجا انجاميد كه عوام لناس هجوم نموده خواجه عبد 



الّله را بوقتى كه در دار العداله ميرزا شاهرخ نشسته بود و ابواب انصاف بر روى خاليق بسته 
سنك باران كردند و او بيكى از خانهاء مدرسه گريخته به هزار حيله از آن مهلكه جان بيرون برد و 

 چون در منزل يل خاتون اين خبر بعرض همايون رسيد يكى از اعيان مالزمان سلطنت 
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آشيان بموجب فرمان واجب االذعان بشهر شتافت و خواجه عبد الّله را بند كرده باردوى همايون 
رسانيد و متعاقب آنحال خاقان ستوده خصال امير نظام الدين عليشير را جهة تمهيد عدل و انصاف و 
رفع رسوم ظلم و اعتساف بدار السلطنه هراة ارسال داشت و نشانى در باب استمالت متوطنان آنديار 

شرف اصدار يافت و امير عليشير بدان بلده فاخره شتافت و بمقتضاى عادت جبلى خويش 
جراحات جارحات ايام بمراهم مراحم مندمل ساخت و بقدر مقدور باستمالت مظلومان و 

ستمديدگان و استيصال نهال ظلم و عدوان پرداخت و فرمود كه تا آن نشان فتنه نشان را در روز 
جمعه بر سر منبر خواندند ال جرم خاليق مطمئن و آسوده خاطر گشته زبان بدعاى دوام دولت 

خاقانى و ازدياد جاه و جالل مقرب حضرت سلطانى گشودند و چون امير نظام الدين عليشير 
باردوى همايون معاودت نمود خواجه نظام الدين بختيار مقيد و بى اختيار گشت و خواجه قطب 
الدين طاوس كرت ديگر بر مسند اشراف ديوان نشست بعد از آن آغروق همايون از پل خاتون 

بصوب قلعه تيره تو روان شد و خاقان منصور بطرف دار السلطنه هراة نهضت نمود و بتاريخ يازدهم 
ذى حجه حجه مذكوره بباغ نظرگاه نزول فرموده در هفدهم ماه از آنجا بالنك مشرتو كه در برابر 

پل ساالر است شتافت از آنجانب ميرزا يادگار محمد چون از مراجعت موكب ظفر اثر وقوف 
يافت بوصال عروس مملكت خراسان اميدوار گشته تا مشهد مقدسه عنان يكران بازنكشيد و 

همدران ايام ميرزا سلطان محمود از آب آمويه گذشته در حدود بلخ و خان طغيان باوج آسمان 
رسانيد و اين اخبار در اردوى ظفر آثار اشتهار پذيرفته طايفه كه پرده شقاوت بصر بصيرت ايشان 

را پوشيده بود قدم در بيابان بى پايان فرار نهادند و اينمعنى موجب پريشانى ضمير منير حضرت 
خاقانى گشته مناسب چنان نمود كه چند روزى از مقابله و مقاتله اعدا تغافل ورزد و از النك 

مشرتوبدشت ساقسلهان نقل فرمود و درين منزل نيز بسيارى از مردم بى عاقبت از موكب همايون 
تخلف جسته عنان بصوب فرار انعطاف دادند و پريشانى تمام باحوال اردوى خاقان گردون غالم راه 

يافته اعالم نصرت فرجام از دشت ساقسلهان براه تقوز رباط متوجه تيره تو گشت بصلحت آنكه 



روزى چند آغروق همايون را در آنحصار كه مانند قلعه سپهر دوار از كمند نوايب روزگار مصون 
و محروس است مضبوط سازد و بنفس نفيس همايون بهر جانب كه مناسب داند رايت توجه 

برافرازد بعد از وصول بحدود آنموضع احمد توقچى كه از خاك برگرفته ترغيب آنحضرت بود 
پيغام فرستاد كه اگر حضرت اعلى با يكدو نوكر تشريف مى آورند در قلعه را ميگشايم و اال در 

طريق اطاعت سلوك نمى نمايم خاقان سعادت انتما از شنيدن اين سخن برآشفته عنان يكران 
بصوب كنار آب مرغاب انعطاف داد چون بمقصد رسيد از تراكمه ميرزا ابراهيم و پير على ديار 
على وقايتماس و از مردم ماوراء النهر سلطان بايزيد اوغالن و سلطان ارغون دون و شيخ درويش 

قوچين سالك طريق فرار گشتند ال جرم حيرتى عظيم بر ضمير خسرو جهانگير طارى شد و 
 نميدانست كه بكدام جانب توجه نمايد در آن اثنا قاصدى يوسف 
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نام از نزد امير مظفر برالس بدرگاه گردون اساس رسيد و عرضه داشتى رسانيد مضمون آنكه 
فوجى از بندگان خدمتكار و مخلصان اختصاص آثار چون امير پير محمد ارالت با چهار فرزند 
ارجمند و جمعى كثير از مردم دولتمند در نواحى قيصار بهوادارى موكب نصرت شعار اجتماع 

نموده اند و انتظار طلوع ماهچه علم انجم حشم مى كشد اميدوارى آنكه نير مراد اين مهجوران بر 
افق مقصود نورافشان گردد تا آنچه صالح دولت خدام عاليمقام باشد بوقوع پيوندد و اين التماس 
بعز قبول اقتران يافته هواى قيصار از غبار سم سمند پادشاه كامكار مشك آثار گشت و امير مظفر 
برالس بعز مالزمت سرافراز شده لوازم اخالص و بندگى و مراسم نياز و سرافكندگى بجاى آورد 

و نسيم عنايت خاقانى از مهب مهربانى بر رياض آمالش وزيده بحصول ثمره مقصود و محصول 
شجره بهبود اميدوار گشت و از قيصار نهضت همايون بميان ارالتيان اتفاق افتاده امير پير محمد با 

اوالد و اقربا به تقبيل قوايم سرير سدره انتما قيام نمودند و بوفور الطاف خسروانه و اعطاف 
پادشاهانه از امثال و اقران امتياز و استثنا يافتند و از آنجا قرين يمن و سعادت كوچ بوقوع انجاميده 
چهارباغ قصبه ميمنه از طنطنه كوس نزول همايون بلندآوازه گرديد و از اطراف و جوانب جمعى 

كثير از اهل اخالص بمالزمت سده بلندمرتبت رسيده مكارم اخالق خسرو آفاق همه را بمزيد 
مرحمت و اشفاق سرافراز گردانيد و حضرت خاقان در همان منزلت اقامت داشت تا وقتى كه 

 رايت نهضت بصوب مستقر سرير كرامت برافراشت.



ذكر جلوس ميرزا يادگار محمد بر سرير سلطنت خراسان و بيان شمه از حيف و تعدى امراء عراق 
 و آذربايجان 

در آن اوان كه خاقان عاليشأن ابو الغازى سلطان حسين بهادر خان از النك مشرتو بصوب قلعه 
تيره تو كوچ فرمود هنوز ابو المظفر يادگار محمد ميرزا در واليت طوس بود اما عمه شاهزاده 

پاينده سلطان بيگم بتحريك امير فريدون برالس و سلطان احمد چهارشنبه از منزلى كه در بيرون 
هراة داشت بشهر درآمده آن بلده فاخره راجهة برادرزاده را ضبط نمود و نقاره شاديانه زده فرمود 

تا در روز جمعه ششم محرم الحرام سنه خمسين و سبعين و ثمانمائه خطبه بنام ابو المظفر ميرزا 
يادگار محمد خواندند و در آن ايام موالنا حسن شاه شاعر قصيده در مدح پاينده سلطان بيگم در 

  بيت سلك نظم كشيد كه مطلعش اينست 

همچنان كز فضل حق خاتم سليمان را 
  رسيد

ملك بلقيس زمان پاينده سلطان را 
 رسيد

   
و چون ميرزا يادگار محمد بواليت جام خراميد باسم اكابر و اشراف بلده هراة استمالت نامه ها 

روان گردانيد و از شمال شهر گذشته از عقب ابو الغازى سلطان حسين ميرزا تا كنار آب مرغاب 
رفت و امير حسن شيخ تيمور را بضبط آنحدود تعيين نموده رايت عزيمت بمستقر دولت و عظمت 

 برافراخت و از راه رباط سنجاب بسواد هراة درآمده سادات و قضاء
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و اكابر و اعيان برسم استقبال استعجال نمودند و شاه زاده بتعظيم ايشان قيام فرمود و همه را بنوازش 
بيدريغ سرافراز ساخت و آنروز كه قمر در طريقه محرقه بود بالنك كهدستان منزل گزيد و در 
روز دوشنبه نهم محرم كه ديگر روز تربيع تحسين بود بباغ زاغان شتافت و سرير سلطنت خاقان 

سعيد را كه چندين سال از فروغ طلعت اوالد آنحضرت عاطل مانده بود از پرتو انوار جبين آفتاب 
قرين منور گردانيد و امراء آذربايجان كه قرابتان ابو النصر امير حسن بيك و كومك شاه- زاده 

بودند در خراسان ميل اقامت نمودند و آنجناب همه را در باغات و بساطين سالطين و منازل جنت 
آئين فرود آورد و غايت رعايت درباره ايشان بتقديم رسانيد و چنان مقرر شد كه در خطبه نخست 



دعاى دوام دولت امير حسن بيك بر زبان رانند آنگاه ميرزا يادگار محمد را نام برند و ميرزا يادگار 
محمد بعد از تمكن بر سرير جهانبانى منصب اشراف ديوان را بخواجه قطب الدين طاوس سمنانى 

مسلم داشت و زمام سرانجام امور ملك و مال را بقبضه اختيار پاينده سلطان بيگم باز گذاشت و 
چون آن شاه زاده ساده بعيش و عشرت بسيار مشعوف بود و اكثر اوقات را بتجرع باده گلرنگ و 
استماع نغمه عود و چنك صرف مينمود و اصال پرواى ضبط امور مملكت نمى كرد و از هركس 

ظلمى صادر مى شد شرط بازخواست بجاى نمى آورد امراء تركمان در اطراف واليات خراسان 
ابواب جور و طغيان بر روى رعايا و بى چارگان گشادند و طوفان بال باال گرفته بسيارى از 

خراسانيان قدم در وادى جال نهادند سلطان خليل ولد امير حسن بيك در النك رادگان خيمه اقامت 
افراشته متعرض متوطنان آن حدود مى گشت و ظلم تعدى امراء برادرش زينل بيك كه در واليت 
قهستان بودند از حد اعتدال درگذشت در خالل اين احوال امير حسن شيخ تيمور كه جهت ضبط 

كنار آب مرغاب متعين بود بواسطه كدورتى كه از امير على جالير در خاطر داشت از راه سرخس 
بجانب سملقان و جرمغانكه سيورغال او بود توجه نمود و ظهور اين امور موجب آنشد كه كرت 

 ديگر آفتاب دولت خاقان منصور از افق دار السلطنه هراة طلوع فرمود

گفتار در بيان توجه خاقان منصور بصوب مستقر سرير عزت و كرامت بعد از تقديم مشورت با 
 امراى صائب راى وافرحشمت 

در آن ايام كه قصبه ميمنه از ميمنت مقدم معز السلطنه و الخالفه ابو الغازى سلطان حسين ميرزا 
غيرت افزاى فضاى فردوس اعلى بود على التعاقب و التوالى بمسامع جاه و جالل مى رسيد كه ميرزا 
يادگار محمد از نشانه باده غرور بغايت بى شعور است و از تواتر تجرع شراب انگور گاهى مست و 

گاهى مخمور هرگز خيال ضبط ملك و مال در كاخ دماغ نمى گذارد و در هيچ وقت نقش 
لشگركشى و كشورگشائى بر لوح دل نمى نگارد و از بطالت اعيان حضرت او صورت فراغت در 

 بالد خراسان مستور گرديده و از ضاللت اركان دولت 
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او مبانى شرع شريف و قواعد ملت حنيف بانهدام و انعدام نزديك رسيده بناء على هذا خسرو 
منصور مظفرلوا بديدن پيكر فتح و فيروزى واثق گشته رأى جهانگشاى بر آن قرار داد كه بيك 



ناگاه بجانب دار السلطنه هراة تازد و بصرصر حمله قيامت اثر نهال اقبال مخالفان را از بيخ و بنياد 
براندازد پس در خلوتى كه در بارگاه جهان پناه بر روى غير بسته بود بامير نظام الدين عليشير ابواب 
مشورت بازگشاد و شمه از محظور خاطر خطير بآن امير صائب تدبير درميان نهاد و آنجناب شرايط 

تحسين و آفرين بجاى آورده در اخفاى آن سر وصيت نمود و فرمود كه اگر اين سخن با من نيز 
گفته نشدى بهتر بودى خاقان منصور پرسيد كه سبب اينهمه مبالغه و الحاح درين باب چيست امير 
عالى جناب جوابداد كه عدم افشاى اين راز از جمله واجباتست زيرا كه مردمى كه از موكب اعلى 

گريخته نزد ميرزا يادگار محمد مى روند اگر ازين داعيه وقوف يابند بى شبهه كيفيت عزيمت 
همايون را به عرض او رسانند و هرگاه پرتو شعور شاه زاده بر مكنون ضمير آفتاب تاثير افتد سالك 

طريق حزم و احتياط گردد و آن چه مقصود ماست بحصول نه پيوندد القصه بنابر تاكيد امير 
ستوده خصال شهريار بى همال بى از آنكه اين خيالرا با ساير امراء ظاهر سازد رايت نصرت 

برافروخته از ميمنه كوچ فرمود و بطرف كنار آب مرغاب روان شده پس از قطع منازل در بوكن 
نزول نمود آنگاه امراى عالى مقام و نوئينان جم احتشام را در مجلس جانقى نشانده ما فى الضمير 

 بجاى آورده بامر مشورت  (و شاوِرهم في الْأَمرِ)خويش ظاهر ساخت و مقتضاى كلمه كريمه 
پرداخت تمامى آن جماعت متفق اللفظ و المعنى عزيمتى را كه در خاطر عالى مآثر قرار يافته بود 
تحسين كردند و بطوع و رغبت اظهار اطاعت و انقياد نموده لوازم دعا و ثنا بجاى آوردند و خاقان 

دشمن شكن بوثوق تمام و اعتضاد ال كالم از بوكن روان شده سر پل تابان از فر نزول همايون 
غيرت سپهر بوقلمون گشت و در آن مرحله امير پير محمد ارالت و امير ساربان با چند نفر بموجب 

فرمان واجب االذعان جهت حراست و محافظت آغروق همايون توقف نمودند و ساير امرا و 
 اركان دولت در مالزمت ركاب سعادت منقبت تصميم عزيمت فرمودند

ذكر نهضت رايت ظفر مآل بجانب دار السلطنه هرات بر سبيل استعجال و كشته شدن ميرزا يادگار 
 محمد بتيغ تقدير مالك الملك متعال 

 مثنوى 

 سالطين كه كشورگشائى كنند
 

 -بتوفيق حق پادشاهى كنند

 چو تأييد يابند از لطف حق 
 

 -شود حال ايشان بديگر نسق



 نباشد چو ديگر كسان كارشان 
 

 بود بو العجب جمله كردارشان 

 نترسند از دشمن كينه خواه 
 

 -ندارند باك از جهانى سپاه

 چو سازند اعالم همت بلند
 

 -به بندند خلقى بانجم كند

 دگر فكر تسخير كشور كنند
 

 -بيك حمله ملكى مسخر كنند

 بهرسو كه تازند بهر ستيز
 

 برآرند از عالمى رستخيز

 شبى گر
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 خيال شبيخون كنند

 
 به يكدم جهانى دگرگون كنند

مؤيد اينمعنى و مصداق اين دعوى آن كه در آن ايام كه ميرزا يادگار محمد در دار السلطنه هراة    
در غايت عظمت و احتشام مقام و آرام فرموده بود و چند هزار بدوى سوار بهرام انتقام صبح و شام 

مالزمتش مى نمودند و از خراسان تا بغداد كوماك پى درپى داشت و هيچكس خيال انتقال 
آندولت پيرامن خاطر نمى گذاشت ابو الغازى سلطان حسين ميرزا اصال از كثرت عدد و عدد 

مخالفان نينديشيد و با اندكى از مالزمان ركاب نصرت انتساب از كنار آب مرغاب ايلغار فرموده 
عنان يكران بدانصوب منعطف گردانيد و مانند فلك افالك در شبانه روزى عالمى طى نموده بيك 

  قطعه ناگاه سحرى بباغ زاغان نزول كرده ميرزا يادگار محمد را بجهان جاودان روان فرمود
 شنيده ام كه شه مشترى جبين بهرام 

 
 كه داشت رايت او بر فلك سر افرازى 

 رساند بر سر خاقان چين شبى خونى 
 

 كه تيغ او بسر خصم كرد سربازى 

هزار بار از آن قصه اين عجيب تر است كه ساخت دولت سلطانحسين ابو الغازى شرح اين واقعه    
چنانست كه چون خاطر اقبال مآثر حضرت خاقانى جمهور مالزمان موكب آن مهر سپهر كامرانى 

بر تصميم آنعزيمت قرار يافت در كنار آب مرغاب جيبه قسمت كرده با هشتصد و پنجاه سوار 



جرار كه بنوك نيزه خارا شكاف كلف از روى ماه ربودندى و بزخم پيكان ديده دو ز خون از 
  بيت شريان شهاب ثاقب گشودندى 

 تيغ آختكان پاك عنصر
 

 بر تيغ نوشته يا رب انصر

در غايت استعجال بجانب مستقر سرير جاه و جالل ايلغار فرمود و بعد از طى منازل نيم شبى در باغ    
رباط فرود آمده چاشت گاه روز ديگر از آنجا براه لنگر بابا خاكى توجه نمود و از جمله مؤيدات 

فتح و ظفر كه در اثناء راه موجب مزيد وثوق شاه و سپاه گشت يكى آنكه قدوه اهل جذبه بابا 
خاكى كه از مبادى ايام شباب تا زمان ظهور آثار شيب از ختالط شيخ و شاب احتراز و اجتناب 

كرده در دامن كوهى سر بجيب عبادت فروبرده بود چون خبر وصول لواى كشورگشاى همايون 
شنود بخالف معهود مايل مالقات خاقان خجسته صفات؟؟؟ شته خود را منظور نظر آنحضرت 

گردانيده علمى و گوسفندى و گويا حى پيش كش فرموده التماس نمود كه ساعتى منزل او را بنور 
حضور منور سازند و خاقان منصور ملتمس او را مبذول داشته آن مقدار در خانه درويش نشست 

كه ما حضرى كشيد آنگاه روى براه آورد بابا خاكى تا قلعه كوهى كه ممر عبور سپاه ظفر اثر بود 
مرافقت كرد و نيزه خود را بدست خاقان منصور داده در غايت غضب بطرف هراة سه نوبت 

بدست اشارتى فرمود كه مشابه راندن تيغ بود و سورن انداخته بازگشت و خاقان منصور باستظهار 
قوت صورى و معنوى عنان سمند عالم نورد براه هوادشتك انعطاف داده چون شب درآمد شيرم 

قراول را برسم زبان گيرى پيش فرستاد و در صحراى هوا دشتك شخصى كه در نماز ديگر گذشته 
از پيش ميرزا يادگار محمد بيرون آمده بود بموكب همايون رسيد و از تقرير او بوضوح پيوست 

كه مخالفان دولت قاهره اصال از توجه لواى جهان پيما خبر ندارند ال جرم خاقان ظفر حشم در طى 
مسافت بيشتر از پيشتر سرعت فرموده همان لحظه از نزد شيرم قراول معتمدى رسيد و خبر رسانيد 

 كه تا چشمه خيز دوك رفتم و غير
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 صفر بود و در وقتى كه ماه 23غفلت و عدم شعور از هرويان خبرى نشنودم و آن شب سه شنبه 
طلوع نمود ماهيچه علم آفتاب شيم پرتو وصول بر چشمه خيز دوك انداخت و در آن موضع سپاه 
نصرت پناه جيبه پوشيده مستعد قتال گرديدند و بموجب فرمان واجب االدغان امير مظفر برالس و 

شيخ ابو سعيد خان درميان و ابراهيم برالس و درويش على ارالت با صد و پنجاه مرد شجاعت 



صفات جهة گشادن دروازه بزرگ باغ زاغان پيشتر روان گشتند و حاجى محمد خسرو به مصلحت 
زمان گيرى از عقب امرا ايلغار در حركت آمده تا نزديك باغ زاغان رفته و بازگشته عرض كرد 

كه ميرزا يادگار محمد در غايت غفلت مانند بخت خود در خواب است و خاقان منصور از استماع 
اينخبر خوشدل و مسرور شده براه كوچه خيابان بسان سيل شتابان روى براه آورد و بعد از وصول 

بمزار عالمه رازى ميرزا كيچيك را بكمك امير مظفر ارسال نمود و دولنك اوزبك و سلطان 
خواجه اوزبك را با جماعتى از اوزبكان بدان دروازه باغ كه متصل مدرسه مهد مرحومه گوهرشاد 
آغاست روانه گردانيد و ميرزا سلطان احمد را با فوجى از لشگريان بآن دروازه كه بطرف مزار پير 
مجرد خواجه ابو الوليد احمد است روان ساخت و امير ناصر الدين عبد الخالق و امير ولى بيك را 

بخانه امير فيروز شاه كه منزل امير على جالير بود فرستاد و بنفس نفيس با هشتاد نفر از لشگر 
قيامت اثر از عقب امير مظفر نهضت فرمود و در اثناء راه يادگار مير آخور از پيش امير مظفر رسيد 
و عرض كرد كه امراء عظام دور از باغ زاغان را بسان مبانى دولت دشمنان درهم شكسته درآمدند 

ال جرم آنحضرت مانند شاهباز تيزپرواز بباغ زاغان شتافته تا باغ شمال كه خوابگاه ميرزا يادگار 
محمد بود عنان يكران بازنكشيد و خر- گاهى در نواحى قصر آن باغ مرئى گشته ببعضى از 

مخصوصان اشارت فرمود كه بآنخرگاه درآيند و هركس آنجا يابند بمالزمت رسانند مقرب 
حضرت سلطانى امير عليشير قدم جالدت پيش نهاد و امير بابا على را كه در آنزمان نوكرش بود 

بدرون خرگاه فرستاد و او بعد از احتياط بازآمده عرض كرد كه درين خرگاه هيچكس نيست 
آنگاه خاقان منصور كوشك را احاطه كرده مالزمان موكب همايون را بصعود امر فرمود اما از 

هيچ كس جوابى نشنود زيرا كه وهم بر ضماير آن جماعت استيال يافته بود و آخر االمر امير- نظام 
الدين عليشير اجازت طلبيده اسب خود را با امير بابا على سپرد و شمشير از نيام كشيده مانند عصا 

بر دست گرفت و از راه غير معهود آغاز باال رفتن كرد بعد از آن خاقان ظفر نشان امير قلعلى را نيز 
بان مهم مأمور گردانيد مقارن آنحال مهتر اسمعيل فراش از باغ بيرون تاخته دسته شمعى بدست 

آورده روشن ساخت و بباغ درآورد و بدان سبب چراغ دولت مالزمان موكب همايون برافروخته 
بسوختن خرمن زندگانى دشمنان واثق گشتند و از محال متعدده بر آن قصر برآمدند و حاجى على 

پياده ميرزا يادگار محمد را بر وساده تنعم و نازخفته يافته دستگير كرد و امير قلعلى شاه زاده را از 
وى ستانده از راهى كه امير على شير صعود مى نمود پايان برد و كشان كشان بنظر پادشاه عاليشان 

  بيت آورد



تو را كه گفت كه در باغ عيش و مسند 
  ناز

 مى شبانه خور و خواب صبحگاهى كن 
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خاقان منصور بواسطه مرحمتى كه جبلت همايونش بران مفطور بود باميرزا يادگار محمد آغا تكلم 
كرده مى خواست كه از سر خون او درگذرد اما امراء عظام كه بقاى شاه زاده را مستلزم فناى خود 

  مثنوى ميدانستند تجويز تجاوز ازين معنى ننمودند ال جرم همان لحظه 
 اجل خانه تن به پرداختش 

 
 پس از تخت بر تخته انداختش 

 جهان كار ازين گونه بسيار كرد
 

 زمانه نخستين نه اين كار كرد

 همان است اين چرخ فيروزه فام 
 

 كه گرديد گرد سرحام و سام 

 همانست اين زال زيبا نقاب 
 

 كه در عقد جم بود و افراسياب 

  بيت موالنا كمال الدين عبد الواسع در تاريخ واقعه ميرزا يادگار محمد گويد   
 شد شهر صفر شهيد و هم شهر صفر

 
 از سال شهادتش دهد باز خبر

و چون اين خبر غريب و حادثه عجيب بمسامع امراء تراكمه كه طايفه در باغ نو و زمره در باغ    
 (سيهزَم زبيده اقامت داشتند رسيد همان شب عنان اضطرار بدست قايد طريق فرار داده مضمون 

 و صف الحال ايشان گشت و عواطف خسروانه و مراحم پادشاهانه جرايم الْجمع و يولُّونَ الدبرَ)
جمعى را كه از ظالل لواى خاقان كشورگشاى گريخته به ميرزا يادگار محمد پيوسته بودند 

بموجب شفاعت بعضى از اركان دولت بعفو و اغماض مقابل گردانيد اما امير على جالير كه راتق 
 وفاتق مهمات شاه زاد بود روز ديگر بياسا رسيد و العظمة و الكبرياء لّله العلى المجيد.

گفتار در بيان جلوس خاقان منصور كرت دوم بر سرير سلطنت و استقالل و رفتن بجانب مرو جهة 
 مخالفت بعضى از سالكان طريق جنك و جدال 

 نظم 



 روز ديگر كز سر نو آفتاب 
 

 برگرفت از چهره زيبا نقاب 

 پرتو اقبال بر عالم فكند
 

 بر سرير سرورى شد كامياب 

   
خاقان و االجناب ابو الغازى سلطانحسين ميرزا تخت سلطنت و جهان بانى را از فّر طلعت خورشيد 

سيما غيرت افزاى سپهر خضرا گردانيد و در استمالت خواطر اكابر و اصاغر لوازم اجتهاد مرعى 
داشته در باب تمهيد بساط عدل و انصاف فرامين مطاعه بنفاذ رسانيد خاتم شهريارى كه دست 

بدست بى قرار مى گشت در انگشت اقتدار خسرو كامكار قرار گرفت و روزگار ناسازگار كه خار 
آزار در زمين دل صغار و كبار ميكشت سمت نهايت پذيرفت سادات عظام و قضاة اسالم و علماء 
روزگار و فضال عالى مقدار كه در انتظار روزى چنين شبها بدعا گذرانيده بودند اقبال آسا ببارگاه 

سدره انتما شتافته مراسم تهنيت فتح و فيروزى ادا كردند و سوختگان نايره بيدادى و خاك 
 شدگان وادى نامرادى غمام لطف عام پادشاه گردون غالم اميدوار گشته مضمون آيه همايون 

 بر زبان آوردند و بى شايبه تكلف و (فَانْظُرْ إِلى  آثارِ رحمت اللَّه كَيف يحيِ الْأَرض بعد موتها)
سخنورى و غايله تصلف و مدح گسترى مردم هراة را آن روز مانند عيد سعيد بود و بسان ايام 

  نظم نوروز خرم و فيروز مى نمود

 جهان كهنه از نو زندگى يافت 
 

 ز فر طلعتش فرخندگى يافت 

 شد از برج شرف خور عالم افروز
 

 زمستان رفت وآمد روز
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نوروز و خاقان منصور همان روز متوجه تدارك اختالل احوال مظلومان شكسته بال گشته در 
حضور قاضى قطب الدين احمد االمامى و موالنا كمال الدين شيخ حسين التقوى حكم فرمود كه 
رعايا و مزارعان و محترفات و پيشه وران بلده و بلوكات هراة مدت دو سال از وجوه خارجى و زر 
لشگر معاف و مسلم باشند عمال ديوانيان جهة طلب آن وجه نمك بر ريش دل مجروحان درويش 

 ماه جهة زيارت مقرب بارگاه حضرت بارى خواجه 25نپاشند و آن پادشاه عاليجاه روز پنجشنبه 
عبد الّله انصارى بگازرگاه تشريف برد و روى نياز و اخالص بران سده سنيه سوده نسبت بمجاوران 



آنجائى لوازم نوازش بجاى آورد و در آن منزل شريف موالنا كمال الدين شيخ حسين را نزديك 
بمسند سلطنت طلبيده گفت كه دار السلطنه هراة را بدستور زمان سلطانسعيد ضبط مى بايد نمود و 

اگر بنفس من يا برادر من يا فرزندم حد شرعى متوجه شود در اجراى آن تاخير نميبايد فرمود و بر 
اين قياس خاقان منصور در باب رعايت جانب ساير اصحاب مناصب شرعيه احكام مطاعه به نفاذ 

رسانيد و در تشييد اركان دين قويم و تمهيد قواعد ملت مستقيم مساعى جميله مبذول داشته بساط 
شريعت پرورى مبسوط گردانيد و همدران اوقات بمسامع جالل پيوست كه ميرزا الغ بيك و سلطان 

ابو سعيد ميرزا را كه از كابل بحدود بلخ آمده بود و باتفاق برادر خويش سلطان محمود ميرزا 
محاصره آن بلده مى نمود از آنجا بجانب مرو تاخته و شعله پريشانى در خرمن جمعيت متوطنان 

آنواليت انداخته از استماع اينخبر صرصر غضب خاقان واالگهر در اهتزاز آمد و رايات ظفر طراز 
جهة استيصال نهال اقبال اهل خالف بصوب مرو نهضت فرمود و چون بند چركس از فر نزول 

همايون رشك افزاى سپهر فيروزه مقرنس شد بوضوح پيوست كه اعداء دولت روزافزون از توجه 
موكب فيروزى نشان خبر يافته عزم فرار جزم كرده اند و خاقان منصور بسرعت هرچه تمامتر از 

همان معبر مانند باد از آب گذشته متوجه مرو گشت و ميرزا الغ بيك و اتباع او تاب مقاومت با 
آنحضرت در حيز قدرت خويش نديده بسان خيل انجم كه قبل از طلوع خورشيد گريز بر ستيز 

  بيت اختيار نمايند عنان بصحراى فرار گردانيدند
 هنوز خسرو خورشيد روى ننموده 

 
 ستارگان بگذارند جاى و بگريزند

و خاقان منصور در غايت حشمت و كامرانى بمرو درآمده آن زمستان در آنجا طرح قشالق    
انداخت و اكثر اوقات خجسته ساعات را بتعمير بالد و ترفيه عباد و تمشيت امور مسلمانى و تربيت 

 سالكان مسالك پهلوانى مصروف ساخت 

ذكر درآمدن قبة االسالم بلخ به حيز تسخير ميرزا سلطانمحمود و بيان بعضى از وقايع كه حضرت 
 خاقانى را در يورت قشالق روى نمود

از رياض صفحات سابقه و گلزار حكايات متسقه شمايم اين خبر بمشام جان مطالعه كنندگان 
مى رسد كه در آن اوقات كه ميرزا يادگار محمد ثانيا بمدد امير حسن بيك مستظهر گشته روى 

 بتسخير خراسان آورد بحسب اتفاق ميرزا سلطانمحمود نيز از آب آمويه 
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عبور نموده فتح بلخ را پيش نهاد همت كرد امير مغول و سلطان على كجكينه كه بموجب فرمان 
خاقان عاليشان در آن بلده بودند ذخيره بسيار مجتمع گردانيدند و سلطانمحمود ميرزا آغاز 

محاصره فرموده چندگاه از هردو جانب غايت جالدت و مردانگى بظهور رسانيدند در آن اثنا 
احمد مشتاق كه پرورده حجر تربيت سلطانمحمود ميرزا بود به داللت بخت فيروز هدايت طالع 

نورافروز از شاهزاده روگردان شده بدرگاه خاقان منصور شتافت و چهره مرادش از فروغ عنايت 
خسروانه برافروخته بانواع اصطناع اختصاص يافت اما از سرداران بلخ سلطانعلى كجكينه بفريب 
نفس ظلمانى تابع وساوس شيطانى شده قدم در طريق عذر و مكر نهاد و باظهار هوادارى ميرزا 

سلطانمحمود مبادرت نموده دروازه خواجه عكاشه را بر روى سپاه شاهزاده بگشاد الجرم ميرزا 
سلطان محمود را فتح بلخ ميسر گشته امير مغول را دستگير كرد و مصحوب يادگار اتكه كه از 

جمله معتمدانش بود بجانب سمرقند روانه فرمود و يا در كاراتكه در اثناء راه مايل بخدمت خاقان 
عاليجاه شده دفتر حقوق تربيت ميرزا سلطانمحمود را بر طاق نسيان نهاد و بمرافقت امير مغول عنان 

  بيت عزيمت بصوب مرو انعطاف داد
 هركه باشد ز هواى سر كويت خبرش 

 
 نتوان برد بزنجير بسوى دگرش 

از بدايع اتفاقات آنكه خاقان منصور در شب اول جدى در مرو بمجلس بزم نشسته بود و با جمعى    
از اهل اخالص و ندماء بارگاه اختصاص از هرجائى سخنى در پيوسته در آن اثنا صورت حبس و 

گرفتارى امير مغول بر خاطر انور خطور نمود و اظهار مالل فرموده بموافقت امير نظام الدين 
عليشير بنيت مخلص او فاتحه قرائت نمود و همان لحظه امير مغول و يادگار اتكه بدرگاه عالم پناه 
رسيدند و از آن حسن اتفاق حضار صحبت جنت بهجت متعجب گرديدند و در آن زمستان امير 

مبارز الدين ولى بيك بايالت مشهد مقدسه نامزد گشته رخصت توجه يافت و شرر سياست سلطانى 
بر وجنات احوال محمد معين و عبد الهادى كه دو عمل دار شرارت نهاد بودند تافت در اوايل 

حوت بمسامع جالل رسيد كه فوجى از امراء سلطانمحمود ميرزا با بسيارى از سپاه جالدت انتما 
برسم ايلغار بكنار آب مرغاب تاخته اند و بر امير پير محمد ارالت و امير مظفر برالس و امير 

كريمداد كه آنجا قشالق نموده بودند غلبه كرده پير محمد را از زخم پيكان آبدار شربت شهادت 
چشانيده اند و امير كريم داد را اسير سرپنجه قدرت گردانيده اند بنابرآن آتش غضب خاقان 



عالى شان اشتعال يافت و عزم قتال با سلطان محمود ميرزا جزم كرده عنان يك ران بطرف مرغاب 
 تافت 

 گفتار در بيان نهضت رايت نصرت آيت بجانب دشمن و وقوع مقابله و مقاتله در موضع چكمن 

چون خسرو خاورى پانزده درجه از منازل حوت قطع كرده امتزاج فصلين بوقوع انجاميد و جنود 
 شتوى و ربيعى درهم آميخته سلطان اعتدال آثار بهار غالب گرديد نهنك 
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لجه شجاعت و فرهنك معز السلطنه و الخالفه ابو الغازى سلطان حسين ميرزا درياى لشگر ظفر اثر 
بعزم رزم و جنك در تالطم آورد و در اواخر ماه مبارك رمضان اقبال و دولت هم عنان از يورت 

قشالق بجانب كنار آب مرغاب نهضت كرد و در وقتى كه هالل عيد انگشت نماى لب تشنگان 
رمضان گشت آن ماه فلك سرافرازى بمنزل سارقبازى رسيده در آن مقام فرح انجام بآداب عيد 

صيام قيام و اقدام نموده دو سه روز بلوازم جشن و سور و مراسم عيش و سرور پرداخت آنگاه 
اسباب بزم را درهم نورديده رزم اعداء دولت وجه همت عالى نهمت گشت و مقارن نهضت سپاه 

رعد خروش صائقه بار سلطان ناميه جنود نزاحت آثار رياحين و ازهار بفضاى دشت و كهسار 
  نظم كشيد و چتر لعل پيكر الله برافراخته بساط زمرد اثر سبزه مبسوط گردانيد

 سلطان ربيع رايت افراخت 
 

 از الله علم ز گل سپر ساخت 

 افواج سپاه سبزه و گل 
 

 شد عازم سيرگاه بلبل 

و چون منزل پنجده از فّر نزول همايون نضارت مرغزار هفتم سپهر يافت قاضى على كه در اوايل    
جلوس همايون برسم رسالت از نزد امير حسن بيك بدرگاه خاقان عاليجاه آمده بود و در وقت 

استيالء ميرزا يادگار محمد مراجعت نموده كرت ديگر شرف مالزمت دريافت و مكتوب پادشاه 
آذربايجان كه مشتمل بود بر سخنان محبت نشان بموقف عرض رسانيد و باصناف الطاف خسروانه 
مفتخر و مباهى گشته رخصت معاودت حاصل فرمود و اعالم نصرت اعالم از پنجده بموضع كل 
باغان شتافته از آنجا بچيچكتو خراميد و چند روز جهة اجتماع جنود عالم سوز در چيچكتو توقف 

افتاد و از آنمرحله چتر همايون فال منزل المال نقل نمود و خاقان بى همال در المال جيبه پخش 



كرده روى بواليت اندخود آورد و موضع چكمن محل نزول سپاه صف شكن گشته خبر رسيد كه 
ميرزا سلطانمحمود با جنود نامعدود از حدود بلخ براه كوه پايه در حركت آمده و از پل چراغ 

گذشته بميمنه منزل گزيده خيالش آنكه از عقب مواكب كواكب طنطنه درآيد و قدم تهور پيش 
نهاده دست بردى نمايد بعد از تحقيق اين خبر رأى اضائت گستر چنان اقتضا كرد كه اردوى 

همايون بصوب بلخ روان شود تا سپاه مخالف بسبب عبور بر بوادى كه از آب و آبادانى دور است 
شكست يابد بنابرآن از منزل چكمن كوچ واقع شده خواجه دوكه معسكر ظفر اثر گشت و آنجا 

بوضوح پيوست كه ميرزا سلطانمحمود در اندخود نزول اجالل فرموده خاقان منصور با اركان 
دولت قاهره طريق مشورت مسلوك داشته توجه بلخ را در حيز توقف انداخت و عنان مراجعت 

انعطاف داده مصاف اعدا را وجه همت بلندنهمت ساخت و از خواجه دوكه كوچ كرده نماز شامى 
بدو فرسخى چكمن رسيد و بنابر قرب جوار باغى اشارت عليه بنفاذ انجاميد كه آن شب تا روز 

خدام موكب خاقانى مراسم حراست و نگهبانى بتقديم رسانيده و تهيه اسباب مقاتله كرده خود را 
متشمر معركه كارزار گردانند صباح روز ديگر كه جمشيد بيضا علم يعنى خورشيد انجم حشم 

بعزم رزم جوشن زرنگار ظفر آثار درپوشيد و قدم در فضاى معركه سپهر دوار نهاده سپاه ظلمت 
  نظم سلب شب را مغلوب و منهزم گردانيد

 صباحى كآفتاب افراخت رايت 
 

 رساند اوقات ظلمت را بغايت 

 بميدان راند نورانى مواكب    
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بتيغ افشاند سرهاى كواكب طنطنه كوركه و كوس زلزله در عالم انداخت و غريب نفير و سورن 
  نظم كره زمين را متزلزل ساخت 

 غريويدن كوس درنده مغز
 

 بپاى تمكن درآورد نغز

 دو درياى خونين درآمد بجوش 
 

 بدريد مغز سران زان خروش 

خاقان منصور مغفر ظفر بر سر نهاد و جوشن حراست الهى درپوشيد و بر بارگير قمر مسير نشسته    
متوجه تعبيه سپاه كشورگير گرديد در برانغار خسرو فيروزى شعار بايقرا ميرزا كه برادر بزرگترش 

بود رايت فتح آيت برافراخت و امير حسن شيخ تيمور با جمعى كثير از اهل تهور معاونت آن 



حضرت را پيش نهاد همت ساخت و جوانغار بوفور شوكت ميرزا سلطان احمد سمت استحكام 
پذيرفت و شيخ عبد الّله عباسى و امير عبد الخالق امير فيروز شاه با بسيارى از سپاه بمدد او تعين 
پذيرفت و امير مظفر برالس و امير احمد على فارسى و شيخ ابو سعيد خان درميان و مير مغول و 

التون اشق بهر اولى مقرر گشتند و از آنجانب ميرزا سلطان محمود نيز صف لشگر برآراست ميمنه 
و ميسره و ساقه و مقدمه را بمردان خنجرگذار و شيران بيشه كارزار مستحكم ساخت و بفضاى 

  نظم معركه پيكار خراميده لواى مقابله و مقاتله برافراخت 
 دم ناى روئين برآمد باوج 

 
 دو درياى لشگر درآمد بموج 

 يالن قرعه جنك انداختند
 

 بمردانگى تيغ كين آختند

سپاه پادشاه حسين اسم غازى لقب بتيغ خون افشان پهلوى پهلوانان ميدريدند و لشگر سلطان    
عاليشان محمود عاقبت خدنك خارا گذار بدل هژبران بيشه پيكار مى رسانيدند شمشير الماس گون 
آن رك تارك اعدا ميشكافت و تير مرك تاثير چون اين سفير اجل سوى جانها مى شتافت در آن 
اثناء قنبر على ميرآخور بهمعنانى فوجى از سالكان طريق تهور از جوانغار ميرزا سلطان محمود پاى 
جالدت پيش نهاده بر امير حسن شيخ تيمور حمله كردند و مرغان تيز پرواز تير را از آشيان كمان 

رم داده بمرتبه در شبه مبالغه نمودند كه از سهم سهام خون آشام ايشان بهرام شديد االنتقام سپر 
  نظم زرنگار آفتاب بر سر كشيد

 يالن كمان دار بهرام چنك 
 

 گشادند از شست تير خدنك 

 چنان گشت بسيار باران تير
 

 كه گفتى كمان گشته ابر مطير

و در آن محل امير حسن شيخ تيمور از غايت تدبر با مردم خود سپرها و توراها در پيش رو نگاه    
داشته اصال در برابر اعدا باستعمال آلت قتال نمى پرداخت و اين معنى بر ضمير خاقان مظفرلوا ظاهر 

گشته چنان گمان برد كه امير حسن با دشمن زبان يكى دارد كه تيغ كين از نيام انتقام بيرون نمى 
آورد بنابرآن برادر امير نظام الدين على شير درويش على كتابدار و امير بهبود و محمد على اتكه و 

بخشيكه و شاه ولى قبچاق و دوست محمد چهره و امير قلعلى و عليكه تكتش را با سيصد نفر از 
بهادران رستم اثر به رسم قشون تو نغمه بجانب حسن فرستاد تا اگر او داعيه فرار داشته باشد بزخم 

پيكان آتش بار خرمن حياتش بسوزند و چون قنبر على مير آخور و موافقان او هرتير كه در 
تركش جالدت داشتند انداختند و اسبان را بكثرت جوالن مانده ساختند حسن شيخ تيمور باتفاق 



فارسان مضمار تهور تورها و چيرها را از سر دور انداخته شمشير تارك شكاف از غالف بركشيد 
 و بسان شير ژيان كه رو بگله آهوان آورد
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بر دشمنان تاخته عقد جمعيت ايشان را كه ثريا مثال مجتمع بودند مانند بنات النعش متفرق و 
  بيت پريشان گردانيدند

 بيك حمله آن شيرمردم شكار
 

 برآورد از خيل دشمن دمار

و برين قياس از جوانغار لشكر نصرت آثار سلطان احمد ميرزا و امير شيخ عبد الّله و امير عبد    
الخالق و مينك بداغ سلطان و دولتخواجه اوزبك و از هراول امير مظفر برالس با ساير بهادران ظفر 

اقتباس بر صف اعدا حمله آورده و آثار روز رستخيز ظاهر كردند و آن پلنگان قله جالدت و 
مردانگى و نهنگان لجه بسالت و فرزانگى در آنمعركه آنچه امكان ستيز و خون ريز بود بجاى 
آوردند و مردم سلطانمحمود ميرزا نيز پاى ثبات افشرده و دست تهور از آستين پهلوانى بيرون 

كرده جنگى در پيوسته كه چشم بسيط غبرا از شدت صدمت سم ستوران بصفت هباء منثورا 
آهنك هوا نمود و نقاب نعال مراكب مواكب آنمقدار گرد و غبار انگيخت كه آفتاب جهان تاب 

در نقاب اغبر مستور گشته چهره نگشود و لمعان سنان آتش فشان صاعقه سان خرمن زندگانى 
مى سوخت و پيكان سهام خون آشام برق كردار آتش جان سوز در كانون درون مى افروخت و 

شمشير آبدار از ريختن خون بسيار غبار صحراى پيكار مى نشاند و گرز گران سنك گردن گردان 
  نظم نرم ساخته ايشان را از پشت زين بر روى زمين ميرساند

 چنان شعله زد آتش كارزار
 

 كه دل سوخت مريخ را زان شرار

 چنان ريخت خون تيغ الماس گون 
 

 كه روى زمين گشت درياى خون 

 بگوش هوش خاقان مظفرلوا رسانيد و عالمات  (و ينْصرَك اللَّه نَصراً عزِيزاً)عاقبت مبشر اقبال مژده    
عجز و انكسار صفحات احوال سپاه سلطانمحمود ميرزا بوضوح انجاميد جنود ظفر ورود خاقانى 

 (و إِنَّ جنْدنا رايت فتح و فيروزى افراخته اعدا را منهزم ساختند و جمعى كثير از ايشان كشته نداى 
 در عالم انداختند و در آخر جنك قرب دويست سوار از سپاه سلطان محمود ميرزا لَهم الْغالبونَ)

بسر وقت بايقرا ميرزا كه با سى كس در برانغار لشگر فيروزى شعارا ايستاده بود رسيدند و ميرزا 



بايقرا بدفع ايشان مشغول گشته ناگاه بارگيرش بسر درآمد و آنجناب از پشت زين بر روى زمين 
افتاد و يك انگشت پايش شكست و دالوران سپاه سلطانمحمود ميرزا آنخسرو عالى نژاد را گرفته 

هم راه گردانيدند و چون قدمى چند بطرف معسكر خويش رفتند ناگاه خبر گريز پادشاه ايشان 
بتحقيق انجاميد دست از ميرزا بايقرا بازداشته پاى در طريق فرار نهادند و آنجناب خود را بنظر 

برادر كامياب رسانيد و خاطر اشرف اعلى از آن دغدغه فارغ گرديد القصه خاقان منصور بعد از 
مشاهده پيكر فتح و ظفر و فرار دشمنان واژون اختر در منزل بهشت اثر نزول اجالل فرمود و امراء 

اسفنديار آثار و نوئينان رستم كردار را كه در آن معركه غايت شجاعت و پهلوانى بجاى آورده 
بودند باصناف عواطف پادشاهانه و انواع عوارف خسروانه مفتخر و مباهى گردانيد و مناصب عليه 

و مراتب سنيه عنايت فرموده پايه قدر و منزلتشان را بفرق فرقدين رسانيد از آنجمله احمد مشتاق را 
كه پاى جرأت در ميدان جالدت نهاده چند زخم خورده بود بايالت قبة االسالم بلخ سرافراز 

 ساخت و چتر ظفرپيكر همايون در ضمان حمايت قادر بى چون از منزل چمكمن 
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بنواحى اند خود بازگشته روزى چند رحل اقامت انداخت و الحمد لّله المنعم المتعال و الصلوة على 
 محمد و آله خير آل 

 ذكر وصول ميرزا ابا بكر ولد ميرزا سلطان ابو سعيد بمالزمت حضرت خاقان منصور صاحب تائيد

چنانچه در اثناء بيان احوال ميرزا سلطان ابو سعيد بوضوح انجاميد كه ميرزا ابا بكر كه شاهزاده 
شجاع بلندهمت بود در ايام دولت پدر بزرگوار در مملكت بدخشان حكومت مى نمود بعد از 

واقعه قراباغ امير جالل الدين مزيد ارغون ببدخشان رفته غاشيه متابعت شاهزاده بر دوش گرفت و 
بدان واسطه جمعى كثير از امرا و لشگريان را در آن واليت جمع آمده مهمات ميرزا ابا بكر صفت 
انتظام پذيرفت و چون در موضع چكمن بعنايت پادشاه ذو المن خاقان دشمن شكن بر ميرزا سلطان 

محمود ظفر يافت شعشعه ماهچه نصرت آيات بر اطراف و اكناف ممالك آن سرحد تافت ميرزا 
ابا بكر داعيه فرمود كه با خاقان منصور طرح اخالص و محبت اندازد و دم از موافقت و اتحاد زده 
كريمه از دودمان پادشاهى در عقد ازدواج منتظم سازد و باين عزيمت از بدخشان بكنار آب آمده 

ايلچى بپايه سرير اعلى فرستاد و شمه از مكنون ضمير منير بنواب درگاه عالمپناه پيغام داد و چون 



پرتو شعور خاقان منصور برين صورت افتاد بغايت مبتهج و مسرور گشت و بعد از استشاره و 
استجازه مقرر شد كه مقرب حضرت سلطانى امير نظام الدين عليشير بخدمت شاهزاده رود و او را 

بعنايت بى غايت خاقانى اميدوار گردانيده نوعى سازد كه بمالزمت سده سدره مرتبت شتابد امير 
عليشير بحسب فرمان بدرگاه شاهزاده عالى مكان رفته چنانچه از كمال فراست و وفور كياست 

آنجناب متصور بود اداى رسالت نمود و از محاسن شيم و مكارم اخالق آن قدوه سالطين آفاق 
آنمقدار بعرض رسانيد كه شاهزاده باتفاق امير جالل الدين مزيد ارغون عازم مالقات همايون شد 
و از آب جيحون گذشته در ده قاضى شرف تالقى دريافت و خاقان منصور ميرزا ابا بكر را بوفور 

اشفاق و انعام و مشمول عواطف و اكرام نوازش فرموده چند روز بجشن سور و عيش و سرور 
پرداخت و حجله نشين تتق عفت و عصمت و حشمت سلطان بيگم را نامزد شاهزاده كرده خاطر 
شريفش را فرحناك و خرم ساخت و بعد از انقضاء ايام طوى و ضيافت ضمير منير آن مهر سپهر 

خالفت متوجه سرانجام عظايم امور سلطنت و جهان بانى گشته ميرزا ابا بكر را كرة بعد اخرى 
بپوشيدن خلع طالدوز و بخشيدن اسبان گردون توان مفتخر و مباهى گردانيد و امير مزيد ارغون و 

ساير امرا و خواص شاهزاده را بانعام جامه و زر اجناس نفيسه ديگر سرافراز ساخته رخصت 
انصراف ارزانى داشت و چون شاهزاده بواليت بدخشان رسيد از امير مزيد برنجيد و باغواى جمعى 

از اتكچيان كه اختيار و اعتبار جناب امارت شعار موافق مزاج ايشان نبود او را بدرجه شهادت 
 رسانيد ال جرم اختالل تمام باحوال ملك و مال ميرزا ابا بكر راه يافت و ميرزا سلطان محمود
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طمع در تسخير مملكت بدخشان كرده شاهزاده بار ديگر بمالزمت خاقان منصور شتافت و 
روزى چند در ظل تربيت و رعايت آنحضرت بفراغت گذرانيد و در حين مخالفت احمد مشتاق 

فرار نموده عنان بصوب بدخشان منعطف گردانيد چنانچه در ضمن حكايات آينده بوضوح خواهد 
 پيوست انشاء الّله تعالى و تقدس 

 ذكر مخالفت ميرزا محمد عمر با خاقان منصور و آمدن ميرزا شاه غريب از كتم عدم بعرصه ظهور

در آن اوان كه بواسطه استيالء ميرزا يادگار محمد بر بعضى از بالد خراسان مردم كوته انديش از 
موكب همايون خاقان معدلت كيش تخلف نموده طريق فرار مى پيمودند ميرزا محمد عمر بن ميرزا 



سلطان خليل بن ميرزا محمد جهانگير بن ميرزا محمد سلطان بن ميرزا محمد جهانگير بن امير 
 از دشت 874تيمور گوركان باتفاق يوسف ترخان و فوجى از سرداران در نوزدهم ذى حجه سنه 

ساقسلهان از اردوى همايون روى گريز بجانب گرمسير و قندهار آورد و بعد از وصول بحدود 
آنواليت امير نظام الدين احمد بن توكل برالس كه از عظماء امراء سلطان سعيد بود و در قندهار 
حكومت مى نمود ايلچى نزد شاهزاده فرستاده او را باطاعت و انقياد نويد داد و ميرزا محمد عمر 
بقندهار خراميده پاى بر مسند سرورى نهاد و در آن اوان كه خاقان منصور بدفع سلطان محمود 

ميرزا اشتغال داشت ميرزا محمد عمر فرصت غنيمت شمرده با سپاه بسيار از قندهار بقهستان شتافت 
و آثار اقتدار ظاهر كرده شرار ظلم لشگرش بر كانون درون متوطنان آنواليت تافت و در وقتى كه 

خاقان منصور از اندخود معاودت كرده ميرزا ابا بكر را اجازت توجه بجانب بدخشان ارزانى داشت 
و مظفر و منصور بچيچكتو خراميده رايت اقامت برافراشت خبر طغيان ميرزا محمد عمر بتواتر 

انجاميد خاقان منصور استيصال نهال اقبال او را پيش نهاد همت ساخته متوجه قهستان گرديد بعد از 
وصول بمنزل آخته آخور عنايت ملك وهاب خاقان بلند جناب را پسرى شايسته افسر فرمانروائى و 

فرزندى زيبنده تخت كشورگشائى عنايت فرمود و ابو الفوارس شاه غريب ميرزا از مهد عليا 
خديجه بيگى آغا كه بموجب شريعت غرا بحباله نكاح خاقان سعادت انتما درآمده بود تولد نمود و 
اين معنى موجب فرح و انبساط خاطر همايون شده چند روز بتمهيد بساط نشاط و عشرت پرداخت 

و چون از مراسم جشن و طوى فراغت يافت از آنجا كوچ فرموده بعد از طى منازل و مراحل 
بهدادن خواف را محل نصب سرادقات جاه و جالل ساخت و از آن مرحله بموضع اسپندار كه 

داخل واليت قاينست شتافته خبر قرب وصول قراوالن مخالف استماع فرمود و فوجى از مبارزان 
ميدان جالدت بر سر ايشان فرستاد تا نه كس را اسير ساخته بپايه سرير سلطنت مصير آوردند و 

آنحضرت از آنجماعت تفتيش حال ميرزا محمد عمر نموده بوضوح پيوست كه شاهزاده در ظاهر 
قصبه قاين فرود آمده به محاصره اشتغال دارد آنگاه خاقان شجاعت پناه چهار هزار سوار جرار از 

 سپاه نصرت 
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شعار برگزيده بر سر سلسبيل ايلغار متوجه مخالفان گشت و اينخبر بميرزا محمد عمر رسيده فرار بر 
قرار اختيار نمود و بعضى از عساكر نصرت مآثر او را تعاقب نموده غنيمت بسيار گرفتند و چون 



دانستند كه بشاهزاده نمى توانند رسيد عنان مراجعت انعطاف داده در ضمان عافيت بموكب خاقانى 
پيوستند و آنحضرت بدار السلطنه هراة خراميده آن زمستان در آن بلده جنت نشان در كمال دولت 
و اقبال بگذرانيد و جناح عاطفت و احسان بر مفارق متوطنان ممالك خراسان مبسوط گردانيد اما 

ميرزا محمد عمر بعد از وصول بقندهار نوبت ديگر لشگر جرار فراهم كشيده بطرف قصبه فراه 
تاخت و اينخبر بسمع شريف حضرت خاقانى رسيده امير مظفر برالس و ديگرى از امراء 

ظفراقتباس را با فوجى از سپاه نصرت انتما بدان جانب فرستاد و بين الجانبين مهم بمقاتله انجاميده 
در اثناء كروفر تير بر مقتل شاهزاده خورد و مملكت قندهار بتحت تصرف خاقان جم اقدار 

 درآمده آتش آن فتنه بآب يارى تيغ و تير فرونشست 

ذكر سرافراز شدن بعضى از اركان دولت بترتيب تربيت و كشته شدن حسن شيخ تيمور بسبب فساد 
 اعتقاد و سوء نيت 

چون خاطر خطير خسرو جهانگير همواره متوجه آن بود كه امير عليشير را كه در تمهيد اساس 
خيرات و مبرات و لطافت طبع و صفاى ضمير شبيه و نظير نداشت با على مراتب جاه و جالل 

رساند در اوايل طلوع تباشير صبح سلطنت و جهانبانى محافظت مهر بزرك همايون را در عهده 
آنجناب كرد و امير نظام الدين عليشير بعد از چندگاهى كه بلوازم امر مهردارى پرداخت از آن 

منصب استعفا نموده التماس نمود كه امير نظام الدين شيخ احمد سهيلى مهردار باشد و خاقان 
 آن پادشاه بنده نواز داعيه كرد كه 862منصور اين ملتمس را بعّز اجابت اقتران داده در شعبان سنه 

امير واجب االعزاز را منصب عالى مراتب امارت ديوان اعلى سرافراز سازد و امير نظام الدين 
عليشير نخست از قبول اين امر ابا نموده بعرض رسانيد كه من حاال در جرگه اتكچيان سده سدره 

مقام انتظام دارم و صاحب منصبى نيستم و از جميع امراء عظام به سرير سپهر احتشام نزديكتر 
مى نشينم هرگاه متصدى منصب امارت گردم مقرر است كه بحسب توره بعضى از امراء برالس و 
ارالت بر من تقديم خواهند نمود پس تكفل امارات دون مرتبه من باشد خاقان منصور اين عذر را 

نپذيرفت و حكم همايون از مصدر عنايت بيغايت صدور يافت كه غير از امير مظفر برالس 
هيچ كس از امراء عالى اساس بر امير عليشير مقدم مهر نزدند پس مقرب حضرت سلطانى برطبق 

مدعا خاطر خطير خاقانى صاحب منصب امارت ديوان اعلى گشته به پوشيدن جبه طالدوزى و كاله 
نوروزى مفتخر و سرافراز شد و تصور فرق انام چنان بود كه امير عليشير بموجب فرمان واجب 



االذعان مقدم بر ساير امرا مهر خواهد زد اما چون در آن روز نشانى بدست آنجناب دادند كه على 
 الرسم بساعتى نيك مهر زند از غايت تواضع و كسر نفس در
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  بيت جائى مهر زد كه از آن پايان تر هيچكس را جاى نماند

 هزار نقش برآرد زمانه و نبود
 

يكى چنانكه يكى چنانكه در آئينه 
 تصور ماست 

و اين معنى موجب استحسان خاص و عام گشته سبب ازدياد اعتقاد پادشاه اسالم شد و شرف    
آنموضع از نشان كه بمهر شريف آن امير صافى ضمير نقش پذير آمد بجائى رسيد كه بعد از آن 

هركس را مهر دادند تالش نموده استدعا كرد كه آنجا مهر زند و حقيقت كلمه شرف المكان 
بالمكين نزد همكنان بوضوع انجاميد جناب فضايل پناهى موالنا برهان الدين عطاء الّله الرازى در 

  قطعه تاريخ امارت نظام الدين عليشير گويد
 مير فلك جناب عليشير كز شرف 

 
 عاجز بود ز درك كماالت او خرد

 ديوان نشست آخر شعبان بداد و عدل 
 

 از لطف شاه غازى و الحق چنين سزد

 چون مهر زد بدولت سلطان روزگار
 

 تاريخ شد همين كه عليشير مهر زد

و همدر آن روز كه امير نظام الدين عليشير بر مسند امارت ديوان نشست امير سيد حسن اردشير نيز    
بدان منصب سرافراز گشت و همدرين سال خواجه قوام الدين نظام الملك خوافى در منصب 

وزارت دخل فرمود و خواجه نظام الملك ولد موالنا شهاب الدين اسمعيل بود و آنجناب مدتى 
بقضاء بعضى از قصبات واليت خواف قيام مينمود در اواخر همين سال خاقان بيهمال خواجه مجد 

الدين محمد ولد خواجه غياث الدين پير احمد خوافى را منظور نظر عنايت وافى اثر گردانيده 
حكم همايون شرف نفاذ يافت كه آن خواجه افاضل مالذ متصدى منصب پروانه و رسالت بوده بر 

جميع پروانجات ملكى و مالى مهر زند و هرگاه پادشاه در ديوان نشيند آنجناب در پايه سرير 
خالفت مصير نشسته سوانح وقايع و سخن دادخواهان و احكامى كه در باب مهم ايشان صدور 
يابد قلمى گرداند و بر روى فرامين مطاعه در برابر مهر بزرك همايون اطلع عليه توقيع نمايد و 
خواجه مجد الدين محمد در زمان ميرزا سلطان ابو سعيد چندگاه در منصب انشاء با موالنا نظام 



الدين عبد الحى منشى شريك بود و در اوايل اوقات سلطنت خاقان منصور بوزارت ميرزا كيچيك 
قيام مينمود و چون وفور قابليت و كمال صالحيتش بر ضمير انور همايون واضح گرديد او را از 

شاه زاده طلبيده بمناصب مذكوره سرافراز گردانيد القصه بسبب امارت امير عليشير و نيابت خواجه 
مجد- الدين محمد امور سلطنت و پادشاهى بتجديد رواج و رونق گرفت و مهام رعيت و سپاهى 

  نظم بتازگى صفت نظام انتظام پذيرفت 
 شد از عدل آن مير نيكوسير

 
 زمان تا زمان ملك معمورتر

 ز تدبير آنخواجه پاك دين 
 

 اساس ايالت بغايت متين 

و مقارن تربيت و رعايت اينجماعت امير حسن شيخ تيمور بجزاء اعمال سيئه خويش گرفتار گشت    
و دست سياست خاقانى روزنامه زندگانى آن شير بيشه پهلوانى را درنوشت و حسن شيخ تيمور در 

زمان ميرزا ابو القاسم بابر يساول بود و بواسطه وفور قوت و شجاعت آن پادشاه عاليجاه روزبروز 
در تربيتش مى افزود و امير حسن بعد از فوت ميرزا بابر بمناصب عليه و مراتب سنيه ترقى نموده در 

سلك اعاظم امراء عظام انتظام يافت و او اگرچه بصفت جالدت و پهلوانى از اكثر شجعان زمان 
امتياز فراوان داشت اما جبلتش بعدم رعايت حقوق اولياء نعم مقصود بود و پيوسته نقش مكر و 

 تزوير بر لوح ضمير مينگاشت و در زمان سلطنت 
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سلطان سعيد روزى چند غاشيه خدمتكارى خاقان منصور بر دوش گرفت و با آنكه آن حضرت در 
تربيتش غايت شفقت بجاى آورد بيجهتى فرار برقرار اختيار كرده بمالزمت سلطان سعيد رفت و 
بعد از واقعه قراباغ باز بآستان خاقان گيتى ستان شتافته كمال عاطفت خسروانه رقم عفو بر جرايد 

جرايمش كشيد و ايالت واليت استراباد را بوى مفوض گردانيد و او بار ديگر طريق بيوفائى 
مسلوك داشته بميرزا يادگار محمد پيوست و پس از اندك زمانى از ميرزا يادگار محمد نيز 
رنجيده از كنار آب مرغاب بواليت سملقان و جرمغان رفت و چون مهم ميرزا يادگار محمد 
بفيصل انجاميد در قشالق مرو بمالزمت حضرت خاقانى رسيده كرة بعد آخرى ملحوظ عين 

رعايت و تربيت گرديده و باوجود اين همه مراحم و اشفاق غشاوه كفران نعمت ديده بصيرتش را 
بپوشيد تا در خالل احوال گذشته بخيال انگيختن غبار فتنه قلعه جنوشان را كه تعلق باو ميداشت 



بجمع ذخاير و نقل قبايل و عشاير استحكام داد و با معتمدان خويش مقرر ساخت كه شبى از ظاهر 
بلده فاخره هراة قدم در وادى فرار نهد و باين داعيه يكى از ديوارهاى منزل خود را كه بجانب 
صحرا بود رخنه فرمود و شخصى از نوكرانش مردانشاه نام حقيقت اينحالت را بوسيله يكى از 

اركان دولت بشرف عرض رسانيد ال جرم آتش غضب خاقانى اشتعال يافته حسن شيخ تيمور در 
قلعه اختيار الدين مقيد و بى اختيار شد و شهريار جم اقتدار در باب مهم آن غدار با امراء كبار شرط 

 مشاورت بجاى آورده امير ناصر الدين عبد الخالق گفت ع 
 *رخنه گر ملك سرافكنده به

و در روزيكه حسن بسوهانى كه يكى از دوستانش بدو رسانيده بود بند خود را سوده داعيه داشت 
كه بكمند حيله از باالى قلعه پايان گريزد بتيغ قاطع سياست رشته حياتش بگسيخت و خونش از 

  نظم شريان در سريان آمده با خاك راه برآميخت 
 فلك گر دير مهر و زود كين است 

 
 درين حرمان سرا كار وى اينست 

 يكى را بركشد چون خور بر افالك 
 

 يكى را افكند چون سايه بر خاك 

    

 گفتار در بيان نهضت رايات آفتاب اشراق جهة دفع فتنه و فساد احمد مشتاق 

چون احمد مشتاق در قبة االسالم بلخ چندگاهى بامر ايالت پرداخت بخار نخوت و غرور بكاخ 
دماغ راه داده طرح اساس استقالل انداخت بجد تمام و جهد ماال كالم اسباب خالفت و عناد بهم 

رسانيده قاصدان نزد سلطان احمد ميرزا و سلطان محمود ميرزا فرستاده خود را در سلك 
هواخواهان ايشان منتظم گردانيد و چون اين اخبار در دار السلطنه هراة شيوع يافت رأى جهان گشا 
چنان اقتضا نمود كه احمد مشتاق را بحسن تدبير از بلخ بيرون آورد زياده ازين عنان اختيار آنديار 

را در قبضه اقتدار او نگذارد بنابرآن امير عبد الخالق را با جمعى از سرداران موافق بجانب قبة 
االسالم بلخ فرستاد و ايشان را گفت كه چون بآن بلده در آيند باحمد مشتاق چنان ظاهر سازند كه 
ما را جهة مدد باين سرحد روانه كرده اند كه اگر از جانب ماوراء النهر لشگرى از آب عبور نمايد 

 دفع آن بسهولت ميسر گردد تا احمد مشتاق 
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بايشان درآميخته مطمئن خاطر شود آنگاه فرصت نگاه داشته او را مقيد و محبوس گرداند امير عبد 
الخالق بعد از قطع مراحل و منازل ببلخ درآمده احمد مشتاق از حركات و سكناتش فهم كرد كه 

سبب آمدنش چيست ال جرم او را تكليف نمود كه از شهر بيرون رود و گفت من هم عنقريب 
بدرگاه عالم پناه خواهم آمد تا از آنچه اهل فتنه و فساد عرض كرده اند ابراء ذمه نمايم و چون امير 

عبد الخالق بپايه سرير اعلى رسيده و آنچه از احمد مشتاق ديده بود و شنيده معروض گردانيد 
خاقان منصور روزى چند چشم انتظار بر راه داشت كه شايد احمد مشتاق بداللت هادى توفيق از 

باده خالف و نفاق بجاده مستقيمه وفا و وفاق آيد و بعد از آنكه اثرى بر وعده مترتب نگشت 
تأديب او را بر خاطر عالى ماثر قرار داده رآيات ظفر آيات بعزيمت فتح قبة االسالم بلخ برافراشت 

و قرة العين سلطنت و جهانبانى ميرزا بديع الزمان را بحكومت دار السلطنة هراة مقرر كرده امير 
مغول را در مالزمت شاه زاده گذاشت و احمد مشتاق از توجه خاقان با استحقاق وقوف يافته 

برج وباره بلخ را مضبوط و مستحكم گردانيد و خاطر بر تحصن قرار داده ايلچيان قمرمسير نزد 
سلطان احمد ميرزا و سلطان محمود ميرزا ارسال داشت و مدد طلبيد آن دو پادشاه عاليجاه بخيال 

تسخير بلخ متوجه امداد احمد مشتاق گشته سلطان محمود ميرزا به نفس نفيس عازم كنار آب شد 
و سلطان احمد ميرزا اگرچه فى الحال خود نهضت ننمود اما فوجى از امرا و لشگريان سمرقند را 

بدانجانب روان فرمود و چون ماهچه علم نصرت شيم خاقانى حدود بلخ را نورانى ساخت و 
كيفيت تحصن و عناد احمد مشتاق بتحقيق پيوست خاقان ظفرقرين چين قهر بر جبين مبين افكنده 

به ترتيب آالت محاصره تنسيق و ادوات محاربه فرمان فرمود و اطراف شهر بر امرا تقسيم يافته 
هركس بمورچل خود نزول نمود و فرمانفرماى خافقين در برابر برج شاه حسين منزل گزيد و 

مقرب حضرت سلطانى امير عليشير دروازه شيرخوار را معسكر گردانيد و ساير امرا و اركان دولت 
و عساكر مريخ صولت آنحصار سپهر كردار را مركز وار درميان گرفتند و آب خندق را بطرف 

ديگر انداخته بساقيان جهة هموار ساختن آن آغاز افكندن درخت و كشيدن خاك و خاشاك 
كردند درين اثنا بعرض حضرت اعلى رسيد كه سلطان محمود ميرزا با بسيارى از سپاه جالدت 
انتما بكنار آب آمويه منزل گزيده و امداد احمد مشتاق را پيش نهاد همت بلندنهمت گردانيده 

بنابرآن فرمان همايون نفاذ يافت و امير مظفر برالس با فوجى از جنود ظفراقتباس بمعبر ترمذ رفته 
در برابر مخالفان دولت قاهره خيمه اقامت مرتفع ساخت و لشگر سمرقند و حصار را از عبور مانع 

آمده لواى مقابله و مقاتله برافراخت و احمد مشتاق از استماع خبر وصول سلطان محمود ميرزا 



بكنار جيحون قوى دل و مستظهر خاطر گشته قدم در وادى خالف و نفاق استوار گردانيد و هرروز 
بباد نخوت و غرور آتش جنك و جدال افروخته نهايت شجاعت پهلوانى بظهور ميرسانيد و از 

اينجانب هرصباح كه شهسوار نيزه گذار آفتاب كمند همت بر تسخير حصار سپهر دوار مى انداخت 
خاقان منصور بر باره كوه پيكر نشسته فتح آن قلعه آسمان كردار را پيش نهاد خاطر اقبال ماثر 

 ميساخت 
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صداى نقاره و نفير بذروه كره اثير ميرسيد و غريو كرناى و سورن اركان عالم را متزلزل ميگردانيد 
بهادران موكب همايون سپرها و چيرها بر سر كشيده پاى در ميدان قتال مى نهادند و بدست 

جالدت و جرأت عقابان تير مرك تاثير را از آشيانه كمان در پرواز آورده از مغز سر دشمنان طعمه 
مى دادند در آن اثنا روزى امير سيد بدر كه ماه تمام فلك مردانگى بود و بمزيد قوت و جرأت از 

پهلوانان رستم نشان ممتاز و مستثنى مى نمود با فوجى از دليران معسكر ظفر اثر جنك پيش برده 
بنوك پيكان دلدوز جمعى را كه بر زبر فصيل انداختن تير و سنك مى پرداختند منهزم ساخت و از 
خندق فصيل گذشته پاى تهور پيش مينهاد تا بكنار خندق شيخ حاجى كه در ميان خاك ريز است 

رسيد و خواست از آن خندق نيز بگذرد و بكمند شجاعت ببرج شاه حسين برآيد احمد مشتاق 
چون حال بران منوال ديد جمعى از دليران لشكر خود را از باره پايان فرستاد تا بممانعت امير سيد 

بدر و موافقان او قيام نمايند و از آنجمله تركمانى سنانى در دست با امير سيد بدر آغاز مقاتله كرد 
و آن سيد بلند قدر بسرپنجه پهلوانى نيزه او را گرفته چنان پيش خود كشيده كه آن شخص بروى 

درافتاد آنگاه بر زبر او نشسته خواست كه بشمشير قاطع سرش از تن جدا سازد كه ناگاه ديگرى 
پيش آمده به نيزه حمله كرد و آنجناب همچنان نشسته دست دراز كرد و نيزه اين شخص را نيز 

گرفته بدستور سابق بكشيد تا از پاى درآمد و هردو را كشته و سرهاى ايشان را بريده بنظر خاقان 
فريدون فر رسانيد ال جرم آن حضرت آن زبده اوالد حيدر كرار را باصناف الطاف پادشاهانه و 

انواع اعطاف خسروانه نوازش فرمود و بانعام اسب و زر و خلع قيمتى و اشياء ديگر سرافراز 
گردانده در علو قدر و منزلتش افزود القصه بنابر كمال متانت و حصانت شهر و قلعه بلخ و بسيارى 

ذخيره مدت محاربه و محاصره سه چهار ماه ممتد گشت و در اكثر آن اوقات از بام تا شام نايره 
قتال مشتعل بوده از شام تا بام نعره حاضر باش از ايوان كيوان درمى گذشت و در آن ليالى تركمانى 



كه مشهور بود بقرا جارچى هرشب بر زبر برج شاه حسين برآمده در برابر دولتخانه همايون 
مى ايستاد و زبان بفحش و هذيان گردان مى ساخت خاقان منصور و جمهور مالزمان موكب 

ظفرنشان را دشنام مى داد و آنحضرت راى صائب و فكر ثاقب بر دفع شر آن بداختر گماشته شبى 
سه چهار كس از قادراندازان را فرمود كه در مقابل آن برج نزديك بيكديگر ايستادند و سهام 
خون آشام بر زه كمان نهادند و چون قرا جارچى آغاز سب و شتم كرد بهنجار آوازش بيكبار 

شست دست گشادند و اين تدبير موافق تقدير افتاده يك تير بر حلق آن شرير خورد كه از پس سر 
او بيرون رفت چنانچه از پاى درآمده تا تحت الثرى هيچ جا قرار نگرفت و اين معنى موجب 

دلشكستگى احمد مشتاق و ساير اهل شقاق گشته ديگر كسى لب بدشنام نگشود مقارن اين احوال 
امير مظفر برالس را در كنار آب امرى در غايت غرابت روى نمود و حضرت خاقان منصور از 

وقوع آنحادثه متغير گشته به مراجعت او امر فرمود شرح واقعه آنكه در آن ايام كه امير مظفر در 
كنار آب لواء ظفرمآب ارتفاع داده و لشگر ماوراء النهر را از عبور مانع مى آمد گاهى بعضى از 

نواب او در كشتى نشسته بميان دريا مى رفتند و از آنجانب نيز مخصوصان امير شجاع الدين محمد 
 بن امير على بن امير برندق بن امير

 164، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

جهانشاه بن امير جاكوبرالس پيش آمده در باب صلح و جنك سخن مى كردند و روزى مهم بر 
آن قرار يافت كه از اينجانب امير مظفر برالس و از آن طرف امير محمد و امير جهانگير برالس در 
كشتى نشسته و بميان آب رفته بيواسطه گفت وشنود نمايند و اساس مصالحه را موكد سازند و برين 

موجب بتقديم رسانيده در اثناى قيل و قال ناگاه بادى تند در وزيدن آمد و بى اختيار كشتى امير 
مظفر برالس را بطرف مخالفان برد چنانچه هرچند مالحان سعى نمودند سفينه را نگاه نتوانستند 

داشت و مردم سلطان محمود ميرزا كه در كنار آب بودند غلغله فرح و انبساط باوج سموات 
رسانيده سورن انداختند و امير مظفر در بحر اضطراب سرگردان شده چاره منحصر در آن دانست 
كه خود را در آب انداخته شناكنان روى باردوى خويش آورد و مخالفان آغاز شبهه كرده هرتير 
كه در تركش تدبير داشتند انداختند و بنابر آنكه مشيت ايزدى مقتضى انطفاء آتش حيات جناب 
امارت مآب نشده بود هيچيك از پيكانهاء آبدار سهام اعدا بوى نرسيده و بوسيله اسبى كه از آن 

  نظم جانب يكى از نوكرانش در آب افكنده بساحل نجات خراميد



 گراز گردون ببارد خنجر و تير
 

 نيايد كارگر بيحكم تقدير

 وگر عالم سراسر آب گيرد
 

 يكى بيحكم يزدانى نميرد

و امير مظفر اگرچه بكشتى عاطفت سبحانى و قوت دولت خاقانى از آن غرقاب بال خالص شد اما    
جمعى از سرداران سپاه كه در كشتى رفيق او بودند بدست لشگريان سلطان محمود ميرزا گرفتار 
گشتند و اختالل تمام باحوالش راه يافته كيفيت واقعه را بايستادگان پايه سرير اعلى عرضه داشت 
نمود و اجازت مراجعت طلبيد و چون پرتو شعور خاقان منصور بر مضمون آن عريضه افتاد حكم 

همايون صادر گشت كه امير مظفر بموكب گردون مراتب پيوندد و در اين اثناء بواسطه امتداد ايام 
محاصره قحط و غالئى عظيم در اردوى اعلى سمت شيوع پذيرفت و سپاهيان را بجهة عدم وجدان 

قوت قوت پيكار مفقود شد و هركس مجال يافت راه گريز پيش گرفت چنانچه در مالزمت 
ركاب ظفر انتساب زياده از دو هزار كس نماند و بعد از وصول امير مظفر برالس بموكب 

ظفراقتباس فرمان واجب االدغان شرف نفاذ يافت كه امير نظام الدين عليشير بدار السلطنه هراة رفته 
بقدر امكان از واليات خراسان غله فراهم كشد و باردو فرستد و آن جناب حسب الفرموده عمل 

نموده دو سه هزار خروار از جنس حبوبات حاصل ساخت و شتران احشام عرب را بكرايه گرفته 
آن غالت را بجانب بلخ روان كرد و در آن ايام كه امير عليشير در شهر بود ميرزا ابو الخير كه در 
سلك شاهزادگان تيمورى انتظام داشت ياغى شده از هراة بگريخت و مقرب حضرت سلطانى او 

 را تعاقب نموده بتوفيق يزدانى بگرفت و در قلعه اختيار الدين محبوس گردانيد.

ذكر رفتن خاقان كامياب از ظاهر بلخ بكنار آب مرغاب و گريختن ميرزا ابا بكر از منزل فارياب و 
 تعاقب نمودن مخالفان موكب ظفر نشان را تا موضع گرماب 

 بعد از مراجعت امير مظفر از كنار آب آمويه سلطان احمد ميرزا با لشگر سمرقند
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بسلطان محمود ميرزا پيوست و هردو برادر داعيه كردند كه بمرافقت يكديگر از آب آمويه عبور 
نمايند و قدم در ميدان قتال نهاده باشتعال آتش عناد اقدام فرمايند خاقان كشورگشاى بعد از تحقيق 

اين اخبار بمقتضاى راى صوابنماى تواچيان قمر مسير بدار السلطنه هراة و ساير واليات خراسان 



ارسال داشت تا حكام و داروغگان را گويند كه جنود آن حدود را مجتمع ساخته على اسراع 
الحال بموكب ظفر مال پيوندند و از آنجانب سلطان محمود ميرزا چون ديد كه از سپاه ظفرمآب 

در كنار آب كسى نماند امير ايوب را با هزار سوار جرار فرمود كه از آب عبور نموده بمعسكر 
نصرت اثر شبيخون برد و او متوجه گشته با خود قرار داد كه بپاى جالدت از نهر مشتاقى بگذرد و 
باردوى همايون درآمده دست باستعمال تيغ و تير برآورد و بحسب اتفاق روزى بوقت نماز ديگر 

خاقان عالى گهر بر باره كوه پيكر نشسته گرد مورچلها برمى آمد در آن اثنا نظرش بر پل نهر 
مشتاقى افتاده بتخريب آن امر فرمود و همان شب امير ايوب با آن هزار كس بكنار آن نهر رسيده 

چون؟؟؟ كه پل ويرانست خيالى كه كرده بود بظهور نتوانست آورد و از همان جا سورن 
 انداخته؟؟؟

گرديد و روز ديگر خاقان منصور طايفه از اهل بسالت به تكامشى او فرستاده تا بعضى از پرتلهاى 
سپاهش را بازگردانيدند و بعد از وصول امير ايوب بكنار آب سلطان احمد ميرزا و سلطان محمود 

ميرزا با لشگر بال انتها آغاز گذشتن كردند و خاقان منصور از جرأت اعدا وقوف يافته سالح در 
آن دانست كه بكنار آب مرغاب شتابد و پس از اجتماع جنود ظفر و رود عنان يكران بحرب 

مخالفان تابد و بدين عزيمت از ظاهر بلخ كوچ نموده از راه دره گز بسان و چهار يك خراميد و از 
آنجا نيز نهضت فرموده حدود فارياب معسكر ظفر ماب گشت و ميرزا ابا بكر در آن منزل رقم 
بطالن بر حقوق تربيت خاقان عاليشان كشيده فرار نمود و چون خاقان كامياب از فارياب كوچ 

كرده بگرماب رسيد چنان معلوم شد كه سلطان احمد ميرزا از آب گذشته بظاهر بلخ رفته اند اما 
بخالف منصور احمد مشتاق ابواب شهر بر روى اميد ايشان نگشود و برادران از تسخير آن بلده 
مأيوس گشته بقصد دست برد از عقب موكب گردون مراتب در حركت آمده اند ال جرم خاقان 

منصور مالزمان ركاب نصرت انتساب راجيبه پوشانيده از گرماب بچيچكتو رفت و از آنجا متوجه 
سر پل تابان شده در اثناء راه سلطان بديع الزمان ميرزا و امير مغول با دو هزار پياده و سوار از جانب 
هراة رسيدند و موجب مزيد استظهار شاه و سپاه گشتند و خاقان منصور از آب مرغاب عبور نموده 

فراز پشتهاى كنار آب را معسكر ظفر ماب ساخت و در آن منزل اويماقات واليات مروجاق و 
بادغيس در حوالى اردوى كيهان پوى مجتمع گشته غله و گوسفند و ساير اجناس كه مطلوب 

خدام موكب گردون اساس بود بغايت ارزان شد و لشگريان از قحط و غال به رفاهيت رسيدند و 



مقارن وصول موكب همايون بكنار آب هرروز فوج فوج از عساكر واليات خراسان باحكام و 
 سرداران بلدان بمالزمت پايه سرير خالفت مصير ميرسيدند و زبان بدعا و ثناگردان 
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  نظم ساخته متشمر جنك و پيكار مى گرديدند
 زهر كشورى لشگرى تيغ زن 

 
 يالن سرافراز دشمن شكن 

 پى خدمت شاه بسته ميان 
 

 گشاده بمدح و ثنايش زبان 

 بدرگاه عالى رسيدند شاد
 

 سپه شد زريك بيابان زياد

و از آنجانب سلطان احمد ميرزا و سلطان محمود ميرزا چون بمنزل گرماب رسيدند و بر اجتماع    
جنود ظفر ورود مطلع گرديدند وهمى عظيم بر ضماير ايشان استيال يافت و مقارن آن حال از 

جانب ماوراء النهر خبر آمد كه ميرزا ابا بكر كه از موكب خاقان منصور طريق فرار گزيده چون 
ببدخشان رسيده سپاهى مجتمع ساخته و تسخير حصار شادمان را مطمح نظر همت بلندنهمت 

گردانيده بنابران برادران از تكامنشى موكب نصرت نشان پشيمان گشته عنان از معركه قتال بطرف 
ماوراء النهر منعطف ساختند و حديث مراجعت ايشان نزد خاقان عالى مكان به صحت پيوسته امير 
مظفر برالس را با بسيارى از سپاه كواكب اساس بتعاقب اعدا مامور ساخت و امير مظفر بموجب 

فرموده عمل نموده تا ظاهر بلخ عنان يكران بازنكشيد و اگرچه بميرزا سلطان احمد و ميرزا 
سلطانمحمود نرسيد اما پرتل بعضى از لشگريان ايشان را متصرف گرديد آنگاه ايلچى نزد احمد 
مشتاق فرستاد و او را نصيحت كرد كه زياده ازين راه خالف و شقاق نه پيمايد و بجاده مستقيمه 

وفاق و اتفاق آيد و بنابر آن كه احمد مشتاق از آن عناد و استكبار بغايت نادم بود جوابداد كه 
غرض من از اظهار اين جرئت و جسارت آن بود كه بر ضمير منير همايون واضح گردد كه از 
دست من كارى مى آيد و امير عبد الحال نمى تواند كه من را بفريب و تزوير در قيد بال اندازد 

آن گاه بين الجانبين عهد و پيمان درميان آمده احمد مشتاق قبة االسالم بلخ را بامير مظفر سپرد و 
روى توجه بجانب اردوى همايون آورد و امير مظفر كيفيت حال را عرضه داشت ايستادگان پايه 

سرير اعلى كرده چون آنعريضه در كنار آب مرغاب بنظر انور همايون رسيد خاقان كامياب ع 
ظفر همعنان نصرت اندر ركاب بجانب مستقر سرير سلطنت و اقبال كوچ فرموده و مقارن وصول 



ببلده فاخره هراة احمد مشتاق با تيغ و كفن بآستان خالفت آشيان رسيده روى نياز بر خاك راه 
سوده گرد انفعال بر جمال حالش نشسته و بلطف و مرحمت آن مهر سپهر دل بسته از حركات 

ناپسنديده شرمسار و بعنايت بيدريغ شهريارى اميدوار خاقان منصور از غايت كرم جبلى و عاطفت 
غريزى ديده عفو و بخشش بر جرايم او پوشيده و از جامه خانه ترحم و بخشايش خلعت انعام و 

  بيت احسان در قامت قابليتش پوشانيد
 بنزد كسى كو بدانش به است 

 
 ز مجرم كشى جرم بخشى به است 

    

 عرض بعضى از احوال بر سبيل اجمال 

چون خاطر عاطر خاقان منصور ستوده خصال از تسخير بلخ فراغت يافت زمام حكومت آن 
مملكت را در قبضه اختيار شهريار كامكار ميرزا بايقرا نهاد و آنجناب به- دانجانب شتافته امير 

مظفر برالس بآستان آسمان اساس بازآمد و بعد از چندگاه بواسطه حلول اجل طبيعى مريض گشته 
درگذشت و در خالل آن احوال امير شجاع الدين محمد برندق برالس باتفاق امير جهانگير برالس 

 از سلطانمحمود ميرزا روگردان شده بدار السلطنه 
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هراة خراميدند و ملحوظ عين عنايت خاقان منصور گرديدند و امير محمد منصب امير اال- امرائى 
يافته در ديوان تواچى و مال مقدم بر جمع امراء عظام مهر زد و مقارن وقايع مذكوره ضمير آفتاب 
تأثير خاقان كشورگير مايل بآن شد كه خانم بيگم بنت ميرزا سلطان ابو سعيد را كه والده اش رقيه 

سلطان بيگم بنت ميرزا عالء الدوله بودر سلك ازدواج بديع الزمان ميرزا انتظام دهد بنابرآن بترتيب 
اسباب طوى و بستن چهار طاق فرمانداد و خدام بارگاه سپهر احتشام بموجب فرموده عمل نموده 

رعايا و صناع باغ زاغان را به ساختن چهار طاق هاى رفعت نشان غيرت افزاى رياض رضوان 
گرديدند و هرصنف از اصناف محترمات تعبيه مناسب حرفه خود بظهور رسانيدند و در ساعتى كه 

اخترشناسان حكمت اقتباس باسطرالب فكرت اختيار نمودند سادات و قضاة و علما در مجلس 
اشرف اعلى مجتمع گشته ع مه را بستاره عقد بستند آنگاه شاه و سران سپاه در غايت نشاط و 



كام رانى در بزم عيش و عشرت نشستند ساقيان حور اعذار ساغرهاى باده خوشگوار به گردش 
درآوردند و مغنيان خوش نوا از حسن ساز و آواز نشاط مى پرستان را زياده كردند و خوانساالران 

از انواع اطعمه لذيذه و اشربه لطيفه آنمقدار معد و مهيا ساختند كه رسم جوع از ميان فرق انام 
برافتاده و ايام جشن و سور و لهو و سرور يكماه امتداد يافته بعد از آن خاقان عالى مكان روى توجه 

 خواجه افضل الدين محمد كه از 878بسوى معظمات مهمات ملك و مال نهاد و در شهور سنه 
وزيرزادگان كرمان بود و در زمان سلطان سعيد بلوازم منصب استيفا قيام مى نمود ملحوظ عين 

عنايت عافيت خاقانى گشته بپوشيدن خلعت وزارت سرافراز شده باندك زمانى او را ترقى تمام 
دست داده باتفاق خواجه قوام الدين نظام الملك سخنان از بابت تصرف و تقصير خواجه مجد 
الدين محمد بعرض خاقان كشورگير رسانيد و آن كلمات ماثر افتاده خواجه مجد الدين محمد 
مواخذه گشت و امير بدر الدين به محصلى او مقرر شد و هم در آن ايام خاقان منصور بپرسش 

آنقضيه پرداخت و خواجه نظام الملك و خواجه افضل در پايه سرير سپهر مقدار بيكبار با خواجه 
مجد الدين محمد در مقام تقرير برآمده آغاز قيل و قال كردند پادشاه عدالت پناه فرمود كه طريقه 

انصاف آنست كه يك يك با او سخن كنند و باتفاق تغلب نورزيد و خواجه مجد الدين محمد 
باين عنايت مستهظر گشته برخواست و زانو زد بعضى از مقرران چون اين صورت مشاهده نمودند 

خاموشى گزيدند ال جرم در آنمجلس چيزى بر خواجه مجد الدين محمد ثابت نشد و فرمان خاقان 
منصور باطالق او صدور يافته چنان مقرر گشت كه مبلغ شصت هزار دينار كپكى برسم شكرانه 
جواب گويد و بشركت امير محمد على اتكه پروانچى بوده در مهمات ديوانى مدخل نمايد و تا 

 حال خواجه مجد الدين محمد بر اين منوال جريان داشت و بعد از آن نوبت ديگر 892شهور سنه 
تربيت يافته اعالم اقتدار و اختيار برافراشت چنانچه مرقوم قلم خجسته شيم خواهد گشت و مفصل 

 اين مجمل بر زبان خامه بديع البيان خواهد گذشت انشاء الّله تعالى و تقدس 

 168، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 ذكر شمه از كروفر ميرزا مظفر الدين ابا بكر و كشته شدن او از دست برد زمانه پرمكر

ميرزا مظفر الدين ابا بكر كه در منزل فارياب از ركاب ظفر آياب خاقان كامياب تخلف جست 
بحدود حصار شادمان شتافته متعرض عرض و مال متوطنان آن واليت گشت و بعد از مراجعت 



ميرزا سلطان محمود از عقب موكب خاقانى تاب مقاومت نياورده پناه بكوهستان بدخشان برد و از 
آنجا لشگرى فراهم كشيد و متوجه خراسان گرديد و بنواحى مرو شاهجهان آمد چون اين خبر 
بعرض خاقان ستوده سير رسيد امير ناصر الدين عبد الخالق فيروز شاه و معز الدين يساول و امير 
احمد يارى را با هزار كس از مردم كارزارى بدفع شاه زاده مامور گردانيد و ميرزا ابا بكر از آن 

لشگر شكست يافته از مرو بجانب بلخ گريخت و از آنجا براه كابل بسيستان شتافت و از سيستان 
عنان يك ران بطرف كرمان تافت و بيك ناگاه ظاهر كرمان را فروگرفته از چهار طرف شهر نفير 

و كرناى در دميده غريو سورن باوج فلك نيلگون رسانيد و عليخان ميرزا كه داروغه كرمان بود 
فرار بر قرار اختيار كرده ميرزا ابا بكر بشهر درآمد و چند ماه بعيش و نشاط روزگار گذرانيد با 

رعيت معاش پسنديده كرد پادشاه عراقين و آذربايجان پس از اطالع بر اينواقعه يكى از امرا بايندر 
را با بسيارى از اهل تهور باستخالص كرمان نامزد فرمود و شاهزاده مقابله و مقاتله با آنسپاه در حيز 

مكنت خويش نديده بار ديگر بصوب سيستان نهضت نمود چون بحدود آنواليت رسيد شنيد كه 
مرض نقرص و درد پا بر حضرت خاقان منصور استيال دارد بنابرين باتفاق بيرام بيك و پير على 
تركمان و ساير امرا و لشگريان بر جناج استعجال متوجه دار السلطنه هراة گشت خيال همكنان 

آنكه همچنان كه خاقان منصور از ميمنه و فارياب ايلغار كرده ميرزا يادگار محمد را گرفتار كمند 
گزند گردانيد ايشان نيز آنحضرت را بسرپنجه تسلط و اقتدار به بند رنج و عنا مبتال گردانند و 
ندانستند كه شير ژيان بمكايد روباه ناتوان از پاى درنيايد و شاهباز قله معالى را از قصد صعوه 

  بيت ضعيف نهاد مكروهى روى ننمايد

 عنقا شكار مى نشود دام بازچين 
 

 كاينجا هميشه باد بدستست دام را

   
القصه بعنايت مهيمن غفور خاقان منصور از خيال شاه زاده وقوف يافته با وجود شدت مرض در 

محفه نشسته و با پانصد سوار جالدت آثار كه در آن زمان مالزم آستان اقبال آشيان بودند از مستقر 
عز و جالل متوجه قصبه اسفرار شد و تواچيان باطراف ممالك محروسه فرستاده باجتماع سپاه 

نصرت پناه فرمان داد از بدايع اتفاقات كه بمحض كرم واهب العطيات وقوع يافت و بآن واسطه 
ميرزا ابا بكر ويرانشده عنان بصوب فرار تافت آنكه جان احمد چولى كه از خدام بارگاه خاقانى 

بمزيد كياست و سخندانى اختصاص داشت قبل از شيوع خبر توجه ميرزا ابا بكر از نواب پايه سرير 



اعلى اجازت يافته جهت تحصيل علوفه خود بجانب فراه توجه نمود و در حدود سبزوار شبى 
 بقراوالن ميرزا ابا بكر بازخورد در ساعت او را گرفتند
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و پيش شاه زاده بردند و چون آنجناب از حال حضرت خاقانى سئوال فرمود بالهام ملهم غيب 
جواب داد كه درين ايام آنحضرت از كيفيت انديشه خدام موكب عالى خبر يافته ده پانزده هزار 

كس در نواحى بلده هراة در كمين نشانده تا هرگاه علم نصرت شيم سايه وصول بر آن حدود 
اندازد پاى جالدت پيش نهاده دست بردى نمايند و چون حقوق تربيت سلطان سعيد در ذمه اين 

بنده بسيار است از شهر گريخته باستقبال شتافتم تا حقيقت قصد مخالفان را باز نمايم ميرزا ابا بكر 
اينخبر را مطابق واقع تصور كرده جان احمد چولى را بانعام اسب و جامه نوازش فرمود و عزيمت 

هراة را تغيير داده روى بطرف خواف و باخرز نهاد و جان احمد آنشب با شاه زاده همراه بوده 
بوقت نماز بامداد مجال فرار يافت و در نواحى قريه بهره بمالزمت خاقان ظفر بهره رسيده شرح 
واقعه را معروض گردانيد و آنحضرت لوازم تحسين و احسان درباره او بظهور رسانيده از عقب 

ميرزا ابا بكر بسرعت برق و باد نهضت نمود و ميرزا ابا بكر بر توجه موكب همايون وقوع يافته از 
خواف در غايت خوف روى باستراباد نهاد و در هرمنزل جمعى از آنجناب ميگريختند و در 

هرمرحله فوجه از سپاه شيردل باردوى خاقان عادل مى پيوستند و آنحضرت در طى مسافت بمثابه 
مسارعت ميفرمود كه ميان آنحضرت و ميرزا ابا بكر زياده از يك منزل واسطه نبود تا آنكه ميرزا 

ابا بكر بكنار آب گرگان رسيده با معدودى چند از آب عبور نمود و در آن طرف رود بسبب 
ماندگى و كثرت بارندگى فرود آمده يكشب برآسود اما خاقان منصور در آنشب از آسايش 

اجتناب كرده قلب و ميمنه و ميسره آراسته راه مى پيمود و على الصباح كه مالحان تقدير كشتى 
زراندود خورشيد در بحر اخضر فلك افكندند منغالى سپاه كشورگشاى بكنار آب گرگان رسيده 

نخست امير على مير آخور و پلنك پوش بهادر و شيخم ايل اوغلى و يار محمد سارق چولى از آب 
گذشتند و متعاقب مواكب گردون مراتب نيز عبور نمود و ميرزا ابا بكر كه تا آن وقت مانند بخت 

خويش در خواب بود از آواز نفير و سورن بيدار شد و يكسواره مجال فرار يافت و جمعى از 
بهادران موكب نصرت نشان بتكامشى او مأمور گشتند از آنجمله امير احمد يارى سبقت گرفته 

نزديك بميرزا ابا بكر رسيد و شاه زاده چون او را تنها ديد عنان بازگردانيده تيرى بر حلقش زد و 



امير حيدر نيز خود را بآنجناب رسانيده دست باستعمال سيف و سنان برد اما مغلوب شد و ميرزا ابا 
بكر بدهستان شتافت و در خانه يكى از كالنتران آنموضع فرود آمده اسبى طلبيد كه خود را از 

گرداب بال بساحل نجات رساند انشخص انگشت قبول بر ديده نهاده آنجناب را مطمئن گردانيد و 
جمعى در خدمتش بازداشته در ساعت متوجه پايه سرير اعلى گشت و بعد از وصول كيفيت حال 

بعرض نواب كامياب رسانيد خاقان منصور قنبر على جالد را با فوجى از شجعان جالدت نهاد 
بگرفتن ميرزا ابا بكر مامور ساخت و آن طايفه بدهستان شتافته بيك ناگاه بركرد خانه كه محل 
نزول شاه زاده بود محيط گشتند و در آخر رجب سنه اربع و ثمانين و ثمانمانه آنجناب را گرفته 

 رشته حياتش را بتيغ تيز انقطاع دادند و آن دهستانى را نيز كه ميرزا
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ابا بكر را در خانه خويش فرود آورده بود طريق عذر سلوك داشته بود از عقب فرستادند و 
بموجب حكم همايون سر ميرزا ابا بكر را قاسم عبد العزيز بهراة برده خواطر اكابر و اصاغر آن 

ديار را كه دغدغه تمام داشت از آن انديشه فارغ گردانيد و امير نظام الدين عليشير كه حاكم شهر 
بود از وصول آنخبر مبتهج و مسرور شده نذور و صدقات بمستحقان رسانيد و خاقان منصور بعد از 

فراغ ضمير از آن خطب كبير عنان مراجعت بمستقر سرير سلطنت منعطف ساخت و در ضمان 
 صحت و عافيت بباغ جهان آرا رسيده بدستور معهود اعالم عدل و انصاف برافراخت.

ذكر مجملى از احواالت امير شجاع الدين ذو النون ارغون و ارتفاع رايت دولت او بمحض عنايت 
 قادر بيچون 

امير ذو النون ولد حسن بصرى كه بصفت شجاعت و بهادرى از اكثر شجعان الوس تيمورى ممتاز 
بود و بصفاء عقيدت و وفور عبادت از بيشتر ارباب زهادت مستثنى مى نمود در زمان سلطان سعيد 
ميرزا سلطان ابو سعيد در سلك مالزمان آستان سلطنت آشيان بسر ميبرد و بهنگام گيرودار و ايام 

رزم و پيكار باستعمال سيف و سنان پرداخته نهايت جالدت و مردانگى بجاى مى آورد بنابرآن 
منظور نظر عنايت و ملحوظ عين تربيت و رعايت گشت و باصناف انعام و احسان محسود اماثل و 

اقران شده مرتبه او از مراتب اقربا و اخوان درگذشت و بعد از واقعه قراباغ امير ذو النون بهرات 
شتافته روزى چند در خدمت درگاه عالم پناه اوقات گذرانيد اما چنانچه طمع مى داشت تربيت 



نيافت بنابرآن خاطر بر فرار قرار داده در وقتى كه رايات فيروزى نشان متوجه دفع ميرزا يادگار 
محمد بود از بلغريغاج خبوشان عنان يك ران بصوب ديار ماوراء النهر منعطف گردانيد و بسمرقند 
رفته پرتو التفات سلطان احمد ميرزا بر وجنات احوالش تافت و دو سه سال در آنديار بسربرده بعد 

از آن بسبب منازعتى كه در ميان امراء ترخانى و ارغونى بوقوع پيوست نوبتى ديگر روى توجه 
بصوب خراسان نهاد و چون بدار السلطنه هراة رسيد خاقان منصور متوجه تربيت آن امير 

صافى ضمير شده ايالت واليت غور و زمين داور را بوى تفويض نمود و حال آنكه در آنوال اقوام 
هزاره و تكودرى بر آنحدود استيالء تمام داشتند و بكمك انديشه و خيال نقش سركشى و 

استقالل بر لوح خاطر مى نگاشتند و امير ذو النون فى شهور سنه اربع و ثمانين و ثمانمائه با لشگر 
اندك و اميد بسيار متوجه آنصوب گشته در مدت سه چهار سال چندين نوبت با آنجماعت 
محاربت فرمود و بقوت دولت خاقانى و غايت شجاعت و پهلوانى در تمامى معارك بظفر و 

  نظم نصرت اختصاص يافته واليات مذكوره را در حيز تسخير و تصرف درآورد

 اگر چند بودى بهنگام كار
 

 ازو يك سوار از هزاره هزار

 به پيكان خون ريز و شمشير تيز
 

 برآوردى از دشمنان رستخيز

   
 اقوام هزاره و نكودرى 
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چون اينمعنى را مكرر مشاهده نمودند سر انقياد و طاعت گذارى بر خط اخالص و فرمان بردارى 
نهاده ديگر پيرامن خالف نگشتند و مال و خراج بر گردن گرفته از مقام عناد و استكبار درگذشتند 
و نيكوخدمتى امير ذو النون موقع قبول يافته خاقان بنده نواز زمام رتق و فتق امور مملكت قندهار و 
فراه غور و ساخر تولك و زمين داور را در قبضه اقتدار او نهاد اما چند سال بعضى از شاهزادگان 

را بنوبت باسم حكومت قندهار مى فرستاد و باالخره امير ذو النون در ايالت آن واليت استقالل 
يافت و لواى ابهت و شوكت افراخته پرتو انوار عدالتش بر واليت شال و مستون و سيوى و توابع و 
لواحق تافت و بى شائبه تكلف و غايله تصلف آنجناب شجاعتى كامل و عدالتى شامل داشت و در 
اداى وظايف طاعات و عبادات همواره رايت سعى و اهتمام مى افراشت از صبح تا شام در اشاعت 



نصفت و احسان گذرانيدى و از بام تا شام در اقامت نوافل و قرائت قرآن بسر بردى در ميدان 
مصاف و قتال روح اسفنديار و رستم بر وفور جالدت و پهلوانى او آفرين كردى و در محراب 

عبادت و نماز روان ذو النون مصرى و ابراهيم ادهم بر كمال اخالص و نيازمندى او شرط تحسين 
  نظم بجاى آوردى 

 بروزش همه معدلت كار بود
 

 شب از بهر طاعات بيدار بود

 ز شمشير خون ريز او روز جنك 
 

 همه روى صحرا شدى الله رنك 

و چون امير ذو النون بجمع نفايس اموال و افزونى ابطال رجال استظهار تمام پيدا كرد تمامى    
ممالك مذكوره را ملك خود تصور نموده در اداء مال مقرر شرايط تغافل بجاى آورد و حكومت 

قندهار را بپسر بزرگتر خود شجاع بيك تفويض فرمود و داروغگى ساخر و تولك را بعبد العلى 
ترخان عنايت نمود و رياست غور را به امير فخر الدين و امير درويش مفوض ساخت و خود در 

زمين داور ساكن شده در آنديار عمارات عاليه برافراخت و اهل غمز و سعايت فرصت يافته چند 
كرت بعرض خاقان جمشيد منزلت رسانيدند كه امير ذو النون بوفور خزاين و نقود و افزونى اتباع و 

جنود مغرور گشته است و نخوت و عظمت و تكبر و حشمت او از حد اعتدال در گذشته اليق 
دولت ابد پيوند چنان مينمايد كه قبل از آنكه كفران نعمت و سلوك در وادى مخالفت در ضمير 

او رسوخ يابد يكى از شاهزادگان عظام بايالت آن واليت منصوب شده با فوجى از سپاه بهرام 
انتقام متوجه گردد بنابر آنكه در اكثر يورش ها امير ذو النون با لشگر قندهار و زمين داور بموكب 

فيروزى اثر مى پيوست خاقان منصور مدتى بسخن اهل غرض التفات نمى فرمود تا آخر االمر بحكم 
(من لم يسمع) بخل قصد كرد كه بموجب استصواب آنجماعت عمل نمايد و در آن اثنا بديع 

الزمان ميرزا با پدر بزرگوار اظهار خالف نمود و امير ذو النون كه از تالطم درياى غضب خاقانى 
بغايت هراسان بود بكشتى موافقت شاهزاده التجا كرده جان بساحل نجات كشيد چنانچه كيفيت 

 اينحكايت در محل خود مسطور خواهد گرديد انشاء الّله تعالى 

 ذكر ظهور مزارى بهشت نشان كه منسوبست بحضرت شاه مردان در قريه خواجه خيران 

 در شهور سنه خمس و ثمانين و ثمانمائه كه معين السلطنه و الخالفه ميرزا بايقرا در

 172، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 



قبة االسالم بلخ لواء ايالت و رعيت پرورى مرتفع گردانيده بود از وراى استاد غيب صورتى در 
غايت غرابت روى نمود شرح حال بر سبيل اجمال آنكه عزيزى شمس الدين محمد نام كه نسبش 
بحضرت زبده اولياء گرام و عمده اصفيا عظام سلطان ابو يزيد بسطامى قدس سره اتصال مى يافت 

در سنه مذكوره از طرف كابل و غزنين بقبة االسالم بلخ شتافت و شرط مالزمت ميرزا بايقرا 
دريافته تاريخى ظاهر ساخت كه آن را در زمان سلطان سنجر بن ملك شاه سلجوقى تصنيف كرده 

بودند و در آن كتاب مكتوب بود كه مرقد شاه اوليا و عمده اصفيا محبط انوار عواطف و مواهب 
اسد الّله الغالب امير المومنين على ابن ابيطالب سالم الّله عليه در قريه خواجه خيران در فالنموضع 
است بنابرآن بايقرا ميرزا سادات و قضاة و اعيان و اشراف بلخ را جمع آورده و با ايشان مشورت 

كرده بقريه مذكوره كه از بلخ تا آنجا سه فرسخ مسافتست تشريف برد و در آنموضع كه در كتاب 
تعين يافته بود گنبدى ديد كه قبرى در ميان آن موجود بود فرمود تا آن قبر را حفر نمايند و چون 

فرمان بران اندكى حفر كردند ناگاه لوحى از سنك سفيد پيدا شد كه بر آنجا منقور بود كه هذا قبر 
اسد الّله اخ رسول الّله على ولى الّله ال جرم فرياد و فغان از ميان جان حاضران بايوان كيوان رسيده 

همگنان روى نياز بر آنخاك پاك سودند و نذورات بمستحقان رسانيده ابواب نياز و اخالص 
برگشودند و اين خبر در اطراف واليات اشتهار يافته اصحاب امراض مزمنه روى اميد بآن آستان 

جنت نشان آوردند و بروايت زمره از مجاوران آنجاى و بسيارى از آنطايفه صحت عاجل يافته 
مقضى المرام باوطان خود مراجعت كردند ال جرم ازدحام خواص و عام در آن سده سدره مقام 

بمرتبه واقع شد كه مزيدى بر آن تصور نتوان نمود و كثرت نقود و اجناسى كه بر سبيل نذر 
مى آوردند بدرجه انجاميد كه عقل از وجود آنمقدار زر و جوهر تعجب مى فرمود ميرزا بايقرا چون 
حال بر آن منوال ديد قاصدى همعنان برق و باد بدار السلطنه هراة فرستاد و صورت واقعه را عرضه 

داشت ايستادگان پايه سرير اعلى كرد خاقان منصور بعد از اطالع بر مضمون آن عريضه از ظهور 
آنصورت غريبه متعجب گشته احرام طواف آن قبله آمانى و آمال بست و با فوجى از امراء خواص 

بدانجانب نهضت فرموده پس از وصول غايت نياز و اخالص بجاى آورد و قبه در كمال ارتفاع و 
وسعت بر سر آن مرقد جنت منزلت بنا نهاده در اطراف آن ايوانها و بيوتات طرح انداخت و در آن 

قريه بازارى مشتمل بر دكاكين و حمام بنياد نهاد يكى از آنها بلخ را كه حاال بنهر شاهى موسوم 
است بر آنمزار فيض آثار وقف ساخت و امر نقابت آستانه عليه را بسيد تاج الدين حسن اندخودى 

كه از جمله اقربا سيد بركه بود و بعلو همت و سمور تبت اتصاف داشت تفويض نمود و مهم 



شيخى را بشيخ زاده بسطامى عنايت كرده جهت ضبط موقوفات و نذورات عمله امين تعيين فرمود 
آنگاه خاقان عاليجاه عنان مراجعت بصوب مستقر سرير عزت و كرامت انعطاف داد و در ضمان 

صحت و عافيت ببلده فاخره هراة شتافته ابواب لطف و مرحمت بر روى روزگار سپاهى و رعيت 
برگشاد القصه ظهور مرقد پرنور شاهى بواسطه رفتن حضرت خاقانى و طرح عمارات و تعيين 

 موقوفات 
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در اطراف آفاق اشتهار يافته هركس اندك استطاعتى داشت علم توجه بدانجانب برافراشت و 
چندگاه آمدوشد خاليق بآن عتبه كعبه مرتبه بمثابه بود كه هرسال قرب صد تومان كپكى از نقد و 
جنس نذر بدانجا ميآورند و نقيب و شيخ و عمله آن فرخنده مقام تمامى آن اموالرا صرف ضيافت 
صادر و وارد و راتبه و عمارات ميكردند و قريه خواجه خيران از كثرت عمارت و زراعت صفت 
مصر جامع گرفته باندك زمانى آنمقدار از جمعيت در نواحى آن سده سدره مرتبت دست داده 

كه شرح آن بگفتن و نوشتن راست نيايد بنابرآن يكى از اهل مكر و تذوير كه در سلك عرابه چيان 
دار السلطنه هراة انتظام داشت با خود خيال نمود كه واقعه ساخته مردم را فريب دهد و بوسيله 

مزارى مزور زر و جوهر بدست آورده پاى بر مدارج عزت نهد نماز شامى در كازرگاه نزديك 
بآستانه انصاريه آغاز صيحه زدن و جامه دريدن كرد و چون مردم بروى جمع شده كيفيت حال 

پرسيدند جوابداد كه هاال چهار شخص بصورت اعراب بر اسبان تازى نژاد سوار درين صحرا بر من 
ظاهر شدند و گفتند كه روضه فيض بخش حضرت شاه واليت پناه اهل هدايت عليه السالم و 

التحية در فالن موضع است و اشارت بتختى كرد كه نزديك بحظيره شمس الدين سنك تراش بود 
و مردم بموافقت عرابه چى بآن تخت رفته فى الحال جمعى كثير از قلندران و تبرائيان برو جمع 

آمدند و صورت قبرى ساخته آغاز ذكر و عوغا كردند روز ديگر كه اينخبر در بلده هراة اشتهار 
يافت خواص و عوام از رجال و نسا روى بكازرگاه آوردند و خاك قدم عرابه چى را مانند توتيا در 
ديده كشيده و بسان آب حيوان فروبرده آنچه توانستند بر روى نثار كردند و آن مزور از موضع آن 

قبر خاك برگرفته بهركس ميخواست اندكى عنايت ميفرمود و در عوض زر و جوهر بسيار؟؟؟ 
نمود و ظهور قبر امام در ميان طوايف انام مشهور گشته هرروز خلقى بينهايت؟؟؟ معلوالن و 

مرضى بدان موضع مى آمدند و نذورات گذرانيده روى نياز بر زمين ميسودند و چون لنگى يا 



كورى بر سر آن قبر رسيدى و خود را بر خاك افكندى قلندران و توابع عرابه چى از وى 
مى پرسيدند كه مرض تو بصحت مبدل شد يا نى اگر ميگفت بلى صلوة فرستاده او را برداشته فرياد 
و افغان باوج آسمان ميرسانيدند و اگر بر زبان مى- آورد علت من بر حال خود است آن بيچاره را 

در زير لگد نرم ميساختند كه شكاك است و منافق و بقتل و حرق سزاوار است و اليق القصه 
عرابه چى در عرض ده پانزده روز باين وسيله زر و جوهر و اجناس نفيسه ديگر زياده از آنچه در 

خزانه خيال گنجد بر سبيل نذر گرفته مرجع خواص و عوام انام شد و جمعى ديگر از مردم بيهنر را 
نيز اين هوس در سر افتاده امثال اين واقعات دروغ ساختند و هريك در محلتى از محالت درون و 
بيرون هراة و بعضى از واليات صداى ظهور امام درانداختند عرابه چى چونحال بر آنمنوال ديد از 

رسوائى ترسيده منهزم گرديد و بطالن آنجماعت نزد خاقان منصور و علما و اعيان هراة ظاهر 
گشته موالنا كمال الدين شيخ حسين بتاديب ايشان مامور شد و آنجناب اكثر آنفرقه را گرفته و 

 الزام كرده تازيانه 
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زد و جمعى را حبس فرمود تا آنغوغا و آشوب تسكين يافت و ديگر شرر آن انديشه باطله بر 
كانون درون هيچ بو الهوسى نتافت اما آستانه عليه خواجه خيران تا غايت معمور است و مطاف 

 طواف جمهور خاليق نزديك و دور و الّله اعلم بحقايق االمور

گفتار در بيان شمه اى از حال ميرزا محمد سلطان كه مشهور است بكيچيك ميرزا و ذكر انتقال آن 
 شاهزاده فضيلت انتما از محنت سراى دنيا بجنت اعلى 

شاهزاده محمد سلطان خسروى بود بحسن صورت و سيرت و صفاء طبع و نقاء سريرت موصوف و 
بحالوت گفتار و محاسن كردار و اخالق حميده و اوصاف پسنديده معروف به صحبت علما و 

فضال بغايت مايل و همگى همتش مقصور بر تحقيق مسايل و تحصيل فروع و اصول علوم منفرد و 
در تكميل فنون معقول و منقول متفرد شرح فضايل عقال نسبت بكماالت بسيارش رشحى از عمان 

  نظم و وصف مقاالت بلغا قياس بالفاظ آبدارش قطره از بحر بى كران 

 روشن اندر دل چو مصباحش 
 

 كشف كشاف و فتح مفتاحش 



 عقليش از قياس عقل برون 
 

 نقليش از مقام نقل فزون 

   
و آن درى برج كامرانى با وجود حصول اسباب جهانبانى و وصول بمراتب كشورستانى در اوقات 

شباب و ايام جوانى در درس موالنا كمال الدين شيخ حسين شرايط مطالعه كتب متداوله بجاى 
مى آورد و از باطن خورشيد ميامن شاه قاسم نوربخش اقتباس انوار سعادت مى كرد و چنانچه سابق 
مذكور شد بعد از واقعه قراباغ مصحوب والد و والده خود كه خواهر كالنتر خاقان عالى گهر بود 
از قراباغ اران بهراة آمده در ظالل عواطف خال ستوده خصال آرام يافته پرتو عنايت آنحضرت بر 

وجنات حالش تافت و زمام اختيار ملك و مال در قبضه اقتدار او قرار گرفت و عظايم مهام 
سلطنت و اقبال بيمن توجه خاطر خطيرش صفت انتظام پذيرفت و چون چند سال برينمنوال 

بگذرانيد بعقل و فراست و علم و كياست خويش مغرور شده آثار خيال استقالل از اقوام و افعالش 
واضح اليح گرديد و خاقان منصور بنابر مالحظه خاطر همشيره عزيزه روزى چند تغافل پادشاهانه 
روزگار همايون ساخت و بتصور آنكه شايد ميرزا كيچيك بمقتضاى عقل و خرد كار فرموده از 

  بيت جاده مستقيمه عبوديت انحراف ننمايد بتاديبش نپرداخت 

 هرشاخ پايدار كه از تست سربلند
 

مشكن بدست خويش كه آنهم شكست 
 تست 

   
در آن اثنا روز پنجشنبه خاقان منصور باتفاق آن شاه زاده مغرور بكازرگاه شتافت و لوازم طواف 

مزار فيض آثار مقرب حضرت بارى خواجه عبد الّله انصارى قدس سره بجاى آورد و عنان 
مراجعت بصوب مستقر سرير خالفت تافت در آن راه شاه زاده جالدت پناه جهة دفع حرارت 

خورشيد ببرقع چتر جسارت نمود و حال آنكه خاقان كامياب نزديك باو در آفتاب طى مسافت 
ميفرمود از مشاهده آن ترك ادب نايره غضب قيامت لهب مشتعل گشت و خاقان منصور بعد از 

 نزول 
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در منزل همايون باخذ ميرزا كيچيك فرمان داده كار از مدارا درگذشت امراء عظام در ساعت 
شاه زاده را گرفته بقلعه اختيار الدين بردند و در يكى از بروج سپهر عروج محبوس كرده بمحافظان 

  نظم هشيار سپردند
 چنين است رسم سپهر بلند

 
 قرينست اقبال او را گزند

 گل دولت از باغ دنيا كه چيد
 

 كه آسيب از خار نكبت نديد

و چون ميرزا كيچيك چندگاه مانند لعل در صميم كان و در در جوف صدف عمان اوقات    
گذرانيد عرق شفقت اصلى و مرحمت جبلى حضرت خاقانى در حركت آمده او را مطلق العنان 
گردانيد بعد از آن شاه زاده در غايت انفعال مالزمت درگاه جاه و جالل ميكرد و از افعال و اقوال 

 سابقه نادم بوده لوازم اعتذار و استغفار بجاى مى آورد ع 
 *اگر گناه ببخشند شرمسارى هست

عاقبت االمر رغبت گذاردن حج اسالم و ادراك شرف زيارت روضه منوره خير االنام عليه الصلوة 
و السالم در ضمير منيرش پيدا شد و بمبالغه تمام و الحاح ال كالم اجازت حاصل كرده با طايفه از 
افاضل انام روى بدان مقام فيض انجام آورد قافله توفيق پادشاه متعال رفيق خدام ذوى االحترام و 

  بيت بدرقه تأييد مالك الملك ال يزال همعنان مواكب كواكب احتشام 
 توفيق رفيق و بخت همراه 

 
 اقبال نديم گاه و بيگاه 

و چون هواى تبريز از غبار سم شبديز آن خسرو صافى ضمير عنبر بيز گشت پادشاه مظفرلوا سلطان    
يعقوب ميرزا مقدم شريفش را عزيز و مغتنم شمرده بارسال تحف شايسته و تبركات بايسته مبادرت 

نموده و شرايط مهمان نوازى بر وجهى كه فراخور همت عالى نهمتش بود بجاى آورده التماس 
مالقات شريف فرمود و ميرزا كيچيك ميرزا جواب داد كه چون من احرام طواف بيت الّله بسته ام 

و زبان حال و قال باداء كلمه لبيك اللهم لبيك گشاده مناسب نميدانم كه درين سفر بمالزمت هيچ 
مخلوقى قيام نمايم و دامن عرض خود را بغبار آستان اقبال آشيان پادشاهان عالم مجازى بيااليم اگر 

آنحضرت لطف نموده غريب نوازى فرمايند و بمنزل اين ضعيف تشريف آورده بمقتضاى حديث 
  بيت (خير القادم يزار) عمل نمايند

 از آنطرف نپذيرد كمال او نقصان 
 

 درينطرف شرف روزگار ما باشد

   



سلطان يعقوب ميرزا بواسطه رعايت ناموس پادشاهى اين التماس را متلقى بقبول نگشت و ميرزا 
كيچيك نيز پاى در دامان استغنا پيچيده چند روز درين گفت و گوى گذشت آخر االمر مهم بر 

آن قرار يافت كه ميرزا كيچيك روزى بزيارت يكى از مزارات تبريز رود و سلطان يعقوب ميرزا 
را نيز در آنجا تشريف حضور ارزانى دارد و در روز موعود در مقام معهود ميان ايشان مالقات 

دست داده از هردو طرف لوازم تعظيم و تكريم بتقديم رسيد و سلطان يعقوب ميرزا ميرزا كيچيك 
را در آغوش لطف و مرحمت كشيده اصناف اشفاق و اعطاف ظاهر گردانيد و آن شاهزاده 

صاحب توفيق رفيق عزت و احترام از تبريز ببالد شام رفته از آنجا بمصر شتافت و ميان آنجناب و 
سلطان مصر ملك قايتباى بدستور سلطان يعقوب ميرزا مالقات وقوع يافت و ميرزا كيچيك از 
مصر مبتهج و سرافراز متوجه حجاز گشته بعد از اداى مناسك حج اسالم و طواف روضه طيبه 

رسول عليه الصلوة و السالم عنان باره خوشخرام بصوب خراسان انعطاف داد و چون در ضمان امان 
 حضرت واهب العطيات نزديك بدار الملك هراة رسيد و گوش و هوش ميرزا سلطان احمد
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و آگه بيگم خبر وصول مقدم فرزند ارجمند شنيد دوحه اميد ايشان از آب يارى رشحات سحاب 
عنايت حضرت بارى بثمره سعادت جاويد بارور گشت و در رياض تمناى آن دو معتكف زاويه 
فراق بنسيم مژده وصال گلهاى آمانى و آمال شگفته مضمون اين مقال بر زبان حال و قال ايشان 

  نظم گذشت 

 باز آن كه طلعت خورشيد سيما مى رسد
 

روشن شد كه نور ديده ما  چشم
 مى رسد

 تا ابد بادا نثار روزگار دولتش 
 

 دولتى كز حضرت ايزد تعالى ميرسد

سلطان احمد ميرزا و مهد عليا موكب عالى شاهزاده را باقدام اشتياق استقبال نموده عيونى را كه در    
 گرفته بود از شميم مواصلت آن يوسف  (و ابيضَّت عيناه منَ الْحزْنِ)بيت االحزان هجران صفت 

مصر سلطنت روشن گردانيدند و بر سالمتى ذات خجسته صفات شاهزاده عاليمقام و توفيق گذاردن 
حج اسالم لوازم محامد الهى بجاى آورده نذور و صدقات بمستحقان رسانيدند و همچنين سادات 

و قضاة و علما و موالى و امرا و صدور و وزرا و اهالى بمراسم استقبال پرداختند و بشرايط نياز و 



نثار قيام نموده كمال اخالص و اختصاص ظاهر ساختند و خاقان منصور نيز چند فرسخ ميرزا 
كيچيك را استقبال نمود و آن مقدار عطوفت و مهربانى اظهار كرد كه مزيدى بران متصور نبود و 

ميرزا كيچيك در غايت فرح و سرور بوطن مالوف و مسكن معهود درآمده همواره در متنزهات 
هراة با فوجى از علماء خجسته صفات بفراغت صحبت مى داشت و بيشتر اوقات فرخنده ساعات را 

  نظم بتحصيل فضايل و تحقيق مسائل گذرانيده همت بر اكتساب سعادات اخروى مى گماشت 
 نشستى بارباب دانش مدام 

 
 ز كسب كماالت جستى مرام 

 نمودى خط جزو آموزگار
 

 بچشمش به از خط رخسار يار

و چون محالست كه سپهر غدار درين مرحله ناپايدار ارباب وفا را آسوده و برقرار گذارد در شهور    
سنه تسع و ثمانين و ثمانمائه مرض حصبه عارض ذات آن شاه زاده بلندمرتبه گشت و مداواى 

 (و اللَّه يدعوا إِلى  داِر حكماء و اطبا مفيد نيفتاده كار از ترتيب اغذيه و اشربه درگذشت و داعى 
 بگوش هوش ميرزا كيچيك رسانيده و شاهزاده خاطر از  (يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئنَّةُ) نداى السالمِ)

 خراميد نهال  (فيها ما تَشْتَهِيه الْأَنْفُس و تَلَذُّ الْأَعينُ)تنعمات دنيويه فارغ گردانيده بضيافتخانه 
ثمربخش گلزار اقبال بصرصر فنا از پاى درافتاد و درى آفتاب درخش برج استقالل از اوج كمال 

  نظم روى بحضيض وبال نهاد
 خورشيد سپهر عدل و اقبال 

 
 جمشيد سرير فضل و افضال 

 بر اوج كمال يافت نقصان 
 

 از ديده بخت گشت پنهان 

والد بزرگوار و والده عفت شعار آن شاهزاده عالى مقدار بدست اضطراب لباس شكيبائى پاره پاره    
 گردانيدند و خود را بر خاك راه افكنده سيالب اشك بتحت الثرى و دود آه باوج ثريا رسانيدند

 نظم 
 بدست غم گريبان چاك كردند

 
 ز ديده خاك را نمناك كردند

 ز خون دل زمين كردند گلگون 
 

 ز دود آه ايشان تيره گردون 

و خاقان منصور بمنزل شاهزاده مرحوم تشريف برده سلطان احمد ميرزا و همشيره عزيزه را پرسش    
نمود و بتجهيز و تكفين جسد مطهرش اشارت فرمود اعاظم امرا و نوئينان و ايستادگان پايه سرير 

آسمان نشان بآئين سالطين مكنت آئين بلكه بتجمل و حشمتى كه خامه بالغت قرين از تقرير آن 



بعجز و قصور اعتراف دارد جنازه مغفرت اندازه شاه زاده را در محفه نهاده برداشتند و تمامى 
 سادات و قضاة
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و علما و اشراف و اكابر و اعيان و خواص و عوام طبقات انسان پياده بمشايعة روانشده از راه كوچه 
خيابان بعيدگاه شتافتند و بر تابوت محفوف برحمت حى ال يموت نماز گذارده آن گوهر كان 
پادشاهى را بحظيره كه در گازرگاه جهة همين مصلحت بنا يافته بود بردند و بطريقه سنت سنيه 

  رباعى حضرت خير البريه عليه الصلواة و التحيه بخازن خاك سپردند
 ايچرخ جهان خراب از كينه تست 

 
 بيدادگرى عادت ديرينه تست 

 اى خاك اگر سينه تو بشكافند
 

 بس گوهر قيمتى كه در سينه تست 

اصحاب آن مصيبت عظمى و تعزيت كبرى چنانچه معهود است چندين روز باطعام فقرا و مساكين    
و ضعفا و ختمات كالم معجز نظام ايزد سبحانه و تعالى قيام نمودند و روح مطهر شاهزاده واالگهر 

را باصناف صالت و صدقات شاد كرده گنبد مقبره منوره را باصناف تكلفات زيب و زينت 
درافزودند و حضرت حقايق پناهى افضل االنامى موالنا نور الدين عبد الرحمن الجامى نور الّله 

مرقده در آن ايام براى كتابة آن گنبد قصيده در سلك نظم انتظام داد مطلعش بر خاطر بود بثبت 
  بيت افتاد

رخشنده جرم خور كه برين سبز طارم 
  است 

 قنديل گورخانه شاهان عالم است 

  رباعى و ايضا جهة نقش سنك شاهزاده امير نظام الدين احمد سهيلى اين رباعى منظوم گردانيد كه    
 ايداشته از سلطنت عالم ننك 

 
 وى آمده از محنت ايام بتنگ 

 بيرون زده زين جهان فانى اورنك 
 

 بر روى زمانه در برآورده بسنك 

    

 ذكر وصول بديع الجمال بيگم بدار السلطنه هراة و بيان بعضى ديگر از حاالت و حكايات 



چنانچه از ضمن وقايع سابقه مستفاد ميگردد بديع الجمال بيگم كه همشيره خاقان منصور بود در 
آن سال كه آنحضرت واليت جرجان را بنواب سلطان ابو سعيد باز گذاشته در خطه آواق رايت 

آفتاب اشراق برافراخت در سلك ازدواج پير بداغ سلطان انتظام يافت و بعد از فوت پير بداق 
سلطان احمد خان كه از جمله خواقين دشت قبچاق بمزيد شوكت و مكنت امتياز داشت آن درة 
التاج سلطنت را بحباله نكاح خويش درآورد و بديع الجمال بيگم را از احمد خان دو پسر و يك 
دختر متولد گشت آنگاه آن خان عاليجاه رخت سفر آخرت بربسته مهد عليا جهة مالقات برادر 

بصوب خراسان در حركت آمد و پسر كالنترش سلطان محمود خان در مستقر سلطنت آبا و اجداد 
توقف كرده ولد خوردتر بهادر سلطان و خواهرش خانزاده خانم موافقت والده اختيار فرمودند و 

چون محفه زرنگار آن بلقيس عفت شعار بحدود هراة رسيد خاقان منصور حجله نشينان تتق خالفت 
و شاهزادگان و امرا و اركان دولت را باستقبال مامور گردانيد تا بديع الجمال بيگم را بحرمت 

هرچه تمام تر به مستقر عز كرامت رسانيدند و لوازم ساچيق نياز و نثار بجاى آوردند و ستيز عظمى 
 ديده بديدار برادر نامدار روشن ساخته پيشكشهاى اليق كشيد و حضرت خاقانى بنظر
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عطوفت و مهربانى در همشيره عزيزه و اوالدش نگريسته شرايط انعام و احسان مرعى داشت و در 
خالل اين احوال راى همايون خاقان ستوده خصال چنان اقتضا فرمود كه سلطان بايقرا ميرزا را از 

بلخ بدرگاه عالمپناه طلبيده زمام حكومت آن مملكت را در قبضه درايت امير نظام الدين درويش 
على كوكلتاش نهد و بعد از وصول بايقرا ميرزا جهة ختان شاهزاده عالى مكان مظفر حسين ميرزا 

بترتيب اسباب طوى و برافراختن چهار طاق فرمانداد و باغ زاغان جهة آن كار تعيين يافت هريك 
از شاهزادگان و امرا و نوئينان در گرد حوض آن باغ كه كوثر مثال از آب عذوبت مآب ماالمال 

  نظم بود چهار طاقى كه از غايت زيب و زينت غيرت رواق سپهر خضرا مى نمود برافراخت 
 بهرسو از آن حوض كوثر اثر

 
 شد افراخته چهار طاقى دگر

 مزين بديباى روم و فرنك 
 

 ز اجناس زردوزى هفت رنك 

 بهريك نشسته بسى مه جبين 
 

 چو در قصر باغ جنان حور عين 

 ز مردم ربوده دل و دين همه 
 

 فرح بخش جانهاى غمگين همه 

   



و صناع و محترفات راست كوچه در باغ را تا كنار حوض از ساختن چهار طاقهاى پر تزئين و 
  بيت دكاكين غرابت آئين غيرت نگار خانه چين و رشك افزاى بروج و چرخ برين گردانيدند

 بهرسو دكانى شد آراسته 
 

 مهيا در آن هرچه دل خواسته 

و خاقان منصور از باغ جهان آراى بدان منزل دلگشاى نقل فرموده قرب دو ماه هرروز نماز پيشين با    
زمره از مقربان بارگاه بهشت آئين در چهار طاق خاصه همايون كه بطال و الجورد منقش و مصور 
گشته بود در بزم عيش و نشاط مى نشست و هريك از امرا و شاهزادگان در چهار طاق هاى خود 

قرار گرفته بتجرع راح ريحانى و استماع الحان و اغانى قيام مينمودند و در آن ايام فرح و سرور در 
خواطر جمهور نزديك و دور سرايت كرد و مهندسان هرپيشه و صناع نيكو انديشه انواع تعبيهاى 
غريب و اصناف امور عجيب بعرصه ظهور رسانيدند و هرطايفه مناسب حرفه خود صورتى نادر و 

پيكرى بديع مآثر ظاهر گردانيدند و در آن اوقات از ارباب حسن و مالحت و نغمه سرايان صاحب 
صباحت هرروز و هرشب در مجالس ارباب عيش و عشرت جمعى كثير حاضر بودند و بنغمات 

دلگشاى و ترنمات فرح افزاى نشاط برنا و پير و صغير و كبير مى افزودند فروغ جامهاى بلورين كه 
از شراب ناب ماالمال بود بزم مى پرستان را نور و صفا مى بخشيد و تاب عارض ساقيان زهره جبين 

  نظم كه با نور آفتاب برابرى مينمود محفل مستانرا چون فضاى سپهر برين روشن ميگردانيد
 پرى پيكر بتان نغمه پرداز

 
 گهى از ساز دلكش گه ز آواز

 نواى عيش و عشرت مى سرودند
 

 نشاط باده نوشان ميفزودند

و در آن ايام بهجت انجام بكاوالن آستان فلك احتشام و هر ساعت مائده هاى طعام بعدد كواكب    
چرخ فيروزفام معد و مهيا ميساختند و از وفور اطعمه لذيذه و كثرت اشربه لطيفه رسم آز و جوع از 

  مثنوى عرصه عالم برمى انداختند
 ببزم خسروى هردم مكرر

 
 شدى خوانهاى نعمت روح پرور

 بهر خوانى ز نعمتهاى شاهى 
 

 مهيا بود هرچندانكه خواهى 

و در روزيكه طوى بزرك بوقوع پيوست در ساعتى كه اصحاب تنجيم و اكابر ارباب تقويم اختيار    
نمودند نسبت بمظفر حسين ميرزا سنت ختان بتقديم رسيد و دست عنايت حضرت خاقانى امرا و 

اركان دولت و نوئينان و مقربان سده سدره مرتبت را خلع نفيسه پوشانيد و بعد از انقضاء اندك 
 زمانى از آن جشن و سور و وصول مظفر حسين ميرزا
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بحدود بلوغ خاطر همايون خاقان منصور متوجه آنشد كه خان زاده خانم دختر بديع الجمال بيگم را 
باوى در سلك ازدواج كشد و فرمان همايون خاقان بترتيب اسباب آن كار نفاذ يافته كرت ديگر 

بدستور مذكور در باغ زاغان امر بستن چهار طاق و ساير موجبات سور و سرور بوقوع پيوست و در 
اوايل سنه اثنى و تسعين ثمانمائه بساعتى مسعود و زمانى محمود سادات و قضات و علماء در 

مجلس اشرف اعلى اجتماع نموده حضرت شيخ االسالمى موالنا سيف الدين احمد التفتازانى آن 
دو گوهر بحر كامرانى را با يكديگر عقد بست و در آن محفل شرايط نياز و نثار و الباس حضار 

صحبت بهشت آثار چنانچه بايد و شايد بتقديم رسيد و همدر آن ليالى ميان ابو منصور مظفر حسين 
  بيت گوركان و خانزاده خانم لوازم امر زفاف بوقوع انجاميد

 چو جان و تن به پيوستند ز انسان 
 

 كه جان از تن نشد فرق و تن از جان 

 همواره مقتضى آن بود كه در دار ناپايدار دنيا  (و لَنْ تَجِد لسنَّةِ اللَّه تَبديلًا)و چون سنت ايزد تعالى    
هرراحتى مقارن جراحتى باشد و هر محبتى مستلزم محنتى هرسورى قرين عزائى و هرسرورى 
متصل بغم جان گزائى در خالل اين احوال پادشاه حميده فعال ستوده خصال سلطان بايقرا ميرزا 

بمرض اسهال مبتال گشته بجوار مغفرت حق عز و عال انتقال نمود و اينمعنى موجب مالل خاطر 
ستوده مآثر خاقان بيمهال شده چنانچه دستور است چند روز بلوازم سوگوارى و تعزيت دارى 
اقدام فرمود و بعد از اطعام فقرا و ايتام و ختمات كالم ذو الجالل و االكرام اوالد امجاد سلطان 
مرحوم سلطان اويس ميرزا و اسكندر ميرزا و ساير متعلقان و منتسبان آنحضرترا خلع گرانمايه 

پوشانيده از لباس تعزيت بيرون آورد و در زمستان آنسال بقشالق مرو رفته در باب تمهيد بساط 
 عدل و داد و تشييد اساس صالح و سداد بدستور معهود اهتمام تمام كرد

ذكر تفويض ايالت استرآباد بمقرب حضرت سلطانى و تربيت يافتن خواجه مجد الدين محمد 
 كرت ثانى 

در زمستان سنه اثنى و تسعين و ثمانمائه كه خاقان عاليمكان در مرو شاهجهان طرح قشالق انداخته 
بود رأى ممالك آراى چنان اقتصا نمود كه امير مغول كه بعد از فوت امير ولى بيك والى جرجان 
شده بود از آنمملكت بآستان اقبال آشيان آمده در خدمت باشد و مقرب الحضرت السلطانى امير 



نظام الدين عليشير بتقّلد حكومت دار الفتح استرآباد سر افراز گردد چون مكنون ضمير منير را با 
امير صايب تدبير درميان نهاد بنابر وفور ميالن خاطر عاطر بعدم تكفل مهمات خاقانى و كثرت 

شعف بسلوك طريق حصول مرضات سبحانى نخست بقبول آن امر زبان نگشاد و بعد از الحاح و 
مبالغه سر رضا جنبانيده روى توجه بدانجانب آورد و از مالزمان بارگاه عالمپناه امير نظام الدين بابا 

على و امير بدر الدين را همراه برد و چون نزديك باستراباد رسيد امير مغول شهر باز گذاشته علم 
عزيمت بصوب مرو برافراشت و گلفشان استرآباد از فر نزول امير عدالت نهاد غيرت افزاى گلستان 

 ارم ذات العماد گشته سادات و علما و اشراف مفتخر و مباهى شدند و رعايا و مزارعان بيمن انوار
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معدلت و انصاف از ظلمات ظلم و اعتساف نجات يافته در مهاد امن وامان بفراغت غنودند حكام 
واليات مازندران و رستمدار و گيالن چون خبر حكومت آنجناب استماع نمودند رقبه بر بقه 

اطاعت درآورده رسل و رسايل باسترآباد فرستادند و تحف اليقه و تبركات رايقه ارسال داشته 
جواهر اخالس خود را برطبق عرض نهادند بلكه در آن اوقات كه خطه استراباد مستقر مسند عزت 

آن امير وافرحشمت بود پادشاه عاليجاه و خاقان معدلت پناه سلطان يعقوب ميرزا چند نوبت 
معتمدان سخندان با خلع فاخره و تنسوقات وافره نزد آنجناب روانه گردانيد و فرامين عنايت آميز و 

مناشير مرحمت انگيز فرستاده كمال محبت و مودت بظهور رسانيد و مقرب حضرت سلطانى 
ايلچيان تمامى سالكان مسالك جهانبانى را بانعام اسب و زر و جامه نوازش كرده فراخور همت 
بلندنهمت خويش جهة سلطان يعقوب ميرزا و حكام گيالن و رستمدار و مازندران پيشكشهاى 
پادشاهانه ارسال نمود و در غايت تجمل و سرافرازى و نهايت معدلت و رعيت نوازى بر سرير 

ايالت آن مملكت تمكن فرمود جناب نقابت قباب فضايل پناه امير برهان الدين عطاء الّله در تاريخ 
  قطعه حكومت آن امير عدالت دستگاه گويد

 آن مير عليشير كه دارد
 

 اوصاف برون ز حد تقرير

 چون كرد قبول باز امارت 
 

 تاريخ شدش امارت مير

و همدران زمستان كه خاقان منصور واليت مرو را بنور حضور فايض السرور منور داشت نوبت    
ديگر خواجه مجد الدين محمد قدم بر مسند نيابت نهاده علم اعتبار و اختيار برافراشت مفصل اين 



مجمل آنكه از آنروز باز كه خواجه قوام الدين نظام الملك و خواجه افضل الدين محمد كسان 
برانگيختند كه نسبت بخواجه مجد الدين محمد سخنان تقريرآميز بر زبان آوردند و آنجناب از 
اكثر مناصب معزول گشته مدت نه سال بشركت امير محمد توشكچى پروانچى بود و در ساير 

مهمات سلطانى مدخل نمينمود و در آن اوقات چند نوبت حضرت خاقانى متوجه تربيت آنخواجه 
بلندمرتبت شد اما چون امير عليشير تجويز معنى نميفرمود زمام اختيار امور صاحب ديوان در قبضه 

اقتدار خواجه نظام الملك و خواجه افضل ميبود و پس از آنكه مقرب حضرت سلطانى از مالزمت 
موكب خاقانى دورافتاده روى باستراباد نهاد خاقان بنده نواز خاطر انور بر آن قرار داد كه بار ديگر 

خواجه مجد الدين محمد را بمراتب بلند و مناصب ارجمند سر افراز گرداند و بحسب اتفاق قبل از 
آنكه اين انديشه از حيز قوت بفعل رسد روزى حضرت خاقانى در وقتى كه خواجه مجد الدين 

محمد در پايه سرير جهانبانى ايستاده بود خواجه نظام الملك و خواجه افضل را گفت كه مبلغ دو 
تومان كپكى جهة مهمى كه روى نموده سرانجام ميبايد كرد آن دو وزير چنانچه ميبايد اين سخن 

را جواب نگفتند و چون از بارگاه بيرون رفتند خواجه مجد الدين محمد در نظر آن پادشاه مؤيد 
بزانو درآمده عرضه داشت كرد كه اگر حضرت اعلى را دو هزار تومان ضرورت باشد بايد كه اين 

دو خواجه كه هريك هرسال مبلغهاى كلى از اموال ديوان تصرف مى نمايند فى الحال كفايت 
 فرمايند تا بدو تومان چه رسد از شنيدن اين سخن خاقان منصور متنبه گشته همگى همت بر تربيت 
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آن مهر سپهر مكرمت مقصور گردانيد و روز ديگر قامت قابليتش را بخلع گرانمايه آرايش داده 
فرمان واجب االذعان شرف نفاذ يافت كه بدستور پيشتر توقيع روى نشان همايون و جواب عرضه 
داشت و تشخيص مهمات دادخواهان مفوض بخواجه مجد الدين محمد باشد و هيچيك از امرا و 

صدور و وزرا و انجكيان و مقربان هيچ مهمى از مهمات ملكى و مالى را بى وقوف و شعور 
آنجناب بموقف عرض نرسانند و راى صوابنماى او را در فيصل تمامى مهمات سلطانى و سرانجام 
جميع امور سركار ديوانى عمده دانند و مقرر شد كه نيشان آستان سلطنه آشيان در فرامين مطاعه 

آنخواجه واالنژاد را معتمد السلطنه و موتمن- المملكة نويسند القصه مهم خواجه مجد الدين محمد 
در يكلحظه از پرتو انوار عاطفت خاقانى شبنم صفت از حضيض انحطاط روى باوج ارتفاع نهاد و 

  نظم بخت بخشم رفته صلح كنان بازآمده خواجه زبان حال باداى مضمون اينمقال بگشاد



 شب يلداى مرا شد اثر صبح پديد
 

 يافت قفل غمم از فاتحه صبح كليد

 دل اگر خار جفا ديد خدا را منت 
 

 كه گلستان وفا باز گل بخت بچيد

و چون خاقان منصور فصل زمستان در مرو شاهجهان بپايان رسانيد مانند آفتاب مايل به بيت    
الشرف خويش گشته بصوب دار السلطنه هراة خراميد در آن اثنا خواجه افضل الدين محمد بنور 

فراست دانست كه عنقريب خواجه مجد الدين محمد درصدد انتقام آمده او را بقيد مصادره و 
مواخذه مبتال خواهد گردانيد جهة مخلص خود تدبيرى انديشيده بآن جناب گفت كه اگر 

مصلحت باشد بنده بسركار استراباد رفته محاسبات سنوات سابقه را مفروغ گردانم و بقاياى اموال 
ديوانى را بحصول موصول ساخته بخزانه عامره رسانم خواجه مجد الدين محمد بنابر مالحظه آنكه 

هرگاه خواجه افضل غايب باشد معايب او را آسان تر خاطرنشان خاقان عالى گهر سازد او را 
اجازت داد و خواجه افضل الدين محمد مانند تير از خانه كمان بيرون جسته باستراباد شتافت و در 

غيبت آنخواجه بلندمرتبت كوكب جاه و جالل خواجه مجد الدين محمد بدرجه كمال تصاعد 
نموده جميع صدور و وزرا و اكثر نوئينان و امرا كمر بمالزمت آن خواجه عالى گهر بستند و رعايا 
و مزارعان و محترفات و پيشه وران از دست انداز عمال ديوان نجات يافته در مهاد عدالت و نصفت 

فارغ البال نشستند و خواجه مجد الدين محمد عمال و متصديان اشغال را در مصادره كشيده هر 
كس در وقت اختيار و اعتبار خواجه نظام الملك و خواجه افضل در امرى از امور پادشاهى دخلى 

داشت بسالسل و اغالل مقيد و مضبوط گشت و هرچه دست قدرت او بدان مى رسيد فرود آورد 
ال جرم در اندك مدتى قرب دو هزار تومان كپكى از بابت وزرا و عمله ديوان اعلى و بقاياء 

تحويلداران در خزانه عامره مخزون شد و اكثر نويسندگان شاهى بآن محتاج گشته كار ايشان بجان 
رسيد از فرط مهابتش هيچ علمداريرا يارا نبود كه يكمن بار و يكدينار از رعيتى بر شوت ستاند و 

  نظم از كمال سياستش هيچ عوانى زهره نداشت كه بمقدار سر موئى آزارى ببازارى رساند
 پاس عدلش رسيد تا حدى 

 
 -كه بر وى درشت هيچ عوان

 خورده از دست كس نيارد برد
 

 مگر از دست زرگران سوهان 

و خواجه مجد الدين محمد هرروز از صباح تا وقت پيشين همت بر فيصل مهمات سلطانى و    
 سرانجام 
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امور ديوانى مى گماشت بعد از آن تا نزديك نيمشب با طايفه از افاضل روزگار و علماء رفيع 
مقدار صحبت ميداشت و در مجلس او سخنان هزل آميز و لطايف طرب انگيز بسيار ميگذشت و 

هركس درين باب بيشتر مبالغه مى نمود نزد خواجه مقبول تر مى گشت و در دولتخانه خواجه مجد 
 (و الدين محمد پيوسته خوان احسان گسترده بودى و آن جماعت در ترتيب اطعمه گوناگون 

 مبالغه فرمودى و معتمد السلطنه باوجود اين افعال فاكهةٍ مما يتَخَيرُونَ و لَحمِ طَيرٍ مما يشْتَهونَ)
حميده و اعمال پسنديده بغايت تندخوى و درشت گوى بود و باندك چيزى غضب بر مزاجش 

استيال يافته زبان بفحش و دشنام مى گشود امرا و اركان دولت را همواره بكلمات شتى ميرنجانيده 
 اثر بدزبانى او باكثر انجكيان و مقربان آستان خالفت آشيان مى رسيد از مضمون كالم معجز نظام 

(كلونْ حيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا ما غَلفَظ كُنْت لَو و) بغايت غافل بود و از مقتضاى فحواى  و) 
 پيوسته عدول مينمود بناء على هذا اكثر امرا كمر عداوتش بر الْكاظمينَ الْغَيظَ و الْعافينَ عنِ النَّاسِ)

ميان جان بستند و در كمينگاه مكر و عذر منتهز فرصت نشستند و آنجناب بعد از آنكه سه سال در 
كمال اختيار و اعتبار و استقالل اوقات گذرانيد مواخذ و معاقب شده از خراسان فرار نمود و در راه 

مكه مباركه مريض گشته بعالم آخرت انتقال فرمود چنانچه از ضمن حكايات آينده بوضوح 
 خواهد انجاميد و من اللّه العون و التائيد.

 ذكر فوت بيكه سلطان بيگم و بعضى از اعاظم 

والده بديع الزمان ميرزا بيكه سلطان بيگم بنت ميرزا سلطان سنجر ملكه تند خوى درشت گوى بود 
و بواسطه علو نسب خود را بر ساير زوجات طاهرات خاقان منصور فايق تصور مى نمود و هرگاه 
كه آن پادشاه عالى جاه نسبت با بعضى از خواتين زهره جبين التفات بيشتر مى كرد بيگم از كمال 

غيرت در خشم شده نهايت خشونت نسبت به خاقان وافر مكنت بجا مى آورد و چون اين معنى از 
حد اعتدال متجاوز گشت آنحضرت لفظ طالق بر زبان رانده از سر مالقاتش درگذشت بناء على 

هذا آن ملكه حشمت انتما در غايت حزن و مالل روزگار مى گذرانيد تا در شهور سنه ثلث و 
تسعين و ثمانمائه مريض شده برياض جنت منزل گزيد سلطان بديع الزمان ميرزا و جميع 

شاهزادگان عالى مكان كسوت تعزيت پوشيده جنازه رحمت اندازه اش را بعظمتى هرچه تمامتر 
برداشتند و در گنبد مدرسه بديعه كه بنا كرده معمار همتش بود دفن نمودند و چند روز لوازم 

سوگوارى و مراسم مصيبت دارى بتقديم رسانيده باطعام طعام و ختمات كالم قيام و اقدام فرمودند 



و همدرين سال پهلوان محمد گير و بست كه داروغه هراة و كوتوال قلعه اختيار الدين بود و با 
فرق رعايا و عامه برابا بر نهج رأفت و نصفت سلوك مى نمود عالم را وداع كرد و نزديك بمزار 

سادات مصرخ مدفون گشت عمارتيكه بر سر آن مزار فيض آثار واقعست ساخته و پرداخته پهلوان 
 محمد است تقبل الّله منه 
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ذكر رفتن خواجه افضل الدين محمد بجانب عراق و آذربايجان و باز آمدن امير نظام الدين عليشير 
 بمالزمت آستان خاقان عاليشان 

چون خواجه افضل الدين محمد چند ماه بواليت استراباد در ظل عنايت و رعايت امير نظام الدين 
عليشير در غايت فراغت و رفاهيت اوقات گذرانيد خواجه مجد الدين محمد كه تصرف و تقصير 

موفور از جانب او خاطرنشان خاقان منصور كرده بود فرامين مطاعه در باب طلبش بدار الفتح 
استراباد روانه گردانيد و خواجه افضل دانست كه اگر بپايه سرير اعلى معاودت مينمايد نايره غضب 

خاقانى كه بباد سعايت خواجه مجد الدين محمد اشتعال يافته خرمن زندگانى او را محترق 
ميگرداند ال جرم چاره جوى گشت و بعد از تامل و انديشه بنابر استصواب امير عليشير متوجه عراق 
و آذربايجان شد و پس از قطع منازل و طى مراحل شرف مالزمت ميرزا سلطان يعقوب را دريافته 

مشمول انعام و احسان بيكران گرديد و امارت قافله حاج برأى صوابنمايش مفوض گشته بدان 
واسطه سعادت گذاردن حج اسالم و طواف روضه منوره خير االنام عليه الصلوة و السالم دريافت و 

قرين حصول مراد و مرام بعراق و آذربايجان شتافت اما امير نظام الدين عليشير چون مدت يكسال 
در خطه جرجان بضبط امور ملك و مال پرداخت اشتياق ادراك مالزمت خاقان وافر مكرمت بر 

ضميرش غلبه كرد بعد از استخاره امير بدر الدين را در استراباد قايم مقام گذاشته بدار السلطنه هراة 
خراميد و ديده بديدار خاقان جم اقتدار منور گردانيده التماس كرد كه ايالت آنواليت بديگرى از 

اركان دولت مفوض گردد تا آن جناب پيش ازين از شرف مالزمت محروم نماند حضرت اعلى 
اين ملتمس را بسمع رضا نشنود و پس از روزى چند مقرب حضرت سلطانى را رخصت معاودت 

فرمود و آنجناب چند ماه ديگر در مملكت استراباد گذرانيده و در آن اثنا امير حيدر را جهة عرض 
بعضى از مهام بپايه سرير سپهر احتشام ارسال داشت و چون امير حيدر را از نشاء جنون بهره تمام 



بود در وقتيكه كيفيت شراب آن نشاء را مضاعف ساخت بعرض رسانيد كه مقرب حضرت 
سلطانى چنان استماع نموده كه مالزمان آستان خالفت آشيان كاكلى بكاولرا تطميع كرده اند كه 
طعامى مسموم بخورد او دهد ال جرم توهمى عظيم دارد و بقلم تدبير انديشه مخالفت بر صحيفه 

ضمير مينگارد خاقان منصور از شنيدن اين سخن مضطرب شده ايلچى همعنان برق و باد باستراباد 
فرستاد و نشان همايون در باب استمالت امير عالى منزلت ارسال داشته در آن نشان سوگندى ياد 

كرد كه هرگز اين نوع قصدى در خاطر اشرف اعلى خطور ننموده و آنچه در آن باب بسمع 
شريف رسيده اصال واقع نبوده چون آن قاصد شرف مالزمت امير عليشير دريافت و نشان را بعرض 

رسانيد و مقرب حضرت سلطانى در بحر حيرت افتاد زيرا كه از آن قضيه اصال خبر نداشت و 
 احرام بارگاه عالمپناه بسته در عرض 
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ده دوازده روز از استراباد بهراة شتافت و سعادت تقبيل بساط جاللت مناط حاصل كرده بيواسطه 
عرض داشت نمود كه آنچه امير حيدر عرض كرده كذب محض و بهتان صريحست و هرگز اين 

نوع سخن بگوش من نرسيده بنابرآن امير حيدر مواخذ و مقيد گشت و امير على شيراز حكومت 
استراباد و تكفل امر امارات بمبالغه تمام استعفا نموده الحاح از حد اعتدال درگذرانيد و خاقان 
منصور مالحظه رضاى خاطر امير ستوده مآثر فرموده آن ملتمس را بعز قبول مقرون گردانيد و 
مقرب حضرت سلطانى بفراغبال در وطن مالوف و مسكن معهود اقامت فرمود و بواسطه ترك 

منصب امارت روزبروز جاه و منزلت و تعظيم و حرمتش در افزود تا كار بجائى رسيد كه خاقان 
منصور بوى مكتوب مى نوشت و القاب آنجناب را برين موجب در قلم مى آورد كه جناب 

هدايت مآب معالى اياب زهده ارباب دين و دولت قدوه اصحاب ملك و ملت موسس الخيرات 
موفق المبرات ركن السلطنه عمدة الملكة اعتضاد الدولة الخاقانى مقرب الحضرت السلطانى نظام 

الحق و الحقيقه و الدين امير عليشير ضاعف الّله توفيقه القصه بعد از آنكه امير عليشير از حكومت 
 استراباد استعفا فرمود بار ديگر امير مغول جهة ايالت آن مملكت توجه نمود.

گفتار در بيان تزويج شاهزاده محمد معصوم با دختر الغ بيك ميرزا و آذين بستن ظاهر هرات از 
 پل ماالن تا باغ جهان آرا



در خالل احوال گذشته بمسامع جاه و جالل رسيد كه پادشاه سعيد ميرزا الغ بيك بن ميرزا سلطان 
ابو سعيد در پس پرده عصمت مخدره دارد كه از مهر ديدار عارض آفتاب كردارش سپهر دوار 
همه تن چشم گرديده و از شرم رخسار فايض االنوارش مهر منير نقاب سحاب بر روى كشيده 

سرو سهى از رشك رفتار قامت خوشخرامش پاى در گل و بنفشه مشكين از غيرت زلف 
  نظم سمنسانش بغايت منفعل 

 دو چشمش دو آهوى مردم شكار
 

 دو ابرو دو سر فتنه روزگار

 زمين ساد و گيسوى عنبر لقب 
 

 درآويخته ز آفتابى دو شب 

 لبش رشته بر جيب جان گشته زه 
 

 دهانش بر آن رشته بسته گره 

   
و خاطر همايون مايل بآن شد كه آن پرى چهره را بحباله ازدواج شاهزاده محمد معصوم رساند و 

بواسطه آن وصلت بنيان مودت با ميرزا الغ بيك مستحكم گرداند بنابرآن قاصدان سخندان با تحف 
فراوان جهت تمشيت آن مهم نزد ميرزا الغ بيك فرستاد و ايشان بعد از طى منازل و قطع مراحل در 
خطه كابل شرف مالزمت آن پادشاه عاليجاه در يافته بعبارتى اليق اداء رسالت نمودند و زهره برج 
سلطنه و جهانبانى را براى درى اوج خالفت و كشورستانى خواستگارى نمودند ميرزا الغ بيك آن 

ملتمس را بعز اجابت مقرون گردانيد و بيراق مهد عليا اشارت عليه مبذول داشته درباره ايلچيان 
اصناف انعام و احسان فراوان بتقديم رسانيد و در اوايل سنه خمس و تسعين و ثمانمائه محفه 

 زرنگار آن مخدره عفت دثار را
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بحشمتى كه ديده گردون پير در نظاره آن حيران ماند و عظمتى كه برجيس روشن ضمير جهة دفع 
 بر زبان راند بجانب خراسان روان ساخت و  (و إِنْ يكاد الَّذينَ كَفَرُوا)اصابت عين الكمال آيت 

چون خبر قرب وصول آن دختر قمر پيكر بدار السلطنه هراة رسيد خاقان واالگهر بترتيب طوى و 
آئين بستن شهر و كوى فرمانفرمود امرا و اركان دولت بسرانجام اسباب جشن و سور و ضروريات 
ايام نشاط و سرور مشغولى نمودند و در باغ جهان آرا براق آن كار كرده ابواب فرح و شادمانى بر 

روى روزگار صغار و كبار طبقات انسانى گشودند ارباب صنايع اصناف بدايع بظهور آورده از 



پل ماالن تا باغ جهان آرا كوچها و بازارها را آئين بستند و چهار طاقها برافراخته تمامى جدران و 
دكاكين را بديباى چين و مخمل فرنك و اطلس ختاى و تا چه هفت رنك بياراستند و انواع تعبيها 
بصورتى پيراستند كه در تقرير چگونگى آن بنان بيان عاجز است و تحرير كيفيت آن از استطاعت 
قلم دو زبان متجاوز و اكثر حجله نشينان تتق خالفت و جهانبانى نثارها ترتيب كرده و در محفه هاى 

گوهر نگار نشسته باستقبال شتافتند و در دوازدهم ماه ربيع االول سنه مذكوره در سرماالن با آن 
ناهيد سپهر شهريارى مالقات نموده از جانبين شرايط كشيدن پيشكش و نثار بتقديم رسانيدند و 

آنمقدار زر و گوهر ساچيق كردند كه قافله نياز از مرحله جهان رخت بربست و دست عنايت 
بخشنده كارساز ابواب غنا بر روى مساكين و فقرا بگشاد و همان روز از پل ماالن متوجه باغ 
جهان آرا گشته در تمامى آنراه كه زياده بر يك فرسخست از دو طرف مغنيان خوش آواز و 

سازندگان نغمه پرداز بنواى رود و سرود و صداى چنك و عود اداى تهنيت مينمودند و در هرچند 
قدم امرا و اركان دولت خاقان منصور و شاه زاده محمد معصوم نقود موفور و اجناس نامحصور نثار 

عمارى زهره اوج نامدارى ميفرمودند و باين ترتيب و آئين او را بباغ جهان آرا رسانيده قضاة و 
علما و اشراف و فضال در مجلس همايون نشستند و بمقتضاى شريعت غرا آن دو شاه زاده حشمت 

قرين را با يكديگر عقد بستند و چون مشاطه تقرير پرده زردوزى روز از پيش روى عروسان 
شبستان آسمان برگرفت و ماه و مشترى در حجله نيلوفرى آغاز دلبرى كرده مقارنه ايشان صفت 

بتيسير پذيرفت شاه زاده محمد معصوم بخلوتخانه خاص خراميد و آن قمر پيكر زهره جبين را دربر 
  بيت كشيده كام دل ازو حاصل گردانيد

 بالماس تجلد گوهرى سفت 
 

 كه نتواند قلم كيفيتش گفت 

روز ديگر كه فراشان قضا و قدر شاميانه زرنگار آفتاب در فضاى بزمگاه سپهر برافراختند و از    
  بيت فروغ طلعت جمشيد خورشيد عرصه ربع مسكون را منور و مزين ساختند

 روز ديگر كه بزمگاه سپهر
 

 گشت روشن ز نور طلعت مهر

خاقان منصور در خرگاه سپهر اشتباه طوى خانه بر تخت بخت نشسته مجلس انس و بزم نشاط بنور    
جبين خورشيد قرين شاه زادگان عظمت آئين آرايش يافت و فروغ جامهاى شراب ارغوانى و 

شعشعه رطلهاى راح ريحانى بر صفحات رخسار همگنان تافت تاب آفتاب عارض ساقيان سيمين 



ساق اطراف آن محفل را نور و صفا بخشيد و نغمات دلفريب مطربان خوش آواز حضور و سرور 
  نظم باده پرستان را زياده گردانيد

 چو گلگون گشت از مى روى ساقى 
 

 نماند از هوش مستان 
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 هيچ باقى 

 
 مغنى از نواى روح پرور

 برقص آورد گردون مدور
  

مطبخيان چرب دست و خوانساالران شيرين زبان هرزمان اغذيه لذيذه و مطعومات لطيفه از هرچه 
 (و فاكهةٍ مما يتَخَيرُونَ در حوصله خيال گنجد افزون و از آنچه باحاطه دايره احتمال درآيد بيرون 

 مى كشيدند و قافله جوع را از معده خواص و عوام انام بر وجهيكه و لَحمِ طَيرٍ مما يشْتَهونَ)
  بيت رجوعى ممكن نبود مى كوچانيدند

 ز جنس خوردنيها هرچه خواهى 
 

 ز مرغ آورده حاضر تا بماهى 

و برين نهج چندين روز بساط نشاط مبسوط بود و خاقان منصور در بزم خرمى و دوستكامى نشسته    
بلوازم جشن و سور قيام مينمودند و چون از آن كار ماللت دست داد بطى سماط مالهى و مناهى 

 اشارت كرده ابواب تقويت شريعت حضرت رسالت پناهى برگشاد

ذكر سلوك امير مغول در وادى عصيان و شقاق و كشته شدن او باشارت صوفى خليل در مملكت 
 عراق 

سابقا خامه واسطى نژاد بتقرير اين راز زبان گشاد كه چون امير عليشير از ايالت واليت استراباد 
استعفا نمود خاقان منصور بار ديگر حكومت آن مملكت را بامير مغول رجوع فرمود و در 

 حكم همايون صادر 895آنزمانكه امير مغول در جرجان بفرمان روائى اشتغال داشت در شهور سنه 
شد كه جناب اعالى آياب افتخار االعاظم و االعيان خواجه فخر الملة والدين خواجه مجد الدين 
تبكچى كه مرجع و مالذ اكابر واليت مازندران بود بپايه سرير خالفت مصير شتابد و چون مشار 



اليه برحسب مثال الزم االمتثال بدار السلطنه هراة رسيد بنابر سعايت بعضى از اهل شرارت در قلعه 
اختيار الدين مقيد و محبوس گرديد آنگاه فرمان خاقان عاليجاه نفاذ يافت كه امير محمد امين 

عباسى و امير سلطان احمد چوكانجى و امير درويش محمد سوجى باستراباد شتافته بضبط جهات 
خواجه مجد الدين پردازند و اوالد و امرا و وكالء آنجناب را مؤاخذ و مقيد سازند و امراء عظام 

بجرجان رفته امير مغول دو سه روزى در تمشيت آن مهم با ايشان موافقت نمود و آخر االمر 
بواسطه تخيالت نفسانى و تسويالت شيطانى عصابه عصيان و نافرمانى بر پيشانى بسته با خواجه 

شمس الدين محمد تبكچى و بعضى ديگر از اقربا و اتباع خواجه فخر الدين در ساخت و گرفتاران 
را از بند گزند نجات داده بدست بيشرمى ابواب فتنه و فساد برگشاد و عاليجناب سيادت مآب 

نقابت قباب سيد كمال الدين اجل را كه بعلو نسب و طهارت ذيل اتصاف داشت و بگذاردن حج 
اسالم فايز شده هشتاد و چهار مرحله از مراحل زندگانى طى نموده بودند بدرجه عليه شهادت 

رسانيد و خواجه شمس الدين كرد را كه صاحب ديوان امير نظام الدين عليشير بود و در آنواليت 
بضبط سركار خاصه آنجناب اشتغال داشت از عقب سيد كمال الدين اجل پابسته دام اجل ساخت 

 امير محمد امين و رفقا چون اين حال مشاهده نمودند
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از دار الفتح استراباد متوجه دار السلطنه هراة گشتند و كيفيت حال عرضه داشت كردند خاقان 
منصور از كفران نعمت امير مغول تعجب نموده زمام سلطنت استراباد را در قبضه اقتدار شاه زاده 

كامكار بديع الزمان ميرزا نهاد و آنحضرت روى توجه بآن صوب آورده امير مغول بجانب عراق و 
آذربايجان گريخت و در سنه ست و تسعين و ثمانمائه كه سلطان يعقوب ميرزا وفات يافته بود و 

پسرش بايسنقر ميرزا بر تخت سلطنت نشسته به تبريز رسيد و ميرزا بايسنقر او را منظور نظر عنايت و 
التفات گردانيده در سلك امراء عظام انتظام داد و بعد از آنكه امير مغول چند ماه در ظل تربيت 

ميرزا بايسنقر بسر برد و در روزيكه شاه زاده را با بعضى از اعداء دولت مقاتله اتفاق افتاد قصد كرد 
كه قدم در طريق بيوفائى نهاده بمخالفان پيوندد اما در وقت تسويه صفوف وخامت نعمت شامل 

حال آن نكوهيده افعال گشته صوفى خليل كه راتق و فاتق مهمات ميرزا بايسنقر كفران بود كيفيت 
عزيمت او را استماع نمود و در ساعت آن نمك حرام را پيش خود طلبيده بضرب عنقش فرمان 

 فرمود ع رخنه گر ملك سرافكنده به 



ذكر مواخذه و مصادره خواجه نظام الملك وزير و رسيدن او بار ديگر بمرتبه وزارت خاقان 
 كشورگير

در اين اوقات كه خواجه مجد الدين محمد در كمال اقتدار بتمشيت مهمات ملك و مال 
ميپرداخت اگرچه خواجه نظام الملك را از منصب وزارت عزل نكرد اما از درجه اختيار و اعتبار 
ساقط ساخت و خواجه نظام الملك چندگاه در متابعتش روزگار گذرانيده آخر االمر مانند ماهى 

در شبكه اضطراب آغاز نهاد و عرضه داشتى در باب شكايت خواجه مجد الدين محمد نزد خاقان 
منصور فرستاد و آنحضرت بنابر وفور التفات و عنايت آنعريضه را بخبس تسليم معتمد السلطنه 

نمود و چون پرتو شعور خواجه مجد الدين محمد بر مكر و تذوير خواجه نظام الملك افتاد همگى 
همت بر دفع شر او مقصور داشته جمعى از اشرار عمال را بر تقرير او اغوا فرمود و ايشان در مقام 
قيل و قال آمده و عدم اشفاق پادشاه مدد علت شده خواجه نظام الملك مع اوالد و اتباع مقيد و 

مؤاخذ گشت و محصالن بهرام صولت آن جماعت را در شكنجه و تعذيب كشيده خواجه را جهة 
مزيد اذالل و اهانت يكروز در سر چهارسوق بلده هراة قين كردند و چون ايذا و اضرار خواجه 

آصف شعار از حد اعتدال در گذشت و تمامى جهات و متملكات او و اتباع تنخواه وجوه بر 
انذاران گشت خواجه مجد الدين محمد ترحم فرموده اشارت نمود تابند از پاى خواجه نظام 

الملك برداشتند و او را مطلق العنان گذاشتند مقارن آنحال نايره رشك و حسد در كانون درون 
امرا و اركان دولت آغاز اشتعال كرد و باهم اتفاق نموده قواعد عهد و پيمان را بغالظ ايمان مؤكد 

ساختند كه خواجه مجد الدين محمد را از داخل در امور سركار سلطنت مانع آيند و اين حديث 
 بسمع معتمد السلطنه رسيده بخاطرش خطور نمود كه چون دست از سرانجام مهام سلطانى 
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بازدارد محتملست كه نوئينان عظام و مقربان بارگاه سپهر احتشام نوبت ديگر خواجه نظام الملك 
را بر سر وزارت نشانند خواجه كمر مخالفت بر ميان بسته درصدد انتقام در آيد بنابرآن خواجه 

نظام الملك را در خلوتى طلبيده گفت كه من كرت ديگر ترا بر مسند وزارت متمكن ميگردانم و 
زمام قطع و فصل و رتق وفتق مهمات ديوانى را در قبضه درايت تو مى نهم بشرط آنكه لوازم عهد 

و پيمان درميان آرى كه من بعد بمخالفت و عصيان من نپردازى و بر جاده خدمت و متابعت راسخ 



دم و ثابت قدم بوده با مخالفان و دشمنان من طرح موافقت و يگانگى نيندازى خواجه نظام الملك 
اينمعنى را فوزى عظيم دانسته بطريق مسطور با خواجه مجد الدين محمد بيعت كرد و اساس 
معاهده را بقسم مستحكم ساخته روى بسرانجام مهمات وزارت آورد و همدران ايام بوضوح 

پيوست كه حاكم بلخ امير نظام الدين درويش على كوكلتاش بسبب آنكه خواجه مجد الدين 
محمد نسبت ببرادر او امير نظام الدين عليشير طريق خالف و عناد مسلوك مى دارد بوقت مجال و 

هنگام فرصت در مجلس اشرف همايون زبان بغيبتش گشاده محاسن افعال مالزمان امير 
صافى ضمير ستوده خصال را بصورت مقابح اعمال بر لوح خاطر پادشاه مينگارد كه خواجه خيال 

عصيان نموده و مكاتيب اخالص آثار نزد سلطان محمود ميرزا روان فرموده بناء على هذا حضرت 
اعلى صالح مملكت در آن دانست كه خواجه مجد الدين محمد چندگاهى در مهمات سركار 
سلطنت دخل ننمايد و پيش از آن كه مهم باضطرار انجامد از روى اختيار از اشغال ملك و مال 

استعفا نمايد و مهم برين جمله قرار گرفته خاقان بنده نواز آن خواجه سرافراز را از مناصبى كه 
داشت معزول گردانيد و در روز عزل مبلغ صد هزار دينار كپكى انعام فرموده خلعت طالدوز 

پوشانيد آنگاه خواجه قوام الدين نظام الملك باستقالل در سرانجام امور ملك و مال دخل كرد و 
 خاقان منصور روى توجه بقبة االسالم بلخ آورد

گفتار در بيان ظهور آثار خالف از صحيفه احوال امير نظام الدين درويش على كتابدار و توجه 
 خاقان منصور بجانب بلخ در ضمان تائيد حضرت پروردگار

چون امير درويش على بكرات و مرات از ثقات استماع نمود كه اختيار و اعتبار خواجه مجد الدين 
محمد بمرتبه رسيده كه اصال بسخن برادرش امير نظام الدين عليشير التفات نمينمايد بلكه در 

هرمهمى كه مقرب الحضرت دخل ميكند او جانب نقيض گرفته ابواب خالف و عناد مى گشايد 
انديشيد كه اگر چندگاهى حال برينموال جارى باشد شايد كه تنزل قدر امير عليشير باو سرايت 

كرده از حكومت معزول شود ال جرم خاطر بران قرار داد كه خاقان منصور را متنبه سازد كه اگر 
 دست خواجه مجد الدين محمد را از دامان عرض 
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و جاه امراء شوكت دستگاه كوتاه نگردانند مهم منجر بسلوك طريق خالف خواهد شد آنگاه در 
باب اخراج ابراهيم حسين ميرزا كه در آن وال در بلخ اسم حكومت داشت تدبيرى كرده فرمود تا 

مهر همايون را كندند و نشانى در باب طلب شاه زاده در قلم آورده بآن مهر موشح ساخت و نزد 
آنحضرت فرستاد ميرزا ابراهيم حسين تصور فرمود كه آن نشان از مكمن عنايت خاقان منصور 

صدور يافته بنابرآن عنان يكران بطرف دار السلطنه هراة تافت و بعد از آن ميان سلطانمحمود ميرزا 
و امير درويش على رسل و رسايل آغاز آمد شد كرد و چون ابراهيم حسين ميرزا بپايه سرير اعلى 
رسيد و كيفيت غدر امير درويش على واضح گرديد خاقان منصور خواست كه قبل از آنكه ميان 
او و سلطانمحمود ميرزا رابطه موافقت استحكام يابد مهم بلخ را فيصل دهد ال جرم فرمان فرمود 

كه امراء عظام بيراق سفر و فراهم آوردن لشگر اشتغال نمايند در آن اثنا روزى از ممر خالف امير 
درويش على حزن و مالل بخاطر اشرف راه يافته بعضى از خواص را مخاطب ساخت و بر زبان 

الهام بيان گذرانيد كه عجب حالتى است كه باوجود اينهمه حقوق تربيت و عنايت كه ما را در ذمه 
درويش على ثابت است طريق كفران نعمت مسلوك داشته داعيه سركشى دارد و چون بعضى از 

اهل فساد به عرض رسانيده بودند كه عصيان امير درويش على بى وقوف برادرش امير عليشير 
نيست خاقان منصور از مقرب الحضرت نيز در آنمجلس اندك شكايتى ظاهر ساخت در آن حين 
آنجناب بپايه سرير اعلى رسيد و كيفيت گفت وشنود را معلوم نموده بغايت متغير و متأثر گرديد و 

مقارن آنحال خواجه غياث الدين محمد دهدار كه بفرط دها و كياست و كمال فهم و فراست 
بى نظير روزگار بود و پيوسته بصيقل كلمات هزل آميز و مطايبات فرح انگيز زنك مالل از مرآت 

خاطر همايون ميزدود پيش آمده گفت سلطانم شما جهت بى ادبى اينغالمك كتابدار اينمقدار الم 
بخاطر مبارك راه ميدهيد من شرط كردم كه همين لحظه بجانب بلخ رفته على اسرع الحال او را 
با سالسل و اغالل بخدمت رسانم خاقان منصور از شنيدن اين سخن در خنده افتاده خواجه غياث 
الدين را اجازت رسالت بلخ فرمود و او همان روز بر جناج استعجال متوجه مالقات امير درويش 

على گشته بعد از اندك زمانى رايات نصرت آيات نيز بدانصوب در حركت آمد و كوچ بر كوچ 
بمرغاب شتافته از آنجا متوجه تخت خاتون شد و خواجه غياث الدين چون ببلخ رسيد امير نظام 

الدين درويش على را بر انديشه كه كرده بود مالمت نمود و از وخامت كفران نعمت تخويف 
فرموده بعنايت خاقانى اميدوار گردانيد و آنجناب را از اظهار خالف ندامت بى نهايت دست داده 
در صحبت خواجه غياث الدين باستقبال موكب ظفر مآل روان گشت و چون بسه چهار فرسخى 



اردوى همايون رسيد خواجه دهدار پيشتر بمالزمت شهريار عاليمقدار شتافته عرض كرد كه 
غالمك كتابدار را نزديك بپايه سرير اعلى آوردم اما در راه آهنگرى كه غل و زنجير تواند 

ساخت نيافتم اكنون اگر حكم شود از اردو بازار حدادى برده و او را غلكرده بمالزمت رسانم 
خاقان منصور خواجه غياث الدين را مشمول اعطاف خسروانه ساخته فرمود كه رقم عفو بر جرايد 
جرايم درويش على كشيدم بايد كه بيدغدغه متوجه خدمت گردد و خواجه دهدار روز ديگر در 

 تخت خاتون 
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امير درويش على را ببارگاه همايون درآورد تا شرف تقبيل انامل فياض دريافت و بقاعده معهود 
در سلك اعاظم امرا منتظم شد و چون دو سه روزى مالزمت نمود و غبار انفعالى كه داشت بزالل 

مراحم پادشاهانه فرونشست التماس كرد كه خاقان منصور منزل او را بنور حضور همايون منور 
گرداند تا باحسن وجهى و املح صورتى لوازم اخالص و خدمتگذارى بظهور رساند و پادشاه 

بنده نواز اينملتمس را بعز اجابت مقرون گردانيد در آنروز امير نظام- الدين درويش على در 
اردوى خود سه خرگاه كه پوشش آن ها از سقرالت ملون بود برافراخت و از كثرت خيام منقش 

رنگين و بارگاههاى پرزيب و تزئين آنمنزل را غيرت سپهر برين ساخت و چون خاقان منصور 
بدانجا تشريف حضور ارزانى داشت و در بزم عيش و نشاط نشسته همت بر استيفاء لذات گماشت 

امير درويشعلى از اسباب تجمل آنمقدار حاضر گردانيد كه ديده ببيندگان از نظاره آن خيره 
 در آن مجلس چندان  (و فاكهةٍ مما يتَخَيرُونَ و لَحمِ طَيرٍ مما يشْتَهونَ)گرديد و از اطعمه و اشربه 

بود كه كيفيت و كميت را شرح نتوان نمود و جناب امارت مآب در آخر صحبت نقود نامعدود نيز 
بنظر درآورده تمامى خيمه و خرگاه و قبه و بارگاه و اسباب مجلس را با فرش هاى ابريشمين و 

اوانى چينى و زرين و سيمين پيشكش كرد اين نيكو خدمتى موقع قبول يافته حضرت خاقانى 
نسبت بآن جناب لوازم التفات و عنايت بجاى آورده آنگاه خاقان جمجاه كوچ بركوچ متوجه بلخ 

گشت و بعد از وصول در چهارباغ امير مزيد ارغون كه در ظاهر آن بلده است از يمن مقدم 
همايون مزيد حضرت و نضارت يافت و آن زمستان قشالق در آنمكان اتفاق افتاده خيال يورش 

حصار در خاطر آفتاب آثار پيدا شد ال جرم ايلچيان قمر مسير جهت اجتماع لشگرها به جانب امير 



ذو النون و ساير امراء واليات روان گشتند و باندك زمانى سپاه بسيار در معسكر نصرت شعار جمع 
  بيت آمدند

 سپه شد بدرگاه شاه انجمن 
 

 .كه هم با گهر بود و هم تيغ زن

    

ذكر توجه خاقان منصور بعزم تسخير ممالك سلطان محمود ميرزا و گرفتار شدن امير ذو النون بنابر 
 اقتضاء قضاء ايزد تعالى 

در اوايل فصل بهار كه سپاه رياحين و ازهار روى باطراف بساتين و كنار جويبار نهاد و بلبل 
بى تحمل بعشق سلطان گل گرفتار گشته رخت شكيبائى بباد فنا داد خاقان منصور مظفرلوا عزم 

تسخير مملكت سلطانمحمود ميرزا جزم فرمود و امير نظام الدين عليشير را در بلخ گذاشته با سپاه 
موفور و ابهت با محصور نهضت نمود و منزل بابا شاهو بعرض سپاه ظفر دستگاه مشغولى كرد و در 

آن روز بنابر فساد اهل فساد امير درويش على مواخذه شد و خاقان منصور او را مصحوب جمعى 
از اهل اعتماد بجانب بلخ بازگردانيد تا در قلعه آن بلده مقيد نگاه دارند آنگاه رايات نصرت پناه 

عازم ارهنك گشت و افغان روارو و غبار مراكب تيزدو از ايوان كيوان درگذشت و چون 
سلطانمحمود ميرزا بر اين معنى وقوف يافت با لشگر تيغ گداز جوشن دراز از حصار شادمان بيرون 

 آمده بجبال 
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جغانيان تحصن جست و خسرو شاه را از قندز پيش خود طلبيد و برادرانش امير ولى و پير ولى را 
بمحافظت آن بلده مقرر ساخت و چون قصبه ارهنك از فر نزول خسرو جمشيد فرهنك 

رشك افزاى اورنك سپهر فيروزه رنك گشت سلطان اويس ميرزا و امير جهانگير برالس با فوجى 
از جنود ظفراقتباس از آب گذشته تا وخش عنان يك ران بازنكشيدند و اموال متوطنان آنجائى را 
عرضه نهب و تاراج گردانيده سالما غانما بازگرديد آنگاه خاقان عاليجاه خواست كه از آب عبور 
نموده و بصوب معسگر سلطانمحمود ميرزا توجه فرموده قدم در ميدان مقابله و مقاتله نهد و حسام 

خون آشام از نيام كشيده اعداء دولت قاهره را از جام انتقام جرعه دهد اما چون آنحضرت بسبب 



مرض نقرس و وجع المفاصل مجال سوارى نداشت و امير ولى در قلعه قندز رايت خالف و عناد 
مى افراشت امير شجاع الدين محمد برندق برالس مانع نهضت همايون شده گفت دشمن را در 
عقب گذاشتن و باوجود زحمت پا محاربه سلطانمحمود ميرزا آسان نپنداشتن از رعايت طريقه 

حزم مستبعد است زيرا كه هرگاه رايات ظفرپناه بدانجانب آب شتابد برادران امير خسرو شاه كه 
در قندز منتهز فرصت نشسته اند كذرهاء آب آمويه را محافظت خواهند نمود و در وقت مراجعت 

عساكر نصرت مآثر را از عبور مانع خواهند بود بنابرآن خاقان منصور در باب بيضاء آنعزيمت 
متردد گشته ناگاه امرى داد كه اصابت راى امير محمد بوضوح پيوسته حركت رايت نصرت آيت 

بجانب قندز اتفاق افتاد تبيين اينمقال آنكه امير شجاع الدين ذو النون ارغون كه بموجب فرمان 
همايون از طرف زمين داور متوجه مالزمت خاقان منصور بود بعد از نهضت آن حضرت از بلخ با 

فوجى از سپاه تيز چنك به آن بآن بلده رسيد و از غايت غرور پيش از آنكه تتمه سپاه هزاره و 
نكودرى باو پيوندد با شصت نفر از دليران سپاه جالدت اثر روى بارهنك نهاد و خبر توجه و قلت 
لشگر امير ذو النون بقندز رسيد با هفتصد مرد مكمل مسلح سر راه بر آنجناب گرفت امير ذو النون 

بعد از وصول بدان موضع از كثرت عدو و عدد دشمن نينديشيده مستعد رزم و پيكار گرديد و 
هرچند جمعى از دولتخواهان معروض داشتند كه چون مردم ما در غايت قلت اند با اين سپاه 

رزم خواه قدم در ميدان قتال نمى بايد نهاد و بمقتضاى (الفرار مما ال يطاق) عمل كرده عنان بطرف 
بلخ انعطاف ميبايد داد بجائى نرسيد و آن شير بيشه شجاعت تيغ تيز از نيام انتقام آخته بر قلب 

لشگر امير ولى تاخت و در حمله اول جمعى را قتيل و جريح گردانيده بر خاك خذالن انداخت 
اما چون اعدا بسيار بودند مالزمان امير رستم نشان فرار بر پيكار اختيار كردند و سپاه قندز آنجناب 

را درميان گرفته متهورى زخمى بر سرش زد چنانچه از پشت زين بر روى زمين افتاد و ساير 
قندزيان هجوم نموده او را دستگير كردند و امير ولى صيد مطلوب را در دام خود گرفتار ديده 

عنان بصوب قندز گردانيد و جراحان را طلبيده بمعالجه زخم امير ذو النون اشارت فرمود و چون 
اينخبر بعرض خاقان منصور رسيد خاطر اشرف اعلى بر آن قرار يافت كه نخست بظاهر قندز شتافته 

مهم برادران امير خسرو شاه را فيصل دهد آنگاه روى بسلطانمحمود ميرزا نهد ال جرم اردوى 
 كيهان پوى از ارهنك كوچ كرده 
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متوجه قندز گشت و بعد از طى منازل بظاهر آن بلده رسيده كنار آب نيكى مضرب سرادقات 
سلطنت و اقبال شد و عساكر ظفر مآثر قندز درميان گرفته را در برابر قلعه مقابل كوب ساختند و 

در اكثر ايام از آن زمان كه نير عالم افروز بر فراز حصار نيلگون گردون تيغ زرنگار از نيام افق 
برميكشيد تا وقتيكه سپر سيمين هالل بر سپهر برين ظاهر و هويدا ميگرديد دالوران لشگر منصور 

بپاى جالدت نزديك بخندق قندز رفته صف قتال مى آراستند و مردم شهر بر زبر برج و باره از سر 
جان كه متاعيست بس گران برميخواستند تير دلدوز ترك بر تارك سركشان ميدوخت و پيكان 

خارا گداز شعالت جان سوز در فضاى هوا مى افروخت غرش كمان رعد صداى مرك بگوش 
 هوش پردالن ميرساند و تير تخش مانند خون در شريان سريان كرده جان را از آميزش تن ميرهاند

 نظم 
 ز باريدن تير همچون تگرك 

 
 بهر گوشه برخواست طوفان مرك 

 ز غريدن كوس خالى دماغ 
 

 نهان گشت از ديده روى فراغ 

و چون سلطانمحمود ميرزا مراجعت خاقان منصور را از ارهنك معلوم نمود و قضيه محاربه و    
محاصره قندز را شنود هزار سوار از دليران روز پيكار انتخاب كرده سردارى آن سپاه را به محمد 

ايلچى بوغا كه از ساير امراء حصار بمزيد جالدت و مردانگى امتياز داشت مفوض گردانيد و او را 
فرمود كه بر لشگر ظفر اثر خاقان منصور شبيخون زده دست بردى نمايد و محمد ايلچى بوغا 

متكفل آن خدمت گشته در غايت سرعت قدم در راه نهاد و از معبرى غير مشهور از آب آمويه 
عبور نموده نيم شبى بكنار اردوى همايون رسيد و بنابر آنكه لشگريان مواكب گردون مراتب 

بموجب فرموده خاقان فريدون فر نزديك يكديگر فرود آمده بودند و خيمها را طناب به اطناب 
رسانيده محمد ايلچى بوغا نتوانست كه بمعسكر فيروزى اثر درآيد و بخيال آن كه هرگاه سورن 

اندازد شايد كه جمعى از عساكر نصرت مآثر قدم در ميدان مقابله و مقاتله نهند و بدين جهة 
آشوبى در اردو وقوع يابد آغاز فرياد و فغان كرد و چون آواز سورن بسمع خاقان صف شكن 

رسيد فرمود كه تواچيان جار بامرا و بهادران رسانند كه اصال از خيام خويش بيرون نيايند و بفرياد 
و فغان معاندان توجه ننمايند و چون محمد ايلچى بوغا ديد كه فايده بر ان غوغا مترتب نمى شود 
دم دركشيد و عنان ادبار بصوب كنار آب گردانيد بعد از آن خاقان منصور شاهزادگان و امرا و 

سرداران را مجتمع ساخته نظر التفات بجانب ابو الحسن ميرزا انداخت و آن شاهزاده سعادتمند را 
بانعام اسب كوه پيكر هامون نورد سرافراز گردانيده فرمود كه با سه هزار سوار تيغ گذار از عقب 



محمد ايلچى بوغا نهضت نمايد و ابو الحسن ميرزا برحسب فرموده روى براه آورد و پادشاه 
عالى جاه متعاقب سه هزار سوار ديگر بمدد ارسال داشت و ابو الحسن ميرزا در كنار آب بمخالفان 

خذالن مآب رسيده در ساعت دليران موكب عالى بباد حمله آتش قتال التهاب دادند و محمد 
ايلچى بوغاتاب مقاومت در حيز مكنت خويش نديده عنان بوادى فرار گردانيد و قصد كرد كه در 

كشتى نشسته خود را از درياى هيجا بساحل نجات رساند و در محلى كه قدم در سفينه نهاد تيرى 
 عمرفرسا از شصت قضا گشاد يافته زورق حيات او را غريق لجه فنا گردانيد و نسيم 
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فتح و ظفر از مهب عنايت ايزد تعالى بر پرچم علم ابو الحسن ميرزا وزيده از اتباع محمد ايلچى 
بوغاقرب هشتاد نفر در كنار آب سر بباد دادند و جمعى ديگر بزخم پيكان قادراندازان دالور در 

ميان رود آمويه روى بعالم عقبى نهادند درياى جيحون از خون كشتگان رنك لعل بدخشان 
گرفت و ريك هامون از بسيارى جيفه آن روز بر كشتگان با كوه و پشته سمت تساوى پذيرفت و 

شاهزاده مظفرلوا خرمن زندگانى دشمنان را بآتش قهر سوخته و رخساره همايون بانوار فتح و 
فيروزى برافراخته بمعسكر همايون معاودت نمود و خاقان منصور مبتهج و مسرور گشته ابواب 

عاطفت و اشفاق بر روى روزگارش برگشود و خون جمعى از مردم سلطانمحمود ميرزا را كه در 
پنجه تقدير اسير و دستگير شده بودند ببخشيد و از كنار آب نيكى كوچ فرموده در چهارباغ خسرو 

 شاه كه در بيرون قندز است منزل گزيد

ذكر مصالحه خاقان منصور با ميرزا سلطان محمود و معاودت رايت نصرت آيت در ضمان عنايت 
 ملك معبود

چون گريختگان معركه محمد ايلچى بوغا باردوى سلطانمحمود ميرزا رسيدند و كيفيت كشته 
شدن او را بعرض رسانيدند مجددا نزد آن پادشاه سعادت انتما بتحقيق انجاميد كه در منازعت 

  بيت خاقان منصور غير ضرر فايده متصور نيست 

 هركه با پوالد باز و و پنجه كرد
 

 ساعد سيمين خود را رنجه كرد

   



بنابرآن طالب صلح و صفا گشته جهة بسط بساط موافقت و رفع غبار مخالفت عاليجناب نقابت 
پناهى سيادت دستگاهى امير بزرك ترمذى را كه در آنزمان از ساير خان زادگان ترمذ بمزيد جاه و 
جالل و افزونى حشمت و اقبال امتياز تمام داشت نزد خاقان منصور فرستاد آن بزرك ملك و ملت 

 عمل نموده بپايه سرير  (و إِنْ طائفَتانِ منَ الْمؤْمنينَ اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا بينَهما)بمضمون كلمه همايون 
اعلى شتافت و خاقان منصور مقدم شريفش را معزز و محترم داشته جناب مرتضوى انتساب شرايط 

رسالت بادا رسانيد و در باب تمهيد اساس مصالحه بدايع الفاظ بلطايف معانى آراسته گردانيد و 
خاقان منصور بنابر كمال ارادت بمنتسبان دودمان سيادت آنسخنان را بسمع قبول اصغا فرمود چنان 
مقرر شد كه سلطانمحمود ميرزا صبيه صلبيه خود را كه در پس پرده خالفت مستور دارد در سلك 

ازدواج خواهرزاده خود حيدر محمد ميرزا كشيده بدار السلطنه هراة فرستد و عجالة الوقت امراء 
قندز آنچه دست قدرت ايشان بدان رسد بر سبيل پيشكش ارسال دارند و امير شجاع الدين ذو 

النون را از قيد غم نجات داده منجل و مكرم بدرگاه عالمپناه رساند آنگاه مواكب گردون مراتب 
روى بمستقر سرير جاه و جالل آورد و سلطنت مملكت حصار شادمان و ترمذ و ختالن و بدخشان 
و قندز و بقالن را بدستور معهود بميرزا سلطانمحمود گذارد و چون اينخبر بهجت اثر ببرادران امير 
خسرو شاه رسيد طنطنه كوس بشارت بعشرت گاه ناهيد رسانيدند و فى الحال امير شجاع الدين ذو 

النون را از محبس بيرون آورده خلع نفيسه پوشانيدند و بمراسم اعتذار و استغفار قيام نموده 
 پيشكشهاى 
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اليقه و تنسوقات رايقه مرتب ساختند و مصحوب جناب امارت مآب امير محمد باقر كه 
شوهرخواهر امير خسرو شاه بود بدرگاه خاقان و الجناب فرستادند آنحضرت امير ذو النون را 

منظور نظر مرحمت گردانيده پرسش فرمود و آنجناب بتقبيل قوايم سرير خالفت مصير قيام نموده 
زبان نياز بشفاعت امراء قندز بگشود و ملتمس مقبول افتاده امير محمد باقر از افعال اقربا شرمنده و 

سر انفعال به پيش افكنده عز بساطبوسى دريافت و پيشكش كشيده پرتو انوار عواطف خاقانى بر 
وجنات احوالش تافت و دست عنايت خسرو پوزش پذير خلعت عفو و امان قامت در قابليت امير 

محمد باقر پوشانيده جهة امير ولى و پير ولى خلع طالدوزى فرستاد و امير محمد باقر را بجامه 
خاص و افسر مرصع اختصاص داده رخصت مراجعت ارزانى داشت و همدران ايام امير بزرگ 



ترمذى بانعام اسب و زر و نفايس اثواب و تبركات ديگر مباهى و مفتخر گشته مقضى المرام روى 
باردوى ميرزا سلطان محمود آورد و بنابر آنكه در باب صلح و صفا مساعى جميله بتقديم رسانيده 
بود آن پادشاه عاليجاه نيز جناب سيادت و نقابت پناه را مشمول انعام و احسان بيكران كرد و چون 
خاطر خطير خاقان منصور از اين وقايع و امور فراغت يافت مراجعت بطرف قبة االسالم بلخ تافت 
و نشاط شكار از ضمير فيض آثار سر برزده امرا و لشگريان تمام صحراى خلم و خرم دسار باغ را 

احاطه نمودند و بجرگه روانشده چند شبانه روز جانوران شكارى راندند و در منزل بابا شاهو جرگه 
بهم رسيده ده پانزده هزار آهو و نخچير جمع گشت و شاهزادگان عظام امراء مريخ انتقام برحسب 

اشارت خاقان گردون غالم بنوبت در آن قمورقا تاخته از زخم تير تيز و شمشير خون ريز شكارى 
بسيار بر خاك هالك انداختند بعد از آن ساير لشگريان بآن امر پرداخته تمامى آن جانوران را 

غرقه بخون ساختند و خاقان منصور بقبة االسالم شتافته حكومت آن بلده را بدرى برج كامكارى 
حيدر محمد ميرزا ارزانى داشت و امير مبارز الدين محمد ولى بيك را جهة تمشيت مهمات 

آنجائى در مالزمت شاهزاده گذاشت آنگاه رايت نصرت آيت كوچ بر كوچ متوجه مستقر سرير 
سلطنت شده كامران و كامياب از آب مرغاب عبور نمود و از پنج ده و ترناب گذشته بسعادت و 
اقبال در باغ جهان آرا نزول اجالل فرمود بعد از آن باندك زمانى انامل تقدير ايزد متعال نيل مالل 

بر رخسار اقبال خاقان بيهمال كشيد و سلطان و پس ميرزا چند ماه پهلو بر بستر ناتوانى نهاده متوجه 
رياض عقبى گرديد خاقان منصور از وقوع آن مصيبت محزون و متالم گشته امرا و ارگان دولت 

بلوازم تعزيت پرداختند و روح شريف شاهزاده را باطعام طعام و ختمات كالم ملك عالم شاد 
ساختند و از سلطان ويس ميرزا يك پسر ماند ميرزا محمد سلطان نام و مادر اين پسر سلطان نام 

بيگم است بنت خاقان منصور و حاال آن شاهزاده با والده خود در قيد حياتست و در ظل عنايت 
 حضرت پادشاهى ظهير الدين محمد بابر ميرزا بسر مى برد.
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ذكر صعود خواجه قوام الدين نظام الملك بدرجات تقرب و نيابت خاقانى و مواخذ شدن امير 
 محمد برندق و امير جهان گير و خواجه مجد الدين محمد بتقدير جناب جالل سبحانى 



چون بسبب اتفاق امراء ابو الغازى سلطان حسين ميرزا خواجه مجد الدين محمد را از دخل در امور 
ملك و مال معاف داشت و زمام امور ديوانى و سرانجام مهام سلطانى را بكف كفايت خواجه قوام 
الدين نظام الملك گذاشت و خواجه نظام الملك با على مدارج اعتبار و اختيار ترقى كرده قدم از 

مرتبه وزارت برتر نهاد و روزى چند به منصب اشراف ديوان اعلى مشرف بوده بعد از آن در جركه 
امراء عظام مهر زد و دست تصدى او در رتق و فتق و قبض و بسط و حل و عقد مهمات ممالك 

محروسه قوى شده اكثر امرا و صدور و مقربان و انجكيان طوعا و كرها مراسم اطاعتش بجا 
مى آوردند و وزرا در تحت امر و نهيش بسر برده منشيان در فرامين مطاعه لقبش را امين الدوله 

القاهرة قلمى ميكردند و بيشايبه تكلف خواجه نظام الملك بصفت حلم و تواضع موصوف بود و 
نسبت بمشايخ و علما ارادت و اخالص تمام ظاهر مينمود هرگز حاجب و دربان بر در خانه خود 

نمى گذاشت و هركس را مهمى پيش مى آمد هركه مى خواست نزد خواجه رفته حال خود را 
عرضه ميداشت و اوالد امجاد خواجه نظام الملك خواجه كمال الدين حسين و خواجه رشيد الدين 

عميد الملك دو جوان بودند بحسن صورت و سيرت آراسته و نهال وجود ايشان از صفات ذميمه 
و سمات دينيه پيراسته و خواجه كمال الدين حسين بجودت طبع و حدت ذهن و فصاحت بيان و 
طالقت لسان موصوف و معروف بود و خواجه رشيد الدين عميد الملك باوجود اين اوصاف در 

ميدان جالدت و سپاهى گرى گوى مسابقت از امثال و اقران ميربود و اين دو برادر نامدار در زمان 
امارت و اختيار پدر بزرگوار در سلك انجكيان و مقربان خاقان عالى مكان منتظم بودند و همواره 
حاجات فرق انام را عرض كرده مهمات خاص و عام را سرانجام مى نمودند و چون تقرب نيابت 
خواجه نظام الملك و اوالدش درجه كمال يافت بنابر آزارى كه از خواجه مجد الدين محمد در 
خواطر داشتند دفتر عهد و پيمان او را بر طاق نسيان نهاده در پايه سرير اعلى گاهى زبان بغيبتش 

ميگشادند و محاسن افعال آنخواجه ستوده خصال را در صورت مقابح باز نموده كثرت تمول او را 
شرح ميدادند و بحكم (من يسمع بخل) بعضى از آن در خاطر خاقان عالى مكان جاى گرفت و 

قواعد اعتقاد سلطانى نسبت بخواجه مجد الدين محمد سمت اختالل پذيرفت و در آن زمستان كه 
خاقان منصور در بلخ قشالق فرمود منهى از اردوى همايون كيفيت تغير مزاج صاحب تخت و تاج 
را بخواجه مجد الدين محمد قلى نمود و آن جناب متوهم گشته در گوشه اختفا منزل گزيد و بعد 

 از آنكه ماهچه علم ستاره حشم از آن 
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سفر مراجعت كرده پرتو اقبال بر مستقر سرير جاه و جالل انداخت خواجه مجد الدين محمد خفته 
بامراء برالس امير شجاع الدين محمد برندق و مبارز الدين جهانگير توسل جست و تحف و 

تبركات نزد ايشان فرستاد برالسيان در مقام معاونت و مظاهرت آنجناب آمدند و چون خواجه نظام 
الملك ازين معنى وقوف يافت تقريبات انگيخته بقلم تدبير بر لوح ضمير منير همايون انگاشت كه 
در يورش قندز امير محمد برندق و امير جهانگير با سلطان ويس ميرزا بيعت نموده بودند كه هرگاه 

اختالل بمبانى قصر زندگانى خاقانى راه يابد او را بسلطنة بردارند و ساير ذرارى سپهر خالفت و 
كامرانى را كان لم يكن انكارند و حال آنكه خاقان منصور از امير محمد برندق بسبب سخنان 
درست كه در اثنا يورش مذكور گفته بود آزار بسيار در خاطر داشت و استماع قضيه مذكوره 

ضميمه رنجش گشته گرفتن امير محمد و امير جهانگير را با خود مخمر گردانيد و چون آن دو امير 
مهم خواجه مجد الدين محمد را بعرض رسانيدند بحسب ظاهر قبول نموده مواعيد دلپسند فرمود 

اما خواجه مجد الدين محمد از غايت دورانديشى بحمايت امير محمد و امير جهانگير و اظهار 
عنايت صاحب تاج و سرير قانع نگشته بحضرت حقايق پناهى افضل االنامى موالنا نور الدين عبد 
الرحمن الجامى رجوع كرد و آنجناب با خاقان كامياب مالقات فرموده بعبارات اليقه معروض 

داشت كه دخل خواجه مجد الدين محمد در مهمات پادشاهى مستلزم معمورى ملك و خشنودى 
رعيت و سپاهيست البته او را تربيت ميبايد نمود و سخنان اصحاب غرض را درباره او بسمع رضا 
نميبايد شنود و خاقان منصور زبان بقبول گشاده حضرت مولوى آنچه گفته بود و شنيده بخواجه 

مجد الدين محمد پيغام فرمود و خواطر خواجه اطمينان تمام يافته روز ديگر از منزل اختفا بباغ 
جهان آرا تشريف برد و بوسيله امراء برالس بعز بساطبوس سرافراز شده بيست هزار دينار كپكى 

پيشكش گرد و بنور فراست در مجلس اول سوء مزاج شهريارى را نسبت بخود فهم نموده از 
بيرون آمدن پشيمان گشت اما تن بتقدير ملك قدير نهاده روزى چند خاقان منصور و بعضى از امرا 

و اركان دولت را مالزمت مى نمود و همدران هفته در آخر روز جمعه كه حضرت خاقانى در 
چهار كوشك گرد حوض بزرك باغ جهان آرا در بزم عيش و نشاط نشسته بود امير محمد برندق 

و امير جهان گير و خواجه مجد الدين محمد را طلب فرمود و امراء عظام را بمواخذه و مصادره 
ايشان امر نمود و امير محمد على اتكه كه به محصلى خواجه مجد الدين محمد مقرر شده بود 



آنجناب را گرفته بخانه خود برد و بعضى ديگر از اعيان آستان سلطنت آشيان امير محمد برندق و 
امير جهانگير را دستگير كرده در قلعه اختيار الدين مقيد و محبوس گردانيدند و امير جهان گير بعد 
از ده پانزده روز از قيد نجات يافته بار ديگر پرتو عنايت خاقان منصور بر وجنات احوالش تافت و 
امير برندق مدت يكسال در حبس مانده بعد از آن خاقان عالى مكان او را نيز مشمول نظر عاطفت 

ساخت و از قلعه بيرون آورده بانعام جامه و جبه زردوزى و افسر نوروزى سرافراز گردانيد بدستور 
و پيشتر منصب امير االمرائى عنايت كرده درباره آن عالى گهر لوازم التفات و مرحمت بتقديم 

 رسانيد اما خواجه مجد الدين 
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محمد پس از روزى چند كه در خانه امير محمد على اتكه دربند بود خاقان منصور بپرسش مهم او 
حكم فرمود و ميرزا سلطان احمد و امير ناصر الدين عبد الخالق فيروز شاه و شاه امير احمد على 

فارسى برالس و امير مبارز الدين محمد ولى بيك و خواجه قوام الدين نظام الملك و اوالد و ساير 
امرا و وزرا و اركان دولت و مقربان و انجكيان در ديوانخانه باغ جهان آرا نشسته امير محمد على 

اتكه خواجه مجد الدين محمد را بابندى گران حاضر ساخت بعضى از نويسندگان بدنفس باغواى 
خواجه نظام الملك در آن مجلس زبان تقرير گشاده تعداد معايب خواجه مجد الدين محمد 
كردند و آنجناب بدلى قوى و املى فسيح تمامى سخنان بدانديشان را جوابهاى نيك گفت و 

هرچند اعدا سعى نمودند يكدينار و يكمن بار بر وى ثابت نتوانستند كرد و خواجه نظام الملك 
عاجز گشته آخر االمر محمد عمرو آبادى را كه عمل دارى ساقط بود اشارت نمود كه در پهلوى 

خواجه مجد الدين محمد نشست و آنجناب روى بامرا آورده گفت كسى را معارض من سازيد كه 
هم كفو من باشد تا اگر درشتى گويد از وى تحمل توانم كرد محمد عمرو آبادى بر زبان آورد 

كه من از تو كم نيستم بلكه اصالت من زياده است زيرا كه من حر االصلم و مادر تو مملوكه 
خواجه پير احمد بوده خواجه مجد الدين محمد از استماع اين تشنيع شنيع بر خود پيچيده روى 
بامرا و اركان دولت كه همه با او در مقام عداوت بودند آورده و گفت بآنچه مدعاى شماست 

اعتراف مينمايم مرا از معارضه محمد عمرو آبادى معاف داريد آنگاه بنابر اشارت اعدا سطرى چند 
نوشت مضمون آنكه آنچه در ايام اختيار از من صدور يافته نيك واقع نشده و بگناه خود اقرار دارم 

و امير محمد على اتكه او را به مجلس باز برده خواجه نظام الملك باتفاق امرا و وزرا بپايه سرير 



اعلى شتافت و كيفيت خطى را كه از خواجه مجد الدين محمد ستانده بود عرض نمود و حكم 
حاصل كرد كه بتحقيق جهات و متملكات آنخواجه حميده صفات پردازد و نواب و خواص او را 

در شكنجه و تعذيب كشيده آنمقدار زر و جوهر و كتب شريفه و اجناس نفيسه وفاد زهرهاى 
حيوانى و اوانى و ظروف چينى و گليمهاى ابريشمين و خيمهاى منقش رنگين ظاهر شد كه هرگز 

عشر آن در خزانه خيال هيچكس نگذشته بود و چون آن تحف و تبركات بنظر خاقان منصور 
رسيد بر زبان گذرانيد كه؟؟؟ اعتقاد بخواجه مجد الدين محمد چنان بود كه هرگاه تحفه نفيسى 

بدست او افتد فى الحال پيشكش ما كند و اكنون چنان معلوم ميشود كه با ما سر راستى نداشته 
خواجه نظام الملك چون اين سخن شنود بعرض رسانيد كه با وجود آنكه تا غايت خواجه مجد 

الدين محمد را شكنجه نكرده ايم اين مقدار تنسوقات و تبركات بحصول پيوست غالب ظن آنست 
كه اگر او را تعذيب نمايند ديگر اشياء نادر ظاهر شود خاقان منصور نخست باين امر همداستان 

نشد و آخر االمر برطبق مدعاى خواجه نظام الملك حكم فرمود كه بايد مالحظه نمايند كه آسيبى 
بجان او نرسد و جزم دانند كه هركس در قطع رشته حيات خواجه مجد الدين محمد سعى كند 
كشته خواهد شد خواجه نظام الملك و ساير دشمنان خواجه مجد الدين محمد ازين سخن فهم 

 كردند كه رأى همايون متوجه آنست كه نوبت 
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ديگر خواجه مجد الدين محمد را تربيت نمايد ال جرم حيله انديشيدند كه او را در خراسان مجال 
توطن نماند كيفيت واقعه آنكه چون مدعيان خواجه مجد الدين محمد را فى الجمله شكنجه 

كردند و نزد ايشان بوضوح پيوست كه ديگر چيزى معتدبه از وى حاصل نميشود كس نزد او 
فرستاده گفتند كه اگر تو متقبل شوى كه در عرض چند ماه مبلغ كذا بديوان اعلى فرود آورى ما 
تو را مطلق العنان ميسازيم آنگاه در باب سرانجام آنوجه طريقه امداد و معاونت مرعى ميداريم و 

چون خواجه مجد الدين محمد مخلص خود را منحصر در قبول اين سخن ديد برطبق مدعاى 
اعادى بتقديم رسانيد و از بند نجات يافت اما هم در آن هفته نظام الملك وجه تقبل را تحصيالت 

نوشته در وجه جمعى از غلظاء اتراك و شاگرد پيشگان تنخواه نمودند و بنابر آنكه سرانجام آن 
وجه مقدور خواجه نبود و مهم به بى ناموسى سرايت مى كرد كرت ديگر در گوشه مختفى گشت 
و يراق رفتن حجاز كرده مصحوب طايفه از مردم فرنك براه بيابان كرمان پوشيده و پنهان روانشد 



و هم در اينسال امير نظام الدين درويش على رخصت حج يافته بجانب حجاز توجه فرمود اما 
خواجه مجد الدين محمد چون بمنزل تبوك رسيد فى ذيقعده سنه تسع و تسعين و ثمانمائه داعى 
حق را لبيك اجابت فرمود اما متوجه رياض جنت گرديد و امير درويشعلى بگذاردن حج اسالم 

فايز شده قرين صحت و عافيت بهراة بازآمد و نوبت ديگر بر مسند امارت تكيه زد چنانچه مرقوم 
 قلم خجسته؟؟؟

 خواهد گشت انشاء الّله تعالى 

ذكر سلطنت بديع الزمان ميرزا در مملكت استرآباد و بيان شمه از وقايعى كه در آن اوقات اتفاق 
 افتاد

چون زمام ايالت واليت جرجان بموجب فرمان واجب االذعان بميرزا بديع الزمان تعلق گرفت 
شاه زاده بعظمتى هرچه تمام تر باسترآباد شتافته رايت دولتش صفت ارتفاع پذيرفت حكام ممالك 
مازندران و رستمدار رسل و رسايل با پيشكش هاى اليق بآستان سلطنت آشيان فرستادند و جواهر 

اخالص خود را برطبق عرض نهاده بسلوك طريق اطاعت و انقياد وعده دادند و بديع الزمان ميرزا 
ببسط بساط نصفت و رافت پرداخته به تدارك اختاللى كه در وقت مخالفت امير مغول واقع شده 

بود قيام نمود و بدست معدلت ابواب انعام و احسان بر روى رعايا بل جمهور برايا بگشود و امير 
شمس الدينمحمد امين عباسى را از پايه سرير اعلى طلبيده منصب امير االمرائى و اختيار ملكى و 

مالى و جزئى و كلى را بوى داد و زمام امر وزارت و امور ديوانى را در كف كفايت خواجه 
شمس الدين محمد بن خواجه معز الدين شيرازى نهاد و مهم صدارت و پيشوائى ارباب عمايم 

بدستور معهود بسيد نظام الدين سلطان احمد بن امير برهان الدين خاوند شاه مفوض گشت و چون 
هرج ومرج بامور دولت سالطين آق قويلوق راه يافته بود بسيارى از امراء تركمان التجا بشاه زاده 

 آورده علم شوكتش از ايوان كيوان درگذشت و سلطان بديع الزمان 
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 قصد تسخير آن واليت كرد و از استرآباد به 899ميرزا بنابر تحريض امرا آذربايجان فى شهور سنه 
رى شتافت اما كارى از پيش نتوانست برد و بمجرد از جوفه كه استماع نمود بجانب دار الملك 



جرجان مراجعت فرمود و از جمله عظايم امور كه در زمان سلطنت بديع- الزمان ميرزا در استراباد 
دست داد يكى آنكه عاليجاه معالى پناه خواجه فخر الدينمحمد تبكچى كه از حبس قلعه اختيار 

الدين نجات يافته بوطن مالوف شتافته بود و برادرش خواجه شمس الدينمحمد بحكم شاهزاده كه 
بنابر اغواى امير شمس الدينمحمد امين عباسى و خواجه شمس الدينمحمد بن خواجه معز الدين 

صدور يافت مواخذ گشته كشته گرديدند و چون خلقى كثير از مردم جرجان بآندو خواجه 
عاليشان بازبسته بودند سلك جمعيت متوطنان آن واليت سمت اختالل پذيرفت و ولد ارشد 

خواجه فخر الدينمحمد يعنى حضرت مملكت پناهى معدلت دستگاهى خواجه سيف الدينمظفر 
بخراسان رفته منظور نظر عنايت مظفر حسين ميرزا گشت و در سلك امراء عظام انتظام يافت و در 

اندك زمانى شآمت خون نا حق شامل حال امير محمد امين عباسى شده بعرض خاقان منصور 
رسيد كه جناب امارت مآبى پيوسته ميرزا بديع الزمان را بدآموزى كرده بسلوك طريق مخالفت 

داللت مى نمايد و بترتيب آالت رزم و پيكار پرداخته داعيه دارد كه ابواب فتنه بر روى اهالى ديار 
خراسان برگشايد بنابرآن فرمان واجب االذعان بنام ميرزا بديع الزمان صادر گشت كه امير محمد 
امين را بند كرده به درگاه عالم پناه فرستد و شاه زاده را در امتثال آنمثال يكدو روز اهمال و امهال 

نموده آخر االمر بموجب استصواب زمره از امرا و خواص كه اعتبار و اختيار امير محمد امين 
موافق مزاج ايشان نبود بگرفتن جناب امارت مآبى فرمان فرمود و امير حسين قلى جفاكش بموجب 
فرموده عمل نموده بندى گران بر پاى محمد امين نهاد و او را مصحوب خود گردانيده متوجه دار 

السلطنه هراة گشت و چون خاقان منصور خبر آوردن امير محمد امين را شنود نشانى بنام امير 
حسين قلى فرستاد كه سر او را از تن جدا كرده بپايه سرير اعلى فرستند و اين نشان در رادكان 

بامير حسين قلى رسيده حسب الحكم بتقديم رسانيد و امير نظام الدين على شير در تاريخ رسيدن 
  بيت سر امير محمد امين را بهراة اين بيت در سلك نظم كشيد

 ظالمى را كشته سوى شهر آوردند سر
 

 آنچه آوردند قتلش را همان تاريخ بود

و چون خبر قتل امير محمد امين باسترآباد رسيد خواجه شمس الدينمحمد بن خواجه معز الدين    
بنابر وفور اتحاد كه نسبت بجناب امارتمآبى داشت متوهم شده علم عزيمت بلكه هزيمت بصوب 

قندز برافراشت و وزارت سلطان بديع الزمان ميرزا من حيث االستقالل بصاحب السيف و القلم 
خواجه جالل الدين ميركى مفوض گشت و مقارن آن حال رايات همايون فال خاقان بيهمال 



بجانب حصار شادمان در حركت آمد و سلطان بديع الزمان ميرزا برسم امداد متوجه كنار آب 
 آمويه شد

 گفتار در بيان بعضى از وقايع سمرقند و حصار و نهضت رايت نصرت شعار بعزم تسخير آن امصار

 نظم 

 درين نوبت كه با صورت پرستى 
 

 زند هركس بنوبت كوس هستى 

 زمستان از چمن رخت 
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 ار ببندد

 
 ز تاثير بهاران گل بخندد

 گر از گردون نگردد نور خور گم 
 

 نگيرد رونقى بازار انجم 

مصداق اين سياق آنكه ميرزا سلطان احمد كه پسر بزرگتر سلطان ابو سعيد بود و در بلده فاخره    
سمرقند سلطنت مى نمود در غره ذيقعده سنه تسع و تسعين و ثمانمائه از دار غرور بسراى راحت و 

سرور انتقال كرد و اينخبر كه بميرزا سلطانمحمود رسيد ميرزا سلطانمسعود را در حصار قايمقام 
خود كرده روى بسمرقند آورد و بعد از وصول در آن بلده فاخره بر مسند سلطنت نشسته حكومت 
بخارا و توابع را بولد ارشد خود بايسنقر ميرزا گذاشت و در ماه ربيع االخر سنه تسع مائه آن پادشاه 

عاليجاه مريض شده علم توجه بعالم عقبى برافراشت آنگاه بايسنقر ميرزا باتفاق اكابر و امرا از 
بخارا بسمرقند رفته فرمانفرما گشت و بتشيد قواعد عدل و احسان پرداخته بساط ظلم و عدوان 

درنوشت و مقارن جلوس ميرزا بايسنقر سلطانمحمود خان بن يونس خان بداعيه تسخير ماوراء النهر 
لشگر بسمرقند كشيد و بايسنقر ميرزا او را استقبال نموده در نواحى كتاى تالقى فريقين بوقوع 

انجاميد و نايره حرب و شعله طعن و ضرب اشتعال يافته در آن اثنا حيدر كوكلتاش كه از اعاظم 
اركان دولت سلطانمحمود خان بود با بعضى از جوانان هراول در ميدان مردان فرود آمد و شبه 



نموده دليران سپاه سمرقند سپر تهور در سركشيده بجانب آن جماعت تاختند و كار حيدر 
كوكلتاش و ساير تيراندازان را بر نهج دلخواه ساختند ال جرم مغوالن دلشكسته گشته پشت بر 

معركه گردانيدند و نسيم فتح و ظفر بر پرچم علم بايسنقرى وزيده لشگر سمرقند سه هزار مغول را 
بتيغ بى دريغ بگذرانيدند بايسنقر ميرزا در غايت جاه و جالل بمقر خود خراميد و بدالساى رعيت و 

سپاه مشغول گشته لواء سرافرازى مرتفع گردانيد و برادر خوردتر خود سلطانعلى را كه داعيه 
مخالفت داشت گرفته ميل كشيد اما بسبب مداهنه شخصى كه مباشر آن امر شنيع بود آسيبى بنور 

ديده شاه زاده نرسيد و پسر بزرگتر ميرزا سلطانمحمود ميرزا سلطانمسعود كه در حصار شادمان 
قايمقام پدر بود چون از فوت آنحضرت وقوف يافت در آن واليت سكه و خطبه بنام خود كرده 

به تمهيد اساس جهانبانى قيام نمود و امير خسرو شاه كه در زمان سلطانسعيد در سلك نوكران امير 
سيد مزيد ارغون انتظام داشت و بيمن تربيت سلطانمحمود ميرزا پاى بر مدارج رفعت نهاده در 

اوقات سلطنت آنحضرت در مملكت قندوز و بقالن اعالم ايالت مى افراشت بعد از فوت 
ولى نعمت داعيه استقالل پيدا كرد و اگرچه روزى چند نسبت بسلطان مسعود ميرزا مراسم اطاعت 

بجاى آورد اما آخر االمر ببسيارى ابطال رجال و افزونى اسباب حشمت و استقالل مغرور گشت و 
از حكم و فرمان سلطانمسعود ميرزا گردن پيچيده نخوت و جبروت و عظمت و بادبروت او از حد 

و عدد درگذشت چون اين خبر بدار السلطنه هراة رسيد خاقان منصور عازم تسخير آن واليت 
گرديد و بعد از اجتماع سپاهى كه در كثرت از اوراق اشجار زياده بودند در صولت با شير ژيان و 

پيل دمان دعوى مقاومت مى نمودند بتاريخ اوايل سنه احدى و تسعمائه عنان عزيمت بجانب قبة 
 االسالم بلخ انعطاف 
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داد و مسرعى هم عنان برق و باد بصوب استرآباد فرستاد و بسلطان بديع الزمانميرزا پيغام فرمود كه 
با سپاه جرجان عازم كنار آب آمويه گشته بموكب همايون پيوندد و به اتفاق ساير شاه زادگان در 
دفع اعداء دولت قاهره كمر سعى و اهتمام بر ميان جان بندد چون ايلچى بدرگاه شاه زاده رسيد و 

نشانى كه برده بود بعرض رسانيد سلطان بديع الزمان ميرزا نخست در اطاعت فرمان واجب االذعان 
تغافل ورزيده و آخر االمر مالحظه رعايت حقوق ابوت نموده متوجه اردوى همايون گرديد و 
زمام امور واليت جرجان را در قبضه اقتدار شاه زاده كامكار محمد مومن ميرزا نهاد و بساعتى 



مسعود از استرآباد بيرون آمده عنان يك ران بطرف آب آمويه انعطاف داد اما خاقان منصور 
چونقطع منازل و مراحل فرموده بحدود قبة االسالم بلخ رسيد شاه زاده سعادتمند حيدر محمد ميرزا 

و امير مبارز الدين محمد ولى بيك بلوازم استقبال استعجال نموده مراسم پيشكش و نثار بتقديم 
رسانيدند و بشرف تقبيل انامل فياض مشرف گشته ملحوظ عين عنايت خسروانه و منظور انظار 
عاطفت پادشاهانه گرديدند و چند روز النك آسياء ريكك كه در يكفرسخى بلخست معسكر 

نصرت اثر گشته اردوى كيهان پوى از آنجا بعزيمت عبور از آب و مرور بر واليت حصار بمعبر 
سنك ريزه رفت و در آنمنزل بعرض خسرو عادل رسيد كه خسرو شاه لشگرى جالدت اثر بلكه 

حشرى عفريت منظر فراهم آورده داعيه كرد كه بعد از گذشتن سپاه دشمن شكن از آب گذرها را 
مضبوط سازد و بقصد نهب و تاراج ممالك محروسه اعالم اقتدار برافرازد بنابرآن خاقان عاليمكان 
با امراء عاليشان مشورت فرموده صالح دولت در آن ديدند كه بعضى از شاهزادگان رستم توان را 

با فوجى از جنود مظفرلوا جهت دفع شر خسرو شاه بجانب قندز ارسال دارد آنگاه از آب عبور 
نموده مملكت حصار شادمان را بحيز تسخير درآورد و درين انديشه بود كه آنخدمت را بكدام 
يك از اوالد امجاد رجوع نمايد كه ناگاه سلطان بديع الزمان ميرزا باردوى اعلى رسيد و بشرف 

دستبوس والد بزرگوار استسعاد يافته موجب مزيد اعتضاد شاه و سپاه گرديد خاقان منصور آن نور 
ديده سلطنت و جهان بانى را سردار فوجى از امراء ظفراقتباس و بسيارى از لشگر قيامت هراس 

گردانيده جهة مقابله و مقاتله خسرو شاه بجانب قندز روانه ساخت و بنفس همايون از رود جيحون 
عبور فرموده در حدود قريه بيا اعالم اقتدار برافراخت و مردم آنجائى بهوادارى سلطان مسعود 

ميرزا از مالزمت بارگاه اعلى تخلف ورزيده بسرانجام پيشكش و ساورى قيام ننمودند ال جرم نايره 
غضب خاقانى اشتعال يافته سپاه نصرت نشان آنچه در آن قريه يافتند بباد غارت و تاراج بردند و از 

آن جانب سلطان مسعود ميرزا چون قرب وصول موكب همايون را استماع نمود قلعه حصار را 
بامير محمد باقر و بعضى ديگر از امرا مثل امير محمود برالس و درويش على ساربان سپرد و خود 

در نفس شهر توقف كرده بنابر صغر سن و عدم تجربه در غايت غفلت اوقات مى گذرانيد و حيرت 
و بى سامانى شاهزاده بعرض حضرت خاقانى رسيده ازبيا بر جناح استعجال بجانب حصار ايلغار 

فرمود و پس از قطع منازل در صبحى كه لو أبيضا آفتاب در فضا سپهر خضرا مرتفع گشت ماهچه 
 رايت ظفرمآب بر النك جوزى كه از آنجا تا حصار
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يكدو فرسخ مسافتست پرتو وصول انداخت و سلطان مسعود ميرزا اين خبر شنوده با معدودى از 
مالزمان بطرف دره وزراب گريخت و خاقان منصور بر فرار شاه زاده اطالع يافته ابو المحسن ميرزا 

و محمد محسن ميرزا را با جمعى از امرا و انجكيان و فوجى از عساكر نصرت نشان بتكامشى 
دشمنان روان كرد و شاه زادگان ايلغار نموده سلطان محمد مير آخور كه قراول ايشان بود در دره 

وزراب بچنداول جنود سلطان مسعود ميرزا رسيد و بين الجانبين غبار جنك و شين ارتفاع يافته 
سلطان محمد بى تحاشى بر صف حصاريان تاخت و غايت مردانگى و جالدت ظاهر ساخت اما 

بحسب تقدير بزخم شمشير يكى از اعدا از پاى درآمده پسرش نيز دستگير شد و متعاقب آنواقعه 
شاهزادگان بآن مكان رسيده مخالفان عنان بوادى فرار گردانيدند و بوضوح انجاميد كه سلطان 

مسعود ميرزا بانواع لطايف الحيل بذروه جبلى كه در بلندى با منزل زحل دعوى برابرى مى نمايد 
صعود نموده و چون در آن كوه برف بسيار بود از جنس نمد و پالس هرچه همراه داشته بر زبر 

برف گسترده و از آن جانب كوه پايان شتافته و عنان هزيمت بطرف شهر سبز تافته بناء على هذا ابو 
المحسن ميرزا و محمد محسن ميرزا صالح در مراجعت دانسته روز چهارشنبه بيست و سيم جمادى 

االخرى باردوى اعلى ملحق گشتند و خاقان منصور از واقعه سلطان محمد ميراخور تاسف خورده 
اقربا و اتباعش را بپرسش و نوازش سرافراز و مفتخر گردانيد و همانروز امير عمر بيك و سليمان 

تركمان بموجب فرمان واجب االذعان جهة استمالت متوطنان آن حدود توجه نموده خواطر دور و 
نزديك و ترك و تازيك را بعواطف بيدريغ تسلى بخشيدند و بغايت عنايت و عدالت خسروانه 

اميدوار گردانيدند ال جرم خاص و عام واليت حصار شادمان خرم و شادمان عنان عزيمت باردوى 
همايون تافتند و التجا بسده سدره انتما كرده در ظالل لطف و احسان بيكران از تاب آفتاب 

حوادث نجات يافتند و احكام مطاع الزم االتباع بنفاذ انجاميد كه هيچكس از اعالى و اوانى سپاه 
انجم جاه بيكدانه جو و يكمن كاه متعرض و مزاحم هيچ آفريده نگردد و اگر خالف حكم بظهور 
پيوندد در عوض هرپشيزى سرى و بجرم هرضررى سرورى تلف خواهد گشت و در روز پنجشنبه 

بيست و چهارم اردوى نصرت بزك از النك جوزى كوچ فرمود موضع سمجك محل نصب 
سرادقات سلطنت و استقالل شده همانروز حكم همايون نفاذ يافت كه از لشگريان مظفر حسين 

ميرزا سه هزار مرد در سايه علم شاهزاده فريدون حسين ميرزا و امير مبارز الدين محمد ولى بيك و 



امير ابراهيم جغتاى و امير محمد سعيد ارغون از آب عبور نموده بسلطان بديع الزمان ميرزا ملحق 
گردند و آنحضرت از آن جانب آب و مظفر حسين ميرزا از اين طرف توجه قندز را وجه همت 

سازند و باطفاء نايره مخالفت و عناد امير خسرو شاه پردازند و روز شنبه بيست و ششم يكى از 
نوكران ميرزا مظفر حسين گوركان حليمه نام بپايه سرير گردون احتشام رسيده عرضه داشت 

شاهزاده را با مكتوبى كه سلطان بديع الزمان ميرزا فرستاده بود رسانيد مضمون آنكه خسرو شاه 
 قدم جرأت و جسارت از قندز بيرون نهاده و
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خاطر بر مقابله و مقاتله سپاه ظفر دستگاه قرار داده اكنون بهر نوع حكم قضا مطيع عالم مطاع نفاذ 
يابد در انحفاظ رايت شوكت او طريق اهتمام مسلوك دارد چون پرتو شعور خاقان منصور بر آن 

صورت افتاد فرمان عالى صادر شد كه مظفر حسين ميرزا نيز از آب گذشته بسلطان بديع الزمان 
پيوندد و هردو شاهزاده باتفاق يكديگر بر سر خسرو شاه روند و صورت جمعيت او را به پريشانى 
مبدل گردانند و در روز يكشنبه بيست و هفتم قاسم سلطان ولد سيدك خان كه از اعاظم خواقين 
دشت قبچاق و اكابر سالطين عرضه آفاق بود اقبال وار بدرگاه خاقان جم اقتدار رسيد و به تقبيل 

انامل فياض سر مفاخرت افراخته در سلك ساير شاهزادگان منتظم گرديد و در همين روز امير 
مظفر برالس ولد امير شيخ عبد الّله در ديوان امارت سلطان مسعود ميرزا مهر ميزد بآستان 

سلطنت آشيان شتافت و تحف اليقه پيشكش كرده در سلك اقران خويش انتظام يافت و در روز 
سه شنبه بيست و نهم موكب همايون از سمجك نهضت نموده موضع اقتاش محل نصب خيام 

سالكان طريق رزم و پرخاش گشت و در آن منزل بتحقيق انجاميد كه چون مظفر حسين ميرزا 
بسلطان بديع الزمان پيوسته خسرو شاه از مقاومت عاجز شده روى عزيمت بلكه هزيمت بجانب 

حصار قندز آورده و شاهزادگان و نوئينان او را تعاقب نموده آن قلعه را مركزوار درميان گرفته اند 
و بمحاصره و محاربه اشتغال دارند اما در ميان سلطان بديع الزمان ميرزا و ابو المنصور مظفر حسين 

گوركان اندك نقارى واقعست زيرا كه چون خسرو شاه بعد از پيوستن مظفر حسين ميرزا ببديع 
الزمان عنان از معركه قتال بوادى فرار تافته مظفر حسين ميرزا بر سلطان بديع الزمان ميرزا مفاخرت 

مى نمايد و مى خواهد كه در حين سوارى نقاره زده با برادر كالنتر ابواب مساوات برگشايد چون 



پرتو شعور خاقان منصور برين صورت افتاد مهم حصار را بصلح فيصل داده روى توجه بقندز نهاد 
 چنانچه مرقوم كلك بيان مى گردد و من اللّه اعانته و المدد.

 ذكر محاصره قلعه حصار و بعضى ديگر از وقايع روزگار

در اين اوقات و اوان كه نواحى حصار شادمان مركز اعالم نصرت نشان بود اليق آن و سزاوار چنان 
مى نمود كه امير محمد باقر و محمود برالس و درويشعلى ساربان به- اتفاق جميع متوطنان قلعه 

حلقه مطاوعت در گوش كشيده و غاشيه متابعت بر دوش گرفته بپايه سرير خالفت مصير شتابند و 
بلوازم نياز و نثار پرداخته در سلك ساير بندگان دولت خواه انحزاط و انتظام يابند اما آنجماعت را 

رعايت حقوق تربيت سلطان محمود ميرزا و اوالد او از اين امر مانع آمده پاى در دامان استغنا 
پيچيدند و پشت پندار بحصانت حصار بازنهاده متوجه درگاه عالم پناه نگرديدند بناء على هذا 
صباح پنجشنبه غره ماه رجب كه آفتاب جهانتاب از فروغ تيغ كشورگير ديده متحصنان قلعه 

مستدير را خيره ساخت و شعشعه بيرق جمشيد خورشيد لوامع تسخير بر ساحت حصار فيروزه كار 
 گردون انداخت 
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فرمان آفتاب شعاع واجب االتباع نفاذ يافت كه از امراء انجام سپاه ناصر الدين عمر بيك و محمد 
على اتكه و شاه حسين جان بيار و عبد الطيف جان نثار و حسن على قزاق و يوسف ايوب و امير 

بيك تركمان و تينگرى بردى سمانجى و سليمان تركمان و دوست محمد بخشى و حمزه كه 
قراول با غلبه بسيار از پياده و سوار گرد قلعه حصار را محل نصب خيام ظفر انجام سازند و 

مورچلها بخش كرده از روى جد و اهتمام بامر محاصره و محاربه پردازند و الحق آنحصاريست 
كه در رفعت و حصانت شبيه قلعه خيبر و سد سكندر و خندق عميقش بسان عرصه همت ارباب 

  نظم كرم عريض و پهناور
 قضا كنگرش را ز برج زحل 

 
 بباال برآورده چندين محل 

 ته خندقش از زمين در مغاك 
 

 دوچندان كه از چرخ تا روى خاك 

   



القصه سپاه نصرت پناه آن قلعه رفعت دستگاه را مركزوار درميان گرفتند و اسباب حصار گيرى 
ترتيب داده عراده و منجنيق نصب كردند و از جانبين دست بانداختن تير و سنك گشاده لوازم 
محاصره و محاربه بجاى آوردند كمانهاى رعد در غرش آمده آتش در خرمن جمعيت دليران 

انداخت و عقاب تير از آشيانه كمان پرواز نموده در كاخ دماغ پهلوانان نشيمن ساخت چون چند 
روز حال بر اين منوال بگذشت و از هرطرف طايفه كشته گشت كار اهل حصار به- اضطرار 
انجاميده قاصدى نزد جناب عرفان شعار خواجه حسن عطار كه از اوالد زبده مشايخ بزرگوار 
خواجه عالء الدين عطار بود و در جغانيان بر مسند هدايت و ارشاد تمكن داشت فرستادند و 

التماس نمودند كه بپايه سرير خالفت مصير شتافته زبان الهام بيان بشفاعت جرايم ايشان بگشايد و 
خواجه حسن بر حال آنفرقه ترحم فرموده باردوى همايون خراميد و بوسيله صدور عظام بمجلس 

همايون خاقان گردون غالم درآمده به تقبيل انامل فياض سرافراز گرديد و گناهان محصوران را 
درخواست نموده و خاقان منصور ملتمس خواجه حسن را بحسن قبول مقرون ساخت و خواجه 
بقلعه رفته مژده امن وامان و عفو و احسان رسانيد و متوطنان حصار فرحناك و مسرور گشتند و 

اظهار اطاعت و انقياد كرده آنچه دست مكنت ايشان بدان مى رسيد برسم پيشكش و نثار مصحوب 
امير محمود برالس از قلعه بيرون فرستادند و او بكرياس گردون اساس شتافته بعز بساطبوس معزز 

گشت و بپوشيدن خلع فاخره سرافراز شده دست مراحم پادشاهانه ساير حصاريان را خلعت 
بخشش و بخشايش پوشاند و زالل مكارم خسروانه غبار مكارم و عناد آنفرقه را فرونشاند و قواعد 

صلح و صفا مؤكد شده خواجه حسن باصناف الطاف بيدريغ اختصاص يافت و امير محمود برالس 
  بيت رخصت انصراف حاصل كرده مقضى المرام بقلعه شتافت 

 منهى اقبال درين كهنه دير
 

 غلغه انداخت كه الصلح خير

و امراء حصار قبول نمودند كه بعد از مراجعت موكب ظفر آثار مخدره سراپرده عصمت را كه    
سلطانمحمود ميرزا نامزد حيدر محمد ميرزا كرده بود يراق نموده بدار السلطنه هراة فرستند و ميرزا 

سلطانمسعود را بر سلوك طريق اطاعت و انقياد باعث و محرض باشند و از وقايعى كه در خالل 
احوال گذشته روى نمود يكى آنكه امير يعقوب ولد مظفر الدين ايوب كه از اعاظم اركان دولت 

سلطانمسعود ميرزا بود التجا بسده سدره انتما كرده شرايط نيازمندى و پيشكش بجاى آورد و 
 خاقان 
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منصور او را منظور نظر لطف و اعتبار ساخته در ديوان امارت مهرداد و مواجب مناسب تعيين 
فرمود ديگر آنكه قدوة الصدور و االعاظم ميرك جالل الدين قاسم ولد موالنا شمس الدين محمد 

امين كه آبا عنجد متصدى منصب صدارت سالطين حشمت آئين بود بتاريخ پانزدهم شعبان داعى 
حق را لبيك اجابت گفته برياض جنان انتقال نمود و خاقان منصور بمالحظه حقوق خدمت 

آنجناب بر فوتش متأسف گشته اشارت عليه نفاذ يافت كه جسد شريفش را بر نهج سنت سيد 
المرسلين صلى الّله عليه و آله الهادين تجهيز و تكفين كردند و سى سوار مسلح مكمل با نظر 

محمد قباديانى بتشييع نعش او را ببلخ برده در مزار خواجه ابو نصر پارسا قدس سره حضرت قدوه 
اوليا را بخاك سپردند مدت حيات ميرك قاسم پنجاه و نه سال بود و يكى از شعرا در تاريخ 

  بيت وفاتش اين بيت نظم نمود
 چو رفت روز برات از جهان دعاخوانان 

 
 بماند سال وفاتش دعاى روز برات 

    

 ذكر نهضت موكب نصرت نشان از واليت حصار شادمان بجانب قندز و بقالن 

چنانچه سابقا خامه سخن آرا در سلك تحرير كشيد چون خسرو شاه قوت مقاومت پادشاه زادگان 
در حيز مكنت خويش نديد و چهار ديوار قلعه قندز را پناه ساخته اسباب حصاردارى مرتب 

گردانيد شاه زادگان و نوئينان با عساكر نصرت نشان اطراف قندز را احاطه نموده از جانبين 
سنك هاى رعد آتش دادند و شعله گيرودار بقلعه سپهر دوار رسانيده دست بانداختن ناوك دلدوز 

گشادند و بنابر كمال متانت آن قلعه مدت محاصره امتداد يافت ال جرم خاقان منصور بعد از فراغ 
از مهم حصار با تمامى مخدوم زادگان و امراء عنان عزيمت بدان صوب تافت و هواى قباديان از 
غبار موكب نصرت نشان عطرافشان گشته فرمان واجب االذعان بترتيب جسر صادر شد و امراء 

تواچى كشتيها كه زه هاى آب آمويه را جمع گردانيده نجاران اردوى همايون چند كشتى ديگر 
تراشيدند و در معبرى كه باالى آب اوباج بود آغاز بستن جسر كردند در آن اثنا شبى كشتى 

بموضع بستن پل رسيد و بشدت هرچه تمامتر بر كشتيهاى جسر خورده اكثر آنها را درهم شكست 
چنانچه از شصت كشتى زياده از پانزده عدد سالم نماند بنابرآن فرمان همايون نفاذ يافت كه معبرى 



پيدا كنند كه جزيره درميان داشته باشد تا بدان كشتيها كه درست مانده بود از اين كنار آب تا 
جزيره جسر بسته بگذرند و كرتى ديگر از جزيره تا آن لب آب جسر بندند و عبور كنند و بعد از 

جستجوى و تك وپوى مثل اين جائى يافته جسر ترتيب نمودند و خاقان منصور با تمامى سپاه از 
آب عبور كرده بجزيره شتافته بخيال آنكه شب آنجا بوده روز ديگر جسر را بدانطرف كشند و از 
آب بگذرند اتفاق در آخر همان روز شترى در آب افتاده و بسهولت بآنجانب بيرون رفت ال جرم 
بوضوح پيوست كه بى وسيله جسر از آن آب ميتوان گذشت و خاقان عالى مكان همانزمان از آنجا 

عبور فرموده شاه زادگان و امرا و لشگريان نيز مانند باد از آب عبور نمودند چنانچه در وقت نماز 
 خفتن هيچكس در جزيره نماند و نزديك به نيمشب آب طغيان 
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كرده آنجزيره را فروگرفت و همكنان را معلوم شد كه افتادن آن شتر در آب محض عنايت ملك 
وهاب و كمال قوت و دولت خاقان كامياب بوده و اال در آنشب در جزيره مذكوره توقف واقع 

  بيت ميگشت و همه كس را طوفان بال و امواج دريا از سر مى گذشت و ال عجب 
 بود هركرا لطف حق راهبر

 
 ز طوفان دوران نيابد ضرر

القصه چون درياى لشگر قيامت اثر خاقانى در ظاهر قندز بتالطم درآمد سيالب رعب و هراس    
اساس عناد امير خسرو شاه را اندراس داده از مقام غرور و پند تجاوز نمود و على التعاقب و التوالى 

قاصدان سخندان بآستان خالفت آشيان ارسال داشته بزبان عجز و نيازمندى پيغام داد كه قدر بنده 
از آن نازلتر است كه با خدام خاقان منصور در معرض مقابله و مقاتله در توانم آمد و جرأت و 

جسارت كه تا غايت بوقوع انجاميده از خوف جان و بيم هالكت بوده اگر زالل الطاف خسروانه 
دفاتر زالت اين بيچاره را بآب عفو و اغماض فروشويد هرآينه حلقه چاكرى و انقياد در گوش 

كشيده ما دام الحيواة قدم از جاده خدمتكارى فراتر نمى نهم و چون موكب همايون ازينجا 
مراجعت فرموده در قبة االسالم بلخ نزول اجالل واقع شود بدرگاه عالم پناه شتافته ديده رمد ديده 

را از خاك بارگاه سپهر اشتباه جالدهم خاقان منصور از عايت مرحمت جبلى و نهايت عاطفت 
اصلى بر عجز و بيچارگى خسرو شاه ترحم نموده فرستادگان او را بخلع فاخره نوازش كرده 

سخنان عنايت آميز پيغام فرمود آنگاه خسرو شاه خطبه و سكه باسم و لقب همايون موشح و مزين 
ساخته نظر بهادر را كه از جمله مخصوصانش بود با پيشكشهاى اليق بيرون فرستاد و او بوسيله 



امراء عظام شرف تقبيل قوايم سرير سلطنت مصير دريافته زبان اعتذار و استغفار برگشاد و بانعام 
خلع طالدوزى مفتخر و مباهى گشته خاقان منصور جهة امير خسرو شاه و برادران او نيز اثواب 

خاصه ارسال فرمود و از كمال مكارم اخالق منصب امارت ديوان اعلى بخسرو شاه عنايت كرده 
تفويض آن منصب جليل القدر را عالوه بخشايش جرايم و آثام او گردانيد و چون نظر بهادر از 
بارگاه فلك احتشام مقضى المرام بقلعه قندز بازگشت فرق تفاخر و مباهات خسرو شاه از ايوان 

درگذشت و مهر خود را بقطب الدين محمد بكاول سپرده بپايه سرير خالفت مصير فرستاد تا 
فرامين مطاعه را بآن موشح سازد بعد از آن اردوى كيهان پوى بجانب قبة االسالم بلخ نهضت نمود 
و چون از غبار مواكب گردون مراتب هواى آن بلده عطربيز گشت خاقان ملك بخش ايالت بلخ را 
با توابع و ضمايم از آب آمويه تا مرغاب بسلطان بديع الزمان ميرزا مسلم داشت و عازم دار السلطنه 
هراة شده بر جناح استعجال رايت نهضت برافراشت پس از وصول بمستقر سرير حشمت و عظمت 
و تمجيد بساط عدالت و مكرمت سلطانمسعود ميرزا حسب المقر رهمشيره خود را كه نامزد حيدر 

محمد ميرزا بود يراق نموده بجانب دار السلطنه هراة گسيل فرمود و خاقان منصور امراء عظام و 
وزراء گرام را بترتيب اسباب سور و تهيه موجبات جشن و سرور مأمور گردانيد و بدستور معهود 

در باغ زاغان چهار طاقها ساخته شده تعبيها بعرصه ظهور آمده دو سه ماه روزگار صغار و كبار 
 بعيش و طرب بگذشت و زهره برج سلطنت با برجيس سپهر خالفت بمقتضاء
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شريعت غرا مقارنه كرده بين الجانبين طريقه محبت مرعى گشت و چون برحسب تقدير ايزد 
سبحانه و تعالى در دار ناپايدار فنا هرسورى را ماتمى در عقبست و هرسرورى را المى متعاقب 

هرنهارى را ليلى درپى و هربهارى آبستن بفصل دى همدران سال كه تاريخ هجرى بنهصد و دو 
رسيده بود شاه زاده جاللت انتما ابو الفوارس شاه غريب ميرزا كه به لطف طبع وحدت ذهن و وفور 

فراست و كياست از ساير اخوان امتياز داشت و همواره با افاضل شعرا و اعاظم فضال مصاحبت 
نموده همت بر تربيت اين طايفه ميگماشت بعلت فجاة درگذشت و بموجب كلمه خجسته (اوالدنا 

اكبادنا) رحلت شاه زاده موجب مالل خاقان ستوده خصال شده چنانچه معهود است لوازم 
 سوگوارى و مراسم تعزيت دارى مرعى گشت 



گفتار در بيان سلوك بديع الزمان ميرزا در وادى عصيان و طغيان و ظهور آثار فتنه و فساد در 
 اطراف بالد خراسان 

چنانچه سابقا مذكور شد در آن اوان كه سلطان بديع الزمان ميرزا بموجب فرمان واجب االذعان از 
دار الملك جرجان عنان عزيمت بصوب كنار آب آمويه انعطاف داد زمام ايالت آن مملكت را در 

قبضه اختيار ولد ارشد خود محمد مؤمن ميرزا نهاد و چنان طمع ميداشت كه خاقان منصور بهمان 
دستور آن مملكت را بر آن نبيره سعادتمند مسلم دارد و انديشه عزل او را پيرامن خاطر عاطر 

نگذارد اما بخالف متصور آنحضرت در روزيكه ميرزا بديع الزمان را خلعت عنايت كرده 
بحكومت قبة االسالم بلخ سرافراز گردانيد در همان مجلس ميرزا مظفر حسين را جهة تفويض 

ايالت دار الفتح استراباد جامه پوشانيد و بنابر آنكه بديع الزمان ميرزا در وقت محاصره قندز از مظفر 
حسين ميرزا رنجيده بود و عزل ولد ارشد را تصور نمينمود ازين معنى بغايت متغير گشت و با امرا 
و مخصوصان خود طريق مشورت مسلوك داشته از مقام اطاعت پدر بزرگوار درگذشت و بعد از 

آنكه خاقان منصور از بلخ بدار السلطنة هراة شتافت بديع الزمان ميرزا ايلچيان همعنان برق و باد 
بدار الفتح استرباد فرستاد و به محمد مؤمن ميرزا پيغام داد كه سپاه مملكت جرجان را فراهم آورده 

بترتيب اسباب كارزار پردازد و چون مظفر حسين ميرزا بدان جانب شتابد امر حكومت را باز 
نگذارد و اگر ضرورت شود مقاتله او را پيش نهاد همت سازد و همچنين بديع الزمان ميرزا 

قاصدان سخندان نزد امير خسرو شاه و امير شجاع الدين ذو النون ارغون كه از خاقان منصور 
توهمى عظيم داشت ارسال نموده ايشان را از ما فى الضمير خويش آگاه ساخت و آن دو امير 

صايب تدبير نسبت بان پادشاه عاليجاه در مقام اخالص آمده هريك بناء اطاعت و خدمتكارى طرح 
انداخت و حقيقت اين اخبار در دار السلطنه هراة اشتهار يافته خاقان منصور در بحر اضطراب افتاده 

 چند نوبت رسل و رسايل نزد بديع الزمان ميرزا روانه گردانيده شرايط
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نصيحت بجاى آورد ليكن فايده نداد ال جرم بى تحمل شده قصد فرمود كه با وجود ضعف مزاج و 
فقدان قوت سوارى در آن زمستان لشگر نصرت نشان بحدود بلخ رسانيده بديع الزمان ميرزا تاديب 

بليغ نموده از سلوك طريق عقوق منزجر گرداند اما مقرب حضرت سلطانى امير نظام الدين على 



شير بعرض رسانيد كه اگر فرمان همايون نفاذ يابد بنده ببلخ رفته ميرزا بديع الزمان را نصيحت 
نمايم و بكمال عواطف پادشاهانه اميدوار ساخته نوعى سازم كه از باديه دالزارى بشارع 

خدمتگارى؟؟؟ دو اينمعنى موافق مزاج همايون افتاده امير على شير روى بمقصد نهاد و چون 
نزديك بآنبلده رسيد شاه زاده شرط استقبال مرعى داشته مقدم شريف آنمهمان عزيز را مغتنم 

شمرد و در لوازم تعظيم و حرمت مبالغه كرده باحسن وجهى مراسم رافت و ضيافت بجاى آورد و 
امير صايب تدبير بحسن تقرير ميرزا بديع الزمان را پند داده از سلوك طريق خالف تخدير نمود و 

برعايت حقوق والد بزرگوار و استرضاء خاطر خاقان كامكار تحريص فرمود و آنسخنان در ضمير 
منير ميرزا بديع الزمان مأثر افتاده مى خواست كه سركار بلخ را بمظفر حسين ميرزا باز گذارد و 

مقرب حضرت سلطانى را با حصول آمال و آمانى رخصت انصراف دهد كه ناگاه بحسب تقدير 
امرى ظاهر گشت كه از سر مصالحه بيكبارگى درگذشت صورت حادثه آنكه در آن اوان كه امير 

على شير در بلخ بود و بصيقل كلمات حكمت آيات زنك نقار از مرآت خاطر بديع الزمان ميرزا 
ميزدود خاقان منصور بنابر اغواى خواجه نظام الملك و بعضى ديگر از مقربان نمى خواستند كه امر 

مصالحه بسعى امير على شير تيسير پذيرد بنام امير اسالم برالس كه كوتوال بلخ بود نشانى ارسال 
فرمود مضمون آنكه هرگاه بديع الزمان ميرزا برسم شكار از شهر بيرون رود بايد كه دروازها 

بركشيده نگذارى كه ديگر بآن بلده درآيد تا بمزيد عنايت و التفات ما اختصاص يابى و اين نشان 
بنابر اقتضاء قضا بنظر بديع الزمان ميرزا رسيده از شفقت پدر بزرگوار نوميد گشت و امير عليشير را 
بيحصول مقصود رخصت داده از مقام موافقت درگذشت و مقرب حضرت سلطانى در تخت سفر 

بپايه سرير خاقانى رسيده آنچه ديده بود و شنيده معروض گردانيد و در باب اطفاء آتش غضب 
پادشاهى كه صفت التهاب داشت مساعى جميله بتقديم رسانيد اما اصال نتيجه بر آنترتيب نيافت و 

خاقان منصور ميرزا مظفر حسين را با امير محمد برندق برالس و امير ناصر الدين عمر بيك بجانب 
استرآباد فرستاد و بنفس نفيس عنان عزيمت بطرف بلخ تافت و در اوايل فصل بهار با لشگرى بعدد 

اوراق رياحين و ازهار از تخت سفر عازم استيصال نهال اقبال پسر گشته توجه نمود و بديع الزمان 
ميرزا اينخبر شنوده ابواب انعام و احسان بر روى امرا و لشگريان بازگشود امير نظام الدين شيخ على 

طغائى را بحكومت و محافظت شهر و قلعه بلخ مقرر ساخت و در شعبان سنه اثنى و تسعمائه 
باستقبال والد نامدار از آن بلده بيرون خراميده رايت قتال جدال برافراخت و از راه جوزجانان 

بالنك بيگى شتافته در دهانه دره پيل چراغ قبه بارگاه باوج مهر و ماه رسانيد و از اينجانب مواكب 



گردون مراتب خاقان نيز از ميمنه گذشته آنطرف دره مذكوره را معسكر همايون گردانيد و در 
 آنشب پر تعب پدر و پسر بقصد يكديگر كمر بسته تا روز در انديشه كارزار بودند و
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 دليران جانبين بتهيه اسباب مصاف پرداخته مبتلى و اطمينان خواطر لب ميگشودند

 ذكر واقعه هايله پيل چراغ و فرونشستن چراغ امنيت و فراغ 

صباحى كه از اهتزاز صرصر قضا و قدر چراغ نمايش مواكب كواكب در شبستان آسمان منطقى 
گرديد و از قضاى مشيت مالك الملك اكبر لواى كشورگشاى جمشيد خورشيد بافق فتح و 

فيروزى رسيد خاقان منصور قلب ميمنه و ميسره سپاه ظفرپناه را بنور طلعت شاه زادگان آفتاب 
احتشام و فر وجود نوئينان بهرام انتقام زينت و استحكام داده بميدان جنك و معركه نام و ننك 

فرستاد و بنفس همايون متعاقب ايشان بر سبيل تأنى در حركت آمد و از آنجانب ميرزا بديع الزمان 
نيز بتعبيه لشگر فتنه انگيز قيام نموده شبديز عزم بمهميز ستيز تيز ساخت و روى بميدان رزم آورده 
اعالم قتال و جدال بر افراخت در ميان دره پيل چراغ تقارب فريقين بتالقى انجاميد و غريو كوس 

و سورن زلزله در زمين و زمان انداخته عالمت صور اسرافيل ظاهر گردانيد و بباد حمله يالن چراغ 
زندگانى پردالن فرونشاند و شعله سنان پهلوانان خرمن حيات شجعان بسرحد احتراق رساند گوهر 

حسام زمردفام از خون كشتگان رنك ياقوت رمانى گرفت و صفحه خنجر الماس اثر از حلق 
  نظم افتادگان گونه لعل بدخشانى پذيرفت 

 ز خون يالن سنك شد لعل گون 
 

 روان شد بروى زمين جوى خون 

 بهرسو سر سرورى نامجوى 
 

 بميدان در افتاده مانند گوى 

   
در اثناء آن احوال و خالل آن اهوال هماى چتر همايون فال خاقان ستوده خصال قبال اقبال سايه بر 

آن معركه انداخت و چشم بديع الزمان ميرزا بر ماهچه لواء كشورگشا افتاد عنان تمالك و تماسك 
از دست داده توقف در برابر همچنان پدرى از مقتضاى رعايت ادب مستبعد شمرده از راه اختيار 
يا اضطرار پشت بر ميدان كارزار گردانيده روى بوادى فرار آورد ال جرم دالوران موكب نصرت 



نشان از سر اقتدار آغاز سرافشانى كرده شاهى عرب را با فوجى از مخصوصان شاه زاده بتيغ 
بى دريغ بگذرانيدند و زمره را با سيرى گرفته حسب و الحكم اكثر ايشان را نيز شربت هالكت 

چشانيدند و چون بديع الزمان ميرزا عنان يك ران بصوب فرار تافت بواسطه تنگى آن راه و ازدحام 
خيل سپاه نتوانست كه بر سبيل سرعت از غرقاب هيجاخود را بساحل نجات رساند و با طايفه از 
خواص كه مالزم موكب سعادت اختصاص بودند بر پشته صعود نموده از طريق غير معهود طى 

مسافت فرمود ناگاه بر فراز كوهى يك انداز رسيد كه از هيچ طرف آن پياده را نزول ممكن نبود تا 
بسواره چه رسد و حال آنكه ابو المحسن ميرزا بحكم خاقان مظفرلوا بقصد گرفتن برادر بزرگوار 
از عقب در غايت سرعت ميامد ال جرم بديع الزمان ميرزا متحير گشته پياده شد و مالزمان ركاب 
عالى چند فوطه و دستار بر سر هم بستند شاه زاده دست در آن زده پايان رفت و راقم حروف بعد 

 از پنج شش سال از حدوث اين واقعه در مالزمت سلطان بديع الزمان ميرزا بدانموضع رسيده و
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كيفيت نزول آنحضرت را بى واسطه از لفظ گوهرافشانش شنيده القصه چون شاه زاده قرين صحت 
و سالمت از آنكوه بدهانه دره پيل چراغ پايان آمد كپك خوارزمى كه در سلك خدام 

عاليمقامش انتظام داشت و از راه راست بدانجا رسيده بود در ساعت اسب خويش پيش كشيد و 
سلطان بديع الزمان ميرزا پاى در ركاب آورده عنان عزيمت بطرف قندز انعطاف داد و اكثر 

مردميكه بر زبر آنكوه در خدمت آن شاه زاده بودند بسالمت پايان آمده از عقبش روان شدند اما 
هراسب و استر كه از آنجا پايان انداختند چراگاه عدم را منزل ساخت و خاقان منصور بعد از ديدن 

پيكر نصرت و ظفر فتحنامها باطراف بالد خراسان ارسال داشته رايات همايون فال بجانب قبة 
االسالم بلخ برافراشت از نوادر وقايع آنكه شكست ميرزا بديع الزمان در پيل چراغ روز سه شنبه 

بيست و نهم شعبان سنه اثنين و تسعمائه دست داد و روز ديگر كه چهارشنبه غره ماه رمضان بود 
پسرش محمد مؤمن ميرزا در ميان تاشكر بروك و مهر انجمن مغلوب شده بدست مظفر حسين 

ميرزا افتاد چنان چه عنقريب سمت تحرير خواهد يافت و پرتو اهتمام بر تفصيل آن واقعه خواهد 
 تافت انشاء الّله 



ذكر فتح بلخ بعد از تقديم لوازم محاصره و پيكار و رفتن سلطان بديع الزمان ميرزا بواليت گرمسير 
 و قندهار

چون امير نظام الدين شيخعلى طغائى كه حاكم قبة االسالم بلخ بود از واقعه پيل چراغ خبر يافت 
برج و باره و فيصل و دروازه شهر را چنانچه بايد و شايد مضبوط و محفوظ گردانيد و خاطر بر 

تحصن قرار داده مستعد افروختن آتش جنك و پيكار گرديد و رايات ظفر آيات خاقان 
پسنديده صفات از پيل چراغ نهضت فرموده چون سايه وصول بر ظاهر آن بلده انداخت جريك 

منصور آغاز محاصره و محاربه كردند و مردم شهر نيز بانداختن تير و سنك و افروختن نيران 
حرب و جنك پرداخته لوازم شجاعت بجاى آوردند و بعد از چند روز عليكه بخشى كه امير شيخ 

على ضبط برج چهل حجره را بعهده او كرده بود نقش دولت خواهى ميرزا بديع الزمان را بآب 
بيوفائى از لوح دل بشست و بمالزمت خاقان منصور مايل گشته قاصدى نزد امير عبد اللطيف 

بخشى كه خويش او بود فرستاد و پيغام داد كه بايد در فالن شب عساكر ظفرسلب از جميع اطراف 
شهر جنك پيش آرند تا من ازين برج فوجى از شجعان را باال برم و باحسن وجهى لوازم 

خدمتكارى حضرت شهريارى بجاى آرم و امير عبد اللطيف كيفيت حال را بعرض خاقان منصور 
رسانيده آنحضرت در نماز ديگر شب موعود جنود ظفر ورود را بجنك سلطانى امر فرمود و همان 
ساعت يكى از امرا كه كينه امير عبد اللطيف در سينه داشت و نميخواست كه تسخير بلخ بوساطت 

او تيسير پذيرد صورت مواضعه را بر تيرى نوشته بشهر انداخت و آن نوشته بنظر امير شيخعلى 
رسيده فى الحال با فوجى از ابطال رجال عزم گرفتن عليكه بخشى كرد و او اول خيال مقاومت 

 نموده آخر االمر خود

 211، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

را از زبر برج چهل هجره در خندق شيخ حاجى انداخت و پشت او بر زمين خورده بشكست و 
همان لحظه امير شيخعلى بر حقيقيت حال اطالع يافته كسى پايان فرستاد تا سرش از تن جدا كرد و 

از نوكران عليكه بخشى اكثر كشته گشته بقية السيف خود را از باره در خندق انداخته و باردوى 
همايون شتافته صورت حادثه را معروضداشتند ال جرم آنشب جنك در حيز تاخير افتاد و چون 

مدت محاصره بلخ از چهل روز درگذشت در شهر قحط و غالئى عظيم واقع شد امير شيخ على از 



محافظت آن بلده عاجز گشت و در تأمل افتاد كه آيا بچه وسيله دست در دامان عاطفت خاقان 
منصور استوار گرداند و كدام يك از امرا و اركان دولت را شفيع جرايم خود ساخته محصوران بلخ 

  رباعى را از بالء غال بسعت معيشت رساند در آن اثنا
 از مطلع لطف ايزدى ناگامى 

 
 بنمود فروغ روى زيبا ماهى 

 شد سرور اهل بلخ عاليجاهى 
 

 نى نى ز عدم بعالم آمد شاهى 

يعنى نير وجود فايض الجود شاه زاده سعادت انتما سلطان محمد زمان ميرزا از افق والدت طالع    
گشت و از انوار به جبين مبينش ديده دولت و اقبال روشن شده طنطنه كوس بشارت از اوج 

سموات درگذشت و امير شيخ على آن در درج كامكارى را در قماط عزت و بزرگوارى پيچيده 
برسم شفاعت نزد جد نامدارش فرستاد و خاقان منصور را از مشاهده جمال آن قرة العين سلطنت 

عرق شفقت در حركت آمده ابواب لطف و احسان بر روى روزگار ابلخيان برگشاد و خواجه 
كمال الدين حسين ولد خواجه نظام الملك و امير حاجى پير بكاول را نزد امير شيخ على ارسال 

داشته سخنان عنايت آميز پيغام فرمود و امير شيخ على از استماع آنحكايات قوى دل و مستظهر 
گشته در اواخر شوال سال مذكور مصحوب مشار اليهما بدرگاه عالمپناه شتافت و بسعادت تقبيل 

بساط خالفت مناط مشرف شده پرتو انوار عاطفت خاقان بر وجنات احوالش تافت و چون امير 
شيخ على پنج شش روز در ظل عنايت بيدريغ بسر برد رخصت حاصل نموده با شاهزاده نورسيده و 

والده او كه صبيه صلبيه تهمتن بيك بود و ساير مستورات حرم سراى بديع- الزمان ميرزا عزيمت 
قندز فرمود و خاقان منصور ايالت قبة االسالم بلخ و توابع را به ابراهيم حسين ميرزا تفويض كرده 

روى بجانب كنار آب مرغاب آورد اما بديع الزمان ميرزا از معركه پيل چراغ با معدودى از امراء و 
مخصوصان عنان يكران بصوب قندز انعطاف داد و بعد از وصول بحدود آنواليت امير خسرو شاه 

تحف خسروانه و تبركات پادشاهانه از خيمه و خرگاه و سراپرده و بارگاه اسپان تازى راهوار و 
استران ركابى قطار و نفايس اقمشه و ظرايف امتعه و نقود نامعدود مصحوب جمعى از حواص 

خويش باستقبال شاهزاده فرستاد و خود نيز متعاقب بمالزمت شتافته شرف تقبيل انامل فياض 
دريافت آنگاه آنخسرو عاليجاه با امير خسرو شاه و ساير امراء شجاعت پناه در باب تسخير مملكت 

و تدبير امور دولت شرايط مشورت بجاى آورد و چنان مقرر شد كه بديع- الزمان ميرزا بقندهار 
شتافته امير ذو النون را بخود ملحق گرداند و سپاه آنواليات را فراهم آورده از آن جانب بحدود 

 خراسان درآيد و امير خسرو شاه ازين طرف با لشگرهاى 
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قندز و بقالن و ختالن و بدخشان متعرض حدود بلخ و اندخود و شيرغان گردد و تا آنچه مدعاست 
بحصول پيوندد و هنوز بديع الزمان ميرزا در ظاهر قندز بود كه امير شيخ على بخدمت رسيده درى 
اوج سلطنت را ببارگاه سپهر اشتباه رسانيد و آنحضرت ديده به- ديدار شاهزاده روشن كرده چند 

روز بساط نشاط مبسوط گردانيد بعد از آن فرزند ارجمند را با حجله نشينان تتق عصمة در قندز 
گذاشته رايت عزيمت بصوب گرمسير و قندهار برافراشت و پس از وصول بآن مملكت امير شجاع 

الدين ذو النون و اوالد او شجاع بيك و محمد مقيم بمراسم استقبال استعجال نمودند و بلوازم نياز 
و نثار پرداختند و بقدر امكان در استرضاء خاطر همايونش كوشيده بهمگى همت انتظام مهام 

آنخسرو عالى مقام را پيش نهاد همت ضماير اقبال مآثر ساخته و همدران ايام بديع الزمان ميرزا 
مخدره امير ذو النون را كه ناهيد اوج عفت و طهارت بود خواستگارى نمود و بآئين شريعت 
مطهره در سلك ازدواج كشيد و چند روز بساط و سور و سرور مبسوط داشته بعيش و نشاط 

گذرانيد و باين وصلت مبانى اخالص امير ذو النون و اوالد او نسبت بآن حضرت سمت استحكام 
گرفت و قواعد قصر اقبال شاهزاده صفت رفعت و متانت پذيرفت اما در آن اوان جهت دفع 

اصابت عين الكمال امرى در غايت غرابت دست داد و بآن واسطه امير شيخعلى طغائى دربند گزند 
افتاد صورت حال آنكه در روزيكه امير ذو النون بطواف يكى از مزارات زمين داور اشتغال داشت 

فدائى بطريق دادخواهان پيش آمده كاردى بجامه آنجناب رسانيد و مالزمان در ساعت او را 
پاره پاره كرده آن حركت را از انگيز امير شيخعلى دانستند و امير ذو النون و اوالد قصد قتل آن 
بيگناه نموده امير شيخعلى بسرا پرده سلطان بديع- الزمان ميرزا گريخت ارغونيان با دو سه هزار 

سوار سراپرده عالى را مركزوار درميان گرفتند و كس نزد آنحضرت فرستاده امير شيخعلى را 
طلبيدند و هرچند بديع الزمان ميرزا در ابراء ذمه امير شيخعلى سخنان پيغام فرمود بسمع قبول 
نشنودند اما عهد و پيمان را بايمان مؤكد گردانيدند كه امير شيخعلى را نكشد بعد از آن بديع 

الزمان ميرزا جناب امارت مآب را بامير ذو النون تسليم نمود و او بار ديگر از آنحضرت راضى 
گشته كمر خدمت بر ميان بست و امير شيخ على را چندگاهى در يكى از قالع گرمسير محبوس 

گردانيده آخر االمر اجازت داد كه بهرطرف كه خواهد رود و آنجناب بدرگاه عالم پناه خاقان 
منصور شتافته در سلك ساير امراء عظام منتظم شد و همدران ايام كه بديع الزمان ميرزا در زمين 



داور بسر ميبرد حادثه محنت اثر محمد مومن ميرزا اشتهار يافت و شرار آتش غم و اندوه كانون 
 درون همكنان را فروتافت چنانچه مشروح مى گردد و كيفيت اين اجمال بتفصيل مى پيوندد.

گفتار در بيان گرفتار شدن محمد مومن ميرزا بدست ابو المنصور مظفر حسين ميرزا و از پاى 
 درآمدن آن تازه نهال رياض اقبال بصرصر تقدير ايزد متعال 

 سلطان محمد مومن ميرزا شاهزاده بود كه آفتاب طلعت همايونش ضيابخش رياض 
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پادشاهى و ظالل معدلت روزافزونش آرامگاه فرق رعيت و سپاهى فرق فرقد سايش شايسته افسر 
هوشنك و ذات خجسته صفاتش زيبنده ديهيم و اورنك در ميدان رزم چون شير ژيان بسرپنجه 

پهلوانى لباس حيات دشمنان از هم دريدى و در ايوان بزم بسان ابر نيسان از رشحات دست 
گوهربار گل آمال دوستان را خضرت بخشيدى مرآت طبع لطيفش عكس پذير صور خيرخواهى و 

  مثنوى مصباح راى منيرش مظهر انوار عنايات الهى 
 گل باغ دولت در درج شاهى 

 
 فروزنده شمعى بنور الهى 

 ز انصاف و عدلش رعيت مرفه 
 

 بجود و عطايش سپاهى مباهى 

 چو آئينه مرآت طبعش منور
 

 مصور درو صورت خيرخواهى 

و چون زمانه ستمكار و سپهر مردم آزار نمى خواست كه طوايف انام در ظالل معدلت آن درى    
آسمان جاللت بياسايند و در پناه مرحمت آن گوهر كان عدالت آسايش نمايند در عنفوان اوان 

جوانى نهال زندگانى او بتندباد اجل از پاى درافتاد و در مبادى اوقات شباب آفتاب حياتش بتقدير 
ايزد عز و جل از اوج كمال روى بسرحد زوال نهاد صورت حال بر سبيل اجمال آنكه چون آن 
شاهزاده سعادت انتما از توجه مظفر حسين ميرزا بجانب استراباد خبر يافت مى خواست كه بقدم 
اطاعت عم بزرگوار را استقبال نمايد ملك و مال بوى باز گذاشته بجانب قبة االسالم بلخ توجه 

فرمايد ليكن متعاقب و متواتر فرامين بديع الزمان ميرزا بوى رسيد مبنى بر آنكه به هيچ وجه عنان 
اختيار از دست ندهد و سپاه جرجان را فراهم آورده قدم در ميدان مقاتله مظفر حسين ميرزا نهد 

بنابر آن محمد مومن ميرزا با لشگرى جرار از استراباد بيرون خراميد و عنان يكران بصوب معركه 



پيكار منعطف گردانيد از آن طرف مظفر حسين ميرزا باتفاق امير شجاع الدين محمد برندق برالس 
جنود ظفراقتباس را ياسامشى كرد و در روز چهارشنبه غره ماه مبارك رمضان درميان تا شكر 

بروك و مهر انجمن تالقى فريقين روى نمود و آواز شيون و نفير سورن بلند گشته سرپنجه 
  نظم دالوران ابواب طعن و ضرب برگشود

 دو لشگر نمودند آهنك جنك 
 

 كشيدند شمشير الماس رنك 

 ز ابر سنان ريخت باران خون 
 

 ز خون يالن شد زمين الله گون 

در خالل اين احوال امير عمر بيك وفادار از جوانغار مظفر حسين ميرزا بر برانغار محمد مومن    
ميرزا حمله كرد و دست راست شاهزاده را از پيش برداشته از پس پشت آنحضرت درآمد محمد 

مومن ميرزا چون حال بر آن منوال ديد با مبارزان قول مانند سيلى كه از فراز رو به نشيب آورد 
بجانب قلب سپاه عم عاليجاه تاخت و عالمت روز قيامت ظاهر ساخته فوجى از شجعان را بر خاك 

هالك انداخت اما در اثناء كرو و فر بسبب كج روى توسن سپهر بدمهر تنك بارگير آن زيبنده 
تاج و سرير از هم بگسيخت و از پشت زين بر روى زمين افتاده يكى از لشگريان خراسان در وى 

آويخت و ميرزا مظفر حسين بمشاهده پيكر فتح و ظفر سرافراز گشته محمد مومن ميرزا اسير پنجه 
تقدير شده بپايه سريرش رسيد و شاهزاده برادرزاده را تسلى داده در آغوش عطوفت كشيد آنگاه 

باسترآباد درآمده او را به بند نقره مقيد ساخت و بعد از چند روز مصحوب امير محمد برندق 
 بجانب هراة گسيل فرمود و امير محمد برندق ميرزا محمد مؤمن را در ماه 
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صفر سنه ثلث و تسعمائه بمقصد رسانيده در قلعه اختيار الدين حبس نمود و روى به مالزمت 
خاقان منصور آورده در كنار آب مرغاب بشرف بساطبوس مشرف گشت و كيفيت حال عرض 

كرد و مادر مظفر حسين ميرزا خديجه بيگى آغا بقاء شاه زاده را مستلزم فناء پسر خود تصور 
فرموده بهمگى همت متوجه آنشد كه تازه نهال رياض دولت و اقبال را بصرصر قهر از پاى 

دراندازد و سرچشمه عدالت و احسان را بر خاك بيمروتى انباشته نابود سازد و خواجه نظام الملك 
و اوالد او را كه در آن زمان صاحب اختيار ملك و مال بودند با خود متفق گردانيده در شبى كه 
خاقان منصور از شرب شراب انگور بيشعور بود حكم قتل آنشاه زاده حميده صفات حاصل كرده 



يار على بخشى و عبد الواحد يساول و دو معتمد ديگر را جهة آن مهم نامزد فرمود و صباح روز 
ديگر خاقان منصور از حكم شب گذشته وقوف يافته مسرعى از عقب مشار اليهم ارسال داشت و 
نشان همايون فرستاد كه بجان ثمرة الفواد سلطنت و قرة العين خالفت آسيبى نرسانند اما آن چهار 

نابكار بنابر تأكيد خديجه بيگى آغا در غايت سرعت طى مسافت نموده شبى بارويهاى بسته در 
محلى كه محمد مؤمن ميرزا بتالوت كالم ايزد متعال اشتغال داشت پيش او درآمدند و شاه زاده 

كيفيت حال دانسته برجست و با ايشان آغاز تالش كرد و آن بدبختان بيعاقبت آنچنان جوانى را كه 
در دودمان امير تيمور گوركان نظير نداشت هالك ساختند و جهة مغلطه مردم از برج قلعه بخاك 
ريز انداختند گل رخسار آن؟؟؟ رياض پادشاهى كه به نسيم عنايت الهى شگفته بود بر خاك افتاد 
و؟؟؟ قامت آن اختر اوج سلطانى كه بر جويبار كامرانى بكمال اعتدال رسيده بود اوراق بقا بباد فنا 

  بيت داد
 هزار سرو كه بر حد اعتدال برآيد

 
 بقامتش نرسد گر هزار سال برآيد

و ناجوانمردانى كه مرتكب آن امر شنيع بودند همان شب بجانب اردو توجه نمودند و در سر خيابان    
ايلچى كه نشان بخشش مى آورد بايشان دوچار خورد و چون قضا كار خود كرده بود غير تاسف و 

تحسر فايده روى ننمود على الصباح كه خسرو خاورى جيب نيلوفرى چاك زده قطرات كواكب 
را بجاى اشك از ديده فروريخت و از مهابت آنحادثه رخساره اش صفت صفرت گرفته بانامل 

اضطراب عقد پروين از هم بگسيخت متوطنان هراة از كيفيت واقعه وقوف يافته فرياد و افغان باوج 
آسمان رسانيدند و سيالب خون از فواره عيون روان ساخته از غايت بى طاقتى در خاك و خون 
غلطيدند والده مغمومه شاه زاده شهيد خانم سلطان بيگم بنت سلطان سعيد و همشيره بى چاره اش 
نمدهاى سياه در گردن انداختند و بجاى گريبان جامه جان چاك كرده از فغان و شيون عالمت 

  رباعى قيامت ظاهر ساختند
 در ماتم تو دهر بسى شيون كرد

 
 الله همه خون ديده در دامن كرد

 گل جيب قباى ارغوانى بدريد
 

 قمرى نمد سياه در گردن كرد

و بى شايبه تكلف و سخنورى اگر از حيرت آن واقعه هايله سپهر تيز گرد از رفتار باز مى ايستاد    
جاى آن بود و اگر از صعوبت آن حادثه شامله ماه عالم نورد بر خاك مى افتاد اليق مينمود آفتاب 

 را مهر نشايد
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خواند كه بعد ازو طالع گشت و بهرام را شديد االنتقام نبايد گفت كه از سر خون قاتالنش 
  بيت درگذشت 

 اينچنين واقعه حادث و آنگاه هنوز
 

چرخ گردان و فلك روشن و خورشيد 
 انور

امير ساربان جنيد كه در شهر بود بتجهيز و تكفين جسد مطهرش مشغولى كرده در مدرسه شريفه    
بديعيه مدفون ساخت و چند روز باطعام طعام و ختمات كالم معجز نظام ذو الجالل و االكرام 

پرداخت و پس از سه روز از اينمصيبت عظمى امير نظام الدين عليشير كه بطواف روضه مقدسه 
رضويه رفته بود بشهر رسيد و از استماع آن خبر محنت اثر در بحر اضطراب افتاده سيالب خون از 

جويبار ديده روان گردانيد در آن ايام چند نوبت راقم حروف از زبان الهام بيان آن امير عاليشان 
استماع نموده كه ميگفت واقعه محمد مومن ميرزا حكم قتل شيخ مجد الدين بغدادى دارد زيرا 

كه همچنانچه در آنزمان تمامى واليات و ماوراء النهر و خراسان و عراق بسبب لشگر كشيدن 
چنگيز خان از توران بايران قتل عام يافته ويران گشت در اين اوقات نيز بواسطه شناعت اينحادثه 
فتنه عظيم كه مستلزم تخريب بالد و تعذيب عباد باشد بوقوع خواهد پيوست و فى الواقع پس از 

آن باندك زمانى سپاه اوزبك بر خراسان استيال يافته نزول باليا و حلول زرايا در ميان برايا بتواتر 
انجاميد چنانچه از سياق كالم آينده ظاهر خواهد گرديد و چون خبر شهادت ولد ارشد بسمع بديع 

الزمان ميرزا رسيد اضطراب و بى تحملى آغاز نهاده عزم انتقام جزم كرده بجمع آوردن لشگرها 
 فرمان داد.

 ذكر توجه نمودن خاقان منصور بجانب قندهار و مراجعت فرمودن بتعب بسيار

چون خاطر خطير خاقان كشورگير از ضبط مملكت بلخ و توابع فارغ گشت و مهم شاه زاده سعيد 
محمد مومن ميرزا بشرح مسطور از هم بگذشت بسان جمشيد خورشيد كه در اول ربيع ببيت 
الشرف خويش خرامد در اوائل ربيع اول عنان عزيمت بمستقر كرامت انعطاف داد و مقرب 

حضرت سلطانى همعنانى سادات و قضاة و اشراف و اعيان هرات تا رباط دره زنگى باستقبال رفتند 
و همگنان بپرسش و نوازش بيكران اختصاص يافتند و خاقان منصور مانند روح كه بجسد درآيد 



بباغ جهان آرا خراميد و قرب پنجاه روز بساط عيش و نشاط مبسوط گردانيد در آن اثنا بمسامع 
جالل رسيد كه سلطان بديع- الزمان ميرزا باتفاق امراء ارغون لشگرى زياده از چند و چون فراهم 
آورده داعيه دارد كه بانتقام محمد مومن ميرزا قدم در ميدان مقابله و مقاتله نهد بناء على هذا در 

اوائل جمادى االولى لواء كشورگشا بجانب گرمسير و قندهار در حركت آمد ميرزا بديع الزمان و 
امير ذو النون چون بر نهضت آن حضرت اطالع يافتند رعايا و مزارعان مملكت فراه و زمين داور و 

 قندهار را فرمودند تا از جنس حبوبات آنچه در صحرا بود بقالع درآوردند
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و مجموع حصون آن واليت را بمردان كارى استوار گردانيدند و امير ذو النون در قلعه با شلنك 
كه اگر مور بر آن صعود نمودى پايش لنك شدى منزل گزيده بديع الزمان ميرزا در ديگرى از 

قالع سپهر ارتفاع خود را مضبوط گردانيد شجاع بيك در حصار قندهار مسكن كرد و محمد مقيم 
در ضبط قلعه زمين داور شرايط اهتمام بجاى آورد و چنان مقرر شد كه اگر خاقان منصور بجانب 

با شلنك رود بديع الزمان ميرزا بآهنك جنك از عقب معسكر ظفر اثر درآيد و اگر علم نصرت 
شيم نخست بدفع ميرزا بديع الزمان پردازد و امير ذو النون موكب همايون را تعاقب نموده رايت 

محاربت برافرازد القصه چون خاقان منصور بر واليت فراه عبور فرمود و بزمين داور درآمد بواسطه 
عدم وجدان قوت صورت قحط و غال در اردوى اعلى دست داد و از صعوبت آنحالت نزديك 

بآن رسيد كه سپاه ظفر پناه متفرق و پريشان گشته بقدم متابعت نزد مخالفان روند در آن اثنا 
مسموع حضرت اعلى شد كه در قلعه پست كه ضبط آن در عهده عبد الرحمن ارغونست غله 
بسيار ذخيره نهاده اند و تسخير آن بسهولت ميسر مى شود بنابرآن موكب نصرت شعار بظاهر آن 
حصار شتافت و بنابر وفور عنايت يزدانى نسبت بحضرت خاقانى خوفى بر ضمير عبد الرحمن 

ارغون استيال يافته قبل از اينكه كسى دست بآالت رزم و پيكار برد بپاى اطاعت بمالزمت بارگاه 
سلطنت شتافت و مقاليد قلعه تسليم نمود و فى الواقع اگر مشار اليه دو سه روز قدم در ميدان 

ممانعت نهاده بمراسم قلعه دارى مى پرداخت مهم اشكالى تمام پيدا ميكرد اما بعد از اطاعت او 
عساكر نصرت مآثر بقدر احتياج از بست غله برگرفته از نقمت بنعمت رسيدند و خاقان منصور 

مصلحت در مراجعت دانسته از همانمنزل بجانب دار السلطنه هرات بازگشت و در اثناء راه مرض 
مفاصل عام كه عارض ذات آفتاب احتشام بود طغيان كرده در دست و پا روى نمود در يكى از 



منازل امير نظام الدين احمد ولد مير على فارسى برالس كه بمكارم اخالق اتصاف داشت مريض 
شده علم عزيمت بصوب عالم آخرت برافراشت و موكب همايون در اواسط رجب بباغ جهان آرا 

رسيده عارضه مذكوره اشتداد يافت اطباء مسيحانفس آغاز معالجه و مداوا كردند و در ترتيب 
اغذيه و اشربه مفيده شرايط اجتهاد و اهتمام بجاى آوردند بعد از چند روز بمحض عنايت رب 

 صحت كامل شامل وجود خسرو عادل گشته و  (و إِذا مرِضْت فَهو يشْفينِ)العالمين از دار الشفا
  بيت سقم بشفا تبديل يافت و روزگار ناسازگار از سر اضرار صغار و كبار درگذشت 

 باز اعتدال يافت مزاج شهنشهى 
 

 روز نشاط آمد و بگذشت شام غم 

    

ذكر فرار محمد حسين ميرزا بجانب عراق و آذربايجان و مراجعت نمودن بعد از چند سال بحدود 
 خراسان 

محمد حسين ميرزا كه از اكثر اوالد امجاد خاقان منصور بوفور تهور و جرئت ممتاز بود قبل از اين 
 تاريخ بچند سال در وقتيكه خاقان بيهمال پهلو بر بستر ناتوانى داشت 
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از بعضى اخوان توهم نموده باتفاق برادر اعيانى خود ابو تراب ميرزا بجانب عراق و آذربايجان 
گريخت و مدتى مديد در آن واليات شكسته بال و پريشان حال اوقات گذرانيد در وقتيكه اختالل 
باحوال سالطين و حكام آق قويلوق راه يافت در مملكت عراق و آذربايجان نوايب متواتر بوقوع 

انجاميد كوكب طالعش از حضيض ادبار باوج اقبال رسيد فوجى از ابطال رجال بظالل اعالم 
همايون فال التجا كرده آن حضرت بآنجماعت مستظهر گشت و روى بوطن مالوف آورده بعد از 
وصول بحدود واليات خراسان قاصدان سخندان بآستان سلطنت آشيان خاقان عاليمكان فرستاد و 
شمه از اشتياق خويش به سعادت بساطبوس عرضه داشت نمود و آن حضرت از توجه ولد رشيد 
بخدمت مبتهج و مسرور گشته استمالت نام ها ارسال فرمود در آن اثنا بعضى از منهيان بپايه سرير 

اعلى رسيده بعرض رسانيدند كه آمدن محمد حسين ميرزا از روى اخالص و عبوديت نيست بلكه 
بخيال عذر و بدانديشى بدين جانب توجه مى نمايد بنابرآن خاقان منصور امير مبارز- الدينمحمد 



ولى بيك و امير عمر بيك و امير بابا على را با دو هزار سوار باستقبال شاهزاده روانه گردانيد و 
بايشان گفت كه اگر فرصت يابيد او را بى اختيار ساخته بدرگاه سپهر اقتدار رسانيد و چون امرا 

بمشهد مقدسه رسيدند محمد حسين ميرزا نيز در آنمنزل متبركه نزول اجالل فرمود و از بعضى از 
مردم شنود كه امرا قصد گرفتن او دارند ال جرم نايره غضبش اشتعال يافته بنيت دست برد پاى در 

ركاب آورد و امير محمد ولى بيك و رفقا در چهارباغ مشهد و مدرسه امير سيدى خود را مضبوط 
ساخته شاه زاده را استيال بر ايشان تيسير نپذيرفت و از رسيدن كمك انديشيده راه واليت جرجان 
پيش گرفت چون اين خبر معروض خاقان واالگهر شد حكم همايون نفاذ يافت كه امرا با آندو 

هزار سوار عازم استرآباد گشته بابو المنصور مظفر حسين گوركان پيوندند و در مالزمت شاه زاده 
بسر محمد حسين ميرزا روند و ايشان برحسب فرمان بتقديم رسانيده ميرزا مظفر حسين باستظهار 
آن لشگر جرار مقابله و مقاتله برادر را كه در حدود آن واليت خرابى مى كرد پيش نهاد همت 

ساخت و از استرآباد بيرون رفت بعد از تقارب فريقين و قبل از اشتعال نايره جنك و شين محمد 
حسين ميرزا ويران شد و بميان تركمانان كنار آب اترك رفت و مظفر حسينميرزا مظفر و منصور 
باسترآباد مراجعت فرموده امير محمد ولى بيك و امير عمر بيك و امير بابا على را مشمول انعام و 
 احسان اجازت انصراف داد و بتمهيد بساط عيش و انبساط پرداخته ابواب عدل و انصاف برگشاد

ذكر وصول خواجه افضل الدين محمد كرمانى بپايه سرير حضرت خاقانى و گرفتار شدن خواجه 
 نظام الملك و اوالد او بغضب آن بانى مبانى جهانبانى 

 در ضمن احوال سابقه سمت اندراج يافته و پرتو اشارت بر تبيين اين حكايت تافته 
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كه خواجه افضل الدين محمد در شهور سنه اثنى و تسعين و ثمانمائه از قشالق مرو باستراباد 
شتافت و از آنجا بآذربايجان رفته بامارت قافله حجاز سرافراز شد چون از آن سفر مبارك 

مراجعت نمود چند سال بفراغ بال در واليت عراق و آذربايجان اقامت فرمود شنود كه خاقان 
منصور گاهى او را ياد كرده بزبان مرحمت لوازم پرسش بتقديم ميرساند و امير نظام الدين عليشير 

از اشتياق مالقات شريفش در غايت حزن اوقات ميگذراند و خاطر آنجناب مايل بوطن مألوف 
 (فَإِذا عزَمت فَتَوكَّلْ گشته بمصحف مجيد تفاول نمود و در سطر اول از صفحه اين آيت برآمد كه 



 ال جرم عزم جزم كرده روى براه خراسان آورد و حال آنكه در علَى اللَّه إِنَّ اللَّه يحب الْمتَوكِّلينَ)
آنزمان چنانچه مرقوم قلم لطايف رقم گشت اختيار و اعتبار خواجه نظام الملك و اوالد و اقرباى او 
در بارگاه خاقان عاليجاه درجه كمالداشت و نقش هرمهم كه پيش نهاد همت ميساخت بقلم توفيق 

بر لوح مراد مينگاشت و خواجه افضل الدين محمد باوجود استيالء اعدا اعتقاد بر عنايت ايزد 
تبارك و تعالى كرده در غايت سرعت طى مسافت مينمود تا در اواسط ماه رمضان سنه ثلث و 

تسعمائه بيك ناگاه صباحى بباغ جهان آرا درآمد اركان دولت و اعيان حضرت چون او را ديدند 
انگشت تعجب بدندان تحير گزيدند و خاقان صافى ضمير از وصول وزير صايب تدبير بپايه سرير 

خالفت مصير بغايت مبتهج و مسرور گشت زيرا كه بواسطه سعى خواجه نظام الملك در قتل 
محمد مؤمن ميرزا از وى كدورتى تمام در خاطر داشت و همدر آن ايام اعالم نضرت اعالم عازم 

بيالق بابا خاكى شده سايه اقبال بر تخت سفر انداخت و در آن منزل تربيت خواجه افضل در ضمير 
آفتاب تأثير خاقان كشورگير قرار يافته در روز يكشنبه بيست و يكم ماه مذكور فرمان واجب 

االذعان باخذ و قيد خواجه عماد االسالم كه خال رخسار حال اوالد خواجه نظام الملك بود و 
مدت بيست سال بامر وزارت خاقانى قيام مينمود سمت نفاذ پذيرفت و اين اول فتورى بود كه در 
سركار خواجه نظام الملك اتفاق افتاد و چون النك بابا خاكى از فر وصول آنمهر سپهر شرفناكى 

ع غيرت كارگاه گردون شد در اوايل شوال خواجه افضل الدين محمد خلعت وزارت پوشيده بعد 
از چند سال در امور ملك و مال دخل فرمود بعضى از اركان دولت و اعيان حضرت و ديوانيان و 

عمال ايشان كه از خواجه نظام الملك رنجيده بودند در مخالفتش با خواجه افضل موافقت نمودند 
و خواجه در مقام تفتيش و تفحص معايب امين الدوله و اتباعش درآمده هرروز امرى كه متضمن 
تصرف يا تقصير ايشان بود از پس پرده اختفا ظهور مينمود و كيفيت آن بصريح و كنايت بعرض 

رسيده موجب مزيد سوء مزاج پادشاه ميگرديد و خاقان منصور چون چند روز در منزل بابا خاكى 
بسر برد روى توجه بجانب النك نشين آورد و در آن موضع بمسامع جاه و جالل رسيد كه سلطان 
بديع الزمان ميرزا باتفاق شجاع بيك ولد امير ذو النون ارغون سپاهى افزون از چند و چون مجتمع 
ساخته و رايت نهضت بطرف معسكر همايون برافراخته بنابرآن حسب الحكم فريدون حسين ميرزا 

و امير عبد اللطيف بخشى و خواجه عميد الملك با جمعى كثير از سپاه نصرت آثار روى بقصبه 
 اسفرار آوردند و مقارن آن 
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حال بعضى ديگر از معايب خواجه نظام الملك و اوالد و اتباع او بر ضمير انور همايون واضح 
گشته حضرت خاقانى در باب مهم ايشان با امير عليشير طريق مشورت مسلوكداشت ع واى بر حال 

كسى كش غم كند غمخوار كى و خاطر بر مصادره و مؤاخذه آنجماعت قرار يافته مسرعى 
همعنان برق و باد نزد امير عبد اللطيف شتافت و نشان رسانيد كه در فالن روز خواجه عميد الملك 
را مقيد ساخته مصحوب معتمدان هوشمند باردوى همايون ارسال نمايد و مقرب حضرت سلطانى 
اجازت يافته بهراة رفت و در صباح روز معهود حاكم شهر ميرزا سلطان احمد را گفت كه خواجه 

كمال الدين حسين و خواجه عبد العزيز وقايع نويس را كه خواهرزاده خواجه نظام الملك بود و 
اوالد نظام الدين كرد كه ايضا در سلك اقرباى خواجه انتظام داشتند و در هراة بودند گرفته بند 
كند و در اواسط شوال در يكروز مشار اليهم در هراة و خواجه عميد الملك در اسفرار خواجه 
نظام الملك و نظام الدين كرد در النك نشين مقيد گشتند و خواجه افضل الدين محمد در مقام 

تحقيق جهات و متملكات آن طبقه شده چندان زر و جوهر و كتب شريفه و اقمشه نفيسه و اسبان 
راهوار و اشتران باربردار و خيمه و خرگاه و سراپرده و بارگاه و گليمها و زيلوچهاء ابريشمين و 
اجناس مصر و روم و فرنك و چين از ايشان بحصول پيوست كه شرح آن بتحرير بنان و تقرير 

خامه دو زبان ميسر پذير نيست و تمامى آن جماعت در قلعه اختيار الدين مقيد و محبوس شده بعد 
از چند روز خواجه كمال الدين حسين و خواجه عميد الملك شبى از حصار فرار نمودند و روز 

ديگر عسسان پى بمقر ايشان برده نوبت ديگر آن دو درى اوج وزارت را در يك برج مانند گوهر 
در درج محبوس ساختند و چون كيفيت گريختن و گرفتن ايشان بعرض خاقان ز؟؟؟ رسيد آتش 

غضب قيامت لهب سر بفلك اسير كشيد و حكم الزم االمتثال از موقف جالل در باب سياست 
ايشان باسم سلطان احمد ميرزا و امير عبد الخالق كه او نيز در شهر بود صدور يافت جناب سلطنت 

پناهى و خدمت امارت دستگاهى در روز وصول نشان كه داخل ايام اوسط ذيقعده سنه مذكوره 
بود سواره بر در قلعه ايستاده جالدى بباال فرستادند تا نخست خواجه كمال الدين حسين و خواجه 

عميد الملك را در نظر پدر گردن زد آنگاه خواجه نظام الملك را بدر قلعه آورده پوست كندند و 
هم در آنروز خواجه عماد االسالم و خواجه عبد العزيز و نظام الدين كرد و خواجه محمود شاه 



فراهى كه نسبت ببديع الزمان ميرزا طريقه دولت خواهى بظهور رسانيده بودند بغضب حضرت 
  نظم پادشاهى مخصوص گرديدند

 بود ايوان قرب شاه واال
 

 بر آن ايوان مرو بسيار باال

 كه ترسم چون از آن ايوان درافتى 
 

 زهره افتاده محكم تر افتى 

اما خواجه افضل الدين محمد بعد از دفع معاندان در اندك زمانى اموال بسيار كفايت كرده در    
ازدياد معمورى خزانه عامره كوشيد و عنايت خاقانى شامل حال خجسته مآلش گشته منصب 

اشراف وزرا تعلق بوى گرفت و چون روزى چند بين االمراء و الوزرأ مهر زده بيشتر از شرايط نيكو 
 يكمرتبه ديگر ترقى نمود  (لَئنْ شَكَرْتُم لَأَزِيدنَّكُم)خدمتى بجاى آورد و برطبق كلمه كريمه 

منصب امارت ديوان اعلى بدانجناب تفويض يافت و در سلك امراء عظام و نوئينان الزم االحترام 
 منتظم شده من 

 220، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

حيث االستقالل متصدى سرانجام امور ملك و مال گشت و پاى بر مسند رفعت و حشمت نهاده 
رايت قدر منزلتش از ايوان كيوان درگذشت منشيان درگاه عالم پناه و طغرانويسان بارگاه فلك 

اشتباه در مناشير مطاعه آنجناب را باين عبارات سرافراز مى ساختند كه ناظم اعاظم قواعد السلطنت 
و الخالفه معتمد الملك صالح انديش خواجه افضل الدين محمد وفا كيش و خواجه افضل الدين 

محمد در اوايل ايام اعتبار و اقتدار روزى چند با امير مبارز الدين محمد ولى بيك كه در آن ايام از 
اكثر امراء تقرب بيشتر داشت در طريق موافقت و اتحاد سلوك نمود و آخر االمر بسبب فساد اهل 
خباثت ميان ايشان مخالفت و منازعت دست داد و خواجه افضل جناب امارت مآب را بى اختيار و 

بى اعتبار ساخت و ساير امرا و اركان دولت در متابعت آنخواجه وافر شوكت راسخ دم و ثابت قدم 
بودند و بى استصواب رأى صوابنمايش در هيچ مهمى از كلى و جزوى شروع نمى نمودند وزراء 
عظام عتبه عليه اش را مرجع و مالذ خود ميدانستند و هرروز كمر مالزمتش بر ميان بسته در مقام 

فرمانبردارى مى نشستند و خواجه افضل الدين محمد از صبح تا شام در باغ جهان آرا مقام فرموده 
بانتظام مهام انام پرداختى و الحق قضايا و مدعيات خواص و عوام را بمقتضاى نصفت و عدالت 

بكفايت مقرون ساختى و در هفته دو شب در باغ جهان آرا توقف كرده در آن ليالى با علما و فضال 



و موالى صحبت داشتند و بساط انبساط گسترده تخم مهر و محبت در فضاى دل همگنان كاشتى 
باشاعه خيرات و ساختن عمارات بغايت مايل و راغب بود در ايام اختيار بقاع خير مانند مسجد 

جامع و مدرسه و خانقاه و حمام بنا فرمود ال جرم عنايت سبحانى اشعه شمسه قصر اقبالش را مانند 
 نور آفتاب باوج ظهور رساند و اسم شريفش در نيكوئى بر كتابه مبانى روزگار باقى و پايدار ماند

 بيت 
 در خير كوش ز آنكه بر اوراق روزگار

 
 باقى بذكر خير بود نام آدمى 

    

 ذكر جنك النك نشين و ظفر يافتن خاقان اورنك نشين 

و بر ضماير دانش ماثر از كيا ظاهر و هويدا خواهد بود كه چون سابقه عنايت ازلى تير اقبال 
دولتمندى را از مطلع فتح و فيروزى طالع گرداند تراكم غمام حوادث حجاب انوار چهره مطلوب 

او نشود و هرگاه رابطه ارادت لم يزلى ماهچه رايت صاحب سعادتى را باوج نصرت و بهروزى 
رساند تزاحم غبار نوائب نقاب اشعه صورت مقصودش نگردد و بهنگام هجوم خصوم برطبق 

 از عساكر ظفر ماثر عالم غيب مدد يابد و در ايام ازدحام اعادى بر  (و أَيده بِجنُود لَم تَرَوها)مفهوم 
 آفتاب عاطفت ايزدى از افق تأييد ابدى بر وجنات  (و اللَّه يؤَيد بِنَصرِه منْ يشاء)وفق منطوق 

  نظم روزگارش تابد

 ز لطف ازل هر كه يابد سپر
 

 ز سهم حوادث نه بيند ضرر

 بيابد ز فضل آلهى مدد
 

 نينديشد از لشگر بيعدد

 بوقت ضرورت ز اوج سپهر
 

 رسد بهر امداد او ماه و مهر

 چونى بردمد از زمين نيزه وار
 

 به بندد بخدمت كمر بنده وار

   
 حكايتى كه خامه مشكين شمامه به تبيين آن زبان ميگشايد
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نظير اين تقرير است و ظفر يافتن خاقان صف شكن در النك نشين بر بديع الزمان ميرزا شبيه اين 
تحرير كيفيت حال بر سبيل اجمال آنكه در آن اوان كه خاقان منصور با معدودى از سپاه ظفرقرين 

در النك نشين بدولت و اقبال نشسته بود و بمصادره خواجه نظام الملك و اوالد و اقربا و اطباع او 
مشغولى مى فرمود خبر تفرق و پريشانى عساكر نصرت مآثر بسمع سلطان بديع الزمان ميرزا و شجاع 

بيك ولد امير ذو النون ارغون كه در واليت گرمسير اقامت داشتند رسيد فرصت غنيمت شمرده 
خواطر بران قرار دادند كه با سه چهار هزار سوار تيغ زن نيزه گذار بجانب اردوى همايون ايلغار 

نمايند و بيكناگاه خود را بمعسكر ظفر اثر رسانيده بدست جالدت و مردانگى ابواب فتح و فيروزى 
بگشايند و باين عزيمت بر باد پاى قمر مسير نشسته و مانند فلك االفالك ساعتى از سير نياسوده در 

عرض پنج شش روز بنواحى سبزوار رسيدند و فريدون حسين ميرزا و امراء ايلغار خود را در قلعه 
مضبوط گردانيده مسرعى بدرگاه عالم پناه روانه ساختند و كيفيت حادثه عرضه داشت نمودند 

چاشتگاه جمعه بيست چهارم شوال اين خبر بالنك نشين رسيده بنابر قلت سپاه مقربان بارگاه خاقان 
عاليجاه در بحر انديشه و اضطراب افتادند اما آنحضرت بر كمال كرم يزدانى كه همواره شامل 

حالش بود اعتماد فرموده مسرعان همعنان برق و باد بدار السلطنه هراة ارسال نمود كه جناب مقرب 
حضرت سلطانى بنفس نفيس سوار شده در گرد محالت درون و بيرون شهر برآمده از عساكر 

نصرت مآثر هركس آنجا باشد باردو فرستد و امير نظام الدين عليشير بعد از اداء نماز جمعه 
بموجب فرموده عملنموده در آخر همانروز بحسب اتفاق امير مبارز الدين محمد ولى بيك و امير 

عمر بيك و امير بابا على از جانب استرآباد رسيدند و بموجب اشارت آنحضرت متوجه اردو 
گرديدند اما قبل از وصول ايشان قراوالن سپاه نصرت دستگاه خبر رسانيدند كه سلطان بديع الزمان 
ميرزا بمحاصره قلعه اسفرار التفات نكرده و از رباط آذرشكن و امير داوود گذشته بسرعت برق و 

باد طى مسافت مى نمايد ال جرم اضطراب نواب كامياب روى در ازدياد نهاد و فى الواقع ميرزا بديع 
الزمان اگر بهمان طريق رانده آنشب بمعسكر پدر مى رسيد مهم آنحضرت را بى ارتكاب تعب 
بفيصل مى رسانيد اما تاييد نيافت و در سر كوچه اسفرار مانند بخت خويش بخواب رفت على 

الصباح كه انوار جنود فتح و فيروزى از اطراف و جوانب خاقان سپهرنشين هجوم كردند و مواكب 
كواكب در فروغ اشعه لواء بيضا آفتاب بيتاب شده روى بوادى فرار آوردند سلطان بديع الزمان 

  بيت ميرزا و شجاع بيك با سپاهى يكدل و مبارزان جوشن كسل 
 سپاهى همه يكدل و جنگجوى 

 
 چو ديوان بوقت غضب تندخوى 

   



تيغ جالدت و پهلوانى آخته و رايت شجاعت و گيتى ستانى افراخته متوجه معسكر خاقانى گشتند و 
آنحضرت بتاييد ربانى و امداد سعود آسمانى واثق بوده چون جمشيد خورشيد بر تخت روان 

  بيت برآمد
 سليمان صفت بر صبا زين نهاد

 
 برآمد بتخت سليمان چو باد

و عنان يكران همت بصوب تعبيه سپاه انعطاف داد و مانند كوه راسخ در ميدان مقابله و مقاتله    
 بايستاد بندگان دولتخواه و مقربان بارگاه فلك اشتباه در اين تامل و تفكر كه آيا قوت 
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طالع همايون چه شعبده انگيزد كه خار آن انديشه از شاهراه اقبال برخيزد و بارى عنايت ملك 
معبود كدام كوكب مسعود از اوج مقصود طالع گرداند كه تيرگى غبار آن دغدغه را بروشنى 

فراغت رساند درين حين نير سعادت مآثر غيبى از مطلع مرحمت ال ريبى طلوع نموده معسكر ظفر 
اثر منور گشت و ماهچه رايت فيروزى آيت كوكب سعد سلطنة بر مفارق منتظران موكب 

سپهرمراتب پرتو انداخته طنطنه كوس بشارت از ايوان كيوان درگذشت تبيين اين مقال آنكه 
سلطان مسعود ميرزا كه بواسطه عصيان امير خسرو شاه از واليت حصار شادمان روى اميد بدرگاه 

سالطين پناه آورده بود در آن صباح كه خاقان منصور بآراستن لشگر دشمن شكن مشغولى مى نمود 
با پانصد نفر از هژيران بيشه مصاف ع همه سنك فرساى آهن شكاف بيكناگاه باردوى همايون 
رسيده بيمن مقدم آن شاهزاده مظفرلوا شاه و سپاه بطلوع اختر نصرت و ظفر واثق گشته خاطر 

همگنان مطمئن گرديد و همان لحظه امير مبارز الدين محمد ولى بيك و امير عمر بيك و امير بابا 
على از استرآباد و فريدون حسين ميرزا و امير عبد اللطيف بخشى و ساير امراء ايلغار از طرف 

 سبزوار بمعسكر فيروزى مآثر رسيدند و متشمر جنك و پيكار گشته صف كارزار مرتب گردانيدند
 نظم 

 چو آن زيبنده ديهيم و اورنك 
 

 بميدان دليران كرد آهنك 

 ز هرجانب سپاهى در رسيدند
 

 به قصد دشمنان صف بركشيدند

 بلى هرگه جنود بخت سرمد
 

 كند امداد سلطان مويد

 هزاران عقده گر افتد بكارش 
 

 بآسانى گشايد كردگارش 

   



و از آن جانب چون بديع- الزمان ميرزا و شجاع بيك بنواحى النك نشين رسيدند بخالف متصور 
اردوى همايون را از پياده و سوار بسيار مشحون ديدند در غايت دهشت و حيرت دست اضطرار 

باستعمال آلت كارزار بردند و صداى نفير و سورن در خم طاق نيلگون گردون افكنده حمله 
كردند و بهادران لشگر نصرت نشان باقدام مدافعت و ممانعت پيش رفته آتش پيكار بنوعى بر 

افروخت كه دل بهرام خنجرگذار بر كشتگان معركه بسوخت چشمه نوربخش آفتاب از غبار سم 
  نظم باد پايان تيره شده و چشمهاى كواكب ثواقب از شعله تيغ و سنان پهلوانان خيره گشت 

 ز جوشن سواران در آن ناحيت 
 

 گذرگاه شد تنك بر عافيت 

 ز خون دليران گلگونعذار
 

 النك نشين گشت چون الله زار

 بگوش جوانان پوالد ترك 
 

 زبان سنان گفت پيغام مرك 

و هنوز نصفى از روز نگذشته بود كه سپاه خاقان عالى جاه غالب گشته آثار انكسار بر صفحات    
احوال لشگر زمين داور و قندهار ظهور نمود و بديع الزمان ميرزا از مقاتله عاجز شده از راه برسين 

بطرف جبال غور توجه فرمود و فوجى از امرا و لشگريان خاقان مظفرلوا بتكامشى شاهزاده عنان 
عزيمت انعطاف داد و تيغ خونريز بدست گرفته درپى مواكب اوفتادند از جمله امير عمر بيك 

بدانحضرت نزديك رسيد و هرچند مالزمان ركاب سعادت اياب بازگشته برو حمله مى كردند باز 
نمى گرديد عاقبت شير بيشه پيكار امير يوسف اسفنديار نيزه كه در دست سلطان بديع الزمان ميرزا 

بود ستانده بى از آنكه روى بطرف خصم آرد چنان بر دهن امير عمر بيك زد كه چند دندانش 
 شكسته 

 223، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

از پشت زين سرنگون شد و شاهزاده از شر او ايمن گشته در ضمان سالمت بيرون رفت و همچنين 
گدا على مير آخور از مردم مغول عانجى خود را بشجاع بيك رسانيد و آن نهنك درياى شجاعت 

از قرب وصول دشمن آگاه شده عنان تكاور منعطف ساخت و شمشيرى بر رويش زد كه ديگر 
مجال جدال نيافت و اين واقعه در شب بيست و پنجم شعبان روى نمود و خاقان منصور لوازم حمد 

پادشاه عطابخش بجاى آورده نذر و صدقات بمستحقان رسانيده جلد وى فتح بنام نامى 
سلطانمسعود ميرزا رقم فرمود اكنون سياق چنان اقتضا كرد كه مجملى از حاالت واليات ماوراء 



النهر در حيز بيان آيد و خامه دو زبان صحايف اين اوراق را بذكر وفاق و خالف اوالد واالنژاد 
 ميرزا سلطانمحمود بيارايد و من الّله مكون الكون العصمة و العون.

 ذكر شمه اى از اوالد امجاد ميرزا سلطان محمود و بيان وقايعى كه بسبب امراء ترخانى روى نمود

چون فارس مضمار تفاخر غياث السلطنه و الدين ميرزا بايسنقر چندگاه در بخارا و سمرقند پادشاه 
بود بدولت و اقبال روزگار گذرانيد و بتشييد قواعد عدالت و رعيت پرورى پرداخت اطراف 

آنمملكت را مضبوط و معمور گردانيد ناگاه چشم بدروزگار در كار آمده سرپنجه زمانه غدار 
ابواب تفرقه بر روى روزگار آن شاهزاده كام كار برگشاد و امراء ترخانى كمر مخالفت آنبانى 

مبانى جهانبانى بر ميان بسته انواع پريشانى دست داد كلك بديع مثال در تفصيل اين اجمال و تبيين 
اين احوال برينمنوال شروع مى نمايد كه بايسنقر ميرزا در ايام فرمانفرمائى امراء حصار و نوكران 
قديمى خود را بيشتر از ديگران منظور نظر عنايت و مرحمت مى گردانيد و نسبت با ترخانيان و 
ساير سمرقنديان بدستور ايشان رعايت و مكرمت بتقديم نمى رسانيد و اينمعنى بر ضماير امراء 

ترخانى گران آمده والى بخارا درويشمحمد ترخان كه بمزيد جاه و جالل از اقران و امثال امتياز و 
استثناء داشت خاطر بر سلطنت سلطانعلى ميرزا قرار داد و آنحضرت را از قريش بسمرقند طلبيده 

بباغ نو كه موضع جلوس بايسنقر ميرزا بود برده مالزمان آستان بايسنقرى را متفرق ساخت و هردو 
شاهزاده را بارك سمرقند درآورد و مكنون ضمير عذرپذيرش آنكه چون خورشيد عالم تاب 

بنهانخانه مغرب شتابد و لباس نورانى روز بكسوت ظلمانى شب تبديل يابد ميرزا بايسنقر را در 
گوكه سرا مقيد سازد و ميرزا سلطانعلى را بر سرير سرافرازى نشاند و لواء اقتدار برافرازد و بايسنقر 

ميرزا بر حقيقت حال اطالع يافته به بهانه تجديد وضو از مجلس برخواست و در خانه كه در شرقى 
شمالى بستان سرا بود در آمد بحسب اتفاق آنخانه درى داشت بطرف بيرون كه آنرا تيغه كشيده 

بودند و بايسنقر ميرزا آنتيغه را انداخته با محمد على قوچين و حسن شربت دار كه در خدمتش 
بودند طريق فرار پيش گرفت و بكنار خندق رفته و از خندق جسته بخانه حضرت هدايت انتما 

 خواجه 
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كا كه در خواجه كفشگر بود رفت و همانلحظه جمعى از ترخانيان كه بر در آن خانه ايستاده بودند 
فرار ميرزا بايسنقر را دانسته بروز ديگر بهيئت اجتماعى متوجه عتبه كعبه مرتبه خواجه كا گشتند و 

شاه زاده را طلبيدند خدام ذوى االحترام آنخواجه عاليمقام بآمدن ميرزا بايسنقر بآن جا معترف 
نگرديدند و ترخانيان ادب نگاهداشته مراجعت نمودند و ميرزا سلطانعلى را بر تخت شاهى نشانده 

در تمشيت آن مهم متحير و متفكر بودند بعد از دو سه روز هدايت پناه افتخار االكابر و االعاظم 
خواجه ابو المكارم كه همه كس تعظيم و حرمت آن جناب بجاى ميآورد و آن جناب را از اوالد 

صاحب هداية مى شمارد و ابا عنجد مالذ اعيان و اشراف ماوراء النهر بود و منصب شيخ االسالمى 
آنمملكت تعلق بدان خاندان عالى شان مى داشت بموافقت امير احمد حاجى و بعضى ديگر از 

شجعان سپاهى و جمعى كثير از سالكان مسالك دولت خواهى جهة مخالفت ميرزا سلطانعلى و 
ترخانيان بجانب قلعه توجه نمودند و اكثر عوام سمرقند هجوم كرده ميرزا بايسنقر را از خانه 

خواجه كا بيرون آورده در مخالفت اهل خالف موافق بودند بنابرآن ترخانيان از محافظت قلعه 
عاجز گشته محمد مزيد ترخان از راه دروازه چهار راهه متوجه بخارا شد و سلطان على ميرزا و 

درويش محمد ترخان اسير سرپنجه تقدير گشتند و در وقتى كه بايسنقر ميرزا خانه امير احمد 
حاجى را بعز وجود فايز الجود زيب و زينت بخشيده بود درويش محمد ترخان را پيش آوردند 
عرق خجالت بر جبينش نشسته و از غايت دهشت لب از گفت وگوى فروبسته ميرزا بايسنقر ازو 

يكدو سخن پرسيد و جواب مطابق صواب نشنيد آنگاه فرمان واجب االذعان بقتلش نافذ گشت و 
همان ساعت دست سياست بساط حياتش درنوشت و چون نوبت بتأديب سلطان على ميرزا رسيد 

حكم شد كه جهان بين شاه زاده را ميل كشند و فرمان بران آنحضرت را از كو كه سرا بيرون آورده 
شخصى كه مباشر آن امر بود به اختيار بر وجهى ميل آتشين را بديده آن قرة العين سلطنت درآورد 
كه آسيبى بقوت باصره او نرسيد و سلطانعلى ميرزا از اظهار آنحالت ساكت بود و در خانه حضرت 
واليت انتما خواجه قطب الدين يحيى منزل گزيد و بعد از دو سه روز باستصواب آنجناب بصوب 
بخارا گريخت و بدين سبب ميان مخاديم عظام زبدة االوليا خواجه كا و خواجه يحيى رشته لوازم 
اخوت بگسيخت زيرا كه خواجه كا در مقام انتظام مهام بايسنقر ميرزا بود و خواجه يحيى سلطان 

على ميرزا تقويت و تربيت ميفرمود القصه بعد از رفتن سلطان على ميرزا ببلده بخارا بايسنقر ميرزا 
را لشگر بدانصوب كشيد و ميرزا سلطان على نيز سپاه بخارا و حدود آنرا فراهم آورده باتفاق امراء 

ترخانى متوجه ميدان قتال گرديد چون تالقى فريقين روى نمود دست قضا ابواب جنك و شين 



برگشود سلطان ميرزا بديدن پيكر فتح و ظفر اميدوار گشته بايسنقر ميرزا بصوب سمرقند گريخت 
و امير احمد با بسيارى از سمرقنديان گرفتار گرديدند و بخاريان اكثر گرفتاران را معروض تيغ 

سياست گردانيدند بعد از آن سلطانعلى ميرزا كمند همت بلند بر كنگره تسخير سمرقند افكنده از 
 عقب برادر توجه 
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نمود و از جانب حصار سلطان مسعود ميرزا نيز بهوس فتح آن بلده فاخره نهضت كرده در شهر 
سبز نزول فرمود و در شوال سال مذكوره در قصبه اندجان كيفيت اينوقايع بعرض حضرت پادشاه 

عاليجاه ظهير الدين محمد بابر ميرزا رسيد آنحضرت نيز بداعيه گرفتن دار الملك آبا و اجداد پاى 
مبارك در ركاب ظفر انتساب آورد و مقرون بدولت و اقبال طى منازل نمود و حدود آن شهر 

ميمنت بهر را مضرب سرادقات ابهت گردانيد بر ضمير هوشمندان سخندان پوشيده و پنهان نخواهد 
بود كه مناسب چنانست كه درين مقام خامه عنبرين فام نخست از شمامه مبادى احوال پادشاه 

ستوده خصال ظهير الدين محمد بابر ميرزا مشام جهانيان را معطر گرداند آنگاه تتمه حاالت اوالد 
 ميرزا سلطانمحمود را بمسامع مستخبران وقايع رساند من الّله االعانته و التوفيق 

گفتار در بيان مجملى از واردات احوال پادشاه سعادتمند از وقت والدت تا زمان نهضت بصوب 
 بلده سمرقند

 كه اطراف مملكت فرغانه بيمن معدلت پادشاه فرزانه عمر 888در ششم شهر محرم الحرام سنه 
شيخ گوركان غيرت افزاى رياض رضوان بود درى نوربخش در عقد سلطنت و نامدارى افزود و 
درى خورشيد درخش از افق خالفت و كامكارى طلوع نمود بلكه آفتابى از سپهر صاحبقرانى بر 

وجنات احوال طبقات انسانى تافت كه ديده اميد صاعدان مصاعد كشورستانى را روشن ساخت و 
كاميابى از كتم عدم بسرابستان وجود قدم نهاد كه سايه لطف و كرم بر مفارق طوايف بنى آدم 

  نظم انداخت 

 بفيض كردگار ال يزالى 
 

 درى افزود در عقد اللى 

 پديد آمد عجب فرخنده فالى 
 

 جمالش آفتاب بيزوالى 



 وجودش نوربخش چشم اميد
 

 ظهورش برحسب اقبال جاويد

   
يعنى ميرزا عمر شيخ بن ميرزا سلطان ابو سعيد بن ميرزا سلطانمحمد بن ميرزا ميرانشاه بن صاحبقران 

گيتى ستان امير تيمور گوركان را حضرت واهب العطايا از تعلق نگار خانم بنت يونس خان پسرى 
كرامت فرمود كه هم از اوايل ايام صبى انوار دولت و اقبال از جمال حالش ميدرخشيد و هم از 

مبادى اوان نشو و نما آثار شوكت و استقالل از جبين فرخنده فالش اليح مى گرديد ضياء بشره مهر 
تنويرش مانند تباشير صبح صادق خبر ميداد كه عنقريب آفتاب دولت و كشورستانى از مشرق اميد 

اين خالصه دودمان صاحبقرانى بر صفحات روزگار فرق انسانى خواهد تافت و صفاء چهره 
خورشيد تأثيرش بسان لوامع ستاره سحرى مشعر بود باين معنى كه بزودى شب ظلمانى مظلومان 

  نظم عالم از فروغ اين نقاوه اعيان خالفت و جهان بانى بروز بهجت و شادمانى تبديل خواهد يافت 

 بلى بيسخن صبح گيتى فروز
 

 -بود مخبر از روشنائى روز

 شود ظاهر از نور اقبال مهر
 

 .كه سازد منور تمام سپهر

   
و چون بنابر تنسيم نسيم عنايت الهى غنچه رياض پادشاهى در گلشن اميد ميرزا عمر شيخ گوركان 

 بشكفت و مبشر اقبال خبر بهجت اثر تولد آن پسر عالى گهر را در گوش 
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جانش گفت در غايت مسرت و سرور بتهيه اسباب جشن و سور فرمان فرمود و چند روز بساط 
نشاط مبسوط داشته اقداح باده خوشگوار از كف ساقيان الله عذار تجرع نمود و نام و لقب آن 

فرزند دلبند بر ظهير الدين محمد بابر قرار گرفت و چند قابله زهره جبين جهة ارضاع و تعهد آن 
مولود سعادت قرين تعيين پذيرفت و شاه زاده در مهد عزت و مهربانى و حجر عطوفت و كامرانى 

پرورش مييافت تا بمبادى سن رشد و تميز رسيد آنگاه بايالت خطه اندجان منصوب گشته بدان 
سرزمين خراميد و چند سال در اندجان اوقات سعادت نشان آن شاه زاده عاليشأن در عين خرمى و 

شادمانى مقرون بحصول انواع آمال و آمانى گذران بود و در وقتى كه دوازده مرحله از مراحل 
زندگانى طى نمود خبر حادثه شامله و مصيبت كامله ميرزا عمر شيخ را استماع فرمود آنگاه امرا و 
اركان دولت و اكابر و اعيان واليت آنحضرت را بپادشاهى برداشتند و سر عبوديت بر خط فرمان 



واجب االذعانش نهاده اعالم خدمتكارى برافراشتند و بنابر آنكه در آن ايام بر وجهى كه سابقا 
مسطور گشت سلطان محمود خان و سلطان احمد ميرزا از دو طرف متوجه تسخير مملكت فرغانه 
بودند و اعالم خالف و نزاع ارتفاع داده در فتح قالع آن بقاع بقدر مقدور سعى و اهتمام مينمودند 

امير شيرم طغائى آن درى اوج كشورگشائى را سوار ساخته قصد كرد كه آنحضرت را بدامنه 
جبال اوزكند برد تا اگر حكام واليات طريق بيوفائى مسلوك داشته شعار هوادارى ميرزا سلطان 

احمد ظاهر سازند و رقم نسيان بر حقوق تربيت ميرزا عمر شيخ گوركان كشيده لواء مخالفت 
برافرازند حضرت پادشاهى در پناه چند حمايت حضرت الهى از مضرت سالكان مسالك تباهى 

محروس ماند و خواجه موالنا قاضى كه نسبش از طرف پدر بشيخ برهان الدين قليچ مى پيوندد و از 
جانب مادر بسلطان او نيك ماضى متصل ميگردد و از سوابق ايام اكابر آنخاندان در اندجان شيخ 

االسالم ميبوده اند و اشرف و اعيان در فيصل قضايا بديشان رجوع كرده بسرانجام مهام فرق انام قيام 
مينموده اند از داعيه امير شيرم وقوف يافته خواجه محمد خياط را كه انامل عنايت عمر شيخ ميرزا 
بدوختن كسوت تربيت او پرداخته بود بمالزمت حضرت پادشاهى و امير شيرم طغائى فرستاد و از 

امضاء آن عزيمت منع نمود و سخن خواجه موالنا بسمع رضا اصغا يافته موكب عالى از عيدگاه 
مراجعت فرمود و حصار اندجان از يمن قدوم آن پادشاه عاليشان رشك رياض جنان شده امرا و 
اعيان بضبط برج و باره و استحكام فصيل و دروازه پرداختند و مقارن آنحال حسن يعقوب و امير 
قاسم قوچين و بعضى ديگر از امرا كه برسم ايلغار بجانب مرغينان رفته بودند باندجان بازآمده در 

دولتخواهى حضرت پادشاهى كمال اخالص ظاهر ساختند و سلطان احمد ميرزا بعد از تسخير 
اواتيپه و خجند و مرغينان بچهار فرسخى اندجان شتافت و خيام اقامت برافراخت و در مقام 

محاصره ثابت قدم بوده علم منازعت مرتفع ساخت در آن اثنا پادشاه سعادت انتما يكى از ارباب 
واليت اندجان را كه موسوم و ملقب به درويش كاو بود و بسبب سخن مخالفت آميز كه از وى سر 

برزد قتل فرمود و اين سياست موجب توهم ساير اندجانيان گشته تمامى خواص و عوام آن بلده 
 خواطر بر
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محافظت شهر و قلعه قرار دادند آنگاه پادشاه عاليجاه خواجه موالنا قاضى و اوزون حسن خواجه را 
برسم رسالت نزد ميرزا سلطان احمد فرستاد و رعايت طريقه ادب نموده پيغام داد كه چون بغايت 



ظاهر است كه آنحضرت سمرقند را گذاشته در اندجان ميل اقامت نخواهند فرمود اليق دولت 
چنان مينمايد كه حكومت اينواليت را باينجانب تفويض فرمايند و بسد دروب نفاق و مخالفت 

اشارت نموده ابواب وفاق و رافت برگشايند تا اين مخلص كه نواب كامياب را بمثابه فرزند است 
مدت العمر بر شارع مستقيم نوكرى و اطاعت بوده پيرامن خالف و نزاع نگردد سلطان احمد ميرزا 

كه جبلت بى حيلتش بصفت مروت و انسانيت مفطور بود از استماع اين پيغام متاثر گشت و خيال 
صلح فرمود اما ميسر نگرديد و در جواب سخنان سنجيده ايلچيان كلمات پريشان بر زبان آورد و 
كوچ كرده در نزديكى شهر منزل گزيد در آن اثنا به محض مشيت ايزد سبحانه و تعالى صورتى 
چند روى نمود كه وقوع آن مستلزم قوت دولت پادشاهى و مستوجب ضعف طالع ميرزا سلطان 

 احمد؟؟؟

اول آنكه در زمانيكه سپاه سمرقند در حينى كه از سيه آب كه نزديك باندجان واقعست ميگذشت 
بواسطه ازدحام خواص و عوام اسب و شتر بسيار در سيه آب افتاده روى بچراگاه عدم آورد و 

ديگر آنكه همدران ايام در معسكر سمرقنديان وباء اسب وقوع يافته طويله طويله بارگير لشگريان 
سقط شد و ديگر آنكه يوما فيوما اخالص و يكجهتى مردم اندجان از خرد و كالن نسبت بحضرت 

پادشاهى از بيشتر پيشتر ميگشت و هر كس از ايشان اندك جراتى داشت پاى در ميدان محاربه و 
مدافعه سمرقنديان نهاده از سر جان درميگذشت بنابرآن سلطان احمد ميرزا طالب مصالحه گشت و 

درويش محمد ترخان را كه خال رخسار حالش بود از يكفرسخى اندجان جهة تمشيت آن مهم 
نامزد فرمود و امير درويش محمد بعيدگاه شتافت و حضرت پادشاهى حسن يعقوب را بمالقات او 

امر نمود و آن دو امير در موضع مذكوره يكديگر را ديده سخنى چند در باب موافقت عم 
بزرگوار و برادرزاده عاليمقدار مذكور گرديده هريك بجاى خود مراجعت كردند و بعد از آن 

سلطان احمد ميرزا بصوب سمرقند بازگشت چنانچه نوشته شد در اثناء راه بسبب حلول اجل طبيعى 
درگذشت اما سلطانمحمود خان كه از طرف ديگر متوجه تسخير فرغانه بود بجانب اخسى شتافته 

خيال محاصره نمود و در آنوقت جهانگير ميرزا در قلعه اخسى تشريف داشت و از امرا على 
درويش و ميرزا قلى كوكلتاش و محمد باقر و شيخ عبد الّله ايسلك آغا و ويس الغرى و مير 

غياث طغائى در مالزمت آن درى برج فرمانفرمائى بودند و بعد از وصول سلطانمحمود خان بدان 
نزديكى سيالب رعب و هراس اساس ثبات امرا و نوئينان را اندراس داده از اخسى بكاسان كه 



اولگاء ويس الغرى بود رفتند و در آنزمان سلطان ناصر ميرزا بمناسبت آنكه ويس اتكه او بود در 
آن حصار روزگار ميگذرانيد و خان از اينمعنى خبر يافته بدانجانب شتافت و جماعت مذكوره 

 باظهار اطاعت مبادرت نموده كاسان را بنواب كامياب درگاه خاقان 
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سپردند و مير غياث طغائى حلقه مالزمت آن آستان در گوش كشيده ويس الغرى در خدمت 
سلطان ناصر ميرزا باردوى سلطان احمد ميرزا رفت و آنحضرت محمد مزيد ترخان را بمحافظت 

شاه زاده امر نمود و سلطانمحمود خان بعد از تسخير كاسان بظاهر اخسى خراميده چند نوبت 
باشتعال نيران محاربت اشتغال نمود اما كارش از پيش نرفت و بنابر عارضه كه دست داد راه واليت 

خويش پيش گرفت و مقارن آنحال ابا بكر كاشغرى كه داعيه سرورى داشت و سر نزد هيچ 
صاحب افسرى فرود نمى آورد و در كاشغر و ختن حكومت ميكرد لشگر بحدود اور كند كشيد و 

قلعه طرح انداخته بتعذيب عباد و تخريب بالد مشغول گرديد و خواجه قاضى و اكثر امرا بدفع او 
مامور گشته ابا بكر دانست كه مرد ميدان ايشان نيست و خواجه قاضى را واسطه گردانيده بانواع 

سخنان فريبنده سران سپاه را بمصالحه راضى ساخت و رايت مراجعت بصوب كاشغر برافراخت و 
چون خاطر عاطر پادشاهى از امثال اين امور فراغت يافت متوجه تنسيق مهمات فرغانه گشته 

حكومت اند جان و منصب سرانجام مهام ملكى و مالى را بحسن يعقوب داد و زمام ايالت واليت 
اوش را در قبضه اقتدار امير قاسم قوچين نهاده بامارت اخسى و مرغينان اوزون حسن و على 

دوست طغائى متعين شدند و برين قياس ساير امرا و آنچكيان بمناصب مناسب مفتخر و و مباهى 
گشتند در خالل اين احوال سلطانمحمود ميرزا كه پس از فوت برادر بدار الملك سمرقند آمده 

بود و دختر سلطان احمد ميرزا آق بيگم را در سلك ازدواج سلطانمسعود ميرزا كشيده مصحوب و 
عبد القدوس مرجى و اتاساچيق بنظر پادشاه عالى گوهر فرستاد و سخنان عطوفت آميز مودت انگيز 
پيغام داد و چون ميان او و حسن بن يعقوب قرابتى واقع بود عبد القدوس خفية حسن بن يعقوب را 

بلطف و عنايت سلطانمحمود ميرزا اميدوار گردانيد و از جاده دولتخواهى حضرت پادشاهى 
درگذرانيد و پس از مراجعت عبد القدوس بپنج ششماه حسن اطوار مستحسن تغيير داده باظهار 

شعار كفران نعمت مبادرت نمود و قصد كرد كه ميرزا جهان گير را بسلطنت موسوم ساخته نواب 
كامياب پادشاهى را از اندجان بهرطرف كه خواهد روانه گرداند بنابرآن خواجه قاضى و امير قاسم 



قوچين و على دوست طغائى و اوزون حسن و بعضى ديگر از مخلصان پادشاه زمن باستصواب اين 
دولت بيگم كه جده آنحضرتست خواطر بر آن قرار دادند كه حسن يعقوب را بى اختيار ساخته 
بهروجه كه ممكن باشد در دفع شر او كوشند آنگاه در مالزمت پادشاه عاليجاه متوجه ارك كه 

مسكن حسن بود گشتند و حسن در آنوقت بصحرا رفته بجانور پرانيدن اشتغالداشت از كيفيت 
حادثه خبر يافته بصوب سمرقند روانه شد و چون بكند بادام رسيد بخيال فاسد و انديشه فساد عنان 

عزيمت بطرف اخسى انعطاف داد و حضرت پادشاه از مراجعت او آگاه شده بعضى از امرا با 
فوجى از عساكر مظفرلوا متوجه استيصال او گشتند و زمره از ايشان برسم منغالى پيشتر روان شدند 
و حسن بر توجه مقدمه سپاه صف شكن وقوف يافته نيمه شبى بر سر ايشان تاخت و نوكران او آغاز 

 شبه كرده تير يكى از ايشان بر مقتل حسن 
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خورد و بجزاء اعمال سيئه خود گرفتار گشته از آنزخم جان نبرد و مقارن وقايع مذكوره ابراهيم 
سارد كه از قوم منكليغ بود و از عمر شيخ ميرزا تربيت يافته بواسطه صدور جريمه مردود شده بود 

بقلعه اشيره درآمده خطبه بنام بايسنقر ميرزا خواند و حضرت پادشاهى بر اينمعنى اطالع يافته در 
ماه شعبان سال مذكور موكب منصور بجانب اشيره شتافت و ابراهيم سارد باستحكام برج و باره 

پرداخته عساكر ظفر مآثر بامر محاصره و محاربه قيام نمودند و دست باستعمال آلت قتال برده 
ابواب كشش و كوشش بر روى روزگار محصوران گشودند چون مدت چهل روز حال بر 

اينمنوال بگذشت حال عجز و انكسار بر صفحات احوال ابراهيم سارد ظاهر گشت ال جرم خواجه 
قاضى را شفيع جرايم خود ساخته امان طلبيد و پادشاه گناه او را عفو كرده ابراهيم شمشير بگردن و 

كفن اندر دست از قلعه بيرون خراميد آنگاه اعالم ظفرپناه بجانب خجند نهضت نمود و امير مغول 
ولد عبد الوهاب شغاول كه در آن حصار متمكن بود بعد از قرب وصول موكب پادشاهى بلوازم 
استقبال استعجال كرده مراسم اخالص بجاى آورد و غاشيه اطاعت بر دوش افكنده مقاليد شهر و 

حصار بنواب پادشاه كام كار سپرد آنگاه پادشاه اسالم پناه استماع نمود كه سلطان محمود خان 
شاهرخيه را بعز نزول همايون مشرف ساخته و خاطر عاطر جهت دفع كدورات سابقه مايل 

بمالقات خال بزرگوار گشته بشاهرخيه رفت و خان از قرب وصول آنقرة العين خواقين عاليشان 
خرم و شادمان شد و چون پادشاه ببارگاه درآمد لوازم تعظيم و تبجيل مرعى داشته برخواست و 



آنحضرت نيز رعايت مراسم ادب نموده زانو زد آنگاه خان عاليجاه پادشاه اسالم پناه را در آغوش 
عطوفت و مهربانى كشيده از دقايق اشفاق و خاطرجوئى دقيقه نامرئى نگذاشت و پادشاه حميده 

خصال دو سه روز در صحبت خال فرهناك و خوشحال بسر برد و پس از آن بصوب مستقر دولت 
رايت عزيمت برافراشت و هم در اين سال آن در درج خالفت و استقالل با فوجى از ابطال رجال 
متوجه تسخير او را تيپه گشت چنانچه از سياق حكايات سابقه بوضوح مى پيوندد و او را تيپه سالها 

داخل حوزه ديوان ميرزا عمر شيخ گوركان بوده در قرات مذكوره بتصرف گماشتگان بايسنقر 
ميرزا در آمده سلطانعلى ميرزا در آنجا حكومت مى نمود و چون سلطان عليميرزا از توجه لواى 

كشورگشاى پادشاهى خبر يافته آنگه شيخ ذو النون را بمحافظت قلعه مامور ساخته به نفس نفيس 
بجانب كوهستان بلغر و بيجا شتافت و پادشاه سعادتمند بعد از قطع منازل از خجند گذشته و از 

گريختن سلطانعليميرزا واقف گشته مقرب حضرت سلطانى امير نظام الدين على خليفه و مير عثمان 
را برسم رسالت نزد شيخ ذو النون فرستاد و شيخ بنابر اقتضاء بخت؟؟؟ و طالع واژون امير خليفه را 
گرفته قصد انهدام اساس حيات آنجناب نموده آن امير ستوده خصال بعنايت حضرت ملك متعال 
مجال فرار يافته بعد از دو سه روز پياده خود را بموكب ظفر انتما رسانيد و چون در ظاهر اوراتيپه 

بارگاه كعبه مرتبه منصوب گشت و معلوم شد كه در آنحدود غله نايابست امرا و اركان دولت 
 صالح در مراجعت دانسته و
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حضرت پادشاهى باستصواب سالكان طريق دولتخواهى علم نموده عنان يكران بصوب اندجان 
معطوف گردانيد و هم در آن اوان سلطانمحمود خان لشگر فراوان باوراتيپه فرستاده شيخ ذو النون 
بگريخت و اوراتيپه بتصرف مالزمان خان درآمده حكومت آن ناحيه تعلق بمحمد حسين گوركان 

گرفت و از آن تاريخ تا شهور سنه ثمان و تسعمائه ايام سردارى او در اوراتيپه سمت امتداد 
 حمزه سلطان و پسرش مماق سلطان و مهدى سلطان و محمد دو غالت كه 901پذيرفت و در سنه 

در وقت وصول سلطانحسين ميرزا بواليت حصار از سلطانمسعود ميرزا جدا گشته بودند در ماه 
مبارك رمضان در قصبه اندجان بآستان اقبال آشيان پادشاه جهانيان رسيدند و آنحضرت بتعظيم 
سالطين قيام نموده از توشك بپايان آمد و لوازم ضيافت و مهمان نوازى بجاى آورد و در شوال 

همين سال خبر مخالفت اوالد سلطانمحمود ميرزا و محاصره كردن سلطانمسعود ميرزا و 



سلطانعليميرزا دار السلطنه سمرقند را باندجان رسيد و پادشاه عالى جاه نيز بداعيه تسخير آنخطه 
لواء نصرت عطيه برافراخت و بعد از وصول بنواحى دار الملك آبا و اجداد سپاه شجاعت نهاد را 

بمحاصره و محاربه مامور ساخت و سه چهار ماه از سه طرف آن سه در درج شرف در تضييق 
سمرقنديان مى كوشيدند و ايشان نيز در محافظت شهر بقدر مقدور اهتمام نموده در مدافعه مدعيان 

نهايت مردانگى بظهور مى رسانيدند در آن اثنا عالى جناب هدايت انتما خواجه يحيى از نزد 
سلطانعليميرزا بخدمت پادشاه مظفرلوا شتافته در باب اتفاق اتحاد سخنان معروض داشت و 

آنكلمات مشفقانه بسمع قبول راه يافته موكب عالى پادشاه بنابر التماس جناب ارشاد پناهى از ظاهر 
سمرقند بجانب سغد دو سه فرسخ پايان تر رفته نزول اجالل فرمود و از آن طرف ميرزا سلطانعلى 

نيز بدان نواحى آمد و سپاه را در موضعى مناسب بكنار آب كوهك فرود آورد و با چهار پنج نفر 
از خواص عزم مالقات پادشاه كرد و آنحضرت با چهار پنج كس از اصحاب اختصاص از 

آب كوهك گذشته بر باالى اسب بين الجانبين صورت تالقى روى نمود و در باب تدبير و تسخير 
ملك سخنان درميان آمده چنان مقرر شد كه آن زمستان هر هريك از آن دو شاه زاده عاليشان 

بمقر عز خود روند و در اول فصل بهار كه موسم نشوونماى رياحين و ازهار است بار ديگر متوجه 
سمرقند شوند آنگاه پادشاه اسالم پناه روى بصوب اندجان آورد و سلطان على ميرزا به بخارا رفت 

و آنجا قشالق كرد و ميرزا سلطانمسعود كه بمالقات دختر امير شيخ عبد الّله برالس مشعوف بود 
او را در حباله نكاح كشيده بجانب حصار مراجعت فرمود و چون ماهچه علم كشورگشاى پادشاه 

بمنزل كساى رسيد مهدى سلطان از اردوى نصرت نشان گريخته بسمرقند رفت و حمزه سلطان 
اجازت طلبيده راه همان بلده پيش گرفت و بعد از چند ماه كه آن دو سلطان مشمول عاطفت و 

مكرمت ميرزا بايسنقر بودند از آن حضرت نيز روى گردان شده التجا بسايه لواء محمد خان شيبانى 
 نمودند

ذكر توجه داراى سپهر كشورستانى بجانب سمرقند نوبت ثانى و درآمدن آن بلده بحيز تسخير 
 حضرت پادشاه سليمان مكانى 
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در اول فصل بهار كه خسرو ممالك علوى از طول مكث در برج شتوى ملول گشته بجانب بيت 
الشرف خويش نهضت كرد و در تضييق محصوران حصار فيروزه كا؟؟؟ كوشيده شرايط 

گيتى ستانى بجاى آورد سلطان على ميرزا از بلده فاخره بخارا لواء نصرت انتما بصوب سمرقند 
برافراخت و طى منازل و مراحل نموده موضع خواجه كاردزن را معسكر ساخت ميرزا بايسنقر نيز 
با لشگرى از اهل ستيز از شهر بيرون خراميد و سر پل را لشگرگاه كرده در برابر برادر قبه بارگاه 

مرتفع گردانيد و حضرت پادشاه اسالم پناه نيز در ماه مبارك رمضان از بلده اندجان بدانصوب 
روان گشت و با سپاهى پردل طى منازل و مراحل كرده در يازييالق قبه بارگاه سپهر آثار از ايوان 
كيوان درگذشت در آن مقام بيرون آمدن بايسنقر ميرزا از سمرقند و نشستن در برابر برادر بذروه 

عرض رسيد و تولون خواجه مغول را با قرب سيصد نفر از مردم قزاق دالور پيشتر روان گردانيد و 
پس از شيوع خبر قرب وصول موكب پادشاهى تزلزل باساس ثبات و قرار بايسنقر ميرزا راه يافت و 

ويران شده بصوب سمرقند شتافت و تولون خواجه با متابعان در شب بيكناگاه بمعسكر آنحضرت 
رسيده بسيارى از سمرقنديان را بزخم سهام مرك انجام مجروح و بيروح ساختند و غنيمت فراوان 

گرفته سالما غانما لواء مراجعت برافراختند و حضرت پادشاهى آن سالكان طريق دولتخواهى را 
بنوازش و انعام مفتخر و مباهى گردانيده روى بصوب مقصد آورد و كامران و سرافراز بشيرز 
رسيده قصد تسخير قلعه آن قصبه كرد و در آن وقت شيرز اولگاء قاسم دولدى بود و يكى از 

نوكران او بمحافظت حصار آنديار قيام مينمود و در روز آخر ماه مذكور ماهچه لواى فلكساى 
پرتو وصول بحوالى شيرز انداخت و گماشته قاسم دولدى از محافظت قلعه عاجز گشته شعار 

عبوديت پادشاه صافى طويت ظاهر ساخت و مقاليد حصار بنواب درگاه سپهر اقتدار سپرده امان 
طلبيده و لطف پادشاهانه شامل حال او گشته كوتوالى شيرز برسم سار بوى مفوض گرديد و پادشاه 
صاحب تاييد روز ديگر باداء نماز عيد و ساير واجبات و سنن آنروز سعيد قيام نمود آنگاه بنواحى 
سمرقند رفت و در قروق زيبا نزول اجالل فرمود و در آنروز قاسم دولدى و ويس الغرى و حسن 

بيزه سلطان محمد سيفل و سلطان محمد ويس با قرب چهار صد كس از جانب سمرقند آمده 
بموكب پادشاهى پيوستند سخن ايشان آنكه در وقتى كه بايسنقر ميرزا از سر پل كوچ كرده روى 
بشهر آورد ما بدولتخواهى حضرت پادشاهى از اردو جدا شده بدينجانب آمده ايم و بعد از يكدو 

روز بوضوح پيوست كه آنجماعت بدعوى محافظت شيرز از بايسنقر ميرزا اجازت طلبيده 
بدانصوب شتافته اند و چون استماع نموده اند كه آنقلعه بحيز تسخير پادشاه كشورگير درآمده بقدم 



اضطرار سلوك طريق مالزمت اختيار كرده اند القصه پادشاه آفاق از منزل زيبا بقرابوالق خراميد و 
بعد از يكدو روز از آن جا كوچ كرد و از آب هموارى بگذشت بام مضرب خيام عساكر نصرت 

 انجام گرديد و در آن روز جمعى از اهل تهور در سر خيابان بفوجى از لشگريان ميرزا بايسنقر
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خورده اسب جالدت در ميدان مبارزت تاختند و بباد حمله آتش قتال التهاب داده از خون 
يكديگر خاك معركه را گل ساختند در آن اثنا تيرى جان گزا بگردن خواجگى موالنا صدر كه 

برادر كالنتر خواجه كالن بيك بود رسيد چنانچه همان ساعت از پاى درآمده متوجه رياض جنت 
گرديد و او مدتى بطلب علم پرداخته از فن لغت و استيفا صاحب وقوف بود و مكاتيب را نيكو 

انشا ميكرد و مدتى مهردارى عمر شيخ ميرزا مينمود اما سلطان على ميرزا كه در منزل خواجه 
كاردزن منزل گزيد قصد دشمن داشت يكدو نوبت با فوجى از دليران ميدان محاربت بنزديك 

سمرقند شتافت ميان آنحضرت و بهادرانى كه از شهر بيرون آمده بودند نايره مقابله و مقاتله التهاب 
يافت ليكن چنانچه ميبايد مهمى از پيش نرفت و سلطان على ميرزا از طول مكث در ظاهر آن بلده 

فردوس مآثر ملول گشته راه بخارا پيش گرفت و حضرت پادشاهى روزى چند كه در بام بود 
بمحاصره سمرقند پرداخت و پس از آن منزل كوچ كرده يورت خان را كه از آنجا تا شهر بحسب 

تخمين يك فرسخ مسافتست مضرب سرادقات عزت ساخت و قرب پنجاه روز در آن موضع 
توقف اتفاق افتاد و در آن ايام چندين نوبت ميان دليران لشگر بابرى و شجعان سپاه بايسنقرى 

محاربه دست داد و در بعضى از آن معارك امير ابراهيم بيكچيك و ابو القاسم كوه برو امير شاه 
قوچين غايت شجاعت و بهادرى ظاهر ساختند و جمعى از اهل سمرقند را مجروح و بيروح 

گردانيده لواء تفوق برافراختند و روزيكه در سر خيابان در ميدان مردان جوالن مينمودند زخمى بر 
وى امير ابراهيم بيكچيك رسيد و بدان جهة بابراهيم جابوق مشهور گرديد و از منزل مذكور 

پادشاه مؤيد منصور نهانى قاصدى نزد بعضى از سمرقنديان فرستاد و ايشان را باطاعت و انقياد 
دعوت كرده سخنان عنايت آميز پيغام داد و آنجماعت بقبول آن كلمات زبان گشاده گفتند كه 

بايد موكب پادشاهى در شب از جانب غار عاشقان متوجه شهر گردد تا كمر خدمت بر ميان جان 
بسته آنچه مقصود است بحصول پيوندد بنابرآن شبى پادشاه كامران پاى مبارك در ركاب آورده 

بپل مغاك شتافت و چند پياده و سوار جالدت آثار را پيشتر فرستاد و مردم شهر از اين معنى 



وقوف يافته بيكبار فوجى از لشگريان جرار بپاى ممانعت پيش آمدند و حاجى پياده را كه مدتى 
مديد در خدمت پادشاه صاحب تائيد اوقات گذرانيده بود و محمود پياده را گرفته معروض تيغ تيز 

گردانيدند ال جرم پادشاه خجسته شيم بمعسكر ظفر اثر بازگشت و در آن اوان كه يورت خان از 
فروغ ماهچه رايات نصرت نشان روشن تر از مرغزار جنان بود تمام مردم قالع و بقاع آنحدود 

قاصدان بآستان سلطنت آشيان فرستاده اظهار اطاعت و فرمان بردارى نمودند و پيشكشهاى اليقه 
ارسال داشته ابواب امن وامان بر روى روزگار خود گشودند و همچنين از محترفه و پيشه وران و 

سوداگران سمرقند خلق بسيار باردوى نصرت شعار آمدند و اردو بازار بمثابه معمور و ابادان شد 
كه حكم مصر جامع گرفت در آن اثنا بسمع اشرف اعلى رسيد كه در دامن كوه شادوار قلعه ايست 

 كه آن را از كنيت گويند و
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جمعى آنقلعه را محكم كرده گردن بطوق عبوديت پادشاهى درنياورده خدام درگاه سپهر احتشام 
متوجه تاديب آنجماعت گشته چون نواحى آنحصار مطلع ماهچه بيرق ظفر شعار شد متوطنان قلعه 
از در تضرع و نيازمندى درآمدند و خواجه قاضى را وسيله ساخته از جرايم گذشته مراسم اعتذار 
بجاى آوردند و عفو پادشاهانه شامل حال آنطايفه گشته رايت ظفرآيت بصوب سمرقند مراجعت 

نمود و در النك قبله كه در نواحى باغ ميدانست نزول اجالل واقع شد و در آن حين جمعى كثير از 
مردم رعيت و سپاهى از شهر بيرون آمده تا پل محمد حبيب كه نزديك بلشگرگاه پادشاه بود عنان 

بازنكشيدند و حال آنكه مالزمان موكب پادشاهى در آنزمان غافل بودند و مستعد استعمال آلت 
پيكار نگشته بودند ال جرم اندك شكستى روى نموده سمرقنديان سلطانعلى بابا قلى را اسير گرفته 

بقلعه بردند و روز ديگر پادشاه ستوده سير از آن منزل نهضت فرموده سر النك قبله نزديك 
آب كوهك محل نصب خيام سپاه ظفر يزك شد و سمرقنديان تصور نمودند كه پادشاه وافر تهور 
بخيال مراجعت آن منزل اختيار فرموده بنابران مردم فراوان از دروازه شيخزاده بيرون آمده متوجه 

اردوى نصرت نشان شدند و تا پل محمد حبيب رانده صف قتال بياراستند و سپاه پادشاه نيز به مهميز 
ستيز مركب جالدت تيز ساخته بر مخالفان تاختند و بزخم سنان فتنه انگيز و سهام خون ريز آثار روز 

رستخيز ظاهر ساختند گرد ميدان نبرد باوج فلك تيز گرد رسيد و رخساره خورشيد را تيره 
 (يكاد سنا برْقه گردانيد شعاع تيغ و شمشير چشم بهادران جوشن در را خيره ساخته معنى آيت 



 بظهور رسانيد و عاقبت شمايم فتح و نصرت دماغ جوانان موكب پادشاهى را يذْهب بِالْأَبصارِ)
معطر گردانيد و لشگر سمرقند عنان بصوب شهر شتافتند و جمعى كثير از ايشان اسير كمند گزند 

شده بقيه بلطايف الحيل نجات يافتند و از جمله گرفتاران يكى محمد مسگين ولد حافظ دولداى و 
ديگرى برادر خوردتر و محمد قاسم نبيره حسين بير بود و ايضا ديوانه جامه باف و كل قاشون كه 

از جمله يتيمان سمرقند و سربداران لوند بودند در آن روز اسير سرپنجه تقدير شدند و بقصاص 
حاجى پياده و محمود پياده كشته گشتند و بعد از اين شكست ديگر لشكر سمرقند از ديواربست 

شهر بيرون نيامدند و لشكريان پادشاه دلير شده تا كنار خندق ميرفتند و غالمان و كنيزكان شهريان 
را اولجه مى گرفتند در آن اثنا آفتاب عالم آرا از برج ميزان تحويل كرد و حريف خريف آغاز 

دم سردى نموده دست بتاراج باغ و بستان برآورد پادشاه با امرا و سران سپاه در باب يورت قشالق 
لوازم مشورت بتقديم رسانيده خواطر همگنان بر آن قرار يافت كه آن زمستان در قلعه خواجه 
ديدار روزگار گذرانند و در اوايل فصل بهار بار ديگر بسمرقند آمده شرايط قلعه گيرى بظهور 

رسانند آنگاه كوچ كرده النگى كه متصل قلعه مذكوره بود از يمن نزول همايون غيرت سبزه زار 
گردون شد و فرمان واجب االذعان بساختن قور و بابا و كتبها در درون حصار نافذ گشت و 

 فرمان بران حسب الفرمان عمل نموده 
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پادشاه و امرا و سپاه بدان قلعه درآمدند و در همانروز كه ماهچه رايت عالم افروز از منزل مذكور 
ببرج حصار خواجه ديدار انتقال نمود محمد خان شيبانى با جمعى كثير از سالكان مسالك پهلوانى 

كه بنابر استدعاء بايسنقر ميرزا از تركستان ايلغار كرده بود بدان النك رسيد چون دانست كه 
حضرت پادشاه سليمان مكانى بتوفيقات سبحانى همان روز بحصار در آمده اند متحير و متاسف 
گرديد و با آنكه در آنزمان در مالزمت پادشاه جهانيان اندك مردى بودند تهيه اسباب مصاف 
كرده ميل خروج از قلعه فرمودند اما شيبانى خان را اقبال بميدان قتال مصلحت ننمود و از آنجا 

كوچ كرده بجانب سمرقند توجه فرمود و چون آنچه بايسنقر ميرزا از خان مدعا داشت بحصول 
نه پيوست كما ينبغى بحالش نپرداخت و شيبانى خان نوميد و حيران بصوب تركستان علم نهضت 

برافراخت آنگاه بايسنقر ميرزا كه مدت هفتماه در مضيق جهات حصار تصنيق بسيار اوقات 
گذرانيده بود و از خان شيبانى ابواب كامرانى بر رويش نگشود با دويست سيصد كس از جنود 



متوجه مالقات خسرو شاه گشت و چون در معبر ترمذ نزول نمود سيد حسين اكبر كه نسبت 
بسلطانمسعود ميرزا قرابت قريبه داشت و در آنواليت رايت ايالت مى افراشت بعزيمت دست برد 

روى باردوى ميرزا بايسنقر آورد و در محلى كه آنحضرت از آب گذشته بود و باندك مردمى در 
يورت مانده بدانجا رسيد و طاهر محمد چهره ميرزا بايسنقر را دستگير گردانيد و لشگريان او 

اندك پرتلى گرفته مراجعت كردند و چونموكب عالى بايسنقرى بنواحى قندز نزول اجالل فرمود 
خسرو شاه مراسم استقبال و لوازم نياز و نثار بجاى آورده بين الجانبين باحسن وجهى مالقات روى 
نمود و هم در آن اوان كه بايسنقر ميرزا مركز دولت خالى گذاشت پادشاه سعادت انتما از كيفيت 

حال وقوف يافته علم ظفر شيم بصوب سمرقند برافراشت اكابر و اهالى چون از قرب وصول 
موكب عالى خبر يافتند فوج فوج على التعاقب و التوالى باستقبال شتافتند و بعد از ادراك شرف 

بساطبوسى تحف اليقه و تبركات را يقه بيشكش كرده بانواع اصطناع و التفات پادشاهى مفتخر و 
مباهى شدند و آنحضرت در اواخر ربيع اآلخر سنه ثالث تسعمائه دار الملك آبا و اجداد او را از 
فر طلعت همايون غيرت افزاى گلشن گردون گردانيد و در بستان سراى قلعه نزول اجالل فرمود و 

تختگاه صاحبقران مغفرت پناه را از يمن مقدم ميمنت شيم بسان بستان ارم خضرت و نضارت 
بخشيد و تمامى اشراف و اعيان را در ظالل مكرمت ال يزال از تاب آفتاب حوادث ايمن و مطمئن 

گردانيد رعاياء بيچاره را كه پايمال فتن و دست خوش انواع محن بودند باشاعه عدل و داد نويد 
داده سرپنجه تعدى ظلمه و متغلبه را از دامن عرض ايشان كوتاه ساخت و امراء بابرى را نيز بقدر 

مقدور رعايت كرده علم اقتدار در معركه كارزار برافراخت و مدت صد روز بلده سمرقند از غمام 
عدل و احسان پادشاه سعادتمند فردوس مانند بود و بعد از ان بنابر اموريكه مذكور خواهد شد 

سمرقنديان از آندولت محروم گشته موكب نصرت نشان بصوب اندجان توجه نمود چنانچه 
عنقريب كيفيت آن حكايت بعرض خواهد رسيد و خامه شيرين مقال در باب تفصيل اين اجمال 

 لوازم اهتمام بتقديم خواهد رسانيد.
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ذكر لشگر كشيدن ميرزا بايسنقر و امير خسرو شاه بجانب حصار شادمان و فرار سلطان محمود 
 ميرزا از غايت اضطرار بصوب خراسان 



چونميرزا بايسنقر روزى چند در قندز بسر برد امير خسرو شاه با سپاه باران عدد و جنود وافر عدد 
در مالزمت آنحضرت روى بتسخير حصار آورد و بعد از عبور از آب آمويه و وصول به چغانيان 

قاصدان سخندان نزد سلطانمسعود ميرزا فرستاده بزبان عذر و فريب پيغام داد كه اليق دولت چنان 
مى نمايد كه آن حضرت از قلعه بيرون آمده بدينجانب تشريف آورند و باتفاق برادر خود فتح 

سمرقند را پيش نهاد همت بلند سازند مقرر آنكه پس از تسخير آنخطه دلپذير يك برادر در آن 
بلده فرخنده متمكن بود و ديگرى در حصار علم خالفت برافرازد و سلطانمسعود ميرزا اين سخنان 
را شنيده ميان رد و قبول متردد بود و از مكر و فريب اعدا غافل گشته در مآل آنحال تامل مى نمود 
و در آن اثنا امرا و انچكيان آنشاه زاده بى سامان كه بواسطه كمال اختيار و اعتبار امير شيخ عبد الّله 
برالس آزرده خاطر بودند يك يك و دودو باردوى ميرزا بايسنقر توجه نمودند ال جرم آنحضرت 

بادراك فتح و ظفر واقع شده همعنان امير خسرو شاه از چغانيان بطرف حصار ايلغار كرد و در 
وقت نقاره سحر گرد آن قلعه فروگرفته روى محاصره اورد و حال آنكه در آن شب سلطانمسعود 

ميرزا در عمارتى كه پدرش ساخته بود و بدولتسرا موسوم گردانيده تشريف داشت چون از 
حقيقت آن حال وقوف يافت با پدر حرم خويش امير شيخ عبد الّله فرار برقرار اختيار كرده از گذر 

اوماج بر آب آمويه گذشت چنانچه مذكور شد كه در وقت محاربه سلطانحسين ميرزا با بديع 
الزمان ميرزا بالنك نشين رسيده ملحوظ عين شفقت گشت و خسرو شاه ميرزا بايسنقر را در حصار 
بر مسند سلطنت نشانده ختالن را ببرادر خود امير ولى داد و بعد از چند روز بخيال تسخير بلخ پاى 

در ركاب آورده نظر بهادر را برسم منغالى از پيش فرستاد چنانچه تفصيل اين اجمال در محل 
 خود مذكور خواهد شد انشاء اللّه تعالى 

ذكر تزويج سلطان مسعود ميرزا با بيگم سلطان بنت خاقان منصور و تمهيد بساط نشاط و سور و 
 جشن سرور

چون خاقان منصور در النك همنشين فتح و ظفر گشت بديع الزمانميرزا بجانب جبال غور گريخته 
بساط قتال و جدال درنوشت و حضرت خاقانى ادراك اين سعادت را از يمن قدوم سلطانمسعود 
ميرزا دانست و برعايت و تربيت او پرداخت آنمقدار كه توانست و در روز دوشنبه بيست و هفتم 

 ماه شعبان مجلسى در غايت حشمت و عظمت آراسته شاه زاده 
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را ببارگاه جهان پناه طلبيد و باستخالص ممالك موروثى خاطر حزينش را تسلى داده به ازدواج 
كريمه از دودمان شاهى اميدوار گردانيده و قامت قابليتش را بخلعت طالدوز زيب و زينت داد و 

بانعام اسب و زر و مايحتاج ديگر نقد مراد در آستين مالزمانش نهاد و در روز پنجشنبه سلخ ماه 
مذكور بموجب فرمان واجب االذعان خديجه بيگى آغا و ساير حجله نشينان تتق عصمت جهة 

يراق ازدواج سلطانمسعود ميرزا با بيگم سلطان كه صبيه صلبيه حضرت خاقانى بود و از ستر عاليه 
بابا اغچه در وجود آمده بود از اردوى همايون بدار السلطنه هراة رفتند و در روز جمعه غره ذى 

  بيت القعد شاه زاده نيز بآن بلده خراميد
 مسند آرايان دولت خواستند

 
 مجلس عقد و نكاح آراستند

و در روز يكشنبه سوم همانماه سادات و قضاة و اكابر و اشراف در باغ زاغان مجتمع گشته جناب    
شيخ االسالمى موالنا سيف الملة و الدين احمد التفتازانى در ساعتى كه مانند نام شاه زاده مسعود 

بود اختر سعادت اثر اوج سلطنت را با ناهيد برج خالفت عقد بست و چند روز بساط سور و سرور 
عيش و حضور انبساط يافته سلطانمسعود ميرزا در عين نشاط و كام رانى با آنمخدره سراپرده 

خاقانى زفاف فرمود و از دست ساقيان گلعذار جام هاى باده خوش گوار تجرع كرده در متنزهات 
هرات عشرت نمود از شراب ناب گلزار طرب را آبداده غنچه دل شاه زاده باغ باغ مى شگفت و 

  نظم مغنى خوش الحان صوت دلنواز بگوش ناهيد نغمه ساز رسانيده بزبان حال ميگفت 
 ساقى بنور باده برافروز جام ما

 
 مطرب بگو كه كار جهان شد بكام ما

 ما در پياله عكس رخ يار ديده ايم 
 

 اى بى خبر ز لذت شراب مدام ما

و سلطانمسعود ميرزا چندگاه در ظالل دولت و اقبال خاقان ستوده خصال در غايت جاه و جالل    
بگذرانيد بعد از آن ياد وطن مالوف كرده با فوجى از سپاه ظفرپناه عنان عزيمت بطرف ماوراء 
النهر منعطف گردانيد چون بحدود قندز رسيد امير خسرو شاه آغاز مكر و تزوير نموده رسل و 
رسايل متعاقب متواتر نزد شاه زاده فرستاد و اظهار اطاعت و انقياد كرده آن حضرت را بسلطنت 

مملكت موروث بشارت داد و ميرزا سلطانمسعود بگفتار آن غدار مكار فريب يافته بقندز شتافت و 
او طريق كفران نعمت مسلوك داشته جهان بين آن قرة العين سلطنت را نشتر زد و با معدودى از 
مالزمان بجانب سمرقند گسيل فرمود تا در پناه دولت سلطان عليميرزا بسر برد اما سلطانمسعود 



ميرزا بنابر اعتماديكه بر كرم خاقان منصور داشت نوبت ديگر بخراسان تشريف آورده در بلده 
فاخره هراة اوقات مى گذرانيد تا وقتيكه ابو الفتح محمد خان شيبانى واليات خراسان را تسخير 

كرد و چون آن خان گيتى ستان غير از استيصال اوالد امير تيمور گوركان مدعائى نداشت 
سلطانمسعود ميرزا را به باماش ميرزا كه در داروغه سرخس بود سپرد و باماش او را شهيد ساخته 
بيكم سلطان را بعقد خويش درآورد اما خسرو شاه هم در آن سال كه ديده ميرزا سلطانمسعود را 

بنيشتر بى وفائى از حليه بينائى عاطل ساخت از غايت قساوت قلب قتل ميرزا بايسنقر را كه از وقت 
توجه ميرزا سلطانمسعود بهرات تا آن غايت در حصار حكومت مى نمود پيش نهاد همت گردانيد 

 و بلطايف الحيل 
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آنشاه زاده بلندمحل را بچنك آورده در ماه محرم سنه خمس و تسعمائه بشهادت رسانيد آنگاه از 
روى استقالل در واليات قندز و ختالن و بدخشان و ترمذ و حصار شادمان بحكومت مشغول 

 گشته مآل حالش در ضمن حكايات آينده بر زبان خامه خواهد گذشت انشاء- الّله تعالى و تقدس 

 ذكر مصالحه حضرت اعلى با سلطان بديع الزمان ميرزا

در آن وال كه بديع الزمان ميرزا باتفاق شجاع بيك از حدود قندهار بجانب النك نشين ايلغار نمود 
امير ذو النون ارغون در ييالق واليت غور بود بنابرآن بديع الزمان ميرزا از النك نشين به طرف 

برسين شتافت و از آنجا عنان عزيمت بصوب معسكر امير ذو النون تافت و آنجناب شاه زاده را 
استقبال نموده بر صحت ذات خجسته صفات لوازم حمد پادشاه متعال بتقديم و جهت تدارك آن 

اختالل باجتماع سپاه قندهار و زمين داور و غور و ساخر و تولك مسرعان باطراف و جوانب روان 
گردانيد و باندك زمانى لشگر بسيار از ايل ارغون و قبايل هزاره و نكودر و قبچاق و غير ذلك در 

ظل رايت ميرزا بديع الزمان و امير ذو النون مجتمع گشتند و مستعد رزم و پيكار شده كمر 
خدمتكارى و جان سپارى بر ميان جان بستند و چون اين خبر بعرض خاقان فريدون فر رسيد بخيال 

آنكه كرت ديگر ولد ارشد راكو شمالى دهد عازم هراةرود گرديد اما همدران ايام جناب 
حقايق پناهى شيخ جالل الدين ابو سعيد پورانى از نزد بديع الزمان ميرزا و امير ذو النون باردوى 

همايون آمده طرح اساس مصالحه انداخت و خاقان منصور بصلح راضى شده خاطرجوئى شاه زاده 



را پيش نهاد همت ساخت تبيين اينمقال آنكه قبل از وقوع جنك النك نشين بروزى چند خاقان 
سعادتمند جناب شيخ االسالمى سيف الملة و الدين موالنا احمد التفتازانى و شيخ جالل الدين ابو 
سعيد پورانى و سيد غياث الدين محمد صدر را بجانب گرمسير فرستاده بود تا ميرزا بديع- الزمان 

را نصيحت نموده از باديه مخالفت بجاده موافقت آورند و ايشان چون بحدود فراه رسيدند شنيدند 
كه بديع الزمان بر سبيل ايلغار لشگر بسر پدر بزرگوار كشيده است بنابرآن شيخ االسالم عنان 

مراجعت بدار السلطنة هراة انعطاف داد اما شيخ جالل الدين ابو سعيد و سيد غياث الدين نزد امير 
ذو النون بغور رفتند و هنوز آنجا تشريف داشتند كه بديع الزمان ميرزا در النك نشين شكست يافته 
بامير ذو النون پيوست و شيخ ابو سعيد در باب تمهيد بساط مصالحه با شاه زاده گفت وشنود نمود و 

آنجناب جواب داد كه اگر حضرت خاقانى در مقام عطوفت و مهربانى درآمده از ممالك 
محروسه آنمقدار عنايت فرمايند كه معيشت جمعى كه مالزم ركاب سعادت انتسابند بسهولت 

بگذرد من نيز طريق اطاعت و فرمان بردارى مسلوك داشته غاشيه عبوديت و خدمتكارى بر دوش 
خواهم گرفت و االفال شيخ اجازت يافته روز چهارشنبه بيستم ذى القعده كه هنوز خاقان ظفرقرين 

 در
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النك نشين بود ببارگاه حشمت آئين رسيد و سخنان ميرزا بديع الزمان را بشرف عرض رسانيد و 
جهة تأكيد اساس مصالحه نوبت ديگر مصحوب امير شيخ على طغائى كه در آن وقت در مالزمت 

سده سدره مرتبت بود بجانب اردوى بديع الزمان ميرزا توجه نمود و در اوايل ذى الحجه جناب 
هدايت پناهى و خدمت امارت دستگاهى بازآمده عرضه داشتند كه ميرزا بديع الزمان طمع ميدارد 

كه حكومت واليت بلخ بدستور سابق تعلق بوى گيرد تا ديگر پيرامن مخالفت نگردد آنحضرت 
اين ملتمس را بسمع قبول نشنود و از النك نشين كوچ نموده بجانب هراةرود نهضت فرمود و چون 

خبر بدار السلطنة هراة رسيد كه حضرت خاقانى بعزم رزم بديع الزمان ميرزا بهراةرود شتافت و از 
آنجا عنان يكران بطرف واليت غور خواهد تافت مقرب حضرت سلطانى كلمه كريمه الصلح خير 

مطمح نظر فرخنده اثر گردانيده در روز سه شنبه دهم محرم الحرام سنه اربع و تسعمائه به نيت 
تمشيت امر مصالحه عازم اردوى كيهان بوى گشت و روز چهارشنبه در نواحى چشمه كويان 

بشرف مالزمت خاقان عاليشأن مشرف شده آن حضرت را بر استرضاء بديع الزمان ميرزا ترغيب 



فرمود و چون اين سخن منبعث از كمال اخالص و دولتخواهى بود بسمع قبول حضرت پادشاهى 
راه يافت و حكم همايون صادر شد كه منشيان آستان خالفت آشيان نشان ايالت واليت فراه و 
سيستان را بنام ميرزا بديع الزمان در قلم آوردند و چون اين حكم همايون بمهر بزرگ موشح 

گشت خاقان منصور امير شيخعلى را اجازت داد كه منشور فايض السرور را نزد بديع الزمان ميرزا 
برده بدستور سابق در خدمت شاه زاده باشد و چنان سازد كه آنحضرت بحكومت واليت سيستان 

راضى گشته از مقام مخالفت و منازعت درگذرد آنگاه علم نصرت شيم در روز جمعه سيزدهم 
محرم بجانب مستقر سرير سلطنت در حركت آمد و روز دوشنبه شانزدهم پرتو وصول بر باغ 

جهان آراء انداخته انوار معدلت روزافزون اطراف دار السلطنه هراة را روشن ساخت و در خالل 
احوال گذشته امير نظام الدين درويشعلى كه بعد از مواخذه و مصادره بمكه مباركه و مدينه طيبه 

زاد هما الّله تعظيما و تكريما رفته بگذاردن حج اسالم فايز گشته بود و مقضى المرام بازآمده نوبت 
ديگر منظور نظر عنايت خاقان واالگهر شد و منصب امارت ديوان اعلى يافته پهلوى امير ناصر 

الدين عبد الخالق مهر زد اما بديع الزمان ميرزا بعد از وصول نشان همايون از غور بسيستان شتافت و 
 محمد معصوم ميرزا كه والى آنواليت بود عنان عزيمت بدار السلطنة هراة تافت 

ذكر توجه محمد حسين ميرزا بجانب استراباد و شكست يافتن مظفر حسين گوركان بتقدير 
 آفريننده عباد

در اواخر سنه ثلث و تسعمائه محمد حسين ميرزا كرت ديگر لشگر ظفر اثر فراهم آورده لواء 
 عزيمت بطرف استراباد برافراخت و ابو المنصور مظفر حسين گوركان 
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از توجه برادر واقف گشته با سپاه جرجان باستقبال بيرون خراميد و روز جمعه بيست و دوم ذيقعده 
سنه مذكوره در نواحى گنبد قابوس تالقى فريقين دست داده دالوران بناموس گرد نبرد باوج گنبد 

آبنوس رسانيدند و در اثناء اشتعال آتش قتال بواسطه ضعفى كه در آن روز عارض مزاج مظفر 
حسين ميرزا بود آنجناب راغشى عظيم روى نمود و شدت آنحالت بمثابه انجاميد كه لشگريان را 

دست از كار بازمانده از معركه پيكار روى بوادى فرار آوردند و محمد حسين ميرزا منصور و 
مظفر بدار الفتح استرآباد درآمده ابو المنصور مظفر حسين گوركان تا واليت سبزوار عنان يكران 



 904بازنكشيد و چون اينخبر در بلده فاخره هراة بعرض خاقان منصور رسيد در اواخر صفر سنه 
امير محمد برندق برالس و امير كمال الدين حسين على جالير حسب الحكم روى توجه بسبزوار 

آوردند تا بموكب عالى مظفرى پيوسته در باب تدارك اختالل آنحال مساعى جميله مبذول دارند 
و مكنون ضمير همايون چنان بود كه بنفس نفيس نيز متوجه آنصوب گردد اما بسبب مخالفت ابو 

المحسن ميرزا و محمد محسن ميرزا آن عزيمت در حيز تاخير افتاد و خاقان منصور روى توجه 
 بمرو شاهجهان نهاد

گفتار در بيان سلوك ابو المحسن ميرزا و محمد محسن ميرزا در طريق عصيان و نهضت رايت 
 نصرت آيت خاقان منصور بجانب مرو شاهجهان 

در آن اوان كه خبر شهادت محمد مؤمن ميرزا در اطراف آفاق اشتهار يافت و از شرر شناعت آن 
امر آتش اندوه و الم بر كانون درون دور و نزديك و ترك و تازيك تافت هريك از شاه زادگان 
كه در ناحيه از نواحى خراسان حكومت مينمودند از مكر و خديعت خديجه بيگى آغا انديشه مند 

گشته در سلوك طريق مخالفت تقليد بديع الزمان ميرزا فرمودند از آنجمله حاكم مرو ابو المحسن 
ميرزا با برادر اعيانى خود محمد محسن ميرزا كه در واليت ابيورد سلطنت ميكرد طرح اتحاد و 

يگانگى انداخته رسل و رسايل از جانبين در تردد آمدند و مراسم عهد و پيمان درميان آورده 
خواطر بر مخالفت پدر بزرگوار قرار دادند و اين اخبار در اوايل سال نهصد و چهار بدار السلطنه 

هراة رسيده خاقان كامكار جناب نقابت قباب سلطنة شعارى امير قوام الدين حسن سارى را در ماه 
ربيع آالخر سنه مذكوره بمرو ارسال داشت تا بزالل موعظه و نصيحت نايره عدوان ميرزا ابو 
المحسن را فرونشاند و شاه زاده را بر آن دارد كه كس نزد برادر خود فرستاد او را نيز از مقام 

عصيان درگذراند و امير قوام الدين حسب الفرموده بتقديم رسانيده فايده بر رسالت او مترتب 
نگشت و ابو المحسن ميرزا بمعاذير نادلپذير تمسك جسته از سر عصيان و خالفت در نگذشت 

بنابرآن خاقان منصور عازم تاديب شاه زادگان شده بعد از اجتماع جنود خراسان در روز چهارشنبه 
پنجم جمادى االولى از باغ جهان آراء نهضت نمود در تخت سفر نزول اجالل فرمود و از آن منزل 

 بمقتضاى فرمان واجب االذعان محمد
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حسين ميرزا و امير عبد اللطيف با فوجى از ابطال رجال بر جناج استعمال از راه سرخس متوجه مرو 
گشتند محمد قاسم ميرزا و امير نظام الدين عليشير و امير ناصر الدين عبد الخالق و حاجى پير 

بكاول در شهر توقف كرده رايات ظفرپيكر روز جمعه هفتم از تخت سفر بسر كوچه ساقسلماق 
رفت و سه چهار روز در آن مرحله اقامت نموده چهارشنبه دوازدهم رباط پريان از يمن مقدم 

خاقان عالى مكان غيرت افزاى روضه رضوان گشت و آنحضرت از پريان قاصدى بمشهد مقدسه 
نزد حيدر محمد ميرزا فرستاد و پيغام داد كه باتفاق امير نظام الدين شيخ احمد سهيلى جنود 

آنحدود را مجتمع ساخته جهة دفع محمد محسن ميرزا كه بكپك ميرزا اشتهار دارد متوجه ابيورد 
گردد آنگاه لواء ظفرپناه از راه دهانه كوتل سنجاب بصوب مرو در حركت آمد و چون ابو 

المحسن ميرزا از توجه مواكب گردون مراتب خبر يافت برج و باره مرو را مرمت فرموده خاطر بر 
تحصن قرار داد و ماهچه علم انجم حشم بعد از طى منازل پرتو وصول بر ظاهر آن بلده انداخته 
عساكر نصرت مآثر آغاز محاصره و محاربه كردند و لشگريان ابو المحسن ميرزا سپر ممانعت و 
مدافعت بر روى كشيده در محافظت شهر غايت جد و اهتمام بجاى آوردند از طرفين سفير تير 

آغاز آمد شد نموده نيشتر پيكان خون از شريان بيرونيان و درونيان بگشود گاهى صدمه سنك رعد 
برجى از بروج آنقلعه را نرم ساخته صفت هباء منثورا مى بخشيد و احيانا وصول قاروره لفظ آتش 

در معسكر ظفر اثر انداخته جان پردالن را محترق ميگردانيد مدت سه چهار ماه حال برينمنوال 
جارى بود بعد از آن پدر و پسر از طول ايام جنك و جدل ملول گشته بين الجانبين صلح گونه روى 

 نمود چنانچه از سياق كالم آينده بوضوح خواهد پيوست انشاء الّله تعالى و تقدس 

ذكر نهضت مقرب حضرت سلطانى به نيت گذاردن حج اسالم و بيان بعضى از وقايع و حوادث 
 كه روى نمود در آن ايام 

 (و اللَّه يهدي مْن يشاء امير صافى ضمير نظام الدين عليشير بداللت هادى دين قويم و هدايت دليل 
 مدتى مديد داعيه داشت كه قدم از سر ساخته و آن را سرمايه همه مرادات إِلى  صراط مستَقيمٍ)

شناخته بطرف حجاز شتابد و شرف گذاردن حج اسالم و سعادت طواف روضه مقدسه حضرت 
رسول عليه السالم دريابد اما هرگاه كه احرام آنصوب صواب بسته در پايه سرير سلطنةمآب لب 

بطلب رخصت ميگشاد خاقان منصور بنابر كمال ميالن خاطر بصحبت شريف آنجناب شرف 
رخصت ارزانى نميفرمود تا درين ايام كه آن پادشاه سپهر احتشام ظاهر مرو را مضّرب خيام 



عساكر نصرت انجام گردانيده بود و بمحاصره ابو المحسن ميرزا قيام مى نمود كه آن امير صاحب 
توفيق فرصت غنيمت شمرده با جمعى كثير از اصحاب فضيلت مآب و مالزمان سده سدره انتساب 

بجانب مشهد مقدسه رضويه على راقدها تحف السالم و التحية روان گشت و موالنا عبد الحى 
 طبيب زيارتگاهى را
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كه در بارگاه حضرت پادشاهى راه سخن داشت جهة استجازه بپايه سرير خالفت مصير فرستاد و 
چون امير صافى ضمير بمشهد رسيد جهت وصول موالنا عبد الحى روزى چند در آنمقام متبرك 

ساكن گرديد و در آن ايام حيدر محمد ميرزا و امير شيخ احمد سهيلى كه حسب الحكم جهة نبرد 
كپك ميرزا بابيورد رفته بودند منهزم بازآمدند و جناب مقرب حضرت سلطانى باستمالت شاه زاده 
و امير شيخ احمد پرداخته اسبان راهوار و نفايس اجناس نزد ايشان ارسال نمود و ابواب اعطاف و 
مهربانى بر روى ساير حاضران آنمعركه بگشود مقارن آنحال موالنا عبد الحى از اردوى همايون 

بازآمده از نزد خاقان منصور مكتوبى آورد مضمون آنكه از عرضه داشتى كه موالنا عبد الحى بنظر 
نواب كامياب رسانيد خيال توجه آن عالى جناب هدايت مآب بجانب مكه مباركه بوضوح انجاميد 

اگرچه رعايت خاطر فيض مآثر مقتضى آنست كه اينملتمس را بعز اجابت مقرون دارم اما چون در 
اختيار اين سفر مبارك امنيت طريق شرط است و چنانچه براى حقايق نماى واضح خواهد بود در 

اين اوقات بواسطه تواتر قطرات غبار فتنه و آشوب در واليات عراقين و آذربايجان بمرتبه در 
هيجان است كه مزيدى بر آن متصور نيست اگر نوبت ديگر بمالحظه رضاى خاطر اشرف اعلى 

اين عزيمت را موقوف داشته بدينجانب تشريف آورند تا عهد مالقات خجسته صفات تازه گردد و 
هرگاه خبر امنيت طرق بتحقيق پيوندد عزيمت فرمايند از كمال مكارم اخالق بديع و بعيد نخواهد 

بود و چون آن مكتوب مرغوب عنايت اسلوب بمطالعه امير نظام الدين على شير رسيد بانقباء مشهد 
افتخار آل عبا واعزه اصحاب سعادت انتما طريق مشورت مسلوك داشته مجموع آن جماعت 

متفق- اللفظ و المعنى صالح دين و دولت در آن دانستند كه آن جناب بصوب اردوى ظفرمآب 
توجه فرمايد و نوعى سازد كه ميان خاقان منصور و ابو الحسن ميرزا صورت مصالحه روى نمايد 
بناء على هذا مقرب حضرت سلطانى در اوايل فصل بهار از مشهد حضرت امام عاليمقدار بجانب 

مرو شاه جهان روان شد و بعد از وصول بحدود سرخس چنان معلوم گشت كه رايات نصرت 



آيات از ظاهر مرو نهضت كرده متوجه آن قصبه است صورت قضيه آن كه چونمدت محاصره بلده 
مرو سه چهار ماه امتداد يافت و پيكر فتح فيروزى در آينه مراد جلوه گر نيامد حضرت خاقانى مايل 

بمصالحه گشته ابو المحسن ميرزا نيز از طول ايام قلعه دارى ملول شده قاصدى نزد پدر بزرگوار 
فرستاد و امير نظام الدين درويشعلى را طلب نمود و جناب امارتمآب حسب الحكم بشهر رفته 

شاهزاده با وى گفت كه اگر خاقان منصور از سر جريمه من در گذشته عنان مراجعت بصوب دار 
السلطنه هرات انعطاف دهد من ترتيب پيكش كرده روى توجه بپايه سرير خالفت مصير خواهم 

آورد و امير درويشعلى بدرگاه عالم پناه بازگشته سخن ابو المحسن ميرزا را بعرض رسانيد و 
ملتمس شاهزاده درجه قبول يافته موكب همايون بجانب سرخس در حركت آمد و در منزل 

بازرگان تويه مقرب الحضرت سلطانى به تقبيل بساط جالدت مناط سرافراز شده باصناف الطاف 
اختصاص يافت و بعد از دو سه روز توقع منصب جاروبكشى مزار فايض انوار مقرب حضرت 

 بارى خواجه عبد الّله انصارى قدس سره كرده رحضت انصراف 
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بطرف دار السلطنه هرات طلبيد خاقان منصور فرمود ما دام كه شما در مملكت من توطن داشته 
باشيد هرالتماسى كه فرمائيد بعز اجابت مقرونست آنگاه قامت قابليت آن جنابرا بخلع فاخره آراسته 
شرف اجازت ارزانى داشت و امير صوفى صفت صافى ضمير بمسكن معهود شتافته اعاظم سادات 
و اكابر مشايخ و قضاة و علما و فضال و اشراف و اعيان دار السلطنه هرات را در سر مزار فيض آثار 

كازرگاه جمع ساخت و آشى عظيم ترتيب نموده بنيت استقامت بر جاده درويشى و گوشه نشينى از 
ايشان استعانت جست و همگى همت بر ترويج و تعمير بقعه متبركه انصاريه مصروف داشته ارباب 

وظايف و خدام آنمقام فرح انجام را باصناف انعام و احسان نوازش نمود و در رابطه درويشان و 
مجاوران آنروضه بهشت نشان در افزود و در خالل احوال گذشته سلطان احمد ميرزا كه سالها 

بحكم آن پادشاه مظفرلوا در دار السلطنه هرات حكومت و داروغگى مى نمود و امير ناصر الدين 
عبد الخالق بن امير احمد امير فيروز شاه علم عزيمت بسفر آخرت برافراختند و اصحاب آنمصايب 

چنانچه رسم است بمراسم تعزيت و سوگوارى و اطعام طعام و ختمات كالم حضرت بارى 
 پرداختند



 ذكر طغيان امير خسرو شاه گرت ديگر و بيان كشته شدن نظر بهادر و حيدر قلندر

در آنزمستان كه خاقان عاليمكان در ظاهر مرو نشسته بمحاصره ابو الحسن ميرزا قيام نمود امير 
خسرو شاه فرصت غنيمت دانسته با سپاهى بى نهايت بحدود قبة االسالم بلخ توجه فرمود و ابراهيم 

حسين ميرزا بنابر قلت لشگر طريقه حزم رعايت كرده در شهر متحصن گشت و اينمعنى موجب 
مزيد جسارت خسرو شاه شده جنود قندز در واليت اندخود و شيرغان دست بغارت و تاراج 

برآوردند و در گرد قبة االسالم بلخ خيمه اقامت افراشته از روى اهتمام بامر محاصره پرداختند چند 
روز از صبح تا شام از درون و بيرون شهر مبارزان بهرام قهر ابواب جنك و جدال بر روى يكديگر 

مى گشودند و بانداختن تير مرك تأثير و و سنك رعد پرداخته در افنا و اعدام يكديگر سعى 
مى نمودند و احيانا بهادران لشگر ابراهيم حسين ميرزا بپاى جالدت از قلعه بيرون مى خراميدند و 

بضرب تيغ و سنان روز عمر قندزبان را بشام اجل ميرسانيدند از آنجمله روزى از جانب امير خسرو 
شاه نظر بهادر كه بوفور تهور از ساير شجعان قندز و بقالن ممتاز و مستثنى بود جنك پيش آورده 
نزديك بكنار خندق رسيد و از طرف ابراهيم حسينميرزا امير تنكرى بردى سمانچى از شهر بيرون 

رفته مستعد دفع دشمنان گرديد و بين الجانبين حربى در غايت صعوبت دست داده امير تنكرى 
بردى ظفر يافت و نظر بهادر منهزم شده عنان بمعسكر خسرو شاه تافت و امير تنكرى بردى او را 

 تعاقب نموده تنها بنظر بهادر رسيد و او بازگشته و شمشير كين از نيام انتقام بركشيده 
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بر آن پهلوان رستم توان حمله كرده امير تنكرى بردى بتأييد ايزدى تيغ خصم را بسپر رد فرموده 
بيك ضرب حسام نظر بهادر را از پشت زين بر روى زمين انداخت و بزخم ديگر مهم او را باتمام 
رسانيده دوست كام عنان توسن گردون خرام بجانب قلعه معطوف ساخت از وقوع اينحادثه لشگر 
خسرو شاه دلشكسته شدند و مردم بلخ مستظهر و قوى خاطر گشته ابراهيم حسين ميرزا نسبت بامير 

تنگرى بروى اصناف الطاف بتقديم رسانيد و بانعام اسپ و زر و خلع قيمتى آن زبده شجعان دوران 
را خوشدل و مسرور گردانيد القصه در وقتى كه خاقان منصور از مرو مراجعت فرموده در حدود 
سرخس بود خبر طغيان خسرو شاه محاصره بلخ را استماع نمود ال جرم ميرزا محمد معصوم را با 

امير عمر بيك و دو هزار سوار تيغ زن نيزه گذار بر سبيل ايلغار متوجه بلخ گردانيد و موكب نصرت 



نشان متعاقب ايشان در حركت آمد چون خسرو شاه بر توجه آن پادشاه عاليجاه وقوف يافت اقدام 
ثبات و قرارش متزلزل گشته بطرف قندز شتافت و محمد معصوم ميرزا كيفيت حال را از چيچكتو 

عرضه داشت كرد و فرمان واجب االذعان سمت نفاذ پذيرفت كه امير ناصر- الدين عمر بيك ببلخ 
رفته كومك ابراهيم حسين ميرزا باشد و محمد معصوم ميرزا بموكب همايون پيوندد و بعد از آن 

رايات عاليات به ييالق بادغيس خراميده منزل بابا خاكى معسكر ظفر اثر گشته از يمن مقدم 
همايون غيرت سپهر بوقلمون گرديد و درين اثنا امير حيدر از نزد امير خسرو شاه بدرگاه عالم پناه 

رسيد و دست سياست خاقانى بساط زندگانى او را درنورديد مجملى از حال امير حيدر آنكه او 
پسر امير سيد آقا بود كه سلطان سعيد در سرخس او را قتل نمود و امير سيد آقا خان امير عليشير 

است و امير حيدر بلطف طبع و حدت ذهن و حسن صورت و وفور شجاعت از ساير اميرزادگان 
خراسان امتياز تمام داشت ال جرم خاقان منصور در اوايل حال او را منظور نظر تربيت گردانيده در 

سلك انچكيان آستان خالفت آشيان انتظام داد و در آن اوقات كه امير عليشير بايالت واليت 
استراباد سرافراز شد او را همراه برده ميخواست كه منصب حكومت آن مملكت را بوى گذارد اما 

امير حيدر چنانچه سابقا مسطور گشت در وقتى كه برسالت از جرجان بهراة رفته بود بواسطه نشاء 
جنون سخنى غير واقع بعرض حضرت خاقانى رسانيده مؤاخذ و مقيد شد و چون از آن قيد نجات 
يافت از امر مالزمت استعفا نموده بلباس قلندرى در آمد و جمعى كثير از آن طايفه سر در پى او 

نهاده امير حيدر در عمارت سرچشمه ماهيان كه نزديك بعيدگاه هراة واقعست منزل گزيد و يكدو 
نوبت بازارهاء آن بلده فاخره را دوران چند زده زر و اجناس بسيار از كبار و صغار روزگار اخذ 
نمود و همه را صرف قلندران و مصاحبان خود فرمود آنگاه بقبة االسالم بلخ رفته ابراهيم حسين 

ميرزا بنظر اشفاق در وى نگريست و امير حيدر در آستانه عليه شاهيه متوطن شده جميع مهمات آن 
بقعه را از پيش خود گرفت در آن اثنا روزى درويش ولى كه در سلك اهل سلوك منتظم بود و 

 ابراهيم حسين ميرزا نسبت باو ارادتى تمام داشت جهة طواف آن روضه بهشت آثار
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قدم رنجه فرمود و بى از آنكه با امير حيدر مالقات نمايد بمزار فايض االنوار شتافت و اينمعنى بر 
خاطر حيدر قلندر گران آمده خدام آستانه عليه را فرمود تا درويش ولى را گرفته دويست كف 

پائى زدند و بخدمت مطبخ بازداشتند بناء على هذا ابراهيم حسين ميرزا قصد ايذاء امير حيدر كرد و 



او از بلخ گريخته روى بقندز آورد امير خسرو شاه نسبت باو لوازم تعظيم و تكريم بتقديم رسانيد و 
در وقتى كه از ظاهر بلخ برخواسته بقندز رفت او را برسم رسالت روانه آستان خالفت آشيان 

گردانيد و بنابر آنكه بعرض خاقان منصور رسانيده بودند كه حيدر قلندر در مجلس خسرو شاه 
پيوسته غيبت مالزمان درگاه عالمپناه مينموده و او را بر سلوك طريق مخالفت ترغيب ميفرموده در 

بارگاه سپهر اشتباه راه نيافت و چند روز مقيد بوده بقتل رسيد و امير نظام الدين عليشير در هراة 
اينخبر شنيده بغايت متغير و متأثر گرديد و كس فرستاده جسد او را از منزل بابا خاكى بفضاى 

چشمه ماهيان نقل نمود و اوالد و متعلقاتش را بقدر امكان رعايت فرمود اما خسرو شاه در اواخر 
 از ميرزا بايسنقر متوهم گشت و ببهانه يورش بلخ آن شاه زاده صاحب سعادت را 904سنه 

 آن 905مصحوب خود گردانيده علم نهضت برافراخت و چون باوماج رسيد در اواسط محرم سنه 
 در حصار واقع 882خسرو صاحب كرم را بدرجه شهادت رسانيد والدت ميرزا بايسنقر در سنه 

شده بود و آن حضرت در عدل و نصفت و فضل و رافت سرآمد ابناء زمان مينمود خط نسخ و 
تعليق را نيكو مى نوشت و از سر نقاشى وقوفى تمام داشت و از غايت لطف طبع گاهى بنظم اشعار 

مى پرداخت و از نتايج ذهن وقاد اصحاب فضيلت را محظوظ مى ساخت القصه چون خسرو شاه 
كافر نعمت بر همچنان امرى خطير اقدام نمود از روى استقالل در واليت قندز و بقالن و ختالن و 

بدخشان و حصار شادمان بامر جهانبانى قيام فرمود مآل حالش در ضمن حكايات آينده مذكور 
خواهد گشت و كشته شدنش بتيغ انتقام منتقم جبار بر زبان قلم پريشان رقم خواهد گذشت انشاء 

 اللّه تعالى 

گفتار در بيان پيوستن ابو المحسن ميرزا و محمد محسن ميرزا بيكديگر جهة مخالفت خاقان 
 وافرحشمت و انهزام يافتن ايشان از دست برد مالزمان موكب ظفرنشان در موضع حلوا چشمه 

در آن اوان كه خاقان منصور از ظاهر مرو كوچ فرموده بسرخس شتافت و از سرخس عنان 
عزيمت بكنار آب مرغاب تافت ابو المحسن ميرزا كه از امتداد ايام قلعه دارى نيك بتنك آمده 

بود آن بلده را بيكى از امراء معتمد سپرد و بنفس نفيس با فوجى از ابطال رجال و هژبران بيشه رزم 
 و قتال روى توجه بمالقات كپك ميرزا
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آورد و بعد از وصول بحدود ابيورد كپك ميرزا مقدم برادر بزرگتر را باقدام عزاز و احترام استقبال 
كرده مراسم نياز و پيشكش باحسن وجهى بجاى آورد و آن دو درى سپهر سلطنت و جهانبانى را 

در يك برج مقارنه روى نموده در تمشيت امور جهانگيرى قرعه مشورت درميان انداختند و خاطر 
بر محاربه پدر بزرگوار قرار داده پنج شش هزار سوار جرار مجتمع ساختند و اين خبر در منزل بابا 

خاكى بسمع اشرف آن آفتاب اوج شرفناكى رسيده امير مبارز الدين محمد ولى بيك را باعالء 
درجه رعايت و تربيت رسانيد و بمنصب حكومت دار السلطنه هراة سرافراز ساخته بدان جانب روان 

گردانيد بعد از آن موكب ظفرنشان جهت اطفاء نيران طغيان شاهزادگان بجانب ابيورد توجه نمود 
و خاقان منصور باوجود ضعف مزاج شريف بقوت دولت در محفه نشسته بسرعت تمام طى مسافت 
مى فرمود ابو المحسن ميرزا و محمد محسن ميرزا چون از قرب وصول لواء جهان گشا خبر يافتند از 

ابيورد بيرون رفته عنان باره گيتى نورد بصوب واليت نسا تافتند و خاقان منصور در اثناء راه خبر 
توجه فرزندان را استماع نموده تصور فرمود كه داعيه مقابله و مقاتله ندارند بلكه گريز بر ستيز 

اختيار كرده نقش كلمه (الفرار مما ال يطاق) بر صحيفه خواطر مينگارند بنابرآن ابو المنصور مظفر 
حسين گوركان و حيدر محمد ميرزا و ابن حسين ميرزا و امير شجاع الدين محمد برندق برالس را 

با اكثر لشگر ظفراقتباس بتكامشى ايشان روان ساخت و بنفس نفيس در حركت تانى فرموده 
بآهستگى رايت نهضت مى افراخت و چون شاهزادگان نزديك بحلوا چشمه رسيدند بخالف 

متصور شنيدند كه ابو المحسن ميرزا و محمد محسن ميرزا بغرور موفور منتظر رزم و پيكار 
ايستاده اند و قلب ميمنه و ميسره مرتب ساخته دل بر اشتعال نايره قتال نهاده اند ال جرم ايشان نيز 

بتعبيه سپاه پرداخته ماهچه علم نصرت نشان مظفر حسين گوركان از افق قول طلوع نمود و در 
برانغار حيدر محمد ميرزا توقف كرده جوانغار را بوجود ابن حسين ميرزا استحكام افزود و از 
آنجانب ابو المحسن ميرزا در قلب لشگر جاى داشت و كپك ميرزا در برانغار رايت شوكت 

برافراشت و ابراهيم ترخان در جوانغار بايستاد و باين ترتيب هردو سپاه روى برزم گاه شتافت و در 
دشت حلوا چشمه تقارب فريقين بتالقى انجاميد و دليران روز پيكار درهم آويخته كام جان جمعى 
از جوانان بسبب تجرع جام ناخوشگوار مرك تلخ گرديد پيكان تيرديده دوز چشمه چشمه خون از 

فواره دل ها روان ساخت و شعله سنان سينه سوز جان مهوشان را در محاق احتراق انداخت شمشير 
آبدار از خون خوبان شيرين گفتار جوئى جارى گردانيده و نيزه ثعبان كردار نخل قامت دليران 

  نظم كبك رفتار را از پاى درآورده بر خاك هالك خوابانيد



 ز تيغ خون فشان و خنجر تيز
 

 ز پيكان خدنك فتنه انگيز

 چنان؟؟؟ ريختند اهل تهور
 

 كه حلوا چشمه شد جوئى ز خون پر

و در آن روز هولناك از جوانغار شاهزادگان ابراهيم ترخان بر برانغار سپاه نصرت نشان حمله كرده    
حيدر محمد ميرزا تاب آن صدمه نياورد و عنان يكران بوادى فرار تاخت و كپك ميرزا ميمنه 
 لشگر خود بر ابن حسين ميرزا تاخته آن شاهزاده نيز انهزام يافت مظفر حسين گوركان كه در
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قول بود چون حال بر آنمنوال ديد خواست كه او نيز اقتدا ببرادران نموده پشت بر معركه گرداند 
اما ميرزا سلطان على قراسقل عنان بارگير شاهزاده را گرفته از آن حركت مانع گشت و گفت اگر 
فضاى معركه از موكب عالى خالى گردد مخالفان دليرتر شده نكايت ابن هزيمت بحضرت اعلى 

سرايت كند ال جرم مظفر حسين ميرزا دل بر مقاتله نهاده ثبات قدم ورزيده خاقان منصور در ذروه 
كه منتهى بصحراى حلوا چشمه مى شود بوقتى كه در مالزمت موكب همايون غير خواجه شمس 

الدينمحمد منشى و خواجه شهاب الدين اسحق صدر و بعضى از نويسندگان و جماعت مير 
آخوران و اختاچيان و شاگرد پيشگان كسى نبود از گريختن برانغار و جوانغار سپاه فيروزى آثار 

خبر يافت از كمال تهور جبلى و غايت وثوق بعنايت ازلى از محفه بيرون آمده باوجود ضعف 
مزاج جامه جنك در پوشيد و مغفر بر سر نهاده بر اسب دلدل رنك آتش آهنك سوار گرديد و 

عنان يك ران بسرعت باد وزان بجانب معركه پيكار انعطاف داده فرمود تا نقاره و كور كه همايون 
را بلندآوازه ساختند و سورن انداخته رايات نصرت آيات برافراختند و بابن طريقه از آن دره بيرون 
آمده چون چشم ابو المحسن ميرزا و محمد محسن ميرزا بر ماهچه علم ظفر شيم افتاد بيقين دانستند 

كه خاقان رستم حشم برباره كوه پيكر نشسته و ميان همت بعزم رزم و پيكار چست بسته تزلزل 
باركان اقتدار ايشان راه يافت و نسيم ظفر بر پرچم علم خاقانى وزيده هريك از آن دو پادشاه زاده 
عنان فرار بطرفى تافت ابو المحسن ميرزا بجانب مرو رفت و كپك ميرزا راه استرآباد پيش گرفت 

و چون گريختگان سپاه خاقان جمجاه كيفيت واقعه را شنودند تيغ انتقام از نيام كشيده بار ديگر 
روى بمعركه آوردند و شاهزادگان را تعاقب نموده سالما غانما مراجعت كردند خاقان منصور 

لوازم محامد پادشاه غفور مرعى داشته صدقات و نذور بمستحقان رسانيد و درباره جماعتى كه در 



آن محاربه آثار دالورى ظاهر كرده بودند انعامات فرموده فتحنامها باطراف بالد خراسان روان 
 گردانيد.

ذكر نهضت همايون خاقان عالى مكان بجانب جرجان و مسارعت نمودن در مراجعت بواسطه 
 طغيان ميرزا بديع الزمان 

از آن زمان كه محمد حسين ميرزا استرآباد را از مظفر حسين گوركان انتزاع نمود پيوسته خيال 
توجه بدانصوب صواب مكنون ضمير منير همايون بود اما بواسطه موانع متنوع كه در بالد خراسان 

وقوع مى يافت آنداعيه از حيز قوت بفعل نمى آمد و بعد از محاربه حلوا چشمه كه كپك ميرزا 
باسترآباد شتافت و ميان برادران بساط محبت و اتحاد تمهيد يافت خاقان منصور مظفرلوا آن 

عزيمت را تصميم داد و روى توجه باسترآباد نهاد و اين خبر بمحمد حسين ميرزا رسيده شاه زاده را 
 سيالب اضطراب از سر درگذشت و با كپك 
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ميرزا و فوجى از خواص امرا طريق مشاورت مسلوك داشته متوجه كنار آب اترك و ميان تراكمه 
آنسرحد گذشت در اثناء راه كپك ميرزا اردو بازار برادر را غارتيده بطرف خراسان عزيمت نمود 

و مانند شيرى خشم ناك بى ترس و باك بحدود آن واليت درآمده كيفيت حال بابو المحسن ميرزا 
اعالم فرمود چون اين اخبار بعرض خاقان جسم اقتدار رسيد نشان حكومت مشهد مقدسه را بنام 

محمد محسن ميرزا نويسانده نزد شاهزاده فرستاد و بزبان لطف و مرحمت پيغام داد كه هرچند تو 
حقوق ابوت را بعقوق مخالفت مبدل ساخته با مالزمان موكب نصرت نشان بمقام مقابله و مقاتله 
درآمدى ما بقلم شفقت اصلى و عطوفت جبلى رقم عفو بر جريده آن جريمه كشيديم و ايالت 

مشهد مقدسه و توابع و لواحق را بدان عزيز فرزند مفوض گردانيديم مى بايد كه از ارتكاب افعال 
سابقه نادم و پشيمان بوده من بعد لوازم خدمتكارى بتقديم رسانى و آن مملكت را بيمن معدلت و 
رعيت پرورى معمور و آبادان گردانى و بعد از آن كه پيغام خاقان منصور و منشور مذكور بمحمد 

محسن ميرزا رسيد مبتهج و مسرور گشته بمشهد مقدسه شتافت و قدم در وادى فرمان بردارى نهاده 
ديگر از وى امريكه موجب انغمام خاطر خاقان آفتاب احتشام باشد صدور نيافت و خاقان منصور 

پس از طى منازل و مراحل خطه استرآباد را از يمن مقدم همايون غيرت افزاى گلستان ارم ذات 



العماد ساخت و ده پانزده روز جناح مرحمت بر مفارق متوطنان آن مملكت گسترده بلوازم 
رعيت پرورى پرداخت در آن اثنا قاصدى از دار السلطنه هرات از نزد امير مبارز الدينمحمد ولى 

بيك بپايه سرير خالفت مصير رسيد و بعرض رسانيد كه بديع الزمان ميرزا با سپاهى بال انتها بنواحى 
هرات تشريف آورده و دخان طغيان مرتفع گردانيد و اكنون در ظاهر آن بلده قبه خيمه و خرگاه 

باوج مهر و ماه برافراشته و باتفاق امير ذو النون ارغون همت تسخير مملكت خراسان گماشته 
خاقان منصور چون اين خبر شنود نشان حكومت استرآباد را مصحوب موالنا شمس الدين على 

شاه سندى منشى نزد محمد حسين ميرزا ارسال داشت و مكتوبى مبنى از نصايح سودمند و مواعظ 
دل پسند بنام شاه زاده روانه ساخت و بسرعت برق و باد علم مراجعت برافراشت بعد از وصول 

باسفراين زمام ايالت آن واليت را بقبضه اقتدار امير بدر الدين نهاد و كوچ بر كوچ بسبزوار شتافته 
حكومت آن بلده را با توابع و مصافات بمظفر حسين ميرزا داد و موالنا شمس الدين على پس از 

آن كه بخدمت محمد حسينميرزا رسيد و فرامين مطاعه را بشاه زاده نمود و لوازم تبليغ رسالت 
بتقديم رسانيد آن حضرت بار ديگر استراباد را مقر سلطنت ساخت و لشگر جرجان را جمع 

 گردانيده رايت نخوت و عظمت برافراخت 

ذكر نهضت بديع الزمان ميرزا بعزم تسخير دار السلطنه هرات و رفتن بجانب مرغاب بعد از معاودت 
 رايات ظفر آيات 

 در آن اوقات كه خاقان وافر تهور ابو الغازى سلطان حسين بهادر جهت دفع محمد

 248، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

حسين ميرزا عنان يكران بصوب استرآباد انعطاف داد سلطان بديع الزمان ميرزا از سيستان و امير 
شجاع الدين ذو النون از زمين داور بييالق غور خراميدند و خيال تسخير واليات خراسان كرده 
سپاه هزاره و نكودر و قبچاقرا مجتمع گردانيدند و بعد از تقديم مشورت علم نهضت افراخته با 
جنود نامعدود بباى واليت هرات رود شتافتند و از مراعى و مواشى امرا و اركان دولت خاقانى 

هرچه يافتند تصرف كرده از آنجا عنان عزيمت بصوب لنگر مقدسه غياثيه تافتند و از آن سركار 
نيز گوسفند بسيار غنيمت گرفته متوجه دار السلطنه هراة گشتند و از شيوع اين اخبار امير نظام 

الدين عليشير و امير مبارز الدين محمد ولى بيك و ساير امرا كه در آن بلده فاخره بودند در بحر 



اضطراب افتادند و برج و باره شهر را مضبوط ساخته و مردم بلوكات را درآورده خواطر بر 
تحصين قرار دادند و چون بديع الزمان ميرزا بقصبه اوبه رسيد امير ذو النون برسم منغالى پيشتر 

متوجه گرديد و بعضى از مردم بلوكات كه در باغات خود مانده بودند امير ذو النون را تنها ديدند 
تصور كردند كه بديع الزمان ميرزا مراجعت فرموده و امير- ذو النون با لشگر اندك و غرور بسيار 

نزديك رسيده است و اگر امرا بجنك او بيرون روند غالب طن آنست كه انهزام يابند و مقارن 
آنحال محمد معصوم ميرزا نيز از جانب چيچكتو بهراة آمده و امير محمد ولى بيك مستظهر گشته 
دو سه هزار سوار آراسته مكمل ساخت و در ركاب محمد معصوم ميرزا و سيد عبد الّله ميرزا بعزم 

رزم از ديواربست شهر بيرون رفت و در قلب سپاه ميرزا محمد معصوم را بازداشت و خود در ميمنه 
ايستاده و ضبط ميسره را بعهده سيد عبد الّله ميرزا و امير بابا على گذاشت و از آنجانب سلطان بديع 
الزمان ميرزا در نواحى بك لك خانه بامير ذو النون پيوست و در محلى كه آش ميكشيدند قراوالن 
خبر رسانيدند كه سياهى سپاه ياغى نمودار شد و همان ساعت امير ذو النون با لشگر ارغون پاى در 

ركاب آورده چون شير غران متوجه بيشه پيكار گشت و در نواحى النك نشين تقارب فريقين 
بتالقى انجاميد و آواز نفير و سورن از ايوان كيوان درگذشت و از هردو طرف شيران بيشه نبرد تيغ 

كين آخته بر يكديگر تاختند و گرد از فضاى معركه هيجا باوج فلك تيز گرد رسانيده عذار 
آفتاب را در زير نقاب عنبرا مستور ساختند زبان سنان پيام اجل در گوش جوانان ميگفت و تير 

مرك تاثير دل پهلوانان را بسان لعل بدخشان ميسفت شمشير تارك شكاف بيك ضربت از فرق 
  نظم سر تا بناف ميشكافت و جانهاى پردالن از آن رخنه بيرون جسته بعالم آخرت ميشتافت 

 برآمد فغان از زمين و زمان 
 

 درآمد تزلزل بكون و مكان 

 ز تيغ سرانداز و تير خدنك 
 

 هوا خون فشان شد زمين الله رنك 

در آن اثنا لواى كشورگشاى سلطان بديع الزمان ميرزا پرتو وصول بر معركه انداخت و هرويانرا از    
مشاهده آن حالت دست از كار و دل از جاى رفته نخست سيد عبد الّله ميرزا و امير بابا على فرار 

نمودند بعد از آن محمد معصوم ميرزا و امير مبارز الدين محمد ولى بيك نيز گريز بر ستيز اختيار 
 كردند محمد معصوم ميرزا و سيد عبد الّله ميرزا
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مصلحت درآمدن بشهر نديده روى باردوى همايون آوردند اما امير محمد با ساير گريختگان بشهر 
درآمد و دروازها بركشيده بروج را بمردم اعتمادى سپرد و سلطان بديع الزمان ميرزا مظفر و 

منصور در النك نشين نزول اجالل فرموده پس از چند روز از آنجا بپل ماالن نقل كرد و طمع 
ميداشت كه بى از آنكه مباشر جنك و پيكار گردد هرويان شهر بدو دهند بنابرآن بمدارا مواسا 

گذرانيده سپاه را اجازت حرب نداد چون مدت چهل روز حال براينمنوال بگذشت خبر مراجعت 
خاقان منصور بتواتر پيوست و امير نظام الدين عليشير رسل و رسايل نزد بديع الزمان ميرزا فرستاده 
او را از مقابله و مقاتله پدر بترسانيد و التماس فرمود كه از ظاهر هراة كوچ فرموده بطرفى رود كه 
ميان او و خاقان منصور مالقات واقع نشود تا بار ديگر نيران فتنه و آشوب اشتعال و التهاب نيابد و 

شاه زاده مصلحت وقت در ايجاب آن ملتمس دانسته از پل ماالن به پل ساالر شتافت و از آنجا عنان 
عزيمت بطرف آب مرغاب تافت و پس از سه چهار روز اعالم ظفر اعالم خاقانى پرتو وصول بر 

سواد هراة انداخته امرا و عظما و اكابر و اشراف بلوازم استقبال قيام و اقدام نمودند و خاقان منصور 
همگنانرا پرسش و نوازش فرمود و امير محمد ولى بيك و جماعتى كه در ايام محاصره شرايط 

جالدت بجاى آورده بودند بمزيد عنايت و التفات سرافراز گردانيد و بدولت و اقبال در باغ 
 جهان آرا نزول اجالل فرموده نواى عيش و نشاط باوج عيوق رسانيد

ذكر تفويض فرمودن سلطنت بلخ بسلطان بديع الزمان ميرزا و باز آمدن ابراهيم حسين ميرزا بپايه 
 سرير خاقان مظفرلوا

چون سلطان بديع الزمان ميرزا از ظاهر بلده هراة كوچ كرده بكنار آب مرغاب شتافت تمامى لشگر 
بادغيس و چيچكتو در ظل رايت فتح آيتش مجتمع گشتند و شجاع بيك نيز از قندهار بمالزمت 
رسيده در اردوى عالى جمعيتى عظيم دست داد و بريده بخشى كه از قبل خاقان منصور در قلعه 
مروجاق حكومت مينمود از تسليم حصار ابا كرده شجاع بيك روى بتسخير آنقلعه آورد و سپاه 

هزاره و نكودر و ساير افراد لشگر ظفر اثر تورها و چپرها بر سركشيدند و دست به تير و كمان برده 
بقدم جالدت و مردانگى متوجه آن حصن حصين گرديدند و امير بريده از صباح تا نيم روز 

بمدافعه مشغولى نموده باالخره از مناومت عاجز گشت و شجاع بيك قهرا قسرا حصار مروجاق را 
مسخر گردانيده امير بريده را گردن بسته و پاى شكسته نزد بديع الزمان ميرزا فرستاد و آنحضرت 
جريمه او را بعفو و اغماض مقابل ساخته باطالقش فرمانداد و خاقان منصور در بلده هراة از وفور 



سپاه و كثرت استعداد فرزند واالنژاد وقوف يافته بغايت مضطرب شد زيرا كه در آن وال سپاه 
نصرت انتما از يورش استرآباد مراجعت نموده بودند و اسپان ايشان بغايت الغر و ناتوان بود و 

 نمى توانستند كه بى از آنكه چندگاهى آسايش نمايند مرتكب سفر ديگر
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گشته با بديع الزمان ميرزا ابواب مقابله و مقاتله بگشايند ال جرم خاقان منصور با مقرب حضرت 
سلطانى مشورت كرده بطرح بناء مصالحه پرداخت و موالنا فصيح الدين صاحب داراء استرآبادى 

را جهت تمشيت آن مهم بكنار آب مرغاب روان ساخت و جناب صاحبى در آن مقام بشرف 
مالزمت سلطان بديع الزمان ميرزا و امير ذو النون رسيده بخوب ترين عبارتى اداء رسالت فرمود و 

شاهزاده را باطاعت پدر بزرگوار ترغيب و تحريص نمود و آنحضرت بمالحظه حقوق ابوت مايل 
بصلح و صفا گشته بعد از تكرار آمد شد سفر مهم بر آن قرار يافت كه سلطنت مملكت بلخ و 

توابع آن از كنار آب آمويه تا مرغاب من حيث االستقالل متعلق ببديع الزمان ميرزا باشد و در آن 
واليات نام نامى آن شاهزاده گرامى را در خطبه رديف اسم همايون حضرت خاقانى گردانند و 

ديگر هيچيك از پدر و پسر طريقه ناستوده مخالفت و عناد بظهور نرسانند بنابر آنكه ابراهيم حسين 
ميرزا در بلخ متمكن بود و چندگاه با خسرو شاه مقاومت كرده آن واليت را از شر اعدا حراست 

نموده بود خاقان منصور را دغدغه شد كه مبادا شاهزاده آنخطه را ببرادر بزرگتر تسليم ننمايد و از 
اين جهت فتنه ديگر حادث گردد و بنابرآن خواجه شهاب الدين عبد الّله را فرمود كه بر جناج 

استعجال ببلخ شتابد و بتمهيد مقدمات مناسبه چنان سازد كه ابراهيم حسين ميرزا در باب تسليم آن 
بلده پيرامن مناقشه نگردد و بجانب هراة نهضت نموده بپدر بزرگوار پيوندد و خواجه عبد الّله 

برحسب فرموده كار بند شده قبل از وصول بديع الزمان ميرزا را بدان حدود شرف مالزمت ابراهيم 
حسين ميرزا حاصل كرد و شاهزاده را بمالزمت و اطاعت پدر بزرگوار مايل گردانيده از بلخ بيرون 
آورد و در اثناء راه آن دو درى برج نامدارى با يكديگر مالقات فرموده ابراهيم حسين ميرزا بلوازم 

نثار و پيشكش پرداخت و بديع الزمان ميرزا برادر را در آغوش مهربانى كشيده بزبان تفقد و 
دلجوئى بنواخت آنگاه بديع الزمان ميرزا كامران و كامياب بقبة االسالم بلخ خراميد و امير عمر 

بيك در خدمت شاهزاده توقف نموده ابراهيم حسين ميرزا مالزمت خاقان منصور را پيشنهاد همت 
گردانيد و چون ماهچه رايت آيت سلطان بديع الزمان ميرزا از افق آنواليت طلوع كرد و جناح 



مرحمت و عاطفتش بر مفارق ساكنان بلدان طخارستان سايه گسترد امير خسرو شاه رسل و رسايل 
با تحف شايسته و تنسوقات بابسته بنظر انور شاه زاده فرستاد و اظهار مطاوعت و مخالصت نمود و 

در ممالك قندز و بقالن و ترمذ و حصار شادمان و قباديان و ختالن و بدخشان خطبه و سكه را بنام 
آنحضرت تزمين داد و بديع الزمان ميرزا قاصدان امير خسرو شاه را باصناف عواطف خسروانه و 

مراحم پادشاهانه بنواخت و بانعام خلع فاخره و اسپ زر و نفايس ديگر مفتخر و سرافراز ساخت و 
امير شجاع الدين ذو النون و ولد او شجاع بيك را معزز و محترم رخصت انصراف ارزانى داشت و 
حكومت سيستان را ببرادر امير ذو النون امير سلطان على ارغون عنايت كرده در غايت عظمت علم 

 فرماندهى برافراشت 
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گفتار در بيان سلوك محمد حسين ميرزا كرت ديگر در وادى طغيان و نافرمانى و توجه رايات 
 ظفر آيات خاقانى بجانب استراباد نوبت ثانى 

چون محمد حسين ميرزا در مملكت استراباد تمكن تمام پيدا كرده و اكثر توابع و لواحق آنواليت 
را بحيز ضبط درآورد خيال تسخير ديگر واليات خراسان در خاطرش افتاد در اواخر سنه خمس و 

تسعمائه با سپاهى شجاعت نهاد روى توجه بطرف اسفراين نهاد و بيك ناگاه دايره كردار منزل امير 
بدر الدين را فروگرفت و كسى نزد آن شير بيشه هيجاء فرستاده او را باطاعت و انقياد دعوت نمود 
امير بدر الدين رعايت حقوق تربيت خاقان منصور كرده سر بحلقه مطاوعت شاه زاده درنياورد و با 
اندك مردميكه در مالزمتش بودند دست به تير و كمان و سيف و سنان برده و سپاه استراباد آغاز 

كارزار كرده امير بدر الدين مانند شير عرين بريشان حمله مينمود و بزخم ناوك دلدوز و ضرب 
سنان جانسوز روزنه ها در سينه بهادران ميگشود اما چون لشكر محمد حسين ميرزا بسيار بودند او را 
درميان گرفته از اطراف و جوانب على التعاقب و التواتر سهام خون آشام و حسام بهرام انتقام بوى 

ميرسانيدند و در آن اثنا عرض امان كرده او را بعواطف شاه زاده اميدوار ميگردانيدند تا دست از 
جنك باز دارد و جان عزيز خود را بعنف در معرض هالكت نيارد امير بدر الدين اصال آن سخنان 

را بسمع قبول نشنيد و حرب ميكرد تا وقتى كه از ضربت تيغ آبدار شربت شهادت چشيد و چون 
مظفر حسين ميرزا در سبزوار از طغيان محمد حسين ميرزا و كشته شدن امير بدر الدين خبر يافت 



عزم حرب برادر جزم كرده از سبزوار بيرون خراميد و محمد قاسم برالس ولد امير شجاع الدين 
محمد برندق را با فوجى كثير از سپاه جالدت انتما برسم منغالى پيشتر روانه گردانيد و ميان امير 

محمد قاسم و مقدمه لشگر استرآباد كه سردار ايشان درويشمحمد كوكلتاش بود محاربه روى 
نمود و آن امير زاده پسنديده اخالق كه خالصه اوالد امير جاكو بود در اثناء اشتعال نايره قتال بزخم 
تيرى از پاى درافتاد و درويشمحمد كوكلتاش بظفر و نصرت اختصاص يافته بسيارى از جنود ميرزا 

مظفر حسين را بتيغ بى دريغ بگذرانيد و زمره را اسير گردانيد چون گريختگان بمعسگر شاه زاده 
رسيدند و كيفيت حال بعرض رسانيدند مردم بمثابه بهم بر آمدند كه ميرزا مظفر حسين مجال 

توقف نديد و روى بطرف واليت زاوه آورده تا قصبه تربت عنان بكران بازنكشيد و كپك ميرزا 
نيز بعد از استماع اين خبر مشهد مقدسه را خالى گذاشت و رايت عزيمت بصوب واليت نسا و 

ابيورد برافراشت و از آنجانب محمد حسين ميرزا مملكت خراسانرا خالى يافته از استرآباد تا 
نيشابور و سبزوار جلوگاه سپاه ظفرپناه ساخت و طريقه عدالت مرعى داشته بقتل و غارت و 

 تخريب شهر و واليت 
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نپرداخت و چون اين اخبار در دار السلطنه هرات شيوع يافت و پرتو شعور خاقان منصور بر كيفيت 
آن وقايع تافت باوجود ضعف تن و استيالء لوازم پيرى بر شهرستان بدن از غايت غيرت خسروانه 

و نهايت حميت پادشاهانه در محفه محفوف بانوار فتح و پيروزى درآمده امير نظام الدين على شير 
و امير مبارز الدين محمد ولى بيكرا در هرات گذاشت و در ماه محرم الحرام سنه ست و تسعمائه 
روى بهراة آورده علم عزيمت بجانب استرآباد برافراشت و در اثناء راه مظفر حسين ميرزا و امير 

محمد برندق برالس و ساير حكام واليات بموكب همايون پيوستند و تمامى سپاه خراسان در 
مالزمت ركاب ظفر انتساب مجتمع گشته دعاگو و ثناخوان كمر خدمت بستند و خبر نهضت رايت 

نصرت آيت بمحمد حسين ميرزا رسيد و صالح در توقف نديده كرت ديگر عنان يكران بوادى 
فرار گردانيد و حضرت خاقانى بعد از طى منازل و قطع مراحل دار الفتح استرآباد را بفر نزول 

همايون آرايش داده جناح مرحمت و احسان بر مفارق اهالى مملكت جرجان مبسوط ساخت و 
بتمهيد بساط معدلت و انصاف و انتساخ رسوم بدعت و اعتساف پرداخته بدستور معهود اساس 

سرافرازى و رعيت نوازى برافراخت در آن اثناء محمد محسنميرزا اعتماد بر كمال شفقت و 



عطوفت حضرت خاقانى كرده عازم مالزمت پدر بزرگوار گشت و رسوالن سخندان بآستان 
سلطنت آشيان فرستاده ما فى الضمير خويش عرضه داشت نمود خاقان منصور از اينمعنى بغايت 
مبتهج و مسرور شده فرستادگان شاهزاده را باصناف الطاف مفتخر و مباهى گردانيد و مصحوب 

ايشان استمالت نامه ها ارسال داشت و بمالقات فرزند ارجمند اظهار اشتياق فرمود و محمد 
محسنميرزا بعد از مطالعه مكاتيب مطاعه بجانب اردوى همايون در حركت آمد و خاقان منصور 

امير محمد برندق را باستقبال شاه زاده نامزد كرده بر زبان الهام بيان گذرانيد كه بايد در هيچ منزل 
طريق حزم و احتياط نامرعى نماند زيرا كه محمد حسين ميرزا بغايت نزديكست مبادا كه ناگهان 
خود را بكپك ميرزا رساند و دست بردى نمايد و امير محمد برندق بعد از طى مسافت بشاه زاده 

رسيد و پيشكش كشيده از زبان خاقان منصور سخنان عطوفت آميز و كلمات مودت انگيز معروض 
داشت و شاه زاده نسبت بجناب امارت منقبت لوازم اعزاز و احترام مرعى داشته همعنان او رايت 
عزيمت بصوب اردوى اعلى برافراشت و در غايت غرور و غفلت قطع منازل مى نمود و از قرب 

جوار محمد حسين ميرزا غافل بوده بخالف فرموده پدر بزرگوار طريقه حزم رعايت نمى فرمود و 
محمد حسين ميرزا ازين معنى وقوف يافته بدانجانب ايلغار كرد و در يكى از مراحل كه اكثر سپاه 

كپك ميرزا بطلب كاه و جو پريشان شده بودند بكنار اردوى برادر رسيد و محمد محسن ميرزا 
سياهى سپاه محمد حسين ميرزا را ديده دانست كه مجال توقف محالست باتفاق امير محمد برندق 
و امرا و اركان دولت خويش سوار شده بطرف اردوى همايون گريخت و تمامى اسبان و شتران و 
خيمه و خرگاه و احمال و اثقال او را محمد حسين ميرزا غنيمت گرفته بجانب كنار آب اترك باز 

گشت و چون خاقان منصور استماع فرمود كه آن چه بر ضمير انور همايون گذشته بود فرزند 
ارجمند را بوقوع انجاميده فرمان فرمود كه امراء عظام و وزراء آصف احتشام يراق ميرزا كپكرا از 
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جهة يكى از امراء خواص شاه زاده اسباب فراغت ترتيب كرده ارسال دارند فرمان بر آن حسب و 
الحكم بتقديم رسانيده باصناف آن چه محمد حسين ميرزا از محمد محسن ميرزا گرفته بود بيك 

ساعت در اردوى همايون سامان يافت و امراء عظام آن اشياء را نزد شاه زاده فرستاده بعد از 
آنمراسم استقبال بجاى آوردند و كپكميرزا در سر پل سنگين بسعادت دستبوس خاقان ظفرقرين 



فايز شده از افعال سابقه اعتذار و استغفار نمود و بانواع شفقت و عطوفت و اصناف مرحمت و 
رافت مفتخر و مباهى گشته پايه قدر و منزلتش درافزود و بفرمان خاقان مظفرلوا منصب امارت 
ديوان اعلى بشاه زاده سعادتمند تعلق گرفت و فرامين مطاعه بمهر عالى آن درى اوج كام كارى 

صفت زيب و زينت پذيرفت در اين اثنا بتلقين ملقن عالم غيب و ارشاد هاتف فضاى ال ريب 
محمد حسين ميرزا را از سلوك طريق مخالفت پدر بزرگوار غايت ندامت دست داد و جهة 

عذرخواهى حضرت پادشاهى قاصدان سخندان با پيشكش فراوان بدرگاه عالم پناه فرستاد خاقان 
پوزش پذير معاذير آنفرزند را نيز بحسن قبول تلقى نمود و عرق شفقت ابوت در حركت آمد 

كرت ديگر سلطنت جرجان را بوى تفويض فرمود و بعد از آمد شد رسل و رسايل و تمهيد قواعد 
عهد و پيمان خاقان عاليمكان مجددا نشان ايالت آنملكت را نزد شاه زاده فرستاد و عزم مراجعت 

بمستقر جاه و جالل جزم كرده عنان يكران بصوب خراسان انعطاف داد و در اثناء راه قامت قابليت 
ميرزا محمد محسن را بخلع طالدوز كه خنجر مرصع زيب و زينت بخشيده بتجديد ايالت واليت 

طوس و مشهد مقدسه و ابيورد و نسا و يازر و درون را برأى صوابنمايش متعلق گردانيد و او را 
شرف رخصت ارزانى داشت و باوجود وفور سرما و بارندگى در طى مسافت طريقه مسارعت 

 بتقديم رسانيد

ذكر انتقال مقرب حضرت سلطانى از منزل فانى بسراى جاودانى و نزول رايات نصرت آيات 
 خاقانى در مستقر سرير اقبال و كامرانى 

از مطلع ضماير فضايل مآثر ناظمان مناظم سخندانى نير عالم افروز اين معانى طالع است كه جناب 
 مشرف گردانيده و بتشريف  (و لَقَد كَرَّمنا بني آدم)جالل سبحانى اشراف طبقات انسانى را بشرف 

خطاب (يا ابن آدم خلقت العالم الجلك و خلقتك الجلى) فرق مباهات ايشان را باوج سموات 
رسانيده پس نتواند بود كه دار قرار و فضاى اقتدار آن نوع گرامى غير اينمرحله بى اعتبار و سراى 

  بيت ناپايدار جائى نباشد

 دنيا بنزد اهل خرد بس محقر است 
 

 يا آفتاب قدر تو از ذره كمتر است 

   



 (و فَضَّلْناهم على  كَثيرٍ ممنْ بلكه مناسب علو شأن و رفعت مكان طايفه كه خلعت افتخارشان بطراز
  مطرز شاهد آن است كه بيش از چند سال در اين منزل پرمالل نپايند و چون نداى خَلَقْنا تَفْضيلًا)

 (يا َأيُتها
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 شنوند بى شايبه اهمال برياض دلگشاى خلد برين انتقال نمايند بقدم همت از النَّفْس الْمطْمئنَّةُ)
 (في مضيق زحمت و تباهى بسعت نامتناهى خراميد و بديده بصيرت نظاره عالم ملكوت نموده 

(يكلم نْدقٍ عدص دقْعبيت  مقدر بيارامندم  
 برين سراى فنا دل منه كه جاى دگر

 
 براى مسكن تو بركشيده اند قصور

هرچند عارف خبير داند كه غرض از ترتيب اين تشبيب چيست و مقصود از تمهيد اين تقرير واقعه    
ناگزير كيست خامه مشگين عمامه كسوت سوگوارى پوشيده كيفيت آن مصيبت را باين عبارت 
در سلك تحرير مى كشد كه در روز دوشنبه پنجم جمادى االخرى قاصدى قمر مسير از اردوى 

اعلى بدار السلطنه هرات رسيد و اين بشارت رسانيد كه مواكب كواكب مراتب بر جناح استعجال 
متوجه مستقر سرير سلطنت و استقالل است و از اهتراز نسايم اين خبر بهجت اثر در قلب زمستان 

رياض آمالى و آمال متوطنان آن ديار خضرت و نظارت پذيرفته خواص و عوام فرق انام را فرح و 
انبساط تمام دست داد و روز سه شنبه نماز پيشين مقرب حضرت خاقان ظفرقرين امير نظام- الدين 

على شير با جمعى از اجله اصحاب و اعزه احباب برسم استقبال متوجه گشته شب چهار شنبه در 
رباط پريان منزل گزيد و روز ديگر از آن جا برباط پايان تشريف برده در آن مقام خبر قرب وصول 

موكب همايون استماع نمود و در اكثر آن شب از غايت شعف به ادراك شرف مالزمت خاقان 
كام كار بيدار بود و در وقتى كه رايضان تقدير محفه زرنگار خسرو ثوابت و سيار را بر توسن سپهر 

دوار بستند بصحت و سالمت سوار شده بجانب رباط امير محمد ولى بيك كه در آن شب محل 
نزول خاقان منصور بود توجه فرمود و بعد از طى اندك مسافتى فوج فوج از مالزمان ركاب 

سعادت انتساب از پيش رسيده بتقبيل انامل فياض آن جناب سرافراز مى گشتند و نوازش مى يافتند و 
در موضعى كه مشهور است بخواجه عباس محفه محفوف بدولت و اقبال خاقان ستوده خصال از 

دور بنظر درآمده عالى جناب معالى سپاه خواجه شهاب الدين عبد الّله پيشتر راند و مقرب حضرت 
سلطانى آن حاوى كماالت نفسانى را در آغوش مهربانى كشيد و مراسم پرسش بتقديم رسانيد و 



هنوز از سخن فارغ نگشته بود كه تغيير تمام بحال آن امير عالى مقام راه يافته از غايت اضطراب 
گفت كه خواجه عبد الّله از من واقف باش و مقارن آن سخن محفه حضرت خاقانى نزديك 

رسيده مقرب حضرت سلطانى از اسب فرود آمد تا پيش رفته بعّز معانقه پادشاه عالم پناه معزز گردد 
و چون پاهاى آن جناب را قوت رفتار نمانده بود يكدست بر دوش خواجه عبد الّله و دستى ديگر 
بر كتف موالنا جالل الدين قاسم خواند امير انداخته بلطائف الحيل خود را نزديك بمحفه رسانيد 

و بتقبيل انامل فياض قيام نموده بواسطه استيالء ضعف همانجا بنشست و هرچند خاقان سعادتمند 
بزبان تلطف و دلجوئى آن امير صافى ضمير را مخاطب ساخته احوال پرسيد اصال جواب نتوانست 

گفت و اينمعنى موجب پريشانى خاطر خاقانى شده فرمود كه آن جناب را در محفه خاصه كه 
كوتل بود خوابانند و همان شب بشهر رسانند و خواجه عبد الّله را بتعهد حال آن مهر سپهر فضل و 
كمال بازداشته بنفس نفيس متوجه رباط پريان گشت آن گاه عالمات سكته در نبض و بشره مقرب 

 حضرت سلطانى ظاهر شده 
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جمعى كه از علم طب وقوف داشتند فرمودند كه هم اينجا مريض را فصد مى بايد كرد تا صورت 
صحت روى نمايد اما موالنا عبد الحى تونى كه او نيز دم از طبابت ميزد در طريق خالف سلوك 
نمود و گفت كه بعد از وصول بهرات و اجتماع اطباء در عالج شروع مى بايد كرد تا خطائى واقع 
نشود و خواجه شهاب الدين عبد الّله رأى ثانى را مستصوب شمرده مقرب حضرت سلطانى را در 

محفه خوابانيده روى براه آورد بنده دولتخواه كه غريق بحر نعم آن امير عالى جاه بود مضطرب 
گشته بعرض خواجه عبد الّله رسانيد كه شدت مرض بمثابه ايست كه اگر در امر فصد تاخير واقع 

شود عالج نخواهد پذيرفت و آن جناب در تردد افتاده مسرعى نزد خاقان منصور فرستاد و كيفيت 
حال را پيغام داد آنحضرت فرمود كه بموجب اقتضاى رأى اين ضعيف عمل نموده رك بگشايند 

اما تا زمان بازآمدن قاصد و پيدا شدن فصاد سه فرسخ مسافت مطوى گشته بود و فرصت فوت 
شده ال جرم بعد از فصد زياده بر پنج شش سير خون جريان نيافت و مرض اشتداد يافته در نيمشب 

جمعه آنجنابرا بمنزلش رسانيدند و على الصباح تمامى اطبا مجتمع گشته نوبت ديگر قصد فصد 
كردند اما چون كار از دست رفته فايده نداد و همان لحظه خاقان منصور بر بالين امير هدايت قرين 

تشريف آورد او را بغايت بيشعور ديد و دل بر واقعه ناگزير نهاده قطرات اشك از فواره ديده 



فروباريد و روز شنبه صعوبت آن عارضه از پيشتر بيشتر شده صبح يكشنبه مرغ روح مطهرش قفس 
  رباعى قالب شكست و از تنگناى هيكل جسمانى بمتنزهات رياض جاودانى پرواز نمود

 دردا كه پاكباز جهان از جهان برفت 
 

 پاك آنچنان كه آمده بود آنچنان برفت 

 روحش كه شاه باز معارف شكار بود
 

 آواز طبل شاه شنيد و روان برفت 

على الصباح كه خورشيد خاورى از باطن نيلوفرى مانند شعله اندوه از درون ماتم زده گان ظاهر شد    
اينخبر محنت اثر در دار السلطنة هراة اشتهار يافت و نايره حزن و اندوه كانون درون خواص و 

عوام را فرو تافت آواز ناله نفير امير و وزير و برنا و پير صدا در گنبد منير مدور انداخت و سپهر 
خضرا بموافقت اصحاب آن تعزيت كسوت نيلگون سحاب در برافكنده بجاى اشك قطرات باران 

ريزان ساخت علماء اعالم را عمامه عزت از سر افتاده متحير شدند كه ديگر تربيت از كه يابند و 
فضالء الزم االحترام را خلعت شكيبائى چاك گشته ندانستند كه من بعد بمجلس كه شتابند زهى 
سنگدلى كوه كه از صدمت آنحالت متزلزل نگرديد وخهى بيرحمى سپهر كه از الم آنحادثه خيل 

  نظم نجوم را بسان اشك غمزدگان فرونباريد
 چرا خون نباريد چشم سپهر

 
 چرا گشت روشن دگر ماه و مهر

 چرا سلك ايام درهم نشد
 

 چرا ماه و سال جهان كم نشد

خاقان منصور و مهد عليا خديجه بيگى آغا با ساير خواتين عظمى همان لحظه بمنزل مقرب    
حضرت سلطانى تشريف آوردند و سادات و مشايخ و علما جمع گشته بدن بى بديلش را بطريقه 

شريعت غرا غسل دادند و جنازه رحمت اندازه را بعيدگاه هراة برده بعد از اداء نماز بلندى كه در 
شمال مسجد جامع آن جامع اصناف خيرات بهمين مصلحت ساخته شده بود رسانيدند و بمقتضاء 
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مدفون گردانيدند ع ايخاك چه دانى كه چه در بر دارى و حضرت خاقانى سه روز در تعزيت 
سراى مقرب حضرت سلطانى توقف كرده با ساير اصحاب آن مصيبت مشارك بود و مساهم و از 
مفارقت آن امير صايب تدبير صاحب حشمت غمناك بود و متالم آن گاه بترتيب آش هفتم اشارت 

فرمود امراء تواچى و خوان ساالران آن مقدار طعام مرتب ساختند كه در شهرى بدين عظمت 



منزلى كه گنجايش كشيدن آن اطعمه داشته باشد نيافتند ال جرم حكم همايون نفاذ يافت كه 
سادات و مشايخ و علما و فضال و شعرا و امرا و صدور و وزرا بلكه تمامى فرق برايا در روز هفتم 
از آن مصيبت عظمى در صحراى خوص ماهيان كه در شمال عيدگاه دار السلطنه هراة است جمع 

آمدند و خاقان منصور در خيمه دوازده پايه همايون كه در آن منزل برافراخته بودند بر تخت 
نشسته مجلسى دست درهم داد كه در ازمنه سابقه و قرون ماضيه هرگز چشم هيچ ديده ورى بر 

همچنان جمعيتى نيفتاده بود امراء تواچى سوار شده بلوازم چاوشى پرداخته تواچيان و خونساالران 
آش آغاز كشيدن كردند و بعد از خوردن طعام حفاظ خوش الحان بقرائت آيات كالم معجز نظام 
اقدام نموده ختمات بجاى آوردند و خدام بارگاه شهريارى اصحاب سوگوارى را بسلب كسوف 

تعزيت مامور گردانيده لباسهاى فاخره پوشانيدند و آنحضرت اكثر آنجماعت را نزديك بپايه سرير 
خالفت مصير طلبيده بزبان لطف و مرحمت نوازش نمود و بصبر و ثبات وصيت فرمود شعرا و 
فضال تاريخ وفات آن امير بالغت انتما را بعبارت مختلفه در سلك نظم كشيدند و در مرثيه آن 

ذات خجسته صفات قصايد و مقطعات منظوم گردانيدند از جمله امير صدر الدين سلطان ابراهيم 
  قطعه امينى اين قطعه بر لوح بيان نگاشت كه 

 مير دين پرور عليشير آنكه بود
 

 عقل و رايش ملك و ملت را پناه 

 در هدايت هادى راه هدى 
 

 در واليت والى دين آله 

 عاقبت زين تنگنا آمد بتنك 
 

 شد سوى فردوس با صد عز و جاه 

 در جنان پرسيد از تاريخ فوت 
 

 گفت رضوانش واليت انتباه 

  قطعه و راقم حروف را در تاريخ آن مصيبت شامله اين قطعه بخاطر رسيده بود كه    
 جناب امير هدايت پناهى 

 
 كه ظاهر از او گشت آثار رحمت 

 شد از خارزار جهان سوى باغى 
 

 كه آنجا شگفته است گلزار رحمت 

 و نازل شد انوار رحمت بروحش 
 

 بجو سال فوتش ز انوار رحمت 

و بنابر آنكه قلم دو زبان در بيان مكارم اخالق و محاسن آداب و تفصيل اشعار و مؤلفات و تعداد    
و آثار و عمارات آن فرخنده صفات رساله عليحده مكارم االخالق نام در سلك تحرير كشيده 
است و آن نسخه درميان فرق انام اشتهار تمام دارد درين مقام در ذكر آن امور شروع ننموده و 

 ابواب تبيين ساير وقايع زمان حضرت خاقان منصور برگشود



گفتار در بيان آمدن ابو المحسن ميرزا بمالزمت خاقان منصور و پيوستن بعضى از شاهزادگان 
 بجوار مغفرت حضرت رحيم غفور

 257، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

شاه زاده وافر تهور معين الدين ابو المحسن بهادر چون استماع نمود كه پدر بزرگوار نسبت ببرادر 
عالى مقدارش محمد محسن ميرزا كمال عطوفت و مهربانى بتقديم رسانيد و ايالت واليت طوس و 
مشهد مقدسه و نسا و ابيورد و يازر و درون رامع توابع و لواحق بوى مفوض گردانيد احرام طواف 
قبله اقبال و كعبه آمانى و آمال بسته در همان اوقات كه امير عليشير وفات يافت با زبانى عذرخواه 
و دلى مشحون باخالص پادشاه بدار السلطنة هراة شتافت و خاقان منصور آن قرة العين سلطنت را 

در آغوش شفقت كشيده انواع اصطناع بجاى آورد و شاه زاده دو سه ماه در ظل عنايت و پناه 
عطوفت والد ماجد خويش بعيش و عشرت اوقات گذرانيده رخصت انصراف حاصل نمود و 

راضى و شاكر بجانب مرو توجه فرمود و در ماه ربيع االولى سنه سبع و تسعمائه شاه زاده سعادت 
انتما محمد معصوم ميرزا در قاين بمرض اسهال كبدى بعالم ابدى منتقل گشت و چون آن خبر 

 (إِنَّا للَّه و إِنَّا محنت اثر بعرض خاقان عالى گهر رسيد بغايت ملول شده باالخره زبان همايون بكلمه 
 بگشاد و بعد از اقامت مراسم تعزيت واليت قاين كه سيورغال آن شاه زاده مرحوم إِلَيه راجِعونَ)

بود ببرادر اعيانى او ابراهيم حسين ميرزا داد و هنوز جراحت مصيبت محمد معصوم ميرزا التيام 
نيافته بود كه دست زمانه ستم آئين نيل ماللى ديگر بر چهره احوال خاقان پسنديده خصال كشيد و 

شاه زاده عالميان ميرزا حيدر محمد را فى سنه ثمان و تسعمائه وقت حلول اجل طبيعى در رسيد 
درى نورافشان افق سلطنة و جهاندارى از اوج كمال روى بحضيض وبال نهاد و ماه تابان سپهر 

  رباعى خالفت و كامكارى بمحنت خسوف مبتال گشته در محاق احتراق افتاد
 ايدل بجهان ثبات امريست محال 

 
 پيوسته سرور اوست مقرون بمالل 

 هركوكب مسعود كه بنموده جمال 
 

 پس زود كمال او پذيرفت زوال 

خاقان منصور از صعوبت مهاجرت آنقرة العين سلطنة عنان شكيبائى از دست داده لباس سوگوارى    
پوشيده و والده غم ديده اش مهد عليا پاينده سلطان بيگم از ديده خونبار جوى ارغوانى بر روى 

  نظم زمين روانساخته فرياد و زارى باوج فلك زنگارى رسانيده 



 ز مژگان دم بدم خوناب ميريخت 
 

 مگو خوناب خون ناب ميريخت 

 ز دست جور دوران جفاجو
 

 گهى بر سينه ميزد گاه بر روى 

آخر االمر همگنان دست در حبل متين شكيبائى و اصطبار زده نعش شاه زاده مرحوم را بآئين    
شريعت سيد المرسلين در مدرسه سلطانى دفن كردند و جهة ترويح روح مطهرش چند روز لوازم 

اطعام طعام و ختمات كالم ذو الجالل و االكرام بجاى آوردند و در شوال همين سال سلطان 
اسكندر ميرزا كه برادرزاده و داماد خاقان منصور بود در اختيار سفر آخرت اقتدا بحيدر محمد 

ميرزا نمود و بدستور معهود لوازم تعزيت و مصيبت باقامت رسيد و روح شريفش بختمات كالم و 
اطعام طعام شاد گرديد و در خالل اين احوال عبد الباقى ميرزا ولد ميرزا عثمان بن ميرزا سيدى 
احمد بن ميرزا ميرانشاه كه نسبش از جانب والده وجده بسالطين آق قويلوق مى پيوست و مراد 

بيك حاكم يزد كه در واليات عراق اعتبار داشت از صدمات سپاه ظفرپناه نواب كامياب شاهى 
فرار نموده بدار السلطنه هراة رسيدند و خاقان منصور مقدم شريف ايشان را عزيز داشته ميرزا عبد 

 الباقى را بمزيد التفات 
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مفتخر و مباهى گردانيد و مهد عليا سلطانم بيگم را كه سابقا در حباله نكاح سلطان ويس ميرزا بسر 
  بيت ميبرد با وى در سلك ازدواج كشيد

 درين صندل سراى آبنوسى 
 

 گهى ماتم بود گاهى عروسى 

    

 ذكر توجه ابن حسين ميرزا بجانب سيستان و بيان بعضى ديگر از حوادث كه روى نمود در آن اوان 

در سنه ثمان و تسعمائه حاجم حاجى الر كه كوتوال قلعه الش بود بهواخواهى خاقان منصور با 
حاكم امير سلطان على ارغون ياغى شد و عرضه داشتى بپايه سرير اعلى فرستاد مضمون آنكه اگر 
رايت نصرت نشان يكى از شاه زادگان سايه وصول بدين حدود اندازد فتح سيستان بسهولت ميسر 

ميگردد بنابرآن خاقان عاليشان ابن حسين ميرزا را با دو هزار سوار بتسخير واليت نيمروز نامزد 
فرمود و آنحضرت بآنواليت شتافته و حدود سيستان را تاخته در آواق رايت اقامت برافراخت و 



چون اينخبر بسمع امير ذو النون رسيد باتفاق ولد ارشد خويش شجاع بيك روى بطرف معسكر 
شاه زاده آورد و در طى مسافت مسارعت كرده صباحى كه هنوز ابن حسين ميرزا در خواب خمار 

بود و لشگريانش متفرق بودند ماهچه علم امير ذو النون پرتو وصول بر نواحى اواق انداخت و 
شاه زاده متنبه شده با قرب سيصد سوار كه در آنزمان در آستان سعادت آشيانش حاضر بودند 

متوجه اعدا گشت و از آنجانب فاضل كوكلتاش كه منغالى لشگر ارغونيان بود در برابر حسين 
ميرزا صف قتال آراسته بهادران جانبين دست باستعمال تير و كمان و سيف و سنان بردند مقارن آن 

حال از يكطرف امير ذو النون با جمعى كثير از دليران قوم ارغون و از جانب ديگر شجاع بيك با 
فوجى غفير از لشگريان قندهار بمعركه رسيدند و شاه زاده را شكارى وار در ميان گرفتند و 

آنحضرت ساعتى بمحاربه اقدام نموده در اثناء كروفر رانش بزخم نيزه مجروح گشت ال جرم عنان 
فرار بصوب هراة تافت و امير ذو النون رايت عظمت باوج سپهر بوقلمون افراخته مظفر و منصور 

 فريدون حسين ميرزا بيجهتى ظاهرا خيال گريز كرده ببهانه شكار 909بزمين داور شتافت و در سنه 
از دار السلطنة هرات بيرون رفت و راه استرآباد پيش گرفت بعد از وصول بحدود آن واليت 
محمد حسين ميرزا مراسم استقبال بجاى آورده درباره برادر انواع اشفاق و اعطاف ظاهر كرد 

بحسب تقدير ملك قدير هم در آن ايام محمد حسين ميرزا بمرض حصبه مبتال شده درگذشت و 
فريدون حسين ميرزا بعد از تقديم لوازم سوگوارى و تعزيت دارى بر مسند سرورى نشسته قايم مقام 

  بيت برادر گشت 

 چو مرك افكند افسرى از سرى 
 

 نهد آسمان بر سر ديگرى 

   
 

ذكر بيرون رفتن سمرقند از حوزه ديوان ظهير الدين محمد بابر پادشاه و بيان مخالفت ميرزا 
 جهانگير بسبب اغواء بعضى از امراء درگاه 
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 سالطينى كه كشور مى گشايند

 
 ز اخوان گوى دولت ميربايند



 نباشد از خالف ظلم كيشان 
 

 بيك منوال دايم حال ايشان 

 بيك نهضت گهى ملكى ستانند
 

 گهى در كار خود حيران بمانند،

 ثمر نوشند گاهى در ثمرقند
 

 زمانى نى ثمر يابند نى قند،

 چنين باشد در اول حال ايشان 
 

 بود در افت وخيز اقبال ايشان 

 ولى يابند آخر سرفرازى 
 

 چو سلطان جهان خاقان غازى 

 ظهير الدين محمد پادشاهى 
 

 كه مانندش نبوده دين پناهى 

 خديو كامران پر تهور
 

 .مالذ ملك و ملت شاه بابر

و كيفيت حال خجسته مآل آن پادشاه سعادتمند بعد از فتح سمرقند آن بود كه بسبب امتداد ايام    
محاصره و كثرت وقوع محاربه و مناظره سمرقنديان بغايت مفلوك و بى بضاعت شده بودند 

چنان چه اكثر ايشان جهة زراعت تخم و تقاوى مسألت مينمودند ال جرم از همه رعايا و مزارعان 
آن خطه جنت نشان امرا و لشگريان پادشاه نافذ فرمان را چيزى نرسيد و جزئى كه از هرطرف الجه 

گرفته بودند در اندك زمانى خرج شده خرجى همگنان باتمام انجاميد و اوزون حسن كه در 
اخسى بموجب فرمان واجب االذعان حاكم بود و پيوسته از غايت شرارت نقش فتنه انگيزى بر 

صحيفه ضمير تحرير مينمود از اختالل احوال مالزمان موكب ظفر مآل خبر يافته نهانى قاصدان 
بسمرقند فرستاده امرا و سپاهيان را بسلطنت جهان گير ميرزا دعوت كرده ابواب مكر و تزوير 

برگشاد چون كوچ و متعلقان آن طايفه در فرغانه بود و بواسطه افالس توقف در سمرقند موافق 
مزاج ايشان نمى نمود رشته اخالص را بانامل عدم وفا بگسيختند و يكيك و دودو باندجان آورده 

از سمرقند بگريختند و خان قلى و بيان قلى و ابراهيم بيكچيك و سلطان احمد تنبل از آن زمره 
بودند بلكه تمامى مغوالن بموافقت اين جماعت فرار برقرار اختيار نمودند پادشاه ستوده خصال 

چون حال بر اينمنوال ديد خواجه قاضى را كه معتقد اوزون حسن بود بصوب اخسى روان گردانيد 
تا باتفاق در تسكين آن فتنه كوشش نمايند و گريختگانرا بسمرقند بازفرستاده بعضى از ايشان را 

تأديب فرمايند چون خواجه قاضى بمقصد رسيد و سبب آمدن را بسمع اوزون حسن رسانيد 
باجتماع آنمردم فرمان فرمود و بعد از آن كه اكثر ايشان جمع آمدند بموافقت سلطان احمد تنبل 

شعار خالف پادشاه ظاهر ساخته و ميرزا جهان گير را بسلطنت نامزد كرده قاصدى بپايه سرير اعلى 
فرستادند و بزبان جسارت پيغام دادند كه چون دار السلطنه سمرقند بحيز تسخير پادشاه سعادتمند 



درآمده اليق چنان مى نمايد كه واليت اندجان متعلق بديوان جهان گير ميرزا گردد و پادشاه خورده 
دان اينملتمس را بدو جهة اجابت نفرمود اول آنكه در آن وال سلطانمحمود خان همين توقع كرده 

بود و مقبول نيفتاده ديگر در آنمحل كه سلطان احمد تنبل و اكثر مالزمان درگاه سپهر اشتباه از 
سمرقند باندجان گريخته بودند اگر التماس معاندان درجه قبول مى يافت مردم دور و نزديك و 

ترك و تازيك حمل بر ضعف حال نواب بارگاه سلطنت و استقالل مى نمودند و چون قاصد امراء 
فرغانه مراجعت كرد و جوابيكه شنيده بود بر زبان آورد تمامى مخالفان در اخسى كه مغر عز 

جهان گير ميرزا بود مجتمع گشته در شيوه بغى و عصيان طغيان نمودند و لشگر باندجان كشيده 
 ايلغارى بسر تولون خواجه مغول كه بموجب 
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فرمان پادشاه متوجه اندجان بود ارسال فرمودند و آن طايفه باغيه در ميان دو آب ناگاه بسر تولون 
خواجه رسيده و او را دستگير كرده نزد اوزون حسن بردند تا كشته شد القصه چون ظاهر اندجان 

مضرب خيام خدام جهان گير ميرزا و متابعان شد على دوست طغائى كه بفرمان حضرت پادشاه 
كشورگشاى حاكم آن خطه بود باتفاق خواجه موالنا قاضى اطراف قلعه مضبوط ساخته در تسلى 

خواطر مردم كارى و ترتيب اسباب حصاردارى سعى نمود خواجه موالنا در آن وال موازى هيجده 
هزار گوسفند از خاصه خود در ميان لشگريان و متعلقان ايشان قسمت فرمود و چون ايام محاصره 

سمت امتداد پذيرفت و آتش فتنه اوزون حسن و سلطان احمد تنبل بآب ندامت و پشيمانى تسكين 
نگرفت خواجه موالنا قاضى و والده وجده حضرت پادشاهى متعاقب و متواتر رسل و رسايل 

بسمرقند فرستادند و بمبالغه و الحاح تمام التماس حضور لواء منصور كرده غايت عجز و بيچارگى 
خود را پيغام دادند در آن اثنا مواد فاسده حصن بدن پادشاه زمن را احاطه نمود و اعتدال مزاج 

صاحب تاج و تخت باختالل انجاميده مرضى صعب ابواب فساد برگشود و سلطان طبيعت در مقام 
مدافعت ثبات قدم نموده بعد از پنج شش روز آن عارضه روى بآنحطاط آورد و در ايام نقاهت 

ناپرهيزى واقع شده مرض نكس كرد و درين كرت شدت حالت بمثابه انجاميد كه آن نور ديده 
مردم را مجال تكلم نماند و هركس بيماردار بود بنيت صحت آب بر لب آن حضرت مى چكاند 

اركان دولت ابد پيوند صالت و صدقات بفقراء سمرقند رسانيدند و اطباء مسيحا دم در ترتيب 
اشربه و اغذيه و تركيب ادويه كوشيدند و صلحاء خضر مقدم از روى تضرع و نياز صحت ذات 



خجسته صفات را از حكيم على االطالق طلبيد (و هذا دعاء ال يرد النه صالح- الصناف البريه) 
 صحت كامل قرين مزاج  (و إِذا مرِضْت فَهو يشْفينِ)شامل و هم در آن چند روز از دار الشفاء

اعتدال آئين پادشاه روى زمين گشت و الم سقم از جسم لطيف آنمظهر لطف و كرم دورى جسته 
غلغله شادمانى مقرب بارگاه حضرت كشورستانى از ايوان كيوان درگذشت و در آن ايام كرت 

ديگر مكاتيب على دوست طغائى و خواجه قاضى مبنى از جمعيت مخالفان و مبنى بر استدعاء لواء 
ظفرنشان وصول يافت بنابرآن پادشاه كامران بعد از آنكه صد روز خطه سمرقند را بيمن طلعت 
عالم آرا خرم تر از فصل نوروز داشت عزم توجه بصوب اندجان جزم كرد و در روز شنبه اى كه 

داخل ايام ماه رجب سال مذكور بود اعالم نصرت اعالم برافراشت و روز سه شنبه قضيه خجند از 
فر حضور پادشاه سعادتمند رونق بهشت برين يافت و همان ساعت قاصدى از اندجان رسيد و 

بشرف عرض رسانيد كه قبل ازين بهفت روز على دوست طغائى با مخالفان موافقت نموده دروازه 
اندجان را بر روى ايشان گشود كيفيت اينحال برين منوال بود كه در آن اوان كه مرض پادشاه 

جهانيان صعوبتى تمام داشت يكى از نوكران اوزون حسن بطريق رسالت بدرگاه عالم پناه آمده بود 
و امرا و اركان دولت قبل از آنكه آنحضرت صحت يابد او را رخصت مراجعت دادند و آن 

 شخص خبر شدت مرض پادشاه زمن را باوزون حسن رسانيد و اوزون حسن او را نزد على 
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دوست طغائى فرستاد تا كيفيت آنحالت را شرح داد بنابرآن تزلزل باركان ثبات و قرار او راه يافت 
و مايل بمصالحه گشته بعضى از مخالفان را بدروازه خاكان طلبيد و بعد از تاكيد عهد مقاليد قلعه و 

شهر تسليم نموده و چون ميرزا جهانگير و اتباع آنحضرت را تسخير اندجان تيسير پذيرفت و خبر 
وصول چتر ظفرپيكر پادشاهى بخجند سمت شيوع گرفت خواجه موالنا قاضى را كه موسوم بعبد 

الّله بود و بدستور معهود در دولتخواهى حضرت پادشاهى سعى مى نمود بر در ارك شهيد ساختند 
و تمامى متعلقان و مفتيان آنجناب را غارت و تاراج كرده رايت بيباكى افراختند و حال آنكه 

خواجه موالنا از جمله تربيت يافتگان حضرت واليت پناه خواجه ناصر الدين عبيد الّله بود و بنابر 
وثوقى كه بر عنايت جناب جالل احديت داشت در معارك مخوفه كمال جرات ظاهر ميساخت 
القصه چون اين اخبار ناهنجار بعرض پادشاه عاليمقدار رسيد از ناسازگارى زمانه غدار و شهادت 
جناب شريعت شعار ملول و متاسف گشته امير قاسم قوچين را بتاشكند روان گردانيد تا از سلطان 



محمود خان استمداد نمايد و بلكه خان را بر آن آرد كه با سپاهى بيكران بصوب اندجان نهضت 
فرمايد و چون امير قاسم بمالزمت سلطان محمود خان مشرف گشت و التماس آن حضرت را 

معروض داشت خان ملتمس را بشرف اجابت اقتران داده متوجه دفع مخالفان شد و حضرت پادشاه 
كشورستان از توجه موكب عالى خان وقوف يافته از خجند بمراسم استقبال استعجال نمود و در 

جلكاء آهنگران منزل كند و ليك قران سعدين واقع شده از جانبين شرايط اتحاد و محبت بتقديم 
رسيد و چون مخالفان ازينمعنى وقوف يافتند در اخسى اجتماع نموده رسل و رسايل بپايه 

سريرخانى فرستادند و متقبل خدمات شايسته گشته طالب مصالحه شدند و خان از جلكاء آهنگران 
بطرف اخسى كوچ كرده قدوة االعاظم خواجه ابو المكارم و برادر كالنتر سلطان احمد تنبل بيك 
راهم برسم رسالت نزد اوزون حسن ارسال داشت و ايشان را بسلوك طريق موافقت دعوت كرد و 

مشار اليهما اظهار اخالص نموده سخنان فريب آميز بر زبان آوردند و التماس مراجعت لواء خانى 
كردند و بنابر آنكه سلطان محمود خان بغايت ساده مزاج بود كلمات روى اندود مخالفان را بسمع 

قبول جاى داد و در محلى كه اگر يك منزل ديگر بجانب اخسى ميرفت فتح ميسر ميشد روى 
بتاشكنت آورد ال جرم مالزمان موكب عالى پادشاهى كه كوچ و متعلقان ايشان در اندجان بود از 

تسخير آنواليت مايوس گشته قرب ششصد نفر مفارقت آنحضرت اختيار كردند و على درويش 
بيك و على مزيد قوچين و محمد باقر و شيخ عبد الّله اشك آغاسى و ميرم الغرى از آنجمله 

بودند و امير قاسم قوچين و ويس الغرى و ابراهيم سارو و شيرم طغائى و سيد قرا و امير شاه قوچين 
و سيد قاسم اشك آقا و قاسم عجب و محمد دوست ولد على دوست طغائى و محمد على مبشر و 

خدا بردى توقچى مغول و يارك طغائى و سلطان على بابا و پير درويش و شيخ ويس و يار على 
بالل و قاسم مير آخور و حيدر ركابدار با بيشتر از دويست كس در مالزمت پادشاه بحر مكرمت 
ثبات قدم نمودند و آنحضرت با آن بندگان يكجهة بصوب خجند بازگشت و روزى چند اوقات 

 در كمال پريشانى گذشت و در سنه اربع و تسعمائه حضرت پادشاهى قاصدى نزد
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محمد حسين گوركان كه حاكم اوراتيپه بود فرستاده پيغام داد كه چون در خجند كه جائيست 
بغايت مضيق تنقيص بينهايت بخدام موكب عالى مى رسد داعيه چنانست كه اين زمستان در قريه 

ساغر قشالق كرده شود و محمد حسين تجويز اين معنى نموده رايت ظفرپيكر پرتو وصول بر ساغر 



افكند و پس از روزى چند ابراهيم سارد و ويس الغرى و شيرم طغائى با فوجى از لشگريان حسب 
الفرمان متوجه يازييالق شدند بخيال آنكه بهروجه كه توانند قالع آنديار را مسخر گردانند و در 

آن اوان برادرزاده سيد يوسف اوغالقچى احمد يوسف از قبل عم خويش والى آن حوالى بود 
القصه امرا و سپاه پادشاه عاليجاه در آن زمستان در ديار يازييالق غايت سعى و اهتمام بجاى آورده 
بعضى از قالع را بضرب تيغ و بعضى برأى و تدبير در حيز تسخير كشيدند و چون اينخبر بسمرقند 
رسيد ميرزا سلطان على كه بعد از توجه حضرت پادشاهى بخجند بر آن بلده فردوس مانند استيال 

يافته بود تصور نمود كه سيد يوسف ضمنا در سلك دولتخواهان پادشاه نافذ فرمان انتظام دارد 
 الجرم او را بجانب خراسان گسيل كرد و چون موسم سرما و زمستان بپايان رسيد و حقيقت آيت 

 ظاهر گرديد سلطان على ميرزا از جناب (فَانْظُرْ إِلى  آثارِ رحمت اللَّه كَيف يحيِ الْأَرض بعد موتها)
هدايت انتما خواجه قطب الدين يحيى التماس نمود كه بجانب ساغر روند و از پادشاه نيكوسير 

طلب صلح نمايند و خواجه آن ملتمس را مبذول داشته و همت عالى بر تاكيد قواعد مصالحه 
گماشته بدانجا تشريف برد و حضرت پادشاه پاك اعتقاد مقدم شريف آن قدوه اصحاب رشد و 

رشاد را مغتنم دانسته به تعظيم و تبجيل (و ما بعد من هذا القبيل) قيام و اقدام نمود و آنچه خواجه 
در باب صلح و صفا بمسامع اشراف اعلى رسانيد بعز قبول مقرون گردانيد و خواجه يحيى مقضى 

المرام بسمرقند مراجعت كرده پادشاه عالى مقام در ييالقى كه بجانب جنوب اوراتيپه بود منزل 
گزيد و در تدبير تسخير ملك متحير گشته توجه بطرفيكه مستلزم حصول مقصود تواند بود بخاطر 
اقبال مآثر حضور نمينمود و از سكون در آن نواحى نيز ابواب وصول مرام بر روى روزگار خدام 

 ذوى االحترام نمى گشود مصراع 
 نى رأى سفر كردن و نى روى اقامت 

در آن اثنا افتخار االعاظم خواجه ابو المكارم كه در سلك دولتخواهان پادشاهى منتظم بود 
بمعسكر نصرت اثر رسيد و شرف مالقات پادشاه واالگهر حاصل كرده بواسطه اختالل احوال 

مالزمان موكب جاه و جالل گرد مالل بر وجنات روزگارش نشست و به نيت فتح و نصرت پادشاه 
صافى طويت فاتحه فايحه بر زبان رانده رخصت انصراف يافت و در آخر همان روز قاصدى از نزد 

على دوست طغائى بموكب كشورگشائى رسيده بوسيله نواب كامياب معروض داشت كه على 
دوست از موافقت با زمره دشمن و مخالفت با پادشاه تهمتن بغايت پشيمان است و التماس مينمايد 

كه خدام بارگاه سپهر اساس بانامل الطاف بيقياس رقم عفو بر جرايم او كشند و بجانب مرغينان 



تشريف برند تا باقدام خدمتكارى موكب شهريارى استقبال نموده من بعد پاى از جاده عبوديت 
بيرون ننهد و اين سخنان بسمع پادشاه سخندان راه يافته در وقت غروب آفتاب در غايت سرعت و 
شتاب متوجه مرغينان گشت و آن مسافت را كه قرب بيست و پنج فرسخست در دو شب و يكروز 

 طى كرده صبحى كه علم بيضا خورشيد
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عالم آراء از افق مشرق هويدا گشته شب محنت منتظران زواياء ناكامى را بروز بهجت و شادكامى 
مبدل گردانيده بود ماهچه بيرق ظفر رونق پادشاهى پرتو وصول بر ساحت دروازه مرغينان افكند و 

على دوست كه بر در دروازه انتظار مقدم همايون مى كشيد بعد از تاكيد قواعد عهد و پيمان دروازه 
را بسان ابواب دولت و اقبال بر روى مالزمان موكب جاه و جالل بازگشاده شرف تقبيل ركاب 
خالفت انتساب حاصل كرده عنايت پادشاهى شامل حال او شد و چون پادشاه و امرا و سپاه از 

تعب راه برآسودند بموجب فرمان واجب االذعان امير قاسم قوچين با فوجى از لشگريان ظفرآئين 
متوجه كوهستان جنوب اندجان شدند تا مردم آنجائى را از باديه خالف بشاهراه وفاق آورند و 

ابراهيم ساردوويس الغرى و سيدى قرا با جمعى ديگر از لشگر بجانب اخسى روان شدند 
بمصلحت آنكه از آب خجند گذشته مردم جبال آن حوالى را مطيع ساخته سرگذار نگذارند و بعد 

از رفتن امرا بچند روز اوزون حسن و سلطان احمد تنبل فرصت غنيمت شمرده و لشگر اندجان و 
اخسى را جمع آورده در ركاب جهانگير ميرزا عنان يكران بصوب مرغينان انعطاف دادند و چون 

بيك فرسخى آن قصبه رسيدند در قريه سبيان كه در شرقى مرغينان واقعست منزل گزيدند و 
اسباب قلعه گيرى ترتيب كرده پس از يكدوروز رو بقلعه آوردند و پادشاه شجاعت پناه فوجى از 
دليران را بمقاتله مخالفان نامزد فرمود و آنجماعت از شهر بيرون شتافتند و دست بانداختن تير و 

راندن شمشير برآورده معاندان را نگذاشتند كه بحصار نزديك آيند اما امير قاسم قوچين و جمعى 
كه بكوهستان جنوب اندجان رفته بودند اقوام ايماقات آنجائى را بتمام ايل و منقاد ساختند و 

ابراهيم سارد و رفقاء او كه بطرف اخسى توجه كرده بودند قلعه باب و يكدو حصار ديگر را گرفته 
رايت نصرت برافراختند و چون مردم واليت فرغانه خواه آشنا و خواه بيگانه از حكومت اوزون 
حسن و سلطان احمد تنبل كه دو ظالم كافركيش بدانديش بودند تنفرى تمام داشتند در آن ايام 

كه امراء عظام پادشاه گردون غالم در حدود اخسى اعالم نصرت اعالم ارتفاع داده تسخير قالع و 



بقاع مينمودند يكى از كالنتران اخسى حسن و تكچه نام فوجى از اوباش و ايتام جمع آورده قلعه 
كوه اخسى را مضبوط گردانيد و ابراهيم ساردوويس الغرى و سيدى قرا باشليغ سپاه پادشاه را 

بدان جا درآورد و از اتفاق حسنه آنكه در آن اوقات بنده على ولد حيدر على كوكلتاش و حاجى 
غازى منبعث با لشگرى كه سلطان محمود خان جهت كومك پادشاه جهانيان تعيين نموده بود 

بنواحى اخسى رسيدند و اين اخبار در اردوى ميرزا جهانگير شيوع يافته اوزون حسن قرين ياس و 
حزن گشت و فوجى از معتمدان شجاعت پيشه و دليران حرب انديشه بكومك قلعه اخسى ارسال 

داشت و آنجماعت صبحى كه بحقيقت شام نكبت ايشان بود بكنار دريا رسيده از چگونگى احوال 
امرا و سپاه پادشاه و نوئينان و لشگريان خان عالى جاه آگاه شدند و سراسيمه گشته فوجى از ايشان 
بخيال عبور از آن آب بر اسبان برق مانند نشستند و فوجى بسفينه درآمدند اما نهنگان درياى هيجا 

 يعنى دولتخواهان پادشاه مظفرلوا ايشان را
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فرصت ندادند كه كشتى را باال كشيده از آب بگذرند بلكه آن جنود ظفر ورود بر اسبان برهنه 
سوار گشتند و فوج فوج مانند موج بر روى آب روان شدند چنانچه جماعت مخالفان كه در كشتى 

بودند اصال متوجه اشتعال نيران قتال نتوانستند گشت غايتش آنكه قار بوغاج بخشى بطريقه فريب 
يكى از اوالد امراء مغول را بدست آورده بكشت و بسبب اين حركت مغوالن در استيصال آن 

زمره بيشتر از پيشتر سعى نموده اكثر نوكران اوزون حسن ببالء قتل ممتحن شدند چنانچه از قرب 
هشتاد نفر دالور زياده از پنج شش نفر نجات نيافت و اين خبر باوزون حسن رسيده در ساعت از 
ظاهر مرغينان كوچ كرد و روى بصوب اندجان آورد ناصر بيك كه بحكم جهانگير ميرزا والى 

آنخطه بود چون كيفيت اينحال را شنود دانست كه بناء آنجماعت از تار عنكبوت بى بنيادتر است و 
اساس شوكت پادشاه سليمان حشمت از سد سكندر استوارتر الجرم شعار عبوديت آنحضرت 
ظاهر گردانيده قلعه اندجان را مضبوط ساخت و قاصدى جهت اعالم آنحال بدرگاه عالم پناه 

فرستاد و اينخبر بمخالفان رسيده اوزون حسن بطرف اخسى در حركت آمد و سلطان احمد تنبل 
بصوب اوس كه اولكاء او بود كوچ نمود و ميرزا جهانگير نيز بهمان جانب روان شد و بعد از 

وصول ايلچى ناصر بيك بپايه سرير سپهر اشتباه پادشاه عاليجاه صباحى كه جمشيد بيضا علم يعنى 
خورشيد انجم حشم از افق شرقى متوجه ديار غربى گرديد از مرغينان عنان يكران بجانب اندجان 



انعطاف داده نماز پيشين بمقصد رسيد ناصر بيك و اوالد عظام او دوست بيك و ميرم بيك بلوازم 
استقبال استعجال نمودند و از مراسم نياز و نثار دقيقه نامرعى نگذاشتند و باصناف الطاف و اعطاف 
اختصاص يافته فرق افتخار و مباهات باوج سماوات افراشتند دار الملك واليت فرغانه كه مدتى از 

تحت تصرف پادشاه فرزانه بيرون رفته بود بار ديگر در حوزه ديوان آنحضرت قرار گرفت و اين 
فتح مبين در ذيقعده سنه اربع و تسعمائه از هجرت خاتم النبيين صفت تيسير پذيرفت اما سلطان 

احمد تنبل كه همعنان ميرزا جهانگير عازم اوس گشته بود چون بدان حدود رسيد مردم قزل اياغ 
هجوم نموده ايشان را بقلعه نگذاشتند الجرم غايب و خاسر مراجعت كرده بحصار اوزگند 

درآمدند و اوزون حسن خود را در قلعه اخسى مضبوط گردانيد و پادشاه مظفرلواء لشگر بدانجا 
كشيد و اوزون حسن از مقاومت با خسرو دشمن شكن عاجز شده بوسيله امراء تهمتن امان طلبيد و 
التماس او شرف اجابت يافته با مفاتيح قلعه بمالزمت شتافت و پادشاه عاليجاه چند روز در اخسى 

توقف نمود و مهمات آن قصبه و قصبه كاسان را بسرانجام اقتران داده امراء مغول را مشمول انعام و 
احسان رخصت انصراف ارزانى داشت آنگاه قاسم عجب را بداروغگى اخسى نصب كرد ع ظفر 

همعنان نصرت از پى روان علم نهضت بصوب اندجان برافراشت اوزون حسن رخصت يافته با 
 كوچ كوچ و متعلقان بجانب حصار شادمان توجه كرد و و اكثر نوكران او بموجب اين بيت كه 

 بيت 
 ز بيدولت گريزان باش چون تير

 
 وطن در كوى صاحبدولتان گير

علمنموده از وى جدا گشتند و بموكب عالى پادشاهى پيوستند بعد از آن زمره از امراء انچكيان    
 بعرض پادشاه جهانيان رسانيدند كه مردمى كه درين فترات 
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خواجه موالنا قاضى را بتيغ بيداد گذرانيده اند و اموال و جهات مخصوصان پادشاه را عرضه نهب و 
تاراج گردانيده اند همين جماعت حرام نمكند و ايشان تا غايت بهركس آميخته اند سررشته وفا و 

عهد را بانامل عذر گسيخته اند و بهنگام مجال پاى عدم مروت در راه مكر نهاده بگريخته اند از 
ايشان چشم اخالص داشتن خالف شيوه اولوااللبابست و در زمين دل ايشان تخم اختصاص كاشتن 

  بيت منافى شيمه اصحاب آداب 



 ز بد عهد چشم بهى داشتن 
 

 بود خاك در ديده انباشتن 

اكنون اگر پادشاه رعايت عهد و پيمان نموده رخصت نفرمايند كه اين طايفه را قتل و غارت نمايند    
مناسب آنست كه فرمان واجب االذعان نفاذ يابد كه هركس از جهات خود در تصرف هركه 
هرچه يابد بستاند و برينموجب حكم شده مغوالن كه از كيفيت قضيه قوف يافتند كرت ديگر 

سالك طريق غوايت گشته از منزل رباطل بطرف اوزكند شتافتند و قاصدى نزد تنبل فرستاده او را 
از بغى و عصيان خود خبر دادند و پادشاه سعادت انتما بعد از تخلف آنجمع بيسر و پا باستصواب 

اعاظم امرا امير قاسم قوچين را با فوجى از سپاه صف آرا بدفع شّر ايشان نامزد فرمود و قبل از آنكه 
امير قاسم بمغوالن رسد سلطان احمد تنبل بديشان پيوست و روز ديگر دو لشگر دركند آب 

بيكديگر رسيده نائره حرب و ضرب التهاب يافت و بتقدير عز و جل سلطان احمد تنبل غلبه كرده 
امير قاسم قوچين و على دوست طغائى و ابراهيم سارو و ويس الغرى و سيدى قرا و چهار پنج نفر 

ديگر از انچكيان و امرا از آن معركه بلطايف الحيل بيرون آمدند و ساير امرا اسير سرپنجه تقدير 
شدند و على درويش بيك و ميرم الغرى و امير توقه و طغائى بيك و محمد دوست و على دوست 
و امير شاه قوچين و ميرم ديوان داخل گرفتاران بودند و سلطان احمد تنبل بوقوع اين امر مستظهر و 

مغرور شده در خدمت جهانگير ميرزا بنواحى اندجان رفت و در النكى كه متصل است به پشته 
عيش و از آنجا تا شهر يك فرسخ مسافت بيش نيست فرود آمد و يكدو بار صف پيكار آراسته و 
در دامنه عيش آغاز طيش كرده بخيال جدال جوالن نموده و دليران اندجان بقصد قطع رشته جان 

دشمنان از كوچه باغها و محالت بيرون شهر بفضاء صحرا خراميدند و لشگر بيگانه را نگذاشتند كه 
نزديك بدار الملك بالد فرغافه آيند و تنبل قرب يكماه در آن نواحى بوده از امرا گرفتار توقه و 

ميرم الغرى را از ضيعت حيات برى ساخته لواء توجه بجانب اوش برافراخت و حال آنكه در اوش 
يكى از نوكران ابراهيم سارووالى بود و آن شخص از استماع خبر توجه مخالفان در استحكام قلعه 
سعى و اهتمام نمود و پادشاه عاليجاه بعد از اجتماع سپاه شوكت دستگاه در هژدهم محرم الحرام 

سنه خمس و تسعمائه از اندجان سفر كرده چهارباغ حافظ بيك از فر قدوم مكرم غيرت افزاى 
گلستان ارم گشت و يكدو روز آنجا اتفاق توقف افتاده قول و برانغار و جوانغار جنود نصرت شعار 
بشيران بيشه كارزار استحكام يافته اعالم ظفر اعالم بصوب اوش نهضت فرمود و بعد از قطع منزلى 

 اينخبر بگوش سعادت نيوش رسيد كه مخالفان كيفركوش از
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ظاهر اوش نهضت نموده آهنك رباط سرهنك كرده اند پادشاه وافر هوش با بهادران جوشن پوش 
از قريه الت كه در حدود اوش واقعست عنان بتكامشى دشمنان انعطاف داد و در اثناء راه بوضوح 
پيوست كه ارباب طغيان عازم اندجان گشته اند رايات نصرت نشان بنواحى اوزكند شتافته چريك 

منصور هرچه در آن حدود ديدند غارتيدند آنگاه پادشاه نامجو روبجانب قلعه مادو آورد و 
آنحصاريست بغايت متانت و استوارى مشهور و بكمال مناعت و محكمى بر السنه و افواه مذكور 

طاير و هم تير پرواز از عروج بر بروجش عاجز و كمند خيال تيزچنگال از وصول بكنگره فضيلتش 
  نظم قاصر مرغان هواى فضايش بانسر طاير همراز و ماهيان خندق عميقش با گاو زمين دمساز

 حصارى در بلندى رشك افالك 
 

 به بى مثلى مثل در خطه خاك 

 زبان كنگرش همراز انجم 
 

 و زو قاصر كمند و هم مردم 

و در آن ايام برادر خورد سلطان احمد تنبل كه موسوم بود بخليل باقرب دويست و پنجاه نفر مردان    
بى عديل در آن قلعه اقامت داشت و اسباب حصاردارى آنچه ضروريست فراهم آورده القصه چون 
ظاهر قلعه مادو مضرب خيام سپاه جنگجو گشت حصاريان از باالى برج و بارو آغاز انداختن تير و 
سنك كردند و دليران لشگر ظفر اثر سپر بر سر كشيده روى بخندق و خاكريز آوردند از اينجانب 

سفير تير چون دعاء مستجاب بعالم باال رو نمود و از آن طرف سنك مرك آهنك بسان كار 
 بيان فرمود على بالل و  (الْقاِرعُة ما الْقاِرعُة)مخالفان پادشاه فيروز جنك رو بنشيب آورده معنى 

جمعى ديگر از ابطال رجال بزخم سنك پايمال حريف اجل گشتند و طايفه از مردم حصار نيز 
صندوق سينه هدف تير تقدير كرده از سرجان درگذشتند و از صباح كه خورشيد متوجه تسخير 
حصار فيروزه كار گردون بود تا وقتى كه نظاره گيان انجم از پس پرده ازرق فام حال آنمعركه را 
مشاهده نمودند نايره محاربه و محاصره التهاب داشته و روز ديگر خليل و متابعان بديده بصيرت 

آثار عجز و انكسار بر وجنات روزگار خود ديده امان طلبيدند و پادشاه درست پيمان بر شكستگى 
ايشان ترحم فرموده از سر ريختن خون محصوران درگذشت اما خليل را با قرب هشتاد نفر از مردم 

شجاعت اثر در عوض طايفه از خدام بموكب ظفرپيكر كه مخالفان مقيد داشتند بند كرده 
مصحوب جمعى از معتمدان باندجان فرستاد تا باحتياط نگاه دارند آنگاه ابجوتويه كه قريه ايست از 

قرى اوش مضرب خيام عساكر پر خروش گشت و سلطان احمد تنبل كه بصوب اندجان رفته بود 



قصد نمود كه شبى بطريق دزدان نردبان بر فصيل شهر نهاده بكمند حيله بدان بلده درآيد و 
اندجانيان از انديشه خائنان وقوف يافته بپاى ممانعت پيش آمدند و تنبل قرين ياس و حرمان از 

اندجان بازگشته منزل آب خانرا كه از اراضى قرى رباط سرهنگست معسكر ساخت و آب خان در 
يك فرسخى لشگرگاه پادشاه عاليجاه بود و مدت چهل روز آن دو سپاه در برابر يكديگر نشسته از 

هيچ طرف كسى ميل جوالن در ميدان نكرد مگر آنكه گاهى سپاهيان كه بطلب غله و كاه تردد 
ميكردند بهم باز ميخوردند و دست باستعمال اسباب قتال ميبردند و روزى سيدى بيك طغائى در 

 مثل اين 
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معركه بدست مردم تنبل گرفتار شد و غير از او كسى را از متعينان آسيبى نرسيد و در آن منزل امير 
سلطان احمد قراول كه پدر قوچ بيك و بعد از واقعه ميرزا بايسنقر با برادران و كوچ متعلقان از 

قراتكين متوجه اردوى ظفرقرين گشته بود بعز بساط بوسى استسعاد يافت و مقارن آنحال امير قنبر 
على نيز كه جهة عرض مرض باوش رفته بود بازآمد و پشت استظهار شاه و سپاه بوصول اين دو 
امير شجاعت پناه قوى شده صباحى كه خورشيد خاورى بقصد تعرض مواكب كواكب آهنك 
فضاى سپهر نيلوفرى كرد علم ظفر شيم آن آفتاب آسمان سرورى روى توجه بصوب معسكر 

مخالفان آورد و جهانگير ميرزا و تنبل از ارتكاب جنك و جدل اجتناب نموده در غايت استعجال 
كوچ فرمودند چنانچه بعضى از خيام و پرتل ايشان بتصرف جنود نصرت نشان درآمد و لشگرگاه 
آنجمع پريشان از فر نزول پادشاه عالى مكان رونق رياض رضوان يافت و در آنشب خبر رسيد كه 

ميرزا جهانگير با تنبل در قريه خونان كه از آن موضع سه فرسخ بطرف اندجان بود منزل گزيد روز 
ديگر كه خورشيد خاور علم ظفرپيكر از افق مشرق برافراخت و بضرب تيغ زراندود مواكب 

  نظم كواكب را منهزم ساخته صداى فتح و فيروزى در عالم انداخت 
 صبح زده خسرو انجم حشم 

 
 بر افق طارم خضر اعلم 

 كرد برون تيغ ظفر از نيام 
 

 گشت روان جانب خيل ظالم 

پادشاه عالمپناه متوجه تعبيه سپاه ظفر دستگاه شده در برانغار على دوست طغائى و توابع را كه    
شيران بيشه كشورگشائى بودند مقرر ساخت و در جوانغار رايت شجاعت ابراهيم سارو و ويس 



الغرى و سيدى قرا محمد عليشير كيچيك بيك برادر كالنتر خواجه كالن بيك را بر افراخت 
هراول آن لشگر بهرام اثر مير قنبر على بود و او با زمره از نهنگان بحر يكدلى آن امر خطير را 

اختيار نموده و ماهچه لواى پادشاه كشورگشاى از افق قول طلوع كرد و امير قاسم قوچين با فوجى 
از بهادران پرخشم و كين در ظالل آن رايت اقبال آئين روى باستيصال اعدا آورده سنجق خورشيد 

رونق بدين ترتيب و نسق بجانب اهل خالف روانشد و ايشان نيز صف قتال برآراستند و استقبال 
سپاه ظفر مآل نموده خيال جنانرا از خاشاك جبن بپيراستند و در ميان شرق و جنوب قريه خونان 

بموضعى كه سقا نام داشت آندو لشگر بيكديگر رسيدند و سمند جالدت بمهميز تيز كرده از 
ضرب تيغ و تير و زخم نيزه و شمشير مشگهاى خون در آن صحرا سرنگون گرديد كيچيك بيك 

از جوانغار بر برانغار اعدا تاخت و نواحى قريه خونان از خون خوبان آن صحرا رنگين ساخت 
محمد على مبشر نيز متعاقب كيچيك بيك حمله آوردند و بنوك سنان نقش وجود جمعى را از 

صحيفه هستى بسترد و بهادران سپاه ميرزا جهانگير و تنبل نيز بقدر مقدور در لوازم كشش و 
خونريزش كوشيدند و گرد نبرد باوج فلك تيز گرد رسانيده آئينه خورشيد را تيره گردانيدند اما 

 اختصاص بخشيده و مبشر  (إِنْ تَستَفْتحوا فَقَد جاءكُم)مبشر اقبال دلبران موكب بابرى را بخطاب 
آمال كوكب طالع آن مهر سپهر سرورى را باوج ظفر و برترى رسانيده بر اعدا غالب گردانيد ميرزا 
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فرار برقرار اختيار كردند و بسيارى از سپاهيان ايشان گرفتار گشته روى بدار الفرار آوردند در آن 
روز قريه خونان از فر نزول پادشاه كامران در دل ربائى بر عارض خوبان تفوق نمود و لواى 

حضرت كشورگشائى از آنجا باندجان شتافته روزى چند از رنج راه برآسوده و پس از آن آن 
اسالم پناه باستصواب امراء عاليجاه تنقيض مخالفان را كه باوز- كند رفته بودند مطمح نظر ظفر اثر 
ساخته بموضع رباط كه بنواحى در ميان و نوشان واقعست خراميد و طرح قشالق انداخته چريك 

منصور را بتاخت مواضع مخالفان مامور گردانيد و اعدا از مقاومت سپاه مظفرلوا عاجز شده در آن 
محل امير قنبر على كه بحسب يراق لشگر بر ساير امرا رتبه تفوق داشت بمبالغه تمام طلب رخصت 

كرد و روى توجه بصوب خجند كه اولگاه او بود آورد و بغضى ديگر از امرا و لشگريان بتقليد 
قنبر على ميل بخانهاى خود نمودند و نواب كامياب پادشاه نيز باندجان بازگشته چند روزى 



بفراغت غنودند در خالل اين احوال سلطان احمد تنبل چند نوبت ايلچيان بآستان سلطان محمود- 
خان فرستاده مدد طلبيد بيك تيپه كه برادر بزرگتر تنبل بود و در سده سنيه خانى منصب حجابت 

داشت و احمد بيك كه خويش مشار اليه و اتكه ولد خان سلطان محمد خانيكه بود اغوا نموده 
سلطان محمود خان را بر آن آوردند كه سلطان محمد بيك را با پنج شش هزار مغول تيغ گذار 

بكومك تنبل تعيين كرده و ايشان از راه ارچه كينت بظاهر كاسان شتافته علم محاصره و محاربه 
برافراختند و اينخبر باندجان رسيده پادشاه جهانيان در قلب زمستان كه از شدت برودت در ميان 
زمين و آسمان قطرات باران بسان اللى عمان منجمد ميگشت و مرغ آبى اگر توانستى خود را با 

مرغ كبابى در يك سيخ كشيده از سر متاع جان در ميگذشت بصوب كاسان نهضت نمود و 
يكشب قرين سرما و تعب طى مسافت نمود صباح در اخسى نزول فرمود و در آن منزل اندك 

آسايشى كرده روى بصوب كاسان آورد و چون فروغ رايت نصرت نشان پرتو وصول بيك 
فرسخى آن بلده انداخت خبر رسيد كه سپاه مغول از توجه موكب پادشاهى وقوف يافته عنان 

مراجعت بصوب واليت خود تافته اند اما تنبل در روزى كه بر محاصره كاسان و نهضت پادشاه 
كامران از اندجان مطلع شد از انكى سوار كه در آن اوان محل قرارش بود بصوب كاسان ايلغار 

كرد و روزى ب؟؟؟ ن- الصلوتين نزديك باردوى پادشاه خافقين رسيده چون معلوم نمود كه حال 
چيست و سرداران آن معسكر كيست متحير شد زيرا كه گمان نميبرد كه باوجود شدت سرما و 

صعوبت راه در آن زمستان با لشگر بيكران پادشاه عاليجاه آن مسافت را بدين سرعت طى توانند 
نمود و چون چشم مبارك پادشاه بر موكب تنبل افتاد امراء دولت را طلبيد و بر زبان الهام بيان راند 

كه غنيم را پروردگار كريم بدينجا رسانيده فى الحال بر وى ميبايد تاخت و مهم او را بر نهج 
دلخواه ميبايد ساخت ويس الغرى و بعضى از امراء عرض كردند كه روز بيگاه است انشاء الّله 

صباح رايت اقبال برافرازيم و در استيصال نهال اقبال اعدا كمال سعى و اهتمام ظاهر سازيم و پادشاه 
 سخن آن زمره نيكخواه را بسمع قبول راه داد اما همان شب تنبل 
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بصوب قلعه ارخيان گريخت و روز ديگر پادشاه شجاعت سير او را تعاقب فرموده در يك فرسخى 
ارخيان منزل غرفه عنكان را بمعسكر گردانيد و قرب چهل روز آن منزل محل نصب شادروان 

پادشاهى بود و تنبل در ارخيان ثبات قدم نموده ابواب مطاوعت بر روى روزگار خود نگشود و در 



آن اثنا سيد يوسف كه مقدم مردم فجم بود و بواسطه وفور خيل و حشم و كثرت دينار و درم از 
مرتبه كالنترى آنقوم پاى بر سرير سرورى نهاده داعيه عمارت و سرورى داشت قاصدى نزد تنبل 
فرستاد او را بسلوك طريق موافقت و حركت بجانب ارخيان نويد داد و پادشاه با دين و داد برين 

مراسله اطالع يافته متوجه منزل سيد يوسف گشت تا او را از امداد تنبل مانع آيد و از يك فرسخى 
ارخيان شب درميان به پشتخاران رفته خاطر انور متوجه تسخير آنحصار شد اما قبل از آنكه آن مهم 

سامان يابد سلطان احمد تنبل در خدمت ميرزا جهانگير بآن قلعه درآمد و پادشاه بترتيب اسباب 
قلعه گيرى فرمان داد در آن اثنا على دوست و قنبر على سالح كه كاخ تبت ايشان از خاك و آب 
عذر و نفاق تغيير يافته بخالف رضاء پادشاه مظفرلوا قاصدان بقلعه فرستاده سخن مصالحه درميان 

انداختند و ميرزا جهانگير و تنبل از ايشان ممنون گشته بترتيب مقدمات آن مهم پرداختند چون 
پرتو شعور پادشاه مؤيد منصور بر تدبير آن دو امير افتاد باطنا انكار مينمود اما بحسب ظاهر ملتمس 
ايشان را شرف اجابت داد زيرا كه على دوست و قنبر على آنقدر اعتبار و اقتدار يافته بودند كه در 
آنزمان پادشاه را قبول مقتضاى رأى ايشان ضرورت بود و قواعد مصالحه برين نهج موكد شد كه 

از آب خجند تا اخسى متعلق بجهانگير ميرزا باشد و واليات اندجان با توابع و مضافات مخصوص 
بديوان پادشاه خجسته صفات گردد و تنبل و اتباع او هرگاه كوچ هاى خود را از اوزكند بيرون برند 

آن واليات را نيز بتصرف نواب پادشاه كامياب گذارند و بعد از قرار مهمات فرغانه و استمالت 
خويش و بيگانه هردو برادر بموافقت يكديگر لشگر بسمرقند كشند و هرگاه آن بلده فردوس مانند 

را تسخير نمايند پادشاه كشورگير آنجا بر سرير خالفت مصير نشسته تمامى واليات فرغانه را 
بميرزا جهانگير مسلم دارد آنگاه ميرزا جهانگير و تنبل از قلعه بيرون شتافته مالزمت پادشاه 

بلندمحل دريافتند و باصناف الطاف و انواع اعطاف مفتخر و مباهى گشته عنان توجه بجانب اخسى 
تافتند و پادشاه مانند جوهر جان كه بدرج غالب درآيد باندجان خراميد. خليل برادر تنبل و ساير 

گرفتاران را از قيد نجات داد و خلع فاخره پوشانيده نزد جهانگير ميرزا فرستاد و جهانگير ميرزا نزد 
طغائى بيك و محمد دوست و على دوست و باقى خدام موكب پادشاهى را كه مقيد داشت 

جامه ها عنايت نمود و شرف رخصت ارزانى فرمود بعد از آن على دوست بوفور خيل و حشم و 
كثرت نوكر و خدم مغرور شده علم نخوت و جبروت مرتفع گردانيده عظمت و بادبروت او از حد 
وعد گذشته مهمات سركار پادشاهى را بى وقوف نواب بفيصل مى رسانيد بلكه مقرب آنحضرت را 
بخالف رضاء پادشاه ستوده اوصاف اجازت داد كه بهرطرف خواهد توجه نمايد و ابراهيم سارو و 



ويس الغرى را بيجهتى مواخذه و مصادره نموده حكم كرد كه ايشان نيز در آستان خالفت نشان 
 نباشند و اين معانى بر ضمير انور بانى مبانى جهانبانى 
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بغايت گران آمد اما چون زمان مقتضاى تاديب على دوست نبود چند روزى صبر و شكيبائى 
  نظم فرمود

 بى صبر گشاد كار كم جوى 
 

 هركار بصبر ميگشايد

 مقصود كه رخ نهفت از خلق 
 

 .رخسار بصبر ميگشايد

    

 ذكر مخالفت محمد مزيد ترخان با سلطان على ميرزا و توجه سلطان ويس بسوى سمرقند و بخارا

در آن اوان كه پادشاه عاليشان بسبب مخالفت اوزون حسن و سلطان احمد تنبل دست از حفظ بلده 
محفوظه سمرقند بازداشته لواء جهانگشا بصوب اندجان برافراشت سلطان على ميرزا كه در بخارا 
انتظار چنين روزى ميكشيد محمد باقر ترخان را بايالت آن خطه مفتخر گردانيد و متوجه سمرقند 

گرديد و چون بدار الملك آباء و اجداد رسيد زمام مهام سركار سلطنت را در قبضه اختيار محمد 
 إِنَّ مزيد ترخان نهاد و امراء ترخانى بمقتضاء كالم معجز نظام سبحانى (حيث قال عز من قائل 

) در غايت استقالل و عظمت بر مسند حكومت قرار گرفت محمد الْإِنْسانَ لَيطْغى  أَنْ رآه استَغْنى 
باقر ترخان از مال و جهات بخارا و مضافات يكدينار و يكمن بار بديوان سلطان على ميرزا نميداد و 

محمد مزيد ترخان در سمرقند تمامى امور ملكى و مالى و جزئى و كلى را از پيش خود گرفته 
دست ساير امرا و انچكيان را از تصرف در مهمات سركار سلطانى كوتاه گردانيد بلكه از حاصل 

شهر فى الجمله راتبه جهة ضرورة بميرزا سلطان على تعيين نموده اموال اكثر واليات و تومانات 
سمرقند را باوالد و قرابتان خود مسلم داشت ال جرم سلطان على ميرزا با بعضى از انچكيان اتفاق 

نموده قصد مزيد ترخان كرد جناب امارت مآبى برين معنى اطالع يافته همعنان سلطانحسين ارغون 
و برادر خود اوزون حسن پير احمد و قرابرالس و جمعى ديگر كه تابع وى بودند از شهر بيرون 

رفت و مقارن آنحال سلطان محمود خان محمد حسين دوغالت و احمد بيك را با بسيارى از 



مغوالن بكومك ميرزا سلطان ويس كه بخان ميرزا اشتهار يافته تعيين كرده بطرف سمرقند گسيل 
نمود و محمد مزيد ترخان بر توجه خان ميرزا مطلع شده وقوع آن صورت را از امارات دولت 

خود پنداشت و قاصدى جهت اظهار اخالص و دولتخواهى ارسال نموده عرضه داشت كرد كه 
مناسب چنان مينمايد كه بسرعت هرچه تمامتر رايت ظفرپيكر سايه عنايت بر حوالى اين ديار 

اندازد تا آنچه مطلوب نواب كامياب است بحصول پيوندد و خان ميرزا در طى مسافت مسارعت 
فرموده چون بنواحى سادوار رسيد محمد مزيد ترخان لوازم استقبال بجاى آورده بتقبيل انامل 

فياض سرافراز گرديد اما امراء مغول چنانچه ميبايد بحالش نپرداختند بلكه مواخذه و مصادره او را 
با خود مخمر ساختند و منهى كيفيت اين انديشه را بگوش هوش امير محمد مزيد رسانيده آن 

جناب با ساير امراء سمرقند و متابعان از خان ميرزا جدا شد بنابرآن مغوالن از مقام تسخير سمرقند 
 گذشته بيازييالق 
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رفتند و خيمه اقامت نصب گرديد ناگاه سياهى سپاه سلطان على ميرزا كه از سمرقند بقصد ايشان 
ايلغار كرده بود نمودار گشت و خان ميرزا و مغوالن از مشاهده آن حالت كه در خزانه خيال 

 نگذرانيده بودند سراسيمه شده هرطايفه بطرفى گريختند.

ذكر رفتن محمد مزيد ترخان بمالزمت حضرت پادشاهى و بيان بعضى ديگر از واردات احوال آن 
 مظهر الطاف الهى 

چون محمد مزيد ترخان از سلطان على ميرزا خائف بود و از مالزمت خان ميرزا ابواب مراد بر 
روى او نگشود مغول عبد الوهاب را كه سابقا در سلك خدام سده سدره مقام پادشاهى انتظام 
داشت بپايه سرير سلطنت مصير فرستاده عرضه داشت كرد كه اگر چتر فلك ساى سايه وصول 
برين حدود اندازد بنده مانند دولت و اقبال كمر خدمت بر ميان جان بسته در فتح سمرقند سعى 

مينمايم و حلقه عبوديت حضرت سليمان مكان در گوش هوش كشيده بقيه ايام زندگانى در ظالل 
اعالم ظفر مآل مى آسايم و مغول عبد الوهاب بعد از طى منازل بتقبيل انامل نواب كامياب سرافراز 

شده كيفيت اخالص و دولتخواهى امير محمد مزيد ترخان را بعرض رسانيد بنابرآن پادشاه 
عاليجناب عزم توجه بجانب سمرقند جزم كرده مغول عبد الوهاب را نزد جهانگير ميرزا باخسى 



فرستاد تا آن حضرت را بر تصميم عزيمت مطلع گردانيده بر سلوك طريق موافقت ترغيب نمايد و 
مواكب كواكب مراتب پادشاهى محفوف بانوار عنايات نامتناهى الهى در ماه ذيقعده سنه خمس و 

تسعمائه روى بمقصد آورد و چون حوالى مرغينان مضرب خيام عساكر نصرت نشان گشت قوچ 
بيك با برادران باردوى كيهان پوى رسيده بعز بساطبوس سرافراز گرديد و لواى فلكساى از 

مرغينان باشيره رفته قريه مجن محل نزول سپاه صف شكن شد و در آن منزل قاسم بيك قوچين و 
على دوست و سيد قاسم با طايفه ديگر از اعاظم بدرگاه عالمپناه رسيدند و پادشاه عاليجاه از آنجا 

براه دشت ختالن طى مسافت كرده و از پل جويان گذشته در اوراتيپه قبه بارگاه سپهر اشتباه 
برافراخت و در آن منزل اين خبر شيوع يافت كه محمد خان شيبانى بعنايت قدوسى محمد باقر 
ترخان را در نواحى قلعه ديوسى شكست داده و روى بصوب بخارا نهاد و پادشاه عاليمقدار از 

اوراتيپه بسكرار رفته داروغه آنموضع قلعه تسليم نمود و امير قنبر على حسب الحكم در آن حصار 
توقف كرده موكب پادشاهى در يورت خان منزل گزيد و در آن مقام امير محمد مزيد با بعضى از 

امراء سمرقند كه تابع او بودند بخدمت رسيدند و بمزيد لطف و مكرمت سرافراز گرديدند و 
پادشاه دوست نواز در باب فتح سمرقند با آنجماعت مشورت فرموده ايشان معروض گردانيدند 

كه زمام اختيار آن بلده محفوظه در قبضه اقتدار جناب واليت شعار خواجه قطب الدين يحيى 
 است 
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و آنجناب خود را از جمله احباب نواب كامياب ميشمارد اگر قاصدى جهة تمشيت اين مهم 
بمالزمت آن آستان هدايت آشيان رود يمكن كه صورت مطلوب در آئينه مقصود چهره گشايد 

بنابرآن پادشاه كامران چند نوبت قاصدان سخندان جهة آن مهم خطير نزد خواجه يحيى فرستاد و 
هركرت آنحضرت ميان خوف و رجا جواب داد و علم نصرت شيم از يورت خان نهضت نمود و 
در موضع در غم با دل شاد نزول فرمود و از آن منزل مقرب درگاه فلك اقتدا خواجه محمد على 

كتابدار بهمان مهم نزد جناب هدايت شعار رفت و پيغام آورد كه مناسب آنكه ماهچه رايت نصرت 
آيت بر ظاهر شهر پرتو وصول اندازد تا اين محب در فتح الباب كوشيده امرى را كه مطلوب نواب 

است بكفايت مقرون سازد و پادشاه فلك احتشام نزديك بوقت شام از در غم متوجه سمرقند 
گشته در آنحين سلطان محمود دولداى از موكب فرخنده پى فرار نمود و بشهر رفته كيفيت اين 



مواضعه را بعرض نواب ميرزا سلطان على رسانيد ال جرم صورتيكه در آئينه ضمير عكس پذير 
گشته بود چهره نگشود و در خالل اين احوال ابراهيم سارو و بعضى ديگر از امراء نامجو كه 

بشئامت على دوست بهرطرف رفته بودند يكيك و دودو مانند سعادت و اقبال بموكب ظفر مآل 
پيوستند و ملحوظ عين عنايت شده كمر عداوت على دوست بر ميان جان بستند و على دوست از 
اجتماع دشمنان هراسان شده از نواب آستان خالفت آشيان رخصت طلبيده و مسئول او عز قبول 

يافته با ولد خود محمد دوست بمالزمت سلطان احمد تنبل شتافت و ميان ايشان قواعد دوستى 
سمت تمهيد پذيرفته از آن پدر و پسر شرارت سر برزد و بعد از يكدو سال على دوست بجزاء 

اعمال سيئه گرفتار گشته دست قضا بساط حياتش درنوشت و محمد دوست ببعضى از سالطين 
اوزبك التجا كرده اندك رعايتى يافت و عاقبت از آن طايفه نيز بگريخت و خود را بكوه پاره 

اندجان رسانيده آغاز اشتعال نيران فتنه و فساد نمود و جمعى از اوزبكان او را گرفته كور كردند 
القصه چون پادشاه مظفرلوا على دوست و محمد دوست را كه بحقيقت هردو دشمن بودند 

رخصت داد غورى برالس با چند كس از جنود بى هراس حسب الحكم متوجه بخارا گشت تا 
اخبار آنديار معلوم نمايد و غورى بزودى بازگشته خبر آورد كه محمد خان از تسخير بخارا خاطر 

فارغ گردانيده و متوجه سمرقند گرديده بنابرآن توقف در آن مكان مصلحت ننموده و ماهچه توق 
خورشيدوش بجانب كش حركت فرمود زيرا كه كوچ و متعلقان جمعى از امراء سمرقند كه 

بتجديد غاشيه عبوديت پادشاه صافى طوبت بر دوش گرفته بودند در آنجا اقامت داشتند ناگاه خبر 
رسيد كه سلطانعلى ميرزا بلده محفوظه سمرقند را به محمد خان شيبانى ارزانى داشت و بمالزمت 

آستان خانى شتافته اين حركت را موجب ازدياد اسباب دولت پنداشت اكنون سياق سخن مقتضى 
آنست كه نخست شمه از احوال محمد خان شيبانى در حيز بيان آيد آنگاه خامه نكته گذار به تتمه 

 اخبار پادشاه كامكار زبان گشايد و االعانته و التوفيق من الّله و هو الكافى لمن استكفاه 
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گفتار در ذكر مجملى از مبادى احوال ابو الفتح محمد خان شيبانى تا زمان درآمدن بخارا و 
 سمرقند بحيز تسخير آن بانى مبانى جهانبانى 



حاويان فضايل نفسانى و ناظمان مناظم سخندانى از تواتر اخبار و توافر آثار چنان تحقيق نموده اند 
كه محمد خان شيبانى ولد بداغ سلطان بن ابو الخير خان از ساير خواقين الوس جوجى خان بوفور 

جاه و حشمت و مزيد و شوكت و عظمت امتياز تمام داشت و ما دام الحيواة در كمال دولت و 
اقبال رايت سلطنت و استقالل مى افراشت و چنانچه سابقا مسطور گشت سلطان سعيد ميرزا سلطان 

ابو سعيد را بيمن امداد آنخان عالى شان فتح سمرقند دست داد و در محلى كه خاقان منصور ابو 
الغازى سلطان حسين ميرزا از وى استمداد نمود وفاتش اتفاق افتاد و مادر محمد خان شيبانى آق 

قوزى بيگم بود و تولدش در شهور سنه خمس و خمسين و ثمانمائه روى نمود و هنوز آن ولد 
امجد در سن طفوليت بود كه پدرش بداغ سلطان فوت شده بر بستر خاك غنود جدش ابو الخير 

خان همت بر تربيتش گماشته منصب اتابكى او را ببايغورباى شيخ كه اتكه بداغ سلطان نيز بود 
مفوض گردانيد و چون ابو الخير خان را اجل موعود بعالم آخرت رسانيد قراچين بيك كه در 

سلك اعاظم امراء اوزبك منتظم بود محافظت حال محمد خان و برادرش محمود سلطان را تعهد 
فرمود و آن شاه زاده را بعد از غلبه ايباق خان بر شيخ خدر خان نزد قاسم سلطان كه از جمله اعاظم 
امراء سالطين دشت بمزيد شوكت امتياز داشت برد و قاسم سلطان ايشان را به تيمور بيك كه امير 

االمرايش بود سپرد مقارن آنحال ايباق خان و احمد خان با سپاه فراوان متوجه تسخير واليات قاسم 
سلطان گشتند و قاسم سلطان را چون با آن جنود نامعدود قوت محاربت نبود در قلعه حاجى 

ترخان تحصن نمود ايباق خان و احمد خان آن حصن حصين را چون نگين انگشترين درميان 
گرفتند و محمد خان و برادرش محمود سلطان همعنان قراچين بيك و چهل نفر از مالزمان قديمى 
شبى خود را بر سپاه مخالفان زدند و تا وقت سحر باستعمال شمشير و نيزه و خنجر پرداخته بطرفى 

بيرون رفتند و چون محمد خان شيبانى داعيه جهان گيرى و كشورستانى داشت بعد از واقعه 
مذكوره طايفه از امرا و لشگريان اوزبك را با خود متفق گردانيده در هرچند روز مزاحم واليت 
يكى از سالطين صاحب شوكت ميشد تا آنكه در حدود صبران از حاكم آنجا ايرانجى خان بن 
بيك خان شكستى فاحش يافته ببخارا شتافت و عبد العلى ترخان كه در آن اوان حاكم آن بلده 

بود شيبانى خان را تعظيم نموده تحف اليقه و تبركات را يقه پيشكش كرد و عرضه داشتى 
بسمرقند نزد سلطان احمد خان ارسال نمود و سلطان احمد خان كيفيت آمدن آنجنابرا شنيد در 
جواب آنعريضه نشانى نوشته بمالقات خان اظهار اشتياق فرمود و باحسن وجهى با وى مالقات 

كرد و مراسم ضيافت و مهمان نوازى بجاى آورد و شيبانى خان روزى چند در آن بلده 



فردوس مانند بفراغت گذرانيده نوبت ديگر ميل بخارا نمود و مصحوب عبد العلى ترخان بدانخطه 
 معاودت فرمود و زمان توقف او در

 274، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

بخارا دو سال امتداد يافته آنگاه متوجه وطن مالوف گشت و چون منجوق طوق خانى پرتو وصول 
بر حدود قلعه ارقوق انداخت قاضى بيكچيك كه بر ساير قاطعان آنحصار رتبه تقدم داشت غاشيه 

اطاعت بر دوش گرفته با كليد قلعه و فوجى از ارباب آن بقعه بخدمت شتافت و تبركات اليقه 
پيشكش كرده در سلك اصحاب اختصاص انتظام يافت و شيبانى خان از ارقوق بسغناق رفته و آن 

قلعه را نيز گرفته بعد از روزى چند قاصدى از نزد موسى ميرزا كه بزرگترين امراء دشت قبچاق بود 
آمده عرضه داشت نمود كه اگر لواء كشور گشاء خانى سايه وصول برين ديار اندازد بنده در مقام 

خدمت كارى ايستاده آنحضرت را بر سرير خانى مى نشانم و كمال اخالص و عبوديت چنانچه 
اليق اين عهد استوار منست ظاهر مى گردانم ال جرم شيبانى خان تصميم عزيمت نموده بصوب 

مقصد روان شد و چون بدشت رسيد موسى ميرزا بلوازم استقبال استعجال فرموده از لوازم اعزاز و 
تعظيم دقيقه مهمل و نامرعى نگذاشت و مقارن آنحال فرمانفرماى دشت قبچاق برندق خان با 

لشگر فراوان متوجه دفع شيبانى خان گشت و بين الجانبين صورت محاربت روى نموده فروغ فتح 
و فيروزى بر صفحه ماهچه رايت محمد خان تافت و برندق خان بصوب منازل خود شتافت بعد از 

آن شيبانى خان از موسى ميرزا طلب وفا بوعده كه كرده بود نمود و موسى ميرزا بنابر عدم رضاء 
امراء از قبول خانى محمد شيبانى سر باز زده آنجناب بسغناق مراجعت نمود و يكدو نوبت ميان او 
و حاكم سوران سلطان محمود خان بن جانى بيك خان مقابله و مقاتله اتفاق افتاد و در كرت آخر 

شيبانى خان مغلوب شده عنان بصوب منقشالق انعطاف داد و از منقشالق براه خوارزم متوجه بخارا 
گشت و پس از وصول بنواحى خوارزم امير ناصر الدين عبد الخالق فيروز شاه كه از قبل خاقان 
منصور والى آنواليت بود ساورى و پيشكش مرتب داشته در طريق خدمتكارى سلوك نمود و 
شيبانى خان از خوارزم بقرابيغ كول و از قرابيغ كول ببخارا شتافته امير عبد العلى ترخان بدستور 

نوبت اول شرايط اخالص و مراسم اختصاص بجاى آورد و آنجناب را مصحوب خويش بسمرقند 
برد و سلطان احمد ميرزا مقدم خانى را موجب از ياد اسباب جهانبانى دانسته ابواب انعام و احسان 

بر روى روزگارش مفتوح گردانيد و عزيمت تسخير مغولستان كرده همعنان آن خان گيتى ستان 



متوجه تاشكنت گرديد و بعد از وصول بحوالى شاهرخيه شيبانى خان كه هراول سپاه سمرقند بود 
از ميرزا سلطان احمد متوهم شده بصوب تاشكنت گريخت و با سلطان محمود خان مالقات نموده 
در دامن دولت او آويخت ال جرم سلطان احمد ميرزا ويران شده عنان يكران بصوب سمرقند تافت 

و شيبانى خان اندك زمانى در تاشكنت بوده از آنجا بقلعه ارقوى شتافت و قالع آنحدود را 
استحكام داده بسغناق رفت بعد از آن يكدو نوبت برندق خان باتفاق زمره از سرداران بسغناق و 

بعضى ديگر از قالع و بقاع تركستان لشگر كشيده قاصد استيصال نهال اقبال شيبانى خان گشت اما 
چون مقدر چنان بود كه شيبانى خان چندگاه فرمان فرماى بالد ماورا النهر و خراسان گردد مطلوب 

 برندق خان بحصول نه پيوست و شيبانى-
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خان فرصت يافته عزم فتح خوارزم كرد چه در آن وقت حاكم خوارزم امير عبد الخالق فيروز شاه 
بدرگاه خاقان عاليجاه رفته بود و يكى از مالزمان خود را در خوارزم گذاشته و چون شيبانى خان 
بنواحى آن بلده رسيد روزى چند لوازم محاصره بتقديم رسانيده خبر قرب وصول امير عبد الخالق 

و امير محمد ولى بيك و امير بهبود كه بفرمان خاقان منصور متوجه كومك خوارزميان بودند 
شنوده از آنجا كوچ كرده بظاهر حصار بولدم رفت و با اهالى آنقلعه صلح نموده و اندك پيشكشى 

اخذ فرموده متوجه شهر وزير شد و در نواحى آن بلده با سپاهى كه از خراسان آمده بودند يكدو 
روز در مقام مقابله و مقاتله ثبات قدم نمود اما كارى از پيش نتوانست برد و از آنجا بآواق رفت و 

از آواق راه استرآباد پيش گرفت و بعضى از حدود آنواليت را تاخته بصوب قلعه ترساك كه در 
تصرف مالزمانش بود رايت توجه برافراخت بعد از آن باستدعا محمد خان سلطان محمود خان 

انزار را بتصرف شيبانى خان باز گذاشته بنفس نفيس عنان بصوب تاشكنت تافت و مقارن آن حال 
مردم صبران بهواخواهى شيبانى خان قل محمد ترخان ولد محمد مزيد ترخان را كه داروغه ايشان 

بود عذر خواسته كليد شهر و قلعه نزد محمود سلطان فرستادند و آنجناب بحصار صبران درآمده 
مردم تمامى بالد تركستان دل بر متابعت آن دو برادر نهادند اما در آن وال برندق خان باغواى امير 
محمد مزيد ترخان لشگر به صبران كشيد و ساكنان صبران مانند بيصبران عنان شكيبائى از دست 
داده و بيك ناگاه جمعى كثير از كالنتران ايشان هجوم نموده محمود سلطان را دستگير كردند و 

قلعه را بيرندق خان داده محمود سلطان را بقاسم سلطان كه معتبرترين سالطين آنزمان بود سپردند 



و قاسم سلطان او را مقيد گردانيده مصحوب جمعى از مردم معتمد بصوب حصار سوزاق ارسال 
داشت و محمود سلطان شبى فرصت يافته بگريخت و خود را باوكوزتاقى رسانيده جهة اعالم 
آنحال قاصدى نزد برادر فرستاد و شيبانى خان بدان كوه رفته و با برادر مالقات كرده اخوين 

همعنان يكديگر بانزار شتافتند و همدر آن اوان برندق خان و محمد مزيد ترخان بانزار خراميده 
شيبانى خان در حصار انزار متحصن شد و چند شبانه روز ميان محصوران و لشگر دشت ابواب 

مقابله و مقاتله مفتوح بوده نعره دهاده از ايوان حصار فيروزه كار آسمان در گذشت عاقبت بجهة 
كومكى كه از جانب سلطان محمود خان بانزار رسيد برندق خان بصلح راضى گرديد و از ظاهر 

انزار كوچ كرده روى بديار خود آورد ع بشهر خود روم و شهريار خود باشم و بعد از آنكه گلزار 
واليت انزار از خانه آزار سپاه برندق خان پيراسته شد شيبانى خان بجانب يسى كه مقر عز محمد 
مزيد ترخان بود لشكر كشيد و امير محمد مزيد موكب خانى را استقبال نموده بر دست محمود 

سلطان گرفتار گشت و او را بانزار برده محبوس گردانيدند و سلطان محمود خان از اين حال 
وقوف يافته بانزار شتافت و امير محمد مزيد را از شيبانى خان ستانده جهة خواستارى دختر ميرزا 

 سلطان احمد بسمرقند فرستاد
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ذكر توجه محمد خان شيبانى بصوب سمرقند و بخارا و مفتوح شدن آن دو بلده بنابر مشيت ايزد 
 سبحانه و تعالى 

در سنه خمس و تسعمائه كه اخبار مخالفت اوالد سلطان محمود ميرزا و پريشانى احوال سمرقند و 
بخارا بگوش محمد خان شيبانى رسيد طمع در تسخير بالد ماوراء النهر كرده با فوجى از ابطال دهر 

و سپاهى سراسر خشم و قهر عنان يكران بدانجانب منعطف گردانيد سلطان على ميرزا چون طاقت 
جنك صحرا نداشت در شهر متحصن شده همت بر استحكام برج و باره گماشت و خان شيبانى 

در ظاهر سمرقند قبه خيمه و خرگاه بلند ساخته قرب ده روز تمكن ورزيد آنگاه با جمعى كثير از 
دليران نزديك بدروازه شيخزاده رفته در كمين گاهى خزيد و جوقى از اصحاب بسالت را پيشتر 

فرستاده از سمرقند طايفه از اهل بخدت و باس از سپاهى و عوام الناس بيرون شتافتند و بر اوزبكان 
حمله كردند و ايشان از ميدان ستيز بفريب آغاز گريز نمودند و سمرقنديانرا از كوچه باغها بفضاء 



صحرا كشيدند و بعد از آن بهادران موكب شيبانى خان از كمينگاه بيرون آمده بر مخالفان تاختند 
و مهم بسيارى از ايشان را حسب المدعا ساختند و شيبانى خان چون آنجماعت را بگريزانيد و 

مراسم قتل و نهب در دروازه شيخزاده بتقديم رسانيد بطرف دروازه چهارراهه شتافت و در آن 
مقام نيز بلوازم جنك و ستيز پرداخته بر اهل سمرقند ظفر يافت و مظفر و منصور عنان بصوب 

اردوى خود تافت مقارن آنحال امير محمد صالح ولد امير توز سعيد بيلكوت بدرگاه خانى رسيد و 
پس از ادراك سعادت بساطبوسى بعرض رسانيد كه حاكم بخارا محمد باقر ترخان قرب ده هزار 
پياده و سوار مجتمع ساخته و به مصلحت امداد سلطان على ميرزا رايت نهضت بدينجانب افراخته 

بنابرآن محمد خان از ظاهر سمرقند كوچ كرده روى بطرف معسكر امير محمد باقر آورد و در 
نواحى قلعه و بوسى بين الجانبين حربى صعب وقوع يافت و عنايت حضرت قدوسى شيبانى خان را 

بفتح و ظفر مخصوص كرد و امير محمد باقر از گردش چرخ آبنوسى منهزم بحصار و بوسى 
درآمد و اوزبكان غنيمت فراوان گرفته محمد خان متوجه بخارا گشت و بعد از وصول بآغاز 

محاصره و محاربه نمود بخاريان سه روز شهر را نگاهداشته روز چهارم موالنا محمد على 
خوارزمى را با پيشكش و ساورى بيرون فرستادند و باظهار اطاعت و انقياد زبان گشاده امان 

طلبيدند و شفاعت جناب مولوى عز قبول يافت و شيبانى خان از سر انتقام بخاريان درگذشت و 
سادات و قضاة و موالى و علما و اشرف و اهالى از شهر بيرون شتافته و بشرف دستبوس استسعاد 
يافته فتح ميسر گشت و محمد خان منصب حكومت آن بلده را بامير محمد صالح تفويض كرده 
روى توجه بسمرقند آورد و پس از وصول بقريه تاتكند قاصد امير محمد صالح از بخارا رسيد و 

عرضه داشتى رسانيد مضمون آنكه امير محمد باقر از قلعه و بوسى بقرشى شتافته و عظما بخارا 
 رسل و رسايل بقرشى فرستاده او را بتسليم شهر و قلعه نويد
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داده اند ال جرم متوجه اينصوب شده باقى راى عالى حاكمست شيبانى خان بعد از استماع اينخبر 
عنان مراجعت ببخارا منعطف گردانيد و امير محمد باقر كه نزديك بدان نواحى رسيده بود بطرف 

قرشى بازگرديد و خان شيبانى ظاهر شهر را مركز اعالم ظفر اعالم ساخته حكم فرمود كه 
لشگريان تمامى اموال و جهات متعينان آنواليت را عرضه نهب و تاراج گردانند ال جرم اوزبكان 

باشتعال نيران ظلم و بيداد اشتغال نموده دود از دودمانها برآوردند و دخان عدوان باوج آسمان 



رسانيده اكثر بخاريان را تاالن كردند پس شيبانى خان بتخريب شهربند بخارا فرمان داد و زمام 
حكومت آنخطه را در قبضه اقتدار برادر خود محمود سلطان نهاد آنگاه كمند همت تهمت بر 
كنگره تسخير سمرقند افكند و با زمره سالطين و امراء شجاعت آئين و فرقه از سپاه اوزبك و 
مغوالن متهور بظاهر آن بلده فاخره خراميد و شهر را مركزوار درميان گرفته خيمه و خرگاه و 

سراپرده و بارگاه بايوان كيوان رسانيد و چون ميدانست كه تسخير سمرقند بجنك متعسر است بناء 
آن مهم را بر مكر و تدبير و حيله و تزوير نهاد و در خالل آن احوال زهره بيگى آغا مادر سلطان 
على ميرزا بسبب قلت عقل و خرد و كثرت ميل بوصال شوهرى مجدد بطريق نهانى قاصدى نزد 

خان شيبانى فرستاد و بزبان محبت و اتحاد پيغام داد كه اگر حضرت خان قبول نمايد كه اين 
صعيفه را بعقد ازدواج درآرد من كمر خدمت بر ميان جان بسته دروازه سمرقند را ميگشايم و پسر 
خود ميرزا سلطان على را بمالزمت آنحضرت ارسال مينمايم مقرر آنكه هرگاه خان ساير واليات 

را بحيطه تسخير درآرند سمرقند را بسلطان على ميرزا مسلم دارند شيبانى خان از شنيدن اين سخنان 
دانست كه عنقريب عروس فتح و ظفر در آغوش او خواهد آرميد و وصال معشوق سمرقند او را 

بسهولت ميسر خواهد گرديد مكاتيب شوق انگيز تعشق آميز نزد زهره بيگى آغا فرستاده او را 
بمواعيد دلفريب مغرور گردانيد تا آغاز اغوا نموده ميرزا سلطان على را از مقام مخالفت شيبانى 

خان درگذرانيده و حال آنكه در آن اوان ميرزا سلطان على گمان برده بود كه عاليجاه واليت انتما 
خواجه قطب الدين يحيى خاطر بر آن قرار داده اند كه حضرت پادشاهى را بسمرقند درآورده بر 

مسند سرورى نشانند و در ظالل معدلت آنحضرت متوطنان آن مملكت را از تاب آفتاب حوادث 
برهانند ال جرم بعد از افسانه و افسونى كه از والده شنود عزيمت مالقات خان شيبانى را تصميم 
فرمود و كيفيت اين قيل و قال و توهم ميرزا سلطان على از خدام خواجه هدايت خصال بعرض 

شيبانى خان رسيد سيد جالل الدين خاوند بخاريرا با مفاوضات نصيحت آميز و مراسالت 
عنايت انگيز بشهر فرستاد تا بهر نوع كه تواند خواجه قطب الدين يحيى را بمتابعتش راغب گرداند 

و ميرزا سلطان على را بغاليت رعايت اميدوار ساخته بدرگاه سپهر اقتدار رساند و جناب 
سيادت مآب نخست با عاليجاه هدايت آياب مالقات فرموده هرچند سعى نمود كه آنحضرت 

بجانب شيبانى خان ميل فرمايد بجائى نرسيد آنگاه در خلوتى خود را بمالزمت سلطان على ميرزا 
 رسانيده عرض كرد كه 
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حضرت خان ميفرمايد كه درين ايام كه ظاهر سمرقند مضرب خيام عساكر نصرت انجام گشت 
كيفيت استيالء خواجه يحيى بر امور ملكى و مالى اين حوالى و عدم اختيار تو در مهمات 

شهريارى بوضوح انجاميد همت عالى نهمت متوجه فراغبال و رفاه حال تو گرديد ال جرم مناسب 
چنان مينمايد كه ابواب مخالفت مسدود گردانيده از شاهراه موافقت ببارگاه عالم پناه آئى تا در 

سلك اوالد صلبى انتظام يافته در سايه مرحمت و عاطفت بيدريغ فراغت فرمائى و آن پادشاه زاده 
ساده باين سخنان واهى مفتخر و مباهى گشت و از جناب سيادت پناهى قبول نمود كه بهنگام 

مجال باقدام اخالص از سمرقند بيرون شتافته غاشيه اطاعت خان شيبانى بر دوش اندازد و بتقبيل 
انامل بانى مبانى جهانبانى اقدام نموده سر مفاخرت برافرازد آنگاه جناب سيادت پناه از عاليجاه 

هدايت دستگاه رخصت يافته بمالزمت شيبانى خان بازگشت و آنچه گفته بود و شنوده معروض 
داشت و سلطان على ميرزا بعد از رفتن جناب سيادت انتما بدو سه روز در روز جمعه كه خواجه 

قطب الدين يحيى و اكابر سمرقند در مسجد جامع باداء نماز اشتغال داشتند با طايفه از مخصوصان 
دروازه چهار راهه را گشاده عنان يكران بصوب معسكر شيبانى خان كه بر در باغ ميدان بود انعطاف 

داد ع مرغ را چون اجل آيد سوى صياد رود و چون ببارگاه سپهر اشتباه درآمد بمالحظه توره 
چنگيزخانى زانو زده خان شيبانى را دريافت و او اظهار عطوفت و مهربانى فرمود شاه زاده را در 

آغوش كشيد و حكم شد كه آنجناب در جوار محمد تيمور سلطان منزل اختيار نمايد و در 
حركت و سكون تابع بوده از جاده موافقت تجاوز نفرمايد اما خواجه قطب الدين يحيى چون بر 

فرار سلطان على ميرزا اطالع يافت پاى مبارك در ركاب آورده بميان شهر شتافت و مردم را 
بمحافظت برج و باره و استحكام فصيل و دروازه تحريض و ترغيب فرمود اما امرا مانند ابراهيم 

جانى و هيبت قوچين و سلطان حسين ارغون و عبد الوهاب شقاول و غيرهم مايل بمالزمت شيبانى 
خان شده هيچ آفريده سخنان خواجه يحيى را بسمع قبول نشنود ال جرم خواجه خجسته شيم تابع 

اقتضاء زمانه شده باتفاق خويش و بيگانه متوجه بارگاه خانى گشت و بعد از وصول بسده سلطنت 
انتما ال يموت و ال يحيى بمجلس عالى درآمده خان بواسطه آزارى كه از آن هدايت شعار در دل 

داشت به تعظيمش برنخواست و سخنان عتاب آميز بر زبان راند اما در وقتى كه خواجه از آن 
محفل قصد بيرون آمدن فرمود شيبانى خان قيام نموده آنجناب را پيش طلبيد و معانقه كرده گفت 



كه مضى ما مضى ما زنك كدورت شما را بصيقل ارادت از لوح خاطر سترديم بايد كه شما نيز 
بعد ازين از روش آبا و اجداد تجاوز جايز نداريد و خواجه سر قبول جنبانيده از بارگاه بيرون 

خراميد آنگاه شيبانى خان جان وفا را كه از قوم نايمان بود بداروغكى سمرقند تعيين و فرمود كه 
دروازهاى شهر را محفوظ و مضبوط گردانيده هيچ آفريده را بى سند معتبر نگذارد كه بدان بلده 

درآيد و فى الواقع اگر اين حكم نفاذ نمى يافت تمام جهات خواص و عوام سمرقند عرضه نهب و 
 تاراج مى شد بعد از آن شيبانى خان از باغ ميدان 
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كوچ كرده در مرغزاركان گل منزل گزيد و پس از دو سه روز بقريه فراشان كه در كنار 
آب كوهك است نقل نموده فراشان آستان سلطنت آشيان شادروان عظمت و جالل برافراشتند و 

امير جان على ولد خواجه على باى كه در وقت نزول شيبانى خان در ظاهر سمرقند برباط خواجه 
رفته بود كه مالزمان خود را جمع ساخته و يراق كرده به شهر درآرد چون از كيفيت آنحادثه خبر 

يافت پيشكشهاى اليق مرتب گردانيده در منزل مذكور بخدمت خان شتافت و برين قياس افتخار 
االشراف و االعاظم خواجه ابو المكارم و ساير عظماء و اكابر سمرقند و بخارا بسده سلطنت انتما 

 خراميدند و بغايت عنايت خانى مستظهر و اميدوار گرديدند

ذكر شهادت سلطان على ميرزا و خواجه قطب الدين يحيى و بيان شمه از ظلم و تعدى اوزبكان 
 ناخردمند در بلده محفوظه سمرقند

چون محمد خان شيبانى در ملك سمرقند بر سرير جهانبانى قرار يافت و اكثر اكابر و اشراف 
ماوراء النهر در پايه سرير خانى جمع آمده مهمات آنجائى برحسب مدعاء سمت سرانجام پذيرفت 
بهمگى همت متوجه آنشد كه از هركس سلوك طريق مخالفت متصور باشد بناء حياتش را منهدم 

گرداند يا آنكه از آب آمويه بصوب خراسان بگذرند و نخست ميرزا سلطان على را با جانعلى از 
پاى درآورد چنانچه شبى به تيغ بدعهدى نقش وجود آن دو جوان نيكو خوى را از صحيفه هستى 

بسترد آنگاه فوجى از معتمدانرا بمحافظت خواجه قطب الدين يحيى و خواجه خرد قاضى مأمور 
گردانيد و در باب تاراج اموال و جهات طايفه از اكابر كه در امور ملكى دخلى داشتند احكام 
مطاعه بنفاذ رسانيد موالنا عبد الرحيم تركستانى كه بمنصب صدارت منصوب بود و از غايت 



تقرب در تمامى امور ملكى و مالى از جزئى و كلى دخل مينمود و ضبط متملكات جناب هدايت 
صفات خواجه قطب الدين يحيى و اوالد امجاد ايشان پرداخت و موالنا شمس الدين محمد صدور 
تحقيق جهات خواجه خرد قاضى پيش نهاد همت بزرك ساخت بيك آقا اموال امير عبد الباسط را 

بتحت تصرف درآورد و برين قياس هريك از اعيان حضرت را باخذ اموال يكى از اشراف امر 
كرد و چون بگوش هوش محمد خان شيبانى رسيد كه اوالد عظام فقيه ابو الليث همواره خود را از 

دخل در امور و مهمات احكام معاف ميداشته اند آنطايفه را منظور نظر اعتنا ساخته منصب شيخ 
االسالمى سمرقند را بخواجه خاوند مفوض گردانيد و خواجه عبد اللطيف را بتفويض امر شريف 

قضا اختصاص بخشيد و بنابر دغدغه كه از جانب عاليجاه معانى پناه قدوة االعاظم خواجه ابو 
المكارم داشت فرمان داد كه آنجناب پيوسته در سفر و حضر مالزم اردو باشد. و عاليجناب 

هدايت انتما خواجه قطب الدين يحيى را اجازت توجه بطرف مكه مباركه ارزانى داشت و در وقتى 
كه آنجناب بتهيه اسباب سفر اشتغال ميفرمود يكى از اسپان طويله خاصه را كه بقوت بنيه و سرعت 

 رفتار موصوف بود نزد مالزمان ايشان 
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فرستاد و پيغام داد كه اين اسپ در شبانه روزى سى فرسخ مسافت طى مينمايد و موالنا عبد الرحيم 
بعرض آن مقوى دين قويم رسانيد كه اين سخن حضرت خان مشعر است باين معنى كه شما را 

ببردن فرزندان و متعلقان مقيد نميبايد بود بسرعت هرچه تمامتر از آب آمويه عبور ميبايد نمود زيرا 
كه متصور است كه بعضى از اوزبكان باقدام اهتمام خدام ذوى االحترام را تعاقب نمايند و 

بارتكاب امرى كه تدارك پذير نباشد دست گشايند خواجه جواب داد كه اوالد و ضعفا را در ميان 
اينچنين طايفه گذاشتن و سالمتى نفس خود اختيار كرده نقش فرار بر لوح خاطر نگاشتن از طريق 

مردانگى دور است و از قاعده فرزانگى مهجور آنچه مقتضاء قدر و قضاست بظهور خواهد آمد 
(اذا قضى اللّه امرا كان مفعوال) آنگاه خواجه هدايت پناه روى براه آورد چون در نواحى منزل 

خواجه كاردزن نزول اجالل فرمود جمعى از سپاه اوزبك متعاقب رسيده آنحضرت را با دو پسر 
نيك اختر خواجه محمد زكريا و خواجه محمد باقى بسعادت شهادت رسانيدند و جزئياتى كه 

همراه داشتند عرضه نهب و غارت گردانيدند آفتاب سپهر هدايت كه از افق عنايت ال يزال طالع 
شده بالد ماوراء النهر بلكه اقطار هرديار و شهر را صفت اضاعت بخشيده بود از جفاى آلم ايام 



روى بمغرب فنا نهاد و دوحه گلشن واليت كه در جويبار فضل و كمال سر باال كشيده سايه لطف 
  نظم و مكرمت بر مفارق ساكنان طريق كرامت گسترده بود بصرصر بيداد از پاى درافتاد

 درين دير فانى كه آرام ديد
 

 كه بود آنكه جاويد ازو كام ديد

 كسى رخت ازين خانه بيرون نبرد
 

 كه تير بالئى ز گردون نخورد

 چه گويم ز گردون ناپاكباز
 

 كه با پاكبازان كند تركتاز

 فغان از سپهر شرارت اثر
 

 كزو عالمى گشت زير و زبر

و بيشايبه تكلفات نيشان سخنور بعد از آن حادثه منكر ظلمه قوم اوزبك در اكثر بالد و ديار ماوراء    
النهر خصوصا در بلده محفوظه سمرقند آغاز ظلم و تعدى نموده دست تسلط باخذ اموال رعايا و 

بيچارگان دراز كردند و از هرآفريده كه حصول يكدينار و يكمن بار متصور بود او را ببهانه گرفته 
 (قاعًا صْفصفًا ال تَرى  فيها عوجاً و لوازم تعذيب و شكنجه بجاى آوردند اكثر قرى و بلدان را آيت 

 وصف الحال گرديد و بيشتر قاطنان بنيانرا تالطم امواج غموم و تراكم افواج هموم غريق ال َأمتًا)
  نظم گرداب اضطراب گردانيد

 سر فتنه از خواب بيدار گشت 
 

 بساط فراغت قضا درنوشت 

 ممالك شد از جور غارت گران 
 

 پريشان تر از زلف مه پيكران 

 ز سيل بال شد عيان رستخيز
 

 نه روى اقامت نه راه گريز

 نه در خانه بودى كسى را قرار
 

 نه در كوچه ديدى طريق فرار

 كس از خانه گر پاى ماندى بدر
 

 نه دستار برجاى ماندى نه سر

ال جرم معتكفان صوامع سعادت و صدرنشينان مجامع عبادت روى نياز بر زمين و دست دعا بر    
آسمان از بارگاه مهيمن ديان نجات طوايف انسان را از ظلمات ظلم و عدوان طلب نمودند و طلوع 

آفتاب امن وامان را از مشرق عنايت پادشاه پادشاهان مسألت فرمودند و همدران اوان تير دعاى 
مظلومان بهدف اجابت رسيده ماهچه لواى كشورگشاى پادشاه گيتى آراى از افق فصيل سمرقند 
طالع گشت و شب غم اندوز سمرقنديان بروز راحت اندوز تبديل يافته زمانه از سر آزار صغار و 
كبار چندگاهى درگذشت چنانچه عنقريب صفت تحرير خواهد يافت و فروغ اهتمام بر تفصيل 

 اين اجمال خواهد تافت انشاء الّله تعالى 
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 ذكر نهضت حضرت پادشاهى از شهر كش بسبب وقوع بعضى از امور فاحش 

چون اخبار مذكور بر نهج منصور در اردوى پادشاه مؤيد منصور شيوع يافت نايره دغدغه و انديشه 
كانون درون بعضى از امراء فكرت پيشه را فروتافت محمد مزيد ترخان و جمعى از سمرقنديان كه 

متابع او بودند از موكب پادشاهى جدا شده مالزمت امير خسرو شاه اختيار نمودند و پادشاه وافر 
تهور در بحر تحير افتاده بخاطر اقبال مآثر رسيد چنان كه از راه قراتكين والى نزد النجه خان كه 
خال آنحضرت بود رود و از شهر كش كوچ كرد و روى توكل براه آورده بر بعضى از حدود 
مملكت خسرو شاه عبور فرمود اما رفتن بطريق قراتكين تيسير پذيرفت و از باالى كمرود طى 
مسافت نموده راه سره تاق پيش گرفت و چون نواحى نوانداك مضرب خيام پادشاه شرفناك 

گشت قاصد امير خسرو شاه بدر بارگاه عالمپناه رسيد و يك تقوز اسپ و يك تقوز قماش 
پيشكش آورد و از نوانداك آنسرور اهل اوراك در حركت آمده در روز وصول بدهانه كمرود 
شير على چهره فرار نمود و نزد امير ولى رفته نوكر شد و روز ديگر قوچ بيك نيز بطرف حصار 

گريخت و موكب پادشاهى بدره كمرو درآمد و بپاى توكل سر باال قطع مسافت ميكرد و در 
راههاى تنك و كوههاى پر سنك اسپ و شتر بسيار از رفتار بازماند و سه روز از صبح تا شام 

بمشقت تمام برين منوال راه درنورديده روز چهارم بسره تاق رسيدند و كوتلى ديدند دامنش با قله 
الوند برابر و قله اش از قبه سپهر بلندتر راه او بغايت تنك و پر سنك و پاى بريد و هم از انديشه 

صعود بر آن لنك و آن كوه گردون شكوه باندوه انبوه مطوى شده نواحى فان محل نزول لشگر 
نصرت نشان گشت و ملك فان بواسطه شقاوت ازلى از مالزمت آستان خالفت آشيان تخلف 

جست و با آنكه بوفور سخاوت اشتهار داشت بسبب همت پست زياده از يكسر اسب پيشكش 
نفرستاد و پادشاه جهانيان خان را بر دست راست گذاشته بصوب قلعه كشتو توجه نمود و از كشتو 
بكنار آب كوهك رفته نزول اجالل فرمود و از معبر بارى از آب كوهك گذشته يازييالق مضرب 

خيام عساكر ظفر شعار گشت مقارن اينحال امير قنبر على ارسنكار و ابو القاسم كوه برد ابراهيم 
ترخان بعز بساطبوسى رسيدند و بنوازش بيكران خوشدل و شادمان گرديدند و علم ظفر شيم از 

يازييالق بقلعه سفيدك شتافت و از آنجا عنان توسن همت بلند بصوب فتح بلده محفوظه سمرقند 
 تافت 

 ذكر خوابى كه پادشاه كامياب ديد و ازين جهة بديدن صورت فتح در آئينه اميد متفق گرديد



 از جمله اشارات غيبى و بشارات الريبى كه هوشمندان آگاه بديده بصيرت ديده اند
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و اصحاب يقظه و انتباه بگوش هوش شنيده اند يكى رؤياء صالحه است كه يك جزو از چهل و 
شش جزؤ نبوت است چنانچه نبى امى عربى ناظم جواهر زواهر نيام عيناى و ال نيام قلبى عليه 
افضل الصلوة و اكمل التحيات ميفرمايد كه (الرؤياء الصالحة جزؤ من سته و- اربعين جزا من 

النبوة) و اين كلمه جامعه مشعر است بآنكه در اول بعثت مدة ششماه وحى بطريقه روياء صالحه بود 
چنانچه هرخواب كه حضرت رسالت پناه در آن اوقات ميديده بتاثير تعبير آن مانند صبح صادق از 
مطلع اميد ميدميده و خواب ديدن يوسف صديق عليه السالم بر وجهى كه كالم معجز نظام دادار 

 (لَقَد صدقَ اللَّه بيدار وحى ال ينام بذكر آن ناطق است مشهور و حقيقت خوابيكه آيت وافر عنايت 
  نظم  از آن اخبار مينمايد بر السنه وافواه مفسران فضيلت پناه مذكوررسولَه الرُّؤْيا بِالْحقِّ)

 خوش آن گزيند صورت باز رسته 
 

 ز سحر چشمبندان چشم بسته 

 دلش بيدار و چشمش در شكر خواب 
 

 نديده كس چنين بيدار در خواب 

 بپوشيده ز ناپاينده ديده 
 

 ولى پوشيده از آينده ديده 

و ازين قبيل است خوابى كه پادشاه عاليجناب حامى دين حنيف نبى حجازى ظهير الدين محمد    
بابر غازى ديد و بآن بشارت متظهر گشته بهمگى همت متوجه فتح سمرقند گرديد كيفيت واقعه 

آنكه در آن ايام كه پادشاه گردون غالم در نواحى يازييالق و قلعه سفيدك اقامت داشت و نقش 
تدبير تسخير سمرقند بر صحيفه ضمير فيض پذير مينگاشت شبى در عالم رؤيا مشاهده نمود كه 

حضرت واليت پناه خواجه ناصر الدين عبد الّله متوجه بارگاه سپهر اشتباه اند و آن آفتاب افق 
سلطنت و استقالل مراسم استقبال بجاى آورده خواجه بنشست و در پيش ايشان دستارخوانى 

نامناسب انداخته شد و ازين جهة خاطر مبارك آنحضرت تغييرى پيدا كرد و موالنا تغيير مزاج 
هدايت رواج را فهم كرده و در پادشاه نگريسته باينمعنى اشارت و ايما نمود حضرت اعلى جواب 
فرمود كه مرا در وقوع اين امر گناهى نيست كسى كه دستارخوان گسترده تقصير كرده و حقيقت 

اين سئوال و جواب بر راى حقايق نماى حضرت خواجه منكشف گشته عذر را مسموع داشتند و از 
مجلس برخواسته روانشدند و پادشاه مراسم مشايعة بجاى آورده خواجه در داالن همانخانه يكى از 



دو بازوى پادشاه را گرفتند و همچنان برداشتند كه يكپاى آنحضرت از جاى برداشته شد آنگاه اين 
عبارت بر زبان آن ناظم مناظم هدايت گذشت كه شيخ مصلحت بيروى و چون پادشاه اسالم پناه از 

عالم رؤيا بحالت انتباه آمد دانست كه عنقريب به تنسيم نسيم عنايت ملك ملك بخش غنچه 
امنيت در چمن مراد خواهد شگفت و على اسرع الحال در ظالل عاطفت ال يزال ديده بخت بيدار 

بر بستر اقتدار بفراغت خواهد خفت و صبح فتح و فيروزى از مطلع اميد خواهد دميد و آفتاب ظفر 
  نظم و بهروزى از مشرق دولت جاويد طالع خواهد گرديد

 بالطاف الهى صبح اميد
 

 دمد از مطلع اقبال جاويد

 برآمد مهر از برج عنايت 
 

 نهان گردد شب غم را نهايت 

از غرايب اتفاقات آنكه همدر آن اوقات روزى پادشاه فرخنده صفات با جمعى از انچكيان در    
بارگاه سپهر اشتباه نشسته بود و سخن از هر جانبى در پيوسته در آن اثنا آن حضرت فرمود كه آيا 

 چند روز ديگر ما را فتح سمرقند
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ميسر شود هركس از حاضران در آن باب متكلم بكلمه گشت بر زبان نويان كوكلتاش گذشت كه 
انشاء الّله تعالى چهارده روز ديگر صورت فتح سمرقند تيسير ميپذيرد و اين امر مشكل بقوت 

دولت پادشاه عادل صفت سهولت ميگيرد و چنانچه او گفته بود حصول آن مراد بعد از انقضاء 
 چهارده روز اتفاق افتاد و هو الهادى الى سبيل الرشد و الرشاد.

ذكر فتح بلده محفوظه سمرقند بمحض عنايت بيغايت سبحانى و افتادن محمد خان شيبانى در 
 وادى حيرت و پريشانى 

مالك الملك على االطالق و آفريننده انفس و آفاق كه زمام انتظام مهام امم در يد قدرت اوست 
و اختيار امور طوايف بنى آدم در قبضه مشيت او چون در بارگاه كبريا و تختگاه يفعل الّله ما يشاء 

  ازينجا شرف صدور پذيرد و فرمان موفور السرور (تُؤْتي الْملْك منْ تَشاء)كه منشور فايض النور
(كسمما ي لَها و كسمةٍ فَال ممحنْ رلنَّاسِ مل فْتَحِ اللَّهما ي) از آنجا صفت ظهور گيرد فرق 

 برافرازد و قامت قابليت  (إِنَّا جعلْناك خَليفَةً في الْأَرضِ)فرقدساى كشورگشاى را بافسر پرزيور



عالم را بخلعت با بهجت آية الّله الملك مزين سازد هراينه مهم سازان ديوان الوهيت اسباب 
انكشاف مهمات را بوى عطا نمايند و كارپردازان ايوان ربوبيت ابواب انحالل مشگالت حاالترا بر 

روى روزگارش برگشانيد ال جرم او را صعود بدرجات مقاصد عليه على احسن الحال ميسر شود و 
 (ذلك فَضْلُ اللَّه يؤْتيه منْ يشاء و اللَّه وصول بمقامات مطالب سنيه (على ايمن الفال) مقرر گردد و

  نظم ذُو الْفَضْلِ الْعظيمِ)

 سرير آراى ملك پادشاهى 
 

 مدد يابد چو از فضل الهى 

 مراداتش شود در دهر حاصل 
 

 برو آسان شود هركار مشكل 

 اگر جيش عدو باشد چو انجم 
 

 نباشد همچو خور او را توهم 

 بلى هرگه برآيد مهر انور
 

 بود اختر برش از ذره كمتر

 چو گردد رايت خور عالم افروز
 

 شود بر قبه افالك فيروز

   
و از اشباه اين تشبيب و نظاير اين ترتيب حال مقرون باقبال پادشاه ستوده خصالست كه در آن زمان 

كه شيبانى خان با هفت هشت هزار سوار و پياده جرار در نواحى قلعه ديدار شادروان و عظمت 
اقتدار باوج فلك دوار برافراشته بود و جانوقا ميرزا با قرب ششصد اوزبك كه هريك رستم و 

اسفنديار را غاشيه كش خويش ميپنداشتند و در درون شهر اقامت داشت و حمزه سلطان و مهدى 
سلطان با جمعى كثير از متابعان در قروق بودينه كه نزديك بشهر است مقيم بودند از كثرت و 

 مطمح نظر عالى اثر  (و منْ يتَوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه)استيالء اعداء نينديشيد و كالم معجز نظام 
گردانيد و با دويست و چهل نفر از مردان دالور فتح سمرقند را پيش نهاد همت ساخت و شبى 

بدان بلده محفوظه درآمده غلغله روز رستخيز در عالم انداخت خامه مشگين عمامه از شمامه اين 
خبر دماغ جان جهانيان را برين وجه معطر ميگرداند كه در آن فرصت كه پادشاه بزرگ همت 

 نواحى قلعه سفيدك را مضرب خيام عساكر ظفر يدك گردانيده بود
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  (و جعلْنَا اللَّيلَ لباساً)خاطر اقبال مآثر بدان قرار يافت كه در وقتيكه ظلمت شب لباس سواد اساس 
در اجسام فرق انام بپوشانيد و پرده قيرگون قوت باصره را از احساس صور اشيا معزول گرداند 



پنهان و پوشيده بخندق سمرقند درآيد و شاتو بر فصيل نهاده و باال رفته فضاى آنخطه را بعز وجود 
فايض الجود بيار آيد و بدين خيال روزى بعد از اداى فريضه نماز پيشين فتح و دولت در ركاب 
عز و نصرت همنشين از يازييالق متوجه آن ديار گشت و نيمشب منزل خان از فروغ ماهچه علم 

فيروزى نشان رونق بوستان جنان يافته چنان معلوم شد كه اوزبكان سمرقند شنوده اند كه پادشاه 
سعادتمند كمند همت بلند بتسخير آن حصار افكنده متوجه است تهيه اسباب كارزار نموده اند ال 
جرم عنان مراجعت بطرف يازييالق انعطاف داد ع اين بار برنيامد بار دگر برآيد چون دو سه روز 

برين آمد شد بگذشت بار ديگر پادشاه عالى كرم عازم آن مهم خطير گشت و از يازييالق بنواحى 
 توكل بر عنايت بيعنايت  (فَإِذا عزَمت فَتَوكَّلْ علَى اللَّه)حصار سمند شتافته بمقتضاى فرمان عاليشان 

ملك ملك بخش نموده نماز پيشين پاى مبارك در ركاب سمندى تنومند آورده بصوب سمرقند 
توجه فرمود و درين شب قدوة االعاظم خواجه ابو المكارم كه بسان فتح و ظفر از سپاه شيبانى خان 

جدا شده بپادشاه سليمان مكان پيوسته بود در موكب نصرت نشان تشريف داشت همعنان پادشاه 
عالميان طى مسافت كرده نقش كمال دولت خواهى بر صحيفه روزگار مينگاشت و رايات 

شرفناك بعد از انقضاء نصفى از شب بسر پل مغاك رسيده پادشاه صاحب تائيد قرب هشتاد نفر از 
جوانان رستم اثر پيشتر فرستاد و فرمان داد كه در هموارى غازشقان عياران عاشق پيشه بى تامل و 

انديشه نردبان بر فصيل نهاده خود را در شهر افكنند و دروازه فيروزه را مانند ابواب سعادت بر 
روى ساير كمر بستگان موكب فيروزى نشان بگشايند و بنفس نفيس با زمره دليران شجاعت اثر 

آهسته تر بصوب دروازه مذكوره روانشد و آن جوانان شيردل از همان موضع كه پادشاه عادل 
فرموده بود بر باره صعود نموده خود را در شهر افكندند و شمشيرها كشيده و بدروازه فيروزه 

خراميده ديدند فاضل كه داخل سوداگران تركستان بود بموجب نشان شيبانى خان ترخان شده 
محافظت آن دروازه مينمود با جمعى از مالزمان بر بستر استراحت غنوده است در ساعت 

  شعرآنجماعت را بشهرستان عدم فرستاده دروازه بگشادند
 يارا قد اليل مسرورا باوله 

 
 ان الحوادث قد يطرقن اسحارا

و همان زمان پادشاه كامران ع ظفر همعنان نصرت از پى روان بدانجا رسيده مانند حياتى جاويد كه    
ببدن درآيد يا نور خورشيد كه عالم ظلمانى را بيارآيد قدم در آن بلده محفوظه نهاد و زبان حال 

زمانه لب بتكرار اين كلمه تامه بگشاد كه سلطان البلد كالروح للجسد و از مردم ديده بخت 
هركس در آن وقت بيدار بود و بچشم سر مشاهده آفتاب طلعت آنحضرت نمود بى اختيار غلغله 



دعا و ثنا باوج سپهر خضرا رسانيد و بلوازم محامد حق سبحانه و تعالى پرداخته خوشدل و مسرور 
گرديد و پادشاه عاليجاه در خانقاه معارف پناه نزول اجالل فرموده بطرفة العينى تمامى مردم 

 سمرقند از قدوم سعادت هجوم 
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پادشاهى خبر يافتند و از غايت فرح و مسرت مدهوش وار از خانه بيرون دويدند بمالزمت شتافتند 
حقيقت كلمه (وافر عطيه ان الّله الطافا خفية) نزد همگنان ظاهر گشت و زبان دولت خواهان بشكر 

  نظم مهيمن منان گردان شده صفت تهنيت و مباركباد از ايوان سبع شداد در گذشت 
در شب غم كوكب مسعود ناگه رو 

  نمود
خلق را در شام نوميدى عجب صحبى 

 دميد

 حال اين جمع پريشان رو بجمعيت نهاد
 

 باز رستند اهل ملت از عقوبات شديد

 ظلمت ظلم از فضاى مملكت نابود شد
 

مهچه اعالم شاهى چون بدين منزل 
 رسيد

اوزبكان يكان يكان در تكاپوى افتاده مانند پيك ديوانه خانه بخانه گريزان گشتند و دليران ميدان    
جنك و پرخاش و ايتام و اوباش آن روز برگشتگان را تعاقب نموده بزخم چوب و سنك ميكشتند 

جانوفا ميرزا كه در خانه خواجه قطب الدين يحيى اقامت داشت و موالنا عبد الرحيم تركستانى و 
بعضى ديگر از مقربان آستان محمد خان شيبانى بلطايف الحيل مجال فرار يافتند و ساير اوزبكان و 

مالزمان ايشان كه قرب پانصد نفر بودند كشته گشته به بئس المهاد شتافتند و آنشب تا وقتى كه 
مؤذنان نداى صبح در خم طاق مقرنس گردون انداختند آواز شئون غوغا بذروه گنبد خضر امير 
سيد و هركس از سمرقنديان ميتوانست در كشش اوزبكان كوشيده اموال ايشان را عرضه نهب و 

تاراج ميگردانيد و پادشاه عاليجاه در پشت طاق خانقاه منزل گزيد و ارباب حرفه و كالنتران 
متعاقب يكديگر شرف مالزمت دريافته هركس فراخور حال تحفه پيشكش مينمود و چون خسرو 

ثوابت و سيار بر سبز خنك فلك دوار سوار گشت و خيل انجم را كه بر دروازه افق پاى قرار 
استوار داشتند از ديده صغار و كبار پنهان گردانيد خبر بپادشاه عالى گهر رسيد كه طايفه از لشگر 

اوزبك ميان هر دو دروازه آهنين را استحكام داده بخيال جدال ايستاده اند و حال آنكه در آن زمان 



در مالزمت آنحضرت زياده از هشت كس نبودند زيرا كه ساير مالزمان جهة اخذ غنيمت و 
تفحض احوال رعيت بهرطرف رفته بودند مع ذلك آنخسرو وافر تهور پاى مبارك در ركاب ظفر 

انتساب آورده متوجه دروازه آهنين گشت رسيدن موكب پادشاهى بدروازه آهنين همان بود و 
فروريختن سلسله جمعيت مخالفان همان و در آن اثنا شيبانى خان كه از آن حادثه خبر يافته بود با 
صد و پنجاه سوار پوالدپوش تيغ گذار نزديك بدروازه آهنين آمد و چون در آنزمان در مالزمت 

پادشاه بلندهمت زياده از بيست كس نبود بمقاتله خصم شتافتن مصلحت ننمود و شيبانى خان 
ساعتى ايستاده دانست كه مهمى از پيش نميتواند برد ال جرم روى باردوى خود آورد و پادشاه 

ظفرقرين از دروازه آهنين ببوستان سراى ارك رفته ساحت آن منزل را از فر قدوم سعادت هجوم 
رشك رخساره خوبان چو گل ساخت و بر تخت بخت و كامرانى نشسته اكابر و اشراف سمرقند 

را كه جهة مراسم تهنيت آمده بودند بار داد و آنجماعت دعاگو و ثناخوان بپايه سرير سلطنت 
  نظم مصير رسيدند و بنوازش بيگران اختصاص يافته بمضمون اينمقال گويان گرديدند

 كه شاها بكام تو بادا جهان 
 

 مرفه بدورت كهان و مهان 

 ز عدلت سمرقند معمور باد
 

 ازين ملك ظلم عدو دور باد

 نه تنها سمرقند شد زان تو
 

 تمام جهان شد بفرمان تو

 ز انصاف تو
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 عالم آباد باد

 
 ز الطاف تو خلق دلشاد باد

بر ضمير منير مورخان دانش پذير مخفى نخواهد بود كه تسخير سمرقند برين منوال كه پادشاه    
سعادتمند را ميسر گشت بغايت مشابه است بحكايت رفتن حضرت صاحبقران امير تيمور گوركان 
با دويست و چهل كس در شب بقرشى و گرفتن آن بلده در كمال دلخوشى و چنانچه شمه از آن 

قضيه در ضمن وقايع آنحضرت مسطور گشته و كيفيت غرايب آن حادثه بخامه فصاحت بيان 
گذشته اما اگر هوشمند پسنديده اوصاف اين دو حكايت را مطالعه نمايد بيقين داند كه اين جرأت 



و تهور كه در آن شب از پادشاه عاليجاه ظهير الدين محمد بابر ظاهر شد بر تسخير صاحبقران 
كشورگير قرشى را بچند وجه صفت مزيت دارد اول آنكه در آنشب كه صاحبقران عالى حسب 

متوجه قرشى گشت فرمانفرمائى در آن حوالى نبود و از امراء امير حسين بن امير مسال و امير موسى 
و ملك بهادر در بيرون بودند و پسر امير موسى محمد بيك كه در صغر سن بود در درون آن بلده 

اقامت داشت و در شبى كه پادشاه عاليجاه بسمرقند درآمد شيبانى خان كه تمامى اقطار و امصار 
جهان را ملك موروثى خود ميپنداشت و پيوسته بقلم انديشه نقش تسخير تمامى ممالك ربع 

مسكون را بر صحيفه خاطر مينگاشت با جمعى كثير از سالطين شجاعت آئين در ظاهر سمرقند قبه 
خيمه و خرگاه باوج چرخ برين برافراشته بود و جان وفا ميرزا كه از طريقه حزم و احتياط و 

محافظت شهر و قلعه وقوفى تمام داشت و در ميدان جالدت و پهلوانى گوى تفوق از ساير نوئينان 
محمد خان شيبانى مى ربود با قرب ششصد اوزبك ديوسيرت در شهر بود ديگر آنكه سمرقند كه 

دار السلطنه بالد ماوراء النهر است شهريست در غايت بزرگى بوفور متانت و استوارى مشهور و 
بكمال رفعت و استحكام برج و باره بر السنه و افواه مذكور هرگز هيچ پادشاه ذو شوكت را 
صورت تسخير آن بر سبيل غلبه و قهر بر خاطر نگذشته و در ميان خواص و عوام انام ببلده 

محفوظه مشهور گشته و قرشى موضعى است مختصر كه پيوسته داروغه نشين بوده و در متانت و 
محكمى در هيچ وقتى با سمرقند دعوى همسرى ننموده ع ببين تفاوت ره از كجاست تا بكجا 

القصه چون خبر فرح اثر فتح سمرقند در اطراف ديار ماوراء النهر اشتهار يافت متوطنان شاه وارد 
سغد و تونانات و ساير قالع و بقاع آنواليت شعار دولتخواهى حضرت پادشاهى ظاهر گردانيدند و 
داروغگان اوزبك فرار بر قرار اختيار كرده خود را باردوى شيبانى خان رسانيدند و خان مضطر و 
حيران روى بصوب بخارا آورد و مقارن آنحال محمد باقر ترخان بقرشى درآمده آنحصار و قلعه 

خزار را محكم كرد و پادشاه عدالت پناه از استماع اين اخبار شاد و فرحناك و مسرور گشت و در 
تمهيد بساط رافت و احسان و تاكيد اساس نصفت و امتنان مبالغه نمود و در تربيت علماء اسالم و 
رعايت شعراء شيرين كالم لوازم سعى و اهتمام مبذول فرمود و جناب زبدة الفضالئى موالنا بنائى 
كه بانى مبانى فصاحت بود و در فضاى سخن آرائى بچوگان نظم و نثرگوى تفوق از شعراء زمان 

 ميربود و در زمان استيالء شيبانى خان بر خطه سمرقند در مالزمتش بسر ميبرد
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و چون پادشاه افاضل نواز را آن فتح ميسر شد قدم از سر ساخته بدرگاه سپهر اشتباه آمد اما امير 
قاسم قوچين رعايت طريق حزم نموده آنجناب را بشهر سبز فرستاد و بعد از چند گاه پادشاه 

فضايل پناه او را بار ديگر بسمرقند طلبيد و منظور نظر عنايت ساخته ابواب انعام و احسان بر روى 
روزگارش مفتوح گردانيد و موالنا بنائى در آن ايام بنام خجسته فرجام پادشاه عاليمقام عملى بسته 

  رباعى اين رباعى را در آن درج كرد كه 
 نى غله مراكزان توانم نوشيد

 
 نى مهمل غله تا توانم پوشيد

 آنرا كه نه خوردنست نى پوشيدن 
 

 در علم و هنر كجا تواند كوشيد

و پادشاه فضيلت دستگاه در برابر رباعى مذكوره جواهر اين كالم بالغت نظام را در سلك بيان    
  رباعى كشيد كه 

 ايشالر بارى گونگول را كى 
 

 ديك بولغوسيدور انعام و وظيفه 

 بارى بويرو لغوسيدور
 

 اول غله و مهمل كه ديت آمد

 نيك بيلديم مهمل غه بوى و غله دين 
 

 اوى تولغوسيدور

و موالنا بنائى قافيه مصراع اول اين رباعى را رديف گردانيد و دوبيتى در سلك بيان كشيد كه يك    
  بيت بيت آن اينست و بنظر پادشاه نكته دان رسانيد

 ميرزام كه شاه بحر و بربلغوسيدور
 

بير مهمل او چون مونجه عنايت 
 بلغوسيدور

در آن اثنا خواجه ابو البركه فراقى تخلص مينمود بصحبت جنت رتبت پادشاهى رسيده و رباعيات    
 مذكوره را شنيده در تتبع نظم گوهربار پادشاه دررنثار رباعى گفت كه يك فردش بخاطر است 

 بيت 
 بوجور كه قيلدى دور سود لغوسيدور

 
 سلطان كرم بوعذرنى قولغوسيدور

القصه در آن زمستان پادشاه گيتى ستان در سمرقند فردوس مانند كه بر مسند سرافرازى تمكن    
داشت و همواره بلوازم رعيت پرورى و دوست نوازى پرداخته نقش دشمن گدازى بر لوح خاطر 
مينگاشت شيبانى خان از بخارا بقلعه و بوسى كه والى آن برادر ابراهيم ترخان احمد ترخان بود 
لشگر كشيد و آن حصار را قهرا و قسرا تسخير كرده لوازم قتل عام بتقديم رسانيد و الحكم الّله 

 الحميد المجيد و منه االعانته و التائيد.



ذكر محاربه پادشاه دوست نواز با دشمن در نواحى منزل خواجه كاردزن و بيان تحصن آن حضرت 
 در بلده محفوظه سمرقند و وقوع قحط و غال بتقدير خداوند

پادشاه صف شكن و دين پناه تهمتن بعد از فتح سمرقند پيوسته بقلم انديشه نقش مقابله و مقاتله با 
محمد خان شيبانى بر صحيفه ضمير نورانى مينگاشت و چون شنيد كه بنابر تقدير بى تغيير حضرت 
قدوسى شيبانى خان بر قلعه و بوسى استيالء يافته و تمامى متوطنان آن را بقتل رسانيده آن عزيمت 

صفت تصميم پذيرفت اما چون در آن اوان در آستان خالفت آشيان از سپاهيان زياده از دويست و 
چهل كس احدى نبود و در موكب خانى پنج شش هزار پياده و سوار بودند و هريك از ايشان در 
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و اسفنديار مينمودند روزى چند امضاء عزم رزم در حيز تاخير افتاد و در اين اثنا سلطان محمود 
خان ايوب بيكيچيك و قشقه محمود را با قرب پانصد نفر مرد دالور بكومك پادشاه واالگهر 

فرستاد و ايضا از نزد جهانگير ميرزا برادر سلطان احمد تنبل خليل با دويست سوار شجاعت آثار به 
 بخيال قتال محمد خان شيبانى يراق 906اردو رسيد بعد از آن پادشاه عاليشان در ماه شوال سنه 

سالكان مسالك پهلوانى كرده از سمرقند سفر نمود و باغ نو از ماهچه علم سعادت پرتو خضرت و 
نضارت يافته پنج شش روز آنجا توقف واقع شد و چون سپاه از سرانجام اسباب راه فارغ گشتند 

موكب نصرت پناه كوچ بر كوچ بطرف اعدا نهضت فرمود و از سر پل گذشته منزلى را كه شايسته 
مقابله و مقاتله بود معسكر ساخت و از آنجانب شيبانى خان باستقبال پادشاه ستوده خصال آمده در 

نواحى خواجه كاردزن كه از آنجا تا لشگرگاه پادشاه يك فرسخ مسافت بود رايات عاليات 
برافراخت و پنج شش روز آن دو سپاه در برابر يكديگر نشسته بجنك سلطانى نپرداختند اما گاهى 

جمعى از دليران سمند پهلوانى در ميدان مردان بجوالن درآورده گرد نبرد باوج سپهر تيز گرد 
ميرسانيدند و باستعمال آلت قتال پرداخته كمال جرأت و جالدت ظاهر ميگردانيدند و در آن 

اوقات شبى شيبانى خان برسم شبيخون بكنار اردوى پادشاه ربع مسكون آمد اما چون گرد معسكر 
خجسته اثر بتختهاى در و ديوار و چبر استكام تمام داشت كارى نتوانست كرد و كلمه العود احمد 

بر زبان رانده روى بمعسكر خود آورد آنگاه خاطر خطير پادشاه كشورگير متوجه آنشد كه بزودى 



بمقاتله خصم توجه فرمايد و مجددا اديم زمين را از خون عدو گلگون ساخته طرق گيتى ستانى 
بخان شيبانى نمايد و امير قنبر على نيز آنحضرت را ترغيب و تحريص نموده ميگفت دشمنان دون 

را بيش ازين مهلت نمى بايد داد و على اسرع الحال بزخم شمشير و خنجر رخنها در ديوار قصر 
وجود ايشان ميبايد گشاد اما چون در آنوال خبر رسيده بود كه محمد باقر ترخان با دو هزار سوار 
آراسته بشهركش آمده و عنقريب باردوى عالى مى پيوندد و ايضا ميرزا محمد دو غالت بفرمان 

سلطان محمود خان با هزار و پانصد نفر مرد دالور درين دو سه روز بمواكب گردون مراتب ملحق 
ميگردد ساير امرا سرعت در محاربت مصلحت نميدانستند و ميگفتند تا زمان وصول آن دو لشگر با 

حريف دست در كمر نميبايد زد و حضرت پادشاهى بنابر اقتضاء قضاء الهى راى امير قنبر على را 
بصواب اقرب تصور فرموده صباح كه جمشيد خورشيد لواء بيضا در فضاء سپهر خضرا برافراخت 

و مواكب كواكب را درع زراندود پوشانيد دفع جنود ظلمت ورود را پيش نهاد همت ساخت 
پادشاه سكندرجاه ضمير مهر تنوير بتعبيه سپاه شوكت دستگاه متوجه گردانده مقرر شد كه امير 

قنبر على و بنده على و خواجه على و برادر خودش امير شاه قوچين و سيد قاسم السنك آقا و قوچ 
حيدر پسر امير قاسم قوچين با فوجى ديگر از بهادران پرخشم و كين در هراول رايت توكل 

برافرازند و ابراهيم سارو و ابراهيم جانى و ابو القاسم كوه بر وجوقى ديگر از اهل تهور در برانغار 
پيكار اعدا را مطمح نظر همت سازند و ابراهيم ترخان و سلطان حسين ارغون و قرابرالس و پير 
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جمعى ديگر از اهل جنك و شين از جوانغار روى بمعركه كارزار آرند و امير قاسم قوچين با زمره 
از انچكيان در سايه علم بلندپايه پادشاهى در قول توقف نموده همت بر اعدام و افناء اعداء گمارند 
از آنجانب محمد خان شيبانى نيز صف سپاه آراسته خود در قول توقف نمود و محمد سلطان را در 

برانغار بازداشته ضبط جوانغار را بحمزه سلطان و مهدى سلطان تفويض فرمود و آن دو پادشاه 
جنگجوى پرخاش جوى بدين ترتيب و آئين در برابر يك ديگر آتش خشم و كين مشتعل ساخته 

بهادران پردل بنوك پيكان جان گسل نايره خون ريز در جسم پر ستيز گشادند و دليران رستم توان 
  نظم بضرب شمشير بران رخنه در جان خوبان انداخته خرمن بقاء ايشان را بباد فنا بردادند

 غمام كمانها ز باران تير
 

 رسانيد طوفان؟؟؟ اثير



 حسام دليران چو خونبار گشت 
 

 ز خون رود جيحون پديدار گشت 

در آن اثنا برانغار سپاه اعدا حمله آورده بجانب عقب موكب عالى تاختند و پادشاه سليمان مكان    
عنان يكران بجانب مخالفان تاخته جوانان هراول كه بمزيد شجاعت و تهور از امثال و اقران ممتاز 

بودند در آنوقت در پيش روى آنخسرو جنگجوى كسى ننمود باوجود اين حال نزد حمله اوزبكان 
  بيت قيام نموده بزخم سنان و ضرب پيكان ايشان را بازگردانيد

 هركه را شد يقين كه حمله اوست 
 

 پاى مستيش بر كمان باشد

و آن دشمنان خيره سر از ضرب تيغ و خنجر عنان بصوب فرار گردانيده تا پيش شيبانى خان مجال    
توقف محال دانستند هراس بيقياس اساس ثبات بعضى از نزديكان شيبانى خان را متزلزل گردانيده 
با وى گفتند كه برانغار لشگر ما زير و زبر گشت و مهم از اشتعال نيران قتال درگذشت اليق آنكه 

مضمون (الفرار فى وقته ظفر) عمل نمائيم و از مقتضاى فحواى (الفرار مما ال يطاق من سنن 
المرسلين) تجاوز نفرمائيم شيبانى خان اين سخنان را بسمع قبول نشنود و جنود خود را استمالت 

داده به تهيج غبار معركه پيكار امر فرمود بار ديگر اوزبكان پرشوروشر حمله كرده جوانغار و 
برانغار سپاه نصرت آثار را از پيش برداشتند و از؟؟؟ قول در آمدند و پادشاه عالى گهر كرت ديگر 

عنان يكران بطرف دشمنان گردانيده دست به- استعمال تيغ و خنجر برآورد اما چون در مالزمت 
ركاب سعادت آياب كسى نمانده بود و جنود اوزبك از اطراف و جوانب درآمده شبه كردند 

ايشان را استيال ميسر شد و از امراء عظام ابراهيم ترخان و ابراهيم سار و ابراهيم جانى بعد از ظاهر 
ساختن كمال جالدت و پهلوانى بتقدير بى تغيير جناب جالل سبحانى بجهان جاودانى شتافتند و 

ايضا در آنروز جانسوز ابو القاسم كوه بر و حيدر قاسم پسر كالنتر قاسم بيك قوچين و خداوردى 
توقچى و خليل برادر سلطان احمد تنبل بقضاء حق عز و جل مرتبه شهادت يافتند و در آن اثنا 
مغوالنى كه از نزد سلطان محمود خان بكومك آمده بودند مانند اشرار اوزبك بتاراج لشگر 

نصرت يزك اشتغال نمودند و پادشاه شجاعت پناه تا وقتيكه امكان داشت در آن معركه هولناك 
توقف نموده بدفع آنقوم ناپاك ميپرداخت و از خون دليران چاالك سطح خاك را رنگين 

ميساخت و چون زياده از ده دوازده نفر در موكب عالى كسى نماند و سهام اصحاب ظلم و ظالم 
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عزيمت بطرف درياى كوهك معطوف گردانيد و با جيبه و كيچم اسب در آب رانده بتشويش 
بسيار از آنجانب بيرون رفت و كيچم را بريده بطرف شمال توجه نمود و در حدود النك قلبه بار 

ديگر بر آب مذكور عبور كرده ميان دو نماز از دروازه شيخزاده بشهر درآمد و ادراك نزول 
اجالل فرمود و زمره از امرا و انچكيان كه از آن معركه بيرون آمده بودند از غايت وهم و هراس 

هرطايفه بطرفى توجه نمودند از آنجمله قنبر على سالح راه قندز پيش گرفت و كريمداد و خداداد 
تركمان و جانكه كوكلتاش و موالنا باباء ساغرى بطرف اوراتيپه رفتند و در روز دوم از آنحادثه 

منكر خواجه ابو المكارم و قاسم بيك قوچين و بعضى ديگر از مردم متعين كه در مالزمت پادشاه 
عاليجاه مانده بودند در مجلس اشرف اعلى مجتمع گشته شرايط مشورت بتقديم رسانيدند و خاطر 

بر تحصن قرار يافته ضبط دروازه سوزنگران بقرابرالس و بعضى ديگر از جوانان بى هراس تعلق 
گرفت و دروازه گازرستان بيمن شهامت شيرم طغائى و قتلق خواجه كوكلتاش صفت استحكام 

پذيرفت و مقرر شد كه پادشاه جمشيدآئين و امير قاسم قوچين و زمره از مقربان درگاه سپهر قرين 
كومك باشند و در مدرسه ميرزا الغ بيك كه در ميان شهر است ساكن كردند تا نسبت ايشان 
بجميع دروب و بروج شهر على السويه باشد و در هرطرف كه مدد احتياج شود بزودى توانند 

رسيد و پادشاه بر بام آن بقعه قبه خيمه گاه باوج فلك مهر و ماه برافراشت و مالزمان در بيوتات آن 
مدرسه منزل اختيار كردند و روز ديگر شيبانى خان بنواحى بلده محفوظه سمرقند آمده دورتر 

فرود آمد و ايتام و اوباش بعزم جنك و پرخاش از محالت سمرقند فوج فوج بيرون خراميده بدر 
مدرسه ميشتافتند و بعد از اداء دعاء دولت پادشاهى استجازه نموده از دروازه بيرون ميرفتند و بباد 

جرأت و جسارت نيران جنك و محاربت ملتهب و مشتعل ميگردانيدند و اوزبكان جنك گريز 
كرده نزديك شهر نمى آمدند تا آنكه شهريان دليرتر شده تا نواحى اردوى خان شيبانى ميشتافتند و 

بسرپنجه تهور غارت ميكردند آنچه مييافتند در آن اثنا روزى شيبانى خان از طرف دروازه آهنين 
جنك پيش آورده و جمعى از سپاه را در كمين گاه بازداشت و پيادگان كه بدستور سابق پيش رفته 
بودند وقتى از فريب اوزبكان واقف شدند كه سواران لشگر دشمن از عقب ايشان حمله آوردند و 

بين الجانبين جنگى عظيم در پيوسته نويان كوكلتاش و قل نظر طغائى و مزيد و بعضى ديگر از 
دليران لشگر خسرو صاحب تأييد بحمايت پيادگان عنان يكران بحرب اوزبكان انعطاف دادند و قل 

نظر يكى از مخالفان را شمشير رسانيد اما چون سپاه اوزبك بسيار بود پيادگان را مغلوب گردانيد 
بضرب تيغ پوالد تا دروازه آهنين دوانيدند و بطرف مسجد خواجه خضر تاختند و در آن مقام قوچ 



بيك جنگهاى نيك كرده پادشاه عالمپناه و نزديكان درگاه خالفت دستگاه از باالى آن دروازه 
بانداختن خدنك مرك آهنك پرداختند ال جرم اعدا از همانجا بازگشتند روز ديگر شيبانى خان با 

سپاه پوالدپوش رعد خروش بميان دروازه آهنين و دروازه شيخزاده آمده آماده مقابله و مقاتله 
شده پادشاه عاليجاه با جوانان صاحب سعادت بپشت دروازه شيخزاده شتافته بدستور معهود دست 
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مرك تاثير گشاد يافته بر اسب بوز كه يكى از اوزبكان سوار بود خورد چنانكه از پاى درآمده 
جان نبرد و در آن روز سپاه دشمن نهايت جالدت بجاى آورده جمعى از ايشان در نواحى برج شتر 

گردن خود را بپايان فصيل رسانيدند و زمره ديگر گمان بردند كه اكثر شجعان موكب عالى 
بدروازه آهنين و دروازه شيخزاده جمع آمده اند و درباره دروازه گازرستان و دروازه سوزنگران 
كسى نمانده كه بنوك پيكان سوزن مثال قطع رشته حيات ابطال رجال تواند كرد بجانب آن دو 
دروازه راندند و شصت و پنج نردبان كه ترتيب نموده همراه داشتند بر فصيل نهاده قصد صعود 
نمودند و قوچ بيك و محمد قلى قوچين و شاه صوفى و بعضى ديگر از بهادران رستم سير سپر 

ممانعت در روى كشيده بپاى مدافعت متوجه آنجماعت گشتند و در وقتى كه بعضى از ايشان بباره 
برآمده زمره بر نردبان بودند كه آن يالن فيروز چنك خود را بدانجا رسانيدند و آثار روز رستخيز 

ظاهر گردانيده تتمه را گريزانيدند و قوچ بيك از ساير رفقا پيشتر دست بشمشير و خنجر برد و 
نقش وجود جمعى را از صحيفه هستى سترد و قرابرالس و قتلق خواجه كوكلتاش و قل نظر نيز در 

آن روز بضرب تيغ تيز و ناوك خونريز مورچل خود را از تعرض اعدا محافظت نمودند و روز 
ديگر امير قاسم قوچين بباسليغ جمعى از سواران جالدت آئين از شهر بيرون رفته و با اوزبكان كه 

بخيال قتال پيش آمده بودند در ميدان نبرد دست در كمر زده ايشان را تا خواجه كفشگر راندند و 
چند نفر مشهور را از مركب حيات پياده ساخته رؤس نامباركشان را بنظر انور پادشاه همايون اثر 
رسانيدند و برين قياس قرب چهار ماه ميان آن دو سپاه نايره جنك و حرب و غبار طعن و ضرب 

در اشتعال و هيجان بود و حضرت پادشاه عاليشان در محافظت آن بلده جنت نشان بقدر امكان 
سعى مينمود و شيبانى خان در تضييق محصوران كوشيده در اقامت لوازم محاصره از خود بتقصير 
راضى نمى گرديد در آن اثنا بالء قحط و غال شيوع يافت و آتش جوع كانون درون مردم سمرقند 



را فروتاخت چندگاه جز قرص دمنده خورشيد كه هرصباح از تنور افالك برمى آمد چشم شهريان 
بر گرده نمى افتاد و در هيچ خانه و كاشانه كاه و دانه موجود نبود مگر در هجره سنبله و وصول بآن 

هم دست نميداد گوشت و روغن مانند كبريت احمر و عنقا عزيز الوجود و ناپيدا گشت و بعضى 
از مردم محتاج از گوشت سك و گربه بدل ما يتحلل حاصل كرده كار از مالحظه و حرمت 

درگذشت زمره از امرا و كالنتران از برك درختان عليق االغان بهم ميرسانيدند و طايفه چوبهاى 
خشك را ريزه كرده و تراشئه چوب را ساعتى در آب گذاشته غذاى اسبان ميگردانيدند و در 

اوقات محاصره چندين نوبت پادشاه سكندر رتبت نزد حكام خراسان و حصار شادمان و قندز و 
بقالن و مغولستان ايلچيان فرستاده كومك طلبيد و والت واليات مذكوره در ارسال مدد اهمال و 

امهال نموده هيچكس بفرياد نرسيد ال جرم سمرقنديان قرين ياس و حرمان يكيك و دودو خود را 
از برج و باره انداخته باردوى شيبانى خان مى پيوستند و او عجز مردم شهر را دانسته در نواحى غار 

 عاشقان منزل گزيد و پادشاه صاحب تائيد در برابر آمده در كوى پايان قبه بارگاه مرتفع گردانيد
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 ذكر باز گذاشتن حضرت پادشاه سليمان مكانى بار ديگر سمرقند را بابو الفتح محمد خان شيبانى 

چون حضرت پادشاه اسالم پناه چند روز ديگر در محنت محاصره مصابرت نمود و معلوم فرمود 
كه بواسطه شدت قحط و غال و عدم وجدان بدل ما بتحلل و غذا سمرقنديان تضييق بسيار دادند و 

بحسب ضرورت نقش متابعت اعدا بر صحيفه ضمير مينگارند مصلحت چنان نمود كه چندگاه 
ديگر با روزگار ستيزه كار در سازد و آن بلده را باز گذاشته علم نهضت بجانب تاشكند برافرازد و 

در اوايل سنه سبع و تسعمائه در شبى كه از غايت ظلمت آواز راه كاخ صماخ را غلط مى نمود و 
بجز ديده روشنان فلك چشم هيچ پاسبان باز نبود پادشاه عاقبت محمود همعنان خواجه ابو المكارم 

و بعضى ديگر از اعاظم و قرب صد نفر نوكر سعادتمند از دروازه سمرقند بيرون رفته روى توجه 
باندجان آورد و در اثناء راه جهانگير ميرزا كه سعادت ازلى در مفارقت سلطان احمد تنبل و 

مرافقت پادشاه گردون محل دانسته بود از جانب اندجان رسيده شرف تقبيل انامل برادر بزرگوار 
دريافت و ارقام آثامش بزالت عفو پادشاه سپهر احتشام از صفحه ايام محو شده انوار شفقت و 

عطوفت بر وجنات احوالش تافت و چون پادشاه باستحقاق در ضمان حمايت مالك الملك على 



االطالق نزديك باندجان رسيد بوضوح انجاميد كه بواسطه وفور عصيان و طغيان سلطان احمد تنبل 
دخول در آن بلده متصور نيست بنابرآن عنان يكران بجانب تاشكند گردانيد سلطان محمود خان 
والنجه خان كه اخوان آن مهر سپهر دولت و اقبال بودند مقدم شريفش را باقدام اعزاز و اجالل 

استقبال نموده در لوازم رافت و ضيافت اهتمام فرمودند و شيبانى خان را كرة بعد اخرى فتح 
سمرقند ميسر گشته در اكثر بالد ماوراء النهر رايت استقالل و استبداد بر افراشت و خيال استيصال 
نهال اقبال امير خسرو شاه و تسخير حصار شادمان و ختالن و بدخشان و قندز و بقالن بر لوح خاطر 
نگاشت و على التعاقب و التوالى سپاه بيباك اوزبك را بغارت و تاراج آنحدود مامور ميگردانيد و 

 بباد حمله ابطال رجال نيران قتل و اسر افروخته آثار كمال اقتدار بظهور ميرسانيد

 گفتار در بيان بعضى از حوادث سپهر بوقلمون و درآمدن كابل بحيز تسخير امير محمد مقيم ارغون 

 و دوام خاصه  (كُلُّ شَي ء هالك إِلَّا وجهه لَه الْحكْم و إِلَيه تُرْجعونَ)چون بمقتضاى كلمه كريمه 
ذات بيچون قادر كن فيكون است و انتقال و ارتحال از دنياء دون الزم وجود محنت فرسود جميع 

 متوطنان ربع مسكون در شهور سنه سبع و تسعمائه ميرزا الغ بيك بن 
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ميرزا سلطان ابو سعيد در واليت كابل بجوار مغفرت خداوند جزء و كل پيوست و پسرش ميرزا 
عبد الرزاق حاكم آنديار گشته بجاى پدر بر مسند فرماندهى نشست و بسبب صغر سن شاه زاده در 

ميان امرا و اركان دولت مخالفت اتفاق افتاد شيرم ز كه سرانجام تمامى مهمات جزوى و كلى را از 
پيش خود گرفت و امير يوسف محمد و بعضى ديگر از امرا از شهر بيرون رفته فرصت نگاه داشتند 
و صباح عيد اضحى كه شيرم ز كه در ديوان خانه سلطانى نشسته آش ميكشيد با سيصد مرد مكمل 
بيخبر بكابل درآمده بر سرش تاختند و تيغها از نيام انتقام كشيده فى الحال بنياد حياتش برانداختند 

و از اين جهة پريشانى تمام بحال كابليان راه يافته اين خبر در گرمسير بسمع ولد خوردتر امير ذو 
النون محمد مقيم ارغون رسيد و در اواخر سنه ثمان و تسعمائه لشگر هزاره و نكو در درهم كشيده 

تسخير كابل را پيش نهاد همت گردانيد و بدانجانب نهضت نموده ميرزا عبد الرزاق فرار برقرار 
اختيار كرد و محمد مقيم بدولت و اقبال در آن مملكت مقيم شده دختر ميرزا الغ بيك را بحباله 



نكاح خود درآورد اين اخبار در وقتى كه ميرزا بديع الزمان و امير ذو النون در كنار آب آمويه 
 بودند بديشان رسيد و موجب فرح و ابتهاج مزاج همگنان گرديد

ذكر لشگر كشيدن سلطان بديع الزمان ميرزا بعزم رزم خان عاليجاه و بازگشتن از آب كنار آمويه 
 بسبب عدم اتفاق امير شجاع الدين خسرو شاه 

چون صيت گيتى ستان ابو الفتح محمد خان شيبانى در اقطار آفاق مشهور گرديد و صولت سپاه 
اوزبك جمعيت اكابر و اشراف سمرقند را بتفرقه مبدل گردانيد خاقان منصور سلطان حسين ميرزا 
قاصدان نزد ميرزا بديع الزمان فرستاده او را بر مقابله و مقاتله خان ترغيب فرمود و امير خسرو شاه 
نيز ايلچيان ارسال داشته از بيداد اوزبكان بدنهاد استغاثه نمود و پيغام كرد كه هرگاه موكب عالى 

شاهزاده بكنار آب آمويه رسد بنده با جنود حصار شادمان و ختالن و بدخشان و قندز و بقالن 
باردوى كيهان پوى خواهم پيوست و درين يورش اقبال وار مالزم ركاب ظفر آثار خواهم بود 

بنابرآن ميرزا بديع الزمان رسل و رسايل بقندهار و زمين داور روانه ساخته امثله واجب االذعان بنام 
امير ذو النون و اوالد و اخوان در قلم آورد مضمون آنكه على اسرع الحال سپاه آنحدود را جمع 

ساخته بقبة االسالم بلخ آيند تا در مالزمت موكب عالى بدفع لشگر اوزبك و فتح ماوراء النهر قيام 
نمايند و امير ذو النون لوازم اطاعت فرمان بجاى آورده با دو سه هزار سوار جرار بجانب بلخ 

خراميد و بديع الزمان ميرزا آن امير شجاعت پناه را بعواطف خسروانه و عوارف پادشاهانه 
اختصاص داده ابواب مراحم و اشفاق بر روى روزگارش برگشاد و امير خسرو شاه نيز تحف 

شايسته و تبركات بايسته بنظر امير ذو النون فرستاد و در باب توجه بكنار آب آمويه تعجيل نمود و 
 چون آن زمستان بپايان رسيد و سپاه سبزه و رياحين 
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در كنار جويبار و اطراف دشت و كوهسار صف كشيد بديع الزمان ميرزا عزم يورش سمرقند جزم 
كرد و در اواخر سنه ثمان و تسعمائه با دو هزار پياده و سوار همه جوشن پوش و نيزه گذار از قبة 

االسالم بلخ بجانب معبر ترمذ روان شد و امير عمر بيك را بدار السلطنة هراة فرستاد و از پدر 
بزرگوار استمداد نمود و چون بكنار آب رسيد در برابر مدينة الرجال ترمذ نزول اجالل فرمود و 

طنطنه كوس حربى باوج فلك سيمابى رسانيد حاكم ترمذ امير محمد باقر كه بمير باقى اشتهار 



داشت فى الحال بدينجانب آب آمده بتقبيل بساط سلطنت مآب پرداخت و پيشكش كشيده عنايت 
و التفات يافت آنگاه بديع الزمان ميرزا امير سلطان حسين ارغون و امير ذو النون و عبد الّله 

قراقوالغ را نزد امير خسرو شاه بحصار شادمان فرستاد و او را از وصول موكب عالى بكنار آب و 
تصميم عزم و رزم با محمد خان- شيبانى خبر داد و فرمود كه بزودى بمعسكر ظفر اثر پيوندد تا 

على اسرع الحال دفع اعدا ملك و دولت ميسر گردد و امير سلطان حسين و امير ذو النون و عبد الّله 
قراقوالغ با امير خسرو شاه و برادران او امير ولى و پير ولى مالقات كرده فرامين بديع الزمان ميرزا 
و مكبوبات امير ذو النون را بديشان رسانيدند و ايشان را بر توجه اردوى عالى ترغيب و تحريص 
نمودند امير خسرو شاه بنابر عدم مساعدت توفيق از اطاعت فرمان گردن پيچيد و بخاطر گذرانيد 
كه هرگاه بديع الزمان ميرزا از مهم محمد خان شيبانى فارغ گردد شايد كه بطمع مملكت سلطان 

محمود ميرزا قصد من نمايد ال جرم عذرى سقيم بر زبان آورده ايلچيان را اجازت مراجعت داد و 
چون ايشان باردوى بديع الزمان ميرزا بازگشته خلف وعده امير خسرو شاه را معروض داشتند 

شاه زاده در باب عبور از آب آمويه متردد شد و مقارن آن حال امير ناصر الدين عمر بيك از پايه 
سرير اعلى بازآمده از تقرير او چنان بوضوح پيوست كه خاقان منضور بخالف متصور لشگر بمدد 

نميفرستد ال جرم بديع الزمان ميرزا با امير ذو النون طريق مشورت مسلوك داشته طبل مراجعت 
فروكوفت و بعد از وصول بظاهر قبة االسالم بلخ در چهارباغ ابراهيم سلطان ميرزا منزل گزيد و 
امير شجاع الدين ذو النون را اجازت انصراف ارزانى داشت و چون آنجناب علم نهضت بجانب 

مستقر عز خود برافراشت نقصانى تمام بشوكت بديع الزمان ميرزا راه يافته انواع فتن روى نمود و 
 محمد شيبانى خان بفتح بالد خراسان اميدوار گشته از آب آمويه عبور فرمود

ذكر فتنه كه از خواص بديع الزمان ميرزا بظهور رسيد و بدانسبب محمد خان شيبانى از آمويه عبور 
 نموده متوجه بلخ گرديد

در خالل احوال گذشته سيد جعفر خواجه كه در سلك سادات دشت قبچاق منتظم بود و نسبت 
بخواقين اوزبك در غايت محبت و اخالص سلوك مينمود ازديار ماوراء النهر بقبة االسالم بلخ 

 شتافته شرف دستبوس سلطان بديع الزمان ميرزا حاصل كرد و چنان ظاهر ساخت 
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كه بسبب ظلم و تعدى محمد خان شيبانى از وى روى گردانشده التجا بظل عنايت پادشاهى 
آورده ام و ما دام الحيوة لوازم دولتخواهى بتقديم خواهم رسانيد سلطان بديع الزمان ميرزا بر آن 

سيد مزور اعتماد فرموده او را مشمول انعام و احسان بيكران گردانيد و جناب سيادت انتما ضمنا با 
امراء و مقربان شاه زاده طريق اختالط مسلوك داشته در خلوت زبان بمدح و ثناء محمد خان 

شيبانى ميگشاد و ايشان را بمالزمت او دعوت كرده بانواع مواعيد فريب ميداد و از جمله امرا و 
خواص بديع الزمان ميرزا ابراهيم سلطان برالس و جهانگير برالس و شاه محمد برالس و آفتاب 

ترخان و قرا پير محمد و تينك كيلدى اوزبك بهم اتفاق نموده با سيد جعفر خواجه بيعت كردند 
كه بهنگام فرصت دست بردى نمايند و پاى در وادى مخالفت سلطان بديع الزمان ميرزا نهاده ابواب 
خدمتكارى خان بر روى روزگار خويش بگشانيد در آن اثنا از محمد باقر ترخان كه سابقا بواسطه 
استيالء محمود سلطان بر بخارا از آن خطه گريخته پناه ببديع الزمان ميرزا آورده بود و منظور نظر 

عنايت شده در اندخود حكومت مينمود آثار خالف ظاهر گشت بلكه بوضوع پيوست كه امير 
محمد باقر قاصدان نزد محمد خان فرستاده و پيغام داده كه هرگاه موكب همايون خانى از 

آب آمويه عبور نمايد بنده قلعه اندخود را بخدام آستان سپهر احتشام سپرده در سلك ساير مالزمان 
انتظام خواهم يافت و خان گيتى ستان بدين وعده اميدوار گشته از سمرقند متوجه كنار آب آمويه 

شد و بناء على هذا جماعت مذكوره باستصواب سيد جعفر خواجه خاطر بر آن قرار دادند كه 
هرگاه بديع الزمان ميرزا جهة دفع فتنه محمد باقر بحدود اندخود رود شعار خالف ظاهر ساخته 

نوعى سازند كه آن حضرت گرفتار گردد و در آن ايام امير محمد باقر ارغون از بديع الزمان ميرزا 
برنجيد و چند روز در خانه نشسته از مالزمت بارگاه سلطنت تقاعد ورزيد بنابرآن آفتاب ترخان و 

بعضى ديگر از عاصيان در طمع افتادند كه آنجناب را نيز با خود موافق سازند و با وى خلوت 
كرده مكنون ضمير خود را در ميان نهادند امير محمد باقر بحسب ظاهر سخنان ايشان را بحسن 

قبول تلقى فرمود و گفت مناسب آنست كه فردا در سر مزار خواجه ابو نصر پارسا همه جمع شده 
عهد و پيمان در ميان آريم كه طريق خالف مسلوك نداريم تا اين مهم تمشيت پذيرد و سخن 

برين قرار يافته هريك بخانه خويش رفتند اما امير محمد باقر را رعايت حقوق تربيت سلطان بديع 
الزمان ميرزا دامن گير شده همان شب در چهارباغ ميرزا ابراهيم سلطان بمالزمت شتافت و كيفيت 

خياالت بدانديشان را معروض داشت سلطان بديع الزمان ميرزا چون نسبت بآنجماعت انواع شفقت 
و عنايت بتقديم رسانيده بود اين سخن را بر غرض حمل نمود و چنانچه ميبايد بسمع قبول نشنود 



امير محمد باقر عرض كرد كه مناسب آنست كه صباح يكى از معتمدان خود را مصحوب من بسر 
مزار خواجه ابو نصر پارسا فرستيد تا حقيقت اين سخن بر رأى انور همايون واضح گردد آن 

حضرت اين ملتمس را بعز اجابت اقتران داد و مقرر شد كه پهلوان حسن على مصحوب امير محمد 
باقر بدان مزار رود آنجناب سحرى پهلوان حسن على را در يكى از هجره هاى جماعت خانه آن 

 عمارت نشاند و در خانه را مقفل 
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ساخت و خود منتظر اصحاب عصيان بر در مزار بنشست و همان لحظه آن جماعت بدان مقام 
رسيده و بآن جماعت خانه رفته در قضيه مذكوره آغاز گفت وشنود نمودند و سيد جعفر خواجه 

ايشان را بر موافقت خان عهد و سوگند داده متفرق گشتند آنگاه پهلوان حسن على بخدمت سلطان 
بديع الزمان ميرزا رفته كيفيت حادثه را بتفصيل معروضداشت و صباح روز ديگر فرمان عالى نفاذ 

يافت كه تمامى امرا و اركان دولت جهة مشورت مهم محمد باقر ترخان در خرگاه ديوان خانه 
مجتمع گردند و بعد از اجتماع آن جماعت سلطان بديع الزمان ميرزا از امراء عظام عمر بيك و 

شيخ على طغائى و عاشق محمد ارغون و يادگار ابو اسحق آقبوقا و محمد باقر ارغون و شاه منصور 
را بگرفتن عاصيان مأمور گردانيد و امرا همان ساعت آن زمره نمك حرام را مؤاخذ و مقيد 

گردانيده هريك را بيكى از اهل اعتماد سپردند و يراق و جهات ايشان را بحيطه ضبط در آوردند 
و از جمله گرفتاران شاه محمد برالس و آفتاب ترخان و تينك كيلدى بسياست رسيدند و عفو 

پادشاهانه شامل حال ابراهيم سلطان و جهانگير برالس و قرا پير محمد و سيد جعفر خواجه گشته 
حكم عالى باطالق ايشان صادر شد اما امير شاه منصور كه محصل سيد جعفر خواجه بود گفت كه 

چون خميرمايه ابن فتنه جناب سيادت مآبى است گذاشتن او مصلحت دولت نيست و بخالف 
رضاى سلطان بديع الزمان ميرزا او را بحلق بركشيد و مقارن آنحال خان گيتى ستان از معبر كركى 

عبور نمود و بديع الزمان ميرزا از چهار باغ ابراهيم سلطان عنان يكران بطرف جبال گز روان 
 معطوف گردانيد

ذكر طلوع ماهچه رايت نصرت آيت خانى از افق مملكت بلخ و گرفتار شدن اهالى آن بلده بعيش 
 ناخوشگوار و محنت تلخ 



در اوايل پائيز سنه تسع و تسعمائه محمد خان شيبانى رايت كشورستانى برافراخت و بنابر استدعاء 
امير محمد باقر ترخان از معبر كركى عبور نموده نواحى اندخود را مضرب سرادقات سلطنت 

ساخت و محمد باقر بموكب عالى پيوسته پيشكش كشيد اما منظور نظر التفات نشد و محمد خان 
او را بآن طرف آب كوچانيد و خبر عبور خان گيتى- ستان در چهارباغ ميرزا ابراهيم سلطان 

بعرض ميرزا بديع الزمان رسيد و بنابر پريشانى سپاه و عدم جمعيت دليران رزمخواه مصلحت در 
توقف نديد و نور حدقه سلطنت و جهان- بانى ميرزا محمد زمان را در بلخ گذاشته امير سلطان 

قليخان را در مالزمت شاه زاده بازداشت و مقرر شد كه صاحب السيف و القلم خواجه جالل الدين 
ميركى و امير شيخ ابو سعيد عراقى و قرا حسن الغوت نيز در آن بلده باشند و امير عليخان ولد امير 
عمر بيك بكومك قبا بيك كه داروغه شبرغان بود رفته در محافظت آن بلده طريقه اهتمام بجاى 

آورد بعد از آن رايات عاليات سلطانى از راه دره كرنسيان و چهار يك رفته از آنجا بقرابغاج 
شتافت و از قرابغاج عنان عزيمت بجانب جبال جزروان تافت و محمد خان شيبانى چون مهم 

اندخود را فيصل داد روى توجه ببلخ آورد و فوجى از لشگر قيامت اثر اوزبك را بتاخت شبرغان 
 نامزد كرد
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و چون آنجماعت بحدود آن واليت رسيدند امير عليخان ولد امير عمر بيك با صد نفر از مبارزان 
دالور بعزم رزم از قلعه بيرون خراميد و ميان آن جناب و اوزبكان مقاتله بوقوع انجاميده در اثناء 
ستيز و آويز تيرى باسب امير على خان رسيد و لشگر اوزبك او را دستگير كرده بندى گران بر 

پايش نهادند و باردوى خان بردند و ماهچه رايات ظفر آيات خانى در كمال حشمت و كامرانى از 
افق ظاهر بلخ طلوع نموده امير سلطان قليخان و ساير امراء و اعيان كه در آن مكان بودند خواطر 

بر تحصن قرار دادند و ضبط دروازه عراق تعلق بپهلوان حسن على سلطان و جمعى كثير از نوكران 
خاصه امير سلطان قرار گرفت و دروازه عكاشه بيمن جالدت و پهلوانى امير جانقلى و جان احمد 

قليخان و امير درويش محمد كتابدار سمت استحكام پذيرفت صاحب السيف و القلم خواجه جالل 
الدين ميركى دروازه شترخوار را ضبط نمود و محمد زمان ميرزا با شيخ ابو سعيد عراقى و قرا 

حسن الغوت در ارك متوطن بود امير سلطان قليخان در مسجد جامع شهر رحل اقامت انداخت و 
مددكارى محافظان جميع بروج و دروب را پيشنهاد همت ساخت و از آنجانب محمد خان شيبانى 



با قرب ده هزار از سالكان مسالك پهلوانى در برابر دروازه شترخوار منزل گزيد و جاى برادر خود 
محمود سلطان را در دروازه عراق معين گردانيد و جمعى ديگر از سالطين جوجى نژاد را بدروازه 

عكاشه جاى داد و در برابر تمامى بروج بلخ امراء و نوئينان فرستاد و نخست ايلچى بشهر ارسال 
داشته امير سلطان و ساير امراء ميرزا بديع الزمان را باطاعت و انقياد دعوت نمود و چون آن سخن 

در سمع قبول بلخيان جاى نيافت بترتيب اسباب قلعه گيرى اشارت فرمود بعد از يك هفته كه 
اوزبكان چپر و تور بسيار بهم رسانيدند و آب خندق را بطرف ديگر انداخته راه توجه بخاك ريز 

مرتب گردانيدند حكم جنك سلطانى نفاذ يافت و سپاه اوزبك از جميع جوانب شهر آواى سورن 
و كرناى و صداى كوركه و كوس در خم طاق حصار سپهر انداختند و مانند مور و ملخ روى 
بخندق بلخ آورده آثار روز رستخيز ظاهر ساختند و محمد خان در آن صباح جوشنى شبرنك 

پوشيده و بر اسبى كوه پيكر سوار گرديد قرب ده هزار اوزبك جيبه پوش پياده پيش او روان گشتند 
و چپرها و تور ها در سركشيده بخندق دروازه شترخوار درآمدند و مردم خواجه جالل الدين 

ميركى آغاز اضطراب كرده دست بتير و سنك بردند و آن جناب ايشان را تا آن زمان كه اوزبكان 
بخاك ريز باال رفته نزديك بخندق شيخ حاجى رسيدند از انداختن تير و سنك منع فرمود آنگاه 

نخست خود سنگى بطرف دشمنان افكند و آن حجر بر چپرى خورده بردارنده آنرا بخندق غلطانيد 
بعد از آن ساير دالورانى كه بر آن برج بودند دست بانداختن ناوك ديده دوز و سنك مرك 

آهنك بگشودند و سپاه خاقان چاره منحصر در فرار دانسته بسيارى از ايشان در آن خندق جريح و 
قتيل بر زبر يكديگر افتادند و همچنين از جميع بروج شهر بهادران بهرام قهر عقاب تير مرك تاثير 

 از آشيانه كمان پرواز دادند و كمانهاى 
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  نظم رعد را بغرش درآورده ابواب محاربت و مدافعت برگشادند
 بسان ژاله از ابر بهاران 

 
 بفرق اوزبكان شد تيرباران 

 سهام نخش از دل گشت پرخون 
 

 ز سنك رعد شد كر گوش گردون 

و اگرچه در آنروز اوزبكان نيز نهايت جالدت و مردانگى بجاى آورده جمعى از شهريان را بزخم    
ناوك مردافكن مجروح ساختند اما چون گرفتن آنشهر بر سبيل قهر از قبيل محاالتست عاقبت 



انهزام يافتند و در آن جنك قرب پانصد نفر از جنود خانى بزخم سهام خون آشام و ضرب سنك 
رعد از عالم فانى روى بجهان جاودانى آوردند و برين قياس دو نوبت ديگر جريك اوزبك در 

بلخ جنگ سلطانى درانداختند و مانند روز اول بى آنكه مهمى از پيش برند مراجعت نمودند بعد از 
آن خان از ضايع شدن لشگريان انديشيده امرا و بهادران را باشتعال نيران قتال مأمور نگردانيد اما 

بقدر امكان در تضييق محصوران ميكوشيد در آن اثنا شبى امير عليخان فرصت يافته بند برپا 
بگريخت و بكنار خندق دروازه شترخوار شتافته فرياد بركشيد و نام خويش ظاهر گردانيد تا 

جمعى از نوكران خواجه ميركى پايان دويده او را باال بردند و بر مخلص او لوازم محامد الهى 
بجاى آوردند و چون محمد خان شيبانى مدت سه ماه در ظاهر بلخ نشست و دانست كه تسخير آن 

بلده بجنك تيسيرپذير نيست خواست كه ابواب صلح و صفا بازگشايد و بآن وسيله آنخطه را را 
بحيطه تصرف درآورد بنابرآن امير درويش على را كه بعد از فوت امير عليشير از مالزمت استعفا 
نموده در قريه فيض آباد بسر ميبرد و در آن اوان كه ماهچه رايت خانى پرتو وصول بر حدود بلخ 

انداخت بحسب اختيار يا اضطرار سلوك طريق مالزمت اختيار نموده بود بشهر فرستاد و پيغام داد 
كه آفتاب اقبال سالطين تيمورى بسرحد زوال رسيده و سلطنت از آنخاندان نوبت ديگر بدودمان 

چنگيزى منتقل گرديده و شما را ذخيره نمانده مناسب آنكه بالطاف خانى و عنايات خاقانى اعتماد 
نموده بسد ابواب لجاج و عناد قيام نمايند و بدست متابعت دروازهاء شهر برگشايند و چون امير 
درويش على با امير سلطان و ساير امرا و اعيان بلخ مالقات كرد و لوازم اداء رسالت بجاى آورد 

خواجه جالل الدين ميركى متكفل جواب آن سخنان گشته گفت قرب يكصد و پنجاه سالست كه 
ما ابا عنجد در ظالل رعايت و عنايت اوالد امجاد امير تيمور گوركان بفراغت و رفاهيت اوقات 

گذرانيده ايم حاال بمجرد آنكه ميرزا بديع الزمان را شكستى واقع شد و نتوانست كه عجالة الوقت با 
حضرت خان در مقام مقابله و مقاتله درآيد چگونه جايز باشد كه حقوق تربيت چندين ساله آن 

پادشاهان عظيم الشأن را نابوده انگاريم و شهريرا كه بر سبيل امانت بما سپرده باشند مانند اهل 
خيانت بتحت تصرف خصم گذاريم و حال آنكه عنقريب چتر همايون فال خاقان منصور با تمامى 

شاه زادگان و سپاه خراسان سايه اقبال برين حدود خواهد انداخت و بامداد تائيدات الهى و توفيقات 
شاهنشاهى مهم دشمنان را بر طبق دلخواه دوستان خواهد ساخت اما آنچه خان گمان برده اند كه 
ذخيره ما باتمام رسيده غير واقع است زيرا كه اگر ما غير مغز سر خر خوردنى نيابيم هنوز يكساله 

 ذخيره داريم و منشاء اين سخن آن بود كه در آن ايام درازگوش بسيار در كوچه و بازار بلخ 



 299، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

افتاده روى بچراگاه عدم آورده بود القصه امير درويشعلى چون اين سخنان استماع نمود دانست 
كه بوساطت او كسى ابواب شهر را بر روى محمد خان نخواهد گشود بازگشته آنچه ديده بود و 

شنوده بعرض خان رسانيد و خان در اواسط همان زمستان طبل مراجعت كوفته و از آب آمويه 
گذشته بسمرقند شتافت و نوبت ديگر انوار فراغت و رفاهيت بر وجنات احوال ساكنان قبة االسالم 

بلخ تافت اما در مدت محاصره آنمقدار خرابى از سپاه اوزبك در ظاهر آن بلده و توابع روى 
نموده كه مزيدى بر آن تصور نتوان كرد بنابرآن در باب تاريخ آنحادثه خامه سخن گذار اين قطعه 

  قطعه در سلك تحرير آورد
 محمد خان چو از آمويه بگذشت 

 
 شراب عيش اهل بلخ شد تلخ 

 تمام شهر ويران گشت از جنك 
 

 از آن تاريخ شد ويرانى بلخ 

    

 ذكر شمه از حال ميرزا بديع الزمان در آن اوان و بيان مخالفت امير ناصر الدين عمر بيك تركمان 

در آن ايام كه محمد خان شيبانى با سپاهى بعدد قطرات باران نيسانى بمحاصره قبة االسالم بلخ قيام 
مينمود سلطان بديع الزمان ميرزا در واليت جزروان بدره جوز تحصن فرمود و چند نوبت رسل و 

رسايل بپايه سرير اعلى فرستاده و كيفيت بيداد لشگر قيامت اثر اوزبك را شرح داده استمداد كرده 
و خاقان منصور چون آزار بسيار از آن حضرت در خاطر داشت در باب ارسال مدد مراسم تغافل و 

اهمال بجاى آورد اما امير عبد اللطيف جان نثار كرد و امير ابو القاسم بخشى را فرمود كه با لشگر 
بادغيس و مرو رود بسر پل تابان رفته رحل اقامت اندازند و كنار آب مرغاب را مضبوط و 

مستحكم سازند و ميرزا بديع الزمان بعد از مراجعت محمد خان از جزروان بچيچكتو شتافته بقيه 
ايام زمستان آنجا بپايان رسانيد و چون سلطان بديع آئين فروردين سپاه سبزه و رياحين بفضاء دشت 

و بساتين كشيد از آنجا كوچ فرموده صحراى جوز جانان را محل نصب لواء ظفر انتما گردانيد و 
ايلچيان نزد امير خسرو شاه فرستاد كرت ديگر او را بسلوك طريق موافقت دعوت نمود و در باب 
استمداد جهة دفع سپاه اوزبك مبالغه فرمود امير خسرو شاه بار ديگر اظهار انقياد كرد و برادر خود 

امير ولى را بمالزمت شاه زاده روانساخت مقرر آنكه چون ميرزا بديع الزمان در حضور او مراسم 



عهد و پيمان بجاى آورد كه نسبت بديشان قصدى نينديشد خود نيز با لشگرهاى حصار و ختالن و 
قندز و بقالن بخدمت شتابد و در مقابله و مقاتله محمد خان تقصير جايز ندارد و چون امير ولى در 

نيم فرسخى اردوى عالى منزل گزيد قبل از آنكه بعز دستبوس بديع الزمان ميرزا معزز گردد امير 
عمر بيك خيالى باطل كرده نيم شبى با وى مالقات نمود و او را سياست شاه زاده بترسانيد تا فى 

الحال طبل كوچ فروكوفته همعنان او بشيرغان شتافت و عمر بيك در آن بلده كه در تصرف 
 خواهرزاده اش قبا بيك بود توقف نمود و امير ولى عنان يكران بقندز

 300، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

تافت و سبب مخالفت امير عمر بيك آن بود كه در آن اوقات كه سلطان بديع الزمان ميرزا در قبة 
االسالم بلخ و توابع رايت دولت و اقبال مرتفع گردانيد خواجه نظام الدين احمد بن موالنا نظام 

الدين شيخ محمود را كه خواهرزاده خواجه شمس الدين محمد بن خواجه سيدى احمد شيرازى 
بود از مرتبه وزارت بدرجه امارت رسانيده زمام اختيار امور ملكى و مالى را بكف كفايت او نهاد 

و امير عمر بيك را مقدم بر اكثر امرا و نوئينان در ديوان امارت مهرداد و آن امير و وزير با 
يكديگر اتفاق نموده اكثر مهام را بمقتضاى رأى خود سرانجام ميكردند و از ساير امرا و وزرا 

چندان حسابى برنميگرفتند و بنابر آنكه در آن اوقات از افعال و اقوال امير عمر بيك آثار اخالص 
و دولتخواهى نسبت بخاقان منصور ظهور مينمود مزاج بديع الزمان ميرزا با وى متغير گشته در آن 

بهار كه در نواحى جوز جانان خيمه اقامت برافراشته بود امير سلطان بايزيد ولد امير جهانگير 
برالس را برتبت تربيت سرافراز ساخت و در ديوان تواچى مقدم بر تمامى امرا مهر عنايت كرد و 

مهر بزرك را نيز بدو سپرد و همدر آن ايام خواجه نظام الدين محمدى نيز منظور نظر عنايت شده 
بمنصب اشراف ديوان عالى مشرف گشت و بعد از دخل امير سلطان بايزيد و خواجه محمدى 

اعتبار و اختيار امير عمر بيك و خواجه نظام الدين احمد روى در نقصان نهاد و سلطان بديع الزمان 
ميرزا بخالف پيشتر بعضى از مهمات را بى مشورت ايشان فيصل ميداد بنابرآن امير عمر بيك شعار 

هواخواهى خاقان منصور ظاهر ساخته صداى مخالفت درانداخت و در آن شب كه بسان باطن اهل 
نفاق تاريك بود امير ولى را نيز اضالل كرده علم نهضت بجانب شبرغان برافراخت و همانساعت 
كه اين صورت روى نمود بديع الزمان ميرزا امرا و اركان دولت را جمع ساخته در باب حركت و 

سكون مشورت فرمود اكثر امرا تعاقب امير عمر بيك را در شب ديجور مكروه شمردند و روز 



ديگر خواجه ناصر الدين ابو نصر بن خواجه- عبد الملك بن خواجه ابو نصر بن خواجه محمد 
پارسا را كه در اردو بود جهة نصيحت امير عمر بيك بشيرغان روان كردند اما فايده بر آن رسالت 

مترتب نگشت و امير عمر بيك در مقام خالف ثبات قدم ورزيده از سر عناد درنگذشت بعد از آن 
ميرزا بديع الزمان قاصدى بزمين داور نزد امير ذو النون فرستاد و پيغام داد كه على اسرع الحال با 

فوجى از ابطال رجال متوجه موكب ظفر مآل گردد تا دفع امير عمر بيك و فتح شبرغان بوقوع 
پيوندد و بنفس نفيس از آن منزل كوچ كرده عنان بطرف چيچكتو تافت زيرا كه بسبب مخالفت 

امير عمر بيك در آن ايام نقصان تمام بسپاه انجم جاه راه يافته بود و احتمال قريب داشت كه چون 
 محمد- خان بر كيفيت حال اطالع يابد از آب گذشته بمعركه قتال شتابد

ذكر نهضت خاقان منصور بخيال گرفتن شاه زاده عاليجناب و مراجعت فرمودن بسبب عرض مرض 
 از منزل ترناب 

 چون خبر تحصن امير عمر بيك در شبرغان و توجه ميرزا بديع الزمان بصوب چيچكتو
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در هراة اشتهار يافت خاقان منصور با سپاه موفور عازم كنار آب مسرغاب شد بخيال آن كه شايد 
آن صيد وحشى را بدام اطاعت در تواند آورد و آن پسر سركش را بار ديگر مطيع و منقاد تواند 
كرد بعد از قطع منازل مرحله ترناب را معسكر ظفرمآب ساخته در آن موضع بحسب تقدير مزاج 

همايون بغايت سقيم گشت و صحت بدن روى در نقصان نهاده كار از امضاء آن عزيمت 
درگذشت حكماء مسيحا انفاس و اطباء حكمت اقتباس آغاز ترتيب ادويه و اشربه مناسبه كردند و 

بهمگى همت در ابراء آنعارضه طريقه اهتمام مرعى داشته لوازم سعى و اجتهاد بجاى آوردند 
خواتين بلقيس آئين و شاه زادگان با تمكين و امرا و نوئينان و خواص و مقربان صالت و صدقات 

بمستحقان دادند و درويشان و گوشه نشينان صحت ذات ملكى صفات را از حضرت واهب 
العطيات مسئلت نموده زبان بدعا گشادند پس از روزى چند مسئلت اصحاب عبادت بعز اجابت 

 شفاء عاجل شامل حال  (و نُنَزِّلُ منَ الْقُرْآنِ ما هو شفاء و رحمةٌ للْمؤْمنينَ)رسيد و از دار الشفاء
خاقان عادل گرديد ع دعاء اهل عبادت بال بگرداند از آنجانب چون بديع الزمان ميرزا بدامان كوه 

آله تمور رسيد و نهضت و مرض پدر بزرگوار نزد او بوضوح انجاميد داعيه فرمود كه قدم در 



طريق اخالص نهاده بمالزمت آستان سلطنت اختصاص شتابد و بتقبيل انامل فياض قيام نموده بار 
ديگر شرف مالقات خاقان منصور دريابد بنابرآن امير سلطان بايزيد برالس را بكرياس گردون 

اساس فرستاد و بنواب بارگاه سپهر التباس پيغام داد كه اگر حضرت خاقانى دفتر جرايم و آثام اين 
سالك مسالك سرگردانى را بآب عفو و مرحمت فروشويند و در حضور سادات و مشايخ دار 

السلطنه هراة لوازم عهد و پيمان درميان آرند كه قصدى نينديشند حلقه اطاعت در گوش كشيده 
بپايه سرير اعلى ميآيم و غاشيه متابعت بر دوش گرفته در ظالل عاطفت ال يزال مى آسايم و چون 

امير سلطان بايزيد بدرگاه خاقان عاليجاه رسيد و سخنان ميرزا بديع الزمان را بعرض رسانيد آن 
حضرت مبتهج و مسرور گشته مسرعى بهراة فرستاد كه سادات و مشايخ و علما و اكابر را باردوى 

همايون رساند تا التماس شاه زاده را بشرف اجابت مقرون گرداند اما در آن اثنا خديجه بيگى آغا و 
بعضى از امرا و نواب را چنان بخواطر رسيد كه اگر درين محل كه هنوز شمه از ضعف مزاج 

اشرف اعلى باقيست و مظفر حسين ميرزا در اردو نيست بديع الزمان ميرزا بپايه سرير خالفت مصير 
آيد محتمل است كه اكثر لشگر بسايه لواء كشورگشايش التجا برند و كمر خدمتكارى بر ميان 
بسته موافقت و متابعتش را از لوازم شمرند و اينمعنى را بشرف عرض رسانيده آن سخنان بسمع 

قبول راه يافت و خاقان منصور امير سلطان بايزيد را رخصت معاودت ارزانى داشته اجابت ملتمس 
مالقات را در حيز تاخير انداخت آنگاه اردوى همايون بطرف بلده هراة كوچ كرد و خاقان 

صاحب حشمت قرين صحت و سالمت بسمتقر سرير سلطنت رسيده لوازم نصفت و مرحمت 
 بجاى آورد

ذكر توجه ميرزا بديع الزمان از آله تمور بظاهر شيرغان و باز آمدن امير عمر بيك بآستان 
 اقبال آشيان 
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در آن ايام كه امير سلطان بايزيد از درگاه خاقان منصور باردوى بديع الزمان ميرزا مراجعت نمود و 
سبب عدم اجابت ملتمس مالقات را عرض فرمود شاه زاده در بحر انديشه فرورفت كه ايا گلزار 

مملكت را از خار طغيان معاندان بدستيارى كدام يك از معاونان پاك گرداند و امير عمر بيك را 
كه اظهار شعار خالف كرده و در قلعه شبرغان متحصن گشته بود بچه طريق از طريقه عناد 



گذرانيده بجاده اتحاد رساند مقارن آن حال مبشر خجسته مقال از نزد امير ذو النون رسيد و از زبان 
آنجناب بشرف عرض رسانيد كه چون اين مخلص را بر مخالفت امير عمر بيك اطالع افتاده سپاه 

زمين داور و فراه و غور و ساخر و تولك را جمع آورده بر جناج استعجال عنان توجه بصوب 
شبرغان انعطاف داد اليق دولت روزافزون آنكه موكب همايون نيز بطرف آن بلده نهضت نمايد 

تا مهم مخالفان فيصل يافته دست عنايت الهى ابواب فتوحات نامتناهى بر روى مالزمان آستان 
پادشاهى برگشايد سلطان بديع الزمان ميرزا بعد از استماع اين بشارت بديدن چهره فتح و ظفر واثق 
گرديد و از آله تمور در حركت آمده عنان يكران بصوب شبرغان منعطف گردانيد و چون ماهچه 

علم ظفر شيم قطع منازل و مراحل كرده پرتو وصول بر سه شنبه بازار انداخت امير ذو النون از 
آنجانب رسيده انامل فياض را بلب ادب مقبل و ملثوم ساخت و امير عمر بيك از قرب وصول 

موكب عالى و آمدن امير ذو النون وقوف يافته خاطر بر تحصن قرار داد و برج وباره شبرغان را 
مضبوط ساخته ابواب عناد و لجاج برگشاد و سلطان بديع الزمان ميرزا اعالم فتح و ظفر برافراخته و 

امير شجاع الدين ذو النون سپاه جالدت اثر را مكمل ساخته صباح روزيكه چهارشنبه بود از 
سه شنبه بازار بظاهر شبرغان خراميدند و صداى نقاره و نفير و آواى سورن و كرناى باوج فلك اثير 

رسانيدند و سلطان بديع الزمان ميرزا در عيدگاه آن بلده نزول اجالل فرموده امير ذو النون در 
مدرسه سيدى احمد ميرزا فرود آمد و ساير امرا و لشگريان آن بلده را درميان گرفته آب خندق را 
بطرفى ديگر افكندند و جهة پر ساختن آن آغاز كشيدن خاك و انداختن درخت كردند اما چون 
خاطر امير ذو النون مايل بآن بود كه بين الجانبين مصالحه واقع شود و امير عمر بيك بار ديگر در 

سلك ساير امرا و نوئينان ميرزا بديع الزمان انتظام يابد اصال سپاه را اجازت حرب و جنك و 
رخصت انداختن تير و سنك نميداد و پيوسته جهة تمهيد بساط صلح و صفا قاصدان سخندان نزد 
امير عمر بيك ميفرستاد بعد از تكرار آمد شد سفرا امير عمر- بيك بامير ذو النون پيغام نمود كه 
اگر آنجناب قدم رنجه فرموده با معدودى از مالزمان بدهليز قلعه تشريف آوردند و خواطر مرا 

بتأكيد قواعد عهد و پيمان اطمينان بخشند دروازهاى شبرغان را بسان ابواب دولت و اقبال بر روى 
بديع الزمان ميرزا ميگشايم و بدستور پيشتر بمالزمت شتافته در طريق خدمتكارى و جان سپارى 

سلوك مينمايم امير ذو النون اين التماس را بعز اجابت مقرون گردانيد و صباحى عازم درون شهر 
شيرغان گرديد و قبل از آنكه پاى در ركاب آورد ميرزا بديع الزمان بمنزل جناب امارت پناهى 

 تشريف برد و در آنزمان آنجناب را بخاطر رسيد كه اگر آن حضرت بقدوم عنايت و
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بنده نوازى بقلعه خرامد و بيواسطه امير عمر بيك را بالتفات خاطر فياض اميدوار گرداند هرآينه در 
حصول مقصود او خلل خواهد بود و اينمعنى را بعرض رسانيد و بديع الزمان ميرزا از صوابديد امير 
صاحب تدبير درنگذشت و همعنان امير ذو النون و دو سه خدمتكار عازم شهر شبرغان گشت امير 
عمر بيك چون اينخبر شنيد طنطنه نقاره بشارت باوج حصار سپهر دوار رسانيد و پل روانرا انداخته 
حضرت پادشاهى و جناب امارت پناهى بقلعه شتافتند و امير عمر بيك كفن بگردن و شمشير اندر 

دست سعادت بساطبوسى دريافت و زبان اعتذار و استعفا برگشاد و بديع الزمان ميرزا دفتر زالت و 
عشراتش را بآب عفو و اغماض فرو- شست و او را بمزيد تربيت و احسان مفتخر و مباهى 

گردانيده ساير مردمى را كه در آن بلده بودند بعنايت بيغايت مستظهر و مطمئن خواطر ساخت و 
باردوى عالى معاودت نموده همانروز از ظاهر شبرغان كوچ فرمود و نواحى سه شنبه بازار معسكر 
شهريار كامكار گشت و صباح روز ديگر امير عمر بيك بمالزمت شتافته از مقام مخالفت و عناد 

 بيكبارگى درگذشت 

ذكر توجه امراء عاليجاه بعزم مالقات امير خسرو شاه و بيان افتادن امير مشار اليه از مسند دولت و 
 كامرانى بوادى نگبت و سرگردانى 

چون مهم شبرغان بر نهج مسطور فيصل يافت سلطان بديع الزمان ميرزا با اعاظم نوئينان و امرا در 
باب حراست ممالك خراسان از دخل ابو الفتح محمد شيبانى خان شرايط مشورت بتقديم رسانيد 
و بنابر استصواب اصحاب رأى و تدبير خاطر مهر تأثير بر آن قرار داد كه از امراء عظام امير شجاع 
الدين ذو النون ارغون و ناصر الدين عمر بيك و عليخان و اسفنديار تركمان و شاه منصور نزد امير 

خسرو شاه رفته بهر نوع كه كه توانند او را مستمال و مطمئن گردانند و باردوى عالى رسانند تا 
باستظهار سپاه ممالكى كه در تصرف اوست دفع لشگر اوزبك تيسير پذيرد و امراء با هزار سوار 
عازم قندز گشته مسود اوراق نيز حسب الحكم در مرافقت ايشان روانشد و همدر آن ايام خسرو 

دور- انديش سيد حسين ابيوردى را كه در سلك صدور منتظم بود بپايه سرير اعلى روان فرمود تا 
كيفيت احوال را بعرض خاقان ستوده خصال رسانيده طلب عهد و پيمان نمايد كه هرگاه آن 

حضرت بخدمت والد بزرگوار شتابد التفات و عنايت و تربيت و رعايت يابد آنگاه موكب عالى از 



سه شنبه بازار بجانب دره جز در حركت آمد امراء عظام كه متوجه قندز بودند چون يكدو منزل 
قطع نمودند امير شاه منصور را پيشتر فرستادند كه امير خسرو شاه را مالزمت كرده استعالم نمايد 
كه موعد مالقات كجا خواهد بود و پس از آنكه امير شاه منصور بقندز رسيد و خسرو شاه را بر 
توجه امراء عظام مطلع گردانيد خسرو شاه بحسب تقدير ويران گشت و متوجه كوهستان شده از 
سر حكومت درگذشت تبيين اين مقال آنكه در خالل اين احوال محمود سلطان بموجب فرموده 

 برادر خود محمد خان شيبانى با جمعى كثير
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از سالكان مسالك پهلوانى عزم رزم خسرو شاه جزم كرد و روى بقندز آورد و امير خسرو شاه از 
كيفيت حادثه وقوف يافته عبد الرحمن بيك را كه در سلك قرابتانش انتظام داشت با فوجى از 

سپاه برسم زبان گيرى باستقبال ياغى فرستاد و عبد الرحمن بيك در حدود سالى سراى از آب 
گذشته بمحمود سلطان رسيد و آتش قتال اشتعال يافته تيرى بر كتف عبد الرحمن بيك خورد و او 

روى بصوب انهزام آورد و گريختگان آن معركه در محلى كه امير شاه منصور در قندز بود بشهر 
درآمده پريشانى تمام بحال قندزيان راه يافت و امير خسرو شاه را چون آفتاب دولت و اقبال 

بسرحد نكبت و زوال انتقال كرده بود باوجود ذخيره بسيار و قرب وصول امراء كبار عنان تمالك 
و تماسك از دست داد و قندز را باز گذاشته با طايفه از خواص خويش روى توجه بكوهستان نهاد 

و امير شاه منصور مراجعت فرموده در منزل خلم بامراء عظام رسيد و صورت واقعه را معروض 
گردانيد امير ذو النون از كمال غيرت و شجاعت فرمود كه شهرى چنين معمور را بتصرف اوزبكان 

گذاشتن و از اين موضع رايت معاودت افراشتن شيوه مردان مرد و شميه دليران صف نبرد نيست 
بلكه انسب آنست كه بقندز رويم و آن بلده را مستحكم ساخته بتصرف محمود سلطان باز 

نگذاريم و امرا طوعا و كرها در امضاء اين عزيمت با امير ذو النون اتفاق نموده آن شير پيشه دغا 
همان ساعت جيبه بخش كرد و آغروق خود را بطرف اردوى عالى بازگردانيده راقم حروف را 

فرمود كه بسرعت هرچه تمامتر خود را بمالزمت حضرت سلطانى رساند و خبر ويران شدن خسرو 
شاه و رفتن آن جناب را بقندز عرض كرده التماس نمايد كه موكب عالى نيز بدان صوب در 
حركت آيد تا ابواب فتح و فيروزى بسهولت برگشايد و اين ضعيف در دره جز بعز مالزمت 

مشرف گشته كيفيت ويرانى امير خسرو شاه و ملتمس امير ذو النون را عرضه داشت نمود و سلطان 



بديع الزمان ميرزا فرمود كه هرگاه خبر درآمدن امراء بقندز مسموع شود بدانجانب رفته خواهد شد 
و چون امير ذو النون در ظاهر قندز نزول نمود بتحقيق پيوست كه موالنا محمد تركستانى كه در 
قندز بغايت معتبر بود خواطر صغار و كبار را بمتابعت محمد خان شيبانى مايل گردانيد و انتظار 

وصول محمود سلطان ميكشيد تا شهر بدو سپارد و امير ذو النون قاصدان سخندان نزد موالنا محمد 
و ساير قندزيان فرستاده ايشان را از صولت سپاه اوزبك تخويف نمود و پيغام فرمود كه مناسب 

چنانست كه دروازها بگشايند تا من با ساير امراء عظام بشهر درآمده اطراف و جوانب آنرا مضبوط 
گردانم و بمعاونت عنايت الهى و مساعدت دولت پادشاهى در دفع اوزبكان كمال شهامت و 

صرامت بتقديم رسانم موالنا محمد اين سخن را بسمع قبول جاى نداد و در مقام هوادارى محمد 
خان راسخ دم بوده دروازه هاى قندز نگشاد بنابرآن امير ذو النون با ساير امرا بجانب اردوى عالى 

مراجعت نمود و در دره جز بعز مالقات بديع الزمان ميرزا فايز شد و عناد قندزيان را عرض فرمود 
و سلطان بديع الزمان ميرزا چاره كار منحصر در استرضا خاطر پدر بزرگوار دانسته عزم توجه 
بجانب هرات جزم كرد و ميرزا محمد زمان را با اهل حرم و بعضى از امراء بلخ بيرون آورد و 

 بدستور معهود محافظت آن بلده به نيروى 
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شجاعت و پهلوانى امير سلطانقلى خان باز گذاشته رايت آفتاب اشراق بصوب شبرغان برافراشت و 
بعد از وصول بجوزجانان زمام حكومت آن واليت را بكف جالدت امير على خان ولد امير عمر 

بيك داده و او را بقلعه شبرغان فرستاده از راه اينجكه بالنك نيكى شتافت و در آن منزل امير 
حسين باردوى از پايه سرير اعلى بازآمده الطاف و اعطافى كه از خاقان منصور نسبت بحضرت 
عالى معلوم نموده بود معروض گردانيد و اين معنى موجب ازدياد تصميم عزيمت آن حضرت 

شده فضاى ميمنه را از يمن مقدم همايون بنضارت رياض رضوان رسانيد و در آن منزل امير خسرو 
شاه بسعادت مالزمت استسعاد يافت و پرتو آفتاب عنايت و عاطفت بر وجنات احوال موفور 

االختاللش تافت چنانچه عنقريب كيفيت آن حكايت مسطور خواهد گشت و تفصيل اين روايت 
 بعد از محاربه محمد شيبانى خان با سلطان محمود خان بر زبان خامه سخندان خواهد گذشت.



ذكر لشگر كشيدن سلطان محمود خان و الجه خان جهت معاونت پادشاه بلندمكان بصوب اندجان 
و بيان وقوع محاربه ميان آن خوانين عالى شان و فرمانفرماى بالد ماوراء النهر ابو الفتح محمد 

 شيبانى خان 

در آن اوان كه پادشاه مؤيد و كامران ظهير الدين محمد بابر بن ميرزا عمر شيخ گوركان متوجه 
دار السلطنه سمرقند بود كرت ديگر سلطان احمد تنبل باشتعال نيران طغيان اقدام نموده ابواب 

مخالفت و عصيان برگشود و با آنكه جهانگير ميرزا بسان دولت و اقبال از وى جدا شده بود او 
بدستور پيشتر تمرد نمود بناء على هذا چون پادشاه اسالم پناه سمرقند را بشيبانى خان بازگذاشت و 

استيالء بر مملكت موروث ميسر نشد بتاشكند شتافت و چندگاهى مشمول عاطفت سلطانمحمود 
خان بوده از محنت محاصره و محاربه برآسود و سلطان محمود خان باتفاق برادر خود سلطان 

احمد خان كه بالجه خان مشهور است همت بر آن گماشت كه لشگر باندجان كشد و آن مملكت 
را از سلطان احمد تنبل انتزاع نموده بپادشاه جهان مطاع سپارد و اين عزيمت را از حيز قوت بفعل 
آورد بتاريخ سنه ست و تسعمائه با سپاه فراوان بدانصوب روانشد اما قبل از آنكه بمقصد رسد و 

دست در گردن عروس مقصود حمايل سازد شيبانى خان با لشگرى بعدد قطرات باران در رسيد و 
در همان منزل تالقى عسكرين دست داده قتالى در غايت صعوبت اتفاق افتاد و بحسب تقدير 

خانيكه و الجه خان بر دست اوزبكان اسير شدند و پادشاه جهانيان عنان يكران بصوب بعضى از 
واليات مغولستان انعطاف داد و ديده اميد شيبانى خان از ديدن پيكر فتح و ظفر روشنى يافته 

قاصدى همعنان برق و باد بتاشكند فرستاد و بمغوالن آنجائى پيغام داد كه خانيكه و الجه خان در 
دست ما گرفتار گشته و ظهير الدين محمد بابر پادشاه روى براه فرار آورده اگر شما را تمنا آنست 

كه نايره غضب قيامت لهب خرمن حيات گرفتاران محترق نگرداند بايد كه او را از گريز مانع آئيد 
 و خواجه 
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ابو المكارم را هرنوع باشد بدست آورده محبوس گردانيد و مردم تاشكند خواجه ابو المكارم را 
گرفته محبوس نمودند و شيبانى خان و آن دو خان عاليمكان را دو سه روزى نگاهداشته بعد از آن 

رخصت داد كه بهرطرف خواهند توجه نمايند اما خواجه ابو المكارم بعد از دو سه روزى كه در 



محبس بسر برد فرصت يافته بگريخت و پياده از تاشكند بيرون آمده محاسن شريف را تراشيد 
ليكن بواسطه كبر سن و فقدان قوت رفتار نتوانست كه خود را بجائى رساند كه از شر اعدا ايمن 

ماند هم در نواحى آن شهرپناه بخانه يكى از مردم آنجائى برد و آن بيمروت يكدو روز خواجه را 
نگاهداشته بعد از آن بعضى از هواداران شيبانى خان را بر صورت حال مطلع گردانيد و آن مردم 
خواجه ابو المكارم را گرفته نزد پادشاه خود بردند چون چشم خان كامياب بر خواجه عاليجناب 

  بيت افتاد پرسيد كه ريش را چه كردى خواجه در جواب اين بيت را خواند كه 
 چراغى را كه ايزد برفروزد

 
 هرآنكس پف كند ريشش بسوزد

اما اين لطيفه هيچ فايده نداد و همان لحظه قهرمان سياست آنخواجه عالى نژاد را بعالم آخرت    
فرستاد و بعد از اين وقايع رايت شوكت شيبانى خان بيشتر از پيشتر مرتفع گشته سمرقند را دار 

الملك ساخت و برادرش سلطان محمود بدستور سابق لواء حكومت در بخارا برافراخت ايالت 
تاشكند و واليات سلطان محمود خان و الجه خان باعمام او كوچ كونجى خان و سونجك سلطان 
كه والده ايشان دختر ميرزا الغ بيك گوركان است تعلق گرفت و منصب داروغگى شاهرخيه بامير 

 يعقوب كه در سلك اعاظم امرا انتظام داشت سمت اختصاص پذيرفت.

ذكر رسيدن امير محمد باقر بمالزمت حضرت پادشاه عاليجاه ظهير الدين محمد بابر و بيان سبب 
 وصول امير خسرو شاه بدرگاه سلطان بديع الزمان بهادر

چون پادشاه اسالم پناه از معركه سلطان محمود خان و الجه خان عنان يكران بصوب مغولستان 
گردانيد و يكدو روز در طى مسافت اوقات گذرانيد بوضوح انجاميد كه فوجى از معاندان دهانه 

دره را كه در آن راه واقع است مضبوط ساخته اند و بخيال دست برد پاى جالدت محكم كرده تيغ 
عناد آخته اند بنابرآن حضرت پادشاهى از سلوك آن طريق احتراز واجب دانسته براه غير معهود 

بجانب حصار شادمان شتافت و از آنجا عنان توجه بطرف مدينة الرجال ترمذ تافت حاكم آنواليت 
امير محمد باقر كه از صولت سپاه اوزبك شبى بفراغت بر بستر استراحت نمى غنود وصول موكب 

همايون بابرى را فوزى عظيم دانسته با ساورى و پيشكش بخدمت شتافت و آن حضرت در باب 
توجه بطرفى كه متضمن مصلحت دولت باشد با وى مشورت نمود امير صايب تدبير بعرض آن 

 زيبنده تاج و سرير رسانيد
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كه چون محمد خان شيبانى بر ممالك ماوراء النهر استيالء يافته و شرار تفرقه و پريشانى بر 
صفحات حاالت رعيت و سپاهى حضرت پادشاهى تافته مناسب آنست كه چند روزى با روزگار 

  نظم ستيزه كار در سازيم و بجانب كابل رفته خود را از حدود مملكت اوزبك دور اندازيم 
 ندارى اگر با عدو زور جنك 

 
 طريق مدارا گزين بيدرنك 

 ز ملكش بجائى نما انتقال 
 

 كه يك چند ايمن شوى از قتال 

پادشاه عاليجاه اين راى را مستصوب شمرد و در شهور سنه عشر و تسعمائه روى توجه بكابل آورد    
و بحسب اتفاق عبور موكب عالى بر منزلى واقع شد كه امير خسرو شاه در حدود آن بود ال جرم 

جناب امارت مآب با تحف اليقه بمالزمت حضرت پادشاهى شتافت و اظهار اخالص و 
خدمتكارى نموده سعادت تقبيل قوايم سرير سلطنت دريافت بعد از روزى چند كه در اردوى عالى 

ساكن بود اكثر مالزمان او مانند دولت و اقبال بمالزمت آستان خالفت آشيان حضرت پادشاه 
باستقالل رفتند و حلقه عبوديت در گوش كشيده غاشيه خدمت بر دوش گرفتند و جناب 

امارت مآب چون حال بر آن منوال ديد بغايت متوهم گرديد و شبى تمامى يراق و جهات خود را 
برجاى بگذاشت و با دو سه نوكر فرار برقرار اختيار كرده علم عزيمت بصوب اردوى سلطان بديع 

الزمان ميرزا برافراشت زيرا كه او را ديگر در هيچ طرف پناهى و در هيچ جانب آرامگاهى نمانده 
  بيت بود

 آئى برم آندم كه شوى از همه فارغ 
 

 آن لحظه اگر نيز نيائى چكند كس 

و در قصبه ميمنه خبر قرب وصول امير خسرو شاه بعرض آنخسرو عاليجاه رسيده بنابر كمال مكارم    
اخالق جرايم سابقه او را نابوده تصور نموده و قرة العين سلطنت و كامكارى محمد زمان ميرزا و 

امير ذو النون و ساير امرا و اركان دولت را باستقبالش امر فرمود خود نيز از اردوى عالى بيرون رفته 
بر سر پشته فرود آمد و شاه زاده و امير ذو النون امير خسرو شاه را در آنموضع بسعادت دستبوس 

رسانيدند و حاالتى كه او را در خدمت حضرت ظهير الدين محمد بابر پادشاه پيش آمده بود 
معروض گردانيدند و همان روز سلطان بديع الزمان ميرزا همت بر سرانجام اسباب مكنت امير 

خسرو شاه مصروف داشته خيمه و خرگاه و اسبان راهوار و اشتران باربردار و استران ركابى و قطار 
و فرش و اوانى و نقود نامعدود انعام فرمود و امير ذو النون نيز تبركات اليقه و تنسوقات رايقه نزد 



امير خسرو شاه ارسال نمود و سلطان بديع الزمان ميرزا با امير خسرو شاه طريق مشورت مسلوك 
داشته عزم مالقات خاقان خجسته صفات مصمم گردانيد و از ميمنه كوچ كرده در النك چيچكتو 

 قبه خيمه و خرگاه بذروه فلك مهر و ماه رسانيد

ذكر وصول موكب حضرت بابر پادشاه بظاهر بلده كابل و مفتوح شدن آنخطه بمحض عنايت 
 حضرت خداوند جز و كل 

چون مشيت پادشاه بابر و نوال و ارادت شهنشاه متفرد در استقالل متعلق بآن بود كه از فيض غمام 
 عدل و احسان خسرو وافر تهور ظهير الدين محمد بابر رياض اميد لب-
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تشنگان بوادى ظلم و عدوان صفت خضرت و نضارت يابد و آفتاب دولت اقبال آن در درج جاه و 
جالل از افق عنايت ال يزال طلوع نموده بر وجنات احوال سرگشتگان شكسته بال تابد آنحضرت را 

در معركه جان ستان خواقين مغولستان و شيبانى خان در پناه جنه لطف و مكرمت خويش از شر 
دشمنان بدانديش محافظت نموده قرين صحت و عافيت بكوهستان بدخشان رسانيد و كرت ديگر 

بازوى استظهار آن پادشاه بخت يار را باعطاى اسباب سلطنت و جهانبانى و موجبات خالفت و 
كشورستانى از ممر يراق و جهات امير خسرو شاه قوى گردانيد آنگاه پادشاه عاليجاه باستصواب 

امرا و نوئينان درگاه عزم تسخير كابل جزم كرده راه آنواليت پيش گرفت و بسرعت طى مسافت 
نموده ظاهر آن بلده از يمن مقدم همايونش نضارت گلستان ارم پذيرفت امير محمد مقيم ارغون 

چون قوت مقاومت نداشت در شهر متحصن گشت و بعد از چند روز كه چريك منصور كابل را 
محاصره نمودند متوطنان آنجائى بمالزمت حضرت كشورگشائى مايل شده كار محمد مقيم از 

صبر و شكيبائى درگذشت و قاصدان بدرگاه سپهر اشتباه پادشاه ارسال داشته طلب عفو و امان و 
مسئالت عهد و پيمان نمود تا بخدمت شتابد و كليد شهر و قلعه سپرده عنان بصوب گرمسير و 

قندهار تابد و حضرت پادشاهى ملتمس محمد مقيم را بحسن قبول تلقى فرموده سوگندان بر زبان 
آورد كه چون محمد مقيم ابواب عناد مسدود گردانيده دروازهاء شهر بگشايد چنانچه بايد و شايد 

او را رعايت فرمائيم و محمد مقيم بعنايت پادشاهى اميدوار گشته از كابل بيرون خراميد و شرف 
بساطبوسى دريافته پيشكش كشيد و محمد بابر ميرزا برحسب وعده او را بعوارف خسروانه و 



عواطف پادشاهانه سرافراز ساخت و با تمامى نوكران و مالزمان و يراق و استعداد فراوان رخصت 
رفتن بوطن مالوف ارزانى داشت و حضرت پادشاهى بموافقت تاييدات الهى و معاضدت توفيقات 

نامتناهى خطه كابل و توابع و مضافات و ضمايم و ملحقات را بتحت تصرف درآورده معمور 
آبادان گردانيد و طوايف رعايا و مزارعان را كه پايمال جور و عدوان و دست خوش ظلم و عصيان 

  نظم گشته بودند بمهاد امن وامان رسانيد
 علم عدل و داد ساخت بلند

 
 پرتو لطف بر جهان افكند

 بس كه در ملك تخم احسان كشت 
 

 گشت خرم چو مرغزار بهشت 

 باغ اميد اهل فضل و هنر
 

 شد ز فيض عطاى او بابر

    

گفتار در بيان فرستادن خاقان منصور جمعى از اكابر انام را باستقبال آن اختر اوج سلطنت و 
 جهانبانى و ذكر مالقات پدر و پسر با يكديگر در عين نشاط و كامرانى 

چون امير خسرو شاه بشرف مالزمت سلطان بديع الزمان ميرزا رسيد و شاه زاده داعيه مالقات 
حضرت خاقانى را با وى ظاهر گردانيد امير خسرو شاه امضاء آن عزيمت را متضمن صالح دين و 

 دولت شمرد و بزبان حال و قال مضمون اين مقال بيان كرد كه 
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 بيت 
 چو عاشقان بوفاجان دهند در پايش 

 
 اميد هست كه ما نيز در قدم باشيم 

ال جرم بديع- الزمان ميرزا از ميمنه پاى مبارك در ركاب ميمنت انتساب آورده از راه سر پل تابان    
بجانب لنگر مقدسه غياثيه در حركت آمد و خبر نهضت بديع الزمان ميرزا و امير ذو النون و امير 

  بيت خسرو شاه بصوب بلده هراة شيوع يافته خاقان منصور بغايت مبتهج و مسرور گرديد
 ز شادى برافروخت رويش روان 

 
 چو گل در بهاران بخنديد از آن 

و جهة مزيد اطمينان ميرزا بديع الزمان و امرا عاليشان جناب شيخ االسالمى سيف الملة و الدين    
احمد التفتازانى و شيخ جالل الدين ابو سعيد پورانى و سيد نظام الدين سلطان على مشهدى كه 



مشهور بود بخواب بين و سيد غياث الدين محمد بن امير يوسف الرازى و قاضى صدر الدين 
محمد االمامى را كه خالصه مشايخ و سادات و قضاة ممالك خراسان بودند به مجلس فيض بخش 

طلب فرمود و در حضور ايشان دست بر كالم معجز نظام سبحانى نهاد و قواعد عهد- و پيمانرا 
بغالظ ايمان مؤكد گردانيد كه نسبت بميرزا بديع الزمان و امير ذو النون و امير خسرو شاه قصدى 
بخاطر عاطر همايون نگذرانم و درباره ايشان غايت شفقت و عنايت بتقديم رسانم آنگاه آن پنج 
بزرك را رخصت فرمود كه باستقبال شاهزاده و امرا شتابند و كمال عطوفت و مهربانى حضرت 

خاقانى را خاطرنشان نمايند تا بيدغدغه عزيمت مالزمت را بامضا رسانند و اكابر عظام ذوى 
االحترام متوجه مالقات شاه زاده گردون غالم گشته در لنكر مقدسه غياثيه بآن سعادت فايز شدند و 
هريك پيشكشى اليق كشيده كيفيت سوگند و ميثاق خاقان آفاق را مشروح معروض گردانيدند و 
بديع الزمان ميرزا نسبت بآن زمره واجب التعظيم كمال اعزاز و احترام بتقديم رسانيده بوثاق ايشان 
تشريف برد و همه را بخلع فاخره و انعامات وافره نوازش كرده روى بمقصد آورد چون در منزل 

بادام تو نزول اجالل دست داد ابو المنصور مظفر حسين ميرزا با والده خود مهد عليا خديجه بيگى 
آغا كه برسم استقبال از هراة توجه كرده بودند با حضرت عالى مالقات نمودند و غبار نقار كه بين 
الجانبين حايل بود بآب الفت و موانست فرونشانيده در تاكيد مبانى محبت و اتحاد سعى فرمودند و 

روز ديگر كه داخل ايام جمادى اآلخر سنه عشر و تسعمائه بود خاقان- منصور از باغ جهان آرا 
متوجه مالقات فرزند ستوده صفات گشته بديع الزمان ميرزا نيز از بادام تو در حركت آمد و بوقت 

نماز پيشين نواحى غار عباس كه نيم فرسخ از قريه كرخ پايان تر است از مقارنه آن دو نير برج 
سلطنت غيرت افزاى فضاى سپهر خضرا گشت و ميرزا بديع الزمان را چون چشم بر تخت روان 
والد عاليشان افتاد خواست كه بشيوه ارباب جرايم رومال در گردن اندازد و سه نوبت زانو زده 

شرف پايبوس دريابد خاقان منصور از مشاهده اينصورت رقت فرموده فرزند ارجمند را از آن امر 
معاف داشت و ميرزا بديع- الزمان يكزانو زده حضرت خاقانى او را در آغوش عطوفت و مهربانى 

كشيد و قطرات عبرات از فواره ديده انتظار كشيده روان گردانيد مدتى پدر و پسر در آغوش 
 يكديگر بسر برده زارزار ميگريستند و حضرت خاقانى غايت مهربانى و بديع الزمان ميرزا نهايت 
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  نظم نيازمندى بظهور رسانيده در روى يكديگر نگريستند



 گاهى پدر از كمال اشفاق 
 

 در روى پسر نظر نمودى 

 گاهى پسر از سر تواضع 
 

 رخساره بخاك راه سودى 

و همدر آن مجلس كه بوجود سادات عظام و مشايخ گرام و قضاة اسالم و علما و فضال مشحون    
بود امراء كبار امير شجاع الدين ذو النون و امير خسرو شاه را بشرف دستبوس خاقان عاليجاه 

رسانيدند و آن دو امير در غايت انفعال و خجالت زمين اخالص و خدمت مقبل و ملثوم ساخته 
لوازم اخالص و عبوديت ظاهر گردانيدند خاقان منصور ايشان را بوفور پرسش و نوازش مفتخر و 

 بر زبان الهام بيان رانده مبتلى  (ال تَثْرِيب علَيكُم الْيوم)سرافراز ساخت و مضمون كلمه همايون 
خواطر ايشان پرداخت و آنشب حضرت خاقانى و جناب سلطانى در النك داغى ببزم عيش و 

خرمى نشسته ابواب فرح و سرور مفتوح داشتند و بتجرع راه ريحانى و آشاميدن باده ارغوانى حظى 
تمام از زندگانى برگرفته رايت شادمانى افراشتند روز ديگر كه مهم سازان قضا و قدر محفه زرين 

پيكر خورشيد خاور را بجانب شهرستان سپهر اخضر كشيدند و از ظلمت شب مفارقت متوطنان 
ربع مسكون را باضائت روز مواصلت رسانيدند خاقان منصور بر تخت روان نشسته مانند بادوزان 
روى بمستقر سرير كامرانى نهاد و شاه زادگان عظام سلطان بديع الزمان ميرزا و ابو المنصور مظفر 
حسين گوركان پيش پيش آنحضرت روانشده و امير ذو النون بجانب دست راست و امير خسرو 

شاه بطرف دست چپ در حركت آمدند و در آن روز از اصناف فرق انام غلبه تمام بنشاط و سرور 
ال كالم از شهر بيرون شتافته دشت و كوه را فروگرفته بودند و اجتماع خاليق از مرد و زن در 

  نظم مضايق طرق بمرتبه بود كه در هيچ عيد و نوروز مانند آن كسى مشاهده ننموده 
 در آن روز از كثرت خاص و عام 

 
 ز بسيارى ازدحام عوام 

 در آن راه راه نفس بسته بود
 

 ز حمل خاليق زمين خسته بود

و خاقان منصور در عين فرح و سرور باين ترتيب و آئين از راه خيابان بمدارس سر پل انجيل كه بنا    
كرده معمار همت آن حضرتست رسيده شاه زادگان عظام و نوئينان ذوى االحترام پياده گشتند و 

بديع الزمان ميرزا و مظفر حسين گوركان دو پايه پيش تخت روان آنحضرت را بر دوش گرفتند و 
امير ذو النون و امير خسرو شاه دو پايه پس آن تخت فيروز بخت را برداشتند و بمدرسه شريفه 

  بيت درآوردند
 سران عساكر پياده شتابان 

 
 چو انجم به پيرامن ماه تابان 

   



خاليقى كه در آن مقام حاضر بودند و در حال خجسته مآل خاقان منصور ناظر از مشاهده 
 (و إِنْ آنصورت فرياد برآورده لوازم دعا و ثنا بادا رسانيدند و جهة دفع اصابت عين الكمال آيت 

(كادبر زبان گذرانيدند آنگاه خاقان عاليجاه بباغ جهان آرا شتافت و منزل امير عليشير از يمن ي 
مقدم سلطان بديع الزمان ميرزا نظارت سپهر خضرا يافت و هريك از امراء در منزلى بهجت افزا كه 

جهة ايشان تعيين يافته بود نزول نمودند و روزى چند در غايت فراغت بسر برده از رنج راه 
 برآسودند

 ذكر بعضى از وقايع كه روى نمود در اوقاتى كه بديع الزمان ميرزا در هرات بود

 در آن ايام كه بديع الزمان ميرزا در مستقر سرير پادشاهى تشريف داشت خاقان منصور
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چند كرت ولد ارشد را طوى داده در هرمجلس انواع انعام و احسان درباره شاهزاده عاليشان بجاى 
آورد و امرا و صدور و وزرا و خواص آنحضرت را خلع فاخره پوشانيده نوازش ها كرد و ايضا ابو 

المنصور مظفر حسين گوركان جهت برادر بزرگتر و امراء خجسته سير جشنى خسروانه ترتيب 
نمود و لوازم كشيدن پيشكش مرعى داشته در تاكيد مبانى اتحاد افزود و امير مبارز الدين محمد 

روزافزون نيز بزمى در غايت عظمت مرتب ساخته ميرزا بديع الزمان را بمنزل خويش برد و اسبان 
تازى راه وار و تحف و تبركات بسيار پيشكش كرده لوازم خدمتگارى بجاى آورد و برين قياس 

ساير امرا و اركان دولت مراسم اخالص بتقديم رسانيدند و جواهر دولتخواهى و هوادارى بر طبق 
عرض نهاده شرايط نيازمندى ظاهر گردانيدند و چون امير شجاع الدين ذو النون دغدغه داشت كه 
مبادا حضرت پادشاهى محمد بابر ميرزا با پسرش محمد مقيم عذرى انديشيده او را رخصت ندهد 
و بعد از ضبط كابلستان روى بطرف قندهار و زمين داور نهد پس از ده پانزده روز كه در هراة بود 

اجازت طلبيده مشمول انعام و احسان بجانب واليت خويش نهضت نمود و سلطان بديع الزمان 
ميرزا در آن ايام كه در هراة تشريف داشت صبيه ميرزا الغ بيك بن ميرزا سلطان ابو سعيد را كه در 
حجر تربيت عمه خويش پاينده سلطان بيگم بسر ميبرد بحباله نكاح درآورد و در روز عقد سادات 

و قضاة حاضر گشته قاضى اختيار الدين حسن بتلقين كلمات ايجاب و قبول اقدام فرمود و باين 
بهانه چند روز مجلس سور و سرور تمهيد يافت و فروغ جام باده گلفام بر وجنات حال شاهزادگان 



عظام و امراء عاليمقام تافت و همدران اوقات خجسته صفات خواجه افضل الدين محمد كرمانى كه 
كمال اعتبار و اختيار او در پايه سرير حضرت خاقانى سابقا مرقوم كلك بيان گشت روزى چند 

مريض بوده درگذشت و سلطان بديع الزمان ميرزا و مظفر حسين ميرزا با امرا و وزرا و سادات و 
مشايخ و علماء جنازه آن خواجه عالى نژاد را مشايعة كردند و بگازرگاه برده در بقعه كه جهة همين 

مصلحت ساخته بود بخاك سپردند و چون ايام تعزيت بنهايت انجاميد خاقان منصور بنابر اغواء 
امير مبارز الدين محمد ولى بيك بتحقيق جهات خواجه مرحوم فرمان فرمود و تمامى اوالد و 

اقربا و مالزمان و منتسبان آنجناب مواخذه گشته از آن ممر اموال موفور و نفايس غير محصور 
بحصول موصول شد و جواجه شهاب الدين اسحق كه با خواجه افضل نسبت قرابت سببى داشت و 

بيمن اهتمام او منصب صدارت يافته بود و خواجه جالل الدين محمد سمنانى كه ايضا بسبب 
تربيت آنجناب بر زيلوچه وزارت نشسته سركار امير نظام الدين عليشير را ضبط مى نمود دربند بال 

 افتادند و چون آنچه داشتند فرود آوردند محصالن حسب الحكم ايشان را از قيد نجات دادند.

 ذكر نهضت بديع الزمان ميرزا بعزم رزم خان جمجاه و بيان مآل حال امير شجاع الدين خسرو شاه 

 چون سلطان بديع الزمان ميرزا اكثر ايام زمستان در مالزمت خاقان عاليشان بسر
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برد و خسرو ثوابت و سيار از منزل برجيس سعادت جليس رحلت كرده روى سوى خانه بهرام 
شديد االنتقام آورد راى عالم آراى خاقان منصور چنان اقتضا فرمود كه آن شاهزاده عاليجناب 

باتفاق مظفر حسين ميرزا و بعضى از نوئينان و امراء كنار آب مرغاب را معسكر ظفرمآب گرداند و 
اگر محمد خان شيبانى بنيت كشورستانى از آب آمويه عبور نمايد بمقابله و مقاتله او اقدام فرمايد 

بنابرآن سلطان بديع الزمان ميرزا در ماه مبارك رمضان سنه عشر و تسعمائه از منزل مقرب حضرت 
سلطان سفر كرده در حظيره جنيد كوكلتاش كه در دامان كوه مختار است اختيار نزول فرمود و 

مقارن آنحال از نزد ظهير السلطنه و الخالفة محمد بابر ميرزا ايلچيان بپايه سرير اعلى رسيده 
مكاتيب آنحضرت را كه مشتمل بود بر اظهار موافقت بعرض رسانيدند و مشمول انعام و احسان 

اجازت مراجعت يافته باز گرديدند و سلطان بديع الزمان ميرزا بعد از چند روز از حظيره جنيد 
كوچ كرده بچهل دختران شتافت و از آنجا بصوب كنار آب مرغاب روانشده چون منزل مورى از 



فرقدوم همايون نضارت رياض رضوان يافت ميرزا مظفر حسين گوركان و امير محمد برندق از 
عقب رسيده بموكب عالى پيوستند آنگاه برادران كامران همعنان يكديگر از راه پنج ده بمرغاب 

رفتند و از آن مرحله بنابر فرمانى كه از پايه سرير اعلى بوصول انجاميد ميرزا مظفر حسين بدار 
السلطنه هراة بازگرديد و امير خسرو شاه عنان بصوب قندز و بقالن منعطف گردانيد و جناب 

امارت مآبى بعد از طى منازل و مراحل بحدود آن مملكت رسيده جمعى كثير از مردم هرجائى برو 
جمع گشتند و اوزبكى كه داروغه قندز بود با فوجى از جنود امير خسرو شاه را استقبال نمود و بين 
الجانبين آتش قتال اشتعال يافته بسيارى از اتباع خسرو شاه بزخم تيغ و تير اوزبكان كشته گشتند و 

بقية السيف روى بانهزام آورده آنجناب اسير سرپنجه تقدير شد و سردار سپاه اوزبك او را بر 
درازگوشى نشانده بقندز برد و فرمود كه بگرد شهر گردانيدند آنگاه در همان بلده كه علم 

  نظم كامرانى مى افراخت بقتل رسانيدند
 مبين دور سپهر و مهر گرمش 

 
 كه هيچ از كين گذارى نيست شرمش 

 بمهرش دل كسى چون صبح كم بست 
 

 كه در خون چون شفق هرشام ننشست 

و امير خسرو شاه امير عادل رعيت پرور بود و مدت ده پانزده سال در ايام سلطنت سلطان محمود    
ميرزا بنيابت در قندز حكومت مينمود و پس از فوت آنحضرت چند سال واليت حصار شادمان و 
ختالن و ترمذ و بدخشان و قندز و بقالن در تحت تصرف داشت و در كمال جاه و جالل و غايت 
دولت و اقبال رايت فرماندهى باستقالل مى افراشت و آن جناب از ارتكاب شراب و ساير مناهى و 

مالهى محترز و مجتنب ميبود و همواره باداء وظايف طاعات و رواتب عبادات و قرائت كالم 
مجيد ربانى و تالوت آيات بينات سبحانى قيام و اقدام ميفرمود اما باوجود اين صفات حميده 
بقساوت قلب و قلت رحم اتصاف داشت و بمجرد توهم انتقال ملك و دولت نقش بيوفائى و 

كفران نعمت بر لوح خاطر مينگاشت و چنانچه مذكور شد حديقه حدقه يكى از مخدوم زادگان 
خود بنشتر عصيان نابود ساخت و اساس حيات ديگرى را بدست جور و طغيان از بنياد برانداخت 

 ال جرم باندك زمانى شئامت اين 
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  نظم افعال شامل حال او گشت و سرپنجه انتقام ذو الجالل و االكرام بساط جاه و جاللش در نوشت 



 چو از لوح دل شست نقش وفا
 

 بصد محنت و درد شد مبتال

 وفا كن بهركس ولى نعمت است 
 

 كه در بيوفائى بسى زحمت است 

و در همين سال يعنى سنه عشر و تسعمائه شاه زاده مظفرلوا ابراهيم حسين ميرزا بسبب شرب مدام و    
صبوحى بر دوام بمرضى صعب گرفتار گرديد و معالجه و مداواى اطبا فايده نداده در آخر شوال 
ايام حياتش بنهايت رسيد و خاقان منصور از وقوع اينحادثه بغايت محزون شده قطرات عبرات از 

 (إِنَّما يوفَّى الصابِرُونَ فواره ديده بگشود و باالخره دست در حبل متين شكيبائى رده بكلمه كريمه 
 تمسك نمود و واليت قاين را كه سيورغال شاه زاده مرحوم بود ببرادر اعيانى أَجرَهم بِغَيرِ حسابٍ)

 او ابن حسين ميرزا عنايت كرد و آن حضرت بدانصوب شتافته روى بتمهيد بساط معدلت آورد

 ذكر توجه بديع الزمان ميرزا از كنار آب مرغاب بجانب بلخاب 

بلخاب كوهستانيست كه آب دره جز و مرغاب و هرات رود از آنجا منشعب ميشود و بنابر عقبات 
سخت و بيشه هاى پردرخت مردم آنجائى پيوسته در مقام سركشى اوقات گذرانيده كما ينبغى 

اطاعت حكام بجاى نمى آورند و در شهور سنه ثمان و تسعمائه كه بديع الزمان ميرزا در قبة االسالم 
بلخ بساط سلطنت و جهانبانى مبسوط داشت امير محمد باقر ترخان را با فوجى از سپاه جالدت انتما 
بتاديب متوطنان بلخاب و استخالص اموال بدانجانب فرستاد و ميان امير محمد باقر و بلخابيان نيران 
مقاتله اشتعال يافته جناب امارتمابى منهزم بازآمد و چون در آنوقت بديع الزمان ميرزا متوجه كنار 
آب آمويه بود نتوانست كه از آنطايفه انتقام كشد ال جرم در نيوال كه لب آب مرغاب معسكر ظفر 

مآب بود انديشه تاخت بلخابيان در خاطر عاطر خطور نمود و رايت ظفرآيت افراخته بدانجانب 
ايلغار فرمود و بيك ناگاه اطراف و جوانب آن كوهستانرا فروگرفته از ارباب طغيان جماعتى را كه 

بقدم اطاعت و اذعان پيش آمدند در ظالل عدل و احسان جاى داده و زمره را كه در مقام عناد و 
عصيان ثبات قدم ورزيدند غارت و تاراج فرمود و هنوز حدود بلخاب معسكر ظفرمآب بود كه از 
نزد امير ذو النون متعاقب و متواتر ايلچيان رسيدند و از زبان آنجناب معروض داشتند كه حضرت 

پادشاهى ظهير الدوله و االقبال بابر ميرزا با سپاهى بال انتها لواء جهانگشا بصوب قندهار و زمين 
داور برافراشته و نقش تسخير اينواليت را بقلم شجاعت و تدبير بر لوح ضمير نگاشته مامول و 

چشم داشت چنانست كه آن حضرت عنان عاطفت بدين صوب انعطاف داده دفع اعداء دولت را 



پيش نهاد همت گردانند تا در سايه چتر همايون فال رياض اين مملكت از تاب آفتاب حوادث و 
نوائب محروس و محفوظ ماند بديع الزمان ميرزا مصلحت دولت در ايجاب آن ملتمس دانست و 

فرستادگان امير ذو النون را مقضى المرام بازگردانيد و مواكب كواكب مراتب متعاقب بجانب 
 قندهار در حركت آمد
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گفتار در بيان وصول سلطان بديع الزمان ميرزا به مملكت قندهار و ذكر بعضى از وقايع روزگار و 
 حوادث ليل و نهار

چون ماهچه رايت نصرت شعار شاه زاده كامكار بديع الزمان ميرزا بواليت قندهار نزديك رسيد 
امير شجاع الدين ذو النون و اوالدش شجاع بيك و محمد مقيم پيشكشهاى پادشاهانه و تبركات 

خسروانه مصحوب داشته باستقبال شتافتند و بشرف تقبيل انامل شريف مشرف گشته نوازش بسيار 
يافتند و چون در آن ايام خبر توجه حضرت پادشاهى محمد بابر ميرزا على التعاقب و التوالى 

باردوى عالى ميرسيد بديع الزمان ميرزا فرمانداد كه تمامى لشگر و حشر سيستان و غور ساخر و 
تولك و آداق و قلعه گاه و فراه و خشك رود و زمين داور در معسكر ظفر اثر مجتمع گردند و 

امراء عظام جهة رسانيدن جار تواچيان باطراف واليات مذكوره روان ساخته امير سلطان على 
ارغون با سپاه سيستان و ساير سرداران آنواليات با جنود نامعدود متوجه قندهار گشتند و چون 

محمد بابر ميرزا از وصول ميرزا بديع الزمان بقندهار و اجتماع نصرت شعار وقوف يافت صالح در 
صلح ديده رسوالن باردوى نصرت نشان فرستاد و اظهار محبت و اتحاد نمود و بديع الزمان ميرزا 

در برابر سخنان مودت- آميز پيغام فرمود و قواعد مصالحه سمت تمهيد پذيرفت و موكب عالى از 
قندهار راه زمين داور پيش گرفت در خالل اين احوال صبيه صلبيه امير ذو النون كه در سلك 

ازدواج سلطان بديع الزمان ميرزا انتظام داشت باتفاق والده خويش كه عورتى خيره عادله بود از 
عالم رحلت نمود و سلطان بديع الزمان ميرزا و امير ذو النون از وقوع اين دو مصيبت كه در عرض 
بيست روز اتفاق افتاد ملول و محزون گشته جهة ترويح روح ايشان اطعمه فراوان بفقرا و مستحقان 
دادند و ختمات كالم الهى بجاى آوردند آنگاه در باب تعيين يورت قشالق شرط مشورت مرعى 

داشته خواطر بر آن قرار يافت كه زمستان در قصبه فراه گذرانند و بعد از انتقال آفتاب از بروج 



شتوى بنقطه اعتدال ربيعى بهرطرف صالح دانند رخش همت رانند و باين عزيمت سلطان بديع 
الزمان ميرزا و امير ذو النون بفراة شتافته چون از رنج راه برآسودند راى عالى چنان اقتضا كرد كه 

برادر امير ذو النون امير- سلطان على ارغون را باتابكى قرة العين سلطنت و خالفت محمد زمان 
ميرزا تعيين نمايد تا شاه زاده را بسيستان برده همگى همت بر تعهد حال خجسته مآلش مصروف 

دارد و امير سلطانعلى باين التفات مفتخر و مبتهج شده طويهاى پادشاهانه ترتيب كرد و در روزيكه 
 شاه زاده را بوى سپردند ساچقها كشيده لوازم نياز و نثار بجاى آورد

 ذكر طغيان لشگر قيامت اثر خانى و توجه بديع الزمان ميرزا بهراة جهة طلب حضرت خاقانى 

 در اوايل سنه احدى عشر و تسعمائه كه سلطان بديع الزمان ميرزا در واليت قندهار
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تشريف داشت در ممالك بلخ و توابع حاكمى صاحب وجود كه بدارائى سپاهى و رعيت قيام 
تواند نمود نبود و محمد خان شيبانى كه همواره همت عالى نهمتش بر سرانجام امور كشورستانى 

مقصور بود متعاقب و متواتر جنود جالدت مآثر بدينجانب جيحون ميفرستاد تا لوازم قتل و غارت 
و تخريب شهر و واليت ظاهر ميگردانيدند و در ميدان خالى بچوگان اقتدارگوى مراد بهواگاه 

مقصود ميرسانيدند و در پائيز سنه مذكوره جمعى كثير از آن لشگر برق اثر تا واليت ميمنه و 
فارياب تافته بنهب و تاراج فرق عباد پرداختند و اموال بسيار غنيمت گرفته رايت استيال و تسلط 
برافراختند ولد امير ابو القاسم ارالت محمد قاسم ميرزا كه نسبش از جانب مادر بميرزا بايسنقر 

مى پيوست و بشرف مصاهرت خاقان منصور مشرف بود باتفاق امير شيرم جالير و امير بابا جان ولد 
خواجه جالل الدين ميركى كه در آنحدود اقامت داشتند متوجه دفع آنجماعت گشتند و بين 
الجانبين غبار چنك و شين ارتفاع يافته اوزبكان را صورت ظفر و نصرت روى نمود و آن سه 

سردار بعز شهادت فايز شده لشگريان ايشان روى بصوب فرار آوردند بناء على هذا امور متوطنان 
آنواليات بيكبارگى مختل گشت و تمامى صحرانشينان جالء وطن اختيار كرده دود آه 

ستم رسيدگان از ايوان كيوان درگذشت چون اين اخبار بدار السلطنة هراة رسيد خاقان منصور 
صالح قشالق در باغ جهان آرا نديد و بباغ شهر درآمده رحل اقامت انداخت بعد از انديشه و تامل 

از آن اهمال و تغافل كه در باب امداد سلطان بديع الزمان ميرزا كرده بود پشيمان شد و با امرا و 



اركان دولت مراسم مشورت مرعى داشته خاطر عاطر بر آن قرار داد كه كرت ديگر ميرزا بديع 
الزمان را بدار السلطنة هراة طلبد و مراسم دلجوئى بجاى آورد و آن حضرت را برسم منغالى بكنار 

آب مرغاب ارسال نمايد و بنفس نفيس متعاقب در حركت آمده با محمد خان شيبانى در مقام 
مقابله و مقاتله آيد بعد از آن جناب معآلى مآب خواجه شمس- الدين محمد منشى را كه از ساير 
نواب درگاه عالمپناه بمزيد عقل و فراست و وفور فضل و كياست امتياز تمام داشت برسم رسالت 

نزد شاه زاده فرستاد و فرامين عنايت آميز ارسال فرموده سخنان عطوفت انگيز پيغام داد و خواجه 
شمس الدين محمد در قلب شتابسده سدره انتما رسيده كيفيت اشتياق خاقان منصور را بعرض 
رسانيده و بعبارات دلفريب اداء رسالت نموده ضمير آن زيبنده تاج سرير را بمالقات پدر مايل 

گردانيد بديع الزمان ميرزا آن كلمات را بسمع قبول جاى داده عازم سرير اعلى شد و خواجه 
شمس الدين محمد را جهة رسانيدن آن خبر پيشتر بهراة فرستاد و امير ذو النون را شرف رخصت 

ارزانى داشت كه بزمين داور شتابد و تمامى سپاه ممالك گرمسير و غور و ساخر و تولك را 
مجتمع ساخته در اوايل بهار عنان يكران بكنار آب مرغاب تابد و موكب عالى سلطانى در ماه 

شعبان سنه مذكوره متوجه مستقر سرير خالفت و جهان بانى گشته چون برباط آذرشكن رسيد امراء 
عظام و اكابر انام كه برسم استقبال از هراة بيرون آمده بودند متعاقب و متواتر شرف مالزمت 

دريافته لوازم نياز و نثار بجاى مى آوردند و سلطان بديع الزمان ميرزا همعنان دولت و اقبال طى 
 مسافت كرده در سر پل قرا بمالقات حضرت اعلى فايز گشت و خاقان-
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منصور كرت ديگر ديده بديدار شاه زاده كامكار روشن ساخته غايت شفقت و عطوفت اظهار نمود 
 و بديع الزمان ميرزا پيشكش كشيده بدستور نوبت اول در منزل امير- عليشير نزول فرمود

گفتار در بيان تصميم عزيمت خاقان كامياب و رفتن بديع الزمان ميرزا پيشتر از نهضت آنحضرت 
 بكنار آب مرغاب 

همت عالى نهمت خاقان كامل حشمت همواره بر ترفيه عباد و تعمير بالد مصروف بود و عنان 
  نظم عزيمت آن پادشاه شامل رافت پيوسته بر دفع فساد و رفع عناد اهل ظلم و بيداد معطوف 



 خديو جهانگير واالنژاد
 

 شه كامران عدالت نهاد

 چو اعالم كيخسروى برفراشت 
 

 بجز دفع بيداد كامى نداشت 

   
بناء على هذا در آنوال كه خبر اسر و قتل و نهب و تاراج كه در حدود بلخ و اندخود و شه غان و 
ميمنه و فارياب از عساكر جالدت مآثر اوزبك وقوع مى يافت بدار السلطنة هراة رسيد و غايت 
تفرقه و پريشانى و نهايت تحير و سرگردانى متوطنان آنواليات كرة بعد اخرى بوضوح انجاميد 
خاقان منصور مظفرلوا باوجود ضعف مزاج اشرف اعلى و فقدان قوت متحركه در دست و پا از 

كمال غيرت خسروانه و وفور حميت پادشاهانه عزم رزم سالك طريق كشورستانى ابو الفتح محمد 
خان شيبانى جزم فرمود امراء عظام و وزراء عطارد احتشام بيراق سپاه و استعداد مردان شجاعت پناه 

امر نمود و ميرزا بديع الزمان را زياده از بيست روز در دار السلطنة هراة نگاه نداشت و برفتن كنار 
آب مرغاب مامور گردانيد و شاه زاده حسب الحكم رايت نهضت برافراشت و در اواسط ماه 

رمضان و اواخر حوت روى براه آورد و جهة شدت برودت هوا روزى چند در منزل چهل دختران 
منزل گزيد و تتمه آن ماه متبرك را در آن مقام گذرانيده چون هالل شوال روى نمود آداب روز 

عيد بتقديم رسانيد آنگاه از آنجا نيز نهضت فرمود و در قصبه مروجاق علم آفتاب اشراق 
برافراخت و در آن منزل امير عليخان را بنابر آنكه پدرش امير عمر بيك از مالزمت تخلف جسته 

در هراة توقف كرده بود از ايالت شبرغان معزول گردانيده آن منصب را بخواجه نظام الدين احمد 
مفوض ساخت و موكب عالى سلطانى از مروجاق بسر پل تابان خراميده در انتظار وصول چتر 

همايون حضرت خاقانى روزى چند در آن مرحله دل پسند ساكن گرديد اما خاقان منصور ع در 
وقت ظهور الله و گل و اجتماع جنود رياحين و سنبل توكل بر عنايت صانع جزو كل كرد و 

 دوازده هزار سوار خنجرگذار را اوكلكاء مواجب داده باصناف حشمت و تجمل روى براه آورد
 نظم 

 چون خسرو مهر از سر نو
 

 بر برج حمل فكند پرتو

 افراخت برأى نيكخواهى 
 

 در اوج شرف لواى شاهى 

   
رايات نصرت آيات خاقانى محفوف بعنايات جناب جالل سبحانى از باغ شهر بعزم يورش ماوراء 

 النهر نهضت فرمود و سپاه ظفر دستگاه بسان عساكر سبزه و
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  نظم الله اطراف دشت و كوه را فروگرفته تزلزل در زمين و زمان ظهور نمود
 سپاه خديو مظفرلوا

 
 بجنبيد چون بحر اخضر ز جا

 ز سر تا بپا غرق آهن همه 
 

 دل و جان پر از كين دشمن همه 

و در آن اثنا طى منازل و قطع مراحل بسبب كثرت حركت سرعت و نهضت مزاج همايون از نهج    
اعتدال منحرف گشت و بعد از وصول بمنزل بابا الهى ضعف بمرتبه رسيد كه كار از امضاء آن 

عزيمت و ارتكاب ايوار و شبگير درگذشت و غاية (كل حركة سكون) و نهاية (كل كاين ان ال 
 ) كُلُّ شَي ء هالك إِلَّا وجهه لَه الْحكْم و إِلَيه تُرْجعونَ يكون 

 ذكر انتقال خاقان منصور از دار غرور بسراى سرور

قاطبه علما عالم را معلوم و طايفه فضالء بنى آدم را مفهوم كه حكمت شامله حى قديم و قدرت 
كامله پادشاه واجب التعظيم جل شانه و عظم سلطانه پيوسته مقتضى آن بوده كه سر هرسرورى كه 

 آراسته گردد عاقبت  (تُؤْتي الْملْك منْ تَشاء) بافسر پرزيور (و لَقَد مكَّنَّاكُم في الْأَرضِ)در تختگاه 
  (حور مقْصورات في الْخيامِ)دست از تمشيت امور مملكت دنيوى بازداشته بمقام عافيت انجام 

 همواره بر اين منوال جريان  (لَنْ تَجِد لسنَّةِ اللَّه تَبديلًا)انتفال نمايد و سنت سنيه حق عز و عال
پذيرفته كه اقدام ميمنت انجام هرذو احتشامى كه در دار الملك ربع مسكون و بساط بسيط 

 مشرف شود آخر االمر از تنگناى  (ثُم جعلْناكُم خَالئف في الْأَرضِ)بوقلمون بتخت خجسته بخت 
 توجه  (جنَّات تَجرِي منْ تَحتها الْأَنْهار)هياكل جسمانى ملول و متنفر گشته بساحت وسعت آثار

  نظم فرمايد

 دال عمر ابد امر محالست 
 

 بقاء دنيوى زود انتقال است 

 نباشد خسروى در دهر جاويد
 

 وفا از ملك دنيا نيست اميد

 چه شد جمشيد را دارا كجا رفت 
 

 سكندر سوى آنعالم چرا رفت 

 كجا شد شاه كيكاوس و شاپور
 

 كجا شد اردشير و ايرج و تور

 كجا رفتند بهرام و منوچهر -
 

 فريدون چون نقاب افكند بر چهر



 چرا كسرى در ايوان نيست بر تخت 
 

 بآنعالم چرا برد از جهان رخت 

 هميشه هيچ كس را زندگى نيست 
 

 .بدنيا خلعت پايندگى نيست

   
هرچند بر ضمير عارف هوشمند ظاهر است كه از تمهيد اين مقدمه مسلمه مقصود چيست و غرض 

از عرض اين تشبيب واقعه ناگزير كيست خامه دبير كيفيت حال را برينمنوال در سلك تحرير 
ميكشد كه چون منزل بابا الهى محل نزول آن مهر سپهر پادشاهى شد عرض مرض با آن جوهر 

پاك صفت آميزش گرفت و الم سقم با آن ذات ميمنت صفات سمت تداخل پذيرفت هرچند اطبا 
در معالجه سعى مينمودند عكس مطلوب نتيجه ميداد و ساعت بساعت ضعف مزاج همايون روى 

در تضاعف و ازدياد مينهاد شاه زادگان عظام و امراء ذوى االحترام از تبنيه اطبا حاذق و حكما 
مدقق دانستند كه آنعارضه شفاپذير نيست و آنواقعه هايله ممكن التدبيرنى بنابرآن انديشيدند كه 
اگر آنحالت در وقتى وقوع يابد كه سلطان بديع الزمان ميرزا در اردوى همايون نباشد يمكن كه 
مواد فتنه و فساد در هيجان آيد و هرفرقه از لشگريان بطرفى رفته صورت مخالفت ميان برادران 

روى نمايد و از خاقان منصور استجازه نموده نشانى نزد سلطان بديع الزمان ميرزا فرستادند كه 
 جريده متوجه درگاه عالم پناه گردد و آن فرمان 
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واجب االذعان در اوايل ذو الحجه در سر پل تابان بنظر ميرزا بديع الزمان رسيد و بعد از اطالع بر 
مضمون آن آغرق را همدران منزل گذاشته با سيصد كس از امرا و خواص عنان عزيمت بصوب 

بابا الهى منعطف گردانيد و صباح روز سيم ماهچه علم نصرت شيم آن مظهر لطف و كرم پرتو 
وصول بر يك فرسخى اردوى همايون انداخته شاهزادگان عظام مظفر حسين ميرزا و محمد قاسم 
ميرزا و سيد عبد الّله ميرزا و عبد الباقى ميرزا و امرا عالى مقام شجاع الدين محمد برندق برالس و 
مبارز الدين محمد ولى بيك و ناصر الدين عمر- بيك وفادار و نظام الدين عبد اللطيف جان نثار و 
غيرهم بمراسم استقبال استعجال نمودند و بلوازم دعا و ثنا و نياز و نثار اقدام فرمودند و بديع الزمان 
ميرزا آنروز همدران موضع توقف كرده و از صعوبت مرض خاقانى وقوف يافته روز ديگر بعيادت 

رفت و آنحضرت را سخت سست و قوى ضعيف ديد بغايت حزين و غمگين گرديد و جهة 
رعايت حزم در اردو توقف نكرد و بطرف منزل شريف بازگشت و كس بسر پل تابان فرستاد تا 



آغرق را بموكب عالى ملحق گرداند بعد از آن امرا و اركان دولت و خواتين بلقيس حشمت طريق 
مشورت مسلوك داشته مصلحت مملكت و آسايش سپاهى و رعيت منحصر در آن دانستند كه 

 قبل از حدوث واقعه ناگزير صاحب تاج و سرير ميان سلطان بديع الزمان؟؟؟

 ابو المنصور مظفر حسين گوركان قواعد عهد و پيمان بغالظ ايمان ارتباط؟؟؟

تا برادران ديگر رقبه از ربقه اطاعت و انقياد نه پيچند و بشارع مستقيم وفاق آمده باستيصال شجره 
خالف اقدام نمايند و در روز جمعه هشتم ماه مذكور امير شجاع الدين محمد برندق برالس و امير 
مبارز الدين محمد ولى بيك و امير ناصر الدين عمر بيك و امير نظام الدين عبد اللطيف از اردوى 
همايون در مالزمت مظفر حسين ميرزا و محمد قاسم ميرزا و سيد عبد الّله ميرزا و عبد الباقى ميرزا 

بمعسكر سلطان بديع الزمان ميرزا رفتند و به مجلس عالى درآمده از امراء آن پادشاه عاليجاه امير 
سلطان بايزيد ولد امير جهانگير برالس و امير شيخ على طغائى و از اركان دولت مظفر حسين ميرزا 
ميرزا على بيك و امير محمد جعفر ابناء امير محمد برندق را بآن محفل طلبيدند آنگاه شاه زادگان 

دست بر كالم حميد مجيد سبحانى نهاده مراسم عهد و پيمان درميان آوردند كه مدة العمر بر جاده 
مستقيمه اتفاق و اتحاد راسخ دم و ثابت قدم بوده پيرامن مخالفت نگردند و امراء از صميم قلب 

قسم بر زبان آوردند كه در دولتخواهى و خدمتكارى ايشان بقدر قدرت و امكان مراسم سعى و 
اهتمام مرعى دارند و بسبب وقوع اين بيعت خواطر صغار و كبار اطمينان يافت و انوار امنيت و 

  بيت عافيت بر وجنات روزگار امرا و لشكريان تافت 

 اركان قصر ملك خراسان مدار يافت 
 

 زان حسن اتفاق خواطر قرار يافت 

   
و در آنروز كه اين معاهده بوقوع پيوست مرض خاقان منصور بغايت صعوبت انجاميده بود و 

ساعت بساعت شدت آنحالت مى افزود و صباح روز عيد اضحى بديع الزمان ميرزا باردوى همايون 
تشريف آورده ساير شاه- زادگان و امرا و وزرا در خرگاه ديوانخانه جهة اداء نماز عيد مجتمع 

گشتند و در وقت خواندن خطبه چون نام خجسته فرجام آنحضرت بر زبان خطيب گذشت آواز 
 گريه و افغان 
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حاضران بمرتبه بلند شد كه غلغله در زمين و زمان افتاد و بموافقت ايشان سيالب اشك از ديده 
معتكفان عالم باال و مقيمان مالء اعلى بگشاد و روز ديگر كه دوشنبه يازدهم ذى حجه سنه احدى 

عشر و تسعمائه بود نزديك بوقت غروب خورشيد اوج سپهر سلطنت و كامكارى بمغرب فنا انتقال 
 (يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئنَّةُ ارجِعي إِلى  ربك نمود و شهباز روح مقدس آن پادشاه عالم پناه نداى 

 شنيده بحظايرانس پرواز فرمود انوار طلعت خورشيد حشمتى كه عالمى از فروغ راضيةً مرْضيةً)
 معدوم شد و منشور حيات  (أَينَما تَكُونُوا يدرِكْكُم الْموت)عطيتش بفراغت بودند در مغرب 

 (كُلُّ منْ علَيها جمشيد عظمتى كه جهانى از وفور معدلتش مرفه الحال زندگانى مينمودند بتوقيع 
 مختوم گشت آوازه كوس شاهى كه هرشام و سحر بشارت فتح و ظفر در هرشهر و كشور فانٍ)

منتشر ميگردانيدند بيكبار فرو نشست و آوازه فغان رعيت و سپاهى كه درين مدت كسى نشنوده 
  رباعى بود از صعوبت اين مصيبت بلند گشته بايوان كيوان پيوست 

 آنسايه لطف حضرت سبحانى 
 

 كز شمع رخش بود فلك نورانى 

 افسوس كه نور دولتش يافت زوال 
 

 فرياد كه رفت از جهان فانى 

و در آنشب پر تعب خواص شبستان سلطنت بر نهج سنت سيد المرسلين بلوازم غسل و تجهيز و    
تكفين جسد مطهرش قيام نمودند و در كمال حزن و غم و غابت غصه و الم بجاى اشك سيالب 

  بيت خون از ديده پرنم گشودند
 علم زد آتش از دلهاى محزون 

 
 ز مژگان شد روان جوئى پر از خون 

    

 ذكر نقل نعش مغفرت مآل بمستقر سرير جاه و جالل 

صباح روز ديگر كه كارپردازان قضا و قدر محفه جمشيد خورشيد را در شعار نيلگون مستور 
گردانيدند و بر بارگير تندر و گردون بار كرده از افق مشرق بسوى نهانخانه مغرب دوانيدند امرا و 
اركان دولت نعش مغفرت قرين را در محفه محفوف برحمت رب- العالمين نهادند و آن محفه را 

در لباس مشگين گرفته عنان عزيمت بصوب بلده هراة انعطاف دادند و بديع الزمان ميرزا نيز 
متعاقب اردوى همايون كوچ كرده روز ديگر دامن كوه قلعه تيره تو محل نصب سرادقات عزت 

گشت و كوتوال آنحصار استوار سالك طريق يكدلى امير زين الدين على پايان آمده مقاليد قلعه با 



مفصل ذخاير بعرض رسانيد و منظور نظر عنايت و ملحوظ عين عاطفت گرديد و آنشب در آن 
منزل توقف اتفاق افتاد و على الصباح كه خسرو ثوابت و سيار حصار متانت آثار گردون را 

جوالنگاه خويش ساخت و نقود نجوم را بتحت تصرف درآورده رايت حشمت برافراخت نيرين 
برج سلطنت و جهانبانى بديع الزمان ميرزا و مظفر حسين گوركان با فوجى از نواب و خواص بقلعه 
تيره تو صعود نمودند و آنحصن آسمان اختصاص را بنظر احتياط مالحظه كرده خزاين و ذخاير را 
تصرف فرمودند و امير زين الدين على ساچق و پيشكش كشيده لوازم نيكو خدمتى بجاى آورد و 

 بعنايات خسروانه مستظهر گشته بدستور معهود
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منصب كوتوالى آنقلعه بدانجناب تعلق گرفت و همان زمان شاه زادگان باردوى همايون مراجعت 
نموده روز ديگر بر جناح استعجال متوجه مستقر سرير سلطنت و استقالل شدند و بعد از وصول 

بالنك كهدستان خواجه شهاب الدين عبد الّله كه در آن اوان بفرمان خاقان فردوس مكان حاكم 
شهر بود با اجل؟؟؟ سادات و نقبا و مشايخ و علما و اشراف و اعيان و ارباب و كالنتران لباس 

مصيبت پوشيده و افغان و زارى باوج فلك زنگارى رسانيده شرف مالزمت شاه زادگان جمشيد 
حشمت دريافتند و لوازم پرسش بجاى آورده بامداد روز ديگر كه بآب چشمه آفتاب غبار ظلمت 

از ساحت سپهر حشمت شسته شد بدن بى بديل خاقان بى عديل را كه از تغير و تعفن مصون و 
محفوظ بود كرت ديگر غسل داده بصحراى عيدگاه دار السلطنة هراة بردند و در آن فرخنده مقام 
بر جنازه رحمت اندازه نماز گذارده تابوت محفوف برحمت حى ال يموت را بگنبد مدرسه شريفه 
كه جهة همين مصلحت بنا كرده شده بود بطريقه شريعت مطهره دفن نمودند و اوالد امجاد و امرا 

و اركان دولت پادشاه عادل يكهفته متصل باطعام و ختمات كالم ذو الجالل و االكرام قيام و اقدام 
فرموده روز هفتم چنانچه آئين سالطين حشمت قرين تواند بود بكشيدن آش بزرك پرداختند و 

خاليق را از لباس تعزيت بيرون آورده سرانجام معظمات مهمات سلطنت را پيش نهاد همت 
 بلندنهمت ساختند

 ذكر تعداد اوالد امجاد خاقان منصور عالى نژاد



بخشنده بى منت و واهب المواهب بى صنت خاقان منصور مغفرت انتما معز السلطنه و الخالفة ابو 
الغازى سلطان حسين ميرزا را چهارده پسر و يازده دختر كرامت فرموده بود بر اين موجب سلطان 

بديع الزمان ميرزا از مهد عليا بيگه سلطان بيگم بنت ميرزا معز الدين سنجر سلطان بيگم كه در 
اوايل حال منكوحه سلطان ويس ميرزا بود و آخر در حباله عبد الباقى ميرزا زندگانى مينمود از 
چولى بيگم كه قبل از جلوس همايون بعقد نكاح آنحضرت درآمده بود حيدر محمد ميرزا آق 

بيگم كه در سلك ازدواج محمد قاسم ميرزا ولد ابو القاسم ارالت انتظام داشت بيگه بيگم كه در 
عقد سيد موالنا خواجه روزگار ميگذرانيد آغا بيگم كه پيش از وصول بحد بلوغ فوت شد 

كيچيك بيگم كه زوجه ميرزا بابر ولد محمد قاسم ميرزا بود از ستيز عظمى پاينده سلطان بيگم بند 
ميرزا سلطان ابو سعيد شاه غريب ميرزا مظفر حسين ميرزا از مهد عليا خديجه بيگى آغا ابو المحسن 

ميرزا محمد محسن ميرزا كه مشهور بود بكپك ميرزا از لطيفه سلطان آغاچه كه نسبش بامراء 
چهارشنبهى مى پيوست فرخ حسين ميرزا محمد معصوم ميرزا ابراهيم حسين ميرزا ابن حسين ميرزا 

محمد قاسم ميرزا سعادت بخت بيگم كه مشهور بود به بيگم سلطان و در سلك زوجيت سلطان 
مسعود ميرزا انتظام داشت سلطان نژاد بيگم كه حرم سلطان اسكندر ميرزا بود منور سلطان بيگم كه 
شبستان يكى از ابناء ميرزا الغ بيك را كه بشرف سيادت مشرف بود از شمع جمال منور داشت از 

 ستير عاليه باپاآغاچه ابو تراب ميرزا محمد حسين 
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ميرزا فريدون حسين ميرزا مريم سلطان بيگم كه صاحبه سيد عبد الّله ميرزا بود فاطمه سلطان بيگم 
كه زوجه ميرزا يادگار فرخ ميرانشاه بود از مهد منكلى بى بى آغاچه كه تركيه بود مملوكه شهربانو 
بيگم بنت سلطان ابو سعيد ميرزا و شهربانو بيگم بنت سلطان ابو سعيد ميرزا بود و شهربانو بيگم در 
وقتى كه بشرف ازدواج خاقان منصور مشرف بود او را بآنحضرت بخشيده بود عايشه سلطان بيگم 

كه در حرم سراى قاسم سلطان روزگار ميگذرانيد از زبيده آغا جالير و از اوالد ذكور خاقان 
منصور هفت نفر در ايام زندگانى آنحضرت جهان فانى را وداع كردند اسامى ايشان اينست فرخ 
حسين ميرزا شاه غريب ميرزا محمد معصوم ميرزا حيدر محمد ميرزا ابراهيم حسين ميرزا محمد 

حسين ميرزا ابو تراب ميرزا و از اوالد اناث پنج مستوره نيز در زمان حيات آن پادشاه 
خجسته صفات نقاب تراب بر روى كشيدند و نامهاى ايشان اينست آق بيگم بيكه بيگم آغا بيگم 



كيچيك بيگم فاطمه سلطان بيگم ازواج طاهرات آنحضرت بيكه سلطان بيگم و چولى بيگم و 
زبيده آغا و جالير و لطيفه سلطان آغاچه در زمان زندگانى آنبانى مبانى جهانبانى عالم فانى را 

وداع كردند و ديگران بعد از واقعه آنحضرت باندك زمانى هريك بكشورى افتاده اكثر در غربت 
 روى بملك آخرت آوردند مگر آفاق بيگم كه تا غايت در قيد حياتست 

 ذكر صدور خاقان منصور

چون در زمان خجسته نشان خاقان عالى مكان موقوفات بالد خراسان بمرتبه رسيده بود كه يك 
كس از عهده ضبط آن بيرون نمى توانست آمد پيوسته آن پادشاه عاليجاه دو سه كس از اعاظم 
سادات و فضال را بتعهد منصب صدارت سرافراز مى ساخت بنابرآن در اوان سلطنت آنحضرت 
جمعى كثير از ارباب عمايم بسرانجام مهام آن منصب مشغولى نمودند و اين چهارده كس كه 

 اسامى ايشان مذكور ميشود از آنجمله بودند

سيد جالل الدين حمزه اندخودى مكى در سلك اشراف سادات حسينى منتظم بود و با زبده آل 
عبا سيد بركه نسبت خويشى داشت و آنجناب در مبادى اوقات سلطنت حضرت خاقانى بمنصب 
صدارت رسيد و مقدم بر تمامى صدور عظام توقيع كشيد اما بسبب عدم وقوف و كثرت شعف 

بارتكاب شراب آن مهم را از پيش نتوانست برد و در كمال بى اختيارى سلوك ميكرد تا زمانى كه 
 معزول شده روى بگوشه انزوا آورد.

موالنا قطب الدين محمد الخوافى بصفت فقاهت و فضيلت موصوف بود و بوفور فراست و كياست 
معروف و از انشاء مكاتيب و فرامين و پروانجات مهارت تمام داشت و در فيصل مهمات و 

معامالت موقوفات بر امثال و اقران رايت تفوق مى افراشت و آنجناب در زمان سلطان سعيد ميرزا 
سلطان ابو سعيد نايب شرف جهان موالنا عبد الرحيم صدر بود و بعد از واقعه قراباغ بدار السلطنه 

هراة شتافته خاقان منصور منصب صدارت بوى تفويض نمود و چون جناب مولوى چندگاه بلوازم 
 آن مهم پرداخت در بيست سوم محرم الحرام 
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سنه اربع و سبعين و ثمانمائه بسبب افساد اهل فساد مؤاخذ و مقيد گشت و در عرض بيست روز 
مبلغ يكصد و پنجاه هزار دينار كپكى فرود آورد و در عاشر صفر نوبت ديگر تربيت يافته خلعت 

صدارت پوشيد و چند سال در كمال استقالل مهمات موقوفات و حاجات ارباب عمايم را بكفايت 
مقرون ميگردانيد وفاتش در زمان اختيار و اعتبار معتمد السلطنه خواجه مجد الدين محمد فى 

شهور سنه خمس و تسعين و ثمانمائه روى نمود و چون موالنا قطب الدين خويش صلبى معتمد 
السلطنه بود آنجناب بلوازم امر مصيبت اقدام فرمود و سه چهار روز صبح و شام اعاظم امرا و وزرا 

و سادات و نقبا و قضاة و علما و ساير اشراف و اعيان دار السلطنه هراة در آن تعزيت سرا جمع 
ميشدند و حفاظ ختمات قرآن بجاى آورده خوانساالران خواجه مجد الدين محمد چالوا و اطعمه 

فراوان ميكشيدند و چون ايام سوگوارى بنهايت انجاميد خاقان منصور و شاهزادگان و خواتين 
بلقيس مكان خلع فاخره و اثواب وافره بمعتمد السلطنه و ساير اصحاب مصيبت فرستادند و خواطر 

 ايشان را باصناف پرسش و نوازش تسلى دادند

حافظ معين الدين خليفه مدتى بمنصب صدارت خاقان منصور معزز بود بسبب ارتكاب امور 
 نامناسب مؤاخذه گشته در شهور سنه سبع و تسعين و ثمانمائه در سر خيابان كشته شد.

خواجه كمال الدين حسين بن خواجه جالل الدين قنبر گيرنگى عمده اكابر و قدوه اعاظم واليت 
ابيورد بود و بمزيد مكنت و حشمت و افزونى جاه و علو همت از ساير اعيان خراسان ممتاز و 
مستثنى مينمود چندگاه در غايت اختيار و اقتدار بلوازم منصب صدارت خاقان منصور اشتغال 

داشت و در آن اوقات يكدينار و يكمن بار از رسم صدارت طمع نكرده رايت نيكنامى برافراشت 
مع ذلك بعضى از اهل بغض و حسد آنخواجه امجد را بتغلب و تصرف متهم داشته نزد نواب 
حضرت خاقانى زبان غمز و سعايت گشادند و آن سخنان در مزاج همايون تاثير كرده خواجه 

حسين از آن منصب معزول گشت و مبلغى كلى بديوان فرود آورد بقيه اوقات حيات را بفراغت 
گذرانيد و در ماه رمضان سنه تسع و تسعين و ثمانمائه داعى حق را لبيك اجابت گفته در گنبد 

 مدرسه كه در جانب قبله مسجد جامع هراة كه ساخته و پرداخته اوست مدفون گرديد.

سيد شمس الدين محمد اندجانى ملقب بمير سربرهنه بود و سبب اطالق اين لقب بر آن جناب 
آنكه در اوقات جوانى چنانكه افتد و دانى سلطان مهر و محبت كنگر پسرى را در شهرستان دل 



جاى داد و بطور قلندرانى كه تابع آن پسر بودند برآمده سر درپى ايشان نهاد و گاهى سر برهنه با 
آن طايفه كوچه و بازار را دوران ميكرد و پيش صلوة شده رباعيات بنظم مى آورد و اين رباعى از 

  رباعى آن جمله است 

 آنان كه پرستنده خورشيد و مهند
 

 از چشم تو در آرزوى يك نگهند

 كنگر اگر اينست كه من مى بينم 
 

 خوبان دگر بتنك تعليم كهند

   
 و مير سربرهنه بحسن كردار و لطف گفتار و سرعت فهم 
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و حدت طبع از فضالى زمان و ظرفاء دوران امتياز فراوان داشت و همواره نكات شيرين و 
حكايات رنگين و كلمات هزل آميز و سخنان مزاح انگيز بر لوح بيان مينگاشت و چون از جانب 

تركستان بدار السلطنه هراة تشريف آورد منظور نظر اشفاق و مرحمت مقرب حضرت سلطانى شد 
و بمنصب شيخى و توليت بزرگوار حضرت عتيق الرحمان شيخ لقمان پرنده قدس الّله روحه 

منصوب گشته مدت بيست سال در آن مقام فيض انجام بضيافت صادر و وارد پرداخت و هرسال 
قرب صد و پنجاه هزار دينار كپكى كه از موقوفات و نزورات آن مزار حاصل ميشد بمصرف 

رسانيد بعد از آن بعضى از اهل حسد آن سيد امجد را باسراف و اتالف منصوب ساخته نزد خاقان 
منصور زبان بغيبتش گشادند و اين معنى سبب عزل سيادتمآبى شده مير سربرهنه تصور نمود كه 

  بيت مقرب حضرت سلطانى را در سعايت او دخلى بوده بنابرآن در جواب اين مطلع آن جناب كه 
 ايكه خاكستر گلخن شده آرام گهم 

 
 شاند ديوانگى عشق بخاك سيهم 

  بيت اين مطلع در سلك نظم كشيد   
 آنسهى سرو كه در سايه خود داد رهم 

 
 كرد غمازى و بنشاند بخاك سيهم 

و امير عليشير ازين كنايت رنجيده چندگاه غبار نقار بين الجانبين ارتفاع داشت و آخر االمر مقرب    
حضرت سلطانى نسبت بجناب سيادت منقبت در مقام مكرمت آمده منصب صدارت خاقان منصور 

بوى تفويض يافت و ميان آن جناب و خواجه كمال الدين حسين گيرنگى در تقديم و تاخير 
صورت نزاع روى نموده مير سربرهنه بعرض امير عليشير رسانيد كه باوجود شرف سيادت و كبر 



سن و انتظام در سلك خدام اين آستان عاليمقام كه بنده را حاصل است خواجه حسين داعيه 
تقديم دارد و اميد آنكه بيمن التفات شما مرا بر وى تفوق ميسر گردد درين حال امير ستوده خصال 

  بيت را از ايام گدائى و سئوال جناب سيادت مآب ياد آمده بر زبان راند كه 
 در مقامى كه صدارت بگدايان بخشند

 
 چشم دارم كه بجاه از همه افزون باشى 

و كوكب آمال مير سربرهنه بدرجه اقبال رسيده مقدم بر خواجه حسين توقيع كشيده بعد از    
چندگاه كه بلوازم آن امر پرداخت استعفا نموده كاشانه عزلت را منزل ساخت و بقيه ايام حيات را 

بى آنكه مقيد بمنصبى باشد در مصاحبت امير نظام الدين عليشير بگذرانيد و در شهور سنه ثمان و 
 تسعين و ثمانمائه مريض گشته در عالم آخرت منزل گزيد

خواجه غياث الدين عادلشاه در سلك اشراف و اعيان واليت جيالن منتظم بود و چند سال بامر 
صدارت خاقان منصور قيام نمود و بعد از عزل از آن منصب در واليت نيشابور رحل اقامت 

 انداخت و تتمه ايام حيات را بزراعت مصروف ساخت.

مالذ االعاظم ميرك جالل الدين قاسم در شهور سنه ثمان و تسعين ثمانمائه قايم مقام آبا و اجداد 
بزرگوار خويش گشته سه چهار سال در كمال اختيار و استقالل بمراسم منصب صدارت قيام نمود 
و چنانچه در ضمن حكايات سابقه مسطور شد فى منتصف شعبان سنه احدى و تسعمائه در حصار 

 شادمان از عالم رحلت فرمود.

قاضى برهان الدين محمد مروى در اوايل حال منصب قضاء واليت مرو و صدارت ابو المحسن 
 ميرزا متعلق بوى بود بعد از آن بواسطه سوء مزاجى كه شاهزاده را
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نسبت بآن جناب پيدا شد از مرو بهراة شتافته منظور نظر الطفات حضرت خاقانى گشت و بدرجه 
بلند صدارت صعود نمود و در اواخر سنه تسع و تسعمائه ميل وطن اصلى كرده و مرخص شده 

بمرو شتافت و ابو المحسن ميرزا بنابر ذخيره كه از جناب صدارت مآب در خاطر داشت او را 
مؤاخذه و مصادره كرد ال جرم اعراض نفسانى بر مزاج قاضى استيال يافته مريض گشت و در سنه 

 عشر و تسعمائه درگذشت 



سيد غياث الدين مشهدى از فضايل نفسانى و كماالت انسانى بغايت عارى بود و بعد از فوت 
ميرك قاسم بسبب اهتمام خواجه قوام الدين نظام الملك در امر صدارت شروع نمود و تا وقتى 

كه خواجه نظام الملك بر درگاه خاقان منصور لواء اختيار و اعتبار مى افراشت سيد در آن منصب 
دخل تمام داشت و در سنه ثالث و تسعمائه كه آفتاب اقبال خواجه نظام الملك بسرحد زوال 

رسيد در خدمت مشايخ عظام برسالت بديع الزمان ميرزا و امير ذو النون نامزد گشت و هنوز از آن 
سفر مراجعت نكرده بود كه خواجه نظام الملك مواخذ شده بقتل آمد و سيد غياث الدين اين خبر 
شنيده و از غضب حضرت خاقانى ترسيده نزد امير ذو النون توقف نمود و جناب امارت مآبى او را 
بسلطان بديع الزمان ميرزا سپرد و سيد چندگاه در مالزمت آن حضرت بسر برد اما بواسطه غرابت 

صورت و ردائت سيرت منظور نظر التفات نگشت و پس از چندوقت مقرر شد كه برسالت مرو 
رود و چون بآن بلده رسيد بديع الزمان ميرزا مكتوبى بابو المحسن ميرزا فرستاد مضمون آنكه 

جناب سيادت مآبى را رخصت معاودت بجانب بلخ ندهد آنگاه اوالد او ميرك شاه و سيد قاسم را 
كه مشهور است بمير مخدوم از آن بلده عذر خواستند و ايشان بپدر پيوسته در گوشه انزوا منزل 

گزيدند و در سنه ثمان عشر و تسعمائه كه بواسطه شهادت امير نجم ثانى سالطين ماوراء النهر 
بحدود مشهد مقدسه رضويه آمدند امير مخدوم از دار السلطنة هراة باردوى تيمور سلطان و عبيد 
الّله خان شتافت و ايشان را بر توجه بجانب دار الملك خراسان ترغيب و تحريص نمود بناء على 

هذا چون نوبت ثانى ماهچه لواى جهانگشاى نواب كامياب حضرت شاهى (ال زال ظل معدلته 
مصونه عن وصمة التناهى) پرتو وصول بر بلده فاخره هراة انداخت سيد با اوالد مؤاخذ شده مبالغ 

كلى فرود آورد و بعد از آنكه از چنك محصل خالص گشت فرار برقرار اختيار كرده بماوراء 
 النهر شتافت و در آنواليت فى شهور سنه مذكوره وفات يافت.

موالنا غياث الدين جمشيد قاينى پدرش موالنا سلطان بخت كاتب دار القضاة جناب شريعت پناهى 
قاضى قطب الدين احمد االمامى بود و نسب مادرش به جمشيد قارن كه در زمان امير تيمور 

گوركان در بعضى از بلدان مازندران حكومت مينمود مى پيوست و موالنا غياث الدين جمشيد از 
مسائل شرعيه و كتابت صكوك و سجالت وقوفى تمام داشت و در اواسط ايام سلطنت خاقان 

منصور چندگاه ماكوالت خاصه آنحضرت را بحيله شرعيه از شايبه شبهه و حرمت بسرحد حليت 



ميرسانيد بنابرآن بحاللى ملقب شد و آخر االمر ترقى كرده بمنصب صدارت رسيد و در زمان 
 اختيار خواجه قوام الدين نظام الملك بسبب 
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آنكه در مجلس امير نظام الدين عليشير زبان بغيبت آنجناب گشاد مؤاخذ و مقيد گشت و تا آخر 
ايام حيات خاقان منصور در گوشه انزوا منزل داشت اما پس از فوت آنحضرت بديع الزمان ميرزا 

او را منظور نظر اعتبار گردانيده بار ديگر جناب مولوى بمنصب صدارت رسيد و بعد از هفت 
هشت ماه معزول گرديد وفاتش در واليت قاين در هشتم رجب سنه تسع عشر و تسعمائه اتفاق 

 افتاد و در مقبره آبا و اجداد خويش مدفون گشت 

خواجه شهاب الدين اسحق بن خواجه مير احمد برادرزاده و داماد موالنا قطب الدين خوافى بود و 
از بعضى اقسام فضايل محفوظ و بهره ور مى نمود در زمان وزارت و امارت خواجه افضل الدين 

محمد كه او نيز داماد موالنا قطب الدين بود چند سال قايم مقام عم بزرگوار شده بصدارت خاقان 
منصور قيام نمود و در روز فوت خواجه مشار اليه مؤاخذه گشته مبلغ كلى فرود آورد و بعد از 

 آنكه از چنك محصل نجات يافت در زاويه عزلت تتمه ايام حيات را بپايان رسانيد

امير كمال الدين حسين پدرش موالنا شهاب الدين اسمعيل طبسى االصل بود و مادرش در سلك 
بنات سادات عظام نيشاپور انتظام داشت و آنجناب از فنون علوم متداوله محفوظ و بهره مند بود و 

در علم جفر و تصوف دعوى مهارت مينمود و بنظم اشعار گاهى مشغولى ميكرد و در ابداع 
مؤلفات لوازم فصاحت بجاى آورد و در ايام دولت سلطان يعقوب ميرزا از واليت طبس 

بآذربايجان شتافته چندگاه در ظل تربيت آن پادشاه عاليجاه گذرانيدند و چون از آن مملكت بهراة 
آمد خاقان منصور امر شيخى و توليت موقوفات مزار مقرب حضرت بارى خواجه عبد الّله انصارى 
را بآنجناب مفوض گردانيد و در سنه اربع و تسعمائه منصب صدارت و پرسيدن مهم دادخواهان را 

نيز براى صوابنمايش تفويض فرمود و موالنا فصيح الدين صاحب دارا در تاريخ صدارت آنصدر 
  رباعى عالى قدر اين رباعى نظم نمود

 اى آنكه زياده شد ز تو قدر قريش 
 

 بر اوج صدارتى مه بدر قريش 



 ايصدر قريشى لقب عالى قدر
 

 تاريخ صدارت تو شد صدر

   
قريش شرح منازل السابرين و مجالس العشاق در سلك مؤلفات امير كمال الدين حسين انتظام دارد 

  بيت و از اشعار آنجناب خامه سخن گذار يك بيت بر لوح بيان مى نگارد

ازين باغ جهان آرا چسان آرم قدم 
  بيرون 

كه باشد روضه خلدش درون باغ ارم 
 بيرون 

   
خواجه شهاب الدين عبد اهللا البيانى ولد رشيد خواجه شمس الدين محمد مرواريد بود و در مكارم 

اخالق و محاسن اغراق و لطف گفتار و حسن كردار سرآمد ابناء روزگار مينمود طبع پاكش از 
اقسام فضايل و كماالت بهره ور و ذهن دراكش نقاد فنون علم و هنر منثورات مؤلفاتش مثال 

سخنان سحبان بزيور جواهر آراسته و منظومات منشاتش مانند اللى بحر عمان از شوائب عيب و 
منقصت پيراسته رشحات خامه بدايع نگارش بسان خط خوبان گلعذار دلفريب و اثرات كلك 

لطايف آثارش همچون عقود جواهر مكنون پر زينت و زيب در فن موسيقى دادوار بقانون ادراك 
خرده بر استادان ماهر گرفته و بدستيارى عنايت پروردگار اتباع و پيروى ملت بنى حجازى را 

 پذيرفته 
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 نظم 
 فضل را نوبت تو آئين زد

 
 چنك دولت بدامن دين زد

 جز بقانون علم لب نگشاد
 

 پاى از راه دين برون ننهاد

و آن دوحه جويبار فضل و افضال در چمن دولت و اقبال خاقان منصور نشوونما يافته در ريعان    
اوان جوانى بمنصب صدارت منصوب گشت مقدم و بر اكثر صدور توقيع كشيده چند سال در 

غايت اختيار بلوازم آن امر پرداخت و در آن اوان كه رايت اقتدار خواجه قوام الدين نظام الملك 
ارتفاع يافت خواجه شهاب الدين عبد الّله از وى سوء مزاجى نسبت بخود فهم كرده از آن منصب 
استعفا فرمود و دو سه سال بى از آنكه مقيد بمقتضى باشد مالزمت سده سنيه سلطنت مينمود و بعد 

از مؤاخذه و مصادره خواجه نظام الملك كرت ديگر كواكب آمال و آمانى آن حاوى فضايل 



انسانى باوج شرف رسيد و برجوع منصب رسالت و پروانه كه در زمان سالطين تيمورى از جاليل 
مناصب سركار سلطنت بود سرافراز گرديد و پس از چند روزى چند از آن مرتبه نيز قدم برتر نهاده 

در جركه امراء عظام مهر زده جاى امير عليشير راه بنقش خاتم حاتم آئين تزئين داد و تا آخر ايام 
حيات خاقان خجسته صفات روزبروز تقرب و نيابت آن خواجه فضيلت منقبت در ترقى بود و بعد 
از فوت آنحضرت در گوشه انزوا منزل گزيده اكثر اوقات خجسته ساعات را بكتابت قرآن مجيد 
صرف نمود وفاتش در رجب سنه اثنى و عشرين و تسعمائه اتفاق افتاد و امير صدر الدين سلطان 
ابراهيم امينى مرثيه در تعزيه آنصدر عاليقدر در غايت جودت در سلك نظم انتظام داد كه مطلع 

  مطلع آن قصيده اينست 

 گردون كه مركز ستم و نقطه بالست 
 

يكدل كه مبتالى غمش نيست در 
 كجاست 

 و اين قطعه كه متضمن تاريخ وفات آن خجسته صفاتست در مرثيه مذكوره سمت اندراج دارد   
 قطعه 

 مخدوم اهل علم و پناه جهان فضل 
 

 دردا كه كوكب شرفش در وبال رفت 

 آمد زواج عز قدم همچو روح قدس 
 

 در عالم مثال ولى بيمثال رفت 

 بر لوح دل نوشت امينى بدود آه 
 

 تاريخ آنكه قدوه اهل كمال رفت 

از نتايج طبع نقاد خواجه عبد الّله ديوان قصايد و غزليات و خسرو شيرين و رباعياتى كه موسوم    
است بمونس االحباب و ترسلى كه محتوى است بر مكاتيب و مناشير درميان فرق انام مشهور و 

كمال بالغت و فصاحت آن منثورات و منظومات بر السنه و افواه اصحاب يقظه و انتباه مذكور و 
 هو العفو الغفور

امير صدر الدين سلطان ابراهيم االمينى والد عالى قدرش ميرك جالل الدين بن ميرك محمد امين 
بن موالنا صدر الدين ابراهيم است و انتساب موالنا ابراهيم باكابر واجب التعظيم ماوراء النهر مثل 
صاحب الهداية شيخ ظهير الدين ابو العال كه علو شأنش در ميان علماء كالشمس فى وسط السمأ 

هويداست بثبوت پيوسته و يك شعبه از نسب صاحب هداية بشيخ ابو العالء محدث اتصال مييايد 
اما پدر والده امير سلطان ابراهيم موالنا جالل الدين عبد الرحمان بن موالنا عبد الّله لسان بود كه 

سالها بصدارت ميرزا بايسنقر و ميرزا عالء الدوله قيام مينمود و نسب مادر آن حسيبه نسيبه از 



يكجانب بمقتداى اهل سلوك و سير سلطان ابو سعيد ابو الخير قدس الّله روحه العزيز مى پيوندد و 
از يكطرف بامير عبد الحى بزرك كه از نقباء مشهد مقدسه رضويه بوده و سيد كمال الدين عربشاه 

 سبزوارى نيز در سلك اجداد مادرى آن مستوره 

 327، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

انتظام داشته و جمال حال امير سلطان ابراهيم همچنانچه بزيور شرف نسب آراسته است بوفور فضل 
و ادب و كماالت موروث و مكتسب پيراسته است در حسن سيرت و نقاء سريرت دست پرورده 

عنايات سبحانيست و بجودت طبيعت و حدت قريحت جامع انواع فضايل انسانى ذهن سليمش در 
ادراك اقسام علوم بدرجه كمال ترقى نموده و طبع مستقيمش در ميدان اكتساب فنون قصب السبق 

از امثال و اقران ربوده در شيوه نظم و نثر بصفت مهارت موصوف و در شمه جدوهزل بغايت 
 زيور گوش هوش سخنوران  (كَأَمثالِ اللُّؤْلُؤِ الْمكْنُونِ)بالغت معروف جواهر زواهر منثوراتش 
 مزين رخسار ابكار عرايس  (كَأَنَّهنَّ الْياقُوت و الْمرْجانُ)فصاحت شعار و نوادر عقود منظوماتش 

  رباعى افكار
 ايطبع تو مشاطه ابكار سخن 

 
 از رشحه كلك تو جهانى گلشن 

 از نظم تو آثار فضايل ظاهر
 

 وز نثر تو انوار بالغت روشن 

و آنجناب در اوايل جوانى چند سال بمالزمت شاه زاده ستوده خصال ابو المنصور سلطان مظفر    
حسين ميرزا قيام مينمود و در سنه عشر و تسعمائه كمال قابليت و صالحيتش بر ضمير زيور خاقان 

منصور ظاهر گشته منصب صدارت خاصه همايون را برأى صواب نمايش تفويض فرمود و امير 
سلطان ابراهيم تا آخر ايام حيات آن پادشاه خجسته صفات در غايت اختيار بلوازم آن منصب 

اشتغال داشت و بعد از فوت آنحضرت پرتو عنايت مظفر حسين ميرزا بر وجنات احوال خجسته 
مالش تافته بار ديگر علم صدارت برافراشت و چون سلطنت خراسان از آن دودمان عاليشان بابو 

الفتح محمد شيبانى خان انتقال يافت امير سلطان ابراهيم مانند ساير صدور روزى چند بمواخذه 
موالنا عبد الرحيم صدر گرفتار بوده بعد از نجات از آن قيد در گوشه انزوا و عزلت منزل گزيد و 
در سنه ست عشر و تسعمائه كه ماهچه لواى كشورگشاى شاهى پرتو معدلت بر مملكت خراسان 
انداخت آنجناب منظور انظار عنايات نواب كامياب كشته بانعامات و سيورغاالت مفتخر و مباهى 



شد و در سنه ست و عشرين و تسعمائه از دار السلطنه هراة باردوى همايون رفته مجددا باصناف 
الطاف اختصاص يافت و تاليف تاريخ فتوحات شاهى برأى صوابنمايش تعلق گرفت و حاال بجد 
تمام و جهد ماال كالم بآن امر اشتغال مينمايد و در انشاء آن كتاب كمال فصاحت و بالغت ظاهر 

ساخته از حسن عبارت و لطف استعارت دقيقه نامرعى نميگذارد و از جمله نتايج طبع نقاد آن 
فاضل واالنژاد رباعياتيست كه در ترجمه ديوان معجز نشان مظهر العجايب و مظهر الغرايب مقتداى 

مشارق و مغارب امير المؤمنين على ابن ابى طالب عليه سالم الّله الواهب در سلك نظم كشيده و 
معانى هدايت آئين آن اشعار كرامت آثار را كه مانند آب حيوان در سواد حروف نهان بود بابلغ 

وجهى ظاهر گردانيده و از جمله مؤلفات خجسته صفات آنجناب ديگر رساله ايست كه در معارضه 
مهر و مكتوب بعبارت خوب و اسلوب مرغوب مرقوم كلك لطايف نگار ساخته و در آن رساله نيز 

رايت بالغت و سخنورى و لواء براعت و فضل كسترى برافراخته ع طبع لطيف تو همه فكر نكو 
 اميدوارى بكمال مكرمت كردگارى  (ذلك فَضْلُ اللَّه يؤْتيه منْ يشاء و اللَّه ذُو الْفَضْلِ الْعظيمِ)كند

 آنكه ع 
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تا جهان را بقا بود ممكن آن حاوى فضايل انسانى مقرون بحصول انواع آمال و آمانى در غايت 
عافيت و كامرانى روزگار خجسته آثار گذراند و همواره از رشحات سحاب كلك گوهربار و 
قطرات غمام خامه گوهر نثار رياض فضل و كمال و گلزار جاه و جالل را ناضر و ريان گرداند 

 بمنه و فضله و عونه و طوله 

 ذكر شمه از حال بعضى از مشاهير و وزراء ابو الغازى سلطان حسين ميرزا

از جمله عادات خاقان منصور صاحب سعادات يكى آن بود كه زود بعزل و نصب وزرا و ديوانيان 
ميپرداخت و همواره چهار پنج كس را در آن منصب با يكديگر شريك ميساخت بناء على هذا در 

ايام دولت آن مهر سپهر خالفت جمعى كثير به منصب وزارت مشرف گشتند و ذكر بعضى از 
آنطايفه در اثناء حكايات سابقه سمت اندراج يافته و شمه از حال زمره ديگر اينست كه مسطور 

 ميگردد



خواجه قطب الدين طاوس سمنانى بسمو حسب و علو نسب و عظم شان و قدم دودمان موصوف و 
معروف بود و چنانچه از ضمن حكايات سابقه مستفاد ميگردد در زمان سلطنت ميرزا ابو القاسم بابر 
و ميرزا سلطان ابو سعيد مدت مديد بامر وزارت قيام مينمود و پس از واقعه قراباغ بدار السلطنه هراة 

شتافته بنابر التفات خاقان منصور در منصب اشراف وزراء عظام دخل نمود و اعتبار و اختيار بسيار 
يافت و در وقت استيالء يادگار محمد ميرزا در جرگه امراء ديوان مهر زده و اقتدارش از پيشتر 
بيشتر شد و بعد از شهادت يادگار محمد ميرزا خواجه قطب الدين طاوس بى از آنكه در منصبى 
مدخل فرمايد چند سال در ظالل معدلت خاقانى در غايت فراغت زندگانى مينمود و در تكثير 

زراعت و عمارت سعى مى فرمود و آن اوان كه خواجه مجد الدين محمد خوافى قدم بر مسند جاه 
و جالل نهاد بنابر طمع اموال نسبت بخواجه طاوس ابواب نزاع بگشاد و خواجه طاوس از ازاله 

عرض و ناموس انديشيده عنان عزيمت بصوب عراق و آذربايجان منعطف كرد و در آن مملكت 
نيز معزز و محترم بوده تتمه اوقات حيات بپايان آورد و در سنه تسعمائه كه سن شريفش بهفتاد و 

  بيت دو سال رسيد گوش هوشش صفير عقاب اجل شنيد و مرغ روح شريفش قفس قالب شكسته 

 همانجا پر طاوسى بينداخت 
 

 جهان از فر كاوسى بپرداخت 

   
خواجه شمس محمد مرواريد در سلك اشراف و اعيان واليت كرمان انتظام داشت و در زمان 

سلطنت ميرزا جهانشاه تركمان بهراة آمده در خدمت ميرزا سلطان ابو سعيد رايت وزارت 
برافراشت و در آنسال كه سلطان سعيد عزيمت فتح عراق و آذربايجان نمود خواجه محمد 

بموجب فرمان واجب االذعان بجانب سمرقند توجه فرمود و در وقتى كه خاقان منصور در هراة بر 
مسند سلطنت نشست از ماوراء النهر بدرگاه عالم پناه آمد كمر خدمت بر ميان بست و باندك 

زمانى ملحوظ عين عنايت شده در امر وزارت شروع كرد و در استمالت خواطر اكابر و اصاغر 
 سعى موفور و جهد نامحصور بجاى آورد
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و عاقبت عافيت طلب شده از آنكار استعفا نمود و بسلوك طريق فقر و درويشى اشتغال فرمود و 
خاقان منصور منصب شيخى و توليت موقوفات مزار فيض آثار مقرب حضرت بارى خواجه عبد 



الّله انصارى قدس سره را مفوض برأى صوابنمايش گردانيد و آنجناب چندگاه در ترويج و تعمير 
آن بقعه متبركه كوشيده در ضيافت آينده و رونده اهتمام تمام بتقديم رسانيد وفاتش در دهم شهر 

 در سالى كه حروف؟؟؟ مين كلمات بحساب جمل از تاريخ آن خبر ميدهد 904ربيع االول سنه 
روى نمود و در مزار فيض آثار عارف ربانى موالنا شمس الدين محمد بتاوكانى مدفون شد و 

خاقان منصور بتسلى خواطر اوالد امجادش پرداخت و ولد ارشدش خواجه عاليجاه شهاب الدين 
 عبد الّله را بپرسش و انعام خلع فاخره بنواخت.

خواجه عالء الدين على الصانعى در سلك اشراف واليت باخزر سمت انتظام داشت و بواسطه 
انتساب بآل برمك همواره رايت مفاخرت مى افراشت بحدت طبع وجودت ذهن و مهارت در نظم 
اشعار و ايثار درم و دينار موصوف و معروف بود و در مبادى اوقات سلطنت خاقان منصور منظور 
عين التفات خسروانه گشته در امر وزارت شروع نمود و بنابر آنكه بر صفت كفايت ظاهر شده بر 

عجزه و رعايا حيف و تعدى جايز ميداشت و پيوسته نسبت بساير وزرا رقم تقرير و تزوير بر اوراق 
ضمير مينگاشت مزاج شريف مقرب حضرت سلطانى امير عليشير با وى متغير گرديد و در آن 

  بيت اوقات از روى جد يا هزل روزى خواجه صانعى اين بيت در سلك نظم كشيد

 فردا كه شود معركه ضربت شمشير
 

 معلوم شود قوت بازوى عليشير

   
و اينمعنى سبب ازدياد كدورت شده ديگر اسباب مدد علت گشت و خواجه صانعى صباحى كه 

در پايه سرير اعلى در جرگه وزرا ايستاده بود يكى از يساوالن بموجب فرمان واجب االذعان 
دستارش را كه بغايت بزرك بود از سرش برداشته در گردنش افكند و امير عليشير روى بخاقان 

منصور آورده اين مصراع خواند كه ع چو بار سر سبك كردى سبك كن بار گردن هم القصه در 
آنروز خواجه صانعى مؤاخذ و معاقب گشته بعد از آنكه هرچه داشت فرود آورد در باالخانه زندان 
محبوس شد و زمان حبس او قرب شش سال امتداد يافته در آن ايام غزلى غرا منظوم گردانيد و نزد 

 مقرب حضرت سلطانى فرستاد و مطلع آن غزل اينست مطلع 

آنكه هرگز نشنود گوش تو فرياد 
  منست 

و آنكه هرگز نگذرد بر خاطرت ياد 
 منست 

   



اما هيچ فايده بر آن مراسله مترتب نگشت و امير عليشير از سر ايذاء او در نگذشت و خواجه 
صانعى در مدت حبس اكثر اوقات را بكسب فضايل مصروف ساخت و حفظ كالم الّله كرده 

كتب متداوله را تا مختصر تلخيص بنظر مطالعه درآورد و قصيده مصنوع خواجه سلمان ساوجى را 
تتبع نمود و اكثر صنايع شعرى را بقلم پرورى در آن قصيده درج فرمود و مآل حالش عنقريب 

 مسطور خواهد گشت انشاء الّله تعالى.

 خواجه سيف الدين مظفر شبانكاره از بزرك زادگان مملكت فارس بود و در

 330، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

اوايل جلوس خاقان منصور از قراباغ اران بهراة آمده در منصب وزارت دخل نمود بعد از چندگاه 
جمعى از مردم شرير او را بصنوف تصرف و تقصير متهم گردانيدند بنابرآن مقهور خاقان منصور 
گشته در زندان بلده هراة محبوس شد و سه چهار روز در حبس بسر برده ناگاه شحنه قهر بقتل او 

فرمان فرمود و چنان استماع افتاده و العهدة على الراوى كه در آنوقت كه نايره غضب خاقانى 
مشتعل بود و بكشتن خواجه مظفر حكم فرمود يكى از نواب بنابر غرضى كه داشت عرض كرد كه 

خواجه صانعى تا كى در زندان خواهد بود خاقان منصور گفت كه او را نيز امروز سياست كنند و 
در آنروز كه داخل ايام اوايل محرم الحرام سنه احدى و تسعين و ثمانمائه بود خواجه صانعى را از 
طاق چهارسوق هراة و خواجه مظفر را بر در دروازه ملك بحلق كشيدند يكى از فضال در آن باب 

  رباعى گويد
 ابديده بعالم ستمكاره نگر

 
 در خواجگى جهان خونخواره نگر

 از حالت صانعى برو تجربه كن 
 

 در حال مظفر شبانكاره نگر

خواجه امين الدين محمود برادر خواجه افضل الدين محمد بود و بشرب شراب روح افزا و    
مصاحبت ماهرويان ناهيد سيما شعف تمام ظاهر مينمود و بحسن خلق و وفور كرم از امثال و اقران 

امتياز داشت و همواره خيال همنشينى و مجالست اهل طبع و اصحاب فضل بر لوح خاطر مينگاشت 
و در سنه سبع و ثمانين و ثمانمائه به منصب وزارت خاقان منصور رسيد و قرب پنج سال در 

تمشيت آن كار روزگار گذرانيد و در آن اوقات كه برادرش خواجه افضل الدين محمد بجانب 
عراق شتافت معزول گرديد و بعد از چند گاه نوبت ديگر منظور نظر التفات خاقان عاليجاه گشته 



كرت ثانى در امر وزارت دخل نمود و خواجه قوام الدين نظام الملك در ايام اعتبار و اقتدار كرت 
ديگر او را مؤاخذه و مقيد گردانيد و خواجه امين الدين محمود پس از يك دو سال فرصت يافته 
و درزى عورات از باالخانه زندان بگريخت و تا زمان وصول خواجه افضل الدين محمد بهراة در 
گوشه مختفى بود و چون آنجناب بمناسب عليه و مراتب سنيه سرافراز گشت خواجه امين الدين 

محمود از كنج انزوا برون آمده بمالزمت مظفر حسين ميرزا اشتغال نمود و بواسطه خدمات سابقه 
و وسايل الحقه مرتبه بلند و درجه ارجمند يافت و چون متقاضى اجل در رسيد در اوايل سنه عشر 

 و تسعمائه بجهان جاودان شتافت.

خواجه عالء الدين على ميكال بصفت اصالت موصوف بود و بحسن خط مشهور و معروف سالها 
در ديوان خاقان منصور بمنصب توجيه اشتغال داشت آخر االمر از آن مرتبه قدم برتر نهاده رايت 
وزارت برافراشت و مدت ديگر بلوازم آن امر قيام و اقدام نمود و از غايت سالمت نفس و راستى 

و كوتاه دستى هرگز بمحنت مؤاخذه و مصادره مبتال نگشت و چون اجل موعود در رسيد داعى 
 حق را لبيك اجابت گفته درگذشت.

خواجه نعمت اهللا سرخ در علم استيفاد سياق بى نظير آفاق بود و در ديوان خاقان منصور مدتى 
 بسرانجام اعمال بزرگ و اشغال خطير اشتغال مينمود و خواجه 
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مجد الدين محمد در كرت ثانى كه صاحب اختيار ملك و مال حضرت خاقانى گشت خواجه 
نعمت الّله را مؤاخذه كرده آنچه داشت از وى بستد آنگاه او را وزير پادشاه عاليجاه ساخت و 

خواجه بعد از چندگاه كه بلوازم آن مهم پرداخت مغرور گشته در بعضى از مجالس زبان بغيبت 
خواجه مجد الدين محمد بگشاد و خواجه مجد الدين محمد باخذ و قيد خواجه نعمت فرمان داد 

محمود حمال كه يكى از اشرار عمال بود بر وى تقرير نمود و جناب وزارت مآب را بتصرف و 
تقصير متهم و منسوب گردانيد و در شكنجه و تعذيب كشيد گويند كه در در آنوقت كه خواجه 

نعمت را شكنجه ميكردند اقرار نمود كه چند صندوق از نفايس اجناس در فالن موضع نهاده ام 
محمود حمال او را گفت كسى پيدا كن كه صناديق را بحضور آورد خواجه نعمت الّله در حال 

آغاز گفتن لطيفه كرده فرمود كه مردك حمال توئى مرا چه ضرورتست كه جهة حمل صندوق 



كس پيدا كنم القصه چون خواجه مجد الدين محمد بلكه اكثر وزرا و اركان دولت از شرارت 
 نفس خواجه نعمت بغايت ترسان بودند او را چندان شكنجه نمودند كه رخت سفر آخرت بربست 

 رباعى 
 بر سفله جهان ناكس مهر گسل 

 
 هان تا ننهى دل و نباشى غافل 

بس زلف چو مشك ازوست در نافه 
  گل 

 بس روى چو گل ازوست در پرده گل 

سيد زين العابدين على پدرش سيد زين الدين محمود مدتى ممتد در معظمات مهمات ديوانى    
مدخل داشت و مادرش نهال سيادت از دودمان سادات ارجمند مى افراشت و آنجناب بمحامد سير 

و محاسن شيم موصوف و مشهور بود و در اوايل حال بوزارت امير محمد برندق برالس قيام 
مينمود و پس از آنكه انوار كفايت و كاردانى از مطالع احوالش بر پيشگاه ضمير انور حضرت 

خاقانى پرتو انداخت منصب وزارت خاصه همايون را بوى مفوض ساخت و در آن اوان كه 
خواجه نظام الملك پاى بر مسند اختيار و اقتدار نهاد سيد را از آن شغل معزول گردانيد و در سنه 
ثلث و تسعمائه كه خواجه نظام الملك با اوالد و اقربا بشهادت رسيد سيد نوبت ديگر وزير خاقان 

منصور گرديد و بعد از چندگاه خواجه افضل الدين محمد از حركات و سكنات جناب سيادتمآب 
استشمام رايحه مخالفت نموده او را معزول ساخت و پس از وفات خواجه افضل خاقان بلندمحل 
كرة بعد اخرى سيد زين العابدين را بتقلد منصب وزارت امر كرد و آنجناب استعفا نموده مهم بر 

آن قرار يافت كه وزراء عظام بى استصواب جناب سيادتمآب بفيصل مهام ديوانى نپردازند و فرامين 
مطاعه را ما دام كه بتوقيع او نرسد بمهر بزرك همايون نرسانند آنگاه سيد زين العابدين از پيشتر 

بيشتر اعتبار يافته بر جميع امرا مقدم مى نشست و برقم اطلع عليه بر پشت نشان توقيع ميكشيد و بعد 
از فوت خاقان منصور سلطان بديع الزمان ميرزا نيز آنجناب را منظور نظر التفات ساخت و بقبول 

منصب تكليف نمود اما سيد در آن زمان كه مانند ايام گل اندك بقا بود در هيچ مهمى دخل 
نفرمود و چون ماهچه رايت نصرت آيت محمد خان شيبانى از افق ديار خراسان طالع گشت سيد 

زين العابدين فرار بر قرار اختيار كرد و در اثناء گريز با فوجى از اوزبكان پرستيز دوچار خورده 
مهم بجنك و جدال سرايت نمود و تيرى جان گزا بر مقتل سيد زين العابدين رسيد و مانند اجداد 

 بزرگوار خويش در روز عاشورا متوجه 
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  نظم عالم بقا گرديد

 چنين است كردار گردون سپهر
 

گهش زهر قهر است است و گه نوش 
 مهر

 بناز ار كسى پرورد در كنار
 

 بخاك افكند آخرش خوار و زار

خواجه معز الدين حسين برادر خردتر خواجه سيف الدين مظفر شيانكاره بود و مدتى مديد بلوازم    
منصب وزارت خاقان منصور و توليت موقوفات همايون قيام مينمود و آنجناب بصفت وقوف و 
كاردانى و سمت راستى و كوتاه دستى اتصاف داشت و در اوقات شروع در امر صاحب ديوانى 

رايت كفايت و رعيت پرورى برافراشت تا آخر ايام حيات آن پادشاه خجسته صفات بر مسند 
وزارت متمكن بود و بعد از فوت آنحضرت كمر مالزمت سلطان بديع الزمان ميرزا بر ميان بسته در 

امر اشراف ديوان شروع نمود و محمد خان شيبانى نيز بعد از تسخير خراسان آن جناب را وزير 
ساخت و كما ينبغى بترتيب و رعايتش پرداخت و در روزيكه محمد خان در نواحى مرو شاه جهان 
بضرب تيغ سپاه نصرت پناه شاهى كشته گشت همدران معركه دست قضا بساط حيات خواجه معز 

 الدين را درنوشت ع بقاى جاودانى نيست ممكن 

خواجه جمال الدين عطاء اهللا در زهد و تقوى درجه عليا داشت و همواره همت بر اداء وظايف 
طاعات و عبادات ميگماشت در اوايل ايام جوانى كه اوان نشاط و كامرانيست از ارتكاب مناهى و 
مالهى بيكبارگى درگذشت و روى بمحراب دين دارى و پرهيزكارى آورده در مالزمت درويشان 
و گوشه نشينان از خود بتقصير راضى نگشت در علم سياق و فيصل معامالت بغايت صاحب وقوف 

بود و در اواسط ايام سلطنت خاقان منصور در امر وزارت شروع نمود و بواسطه وفور فراست و 
كمال كياست روزبروز مهم او ترقى ميكرد تا قدم از مسند وزارت برتر نهاده زمام منصب اشراف 
ديوان را بدست آورد و مدتى در ميان امرا و وزرا برقم اطلع عليه توقيع ميكشيد و مهمات سلطانى 

و امور صاحب ديوانى را از روى كفايت و كاردانى بسرانجام مقرون ميگردانيد و باوجود اشتغال 
بامثال اين اشغال و دخل در مهام ملك و مال از اداء فرايض و نوافل ساعتى غافل و ذائل نبود و در 

سرديوان تسبيح سر دست گرفته در اثناء قيل و قال با اصحاب جاه و جالل بوردى كه داشت 



مشغولى مينمود و اواخر اوقات حيات خاقان خجسته صفات منصب رسالت و پروانه عالوه ساير 
مناصب خواجه عطاء الّله گشت و قلم عاطفت خاقان وافر رافت لقبش را در فرامين مطاعه عمدة 

الصلحا نوشت و بعد از فوت آنحضرت آنخواجه صاحب سعادت از اوالد امجاد پادشاه ولى نعمت 
و محمد خان شيبانى اصال منصب قبول نكرد و ايضا در ايام استيالء لواء ظفر انتماء شاهى در بالد 

خراسان روى بتكفل مهمى نياورد اما درين ازمنه مختلفه و انقالبات متنوعه امرا و وزرا دار السلطنة 
هراة هرگز هيچ مهمى را بى وقوف و استصواب آنجناب فيصل نميدادند و در توجيهات و 

تحصيالت و قرار مهمات مزارعان و محترفات رأى صوابنمايش را عمده دانسته ابواب مشاورت 
ميگشادند و در اوايل سنه سبع و عشرين و- تسعمائه كه حكومت بالد خراسان بحكم نواب آستان 

 ماليك آشيان پادشاه عالميان تعلق 
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بامير خان موصول ميداشت خواجه عطاء الّله بمرض موت مبتال گشت و چون آنعارضه قوت 
گرفت و خواجه دانست كه كار از امداد درگذشت خاطر بر حلول واقعه ناگزير نهاده بنا بر آنكه 

وفور طمع امير خان و اركان دولتش را معلوم داشت تمامى جهات و متملكات خود را مفصل كرد 
و مقرر ساخت كه از آنجمله چه مبلغ و مقدار پيشكش امير خان نمايند و هر يك از امرا و نوابش 
را چه چيز دهند و فرمود تا بطريقه سنت اسباب تجهيز و تكفين او را مرتب نموده بنظر آوردند و 

كفن را بريده دوختند آنگاه نويسنده پيش خود نشانده فرمود تا مفصل كرد كه از روز اول وفاتش 
تا روز هفتم هرروز چند گوسفند و چند من نان و حلوا و ساير مايحتاج تعزيت را ترتيب كنند و 

قرار داد كه هريك از غسال و حفاظ و مؤذن و معرف را چه چيز دهند بعد از آن آنچه از اسباب و 
امالك و جهاتش باقى ماند در ميان ورثه و اقرباء خود تقسيم فرمود و چون از امثال اين امور فارغ 

گشت جمعى از درويشانرا پيش خود طلبيده ذكر ميگفت تا در روز يكشنبه دوم ربيع االولى سنه 
مذكوره وفات يافت و تمامى سادات و قضاة و علما و اشراف و اعيان بلكه خواص و عوام طوايف 

انسان جنازه آنجناب را مشايعة كرده در پيشگاه مدرسه شريفه خاقان منصور بر نعش آنخواجه 
مغفور نماز گذاردند و جسدشرا در مزار شيخ صوفى على در موضعى كه خود تعيين نموده بود 

  قطعه دفن كردند و اين قطعه كه نوشته ميشود از تاريخ فوت خواجه عطاء الّله خبر ميدهد
 خواجه سالكان عطاء الّله 

 
 كه دلش داشت ميل سوى جنان 



 جانب خلد رفت شد تاريخ 
 

 .ميل خواجه عطا بكوى جنان

    

ذكر بعضى از سادات و نقباء و مشايخ و علما و فضال كه معاصر بودند با معز سلطنة و الخالفه 
 سلطان حسين ميرزا

مقدم اين طبقه عالى شان و اشرف اينطايفه معالى مكان سادات عظام و نقباء گرام روضه مقدسه 
رضويه اند و در اكثر اوقات سلطنت آن پادشاه خجسته صفات امير نظام- الدين عبد الحى و امير 

غياث الدين عزيز و امير عالء الملك در آن مقام ميمنت انجام بمنصب جليلة المراتب نقابت 
منصوب بودند و چنانچه سزاوار علو منزلت و سمو مرتبت ايشان بود بمراسم آن امر قيام و اقدام 
مينمودند و اين سه نقيب واجب الترحيب از ساير نقباء سادات موسوى و رضوى باجتماع اسباب 
سعادت صورى و معنوى امتياز تمام داشتند و همواره همم عاليه بر ترويج و تعمير آن مزار قدس 

آثار و ضيافت صادر و وارد ميگماشتند تفوق و تقدم ايشان بر صناديد اقطار جهان مقرر و قدم 
دودمان و رفعت خاندان ايشان از آفتاب در وسط السماء ظاهرتر و حاال نيز امر نقابت آن سده سنيه 

و عتبه عليه تعلق باوالد امجاد آن سه بزرگوار ميدارد و هيچ آفريده از سادات روزگار با ايشان 
 نقش مساهمت در آن امر بر لوح خاطر نمى نگارد.

 334، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

سيد غياث الدين افضل بن سيد حسن بمزيد علم و فقاهت از اكثر سادات مشهد مقدسه ممتاز و 
مستثنى بود و سالهاى فراوان در آنواليت بلوازم منصب شيخ اسالمى و فيصل قضاياء شرعيه اقدام 

 ميفرمود

سيد كاظمى بلطف طبع و جودت ذهن اتصاف داشت و در شيوه سپاهى گرى سلوك نموده رايت 
جالدت مى افراشت و در اوايل سلطنت خاقان منصور در مالزمت درگاه عالم پناه بسر ميبرد و 

بموجب فرمان واجب االذعان جهة رسالت خواجه عماد الدين محمود كاوان كه مشهور است 
بخواجه جهان روى توجه بجانب گلبركه آورد و در وقت مراجعت از راه دريا بفارس رفته در 

شيراز رحل اقامت انداخت و همدر آنواليت عازم سفر آخرت گشته خانه تن از مهمانخانه روح 



بازپرداخت قصيده شهرآشوب كه در مذمت اعيان و اشراف دار السلطنة هراة منظوم شده از نتايج 
  مطلع طبع اوست و مطلع آن قصيده اينست كه 

 شكر خدا كه قاضى شهر هرى نيم 
 

 در سلك آدمى صفتانم خرى نيم 

   
امير سيد اصيل الدين عبد اهللا الحسينى بصفت اصالت و وفور جالدت و بناهت شان و قدم دودمان 
موصوف و معروف بود و بوفور تقوى و دين دارى و غايت ديانت و پرهيزكارى از اكثر علما عالم 

و سادات بنى آدم ممتاز و مستثنى مينمود زبان گهرافشانش مفسر حقايق صحف آسمانى و بيان 
بالغت نشانش مبين دقايق كتب سبحانى باطن خجسته ميامنش مظهر آثار واليت و رشاد و خاطر 

فرخنده مآثرش مهبط انوار هدايت و ارشاد و بى شايبه مدح گسترى آن مهر سپهر شريعت پرورى در 
علم تفسير و حديث و انشاء تاليف شبيه و نظير نداشت و در زمان سلطنت سلطان سعيد از دار 

الملك شيراز كه وطن اصلى آنجنابست بهراة تشريف آورده رايت اقامت برافراشت هفته يكنوبت 
در مدرسه عاليه مهد عليا گوهرشاد آغا بموعظه و نصيحت خاليق ميپرداخت و در هرماه ربيع 

االولى بر بيان ميالد با اسعاد حضرت رسالت صلى الّله عليه و آله و سلم مواظبت نموده طوايف انام 
را محظوظ و بهره ور ميساخت از مؤلفات آن سيد ستوده صفات كتاب افادت اثر درج الدرر كه 

محتويست بر سير سنيه خير البشر و رساله مزارات هراة در ميان افاضل اقطار جهان مشهور است و 
صحت روايت و بالغت عبارت آن نسخه بر السنه و افواه خاليق مذكور انتقال امير سيد اصيل 

الدين از جهان محنت آئين برياض بهشت برين در هفدهم ربيع االخرى سنه ثلث و ثمانين و 
ثمانمائه روى نمود و خاقان منصور بتسلى خواطر اوالد و امجاد آنجناب توجه كرده سيورغاالت 

 سيد مرحوم را بايشان عنايت فرمود.

موالنا شمس الدين محمد بتادكانى در سلك خلفاء شيخ زين الدين خوافى انتظام داشت و همواره 
همت بلندنهمت بر اداء وظايف طاعات و عبادات ميگماشت سالكان طريق زهد و تقوى و طالبان 

طريقه رشاد و هدى نسبت بآنجناب در غايت ارادت و اعتقاد سلوك مينمودند و از فروغ باطن 
فرخنده ميامنش اقتباس انوار سعادت كرده باوامر و نواهى خدام عالى مقامش مفتخر و مباهى بودند 

از آثار انامل فياض جناب مولوى مخمس قصيده بوده و شرح منازل السايرين مشهور است و از 
 ابيات هدايت آياتش اين 



 335، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

  بيت مطلع در مجالس النفايس مسطور
 آنها كه بجز قامت سروت نگرانند

 
 گر راست بگوئى همه كوته نظرانند

و موالنا شمس الدين محمد در سنه احدى و تسعين و ثمانمائه وفات يافته در خيابان هراة مدفون    
گشت و امير نظام الدين عليشير در جانب جنوب مزار فيض آثارش خانقاهى ساخته در استرضاء 

خاطر عاطر ولد رشيدش موالنا حميد الدين كوشيد و موالنا حميد الدين مدتى مديد در آن خانقاه 
قايم مقام والد معارف پناه بوده در غايت تقوى و طهارت سلوك مينمود و در سنه سبع عشر و 

 تسعمائه از عالم انتقال فرمود.

موالنا كمال الدين عبد الرزاق ولد موالنا جالل الدين اسحق سمرقندى بود والدتش در دوازدهم 
شعبان سنه سة عشر و ثمانمائه در هراة روى نمود و موالنا اسحق سالها در اردوى همايون خاقان 

سعيد بمنصب قضا و امر پيش نمازى اوقات شريف مصروف ميساخت و گاهى در مجلس اشرف 
اعلى بتوضيح مسائل و قرائت رسايل ميپرداخت و موالنا كمال الدين عبد الرزاق بعد از فوت پدر 

فى سنه احدى و اربعين و ثمانمائه رساله را كه قاضى عضد الدين انجى در معنى حروف و اسم 
اشارت تاليف كرده شرحى نوشت و ديباچه آن انشاء منقح را باسم همايون خاقان سعيد موشح 

گردانيده بآن وسيله شرف دستبوس حضرت خاقانى دريافت و در آخر ايام حيات آنحضرت 
برسالت پادشاه بيجانگر مامور گشته بجانب هند شتافت و در آنسفر جناب مولوى را وقايع غريبه و 
حاالت عجيبه روى نموده آخر االمر قرين صحت و سالمت بخراسان بازآمد و بعد از فوت خاقان 
سعيد بر سبيل نوبت بعز مالزمت ميرزا عبد اللطيف و ميرزا عبد الّله و ميرزا ابو القاسم بابر معزز شد 

و در زمان سلطان سعيد فى جمادى االولى سنه سبع و ستين و ثمانمائه به منصب شيخى خانقاه 
ميرزا شاهرخ منصوب گشت و تا آخر ايام حيات بدان امر اشتغال داشت وفاتش در ماه جمادى 
االخرى سنه سبع و ثمانين و ثمانمائه روى نمود از آثار اقالم بدايع ارقامش كتاب افادت آياب 

مطلع السعدين در ميان مردم متداول و مشهور است و در آن تاريخ شريف معظم وقايع معموره ربع 
مسكون از زمان سلطان ابو سعيد بهادر خان تا وقت شهادت ميرزا سلطان ابو سعيد گوركان مسطور 

 و الّله اعلم بحقايق االحوال و االمور



امير محمد بن امير هاشم بشرف ذات و محاسن صفات و اخالق حميده و اطوار پسنديده موصوف 
بود و در زمان سلطنت خاقان منصور مدتى مديد بمنصب نقابت منصوب بود و بلوازم آن امر قيام 
مينمود نسب شريفش بسيد اشرف بن مباركشاه كه در سلك اشرف سادات و نقباء خراسان انتظام 

داشت ميپيوندد و سلسله آباء سيد اشرف بامام عالى مقام ابى عبد اللّه الحسين بن امير المؤمنين على 
 عليهما السالم ملحق ميگردد

قاضى نور الدين محمد امامى ولد ارشد قاضى صدر الدين محمد بن قاضى قطب الدين عبد الّله 
بود و بعد از فوت قاضى قطب الدين احمد منظور نظر عاطفت خاقان منصور گشته بلوازم منصب 

موروثى قيام مينمود و در فيصل قضاياء شرعيه غايت امانت و ديندارى و نهايت ديانت و 
 پرهيزكارى ظاهر ساخت و در كمال جاه و جالل و وفور اختيار و استقالل 
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 همواره مطمح  (فَاحكُم بينَ النَّاسِ بِالْحقِّ)بقطع و فصل مهمات دينيه پرداخت و مضمون همايون 
نظر عالى اثرش بود و در هيچ قضيه از قضاياء فرق انام از مقتضاى فتوى علماء اسالم تجاوز 

نمى نمود و بعد از مدت هيجده سال كه بآن شغل اشتغال داشت پهلو بر بستر ناتوانى نهاده در بيستم 
جمادى االخرى سنه احدى و تسعين و ثمانمائه دست قضا سجل حياتش درنوشت و در گازرگار 

بحظيره كه جهة همين مصلحت ساخته بودند مدفون گشت و از قاضى نور الدين دو پسر ماند 
عاليجناب معالى آياب شيخ االسالمى مالذ االنامى صدر الشريعه نور الدين محمد و جناب 

فضايل پناه پناهت دستگاه جالل الدين محمود مد ظلهما الى يوم الموعود و اين دو پسر عالى گهر 
بعد از فوت والد بزرگوار خويش منظور نظر اشفاق خاقان منصور گشته سيورغاالت و معافيات 
حضرت اقضوى بديشان تعلق گرفت و پسر كالنتر كه بين- االنام بخواجگى قاضى اشتهار يافته 

بمنصب قضا منصوب شد و در فيصل قضايا اقتداء بسنت سنيه آباء عظام و اجداد گرام خويش كرد 
و چون سلطنت خراسان از دودمان امير تيمور گوركان به محمد شيبانى خان انتقال يافت بدستور 

معهود آن امر جليل القدر متعلق بخواجگى بود و بعد از آنكه عرصه ممالك خراسان از فروغ 
ماهچه لواى جهانگشاى شاهى صفت اضائت پذيرفت و قدم خاندان و عظم دودمان و كمال اسالم 
و ديندارى و وفور ديانت و پرهيزكارى خدام خواجگى نزد نواب كامياب درگاه سالطين پناه ظاهر 



گشت منصب شيخ- االسالمى دار السلطنة هراة و مضافات مفوض برأى صوابنمايش شد و چون 
آنعاليجناب دو سه سال بلوازم آن مهم قيام نمود بواسطه سالمت نفس و عدم ميالن خاطر بسرانجام 

 اشغال دنيوى از امر شيخ االسالمى استعفا فرمود دست از انكار بازداشت و مضمون اين بيت را كه 
 بيت 

 ز منصب روى در بيمنصبى نه 
 

 كه از هرمنصبى بيمنصبى به 

مطمح نظر خجسته اثر گردانيده همت عالى نهمت برادخار مثوبات اخروى گماشت و حاال    
آنعاليجناب و برادر خجسته سيرتش در غايت اعزاز و احترام و نهايت اجالل و اكرام در وطن 
مألوف و مسكن معهود يعنى دار السلطنة هراة حمت عن آالفات تشريف دارند طوايف انام از 

خواص و عوام بوجود فايض الجود ايشان مستظهر و مطمئن خاطر بوده لوازم حسن اعتقاد و ارادت 
 بجاى مى آرند.

موالنا محمد بن حسام الدين در ميان فرق انام بابن حسام اشتهار دارد و او را در نظم اشعار قوت 
بسيار بود و پيوسته در منقبت شاه واليت عليه السالم و التحية و ساير ائمه معصومين سالم الّله 

عليهم اجمعين قصايد غرا نظم مينمود و آن ابيات بالغت آيات بغايت مشهور است و بر السنه و 
افواه محبان آل عبا مذكور و از جمله مثنويات ابن حسام كتاب خاورنامه است كه بر وزن شاهنامه 

در سلك نظم كشيده و در آن نسخه كمال شجاعت و كرامت امير المؤمنين على عليه السالم 
مندرج گردانيده وفات ابن حسام فى شهر ربيع آالخر سنه ثلث و تسعين و ثمانمائه در قصبه 

 خوصف كه از مضافات قهستانست بوقوع پيوست 

 قاضى مسعود قمى از جمله اعيان عراق بود و در زمان خاقان منصور از وطن 
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مالوف بهراة آمد مالزمت امير نظام الدين عليشير اختيار نمود و چون در نظم اشعار مهارت داشت 
حضرت خاقانى نظم احوال خجسته مآل خود را بوى رجوع كرد و خواجه در آن باب نزديك 

بدوهزار بيت در سلك بيان آورد و قصه يوسف و زليخا و مناظره شمس و قمر و تيغ و قلم نيز از 
  بيت جمله منظومات اوست و اين مطلع در ديوان غزلياتش انتظام دارد كه 



 بى تو چون در گريه خوابم ميبرد
 

 خواب مى بينم كه آبم ميبرد

 وفات خواجه مسعود در بلده فاخره هراة روى نمود و در مزار پير سيصد ساله مدفون شد   

 خلف صدق موالنا جالل الدين ابو سعيد بن موالنا شمس الدين »1 «قاضى شمس الدين عبد اهللا 
عبد الّله بن قاضى جالل الدين محمود االمامى بود و در زمان خاقان منصور چند- گاه در بلده هراة 

بلوازم منصب قضا قيام مينمود و مدتى ديگر در مدرسه شريفه سلطانى بامر تدريس اشتغال داشت 
 و چون اجل موعود در رسيد فى شهور سنه علم عزيمت بعالم آخرت برافراشب 

موالنا يوسف بديعى از واليت اندجان بود و در صغر سن از آنجا بسمرقند شتافته آغاز كسب 
فضايل نمود و در زمان فرخنده نشان خاقان منصور از ماوراء النهر بهراة تشريف آورده در ظل 

عاطفت مقرب حضرت سلطانى آرام يافت از علم عروض و صنايع و بدايع شعرى و فن معما 
صاحب وقوف بود و در تبيين قواعد معماء رساله مفيد تاليف فرمود اين مطلع از جمله منظومات 

  بيت اوست كه 

گر بدين آب و هوا كويت بود منزل 
  گهم 

 نى زالل خضر بايد نى دم روح اللهم 

   
وفاتش در شهور سنه سبع و تسعين و ثمانمائه در سرخس اتفاق افتاد و در مزار فيض آثار شيخ 

 لقمان پرنده مدفون شد.

حافظ غياث قدوه ارباب علم و عرفان و عمده محدثان زمان بود و در ايام سلطنت خاقان منصور 
سالهاى موفور در بلده هراة بافاده قيام مينمود وفاتش در سنه سبع و تسعين و ثمانمائه اتفاق افتاد و 

 در مزار شيخ بهاء الدين عمر مدفون گشت.

موالنا نور الدين عبد الرحمن الجامى لمعات فضايل و كماالت آنجناب مانند فروغ آفتاب 
جهانتاب منور عرصه ربع مسكونست و رشحات اقالم فيض انجام اين زبده شيخ و شاب بسان 

قطرات سحاب خضرت بخش فضاى جهان بوقلمون از جواهر نظمش صدف افالك پرور 
شب افروز و از آللى نثرش عرصه عالم خاك جواهراندوز تصانيف آنحضرت در اقسام علوم بيحد 



و در هرتصنيف خزاين معانى بيعد ال جرم حاجت بآن نيست كه خامه دو زبان در تعريف آن 
مرجع ارباب دانش و عرفان شروع نمايد و با نامل سعى و اجتهاد و ابواب مناقب و مفاخر آن مالذ 

  نظم اصحاب بينش و ايقان برگشايد

 چه حاجت كه كلك بالغت مآب 
 

 نويسد كه عامست فيض سحاب 

 چه حاجت كه گويند از نور مهر
 

 منور بود عرصه نه سپهر

   
 والدت با سعادت آنجناب در شب بيست 

______________________________ 
) واضح باد كه سنه وفات قاضى شمس الدين را مؤلف نگاشته و از كتبى كه عند الطبع مدنظر 1(

 بود نيز بتحقيق پيوست حر ره محمد تقى شوشترى 
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و سيم شعبان سنه سبع و عشرين و ثمانمائه بقصبه حرجرد جام اتفاق افتاد و پس از وصول بسن 
رشد و تميز آغاز تحصيل علوم نموده قدم بر مدارج زهد و تقوى نهاد بواسطه مناسبت اصلى و 

ماليمت جبلى در مبادى تنسيم صباء صبى از نفحات انفاس فضايل اقتباس رياض نظم را خضرت 
و نضارت بخشيد و مهارتش در آن فن بمرتبه رسيد كه ديوان اشعار متقدمين و متاخرين را از 

درجه اعتبار ساقط گردانيد و در زمان ميرزا ابو القاسم بابر بنام نامى آن پادشاه وافر تهور حليه حلل 
را در فن معما مرقوم قلم بدايع آثار ساخت و در زمان سلطان سعيد ميرزا سلطان ابو سعيد بترتيب 

ديوان اول و تاليف بعضى از رسايل تصوف پرداخت و ساير مؤلفات و منظومات لطافت آياتش در 
زمان خاقان منصور تحرير يافت و لوايح آن كتب افادت آثار و رسايل اعجاز كردار بر صحايف 

روزگار و اوراق ليل و نهار تافت ميان جناب مولوى و امير نظام الدين عليشير قاعده مودت و 
ارادت ارتباط و استحكام ماال كالم داشت ال جرم آنجناب در اكثر تصانيف منظوم و منثور خويش 

مدح و ثناى آن امير نيكو كيش را بر لوح بيان نگاشت و مصنفات مقرب حضرت سلطانى نيز 
بتعريف و توصيف آنحاوى كماالت انسانى اشتمال دارد و هركس بمطالعه كتب آن دو بزرك 

فايض شده راقم حروف را درين دعوى راست گوى ميشمارد و وفات موالنا نور الدين عبد 



الرحمن در روز جمعه هيجدهم محرم الحرام سنه ثمان و تسعين و ثمانمائه روى نمود مدت حيات 
آنجناب هشتاد و يكسال بود و صباح روز شنبه خاقان منصور و امير نظام الدين عليشير و ساير امرا 
و اركان دولت و تمامى اعيان ملك و ملت بمنزل شريف آنجناب تشريف آورده در اقامت لوازم 
تجهيز و تكفين بر نهج سنن سيد المرسلين سعى نمودند و نعش آن افاضل مآب را بعيدگاه برده و 
نماز گذارده بتخت موالنا سعد الدين كاشغرى باز آوردند و در پيش رويش دفن كردند حضرت 

خاقانى و جناب مقرب سلطانى متعاقب يكديگر اكابر و اشراف و سادات و علماء اطراف را در 
عيدگاه هراة جمع ساخته جهة ترويح روح خدمت مولوى باطعام طعام و ختمات كالم قيام و اقدام 

نمودند و امير عليشير در مرثيه موالنا نور الدين عبد الرحمن تركيبى غرا در سلك انشا كشيد 
 مطلعش بر خاطر بود مثبت گرديد مطلع 

 هردم از انجمن چرخ جفاى دگر است 
 

 هريك از انجم او داغ بالى دگر است 

و تاريخ وفات موالنا عبد الرحمن را فاضل آنزمان بعبارات مختلفه در سلك نظم انتظام دادند از    
 آنجمله موالنا انورى كه شاعرى ابدال وش بود و نظم دلكش داشت اين قطعه بر لوح بيان نكاشت 

 قطعه 
 جامى كه بود مايل جنت مقيم گشت 

 
 فى روضه مخلدة ارضها السماء

 كلك قضا نوشت روان بر در بهشت 
 

 تاريخه و من دخله كان آمنا

خواجه رضى الدين احمد جامى مقتداى اوالد امجاد حضرت شيخ االسالمى احمد الجامى النامقى    
قدس الّله سره السامى بود و از ساير اشراف مشايخ خراسان بمزيد علو قدر و بناهت شان ممتاز و 

مستثنى مينمود سالها توليت اوقات مزار شيخ االسالمى مشار اليه تعلق بوى ميداشت و همواره خان 
احسان گسترده همت عالى نهمت بر ضيافت صادر و وارد ميگماشت و چون آنجناب از جهان 

 گذران در سنه ثمان و تسعمائه بفضاى جهان 
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انتقال نمود ولد ارشدش خواجه جالل الدين ابو القاسم قايم مقام گشت و اعتبار و اختيار آنجناب 
در آن واليت از اماثل و اقران درگذشت اما بواسطه سعت مشرب گاهى با شاه زادگان عالى مكان 

مصاحبت ميفرمود و بخالف طريقه آبا و اجداد بتجّرع شراب ناب قيام مينمود در صفت جود و 



سخاوت و سلوك طريق بذل و مروت عديل و نظير نداشت و ما دام الحيوة آنچه از هرجهة حاصل 
ميكرد صرف آينده و رونده نموده تخم محبت و اخالص در زمين دل همگان ميكاشت و در 

 شهور سنه عشرين و تسعمائه علم عزيمت بصوب سفر آخرت برافراشت 

خواجه ناصر الدين عبد العزيز جامى بصفت علم و عمل موصوف بود و اكثر اوقات خجسته 
ساعات را باداء وظايف طاعات و عبادات صرف مينمود در سلوك طريق رياضت و تقوى و ارشاد 
سالكان سبيل هدى تتبع شيخ االسالم زنده پيل احمد جام ميكرد و همواره بر سجاده پرهيزكارى و 

ديندارى نشسته شرايط افاده علوم ظاهرى و باطنى بجاى مى آورد و در شهور سنه عشرين و 
 تسعمائه روى برياض رضوان آورد.

موالنا كمال الدين عبد الواسع النظامى ولد موالنا جمال الدين مطهر باخرزى بود و اكثر اوقات ايام 
شباب را باكتساب فضايل نفسانى صرف نمود در فن انشاء و تحرير مكاتيب و مناشير مهارت كامل 
حاصل داشت و در اوايل جلوس خاقان منصور چند گاه همت بر تاليف وقايع و حاالت آنحضرت 
گماشت اما چون در اثناء گذارش حكايات در ايراد تشبيهات و استعارات مبالغه بسيار نمود خاقان 

منصور تصنيف او را نه پسنديد و آن امر را برأى صوابنماى ديگرى از افاضل مفوض گردانيد 
خواجه مجد الدين محمد را بصحبت موالنا كمال الدين عبد الواسع ميل بسيار بود و چون جناب 
مولوى از شنيدن سخنان مزاح آميز زود متغير ميشد پيوسته با وى هزل مينمود و آنجناب با خواجه 

نظام الملك و اوالد او نيز طريق مصاحبت مسلوك ميداشت و بنام ايشان ترسالت تاليف كرده 
يادگار گذاشت و در ديباچه يكى از آن نسخ اين چند بيت كه نوشته خواهد شد در مدح پسران 
خواجه نظام الملك خواجه كمال الدين حسين و خواجه رشيد الدين عبد الملك در سلك نظم 

  قطعه كشيده و الحق درين ابيات كمال فصاحت و بالغت ظاهر گردانيده 

 دو برادر باهم ارزانى كه از قدر آمدند
 

 آن وزارت را مآب و ابن امارت را مآل 

آن كمال دين و دولت در همه بابى 
  رشيد

وين رشيد ملك و ملت در نهايات 
 كمال 

هم بود از راى آن صبح سعادت را 
  فروغ 

هم بود از روى اين خورشيد دولت را 
 جمال 



بر سرند از مهر و مه آن در عال وين در 
  علو

برترند از بحر و كان آن در سخا اين در 
 نوال 

از جناب آن نخواهد كرد دولت 
  اجتناب 

 وز ركاب اين نخواهد يافت اقبال انتقال 

آن بود خورشيد منظر اين بود برجيس 
  قدر

 آن بود محمود طالع اين بود مسعود فال 

ماه جاه و حشمت آن باد فارغ از 
  خسوف 

 .آفتاب دولت اين باد ايمن از زوال

   
 

 قاضى نظام الدين محمد ولد ارشد موالنا شرف الدين حاجى محمد فراهى 
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بود و موالنا حاجى محمد در سلك اعاظم فقهاء زمان ميرزا ابو القاسم بابر انتظام داشت اما قاضى 
نظام الدين بمزيد زهد و تقوى و مهارت در امر درس و فتوى بر اكثر علماء ايام دولت خاقان 

منصور فايق بود و مدت مديد در مدرسه غياثيه و مدرسه اخالصيه بمراسم منصب تدريس قيام 
مينمود و چون از آن منصب استعفا فرمود خاقان منصور آنجناب را بتكليف موفور قاضى دار 

السلطنه هراة گردانيد و قاضى نظام الدين بر وجهى در قطع و فصل قضاياء شرعيه طريق اجتهاد 
مسلوك داشت كه قصه امانت و ديانت شريح قاضى منسوخ شد وفات قاضى نظام الدين در ماه 

  رباعى محرم سنه تسعمائه دست داد و راقم حروف را نظم اين رباعى در تاريخ آنواقعه اتفاق افتاد
 آنكس كه شريعت بنظام از وى شد

 
 از حكم قضا سجل عمرش طى شد

 از صفحه دل چو محو شد نام نظام 
 

 توضيح پذيرفت كه فانى كى شد

موالنا معين الدين الفراهى برادر ارشد قاضى نظام الدين محمد بود در بسيارى از فضايل و كماالت    
اظهار وقوف مينمود در زهد و تقوى درجه عليا داشت و اكثر خطوط را در غايت جودت بر 

صحيفه تحرير مينگاشت در ايام جمعه بعد از اداء نماز در مقصوره مسجد جامع هراة وعظى در 



كمال تاثير ميگفت و در غرر معانى آيات و احاديث را بالماس طبع لطيف ميسفت باعاظم امر او 
نوئينان كه در مجلس وعظ او مى نشستند ملتفت نميگشت و در وقت نصيحت آنطايفه سخنان 

درشت بر زبانش ميگذشت و آنجناب بعد از فوت برادر بموجب تكليف خاقان واالگهر مدت 
يكسال صاحب منصب قضا بود آنگاه ترك آن امر داده هرچند ديگر مبالغه نمودند قبول نفرمود از 

آثار قلم لطايف نگار موالنا معين- الدين معارج النبوه در ميان مردم مشهور است و اكثر وقايع و 
حاالت سيد كاينات عليه افضل الصلوة و اكمل التحيات بروايات مختلفه در آن نسخه مسطور و 

موالنا معين الدين در شهور سنه سبع و تسعمائه مريض شده درگذشت و در مزار مقرب حضرت 
 يارى خواجه عبد الّله انصارى پهلوى برادر خود قاضى نظام الدين مدفون گشت 

موالنا شمس الدين محمد اسفراينى در ايام جوانى به تحصيل علوم بل تكميل فنون محسوس و 
مفهوم قيام نمود و در ميدان درس و افاده از اماثل و اقران قصب السبق در ربود و آنجناب بحسن 
محاوره و مكارم اخالق اتصاف داشت و مدتى مديد در مدرسه شريفه سلطانى و بعضى ديگر از 
بقاع دار السلطنه هراة همت بر نشر فوايد علمى ميگماشت در ماه جمادى االخر سنه تسعمائه پهلو 

 بر بستر ناتوانى نهاد و بمرض حصبه اوراق بقا بباد فنا داد

موالنا شمس الدين محمد بن موالنا شرف الدين عثمان در جميع اقسام علوم معقول و تمامى فنون 
مفهوم و منقول سرآمد علماء ماوراء النهر بلكه مقتداى فضالى هر شهر بود و در اواسط زمان 
خاقان منصور از سمرقند متوجه گذاردن حج اسالم شده بدار السلطنه هراة رسيد و منظور نظر 

 عنايت خاقانى و ملحوظ عين رعايت جناب مقرب 
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حضرت سلطانى گشته عزيمت آنسفر مبارك بامضا رسانيد و بعد از مراجعت در دار السلطنة هراة 
توطن نمود و سالها در مدرسه شريفه سلطانيه و مدرسه اخالصيه مبشر فوايد علميه و درس مسائل 

دينيه مشغولى ميفرمود و آنجناب كه بموالنازاده موالنا عثمان اشتهار دارد باوجود كمال دانشمندى 
و كبر سن و وفور زهد و تقوى بصفت تواضع و كسر نفس اتصاف داشت و در ماه ربيع االولى 

 سنه احدى و تسعمائه رايت رحلت بعآلم آخرت برافراشت.



موالنا برهان الدين عطاء اهللا الرازى بوفور علم و سرعت فهم و جودت طبع از اكثر فضالء دانشور 
ممتاز و مستثنى بود و بسعت مشرب و ميل بصحبت اهل طرب و عدم تعيين بر تمامى ظرفاء هنرور 

فايق مى نمود و مدتى مديد تدريس مدرسه خاقان سعيد مغفور و خانقاه خاصه مقرب الحضرة 
السلطانيه تعلق بآنجناب ميداشت و بقلم فضل و كمال نقش افاده بر صحايف ضمائر بسيارى از 

طلبه علوم مينگاشت ارتحال موالنا برهان الدين از جهان محنت آئين بخلد برين در ماه رمضان سنه 
اثنى و تسعمائه بوقوع انجاميد و از نتايج طبع او رساله اينست كه در فن معما در زمان ابو القاسم 

 بر؟؟؟

 ميرزا مرقوم كلك بالغت انتما گردانيد.

حضرت مخدوم امير خواند محمد از ساير اوالد عظام امير خاوند شاه بلكه از اكثر علماء فضايل 
پناه بجودت طبع سليم و سالمت ذهن مستقيم امتياز تمام داشتند و در ايام جوانى تحصيل كماالت 

نفسانى نموده در علوم معقول و منقول نقش مهارت بر لوح خاطر نگاشتند و وفور وقوف 
آنحضرت در فن تاريخ و صنعت انشا بمرتبه بود كه قلم سخن آرا از تبيين آن بعجز و قصور 

اعتراف دارد و كمال بالغت آن مهر سپهر سيادت در تحرير حكايات و تقرير روايات درجه 
داشت كه بيان فصحا توضيح آن را كما ينبغى از جمله محاالت ميشمارد تاليف كتاب افادت 

آياب روضة الضفا بر ثبوت اين دعوى برهانيست معين و تلطيف عبارات آن نسخه فصاحت انتما بر 
وقوع اينمعنى دليليست مبرهن و راقم حروف نسبت بآنحضرت عالقه فرزندى ثابت دارد و بزبان 

گستاخى خود را در سلك شاگردانش ميشمارد سبحان الّله غلط گفتم انتساب قطره بدريا عين 
  نظم بى ادبيست و اقتباس ذره از خورشيد و اال غايت بو العجبى 

 چه نسبت ذره را با مهر انور
 

 نميشايد خزف در عقد گوهر

 اگر خواهم كه باشد آبرويم 
 

 همى گويم كه من شاگرد اويم 

 نه شاگردم غالم كمترينم 
 

 بگرد خرمن او خوشه چينم 

   
غرض از اظهار اين شرف آنكه اگر كلك سخن گذار درين مقام بيش از اين در ذكر مكارم 

اخالق و محاسن آداب آنحضرت مبالغه كند شايد كه مردم عيب جوى بنابر نسبت مذكور 



بخودستائى حمل نمايند و گفتار اين بيمقدار را داخل الف و كذاف داشته زبان اعتراض بگشايند 
ال جرم از اطناب اجتناب نموده مرقوم قلم خجسته رقم ميگرداند كه حضرت ابوى مخدومى را در 

اواخر ايام حيات ميل بانقطاع و انزوا شده از اختالط خاليق دامن همت برچيده مدت يكسال در 
 گازرگاه روزگار گذرانيدند و اكثر اوقات را بكسب سعادات اخروى و كماالت معنوى مصروف 
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گردانيدند و در ماه رمضان سنه اثنى و تسعمائه بواسطه عرض مرض سوء القنيه از آن مقام بشهر 
مراجعت نموده بر بستر ناتوانى افتادند و مدت دو ماه صاحب فراش بوده در دوم ذى قعده سنه 

ثلث و تسعمائه از محنت آباد جهان برياض راحت فزاى جنان انتقال فرمودند وفات آنحضرت در 
 سن شصت و شش سالگى دست داد دفنش در مزار شيخ بهاء الدين عمر اتفاق افتاد.

موالنا قطب الدين محمد آدم اعلم اطباء زمان و افضل حكماء دوران بود و در معالجه مرضى و 
ازاله علل بر اياميمنت انفاس مسيحا ظاهر مينمود اما بصفت حسن خلق اتصاف نداشت و در اوايل 

 سنه اربع و تسعمائه علم عزيمت بصوب عالم آخرت برافراشت.

موالنا نظام الدين عبد الحى الطبيب در مبادى احوال بعالج مرضى دار الشفاء امير هدايت انتما 
مشغول بود و چون حضرت واليت پناه خواجه عبيد الّله طاب ثراه بواسطه عرض مرض كس بهراة 

فرستاده از عاليجناب مقرب السلطانى طبيب طلبيد جناب حكمت مآبى حسب الحكم بطرف 
سمرقند توجه نمود و بعد از آنكه از آن سفر دوستكام بازآمد بمزيد عنايت و نوازش اختصاص 

يافته روزبروز پايه قدر و منزلتش باال گرفته و ساعت بساعت كوكب بخت و طالعش سمت استعال 
پذيرفته تا كار بجائى رسيد كه منظور نظر التفات خاقان منصور پسنديده صفات شده و در حرم نيز 

 درآمده محرم اسرار صغار و كبار گشت و تا آخر ايام حيات در اوج جاه و جالل بود.

موالنا شمس الدين محمد روجى مقتداى مشايخ زمان و پيشواى اصحاب زهد و عرفان بود و قرب 
هفتاد سال در سلوك طريق هدايت و تتبع سنن سنيه حضرت خير البريه عليه السالم و التحية سعى 
نمود جمعى كثير از درويشان و طالبان طريقه ايشان هرروز بآستان كرامت آشيانش ميرسيدند و از 
باطن فرخنده ميامنش اقتباس انوار سعادات كرده بمرادات فايز ميگرديدند و آنجناب در اوايل ماه 



رمضان سنه اربع و تسعمائه مريض گشت و در ايام ناتوانى بنابر حسن اعتقادى كه نسبت بمقرب 
حضرت سلطانى داشت وصيت نمود كه ايشان در تجهيز و تكفين من شرايط اهتمام بجاى آوردند 
و در هرموضع كه صالح دانند جسد مرا مدفون گردانند و در روز شنبه شانزدهم ماه مذكور داعى 
حق را لبيك اجابت گفت و امير نظام الدين عليشير پس از تقديم غسل و تكفين باتفاق اشراف و 

اعيان هراة نعش مغفرت صفاتش را بعيدگاه هراة بردند و نماز گذارده در پهلوى قبر موالنا سعد 
الدين كاشغرى كه پير ايشان بود دفن كردند اما پس از روزى چند بعضى از مريدانش نيم شبى بآن 

مقبره رفته و آن پير عزيز را از قبر بيرون كشيده بكازرگاه نقل نمودند و نزديك بمزار مقرب 
حضرت بارى خواجه عبد الّله انصارى تختى ساخته دفن فرمودند اين قطعه را كه نوشته ميشود امير 

سلطان ابراهيم امينى در تاريخ آنواقعه منظوم گردانيده و روز و ماه و سال آنحادثه را در يك 
  قطعه مصراع بسرحد ظهور رسانيده 

 آن پير كه سر عشق او را
 

 از عين شهود بود مشهود

 منسوب بروج و در حقيقت 
 

 زو نسبت هردو كون مقصود

 شد سوى جنان و گشت تاريخ 
 

 .شنبه كه ز صوم شانزده بود
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موالنا مير حسين معمائى در تزكيه نفس نفيس و تصفيه باطن شريف و سير رضيه و شيم مرضيه 
عديل و نظير نداشت و بسبب كمال تواضع و حسن خلق همواره تخم مهر و محبت در فضاى 
ضمير صغير و كبير ميكاشت چندين سال در مدرسه شريفه اخالصيه ساكن بود و بطلب علم 

مشغولى مينمود و اكثر متداوالت فنون معقول و منقول را مطالعه فرمود و مهارتش در فن معما 
بجائى رسيد كه رقم نسخ بر گفتار مهره آن صنعت كشيد و در سنه اربع و تسعمائه بمرض اسهال 

درگذشت و در گنبد مدرسه مذكوره مدفون گشت از نتايج طبع نقاد آن سيد پاك اعتقاد 
رساله ايست كه در فن معما در سلك انشا كشيده و در كالم منظوم و منثور آن نسخه كمال دقت و 



بالغت ظاهر گردانيده مسود اوراق را در تاريخ وفات آن مظهر مكارم اخالق قطعه بخاطر رسيده 
  قطعه بود ثبت آن درين مقام مناسب نمود

 مظهر خلق حسن مير حسين 
 

 سيد فاضل فرخنده صفات 

 كرد رحلت بسوى خلد برين 
 

 يافت از حادثه دهر نجات 

 نور رحمت چو برو نازلشد
 

 نور رحمت شودش سال وفات 

موالنا كمال الدين مسعود شروانى در علم كالم و منطق و حكميات اعلم علماء زمان خود بود و    
در درس ساير علوم معقول و منقول كمال دقت و لطف طبع ظاهر مينمود سالها در مدرسه مهد عليا 

گوهرشاد آغا و مدرسه اخالصيه مقرب حضرت السلطانيه بدرس و افاده اشتغال داشت و بعد از 
فوت قاضى نظام الدين ترك تدريس مدرسه گوهرشاد بيگم داده در مدرسه غياثيه علم افادف 

برافراشت و در روزيكه آنجناب را در آن مدرسه اجالس ميكردند امير نظام الدين عليشير و تمامى 
سادات و علماء دار السلطنة هراة مجتمع گشتند و چون يكى از شروط وقفيه آن مدرسه آنست كه 

اعلم علماء خراسان در آنجا مدرس باشد در آنروز موالنا كمال الدين مسعود قصد تعرض 
 را درس گفت و آن مقدار نكات بديعه و  (إِنِّي أَعلَم ما ال تَعلَمونَ)دانشمندان خراسان كرد آيت 

معانى شريفه ادا فرمود كه موجب تحسين و آفرين همگنان گشت از آثار قلم افادت رقمش حاشيه 
شرح حكمت العين و بعضى ديگر از رسائل در ميان طلبه مشهور است و از اشعار بالغت اشعارش 

 اين مطلع در مجالس النفايس مسطور مطلع 

 بسوز سينه مستان برقّت مى ناب 
 

كه نيست سوز مرا سازگار غير شراب 
 انتقال 

موالنا مسعود شروانى از جهان فانى بعالم جاودانى در شهور سنه خمس و تسعمائه روى نمود و در    
 مزار پير سيصد ساله مدفون شد

موالنا خليل اهللا ولد موالنا فاضل سمرقندى بود و در اوايل حال بمالزمت حضرت ميرزا ابا بكر بن 
ميرزا سلطان ابو سعيد قيام مينمود و بعد از واقعه شاه زاده بدار السلطنه هراة شتافت و آغاز درس 

كرده پرتو التفات مقرب حضرت سلطانى بر وجنات احوالش تافت مدتى در مدرسه شريفه 
گوهرشاد آغا و خانقاه اخالصيه بدرس و افاده اشتغال داشت و الحق در آن اوقات طلبه علوم را از 



نتايج طبع نقاد خويش مستفيد ساخته بر بعضى از اماثل و اقران رايت تفوق مى افراشت اما چون 
 بشرب مدام مشغولى مينمود خاطر
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امير عليشير از وى متنفر شده بعزلش حكم فرمود و آنجناب از هراة ببلخ رفته روزى چند در پناه 
دولت سلطان بديع الزمان ميرزا بسر برد و در آن واليت نيز از وى حركات نااليق صدور يافته 

 روى بقندز آورد و در ظل رعايت امير خسرو شاه مى بود تا آن زمانيكه از عالم انتقال نمود.

موالنا مسيح الدين حبيب اهللا برادرزاده موالنا عز الدين حسين طبيب بود كه در زمان ميرزا سلطان 
ابو القاسم بابر و ميرزا سلطان ابو سعيد از ساير اطباء زمان در ميدان حذاقت گوى مسابقت مير بود و 

موالنا حبيب الّله نيز در معالجه مرضى و ازاله علل برايا آثار نفس مسيحا ظاهر ميگردانيد و از 
مبادى ايام سلطنت خاقان منصور تا وقت وفات در مالزمت آنحضرت روزگار ميگذرانيد باوجود 
حصول تقرب بر درگاه خالفت پناه و وفور اسباب مكنت و جاه بطيب نفس و بشره شكفته بر بالين 

فقرا و مساكين تشريف ميبرد و از روى طوع و رغبت بيكلفت در معالجه درويشان و محتاجان 
شرايط اهتمام بجاى مى آورد و در شهور سنه خمس و تسعمائه نبضش از قانون اعتدال انحراف 

 جست و بمرض اسهال كبدى مبتال شده بجوار مغفرت الهى پيوست 

موالنا حسن شاه شاعرى بود بليغ و شيرين كالم و از حيثيت قوت بديهه سرخيل افاضل شعراء انام 
همواره ابيات ظرافت آميز و اشعار مزاح انگيز بر لوح بيان مينگاشت و در هيچ مجلسى از مجالس 
دقيقه از دقايق نديمى و نكته پردازى نامرئى نميگذاشت و بيشايبه تكلف در آن شيوه بيمثل زمان 

  بيت خود بود چنانچه در آن باب اين بيت نظم نمود

در شعر و در نديمى و در فضل و در 
  ادب 

نى در عجم يكى چو منست و نه در 
 عرب 

   
و موالنا حسن شاه در اوايل ايام جوانى در مالزمت ميرزا سلطان محمد بن ميرزا بايسنقر بسر ميبرد 

و بصيقل لطف طبع و حسن تقرير زنك مالل از مرآت ضمير آن شهريار كشور گير مى سترد و در 



آن اثنا روزى سخن بذكر معايب ملوك رسيد و موالنا حسن شاه هر يك از سالطين ماضيه را 
بعيبى منسوب گردانيد ميرزا محمد در آخر مجلس از وى پرسيد كه من چه عيب دارم جناب 

مولوى جوابداد كه غير كاهلى هيچ منقصتى در ذات شما نمى بينم پادشاه گفت كه كهالت ما را از 
كجا دانستى گفت از آنجا كه ميتوانيد گفت كه ده هزار دينار بموالنا حسن شاه دهيد و نمى گوئيد 
ميرزا محمد از شنيدن اين سخن در خنده افتاده پنجهزار دينار بموالنا حسن شاه عنايت كرد موالنا 
گفت اينك از غايت كاهلى در ميان راه مانديد و موالنا حسن شاه بعد از شهادت ميرزا محمد در 

دار السلطنة هراة متوطن گشت و همواره با سالطين و حكام طريق اختالط مسلوك داشته بفراغت 
اوقات ميگذرانيد و چون سلطنت ممالك خراسان بخاقان منصور انتقال يافت پرتو انوار عاطفت 

امير نظام الدين عليشير بر وجنات احوالش تافت و جناب مولوى پيوسته مقرب حضرت سلطانى را 
مالزمت ميكرد و بتقريبات جهة تشحيذ خاطر عاطرش ابيات بسلك نظم درمى آورد از جمله آنكه 

 نوبتى داروغه هراة بموجب فرمان خاقان خجسته صفات و سمه كبود را كه ضعيفه بدكردار
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بود از شهر اخراج كرد و خواجه مطهر عودى بخدمت امير عليشير شتافته منزل او را كه ديوانى 
شده بود طلب نمود و ملتمس مبذول افتاده همان زمان موالنا حسن شاه بمجلس در آمد و همان 

التماس كرد مقرب حضرت سلطانى جوابداد كه آنخانه تعلق بخواجه مطهر گرفت و موالنا حسن 
  رباعى شاه فى الحال اين رباعى بر زبان آورد

 در شهر اگر مطهر عودى هست 
 

 بر خود در فسق كس نيارد بربست 

 هرقحيه كه از شهر برونش كردند
 

 اين قحبه زن آمد و بجايش بنشست 

ديگر آنكه بعد از فوت امير سلطان حسن ارهنگى مقرب حضرت سلطانى جهة ترويح روح او    
ترتيب آشى عظيم اشارت فرمود و فرمانبران آغاز سرانجام اسباب مصالح طعام كرده هرروز موالنا 

حسن شاه بدر دولتخانه آنجناب مى آمد و خبر ميگرفت كه آش بكجا رسيده قضا را در روزيكه 
آش ميكشيدند او را مهمى روى نمود و در وقتى بمالزمت امير عليشير آمد كه طعام باتمام پيوسته 

  رباعى بود ال جرم متاسف گشته اين رباعى بر زبانش گذشت 
 دير آمدم و ز غصه غمخوردن 

 
 دانم بيقين كه جان نخواهم بردن 



 يك آش دگر براى من فكر كنيد
 

 كز غصه اين آش بخواهم مردن 

وفات موالنا حسن شاه در شهور سنه خمس و تسعمائه روى نمود و مدت عمرش زياده بر صد سال    
 بود.

مير حاج بشرف سيادت و صفت زهد و عبادت اتصاف داشت و همواره در منقبت شاه واليت عليه 
السالم و التحية قصايد غرا بر لوح بيان مينگاشت تخلصش در ديوان قصايد مير حاج و در غزلياتش 

  بيت انسى بود و قصه ليلى و مجنون را بنظم آورده باين بيت افتتاح نمود

 ايعشق تو را جهان طفيلى 
 

 مجنون تو شد هزار ليلى 

   
موالنا كمال الدين حسين الواعظ در علم نجوم و انشا بيمثل زمان خود بود و در ساير علوم نيز با 

امثال و اقران دعوى برابرى مينمود و بآواز خوش و صوت دلكش بامر وعظ و نصيحت ميپرداخت 
و به عبارات اليقه و اشارات رايقه معانى آيات بينات كالم الهى و غوامض اسرار احاديث حضرت 
رسالت پناهى را مبين ميساخت صباح روز جمعه در دار السيادة سلطانى كه در سر چهارسوق بلده 

هراة واقع است بوعظ مشغولى ميكرد و بعد از اداء نماز جمعه در مسجد جامع امير عليشير در لوازم 
آنكار شرايط اهتمام بجاى آورد روز سه شنبه در مدرسه سلطانى وعظ ميگفت و روز چهارشنبه در 
سر مزار پير مجرد خواجه ابو الوليد احمد و ايضا در اواخر اوقات حيات چندگاه در حظيره سلطان 

احمد ميرزا روز پنجشنبه بآن امر پرداخت و چون متقاضى اجل موعود در رسيد فى سنه عشر و 
تسعمائه مهر سكوت بر لب زده عالم آخرت را منزل ساخت مصنفات موالنا كمال الدين حسين 
بسيار است و آثار خامه بالغت دثارش بيشمار از آنجمله جواهر التفسير و مواهب عليه و روضة 

الشهدا و انوار السهيلى و مخزن االنشا و اخالق المحسنين و اختيارات در ميان مردم مشهور است و 
 از اشعار فصاحت شعارش اين مطلع در مجالس النفايس مسطور مطلع 

 سبز خطا ز مشك ترغاليه بر سمن مزن 
 

 سنبل تاب داده را بر گل نسترن مزن 

   
 و درين تاريخ يعنى 
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شهور سنه تسع و عشرين تسعمائه كه اين اجزا سمت ترتيب مييايد فرزند ارجمند موالنا كمال 
الدين حسين موالنا فخر الدين على قايم مقام والد بزرگوار خويش بوده صباح روز جمعه در مسجد 

جامع هراة كه جامع اصناف فيوضاتست بنصيحت و ارشاد فرق عباد ميپردازند و الحق در آن امر 
باحسن وجهى و ابلغ صورتى رايت تفوق بر اماثل و افاضل مى افرازند و از ساير اقسام فضايل نيز 

بهره تمام دارند و همواره نقش تتبع سنن سنيه مصطفويه بر لوح خاطر عاطر مينگارند از منظومات 
موالنا فخر الدين على محمود و اياز كه بر وزن ليلى و مجنون در سلك تحرير كشيده اند در ميان 

 مردم مشهور است و بسيارى از معانى دقيقه در آن رساله مندرج و مذكور.

موالنا عبد الجميل در سلك دانشمندان متعين انتظام داشت و چندگاه در دار السيادة سلطانى بقلم 
دانش نقش افاده بر صحيفه خواطر طلبه مينگاشت وفاتش در سنه احدى عشر و تسعمائه اتفاق افتاد 
 و جهة ضبط تاريخ مذكور كلك سخن گذار امير سلطان ابراهيم امينى بتحرير اين قطعه زبان گشاد

 قطعه 

 افسوس از آن سپهر دانش 
 

 كش بود چو ابر شيوه انفاق 

 ز آن عبد جميل گشت نامش 
 

 كاراسته شد بحسن اخالق 

 تاريخ وفات او خرد گفت 
 

 عالمه بيمثال آفاق 

   
. 

موالنا نظام الدين عبد الحق از اكثر مفتيان دار السلطنة هراة بمزيد فقاهت ممتاز بود و چندگاهى 
 بمنصب قضا سرافراز شده بفيصل قضاياء شرعيه قيام مينمود

موالنا سيفى در زمان خاقان منصور از بخارا كه وطن مالوف و مسكن معهود او بود بهراة آمد آغاز 
تحصيل علوم نمود و در ظل تربيت و رعايت امير نظام الدين عليشير آرام يافته احيانا بمالزمت 

آستان سلطنت آشيان نيز اقدام مى فرمود و بعد از چند سال بمقتضاى حديث (حب الوطن من 
االيمان) روى بماوراء النهر آورد و بشرف آستانى شاه زاده سعيد بايسنقر ميرزا مشرف گشته دو سه 

سال در خدمت آنحضرت بسر برد و چون ميرزا بايسنقر از جام انتقام امير خسرو شاه شربت 
شهادت چشيد موالنا سيفى در بخارا ساكن گشت تا آن زمان كه دست قضا سجل حياتش 



درنوشت و آن جناب را اشعار دلفريب و معانى خاص بسيار است از آنجمله اين دو بيت بخاطر بود 
  بيتين ثبت افتاد

 اى ترا چون دل عشاق پريشان كاكل 
 

 قامتت فتنه و سر فتنه و دوران كاكل 

همچو دوديست كه بر گرد سر شمع 
  بود

 حلقه حلقه بسر آن مه تابان كاكل 

   
و ايضا موالنا سيفى در باب ارباب صناعات ديوانى عالحده اختراع نموده و در آن منظومات امثال 

 و معانى بديعه درج فرموده از جمله آن ابيات اين مطلع بغايت مشهور است مطلع 

 تا بنقد جان بت خباز من نان مى دهد
 

عاشق بيچاره نان مى گويد و جان 
 .مى دهد

   
 

موالنا رياضى از مشاهير شعراء خراسان بود و بنظم فتوحات و حاالت خاقان متصور اشتغال 
مى نمود و چندگاه قضاء واليت زاوه و محوالت كه منشاء و مولد اوست تعلق بوى ميداشت و 

 بواسطه شكايت كالنتران واليت از آن امر معاف شده همگى همت بر نظم 
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 اشعار گماشت اين مطلع از منظومات اوست كه مطلع 
فلك شسته بآب خضر اگر دامان من 

  بودى 
هنوزم دست دور از دامن جانان من 

 .بودى

    

شيخ صوفى على در سلك اعاظم مريدان شيخ زين الدين الخوافى انتظام داشت و از اوايل ايام 
صبى تا نهايت اوقات شيب همواره همت عالى نهمت بر اداء وظايف طاعات و عبادات ميگماشت 

و جمعى كثير از درويشان در خانقاه آن جناب ساكن ميبودند و اوقات شريف را مستغرق ذكر 



الهى گردانيده از باطنش اقتباس انوار سعادت مينمودند و شيخ صوفى على در اواخر زمان خاقان 
منصور داعى حق را لبيك اجابت گفته درگذشت و در حظيره كه خواجه جمال الدين عطاء الّله 

 در سر خيابان ساخته است مدفون گشت.

خواجه منصور تبكچى مدتى مديد در مالزمت آستان سلطنت آشيان خاقان منصور بسر ميبرد و 
حسب الحكم بپرسيدن مهم دادخواهان مشغولى مى كرد از نظم اشعار وقوفى تمام داشت و همواره 

 غزل هاى دلفريب بر لوح بيان مى نگاشت اين مطلع از جمله ابيات اوست كه مطلع 

 پرده الله تهى ديدم و آغشته بخون 
 

 يادم آمد كه مرا رفته دل از پرده برون 

   
موالنا نظام الدين استرآبادى سرآمد قصيده گويان زمان خود بود و گاهى بطلب علم نيز مشغولى 

 مينمود اين مطلع از منظومات اوست كه مطلع 

 بباغ دل درين بستان سراى عالم فانى 
 

 .نهال آرزو منشان كه بار آرد پشيمانى

   
 

موالنا محمد بدخشى بحالوت گفتار و بالغت اشعار اتصاف داشت و همواره همت بر نظم معما و 
تاليف قواعد آن فن ميگماشت مدت سى سال در مالزمت امير نظام- الدين عليشير اوقات گذرانيد 

و چند رساله در علم معما مرقوم كلك فصاحت انتما گردانيد و چند رساله در علم معما مرقوم 
كلك فصاحت انتما گردانيد از جمله معميات آن جناب اين معما باسم حبيب بخاطر بود مثبت 

 گشت معما

 ترا تبخاله بر لب هاى خندان 
 

 حبابى شد بطرف آب حيوان 

   
موالنا نور الدين محمد زيارتگاهى از جانب پدر نبيره موالنا جالل الدين محمد قابنى بود و از 

طرف مادر دخترزاده موالنا شريف الدين عبد القهار و او در ايام جوانى در مدرسه اخالصيه 
تحصيل نموده بتكميل علوم موفق گشت و در مدرسه شريفه سلطانيه به منصب تدريس رسيد اما 
بسبب عدم التفات امير نظام الدين عليشير بعد از چند ماه از آن امر معزول گرديد بنابرآن فى سنه 



خمس و تسعمائه از بلده فاخره هراة بقبة االسالم بلخ رفت و منظور نظر عواطف سلطان بديع 
الزمان ميرزا گشته در مسجد جمعه آن بلده آغاز درس و افاده فرمود و ميرزا بديع الزمان هفته دو 
نوبت بآن درس تشريف ميبرد و نسبت بجناب مولوى غايت تعظيم و تكريم بجاى مى آورد و در 
آن اثنا موالنا نور الدين محمد بواسطه حب دخل در امور ديوانى و اشغال سلطانى از بديع الزمان 
ميرزا التماس نمود كه منصب رسالت ديوان صدارت بدو مفوض گردد و ميرزا بديع الزمان اين 

 ملتمس را بعز
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اجابت اقتران داده بسبب دخل در آن مهم جناب مولوى را تنزلى تمام دست داد و كار بجائى 
رسيد كه از بلخ سفر كرده بقندهار رفت و تتمه اوقات حيات را در مالزمت اوالد امير ذو النون 

بپايان رسانيد وفاتش در شهور سنه ثلث و عشر و تسعمائه در قندهار وقوع يافت و همانجا مدفون 
 گرديد.

موالنا معين الدين محمد اسفرارى عمده مترسالن زمان خود بود و بنظم اشعار نيز مشغولى مينمود 
از حسن خط تعليق بهره تمام داشت و اكثر اوقات همت بر تعليم قواعد آن فن ميگماشت از جمله 

مؤلفاتش تاريخ بلده هراة و ترسلى مشتمل بر منشآت مناشير و مكتوبات در ميان مردمان مشهور 
 است و از اشعارش اين مطلع بر السنه و افواه مذكور مطلع 

ز سرمه است آنكه مى بينى بچشم 
  هريرى پيكر

كه از غوغاى چشمش ميكند خاك 
 سيه بر سر

   
موالنا حاجى محمد نقاش ذو الفنون زمان خود بود و پيوسته بقلم انديشه امور غريبه و صور عجيبه 
بر صحايف روزگار تحرير مينمود در فن تصوير و تذهيب مهارت تمام داشت و چندگاه همت بر 

پختن چينى فغفورى گماشت بعد از تجربه بسيار و ارتكاب مشقت بيشمار جسم ظروف و اوانى 
كه ميساخت با چينى بغايت شبيه گشت اما رنك و صفايش چنانچه ميبايد نبود و از جمله 

مخترعات موالنا حاجى محمد صندوق ساعتى است كه در كتابخانه امير نظام الدين عليشير ترتيب 
نموده در آن صندوق صورتى تعبيه كرده بود كه چوبى در دست داشت و چون يكساعت از روز 



ميگذشت آن پيكر چوب را يكنوبت نقاره كه در پيش او بود مى زد و بعد از گذشتن ساعت دوم 
دو نوبت آن حركت ميكرد و على هذا القياس و خدمت مولوى مدتى كتابدار امير عليشير بود و 
آخر االمر از آن جناب رنجيده در شهور سنه اربع و تسعمائه كه ميرزا بديع الزمان بمحاصره بلده 

هرات اشتغال داشت بگريخت و بشاهزاده پيوست و بهمان منصب منصوب گشت و در اوايل زمان 
 استيالء ابو الفتح محمد خان شيبانى درگذشت.

خواجه ميرك نقاش در علم تصوير و تذهيب نظير نداشت و در فن كتاب نويسى رايت بيمثلى 
برافراشت اكثر كتابهاى عمارات هراة بخط اوست وفاتش در زمان تسلط محمد خان شيبانى بر 

 واليت خراسان بوقوع پيوست.

موالنا بنائى ولد استاد محمد سبز معمار بود و در نظم اشعار مهارت كامل ظاهر مينمود از علم 
تصوف و موسيقى وقوفى تمام داشت و در اواسط زمان خاقان منصور از امير نظام الدين عليشير 

رنجيده بعراق رفت و مدتى بمالزمت سلطان يعقوب ميرزا پرداخت آخر االمر به مقتضاى حديث 
حب الوطن بخراسان بازآمده چندگاه ديگر در بلده هراة متوطن بود كرة بعد اخرى از آن امير 

صافى ضمير غبار نقار بر خاطرش نشسته بسمرقند شتافت و در آنواليت پرتو انوار التفات سلطان 
على ميرزا بر وجنات احوالش تافت و چون آن ملك بحيز تسخير محمد خان شيبانى درآمد مالزم 

گشته در سلك خواص بارگاه سلطنت مالزمت ميكرد و بعد از قتل آن پادشاه عاليجاه باوالدش 
 پيوسته در سالى كه 
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مراتب امور جهانبانى امير نجم ثانى بفرمان واجب االذعان حضرت پادشاه دين پناه لشگر بماوراء 
النهر كشيد و قرشى را گرفته در آن بلده قتل عام بوقوع انجاميد بناء حيات موالنا بنانى در خم تيغ 

غازيان عظام صفت انهدام يافت ديوان اشعارش در بالد ماوراء النهر و خراسان مشهور است و 
اشعار آبدارش بر السنه و افواه طبقات انام مذكور و موالنا بنائى در اواخر اوقات حيات ديوان 

 خواجه حافظ شيرازى را تتبع نمود و در آن غزليات بالغت آيات حالى تخلص فرمود.



شيخ االسالم امجد موالنا سيف الدين احمد عالمه عرصه عالم و مالذ علماء بنى آدم بود بغايت 
امانت و ديندارى موصوف و بنهايت ديانت و پرهيزكارى معروف در علم تفسير و حديث و فقه 
بى شبه و بدل و در ساير فنون عقلى و نقلى از اكثر علماء زمان افضل و آنجناب بعد از فوت والد 

ماجد خود موالنا قطب الدين يحيى بن موالنا محمد بن موالنا سعد الملة و الدين مسعود التفتازانى 
در امر شيخ االسالمى دخل كرد و قرب سى سال در خطه خراسان لوازم تقويت شريعت مطهر 

بجاى آورد و در ماه رمضان سنه ست عشر و تسعمائه بواسطه سعايت اصحاب غرض فرمان 
همايون نواب كامياب شاهى بمؤاخذه و مصادره آنجناب صدور يافت و همدران ايام بنابر تقدير 

پادشاه قدير كشته گشته بعالم آخرت شتافت مدرسه كه نزديك بمسجد جامع بلده هراة به نواحى 
درب خلفيان واقعست از آثار جناب شيخ االسالمست و بعضى از رسايل و حواشى آنجناب كه در 

 اصناف علوم تاليف يافته در ميان طالب مشهور است و سخنان آن رسايل بر الواح خواطر مسطور

امير مرتاض در علم حكمت و رياضى بى شبه و نظير بود و در ساير علوم بر بسيارى از دانشمندان 
زمان دعوى تفوق مى نمود و بصيام دهر روزگار ميگذرانيد و همواره وظايف طاعات و عبادات 

مؤدى ميگردانيد و در زمان خاقان منصور در مدرسه اخالصيه بلوازم منصب تدريس اشتغال داشت 
و در ايام دولت محمد خان شيبانى در مدرسه سلطانى نيز رايت افادت برافراشت و كرت ثانى كه 

ماهچه علم زرنگار نواب كامياب شاهى پرتو وصول بر واليات خراسان انداخت امير مرتاض 
 بسبب تعصب در مذهب تسنن از هراة بطرف قندهار شتافت و همدران واليت وفات يافت 

خواجه عماد الدين عبد العزيز المشتهر بموالنازاده ابهرى عالمى متبحر بود و در علم حديث وفقه 
حنفى و شافعى اظهار مهارت مينمود و در زمان خاقان منصور بنام امير نظام الدين عليشير مشكوه را 
شرح نوشت اما پيش از آنكه آن كتاب شهرت يابد دست زمانه ورق آندولت را درنوشت و سالها 

در مدرسه خاقان سعيد شاه رخ ميرزا و مدرسه سلطانى و خانقاه اخالصيه بدرس و افاده اشتغال 
داشت و در همان سال كه امير مرتاض از هراة بجانب قندهار رفت موالنازاده نيز راه بالد هند پيش 

 گرفت و ديگر از وى خبر نيامد و در واليات سند فوت شد

موالنا فصيح الدين صاحب دارا بحدت طبع و جودت ذهن و مكارم اخالق و محاسن آداب 
 سرآمد فضالء استراباد بود و در فن شطرنج خواه كبير و خواه صغير چه 
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حاضرانه و چه غايبانه مهارت تمام ظاهر مينمود در نظم قصايد و معميات نهايت بالغت بجاى 
مى آورد و اكثر اوقات شريف را بخدمت امير نظام الدين عليشير صرف ميكرد و بعد از فوت 

آنجناب بمالزمت آستان معدلت آشيان خاقان منصور پرداخت و داروغه كتابخانه همايون شده در 
سلك انچكيان رايت تقرب برافراخت از جمله نوادر اشعار موالنا صاحب قصيده ايست كه در 

مرثيه مقرب الحضرت السلطانيه در سلك نظم كشيده و حروف مصارع اول تمامى ابيات آن مرثيه 
بحساب جمل از سال واليت امير عليشير خبر ميدهد و حروف مصارع آخر از تاريخ وفات 

آنجناب چنانچه در معانى آن اشعار اصال خللى واقع نيست فوت موالنا صاحب در سنه سبع عشر و 
 تسعمائه در واليت استرآباد دست داد و از معمياتش اين رباعى باسم رجب بر خاطر بود ثبت افتاد

 رباعى 
 آن ترك پرى پيكر خورشيدلقا

 
 باشد پى تاراج دلم عشوه نما

 بنگر دل ويران مرا كان عيار
 

 .دزدانه نهفت و بازش آورد بجا

    

موالنا محمد طالب طالب علمى خوش طبع بود و در فن معما از امثال و اقران ممتاز و مستثنى 
مينمود و سالها در مالزمت سلطان بديع الزمان ميرزا به منصب صدارت اشتغال داشت و چون از 

سعادت خدمت آنحضرت محروم ماند بدرگاه عالمپناه حضرت پادشاه ظهير الدين محمد بابر 
ميرزا رفته رايت تقرب برافراشت در شهور سنه ثمان عشر و تسعمائه كه ميان عبيد الّله خان و آن 
پادشاه عاليشان در ماوراء النهر محاربه بوقوع انجاميد موالنا محمد در آن معركه شربت شهادت 

چشيد از نتايج طبع آنجناب رساله ايست در فن معما در غايت دقت و لطافت و از منظومات موالنا 
 محمد اين معما باسم يحيى در آن رساله مندرج است كه معما

چو روى خوب تو ديدم برفت از دل 
  من 

 .محبت همه اشيا بغير وجه حسن

   
 



امير كمال الدين حسين ابيوردى در سلك فضالى سادات خراسان منتظم بود و در عنفوان اوان 
جوانى از باورد بهراة آمد و به تحصيل علوم مشغولى نمود در آن اثنا به مجلس شريف كيچيك 

ميرزا افتاد و شاه زاده او را مصاحب خود ساخته ابواب احسان بر روى روزگارش بگشاد اما در 
وقتيكه ميرزا كيچيك عزيمت حج فرمود امير حسين با وى مرافقت ننمود و بعد از رفتن شاه زاده از 

توقف پشيمان شده از عقبش شتافت ليكن بحسب تقدير ملك قدير در آن سفر بلكه ديگر 
بخدمتش نتوانست رسيد و چون حج اسالم گذارده مراجعت كرد در تبريز بسعادت مالزمت 

سلطان يعقوب ميرزا اختصاص يافت و چند سال در آن مملكت اوقات گذرانيده بوطن مالوف 
بازآمد و بخدمت امير عليشير پيوسته ملحوظ عين التفات شد از غرايب واقعات كه امير حسين را 
اتفاق افتاد يكى آن كه در آن اوان كه مالزمت امير عليشير مينمود آنجناب او را برسالت سلطان 

يعقوب ميرزا نامزد فرمود و مقرر كرد كه كليات موالنا عبد الرحمن جامى با ديگر كتب نفيسه از 
كتابخانه خاصه ستانده جهت قاضى عيسى و نواب آن درگاه بر دو در وقتيكه جناب سيادت مآبى 
آن كتب را از موالنا عبد الكريم كتابدار ميستاند خدمت مولوى سهو كرده فتوحات مكى را كه 

 در حجم 
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و جلد بكليات موالنا عبد الرحمن جامى مشابهت داشت بوى داد و امير حسين آن كتاب را احتياط 
ننموده با ديگر تحف و تبركات مضبوط ساخت و چون بمالزمت سلطان يعقوب ميرزا رسيد و 

پيشكش گذرانيد پادشاه عاليجاه از كمال مكارم اخالق او را پرسيده بر زبان مبارك گذرانيد كه 
درين سفر بواسطه بعد مسافت ملول شده باشى امير حسين جوابداد كه بنده را در راه مصاحبى بود 

كه ماللت در پيرامن خاطر نميگذاشت سلطان يعقوب ميرزا از حقيقت اينسخن استفسار نمود 
جناب سيادتمآبى فرمود كه كليات حضرت مولوى كه مقرب حضرت سلطانى جهة مالزمان 

قاضى فرستاده اند همراه داشتم و هرگاه اندك ماللتى دست ميداد نظر بر آن كتاب افادت مآب 
مى انداختم پادشاه فرمود كه كليات را بياوريد تا مشاهده نمايم و امير حسين كس فرستاد تا آن 
مجلد را بمجلس آوردند و چون باز كردند معلوم شد كه فتوحات مكى است نه كليات موالنا 

جامى ال جرم جناب سيادت مآبى از چند حيثيت منفعل گشت و از اين جهة ديگر منظور نظر 
التفات امير عليشير نشد و در اواخر اوقات حيات خاقان منصور ببلخ شتافته سلطان بديع الزمان ميرزا 



او را بشيخى آستانه عليه شاهيه نصب كرد و در سنه ثمان و تسعمائه آن منصب را بامر صدارت 
مبدل ساخت و در سنه عشر و تسعمائه كه بديع الزمان ميرزا در هراة بود امير حسين از صدارت 

استعفا نموده بابيورد رفت و يكدو سال بفراغت گذرانيده در سنه اربع عشر و تسعمائه محمد خان 
شيبانى او را برسم رسالت متوجه درگاه عالمپناه نواب كامياب شاهى گردانيد و امير حسين 

بسعادت مالزمت آستان ماليك آشيان مشرف گشته مشمول انعام و احسان مراجعت نمود و در 
وطن مألوف و مسكن معهود يعنى واليت ابيورد رحل اقامت انداخت و در سنه عشرين و تسعمائه 

عالم آخرت را منزل ساخت و از جمله معميات آنجناب اين معما باسم شاه زمان بر خاطر بود بثبت 
 افتاد معما

 شاهبازى كه طرح عدل افكند
 

 .نام خود در نگين دولت كند

    

خواجه ناصر الدين ابو نصر مهنه باصناف سير سنيه و شيم مرضيه و لطف طبع و صفاء ذهن و 
اخالق حميده و اطوار پسنديده موصوف بود و در تحصيل فضايل و و كماالت و تكميل اسباب 

بزرگى و سعادات از ساير اكابر خراسان ممتاز و مستنثى مى- نمود و آنجناب در سلك اوالد عظام 
خواجه مويد مهنه كه قلم شكسته رقم در ذيل وقايع ايام دولت سلطان سعيد بذكر مناقب او رطب 
اللسان گشت انتظام داشت و نسبت بساير مشايخ خاندان عاليشان سلطان ابو سعيد ابى الخير قدس 

سره بواسطه وفور علم و فضيلت رايت تفوق مى افراشت و چون آنجنابرا زبان حلول اجل مقدر 
نزديك رسيد داروقه مهنه كه از اشرار قزلباشيه بود بطمع جهات و متملكات خواجه را مواخذ و 
معذب گردانيد و در آن اثنا اعراض نفسانى بر آن حاوى كماالت انسانى غلبه كرده متوجه عالم 

 باقى گرديد از اشعار بالغت آثارش اين مطلع بر خاطر بود نوشته شد مطلع 

نماند صبر و طاقت آتش غم چون شود 
  تيزم 

از آن چون شعله بنشينم دمى صد بار و 
 برخيزم 

   
موالنا سلطان على مشهدى بوجاهت صورت و محاسن سيرت موصوف بود و در خط نسخ و تعليق 

 آنمقدار مهارت حاصل نمود كه خطوط استادان متقدمين و متاخرين 
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را منسوخ ساخت و در زمان خاقان منصور همواره باشارت آنحضرت و التماس امير نظام الدين 
عليشير بكتابت نسخ شريفه ميپرداخت و گاهى بنظم اشعار نيز زبان مى گشاد از آنجمله اين مطلع 

 بثبت افتاد مطلع 
گل در بهار زان رخ گلگون 

  نمونه ايست 
چون اشك من كه از دل پرخون 

 نمونه ايست 

و آنجناب فى سنه تسع عشر و تسعمائه در مشهد مقدسه درگذشت و همدر آن بقعه متبركه مدفون    
 گشت.

امير صدر الدين يونس الحسينى ولد امير رضى الدين عبد االول بن امير معين الدين مرتضى بن امير 
صدر الدين يونس بود كه شمه از علو شأن او را خامه مكسور اللسان در اثناء ذكر اكابر زمان 
خاقان سعيد ثبت نمود و امير صدر الدين يونس باوجود شرف نسب بوفور فضل و كمال نيز 

اتصاف داشت و سالها در مدرسه شريفه سبز بر امان و مدرسه بديعيه و مدرسه غياثيه بقلم دانش 
نقش افادت بر صحايف خواطر طلبه مى نگاشت و در زمان استيالء محمد خان شيبانى بر ديار 
خراسان منصب احتساب متعلق به آن سيادتمآب گشت و يكدو سال در غايت امانت و ديانت 

بلوازم آن امر پرداخته باالخره بطيب نفس از سر آن منصب درگذشت و بعد از آن بموجب 
استدعاء قنبر ميرزا كه حاكم بلخ بود بانجا توجه نمود و قنبر ميرزا منصب شيخ االسالمى بلخ را 

بوى رجوع فرمود و امير صدر الدين يونس از آن زمان تا وقتى كه حكومت قبة االسالم بلخ 
بحضرت ايالت منقبت ديو سلطان انتقال كرد در كمال اعتبار و اختيار در آن ديار روزگار 

ميگذرانيد آنگاه بعضى از اهل شرارت نزد آنحضرت زبان بغيبتش گشادند و خرمن هستى آن سيد 
عزيز را با يك پسرش سيد ابو الوفا نام بباد فنا بردادند و اكنون دو پسر ديگر آنجناب امير ابو الصفا 
و سيد ابو البقا در بلده فاخره هراة تشريف دارند و در كمال صالح و تقوى همت بر تحصيل علوم 

 و اكتساب فنون منقول و مفهوم مى گمارند.

امير صدر الدين ابراهيم مشهدى عمده علماء زمان و قدوه سادات فضيلت نشان بود و در زمان 
خاقان منصور سالهاى موفور در مدرسه شريفه سلطانى و مدرسه بديعيه و خانقاه اخالصيه بامر 



درس و افاده قيام مينمود در شهور سنه تسع و عشر و تسعمائه رايت عزيمت بصوب عالم آخرت 
برافراشت و دو پسر خجسته سير يادگار گذاشت امير محمد امين و امير محمد حسين و اين دو 

جوان فضيلت نشان بصفت صالح و تقوى اتصاف دارند و همواره همت بر افاده و استفاده 
ميگمارند و امير محمد امين در مدرسه اخالصيه بلوازم منصب تدريس اشتغال ميفرمايد و امير 

محمد حسين در مدرسه جماليه بافاده قيام مينمايد و برادر امير ابراهيم امير عبد الجليل نيز در سلك 
 علما منتظم بود و در زمان خاقان منصور و محمد خان شيبانى چند سال بامر احتساب اشتغال مينمود

موالنا فصيح الدين محمد النظامى جمال حالش بعلو نسب و تبحر در علوم معقول و منقول آراسته 
بود و در فن رياضى و حكميات سرآمد افاضل دوران مينمود طبع سليمش مدرك مخفيات 

 مؤلفات علماء متقدمين و ذهن مستقيمش مظهر مخزونات مصنفات 
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فضالء متاخرين و مقرب حضرت سلطانى اكثر متداوالت را در شاگردى موالنا فصيح الدين 
مطالعه كرد و از آنجناب بآخواند تعبير نموده شرايط تعظيم و تكريمش بجاى مى آورد تدريس 

مدرسه اخالصيه و مدرسه غياثيه و مدرسه بديعيه گاهى معا و احيانا فرادى تعلق بآخواند ميداشت و 
آنجناب در شهور سنه سبع و عشر و تسعمائه بواسطه بعضى از اسباب كه تحرير آن اليق بسياق اين 

كتاب نيست سلوك طريق مسافرت اختيار كرده از هراة رايت عزيمت بجانب بلخ برافراشت و 
چند سال در آنواليت در مصاحبت امير صدر الدين يونس كه دامادش بود بسر برد و در اواخر سنه 

تسع عشر و تسعمائه روى بعالم آخرت آورد از نتايج طبع بالغت آئين موالنا فصيح الدين حاشيه 
هدايه حكمت و حاشيه تذكره و شرح اربعين امام نووى و شرح مأيه عوامل و حواشى مختصر و 

مطول و غيرها سابقا در ميان فضال مشهور بود و طلبه را از مطالعه آن رسايل فايده تمام روى 
 مينمود.

امير برهان الدين عطاء اهللا در عنفوان اوان جوانى از بلده نيشاپور كه منشاء و مولدش بود بدار 
السلطنة هراة آمده تحصيل علوم نمود و باندك زمانى تكميل اكثر فنون كرده قصب السبق از امثال 

و اقران در ربود در علم عروض و صنايع و بدايع شعرى مهارت كامل حاصل داشت و سالها در 
مدرسه شريفه سلطانيه و مدرسه رفيعه اخالصيه همت بر تدريس ميگماشت از تصانيف شريفش 



رساله قافيه و صنايع و بدايع شعرى در ميان فضال مشهور است و از منظومات فصاحت آياتش اين 
  قطعه قطعه در صنايع و بدايع در صنعت تسميط مذكور

بحمد الّله كه شد حاصل جهان را رونق 
  كامل 

 ز فر رأفت شامل ز عدل خسرو عادل 

شه غازى كه در هيجا چو شد پيدا هژبر 
  آسا

شوند از بيم او اعدا چو روبه خائف و 
 بيدل 

سپهر سلطنت سلطان حسين آن صفدر 
  ميدان 

كه نام رستم دستان ز دستانش شده 
 باطل 

   
و امير عطاء الّله را در اواخر اوقات حيات ديده ظاهرى از رؤيت اشيا عاطل گشت و از بلده فاخره 

هراة بمشهد مقدسه رضويه على راقدها تحف السالم و التحيه رفته در اواسط شوال سنه تسع عشر و 
 تسعمائه درگذشت.

شيخ جالل الدين ابو سعيد پورانى نبيره موالنا جالل الدين ابو يزيد بود و بتصفيه خاطر عاطر و 
تزكيه نفس نفيس از ساير مشايخ زمان ممتاز و مستثنى مينمود جود و سخاوت آنجناب نهايت 

نداشت و همواره در غايت خوشخوئى همت بر ضيافت صادر و وارد ميگماشت خاقان منصور 
نسبت بآنجناب در طريق ارادت و اعتقاد سلوك ميكرد و هرسال يك دو نوبت بپوران رفته درباره 
وى شرايط انعام و احسان بجاى مى آورد اما محمد خان شيبانى خدمت شيخ را مصادره و مؤاخذه 
نمود چنانچه ديگر در دار السلطنه هراة نتوانست بود بواليت قندهار شتافته آنجا ساكن گشت و در 

 شهور سنه احدى و عشرين و تسعمائه شبى از بام افتاده درگذشت.

سيد نظام الدين سلطانعلى الموسوى باظهار زهد و تقوى و ارشاد فرق برايا بغايت مشعوف بود و 
 پيوسته جهة سوانح مهمات مردم استخاره كرده واقعات تقرير

 354، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 



مينمود بنابرين بخواب بين مشهور گشت و در زمان خاقان منصور بواسطه وفور التفات آنحضرت 
پايه قدر و منزلتش از امثال و اقران درگذشت و پسرش سيد افضل بصفت فضل و وقوف در نظم 
اشعار تركى و فارسى اتصاف داشت و در مالزمت خاقان منصور اوقات گذرانيده چندگاه همت 

بر پرسش يرغو ميگماشت وفات سيد سلطانعلى در شهور سنه احدى و عشرين و تسعمائه دست 
داد و انتقال سيد افضل بعد از پدر بچند ماه اتفاق افتاد و امير صدر الدين سلطان ابراهيم امينى در 

  قطعه تاريخ فوت سيد سلطانعلى فرمايد
 سيد عالى نسب سلطانعلى 

 
 آنكه ميگفتش خرد ز اهل يقين 

 مير را چون خواب بينى شيوه بود
 

 سال فوت اوست مير خواب بين 

خواجه آصفى ولد خواجه نعمت الّله قهستانى بود كه چندگاه بوزارت سلطان سعيد قيام مينمود و    
آن جناب بصفاء ذهن سليم و ذكاء طبع مستقيم از ساير شعراء روزگار و فضالء رفيع مقدار امتياز 

تمام داشت گاهى در سايه تربيت امير نظام الدين عليشير بسر برده احيانا همت بر مالزمت بديع 
  مطلع الزمان ميرزا ميگماشت ديوان غزليات آنجناب مشهور و اين مطلع در آن ديوان مسطور كه 

بسى خود را در آب ديده چون ماهى 
  وطن ديدم 

كه تا قالب زلفش را بكام خويشتن 
 ديدم 

وفات خواجه آصفى در شانزدهم شعبان سنه احدى و عشرين و تسعمائه اتفاق افتاد و جهة ضبط    
  قطعه ماه و سال مذكور بلبل طبع امير سلطان ابراهيم امينى اين ترنم آغاز نهاد

 چون آصفى آن چشم خرد را مردم 
 

 در ابر اجل گشت نهان چون انجم 

 پرسيد دل از من كه چه آمد تاريخ 
 

 گفتم ز برات آمده روز دوم 

شيخ فصيح الدين محمد ارشد اوالد شيخ زين الدين خوافى بود و مدتى مديد در سر مزار جد    
خويش بر سجاده تقوى نشسته بضيافت صادر و وارد قيام مينمود و در سنه ثلث و عشرين و 
تسعمائه كه سن شريفش قريب به نود بود درگذشت و بعد از اقامت مراسم تجهيز و تكفين 

 همدران مزار مدفون گشت.

امير نظام الدين عبد القادر در سلك اجله سادات و علما و اعاظم افاضل و نقبا انتظام داشت و در 
زمان خاقان منصور سالها در مدرسه شريفه سلطانيه نقش افاده بر حاشيه ضمير طلبه مينگاشت 

منصب جليل القدر نقابت و امر قضاء مملكت خراسان مدتى مديد متعلق بآنجناب بود و در تكفل 



اين مهام بطريق امانت ديانت سلوك مينمود وفاتش در شهور سنه خمس و عشرين و تسعمائه 
  رباعى اتفاق افتاد و قلم خجسته رقم در بيان تاريخ آنواقعه باين رباعى زبان برگشاد

 عالى نسبى كه بود در دين فاخر
 

 در علم يگانه در فضيلت نادر

 شد سوى رياض خلد و آمد تاريخ 
 

 .افسوس جناب مير عبد القادر

   
 

موالنا هاتفى از اقرباء قربيه يا خواهرزاده حضرت اشرف االنامى موالنا عبد الرحمن الجامى بود و 
در نظم مثنوى از ساير شعراء زمان گوى تفوق ميربود اكثر كتب خمسه شيخ نظامى را مانند ليلى و 
مجنون و خسرو شيرين و هفت پيكر تتبع كرد و در برابر اسكندرنامه ظفرنامه تيمورى بنظم آورد و 

 افتتاح نظم فتوحات نواب كامياب شاهى 
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نيز نمود اما توفيق اتمام نيافت و در محرم سنه سبع و عشرين و تسعمائه بعالم آخرت شتافت موالنا 
 حبيب الّله معرف كه بفصاحت بيان و طالقت لسان متصف است در تاريخ وفات آنجناب گويد

 قطعه 

 از باغ دهر هاتفى خوش كالم رفت 
 

سوى رياض خلد يصد عيش و صد 
 طرب 

 جان داد رو بروضه پاك رسول و گفت 
 

 روحى فداك ايصنم ابطحى لقب 

رفت از جهان كسى كه بود لطف شعر 
  او

 آشوب ترك و شور عجم فتنه عرب 

 تاريخ فوت او طلبيدم ز عقل گفت 
 

 .از شاعر شهان و شه شاعران طلب

    

امير رضى الدين عبد االول پدر بزرگوارش امير نور الدين محمد امين بن- امير رضى الدين عبد 
االول بن امير معين الدين مرتضى بن امير صدر الدين يونس الحسينى بود و والده ماجده اش در 



سلك بنات مكرمات موالنا كمال الدين عبد الرزاق مورخ انتظام داشت و امير رضى الدين جوانى 
بود در كمال فضل و انسانيت و غايت تقوى و صالحيت طبع لطيفش مدرك اسرار علوم و ذهن 

شريفش حاوى فنون محسوس و مفهوم در عنفوان اوان شباب از تحصيل فارغ گشت و در مدرسه 
شريفه غياثيه و مدرسه بديعيه مدرس شده پايه قدر و منزلتش از امثال و اقران درگذشت و چون 

چهل و سه مرحله از مراحل زندگانى؟؟؟ در شب سه شنبه پانزدهم ذى حجه سنه سبع و عشرين و 
تسعمائه از عالم فنا بدار بقا رحلت فرمود پدر عالى گهرش امير نور الدين محمد امين كه سن 

شريفش از هفتاد متجاوز بود از مشاهده اينواقعه جانسوز و حادثه محنت اندوز افغان گريه و زارى و 
ناله و اشك بارى باوج فلك زنگارى رسانيد و يعقوب مثال در فراق آنعزيز مصر فضل و كمال در 
گوشه بيت االحزان حرمان و مالل نشسته زبان حال و قال بمضمون معال وا اسفا على يوسف گويا 

گردانيد و بعد از چند ماه كه آن سيادت پناه در مفارقت فرزند ارجمند در غايت غم و اندوه اوقات 
شريف مصروف داشت مريض گشته در اوايل ربيع االخرى سنه تسع و عشرين و تسعمائه رايت 
عزيمت بجوار مغفرت حضرت عزت برافراشت اين قطعه كه نوشته ميشود بحساب جمل مشعر 

  قطعه است بتاريخ وفات امير رضى الدين عبد االول 

 سيد فاضل رضى الدين كه بود
 

 زبده اوالد امجاد بتول 

 رفت از دار فنا سوى بهشت 
 

 شد مقيم كوى ارباب وصول 

 بهر سال انتقالش عقل گفت 
 

 انتقال زبده آل رسول 

   
  رباعى و اين رباعى مخبر است از ماه و سال ارتحال امير نور- الدين محمد امين 

 از حكم قضاء حضرت سبحانى 
 

 چون مير محمد امين شد فانى 

 از سال و مه واقعه پرسيد كسى 
 

 گفتم كه اوايل ربيع الثانى 

   
قاضى اختيار الدين حسن ولد قاضى غياث الدين تربتى بود و بوفور فضايل و كماالت از ساير 

قضاة ممتاز و مستثنى مى نمود و در اوقات جوانى از واليت زاوه و محوالت بدار السلطنه هراة آمده 
بتحصيل علوم دين پرداخت و در اندك زمانى ترقى بسيار كرده نوشتن فتوى و تحرير صكوك و 

سجالت را پيش نهاد همت ساخت در فن انشاء و شعر و معما نيز صاحب وقوف گشت و در اواخر 



زمان خاقان منصور بمنصب قضا سرافراز شده پايه قدر و منزلتش از امثال و اقران درگذشت 
 بواسطه كمال فراست و كياست و رعايت 
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لوازم امانت و ديانت از تمامى قضاة دار السلطنه هراة اختيار و اعتبار بيشتر يافت و پرتو التفات و 
عنايت حضرت خاقانى كما يجب و ينبغى بر وجنات احوالش تافت و قاضى اختيار- الدين در 

وقت استيالء ابو الفتح محمد خان شيبانى نيز بآ؟؟؟ امر منصوب بود و بعد از كشته شدن آن پادشاه 
عاليجاه بوطن اصلى شتافته بزراعت اشتغال نمود و در اوايل سنه ثمان و عشرين و تسعمائه بمرض 

سوء القنيه درگذشت و در قصبه تربت بمقبره آبا و اجداد خود مدفون گشت از نتايج اقالم 
فصاحت ارقام قاضى اختيار الدين اقتباسات و مختار االختيار در ميان فضالء روزگار مشهور است 

و در تاريخ منبرى كه از سنك مرمر امير عليشير در مسجد جامع هراة ساخته اين قطعه بر لوح 
  قطعه اعتبار مسطور

 از همت بزرگى شد منبرى مكمل 
 

 كز غايت ترفع بر عرش سر كشيده 

 هرگز كسى نديده منبر بسنك مرمر
 

 .تاريخ شد همان كو هرگز كسى نديده

    

شيخ نور الدين محمد در سلك احفاد قطب سپهر هدايت شيخ زين الدين خوافى منتظم بود و 
مشار اليه بمزيد تقوى و فضل و كمال از علماء ستوده خصال ممتاز و مستثنى مى نمود از غايت 

حدت طبع وجودت ذهن در اوايل ايام شباب از تحصيل علوم فراغت يافت و آغاز درس و افاده 
كرده پرتو انوار ضمير دانش پذيرش بر صفحات احوال طلبه علوم تافت گوش هوش تالمذه از 

نتايج بحر خاطر فضايل مآثرش بلئالى نكات دقيقه و جواهر دقايق انيقه گرانبار گشت و پايه قدر و 
منزلتش در سلوك طريق زهد و تقوى و تبحر در فنون درس و فتوى از امثال و اقران درگذشت و 

آنجناب مدتى مديد در زمان خجسته نشان خاقان منصور و شيبانى خان در بقاع نقاع بلده فاخره 
هراة به منصب تدريس منصوب بود و در اوان دولت شاهى بنابر تعصب مذهب تسنن زبان حقايق 

بيان از قيل و قال بسته ابواب سفر بر روى روزگار هدايت آثار گشود و در اوايل سنه سة و عشرين 
و تسعمائه از وطن مألوف و مسكن معهود يعنى دار السلطنة هراة سلوك طريق مسافرت اختيار 



نمود و بصوب واليت گرمسير و قندهار شتافت و شرف مالزمت حضرت خالفت پناه ظهير السلطنة 
و الخالفه محمد بابر پادشاه دريافت و چندگاه در ظل عاطفت آن پادشاه عاليجاه بموجب دلخواه 

اوقات گذرانيد و فى جمادى االخرى سنه ثمان و عشرين و تسعمائه در بلده كابل بعالم آخرت 
خراميد و حاال برادر ارشدش شيخ زبن كه از اقسام فنون بهره مند است و از حيثيت لطف طبع و 

حسن خلق و لطافت گفتار و محاسن كردار بى شبه و مانند در آن آستان معدلت آشيان بسر ميبرد و 
منظور نظر الطاف پادشاهانه بوده در سرانجام مهام فرق انام سعى و اهتمام مبذول ميدارد و در 

انجاح ملتمسات خواص و عوام لوازم اجتهاد ظاهر ساخته تخم محبت در فضاء خواطر ميگمار و 
عطيه كف باذلش چون پرتو آفتاب شامل حال شيخ و شاب و گنجينه دل بحر آثارش مخزن دقايق 

  بيت مؤلفات اولو االلباب 

 چو هست از وى خدا و خلق خشنود
 

 .زالل دولت او باد ممدود

   
 

شيخ ابو الوجد فارغى خال جمال حال اين دو برادر صاحب كمالست و بوفور فضل و عرفان 
 سرآمد ارباب وجد و حال و آنجناب ولد شيخ وجيه الدين است كه مضمون 
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 بر ذات خجسته صفاتش صادق مى آيد  (وجِيهاً في الدنْيا و الْآخرَةِ و منَ الْمقَرَّبِينَ)آيت عنايت آئين 
و مدتها در دار السلطنه هراة در سجاده زهد و تقوى متمكن بود و هرگز قدم از جاده سنن سنيه 

نبويه عليه افضل الصلوة و اكمل التحيه بيرون نمى نهاد و شيخ ابو الوجد بغايت درويش وش و فانى 
مشربست و گاهى بنظم اشعار لطافت آثار اشتغال مينمايد ابن مطلع از نتايج طبع شريف اوست 

 مطلع 
چو تير خودكشى از سينه ام بگذار 

  پيكان را
مرا دل ده كه تا مردانه در راهت دهم 

 جان را

و آنجناب حاال در سده سدره انتما حضرت پادشاهى متوطن بوده لوازم دولت خواهى بجاى    
 مى آورد و از مؤايد كثيرة الفوايد نواب درگاه خاليق پناه بهره تمام دارد.



موالنا صدر الدين محمد در سلك اعاظم علماء زمان و اكابر فضالء دوران انتظام دارد و بصفت 
تقوى و پرهيزكارى موصوف بوده همواره همت بر افاده علوم مى گمارد و در علوم شرعيه سيما 

فقه حنفى بغايت ماهر است و در ساير فنون عقلى و نقلى سرآمد دانشمندان ستوده مآثر و تحصيل 
آنجناب در درس موالنا معز الدين شيخ حسين و موالنازاده و موالنا عثمان و موالنا كمال الدين 

مسعود شروانى و حضرت مخدومى شيخ االسالمى موالنا سيف الدين احمد تفتازانى اتفاق افتاد و 
در اين اوقات در مدرسه غياثيه و مدرسه اسالميه ابواب درس و افاده برگشاد موالنا صدر الدين 

محمد را برادريست موالنا زين الدين محمود موالنا زين الدين محمود در ايام دولت شاهى بواسطه 
بعضى از ضروريات جالء وطن اختيار كرده از دار السلطنه هراة قدم در طريق مهاجرت نهاده روى 
بصوب واليت سيستان و قندهار آورد و حاال در قندهار مشمول عنايت حكام بوده بفراغت اوقات 

ميگذراند و طلبه را از نتايج طبع نقاد خويش مستفيد ساخته مراسم افاده بظهور ميرساند عارف 
صاحب كمال شيخ جالل بواسطه هدايت ازلى در صغر سن از روش والد ماجد خواجه محمد بن 
عبد الملك كه در سلك اعاظم اهل قلم انتظام داشت اجتناب نموده همت بر سلوك طريق اهل 

تحقيق گماشت و دست ارادت بجناب هدايت منقبت موالنا شمس الدين محمد روجى روح الّله 
روحه داده بقدم اخالص تتبع طريقه مرضيه نقشبنديه پيش گرفت و باندك زمانى ترقى بسيار كرده 

فضاء باطن فرخنده ميامنش از انوار فتوحات الهى صفت اضاعت پذيرفت آنگاه حضرت كرامت 
پناه شيخ عماد الدين فضل الّله ابيوردى كه در آنزمان در سايه سپهر الجوردى مثل او سالكى نبود 

بدار السلطنه هراة تشريف آورده شيخ جالل را بجاذبه شوق بجانب خود كشيد و بابيورد برد و 
شيخ جالل هفت سال در صحبت آنحضرت گذرانيد و بعد از آن بوطن مالوف مراجعت فرمود و 

حاال در بلده فاخره هراة بمسجد جامع هفته يكنوبت بوعظ و نصيحت خاليق مشغولى مينمايد و 
بسخنان موثر درويشانه بسيارى از تشنه لبان باديه معصيت را بآب حيات هدايت مى رساند موالنا 

قاسم على از جمله اجله علماء گرام است و بكرم ذاتى و سخاوت جبلى امتياز تمام دارد و از 
مبادى ايام صبى و اوايل نشوونما همواره همت بر اكتساب علوم محسوس و مفهوم ميگمارد از 

 صنعت زركوبى و زركشى نيز بغايت صاحب 
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وقوفست و بصفت زهد و رشاد و صالح و صداد موصوف و معروف بگذاردن حج السالم و 
طواف روضه مقدسه حضرت خير االنام عليه الصلوة و السالم فايز گشته و از كمال سعادت نفس 

بقلم انديشه غير نقش خيرخواهى حرفى بر لوح خاطر ننوشته و آنجناب در زمانيكه امير خان 
موصلو در بلده فاخره هراة بحكومت مشغول بود بنابر استدعاء ملك سلطان محمود از وطن سفر 
كرده بجانب سيستان توجه نمود و تا غايت در آن واليت ساكن است و در كمال اعزاز و احترام 

 بر مسند افاده و تدريس متمكن 

موالنا شمس الدين بردعى در زمان خاقان منصور از وطن اصلى بهراة آمده آغاز تحصيل علوم 
نمود و در اندك زمانى بدرجه كمال ترقى فرمود و در مزار فايض االنوار مقرب حضرت بارى 
خواجه عبد الّله انصارى بمنصب تدريس منصوب شد و در شهور سنه سة و عشر و تسعمائه از 
 خراسان متوجه آذربايجان گشت و چنان مسموع ميشود كه حاال در شروان بافاده قيام مينمايد.

موالنا اسماعيل تبريزى در علم و كمال از اقران موالنا شمس الدين بردعيست و او نيز در سنه 
 مذكور از هراة بجانب آذربايجان رفت.

موالنا حاجى محمد تبريزى در سلك علماء محقق و فضالء مدقق انتظام دارد و در سنه مذكور از 
دار السلطنه هراة بجانب ماوراء النهر رفته منظور نظر تربيت عبيد الّله خان شده بمنصب صدارت 
سرافراز گشت و بعد از چندگاه دست از تكفل آن شغل بازداشت و حاال هم در آن بلده ساكن 

 است و بدرس و افاده اشتغال مينمايد.

موالنا عصام الدين ابراهيم ولد موالنا عربشاه اسفراينى است و نبيره دخترى موالنا عصام الدين 
داود خوافى كه صدر و استاد سلطان محمود ميرزا بود و موالنا عصام- الدين ابراهيم بلطف طبع 
وحدت ذهن و تكميل علوم محسوس و معقول و مهارت در فنون مفهوم و منقول سرآمد علماء 

عاليشان است و در زمان خاقان منصور بكسب كمال اشتغال نبوده باين مرتبه ترقى فرمود و در 
مدرسه شريفه شاهرخ ميرزا مدرس گشته ابواب افاده بر روى روزگار طلبه بگشود و در ماه رجب 

سنه ست و عشرين و تسعمائه بواسطه حدوث بعضى از امور كه تحرير آن مناسب بسياق تاريخ 
نيست از دار السلطنه هراة ببخارا شتافت و حاال در آنواليت متوطن است و از وفور انعام و احسان 

 عبيد الّله خان محظوظ و بهره ور مى گردد.



امير جمال الدين عطاء اهللا سلمه الّله و ابقاء سده سنيه اش مالذ طوايف اكابر و اشراف ايام است و 
عتبه عليه اش مجمع اعاظم اوالد امجاد خير االنام لوح ضمير مهر تنويرش مطرح اشعه انوار اسرار 
كتب الهى و صحيفه خاطر عالى مآثرش مهبط لوامع حقايق اخبار حضرت رسالت پناهى گنجينه 

سينه اش بجواهر زواهر علوم مشحون و عقود درر كلمات در مخزن باطن خجسته ميامنش مخزون 
نير شمايل نبوى از مشارق جمال خجسته مآلش طالع و شعشه آثار فضايل مرتضوى از مطالع 

 خصايص علم و كمالش المع راى 
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  نظم عالم آرايش كشاف اسرار معالم تنزيل و طبع مشگل گشايش حالل معضالت مواقف تاويل 
 زبانش مظهر اسرار تحقيق 

 
 ضميرش مظهر انوار توفيق 

 جمال دين مزين ز اهتمامش 
 

 علوم شرع واضح از كالمش 

 ز توضيح بيانش گشته روشن 
 

 بر اهل علم هرمشگل زهر فن 

و آنحضرت مانند عم بزرگوار خويش امير سيد اصيل الدين در علم حديث بى نظير آفاق گشته اند    
و در ساير اقسام علوم دينيه و انواع فنون يقينيه از محدثان باستحقاق درگذشته اند چند سال در 

مدرسه شريفه سلطانيه در گنبديكه حاال مقبره حضرت خاقان منصور است و در خانقاه اخالصيه 
بدرس و افاده اشتغال داشتند و در هفته يكنوبت در مسجد جامع دار السلطنه هراة بقلم هدايت ازلى 
نقش ارشاد و نصيحت بر الواح خواطر اعاظم اشراف و اكابر مينگاشتند اما حاال بنابر حب عزلت و 
گوشه نشينى بامثال اين امور التفات نمى نمايند و تمامى اوقات خجسته ساعات را مستغرق طاعات و 
عبادات ساخته باذخار مثوبات اخروى مشغولى ميفرمايند سالطين انام و حكام اسالم باقدام ارادت 
و اعتقاد مالزمت آنحضرت را بر ذمه همت واجب ميدانند و در ترفيه حال و فراغبال خدام عالى 
مقامش طريقه اشفاق مبذول ميدارند بدانچه مى توانند از مؤلفات فصاحت صفات حضرت نقابت 

 منقبت روضة االحباب فى سيرة النبى و آل و االصحاب در اقطار آفاق اشتهار؟؟؟

دارد و بى شائبه شبهه عقل دراك نظير آن كتاب افادت مآب را در آئينه خيال امر محال ميشمارد و 
ولد ارشد امجد آنحضرت امير نسيم الدين محمد كه بميرك شاه مشهور شده اند ايضا در تكميل 
علوم و فنون سيما علم حديث يگانه زمانه اند و ب؟؟؟ وجت تعيين حضرت واقف انار الّله برهانه 



در مقبره منوره مذكور قايم مقام پدر بزرگوار خويش بوده بلوازم درس و افاده قيام مينمايند و زمره 
 از طلبه مالزمت آن درس نموده از نتايج طبع نقاد آنجناب مستفيد و بهره ور مى گردند

خواجه عبد الرحمن والد ماجدش قاضى خواجه كالن سالهاى فراوان در بلده فاخره هراة بنابر 
فرمان خاقان منصور بفيصل قضاياء شرعيه ميپرداخت و قاضى نافذ الحكم بوده مهمات فرق انام را 

برحسب فتوى علماء اسالم بسرانجام مقرون ميساخت و جناب خواجه عبد الرحمن نيز در ايام 
دولت محمد خان شيبانى دو سه سال بمنصب قضا منصوب گشته قائم مقام پدر بزرگوار خود بود 
و در مدرسه گوهرشاد آغا بدرس و افاده نيز قيام مينمود و فى الواقع خواجه عبد الرحمن از اقسام 
علوم و انواع فضايل بهره تمام دارد اما بواسطه كمال حلم و تواضع و عدم مساعدت بخت و طالع 

 درين ايام در كمال پريشانى و بيسامانى اوقات ميگذراند.

موالنا شمس الدين محمد الحنفى بمتانت طبع و لطافت ذهن و تحقيق مسائل علوم و تدقيق در 
مباحث محسوس و مفهوم بيمثل زمان خود است و در كمال زهد و تقوى روزگار گذرانيده از 
شرايط امانت و دين دارى دقيقه نامرعى نمى گذارد تدريس يك صفه از مدرسه شريفه سلطانيه 

 متعلق به آنجناب است و اكثر طلبه دار السلطنه هراة به آن درس 
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 تردد نموده از نتايج افكار افادت آثارش محظوظ و بهرور ميگردند.

خواجه ضياء الدين ميرم پدر عالى گهرش خواجه عالء الدين برادر بزرگتر خواجه افضل الدين 
محمد كرمانى بود و سالها بوزارت بعضى از حكام و سالطين قيام مينمود و آنجناب از جانب مادر 
برادر امير سلطان ابراهيم امينى است و بلطف طبع وحدت ذهن ناظم مناظم فضيلت و خرده بينى در 
علم سياق مهارت تمام دارد و همواره همت بر سرانجام عظايم مهام ديوانى مى گمارد بهزل و مزاح 
بغايت مشعوفست و بمكارم اخالق و محاسن آداب معروف اشعار آبدار خواجه مير بسالمت الفاظ 
و دقت معانى مشهور است و اين بيتش كه در نعت حضرت رسول صلى الّله عليه و سلم گفته شده 

  بيت بر السنه و افواه مذكور



 هاله ز تحت العنقش ماه را
 

 مطلع خور كرده سحرگاه را

   
موالنا كمال الدين شاه حسين كامى در ايام شباب و اوان جوانى به تحصيل فضايل نفسانى موفق 

گشت و پايه قدر و منزلتش در نظم شعر و معما از فضالء سخن آرا درگذشت امير نظام الدين 
عليشير را نسبت به آنجناب التفات بسيار بود و همواره ابواب انعام و احسان بر روى روزگارش 

ميگشود و حاال موالنا كمال الدين شاه حسين در قصبه او به توطن دارد و از ممر زراعت همت بر 
 كسب وجه معاش مى گمارد اين مطلع از جمله منظومات اوست كه مطلع 

 چه سان بود شب غم روز من چنان باشد
 

 مرا كه روز چنين است شب چنان باشد

   
 و ايضا اين معما باسم شاهى از نتايج طبع بالغت سمات آنجناب است معما

 رند و زاهد را نشاندى ايصنم 
 

 عاقبت از شيوها برجاى هم 

   
موالنا جالل الدين محمد آگهى از جانب پدر نبيره موالنا جالل الدين محمد قاينى است و از 

طرف مادر در سلك احفاد شيخ زين الدين خوافى انتظام دارد و آنجناب در اوايل حال مالزمت 
شاه غريب ميرزا مى كرد و از موايد انعام و احسانش بهره ور مى- گشت و بسببى از اسباب كه 

تحرير آن اليق بسياق كتاب نيست شاه زاده او را از امر خدمت معاف داشته جناب مولوى چندگاه 
در اطراف بالد خراسان سرگردان و بيسامان اوقات ميگذرانيد و چون آن مملكت در حوزه تسخير 

نواب كامياب عتبه عليه شاهى درآمد موالنا آكهى بهراة شتافته ساكن شد اما كسى بحالش 
نپرداخت بنابرآن در شهور سنه سة و عشرين و تسعمائه قصيده شهرآشوب در مذمت تمامى حكام 
و امرا و سادات و علما و اشراف و اعيان هراة در سلك نظم كشيد و آن ابيات بعرض امير خان كه 
در آن زمان والى خراسان بود رسيده بسعى بعضى از نواب بقطع دست و زبان موالنا آكهى حكم 

فرمود از غرايب آنكه باوجود وقوع آنحال جناب مولوى حاال بزبان فصيح تكلم مى نمايد و به 
دستور سابق زبان بنظم اشعار جد و هزل مى گشايد از ابيات قصيده مذكوره بيت اولش بخواطر بود 

  بيت بثبت افتاد

 عرصه شهر هرى فوق سپهر اخضر است 
 

درگهش را شمسه خورشيد گلميخ زر 



 است 

   
 حافظ على ولد موالنا نور الدين محمد غوريانى است كه بلطف طبع و حسن 
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خلق اتصاف داشت و چند سال بمنصب صدارت و استادى ابو تراب ميرزا منصوب بود و حافظ 
على نيز بحدت ذهن وجودت شعر موصوف است و اكثر خطوط را خوب مى نويسد و در علم 
عروض و صنايع اشعار مهارت بسيار دارد چنانچه قصيده مصنوع خواجه سلمان ساوجى را سه 

چهار نوبت تتبع نموده و چند صنعت بر صنايع آن قصيده افزوده مطلع يكى از آن قصايد اينست 
  مطلع كه 

 حريم حرمت كوى تو جنت ابرار
 

 شميم نكهت موى تو راحت احرار

  مطلع و در صنعت مقلوب مستوى كه مشگلترين صنايع است اين مطلع در سلك نظم كشيده كه    
 داد ما را درد و درد آرام داد

 
 دارم آرامى و وى ما را مراد

و در صنعت مقطوع و موصول بدو حرف و سه حرف و چهار حرف اين رباعى بر صفحه بيان    
  رباعى نگاشته كه 

 اى در دل زارم زده دردت آذر
 

 خالت برخت بر گل نو نافه تر

 خطت بلب شكرشكن مشك ختن 
 

 چشمت عبهر شميم گيسوعنبر

  رباعى و اين رباعى ديگر نيز از جمله منظومات حافظ على است    
 در وقت سحرگه نرگس و الله شكفت 

 
 مرغ سحرى ناله كنان اين ميگفت 

 مى نوش كه بى نشئه بسى خواهى بود
 

برخيز كه در خاك بسى خواهى 
 .خفت

    

موالنا حسنعلى در سلك فضالء فصيح زبان و بلغاء مليح بيان انتظام دارد و بعضى از مقدمات علوم 
را مطالعه نموده و اشعار سليس همواره نظم فرموده و از آن جمله اين رباعيست كه جهة انتقاش بر 

  رباعى آتش برگ دان گفته 



 تا آتش عشقت بدل افروخته ام 
 

 چون شمع همه سوختن آموخته ام 

 اى آنكه دلى چو سنگ و آهن دارى 
 

 ميكن حذر از دود دل سوخته ام 

   
موالنا شهاب الدين احمد الحقيرى بلطف طبع و صفاء ذهن موصوفست و به مهارت در فن شعر و 
معما معروف اكثر متداوالت را باستحقاق مطالعه نموده و در تبيين و توضيح قواعد معما رساله در 

غايت بالغت نظم فرموده در نظم قصيده و غزل نيز مهارت كامل حاصل دارد و در اين اوقات 
همواره در مدح و ثناء حضرت مملكت پناهى حبيب اللهى اشعار غرا بر لوح بيان مينگارد و اين 

  غزل غزل از آنجمله است كه 

 ما را غم تو همدم جان حزين بس است 
 

 درد تو مونس دل اندوه گين بس است 

 گر با توام نماند گمان وفا چه باك 
 

شد قتل من به تيغ جفايت همين بس 
 است 

 گر بر فلك نسود سر از جاه و حشمتم 
 

 روى نياز پيش توام بر زمين بس است 

 گو در رخم مباش ز آزادگى نشان 
 

 داغ غالمى تو مرا بر جبين بس است 

 در سلك بندگان كمين سگان خويش 
 

 ره داده مرا شرف من همين بس است 

 ما را چه حد آنكه نشينيم با حبيب 
 

هستيم با سگان درش همنشين بس 
 است 

 ز آشوب روزگار حقيرى پناه تو
 

 ظل ظليل خواجه دنيا و دين بس است 

   
  رباعى و ايضا اين معما باسم ملك از جمله معميات آنجنابست 

 در هجر تو هست اى برخ مطلع نور
 

 صد داغ بجان عاشقان رنجور

 بنما رخ ماه خويش تا كى باشند
 

 زان زلف و كالله داغداران مهجور

   
 موالنا نور الدين هاللى زبده شعراء زمان و عمده بلغاء دورانست و قصايد و
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غزليات و مثنوياتش اكثر اوقات در كمال سالست و بالغت بر صفحه ظهور مى آيد پرتو اهتمام 
آنجناب بر مطالعه بعضى از متداوالت نيز تافته و بجودت طبع و حدت ذهن در ميان فرق انام 
اشتهار تمام يافته از نتايج افكار او شاه و درويش و صفات العاشقين و ليلى و مجنون و ديوان 

  مطلع قصايد و غزليات مشهور است و اين مطلع كه نوشته ميشود بر السنه وافواه مذكور
ايكه ميپرسى ز من كان ماه را منزل 

  كجاست 
منزل او در دلست اما ندانم دل 

 كجاست 

  رباعى و اين رباعى نيز از جمله منظومات آنجنابست كه    
 آنى كه تمامت ز نمك ريخته اند

 
 ذرات وجودت ز نمك بيخته اند

 با شيره جانها نمك آويخته اند
 

 .تا همچو تو صورتى برانگيخته اند

    

موالنا زاللى؟؟؟ فصاحت بيان و طالقت لسان و حدت فهم و لطافت طبع موصوف و در ميان 
شعراء زمانه بمكارم اخالق و محاسن آداب معروف پيوسته از سرچشمه ضمير صافى زالل اشعار 

لطافت آثار مترشح ميسازد و بنظم قصيده و غزل بيشتر از ساير اقسام شعر مى پردازد و بخالف ساير 
شعرا مضمون (الذل مع الطمع) را منظور داشته از شيوه طمع پيوسته اجتناب مينمايد و طبعش از 

نظم شعرى كه مشعر باينمعنى باشد متنفر بوده هرگز لب بطلب نميگشايد قصيده بال مرصع را تتبع 
 نموده و الحق در آن قصيده معانى دقيقه درج فرموده و سه بيت اول قصيده مذكوره اينست كه 

 ابيات 

 خورد بسى پيچ و تاب دلو ملمع رسن 
 

 تا بدر آمد ز چاه يوسف گلپيرهن 

 كرد زليخاى صبح پيرهن صبر چاك 
 

 راز دلش فاش گشت بر سر هرانجمن 

 داد بزال سپهر طرفه ترنجى ز مهر
 

 طرفه كه شد هم ترنج بر كف او تيغزن 

   
  مطلع و اين مطلع نيز از جمله منظومات اوست كه 

 نخواهى كرد باور خارخار سينه چاكم 
 

مگر روزيكه گيرد دامنت خار سر 
 .خاكم

   



 

موالنا مجنون ولد موالنا كمال الدين محمود رفيقى است كه بحسن خط و لطف طبع اتصاف 
داشت و موالنا مجنون بغايت درويش وش و فانى مشربست و اشعارش سليس و همواره اتفاق 

  مطلع مى افتد و اين مطلع غزل از آنجمله است كه 

 بيوفا بودى من از اول ترا نشناختم 
 

 حيف اوقاتى كه دنبال تو ضايع ساختم 

   
  مطلع و اين مطلع قصيده نيز از جمله منظومات اوست كه 

 فيروزه سپهر در انگشترين تست 
 

 روى زمين تمام بزير نگين تست 

   
استاد كمال الدين بهزاد مظهر بدايع صور است و مظهر نوادر هنر قلم مانى رقمش ناسخ آثار 

  بيت مصوران عالم و بنان معجز شيمش ماحى تصويرات هنروران بنى آدم 

 موى قلمش ز او ستادى 
 

 جان داده بصورت جمادى 

   
و جناب استادى بيمن تربيت و حسن رعايت امير نظام الدين عليشير باين مرتبه ترقى نمود و 

حضرت خاقان منصور را نيز بآنجناب التفات و عنايت بسيار بود و حاال نيز آن نادر العصر صافى 
اعتقاد منظور نظر مرحمت سالطين انام است و مشمول عاطفت بى نهايت حكام اسالم ع بى شبه 

 هميشه اينچنين خواهد بود

 موالنا سلطان محمد بن موالنا نور اهللا عمده نسخ تعليق نويسان زمانست 
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 و بحسن كردار و لطف گفتار زبده اعيان دوران.

موالنا سلطان محمد خندان باوجود حسن خط بلطف طبع موصوفست و بصحبت اهل عيش و 
طرب مشعوف و حاال در بلده فاخره هراة توطن دارد و گاهى همت بر كتابت نسخ شريفه ميگمارد 
ع توفيق رفيق حال او باد پوشيده نماند كه در زمان خاقان منصور از طبقه فضالء و اهل هنر و طايفه 



شعرا و مردم دانشور در دار السلطنه هراة و ساير واليات جمعى كثير متوطن بودند و در سايه تربيت 
و رعايت آنحضرت بفراغت ميغنودند و ذكر مجموع ايشان موجب تطويلست و اطناب و اجتناب 

ازين معنى شيوه ستوده اولو االلباب ال جرم خامه سخن گذار عنان بيان را بصوب ذكر شمه از 
حاالت اوالد امجاد آن پادشاه عدالت نهاد انعطاف ميدهد و كيفيت استعالء لواء دولت محمد خان 

  مثنوى شيبانى را در واليت خراسان برطبق عرض مينهد

 كار بسيار است در پيش قلم 
 

 گشته ليكن قوت تحرير كم 

 باد الطاف الهى رهبرم 
 

 خامه توفيق بادا ياورم 

 تا دهم اين داستان را اختتام 
 

 رو نهم سوى دگر حسب المرام 

   
 

گفتار در بيان مشاركت سلطان بديع الزمان ميرزا و ابو المنصور مظفر حسين ميرزا گورگان در 
 منصب سلطنت و جهانبانى باتفاق اركان دولت حضرت اعلى خاقانى فردوس مگانى 

بر مرآت ضمير انور عقالء دانشور حقيقت اين سخن مصور خواهد بود كه بسبب اطالق لفظ ظل 
الّله بر پادشاه آنست كه هرچه در كارخانه الوهيت صفت وقوع مى پذيرد نمونه از آن در سركار 

سلطنت صورت وجود ميگيرد پس همچنانكه ذات بى مانند حضرت خداوند جل جناب جالله از 
وصمت مشاركت منزه و مبراست ميبايد كه ذيل حشمت پادشاه نيز از عيب مساهمت پاكيزه و معرا 

باشد تا سايه وجود فايض الجود سبحانى تواند بود و كما يحب و ينبغى به مصالح امور جهانبانى 
قيام تواند نمود ع سلطان يكى سزد چو خداى جهان يكى است و اگر بخالف اين معنى دو كس 
يا بيشتر در يك شهر و كشور در دارائى رعيت و لشگر خواهند كه شريك باشند هرآينه برطبق 

 على اسرع الحال مهام ملك و مال اختالل يابد و  (لَو كانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا)آيه كريمه 
شرار فتنه و فساد بر وجنات احوال فرق عباد و اطراف بالد تابد ع غوغا بود و پادشه اندر واليتى 

كلمه خجسته (ال يصلح سيفان فى غمد واحد) مؤيد اين معنى است و كيفيت شركت سلطان بديع 
الزمان ميرزا و مظفر حسين ميرزا بعد از فوت خاقان منصور مغفرت انتما شاهد اين دعوى شرح 

واقعه آنكه چون شاه زادگان عالى منزلت و امرا و اركان دولت از تعزيت حضرت خاقان منصور 



بازپرداختند بمشورت آنكه ميرزا بديع الزمان را مستقال متصدى منصب سلطنت سازند يا آنكه 
ميرزا مظفر حسين را درين امر با آنحضرت شريك گردانند انجمنها ساختند بعضى از عقال كه 

 بمزيد فراست 
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و كياست از امثال و اقران امتياز داشتند بقلم لطف تقرير بر لوح خاطر همگنان نگاشته كه انسب 
آنست كه سلطان بديع الزمان ميرزا كه اسن و ارشد اوالد امجاد خاقان منصور است و جبلت 

بى حيلتش بر تمهيد اساس مكرمت و احسان مفطور باستقالل پادشاه باشد و نسبت بمظفر حسين 
ميرزا طريق شفقت و اخوت مسلوك داشته يكى از ممالك خراسان را باو مسلم دارد تا ساير 
شاه زادگان كه در اطراف واليات بايالت اشتغال دارند بقدم اطاعت پيش آمده خيال استقالل 

پيرامن خواطر نگذرانند و زمره از مردم كوته نظر اين راى را نه پسنديدند و جانب نقيض گرفته 
گفتند مناسب چنان مينمايد كه هردو برادر بموافقت يكديگر متعهد امر سلطنت گردند و در خطبه 
و سكه اسم مظفر حسين ميرزا نيز داخل باشد تا بين الجانبين بسعايت اهل خباثت صورت مخالفت 

 روى ننمايد و بيگانگان را در مملكت مجال مداخلت نماند مصراع 
 آرى باتفاق جهان ميتوان گرفت 

و درين باب قال و قيل بسرحد تطويل انجاميده مهد عليا خديجه بيگى آغا كه والده مظفر حسين 
ميرزا بود و اعتبار و اختيار تمام داشت و اوالد امير شجاع الدين محمد برندق برالس خصوصا 

ميرزا على بيك اصال باينمعنى راضى نشدند كه بديع الزمان ميرزا مستقال متصدى امر پادشاهى 
باشد و چون در آن وقت اكثر لشگر تابع مهد عليا مشار اليها و امراء برالس بودند جانب شركت 

ترجيع يافته در روز جمعه از جمعات اواخر ذى حجه سنه احدى عشر و تسعمائه در مسجد جامع 
دار السلطنه هراة خطبه بنام هردو شاه زاده خوانده شد و ايضا در يك سكه اسامى سامى ايشان را 

نقش كرده وجوه تنكجات بآن مزين گشت و بلوكات و محترفات آن بلده فاخره را بحسب جمع 
تقسيم نموده نصفى تعلق بسركار سلطان بديع- الزمان ميرزا گرفت و نصفى بديوان مظفر حسين 
ميرزا صفت خصوصيت پذيرفت و ساير واليات كه در تحت تصرف داشتند بر اينمنوال قسمت 

يافت و ضبط نصفى از موقوفات ممالك محروسه در عهده صدور بديع الزمان ميرزا شد و نصفى 
ديگر در حيطه تصرف صدور مظفر حسين ميرزا درآمد منصب حكومت و داروغگى دار السلطنه 



هراة از قبل سلطان بديع الزمان ميرزا بامير نظام الدين شيخعلى طغائى تعلق گرفت و امير يوسف 
على كوكلتاش بحكم مظفر حسين ميرزا در آن منصب با وى مشاركت جست و محمد لكور 

بنيابت امير شيخعلى و محمود مزنك باشارت امير يوسف على بامر شحنگى منصوب گشتند و امير 
نظام الدين درويش بيك تركمان كه در سلك امراء بديع الزمان ميرزا انتظام داشت كوتوال قلعه 
اختيار الدين شد و زمام اختيار حصار تيره تو بفرمان مظفر حسين- گوركان در قبضه درايت امير 

زين الدين على قرار يافت و برين قياس جمعى از امرا و وزراء خاقان مغفرت انتما مالزم سلطان 
بديع الزمان ميرزا گشتند و بعضى بخدمت ابو المنصور مظفر حسين گوركان شتافتند و طايفه هردو 
پادشاه را مالزمت نمودند خواجه حاجى محمد قهستانى و خواجه ملك ناصر الدين تونى در ديوان 
ميرزا بديع الزمان مهر زدند و منصب اشراف ايشان بخواجه معز الدين حسين و خواجه كمال الدين 

 محمد مفوض شد و صدارت بديع الزمان ميرزا بقاعده مستمره بمسود
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اوراق و موالنا غياث الدين جمشيد جاللى تعلق گرفت و در امر وزارت مظفر حسين ميرزا خواجه 
قطب الدين يحيى و درويش احمد فايض دخل كردند و جهة اشراف ايشان خواجه قوام الدين 

جعفر مقرر گشت و منصب صدارت آن سركار بامير صدر الدين سلطان ابراهيم امينى و موالنا نظام 
الدين شاه محمد مخصوص شد و چند ماه باين ترتيب و آئين آن دو پادشاه سعادت قرين در دار 

السلطنه هراة بدارئى رعيت و سپاهى قيام نمودند و بموافقت يكديگر ابواب عدل و انصاف بر روى 
خاليق گشودند اما چون اينخبر بمسامع شاه زادگان ديگر رسيد بر زبان آوردند كه اگر سلطان بديع 
الزمان ميرزا كه از جميع حيثيات بر مارتبه تقدم دارد به استقالل متصدى منصب پادشاهى ميگشت 
ما را بغير از سلوك طريق اطاعت و دولت خواهى چاره نبود اما چون مظفر حسين ميرزا كه درين 

امر با آنحضرت شريك و سهيم شده متابعتش ما را ضرورت نيست و هريك دم از استقالل زده در 
مملكتى كه بودند خطبه بنام خود خواندند ال جرم باندك زمانى قواعد قصر حكومت اوالد خاقان 
منصور متزلزل گشت. مفاتيح سلطنت بالد خراسان بقبضه اقتدار بى گانگان درآمد چنانچه عنقريب 

 مسطور خواهد شد انشاء الّله تعالى 



ذكر گرفتارى و بى اختيارى امير مبارز الدين محمد ولى بيك در قلعه اختيار الدين و فرار نمودن 
 آنجناب بعنايت حضرت دليل المتحيرين 

خاقان فردوس مكان امير مبارز الدين محمد ولى بيك را بوفور لطف و عنايت نواخته بود و بكمال 
مرحمت و تربيت سرافراز ساخته هم در ديوان مآل هم در ديوان تواچى مهر داده بود و مهم 

حكومت و داروغگى هراة را عالوه آن دو منصب ارجمند گردانيده و منشيان آستان خالفت 
آشيان بموجب فرمان واجب االذعان در احكام همايون او را روزافزون مى نوشتند و در اواخر 

اوقات حيات خجسته صفات چند سال زمام اختيار ملك و مال من حيث االستقالل در قبضه اقتدار 
  بيت آنجناب بود

 بدرگاه خاقان عالى تبار
 

 بجزوى كسى را نبود اختيار

   
بناء على هذا آتش رشك و حسد كه الزمه ذات اكثر ارباب جاه و جالل است در كانون درون 
ساير اركان دولت خصوصا امير محمد برندق برالس اشتعال داشت و بهمگى همت متوجه آن 
بودند كه بصرصر غمز و سعايت نهال كامرانى بلكه شجره زندگانى او را پژمرده و بى طراوت 

گردانند و جويبار اعتبار و اختيار او را بخاك مذلت و ادبار انباشته زمام سرانجام مهام ملك و مال 
بقبضه اقتدار درآوردند اما در زمان خالفت خاقان فردوس مكان اصال تير تدبير ايشان بهدف مراد 

نرسيد و در اوايل ايام جهانبانى سلطان بديع الزمان ميرزا و مظفر حسين ميرزا از غايت عصبيت زبان 
بغيبتش گشادند و در اين نوبت سخن ايشان مآثر افتاد سبب اقرب در تاثير آن تدبير آنكه در آن 

 اوان كه اركان دولت خاقان منصور و امراء شاهزادگان در باب قرار امر پادشاهى مشورت 
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مى نمودند امير مبارز الدين محمد يكدو نوبت گفته بود كه مناسب آنست كه سلطان بديع الزمان 
باستقالل قائم مقام پدر بزرگوار خود گردد و مظفر حسين ميرزا تابع باشد تا ديگر شاهزادگان تقليد 

آنحضرت كرده بقدم متابعت پيش آيند و خيال خالفت ننمايند و بواسطه اين سخن مزاج مظفر 
حسين ميرزا نسبت بدو متغير گشته بود و سعايت امراء برالس مدد علت شده شاه زاده باتفاق امراء 
مشار اليهم و ساير مردميكه كينه امير محمد در سينه داشتند بعرض بديع الزمان ميرزا رسانيدند كه 



محمد ولى بيك از روى اخالص خدمت نمينمايد و خاطر بر آن قرار داده كه گريخته نزد كپك 
ميرزا رود و بديع الزمان ميرزا هرچند حقيقت حال مى دانست نميخواست كه كسى متعرض امير 

محمد شود اما به- مالحظه رضاء برادر و برالسيه بآن امر همداستان شد و همدران هفته كه بر 
تخت پادشاهى نشسته بود بگرفتن او فرمان فرمود و در باغ جهان آرا در مجلس كنكاش امير مشار 
اليه مواخذ گشته آنروز در يكى از خانهاى كوشك محبوس شد و چون مهمسازان تقدير مهر منير 
را از قصر سپهر مستدير بنهانخانه مغرب رساندند فوجى از معتمدان ميرزا بديع- الزمان امير محمد 

ولى بيك را از كوشك باغ جهان آرا بقلعه اختيار الدين بردند و بامير درويش بيك سپردند و 
همدران روز امراء و ديوانيان هردو سركار نواب جناب امارت مآب را مواخذه و مصادره كرده 

بتحقيق يراق و جهات او مشغول شدند و آنچه بحصول پيوست بين الجانبين تقسيم يافت و گرفتن 
امير محمد ولى بيك اول خطائى بود كه بعد از فوت خاقان منصور شاهزادگان را روى نمود زيرا 

كه آنجناب از حيثيت يراق و استعداد و توافر نوكران شجاعت نهاد از اكثر امرا و اركان دولت 
امتياز تمام داشت و چون گرفتار شد جميع جهات او صفت هباء منثورا گرفته مالزمانش كه عدد 
ايشان بپانصد ميرسيد متفرق و پريشان گشتند القصه چون امير محمد روزى چند در حصار اختيار 
الدين بنشست همگى همت بر مخلص خود بست و در آن باب فكرى بصواب انديشيده بيكى از 

دوستان پيغام كرد طبقى حلواى قند پخته مخدرات در آن تعبيه كند و بقلعه فرستد و آن شخص به 
موجب فرموده عمل نموده امير محمد آن حلواها را نزد جمعى كه موكل او بودند فرستاد و ايشان 

تمامى حلوا را از روى رغبت بكار برده بعد از ساعتى چنان بخواب رفتند كه تا روز ديگر بعالم 
يقظه و انتباه نيامدند و امير محمد فرصت غنيمت شمرده در نيمشب با يك ركابدار يوسف نام 

خود را بر زبر آن دروازه قلعه كه بجانب بيرون شهر متصل بازار است رسانيده و بطناب پايان رفته 
بر اسبى باد رفتار كه بعضى از مالزمان او تيار نموده بودند سوار شده و از برق سرعت سير استعاره 

نموده روى توجه بمشهد مقدسه رضويه آورد و صباح روز ديگر كه محافظان قلعه اختيار الدين 
چشم از خواب ناز باز كرده از امير محمد ولى بيك اثرى نيافتند و خبرى نشنيدند در بحر حيرت 
افتادند و امير درويش بيك بمالزمت سلطان بديع الزمان ميرزا شتافته در غايب خجالت و انفعال 
كيفيت حال معروض داشت و همان روز از كوتوالى معزول گشته امير نظام الدين عاشق محمد 

 كوكلتاش قايم مقام 
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شد اما امير محمد ولى بيك در عرض سه روز آن مسافت بعيده را از راه غير معهود پيموده بعد از 
وصول بمقصد كپك ميرزا مقدم امير محمد را از مقدمات ازدياد دولت و اقبال تصور كرد و او را 

بانعام خلع فاخره و نقود وافره و اسبان گردون توان و اشتران كوه كوهان و خيمه و خرگاه و 
شاميانه و بارگاه و ديگر اشيا كه فراخور همت آن شاه زاده مظفرلوا تواند بود مفتخر و سرافراز 
ساخت و بدستور والد مغفور خويش در هردو ديوان مهر عنايت كرده حكم فرمود كه امرا و 

ديوان تواچى و مال بى وقوف و استصواب جناب امارت مآب هيچ مهمى را فيصل ندهند و امير 
محمد بفراغبال نوبت ديگر بر مسند امارت متمكن گرديد و زبان حال و قال بشكر قادر ذو الجالل 

 گويا گردانيد.

ذكر عبور نمودن ايل امان بفرمان محمد خان شيبانى از جيحون و شكست يافتن بضرب تيغ امير 
 شجاع الدين ذو النون ارغون 

در آن اوان كه خبر انتقال خاقان منصور بجوار مرحمت پادشاه عفو غفور بگوش هوش نزديك و 
دور رسيد محمد خان شيبانيكه سالهاى فراوان انتظار آنچنان روزى ميكشيد ايل امان را با فوجى از 

سپاه شجاعت نشان بتاخت واليات ايران مامور گردانيد و او از آب آمويه گذشته تا كنار آب 
مرغاب بجاروب نهب و تاراج پاك ساخت و جمعى از جنود را از مرو رود گذرانيد و در حدود 

بادغيس نيز صداى قتل و غارت درانداخت و در اوايل محرم الحرام سنه اثنى عشر و تسعمائه 
كيفيت اينحال بمسامع بديع الزمان ميرزا و مظفر حسين ميرزا رسيده گمان بردند كه شيبانى خان 
بنفس خويش از آب آمويه و مرغاب عبور نموده متوجه تسخير دار السلطنه هرات است بنابرآن 

خوفى عظيم بر ضماير ايشان استيال يافت و چون حقيقت واقعه ظاهر گشت همت بران گماشتند 
كه بعضى از امراء عظام را با فوجى از لشگريان بدفع شرايل امان نامزد فرمايند و قبل از آنكه از 

اركان دولت كسى متكفل آنخدمت گردد و شير بيشه هيجا امير شجاع الدين ذو النون ارغون باده 
دوازده هزار نفر از سپاه غور و ساخر و قندهار و زمين داور در اواسط ماه مذكور از طريق هراةرود 
بظاهر هراة رسيد زيرا كه بديع الزمان ميرزا بعد از فوت خاقان مغفرت انتما قاصدى همعنان شمال و 

صبا نزد امير ذو النون فرستاده بود و او را بر توجه بجانب مستقر سرير سلطنت و جهانبانى امر 



فرموده و چون امير ذو النون شرف مالزمت سلطان بديع- الزمان ميرزا و ابو المنصور مظفر حسين 
ميرزا دريافت و كيفيت آمدن ايل امان و اوزبكان را بكنار آب مرغاب معلوم نمود پيش از آنكه 

چند روزى از رنج راه برآسايد امير سلطان بايزيد برالس را بخود ملحق گردانيده بجانب مروجاق 
ايلغار فرمود و سپاه ماورا النهر از قرب وصول آن امير بهرام قهر وقوف يافته براه چول زردك علم 

 عزيمت برافراشتند و امير ذو النون متعاقب بدان بيابان درآمده خود را باوزبكان رسانيد و تيغ 
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كين از نيام انتقام كشيده قرب صد نفر را از آنجماعت بر خاك هالك انداخت و شصت هفتاد 
كس ديگر را اسير گردانيده رايت مراجعت برافراخت و مظفر و منصور بپايه سرير سالطين عظام 
رسيده باصناف عواطف و عوارف اختصاص يافت و در منزل امير محمد ولى بيك نزول اجالل 

فرمود مقارن آنحال اوالد امجاد آنجناب شجاع بيك و امير محمد مقيم نيز از قندهار و زمين داور 
بمالزمت بديع الزمان ميرزا رسيدند و شرف بساطبوسى دريافته بانواع نوازش و اصطناع مفتخر و 

 مباهى گرديدند.

 ذكر نهضت سالطين خراسان بمقابله و مقاتله شيبانى خان 

چون محمد خان شيبانى از انتقال سلطان حسين ميرزا بملك جاودانى وقوف يافت خيال تسخير 
خراسان كرده جهة اطالع بر كيفيت حاالت آنواليات شخصى را كه موالنا ختائى نام داشت برسم 

رسالت بدار السلطنه هراة فرستاد و موالنا ختائى در النك باغ جهان آرا بتقبيل بساط جاللت مناط 
ميرزا بديع الزمان و مظفر حسين گوركان فايز گشته پيغامى كه داشت معروض گردانيد خالصه 

سفارت آنكه شيبانى خان ميگويد كه پيوسته آباء و اجداد شما در حدوث وقايع و وقوع حوادث 
رجوع بخواقين دودمان عاليشان ياد كرده شرايط مطاوت بجاى مى آورده اند مناسب آنكه شما نيز 

بسنت سنيه پدران خود اقتداء نموده ابواب مخالفت مسدود سازيد و از شارع مستقيم موافقت 
عدول و انحراف نورزيد تا عرصه مملكت معمور و آبادان ماند و رعايا كه ودايع خالق البرايااند 

پايمال عساكر نصرت مآثر نشوند سلطان بديع الزمان ميرزا و مظفر حسين گوركان چون مى- 
دانستند كه غرض شيبانى خان از اين مراسله چيست جواب آن سخنان و رخصت ايلچى را موقوف 
داشته قاصدان باطراف و جوانب خراسان فرستادند و باجتماع شاهزادگان و جنود ظفر ورود فرمان 



دادند در خالل اين احوال ايلچيان از نزد امير سلطان قلنجاق كه حاكم قبة االسالم بلخ بود رسيده 
معروض داشتند كه محمد خان شيبانى با سپاهى بعدد قطرات سحاب نيسانى ظاهر بلده مذكوره را 
مركز اعالم نصرت انجام گردانيده بمحاصره اشتغال دارد و حال آنكه رعاياء شهر را ذخيره نمانده 

و فقدان قوت قوت سپاهيان را بسرحد عدم رسانده اند اميد آنكه حضرات باتفاق متوجه اينحدود 
گردند تا شر لشگر اوزبك اندفاع يابد و پرتو انوار فراغت بر وجنات احوال متوطنان اين واليت 

تابد سلطان بديع الزمان ميرزا و ابو المنصور مظفر حسين ميرزا بعد از استماع اينخبر با امرا و اركان 
دولت طريق مشورت مسلوك داشته خواطر بر مقابله و مقاتله شيبانى خان قرار دادند و مجددا 

قاصدان جهة اجتماع شاه زادگان باطراف ديار خراسان فرستادند و در اوايل پائيز سنه مذكوره از 
دار السلطنة هراة رايات نصرت آيات بصوب قبة االسالم بلخ برافراختند و از گرد مراكب مواكب 

  نظم چهره مهر و ماه را تيره و ديده روشنان سپهر را خيره ساختند

 روان گشتند
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 شاهان نكوكيش 

 
 سپاهى بينهايت از پس و پيش 

 بتأييد الهى گشته خرم 
 

 ظفر در خدمت و اقبال همدم 

و چون نواحى چهل دختران از غبار مواكب كواكب مراتب ايشان مشگبيز گشت ابو المحسن    
 ميرزا با لشگر نصرت اثر مصراع 

 سپاهى بكثرت چو اعداد اختر

از بلده فاخره مرو تشريف آورد و ديده بديدار برادران كامكار روشن كرده سلطان بديع الزمان 
ميرزا را كه از همه حيثيتى از وى بزرگتر بود بتوره زانو زد و پيشكش كشيد و مظفر حسين ميرزا 
هرچند در سلطنت دار الملك با سلطان بديع الزمان ميرزا شريك بود اما چون بحسب سن از ابو 
المحسن ميرزا خوردتر بود او را تعظيم نموده بر خود تقديم فرمود و از جانبين لوازم نياز و نثار 



وقوع يافت و از آن مرحله نيز كوچ واقع شده بعد از نزول در كنار آب مرغاب ابن حسين ميرزا از 
قاين و امير سلطان على ارغون از سيستان و ساير امرا و لشگريان ممالك خراسان متعاقب و متواتر 

  نظم بمعسكر همايون پيوستند
 رسيدند از هرطرف سرورى 

 
 بهريك مالزم شده لشگرى 

 بخون عدو تنك بسته ميان 
 

 گشاده بمدح سالطين زبان 

و همدران ايام كه كنار مرورود مضرب جنود ظفر ورود بود روزبروز بتأييد مهيمن منان جمعيت    
سالطين خراسان برطبق دلخواه دوستان مى افزود ناگاه مبشر خجسته مقال بدرگاه اقبال مآل سلطان 

بديع الزمان ميرزا رسيد و بشارت طلوع اختر جاه و جالل از افق عنايت ايزد متعال رسانيد يعنى خبر 
تشريف قدوم ميمنت هجوم حضرت خالفت پناه ظهير الدين محمد بابر پادشاه شيوع يافت و پرتو 

  نظم انوار بهجت و شادمانى بر وجنات احوال سالكان مسالك جهانبانى و امرا و اركان دولت تافت 
 مژده اى دل كه مسيحانفسى مى آيد

 
 كه ز انفاس خوشش بوى كسى مى آيد

 از غم هجر مكن ناله و فرياد كه دوش 
 

 .زده ام فالى و فريادرسى مى آيد

    

 گفتار در بيان پيوستن پادشاه عاليجناب بسالطين خراسان در كنار آب مرغاب 

در آن اوقات كه طنطنه كوس شوكت و سرافرازى و شعشعه نير دولت و بزم سازى و ساير محاسن 
شمايل و محامد خصايل پادشاه مؤيد غازى ظهير الدين محمد بابر در اقطار آفاق مشهور گرديد و 
كيفيت محاربات و معارضات آن پادشاه فرخنده صفات با شيبانى خان بعرض خاقان منصور سلطان 

حسين ميرزا رسيد بنور فراست و وفور كياست دانست كه عنقريب كوكب جاه و جالل آنسرو 
رياض سلطنت و اقبال از اعلى درجه كشورگشائى و استقالل طلوع خواهد نمود و سرپنجه عنايت 

ايزد متعال ابواب حصول انواع آمانى و آمال بر روى روزگار فرخنده مآلش خواهد گشود بناء 
على هذا سيد افضل ولد سيد سلطان على خواب بين را كه در سلك صدور فضيلت آئين انتظام 

 داشت برسم رسالت 
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بكابل فرستاد و بزبان مودت و حسن اعتقاد پيغام داد كه تسخير ممالك مآرب و آمانى بقوت 
بازوى معاضدت و مرافقت ميسر است و تيسير مطالب و مقاصد دوجهانى باستظهار مظاهرت و 

موافقت مقرر و حضرت پادشاهى مرا بمثابه فرزند دلبند و برادر برابر باجان ارجمند است بايد كه 
در رفع بيداد مخالفان طاغى و دفع مواد فساد دشمنان ياغى طريق اتفاق مسلوك دارد و طريقه 

يگانگى و وفاق نامرعى نگذارد تا بيگانگان مجال مداخلت در ممالك محروسه نيابند و پيش ازين 
در بالد و امصار ماوراء النهر بر تخت ابهت و جهانبانى دخل نيابند و چون سيد افضل بپايه سرير 
پادشاه بلندمحل رسيد و اين سخنان سنجيده را بموقف عرض رسانيد آنحضرت بمضمون كالم 

 عمل نموده سيد افضل را از اعطاف و افضال  (و إِذا حييتُم بِتَحيةٍ فَحيوا بِأَحسنَ منْها)اعجاز انتظام 
بانعامات پادشاهانه محظوظ و بهره ور ساخته عزيمت مالقات سلطان حسين ميرزا فرمود در آن اثنا 

جهانگير ميرزا بخالف رضاء پادشاه مظفرلوا از كابل بيرون رفته بجانب ايماقاتى كه در آنحدود 
بودند توجه فرموده بخاطر خطير پادشاه جهانگير خطور نمود كه امكان دارد كه كالنتران ايماقات 
سر بچنبر مطاوعت جهانگير ميرزا درآورند و او بمظاهرات ايشان بار ديگر خيال استقالل نمايد و 
ابواب خالف و نزاع برگشايد ال جرم رأى اشرف اعلى چنان اقتضا نمود كه لواء فلك فرساء برابر 

جهانگير ميرزا در حركت آيد و چون شاه- زاده بموكب عالى پيوندد عزيمت سفر خراسان مصمم 
گردد آنگاه پادشاه عاليجاه خطه دار الملك كابل را بجمعى از امراء شجاعت نهاد كه از اهل 
اعتماد بودند سپرده ايشان را بعدالت و رعيت پرورى وصيت نمود و بتاريخ سنه احدى عشر و 

  نظم تسعمائه پاى مبارك در ركاب جواد گردون شتاب آورده نهضت فرمود
 باقبال شاه فريدون صفات 

 
 ز كابل روان شد بسوى هرات 

 ظفر بر يمين نصرت اندر يسار
 

 رفيق سفر لطف پروردگار

و چون كالنتران قبايل و احشام از توجه موكب سپهر احتشام آگاهى يافتند پرواى ميرزا جهانگير    
نكرده همگنان با نثار و پيشكش بمالزمت پادشاه سكندروش شتافتند و ميرزا جهانگير نيز بتجديد 

غاشيه دولتخواهى بر دوش گرفته بموكب پادشاهى پيوست و بدستور پيشتر باصناف اعطاف و 
انواع الطاف مفتخر و سرافراز گشت و چون هواى حدود مملكت خراسان از غبار سم سمند پادشاه 
وافر احسان مشك افشان شد خبر فوت خاقان منصور حسين ميرزا بتواتر انجاميد بر ضمير الهام پذير 

گذشت كه يمكن كه در ميان اوالد آنخسرو مغفرت نشان صورت خالف روى نمايد و بدان 
واسطه بعضى از ممالك ايشان بتحت تصرف مالزمان آستان سلطنت آشيان درآيد بنابرآن رايت 



ظفرپيكر بدستور پيشتر بدانصوب طى منازل و مراحل مينمود و بعد از وصول بواليت خابران 
كيفيت جمعيت شاه زادگان و امراء عاليشان در كنار آب مرغاب بتحقيق پيوست و خاطر عاطر آن 

پادشاه خيرانديش بر آن قرار گرفت كه معاونت و مظاهرت ميرزا بديع- الزمان و اخوانرا پيش نهاد 
 همت عالى سازد و بموافقت و مرافقت ايشان بدفع شيبانى خان 
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و ساير معاندان پردازد ال جرم عنان يكران بطرف مرو رود انعطاف داد و جهة رسانيدن اين خبر 
بهجت اثر ايلچى قمر شتاب بمرغاب فرستاد چون ميرزا بديع الزمان و برادران اين بشارت شنودند 

بطلوع كوكب ظفر و اقبال از افق آمانى و آمال اميدوار شده بترتيب لوازم نياز و نثار استعجال 
  نظم نمودند

 بيا كه رايت منصور پادشاه رسيد
 

 نويد فضل و كرامت بمهر و ماه رسيد

 جمال بخت ز روى ظفر نقاب انداخت 
 

 كمال عدل بفرياد دادخواه رسيد

و بموجب فرمان واجب االذعان ميرزا بديع الزمان امير محمد برندق برالس و امير ذو النون    
باستقبال موكب ظفر مآل پادشاه حميده خصال شتافتند و در منزل درمام بمالزمت آستان سپهر 

احتشام رسيده بانواع مراحم و اشفاق امتياز و اختصاص يافتند و بعد از تاكيد قواعد عهد و پيمان 
آن پادشاه عالى مكان در طى مسافت مسارعت فرمود و سلطان بديع الزمان ميرزا از قرب وصول 

آنحضرت آگاهى يافته همعنان اخوان برسم استقبال از مروجاق نهضت نمود و در منزل گل باغبان 
مشام جان سالطين خراسان از شيم مالقات آندوحه رياض خالفت سمت عطريت گرفت و از 

جانبين مراسم تعظيم و تبجيل (و ما بعد من هذا لقيل) صفت رعايت پذيرفت سلطان بديع الزمان 
ميرزا و ابو المحسن ميرزا و ساير اوالد امجاد خاقان فردوس مكان تشريف قدوم ميمنت هجوم 

پادشاهى را فوزى عظيم دانستند و در لوازم مهماندارى و خدمتگذارى سعى و اهتمام تمام نمودند 
آنقدر كه توانستند و قواعد اتفاق و يگانگى را بدستيارى وفاق و فرزانگى مشيد گردانيدند و در 

باب تدبير امور دين و دولت و دفع شر اعداء ملك و ملت مشورتها كرده غايت اجتهاد بتقديم 
رسانيدند و بيمن مقدم آن پادشاه خجسته شيم در اردوى سالطين خراسان جمعيتى دست داد كه 
تحرير آن بمجرد تحريك بنان تيسيرپذير نيست و تفصيل آن بسعى خامه دو زبان ممكن التحرير 



نى و غالبا اگر آن سالطين صاحب تمكين با آن سپاه شجاعت آئين آن عزيمت را بامضاء 
ميرسانيدند واليت خراسان از تعرض اوزبكان مصون ميماند اما چون تقدير مالك الملك قدير 

 نوعى ديگر بود از اجتماع آن همه سرداران عاليجاه و اتفاق آن مقدار امرا و سپاه فايده روى ننمود
 نظم 

 چو دولت عطائيست از كردگار
 

 نيايد ز بسيارى خيل كار

 بتدبير دولت نيايد بدست 
 

 ز تقدير دان در جهان هرچه هست 

 خدا در ازل هرچه تقدير كرد
 

 بتدبير نتوانش تغيير كرد

   )شاءما ي ُل اللَّهْفعوي رِيدما- ي ُكمحانه كريم حميد مجيد). ي  

 ذكر درآمدن بلخ بحيز تسخير محمد شيبانى خان و بيان مراجعت سالطين و حكام خراسان 

چنانچه از فحواى داستان گذشته و حكايات مسطور گشته معلوم ميشود كه محمد محسن بنابر عدم 
 مساعدت توفيق در دفع طغيان شيبانى خان با برادران سلوك موافقت 
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مسلوك نداشت و در مقر عز خود يعنى مشهد مقدسه رضويه عليه السالم و التحيه ساكن بود و 
هيچكس از امرا و اركان دولت را بمدد نفرستاد ازين جهة فتورى تمام بعزيمت سلطان بديع الزمان 
ميرزا و مظفر حسين گوركان راه يافت و بار ديگر آغاز مشورت نموده امير شجاع الدين ذو النون 
كه شير بيشه هيجا و نهنك درياى دغا بود بعرض رسانيد كه مثل اين اجتماعى كه حاال الوس امير 
تيمور گوركان را اتفاق افتاده مشگل كه ديگر ميسر گردد فرصت غنيمت دانسته بدل قوى و املى 

فسيح بميدان حرب و معركه طعن و ضرب ميبايد شتافت و از عنايت ملك ملك بخش فتح و 
نصرت مسالت ميبايد كرد تا پيكر مطلوب از پس پرده غيب جلوه گر شود و امير محمد برندق 
برالس فرمود كه هرگاه ما بنواحى بلخ رويم كپك ميرزا كه بداعيه تسخير مملكت خراسان با 

برادران طريقه اتفاق مرعى نداشته لشگر بظاهر بلده فاخره هراة خواهد كشيد و بنابر آنكه مردم 
شهر بالطبع خواهان حكومت امير محمد ولى بيك از امير شيخ على طغائى و امير يوسف على 

كوكلتاش از محافظت آن بلده عاجز گشته محمد محسن ميرزا دار الملك خراسان را بتحت 



تصرف در خواهد آورد و بعد از وقوع آنصورت اكثر امرا و لشگريان كه كوچ و متعلقان در آن 
بلده دارند از ما روى گردان شده بهراة خواهند رفت انسب و اولى آنكه درين زمستان دفع دشمن 

خانگى كرده در اول فصل بهار كه در صحرا و بيابان عليق چهارپايان بسيار خواهد بود از روى 
جمعيت خاطر بقتال سپاه ازبك اقبال نمائيم در اثناء اين گفتگو خبر رسيد كه امير سلطان قلنجاق و 

لشگريان بلخرا بسبب فقدان قوت قوت محافظت شهر فوت شده از محمد شيبانى خان بجان امان 
طلبيده اند و خان ايشان را بمواعيد دلپسند فريب داده امير سلطان ابواب قبة االسالم بلخرا گشاده 

است و بموكب گردون مراتب خان پيوسته و سپاه اوزبك بجاروب غارت و تاراج بلده فاخره 
بلخرا پاك ساخته اند و پس از آنكه بمسامع محمد خان رسيده كه اكثر حكام و سپاهيان خراسان 

در كنار آب مرغاب مجتمع گشته خيال قتال دارند بر جناح استعجال رايت معاودت برافراخته 
چون اينخبر در اردوى سالطين خراسان انتشار يافت و فى الواقع در آن زمستان عبور از آب آمويه 

و مقاتله با محمد خان شيبانى مافوق طاقت انسانى بود راى امير محمد برندق ترجيح يافت و در ماه 
رجب سال مذكور سنك تفرقه در شيشه خانه جمعيت خراسانيان افتاد ظهير السلطنه و الخالفه 

محمد بابر پادشاه علم عزيمت بجانب كابل افراشت و ابن حسين ميرزا بطرف قاين رفته ابو 
المحسن ميرزا راه مرو پيش گرفت و اوالد امير ذو النون و امير سلطان اعلى ارغون روى ببالد گرم 

سير آوردند و سلطان بديع الزمان ميرزا و مظفر حسين ميرزا بمستقر سلطنت خراميدند و همدران 
چند روز بنابر مصلحت فيصل مهم محمد محسن ميرزا ابو- المنصور مظفر حسين گوركان بقصبه 

كوسويه تشريف برده در آن مكان طرق قشالق انداخت و امير محمد برندق برالس و بعضى ديگر 
از امراء ظفراقتباس كمر مالزمتش بر ميان بستند و سلطان بديع الزمان ميرزا با امير ذو النون و ساير 

نوئينان آن زمستان در دار السلطنه هراة ساكن بوده در ماه مبارك رمضان باقامت صيام و اداء 
 فرايض و نوافل 
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قيام و اقدام نمود و قريب بعيد جهت ترويح روح مطهر حضرت خاقان منصور بترتيب آش عظيم 
فرمان فرمود و چون هالل فرخ فال شوال برقع از جمال برداشت آن كوكب اوج عزت و جالل 

بعيدگاه تشريف برده از روى نياز باداء نماز پرداخت و در وقت مراجعت مدرسه شرقى سلطانى را 
از فّر نزول همايون غيرت افزاى فضاى گردون ساخت اكابر اشراف دار السلطنه هراة از سادات و 



علماء و قضاة بمجلس اشراف اعلى حاضر گشته خوان ساالران اطعمه لذيذه زياده از چند و چون 
و حالوا از هرچه در حوصله خيال گنجدافزون حاضر آوردند و اصناف خاليق را از آن مايده پر 
فايده بحظى وافر و نصيبى وافى محظوظ و بهره ور كردند و سلطان گردون احتشام بعد از طعام و 

ختم كالم ذو الجالل و االكرام بر ابرش تيز خرام سوار شده بباغ جهان آرا تشريف برد و ببسط 
  بيت بساط عيش و نشاط و ترتيب اسباب فرح و انبساط مشغولى كرد

هروقت خوش كه دست دهد مغتنم 
  شمار

كس را وقوف نيست كه پايان كار 
 چيست 

    

گفتار در بيان رفتن سلطان بديع الزمان ميرزا بييالق مرل و ارتفاع رايت دولت محمد خان شيبانى 
 بتقدير حق عز و جل 

چون دوران استيال فصل شتابنهايت و اختتام رسيد و سلطان بديع الزمان آثار بهار سپاه رياحين و 
ازهار بفضاى بساتين صحرا كشيد جنود برودت و سرما از هجوم لشگر فروردين منهزم گشت و 

 خاقان شرقى انتساب آفتاب خانه بهرام را مسخر ساخته رايت نخوتش از چرخ هفتم درگذشت 
 نظم 

 سلطان جهان نورد ايام 
 

 زد خيمه بتختكاه بهرام 

 افراخت علم ز الله در دشت 
 

 عالم ز سپاه سبزه برگشت 

   
سلطان بديع الزمان ميرزا امير شجاع الدين ذو النون ارغون و امير نظام الدين شيخعلى طغائى را در 

هراة گذاشته رايات عاليات بجانب ييالق بادغيس برافراخت و روزى چند در منزل مرل كه 
مرغزاريست بهشت آثار رحل اقامت انداخت در آن وال مظفر حسين ميرزا ميل مالقات برادر 

بزرگوار نموده از يورت قشالق در حركت آمد و در اواخر ذى حجه سنه اثنى عشر و تسعمائه در 
منزل مذكور اجتماع سعدين و مقارنه نيرّين دست داده برادران ديده بديدار يكديگر روشن كردند 

و در باب دفع اعدا طريق مشورت مسلوك داشته از گذشته و آينده سخنان در ميان آوردند و 
بنابر آنكه متصور چنان بود كه در آن بهار محمد خان شيبانى بقصد ملك ستانى از آب آمويه عبور 



نمايد ايلچيان سخندان نزد شاه زادگان و امراء عاليشان فرستاده بجمع آمدن ايشان فرمان دادند از 
آنجمله جهة طلب شجاع بيك اين ذره بيمقدار را نامزد سفر قندهار نمودند و راقم حروف در روز 
پنجشنبه سلخ ماه مذكور اجازت يافته از مرل بهراة شتافت تا يراق كرده متوجه مقصد گردد درين 

اثنا گوهر درج عفت و حشمت جوجوك بيگم كه صبيه صلبيه سلطان بديع الزمان ميرزا بود در 
 دار السلطنة

 374، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

هراة از جهان پر آفات رخت سفر آخرت بربست و امير ذو النون و امير شيخعلى بآئين سالطين 
عظام تجهيز و تكفين مهد عاليه نموده جسد مطهرش را در مدرسه شريفه بديعيه مدفون ساختند و 

جهة ترويح روح پرفتوحش باطعام مساكين و فقرا و ختمات كالم ايزد سبحانه و تعالى اشتغال 
نمودند و چون هالل محرم الحرام سنه ثلث عشر و تسعمائه از مشرق دولت و احتشام طالع شده بر 

بحر اخضر سپهر عبور فرمود خبر گذشتن محمد خان شيبانى از معبر كركى و توجه بطرف 
خراسان متواتر گشت و سلطان بديع الزمان ميرزا امير شجاع الدين ذو النون و امير نظام الدين 

شيخعلى طعائى را باردوى همايون طلبيد و ايشان در روز دوشنبه چهارم ماه مذكور از بلده هراة 
بدرگاه خاليق پناه شتافتند و روز ديگر بشرف مالزمت مشرف گشته باتفاق ساير امراء عظام بساط 

مشورت مبسوط گردانيدند و پنداشتند كه تير تقدير را بسپر تدبير مندفع مى توانند ساخت و سيالب 
مشيت مسبب االسباب را بمشت خس و خاشاك باز ميتوانند داشت هيهات هيهات ع واقع تير قضا 
نبود سپر چون اراده مالك الملك على االطالق مقتضى آن بود كه واليت خراسان بحوزه تصرف 

محمد خان شيبانى درآيد و مدت دولت اوالد خاقان منصور بسرآيد بر اجتماع جنود بالانتها و 
تدبير امراء صايب رأى هيچ فايده مترتب نگشت و همدران اوان سپاه بهرام قهر ماوراء النهر بسان 
 سيلى كه از فراز رو به نشيب آورد از آب آمويه عبور نموده خراسانرا طوفان بال از سر درگذشت 

 نظم 
 چو تقدير الهى بود زينسان 

 
 كه گردد و منتقل ملك خراسان 

 نيامد كار از مردان صفدر
 

 نه از تدبير دانايان كشور

 شنيدم اين سخن از كودك و پير
 

 كه تقدير الهى را چه تدبير

   



كيفيت اينواقعه چنان بود كه محمد خان- شيبانى در اواسط ذى حجه سنه اثنى عشر و تسعمائه از 
دار الملك سمرقند بر زين ملك ستانى نشست و از معبر كركى عبور نموده بحدود اندخود شتافت 
امير شاه منصور كه در آن اوان از قبل ميرزا بديع الزمان حاكم آنواليت بود چون از وفور شوكت 

و قوت دولت خانى واقف شد اقبال مثال ببارگاه سلطنت و استقالل خراميده و غاشيه متابعت بر 
دوش گرفته منظورنظر التفات گشت آنگاه خان گيتى ستان بر جناح استعجال از اندخود بطرف 

كنار آب مرغاب ايلغار نمود بعد از وصول بمروجاق كوتوال قلعه آن قصبه در اطاعت و 
فرمان بردارى اقتدا بشاه منصور كرد و تا آنغايت نزد بديع الزمان ميرزا و ابو المنصور مظفر حسين 
گوركان خبر عبور موكب منصور از آب آمويه بصحت نه پيوسته بود و پس از وصول محمد خان 

بنواحى بادغيس سيالب اضطراب ابناء ثبات سالطين و امراء خراسان را منهدم ساخته غريق بحر 
حيرت و انديشه گشتند و كرت ديگر طريق مشورت مسلوك داشته امير ذو النون بنابر شجاعت 

جبلى صالح در جنك صحرا ديد و امير محمد برندق را تحصن در بلده فاخره هراة مصلحت نمود 
و قبل از آنكه خواطر بر يكى ازين دو صورت قرار دهند صباح روز پنجشنبه هفتم محرم الحرام 

سنه ثالث عشر و تسعمائه آثار قرب وصول محمد خان شيبانى با سپاهى افزون از حوادث آسمانى 
 ظاهر گشت و منغالى آن سپاه مظفرلوا كه سركرده ايشان ولد
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محمد خان تيمور سلطان و عبيد الّله خان بن محمود سلطان بودند برانغار و جوانغار آراسته بميدان 
قتال رسيدند سلطان بديع الزمان ميرزا و مظفر حسين ميرزا نيز بتعبيه سپاه پرداخته مانند كسى كه 

درياى محيط را خواهد كه بقبضه خاك نمناك انباشته گرداند و سيالب بال را بمشت خار و 
  بيت خاشاك از رفتار بازدارد در مقام مدافعه و مقاتله آمدند

 دو لشگر روبرو صف بركشيدند
 

 بقصد يكديگر خنجر كشيدند

خروشيدن بهادران تهمتن تن و آواز نقاره و نفير و سورن زلزله در زمين و زمان انداخت و    
 ظاهر و  (سنا برْقه يذْهب بِالْأَبصارِ)درخشيدن خود و مغفر و لمعان بر كستوان و جوشن تفسير آيه 

  بيت مبين ساخت 
 در گرد سپاه شعله تيغ 

 
 بنمود بسان برق در ميغ 

   



عقاب تير جهة طعمه حيات برنا و پير دهان باز كرد و و اژدهاى سنان بطعن زمره صغير و كبير زبان 
  نظم دراز گردانيد

 در آن ميدان سنان آتش انگيز
 

 ز بهر طعن گردان شد زبان تيز

 عقاب تير آمد سرخ منقار
 

 ز خون پردالن روز پيكار

از جمله امرا و لشگريان خراسان امير شجاع الدين ذو النون ارغون و امير نظام الدين شيخعلى    
طغائى با فوجى از شيران بيشه رزم آزمائى در آنروز در معركه ستيز آثار روز رستخيز ظاهر ساختند 

و بضرب شمشير نهنك آهنك و زخم تير مرك تاثير زورق زندگانى جمعى از سالكان مسالك 
پهلوانى را در غرقاب فنا انداختند اما چون عساكر نصرت يزك اوزبك باصناف مضاعف 

خراسانيان بودند و نيز بسان درياى پر موج فوج فوج از عقب بكومك ميرسيدند سپاه شاه زادگان از 
مقاومت عاجز گشته عنان عزيمت بوادى هزيمت تافتند و پريشان و بيسامان هرطايفه بطرفى از 

اطراف واليات خراسان شتافتند اما امير ذو النون كه زبان حال و قالش همواره بمضمون اين بيت 
  بيت مترنم بود كه 

 نه بيند ز من دشمن بدگمان 
 

 بجز روى شمشير و پشت كمان 

مانند شير ژيان گاه بر ميمنه و گاه بر ميسره حمله ميكرد و از زخم تيغ و خنجر خاك معركه بخون    
پردالن رنگين ساخته بنهايت جالدت بجاى ميآورد آخر االمر اوزبكان از اطراف و جوانب درآمده 

آن شهسوار ميدان پيكار را از اسب پياده گردانيدند و خواستند كه دست و گردن بسته نزد خان 
برند امير ذو النون تن بعجز در نداد و بدستور جنك ميكرد تا شهيد شد اما امير شيخعلى طغائى با 

جمعى ديگر از متعينان خراسان اسير سرپنجه تقدير گشت و سپاه قدر قدرت اوزبك تا حدود تفوز 
رباط گريختگان را تعاقب نموده آنمقدار غنيمت گرفتند كه بنان بيان از از احاطه كميت آن عاجز 

 است و قلم دو زبان از تعداد اندكى از آن قاصر مصراع 
 عاجز است از شرح آن انشاء قلم 

 (و الّله تعالى بحقايق االمور اعلم).

گفتار در بيان كيفيت تفرقه و پريشانى حكام و عساكر خراسان و وصول رايات نصرت نشان محمد 
 خان بالنك كهدستان 



 چون از مهب عنايت حق عز و جل در ميان رباط امير عليشير و منزل مرل نسيم فتح 

 376، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

و ظفر بر شقه علم محمد خان شيبانى و زيد سلطان بديع الزمان ميرزا و مظفر حسين گوركان با 
اكثر امرا و لشگريان بمقتضا كلمه (الفرار مما ال يطاق) عمل نموده هركس بطرفى منهزم گرديد و 
سيد عبد الّله ميرزا با جمعى از امرا بمشهد مقدسه رفته بكمك ميرزا پيوستند و عبد الباقى ميرزا و 

امير محمد برندق برالس در حدود سبزوار بابن حسين ميرزا ملحق گشتند و سلطان بديع الزمان 
ميرزا بظاهر دار السلطنه هراة شتافته آن شب در باغ نو منزل گزيد و لحظه غنوده ع سحر چون 

خسرو خاور علم بر كوهساران زد متوجه حدود قندهار و زمين داور شد و مظفر حسين ميرزا در 
جوف ليل بهراة درآمده بباغ شهر خراميد و شيخ االسالم موالنا سيف الدين احمد التفارانى و امير 

غياث الدين محمد بن امير جالل الدين يوسف الرازى و قاضى اختيار الدين حسن را طلبيده در 
باب محافظت هراة از ايشان استعانت جست جوابدادند كه نگاه داشتن شهر بلشگر ميسر مى شود و 
بمجرد اهتمام ما فايده مترتب نميگردد و مظفر حسين ميرزا فرمود كه همراه من زياده از سه نوكر 
بابن بلده درنيامدند اكابر عرض كردند كه بدين تقدير چگونه با سپاه اوزبك مقاومت توان نمود 

بنابران آن شاه زاده عاليشان بصد هزار درد و داغ وداع ملك و مال و مادر و عيال كرده بعد از 
دميدن صبح با جمعى از خواص و مالزمان از دروازه فيروزآباد بيرون رفت و از راه ترشيزروى 

توجه باستراباد آورد و صباح روز جمعه هشتم محرم الحرام ساداة و قضاة و اكابر و اعيان هراة در 
مدرسه شيخ االسالم جمع آمده در باب واقعه كه روى نموده بود قرعه مشورت درميان انداختند 

خواطر اكابر و اصاغر بر سلوك طريق اطاعت و انقياد محمد خان شيبانى قرار يافته راقم حروف را 
فرمودند تا عرضه داشتى مشعر باينمعنى در قلم آورد و آن نوشته را مصحوب برادرزاده موالنا 

عثمان كه محتسب شهر بود روان ساختند و موالنازاده متوجه گشته در سر خيابان غارت يافت و 
پياده و عريان نزديك بتقوز رباط خود را بمحمد تيمور سلطان رسانيد و كيفيت حال عرض كرد 

محمد تيمور او را نزد پدر فرستاد و محمد خان شيبانى بعد از اطالع بر مضمون عريضه هرويان در 
آخر همان روز النك كهدستان را مضرب خيام دولت اقبال ساخت و و خاطر بر سلطنت مملكت 
 خراسان قرار داده رايت ابهت و كامرانى برافراخت (سبحان من ال يجزى فى ملكه اال ما يشاء و هو

نْ تَشاءمم لْكالْم تَنْزِع و نْ تَشاءم لْكي الْمتُؤْت( 



ذكر وصول اكابر و اشراف هرات بمالزمت محمد خان شيبانى بعد از سلوك در وادى حيرت و 
 پريشانى 

در روز جمعه مذكور كه جمهور متوطنان هراة از بيم سياست محمد خان دروازه هاى شهر را مانند 
 ابواب فرح و سرور بر روى خود بسته در كمال حزن و اندوه بودند و
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لشگر قيامت اثر اوزبك در محالت بيرون آن بلده فاخره علم اقتدار افراخته و غارت و تاراج 
مينمودند امرى در غايت غرابت دست داد و قتل طائفه از سپاه ماوراء النهر اتفاق افتاد كيفيت 

حادثه آنكه خواجه معز الدين حسين شبانكاره و خواجه شمس الدين محمد منشى و بعضى ديگر 
از مالزمان دودمان خاقان فردوس مكان كه از معركه مرل گريخته شب در باغات بيرون هراة 

غنوده بودند در چاشتگاه آنروز خيال فرار نموده جهة مخلص خود حيله انديشيدند مسلح و مكمل 
بر اسبان بادرفتار سوار گشته آواز برآوردند كه دولت دولت كپك ميرزا است و بهركس كه 

دوچار خوردند گفتند كه اينك محمد محسن ميرزا با سپاه بسيار در رسيد و بعزم رزم و پيكار 
متوجه پادشاه اوزبكان گرديد؟؟؟ نود و اوباش هراة كه اينخبر شنيدند مانند تير كه از خانه كمان 

برآيد از دروازه هاى شهر بيرون جستند و از لشگريانيكه در محالت ظاهر آن بلده بطلب مال 
مشغول بودند قرب سيصد كس بقتل رسانيدند و بعد از ساعتى كذب آن خبر بيقين پيوسته جهة 

كشته شدن آنجماعت دغدغه خواطر اكابر و اصاغر روى در ازدياد نهاد و خاليق در بحر حيرت 
افتاده قوافل حزون و اندوه در فضاء ضمير برنا و پير بار بگشاد سادات و قضاة و علماء و عامه رعايا 

و كافه برايا آنشب در كمال الم و مالل بسر بردند و در لجه تحير و تفكر سرگردان بوده براى 
مخلص خويش هردم انديشه ميكردند صباح روز شنبه برادر موالنا بنائى از اردوى آنسالك طريق 

جهانگشائى بهراة رسيد و نشانيكه منشيان آستان سلطنت آشيان بنام شيخ االسالم و قاضى اختيار 
الدين حسن قلمى كرده بودند رسانيد مضمون آنكه چون رايات نصرت آيات بحدود بادغيس 

رسيد بديع الزمان ميرزا از صولت سپاه كشورگشا منهزم گرديد و امير ذا النون ارغون كشته گشته 
شيخ على طغائى اسير سرپنجه تقدير شد و ما النك كهدستان را مضرب سرادقات عزت ساخته 
همت بلندنهمت بر ترفيه حال عامه سكنه بالد خراسان گماشته ايم مى بايد كه چون نشان برسد 



مستظهر و مطمئن خواطر بوده بدرگاه عالمپناه شتابند و هركس را از اشراف و اعيان مصلحت دانند 
همراه آورند اكابر هراة بعد از وقوف بر مضمون آن فرمان قاصد را بانعام و احسان خوشدل و 

شادمان گردانيده همان زمان شيخ االسالم و عمده اوالد امجاد خير االنام امير كمال الدين عطاء الّله 
الحسينى و امير عبد القادر و امير غياث الدين محمد بن امير يوسف و سيد صدر الدين يونس و 

قاضى اختيار الدين حسن و قاضى صدر الدين محمد االمامى و سيد رضى الدين عبد االول و 
خواجه جمال الدين عطاء الّله و خواجه نظام الدين عبد الحى صاحب عيار متوجه النك كهدستان 
گشتند و چون نزديك بمعسكر نصرت اثر رسيدند موالنا نظام الدين عبد الرحيم تركستانى كه در 

بارگاه محمد خان شيبانى منصب صدارت بلكه اختيار بى نهايت داشت و خواجه كمال الدين 
محمود ساغرچى كه بامر اشراف ديوان مشرف بود آن فرقه واجب التعظيم را استقبال نمودند و در 

يكى از خيام فرود آورده پادشاه را آگاهى دادند محمد خان حكم فرمود كه نخست كميت مال 
 امان و پيشكش و ساورى هرويان را
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قرار دهند آنگاه اكابر و اشراف را بمجلس اشرف اعلى رسانند و موالنا عبد الرحيم و خواجه 
كمال الدين محمود در آن باب گفت وشنود نموده مقرر شد كه عامه رعايا و محترفات مبلغ صد 

هزار تنكچه يكمثقالى كه هرتنكچه از آن در آن اوان بشش دينار كپكى جارى بود سرانجام نمايند 
و اكابر عظام و سيورغال داران بتمام مبلغ بيست هزار تنكچه جهة پيشكش خاصه خان فرود 

آوردند و پانزده هزار تنكچه موالنا عبد الرحيم را خدامت كنند بعد از آن محمد خان شيبانى 
بارگاه سلطنت و جهانبانى را بحضور سالطين عظام و امراء گرام مثل محمد تيمور سلطان و عبيد 

الّله سلطان و حمزه سلطان و مهدى سلطان و جان وفا ميرزا آراسته اكابر و اشراف را بار داد و 
اكثر جماعت مذكوره ميان خوف و رجاء بدان خرگاه سپهر انتما درآمده سالطين و امرا بتعظيم 
ايشان قيام نمودند و خان رخصت جلوس ارزانى داشته همان ساعت بمعاودت اشارت فرمود و 

جان وفا ميرزا بمنصب حكومت و داروغگى هراة مفتخر و سرافراز گشته همراه اكابر متوجه شد و 
جهة سرانجام ساير مهام موالنا عبد الرحيم توجه كرد و جان وفا ميرزا در منزل اوالد امير غياث 

 فرود آمد و موالنا عبد الرحيم در خانهاى باالى دروازه خوش نزول نمود.



گفتار در بيان درآمدن وزراء عظام ببلده فاخره هراة و ذكر شمه از شدة مطالبات و صعوبت وقايع 
 و حاالت 

چون بنابر مشيت مسبب االسباب آفتاب دولت و اقبال از مطلع آمانى و آمال محمد خان شيبانى 
طلوع نمود و دار الملك بالد خراسانرا كه همواره محل جلوس سالطين عاليشان بود و هست و 
تسخير فرموده و كالم حكمت انجام (ال ملك اال بالرجال و ال رجال- اال بالمال) را مطمح نظر 
داشته همگى همت بر تحصيل اموال و جهات غايبى و آنچه اكابر قبول نموده بودند گماشت و 

خواجه كمال الدين محمود و خواجه ابو الوفا كه بخواجه خرد مشهور است با طايفه از 
تحصيل داران و لشگريان بتاريخ يازدهم محرم الحرام به- دار السلطنه هراة درآمدند و تحصيالت 

نوشته به تشدد تمام وجوه مذكوره را از اكابر و رعايا طلب نمودند و در عرض يكهفته بحصول 
موصول گردانيدند و جهات و متملكات ظاهرى ازواج طاهرات و بنات مكرمات خاقان مغفرت 
صفات و متعلقان بديع الزمان ميرزا و مظفر حسين گوركان را بتمام گرفته آنجماعت را باردوى 

همايون فرستادند و ايشان بعز مالقات خانى فايز شدن مهد عليا خان زاده خانم بنت احمد خان كه 
خواهرزاده خاقان فردوس مكان و منكوحه مظفر حسين گوركان بود درنظر محمد خان مستحسن 
نموده و جوياى امر مواصلت گشته خانم دعوى كرد كه مظفر حسين ميرزا قبل از اين تاريخ بدو 

سال مرا طالق داده بود و جمعى از اهل ديانت برطبق مدعاى او اداى شهادت نمودند تا بآئين 
شريعت غرا در سلك ازدواج خان انتظام يافت و مهرانگيز بيگم كه صبيه صلبيه مظفر حسين ميرزا 

 بود و از ستيز عظمى مشار اليها در وجود آمده بود عبيد الّله سلطان 
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بحباله نكاح درآورد و محمد خان بقيه حجله نشينان تتق عصمت را باز بشهر فرستاد و جهة مطالبه 
ذخاير و نفايس اجناس ايشان محصالن تعيين كرد و آنمقدار لئالى آبدار و درر شاهوار و ياقوت 

رمانى و لعل بدخشانى و ساير جواهر زواهر و طالآالت بحصول پيوست كه عشر عشير آن در 
خزانه خيال هيچ پادشاه با استقالل نمى گنجد و از جهات امرا و اركان دولت آن دودمان عاليشان 
نيز نقود و اقمشه فراوان بدست آمد و لشگر قيامت اثر اوزبك هريك از متوليان خراسان را ببهانه 

گرفته در تعذيب و شكنجه كشيدند و آنچه توانستند از ايشان بحصول موصول گردانيدند مضمون 



 بابلغ وجهى ظاهر گشت و  (إِنَّ الْملُوك إِذا دخَلُوا قَرْيةً أَفْسدوها و جعلُوا أَعزَّةَ أَهلها أَذلَّةً)آية
بسيارى از اهل جاه و جالل پايمال حقارت و اذالل شده ناله و نفير صغير و كبير از فلك اسير 

درگذشت نازنينان حرم حرمت بدست اوزبكان بيرحم اسير گشته در تعذيب بودند و زهره جبينان 
 حجله عفت از عقب مغوالن بهرام صولت در كوچه و بازار سرگردان شده ساعتى نمى آسودند

 نظم 
 علم زد آتش ظلم اندر آن بوم 

 
 جهان تاريك شد از آه مظلوم 

 برآمد ناله و شيون ز مردم 
 

 نبود آنقوم را اصال ترحم 

باالخره بسعى خواجه كمال الدين محمود آنشدة تسكين يافت و انوار امن وامان بر وجناب روزگار    
طوايف انسان تافت و در روز جمعه پانزدهم محرم در مسجد جامع دار السلطنه هراة خطبه بنام ابو 

الخير خان و محمد خان شيبانى خواندند و بموجبى كه محمد خان حكم فرمود و لقبش را امام 
زمان و خليفة الرحمن بر زبان راندند و آن خان گيتى ستان بمقتضاء علو همت فرمان داد كه نيم 
دانك بر تنكجات سابقه اضافه نمايند و چون بسكه همايون زيب و زينت يابد هريك را بشش 
دينار كپكى جارى دانند و تنكجات يكمثقالى سابقه را به پنج دينار ستانند در خالل اين احوال 

بعضى از وزراء و مردم تازيك كه مالزم سالطين و حكام خراسان بودند و از بيم حيف و تعدى 
اوزبكان در جبال حدود هراة تحصن جسته از غايت خشيت لحظه بفراغت نمى غنودند عرضه 
داشتها بدرگاه واال ارسال داشته بجان اما طلبيدند و فرامين مطاعه در باب استمالت آنجماعت 

صادر شده همكنان بشرف بساطبوسى رسيدند و اكثر منظور نظر تربيت و رعايت گشته مناصب 
مناسب يافتند از آنجمله خواجه معز الدين حسين شبانكاره و موالنا حاجى محمد قهستانى بر مسند 

وزارت نشستند و خواجه شمس الدين محمد منشى و موالنا جالل الدين قاسم خواند امير ديوان 
امالك و اسباب غايبى شدند و از اوالد عظام سيد غياث الدين محمد باغبان امير جالل الدين 

محمود مالزمت سده سلطنت اختيار كرد و امير سلطان محمود روى بتكفل مهمات جان وفا ميرزا 
 آورد.

 ذكر تسخير قلعه اختيار الدين و حصار تيره تو



چنانچه از ضمن حكايات سابقه بوضوح مى پيوندد كه سلطان بديع الزمان ميرزا كوتوالى حصار 
 اختيار الدين را بامير عاشق محمد كوكلتاش ولد امير ساربان جنيد مفوض 
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گردانيده بود و در وقت توجه بمرل حرم محترم خود كابلى بيگم دختر ميرزا الغ بيك بن ميرزا 
سلطان ابو سعيد را با رقيه آغا كه بعندليب اشتهار داشت در آنقلعه گذاشت و از معركه مرل امير 

عاشق محمد ارغون و شيخ عبد الّله بكاول و بعضى از افراد اجناد كه مجال فرار يافته بودند 
بحصانت آنقلعه التجا نمودند و ايضا صاحب السيف و القم خواجه جالل الدين ميركى بآنحصار 
رفته بود و مهد عليا خديجه بيگى آغا نيز از تشدد محصالن گريخته در آن منزل تحصن نمود و 

چون اينجماعت از سطوت ازبكان بهرام صولت بغايت هراسان بودند باوجود آنكه مهم شهر بآن 
مرتبه كه شرح كرده شد رسيده بود در محافظت آن قلعه از خود بتقصير راضى نميشدند و محمد 
خان بهمگى همت متوجه فتح آن حصار گشته ايلچيان سخندان پيش امير عاشق محمد كوكلتاش 

فرستاد تا او را از وخامت عاقبت مخالفت ترسانيده و از عقوبت خدام بارگاه سلطنت ايمن 
گردانيده پايان آورند و چون نتيجه برآمد شد سفراء ترتب نيافت فرمان واجب االذعان شرف نفاذ 
پذيرفت و نقبچيان آهنين چنك آغاز كندن نقب كردند و چون سه چهار روز بآن كار پرداختند 

قواعد برجى كه بجانب باغ شهر است مجوف گشته ميل بانهدام نمود و از مشاهده آن انكسار 
اركان ثبات و فرار ساكنان آن حصار متزلزل شده قاصدى ببارگاه خالفت پناه فرستادند و بجان 

امان طلبيدند و حسب الحكم موالنا عبد الرحيم بدر قلعه رفته هردو عاشق محمد و شيخ عبد الّله و 
خواجه ميركى پايان آمده و موالنا عبد الرحيم قواعد عهد و پيمان را بايمان موكد گردانيد و از 

قبل خان سوگندان بر زبان آورد كه چوق قلعه را تسليم نمايند هيچكس بجان و مال ايشان نقصان 
نرساند ال جرم متوطنان قلعه اختيار الدين بعضى باختيار و زمره باضطرار از مضيق حصار بيرون 

خراميده هردو عاشق محمد و شيخ عبد الّله مواخذ گشتند و اموال و جهات خود را فرود آورده 
بجان امان يافتند و عاشق محمد كوكلتاش در خراسان توقف كرد و عاشق محمد ارغون و شيخ 

عبد الّله بكاول روى بمالزمت بديع الزمان ميرزا آوردند و خواجه جالل الدين ميركى بوسيله 
خواجه كمال الدين محمود كه از قرابتانش بود بى شايبه تنقيص نجات يافت و از روى پوشان 
سراپرده عصمت كابلى بيگم را قنبر ميرزا كوكلتاش بحباله نكاح درآورد و عندليب را تيمور 



سلطان بحرم سراى خويش فرستاد و كوتوالى قلعه اختيار الدين بپهلوان درويش محمد تعلق گرفته 
جان وفا ميرزا نيز از بيرون درب خوش بدانجا نقل كرد و متوطن شد و چون خاطر خطير محمد 
خان شيبانى از جانب حصار اختيار الدين فارغ گشت فتح قلعه تيره تو را كه در تصرف امير زين 

الدين على بود پيش نهاد همت ساخت و با اعاظم امرا و اركان دولت قرعه مشورت درميان 
انداخت و بنابر آنكه آنحصار از بدايع صنايع آفريدگار است و گرفتن آن بجنك بيرون از حيز 

مكنت ملوك ذوى االقتدار راى همكنان بر آن قرار يافت كه بارسال رسل و رسايل امير زين 
 الدين 
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على را بمالزمت آورند و خواجه شمس الدين محمد منشى كه با آنجناب رابطه محبت و اتحاد 
مستحكم داشت متكفل آن خدمت شده عنان عزيمت بجانب حصار تيره تو منعطف گردانيد و بعد 

از وصول خاطر امير زين الدين على را بغالظ ايمان و تاكيد قواعد پيمان اطمينان داده بدرگاه 
عالم پناه رسانيد و جناب امارتمآبى مقاليد قلعه و ذخاير تسليم خدام پايه سرير سلطنت مصير كرده 

 اموال خاصه خود را نيز برسم پيشكش فرود آورد و از ساير تعرضات ايمن گشت 

ذكر بعضى از احوال موالنا عبد الرحيم و كيفيت سلوك او با اكابر و اشراف و بيان آنچه در آن 
 اوان بصدور پيوست نسبت بصدور و مباشران اوقاف 

مولد و منشا موالنا عبد الرحيم صيرانست كه داخل قصبات واليت تركستان است و او در اوقات 
شباب و اوان جوانى چندگاهى در سمرقند بتحصيل علوم مشغولى كرد و از آنجا بهراة آمده و در 

درس بعضى از اكابر علما رو بكسب كمال آورد اما چون قابليت اصلى و استعداد جبلى از فطرتش 
  مثنوى مسلوب بود دست عنايت عليم على االطالق ابواب علم و دانش بر روى روزگارش نگشود

 كه حاصل كند نيكبختى بزور
 

 بسرمه كه بينا كند چشم كور

 توان پاك كردن ز زنك آينه 
 

 و ليكن نشايد ز سنك آينه 

   



طرفه تر آنكه بمجرد اندك مسئله كه از هرجا موالنا عبد الرحيم را معلوم شد خود را فاضل كامل 
تصور كرده چون از خراسان بتركستان بازگشت چنان ظاهر ساخت كه در بلده هراة بدرس 

هركس از علما شتافتم خود را از وى داناتر يافتم بعضى از تركستانيان اين سخن را مقرون بصدق 
پنداشتند و جمعى كه عقل داشتند منشا آن دعوى را حمل بر خبط دماغ كردند و در وقتيكه محمد 

خان شيبانى بر زين ملك ستانى نشسته بحدود تركستان رسيد موالنا عبد الرحيم بخدمت آستان 
سلطنت آشيان رفته منظور نظر عنايت گرديد و صاحب منصب صدارت گشته پايه قدر و منزلتش 

صفت ارتفاع پذيرفت و روزبروز عنايت خانى نسبت باو بيشتر از پيشتر شده در جميع امور ملكى و 
مالى دخل كردن گرفت و او شخصى بود بغايت منقلب االحوال و مختلف االقوال عالمات 

يبوست دماغ و سوداويت مزاج در گفتار و كردارش پيدا و امارت قلت فهم و سخافت راى در 
  نظم حركات و سكناتش هويدا

 دماغى داشت از افيون مشوش 
 

 از آن رو قول و فعلش بود ناخوش 

 ز طور عقل فعلش دور بودى 
 

 ز قولش راستى مهجور بودى 

   
راقم حروف بكرات از وى استماع نموده كه ميگفت اگر عقل مرا با عقول تمام عقال بسنجند بر 

همه فايق مى آيم و دانش من بمرتبه ايست كه اگر شيخ ابو على سينا زنده شود در حين مباحثه او 
را الزام مى نمايم گاهى بر مسند حكومت و عظمت نشسته اصال اصحاب علم و فضيلت را تعظيم 

 ننمودى و احيانا جهت تمشيت 
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جزئى مهمى توى پيراهن سوار شده در بازارها سير فرمودى در مجلس شريف اكابر و اشراف 
بيدهشت پيراهن و تنبان پوشيدى و بمجرد اندك سخنى كه مخالف مزاج او بودى الفاظ ناخوش 

بر زبان گذرانيدى اما پيش خان هيچكس را غيبت نكردى و در منع از ارتكاب ظلم لوازم سعى 
بجاى آوردى القصه چون تسخير دار الملك خراسان محمد خان را ميسر گشت سادات و مشايخ 

و قضاة و علما و ساير ارباب عمايم را طوعا او كرها در سرانجام مهام خود رجوع بموالنا عبد 
الرحيم مى بايست نمود و جناب مولوى در مرتبه اول چنانچه مذكور شد پانزده هزار تنگچه 



يكمثقالى از آنجماعت طمع كرده آنوجه را بحصول موصول گردانيد و بعد از آن هركس از وى 
التماس مهمى مينمود مبلغى ديگر طلب ميفرمود و مشگلترين امور كه در آن اوان جمهور طوايف 
انام را پيش آمد آن بود كه نسيان بر طبيعت موالنا عبد الرحيم بمثابه غلبه داشت كه اگر فى المثل 

عزيزى ده روز متعاقب او را مالزمت كردى و هرروز تحفه اليق و تبركى مناسب بنظرش آوردى 
در روز يازدهم چون او را ديدى باز پرسيدى كه وى چه كس است و موالنا عبد الرحيم در اوايل 
حال شيخ االسالم را فى الجمله تعظيم كرده جهت ساير اكابر قيام نمى نمود اما چون آن زمره در 

مجلس خانى آغاز آمد شد فرموده راه سخن يافتند نسبت بهمه ايشان فراخور قدر و منزلتى كه 
داشتند شرايط تعظيم بجا آورده مناصب مناسب جهة هريك تعيين كرد و بمقتضاء اشارت خانى از 
جناب شيخ االسالمى التماس نمود كه بدستور ايام سابقه منصب موروثى خود را قبول نمايد و امر 
جليل القدر نقابت را بامير نظام الدين عبد القادر تفويض فرمود و اقضى القضاتى ممالك خراسان 

عالوه آن منصب گردانيد و قاضى اختيار الدين حسن و قاضى صدر الدين محمد االمامى را نيز 
بقاعده استمرار متصدى فيصل قضاياء شرعيه ساخت و امر احتساب را بال مشاركت غيرى به سيد 

صدر الدين يونس مفوض داشت و تدريس مدارس خاقان منصور را بامير برهان الدين عطاء الّله و 
سيد صدر الدين ابراهيم و سيد زين العابدين مرتاض و خواجه عماد الدين عبد العزيز ابهرى متعلق 

گردانيد و رقم عزل بر صحيفه احوال ديگر مدرسان آن بقاع كه در زمان واقف منصوب گشته 
بودند كشيد و نسبت بارباب مناصب ساير بقاع خير همين عمل بجاى آورد و صدور بديع الزمان 

ميرزا و مظفر حسين گوركان را در مالزمت خويش بازداشته فرمان داد كه بدستور سوابق ايام مهام 
اوقاف را بكفايت اقتران دهند اما اينجماعت را تكليفات نااليق كرده هرلحظه به خالف معامله از 

ايشان چيزى مطالبه مينمود و باوجود آنكه بواسطه گفت وشنود بعضى از مخاديم دانسته بود كه 
امير سلطان ابراهيم االمينى و مسود اوراق از ساير اماثل و اقران امتياز تمام دارند در آن اوقات 

چندان محنت و مشقت متوجه ما گشت كه شرح آن بنوشتن و گفتن راست نيايد از جمله آنكه در 
مبادى احوال كه موالنا عبد الرحيم از پشت دروازه خوش پايان آمده در منازل جان مزيد مير 

آخور كه نزديك بدروازه مذكور است منزل گزيد روزى امير سلطان ابراهيم و محرر حروف و 
 موالنا غياث-
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الدين جمشيد جالل را فرمود كه از گوسفندانى كه نوكران ما الجه گرفته اند شصت سر ستانده در 
وجه بهاى هرگوسفندى مبلغ بيست تنگجه خانى كه ششصد دينار تبريزى باشد جواب گويند و ما 

انگشت قبول بر ديده نهاده چون روز بيگاه بود و از جنس نوكر و خدمتكار كسى همراه نداشتيم 
التماس نموديم كه امشب گوسفندان در همين دولتخانه باشند تا صباح كس فرستاده بمنازل خود 

ببريم و قسمت كرده بها جواب گوئيم اين ملتمس درجه قبول نيافت و ما بناكام عوض عصاهائيكه 
بتكلف در ايام صدارت بدست ميگرفتيم چوبهاى چوپانى برداشته گوسفندانرا در پيش انداختيم و 

متوجه منازل خود گشتيم چون مردم بازار خوش كه قبل از آن بچند روز ما را در كسوت تجمل و 
اعتبار بر مراكب راهوار سوار ديده بودند بآنحال مشاهده نمودند تعجب كنان در خنده افتادند و 

امير سلطان ابراهيم و ابن ضعيف را نيز خنده گرفته موالنا غياث الدين جمشيد گريان شد و چون از 
وى پرسيديم كه سبب گريه چيست جوابداد كه ما خاطر بران قرار داده بوديم كه در زمان اوزبك 

  نظم شبانى كنيم اما نميدانستيم كه در ميان بازار خوش باين امر مامور خواهيم گشت 

 ز روزگار همين حالتم پسند آمد
 

كه خوب و زشت و بد و نيك در گذر 
 ديدم 

 بر اين صحيفه مينا بخامه خورشيد
 

 نگاشته سخنى خوش بآب زر ديدم 

 كه اى بدولت ده روزه گشته مستظهر
 

 مباش غره كه از تو بزرك تر ديدم 

و بعد از آنكه هريك از صدور و مباشران اوقاف موالنا عبد الرحيم را بدانچه توانستند از نقد و    
جنس خدمتكارى نمودند امير صدر الدين سلطان ابراهيم و ابن ضعيف را مواخذه نموده مبلغ 

بيست هزار تنكجه شش دينارى طلب فرمود و پس از گفت وشنود بسيار و تضرع و زارى بيشمار 
مهم بر آن قرار يافت كه سيزده هزار تنكجه از خاصه ما دو كس و جهات ساير صدور و مباشران 
امور اوقاف گرفته زياده تعرض نرساند و حال آنكه در آنزمان بواسطه غارت و تاراج نه هيچيك 

از ما مالك پنج تنكه نقد نبوديم و مع ذلك بعنايت الهى در عرض پنج ششماه آن مهم بفيصل 
رسيد و جناب مولوى در آن اوقات ممالك خراسانرا در ميان اوالد خود منصور و قاسم و يوسف 

تقسيم نمود و فرمود كه از حاصل آن ده دو جهت رسم الصدارة گيرند و ده يك برسم التحصيل و 
باوجود اين ظلم در هرچند روز بهانه ها پيدا كرده بر اوقاف حوالت مينمود و از واقفان مطالبات 
ميفرمود ال جرم رسم راتبه و صادر و وارد از خوانق و ارباطات و مزارات متبركه برافتاد و چون 



بخالف قاعده زمان تيموريان در آن اوان مال و جهات و اخراجات بر موقوفات حواله كردند 
نقصانى تمام بحاصل وقف راه يافته بقاع خير روى بويرانى نهاد و بنابر اقتضاء حكمت الهى تا 

غايت كه تاريخ هجرى بسنه تسع عشرين و تسعمائه رسيد هيچ صاحبدولتى را توفيق رفيق نگشته 
كه در باب تعمير و ترويج بقاع و معمورى و آبادانى اوقاف سعى نمايد انشاء الّله تعالى من بعد 
بيمن كمال معدلت و نصفت سعادتمندى كه باعث بر تأليف اين اجزا توجه خاطر ستوده مآثر 
اوست ابواب اين مراد بر روى اميد اهل فضل و دانش برگشايد (و التوفاق من الّله تعالى و هو 

 القادر على ما يشاء)
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ذكر پيوستن ابو المحسن ميرزا و محمد محسن ميرزا بيكديگر و شهيد شدن آن دو برادر بنابر 
 اقتضاء قضاء مالك الملك اكبر

فريدون فر اسكندر تهور معين الدين ابو المحسن بهادر پادشاهى بود بصفت نصفت و انصاف 
موصوف و مشهور و از لوازم جور و اعتساف بغايت مجتنب و مهجور انوار عنايت ازلى از لقاى 

مشترى سيمايش ظاهر و پيدا و آثار سعادت لم يزلى از ناصيه عالم آرايش روشن و هويدا رأى 
مشگل گشايش در سرانجام امور مملكت مقرون بصواب و تدبير صوابنمايش در تشييد قواعد 

  بيت سلطنت دستور العمل سالطين كامياب 

 ز راى روشنش گيتى پر از نور
 

 ز تدبيرش تمام ملك معمور

   
و چون پادشاه عاليجاه در زمان والد بزرگوار خويش بايالت واليت مرو شاهجهان پرداخت بواسطه 

وفور معدلت و احسان باندك زمانى آن مملكت را معمور و آبادان ساخت و در آن اوان كه ابو 
الفتح محمد خان شيبانى واليات ماوراء النهر را مسخر گردانيد ابو المحسن ميرزا از كمال 

عاقبت انديشى قلعه سرخس را بحال عمارت بازآورده بعضى از ذخاير و نفايس اموال را بدانجا 
رسانيد و در اوايل سنه ثلث عشر و تسعمائه كه سپاه اوزبك بديار خراسان درآمد آنحضرت اورق 

خود را در آنحصار استوار مضبوط ساخته لواء توجه بصوب مشهد مقدسه رضويه برافراخت محمد 
محسن ميرزا مقدم شريف برادر بزرگتر خود را باقدام تعظيم و اجالل استقبال فرمود و بلوازم طوى 



و پيشكش پرداخته ببسط بساط عيش و انبساط اشارت نمود اقداح ارغوانى از دست ساقيان گلعذار 
  نظم داير گشت و نواء مغنيان طرب ساز و الحان مطربان خوش آواز از عشرتخانه ناهيد درگذشت 

 شكر لب مطربان نغمه پرداز
 

 گهى از حسن ساز و گه ز آواز

 بهر مجلس نوائى مى سرودند
 

 نشاط مى پرستان ميفزودند

   
در آن اثنا گريختگان معركه مرل متعاقب و متواتر بمالزمت رسيدند و كيفيت واقعه را مشروح 

معروض گردانيدند و ميرزا ابو المحسن و كپك ميرزا بعد از شنيدن اين خبر محنت اثر بجمع 
آوردن لشگر و استمالت بهادران صفدر مشغولى كردند و ايلچيان قمر مسير جهت آن مهم روى 
باطراف بالد خراسان آوردند باندك زمانى جمعيت تمام در سايه علم آن دو برادر عدالت شيم 

بوقوع انجاميد و سپاهى جنك جوى درشت خوى بايراق بسيار و سالح بيشمار آماده جنك و پيكار 
گرديد چون محمد خان شيبانى از اينمعنى خبر يافت عنان يكران بصوب دفع ايشان تافت و محمد 

 تيمور سلطان و عبيد الّله سلطان باين خدمت مامور گشته با جنود نامعدود و عساكر نصرت مآثر
 بيت 

 سپاهى همه پردل و كينه جوى 
 

 بميدان مردانگى رزم جوى 

   
اعالم نصرت اعالم بصوب مشهد مقدسه حضرت امام عليه الصلوة و السالم برافراختند و بر سبيل 

ايلغار و جناح استعجال طى مسافت كرده دو منزل را يكى ساختند ابو المحسن ميرزا و محمد 
 محسن ميرزا چون خبر توجه اعدا شنودند امراء عظام را طلبيده در باب مدافعه آن 
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حادثه مشورت نمودند امير مبارز الدين محمد ولى بيك باتفاق جمعى از اهل راى و تدبير معروض 
داشت كه چنان معلوم ميشود كه محمد خان شيبانى اكثر سالكان مسالك پهلوانيرا در ظالل رايات 

محمد تيمور سلطان و عبيد اله سلطان بدينجانب فرستاده و بنفس خود با اندك مردمى در النك 
كهدستان ايستاده بناء على هذا مناسب چنان مينمايد كه ما با جمعى از اهل جالدت و مردانگى از 
راه غير جاده دو اسبه ايلغار نمائيم و ناگهان بر سر دشمنان تاخته بباد حمله آتش جنك برافروزيم 



و تالش آب روى خويش كرده خرمن جمعيت اوزبكان را بسوزيم زمره ديگر بر زبان آوردند كه 
رعايت طريقه حزم مقتضى آنست كه ابو المحسن ميرزا با اورق و طايفه از سپاه بحصار كالة رفته 

آن قلعه را مضبوط سازند و محمد محسن ميرزا با بقيه لشگر دامن بعضى از جبال رفيع و عقبات 
متين را معسكر ظفر اثر ساخته بطريق خدعه بمدافعه اعدا پردازند تا به بينم كه از غيب چه سانح 

گردد و جمعى ديگر از مردم كوته نظر گفتند كه صالح در آنست كه توكل بر كرم خداوند 
ملك بخش كرده از غلبه سپاه خصم انديشه ننمائيم و باستقبال اوزبكان شتافته ابواب جنك و جدال 

بركشائيم ابو المحسن ميرزا و محمد محسن ميرزا راى ثالث را اختيار نموده متوجه محمد تيمور 
سلطان و عبيد الّله سلطان گشتند و چون آفتاب اقبال آن دودمان بسرحد زوال رسيده بود از موضع 
سنك بست بيجهت مراجعت فرمودند و خواطر بر آن قرار دادند كه در نفس مشهد مقدسه توقف 

كرده در نواحى آن منزل متبرك بدفع سپاه اوزبك پردازند از آنجانب تيمور سلطان و عبيد الّله 
سلطان چون بقصبه جام رسيدند و خبر توجه شاهزادگان عظام را شنيدند از سرعتى كه در حركت 

مينمودند بازايستاده بتانى آغاز طى مسافت كردند ناگاه حديث مراجعت ايشان را استماع فرموده 
بار ديگر بر جناح استعجال روان شدند و در صباحى كه ابو المحسن ميرزا و كپك ميرزا با اكثر 

امرا و اركان دولت از باده شبانه سرگران بر بستر استراحت تكيه داشتند و از غايت غلبه خمار خيال 
مجلسى ديگر بر لوح ضمير مينگاشتند كه مخبرى بمشهد رسيد و اين خبر شايع گردانيد كه 

سالطين ماوراء النهر با لشگرى بهرام قهر در طرق نزول اجالل فرمودند ابو المحسن ميرزا و محمد 
محسن ميرزا مدهوش وار سوار شده بنواختن نفير و نقاره اشارت نمودند و بعد از اجتماع سپاه و 

مكمل شدن بهادران رزمخواه دل بر محاربه نهاده عنان يكران بطرف طرق انعطاف دادند و در آن 
زمان محمد تيمور سلطان و عبيد الّله سلطان از آب طرق گذشته برانغار و جوانغار و قول لشگر 

نصرت شعار را بمردان روزگار و شيران بيشه پيكار آراسته بودند و متشمر حرب و جنك و آماده 
طعن و ضرب گشته انتظار ميكشيدند چون تقارب فريقين بتالقى انجاميد از هردو طرف سورن 

انداخته نفير و نقاره نواختند و يالن ديوخوى و پردالن رزمخوى اسب جالدت برانگيخته در ميدان 
كين تاختند از وفور صعود گرد و غبار خورشيد فايض االنوار نقاب ظلمت آثار در پيش رخسار 

حايل گردانيد و از شعاع قبه سپهرهاى زرنگار و لمعان سر نيزهاى شمع كردار ساحت ميدان منور 
  نظم شده ديده مردان خيره گرديد
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 پيوست بچرخ كرد لشگر

 
 بربست نقاب مهر انور

 از هرسپرى و ليك آنروز
 

 شد قبه چو مهر عالم افروز

تيغ يمانى آغاز سرافشانى كرده مرغ روح انسانيرا از تنگناى قفس بدن فانى برپرانيد و عقاب تير    
 (كُلُّ منْ تيزپر از آشيان كمان پرواز نموده مغز سرگردان و سرورانرا طعمه گردانيد نيزه خطى خط

 بر ناصيه احوال پير و جوان ثبت نمود و تيغ زمرد پيكر از خون پردالن برنك ياقوت علَيها فانٍ)
  نظم احمر برآمده ريك بيابان را گونه لعل و مرجان كرامت فرمود

 از شعله شمع هرسنانى 
 

 شد سوخته جان پهلوانى 

 از عكس زمين كه غرق خون بود
 

 فيروزه چرخ لعل گون بود

محمد محسن ميرزا كه از وفور شجاعت و دالورى داستان هفت خوان اسفنديار را معتبر ندانستى و    
بوقت پيكار و تيغ گذارى با رستم دستان و سام نريمان مقاومت توانستى در آنروز با طايفه از 

خواص خود كه هريك شير بيشه هيجا و نهنك درياى دغا بودند بر صف اعدا تاخت و بهر حمله 
مبارزيرا بر خاك هالك انداخت هرپهلوانى كه با آن خسرو پيلتن درآويخت اگر خود كوه آهن 

بود از هم فروريخت و بر هرصف كه آن پادشاه دشمن شكن متوجه گشت اگر همه سد سكندر 
  نظم بود اجزايش از يكديگر بگسيخت 

 چو آن شيردل سوى ميدان رسيد
 

 بهر حمله پيلى ز هم بردريد

 بهر صف كه آن پيلتن رو نهاد
 

 ز خون يالن خاك را رنك داد

اما چون مدت دولتش بسر آمده بود و حيات مقدر بنهايت انجاميده فايده بر آن كشش و و    
كوشش مترتب نگشت و شكست بر سپاه خراسان افتاده مهم از حيز تدبير برنا و پير در گذشت 

امير بابا محمود ولد امير بابا حسن كه سالها در سلك محرمان خاقان منصور منتظم بود و بمنصب 
مهردارى قيام مينمود با جمعى كثير از رؤساء لشگر شاهزادگان از زخم تيغ و تير اوزبكان بر خاك 
هالك افتاد و بقية السيف روى بوادى فرار آورده محمد تيمور سلطان و عبيد الّله سلطانرا صورت 

فتح و نصرت دست داد و سپاه ظفرپناه ماوراء النهر از روى ستيز و قهر شاهزادگان را درميان گرفته 



هردو را اسير سرپنجه تقدير ساختند و دست بسته پيش سالطين خود برده بضرب شمشير خونريز 
  نظم آن دو خسرو مشترى ماهيت را از پاى درانداختند

 فلك را سر انداختن شد سرشت 
 

 نشايد كشيدن سر از سرنوشت 

 نه پرورد كس را كه آخر نكشت 
 

 كه در مهر نرمست و در كين درشت 

    

 ذكر شمه از ستيز و آويز ميرزا ابن حسين و التجا كردن او بدرگاه فرمان فرماى مشرقين 

شاهزاده سعادت انتما ابن حسين ميرزا اگرچه بحسب سن از اكثر اوالد خاقان منصور خوردتر بود 
اما در ميدان جالدت و بهادرى گوى مسابقت از اخوان و اقران ميربود و آنحضرت بعد از استماع 

واقعه خبر مرل بخيال بخت آزمائى و نيت كشورگشائى بر زين ملك ستانى نشسته از واليت قاين 
 كه سيورغال او بود بجانب نيشاپور و سبزوار توجه 
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فرمود و امير محمد برندق برالس و عبد الباقى ميرزا بموكب عالى شاهزاده پيوسته جمعيت تمام در 
ظل رايت نصرت آيتش بوقوع انجاميد و پس از شهادت ابو المحسن ميرزا و محمد محسن ميرزا 
سيد عبد الّله ميرزا و جمعى كثير از لشگريان و امرا بدانجانب شتافته مكنت و عظمت ابن حسين 
ميرزا مضاعف گرديد محمد تيمور سلطان و عبيد الّله سلطان چون از جمعيت ابن حسين ميرزا و 

داعيه جهانبانى آن شاهزاده مظفرلوا وقوف يافتند كيفيت حال را بپايه سرير اعلى عرضه داشت 
كرده حسب الحكم بطرف سبزوار شتافتند و ابن حسين ميرزا از توجه اعدا مطلع شده موضع يكدر 

را معسكر گردانيد و دل بر محاربه و مقاتله نهاده مستعد جنك و پيكار گرديد بعد از تقارب 
فريفتن و تساوى صفين صداى كوس حربى نمونه صور اسرافيل در قالب جهان دميد و صوت 

كروناى بلند گشته بمسامع ساكنان حصار افالك رسيد افواج آن دو لشگر مانند امواج بحر اخضر 
در جوش آمدند و دست بتير و كمان و سيف و سنان برده خروش برآوردند سهام چهار پر از 

آشيانه كمان گردان صفدر چنان و چندان در پرواز آمد كه نقاب كحلى بر رخسار آفتاب بست و 
پيكانهاى آبدار از شست دالوران خنجرگذار دورى جسته مانند پند پير بر دل جوانان نشست شعله 



سنان بسان برق المع خرمن حيات ميسوخت و فروغ خنجر چون صاعقه ساطع نايره بيداد 
مى افروخت ابن حسين ميرزا با دليران سپاه خراسان بر مخالفان حمله كرده همچون شير- ژيان 

مى غريد و بزخم شمشير خون فشان سينه و پهلوى پهلوانان ميدريد و لشگر قيامت اثر اوزبك مثال 
پلنك زود آهنك بصرصر جالدت آتش جنك مى افروختند و بخدنك خاراگذار عقد ثريا بر 
كمربند جوزاميد؟؟؟ وختند و در آن روز در مبادى احوال ابن حسين ميرزا غالب آمده ميمنه و 
ميسره سپاه مخالف را از پيش برداشت و عبيد الّله سلطان را زخم زده رايت اقتدار برافراشت اما 

چون قلب منقلب نشده بود و نوبت ديگر لشگر اوزبك در ظل رايت محمد تيمور سلطان و عبيد 
الّله سلطان جمع آمدند و بيكبار بر سپاه خراسان كه اكثر ايشان با ولجه مشغول گشته بودند حمله 
آوردند ابن حسين ميرزا بعد از آنكه بديدن پيكر فتح و ظفر اميدوار شده بود شكست يافت و دل 
از ملك و مال بر گرفته عنان بوادى فرار تافت عبد الباقى ميرزا و سيد عبد الّله ميرزا با بسيارى از 

اعيان امراء خراسان در آن معركه بقتل رسيدند و امير محمد برندق برالس با فوجى ديگر از 
رؤساى سپاهيان اسير سرپنجه تقدير گرديدند ابن حسين ميرزا بعد از فرار از آن معركه خونخوار 

بتلقين ملهم عنيب و الهام ملقن ال ريب بخاطر گذرانيد كه بمضمون حديث صحيح (مثل اهل بيتى 
كمثل سفينة نوح) عملنموده بكشتى عاطفت بحر نبوت التجا ميبايد كرد تا از طوفان نوأيب روزگار 

نجات يافته بجودى فراغت و اصل شويم و بمقتضاى فحواى (انى تارك فيكم الثقلين) بسايه 
عنايت مهر سپر فتوت پناه ميبايد جست تا از تاب آفتاب حوادث خالص شده بغايت عاقبت فايز 

كرديم و اين معنى را با بعضى از خواص كه همعنان شاه زاده فريدون فراز معركه يكدر بيرون 
 آمده بودند ظاهر ساخت همگنان جواب دادند
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كه چاره كار منحصر در امضاء اين عزيمت است و استظالل بظالل رايات همايون فال پادشاه 
مرتضوى خصال مستلزم حصول سعادات دنيا و آخرت ال جرم ابن حسين ميرزا بصوب اردوى 

كيهان پوى در حركت آمد و بعد از وصول بدرگاه سالطين پناه شرف پايبوس كه نهايت تمناى 
پادشاهان كشورگشا همان تواند بود دريافته بغايت عنايت نواب كامياب شاهى مفتخر و مباهى شد 

و بانعام تاج زردوزى و خلعت خاص و اسبان تازى نژاد و نقود نام؟؟؟ دود مخصوص كشته بقيه 
  نظم ايام زندگانى در دولت و كامرانى بسر ميبرد و ال عجب 



 برين آستان هركه سايد جبين 
 

 باقبال و دولت شود همنشين 

 كه آمد برين درز روى نياز
 

 كه در هردو عالم نشد سرفراز

    

 ذكر بعضى از حوادث خراسان كه تعرض بدان واجب است نزد مورخان 

 (و اللَّه يؤْتي ملْكَه منْ چون دست قدرت مالك الملك على االطالق عز شانه خلعت بابهجت 
(شاءبر قامت قابليت محمد خان شيبانى مرتب ساخت و بصرصر بى نيازى خرمن جمعيت اوالد ي 

واالنژاد خاقان منصور را پريشان گردانيده هريك از ايشان را بكشورى انداخت محمد خان بلوازم 
شكر و سپاس ملك ملك بخش پرداخته هريك از امرا و سران سپاه را بمنصبى اليق نوازش نمود و 
درباره محمد تيمور سلطان و عبيد الّله سلطان كه در معركه شاه زادگان عاليمكان غايت شجاعت و 

جالدت بتقديم رسانيده بودند انواع انعام و احسان فرمود چنانچه سابقا مسطور گشت منصب 
حكومت و داروغه گى هراة بجان وفا ميرزا تعلق گرفت و امر وزارت آنخطه بخواجه ابو الوفا كه 

او را خواجه خرد نيز گويند سمت تفويض پذيرفت بقم چهره روى بداروغگى واليت فوشنج اورد 
و سيد هادى خواجه كه پسرعمه خان بود در مشهد مقدسه علم امامت مرتفع كرد واليت سبزوار 

متعلق بزمش بهادر گشت و علم رياست قنبر بى در مرو شاهجهان از ايوان كيوان درگذشت مير 
محمد صالح در جام وراى بى در باخرز بفرمانفرمائى قيام نمود و ايل امان در ترشيز ابواب دارائى 

بر روى خود گشود زمام حكومت بلخ بقبضه اقتدار خرم شاه سلطان كه خواهرزاده ظهير الدين مير 
بابر ميرزا بود درآمد و مقرر شد كه قنبر ميرزا كوكلتاش در آن واليت در خدمت شاه زاده بوده 

بسرانجام مهام ملك و مال قيام نمايد و سلطنت سمرقند نامزد محمد تيمور سلطان شد و عبيد الّله 
سلطان بدستور والد ماجد خود در بخارا حاكم گشت و چون خاطر خطير خانى از امثال اين امور 

فراغت يافت خيال تسخير قندهار نموده عنان يكران بدانطرف تافت بعد از وصول بحدود آنواليت 
اوالد امير ذو النون شجاع بيك و محمد مقيم ايلچيان سخندان با پيشكش فراوان بآستان 

سلطنت آشيان فرستاده اظهار اطاعت و انقياد نمودند و خطبه و سكه را بنام و القاب خسرو كامياب 
مزين ساخته بادراك شرف مالزمت وعده فرمودند و محمد خان از ايشان راضى گشته بصوب 

 خراسان مراجعت كرد
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و در خالل اين احوال امير مبارز الدين محمد ولى بيك روى بدرگاه خان عاليجاه آورد شرح اين 
سخن آنكه قلعه طبس در زمان جاقان منصور در تحت تصرف امير محمد ولى بيك ميبود و در آن 

حصار استوار از قبل جناب امارت مآب امير تروى بابا كه در سلك نوابش انتظام داشت حكومت 
مينمود و چون در نواحى مشهد مقدسه ابو المحسن ميرزا و كپك ميرزا جام شهادت دركشيدند و 

از دست برد سپاه ماوراء النهر جنود خراسان منهزم گرديدند امير محمد ولى بيك عنان فرار بصوب 
حصار طبس انعطاف داد اما بعد از وصول بخالف متصور امير تردى بابا اظهار عبوديت نواب 

كامياب شاهى كرده ابواب خدمتكارى بر رويش نگشاد ال جرم امير محمد نوميد و حيران روى 
بصوب خراسان آورد و بخدمت محمد خان رسيده حسب الحكم بطرف ماوراء النهر كوچ كرد و 

همدران ايام امير ناصر الدين عمر بيك و امير زين الدين على و بعضى ديگر از بقاياء امراء خراسان 
بسفر ماوراء النهر مأمور گرديدند و تمامى ايشان در ضمان صحت و سالمت بآنواليت رسيده 

روزى چند بفراغت گذرانيدند و همدران اوقات امير محمد برندق برالس كه در معركه يكدر اسير 
كشته بود باجل طبيعى از عالم انتقال نمود و امير سلطان على ارغون از سيستان پيشكشهاى اليقه 

بدرگاه خاليق پناه ارسال داشته اظهار اطاعت و انقياد فرمود و چون آفتاب عالم تاب از طول مكث 
در منازل صيفى ملول گشته رايت عزيمت بصوب ميزان برافراخت و حريف خريف ساحت باغ و 
بستان را از برك و بر عريان كرده مقدمه سپاه دى دم سردى ظاهر ساخت محمد خان شيبانى روى 

توجه بماوراء النهر آورده از اشراف و اعيان خراسان امير غياث الدين محمد ابن امير يوسف و 
قاضى صدر الدين محمد االمامى و سيد صدر الدين يونس و قاضى اختيار الدين حسن را همراه 

خويش برد اما در آن سفر نسبت بآنجماعت طريق انعام و احسان مسلوك داشته در استرضاء 
خواطر همكنان سعى اهتمام كرد و در آن زمستان محمد قاسم ميرزا كه خوردترين اوالد خاقان 
منصور و برادر اعيانى ابن حسين ميرزا بود و از معركه يكدر بطرف واليت درون و نسا گريخته 

بود لشگرى درهم كشيده بجانب مشهد مقدسه خراميد و سيد هادى خواجه بنابر عدم قوت 
مقاومت مركز دولت خالى گذاشته علم عزيمت بطرف مرو برافراشت و كيفيت حال عرضه داشت 

پايه سرير اعلى كرد محمد خان چون بر جرائت شاه زاده واقف شد عبيد الّله سلطان را بدفع 
آنحادثه مأمور گردانيد و آنحضرت با سپاه بخارا از گذر چهار جوى عبور نموده بمرو شتافت و 



قنبربى و سيد هادى خواجه را با خود ملحق ساخته بر جناح استعجال روى بمشهد مقدسه آورد و 
بعد از وصول بدان منزل متبرك محمد قاسم ميرزا در ديواربست شهر آغاز جنك و حرب كرده 

مغلوب شد و بعضى از اوزبكان بشاه زاده رسيده و او را گرفته بعالم ديگر فرستادند و در مشهد 
مقدس رضويه دست تعدى برآورده خرمن جمعيت مجاوران روضه امام عالى مقام را بباد غارت و 

تاراج بردادند و همدرين سال ظهير السلطنه و الخالفه محمد بابر ميرزا از كابل و غزنين با سپاه 
 ظفرقرين رايت 
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نصرت آئين بعزم تسخير قندهار و زمين داور برافراخت و شجاع بيك با محمد مقيم حضرت 
پادشاهى را استقبال نموده بباد حمله شجعان نايره معركه جنك مشتعل ساخت پس از كشش و 
كوشش بسيار نسيم نصرت و ظفر بر پرچم علم بابرى وزيد و شجاع بيك شكست يافته باتفاق 

محمد مقيم منهزم كرديد و تمامى مملكت قندهار و زمين داور بتحت تصرف حضرت پادشاهى 
درآمده خزاين امير ذو النون ارغون را كه مدتى مديد اندوخته بود بر امرا و سران سپاه قسمت نمود 

و زمام حكومت قندهار را در قبضه اقتدار برادر عالى گوهر خويش سلطان ناصر ميرزا نهاده عنان 
مراجعت انعطاف داد اما بعد از چند ماه شجاع بيك و محمد مقيم با لشكر جالدت اثر بقندهار 

بازگشته آن مملكت را از سلطان ناصر ميرزا انتراغ كردند و شاه زاده بكابل شتافته هريك از اوالد 
امير ذو النون روى بسرانجام مهام واليت خود او ردند مقارن آنحال محمد مقيم را متقاضى اجل 

 طبيعى در رسيد و مريض شده از عالم فانى بجهان جاودانى منتقل گرديد مصراع 
 آنكه پاينده و باقيست خدا خواهد بود

 

ذكر وصول بديع الزمان ميرزا و مظفر حسين گوركان بواليت جرجان و انتقال جناب مظفرى از 
 مسند سرورى بجوار مغفرت مهيمن منان 

در سحر روز جمعه هشتم محرم سنه ثلث عشر و تسعمائه كه بديع الزمان ميرزا و مظفر حسين 
گوركان از صولت محمد خان دار الس؟؟؟ ه هراة را وداع كردند آن يك از باغ نو و اين يك از 
شهر بر اسبان باد رفتار نشسته روى بوادى فرار آوردند سلطان بديع الزمان ميرزا بامداد شجاع بيك 



كه در واليت گرمسير و قندهار فرمانفرما بود بدانجانب توجه نمود و بعد از وصول بحدود قندهار 
از شجاع بيك طريقه نامرضيه بيوفائى مشاهده فرمود رايت عزيمت بصوب مملكت نيمروز 

برافراخت و كس نزد امير سلطان على ارغون فرستاده اختر برج كامكارى ميرزا محمد زمان را 
طلب نمود و امير سلطان على امتثال فرمان واجب االذعان بجاى آورد و شاه زاده را بايراق مناسب 

باردوى عالى روان كرد آنگاه بديع الزمان ميرزا كوچ بر كوچ متوجه جريان شد و مظفر حسين 
ميرزا نيز از راه ترشيز بهمان جانب عزيمت نموده بود ال جرم در دار الفتح استراباد نوبت ديگر 

مقارنه سعدين دست داد و آن دو برادر نيك اختر يكديگر را در آغوش كشيده فريدون حسين 
ميرزا را كه پس از فوت برادر اعيانى خود محمد حسين ميرزا در استراباد علم حكومت برافراشته 
بود بايالت واليت دامغان فرستادند و چون خبر استقامت احوال آن دو خسرو ستوده حضال بدار 

السلطنه هراة رسيد حجله نشينان تتق سلطنت پاينده سلطان بيگم و خديجه بيگى آغا و بعضى ديگر 
از مخدرات حرم سراى خاقان منصور از جان وفا ميرزا رخصت حاصل كرده روى بجرجان 

 آوردند و از سپاهيان 
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الوس تيمورى هركس در هربلده از بالد خراسان مانده بود بدآنجانب توجه نمود بنابر آن كرت 
ديگر لشگرى جالدت اثر در ظل رايت بديع الزمان ميرزا و مظفر حسين گوركان جمع آمدند اما 
بعد از انقضاء چند ماه مظفر حسين ميرزا بعارضه صعب مبتال گشت چنانچه اطباء حاذق و حكماء 

مدقق هرچند در ابراء آن مرض و ازاله آن عرض سعى نمودند جوهر ذات پسنديده صفات 
شاه زاده را صورت صحت دست نداد و ضعف صفت قوت پذيرفت عندليب روح پرفتوحش از 
قفس قالت بجانب گلشن رياض قدس در پرواز آمد نهال ثمربخش گلزار اقبال از اهتزار صرصر 

بيداد عالم پرمالل از پاى درافتاد و كوكب آفتاب درخش فلك استقالل از اوج برج شرف و 
  نظم كمال روى بحضيض خانه وبال نهاد

 ز بيداد سپهر و جور ايام 
 

 بمرد آنخسرو نيكو سرانجام 

 هنوز از غصه آن جور و بيداد
 

 سيه پوشند اهل استراباد

   



سلطان بديع الزمان ميرزا در مفارقت آن برادر واالگهر آغاز بيطاقتى كرده كسوت سوگوارى 
پوشيد و مهد عليا خديجه بيگى آغا از صعوبت مهاجرت آن پسر خجسته سير حبيب شكيبائى 

  نظم چاك زده نوحه و زارى بسپهر زنگارى رسانيد
 بناخن روى خست و موى بركند

 
 ز افغان غلغله در چرخ افكند

 ز سيالب سحاب چشم خونبار
 

 زمين را ساخت چون درياى زخار

عاقبت همكنان دست در حبل متين تحمل و اصطبار زده بتجهيز و تكفين شاه زاده اقدام نمودند و    
بختمات آيات بينات و اطعام طعام و صدقات روح شريفش را شاد فرمودند و سلطان بديع الزمان 

ميرزا از لباس تعزيت مانند خورشيد از عقده كسوف بيرون آمده باستقبال متكفل سلطنت جرجان 
گشت و از غايت غفلت بدستور معهود آغاز عيش و عشرت كرده نواى نى و صداى ارغنون از 

فلك بوقلمون درگذشت و هنوز يكسال تمام از وصول او باسترآباد منقضى نشده بود كه خبر 
 توجه محمد خان شيبانى را على التعاقب و التوالى استماع نمود.

 گفتار در بيان نهضت محمد خان شيبانى از واليت توران به ممالك ايران كرت ثانى 

 سلطان ربيع چون دگربار
 

 زد خيمه بطرف دشت و كهسار

 از سبزه و گل سپه عيان كرد
 

 آهنك حريم بوستان كرد

 از سرو سهى علم برافراخت 
 

 از غرش رعد سورن انداخت 

 از خنجر آبدار سوسن 
 

 بگرفت تمام صحن گلشن 

   
سالك طريق كشورستانى ابو الفتح محمد خان شيبانى با سپاهى بحر جوش رعد خروش بسان 

آفتاب تيغزن و مانند ماهى جوشن پوش از آب آمويه عبور نمود و در غايت حشمت و كامرانى بر 
بالد خراسان گذشته عزيمت تسخير واليت جرجان فرمود سلطان بديع الزمان ميرزا چون از قرب 

وصول اعدا خبر يافت و دانست كه باستطاعت سپاه جرجان با آن خان كشورستان بميدان مقابله و 
 مقاتله در نمى توان آمد احرام عتبه كعبه مرتبه نواب كامياب شاهى بسته عنان 
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بكران بصوب آذربايجان انعطاف داد و ميرزا محمد زمان را در قلعه دامغان نزد عمش فريدون 
حسين ميرزا گذاشته در طى مسافت مسارعت نمود و اين خبر بعرض مالزمان پايه سرير سلطنت 

مصير رسيده بموجب فرمان واجب االذعان بيرام بيك قرامانى ميرزا بديع الزمان را استقبال نمود و 
در روزيكه حضرت شاه عاليجاه بر تخت سلطنت و استقالل نشسته اطراف بارگاه جهان پناه را 

بوجود امراء عظام و نوئينان ذوى االحترام آراسته بود بيرام بيك آنجنابرا به مجلس اشرف اعلى 
درآورد و بديع الزمان ميرزا بشرف دست بوس همايون مشرف شده در موضع مناسب قرار گرفت 

و باصناف نوازش و التفات اختصاص يافته مشمول انعام و اكرام از بارگاه عالم پناه بيرون رفت و در 
منزلى كه جهة اقامتش تعيين يافته بود نزول فرمود اما محمد خان شيبانى چون از توجه ميرزا بديع 

الزمان بصوب آذربايجان و خلو عرصه جرجان خبر يافت ايالت آنواليت را بامير خواجه احمد 
قنقرات كه سالها در مالزمت خاقان منصور و مظفر حسين گوركان بسربرده بود و در روز واقعه 

مرل بوى پيوسته تفويض نمود و كمند همت بر كنگره تسخير بلده دامغان افكند و پس از وصول 
بظاهر آن شهر چريك بهرام قهر ماوراء النهر آغاز محاصره و محاربه كردند و مالزمان فريدون 

حسين ميرزا و محمد زمان ميرزا نيز روى بمدافعه و مقاتله دشمنان آوردند و بعد از چند روز 
شاه زادگان آثار عجز و انكسار بر صفحات احوال خود مشاهده فرموده ايلچيان سخندان بآستان 

محمد خان شيبانى فرستادند و اظهار نيازمندى كرده امان طلبيدند خان گيتى ستان قاصد ايشان را 
بانواع انعام و احسان نوازش نمود و عهد و- پيمان درميان آورد كه چون از قلعه دامغان بيرون آمده 

ترك حرب و عناد نمايند اصال بجان و عرض ايشان نقصان نرساند بلكه آن دو شاه زاده صاحب 
سعادت را مشمول الطاف بى- پايان گرداند آنگاه فريدون حسين ميرزا و محمد زمان ميرزا 

دروازهاء شهر برگشاده ببارگاه محمد خان شتافتند و ملحوظ نظر شفقت شده عنايت و رعايت 
يافتند و پس از چند روز محمد زمان ميرزا رخصت رفتن بآذربايجان حاصل كرد و فريدون حسين 

ميرزا بى- استجازه از اردو جدا شده بطرف كنار آب اترك و منازل تركمانان يقه توجه فرمود و 
چون فتح مملكت جرجان و توابع مضافات آن محمد خان شيبانى را تيسير پذيرفت لواى 

كشورگشايش ارتفاع يافته از واليت بسطام و دامغان تا نهايت بالد تركستان در تحت تصرفش قرار 
گرفت تابستان در النك رادكان قبه خيمه و خرگاه باوج مهر و ماه رسانيده ييالق ميكرد و زمستان 
بماوراء النهر شتافته گاهى بدفع لشگر قزاق و احيانا بتاخت احشام دشت قبچاق روى مى آورد و در 

اواخر سنه خمس عشر و تسعمائه از قاسم سلطان كه در آن اوان از جميع حكام دشت بمزيد 



شجاعت و مردانگى و كثرت خيل و حشم امتياز و استثناء داشت شكست يافت و در حين انهزام 
قنبر ميرزا با بسيارى از اعيان سپاه خان بقتل رسيدند و محمد خان در فصل بهار پريشان حال 

بخراسان معاودت نموده بسر اقوام هزاره و نكو در كه در كوهستان گرمسير و زمين داور ميبودند 
 لشگر كشيد و چون آفتاب اقبالش 
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بسرحد زوال رسيده بود در آن يورش نيز كارى از پيش نتوانست برد و در اواسط شعبان سنه ست 
و عشر و تسعمائه درحالى كه بسيارى از سپاهيان اوزبك اسب و يراق بباد فنا داده پياده سير 

مينمودند بدار السلطنه هراة آمده و چون روزى چند در باغ جهان آرا از رنج راه بر آسود خبر توجه 
رايات همايون پادشاه ربع مسكون را از عراق و آذربايجان بطرف خراسان استماع نمود ال جرم 
متحير و پريشان خاطر بر جناح استعجال بمرو شاهجهان گريخت و در حدود آنواليت بسرپنجه 
قوت دولت شاهى (ال زال مصونه عن وصمة التناهى) عقد حياتش از هم بگسيخت چنانچه در 

ضمن وقايع آينده كيفيت اين حكايت مشروح صفت تحرير خواهد يافت و پرتو اهتمام كلك 
  رباعى عنبرين فام بر تفصيل اين اجمال خواهد تافت 

 توفيق الهى اگرم يار شود
 

 الطاف شهنشهى مددكار شود

 شرح سخنى كه گشت مجمل مذكور
 

 از رشحه كلك من نمودار شود

اكنون وقت آنست كه قلم ستوده رقم مآل حال اوالد خاقان منصور ميرزا سلطان حسين را در حيز    
بيان آرد و بعد از آن همگى همت و جملگى نهمت بر تحرير جزو چهارم ازين مجلد مصروف 

 دارد (و منه االعانه و التأييد انه حميد كريم مجيد)

ذكر مآل حال اوالد امجاد خاقان منصور مغفرت انتما معز السلطنه و الخالفه ابو الغازى سلطان 
 حسين ميرزا

از رشحات سحاب قلم و حركات بنان توده رقم سابقا بوضوح پيوست كه چون خاقان منصور علم 
عزيمت بصوب عالم آخرت برافراشت هفت پسر نيك اختر يادگار گذاشت از آنجمله ابو المحسن 

ميرزا و محمد محسن ميرزا و محمد قاسم ميرزا در مشهد مقدسه شربت شهادت چشيدند و از ابو 



المحسن ميرزا يك پسر ماند سلطان محمد بايقرا نام در سن سه سالگى و آن شاه زاده را در روز 
واقعه پدرش بعضى از مالزمان بطرف باورد و نسا گريزانيدند و ظاهرا بعد از چند سال كه در آن 
حدود بود باجل طبيعى از جهان انتقال نمود و ابو المنصور مظفر حسين گوركان چنانچه گذشت 
در استرآباد فوت گشت و او يك دختر داشت مسماة بمهرانگيز بيكم و مهرانگيز بيگم همدران 

ايام كه محمد خان هراة را فتح كرد بحباله نكاح عبيد الّله سلطان درآمد و چون يكدو سال باوى 
بسر برد بين الجانبين مفارقت اتفاق افتاده روى بصوب خراسان آورد و حاال كه تاريخ هجرى بسنه 
تسع و عشرين و تسعمائه رسيده آن مستوره بى آنكه در تحت امر و نهى شوهرى باشد در بعضى از 
بالد عراق روزگار ميگذراند اما فريدون حسين ميرزا بعد از آنكه از حصار دامغان بيرون آمد بميان 

 كه محمد خان شيبانى لشگر بسر احشام دشت قبچاق كشيده 915تراكمه يقه رفت و در شهور سنه 
بود فريدون حسين ميرزا اندك سپاهى فراهم آورده ببالد خراسان درآمده و بر قلعه كالت استيال 

 يافت حاكم مرو شاهجهان قنبر بى چون آن خبر شنيد با
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جمعى كثير از جنود اوزبك متوجه كالت گشت و شاه زاده بسبب قلت اعوان و انصار از محافظت 
آنحصار عاجز شده قنبرى را فتح ميسر شد و فريدون حسين ميرزا بدست اوزبكان افتاد و رخت بقا 

بباد فنا داد اما ابن حسين ميرزا چند سال در ظالل رايت دولت نواب كامياب شاهى در غايت 
فراغت بسر برد و در شهور سنه تسع عشر و تسعمائه در كاشان بعلت فجائه روى بعالم آخرت آورد 

اما سلطان بديع الزمان ميرزا چون سه چهار ماه در اردوى همايون پادشاه ربع مسكون اوقات 
گذرانيد حسب الحكم به مملكت رى رفته ساكن گرديد و بنابر آنكه از تحكمات سلطان بايزيد 

برالس و شيخ عبد الّله بكاول نيك بتنك آمده بود داروغه آنواليت پير احمد و رساق را بقتل 
آندو عزيز اشاره نمود آنگاه با فى الجمله سپاهى كه در ظل رايتش جمع گشته بودند متوجه 
استرآباد شد حاكم جرجان خواجه احمد قنقرات در برابر آمده بين الجانبين حربى در غايت 

صعوبت دست داد و محمد قلى كه نزد بديع الزمان ميرزا محبوب ترين خاليق بود و بحسن صورت 
و سيرت و لطف طبع و حدت فريحت از امثال و اقران امتياز تمام داشت در آنجنك شهد شهادة 

چشيد و شكست بر لشگر بديع الزمان ميرزا افتاد و آن پادشاه عاليجاه با فوجى از خواص از معركه 
بيرون رفته راه واليات هندوستان پيش گرفت و باچه و تهته شتافته حاكم آنمملكت آنحضرت را 



استقبال نمود و مراسم تعظيم و اجالل مرعى داشته فراخور همت خويش پيشكش و ساورى فرستاد 
و سلطان بديع الزمان ميرزا زياده بر يكسال در ميان سنديان بسر برده نوبت ديگر احرام خدمت 

خدام بارگاه عالم پناه شاهى بست و در شهور سنه تسع عشر و تسعمائه در خراسان بآستان ماليك 
آشيان رسيده ملحوظ عين التفات گرديد و مصحوب اردوى كيهان پوى بآذربايجان رفت و در آن 

مملكت از امر مالزمت استعفا نمود و نواب كامياب شاهى ملتمس آنحضرت را بعز اجابت اقتران 
داده مقرر شد كه بديع الزمان ميرزا در شنب غازان متوطن باشد و ديوانيان تبريز هرروز مبلغ هزار 

دينار در وجه مدد معاش او سرانجام نمايند و در رجب سنه عشرين و تسعمائه كه پادشاه روم 
سلطان سليم بنابر افتضاء قضاء مالك الملك واجب التعظيم به تبريز رسيد ميرزا بديع الزمان را 

تبجيل و تكريم نموده همراه خود باستنبول برد و سلطان بديع الزمان ميرزا بعد از سه چهار ماه كه 
 (و ما َتدرِي در آن مملكت اوقات گذرانيد بمرض طاعون گرفتار گرديد و مضمون آية كريمه 

(وتضٍ تَمأَر بِأَي وصف الحال آن مهر سپهر اقبال گشت و چون زمان حيات مقدر بسر آمد نَفْس 
  رباعى  را لبيك اجابت گفته بهزار حسرت درگذشت  (يا َأيُتها النَّْفس- الْمطْمئنَّةُ)داعى 

 ايدل نبود دولت دنيا جاويد
 

 زنهار وفا مدار از دهر اميد

 انوار كمالت رسد آخر بزوال 
 

 هرچند بر اوج ملك باشى خورشيد

 ايضا   
 خورشيد حيات كى بود پاينده 

 
 دايم نبود نور بقا تابنده 

 چه شه چه گدا چه خواجه و چه بنده 
 

 باشد همه را پيك اجل آينده 

 و چون سلطان بديع الزمان ميرزا دامن همت (كُلُّ شَي ء هالك إِلَّا وجهه لَه الْحكْم و إِلَيه تُرْجعونَ)   
 بر عالم فنا افشاند از وى يك پسر يادگار ماند و هو السلطان العظيم الشان ميرزا محمد زمان از آن 

 395، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

زمان كه از قلعه دامغان بيرون خراميده بدرگاه عالم پناه شاهى شتافت تا شهور سنه عشرين و 
تسعمائه در مالزمت سده سدره مرتبت بسر ميبرد و روزبروز التفات و عنايت بيشتر مى يافت و در 
سنه مذكوره بوقتى كه رايات همايون فال پادشاه با استقالل از تبريز باستقبال سلطان سليم نهضت 

نمود محمد زمان ميرزا باغواى جمعى از مردم فتان از آن يورش تخلف كرده روى باسترآباد آورد 



و بعد از وصول بحدود هزار جريب قاصدى نزد حاكم آنواليت امير كمال الدين حسين فرستاد و 
او را باطاعت و انقياد دعوت كرد و امير حسين بمالحظه رعايت حقوق سالطين دودمان تيمورى 

كه درباره آباء و اجدادش ثابت داشتند مثال مخدوم زاده را امتثال نموده با هزار سوار بخدمت 
شتافت و پيشكش گذرانيده در مالزمت موكب عالى عنان بطرف جرجان تافت چون اينخبر بسمع 

پير غيب بيك تاش كه از قبل برادر خود خلف بيك حاكم استرآباد بود رسيد متوهم شده منهزم 
گرديد ال جرم اشراف و اعيان جرجان شاهزاده را استقبال كرده لوازم نياز و نثار بجاى آوردند و 

ميرزا محمد زمان كامياب و كامران باسترآباد درآمده كالنتران آنواليت را باصناف لطف و 
احسان نوازش نمود از آنجمله خواجه غياث الدين على تبكچى را كه برادر بزرگ تر جناب 
سلطانى سيف االنامى خواجه مظفر بود منصب امارت ديوان عنايت فرمود و پسر نيك اختر 

آنجناب ابن يمين بيك را پروانچى ساخت و زمام مهام داروغگى آن واليت را بآقا مير كفشگر 
داد و جهة طلب اطاعت و انقياد رسوالن نزد كالنتران الوس صاين خان و كراايلى فرستاد و آن 

مردم نيز طريق متابعت و فرمان بردارى مسلوك داشته جمعى كثير از امراء ايشان بمالزمت شتافتند 
و بيشكش هاى اليق كشيده عنايت و التفات يافتند و بر اين قياس تمامى اعيان و سياه پوشان جرجان 

غاشيه خدمتكارى آن درى برج شهريارى بر دوش گرفتند مكر برادر ديگر جناب سلطانى سيف 
االنامى خواجه نظام الدين محمود و فرزند ارجمندش امير محمد مظفر كه در مواضع حصين 

تحصن نموده طريقه مطاوعت بجاى نياوردند و محمد زمان ميرزا بمجرد اين فتح خود را پادشاه 
باستقالل تصور كرده روى بتمهيد بساط عيش و نشاط آورد و مدت دو سه ماه هرصباح در بارگاه 

عشرت دستگاهش جام شراب ناب مانند ساغر آفتاب در بزم فلك داير بود و هرشام آنشاهزاده 
خجسته فرجام از ساقيان گل اندم اقداح مدام طلبيده تجرع مى نمودند در خالل اين احوال جناب 

سلطانى سيف االنامى از خراسان متوجه آذربايجان شد و در منزل كليدر خبر استيالء ميرزا محمد 
زمان را بر استرآباد استماع نموده از آنجا باسفراين شتافت و برون سلطان را كه حاكم آنواليت بود 

بخود ملحق گردانيده يوكدين بيك نيز از عقب رسيده بنابر آنكه بسبب وصول سلطان سليم به 
تبريز ارجوفه بسيار در ميان خاليق پديد آمده بود جناب سلطانى سيف االنامى و ساير امرا بتانى 

طى مسافت مينمود و چون بقريه خور اشار رسيدند قرا اويس قورچى از درگاه عالم پناه آمده خبر 
صحت ذات اشرف اعلى و مراجعت سلطان سليم رسانيد و فرمان همايون كه بنام نامى جناب سيف 

 االنامى در باب 
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انتزاع ملك جرجان از تصرف ميرزا محمد زمان صدور يافته بود ظاهر نمود بنابران امراء عاليشان 
مبتهج و مسرور گشته باداء صدقات و نذور پرداختند و عزيمت استرآباد كرده رايت توجه بصوب 
بسطام برافراختند در اثناء راه قاصد داروغه بسطام رسيده سر خواجه مير كفشگر را رسانيد كيفيت 
واقعه آنكه خواجه مير بفرمان ميرزا محمد زمان با فوجى از سپاه جرجان بتاخت بسطام رفته بود و 
محمد آقا كه داروغه بعضى از قراى آنواليت بود باتفاق جمعى از مردم جلد سر راه بر وى گرفته 
بباد حمله آتش جدال اشتعال داد و بيمن قوت دولت شاهى خواجه مير در آن معركه كشته گشته 
محمد آقا سرش را پيش جناب سلطانى و امرا ارسال داشت و ايشان باين معنى تفأل نموده بدهانه 

استرآباد درآمدند و چون خبر قتل خواجه مير بسمع برادرش آقا مير رسيد مضطرب و متالم نزد 
محمد زمان ميرزا رفته كيفيت حال بعرض رسانيد و شاه زاده را بر اخذ و قيد و خواجه غياث الدين 
على و ابن يمين بيك ترغيب و تحريض نموده و امير حسين هزار جريبى نيز مدد علت شده آن دو 

خواجه عاليشان را مواخذ و مقيد گردانيدند و در روز محاربت بشربت شهادت رسانيدند القصه 
محمد زمان ميرزا بعد از قرب وصول امراء خراسان باتفاق امير حسين هزار جريبى و سرداران 

الوس صاين خان و كراايلى از استرآباد بيرون خراميده مقارن آنحال خواجه نظام الدين محمود و 
امير محمد مظفر با توابع و لواحق و ميرزا على فندرسكى با دويست كس و سيد فخر الدين 

كيوسرى و سلطان قبول اغلى با جمعى از مردم صاين خانى بجناب سلطانى پيوستند و در نماز 
ديگر جمعه پانزدهم ماه رمضان سنه عشرين و تسعمائه در حدود آق مشهد كه از آنجا تا استرآباد 

بحسب تخمين هشت فرسخ مسافت است تالقى فريقين روى نمود و منغالى هردو لشگر بر 
يكديگر تاخته از هردو طرف دو سه كس كشته شد و چون بواسطه غروب آفتاب جهانتاب نقاب 

ظلمانى در پيش قوه باصره انسانى حايل گشت هريك از فريقين در معسكر خويش فرود آمده 
آنشب پاس داشتند و صباح روز شنبه باز صف قتال آراسته همت بر افنا و اعدام يكديگر گماشتند 

تيغ يمانى در كف سالكان مسالك پهلوانى آغاز سرافشانى كرد و نيزه خطى خط فنا بر صحيفه 
احوال پير و برنا كشيده لوازم تيززبانى بجاى آورد سفير تير مرك تاثير پيام اجل بگوش هوش 
صغير و كبير رسانيد و شمشير خونبار فضاى معركه را غيرت افزاى الله زار گردانيد آخر االمر 

بواسطه قدرت دولت شاهى بلكه بمحض لطف و عنايت الهى عروس فتح و ظفر درنظر جناب 



سيف االنامى جلوه گر گشت و كار محمد زمان ميرزا باضطرار انجاميده دست تقدير ملك قدير 
روزنامه جمعيتش درنوشت و امير حسين هزار جريبى به- وطن مالوف خويش گريخته محمد 
زمان ميرزا بميان مردم صاين خان رفت و جناب سيف االنامى برطبق نام خود مظفر و منصور 

باسترآباد شتافته روزى چند از رنج راه برآسود و چون غوص سلطان كه حكومت استرآباد بموجب 
فرمان شاه دين پناه واالنژاد نامزد او شده بود از نيشابور بجرجان رسيد باتفاق جناب سيف االنامى 
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زمان ميرزا گشت و صبحى شاه زاده از قرب وصول امرا خبر يافته از آنجا بمنازل كراايلى شتافت و 
يكدو ماه در ميان آن مردم اوقات گذرانيده در آن اثنا استماع نمود كه امير اردو شاه بن امير 

سلطان محمد بن اردو شاه كه در سلك امراء سلطان بديع الزمان ميرزا انتظام داشت در خراسان 
خروج نموده و كوهستان غرجستان را تسخير فرموده و ايضا اين خبر متواتر شد كه امراء خراسان و 

جرجان بموجب فرمان واجب االذعان متوجه آنجناب شده اند بنابرآن ميرزا محمد زمان از راه 
بيابان ابيورد متوجه غرجستان گشت و آن مسافت بى نهايت را باندك زمانى طى نموده چون 

بتكاب او لوم كه داخل واليت مذكوره است رسيد امير اردو شاه كه در آن وقت در كوه زاغ 
ساكن بود موكب مخدوم زاده را باقدام اخالص و نياز استقبال فرمود و از اسباب سلطنت آنچه 
دست مكنتش بدان مى رسيد پيشكش كرد و در آن اوان سببى از اسباب كه تحرير آن موجب 

اطناب مى- شود روى نمود مسود اوراق در قريه پشت كه داخل قراى واليت غرجستان است و 
بكوه زاغ اتصال دارد توطن داشت و چون از وصول ميرزا محمد زمان خبر يافت رعايت حقوق 

تربيت و عنايت خاقان منصور و سلطان بديع الزمان ميرزا مقتضى آن گشت كه خود را ذره وار 
منظور نظر آفتاب آثار گردانيد و بشرف تقبيل انامل فياض مشرف شده دعاى دوام عمر و دولت 

بادا رسانيد و آن حضرت از غايت لطف و مرحمت بنده موروثى را نوازش فرموده فرمود كه 
بدستوريكه در مالزمت آباء مامى بوده من بعد خدمت ما ميبايد كرد و بهيچ وجه مفارقت و 

مباعدت جايز نميبايد شمرد و راقم حروف هرچند بمعاذير دل پذير تمسك جسته از ارتكاب 
مشقت مالزمت استعفا جست بجائى نرسيد و مخدوم زاده اسب و زر انعام كرده امير اردو شاه ساير 
اسباب سفر بهم رسانيد و چون امير اردو شاه را بواسطه وصول محمد زمان ميرزا استظهار تمام پيدا 



شد شعار خالف جناب حكومت پناهى زينل خان كه در آن زمان والى خراسان بود اظهار نموده 
بعضى از قصبات هراةرود و شاقالن را تاخت فرمود آنگاه لشگر بسر اقوام هرات و قبايل نكو در 

كشيده اسب و گوسفند بسيار الجه كرد و از آنجا بغور شتافته بعنف و لطف از حكام آن كوهستان 
امير درويش و امير فخر الدين اسبان راهوار و اشتران باربردار و اجناس نفيسه گرفت و بقوت و 
شوكت هرچه تمامتر در ركاب مخدوم زاده فريدون فر از آن سفر مراجعت كرده روزى چند در 

جقچران رحل اقامت انداخت در آن اثنا اين خبر شايع شد كه حضرت مملكت پناهى ديو سلطان 
كه در بلخ حكومت مى نمود آن بلده را بمحمد بهارلو سپرده و بنفس نفيس عزم درگاه عالم پناه 

كرده بنابرآن محمد زمان ميرزا و امير اردو شاه را خيال تسخير بلخ در سر افتاده در ماه رمضان سنه 
احدى و عشرين و تسعمائه از جقچران با سپاه فراوان عازم سان و چهار يك شدند و در اواخر ماه 
مذكور بقريه باد رسيده در آن موضع بآداب و سنن عيد فطر پرداختند و از آنجا بواليت مذكوره 
 درآمده طرح قشالق انداختند و در آن زمستان ملوك دره صوف و برادر حكام بلخاب عبد العلى 
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و نجم الدين بدرگاه سلطنت مآب آمده پيشكشهاى اليق گذرانيدند و ايماقات واليات سركار بلخ 
بتمام غاشيه متابعت بر دوش گرفته باردوى عالى ملحق گرديدند و چون فصل شتا بنهايت رسيد و 
قوت ناميه سپاه سبزه و رياحين بفضاء صحرا و بساتين كشيد نسايم سحرى جهة گشادن قلعه غنچه 

طبرى جنبش نمود و سلطان گل بر فراز تخت زمردين منزل گزيده باعتدال هوا حكم فرمود محمد 
زمان ميرزا و امير اردو شاه تصميم عزيمت تسخير بلخ كرده دره جز را مركز رايت فتح آيت 

ساختند و بعضى از كالنتران آنواليت از محمد بهارلو روگردان شده و باردوى عالى آمده دعاگو 
و ثناخوان بامر مالزمت پرداختند در اين اثنا خواجه جالل الدين ميركى كه وزير سركار بلخ بود و 

ضبط برج شاه حسين تعلق بوى ميداشت از محمد بهارلو متوهم شده قاصدى نزد مخدوم زاده 
فرستاد و پيغام داد كه اگر در فالن شب موكب عالى بكنار خندق شهر آيد بنده برج شاه حسين را 

بخدام عالى مقام ميسپارم تا شهر مسخر گردد و بنابرآن محمد زمان ميرزا و امير اردو شاه در ليله 
موعود كه شب چهارشنبه ششم ربيع االولى سنه اثنى و عشرين و تسعمائه بود بظاهر بلخ رفتند و 

حال آنكه امير محمد بهارلو در نماز ديگر روز گذشته از آن مواضعه خبر يافته بود و قصر خواجه 
ميركى و اتباع نموده و خواجه ميركى باتفاق اوالد و مالزمان خود را از برج مذكور انداخته متوجه 



اردو گشت القصه آنجماعت در بيرون بلخ بموكب عالى پيوسته صورت حال بازگفتند و محمد 
زمان ميرزا آغاز محاصره و محاربه كرده چون محصول بدرو رسيد ارباب و كالنتران گمان بردند 

كه لشگريان غالت ايشان را خواهند چرانيد در خالف امير محمد بهارلو با خواجه ناصر الدين 
حيدر على قرچق كه او نيز منصب وزارت داشت اتفاق نمودند و در روز دوشنبه سيوم ربيع االخر 

كه محمد زمان ميرزا و امير اردو شاه بعمارت مملكت آغا كه نزديك بدروازه عكاشه است 
شتافته سپاه را بجنك پيش فرستاده بودند دروازه مذكوره را باز كردند و مخدوم زاده همعنان اردو 
شاه ببلخ درآمده امير محمد بهارلو در ارك متحصن گشت و در روز چهارشنبه پنجم ماه مذكور 

بعهد و پيمان بيرون خراميد و پيشكش گذرانيده مالزم گرديد و مقارن اين فتح امير جان محمد 
قلنجاق كه حاكم شبرغان بود با ارباب و كالنتران آن واليت بآستان اقبال آشيان مخدوم زاده 

شتافته مقاليد بلده مذكوره را بخدام عالى مقام سپردند و پيشكشهاى اليق كشيده در سلك ساير 
بندگان درگاه عالى منتظم گرديدند محمد زمان ميرزا و امير اردو شاه مدت دو ماه و نيم در بلخ 

توقف نموده مساعى جميله مبذول داشتند تا تمامى محصوالت و غالت رعايا بشهر درآمد آنگاه 
امير اردو شاه زمام حكومت قبة االسالم بلخرا در كف كفايت برادر خود قوام بيك نهاد و واليت 

شيرغان را دربسته بپسر عم خويش امين بيك عنايت كرده داروغگى سان و چهار يك را نيز باو 
داد و اينمعنى بر ضمير منير مخدوم زاده بغايت گران آمد زيرا كه مدعاى آن حضرت چنان بود كه 

بلخ تعلق بديوان عالى گيرد و شبرغان بيكى از امراء خاصه سمت اختصاص پذيرد القصه چون 
 خاطر امير اردو شاه از

 399، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

استحكام بلخ و شيرغان فارغ شد ميرزا محمد زمان را بكراهت تمام از آن بلده بيرون آورد و بميان 
مردم تولكچى كه در حدود مكرومى بودند شتافت و از آنجماعت اسب و گوسفند بسيار گرفته و 
كالنتران ايشان را همراه كرده بر سر مردم يكه النك تاخت و بعضى از متوطنان آن مكانرا غارتيده 

عنان يكران بطرف سان و چهار يك معطوف ساخت و مال آنواليت را قرار داده رو بجانب 
غرجستان نهاد در اثناء اين حاالت از آن جناب بعضى از امور ديگر بوقوع انجاميد كه ضميمه آزار 

خاطر مخدوم زاده گرديد ال جرم با خود قرار داد كه بهنگام مجال با طايفه از ابطال رجال كه با 
آنحضرت اتفاق داشتند از وى جدا شود و در قريه چهار يك امير اردو شاه استماع نمود كه پدر 



موالنا مقبول كه كالنتر موضع استراب بود و تمول تمام داشت فوت شده قوت طامعه اش در 
حركت آمده با سى چهل كس از مخصوصان بپرسش او رفت و محمد زمان ميرزا فرصت غنيمت 

شمرده در چاشتگاه چهاردهم ذيقعده سنه مذكوره كه موافق اول روز جدى بود با سى كس از 
خواص خود بهانه شكار از اردو سوار گشته متوجه حزم و سار باغ شد و نماز خفتن امير اردو شاه 
از استراب باز آمده چون بر هجران ميرزا محمد زمان اطالع يافت بغايت محزون و متالم گرديد و 
رسل و رسايل متعاقب و متواتر نزد مخدوم زاده ارسال داشته استدعا نمود كه نوبت ديگر در طريق 

عنايت سلوك فرمايد و بوى ملحق گردد و تا او بتدارك تقصير خدمت پردازد اما اين التماس 
مقبول نيفتاد بلكه هركس برسالت رفت ديگر بازنيامد و سرداران و لشگريان هرشب جوق جوق از 
اردوى اميد اردو شاه فرار نموده التجاء بدرگاه محمد زمان ميرزا ميكردند تا آنكه جمعيت تمام در 

ظل اعالم نصرت اعالمش بوقوع پيوست و قاصد استيصال امير اردو شاه گشته از حزم و سار باغ 
عنان عزيمت بطرف سان و چهار يك انعطاف داد و چون بدره جز رسيد امير اردو شاه كه در 

قرايغاج بود بر توجه آنحضرت مطلع گرديد مضطرب شده در روز عيد اضحى آغروق خود را 
بجانب غرجستان فرستاد و عزم جزم كرد كه صباح روز ديگر خود نيز متوجه آنواليت گردد و در 

آن شب امراء مغول غانچى بتمام و مردم على دانشمندى فرار نموده باستقبال محمد زمان ميرزا 
روان گشتند و امير اردو شاه سحر دوم عيد اضحى كه آفتاب در اواخر جدى بود و چشم سحاب 

مانند غمزدگان اشك فراوان ميباريد از قرايغاج كوچ كرده روى براه آورد و امير حسين على 
جالير و دوست كلكد از وى جدا گشته روى بسايه دولت مخدوم زاده نهادند و چون امير اردو شاه 

از آق مسجد گذشته بعقبه كه در ميان آن منزل و جز روان واسطه است درآمد بيكناگاه امراء 
ايلغار محمد زمان ميرزا امير محمد جعفر برالس و امير جعفر على قراگوز و هرانقلى و شاه حسين 

ياركى مير آخور و شاه مزيد كوكلتاش و محمود ايشك آقاسى از عقب در رسيدند و از اركان 
دولت امير اردو شاه شاه محمد بيركه با ايشان متفق شده شمشيرها كشيده روى باردو شاه آوردند و 

او با هفت كس از قرابتان خود كه حيدر ترخان و يوسف ترخان از آنجمله بودند بطرف شيرغان 
 گريخته ساير لشگريان و ايماقاتى كه همراه داشت با اموال و جهات بتحت 
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تصرف امراء محمد زمان ميرزا درآمد و آنحضرت در نماز ديگر همان روز بعقبه مذكوره رسيده 
شب توقف كرد و روز ديگر بآق مسجد بازگشته افراد حشم و اجناد خدم را بلطف و عنايت 

خويش اميدوار ساخت و آنچه از اموال امير اردو شاه و اتباع او بدست افتاده بود بر امرا و لشگريان 
تقسيم نموده علم نصرت شيم بصوب سان و چهار يك برافراخت و در منزل قرايغاج بوضوح 

پيوست كه امير اردو شاه از شيرغان بجانب بلخ رفته و مخدوم زاده باتفاق امرا خاطر بر مصالحه 
قرار داده مسود اوراق را فرمود كه بقبة االسالم بلخ شتابد و نوعى سازد كه امير اردو شاه آن 
مملكت را كه ابا عنجد تعلق بدانحضرت ميداشته بتصرف خدام عالى مقام باز گذارد و خود 

بغرجستان كه يورت اصلى او بود رود تا غبار نقار كه بين- الجانبين ارتفاع يافته بآب صلح و صفا 
تسكين يابد و درين باب نشانها بنام امير اردو شاه و برادرش قوام بيك و اكابر و اشراف بلخ در قلم 

آمده اين شكسته حسب فرموده بآن بلده شتافت و هرچند سخنان نصيحت آميز و كلمات 
مودت انگيز بسمع امير اردو شاه رسانيده سعى تمام نمود كه از مقام مناقشه درگذرد و بلخرا باز 

گذاشته بغرجستان رود بجائى نرسيد و در وقتى كه بنده را رخصت انصراف ميداد گفت اگر 
مخدوم زاده با عدد اندك بظاهر بلخ تشريف آورد و عهد و پيمان نمايد كه قصد خون عرض من و 

برادران و قرابتان نكند بين الجانبين قواعد مصالحه تأكيد مييابد و اال فال و بنده از آنجا مأيوس 
بازگشته در قريه سان بآستان اقبال آشيان رسيد و آنچه شنيده بود معروض گردانيد و محمد زمان 

ميرزا بخيال آنكه چون ظاهر بلخ را مضرب خيام عساكر نصرت انجام سازد و مردم آن بلده حقوق 
عدالت و احسان دودمان خاقان منصور را رعايت كرده ابواب شهر بازخواهند گشود متوجه 

آنطرف گرديد و قرب يكماه بمحاصره قيام نموده فتح الباب ميسر نگشت و هرچند رسل و رسايل 
نزد امير اردو شاه فرستاده از وعده و وعيد سخن راند فايده بر آن ترتب نيافت در آن اثنا بتحقيق 
پيوست كه امير اردو شاه امير محمد خليل را كه در سلك مخصوصانش انتظام داشت بكابل نزد 

حضرت پادشاهى ظهير الدين محمد بابر ميرزا فرستاده و استدعاء حضور آنحضرت نموده تا مقاليد 
قلعه و شهر تسليم نمايد و چون متصور بود كه عنقريب ماهچه رايت نصرت آيت آنحضرت پرتو 

وصول بر آن حدود اندازد و محمد- زمان ميرزا از ظاهر بلخ كوچ كرده بدره جز رفت و در آن 
منزل ميرزا على بيك و امير محمد باقر ولدى امير محمد برندق برالس از طرف بدخشان بمالزمت 
ميرزا محمد زمان رسيده غاشيه دولتخواهى بر دوش گرفتند و ميرزا على بيك متعهد تمهيد بساط 

مصالحه گشته و از محمد زمان ميرزا رخصت حاصل كرده جريده ببلخ رفت و با امير اردو شاه 



مالقات نموده بداليل معقوله خاطرنشانش كرد كه صالح جانبين در تشييد قواعد موافقت و رفع 
اسباب مخالفت است و مهم بر آنجمله قرار يافت كه محمد زمان ميرزا و امير اردو شاه با كس 

اندك در قريه توخته كه در دو فرسخى بلخست با يكديگر مالقات نمايند و لوازم عهد و پيمان 
 درميان آورده همعنان يكديگر ببلخ روند آنگاه اگر خاطر مخدوم زاده 
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خواهد امير اردو شاه را در بلخ نگاهدارد و اال رخصت داده بطرف غرجستان فرستد و چون ميرزا 
على بيك بازآمده خبر مصالحه رسانيد شاه زاده از دره جز بدهانه اربز شتافت و از جانب امير اردو 

شاه سيد عبد الّله و حيدر ترخان بخدمت مخدوم زاده آمده آنحضرت و امرا و اركان دولتش را 
سوگند دادند كه در حق امير اردو شاه بدنينديشند و ازينطرف محمد- قلى ديوانه كه در سلك 

خواص بارگاه محمد زمان ميرزا منتظم بود ببلخ رفت و خاطر امير اردو شاه را مطمئن گردانيد و او 
در صباح روز چهارشنبه از ايام ربيع اولى سنه ثلث و عشرين و تسعمائه با چهل كس از خواص 

خويش كه همه ايشان جهة رعايت حزم جيبه در زير جامه پوشيده بودند بتوخته آمده رستم بكاول 
را نزد شاه زاده فرستاد كه آن حضرت نيز چنانچه قرار يافته بود با سى چهل كس بدانجا شتابد و 

محمد زمان ميرزا با تمامى امرا و سپاه خود كه قرب هزار نفر بودند از دهانه اربز بصحرائى كه 
واسطه است در ميان آن منزل و قريه توخته شتافته آنجا لشگر را بتوقف امر كرد و با شصت هفتاد 
كس از مردم جلد بعزم مالقات اردو شاه روان شد و با امرا مواضعه نمود كه آنمقدار در آنموضع 

توقف نمايند كه اردو شاه بخدمت رسد آنگاه بر جناح استعجال بجانب او در حركت آيند و چون 
مخدوم زاده بتوخته رسيد امير اردو شاه از مركب سركشى فرود آمده سه نوبت زانو زد و شرف 

تقبيل انامل فياض حاصل كرده بر زبان آورد كه من از جمله نوكران فرمان بردارم وقتى كه مرا از 
درگاه رانديد بگوشه رفتم و چون طلب فرموديد باز بمالزمت آمدم و مخدوم زاده جوابى مناسب 

گفته همعنان يكديگر سوار شدند و روى بشهر آوردند و همان لحظه تمامى سپاه محمد زمان ميرزا 
بموكب عالى ملحق شده امير اردو شاه از آن كثرت بغايت هراسان گشت و خيال نمود كه فرار 

كرده خود را پيش از مخدوم زاده بشهر رساند و نوبت ديگر طريق خالف مسلوك دارد و اين 
معنى نزد امراء آنحضرت بوضوح پيوسته در وقتى كه بگذر گاهى تنك رسيدند امير اردو شاه را 
دستگير كرده بقتل رسانيدند و از آن چهل سوار كه همراه او بودند بعضى گرفتار شده زمره ببلخ 



گريختند و كيفيت حال را بقوام بيك بازگفتند و او برج وباره شهر را مضبوط ساخته رسوالن 
سخندان متعاقب و متواتر بكابل فرستاد و استدعا نمود كه بسرعت هرچه تمامتر اعالم ظفرپيكر 

پادشاه واالگهر بصوب بلخ نهصت نمايد تا محمد زمان ميرزا مجال چرانيدن غالت نيابد و بعد از 
آنكه قرب يكماه مخدوم زاده در حدود بلخ نشسته بامر محاصره پرداخت خبر توجه حضرت 

پادشاهى بدانجانب شايع گشت ال جرم محمد زمان ميرزا بدره جز رفته بآغروق خود پيوست و 
مقارن آنحال خبر رسيد كه فقير على بيك از درگاه پادشاه عاليجاه بابر ميرزا نشان حكومت مقاليد 
شهر و قلعه بدو سپرده باردوى عالى رفت و عنقريب چتر ظفرپيكر حضرت پادشاه عالى گهر سايه 
وصول بر آنواليت خواهد انداخت بنابراين محمد زمان ميرزا امير محمد باقر برالس را جهة اظهار 

اطاعت و انقياد و طلب ملك موروث بآستان سلطنت آشيان حضرت ظهير السلطنه والدين بابر ميرزا 
 ارسال داشت و خود
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براه سان و چهار يك متوجه قرايغاج گشت بعد از وصول بآن منزل شاه مير حسين كه بعلو شان و 
قدم دودمان از ساير اعيان ماوراء النهر امتياز تمام داشت از نزد حضرت پادشاهى مصحوب امير 

محمد باقر برالس بدرگاه سپهراساس رسيد و باصناف الطاف اختصاص يافته نوازش نامه آنحضرت 
معروض گردانيد مضمون آنكه ما اين يورش را به مصلحت دولت آن عزيز برادر ارتكاب 

نموده ايم زيرا كه اگر لواء كشورگشا بدينجانب توجه نميكرد قوام بيك غاشيه اطاعت حكام 
ماوراء النهر بر دوش گرفته قبة االسالم بلخ را بديشان مى سپرد اكنون انسب آنست كه آن برادر 

بالتفات خاطر عالى مستظهر بوده ببارگاه جهان پناه شتابد تا زمام ايالت اين مملكت را در قبضه 
اقتدارش نهاده بطرف كابل باز گرديم محمد زمان ميرزا بعد از مطالعه اين مكتوب و شنيدن سخنان 
مرغوب از شاه مير حسين خيال رفتن بمالزمت حضرت پادشاهى بخاطر گذرانيد اما قبل از تصميم 
عزيمت جناب سيادت مآب سلطنت انتساب سيد مهدى خواجه كه از جانب پدر نبيره سيد مرتضى 

خواجه است و از جانب مادر نسبش بابو الخير خان مى پيوندد و همشيره حضرت پادشاهى بابر 
ميرزا در حباله نكاح او بسر ميبرد از منزل دره جز از آنحضرت روگردان شده نزد محمد زمان 

ميرزا آمد و مخدوم زاده را از توجه باردوى عالى مانع گشت بناء على هذا محمد زمان ميرزا شاه 
اسكندر بن شاه رستم بن سيد حمزه صدر را همراه شاه مير حسين بآستان سلطنت آشيان ارسال 



داشته پيغام فرمود كه بنابر فقدان يراق مناسب و عدم استطاعت ترتيب پيكش عجالة الوقت ميسر 
نشد كه بمالزمت شتابد انشاء الّله تعالى بعد از آنكه بلخ را به بنده عنايت فرمايند و موكب عالى 
بصوب كابل نهضت نمايد يراق كرده شرف مالقات خدام بارگاه عالم پناه حاصل خواهد كرد و 

پس از فرستادن شاه مير حسين و شاه اسكندر محمد زمان ميرزا عازم تسخير شبرغان گشت و 
ايلچى نزد حاكم آن واليت امين بيك فرستاده او را باطاعت و انقياد دعوت كرد و امين بيك 
بمصلحت آنكه آن حضرت را از قرايغاج كه عقبه ايست در غايت استحكام بيرون آرد تا اگر 

حضرت پادشاهى بابر ميرزا بدانجانب ايلغار نمايد بيشايبه كلفت بديدن عروس فتح و ظفر فايز 
گردد سخنان نيازمندانه پيغام داد و عرضه داشت كرد كه اگر ماهچه رايت عالى پرتو وصول بر 

حوالى شبرغان اندازد بنده قدم از سر ساخته بخدمت خواهد شتافت و از موايد انعام و احسان خدام 
آن آستان حظى تمام خواهد يافت و محمد زمان ميرزا اين سخن را موافق واقع تصور كرده 

آغروق را در قرايغاج گذاشت و علم عزيمت بصوب شبرغان برافراشت بعد از وصول بسر پل امير 
نعمت الّله نيمشبى خبر رسيد كه آتش غضب حضرت پادشاه فريدون فر پس از مالقات شاه 

اسكندر اشتعال يافته و بر جناح استعجال عنان يكران بصوب قرايغاج تافته بنابرآن ميرزا محمد زمان 
براه كوه كه نزديكتر بود عازم قرايغاج شد باميد آنكه شايد پيش از حضرت ظهير السلطنه بآغروق 

عالى رسد و آن عقبه را مستحكم گرداند اما در اثناء راه حسينكه ديوانه از قرايغاج رسيد و 
 معروض گردانيد كه حضرت پادشاهى بقرايغاج درآمده آغروق را متصرف گشت 
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و اكنون با سه چهار هزار سوار جرار مستعد جنك و پيكار ايستاده است ميرزا محمد زمان چون 
اين خبر استماع نمود عنان عزيمت بجانب غرجستان انعطاف داد و در اثناء راه امير حسين على 

جالير و امير يونس على ولد امير بابا على و خواجه حيدر على قرچق و جمعى از سرداران و 
سپاهيان از آن حضرت گريخته بقرايغاج رفتند و مخدوم زاده بر جناح استعجال بجانب غرجستان 
حركت فرمود و در پيل چراغ سيد مهدى خواجه نيز از آن حضرت رخصت طلبيد و راه ماوراء 

النهر پيش گرفت و چون محمد زمان ميرزا بغرجستان رسيد امير شاه محمد سيف الملك و خواجه 
غياث الدين على خالدار و خواجه كمال الدين حسين و ساير ارباب و كالنتران آنواليت شرط 

استقبال بجاى آوردند و آنچه دست مكنت ايشان بدان ميرسيد پيشكش كردند مخدوم زاده در قريه 



استو رحل اقامت انداخته همدران دو سه روز رايات نصرت آيات بابرى بر موضع آق گنبد كه 
ميان آن واليت و چقچران واسطه است سايه افكند اما چون تمامى غرجستانيان در دولت خواهى 
محمد زمان ميرزا راسخ دم و ثابت قدم بودند حضرت پادشاهى بآن كوهستان در نتوانست آمد و 

بطرف فيروزكوه غور رفته از آنجا براه يكه النك متوجه كابل گشت و محمد زمان ميرزا نوبت 
ديگر فى- الجمله يراق و استعداد بهم رسانيده از غرجستان بچقچران نقل كرد و در منزل چراغدان 

چراغ اقامت برافروخته متردد بود كه از آنجا بجانب قندهار نهضت نمايد يا بار ديگر بحدود بلخ 
شتابد كه ناگاه طليعه لشگر امراء خراسان كه سردار ايشان ابراهيم سلطان موصلى و احمد سلطان 
افشار بودند و بموجب فرمان والى هراة امير خان هللا بدانجانب شتافته بودند پيدا شد و مخدوم زاده 
امير شاه محمد سيف الملك و پسر عم امير اردو شاه ميرزا بيك و امير هرانقلى و اسالم على ولد 

يار على بخشى و امير شاه حسين ياركى مير آخور را با اكثر مردم مغول غابچى و لشگريان در برابر 
امراء خراسان گذاشته بنفس نفيس علم عزيمت از راه سونج بصوب بندر كه يكى از صدجات 
غرجستانست برافراشت و ابراهيم سلطان و احمد سلطان سپاه ميرزا محمد زمان را بضرب تيغ و 

سنان منهزم گردانيده ميرزا بيك را باده دوازده كس از كالنتران مغول غانچى و بسيارى از احاد 
اجناد بر خاك هالك انداختند و بقية السيف بمحمد زمان ميرزا پيوسته آن حضرت از بندر عزم 

قندهار كرد و راقم حروف بسبب اتالف يراق اجازت يافته در غرجستان توقف نمود و چون 
مخدوم زاده بروبز رسيد شاه محمد بيركه كه از معركه چراغدان بدان طرف گريخته بود با شصت- 
هفتاد كس از توابع و لواحق بموكب عالى پيوست و بمبالغه بسيار آن حضرت را بر آن داشت كه 

فسخ عزيمت قندهار كرده عنان بطرف واليت سان و چهار يك انعطاف داد و لشگريان در نواحى 
جزروان اغروق ميرزا بيك را كه عازم شبرغان بود غارتيده فى الجمله يراقى بدست آوردند و 

بچهار يك رفته رحل اقامت انداختند منتظر آنكه اسالم على و يار على بخشى و مردم مغول 
غانچى كه جهة تجهيز و تكفين كشتگان خود در بندر مانده بودند بمالزمت رسند آنگاه متوجه 

 شبرغان گردند و چون امين بيك اين خبر شنيد كس 
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نزد امير ابراهيم جابوق كه در آن وقت بحكم حضرت پادشاهى بابر ميرزا حاكم بلخ بود فرستاده 
پيغام فرمود كه مناسب آنست كه قبل از آنكه لشگر محمد زمان ميرزا مجتمع گردند بفيصل مهم 



آن حضرت پردازيم و امير ابراهيم از بلخ بيرون آمده امين بيك بوى پيوست و آن دو امير باتفاق 
يكديگر بر سر شاه زاده رفته بين الجانبين حربى صعب دست داد و در اثناء كرو فراسب ميرزا 

محمد زمان بسر درآمده در آن حين امير ابراهيم جابوق بسر وقتش رسيد و آن حضرت را 
دست گير گردانيد اما مراسم تعظيم و احترام بجاى آورده مخدوم زاده را مصحوب خويش ببلخ برد 

و از آنجا روى توجه بكابل آورد و حضرت پادشاهى محمد بابر ميرزا از غايت مكارم اخالق و 
محاسن اعراق و كرم جبلى و عاطفت ذاتى در غايت شفقت و مرحمت با محمد زمان ميرزا 

مالقات فرمود و جريمه او را نابوده تصور نمود و ابواب انعام و احسان بر روى روزگارش گشوده 
  نظم اسباب سلطنت عنايت فرمود

 پادشاه كريم بنده نواز
 

 خسرو جرم بخش عفو طراز

 از سر جرم خويش و بيگانه 
 

 بگذرد ز آنكه هست فرزانه 

 صد خطا بيند ار ز خيل و حشم 
 

 كندش عفو از كمال كرم 

پادشاه عاليشان بعد از تاكيد قواعد عهد و پيمان زمام ايالت بلخ و توابع را در قبضه اقتدارش نهاد و    
چون سه چهار ماه آن حضرت را در كابل نگاه داشت كريمه از مخدرات سراپرده پادشاهى را 

نامزدش كرده راضى و شاكر و مباهى و مفتخر ببلخ فرستاد و بى شايبه سخنورى و غايله 
مدح گسترى آنچه غايت كرم و رافت و نهايت اشفاق و مكرمت تواند بود از آن پادشاه اسالم پناه 

نسبت بآن شاه زاده عاليجاه ظهور نمود وصيت اين لطف و احسان و آوازه اين عفو و امتنان در 
  رباعى اطراف و اقطار جهان اشتهار يافته هركس زبان بتحصين و آفرين پادشاه عاطفت امين گشود

 ايلطف تو سرمايه انواع فرح 
 

 مخبر ز دعايت آيت رب اشرح 

 گوئى كه بود ذات تو در عالم كون 
 

 مقصود خطاب فاعف عنهم واصفح 

و الى يومنا هذا كه تاريخ هجرى بماه ذى قعده سنه تسع و عشرين و تسعمائه رسيده محمد زمان    
ميرزا در آن مملكت بامر حكومت اشتغال دارد و گاهى ايلچيان نزد حكام خراسان فرستاده نسبت 

بايستادگان پايه سرير خالفت مصير اعلى حضرت پادشاه دين پناه لوازم اخالص و نياز بجاى 
مى آورد و رجاء واثق و وثوق صادق آنكه آن مخدوم زاده صاحب سعادت در سايه دولت و 

معدلت آفتاب اوج پادشاهى خلد الّله تعالى سبحانه ملكه و سلطانه باعلى مدارج اقبال شتابد و فروغ 
  رباعى انوار جاه و جالل از مطلع عنايت نواب كامياب شاهنشاهى بر وجنات احوالش تابد



 آن اختر نورگستر اوج اميد
 

 شايسته افسر و سرير جمشيد

 خواهم كه بظل دولت شاه جهان 
 

 بر مسند اقبال بماند جاويد

و چون بمرافقت رفيق توفيق قلم صاحب تحقيق جواهر اخبار غرايب آثار اوالد صاحبقران كامكار    
امير تيمور گوركان را تا اين غايت در سلك عبارت كشيد و از رشحات چشمه حيات بخش دوات 

رطب اللسان گشته عنان بيان تحرير بدايع وقايع ايام دولت ابد پيوند شاهى معطوف گردانيد اميد 
 آنكه بمساعدت 
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بخت بيدار و معاضدت عنايت آصف جم اقتدار از خطا و زلل مصون ماند و كيفيات فتوحات اين 
پادشاه سكندر صفات را در احسن عبارات و ايمن استعارات بمسامع دور و نزديك و ترك و 

 تازيك رساند.

 مثنوى 

 چون بعنايات خداوندگار
 

 بخت موافق شد و توفيق يار

 كلك سخن پرور معجز بيان 
 

 كرد عيان ذكر تمورخانيان 

 بار دگر ابر گهربار شد
 

 سحر فن و معجزه آثار شد

 تا كند از ذكر شه كامكار
 

 جيب فلك پر ز در شاهوار

 گرچه مرا قوت اين كار نيست 
 

 خامه باين كار سزاوار نيست 

 هست اميدم كه بفضل خداى 
 

 كلك چو بر عاج شود مشگساى 

 فيض سماوى دهدش ياورى 
 

 كوكب طالع كندش چاكرى 

 تا ز حديث شه كشورگشا
 

 قبه افالك شود پر صدا

 صيرفى طبع جواهرشناس 
 

 خاطر نقاد هنر اقتباس 

 از در راين خبر خير اثر
 

 نه صدف چرخ كند پرگهر

 كر شنود گوش خرد اين نويد
 

 بشكفد اين غنچه بباغ اميد

 گر نوزد بر چمن اين رقم 
 

 تازه نسيمى ز محب كرم 



 كى شود اين عقد گهر بانظام 
 

 گر نكند معدن جود احتمام 

 چيست محب كرم و كان جود
 

 دست و دل آصف ملك وجود

 اختر برج شرف سرورى 
 

 دوحه گلزار نكو اخترى 

 ملك مدارى كه بتيغ و قلم 
 

 كرد خراسان چو بهشت ارم 

 شعله تيغش بظفر همدم است 
 

 ملك زرشح قلمش خرم است 

 هست در ربار كفش ابروار
 

 نيست ولى چون كفش ابر بهار

 ز انكه بود بخشش دستش مدام 
 

 كى همه كه قطره فشاند غمام 

 ذات وى از عدل بود محترم 
 

 دست و دلش مظهر لطف و كرم 

 بهره ور از فضل دل آگهش 
 

 مرجع اصحاب شرف درگهش 

 تربيت اهل هنر كام اوست 
 

 زيور عنوان سخن نام اوست 

 جوهر نامش ز شرف با نصيب 
 

 نزد خداوند چو ذاتش حبيب 

 ملك ز عدلش شده پر زيب و زين 
 

 هست دعايش همه را فرض عين 

 هركه بود از كرمش بهره ور
 

 غير دعايش چه نويسد دگر

 تا كه زرشح قلم مشگفام 
 

 جوهر الفاظ پذيرد نظام 

 باد هميشه قلمش درفشان 
 

 بهر سرانجام امور جهان 

 بحر عطايش همه گه موج زن 
 

 بهر فراغ دل اهل سخن 

 سير فلك باد بكامش مدام 
 

 نامه اميد بنامش تمام 

   
 تمام شد جزء سوم از مجلد سوم كتاب حبيب السير
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 جزو چهارم از مجلد سوم تاريخ حبيب السير

در ذكر طلوع آفتاب دولت اقبال شاهى و بيان اختصاص يافتن آنحضرت باصناف الطاف و عنايات 
 الهى 



 بسم الّله الّرحمن الّرحيم  رباعى 

 اى يافته از منزل مه تا ماهى 
 

 ذرات جهان از كرمت آگاهى 

 از شاه و و گداهى كه تو او را خواهى 
 

 بر فرق نهد افسر شاهنشاهى 

   
افتتاح اخبار فتح آثار پادشاهى بحمد و ثناء جناب اقدس الهى انسب است و اولى (فلله الحمد فى 

  رباعى ) لَه ملْك السماوات و الْأَرضِ و ما بينَهمااآلخرة و االولى 

 اى كشور دل ز نور حمدت روشن 
 

 معموره جان ز فيض شكرت گلشن 

 از حمد تو شد مزين آغاز كالم 
 

 يابد شرف از شكر تو انجام سخن 

   
و انفتاح ابواب بدايع وقايع شاهنشاهى بايراد نعمت و درود حضرت رسالت پناهى اليق است و 

  رباعى )يا أَيها الَّذينَ آمنُوا صلُّوا علَيه و سلِّموا تَسليماًاحرى (

 اى بر سر جمله سرفرازان چون تاج 
 

 يكپايه ز آسمان قدرت معراج 

 شد از كرم عام تو عالم خرم 
 

 شاهان جهان بلطف خاصت محتاج 

   
(آللهم صلى على سيدنا محمد المصطفى اوال و صلى على آله البررة النجبا و عترته نجوم فلك العز 

  مثنوى و العلى)

 شهر باران ملك فضل و كمال 
 

 تاجداران شهر جاه و جالل 

 خسروان ممالك دنيا
 

 پادشاهان كشور عقبى 

 سيما آن دوازده معصوم 
 

 انجم نوربخش اوج علوم 

 مقتدايان ملت عربى 
 

 پيشوايان آل پاك نبى 

 اولين آفتاب برج نجف 
 

 شاه دلدل سوار دريا كف 

 پس حسن آن امام پاك سرشت 
 

 كه بدلها نهال احسان گشت 

 نيست او را نظير غير حسين 
 

 قرة العين سيد الثقلين 

 بعد از ايشان امام سجاد است 
 

 كه پناه تمام عباد است 



 پس محمد كه باقرش لقب است 
 

 ميوه باغ سيد عربست 

 باز صادق كه بود در همه كار
 

 چون زر جعفرى تمام عيار

 مظهر لطف ايزدى كاظم 
 

 درر علم شرع را ناظم 

 فخر آل عبا امام رضا
 

 هادى سالكان راه هدا

 پس سمى نبى امام تقى 
 

 قدوه خاندان على نقى 

 حسن عسگرى مالذ كبار
 

 حسن الخلق احسن اآلثار

 پس امام زمان كه هست مدام 
 

 ماحى كفر و حامى االسالم 

 يا آلهى بحق آل رسول 
 

 بعلو مكان زوج بتول 

 بكمال زهادت زهرا
 

 كه خجل كرد طلعتش مه را

 بمحبان اهل بيت نبى 
 

 بهداة شريعت عربى 

 كه مرا ساز همدم توفيق 
 

 تا نويسم بخامه تحقيق 

 حال مهر سپهر عز و شرف 
 

 سرور دودمان شاه نجف 

 حامى ملت مسلمانى 
 

 وارث حشمت سليمانى 

 پادشاه ممالك عالم 
 

 در تمام جهان بعدل علم 
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 تاج بخش شهان تخت نشين 

 
 مشرق و مغربش بزير نگين 

 در عجم سربلند گشته بتاج 
 

 از بالد عرب ستاند باج 

 ترك و ديلم همه غالمانش 
 

 قيصر از چاكران دربانش 

 همه اجداد او خجسته شيم 
 

 مالك تخت و تاج تا آدم 

پادشاهى كه تا ماهچه لواى خورشيد سيمايش از افق معدلت و احسان طالع گشته عرصه ممالك    
عالم را منور گردانيد ظالم ظلم و عدوان از اطراف امصار و بالد روى بعدم آباد آورده سرگشتگان 



بوادى نامرادى بچشمه سار امن و امان رسيدند و تا نسايم سلطنت و جهانبانى و شمايم خالفت و 
گيتى ستانى از رياض احوال و گلزار اقوالش ورزيده و دميده اقطار آفاق را معطر ساخت ملوك 

وافر فراست و سالطين كامل كياست سعادت دوجهانى در متابعتش دانسته حلقه مطاعت در گوش 
  نظم جان كشيدند

 سكه دولت چو بنام تو شد
 

 پادشه مصر غالم تو شد

 يافت ز اقبال تو قيصر خبر
 

 كرد برون نخوت افسر ز سر

 خسرو چين بنده دربان تست 
 

 خان ختا ريزه خور خوان تست 

 شاه توئى جمله طفيل تواند
 

 از دل و جان تابع خيل تواند

دين پناهى كه بمرافقت توفيق ايزدى و موافقت تائيد سرمدى رسوم مذموم بغى و جهالت را كه    
بتمادى ايام در ميان فرق انام رسوخ تمام گرفته بود و هيچيك از اساطين سالطين را رفع آن تيسير 
نپذيرفته در عرصه هفت اقليم منسوخ ساخت و بمعاونت بخت بيدار و مساعدت مكنت پايدار در 

باب تشييد مبانى دين دولت و تمهيد قواعد ملك و ملت قوانينى كه ناسخ آيات ملوك كامكار و 
  نظم ماحى آثار خواقين رفيع مقدار تواند بود طرح انداخت 

 در ايوان سعادت هيچ گاهى 
 

 نبوده همچو او گيتى پناهى 

 رسوم بدعت از عالم برانداخت 
 

 لواى كامرانى مرتفع ساخت 

 تعالى اللّه زهى شاه مكرم 
 

 مباهى از وجودش آل خاتم 

 ظالل دولتش از بخت بيدار
 

 پناه تاجداران جهان دار

قبه زرنگار چتر نصرت شعارش منور عرصه سپهر و غبار مواكب كواكب آثارش كحل الجواهر    
ديده ماه و مهر از اشعه اسنه غازيان سپاه فراوانش آئينه فتح و ظفر چون قرص خورشيد از برج دو 

پيكر درخشنده و از صفحه سيوف مجاهدان لشگر فيروزى نشانش شعشه آمانى و آمال چون ماه 
چارده از اوج كمال تابنده پرچم علم كشورگشايش ع عبرت افزاى زلف پرچم حور و خدم 

مجلس بهشت آسايش محير عقول غلمان دار السرور در ايام رزم صداى كوس دولتش نفخه صور 
عدم بگوش اعداى مملكت رسانيده و بهنگام بزم نواى غمزداى مرحمتش جان اولياء دولت را 

مبتهج و مسرور گردانيده سموم قهر جان سوزش جان گداز ارباب بغى و طغيان و نسيم لطف 
  نظم دلفروزش نضارت بخش رياض اميد ستمديدگان 



 سموم قهر تو هرجا كه بگذرد گردد
 

 بسان آتش سوزان طبيعت كافور

 نسيم لطف تو بر هرگل زمين كه وزد
 

 چو سبزه سر بدر آرند خفتكان قبور

سهم خدنك تير آهنگش خون از ديده مريخ روان ساخته و تاب سنان آتش فشانش شير فلك را    
در بيشه اضطراب انداخته خنجر سر تيزش چون مژگان خوبان عشوه انگيز خون ريز و تيغ بيدريغش 
بسان صرصر اجل قالع نهال عمرو اقبال اصحاب ستيز وسعت ساحت مملكت اسكندر درنظر همت 

 عالى اثرش تنگتر از
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حوصله مردم بخيل و رفعت شجره قدر كسرى و قيصر در برابر عظم شان مالزمانش بى وقع تر از 
  رباعى وقوع نخيل 

 اى تختگه ملك تو را عالم تنك 
 

 يكپايه ز تخت قدر تو هفت اورنك 

 لطف تو نموده سوى هركس آهنك 
 

 رخ سوده بخاك كف پايش اورنك 

تاج بخش خسروان روى زمين باج ستان سلطان روم و خاقان چين ع سكندر سپاه تباره حشم سليمان    
اقتدار كواكب خدم خورشيد طلعت مريخ رزم جمشيد حشمت ناهيد بزم مشترى راى عطارد 

  مثنوى ضمير فريدون فر كيخسرو سرير قمر سير گردون خرام پرويز مكنت سپهر احتشام 
 خسرو جم قدر منوچهر چهر

 
 چهره بخاك ره او سوده مهر

 ترك فلك بنده فرمان او
 

 هندوى كيوان ز غالمان او

 معتكف چرخ ششم روز و شب 
 

 جز بدعايش نگشاد است لب 

 كلك عطارد ز سر اهتمام 
 

 غير ثنايش ننويسد مدام 

 سير قمر تابع فرمان اوست 
 

 زهره كنيزى ز شبستان اوست 

 ثابت و سيار برين آستان 
 

 بسته بخدمت چو دو پيكر ميان 

 جمله حكام بروى زمين 
 

 سوده ز اخالص بپايش جبين 

 هست وجودش در درج شرف 
 

 درى تابنده برج نجف 

 اسم شريفش ز گهر پاكتر
 

 گشت معما صدف آن گهر

مظهر خاك رهش بوسه زد از روى 
 

 چون طلب مهر نمود از سپهر



 مهر

 لطف تا كه برد از كرمش خصم بهر
 

 ظاهر ازو شد همه جا ضد قهر

 كردگار دشمن او را بجهان كرد خوار
 

 ديد خداوند چو آن كرد و كار

 جليل ميل دلش نيست بجز سوى لطف 
 

 هست جلى فيض وى از روى لطف 

 شاه گشت چو در روى زمين پادشاه 
 

 روى براهش نهد از مهرماه 

 عالم نور دلش زد چو بعالم علم 
 

 جسم عدو گشت قرين الم 

 پناه عزت تاج و شرف گاه ازو
 

 يافت بنا قاعده جاه ازو

 اسمعيل نام وى از عز بال انتها
 

 گشت مرا سلك در بى بها

 يافت چو اين نظم بنامش نظام 
 

 كرد قلم سوى دعايش خرام 

 تا بود از شعشعه آفتاب 
 

 سطح معالى فلك نور باب 

 باذر عدل شه روشن جبين 
 

 روى زمين غيرت خلد برين 

 اهل هنر از كرمش بهره مند
 

 مسند اقبال بذاتش بلند

و چون بى شايبه تكلف و سخنورى و غايله تصلف و مدح گسترى از مشاهده صادرات افعال و    
مالحظه واردات اعمال اين پادشاه دين پناه ستوده خصال واضح و اليح ميگردد كه در هيچ عصر از 

اعصار هماى همايون بال جاه و جالل بر سر هيچ تاجدارى مانند ذات بزرگوارش سايه سعادت و 
اقبال نيفكنده و باز بلندپرواز تائيد ايزد متعال بر دست اقتدار هيچ دولت مندى كامكار بسان وجود 

فايض الجودش ننشسته بر ذمه همت هريك از ناسجان ديباى زيباى براعت و ناسخان اوراق خساى 
بالغت واجب و الزم مينمايد كه در نظم فرايد وقايع و نشر بدايع مآثر خدام موكب سپهر احتشام 

شرايط اجتهاد و لوازم اهتمام بتقديم رساند تا غايت لطف و قهر و كمال عدل و احسان و آئين 
جهاندارى و كشورگشائى و قانون دين پرورى و ملك آرائى و رسوم رزم سازى و مخالفت گدازى 

و عادات دشمن سوزى و دوست نوازى آن مهر سپهر سرافرازى تا دامن روزگار و انقراض ادوار 
در ميان عالميان باقى و پايدار ماند بناء على عذا اين ذره احقر كه خود را خوشه چين خرمن 

 اصحاب فضل و هنر
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مى پندارد و جزو آخر از كتاب افادت اثر حبيب السير را از ذكر بدايع حاالت و بيان غرايب 
فتوحات پادشاه دين پناه زيب و زينت بخشيده و تحرير غايت عنايت الهى و نهايت موهبت 

شاهنشاهى را كه شامل اين دولت نامتناهى است پيش نهاد همت گردانيده اميد بكمال كرم جاويد 
آنكه از رشحات خامه درربار رياض اخبار شاه فلك اقتدار بر وجهى نظارت يابد كه طاوسان 

حظاير قدس را هواى تماشاى آن از فضاى دماغ سمت انتفا نگيرد و از لمعات طبع سحر كردار 
گلزار آثار پادشاه رفيع مقدار بصورتى طراوت؟؟؟ يرد كه بلبالن بوستان انس را آتش تمناى آن از 

  مثنوى ساحت خاطر صفت انطفا نپذيرد
 نگنجد اين سخن در طى نامه 

 
 نباشد اين تمنا حد خامه 

 ولى چون باز همت كرد پرواز
 

 ز غيب آمد بگوش هوش آواز

 كه كلكت گرچه باشد بى بضاعت 
 

 -ز فيض شاه يابد استطاعت

 بظاهر گر قلم افتد درين راه 
 

 -سخن گويد بمعنى دولت شاه

 از آنرو طاير طبع سخن ساز
 

 سوى اين بوستان آمد به پرواز

 چو در ذكر شهنشاه اين گهر سفت 
 

 .نخست از حال آبايش سخن گفت

    

 گفتار در بيان شمه از علو نسب همايون پادشاه ربع مسكون 

آفتابى كه انوار وجود فايض الجودش عرصه مشرق و مغرب را منور گردانيده محتاج نيست بشرح 
علو اصل و نسب و كاميابى كه فيضان غمام عدل وجودش رياض اميد اباعد و اقارب را نضارت 

 (و جعلْناكُم بخشيده مستغنيست از ذكر مناقب آباء عالى حسب اما چون بر طبق كالم معجز نظام 
 همواره اشراف و اعيان عجم و عرب سلسله نسب خود را در متون كتب و شُعوباً و قَبائلَ لتَعارفُوا)

بطون صحايف مثبت مى ساخته اند و بسبب عظم- شان و قدم دودمان آبا و اجداد بلندمكان رايت 
افتخار و مباهات مى افروخته اند خامه مشگين عمامه در تبيين سلسله نسب بزرگوار شاه سپهر اقتدار 

شروع نمود و صفحات كتاب حبيب السير را بشرح شمه از مناقب و مفاخر اين فرقه ستوده مآثر 
زيب و زينت درافزود بر ضماير واقفان انساب اوالد عظام نبوى و عارفان اخبار احفاد گرام 

مرتضوى مستور و مخفى نخواهد بود كه نسب اشرف شاه دين پناه به پنج واسطه بحضرت واليت 



منقبت امامت مرتبت واقف اسرار ازلى شيخ صفى الحق و الحقيقة والدين ابى الفتح اسحق 
االردبيلى قدس الّله سره العزيز ميرسد و نسب آنحضرت بامام هفتم هادى اعالى و اعاظم موسى 

الكاظم ملحق ميشود برين موجب كه ابو المظفر شاه اسمعيل بن سلطان حيدر بن سلطان جنيد بن 
شيخ ابراهيم بن خواجه على بن شيخ صدر الدين موسى بن قدوة اولياء آفاق شيخ صفى الدين 

اسحق بن شيخ امين الدين جبرئيل بن شيخ صالح بن قطب الدين بن صالح الدين رشيد بن محمد 
الحافظ لكالم الّله ابن عوض الخواص بن فيروز شاه زرين كاله بن محمد بن شرفشاه بن محمد بن 

 حسين بن محمد بن ابراهيم ابن جعفر ابن محمد ابن اسمعيل 
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بن محمد بن احمد االعرابى بن ابو محمد القاسم بن ابى القاسم حمزة ابن االمام الهمام موسى 
الكاظم عليه السالم و چون شمايم امامت و سرورى و نسايم كرامت و دين پرورى امام موسى 

كاظم عليه السالم در اوايل مجلد ثانى مشام ناظران اين اوراق را معطر گردانيده و ساحت ضمير 
واقفان اين اخبار را صفت نضارت بخشيده درين مقام بنان بيان بتكرار آن مبادرت نمى نمايد و 

رخسار اين صحايف را بزيور آثار بعضى ديگر از آبا و اجداد حضرت شاه و االنژاد مى آرايد و منه 
 االعانة و التوفيق.

 آرايش يافتن صحايف اين اوراق بذكر مجملى از احوال آبا شيخ صفى الدين اسحق 

عامه علماء عالم و كافه فضالء بنى آدم بر علو شان و سمو مكان سادات صاحب سعادات موسوى 
اتفاق دارند و آن زمره كريمه را فايز بكماالت صورى و معنوى و جامع فضايل دنيوى و اخروى 

ميشمارند لوايح باطن هداية ميامن ايشان مانند صبح صادق ظالم ليالى ضاللت را مفقود گردانيده و 
  نظم لوامع خاطر صفوت مآثر ايشان بسان انوار آفتاب از افق فضل و كرامت طالع گرديده 

 از ايشان بوده هريك دين پناهى 
 

 سرير مكرمت را پادشاهى 

 چراغ روشن از نور امامت 
 

 مه تابنده بر برج كرامت 

   
 شعر



 فهم من بين انصاف االنام 
 

 كرام من كرام من كرام 

   
ال جرم حاجت بآن نيست كه عندليب قلم در گلزار مفاخر هريك از اين فرقه واجب التعظيم كه 

سلسله نسب همايون باسامى سامى ايشان مشحونست نغمه سرائى نمايد اما بنابر تيمن و تبرك بذكر 
مجملى از حال فرخنده مآل حضرت واليت پناه كرامت دست گاه فيروز شاه و اوالد آن عاليجاه 

قدوه آل رسول الّله لسان مقال ميگشايد فيروز شاه بزرگى بود بمكارم اخالق و محاسن آداب 
موصوف و بلطايف گفتار و كرايم اطوار معروف انوار سيادت و سرورى از ناصيه مباركش طالع 
آثار جاللت و و مهمترى از بشره همايونش ساطع بوفور تمول و ثروت مشهور و بصفت بناهت و 

سخاوت بر السنه و افواه مذكور مواشى و اغنامش بعدد ثوابت و سيار و غالمان و خدامش زياده از 
  نظم مرتبه حساب و شمار

 فلك احتشام معالى پناه 
 

 جهان كرم مير فيروز شاه 

 درى بود از درج عز و شرف 
 

 گلى از گلستان شاه نجف 

 قمر بوده يك گرده از خوان او
 

 جهانى مرفه باحسان او

   
و چنانچه در كتاب صفوة الصفا مرقوم قلم مشگين طراز ابن بزاز شده فيروز شاه در كنار پيشه 

جيالن در موضعى كه موسوم است بر نگين منزل گزيده بود و پيوسته خان كرم گسترده بضيافت 
  (و اللَّه يدعوا إِلى  دارِ السالمِ)آينده و رونده قيام مينمودند و چون آن جناب از هاتف غيب نداء

شنود از وحشت آباد عالم فانى بنزهت سراى جاودانى انتقال نمود فرزند سعادتمندش عوض از 
 منزل رنگين كوچ فرموده در قريه اسفرانجان كه از جمله مضافات 
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خطه اردبيل است ساكن گشت و در آنمقام بهجت انجام فارغ بال و شادكام اوقات مى- گذرانيد 
تا وقتيكه او نيز درگذشت و عوض را پسرى بود خورشيد منظر محمد نام و آن درى برج واليت 

در سن هفت سالگى از نظر خاليق غايب شد و هرچند خدام امير عوض در طلبش بهرطرف 
شتافتند از شعشعه جمال آفتاب سيمايش اثر نيافتند ال جرم در آن دودمان عظيم الشان مصيبتى در 

غايت صعوبت اتفاق افتاد و محنت آن مهاجرت خون دل از ديده منتسبان خاندان سيادت بگشاد اما 



هاتف اقبال در مقام تسلى خاطر ماتم زدگان بود و احيانا بزبان حال در گوش و هوش هريك 
  بيت بمضمون اين مقال ترنم مينمود

يوسف گم گشته بازآيد بكنعان غم 
  مخور

كلبه احزان شود روزى گلستان غم 
 مخور

و بعد از انقضاء هفت سال از اين احوال ناگاه آن فرزند ارجمند بر در خانه پدر بزرگوار پيدا شد    
جامه عنابى در برو دستار سفيد بر سر مصحفى حمايل فرموده و زبان خجسته بيان بزمزمه تالوت 

قران گشوده ال جرم مالزمان آستان كرامت آشيان مبتهج و شادمان از آن جناب كيفيت حال 
پرسيدند جوابداد كه مرا طايفه از جنيان كه در سلك ارباب ايمان انتظام دارند بميان خود برده 

بودند و درين مدت بحفظ كالم اعجاز انتظام ملك عالم و تعليم سنن و فرايض اسالم ترغيب و 
تحريض مى نمودند و آنجماعت متعجب و متحير گشته غاشيه خدمت و مالزمت مخدوم زاده 

حقيقى بر دوش گرفتند و از روى ارادت و اعتقاد كمر عبوديت بر ميان بسته طريقه فرمان بردارى و 
اطاعتش را پذيرفتند و سيد محمد الحافظ در مصاحبت اقربا و خويشان باحياء سنن سنيه آباد و 

اجداد شريف خود ميپرداختند تا آن وقتيكه مدت حيات طبيعى بسر آمد و علم عزيمت بصوب 
  بيت رياض جنت برافراخت 

 روانش بمينو پر از نور باد
 

 در آن نزهت آباد مسرور باد

صالح الدين رشيد والد ارشد امير محمد الحافظ بود و بعد از پدر در قريه گل خواران اقامت    
فرمود و آنجناب از جمال صورى نيز بهره تمام داشت و همواره بزراعت مشغولى كرده تخم انعام 

و احسان در زمين دل طوايف انسان مى كاشت و چون زمان زندگانى صالح الدين رشيد نيز بسر 
 رسيد پسر رشيدش قطب الدين قايم مقام پدر عالى گهر گرديد.

قطب الدين قطب فلك جاللت و دين دارى و خورشيد سپهر سعادت و بزرگوارى بود و هم در 
قريه گلخواران اقامت داشت تا وقتى كه بسبب هجوم لشگر گرجيان باردبيل نقل نمود تبين اينمقال 
و تفصيل اين اجمال آنكه در زمان هدايت و ارشاد امير قطب الدين يكى از روساء كفار گرجستان 

با لشگرى از دد صفتان بى ايمان بخيال نهب و غارت ديار اسالم و قتل و تاراج سالكان ملت خير 
االنام بجانب اردبيل در حركت آمد و چون اينخبر بگلخواران رسيد امير قطب الدين برطبق كلمه 

عليكم بسواد االعظم عملنموده باعيال و اطفال بشهر اردبيل خراميد و خانه در زير زمين ترتيب 



كرده اوالد و متعلقان را در آن نهانخانه از چشم مخالفان مستور گردانيد و بنفس نفيس خود نيز در 
 گوشه نشسته 
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بتضرع و زارى از بارگاه كردكارى از آن بليه نجات طلبيد و در محلى كه جوانى از اقرباى آن 
جناب نزديك بمدخل آنسردابه ايستاده بود گرجيان در اردبيل دست بقتل و غارت بر- آورده 

يكى از ايشان متوجه آنخانه شد و آن جوان در وى آويخته بر طبق مرويه (الحق يعلوا و ال يعلى) 
غالب آمد و شمشير آنكافر متهور را بقبضه اقتدار درآورده بر حلق شومش كشيد در آن محل 
گرجى فريادى زد كه بعضى از همراهانش بكيفيت حادثه پى بردند و روى بدانخانه آوردند و 
آنجوان از آنكه كافران بر حال حجله نشينان سراپرده عفت كه در زيرزمين بودند اطالع يابند 

انديشيد و بكندوى كه در آنموضع بود در آن نهانخانه را مسدود گردانيد و كلمه توحيد بر زبان 
رانده مستعد تجرع شربت شهادت بايستاد و همان لحظه گرجيان بدو رسيدند و صاحب خود را 

كشته ديده شمشير انتقام از نيام بركشيدند و رشته حيات آنجوان پسنديده صفات را بانقطاع 
رسانيدند بعد از آن امير قطب الدين از زاويه اختفا متفكر بيرون آمد تا مهر بى از آن بهتر پيدا كند 

قضا را جمعى از گرجيان بآن جناب رسيدند شمشيرى بر گردنش زدند چنانچه از پاى درافتاد و 
كافران او را كشته تصور كرده بطرف ديگر رفتند و امير قطب الدين آنروز تا شب در ميان 

كشتگان افتاده بوده و هيچكس بر حالش اطالع نداشت و چون تيغ آفتاب در نيام غروب مختفى 
گشت جمعى از اوباش اردبيل كه جهة تفحص حال شهيدان در سير بودند بسر وقت امير قطب 

الدين رسيدند و آواز ناله آنجناب را شنيدند ال جرم نزديكتر رفته كيفيت واقعه پرسيدند آن امير 
روشن ضمير جوابداد كه ظاهرا اوداج بريده نشده و زخم عالج پذير است آنگاه اشارت فرمود تا 

آنجماعت زخم را بسته او را بدانخانه زيرزمين رسانيدند و امير قطب الدين عيال و اطفال را 
بسالمت يافته از جانبين لوازم محامد الهى بتقديم رسيد و امير قطب الدين در همان زاويه مقيم بود 

تا وقتيكه لشگر گرجستان از اردبيل مراجعت نمود آنگاه قرين صحت و عافيت مانند خورشيد از 
عقده كسوف بيرون خراميد و همگى همت عالى نهمت بر تربيت فرزند سعادتمند خود شيخ صالح 

مقصور گردانيد و در وقت حلول اجل مقدر آن ولد صالح را ولى عهد ساخته رخت برياض 
رضوان كشيد و شيخ صالح در اوقات زندگانى سنن سنيه آباء كرام را احيا نموده چون آنحضرت 



نيز عازم بهشت عنبرسرشت گشت پسر فرخنده اخترش امين الدين جبرئيل قايم مقام شد و آن 
سيدزاده بى عديل در وقت ترقى بسن شباب مخدره را كه صبيه صلبيه عمر بارقى بود و از بارقه 

غمام عنايت ازلى فروغ عفت و طهارت از جمال حالش مى درخشيد بعقد نكاح خويش درآورد و 
واهب المواهب و العطيات امين الدين جبريل را از آن مخدره مستوره كه رابعه سجاده زهادت و 

  بيت مريم سراپرده سعادت بود و دولتى نام داشت پسرى عالى گهر كرامت فرمود
 برآمد آفتاب از اوج اميد

 
 وجودش مظهر اقبال جاويد

آثار تصفيه باطن از ناصيه خجسته ميامنش ظاهر و انوار تزكيه نفس نفيس از مطلع جبين مبينش    
باهر امارت هدايت و ارشاد در بشره ميمونش پيدا و عالمات واليت و اجتهاد از اسره همايونش 

  نظم هويدا
 گلى 
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 بشگفت در باغ هدايت 

 
 درى افزود در درج واليت 

 جهانى گشت از بويش معطر
 

 ز رويش چشم اختر شد منور

و امين الدين جبرئيل ديده اميد از فروغ روى آن مولود فرشته خوى روشن ساخته علم بهجت و    
شادمانى برافراخت و بايفاء نذور و صدقات قيام نموده حمد و ثناى بخشنده بى منت را ورد زبان 

ساخت و بالهام هاتف غيب آنفرزند سعادتمند را ابو الفتح كنيت نهاد و نام نامى و لقب گراميش را 
بر صفى الدين اسحق قرار داده و الحمد الّله الواهب المواهب و العطايا و الصلوة على محمد خير 

البرايا و آله النجبا و عترته االتقياء تزئين اين صحيفه بالغت آئين از تبيين مناقب و مفاخر شيخ صفى 
الدين اسحق باتفاق اكابر افاق ذات ميمنت صفات شيخ صفى الدين اسحق آفتابى بود از مشرق 

واليت و دين پرورى درخشيده و شعشعه ضمير فيض تاثيرش بسان انوار عنايت الهى عرصه كون و 
مكان را اضاعت بخشيده گنجينه سينه اش از جواهر علوم لدنى پر و علو پايه قدر و منزلتش بيرون 

از احاطه دايره تصور آللى كالم هدايت نظامش زيور كوش و هوش اعاظم سالطين و ملوك و 



غبار اقدام خدامش كحل الجواهر بصر بصيرت اهالى رياضت و سلوك قبه عرش فرساى 
صومعه اش مهبط انوار رحمت ايزد تعالى و عتبه كعبه آساى زاويه اش مطاف طواف معتكفان عالم 

باال مرغان اولى اجنحه در هواى دانهاى سبحه اش همواره در طيران و مشاعل كواكب در تمناى 
كسب تشبه بقناديل معابدش پيوسته فروزان نخل قامت با استقامتش در محراب عبادت چون كمان 

ابروى خوبان خميده و ديده دل رياضت كشيده اش در مرات رخسار مه رويان جز پرتو جمال 
حقيقى صورتى نديده از صبح تا شام در بيان اسرار حقايق و معارف زبان گشوده و از شام تا بام 

  مثنوى بركوع و سجود و قيام و قعود اقدام فرموده 
 همه ذكر او در ركوع و سجود

 
 همه فكر او در قيام و قعود

 شده چشم و ابروى محراب را
 

 چه چشمى كه نشناخته خواب را

 شبش چشم پر آب در بندگى 
 

 بظلمت نهان چشمه زندگى 

 لب و ديده آن سالك كامياب 
 

 ببسته ز خوردن گشاده ز خواب 

 بشب زنده دارى مه بدر بود
 

 همه شب ز قدرش شب قدر بود

 قدم گاه او عرش را بوسه گاه 
 

 درش بود مر قدسيان را پناه 

 گذشته ز هفت آسمان منبرش 
 

 نمودار معراج پيغمبرش 

 گشادى چو گاه نصيحت لسان 
 

 فشاندى در او لعل بر مفلسان 

 ملك گفته آمين چو كرده دعا
 

 شده از دعا حاصلش مدعا

 (و آَتيناه الْحْكم و آن منور محراب امامت و كرامت هنوز در سن صبى بود كه برطبق كلمه كريمه    
 دست عنايت ازلى ابواب واليت لم يزلى بر روى روزگارش برگشود و اوقات خجسته صبِيا)

ساعات را مصروف اصناف طاعات و عبادات ساخته در آن اثنا خوابهاى غريب ميديد و بازدياد 
الطاف الهى و تضاعف اعطاف شاهنشاهى اميدوار مى گرديد از جمله آنكه شبى در عالم رويا 

مشاهده فرمود كه بر قبه مسجد جامع اردبيل نشسته است كه ناگاه آفتابى طالع شد كه تمامى اقطار 
عالم از نور او روشن گشت و چون امعان نظر بجاى آورد ديد كه آن آفتاب روى مبارك اوست 

 كه از مطلع سعادت طلوع كرده و بعد از آنكه بحالت يقظه و انتباه 
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بازآمد كيفيت واقعه را با والده ماجده خويش تقرير نموده و طلب تعبير فرمود آن مخدره پس از 
تامل در خواب جوابداد كه اى قرة العين اين رؤيا داللت بر آن دارد كه نور واليت از جمال حال 

تو بمرتبه در لمعان آيد كه شرق و غرب را روشن سازد ال جرم آنجناب خرم و فرحناك شد و در 
وقت تحرير اين خواب و تعبير آن مسود اوراق را چنان بخاطر فاتر رسيد كه ظاهرا در آن زمان در 

عالم خواب بآن شيخ واليت مآب نموده بودند كه از مطلع صلب تو عنقريب آفتابى طالع خواهد 
گشت كه ماهچه رايت سلطنت او بسان خورشيد تابان پرتو بر عرصه كون و مكان اندازد و فى 

الواقع حاال حقيقت اين سخن مشاهده و محسوس ميگردد و حقيقت اين دعوى نزد ارباب صورت 
و معنى بثبوت ميپيوندد و همچنين منقولست كه در اوان صبى شبى شيخ قدس سره بخواب ديد كه 

بر كوهى بلند نشسته است و شمشيرى طويل عريض بر ميان بسته و تاجى از پوست سمور بر سر 
نهاده و هم در عالم خواب با خود گفت كه پسر شيخ امين الدين جبريل را با شمشير و تاج چه 

مناسبت است و قصد كرد كه شمشير را از ميان بگشايد نتوانست پس تاج را از سر برداشت آفتابى 
از فرق مباركش طلوع نمود كه همه عالم را منور ساخت و باز افسر را بر سر نهاد آن نور پوشيده 

شد و نوبت ديگر برگرفته كرة بعد اخرى آن آفتاب در لمعان آمد و چون اينمعنى سه نوبت بوقوع 
پيوست از خواب درآمد راقم حروف گويد كه اگر صاحب دلى روشن ضمير در تعبير اين خواب 

تامل نمايد بيقين داند كه آن شمشير كنايت از ظهور تيغ جهانگشاى پادشاه مظفر لوا بوده و آن 
  بيت افسر و آفتاب بتاج و هاج فرق همايون آنحضرت اشارت مينموده (و ما احسن ما قيل)

 زهى خوابى كه تعبيرش تو باشى 
 

 خوش آن آيت كه تفسيرش تو باشى 

القصه چون آتش محبت الهى در خاطر فيض مآثر حضرت واليت پناهى زبانه كشيد طالب مرشدى    
كامل گشت و پاى در طريق جستجوى نهاده ببهانه مالقات برادر خجسته صفات خويش صالح 

الدين رشيد كه در بلده شيراز در كمال اعتبار و جاللت بسر ميبرد و از والده رخصت سفر فارس 
حاصل كرده و پياده بشيراز رفته در خانقاه شيخ ابو عبد الّله خفيف نزول فرمود و هرچند برادر 

فرخنده سيرش صالح الدين رشيد خواست كه آنحضرت را بخانه خود برده ابواب انعام و اكرام 
بر روى روزگارش بگشايد التماسش را بعز اجابت اقتران نداد و شيخ همدران بقعه باداى وظايف 

طاعات و عبادات مشغول شد و در آن بلده بصحبت شيخ مصلح الدين سعدى و بسيارى از مقربان 
بارگاه احدى رسيد اما دست ارادت بهيچ يك از آن جماعت نداد زيرا كه مرتبه خود را از ايشان 

برتر ميديد آخر االمر نزد امير عبد الّله فارسى كه فارس ميدان هدايت بود شتافت و شمه از حال 



خويش عرض كرد امير عبيد الّله رحمة الّله آنجناب را گفت ايعزيز حاال در شرق و غرب عالم غير 
شيخ زاهد گيالنى ديگر كسى نيست كه تو را بمطلوب تواند رسانيد بناء على هذا شيخ صفى الدين 

اولياء شيراز را وداع فرموده و بجانب اردبيل بازگشت و نوبت ديگر شرف خدمت والده دريافته 
 بتفحص حال شيخ زاهد اشتغال نمود و شيخ زاهد ولد شيخ روشن امير بن بابل بن شيخ 
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بندار الكردى السنخانى بود و تاج الدين ابراهيم نام داشت و ارشاد از سيد جمال الدين گيالنى 
رحمة الّله يافته بود و نسبت خرقه سيد جمال الدين چنانچه در كتاب صفوة الصفا مسطور است 

بسيد الطايفه ابو القاسم جنيد بغدادى ميپيوندد و سلسله مشايخ شيخ جنيد قدس سره بامير المؤمنين 
و امام المتقين على بن ابى طالب عليه السالم ميرسد القصه بعد از آن كه شيخ صفى الدين مدت 

چهار سال ديگر در راه طلب بانواع رياضت و تعب روزگار گذرانيده از شخصى كه او را محمد 
بن ابرهيمان مى گفتند و از اردبيل جهة آوردن برنج بگيالن رفته بود شنيد كه زاهد قدس سره در 

قريه هليه گران از توابع گيالن بر سجاده ارشاد تمكن دارد و شيخ صفى عليه الرحمة من الّله الوفى 
از عشق مالقات شيخ زاهد بى تحمل شده در فصل شتا كه شدت سرما درجه كمال داشت پياده و 

 بمقصد رسيده در راويه  الَّذي أُنْزِلَ فيه الْقُرْآنُ تنها متوجه هليه گران گشت و در ماه مبارك رمضان 
شيخ زاهد فرود آمد و باداى نماز و عرض نياز مشغول گرديد و حال آن كه در آن اوان شيخ زاهد 

در خلوت نشسته چنان مقرر ساخته بود كه تا عيد با هيچكس از طالبان و مريدان مالقات نفرمايد و 
پيوسته در ماه مبارك رمضان حال آنحضرت برينمنوال جارى مى بود اما چون در آن روز بنور 
كرامت از وصول آن قدوه خاندان امامت خبر يافت خادمى را كه موصوم بمحمد خليالن بود 

طلب داشته گفت آنجوان كپنك پوش را كه در گوشه ذاويه نماز ميگذارد بخلوتخانه خاصه من 
دراور تا آنجا بسر برد و محمد خليالن بموجب فرموده عملنموده همدران ايام شيخ زاهد بخالف 

عادت خويش شيخ صفى الدين را در خلوتى كه نشسته بود طلبيد فرمود و بارشاد و تلقين پرداخته 
بديده بصيرت انوار واليت در بشره مباركش مشاهده نمود و بهمگى همت در تربيتش سعى و 

اهتمام فرموده و شيخ صفى الدين قدس سره قدم در ميدان مجاهده و رياضت نهاده كار بجائى 
رسانيد كه در هفت روز يكنوبت افطار ميكرد و بتدريج مهم بدانجا انجاميد كه در ماهى زياده از 

يك كرت از جنس ماكول و مشروب چيزى نميچشيد و در شب اصال پهلوى همايون بر زمين 



نمى نهاد و در روز بكوه و صحرا رفته جهة مطبخ شيخ زاهد بر پشت هيمه ميكشيد چند سال 
برينمنوال از اكل رسوم و لحوم مجتنب و محترز مى بود و در وقت افطار اندك برنجى يا كياهى 
تناول ميفرمود ال جرم به اندك زمانى بمرتبه كمال ترقى كرد و شيخ زاهد آنجنابرا نيز بتدريج از 

آن مجاهدت و رياضات بازآورد و بخوردن گوشت اشارت فرمود و برين قياس حضرت 
واليت پناه در سايه تربيت شيخ زاهد قدس سره از درجه بدرجه تصاعد مى نمود تا صاحب مقامات 
عليه و جامع كماالت سنيه گشت و شيخ زاهد باوجود آنكه فرزندان صاحب كمال داشت منصب 

سجاده نشينى و ارشاد خاليق را رجوع بدانحضرت نمود و يكى از بنات مكرمات خود را كه هم نام 
فاطمه زهرا عليها السالم بود بحباله نكاهش درآورد وصيت اينحكايت از روايت مولف صفوة 

الصفا بگوش و هوش رسيده كه چون شيخ زاهد پايه قدر و منزلت شيخ صفى الدين را بلند 
 گردانيد و بهمگى همت در علوشان و رفعت مكان آنحضرت 
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كوشيد نايره رشك در باطن بعضى از خلفا و مريدان اشتعال يافته نزد شيخ زاهد قدس سره رفته 
گفتند كه چون حضرت شيخ مهم ارشاد و سجاده نشينى را رجوع بشيخ صفى نمايد و او را در 

اردبيل نشسته ارباب طلب در گردش مجتمع گردند هراينه رواج و رونق در خاندان شما نماند پس 
انسب آنست كه ولد رشيد خود شيخ جمال الدين على را كه بصنوف كماالت صورى و معنوى 

متصف است قايم مقام سازند تا ما همه دست ارادت در دامان متابعت مخدوم زاده خود زنيم و اين 
سلسله از هم گسيخته نگردد و شيخ زاهد رحمة الّله فرمود كه مرا نيز مقصود همين بود اما دست 

عنايت ايزد سبحانه و تعالى تاج واليت را بر سر شيخ صفى نهاد و زمام مهام ارباب ارادت را بقبضه 
 ع اين كار دولت است كنون تا كرا رسد پس فرمود  ذلك فَضْلُ اللَّه يؤْتيه منْ يشاءدرايت او داد

كه من همين زمان چنان سازم كه بر شما حقيقت اينحالت ظاهر شود آنگاه فرمود كه خلوت شيخ 
جمال الدين على كجاست گفتند متصل بخلوت حضرت شيخ است باز پرسيد كه خلوت صفى در 

كدام مقام است جوابدادند كه بر كنار دريا است در موضعى كه از اينجا تا آنجا نيم فرسخ 
مسافتست شيخ گفت هردو را آواز ميدهم مشاهده نمائيد كه كداميك جواب خواهند داد پس دو 

سه كرت شيخ جمال الدين على را ندا كرد هيچ ندا نشنيد بعد از آن شيخ صفى را ندا فرمود 
همكنان آواز آنجنابرا شنيدند كه گفت لبيك و همان لحظه شيخ صفى الدين قدس سره بدان خانه 



درآمد شيخ زاهد پرسيد كه صفى كجا بودى جوابداد كه در خلوتخانه گفت سبب آمدنت چه بود 
  رباعى گفت نداى شما را شنودم و بخدمت توجه نمودم 

 هركس مى عشق خورد در بزم شهود
 

 يكدل ز خيال يار غافل نغنود

 پيوسته بكوش و هوش از هرطرفى 
 

 آواز فرح فزاى دلدار شنود

آنگاه شيخ زاهد روى بمريدان آورده بر زبان الهام بيان راند كه شما را معلوم شد كه جمال الدين    
على آنمقدار غافلست كه باوجود قرب جوار نداى مرا استماع ننموده و صفى آنمقدار حاضر كه از 

نيم فرسخ مسافت آواز مرا شنوده بحضور آمد و صورت اين سعادت بواسطه مناسبت معنوى كه 
بين الجانبين در ازل واقع بوده او را روى نموده ع با خود آورده از آنخانه بخود بربسته ال جرم 

آنجماعت خجل گشته بوفور فضل و كمال شيخ صفى الدين قدس سره معترف گشتند و قاشيه 
ارادتش را بر دوش گرفته از سر عناد درگذشتند و شيخ صفى الدين همدر زمان حيات شيخ زاهد 
روح الّله روحهما رخصت يافته باردبيل شتافت و بتلقين سالكان طريق هدايت و ارشاد سرگشتگان 

سبيل غوايت اشتغال نمود اما هرگاه كه ذوق مالقات و شوق ديدار شيخ زاهد بر وى غلبه ميكرد 
بگيالن خراميده شرايط كمال ارادت و اخالص بتقديم مى رساند و اينمعنى موجب مزيد عظم شان 
و علو مكان آنجناب ميكرديد و احيانا شيخ زاهد نيز باردبيل تشريف ميبرد و نسبت بآنجناب لوازم 
محبت و اتحاد بجاى مى آورد در صفوة الصفا از شيخ صدر الملة والدين مرويست كه گفت نوبتى 

شيخ زاهد عرصه اردبيل را بنور حضور منور ساخته در زاويه كه مسكن من بود نزول فرمود و در 
 وقتى كه پدرم شيخ صفى الدين با جمعى كثير از
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مردم اردبيل در مالزمتش نشسته بودند سر از جيب مراقبه برآورده گفت كه مرغ دل من هرچند 
ببال همت در هواى فضاى عالم طيران نموده جهة توطن صفى موضعى بهتر از اردبيل نيافت اكنون 

اى صفى ميبايد كه درين سرزمين رحل اقامت انداخته زاويه عمارت نمائى كه آستانه سنيه اش 
آشيانه طايران عالم باال باشد و ساحت با راحتش مطاف طواف سالكان بساط بسيط غبرا گردد و بر 

تو الزم است كه فرق انام را بشارع دين قويم و و صراط ملت مستقيم داللت كنى و نداى اجيبوا 



داعى الّله بچهار طرف هفت اقليم رسانى زيرا كه جناب جالل سبحانى تو را بخلق و خلق را بتو 
 حواله كرده است 

 روى اهل دل بسوى روى تست 
 

 مهبط فيض الهى كوى تست 

و بايد كه احتمال مشتاق اسفار نموده مردم اقطار آفاق را بحلقه معرفت درآرى و خلفا باطراف    
امصار فرستاده خود را درين كار معاف و معذور نشمارى و اكنون من امانتى را كه از استاد ارشاد 

  نظم داشتم در قبضه درايت تو نهادم و سررشته هدايت امت حضرت رسالت را بدست تو دادم 
 چو الطاف الهى شامل تست 

 
 ظهور نور عرفان از دل تست 

 گشادم پيش تو اسرار دين را
 

 بتو دادم همه كنج يقين را

و شيخ زاهد در سنه سبعمائه بموضع سور مرده كه از توابع شروانست مريض شده عازم رياض    
رضوان گشت و يكى از اهل ارادت را كه موسوم بخضر بود و اليوانى لقب داشت پيش خود 
طلبيد، گفت ميخواهم كه بيك روز از اينجا باردبيل روى و روز ديگر صفى را بما رسانى و 

اليوافى اينمعنى را قبول نموده شيخ دست مباركش بپشت و هردورانش فرود آورد و او صبحى از 
سور مرده متوجه اردبيل شده ببركت دست حق پرست شيخ كه باعضايش رسيده بود هشت روز 

راه را بيك روز طى فرمود و نماز ديگر در قريه گلخواران بعز مالقات شيخ صفى فايز گشته سبب 
آمدن خود را بازگفت و آنجناب تهيه اسباب مالزمت شيخ زاهد كرده على الصباح بر اسب چرده 
كه داشت سوار شد و خضر در ركاب هدايت انتسابش روان گشته نماز خفتن بسور مرده رسيدند 
و شيخ صفى الدين شرف دستبوس دريافته شيخ زاهد فرمود كه صفى طاير روح ما متوجه آشيانه 

عالم قدس است و هريك از اصحاب در باب مدفن من موضعى اختيار مينمايند راى تو در اين 
باب چيست شيخ صفى الدين قدس سره فرمود كه چون گيالن مسكن مالوف حضرت شيخ است 
جهة مقبره منوره از تمامى مواضع مناسب تر مينمايد و اين سخن موافق مزاج شيخ زاهد قدس سره 

افتاده شيخ صفى الدين آنحضرت را بساورد گيالن برد و بعد از وصول بچهارده روز آنسر حلقه 
ارباب يقين وديعت حيات بمقتضاى اجل موعود سپرد و شيخ صفى الدين بلوازم تجهيز و تكفين 

پرداخته مراسم تعزيت بتقديم رسانيد و حظيره متبركه اش را تعمير نموده عنان انصراف بجانب 
اردبيل معطوف گردانيد و چنانچه شيخ زاهد قدس سره ارشاد نموده بود بر سجاده هدايت نشسته 



بتلقين سالكان طريق معرفت پرداخت و جهة دعوت طوايف امم خلفا باطراف و اكناف عالم 
 فرستاده همگى همت بر تشييد قواعد شريعت نبوى مقصور ساخت باندك زمانى صيت كرامات و
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و خوارق عادات آنسلطان نقباء و سادات در شرق و غرب جهان سمت اشتهار گرفت و از اقطار 
امصار و بلدان مرتقبان مدارج سعادت روى بدرگاه كعبه اشتباهش آورده از ازدحام خاص و عام 

فضاى اردبيل صفت تضايق پذيرفت در صفوة الصفا از خواجه محى الدين كه در سلك اوالد 
عظام آن مقتداى طوايف اسالم انتظام داشت منقولست كه گفت نوبتى از واليات عراقين و 

آذربايجان و روم و دياربكر و شروان از ارباب ارادت آنمقدار كس بعتبه امامت و كرامت آمدند 
كه تمامى مساجد و معابد اردبيل و توابع از ايشان پر گشت و آنجماعت بارشاد حضرت شيخ 

قدس سره در خلوت نشسته چنان مقرر شد كه من در هرشام جهة افطار هريك از خلوت نشينان 
يكتاى نان سرانجام نمايم و در آن ايام مرا هرروز پنجهزار گرده محيا ميبايست كرد تا بديشان وفا 

كند ع وين هنوز از آفتاب قدر او يكذره بود و هم در كتاب مذكور مذبور است كه نوبتى در قريه 
دارور بزاويه پير محمد دارورى در يك روز قرب بيست هزار كس بر دست شيخ قدس سره توبه 
كردند و در سلك ساير مريدان انتظام يافتند و از موالنا عبد اللطيف كه پيش نماز آن مقتداى اهل 

راز بود روايتست كه گفت شبى از آن حضرت شنودم كه فرمود مرا اكنون دو هزار مريد 
 (أَال إِنَّ أَولياء اللَّه ال صاحب كمال است كه قطع مقام خوف و خطر كرده اند و بمنزل خير انجام 

 رسيده اند و از موالنا عبد الملك ولد موالنا شمس الدين برنيقى خَوف علَيهِم و ال هم يحزَنُونَ)
مرويست كه گفت من نوبتى مردمى را كه از راه پرنيق بپاى ارادت متوجه مالزمت شيخ بودند 

تعداد ميكردم در عرض سه ماه سيزده هزار نفر بشمار درآمد و عدد مردميكه از ساير طرق در آن 
شهور بخدمت ميشتافتند غير عالم الغيوب كسى نميدانست و بر اين قياس زياده بر سى سال عتبه 

عليه آن قدوه اوالد خير البريه مطاف طواف اصحاب مجد و جالل و مرجع و مالذ ارباب فضل و 
كمال بود و هرسال چندين هزار از آنطايفه ببركت انفاس متبركه اش بمطلوب رسيده ابواب هدايت 

بر روى روزكار ايشان ميگشود و چنانچه مبثوت پيوسته انوار واليت ازلى و آثار هدايت لم يزلى 
از ناصيه همايون آن مهر سپهر دين پرورى بمرتبه المع و اليح بود كه هركه را چشم بر آن جمال 

خورشيدمثال مى افتاد در دم چراغ معرفت در كاشانه دل او روشن شده بى اختيار سر ارادت بر 



پايش مينهاد و لوامع حقايق معرفت الهى و لوايح دقايق موهبت نامتناهى از مطالع باطن كرامت 
ميامنش پيوسته بمثابه طلوع و ظهور مينمود كه از فروغ آن زواياء ظلمت آباد جهان صفت اضاعت 
پذيرفته طالبان را راه وصول بكوى مطلوب نشان ميداد سالطين عالم هرگاه بصحبت جنت رتبتش 
رسيدندى از شكوه ذات امامت صفاتش مجال تكلم محال دانستندى و خواقين باطبل و علم چون 

در زاويه سدره پيرايه اش راه يافتندى در پيش خدام ذوى االحترامش در غايت تواضع و فروتنى 
  نظم نشستندى 

 در شب تقدير فراشان انوار هدى 
 

 شمع شاهى در سراى فقر او افروختند

 حله بافان قضا در كارگاه 
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 كاف نون 

 
 رقعه فرماندهى بر خرقه او دوختند

و چون در اكثر بالد اقاليم سبعه صيت واليت آن سرور دودمان امامت شايع كشت و خلقى    
بينهايت بواسطه ارشاد آنحضرت و خلفاى عظامش بسلوك طريق هدايت موفق شدند بنابر اقتضاى 
فحواى (اذا تم امرونا نقصه) زمان انقضاى ايام زندگانى آن حاوى كماالت انسانى بتقارب انجاميد 

و امراض متضاده كه از عالج يكى ديگرى صفت ازدياد پذيرفتى عارض ذات ماليك صفاتش 
گرديد و از آنحضرت مرويست كه در ايام ضعف روزى بر زبان الهام بيان گذرانيد كه هاتف 

غيب در گوش هوش من گفت كه هرمرضى كه در تمامى كتب اطبا مذكور است حكيم على 
االطالق بر بدنت نهاد و هرثوابى كه جميع اصحاب امراض را دهند بتو داد و آن شيخ واالنژاد 

باوجود تزاحم امراض و تراكم اعراض در اوقات ناتوانى از براى هرنمازى تجديد وضو ميفرمود و 
در وقت قوت ضعف اشارت ميكرد تا بعضى از نزديكان او در قيام و قعود امداد مينمودند و در 
اواخر ارتحال منصب واليت عهد و ارشاد طوايف عبا در؟؟؟ ابولدار شد خود شيخ صدر الملة 

والدين موسى كه نبيره دخترى شيخ زاهد بود تقويض فرمود و فرمود كه سيد جمال الدين 
اصفهانى بوظايف آداب و سنن غسل قيام نمايد آنگاه دو روز على الدوام بتالوت كالم ملك عالم 



مشغول بود و در روز دوشنبه دوازدهم محرم سنه خمس و ثلثين و سبعمائه قريب بنصف النهار در 
  شعرغايت هيبت كلمة الّله گفته طائر روح مقدسش بجانب حظاير انس پرواز نمود

 و لو كان فى الدنيا شى بمخلد
 

 لكان رسول الّله فيها مخلدا

 و ما احد يبقى عن الموت 
 

 سالما فان المنايا قد اصابت محمدا

 بيت    
 اگر عمر بشر پاينده بودى 

 
 صفى حضرت حق زنده بودى 

از وقوع اينحادثه شامله نايره حزن الم بر كانون درون اشراف بنى آدم تافت و از حدوث اين واقعه    
كامله فزع اكبر در عالم اصغر باكمل وجهى سمت ظهور يافت اقربا و اوالد آنحضرت بجاى اشك 

خون دل از ديده گشودند و خلفا و اصحاب ارادت از غايت اندوه و ضجرة آنروز تا شب در 
خاك و خون غلطان بودند صعوبت آن مصيبت نه بمثابه بود كه زبان قلم بكيفيت تحرير آن تواند 
پرداخت و شدت اندوه آن تعزيت نه آن مرتبه داشت كه قلم دو زبان شرح آنرا درين اوراق مبين 

  رباعى تواند ساخت 
 يا رب غم دل چگونه آرم بزبان 

 
 وز درد فراق چون نمايم افغان 

 افسوس كه سايه برگرفت از سر خلق 
 

 خورشيد سپهر سرورى احسان 

و چون صفاى فضاى زاويه سپهر بسبب غيبت نور وجود مهر بكدورت تبديل يافت و پرده ظلمانى    
شب بكسوت سوگوارى كواكب نورانى گشت سيد جمال الدين اصفهانى جسد مطهر آن مقرب 

بارگاه سبحانى را غسل داده در وقت اداء واجبات و سنن آنگاه جسد آنحضرت باندك اشارتى از 
پهلوبپهلو ميگرديد و در وقتى كه ميخواستند كه بنشيند بى آنكه ذات مباركش را نگاه دارد 

مى نشست در آن اثناء زبان الهام بيانش كردان شده چون اصحاب گوش فراداشتند يك نوبت 
 گفت الّله و بار ديگر فرمود كه هو؟؟؟ و سيم بار بلفظى تكلم نمود كه مفهوم نگشت و
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ارباب ارادت از وقوع اينحالت در بحر حيرت افتاده بعد از اقامت لوازم تجهيز و تكفين بر نهج 
سنت سنيه حضرت ختم المرسلين بران جنازه مغفرت اندازه نماز گذاردند و در چاشتگاه روز 

سه شنبه در روضه مقدسه كه حاال مطاف طواف اكابر آفاق است بخاكش سپردند از غرايب وقايع 



آنكه در روز فوت آن زبده اوالد سيد عالم صلى الّله عليه و آله و سلم حرم محترمش فاطمه بنت 
شيخ زاهد كه والده ماجده شيخ صدر الدين است از غايت اندوه و اضطراب دست بدعا برآورده 
گفت الهى بر سينه شيخ زاهد و علو قدر شيخ صفى الدين قدس الّله روحهما كه مرا پيش از آنكه 

يكماه ازين واقعه هايله بگذرد بجوار مغفرت خود واصل گردان و اين مسالت بعز اجابت رسيده 
بعد از هژده روز از آن مصيبت شامله آن مستوره مستجاب الدعوه وفات يافت ع دوست بر دوست 
رفت و يار به يار و همدر آن اوقات شيخ صدر الدين موسى خظيره منوره والده بزرگوار را تعمير 
فرموده در زيب زينت آن روضه قدس منزلت مساعى جميله مبذول داشت و در نظارت و نظافت 

  مثنوى ساحت آن مهبط انوار رحمت و رافت اعالم سعى و اهتمام برافراشت 
 برافراخت گرد مزار پدر

 
 باندك زمان آسمانى دگر

 پى مرقد آن امان زمان 
 

 زمين جمع گرديد و شد آسمان 

 رسانيد آن روضه سر تا به مه 
 

 دو شد كعبه و آسمان گشت ده 

والى يومنا هذا روزبروز جمعيت و معمورى آن حظيره بهشت آئين از پيشتر بيشتر بوقوع مى پيوندد    
و همواره انوار مراحم و عواطف سبحانى بر آن مرقد عطرسا محيط بوده آثار عنايات يزدانى 

  مثنوى ساعت بساعت ظاهرتر ميگردد
 ز هرروزن آن روضه دلگشاى 

 
 نموده دو صد جام گيتى نماى 

 در آن كرده ارواح پاكان مقام 
 

 كه مرغ حرم را كنند احترام 

 بآن بام مرغى كه ارزنده است 
 

 يكى روح لقمان پرنده است 

 بسقائى آن مزار عزيز
 

 خضر مفتخر بوده الياس نيز

 ملك كرده اين آرزو بر سپهر
 

 كه روبد درش را بجاروب مهر

(و الحمد لّله المستحق للحمد و الثناء و الصلوة على صفية محمد- المصطفى و آله العظام االتقيا و    
 عترته البرره االزكيا و سلم عليه و عليهم تسليما كثيرا كثيرا)

عطرافشانى خامه مشكين سواد در گلزار اخبار شيخ صدر الدين موسى و اوالد شيخ صدر الملة 
 والدين 



پس از انتقال شيخ صفى الدين ببهشت برين در آن زاويه عرش پيرايه بتمهيد بساط هدايت و ارشاد 
پرداخت و بر سجاده تقوى و طهارت متمكن گشته لب تشنگان باديه طلب را از سرچشمه باطن 

  مثنوى فياض سيراب ساخت 

 بگسترد شيخ معارف پناه 
 

 بساط بزرگانه در خانقاه 

 نشستند در مجلسش سالكان 
 

 همه ملك توحيد را مالكان 

 براه هدايت فرس رانده 
 

 بتكميل ناقص نفس رانده 

   
 در صفوة الصفا مسطور است كه در آنروز كه شيخ 
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زاهد روح الّله روحه صبيه خود بى بى فاطمه بحباله نكاح شيخ صفى الدين قدس سره درمى آورد 
در اثناء مجلس عقد برخواست و باز بنشست بعضى از مريدان سبب قيام را پرسيدند جوابداد كه 

فرزندانيكه صفى را بى بى فاطمه تولد خواهند نمود بر من عرض كردند تعظيم آن فرزند 
صاحب كمال كه قايم مقام من وصفى خواهد بود برخواستم و چون شيخ صدر الدين موسى عرصه 

عالم را بنور وجود همايون بياراست و لوامع رشد و رشاد از ناصيه حالش اليح گشت شيخ صفى 
الدين فرمود كه آن فرزند كه شيخ زاهد در مجلس عقد بى بى فاطمه جهة اكرامش قيام نمود صدر 
الدين است و هم از كتاب مذكور مذبور است كه در واليت اردبيل دو قريه است كه يكى را تول 

و ديگرى را االرق گويند و در قديم االيام ميان متوطنان آن دو قريه پيوسته مواد نزاع هيجان 
داشت اما در وقت ظهور شيخ صفى الدين قدس الّله سره العزيز بزالل موعظت و نصيحت 

آنحضرت نايره خصومت ايشان تسكين يافت و بعد از انتقال آنقدوه اهل كمال كرت دوم مردم 
تول در مقام جنك و جدل آمده يعقوب نامى را سردار خود گردانيدند و لشگر باالرق كشيده 

االرقيان بنابر عدم قوت مقاومت در همان قريه متحصن گرديدند و در آن اوقات بيره ذكريا كه در 
سلك خلفاء شيخ انتظام داشت شبى آنحضرت را در عالم رؤيا مشاهده نمود كه ميفرمايد صدر 

الدين را بگوى كه دو مرد سفيدريش را نزد توليان فرستد كه ايشان را پند داده از محاربه االرقيان 
منع نمائيد اگر آن سخن را قبول كنند فبها و اال من دانم كه با ايشان چه ميبايد كرد و بيره زكريا 



صباح بمالزمت شيخ صدر الدين رفته پيش از آنكه از واقعه خود چيزى ظاهر سازد آن افتخار 
سالكان مسالك زهد و كرامت روى بدو آورد و گفت كه بيره احمد باقالنى و حاجى نجيب بزاز 

كه هردو ريش سفيداند بنصيحت نزد توليان روند اگر ترك مقاتله دهند فهو المطلوب و اال 
حضرت شيخ دانند آنگاه آن دو پير عزيز نزد توليان رفتند اما سخن ايشان در حيز قبول نيفتاد و 
االرقيان از مصالحه مايوس گشته بجد هرچه تمامتر آغاز جنك كردند و بامداد روحانيت شيخ 

صفى الدين و يمن همت عالى نهمت شيخ صدر الدين قدس سرهما غالب آمده بسيارى از توليان 
را بتيغ بيدريغ بگذرانيدند و بقية السيف منهزم شده چون از ايشان سبب انهزام را پرسيدند گفت در 
حين اشتعال آتش قتال سوارى سبزپوش كه بر اسب بوز سوار بود و نيزه در دست داشت از طرف 

االرقيان متوجه ما گشت و از مهابت او دست همگنان از كار رفته ترك ستيز كرديم و روى بوادى 
  بيت گريز آورديم 

 باهل دل هرآنكس برستيزد
 

 اگر كوهى بود از هم بريزد

بثبوت پيوسته كه ملك اشرف چوپان در اوايل ايام جهانبانى نسبت بشيخ صدر الدين لوازم حسن    
ارادت و اعتقاد بتقديم ميرسانيد چنانچه هرگاه بشرف مالقات آنحضرت مشرف ميگشت پاى 

مباركش را بلب ادب ميبوسيد اما در اواخر سال بواسطه شرارت نفس عيار وفاق را بغل و غش 
نفاق مغشوش ساخت و آن مرشد اكابر آفاق را به تبريز طلبيده ظاهرا مراسم تعظيم و تكريم بجاى 

 آورد و باطنا
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در مقام اطفاء شمع شبستان واليت شد و زهر جانستان بيكى از محرمان داد تا در طعام آنحضرت 
تعبيه كند و اين معنى بر راى حقايق نماى خدام عتبه عليه بوضوح انجاميده آن جناب از طعام 

اجتناب فرموده بعد از آن غبار نقار بين الجانبين در هيجان آمد و ملك اشرف اشرف اوالد شاه 
نجف را در تبريز توقيف نموده رخصت معاودت بصوب اردبيل نداد در آن اثنا يكى از نزديكان 

او شبى شيخ صفى الدين قدس سره را در واقعه ديد كه عصائى در دست مبارك گرفته در غايت 
غضب باشرف ميگويد كه فرزند مرا چرا درين شهر بازداشته من مملكت آذربايجان را بتو ميتوانم 

ديد تو يك پسر مرا بمن نميتوانى ديد و اشرف جواب ميداد كه سبب نگاهداشتن مخدوم زاده 
آنست كه مى خواهم بصحبت شريفش تيمن و تبرك جويم و شيخ بار ديگر ميگفت كه او را رها 



كن تا بمنزل خود رود و سه نوبت اين سخن را اعاده فرموده پس آن عصا را بر ديوار زد چنانچه از 
سقف تا قاعده شكافته گشت و ملك اشرف در لرزه افتاده سر بر قدم شيخ نهاد و زبان اعتذار بر 

گشاد و شيخ ميگفت راست ميگوئى و او ميگفت بلى آنگاه شيخ بهمان عصا اشارت بديوار كرد تا 
بدستور اول درست شد و آغاز رفتن كرده ميفرمود اگر فرزند مرا رها كردى فهو المرام و اال من 

دانم كه چه ميبايد كرد و صباح آن محرم كيفيت واقعه را بر سبيل راستى با ملك اشرف گفته 
هراسى عظيم در دلش پيدا شد و در خلوتى شيخ صدر- الدين را طلبيده عذرخواهى نمود و 

رخصت فرمود و آن حضرت قرين صحت و عافيت به اردبيل تشريف حضور شريف ارزانى داشته 
بدستور استمرار همت عالم نهمت بر هدايت و ارشاد خاليق گماشت و چون چند ماه برين قضيه 
بگذشت كرت ديگر خيال فتنه و فساد در خاطر شوم اشرف گشت و ارغونشاه ناميرا جهة طلب 

شيخ صدر الدين موسى بجانب اردبيل فرستاد و آن قبله اصحاب رشد و ارشاد بعد از اطالع بر ما 
فى الضمير اشرف پيش از رسيدن ارغونشاه روضه مقدسه را وداع نمود و بطرف گيالن نهضت 

فرموده و ملك اشرف از شنيدن توجه آن حضرت بجانب گيالن مضطرب گشته رسل و رسايل 
متعاقب و متواتر نزد خدام عاليمقامش فرستاد و بزبان نياز و اعتذار پيغام داد كه مناسب آنست كه 

آن بر- گزيده پروردگار جليل بخطه اردبيل آيند و در مستقر كرامت و امامت نشسته بقاعده 
معهود ابواب هدايت و ارشاد بر روى روزگار فرق عباد بگشايند كه ازين مخلص صادق العقيده 
غير از نيازمندى و ارادت امرى كه موجب توزع خاطر فيض مآثر باشد بتقديم نخواهد رسيد اما 
چون خبث باطن و كذب اقوال آن سر حلقه اهل ضالل بر راى حقايق نما ظاهر بود بران سخنان 
اعتماد ننمود و همدران ديار اوقات ميمنت آثار باصناف طاعات و عبادات ميگذرانيد تا زمانيكه 

ايزد سبحانه و تعالى آن شدة را بفرج تبديل داده دوستكام بطرف مسكن مألوف مراجعت فرمود و 
در آن اوان كه بواسطه غيبت شيخ صدر الدين از اردبيل سلك جمعيت خلفا و درويشان پريشان 

گشته بود گاهى بعضى از آنطايفه رؤياء صالحه ميديدند و بدفع اعداء خاندان واليت اميدوار 
 مى گرديدند از
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جمله آنكه شبى موالنا يوسف برنيقى شيخ صفى الدين را بخواب ديد كه با لشگرى عظيم كه 
عمودها بر دست دارند ظاهر گشته و جمعى كثير از آن سپاه ميگريزند و از آن حضرت پرسيد كه 



اين مردم كه ميگريزند كدام طايفه اند جواب داد كه جماعتى اند كه با من و اوالد من مخالفت 
ميورزيدند همه را بتائيد ايزد تعالى آواره كردم (و فرقناهم كل ممزق) و همدران اوقات بر وجهى 

كه در جزو اول ازين مجلد مذكور گشت جانى بيك خان لشگر ببالد آذربايجان كشيد و چون 
باردبيل رسيد مكاتبات مخالصت آيات نزد شيخ صدر الدين فرستاد و التماس مالقات فرمود و 
شيخ از گيالن متوجه اردوى نصرت نشان گشته در وقتيكه اشرف اسير سرپنجه تقدير شده بود 

بمقصد رسيد و جانى بيك خان آن زبده خاندان شاه مردان را تعظيم و احترام تمام كرده لوازم 
حسن ارادت و صفاى عقيدت بتقديم رسانيد توكلى بن اسمعيل بزاز كه كتاب صفوة الصفا تاليف 
اوست گويد كه در آن ايام كه شيخ صدر الدين موسى در اردوى جانى بيك خان تشريف داشت 

روزى مرا بر در خيمه كه مجلس ملك اشرف بود گذر افتاد و او مرا بنفس خويش آواز داده 
ابواب اعتذار و استغفار گشود و بزبان تضرع و زارى از شيخ التماس شفاعت نمود و روى ندامت 

 و من از پيش او بعتبه عليه باز  (آلْآنَ و قَد عصيت قَبلُ و كُنْت منَ الْمفْسدينَ)بر زمين انابت سود
گشته آنچه ديده بودم و شنيده معروض داشتم شيخ صدر الدين از غايت صفاء نيت و نهايت 

مروت و انسانيت قصد كرد كه ملتمس اشرف را تلقى بقبول فرمايد و نزد جانى بيك خان رفته 
زبان بشفاعتش بگشايد اما جمعى از مشايخ اسالم و اكابر واجب االحترام كه در مالزمت 

  بيت آنحضرت بودند تجويز اين معنى ننمودند و مضمون اين بيت را كه 
 ترحم بر پلنك تيزدندان 

 
 ستمكارى بود بر گوسفندان 

عرض فرمودند بنابرآن شيخ عاليشان برطبق (كلمه الخير فيما صنع الّله) زمام اختيار آنكار را بقبضه    
 و همدران ايام  (و منْ يهِنِ اللَّه فَما لَه منْ مكْرِمٍ إِنَّ اللَّه يفْعلُ ما يشاء)ارادت فاعل مختار بازگذاشت 

كه داخل ماه رجب سنه ثمان و خمسين و سبعمائه بود بتيغ سياست جانى بيك خان درخت هستى 
اشرف از پاى درآمد و شيخ صدر الدين در غايت حشمت و عزت بمستقر هدايت و كرامت 

خراميده لوامع انوار باطن خجسته ميامنش بار ديگر خطه اردبيل را نظارت داد و آنحضرت بدستور 
پدر بزرگوار خويش بلوازم امر دين پرورى قيام مينمود تا وقتيكه از دار مالل ميل ارتحال فرمود و 

در ايام مرض نهال گلزار امامت و شكوفه بوستان كرامت شيخ خواجه على را كه ولد ارشدش بود 
قايم مقام خويش ساخت و جواهر اسرار معرفت و هدايت نثار روزگارش گردانيده قالده ارشاد و 

  بيت فرق عباد در گردنش انداخت 
 نمود آن گهى عزم دار السالم 

 
 پسر شد بجايش پناه گرام 



شيخ خواجه على قدس سره چون بحكم وصيت قايم مقام والد بزرگوار گشت نهال قامت    
  نظم بااستقامتش بر جويبار ارشاد و هدايت سركشيده بر تبت از سدرة- المنتهى درگذشت 

 چو منزل بپرداخت سرو كهن 
 

 سر افراخت سرونواز سروين 
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 اگر صبح فرخنده فر شد نهان 

 
 منور شد از آفتابش جهان 

 (و للَّه علَى النَّاسِ حج الْبيت و شيخ خواجه على در اواخر اوقات زندگانى بر طبق آيه هدايت نماى    
 عازم گذاردن حج اسالم و راغب طواف عتبات اجداد عظام شده پسر پاكيزه منِ استَطاع إِلَيه سبِيلًا)

گهر خويش شيخ ابراهيم را بر مسند شريعت پرورى مقيم گردانيد و با طايفه از اعاظم صوفيه قدم 
  نظم  گرديد (و منْ دخَلَه كانَ آمناً)در راه نهاده متوجه حرم محترم 

 گرانمايه شيخ توكل نهاد
 

 قدم در طريق توكل نهاد

 دل روشنش پر ز نور حضور
 

 بيابان ازان ديده درياى نور

و بعد از چند روز شيخ ابراهيم از مفارقت آن مسافر ستوده مآثر بى- طاقت شده از عقب روان    
  بيت گشت 

 فراق پدر در دلش كار كرد
 

 تمناى آن راه دشوار كرد

و در غايت استعجال طى مسافت فرمود هردو كعبه را بيكبار دريافت و شيخ خواجه يحيى ديده    
بديدار فرزند سعادتمند روشن كرده پدر و پسر در موافقت يكديگر به اداى مناسك حج پرداختند 
و بشرف طواف روضه مقدسه نبويه عليه و آله تحف الصلواة و التحية مشرف گشته عنان مراجعت 

معطوف ساختند و در اثناء راه شيخ خواجه على مريض شده سفر آخرت اختيار فرمود و منصب 
 جنَّات تَجرِي منْ تَحتها واليت عهد را به شيخ ابراهيم تفويض كرده ازين مرحله ناپايدار بمتنزهات 

انتقال نمود.الْأَنْهار  

شيخ ابراهيم بعد از رحلت شيخ خواجه على بجنات النعيم در كمال حزن و مالل طى منازل و قطع 
مراحل كرده بخطه اردبيل شتافت و بآئين آباء هدايت قرين بر سجاده تقويت شريعت خاتم النبيين 



نشسته فروغ انوار باطنش بر صفحات احوال اهل سلوك تافت معتقدان آن خاندان عاليشان غاشيه 
مالزمت آن حضرت بر دوش كشيدند و گوش هوش را بحلقه ارادتش زينت داده زبان حال 

  رباعى بمضمون ابن مقال گويا گردانيدند

 اى بود ز رفتنت دل از غصه دو نيم 
 

 از آمدنت فرح بجان گشته مقيم 

 صد شكر كه شد مشرف اين طرفه مقام 
 

 چون كعبه بيمن مقدم ابراهيم 

   
و چون آن دوحه چمن امامت نيز علم عزيمت بصوب رياض جنت برافراشت منصب خالفت 

  مثنوى مسند واليت عهد را به پسر ستوده سير خويش سلطان جنيد مسلم داشت 

 چو شد بر ضمير منيرش عيان 
 

 كه بايد شدن جانب قدسيان 

 ز دستور آباء خود ياد كرد
 

 پسر را بالطاف دلشاد كرد

 نشان امامت بنامش نگاشت 
 

 بدو داد نقدى كه در دست داشت 

   
سلطان جنيد همائى بود همايون فر در هواى فضاى هدايت بال اقبال گشوده و طايران قدسى آشيان 
در سايه جناح كرامتش از تاب آفتاب حوادث ايمن غنوده زبان الهام بيانش كاشف اسرار معرفت 

  نظم الهى و ضمير خورشيد تنويرش مطرح انوار حقايق نامتناهى 

 قوى باطن از دانش معنوى 
 

 برون نيز از علم ظاهر قوى 

 پر از نور عرفان دل آگهش 
 

 سر عارفان گشته خاك رهش 

   
شعله انوار ارشادش جسم طالبان مطالب عشق و محبت را در بوته رياضت و مجاهدت ميگداخت 

 و اكسير صحبت با رشد و رشادش مس وجود اصحاب وجد و حال را بيك دم مثال طالء مهرى 
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تمام عيار ميساخت ال جرم جمعى كثير از طوايف امم به آستان آن مظهر لطف و كرم شتافته روى 
نياز بر خاك ارادت سودند و دست اخالص در دامن متابعتش زده بالتفات خاطر فيض مآثرش 

  نظم افتخار و مباهات نمودند



 بفيض ازل كرد سلطان جنيد
 

 بسى كس ز اصحاب اقبال صيد

 چو آهن ربا هركجا ميرسيد
 

 دل خلق را سوى خود ميكشيد

 حسينى نسب بود و حيدر سير
 

 مريدش شدى دم بدم بيشتر

و ازدحام خاص و عام در سده سدره مقام آن مالذ اهل اسالم بجائى رسيد كه ميرزا جهانشاه كه    
در آنزمان فرمانفرماى عراقين و آذربايجان بود از زوال ملك خود متوهم گرديد بنابرآن فرمانداد 

كه آن حضرت در خطه اردبيل توطن ننمايد و از مسكن مالوف عزم سفر كرده بهرطرف كه 
  نظم خواهد توجه فرمايد

 جهانشاه را در دل آمد هراس 
 

 كه بسيار شاهانه ديدش اساس 

 ز ترس از ديار خودش عذر خواست 
 

 كه باهم مه و مهر نايند راست 

و سلطان جنيد از اردبيل با بسيارى از اهل ارادت طريق مسافرت اختيار نموده بجانب دياربكر    
نهضت فرمود و چون حصن كيفى كه بحصن كيف اشتهار يافته از يمن مقدم همايونش 

غيرت افزاى گنبد گردون شد ابو النصر حسن بيك كه در آنزمان فرمانفرماى دياربكر بود و نسبت 
با ميرزا جهان شاه در طريق خالف و نزاع سلوك مينمود از وصول سرخيل ارباب قبول بغايت 
مبتهج و مسرور گرديد و بحصول مقاصد سورى و معنوى اميدوار شده طريقه حسن و ارادت 

بتقديم رسانيد و خواهر پاكيزه گوهر خود را كه درة التاج صدف شهريارى و زهره اوج شرف و 
نامدارى بود و خديجه نام داشت در سلك ازدواج آنحضرت انتظام داد و از سرچشمه باطن 

  نظم خجسته ميامنش استفاضه زالل دولت و اقبال نمود ابواب فرح و شادمانى برگشاد
 حسن بيك از كمال حسن اخالص 

 
 فرستادش بخلوتخانه خاص 

 سمنبردخترى صاحب جمالى 
 

 زليخاصورتى مريم خصالى 

 باسم و رسم مانند خديجه 
 

 بعفت همچو فرزند خديجه 

و سلطان جنيد با آن صاحبه بلقيس مرتبه چندگاه در حصن كيف قرين اعزاز و احترام اوقات    
ميمنت انجام بگذرانيد بعد از آن بمقتضاى حديث (حب الوطن من االيمان) متوجه اردبيل گشته 
كرت ديگر ظالل افضال بر مفارق مهجوران شكسته بال مبسوط گردانيد چون ميرزا جهان شاه از 

مراجعت خدام عالى مقام در غايت ابهت و احتشام خبر يافت بواسطه وصلت آن حضرت بامير 
حسن بيك توهمش از پيشتر بيشتر شده شرار شر كانون درونش فروتافت و همگى همت قاصد 



استيصال نهال جاه و جالل آن مركز دايره هدايت و اقبال گشته گاهى درصدد اخراجش بود و 
احيانا خيال اخذ و قتل در خاطر شآمت مآثرش خطور مينمود و اينمعنى نزد سلطان جنيد ظاهر 

گشته انوار غيرت از ضمير مهر تنويرش زبانه كشيد و از غايت جمعيت بنيت جهانبانى و 
كشورستانى بخاطر خطير گذرانيد و خواص اصحاب و و گرام احباب را طلب فرموده درين باب 

قرعه مشورت درميان انداخت و آنطايفه ناجيه را در دفع فئية باغيه با خود متفق گردانيد و جهة 
اجتماع ارباب ارادت قاصدان باطراف بلدان روان ساخت باندك زمانى ده هزار مرد جرار همه 

 جوشن پوش نيزه گذار بموكب 
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هدايت آثار پيوستند و زبان باظهار نياز و اخالص گشاده دل بر مقابله و مقاتله اعداء دودمان 
واليت بستند و سلطان جنيد شاهبازهمت در هواى صيد مملكت پرواز داده باستظهار آن سپاه عنان 
عزيمت بجانب شروان انعطاف داد و امير خليل الّله كه در آن وقت شروان شاه بود در مقام مدافعت 

  نظم و ممانعت آمده با لشگرى بحر جوش رعد خروش روى بطرف آن حضرت نهاد
 چو دانست شروانشه كينه كوش 

 
 كه درياى فتنه درآمد بجوش 

 روان گشت با لشگرى پرشكوه 
 

 كه گيرد سر راه دريا چو كوه 

در منزل تبر سران آن دو سپاه جنگجو بهم رسيدند و در برابر يكديگر دست بنيزه و خنجر برده    
  مثنوى صف بركشيدند

 ز يكسو كشيدند صوفيه صف 
 

 دليران شروان ز ديگر طرف 

 برآمد فغان نفير و خروش 
 

 درآمد دو درياى آهن بجوش 

از جوالن ستوران غبار ميدان در هيجان آمده از اوج آسمان درگذشت و از غريو جنك آوران    
زلزله در زمين و زمان افتاده گوش گردون كر گشت نيزه خطى خط فنا بر صحيفه احوال پير و برنا 
كشيد و شمشير مصرى مصر بدن مردان صف شكن را غرقه بخون گردانيد شعله پيكان آبدار خرمن 

 پندار نام جويان ميسوخت و زبان سنان ثعبان كردار در سرزنش تيز شده اسباب كين مى اندوخت 
 نظم 

 دو لشگر بهم در خروش آمدند
 

 دو درياى خونين بجوش آمدند



 يكى را درافتاد از سر كاله 
 

 دگر را سر افتاد بر خاك راه 

 چنان شعله فتنه باال گرفت 
 

 كه آتش درين چرخ واال گرفت 

و چون دميدن صبح سلطنت خاندان صفوى و شكفتن غنچه مراد مصطفوى را هنوز مهلتى مقدور    
بود در آن معركه صورت فتح و ظفر در نظر سلطان جنيد جلوه ننمود و صوفيان شكست يافته آن 

  نظم حضرت بدست اعدا گرفتار گرديد و بحكم شروانشاه شربت شهادت چشيد
 ز بيداد گردون ناسازگار

 
 گرفتار شد آن حسينى تبار

 بشمشير خونريز ارباب شين 
 

 شهادة نصيب آمدش چون حسين 

 روان گشت سوى بهشت برين 
 

 شدش حيدر پرهنر جانشين 

سلطان حيدر نير سپهر سيادت و سرورى و شجره گلشن امامت و دين پرورى بود شعشعه خاطر    
خورشيد نشانش نضارت بخش رياض اميد اهل عالم و ظل ظليل عاطفت و احسانش آرامگاه 

اعاظم و اشراف بنى آدم جبلت بى حيلتش بر احياء سنت سنيه و متابعت شيمه مرضيه آبا و اجداد 
بزرگوار مفطور و انوار واليت و سرورى و آثار هدايت و و شريعت پرورى از ناصيه همايونش در 

  مثنوى كمال بروز و ظهور
 معز ملك و ملت شاه حيدر

 
 واليت انتساب و شرع پرور

 سپهر معرفت را بود ماهى 
 

 بمحراب امامت دين پناهى 

 دلش روشن ز انوار حقيقت 
 

 ز رويش ظاهر آثار طريقت 

و آن حضرت ارشد اوالد سلطان جنيد و خواهرزاده امير حسن بيك بود ال جرم سجاده امامت و    
  نظم دين دارى و سرير سلطنت و شهريارى را اليق و سزاوار مينمود

 برافروخته از هدايت چراغ 
 

 در انديشه پادشاهى دماغ 

 بهم جمع درويشى و شاهيش 
 

 ز شاهى و درويشى آگاهيش 

و سلطان حيدر تاجى از سقرالت قرمزى كه مشتمل بود بر دوازده ترك بر تارك مبارك مينهاد    
 هركس بدست 
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ارادت در دامن دولتش مى آويخت از همان جنس افسرى بوى ميداد و آن حضرت پيوسته وفور 
مثوبت ارباب عز و جهاد را مطمح نظر همت داشته با طايفه از مجاهدان دين و زمره از اصحاب 

معرفت و يقين كه بواسطه تاج قرمز بقزلباش اشتهار داشتند و تا غايت اين نام بر خدام آن خاندان 
باقى ماند رايت مقاتله كفار مى افراخت و بقوت بازوى حيدرى و حدت شمشير دين پرورى قلع و 

استيصال نهال ظلم و ظالل را با خود مخمر گردانيده روى زمين را از خون مشركان گلگون 
ميساخت و چون امير حسن بيك بر ميرزا جهانشاه تركمان و ميرزا سلطان ابو سعيد گوركان ظفر 
يافته تمامى مملكت عراقين و آذربايجان در تحت تصرفش قرار گرفت بوسيله حسن عقيدت و 

اخالصى كه نسبت بآن دودمان عظيم الشان داشت صبيه صلبيه خود مهد عليا حليمه بيگى آغا را 
كه رابعه سجاده عفت و بلقيس سراپرده خالفت بود در سلك ازدواج سلطان حيدر انتظام داد و 

بسبب آن وصلت مواد جاه و جالل و اسباب عزت و اقبال آن حضرت روى در ازدياد نهاد و 
سلطان حيدر را از آن مشترى ماهيت ناهيد سيما سه پسر عالى گهر كه هريك درج واليت رادرى 

نوربخش و برج خالفت را درى آفتاب درخشش بود تولد نمود و عمده آن اوالد كرامت نژاد 
پادشاهيست كه دست عنايت واهب العطيات ابواب سلطنت شرق و غرب عالم بر روى روزگار 

 همايون آثارش برگشود

ذكر طلوع نير سعادت پرتو افق اميد منتسبان دودمان مصطفوى و روشن شدن شبستان مراد سلطان 
 حيدر از شمع رخسار نقاوه خاندان صفوى 

بر مرآت ضمير مهر تنوير صورت اينمعنى عكس پذير خواهد بود كه مشيت واهب المواهب و 
العطايا (الذى لم يتخذ صاحبة و ال ولدا) هرگاه بابقا ذكر جميل خليل خلتى تعلق گيرد افق اميد او 

را مطلع خورشيد طلعت اسمعيل رتبتى داند كه ساكنان سپهر خضرا از پرتو راى عالم آرايش 
اقتباس انوار سعادت جاويد نمايند و قاطنان بساط بسيط غبرا در ظالل عدالت هدايت مآلش از تاب 

آفتاب ظلم و ظالل بياسايند بناء على هذا صدرنشينان بارگاه اصطفا بزبان مناجات از درگاه ايزد 
متعال مسئلت فرزندى دولتمند مينموده اند و دعاى ايشان بشرف اجابت اقتران يافته بشارت حصول 

 رب هب لي منَ الصالحينَ فَبشَّرْناه مقصود مى شنوده اند (كما قال عز من قائل حكاية عن ابراهيم 
) و با آنكه جامع اسباب سيادت سورى و معنوى سلطان حيدر الصفوى چند ولد رشيد بِغُالمٍ حليمٍ 



صاحب تائيد داشت اما چون بديده بصيرت انوار ارتقا بدرجه عليه اقتدا در ناصيه حال هيچيك از 
 آن ذرارى اوج نامدارى مشاهده نمى نمود همواره خاطر فيض مآثرش 
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متوجه آن ميبود كه بخشنده بى منت روضه اميد او را بدوحه برومند كه اغصان طوبى نشانش سايه 
لطف و احسان بر مفارق عالميان تواند گسترد بيارايد تا آنكه بتاريخ روز سه شنبه بيست و پنجم 

رجب سنه اثنى و تسعين و ثمانمائه از مهد عليا و ستير عظمى حليمه بيگى آغا بمقتضاى شريعت 
 غرا در عقد ازدواج آن قدوه اوالد خير االنام انتظام داشت پسرى تولد كرد كه مضمون همايون 

 (ما هذا بشَراً إِنْ هذا إِلَّا ملَك  وصف الحالش بود و فحواى بهجت افزاى (فَتَمثَّلَ لَها بشَراً سوِيا)
(مثنوى  جمال يوسف مثالش را تعريفى اليق مينمودَكرِيم  

 درخشيد اخترى از اوج شاهى 
 

 ز رويش المع انوار الهى 

 گلى بشكفت در باغ امامت 
 

 كه فايح شد ازو عطر كرامت 

 برآمد آفتابى فايض النور
 

 كه شد از پرتوش خورشيد مستور

بلكه از غايت موهبت الهى كه در همه حال شامل زريت حضرت رسالت پناهيست بر سپهر دولت    
ال يزال نيرى در لمعان آمد كه فضاى عالم خاك را رشك افزاى طارم افالك گردانيد و بشارت 

  مثنوى نضارت گلزار خالفت بگوش هوش محبان دودمان پادشاه تخت لوالك رسانيد
 تعالى الّله زهى خورشيد انور

 
 بنزدش آفتاب از ذره كمتر

 چو از اوج والدت گشت طالع 
 

 چنان نورى ز رويش بود المع 

 كه شرق و غرب عالم گشت روشن 
 

 چو در فصل بهاران صحن گلشن 

مشام جان سلطان حيدر از شمايم اقبال آن شكوفه بوستان كامرانى معطر گشته اسم همايونش را بر    
 اسمعيل قرار داد و بلوازم ستايش و باب بى غنت قيام نموده زبان حال و قال بكالم اعجاز مآل 

 بگشاد و همدران اوان كه صبح زندگانى آن سرو (الْحمد للَّه الَّذي وهب لي علَى الْكبرِ إِسماعيلَ)
رياض جهانبانى از مشرق آمال و آمانى دميدن آغاز نهاد و لمعان تباشير احوالش مشير مينمود 

بآنكه عنقريب آفتاب جاه و جاللش باوج كمال رسيده عرصه هفت اقليم را در حيز تسخير خواهد 
كشيد و هنوز آن تازه نهال گلشن خالفت استقالل در مبادى ايام نشوونما بود كه خضرت اوراق 



اخالقش داللت بران ميكرد كه على اسرع الحال سايه سعادت و اقبال بر مفارق طوايف خاليق 
  نظم مبسوط خواهد گردانيد

 هماندم كه خورشيد گردد عيان 
 

 بگيرد جهان را كران تا كران 

 هماندم كه گل برفروزد بباغ 
 

 شود نكهتش عطر بخش دماغ 

و چون سلطان حيدر بنور واليت دانست كه آن مولود عاقبت محمود حامى شريعت مصطفوى و    
وارث خالفت مرتضوى خواهد بود همگى همت عالى نهمت تر بر بيتش مقصور ساخت و منصب 
واليت عهد را بنام خجسته فرجامش رقم زده از روى جمعيت خاطر باحياء سنن سنيه آبا و اجداد 

پرداخت اما قبل از آنكه ثمره شجره امنيتش از مهد طفوليت قدم بر ساحت سن صبى نهد بنيت 
جهاد لشگر بشروان كشيد و بحسب تقدير در معركه قتال از كف ساقى اجل جام خير انجام 

شهادت نوشيد چنانچه عنقريب مذكور خواهد گشت انشاء الّله تعالى اكنون بدو جهت مناسب 
چنان مينمايد كه قلم ستوده رقم بذكر مجملى از احوال سالطين آق قوينلو زبان بگشايد و بعد از 

 آن صحايف روزگار را بشرح كيفيت ظهور و جهان گيرى شاه 
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عالم پناه بيارايد جهة اول آنكه چون شهادت سلطان حيدر و مقيد شدن و نجات يافتن پادشاه هفت 
كشور در ايام جهانبانى آنسالكان طريق كامرانى بوقوع پيوسته است سياق تاريخ چنان اقتضا ميكند 
كه نخست كيفيت وقايع و حاالت ايشان در؟؟؟ يز بيان آيد تا سلسله سخن از يكديگر ارتباط يافته 

از اخباريكه موقوف عليه بيان ظهور دولت شاهيست قضيه مبهم نمايد ديگر آنكه نزديك 
مستخبران اخبار عالم ناپايدار صورت اينمعنى بر منصه اظهار جلوه گر شود كه تا زمانى كه آن 

پادشان گيتى ستان نسبت باين دودمان امامت مكان در مقام ارادت و اخالص بودند روزبروز اعالم 
دولت و اقبال ايشان صفت ارتفاع ميگرفت و چون عيار حسن محبت و اعتقاد را بغل و غش 

عداوت و نفاق تبديل دادند باندك زمانى بناء سلطنتى بدان متانت بصرصر بى نيازى انهدام يافته 
 (قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تُؤْتي الْملْك منْ تَشاء و تَنْزِع الْملْك ممنْ سمت هباء منثورا پذيرفت 

(تَشاء 

 ذكر سلطنت مظهر اثار امن امان ابو النصر حسن بيك بن على بيك بن قرا عثمان 



از ارقام عنبرين فام جزو ثالث ازين مجلد مشام اهالى فهم و خرد بشمايم اينحكايت معطر ميگردد 
كه امير قرا عثمان در ايام جهانبانى حضرت صاحبقرانى امير تيمور گوركان و ولدار شد آنحضرت 

شاه رخ سلطان بايالت بعضى از واليات دياربكر سرفراز بوده اوقات خجسته ساعات بكام دل 
ميگذرانيد و چون آن امير دوست نواز دشمن گداز عازم رياض عقبا گرديد پسر فرخنده اخترش 
على بيك قايم مقام پدر بزرگوار گشته چندگاه جناح عدل و احسان بر مفارق فرق انسان مبسوط 

گردانيد و بعد از فوت على بيك ثمره شجره زندگانيش معز السلطنه و الخالفة ابو النصر حسن 
بيك بر مسند دولت و كامرانى تكيه زده نسبت بامير جهانشاه بن قرا يوسف كه در آن ايام بر بالد 
عراقين و آذربايجان و فارس و كرمان فرمانفرما بود در طريق خالف سلوك مينمود و مدتها بين 

الجانبين مواد نزاع هيجان داشت تا بموجبى كه سابقا مسطور گشت سرپنجه اقتدار امير حسن بيك 
بساط حيات جهانشاه را درنوشت و همدران سال پادشاه ماوراء النهر و خراسان ميرزا سلطان ابو 

سعيد گوركان بطمع تسخير ممالك جهانشاهى متوجه عراق و آذربايجان شد و بر وجهى كه پرتو 
اهتمام بر تبيين آن تافت مهم او نيز بقوت دولت امير حسن بيك فيصل يافت آنگاه تمامى واليات 
اران و آذربايجان و كردستان و لرستان فارس و كرمان و عراق عرب و عجم تا سرحد خراسان در 

حيز تسخير آن زيبنده تاج و سرير قرار گرفت و از حسن معدلت روزافزونش اطراف آن بالد و 
 امصار روى 
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  نظم بآبادانى آورده مهمات طبقات انام در سلك نظام انتظام پذيرفت 
 حسن بيك چون عدل بنياد كرد

 
 بخلق حسن خلق را شاد كرد

 بفضل ازل بود آن سرفراز
 

 موافق نواز و مخالف گداز

 كرم بود رسم دل روشنش 
 

 بغير از عدالت نبودى فنش 

 ممالك بدورانش آباد بود
 

 رعيت ز بند غم آزاد بود

 مزارع نديدى محصل بخواب 
 

 نبودى ز توجيه اندر عذاب 

 باقبال او مردم آزارئى 
 

 نديده ز عمال بازارئى 

   



و حسن بيك را نسبت بدودمان عاليشان شيخ صفى الدين عليه الرحمه الرضوان ارادت و اخالص 
فراوان بود بنابران چنانچه مذكور شد خواهر پاكيزه گوهر خويش خديجه بيگم را با سلطان جنيد و 
دختر مريم سير خود حليمه بيگى آغا را با سلطان حيدر عقد فرمود و بواسطه اين مواصلت ميمنت 
نشان و يمن همت آن دو مقتداى بلندمكان روزبروز مواد جاه و جالل و اسباب حشمت و استقالل 
آن مركز دايره دولت و اقبال صفت تزايد و تضاعف ميگرفت تا وقتى كه زمان حلول اجل طبيعى 

در رسيد و ايام حيات مقدر سمت اختتام پذيرفت و آنحادثه هايله در شهور سنه اثنى و ثمانين و 
ثمانمائه واقع بود و دفنش بعد از تقديم لوازم تجهيز و تكفين در دار السلطنه تبريز روى نمود 

خواجه شمس الدين محمد بن خواجه سيدى احمد و خواجه برهان الدين عبد الحميد كرمانى و 
خواجه مجد الدين اسمعيل شيرازى در سلك وزراى امير حسن بيك انتظام داشتند و بنابر اشارات 

آنحضرت پيوسته تخم عدل و احسان در زمين دل طوايف انسان ميكاشتند و امير حسن بيك را 
هفت پسر بود بر اينموجب اغورلو محمد مقصود بيك زينل بيك خليل سلطان يعقوب ميرزا 

يوسف ميرزا مسيح ميرزا ازين جمله اغورلو محمد زينل ميرزا مقصود بيك در زمان حيات پدر 
بعالم ديگر انتقال نمودند مآل حال چهار پسر ديگر از ضمن حكايات آينده بوضوح خواهد 

پيوست انشاء الّله تعالى و از اهل تصنيف و تاليف موالنا ابو بكر طهرانى معاصر امير حسن بيك بود 
و در ايام دولتش تاريخ وقايع و احوال او را انشاء نمود و چون آن كتاب بنظر مؤلف اين مختصر 

 نرسيد تفصيل اخبار آن پادشاه عدالت پناه را در سلك تحرير نتوانست كشيد

ذكر حكومت سلطان خليل كه اسن اوالد امير حسن بيك بود و بيان محاربه كه ميان او و برادرش 
 ميرزا يعقوب روى نمود

سلطان خليل در زمان حيات پدر بزرگوار در مملكت فارس بفرمانفرمائى اشتغال داشت و در 
اواخر اوقات زندگانى آن مهر سپهر كامرانى بنابر طلب امرا و اركان دولت رايت عزيمت بصوب 

تبريز افراشت بعد از تقديم لوازم تعزيت و سوگوارى قدم بر مسند سلطنت و شهريارى نهاد و 
 ببسط بساط نشاط پرداخته ايالت واليت دياربكر
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را ببرادر ارشد خويش سلطان يعقوب داد و سلطان خليل بواسطه بخل و خست و سوء تدبير و عدم 
رويت كما ينبغى از عهده دارائى رعيت و سپاهى بيرون نتوانست آمد ال جرم باندك زمانى امرا و 

لشگريان آذربايجان از سلطنتش متنفر گشته بمالزمت يعقوب ميرزا مائل شدند و يعقوب ميرزا 
شعار مخالفت بر او اظهار كرده با سپاه بسيار سراسر جوشن پوش و خنجرگذار از دياربكر متوجه 

آذربايجان گرديد و سلطان خليل نيز با جنود تبريز قاصد معركه ستيز و خونريز شده رايت نهضت 
مرتفع گردانيد و در حدود مرند و خوى آن دو پادشاه جنگجوى بهم رسيدند و دليران جانبين 
دست باستعمال آلت قتال برده گردنبرد باوج فلك تيز گرد رسانيدند پس از كشش و كوشش 
فراوان نسيم فتح و پيروزى بر پرچم علم سلطان يعقوب وزيد و سلطان خليل بزخم تيغ يكى از 

 يحُكم ما  و يْفعُل اللَّه ما يشاءلشگريان بر خاك هالك افتاده نهال اقبال ششماهه او مستأصل گرديد
رِيدي 

 ذكر ارتفاع اعالم سلطنت سلطان يعقوب بنابر مشيت حضرت عالم الغيوب 

چون سلطان خليل بتقدير پروردگار جليل در معركه مرند قتيل گشت تمامى امرا و نوئينان 
آذربايجان بر سلطنت يعقوب سلطان اتفاق كرده رايت عظمتش از فرق فرقدين درگذشت يوسف 

ميرزا و مسيح ميرزا متابعت برادر بزرگوار اختيار كردند و دست مبايعت بدو داده شرط مالزمت 
بجاى آوردند و يعقوب ميرزا بر خنك دولت و حشمت نشسته از معركه جنك عنان عزيمت 

بجانب تبريز معطوف ساخت و در آن بلده فاخره بر اورنك فرمانفرمائى تكيه زده چنانچه بايد و 
شايد باستمالت خاليق پرداخت بدستور پدر مغفور خويش در تشييد قواعد رعيت پرورى سعى 

موفور نمود و در تقويت شريعت غرا كوشيده جهة سادات و قضاة و علما سيورغاالت مقرر فرمود 
قاضى مسيح الدين عيسى ساوه ولد خواجه شكر الّله وزير را كه استادش بود بعالى منصب صدارت 

و حكومت امور شرعية منصوب گردانيد بلكه آنجناب را در تمشيت امور ملك و مال دخل داد 
رايت جاه و جاللش را باوج كمال اعتبار رسانيد امر نيابت و سرانجام تمامى مهمات سركار 

سلطنت را بشيخ نجم الدين مسعود كه خواهرزاده قاضى عيسى بود تفويض نمود و جميع امرا و 
وزرا و اركان دولت را بمتابعتش مامور ساخته ابواب انواع اصطناع بر روى روزگارش برگشود از 

غايت عنايت او را اجازت داد كه بر روى فرامين مطاعه در برابر مهر بزرك همايون برقم ختم 
توقيع فرمايد و فرمود كه ما دام كه نشان بآن توقيع موقع نشود هيچكس مضمونش را انقياد ننمايد 



و منصب امارت و كارسازى سپاه بر صوفى خليل موصلو و سليمان بيك قرار يافت و انوار 
مرحمت مكرمتش از مطلع كهترنوازى طالع شده بر وجنات احوال ساير مقربان و انچكيان تافت اما 

 قاضى عيسى فضايل و كماالت 
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بسيار داشت و جمال حالش بحليه ديانت متحلى بوده پيوسته نقش خيرخواهى بر الواح ضماير 
مينگاشت پادشاه و امرا و سپاه را بمعروف امر كرده از منكر نهى مينمود و در گفتن كلمة الحق از 
مالمت هيچكس نينديشيده همواره زبان به نصيحت همكنان ميگشود از جناب شريعت پناه قاضى 

ضياء الدين نور الّله استماع افتاده كه نوبتى از نزد سالطين مصر و روم ايلچيان به تبريز آمدند و 
سلطان يعقوب ميرزا در روز مالقات ايشان مجلسى در غايت ابهت و حشمت آراسته و دكله 

زردوزى پوشيده و بر سرير سلطنت نشسته آنطايفه را بار داد چون هركس در محل خويش قرار 
گرفت قاضى عيسى به مجلس درآمد و پادشاه را در آن لباس ديده پيش رفت و گفت پوشيدن 

كسوت زردوزى بر مردان حرام است آنگاه مالزم خود امير سراج الدين را فرمود كه آن دكله را 
كتف از يعقوب ميرزا بر گرفته فرجى آبفت خود رنك درو پوشانيد و پادشاه طريقه اطاعت مرعى 
داشته اصال از احتساب بى محل قاضى متغير نگشت و برين قياس آنصدر عاليقدر پيوسته شهريار ذو 

اقتدار را از ارتكاب امورى كه مخالف شرع شريف بود منع مينمود و بافاضه خيرات و اشاعه 
مبرات ترغيب و تحريض ميفرمود اما شيخ نجم الدين مسعود بمكارم اخالق و محاسن آداب و 

لطف طبع و حدت ذهن اتصاف داشت و در سرانجام امور ملكى و مالى غايت معدلت بجاى 
آورده در زمين دل رعايا تخم عاطفت و احسان ميكاشت و همچنين ساير امرا و اركان دولت آن 

پادشاه عاليجاه در مهمانى كه متعلق بديشان بود شرايط وقوف و كاردانى بتقديم ميرسانيدند و مهما 
امكن در استمالت خواطر اكابر و اصاغر كوشيده اعالم انصاف مرتفع مى گردانيدند و چون زياده 

بر ده سال حال بر اينمنوال بگذشت و تمامى بالد و امصار اران و آذربايجان عراقين و فارس و 
كرمان معمور و آبادان گشت يعقوب ميرزا اعمال حسنه خود را بافعال سيئه تبديل داده نسبت 

بحضرت سلطان حيدر تغيير عقيده نمود و بدان واسطه اساس دولت ملوك قوينلو روى بانهدام 
آورد و دست مشيت مسبب االسباب ابواب تفرقه برگشود چنانچه از حكايات آينده حقيقت اين 

 سخن بوضوح خواهد پيوست انشاء الّله تعالى و تقدس 



ذكر لشگر كشيدن سلطان حيدر صفوى بجانب شروان و توجه آنحضرت در اثناء قتال به متنزهات 
 رياض رضوان 

سلطان حيدر در اواخر اوقات حيات بنابر وفور ميالن خاطر عاطر باحراز فضيلت غرا و جهاد با 
لشگرى از اهل ارادت و اعتقاد رايت نهضت بجانب دربند شروان برافروخت تا با كافرانيكه در 

آنطرف دربند توطن دارند در مقام مقاتله آيد و بمقتضاى كريمه اقتلوا المشركين (را كار فرمايد و 
چون شروانشاه فرخ سيار بن امير جليل الّله كه در آنزمان شروانشاه بود بر عزيمت آنحضرت اطالع 

 يافت ترسيد كه غازيان عظام در وقت عبور بران 
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مملكت متعرض رعيتش گردند بمقتضاى حديث (الحب يتوارث و البغض يتوارث) سالك طريق 
عناد و خالف گشته ايلچى همعنان برق و باد نزد يعقوب ميرزا فرستاد و پيغام داد كه سلطان حيدر 

با سپاهى عظيم از مردم قزلباش بعزم رزم و پرخاش متوجه شروان شد و هيچ شك نيست كه 
هرگاه او را تسخير اينواليت مييسر پذيرد هوس فتح ديگر ممالك فرمايد و باين واسطه اختالل 

  بيت باركان مبانى جاه و جالل آن مركز دايره استقالل راه يابد
 هرچه آيد از آن خلل در كار

 
 هست ز اول عالج آن ناچار

پس انسب آنست كه خدام بارگاه سلطنت لشگرى ظفر بزك بكومك فرستند تا بنده مستظهر شده    
طايفه قزلباش را نگذارم كه باين ديار درآيند و بقدم مقاتله پيش رفته اشتعال آتش شوكت ايشان 
را بضرب شمشير آب دار تسكين دهم يعقوب ميرزا بنابر استماع امثال اين سخنان از جاده صواب 

منحرف گشته سليمان بيك را با چهار هزار سوار جرار بامداد شروانشاه ارسال نمود و استمالت نامه 
در قلم آورده او را اجازت محاربه سلطان حيدر فرمود و قبل از آنكه سليمان بيك بشروانشاه 

پيوندد سلطان حيدر از راه شكى كه در شمال شروانست بآن مملكت درآمده بطرف ديار كفار 
لوازم شبگير و ايوار بجاى آورده از مردم آن بالد و امصار طايفه را كه بقدم اخالص و اطاعت 

پيش مى آمدند از موايد انعام و احسان خويش محفوظ و بهره ور ميگردانيد و چون نواحى تيمور 
قالى معسگر حضرت سيادت مآبى واليت قبابى گشت اهالى آن بلده بمتانت حصار و بسيارى 

آالت رزم و پيكارم مغرور شده شيوه ناستوده تمرد و عناد اظهار نمودند و دروازهاى آن حصن 



حصين را بر روى خود بسته دست بانداختن تير و سنك گشودند سلطان حيدر مآثر از مخالفت آن 
زمره مدبر متغير گشته غازيان متهور را بفتح آنقلعه خيبر صفت مأمور گردانيد و ايشان آغاز 

محاصره و محاربه كرده نقبچيان فوالد چنك بى لبث و درنك بكار خود پرداختند و باندك 
فرصتى بنيان يك برج از بروج تيمور قالى را سمت انهدام داده با خاك راه يكسان ساختند مقارن 
آنحال قرا پير قاجار از عقب رسيده بموقف عرض رسانيد كه سليمان تركمان بنابر فرموده يعقوب 

سلطان با جمعى كثير از لشگر آذربايجان بشروانشاه پيوست و اكنون آن دو سردار بخيال اشتعال 
آتش جنك و جدال متوجه معسگر نصرت مال اند سلطان حيدر بعد از استماع اينخبر مضمون آيه 

 را بر خاطر فياض گذرانيد و از كثرت اعدا نينديشيد و رايت  (و ما َلنا َألَّا نُقاتَل في سِبيِل اللَّه)كريمه 
مراجعت باستقبال اصحاب مخالفت مرتفع گردانيده در نواحى تبر سران شروانشاه و سليمان 

  بيت تركمان با سپاه فراوان 
 همه را تيغ كين برون ز نيام 

 
 همه خنجرگذار و خون آشام 

نزديك بآنحضرت رسيدند و از جانبين بتسويه صفوف پرداخته مستعد استعمال اسنه و سيوف    
گرديدند سلطان حيدر بقوت باطن متمكن عنان بميدان مصاف انعطاف داده زبان مناجات بكالم 

 گردان ساخت و صوفيان صافى ضمير را باشتعال  (ربنا أَفْرِغْ علَينا صبراً و ثَبت أَقْدامنا)اعجاز صفات 
آتش قتال تحريص فرموده صداى گيرودار در عالم انداخت مخالفان نيز مركب شقاوت در ميدان 

 ضاللت رانده تيغ 
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كين از نيام وقاحت بركشيدند و در مقام مكاوحت ثبات قدم ورزيده غايت شجاعت و بطالت 
  نظم بتقديم رسانيدند

 دليران سنانها برافراختند
 

 ز هرسو بميدان كين تاختند

 كشيدند بر يكديگر تيغ تيز
 

 گشادند درهاى جنك و ستيز

 فلك گشت درياى قير از غبار
 

 زمين شد ز خون يالن الله زار

 و در آن روز سلطان حيدر بنفس نفيس مباشر امر قتال گشته با؟؟؟   



از ابطال رجال بر صف اعدا تاخت و بصدمت شمشير نيلوفرى و قوت سرپنجه حيدرى بسيارى از 
  نظم سپاه شروان و تراكمه آذربايجان را بر خاك هالك انداخت 

 بشمشير كين شاه حيدر مصاف 
 

 درافكند در جسم اعدا شكاف 

 به پيكان خونريز و رمح ستيز
 

 برآورد از جانشان رستخيز

   
در فتوحات شاهى كه مهبط فيوضات نامتناهى است سمت تحرير يافته كه در ان معركه هولناك 

بهنگام جوالن شجعان بيباك سليمان تركمان بآنشاه حيدر توان در مقام مبارزه درآمده بضرب 
سنان جان ستان از پشت زين بر روى زمين افتاد و آنحضرت از كمال لطف و مرحمت دست از 

قتل آن سرگشته باديه ضاللت كشيده داشته او را بجان امان داد بعضى از غازيان كه مالزم ركاب 
هدايت نشان بودند افغان باوج آسمان رسانيده از موجب آن عفو و اغماض پرسيدند آنحضرت 

جوابداد كه هنوز روزنامه اجل او باختتام نرسيده اما منشور حيات من برقم ختم مرقوم گرديد مرا 
درين معركه شهد شهادت ميبايد چشيد و او را چندگاه ديگر مقاسات دنياى بيوفا ميبايد كشيد 

آنگاه كرة بعد اخرى آن سلطان كرامت انتما بر صف اعدا حمله نمود و نهايت كشش و كوشش 
ظاهر ساخته بسرپنجه قهر اقداح زهر مذاق مرك بر شروانيان بيمود و چون نزديك بآن رسيد كه 

شروانشاه و سليمان تركمان از معركه ستيز عنان يكران بوادى گريز منعطف گردانند از شست 
تقدير تير عمرفرسا گشاد يافته سبب انقطاع رشته حيات آن سلطان مرتضوى صفات گرديد و مانند 

پدر عالى گهر و اجداد امامت نژاد بدرجه بلند شهادت فايز شده طاير روح مطهرش بجانب رياض 
  نظم قدس پريد

 فغان از جور گردون ستمكار
 

 كه جز آزار مردم نيستش كار

 بجز رسم جفا او را هنر نيست 
 

 ز آئين وفا او را خبر نيست 

 پى خونريز دايم در كمين است 
 

 ز خون سروران گلگون جبين است 

 كمان كينه را هرگه كند زه 
 

 نشانه گرددش قلب كه و مه 

 شوى گر همچو حيدر ز اهل باطن 
 

 نجات از تير قصدش نيست ممكن 

   



القصه بعد از وقوع آنحادثه عظمى و داهيه كبرى صوفيان عظام و غازيان گرام از روى اضطرار 
دست از پيكار بازداشته قدم در وادى فرار نهادند و شروان شاه و سليمان بيك بديدن پيكر نصرت 

و ظفر مبتهج و مسرور گشته مسرعى جهة ايصال بشارت به تبريز فرستادند و جسد مطهر سلطان 
حيدر را بعد از تقديم لوازم تجهيز و تكفين در موضع تبر سران بخاك سپردند و جهات و يراقى را 

 كه از سپاه قزلباش گرفته بودند قسمت نموده هريك روى توجه بمقر عز خويش آورند

ذكر محبوس شدن در درياى واليت و سرورى در قلعه اصطخر شيراز و بيان انهدام بناء عمر و 
 دولت يعقوب بيك به تقدير پادشاه بى نياز

 از مطلع كالم معجز نظام واهب المواهب و العطيات حيث قال سبحانه و تعالى و اذ ابتلى 
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ابراهيم ربه بكلمات نير اين معانى بر فضاى خاطر اشراف طوايف انسانى ميتابد كه چون ابواب 
عنايت ربانى بر روى روزگار سعادتمندى مفتوح شد نعمت ابتال را در كسوت بال بدو نمايند و 

چندگاه چشم تمنايش را از ديدن چهره عرايس آمال مهجور داشته بظهور صور مكاره و اهوال او 
را بيازمايند پس اگر در مبادى طلب دست اميد بخار ناكامى رسد نبايد رنجيد چه عاقبت غنچه 

مطلوب از آنجا شكفتن گيرد و اگر در اوايل احوال پاى سعى بر سنك حادثه آيد آزرده نبايد شد 
زيرا كه آخر االمرش طى طريق بهبود سمت سهولت پذيرد ابراهيم خليل عليه السالم تا القاء آتش 

 از  (يا نار كُوني برْداً و سالماً على  إِبراهيم)نمرود را باقدام رضا و تسليم پيش نيامد خطاب مستطاب 
 (يا أَبت مصدر عنايت سبحابى صدور نيافت و حضرت اسمعيل تا فرمان قربان را برطبق آيه كريمه 

 بر وجنات  (و فَديناه بِذبحٍ عظيمٍ) گردن انقياد ننهاد پرتو انوار عاطف يزدانى از افق افْعلْ ما تُؤْمرُ)
روزگارش نتافت و يوسف صديق تا بكيد اخوان از حجر عطوفت يعقوب دور نيفتاد بذروه عزت 

مملكت مصر نرسيد و نبى عربى صلوات الّله عليه و عليهم تا كربت غربت نكشيد نسيم فيروزى 
 شميم 

  نظم انا فتحنا لك فتحا مبينا بر پرچم رايت فتح آيت رسالتش نوزيد



 براه عاشقى هركس نهد گام 
 

 نه بيند بى تعب روى دالرام 

 چو اسمعيل از فرمان مبرم 
 

 نه پيچد هركه سر گردد مكرم 

 ز بعد ابتالى چاه يوسف 
 

 برآمد بر سرير جاه يوسف 

 بگلزار اميد جمله اخيار
 

 نرويد هيچ گل بى خار آزار

 پس از انجام شام ظلمت اندوز
 

 شود صبح سعادت عالم افروز

   
نظير اين تشبيت حال فرخنده مآل نقطه دايره دولت و اقبال و نير سپهر سلطنت و استقالل ابو المظفر 

سلطان شاه اسمعيل بهادر الصفوى است زيرا كه هنوز آن آفتاب گيتى افروز از افق زندگانى باوج 
كمال كامرانى نرسيده بود كه واقعه؟؟؟ يله پدر بزرگوارش سلطان حيدر روى نمود و مقارن ابتال 

بدان مصيبت چندگاه در محنت قيد و حبس افتاد و بعد از نجات از آن بليه برادر عالى گهرش 
شهيد شده عنان اضطرار بصوب غربت انعطاف داد چنانچه هريك ازين وقايع و احوال وصول 
اختر جاه و جالل آن پادشاه مرتضوى خصال باوج آمانى و آمال عنقريب بمحل خود مسطور 

خواهد گشت انشاء الّله تعالى اما سبب حبس آنحضرت آن بود كه پس از شهادت سلطان حيدر 
طبقه صوفيه در خطه اردبيل مجتمع گشته بنابر صغر سن شاه عالى گهر برادر كالنترش سلطان على 
پادشاه را قايم مقام پدر گردانيدند و دست بيعت در دامن متابعتش زده طنطنه بشارت بگوش ارباب 

ارادت و اعتقاد رسانيدند و باندك زمانى جمعى كثير از صوفيان صافى ضمير زمره جهة اداء 
تهنيت منصب واليت عهد حيدرى و طايفه براى تحريض بر طلب خون آن مهر سپهر سرورى در 

اردبيل جمع آمدند چون اينخبر به سمع يعقوب ميرزا رسيد از ازدحام ارباب هدايت بترسيد و يكى 
از امراء عظام را با فوجى از سپاه آذربايجان باردبيل فرستاد تا سلطان على پادشاه و برادر كهترش 
سيد ابراهيم و حضرت شاه واجب التعظيم و والده ماجده ايشان حليمه بيكى آغا را گرفته بشيراز 

 ببرد و بحاكم آنمملكت منصور بيك پرناك سپارد و
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آن امير حسب فرموده باردبيل شتافته سلطان على پادشاه غير رضا و تسليم چاره نداشت و با والده 
و برادران مصحوب موكالن بشيراز رفته منصور بيك پرناك ايشان را در حصار اضطرار مقيد 

ساخت و حضرت شاه دين پناه در خوردسالى بآن نائبه شامله گرفتار شده فغان از جان معتكفان 



مالد اعلى برآمد كه آيا آفتابى كه عرصه سپهر بوقلمون جوالنگاه يكران همتش خواهد بود در 
مجلس تنگتر از دايره نون چگونه تحمل نمايد و كاميابى كه ماهچه رايتش سايه مرحمت بر مفارق 

  نظم متوطنان ربع مسكون خواهد گسترد مانند خورشيد در عقده كسوف بچه طريق بيايد
 نشايد در صدف در شب افروز

 
 نزيبد نور خور مستور در روز

 كسى كو را شهنشاهى نصيب است 
 

 بكام دشمنان قيدش غريبست 

هرچند بعضى از سالكان مسالك هدايت ميرزا يعقوب را از آزار آن درى برج امامت منع نمودند    
بجائى نرسيد و ايشان را همچنان محبوس ميداشت تا وقتيكه جبار منتقم اساس دولتش را زير و زبر 

گردانيد و در زمستان سنه ست و تسعين و ثمانمائه كه يعقوب ميرزا در باغ اران در منزل سلطان 
بود طرح قشالق انداخته بود نزول باليا و حلول زرايا در آن اردو متواتر گشت نخست يوسف 

ميرزا كه عزيز مصر مكارم اخالق بود مريض شده درگذشت و مادرش هنوز از سوگوارى پسر 
بازنپرداخته بود كه مدت عمر عزيزش بسر آمده عزيمت عالم آخرت نموده و همدران هفته 

يعقوب ميرزا نيز پهلو بر بستر ناتوانى نهاد و مدبر طبيعتش از حفظ مملكت بدن دست بازداشته 
  بيت رخت بقا بباد فنا داد يكى از شعرا درين باب گفته 

نه از يوسف نشان ديدم نه از يعقوب 
  آثارى 

عزيزان يوسف ار گمشد چه شد 
 يعقوب را بارى 

    

 ذكر سلطنت ميرزا بايسنقر و كشته شدن مسيح ميرزا و اكثر امراء بايندر

چون سلطان يعقوب ميرزا هلك بر ملك اختيار نمود و صوفى خليل و امراء موصلو و پرناك 
پسرش ميرزا بايسنقر را بپادشاهى برداشتند و نوئينان بايندرى بر سلطنت مسيح ميرزا ولد امير حسن 
بيك اتفاق كرده رايت اخالق خالف برافراشتند و در منزل سلطان بود قراباغ ميان ايشان مقابله و 
مقاتله بوقوع پيوسته نسيم فتح و ظفر بر پرچم علم بايسنقر وزيد و مخالفان عنان ادبار بوادى فرار 
تافته مسيح ميرزا با اكثر بايندريه بقتل رسيد آنگاه بايسنقر ميرزا در غايت ابهت به تبريز شتافته بر 

تخت سلطنت متمكن گشت و صوفى خليل زمام سرانجام جميع مهام ملك و مال را بقبضه اختيار 
درآورده پايه اقتدارش از اوج سپهر دوار درگذشت و بنابر ذخيره كه از نواب سلطان يعقوب در 



خاطر داشت قصد اخذ و قتل ايشان نمود و هريك را ببهانه گرفته ابواب جور و تعدى بر روى 
روزگاران طايفه برگشود از آنجمله قاضى عيسى شربت شهادت چشيد و شيخ نجم الدين مسعود 
اگرچه از چنك اجل جان برد اما بى اختيار گرديد در خالل اين احوال محمود بيك ولد اغورلو 

 محمد
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بن امير حسن بيك كه در رور قتل عم خويش مسيح ميرزا از معركه گريخته بود بشاه على پرناك 
كه در بعضى از واليات عراق حكومت مينمود ملحق شد و داعيه استقالل پيدا كرده شاه على با 

بسيارى از امرا و لشگريان دست بيعت بدو دادند و اكثر بالد عراقين را را بتحت تصرف درآورده 
با سپاهى جالدت آئين روى توجه بصوب درگزين نهادند چون اينخبر به تبريز رسيد بايسنقر ميرزا 

باستصواب صوفى خليل متوجه مخالفان گرديد و در صحراى درگزين آندو پادشاه پرخشم و كين 
با يكديگر محاربه نموده پيكر نصرت و ظفر در نظر بايسنقر ميرزا جلوه گر گشت و محمود بيك از 

غايت سرگردانى پناه بآسيائى برده سيد نعمت الّله همدانى كه در آن نواحى بود از صورت حال 
وقوف يافت و متوجه آرد كردن دانه حياتش شده بيك ناگاه حوالى طاحونه را فروگرفت و 

محمود بيك را بدست آورده در حوالى ازالل نزد بايسنقر ميرزا روانه ساخت و بايسنقر ميرزا بنابر 
صوابديد امرا پسر عم را جنه كرده در ترناب هالك انداخت و بعد از اين فتح و عظمت و جبروت 
و نخوت و باد بروت صوفى خليل از حد عمر درگذشت و دست اختيار ساير امرا از دخل در امور 

ملك و مال كوتاه شد و اينمعنى سبب مخالفت سليمان بيك گشت بيان اين سخن آن كه سليمان 
بيك كه در آن زمان والى دياربكر بود چون كمال اعتبار صوفى خليل و آزار خاطر امراء 

آذربايجان را استماع نمود خاطر بر مخالفت قرار داد و باتفاق ساير حكام دياربكر لشگرى فراهم 
آورده روى توجه بجانب تبريز نهاد پس از آنكه اينخبر بسمع صوفى خليل رسيد و در ركاب ميرزا 

بايسنقر عنان توجه باستقالل اعدا منعطف گردانيد از غرايب وقايع آنكه در وقت تقارب فريقين 
امراء آذربايجان كه نسبت بصوفى خليل در طريق نفاق سلوك مينمودند بيك ناگاه شعار خالف 
اظهار كرده زمام اختيار ميرزا بدست آوردند و او را طوعا او كرها نزد سليمان بيك بردند ال جرم 

صوفى خليل مغلوب گشت و در چنك سليمان بيك گرفتار شده مهمش از هم بگذشت و سليمان 



بيك بدستور معهود اسم سلطنت بر ميرزا بايسنقر اطالق نموده در مالزمتش به تبريز خراميد و 
  رباعى سرانجام مهام ملك و مال را از پيش خود گرفته رايت استقالل مرتفع گردانيد

 هرروز يكى ز در درآيد كه منم 
 

 خود را بجهانيان نمايد كه منم 

 تا كار جهان بدو قرارى گيرد
 

 .ناگاه اجل ز در درآيد كه منم

    

ذكر ارتفاع لواء دولت رستم بيك بامداد ابيه سلطان و انخفاض رايت شوكت ميرزا بايسنقر و 
 سليمان تركمان 

رستم بيك ولد مقصود بيك بن امير حسن بيك كه آثار اقبال از ناصيه حالش ظاهر بود بعد از 
 فوت عم خويش يعقوب ميرزا متابعت مسيح ميرزا اختيار نمود و چون مسيح ميرزا در
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معركه سلطان بود مغلوب شده تخت سلطنت را وداع فرمود رستم بيك در قيد اسر بدست صوفى 
خليل افتاد و در قلعه النجق كه كوتوالش فرق سيدى على بود محبوس گشت و ابيه سلطان كه در 
سلك اعاظم نوئينان انتظام داشت و همواره بقلم انديشه نقش وصول بمنصب امير االمرائى بر لوح 

خاطر مينگاشت پس از قتل صوفى خليل و تسلط سليمان بيك از قراباغ اران عازم النجق شد و 
معتمدى نزد قرق سيدى على فرستاد و پيغام داد كه مناسب آنست كه رستم بيك را بپادشاهى 

برداريم و جنود اين حدود را فراهم آورده همت بر استخالص ممالك عراق و آذربايجان گماريم 
و قرق سيدى على باينمعنى همداستان شد و ميان او و رستم بيك قواعد عهد و پيمان بغالظ ايمان 
تاكيد يافت آنگاه رستم بيك از قلعه النجق بيرون آمده بابيه سلطان پيوست و آن پادشاه رستم وش 

و سردار لشگركش همعنان يكديگر متوجه تبريز گشتند سپاهى پرستيز در ظل رايت ايشان جمع 
آمد و اينخبر بعرض ميرزا بايسنقر و سليمان بيك رسيده مخالفان را استقبال نمودند اما هرفوجى را 

كه بقراولى فرستادند طريق بيوفائى مسلوك داشته نزد رستم بيك رفتند ال جرم بايسنقر ميرزا و 
سليمان بيك ويران شدند و ميرزا بايسنقر بنابر آنكه داماد شروانشاه بود باتفاق حسين على بيك و 
شيخ نجم الدين مسعود عازم شروان گشته سليمان بيك روى بطرف دياربكر آورد و رستم بيك 



عنان ريز به تبريز خراميده عروس مملكت آذربايجان را بى مزاحمت اغيار در كنار گرفت و همت 
بر تدارك اختاللى كه در فترات مذكوره باحوال آن مملكت راه يافته بود گماشته سلك امور 

جمهور نزديك و دور بيمن معدلتش سمت انتظام پذيرفت حكام واليات عراقين و فارس و كرمان 
و كردستان و لرستان قاصدان نكته دان با تحف فراوان بآستان سلطنت آشيانش فرستادند و اظهار 

اطاعت و انقياد كرده سخنان اخالص آميز پيغام دادند اما بايسنقر ميرزا چون بشيروان رسيد 
شروانشاه امداد داماد را پيش نهاد همت گردانيد و ابواب انعام و اكرام مفتوح داشته اسباب 

سلطنتش بهم رسانيد و در آن ايام كه بايسنقر ميرزا در شروان بود شيخ نجم الدين مسعود بنابر 
قصد بعضى از امراء منحوس طعامى مسموم خرده عزم سفر آخرت نمود اما سليمان بيك چون 

بدياربكر رسيد و روزى چند بتعلل اوقات گذرانيد ناگاه تير بال از شست گشاد يافته رشته حياتش 
را منقطع گردانيد كيفيت واقعه چنان بود كه قبل ازين سليمان بيك برادرزاده خليل بيك را بسببى 

از اسباب گرفته كشته بود و در اين وقت كه پريشان حال بدياربكر مراجعت نمود نور على بيك بن 
دانه خليل كه در آن واليت در سلك اهل اعتبار انتظام داشت بانتقام خون عم قاصد قتل او گشت 

و منتهز فرصت بوده سحرى در حمام حصن كيف بسروقتش رسيد و بزخم تيغ تيز صبح حياتش را 
بشام ممات مبدل گردانيد رستم بيك بعد از استماع اينخبر بهجت اثر خال خود قاسم بيك را والى 

 دياربكر ساخت و او بدانجانب شتافته رايت عدالت برافراخت 
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 ذكر نجات يافتن ذرارى سپهر امامت و نامدارى و كشته شدن ميرزا بايسنقر بتقدير حضرت بارى 

چون به مقتضاى حكمت بالغه ربوبيت در درج امانت واليت چندگاه در محنت قيد و حبس 
 از مهب (اال ان  (و ال تَيأَسوا منْ روحِ اللَّه)اوقات گذرانيد زمان ابتال انتها يافته نسيم راحت شميم 

الّله فى ايام دهركم) نفخات در وزيدن آمد برطبق مرويه صحيحه (اذا اراد اللّه شيأ هياء اسبابه) چند 
صورت روى نمود كه هريك سبب نجات آنحضرت بود اول آنكه چنانچه مذكور شد كوتوال 

قلعه بدن يعقوب ميرزا دست از حراست كوتاه كرد تا باقى مرض بدانجا درآمده او را بعالم آخرت 
رسانيد ديگر آنكه رستم بيك برادرزاده مهد عليا حليمه بيكى آغا بود خروج كرده بايسنقر ميرزا و 
سليمان بيك را بگريزانيد ديگر آنكه شروانشاه كه قاتل سلطان حيدر بود جهة امداد داماد با رستم 



بيك ابواب خالف بازگشود و لشگر بميرزا بايسنقر داده او را باستخالص مملكت موروث ترغيب 
نمود و چون اين خبر برستم بيك رسيد بخاطرش خطور كرد كه حضرت شاه دين پناه و سلطان 

على پادشاه و سيد ابراهيم را از قيد قلعه اصطخر مطلق العنان گردانيده مصحوب ابيه سلطان بجانب 
شروان فرستد تا طبقه صوفيه و غازيان عظام حسام خون آشام از نيام انتقام كشيده دمار از روزگار 

ميرزا بايسنقر و شروانيان برآورند و مقصود او بحصول پيوسته مملكت عراقين و آذربايجان در 
تحت تصرفش قرار يابد بنأ على هذا در وقتى كه خبر توجه ميرزا بايسنقر استماع نمود آن سه 
كوكب برج امامت را از اصطخر به تبريز طلبيده خلع فاخره و نقود وافره نزد ايشان فرستاد و 

التماس يراق سفر شروان كرده باظهار اخالص و اعتقاد زبان گشاد و چون اينخبر باطراف بالد و 
امصار رسيد باندك زمانى جمعى كثير از مريدان خاندان صفوى و طالبان سعادت دنيوى و اخروى 
در ظل رايت سلطان على پادشاه جمع آمدند و آنحضرت همعنان ابيه سلطان متوجه مقابله و مقاتله 

ميرزا بايسنقر گشته چون بمعبر آب كر رسيدند در آنطرف رود سياهى سپاه مخالفان ديدند و از 
هردو جانب كنار آب را بتوره و جير مضبوط ساخته چندگاه صفير تير از طرفين آمدوشد مينمود و 
هرروز آتش مدافعت و ممانعت اشتعال يافته پيكر فتح و ظفر درنظر هيچيك از آن دو زمره چهره 

نميگشود و آخر االمر بى آنكه غالب از مغلوب متميز شود ميرزا بايسنقر بشروان معاودت كرد و ابيه 
سلطان همراه سلطان على پادشاه روى توجه به تبريز آورد و همدران اوقات كوسه حاجى بايندر 

كه حاكم اصفهان بود با رستم بيك اظهار خالف نموده خطبه بنام ميرزا بايسنقر خواند و ميرزا 
بايسنقر نيز از شروان در حركت آمده اسب تهور تا منزل آهار و مشكين راند رستم بيك چون از 

 دو طرف خود را هدف سهام مخالفان ديد بار ديگر ابيه سلطان را در
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مصاحبت سلطان على پادشاه متوجه دفع ميرزا بايسنقر گردانيد و قرا پيرى تواچى را با جمعى كثير 
از جوانان پر تهور بحرب كوسه حاجى بايندر فرستاد و ابيه سلطان درين نوبت ميرزا بايسنقر و 
لشگر شروان ظفر يافته بايسنقر را بقتل رسانيد و قرا پيرى تواچى در نواحى درگزين با كوسه 

حاجى مقابله نموده بقوت دولت رستمى بر وى غالب شد و كوسه حاجى نيز مقتول گرديد و اين 
دو خبر بهجت اثر در يكشب به تبريز رسيد و رستم بيك فرحناك و مسرور گشت و تمامى گلزار 



ممالك عراقين و فارس كرمان و آذربايجان و اران از خار تعرض معاندان مصون مانده دوحه 
 اقبالش از ذروه آسمان درگذشت 

 ذكر شهيد شدن سلطان على پادشاه و مشرف گشتن الهجان از يمن مقدم حضرت پادشاه دين پناه 

چون رستم بيك بمساعدت طالع نيك از جانب ياغيان بدكردار و مخالفان مردم آزار خاطر فارغ 
گردانيد سلطان على پادشاه و شاه دين پناه و سيد ابراهيم را از روى تجليل و تعظيم شرف رخصت 

ارزانى داشت تا باردبيل شتافته بدستور آباء گرام و اجداد عظام بر سجاده امامت و دين پرورى 
تمكن ورزند و در تصفيه زاويه حضرت شيخ صفى الدين كوشيده بارشاد طايفه صوفيه پردازند و 

ايشان بار ديگر بوطن مألوف و مسكن معهود شتافته معتكفان زواياء هجران و منتظران خباياء 
حرمان از غبار مواكب هدايت مراتب روشنى ديده اميد حاصل گردانيدند و زبان حال و قال بسپاه 

و ستايش كريم ذو الجالل گردان ساخته غلغله نشاط انبساط بايوان كيوان رسانيدند مسند اقتدا و 
تلقين كه چند سال از وجود فايض الجود اوالد امجاد شيخ صفى الدين عارى و عاطل بود بار 

ديگر از جلوس همايون سلطان على پادشاه رتبت سپهر برين يافت وصيت اين مژده باطراف بالد و 
اكناف آفاق رسيده لوامع نير حصول آمال بر وجنات احوال اهل فضل و كمال تافت غنچه مراد 

اصحاب رشد و رشاد از تنسيم نسيم عنبر شميم اين بشارت بر گلبن تمنا شكفتن آغاز نهاد و دوحه 
آمال ارباب صالح و سداد از پرتو انوار اين سعادت در گلبن مطلوب ميوه مقصود بار داد ال جرم 
در مدت اندك بسيارى از سالكان طريق ارادت در خطه اردبيل جمع آمدند و دست اخالص در 
دامن متابعت مخدوم زادگان زده مالزم عتبات هدايت آيات شدند و چون خبر ازدحام خواص و 

عوام انام بر درگاه كرامت پناه سلطانعلى پادشاه بگوش هوش رستم بيك رسيد از مخالفت 
آنحضرت انديشمند شده بغايت بترسيد و كس باردبيل فرستاده بار ديگر آنسه برادر عالى گهر را 
باردو برد و جمعى از معتمدان خود را تعيين كرد كه ايشان را بچشم نگاه دارند و هيچكس را از 

طايفه صوفيه و قزلباش در مالزمت سلطان على پادشاه نگذارند و در آن اوان كه آن سه عالى مكان 
در اردوى رستم بيك تشريف داشتند هرروز جمعى كثير از مريدان صافى عقيدت و معتقدان 

 خاندان واليت بخدمت 
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رسيده از نقود ابيض احمر و اجناس نفيسه ديگر از بذورات ميگذرانيدند و چون نميتوانستند كه 
بخالف حكم در اردو باشند عنان مراجعت بمنازل خود منعطف ميگردانيدند آخر االمر رستم بيك 

از هجوم آن زمره ناجيه هراس بيقياس بخاطر راه داده و در سنه ثمان و تسعين و ثمانمائه كه از 
قشالق خوى روى توجه به ييالق نهاد قصد نمود كه قطع صله رحم كرده سلطان على پادشاه را 

شربت شهادت چشاند و سرچشمه هدايت و عرفان را بخاك بى مروتى انباشته ضمير مكدر از آن 
دغدغه فارغ گرداند و منهى كيفيت اين انديشه را معروض داشته آنسرور آفاق بمقتضاى كلمه 

(الفرار مما ال يطاق) عمل نموده شبى حضرت شاه دين پناه و سيد ابراهيم را مصحوب خودساخته 
تا خطه اردبيل عنان يكران بازنكشيد از صوفيان صافى ضمير و غازيان با تيغ و تير هركس در 

آنحدود بود بموكب آنحضرت پيوستند و مستعد جنك جدال شده دل بر مقابله و مقاتله اعدا 
بستند و رستم بيك بعد از وقوف فرار بر سلطان على پادشاه ابيه سلطان را با فوجى از سپاه بتعاقب 
آنحضرت مأمور گردانيد و ابيه سلطان حسب فرموده متوجه اردبيل گشته در روزيكه نزديك آن 

بلده رسيد سلطان على پادشاه بنور باطن هدايت ميامن دانست كه تقدير ملك قدير مقتضى آنست 
كه در آن روز اتباع رستم بيك آنحضرت را از سرچشمه تيغ آبدار شربت شهادت چشانند و بعد 

از آن باندك زمانى كارپردازان قضا و قدر لواء سلطنت و جهانبانى شاه عالمپناه را بذوره ثريا 
رسانند بنابران امراء صوفيه را بعتبه عليه طلبيده از ارتحال خود خبر داد و بارتفاع رايت دولت 

شاهى اميدوار ساخته تاج و دستار خويش را بر فرق مبارك آنحضرت نهاد و همان لحظه طليعه 
لشگر ابيه سلطان نمودار شده آن مقتداى على نام عالى مقام جامه جنك در پوشيد و بدستور جد 

بزرگوار خود يعنى حضرت امام حسين عليه السالم با اهل ظالم قتال مينمود تا وقتيكه از دست 
  نظم ساقى اجل جام راحت انجام شهادت نوشيد

 دريغا كه سرو رياض كرم 
 

 درافتاد از پا بتيغ ستم 

 دريغا كه خورشيد اوج كمال 
 

 پذيرفت از جور گردون زوال 

 دريغا كه سير كواكب مدام 
 

 بود برخالف رضاى گرام 

 دريغا كه يكلحظه چرخ نگون 
 

 ز خون ريختن مى نجويد سكون 

 بود دامنش سرخ از خون ما
 

 ندارد غم جان محزون ما

 درين باب هرچند گويم سخن 
 

 نگردد ز دل دور زنك حزن 



 همان به كه سازم سخن مختصر
 

 كنم عرض حال شه دادگر

شاه واالگهر بعد از وقوع آن مصيبت و مراجعت اعداء دولت در مملكت رستم بيك مصلحت    
اقامت ندانست و با حسين بيك هللا و خادم بيك و دده بيك و غيرهم از امرا صوفيه طريق مشورت 

مسلوك داشته همگنان سفر گيالن مستصوب شمردند و آنحضرت با قرب دويست كس از 
مريدان مخلص و مخلصان متخصص و برادر كالنتر خود سيد ابراهيم را همراه گردانيده بطرف 
آنواليت عزيمت فرمود و چون بالهجان رسيد فرمان فرماى آنديار ميرزا على كه از ساير سلطان 
گيالن بعظم شان و قدوم دودمان ممتاز و مستثنى بود موكب فرخنده فال آن دايره نقطه دولت و 

اقبال را باقدام تعظيم و تبجيل استقبال نمود و جهة مسكن آنحضرت متعلقان و منتسبان منازل 
 بهشت نشان تعيين كرده با حسن 
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وجهى شرايط اخالص و خدمتكارى بجاى آورد و پس از چند ماه سيد ابراهيم خيال مراجعت 
فرموده تاج دوازده ترك حيدرى را كه شعار دودمان امامت و سروريست از سر برداشت و 

بدستور تراكمه آق قوينلو طاقيه بر تارك مبارك نهاده علم توجه بصوب اردبيل برافراشت اما 
حضرت شاه تا زمانى كه ضمير منيرش باين معنى الهام پذير شد كه صبح خالفت و كامرانى را 

وقت دميدن است و نسيم سلطنت و جهانبانى را هنگام وزيدن در خطه الهجان مقيم بود آنگاه دفع 
اعداء دولت را پيش نهاد همت ساخته و رايت نهضت بجانب آذربيجان افراخته ابواب كشورستانى 

برگشود چنانچه بعد از تحرير شمه ذكر ملوك آق قوينلو اينحكايت مذكور خواهد گشت و 
كيفيت آن داستان غرابت نشان بر زبان خامه بالغت بيان خواهد گذشت انشاء الّله تعالى و هو 

 القادر على ما يشاء.

ذكر لشگر كشيدن احمد پادشاه از روم بجانب تبريز و كشته شدن رستم بيك از ستم زمانه 
 فتنه انگيز

احمد پادشاه ولد اغورلو محمد بن امير حسن بيك بعد از فوت عم خويش يعقوب ميرزا از قراباغ 
گريخته بروم رفت و پادشاه آن مملكت ايلدرم بايزيد آثار شجاعت و شهريارى در ناصيه حالش 



مشاهده نموده يكى از بنات خود را با وى در سلك ازدواج كشيد و چون احمد پادشاه چند سال 
بفراغبال در ظالل عنايت قيصر بدولت و اقبال اوقات گذرانيد هوس تسخير ممالك موروثى كرده 

با جنود نامعدود از مردم روم و تراكمه بصوب آذربايجان در حركت آمد رستم بيك بعد از 
استماع اينخبر علم مقابله و مقاتله را افراخته موكب عم- زاده را استقبال نمود و آن دو پادشاه 

بى آنكه حقيقت حال يكديگر معلوم داشته باشند بكنار آب ارس رسيده هريك از معبرى عبور 
كردند و مقدارى مسافت طى نموده كيفيت واقعه را دانستند ال جرم بار ديگر عنان عزيمت بطرف 

كنار آب انعطاف دادند و پس از وقوع تقارب فريقين و پيش از اشتعال نايره جنگ و شين امراء 
عراق و آذربايجان طريق بيوفائى مسلوك داشته ناگاه بر گرد سراپرده رستم بيك محيط شدند و 

او را دستگير كرده نزد احمد پادشاه بردند و احمد پادشاه بنابر آنكه انهدام قصر زندگانى رستم 
بيك را مستلزم استقامت مبانى دولت خود مى پنداشت هم در كنار آب ارس او را بزه كمان از 

ميان برداشت و اينصورت در ذيقعده سنه اثنى و تسعمائه روى نمود و مدت سلطنت رستم بيك 
 شش سال بود.

 ذكر جلوس احمد پادشاه بر سرير سلطنت آذربايجان و بيان شهيد شدن او بنابر مخالفت ابيه سلطان 

 چون بيشائيبه كلفتى و غايله مشقتى عروس مملكت آذربايجان در نظر احمد پادشاه 
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نقاب از چهره بگشاد در كمال وحشت و اقبال رايت جاه و جالل ارتفاع داده روى توجه بجانب 
تبريز نهاد و بعد از وصول بدان بلده فاخره اورنك خالفت و جهان بانى را بوجود خود مزين 

ساخت و رعايا و مزارعان را بتمهيد قواعد عدالت نويد داده رايت شريعت پرورى برافراخت و 
فرمان فرمود كه زياده از آنچه بحسب شرع شريف متوجه ارباب دهقنت باشد وزراء ديوانيان 

يكدنيار و يكمن بار بر هيچ آفريده حواله ندادند و تمامى طوايف انسانى را از تكاليف ديوانى 
معاف دانسته با خراجات و شلتاقات كسى را نيازارند اما رقم ابطال بر مقرريات ارباب سيورغال 
كشيد و نشان معافى هيچكس از اصحاب عمايم را بامضا نرسانيد و اينمعنى بر وى مبارك نيامد 

زيرا كه هم در اوايل اوقات سلطنتش ابيه سلطان و قاسم پرناك باهم متعلق گرديدند و لواء 
مخالفت و محاربت برافراخته او را هالك گردانيدند مفصل اين مجمل آنكه چون احمد پادشاه 



افسر شهريارى بر سر نهاد و حسين بن عليخان كه بمزيد تقرب و شوكت از ساير امرا و اركان 
ممتاز و مستثنى بود بنابر كينه ديرينه كه از مظفر بيك پرناك در سينه داشت او را در مؤاخذه 

كشيد بلكه عرق حياتش را بتيغ تيز منقطع گردانيد و اينخبر بقاسم پرناك كه برادر مظفر بود و در 
شيراز حكومت ميكرد رسيد خاطر بر آن قرار داد كه بهنگام فرصت رايت مخالفت مرتفع گرداند 
درين اثنا احمد پادشاه نشان ايالت واليت كرمان بنام ابيه سلطان رقم زد و ابيه سلطان از آذربايجان 
بصوب كرمان روانشد و بعد از قطع چند منزل رسل و رسايل نزد قاسم پرناك فرستاد او را بر طلب 

خون برادر تحريض نموده بين الجانبين قواعد عهد و پيمان بايمان تاكيد يافت آنگاه قاسم پرناك 
با سپاهى بيباك بابيه سلطان پيوست و احمد پادشاه كيفيت اينحادثه را شنيده با لشكر آذربايجان 
عنان عزيمت بدفع ايشان منعطف گردانيد در كنير النك اصفهان تالقى فريقين اتفاق افتاد و غبار 

معركه جنك در هيجان آمده زمانه فتنه انگيز ابواب ستيز و خونريز برگشاد سبزه زار كنير النك 
اصفهان از خون كشتگان رنك الله نعمانى گرفت و فضاى ميدان نام و ننك از كثرت جيفه از پاى 
فتادگان با كوه دماوند صفت مساوات پذيرفت بنابر اقتضاء قضا نسيم نصرت و برترى بر پرچم علم 

ابيه سلطان و قاسم پرناك وزيد و احمد پادشاه كه ششماه سلطنت نموده بود در اثناء كروفر بقتل 
رسيد و ابيه سلطان چون چنين مهمى بزرك از پيش برد روى توجه بقشالق بلده قم آورد و خطبه 
و سكه بنام سلطان مراد ولد يعقوب ميرزا كه بعد از قتل برادر خود بايسنقر در پناه شروانشاه اوقات 
ميگذرانيد مزين ساخته قاصدى جهة طلب او بشروان فرستاد و در قم بارگاهى بتكلف در موضعى 

مناسب نصب كرده مسندى در پيشگاه نهاد و دستارى بر زبر مسند وضع نموده هرصباح 
بدستوريكه امراء سالطين را مالزمت نمايند بدانجا ميرفت و بسرانجام مهام پرداخته شيالن ميكشيد 

 و حال برينمنوال جارى بود تا وقتى كه سلطان مراد بوى ملحق گرديد.
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 ذكر خروج ميرزا محمدى و الوند و كشته شدن ابيه سلطان بتقدير مالك الملك بيمانند

اوالد يوسف بيك بن امير حسن بيك محمدى و الوند در روز جنك كنير النك در خدمت احمد 
پادشاه بودند و بعد از كشته شدن احمد پادشاه و تفرق سپاه ترك ستيز كردند هريك بطرفى توجه 

نمودند محمدى بدار العباده يزد رفت و حاكم آنديار مراد بيك بايندر باتفاق اشرف بيك او را 



بپادشاهى برداشت و الوند ميرزا بدياربكر شتافته بمعاونت خال رستم بيك كه پس از واقعه سليمان 
بيك بحكم خواهرزاده خود رستم بيك بر آن مملكت استيال يافته بود خيال استقالل بر لوح ضمير 

نگاشت و چون ابيه سلطان فصل زمستان در بلده قم بپايان رسانيد و نسيم نوبهارى در اهتزاز آمده 
خاليق را از ظهور سلطان گل آگاه گردانيد ابيه سلطان عنان عزيمت بصوب تبريز منعطف ساخت 
و محمدى ميرزا تمامى واليات عراق را بتحت تصرف آورده در ملك رى رحل اقامت انداخت و 

ابيه سلطان لشگر آذربايجان را فراهم كشيده بجانب او نهضت نمود و محمدى قبل از استعمال 
آلت قتال آية فرار خوانده نزد حسين كيا جالبى بقلعه استا رفت و ابيه سلطان برادر خود كزل 

احمد را با لشگر اكثر در ورامين رى گذاشته بقم مراجعت فرمود بدستور سال گذشته در آن بلده 
طرح قشالق انداخت اما محمدى ميرزا چون روزى چند در قلعه استا بسر برد باتفاق امير حسين كيا 
و اشرف بيك روى توجه برى آورد و شبيخونى بركزل احمد زده تمامى يراقش را بگرفت و كزل 

احمد مفلوك و پريشان حال ببرادر پيوسته ابيه سلطان در قم مصلحت اقامت نديد و در ميان 
زمستان بر اسب فرار سوار شده عنان تا رباط دانك بازنكشيد درين اثنا سلطان مراد از شروان آمده 

بوى پيوست ال جرم مستظهر گشته دل بر مقابله و مقاتله مخالفان بست و محمد برادر واليت رى 
ترقى تمام دست داده اكثر امراء عراق بقدم اخالص پيش وى رفتند و غاشيه خدمت بر دوش 

گرفته سلطنتش را پذيرفتند و محمدى ميرزا همكنان را بمزيد تربيت و رعايت اميدوار گردانيد و با 
عدد بسيار و عدد بيشمار متوجه ابيه سلطان گرديد و ابيه سلطان نيز مصحوب سلطان مراد روى بدو 

آورد و در عزيز گيتى آن دو لشگر كينه ور بيكديگر رسيدند و هم از گرد راه در ميدان تافته 
بصرصر حمله قيامت اثر آتش كينه و ستيز تيز گردانيدند و محمدى بتائيد سرمدى اختصاص يافته 

ابيه سلطان بر خاك هالك افتاد و سلطان مراد در مرافقت كزل احمد پشت بر معركه قتال كرده 
روى توجه بجانب شيراز نهاد آنگاه محمدى ميرزا مظفر و منصور به تبريز خراميد و بر تخت 

 سلطنت نشسته لواى مكنت بايوان كيوان رسانيد.

 ذكر ابتداء سلطنت الوند ميرزا و رسيدن ايام دولت محمدى ميرزا بانتها

 چنانچه سابقا در حيز بيان آمد چون اميرزاده الوند از معركه كنير النك بدياربكر
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رسيد قاسم بيك اسم سلطنت بر وى اطالق كرده لواى استظهار مرتفع گردانيد و من حيث 
االستقالل متصدى سرانجام امور ملك و مال شده ساير امرا و اركان دولت را در هيچ كار دخل 

نداد دو پادشاه را نيز بى اختيار نگاه داشته ابواب نخوت و تكبر برگشاد بناء على هذا الوند ميرزا از 
صحتش متنفر گشته اكثر امرا و لشگريان با وى اتفاق كردند و شبى از اردوى قاسم بيك جدا شده 

روى توجه بصوب آذربايجان آوردند محمدى ميرزا چون از توجه برادر بآن لشگر جالدت اثر 
خبر يافت تاب مقاومت در حيز مكنت خويش نديده از تبريز بسلطانيه شتافت و الوند ميرزا 

بى دردسر نيزه و آمد شد پيكان بدار الملك آذربايجان درآمده لواء سلطنت بلند گردانيد و منصب 
وزارت را بخواجه سابق الدين عنايت كرده لطف بيك را بمرتبه وكالت رسانيد اما محمدى ميرزا 
باتفاق بعضى از امراء عراق كه بوى پيوستند از سلطانيه بطرف اصفهان نهضت نمود و سلطان مراد 
در شيراز از اينمعنى وقوف يافته ابواب خالف و نزاع برگشود بلكه همدران ايام با سپاهى نصرت 

انجام از شيراز عازم اصفهان گرديد و محمد ميرزا باستقبال پسر عم از شهر بيرون رفته در منزل 
خواجه حسن ماضى تقارب فريقين بتالقى انجاميد بعد از تسويه صفوف و تحريك رماح و سيوف 

محمدى ميرزا بكمند گزند مقيد گشت و سپاه او منهزم شده اقتضاء قضا بساط جمعيت ايشان را 
درنوشت از جمله اعاظم امرا پير على و پير محمد و قناق با اوالد و اتباع بطرف ساوه و قم و كاشان 

رفته پير على بيك ساده را مضبوط گردانيد و پير محمد در قم اقامت نموده قناق بيك در كاشان 
رايت نخوت و مخالفت باوج آسمان رسانيد اما سلطان مراد بعد از ديدن پيكر نصرت و ظفر 

محمدى را مقيد ساخته همراه خود بسلطانيه برد و بيرام بيك را بايل ساختن امراء مشار اليهم نامزد 
كرد و بيرام بيك بساوه رفته با پير على بيك مالقات نمود و بتاكيد قواعد عهد و پيمان او را 

اطمينان داده قاصدى بطلب پير محمد و قناق بقم و كاشان فرستاد و ايشان نيز بساوه رفته پس از 
تقديم مراسم ميثاق آنسه امير مصحوب بيرام بيك بجانب سلطانيه در حركت آمدند اما چون هردو 

برادران درگزين منزل گزيدند هراس بيقياس بخاطر راه داده شبى بيرام بيك را كه در خواب 
غفلت بود تنها گذاشته هريك علم عزيمت بصوب منزل خود برافراشتند سلطان مراد بعد از اطالع 

برين مكيدت با پنجاه هزار پياده و سوار متوجه ساوه شد پير على بيك اسباب قلعه دارى مرتب 
ساخته كما ينبغى بحراست برج و باره پرداخت و سلطان مراد مدت پنجاه روز بجد هرچه تمامتر 

بامر محاصره و محاربه اقدام نموده مطلقا بديدن چهره مراد فايز نگشت و قاصدان سخندان درميان 
انداخته مهم بر مصالحه قرار يافت برينموجب كه از اوالد پير- على ابدال بيك از ساوه بيرون آمده 



غاشيه مالزمت سلطان مراد را بر دوش گيرد و او ترك محاصره داده پير على بيك بدستور 
استمرار حاكم ساوه باشد و همان روز كه ابدال بيك بخدمت سلطان مراد رسيد او از ظاهر ساوه 

 كوچ كرده عنان بكران بجانب آذربايجان منعطف گردانيد
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گفتار در بيان مصالحه سلطان مراد و الوند بيك با يكديگر و ذكر مجملى از احوال ايشان تا زمان 
 ارتفاع اعالم دولت پادشاه هفت كشور

چون سلطان مراد از ظاهر ساوه كوچ فرمود هوس تسخير ساير ممالك موروثى كرده بجانب تبريز 
نهضت نمود و الوند نيز بجانب او متوجه گشته نواحى صاين قلعه را معسكر ساخت و سلطان مراد 

بچهار فرسخى اردوى پسر عم رسيده بخيال قتال علم اقامت برافراخت درين اثنا درويشى نيكخواه 
كه موسوم بود به بابا خير الّله بآن دو پادشاه مالقات كرده نصايح سودمند و مواعظ دلپسند بگوش 
هوش ايشان رسانيد و از وخامت عاقبت مخالفت تحذير نموده هردو را بصلح و صفا مايل گردانيد 

مقرر آنكه آب قزل اوزن ميان مملكت آن دو سردار واسطه بوده تمامى واليات دياربكر واران و 
آذربايجان از الوند باشد و جمع ممالك عراق و فارس و كرمان متعلق بديوان سلطان مراد گردد و 
برينموجب عهد و پيمان درميان آمد الوند روى بدار السلطنه تبريز آورد و سلطان مراد نيز بقزوين 

رفته آنجا قشالق كرد و بعد ازين مصالحه پير على بيك و پير محمد بيك و قناق بمالزمت سلطان 
مراد شتافته پير على باتفاق معروض تيغ سياست گرديد و پير محمد منظور نظر اشفاق شده تربيت 
يافت درين اثنا بعرض سلطان مراد رسيد كه حاكم شروان قاسم پرناك خيال خالف دارد ال جرم 

از قزوين با لشگرى پرخشم و كين عازم فارس گشت و قاسم پرناك از توجه پادشاه خبر يافته 
طاقت مقاومت از حيز مكنت خويش نديد و بقدم اعتذار و ندامت لوازم استقبال مرعى داشته در 

قصر زرد باردو رسيد سلطان مراد و امراء اطاعت او را حكم ايمان ياس دادند و جميع امراء پرناك 
را گرفته ابواب بال بر روى ايشان گشادند و سلطان مراد از قصر زرد بكازرون شتافته زمستان آنجا 

بپايان رسانيد و در همين سال شاه مرتضوى خصال ظهور نموده شروان را مفتوح گردانيد و سلطان 
مراد در دليجان قشالق كرد پادشاه آفاق لشگر بآذربايجان كشيده روى باستيصال نهال اقبال الوند 

 آورد چنانچه از ضمن حكايات آينده بوضوح خواهد پيوست انشاء الّله تعالى و تقدس.



گفتار در بيان ابتداء ظهور دولت ابد پيوند شاهى و طلوع تباشير صبح اميد از افق عنايت بيغايت 
 الهى 

همت بلند شاه عاليجاه و نهمت ارجمند مظهر السلطان ظل الّله از مبادى تنسم صباء- صبى و اوايل 
 تبسم گلزار نشوونما همواره متوجه آن بود كه بضرب حسام نصرت انجام 
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رياض دين و دولت را از خار طغيان ارباب عناد پاك سازد و بآبيارى شمشير زمردفام چمن ملك 
  مثنوى و ملت را صفت نضارت بخشيده اساس كشورگشائى برافرازد

 برافرازد لواى پادشاهى 
 

 كند تسخير از مه تا بماهى 

 براندازد به نيروى هدايت 
 

 اساس دولت اهل غوايت 

 زند بر فرق اعداى بداختر
 

 بسان حيدر كرار خنجر

 بامداد امامان گرامى 
 

 بگيرد عرصه عالم تمامى 

 كند نوشيوه دشمن گدازى 
 

 ببخشد دوستان را سرفرازى 

 نهد بر طارم افالك مسند
 

 بناى شرع را سازد مشيد

 ز نور خاطر اقبال پرتو
 

 دهد دين را نضارت از سر نو

 بلطف اهل يقين را چاره سازد
 

 ز قهر اعداء دين آواره سازد

 دهد از عدل معمورى جهانرا
 

 خجل سازد ز بخشش بحر و كانرا

بناء على هذا بعد از آنكه چندگاه در مملكت جيالن رايت اقامت برافراشت و با حاكم الهجان    
ميرزا على طريق محبت و اتحاد مسلوك داشت بالهام هاتف غيب و تلقين ملقن ال ريب خاطر 
عالى مآثر بر آن قرار داد كه از واليت غربت متوجه خطه جنت رتبت اردبيل گردد و از ارواح 
مقدسه آباء گرام و اجداد عظام خويش استمداد نموده همگى همت بر انتزاع ملك از تصرف 

اصحاب بدعت مصروف گرداند و اينمعنى را با طايفه از اعيان غازيان كه اقبال مثال مالزم آستان 
جاه و جالل بودند ظاهر ساخته آنجماعت بنور فراست دانستند كه تباشير صبح دولتش را وقت 

دميدن است نسايم رياض شوكتش را هنگام وزيدن ال جرم كمر اطاعت فرمان بر ميان جان بستند 
  مثنوى و زبان نياز باداء مضمون اين مقال گشودند



 كه اى سرور باغ خير االنام 
 

 كواكب سپاه و فلك احتشام 

 وجود همايون تو زيب تخت 
 

 مالزم بدرگاهت اقبال و بخت 

 بهرسو كه خواهى توجه نماى 
 

 كه گردى چو خورشيد كشورگشاى 

و بعد از تصميم عزيمت آنقدوه خاندان امامت و كرامت يكى از اهل اختصاص را جهة طلب    
رخصت نزد عاليجاه ايالت پناهى ميرزا على فرستاد و قاصد نيت نهضت همايون را با والى الهجان 
درميان نهاده آنجناب از صغر سن و قلت سپاه آن حضرت و عظم شان اهل طغيان و كثرت جنود 
ايشان انديشيده فرمود كه چندگاهى ديگر با روزگار در ساختن انسب است و اين عزيمت را در 

  نظم حيز توقف و تاخير انداختن بصواب اقرب 
 تحمل بود شيوه دلپذير

 
 خصوصا بكارى كه باشد خطير

 درين امر نيكو نباشد شتاب 
 

 ز راه تانى عنان بر متاب 

و اين جواب بعرض نواب كامياب رسيده شاه عاليجاه جهة مالحظه خاطر ميرزا على در آن ديار    
فى الجمله توقعى نمود و پس از روزى چند بنفس نفيس همايون با سلطان جيالن مالقات فرموده 

زبان الهام بيان باستجازه گشود آنجناب كرت ديگر آن مهر سپهر كشورگشائى را بصبر و شكيبائى 
امر كرد و در باب فسخ عزيمت نهضت شرايط الحاح و مبالغه بجاى آورد اما التماس او درجه 

  مثنوى قبول نيافت و پرتو اجابت بر مدعايش نتافت ال جرم شرف رخصت ارزانى داشته 
 پس از عرض خدمت ز روى نياز

 
 زبان كرد در عذرخواهى دراز

 كه شاها ز تقصير تا زنده ام 
 

 ز خدام درگاه شرمنده ام 

 چه همت توان بست در كار تو
 

 بود همت تو سزاوار تو

 برو اى پسند كهان و مهان 
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 مرادت دهد كردگار جهان 

  نظم بعد از آن پادشاه سليمان نشان بمنزل همايون مراجعت فرموده در ساعتى كه 



 ظفر همره و اخترش يار بود
 

 سعادت چو دولت مددكار بود

 بآهنك رفتن ميان بست چست 
 

 براى صواب و بعزم درست 

 گران كرد از پاى دولت ركاب 
 

 برآمد بگردون بلند آفتاب 

 به تدبير پير و ببخت جوان 
 

 ز گيالن شه كامران شد روان 

و ميرزا على با جمعى از سالكان طريق يكدلى موكب عالى را مشايعة نمود و پس از طى مقدارى    
مسافت اجازت يافته مراجعت فرمود و چون بموضع او چون كه از بلوك ستاره و داخل همان 

واليت است محل نزول پادشاه ستاره سپاه گشت لشگر شتا دست بيغما برآورده تاثير سرما بجائى 
رسيد كه كار از ارتكاب ابوار و شبگير درگذشت بنابرآن خسرو باستحقاق همدران منزل يراق 

قشالق كرده رحل اقامت انداخت پس از آنكه سلطان ثوابت و سيار منازل شتوى را طى نموده در 
اوايل برج ربيع منزل ساخت اعالم نصرت اعالم بصوب اردبيل در حركت آمد و با مالزمان يكدل 
طى مراحل فرموده قرين الطاف كريم عطوف بوطن معهود و مسكن مالوف رسيد و چنانچه الزمه 

اطوار برگزيدگان پاك اعتقاد است لوازم طوف مشهد جنت منزلت حضرت شيخ صفى الدين و 
ساير آباء بزرگوار خود بتقديم رسانيد و در آن مقام واجب االحترام دست مناجات برآورده زبان 
بسؤال حاجات بگشود و روى نياز بر زمين سوده از بخشنده بى منت و واهب بى صنت مرادى كه 

  مثنوى داشت طلب نمود
 خديو جهانگير عالى حسب 

 
 امامت نژاد و حسينى نسب 

 در آن مشهد واجب االحترام 
 

 مطاف اكابر پناه گرام 

 در افشاند از لب ز روى نياز
 

 بپروردگار جهان گفت راز

 كه اى برتر از عقل و فهم و قياس 
 

 سزاوار حمد و ثناء و سپاس 

 توئى تاج بخش ملوك عظام 
 

 برازنده حاجت خاص و عام 

 گرم دستگيرى شوم سرفراز
 

 ز امداد خيل و حشم بى نياز

 وگر تاج شاهى ببخشى بمن 
 

 چكار آيدم مرد شمشيرزن 

 الهى باعزاز خير البشر
 

 بحق امامان اثنى عشر

 بسر دل شيخ صافى ضمير
 

 برخ غيرت آفتاب منير

 صفى نام صوفى صفت كز شرف 
 

 مهى بود تابان ز برج نجف 



 خدايا بعرفان اهل يقين 
 

 بحق تمام بزرگان دين 

 كه بخشى مرا منصب سرورى 
 

 بر اعداء دولت دهى برترى 

 بملك جهان سرفرازم كنى 
 

 مهم ساز اهل نيازم كنى 

 كه سازم اساس شريعت قوى 
 

 دهم ملت احمدى را نوى 

 بشمشير عز و حسام جهاد
 

 كنم دفع اصحاب شر و فساد

و چون انوار اجابت دعا بر ضمير منير فيض انتما پرتو انداخت روى نياز از زمين برداشته بصوب    
منزل همايون رايت نهضت برافراخت دوران زمان على بيك چاكرلو بر اردبيل مستولى بود و ميرزا 

محمد تالش با وى در طريق هواخواهى سلوك ميفرمود و بنابر لشگر بسيار آندو سردار اقامت 
خدام بارگاه فلك احتشام در آنديار مناسب ننمود ال جرم آنحضرت عزم سفر جزم كرده در 

خلوتى خاص با زمره از اهل اختصاص مانند مبارز الدوله و االقبال عبدى بيك تواچى و حسين 
بيك هللا و خليفة الخلفا و غير ايشان از اعيان امرا قرعه مشورت درميان انداخت و فرمود كه چون 

بسبب وفور سپاه و استعداد اهل خالف و عناد توقف درين واليت از رعايت طريقه حزم دور است 
 آيا روى 
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توجه بكدام جانب آوريم كه منهج حصول مقصود باشد امرا جوابدادند كه بر هرطرف راى 
عالم آراى شاهى كه مهبط انوار تائيدات آلهى است قرار يابد اليق دولت ابد پيوند خواهد بود و 

بكليد عنايت مسبب االسباب ابواب فتح و فيروزى بر روى روزگار همايون آثار خواهد گشود 
 (فَضَّلَ آنحضرت بعد از تامل و انديشه بر زبان الهام بيان گذرانيد كه انسب آنست كه كلمه كريمه 

 درجه را مطمح نظر همت داشته بجانب گرجستان شتابيم و تيغ اللَّه الْمجاهدينَ علَى الْقاعدينَ)
جهاد از نيام انتقام برآورده عنان اقبال بميدان قتال اهل كفر و ضالل تابيم تا بمقتضاى مصدوقه 

كريمه (من كان لّله كان الّله له) بحصول مفصود و مشاهده چهره بهبود فايز گرديم امراء عظام بنابر 
آنكه در آن هنگام از غازيان جالدت اثر زياده از سيصد نفر در موكب همايون حاضر نبودند على 

الفور امضاء آن عزيمت مصلحت نديدند و بعرض رسانيدند كه مناسب چنان مينمايد كه بسنت 
 سنيه حضرت سلطان حيدر قدس؟؟؟



عملنموده نخست مسرعان باطراف واليات عراق و آذربايجان فرستيم تاجار بارباب ارادت رسانند 
كه يراق جهاد نمود بميعاد مقرر در اردوى ظفر اثر مجتمع گردند آنگاه باستظهار تمام روى بغز و 

اصحاب ظلم و ظالم آوريم و اين سخنان مقبول افتاده امرا بموجب فرمان اشرف اعلى جارچيان 
جهة احضار غازيان باطراف و اكناف فرستادند و پادشاه جهان مطاع ماهچه رايت آفتاب شعاع 

بصوب قراباغ كوكچه تنيكيز برافراخته در اثناء راه معلوم شد كه يكى از نباير ميرزا جهانشاه 
موسوم بسلطان حسين بارانى با جمعى كثير از مردم فتنه انگيز در حدود كوكچه تنيكيز اقامت دارند 
و بخار و غرور پندار بكاخ دماغ راه داده ديگرى را پيش چشم در نمى آورد و شاه دين پناه با امراء 
عاليجاه در باب تدارك مهم او آغاز مشورت فرمود در آنحين يكى از حجاب سراپرده سپهرآئين 

خبر رسانيد كه نزد سلطان حسين بارانى ايلچى رسيده و حكم همايون باحضار قاصد شرف نفاذ 
يافته چون آنشخص بسعادت بساطبوسى سرفراز گرديد نامه كه آورده بود معروض نواب كامياب 
گردانيد مضمون آنكه اگر رايات همايون فال ظالل دولت و اقبال بر فرق مخلصان اينجائى اندازد 

بنده غاشيه خدمتكارى بر دوش گرفته و حلقه جانسپارى در گوش كشيده كمال اخالص بظهور 
  نظم خواهم رسانيد و در باب لوازم عبوديت و چاكرى از خود بتقصير راضى نخواهم گشت 

 بدين سو عنان تابد ار شهريار
 

 بخدمت به بندم كمر بنده وار

 ز ملك فراغت شوم گوشه گير
 

 درآيم بچشم مخالف چو تير

 كنم دل ز اخالص غيرش برى 
 

 نه پيچم سر از طوق فرمان برى 

   
و اين مسؤل از شرف قبول مهجور مانده چنان مقرر شد كه همان منزل چند روزى محل توقف 
پادشاه عادل باشد و سلطان حسين از اينمعنى خبر يافته با فوجى از مردم يكدل بدرگاه عالم پناه 
شتافت و بعد از تقبيل بساط جاللت مناط سلطنت و اداى دعاى دوام دولت و مكنت بزبان نياز 

عرضه داشت كرد كه اگر مسكن اين ممتحن دولتخواه بيمن مقدم پادشاه دين پناه مشرف گردد 
هيچ شك نيست كه كرت ديگر قوم قراقوينلو را اختر اقبال و كامرانى از مطلع آمال و آمانى طالع 

 خواهد گشت 
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و بخت بخشم رفته صلح كنان بازآمده سپهر بدمهر از اضرار ايشان درخواهد گذشت آنحضرت 
بحسب اقتضاء وقت مصلحت در اجابت آن ملتمس دانست و در ضمان امان سبحانى بجانب 

معسگر سلطان حسين بارانى توجه فرمود در خالل اين احوال غازيان عظام و لشگريان بهرام انتقام 
كه جارچيان جهة احضار ايشان باطراف و امصار و بلدان رفته بودند فوج فوج باردوى همايون 

ميرسيدند و روى عبوديت و دولتخواهى بر خاك عتبه عليه شاهى سوده باصناف عنايات سرافراز 
ميگرديدند چنانچه در وقت نهضت رايت نصرت آيت بصوب منزل سلطان حسين يكهزار و پانصد 

پياده و سوار در موكب ظفر آثار جمع آمده بودند و چون نواحى اردوى سلطان حسين بارانى از 
انوار طلعت آن مهر سپر كشورستانى صفت اضائت پذيرفت بنابر اقتضاء راى عالم آراى عساكر 

گيتى گشاى از امتزاج بآن زمره غدار اجتناب نمودند و خيام نصرت انجام در طرف ديگر برافراخته 
نزول اجالل فرمودند و پادشاه سعادتمند روزى چند در آن موضع اوقات گذرانيده سلطان حسين 

بارانى شرايط ميزبانى بتقديم رسانيد اما در آن اثنا بوضوح انجاميد كه از سحاب موافقتش غير 
باران عذر متقاطر نميگردد و از اقامت در مجاورش نضارت رياض دولت بظهور نمى پيوندد ال 

جرم خسرو فرخنده شيم عزم رحلت از آن منزل جزم كرد و اين داعيه مسموع سلطان حسين گشته 
امراء پايه سرير اعلى را طلب داشت و بزبان مكر و فريب اظهار اخالص نموده گفت مناسب 

آنست كه خدام بارگاه فلك احتشام پيوسته در مرافقت بنده بسر برده سلوك طريق مفارقت جايز 
نشمرند تا من طريقه اتفاق بجاى آورده در قلع و استيصال اقبال نهال اهل بغى و نفاق مساعى جميله 

مبذول دارم و راه وفا و وفاق پيموده بيمن دولت روزافزون هيچيك از اصحاب عناد و شقاق را 
  نظم آسوده و برقرار نگذارم 

 بميدان كين بركشم تيغ تيز
 

 سر دشمنان افكنم در ستيز

 اگر شير پيش آيد وگر هژبر
 

 برو سيل ريزم چو غرنده ابر

امرا چون ميدانستند كه سخن سلطان حسين بارانى اعتماد را نميشايد بر وجهى جواب گفتند كه او    
را معلوم شد كه بعد ازين پادشاه ظفرقرين در آن ديار توقف نخواهد فرمود و سلطان حسين ايشان 
را گسيل كرده خاطر عذر مآثر بران قرار داد كه آفتاب جهان تاب اوج سلطنت را بى اختيار ساخته 
در سحاب حبس توقيف نمايد و گوهر شب افروز درج خالفت را بدست آورده در صدف احتيال 

از ظهور مانع آيد و ندانست كه طلوع تباشير صبح صادق را غمام ظالم در حيز تاخير نتواند 
  نظم انداخت و مشمول شمايم مشك اذفر را مشعبد ايام در نافه خفا مستور نتواند ساخت 



 اگرچه ابر ظلمت در فزايد
 

 طلوع صبح را مانع نيايد

 وگر صد حيله سازند اهل دستان 
 

 نميگردد شميم مشك پنهان 

القصه سلطان حسين بآن خيال محال صحبتى طرح انداخته از حضرت شاه دين پناه و مقربان بارگاه    
فلك اشتباه استدعا نمود كه منزل ظلمانى او را بيمن قدوم شريف غيرت افزاى سپهر نورانى گردانند 

و باين التفات فرق افتخار و مباهاتش را بفرق فرقدين رسانند امراء عظام چون مكنون ضمير مكر 
تاثيرش را معلوم داشتند و آن سرو رياض پادشاهى را ببهانه عارضه كه فى الواقع عارض ذات 

 ميمنت 
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صفاتش نبود در دولتخانه همايون بر مسند عزت گذاشتند و حسين بيك هللا در خدمتش باز داشته 
عبدى بيك و خلفا بيك نزد سلطان حسين رفته و عذرخواهى نموده گفتند كه مزاج همايون شاهى 

از نهج اعتدال خارج شده بنابران ميسر نشد كه امروز بصحبت شريف تشريف آورند و سلطان 
حسين آن سخن را مقرون بصدق پنداشته و با امرا لواء عشرت افراشته در آخر مجلس ايشان را 

اجازت انصراف داد و چون عبدى بيك و خلفا بيك بپايه سرير سلطنت مصير رسيدند مصلحت در 
آن ديدند كه بخالف رأى سلطان حسين از آنجا نهضت فرموده چقور سعد را از انوار طلعت 

كوكب سعد سلطنت پر زيب و زينت گردانند و در وقتى كه نور حضور آفتاب از فضاى جهان 
بوقلمون بنهان خانه مغرب نقل نموده در حجاب توارى مستور گرديد و در خيمه نيلگون بيستون 

گردون مشاعل ثوابت و سيار برافروخته سلطان منام حواس فرق انام را عاطل گردانيده پادشاه 
گردون غالم برحسب استصواب امراء عظام اشارت فرمود تا خدام درگاه فلك احتشام معسگر 
نصرت انجام را از كثرت شموع و مشاعل نمودار سپهر فيروزه فام ساختند و شتران كوه پيكر و 

  نظم استران برق اثر را در زير بار كشيده رايت نهضت برافراختند
 پس آنگاه خاقان و االجناب 

 
 برآمد بشبديز گردون شتاب 

 روان شد از ان منزل پرخطر
 

 دوان در ركابش سپاه ظفر

و چون سلطان حسين بارانى و اتباع او شمع و مشعله بسيار در اردوى نصرت آثار مشاهده مينمودند    
در آنشب از كيفيت نهضت همايون غافل و ذاهل غنودند و روز ديگر از توجه پادشاه عالى گهر 



خبر يافته دانستند كه در تعاقب مواكب سپهرمراتب صرفه ندارند بنابرآن پاى شكيبائى در دامن 
اصطبار پيچيدند و آن افتخار دودمان امامت و كرامت قرين صحت و سالمت بچقور سعد رسيده 
روزى چند بفراغت بگذرانيد آنگاه از آن منزل نيز كوچ كرده فرموده موضع وقوز االم را معسكر 

فيروزى انجام گردانيد عنايت قادر بيچون در حركت و سكون شامل حال آن مرجع ملوك ربع 
 مسكون و رعايت صانع كن فيكون در نزول و ارتحال ميسر آمال خدام عالى مقام موكب همايون 

 بيت 
 بخت دولت همنشينش بر دوام 

 
 فتح و نصرت در نظر هرصبح و شام 

 (و الحمد اللّه الملك العالم و الصلوة على خير االنام و آله الكرام).   

ذكر وصول قراچه الياس بدرگاه سپهر اقتباس و تاديب يافتن ساكنان ظاهر قلعه منتش از ضرب تيغ 
 و سنان غازيان رستم وش 

از عبارات دلگشاى ثقات و مسودات نورافزاى روات بصحت رسيده و بتحقيق انجاميده كه چون 
صيت ظهور دولت شاهى و آوازه طلوع نير عنايت الهى در اطراف آفاق اشتهار يافت هركس 
نسبت بخاندان امامت دم از اخالص و ارادت ميزد قدم از سر ساخته بجانب معسكر خجسته اثر 

  بيت ميشتافت 

 رسيدند از هرطرف سروران 
 

 بدرگاه شاه بلند
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 افسران 

از آنجمله قراچه الياس كه لباس اعزاز او بطراز عبوديت خدام آستان سپهراساس مطر ز بود با فرقه 
از مردم روم احرام عطيه عليه كعبه احترام بسته از مقام مالوف و مسكن معهود قدم در راه نهاد و 

بعد از طى بوادى در منزل شوره گل فرود آمده بار بگشاد منتش كه بهادرى بود سركش و در آن 



نواحى حصارى داشت سپهروش چون بر مرور قراچه و فرقه روميه مطلع گشت بقدم استعجال او را 
استقبال نموده مراسم حسن اعتقاد و اخالص ظاهر كرد و طرح ضيافت افكنده هرچند نفر از 

غازيان را در منزلى فرود آورد آنگاه مالزمان خود را بغارت و تاراج ايشان مامور گردانيد و نايره 
بيداد بباد بيمروتى مشتعل گرديد غازيان بقدر مقدور در دفع آنجماعت كوشيدند و بسعى بسيار 
جان از آن ورطه خونخوار بيرون برده عنان بطرف اردوى نصرت نشان گردانيدند و قراچه الياس 

در موضع و قوزاالم ببارگاه فلك احتشام رسيده بعد از تقبيل زمين عبوديت و تقديم اقامت لوازم 
خدمت واقعه مذكوره را مشروح معروض گردانيد آتش غضب قيامت لهب از استماع آن ترك 

ادب ملتهب شد و شاه كامكار با عساكر نصرت شعار بجانب قلعه منتش ايلغار فرمود و او از 
كيفيت حادثه خبر يافته دانست كه ايستادن پشه ضعيف نهاد در برابر تندباد منتج ندامت است و 

  رباعى ميدان دارى نخچير مرغزارى با شير بيشه كارزارى مباين سلوك طريق سالمت 
 چو گنجشك با باز بازى كند

 
 بخونريز خود ترك تازى كند

 كبوتر كه پهلو زند با عقاب 
 

 بقصد سر خويش دارد شتاب 

  بيت ال جرم قلعه را بيكى از معتمدان خود سپرده سر خويش گرفت و راه گريز در پيش    
 ز بيم سپاه شه دين پناه 

 
 شد آواره از جاى خود كينه خواه 

و سحرگاهى كه تباشير صبح فيروزى از مطلع اميد مبارزان موكب نصرت نشان در دميدن بود و    
نسايم فتح و فيروزى از مهب اقبال مالزمان ركاب سعادت انتساب در وزيدن شاه دشمن شكن با 

دشمنان تهمتن تن بظاهر آنقلعه رسيده عساكر بهرام مآثر دست بنهب و تاراج برآوردند و جمعى 
از متوطنان آن مكان بپاى مخالفت پيش آمده از غايت خسارت رايت جسارت برافراشتند و 

قهرمان قهر پادشاه ظفر بهر بقتل آن گمرهان فرمانداده تيغ يمانى غازيان آغاز سرافشانى كرده 
سنان اژدهاسان مجاهدان شرايط جان ستانى بجاى آورد ال جرم جمعى كثير از اعداء دولت در آن 

معركه بر خاك هالك افتادند و فوجى كه زخم خورده گريختند هريك در بيابانى ديگر قرين 
حسرت و ندامت جان دادند و جنود ظفر ورود پادشاهى با كرايم غنايم نامتناهى عنان عزيمت از 

راه قاغزمان بصوب ترجان گردانيدند و از آنجا جهة مصلحت ييالق بسار وقايه رفته قبه بارگاه 
  مثنوى سپهر اشتباه باوج مهر و ماه رسانيدند

 در آن مرغزار چو باغ بهشت 
 

 شه كامران كرامت سرشت 



 باقبال طرح اقامت فكند
 

 برشك از سريرش سپهر بلند

 رخ سرفرازان بخاك رهش 
 

 سر سروران سوده بر درگهش 

 دلش گشت فارغ ز بيم خطر
 

 جنابش پناه جنود ظفر

و در آن منزل بعرض همايون رسيد كه درين نواحى خرسى بمغاره وطن گزيده و پنجه بتعرض    
 آينده و رونده يازيده شاه شير شكار عازم دفع آن جانور نابكار گشته 
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سپاه انجم عدد در حوالى مسكن آن دد آواز تهليل و تكبير باوج فلك اثير رسانيدند و خرس 
بقصد ايشان از مغاره بيرون شتافته پادشاه شجاعت پناه باوجود آنكه سن شريفش هنوز از دوازده 

سالگى تجاوز ننموده بود بنفس نفيس بجانب آن جانور مهيب توجه فرمود و دو چوبه تير از شست 
درستش گشاد يافته هردو مانند تير تقدير بهدف مراد رسيد و خرس از پاى درافتاده مقتول گرديد 

ال جرم غلغله آفرين و تحسين از اطراف و جوانب بلند گشت و جهة دفع اصابت عين الكمال در 
  مثنوى فلك آيه و ان يكاد بر زبان ملك گذشت 

 تعالى اللّه زهى شاه فلك قدر
 

 چو حيدر در شجاعت منشرح صدر

 گريزان شير گردون از خدنگش 
 

 پلنك چرخ رانى زور چنگش 

 نهاده چون بميدان دغاگام 
 

 ز سهمش خون فشانده چشم بهرام 

 گهرافشان عطارد در ثنايش 
 

 .ملك از صدق دل گفته دعايش

    

گفتار در بيان عزيمت شاه نوشيروان حشمت بصوب شروان و ذكر فتح قلعه منتش و غزو ديار 
 گرجستان 

چون مدة دو ماه موضع ساروقايه در شايه علم ظفر پيرايه سپهرقدر و بلندپايه بود شاه دين پناه پاى 
مبارك در ركاب ميمنت انتساب آورده از آن منزل بطرف آذربايجان نهضت فرمود و پس از 

وصول بدان مكان و اجتماع سپاه فراوان فرمان واجب االذعان نفاذ يافت كه امراء عاليشان كالنتران 
جنود ظفرنشان را مجتمع گردانيده مطارحه نمايند كه توجه رايت نصرت آيت بصوب كدام 



واليت مناسب دولت است و نوئينان حسب الحكم بتقديم رسانيده در آن انجمن هريك از غازيان 
دشمن شكن را رأيى روى نمود بعضى مصلحت چنان ديدند كه در آن زمستان در ارزنجان قشالق 
كنند و بهنگام نزول جمشيد خورشيد در منزل بهرام اعالم فيروزى اعالم بصوب ديار ارباب ظلم و 

ظالم برافرازند و زمره بر زبان آوردند كه انسب آنست كه رخش همت بجانب اولكاه مواضع 
قرقره تازيم و بر سر كفار آنديار شتافته صداى گيرودار در خم طاق سپهر دوار اندازيم فرقه ديگر 

را حركت چقورسعد مناسب نمود و طايفه را سفر دياربكر ماليم مزاج بود و از جمله امراء خليفة 
الخلفا و حسين بيك هللا اين سخنان را بعرض اشرف اعلى رسانيدند شاه مظفرلوا بر زبان الهام بيان 

گذرانيد كه هيچيك ازين آرا صواب نمينمايد و در حيز قبول اصحاب عقول در نمى آيد ما امشب 
درين استخاره بسر خواهيم برد و بموجب اشارتى كه از روحانيت ائمه معصومين سالم الّله عليهم 

اجمعين وقوع يابد عمل خواهيم كرد صباح روز ديگر كه از باطن سپهر اخضر شعشعه انوار هدايت 
آثار درخشيدن گرفت و بلوامع ضمير الهام تاثير آفتاب منير عرصه آفاق صفت اضائت پذيرفت آن 

 مؤيد بتائيد الهى سالكان طريق 

 454، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

دولتخواهى را بپايه سرير اعلى پادشاهى طلبيده فرمود كه دوش از امداد ارواح طيبه دوازده امام 
عليهم التحية و السالم نزد ما بتحقيق پيوست كه صالح دولت ابد پيوند منحصر در آنست كه 

نخست رايت عزيمت بصوب شروان افرازيم و حسام خون آشام از نيام انتقام برآورده مهم 
  نظم شروانشاه برحسب دلخواه بسازيم 

 بامداد توفيق پروردگار
 

 بر آريم از شاه شروان دمار

 حسام يمانى سرافشان كنيم 
 

 بيك حمله خيلش پريشان كنيم 

و امرا ابن وارد غيبى را بمسامع رؤساى سپاه رسانيده مجموع ايشان متفق القول و المعنى بر زبان    
  بيت آوردند كه 

 ز شه رايت جنك افراختن 
 

 ز ما بر صف دشمنان تاختن 

  نظم و عزم يورش شروان جزم شده    
 دم صبح كين مهر گيتى نورد

 
 بگردون برآمد بعزم نبرد



 برافروخت از نور اقبال چهر
 

 برافراخت رايت بصوب سپهر

 شه كامران فلك احتشام 
 

 برآمد بشبديز گردون خرام 

 سوى ملك اعدا عنان تاب شد
 

 زمين از تزلزل چو سيماب شد

 در اطراف مهر سپهر اقتدار
 

 روانشد سپاه ستاره شمار

و بعد از وصول اعالم نصرت قرين بمنزل ياسين راى اصابت آئين چنان اقتضا فرمود كه خلفا بيك    
با فوجى از عساكر كوه تمكين عنان يكران بصوب گرجستان منعطف گرداند و كفار آنديار را از 

سرچشمه شمشير خونبار جرعه هالك چشاند و خلفا بيك برحسب فرمان واجب االذعان بدان 
ديار ايلغار كرده مراسم جهاد بجاى آورد و جمعى كثير از اهل ضالل را در ميدان قتال به تيغ تيز 

بگذرانيد و غنيمت بينهايت گرفته برطبق دلخواه بپايه سرير پادشاه عاليجاه رسيد و آنحضرت او را 
نوازش نمود و كرايم غنايم كه آورده بود بر غازيان قسمت فرمود و همدران ايام الياس بيك 

ايغوراوغلى را بفتح قلعه منتش ارسال داشت و امير الياس با زمره از سپاه بى هراس متوجه آنحصار 
سپهراساس گشته منتش كرت ديگر رايت هزيمت برافراشت و بعد از وصول جنود ظفرقرين 

بحوالى آن حصن حصين سيالب خوف و رعب بناء ثبات و قرار قرابتان و متعلقان منتش را منهدم 
ساخته فرياد االمان بايوان كيوان رسانيدند و با تيغ و كفن باردوى الياس بيك شتافته لطف او را 

شفيع جرايم خويش گردانيدند و آنجناب قلعه را متصرف گشته ابواب عفو بر روى متوطنان آن 
مكان بگشاد و كالنتران ايشان را بآستان اقبال آشيان پادشاه عالميان فرستاد و آنحضرت بنظر 

عاطفت در آنجماعت نگريسته قامت قابليت ايشان بخلع فاخره بياراست و ضبط قلعه منتش را 
بدستور سابق بديشان رجوع نموده اجازت انصراف ارزانى داشت و رايت نصرت نشان شاه وافر 
احسان از آن منزل روان گشته چون پرتو وصول بر منزل حسن آباد انداخت منتش كه از كمال 
الطاف خسرو سليمان وش خبر يافته بود قدم از سر ساخته و آنرا سرمايه سعادت دارين شناخته 

بدرگاه عالمپناه شتافت و بعد از ادراك شرف زمين بوس پيشكش كشيده زبان اعتذار و استغفار 
بگشاد پادشاه پوزش پذير جرايد جرايم منتش را بآب عفو و اغماض شسته او را بانعام تاج زرنگار 

و خلعت خاص و كمر مرصع و اسبان راهوار مفتخر و مباهى گردانيد و منتش بدست اخالص ميان 
 خدمت چست بسته حسب فرموده متوجه قلعه خود گرديد
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گفتار در بيان عبور فرمودن آنفارس مضمار تفاخر از آب ارس و گرو درآمدن بواليت شروان از 
 كمال شجاعت و تهور

فياض على االطالق هرذو اقتدارى را كه مستغرق بحر عاطفت نامتناهى سازد در وقت عبور بر 
درياى مشكالت امور مالح عنايت بى تغيير بغير وسيله زورق و تدبير او را بساحل نجات رساند و 
خالف انفس و آفاق هرصاحب اعتبارى را كه پايه قدر و منزلت باوج سپهر دوار برافرازد بهنگام 

طوفان حوادث ايام و شهور هادى توفيق رفيق گشته او را در سفينه امن و سالمت نشاند ع هركه با 
نوح نشيند چه غم از طوفانش نظير اين تقرير كيفيت عبور پادشاه گردون سرير است بر آب ارس و 
كر در وقتى كه بسبب طغيان آب آن بحر پيكران سياحان درياى تدبير در مقام تحير بودند و تفكر 

صورت حال بر سبيل اجمال آنكه در آن اوان كه خاطر دريا مقاطر پادشاه بيهمال از جانب 
گوشمال گرجيان و فتح قلعه منتش فراغت يافت چنانچه در آذربايجان مقرر شده بود عازم شروان 

گشت و فرمان همايون بنفاذ پيوست كه بيرام قرامانى با فوجى از مردم تكلو و زمره از قوم ذو 
القدرلو پيشتر از موكب ظفر اثر بكنار آب كر شتافته از معبر قومين اولمى عبور نمايد و گذر قواى 
دقنانج را مالحظه كرده هريك را قابل گذشتن لشگر صف شكن يابد بعضى از جنود را بمحافظت 

آن معبر مأمور گرداند تا شروانيان نتوانند كه لشگر دريا اثر را از عبور مانع آيند و بيرام بيك 
برحسب فرمان واجب االذعان بدانجانب روان شد و بعد از وصول بكنار آب و مشاهده آن دو معبر 

هيچيك را قابل عبور لشگر ندانست و هرچند در بحر تدبير شناورى نمود ابواب ركوب بر سفينه 
مقصود بر رويش نگشود آنگاه سپاه را دو بخش كرده فرمود كه هرقسمتى در يكى از دو جانب 
آب ارس و كر كه دران موضوع بيكديگر اتصال ميابد خيمه اقامت برافرازند و همت بر سرانجام 

اسباب عبور از آن درياى بيكران مصروف سازند و لشگريان حسب فرموده بتقديم رسانيده بعضى 
خيال ترتيت كشتى و سفينه مينمودند و جمعى در انديشه تركيب سل و كلك ميبودند كه ناگاه 
آنقدوه خواندان امامت و كرامت يعنى پادشاه عاليجاه بحر مكرمت بكنار آب رسيد و بر تحير و 

تفكر سياحان درياى هيجا اطالع يافته بيشايبه تدبر سمند خوشخرام ماهى اندام را قدمى چند 
بجانب باالى آب راند آنگاه عنان يكران بطرف دريا انعطاف داده از آن بحر عميق كه نزد ارباب 

فهم و خرد بى مدد كشتى عبور بر آن محال مينمود بهدايت بخت سرمد ع بگذشت چنانكه بگذرد 
باد بدشت عساكر بحر جوش رعد خروش نيز متعاقب موكب كردون مراتب اسب در آب افكندند 



و مجموع در ضمان صحت و عافيت عبور كردند و مضمون حديث همايون (مثل اهل بيتى كمثل 
سفينه نوح) بابلغ وجهى ظهور نمود و بواسطه وقوع آن امر غريب ارادت و اعتقاد جنود ظفر درود 

 نسبت بزبده اوالد صاحب 
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  مثنوى مقام محمود بيفزود
 چو ديدند آن كرامت اهل ادراك 

 
 ز درياى كرم شاه شرفناك 

 در اخالص و هواخواهى فزودند
 

 زبان بهر دعاگوئى گشودند

 كه شاها حشمتت هردم فزون باد
 

 رخت از نور دولت الله گون باد

 چو بگذشتى ازين درياى زخار
 

 شدى مانند حيدر معجز آثار

 نماند بر تو مشگل هيچ كارى 
 

 شود حكمت روان در هرديارى 

 توجه كن بهر جانب كه خواهى 
 

 كه همراهت بود لطف آلهى 

و آن مهر سپهر پادشاهى آنشب در همان منزل توقف نموده روز ديگر خسرو ستاره سياه از كنار    
درياى سپهر خضر ارايت نهضت برافراخت و از انوار تيغ زراندود جنود ظلم را از فضاى عالم 
انهزام داده صداى جهانگيرى بلند ساخت شاه دين پناه بعزم رزم دشمن كينه خواه از آن مرحله 

كوچ فرموده از دو آب ديگر كه هريك در عرض و عمق قرينه بحر اخضر بود بيدغدغه خوف و 
خطر عبور نمود آنگاه عنان بطرف شماخى انعطاف داد و پس از وصول بمنزل كل و نيكان 

شخصى از ساكنان آن مكان بعرض خدام آستان ماليك آشيان رسانيد كه شروانشاه بعد از اطالع 
بر نهضت پادشاه نصرت دستگاه با خيل و سپاهى بپاى قلعه قبله كه قله آن شرفه همت از اوج سپهر 

درگذرانيده و كنگرش سر تيغ رفعت به سپهر زرنگار آفتاب رسانيده شتافته است و؟؟؟ استعمال 
آالت رزم و پيكار نشسته بنابران پادشاه عالميان عازم قصبه شروان گشت و در وقتى كه بريد سريع 

السير فلك بشهرستان آسمان درآيد يكى از خدام سده سد ره مقام را كه موسوم بقلى بيك و 
ملقب بجوش ميرزا بود فرمود كه بشروان رفته مژده امن و امان بمتوطنان آن رساند و جوش ميرزا 
همدران شب بمقصد رسيده طوايف انام را از سطوت پادشاه بهرام انتقام ايمن و مطمئن گردانيد و 

در روز ديگر پادشاه هفت كشور از آن منزل روانشده در اثناء طى مسافت جاده كه منتهى بشماخى 



ميشد پيش آمد و راى الهام نماى رفتن آنطريق را مناسب دولت دانسته از راه شروان عنان يكران 
بدانصوب گردانيد و چون ماهچه علم انجم حشم پرتو وصول بر شماخى انداخت بوضوح پيوست 

كه ساكنان آن ديار از كبار و صغار فرار بر قرار اختيار كرده در قلل جبال تحصن جسته اند و 
شماخى يكدو روز محل نصب خيام عساكر دشمن سوز بوده در ان اثنا خبر رسيد كه شروانشاه بيشه 

را كه در ميان قلعه گلستان و حصار بيغرو واقع است معسگر نكبت اثر گردانيده و گرداروى خود 
را بچپر و شاخهاى شجر استحكام پيكار تمام داده شاه عالى مقام بعد از استماع اينخبر پيكار دشمن 

را با خود مقرر ساخته از شماخى بدانجانب نهضت فرمود بمجرد توجه آنحضرت اقدام ثبات و 
 قرار شروان شاه متزلزل شده از منزل مذكور بطرف قلعه گلستان كوچ نمود

 ذكر محاربه شاه دين پناه با شروانشاه و اهتزاز نسيم نصرت و ظفر بر پرچم علم پادشاه عالى گهر

  (أَ فَمنْ شَرَح اللَّه صدره للْإِسالمِ سبحان قادرى كه هرگاه لوامع انوار مواهبش از مطالع 
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(هبنْ رلى  نُورٍ مع وطلوع نموده بر صحايف احوال فرخنده مآل سعادت مندى تابد مرآت ضمير فَه 
خورشيد تأثيرش بر وجهى صفت اضائت پذيرد كه جز صورت صدق و صواب در وى چهره 

 (إِنَّا أَنْذَرناكُم عذاباً نگشايد و برعكس اين قضيه هروقت صرصر غضب حضرت الوهيت از مهب 
 در اهتراز آمده بر ناصيه اقبال صاحب شقاوتى وزد بصر بصيرتش را بمثابه تيره و مكدر قَرِيبًا)

 از گفتار و  (خَتَم اللَّه على  قُلُوبِهِم و على  سمعهِم و على  أَبصارِهم غشاوةٌ)گرداند كه حقيقة آيه 
  نظم كردارش ظهور نمايد

 چو از انوار لطف حى اكبر
 

 ضمير سرورى گردد منور

 بهر كارى صواب انديش باشد
 

 ز هرفرزانه در پيش باشد

 بعقل كامل و تدبير صايب 
 

 شود فتح و ظفر او را مصاحب 

 عدويش گردد از فهم و خرد دور
 

 بچشمش چهره بهبود مستور

 فتد در وقت رزم و گاه جوالن 
 

 ز اوج جاه اندر چاه خذالن 

   



مصداق اين سياق آنكه چون تقدير ملك قدير بران منوال سمت جريان پذيرفته بود كه آفتاب 
اقبال شاه ستوده خصال از افق بالد شروان طالع گشته بر عرصه كون و مكان تابد و كوكب جاه و 
جالل شروانشاه در حضيض وبال افتاده بناى عمر و حياتش انهدام يابد آن پادشاه عاليجاه چنانچه 
مذكور شد در ارزنجان از قبول آراى مختلفه امرا و سرداران گردن بيچيد و بالهام هاتف غيبى و 

تلقين ملقن ال ريبى يورش شروان را اختيار فرموده عنان يكران بدالنصوب منعطف گردانيد و 
شروانشاه در دفع آنحادثه هرچند تامل نمود ابواب سلوك طريق صواب بر روى روزگارش 

نگشود و از استماع خبر توجه لواى كشورگشاى شاهى از شماخى بمرتبه سراسيمه گشت كه از 
بيشه كه در ميان قلعه بيغرو و گلستان استحكام تمام داشت بى جهتى كوچ كرده رايت نهضت 

بجانب حصار گلستان برافراشت و بيش از آنكه بمقصد رسد در منزل جيانى بعساكر نصرت مآثر 
رسيد و در معركه رزم مركب زندگانيش بسر درآمده مقتول گرديد كيفيت حال آنچنان بود كه 

چون رايت ماهچه منصور پرتو وصول بر موضع مذكور انداخت و قايد نكبت عنان مركب 
شروانشاه را گرفته بى اختيار بدانجا رسانيد شاه صاحب تائيد بطلوع نير فتح و فيروزى اميدوار گشته 

فى الحال بتعبيه سپاه نصرت عطيه كه عدد ايشان بهفت هزار ميرسيد اقدام فرمود و شروان شاه نيز با 
بيست هزار سوار و شش هفت هزار پياده جرار كه همراه داشت بر زبر پشته صعود نموده همت بر 

ترتيب قلب و ميمنه و ميسره لشگر گماشت و بعد از تسويه صفوف از هردو جانب آواز نفير و 
سورن و غريو كوس و شيون بلند گشت و اسبان تازى در زير ران سالكان طريق سرفرازى در 

جوالن آمده صداى گيرودار از اوج فلك دوار درگذشت غازيان موكب همايون شاهى در پناه 
جنه تائيد الهى تيغ جهاد از نيام انتقام كشيدند و مبارزان لشگر والى ستروان از جيبه توكل عريان 

  نظم دست بتير و كمان يازيدند
 دليران جنگى در آن رستخيز

 
 سنان بهر خونريز كردند تيز

 گرفته بكف تيغ الماس گون 
 

 سترده ز دل نقش صبر و سكون 

 شكفته و خندان  (يومئذ مسفرَةٌ ضاحكَةٌ مستَبشرَةٌ)فرقه ناجيه را گل رخسار و لب امل بنسيم وجوه    
  (وجوه يومئذ علَيها غَبرَةٌ تَرْهقُها قَتَرَةٌ)و طايفه ياغيه را صفحه چهره و جبهه بهجة در غار ادبار

 محتجب و پنهان 
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پيادگان شروان به پيش صف آمده از فراز آن پشته عقابان تير مرك تاثير را بقصد صيد طاير روح 
مجاهدان كشورگير در پرواز آوردند و بهادران سپاه شاه جهانيان با تيغ بران و سنان جان ستان 

سرباال روان شده حمله كردند نه غمام كمان بدانديشان را دربار بدن باران سهام تاخيرى و نه اقدام 
  بيت جالدت نيكوكيشان را از مشقت صعود بر آن بلندى تاثيرى 

 فراز و شيب ره از رهروان گرم مپرس 
 

كه پيش مرغ هوا كوه و دشت يكسان 
 است 

پيكان دل نشان شروانيان مانند كار ايشان روى بنشيب آورده ترك بر تارك ميدوخت و سنان    
آتش فشان غازيان بسوى باال زبانه كشيده خرمن زندگانى ميسوخت در آن اثنا بواسطه وفور شبه 

ميمنه و ميسره جنود ظفر ورود بهم برآمد و شروانشاه چيره شده با سواران سپاه بيكبار حمله كرد و 
پيادگان شروان بدست و پاى ستوران درآمده ديگر مجال تيرباران نيافتند و غازيان رستم شيم از 

  نظم سهم خدنك تيز آهنك ايمن گشته عنان جالدت بجانب دشمنان تافتند
 گران شد ركاب و سبك شد عنان 

 
 فرس خورد مهميز و دشمن سنان 

 برانگيختند اسب و انگيخت گرد
 

 بگردون برآمد غبار نبرد

 بدشمن كشى تيز شد تيغها
 

 برآمد ز درياى خون ميغها

و شروانيان نيز در مقام مدافعت ثبات قدم نموده دست باستعمال شمشير و خنجر و شكافتن فرق سر    
و خنجر برآوردند و هردو لشگر در يكديگر آويخته فضاى ميدان رزم را از سيالن خون نمونه 

  نظم آمويه و جيحون كردند
 شد از باد كين آتش فتنه تيز

 
 زمين فتنه خيز آسمان فتنه بيز

 سالمت برون برد رخت از جهان 
 

 پرى وار شد تندرستى نهان 

در خالل آن احوال پادشاه ربع مسكون بقوت باطن همايون شمشير ذو الفقار آثار از نيام انتقام    
بركشيدند و بحمله صف شكاف و صدمه صرامت انصاف زلزله در عرصه كون و مكان انداخته 

غايت قدرت دست واليت ظاهر گردانيد نهال حسام خون آشامش از كاسه سر دشمن آب خورده 
رنك شاخ ارغوان گرفت و شعله سنان ثعبان نشانش در خرمن عمر مخالفان افتاده كسوت 

  قطعه وجودشان صفت احتراق پذيرفت 
 ز بسكه روز دغا ادهم تو جوالن كرد

 
 سواد گنبد فيروزه گون غبار گرفت 



 نهال تيغ تو از بسكه الله بار آورد
 

 بنفشه زار فلك عكس الله زار گرفت 

و چون شروانيان آن تهور و ميدان دارى و آن تجلد و خنجرگذارى مشاهده نمودند دستشان از كار    
 پاى در كَأَنَّهم حمرٌ مستَنْفرَةٌ فَرَّت منْ قَسورةٍ)و كارشان از دست رفته پشت بر معركه ستيز كردند (

 (و إِنَّ جنْدنا باديه فرار نهاده روى بصوب ادبار آوردند بشير عنايت مهيمن بيچون صداى دلگشاى 
 در خم طاق گردون انداخت و نسيم روح گستر فتح و ظفر بر پرچم علم پادشاه لَهم الْغالبونَ)

واالگهر وزيده مشام جان مستنشقان (اال ان الّله فى ايام دهركم) نفحات را چون اطراف گلزار در 
  نظم فصل بهار عطرپرور ساخت 

 چو گشت از خون زمين مانند گلشن 
 

 جدا شد تن ز مركب سر هم از تن 

 نسيم فتح آمد روح گستر
 

 مشام غازيان شد عطرپرور

 شكست از تيغ شاهى قلب اعدا
 

 كليد فتح بود آن تيغ گويا

و شروانشاه با بسيارى از امرا و سران سپاه در معركه كشته گشته بر خاك مذلت و هوان افتادند و    
 غازيان منصور گريختگان آنقوم مقهور را تكامشى كرده شمشير كين درخورد و بزرك 
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  نظم ايشان نهادند
 فروريخت آنكوه از آن زلزله 

 
 گسسته شد آن آهنين سلسله 

 همه خيل شروان در آن رستخيز
 

 فتادند در زير شمشير تيز

بقية السيف كه از آن معركه خسته جسته راه گريز پيمودند چون اكثر زخمهاى كارى خورده    
  نظم بودند در فضاى صحرا و بيابان پهلو بر خاك نهاده از چنك عزرائيل نياسودند

 از آن صيدگه هيچ صيدى نرست 
 

 نبودى تنى كش سنانى نخست 

 شدند آن همه كشته يا دستگير
 

 چه پردل چه بيدل چه برنا چه پير

و چون خاطر خطير كشور شاه گير از مهم اعدا فارغ گرديد در همان منزل نزول اجالل فرموده قبه    
بارگاه باوج مهر و ماه رسانيد تخت دولت و كامرانى را بمقدم همايون مشرف ساخت و امرا و 

شجعان را بار داده بتفقد حال ايشان پرداخت آن جماعت روى نياز بر زمين نهاده لوازم عبوديت و 
اخالص بجاى آوردند و زبان باداى تهنيت گردان ساخته جواهر زواهر دعا و ثنا نثار مجلس بهشت 



آثار كردند پادشاه مخلص نواز هريك از ايشان را بالتفاتى خاص اختصاص داده باصناف انعام و 
اعزاز مفتخر و سرافراز گردانيد پايه قدر و منزلت جمعى را كه در آن معركه غايت جالدت بظهور 

رسانيده بودند بمزيد اكرام و احسان از فرق فرقدين بگذرانيد لشگريان بموجب فرمان واجب 
االذعان سرهاى قتيالن را جمع آورده منارها برافراختند و اجساد ايشان را همچنان گذاشته طعمه 

  نظم كالب و ذباب ساختند
 شاه چون تيغ بركشد ز نيام 

 
 بهر خونريز اهل ظلم و ظالم 

 آنقدر كشته گردد از اعدا
 

 كه منارى شود ز سر پيدا

 گردد از كشتگان افتاده 
 

 روزى وحش و طير آماده 

 يا رب اين پادشاه كشورگير
 

 خسرو تاج بخش چرخ سرير

 تا ابد باد در جهان منصور
 

 چشم بد از جمال جاهش دور

    

ذكر توجه خلفا بيك جهة دفع شيخشاه بجانب شهر نو و منور شدن آنديار از شعشه ماهچه اعالم 
 سعادت پرتو

شاه عالم پناه بعد از فراغ بال از جانب شروانشاه سه روز در همان منزل بجمعيت خاطر و فراغ دل 
اوقات خجسته ساعات گذرانيد آنگاه رايت ظفرپناه افراخته بلده شماخى را از فر طلعت همايون 

غيرت افرازى گنبد گردون گردانيد و در آن خطه بمسامع جاه و جالل رسيد كه ولد رشيد 
شروانشاه كه موسوم بشيخ ابراهيم و ملقب بشيخشاه است در روز محاربه جان تبك پا بيرون برده 
بود و حاال در شهر نو كه در كنار درياست لنگر اقامت انداخته و بخيال مخالف حشرى از پياده و 

سوار مجتمع ساخته بنابران فرمان واجب االذعان نفاذ يافت و خلفا بيك با بعضى از سپاه 
نصرت نشان جهة دفع شيخشاه عنان بطريق شهر نو تافت و موكب همايون نيز متعاقب بدانصوب 

نهضت فرموده چون اينخبر مسموع شيخشاه گشت چاره كار منحصر در فرار دانست و باتفاق اتباع 
 و اشياع در كشتى نشسته و بدرپا در
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آمده بادبان بطرف گيالن برافراشت و خلفا بيك از اينحال خبر يافته بطالع مسعود و بخت نيك 
نواحى شهر نو را مضرب رايت نصرت پرتو گردانيد و همان روز اهالى شهر اظهار اطاعت و انقياد 

نموده اكابر و اعيان با تحف و پيشكش فراوان بآستان امارت آشيان آمدند و خلفا بيك ايشان را 
منظور نظر مرحمت گردانيده باصناف الطاف خوشدل و مطمئن خاطر ساخت و آنشب در كمال 

عيش و طرب بسر برده صباح روز ديگر علم انجم حشم پادشاه دين پناه سايه وصول برانديار 
انداخت و منزل شيخشاه مضرب سرادقات دولت و اقبال گشته خلفا بيك بپايه سرير سلطنت مصير 
شتافت بتقبيل بساط جاللت مناط قيام نموده بعد از اداء دعا و ثنا كيفيت اطاعت متوطنان شهر نو را 

معروض گردانيد و اين معنى موافق مزاج اشرف اعلى افتاده كالنتران آن بلده بانعام تاج و خلع 
فاخره سرافراز و مباهى گشتند و حكومت شهر نو بر خلفا بيك قرار گرفته پس از چند روز پادشاه 
دوست تو از جهة قشالق عنان عزيمت بصوب محمودآباد انعطاف داد و چون بدان منزل رسيد و 
يراق قشالق فرمود بعضى از منهيان بعرض خدام آستان ماليك آشيان رسانيدند كه متوطنان قلعه 

باكو بحصانت حصار و توافر اسباب پيكار مغرور شده طريق خالف مسلوك ميدارند و شرايط 
خدمتكارى و لوازم خراج گذارى بجا نمى آرند از اهتزاز صرصر اينخبر آتش خشم جهانسوز 

اشتعال يافته حكم شد كه از امراء عظام استاجلو محمد و الياس ايغورو اغلى با فوجى از سالكان 
مسالك يكدلى بجانب باكو نهضت نمايند و در فتح آنحصار و دفع مخالفان بدكردار بقدر مقدور 

سعى و اهتمام فرمايند و ايشان بموجب فرمان واجب االذعان بدانصوب روانشده بعد از وصول 
بمقصد قلعه ديدند مانند بروج آسمانى مشيد جدار بلند مقدارش از سنگهاى ملسا ارتفاع پذيرفته و 

فصيل سپهر عديلش چون سد سكندر صفت متانت و استحكام گرفته سه طرفش را درياى 
محيطآسا از حوادث دوران صيانت نموده يكجانبش را كه متصل بصحراست خندقى عريض عميق 

متانت درافزوده متوطنانش بوفور جالدت و پهلوانى مغرور و مستظهر و بكثرت ذخيره و اسباب 
قلعه دارى فارغ البال و مطمئن خاطر القصه امرا با عساكر مظفرلوا آن قلعه را مركزوار درميان گرفته 

آغاز محاصره و محاربه كردند و محصوران در مقام مدافعت و مخالفت پاى ثبات فشرده دست 
بانداختن تير و سنك برآوردند و چون تسخير آن حصار بجنك از حيز امكان بيرونست و از قوت 

طاقت بشرى افزون مدت محاصره امتداد يافت و پس از طلوع ماهيچه رايت شاهى از افق آنديار 
نيز فتح و فيروزى بر صفحات احوال غازيان تافت چنانچه مشروح ميگردد و كيفيت اين اجمال 

 بتفصيل مى پيوندد



 گفتار در بيان فتح قلعه باكو بقوت دولت پادشاه نامجو

چون شاه مظفرلوا فصل شتا در منزل محمودآباد با خاطر خرم و دل شاد اوقات فرخنده ساعات 
 بگذرانيد و نسيم روح افزاى فروردين بر اطراف دشت و بساتين وزيده 
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قلعه غنچه را مفتوح گردانيد پيكان خار بقصد ديده اعداء دولت پايدار سر تيز شد و شاخ شكوفه و 
  نظم نسرين جهت نثار خدام بارگاه سپهرآئين درم ريز گشت 

 شد عازم باغ خسرو گل 
 

 در غايت حشمت و تحمل 

 افراخت علم ز سرو آزاد
 

 عالم ز ظهور دولتش شاد

پادشاه واالنژاد پرتو اهتمام بر فتح حصن حصين باكو انداخت و با كوكبه سپاه كواكب مرتبه رايت    
نهضت بدانجانب برافراخت بعد از وصول به آنديار و مالحظه خندق و فصيل آنحصار مثال الزم 

االمتثال نفاذ يافت كه فوجى از ابطال رجال بشعله پيكان ديده دوز آتش قتال برافروزند و دل 
مخالفان دولت ابد پيوند را كه بر باالى آنقلعه بلند پاى عناد استوار دارند بسوزند و زمره ديگر 

بمتيين و تيشه انديشه نقب زدن نمايند و جهت توجه غازيان بجانب دشمنان راه نهانى بگشايند و 
آن دو طايفه بجد هرچه تمامتر آغاز كار و بنياد پيكار كرده خروش تكبير و سورن زلزلزله در 

زمين و زمان انداخت و صداى نفير و ناى زرين گوش ساكنان قلعه سپهر برين كر ساخت خندنگ 
بلند آهنك بهادران فيروز چنگ مانند مانند كار دولت ايشان آغاز ترقى كرد و جان بى تاب و 

  نظم توان مخالفان بى نام و ننگ از نقبى كه پيكان در چشم ايشان ميزد روى بتحت الثرى آورد
 ز شست غازيان قادرانداز

 
 عقاب چار برآمد بپرواز

 ز مغز فرق اعدا طعمه جسته 
 

 ز خون چشمشان منقار شسته 

 چو پيكان رخنه در تن ميگشودى 
 

 بجان راه برون شد مينمودى 

در آن اثناء راى اشرف اعلى چنان اقتضا كرد كه خندق را از سنك پر سازند تا سپاه پلنك صولت    
بسهولت از آنجا توانند گذشت و بنفس نفيس از باره كوه پيكر فرود آمده قورچيان عظام و خدام 

موكب فلك احتشام را بدان مهم مأمور گردانيد و آن زمره باندك زمانى آنمقدار سنك در خندق 
ريختند كه نمودار كوهى بلند گشت و هركس بران صعود نمود بر ساكنان حصار مشرف شد ال 



جرم كار محصوران بجائى رسيد كه بجان آمده دست اضطرار در دامان الطاف شهريارى زدند و 
  نظم بزبان تضرع امان طلبيده گفتند

 كه شاها ببخشاى بر جان ما
 

 نظر كن بجمع پريشان ما

 بلطفت چو هستيم اميدوار
 

 امان بخش ما را بجان زينهار

و عفو پادشاهانه شامل حال موفور االختالل ايشان گشته در حال ابواب قلعه باكو را بر روى غازيان    
عظام گشادند و كالنتران حصار ع شمشير بدست و كفن اندر گردن به- درگاه سپهر اشتباه شتافته 
كمر فرمان برادرى بر ميان جان بستند و خسرو پوزش پذير اكثر آنجماعت را تاج و خلعت عنايت 

كرده حكم شد خلفا بيك جهت حكومت و نقل خزاين و ذخاير شروان شاه بقلعه شتابد و آنچه از 
جنس زر و گوهر و نفايس و اجناس ديگر به- تصرفش درآيد باردوى همايون فرستد تا بر جنود 
ظفر ورود قسمت يابد و خلفا بيك اشراف و اعيان باكو را همراه داشته رايت نهضت بجانب قلعه 

برافراشت و بعد از وصول خزاين و دفاين سالطين شروان را بدست آورده پيشكش و ساورى اليق 
از متوطنان آن مكان بستاند و مجموع آن نقود و اجناس را بدرگاه كيوان اساس ارسال فرمود آن 

 گاه قبور بعضى از ملوك آن ديار را كه نسبت بحضرت واليت منقبت شيخ جنيد
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قدس سره عداوت ورزيده بودند شكافته استخوان پوسيده ايشان را بآتش انتقام بسوخت و عمارات 
عاليه آن طايفه را انهدام داده با خاك راه يكسان ساخت پس مقضى المرام به- بارگاه سپهر 

احتشام بازگشت و بمزيد لطف و عنايت خسروانه سرافراز شده پايه قدر و منزلتش از ساير امرا 
 درگذشت.

گفتار در بيان توجه آن ثمره شجره بوستان امامت بجانب قلعه گلستان و ذكر اسباب نهضت 
 آنحضرت از ظاهر آنحصار بصوب مملكت آذربايجان 

چون خاطر خطير پادشاه كشورگير از جانب باكو فراغت يافت عنان سمند جهان نورد بطرف 
حصار گلستان تافت زيرا كه بسيارى از جنود شروان در آن مكان توطن داشتند و بحصانت قلعه و 

كثرت ذخيره مغرور بوده نقش اطاعت و فرمان برى بر صحيفه ضمير نمينگاشتند و بعد از آنكه 



حوالى گلستان مضرب خيام عساكر نصرت نشان گشت غازيان عظام از صداى كوس و كرناى 
زلزله در ارگان عالم و ولوله در جان طوايف بنى آدم انداختند و امراء گرام اطراف آن حصن 

حصين را بر يكديگر تقسيم نمودند به ترتيب اسباب قلعه گيرى پرداختند اما در آن اثنا صورتى 
چند بوقوع پيوست كه شاه دين پناه رقم عفو بر جرايم و جسارت مردم گلستان كشيده كمر 

محاربت اميرزاده الوند بر ميان بست از آنجمله يكى آنكه روزى آنحضرت تنها در پاى درختى كه 
نزديك بآن قلعه بود نشسته در باب كيفيت تسخير آن تامل ميفرمود كه ناگاه شخصى سر از حصار 

بيرون آورده دست بر گلو نهاد آثار عجز و نياز ظاهر ساخته بر زبان حال التماس نمود كه رايات 
همايون فال از آنجا كوچ فرموده بجانب ديگر نهضت فرمايد و التهاب نايره غضب عالم سوز 
كشت زار اهالى گلستان را محترق نگرداند و اين معنى بر ضمير مهر تنوير كه جام جهان نماى 

اقبالست ظاهر شده فتورى تمام باهتمامى كه در محاصره آنحصار مى فرمود بظهور انجاميد ديگر 
آنكه عزيزى از اهل عبادت كه بصدق سخن اتصاف داشت شبى در عالم رويا مشاهده نمود كه 
شخصى از مردم گلستان گريه كنان با وى مى گويد كه ملتمس آنست كه از زبان من اينحديث 

  نظم بعرض شاه عالم پناه رسانى 

 كاى شه كامران عدل سير
 

 قدوه پاك آل پيغمبر

 حامى دين حضرت نبوى 
 

 جانشين جناب مرتضوى 

   
بر مرآت خاطر خطيرت صورت اينمعنى عكس پذير خواهد بود كه در آن زمان كه از آذربايجان 

بجانب شروان در حركت آمده بر آب كر عبور فرمودى با خود مقرر نمودى كه چون بالد شروان 
مسخر گردد و متوطنان گلستان را مشمول انعام و احسان گردانيده خلعت امن و امان پوشانى و 

 آنعزيز على الصباح بپايه سرير سلطنت مصير شتافته كيفيت خواب را بعرض 
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شاه عاليجاه رسانيد آنحضرت فرمود كه اين واقعه داخل رؤياء صالحه است زيرا كه من بعد از 
عبور از آب رعايت حال گلستانيان را با خود نذر كرده بودم و تا غايت آن راز سربسته را پيش 

هيچكس نگشودم اكنون آن نذر را بوفا رسانيده از اينجا كوچ مينمايم و ابواب تفرقه و تشويش بر 



روى روزگار ساكنان اينحصار نميگشايم ديگر آنكه در اثناء اين وقايع قاصدى از نزد شيخ محمد 
خليفه كه جهة تحقيق حال ارباب ظلم و ظالم بجانب قراباغ رفته بود رسيد و بشرف عرض رسانيد 

كه اميرزاده الوند سپاهى افزون از چون و چند فراهم آورده و نخچوان را معسكر نكبت اثر كرده و 
محمد قراچه را با فوجى از جنود آذربايجان بطرف گنجه فرستاده تا از قومين اولى گذشته ببالد 
شروان درآيد و حسن بيك شكر اغلى را بگرما رود ارسال داشته كه از آنطرف بسوى آنواليت 

توجه فرمايد شاه دين پناه چون بر خيال محال مخالفان بدافعال واقف گشت بيكبارگى از سر جرايم 
مردم گلستان درگذشت و بعد از تقديم مشاورت با اعاظم امرا و اركان دولت عزم رزم الوند را 

جزم كرده بجمع آوردن كشتيها و بستن جسر بر معبر جواد فرمان داد و جوش ميرزا بفرمان اشرف 
اعلى بترتيب پل مأمور گشته بدانجانب شتافت و همدران ايام پادشاه گردون غالم عنان ابرش 

خوشخرام بكنار آب تاخت و مواكب كواكب مراتب شاهى در ضمان تائيد الهى از جسريكه در 
 جواد تكميل يافته بود عبور نمود آنگاه تدبير دفع اعداء دين و دولت كرده قراول تعين فرمود.

 ذكر مخالفت اميرزاده الوند با پادشاه سعادتمند

اميرزاده الوند كه در آن زمان بر بعضى از بالد آذربايجان استيال داشت از فتوحاتى كه پادشاه 
جهانيان را در ممالك شروان روى نمود انديشمند گشته با خود گفت كه چون خدام امامت آشيان 

از فتح شروان فراغت يابند احتمال قريب دارد كه قصد تسخير آذربيجان نموده بدينجانب شتابند 
پس مصلحت چنانست كه پيش از آنكه اين معنى از حيز قوه بفعل آيد ما سپاه اينحدود را جمع 

آورده در دفع غازيان اهتمام نمائيم و عنان عزيمت بجانب شروان انعطاف داده در طريق 
كشورگشائى سلوك فرمائيم و باين خيال محال لشگرى عظيم از ابطال رجال فراهم كشيده در 

نخچوان اعالم نكبت اعالم برافراشت و حسن بيك شكر اوغلى را برسم منغالى بگرمارود روان 
ساخت و چون شاه عاليجناب از آب عبور نموده بر حقيقت احوال سالكان طريق ضالل اطالع 
يافت بيرى بيك قجر را كه پهلوانى بود شجاع و صفدر با فوجى از جوانان جوشن در بدفع شر 

حسن بيك شكر اوغلى روان فرمود و بيرى- بيك بجانب گرمارود ايلغار كرده حسن بيك تاب 
مقابله و مقاتله او نياورد و سلوك طريق فرار بر قرار در ميدان پيكار اختيار نموده در نخچوان 

بالوند پيوست و بيرى بيك بعضى از بازماندگان او را به تيغ بيدريغ گذرانيده يراق ايشان را غنيمت 
 گرفت و بپايه سرير
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سلطنت مصير بازگشته شاه خجسته صفات اين فتح را مقدمه فتوحات دانست و خوشدل و مسرور 
عازم قراباغ شد و قرچقاى بيك و بعضى ديگر از متابعان الوند كه در آنحدود بودند از توجه 

پادشاه سعادتمند وقوف يافته قدم ادبار در وادى فرار نهادند و رايت نصرت نشان بعد از شيوع فرار 
ايشان بصوب نخچوان حركت فرموده بار ديگر بيرى بيك قجر برسم منغالى بر ساير غازيان 

كشورگشاى سبقت گرفت و از آنجانب عثمان نامى بفرمان الوند در برابر آمده پس از استعمال 
آلت پيكار در چنك اسار گرفتار گشت و بيرى بيك او را دست و گردن بسته بدرگاه عالم پناه 
فرستاد و قهرمان قهر بقتلش فرمان داد و اينخبر بالوند رسيده از سطوت لشگر قيامت اثر بر خود 

بلرزيد و اقدام ثباتش متزلزل شده متوجه چقورسعد گرديد و در موضع شرور قرار گرفته سى هزار 
از اشرار فراهم كشيد و دل بر محاربه پادشاه ظفر شعار نهاده اسباب كارزار معدود و مهيا گردانيد 
 غافل از آنكه كوه الوند در پيش سپهر بلند پست نمايد و كرم شب تاب در نور آفتاب فروغ ندهد

 نظم 
 كوه را در ديده گرچه رفعتست 

 
 هست در پيش فلك بسيار پست 

 نور اختر گرچه باشد بيحساب 
 

 كى نمايد پيش نور آفتاب 

القصه چون شاه كشورگشا هواى فضاى نخچوان را از غبار موكب نصرب نشان عبير بيز و    
عنبرافشان ساخت كيفيت فرار منزل و قرار الوند بوضوح پيوست متعاقب بدانصوب نهضت فرمود 

و آخر روزى نزديك بمعسكر دشمن نزول اجالل نمود و قبه بارگاه باوج مهر و ماه برافراشته 
غازيان عظام را بحراست عساكر فيروزى انجام امر كرده از لشگر الوند نيز فوجى بطاليه بيرون 

آمده تا وقتى كه نظاره گيان آسمان بسبب ارتفاع علم نورافشان آفتاب تابان ديده برهم نهادند از 
جانبين لوازم پاس مرعى داشته بيدار بودند و در خيال جنك و كارزار بسر برده در عاقبت آن كار 

 تامل و انديشه مينمودند.

گفتار در بيان محاربه فرقه اخيار با زمره اشرار در مقام شرور و تنسيم نسيم فتح و اقبال از مهب 
 عنايت ال يزال بر پرچم علم پادشاه منصور



على الصباح كه خسرو زرين علم يعنى آفتاب انجم حشم چشم از خواب ناز باز كرده نقره خنك 
گردون را بفر وجود همايون زيب و زينت بخشيد و بتيغ قهر و خشم جنود شب ظلمت سلب را 

  مثنوى انهزام داده اطراف آفاق بانوار فتح و فيروزى روشن گرديد

 صبح كه شد خسرو بيضا علم 
 

 عازم رزم شب ظلمت؟؟؟

 توسن تند فلكش گشت رام 
 

 كرد سوى خيل مخالف خرام 

 بهر نگونسارى اهل خالف 
 

 تيغ زراندود كشيد از غالف 

   
پادشاه كشورگشاى پاى همايون فلك فرساى بر پشت ابرش جهان پيماى گردانيده از سر اعتماد بر 

 قوت دولت روزافزون و وثوق بعنايت بيغايت قادر كن فيكون عنان سعادت نشان بقايد
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(هبسح وفَه لَى اللَّهكَّلْ عتَونْ يم و) سپرد و غازيان نصرت قرين و مجاهدان ميدان دين را بركوب 
  نظم امر كرده روى بتعبيه لشگر آورد

 بتوسن برآمد شه كامران 
 

 چو خورشيد بر باره آسمان 

 ز هرسو هژبران ميدان كين 
 

 يالن جهانگير نصرت قرين 

 فكنده ببر جوشن زرنگار
 

 گرفته بكف تيغ مردم شكار

 نشسته بر اسبان صرصر اثر
 

 بخدمت رسيدند همچون ظفر

و زبان باداى دعا و ثناى شاه مظفرلوا گشاده صداى اخالص و يكدلى در ميمنه و ميسره روزگار    
انداختند و از صدمه قوايم مراكب تازى و ولوله صهيل اسبان شامى و حجازى كره زمين را 

متحرك و متزلزل ساختند و آنحضرت همگنانرا بمزيد تربيت و رعايت و وعده مرحمت و عنايت 
مستمال و اميدوار گردانيده برانغار و جوانغار لشگر فيروزى آثار را بشكوه طلعت امرا جمشيد 

 حشمت استحكام داد و ماهچه رايت نصرت آيت از مطلع قلب طالع گشته روى بطرف دشمن نهاد
 نظم 

 صف جنك آراست صاحبقران 
 

 روان گشت با لشگر بيكران 

 ظفر همعنان نصرت اندر ركاب 
 

 ز بخت جوان خوشدل و كامياب 

   



و از آن جانب اميرزاده الوند نيز بتعبيه جنود شقاوت ورود پرداخته اشارت نمود تا شتران اردوى او 
را بتمام جمع كردند و بزنجير بيكديگر بسته در پس صفوف لشگر بازداشتند بمصلحت آنكه 

هركس از ميدان ستيز عنان بوادى گريز تا بدراه بيرون شد مسدود يافته باز بمعركه شتابد و چون 
صف هردو لشگر در آن صحرا كه نمودار دشت محشر بود مرتب گشت و غريو كرناى و كوس و 
فغان نفير و سورن از اوج فلك هفتم درگذشت نهنگان پوالدپوش و پلنگان رعد خروش از هردو 

جانب مراكب بمهميز ستيز تيز كرده دست بخونريز گشودند و غبار فتنه انگيز بسم بادپايان 
سبك خيز از فضاى معركه ارتفاع داده آثار روز رستخيز بعالميان نمودند پيكان جان ستان حروف 

امن وامان از صحفه زندگانى محو ساخت و سنان برق افروز شعله فنا در خرمن فراغت و سالمت 
انداخت تير مرك تاثير از شست درست دليران گشاد يافته مانند پند دلپذير بى تعليل و تاخير در دل 

 جاى كرد و نيزه ثعبان مثال از كف ابطال رجال زبان طعن دراز ساخته لوازم سرزنش بجاى آورد
 نظم 

 بچاچى كمان تير گرديد جفت 
 

 ز پيكان همه مهره پشت سفت 

 شده جان ستان نيزه هركسى 
 

 چو طوبى قدان فتنه در سر بسى 

و چون بمجرد آمدوشد سهام دلدوز و استعمال سنان جان سوز مهم دشمنان بدروز فيصل نيافت    
غازيان عظام تيغ انتقام از نيام كشيده روى بديشان آوردند و بضرب حسام خارا شكاف كسوت 

حيات پهلوانان دشت مصاف را چاك زده نهايت جالدت ظاهر كردند و آنجماعت نيز پاى ثبات 
فشرده بقدر مقدور در مدافعه لشگر منصور ميكوشيدند و در كشش و خونريزش غايت سعى و 

  نظم اهتمام بظهور ميرسانيدند
 ز هردو طرف مردم تيز چنك 

 
 بخونريز هم تيز كردند چنك 

 ز سرها كه افتاد بر خاك راه 
 

 سر از خاك بر كرد يك حشرگاه 

 بخون بس كه جان رفت بيرون ز تن 
 

 زمين را درآورد جان در بدن 

 ز هردو طرف ماجرا شد دراز
 

 نميشد گره هاى آن رشته باز

 در آن اثنا پادشاه سرافراز دشمن گداز مانند سحاب قطره بار كه غبار   
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بى اعتبار را در ساحت روزگار فرونشاند يا آفتاب تيغ گذار كه بمجرد طلوع سپاه ظلمت سلب شب 
را نابود گرداند صمصام ذو الفقار آثار آخته بر صفوف دشمنان تاخت و چندكس را بقوت بازوى 

  نظم شجاعت از پشت زين بر روى زمين انداخته علم فتح و فيروزى برافراخت 
 بشمشير كين شاه حيدر مصاف 

 
 درافكند در جان دشمن شكاف 

 ز جوالن شبديز عالم نورد
 

 برآورد گرد از زمين نبرد

 ولى ابر تيغش چو شد خون فشان 
 

 فروشاند آن گرد را در زمان 

 چو شه را باقبال پيوند بود
 

 اگر خصم او كوه الوند بود

 بگرز گران سنگش از پا فتاد
 

 قدم جانب ملك عقبى نهاد

و متعاقب پادشاه ظفر مواكب غازيان جالدت نشان بميات اجتماعى بر مخالفان حمله نموده بيكبار    
دست بتيغ راندن و سر افشاندن برآوردند و از اعاظم امراء الوند لطف بيك نام و سيدى غازى و 

موسى بيك و قرچقاى را بنوك حسام خون آشام از صحيفه هستى محو كردند ال جرم سلك 
جمعيت دشمنان نكبت قرين مانند زلف خوبان ختا و چين پريشان گشت و الوند از معركه جنك 

روى گريز بصوب ارزنجان آورده از سر نام و ننك درگذشت نسيم عنايت الهى گل مراد مالزمان 
 موكب شاهى را در چمن دولت نامتناهى شكفته گردانيد و نكهت روح برور فتح و ظفر از گلزار

(حِ اللَّهونْ روا مأَسال تَي و) دميده بمشام مستنشقان (اللَّه نْدنْ عرُ إِلَّا ما النَّصم و) مثنوى  رسيد  
 وزيد از غايت فضل آلهى 

 
 نسيم فتح بر اعالم شاهى 

 مشام غازيان شرع پرور
 

 شد از عطر ظفر چون گل معطر

و چون آفتاب عمر و زندگانى قوم آق قوينلو بسرحد زوال رسيده بود گريختگان آن معركه پس    
از وصول بصف شتران راه نجات مسدود ديدند سپاه پادشاه صاحب تائيد از عقب درآمده آن زمره 

سراسيمه را به تيغ تيز بگذرانيدند و اندكى كه از غرقاب بال خود را بساحل خالص افكندند در 
اثناء راه بآب سياه رسيدند كه هركس اسب در آن رود راند سفينه حياتش در گرداب فنا فتاده 

  مثنوى دست از جان شيرين افشاند
 شاه صاحبقران كشورگير

 
 خسرو دين پناه چرخ سرير

 روز هيجا چه قصد دشمن كرد
 

 معنى اينما مبين كرد

 در برابر كسى كه كرد ستيز
 

 ريخت خونش بخنجر سر تيز



 و انكه بگريخت هركجا كه گريخت 
 

 شيره جان او بزهر آميخت 

 هستيش را قضا عدم انگاشت 
 

 تيغ تقديرش از ميان برداشت 

و از يراق و جهات الوند و لشگريان چندان اسب و اشتر و استر و اجناس نفاست اثر و اوانى نقره و    
زر غنيمت غازيان وافرحشمت گشت كه تفصيل آن موجب تطويل ميگردد و حضرت شاه ستوده 

مآثر بعد از فراغ خاطر از جانب دشمنان خاسر همدران منزل نزول اجالل فرموده لوازم شكر پادشاه 
ملك بخش بجاى آورد و دالورانى را كه در دفع اعدا مراسم شجاعت و لوازم شهامت بتقديم 
رسانيده بودند بانعام و احسان فراوان خوشدل و مسرور كرد و آنشب در غايت عيش و طرب 

گذرانيده روز ديگر علم عزيمت بطرف دار السلطنه تبريز افراخت و بعد از طى منازل مثال روح 
كه بجسد درآيد قدم در دار الملك آذربايجان نهاده تخت سلطنت را بفر وجود همايون مزين 

 ساخت (و الحمد للّه رب العالمين و الصلوة على محمد و آله المعصومين)
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 ذكر جلوس همايون پادشاه ربع مسكون و ارتفاع لواء ملت بيضا بيمن دولت روزافزون 

 متعلق بدان بود  (الَّذي بِيده الْملْك و هو على  كُلِّ شَي ء قَديرٌ)چون تقدير بى تغيير پروردگار خبير
كه برطبق حديث صحيح (ان الّله يبعث على رأس كل ماية سنة من يجدد لها دينها) اساس دين 
نبوى از مساعى معمار دولت پايدار پادشاه صفوى صفت متانت و استحكام گيرد و رياض شرع 

مبين مصطفوى بتازگى از رشحات سحاب همت عالى آثار وارث خالفت مرتضوى سمت 
خضرت و نضارت پذيرد از اوايل طلوع آفتاب سلطنت و اقبال هرگز پيكر نصرت و ظفر از ظالل 

رايات همايون حالش تخلف ننموده و نمى نمايد و از مبادى ظهور اسباب شوكت و استقالل 
پيوسته صورت فتح و فيروزى در آينه ضمير منير مهر تنويرش با حسن وجهى چهره گشوده و 

  نظم ميگشايد

 جهانگيرى كه هست از بخت سرمد
 

 بتائيد خداوند مؤيد

 ظفر پيوسته باشد در ركابش 
 

 شرف در موكب نصرت ايابش 

 بهر كشور خرامد شاد و خرم 
 

 شود تخت از قدوم او مكرم 



 عيار زر نامش در فزايد
 

 بچشم از هرچه گوئى به نمايد

 عطارد بر فلك گويد ثنايش 
 

 خطيب منبر گردون دعايش 

   
و چون بدستور معهود اين پادشاه مؤيد منصور در موضع شرور لواء فتح و فيروزى برافراخت و 
غايت عنايت ملك ملك بخش خلعت با بهجت (و الّله تؤتى الملك من يشاء) بر قامت قابليتش 

مرتب ساخت از آنمقام مبتهج و دوستكام متوجه دار السلطنه تبريز گشته در روزى كه داخل ايام 
سنه ست و تسعمائه بود بسان عميد دلگشا و مانند روز نوروز فرح افزاى مى نمود هماى چتر همايون 
فال ضالل دولت و اقبال بر مفارق متوطنان آنديار مبسوط گردانيد و بنور طلعت عالم آراى و صيقل 

معدلت ظلمت زداى ظالم ظلم ظلمه تراكمه زنك جور از ساحت ملك آذربايجان و آئينه ضمير 
اهل ايمان بمرتبه انكشاف و انجال رسانيد در ساعتى سعادت بخش و زمانى ميمنت نشان اورنك 

سلطنت و جهانبانى از يمن قدوم آن آفتاب اوج كامرانى در علو قدر از سپهر برين برتر آمد و افسر 
خالفت و كشورستانى ببركت وصول بر فرق همايون آن زيبنده سرير كيانى از جميع اسباب 

  رباعى سرفرازى بر سر آمد

 افسر ز سر تو گشت نامى شاها
 

 تخت از قدم تو شد گرامى شاها

 انصاف تو ملك راست حامى شاها
 

 زان ملك تو شد جهان تمامى شاها

   
و چون همگى همت عالى نهمت شاهى بر تقويت مذهب عليه اماميه و تمشيت مهام شريعت مطهره 

مصطفويه مصروف و مقصور است هم در اول جلوس همايون فرمان واجب االذعان شرف نفاذ 
پيوست كه خطباى ممالك آذربايجان خطبه بنام نامى ائمه اثنى عشر سالم الّله عليهم الى يوم 

الحشر خوانند و پيش نمازان تمامى بلدان در اقامت صلوة و ساير عبادات رسوم مذموم مبتدعه را 
منسوخ گردانند مؤذنان مساجد و معابد لفظ اشهد ان عليا ولى الّله داخل كلمات اذان سازند و 

 غازيان عابد و لشگريان مجاهد از هركس امرى مخالف ملت بيضا مشاهده نمايند
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سرش از تن بيندازند ال جرم صيت منقبت ائمه معصومين و دعاى دوام دولت پادشاه هدايت آئين 
بر سر منبر بلند گشت و روى زر بنقش اسامى سامى آن هداة راه يقين و القاب ميمنت آيات خسرو 

  رباعى حشمت قرين مزين شده بر تبت از همه اشياء درگذشت 
 افسر ز سر تو بر سرآمد شاها

 
 تخت از قدم تو برتر آمد شاها

 بر زر نامت چو زيور آمد شاها
 

 به از همه چيز بازر آمد شاها

ناظمان مناظم مذهب حيدرى و سالكان مسالك ملت جعفرى كه مخالفان ائمه هدايت نشان را جز    
بتعظيم نام نمى توانستند برد زبان طعن و لعن بر ايشان گشادند در سنيان متعبد و خوارجيان متعصب 
از وهم حسام بهرام انتقام غازيان عظام خاسر و خائب و حيران و هارب روى باطراف آفاق نهادند 
از فيض غمام انعام شاهى غنچه تمناى مخلصان اميدوار بر گلبن مراد باحسن وجهى شكفته گرديد 

و از پرتو آفتاب عنايت پادشاهى درخت بخت بندگان خدمتكار در گلشن مقصود بر نهج بهبود 
  نظم سر بفلك كبود كشيد

 شاه كيوان سرير ماه مسير
 

 مشترى طبع آفتاب ضمير

 چون بدولت نشست بر اورنك 
 

 جانب عدل و داد كرد آهنك 

 نصب گرداند رايت احسان 
 

 بر سر مؤمنان لواء امان 

 دوستان راز دست گوهربار
 

 ساخت چون بوستان بفصل بهار

 نيك چون بركشيد تيغ جهاد
 

 رخنه در جان دشمنان بگشاد

 از خوارج نماند هيچ اثر
 

 مگر اندر ميان نارسقر

منصب وكالت نفس نفيس همايون بر حسين بيك هللا قرار گرفت و مهم وزارت و صاحبديوانى    
بجانب امير زكريا تفويض پذيرفت قاضى شمس الدين جيالنى پاى بر مسند صدارت نهاد و 

موقوفات ممالك را بحيطه ضبط درآورده ابواب دين پرورى برگشاد ساير امرا و اركان دولت 
بمناصب مناسب مفتخر و سرفراز گرديدند و بر مسند اختيار و اعتبار تكيه زده بمرتبه سرورى 

  نظم رسيدند
 چو توفيق الهى كرد يارى 

 
 برآمد شه بتخت شهريارى 

 اميرانرا بلطف خويش بنواخت 
 

 بانعام فراوان مفتخر ساخت 

 بهر كشور يكى را مهترى داد
 

 صرير جاه و تاج سرورى داد



 براهش هركه از اخالص دم زد
 

 بفرق خسرو خاور قدم زد

و آن زمستان پادشاه عالميان در دار السلطنه تبريز قشالق فرمود و متوطنان آن مكان را در تاب    
  نظم آفتاب عدل و احسان از برودت جور و بيداد اصحاب طغيان محافظت نمود

 خاليق را بنعمت داديارى 
 

 واليت را ز فتنه رستگارى 

 ز بس كافتادگانرا داد ميداد
 

 جهان را عدل نوشروان شد از ياد

    

گفتار در بيان لشگر كشيدن آن مهر سپهر كشورستانى بعزم انهدام مبانى شوكت اميرزاده الوند 
 كرت ثانى 

 شاه انجم سپاه چرخ سرير
 

 مهر گيتى نورد كشورگير

 سوى بيت الشرف چو كرد خرام 
 

 خيمه زد در منازل بهرام 

 سرو افراخت رايت منصور
 

 گل برافروخت عارض پرنور

 بهر قتل عدوى شاه زمن 
 

 تيز شد باز خنجر سوسن 

 چتر معكوس الله گلگون گشت 
 

 لشگر
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 سبزه گشت عازم دشت 

بعرض پادشاه گيتى ستان رسيد كه اميرزاده الوند در ارزنجان كرت ديگر سپاهى فراهم كشيده و 
بخيال محال استقالل اسباب حرب و قتال معد و مهيا گردانيده و دفع شر آن بداختر بر ذمه همت 

شاه واالگهر واجب نموده از دار الملك تبريز با لشگر پرستيز عازم خونريز معاندان گشت و بطالع 
مسعود ماهچه رايت نصرت آيت بصوب ارزنجان در حركت آمده آواى نفير و صداى طبل كوچ 

  نظم از ايوان كيوان درگذشت 



 برآمد ز كوس روار و غريو
 

 غريوى كزانشد سراسيمه ديو

 ز بانك دهل گوش بگرفت ماه 
 

 ز گرد سپه م؟؟؟ ر گم كرد راه 

و موكب همايون پادشاه آفاق از راه آله تاق به ترجان شتافته چون خبر آن بسمع الوند رسيد عنان    
تمكن و ثبات از دست داده متوجه كيفى گرديد و از كيفى نيز راه گريز پيش گرفته شاه عاليشان 
در يالقهاى ترجان و ارزنجان چندگاه بامر شكار پرداخته رايات عيش و نشاط افراخت در آن اثنا 

بتحقيق پيوست كه الوند با جمعى كثير از سپاه شكوه مند باز عزم رزم نموده و از تبريز؟؟؟ نقل 
فرموده از وزيدن صرصر اينخبر آتش غضب پادشاه صفدر اشتعال يافت و درياى سپاه ظفر دستگاه 

را در طالطم آورده عنان يكران بطرف آذربايجان تافت و چون حدود قلعه باكو مضرب خيام 
عساكر نصرت انجام گشت خاطر همايون بران قرار گرفت كه با فوجى از ابطال رجال بر سبيل 
استعجال ايلغار كرده ناگهان خود را بر سر ارباب ظلم و ظالل رساند و صيد مقصود را بكمند 

گزند گرفتار ساخته ضمير مهر تنوير از آن ممر فارغ گرداند و باين عزيمت پاى مبارك در ركاب 
اشهب گردون شتاب آورده عنان ريز بحدود تبريز شتافت و الوند از قرب وصول پادشاه عاليجاه 

خبر يافته بار ديگر گريز بر ستيز اختيار كرد و از اوجان بهمدان رفته از آنجا روى توجه ببغداد 
آورد و پادشاه گيتى ستان چون باوجان رسيد و بر كيفيت فرار خصم مطلع گرديد آن مقدار آنجا 
توقف فرمود كه غازيان عظام احمال و اثقال مخالفان را كه از غايت استعجال در اوجان گذاشته 

بودند تصرف نمودند آنگاه كرت ديگر هواى تبريز از غبار موكب كواكب مراتب عبير بيز ساخت 
و در آن زمستان نيز در آن بلده قشالق كرده اعالم دين پرورى و رايات عدل گسترى برافروخت اما 

اميرزاده الوند چون روزى چند در بغداد اوقات گذرانيد بسبب خروج قاسم بيك كه از امراى 
بايندرى بود بجانب دياربكر توجه نمود و در آن ديار بمرض صعب گرفتار گشته دست قضا سجل 

  يحُكم ما يرِيد و يْفعُل اللَّه ما يشاءحياتش درنورديد

 گفتار در بيان نهضت علم انجم حشم بعزم تسخير ممالك عراق عجم 

در آن ايام خجسته آغاز فرخنده انجام كه مملكت آذربايجان بحيز تسخير پادشاه كشورستان 
درآمد سلطان مراد بن يعقوب ميرزا كه جام زندگانى او از شراب مراد و مرام تهى بود و باين سبب 



زبان الهام بيان شاهى از وى بنا مراد تعبير مينمود واليات عراق عجم و فارس و كرمان را با توابع و 
 مضافات در تحت تصرف داشت و در آن زمستان كه 
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شاه عاليجاه در تبريز قشالق فرمود نامراد در دليجان اوقات گذرانيد و در اواخر فصل شتا با قرب 
هفتاد هزار سوار جرار جوشن پوش خنجر گذار بصوب همدان لواء عزيمت برافراشت بناء على هذا 

در وقتيكه خسرو اورنك مينا رنك سپهر بهر كسب مزيد شرف صداى نهضت بجانب برج حمل 
در عالم انداخت و نسيم اعتدال آثار بهار جهة نضارت رياحين و ازهار در اهتزاز آمده فضاء باغ و 

  نظم گلزار را از خار آزار جنود شتوى پاك ساخت 
 شد از فيضان ابر نيسان 

 
 اطراف چمن چو باغ رضوان 

 افروخت چو شمع عارض گل 
 

 پروانه صفت بسوخت بلبل 

پادشاه دين پناه با سپاه نهنك آهنك شيرخوى و لشگر پلنك خشم جنگجوى كه بخار پيكان چشم    
تير ميدوختند و بشعله سنان آتش فشان دل كيوان ميسوختند لواء كشورگشا بصوب همدان ارتفاع 

داد و مانند قمر در طى منازل و قطع مراحل سرعت فرموده تا دو فرسخى معسكر نامراد در هيچ 
موضع بار اقامت نگشاد و روز يكشنبه از آن مرحله بعزم مقابله و مقاتله بر مركب هامون نورد 

برآمده در اثناء راه بواسطه اشتداد حرارت هوا بخاطر اشرف اعلى چنان رسيد كه آن روز اشتعال 
آتش قتال را در توقف اندازد و چند ساعت ديگر خصم بداختر را مهلت داده بوقت ظهور لواء 

بيضاء صبح رايت محاربت برافرازد و باين عزيمت در موضعى كه بحسب ظاهر آب در وى ناياب 
بود نزول اجالل فرمود خدام نواب كامياب مانند ماهى در خشگى آغاز اضطراب كرده بعرض 

رسانيدند كه اين صحرا چون تيه موسى از آب بغايت دور است و همچون سراب از شراب 
كامرانى مهجور غير چشمه آفتاب غديرى ندارد و چشم قطره فشان سحاب در وى بجز آب 

حسرت نمى بارد پس اليق دولت و مصلحت سپاه گردون صولت آنست كه اردوى كيهان پوى از 
اينجا كوچ كرده مرحله كه نزديك بآب باشد معسكر ظفرمآب گردد شاه صافى ضمير بر زبان 
الهام بيان جارى گردانيد كه وهاب على االطالق قادر است بر آنگه درين بيابان از فيضان بحر 

عطاى بى انتهاى خويش همگنان را سيراب سازد و تشنه لبان ميدان جهاد و سياحان بحار اجتهاد را 



بسبب فقدان آب در ورطه عقاب نيندازد آنگاه لشگريان را بحفر آنسرزمين اشارت فرمود و 
هركس مقدار يك گز حفر نمود از زير تيشه او چشمه مانند آب حيوان روح پرور و بسان باطن 

 در  (عيناً يشْرَب بِها عباد اللَّه يفَجرُونَها تَفْجِيراً)ارباب عرفان فيض گستر بر جوشيد و حقيقت آيه 
 هريك از  (قَد علم كُلُّ أُناسٍ مشْرَبهم)هريك از آن عيون عيان گرديد ال جرم برطبق كلمه كريمه 

غازيان بمشربى مسرت بخش پى برده لوازم شكر فياض حقيقى بجاى آوردند و زبان بدعاى دوام 
دولت قدوه خاندان كرامت و امامت گردان ساخته بآن آب عذوبت مآب نقش دغدغه از لوح 

  نظم خاطر پاك كردند
 شاه عالم پناه شير شكار

 
 با نهنگان لجه پيكار

 غرق بحر عطاى ربانى 
 

 خرم از فيض فضل سبحانى 

 همدران يورت شب بياسودند
 

 شاكر از لطف ايزدى بودند
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گفتار در ايراد محاربه پادشاه عاليجاه با نامراد بن يعقوب و طلوع كوكبه فتح و فيروزى از افق 
 مقصود و مطلوب 

صبح روز دوشنبه كه لواء بيضاء كشورگشا از مطلع مراد طالع گشته انوار ظفر آثار منتشر گردانيد و 
 (و ينْصرَك اللَّه نَصراً بشعاع تيغ عالم آرا اقطاع جنود نجوم را انهزام داده مژده فرح افزاى كريمه 

  مثنوى  بگوش هوش خدام موكب اعلى رسانيدعزِيزًا)

 صبح كه خورشيد علم بركشيد
 

 تيغ زراندود سر شب بريد

 نور ظفر كرد ز هرسو نجوم 
 

 گشت گريزان ز فروغش هجوم 

   
شاه خورشيد احتشام برابرش گردون خرام نشسته راى كشورگشاى بر تعبيه سپاه انجم جاه انداخت 

و اعالم نصرت اعالم برافراخته ميمنه و ميسره و قلب و مقدمه لشگر را چنانچه بايد و شايد مرتب 
ساخت زره دران كينه كوش و بهادران جوشن پوش بنوعى صف كشيدند كه كره ارض را باوجود 



طول و عرض منطقه از پوالد پيدا گشت و سپرهاى رنگارنگ چنان و چندان بظهور آمد كه فضاى 
  نظم معركه جنك در تلون و نضارت از ساحت گلزار ارم درگذشت 

 جهاندار دين پرور نامدار
 

 بياراست صفى ز مردان كار

 نه صف بلكه سدى سكندر اساس 
 

 فكنده بدلهاى مردم هراس 

 علمها چو سرو از زمين خاسته 
 

 سپرها چو گل عالم آراسته 

 بدينسان روان گشت شاه جهان 
 

 بجنبش درآمد زمين و زمان 

   
و از آنجانب نيز نامراد برانغار و جوانغار سپاه كينه گذار بمردان كارى و شيران بيشه نامدارى 

 (و قَذَف في قُلُوبِهِم استحكام داده در دامن كوه پرشكوه صف كشيد و چون بموجب كلمه 
(بباوجود وفور عدد و كثرت عدو از مهابت غازيان مؤيد بغايت خائف بود در پيش معسكر الرُّع 

  نظم خود عرابها تعبيه نموده اطراف آنرا بچپر و تختها در متانت درفزود

 و زانسو مخالف ز خوف تلف 
 

 پى كينه كوشى بر آراست صف 

 به پيش صف از تخته و از چپر
 

 حصارى برافراخت آن بى هنر

 نه آن قلعه را از پى جنك ساخت 
 

 كه بر خود فضاى جهان تنك ساخت 

   
پس از هردو طرف مردان ميدان شهامت و شيران بيشه صرامت از صرصر خشم و كين نايره حرب 

آتش طعن و ضرب برافروختند و بنوك پيكان دلدوز شعله سنان جانسوز هنگامه قتال را گرم 
ساخته خرمن حيات يكديگر ساختند تير خارا گذار در چشم هريك از دليران معركه پيكار 

چندين چشم خونبار موجود گردانيد و سنان ثعبان كردار بدن هژبران بيشه كارزار را چشمه چشمه 
  نظم ساخته از فواره هرچشمه جوئى بظهور رسانيد

 ز تير مرك تاثير دليران 
 

 جهان تاريك شد در چشم روشن 

 و ليكن در بناى عمر هركس 
 

 پديد آمد ز نيزه چند روزن 

   
و چون كار دشمنان بمجرد استعمال سيف و سنان بمقطع نرسيد غازيان جالدت نشان دست 

 بشمشير و خنجر و گرز و ششپر بردند و سپاه نامراد نيز سپر تحمل بر سركشيده و پاى ثبات فشرده 
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روى بديشان آوردند و هردو طايفه درهم آويخته و گرد بال بر فرق يكديگر بيخته صعوبت آن 
محاربه بمرتبه انجاميد كه تا بهرام شديد انتقام در ميدان سپهر فوالدفام مقام دارد ديده هيچ آفريده 

  نظم خون ريزشى چنان نديد و گوش هيچ جهانديده كوششى بدانسان نشنيده 
 يالن از دو جانب در آن رستخيز

 
 كشيدند بر يكديگر تيغ تيز

 ز شمشير شد سينها چاك چاك 
 

 ز خون گشت رخساره از گرد پاك 

كثرت جيفه كشتگان فضاى معركه را بر طالبان نام و ننك تنك گردانيد و وفور سيالن خون روز    
  نظم بر گشتگان نمونه آمويه و جيحون در صحراى جنك بحيز ظهور رسانيد

 در آن جنك از دست برد يالن 
 

 ز شمشير مرد افكن پردالن 

 بهرسو روان گشت جوئى ز خون 
 

 بپهنا ز درياى جيحون فزون 

 بر پرچم علم شاهى وزيدن  (و اللَّه يؤْتي ملْكَه منْ يشاء)آخر االمر نسيم كرامت شميم ظفر از مهب    
 بمشام خدام  (إِنَّا فَتَحنا لَك فَتْحاً مبِيناً)گرفت و روايح مشكين فوايح نصرت از گلزار فرح آثار

موكب ظل الهى رسيدن آغاز نهاد و غازيان عظام بقوت دولت پادشاه جمشيد احتشام اصحاب 
 گردان  (فَهزَموهم بِإِذْنِ اللَّه)ظلم و ظالم را از پيش برداشتند و زبان حال و قال بمضمون كريمه 

ساخته يكتن از سپاه دشمن در معركه زنده و باقى نگذاشتند نامراد با معدودى چند كه در اجل 
ايشان اندك تاخيرى بود بطرف شيراز گريخت و بسيارى از امرا و متابعان او را همدران ميدان 

خون با خاك راه برآميخت بعضى ديگر كه بهرطرف فرار كردند غازيان از عقب شتافته گرد از 
وجود محنت فرسودشان برآوردند كرايم غنايم و نفايس اجناس كه در آن مصاف بتحت تصرف 

غازيان درآمد بسيار بود و كثرت اسب و استر و اشتر كه اهل تهور از نامراد و اتباعش گرفته بمثابه 
بود كه محاسب و هم تعداد آن نمى توانست نمود و پادشاه ذو اقتدار بعد ازين فتح نامدار مردان 

روزگار را بانعام و احسان فراوان نوازش كرده فتح نامها باطراف امصار و بلدان فرستاد و عنان 
سمند تنومند بدامن كوه الوند منعطف ساخته در آن ييالق دلپسند داد عيش و كامرانى داد (و 

 الحمد لّله على تواتر نعمائه و توافر آيه).



گفتار در بيان نهضت رايت ظفر طراز بصوب دار الملك شيراز و رفتن پادشاه عاليشان بعد از 
 تسخير فارس بجانب كاشان 

چون پادشاه سعادتمند روزى چند در دهان كوه الوند بفراغبال بگذرانيد چنان معلوم گشت كه 
نامراد در شيراز رحل اقامت انداخته و همت بر ضبط ممالك فارس و توابع مصروف ساخته راى 

صوابنما چنان اقتضا فرمود كه قبل از انكه خصم ضعيف قوى گردد و از هرطرف لشگرى برو 
پيوندد عنان عزيمت بدانصوب معطوف سازد و بصرصر غضب نهال اقبال او را از بنياد براند از دال 

 جرم علم ظفر شيم از واليت همدان بجانب دار الملك سليمان عليه 
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التحيته و الغفران روانشد و در ان اثنا بنابر وصول خبر طغيان حسين كيا فرمان اشرف اعلى شرف 
نفاذ يافت كه الياس بيك ايغوراوغلى با جمعى كثير از سالكان طريق يگدلى متوجه دفع شر او 

شود و در فتح بالد رستمدار آثار اقتدار ظاهر گرداند و الياس بيك حسب فرموده عنان عزيمت 
بجانب حسين كيا انعطاف داده موكب ظفر انتما كوچ بر كوچ باصفهان شتافت و از اصفهان بر 

سبيل ايلغار عازم شيراز گشته نامراد بشوشتر گريخت و در شوشتر نيز مجال سكون محال دانسته 
ببغداد رفت و رايات ظفر طراز پادشاه دشمن گداز قرين اكرام و اعزاز به دار الملك شيراز درآمده 

سايه عدل و انصاف بر ساحت آن مملكت انداخت و تختگاه سليمانى از نور طلعت آن مهر سپهر 
كشورستانى صفت اضاعت گرفته ظالم ظلم و اعتساف را نابود ساخت حكام ساير بالد و قالع 

فارس چون از وصول موكب همايون خبر يافتند جمله پيشكشهاى شايسته و تبركات بايسته ترتيب 
نموده با مقاليد حصون و امصار بدرگاه فلك اقتدار شتافتند نواب كامياب ابواب الطاف بر روى 

آنجماعت گشادند و زمام ايالت هر واليتى را بقبضه درايت حاكمى عادل نهادند و پادشاه عاليجاه 
چندگاه در آن بلده بعيش و نشاط گذرانيده بعد از آن متوجه كاشان گرديد و در اثناء راه بنشاط 

شكار پرداخته فضاء كوه و دشت را از نخچير و آهو خالى گردانيد و چون كاشانيان استماع 
نمودند كه عنقريب آفتاب دولت و اقبال از مطلع آمانى و آمال طلوع كرده فضاى آن مملكت را 

مانند فردوس اعلى سمت نضارت خواهد داد و رايات ظفر آيات ظالل عنايات بر مفارق ايشان 
گسترده ابواب عدل و انصاف بر خواهد گشاد گل تمناى ايشان در چمن اميد شكفته و خندان 



گشت و شجره مقصود همگنان بثمره بهبود بارور شده نواى فرح و سرور از طرب خانه ناهيد در 
گذشت اشراف و اعيان مانند فضايل پناه امجد قاضى محمد و عمدة العلما موالنا جالل الدين 
مسعود و غير ايشان بلوازم استقبال استعجال فرمودند و رعايا و بازاريان به بستن آئين و تزئين 

آنخطه جنت قرين قيام و اقدام نمودند تمامى اسواق و دكاكين را بديباى هفت رنك و اجناس 
روم و مصر و فرنك آرايش دادند و در زيب و زينت غيرت افزاى نگارخانه چين ساخته جواهر 

كمال اخالص و دولتخواهى برطبق عرض نهادند و مواكب كواكب مراتب شاهى محفوف 
بعواطف نامتناهى الهى بآن بلده درآمده از آن ترتيب و آئين ابتهاج مزاج همايون درافزود و در بزم 

نشاط و كامرانى نشسته بسرانجام اسباب طوى بزرك اشارت فرمود و كالء عظام و امراء جمشيد 
احتشام چنانچه بايد و شايد و غايت علو همت پادشاه بحر مكرمت را اليق نمايد در تمهيد مقدمات 

جشن حسن اهتمام بتقديم رسانيدند و فضاى بهشت آسا و مرغزارى روح افزا جهة آنكار اختيار 
كرده قبه خيمه و خرگاه و سراپرده و بارگاه باوج مهر و ماه مرتفع گردانيدند و شاه عالمپناه 

باستصواب بندگان دولتخواه آن مقام فرح انجام را بانوار طلعت خورشيد سيما زينت سپهر خضرا 
بخشيد و مجلس عيش و كامرانى انعقاد يافته جام راح ريحانى و ساغر باده ارغوانى از كف ساقيان 

 زهره جبين داير گرديد از تاب شراب ناب در باغ عارض خوبان 
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خوبان اللهاى سيراب عيان بود و از فروع رخسار ساقيان ساحت بزم طرب گلزارى مينمود مغنيان 
خوش آواز بالحان بهجت افزاى نقش غم از الواح خاطر ستردند و سازندگان نغمه پرداز بنواى 

  مثنوى چنك و قانون علت سودا از دماع اهل جنون بيرون بردند
 فروغ باده چون مجلس بياراست 

 
 زمستان بانك نوشانوش برخواست 

 مغنى در مقام دلنوازى 
 

 بآهنك دعاى شاه غازى 

 كشيد از دل نواى روح پرور
 

 برقص آمد ز صوتش چرخ اخضر

 ز لحن دلگشاى عود و قانون 
 

 نشاط مى پرستان گشت افزون 

 ببزم پادشاه هفت اورنك 
 

 بخدمت منحنى شد قامت چنك 

   



و در روزيكه طوى بزرك بوقوع مى انجاميد پادشاه صاحب تائيد بر تخت بخت و سرافرازى 
برآمده امراء تواچى هريك از حكام بلدان و امرا و نوئينان و اشراف و اعيان را در موضع مناسب 

جاى دادند خواص و مقربان و نواب و انچكيان در پايه سرير سپهر ايستاده چشم و گوش باشارت 
فرمان واجب االذعان نهادند حجاب و يساوالن بر در بارگاه جهان پناه كمر خدمتكارى بر ميان 

بستند و ساير خدام و لشگريان در مقام فرمان برى و طاعت گذارى بساورى نشستند مجلسى آراسته 
شد كه خورشيد گيتى نورد با آنكه سالها گرد جهان گرديد نظير آن نديده و گردون عالم گرد 

  مثنوى هرچند ساحت مركز خاك پيموده شبيه آن مشاهده ننموده 
 مجلسى چون بهشت جان پرور

 
 اهل آنجمله صاحب افسر

 هريكى پشت لشگر جرار
 

 چاكر پادشاه عدل شعار

 از دل و جان مطيع فرمانش 
 

 مفتخر از وفور احسانش 

و بعد از انعقاد آن محفل جنت نشان بكاوالن و خوانساالران آغاز كشيدن اطعمه كرده از خوانهاى    
  (و فاكهةٍ مما يتَخَيرُونَ و لَحمِ طَيرٍ مما يشْتَهونَ)رنگارنگ كه مشتمل بود بر نعمتهاى گوناگون 

آنمقدار بمجلس همايون رسانيدند كه از شرح كميت آن قلم دو زبان عاجز است و از وصف 
  مثنوى كيفيت آن بنان فصاحت بيان قاصر

 مهيا گشت خوانهاى مرصع 
 

 بنعمتهاى گوناگون ملمع 

 ز ظرف سيم و زر گرديد هرخوان 
 

 سپهرى پر ز ماه و مهر تابان 

 بهرظرفى طعام از رنك ديگر
 

 ز ليمو ترشى و حلوا و شكر

 ز اطباق برنج آمد در آن سور
 

 كواكب سان هزاران قبه نور

 ز بريان و كباب و بره و قاز
 

 ز مردم گشت پنهان صورت آز

 ندانم چون كنم وصف مزعفر
 

 طبقها بود پر از ريزه زر

 جبين قليه زنگى بود پرنور
 

 ز روغن چون سواد ديده حور

چون طوايف انام از اكل طعام فارغ گشتند و خدام بارگاه سپهر احتشام سفره و دستار خوان در    
نوشتند امراء تواچى خلع فاخره و اثواب وافره از پوستينهاى كبش و سنجاب و التائى و جامهاى 

مخمل و اطلس و دارائى و چكمهاى سقرالت قرمزى و دكلهاى زربفت و زردوزى حاضر آورده 
هريك از اهل مجلس را بخلعتى اليق سرافراز گردانيدند و اين انعام عموم تمام يافته در آنروز 



اكثر مالزمان آستان اقبال آشيان و اشراف و اعيان و ارباب و كالنتران كاشان بپوشيدن جامه شاهى 
مفتخر و مباهى گرديدند و در آن ايام فرح انجام فروغ آفتاب عنايت پادشاه گردون غالم بر 

وجنات احوال خجسته مآل قاضى محمد كاشانى تافت و حاوى آن فضايل و كماالت نفسانى 
 مشمول الطاف بى دريغ گشته منصب صدارت يافت و قاضى محمد

 475، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

بصفت علم و دانش موصوف بود و از غايت وقوف و كاردانى در سرانجام امور جهانبانى يد 
بيضامى نمود ال جرم چون مالزم درگاه عالم پناه شد در اندك زمانى ترقى بسيار كرده صاحب 

اختيار ملك و مال گشت و بدرجات تقرب و نيابت صعود فرموده پايه قدر و منزلتش از اكثر 
اركان دولت و اعيان حضرت درگذشت القصه پس از جشن و سور مذكور و نوازش يافتن 
جمهور مردم نزديك و دور رأى عالم آراى پادشاه مؤيد منصور چنان اقتضا فرمود كه لواء 

كشورگشا بصوب بلده قم برافراخت و همعنان دولت و اقبال طى منازل و مراحل نموده در آنخطه 
 شريفه طرح قشالق انداخت.

ذكر شهادت الياس بيك ايغوراوغلى بشمشير عذر والى رستمدار و توجه رايات ظفر شعار بعزم 
 تسخير آن بالد و امصار

چنانچه خامه سخن گذار سابقا در سلك تحرير كشيد الياس بيك ايغور اوغلى در وقتى كه موكب 
نصرت نشان از همدان متوجه شيراز بود با طايفه غازيان عازم واليت رستمدار گشت و چون بحدود 

آنديار رسيد امير حسين كيا با جمعى كثير از ديوساران رستمدار و كوهستان مازندران بر سر امير 
الياس ايلغار كرد و آنجناب بر توجه خصم اطالع يافته و رعايت طريقه حزم نموده از ميدان مقاتله 

عنان بطرف قلعه ورامين منعطف ساخت و اعدا متعاقب بظاهر آنحصار شتافته چندگاه بامر 
محاصره و محاربه قيام نمودند و چون ديدند كه ايشان را فتح آنقلعه بجنك ميسر نميشود آغاز 
مكر و تزوير كرده رسوالن چرب زبان نزد امير الياس فرستادند و از صلح و صفا سخن راندند و 

الياس بيك بر عهد و پيمان دشمنان اعتماد فرموده از قلعه ورامين بيرون آمد و با رستمداريان 
درآميخته حسين كيا طريق عذر و مكر مسلوك داشت و آن امير ساده دل را بشرف شهادت رسانيد 

و اينخبر در قشالق بلده قم معروض پادشاه سپهر احتشام گرديد ال جرم آتش غضب قيامت لهب 



اشتعال يافت و در اول فصل بهار كه از نواى فرح افزاى هزاردستان سلطان گل خندان شد و 
خورشيد تابان عازم تسخير قلعه بهرام شديد االنتقام گشت اعالم ظفر اعالم بصوب قلعه گل خندان 

كه محل توطن جمعى كثير از رستمداريان بود نهضت فرمود و آنحصاريست مانند بروج سپهر 
دوار از سنك حوادث مصون و بسان قلعه گردون فيروز كار از كمند نوائب مامون خندق عميقش 

  نظم چون ميدان امل در غايت وسعت و خاكريز بلندش مثال همت خردمند در كمال رفعت 

 قلعه همچو قلعه الوند
 

 كنگرش ايمن از كمند گزند

 ساحت او سپهر مينافام 
 

 گل خندان گلبنش بهرام 

   
و چون ماهيچه رايات فيروزى فرجام پرتو وصول بر نواحى آنحصار انداخت كوتوال بدافعالش 

 ابواب مخالفت و عصيان برگشاد و دروب قلعه را بر روى خود بسته انداختن تير و سنگ آغاز
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نهاد غازيان عظام و مجاهدان موكب فلك احتشام آنقلعه را چون نگين در انگشترى احاطه نموده 
روز اول بترتيب اسباب قلعه گيرى پرداختند و صباح روز دوم از هرچهار طرف جنگ درانداخته 

فتح آنحصن حصين را پيش نهاد همت ساختند از باالى قلعه تير تخش همچون كوكب اقبال 
محصوران روى بحضيض وبال آورد و از پايان پيكان آتش فشان بسان دعوت مستجاب روى سوى 

باال كرد از هيبت صداى سنگ رعداركان آن كوه سمت تزلزل گرفت و از شعله قاروره نفظ بناء 
زندگانى آن گروه صفت احتراق پذيرفت غازيان عظام سپرها و چپرها در سركشيده چون مور ملخ 
از خندق بگذشتند و بخاك ريز برآمده بسان كپك درى عازم فصيل گشتند و در وقتى كه سحاب 
گمان ساكنان كلخندان همچون ديده عاشقان گريان گشته باران تير فروميباريد و بهر تيرى مبارزى 

مجروح يا بى روح ميگرديد آن پهلوانان بيمن پادشاه جهانيان پاى بر زبر كشتگان نهاده صعود 
مينمودند تا دست بكنگره قلعه رسانيده بر زبر باره برآمدند و حصارى بآن باستحكام قهرا قسرا 

مفتوح گشته و قهرمان غضب پادشاه عجم و عرب بقتل عام فرمان فرمود و تمامى صغير و كبير و 
  كُلُّ منْ علَيها فانٍ برنا و پير عرضه تيغ تيز شد و در آن ديار ديار نماند و زبان تقدير ملك قدير آيه 



بگوش هوش ساكنان آن محل رسيد و الحكم هللا الواحد القهار و الغرة لنبى االمى المختار و عترته 
 االطهار

 ذكر فتح قلعه فيروزكوه و حصار استا و وصول بعضى از حكام واليات پايه سرير اعلى 

چون پادشاه سكندرنشان ار مهم حصار گلخندان بازپرداخت رايت فتح و فيروزى بصوب قلعه 
فيروزكوه برافراخت و آن حصن حصين در بساط بسيط زمين بكمال استحكام و متانت بمثابه 

اشتهار دارد كه عقل سليم و طبع مستقيم تسخير آن را بر سبيل غلبه و قهر از جمله محاالت 
ميشمارد و در آن زمان بمردان جالدت آثار و وفور اسباب حصاردارى و ذخيره بسيار مشحون بود 

و فتح آن بدون امتداد ايام محاصره معقول نمى نمود القصه بعد از وصول سپاه قيامت شكوه زلزله 
در اركان آن كوه و ولوله در دل و جان آن گروه افتاده رستمداريان دست به تير و كمان گشادند 

و غازيان آغاز محاربه نموده بنوك پيكان ديده دوز نقش وجود جمعى كثير را از لوح هستى 
 (ما ستردند و مدت ده روز حال برينمنوال گذشته صباح روز يازدهم نسيم فتح و نصرت از مهب 

 بر پرچم علم شاه كشورگشا وزيده سپاه بهرام انتقام قلعه يفْتَحِ اللَّه للنَّاسِ منْ رحمةٍ فَال ممسك لَها)
فيروزكوه را بطريقه حصار گلخندان مفتوح ساخته برحسب فرمان واجب االذعان دست بقتل عام 

برآوردند و تمامى متوطنان آنجائى را معروض تيغ سياست گردانيده بر هيچكس ابقا نكردند و 
روز ديگر پادشاه واالگهر همت بر دفع شر حسين كيا كه در قلعه استا متحصن شده بود گماشته 

 بدانجانب كوچ فرمود
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و حسين كيا بصفت شجاعت و پهلوانى اتصاف داشت و در ميدان جنك و هنگام تالش نام و ننك 
رستم دستان و سام نريمان را غاشيه كش خويش ميپنداشت و در آن اوان دوازده هزار سوار و پياده 

جرار در ظل رايتش بسر ميبردند و يراق و استعداد بسيار و اسباب و آالت پيكار جمع آورده 
هيچكس را مرد ميدان خويش تصور نميكردند بنابرآن چون حسين كيا از از توجه موكب همايون 

خبر يافت با فوجى از مردم اعتمادى قدم در طريق مكر و تزوير نهاده از حصار بيرون خراميد و 
بقصد دست برد در كمينگاهى منزل گزيد و از بهادران لشگر نصرت نشان زمره كه حالت روز 

مصاف را بر لذت شب زفاف راجح ميدانستند بسر وقت حسين كيا رسيده غبار ميدان هيجا ارتفاع 



يافت و از هرطرف طايفه بزخم تيغ و سنان مجروح و بى روح شده التهاب آتش قتال كانون درون 
همكنان را فروتافت باالخره نكباء نكبت گرد ادبار بر مفارق سپاه رستمدار بيخت و حسين كيا با 

اتباع بجانب حصار استا گريخت و فى الواقع آنقلعه ايست در عايت رفعت و استحكام و بسان سپهر 
فيروزه فام مستور و محروس از نوايب ايام بهرام خون آشام چون مشعله بر گرد بروجش داير و 

  نظم كمند اوهام از وصول بشرفات بلندش قاصر
 قلعه استوار چون خيبر

 
 گشته با ذروه فلك همبر

 نسر واقع نشسته بر بامش 
 

 جرم بهرام مشعل شامش 

و رودى عظيم در دامن آنحصار جارى بود و اينمعنى در كمال متانت و حصانتش مى افزود و چون    
شاه عاليجاه بظاهر استا منزل گزيد و سپاه مظفرلواء چند روز بامر محاصره و محاربه پرداختند بر 
ضمير منير همايون واضح گرديد كه بمجرد اهتمام لشگر جرار و استعمال آلت رزم و پيكار فتح 
آنحصار ميسرپذير نيست ع ز سنك حادثه برج سپهر را چه خلل ال جرم راى عقده گشاى برحل 

آن واقعه معضله گماشت و خاطر دريا مقاطر بران قرار گرفت كه آب آن رود را كه ماده انتعاش 
محصوران بود بجانب ديگر اندازد تا ايشان بسان ماهى بر ساحل مضطر شده نتوانند كه بجنك 

حرب پردازند و حسين بيك هللا با جمعى كثير از مردان ميدان مجادله بتمشيت آن مهم مامور گشته 
باندك زمانى نهرى عريض عميق در باالى آب حفر نمودند و راه جريان رود را بدانجانب 

گشودند و اكثر آن آب در آنجوى افتاده بعضى از آن همچنان بسوى قلعه روان بود بنابران پادشاه 
گيتى ستان سپاهيان را فرمود كه بسنك و خاك و چوب و خاشاك در پيش آنرود سدى بندند و 

بدان جهته آتش محنت در جان محصوران زده آنجماعت را خشك لب و سوخته دل پسندند 
لشگريان قيامت اثر حسب الحكم بتقديم رسانيده حسين كيا و اتباع او بعد از مشاهده آنحال كشتى 

اميد خود را غريق لجه فنا ديدند و آتش عطش خرمن شكيبائى ايشان را محترق ساخته متحير و 
مضطرب گرديدند و غازيان عظام كمر جد و اهتمام بر ميان بسته بيشتر از پيشتر دست بانداختن تير 

و سنك گشودند و در روز سيوم از بستن آب كه محصوران بيتاب شده بودند آنحصار را فتح 
نمودند و تمامى ساكنان استا را بقيد اسر مقيد گردانيده روى بسوى ارك كه محل تحصن حسين 

 كيا بود آوردند و سه روز ديگر بين الجانبين غبار جنك 
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و شين ارتفاع يافته در روز چهارم آن موضع نيز به حيز تسخير پادشاه كشورگير درآمد و تمامى 
اهالى استا و ارك آنموضع معروض تيغ ياسا شدند مگر بعضى از اعاظم اهل قلم كه بحمايت زمره 
از اركان دولت نجات يافتند و حسين كيا بوم آسا در قفس آهنين محبوس گشت و بعد از چند ماه 

بواسطه اعراض نفسانى و ديگر اسباب ناتوانى مرغ روحش قفس قالب را شكسته بعالم آخرت 
پيوست و در روزيكه نايره غضب شاهى اشتعال يافته بود در ميدان اصفهان جسدش با محمد كره 

و جمعى ديگر از سالكان طريق عصيان محترق شد القصه بعد از فتوحات مذكور پادشاه منصور 
بتمهيد بساط جشن و سور اشارت فرمود و روزى چند در آنحدود بلوازم عيش و نشاط اشتغال نمود 

در ان اثنا شاه زاده سعادت انتما محمد حسين ميرزا ولد خاقان مظفرلوا سلطان حسين بايقرا از 
جرجان و كاركيا سلطان حسن ولد ميرزا على از گيالن با تحف و تبركات فراوان بآستان 

سلطنت آشيان آمده سعادت پايبوس همايون دريافتند و باصناف انعام و اكرام مفتخر و مباهى شده 
مقضى المرام بطرف واليات خويش شتافتند آنگاه پادشاه مظفرلوا از استا بصوب عراق مراجعت 

فرموده ملك رى را از يمن مقدم اشرف اعلى غيرت فردوس برين ساخت و از انجا بخرقان رفته از 
خرقان رايت نصرت نشان بجانب ييالق سورلوق برافراخت و دران منزل خبر طغيان محمد كره و 
كشتن او سلطان احمد سادوئى را بمسامع جاه و جالل رسيد و موكب همايون در ضمان عنايت 

 ملك بيچون متوجه اصفهان گرديد

گفتار در بيان كشته شدن سلطان احمد ساروئى بتيغ طغيان حاكم ابرقوه و سوختن خرمن حيات 
 محمد كره بنابر غضب پادشاه سكندر شكوه 

پيش از آنكه واليات عراق عجم در حير تسخير پادشاه كشورگير درآيد بسبب فتور امور دولت 
سالطين آق قوينلو شخصى كه مشهور بود بسلطان احمد ساروئى جمعى از مردم هرجائى بخود 

متفق ساخته دار العباده يزد را بتحت تصرف درآورد چون ماهچه علم آفتاب اشراق بر ساحت بالد 
عراق تافت ايالت يزد بحسين بيك هللا متعلق شد و آنجناب از قبل خويش شعيب آقا را كه در 

سلك نوكرانش انتظام داشت بداروغگى تعيين نمود و حكم همايون نفاذ يافت كه شاه تقى الدين 
اصفهانى مصحوب شعيب به يزد رود و سلطان احمد ساروئى را از مقام خالف و عناد بگذراند و 
بمساعى جميله شاه تقى الدين بين الجانبين قواعد مصالحه تمهيد يافته سلطان احمد عهد و پيمان 

درميان آورد كه مدة العمر از جاده عبوديت خدام سده سدره منزلت درنگذرد و نسبت بشعيب در 



مقام اتفاق و اتحاد باشد انگاه شعيب به يزد درآمده روزى چند حكومت كرد و سلطان احمد را 
غايت شرارت بران داشت كه نقض عهده نموده ناگاه او را در حمام بسعادت شهادت رسانيد و از 
روى استقالل بفرمانفرمائى مشغول گرديد اما همدران ايام بر دست محمد كره كه در كره خاك 

 مثل او بيباكى نبود
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بقتل رسيد بيان اين سخن آنست كه محمد كره در زمان بعضى از سالطين آق قوينلو داروغگى 
مينمود و در آن اوان كه رايت نصرت نشان شاه جهانيان از عراق بصوب شيراز در اهتزاز آمده كره 
ايلچى با تحف اليقه بعتبه كعبه مرتبه فرستاده اظهار اطاعت و انقياد كرد و نواب كامياب قاصد آن 
خذالن مآب را ملحوظ عين اشفاق ساخته فرمان واجب االذعان در باب تفويض ايالت ابرقوه باسم 

كرده سمت نفاذ پذيرفت و ايلچى مشمول انعام و احسان فراوان مراجعت نموده محمد كره 
 إِنَّ روزيچند طريق چاكرى و فرمان برى مسلوك داشت و آخر االمر بمقتضاى كالم معجز نظام 

 بكثرت اموال و افزونى رجال مغرور گشته رايت شقاوت بجانب يزد الْإِنْسانَ لَيطْغى  أَنْ رآه استَغْنى 
برافراشت و از ابرقوه ايلغار كرده نيمشبى بدروازه يزد رسيد و بهر حيله كه توانست خود را در شهر 

انداخته سلطان احمد ساروئى را بقتل رسانيد و آن بلده را مضبوط ساخته در مقام خالف نواب 
درگاه سپهر اوصاف ثبات قدم نمود و چون اين حاالت را پادشاه فلك اقتدار شنود از سورلوق 

باصفهان شتافته عنان يكران بصوب يزد تافت و بعد از وصول غازيان عظام و عساكر بهرام انتقام آن 
بلده را مركزوار احاطه كرده و اسباب قلعه گيرى ترتيب نمود دست بانداختن تير و سنك 

برآوردند مدت يكماه هرروز از وقتيكه خورشيد روشن چهر بعزم تسخير شهرستان سپهر لواء بيضا 
مرتفع ميگردانيد تا زمانى كه مشاعل نجوم بر زير بروج قلعه نيلگون گردون داير ميگرديد 

مجاهدان موكب همايون پادشاه ربع مسكون عقاب سهام خون آشام بقصد صيد مرغ روح مخالفان 
دون پرواز ميدادند و اتباع كره نيز آتش ستيز افروخته شست سست بانداختن خدنك مرك 

آهنك ميگشادند آخر االمر بزخم سنك و توپ و تفنك بهادران تيز چنك رخنها در برج وباره 
يزد پيدا شد و سپاه نصرت شعار بيكبار در شهر ريخته رايت فتح و نصرت برافراختند و بضرب تيغ 

و سنان بسيارى از نوكران كره را بر خاك هالك انداختند و كره با گروهى كه در اجل ايشان 
اندك تاخيرى بود بقلعه گريخته بار ديگر آغاز جنك و جدل و جنود ظفر ورود روى بتسخير 



آنحصار استوار آورده بعد از آنكه مدت يكماه ديگر با محاصره و محاربه پرداختند بيمن دولت 
روزافزون آنقلعه را نيز قهرا قسرا مفتوح ساختند و كره بر برجى بلند كه تا آنوقت بسبب كمال 

رفعت و متانت از كمند گزند ايمن بود و مردم بزد آن را نقاره خانه ميگفتند پناه برد و از مضمون 
 غافل ماند و غازيان قلعه گشا آن  (أَينَما تَكُونُوا يدرِكْكُم الْموت و لَو كُنْتُم في برُوجٍ مشَيدةٍ)آية

برج را احاطه نموده فرمان الزم االتباع شرف نفاذ يافت كه در پايان برجى كه مقر كره بود هيمه 
بسيار جمع سازند و آنرا بر زير هم چيده آتش انتقام برافروزند تا خرمن صبر و شكيبائى كره 

سوخته بقدم اضطرار بيرون آيد و فرمان بران بموجب فرموده بتقديم رسانيده شعله آن نيران سر 
بكره اثير كشيد و كره از تاب حرارت در اضطراب افتاده بروزنه منزل گزيد و غازيان عظام نردبان 

بر ديوار آن روزنه نهاده او را با دو سه مفلوكى ديگر كه آنجا بودند پايان آوردند و دست و گردن 
بسته بپايه سرير اعلى بردند شاه دين پناه فرمود تا كره را مانند حسين كيا در قفس آهنين ببدترين 

 حالى محبوس ساختند و اساس جمعيت اتباعش را بشعله تيغ بيدريغ 
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سوخته بنياد حيات تمامى آنقوم ناپاك را برانداختند و كره دران قفس ببدترين حالى محبوس بود 
تا وقتى كه شاه عالم پناه از يورش طبس معاودت فرمود آنگاه نيران غضب قيامت لهب اشتعال يافته 

در ميدان بلده اصفهان غازيان عاليشان هيمه فراوان مجتمع گردانيدند و آتش در آن زده كره را با 
جمعى از نوكرانش كه عبدى بيك از ابرقوه آورده بود در دنيا بعقاب اليم و عذاب نار جحيم 

 رسانيدند

گفتار در بيان نهضت رايت گيتى فروز بواليت طبس و معادت نمودن بعد از قتل سه چهار هزار 
 كس 

در آن اوان كه پادشاه عاليشأن بمحاصره يزد اشتغال داشت امير كمال الدين حسين صدر از نزد 
خاقان منصور سلطان حسين ميرزا بسده سدره انتما رسيد و بوسيله امراء ملك آراء شرف بساطبوس 

دريافت مكتوب و پيشكشى كه آورده بود معروض گردانيد و چون در آن كتابت تعظيم جانب 
پادشاه مشرق و مغرب بعبارتى مناسب سمت تحرير نيافته بود و ايضا تحف و تبركات قابل خدام 

پايه سرير خالفت مصير ننمود امير كمال الدين حسين منظور نظر التفات پادشاهانه نگشت و خيال 



يورش خراسان بخاطر انور شاه عالميان گذشت بنابران بعد از آنكه فتح يزد تيسير پذيرفت و كره 
در محبس قفس قرار گرفت مبارز الدين عبدى بيك تواچى با فوجى از جنود قيامت شكوه متوجه 

تسخير ابرقوه شد و پادشاه كشورگير بنفس نفيس همايون در اوايل شعبان سنه عشر و تسعمائه از 
راه بيابان يزد بجانب طبس ايلغار فرمود و در آن اوان واليت طبس بحكم خاقان منصور سلطان 
حسين ميرزا سيور غال امير محمد ولى بيك بود و از مالزمان آنجناب امير تردى بابا محافظت 

آنسرحد مينمود و تردى بابا ناگهان از وصول موكب ظفرنشان خبر يافته خود را در قلعه انداخت و 
غازيان عظام از گرد راه در شهر طبس تاخته هركس را در آن بلده يافتند بتيغ بيدريغ گذرانيدند و 

غنيمت بينهايت گرفته آثار كمال اقتدار ظاهر گردانيدند آنگاه صورت غضب پادشاه عجم و عرب 
سمت تسكين پذيرفته بفتح قلعه التفات ننمود و عنان مراجعت انعطاف داده بصوب يزد توجه 
فرمود و در يزد اندك توقفى كرده از آنجا باصفهان شتافت و پرتو انوار معدلتش بر وجنات 

روزگار متوطنان دار الملك عراق تافت در آن اثنا مبارز الدين عبدى بيك كه ابرقوه را تسخير 
نموده جمعى كثير از اتباع كره اسير گرفته بود بدرگاه عالمپناه رسيد و شرف بساطبوسى دريافته 

بواسطه آن نيكوخدمتى مجددا ملحوظ عين الطاف پادشاهانه گرديد همدران ايام از نزد قيصر روم 
ايلدرم بايزيد ايلچى بآستان سلطنت آشيان آمده تحف اليقه و تبركات رايقه آورد و بسعادت تقبيل 
قوايم سرير سپهر نظير مستسعد گشته از زبان قيصر اظهار اخالص و اتحاد كرد و شاه عالم پناه او را 

 بانعام تاج و خلعت و اسب و زر
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سرفراز گردانيد و احراق جسد حسين كيا و محمد كره و متابعانش در حضور آن ايلچى بوقوع 
انجاميد ال جرم در كمال خوف و انديشه راه ديار خويش پيش گرفت و بعد از وصول بروم شمه از 

اشتعال آتش خشم پادشاهى بعرض ايلدرم بايزيد رسانيد و شاه عاليشان آن زمستان در بلده فاخره 
اصفهان قشالق فرموده بتمهيد بساط عدل و انصاف پرداخت و در غايت اقبال و كامرانى بسر برده 

 بعضى از اوقات خجسته ساعات را بتجرع راح ريحانى و استماع الحان و اغانى مصروف ساخت.

 ذكر شكار فرمودن پادشاه سكندر اورنك در فضاى نشاطافزاى كنير النك 

 نظم 



 فصل بهاران كه ز فيض غمام 
 

 گشت جهان غيرت دار السالم 

 روى زمين خرمى از سر گرفت 
 

 صحن چمن زينت ديگر گرفت 

   
سلطان كل بقصد شكار دل بلبل پيكان خار را چون مژگان بتان الله عذار سر تيز گردانيد و نسيم 

فروردين روايح مشكين فوايح رياحين در اطراف دشت و كوهسار منتشر ساخته روحى تازه بقالب 
بنات نبات رسانيد آهوان سياه چشم از منازل زمستانى بساحت سبززار و فضاى روح افزاى مرغزار 

خراميدند و پلنگان بسيار خشم در آرزوى وصال و مشاهده جمال ايشان مضطرب شده همه تن 
  نظم چشم گرديدند

 پى صيد و شكار شهرياران 
 

 كمان قوس قزح شد تيرباران 

 ز پيكان نشاطانگيز ژاله 
 

 چو صيدى غرقه در خون گشت الله 

   
نشاط شكار از خاطر عاطر شاه فلك اقتدار سر برزد و لذت صيد باعث تصميم عزيمت خسروانه 

شد و حكم همايون شرف نفاذ يافت كه از تمامى بالد عراق و فارس حكام و لشگريان و اشراف و 
اعيان بيرون آمده و جرگه كرده جانوران شكارى را بجانب كنير النك كه ساحت دلگشايش چون 

سپهر مينازنگ وسيعست برانند و از جنس آهو و نخچير و وحوش و طيور در آن صحارى 
جاندارى را برقرار نگذارند و جهت تمشيت اين مهم تواچيان بصوب بلدان رفته موكب 

نصرت نشان نيز از اصفهان بجرگه روانشد بهر بيابان كه عبور فرمود سراب خاصيت آب زالل 
گرفت و قطرات ابر نيسان انتظام عقود آلل پذيرفت خار دل آزار چون شاخ شكوفه گلفشانى پيشه 

كرد و خس و خاشاك مانند اوراق گل و ريحان بساط كامرانى بر راه گسترد و امرا و كالنتران 
واليات نيز از قم تا شيراز تمامى كوه و دشت را احاطه نموده و جانوران شكارى رانده در النك 

مذكور جرگه بهم رسيد و از آهو و نخچير و خرگوش و گرگ و شير و پلنگ آنمقدار جمع آمد 
كه محاسب و هم از تعداد آن به عجز و قصور معترف گرديد آنگاه پادشاه كامكار بر باره 

فلك اقتدار نشسته تنها بميان بركه درآمد گاه بزخم تير خدنك از خون آهو رنگ دشت كنير 
النگ را رنك ياقوت رمانى داد و احيانا از ضرب سنان جانستان چشمه خونفشان در جسم شير و 

 پلنك بگشاد
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زمانى بگرز گران سنك سروگردن گوزن را نرم گردانيد و ساعتى بشمشير نهنك آهنك شكاف 
  نظم در پشت و پهلوى نخجير و خرگوش افكنده همه را بچراگاه عدم رسانيد

 شه پردل بنوك نيزه و تير
 

 گهى آهو فكندى گاه نخجير

 گهى شيرى به نيزه در ربودى 
 

 گهى گور از خدنگش كور بودى 

بعد از آن برحسب فرمان واجب االذعان امرا و نوئينان نيز در جرگه تاختند و هريك بزخم تير و    
ضرب شمشير آنقدر كه خواستند صيد بر خاك هالك انداختند و آخر االمر اذن عام از مكمن 

عنايت پادشاه گردون احتشام صدور يافته تمامى غازيان و لشگريان آغاز تيغ راندن و شكار 
افكندن كردند و در طرفه العينى تمامى آن جانوران را غرقه بخون ساخته شرايط جالدت و 

خونريزى بجاى آوردند و در آن روز شش هزار و هفتصد جانور كشته گشته تواچيان آنها را بر 
امرا و اعيان و اشراف و خدام آستان ماليك آشيان تقسيم نمودند و استادان بنابر حسب فرمان 

واجب االدغان از رؤس وحشيان منارها ترتيب فرمودند آنگاه شاه دين پناه بعضى از ييالقهاى بلده 
اصفهان را معسكر نصرت نشان ساخته بتمهيد بساط عيش و كامرانى پرداخت و از كف ساقيان 

 زهره جبين نازنين شراب ارغوانى گرفته رايت عشرت مرتفع ساخت 

ذكر نضارت واليت همدان از پرتو ماهچه لواء كشورگشا و ارتفاع يافتن منازل روح افزا بيمن توجه 
 معمار همت پادشاه سعادت انتما

شاه عاليشان چون روزى چند در ييالق اصفهان بدولت و اقبال بگذرانيد بر- حسب اقتضاء راى 
صوابنماى متوجه واليت همدان گرديد و بعد از وصول بدان مملكت در مرغزارى جنت آثار نزول 
اجالل فرمود و در تشيد اساس عدول و انصاف كوشيده در باب انهدام بناء جور و اعتساف اهتمام 
نمود در آن اثناء خاطر اشرف اعلى مايل به طواف مزار فايض االنوار امام سهل على عليه التحية و 

الدعا شده بدان مقام واجب االحترام تشريف برد و مجاوران آن آستان كرامت آشيان را بصالت و 
صدقات نوازش كرده مراسم نياز و اخالص آورد و بنابر آنكه عمارت آنمزار فيض آثار روى 

بويرانى داشت فرمان همايون شرف نفاذ يافت كه معماران هنرور و مهندسان دانش اثر بر سر 
آنمرقد معطر عمارتى عالى طرح اندازند و اساس آنرا بسان گنبد هرمان مشيد و مستحكم سازند و 



باندك زمانى آن بناء روح افزا بر وجهى ساخته و پرداخته آمد كه شرفات بلندش سر همت بذروه 
  نظم قصر فيروزه كار سپهر رسانيد و غرفات بى مانندش فرق از كنگره منازل ماه و مهر درگذرانيد

 بوستانيست كه طاوس ماليك مردم 
 

 از سر سدره نمايد بهوايش پرواز

خم طاقش همه با سقف فلك باشد 
  جفت 

 لب بامش همه در گوش ازل گويد راز

   
 و همدران ايام از اثر مقدم پادشاه بى عديل مانند زمزم از يمن قدم حضرت 
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اسمعيل چشمه آب عذوبت مآب در آن عتبه كعبه مرتبه ظاهر گشت و بر باالى آن چشمه خانه 
تعمير يافت كه قبه آن در بلندى از شرفه خورنق و سدير درگذشت و نزديك بآن چشمه حوضى 

كوثر مثال احداث يافته از آن آب زالل ماالمال شد آنگاه استادان بنا و باغبانان دانا چهار باغى 
دلگشا و بوستانى روح افزا در آن فضاى بهشت آسا طرح انداختند و در اطرافش جدار بلند مقدار 

برافراخته ساحت باراحتش را از نشاندن نهالهاى ثمربخش و گلبنهاى عطرپرور مزين و معطر 
ساختند و حاال آن گلشن فردوس وش بكمال معمورى رسيده و از نزاهت چمنها و لطافت آب وهوا 

غيرت گلستان ارم گرديده شكوفه بساتين افالك از انفعال گلهاى رنگارنگش گاهى سرخ و 
گاهى زرد برآمد و عندليب خوش نواى طبع دراك در وصف گلزار بدايع آثارش نغمه روضه من 

رياض الجنة سرايد بنفشه مشكبوى از حوالى اللهايش چون زلف دلفريب خوبان سر برزده و سنبل 
سلسله موى با گلهاى حمرايش همچون خط غاليه بوى با لعل ستان خوش برآمده اثمار حالوت 

  نظم دثار اشجارش قوت روح و قوت دل و هواى فضاى دلگشايش در جميع اوقات بغايت معتدل 
 چو خط بنان سبزه اش دلگشا

 
 ز سر گشتگانش نسيم صبا

 درختان سروش همه دلپسند
 

 چو سبزان رعناى باالبلند

 هوايش هميشه نه گرم و نه سرد
 

 نه در وى غم گل نه اندوه گرد

القصه چون خاطر همايون پادشاه ربع مسكون از تعمير آن مزار فيض تاثير فراغت يافت عنان باره    
خوشخرام بصوب ييالق سورلوق تافت و در آن تابستان گاهى بصيد و شكار گور و آهو ميل نمود 



و احيانا جام مدام از دست آهو چشمان سيم اندام تجرع فرمود و بعد از آنكه موسم حرارت هوا 
 برين منوال درگذشت رايات ظفر آيات متوجه سارو قورغان گشت 

 گفتار در بيان دفع شر صارم كرد و مطيع شدن حاكم گيالن بعد از مشاهده دست برد

در فصل خزان كه خسرو خاورى بمنزل ميزان تحويل كرده بتعديل اوزان ليل و نهار فرمانداد و 
حريف خريف آغاز دم سردى نموده گرمى تابستان روى در نقصان نهاد بلبل از صعوبت هجران 
الله و گل الله گشته ترك نغمه سرائى كرد و لشگر برد بنياد دست برد نموده دست بغارت نبات 

  نظم بنات برآورد

 ريخت باطراف بساتين شجر
 

 از نفس سرد خزان برك و بر

 گل ز غم هجر نسيم بهار
 

 بر زبر خاك بيفتاد زار

   
بمسامع اشرف اعلى رسيد كه صارم كرد با جمعى كثير از قطاع الطريق كردستان در سارو قورغان 
رحل اقامت انداخته و قطع طريق و غصب اموال هرفريق را سرمايه وجه معاش ساخته دفع شر آن 

بد اختر بر ذمه همت پادشاه هفت كشور واجب نموده بدانجانب نهضت فرمود و صارم چون از 
 توجه لواء كشورگشا وقوف يافت چاره كار منحصر در فرار دانسته احمال و اثقال برجاى 
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بگذاشت و بمضمون (من نجى براسه فقد ربح) عمل كرده علم عزيمت بجانب عقبات سخت و 
بيشه هاى پردرخت برافراشت غازيان عظام تمام جهات صارم و اتباعش را غنيمت گرفته جمعى 

كثير از كردان بى ايمان كه در آنديار ديدند بتيغ بيدريغ بگذرانيد و مواكب كواكب مراتب از آنجا 
بقزل اوزن رفته در آن مقام اينخبر شيوع يافت كه حاكم فومن و رشت امير حسام الدين از متابعت 

خدام پادشاه ظفرقرين سر مى پيچد و گردن بچنبر فرمان بردارى و خراج گذارى درنمى آورد 
بنابران تسخير گيالن پيش نهاد همت عالى نهمت گشته رايات نصرت نشان بدانجانب روانشد و بعد 
از وصول بسرحد آنواليت عساكر بهرام صولت مانند شير ژيان بجنگل و بيشه گيالن درآمده آغاز 

نهب و تاراج نمودند و در تضييق مخالفان كوشيده ابواب قتل و غارت بر روى روزگار ايشان 



گشودند و حاكم رشت در بحر اضطراب افتاده از آن خوى زشت توبه كرده در سفينه اعتذار و 
استغفار نشسته ايلچى سخندان با اموال و نفايس فراوان بدرگاه پادشاه سالطين پناه ارسال داشت و 

قبول نمود كه بعد اليوم حسام مخالفت از نيام عصيان بيرون نيارد و سال بسال خراج و مال ادا كرده 
خود را يكى از بندگان خدمتكار شمارد عفو كامل و لطف شامل پادشاه پوزش پذير برطبق كلمه 
خجسته (او املكت فاسمح) از جريمه عظيمه امير حسام الدين تجاوز فرمود و قاصد او را مشمول 

انعام و احسان گردانيده نشان حكومت مملكت گيالن عنايت نمود و ايلچى بتاج التفات شاهى 
مباهى گشته و منشور موفور السرور را بدست گرفته رخصت معاودت يافت موكب همايون پادشاه 

ربع مسكون از حدود واليت گيالن مراجعت فرموده بطارم شتافت و در آن زمستان خطه طارم از 
يمن مقدم مكرم غيرت افزاى گلستان ارم بود و بساط عيش و نشاط انبساط يافته ساعت بساعت 

مواد كامرانى و حشمت مى افزود و چون فصل شتا برطبق مدعاى حرام سده سدره انتما بپايان رسيد 
پادشاه ستاره سپاه از يورت قشالق متوجه بيت الشرف خويش گرديد فراش فروردين بسيط زمين 
را ببسط بساط زمردين آرايش داد و سلطان گل در كمال شوكت و تجمل پرده زنگارى از چهره 

  نظم گلنارى گشوده روى بانجمن چمن نهاد
 كرد دست سحاب نيسانى 

 
 در چمن باز گوهرافشانى 

 ژاله باريد همچو در خوشاب 
 

 الله شد ساغرى پر از مى ناب 

 رخ برافروخت غنچه مستور
 

 چشم بگشاد نرگس مخمور

پادشاه مؤيد منصور از قشالق طارم بجانب ييالق سلطانيه در حركت آمد و بعد از وصول بمقصد    
چمنى را كه از غايت نزاهت رشك سرابستان ارم است بيمن قدوم همايون مشرف ساخت و روزى 

چند در آن منزل دلپسند باسب تاختن و برقبق تير انداختن قيام نمود آنگاه رايت بصوب سورلوق 
برافراخت و در سورلوق بمسامع نواب كامياب شاهى رسيد كه صارم كرد نوبت ديگر جمعى از 
اكراد فراهم كشيده و بموضع آور ميآمده و با فروختن نايره فتنه و فساد اشتغال دارد و بيرام بيك 

قرامانى و جناب خليفة الخفا با فوجى از مردان ميدان رزم آزمائى بدفع شر آن بداختر مأمور گشته 
روى بطرف آور مياوردند و صارم كرد از آنجا بكردستان گريخته پناه بقله كوهى برد و در آن 

 موضع حصين بتشمر جنك و پيكار
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گشته پاى صبر و شكيبائى بيفشرد و امراء عظام با سپاه بهرام انتقام او را تعاقب نموده بعد از وصول 
بدامن آنكوه غازيان رستم شكوه حسام كين از نيام كشيده مانند پلنك خشمناك بر فراز آن كمر 

دويدند و صارم با فوجى از اشقيا كه با او همدم بودند بقدم مقابله و مقاتله پيش آمده محاربه در 
غايت صعوبت دست داد و ناوك بال از شست قضا گشاد يافته از هرطرف جمعى كثير بر خاك 

هالك افتاد كوه از خون كشتگان بسان كان بدخشان قطرات اشك لعل گون بر جبين آورد و 
چرخ اثير از گرد معركه داروگير تيره گشته نور آفتاب را در حجاب توارى پنهان كرد برق سنان 
عالم سوز شعله فنا در خرمن استقامت انداخت و نوك پيكان آتش افروز حروف امن و سالمت از 

  نظم اوراق روزگار محو ساخت 
 دو درياى خونين برآمد بجوش 

 
 بدريد مغز سران زان خروش 

 سرنيزه در سينه كاوش گرفت 
 

 ز چشم زره خون تراوش گرفت 

 ز نوك سنان لخت لخت جگر
 

 فروزان چو از خار گلهاى تر

آخر االمر شمايم فتح و ظفر مشام امراء غضنفر اثر را معطر گردانيده صارم كرد روى ادبار بوادى    
فرار آورد غازيان عظام پسر و برادر بعضى از سرداران لشگرش را بكمند اسر مقيد ساخته فوجى 

كثير از متابعانش را بقتل رسانيدند و تمامى ايل و الوسش را غارتيده سالما غانما عنان مراجعت 
بصوب اردوى اعلى معطوف گردانيدند و در خوى بپايه سرير سلطنت مصير رسيده بيرام بيك و 

خليفة الخلفا بعد از تقبيل زمين عبوديت كيفيت آن محاربت و شكست اعداء دولت را مشروح 
معروض داشتند و باصناف الطاف اعطاف شاهى اختصاص يافته رايت افتخار و مباهات برافراشتند 
و بموجب فرمان واجب االذعان كه از مصدر قهر و غضب قيامت لهب صادر گشت غازيان عظام 

جماعتى را كه مأمور بودند باردو بازار برده هريك را بعقوبتى كه از آن بدتر نتواند بود قتل نمودند 
و پادشاه دوست نواز دشمن گداز آن زمستان در خوى قشالق كرده مقرون بحصول آمال و آمانى 

از ساغر اقبال و كامرانى شراب عيش و و عشرت مى نوشيد و همواره مجلس همايون را بفروغ 
شراب گلگون طراوت ايام بهار داده در تمهيد بساط انصاف و معدلت ميكوشيد نسيم عنايت ربانى 

از مهب سعادت جاودانى منتسم و غنچه عاطفت يزدانى در چمن سلطنت و جهانبانى تبسم (و 
 الحمد لّله المنعم المكرم)



گفتار در بيان جشن فرمودن شاه گيتى فروز در روز نوروز و توجه نمودن جهة دفع شر عالء الدوله 
 ذو القدر بمساعدت بخت فيروز

 نظم 

 چون ابر بهار شد گهربار
 

 برگشت ز در كنار گلزار

 بشگفت ز باد صبح الله 
 

 آورد ببزم گل پياله 

 افروخت ز تاب مى رخ گل 
 

 برخواست فغان ز جان بلبل 

 شد شاخ شكوفه پرستاره 
 

 صد چشم گشاد در نظاره 

   
پادشاه آفاق از يورت قشالق بيرون خراميد و در مرغزارى كه عذوبت آبش خاصيت چشمه تسليم 
ظاهر ميگردانيد و لطافت هوايش چون نسيم خلد روحى تازه بقالب پژمرده ميرسانيد منزل گزيد و 

 بترتيب جشن نوروزى اشارت فرموده در آنروز
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جهان افروز از سر نو بنوازش امر او حكام پرداخت و در بزم كامرانى ساغرهاى دوستكامى 
  نظم دركشيده طبقات انام را بانواع احسان و انعام مبتهج و مسرر ساخت 

 در آن روز شاه سليمان سرير
 

 خديو جهانگير روشن ضمير

 بياراست بزمى گران پيشتر
 

 نظيرش نياورده كس در نظر

 در آن جشن حكام روى زمين 
 

 والتى كه بودند دولت قرين 

 بزرگان ملك و سران سپاه 
 

 سپهبد اميران حشمت پناه 

 كشيدند هريك بسى پيشكش 
 

 به پيش شهنشاه خورشيدوش 

 شهنشه زبان تلطف گشود
 

 مران سرورانرا نوازش نمود

 بانعام اسبان با زين و زر
 

 كمرها مرصع بدر و گهر

 قباى خز و افسر زرنگار
 

 زر نقد بيش از حساب و شمار

 مهان و كهان را سرافراز كرد
 

 بعالم در خرمى باز كرد



 نشستند اشراف عالى مقام 
 

 بپاى سرير سپهر احتشام 

 بگردش درآمد مى خوشگوار
 

 ز دست جوانان نسرين عذار

 رخ ساقيان از فروغ شراب 
 

 برافروخت چون عارض آفتاب 

 مغنى بصوت دف و چنك و نى 
 

 دعا گفت بر شاه فرخنده پى 

 كه شاها لواء تو فيروز باد
 

 بعهد تو هرروز نوروز باد

 بنوروزت از بخت فرخ اثر
 

 بنوروزيت باد فتح ظفر

و بعد از انقضاء ايام جشن و سور بمسامع پادشاه مؤيد منصور رسيد كه نامراد از بغداد گريخته و    
بعالء الدوله ذو القدر پيوسته و عالء الدوله دختر خود را باوى در سلك ازدواج كشيده و بموافقت 
داماد در مخالفت خدام بارگاه شاهى لواء طغيان مرتفع گردانيده و اكنون با سپاهى از احاطه دايره 

خيال افزون بدياربكر شتافته و بسبب اهتزاز صرصر بيدادش در آن ديار آتش فساد اشتعال يافته 
  نظم سران لشگرش پرده ناموس مردم ميدرند و لشگر بيسيرتش هرجا چيزى مييابند بغارت ميبرند

 لشگر ظالم ضاللت كيش 
 

 مردم بدنهاد شرانديش 

 جمله از شيوه مروت دور
 

 يافته از فريب نفس غرور

 كرده پيوسته عزم جور و فساد
 

 مال و ناموس خلق داده بباد

از استماع اينخبر نايره غيرت پادشاه هفت كشور زبانه بفلك اخضر كشيد و دفع شر آن بداختر بر    
ذمه همت خسروانه واجب نموده حكم همايون باجتماع لشگر قيامت اثر نافذ گرديد تواچيان قمر 

مسير جهة رسانيدن جار روى باطراف و امصار آورده باندك زمانى لشگر بسيار از واليت فارس و 
كرمان و عراق و آذربايجان و اران و كردستان و لرستان در اردوى كيهان پوى جمع آمدند همه 

  نظم جوشن پوش و خنجرگذار و سراسر كينه كوش و ظفرآثار
 سپاهى بلطف الهى همه 

 
 سرافراز از تاج شاهى همه 

 كمر بسته هريك بفرمان برى 
 

 گشاده زبان ثناگسترى 

پس آنگه پادشاه ربع مسكون بروز فرخ و بخت همايون اعالم زرنگار افراخته و دفع اشرار ذو القدر    
را پيش نهاد همت ساخته عنان سمند گيتى نورد بجانب ارزنجان انعطاف داد افغان كور كه و نفير 

  نظم باوج فلك اثير رسيده هركس در اردوى همايون بود روبراه نهاد
 روانشد باقبال شاه جهان 

 
 سعادت مساعد ظفر همعنان 



 نهان از غبار مواكب سپهر
 

 مه رايتش ثالث ماه و مهر

 جنيبت كشانش ملوك عظام 
 

 بفرمان برى مفتخر هركدام 

و پس از آنكه ماهچه بيرق خورشيداثر ساحت ارزنجان را از نور وصول غيرت افزاى آسمان    
 گردانيد و عالء الدوله برين معنى مطلع گرديد بعضى از قالع دياربكر
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را كه تسخير كرده بود بجمعى از معتمدان قديم خود سپرد و روى هزيمت بصوب البستان آورد 
كيفيت فرار او بعرض شاه فلك اقتدار رسيده همان روز نهضت همايون از عقب مخالفان دون 

اتفاق افتاد و عالء الدوله در البستان نيز مجال توقف محال دانسته و زمره از متعلقان را بجانب روم 
گسيل كرد و فرقه را بصوب شام فرستاد و خود با معدودى چند بكوه درنا كه از غايت رفعت قله 

آن سر باوج آسمان ميسايد و كره زمين از فراز آن كمتر از ذره مينمايد پناه برده متحصن شد و 
پادشاه مجاهد غازى در عين دولت و سرافرازى قطع منازل نموده بر بعضى از واليات كه داخل 
مملكت روم بود عبور فرمود و بهرشهر و قصبه كه رسيد ابواب عدل و احسان بر روى روزگار 

متوطنان آن برگشود و چون كنار رود البستان مضرب خيام سپاه بحر جوش رعد خروش گشت 
جمعى كثير از لشگر ذو القدر نقل حشرى از دد صفتان عفريت منظر جامه جنك پوشيده و دست 

  نظم بشمشير و خنجر يازيده در برابر موكب لفراثر صف قتال بياراستند
 صف آراست ناگه سپاه گران 

 
 گرفته جهان را كران تا كران 

 همه آهنين درع و خارا شكاف 
 

 همه همچو روئين تن اندر مصاف 

و غازيان عظام نيز بتسويه صفوف پرداخته غريو كرناى و سورن زلزله در زمين و زمان انداخت و    
  نظم صداى نفير و كوس گوش ساكنان گنبد گردون را كر ساخت 

 برآمد ز هردو سپه بانك كوس 
 

 هوا نيلگون شد سپهر آبنوس 

 چو برق درخشنده از تيره ميغ 
 

 همى آتش افروخت از گرز و تيغ 

آنگاه دليران جنگجوى و بهادران تندخوى دست باستعمال تير و كمان و سيف و سنان برده روى    
بانهدام بنيان حيات يكديگر آوردند و كمال جالدت و مردانگى بظهور رسانيده بزخم نيزه خطى 

قامت تير مثال جوانان نوخاسته را مانند كمان خم كردند گاه از تحريك شمشير خونبار سر 



سروران مردافكن وداع بدن مينمود و احيانا حدت پيكان خاراگذار راه بيابان عدم در جسم 
دالوران صف شكن ميگشود ال جرم در هردمى خون محترمى بر خاك ريخت و در هرقدمى 

  بيت خاك وجود همدمى با خون برآميخت 
 ز بس كشته كامد ز هردو گروه 

 
 ز خون خواست دريا و از پشته كوه 

و با آنكه در آن روز سپاه پادشاه گيتى فروز بضرب تيغ مسلول بسيارى از آن خيل مخذول را به    
بيابان عدم بلكه بقعر جهنم فرستادند بقية السيف پاى قرار استوار داشته تا شب در موقف كارزار 

بايستادند و چون جمشيد خورشيد از توقف در ميدان سپهر ملول شده راه ديار مغرب پيش گرفته و 
شعشعه تيغ آفتاب به نيام غروب درآمده از عكس خون كشتگان ساحت افق گونه لعل بدخشان 

پذيرفت پادشاه عاليجناب در معسكر همايون نزول نمود و سپاه ظفراقتباس را باقامة لوازم پاس امر 
فرمود و لشگر ذو القدر نيز بمراسم طاليه پرداخته آنشب تا صباح از جانبين طريقه احتياط مرعى 
بود روز ديگر سپهداران قضا و قدر ديباى زرنگار بر فراز جوشن سيما بگون گردون پوشيدند و 

بلمعات تيغ برق كردار فضاى دشت و هامون را نور و ضيا بخشيده در انعدام سپاه ظالم كوشيدند 
پادشاه بهرام انتقام بدن بى بديل را بدرع زراندود آراسته برباره تيز رفتار دلدل آثار پوالدسم قطاس 

 دم برآمد و بتسويه صفوف لشگر
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فيروزى اثر پرداخته ميدان قتال را بفر طلعت همايون غيرت افزاى فضاى سپهر بوقلمون گردانيد و 
از آنجانب اشرار ديوسار ذو القدر در برابر آمده درين روز نيز حربى در غايت صعوبت بوقوع 
انجاميد و مخالفان خيره سر بدستور روز پيشتر قدم ثبات استوار داشته بهنگام هجوم سپاه ظالم 

هريك از فرق ناجيه و زمره باغيه بمعسكر خويش متوجه گرديد صباح روز سيم كه خسرو انجم 
علم پر زيور فتح و ظفر برافراخت و از استعمال اشعه اسنه و تيغ بيدريغ خيل ظالم شب محنت 
انجام را مغلوب ساخت بار ديگر غازيان رستم اثر شمشير و خنجر كشيده روى بقوم پر شر ذو 

القدر آوردند و درين روز نسايم نصرت و برترى بر شقه رايت سالكان مسالك شريعت و 
دين پرورى وزيده اعداى واژون اختر آغاز انهزام كردند اما مضمون كلمه (قل لن ينفعكم الفراران 

فررتم) شامل حال آن مردم گشت و سرپنجه قدرت سپاه بهرام صولت بساط حيات اكثر آنقوم 
بيدولت را درنوشت جهات و يراق و متملكات ايشان بتمام در تحت تصرف لشگر فيروزى انجام 



قرار گرفت از صرصر غضب پادشاهى نايره فنا در بيوتات و انبار غله آنجمع خاكسار سمت اشتعال 
  بيت پذيرفت 

 بباد غضب آتشى برفروخت 
 

 كه شهر و ده خاكساران بسوخت 

و پادشاه ستوده مآثر بعد از فراغ خاطر از مهم آنقوم مدبر عازم دياربكر گشته بر حدود شام عبور    
نمود و از حكام و سرداران واليات جمعى را كه بقدم اطاعت بدرگاه عالم پناه آمده لوازم نياز و 

نثار به- جاى آوردند نوازش فرمود و چون هواى دياربكر از غبار موكب ظفر آثار عنبر بيز و 
مشكبار گشت بمسامع جاه و جالل پيوست كه طايفه از توابع عالء الدوله در قلعه جزپرت توطن 

دارند و حصانت آنحصار موجب اغترار ايشان گشته شرايط فرمان بردارى بجاى نميآرند و موكب 
همايون بدانجانب شتافته سپاه ستاره عدد بمدد بخت سرمد محيط آسا بگرد آنقلعه متانت انتما 
درآمدند و بافروختن شعله حرب و جنك و انداختن تفنك و سنك پرداخته در روز دوم چند 

رخنه در ديوار آنقلعه كه چون قبه جوزا از وصمت اختالل مصون بود افكندند و صورت فتح و 
ظفر درنظر پادشاه فريدون فر جلوه گر شده حكم همايون شرف نفاز يافت كه غازيان عظام رعايا و 

مزارعان را اصال تعرض نرسانند و از اتباع عالء الدوله ذو القدر هركس يابند اسير سرپنجه اقتدار 
گردانند و فرمانبران موجب فرموده عمل نموده چون كيفيت فتح قلعه جزپرت بمسامع كوتواالن 

ساير قالع دياربكر رسيد مجموع از مقام سركشى و عناد درگذشته مقاليد حصون و بالد را با 
تحف شايسته و تبركات بايسته بدرگاه عالم پناه فرستادند و اظهار عبوديت و اخالص نموده ابواب 

اطاعت و خدمتكارى برگشادند و پادشاه مخلص نواز درباره آنجماعت انعام و احسان فرموده زمام 
ايالت واليت دياربكر را در قبضه درايت محمد بيك استاجلو نهاد و طبل مراجعت كوفته عنان 
بطرف خالط انعطاف داد در اثناء راه شرف الدين بيك كه حاكم تبليس بود با پيشكش فراوان 
بآستان سلطنت آشيان شتافته شرف بساطبوسى حاصل نمود و حليس ساير خدام عاليمقام گشته 

 دست عنايت پادشاه برجيس قدر ابواب لطف و مرحمت بر
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روى روزگارش برگشود و پس از آنكه واليت خالط محل بسط بساط خالفت مناط گشت 
مشاهده سيبهاى حمرا؟؟؟ درختان و تلون اوراق باغ و بستان باعث آرايش بزم نشاط شده نواى ناى 
و نوش از ايوان كيوان درگذشت و پادشاه گيتى فروز چند روز در آن مقام فرح انجام بشرب مدام 



پرداخته از آنجا بخوى شتافت و فصل دى در خوى بوده پرتو انوار معدلتش بر وجنات احوال 
 متوطنان آذربايجان تافت.

 ذكر طغيان عالء الدوله ذو القدر كرت ديگر و كشته شدن اوالد او بضرب تيغ نصرت پيكر

در زمستان كه موضع خوى مضرب خيام پادشاه نيكخوى بود عالء الدوله ذو القدر لشگر 
جنگجوى فراهم كشيده مصحوب پسر خويش كه قاسم نام داشت و او را بجهة اتصاف بصفت 

شجاعت ساروقيالن ميگفتند بجانب دياربكر ارسال نمود و محمد بيك استاجلو باوجود قلت سپاه 
 واثق بوده در برابر اعدا صف آرا گشت  (كَم منْ فئَةٍ قَليلَةٍ غَلَبت فئَةً كَثيرَةً بِإِذْنِ اللَّه)بمضمون كالم 

و هردو فريق نهايت كشش و كوشش بتقديم رسانيده محمد بيك را صورت نصرت دست داد و 
ساروقيالن و جمعى از خويشان او را غازيان شير شكار اسير كرده در قتل قوم ذو القدر نوبت ديگر 

غايت قدرت ظاهر ساختند و محمد بيك از وقوع اين فتح مبين مبتهج و مسرور گشته بلوازم 
محامد الهى قيام نمود و ساروقيالن را با ساير اسيران گردن زده رؤس نامبارك ايشان را باردوى 

اعلى روان فرمود قاصد او در قشالق خوى بدرگاه سالطين پناه رسيده كيفيت حال بعرض نواب 
كامياب رسانيد و غريق انعام و احسان بجانب دياربكر مراجعت كرده غايت عنايت شاهى را كه 

مشاهده نموده بود معروض محمد بيك گردانيد اما عالء الدوله بعد از شنيدن اين خبر مانند پلنك 
تيرخورده در خشم شده در ماتم پسر سيالب خون جگر از چشم تر روان ساخت و بار ديگر 

باجتماع يراق خيل و حشم پرداخت و پانزده هزار سوار عفريت منظر مريخ آثار فراهم كشيده دو 
پسر ديگر خود را كه كالنتر را گور شهرخ و خردتر را احمد بيك ميگفتند سرداران آن سپاه 

گردانيد و ايشان را جهت طلب خون ساروقيالن بحرب محمد بيك استاجلو روان مخفى نماناد كه 
حسن بيك روملو در احسن التواريخ در ذيل وقايع خاقان سكندرشان و عالء الدوله ذو القدر 

مرقوم قلم صحت رقم نموده كه عجيب است از صاحب تاريخ حبيب السير كه با آنكه در آن زمان 
بوده ميانه خاقان ظفر اثر و عالء الدوله ذو القدر سه روزه جنك نوشته با آنكه مقابله نيز واقع نشده 
اما صاحب تاريخ عالم آراى عباى قايل بجنك سه روزه است چنانچه ما تن مبرور در متن مذكور 

  حرره محمد التسترى 12فرمود و الّله اعلم بحقيقة االحوال و االمور 
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ساخت و محمد بيك از هجوم اعداء شوم خبر يافته باز مستعد قتال گشت و در ظاهر قلعه حميد 
آمده تالقى فريقين دست داده جنگى در پيوست كه از نهيب آن عنان صبر و شكيب از قبضه 

اقتدار كوتوال حصار پنجم بيرون رفت و سيالب خون چون رود جيحون در فضاى معركه روان 
شده قافله امن و سالمت رخت از مرحله جهان بربست آخر االمر محمد بيك بباد حمله صرصر اثر 
خيل بدخواه ذو القدر را چون غبار بى اعتبار از عرصه روزگار برداشت و گور شهرخ و احمد بيك 

با بسيارى از اتباع در معركه كشته گشته زمانه پربهانه وجود و عدم ايشان را يكسان انگاشت و 
محمد بيك كرة بعد از اخرى دست تمنا در گردن عروس فتح و فيروزى حمايل نموده سرهاى 
مقتوالن را بر پشت ستوران بار كرد و مصحوب قاصدى قمر مسير بپايه سلطنت مصير فرستاد و 

چون در آن زمان پادشاه خجسته شيم از قشالق خوى متوجه عراق عجم گشته بود ايلچى استاجلو 
محمد بيك در ييالق همدان سرهاى دشمنان را بآستان ماليك آشيان رسانيده كيفيت آن فتح را 

كه ثانيا بيمن دولت ابد پيوند روى نموده بود معروض گردانيد و باصناف انعام و اكرام اختصاص 
يافته مفتخر و مباهى بجانب دياربكر بازگرديد و چون خبر شكست عالء الدوله مرة بعد اخرى 

بروم رسيد پادشاه آنديار كه از وى كينه ديرينه در سينه داشت لشگر بسروى كشيد و عالء الدوله 
در ميدان قتال بزخم تيغ روميان كشته گشته رشته حيات بسيارى از قوم ذو القدر در آن معركه 

منقطع گرديد و بقية السيف در اطراف آفاق پريشان شده نامراد در خدمت قيصر راه ديار روم پيش 
گرفت و بيشائبه كلفتى و غايله مشقتى گلشن ممالك شاهى از خار آزار آن سالك طريق تباهى 
سمت امنيت پذيرفت و شاه صاحب تائيد آن بهار و تابستان در منتزهات واليت همدان در كمال 
دولت و اقبال اوقات خجسته ساعات بعيش و نشاط مصروف داشت و در خالل آن احوال امير 

 نجم الدين زرگر منظور نظر كيميا اثر پادشاه عالى گهر شده رايت اعتبار و اختيار برافراشت.

 ذكر شمه از حال امير نجم الدين مسعود جيالنى و رسيدن كوكب طالع او بدرجه شرف و كامرانى 

بر ضمير كيميا تاثير مبصران معيار اعتبار و عيارشناسان كارخانه روزگار در حجاب استار مخفى 
نخواهد بود كه امير نجم الدين مسعود در اوايل حال در سلك اشراف و اعيان رشت كه داخل 

مملكت جيالنست منتظم بود و بواسطه كمال مهارت در صناعت صياغت از امثال و اقران ممتاز و 
مستثنى مينمود و در آن ايام كه آن گوهر كان الطاف الهى يعنى حضرت شاهى دين پناهى در 



واليت الهجان بسر ميبرد امير نجم الدين مسعود بنابر ارادتى كه نسبت بدودمان پيغمبرى سيما 
 منتصبان خاندان حيدرى ثابت داشت ناديده 
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نقش محبت آن قرة العين واليت را بقلم اخالص بر خاتم دل نگاشت و انگشترى كه قابل انگشت 
همايون تواند بود ساخته مصحوب معتمدى ارسال نمود و بزبان نياز مضمون اين مقال پيغام فرمود 

  شعركه 
 سالم على من شاقنى بوصاله 

 
 و ان لم افز اال لطيف خياله 

 عشقت و ما ابصرت غير اننى 
 

 سمعت من الحاكين وصف جماله 

 ز بس وصف حسن تو بشنيده ام 
 

 بجان مهر روى تو ورزيده ام 

 چنان در دل و ديده جا كرده 
 

 كه گوئى تو را سالها ديده ام 

و چون آن تحفه و پيغام بعرض خدام آستان سپهر احتشام رسيد و نقد اخالص آنسالك طريق رشد    
و و رشاد در معيار ضمير پادشاه كامكار مانند طالء مهرى تمام عيار نمود بسكه قبول مقرون شده 

قاصد مشمول انعام و اكرام رخصت انصراف يافت و بعد از آنكه موكب همايون پادشاه ربع 
مسكون از آن مملكت بخطه اردبيل مراجعت وصيت ظهور دولت و اقبال ابدى االتصال در اطراف 

عالم سمت شيوع پذيرفت كوسه عباس كه سپهساالر حاكم رشت امير اسحق بود و در مذهب 
تسنن غلو مينمود دانست كه امير نجم الدين مسعود به ملت عليه اماميه عمل مى نمايد و نسبت به آن 

قدوه اوالد خير البريه در طريق اخالص و نيازمندى سلوك ميفرمايد بنابرآن امير اسحق را بر قتل 
آنجناب اغوا كرد و امير نجم الدين ازينمعنى خبر يافته بپاى فرار روى بدرگاه پادشاه جم اقتدار 

آورد و در آن ايام كه اردوى ظفر انجام متوجه شروان بود بموكب همايون پيوسته در سلك ساير 
خدام پايه سرير اعلى انتظام يافت و پرتو آفتاب عنايت شاهى از مطلع مرحمت نامتناهى طالع شده 

بر وجنات احوالش تافت و چون آن جناب بصفت فراست و كاردانى و سمت كياست و فضايل 
نفسانى اتصاف داشت و بحالوت گفتار و محاسن كردار از امثال و اقران ممتاز بود همواره تخم 

جود و احسان در زمين طوايف انسان ميكاشت باندك زمانى اعتبار و اختيار بسيار پيدا كرد و در 
خالل احوال مذكور بمنصب وكالت نفس نفيس همايون سر- افراز گشته من حيث االستقالل 



روى بتمشيت مهمات ملك و مال آورد پايه قدر و منزلتش از تمامى امراء عظام و مقربان بارگاه 
فلك احتشام درگذشت و درگاه خاليق مالذش بيمن تربيت پادشاه وافر عنايت آرامگاه اشراف و 

  مثنوى اعيان عراق و فارس و آذربايجان گشت 
 بلطف پادشاه بنده پرور

 
 خديو دين پناه عدل گستر

 پناه سروران درگاه او گشت 
 

 فلك حيران عز و جاه او گشت 

و آن امير صافى ضمير در تدارك اختاللى كه در اوايل ايام جهانگيرى در بعضى از واليات وقوع    
يافته بود بقدر امكان سعى نمود و در ترفيه حال اصحاب فضل و كمال كوشيده بانامل معدلت 

  مثنوى ابواب مكرمت برگشود
 در جود و سخا بر خلق بگشاد

 
 نبودش كام غير از دفع بيداد

 بيمن التفات شهريارى 
 

 بناء عدل را داد استوارى 

 ز ابر لطف او اطراف عالم 
 

 چو گلزار ارم گرديد خرم 

    

 ذكر تعداد بعضى از وقايع بغداد و درآمدن آن مملكت بتحت تصرف پادشاه واالنژاد

 چمن آراى رياض اين سخن و نضارت بخش فضاى اين گلشن از رشحات 
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سحاب قلم اين حكايت را بدين سان رقم ميزند كه بعد از رفتن نامراد نزد عالء الدوله ذا القدر يكى 
از امراء شجاعت اثر باريك نام بر دار السالم بغداد استيال يافت و بخيال محال طرح سلطنت و 

استقالل انداخته بآستان ملك آشيان شاه جهانيان نشتافت بنابرآن در پائيز سنه اربع عشر و تسعمائه 
كه واليت همدان از فروغ ماهچه رايت نصرت نشان طراوت بوستان جنان داشت راى باريك بين 

خسرو حشمت آئين متوجه انقياد باريك شده همگى همت بر فتح بغداد گماشت و خليل بيك 
يساول را كه از جمله بندگان خاص بمزيد عقل و كياست و وقوف بر دقايق مهم سفارت امتياز 

داشت فرمود كه ببغداد رفته باريك را بطاعت خدام سده سدره منزلت ترغيب نمايد و از وخامت 
عاقبت عصيان بترساند و مصحوب او تاج و خلعت جهة باريك فرستاد و خليل بيك متوجه دار 



السالم شده چون باريك بر قرب وصول او اطالع يافت جمعى از مردم نيك خود را سه روزه راه 
باستقبال روانه گردانيد و ايشان خليل بيك را باعزاز و احترام تمام بدار السالم درآورده باريك در 
باغ ميرزا پسر بداغ با وى مالقات نمود و بلوازم تعظيم و تبجيل و ما يعد من هذا القبيل اقدام فرمود 

و نسبت بنواب درگاه سپهر احتشام اظهار اطاعت و انقياد كرد و بپوشيدن تاج و خلعت شاهى 
سرافراز و مباهى گشته جمعى كثير از مردم خود را تاج پوشانيد و درباره خليل بيك طريقه انعام و 
احسان بجاى آورده جهة ايستادگان پايه سرير اعلى پيشكشهاى شاهانه مرتب گردانيد و آن اجناس 

نفيسه و امتعه شريفه را بابو اسحق شيره جى كه از جمله اعظم امرايش بود تسليم نمود و او را 
مصحوب خليل يساول بدرگاه سالطين پناه ارسال داشت تا كيفيت عجز و نيازمندى او را بعرض 

نواب كامياب رساند و نشان حكومت بغداد بنامش حاصل گرداند خليل يساول و ابو اسحق 
شيره جى روى باردوى كيهان پوى آورده در همدان سعادت زمين بوس شاه همدان دريافتند و 

كيفيت انقياد و اطاعت باريك را بوسيله امراء ملك آرا عرض كردند و تحف و تبركاتى را كه 
همراه داشتند بنظر انور درآوردند و بنابرآنكه خاطر اشرف اعلى مايل بآن بود كه باريك بار 

خدمتكارى بر دوش گرفته و حلقه فرمان بردارى در گوش كشيده خود بدرگاه عالم پناه شتابد شاه 
عاليجاه بچشم التفات در پيشكشهاى او ننگريست اما نسبت بابو اسحق شيره جى اصناف الطاف 

مبذول داشته او را فرمود كه باريك را بگوى كه اگر صحيفه ضمير خود را بنقوش دولتخواهى 
مالزمان بارگاه پادشاهى را آراسته بآستان اقبال آشيان شتابى هرآينه بعواطف بيدريغ ما اختصاص 
يابى و اگر نقد اعتقاد را بغل و غش نفاق مغشوش سازى بيشايبه شبه در دار الضرب سياست ببوته 

عقوبت بگدازى و چون ابو اسحق شيره جى رخصت انصراف يافته بمجلس باريك رسيد آنچه 
ديده بود و شنيده يك بيك معروض گردانيد باريك تاريك دل بحسب ظاهر روزى چند شعار در 
متابعت پادشاه سليمان حشمت اوقات گذرانيده باالخره خيال قلعه دارى كرد و روى بجمع ساختن 
ذخيره آورده بر توابع و مضافات دار السالم غله حواله بسيار داشت و آنمقدار جو و گندم از مردم 

 بستاند كه اگر
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تا سه سال در آن بلده متحصن ميبود آن ذخيره بازوق او و لشگريانش وفا مى نمود در آن اثنا از 
قدوه اوالد خير البرا يا سيد محمد كمونه كه آبا عنجد در سلك اعاظم نقباء نجف منتظم بود و 



نسبت بنواب كامياب شاهى در طريق اخالص و دولتخواهى سلوك ميفرمود متوهم شده آنجناب 
را مؤاخذ و مقيد ساخت و در چاهى كه بسان حوصله بخالتنگ و مانند فكر عقال عميق بود حبس 

نمود آنگاه تاج از سر نهاده و باعالن كلمه عصيان پرداخت و از اينجانب فرمانفرماى مشارق و 
مغارب بعد از اجازت ابو اسحق شيره جى عزم تسخير عراق عرب جزم فرموده حسين بيك هللا را 
با فوجى از شيران بيشه رزم منغالى سپاه گردانيد و مواكب كواكب مراتب نيز متعاقب هللا بيك 

بآهستگى در حركت آمد و باريك اينخبر شنيده اضطرابش از پيشتر بيشتر گرديد و پس از وصول 
حسين بيك هللا بدو منزلى بغداد باريك مصلحت جنك و صلح نديده در شبى كه ابر چون دل 

ديده عاشقان شعله برق مى افروخت و باران اشك مى ريخت و مانند حال زار مهجوران ناله رعد با 
نواى گريه مى آميخت تنك بر اسب فرار كشيده از دجله بگذشت و مقرون بانواع تعب بطرف 

حلب گريخت روز ديگر كه يوسف زرين لقاء خورشيد از چاه ديجور شب بيرون خراميده باوج 
جاه رسيد و انوار طلعت بابهجتش از مشرق مراد طلوع نموده بار ديگر عالم تاريك را صفت 

اضاءت بخشيد بغداديان بسر چاهى كه محبس سيد محمد كمونه بود شتافتند و در كس پايان رفته 
آن يوسف مصر سيادت را بغايت ضعيف و نحيف يافتند و بر دوش گرفته از چاه بيرون آوردند و 

زمام اختيار آنديار را بقبضه اقتدار آن زبده اوالد سيد ابرار داده شعار دولتخواهى خدام موكب 
شاهى ظاهر كردند و هللا بيك در روز جمعه بچهار باغ ظاهر بغداد رسيده سيد محمد در آن روز 
نخست بمسجد جامع تشريف برد و خطبه را بنام و القاب پادشاه عاليجناب مزين ساخته شرايط 

كمال اخالص و اطاعت بجا آورد و بعد از اداء نماز خرم و سرفراز به بيرون شهر شتافته با هللا بيك 
نسبت بآنجناب غايت تعظيم و احترام مرعى داشته ابواب الطاف بر روى روزگارش برگشود و 
چون خبر فتح بغداد از عرضه داشت سيد محمد كمونه و حسين بيك هللا بعرض نواب كامياب 

شاهى رسيد آنحضرت بلوازم محامد الهى قيام نموده ايالت آنواليت را بخلفا بيك مفوض گردانيد 
و آن امير عدالت نهاد پيشتر از موكب ظفر اثر متوجه بغداد گشته در ساعتى سعادت اقتباس بجاى 

خلفاء بنى عباس بر مسند حكومت نشست و بتمهيد اساس مرحمت و انصاف پرداخته ابواب ظلم و 
 اعتساف بربست 

گفتار در بيان وصول پادشاه فلك احتشام بدار السالم و مشرف گشتن بطواف مراقد ائمه گرام 
 سالم اهللا عليهم الى يوم القيام 
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بغداد در كف كفايت خدام پادشاه واالنژاد نهاد آنحضرت در بعضى از توابع آن مملكت بنشاط 
شكار اشتغال مينمود و هرروز بمساعدت بخت فيروز شاه باز همت بلند در هواى صيد ملك پرواز 

داده بتانى طى مسافت ميفرمود و مقارن آن فتح حدود دار السالم از پرتو ماهچه الويه ظفر عطيه 
مانند فضاى سپهر از فروغ چهره ماه و مهر صفت اضائت پذيرفت و خبر قرب وصول موكب 

گردون اساس بدار الملك خلفاى بنى عباس سمت شيوع گرفت ال جرم امرا و اشراف در 
مصاحبت سيد محمد كمونه بلوازم استقبال استعجال نمودند و سوقيه و عوام الناس در غايت 

انبساط و سرور بنظاره موكب پادشاه منصور از شهر بيرون شتافته ابواب فرح و حضور بر روى 
خود گشودند و چنانچه در آنديار معهود است گاوهاى قربانى جهت تصدق فرق همايون آن 
آفتاب آسمان جهانبانى همراه بردند و چون چشم ايشان بر طلعت پادشاه عاليشأن افتاد سر آن 
گاوانرا از تن جدا كرده در پاى بارگير فلك مسير صاحب تاج و سرير افكنده مراسم ثنا و دعا 

  مثنوى بجاى آوردند
 كه اى شاه فلك قدر جوانبخت 

 
 ز پايت سربلندى يافته تخت 

 جهان يكسر چو دار الملك بغداد
 

 ز انصافت هميشه باد آباد

 براه بندگانت خصم مخذول 
 

 بسان گاو قربان باد مقتول 

و وفور اخالص و حسن اعتقاد اهالى بغداد در نظر عالى اثر پادشاه واالنژاد مستحسن نموده بانامل    
عواطف بيدريغ ابواب اشفاق بر روى اميد ايشان بگشاد و بتاريخ بيست و پنجم جمادى االخرى 

سنه اربع عشر و تسعمائه در چهارباغ ميرزا پير بداغ نزول اجالل فرموده تمامى بغداديان را در ظالل 
عدل و احسان مأوى داد و پايه قدر و منزلت سيد محمد را بمزيد لطف و مكرمت بلند ساخت و او 
را با على مراتب جاه و جالل رسانيده بزبان عنايت و مرحمت بنواخت آنشب پادشاه عجم و عرب 
مقرون باصناف عيش و طرب در آن مقام راحت انجام بسر برد و روز ديگر عزم طواف عتبه عليه 
عايره كرده روى بدشت كربال آورد و بعد از وصول بدان مشهد عطرسا و مرقد جنت آسا شرايط 
زيارت چنانچه بايد و شايد مرعى داشته روى نياز بر آن خاك پاك سود و بزبان مناجات عرض 



حاجات كرده از روحانيت سيد الشهدا عليه الصلوة و الثنا استمداد فرمود و مجاوران آن روضه 
بهشت نشان را بانعام نذور و صالت موفور خوشدل و مسرور گردانيد و از نفايس اجناس زربفت 
قبرپوشى ترتيب داده بر صندوق تربت جنت رتبت پوشانيد اركان و اطراف آن مطاف معتكفان 

حظاير قدس را پرده هاى زرنگار كه منقش بود بنقوش بدايع آثار زيب و زينت درافزود و دوازده 
قنديل طال هريك چون شعله آفتاب نورافزا بر قبه عرش فرسا وقف نمود و صحن آن گنبد 

فيض آئين را از گليمهاى ابريشمين چون سپهر برين مزين ساخت و ساحت آن منزل فردوس قرين 
را بمژگان اخالص رفته فرشهاى بديع انداخت در وقت شيالن خوانساالر آن آستان سلطنت آشيان 

از انواع حالوا و اطعمه فراوان آنمقدار حاضر آوردند كه تمامى زوار و مجاوران روضه بهشت 
آثار از آن محظوظ و بهرور شده زلها بخانها بردند و يكشب پادشاه حسينى نسب در سر مرقد جد 
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ساخت و بحله شتافته از آنجا لواء عزيمت بصوب خطه نجف برافراخت و التجا بآستانه قدس 
منزلت و عتبه كعبه مرتبت شاه اوليا و پناه اصفيا امام المشارق و المغارب مظهر العجايب و مظهر 

الغرايب امير المؤمنين على ابن ابى طالب سالم اللّه عليه من اللّه المواهب فرموده باقدام نياز آداب 
طواف آن روضه عرش مطاف بجاى آورد و در آن حريم واجب االعزاز كه كعبه اهل راز و 

سجده گاه ارباب نياز است روى اخالص بر زمين سوده مرادى كه داشت از واهب العطيات مسألت 
 كرد مناجات 

 بگفت اى تاج بخش پادشاهان 
 

 بسر افسر نه گيتى پناهان 

 برافرازنده رايات شاهى 
 

 بامر و نهى تو شاهان مباهى 

 ز لطف تست ما را سرفرازى 
 

 رعيت پرورى مسكين نوازى 

 باميدت دل غمناك خرسند
 

 فرحناك از غمت جان خردمند

 ز فضل تست چون اقبال جاويد
 

 زذيلت نيست كوته دست اميد

 خداوندا باين شاه شرفناك 
 

 وصى پادشاه تخت لوالك 

 همايون دوحه باغ امامت 
 

 نضارت بخش گلزار كرامت 



 على مرتضى سلطان كونين 
 

 بچشم مردمى چون مردم عين 

 كه از عدلم جهان را خرمى ده 
 

 اساس دين بسعيم محكمى ده 

 بر ارباب حسد فيروزيم بخش 
 

 بملك سرورى بهروزيم بخش 

 چنانم سرفرازى ده بعالم 
 

 كه ننشيند بدل گرد ماللم 

و از امداد روحانيت حضرت شاه واليت انوار اجابت دعوت بر باطن خجسته ميامن آن قدوه    
دودمان امامت پرتو انداخته سر از سجده برداشت و سدنه آن سده سدره مرتبت را باصناف تحف و 

هدايا نوازش فرمود و همگى همت فيض انتما بر ترفيه حال ايشان گماشت آنگاه بهمراهى بخت 
آگاه بحله بازگشت از آن مرحله عنان غزو و جهاد بصوب منازل اعراب غزيه كه در برية جهالت 

سرگردان بودند تافت و بعد از وصول بسر وقت آنجماعت بسيارى از ايشان را كشته و اموال و 
جهات را غنيمت گرفته شكاركنان بدار السالم بغداد بازگشت وصيت فتح عراق عرب در اطراف 

آفاق اشتهار يافته طنطنه حصول آمال و آمانى آن مهر سپهر كشورستانى از شرفات عرفات آسمانى 
درگذشت و شاه دين پناه بعد از وصول بدار السالم بشرف طواف روضه عطربار و مرقد خلد آثار 
امام همام هادى اعالى و اعاظم ابو ابراهيم موسى الكاظم و امام كرامت نژاد مرجع اصحاب رشد و 
رشاد محمد التقى الجواد سالم الّله عليهما مشرف گشته چنانچه سزاوار كمال اخالص آن پادشاه 

هدايت دثار بود لوازم نياز بجاى آورد و مجاوران آن خجسته مكان را باصناف انعام و احسان 
خوش دل و شادمان گردانيد آنگاه بسامره خراميد و بسعادت زيارت عتبه كعبه مرتبه قدوه اوالد 
رسول امى هاشمى امام على النقى و امام حسن العسگرى الزكى عليهما السالم استسعاد يافت و 

بدستور مراسم حسن اعتقاد مرعى داشته پرتو انعام و اكرامش بر وجنات حال سدنه آن مقام الزم 
االحترام تافت و موكب پادشاه عدالت نهاد از سامره ببغداد بازگشته در اثناء راه بنشاط شكار 
پرداخت و بعد از وصول بدار السالم عمارتى را كه در آن ايام بموجب فرموده آنحضرت در 

فضائيكه نزديك بدروازه قراقابوست بنا كرده بودند بيمن مقدم شريف مشرف ساخت و از آنجا 
بعزم تماشاى طاق كسرى كه صفت آن چند كرت درين اوراق مرقوم كلك بنان گشته توجه 
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شكار كرده بجانب جنگلى كه مسكن شيران پيلتن و هژبران مردافكن بود روان گشت و در نواحى 
آن بيشه شيرى كه ثور گردون از مهابت آن در صيدگاه فلك روز مختفى ميبود از دور نمودار شد 
و پادشاه شير شكار كه خم كمان ابرويش هالل مثال پيوسته بگشادگى چهره اقبال اشارت ميكند و 

صداى خدنك دلستانش همواره نواى وصول بنشانه مقصود در خم طاق گردون مى افكند تنها 
نزديك آن دد رفت و از بخت سرمد مدد يافته بيك چوبه تير مرك تأثير آن شير دلير را بر خاك 
هالك انداخت رامى بر برج قوس از مشاهده آنجالدت انگشت تعجب بدندان گرفت و شير چرخ 

از سهم آن رمى خائف گشته در بيشه اختفا خفت و شاه ظفر پيشه از آن بيشه ببغداد مراجعت 
فرموده كرت ديگر برواج و رونق عتبات ائمه معصومين سالم- الّله عليهم اجمعين پرداخت و جهة 

هريك از آن شش عتبه كعبه مرتبه نقاره و راتبه مقرر ساخت و فرمود كه نجاران هنرمند و 
مهندسان خاتم بند از اطراف ممالك محروسه در بغداد جمع آمده شش صندوق منقش بنقوش 

اسالمى و ختائى در غايت تكلف و زيبائى ترتيب دهند و صنادبق قديم را از آن مراقد عطرپاش 
برداشته صندوقهاى مجدد را بجايش نهند آنگاه خليفة الخلفا را كه تا آن غايت خادم بيك لقب 

داشت مكنى بابو المنصور و ملقب بخليفة الخلفا گردانيد و بتجديد حكومت عراق عرب و تمشيت 
مهام مزارات ائمه گرام را عليهم السالم بوى تفويض نمود و آنجناب را بانعام تاج زردوزى و 

خلعت خاص و اسب تازى با زين زرين و كمر شمشيربند و بار طال و صراحى و طبقچه و پياله كه 
آنها نيز مجسم از طال بود مفتخر و سرافراز ساخت و ماهچه اعالم ظفر اعالم باوج سپهر فيروزه فام 

 رسانيده صداى يورش خوزستان در خم طاق آسمان انداخت.

ذكر اضائت واليت حويزه و شوشتر از شعشعه ماهچه رايت پادشاه دين پرور و بيان وصول حاكم 
 لرستان ملك رستم بآستان خالفت آشيان خسرو عدالت شيم 

بر طباع آفتاب شعاع اصحاب فضل و هنر فروغ اينمعنى نورگستر خواهد بود كه جماعتى از اعراب 
جزيره كه ايشان را مشعشع گويند بالوهيت حضرت شاه واليت عليه السالم و التحية قايلند و چنان 

استماع افتاده كه بعد از مبادرت بعبادتى كه معهود آنقوم است ايشان را كيفيتى طارى ميشود كه 
در آن حالت مطلقا تيغ و تير بر بدن ايشان تأثير نميكند چنانچه قبضه شمشير در زمين فروبرده و 
شكم بر نوكش نهاده قوت ميكنند و لفظ على الّله بر زبان ميرانند تا آن شمشير مانند كمان خم 

ميشود يا ميشكند و در اكثر اوقات حاكم آنطايفه يكى از سادات ميبود و در اوايل طلوع آفتاب 



دولت شاهى از مطلع تائيدات الهى سلطان محسن بر ايشان حاكم بود و درين ايام كه فتح بغداد 
روى نمود بمسامع جاه و جالل پيوست كه سلطان محسن مانند هرموجود و ممكن بعالم فنا شتافته 

 و شعشه انوار ايالت بر وجنات 
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احوال پسرش سلطان فياض تافته و قوم مشعشع حاال بالوهيت فياض كه از فيض عنايت حضرت 
عزت بى بهره است اعتراف مينمايند و رقم نسخ بر احكام شريعت غرا كشيده باديه ضاللت و 

غوايت مى پيمايند بنابرآن دفع شر آنجماعت بيدين بر ذمه همت پادشاه ظفر قرين واجب نمود و از 
دار السالم بغداد اعالم هدايت اعالم افراخته بجانب حويزه كه در آنزمان دار الملك حكام مشعشع 

  مثنوى بود توجه فرمود
 روانگشت شاه فلك مرتبه 

 
 خديو جهانگير جم كوكبه 

 روان در ركابش كهان و مهان 
 

 جنيبت كشانش ملوك جهان 

در اثناء راه بمسامع نواب و االجناب رسيد كه حاكم لرستان ملك رستم بسلوك طريق ظلم و ستم    
اقدام مينمايد و از توجه سايه علم ظفرشيم استنكاف نموده ابواب فرمان برى بر روى روزگار خود 

نميگشايد و فرمان واجب االذعان نفاذ يافته امير نجم الدين مسعود بيرام بيك قرامانى و حسين 
بيك هللا با قرب ده هزار نفر از سپاه رستم اثر جهة دفع شر ملك رستم عازم لرستان گشتند و 

موكب منصور بدستور متوجه دار الملك مشعشع بوده چون اينخبر بحويزه رسيد سلطان فياض با 
لشگرى كه بنوك سنان سندان گذار مغفر مهر از فرق سپهر ربودندى و به پيكان خدنك خارا 
شكاف خون از شريان شيران بيشه مصاف گشودندى از شهر بيرون آمده مستعد قتال و جدال 

بايستاد و پادشاه واالنژاد بعد از وصول بنواحى معسكر دشمنان بداختر ميمنه و ميسره را بفر وجود 
امراء صف آراء كشورگشا و يمن جالدت غازيان رستم توان رزم آزماى آراسته و مستحكم 
گردانيد و انوار توق خورشيد منجوق از مطلع قلب طالع گشته در اطراف و جوانب مواكب 

 بظهور انجاميد  (كَأَنَّهم بنْيانٌ مرْصوص)ظفرمناقب از صفوف شجعان فيروزى مواهب حقيقت آية
آنگاه از هردو طرف اصحاب جرأت مركب مردانگى بمهميز ستيز از جاى برانگيخته در يكديگر 
آويختند و بآبيارى تيغ آتشبار نقش ترحم از لوح خاطر شسته خاك معركه را با خون برآميختند 



لب شمشير مانند عشاق مشتاق بتقبيل سرو روى جوانان مشگين موى كام دل حاصل ميكرد و پيكان 
  نظم آتش فشان در سينه و پهلوى دليران نشسته شرط دلسوزى بجاى مى آورد

 خدنك بال فتنه انگيز شد
 

 سنان ستيزنده خونريز شد

 ز خون يالن گشت ميدان جنك 
 

 چو بحرى كه آبش بود الله رنك 

 در آن ژرف درياى پر خون ناب 
 

 سر سركشان گشت همچون حباب 

و در آن روز از وقتى كه فضاى معركه سپهر بانوار تيغ زرنگار خسرو ثوابت و سيار سمت اضائت    
گرفت تا زمانى كه اطراف افق از عكس خون كشتگان گونه لعل و مرجان پذيرفت در آن ميدان 
هولناك از جانبين لوازم خونريزش و شرايط كشش و كوشش بجاى آوردند و در آخر روز كه 
هنگام غروب شعشعه اقبال قوم مشعشع بود غازيان عظام و حاميان حوزه اسالم بهيأت اجتماعى 

حسام خون آشام از نيام انتقام كشيده بر ارباب ظلم و ظالم تاختند و بيمن دولت پادشاه اسالم كمال 
  رباعى سعى و اجتهاد بتقديم رسانيده فياض را با بسيارى از امراء بر خاك هالك انداختند

 دشمن كه كند بلشگر شاهى جنك 
 

 زمين ز خون او يابد رنك  بيشبهه

 روبه نبود حريف سرپنجه شير
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 نخچير چه سان زيد بميدان پلنك 

 و در نماز ديگر آنروز پيكر فتح و ظفر در نظر انور پادشاه دين پرور جلوه گر گشته نواى فرح افزاى 
 بمسامع جاه و جالل رسيده بقية السيف لشگر (فَأَيدنَا الَّذينَ آمنُوا على  عدوهم فَأَصبحوا ظاهرِينَ)

 پشت ادبار بر معركه فرار كرده اموال و يراق ايشان  (كَأَنَّهم حمرٌ مستَنْفرَةٌ فَرَّت منْ قَسورةٍ)مشعشع 
غنيمت غازيان گرديد و شاه عالم پناه بر تيسير اين فتح مبين لوازم محامد حضرت رب العالمين 

بجاى آورده ايالت حويزه را بيكى از امراء معدلت آئين مفوض ساخت و عزم دزفول فرموده در 
ضمان عنايت كريم عطا- بخش علم آفتاب درخش بدانجانب برافراخت بعد از وصول بنواحى 
آنحصار حاكم آنجا باقدام اطاعت و انقياد پيش آمده بيشائبه اهمال و امهال مقاليد شهر و قلعه 



تسليم نواب بارگاه فلك اشتباه نمود و پادشاه دين پناه آن بلده را نيز بيكى از اهل اعتماد سپرده 
بطرف شوشتر نهضت فرمود حاكم شوشتر كه در آن زمان در قلعه سالسل توطن داشت چون از 
توجه موكب همايون فرمانفرماى ربع مسكون خبر يافت دانست كه روباه حيله ساز را مقاومت با 

شير ژيان از جمله محاالت است و پشه حقارت پيشه را توقف در برابر باد صرصر از قبيل ممتنعات 
از جنس زر و گوهر و اجناس نفيسه ديگر و اسب و اشتر و استر آنچه ميتوانست جهة پيشكش 

سرانجام كرد و بارشاد ملهم عقل از مضيق حصار بساحت سپهر مساحت درگاه سالطين پناه شتافته 
شرايط انقياد و بندگى بجاى آورد و شوشتر نيز مانند حويزه بحوزه تسخير پادشاه كشورگير 
درآمده يكى از امرا بضبط آن مملك تعيين يافت و انوار معدلت و رعيت پرورى بر وجنات 

روزگار رعاياء آنجائى تافت اما قضيه امراء ظفر عطيه كه متوجه لرستان بودند برينمنوال فيصل 
يافت كه چون ملك رستم از قرب وصول ايشان آگاه گشت چاره كار منحصر در فرار دانسته از 

سر ملك و مال درگذشت و با معدودى از مالزمان پناه ببعضى از جبال حصين برد و امراء نصرت 
قرين بحدود آنكوه رفته در آن اثنا امير نجم الدين مسعود بموجب حكمى كه از پايه سرير اعلى 

بدو رسيد مراجعت نمود و در ظاهر قلعه سالسل شرف مالزمت پادشاه عادل حاصل كرده لب 
باداء دعا و ثنا گشود و بيرام بيك و هللا بيك بعد از معاودت امير نجم بيشتر از پيشتر در باب ختم 

ماده فساد رستم سعى فرمودند و همدران ايام مهم او بغايت عجز و اضطرار انجاميد و اعتماد بر 
كمال كرم پادشاه فلك اقتدار كرده قاصدى نزد امراء عاليشان فرستاده امان طلبيد و ايشان ايلچى او 

را نوازش نموده مراسم عهد و پيمان درميان آورده رخصت انصراف ارزانى داشتند آنگاه ملك 
رستم ميان خوف و رجا بخدمت امرا شتافت و ايشان مقضى المرام طبل مراجعت كوفته هنوز 

اردوى همايون در حدود شوشتر بود كه بدرگاه سالطين پناه رسيدند و رستم را بپايه سرير سپهر 
اشتباه رسانيدند پادشاه فرشته شيم چون نهايت عجز و نياز رستم را مشاهده فرمود از وفور مرحمت 

جبلى بر حال موفور االختاللش ببخشود و او را بانعام تاج عالم خراج و خلعت خاص اختصاص 
داده محاسنش را بآللى آبدار و در شاهوار ترصيع نمود و ملك رستم مدتى بآن هيئات مالزمت 

 سده سدره مرتبت ميكرد آنگاه بتفويض ايالت 
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 واليت لرستان سرفراز گشته روى بوطن مالوف آورد



ذكر نهضت رايت نصرت طراز كرت ثانى به مملكت شيراز و وقوع بعضى از امور بمقتضاى 
 مشيت پادشاه بى انباز

شاه عالى گهر از مهم لرستان و شوشتر فراغت يافت بنابر بعضى از مصالح ملكى عنان سمند 
خوشخرام بصوب مملكت فارس تافت و چون حدود قصبه دار الجرد مضرب عساكر بهرام انتقام 

گشت و نزد خدام خسرو گردون غالم بوضوح پيوست كه در جبال آنواليت بز كوهى كه فاد زهر 
حيوانى ازو حاصل ميشود بسيار است عزم صيد و شكار از ضمير فيض آثار سر برزد و جنود 

ظفرشعار بر اطراف آن جبال و تالل محيط گشته چند شبانه روز جانوران شكارى راندند و در 
قموقا آن مقدار وحوش و سباع جمع آمد كه نطاق نطق از احاطه كميت آن عاجز شد آنگاه 

پادشاه عاليجاه در ميان جرگه تاخته بزخم تيغ تيز چندان بز كوهى و نخچير بر خاك هالك افكند 
كه شرح آن بتقرير و تحريز تفسيرپذير نيست و چون طبع اشرف اعلى را از تير انداختن و تيغ 

راندن ماللت روى نمود امرا و نوئينان و خواص و مقربان بآن امر پرداختند و در آخر كار تمامى 
افراد اجناد و لشگريان در قمورقا تاخته ساير آن جانوران را غرقه بخون ساختند و ماهچه اعالم 
هدايت اعالم از دار الجرد بصوب مقصد حركت فرمود مقارن آنحال اخى بيك كه در خالل 

احوال مذكوره برسم رسالت نزد والى هرموز و امير عالء الملك حاكم الر رفته بود بازآمد و خبر 
اطاعت ايشانرا بمسامع ايستادگان پايه سرير اعلى رسانيد و نفايس اجناس و تبركات بيقياس را كه 
پيشكش فرستاده بودند برطبق عرض نهاد و بشرف قبول اقتران يافت و پادشاه دوست نواز خرم و 

سرافراز بشيراز خراميده آن زمستان در آن مكان جنت نشان بعشرت و كامرانى اوقات خجسته 
ساعات گذرانيد و در فصل بهار نيز در منتزهات آنواليت بتجرع اقداح راح ريحانى پرداخت 

آنگاه عنان باريگر عالم نورد بجانب قصر زرد منعطف گردانيد از جمله وقايع ليل و نهار كه در آن 
زمستان و بهار وقوع يافت يكى آنكه امير يار احمد اصفهانى كه در سلك اشراف طبقات انسانى 

انتظام داشت در شيراز بيمن اهتمام امير نجم الدين مسعود منظور نظر تربيت پادشاهى گشته 
بتفويض منصب وزارت سرافراز شد و از روى وقوف كاردانى در سرانجام امور صاحب ديوانى 

شروع نمود ديگر آنكه قاضى محمد كاشانى كه بعالى منصب صدارت معزز بود و از غايت تقرب 
و نيابت در اكثر مهمات سركار سلطنت دخل ميفرمود كوكب طالعش از اوج اقبال روى بحضيض 
وبال نهاد و بخار غرور و پندار بكاخ دماغ راه داده نسبت بامير نجم الدين ابواب مخالفت بازگشاد 



و در غيبت آنجناب در روزى كه پادشاه گيتى فروز در بزم نشاط و كامرانى نشسته بود و از دست 
 ساقيان سيمين ساق جامهاى شراب 
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ارغوانى تجرع مينمود معروض داشت كه امير نجم الدين مبلغ بيست هزار تومان از اموال شاهى 
تصرف دارد اگر او را به بنده سپارند باندك زمانى آن مال بسيار را بخزانه عامره ميرسانم و غايت 
كفايت و كاردانى در سرانجام مهام سلطانى ظاهر ميگردانم پادشاه معدلت پناه از نهايت علو همت 

بآن سخن التفات نكرد و همدران ايام كيفيت حال را بامير نجم الدين درميان نهاده قاضى محمد را 
بدو سپرد و امير نجم الدين او را مصادره و مؤاخذه نمود در آن اثنا آن مقدار قبايح افعال و فضايح 

اعمال از وى ظاهر گشت كه حكم همايون بسياستش صادر شد و كار از شفاعت امراء و اركان 
دولت درگذشت و بعد از قتل قاضى محمد منصب صدارت بامير شريف الدين على كه از جمله 

احفاد امجاد اعلم افراد انسانى سيد شرف الدين على- الجرجانى بود و در اكتساب فضايل نفسانى 
متبع جد امجد خود مينمود تفويض يافت و آن سيد فاضل خوب صورت جميل سيرت از روى 

استحقاق در آن منصب بلندمرتبت دخل كرده پرتو انوار عاطفت پادشاه كامكار بر صفحات 
 روزگارش تافت.

ذكر نهضت رايت نصرت آيت از واليت فارس بجانب عراق و آذربايجان و انتقال امير نجم الدين 
 مسعود بجوار مغفرت معبود منان 

چون پادشاه فلك اقتدار چند روز در نواحى قصر زرد بامر صيد و شكار پرداخت و آن فضاى 
خضرت افزا را از خون آهو و نخچير سرخ ساخت عزيمت خطه اصفهان فرمود و بعد از وصول 

بمقصد ميدان آن بلده جنت نشان درنظر همت آنحضرت تنك نموده بگشاده ساختن آن فرمان داد 
و فرمانبران حسب الحكم بتقديم رسانيده آن ميدان را مانند عرصه اميد وسيع گردانيدند و پادشاه 

عاليجاه يكدو هفته آنجا باسب تاختن و تير برقبق انداختن پرداخت و از اصفهان بهمدان شتافته 
موسم تابستان در صيد و شكار و گشت دشت و مرغزار بپايان رسانيد و در فصل پائيز دامن كوه 
الوند معسكر نصرت اثر گرديد و اردوى ظفر- نشان از آنجا متوجه دار الملك آذربايجان گشته 

ساكنان آن بلده از غايت فرح و سرور بآئين بستن شهر پرداختند و در كمال نشاط و انبساط لوازم 



نياز و نثار بجاى آورده مراسم اخالص و دولتخواهى ظاهر ساختند و حضرت شاهى محفوف 
باصناف الطاف الهى روزى چند در آن بلده بعيش و طرب اوقات گذرانيد آنگاه بجانب خوى 

توجه فرمود و در اثناء راه مزاج با ابتهاج امير نجم الدين زرگر از نهج اعتدال بمنهج اعتالل انتقال 
نمود و التهاب آتش تب اسباب حيات جناب وكالت آماب را در بوته مرض بگداخت و اشتداد 
حرارت سوء- المزاج قوى محركه را ضعيف ساخته آنجناب را از پاى درانداخت تلطيف غذا و 

استعمال دوا اصال فايده نداد و آن امير فاضل نصفت نهاد پس از وصول بباغ خوبانه كه بخمنه 
 اشتهار يافته و در هشت فرسخى تبريز است روى بجنة المأوى نهاد پادشاه واالنژاد را از مفارقت 
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آن خدمتكار اخالص آثار حزن و مالل بسيار روى نمود و روح شريفش را بختمات كالم و اطعام 
فقرا و ايتام شاد ساخته جسدش را بجانب نجف روان فرمود و بعد از انقضاء ايام تعزيت آنخسرو 

صافى طويت امير يار احمد اصفهانى را بتفويض منصب وكالت سرافراز گردانيد و نجم الدين ثانى 
لقب داده رايت اعتبار و اختيارش را بفرق فرقدين رسانيد تمامى امرا و وزرا و اركان دولت را 

بمتابعتش مامور ساخت و سرانجام امور ملكى و مالى را برأى صوابنمايش باز گذاشته او را بزبان 
لطف و عنايت بيغايت بنواخت و نجم بيك ثانى نيز اميرى صايب تدبير بلندهمت بود و در ايام 

اقتدار با صغار و كبار روزگار بر نهج عدالت سلوك نمود بعد از آن پادشاه سليمان مكان از خمنه 
الويه ظفرعطيه بجانب خوى برافراشت و تا وقت يورش شروان در مواضع نزه آنواليت اقامت 

داشت و در آن اوقات ميرزا بيك عالئى كه از ساير وزراء نواب آستان كشورگشا بعلو قدر و وفور 
اختيار ممتاز و مستثنى بود ببعضى از جرايم متهم گشته و سعايت امير نجم الدين ثانى مدد علت 

 شده عالم فانى را بدرود نمود

گفتار در بيان توجه موكب ظفرنشان بواليت شروان كرت ثانى و مراجعت كردن بعد از حصول 
 آمال و آمانى 

در مبادى فصل دى و اوايل زمستان و خنكيهاى دى كه عارض خوبان گلروى و رخسار بنفشه 
مويان فرشته خوى نيلوفرى گرديد و جمشيد خورشيد بزمستان خانه جدى شتافته سنجاب سحاب بر 

  نظم دوش كشيد



 گلگونه عارض بتان شد
 

 از باد خنك بنفشه مانند

 خورشيد ز بيم لشگر دى 
 

 جوشن ز سحاب در برافكند

   
پادشاه صاحب تائيد شنيد كه شيخشاه كرت ديگر در شروان رايت طغيان برافراشته و باستظهار قالع 
متين و اعتماد سپاه جالدت آئين نقش سلطنت و استقالل بر لوح خاطر نگاشته در اداء باج و خراج 

  نظم تغافل و اهمال مينمايد و ابواب تعظيم و احترام بر روى ايلچيان آستان سپهر احتشام نميگشايد

 برافراخته رايت سرورى 
 

 نموده خيال جهان داورى 

 بخدام خاقان با تخت و تاج 
 

 نكرده ز نخوت اداء خراج 

   
بناء على هذا پادشاه مظفر لواء عزم جزم فرمود كه نوبت ديگر رايت هدايت آيت بجانب شروان 
برافرازد و آنواليت را در حيز تسخير كشيده چنانچه بايد و شايد بتأديب شيخشاه پردازد باوجود 

شدت برودت هوا و هجوم جنود برف و سرما در اواسط سنه خمس عشر و تسعمائه لواء 
كشورگشا بدان طرف در حركت آمد و فوجى از امرا بموجب فرمان اشرف اعلى پيشتر بمعبر 

جواد شتافته جهة عبور موكب منصور از كشتى جسر بستند و چون پادشاه عاليجاه قطع منازل و 
مراحل كرده بكنار آب رسيد و از آن پل گذشته آوازه وصول سپاه بحر جوش رعد خروش در 

بالد شروان منتشر گرديد شيخشاه از مقاتله خسرو دين پناه اجتناب واجب دانسته در قلعه بيغرد 
 تحصن نمود و نواب كامياب شاهى ازينمعنى وقوف يافته بعضى از اركان دولت را
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بجانب شماخى فرستادند تا آنواليت را ضبط نمايند و آنحضرت بنفس همايون متوجه باكو گشته 
كوتوال آنحصار بقدم اطاعت و انقياد موكب ظفر شعار را استقبال كرد و باصناف الطاف 

اختصاص يافته مقاليد شهر و قلعه بخدام آستان سدره مقام سپرد و پادشاه كامران از باكو بشابران 
رفته حاكم آنواليت در سلوك طريق خدمتكارى اقتدا بشيوه ستوده كوتوال باكو نمود و بغايت 

عنايت شاهى سرافراز شده پايه قدر و منزلتش درافزود و برين قياس اكثر حكام قالع و بالد شروان 
بدرگاه سپهراساس رسيده در سلك ساير خدام عالى مقام منتظم گرديدند و منظور انظار مراحم و 

الطاف گشته فرق افتخار و مباهات باوج سموات رسانيدند اما كوتواالن قلعه دربند يار احمد آقا و 



محمد بيك پشت پندار بحصانت آن حصار استوار نهاده با آنكه خود بمالزمت نيامدند پيشكش 
نيز نفرستادند و پادشاه كامران دربند فتح آنقلعه بلند شده عنان يكران بدانصوب انعطاف داد و پس 

از وصول بمقصد اطراف و جوانب آنحصن حصين را كه بروايتى از آثار اسكندر است بر امراء 
حشمت آئين و غازيان ظفرقرين قسمت نمود و هركس بمورچل خود فرود آمده صداى كوركه و 
نفير باوج كره اثير رسيد و خروش سورن و ناى زرين بنيان حصار سپهر دوار را متزلزل گردانيد مع 

ذلك مخالفان خيره سر در مقام مدافعت پاى ثبات فشرده دست بانداختن تير و سنك بردند و 
غازيان عظام نيز عقاب سهام خون آشام بقصد صيد مرغ روح مخالفان از آشيانه كمان پرواز داده 
آنچه كمال جالدت بود بجاى آوردند اما چون آنقلعه در متانت بمثابه ايست كه دايره سور كوه 

مثالش با منطقة البروج دست تعصب در كمر دارد و كنگره فصيل بيعديلش رفعت قلعه سپهر 
مستدير را به پيش چشم در نمى آرد ساكنانش در وقت جمع ذخيره دانه از سنبله فلك توانند چيد 

  نظم و قاطبانش بهنگام احتياج گوشت حمل را در تاب آفتاب كباب توانند گردانيد
 كنگر او هست زبان جمله تن 

 
 آمده با ماه سما در سخن 

 خندقش از عمق بجائى رسيد
 

 كز ته آن گاو زمين شد پديد

فتح آنحصار استوار بمجرد استعمال آالت جنك و پيكار تيسير نپذيرفت و پادشاه صايب تدبير در    
حل آنعقده تأمل نموده نقبچيان آهنين چنك را فرمود كه بحفر نقب اشتغال نمايند و آنجماعت 

آغاز كار كرده در عرض پنجروز دوازده نقب ببروج قلعه دربند رسانيدند يار احمد و محمد بيك 
و ساير اهالى حصار چون حال بر اينمنوال ديدند و دانستند كه هرچند در حراست آن موضع سعى 

 باالخره شاه ظفرقرين بر  (ما يفْتَحِ اللَّه للنَّاسِ منْ رحمةٍ فَال ممسك لَها)نمايند بموجب كلمه كريمه 
آن حصن حصين استيال خواهد يافت ال جرم بدست عجز و نياز در ذيل عاطفت خسروانه آويخته 

زبان بطلب امان گشودند و روى تضرع و تخشع بدرگاه عالمپناه آورده از لطف شامل پادشاه عادل 
التماس عفو نمودند و درياى مرحمت آن حضرت در تموج آمده صحايف جرايم آن زمره را از 

نقوش زالت پاك ساخت و همه را مشمول رعايت بيغايت گردانيده قالده حكمت دربند را در 
گردن منصور بيك انداخت و ايالت ساير مواضع شروان به هللا بيك تفويض نموده حكم همايون 

شرف نفاذ يافت كه نعش معطر سلطان االوليا و برهان االتقيا شاه حيدر را كه تا آن غايت در ديار 
 بترسران مدفون بود
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بمحروسه اردبيل نقل كنند و زمره از خواص بارگاه سالطين پناه در سنه مذكوره متعهد آن خدمت 
شده جسد مطهر آنحضرت را بعد از انقضاء بيست و دو سال از قبر بيرون آوردند و در محفه 

محفوف برحمت حى ال يموت نهاده بمقبره منوره آباء عظامش بردند و حال آن كه باوجود امتداد 
زمان اعضاى روح افزايش از هم نريخته بود و رنك بشره مباركش در غايت لطافت و نضارت 
مينمود و چون خاطر همايون پادشاه ربع مسكون از فتح شروان و نقل نعش مقرون برحمت و 

غفران فراغت يافت همدران زمستان عزم مراجعت جزم فرمود و از معبر جواد گذشته عنان جواد 
تازى نژاد بصوب قراباغ اران تافت و بقيه ايام شتا در آن موضع فرح افزا گذرانيده در اوايل فصل 

بهار و مبادى اهتزاز رياحين و ازهار خورشيد مثال متوجه بيت الشرف خويش گشت متوطنان تبريز 
بسبب وصول موكب ظفر شعار شاه فلك اقتدار مسرت بسيار اظهار كرده تمامى دكان و بازار را 
آذين بستند و چنگ عيش و طرب ساز نموده بيمن مقدم مكرم فرمانفرماى عالم در بزم نشاط و 
خرمى نشستند و آن حضرت ببسط بساط عشرت پرداخته روزى چند در آن بلده بدولت و اقبال 

بگذرانيد آنگاه به ييالق بيرون آمده در مرغزارى بهشت آثار منزل گزيد و در آن بهار پادشاه 
فلك پادشاه فلك اقتدار بقاعده استمرار در آن امكنه و منازل گاهى در بزم خرمى نشسته بكام دل 

از دست ساقيان ماه سيما ساغر صهبا درميكشيد و احيانا بر تخت عدالت و رعيت پرورى برآمده 
مهمات رعايا و عجزه را بكفايت مقرون ميگردانيد و در موسم تابستان كه اثمار باغ و بستان بمرتبه 

كمال ترقى نمود و حرارت هوا چون دولت شاه مظفرلوا زمان زمان در افزود آن حضرت عازم 
سلطانيه شده جهة مصلحت يورش خراسان باجتماع لشگرها فرمان داد و بعد از طى منازل در النك 

 خرقان نزول اجالل فرمود و روزى چند توقف اتفاق افتاد.

آغاز داستان فتح خراسان فرازندگان اعالم نكته دانى و برازندگان اورنگ سخن رانى برين دقيقه 
عارف و ازين قضيه واقف خواهند بود كه دولت ابدى االتصال شاه ستوده خصال را خاصيتى است 

كه هرصاحب توفيقى كه از سر صدق نيت و صفاى طويت روى اخالص و نياز بساحت آستان 
اقبال طراز آورد از پرتو آفتاب عنايت ملك بى انباز نهال آمالش سايه گستر گشته غنچه تمنايش در 
چمن مراد بنسيم سرافرازى شكفتن گيرد و هر وافر شوكتى كه بكثرت اسباب حشمت مغرور شد 

رقبه عبوديت در حلقه مطاوعت خدام درگاه سپهر منزلت درنيارد باندك زمانى دوحه عظمتش از 



صرصر ادبار انقالع يافته رياض مكنتش صفت وادى غير ذى زرع پذيرد نظير فقره اخير ازين 
تحرير صورت حال محمد خان شيبانى است كه بعد از فتح بالد خراسان بسعت مملكت و بسطت 

واليت و وفور خيل و حشم افزونى سپاه و خدم و كثرت آالت جنگ و جدال و بسيارى موجبات 
 سلطنت 
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و استقالل مغرور گشته نسبت بنواب سده سدره منزلت در طريق فرمان بردارى و اطاعت سلوك 
ننمود و تيغ ظلمت زادى شاه كشورگشاى رنك تكبر و نخوت او را از آئينه زمانه بصيقل تائيد 
ايزدى بزدود مفصل اين مجمل آنكه چون محمد خان از اقصى تركستان تا حدود سمنان بحيز 

تصرف و تسخير درآورد و اوالد امجاد خاقان منصور ميرزا سلطان حسين را از بالد خراسان متفرق 
گردانيده رايت استقالل مرتفع كرد صورت غرور و پندار و نقش استبداد و استكبار بر لوح ضمير 

و صحيفه خاطر مرتسم و منقش ساخته بانواب كامياب شاهى طريق اخالص و دولتخواهى سلوك 
نداشت بلكه اظهار خالف و عناد كرده مقابله و مقاتله پادشاه غضنفر نهاد را سهل و آسان پنداشت 
از اينمعنى غافل كه باز هرچند بلندپرواز باشد با هماى همايون فر سدرة المنتهى بال مساوات نتواند 

گشود و شنقار اگرچه سريع شكار بود با سيمرغ قاف واليت عرصه معارضه نتواند پيمود و شاه 
سكندرجاه بعد از اطالع بر اطوار عداوت آثار محمد خان دو سه نوبت قاصدان سخندان مثل 
فضايل آياب ارشد شيخ محى الدين احمد كه در ميان طوايف انسانى مشهور است بشيخزاده 

الهجانى و جناب شريعت مآب فضيلت پناه قاضى ضياء الدين نور الّله را نزد آن خاقان عاليجاه 
فرستاد و او را بسلوك طريق رشد و رشاد و لزوم طريقه اطاعت و انقياد دعوت نموده و از ارتكاب 
امور نااليق كه موجب انهدام مبانى آسايش خاليق است منع فرمود اما آنسخنان اصال موثر نيفتاد و 
محمد خان بوفور جنود اوزبك مغرور بوده قدم در وادى فرمان بردارى ننهاد بلكه در آن اوقات كه 

شيخ محى الدين احمد الهجانى از نزد استادگان پايه سرير عظمت و جهانبانى برسم رسالت آمده 
بود و امير كمال الدين حسين ابيوردى را متوجه درگاه عالم پناه گردانيده در مكتوبى كه مصحوب 
او ارسال داشت در قلم آورد كه چون عزم گذاردن حج اسالم در خاطر رسوخ تمام يافته عنقريب 
بجانب عراق و آذربايجان نهضت خواهيم فرمود اعالم نمايند كه منزل مالقات كجا خواهد بود و 

منشيان آستان ماليك آشيان در جواب اين سخنان بوى نوشتند كه ما نيز عزم جزم كرده ايم كه 



جهت طواف روضه رضويه على را قدها تحف السالم و التحية بدانصوب توجه فرمائيم اليق آنكه 
در استقبال مواكب دولت و اقبال طريق استعجال مسلوك دارند تا مراسم دوست نوازى و لوازم 
دشمن گدازى بديشان نمائيم و محمد خان ازينجواب در بحر اضطراب افتاده در آن زمستان كه 
پادشاه گردون توان در مملكت شروان بود لشگرى از راه بيابان بحدود كرمان روان گردانيد تا 

بعضى از آنواليت را غارت كردند و نسبت برعايا و بيچارگان لوازم حيف و تعدى بجاى آوردند 
بنابرين مقدمه در اواسط رجب سنه ست عشر و تسعمائه كه لواى كشورگشاى سايه وصول بر النك 
خرقان افكند و بموجب فرمان واجب االذعان امرا و حكام عراقين و فارس و كرمان و كردستان و 

لرستان و اران و آذربايجان با سپاه فراوان در اردوى نصرت نشان جمع آمدند عزم يورش خراسان و 
دفع ظلم وجود محمد خان جزم نمود و جهت استمالت امرا و نوئينان در منزل سلطان بالغى 

 بترتيب 
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طوى عظيم فرمان فرمود و استادگان پايه سرير اعلى حسب الحكم بتقديم رسانيده از اسباب جشن 
و سور و موجبات عيش و حضور آنمقدار كه سزاوار صحبت آن پادشاه سليمان منقبت تواند بود 
سرانجام كردند و در تكلف و تزئين مجلس بهشت آئين چنانچه بايد و شايد لوازم سعى و اهتمام 
بجاى آوردند و در صباحى كه خسرو ثوابت و سيار بزم نضارت آثار فلك دوار را بانوار طلعت 

همايون زيب و زينت بخشيد و نقود نامعدود نجوم را نثار نموده اهالى روزگار را از وفور عطاياى 
بى انتها محظوظ و بهرور گردانيد شاه صايب تائيد تخت ابهت و كامرانى را از يمن مقدم مكرم 
غيرت افزاى بروج آسمانى ساخت و امرا و حكام و سران سپاه نصرت انجام را بار داده در باب 

يورش خراسان و محاربه محمد خان شيبانى قرعه مشورت درميان انداخت آنجماعت متفق اللفظ و 
المعنى آنسفر مقرون بفتح و ظفر را مستصوب شمردند و شرايط دعا و ثنا بتقديم رسانيده مضمون 

  مثنوى اين مقال بر زبان آوردند
 كه اى شاه دين پرور سرفراز

 
 خديو جهان گير كهترنواز

 قضا باد برطبق رايت مدام 
 

 ظالل عنايات تو مستدام 

 فضاى فلك تختگاه تو باد
 

 گرام ملك در سپاه تو باد



 بغير از تو اى شاه فيروزبخت 
 

 كسى نيست شايسته تاج و تخت 

 چه جاى خراسان تمام جهان 
 

 طفيل قدومت بود بيگمان 

 ترا ايجهان دار جم اقتدار
 

 همه بندگانيم طاعت گذار

 برانيم يكسر كه هنگام جنك 
 

 شود دشمنت گر بسان پلنك 

 بسرپنجه چون شير زور آوريم 
 

 چو روباه او را ز هم بردريم 

 جز اين نيست ما را مراد دگر
 

 كه بازيم در خدمتت جان و سر

و هريك از امرا و اركان دولت بقدر مكنت و استطاعت لوازم نثار و پيشكش بجاى آورده جواهر    
اخالص و نياز برطبق عرض نهادند وكالء پايه سرير اعلى بموجب اشارت عليه تمامى حكام و 

نوئينان و سران سپاه را در موضع مناسب نشانده صالى عشرت و عيش در دادند اقداح رحيق 
عقيق وش چون جام زرين آفتاب در بزم فلك آغاز گردش كرده جامهاى شراب رقيق بيغش بسان 

  نظم ساغر سيمين هالل در محفل ثوابت و سيار رسم دوران بجاى آورد
 ببزم خسرو عالى مآثر

 
 شراب روح پرور گشت داير

 ز جام كام بخش خسروانى 
 

 جهان كهنه را نوشد جوانى 

 نواى نى صالى عيش در داد
 

 لب ساقى ز كام دل خبر داد

 سرود دلگشاى بزم شاهى 
 

 برقص آورد از مه تا بماهى 

و بعد از كشيدن اطعمه فراوان و فراهم آوردن سفره و دستار خوان دست درربار و دل دريا آثار    
پادشاه صاحب اقتدار آغاز بخشش كرده اشارت فرمود تا خدام درگاه فلك احتشام از اسبان زرين 
زين مرصع لجام و شمشيرهاى مذهب مصرى نيام و كمرهاى مزين بدر و گهر و تاجهاى زردوزى 

دولت اثر و دگلهاى مخمل فرنك و قباهاى ديباى رنگارنگ و و نقود نامعدود و جواهر زواهر 
آنچه بتحويل تحويلداران بيوتات همايون بود حاضر ساختند و مجموع آن نفايس اجناس و اموال 

بيحد و قياس را بر حاضران قسمت نموده سر افتخار و مباهات آن زمره حق شناس را باوج سموات 
برافراختند و وفور انعام احسان آن پادشاه عاليشان در آن بزم بهشت نشان بجائى رسيد كه يكى از 

 اعاظم مستوفيان بعد
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از تحقيق و تفتيش آنچه بخشيده شده بود مبلغ بيست و سه هزار تومان تبريزى جمع گردانيد حقا 
كه اگر ابر نيسان را شعور بودى از بسيارى بذل وجود اين مهر سپهر وجود خوى خجلت بر جبين 

آورده ترك دررفشانى نكردى و اگر كان بدخشان اين بخشش خسرو سكندر منش را معلوم 
  بيت نمودى از غايت رشك بجاى لعل خون در دلش گرمبسته ديگر خود را جواد نشمردى 

 گر دل و دست بحر و كان باشد
 

 دل و دست خدايگان باشد

و چون جمشيد خورشيد از استشمام روايح راح گلفام آن بزم فرح انجام سرگران گشته در نهانخانه    
مغرب ميل استراحت نمود هريك از مجلسيان از جام التفات شاهى سرمست و ساغر عنايات 

 پادشاهى در دست افسر نشاط و خرمى بر سر و خلعت افتخار و دوست كامى در بر نقد؟؟؟

در آستين و مركب سعادت در زير زين بجانب منزل خود توجه نمود و شاه عاليجاه نيز بخرگاه 
خاص تشريف برده رغبت خواب استراحت فرمود (و الحمد اللّه الملك المعبود و الصلوة و السالم 

 على ناصب لواء الحمد و صاحب مقام المحمود).

 ذكر نهضت عساكر نصرت يزك بنيت محاربه فرمانفرماى اوزبك 

على الصباح كه خسرو خيود انجم بعزم تسخير ممالك چرخ چهارم اعالم زرنگار اضائت آثار 
برافراخت و بر نقره خنك تيزرفتار برآمده دفع حشر ظالم شب را پيش نهاد همت عالى نهمت 

ساخت از درگاه سپهر اشتباه پادشاه دين پناه آواز طبل كوچ بلند شد و صداى ناى زرين زلزله در 
زمان و زمين افكند سپاه ظفرقرين بيونان كوه كوهان صحرا نورد را در زير بار كشيدند و اسبان 

تازى نژاد گردون گرد را بزينهاى زرين و سيمين مزين گردانيده سوار گرديدند و شاه صاحب تائيد 
پاى مبارك در ركاب ظفر انتساب آورده بر اسبى مانند دولت ابد پيوند قوى و بسان بخت ارجمند 

جوان سوار گشت و مواكب كواكب مراتب از اطراف و جوانب در حركت آمده غبار سم 
  نظم ستوران و نعره روار و سواران از ايوان كيوان درگذشت 

 بتائيد حق نقد شاه نجف 
 

 گرامى در درج عز و شرف 

 بر آمد بشبد بزدلدل مسير
 

 چو خور بر فراز سپهر اثير

 روانگشت با خيل نصرت پناه 
 

 شتابان بگردش سران سپاه 



 سعادت مساعد ظفر رهبرش 
 

 فضاى زمين تنك بر لشگرش 

 شده همرهش از ماليك خيول 
 

 چو روح االمين در ركاب رسول 

   
و پادشاه ظفر عطيه از راه سلطانيه طى مسافت نموده بخطه رى شتافت و آنجا نيز توقف نكرده 

عنان يكران بصوب واليت دامغان تافت داروغه آن بلده احمد سلطان كه داماد محمد خان شيبانى 
بود چون از قرب وصول جنود نصرت ورود واقف گشت روى بوادى فرار آورده از سر ملك و 
مال درگذشت و برين قياس خواجه احمد قنقرات كه در استراباد حاكم بود سلوك طريق گريز 

 اختيار كرده از دهانه رزده خاك بطرف يازر و درون رفت و از آنجا بجانب خوارزم 
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توجه نمود و ارباب و كالنتران جرجان مثل سيد رفيع و بابا نوذر و غيرهما با پيشكش فراوان 
باستقبال رايت ظفر مآل شتافته در بسطام بعز بساطبوس خسروگردون احتشام سرافراز گشتند و 

مشمول عنايت و احسان شده بمنازل خويش بازگشتند و در آنوقت جناب سلطانى خواجه سيف 
الدين مظفر تبكچى در كبود جامه بود و چون خبر وصول چتر زراندود را شنود مانند فتح و ظفر 

متوجه اردوى كيهان پوى گشته در خطه جاجرم شرف مالزمت خدام سده سدره حشمت دريافت 
و آنقدوه خاندان امامت و كرامت بنام نامى آنجناب تفال فرمود انوار الطاف بر وجنات روزگار 

خواجه ستوده اوصاف تافت در حدود اسفراين قامت قابليتش بخلع فاخره زيب و زينت پذيرفت و 
منصب عالى مراتب وزارت خاصه همايون بوى تعلق گرفت و با آنكه تا آنغايت هيچيك از وزرا 

رخصت مهر زدن نيافته بودند حكم شاهى از مكمن عنايت نامتناهى شرف صدور يافت كه تمامى 
فرامين مطاعه را من بعد بمهر شريف آنسالك طريق دولتخواهى رسانند و آنجناب را من حيث 

االستقالل و االنفراد متصدى امر صاحب ديوانى دانسته ديگرى را با وى شريك و سهيم ندانند و 
جناب سلطانى بفيض فضل يزدانى بر مسند اختيار و اعتبار نشسته از سر وقوف و كاردانى در آن 

منصب دخل كرده در كفايت اموال ديوانى و رعايت حال سالكان مسالك مسلمانى شرايط سعى و 
اهتمام بجاى آورد و از آنجانب محمد خان شيبانى كه در آن اوان از يورش هزاره با دلى صدپاره 

بازگشته در باغ جهان آرا مقيم بود چون از انهاء احمد سلطان خبر توجه موكب نصرت نشان را 
شنود با آنكه پيوسته زبان بالف و گزاف گشوده ميگفت كه عنقريب لشگر بحدود عراق و 



آذربايجان خواهم كشيد و بعد از تسخير آن ممالك عنان عزيمت بصوب حجاز معطوف خواهم 
گردانيد آنمقدار خوف و رعب بر ضميرش استيال يافت كه پيش از آنكه مقدمه سپاه دشمن سوز 

مملكت خراسان در آيد در اواخر رجب سنه ست عشر و تسعمائه در روزيكه قمر در طريقه 
محترقه بود خاك نبيا موسى بر فرق دولت خود بيخته از هراة بمرو گريخت و در ان بلده تحصن 
نموده امثله در باب طلب جنود اوزبك نزد سالطين ماوراء النهر فرستاد و بعد از فرار محمد خان 

جان وفا ميرزا كه از قبل او حاكم دار السلطنه مملكت خراسان بود اقتدا بپادشاه خود كرده راه مرو 
شاهجهان پيش گرفت و از طايفه اوزبك و مردم ماوراء النهر غير خواجه خرد ديوان متعينى در 

هراة نماند و خواجه مشار اليه بمرافقت امير سلطان محمود ولد سيد غياث الدين محمد باغبان كه 
نزد جان وفا ميرزا بغايت معتبر بود در قلعه اختيار الدين تحصن نمود و اين اخبار در نواحى طوس 

بعرض نواب كامياب شاهى رسيده آنحضرت را وثوق بر كمال عنايت ملك ملك بخش عظم 
سلطانه از پيشتر بيشتر شد و داروغگان جهة ضبط واليات خراسان تعيين فرموده بنفس نفيس 

همايون متوجه مشهد مقدسه گشت و بعد از وصول بدان مقام از سر اخالص و نياز تمام احرام 
طواف روضه عرش مطاف امام االنس و الجن خالصه هرموجود و ممكن ابو الحسن على بن 

 موسى الرضا عليه الصلوة و الثنا بسته باحسن 
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وجهى شرايط زيارت بجاى آورد و بتقبيل آن عتبه كعبه مرتبه قيام نموده از روحانيت آن افتخار 
  مثنوى دودمان رسالت و واليت استمداد كرد
 شه روشن ضمير پاك باطن 

 
 پس از طوف امام االنس و الجن 

 زبان بگشاد از بهر مناجات 
 

 بگفت اى كام بخش اهل حاجات 

 بسر افسر نه شاهان عالم 
 

 بود شاهنشهى بر تو مسلم 

 تو بخشى سرفرازى سروران را
 

 بلطف خويش بنوازى سرانرا

 خداوندا بحق آل حيدر
 

 خصوصا اين امام شرع پرور

 هدايت بخش ارباب جرايم 
 

 گرامى دوحه گلزار كاظم 

 كه بر اعداء دين فيروزيم ده 
 

 بملك سرورى بهروزيم ده 



 بتيغم زنك ظلم از دهر بزداى 
 

 بعدلم جمله عالم را بياراى 

و پادشاه كشورگشا بعد از فراغت از مراسم مناجات و زيارت سادات و نقبا و سدنه آن سده-    
سدره انتما را بصنوف صالت و انعامات مفتخر و مباهى ساخت و نذور و صدقات بمستحقان 
رسانيده رايت نصرت آيت بصوب سرخس برافراخت و چون هواى آنواليت از غبار موكب 

سالكان طريق هدايت عبيربيز گشت بنابر آنكه داروغه آنجا گريخته بود رعايا طريقه خدمت كارى 
و فرمان بردارى بجاى آوردند و از تعرض سپاه ظفرپناه امان يافته شعار مذهب عليه اماميه اظهار 
كردند و پادشاه مظفرلوا از سرخس دانه محمد بيك را با فوجى از لشگر كشورگشا برسم منغال 

بجانب مرو فرستاد و در وقتى كه او را اجازت ميداد برطبق كلمه همايون (ارباب الدول ملهمون) 
بر ضمير فيض تاثير فرمان ربع مسكون فروغ اين معنى پرتو انداخت كه دانه محمد در آن يورش 

شهيد خواهد شد بر زبان الهام بيان گذرانيد كه دانه محمد ديگربار ما را نخواهد ديد و چون محمد 
شيبانى خان از قرب وصول مقدمه جنود ظفرنشان وقوف يافت جان وفا ميرزا و قنبر بى را با جمعى 

كثير از لشگر قيامت اثر اوزبك باستقبال ارسال داشت و در نواحى قريه طاهر آباد تالقى فريقين 
دست داده محاربه در غايت صعوبت اتفاق افتاد و چنانچه بلفظ گوهرافشان پادشاه عالميان گذشته 

بود بزخم تير يكى از اوزبكان شرير دانه محمد شربت شهادت چشيد و مع ذلك غازيان عظام 
بقوت دولت پادشاه اسالم رايت تفوق بلند گردانيده فرق اوزبك را كه خيره شده بودند بدرون 

مرو دوانيدند و مقارن آنحال ماهچه اعالم همايون شاه مرتضوى خصال پرتو وصول بر ظاهر مرو 
انداخته عساكر فيروزى مآثر در اطراف آن بلده قبه خرگاه و خيمه مرتفع ساختند و آغاز محاصره 

و محاربه نموده بترتيب اسباب قلعه گيرى پرداختند و محمد خان ابواب شهر مضبوط گردانيده 
هربرجى را بيكى از امراء بزرك سپرد و خاطر بر تحصين قرار داده در باب محافظت آنحصن 

حصين شرايط مبالغه بجاى آورد و اگرچه تسخير آنخطه سپاه كشورگير را بجنك سلطانى سمت 
تيسير ميگرفت اما بنابر مالحظه تلف شدن شجعان صف شكن حكم همايون برخصت آن امر تعلق 

نمى پذيرفت و در اكثر آن ايام فوجى از غازيان عظام مستعد قتال گشته نزديك بدروازه مرو 
ميشتافتند و از شهر نيز طايفه بيرون آمده عنان بميدان كارزار ميتافتند بيشتر اوقات بدستور معهود 

 جنود ظفر ورود را نصرت و فيروزى ميسر ميگشت و در هرمعركه فرقه از
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اوزبكيه كشته گشته دست قضا بساط حيات ايشان را در مينوشت چنانچه عادت زمانه است گاهى 
بعضى از غازيان نيز از كف ساقى اجل جام شهادت درميكشيدند و احيانا جمعى اسير سرپنجه 

تقدير شده بحكم محمد خان بقتل ميرسيدند و چون چند روز حال برين منوال گذشت بيمن تدبير 
 صايب قدوه آل مظهر العجايب صورت فتح جلوه گر گشت 

 گفتار در بيان وقوع جنك سلطانى و طلوع نير ظفر از مطلع آمانى 

بر مرآت طباع فلك ارتفاع و مشكوة ضماير خورشيد شعاع صورت اينمعنى عكس پذير خواهد 
 (كَأَنَّها بود كه نهال اقبال هرصاحب شوكتى كه باشعه لمعات راى منير نشو نما يافته مقتضى فحواى 

 نعت حال خجسته مال او شود هرآينه آينه بخت بلندش كَوكَب دري يوقَد منْ شَجرَةٍ مباركَةٍ)
 ساحت عالم را منور سازد و پايه گرانمايه تخت  (يهدي اللَّه لنُورِه منْ يشاء)بانوار فيروزى آثار

 سر رفعت برافرازد گاه  (و اللَّه يهدي منْ يشاء إِلى  صراط مستَقيمٍ)ارجمندش از امداد عنايت استناد
از شعشه شمشير آبدارش برطبق گفتار (الجنة تحت ضالل السيوف) رياض تمناى اولياى دين و 

 َأرسْلنا عَليِهم رِيحًا دولت سمت نضارت گيرد و گاه از اهتزاز راى اصابت نمايش موافق نص (و
  (كَرَماد اشْتَدت بِه الرِّيح في يومٍ عاصف) عاية) خرمن عمر و زندگانى اعداء ملك و ملت صرْصراً

  مثنوى صفت هباء منثورا پذيرد

 بود ظاهر فروغ اين معانى 
 

 كه باشد مايه كشورستانى 

 گهى شمشير ارباب جالدت 
 

 گهى تدبير اصحاب سعادت 

 توان ملك جهان را كرد تسخير
 

 گهى از تيغ گه از حسن تدبير

 فروغ تيغ اگرچه خصم سوز است 
 

 شعاع رأى هم عالم فروز است 

 جوانى بخت را از راى پير است 
 

 ثبات ملك از راى منير است 

 چه خوش گفت آنسخندان هنرور
 

 كه بودش كلك مشكين روح پرور

 بشمشيرى يكى تا صد توان كشت 
 

 برأيى لشگريرا بشكنى پشت 

   
و لّله الحمد و المنه كه حقيقت اينمعنى از لمعات آراى صايبه شاه دين پناه همواره بر نهج دلخواه 

بتحقيق مى پيوندد و حقيقت اين دعوى از اشراقات تدبير ثاقبه آن پادشاه سكندرجاه پيوسته نزد 



اصحاب يقظه و انتباه بابلغ وجهى ظاهر ميگردد نقش هرتدبير كه از براى سرانجام امور ملك و 
ملت بر لوح ضمير مينگارد و موافق نسخه تقدير مى آيد و صورت هرانديشه كه در باب انهدام 
  نظم مبانى قصر زندگانى اعداء دين و دولت بر ورق خيال مصور ميسازد مطابق اقتضا قضاء مينمايد

 هرچه رايش نقش بندد بر ضمير
 

 از قضا نبود جز ان صورت پذير

 و آنچه تدبيرش نگارد بر ورق 
 

 راست آيد نسخه تقدير حق 

   
شمايم صدق اينمقال از نسايم اينحكايت اقبال مآل مشام جان جهانيان را معطر ميگرداند كه چون 
روزى چند ظاهر مرو محل اقامت عساكر نصرت مآثر بود و بمجرد محاصره و محاربه اختر فتح و 

 ظفر از مطلع مقصود طلوع ننمود در مرآت ضمير آفتاب تاثير شاهى كه مطرح 
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انوار عنايات الهى است صورت اين تدبير عكس پذير گشت كه يكدو كوچ بازپس نشيند تا محمد 
خان شيبانى بمقتضاء كلمه (االنصراف قبل التمكن) هزيمة معاودت موكب نصرت آيت را حمل بر 
فرار نمايد و عزم تكامشى كرده بقدم جرأت از مرو بيرون آيد آنگاه عنان فتح و ظفر بجانب خصم 
حاسد و دشمن معاند انعطاف دهد و بضرب تيغ و سنان سزاى كردارش در كنارش نهد و باين راى 
صايب كه از جمله الهامات غيبى و تلقينات هاتف ال ريبى بود عمل نموده بى از آنكه مكنون ضمير 
همايون را بر نواب و امرا ظاهر سازد در آخر روز چهارشنبه بيست و هشتم شعبان سنه ست عشر و 

تسعمائه رايات نصرت نشان از ظاهر مرو شاهجان در حركت آمد و از نهر قريه محمودى كه از 
آنجا تا شهر سه فرسخ مسافتست گذشته نزول اجالل فرمود و يكروز و دو شب در آن منزل توقف 
نمود بعضى از نوئينان و اركان دولت كه بر حقيقت آن مراجعت اطالع نداشتند بغايت متحير بودند 
و در بحر و انديشه افتاده از غايت غيرت اضطراب مينمودند اما زمره از خواص و مقربان كه متانت 
رأى رزين پادشاه هدايت آئين نزد ايشان ظاهر بود ميدانستند كه آنقضيه بيشائبه اشتباه منتهج مقدمه 

 متضمن ظهور عنايات  (عسى  أَنْ تَكْرَهوا شَيئاً و هو خَيرٌ لَكُم)فتح و ظفر است و برطبق آيه كريمه 
  مثنوى خالق خير و شر و ال عجب 

 آنكه دلش مهبط نور خداست 
 

 كى رود آنره كه مآلش خطاست 



 هرچه درآموزدش الهام غيب 
 

 رشحه فيضى بود از جام غيب 

از نواب حضرت سلطانى سيف االنامى ال زال كاسمه مظفر اعلى االعداء استماع افتاده كه در منزل    
مذكور پادشاه مؤيد منصور يكى از منشيان آستان خالفت آشيان را فرمود كه مكتوبى بمحمد خان 

در قلم آورد مضمون آنكه سابقا تو بما نوشته بودى كه عزم گذاردن حج اسالم در خاطر رسوخ 
تمام يافته و عنقريب جهة امضاء آن عزيمت متوجه عراق و آذربايجان خواهيم گشت و ما در 

جواب مرقوم اقالم اهتمام گردانيده بوديم كه ما نيز خيال طواف مرقد معطر امام فرق بشر على ابن 
موى الرضا عليه النحية و الثنا داريم و على اسرع الحال همت بر توجه آنصوب صواب ميگماريم و 

چون وعده تو بوفا نرسيد ما بمقتضاى حديث روح افزاى (العدة دين) عملنموده لواء جهانگشا 
بجانب مشهد مقدسه برافراختيم و لّله الحمد و المنه كه بشرف طواف آن قبله اقبال و كعبه آمانى و 

  بيت آمال مشرف گشته از غبار آستان امامت آشيان روشنائى ديده اميد حاصل ساختيم 

 غبار كوى او را ميكشيدم كحل بينائى 
 

بحمد الّله نمردم تا بچشم خويشتن 
 ديدم 

غرض از تحرير اين مقدمه آنكه متصور آن بود بلكه اليق و مناسب چنان مينمود كه آنجناب چون    
از توجه موكب همايون وقوف يابند بقدوم استقبال پيش آيند و شرايط مهماندارى و ضيافت 

بتقديم رسانند و چون اينمعنى از حيز قوه بفعل نيامد ما جهة دريافت مالقات تا بظاهر بلده مرو كه 
مسكن ايشان است تشريف حضور ارزانى داشتيم و در اين مقام نيز از آنجناب لوازم انسانيت ظاهر 

 نشد ال جرم عنان مراجعت انعطاف داده در بعضى از واليات خراسان قشالق 
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خواهيم فرمود و در اوايل فصل بهار و مبادى جوالن جنود الله و ازهار بميدان كارزار توجه 
خواهيم نمود تا صورتى كه در پس پرده غيب مستور است بحيز ظهور آيد و السالم و اين مكتوب 

ميمنت اسلوب را بموجب فرمان اشرف اعلى يكى از قورچيان عظام گرفت و نماز ديگر روز 
پنجشنبه بجانب مرو رفت و صباح روز جمعه كه خسرو بيضا علم بعزم تسخير عرصه عالم تيغ 
زراندود از نيام افق بيرون كشيد و متحصنان قله افالك را كه بخيال دست برد پاى در فضاى 

معركه سپهر نهاده بودند مغلوب گردانيد شاه صاحب تائيد امير بيك موصلو مهردار را با سيصد 



سوار جرار بر سر پل نهر محمودى بازداشت و بنفس نفيس همايون با جنود عنايت ملك بيچون 
رايت نهضت بصوب قريه تلختان برافراشت مقرر آنكه چون امير بيك سياهى سپاه محمد خان را 

مشاهده نمايد بى توقف سالك طريق فرار گشته بموكب گردون مراتب ملحق گردد تا ازبكان دلير 
شده بيدغدغه از سيه آبى كه در آن راهست بگذرند و در تعاقب اردوى كيهان پوى استعجال 
نموده از شهر دور افتند و از آنجانب چون محمد خان معلوم فرموده كه پادشاه عاقبت محمود 

كوچ كرده بطرف مغرب متوجه گشت پنداشت كه غازيان نصرت نشان عنان يكران تا حدود عراق 
و آذربايجان باز نخواهند كشيد مع ذلك روز اول جهة رعايت حزم از شهر بيرون نيامد اما سحر 

روز جمعه با فوجى كثير از بهادران جوش پوشن خنجرگذار كه هريك بنوك خدنك مرك 
آهنك در شب تار ديده مور و مار درهم دوختندى و بشعله شمشير آبدار در روزگار زار خرمن 

حيات رستم و اسفنديار بسوختندى قدم از دروازه بيرون نهاد و خود در قلب لشگر بايستاد و 
جناحين را بفر وجود جان وفا ميرزا و قنبر بى استحكام داد و بغرور موفور از عقب پادشاه مؤيد 

منصور نهضت نموده در اثناء راه مكتوب همايون پادشاه ربع مسكون بوى رسيد و مضمون معلوم 
كرده تصور فرمود كه سبب آن مراسله كمال عجز است از اقدام بميدان مقاتله بنابرآن در تعاقب 

مواكب كواكب مراتب از پيشتر اظهار اهتمام بيشتر نمود و خواجه كمال الدين محمود را فرمود تا 
قاصد را بمرو برده مضبوط سازد و از لشگر هركس در شهر مانده باشد بيرون فرستد و در طى 

مسافت طريق سرعت مسلوك داشته چون نزديك بقريه محمودى رسيد امير بيك مهردار حسب 
المقرر عنان بصوب فرار انعطاف داد و محمد خان بمجرد مشاهده اينمعنى مسرور شده بديدن 
پيكر اميد ظفر اميدوار گشته در رفتار از پيشتر بيشتر تعجيل فرموده بسان برق و باد از سيه آب 

 غافل و از استماع نداى  (عسى  أَنْ تُحبوا شَيئاً و هو شَرٌّ لَكُم)بگذشت و از مضمون كريمه همايون 
  بيت اندوه فزاى (ان هذا اليوم عسير) بغايت ذاهل 

 از ان بيخبر كاندران داروگير
 

 بسرپنجه قهر گردد اسير

اما پادشاه مظفر لوا پس از رسيدن امير بيك به موكب اشرف اعلى از قرب وصول دشمن مخذول    
وقوف يافته با سه چهار هزار سوار از امراء عظام و قورچيان بهرام انتقام كه در آن زمان مالزم 

ركاب ظفر آثار بودند عنان سمند گيتى نورد انعطاف داد مانند شير ژيان كه روى بصيد نخجير آهو 
 آرد يا شاهباز بلندپرواز كه شكار گنجشك و تيهو را آسان شمارد روى به-
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  مثنوى طرف دشمنان نهاد
 چو شاه جهانگير عالى مكان 

 
 خبر يافت از جرات اوزبكان 

 بيفشرد پاى ظفر در ركاب 
 

 روان گشت سوى عدو كامياب 

 لواى همايون فلك ساى شد
 

 فروغ مهش عالم آراى شد

 يمين و يسار شه رزم خواه 
 

 شد آراسته از سران سپاه 

 ز بسيارى شوكت غازيان 
 

 قوى شد دو بازوى شير ژيان 

 يالن زره پوش آهن قبا
 

 بدل جمله را حب آل عبا

 ز پيش و پس موكب شهريار
 

 نهادند رو جانب كارزار

 سنان يالن فتنه انگيز شد
 

 بطعن مخالف زبان تيز شد

 برآمد همه تيغها از نيام 
 

 چو خورشيد از طارم نيلفام 

و در نواحى محمودى تقارب فريقين بتالقى انجاميده از هردو طرف آواز نفير و ناى رزين بلند    
  نظم گشت و صداى كوركه و سورن از ذروه سپهر برين درگذشت 

 دم ناى برشد برين سبز كاخ 
 

 و زان باد بشكست بر سدره شاخ 

 شد آن صور غارتگر زندگى 
 

 سرافيل را داد شرمندگى 

گرد معركه نبرد باوج فلك تيز گرد رسيد و غبار سم ستوران گيتى نورد نقاب رخسار آفتاب    
  نظم گرديد

 غبار سپه بر فلك برد راه 
 

 شد انباشته چهره مهر و ماه 

 چنان تيره شد مهر عالم فروز
 

 كه شد آبنوسى چو شب عاج روز

غازيان عظام نيزهاى افعى اندام بر دست گرفته روى بدشمنان آوردند و اوزبكان بهرام انتقام سهام    
خون آشام بر زه كمان نهاده عزم رزم كردند ازينجانب سنان شهاب سان غازيان موكب همايون 
نايره خون از شريان دليران ميگشاد و از آنطرف پيكان دل نشان سپاه محمد خان بر هدف سينه 

  نظم شجعان آمده نقد جان بباد فنا ميداد
 ز رمح غازيان موكب شاه 

 
 روانشد خون دل از چشم بدخواه 



 ز پيكان خدنك جيش خانى 
 

 سرآمد بر جوانان زندگانى 

و در آن اثنا كه بباد حمله هژبران بيشه شكار و شدت صدمه نهنگان درياى كارزار آتش قتال    
اشتعال يافته خرمن حيات ابطال رجال ميسوخت و قطرات خون از تير و تيغ همچون باران از جوف 

ميغ فرو باريده در فضاى معركه عقود لعل و ياقوت مى اندوخت شاه كيانى مصاف حيدر اتصاف 
شمشير ذلفقار اوصاف از نيام انتقام آخته بمهميز شجاعت كامل و تازيانه شهامت شامل جواد 

تيزرفتار دلدل آثار از جاى برانگيخت و بر قلب لشگر خصم بدگهر تاخته بهر حمله خون جمعى از 
فئه باغيه ازبكيه با خاك راه برآميخت نهنگ سنان گران سنگش آهنك هركس نمود كشتى 

حياتش را در گرداب فنا انداخت و سحاب شمشير صاعقه بارش بفرق هركس سايه گسترد 
  نظم (كالبرق الخاطف) لباس وجودش را سوخته خاكستر ساخت 

 چو شاه جهانگير حيدر مصاف 
 

 برآورد شمشير كين از غالف 

 بهركس ز خيل عدور و نهاد
 

 زمين را ز خون سرش رنك داد

 ز تيغ يمانى عيان كرد جام 
 

 تو گفتى كه شد آب تيغش مدام 

 بهرسو كه ساقى گرى ساز كرد
 

 سران را چو مستان سرانداز كرد

و محمد خان شيبانى از روى اختيار و اضطرار ساعتى پاى ثبات و قرار استوار داشته جنگى در    
پيوست كه از شدت ضربت حسام مغفر شكاف بهرام شديد االنتقام خائف شده سپر زرين آفتاب 

بر سر كشيد و از كثرت آمد شد سهام خون آشام سيمرغ توهم نموده در پس كوه قاف پنهان 
  نظم گرديد

 ز آمد شد ناوك جان شكار
 

 فلك خواست از پردالن زينهار

 ز الماس 
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 نوك سنانهاى تيز

 
 هوا گشت پرويزن فتنه بيز

 ز بيداد شمشير الماس گون 
 

 ز چشم زمانه بباريد خون 

   



آخر االمر ماهچه لواى جهان آراى شاه كشورگشاى را با اختر سعادت فتح و فيروزى مقارنه دست 
  بگوش هوش پادشاه دين پناه رسيده نداى  (ينْصرَك اللَّه نَصراً عزِيزاً)داد و نواى فرح افزاى و

 در عالم افتاد و جنود شقاوت ورود ازبك پشت بر معركه ستيز كرده عنان (فَدمرْناهم تَدميراً)
بوادى گريز منعطف ساختند و دليران لشگر نصرت يزك ايشانرا تعاقب فرموده اكثر گريختگان را 

بر خاك هالك انداختند و و از جمله مردم خراسان امير جالل الدين محمود پسر كالنتر سيد 
غياث الدين محمد باغبان و خواجه معز الدين حسين ديوان و خواجه عبد الّله مروى با جمعى كثير 

از مرويان داخل مرو مى بودند كه در آن روز هولناك بزخم تيغ و سنان غازيان از عالم انتقال 
نمودند و جان وفا ميرزا و قنبربى در نتيجه تقدير اسير گرديدند و بحكم قهرمان قهر شاهى بقتل 
رسيدند و محمد خان در حين فرار از غايت سراسيمگى و اضطرار در نواحى سيه آب با پانصد 

كس كه مالزم ركاب او بودند اسب در چهار ديوارى راند كه راه بيرون شدن نداشت و بورون 
سلطان با فوجى از غازيان آن محوطه را احاطه نموده دست بانداختن تير برآوردند و اوزبكان بر 
زبر يكديگر افتاده بسيارى از ايشان در زير دست و پاى ستوران هالك شدند چنانچه بعضى كه 

نفسى چند از حيات باقى داشتند پا بر زبر مردگان نهاده بسر ديوار آن محوطه برمى آمدند و ايشان 
نيز بضرب تيغ تيز غازيان از پاى درمى افتادند و چون تمامى آنقوم شرير عرضه نيزه و تير گشتند 

بعضى از مالزمان موكب همايون در ميان كشتگان محمد خان را طلبيده او را در همان محوطه در 
شيب چندين جيفه خبيثه يافتند كه بجهة افتادگان گريختگان بر باالى او نفسش منقطع شده جان 

بقابض ارواح تسليم كرده بود و غازيان عظام سريرا كه از غايت نخوت غير خود هيچ سروريرا 
قابل افسر نميدانست از بدن جدا ساخته نزد پادشاه ظفرپناه برده و در پاى سمند جهان پيمايش 

انداخته لوازم دعا و ثنا بجاى آوردند و آنحضرت بسجدات شكر الهى و لوازم محامد جناب جالل 
شاهنشاهى قيام نموده نذور و صدقات بارباب استحقاق رسانيد و امير بيك موصلو و بعضى ديگر 
از شيران بيشه يكدلى را كه در آن معركه آثار جالدت بجاى آورده بودند بانواع الطاف مفتخر و 

مباهى گردانيد جهات و يراق محمد خان شيبانى و امرا و اركان دولت او را كه افزون از چند و 
چون و زياده از استيفاء محاسبان ذو فنون بود بغازيان عظام مسلم داشت و بر رعايا و متوطنان مرو 
شاه جهان ترحم نموده از سرهاى كشتگان منارها برافراشت خواجه كمال الدين محمود ساغرچى 
كه بر درگاه محمد خان بمنصب اشراف ديوان مشرف بود بلكه در سرانجام تمامى مهام ملكى و 
مالى از روى اقتدار و اعتبار دخل مينمود بواسطه مساعدت بخت و طالع در آنروز در مرو توقف 



داشت چون خبر قتل خان خود را شنود بخدام مرتب امور كشورستانى امير نجم الدين مسعود ثانى 
توسل جسته نقش اخالص نواب كامياب بر لوح خاطر نگاشت و امير نجم الدين شمه از وفور 

 محاسن اخالق و مكارم اطوار او عرض فرموده و زبان شفاعت گشوده خواجه محمود
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بجان امان يافت بلكه همدران ايام آفتاب عاطف پادشاهى از مطلع مرحمت نامتناهى طلوع نموده 
بر وجنات احوالش تافت و در منصب وزارت و صاحب ديوانى دخل كرده پايه قدر و منزلتش بلند 
گشت و در مجالس خاص و محافل اختصاص راه يافته مرتبه اش از مراتب ساير وزرا درگذشت و 

 (الحمد و لّله الملك المحمود فى كل فعاله و الصلوة على صاحب لواء الحمد و آله)

ذكر رسيدن بشارت فتح و ظفر بدار السلطنه هراة و منور شدن آن بلده از فروغ ماهچه رايات 
 نصرت آيات 

چون ماهچه لواء فيروزى مناقب پادشاه سليمان مراتب در عرصه مرو باوج سپهر فتح و نصرت 
رسيد و صرصر نكبت و ادبار بر علم دولت و اقبال محمد خان شيبانى وزيد و سنك جمعيت فرق 

اوزبك متفرق گرديد منشيان آستان سلطنت آشيان بموجب فرمان واجب االذعان (فتحنا مها) باقالم 
بالغت انتما بر صحايف امال و انشاء نگاشتند و مصحوب ايلچيان قمر مسير باطراف واليات عراق 
عرب و عجم و فارس و كرمان و اران و آذربايجان و شروان و مازندران و خراسان ارسال داشتند 

از آن جمله قلى جان بيك كه از جمله مالزمان مالذ طوايف انسانى امير نجم الدين ثانى بود 
  (الَّذي أُنْزِلَ فيه الْقُرْآنُ)بجانب دار السلطنه هراة توجه نمود و در شب هفتم ماه مبارك رمضان 

نسايم آن مژدگانى بر چمن آمال آمانى هرويان وزيده غنچه مراد هواخواهان پادشاه صفوى بر 
گلبن اميد شكفتن آغاز نهاد و دوحه اقبال محبان خاندان مصطفوى بر جويبار مقصود ميوه 

  بيت شادمانى بار داد

 از اين بشارت خرم كه ناگهان آمد
 

 هزار جان غمين گشته شادمان آمد

   



و صباح روز ديگر سادات و موالى و اعيان و اهالى مانند جناب شيخ االسالمى سيف الملة و الدين 
احمد التفتازانى و امير نظام الدين عبد القادر مشهدى و سيد غياث الدين محمد ابن امير جالل 
الدين يوسف الرازى و قاضى صدر الدين محمد االمامى و قاضى اختيار الدين حسن التربتى و 

غيرهم در دار السياده سلطانيه جهة يراق و پيشكش و ساورى مجتمع گشته جمعى از ايشان متوجه 
استقبال قليجان بيك شدند در آن اثناء زمره از مردمان اوباش و طالبان فتنه پرخاش هجوم كرده با 
تيغهاى كشيده بآن بقعه درآمدند و محمد لكور را كه شحنه شهر بود و محمد على عسس را كه 
با مردم بر وجه احسن معاش نمى نمود در حضور اكابر بقتل رسانيدند و مواد آشوب و غوغا در 

هيجان آمده قرب صد كس از جماعتى كه اندك نسبتى بقوم اوزبك داشتند كشته گشتند و در 
نماز ديگر همان روز قليجان بيك بشهر رسيده خاليق را بوفور عنايات شاهى مستمال و اميدوار 

گردانيد و اهل فتنه و فساد را تسكين داده فتحنامه همايون را كه باسم هرويان صدور يافته بود 
 باشراف و اعيان رسانيد روز ديگر
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خواص و عوام بمسجد جامع شتافته حافظ زين الدين زيارتگاهى جهة خواندن فتحنامه شاهى بر 
منبر برآمد و آن منشور موفور السرور را بآواز خوش و لحن دلكش قرائت كرد اما باوجود تلقين 
غازيانى كه در پاى منبر بودند لب بطعن مخالفان شاه مردان عليه التحية و الغفران نگشود بنابرآن 

مؤاخذ شده هم در مسجد بزخم تيغ قليجان نقد جان بقابض ارواح تسليم نمود و ازين سبب رعبتى 
تمام بر خواطر فرق انام استيال يافته از مسجد متفرق گشتند و همدران ايام ايالت مرو شاه جهان 

بده ده بيك تعلق گرفته اعالم هدايت اعالم از ظاهر آن بلده بجانب دار الملك خراسان در حركت 
آمد و نخست جناب سلطانى سيف االنامى خواجه مظفر تبكچى بآن بلده فاخره رسيده در باب 

استمالت اكابر و اشراف و تقويت ملت شرف دودمان عبد مناف نشانى كه از مصدر عنايت و 
الطاف صدور يافته بود رسانيد و روز جمعه بمسجد جامع تشريف برده پيش از اداء نماز امير صدر 

الدين سلطان ابراهيم امينى بر منبر برآمد و آن فرمان واجب االذعان را خوانده مضمون بصدق 
مقرون آن موجب اطمينان خواطر اكابر و اصاغر گرديد آنگاه برحسب اشارت جناب سلطانى و 

اتفاق سالكان مسالك مسلمانى عاليجناب نقابت پناه حقايق دستگاه امير جمال الدين عطاء الّله سلمه 
الّله و ابقاه بر منبر صعود نموده خطبه نماز جمعه را بذكر مناقب و مفاخر ائمه اثنى عشر و اسامى و 



القاب قدوه اوالد خير البشر (صلى الّله عليه و عليهم ما طلعت الشمس و القمر) بياراست و غلغله 
تهنيت و مباركباد از چپ و راست جهان ميان و جان جهانيان بر خواست و در منتصف ماه مذكور 

مظهر مراحم رحمانى امير نجم الدين ثانى و خواجه كمال الدين محمود ساغرچى بسواد هراة 
رسيده سادات و قضاة و علما و فضال مراسم استقبال بجاى آوردند و لوازم دعا و ثنا بتقديم 

رسانيده آنچه توانستند و مناسب دانستند پيشكش كردند و امير نجم الدين در باغ سفيد فرود آمده 
خواجه كمال الدين محمود نصيحت نامه نزد خواجه خرد كه تا آن غايت در قلعه اختيار الدين 
متحصن بود ارسال نمود و او را بترك عناد و لجاج امر فرمود و خواجه خرد آنسخنان را بسمع 

قبول جاى داده از قلعه بيرون خراميده و بدست عجز و نياز در دامن دولت امير نجم الدين آويخته 
در سلك ساير مالزمان آن آستان منتظم گرديد و كوتوال حصار اختيار الدين در عهده ويس بيك 

تكلو شده مقارن آنحال خبر قرب وصول پادشاه ربع مسكون شيوع يافت صناع و محترفات بآذين 
بستن شهر اشتغال نموده فروغ بهجت و شادمانى بر وجنات احوال همگنان تافت و در صباح روز 

بيستم اكابر و اعالى و اصحاب مجد و معالى بلكه اكثر خواص و عوام باسبشار تمام موكب گردون 
احتشام را استقبال نمودند و در حدود چشمه خيزدوك از غبار سم سمند گيتى نورد ديده بخت 

هرويان روشنى يافته جبهه غالمى و اطاعت بر خاك راه سودند و پادشاه عاليجاه بتجمل و حشمتى 
كه هرگز نظير آن بنظر هيچ ديده ورى درنيامده بود از راه كوچه و خيابان بباغ جهان آرا خراميده 

نزول اجالل فرمود و تختگاه خاقان منصور را بيمن مقدم همايون غيرت افزاى سپهر بوقلمون 
 گردانيده بتمهيد بساط عدل و انصاف و؟؟؟ رسوم؟؟؟ و
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اعتساف حكم نمود قوايم سرير خالفت مصير شاهى در مستقر دار السلطنه هراة شرف قرار 
پذيرفت و از شعشعه انوار معدلت نامتناهى روضه اميد سالكان طريق دولتخواهى سمت نظارت 
گرفت تشنه لبان بوادى نامرادى از رشحات سحاب مكرمت انتساب خسرو مالك رقاب سيراب 

گرديدند و مستسقيان فيافى جور و بيدادى از فيضان غمام عدالت و احسان فرمان فرماى كامياب 
شراب كامرانى و اقبال نوشيدند سادات عظام و علماء گرام و فضالء الزم االحترام بقدر مدارج و 

مراتب از سيورغاالت مناصب و حظى تمام و بهره ال كالم يافتند و اكابر قبايل نامدار و اعاظم اقوام 
ذوى االقتدار كه از اطراف بالد و ديار بدرگاه فلك اقتدار آمدند بادرارات و انعامات سرافراز 



گشته راضى و شاكر و مباهى و مفتخر باوطان خود شتافتند و عامه رعايا از التهاب آتش جور و 
طغيان نجات يافته در ظالل امن وامان غنودند و كافه برايا از اشتعال نايره ظلم و ضالل خالص شده 

در سايه اقبال ال يزال آسايش نمودند شعار مذهب هداية آثار ائمه معصومين سالم اال عليهم 
اجمعين در تمامى بالد خراسان صفت شيوع گرفت و رسوم ملت ضاللت اطوار متبدعان بدكردار 

  مثنوى منسوخ شده اركان شريعت غرا سمت رسوخ پذيرفت 
 شاه مالك رقاب خيرانديش 

 
 خسرو دين پناه حيدر كيش 

 چون برافراخت رايت اقبال 
 

 زد قدم بر سرير جاه و جالل 

 از سحاب عطا و ابر كرم 
 

 شست از لوح دهر گرد ستم 

 كرد بنيان عدل و داد بلند
 

 دوحه ظلم از جهان بركند

 زاب شمشير غزو تيغ جهاد
 

 گلشن شرع را نضارت داد

 كرد از ابر دست بحر اثر
 

 جيب اميد را پر از گوهر

منصب داروغگى و حكومت هراة بحسين بيك هللا متعلق گشت و امر قضا و فيصل قضايا فرق برايا    
بامير غياث الدين محمد بن امير يوسف تفويض يافت و چون هالل فرخ فال شوال منظور نظر 

لب تشنگان ماه رمضان شد پادشاه عاليجاه بعيدگاه تشريف برده بآداب و سنن آنروز سعيد قيام 
نمود و صالت و صدقات بارباب استحقاق رسانيده ببسط بساط عيش و نشاط اشارت فرمود و در 
آن زمستان پادشاه عاليشان در آن بلده فردوس نشان طرح قشالق انداخت و در باب امر معروف و 

نهى از منكر بمثابه مبالغه كرد كه بعضى از اعيان مالزمان را كه مرتكب شرب شراب شدند 
سرنگون آويخته معروض تيغ سياست ساخت و چون صيت فتح خراسان باقطار امصار و بلدان 

ممالك جهان رسيده واليت و حكام طوايف انام جهة اقامت مراسم تهنيت احرام مالزمت خدام 
عتبه كعبه احترام بسته بدار السلطنه هراة خراميدند و شرف تقبيل قوايم سرير خالفت مصير حاصل 

گردانيده باصناف الطاف سرافراز و مباهى گرديدند و از آنجمله ميرزا سلطان اويس بن ميرزا 
سلطان محمود بن ميرزا سلطان ابو سعيد كه مشهور بود بخان ميرزا از بدخشان بآستان 

ماليك آشيان شاهى شتافته در باغ جهان آرا بعز بساطبوس فايز گشت و انيس بزم خاص و حريف 
مجلس اختصاص شده از وفور عنايت شاهى سر افتخار و مباهاتش از فرق فرقدين درگذشت و 

بعد از چند روز رخصت انصراف طلبيده پادشاه ملك بخش سلطنت ممالك حصار شادمان و 



ختالن و بدخشان را بوى تفويض نمود و بانعام تاج زردوزى و كمر مرصع و خلع ملمع و اسبان 
 راهوار و نقود

 517، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

تمام عيار پايه قدر و منزلتش را درافزود و همدران اوقات اكابر و اشراف عراق و آذربايجان 
بدرگاه سالطين پناه آمده بمراسم تهنيت فتح خراسان قيام نمودند و جناب سيادت پناه نقابت قباب 
امير نظام الدين عبد الباقى كه در سلك احفاد حضرت واليت مرتبت هدايت انتباه سيد نعمت الّله 

ولى انتظام داشت و عاليجاه معالى دستگاه قدوه اوالد امجاد بنى- هاشم امير جمال الدين محمد 
الحسينى كه حاال بر مسند صدارت شاهى تمكن دارند و حناب شريعت مآب فضيلت آياب قاضى 
عبد الرحمن ساوه از آنجمله بودند و مجموع آن زمره واجب التعظيم باصناف الطاف خسروانه و 

انواع اعطاف پادشاهانه نوازش يافته لوازم دعا و ثنا بتقديم رسانيدند و زمره در مالزمت موكب 
 همايون توقف كرده فرقه عنان مراجعت باوطان خود منعطف گردانيدند.

 ذكر طوى پادشاه گيتى فروز در روز نوروز و نهضت رايات نصرت آيات بصوب ميمنه و فارياب 

در اوايل فصل بهار كه نسيم اعتدال آثار از شكفتن رياحين و ازهار ساحت عالم خاك را رشك 
مرغزار افالك ساخت و خسرو ثوابت و سيار در بيت الشرف خويش بر سرير سرافرازى نشسته 
رايت عشرت و كامرانى برافراخت سحاب دريادل نيسانى از افاضه فضل ربانى در آبدار و گهر 

شاهوار در دامن انجمن چمن و جيب و گريبان گلشن ريخت و مشاطه غمام نوبهارى بميامى فيض 
انعام حضرت بارى عقود آللى خوشاب از گوش و گردن لعبتان گلزار و عروسان رياحين و ازهار 

درآويخت سلطان گل بر تخت حشمت و تجمل پرده زنگارى از چهره گلنارى بگشود و بلبل 
 بى تحمل آغاز نغمه سرائى كرده بهزار زبان دعاى دوام دولت حضرت كشورگشائى ادا نمود

 مثنوى 

 چون گشت بهار عالم افروز
 

 بشكفت چمن ز باد نوروز

 سلطان گل از كمال اعزاز
 

 بنشست فراز مسند ناز

 از بهر نثار باد گلبيز
 

 از شاخ شكوفه شد گهرريز



 نرگس ز نواى بلبل زار
 

 از خواب خمار گشت بيدار

 از گوهر آبدار ژاله 
 

 پر شد قدح عقيق الله 

   
پادشاه عاليجاه بترتيب جشن نوروز و تزئين بزم عالم افروز اشارت عليه مبذول داشت و 

مجلس آرايان سركار پادشاهى در فضاى جان فزاى حوض ماهيان كه در باالى خيابان هراة 
واقعست بسرانجام اسباب طوى قيام نموده قبه بارگاه فلك احتشام باوج گنبد فيروزه فام برافراختند 

و از كثرت خيام گوناگون و شاميانهاى اطلس و اكسون آنمقام فرح انجام را غيرت نگارخانه 
  نظم گردون بوقلمون ساختند

 شد افراخته خرگه و سايبان 
 

 نه چندان كه شرحش پذيرد بيان 

 درخشنده شد قبه بارگاه 
 

 چو بر چرخ 
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 فيروزه خورشيد و ماه 

خوان ساالران درگاه عالمپناه از انواع اجناس اطعمه ازيده آن مقدار ترتيب نموده بر خوان اظهار 
نهادند كه هرگز در ديك وهم و خيال عشر عشير آن طبخ نيافته بود و شيره چيان بارگاه فلك اشتباه 
از صراحيهاى زرين و سيمين كه از رحيق رقيق ماالمال بود چندان حاضر آوردند كه تمامى فضاى 

آنصحرا در نظر بيننده گلزار نضارت آثار مينمود و در صباح نوروز سلطانى آن مهر سپهر 
كشورستانى بر باره اقبال و كامرانى برآمده از باغ جهان آرا بطوى خانه تشريف برد و بر تختى كه 

در منزل مذكور باشارت همايون ساخته شده بود نشسته وكالء عتبه عليه و حكام واليات و ممالك 
محروسه و امرا و نوئينان و خواص و مقربان و وزرا و صدور و جمهور بزرگان نزديك و دور 

هريك در مقام خويش ايستادند و (على اختالف مراتبهم و تباين درجاتهم) چنانچه معهودست 
آغاز كشيدن پيشكش كرده جواهر نياز و عبوديت بر منصه عرض نهادند و نخست امير نجم تخم 



اخالص در زمين اختصاص افشانده پيشانى خدمت برپايه سرير سپهر منزلت سوده و لوازم دعا و ثنا 
  رباعى بتقديم رسانيده لب باداء مضمون اين مقال برگشود

 كى قدوه دودمان سلطان نجف 
 

 استاده بخدمت سالطين صف صف 

 بادا همه سال كوكب اقبالت 
 

 ماننده آفتاب در عين شرف 

آنگاه از صرهاى زر سرخ و سفيد و عقده هاى لعل و فيروزه و مرواريد و اوانى زرين و سيمين و    
ظروف چينى و نفايس اقمشه مصر و شام و فرنك و چين و اسبان مرصع لجام و شمشيرهاى مذهب 

نيام آنمقدار پيشكش نمود كه جهت حمل آن اشياء هزار كس ضرورت بود و پادشاه دريادل 
تمامى آن نقود و اجناس بيقياس را در همان منزل بقورچيان عظام و بعضى ديگر از خدام بارگاه 

فلك احتشام بخشيد و همچنين ساير اركان دولت قاهره و اعيان حضرت باهره در آنروز تبركات 
اليقه و تنسوقات رابقه پيشكش كردند و مناسب مناصت و استعداد خويش مراسم مخالصت و 
نيازمندى بجاى آوردند آنگاه دست بحر عطا پادشاه كشورگشا تمامى حاضران را از سادات و 

قضاة و علما و حكام و نوئينان و امراء و ساير مالزمان سده سدره انتما بپوشانيدن تاجهاى زردوزى 
و چكمهاى سقرالت قرمزى وجبهاى كيش و سنجاب و التائى و قباهاى ديبا و قطنى و درائى 

مفتخر و سرافراز ساخت بعد از آن بكشيدن طعام و آشاميدن شراب گلفام اشارت فرموده مجلس 
 (كَأَمثالِ اللُّؤْلُؤِ عيش و نشاط طرح انداخت ساقيان زهره جبين در لباسهاى گوناگون و حور عين 

 اقداح راح ريحانى در گردش آوردند و مغنيان طرب ساز و سازندگان نغمه پرداز آغاز الْمكْنُونِ)
  مثنوى نواختن چنك و عود و نى و ارغنون كردند

 ز دست ساقيان ماه رخسار
 

 شرابى چون لب نوشين دلدار

 ببزم پادشاهى گشت داير
 

 فروغش روشنى بخش ضماير

 ز ساز مطربان زهره آهنك 
 

 برآمد صوت عود و نغمه چنك 

 مغنى در مقام نغمه سازى 
 

 همى گفتى دعاى شاه غازى 

 كه شاها طالعت فيروز بادا
 

 هميشه روز تو نوروز بادا

 بهر نوروزت از فضل الهى 
 

 بنوروزيت بادا پادشاهى 

 بيت    
 ببزم جام عشرت باد جاويد

 
 چو در بزم كواكب جام خورشيد

   



 و در آخر روز كه ساغر آفتاب از ديده جهانيان غيبت نمود
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  بيت و هريك از اهل مجلس شاهى از شراب عنايات نامتناهى سرگران گشته ميل استراحت فرمود
 چو غايب شد از ديده شيخ و شاب 

 
 ببزم فلك ساغر آفتاب 

پادشاه عاليجناب كامران و كامياب بباغ جهان آرا خراميد و پهلوى آرامش بر مسند آسايش نهاده    
بفراغت مشغول گرديد و بعد از روزى چند ازين بزم بارديگر خيال رزم از خاطر انور همايون سر 
برزد و عازم فتح ممالك ماوراء النهر گشته موكب ظفر آياب از بلده فاخره هراة متوجه ميمنه و 
فارياب شد سالطين اوزبك چون از توجه سپاه نصرت يزك خبر يافتند محمد تيمور سلطان كه 

پس از قتل پدر در سمرقند لواء حكومت افراشته بود و عبيد الّله خان كه در بخارا حكومت مينمود 
و جانى بيك سلطان كه ايالت قصبات كرمنيه و توابع باو تعلق مى دارد بيكديگر پيوسته در تدارك 

آن مهم قرعه مشورت درميان انداختند و چون ميدانستند كه اگر موكب همايون پادشاه ربع 
مسكون از آب آمويه عبور فرمايد بك اوزبك در ديار ماوراء النهر و تركستان مجال اقامت نيابد 

خواطر همگنان بران قرار يافت كه دست در دامان متعابعت و فرمان بردارى زده از در عجز و 
نيازمندى درآيند و بوسيله فرستادن پيشكش و پيغام دادن سخنان دلكش ابواب عواطف پادشاهى 

بر روى روزگار خويش بگشايند و برينموجب عمل نموده قاصدان ايشان بتوسط امراء عاليشان 
شرف بساطبوسى حاصل گردانيدند و پيشكش كشيده شمه از عجز و اضطرار سالطين خود بعرض 

رسانيدند و نيز مرحمت خسروانه از مطلع (او حسن كما احسن الّله اليك) طلوع نموده بر وجنات 
احوال اهالى ماوراء النهر تافت و جهت تاكيد قواعد عهد و پيمان خواجه كمال الدين محمود 

ديوان اجازت يافته همراه ايلچيان بدانطرف آب شتافت و و محمد تيمور سلطان و عبيد الّله خان 
مقدم شريف خواجه كمال الدين محمود را معزز و مكرم داشته مبانى ميثاق را بقسم مستحكم 

ساختند كه چون پادشاه ربع مسكون اينطرف از آب بما مسلم دارد هرگز قدم از جاده خدمتكارى 
و فرمان بردارى بيرون ننهيم و مطيع و منقاد اوامر و نواهى درگاه شاهى باشيم و خواجه محمود 

ايشان را باصناف و الطاف پادشاه مرتضوى اوصاف اميدوار گردانيده مقضى المرام بحدود ميمنه و 
فارياب كه معسكر ظفرمآب بود مراجعت نمود و كيفيت مهمى را كه ساخته و پرداخته بود عرض 

فرمود و و حضرت پادشاه تاج بخش باج ستان برحسب التماس محمود تيمور سلطان و عبيد الّله 



خان ممالك ماوراء النهر را بديشان مسلم داشته ايالت واليت بلخ و اندخود و شيرغان و چيچكتو و 
ميمنه و فارياب و مرغاب و غرجستان را به بيرام بيك فرامانى عنايت كرد و خاطر همايون ميل 

بمعاودت نموده روى توجه بمملكت قم آورد طره علم و ظفرپيكرش غيرت افزاى زلف معنبر هور 
و صداى كوس رعد آوايش چون نواى نى و عود موجب ازدياد فرح و سرور (و الحمد الّله الغفور 

 و الصلوة على سيدنا محمد و آله الى يوم البعث و النشور)
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 ذكر فوت آقا رستم روزافزون و رسيدن امير عبد الكريم و آقا محمد باردوى همايون 

بنابر مشيت حضرت واهب النعم تبارك و تعالى و تعظم قبل از ارتفاع علم سلطنت پادشاه سكندر 
شيم آقا رستم بر واليت سارى و بعضى ديگر از بالد مازندران مستولى شده بود بواسطه عدم 

مساعدت بخت و طالع كما ينبغى اطاعت فرمان واجب االذعان نمى نمود و پيش از وقوع فتح 
خراسان نوبتى بر زبانش گذشت كه دست منست و دامن شيبك خان و اين سخن مسموع نواب 

كامياب شاهى گشت بناء على هذا در آن وال كه محمد خان شيبانى در نواحى مرو از پاى درآمد 
حكم همايون شرف نفاذ يافت كه درويش محمد يساول كه در سلك مالزمان جناب سلطانى 

سيف االنامى انتظام داشت يكدست او را بسارى برده در كنار آقا رستم افكند و درويش محمد آن 
مسافت بعيده پيموده و بعد از وصول ببارگاه آقا رستم حسب الحكم عملنموده حاكم سارى از 

مشاهده آنحالت بغايت بترسيد و از انتقام پادشاه گردون غالم انديشيده بتصور اشتعال نيران غضب 
قيامت لهب همان شب محموم گرديد و اعراض نفسانى و ساير اسباب ناتوانى دست درهم داده بعد 

از سه چهار روز روى بعالم جاودانى نهاد و اينخبر در مملكت خراسان بعرض نواب آستان 
ماليك آشيان رسيده اشارت عليه صادر گشت كه جناب سلطانى سيف االنامى بمازندران رود 

اموال چندين ساله آنواليت را مستخلص گرداند و آنجناب بموجب فرمان جهان مطاع اعالم توجه 
مرتفع ساخته پس از وصول بدان حدود امير نظام الدين عبد الكريم كه ايالت آمل و بارفروشه ده 

ارثا و استحقاقا تعلق بوى ميداشت و پسر آقا رستم آقا محمد بخدمت مبادرت نمودند و با يكديگر 
در مقام نزاع آمده طريق مخاصمت پيمودند مدعاء امير عبد الكريم آنكه حكومت تمام مملكت 

مازندران چنانچه مفوض بآباء و اجدادش بوده بدو متعلق شود و مطلوب آقا محمد آنكه در ايالت 



سارى و توابع قايم مقام پدر بزرگوار خود و جناب سلطانى سيف االنامى ايشان را همراه ساخته 
بجانب اردوى كيهان پوى در حركت آمد تا بعد از تقبيل قوايم سرير خالفت مصير كيفيت حال 

معروض استادگان پايه اورنك جاه و جالل گرداند و آن مهم را بمقتضاى راى اشرف اعلى فيصل 
دهد و در نواحى سمنان بمعسكر نصرت نشان رسيده امير عبد الكريم و آقا محمد را با نثار و 

پيشكش ببارگاه سالطين پناه درآورد و بهنگام فرصت قضيه مناقشه ايشان را عرض كرده شاه 
پوزش پذير بنظر عاطفت و احسان در حكام مازندران نگريست و فرق مباهات و افتخار هردو 

سردار را بانعام افسر زرنگار و خلع شاهوار باوج سپهر دوار رسانيده حكم همايون از مكمن عدالت 
 روزافزون نفاذ يافت كه مواضعى در تحت تصرف آقا رستم ميبوده متعلق بآقا محمد
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باشد و امير عبد الكريم بر ساير بالد مازندران رقم اختصاص كشد مشروط آنكه مال و جهات 
چندين ساله آن واليات را كه ادا نكرده بودند بخزانه عامره رسانند و درين باب گفت و شنيد 

بسيار واقع شده آخر االمر امير عبد الكريم و آقا محمد مبلغ سى هزار تومان قبول نمودند و جناب 
سلطانى سيف االنامى نوبت ديگر جهت تحصيل آنوجه به مازندران تشريف برد و در باب حصول 

و وصول آن لوازم سعى و اهتمام بجاى آورد و بعد از فراغ از مهم مازندرانيان لواء گردون فرسا 
بصوب عراق در حركت آمده چون هواى بلده قم از غبار موكب كشورگشا عطرسا گشت پادشاه 
عالم پناه در آن زمستان همانجا طرح اقامت انداخت و اكابر و اشراف ممالك محروسه را كه جهة 

اقامت مراسم تهنيت بسده سدره منزلت آمده بودند مشمول عواطف بيدريغ ساخت و همدران اوان 
ايلچيان سلطان مصر قنصور و قيصر روم ايلدرم بايزيد با تحف پادشاهانه جهة مباركباد فتح 

 خراسان بآستان ملك آشيان رسيدند و منظور نظر انعام و اكرام شده دعاگو و ثناخوان بازگرديدند

 ذكر شكار فرمودن پادشاه آفاق و بيان شمه از وقايع منزل قشالق 

چون حكمت كامله ايزد تبارك و تعالى در طبيعت فرق برايا اخالق متنوعه ايجاد فرموده و قدرت 
شامله فاعل مختار جل و عال پيكر معشر بشر را از اشياء مختلفه تركيب نموده مداومت بر يك 

صفت خواطر را محزون ميگرداند و مواظبت بر يك نهج گرد كالل بر حواشى ضماير مينشاند اگر 
مدتى اوقات بر جد مجد محض بگذرد و صورت مالل روى نمايد و اگر روزى چند بلعب مطلق 



 (و إِذا حلَلْتُم مصروف گردد ابواب اختالل بر روى روزگار بگشايد ال جرم برطبق آية وافى عنايت 
 فرمان الهى نازل گشته كه چون سالكان طريق اسالم از احرام كه دست منع بر سينه فَاصطادوا)

مشتهيات نفسانى مينهد بيرون آيند مطلق العنان شده بامر صيد و شكار كه از جمله مستلذات 
طبيعت انسانيست قيام نمايند بناء على هذا در آن زمستان كه پادشاه مظفرلوا در بلده قم مستغرق 
بحر نعم صانع افالك و انجم بود و شاهباز همت عالى نهمت از صيد ممالك خراسان فارغ شده 
توسن سركش ايام بر طبق مرام خدام آفتاب احتشام سير مينمود ضمير مهر تنوير بشكار آهو و 

نخچير مايل گشته صباحى كه سيمرغ زرين بال خورشيد بهواى صيد وحوش مرغزار فلك از افق 
شرقى در پرواز آمد فرمان واجب االذعان شرف نفاذ يافت كه مالزمان آستان آسمان مقدار بل 

صغار و كبار آنديار بر صحارى و قفار نواحى قم محيط شده جانوران شكارى را بجانب خندق آن 
بلده رانند و حسب الحكم پياده و سوار بسيار از شهر بيرون شتافته و بركه انداخته پادشاه شير شكار 
نيز عنان عزيمت معطوف ساخت و در نماز پيشين همانروز جرگه بهم رسيده بمعاونت تائيد ايزدى 

 آنمقدار آهو و نخچير مجتمع گشت كه كميت آن از حساب و شمار مستوفيان فطنت 
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آثار درگذشت و شاه فلك اقتدار و نوئينان كامكار چنانچه معهود است بنوبت خنجر و شمشير و 
تير بآهو و گوزن و نخچير رسانيده در عرض يكدو ساعت بيست و ششهزار جانور بقتل رسيد و از 

خون آن كشتگان در ميان زمستان در ظاهر قم الله زارى نضارت آثار عيان گرديد و تواچيان 
آستان ماليك آشيان آن جانوران شكاريرا بر غازيان عظام قسمت نموده بعد از اندك زمانى بار 

ديگر پادشاه فريدون فر عازم شكار صحراى فراهان گشت و بدستور استمرار امرا و عساكر نصرت 
شعار و رعايا و مردم جالدت آثار بلوازم آنكار پرداخته مدت دوازده شبانه روز در بيابان و قفار از 

راندن جانوران شكارى نياسودند و چون جرگه بهم رسيد بيمن دولت پادشاه مؤيد منصور آن 
مقدار وحوش جمع آمد كه طيور هرچند بلند ميپريدند غير شاخ نخچير و گوزن آشيانه نميديدند و 

تزاحم جانوران شكارى و سباع بمرتبه رسيد كه گرك و گور و آهو و شير چون شكر و شير بهم 
آميخته از هم نميرميدند و شاه صاحب تائيد نخست تنها در شكارگاه تاخته آغاز تيغ راندن و صيد 

افكندن كرد و بضرب نيزه و تير چند گور و نخچير غرقه بخون ساخته بدستور معهود نهايت 
جالدت بجاى آورد و شير از صولت خدنگ خسرو پلنك آهنك در طرف آهو نميتوانست 



نگريست و آهو با آنكه در پناه پلنك ميخزيد از سهم نيزه شاه عاليجاه لحظه ايمن نمى توانست 
  نظم زيست 

 ز تير و نيزه شه شير و نخچير
 

 بهم آميخت همچون شكر و شير

 ولى شمشير او طوفانى انگيخت 
 

 كه از آميزش تن روح بگريخت 

و در آنروز چهل و پنجهزار آهو و دوازده هزار گور از ضرب حسام خون آشام و سهام اجل انجام    
شاه عالى مقام و عساكر گردون احتشام بقتل رسيد و بيمن اهتمام و تواچيان عظام منقسم گرديد 

پس از آن دو نوبت ديگر پادشاه سكندر منقبت در حدود ساوه بآن امر مشغولى كرده كرت اولى 
  مثنوى شانزده هزار نخچير و آهو و كرت ثانى پانزده هزار بقتل رسيد

 چو راى خسرو بهرام تدبير
 

 نمايد عزم صيد گور و نخچير

 ماليك گوئيا نخچير رانند
 

 بسوى صيدگاه او رسانند

 وگرنه انس و جن را نيست مقدور
 

 كه آرند اينقدر صيد از ره دور

و در اثناء امور مذكور جناب سلطانى سيف االنامى از واليات مازندران بازآمده امير عبد الكريم و    
آقا محمد را با مبلغ ده هزار تومان كه از وجوه تقبل ايشان نقد شده بود بدرگاه سپهر اشتباه رسانيد 

و مناقشه را كه در باب اداى آن وجه در ميان مشار اليهما واقع بود معروض نواب بلند جناب 
گردانيد و شاه مخلص نواز جناب سلطانى را باصناف الطاف و اعزاز سرافراز ساخته فرمان اشرف 
اعلى نافذ شد كه حكام مازندران چندگاهى در اردوى همايون توقف نمايند و ايشان آن زمستان 

در مالزمت آستان آسمان مكان بپايان رسانيدند و از جمله وقايعيكه در يورت قشالق بوقوع 
انجاميد ديگر آنكه محمد جان ايشك آقاسى نجم بيك كه در خالل احوال گذشته برسم رسالت 
نزد ظهير السلطنه و الخالفة محمد بابر پادشاه رفته بود بازآمده عرض كرد كه آنجناب تمامى بالد 
ماوراء النهر را بامداد امراء عظام احمد بيك صوفى اوغلى و شاهرخ بيك افشار فتح نموده و بخار 

 غرور و پندار
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بكاخ دماغ راه داده سر خالف دارد بنابرآن حكم همايون شرف نفاذ يافت كه نجم بيك با فوجى 
از درياى ذخاير يعنى فوجى از سپاه قيامت آثار عازم ماوراء النهر گشته ديو سلطان را كه در 



كاليوش جرجان قشالق كرده بخود ملحق گرداند و از آب آمويه عبور نموده محمد بابر پادشاه را 
از باديه مخالفت بشارع مستقيم موافقت رساند مقارن اين حال خبر فوت پادشاه روم ايلدرم بايزيد 

شايع گرديد و يكى از نباير او سلطان مراد نام كه از عم خود سلطان سليم جانشين پدر بود گريخته 
النجا بدرگاه عالم پناه كرد بنا على هذا فرمان اشرف اعلى صادر گشت كه ديو سلطان باردو 

همايون پيوندد و نجم بيك با بعضى ديگر از امرا كه اسامى ايشان مذكور خواهد شد متوجه ماوراء 
النهر گردد و همدران ايام نوبت ديگر پادشاه گردون غالم حكام مازندران را مشمول عنايت بيدريغ 
ساخته رخصت انصراف ارزانى داشت مقرر آنكه تتمه وجه تقبل را كه مبلغ بيست هزار تومان بود 

وصول دهند و ايشان در خدمت جناب سلطانى سيف االنامى كه صاحب تحصيل آن مبلغ بود 
دعاگو و ثناخوان روى باولگاه خود آوردند و برضاجوئى آنجناب و سرانجام آنوجه مشغولى 

 كردند.

ذكر وقايع و محارباتى كه ميان ظهير الدين محمد بابر پادشاه و سالطين اوزبك دست داد و بيان 
 توجه امير نجم ثانى بجانب ماوراء النهر باقتضاء قضاء صانع بالد و عباد

در آن ايام كه دار السلطنه هراة مضرب رايات ظفر آيات شاهى بود ظهير الدين محمد بابر پادشاه 
ايلچيان سخندان با پيشكش فراوان بآستان اقبال آشيان فرستاده اظهار اخالص و دولتخواهى فرمود 

و بنابر آنكه نقد اعتقاد آنخسرو عالى تبار بر محك ضمير مهر تنوير پادشاه كشورگير تمام عيار 
نمود قاصد آنحضرت را مشمول انعام و احسان بيكران گردانيده حكم همايون بنفاذ پيوست كه 

آنحضرت از ممالك ماوراء النهر آنچه بحيز تسخير درآورد برو مسلم باشد ال جرم محمد بابر 
پادشاه در شهور سنه سبع عشر و تسعمائه با لشگر زابلستان متوجه واليات موروثى شد و بعد از 
وصول بحدود بدخشان ميرزا سلطان ويس را بخود ملحق گردانيده نخست علم نهضت بطرف 
حصار شادمان برافراخت حكام آن ممالك حمزه سلطان و مهدى سلطان چون از توجه وارث 

ملك خبر يافتند لشگرهاى خود را فراهم آورده عنان يكران بميدان كارزار تافتند و در نواحى و 
خش درفش آفتاب درخش بابرى بمخالفان رسيده بين الجانبين محاربتى در غايت صعوبت دست 

داد و بمظاهرت عنايت الهى و معاونت دولت پادشاهى ظهير السلطنه ظفر يافته شكست بر سپاه 
 اوزبك افتاد
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و حمزه سلطان و مهدى سلطان در معركه كشته گشته واليت حصار شادمان و ختالن و قندز و 
بقالن بحيز تسخير آن خالصه دودمان امير تيمور گوركان درآمد و بمقتضاى شيوه ستوده خويش 

اعالم عدل و رعيت پرورى مرتفع ساخته كيفيت آن فتح مبين را بدرگاه پادشاه حشمت آئين عرضه 
داشت نمود مرقوم قلم نياز گردانيد كه اگر يكى از امراء عظام با فوجى از غازيان عالى مقام باين 

مخلص ملحق گردند اميد است كه على اسرع الحال ساير ممالك ماوراء النهر مفتوح گردد درين 
واليات خطبه و سكه باسم و القاب نواب كامياب مزين گشته انهدام مبانى جهانبانى سالطين 

اوزبك بوقوع پيوندد و چون ايلچيان آنحضرت بسده سدره مرتبت رسيدند و بوسيله امراء جمشيد 
حشمت مضمون آنعريضه را معروض گردانيدند حكم همايون شرف نفاذ يافت كه احمد بيك 
صوفى اوغلى و شاه رخ بيك افشار با زمره از شيران بيشه پيكار بحصار شادمان رفته امداد محمد 

بابر پادشاه را پيش نهاد همت سازند و در موكب آن زبده سالطين آفاق بمقابله و مقاتله فرق 
اوزبك پردازند و آن دو امير پاك ضمير بحصار شتافته محمد بابر پادشاه باستظهار ايشان متوجه 
سمرقند گشت حاكم آنديار محمد تيمور سلطان و والى بخارا عبيد الّله خان چون ازينحال خبر 

يافتند مركز دولت خالى گذاشته بجانب تركستان شتافتند و ماهچه رايت نصرت آيت بابرى از افق 
دار السلطنه سمرقند طالع شده اطراف آن مملكت بانوار عدالت و نصفت صفت اضائت گرفت و 

رسوم اهل ظلم و بدعت معدوم گشته خطبه و سكه بذكر مآثر و مفاخر ائمه معصومين صلوات الّله 
عليهم اجمعين و اسم و لقب پادشاه سيادت پناه سكندر آئين سمت زيب و زينت پذيرفت و محمد 

بابر پادشاه كرت ديگر در تختگاه آبا و اجداد خود قدم بر مسند سرورى نهاده برطبق نشان همايون 
واليت حصار شادمان و ختالن و بدخشان را بخان ميرزا ارزانى داشت و بر بلده فاخره بخارا و ساير 

اطراف آنجا كه بحيز تسخير درآمده بود حكام معدلت انتما گماشت احمد بيك صوفى اوغلى و 
شاه رخ بيك را بانعام تبركات اليقه و تنسوقات رايقه و اسبان گردون توان و صره هاى زر و عقود 

جوهر خوشدل و مسرور گردانيد و اجازت معاودت داده جهة نواب كامياب آستان خالفت آياب 
اصناف پيشكشهاى خسروانه و انواع تحف پادشاهانه فرستاد اما در باب رعايت محمد جان ايشك 
آقاسى نجم بيك كه از درگاه عالم پناه برسم رسالت نزد او رفته بود طريقه اهمال و تغافل مسلوك 

داشت بناء على هذا چون محمد جان در قشالق قم بپايه سرير اعلى رسيد عرضه داشت نمود كه 



حضرت بابرى خيال خالف و سركشى دارد و چنانچه مذكور گشت نجم بيك با جمعى كثير از 
امرا و اركان دولت مثل زين العابدين بيك و بادنجان بيك و خواجه كمال الدين محمود ساغرچى 

متوجه ماوراء النهر شد اما قبل از آنكه بانحدود رسد اينخبر شيوع يافت كه سالطين اوزبك بار 
ديگر لشگر بماوراء النهر كشيده اند و محمد بابر پادشاه را منهزم گردانيده اند شرح اين سخن آنكه 

 محمد تيمور سلطان و عبيد الّله خان بعد از استماع 
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از خبر مراجعت احمد بيك و شاه رخ بيك نوبت ديگر خيال تسخير بالد ماوراء النهر نمودند و 
باجانى بيك سلطان و ساير قرابتان اتفاق كرده ابواب انعام و احسان بر روى سرداران الوس اوزبك 

گشودند و سپاهى جرار و لشگرى جالدت آثار فراهم كشيده در اوايل سنه ثمان عشر و تسعمائه 
علم نهضت بصوب بخارا برافراختند و منغالى جنود ايشان بر جناح استعجال طى مسافت كرده 
بيكناگاه نواحى آن بلده را تاختند چون اينخبر بسمع محمد بابر پادشاه رسيد از غايت جرات با 

اندك لشگرى كه در مالزمتش بودند از سمرقند متوجه دفع مخالفان گشت و هرچند محمد مزيد 
خان و جمعى از اهل راى و تدبير عرض كردند كه همچنين بى يراق بر سر دشمن رفتن مناسب 

دولت نيست و طريقه حزم مقتضى آنست كه بعد از اجتماع سپاه و فراهم آمدن دليران رزم خواه 
اين عزيمت امضا يابد بسمع رضا نشنود و در حوالى بخارا استماع نمود كه سالطين چند كوچ 

بازپس نشسته اند ال جرم دليرتر شده عنان بتكامشى ايشان انعطاف داد و چون دو سه مرحله مطوى 
گشت بيكناگاه محمد تيمور سلطان و عبيد الّله خان و جانى بيك سلطان با سپاهى بيكران صف 

قتال آراسته و خواطر از جبن و بددلى پيراسته در آن صحرا سياهى نمودند ظهير السلطنه محمد بابر 
پس از مشاهده اين جالدت و تهور بتعبيه لشگر پرداخت و تيغ كين از نيام انتقام آخته جمعى كثير 
از فرقه اوزبك را قتيل و جريح ساخت اروس بى و خواجه احمد قنقرات و كوپك بى را در حمله 
اول بعضى از دالوران سپاه جغتاى بكمند اسير مقيد گردانيدند و بنظر انور حضرت پادشاهى برده 

آن سه سردار بزخم پيكان شهريار شير شكار متوجه عالم آخرت گرديدند اما ساير امراء و بهادران 
موكب سالطين اوزبك از روى اهتمام بعزم انتقام پاى در ميدان مردانگى نهاده دست باستعمال 

آلت قتال بردند و گرد نبرد باوج سپهر تيز گرد رسانيده بحدت پيكان آبدار و نوك شمشير آتشبار 
نام بسيارى از مالزمان موكب بابرى را از لوح بقا ستردند و آنحضرت بقدر امكان در معركه ثبات 



قدم ورزيده بعد از تفرق سپاه و چيره گشتن اوزبكان كينه خواه عنان بصوب بخارا گردانيد و در 
آن بلده نيز اقامت مصلحت دولت ننموده از آنجا بسمرقند رفت و در سمرقند اورق را بخود ملحق 
ساخته راه حصار شادمان پيش گرفت و محمد تيمور سلطان و جانى بيك سلطان و عبيد الّله خان 

را كرتا بعد اخرى تسخير مملكت سمرقند و بخارا و توابع و مضافات و ضمايم و ملحقات ميسر 
گشته هريك بمقر عز خود خراميدند و رعايت رعيت كرده بهيچكس از متوطنان آنواليت تعرض 

نرسانيدند و در جمادى االول سنه مذكوره باز بهم پيوسته رايت عزيمت بصوب حصار شادمان 
برافراشتند محمد بابر پادشاه چون از توجه اعدا خبر يافت باتفاق خان ميرزا ارك حصار را مضبوط 

كرده فرمود تا بر گرد شهر خندقى كندند و محالت را كوچه بند نموده كسان جهة استمداد نزد 
والى بلخ بيرام بيك قرامانى فرستادند و بيرام بيك امير سلطان محمد شيرازى را با سيصد كس از 
 دليران مجاهد غازى بامداد ايشان ارسال داشت و سالطين اوزبك تا چغانيان آمده پس از آنكه بر
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استحكام حصار و وصول غازيان شجاعت آثار مطلع گرديدند مصلحت اشتعال نايره پيكار ندانسته 
عنان مراجعت منعطف گردانيدند و چون اخبار حكام خراسان و استيالء محمد تيمور سلطان و 

عبيد الّله خان بر ديار ماوراء النهر بسمع نجم بيك رسيد دفع اوزبكان را پيش نهاد همت ساخته با 
ده دوازده هزار نفر از غازيان كه همراه داشت بحدود خراسان درآمد و حسين بيك هللا از هراة و 
حكام و داروغگان ساير واليات بوى پيوسته نثار و پيشكش گذرانيدند و غاشيه اطاعت بر دوش 

گرفته بجانب ماوراء النهر روانشدند و همچنين سادات و قضات و اشراف و اعيان از اطراف و 
امصار خراسان بمالزمت امير نجم رفته شرايط دعاگوئى و رضاجوئى بجاى آوردند و آنجناب 

همه آنجماعت را باصناف انعام و اكرام نوازش كرده مهماتى كه داشتند بكفايت اقتران داد و امير 
غياث الدين محمد بن امير يوسف را نگاه داشته ساير اكابر را رخصت معاودت فرمود آنگاه از راه 

جام بكنار آب مرغاب رفته از آنجا ببلخ شتافت و بيرام بيك قرامانى موكب او را استقبال نموده 
شرايط ضيافت و مهاندارى چنانچه بايد و شايد بتقديم رسانيد و امير نجم قرب بيست روز در ظاهر 
بلخ نشسته فوجى از سرداران سپاه را بكنار آب فرستاد كه كشتيها را در گذر ترمذ جمع آوردند و 
امير غياث الدين محمد را مقرر كرد كه بحصار رفته محمد بابر پادشاه را بلطف و عنايت نامتناهى 

شاهى اميدوار گرداند تا با جنود آنحدود بوى ملحق گردد بعد از آن بمعبر ترمذ شتافته در ماه 



رجب سال مذكور از آب عبور نمود و هنوز در نواحى ترمذ بود كه امير غياث الدين محمد جانب 
حصار بازآمد و خبر قرب وصول موكب بابرى رسانيد و امير نجم با بعضى از امرا و و اندكى از 

مالزمان خاصه آنحضرت را چند فرسخ استقبال نموده در تنك چكچك كه آن را دربند آهنين 
نيز گويند بين الجانبين مالقات دست داد و از هردو طرف شرايط نثار و و پيشكش بتقديم رسيد و 

از آنجانب چون سالطين اوزبك از عبور نجم بيك خبر يافتند غالت و حبوبات را بدرون قالع 
كشيدند و ضبط هربلده از بالد و ماوراء النهر را يكى از سالطين يا امرا متعهد شده خود را مضبوط 

 گردانيدند

 ذكر شمه از عظمت و كامرانى امير نجم ثانى و شهيد شدن او بنابر تقدير جناب جالل سبحانى 

بانى مبانى سخن سازى و ناظم مناظم قصه پردازى اينحكايت را برينموجب مرقوم ميگرداند كه 
چون امير يار احمد اصفهانى كه ملقب بود بنجم ثانى بوفور فراست و كاردانى و صفت وقوف در 

سرانجام امور جهانبانى اتصاف داشت در ضبط و ربط و حمل و عقد و قبض و بسط مهمات 
 سركار كشورستانى رايت بيمثلى مى افراشت چنانچه سابقا
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مسطور شد حضرت شاه دين پناه بعد از فوت امير نجم زرگر زمام امور وكالت نفس همايون را در 
قبضه اقتدار آنجناب نهاد او را صاحب اختيار مطلق گردانيده بر جميع امرا و وزرا و انچكيان و 

مقربان تسلط و تفوق داد و امير نجم سه چهار سال در كمال اقتدار و استقالل بوكالت شاه 
سكندرجاه سليمان خصال پرداخته امور ملكى و مالى و جزئى و كلى معظم معموره ربع مسكون را 

بر نهج عدالت بسرانجام مقرون ساخت و بنابرانكه در آن سنوات مالذ حكام بنى آدم و مرجع 
اشراف و اعيان عرصه عالم درگاه خاليق پناهش بود از اسباب جاه و حشمت و موجبات مكنت 

عظمت آنمقدار در سركار او جمع گشت كه پايه قدر و منزلتش از جميع امراء عظيم الشان بلكه 
اكثر سالطين نافذ فرمان درگذشت عدد مالزمان خاصه او نزديك به پنجهزار سوار يراق دار رسيد 
و وفور خزاين و اموالش از سرحد حساب و استيفاء محاسبان دانا متجاوز گرديد هرروز قرب صد 

سر گوسفند شيالن او بود مرغ و قاز و حوايج آش را بر اين قياس بايد نمود و در سفر مذكور با 
آنكه تمامى اسباب تجمل را از آب نگذرانيده بود هرروز سيزده ديك نقره خام جهت پختن طعام 



در مطبخ او بر بار مينهادند و آن اطعمه گوناگون را در اطباق زرين و سيمين و چينى فعفورى در 
نظر خاليق جلوه ميدادند از عزيزى صادق القول استماع افتاد كه در آنطرف آب شخصى كه در 

وقت كشيدن شيالن در درخانه امير پادشاه نشان حاضر بود بزبان تعجب از حوايجدار پرسيد كه 
هرروز اين قدر مصالح را در واليت ياغى چگونه بهم ميرسانى جوابداد كه بعنايت الهى گوسفند و 
مرغ و قند و نبات و آرد و برنج و ساير حوايج آش در سركار ما بسيار است اما هرروز مرا ده من 

دارچينى و زعفران و زنجبيل و زيره و باديان و سيه دانه و بعضى ديگر از حبوبات و ادويه ضرورت 
ميشود جهت پيدا كردن آن تنقيص مييابم غرض از عرض اين مقدمه آنكه چون كوكب جاه و 

جالل آن امير بى شبه و نظير باين درجه ترقى نمود بكثرت حشمت و شوكت مغرور گشته بى آنكه 
از پادشاه مؤيد منصور رخصت يابد تكفل فتح ماوراء النهر كرد و مقاتله سپاه اوزبك را متعهد 

شده آن امر خطير و خطب كبير را سهل و آسان شمرد و پس از عبور بر آب آمويه و مالقات با 
حضرت ظهير السلطنه رايت عزيمت بجانب خزار برافراخت آق فوالد سلطان كه حاكم آنموضع 

بود چون دانست كه با غازيان عظام قوت مقاتله و مجادله ندارد باتفاق ارباب و كالنتران از در 
مصالحه و مهاونه درآمد و بعد از طلب عهد و پيمان ابواب شهر و حصار خزار بازگشاده امير نجم 

او را مقيد ساخت و هلقوتويوز بيكى را با جماعتى از اوزبكان كه در آن مكان بودند كشته متعرض 
رعايا نشد و از آنجا بجانب قرشى نهضت نمود حاكم آن بلده شيخم ميرزا در مقام مدافعت و 

ممانعت ثبات قدم ورزيده نجم بيك اطراف شهر را بر امرا تقسيم فرمود و هركس بمورچل خود 
فرود آمده جنود ظفر ورود آغاز انداختن تير و تفنك كردند و بزخم سنك رعد در برج وباره 

قرشى رخنه افكنده در عرض دو سه روز قهرا قسرا بر آن بلده استيال يافتند و شيخم ميرزا با متابعان 
 اسير سرپنجه تقدير
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شده حكم عالى بقتل عام صادر گشت و هرچند امير غياث الدين محمد بن امير يوسف و جمعى 
ديگر از اعيان خون بعضى بيگناهان را كه در آن بلده بودند از امير نجم درخواست نمودند بسمع 

رضا نشنود و قرب پانزده هزار كس را از سپاهى و رعايا بتيغ بيدريغ گذرانيده عازم ظاهر بخارا شد 
زيرا كه جانى بيك سلطان و عبيد الّله خان با معظم سپاه اوزبك در آن بلده مقام داشتند و نقش 
مقابله و مقاتله و صورت معارضه و مجادله بر لوح خاطر و صحيفه ضمير مينگاشتند و چون امير 



نجم بدو فرسخى بخارا رسيد شنيد كه محمد تيمور سلطان و ابو سعيد سلطان ولد كوجونجى خان 
با فوجى از سپاه سمرقند بخيال دست برد متوجه شده اند و خود در همان منزل توقف كرده بيرام 

بيك قرامانى را با جمعى كثير از سالكان مسالك پهلوانى بدفع ايشان مامور گردانيد و آن دو 
سلطان از توجه بيرام بيك و غازيان خبر يافته در قلعه عجذوان متحصن شدند و بيرام بيك كيفيت 
حال را اعالم نمود و نجم بيك با تمامى عساكر بظاهر عجذوان شتافت و محمد تيمور سلطان و ابو 

سعيد سلطان اطراف انحصار را مضبوط ساخته هرروز فوجى از اوزبكان خونخوار بجنك بيرون 
ميفرستادند و از اينجانب نيز غازيان در برابر رفته گاهى غالب و احيانا مغلوب ميشدند و چون چند 
روز حال برين منوال بگذشت و آزوق در ميان سپاهيان مفقود گشت خواجه كمال الدين محمود 

كه از اطوار سالطين اوزبك صاحب وقوف بود و ميدانست كه تسخير آن قلعه بمحاربه تيسيرپذير 
نيست بعرض رسانيد كه درين زمستان فايده بر محاصره عجذوان مترتب نميشود زيرا كه اين قلعه 

بذخيره بسيار و كثرت آالت رزم و پيكار مشحونست و دو سلطان با بسيارى از شجعان در آنجا 
توطن دارند و اگر چند روز ديگر اين منزل معسكر نصرت اثر باشد غازيان جهة فقدان حبوبات 

تنقيص خواهند يافت مناسب دولت آنكه از اينجا طبل رحيل كوفته در نواحى قرشى و خزار طرح 
قشالق اندازيم تا از واليات سركار بلخ اردو بازاريان و سركاران و سوداگران غله و اجناس 

باردوى ظفراقتباس آوردند و چون زمستان بپايان رسد و ذخيره اوزبكان روى در نقصان نهاده عليق 
چهارپايان در صحرا پيدا شود متوجه فتح بالد و قالع شويم امير نجم جوابداد كه اگر ما از ظاهر 
قلعه عجذوان كوچ كرده بطرف كنار آب روان گرديم اوزبكان تصور خواهند كرد اين حركت 
بنابر خوف و هراس از ما وقوع ميبايد و اينمعنى موجب مزيد جسارت ايشان خواهد شد و هنوز 

اين سخن باتمام نرسيده بود كه ظهير السلطنه و الخالفه محمد بابر پادشاه بدانجا آمده همان سخنان 
را درميان آورد و در باب ترك محاصره و توجه بجانب خزار و قرشى مبالغه كرد امير نجم سخن 
آنحضرت را بحسب ظاهر قبول نموده فرمود كه فردا كوچ كرده بدانطرف رويم و روز ديگر كه 

سه شنبه سيوم ماه مبارك رمضان سنه ثمان عشر و تسعمائه بود على الصباح طليعه سپاه سالطين 
ماوراء النهر از ميان درختان ظاهر عجذوان طالع گشت و مهم از حيز تدبير امير و وزير درگذشت 

صورت حال آنكه چون در بلده بخارا بمسامع جانى بيك سلطان و عبيد الّله خان رسيد كه كار 
امير نجم ثانى در ظاهر عجذوان از پيش نميرود و هرروز لشگريان جهة بدست آوردن آزوق و 

 عليق چهارپايان متفرق و
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پريشان ميشوند عزم رزم جزم كرده با حشر بسيار از پياده و سوار همه جوشن پوش و خنجرگذار 
بر سبيل ايلغار متوجه عجذوان كشتند و بعد از وصول بحدود آنديار محمد تيمور سلطان و ابو 

سعيد سلطان با اوزبكانيكه در آنحصار بودند بديشان پيوسته همعنان يكديگر روى بميدان كارزار 
آوردند امير نجم ثانى بعد از مشاهده اين حال دل بر قتال و جدال نهاد و ميمنه ميسره لشگر را 
بوجود امراء عظام استحكام داد و خود در قلب بايستاد و مقرر كرد كه ظهير الدين محمد بابر 

پادشاه با جنود خاص طرح باشند و در هرطرف كه بكومك احتياج شود توجه فرمايند و بعد از 
تسويه صفوف قرب دويست سوار جالدت آثار از برانغار سپاه اوزبك در ميدان تاخته بر جوانغار 

لشگر نجم بيك حمله كردند و بيرام بيك كه در آن جانب بود متوجه دفع شر آنجماعت گشته 
بزخم تيرى از پاى درافتاد و اينمعنى موجب ازدياد جسارت اوزبكان شده بيك بار بر سپاه 

آذربايجان و عراق تاختند و امرا بنابر عداوتى كه با نجم بيك داشتند بى از آن كه دست باستعمال 
آلت پيكار برند پاى در وادى فرار نهادند ال جرم جنود نجم بيك شكست يافته ظهير السلطنه و و 

الخالفة محمد بابر پادشاه با سپاه خاصه روى توجه بحصار آورد و امير غياث الدين محمد بن امير 
يوسف و خواجه كمال الدين محمود متعاقب مواكب آن حضرت در حركت آمده حسين بيك هللا 
و احمد بيك صوفى اوغلى متوجه گذر گرگى گشتند و ماهچه رايت سالطين اوزبك از افق فتح 
و ظفر طالع شده سپاه ماوراء النهر آغاز قتل و غارت كردند و فوجى از لشگريان عبيد الّله خان در 

معركه بامير نجم رسيده آن جناب را اسير سرپنجه تقدير ساختند و نزد پادشاه خود برده حسب 
الحكم اساس حياتش را بينداختند و زين العابدين بيك نيز با بسيارى از غازيان و جمعى از 

خراسانيان همدران روز شربت شهادت چشيدند و طايفه ديگر كه بكوهها و مغارها گريخته بودند 
مانند خواجه محى الدين يحيى ولد خواجه شمس الدين مرواريد و خواجه مير جان بن خواجه 

قوام الدين محمد بن استاد عدل معمار نيز بدست سمرقنديان افتاده جام هالك دركشيدند و در 
هفدهم ماه رمضان اينخبر بدار السلطنه هراة رسيده امير عماد الدين محمود اصفهانى كه برحسب 

حكم جهان مطاع وزير و صاحب اختيار امور ملكى و مالى خراسان بود بضبط برج و باره و 
استحكام فصيل و دروازه پرداخت و پس از سه چهار روز حسين بيك هللا و احمد بيك صوفى 

اوغلى در ضمان صحت و سالمت تشريف آوردند و چون بموجب فرمان عالم مطاع منصب 



حكومت آن بلده فاخره باحمد بيك انتقال يافته بود در قلعه اختيار الدين نزول نمود و بدارائى 
رعيت و سپاهى پرداخته خاليق را بتمهيد بساط معدلت و نصفت وعده فرمود اما امير غياث الدين 

محمد بن امير يوسف و خواجه كمال الدين محمود كه متعاقب ظهير الدين محمد بابر پادشاه 
بصوب حصار شادمان رفته بودند از آن حضرت عنايت و رعايت يافته راه بلخ پيش گرفتند و در 
پانزدهم ماه رمضان بآن بلده رسيده خواجه محمود همانجا توقف كرد و امير محمد بهراة شتافته 

 باتفاق امير عماد الدين محمود و ساير امرا و حكام در باب استحكام آنخطه جنت مقام سعى 
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بليغ مبذول داشت و اين اخبار در قشالق اصفهان بعرض نواب آستان آسمان نشان رسيد و بار 
 ديگر يورش خراسان و دفع بيداد اوزبكان پيش نهاد همت عالى نهمت گرديد

ذكر نهضت پادشاه باستحقاق از قم بصوب راستقجان و بيش بارماق و توجه رايات آفتاب اشراق 
 از آنحدود بجانب دار الملك عراق 

چون فرمانفرماى طوايف مردم زمستان سنه سبع عشر و تسمائه در بلده فاخره قم بپايان رسانيد و 
خسرو خيل انجم از بروج شتوى عنان يكران بمنازل ربيعى معطوف گردانيد فضاى صحرا از ظهور 
سبزه و الله بر مرغزار سپهر دوار تفاخر نمود و مشاهده عارض رنگين گل و مالحظه طره مشكين 

  مثنوى سنبل ابواب فرح و سرور برگشود

 سرو از علم بلندپايه 
 

 بر فرق سمن فكند سايه 

 بيد از سر خنجر گهروار
 

 شد بر سر ياسمين درربار

   
بار ديگر هواى صيد و شكار و گشت دشت و مرغزار در خاطر دريا آثار پيدا شده پادشاه فلك 

اقتدار عازم راستقجان گشت و چنانچه چندبار درين اوراق بر زبان كلك لطايف نگار گذشته در 
آن نواحى نيز لوازم شكار بتقديم رسيد و بيست و چهار هزار جانور بزخم تيغ خنجر مانند گل و 

الله غرقه بخون گرديد آنگاه اعالم ظفرپناه از شكارگاه مراجعت فرموده متوجه ييالق بيش بارماق 
و سورلوق شد و در آن بهار و تابستان در مرغزارهاى نزاهت آثار گاهى بتجرع اقداح خوشگوار و 



احيانا گوزن و قوچقار كه در آنحدود بسيار بود اقدام فرمود و در فصل پائيز كه منزل ناهيد از 
فروغ طلعت خورشيد صفت اضاعت پذيرفت و از تأثير هواى خريفى لباس خضرت آثار اشجار 
سرخ و زرد گشته ساحت باغ و بستان صورت كارگاه صباغان گرفت پادشاه جهانيان عازم خطه 

اصفهان گشت و بعد از وصول در آن بلده طرح قشالق انداخته بساط عيش و نشاط انبساط داد و 
كما ينبغى بتفقد حال ساكنان دار الملك عراق پرداخته مجددا ابواب لطف و احسان بر روى 

روزگار ايشان برگشاد گاهى بر مسند طرب نشسته از فروغ عارض چون آفتاب و شعاع جام شراب 
ناب مجلس بزم را ناضر و سيراب ميگردانيد و احيانا بر تخت سلطنت و استقالل برآمده 

  مثنوى سرگشتگان بوادى جور و اعتساف را بچشمه سار عدل و انصاف مى رسانيد

 كشيده پادشاه هفت اورنك 
 

 گهى در بزم عشرت جام گلرنك 

 نشستى گاه بر تخت عدالت 
 

 پى تاديب ارباب ضاللت 

 بناى عدل را آباد كردى 
 

 دل غمديدگان را شاد كردى 

   
و در تضاعيف آنحاالت خاطر انور همايون متوجه رعايت سلطان مراد نبيره ايلدرم بايزيد گشته 

ايالت بعضى از واليات فارس رجوع بدو شد و سلطان مراد برحسب فرمانفرماى بالد و عباد بجانب 
 مقصد در حركت آمده در اثناء راه زمان حياتش بنهايت انجاميد و قبل از آنكه بمقصد رسد
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  يحُكم ما يرِيد) و (يْفعُل اللَّه ما يشاءمتوجه رياض عالم عقبى گرديد

گفتار در بيان والدت با سعادت شاه زاده عالميان ابو الفتح طهماسب ميرزا و رسيدن اخبار ماوراء 
 النهر و حاالت خراسان بپايه سرير اعلى 

در آن زمستان كه بلده محروسه اصفهان از يمن مقدم پادشاه شرق و غرب جهان غيرت افزاى 
رياض جنان بود واهب بى ضنت ابواب مرادى ديگر بر روى روزگار همايون آثار آنمهر سپهر 

سلطنت برگشاد و بخشنده بيمنت گوهرى از كان امكان بيرون آورده در كنار عطوفت شاه وافر 
احسان نهاد بنسيم عنايت ازلى در چمن اميد پادشاهى گلى عطر پرور گشت كه شميم آن مشام 



عالميان را معطر گردانيد و از فروغ انوار عاطفت لم يزلى در گلشن تمناى حضرت دين پناهى 
  مثنوى نهالى سر كشيد كه ظالل اقبالش جهانى را بمهاد امن وامان رسانيد

 گلى بشكفت در گلزار شاهى 
 

 وجودش مظهر نور الهى 

 نهالى رست از باغ امامت 
 

 ظاللش مرجع اهل كرامت 

 برآمد اخترى از برج اقبال 
 

 فروغش نوربخش چشم آمال 

   
يعنى حضرت شاه دين پناه را در اواخر سنه ثمان عشر و تسعمائه بساعتى سعادت اثر پسرى 

خورشيد منظر متولد گشت و اينمعنى موجب ابتهاج مزاج خواص و عوام شده طنطنه بشارت و 
غلغله تهنيت از ايوان كيوان درگذشت بساط جشن و سور و مجلس عيش و سرور تمهيد يافت و 

جامهاى راح ريحانى در گردش آمده انوار عاطفت حضرت كشورستانى بر صفحات حال همگنان 
تافت امرا و اركان دولت عقود جوهر و نقود ابيض و احمر نثار مهد همايون آن شاه زاده صاحب 

سعادت كردند و خدام سده سدره منزلت صالت و صدقات و نذور و عطيات بارباب استحقاق 
رسانيده لوازم محامد واهب المواهب بجاى آوردند و آن مولود عاقبت محمود موسوم بطهماسب 

و مكنى بابو الفتح گشته چند قابله حور سرشت جهة ارضاع آنحضرت تعيين پذيرفت و بواسطه 
تولد آنشاه زاده دولتمند چند روز طويهاى دلپسند وقوع يافته مواد اعتضاد فرق عباد سمت ازدياد 
گرفت و همدران ايام براى دفع اصابت عين الكمال دست سپهر بدفعال نيل مالل بر چهره احوال 
نواب پايه سرير جاه و جالل كشيد و خبر شهادت امير نجم و بيرام بيك قرامانى و زين العابدين 
بيك و گذشتن سالطين اوزبك از آب آمويه بتواتر انجاميد بنابرآن يورش خراسان كرت ديگر 

پيش نهاد همت عالى اثر گشت و رايات ظفرپيكر از اصفهان بجانب ساوه نهضت فرموده غبار 
 مواكب ظفر آثار از اوج فلك دوار درگذشت.
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 ذكر تسلط محمد تيمور سلطان و عبيد اهللا خان بر بعضى از بالد خراسان 

چون امير نجم ثانى از جام قضاء سبحانى شربت شهادت چشيد هوس تسخير بالد خراسان در 
ضمير حكام ماوراء النهر پيدا شد و نخست جانى بيك سلطان از آب آمويه گذشته متوجه دار 



السلطنه هراة گشت امرا و اشراف آن بلده چون برين حادثه وقوف يافتند بيشتر از پيشتر در 
استحكام برج و باره كوشيده احمد بيك صوفى اوغلى قلعه اختيار الدين را مضبوط ساخت و 

حسين بيك هللا در برج ميرزا سلطان احمد كه در ميان شرق و شمال شهر است رايت اقتدار 
برافراخت امير عماد الدين محمود دروازه فيروزآباد را ضبط نمود و امير غياث الدين محمد بن 

امير يوسف بر پشت دروازه ملك منزل فرمود حراست دروازه خوش بامير سلطان محمود ولد سيد 
غياث الدين محمد باغبان تعلق گرفت و محافظت دروازه عراق بديگرى از اعيان خراسان سمت 

انتساب پذيرفت و جانى بيك سلطان در اوايل ذو القعده بظاهر هراة رسيده نخست در النك 
كهدستان فرود آمد و يكدو نوبت زمره از لشگريان او بقدم محاربت از طرف باغ سفيد خود را 

نزديك بخندق رسانيدند و از اصابت پيكان دلنشان هرويان مجروح شده مايوس بازگرديدند و سه 
چهار كرت ديگر از جانب دروازه فيروزآباد جنگ پيش آوردند و از دست برد مالزمان امير عماد 

الدين محمود مغلوب شده زخمهاى كارى خوردند و در بعضى از آن معارك بابا عشقى تبرائى 
كه معتمد هللا بيك بود بدست اوزبكان گرفتار گشته شربت شهادت چشيد و مقارن آنحال عبيد الّله 
خان نيز بنواحى شهر رسيده در نواحى قريه آزادان نسخه آزادگان گزيد و چندبار سپاهيان بخارا تا 
كنار خندق دروازه ملك و دروازه عراق تاخته بافكندن تير و سنك پرداختند و بجد هرچه تمامتر 
بامر محاصره قيام نموده علم جنك و پيكار افراختند و چون در سال گذشته محصوالت بلوكات 

هراة نيك نيامده بود در آن ايام نرخ حبوبات ترقى تمام نمود مع ذلك امراء عظام جهة آزوق 
غازيان بر محالت شهر غله حواله كردند و بدين جهة تنقيص بسيار بصغار و كبار رسيده در كمال 

اضطرار بسر ميبردند القصه ايام محاصره نزديك بشصت روز امتداد يافته بعد از آن پرتو انوار 
عنايت الهى بر وجنات روزگار محصوران تافت و ميان جانى بيك سلطان و عبيد الّله خان مخالفتى 
روى نموده در صباح سيوم محرم سنه تسع عشر و تسعمائه كه موافق اول روزه نوروز بود هريك از 

آن دو سردار از ظاهر هرات بجانب ديار خود توجه فرمود و در آن روز فيروز هرويان را بنسيم 
عنايت ايزد تعالى گل آمانى در چمن مراد شكفته از محنت حصاردارى نجات يافتند و از 

 محافظت برج و باره فارغ گشته بسر بساتين و باغات و
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منازل و مرزوعات خود شتافتند و جانى بيك سلطان بى توقف در ديار خراسان از آب آمويه 
گذشته بكرمينه رفت اما همدران ايام محمد تيمور سلطان بدين جانب آمويه آمده در حدود آب 

مرغاب بعبيد الّله خان پيوست و آن دو سردار باتفاق يكديگر عنان يكران بطرف طوس و مشهد 
مقدسه انعطاف دادند و از مرو تا نواحى اسفراين بتحت تصرف درآورده دل بر سلطنت خراسان 

نهادند چون اينخبر بدار السلطنه هراة رسيد امراء عظام مصلحت توقف نديده در ماه مذكور از راه 
بيابان طبس و سيستان روى بصوب عراق و آذربايجان آوردند و خواجه ابو الوفا و بعضى ديگر از 
هواخواهان اوزبكان آن بلده را ضبط نموده جهة ايصال بشارت مسرعان بمشهد فرستادند ال جرم 

تيمور سلطان متوجه شهر شده اكابر و اعيان طوعا او كرها لوازم استقبال بجاى آوردند و كليد قلعه 
و شهر پيش برده اظهار اطاعت و انقياد كرد و تيمور سلطان در باغ جهان آرا فرود آمده خطبه بنام 

خود خواند و چون ميدانست كه در ايام دربندان تفرقه بسيار بهرويان رسيده با مردم بر وجه احسن 
معاش كرد اما طايفه از متعصبان اهل سنت و جماعت آغاز غمز و سعايت نموده جمعى از موالى و 

مردم تبرائى را در دام بال و ورطه رنج و عنا انداختند و موالنا شمس الدين محمد بهخى و موالنا 
حبيب الّله واعظ و مؤذن مسجد جامع را بزخم كارد و شمشير شهيد ساختند و ساعت بساعت آتش 
اين فتنه اشتعال بيشتر ميافت تا آنكه موالنا خواجه على صدر كه خوارزمى االصل بود بنابر التماس 
امير غياث الدين محمد بن امير يوسف بعرض محمد تيمور سلطان رسانيد كه تقويت جماعتى كه 
بنابر اغراض فاسده خويش در مقام انهدام بناء زندگانى مردم شيعه مذهب شده اند موجب تخريب 

مملكت ميشود و در باب منع و زجر آنطبقه حكم حاصل كرده پسر موالنا خليل صحاف را كه 
يكدو شيعى بزخم كارد او شهيد شده بودند سياست نمود ال جرم آن فتنه تسكين يافت و چون 
قرب دو سه ماه محمد تيمور سلطان دار السلطنه هراة و عبيد الّله خان در مشهد مقدسه و بعضى 

ديگر از واليات حكومت كردند ناگاه خبر قرب وصول منغالى سپاه كشورگشاى شاهى بحدود 
 خراسان شايع شده هركس از اوزبكان در هرجا كه بود عنان هزيمت بصوب ماوراء النهر تافت.

ذكر مشرف شدن امير نظام الدين عبد الباقى و سيد شريف الدين على بمناصب مناسب و معطر 
 گشتن هواى حدود خراسان از غبار مواكب كواكب مراتب 

امير سيد شريف الدين على كه جامع انواع فضل و ادب و حاوى علوم موروث و مكتسب بود و 
 بشرف نسب و علو حسب از اكثر سادات عجم و عرب ممتاز و مستثنى مينمود بعد از
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واقعه قاضى محمد كاشانى منظور نظر حضرت كشورستانى گشته بتفويض منصب صدارت 
سرافراز شد و چون چندگاه بلوازم آن امر پرداخت از امير نجم الدين مسعود ثانى نسبت بخود سوء 
مزاجى فهم كرده از آن امر استعفا جست و در وقتى كه ماهچه بيرق ظفرپيكر از خراسان مراجعت 

فرموده پرتو وصول بر واليات عراق انداخت رخصت طواف عتبات عاليات ائمه معصومين 
صلوات الّله عليهم اجمعين يافته روى بجانب بغداد آورد و امير نظام- الدين عبد الباقى بمنصب 
صدارت شاهى مفتخر و مباهى شده بواسطه وفور التفات امير نجم كوكب جاه و جاللش باوج 

سعادت و اقبال رسيد و در آن اوان كه امير نجم عازم ماوراء النهر گرديد آنجناب را بنيابت 
خويش تعيين نموده مقرر فرمود كه من حيث االستقالل بسرانجام مهام سركار سلطنت قيام نمايد و 

درين ايام كه خبر شهادت امير نجم بتحقيق انجاميد و ماهچه الويه ظفر عطيه از اصفهان متوجه 
ساوه گرديد در رودخانه واليت مذكوره پادشاه صاحب تائيد بتجديد امير نظام الدين عبد الباقى را 

منظور نظر كيميا اثر گردانيد و وكالت نفس نفيس همايون را در عهده آنجناب كرده پايه قدر و 
منزلتش را بايوان كيوان رسانيد و ايضا سيد شريف را كه از بغداد بازآمده در ارودى همايون بود 

بار ديگر مشمول عواطف خسروانه ساخت و بتكفل امور سركار صدارت نصب فرمود و چون 
اعالم زرنگار پادشاه صاحب اقتدار سايه وصول بر حدود ساوه انداخت فرمان واجب االذعان 
شرف نفاذ يافت كه غازيان عاليشان جهة مصلحت يورش خراسان آذوق سه ماهه بردارند و با 

آنكه در آن سال در ساوه حبوبات در غايت قلت بود و بليه قحط و غال شيوع تمام داشت بيمن 
توجه خاطر عالى مآثر آنمقدار غله كه دلخواه سپاه انجم جاه بود بتحت تصرف ايشان در آمد و 
موكب پادشاه فرخنده پى مدت ده روز در ساوه توقف نموده از آنجا برى شتافت و از رى براه 

كبود گنبد متوجه فيروزكوه گشته جهة اجتماع جنود كوه شكوه ييالق آن واليت ده روز ديگر 
محل اقامت لواى فيروزى اثر بود و از كثرت خيمه و خرگاه و شعشعه قبه سراپرده و بارگاه غيرت 

مرغزار فيروزه كار سپهر دوار مينمود و پادشاه جهانيان بعد از اجتماع عساكر نصرت نشان از آن 
منزل بسلطان ميدان خراميد و زينل بيك را با بعضى از امراء و فوجى از سپاه كشورگشا منغال 
گردانيده ببسطام فرستاد و خود نيز متعاقب ايشان در حركت آمده در اثناء راه بنواحى دامغان 

جناب سلطانى سيف االنامى كه جهة تحصيل وجوه تقبل امير عبد الكريم و آقا محمد بمازندران 



رفته بود مقضى المرام بازآمده شرف بساطبوسى دريافت و بنابر آنكه در باب سرانجام وجه مذكور 
شرايط نيكو خدمتى بظهور رسانيده بود مجددا پرتو عنايت پادشاه مظفرلوا بر صفحات احوالش 

تافت و چون النك بسطام از فر نزول مواكب كواكب احتشام غيرت افزاى گلستان ارم گشت حكم 
همايون بعرض لشگر و مشاهده يراق بهادران رستم اثر نفاذ يافت و صباحى كه سپه داران قدر و 

قضا ديباى بيضاى آفتاب بر زبر جوشن مصقول خيول ثوابت و سيار پوشانيدند و از لوامع تيغ برق 
 كردار و اشعه اسنه 
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شعله آثار فضاى بسيط زمين را مانند نگارخانه چين روشن و مزين گردانيدند امراء عظا و حكام 
انام و قورچيان بهرام صولت و غازيان وافر شوكت و ساير هژبران كينه كوش و نهنگان پرجوش و 

خروش جوشنهاى زرنگار پوشيده و بر اسبان صبا رفتار سوار گرديده در آن صحراى دلگشا 
صف صف بايستادند و سيوف جان گزند آخته و رماح اجل پيوند افراخته زبان سخن سازى بدعوى 

جالدت و سربازى برگشادند يكى از ايشان از جام راحت انجام دولتخواهى سرمست شده 
  مثنوى بمضمون اين مقال مترنم بود كه 

 برآنم كه چون دشمن بدگهر
 

 كند عزم رزم شه دادگر

 بگرز گران سنك و شمشير تيز
 

 سر و دست او را كنم ريزريز

 ببزم عدم رهنمونش كنم 
 

 قدح از سر وى ز خونش كنم 

 و ديگرى بر جاده اخالص حضرت پادشاهى استقامت ورزيده بفحواى اين كالم تكلم مينمود كه    
 مثنوى 

 در آيد اگر دشمن تيزچنك 
 

 بدرياى هيجا بسان نهنك 

 ز اقبال شاه امامت نژاد
 

 خديو جهانگير پاك اعتقاد

 بقالب مردى زبونش كنم 
 

 ز ضرب سنان غرق خونش كنم 

و در آن صباح پادشاه صاحب تائيد مانند جمشيد خورشيد بر اشهب گردون گرد گيتى نورد برآمد    
و بر يسال بى اختالل ابطال رجال آغاز عبور فرموده ميمنه و ميسره و قلب و مقدمه جنود ظفر عطيه 

را بنظر فرخنده اثر درآورد بهر طايفه از عساكر بهرام مآثر ميرسيد سردار ايشان پياده شده رخ بر 



 خاك راه شاه عالم پناه ميسود و اسبى فيل شكوه پيشكش كرده زبان نياز باداء دعا و ثنا ميگشود
 مثنوى 

 كه شاها ملك نيكخواه تو باد
 

 جنود ملك در سپاه تو باد

 ظفر در ركاب تو بادا مدام 
 

 سعادت رفيق تو هرصبح و شام 

 لواء تو پيوسته فيروز باد
 

 هميشه عدوى تو بدروز باد

 كران تا كران جهان زان تست 
 

 سر چرخ در طوق فرمان تست 

 همه تاجداران ترا چاكرند
 

 بجز راه اخالص تو نسپرند

 نخواهند غير از تو شاهى دگر
 

 ندارند جز تو پناهى دگر

 بهرجا كه رزم آزمائى كنى 
 

 چو خورشيد كشورگشائى كنى 

 ندارند جان و سر از تو دريغ 
 

 چو از چشم و جان عدو تير و تيغ 

و نقد اخالص آن سالكان طريق اختصاص در معيار ضمير كيميا تاثير زيبنده تاج و سرير تمام عيار    
نموده بسكه قبول اقتران يافت و همه را بتضاعيف اسباب تربيت و كامرانى بهجت و شادمانى 

 افزوده بعد از فراغ از آن امر بصوب دولتخانه همايون شتافت 

ذكر رسيدن منغالء سپاه مظفرلوا بنواحى مشهد و گريختن سالطين اوزبك از استماع قرب وصول 
 پادشاه منصور مؤيد

پس از عرض سپاه انجم جاه و تحقيق يراق شجعان رزم خواه شاه سعادت نيوش از النك بسطام به 
 ييالق كاليوش خراميد و حاكم شيراز خليل سلطان را با فوجى از دالوران 
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آهن فرسا برسم منغال متوجه مشهد مقدسه گردانيد و خليل سلطان بقوت دولت شاهى مستظهر بوده 
و در طى مسافت مسارعت نموده بسان برق و باد روى توجه بمشهد مقدسه نهاد و عبيد الّله خان 

كه در آن واليت اقامت داشت چون ازين معنى خبر يافت اقدام ثبات و قرارش متزلزل شده چاره 
كار منحصر در فرار دانست و در وقتى كه خليل سلطان بيك فرسخى آنخطه رسيد بعضى از ارباب 

و كالنتران مشهد را كوچانيده عنان هزيمت بصوب مرو شاهجان انعطاف داد و آنجا نيز مجال 



توقف محال دانسته از راه شير شتر بمعبر چارجوى رفت و از آب آمويه عبور نموده راه بخارا پيش 
گرفت و برين قياس از استماع قرب وصول سپاه ظفراقتباس رعب و هراس بخاطر تيمور سلطان كه 

در هرات بود راه يافته عازم سمرقند گشت و از اكابر خراسان امير غياث الدين محمد بن امير 
يوسف و امير سلطان محمود بن امير غياث الدين و خواجه جالل الدين قاسم فرنخودى و موالنا 

قاسم خواند امير و خواجه شاه حسين خيابانى را كوچانيده همراه بر دو برطبق حديث (نصرت 
بالرعب مسيرة شهر) هنوز موكب همايون پادشاه نصرت بهر در ييالق كاليوش بود كه نير فتح و 
فيروزى از افق سعادت و بهروزى طالع گشته از فرق اوزبك ديار در ديار خراسان نماند و دست 

مشيت قادر ملك بخش لباس امن وامان در قامت اهالى آن بلدان پوشانيده بساط جمعيت اصحاب 
بغى و طغيان را برافشاند و تيمور سلطان چون بدار الملك سمرقند رسيد قاصد استيصال نهال 

زندگانى امير محمد گرديد و آنعاليجاه نقابت پناه بر ما فى الضمير او اطالع يافته بمقتضاء كلمه 
(الفرار مما ال يطال) عمل نمود و بامداد موالنا نظام كه منصب صدارت داشت از سمرقند گريخته 

پياده بحصار شادمان شتافت و ظهير السلطنه و الخالفة محمد بابر پادشاه كرت ديگر آن زبده اوالد 
خير البشر را منظور نظر الطاف ساخته اسباب سفر عنايت فرمود و آنحضرت در زمان ايالت 

 زينلخان بدار السلطنه هراة خراميده بدستور پيشتر ابواب دولتخواهى نواب درگاه شاهى برگشود.

 ذكر فتنه ابو القاسم بخشى انگيخت و بدان واسطه خون جمعى كثير بر خاك هالك ريخت 

ابو القاسم در زمان خاقان منصور سلطان حسين ميرزا در سلك اعاظم امراء بخشى منتظم بود و 
محمد خان شيبانى نيز در وقتى كه خراسان را بتحت تصرف درآورد با وى در مقام التفات و 

عنايت سلوك نمود و ايضا تيمور سلطان در آن ايام كه بخراسان درآمد او را منظور نظر تربيت 
گردانيد و در بعضى از مهمات ملكى و مالى دخل داده بمرتبه نيابت رسانيد ال جرم ابو القاسم 

نوكرى چند فراهم كشيده بخار نخوت و غرور بكاخ دماغش راه يافت و بعد از فرار تيمور سلطان 
 از خراسان در هراة توقف نموده دل بر محافظت آن بلده 
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نهاد و همدران ايام خواجه عطاء الّله و خواجه محمدى و ميرزا قاسم ولد زبدة الوزراء و االعاظم 
خواجه جالل الدين ميركى و موالنا امير سمرقندى و بعضى ديگر از اشراف و اعيان هراة در 



دولتخواهى نواب كامياب شاهى (ال زال ظالل اقبالهم مصونة عن وصمة التناهى) ظاهر گشته ميان 
ايشان و ابو القاسم صورت خالف روى نمود و او از شهر بكرخ و حدود بادغيس شتافت و از مردم 
مغول غانچى و احشام آنواليات قرب دو هزار پياده و سواره فراهم آورده عنان بصوب دار الملك 

خراسان تافت و ارباب و كالنتران هراة از آنحادثه وقوف يافته دروازها و برج و باره را مضبوط 
ساختند و خواطر بر مدافعت و ممانعت قرار داده علم محاربت و مقاتلت برافراختند و ابو القاسم در 

باغ سرافراز كه از آنجا تا شهر نيم فرسخ مسافتست نزول كرده جمعى كثير از مردم بلوكات را با 
خود متفق گردانيد و خواجه شهاب- الدين غورى كه سالها وزارت امير محمد ولى بيك كرده 
بود و در زمان تيمور سلطان تحقيق جهاد سالكان مذهب عليه اماميه مينمود از شهر گريخته بوى 

ملحق گرديد و امير نظام الدين عبد القادر كه شمه از احوال او در ذيل وقايع ايام دولت خاقان 
منصور سبق ذكر پذيرفت و در آن وقت در شهر بود جمعى كثير از مردم فتنه جوى مجتمع ساخت 

و خانه خود را بحيطه ضبط درآورده صداى هوادارى ابو القاسم درانداخت ال جرم فتورى تمام 
باحوال هرويان راه يافته اكثر دست از محافظت برج و باره بازداشتند و ابو القاسم دلير شده روزى 
از جانب دروازه خوش جنك پيش آورد و نزديك بكنار خندق رسيده فوجى از پيادگان او بقدم 

جرات از خندق گذشتند و در دروازه را آتش زدند اما بواسطه اشتعال نيران بشهر در نتوانستند آمد 
و خواجه محمدى و ميرزا قاسم كه حراست دروازه ملك تعلق بديشان داشت ازين صورت خبر 

يافته خواجه محمدى نخست انديشه فرار نمود و باالخره باستصواب ميرزا قاسم خواجه موالنا امير 
سمرقندى را بخود ملحق ساخته با معدودى از مردم جلد تيرانداز بباره دروازه خوش رفتند و 

بضرب خدنك مرك آهنك ابو القاسم و اتباع او را خائب و خاسر بازگردانيدند و صباح روز 
ديگر امير عبد القادر متوهم گشته از دروازه فيروزآباد بيرون رفت و بابو القاسم پيوست و او هشت 
روز ديگر در ظاهر هرات نشسته در تضييق مسلمانان كوشيد آنگاه خبر قرب وصول امراء منغالى 
پادشاه مظفرلوا متواتر گرديد و پيرى سلطان كه بموجب فرمان واجب االذعان داروغگى واليت 
فوشنج تعلق بوى مى داشت و بر ساير قراوالن از النك رادكان سبقت گرفته بود با سيصد نفر از 

غازيان دالور بنواحى دار السلطنه هراة رسيد و هرويان را تنبيه نموده بيشايبه توقف و اهمال متوجه 
مخالفان گرديد و از مردم شهر خواجه عطاء الّله و خواجه كمال الدين محمدى و خواجه موالنا 
امير و ميرزا قاسم و غيرهم از دروازه ملك بيرون رفته متعاقب پيرى سلطان در حركت آمدند و 
خواجه محمدى و ميرزا قاسم بر آنجماعت پيشى گرفته در وقتى كه در كوچه باغ سرافراز ميان 



پيرى سلطان و مخالفان نيران قتال اشتعال داشت بمعركه رسيدند و دست بتيغ و تير برده غايت 
 جالدت بتقديم رسانيدند و در آن اثنا موالنا امير سمرقندى با زمره كه در
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عقب مانده بودند از پس پشت ابو القاسم بباغ سرافراز درآمده دست بتاراج برآوردند و سلك 
جمعيت آن كم سعادت از هم گسيخته امير عبد القادر بطرف آرب گريخت و ابو القاسم تا حدود 

غرجستان عنان يكران بازنكشيد و غازيان عظام تيغ انتقام آخته و سنان خون آشام راست ساخته 
شهاب الدين غورى و قاسم كرخى با سيصد كس از مردميكه متابعت ابو القاسم كرده بودند بقتل 

رسانيدند و سرهاى آن بيدولتان را از بدن جدا ساخته اجساد ايشان را طعمه كالب و ذباب 
گردانيدند و روز ديگر ازين فتح مبين جناب سلطانى سيف االنامى خواجه مظفر تبكچى بآن بلده 
فاخره رسيده جراحات جارحات ايام را بمراهم مراحم مندمل ساخت و خواص و عوام را بمزيد 

التفات پادشاه مرتضوى اوصاف مستمال و اميدوار گردانيده اعالم رعيت پرورى برافراخت اما ابو 
القاسم چون از ظاهر هرات بگريخت در حدود غرجستان باحشام قبچاق پيوست و باستظهار 

آنجماعت نابكار لنگر مقدسه غياثيه را تاخت كرد و همدر آنحدود ميبود تا وقتى كه امير اردو شاه 
 خروج كرده تيغ تيز بخون ريز او بيالود (و الحمد للّه المكرم؟؟؟

 و عليه االعتماد و التكالن).

ذكر وصول پادشاه عالى مكان بالنك رادكان و متعلق شدن ايالت دار الملك خراسان بجناب 
 مملكت پناهى زينلخان 

لواء كشورگشا شاهى و موكب گردون مراتب ظل الهى بعد از توجه خليل سلطان بسه چهار روز 
از كاليوش نهضت فرمود و كوچ بر كوچ بجنوشان شتافته در اثناء راه خبر انهزام سالطين ماوراء 

النهر شيوع يافت و حضرت شاهى لوازم شكر و سپاس الهى بتقديم رسانيده از جنوشان بالنك 
رادكان خراميد و در آن مرغزار نزاهت آثار چند روز اقامت فرموده بساط نشاط و سماط عيش و 
انبساط ممهد و مبسوط گردانيد در آن اثنا حاكم واليت مرو ده ده بيك كه از توهم سپاه اوزبك 
آن بلده را باز گذاشته بود بپايه سرير اعلى رسيد و بواسطه آنحركت ناهنجار پادشاه حميت شعار 



حكم فرمود كه او را كسوت نسوان پوشانيده و بر دراز گوشى سوار ساخته گرد اردوى همايون 
گردانيدند اما همدران روز بار ديگر عنايت جرم سوز شامل حال ده ده بيك گشت و بانعام خلعت 

خاص اختصاص يافته بدستور معهود در سلك امرا منتظم شد و هم در النك رادكان خاطر 
همايون مآثر شاهى بر تربيت زمره از امرا و اركان دولت قرار گرفته بعضى را بلقب خانى و جمعى 

را باسم سلطانى ملقب و موسوم ساخت و زينل بيك را خان لقب داده بسبب تفويض ايالت دار 
السلطنه هراة و توابع و مضافات پايه قدر و منزلتش را برافراخت آنگاه پادشاه دين پناه احرام طواف 

 عتبه كعبه مرتبه امام عاليمقام ابو الحسن على بن موسى الرضا عليهما السالم بسته از رادكان 
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بدان مكان بهشت نشان شتافت و چنانچه شيوه ستوده آنحضرتست از روى اخالص و نياز لوازم 
زيارت بجاى آورده پرتو انوار مرحمتش بر وجنات حال مجاوران آن روضه عرش منزلت تافت و 

از آنجا بصوب واليت بادنيس نهضت فرموده پس از وصول بدان حدود چنان معلوم شد كه 
بساقيان و صحرانشينان نسبت بغازيانيكه از معركه عجذوان مراجعت نموده بودند تعرض بسيار 

كرده اند و طايفه را شهيد ساخته يراق زمره را بغارت برده اند و ايضا در وقت عبور اوزبكان از آب 
مرغاب غاشيه اطاعت ايشان بر دوش گرفته اند و بى شايبه اكراه متابعت و موافقت ايشان را 

پذيرفته اند بناء على هذا شحنه قهر پادشاه نصرت مند بقتل عام فرمان داد و ديلوبخشى كه بنابر 
اقتضاى راى كشورگشاى جوجى سلطان لقب يافته و او را قزلباشان جوسه سلطان و جوقه سلطان 

نيز گويند با جمعى كثير از عساكر بهرام صولت بآن كار اشتغال نموده ساحت آنواليت را از خون 
آنقوم دون گلگون ساختند و اموال ايشان را بباد نهب و تاراج برداده صداى (من يعمل سوء 

يجزبه) در خم طاق گردون انداختند و موكب همايون پادشاه ربع مسكون در النك باباخاكى كه 
مرغزاريست در غايت نضارت و طربناكى روزى چند ميل اقامت نمود از پاى افتادگان زاويه بيدادى 

و از دست رفتگان باديه نامرادى كه در دار السلطنه هراة و توابع و مضافات ديده اميد بر شاه راه 
انتظار داشتند چون از وصول چتر همايون فال بمنزل باباخاكى وقوف يافتند قدم از سر ساخته و آن 

را سرمايه رفع درجات شناخته باردوى كيهان پوى شتافتند و بتقليل قوايم سرير خالفت مصير 
سرافراز گشته زبان حال و قال بدعاى افزونى دولت و اقبال مالزمان آستان جاه و جالل گشادند و 

بانواع التفات و اصطناع مفتخر و مباهى شده قدم بر مسند حصول مراد و مرام نهادند و در خالل آن 



منوال امير نظام الدين عبد الباقى جهة سرانجام معظم مهام سركار سلطنت كامرانى باتفاق جناب 
ايالت پناهى زينل خان بآن بلده فاخره شتافت و قضاياء فرق برايارا بر نهج عدالت فيصل داده بيمن 

 اهتمام خدامش امور ملك و ملت در سلك نظام انتظام يافت.

ذكر مآل حال خواجه كمال الدين محمود كه در بلخ توقف كرده بود و بيان بعضى ديگر از وقايع 
 كه در آن وال روى نمود

خامه مشگين شمامه در ضمن حكايات سابقه بر صحيفه بيان رقم زده كه خواجه كمال الدين 
محمود بعد از واقعه عجذوان از آب آمويه عبور كرده در بلخ توقف نمود و اطراف آن بلده را 

مضبوط ساخته چندگاه رايت مقاومت با سالطين اوزبك برافراخت و در وقتى كه محصول بلخ 
 بدرو رسيد و در شهر ذخيره نماند بوپاى سلطان بفرمان برادر خود جانى 
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بيك سلطان عازم تسخير آن بلده شده با سپاه فراوان از گذر ترمذ عبور فرمود و بلخيان باطاعت 
اوزبكان مايل گشته خواجه محمود با متابعان از آنجا بيرون آمد و بكشم بدخشان كه مضرب 

سرادقات پادشاه خجسته صفات ظهير الدين محمد بابر ميرزا بود رفته دو سه ماه در خدمت 
آنحضرت بسر برد و در ماه جمادى االخرى سنه تسع عشر و تسعمائه استماع نمود كه بوپاى سلطان 

باتفاق ساير سالطين بلخرا باز گذاشته بماوراء النهر رفت بنابرآن خواجه محمود بار ديگر ببلخ 
شتافت اما اشراف و اعيان آن بلده بتصور آنكه شايد خواجه محمود ايشان را بجرم اطاعت بوپاى 

سلطان مؤاخذه نمايد آنجنابرا در شهر نگذاشتند و خواجه محمود در اواخر ماه مذكور متوجه 
خراسان شده پس از وصول بمنزل پيل چراغ ادهم نامى كه سردار بعضى از احشام واليات جزروان 

بود و در شيوه قطع طريق سلوك نموده خود را از جمله هواخوان سالطين اوزبك ميشمرد 
بآنجناب دوچار خورد و آنخواجه پسنديده اخالق ستوده اوصاف را دستگير كرده در اوائل رجب 

سنه مذكوره شربت شهادة چشانيد و چون اينخبر بعرض پادشاه واالگهر رسيد خاطر انور همايون 
متوجه انتظام مهام طخارستان گشته در ييالق باباخاكى فرمان واجب االذعان نفاذ يافت كه ديو 

سلطان و امير سلطان بجانب بلخ و اندخود و شبرغان روند مقرر آنكه بعد از تسخير آنواليات ديو 
سلطان بحكومت توقف نمايد و توابع و مضافات آن بلده را از تعرض مخالفان صيانت فرمايد و 



امير سلطان جهة كومك زينل خان بخراسان بازآيد و واليت قاين سيورغال او باشد و امرا با فوجى 
از سپاه مظفرلوا روى بمقصد آورده پس از وصول بشيرغان ارباب و كالنتران آن بلده بلوازم 

استقبال استعجال نمودند و مراسم اطاعت و انقياد مرعى داشته ابواب شهر بر روى اميد مرا گشودند 
و از بلخ نيز ساداة و قضاة و اشراف و اعيان مقاليد شهر و قلعه را نزد نواب واال جناب ديو سلطان 
آوردند و شرايط نياز و نثار بتقديم رسانيده اظهار اخالص و خدمتكارى كردند اما مردم اندخود 
يكى از اهل ضالل را كه موسوم بود بقرابقال پيشواى خود ساخته طريق عدوان و طغيان مرعى و 

مسلوك داشتند و اظهار شعار خالف نموده رايت وفا و وفاق اوزبكان برافراشتند بنابران ديو سلطان 
و امير سلطان از شيرغان بظاهر اندخود شتافته غازيان عظام آغاز ترتيب اسباب قلعه گيرى نمودند و 

قرابقال و اتباع او در مقام مدافعت و ممانعت ثبات قدم ورزيده ابواب جنك و جدال گشودند و 
زبان محاصره و محاربه به پنج شش روز امتداد يافته بيمن دولت ابد پيوند قهرا قسرا آن بلده مفتوح 
گشت و ديو سلطان بقتل عام فرمان داده كار ساكنان اندخود از حيز تدبير درگذشت صغير و كبير 

و برنا و پير آن بلده بضرب تيغ و تير بقتل رسيدند مگر قرابقال كه امرا او را بند كرده بدرگاه 
عالم پناه روان گردانيدند و چون خاطر ديو سلطان از مهم اندخود فراغت يافت مظفر و منصور بقبة 

االسالم بلخ شتافت و بتدارك اختاللى كه در آن مملكت روى نموده بود مشغول گرديده پرتو 
انوار معدلتش بر وجنات حاالت اهالى طخارستان تافت اما امير سلطان چنانچه مقرر شده بود عنان 

 بجانب خراسان معطوف 
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 گردانيد و بعد از مراجعت لواى كشورگشاى شاهى بمقصد رسيده همانجا ساكن گرديد.

 ذكر توجه شاه رخ بيك افشار بصوب واليت گرمسير و قندهار

در آن ايام خجسته آغاز فرخنده انجام كه پادشاه خورشيد احتشام از ممر محمد خان شيبانى خاطر 
عالى مآثر فارغ ساخته در بلده فاخره هراة لواء نشاط و كامرانى برافراخت پسر كالنتر امير ذو النون 

ارغون شجاع بيك مانند ساير حكام بالد و امصار از واليت گرمسير و قندهار بدرگاه سپهر اقتدار 
آمد و اظهار عبوديت و اخالص نموده روزى چند در مالزمت سده امامت و كرامت بسر برده 

نواب پادشاه سكندر حشمت در وقت مراجعت از خراسان عالمت نفاق و عصيان در ناصيه حال او 



مشاهده فرموده بمقتضاى حكم همايون شجاع بيك را بحسين بيك هللا سپردند تا در قلعه اختيار 
الدين محبوس گرداند و حسين بيك هللا حسب فرموده عملنمود شجاع بيك بعد از چندگاه كه در 

آن مجلس اوقات گذرانيد يكى از موكالن را بمواعيد دلفريب با خود متفق گردانيد و عزم فرار 
جزم كرده ببعضى از نوكران خود كه از قندهار آمده در نواحى هراة مختفى بودند پيغام فرستاد كه 

در شب معين اسبان هامون نورد و آالت نبرد در آن در قلعه كه بجانب بازار اسب است آورده 
نگاه دارند و شجاع بيك در ليله موعوده موكالنرا باطعام اطعمه كه مخدورات در آن تعبيه كرده 

بود ضيافت و چون آنجماعت در خواب شدند بكمند حيله و تدبير از باالى فصيل خود بخاك ريز 
رسانيد و بپاى جالدت از خندق گذشته بنوكران خويش كه مسلح و مكمل منتظر ايستاده بودند 
ملحق گشت و بر اسبى صبا رفتار سوار شده بصوب قندهار فرار نمود و روز ديگر كه اين معنى 

بعرض حسين بيك هللا رسيد از غايت غضب حكم فرمود كه غازيان از سپاهيان خراسان هركس در 
هرجا يابند معروض تيغ سياست گردانند ال جرم در آنروز در بلده فاخره هراة فتنه عظيم حادث 
شده جمعى كثير قتيل گشتند و بسيارى از جهات بيگناهان غارت و تاراج يافت و در اين اوقات 

كه فروغ ماهچه علم ظفرپيكر بر ساحت مملكت خراسان تافت خاطر انور متوجه تسخير قندهار و 
تاديب شجاع بيك شده فرمان همايون نافذ گشت كه شاهرخ بيك افشار با جوقى از سپاه جرار 

بدانجانب شتابد و بعد از فتح آنواليت اگر مهم بلخ و اندخود فيصل نيافته باشد بديو سلطان ملحق 
گردد و شاهرخ بيك راه قندهار پيش گرفته چون بحدود آنواليت رسيد شنيد كه شجاع بيك 

بجانب خوى رفته و عمش امير سلطان على در قندهار تحصن نموده بظاهر آن بلده شتافت و 
چندگاهى بامر محاصره و محاربه پرداخت اما چنانچه ميبايد مهمى از پيش نرفت در آن اثنا شنود 

كه اورق شجاع بيك در شال و مستونست بدانطرف ايلغار كرده و مردم آنخطه را غارتيده طبل 
مراجعت فروكوفت و عازم اندخود گشته در اثناء راه خبر واقعه آنواليت را شنود و عنان يكران 

بطرف اردوى نصرت نشان انعطاف داد و در وقتى كه موكب همايون از خراسان متوجه اصفهان 
 بود بپايه سرير اعلى رسيد و كيفيت حاالت يورش آن را
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 بعرض نواب كامياب رسانيد



 گفتار در بيان معاودت اعالم آفتاب اشراق از خراسان بجانب مملكت عراق 

چون امور و مهمات ممالك خراسان برطبق دلخواه مالزمان آستان ماليك آشيان ساخته و پرداخته 
شد و در هيچ طرف از حدود آنمملكت امرى كه موجب انقسام ضمير منير تواند بود نماند راى 
عالم پادشاه كشورگشاى بر مراجعت قرار گرفت و در اوايل ميزان كه نسايم خزان بجانب باغ و 

بستان در اهتزاز آمده اوزان ليل و نهار صفت اعتدال پذيرفت مهر سپهر شرفناكى از النك 
باباخاكى نهضت نموده مرغزار كهدستان را از يمن مقدم همايون رشك فضاى گلستان ساخت و 

در متنزهات هرات حمت عن االفات اندك توقفى كرده رايت نهضت بصوب خطه اصفهان 
برافراخت متوطنان دار السلطنه هرات كه از استظالل بسايه چتر فرقدساى شاه كشورگشاى در مهاد 
امنيت بودند و از استشمام نسايم معدلت فرمانفرماى گيتى آراى بر بستر آسايش و فراغت ميغنودند 

بيكبار در تاب آفتاب فرقت افتادند و بسموم عموم مهاجرت گرفتار شده خواطر بر تجرع ساغر 
فراق زهر مذاق قرار دادند و اردوى كيهان پوى كوچ بر كوچ بواليت نيشابور شتافته در آنحدود 

بمسامع جاه و جالل رسيد كه جمعى از مردم فتنه انگيز و جوقى از اوباش پرستيز سلطان محمد 
بايقرا ولد ميرزا ابو المحسن را بپادشاهى برداشته و در نساو بازر نايره ظلم و فساد اشتعال و التهاب 

داده اند و بعضى از قالع را مضبوط ساخته ابواب مخالفت و بيداد بر روى اصحاب رشد و رشاد 
گشاده اند بنابرآن فرمان واجب االذعان نفاذ يافت كه امير نظام الدين عبد الباقى و محمد بيك 

استاجلو كه بچايان سلطان ملقب شده است با فوجى از سپاه ظفرسلب جهت دفع شر آنجماعت 
متوجه گشتند و بسرپنجه شجاعت و مردانگى سلك جمعيت آنطايفه باغيه را از هم گسيخته خون 

جمعى از ايشان را بر خاك هالك ريختند و سلطان محمد بايقرا گريخته بيچارگان آنجائى از تاب 
آفتاب حوادث نجات يافتند و امير عبد الباقى و چايان سلطان بعد از فراق از مهم معاندان 

عنان يكران بصوب استان ماليك آشيان تافتند و در اصفهان مظفر و منصور بپايه سرير اعلى رسيدند 
و مهماتى را كه بكفايت مقرون ساخته بودند معروض گردانيدند و پادشاه عاليجاه آن زمستان در 

ضمان امان ملك منان در اصفهان قشالق فرموده جناح عدالت و احسان بر مفارق متوطنان آن بلده 
مبسوط ساخت و بساط عشرت و نشاط گسترده در غايت دولت و كامرانى به تجرع اقداح راح 

ريحانى پرداخت در موسم سردى دى از شعله ساغر مى بزم طرب را برافروخت و از شعاع رخسار 
 ساقيان گلعذار مجلس عيش را طراوت ايام بهار داد و چون در كمال بهجت و
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سرور و نهايت مسرت و حضور فصل شتا بپايان رسيد و سلطان ربيع باعتدال هوا فرمان داده سبزه و 
گل و الله و سنبل در فضاى دشت و صحرا بردميد جمشيد خورشيد از زمستان خانه حوت علم 
حشمت و تجمل برافراخته متوجه منزل حمل گشت و از اهتزاز نسايم فروردين ساحت گلزار و 

  مثنوى بساتين در نضارت از بهشت برين درگذشت 
 چو بشكفت بار دگر گل بباغ 

 
 برافروخت الله بسان چراغ 

 ببرج حمل رايت زرنشان 
 

 برافروخت جمشيد گردون مكان 

 درربار شد ابر اردى بهشت 
 

 فضاى چمن گشت همچون بهشت 

پادشاه نيكوسرشت مايل بگشت صحرا و دشت شده اعالم فيروزى اعالم از اصفهان بصوب همدان    
نهضت نمود و بعد از قطع منازل و طى مراحل فضاى جانفزاى آنواليت را مضرب سرادقات عزت 

گردانيده بتمهيد بساط عيش و عشرت اشارت فرمود آن بهار در ييالقات آنديار كه از غايت 
نزاهت رشك طرب سراى ارم و بهترين متنزهات عالم است در كمال نشاط و دوستكامى اوقات 
گذرانيد و در صباح و رواح با صباح و مالح در بزم انبساط نشسته جامهاى راح ريحانى و اقداح 

شراب ارغوانى دركشيد در آن اثنا خبر توجه سلطان سليم از روم بطرف آذربايجان شايع گشت و 
 پادشاه ربع مسكون عازم ميدان رزم شده مجلس بزم درنوشت.

گفتار در بيان شمه از احوال ملوك روم تا زمان ايالت سلطان سليم و ذكر افتادن او در باديه 
 مخالفت فرمانفرماى هفت اقليم 

از رياض روايات گذشته و گلزار حكايات مذكور گشته شميم اينخبر بمشام جان مستنشقان نسيم 
سير رسيده كه حضرت صاحبقران امير تيمور گوركان بعد فوت ايلدرم بايزيد ايالت برسا و توابع و 
لواحق را به پسرش موسى چلبى مفوض گردانيد و ميان موسى چلبى و اخوان و برادرزادگان مواد 

خالف در هيجان آمده آخر االمر كوكب مراد سلطان مراد- بن گر شيخى بن ايلدرم بايزيد بدرجه 
اقبال تصاعد نمود و سلطنت مملكت بر وى قرار گرفته از حدود دروس تا كفه و قرم بحيز تسخير 

درآورد و بر اكثر كفار آن امصار جزيه مقرر كرد آنگاه لشگر بجانب مصر كشيد و سلطان فرج بن 
برقوق شرفاء حرمين شريفين را شفيع ساخته بين الجانبين صلح واقع گرديد مشروط بآنكه من بعد 



هرساله سلطان مرادخانه كعبه را جامه پوشاند و سلطان فرج آن خدمت را مخصوص بسلطان مراد 
دادند و سلطان مراد مقضى المرام از آن يورش مراجعت كرده چون سى و سه سال در غايت 
عظمت و استقالل اوقات گذرانيد بملك بى زوال منتقل گرديد و ولد ارشدش سلطان محمد 

 صاحب تاج و افسر گشت و سالك مسالك غزو جهاد شده مرتبه او از مراتب 
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  نظم آبا و اجداد درگذشت 
 بجاى پدر شاد و خرم نشست 

 
 به نيكى ز نام آوران برد دست 

 جهان را بخوبى جهاندار شد
 

 بتخت حكومت سزاوار شد

و سلطان محمد پادشاهى بود بصفت عدل و نصفت موصوف و بوفور علم و فضيلت معروف    
همواره همت بر استيصال اهل ظالل مصروف داشتى پيوسته نقش محاربه و جنك بسكنت يملوك 

نصارى و كفار فرنك بر لوح ضمير كاشتى تا آنكه قسطنطنيه را كه باستنبول مشهور است مفتوح 
ساخت و آن بلده را دار الملك گردانيده لواء جهاد در ساير امصار و جزاير برافراخت و باندك 
زمانى دوازده جزيره از جزاير فرنگيان فتح كرد و در قلع نهال اقبال اهل ضالل بقدر مقدور لوازم 
اهتمام بجاى آورد و چون سلطان محمد مدت سى و هشت سال پادشاهى نمود مانند پدر و جد 

متوجه عالم مخلد گشت و پسرش ايلدرم بايزيد قيصر شده رايت دولتش از فرق فرقدين 
درگذشت و او نيز خسروى عادل مجاهد بود و نسبت بخدام پادشاه دين پناه در مقام محبت و 

اخالص سلوك مينمود و بعد از آنكه چهل و چهار سال بگذرانيد در سنه سبع عشر و تسعمائه 
بعالم باقى منتقل گرديد آنگاه ولد ارشدش سلطان سليم پاى بر سرير جهانبانى نهاد و او بخالف 
روش آباء و اجداد از جاده مستقيمه سالمت نفس تجاوز نمود و با ايستادگان بارگاه عالم پناه در 

مقام عصيان آمده ابواب مقابله و مقاتله بازگشود و در شهور سنه عشرين و تسعمائه از اطراف 
واليات روم لشگرى فراهم آورد كه هريك در صحراى هيجا بنوك سنان ثعبان مانند كوه الوند را 

از پيش برداشتندى و در معركه نام و ننك به پيكان تير خدنك تخم اجل در زمين دل كاشتندى 
عدد آن سپاه از خزر و تخمين مستوفيان كامل افزون و عدد آن خيل گمراه از احاطه دايره و خيال 

  مثنوى محاسبان مهارت پناه بيرون 



 سپاهى چو دريا بجوش و خروش 
 

 سراسر نهنگان پوالدپوش 

 همه كينه كوش و همه رزم جوى 
 

 تمامى سبع سيرت و ديوخوى 

آنگاه متوجه آذربايجان گشته ايلچى بدرگاه عالم پناه فرستاد و كيفيت توجه خود را بعزم رزم    
اعالم داد و قاصد او در همدان بآستان آسمان نشان رسيد و بوسيله نواب سده سنيه و حجاب عتبه 

عليه سعادت زمين بوس دريافت و خبر نهضت سلطان سليم را بنيت قتال و جدال عرضه داشت 
نمود آنحضرت در جواب فرمود كه ما نيز با وفور تائيدات الهى و جنود توفيقات نامتناهى رايت 

توجه افراخته ايم و مقابله و مقاتله خيل شقاوت هجوم روم را پيش نهاد همت بلندنهمت ساخته در 
 (ارجِع إِلَيهِم فَلَنَأْتينَّهم بِجنُود ال هرمنزل كه مالقات واقع شود آنچه مقدور باشد بظهور خواهد آمد

  نظم قبلَ لَهم بِها و لَنُخْرِجنَّهم منْها أَذلَّةً)
 بپيش عدو بازگرد و بگوى 

 
 كه اى گشته با سروران رزم جوى 

 من اينك رسيدم بميدان جنك 
 

 بنيروى شير و بخشم پلنك 

 كشم بر سر روميان تيغ تيز
 

 بديشان نمايم طريق ستيز

 ز خون دليران مردم شكار
 

 همه دشت و هامون كنم الله زار

 بنوك سنان سعادت هجوم 
 

 جهان را كنم پاك از خيل روم 

 آنگاه ايلچى را بپوشانيدن خلعت شاهى مفتخر و مباهى گردانيده رخصت انصراف داد   
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 و او بپايه سرير سلطان سليم شتافته بعرض جوابى كه شنيده بود زبان گشاد.

 ذكر رايات نصرت هجوم باستقبال خصوم و بيان قتال شاه مرتضوى خصال با حاكم روم 

بر ضمير فيض پذير حريفان بزم جاه و جالل و خاطر مهر مآثر سرخوشان باديه دولت و اقبال 
اينمعنى ظاهر خواهد بود كه ساغر سلطنت و جهانبانى و شراب خالفت و كامرانى كيفيتى دارد كه 

چون بمذاق سليم و مزاج مستقيم سعادتمندى رسد چنان نشئه انگيزد كه ابواب فرح و سرور بر 
روى روزگار خمارزدگان بزم سپهر جفاكار بگشايد و اگر مشام غفلت سرانجام اهل غرور و پندار 

از رايحه آن جام بهجت انجام اندك بهره يابد چنان عربده سازد و طرح بدمستى اندازد كه عيش 



عالى را منقص گردانيده نقش مسرت و حضور از لوح زندگانى جهانى بزدايد ع بوئى ز نسيم باده 
بس مستان را نظير اين عبارات مشگين رقم كه شمايم رشحات قلم بمشام جان فضالى ستوده شيم 
رسانيده صورت حال سلطان سليم تواند بود كه بعد استشمام نسيم شراب ايالت و كامكارى بوفور 

خيل و سپاه مغرور گشته عزم تسخير آذربايجان نمود و جمعى كثير از اتباع خود را عرضه تيغ 
آفتاب شعاع پادشاه جهان مطاع ساخته بپاى ادبار مراجعت فرمود كيفيت واقعه آنكه چون شاه نيكو 

نيت صافى طويت ايلچى سلطان سليم را در همدان اجازت داد و عازم ميدان قتال شده پاى 
 (و منْ يتَوكَّلْ علَى اللَّه فلك فرسا بر پشت اشهب جهان پيما گردانيد و عنان ظفرنشان بدست قايد

(هبسح وسپرده كريمه فَه (َيندلَى الْقاعينَ عدجاهالْم فَضَّلَ اللَّه) مثنوى  بر زبان الهام بيان گذرانيد  

 برآمد جهان جو بپشت سمند
 

 چو خورشيد بر اوج چرخ بلند

 لوايش برافراخت سر تا سپهر
 

 مه رايتش كشت منجوق مهر

 جنيبت كسانش همه سروران 
 

 تفاخر كنان در ركابش سران 

   
سر سركشان خاك راهش شده ظفر منغالى سپاهش شده و چون هواى تبريز از غبار موكب 

همايون عطر بيز گشت بوضوح پيوست كه سلطان سليم بيشايبه خوف و بيم كوچ بركوچ متوجه 
است ال جرم پادشاه ظفرپناه بى از آنكه باجتماع سپاه پردازد با ده دوازده هزار سوار تيغ گذار كه 

در آن زمان مالزم ارودى فيروزى آثار بودند عنان يكران بطرف دشمنان منعطف ساخت و در 
اوايل رجب سنه عشرين و تسعمائه در منزل چالدران كه در بيست فرسخى تبريز واقعست تقارب 

فريقين اتفان افتاد پادشاه واالنژاد ميمنه لشگر شجاعت نهاد را بفر وجود خان محمد و بعضى ديگر 
از امراء منصور مؤيد مشيد گردانيد و در ميسره و رمش خان با جمعى كثير از بهادران پوالدپوش و 

شجعان كينه كوش منزل گزيد و ماهچه علم انجم حشم از افق قلب طالع گشته مقرر شد كه امير 
 نظام الدين عبد الباقى و سيد محمد كمونه و امير
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شريف الدين على باتفاق فوجى از شيران بيشه يكدلى در سايه رايت ظفرآيت توقف نمايند و 
آنحضرت بنفس اشرف اعلى با بسيارى از نهنگان لجه دغا و پلنگان قله هيجا در يك جانب قول 

  مثنوى صف كشيده تا در هرطرف كه بكومك احتياج شود ابواب اعانت و امداد برگشايند
 برآراست شاه ظفراقتباس 

 
 صفى از سپاه قيامت هراس 

 نه صف بلكه سدى سكندر پناه 
 

 نموده نهيبش طريق فنا

و چون يسال بى اختالل بشكوه ابطال رجال صفت متانت پذيرفت سنان غازيان فتنه نشان از جاى    
برخواست و لواى فيروزى نماى باوج نصرت و اقبال سركشيده فروغ مهچه اش فضاى معركه قتال 

  مثنوى را بياراست 
 علمها برآمد باوج سپهر

 
 شده هرعلم پيكر ماه و مهر

 سنان گشت چون شمع افروخته 
 

 شعاعش دل دشمنان سوخته 

و از آنجانب سلطان سليم چنانچه معهود ملك روم است بر فراز پشته فرود آمده بر گرد معسكر    
خود از عرابه و چير ديوارى بلند گردانيد و عرابه ها را بزنجير بر يكديگر بسته در آن حصار استوار 
منزل گزيد و دوازده هزار تفنك انداز را كه پيوسته در خدمتش بودند مقرر كرد كه در پيش صف 
ايستاده بكار خود پردازند و زياده بر دويست- هزار سوار كينه گذار بميدان هيجا فرستاد كه رايت 
قتال و جدال برافرازند از آنگاه هردو طرف پلنگان قله جالدت و مردانگى و نهنگان لجه سبالت و 
 فرزانگى آغاز ستيز كرده در ميدان تاختند و در يكديگر آويخته دست باستعمال آالت قتال بردند

 مثنوى 
 ز هرسوى مانند غرنده شير

 
 بميدان رسيدند مردان دلير

 بكف جمله را تيغ خارا گداز
 

 فكنده ببر جوشن زرنگار

 بمردانگى هريكى رستمى 
 

 بهم برزده لشگرى در دمى 

 نشسته بر اسبان پوالدسم 
 

 بجوالن ز آواز روئينه خم 

غريو كوس رعد اواز بلند شده ولوله جان گداز در جان جهانيان انداخت و صداى نفير سور تاثير    
  مثنوى  ظاهر ساخت  (إِذا زلْزِلَت الْأَرض زِلْزالَها)به ميمنه و ميسره عالم رسيده حقيقة آية
 برآمد بگردون خروش نفير

 
 بلرزيد بر خويش چرخ اثير

 چنان آمد آواز سورن بگوش 
 

 كه شد بيدالن را ز سر عقل و هوش 

   



شعله سنان عالم سوز چون برق المع در خرمن جمعيت دليران افتاد و اخگر پيكان شعله افروز 
همچون صاعقه ساطع اسباب زندگانى سالكان طريق پهلوانى را بباد فنا برداد رماح ثعبان كردار 

غازيان مواكب سپهرمراتب مانند شهاب ثاقب بسوى عفاريت روم زبانه كشيد و تفنك سريع 
آهنك روميان از ورع و خفتان غازيان بسان باد شبگير از لباس حرير بيرون پريد سر سروران در 

دست و پاى اسبان گوى مثال در خم چوگان غلطان گشت و خون نام آوران از ابر تيغ باران كردار 
  مثنوى از جوف ميغ فروباريده از هفت طبقه زمين درگذشت 

 فروريخت خون از دم تيغها
 

 چو اقطار امطار از ميغها

 سنان يالن شعله افروز شد
 

 چو برق بهارى جهان سوز شد

و در آن روز هولناك جمعى كثير از روميان بيباك بضرب تيغ و سنان دليران سفاك پادشاه    
شرفناك بر خاك هالك افتادند اما چون لشگر سلطان سليم همچون حركات دواير افالك 
 بينهايت بودند و در لوازم ميدان دارى و خنجرگذارى بقدر مقدور سعى مى نمودند و توپچيان 
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ايشان در آتش دادن تفنك و افروختن نايره جنك بمرتبه طريقه جد و اهتمام بجاى مى آوردند كه 
هرلحظه پنج شش هزار تفنك بيكدفعه صداى مرك در عالم مى انداخت و از شرار شررش كانون 
درون پردالنرا سوخته بوفور دود فضاى سپهر كبود را تاريك ميساخت فوجى از امرا و اعيان سپاه 

ظفرپناه نيز مانند حسين بيك هللا و خلفا بيك و سار و پيره قورچى باشى و امير عبد الباقى و سيد 
شريف الدين على و سيد محمد كمونه و سلطان على ميرزا بزخم خدنك و تفنك دشمنان 

 (و مْن يقاتْل تيزچنك شربت شهادت چشيدند و از لسان كريم البنيان هاتف غيب نداى غمزادى 
 شنيدند در آن اثنا آتش غضب پادشاه عجم في سبِيلِ اللَّه فَيقْتَلْ أَو يغْلب فَسوف نُؤْتيه أَجراً عظيماً)

و عرب در خاطر غيرت مآثر زبانه زدن گرفت و شعله قهر قيامت لهب در باطن جميت ميامن 
صفت التهاب پذيرفت و شمشير ذو الفقار آثار از نيام انتقام آخته بى اعانت انصار و معاونت اغيار بر 

صف دشمنان خاكسار حمله كرد و بقوت دست و بازوى واليت و قدرت سرپنجه كرامت و 
هدايت گرد از وجود محنت فرسود خلقى از سالكان مسالك شجاعت برآورد و بيشائبه تكلف و 

سخنورى و غايله تصلف و مدح گسترى در آن معركه آن مهر سپهر سرورى كارزارى نمود كه 



اژدهاى فلك اخضر از سهم خدنك مارپيكرش زبان زينهار بگشاد و شير چرخ مدور از تاب سنان 
  مثنوى آتش فشانش در بيشه التهاب و اضطراب افتاد

 شه شيردل در صف كارزار
 

 چنان رستخيزى نمود آشكار

 كه در چشم اعدا جهان شد سياه 
 

 نهان گشت در گرد خورشيد و ماه 

 ز بس كشته كانداخت بر يكديگر
 

 نهان شد زمين نبرد از نظر

در آن اثنا از سپاه قيامت هجوم روم ملقوچ اوغلى كه نهنگى بود در بحر پردلى در برابر آنحضرت    
درآمد اما پيش از آنكه دست بتيغ و سنان برد پادشاه حيدر اثر شمشيرى بر فرق سرش فرود آورد 

كه تا سينه اش منشق گشت از ثقات استماع افتاده كه يكى از مالزمان ملقوچ اوغلى جسد او را نزد 
سلطان سليم برد و پادشاه روم آنضربترا مالحظه نمود بر زبان راند كه غير از كسى كه منتسب 

بفرزندى مظهر العجايب باشد هيچ آفريده را قدرت آن نيست كه اين نوع تيغ تواند راند القصه 
چون سپاه سلطان سليم آنشهامت و تيغ گذارى و آن صرامت و ميدان دارى مشاهده كردند عنان 
اختيار و زمام اصطبار از قبضه اقتدار ايشان بيرون رفت و عنان بصوب حصاريكه از عرابه و چير 

ترتيب كرده بودند گردانيده دالوران موكب نصرت نشان بيكبار بر ايشان تاختند و جمعى ديگر را 
بر خاك هالك انداختند اما بقية السيف كه باضعاف مضاعفه لشگر منصور بودند اطراف آن 

محوطه را محفوظ و مضبوط گردانيدند و تفنك اندازان را بكار ايشان بازداشته بار ديگر متشمر 
جنك و پيكار گرديدند و چون بر ضمير انور پادشاه ربع مسكون فروغ اينمعنى واضح و اليح بود 

كه در آن مقام اصرار بر پيكار موجب هالك خدام موكب نصرت شعار ميشود خاطر عالى مآثر بر 
آن قرار داد كه بموجب كلمه (الحرب خدعة) چند كوچ بازپس نشيند كه روميان مانند محمد 

خان شيبانى دلير گشته جهة تكامشى از ميان عرابه و چپر بيرون آيند آنگاه عطفه عنانى كرده بار 
 ديگر بر سر ايشان تازد
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و بنياد حيات آنقوم پرستيز را براندازد بنابرآن با خيل و حشم و طبل و علم به تبريز رفته از آنجا 
بدر گزين شتافت و ايلچيان باطراف و جوانب ممالك محروسه ارسال داشته باجتماع سپاه ظفرپناه 
فرمان داد و سلطان سليم بعد از مراجعت آن حضرت از چالدران بدار الملك آذربايجان خراميده 



شنيد كه پادشاه صاحب تائيد عساكر فيروزى مآثر را جمع كرده متوجه آنجانب است بنابرآن 
خوفى عظيم بر ضميرش مستولى گشت و سالمت نفس منحصر در معاودت دانسته از سر ضبط 

آذربايجان درگذشت و زياده از هشت روز در آن بلده توقف نتوانست نمود و در اواخر همان ماه 
  رباعى طبل كوچ كوفته بصوب روم توجه فرمود
 هرچند بود گوزن پرزور و دلير

 
 هرگز نشود مقيم در بيشه شير

 گنجشك وطن كند بهر جاى ولى 
 

 در مسكن شاه باز كى ماند دير

و اين خبر بهجت اثر در موضع درگزين بمسامع پادشاه واالگهر رسيد و هاتف غيب در مخاطبه آن    
  رباعى مركز دايره عز و جالل مضمون اين مقال بعرض رسانيد

 كاى سرور عالى گهر قدس جناب 
 

 داراى فريدون فر اقبال مآب 

 با حزم تو كيد خصم چون نقش بر آب 
 

 با ملك تو قصد او چو دريا و حباب 

ال جرم موكب ظفرقرين از درگزين متوجه تبريز گرديد و در طى مسافت مسارعت نموده در    
شعبان سال مذكور در نواحى آن بلده منزل گزيد سادات و قضات و اكابر و اعيان بلوازم استقبال و 
استعجال كردند و از غبار موكب همايون ديده اميد را جال داده مراسم نياز و نثار بوجود آوردند و 

پادشاه مؤيد مانند روح كه بجسد در آيد و مثال نور كه حديقه حدقه را ببار آيد بدار الملك 
آذربايجان درآمده آن زمستان همانجا قشالق فرمود و بتدارك اختاللى كه در غيبت خدام بارگاه 

  مثنوى سدره منقبت دست داده بود مشغولى كرده ابواب انصاف و معدلت برگشود
 جهان از نو نويد زندگى يافت 

 
 عدالت مژده پايندگى يافت 

 فلك بنياد غم از بيخ بركند
 

 عوض طرح بناى عشرت افكند

    

ذكر وصول كوكب طالع زمره از خدام درگاه فلك اقتدار بدرجه اعتبار و اختيار و بيان بعضى 
 ديگر از وقايع روزگار و حوادث ليل و نهار

در آن زمستان كه دار الملك آذربايجان از يمن مقدم پادشاه جهانيان بر فضاى جان فزاى روضه 
رضوان تفاخر مى نمود خاطر خورشيد مآثر ذره پرور و ضمير مهر تنوير ضياگستر متوجه آن گشت 
كه زمام رتق وفتق و قبض وبسط و حل و عقد و دادوستد امور و مهمات سركار سلطنت و پادشاهى 



را در قبضه درايت و كف كفايت صاحب كياستى نهد كه بمتانت راى رزينش اساس بنيان دين و 
دولت سمت ثبات و دوام گيرد و باصابت فكر دوربينش قاعده اركان ملك و ملت صفت رسوخ و 

استحكام پذيرد و از شميم مكارم اخالقش مشام جان ساكنان اقطار آفاق معطر گردد و از نسيم 
 محاسن آدابش نضارت گلزار تمناى 
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قاطنان اطراف امصار بوقوع پيوندد نصفت شاملش مظلومان باديه نامرادى را از تاب آفتاب حوادث 
نجات داده بظالل فراغت و آسايش رساند و مرحمت كاملش مغمومان زاويه بيدادى را از خار 

آزارسپهر جفاكار خالص ساخته برياض نزاهت آثار معدلت فايز گرداند ابر نيسانى را از ايثار 
دست دررنثارش عرق خجالت بر جبين آيد و كان بدخشانى را از بخشش كف گوهر بخشش 

  نظم خون دل از دامن بگشايد
 خجسته راى او بر خلق راه فتنه بربندد

 
 مبارك روى او در ملك راه خير بنمايد

سعادت چشم بگشايد كه تا رويش 
  كجا بيند

زمانه گوش وادارد كه تارايش چه 
 فرمايد

و بعد از استشاره و استخاره خلعت اين منصب جليلة المراتب بر قامت قابليت اشراف افراد انسانى    
ميرزا شاه حسين اصفهانى كه سابقا در سلك نواب؟؟؟ جناب حضرت ورمش خانى منتظم بود 

چست آمد و حكم همايون از مكمن عنايت روزافزون نفاد يافت كه آنجناب من حيث االستقالل 
و االنفراد متعهد سرانجام امور سلطنت و جهانبانى بوده جميع امراء و اركان دولت و تمامى وزراء 
و اعيان حضرت طريق متابعتش نمايند و غاشيه مطاوعت بر دوش گرفته بيوقوف و مشورتش در 

هيچ مهم از مهمات جزئى و كلى مدخل ننمايد ال جرم عتبة عليه ميرزا شاه حسين مالذ امراء 
خافقين و پناه والة مشرقين گشت و پايه حشمت و اقتدارش از پرتو عنايت پادشاه جهان مطاع شبنم 

  بيت صفت ارتفاع يافته از فرق فرقدين درگذشت 
 پناه سروران شد درگه او

 
 سر نام آوران خاك ره او

و همدران ايام پادشاه آفتاب احتشام بتجديد متوجه تقويت شريعت اركان غرا و تمشيت مهام    
سادات و قضات و علما گشته منصب صدارت را بجناب سيادت مآب امير شهاب الدين عبد اللّه 



ولد سيد نظام الدين احمد الله كه از اكابر سادات آذربايجان بود تفويض فرمود و چون آنجناب 
كما ينبغى از عهده سرانجام امور آن منصب بيرون نتوانست آمد مسند صدارت بوجود فايض 

الجود نقابت قبابى مشرف شد كه انوار جمال فرخنده حال نبوى از مطالع حال خجسته مآلش طالع 
است و آثار كمال ال يزال مرتضوى از صادرات افعال ستوده اعمالش المع توضيح كالم الهى را 

عبارت فصاحت آياتش وافى و تصحيح احاديث حضرت رسالت پناهى را اشارت حقيقت صفاتش 
كافى كشف مشگالت رسايل سلف را منطق بليغش مبين و رفع شبهات مسائل خلف را بيان 
بديعش متضمن خالصه افكار متقدمين در مرآت طبع نقادش مصور و نقاوه آثار متاخرين بر 

  نظم صحيفه ضمير فيض پذيرش محرر
هست نوك كلك او مفتاح باب 

  مشكالت 
 هست نور راى او مصباح راه اهتدا

 ميبرد لطف كالمش تاب از آب حيات 
 

 ميزند بحر كمالش موج بر اوج سما

يعنى افتخار اعاظم صدور استهظار اكابر نزديك و دور خالصه دودمان آل عبا زبده برگزيدگان    
 مقوى ملت عليه اماميه قدوه اوالد امجاد خير البريه  (ال أَسئَلُكُم علَيه أَجراً إِلَّا الْمودةَ في الْقُرْبى )قل 

مالذ سالكان مسالك اخالص و يكرنگى امير جالل الحق و الملة و الحقيقة و الدين محمد الحسينى 
 الشيرنگى ال زال مسند صدارة مشرفا بوجوده و رياض 
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الشريفه ناضرة بافاضته سحاب فضله وجوده و قطع نظر از تكلفات منشيانه و تصنفات مترسالنه 
ساحت گلزار ملك و ملت برشحات سحاب اهتمام و اجتهاد آن وكيل منشرح الصدر و اين صدر 

عالى قدر بتجديد ناضر و سيراب كشت و فضاى رياض دين و دولت از قطرات غمام اعتنا و التفات 
اين دو بزرك فرخنده صفات در خضرت و نضارت از سرابستان جنان درگذشت مهام شريعت 

بيضاء برطبق اجتهاد ائمه هدى عليهم سالم الّله تعالى بسر انجام اقتران يافت و فروغ رواج ملت غرا 
  نظم از افق مشيت حق عز و عال بر وجنات احوال فرق برايا تافت 

 چو از لطف شهنشاه سرافراز
 

 دو عالى قدر گرديدند ممتاز

 يكى در مملكت فرمان روا شد
 

 يكى محراب دين را مقتدا شد



 يكى شد مرجع حكام اسالم 
 

 بلندى يافت زين يك نام اسالم 

 ز عدل آن فضاى ملك آراست 
 

 ز فضل اين بناى شرع شدر است 

و پادشاه عاليجاه دين پناه آن زمستان را در تبريز بپايان رسانيد و در اوايل فصل بهار و مبادى دميدن    
رياحين و ازهار بصحراى اوجان شتافت و از آنجا احرام طواف عتبات قدسى مطاف آباء عظام و 

اجداد گرام بسته عنان عزيمت بصوب خطه اردبيل تافت و چون بآن قبله اقبال و كعبه آمانى و 
آمال رسيد چنانچه عادت آن مؤيد پاك اعتقاد است شرايط زيارت بجاى آورد و مجاوران آن 

سده سنيه بار اصناف عواطف و الطاف نوازش فرمود و عزم ييالق سهند كرد و موسم تابستان و 
فصل پائيز در سهند اوقات خجسته ساعات بعشرت و نشاط مصروف ساخت و در زمان شتا كرت 

ديگر به تبريز خراميده طرح قشالق انداخت و در آن زمستان از فيض فضل ربانى و لطف عام 
سبحانى و درى نوربخش در عقد آللى مجدد معالى افزود و درى آفتاب درخش از افق خالفت و 

  مثنوى كشورستانى طلوع نمود
 برآمد ماهى از اوج سعادت 

 
 ز رويش المع انوار سيادت 

 نگويم مه كه روشن آفتابى 
 

 ببرج سرفرازى كاميابى 

 رخش شمع شبستان امامت 
 

 وجودش گوهر كان كرامت 

يعنى شاه زاده ستوده خصال سرور گلزار جاه و جالل القاسب ميرزا انبه الّله نباتا حسنا در در ساعتى    
محمود بطالعى مسعود متولد گشت و چند روز بساط عيش و سرور و مجلس نشاط و حضور 

  بيت تمهيد و ترتيب يافته نواى ناى و نوش از ايوان كيوان درگذشت 
 باز از نو شهريانرا سرى آمد پديد

 
 بر سر شاهان عالم افسرى آمد پديد

 و الحمد اللّه العلى الحميد و منه االغانة و التائيد   

 بيان كشته شدن خليل سلطان 

خليل سلطان ذو القدر كه بيمن تربيت پادشاه بحر و بر در بلده فاخره شيراز حكومت مينمود و از 
حسن رعايت خسرو فريدون فر ساعت بساعت جاه و حشمتش مى افزود و در آنروز كه در 

صحراى چالدران گاهى از شعله تيغ عالم سوز شاه گيتى افروز خرمن حيات سپاه سلطان سليم 
 محترق 
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مى گرديد و احيانا تفنك سريع آهنك روميان مانند تير تقدير بديده و دل غازيان ميرسيد ناگاه نظر 
مبارك پادشاه مرتضوى خصال بر وى افتاد كه با قشونى آراسته از لشگر فارس در يكجانب معركه 

ايستاده نه جهة اقدام بر امر جنك دست به تير و كمان و سيف و سنان ميبرد و نه انديشه تالش نام 
و ننك بر خاطر فاترش ميگذرد و مشاهده اينصورت موجب تعجب آنحضرت گشته يكى از 

قورچيان را فرمود كه برو خليل سلطان را بگوى كه عنان جرأت بدين جانب انعطاف دهد و باتفاق 
ساير مالزمان ركاب نصرت انتساب روى بمحاربه مخالفان نهد و آن قورچى فرمان واجب االذعان 

را بخليل سلطان رسانيده موافق مدعا جواب نشنود و آمد شد قاصد تكرار يافته از آنصورت نيز 
فايده روى ننمود بلكه عكس مطلوب و مقصود نتيجه داد و حاكم شيراز حقوق تربيت نواب 

كامياب را نابود آنگاشته روى بصوب فرار نهاد و در خالل احوال گذشته كيفيت جبن و نافرمانى 
خليل سلطان بخاطر اشرف اعلى خطور نموده شعله غضب قيامت لهب سر بچرخ اثير كشيد و كور 

سليمان قورچى از موقف سياست بسوختن خرمن حياتش مأمور گرديد و او از برق و باد سرعت 
سير استعاره كرده روى بدار الملك شيراز آورد و در وقتى بدان بلده رسيد كه خليل سلطان 

مجلسى در كمال زيب و زينت آراسته بود و با اكثر امراء و مقربان خود بتجرب شراب ناب و 
استماع نغمات چنك و رباب اشتغال مينمود و در غايت مسرت و كامرانى ابواب فتح و شادمانى 

مفتوح گردانيده و از غايت غفلت و نادانى انديشه انقطاع رشته زندگانى بر ضمير كسير نگذرانيده 
و كور سليمان مانند بالى ناگهان بدان محفل درآمده چون ديد كه جمعى كثير حاضرند انديشيد 

كه اگر باظهار ما فى الضمير پردازد شايد كه خليل سلطان قدم در وادى طغيان نهاده او را ناچيز 
سازد و ال جرم آهسته در گوش وى گفت كه حكم قضامضا بر اينجمله شرف نفاذ يافته كه ترا 

بضرب دوازده چوب تاديب نموده مراجعت نمايم و در ساعت بازگردم و اگر در اين بزم مرتكب 
آن امر شوم ناموس ترازيان ميدارد اليق آنكه بخلوتخانه درآئى تا حسب الحكم عملنموده 

بازگردم و خليل سلطان به نهانخانه درآمده كور سليمان از عقبش بشتافت و نشانى كه در باب 
قتلش بمهر همايون رسيده بود ظاهر كرد خليل سلطان گفت ع چه كند بنده كه گردن ننهد فرمان 
را و كور سليمان على الفور سرش از تن جدا ساخته از آن خانه بيرون آورد آنگاه بموجبى كه در 

وقت رخصت از ايستادگان پايه سرير سدره منزلت حكم يافته بود ضبط شيراز را در عهده يكى از 



مالزمان خليل سلطان كرده همان روز علم مراجعت برافراشت و سر خليل سلطان را باردوى 
نصرت نشان رسانيد و از دار اعتبار بياويخت و پادشاه جمشيد اقتدار على بيك ذو القدر لورا منظور 
نظر عاطفت بيدريغ ساخته قايم مقام خليل سلطان گردانيدند و واخرم و سرافراز ببلده فاخره شيراز 

 و تا غايت ايالت آن  يحُكم ما يرِيد) و (يْفعُل اللَّه ما يشاءخراميده بحكومت مشغول گرديد
  مثنوى مملكت تعلق بوى ميدارد و در دارائى سپاهى و رعيت لوازم سعى و اهتمام بجاى مى آرد

 فلك را نيست زين معنى ماللى 
 

 كه گردد هردم از حالى بحالى 

 ثبات از شيوه او دور باشد
 

 دوام از
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 طور او مهجور باشد

 
 يكى را بر سرير سرفرازى 

 بريزد خون به تيغ بى نيازى 
 

 دگر را را بر زمان بينوائى 

 دهد در مملكت فرمان روائى 
  

 

ذكر وقوع بليه قحط و غال در مملكت خراسان و رسيدن امير سلطان و ديو سلطان بآستان پادشاه 
 وافر احسان 

بسبب وفور عبور عساكر و حدوث نوايب متواتر و قلت زراعت و تفرق رعيت و عدم فيضان غمام 
عنايت الهى و فقدان لمعان نير عاطفت پادشاهى در اواخر سنه تسع عشر و تسعمائه در بالد خراسان 

سيما در دار السلطنة هراة صانها الّله عن البليات قحطى در غايت شدت و عسرتى در نهايت 
صعوبت روى نمود و آتش جوع در كانون درون وضيع و شريف و امير و وزير اشتعال يافته 

روزبروز شيوع آن بليه مى افزود و از صبح تا شام غير از آه دردآلود گرسنگان در هيچ دودمان 
دودى مرعى نميگشت و از شام تا بام فغان ناله و نفير صغير و كبير و برنا و پير از ذروه چرخ اثير 

ميگذشت طاير و هم در طلب طعمه هرچند بلند ميپريد در غير سنبله دانه نميديد و بريد خيال 



چندانكه آهو مثال در گرد دشت و صحرا ميدويد بجز سبزه خط جوانان از سبزى چيزى نمى شنيد 
از نان جو و گندم هيچكس از طبقات مردم نشان نميداد و بخوردن گوشت سگ و گربه هركس 

را ميسر ميشد دهان ميگشاد بعضى از اهل تنعم انبان پوسيده و سختيان جوشيده مى نوشيدند و زمره 
بمغز پنبه دانه و نان ارزن و ذرت اوقات ميگذرانيدند اكثر درويشان و محتاجان اين اغذيه لطيفه را 

نيز بگدائى نمى يافتند و هرروز جمعى كثير در سواد هراة فوت شده بعالم عدم ميشتافتند و گدايانرا 
از فقدان قوت قوب مفقود گشته از پاى در مى افتادند و توانگران را از گرانى مطعومات وجه 

  مثنوى معاش باتمام رسيده در مقام گدائى مى ايستادند

 فشرد آنچنان قحط پاى ثبات 
 

 كه ناياب شد نان چو آب حيات 

 دو صد منزل از ديك شد آش دور
 

 فراموش شد نام نان بر تنور

 ز قحط آتش ديگدانها بمرد
 

 چه قحطى كه آتش از آن جان نبرد

   
و سال ديگر نيز حال بر اينمنوال جارى بوده خلقى كثير از گرسنگى هالك گرديدند و در آن دو 
سال اگر نادرا خروارى گندم از واليتى بهراة آوردندى اغنيا به شش هزار دينار تبريزى ميخريدند 
و در آن اوقات در محالت درون و بيرون هراة جمعى از رنود و اوباش از گوشت بنى نوع تغذى 

نموده در كوچهاى خلوت كمين ميكردند و چون بيچاره تنها بدانجا ميرسيد بيكبار در وى آويخته 
در خانه يا ويرانه مى كشيدند و بقتل رسانيده و جوشانيده روغنش را ذخيره ميساختند و گوشتش را 
خورده رايت عشرت مى افراختند و در هرچند روز فوجى ازين طايفه بواسطه فروختن روغن آدمى 
 و ديگر اسباب رسوا گشته مالزمان زينلخان ايشان را سياست مينمودند و جمعى ديگر فرصت نگاه 
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  بيت داشته بسروقت آن كشتگان آمده گوشتهاى ايشان را مانند لحوم گاو قربان درميربودند
عشق عالم سوز او چندانكه عاشق 

  ميكشد
 زمره ديگر بعشق از غيب سر برميزند

القصه بجهة امتداد بالى قحط و غال ويرانى هراة و توابع و مضافات بآن مرتبه انجاميد كه در اكثر    
احواق و محالت اجساد اموات متعفن شده افتاده بود و فقرا و مساكين را توفيق تجهيز و تكفين 



اوالد و اقربا مساعدت نمى نمود مع ذلك گاهى تاخت فرق باغيه طاغيه اوزبكيه ببعضى از حدود 
خراسان ميرسيد و زينلخان و ديو سلطان رفع آنطايفه كما ينبغى ميسر نميگرديد بنابران در اواخر 
سنه احدى و عشرين و تسعمائه امير سلطان كه واليت قاين اولگاه او بود بدرگاه واال و سده عليا 
شتافت و در قشالق تبريز بسعادت بساطبوسى استسعاد يافت و شمه از كيفيت خرابى خراسان و 

جرات معاندان معروض داشت و مقارن آن حال ديو سلطان نيز از جانب بلخ بآستان جاه و جالل و 
عتبه دولت و اقبال رسيد و قضيه طغيان محمد زمان ميرزا و امير اردو شاه را در غرجستان و 

چقچران بعرض نواب كامياب رسانيد ال جرم پادشاه ستوده شيم سرانجام مهام اولياى آن مملكت را 
پيش نهاد همت بلندنهمت ساخت و در باب انهدام مبانى شوكت اعداء دولت رايت اجتهاد و 

 اهتمام برافراخت.

ذكر تفويض ايالت واليت خراسان بشاهزاده مظفرلوا ابو الفتح طهماسب ميرزا و پديد آمدن 
 رفاهيت وسعت معيشت در بيان فرق برايا

چون پرتو شعور پادشاه مويد منصور بر كمال اختالل احوال بالد خراسان تافت و از اشتعال نايره 
فتنه و فساد اوزبكان و ميرزا محمد زمان خبر يافت بخاطر همايون چنان خطور نمود كه منصب 

سلطنت آن مملكت را از سرحد سمنان تا كنار آب آمويه بشاه زاده جوانبخت زيبنده تاج و تخت 
طهماسب ميرزا دهد و امير سلطان راهللا آنحضرت ساخته زمام رتق وفتق و قطع و فصل مهمات 

آنواليات را در قبضه اختيار او نهد و فرمان واجب االذعان برينموجب نفاذ يافته ايضا حكم شد كه 
امر صدارت آنشاهزاده زاد الّله دولة و سعادته و پيشوائى ارباب عمايم و اشراف و ضبطوربط و 

دادوستد اوقات متعلق بامير غياث الدين محمد بن امير يوسف باشد و امير سلطان فرامين مطاعه را 
بمهر بزرك همايون رسانيده و بر بارگير دولت و اقبال سوار گرديده در ركاب شاهزاده كامياب 
روى بدار السلطنه هراة آورد و جهة استمالت رعايا برادر خوردتر خود ميرزا ابراهيم را پيشتر بآن 

بلده فرستاد و ابراهيم ميرزا در اوايل سنه اثنين و عشرين و تسعمائه بدار الملك خراسان رسيده 
جناح مرحمت و احسان بر مفارق طبقات انسان مبسوط گردانيد و از كمال فهم و فراست و عقل و 

 كياست بتفقد حال ستمديدگان 
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آنواليت پرداخته همگنان را از باديه ويرانى و پريشانى بسرچشمه جمعيت و آبادانى رسانيد و زينل 
خان متوجه درگاه عالم پناه گشته در ماه ربيع االول سال مذكور خبر قرب وصول موكب عالى 

شاه زاده طهماسب و امير سلطان شايع شد و امير غياث الدين محمد بن امير يوسف همعنان سادات 
و قضاة و اكابر و اهالى و افاضل و موالى بلوازم استقبال استعجال نموده مراسم نياز و نثار بجاى 

آوردند و بسعادت تقبيل انامل شريفه مشرف گشته زبان حال و قال باداء دعاء دوام دولت گردان 
كردند و در وقتى كه از اعتدال هواى ربيعى اطراف بساتين باصناف رياحين آرايش يافته بود و 

سلطان نورسيده گل در غايت تجمل بر تخت بخت برآمده از تيسيم نسيم اردى بهشتى زمان 
نضارت رخسارش مى افزود طهماسب ميرزا باغ شهر را از نور طلعت خورشيد قرين طراوت بهشت 
برين داد و بر مسند حشمت و اقبال برآمده ابواب عدالت و رعيت پرورى برگشاد و مردم خراسان 
را در آن بهار غنچه كامرانى در چمن آمال و آمانى بشكفت و از رشحات سحاب مواهب يزدانى 

رياض تمناى هرويان سيراب گشته صفت خضرت پذيرفت و از يمن مقدم مكرم حضرت شاه زاده 
صاحب سعادت در آنسال محصوالت در كمال خوبى رفع شده از كثرت حصول حبوبات عسرت 
بعشرت تبديل يافت و نيز فراغ بال و رفاع حال از افق عنايت منعم ذو الجالل طالع گشته بر وجنات 

روزگار صغار و كبار تافت و امير سلطان برحسب فرمان واجب االذعان منصب صدارت عالى و 
پيشوائى سادات و قضاة و علما و فضال را بامير غياث الدين محمد بازگذاشت و آنحضرت 

باستقالل هرچه تمامتر متكفل امور مذكور شده سيورغاالت و وظايف و ادارات آن زمره كريمه را 
بموجب احكام همايون و شروط واقفان مجرى داشت منصب وزارت امير سلطان و ضبط اموال 

ديوانى ممالك خراسان بشيخ مجد الدين محمد كرمانى كه جامع فضايل نفسانى بود تعلق گرفت 
و بيمن نصفت و حسن مكرمت آنجناب مهام رعايا و مزارعان باحسن وجهى صورت سرانجام 

پذيرفت اما حضرت اعلى در بهار و تابستان آنسال در كمال دولت و استقالل در ييالق تبريز 
اوقات خجسته ساعات بعيش و نشاط صرف نمود و بهنگام دم سردى دى و ايام زمستان و 

خنكيهاى وى بار ديگر بدار الملك آذربايجان شتافته قشالق فرمود و در اوايل سنه ثلث و عشرين 
و تسعمائه بهنگام بهار و موسم ظهور رياحين و ازهار موكب ظفر شعار از تبريز بييالق سورلوق 

شتافت و فضاى آن مرغزار نزاهت آثار از فروغ ماهچه اعالم فايض االنوار مزيد نضارت پذيرفته 
زينت فردوس اعلى يافت و شاه دين پناه چند ماه در غايت عز و جاه در آن ييالق ببسط بساط 

نشاط و كامرانى پرداخته از آنجا متوجه نخجوان گشت و در اثناء آن راه بواسطه طلوع كواكب 



سپهر كشورگشا ديده اميد خاليق بنور سعادت جاويد روشن شده طنطنه بهجت و شادمانى از ذروه 
 بروج آسمانى درگذشت 

 555، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 ذكر والدت شاه زادگان عظام بلغهم اهللا تعالى الى مراتب آبائهم الكرام 

نواى روح افزاى عندليب گلزار تنزيل (حيث قال عليه افضل الصلوات باكمل التفضيل تناكحوا 
توالد و اتكثروا) دليلست بر آنكه وفور اوالد از جمله جزايل نعماء الهى است و كثرت اخالق از 

قبيل كرايم آالى نامتناهى زيرا كه بقاء نوع منحصر است در وقوع توالد و تناسل و نظام حال عالم 
بازبسته است بوجود اين تسلسل و لهذا بعضى از اعاظم انبيا (على نبينا و عليهم من التحيات انماها و 

 (قالَ رب هب لي منْ لَدنْك من التسليمات ازكاها) در مقام مناجات زبان وحى بيان بسئوال همايون 
(عاءالد يعمس ةً إِنَّكبةً طَييگشوده اند و از بارگاه كريم وهاب در جواب بشارت ذُر  أَنَّ اللَّه) 

 شنوده اند پس هرگاه كه عنايت بيغايت يبشِّرُك بِيحيى  مصدقاً بِكَلمةٍ منَ اللَّه و سيداً و حصوراً)
سبحانى نسبت بدولتمندى از اشراف طبقات انسانى در تزايد آيد هرآينه على التعاقب و التوالى 
عقد اميد او را از وجود آللى متاللى بيارايد چنانچه در آن ايام همايون فرجام كه پادشاه آفتاب 

احتشام از ييالق سورلوق متوجه قشالق نخچوان بود در عرض يكهفته از مطلع مرام آنحضرت سه 
كوكب سعادت اثر بلكه سه خورشيد انور طلوع نمود اول آنكه در منزل درآورد مراغه بتاريخ روز 

  مثنوى سه شنبه بيست و يكم شعبان سنه ثلث و عشرين و و تسعمائه 

 گل گلشن شاه ملك عرب 
 

 ابو النصر سام حسينى نسب 

 برآمد چو خور بر سپهر وجود
 

 نظام جهان را وجودش سبب 

 ز رويش عيان فر فرماندهى 
 

 ز خويش نمايان علو حسب 

 فلك ساخت پستان مه پر ز شير
 

 باميد ارضاع آن نوش لب 

 غذايش شدى شيره جان حور
 

 نمودى اگر شيراز وى طلب 

 برآمد پى خدمتش مهر و ماه برين 
 

 قصر فيروزگون روز و شب 

 فروغ ضمير منيرش زدود
 

 ز آينه دهر زنك تعب 



 ز يمن قدومش بفرمان شاه 
 

 مهيا شد اسباب عيش و طرب 

   
و پادشاه عالم پناه در بزم نشاط و شادمانى بر تخت بخت كامرانى نشسته امراء عظام و مقربان سده 

سدره مقام لوازم تهنيت و ثناخوانى بجاى آوردند و در پايه سرير سلطنت و جهانبانى بتجرع 
جامهاى باده ارغوانى سرافراز شده زر و گوهر بسيار نثار كردند و امر للگى حضرت شاه زاده بانيس 

الحضرة البهيه و جليس العتبة العليه درمش خان بن مبارز الدوله و االيالة عبدى بيك تواچى كه از 
جمع امراء ذوى االخالص بمزيد تقرب و اختصاص امتياز داشت و استثنا دارد مفوض گرديد و 

آن خان بلندمكان بسبب تفويض آن منصب خسرو سليمان مناقب را طوى داده پيشكشهاى 
  مثنوى پادشاهانه كشيد

 ز جنس زر و گوهر شاهوار
 

 فزون از حساب و برون از شمار

 ز ديباى چين و پرند فرنك 
 

 ز كتان روم و ختن تنك تنك 

 ستوران رهوار گردون خرام 
 

 همه نقره نعل و مرصع لجام 

 در آن بزم نزد شه كامكار
 

 درآورد و گفت از سر اعتذار

 كه شاها من از بهر ايثار تو
 

 ندارم متاعى سزاوار تو

 ز لطف عميم تو شرمنده ام 
 

 بجان بندگان تو را
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 بنده ام 

و پادشاه بنده نواز خان واجب االعزاز را بانعام تاج زردوزى و كمر مرصع و اسب تازى و خلعت 
ملمع سرافراز ساخت و آن كوكب برج شهنشاهى را بمنزل جناب امارت پناهى فرستاده پايه قدر و 

منزلتش باوج سپهر برين برافراخت و در آن ايام كه بنان بالغت انجام جهة بيان والدت شاه زاده 



سام قلم ستوده ارقام برداشت كلك دلپذير موالنا شهاب الدين احمد ايحقرى در تاريخ آن تولد 
  قطعه همايون اين قطعه بر لوح روزگار نوشت 

 شد كوكبى ز برج شهنشاهى آشكار
 

 كامد ز جان و دل فلكش چاكر و رهى 

 سام است نام نامى اين كوكب و مدام 
 

 با او كند سعادت و اقبال همرهى 

 او كوكبست و برج شهنشاهيش مقام 
 

 تاريخ اوست كوكب برج شهنشهى 

و هنوز بساط جشن و طوى شاه زاده سام مطوى نشده بود كه در روز جمعه بيست و ششم همان ماه    
شاه زاده رستم قدم از كتم عدم بعالم وجود نهاد و اين معنى موجب تضاعف مواد بهجت و مسرت 

  مثنوى گشته دست عنايت سبحانى بتجديد ابواب بزم و شادمانى برگشاد
 از سر نو ساقيان برخاستند

 
 باز بزم نقل و مى آراستند

 از فروغ ساغر چون آفتاب 
 

 گشت گلزار طرب پر آب وتاب 

 از نواى دلگشاى اهل ساز
 

 باز ابواب فرح گرديد باز

و بعد از چهار روز از تولد آن شاهزاده گيتى فروز عقد سلطنت و جهاندارى بگوهرى ديگر آرايش    
يافت و از افق آمال و آمانى شعشعه جمال اخترى نورگستر بر وجنات احوال فرق بشر تافت يعنى 

تولد همايون شاه زاده سكندر مقام معز الدولة والدين بهرام روى نمود و توسن ايام بتازگى رام مرام 
خدام بارگاه فلك احتشام گشته سرور خواطر جمهور نزديك و دور بيفزود بار ديگر ساقيان ناهيد 

 در گردش آوردند و غلمان آفتاب  بِأَكْوابٍ و أَبارِيقَ و كَأْسٍ منْ معينٍ رخسار باده هاى خوشگوار
 مزين  (فاكهةٍ مما يتَخَيرُونَ)ديدار اطراف آن بزم بهشت آثار را از سيب ذقن و پسته شكرين دهن و

  مثنوى كردند
 بكف جام مى ساقى عشوه ساز

 
 سوى ماه نو دست مردم دراز

 ز هرجا بتى گلرخى نيم مست 
 

 چو شاخ گلى جام گلگون بدست 

خوانساالران اصناف اطعمه گوناگون و لحم طير مما يشتهون كشيدند و رامشگران نغمه پرداز از    
  مثنوى حسن ساز و آواز الحان دالويز و نغمات نشاطانگيز بلند گردانيدند

 ببزم خسرو جمشيد اورنك 
 

 برآمد صوت عود و نغمه چنك 

 شكرلب مطربان كردند آغاز
 

 دعاى دولت شاه سرافراز

 كه بادا تابع راى تو ايام 
 

 يكى از چاكرانت باد بهرام 



 مدام از لطف تو بادا مكرم 
 

 بعالم صدهزاران همچو رستم 

 ز خون خصم در هنگامه جنگ 
 

 حسام غازيانت باد گلرنگ 

 ز اوالد تو عالم باد آباد
 

 دلت هردم بفرزندى دگر شاد

و چون ايام جشن و طوى بنهايت اردوى كيهان پوى بنخچوان شتافته آنسال در آن خجسته مكان    
قشالق نمود و پادشاه پسنديده خوى بتمهيد بساط معدلت پرداخته ميرزا كمال الدين شاه حسين و 

 امير جمال الدين محمد را بجانب شروان روان فرمود.
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گفتار در بيان اطاعت و انقياد شيخشاه شروانى و رفتن ميرزا شاه حسين و امير جمال الدين محمد 
 نزد آن ناظم مناظم كامرانى 

 رباعى 

 جانا اگرت لطف ازل يار بود
 

 توفيق شهنشهى مددكار بود

 با آنكه در اول نزدى راه صواب 
 

 آخر وطنت منزل اخيار بود

   
نظير اين گفتار آنكه فرمان فرماى شيروان يعنى شيخشاه سلمه الّله و ابقاه بعد از چندگاه كه در 

وادى مخالفت پادشاه دين پناه سلوك نمود بارشاد ملهم توفيق سالك طريق ندامت گشته بتمهيد 
بساط اعتذار و استغفار پرداخت و قاصدان بالغت مآثر با تنسوقات وافر و تبركات نادر بدرگاه 

عالم پناه فرستاده باظهار اطاعت و فرمان بردارى زبان گشاد و بنواب كامياب پيغام داد كه اگر 
نقوش خطايا و زالت اين دولتخاه باب عفو و اغماض پادشاه عاليجاه از لوح ضمير مهر تنوير شسته 
شود من بعد بر جاده مستقيمه خدمتكارى و طاعت گذارى ثبات قدم ورزيده سر از حلقه عبوديت 
بيرون نيارم و بپاى اخالص و نيازمندى ساحت بارگاه سالطين پناه پيموده خود را يكى از بندگان 

 و چون اين معانى بعرض مقربان  (ربنا ال تُؤاخذْنا إِنْ نَسينا أَو أَخْطَأْنا)آستان ماليك آشيان شمارم 
پايه سرير سلطنت و كامرانى رسيد انوار مكارم اخالق پادشاه باستحقاق مانند لوامع خورشيد از 

مطالع مرحمت بيدريغ طالع گشته ظلمت ليالى عصيان والى شروان را نابود گردانيد و نسايم الطاف 
خسرو مرتضوى اوصاف از مهب اعطاف بيكران در اهتزاز آمده دفاتر جرايم و آثام او را صفت 



هباء منثورا بخشيد و حكم همايون شرف صدور يافت كه وكيل السلطنه ميرزا شاه حسين و افتخار 
دودمان سيد ثقلين امير جمال الدين محمد بشروان شتافته خاطر شيخشاه را بتاكيد مراسم عهد و 
پيمان مطمئن گردانند تا بيدغدغه بر شارع هدايت بخش فرمان بردارى ثابت قدم بود ديگر خيال 

خالف ننمايد و هرگاه كه خواهد بدرگاه سالطين پناه آيد و آنحضرت بموجب حكم جهان مطاع 
از قشالق نخچوان متوجه شروان گشته چون نزديك بآن حدود رسيد شيخشاه لوازم استقبال بجاى 
آورد و در بسط بساط ضيافت و مهماندارى كمال اخالص و خدمتكارى بظهور رسانيده از جانبين 
رسوم گذرانيدن تحفه و تبرك بوقوع انجاميد و جناب ميرزائى چنانچه از كمال كياست خدامش 
متصور بود بشرايط امر رسالت پرداخته شيخشاه را بغايت عنايت پادشاهى اميدوار ساخت و ناظم 

مناظم شريعت آراى بوفور جودت طبع سليم شبهاتى كه حاكم شروان در بعضى از مسائل ملت 
عليه اماميه داشت رفع كرده اعالم ارشاد و نيكوخواهى بر افراخت ال جرم شيخشاه عن صميم 

القلب طريق انقياد پيش گرفته آن دو بزرگ عاليشانرا حسب المدعا رخصت انصراف داد و 
 مصحوب ايشان از اسبان بدوى و استران بردعى و اجناس 
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روم و فرنك و نقود نامعدود و جواهر خوش رنك آنچه توانست و اليق دانست بآستان سلطنت 
آشيان فرستاد و وعده كرد كه متعاقب يكى از اوالد امجاد را بمالزمت فرستد و اگر حكم همايون 

نفاذ يابد خود نيز بسده سنيه امامت و كرامت شتابد و ميرزا شاه حسين و مالذ سادات خافقين هم 
در قشالق نخجوان بپايه سر بر سليمان زمان بازآمده تحف و تبركات شيخشاه را معروض 

گردانيدند و آنچه از كمال اخالص و نيازمندى آنجناب مشاهده نموده بودند بسمع اشرف اعلى 
رسانيدند و اينمعنى موجب ازدياد فرح و سرور پادشاه مؤبد منصور گشته آن زمستان در غايت 
كامرانى اوقات خجسته ساعات مصروف داشت و همت بر استيفاء لذات روحانى و استحصال 

 مرضات سبحانى گماشت 

 ذكر توجه موكب نصرت آثار از نخچوان بييالق ايلقار و اشتغال بامر فرح افزاى صيد و شكار

چون خورشيد بلندمحل از منزل حوت بعزم صيد حمل علم توجه برافراخت و از برج شرف طالع 
شده بفروغ طلعت عالم آرا از ماه تا ماهى روشن ساخت توق منجوق پادشاه كيوان مكان از 



نخجوان در حركت آمده روزى چند ييالق نضارت آثار ايقار را از پرتو نزول همايون طراوت 
سپهر بوقلمون كرامت فرمود آنگاه بفضاى روح افزاى سورلوق شتافت و از آنجا عنان عزيمت 

برودخانه تلوار تافته مدت يكماه در آن منزل بصيد ماهى پرداخت بعد از آن بموجب فرمان واجب 
االذعان اوراق همايون مصحوب وكيل السلطنه و اعتماد الدوله ميرزا شاه حسين بجانب قم نهضت 

نمود و شاهباز چتر خجسته ظالل عازم كوه بيستون و رودخانه چمچال گشته خسرو گيتى فروز 
چهل روز در آن مواضع بشكار نخچير و آهو اوقات شريف صرف كرد و از آنجا روى توجه 

بقشالق قم آورد و در ماه رمضان سنه اربع عشرين و تسعمائه خطه قم از مقدم همايون غيرت افزاى 
جوالنگاه انجم گرديد و پادشاه اسالم بآداب ايام صيام قيام و اقدام فرموده پس از آنكه ع هالل 
عيد بدور قدح اشارت كرد باقامت مراسم آنروز سعيد پرداخت و در بزم نشاط و كامرانى اقداح 

دوستكامى دركشيده قامت قابليت امرا و اركان دولت را بخلع فاخره مزين ساخت در آن اثنا 
بمسامع خدام پايه سرير اعلى رسيد كه حكام مازندران و رستمدار سر از اطاعت و انقياد پيچيده در 
اداى مال و خراج اهمال مينمايند و باقدام خالف طريق عنايت پيموده بدست بيشرمى ابواب ظلم و 
بيداد بر روى فرق عباد ميگشايند بنابرآن فرمان واجب االذعان نفاذ يافت كه انيس الحضرت البهيه 

درمش خان زينلخان و بعضى ديگر از امرا و اركان دولت را مصحوب خويش گردانيده عنان 
بطرف مازندران تافت و بعد از انقضاء فصل دى حضرت اعلى از قم برى خراميده در آن مملكت 

 مزاج همايون از سرحد اعتدال بمقام اعتالل انتقال كرد و
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اندك سقمى عارض ذات ملكى ملكات شده قواى طبيعى روى بضعف آورد ذاتى كه بصنوف 
دعاى زنده دالن محفوف است متغير گشت وجوديكه همگى همتش باظهار عواطف و مكارم 

مصروف است متاثر شد حكماء مسيحا دم در تحير افتادند كه عرض مرض با چنين جوهرى پاك 
از چه روى آميزش گرفت و اطباء خضر مقدم انگشت تعجب بدندان گرفتند كه الم سقم با آن 

مظهر لطف و كرم چگونه صفت تداخل پذيرفت سبحان الّله چه گفتم حاشا كه دست اذيت 
بدامان جاه و جالل آن مهر سپهر اقبال تواند رسيد و پاى مضرب ساحت بارگاه آن آفتاب اوج 

استقالل را تواند پيمود ارتفاع درجات منزلين را چند روزى عارضه دست داد و برطبق كلمه 
(حمى يوم كفارة ستين سنة) فى الجمله مرضى اتفاق افتاد موالنا عالء الدين محمد كه قانون 



كليات شفا از طيب انفاس روح افزايش هويدا بود و راى صوابنمايش در ازاله امراض و حصول 
اعراض حاوى اصناف كماالت مينمود در معالجه آنعارضه اغذيه نافعه و اشربه مناسبه ترتيب كرد 

 شربت شفاء عاجل نصيب  (و إِذا مرِضْت فَهو يشْفينِ)و بعنايت حكيم على االطالق از دار الشفاء
پادشاه عادل گشته مرض روى بانحطاط آورد امرا و اركان دولت و وزرا و اعيان حضرت صالت 

و صدقات بارباب استحقاق دادند و درويشان و گوشه نشينان در مقام مناجات و محل اجابت 
دعوات دست و زبان گشادند و در روز دهم از حدوث آنحالت مسئالت فقرا و مساكين عز اجابت 

 بر صفحات  (و نُنَزِّلُ منَ الْقُرْآنِ ما هو شفاء و رحمةٌ للْمؤْمنينَ)يافت و انوار صحت كلى از مطلع 
احوال پادشاه معدلت قرين تافت (و الحمد للّه على الصحة و السالمت و الصلوة على حبيبه كاشف 

 الغمة و شفيع االمة و آله و عترته ما ناحت حماته).

 ذكر فتح رستمدار و مازندران بمساعى جميله انيس آنحضرة البهيه درمش خان 

حكام مازندران يعنى امير عبد الكريم كه خامه عنبر شميم يكدو نوبت بذكر مجملى از احوال او 
عطرافشان شد و آقا محمد ولد آقا رستم روزافزون در خالل احوال گذشته از جاده مستقيمه 

اطاعت موكب خدام همايون منحرف گشته سلوك طريق عصيان پيش گرفتند و اعتماد بر 
حصانت قالع و صعوبت مسالك آنديار كرده در اداى خراج و مال تغافل و اهمال ورزيدند و 
اينخبر در بلده قم بمسامع جاه و جالل رسيده برحسب مثال الزم االمتثال انيس الحضرة البهيه 

  بيت درمش خان با زينلخان و جمعى كثير از ابطال رجال 

 نهنگان درياى ز خار جنك 
 

 زده پنجه بر كوه همچون پلنك 

   
متوجه تسخير آن واليت و متكفل تاديب ارباب غوايت گشتند و نخست روى توجه بقالعى كه در 

تصرف آقا محمد بود آوردند و چون اينخبر بدو رسيد خود در قلعه اوالد كه در متانت حكم 
 حصار سبع شداد دارد تحصن جست و قلعه كليس را كه از غايت رفعت 

 560، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 



متوطنان آن جليس بر جيس اند بيكى از اهل اعتماد سپرد و در محافظتش شرايط الحاح و مبالغه 
بجاى آورد و ماهچه رايت فتح آيت درمش بتاريخ هفتم ذى الحجه سنه اربع و عشرين و تسعمائه 

پرتو وصول بر ظاهر قلعه كليس انداخته قلعه مشاهده غازيان مؤيد گشت كه پاسبان بامش با 
كوتوال حصار سپهر مينافام همراز بود و ماهى آب خندقش با گاو زمين دمساز مى نمود رفعت 

اركانش بمرتبه كه طاير انديشه را ببال وهم و خيال پرواز بر فراز آن دست نميداد و متانت بنيانش 
  مثنوى بمثابه كه جاسوس احتيال را بكمند تدبير صعودش بر شرفات آن اتفاق نمى افتاد

 قلعه چون حصار چرخ بلند
 

 كنگرش فارغ از گزند كمند

 خاكريزش چو كوه خاراتند
 

 پاى انديشه از صعودش كند

 خندق آن عميق پهناور
 

 همچو درياى فكر اهل هنر

و خان عاليشان همان روز كه بنواحى آنحصار استوار رسيد سپاه انجم جاه را بافروختن آتش    
جنك و انداختن تير و تفنك و سنك مامور گردانيد و دليران مازندران در مقام دفع و منع ثبات 

قدم ورزيده غرش كمان رعد صداى مرك بگوش هوش بهادران رساند و تير تخش نايره خون از 
چشم شجعان گشاده جان را از مصاحبت بدن بازرهاند آواز پرواز تفنك آوازه صور اسرافيل در 
قلعه افكنده نمونه روز رستخيز ظاهر ساخت و ناوك دلدوز مازندرانيان بسان باران از غمام نيسان 

فروباريده جمعى را بر خاك هالك انداخت و مدت سه روز حال برينمنوال جارى بوده در صباح 
يازدهم ماه مذكور غازيان منصور از جميع اطراف قلعه جنك پيش بردند و از خندق گذشته مانند 
كپك درى بر خاك ريز برآمدند و بزخم تير خدنك و تفنك تيز آهنك معاندان را از فراز فصيل 

منهزم ساخته فتح آنحصار استوار تيسير پذيرفت و مفاتيح خزاين و ذخاير بقبضه اقتدار نواب 
درمش خان قرار گرفت آنگاه خان شجاعت پناه با سپاه ظفر دستگاه متوجه قلعه اوالد شد آقا 

محمد چون بر اينمعنى وقوف يافت كثرت رعب و هراس اساس پندار او را اندراس داد و قاصدان 
چرب زبان نزد خان عالى مكان ارسال داشته بجان امان طلبيد و بزبان حال و قال بمضمون كلمه 

(العفو عند االقتدار من علو االقدار) گويا ساخته بفحواى اين مقال مترنم گرديد كه (از اعاقبتنى فى 
كل امرا فما فضل الكريم على الئيم انيس الحضرت البهيه) بر عجز و بيچارگى آقا محمد ترحم 

 از سر جرايم و آثام او  (الْكاظمينَ الْغَيظَ و الْعافينَ عنِ النَّاسِ)نمود و بر طبق كالم اعجاز انتظام و
درگذشت و اشارت فرمود كه عاليجاه آصف پناه نظام الدوله و الدين احمد بيك و عاليجناب 



قدوة االشراف و االعيان قاضى جهان بقلعه درآمده خاطر آقا محمد را بعهد و پيمان اطمينان دهند 
تا بيرون شتافته شرف مالقات شريف در يابد و همعنان آن حضرت بپايه سرير اعلى شتابد و ايشان 
بموجب فرموده عمل نموده آقا محمد بهدايت بخت سرمد سالك طريق اطاعت و انقياد گشت و 
بعز مالقات درمش خان مقرر شده مقاليد خزاينى را كه سالها اندوخته بود بخدام عالى مقام سپرد 

بعد از آن درمش خان بتوفيق بارى متوجه سارى شد و والى آن ديار امير عبد الكريم غير سلوك 
 سبيل خدمتكارى چاره ندانست ال جرم پسر خود سيد سلطان محمود را با دو هزار تومان 
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نقد و ديگر تحف اليقه و تنسوقات رايقه باستقبال خان فرستاد و ملزم اداى باج و خراج گشت و 
پيغام داد كه چون موكب عالى خانى بدرگاه عالمپناه مراجعت فرمايد من نيز متعاقب به پايه سرير 
اعلى خواهم شتافت و خود را بشرف پايبوس همايون رسانيده سعادت ديدار شاه فلك اقتدار در 

خواهم يافت و خان سيدزاده را مشمول انعام و احسان گردانيده و خلع نفيسه پوشاند جهة امير عبد 
الكريم تاج و خلعت ارسال داشت و مقارن اين احوال حكام هزار جريب و رستمدار و والة ساير 

آن بالد و ديار چون سيد حسين هزار جريبى و ملك كاوس و ملك بهمن بآستانه عليه انيس 
آنحضرت البهيه شتافته پيشكشهاى موفور و تبركات غير محصور كشيدند و اظهار چاكرى و 
 فرمان برى كرده در مالزمت موكب عالى اردوى همايون كه در حدود اصفهان بود گرديدند.

گفتار در بيان توجه موكب نصرت نشان از رى بجانب اصفهان جهت اقدام بر امر صيد و شكار و 
 انتقال موالنا عالء الدين محمد طبيب بجوار مرحمت حضرت مهيمن غفار

در آن ايام كه مزاج با ابتهاج صاحب تخت و تاج در مملكت رى از عارضه كه دست داده بود 
صحت يافت بمقتضاى ميالن طبيعت همايون عازم صيد و شكار گشته حكم جهان مطاع شرف 

نفاذ پذيرفت كه عساكر ستوده مآثر بلكه اكابر و اصاغر جرگه كرده بجانب اصفهان در حركت 
آيند و پادشاه گيتى آرا در ساعتى فرح افزا پاى فلك فرسا در ركاب ظفر انتساب آورده و جرگه 

كرده نهضت فرمود و چون هواى كاشان از غبار موكب فيروزى نشان عطرافشان شد موالنا عالء 
الدين محمد طبيب كه از اكثر نواب بارگاه عالم پناه بمزيد تقرب ممتاز بود و در تشخيص امراض 

و معالجه اعراض خاصيت انفاس مسيحا ظاهر مينمود بمرض ذاة الصدر مبتال گشته پهلو بر بستر 



ناتوانى نهاد و چون زمان حلول اجل مقدر در رسيده بود استعمال اشربه و ادويه و اصال مانع نيفتاد 
و ساعت بساعت صعوبت آنعارضه از پيشتر بيشتر گشت و بعد از سه روز در منزل بلهار كه داخل 

  قطعه واليت اصفهانست انحكيم فطنت شعار از عالم ناپايدار درگذشت 

 درين دقيقه بماندند جمله حكما
 

 كه آدمى چكند با قضاى كن فيكون 

اصول نبض چو شد منحرف ز جنبش 
  اصل 

 بالى عجر فرورفت پاى افالطون 

 صالح طبع چو سوى فساد روى نهاد
 

 بماند بيهده در دست بو على قانون 

   
القصه پادشاه سعادت قرين از فوت موالنا عالء الدين بغايت متاثر گرديد و بازماندگان او را تسلى 

 فرمود خلع فاخره بپوشانيده و پسر ارشدش حكيم جالل الدين را بمزيد الطاف و اعطاف نواخته 
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قايم مقام پدر ساخت و بدستور لوا كشورگشا منصور بصوب شكارگاه اصفهان برافراخت و در 
منزل چاله سياه قمورقا بهم رسيده گور بسيار و آهو و نخچير بيشمار و ساير جانوران شكارى 

پابسته دام تقدير گرديدند و بضرب تيغ و تير پادشاه عالم گير و اعاظم امرا و اركان دولت پانزده 
هزار از آن حيوانات كه اكثر گور بود بقتل رسيدند و هنوز چاله سياه مضرب خيام شاه انجم سپاه 

بود كه درمش خان بپايه سرير ظفرنشان رسيد و حكام مازندران و رستمدار را با پيشكش فراوان و 
اموال بسيار بشرف پايبوس نواب كامياب فلك اقتدار رسانيد و بواسطه آن نيكوخدمتى بيشتر از 

پيشتر منظور نظر عواطف و اشفاق شده عنايت بيدريغ پادشاه آفاق مرتبه او را از مراتب ساير امراء 
 درگذرانيد.

 ذكر طلوع ماهچه رايت فيروزى آيت از افق بلده قم و ظهور اسباب سور و سرور در ميان مردم 

موكب ظفرپناه پادشاه عاليجاه بعد از فراغبال از شكار چاله سياه براه وليجان عازم خطه قم شد و در 
آن بلده فاخره جهة سرتراشى شاه زاده سعادت انتما ابو النصر سام ميرزا فرمان اشرف اعلى بتربيت 

طوى بزرگ نفاذ يافت و خدام آستان سپهر احتشام بسرانجام اسباب آن امر پرداخته در ساعتى 



ميمنت انجام سر آن اختر برج شرف و كامكارى را تراشيدند و موى مشك بويش را بطريقه سنت 
با نقره برابر كرده تصدق نمودند و چند روز پادشاه گيتى افروز در بزم نشاط و انبساط نشسته بلوازم 
لهو و سرور و عيش و حضور پرداخت و امراء عظام و نواب بارگاه فلك احتشام را بخلع فاخره و 

انعام و اكرام خوشدل و مسرور ساخت و مقارن آنحال نسايم اعتدال آثار در اهتزاز آمده 
دوشيزگان چمن از تشريف هواى نوبهارى جامه هاى زرنگارى پوشيدند و نورسيدگان نسرين و 

سمن از جامهاى الله ارغوانى شراب گلنارى نوشيدند نرگس قدح زرين بر كف سيمين گرفته در 
بزم بساتين داير ساخت و بلبل سرمست از ديدار گل بى تحمل شده نواى نغمه سرائى در عالم 

  مثنوى انداخت 

 نرگس سرمست بكف جام مى 
 

 كرد بساط غم و اندوه طى 

 شاهد گلچهره گلگون نمود
 

 بار ديگر هوش ز بلبل ربود

 شاخ شكوفه درم بيشمار
 

 كرد ببزم سمن و گل نثار

   
و در روز نوروز پادشاه گيتى فروز مانند خسرو خاورى بر تخت بخت و فيروزى برآمد و بلوازم 

 طوى نوروزى پرداخته از سر نو ضمير آفتاب پرتو متوجه ترتيب صحبت بهجت و كامرانى ساخت 

باز در بزم طرب آهنك عشرت ساز 
  شد

 بر رخ اهل شرف درهاى دولت باز شد

 باز آواز بريشم رفت تا چرخ برين 
 

 ارغنون ساز فلك را نغمها دمساز شد

 باز بى انديشه ساقى جام مى بر كف نهاد
 

 شيوه شوخى و سرمستى ز سر

   
 

 563، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 
 آغاز شد



و در آن جشن بقاعده معهود و دستور استمرار امرا و اركان دولت پايدار خصوصا مالذ اكابر 
خانقين ميرزا كمال الدين شاه حسين پيشكشها كشيدند و از دست ساقى عنايت پادشاهى جامهاى 

باده خوشگوار نوشيده از جامه خانه عاطفت شاهنشاهى خلع ز زرنگار پوشيدند و هم در آن موسم 
بديع آئين پادشاه ظفرقرين مايل صيد و شكار و راغب سير دشت و سار گشته نواحى ساوه را شكار 

نموده و آن صحارى و بيابانها را از خون آهو و نخچير غيرت افزاى الله زار ساخته از آنجا بصوب 
النك خرقان نهضت فرمود و بعد از وصول بآن منزل حاكم سارى امير عبد الكريم برطبق وعده كه 
بانيس آنحضرت البهيه در مشخان كرده بود با پيشكش فراوان بآستان ماليك آشيان رسيد و بشرف 

  مثنوى تقبيل بساط سلطنت مناط سرافراز شده ملحوظ عين تربيت و رعايت گرديد
 هركرا روشنست ديده بخت 

 
 سوى درگاه شاه آرد رخت 

 چون بخاك درش جبين سايد
 

 با سعادات همنشين آيد

   . 

گفتار در بيان اطاعت اميره دباج بعد از اظهار خالف و ذكر بعضى از نهضات موكب همايون 
 پادشاه مرتضوى اوصاف 

در آن زمان كه پادشاه كامران در فضاى جنت نشان خرقان تخم عدل و احسان در زمين دل 
طوايف انسان ميكشت بمسامع جاه و جالل رسيد كه اميره دباج كه بعد از فوت ولد خويش امير 
حسام الدين در فومن و رشت فرمانفرما شده است در طريق عصيان سلوك مى نمايد و با وجود 

نيكوئى سرشت ابواب ارتكاب افعال زشت بر روى روزگار خود ميگشايد بناء على هذا مقرر شد 
كه انيس الحضرت البهيه در مشخان زينلخان و حكام رستمدار و مازندران بخود ملحق گردانيده از 
راه كنار دريا بالهجان شتابد و باتفاق والى آنديار را كار كيا سلطان احمد عنان يكران بطرف رشت 

تابد و موكب همايون پادشاه ربع مسكون از راه سلطانيه بطارم رود و از آنجا بطريق فومن متوجه 
اميره دباج شود و درمش خان برحسب فرمان واجب االذعان بصوب الهجان در حركت آمده 

ماهچه رايت فيروزى نشان پرتو وصول بر حدود سلطانيه انداخت و چون اينخبر بسمع اميره دباج 
رسيد غريق بحر ندامت و پشيمانى گشت و تدبير كار خود منحصر در آن دانست كه التجا بكشتى 

عاطفت پادشاهانه نموده خود را بساحل نجات رساند ال جرم اصناف تحف ارجمند و انواع هداياى 



دلپسند ترتيب گردد مقرر ساخت كه عبد الّله ديوانه و خليفه سيد على كه از اعيان مملكت گيالن 
بمزيد تعين ممتاز بودند با جمعى ديگر از اشراف و اهالى و مشايخ و موالى بدرگاه عالم پناه شتابند 

و لوازم نياز و تضرع و مراسم تخضع و تخشع بجاى آورده بظالل اظهار اطاعت و دولتخواهى 
 اشتعال نايره غضب حضرت پادشاهى را تسكين دهند و جهة التماس شفاعت رقعه 

 564، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

نيازى نزد كاركيا سلطان احمد كه در اردوى همايون بود ارسال نمود و عبد الّله ديوانه و خليفه 
سيد على متوجه درگاه سپهر اشتباه گشته در النك سلطانيه باردوى ظفر عطيه رسيدند و نزد نواب 

واالجناب زبان اعتذار و استغفار گشاده خاك بارگاه سالطين پناه را بلب نياز بوسيدند و قبول 
نمودند كه از مال و جهات سنوات گذشته مبلغ پنجهزار تومان عجالة الوقت ادا نمايند و من بعد 

سال بسال خراج مقرر بخزانه عامره رسانند بعد از وفور مبالغه و الحاح آن طايفه و شفاعت كاركيا 
سلطان احمد عفو جرم سوز پادشاه گيتى فروز شامل حال اميره دباج گشت و مضمون كلمه 

 مطمح نظر انور شده از سر جريمه عظيمه او  (و الْكاظمينَ الْغَيظَ و الْعافينَ عنِ النَّاسِ)همايون 
  نظم درگذشت 

 زهى بخشنده شاه مكرمت كيش 
 

 كه هست از جرم مجرم عفو او بيش 

ز فضلش هركه عفو از جرم خود 
  جست 

 بآب لطف گرد ذلتش شست 

آنگاه حكم همايون نفاذ يافت كه سلطنت مملكت فومن و رشت بدستور سوابق ايام بر اميره دباج    
مسلم باشد و درمشخان با متابعان بآستان خالفت آشيان مراجعت نمايد و چون آن نشان فتنه نشان 

بديشان رسيد عنان معاودت انعطاف داده همدر النك سلطانيه شرف تقبيل پايه سرير گردون مسير 
دريافتند و ايلچيان جيالن بانعام افسرهاى زردوزى و خلع فاخره مفتخر و مباهى گشته مقضى المرام 

نزد اميره دباج شتافتند و پادشاه اسالم ماه مبارك صيام در سلطانيه قرين اصناف خيرات و مبرات 
بپايان رسانيد و چون هالل فرخ فال شوال مثال قدح سيمين بر كف خوبان زهره جبين هويدا 

گرديد آداب آنروز سعيد بجاى آورده بساط نشاط و انبساط بگسترد در آن اثنا خبر رسيد كه 
جمعى كثير از سپاه روم خيال كرده اند كه بجانب بغداد توجه نمايند و بدست جالدت و تهور 



ابواب جور و بيداد بر روى فرق عباد برگشايند و چون بر ضمير انور همايون واضح بود كه اگر 
روميان آنعزيمت را از حيز قوه بفعل رسانند حاكم دار السالم شاه على بيك كه در عوض نام 

خويش موسوم و ملقب بعوض سلطان شده است بى امداد غازيان موكب همايون بمقابله و مقاتله 
اعداء دولت روزافزون قيام نميتواند نمود فرمان واجب االذعان نفاذ يافت و انيس الحضرة با 

زينلخان و حاكم كردستان جوجى سلطان عنان يكران بكومك عوض سلطان تافت آنگاه شاه 
عاليجاه اورق همايون را مصحوب ميرزا شاه حسين بجانب قم گسيل كرده بنفس نفيس عازم 
حدود كوه بيستون گشت و در آن دشت و مرغزار بلوازم صيد و شكار پرداخته عنان بارگير 

عالم نورد بصوب قم معطوف ساخت و روزى چند در متنزهات آنواليت دلپسند اوقات خجسته 
ساعات بگذرانيد و از آنجا متوجه كاشان گرديد توسن سركش ايام رام مرام خدام عالى مقام و 

اسباب دوام اقبال و احتشام بر وفق مدعاى راى اصابت انجام در سلك انتظام (و الحمد للّه الملك 
 العالم و الصلوة و السالم على نبينا محمد خير االنام و اله الكرام عترته العظام).
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ذكر طوى مدبر امور مشرقين ميرزا كمال الدين شاه حسين و بيان بعضى ديگر از واردات احوال 
 فرمانفرماى خافقين 

چون واليت كاشان بسيورغال سرو بستان جاه و جالل و دوحه چمن عزت و اقبال وكيل السلطنة و 
اعتماد الدوله ميرزا شاه حسين بود درين ايام كه موكب همايون فال از از غبار سم مركب شبديز 

مثال هواى آنحدود را عطرافشان ساخت بيراق طوى عظيم و ترتيب پيشكش بسيار قيام فرمود و در 
مرغزارى كه عذوبت زالل خوشگوارش از عين سلسبيل حكايت ميكرد و لطافت هواى 

فرح افزايش از نسيم جنات النعيم روايت مينمود فراشان چابكدست خرگاهاى منقش مطال و خيام 
زركش سپهرآسا برافراختند و سراپرده ها از اجناس روم و فرنك و شاميانها از تاچه و مخمل هفت 

  بيت رنك مرتفع ساختند

 شد افراخته خيمه و سايبان 
 

 ز ديباى زر حقه و پرنيان 

   



و از گوسفند فربه و گاو پروار وقاز مسمن و مرغ جوان جهة پختن الوان اطعمه آنمقدار بمذبح 
فرستاد كه خوانساالران و مطبخيان چند روز على الدوام بكشتن و پختن آن اشتغال داشتند و از 

اشربه و مربيات و اقراص ليمو و جوارشات چندان ترتيب نمود كه قبل از آن مردم سير ديده وجود 
آن قدر قنديات را در خارج محال ميپنداشتند شيره چيان عشرت قرين از صراحيهاى زرين و سيمين 

مملو از شرابى صافى تر از ماء معين چندان حاضر آوردند كه آن ساحت وسيع صفت تضايق 
پذيرفت و از ميوه هاى ناياب و فواكه حالوت آثار لطافت مآب در طوى خانه آنمقدار مجتمع 

گشت كه باغبان رياض چنان انگشت حيرت بدندان گرفت و بعد از ترتيب ساير اسباب جشن و 
سور و تمهيد موجبات طرب حضور پادشاه مؤيد منصور متوجه آن منزل دلگشا گشته ميرزا شاه 

حسين بگستردن پاى انداز پرداخت و تمامى آن فضاى بهشت آثار از اطلس مصرى و ختائى و 
ديباى شوشترى و دارائى رشك نگارخانه چين ساخت و شاه بنده نواز بر مسند سرافرازى قرار 

گرفته امراء تواچى هريك از اركان دولت و مقربان حضرت را در موضعى مناسب رخصت 
جلوس دادند و ساقيان الله عذار جامهاى شراب ناب و ساغرهاى لعل مذاب بگردش آورده ابواب 
عيش و شادمانى برگشادند از شعاع اقداح چون آفتاب و فروغ جامهاى شراب ناب گلزار طرب را 

زمان زمان نضارت مى فزود و از نواى مغنيان خوش آواز و الحان چالچيان آهنك ساز زهره خنياگر 
 مى سرود عارض خوبان ماه سيما از  (يا لَيتَني كُنْت معهم فَأَفُوز فَوزاً عظيماً)در اهتزاز آمده نغمه 

تاب باده حمرا كل كل ميشكفت و زبان مطربان روح افزا در دعاى دولت شاه خورشيد لقا اين نظم 
  رباعى دلگشا ميگفت 

 شاها فرح تو هردم افزون بادا
 

 از غم دل اعداى تو پرخون بادا

 تا بزم فلك فروزد از
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 ساغر مهر

 
 از جام طرب روى تو گلگون بادا

   



خانساالران چابكدست و بكاوالن پاكيزه نهاد هرساعت مايدهاى رنگارنك مشحون با طعمه 
گوناگون ميكشيدند و بعداد ثوابت و سيار اوانى زرنگار و ظروف نقره كار مملو از اغذيه لذت آثار 

در آن صحبت جنت رتبت حاضر ميگردانيدند و بعد از فراغ از كشيدن طعام و تاثير بخار مدام در 
دماغ خواص و عوام ميرزا شاه حسين نفود نامعدود و اسبان تازى و شامى و اجناس روسى و رومى 

و اطلسهاى ختائى و مخملهاى فرنك و الجهاى مصرى و تاجهاى هفت رنك بقدر قدرت و 
مكنت خويش پيشكش شاه سكندروش نمود و بانعام خلع فاخره و تاج و كمر و اسب با زين زرين 

زر معزز و موقر شده اقتدار و اعتبارش در افزود و چون بساط جشن و طوى مطوى گشت وارث 
خالفت مرتضوى از كاشان باصفهان خراميده طرح قشالق انداخت و ميرزا شاه حسين را بمصلحت 

استخالص اموالى كه حاكم گيالن قبول كرده بود پس از ده روز بقم روان ساخت و در آن ايام 
 (في جِيدها كه آن وكيل آصف احتشام از درگاه پادشاه سليمان جاه دور بود جمعى اهل حسد

(دسنْ ملٌ مبانتها ز فرصت نموده در وقتى كه شاه بنده نواز در مجلس بزم نشسته بود عرض ح 
كردند كه ميرزا شاه حسين از اموال ديوان مبلغ پنجاه هزار تومان تصرف دارد و ما متعهد ميشويم 
كه اگر او را در موقف يرغو حاضر سازند اين مبلغ را خاطرنشان كرده بحصول رسانيم آنحضرت 

از شنيدن اين سخن متاثر گشته بر زبان همايون گذرانيد كه لّله الحمد و المنه له مرا همچنين وكيل 
است كه از غايت علو همت ميتواند كه پنجاه هزار تومان از مال من تصرف نمايد و ابواب خير و 
احسان بر روى طوايف انسان برگشايد و همدران مجلس تاج و دستار و خلعى را كه دربرداشت 

بميرزا شاه حسين فرستاد و مقرر انرا منزجر گردانيده هذيانات ايشان را بسمع قبول جاى نداد و 
چون فصل شتا نزديك باتمام رسيد و بسبب امتزاج فصلين آثار اعتدال هوا ظاهر گرديد پادشاه 
صاحب تائيد از اصفهان متوجه قم گشت و جشن نوروزى بدستور معهود در آن بلده واقع شده 

 چند روز ديگر بسور و سرور گذشت.

ذكر شكار كردن پادشاه همه دان در حدود ساوه و همدان و رسيدن زمره از حكام واليات بآستان 
 ماليك آشيان 

چون پادشاه گيتى فروز بعد از طوى نوروز چند روز بسعادت و اقبال در بلده قم اوقات فرخنده مآل 
بگذرانيد بار ديگر هواى اشتغال بصيد و شكار در خاطر دريا آثار پيدا شده متوجه واليات ساوه 



گرديد و عساكر گردون مآثر كران تا كران دشت و بيابان را فروگرفته جرگه انداختند و براندن 
 آهو و نخچير قيام نموده افكندن گور و گوزن را
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پيش نهاد ضمير ساختند فضاى شكارگاه از فر طلعت پادشاه سكندرجاه نضارت نگارخانه چين 
يافت و نسر طاير بهواى آنكه طعمه شاهين شاهى كرد و از سپهر برين بجانب مركز زمين شتافت 

چرخ باز و بال بلند پرواز گشاده منقار و چنك از خون آهو رنك دادند و سك و يوز از قيد جسته 
  مثنوى و بند گسسته چون برق و باد روى بسوى نخچير و گوزن نهادند

 برون جستند بازان سبكخيز
 

 بقصد صيد كرده چنك را تيز

 درآمد چنگل شاهين بتاراج 
 

 نه طوطى ماند بر باال نه دراج 

 كمين بگشادن يوزان ز هرسو
 

 فروبسته ره جستن بر آهو

 ز سير تازيان تيز آهنك 
 

 فضاى دشت بر نخچير شد تنك 

و قمور قادر صحراى راستفنجان بهم رسيده بدستور استمرار پادشاه شير شكار بلوازم آن كار قيام    
نمود و بضرب تيغ و تير آهو و نخچير فراوان كشته گشته از احشا و امعاء آنها مدتى مديد زاغ و 

زغن را مائده پر فايده مهيا بود و شاه فلك اقتدار بعد از فراغ از آن كار بصوب ساوه مراجعت 
فرمود و در يكفرسخى آن بلده انيس الحضرة درمشخان و زينلخان و ساير نوئينان كه جهة امداد 

عوض سلطان بدار السالم بغداد رفته بودند همعنان رفيق توفيق بازآمده از خاك بارگاه سالطين پناه 
روشنى ديده اميد حاصل نمودند و موكب همايون از ساوه بفراهان و از فراهان بكره رود رفته از 

آنجا بدامان كوهى كه در دو فرسخى مزار فايض االنوار امام سهل عليست شتافت و زياده بر بيست 
روز آن مرغزار دلفروز مضرب سرادقات جاه و جالل بود و در آن ايام بعرض پادشاه اسالم رسيد 
كه طايفه از لشگر ماوراء النهر خيال عبور از آب آمويه و مرور بر واليات خراسان در خاطر مخمر 
ساخته اند بنابرآن فرمان واجب االذعان نفاذ يافت كه درمشخان باتفاق زينلخان و ساير امراء عراق 
و مازندران بحدود فيروزكوه رفته ييالق نمايند و اگر خبر تعرض فرق اوزبك بممالك محروسه 

محقق گردد امداد امير سلطان را پيش نهاد همت عالى گرداند و انيس الحضرة حسب فرموده بدان 
ممالك رفته مدة دو ماه بفيروزى و اقبال در ييالق فيروزكوه و الر اوقات بهجت آثار مصروف 



داشت و پادشاه مؤيد منصور از منزل مذكور بمزار بزرگوار مظهر فيض جلى امام سهل على شتافته 
همت بر احراز طواف آن آن مرقد جنت آسا گماشت و بعد از تقديم لوازم زيارت مجاوران آن 

فرخنده مقام را باصناف ضالت و صدقات مبتهج و مسرور گردانيد آنگاه از راه سيالخور بآق 
النك همدان خراميد و از آق النك آهنك النك همدان كرده پس از وصول بدان فضاى جان افزا 

اميره دباج كه سابقا در مقام اطاعت خدام پايه سرير اعلى آمده باج و خراج بر گردن گرفته بود 
بدرگاه سالطين پناه رسيد و در صباحى كه شاه صاحب تائيد مانند جمشيد خورشيد بر تخت بخت 
و كامرانى قرار داشت بسعادت پايبوس همايون كه نهايت آرزوى ملوك ربع مسكون همان تواند 
بود فايز شده پيشكش بسيار كشيد و روى نياز بر ساحت بارگاه جهان پناه سوده زبان باداى دعا و 

  مثنوى ثنا گويا گردانيد
 كه شاها بقاى تو جاويد باد

 
 لواى تو را مه چو خورشيد باد

 سزد تختگاهت فضاى سپهر
 

 منور بانوار رخسار مهر
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 همان به كه سير مه و خور مدام 

 
 موافق بحكمت بود صبح و شام 

 سزد گر ز ملك يمن تا بچين 
 

 سالطين ايران و توران زمين 

 بخدمت ببندند پيشت كمر
 

 نه پيچند از طوق فرمانت سر

 بود خاك راهت سر سروران 
 

 چه حكام گيالن چه مازندران 

و از جمله پيشكشهاى اميره دباج هزار تومان نقد بود نصفى زر احمر كه هراشرفى از آن بسان    
دورست مغربى آفتاب درخشان بودى و بمجرد رويت آن سرور خواطر جمهور نزديك و دور 

بيفزودى ع تسر الناظر بن درشان ايشان و نصفى سيم ابيض كه مشاهده هرتنكچه آن آتش غيرت 
در خرمن ماه شب چهارده زدى و صير فى فلك هرچند در گرد نقود ثوابت و سيار گشتى نظير 

آن كوكبى بر منقه ظهور نديدى ع دل اهل جهان خواهان ايشان و چون نقد اخالص اميره دباج از 
اخالص اختصاص تمام عيار بيرون آمده بود مانند طالء مهرى رواج يافت و بانواع الطاف و اصناف 



اعطاف پادشاه مرتضوى اوصاف مخصوص شده انوار مرحمت بيدريغ بر وجنات احوالش تافت 
در دانه كه در صدف عز و شرف پرورش يافته بود نامزد ازدواجش گشت و تاج اميد او بآن گوهر 

قيمتى ترصيع پذيرفته فرق مباهاتش از منزل مهر و ماه درگذشت و موكب نصرت نشان از النك 
همدان برود خانه تلوار شتافته جهة شكار ماهى چند روزى آنجا توقف افتاد و در آن منزل كاركيا 

سلطان احمد كه سابقا بپايه سرير اعلى آمده بود مشمول انواع انعام و اكرام اجازت يافته روى 
بالهجان نهاد و فرمان فرماى بالد و عباد از رودخانه تلوار متوجه مراغه گشته در اثناء راه بدستور 
استمرار لوازم صيد و شكار بتقديم ميرسيد بعد از وصول بنواحى آب قزل اوزن اميره دباج مجدا 

بپوشيدن افسر زرنگار و خلع شاهوار مفتخر و مباهى شده برفتن گيالن مرخص گرديد و اعالم ظفر 
اعالم در ماه مبارك صيام كه داخل شهور سنه سته و عشرين تسعمائه بود سايه شرف بر منزل بناب 

مراغه انداخت و در روز پنجشنبه سلخ ماه مذكور درمشخان از ييالق الر و فيروزكوه بازآمده 
بتقبيل قوايم سرير سلطنت مصير پرداخت زيرا كه در اثناء وقايع مسطوره و حاالت مذكوره راى 

ممالك آراى نواب كامياب متوجه تشخيص مهمات حكام و امراء دار المرز گشته بود و حكم 
همايون باسم سامى درمشخانى صادر شده بود كه اگر از جانب خراسان دغدغه نباشد بپايه سرير 

اعلى مراجعت نموده جماعت مذكوره را بدرگاه عالم پناه آورد القصه صباح روز جمعه غره شوال 
كه در پيشگاه فضاى فيض افزاى سپهر مصالى زرنگار مهرگسترده گشت و طوائف نجوم سعادت 

هجوم مستغرق انوار عواطف لم يزلى شده غلغله تهنيت و مباركباد از ذروه سموات درگذشت 
پادشاه پاك اعتقاد بر جواد تازى نژاد نشسته جهة اقامت نماز عيد بمرغزارى نزاهت آثار كه فراشان 

چابكدست اطراف و جوانب آنرا بخيام زرين طناب و سايبانهاى سپهر نصاب آراسته بودند 
تشريف حضور ارزانى داشت و بعد از اداء نماز و عرض نياز در مجلس بزم نشسته رايت عيش و 

عشرت برافراشت امرا و اركان دولت را بخلع فاخره و انعامات وافره خوشدل و مسرور گردانيد و 
هم در آن هفته انيس الحضرة رخصت يافته بجانب قم كه اولگاه مالزمانش بود متوجه گرديد در 

 همان ماه خبر فوت والى 
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روم سلطان سليم در اردوى پادشاه هفت اقليم شايع گشت و در اين مقام مجملى از حاالت او بر 
زبان خامه سخندان خواهد گذشت انشاء الّله تعالى در نظر از كيا نامناسب ننمايد و زالت بنان 



قاصر بيان بعفو و اغماض فضالء بالغت انتما مقابل آيد (و من الّله االعانة و التوفيق انه هو القادر 
 على ما يشآء بالتحقيق).

 ذكر استيالء سلطان سليم بر ممالك مصر و شام و انتقال او از عالم سريع الزوال محنت انجام 

عزيز مصر نبوت و سلطان تختگاه فتوت عليه السالم و التحيه ميفرمايد كه (لو كان البن آدم و 
  رباعى اديان من مال ينبغى لهما ثالثا و ال يمالء جوف آدم اال التراب)

 دارد اگر آدمى دو وادى از مال 
 

 خواهد كه شود ثالث آن ماالمال 

 مالى نكند درون انسان را پر
 

 جز خاك كه غير آن نداريم مآل 

   
تقريب ايزا و اينحديث صحيح االسناد آنكه در آن ايام كه سلطان سليم از خوف حسام خون آشام 
پادشاه اسالم مجال توقف در آذربايجان محال دانست و از دار الملك تبريز جلو ريز بجانب روم 

بازگشت ملك االمراء حلب خير با كه از سلطان مصر قنصو توهمى تمام داشت رسل و رسايل نزد 
او فرستاده اظهار اطاعت و انقياد نمود و عرضه داشت فرمود كه اگر موكب عالى بدينجانب شتابد 

بنده غاشيه خدمتكارى بر دوش گرفته در سايه علم سعادت پرتو جهة دفع سلطان قنصو بجانب 
مصر توجه مينمايم و در فتح آنممالك مساعى جميله مبذول داشته ابواب تسخير اين بالد را بر 

روى روزگار خدام عالى مقام ميگشايم و سلطان سليم با وجود مملكت عظيم از غايت حرص با 
فزونى مال و ازدياد اسباب جاه و جالل اينمعنى را فوزى بزرك دانسته با لشگر ظفر سلب متوجه 

حلب گشت و خير با بوعده وفا نموده لوازم استقبال مرعى داشت و مقاليد قالع و خزاين را تسليم 
نواب سلطان سليم كرده بمراسم نياز و نثار اقدام فرمود و سلطان سليم اموال آنمملكت را كه 

بينهايت بود در ميان امرا و سران و سپاه منقسم گردانيده دوازده هزار شتر را آب بار كرد و از راه 
بيابان همعنان خيربا روى توجه بمصر آورد و چون بحدود آن مملكت رسيد شنيد كه سلطان 

قنصورايت سعادت پرتو بقصد جوالن در ميدان حرب و استعمال آالت طعن و ضرب افراخته 
لشگرى از هرچه تصور توان كرد بيشتر همه را مغفر پهلوانى بر سر و جوشن تهمتنى در بر مستعد 

مقابله و مقاتله ساخته از استماع اينخبر ترس و بيم بر ضمير سلطان سليم راه يافت و بمصلحت 
وصول بقاياء سپاه كه در عقب بودند در يكى از جبال حصين كه در آن حوالى بود توقف نمود و 



بحسب تقدير مالك الملك قدير همدران ايام روح عزيز سلطان قنصو از مصر بدن بعالم آخرت 
انتقال كرد و سلك جمعيت جنديانش از هم گسيخته هركس روى بطرفى آورد سلطان سليم بعد 

 از
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اطالع برين حادثه آسمانى بر مركب كامرانى سوار شده بمصر خراميد و عروس آن مملكت را 
بى مزاحمت اغيار در كنار گرفته بعضى از امراء آنجائى را كه خيال سركشى در سر داشتند بقتل 

رسانيد ال جرم تمامى ممالك مصر و شام و حجاز و يمن در حيز تسخيرش قرار گرفت و در 
حرمين شريفين و ساير بالد مذكوره خطبه و سكه باسم و لقب شريفش زيب و زينت پذيرفت 

آنگاه سلطان سليم زمام ايالت مملكت مصر را در قبضه اقتدار خيربا نهاد و از آن مرزوبوم با غرور 
موفور و اموال نامحصور عنان عزيمت بطرف روم انعطاف داد بعد از وصول باستنبول آفتاب 

 دولتش كه بذروه كمال تصاعد نموده بود بدرجه؟؟؟

و مرضى جان گزاى بر مصر بدنش مستولى شده زمان چيات مقدر بنهايت انجاميد در روز شنبه 
نهم شوال سنه ست و عشرين و تسعمائه هادم اللذات بسر وقت آن سلطان مكان شتافت و از 

  نظم آن همه عدت و ابهت منفعتى باو نرسيده عنان عزيمت بملك آخرت تافت 

 چنين است رسم سراى سپنج 
 

 كه گاهت دهد گنج و گاهيت رنج 

 پر از مهر و كين است چرخ كهن 
 

 گهت سركشد گه برآرد ز بن 

   
امراء و اركان دولت جسدش را بر نهج سنت سيد المرسلين تجهيز و تكفين كردند و در مقبره آبا 

و اجدادش بخاك سپرده شرايط تغزيت دارى بجاى آوردند آنگاه پسرش سلطان سليمان را كه در 
صغر سن بود پادشاه ساختند و بدستور معهود متعهد سرانجام امور جمهور شده لواى مملكت دارى 

و فرمان فرمائى برافراختند و در آن تيرماه كه پادشاه دين پناه در بناب مراغه بود خبر فوت قيصر 
روم بمسامع نواب كامياب رسيد و انهدام مبانى عمر و زندگانى آن دشمن قوى موجب ازدياد 

ارتقاع قصر جاه و جالل خدام بارگاه سلطنت و استقالل شده زبان زمان بمضمون اين مقال گويا 
  بيت گرديد كه 



 بس تجربه كرديم در اين دير مكافات 
 

 با آل نبى هركه درافتاد برافتاد

   
و همدر منزل بنات نبات دولت ديگر از رياض اقبال شاهى بردميد و پسر شروانشاه سلطان خليل 

بپايه سرير اعلى آمده فرق افتخار و مباهاتش باوج سموات رسيد چنانچه مرقوم كلك سخن گذار 
 ميگردد و كيفيت اين اجمال بتفصيل مى پيوندد

 ذكر رسيدن سلطان خليل بدرگاه پادشاه بيعديل 

در خالل احوال گذشته شيخشاه شروانى بموجب وعده كه با نواب درگاه سلطنت و جهانبانى 
كرده بوده تحف نفيسه و هداياء شريفه ترتيب نمود و پسر ارشد خويش سلطان خليل را متوجه 

آستان ماليك آشيان گردانيده بنواب بلند جناب عرضه داشت فرمود كه اگر سلطان خليل منظور 
نظر تربيت پادشاه واالگهر گشته پايه قدر و منزلتش بازدواج يكى از حجله نشينان تتق امامت و 

كرامت ارتفاع يابد هرآينه اين كمينه را وثوق و اعتماد بر كمال التفات حضرت پادشاهى صفت 
  مثنوى ازدياد پذيرفته على اسرع الحال بدرگاه جاه و جالل شتابد

 چو از الطاف شاهنشاه غازى 
 

 ميسر گرددم اين سرفرازى 

 ظفر كردار آيم سوى 
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 درگاه 

 
 ز فرق سر قدم سازم در آن راه 

 كنم نقد دل و جان را فدايش 
 

 نتابم گردن از طوق وفايش 

و در آن ايام كه منزل بناب مضرب خيام زرين طناب عساكر ظفرمآب بود سلطان خليل باردوى    
همايون رسيده حجاب درگاه و نواب بارگاه سپهر انتما او را بشرف بساطبوسى رسانيدند و 

پيشكشهائى را كه آورده گذرانيده در خلوتى مدعاء شيخشاه را معروض گردانيدند شاه دين پناه 
آن التماس را بعز اجابت اقتران داده بنظر شفقت در سلطان خليل نگريست و يكى از بنات 



مكرمات را نامزد او كرده ابواب انعام و احسان بر روى روزگارش برگشاد و سلطان خليل چند 
روز در خدمت سده امامت و كرامت بسر برده هرساعت لطفى مجدد و هرلحظه تفقدى ممهد 

نسبت باو وقوع مييافت و زمان زمان نير الطاف پادشاهانه از افق اشفاق بيكرانه بوجهى غير مكرر 
طلوع نموده بر وجنات احوالش مى تافت و در وقت طلب رخصت بانعام خلع زرنگار و تاج مرصع 

بلئالى شاه وار و كمر شمشيربند و بار طال و اسب تازى نژاد جهان پيما سرافراز و مفتخر و مباهى و 
مستظهر گشت روى بشروان آورد و بعد از فوز بمالقات پدر شمه از لطف و عنايتى كه از پادشاه 
دوست نواز دشمن گداز مشاهده نموده بود عرض كرد و شروانشاه نيز عازم مالزمت بارگاه سپهر 

  نظم اشتباه شد و خدام درگاه خود را بيراق آنسفر و ترتيب پيشكش پادشاه واالگهر مامور گردانيد
چنين كه شاه مرا طبع پاك و خوى 

  نكوست 
عجب مدار كه گردند دشمنان همه 

 دوست 

 بوقت ملك ستانى چه حاجتش بسپاه 
 

كه كشور دل و اقليم جان مسخر 
 .اوست

    

ذكر توجه موكب همايون بقشالق نخجوان و لشگر كشيدن ديو سلطان بگرجستان و بيان قرار 
 مهمات واليت مازندران و رستمدار و رسيدن اخبار خراسان بعرض نواب كامياب عالم دار

پادشاه بلند جناب از منزل بناب ع ظفر همعنان نصرت اندر ركاب بدار السلطنه تبريز شتافت و 
زياده بر يكماه در آن بلده فاخره بعيش و نشاط گذرانيده از آنجا عنان يكران بقشالق نخجوان 

تافت بعد از وصول بدان فرخنده مكان ديو سلطان برحسب فرمان واجب االذعان بعزم غزو 
گرجستان و تاخت واليت گرجيان بى ايمان رايت نهضت برافراخت و در آن ديار بيمن دولت 

پادشاه كامكار آثار اقتدار بحيز ظهور رسانيده چند قلعه و شهر مسخر و مفتوح ساخت و از حكام 
آن مملكت قرقره و داود بيك و لوند بيك و منوچهر طوعا او كرها بمالزمت ديو سلطان شتافته 

اظهار اطاعت و انقياد و خدمتگارى نمودند و آن جناب ايشان را بجان امان داده و همراه خود 
گردانيده بصوب آستان ماليك آشيان توجه فرمودند و همدر قشالق نخجوان ديو سلطان بتقبيل 



قوايم سرير سپهرنشان سرافراز گشته بواسطه آن نيكوخدمتى عنايت و التفات بينهايت يافت و 
 پادشاه پوزش پذير امراء
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گرجى را نيز مشمول الطاف پادشاهانه ساخته پرتو انوار عاطفت خسروانه بر وجنات احوال همكنان 
تافت و گرجيان باج و خراج قبول نموده بانواع تاج و خلعت مفتخر و سر افراز شدند و فرامين 

مطاعه در باب حكومت مواضعى كه متصرف بودند حاصل كرده روى بمواطن خويش آوردند و 
همدران اوان در باب قرار مهمات واليت مازندران و هزار جريب و رستمدار و نواب درگاه 

فلك اقتدار گفت و شنيد بسيار كردند و آخر االمر بوساطت جناب سلطانى سيف االنامى خواجه 
مظفر تبكچى برينموجب مقرر شد كه از بالد مازندران چهار دانك تعلق بامير عبد الكريم داشته 

باشد و دو دانك مفوض بآقا محمد كرد و مشروط بانكه مشار اليهما مبلغ هفت هزار تومان تبريزى 
بديوان اعلى جواب گويند و مهم امير حسين و سادات هزار جريب بر هزار تومان مقطع پذيرفت و 

برين قياس قضيه رستمداريان نيز بر مبلغ معين قرار گرفت و امير عبد الكريم مرخص شده متوجه 
سارى گشت و حكم همايون بنفاذ انجاميد كه از جمله هفت هزار تومان مذكور مبلغ چهار هزار 

تومان را كه حصه امير عبد الكريم بود جناب سلطانى سيف االنامى تحصيل نمايد ال جرم آنجناب 
نيز اجازت يافته بمازندران شتافت اما آقا محمد حسب الحكم در اردوى همايون توقف نموده در 
ادركماس بيك جهت تحصيل مبلغ سه هزار تومان كه حصه او بود متوجه قلعه كليس و اوالد شد 
و بعضى از وكاليش را همراه برد و چون موسم زمستان و سرما بپايان رسيد و بر كنار جويبار مانند 
خط نوش لبان گلعذار سبزه بردميد سلطان گل با رخساره افروخته عنان عزيمت بجانب باغ و بستان 
انعطاف داد و بلبل بى تحمل با دلى بر آتش هجران سوخته نغمه سرائى آغاز نهاد پادشاه عاليشان از 

قشالق نخجوان عازم النك سهند و بعضى ديگر از ييالقات آذربايجان گرديد و در مرغزارى 
بهشت آثار قبه خيمه و خرگاه باوج مهر و ماه برافراخته بساط عشرت و نشاط مبسوط گردانيد در 

آن اثنا از جانب خراسان ايلچى رسيد و بعرض نواب كامياب رسانيد كه عبيد الّله خان با سپاه 
فراوان بعزم تسخير خراسان از آب آمويه عبور نموده و در آن بالد طوفان بال باال گرفته دست 

تقدير ايزد عز و عال ابواب تفرقه بر روى روزگار برايا برگشوده بنابران فرمان واجب االذعان نفاذ 
يافت كه انيس الحضرت البهيه درمشخان باتفاق زينلخان متوجه مدد حكام خراسان گردد و آنخان 



عاليشان حضرت مملكت پناهى حبيب الهى را در قم گذاشته علم عزيمت بجانب خراسان 
برافراخت و كوچ بر كوچ بخرقان سلطانيه شتافته جهة آسايش مراكب روزى چند رحل اقامت 

انداخت و در اوايل شعبان سنه سبع و عشرين و تسعمائه از نزد والى هراة امير سلطان قورچى شاه 
قلى نام بآستان سپهر احتشام رسيد و اخبار غريب بعرض نواب كامياب رسانيد اول آنكه عبيد الّله 

خان با جنود بيكران بظاهر هراة آمده چند روز بامر محاصره پرداخت و چون ديد كه كارى از 
پيش نميتواند برد عنان مراجعت بصوب ماوراء النهر معطوف ساخت ديگر آنكه امير غياث الدين 

 محمد بن امير يوسف بهواخواهى ظهير السلطنه و الخالفة
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محمد بابر پادشاه متهم گشت و بحكم امير سلطان در روز سه شنبه ششم ماه رجب در قلعه اختيار 
الدين محبوس شده روز ديگر مهم او از هم گذشت و پادشاه عدالت نهاد در تفتيش و تفحص اين 

مهام شرايط مبالغه و اهتمام بجاى آورده بتحقيق انجاميد كه در وقتى كه عبيد الّله خان در ظاهر 
هراة نشسته بود و بامر محاصره قيام مينمود از امير سلطان اصال جالدتى وقوع نيافته بنابران اوزبكان 

در بلوكات هراة خرابى بسيار كرده اند و امير غياث الدين محمد بن امير يوسف از جريمه كه باو 
نسبت نموده اند مانند گرگ يوسف بيگناه بوده و امير سلطان بنابر غرضى كه داشته بتيغ ظلم آن 
سيد فاضل نيكو اعتقاد را شربت شهادت چشانيده ال جرم نايره غضب پادشاهى اشتعال يافت و 

حكم شد كه شاه زاده مظفرلوا ابو الفتح طهماسب ميرزا و امير سلطان متوجه پايه سرير اعلى گردند 
و ايالت خراسان مفوض بنواب نامدار شاه زاده عالى مكان سام ميرزا باشد چنانچه عنقريب تفصيل 

 اين حكايت مرقوم قلم اهتمام خواهد گشت انشاء الّله تعالى و تقدس 

 ذكر تتمه احوال حكام مازندران و رسيدن والى شروان بآستان پادشاه كامران 

چون جناب سلطانى سيف االنامى از وجه تقبل امير عبد الكريم مبلغ هزار و پانصد تومان بحصول 
رسانيد حكم همايون صدور يافت كه آنجناب بدار السلطنه هرات رفته در مالزمت شاه زاده 

عاليمقام ابو النصر سام ميرزا بسر برد و تحصيل تتمه آن وجه؟؟؟ ده جوك پيك باشد اما 
اوركماس بيك كه متعهد سه هزار تومان بقتل آقا محمد بود پيش از آنكه از آنوجه چيزى معتد به 

وصول دهد آقا محمد از پايه سرير اعلى فرار نموده به مازندران شتافت و ميان او و امير عبد 



الكريم نايره نزاع التهاب امير عبد الكريم يافته بقوة دولت قاهره غالب گشت و آقا محمد قلعه 
كليس و اوالد را استحكام داده در بعضى از جنگلهاى آنحدود متحصن شد چون اين اخبار 

بمسامع نواب درگاه فلك اقتدار رسيد حكم همايون بنفاذ انجاميد كه جوجى سلطان با بعضى از 
سپاه عراق و كردستان بمازندران رود و آقا محمد را گرفته بپايه سرير اعلى رساند و جوجى سلطان 

حسب فرموده لشگر بآن واليت كشيده نخست بظاهر قلعه اوالد شتافت و در عرض يك هفته 
آنحصار استوار را بجنك گرفته توابع آقا محمد را كه در آنجا توطن داشتند مقيد و مغلول ساخت 

آنگاه بجنگلى كه مقر آقا محمد بود رفته او را نيز در دام اسر انداخت و رايت مراجعت بصوب 
سده سنيه سلطنت برافراخت بعد از وصول بمقصد نيكوخدمتى او عز قبول يافت و پرتو انوار 

عنايت پادشاه عاليجاه بر ناصيه حال آن امير شجاعت دستگاه تافت و ايضا عفو خسرو عطابخش 
 جرم پوش شامل حال روزگار آقا محمد شده حكم همايون باطالق او
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صادر گشت اما رخصت انصراف بجانب مازندران نيافت و ايالت آن مملكت من حيث االستقالل 
تعلق بامير عبد الكريم گرفته آنجناب قبول نمود كه مبلغ هفت هزار تومان را بتمام جواب گويد و 

تا غايت كه تاريخ هجرى بماه ربيع االولى سنه ثلثين و تسعمائه رسيده آقا محمد در مالزمت 
آستان خالفت آشيان روزگار مى گذراند و امير عبد الكريم در مازندران بحكومت منصوب بوده 
لوازم دولت خواهى بتقديم مى رساند و در خالل احوال گذشته شيخشاه بموجب وعده كه بانواب 
درگاه سپهر اشتباه كرده بود احرام خدمت بسته از شروان متوجه آذربايجان شد و شاه عالى مكان 
جمعى كثير از امرا و نوئينان را باستقبال آنجناب مامور گردانيد و در سلخ ماه رمضان سنه سبع و 

عشرين و تسعمائه در بناب مراغه پادشاه شروان باردوى نصرت نشان رسيد و صباح عيد بوسيله مالذ 
امراء خافقين ميرزا شاه حسين از دريافت شرف پايبوس همايون فرق افتخار و مباهات باوج 

سموات رسانيد و از اسبان تازى نژاد مرصع لجام و شمشيرهاى مصرى ساز مذهب نيام و نقود ابيض 
و احمر و نفايس اجناس و عقودجو هرآنچه دست مكنتش بآن رسيد و اليق و مناسب ديد پيشكش 

  مثنوى كرد و از جرايم سابقه لوازم اعتذار و استغفار بتقديم رسانيده مراسم دعا و ثنا بجاى آورد
 روى بر پاى پادشاه نهاد

 
 وز پى اعتذار لب بگشاد

 گفت كاى آفتاب اوج شرف 
 

 سرور خاندان شاه نجف 



 جمله عالم ترا مسخر باد
 

 همچو من صد هزار چاكر باد

 چرخ را بادروى بر راهت 
 

 سجده گاه ملوك درگاهت 

 من كه در ملك خويشتن شاهم 
 

 بنده بندگان درگاهم 

 گرچه زين پيش از كمال غرور
 

 بودم از خيل خادمانت دور

 داشت بخت بدم ستيزنده 
 

 و ز غالمى تو گريزنده 

 شكر كاخر نهادم از اقبال 
 

 رخ برين بارگاه جاه و جالل 

 چاكران تو را شدم چاكر
 

 سودم از فخر بر فلك افسر

 جرم اين بنده گرچه بسيار است 
 

 ليك عفو ترا سزاوار است 

 هست از لطف عام تو مأمول 
 

 كه شود اعتذار من مقبول 

و چون نقد اخالص شيخشاه در معيار نظر كيميا اثر پادشاه عاليجاه از غرض و ريا مبرا نمود بمهر    
قبول اقتران يافت و نسايم عواطف شاهى از مهب مراحم نامتناهى در اهتزاز آمده رياض امل گلزار 

عقيده بى خلل او را نضارت و طراوت بخشيد و خازن عنايت خاص بدست اصطناع و اختصاص 
 قامت قابليتش را بخلع طالدوز و افسر زرنگار و كمر مرصع بآللى شاهوار مزين و آراسته گردانيد

 رباعى 
 هركس ره اخالص غالمى پويد

 
 در خدمت شاه نيكنامى جويد

 در گلشن اميد وى از فيض ازل 
 

 بى شبه گياه دوست كامى رويد

و بساط جشن و سور و مجلس عيش و حضور تمهيد و ترتيب يافته پادشاه عاليجاه شيخشاه را در    
صحبت بهشت رتبت طلب نمود و از ساغر لطف و احسان او را بكام دل رسانيده ابواب انعام و 
اكرام بر روى روزگارش برگشود و چون شروانشاه چند روز در مالزمت پادشاه گيتى فروز در 
غايت مسرت و كامرانى اوقات گذرانيده و بكرات و مرات از جام التفات شاهى سرگرم گشته 

باصناف الطاف نامتناهى مفتخر و مباهى گرديد افسر اعزاز بر سرو خلعت افتخار در بر نقد سعادات 
 در آستين و مركب مرادات در زير زين رخصت انصراف يافت 
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و شاه واالنژاد آن زمستان در تبريز قشالق فرموده بدستور معهود انوار معدلتش بر وجنات احوال 
  مثنوى رعاياء آذربايجان تافت 

 خديو كامران بنده پرور
 

 شه عاليمكان عدل گستر

 در آن موسم كه بود از سردى وى 
 

 فسرده خون مردم در رك و پى 

 ز دست ساقيان عشوه انگيز
 

 كشيدى مى بدار الملك تبريز

 دماغش دايم از مى گرم بودى 
 

 از آن فارغ ز سرما ميغنودى 

 ولى گاهى بتوفيق الهى 
 

 نشستى بر سرير پادشاهى 

 ز احوال رعايا ياد كردى 
 

 دل غمديدگان را شاد كردى 

 غلط گفتم نباشد در زمانش 
 

 ز عدل شامل فتنه نشانش 

 دل بيچاره از ظلم غمناك 
 

 گريبانى ز دست ظالمى چاك 

 عوانى گر نموده ظلم نيت 
 

 طپانچه خورده از دست رعيت 

 نباشد اندرين دوران پريشان 
 

 بجز زلف بتان بر روى ايشان 

 الهى دولت و اقبال شاهى 
 

 مصون بادا هميشه از تباهى 

 جهان معمور باد از عدل وجودش 
 

 هنر نام آوران اندر سجودش 

اكنون وقت آنست كه طوطى قلم از شكرستان عراق و آذربايجان بجانب لبستان خراسان در پرواز    
آيد و حاالت آن واليات را كه تا غايت بنابر مالحظه ارتباط سخن موقوف مانده تقرير نمايد و منه 

 االعاته و التائيد

گفتار در بيان شمه از احوال امير سلطان كه مدبر امور ممالك خراسان بود و ذكر بعضى از وقايع 
 كه در ايام ايالت او روى نمود

والد امير سلطان گالبى بيك در سلك اعاظم امراء يعقوب سلطان انتظام داشت و پدر گالبى بيك 
امير بيك در زمان سلطنت ابو النصر حسن بيك بغايت معتبر بوده همواره همت بر تمشيت مهمات 
جهانبانى ميگماشت و امير سلطان چون بعنايت بيغايت شاهى مفتخر و مباهى گشته بمنصب للگى 

شاهزاده طهماسب ميرزا و حكومت خراسان سرافراز شد چنانچه سابقا سمت تحرير يافت زمام 
منصب وزارت بلكه عنان اختيار ملك و مال را در كف كفا؟؟؟ الدين محمد كرمانى نهاد و 



خاليق را بتمهيد بساط عدل و رعيت پرورى و تشييد اساس لطف و مرحمت گسترى نويد داد ال 
جرم ممالك خراسان كه بغايت ويران شده بود بار ديگر روى بمعمورى آورد و رعاياء متفرق 

گشته باوطان خود بازآمده آغاز عمارت و زراعت كردند و چون قرب دو سال حال بر اين منوال 
بگذشت و اكثر قرى و قصباب مزروع و آبادان گشت امير سلطان باغواء بعضى از قرابتان كه اعتبار 
و اقتدار شيخ مجد الدين محمد موافق مزاج ايشان نبود آن وزير صافى ضمير فضيلت شعار نصفت 

دثار را معزول ساخته مؤاخذه و مصادره نمود آنگاه برادر خوردتر خود ظهير و الدوله ابراهيم ميرزا 
را وكيل ساخت و خواجه موالنا امير سمرقندى را وزير گردانيده ديگر بحال شيخ مجد الدين 

 محمد نپرداخت و موالنا امير بر بعضى از اغنيا و متموالن هرات تحميالت 
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كرده در مقام كفايت شد و بدان جهة اندك پريشانى باحوال مردم خراسان راه يافت و در اواخر 
سنه ثلث و عشرين و تسعمائه در اردوى همايون جاسوسى رومى بدست خدام درگاه پادشاه اسالم 
گرفتار گشت و بعد از تقديم لوازم تفحص و تفتيش بوضوح پيوست كه در روم اينخبر شيوع يافته 

كه امير سلطان ياغى شده است و او را فرستاده اند كه تحقيق آنحال نمايد بنابران فرمان جهانمطاع 
شرف نفاذ يافت كه جاسوس را نگهدارند و كس بهراة فرستند تا امير سلطان را متوجه آستان 

خالفت آشيان گرداند و جاسوس را معلوم شود كه والى خراسان از جاده عبوديت تجاوز ننموده 
آنگاه او را اجازت معاودت دهند و تايقور ميرزا را جهة آوردن امير سلطان بجانب خراسان در 

حركت آمده در ذى حجه حجه مذكوره بهراة رسيد و نشانى كه در باب طلب امير سلطان مرقوم 
قلم منشيان درگاه سالطين پناه شده بود رسانيد اما چون متصور بود كه در بهار آينده سالطين 

اوزبك متعرض واليات خراسان كردند امير سلطان را توجه بپايه سرير اعلى مناسب دولت ننمود و 
از جناب سلطانى سيف االنامى خواجه مظفر تبكچى كه بموجب قضا مضا جميع مهمات خراسان 

را باستصواب او فيصل ميبايست داد و عاليجاه نقابت پناه افادت دستگاه امير غياث الدين محمد ابن 
امير يوسف كه صدارت حضرت طهماسب ميرزا تعلق بوى ميداشت التماس كرد كه بپايه سرير 
سپهراساس رفته سبب توقف او را بسمع اشرف اعلى رسانند و نواب كامياب را بر ساير حاالت 

خراسان مطلع گردانند بناء على هذا جناب سيف االنامى و حضرت صدر االسالمى فى ربيع االول 
سنه اربع و عشرين و تسعمائه متوجه درگاه پادشاه سكندرجاه گشتند و در بعضى از ييالقات تبريز 



بعز بساطبوسى فايز شده موجب تعلل امير سلطان و بعضى ديگر از حاالت خراسان معروض داشتند 
و چون امير غياث الدين محمد بواسطه كمال دولتخواهى نواب كامياب شاهى چند نوبت از فرق 

اوزبك متضرر گشته بود و بيشايبه الف و گزاف در حسن صورت و لطف سيرت و محاسن آداب 
و مكارم اخالق از اكثر اكابر آفاق ممتاز و مستثنى مينمود حضرت اعلى او را بمزيد عنايت و 

رعايت سرافراز ساخت و بانعام طبل و علم رايت قدر و منزلتش را تا اوج فرقدين برافراخت و 
مجددا فرمان همايون بنفاذ انجاميد كه منصب صدارت شاهزاده طهماسب و ضبطوربط موقوفات 

واليات خراسان از سرحد عراق و آذربايجان تا نهايت طخارستان مفوض برأى صوابنمايش باشد و 
امير سلطان ساير مهمات ملكى و مالى را باستصواب آن عاليجناب فيصل داده مال و جهات واليت 

هراةرود را در وجه مواجب مالزمانش باز گذارد و امير غياث الدين محمد در ميان منصب 
صدارت و امارت جمع كرده بكام دوستان عنان مراجعت بصوب خراسان انعطاف داد اما جناب 
سيف االنامى در مالزمت آستان ماليك آشيان توقف نموده بلقب سلطانى سرافراز شد و قبل از 
آنكه امير غياث الدين محمد بهراة رسد امير سلطان خبر تضاعف تربيت و رعايت آنحضرت را 

 استماع نموده اينمعنى موافق 
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مزاجش نيفتاد و ظهير الدوله ميرزا ابراهيم را در شعبان سال مذكور جهة عرض بعضى از مهمات 
بصوب درگاه عالم پناه فرستاد و در غره ماه مبارك رمضان بى جهتى ظاهر خواجه موالنا امير 

سمرقندى را گرفته بعد از دو روز بقتلش حكم فرمود و منصب وزارت را من حيث االنفراد و 
االستقالل بخواجه عليجان كره رودى تفويض نمود و امير غياث الدين محمد در اواخر همان ماه 
بهراة رسيد سادات و علما و موالى و اشراف و فضال و اهالى بلوازم استقبال استعجال كردند و در 

سر پل فوشنج بعز دستبوس آنحضرت فايز شده مراسم تهنيت منصب امارت بجاى آوردند اما امير 
سلطان چنانچه مقتضاى فرمان واجب االذعان بود بحال آنسيد فاضل ستوده خصال نپرداخت و مبلغ 

كلى از موقوفات طمع كرده ساير مهمات را به خالف راى صوابنماى آن حضرت فيصل ميداد و 
ظهير الدوله ابراهيم ميرزا چون بپايه سرير اعلى رسيد و كمال صالحيت و قابليتش نزد نواب 

كامياب بوضوح انجاميد بلقب سلطانى سرافراز گشت و مهمات برادر خود را عرضه داشت كرده 
و برطبق مدعا فرامين مطاعه حاصل نموده مقضى المرام مراجعت فرمود طرفه آنكه بخالف متصور 



امير سلطان باغواء پير احمد بيك و هدايت بيك و خواجه عليجان درين نوبت بآنجناب كم التفاتى 
آغاز نهاد و رقم بطالن بر خدمات پسنديده مالزمانش كشيده خدمتش را در هيچ مهم از مهمات 

خراسان دخل نداد و امير سلطان اگرچه بالطبع مايل بظلم و تعدى نبود و باقامت صلوة مكنونه قيام 
نموده هرروز سه جزء قرآن تالوت ميفرمود اما صفت تكبر و نخوت بر وى استيالء تمام داشت و 

هرگز بپرسش دادخواه و غوررسى عجزه و ضعفا نمى پرداخت و نواب او پير احمد بيك و هدايت 
بيك و قاسم مهردار و خواجه عليجان دست بجور و طغيان برآورده رعاياء بيچاره در تفرقه و 
تشويش افتادند و هرگاه امير غياث الدين محمد و ابراهيم سلطان ازين باب لفظى بعرض امير 

سلطان ميرسانيدند حمل بر غرض نموده بسمع رضا نمى شنود و اين معنى موجب مزيد جسارت آن 
جماعت ميشد بناء على هذا ابراهيم سلطان رخصت طلبيده در روز چهارشنبه پنجم جمادى االخرى 
سنه سته و عشرين و تسعمائه بار ديگر روى بدرگاه عالم پناه آورد و روز جمعه هفدهم ماه مبارك 

رمضان در بناب مراغه بسعادت زمين بوس استسعاد يافته منصب مهر همايون تعلق بوى گرفت و 
ابراهيم سلطان با آنكه از برادر آزار تمام در خاطر داشت درين ايام كه در پايه سرير سپهر احتشام 

راه سخن يافت از غايت سالمت نفس اصال زبان بغيبتش نگشاد بلكه لوازم سعى و اهتمام بجاى 
آورد تا لقب سلطانى او بخانى مبدل شد و درين باب نشان واجب اذعان مكمل ساخته ارسال 
فرمود اما در آن اثنا نزد نواب پايه سرير اعلى بتحقيق انجاميد كه معلم شاهزاده صاحب تائيد 

طهماسب ميرزا موالنا نظام الدين احمد طبسى كه در خدمت امير خان تقرب تمام داشت بطمع 
آنكه پيشوائى ارباب عمايم من حيث االستقالل تعلق بدو گيرد پيوسته محاسن افعال امير غياث 

الدين محمد را در صورت قبايح اعمال فرامينمايد و عمال آنحضرت را بتصرف در اموال اوقاف 
 متهم داشته در خلوات زبان بغيبتش ميگشايد بنابرآن امير خان نسبت بآن 
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صدر عاليشان طريق كم التفاتى مسلوك ميدارد و اكثر مهمات را بخالف راى صواب نمايش 
فيصل داده سخنش را معتبر نميشمارد ال جرم حكم همايون بتجديد صدور يافت كه امير خان 

جميع امور و مهام ملكى و مالى و ديوانى و وقفى ممالك خراسان را باستصواب آن سيد عاليجناب 
مقطع دهد و منصب معلمى شاهزاده را نيز مفوض بدانعاليجاه دانسته موالنا احمد طبسى را از آن 

امر معاف داند و مقرر شد كه موالنا شيخ ابو سعيد اصفهانى بدار السلطنه هراة شتافته پروانچه را كه 



در آن باب بمهر همايون موقع گشته بود بر امير خان خواند و او را برعايت امير غياث الدين محمد 
مأمور گرداند و موالنا شيخ ابو سعيد روز يكشنبه بيست و يكم ذى قعده سنه ست و عشرين و 

تسعمائه بدار السلطنه هراة رسيده قامت امير خان و امير غياث الدين محمد را بخلع فاخره شاهى 
كه همراه آورده بود بياراست و مضمون پروانچه عاليه مذكوره را بسمع امير خان رسانيد هرچند 

صدور اين حكم بر خاطر امير خان گران آمد اما بحسب ظاهر انقياد كرده تا وقتى كه موالنا شيخ 
ابو سعيد در شهر بود بيشتر از پيشتر بتعظيم امير محمد قيام نمود و موالنا نظام الدين احمد را از 

تعليم شاه زاده معاف داشت و چون مشار اليه رخصت يافته بجانب درگاه عالم پناه توجه فرمود باز 
بدستور سابق سالك طريق نافرمانى گشته در فيصل قضاياء بمقتضاى راى خطاانديش نواب 

خويش عمل نمود در اثناء حاالت گذشته و وقايع مذكور گشته حضرت خالفت پناهى ظهير 
السلطنه و الدين محمد بابر پادشاه خيال استيصال نهال اقبال شجاع بيك فرمود و از كابل لشگر 

بقندهار كشيده ابواب حرب و قتال بازگشود و چون شجاع بيك بآنحضرت طاقت مقاومت 
نداشت در شهر متحصن شده همت بر ضبط برج و باره گماشت و محمد بابر پادشاه ظاهر قندهار 
را مركز اعالم اقتدار گردانيده بقدر مقدور در تضييق محصوران ميكوشيد و در اكثر ايام برابرش 

گردون خرام سوار شده و نزديك بخندق شتافته سپاه جالدت پناه را باشتعال آتش قتال مامور 
ميگردانيد از آنجانب نيز دالوران قندهار بقدم محاربت و ممانعت پيش آمده باستعمال تيغ و تير 

ميپرداختند و بزخم پيكان برق نشان و سنك مرك آهنك رخنه در قصر حيات كابليان مى انداختند 
اما اكثر اوقات بهادران موكب بابرى بفتح و ظفر اختصاص مييافتند و مخالفان را مغلوب و منهزم 
گردانيده تا دروازه از عقب ميشتافتند و در خالل آن احوال خان ميرزا در بدخشان از عالم گذران 

انتقال نمود و مانند لعل در صميم كان مدفون شده از مصيبت او قطرات خون از فواره ديدها 
بگشود و چون اينخبر بمحمد بابر پادشاه رسيد بر فوت پسر عم غم بسيار خورد و باالخره دست در 

دامان شكيبائى زده ايالت آن مملكت را به پسر بزرگتر خويش شاهزاده مظفرلوا محمد همايون 
ميرزا تفويض كرد و بجمعيت خاطر و فراغبال در ظاهر قندهار مقيم گشت و تمامى واليات 

گرمسير را بتحت تصرف درآورده صيت شوكت و عظمتش از ايوان كيوان درگذشت و امير خان 
 در بلده هراة از وقوع اينحاالت بغايت متاثر گرديد زيرا كه انديشيد كه چون محمد بابر-
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پادشاه از فتح قندهار فراغت يابد لواء خالفت مرتفع گردانيده بصوب خراسان شتابد و در وقت 
محاصره چند كرت شجاع بيك قاصدان بهراة فرستاد و از امير خان و امير غياث الدين محمد 

التماس نمود كه نوعى سازند كه محمد بابر پادشاه از قندهار بكابل مراجعت فرمايد تا او بخدمت 
شاهزاده طهماسب شتافته مدت العمر قدم از جاده خدمتكارى برندارد بنابرآن امير خان و امير 

غياث الدين محمد رسوالن متعاقب يكديگر بپايه سرير آن زبده اوالد امير تيمور گوركان 
فرستادند و پيغام دادند كه هرچند شجاع بيك در ازمنه سابقه مرتكب جرايم شده بود و سزاوار قهر 

و غضب مينمود اما چون حاال بقدم ندم پيش آمده قبول مينمايد كه من بعد سالك طريق 
دولتخواهى بندگان درگاه سالطين پناه شاهى باشد و هرساله باج و خراج بخزانه عامره رساند 

مناسب آنكه آنحضرت ترك محاصره قندهار گفته عنان مراجعت بصوب كابل معطوف دارند و 
بيش ازين مردم قندهار و متوطنان آنديار را نيازارند محمد بابر پادشاه جواب داد كه اظهار اطاعت 
و انقياد شجاع بيك حكم ايمان پاس دارد و اعتماد را نميشايد انشاء الّله تعالى بعد از آنكه از فتح 
قندهار ميسر گردد او را مقيد بآستان ماليك آشيان روانه خواهيم نمود و كليد مملكت گرمسير و 
قندهار را بهركس كه حكم همايون نفاذ يابد تسليم خواهيم فرمود از شنيدن اينجواب امير خان را 

تسلى و اطمينان حاصل نگشت ليكن در آن اوان امرى دست داد كه روزى چند از سر گفت وشنود 
 آنمهم درگذشت 

ذكر لشگر كشيدن عبيد اهللا خان بدار السلطنه هراة و محفوظ ماندن آن بلده از انواع آفات و 
 مخافات 

در بهار سنه سبع و عشرين و تسعمائه كه سپهدار ناميه الوس رياحين بفضاى بساتين كشيد و الله 
نگون تاج از هجوم جنود سبزه انديشيده در قالع جبال متحصن گرديد عبيد الّله خان با سى هزار 

پياده و سوار از جنود ماوراء النهر و تركستان عازم خراسان گشت و از كچ كونجى خان كه بعد از 
فوت تيمور سلطان سلطنت سمرقند بوى تعلق گرفته بود اجازت طلبيده از آب آمويه بگذشت و 
روز پنجشنبه شانزدهم جمادى االخرى سنه مذكوره قاصد والى سرخس سيوندوك بيك افشار 

بهراة رسيد و آن خبر را بعرض امير خان رسانيد و ضماير اكابر و اصاغر را پريشان گردانيد زيرا كه 
محصول سال گذشته در شهر نمانده بود و نو هنوز درنيامده و حكام خراسان هريك در مقر عز 
خود اقامت داشتند و اجتماع ايشان جهة مقابله و مقاتله محال مينمود ال جرم خواطر هرويان بر 



تحصن قرار يافته امير غياث- الدين محمد ضبط دروازه ملك را تا برج شمالى دروازه عراق تعهد 
فرمود و پيرى سلطان باتفاق صوفيان خليفه هراست دروازه عراق را تكفل نمود پير احمد بيك و 

هدايت بيك و قاسم مهردار از برج سلطان احمد ميرزا تا قلعه اختيار الدين بحيطه ضبط درآوردند 
 و اسحق بيك و برادرش مقصود بيك آنحصار را مضبوط و محفوظ گردند مرجونك سلطان در
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دروازه خوش رايت جالدت برافراشت و نخود بيك همت بر حراست دروازه فيروزآباد گماشت 
و امير خان بدستور استمرار در باغ شهر اقامت ورزيد و پانصد پياده و سوار پيش خود نگاهداشت 
كه در هرطرف بكومك احتياج شود آنجماعت را بدانجانب فرستد و سحر روز شنبه سيزدهم ماه 

مذكور شاطر عبد الّله كه بحكم امير خان در قصبه چهل دختران ساكن بوده بمحافظت آنطريق 
اشتغال داشت بشهر رسيد و خبر قرب وصول عبيد الّله خان را شايع گردانيد و از كمال جالدت و 

پهلوانى با نوكران خاصه خود از شهر بيرون رفته ويرانهاى درب باغ زاغان را محل توطن ساخت و 
صباح يكشنبه عبيد الّله خان مسلح و مكمل از راه دره دو برادران بسر خيابان رسيده بطرف 

ساقسلمان شتافت و اوزبكان آغاز سوختن خرمنهاى مسلمانان كرده شرر شور و شر كانون درون 
هرويان را فروتافت بواسطه قلت حبوبات ابواب دكاكين خبازى و عالفى مسدود گشت و آتش 

جوع در بواطن اشتعال يافته ناله و نفير عجزه و فقرا از مزرعه سپهر خضرا درگذشت و امير خان در 
بحر تحير افتاده بمشورت امير غياث الدين محمد فرمانداد كه از غالت بلوكات كه اندكى خرمن 

شده بود و بسيارى هنوز بدرو نرسيده هركس هرمقدار درآورد از آن او باشد بنابرآن بعضى از 
غازيان و مردم جلد خراسان دزديده از شهر بيرون ميشتافتند و بهروجه كه ميتوانستند خوشه هاى 

گندم و جو را بشهر درمى آوردند و اينمعنى موجب آنشد كه در اسواق نان و آرد بر دكان ظهور 
آمده خاليق از بالء قحط و غال نجات يافتند و چون عبيد الّله خان دو سه روز در نواحى ساقسلمان 

ساكن بوده از رنج راه برآسود صباحى سوار شد و متوجه شهر گشته فوجى كثير از شجعان سپاه 
اوزبك را بافروختن اشتعال آتش قتال مامور گردانيده و زمره از آن اوزبكان از راه مزار پير مجرد 

خواجه ابو الوليد احمد بطرف باغ زاغان شتافتند و فرقه از سر خيابان درآمده نزديك بمدارس 
سلطانى رسيدند و از اينجانب امير حسين على كه از ساير مالزمان امير غياث الدين محمد بمزيد 
شجاعت امتياز داشت با جمعى از سواران رزمساز و پيادگان تفنك انداز بيرون رفته درميان هردو 



مدرسه غبار پيكار سمت ارتفاع پذيرفت و شاطر عبد الّله در باغ زاغان را مضبوط ساخته بزخم 
ناوك دلدوز و تفنك جانسوز بدفع و منع مخالفان پرداخت و چون سپاه اوزبك باضعاف مضاعفه 

لشگريان اينجانب بودند امير غياث الدين محمد مضطرب گشته كس نزد امير خان فرستاده 
كومك طلبيد اما بخالف متصور جواب درشت شنيد و اينمعنى موجب مزيد مالل خاطر آن سيد 

پسنديده خصال شد با خود جزم كرد كه چون از محنت تحصن نجات يابد قدم از سر ساخته 
بدرگاه عالم پناه شتابد القصه در آن روز ميان نوكران امير غياث الدين محمد و اوزبكان جنگى 
صعب دست داد و از هرطرف چند نفر زخمى گشتند و باالخره بساط محاربه را بقايمى ريخته 
لشكر ماوراء النهر روى باردوى خود آوردند و هرويان بشهر بازآمدند و شاطر عبد الّله نيز در 

 آنروز غايت جالدت بظهور رسانيده نگذاشت كه اوزبكان از آن درب باغ زاغان كه 
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بطرف مزار پير مجرد است پيش آيند و برين قياس اوزبكان از طرف دروازه عراق بجنك پيش 
آمدند اما بى از آنكه كارى سازند مراجعت نمودند و عبيد الّله خان بعد از آنكه دوازده روز در 

تضييق تشويش مسلمانان كوشيد و بعضى از خرمنهاى جو را سوخته بسيارى از گندمهاى سبز را 
  (و قَذَف في قُلُوبِهِم الرُّعب)بچرانيد دولت ابد پيوند شاهى مدد كرده برطبق كالم معجز نظام 

خوفى تمام بر ضميرش استيالء يافت و در روز جمعه دوم ماه رجب از يكفرسخى هراة كوچ كرده 
در نواحى پل ساالر و پريان منزل گزيد و روز شنبه آنجا توقف نموده صباح روز يكشنبه چهارم 

ماه مذكور براه دهانه شارندك علم عزيمت برافراخت و كوچ بر كوچ متوجه ماورا النهر گشت و 
هرويان از شدت محاصره و محافظت برج و باره فرج يافته بسر غله و مزوعات خود شتافتند و 

بفرح هرچه تمامتر آغاز درويدن غالت و كوفتن خرمنها كردند اما همدران ايام صورت محنتى 
روى نمود كه هيچكس را از اهل عقل و كياست بر خاطر نگذشته بود چنانچه اين سخن عنقريب 

مذكور خواهد گشت و تفصيل اين اجمال بر زبان خامه پرمالل خواهد گذشت انشاء الّله وحده 
 العزيز

گفتار در بيان مجملى از احوال امير غياث الدين محمد بن امير يوسف و شهيد شدن آنحضرت 
 مقرون باصناف تحسر و تاسف 



چون خامه مشگين عمامه و بنان عنبرين شمامه بنابر اشاره عليه آن قدوه آل خير البريه در تاليف 
اين نسخه شريفه شروع نموده بود و در اثناء اشتغال بانتظام جواهر عقد اول ازين درج الل انواع 
انعام و اكرام از ان سيد عالى مقام مشاهده فرموده درين هنگام كه سياق كالم بذكر شهادت آن 

صاحب سعادت رسيد خاطر فاتر متوجه آن گرديد كه نخست صحايف اين اوراق را بتحرير شمه 
از احوال خجسته مآلش بيار آيد آنگاه كيفيت آنواقعه هايله را بر لوح بيان نقش نمايد و منه االغانة 

و التوفيق نسب شريف آن سيد وافر مناقب بر حاشيه كتاب عمدة الطالب بخط يد مباركش 
برينموجب بنظر اين ذره اخقر درآمده كه محمد بن يوسف بن شمس الدين بن پادشاه على بن 

خسرو بن حبيب بن فرامرز ابن نجيب الشكرابى و نسب عالى آنسيد حسيب نجيب منتهى ميشود 
بابى جعفر احمد بن ابى عبد الّله جعفر بن محمد بن سليق بن عبد الّله بن محمد بن حسن بن حسين 

االصغر بن آدم آل عبا على ابن الحسين بن على ابن ابى طالب عليهم السالم و امير غياث الدين 
محمد در صغر سن نزد عم بزرگوار خود امير فخر الدين بن سيد شمس الدين كه بوفور علم و 

تصنيف سرآمد علماء اعالم بود و انوار زهد و عبادت و آثار تقوى و سعادت از ناصيه همايونش 
ظاهر و هويدا مى نمود بعضى از متداوالت را مطالعه كرد و در تحصيل علوم محسوس و منقول 

شرايط اجتهاد مرعى داشته لوازم اهتمام بجاى آورد و چون سيد فخر الدين بجوار مغفرت ارحم 
 الراحمين پيوست امير غياث الدين محمد بدرس موالنا كمال الدين مسعود
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شروانى و عاليجناب شيخ االسالمى موالنا و مخدومنا سيف الدين احمد التفتازانى آغاز آمد شد 
فرمود و باندك زمانى سرآمد علماء عالم گشته شمايم نتايج سليمش مانند روايح گلهاى طرى از 

وزيدن نسيم سحرى بمشام ناظمان مناظم فضيلت ورى رسيد و نسايم خصايص ذهن مستقيمش 
همچون فوايح هواى بهارى حواشى رياض مؤلفات عالم معالم سخن سازى را ناضر گردانيد لفظ 

درربارش بجواهر حقايق معانى گوش هوش اعاظم و افاضل را تزئين داد و خامه گوهرنثارش 
  نظم عقود دقايق نكته دانى در دست آمانى شرايف اماثل نهاد

 ز لفظ درفشانش گشت بيقيل 
 

 آيات تنزيل  مبين معنى

 ز ابر كلك او بحر معانى 
 

 شدى پر از زالل زندگانى 

   



ال جرم آن فاضل ستوده شيم منظور نظر تربيت خاقان منصور سلطان حسين ميرزا شده تدريس 
يكصفه از مدرسه كه محتوى بر مقبره آن پادشاه مغفرت پناهست بدانحضرت مفوض گشت و امير 

غياث الدين محمد چند سال در آن بقعه شريفه بلوازم درس و افاده پرداخته بنشر علوم دينيه قيام 
نمود و غايت فضل و كمالش بر ضمير انور خاقان عالى گهر ظاهرتر گشته در تعظيم و احترامش 

افزود و چون آن پادشاه افاضل نواز به- جوار رحمت ايزدى پيوست بديع الزمان ميرزا و مظفر 
حسين ميرزا بدستور پدر بزرگوار خود در رعايت جانب امير غياث الدين محمد كوشيدند و جميع 

مطالب و مقاصدش را بانجاح و اسعاف مقرون گردانيدند و برين قياس محمد خان شيبانى نيز در 
تربيت آن حاوى فضايل نفسانى از خود بتقصير راضى نشد و همواره آنحضرت را معزز داشته بر 

امثال و اقران فايق و راجح ميدانست و بعد از آنكه محمد خان در مروشاهجان بقتل رسيد و آفتاب 
اقبال شاه مرتضوى خصال از افق بلده هرات طالع گشته ساحت آمانى و آمال مرتقيان درجات 

فضل و كمال را نضارت بخشيد نواب كامياب آثار شمايل نبوى و انوار فضايل صورى و معنوى 
در ناصيه حال آنفايز بسعادات دنيوى و اخروى مشاهده فرموده زمام منصب قضاى تمامى ممالك 

خراسان را در قبضه اقتدار آنحضرت نهاد و عنان قبض و بسط و رتق وفتق جميع امور و مهمات 
شرعيه را من حيث االستقالل و االنفراد بكف درايتش داد ال جرم عتبة عليه اش مالذ اكابر اطراف 

آفاق شد و سده سنيه اش پناه اعاظم و افاضل باستحقاق گشت و همچنين آن زبده اوالد سيد 
المرسلين در سايه رعايت و تربيت پادشاه حشمت آئين از درجه بدرجه ترقى مينمود تا ميان منصب 
صدارت و امارت جمع كرد و صاحب طبل و علم و خيل و حشم شده در دار السلطنه هرات روى 

بتمشيت مهمات ملكى و مالى آورد و ازين جهة نايره عصبيت در كانون درون امير خان 
 ساعت بساعت التهاب آن آتش  (في جِيدها حبلٌ منْ مسد)برافروخته بنياد غمز و سعايت اهل حسد

سمت ازدياد مى گرفت و مطلقا بآب نصيحت و اصالح مصلحان خيرانديش و متوسطان نيكو 
كيش صفت انطفا نمى پذيرفت تا كار بجائى رسيد و مهم بدانجا انجاميد كه امير محمد در ايام 

 محاصره عبيد الّله خان عزم جزم كرد كه چون مخالفان از ظاهر هراة كوچ نمايند بپايه 
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؟؟؟ رير اعلى شتافته لب بشكايت امير خان بگشايد و شمه از خرابى واليات خراسان عرض فرمايد 
و امير خان ازينمعنى انديشمند شده گرفتن و كشتن آنحضرت را با خود مخمر گردانيد از نوادر 



وقايع آنكه در شب سه شنبه ششم ماه رجب آن سيد حسينى نسب در عالم رؤيا مشاهده نمود كه در 
كوچه سرگردان شده و بهرطرف كه توجه مينمايد راه نمى يابد در آن اثنا حضرت خير البرايا عليه 

و آله من الصلوة انماها و من التحيات ازكها بنظرش درآمد كه ميفرمايد اگر ميخواهى ازين 
سرگردانى نجات يابى نزد ما آى و امير محمد بدانجانب روان گشته بيدار شد و صباح اينواقعه را 
ببعضى از نزديكان درميان نهاده همدران مجلس يكى از محرمان آن سيد ستوده صفات گفت كه 

من نيز دوش در خواب ديدم كه پدر شما اسبى يوز آورده و شما را سوار ساخته همراه خويش برد 
و بدين جهة دغدغه تمام بر ضمير منير زبده اوالد خير االنام راه يافته آنروز نشد و حال آنكه امير 

خان با مالزمان خود قرار داده بود كه هرگاه امير محمد بباغ شهر درآيد آنحضرت را بى اختيار 
ساخته بقلعه اختيار الدين برند و چون دو سه ساعت از روز بگذشت و امير غياث الدين محمد در 
باغ پيدا نگشت امير خان پير احمد بيك و قاسم مهردار و اسحق بيك را با جمعى كثير از خواص 
خود بدولتخانه آن يگانه زمانه فرستاد تا او را گرفته بقلعه اختيار الدين بردند و همان ساعت منازل 

آنحضرت و متعلقان و مالزمان و مصاحبانش غارت يافته نكاهت آنحالت ببعضى از همسايگان 
ايشان نيز سرايت نمود و امير زين الدين على و زمره ديگر از اصحاب آنقدوه اولو االلباب مؤاخذ 

و مقيد گشتند و طوفان بال در آنروز بمرتبه باال گرفت كه هركس از نوكران امير خان در هرجا 
گمان برد كه چيزى از امتعه دنيويه بحصول مى پيوندد ببهانه آنكه جهات امير محمد درين منزلست 

بدانجا درآمده دست بنهب و تاراج برآوردند و اينصورت بعرض امير خان رسيده خواجه عليجان 
با جمعى از مالزمان سوار ساخت تا گرد شهر برآيند و بتسكين آن فتنه قيام نمايند القصه امير غياث 

الدين محمد آن روز و آنشب در قلعه اختيار الدين محبوس بوده اين بيت را در سلك نظم كشيد 
  بيت و بر رقعه نوشته نزد امير خان روان گردانيد
 بتيغ ظلم مرا ميكشى و خواهى ديد

 
 كه عاقبت چكند با تو خون ناحق من 

اما هيچ فايده بر آن مترتب نگشت و امير خان از غايت قساوت قلب از سر خون آنحضرت    
درنگذشت صباح روز ديگر قدوه اوالد خير البشر يعنى عاليجاه نقابت منقبت هدايت مرتبت امير 

جمال الحق و الحقيقة و الدين عطاء الّله سلمه الّله و ابقاه نزد امير خان رفته التماس مخلص امير 
محمد فرمود و امير خان سخن آن قدوه سادات زمن را بسمع قبول نشنود و با خواص خويش 

مشورت كرده جازم شد كه بصرصر بيداد شمع شبستان واليت را منطقى سازد و بدست تعدى 
يوسف مصر هدايت را از اوج جاه بچاه هالك اندازد هرچند كه جسد روزگار از ظهور اين فتنه 



ميلرزيد و رخسار خورشيد از نهيب اين آشوب زرد ميگرديد اما امير خان بتخيالت نفسانى و 
 تحويالت شيطانى همان روز كه چهارشنبه هفتم رجب بود بوقت نصف النهار قاسم مهردار
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را بقلعه فرستاد تا بحبه آن نخبه آل خير العباد را هالك ساخت و از عقوبت جبار منتقم عز اسمه 
  مثنوى نينديشيده خود را در ورطه خصومت حضرت رسالت عليه السالم و التحيه انداخت 

 دريغ آن نقابت قبابى كه بود
 

 دلش كان علم و كفش بحر جود

 دريغ آنصدارت پناهى كه مهر
 

 بخاك ره او همى سود چهر

 دريغ آنكه بود از علو نسب 
 

 سردودمان رسول عرب 

 دريغ آنكه از فيض انعام عام 
 

 دل خلق را شاد كردى مدام 

 دريغ آنكه بود از وفور كمال 
 

 عطابخش اصحاب جاه و جالن 

 دريغ آنكه بودى ز خلق حسن 
 

 نوازنده واقفان سخن 

 دريغ آنكه از بهر فكر صواب 
 

 عيان ساختى سلك در خوشاب 

 دريغ آنكه در زير چرخ كبود
 

 بفضل و هنر مثل او كس نبود

 دريغ آنكه چشم فلك بعد ازين 
 

 نه بيند نظيرش بروى زمين 

چگويم كه متوطنان بلده هراة را از حدوث آنواقعه هايله چو مقدار اضطراب دست داد و چه    
  رباعى نويسم كه افاضل و سادات را از وقوع آنحادثه شامله چگونه مصيبتى اتفاق افتاد

 گفتم كه ز قصه مشكلى بنويسم 
 

 وز درد فراق حاصلى بنويسم 

 كو دل كه از آنحال غمى شرح دهم 
 

 كو دست كزان درد دلى بنويسم 

حقا كه اگر كوه از آن اندوه متزلزل گشتى جاى آن بود و اگر سپهر از آنحيرت از حركت    
  بيت بازايستادى غريب نمينمود

 تا ديده ديد واقعه زين صعتبتر نديد
 

 دل كين خبر شنيد كسش باخبر نديد

القصه شب پنجشنبه خواجه شاه حسين خيابانى و بعضى ديگر از سالكان طريق مسلمانى از امير    
خان استجازه نمودند و جسد مطهر آن قدوة اوالد خير البشر را از قلعه بخيابان برده بر نهج سنت 



سنيه خير البريه غسل دادند و تجهيز و تكفين كرده و نماز گذارده بكوه مختار كه مقبره آباء 
  نظم بزرگوار اوست بخاك سپردند

 سرو باالى تو در خاك دريغست دريغ 
 

 زير خاك آن بدن پاك دريغست دريغ 

 دامن پيرهن عمر تو اى يوسف عهد
 

شده چون دامن گل چاك دريغست 
 دريغ 

اوقات حيات امير غياث الدين محمد پنجاه و شش سال بود و كلك لطايف نگار خواجه ضياء    
  رباعى الدين ميرم در تاريخ شهادت آنحضرت اين رباعى نظم نمود

 چون مير محمد خلف آل عبا
 

 زين دير فنا رفت سوى دار بقا

 تاريخ شهادتش رقم كرد ضيا
 

 و الّله شهيد هو يحى الموتى 

  رباعى و اين رباعى ديگر نتيجه طبع موالنا شهاب الدين احمد الحقيرى است كه در آن باب گفته    
 چون كرد بتيغ جانستان چرخ فلك 

 
 از لوح زمانه نام ميرك راحك 

 گفتم كه حساب سال اينواقعه چيست 
 

 دل گفت كه قتل بندگان ميرك 

و امير خان بعد از اينواقعه شنيعه بدو سه روز اصحاب و اقرباء آن زبده آل عبا را طلبيده تسلى نمود    
و بدست اعتذار ابواب لطف و مرحمت بر روى روزگار ايشان بگشود و منصب قضاء دار السلطنه 
هراة را براى صوابنماى عاليجناب سيات مآب امير نظام الدين عبد الحى و زبده سادات زمن امير 

كمال الدين حسن تفويض نمود و بعضى از كتب سيد سعيد شهيد را بخدام سليل النقبا امير خسرو 
 كه از قرابتان و داماد آنحضرت است باز داد ع نوش دارو كه پس از مرك بسهراب دهند
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 عرض بعضى ديگر از وقايع روزگار على سبيل االيجاز و االختصار

بعد از شهادت امير غياث الدين محمد ادخله الّله تعالى فى الجنة المخلد امير خان شاه قلى قورچى 
را بدرگاه عالمپناه فرستاد و عرضه داشت كرد كه امير محمد بن امير يوسف دفتر حقوق تربيت 
خدام سده سدره مرتبت را بر طاق نسيان نهاده داعيه نموده بود كه محمد بابر ميرزا را بهراة طلب 
 دارد و باين جريمه عظيمه مؤاخذ و معاقب گرديد و بتيغ سياست اوقات حياتش بانقطاع انجاميد

 رباعى 



 دوران زمان بما نشد راست هنوز
 

 با ما بسر كينه و غوغاست هنوز

 بيجرم بريخت خون ما خسته دالن 
 

وين طرفه كه جرم از طرف ماست 
 هنوز

   
و امير خان بعد از فرستادن شاه قلى بمالحظه آنكه مردم را مخالفت حضرت خالفت پناه ظهير 

الدين محمد بابر پادشاه و موافقت امير محمد بآنحضرت باور آيد آوازه يورش قندهار شايع 
گردانيده روز يكشنبه هشتم ماه مبارك رمضان سنه سبع عشرين و تسعمائه از شهر بيرون رفته و در 

النك كهدستان منزل گزيد و روز دوشنبه شانزدهم ماه مذكور شاه قلى از پايه سرير اعلى بازآمد 
بسمع او رسانيد كه خبر شهادت امير محمد موجب اشتعال نايره غضب خدام بارگاه شاهى گرديد 
و يمكن كه عنقريب اثر آن بحيز ظهور آيد ال جرم اضطراب امير خان از پيشتر بيشتر گشت و امرا 
و ديوانيان او دل از حكومت خراسان برگرفته آغاز ظلم و تعدى كردند و سراشمار نموده رعايا و 

بيچارگان را بتحميالت گران و توجيهات بيكران بيازردند و امير خان از كهدستان بپل ماالن شتافته 
از آنجا عنان يكران بالنك نشين تافت و قريب يكهفته آنجا بسر برده از غايت سراسيمگى روز 

چهارشنبه دوم شوال بجانب هراة بازگشت و در باغ جهان آرا فرود آمده در روز شنبه دوازدهم 
همان ماه حكام عظام زين الدين سلطان و بورون سلطانرا كه بعد از استماع مراجعت خبر اوزبك از 
استرآباد و اسفراين بمالزمت حضرت شاهزاده طهماسب ميرزا آمده بودند رخصت انصراف داد و 

در روز جمعه هجدهم از مالزمان انيس- الحضرة البهيه و جليس عتبة العليه و درمشخان حسين 
بيك و كبر اسحق و از نواب زينلخان امير شيخ بنياد بدار السلطنه هراة رسيدند و خبر توجه 

آنحضرت را بصوب خراسان شايع گردانيدند و حيرت امير خان روى در ازدياد نهاده در روز 
دوشنبه بيست و يكم والى طوس و مشهد مقدسه احمد سلطان افشار كه مصحوب زين الدين 

سلطان و بورون سلطان نزد امير خان آمده بود اجازت طلبيده روى باولگاه خود آورد و امير خان 
از غايت خوف و اضطراب نوبت ديگر خيال يورش قندهار كرده روز شنبه نوزدهم ذيقعده از باغ 
جهان آرا در مالزمت شاهزاده عالى مقدار طهماسب ميرزا بصوب قصبه سبزوار در حركت آمد و 

هنوز در نواحى آنديار بود كه ساحت واليات خراسان از طلوع ماهچه رايات آفتاب اشراق 
 درمشخانى نورانى گشت و شب محنت هرويان بروز مسرت تبديل يافته غلغه بهجت و شادمانى 
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  نظم از طرب سراى ناهيد درگذشت 
 مژده ايدل كه مسيحانفسى مى آيد

 
 كه ز انفاس خوشش بوى كسى مى آيد

 از غم هجر مكن ناله و فرياد كه دوش 
 

 .زده ام فالى و فريادرسى مى آيد

    

گفتار در بيان ارتفاع پايه قدر و منزلت شاهزاده عالميان ابو النصر سام ميرزا بتفويض ايالت ممالك 
 خراسان و معمور شدن آن بلدان بيمن معدلت انيس الحضرة البهيه و جليس العتبة العليه درمشخان 

 (و ال تَحسبنَّ اللَّه غافلًا عما يعمُل چون ارادت قادر بيچون و مشيت صانع كن فيكون برطبق 
 مقتضى آن گشت كه دست حيف و تعدى نواب امير خان از دامان عرض و مال اهالى الظَّالمونَ)

خراسان كوتاه گردد و مضمون بصدق مقرون (اذا اراد الّله بقوم خيرا سلط عليهم ملكا عالما عادال) 
ظاهر شده در اطراف آن بلدان فراغت و امنيت بوقوع پيوندد رأى گيتى آراى پادشاه كشورگشاى 
بعد از اطالع بر صور مذكوره و حوادث مسطوره بر آن قرار گرفت كه شاهزاده طهماسب را بپايه 

سرير اعلى طلبيده امير خان را از حكومت آن مملكت معزول سازد و شاهزاده سام را نامزد سلطنت 
دار الملك ميرزا شاهرخ كرده لواء معدلت انيس الحضرت درمشخان را در اطراف امصار خراسان 

 منشور  (تُؤْتي الْملْك منْ تَشاء)برافرازد و فرمان جهانمطاع براينجمله صدور يافته منشيان بارگاه 
فايض النور ايالت آنواليت را از سرحد سمنان تا كنار آب آمويه باسم سامى و لقب گرامى ابو 

 پروانچه  (إِنَّ الْأَرض للَّه يورِثُها منْ يشاء)النصر سام ميرزا مرقوم گردانيدند و طغرانويسان درگاه 
  (إِنَّا جعلْناك خَليفَةً في الْأَرضِ)نفاذ امر و جريان فرمان درمشخان را در ممالك بتوقيع وقيع 

رسانيدند و يكى از نواب بلند جناب از پايه سرير اعلى اعالء الّله تعالى نزد درمشخان كه در النك 
خرقان اقامت داشت رفته معروض داشت كه حاكم همايون برينموجب صادر گشته كه موكب 

عالى خانى بر سبيل استعجال بجانب خراسان شتابد و جناح مرحمت و احسان بر مفارق متوطنان آن 
بلدان مبسوط سازد تا بيش ازين اختالل باحوال ملك و مال راه نيابد و انيس الحضرة انگشت قبول 

بر ديده نهاده عنان يكران بجانب مقصد انعطاف داد و چون متصور بود كه هرگاه امير خان از توجه 
موكب انيس الحضرة بصوب خراسان وقوف يابد بنابر توهمى كه بسبب شهادة امير غياث الدين 



محمد عليه الرحمه بر ضميرش استيال يافته بود گردن از طوق اطاعت فرمان پيچد و پاى در وادى 
عصيان نهد در اثناء راه درمشخان و زينل خان مكتوبات محبت آميز بامير خان نوشتند مضمون 
 آنكه ايالت خراسان بدستور معهود متعلق بآنجنابست ما بجهة كومك متوجه آنجانب شده ايم 
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و اين مكاتيب را مصحوب حسين بيك برادر قاسم مهردار و كبر اسحق و شيخ بنياد بيك بدار 
السلطنه هراة ارسال داشتند و چنانچه سابقا مذكور شد ايشان در روز جمعه هجدهم شوال بخدمت 

امير خان رسيدند و آن نوشته ها را معروض گردانيدند مع ذلك خاطر امير خان اطمينان نيافت و 
ببهانه يورش قندهار در روز دوشنبه نوزدهم ذيقعده در ركاب شاهزاده عاليجناب طهماسب ميرزا 

بصوب سبزوار شتافت و در اواخر روز چهارشنبه پنجم ذى الحجه منزل پل ماالن از فر نزول 
درمشخان و زينل خان نضارت رياض رضوان گرفت و نسيم عدالت و رعيت پرورى از گلزار 

مكارم اخالق در مشخان در اهتزاز آمده هواى دار الملك خراسان صفت اعتدال پذيرفت روز 
ديگر سادات و قضاة و موالى و اشراف و اعيان و اهالى تحف اخالص و نياز بر كف نهاده و زبان 

بهجت و شادمانى بدعاء دولت خانى گشاده بآستان اقبال آشيان خراميدند و بسعادت دستبوس 
استسعاد يافته بحصول مقاصد و مآرب اميدوار گرديدند و روز جمعه باغ جهان آرا از فر طلعت آن 
مهر سپهر كامرانى يعنى حضرت درمشخانى غيرت افزاى بروج آسمانى گشت در آن اثنا بوضوح 

پيوست كه امير- خان داعيه مراجعت بدار السلطنة هراة ندارد و بقلم انديشه و عصيان نقش 
مخالفت و طغيان بر لوح ضمير مينگارد بنابرآن بر خاطر مبارك خانى كه مطلع انوار الهامات 

ربانيست چنان خطور نمود كه بنفس نفيس بجانب سبزوار ايلغار فرمايد و شرف مالزمت شاهزاده 
عاليمقدار طهماسب ميرزا دريافته بتقرير كلمات فتنه نشان ابواب اطمينان بر روى روزگار امير خان 

بگشايد و سحر روز شنبه هشتم ذى حجه با فوجى از خواص مالزمان بدانجانب روان گشت و روز 
عيد بنواحى سبزوار رسيد و امير خان در مالزمت شاهزاده عالميان طهماسب ميرزا سوار شده 

مراسم استقبال بجاى آورده از جانبين لوازم گذرانيدن تحفه و تبرك بتقديم رسانيدند و مجلس 
بزم تمهيد يافته جامهاى باده خوشگوار از دست ساقيان خورشيد ديدار داير گرديد و در آن 

مجلس انيس الحضرة البهيه چندان سخنان محبت آميز و كلمات مودت انگيز بسمع امير خان رسانيد 
كه او را يقين شد كه ايالت خراسان بدستور سابق تعلق بوى ميدارد ال جرم از مقام فتنه و فساد 



درگذشته عازم هراة گشت و درمشخان هم از آن منزل زبده امراء دين و دولت سيف الدين مظفر 
بيك را نزد ظهير السلطنة و الخالفة محمد بابر پادشاه فرستاد و پيغام داد كه درين ايام كه ما 

بموجب فرمان اشرف اعلى بديار خراسان رسيديم شاهزاده عالميان طهماسب ميرزا باتفاق امير خان 
و سپاه فراوان متوجه قندهار بودند بنابر آنكه سلطان مهر و محبت آنحضرت بر شهرستان دل 

اينجانب استيال دارد بالتماس تمام شاهزاده را بطرف هراة بازگردانيديم اميد آنكه خدام عالى مقام 
نيز طريق اتحاد مسلوك داشته از ظاهر قندهار بصوب كابل كوچ فرمايند تا شجاع بيك مجال يافته 
بدرگاه عالى شتابد و طريقه وفا و وفاق بين الجانبين بشيوه خالف و نفاق تبديل نيابد و بعد از رفتن 

 مظفر بيك درمشخان باتفاق امير خان در مالزمت شاهزاده عالميان روى بدار السلطنه 
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هرات آورد و در روز چهارشنبه نوزدهم ذى حجه بمقصد رسيده حضرت شاهزاده و امير خان 
بقاعده مستمره باغ شهر را نشيمن ساختند و انيس الحضرة البهيه در منزل امير محمد ولى بيك 

نزول اجالل فرمود و روز سه شنبه بيست و پنجم همان ماه خضر بيك از نزد حضرت ممالك پناهى 
حبيب الهى كه حسب الحكم از قم باردوى همايون رفته بود رسيد و سواد حكم همايون را كه در 

باب سلطنت خراسان باسم سامى ابو النصر سام ميرزا و تفويض اختيار ملك و مال آنديار بخدام 
درمشخان شرف صدور يافته بود رسانيد و خواطر فرق انام و ضماير خواص و عوام را بآن بشارة 

  نظم خرم و مسرور گردانيد
دوش از جناب آصف پيك بشارت 

  آمد
 كز حضرت سليمان عشرة اشارت آمد

 خاك وجود ما را از آب ديده گل كن 
 

 ويران سراى دل را گاه عمارت آمد

ال جرم امير خان عازم عراق و آذربايجان گشته در روز پنجشنبه سيوم صفر سنه ثمان و عشرين و    
تسعمائه از باغ شهر سفر كرده و در مالزمت شاهزاده وافر مكرمت طهماسب ميرزا بنواحى قريه 
ساقسلمان منزل گزيد و آخر روز يكشنبه ششم خبر قرب وصول آصف سليمان جاه سلمه الّله و 

  نظم ابقاه بمسامع هرويان رسيد
 رسيد مژده كه آمد كريم دولت و دين 

 
 نظام ملك جاللت حبيب اهل يقين 



 بلندمرتبه آن آصفى كه ميسزدش 
 

 تمام ملك سليمانيش بزير نگين 

و صباح روز دوشنبه سادات و قضاة و اكابر و اشراف بلوازم استقبال استعجال نموده در نواحى    
پريان بشرف دستبوس مشرف گشتند و مراسم دعا و ثنا بتقديم رسانيده نوازش و التفات يافتند و 

در همين صباح امير خان از صحراء ساقسلمان كوچ كرده روى بآذربايجان آورد و حضرت 
ملك مدارى در سر خيابان بعز دستبوس انيس الحضرة معزز گشت و خلع فاخره شاهى را كه همراه 

داشت در قامت قابليت آنحضرت پوشانيد و كيفيت مهمات خراسان را بر وجهى كه با نواب 
كامياب قرار داده بود عرض فرمود و پروانچه كه پادشاه سليمان احتشام بحسن اهتمام آن آصف 

عالى مقام بانامل همايون مرقوم ارقام التفات گردانيده بود ظاهر ساخت مضمون پروانچه عاليه آنكه 
امرا و اعيان واليت خراسان بدانند كه درمشخان نسبت بما رتبه فرزندى دارد بنابرآن زمان اختيار 

آنممالك و عزل و نصب حكام را در قبضه اقتدارش نهاديم و او را رخصت داديم كه هركس 
گردن بحلقه اطاعتش درنياورد بتيغ سياست سرش از تن بيندازد و خان عاليشان آصف بلندمكان را 

باصناف لطف و احسان بيكران بنواخت و لوازم آفرين و تحسين بتقديم رسانيده بدستور معهود 
مهر عالى را بدان حضرت سپرد و سرپنجه اقتدارش را در قبض وبسط و حل و عقد و دادوستد و 

تمشيت امور جزئى و كلى و ملكى و مالى تمام واليات خراسان قوى و مطلق گردانيد و آنخواجه 
نصفت نهاد من حيث االستقالل و االنفراد بر مسند حكومت و دارائى تكيه زده همگى همت 

عالى نهمت بر تمهيد بساط عدالت و رعيت پرورى مصروف داشت و بقلم لطف و احسان نقش 
فراغت و رفاهيت بر صحايف ضماير طوايف انسان نگاشت و در تفتيش احوال مظلومان شكسته بال 

 بقدر امكان سعى 
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نمود و باستماع اقوال مغمومان پريشان حال گوش هوش گشود و دست تغلب متغلبه را از دامان 
عرض فقرا و عجزه كوتاه كرده عمال امين بر سر اعمال گماشت و صورت مطلوب و چهره بهبود 

محتاجان جفا رسيده را در نقاب تعلل و حجاب توقف نگذاشت و از غايت فراست و نهايت 
كياست فحواى راحت افزاى (انزلنا منازلهم) را مطمح نظر خجسته اثر گردانيد و نسبت بطوايف 
خاليق على اختالف طبقاتهم و تباين درجاتهم مراسم رعايت و تربيت بتقديم رسانيد و سادات 

صاحب سعادات را كه ذرارى سماء رسالت و درى درياى واليتند بنوعى تعظيم و تجليل كرد كه 



لوح ضمير را بصورت كمال محبتش نقش پذير ساختند و علماء عالى درجات را كه از مشارق راى 
هدايت نمايشان مشكوة ايمان و مصابيح عرفان واضح و روشن است بمثابه ملحوظ عين عاطفت و 

مرحمت گردانيد كه از روى فراغت در بحر علوم تبحر نموده بافاده و استفاده پرداختند قضاة 
اسالم و مفتيان عظام را كه ترويج مهام شريعت غرا و تنظيم امور ملت بيضا باجتهاد راى صوابنماى 
ايشان بازبسته است در محكمه حمايت و رعايت خويش متوطن ساخت و سجل ملتمسات آنطايفه 

فرخنده صفات را بتوقيع اجابت رسانيده اعالم شريعت پرورى برافراخت و شعرا و ارباب انشاء را كه 
 جهة ترصيع اكليل حور مقصورات فى الخيام  (كَأَنَّهنَّ الْياقُوت و الْمرْجانُ)در نوادر منظوماتشان 

 (وِلْدانٌ  گوش و گردن  (كَأَمثالِ اللُّؤْلُؤِ الْمكْنُونِ)مناسب نمايد و جواهر زواهر منشورا؟؟؟ ان 
 را بيارايد باصناف لطف و كرم امتياز و استثنا داد و خواطر آن زمره واجب االعزاز را مخَلَّدونَ)

بايثار دينار و درم مسرور و خرم كرده نقود مرادات در آستين تمناء ايشان نهاد دهاقين و مزارعان 
را كه نظام حال عالم و عالميان بانتظام مهام ايشان متعلق است در ظالل مراحم و احسان آسوده و 

مطمئن گردانيد و از رشحات سحاب مكارم و امتنان مزرعه اميد آنطايفه را بصفت خضرت و 
نضارت رسانيد تجار بحار و امصار را كه در بحر طلب و باديه تعب در بالد عجم و عرب طريق 

سباحت و سياحت مى پيمايند عزيز و گرامى داشته همگنان را بواجبى نواختى كرد و از تمغا و باج 
و خراج مبلغها تخفيف نموده شرايط مهم سازى و غريب نوازى بجاى آورد محترفات و اهل اسواق 
كه متحمالن انواع مشاق و متكفالن امور ما ال يطاق بودند از تحميالت و اخراجات معاف داشت و 

  مثنوى مقرريات ايشانرا حسب المقدور قرار داده در جميع امور اعالم رعيت پرورى برافراشت 
 كريم الدين حبيب اهل بنيش 

 
 خجسته در بحر آفرينش 

 بيمن دولت درميشخانى 
 

 اساس عدل را گرديد بانى 

 برحمت چاره بيچارگان شد
 

 مراد خاطر آواره گان شد

 ز رويش گشت بخت چشم پرنور
 

 ز خويش خاطر غمناك مسرور

 نمود ابر كفش گوهرفشانى 
 

 نضارت يافت گلزار امانى 

 سحاب همتش آمد درربخش 
 

 درخت بخت دهقان شد ثمربخش 

 كنون ز انصاف او در بيشه آهو
 

 رود با شير نر پهلوبپهلو

 بشاهين مرغ آبى راز گويد
 

 كبوتر حال خود با بازگويد



 نلرزد برك بيد از تندى باد
 

 نيايد هيچكس را ياد بيداد

 و قطع نظر از   
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بسط بساط تكلف و رفع اساس تصلف بواسطه طلوع انوار طلعت آفتاب كردار خان عالى مقدار و 
اهتزار نسايم خلق كريم آصف نصفت دثار ديار خراسان در آن زمستان نضارت ايام بهار گرفت و 
گلهاى آمال و آمانى در چمن طبقات انسانى شكفته جريان امور جمهور نزديك و دور در سلك 

  بيت نظام سمت انتظام پذيرفت 
 نمود آن مهر اوج سرفرازى 

 
 ز پا افتادگان را چاره سازى 

و همدران ماه بموجب اشارت عليه خانى عاليجاه معالى پناه نظام الدولة و الوزارة احمد بيك جهة    
عرض مهام خراسان و التماس توجه شاهزاده عالميان ابو النصر سام ميرزا متوجه پايه سرير اعلى 

گشت و در روز پنجشنبه بيست و نهم ربيع االول حضرت سلطانى سيف االنامى خواجه مظفر كه 
حسب الحكم از مازندران متوجه خراسان بود بسر خيابان رسيد و انيس الحضرة البهيه باتفاق امرا و 

اركان دولت بل ساير اصحاب ملك و ملت باستقبال التفات فرموده در باغ خيابان خدمت سيف 
االنامى بشرف دستبوس آن حضرت استسعاد يافت و مجلس بزم سمت تمهيد پذيرفته فروغ 

جامهاى ارغوانى بر وجنات احوال همگنان تافت و همچنين در آن ايام خجسته آغاز فرخنده انجام 
حكام واليات خراسان بتمام و سادات و قضاة و اشراف و اعيان و ارباب و كالنتران از سرحد 

مازندران تا غور و غرجستان و سيستان با تحف شايسته و پيشكشهاى بايسته بمالزمت خان عاليشان 
رسيده در هراة جمعيت تمام دست داد و در روز نوروز انيس الحضرة البهيه در صحراى حوض 
ماهيان جشن نوروزى فرموده امراء و والة و نقباء و سادات و فضال و قضاة و اكابر و اهل قلم و 

مزارعان محتشم را على تفاوت مراتبهم و تباين درجاتهم خلع فاخره پوشانيد و چندين مرقع شعار را 
مربع دثار و برهنه دوش را اطلس پوش ساخته بانعام تاجهاى زرنگار فرق افتخار همگنان را بلند 

گردانيد در خالل آن احوال مظفر بيك از سفر قندهار باز آمده بوضوح پيوست كه ظهير السلطنه 
محمد بابر ميرزا برحسب اشارت خان مظفرلوا از ظاهر آن بلده كوچ فرموده و بصوب كابل توجه 

نموده و مقرر شد كه عاليجناب صدارت مآب مقوى ملت نبى عربى تاج الملة و الدين حسن چلبى 



جهة تأكيد قواعد محبت و اتحاد و تشييد مبانى مودت و اعتقاد بكابل شتابد و آنجناب روز دوشنبه 
دوم جمادى االولى سنه ثمان و عشرين و تسعمائه از هراة روى بمقصد آورد و قبل از مراجعتش 

بتاريخ روز يكشنبه بيست و هفتم جمادى االخرى ايلچيان ظهير السلطنه محمد بابر پادشاه بدرگاه 
عالى رسيده خبر استيالء آن حضرت را بر واليت قندهار رسانيدند و پيشكش گذرانيده بنيان 
موافقت و يگانگى را مؤكد گردانيدند و كيفيت فتح قندهار چنان بود كه چون بابر پادشاه به 

موجب التماس خان عدالت پناه از ظاهر آن بلده بجانب كابل توجه فرمود شجاع بيك كه از محنت 
محاصره و بالء قحط و غالء نيك بتنك آمده بود يكى از نوكران خود را كه موالنا عبد الباقى نام 

داشت در قندهار حاكم ساخت و بوعده كه باحكام خراسان كرده بود وفا ننمود و رايت توجه 
بكنار آب سند برافراخت و موالنا عبد الباقى رقم بطالن بر حقوق تربيت شجاع بيك كشيده 

 قاصدى همعنان برق 
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و باد بطلب ظهير السلطنه بابر ميرزا فرستاد و آنحضرت بعد از رسيدن حسن چلبى بدو روز از كابل 
بقندهار بازگشته آنخطه را بحيز تسخير و تصرف درآورد و آنجناب را باصناف انعام را كرام 

نوازش فرموده از مخصوصان خود ميرزا قلى را همراهش گردانيده رخصت معاودت ارزانى داشت 
آنگاه زمام ايالت قندهار را در قبضه اقتدار ولد نامدار خود محمد كامران ميرزا نهاده بازگشت و 

حسن چلبى و ميرزا قلى در روز پنجشنبه بيست و سيوم شعبان بدار السلطنه هراة رسيده كيفيت 
حاالت زابلستان را بعرض رسانيدند و پيشكش گذرانيده ملحوظ عين لطف و احسان گرديدند و 

ميرزا قلى بعد از آنكه چند روز در مالزمت سده سنيه خانى بود بانعام خلع فاخره و نقود وافره 
سرافراز شده مراجعت نمود در آن اثنا انيس الحضرة البهيه همت عالى نهمت بر سرانجام مهام 

واليت گماشته زينلخان را بتفويض حكومت مملكت جرجان مفتخر ساخت و رايت ايالت زين 
الدين سلطان را در واليت اسفراين و نيشابور برافراخت منصب فرمانفرماى سبزوار را بدستور 

استمرار بچگور كه سلطان داد و زمام قبض وبسط طوس و مشهد مقدسه را در كف كفايت بورون 
سلطان نهاد و چون در زمان امير خان دارائى آنسركار تعلق باحمد سلطان افشار ميداشت غبار نقار 
بر خاطرش نشسته اجازت توجه بدرگاه عالم پناه مطلبيد و مرخص گشته عنان يكران تا واليت رى 
بازنكشيد و اينمعنى بعرض نواب پايه سرير اعلى رسيده حكم همايون شرف نفاذ يافت كه هم از 



آنجا بازگشته در واليات خراسان توطن نمايد و محكوم فرمان انيس الحضرة البهيه درمشخان بوده 
در طريق وفاق سلوك فرمايد ال جرم طبل مراجعت فروكوفت و بعد از وصول بدار السلطنه هراة 

خان خجسته صفات احمد سلطان را منظور نظر لطف و مرحمت ساخته حكومت واليت هراةرود و 
سركار لنگر مقدسه غياثيه و ساخر و تولك و فراه و سبزوار و اوك و قلعه كاه را برأى 

صوابنمايش مفوض گردانيد و برين قياس مهام جمهور حكام و اشراف انام بسرانجام اقتران يافته 
فرامين سيورغاالت ارباب عمايم از اصاغر و اعاظم بامضاء رسيد (و الحمد للّه العلى العظيم و 

 الصلوة و السالم على حبيبه النبية الكريم)

گفتار در بيان طلوع توق مهر منجوق شاهزاده مظفرلوا ابو النصر سام ميرزا از افق دار الملك 
 خراسان الزالت ساحتها منورة بانوار العدل و االحسان 

چون نظام الدولة و الوزراة احمد بيك بپايه سرير اعلى رسيد و كيفيت انتظام مهام دار السلطنه هراة 
و واليات را معروض گردانيد هرچند كه مفارقت شاهزاده سام بر خاطر همايون ارتسام صعب 

مينمود اما بنابر آرامش ملك و آسايش خلق فرمان جهان مطاع شرف اصدار يافت كه آن درى 
اوج سلطنت و سرافرازى متوجه ذروه عز و شرف خويش گردد و از امرا عظام خليفه محمد سلطان 

و سراج الدين بيك و هلهل بهادر با فوجى از اهل جالدت و تهور در مالزمت آنحضرت عزيمت 
 نمايند و شاهزاده سام در ساعتى سعادت انجام 
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  مثنوى برابرش گردون خرام نشسته روى توجه بصوب خراسان آورد
 روانگشت شهزاده ماه چهر

 
 چو خورشيد بر اوج چارم سپهر

 ملك گفته در موكبش دور باش 
 

 ز گرد سپاهش فلك عطرپاش 

بهر بيابان كه آن خورشيد تابان عبور نمود از يمن مقدم ظفر قرينش سبزه نشاط از مسام زمين    
بردميد و بر هرصحرا كه ماهچه لواء جهان آرايش پرتو انداخت بجاى خس و خاشاك الله و 

  نظم ريحان رسته مشام زمان معطر گرديد
 بهرجا چو باد بهارى گذشت 

 
 بسان فضاى فلك سبز گشت 



 بهر سرزمين كرد يكدم مقام 
 

 شد از مقدمش رشك دار السالم 

و در اواخر شعبان سنه ثمان و عشرين و تسعمائه موكب عالى شاهزاده كامران بحدود خراسان    
رسيد و در روز يكشنبه سيوم ماه مبارك رمضان مبشر اقبال اينخبر بهجت اثر را بدار السلطنه هراة 

 رسانيد غزل 
 بيا كه رايت منصور پادشاه رسيد

 
 نويد فتح و بشارت بمهر و ماه رسيد

 جمال بخت ز روى نظر نقاب انداخت 
 

 كمال عدل بفرياد دادخواه رسيد

 سپهر دور خوش اكنون زند كه ماه آمد
 

 گدا بكام دل اكنون رسد كه شاه رسيد

و همان روز عاليجاهى ممالك پناهى حبيب الهى اكابر و اشراف هراة را بخود ملحق گردانيده به    
استقبال موكب ظفر مآل شتافت و در حدود واليت زاوه و محوالت بشرف پايبوس مشرف گشته 

فروغ انوار عنايت بر وجنات احوالش تافت و در منتصف ماه مذكور خبر قرب وصول شاهزاده 
مؤيد منصور شايع شده هرويان از روى نشاط و سرور در باب تزئين و آذين شهر اهتمام نمودند و 

  بيت تمامى دكاكين و جداران را در اطلس و پرنيان گرفته ابواب بهجت و انبساط گشودند
 گذرها را عبير آلود كردند

 
 گالب افشان و مشك اندود كردند

و صباح روز يكشنبه هفدهم موكب عالى سامى از راه كوچه خيابان متوجه باغ شهر گشته انيس    
الحضرة درمشخان بلوازم نثار و نياز پرداخت و از دروازه ملك تا باغ شهر پاى انداز گسترده آن 

مسافت را رشك نگارخانه چين ساخت و حضرت شاهزاده با دولت و سعادت در مستقر حشمت و 
اقبال نزول اجالل فرموده هريك از امراء عظام كه در مالزمت ركاب ميمنت انجام بودند در منزلى 

مناسب رحل اقامت انداختند و بتمهيد بساط عيش و عشرت پرداخته تختگاه خاقان سعيد را از فر 
وجود فايض الجود شاهزاده جوانبخت غيرت افزاى بالد ربع مسكون ساختند صيت ميمنت مقدم 

همايونش از فلك بوقلمون درگذشت و فروغ مكرمت روزافزونش بر صفحات روزگار صغار و- 
كبار تافته آوازه احسان فراوانش شايع گشت از حبيبت سياست آن زبده خاندان سيادت در اقطار 

بلدان و امصار غايت فراغت و امنيت وقوع يافت و نير مرحمت آنقدوه دودمان خالفت از افق 
معدلت طالع شده ظالم ظلم و عدوان از ساحت اقليم خراسان روى برتافت شكوه ذات كرامت 

سماتش نگاهبان رخنه خوف و خطر شد و شعاع وجود مهر ارتفاعش منور ديده اهل فضل و هنر 



گشت گوئيا هماى چتر دولتش ابر رحمتيست كه بر مفارق خاليق سايه گسترده و ماهچه لواى 
  مثنوى عدالتش آفتاب سعادتيست كه فضاى اينواليت را روشن كرده 

 تعالى اللّه عجب عالى مكانيست 
 

 كه از نور رخش روشن جهانيست 

 ز رويش المع 
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 انوار امامت 

 
 ز خويش فايح آثار كرامت 

 بطفلى عالمى گشته طفيلش 
 

 نباشد جز بعدل و داد ميلش 

 بعهدش كشور اقبال معمور
 

 بدورش فتنه در آفاق مستور

 بجود از حاتم اندر پيش باشد
 

 بهر كارى صواب انديش باشد

 چرا نيكو نباشد جمله كارش 
 

 چو درمشخان بود آموزگارش 

 جهان معدلت خان فلك قدر
 

 بر اوج سرفرازى چون مه بدر

 انيس پادشاه تاجداران 
 

 مراد خاطر اميدواران 

 فريدون دولت جمشيد همت 
 

 كواكب موكب خورشيد حشمت 

 غضنفر صولت رستم تهور
 

 ز عدلش روح كسرى در تحير

 كفش كان سخا چون ابر نيسان 
 

 حسامش حارس ملك خراسان 

 سرير جاه از ذاتش مشرف 
 

 وكيلش را مالزم صد چو آصف 

 زهى آصف پناه دادگستر
 

 امين ملك شاه هفت كشور

 كريم دين و دولت آن حسيبى 
 

 كه هركس يابد از جودش نصيبى 

 كفش چون ابر نيسان درفشانست 
 

 رياض ملك و دين خرم از آنست 

 الهى ظل عدلش باد ممدود
 

 ز احسانش خدا و خلق خوشنود

 جنابش مرجع اهل كرم باد
 

 .مالذ اهل شمشير و قلم باد

    



ذكر وصول شاهزاده مظفرلوا ابو الفتح طهماسب ميرزا و امير خان بپايه سرير اعلى و بظهور آمدن 
 كمال نصفت و عدالت پادشاه دين پناه سيادت انتما

چنانچه سابقا كلك سخن آرا بر لوح بيان ثبت كرد امير خان در ركاب شاهزاده عاليشان طهماسب 
ميرزا بتاريخ سه شنبه هشتم ماه صفر سنه ثمان و عشرين و تسعمائه از صحرا ساقسلمان روى توجه 

بآذربايجان آورد و برطبق كالم اعجاز نظام (من يعمل سوء يجز به) در اثناء راه جبار شديد االنتقام 
مرضى هالكت انجام بر وى گماشت و مضمون (لحوم- العلماء مسومة) بظهور آمده عارضه 

مفاصل عام و الم بر دوام او را از پاى درانداخت چنانچه قوت سوارى مفقود گشت و از اسب 
غرور پياده شده در محفه نشست و ساعت بساعت صعوبت آن مرض مى افزود الجرم در روزى 
زياده از يكدو فرسخ مسافت قطع نميتوانست نمود و چون نزديك باردوى ظفر مآل منزل گزيد 
اعاظم امرا و اركان دولت شاهزاده عالميان طهماسب ميرزا را استقبال نمودند و لوازم پيشكش و 

نثار بجاى آورده زبان باداى دعا و ثنا گشودند و طهماسب ميرزا در بعضى از ييالقات نواحى تبريز 
بعز تقبيل انامل همايون معزز گشته پادشاه ربع مسكون ع ببوسيد و تنگش ببر درگرفت و بديدار 
فرخ آثار آنقرة العين سلطنت مبتهج و مسرور شده چند روز بساط جشن و حضور صفت تمهيد 
پذيرفت در آن اثنا جناب زبدة النقبا امير خسرو و امير زين الدين على كه بمجرد مصاحبت امير 

 غياث الدين 
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محمد امير خان مبلغهاى كلى از وى گرفته بود از جانب دار السلطنه هراة بدرگاه عالمپناه رسيدند 
و آغاز دادخواهى نموده خون آن سيد شهيد را طلبيدند الجرم پادشاه دين پناه در روز جمعه بيست 

و ششم رجب در مقام او جان نو بر تخت عدالت نشسته همت عالى بپرسش آنقضيه گماشت و 
چون امير خان بواسطه شدت مرض مجال حركت نداشت حجاب بارگاه سپهر اشتباه پيراحمد 

بيك و هدايت بيك و خواجه عليجان و موالنا نظام الدين احمد طبسى و قاسم مهردار و خواجه 
عنايت الّله كه رتق وفتق و قطع و فصل مهمات خراسان تعلق بديشان ميداشت بديوان يرغو حاضر 
گردانيدند و امير خسرو و امير زين الدين على كيفيت ظلمى را كه نسبت بسيد شهيد سعيد وقوع 

 (يوماً يافته بود مشروح معروض داشته پادشاه نصفت پناه كما ينبغى بغور آن قضيه رسيد و مضمون 



 شامل حال مخصوصان امير خان گشته نزد نواب كامياب بتحقيق پيوست كه يجعلُ الْوِلْدانَ شيباً)
آنجماعت بنابر اعراض دنيويه امير خان را بر شهادت آنسيد صاحب سعادت اغوا كرده بوده اند و 

اكثر جهات آنحضرت و مصاحبان و مالزمانش را جهة خاصه خود تصرف نموده اند الجرم حكم 
همايون از مكمن عدالت روزافزون بمؤاخذه آنجماعت و استرداد اموالى كه از هركس گرفته 

بودند صدور يافت و بمقتضاى كالم معجزنشان (قد خاب من حمل ظلما) همه ايشان بسالسل و 
اغالل مقيد گشتند و محصلى آن گروه بمالزمان ابراهيم سلطان رجوع شده مبلغ كلى بحصول 

پيوسته از آنجمله موازى سيصد تومان بامير خسرو و امير زرين الدين على و بعضى ديگر از مردم 
هراة كه امير خان جهات ايشان را بتعدى گرفته بود متعلق گشت و همدران ايام مرض امير خان 

اشتداد تمام يافته در شب يكشنبه دوازدهم شعبان نقد جان بقابض ارواح سپرد و مظلمه خون آن 
  مثنوى  (فَقُطع دابِرُ الْقَومِ الَّذينَ ظَلَموا و الْحمد للَّه رب الْعالَمينَ)سيد عالم فاضل را بعالم آخرت برد

 خدائيكه عرش برين گاه اوست 
 

 سر سركشان خاك درگاه اوست 

 چنين كرد تقدير روز الست 
 

 كه هركس كه بد كرد از بد نرست 

 بدانديش را نيك نايد به پيش 
 

 دل بدكنش هست پيوسته ريش 

 مينديش بد تا نيفتى ز پاى 
 

 اگر خيرخواهى بنيكى گراى 

القصه چون امير خان بدار جزا انتقال نمود و نواب او آنچه بظلم از هركس گرفته بودند بيمن    
اهتمام خدام ابراهيم سلطان فرود آوردند پادشاه مرحمت پناه رقم عفو بر جرايد ساير جرايم ايشان 

كشيد و امير خسرو را بانعام خلع فاخره و سيورغاالت وافره راضى و شاكر ساخته بطرف هراة 
بازگردانيد و شاه صاحب تائيد بقيه ايام تابستان در ييالقات آذربايجان روزگار دولت آثار بعيش و 
خرمى مصروف داشت و چون هوا آغاز دم سردى نمود به تبريز مراجعت فرموده همت بر انجاح 

 ملتمسات خاليق گماشت (و الحمد للّه على افضاله و الصلوة على النبى و آله).
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ذكر اهتزاز صرصر خزانى از مهب تقدير سبحانى در ايام بهار چمن زندگانى ميرزا شاه حسين 
 اصفهانى 

 دردا كه سپهر فتنه انگيز بود
 

 وين عمر گرانمايه سبك خيز بود



 در چنك اجل خنجر كين تيز بود
 

 آمد شد مهر بهر خونريز بود

   
افسوس كه سپهر غدار ارباب دولت و اقبال را در موقف اقتدار آسوده نمى گذارد فرياد كه زمانه 

  نظم ستمكار آناء الليل و اطراف النهار تخم آزار در فضاى ضمير مرتقيان مدارج اختيار ميكارد

 يا رب چرا اساس بقا استوار نيست 
 

 در گلشن زمانه اميد قرار نيست 

 گردون هميشه چنك جفا ساز ميكند
 

 با هيچ همنفس نفسى سازگار نيست 

 در خانه سپهر نديدم ستاره 
 

 كز محنت وبال دل او فكار نيست 

   
باغبان قدر و قضا سرو قامت كدام نامدار را در چمن زندگانى بنسيم بهار كامرانى صفت نضارت 

 (تُعزُّ منْ بخشيد كه باالخره حريف اجل اوراق شجره وجودش را بباد فنا برنداد و منشى ديوان 
(نام كدام كامكار را در پروانچه تَشاء (نْ نَشاءم جاترد نَرْفَع)  ثبت كرد كه عاقبت االمر رقم ختم 

  رباعى بر حاشيه منشور حياتش ننهاد

 در باغ گلى شكفته نبود بيخار
 

 بيداغ كجاست الله در گلزار

 هرچند كه سرو سركشد طوبى وار
 

 از باد فنا ز پا فتد آخر كار

   
غرض از عرض اين تشبيب و مقصود از تحرير اين ترتيب آنكه چون خورشيد جاه و جالل وكيل 

السلطنة و اعتماد الدوله ميرزا شاه حسين باوج كمال رسيد و دست اختيار ساير امراء و اركان دولت 
از سرانجام مهام سلطنت كوتاه گرديد نايره رشك كه الزمه ذات امير و وزير و صغير و كبير است 
در كانون ضمير ايستادگان پايه سرير خالفت مصير اشتعال يافت و آتش غيرت بنسيم عصبيت در 
باطن جمعى كثير از اعيان حضرت برافروخته شرار مكر و خديعت بر وجنات روزگار ايشان تافت 

اما از شكوه پادشاه بنده نواز قدرت نداشتند كه دست تعرض بدامان عرض آنجناب رسانند و 
صورت عداوتى را كه در پرده خواطر مستور دارند بر منصه ظهور جلوه گر گردانند و در زمستان 

سنه تسع و عشرين و تسعمائه كه از بخور مجلس عيش و سرور پادشاه مؤيد منصور هواى تبريز 
عطر بيز بود ميرزا كمال الدين شاه حسين بافراغ محاسبه دادوستد مهتر شاه قلى كه جهة اخراجات 

ركابخانه همايون مبلغهاى كلى تحويل داشت اشتغال نمود و مبلغ هفت هزار تومان بر آن خاين 
باقى كشيده طالب آنوجه بود مهتر شاه قلى بواسطه صعود بر درجات تقرب پادشاهى چندان 



التفاتى بآن سخن نميكرد و در سرانجام آنوجه اهمال ورزيده بدستور شرايط مالزمت سده امامت 
و كرامت بجاى مى آورد و در اواخر ايام شتا ميرزا شاه حسين شمه از آن معامله بعرض حضرت 

اعلى رسانيد و حكم همايون بتحصيل وجه مذكوره صدور يافته صالح و فساد مهم شاه قلى برأى 
صوابنماى جناب ميرزائى مفوض گرديد و آنجناب بنابر كمال سالمت نفس و صفاى ضمير با شاه 

 قلى مدارا او مواسا بنمود اما او از غايت شرارت استيصال نهال 
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زندگانى آن مالذ افراد انسانى را با خود قرار داده منتهر فرصت ميبود در اين اثنا نسيم ارديبهشتى 
در اهتزاز آمده شاخ ارغوان بسان مژگان خونريز عاشقان عقيق و مرجان ظاهر ساخت و ابر 

نوبهارى آغاز بدمستى كرده از گروهه ژاله سنك تفرقه در ميان معاشران انجمن چمن انداخت بيد 
بخيال خالف خنجر زمرد پيكر از غالف بركشيد و پيكان خار عازم خونريز شده الله غرقه بخون 
گرديد بلبل از انديشه هجران گل غزل سرائى آغاز نهاد و قمرى بنياد نوحه گرى كرده زبان باداى 

  رباعى مضمون اين گفتار برگشاد

 دردا كه زمان بجنك تيز آهنگست 
 

با خورد و بزرك روز شب در 
 جنگست 

 گاهى بود از الله زمين غرقه بخون 
 

 گاهى فلك از خون شفق گلرنگست 

در فصلى چنين ميرزا شاه حسين پيوسته از فروغ جامهاى ارغوانى رنك زنك كدورت از لوح دل    
ميشست و از مكر زمانه غدار غافل بوده همواره از جوانان گلعذار ساغر باده خوشگوار ميجست 

آواز چنك و عود صفير مرغ اجل بگوش هوشش ميرسانيد و او بيخبر آهنك قانون و رباب آيت 
انتقالش ميخواند و او بيشعور جام روح پرور در آن وال بتاريخ چهارشنبه بيست و هشتم جمادى 

االولى پادشاه هفت كشو در هشت بهشت تبريز مجلسى در غايت زينت و زيب ترتيب داد و 
ساغرهاى ماالمال دركشيده ابواب نشاط و انبساط برگشاد ميرزا شاه حسين در آن صحبت تا وقتى 

كه ساغر زرين مهر در انجمن سپهر داير بود از دست ساقيان سيمين ساق شرابى چون لعل مذاب 
تجرع نمود و چون آفتاب حياتش بمغرب زوال رسيد و از سرخى شفق اطراف چرخ مطبق 

غرقه بخون گرديد شاه خورشيد جاه از مجلس برخواسته بجانب خوابگاه توجه فرمود و ميرزا شاه 



حسين نيز متوجه بالشخانه خود شده از خمار آن باده خوشگوار غافل بود در آنحين شاه قلى از 
عقب حضرت اعلى بازگشت و آن جناب را تنها ديده بدست ستيز خنجر خونريز از ميان پر كشيد 
و آن تيغ بيدريغ را بر شانه آن يگانه زمانه فروبرده قورچيانى را كه در آستانه عليه بودند گفت كه 
حكم همايون برينموجب صدور يافته كه اين شخص را پاره پاره كنند الجرم ايشان نيز شمشير تيز 

 بركشيدند و نقش وجود آنجهان فضل و هنر را در يكنفس از صحيفه زندگانى محو گردانيدند
 مثنوى 

 دريغ آن سپهر سخا و كرم 
 

 پناه گرام از عرب تا عجم 

 دريغ آن سرافراز واالگهر
 

 نوازنده اهل فضل و هنر

 دريغ آنعدالت پناهى كه بود
 

 دلش كان احسان كفش بحر جود

 دريغ آن كه بودى بهر صبح و شام 
 

 برآرنده حاجت خاص و عام 

 دريغا كه ايام ناسازگار
 

 ندارد بناى وفا استوار

 دريغا كه اين چرخ پراضطراب 
 

 -هميشه بخونريز دارد شتاب

 بود دامنش سرخ از خون ما
 

 ندارد غم جان محزون ما

القصه چون شاه قلى بصر صردغلى نهال زندگانى آنسرو رياض كامرانى را در بيرون باغ    
هشت بهشت از پاى درانداخت قبل از انكه آنخبر بعرض شاه عالى گهر رسد بر بارگير قمر مسير 
سوار شده علم هزيمت بصوب آذربايجان و حدود دياربكر برافراخت صباح روز ديگر كه تيغ 
آفتاب چون شعله غضب شاه واالجناب سر بفلك اخضر كشيد و رئوس كواكب از بدن فلك 

 انفصال يافته پرده نيلگون سپهر بوقلمون برنك كسوت ماتم زدگان گرديد
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خسرو بهرام غالم خورشيد احتشام بر سرير سلطنت پايدار قرار گرفت و نيران قهر قيامت اثر مشتعل 
شده فرمان قضا مضا باخذ و قتل جمعى از قورچيان كه امداد شاه قلى نموده بودند سمت صدور 

پذيرفت و همانروز كه پنجشنبه بيست و نهم جمادى االولى بود كور سليمان با چند كس ديگر از 
آن زمره بجزاء اعمال خويش گرفتار گشته بقتل رسيدند و فرقه از مالزمان ميرزا شاه حسين بتعاقب 
شاه قلى مأمور شده بر جناح استعجال متوجه گرديدند آنگاه خدام بارگاه عالمپناه بتجهيز و تكفين 



بدن بى بديل آنسرور شهيد را پيش نهاد ضمير ساختند و سادات و قضاة و اشراف و اعيان جمع 
آمده باداء نماز جنازه پرداختند بعد از آن پادشاه اسالم از غايت اهتمام بحال آن مرجع خواص و 

عوام فرمان فرمود كه تابوت محفوف برحمت حى ال يموت را بكربال بردند و جسد مطهر آن 
مظهر لطف و احسان را در جوار عتبه عليه حايريه بخاك سپردند از نوادر وقايع آنكه قبل از 

شهادت ميرزا شاه حسين بسه چهار روز عاليجناب شريعت پناهى قاضى نور الدين عبد الرحمن 
ساوه كه برادرزاده قاضى غيسى بود و در اواخر همين سال بجوار مغفرت ايزد متعال انتقال نمود در 

عالم روياء مشاهده فرمود كه ميرزا شاه حسين بجانب آسمان عروج كرده بيكبار بر زمين افتاد و 
رخت هستى بباد فنا داد و از وقوع آنصورت متحير گشته در آن اثنا كسى با وى گفت كه اوقات 

زندگانى ميرزا شاه حسين اصفهانى بنهايت انجاميد و همين نام و نسبت تاريخ وفاتش گرديد آنگاه 
جناب اقضوى از خواب درآمده در غايت تعجب لفظ ميرزا شاه حسين اصفهانى را حساب نمود و 
چون اعداد آنحروف را بآنچه در خواب باو گفته بودند موافق يافت حيرتش زياده شده بمالزمت 

حضرت نقابت پناهى صدارت دستگاهى جمال الحق و الحقية و الدين شتافت و كيفيت واقعه را 
در خلوتى عرض كرده انتظار ميكشيد كه تعبير آنخواب چگونه صورت بندد كه ناگاه آنحادثه از 

 زبدة االشراف و االعاظم خواجه ضياء  يحُكم ما يرِيد) و يْفعُل اللَّه ما يشاءحيز قوة بفعل رسيد
 الدين ميرم در مرثيه و تاريخ شهادة ميرزا شاه حسين فرمايد:

 قطعه 

 مهر سپهر لطف كه از راى انورش 
 

 آئينه فلك شده جام جهام نما

 در نفيس بحر كرم لعل كان حلم 
 

 يعنى نظام ملت و دين معدن سخا

 درياى جود شاه حسين آنكه از شرف 
 

 مثلش نديده ديده ايام عمرها

 با قصر همتش كه فلك آستان اوست 
 

 گر سدره كوتهى نكند هست منتهى 

 ز اكسير گرد موكب گردون نورد او
 

 شد آفتاب بهره ور از فن كيميا

 با كوه گفته اند همانا ز حكم او
 

 كز زير هربغل رودش آب از حيا

 چون آفتاب طالع سعدش زوال يافت 
 

 بخت سيه چو سايه اش افتاد بر قفا

از پاى خوردن فلك از دست رفته 
 

 بنگر ز دست حادثه افتاد چون ز پا



 است 

 دردا كه چشم زخم زمانش شهيد كرد
 

 و احشر تا كه دست ستم ساختش فنا

در گلشن زمانه چو گل گشت غرقه 
  خون 

 چون الله ساخت پيرهن عمر را قبا

 از بار ماتمش بفلك ذره نشست 
 

 نخل قد سپهر ازين بار شد دوتا

 بگرفت شام ماتم او بر سپهر ماه 
 

 زهره سياه كرد دف خود درين عزا
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 اين دار عاريت چو مقام قرار نيست 

 
 بربست رخت و رفت سوى عالم بقا

 در كربال كه جنت عدنست شد مقيم 
 

 فى روضة مكرمة ارضها السما

 نازل ز آسمان شده در وصف اين مقام 
 

 يا احسن المنازل يا خير ملتجا

 بنوشته بر كتابه اين منزل رفيع 
 

 كلك قضا و من دخله كان آمنا

 چون كربالست مدفن او خاك مرقدش 
 

 خوشبوى تر ز عنبر سار است مشگسا

 باشد سمى شاه شهيدان ارين شرف 
 

 نور مزار اوست تتق بسته تاسما

 تاريخ فوت او چو ضيائى ز عقل جست 
 

 آمد بگوش جان من از غيب اين ندا

 بر صفحه ز نور نوشتست كلك صنع 
 

 خطى كه خون چكيد ازو دردم قضا

مضمونش آنكه چون بجوارش مقام 
  يافت 

 .تاريخ گشت شاه شهيدان كربال

    

ذكر دخل خواجه جالل الدين محمد تبريزى در سرانجام امور ملك و مال و كشته شدن شاه قلى 
 بصمصام انتقام خدام بارگاه جاه و جالل 



چون نواب پايه سرير اعلى از ارسال نعش مغفرت مآل ميرزا شاه حسين بصوب كربال بازپرداختند 
بمصلحت آنكه كدام يك از اركان ملك و ملت را قايم مقام آن ناظم مناظم دين و دولت سازند 

قرعه مشورت درميان انداختند و بنابر آنكه از نواب جناب ميرزائى كسى كه از عهده سرانجام امور 
كشورگشائى بيرون تواند آمد و سنن سنيه آن و اصل جوار خالق البريه را احيا تواند نمود غير 

خواجه جالل الدين محمد حضة الّله تعالى بالعز السرمد كسى نبود شاه بنده نواز آنخواجه واجب 
االعزاز را برجوع منصب جلية المراتب وكالت سرافراز ساخته قايم مقام ميرزا شاه حسين گردانيد و 

بانعام خلع فاخره و تاج زردوزى قامت قابليتش را آراسته رايت شوكتش بفرق فرقدين رسانيد و 
خواجه جالل الدين محمد كه جمال حالش بحيله فراست و كاردانى و وفور كياست و فضايل 

نفسانى مزين و محلى است و در مكارم اخالق و محاسن آداب و علو حسب و سمو نسب و 
بحدت شان و رفعت مكان از امثال و اقران ممتاز و مستثنى بدلى قوى و املى فسيح و رأى صواب و 

فكرى صحيح بنظام و انتظام مهام فرق انام پرداخت و بدستور ميرزا شاه حسين در تشييد رعايم 
 مبانى دولت استوار و تاكيد قوايم سرير سلطنت پايدار كوشيده اساس رعيت پرورى مرتفع ساخت 

 بيت 

بوى پيراهن يوسف ز جهان گمشده 
  بود

 عاقبت سر ز گريبان تو بيرون آورد

   
اما شاه قلى كه بعد از آن جسارت خسارت مآل بجانب آذربايجان و حدود دياربكر گريخته بود 
چون شنود كه بفرمان پادشاه فلك اقتدار قرب هزار سوار جرار او را تعاقب مينمايند در آن ديار 

مجال توقف نيافت و تنك بر اسب فرار كشيده در غايت استعجال بجانب شروان شتافت و پس از 
 وصول بعز دستبوس شيخشاه از آنحضرت التماس نمود كه او را در ظل 
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مرحمت خود پناه دهد و قاصدى بدرگاه فلك اشتباه فرستاده لب بشفاعتش بگشايد شيخشاه 
جوابداد كه جريمه تو از آن عظيم تر است كه شفيع آن توان گشت و عصيان تو از آن جسيم تر كه 

از سر انتقام آن توان گذشت مع ذلك ترا نزد نواب كامياب فرستاده التماس عفو نمايم شايد كه 



سحاب رافت پادشاهى بقطرات لطف نامتناهى نايره غضب قيامت لهب را فرونشاند و بمقتضاى 
 عملفرموده بار ديگر ترا منظور نظر  (و الْكاظمينَ الْغَيظَ و الْعافينَ عنِ النَّاسِ)كالم اعجاز انجام 

اشفاق گرداند هيهات هيهات ع سر ناسزايان برافراشتن شيوه او االلباب و از ايشان اميد بهى داشتن 
  بيت شيمه پادشاهان عاليجناب نى 

 سنك در دست و مار بر سر سنك 
 

 نه ز دانش بود فسوس و درنك 

ال جرم چون شاه قلى مصحوب قاصدان والى شروان بدرگاه عالمپناه رسيد و كيفيت شفاعت    
 بر زبان  (و لَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي الْأَلْبابِ)شيخشاه معروض گرديد مضمون بصدق مقرون 

الهام بيان نواب كامياب جريان يافته او را ببعضى از غالمان ميرزا شاه حسين سپردند تا مرافعه قضيه 
 قتل آنحضرت كرده بمقتضاى شريعت مطهره نقش وجود آن مردود را از صحيفه هستى ستردند

 نظم 
 شمع سان هركس كه سركش اوفتاد

 
 ميدهد چون شمع آخر سر بباد

 هركه پاى از حد خود بيرون نهد
 

 .سر دهد بر باد و تن در خون نهد

    

 گفتار در بيان وصلت پادشاه دين پناه با شيخشاه و انبساط يافتن بساط نشاط بر وجه دلخواه 

 بفروغ  (فَانْكحوا ما طاب لَكُم منَ النِّساء مثْنى  و ثُالثَ و رباع)نير آفتاب شعاع كالم واجب االتباع 
رخصت تعدد ازواج حجله مزاج المع االبتهاج طوايف امم را مى آرايد و جمال نورانى عرايس 

معانى النكاح (سنتى فمن رغب عن سنتى فليس منى رغبت) خواطر حميده مآثر طبقات بنى آدم را 
به آن كار خير آثار مى افزايد بناء على هذا در شهور سنه تسع و عشرين و تسعمائه كه بمساعدت 
توفيق ازلى ساعد اقتدار پادشاه كامكار در گردن نو عروس مقاصد حمايل بود بموافقت تائيد لم 

يزلى از وراء استار غيب هرلحظه مطلوب ديگر درنظر انور چهره ميگشود مهمساز عنايت 
پروردگار نقاب حجاب از رخسار ابكار مرام خدام واجب االحترام ميگشاد و مشاطه روزگار 
طاعت گذار عارض عرايس مراد مالزمان سده سدره مقام را آرايش ميداد خاطر عاطر پادشاه 

واالنژاد متوجه آنشد كه از ثمره شجره زندگانى شيخشاه شروانى كه در رياض سلطنت و جهانبانى 
برشحات سحاب عطوفت و مهربانى پرورش يافته كام دل حاصل نمايد و آن مخدره حجله 



خالفت و كامرانى را بر نهج شريعت غرا در آغوش آمال و آمانى كشيده ابواب جشن و سرور بر 
 روى روزگار همايون آثار

 600، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

بگشايد و جهة تمشيت اين مهم در سه شنبه بيستم شوال سنه مذكوره از منزل شنب غازان كه در آن 
زمان محل اقامت موكب نصرت نشان بود افتخار الصدر و النقبا امير جمال الدين محمد سلمه الّله 

تعالى و دمورى بيك تواچى عازم شروان گشته از عقود جوهر دامان دامان و از نقود ابيض و احمر 
تومان تومان و از اقمشه نفيسه مصر و روم و فرنك چندين شتروار و از اسبان تازى و راهوار بيش از 

حساب و شمار براى سرانجام آنكار همراه بردند شروانشاه و مالزمان آن درگاه مقدم شريف 
حضرت نقابت پناه و جناب امارت دستگاه را باقدام تعظيم و احترام استقبال نموده باحسن وجهى و 

ابلغ نمطى صورت شرايط ضيافت و مهماندارى بجاى آوردند و چون شيخشاه دانست كه سبب 
تشريف قدوم شريف مخاديم چيست انگشت قبول بر ديده نهاده سر افتخار و مباهات باوج 

سموات رسانيد و در ساعتى كه برجيس سعادت جليس از اوج شرف طالع بود و زهره زهرا بنظر 
محبت و وال بجانب خورشيد عالم در آناظر بوكالت امير جمال الدين محمد ناهيد سپهر دولت و 

اقبال در عقد ازدواج پادشاه باستقالل منتظم گشت و امرا و مقربان شروانشاه زر و جوهر بسيار نثار 
كرده غلغله تهنيت و مباركباد از ايوان كيوان درگذشت آنگاه شيخشاه بيراق فرستادن مهد عليا و 
ستيراعظمى پرداخت و اسباب تجمل و حشمت آن مخدره سراپرده عظمت را چنانچه بايدوشايد 

  مثنوى مرتب ساخت 
 بدو داد از كنيزان پرستار

 
 هزاران لعبت ناهيد رخسار

 سراسر گلرخان سروباال
 

 همه سيمين بر و خورشيد سيما

 ز غلمان پرى ديدار روسى 
 

 ز زنگى زادگان آبنوسى 

 بدو بخشيد بيحد چون شب وروز
 

 همه پوشيده خلعتهاى زردوز

 ز گوهرهاى نادر طبلها پر
 

 ز زركش جامها بيش از تصور

 ز اجناس فرنگى صد شتروار
 

 ز كتانهاى روسى چند خروار

 عنايت كرد چندان مشك و عنبر
 

 كه از بويش جهانى شد معطر



 ز خرگاه و ز خيمه داد چندان 
 

 كزان شد تنك صحرا و بيابان 

 نه خرگه خانه چون بيت معمور
 

 ز خيمه حجله چون قبه نور

 مكمل ساخت چندين اسب و استر
 

 لجام و زين هريك پر ز گوهر

 شترها داد جمله پرتجمل 
 

 بيابانها بريده بى تحمل 

 تمامى را جهاز و جل مذهب 
 

 فسار و تنك ز ابريشم مرتب 

و برين قياس شروانشاه از غرايب و عجايب تحفها آنچه توانست و مناسب دانست ترتيب نموده    
عمارى زرنگار بلقيس عفت شعار را بجانب تختگاه پادشاه سليمان جاه روان فرمود و در وقت 

رخصت مجددا نسبت بحضرت نقابت منقبت صدارت مرتبت و دمورى بيك انواع انعام و احسان 
بتقديم رسانيده ابواب عذرخواهى بگشود و در چهار شنبه بيست و پنجم ذى حجه حجه مذكوره 

در منزل واسونج كه در دو فرسخى تبريز است خبر قرب وصول مهد عليا بپايه سرير اعلى رسيد و 
پادشاه كامران صاحب تائيد اعاظم امرا و اركان دولت را باستقبال روان گردانيد خدام بارگاه شاهى 

بترتيب اسباب جشن و طوى پرداختند و پرستاران سراپرده پادشاهى حجله هاى عروسى را 
  مثنوى بمفروشات زردوزى مزين ساختند

 مرتب گشت چندين حجله ناز
 

 شد ابواب سرور و خرمى باز

 ز پاى انداز صحرا يافت تزئين 
 

 بسان سقف صورتخانه چين 

 ز تبخير گالب و مشك و عنبر
 

 معطر
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 شد فضاى شهر و كشور

و در ساعتى سعادت اقتباس محفه محفوف بدولت و اقبال ناهيد اوج سلطنت و استقالل بدولتخانه 
همايون رسيده و روز پنجشنبه بيست و ششم در يك فرسخى تبريز در فضائى كه هواى جان فزايش 
بسان نسيم اردى بهشتى روح پرور و آب عذوبت مآبش مانند تنسم بهشتى فرح گستر بود بساط بزم 

و سرور ممهد گشت و شاه جمشيد جاه بر مسند كامرانى قرار گرفته نغمه چنك و قانون و نواى 



عود و ارغنون از ذروه سپهر بوقلمون در گذشت در مجلس فردوس آثار پادشاه كامكار ساقيان 
) رحيمى رنگين تر از عقيق و  وِلْدانٌ مخَلَّدونَ إِذا رأَيتَهم حسبتَهم لُؤْلُؤاً منْثُوراًخورشيد رخسار (و

 بگردش آوردند و  (و أَبارِيقَ و كَأْسٍ منْ معينٍ)شرابى صافى تر از ضمير اهل تحقيق باكواب 
) در و لَحمِ طَيرٍ مما يشْتَهونَ  و فاكهةٍ مما يتَخَيرُونَ خوانساالران فرمان بردار انواع اطعمه گوناگون (

شيرهاى زرين و سيمين كه مرصع بود بجواهر زواهر ثمين حاضر ساخته قافله جوع را بدرود 
كردند سازندگان خوش آواز چنك در عود و چنك زده هردم بآهنگى ديگر لوازم تهنيت بتقديم 

رسانيدند و مغنيان نغمه پرداز بالحان دلگشاى و نواهاى فرح افزاى زبان بدعاى دوام دولت و 
  مثنوى كامرانى آفتاب آسمان كشورستانى گويا گردانيدند

 كه ايشاه عطابخش جوانبخت 
 

 مقامت باد دايم ذروه تخت 

 بكف بادا ترا جام امانى 
 

 در آغوشت عروس كامرانى 

 شبستان جاللت باد انور
 

 ز شمع عارض هرماه پيكر

 ز اقبال تو بادا چشم بد دور
 

 فضاى ملك از عدل تو معمور

و چون جمشيد روشن چهر از بزم سپهر عازم حجله مغرب گشته نقش استيفاء لذت بر لوح ضمير    
نگاشت و مشاطه روزگار گيسوى مشكبوى شب را شانه زده نقاب حجاب از پيش روى عروسان 

شبستان آسمان برداشت پادشاه خورشيد طلعت مشترى ماهيت از بارگاه اختصاص بخلوتخانه 
خاص خراميده مقارنه سعدين اتفاق افتاد و برجيس اوج شرف و نامدارى از ناهيد برج عزت و 

  مثنوى بختيارى كام دل حاصل كرده بدست مهربانى بند از كمر آمال و آمانى برگشاد
 پس آنگه پادشاه نيك انديش 

 
 كشيد آن سيمتن را جانب خويش 

 نهاد انگشت بر كام اميدش 
 

 از آن شد لعل گون درج سفيدش 

 درى در حقه از نقره افكند
 

 گزان در حقه شد ياقوت مانند

 بالماس تجلد گوهرى سفت 
 

 سخن زين بيش اينجا كى توان گفت 

على الصباح كه خورشيد فيض گستر بر سرير سرافرازى برآمده از انوار انعام عام پيكر وجود    
حاضران بزم شهود را بلباسهاى رنگارنگ بياراست و بار ديگر بزم سپهر بشعاع طلعت مهر منور 

گشته نواى بهجت و شادمانى از ميان جان جهانيان برخواست پادشاه الزم االعزاز در غايت تنعم و 



ناز بر مسند مشيد سلطنت و سرافرازى نشست امرا و اركان دولت ساچقها كشيدند و نقود ابيض و 
  نظم احمر و عقود در و گوهر نثار كرده لوازم تهنيت و مباركباد بتقديم رسانيدند

 كه اى از نور رايت چرخ روشن 
 

 ز فرقت افسر شاهى مزين 

 مباركباد بر تو اين عروسى 
 

 غالم تو سپهر آبنوسى 

 ببزمت باد داير جام خورشيد
 

 يكى از ساقيانت باد ناهيد

 رخت از ساغر اقبال گلگون 
 

 عدويت را دل از ادبار پرخون 

 و بدستور روز پيشتر مجلس عيش و عشرت مرتب    
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گشته نواى ناى و نوش بلند گرديد و دست عطابخش خدام واجب االحترام تمامى امرا و اركان 
دولت را خلع ملمع و تاجهاى مرصع پوشانيد زمره از مقربان بارگاه شيخشاه را كه مصحوب مهد 
زرنگار ستير عفت شعار آمده بودند بمزيد لطف و احسان بنواخت و سه روز متعاقب برينموجب 

در بزم نشاط نشسته در آن ايام هرروز بانعام هزار تومان از نقد و جنس سروران شروان را مفتخر و 
  نظم سرافراز ساخت 

 بدينسان پادشاه هفت كشور
 

 ز دست ساقيان ماه پيكر

 كشد پيوسته جام ارغوان رنك 
 

 بآهنك رباب و نغمه چنك 

 و ليكن هرگز آن خاقان عادل 
 

 ز كار ملك و ملت نيست غافل 

 همه وقت از كمال صدق نيت 
 

 بود چشم و دلش سوى رعيت 

 ندارد جز رعيت پرورى كام 
 

 نخواهد جز رواج دين اسالم 

(و لّله الحمد و المنه) كه تا غايت كه تاريخ هجرى بماه ربيع االولى سنه ثلثين و تسعمائه رسيده اين    
پادشاه مرتضوى خصال در پناه حمايت ايزد متعال در دار السلطنه تبريز بر سرير سلطنت و استقالل 

تمكن دارد و حكام ربع مسكون و سالطين عالم كن فيكون سر بر خط فرمان واجب االذعانش؟؟؟ 
هيچ صاحب شوكتى خيال مخالفت به پيرامن ضمير نميگذارد بيمن دولت ابدى االتصال و حسن 

معدلت بى زوال عمده ممالك روى زمين يعنى از كنار آب آمويه تا نهايت دجله در معمورى و 
آبادانى بدرجه ترقى كرده كه زياده بر آن تصور نتوان نمود و انهدام مبانى ظلم و ضالل و انعدام 



مراسم خذالن و نكال بمرتبه رسيده كه هيچ آفريده در هيچ قطر از اقطار ممالك محروسه بدست 
جرأت ابواب فسق و بدعت بر روى روزگار نميتوان گشود سوختگان تاب آفتاب حوادث ازمنه 
سابقه در ظالل عدالت ال يزال ماوى دارند و سرگشتگان بوادى حيف و تعدى اوقات سابقه در 
مهاد امن وامان غنوده مشاهده پيكر بيداد را امرى محال مى پندارند اكاسره بلند مقدار و قياصره 

گردون اقتدار از صولت آوازه دولتش چون برگ بيد از اهتزاز تندباد ميگريزند و پلنگان قله پيكار 
و نهنگان درياى كارزار از خوف توجه سپاه آتش آهنگش بسان هيمه خشك در نيران سوزان 

ميگدازند معمار اجتهاد اصابت آثارش همواره تعمير مبانى دين قويم را پيش نهاد ضمير مهر تنوير 
ميسازد و قهرمان حسام ذو الفقار كردارش پيوسته در آن حسام مواد طغيان مخالفان ملت مستقيم 
اعالم اهتمام مى افرازد مقصد همت همايونش از تسخير اطراف اكناف استيصال اعداء دين مبين 

  مثنوى است و مطلب عزيمت ميمونش از سير در انحاء آفاق آسايش امت سيد المرسلين ال جرم 
 جاى آنست كه اهل اسالم 

 
 از سر صدق باخالص تمام 

 متصل دست دعا بردارند
 

 روى در قبله جاويد آرند

 دولت و نصرت او را بنياز
 

 طلبند از ملك بى انباز

 بيت    
 بود اليق حال كر و بيان 

 
 كه گويند او را دعا هرزمان 

شمه از بدايع وقايع حاالت و اندكى از نوادر خصايل و محاربات اين پادشاه عاليجاه مرتضوى    
صفات از مبادى طلوع صبح سلطنت و كشور- گشائى و اوايل ظهور نير معدلت و عالم آرائى (الى 

يومنا) هذا اين بود كه خامه مشكين شمامه بر بياض كافورى اين صفحات تحرير نمود و اميد 
 بكمال مكرمت جاويد چنانست كه 
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من بعد آفتاب دولت ديرباز پادشاه سرافراز بر نشيب و فراز عرصه ساير امصار و بالد ربع مسكون 
 (و أَما ما ينْفَع النَّاس فَيمكُثُ في تابد و زمان عمر و كامرانى اين مهر سپهر جهانبانى برطبق كريمه 

  نظم  تا آخر ايام اين جهانى امتداد يابدالْأَرضِ)
 جنابشرا بود دولت مالزم 

 
 ز جوهر كى عرض را انفصالست 



 بحمد الّله كه ذيل دولتش را
 

 بجيب روز محشر اتصالست 

و چون دعاء جاه و جالل اين نير اوج سلطنت و استقالل چنانچه از مقدمه مسلمه سابقه محقق    
ميگردد بر جميع افراد امم واجب و الزم است و بر ذمه تمامى طوايف بنى آدم مفترض و متحتم 

كلك سخن گذار بسؤال امتداد و ازدياد دولت ابدى االتصال ذيل اين جزو را زيب و زينت ميدهد 
آنگاه بموجب التزامى كه درين تأليف كرده شده قدم در ساحت ذكر شمه از احوال بعضى از 

  مثنوى فضالء عظام اين دوران ميمنت انجام مينهد
 الهى كه اين شاه فيروزبخت 

 
 مراتب فزاينده تاج و تخت 

 بماناد در كامرانى بسى 
 

 مرفه باقبال او هركسى 

 دلش روشن از نور علم- اليقين 
 

 .تمام جهانش بزير نگين

    

ذكر طايفه از سادات و علما و اشراف كه بعضى از ايشان با سالطين آق قوينلو و زمره در ايام 
 دولت ابد پيوند شاهى اكتساب فضل و كمال نموده اند

از جمله اعاظم اوالد خير البشر و اكابر فضالء دانشور در زمان جهانبانى امير حسن بيك و يعقوب 
ميرزا امير صدر الدين محمد الحسينى ببلده فاخره شيراز حفت باال عزاز بنشر علوم محسوس و 

مفهوم قيام و اقدام مينمود و بجودت طبع و دقت ذهن از جميع علماء متبحرين و فضالء متأخرين 
ممتاز و مستثنى بود و آنجناب ولد ارشد امير غياث الدين منصور است كه در سلك سادات 

عالى نسب مملكت فارس انتظام داشت و مرجع اشراف و اعيان بوده پيوسته نقش خيرخواهى و 
احسان بر الواح خواطر عالميان مينگاشت و امير صدر الدين محمد در ايام شباب نزد جناب افادت 

شعارى موالنا قوام الدين گلبارى تحصيل علوم نمود و باندك زمانى در تمامى فنون متداوله 
بدرجه كمال ترقى كرده آغاز درس و افاده فرمود در بلده شيراز مدرسه رفيع وسيع ساخته هرروز 
به آن بقعه شريفه تشريف حضور ارزانى مى داشت و طلبه علوم را از نتايج طبع و قاد خود مستفيد 

گردانيده همت بر تأليف و تصنيف ميگماشت و از جمله نتايج قلم خجسته رقمش رساله تحقيق 
علم و اثبات واجب و حاشيه شمسيه و حاشيه مطالع و حاشيه تجريد در ميان طلبه علوم مشهور 

است و دقايق نكات آن مؤلفات افادت آيات بر الواح ضماير علماء فضايل مآثر مسطور وفات امير 



صدر الدين محمد بعد از فوت يعقوب ميرزا باندك زمانى اتفاق افتاد و چون تاريخ آنماه و سال 
 راقم حروف را معلوم نبود خاطر تقرير آن زبان نگشاد و از امير صدر الدين محمد-
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 نام »1 «الحسينى الشيرازى الدشتكى پسرى ماند در كمال فضل و علو مقام امير غياث الدين منصور
و آنجناب حاال بوفور علم و دانش در اطراف و اكناف عالم بغايت مشهور است و مهارتش در 

فنون حكمى و رياضى ضرب المثل جمهور علماء نزديك و دور در مدرسه پدر بزرگوار خويش 
 پيوسته بافاده قيام مى نمايد و گوش و هوش طلبه امور را از نتايج درياى طبع نقاد خود مى آرايد.

موالنا جالل الدين محمد الدوانى از غايت تبحر در علوم معقول و منقول و از كمال مهارت در 
مباحث فروع و اصول بر جميع فضالء عالم و تمامى علماء بنى آدم فايق بود و در ميدان تحقيق 

مسائل و انحالل معضالت رسايل و توضيح خفيات متقدمين و تلويح جنيات متاخرين قصب السبق 
از امثال و اقران ميربود فنون مكنون كه از ابو على عالمه طوسى در سر خفا محجوب بود در نظر 
بصيرتش جلوه ظهور داشت و اسرار مخزون كه از معلم اول و ثانى مكتوم مانده بود قلم عنايت 

  بيت سبحانى بر صحيفه ضميرش نگاشت 

 سپهر علم را بود آفتابى 
 

 فنون فضل را جامع كتابى 

   
و موالنا جالل الدين محمد ولد ارشد موالنا سعد الدين اسعد است كه بعلو نسب و دانش مشهور 
بود و در قريه دوان كه از اعمال كازرونست بقطع و فصل قضاياء شرعيه اقدام مى فرمود و جناب 

مولوى نخست نزد والد ماجد خود بتحصيل اشتغال داشت و باالخره بشيراز شتافته در درس موالنا 
محى الدين كوشكنارى و خواجه حسنشاه بقال همت بر كسب كمال گماشت و اين دو بزرك از 

تالمذه محقق شريف بوفور علم و فضيلت ممتاز بودند و در زمان ميرزا محمد بايسنقر در شيراز 
بلوازم درس و افاده قيام مينمودند و ايضا موالنا جالل الدين در درس موالنا همام الدين كلبارى 

كه بر طوالع شرحى مفيد دارد مطالعه بعضى از متداوالت كرده و در وقت اكتساب علم حديث در 
خدمت شيخ صفى الدين ابحى كه سيدى دانشمند بود شرايط تلمذ بجاى آورده القصه بواسطه 

قابليت اصلى بلكه محض عنايت لم يزلى هنوز جمال مولوى در سن شباب بود كه از شميم فضايل 



و كماالتش مشام مستنشقان گلزار علوم معطر گشت و از رشحات قلم گوهربارش رياض دانش در 
 خضرت و نضارت از ساحت بوستان ارم درگذشت ال جرم 

______________________________ 
) بر ضمير منير مطالعه كنندگان واضح باد كه غياث الحكما امير غياث الدين منصور در شرحى 1(

كه بر رساله اثبات واجب آن صدر عاليقدر نوشته ذكر نموده كه مولد شريفش صباح روز سه شنبه 
دوم شعبان سنه ثمان و عشرين و ثمانمائه بوده و در صباح روز جمعه دوازدهم ماه مبارك رمضان 
سنه ثلث و تسعمائه بر دست ظلمه طايفه تركمان بايندريه كه من جمله سكنه دياربكر بودند شهيد 

 گرديد و در صدر جنان منزل گزيد

و انتقال امير غياث الدين منصور از اين داير شهر و شور بسراى سرور فى سنه ثمان و اربعين و 
 تسعمائه اتفاق افتاده و در جوار والد بزرگوار خود آسود. حرره محمد تقى التسترى 
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در ايام دولت امير حسن بيك و يعقوب ميرزا از اقطار امصار عراقين و روم و اران و آذربايجان و 
هرموز و كرمان و طبرستان و جرجان و خراسان اعاظم افاضل باميد كسب علم و دانش متوجه 

مالزمتش بودند و بعد از ادراك آنسعادت عظمى از شعشعه ضمير فيض آثارش اقتباس انوار 
كماالت مينمودند و آنجناب در ايام شباب چندگاه بصدارت اميرزاده يوسف بن ميرزا جهانشاه 
مشغولى كرده بود و بعد از استعفاء از آن مهم در مدرسه بيگم كه آنرا دار االيتام گويند بلوازم 

درس و افاده قيام نمود و در زمان دولت سالطين آق قوينلو منصب قضاى ممالك فارس من حيث 
االستقالل تعلق بآن مرجع اهل فضل و كمال داشت و هرگاه كه از درس فارغ ميشد همت 

عالى نهمت بر فيصل قضاياى شرعيه ميگماشت و جناب مولوى در اواسط ايام زندگانى بر شرح 
تجريد موالنا عالء الدين قوشچى حاشيه در كمال دقت تاليف نمود و آن رساله بنظر شارح رسيده 
از روى انصاف زبان بتعريف و توصيفش گشود اما امير صدر الدين محمد همدران اوان بر كتاب 

مذكور حاشيه نوشته بر حاشيه جناب مولوى اعتراضات كرد و آنجناب جهة رد آنسخنان حاشيه 
ديگر بهتر از پيشتر در قلم آورد و برين قياس پيوسته ميان آن دو عالم متبحر مباحثات بوقوع 

مى انجاميد و هركس كه والى شيراز ميبود جهة تحقيق وقايع طبع ايشان مجالس ساخته مستفيد و 



بهرور ميگرديد و از جمله تصانيف جناب مولوى ديگرى رساله زورأ است كه در علم حكمت 
نگاشته خامه بالغت انتما گردانيده راقم حروف از شيخ مجد الدين محمد كرمانى الزل مؤيدا 

بتائيد السبحانى استماع نموده كه موالنا جالل الدين در وقتى كه بنجف اشرف بود در روضه قدس 
منزلت حضرت شاه واليت عليه السالم و التحية روزى برپاى ايستاده آن رساله را تصنيف نمود و 

بآن مناسبت مصنف آنرا بزورأ موسوم گردانيد و چون زوراء متنى است بقايت مختصر و متين 
جناب مولوى بعد از چندگاه جهة حل عبارات آن شرحى منقح در سلك انشا كشيد ديگر از 

مؤلفات آنعالم پسنديده صفات شرح هياكل است كه در علم حكمت اشراق شيخ شهاب الدين 
مقتول تحرير فرموده و همچنين رساله اثبات واجب و اخالق جاللى كه در برابر اخالق ناصرى 

نوشته شده داخل مصنفات مولوى است و از جمله حواشى كه بر كتب متداوله مرقوم قلم افادت 
رقم نموده حاشيه شمسيه و حاشيه مطالع و حاشيه انوار شافعيه بغايت مشهور است و نكات آن 

كتب بر الواح ضماير افاضل طلبه مسطور وفات موالنا جالل الدين محمد بعد از قتل رستم پادشاه 
باندك زمانى روى نمود مدت حياتش زياده بر هفتاد سال بود و آنجناب دو پسر داشت امير سعد 

الدين سعده كه حاال در سلك دانشمند شيراز معدود است و موالنا عبد الهادى كه در زمان حيات 
پدر وفات يافت موالنا امام الدين ابو يزيد دانشمندى متبحر بود و در عصر موالنا جالل الدين 

محمد دوانى در شيراز بنشر فضائل نفسانى قيام مينمود و در زمان يعقوب ميرزا بوصول اجل موعود 
 درگذشت و هم در وطن مالوف مدفون گشت.

 موالنا شرف الدين على شيفتگى در سلك اشرف علماء گرام و اعيان فضالء

 606، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

عظام انتظام داشت و در درس موالنا محى الدين و موالنا قوام الدين كلبارى تحصيل نموده نقوش 
مسائل محسوس و مفهوم بر صحيفه ضمير نگاشت همواره بموعظه و نصيحت خاليق ميپرداخت و 

بنوشتن فتاوى قيام نموده كمال امانت و ديانت ظاهر ميساخت تفسير آيات احكام قرائى و شرح 
محرر شرح ارشاد و حاشيه تيسر از كتب شافيه از جمله مصنفات موالنا شرف الدين على است و 

آنجناب در سنه سبع و تسعمائه در هرموز فوت شد و دو پسر نيك اختر يادگار گذاشت موالنا 
مرشد الدين عبد اهللا و موالنا صدر الدين محمد و موالنا مرشد الدين عبد الّله در اواخر اوقات 



دولت خاقان منصور سلطان حسين ميرزا از شيراز ببلده هراة آمده در مدرسه اخالصيه رحل اقامت 
انداخت و منظور نظر مكرمت امير نظام الدين عليشير شده همگى ايام شباب را بتحصيل مصروف 

ساخت و باندك زمانى در سلك علما انتظام يافته در حظيره والده خاقان مرحوم مشار اليه بمنصب 
تدريس سرافراز گشت و تا غايت در آن بقعه بلوازم افاده ميپردازد اما موالنا صدر الدين محمد در 
آن سال كه امير نجم الدين مسعود ثانى متوجه ماوراء النهر بود جهة سرانجام بعضى از مهام همراه 

رفت و در معركه عجذوان از جهان گذران انتقال نمود موالنا اهلى شيرازى از اكثر سالكان 
مسالك سخن سازى بوفور مهارت در فن شعر امتياز داشت قصيده مصنوع خواجه سلمان ساوجى 
را تتبع نمود و آن ابيات را بمدح امير نظام الدين عليشير موشح ساخته از شيراز بهراة ارسال فرمود 

مال حال و سال انتقالش معلوم نگشت ال جرم كيفيت آن بر زبان خامه بديع بيان نگذشت امير 
حبيب الّله از احفاد واالنژاد اشرف علماء ربانى امير شريف الدين على جرجانى است و سيد 

شريف الدين على صدر كه در جنك سلطان سليم شربت شهادت چشيد برادرزاده آنجناب بود و 
حاال امير حبيب الّله بعلوشان و سمو مكان و قدم دودمان و شرف خاندان از ساير سادات مملكت 

فارس امتياز تمام دارد و ظاهرا درين و ال بمنصب قضاء شيراز منصوب بوده همت بر فيصل قضاياء 
فرق برايا ميگمارد سيد نعيم الدين نعمت الّله ثانى سرور اوالد امجاد پيغمبر آخر زمانى و مرجع 

اشراف طبقات انسانى بود و باطن خجسته ميامنش مهبط انوار واليت و ارشاد و خاطر فرخنده 
مآثرش مظهر آثار هدايت و اجتهاد ذات فايض البركاتش باصناف فضايل و كماالت موصوف و 

روزگار فرخنده آثارش باحياء سنن سنيه آباء بزرگوار مصروف درگاه كرامت پناهش آرامگاه 
  نظم سالطين آفاق و آستان ماليك آشيانش مالذ خواقين باستحقاق 

قطب عالم غوث اعظم آنكه هر روز 
  آفتاب 

بوسد از تعظيم خاك روضه 
 جان پرورش 

 خازن جنت بزلف حور رويد هر صباح 
 

گرد از رخسار شاهان چون نشيند بر 
 درش 

و آنحضرت در سلك اعاظم اوالد عظام سيد نعمة الّله ولى كه شمه از مفاخر و مناقب او در ذيل    
وقايع خاقان سعيد شاهرخ ميرزا مسطور گشت انتظام داشت و در شهور سنه تسعمائه در دار االمان 
كرمان محفوف بانوار مغفرت رحيم رحمان درگذشت امير تاج الدين كرمانى سيدى عظيم الشان 

 و بزرگى متعالى مكانست همواره خوان كرم و احسان گسترده آينده و رونده را از موايد لطف 
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و مكرمت خويش محظوظ و بهره ور كرده قاضى كمال الدين امير حسين يزدى در سلك افاضل 
علماء عراق بل اعاظم دانشمندان آفاق انتظام داشت و در مملكت يزد بامر قضا منصوب بوده علم 

امانت و ديانت مى افراشت از جمله مؤلفاتش شرح ديوان معجزنشان حضرت مقدس امير المؤمنين 
على عليه التحية و الغفران تصنيفى است دانش اثر و مطبوع طباع سليمه دانشوران فضيلت پرور و 

همچنين آنجناب بر كافيه و هدايه حكمت و طوالع و شمسيه حواشى دقيقه در عقد انشا انتظام داده 
و در آن مؤلفات كمال دانش وجودت طبع خود را بر منصه عرض نهاده و قاضى مير حسين را در 

فن معما نيز رساله ايست مفيده بميزان ذهن اصحاب نظم و نثر سنجيده در اوايل ايام دولت شاهى 
سجل حيات قاضى مير حسين بخاتم انقضاء مختوم گشت و بتقدير ايزد سبحانه و تعالى روزى چند 

مؤاخذه بوده درگذشت امير غياث الدين محمد ولد ارشد امير ميران بود كه از جمله سادات 
اصفهان بعلو نسب و وفور حسب ممتاز و مستثنى مينمود كثرت مكنت و ثروت آنجناب نه آن 

مرتبه داشت كه بدستيارى قلم و بنان شرح آن توان داد و كمال اعتبار و اختيارش نه در آن مثابه 
بود كه به تبيين آن زبان بالغت بيان توان گشاد و امير غياث الدين محمد در اوايل ايام 

كشورگشائى نواب كامياب شاهى مؤاخذه گرديد و ببعضى از امور نااليق متهم شده دست قضا 
منشور حياتش را درنورديد خواجه موالنا اصفهانى جامع بسيارى از فضائل نفسانى بود و در علم 
حديث دعوى مهارت مينمود نوشتن تاريخ وقايع و احوال يعقوب ميرزا تعلق بوى ميداشت و در 

آن باب كتابى بالغت آياب بر صحايف روزگار نگاشت و چون خواجه موالنا اصفهانى در مذهب 
تسنن بغايت متعصب بود در زمان ظهور دولت شاهى از آذربايجان بهراة آمده ساكن شد و مشمول 
انعام خاقان منصور سلطان حسين ميرزا و اوالد عظامش گشت و بعد از آنكه محمد خان شيبانى بر 

واليات خراسان استيال يافت كمر مالزمت درگاه خانى بر ميان جان بست و محمد خان اگرچه 
گاهى با وى اظهار التفات مينمود اما در اكثر اوقات او را بعداوت اهل بيت طعن ميفرمود و خواجه 

موالنا پس از واقعه محمد خان در ماوراء النهر ساكن گشت و در روز پنجشنبه پنجم جمادى 
 االولى سنه سبع و عشرين و تسعمائه به بلده فاخره بخارا درگذشت.

واضح باد كه از خطبه محاكمات استاد البشر امير غياث الدين منصور چنان ظاهر ميشود كه هشتاد 
سال در اين دار مالل اوقات فرخنده ساعات گذرانيده و انتقال آن قدوه ارباب كمال فى شهور سنه 



ثمان و تسعمائه در اردوى سلطان ابو الفتح بايندرى اتفاق افتاد و چون آنموضع بقريه دوان نزديك 
 بود نعش آنجناب را آنجا نقل كرده دفن نمودند.

و در تاريخ موالنا حسن روملو بنظر احقر رسيده كه موالنا جالل الدين محمد دوانى هفتاد و هشت 
سال در اين دار ناپايدار زندگانى نمود و در ماه رجب سال مذكور بمرض اسهال بجهان جاودان 

 انتقال فرمود حرره محمد تقى تسترى.
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سيد قوام الدين حسين از عظماء نقباء اصفهان بوفور علم و دانش ممتاز و مستثنى است و جمال 
حالش بحليه فصاحت و بالغت مزين و محلى لوح خاطر فطيرش محل نقوش مسائل فروع و اصول 

و صحيفه ضمير منيرش مهبط انوار فضايل مفهوم و منقول منشورات طبع سحر آثارش مانند عقود 
 (كَأَمثالِ اللُّؤْلُؤِ جواهر آبدار مزين رخسار عرابس ابكار سخن و منظومات خامه گهر نثارش 

  رباعى  زيور گوش هوش بلغا و فضالء زمن الْمكْنُونِ)
 اى مشكل اهل فضل ار كلك تو حل 

 
 گشته بفنون علم در دهر مثل 

 طبع تو در انواع فضايل كامل 
 

 ذات تو ز اصحاب فضيلت افضل 

و آن سيد مرتضوى خصال در آن سال كه ماهچه رايات ظفر مآل شاهى پرتو دولت و اقبال بر    
حدود خراسان انداخت در مالزمت موكب همايون بود و بعد از فتح آن ممالك بموجب فرمان 

واجع االذعان بقبة االسالم بلخ شتافته مهام شرعيه آنخطه را بر نهج ملت عليه اماميه قرار داد و حاال 
در بلده فاخره اصفهان بلوازم منصب اقضى القضاتى اشتغال دارد و بيشايبه ريا همت بر فيصل 

قضاياء برايا ميگمارد سيد معز الدين محمد از جمله اتقياء نقباء اصفهان بمزيد تقوى و ديندارى و 
وفور عرفان و پرهيزكارى امتياز تمام يافته و پرتو انوار باطن خجسته ميامنش بر تحصيل فضايل 

صورى و معنوى و اكتساب علوم دينى و دنيوى تافته شمايم آثار شمايل نبوى از صادرات افعالش 
در دميدنست و نسايم گلزار خصايل مرتضوى از واردات احوالش در وزيدن ذات فايضة 

البركاتش باداء وظايف طاعات و عبادات موصوف و اوقات فرخنده ساعاتش بر تقويت اركان 
  بيت ملت بيضا و تمشيت امور شريعت غرا مصروف 

 شد از سعيش قوى اركان اسالم 
 

 ندارد جز شريعت پرورى كام 

   



پدر آنقدوه اوالد خير االنام شاه تقى الدين است كه برادر عالى گهر سيد قوام الدين حسين بود و 
بسبب علو نسب و سمو حسب از اشراف سادات عجم و عرب ممتاز و مستثنى مينمود و سيد معز 

الدين محمد درين ايام سعادت انجام بنابر فرمان پادشاه گردون غالم در اصفهان بر مسند شيخ 
االسالمى تمكن دارد و در باب سرانجام امور اهل اسالم بر نهج فتوى علماء مذهب ائمه گرام 

 غايت اهتمام بجاى مى آرد.

موالنا نور الدين محمد در ايام سلطنت روزافزون در بلده اصفهان بتفويض منصب قضا اختصاص 
يافت و پرتو انوار ديانت و امانتش بر وجنات روزگار اهالى آنديار تافت تا غايت در همان واليت 

متوطن است و بر مسند حكومت امور شرعيه متمكن امير اسماعيل شنب غازانى حاوى فضايل و 
كماالت نفسانى بود و در اوايل ايام اقبال نواب كامياب شاهى باجل طبيعى از عالم انتقال نمود امير 
عبد الوهاب در سلك اجله سادات صاحب سعادات آذربايجان منتظم بود و در زمان يعقوب ميرزا 
بلوازم امر شيخ االسالمى قيام مينمود از اكتساب فضايل و كماالت بهره تمام داشت و بقلم ديانت 

و پرهيزكارى همواره نقش شريعت ورى و ديندارى بر لوح خاطر مينگاشت در مبادى ايام 
كشورستانى شاه دين پناه هراس بيقياس بخاطر راه داده از تبريز بهراة شتافت و پرتو انوار رعايت و 

 عنايت خاقان منصور و اوالدش بر وجنات 
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احوال آنسيد ستوده خصال تافت چنانچه در مجالس بر اكثر سادات خراسان آنسيد عاليشان را 
تقديم دادند و سيورغال مناسب تعيين كرده ابواب انعام و احسان بر روى روزگار خجسته آثارش 
گشادند و چون خاقان منصور بجوار مغفرت ملك غفور انتقال نمود ا؟؟؟ ير عبد الوهاب از بديع 

الزمان ميرزا رخصت حاصل كرده بآذربايجان مراجعت فرمود و بعد از وصول بمقصد مشمول 
عواطف بيدريغ نواب كامياب شاهى شده در ظالل اقبال ال يزال از تاب آفتاب حوادث ايمن 

گشت و در سنه احدى و عشرين و تسعمائه از درگاه عالم پناه برسم رسالت نزد سلطان سليم رفت 
و پس از اداء پيغام باعزاز و اكرام مخصوص گشته رخصت معاودت نيافت ال جرم بناكام همدران 

واليت رحل اقامت انداخت و ظاهرا تا غايت كه تاريخ هجرى بسنه ثلثين و تسعمائه رسيده 
آنجناب در قيد حياتست و بفراغت اوقات ميگذراند شيخ صفى صنع الّله از اوايل زمان يعقوب 



ميرزا الى يومنا هذا در بلده فاخره تبريز بر سجاده تقوى و پرهيزكارى متمكن است و نزد اكثر 
مردم آنديار بتزكيه نفس نفيس و تصفيه خاطر خطير اشتهار دارد جمعى كثير از درويشان و 

گوشه نشينان طريق ارادتش ميپويند و از وى طلب ارشاد و تلقين نموده بصحبت شريفش تيمن و 
تبرك ميجويند قاضى مسافر عالمى است متبحر و بطالقت لسان و فصاحت بيان مباهى و مفتخر و 

آنجناب در ايام دولت ابد االتصال شاه مرتضوى خصال در تبريز بمنصب جليلة- المراتب قضا 
سرافراز شد و تا غايت بلوازم آن امر اشتغال مينمايد و گاهى ابواب افاده علوم نيز بر روى روزگار 

طلبه ميگشايد قاضى شيخم فاضلى است عالم و بحسب و نسب از جمله اشراف و اعاظم و حاال 
منصب تدريس و توليت مدرسه شريفه نصريه تعلق بدانجناب ميدارد و بر وفق شرط واقف بلوازم 

آن مهم قيام و اقدام مينمايد قاضى نصر الّله بغدادى در دار لسلطنه تبريز بر مسند قضا متمكن است 
و از علوم شرعيه وقوفى تمام دارد و مهام فرق انام را بر نهج امانت و ديانت فيصل ميدهد موالنا 

عبد الصمد بجودت ذهن و حدت طبع سرآمد فضالء آذربايجان است و بواسطه سعت مشرب 
احيانا بشرب مآء العنب اشتغال مينمايد تدريس يكصفه از مدرسه متبركه نصريه تعلق بدانجناب 

ميدارد و در مدرسه خواجه عليشاه جيالن نيز شرايط افاده بجاى مى آورد موالنا ميرك كيانى در 
سلك عظماء علماء تبريز منتظم است و در علم تفسير و معانى و بيان مهارت كامل حاصل دارد 
موالنا ضياء معاصر يعقوب- ميرزا بود و در زمان عنفوان جوانى جهة تحصيل بدار السلطنه هراة 

توجه فرمود و بعد از چندگاه كه در آن ديار در ظل تربيت و رعايت امير نظام الدين عليشير بسر 
برد ميل وطن كرد بار ديگر روى به تبريز آورد و او بحقر جثه و لطف طبع اتصاف داشت و اشعار 

 دلپذير بر صحيفه ضمير مينگاشت اين مطلع از آن جمله است مطلع 
خوش آنساعت كه آيد ترك من 

  شمشير كين با او
رقيبان جمله بگزيرند من مانم همين با 

 او

شيخ عالء الدين على بن عبد العال علو مرتبه آن نقطه دايره تقوى و طهارت در علم تحصيل و    
فقاهت بمثابه ايست كه در مذهب عليه اماميه نزديك بسرحد اجتهاد رسيده و از غايت تبحر در 

 علوم عقلى و نقلى معتقد حكام اسالم و مرجع علما
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واجب االحترام گرديده فصاحت بيان و طالقت لسان آنحضرت از درجه توصيف بلندتر است و 
نهايت ديندارى و پرهيزكاريش نزد اكابر و اصاغر بشر امرى مقرر از جمله مؤلفات بالغت سماتش 

حاشيه الفيه و رساله جفريه در ميان طوايف انام مشهور است و در تاريخ مذكور حدود بغداد و 
نجف از طلعت خورشيد خاصيتش فايض النور شيخ ابراهيم حلى بصفت علم و عمل موصوف 
است و بغايت تقوى و ديانت معروف هرگز از هيچ پادشاهى انعام و سيور- غال قبول ننموده و 

بمحقر چيزى كه از زراعت حاصل ميكند قناعت فرموده جمعى كثير از طلبه علوم و درويشان در 
صحبت شريفش بسر ميبرند و از نتايج طبع و ميامن باطنش بهرور بوده شرايط تلمذ و ارادت بجاى 
مى آورند سيد محمد ليث قدوه نقباء نجف و زبده اصحاب فضل و شرفست ذات خجسته صفاتش 
بمكارم اخالق و محاسن اوصاف موصوف و اوقات فرخنده ساعاتش باصناف طاعات و عبادات 

مصروف شيخ زين الدين على قدوه اشراف علماء عرب و جامع اصناف فضل و ادب است بكمال 
امانت و ديانت موصوف و بغايت تقوى و پرهيزكارى معروف و آنجناب در شهور سنه ثمان و 

عشرين و تسعمائه بدار السلطنه هراة تشريف آورده منظور نظر عاطفت نواب نامدار مظهر عدل و 
احسان انيس الحضرت البهيه درمشخان گشت و بمنصب شيخ االسالمى و اقضى القضاتى منصوب 

شده پايه قدر و منزلتش از امثال و اقران درگذشت بعد از آنكه قرب دو سال بلوازم آنمنصب 
پرداخت ميل وطن مالوف نموده علم عزيمت بصوب ديار عرب برافراخت سيد نعمة الّله حلى در 

سلك اجله سادات و علماء حله انتظام دارد و در اواخر سنه تسع و عشرين و تسعمائه بلده فاخره 
هراة را بيمن مقدم شريف مشرف ساخته چندگاهى در مصاحبت شيخ زين الدين على بسر برده و 
همراه آنجناب روى توجه بعربستان آورد و قاضى ضياء الدين نور الّله ولد قاضى درويش محمد 

بن خواجه شكر الّله وزير و برادرزاده قاضى عيسى بود و در ايام حكومت امير خان در بلده فاخره 
هراة متكفل منصب قضا شده چند سال در غايت امانت و ديانت بلوازم آن امر قيام نمود و آنجناب 

از اقسام فضايل و كماالت بهره تمام داشت و بجودت طبع و لطافت ذهن موصوف بوده اشعار 
دلفريب بر صحيفه روزگار مينگاشت و در انشاء مكاتيب غايت بالغت بجاى مى آورد و بدانه برو 

احسان مرغ دل طوايف انسان را صيد مى كرده وفاتش در اوايل شعبان سنه سبع و عشرين و 
تسعمائه اتفاق افتاد و در كازرگاه مدفون شد مدت عمر عزيزش نزديك بشصت سال بوده از 

قاضى نور الّله نور الّله مرقده پسرى در غايت رشد و صالحيت موسوم بامير محذوم و آن مخدوم 
حاال در سلك خواص حضرت ممالك پناهى حبيب الهى انتظام دارد و بسبب وفور مكارم اخالق 



و محاسن آداب پيوسته همت بر تمشيت مهام فرق انام ميگمارد قاضى عبد الرحمن برادر خوردتر 
قاضى نور الّله بود و در ايام دولت ابد پيوند شاهى قرب بيست سال در دار السلطنه تبريز بلوازم 

منصب اقضى القضاتى قيام مينمود جمال حالش بحليه علم و ديانت آرايش داشت و در اواخر سنه 
تسع و عشرين و تسعمائه رايت عزيمت بصوب سفر آخرت برافراشت نواب درگاه عالمپناه اوالد 

امجاد آنقاضى واالنژاد را بپرسش و نوازش اختصاص دادند و زمام امور آنمنصب را در قبضه 
 درايت ولد ارشدش نهادند موالنا درويش 
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دبكى از واليت قزوين بود و در بدايت حال بصنعت خشت مالى مشغولى مينمود جودت نظمش 
بمرتبه ايست كه امير نظام الدين عليشير در مجالس النفايس مرقوم قلم لطائف رقم گردانيده كه تا 

مرا بحال شعرا شعور واقع است از جانب عراق بهتر از اشعار موالنا درويش نظمى نشنيده ام اين 
 مطلع از رشحات كلك بالغت نظام اوست كه مطلع 

 خوابديدم در هوا شاهين او صيدى ربود
 

چون شدم بيدار مرغ دل بجاى خود 
 نبود

موالنا شهيدى در سلك شعراء بلده قم انتظام داشت و مزاجش بهزل و مزاح بغايت راغب بود و در    
  مطلع بديهه ابيات نيكو نظم مينمود اينمطلع از نتايج طبع اوست كه 

 بيا اى عشق آتش زن دل افسرده ما را
 

بنور خويش روشن كن چراغ مرده ما 
 را

موالنا شمس الدين محمد خضرى در سلك اعاظم علما و اتقياء بلده فارس انتظام دارد و درين    
اوقات در بلده كاشان ساكن بوده پيوسته همت عالى نهمت بر افاده علوم ميگمارد و در اوايل 

اينسال يعنى سنه ثلثين و تسعمائه دو رساله يكى تفسير سوره كريمه فاتحة الكتاب و ديگرى مشتمل 
بر چهل حديث صحيح بنام نامى حضرت ممالك پناهى حبيب الهى تاليف نموده بدار السلطنه هراة 
فرستاد و از وفور انعام آن مالذ طوايف انام بصالت كرامند محفوظ و بهرور گشت سيد جعفر ولد 

بزرگتر افتخار اوالد خير البشر سيد محمد نوربخش بود و بلطف طبع و صفاى ضمير اتصاف 
داشت در زمان خاقان منصور سلطان حسين ميرزا بدار السلطنه هراة تشريف آورده منظور نظر 



اعزاز و احترام آن پادشاه عاليمقام گشت و امراء عظام و صدور گرام جهة مدد معاش آنجناب هر 
ساله مبلغ پنجهزار دينار كپكى و دويست خروار غله مقرر ساختند از غايت علو همت سر بدان مبلغ 

و مقدار فرمود نياورد و در خشم شده عزيمت عربستان كرد و اين مطلع از منظومات اوست كه 
 مطلع 

 ترك من دست چو بر خنجر بيداد برد
 

 تشنه را آب زالل خضر از ياد برد

شاه قاسم نوربخش ولد ارشد حضرت هداية پناه امجد سيد محمد نوربخش و برادر خوردتر سيد    
جعفر بود لوامع انوار شمايل نبوى از ناصيه حالش ظاهر و لوايح آثار خضايل مرتضوى از جمال 
كمالش باهر مرآت ضمير منيرش عكس پذير صور واليت و ارشاد و فضاى خاطر مهر تنويرش 

مظهر فروغ كرامت و اجتهاد و آنجناب در زمان فرخنده نشان خاقان منصور سلطان حسين ميرزا از 
عراق بخراسان تشريف آورده آن پادشاه عاليشان در تعظيم و تكريم اخذ ذوى االحترامش مبالغه 

فرمود و ميرزا كيچيك دست ارادت در دامن متابعتش زده همواره از باطن سيادت ميامنش اقتباس 
انوار سعادت مينمود و بعد از آنكه ميرزا كيچيك داعى حق را لبيك اجابت گفته وفات يافت شاه 

قاسم بر وفق حديث حب الوطن من االيمان بصوب عراق شتافت و در واليت رى متمكن گشته 
پرتو لطف و احسانش بر وجنات ساكنان آنحدود تافت و چون شاه دين پناه لواء كشورگشائى 

برافراخت آنجناب را كما ينبغى مشمول مراحم بيدريغ گردانيده از ساير سادات عالم و منتسبان 
دودمان حضرت خاتم صلى الّله عليه و آله و سلم بمزيد انعام و اكرام مستثنى و ممتاز ساخت و شاه 
قاسم در ظالل دولت ابدى االتصال در كمال فراغبال اوقات خجسته ساعات بگذرانيد تا در شهور 

 سنه سبع و
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 را بگوش هوش شنيده متوجه رياض قدس  (يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئنَّةُ)عشرين و تسعمائه نداى 
گرديد و حاال نبيره پسرى آنجناب شاه قوام الدين بن شاه شمس الدين قايم مقام جد بزرگوار گشته 
باحياء سنن سنيه آباء عظام قيام مينمايد و بصفت علو همت و سمو رتبت موصوف بود ابواب لطف 

مكرمت بر روى روزگار كبار و صغار ميگشايد ع بيادگار بمانى كه بوى او دارى شاه بهاء الدين 
فاضلترين اوالد شاه قاسم نوربخش بود و بمزيد علم و دانش از ساير ساداة صاحب سعادات ممتاز و 
مستثنى مينمود همواره اوقات خجسته ساعات را باداء وظايف طاعات مصروف ميداشت و در تتبع 



سنن سنيه آباء عظام خويش كوشيده نقش افاده و ارشاد بر صحايف خواطر مينگاشت و آنجناب 
در اواخر ايام زندگانى خاقان منصور سلطان حسين ميرزا از جانب عراق بدار السلطنة هراة تشريف 

آورده در خانقاه خواجه افضل الدين محمد كرمانى كه در بيرون درب عراق بود نزول اجالل 
فرمود و منظور نظر رعايت آن پادشاه عاليجاه گشته چندگاه در ظل عاطفتش برآسود و چون 

حضرت خاقان منصور وفات يافت و شرار تفرقه و پريشانى درون متوطنان بالد خراسان را 
فروتافت شاه بهاء الدين بصوب عراق و آذربايجان شتافته در سلك مالزمان بارگاه عالم پناه شاهى 
منتظم گشت و بعد از دو سه سال كه در كمال اقبال مالزمت نمود بحسب اقتضاء قضا مؤاخذ شده 

درگذشت موالنا اميدى بجودت طبع سليم و حدت ذهن مستقيم و اتصاف بفضايل نفسانى و 
اكتساب كماالت انسانى سرآمد شعراء زمان و مرجع فضالء دوران بود و آنجناب در ذى الحجه 

سنه سبع و عشرين و تسعمائه در مالزمت نواب نامدار انيس الحضرة- البهية درمشخان بدار الملك 
خراسان آمده چندگاه ساحت آنواليت را بيمن مقدم شريف مشرف داشت و الحق در آن اوقات 
با اصحاب علم و كمال باحسن وجهى سلوك نموده همواره همت بر سرانجام مهام ميگماشت و 

در شهور سنه تسع و عشرين و تسعمائه بمبالغه و الحاح تمام رخصت مراجعت بصوب مملكت رى 
كه وطن مألوف و مسكن معهودش بود حاصل نمود و بعد از طى منازل و قطع مراحل بمقصد 
رسيده روزى چند از رنج راه برآسود در آن اثنا جمعى از اهل شر و فساد كه از آنجناب كينه 

ديرينه در سينه داشتند قاصد انهدام بناء حياتش گشتند و شبى با تيغهاى كشيده بر سر بالينش رفته 
چند زخم بر وى زدند تا برحمت الهى پيوست و روز ديگر هرچند حكام آنواليت تفحص تفتيش 
نمودند نه از قاتل خبرى شنيدند و نه بر حقيقت جريمه مقتول مطلع گرديدند اينمطلع از نتايج طبع 

 موالنا اميديست كه مطلع 

 تو ترك نيم مستى من مرغ نيم بسمل 
 

كار تو از من آسان كام من از تو 
 مشگل 

امير ركن- الدين محمد اختر برج سيادت و دينداريست و گوهر درج سعادت و بزرگوارى و    
آنجناب برادر حميده سير حضرت نقابت منقبت افادت پناهى جمال االسالمى است كه بر مسند 

صدارت شاهى تمكن دارند و بوفور فضل و كمال و غايت جاه و جالل همواره همت عالى نهمت 
بر تمهيد اساس دين و دولت و تشييد اركان ملك و ملت ميگمارند و امير ركن الدين محمد در 

 واليت استرآباد كه مولد و منشاء ايشانست اقامت مينمايند و پيوسته ابواب لطف و
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احسان بر روى روزگار متوطنان جرجان ميگشايند در باب معمورى و آبادانى آن مملكت مساعى 
جميله بتقديم ميرسانند و در اشاعه خيرات و مبرات اهتمام مى فرمايند بدانچه ميتوانند امير قاسم 

نجفى شرف سادات جرجان و قدوه اعيان اطراف جهانست منصب نقابت آنواليت بحكم پادشاه 
امامت مرتبت تعلق بدانجناب ميدارد و از روى امانت و ديانت پيوسته همت بر تحقيق انساب 

سادات آن حدود مى گمارد ذات واجب االحترامش بصفت بذل و سخا موصوفست و زمام 
اهتمامش بصوب ترفيه حال مساكين و فقرا معطوف (ان الّله عطوف رؤف) موالنا سلطان حسين 

 خيابانى بر مسند قضاء واليت اسفراين تمكن دارد و خود را در سلك افاضل و بلغا منتظم ميشمارد.

امير شمس الدين على سبزوارى در نسبت نسب عالى و رتبت حسب متعالى از فرق نقباء ذوى 
المعالى امتياز تمام دارد و بصفت تقوى و طهارت موصوف بوده على الدوام خوان ضيافت در نظر 
خواص و عوام انام مى گسترد وجه معاش و ماده انتعاش آنجناب از زراعت مواضع ملكيه موروثى 
و مكتسبى مقرر دور و نزديك و ترك و تازيك از حاصل مزارعش كامياب و بهرور پدر فرخنده 

اختر آن قدوه اوالد اخير البشر امير جالل الدين قاسم نقيب بود كه نبيره امير شمس الدين على 
النقيب النجفى الكوفيست و والده ماجده اش صبيه سلبيه ميرزا محمود خواجه الق كه پسرعمه 

سلطان سعيد ميرزا سلطان ابو سعيد است از جناب نقابت قباب امير نظام الدين عبد القادر كه در 
علم انساب مقتداى اولو االلباب بود استماع افتاده كه امير سيد شمس الدين على النقيب بواسطه 

اختالفى كه در ميان نقباء نجف دست داد از وطن مالوف طريق مسافرت اختيار كرده در ايام 
سلطنت سلطان سعيد بخراسان رسيد و كثرت خيل و حشم و اتباع و خدم آنسيد ستوده شيم بمثابه 

بود كه ظاهرا پيش از آن نقيبى به آن حشمت و عظمت از عراق عرب باين بالد نيامده بود و 
آنحضرت از جمله سادات مختاريه است و علو حسب و سمو نسب بنى مختار در عربستان بدرجه 

و سمت اشتهار دارد كه صغار و كبار آنديار بكالم (السماء للملك الجبار و االرض للنبى المختار) 
اقرار دادند و سلسله نسب سادات مختاريه كه از زمره كريمه عبيدى اند بامام چهارم زين العابدين 
على ابن الحسين عليهما السالم اتصال مييابد و اكنون امير شمس الدين على اخالق رضيه و اعراق 
مرضيه را عالوه اين نسب عالى ساخته بر مسند تقديم در رتبه نقابت متمكن است و توقع و ترفع و 



تقدم مردم بر آن جناب غيرممكن و صحت آنچه قلم رقم كرد نزد اهل عالم بيريب (و هو خبير 
 الشهادة و عالم الغيب).

امير ابو القاسم در واليت نيشاپور قدوه سادات و نقباء ذوى المكارم است و ناظم امور و مهمات 
اصاغر و اعاظم پدر بزرگوارش امير سراج الدين على نيز در زمان سلطنت خاقان منصور سالهاى 

موفور در آن ديار در كمال اعتبار روزگار ميگذرانيد و بامر زراعت اشتغال نموده وجه معيشت از 
آن ممر بهم ميرسانيد امير فريد الدين جعفر پدر خجسته سپرش امير رفيع الدين حسين بن امير ناصر 

 الدين قريش است كه در ايام دولت خاقان منصور

 614، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

مقدم جمهور سادات نيشاپور بود و والده نيك اخترش دختر خواجه قوام الدين نظام الملك خوانى 
كه سالهاى فراوان بوزارت آن پادشاه عاليجاه قيام مينمود و امير فريد الدين جعفر بتمهيذ بساط 

عيش و نشاط بغايت مايل و راغبست و از اختالط فرق انام و دخل در مهام خواص و عوام بسيار 
محترز و مجتنب اميد آنكه شرف سيادت دستگيرى كرده باالخره بسلوك طريق آباء و اجداد 
بزرگوار اشتغال نمايد و دست از ارتكاب شراب بازداشته ابواب انابت بر روى روزگار خويش 

 بگشايد و التوفيق من الّله تعالى انه قادر على ما يشاء

اميرزاده محمد ولد بزرگتر امير غياث الدين عزيز است كه در زمان فرخنده نشان خاقان منصور بر 
اكثر نقباء مشهد مقدسه رضويه على راقدها تحف السالم و التحية رتبه تقدم داشت و صحت 

انتساب اميرزاده محمد و ساير نقباء آن بقعه متبركه مانند امير على اكبر كه بامير مهين اشتهار دارد 
و برادر خجسته سيرش امير غياث الدين محمد بسان فروغ آفتاب بر تمامى فرق معشر بشر ظاهر و 
هويداست و عظم شان و شرف دودمان آنسادات عاليمكان محتاج بشرح و بيان نيست ع بماهتاب 

 چه حاجت شب تجلى را.

امير محمد ولد امير تاج الدين على است كه در سلك اعاظم نقباء روضه رضويه انتظام داشت و 
امير محمد بمحاسن آداب و مكارم اخالق موصوفست و درين اوقات بمنصب قضاء واليت طوس 

 و مشهد مقدسه منصوب گشته و در تمشيت آن امر شرايط امانت و ديانت بجاى مى آورد.



امير نظام الدين عبد الحى استرآبادى پدر بزرگوارش سيد عبد الوهاب در مملكت جرجان از جمله 
اعاظم سادات عاليجناب بود و مدتى مديد بمنصب قضا و احتساب منصوب گشته در فيصل قضايا 

و انتظام امور برايا اهتمام مينمود و امير عبد الحى در شهور سنه اثنى و تسعين و ثمانمائه از بلده 
استرآباد بدار السلطنه هراة خراميده همگى اوقات خجسته ساعات را بتحصيل علوم عقلى و نقلى 
مصروف داشت و بواسطه جودت ذهن و حدت طبع باندك زمانى قصب السبق از امثال و اقران 

ربوده رايت مهارت در فنون محسوس و مفهوم برافراشت ال جرم منظور نظر عاطفت اركان دولت 
خاقان منصور شده در مدرسه مهد عليا گوهرشاد آغا بمنصب تدريس منصوب گشت و كما ينبغى 

بلوازم افاده مشغولى مينمود تا وقتى كه ماهچه لواى كشورگشاى شاهى بلدان خراسان را تسخير 
فرمود آنگاه بيشتر از پيشتر تربيت و رعايت يافت و آفتاب انعام و احسان حكام خراسان بر وجنات 
احوال اقبال مآلش تافت و در وقتى كه حضرت سيادت منقبت سعيد شهيد امير غياث الدين محمد 
بن امير يوسف از منصب قضا استعفا جست آنجناب متعهد فيصل قضاياء شرعيه شده چند سال در 

كمال استقالل بمراسم آن امر خطير پرداخت و اكنون حضرتش در غايت اعزاز و احترام هم در 
 دار السلطنه هراة مقام و آرام دارد و همواره خاطر ستوده مآثر بر نشر مسايل علوم 
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دينيه و اظهار خفيات معارف يقينيه ميگمارد و بيشايبه تكلف و غايله تصلف در روزگار امير عبد 
الحى بمزيد علم و دانش بر اكثر صناديد خراسان فايقست و قلم فصاحت بيان و زبان بالغت 

نشانش مظهر انوار حقايق نقوش مباحث اصناف علوم بر لوح ضمير منيرش مرتسم و امور فتاوى و 
  شعرقضاياء شرعيه بيمن توجه خاطر خطيرش منتظم 

 ليس كالمى نفى بنعت كماله )
 

 (صل الهى على النبى و آله

امير عالء الدين على قاينى ولد ارشد امير نظام الدين عبد الواحد است كه در سلك اما جد سادات    
قهستان انتظام داشته و پيوسته تخم خيرخواهى و نيك انديشى در زمين دل متوطنان آن واليت 

ميكاشته و حاال پايه قدر و منزلت امير سيد على بمزيد مكنت و ثروت و كثرت ضياع و عقار و 
افزونى اتباع و اموال از مرتبه والد نامدار تجاوز نموده و بواسطه كرم جبلى و سخاوت اصلى 

همواره خان ضيافت گسترده و ابواب انعام و احسان برگشوده همت وافر مكرمتش خورشيد صفت 



صفت رفعت يافته و انوار ضمير وافر موهبتش از مطلع سيادت بر وجنات احوال فقراء شكسته بال 
  بيت تافته 

 هميشه طالعش مسعود بادا
 

 .ظالل دولتش ممدود بادا

    

امير عبد الحى رازى در ميان خورد و بزرگ بامير خورد مشهور است و بوفور جود و احسان بر 
السنه و افواه طوايف انسان مذكور و آنجناب در سلك آباء اعمام حضرت نقابت منقبت شهيد 

انتظام دارد و در صغر سن از رى ببلده فاخره هرات آمده در ظل تربيت و رعايت آنحضرت 
بتحصيل علوم اشتغال نمود و بواسطه وفور قابليت باندك زمانى ترقى تمام فرمود و بعد از وقوع 

شهادت امير غياث الدين محمد بدرگاه عالمپناه شتافته باصناف الطاف نواب كامياب شاهى 
اختصاص يافت و چنانچه مذكور شد مشمول انعام و احسان بيدريغ رخصت مراجعت حاصل 

كرده عنان بصوب دار السلطنه هراة تافت و حاال در آن بلده توطن دارد و در پناه دولت درمشخان 
در مهاد آسايش و فراغت بسر ميبرد امير كمال الدين حسن الحسينى بحسن خلق و لطف طبع و 
علو همت و وفور سخاوت موصوفست و از جمله اشراف سادات جرجان بمزيد فضل و احسان 

معروف و آنجناب نيز در زمان روزافزون شاهى در منصب قضاء بلده هراة با امير نظام الدين عبد 
الحى شريك بوده چندگاه بفيصل امور شرعيه ميپرداخت و مهمات فرق انام را بمقتضاى مذهب 

عليه اماميه بكفايت مقرون ميساخت و اكنون منصب تدريس يكى از صفه هاى مدرسه سلطانى 
بدانجناب تعلق ميدارد و گاهى نقش افاده و استفاده بر لوح خاطر مينگارد موالنا عبد العلى بر 

جندى جامع اصناف علوم محسوس و معقولست و حاوى انواع مسائل فروع و اصول در علم نجوم 
و حكميات بيمثل و بدلست و در شيوه زهد و تقوى ضرب المثل علم حديث را نزد خواجه حافظ 

غياث مطالعه نموده و فنون حكمى را در درس موالنا منصور ولد موالنا معين الدين كاشى تحصيل 
فرموده و ساير علوم متداوله را از موالنا كمال الدين شيخ حسين القنوى كسب كرده و در خدمت 

 شيخ االسالمى و موالنا سيف الدين احمد التفتازانى و موالنا كمال الدين مسعود شروانى نيز
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شرط تلمذ بجاى آورده و آن جناب بصفت تواضع و پرهيزكارى و حلم و ديندارى اتصاف دارد و 
همواره نقش افاده و تاليف بر صحيفه خاطر شريف مينگارد بر تذكره و تحرير مجسطى و شمسيه 

حساب و زيج جديد گوركانى شروح مفيده در سلك تحرير كشيده و بنام نامى حضرت 
 ممالك پناهى حبيب الهى رساله شريفه در باب ابعاد و اجرام در عقد انشاء منتظم گردانيده 

امير نظام الدين سيدى احمد و سيد ميرك دو جوان پسنديده خصال حميده افعالند بكمال صالح و 
تقوى موصوف و بصفت علم و فطانت معروف پدر بزرگوار ايشان امير خصال الدين محمد است 

برادر اعيانى حضرت نقابت پناه هدايت دستگاه امير جمال- الحق و الحقيقة و الدين عطاء الّله سلمه 
الّله و ابقا و امير خصال الدين در زمان فرخنده نشان خاقان منصور سلطان حسين ميرزا بامر درس و 

افاده ميپرداخت و گاهى بموعظه نيز اشتغال نموده فرق انام را بنصايح سودمند مستفيد و بهرور 
ميساخت اما حاال بنابر كبر سن و ضعف مزاج در زاويه عزلت منزل گزيده و همگى اوقات شريف 

را باداء وظايف طاعات و عبادات مصرف گردانيده و ازين دو پسر فضيلت اثرش ا؟؟؟ ير نظام 
الدين سيدى احمد در يكى از صفه هاى مدارس سلطانى بدرس و افاده مشغولى مى نمايد و سيد 

ميرك بر سر مزار مقرب حضرت بارى خواجه عبد الّله انصارى در ايام پنجشنبه بنصيحت فرق انام 
پرداخته ابواب تقرير معانى حديث و تفسير ميگشايد از افاده طبع دراك آن يك طلبه علوم 

محسوس و مفهوم مستفيد و كامياب و از افاضه ضمير فيض پذير اين يك روضه هدايت و ارشاد 
 ناضر و سيراب ع هميشه ظل ايشان باد ممدود

خواجه عبد المومن و خواجه محمد مومن جوانان حميده اخالق خجسته اطوارند بسالمت نفس 
موصوف و باستقامت طبع معروف و پدر بزرگوار ايشان خواجه شهاب- الدين عبد اللّه مرواريد 

است كه شمه از فضايل و كماالت او را در اثناء ذكر صدور خاقان سبق ذكر يافت و جد مادرى 
ايشان خواجه سيف الدين مظفر شبانكاره كه مدتى مديد پرتو اهتمامش بر سرانجام امور وزارت 

پادشاه مرحوم مشار اليه ميتافت و مهارت خواجه محمد مومن در تحرير خطوط اصول بدرجه 
رسيده كه حاال در عراق و خراسان تمامى خوشنويسان آن جناب را مسلم مى دارند و رشحات 

خامه مشگين عمامه اش را سرمشق خويش ميشمارند و خواجه محمد مومن درين زمان 
خجسته نشان مشمول عنايت و التفات حضرت ممالك پناهى حبيب الهى گشته بمنصب جليلة 

المراتب معلمى شاهزاده وافر مناقب ابو النصر سام ميرزا سرافراز شد و اكنون بلوازم آن امر اشتغال 



دارد و گاهى خاطر بر كتابت كالم مجيد سبحانى ميگمارد ميرزا قاسم ناظم مناظم فضايل نفسانى و 
سالك مسالك شجاعت و پهلوانى است پدر خجسته سيرش خواجه جالل الدين ميركى در علم 

نجوم و سياق بيمثل زمان خود بود و مدتى مديد بوزارت پادشاه سعيد سلطان بديع الزمان ميرزا قيام 
مينمود بعد از آن ترقى فرموده بمنصب امارت ديوان رسيد و امور ملك و مال بيمن سعى و 

 اهتمامش منتظم گرديد و ميرزا
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قاسم امام در جوانى ميل تحصيل علوم كرده بمطالعه رسايل متداوله پرداخت و در خط تعليق و 
نستعليق رايت خوشنويسى برافراخت و ايضا آنجناب در فن شطرنج خواه صغير و خواه كبير 

مهارت تمام دارد و بواسطه اتصاف بوفور مكارم اخالق و محاسن آداب همواره نقش خيرخواهى 
بر صحايف ضماير اكابر و اصاغر مينگارد اشعار دلفريبش بسالست الفاظ و جودت معانى مزين 
است و منشات پرزينت و زيبش درنظر فضالء سخنور مطبوع و متحسن و ميرزا قاسم حاال بغايت 
ايزد تعالى در سده سنيه انيس الحضرة البهيه درمشخان در سلك انچكيان انتظام يافته و پرتو انوار 

عاطفت نواب نامدار آنخان معدلت آثار چنانچه ميبايد بر وجنات احوال خجسته مآلش تافته از 
  نظم منظومات كلك درربار ميرزا قاسم سه بيت بخاطر بود خامه بتحرير آن مبادرت نمود

 شد مرا كاسه سر خاك در ميخانه 
 

 باشد از گردش ايام شود پيمانه 

 ز آشنايان همه بيگانه شدم بهر تو من 
 

 آشنا ناشده گشتى تو ز من بيگانه 

 پيش واعظ منشين قصه طوبى مشنو
 

 قدير افراز كه كوته شود اين افسانه 

موالنا نور- الدين محمد ولد موالنا نظام الدين عبد القادر طبسى است او در علوم شرعيه و نوشتن    
سلوك و سجالت و تمسكات وقوف تمام دارد و در زمان سلطنت خاقان منصور بمنصب قضاء 

گازرگاه منصوب بود و در ايام دولت ابد پيوند شاهى بيشتر از پيشتر تربيت يافته سه چهار سال در 
دار السلطنه هراة باتفاق ساير قضاة اسالم قضاياء فرق انام را فيصل ميداد و حاال نيز در آن امر دخل 
دارد و در قطع و فصل امور شرعيه شرايط اهتمام بجاى مى آورد موالنا حسامى واعظ از جمله اقربا 

و تالمذه موالنا محمد بن حسام الدين قهستانيست و بهمان مناسبت حسامى تخلص مينمايد و او 
بطالقت لسان و فصاحت بيان موصوفست و بكثرت قوت حافظه معروف چنانچه حكايات طويل 



الذيل را بهمان عبارت كه در كتب مصنفين مسطور است بر سر منبر بر زبان مى آورد و حاال در 
ايام جمعه در مسجد جامع دار السلطنه هراة بموعظه ميپردازد و روزهاى چهارشنبه در سر مزار پير 

مجرد خواجه ابو الوليد احمد قدس سره خاليق را بنصايح و مواعظ محظوظ و بهره ور ميسازد امير 
نظام الدين عبد الحى منشى در سلك سادات عظام نيشابور منتظم است و پدرش امير ابو تراب از 

جمله اكابر اهل قلم بود اما امير نظام الدين بواسطه صالحيت جبلى و ماليمت اصلى از مبادى ايام 
صبى اوقات را بتحصيل علوم صرف نموده در هنگام جوانى اكثر كتب متداوالت را مطالعه فرمود 

و چون آنجناب بحسن خط تعليق وجودت عبارت موصوفست در زمان سلطنت محمد خان شيبانى 
چندگاه صاحب منصب انشا بوده بتحرير احكام و مناشير ميپرداخت و در ايام دولت شاهى مدرس 

مدرسه امير نظام الدين عليشير شده يكدو سال لوازم آن امر را بجاى آورد و در سنه ثلثين و 
تسعمائه ترك آنشغل كرده بسبب بعضى از امور التماس تدريس يكى از مدارس استرآباد نمود و 

حسب المدعا فرمان عالى حاصل كرده بدانجانب توجه فرمود موالنا مير على بسيادت مشهور است 
 و در خط نستعليق سرآمد خوش نويسان نزديك 
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و دور طعبش بنظم اشعار ماليمت تمام دارد و احيانا ابيات و معميات بر صحيفه روزگار مينگارد و 
 اين معما باسم مهدى از جمله منظومات اوست كه معما

 خوش آنكه بعشق مبتال گرديده 
 

 بيگانه ز خويش و آشنا گرديده 

 يكبارگى از قيد خرد وارسته 
 

 در ميكده ها بيسرو پا گرديده 

و ايضا اين مطلع و رباعى كه مبنى است از صنعت اظهار المضمر و مبنى است بر مدح مربى اهل    
 فضل و هنر نتيجه طبع اوست كه مطلع 

 دال بگو غم و دردم اگر بيابى راه 
 

 به پيش آصف عالى گهر حبيب اللّه 

صفت اين مطلع آنست كه سر هرحرف را از حروفى كه در مطلع مندرجست چون در ضمير نگاه    
دارند و باصطالحى كه متعارفست عملنموده بمصراعى كه در آخر نوشته شده رجوع كنند بوضوح 

  رباعى پيوندد كه حرف مضمر كدام است 
 اى ذات تو فيض بخش با اهل طلب 

 
و ز حسن تو گرديده فزون ذوق و 



 طرب 

 تو معدن ملك جودى و ديده نهند
 

 صاحب جاهان بپايت از عين ادب 

ع شرف ملك و صاحب عهدى موالنا نظام الدين احمد جيالنى از مشاهير منجمان فطنت نشان    
است و از علم رمل و طالع مسئله نيز وقوفى تمام دارد و آنجناب در زمان خاقان منصور سلطان 
حسين ميرزا از واليت جيالن ع بطالعى كه توال كند بدان تقويم بدار الملك خراسان آمده رقم 

اقامت بر صحيفه خاطر نكاشت و همگى اوقات خجسته ساعات را بكسب فضايل مصروف داشت 
و الى يومنا هذا در آن بلده فاخره مقيم است و مشغول بمطالعه فن حكمت و تنجيم و الحمد لّله 

الخير العليم و الصلوة الى رسوله الكريم پوشيده نماند كه ازين زمره عظيم شان درين زمان ميمنت 
نشان جمعى كثير در بالد عراق عرب و عجم و آذربايجان و فارس و كرمان و خراسان توطن 

دارند و در ظالل عاطفت ال يزال پادشاه مرتضوى خصال در سايه مرحمت خدام بارگاه جاه و 
جالل در غايت فراغت و رفاهيت بسر ميبرند و ذكر مجموع ايشان موجب اطناب و تطويل بود ال 

جرم بر تحرير اسامى بعضى از مشاهير اقتصار نمود اكنون عنان بيان بصوب اختتام كتاب حبيب 
السير انعطاف مييابد و برحسب وعده كه در ديباچه مجلد اول كرده شده پرتو اهتمام بر بيان شمه از 

 غرايب و عجائب ربع مسكون مى تابد ع اميد كه توفيق مساعد گردد.
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 خاتمه حبيب السير اختتام در ذكر بدايع و غرايب ربع مسكون و عجايب وقايع جهان بوقلمون 

 بعد از حمد و ثناى صانع جهان غرابت آئين و پس از درود و دعاى خاتم بسم الّله الّرحمن الّرحيم 
انبيا و مرسلين نموده ميشود كه حكماى دقيقه شناس و فضالء خرد اقتباس برينمعنى اتفاق دارند كه 

نصفى از كره زمين در بحر اعظم كه آنرا اوقيانوس خوانند مستور است و نصفى ديگر در عالم 
نمايش و ظهور بصورت بيضه كه آن را در آب افكنند و ازين نصف كه مكشوفست نصفى كه در 

جانب جنوب افتاده ويرانست پس از چهار بخش زمين يك بخش عمارت دارد كه آن را ربع 
مسكون خوانند و ربع مسكون در شمال خط استواست و خط استوا خطى است كه حكما در سطح 

معدل النهار محازى روى زمين از مشرق تا مغرب اعتبار كرده اند و هرشهر و منزلى كه برين خط 
بود شب و روز در آنجا پيوسته مساوى باشد و در سالى هشت فصل در آن ديار وقوع يابد دو بهار 



و دو تابستان و دو تيرماه و دو زمستان و در اكثر اوقات و اوان در آن صحارى و بلدان گل و 
ريحانى بشكفد بنابرآن جمعى كثير از افاضل حكمت نشان بر آن رفته اند كه معتدل ترين مواضع 
جهان خط استواست و ابتداء خط استوا از شرقى اراضى چين است و بر جزاير جمكوت گذرد 

پس بر جنوبى بالد چين و كنگ دژپس بر جزاير ژاوه كه آن را عرض الذهب نيز گويند پس بر 
شمال سر انديب و ميان جزيره كله و سريره و وسط جزيره ديوه و شمال جزاير زنج و معظمات 

بالد زنجيان گذرد و بر شمالى جبال قمر و جنوبى بالد سودان و مغرب گذرد تا ببحر اعظم منتهى 
گردد و حكما ربع مسكون را از آنجا كه خط استواست تا نهايت معموره عالم هفت بخش 

كرده اند و هربخشى را قليمى خوانند و طول هراقليمى از مشرق تا مغرب باشد و عرض اقليم اول را 
كه متصل خط استواست بيشتر اعتبار كرده اند بواسطه آنكه مشتمل است بر درياهاى عظيم و 

 عرض اقليم هفتم از ساير اقاليم نيز زياده است زيرا كه محتويست بر قفار و بيابانهاى بسيار

 [هفت اقليم ]

 [اقليم اول ]

اما اقليم اول بزحل منسوب است و عامه اهل اين اقليم اسود اللون باشند و حد اول آن نزديك خط 
 استوا از جائيست كه ساعات روز آن دوازده ساعت و
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نصفى باشد تقريبا و وسط اين اقليم آنجاست كه روز درازتر آن بسيزده ساعت رسد و حد دوم 
اقليم اول آنست كه ارتفاع قطب شانزده درجه و نصفى است تقريبا و ابتداء اين اقليم از جهة مشرق 

از شمال جزيره ياقوت باشد پس بر جنوب بالد چين و شمال ديار سرانديب و وسط بالد هند و 
سند گذرد و بحر فارس را قطع كند و بر جنوب بالد عمان و وسط بالد يمن گذرد و آنجا نيل 

مصر را قطع كند و بر بالد نوبه و وسط بلدان بربر و ميان جزاير يونان و جنوبى امصار مرطابه گذرد 
 تا ببحر محيط منتهى شود و بعضى از بالد غريبه اين اقليم برين موجب است كه مسطور ميگردد.

بالد نوبه ديار طويل عريض است بر كنار نهر نيل و طول آن را بمدت هشتاد شبانه روز قطع توان 
كرد و متوطنان اكثر آن امصار نصارى باشند و دار الملك نوبه را دنقله گويند و ساكنان دنقله 



مردم سياه فام صاحب جمال باشند و طعام ايشان شعير بود و ذرت و خرما از اطراف و جوانب 
بدانجا برند و خوردن گوشت شتر نيز در آن بلده شايع است و زرافه آنجا بسيار پيدا ميشود و 

مملكت نوبه مشتملست بر بالد السودان و هواى آنمواضع در غايت حرارتست چنانچه اهالى آن 
بروز در سردابهاى زيرزمين متوطن باشند و شب بيرون آيند زكريا بن محمد بن محمود قزوينى در 

عجايب البلدان آورده است كه در بالد السودان زر ازربك رويد و مردم آنجا بعد از غروب 
آفتاب از خانها بيرون شتابند و آن زر را بدست آورند و متاع ايشان همان است و طعام ايشان 

ارزنست و لوبيا و لباس ايشان پوست حيوانات و اكثر پوست پلنك پوشند زيرا كه پلنك در آن 
سرزمين بسيار است و بازرگانان بتعب و رنج فراوان نزديك بمواطن ايشان روند و چوب صنوبر و 

خشب ترنج و مهره آبكينه و دستينه و خاتمها از ابگينه و مس همراه برند و بعد از وصول بدان 
نواحى طبل زنند و امتعه خود را در موضع معين جداجدا بنهند و اهالى آنجا از آواز طبل برآمدن 

تجار وقوف يابند و شب بسر امتعه ايشان رفته در برابر هرمتاعى جهة ثمن آن زر يا چيزى ديگر 
بگذراند و صباح بازرگانان بدانجا رفته و بهاء بضاعت خود را ديده اگر بدان راضى شوند بردارند 

و متاع را بگذارند و اال بضاعت را از ثمن آن دورتر نهند و باز طبل زده بازگردند و شب نوبت 
ديگر آن مردم بيايند و چيزى ديگر اضافه بها كنند تا وقتى كه تجار راضى شوند و على الدوام 

 سودا و معامله ساكنان بالد السوان باين طريقه باشد.

بالد الزنج شمالى آن امصار مملكت يمن است و جنوبى آن بيابانهاى نامسكون و شرقى آن نوبه و 
غربى آن حبشه و تمامى مردم زنج اسود اللون باشند بسبب وفور حرارت كه بر هواى آنديار استيال 

دارد و آب بالد زنج اندكى باشد و خانه هاى ايشان را باستخوان ماهى پوشند در عجايب البلدان 
مسطور است كه هرگاه زنگيان با اعدا محاربه نمايند هركه در معركه كشته شود بردارند و 

گوشتش را بخورند و در آنديار زر بسيار بود و زرافه و فيل وحشى آنجا پيدا شود و ايشان بصيد 
آنجانوران مشغولى نمايند و در آن سرزمين درختى است كه برك آن را در آب اندازند و چون 

 فيل از آن آب بياشامد مست گردد و زنگيان 
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او را گرفته بكشند و استخوان و دندانش را بفروشند و گوشتش را بخورند و بزرگى دندانهاى آن 
 فيل بمرتبه رسد كه وزن آن از پنجاه من تا صد من باشد و احيانا به سيصد من نيز رسد.

تعاره شهريست در جنوبى مغرب نزديك ببحر محيط از عجايب آنكه تمامى زمين آنموضع 
شوره زار باشد و آب آن شيرين و خوشگوار و معدن نمك در آن نواحى بسيار است چنانچه كار 

عامه تغاره جمع كردن و فروختن نمك بود و تجار از آنجا نمك ببالد- السودان برند و پادشاه 
 ايشان زنى باشد و اصال زرع در آن واليت وقوع نيابد.

خضرموت ناحيتى است در يمن در عجايب البلدان مسطور است كه شخصى از خضر موت 
حكايت كرد كه در آنديار خوشه گندمى يافتم كه هرگندم از آن برابر بيضه بود پس نزد پيرى كه 

بزعم اهالى آنجا پانصد سال از عمرش گذشته بود رفته از حقيقت حال آن گندم سؤال كردم 
جوابداد كه در اوقات سابقه بواسطه عدل سالطين و امانت عمال بزرگى حبوبات باين مرتبه ميبوده 

 از غرايب آنكه گويند در خضرموت آبيست كه هركس از آن آشامد مخنث گردد.

مرباط شهريست در ميان خضرموت و عمان و مردم آنجا بعدم غيرت و حميت اتصاف دارند 
چنانچه هرشب زنان ايشان از شهر بيرون رفته با هركس كه خواهند خوش برآيند و شوهران مانع 

 نيايند.

سباء شهريست كه ميان آن و صنعاء سه روز راه است و بانى آن بلده سباء بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان بن هود است عليه السالم و سباء مشتمل است بر انهار خوشگوار و اشجار ميوه دار چنانچه 

 (لَقَد كانَ لسبإٍ في مسكَنهِم آيةٌ جنَّتانِ عنْ يمينٍ و حق عز اسمه در شأن آن نازل گردانيده است كه 
(غَفُور بر ةٌ وبةٌ طَيلْدب اشْكُرُوا لَه و كُمبقِ رنْ رِزمالٍ كُلُوا مو بعقيده صاحب عجايب البلدان ش 

 مگس و پشه و مار و عقرب و ديگر هوام در آن بلده نباشد.

صنعاء دار الملك بالد يمن است و بعذوبت مأو لطافت هوا اتصاف دارد چنانچه هربيمارى را كه 
بدانجا نقل كنند باندك زمانى صحت يابد و طعم و بوى گوشت در يك هفته متغير نشود و بانى 
صنعاء صنعاء بن ازال بن عبير بن عابر است و هو هود النبى عليه- السالم و از غرايب صنعاء قصر 

غمدان است كه بعضى از تبايعه يمن آن را بنا كرده اند و يك ركن آنخانه زرد و ديگرى سفيد و 



ديگرى سرخ و ديگرى سبز بوده است و در عجايب- البلدان مذكور است كه غمدان آنمقدار 
ارتفاع داشت كه در وقت طلوع آفتاب طول سايه آن بسه ميل ميرسيد و سقف آنخانه از يكپاره 

سنك رخام ترتيب داده بودند و بر هرركنى از اركان اربعه آن صورت شيرى تصوير كرده و چون 
باد بر آن خانه وزيدى از آن تمثالها آواز شير مسموع شدى گويند كه عثمان بن عفان رضى الّله 
عنه در زمان خالفت خود بهدم قصر غمدان فرمان داد بعضى از اهل كياست با وى گفتند كه بر 

 كتابه آن قصر اين كلمه 
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مكتوبست اسلم غمدان ان هادمك مقتول و ايضا طايفه از كاهنان ميگفته اند كه ويران كننده 
غمدان البته بقتل خواهد رسيد پس مناسب آنست كه از سر انهدام آن بنادر گذرى عثمان اين 

سخن را بسمع قبول جانداد و آن قصر را ويران كرده بعد از اندك زمانى كشته شد در بعضى از 
 نسخ بنظر درآمد كه در صنعاء نوعى از گندم ميباشد كه در يك غالف دو دانه منعقد ميشود.

مهره داخل مواضع يمن است و در آن منزل درختى است كه در ماههاى حرام از آن چندان آب 
بيرون آيد كه همه حوضها را پر سازد و بعد از گذشتن آن شهور آب مذكور انقطاع يابد و سال 

 ديگر باز حال برينمنوال باشد.

چين مملكتى طويل و عريض است مشمل بر آبهاى خوشگوار و اثمار حالوت آثار و ابتداء اقليم 
اول و دوم و سيوم چهارم از آن ملكتست و اهالى واليات چين بحسن صورت اتصاف دارند اما 
بيشتر ايشان كوتاه قامت و بزرك سر باشند و اكثر چينيان بعبادت اوثان اشتغال نمايند و مجوسى 

مذهب و تناسخى نيز در ميان ايشان پيدا شود در عجايب البلدان مسطور است كه در يكى از قراى 
چين غديريست و در سالى يكنوبت بروزى معين اهل آن قريه جمع آمده اسبى در آن كو اندازند 
و مردم بر اطراف آن بايستند و هرچند اسب ميل بيرون آمدن كند او را نگذارند و ما دام كه اسب 
در آب باشد باران بر آن سرزمين ببارد ال جرم اسب را چندان از خروج مانع آيند كه بقدر كفاف 

باران بارد آنگاه بگذارند تا اسب از غدير بيرون آيد و او را كشته بر قله كوهى كه نزديك بآن 
غدير است اندازند تا طيور و سباع از گوشت و پوستش انتفاع يابند و در سالى كه اين فعل از مردم 
آنقريه صادر نشود باران نبارد و قحط و غال هويدا گردد و در آن سرزمين معادن زر و جوهر بسيار 



است و دابه المسك نيز در صحراى چين پيدا شود گويند در وقتى كه مشك از آن حيوان گيرند 
بوى نداشته باشد و چون نافه را از آن موضع بجاى ديگر نقل كنند بوى دهد صاحب تحفه الغرايب 

گويد كه در بعضى از بالد چين طاحونه ايست كه سنك اسفل آن متحرك است و سنك اعلى 
 ساكن و از زير سنك آرد بى سبوس و سبوس بى آرد جداجدا بيرون آيد.

 االقليم الثانى 

اين اقليم بمشترى منسوبست و لون عامه بالد آن ميان سمرة و سواد باشد و ابتداء اين اقليم از مشرق 
بود پس بر وسط بالد چين و شمال سرانديب گذرد پس بر شمال بالد هند و بالد قندهار و وسط 

بالد كابل و جنوب بالد كرمان گذرد پس بحر فارس را قطع كند و بر بالد عمان و وسط بالد 
مغرب گذرد و آنجا بحر قلزم را قطع كند پس بر وسط بالد ر؟؟؟ و افريقية و شمال بربرستان و 

جنوب قيروان و وسط بالد مرطابه گذرد و بساحل بحر اوقيانوس منتهى شود و بعضى از عجائب 
 مواضع اقليم دوم اينست كه مسطور ميشود.

 مكه مكرمه مكه بميم عبارت از آن بلده شريفه است و مكه بياء موحده تحتانيه 
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موضع خانه كعبه را گويند و جوهرى در صحاح آورده است كه بطن مكه را بكه خوانند (الزدحام 
الناس فيه النه بكه اى) از دخمه و مكه را ام القرى نيز گويند بجهة آن كه زمين را از تحت آن 

گسترانيده اند پس مكه اصل االرض باشد ال جرم آن بلده را ام االرضين نيز نامند و مكه را پيش از 
ظهور اسالم طوايف خاليق مختلفة المذاهب معزز و محترم ميداشته اند و از خصايص آن بلده يكى 

 طواف  (و للَّه علَى النَّاسِ حج الْبيت منِ استَطاع إِلَيه سبِيلًا)كعبه معظمه است كه برطبق آيه كريمه 
آن بر جميع فرق برايا واجب است و حجر االسود كه استالم آن از جمله مناسك حج است در 

  (فيه آيات بينات)يكى از اركان آنخانه متبركه موضوع است و مقام ابراهيم كه كالم معجز نظام 
مقام ابراهيم مبنى بر تكريم و تعظيم آنست داخل آن موضع مباركست در عجائب البلدان از عبد 
الّله بن عباس رضى الّله عنه منقولست كه هيچ چيز از بهشت در زمين نيست مگر حجر االسود و 

مقام كه دو جوهر بوده اند از جواهر بهشت و اگرنه اهل شرك آن را بسوزندى هرعليلى و مريضى 



كه آن را مس كردى شفا يافتى ديگر از مخصوصات آن مقام الزم االحترام چاه زمزمست كه از 
يمن مقدم اسمعيل عليه السالم پيدا شده و از خواص آب آن چاه متبركه آنكه همچنانكه تشنه را 

سيراب مى سازد گرسنه را از جوع اطمينان مى بخشد و از جبال مكه يكى جبل ابى قبيس است كه 
بروايت عبد الّله بن عباس رضى الّله عنهما آن جبل اول كوهيست كه بر روى زمين مخلوق گشته 

و زعم زمره از انام آن كه هركس كله بريان بر سر آنكوه بخورد و ما دام الحيوة از دردسر ايمن 
 مشعر بعظم شان آنها است از  (إِنَّ الصفا و الْمرْوةَ منْ شَعائرِ اللَّه)باشد و كوه صفا و مروه كه آيه 

جبال مكه است در بعضى از كتب حديث از حضرت مصطفى عليه من الصلوة انماها مرويست كه 
 فرمود دابة االرض كه خروجش از عالمات قيامتست از كوه صفا بيرون خواهد آمد.

مدينه معظمه در قديم ايام نامش يثرب بود و رسول صلى الّله عليه و سلم آن بلده را مدينه طيبه 
خواند و مسجد آن حضرت و مرقد منورش در آن بلده است در عجايب البلدان مسطور است كه 

از خواص مدينه آن كه هرغريب كه بدانجا رسد بوى خوش شنود و عطر در آن شهر بيشتر بوى 
 دهد از مواضع ديگر و العلم عند اللّه تعالى.

هندوستان مملكتى است در غايت طول و عرض بعضى از بالد آن داخل خط استوا و اكثر معموره 
آن از اقليم اول و دوم و سيوم و اندكى از آن داخل اقليم چهارم و مذاهب متوطنان آن بلده 

مختلف باشد و اكثر بت پرستند و از عبادت معبود حقيقى گردن پيچند و در هند حيوانات غريبة 
االشكال و معادن جواهر نفيسه بسيار پيدا شود و آنمقدار نباتات نافعه و ادويه مفيده كه در آن ديار 

بحصول پيوندد در ديگر امصار نباشند و اعظم بالد هند دهلى است كه شمه از ذكر وقايعش در 
ضمن عرض احوال ملوك و سالطين سمت تبئين پذيرفت در عجايب البلدان مسطور است كه در 
هند درختيست كه ميوه شيرين دارد و طيور مثل كبوتر و فاخته و غير ذلك بر آن شجره مى نشينند 

و از آن ميوه خورده بيهوش ميگردند و مار قصد آن مرغان كرده هريك كه در سايه آندرخت 
 افتاده باشند از تعرض ايمن مانند
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و بقيه طعمه حيه شوند ديگر از غرايب هند شهريست كه چون غريب بدانجا درآيد اصال بر جماع 
كردن قدرت نيابند و هرگاه از آنجا رحلت كند باز بحال خود آيد صاحب عجايب االخبار آورده 



است كه در اقصى بالد هند زمينى است كه ريك آن بازر آميخته است و نوعى از موران در 
آنموضع باشند بر هيات سك بزرك جسم و تيزتك و هواى آنموضع در غايت حرارتست بنابرآن 

جانوران در وقت ارتفاع آفتاب بزير زمين روند و در وقت اختفاء آنها تجار فرصت نگاهداشته بر 
بادپايان برق رفتار سوار شده خود را بدان زمين رسانند و از آن ريك چندانكه توانند بار كرده 
بتعجيل بازگردند زيرا كه اگر بآن موران دوچار خورند از دستشان جان نبرند و از جمله نباتات 

غر؟؟؟ آن يكى برك تنبول كه آن مشابه است ببرك نارنج و در اكثر بالد عرب و مملكت هرموز 
آن برك را معتقد باشند و كيفيت تناول آنچنانست كه مقدارى فوفل كه آنرا سپارى نيز گويند 
بشكنند و در دهان نهند و يك برك تنبول را كه بمقدار ارزنى آهك تر كرده برو ماليده باشند 

پيچيده در دهان گذارند و با سپارى بخايند و همچنين تا چهار برك در دهان نهند و بخايند و 
گاهى كافور با آن ضم كنند و برك تنبول آب دهان را بغايت سرخ سازد و رخساره برافزود و 

كيفيتى مثابه نشئه شراب پديد آورد و گرسنگى را تسكين دهد و سير را مايل طعام گرداند و بوى 
دهن ببرد و بيخ دندان محكم كند و در تقويت باه و انگيز شهوت هيچ چيز بآن مرتبه نباشد و اين 

  مثنوى ابيات شارح بعضى از اوصاف آن برگست 
 نادره برگى چو گل بوستان 

 
 خوبترين نعمت هندوستان 

 تيز چو گوش فرس تيزخيز
 

 صورت و معنى بصفت هردو تيز

 تيزى او آلت قطع جذام 
 

 قول نبى رفته عليه السالم 

 بر رك و در رك نه نشانى ز خون 
 

 ليك هم از رك دودش خون برون 

 طرفه نباتى كه چو شد در دهن 
 

 خونش چو حيوان بدرآيد ز تن 

 خوردن او بوى دهن كم كند
 

 سستى دندان همه محكم كند

 سرخى رويش زدوخد منكرش 
 

 آهك و فوفل شده رنك آورش 

 طرفه كه با آن دو شريكش ز پس 
 

 مرتبه و نام هموراست بس 

 گرچه كه آبش بنوى هست بيش 
 

 كهنه شود بيش كند آب خويش 

 برك عجب بين كه گسسته زبر
 

 از بس ششماه بود تازه تر

 در دهنش گير و بصحبت خرام 
 

 تا نگرى فعل عجب و السالم 

   



در يكى از نسخ بنظر درآمده كه در بعضى از حدود هند بتخانه ايست در دامن كوهى و زنجيرى از 
سر آنكوه آويخته اند تا سطح بتخانه و در ايام عيد خود بت پرستان آن بيت الصنم را مى آرايند و از 
اطراف و جوانب خلقى جمع مى آيند و شراب ميخورند و شخصى در غايت چستى و چاالكى در 

آن مجمع حاضر ميگردد و با بت پرستان شراب ميخورد و چون مست ميشود ساعتى رقص كنان بت 
را سجده ميكند آنگاه دست در آن زنجير زده بقله كوه صعود مينمايد و آنجا نشسته دست برهم 

ميزند و از سه سنك كه همراه ميدارد يكى را بر جانب يمين و ديگرى را بطرف يسار و سيم را به 
 پس پشت خود مى افكند و بآواز بلند چيزى ميگويد كه همه مردم ميشنوند بعد از آن 
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دست در سلسله زده پايان مى آيد و مانند مرده مى افتد و او را باعزاز و اكرام تمام بر برداشته پيش 
صنم ميبرند و از وى احوالى كه در آن سال واقع خواهد شد از صلح و حنك و غير ذاك ميپرسند 

و او همه را مطابق واقع جواب ميگويد بعد از آن بحال خود مى آيد و برخواسته بمنزل خويش 
 ميرود و تا سال ديگر هيچكس او را نمى بيند.

بارام داخل بالد هند است و در آن بلده بتى است بر يك پهلو خفتيده و در بعضى از سنوات 
بى متحركى بر پاى ايستد و از صدائى ظاهر ميشود و اينمعنى عالمت ارزانى و رفاهيت باشد و در 

 سالى كه اينحركت از آن بت صادر نگردد در آن شهر قحط و قالء وقوع يابد.

سريره بلده ايست در مملكت هند و در آن شهر مناريست كه زعم مردم آن جائى آنست كه در آن 
مناره گنجى تعبيه كرده اند و بر سر منار خمى از سنك موضوع است و بر سر آنخم خروسى از طال 
منصوب هركس قصد سر مناره كند آن خروس در طيران آيد و مانند سك فرياد كند چنانچه همه 

 مردم شهر بشنوند و جمع آمده آن شخص را منع و زجر نمايند.

كلبا ايضا از جمله بالد هند است و بزعم صاحب تحفه الغرايب در آن بلده عموديست از مس كه 
بر زبر آن صورت بتى ساخته اند و در پيش آن عمود چشمه آبيست هرسال در روز عاشورا آن بط 
بالها بگشايد و منقار خود را بآن چشمه رسانيده و آب آن چشمه را بياشامد بعد از آن از آن عمود 

 چندان آب مترشح گردد كه تا يكسال مردم آنجائيرا كفايت كند.



كاليكوت بندريست در هندوستان مثابه هرموز و متوطنان آنجا كافر باشند اما جمعى از اهل اسالم 
نيز در آن بلده مقام دارند و دو مسجد جامع بتكلف از چوب ساج ساخته اند و در ايام جمعه در آن 

بقاع جمع آيند و باداء نماز قيام نمايند و در آن شهر عدالت و امنيت بمرتبه ايست كه تجار در 
ثروت صورت بحار دارند و از دريا بدان بلده مال بسيار آرند و بر ساحل دريا در كوچه و بازار 

گذارند و بواسطه اشغال ضروريه چند روز بآن نپردازند و عمال ديوان آن اموال را محافظت نمايند 
و هرگاه فروخته شود زكوة چهل يك ستانند و ديگر بهيچ وجه تعرض نرسانند و رسم ساير 

بندرهاى هند آنست كه هرگاه كشتى را بى اختيار تاجر و مالح باد تند بدانجا آرد هنديان آن را باد 
آورد گفته غارت كنند مگر در كاليكوت كه از اموال كشتى باد آورده نيز بيش از چهل يك 

چيزى نگيرند و اكثر مردم كاليكوت برهنه اندام باشند لنكوتها از ناف تا باالى زانو بسته و در يك 
دست كتاره هندى چون قطره آب و در دستى ديگر گاوسرى چون قطعه سحاب و كاليكوتيان 

پادشاه خود را سامرى گويند و هرگاه سامرى فوت شود خواهرزاده اش را قايم مقام گردانند و پسر 
و برادر و ساير اقرباء حاكم را معتبر ندانند و هيچكس نتواند كه بغلبه و قهر بر آن شهر استيال يابد و 

در كاليكوت همه اشيا پيدا شود و هيچ كار در آنديار عيب نيست مگر كشتن گاو و خوردن 
گوشت آن چنانچه اگر معلوم گردد گاوى كشته يا گوشت آن را خورده در ساعت آن كس را 

 بكشند و گاو را آن كافران مردار چنان عزيز دارند كه 
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خاكستر سركين او را بر جبين مالند موالنا عبد الرزاق كه خاقان سعيد ميرزا شاهرخ او را برسم 
رسالت بجانب هند فرستاده بود آورده است كه متوطنان كاليكوت اگرچه در اصل شرك و 

بت پرستى با يكديگر شركت دارند اما هرقومى را روشى عليحده است قومى از آن قبيل اند كه 
يكزن ايشان را شوهر متعدد باشد و هريك مؤنتى از مؤنات آن زنرا تعهد نموده اند از وثاق و 

پوشيدنى و خوردنى و بوى خوش و غيرها اوقات شبانه روز را قسمت كرده اند و چون يكى از آن 
شوهران بخانه زن رود نشانى بر سر در سرا گذارد تا اگر شوهر ديگر در آن محل بدانجا رسد آن 

 نشانى را ديده بازگردد (عليهم لعاين الّله و الناس اجمعين)



بيجانكر شهريست كه سياح سياه پوش مردمك در هيچ سوادمانند آن نديده و جاسوس تيزگوش 
هوش در هيچ اقليم شبيه آن نشنيده و وضع آن بلده چنانست كه هفت حصار استوار و شهربند در 

گرد يكديگر كشيده اند و گرداگرد حصار اول در عرض پنجاه گز سنگهاى طوالنى نصفى در 
زيرزمين و نصفى بيرون بقد آدمى متقارب يكديگر محكم كرده اند تا سوار و پياده بسهولت 

نزديك بسور نتوانند رفت و اگر كسى خواهد كه صورت آن هفت حصار و شهربند را نسبت ببلده 
فاخره هراة تصور كند چنان بر لوح ضمير نگارد كه حصار اول طوال از دره دو برادران تا پل ماالن 

باشد و عرضا از پل مناره دار تا قريه سنيان و حصار دوم در طول از پل جوى توتاپل در قرا و در 
عرض از پل دكينه و چغان تا باغ زبيده و قريه حسان و حصار سوم از مزار عالمه رازى تا گنبد 

محمد سلطان شاه و چهارم از مدارس سلطانى تا پل كارده و پنجم از كوچه در باغ زاغان تا دربند 
شيخ خرم و ششم از دروازه ملك تا دروازه فيروزآباد و مجموع اين شش قلعه بگرد يكديگر در 

آمده و دروازه هاى آنها در كمال متانت و استحكام است و حصار هفتم در ميانه واقع است تخمينا 
دو برابر چهار سوق هرات و كرياس پادشاه كه او را راى گويند در حصار هفتم باشد و در ميان 

حصار اول و دوم تا سيم مزارعات و باغات و عمارات بسيار است و از سيم تا هفتم اسواق و 
دكاكين بيشمار و متصل بقصر پادشاه چهار بازاريست و بر سر هربازارى طاقى رفيع و رواقى بديع 

ساخته اند و بازارهاى آن بلده را بغايت گشاده پرداختند و در بيجانكر پيوسته گل خوشبوى باشد و 
در دكاكين آنجا گل فروشند زيرا كه متوطنان آنجائى چنانچه خوردن طعام را ضرورى دانند 

بى استشمام گل صبر نتوانند كرد همچنين در آن بلده صرافان جواهر زواهر شاهوار مانند مرواريد و 
ياقوت و الماس و زمرد در بازار آشكار سودا و معامله كنند و از هيچكس باك ندارند و بر جانب 
راست قصر پادشاه ديوانخانه ساخته اند در غايت وسعت و رفعت بصورت چهل ستونى و در پيش 

آن چهل ستون صفه كه ارتفاعش مقدار قامت شخصى باشد در سى گز طول و شش گز عرض 
برافراخته و آن دفترخانه باشد و نويسندگان پيوسته آنجا نشسته خاطر بر نوشتن دفاتر گمارند و 

خط مردم بيجانكر دو نوعست يكى آنكه بر برك جوز هندى كه دو گز درازى دارد و دو انگشت 
پهنائى باستعمال رنگى بقلم آهنين نقش كنند و اين مكتوب قليل البقا باشد دوم آنكه جنس 

 سفيدى را سياه 
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كنند و اهار داده مهره زنند چنانچه قابليت تحرير پيدا كند و سنك نرمى را كه در آن ديار ميباشد 
شبيه دسته قلم تراش تراشند و بآن آغاز نوشتن كنند و از آن سنك رنگى سفيد بر اين جنس سياه 

ظاهر شود و اين خط بسيار بماند و دفتر اعتمادى مردم بيجانكر اين باشد و در ميان چهل ستون 
مذكور خواجه سرائى كه آن را نايك خوانند من حيث االستقالل و االنفراد بر مسند حكومت 

نشيند و يساوالن چوبها بر دست در پايان آن صفه بايستند و هركرا مهمى باشد بميان ايشان درآمده 
محقر تحفه گذارند و روى بر زمين نهاده باز بر پاى ايستد و حاجت خود را بعرض نايك رساند و 
او بر وجهى كه مقتضاى عدالت است حكم كند و ديگر هيچ آفريده را مجال دخل نباشد و چون 
نايك از ديوان برخيزد چند چتر ملون پيش پيش او برند و نفير كشند و از دو طرف مداحان زبان 
بدعايش گشايند و از آن ديوانخانه تا پيش پادشاه هفت جا حاجب و دربان نشسته باشند و چون 
نايك متوجه مالزمت رأى گردد نزد هردربانى جمعى از مالزمانش باز ايستند چنانچه از دربند 
هفتمين تنها درآيد و مهمات ملك و مال را عرض كرده فى الحال بيرون آيد و بر دست چپ 

درگاه پادشاه ضرابخانه است و زر آن مردم سه نوع است از طالء مغشوش يكى را ورمه گويند و 
آن نزديك بمثقالى باشد و بده دينار كپكى خرج شود و دوم را كه نصف آنست پرتاب خوانند و 

سيم را كه ده يك درسه است فلم نامند از آن دو نوع رايج تر باشد و شش يك فلم از نقره پاك 
سازند و نار گويند و آن نيز بغايت رايج است و سه يكتار از مس باشد و آنرا چل خوانند و قاعده 

آن مملكت چنانست كه از تمامى بالد بميعاد مقرر زر بضرابخانه فرود آورند و هركرا از ديوان 
چيزى دهند بر ضرابخانه نويسند و سپاهيان در هرچهار ماه يكبار بضرابخانه رفته مواجب ستانند و 
يكدينار هيچ آفريده را بر واليات حواله ندارند ال جرم معمورى واليت بيجانكر بمرتبه ايست كه 
شرح نتوانكرد و خزانه راى خانها باشد كه در زمين حفر كرده اند مانند حوضها از طالى گداخته 
مصمت ماالمال و تمام خواص و عوام آنديار حتى مردم بازار جواهر و مرمر صعات در گوش و 

گردن و بازو و سردست و انگشتان كنند و در برابر ضرابخانه شحنه گاهست و دوازده هزار عسس 
در آن شهر باشند كه هرروز مرسوم ايشان دوازده هزار فلم است و آنوجه را از حاصل خرابات 

بديشان رسانند و كار عسسان آنست كه از قضايا و مهمات اين هفت حصار خبردار باشند و هرچه 
كم شود دزد را پيدا كرده بخداوند مال سپارند يا تاوان دهند و شرح شمه از احوال خرابات آنست 

كه در فضاى ضرابخانه صورت بازاريست در صد گز طول و پانزده گز عرض تخمينا و در دو 
طرف آن بازار ستونها برافراخته صفه هاى بتكلف ساخته اند و در پيش آن صفه ها خانهاى زيبا 



پرداخته هرروز بعد از نماز پيشين درهاى خانها را آب زده كرسيها و صندليها نهند و قحبكان 
خورد سال صاحب جمال هريك از جوهر و زيور توانگر بر آن كرسيها و صندليها نشينند و در 

پيش هريك يكدو كنيزك برپاى ايستند و صالى عيش و عشرت در دهند هركه خواهد بدانجا 
 شتابد و با هركه خواهد خوش برآيد و آنچه 
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داشته باشد اهل خرابات محافظت نمايند و اگر گم شود از عهده بيرون آيند موالنا كمال- الدين 
عبد الرزاق در مطلع سعدين مرقوم كلك لطايف نگار گردانيده كه چون حضرت خاقان سعيد 

مراجهة رسالت بدانديار فرستاد در محرم سنه سبع و اربعين و ثمانمائه بمقصد رسيدم و بعد از چند 
روز كه از رنج راه برآسودم روزى قاصدى از پيش راى بطلب من آمد از نماز پيشين بدرگاه رفتم 

و پنج سر اسب خوب و دوتقوز كمخاب و اطلس پيشكش بردم پادشاه در چهل ستونى بعظمتى 
هرچه تمامتر نشسته بود و بر يمين و يسار او خلقى كثير ايستاده بودند همه جامه هاى فاخره پوشيده 

و جواهر گرانبها در گوش و گردن كشيده و راى قباى اطلس زيتونى دربرداشت و از درهاى 
شاهوار گردن بندى بگردن انداخته بود سبز رنگى الغر اندام قامتش ببلندى مايل در ريعان جوانى 

صورتى بغايت مطبوع بر عارضش خطى مشگفام دميده و بر ذقن هنوز موى نرسته و چون مرا پيش 
او بردند سر فرود آوردم التفات نمود و فرمود تا بر دست چپ نشاندند و نشان خاقان سعيد را 

ستانده سپرد و گفت خوشوقت شديم كه پادشاه بزرك ايلچى براى ما فرستاد آنگاه طبقى كه در 
آن دسته برك تنبول و بسته پانصد قلم و چند مثقال كافور پيش من آوردند و رخصت دادند تا 

بوثاق رفتم هرروز دو گوسفند و چهار جفت مرغ و پنج من برنج و يك من روغن و يك من شكر 
و دو ورمه زر قوللقه مقرر كردند و تا آنجا بودم هفته دو نوبت آخر روز پادشاه مرا مى طلبيد و از 

احوال خاقان سعيد ميپرسيد و بدستور روز اول طبقى كه در آن دسته برك تنبول و بسته فلم و چند 
مثقال كافور بود بمن مى بخشيد و مترجمان را ميگفت باو بگو كه قاعده چنانست كه ايلچى را 

طعام دهند و مائده پيش او نهند چون ما و شما بجهة مخالفت مذهب باهم چيز نميخوريم مصراع 
اين بسته زر دعوت ايلچى باشد و پادشاه بيجانكر را در آنوقت هفتصد خاتون و قمان بود و در 
مجموع حرمهاى او هيچ پسر ده ساله را نمگذاشتند و هيچ دو عورت در يكخانه نمى نشستند و 

مهمات ايشان ضبطى تمام داشت و در تمامى مملكت خود هرجا خبر دختر جميله مى شنود پدر و 



مادر دختر را طلبيده رعايت بسيار ميكرد و دختر را بتجمل تمام بحرمسراى خويش ميبرد و ديگر 
هيچكس از والدين و اقربا او را نمى ديد و سالطين بيجانكر در سالى يكنوبت از روى تعظيم و 
اقتدار و تحبر و افتخار جشنى پادشاهانه و بزمى خسروانه ترتيب نمايند و آن را مهنادى گويند 

شرح اين سخن آنكه از تمامى ممالك راى كه طول آن سه چهار ماهه راهست سرداران و 
كالنتران روى بدرگاه آورند و هزار فيل را بسالحها آراسته و تختها و صندوقها بر پشتهاى ايشان 

بسته و بازيگران بر آن نشسته حاضر سازند و سه روز متعاقب در ايام بيض ماه رجب يعنى سيزدهم 
و چهاردهم و پانزدهم در فضائى بغايت وسيع و مقامى بسيار بديع سرداران بال درايت اقامت 

برافرازند و فيالن كوه نهاد حاضر سازند و در آنفضاى دلگشاى چهار طاقها بسته باشند سه طبقه و 
چهار طبقه و پنج طبقه از باال تا پايان مصور بصور مجسم و هرصورتى كه در خيال آيد از آدمى و 

 وحوش و طيور
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تا مگس و پشه در اطراف آن چهار طاقها ظاهر نمايد و بعضى از آن چهار طاقها چنان باشد كه 
پيوسته در گردش بود و هرساعت روى ديگر بنظر آورد و در منظرها و غرفه هاى آن دختران و 

پسران صاحب جمال نشسته باشند و چهل ستونى مشتمل بر نه طاق جهة خاصه پادشاه سازند و در 
ميان اين چهل ستون و چهار طاقها ميدانى وسيع باشد و مطربان گلعذار و دختران خورشيد رخسار 
در آن ميدان قوالى كنند و رقص نمايند و بازيگران لعبهاى غريب و عجيب بجاى آورند و چنانچه 

موالنا كمال الدين عبد الرزاق در سلك تحرير كشيده پيل را بزير چراغ پايه فرستند و هراصولى 
 كه مطربان سازند فيل آنرا بخرطوم نگاه دارد و مناسب آنحركات نمايد.

منكلور بندريست در سرحد بيجانكرد و در سه فرسخى آنشهر بتخانه ايست مربع متساوى االضالع 
ده گز در ده گز در پنج گز ارتفاع مجموع جدار آن مجسم از روى بصورت چهار صفه و در پيش 
آن صفه كه در برابر در است بتى بصورت آدمى تمام قد از طال ساخته اند و دو ياقوت احمر در دو 

چشم او پرداخته در غايت دقت و نهايت صنعت كه گوئيا بكسى مينگرد و امثال اين بتخانه در 
ممالك هند بسيار است و عجايب و غرايب آن امصار بيرون از حيز تعداد و شمار (و العلم عند اللّه 

 الملك الغفار)



 االقليم الثالث 

صاحب اين اقليم مريخ است و اهالى آنجا اسمر اللون باشند و ابتداء اقليم سيم از حد مشرق از بالد 
چين بود و بر جنوبى بالد ياجوج و ماجوج و تمامى بالد هند و جنوب بالد ترك و وسط بالد 
كابل بگذرد پس بامصار قندهار رود و بر وسط بلدان مكران و سجستان و وسط كرمان و بالد 

فارس و عراق و جنوب دياربكر و شمال ديار مغرب و وسط واليت شام بگذرد پس بر بالد مصر و 
اسكندريه و وسط قادسيه و وسط بلدان قيروان و بالد طنجه بگذرد تا ببحر اعظم منتهى شود و 

 بعضى از بالد غريبه اين اقليم بدين موجبست كه مسطور ميشود.

قيروان داخل مملكت افريقيه است و در آن بلده دو ستونست كه جسم آن باحجار و اجرام 
مشهوره مشابهت ندارد و در ايام جمعه پيش از آفتاب از آن ستونها آب ترشح كند و در ساير 

 روزها اصال آن آب موجود نباشد.

اسكندريه از بناهاى اسكندر بن فيلقوس روميست و سورى از سنك و چهار دروازه دارد و يكى از 
آن ابواب را باب رشيد گويند و ديگرى را باب السدره و سيم را باب البحر و دروازه چهارم را 

نميگشايند مگر در روز جمعه و حرارت بر هواى اسكندريه غالب باشد و آبش از رود نيل و 
قنوات بود از غرائب آنكه اگر در اسكندريه آب را ذخيره كنند و دو سه سال نگاه دارند متغير 
نگردد و قريب باسكندريه حصاريست در غايت بلندى و در آن قلعه بليناس حكيم بفرمان ذو 

القرنين ميلى ساخته بود در كمال ارتفاع و آئينه بقطر هفت گز در آن ميل نشانده و آن را بطلسم 
چنان پرداخته كه هركشتى كه از قسطنطنيه بر روى درياى فرنك كه ميان اسكندريه و آن بلده 

 واقع است حركت كردى در آن آئينه 
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پديد آمدى و اين آئينه تا زمانى كه عمرو بن العاص حاكم اسكندريه شد باقى بود و مردم فرنك 
بواسطه اطالع اهل اسالم بر احوال ايشان بغايت متوهم بودند عاقبت االمر تدبيرى انديشيده جمعى 
را باسكندريه فرستادند تا در لباس اهل تقوى خود را بخلق نمودند و چون مردم را نسبت بديشان 

اعتقادى پيدا شد آوازه در انداختند كه اسكندر در پس اين آئينه گنجى عظيم نهاده است و عمرو 



بن العاص باوجود دعوى ذكا و فطانت فريب يافته بطمع گنج آن آئينه را از آنجا برگرفت و از 
آنچه شنيده بود اثرى نديد و چون بار ديگر آئينه را در موضعش نصب كرد آن خاصيت را باطل 
يافت در عجايب البلدان مسطور است ميان آب كه اصل مناره اسكندريه از آبگينه بود و صورت 

خرچنگى در غايت بزرگى از مس ريخته در ميان آب نهاده بودند و بر پشت آن مناره را بنياد 
 كرده و ارتفاع آن مناره چهار صد و پنجاه گز بود (و العلم عند اللّه الودود).

مصر از جمله اعاظم بالد قديمه است بوفور امارت و آبادانى و مزيد شهرت در ميان طبقات انسانى 
امتياز و استثنا دارد و معمورى آن سرزمين و كثرت باغات و بساتينش در ازمنه سابقه بمرتبه بود كه 

سبب غرور فرعون شده گفت كه (اليس لى ملك مصر و هذا االنهار تجرى من تحتى و المعز 
لدين اللّه) اسمعيلى در وقتى كه آن مملكت را مسخر ساخت بناى توطن را از مصر برانداخت و 

نزديك بآن شهرى ديگر در غايت تكلف و زيبائى بنياد نهاد و آنرا موسوم بقاهره معزيه گردانيد و 
آل ايوب در ايام سلطنت خويش قاهره معزيه را بكمال معمورى و آبادانى رسانيدند و در آن بلده 

بقاع خير و عمارات عاليه مرتفع گردانيدند و قاهره معزيه بلده ايست طوالنى در كنار بحر نيل و 
عمارات آن چهار طبقه و پنج طبقه است اكثر ملون و منقش مشتمل بر طاقهاى بديع و رواقهاى 
دلكش از غرايب ديار مصر يكى آنكه مردم آنجائى تخم مرغ بسيار در زير سرگين نهان كنند و 

بعد از انقضاء چند روز بعدد هربيضه جوجه بيرون آيد و آغاز چينه خوردن كرده بتدريج بزرك 
شود ديگر آنكه در بعضى از حدود آنواليت كوهيست كه آب شيرين از آن مترشح شود و در 

حوضى جمع گردد و از آن حوض باطراف و جوانب جريان نمايد و اگر شخصى جنب يا حايض 
بكنار آن آب رسد از رفتار بازايستد و تا آنكس دور نشود و آب حوض را بيرون نريزند آب روان 
نگردد ديگر آنكه در تاريخ مغرب مسطور است كه در حدود مصر بجانب غرب ريك روانست و 

در ازمنه سابقه بطلسم مردى از سنك رخام ساخته اند در غايت مهابت و بافسون راه را چنان 
مسدود كرده كه ريك روان از آن موضع تجاوز نميتواند نمود تا بعمرانات ضرر نرساند و هيبت 

آن تمثال بمرتبه ايست كه آنرا ابو الهول خوانند ديگر از جمله عجايب امكنه آن مملكت دو گنبد 
هرمان مصر است و آنعمارات از گنبدهاى بزرگ است كه حكماء سلف ساخته اند و بروايت 

بعضى از مورخان بانى آنعمارات ادريس پيغمبر است عليه السالم و آن گنبدها در دو فرسخ 
 مسافت تعمير يافته و كوچك ترين آن ابنيه از بزرگترين عمارات اهل عالم 



 631، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

بغايت كالنتر است و در زمان عزت يوسف عليه السالم در مصر غالت را در آن گنبدها منبر كرده 
بودند و از آن جمله سه گنبد بزرگست و از آن سه گنبد يكى كوچك تر و آن دو گنبد بزرك تر 

را هرمان گويند و هريك از هرمان چهار صد گز در چهار صد گز است و ارتفاع آن نيز همين 
مقدار است و آن گنبد كوچك تر سيصد گز است در عجايب البلدان مسطور است كه نوبتى يكى 
از مشايخ پادشاهى از پادشاهان مصر را بتخريب هرمان ترغيب نمود و سلطان بسيارى از بيلداران را 

با متيين و كلند بدانجا فرستاد و ايشان مدتى بويرانى آن گنبد كوچك مشغولى كردند اندكى از 
آن ويرانشد چنانچه از دور بنظر بيننده درنيايد و از نزديك چنان نمايد كه گوئيا روى آن ديوار را 

 خراشيده اند.

صعيد ناحيتى است در جنوبى قسطاط و در صحراى صعيد مغارهاست كه مردگان در آنجا 
افتاده اند از آدميان و طيور و وحوش و اموات انسانى را از كتانهاى سطبر كفن كرده اند و ادويه بر 

آن ماليده كه پاره و پوسيده نشود گويند كه نوبتى كفن جاريه را از آن مردگان باز كردند اصال 
تغيير ببدنش راه نيافته بود و اثر حنا در دست و پاى آن ميته باقى بود در عجائب البلدان مسطور 

است كه بعضى گفته اند كه موميائى مصرى از آن مردگان حاصل شود و آن بهترين موميائيها 
 باشد.

عين الشمس شهريست در حدود مصر كه بقولى تختگاه فرعون بوده است و درختى كه روغن 
بلسان از آن حاصل شود در آنجا باشد در عجايب البلدان مسطور است كه در عين الشمس تمثالى 
چند است كه ديوان در زمان سليمان عليه السالم ساخته اند از آن جمله مناره ايست از سنك رخام 

سرخ كه نقطه هاى سياه دارد و ارتفاع آن از صد گز متجاوز است و بر سر آن صورت انسانيست از 
مس و بر يمين و يسار آن دو صورت ديگر مشابه دو خادم ساخته اند و از آن صورت پيوسته آب 

 ترشح كند و آن آب بهرجا كه رسد سبزه رويد.

حلب از مشاهير بالد شام است و وجه تسميه اش بزعم بعضى از فضال آنكه ابراهيم خليل الّله عليه 
السالم در ايام جمعه گوسفندان خود را آنجا ميدوشيده و شير آنرا بر فقرا قسمت ميكرده گويند 



كه در نواحى آن بلده چاهيست كه چون سك ديوانه كسى را بگزد و اگر پيش از گذشتن چهل 
 روز از آب آن چاه بياشامد شفا يابد.

حمص در آن بلده هيچ آفريده از مار و كژدم ضرر نيابد و اگر جامه را در آب حمص بشويند و 
بپوشند ما دام كه آنرا بيرون نكند در هرجا كه باشند كژدم متعرض نگردد در بعضى از نسخ بنظر 

رسيده و العهدة على الراوى كه بر در يكى از مساجد حمص تمثاليست نصف اعلى آن مثابه مردم 
و نصف اسفل بصورت كژدم چون پاره گل پاك بر آن صورت نهند و آن را در آب اندازند 

 هركژدم گزيده كه از آن آب خورد شفا يابد.

دمشق دار الملك بالد شام است و نخست ارم بن سام بن نوح عليه السالم در آن حدود باغى 
 ساخت و باغ ارم كه در ميان طوائف امم اشتهار دارد عبارت از آنست و بعد از ارم 
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شداد بن عاد بتقليد بهشت همدران سرزمين بستانى فردوس آئين بنا كرد و بقول بعضى از اهل 
 كنايت از آن موضع است پس از آن  (إِرم ذات الْعماد الَّتي لَم يخْلَقْ مثْلُها في الْبِالد)تفسير آيت 

تارخ كه برفاهيت اهل سنت و جماعت پدر ابراهيم خليل است صلوات الّله عليه دمشق را احداث 
نمود و اسكندر رومى تجديد آن عمارت فرمود و هواى دمشق بحرارت ايلست و آبش كه از 

طرف بعلبك ميآيد اكثر در سايه درختان است بدين سبب گوارنده نيست و غوطه دمشق يكى از 
چهار بهشت عالمست و آن سه موضع نزه ديگر كه عبارت از شعب بوان و ابله بصره و صغد 
سمرقند است در لطافت و نزاهت و دون غوطه باشد و ملوك بنى اميه در ايام دولت خود در 

دمشق عمارات عاليه ساخته و وليد بن عبد الملك بن مروان در تعمير و تزئين مسجد جامع آن بلده 
كه مشهور است بجامع بنى اميه و در عالم بقعه بدان زيب و زينت كم توان يافت غايت سعى و 
اهتمام بجاى آورد چنانچه گويند كه پنجساله مال ممالك شام را در آن عمارت صرف كرد و 

دمشقيان بلهو و لعب مشغولند و اكثر اوقات ايشان بارتكاب مالهى و مناهى مصروف (انه هو 
 الغفور الرؤف)



انطاكيه شهريست بزرگ نزديك بدرياى روم موصوف بنزاهت ساحت و لطافت ابنيه و عمارت و 
بانيه آن بلده دختر روم بن يقن بن سام بن نوح عليه السالم بوده و در سواد انطاكيه سيصد و شصت 

برجست و جهة محافظت هربرجى در قديم االيام چهار هزار كس از نصارى معين بوده اند در 
عجايب البلدان مسطور است كه در ازمنه سابقه در درون انطاكيه اصال پشه نبوده و در بيرون 

آنمقدار پشه بود كه اگر كسى دست از پنجره سور شهر بيرون كردى صد هزار پشه بر دست وى 
چسبيدى ناگاه عمودى از رخام كه در آن بلده بود بشكست و از درون آن حقه از مس ظاهر 

گشت ماالمال از تمثال پشه بعد از آن در داخل شهر نيز پشه پيدا شد و در انطاكيه موشى است كه 
 گربه از صيد آن عاجز شود.

بيت المقدس مهبط وحى و محل توطن انبياء بنى اسرائيل بوده و آن بلده بنا كرده داود است صلواة 
الّله عليه و سليمان عليه السالم مسجد اقصى را كه سالهاى فراوان قبله ارباب ايمان بود در آن شهر 

تعمير فرموده و حكايت عظم شان و رفعت مكان و وفور زيب و زينت بيت المقدس و مسجد 
اقصى در مجلد اول ازين كتاب مكتوب گشته احتياج بتكرار نيست و شرف مسجد اقصى همين 

 سبحاَن الَّذي َأسرى  بِعبده لَيلًا منَ الْمسجِد الْحرامِ إِلَى الْمسجِد الْأَقْصى بس است كه برطبق آيت (
حضرت مصطفى عليه من الصالة اتمها و انماها) از آن بقعه متبركه بعالم باال عروج كرد در عجائب 

البلدان مسطور است كه در زاويه از زواياء مسجد اقصى عصائى منصوب بود از آبنوس و هركس 
دعوى كردى كه از اوالد انبياست او را گفتندى كه آن عصا را مس نمايد اگر دعوى او بصدق 

 اقتران داشتى اصال متضرر نشدى و اال صاعقه ظاهر گشته آن مدعى كذاب را بسوختى.

شيراز هميشه دار الملك سالطين سرافراز و محل توطن خواقين الزم االعزاز بوده و آن بلده 
 شريفه را در سنه اربع و سبعين پسر عم حجاج بن قاسم بن عقيل السقفى بنا
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فرموده و شيراز بوسعت ساحت و تكلف ابنيه و عمارت اتصاف دارد و در بازار آن اطعمه لذيذه 
توان يافت مثل مرغ بريان و آش نارنج و ليمو و در زمان عضد الدوله ديلمى ازدحام خاليق در آن 

بلده بمرتبه رسيد كه لشگريان را جاى نشستن نماند بنابرآن عضد الدوله نزديك بشيراز قصبه 
ساخت و سپاه را در آن مقام كه موسوم بفنا خسر و مشهور بسوق االمير بود ساكن گردانيد و 



اكنون آن موضع خراب و باير است و هواى شيراز در غايت اعتدالست و آبش از قنوات جريان 
مييابد و بهترين آن كاريزها قنات ركن آباد است كه ركن الدوله حسن بن بويه احداث نموده و 

خواجه شمس الدين محمد حافظ مشعر بلطافت و و عذوبت آن آب در ديوان خود ابيات دارد و 
  بيت اين بيت از آن جمله است كه 

 شيراز و آب ركنى و آن باد خوش نسيم 
 

عيبش مكن كه خال رخ هفت كشور 
 است 

و در شهر شيراز از بقاع خير مثل مساجد و حوانق و مدارس و معابد بسيار است و مسجد عتيق كه    
بانى آن عمرو بن ليث صفار است از آنجمله است و گويند كه آن بقعه هرگز از ولى خالى نبوده و 
نيست و قصبه پشته الّله اكبر كه قريب ببلده شيراز واقعست مشهور است و صحت آن خبر بر السنه 

و افواه اهل سفر مذكور از غرائب آنكه در عجايب البلدان مسطور است كه در طرف جنوبى 
واليت فارس صحرائيست متصل بقريه و قبر جاماسب حكيم آنجاست و بر زير آن قبر آهن پاره ها 

ريخته اند و هركس كه پاره آهن از آنجا برگيرد راه گم كند و از آن صحرا بيرون نتواند رفت مگر 
وقتى كه آن آهن پاره را بجايش نهد و هرصاحب منصبى كه سواره از نواحى آن قبر بگذرد البته 

همدران سال معزول شود يا بميرد و در زمان سلطان محمود غازان شيخ جمال بصرى كه حاكم 
فارس بود روزى سواره از حوالى آن قبر ميگذشت بعضى از نواب او را گفتند مناسب آنست كه 

راه بگردانيم يا پياده شده از قبر جاماسب بگذريم التفات بآن سخن نكرد و گفت هذا من فسادات 
العجم و همچنان سواره بگذشت و همان سال حسب الحكم دست از حكومت بازداشته فوت 

 گشت.

اصطخر از بالد قديمه فارس است و مشهور است كه دار الملك سليمان عليه السالم بوده است و 
 آنحضرت در بعلبك شام بودى و و شام در اصطخر  (غُدوها شَهرٌ و رواحها شَهرٌ)برطبق آيه كريمه 

نمودى و آتشكده كه فرومردن آن از جمله عالمات والدت حضرت رسالت است صلى الّله عليه و 
سلم در آن بلده بوده است و در بيرون آن شهر ابنيه عجيبه بسيار است و در شكاف كوهى كه 

نزديك باصطخر است هيكلى عظيم ساخته اند و پيوسته باد بر آن هيكل ميوزد بنابرآن گويند كه 
 سليمان عليه السالم باد را در درون آن هيكل حبس كرده است (و العلم عند اللّه تعالى).



ابرقوه از مشاهير بالد فارس است در عجائب البلدان در سلك بيان انتظام يافته كه از عجايب آنكه 
در درون بلده ابرقوه باران نبارد مگر اندكى و در بيرون شهر بدستور ساير امصار اقطار امطار در 

 فيضان باشد و اين معنى به سبب دعاء خليل الرحمن است صلواة الّله 
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 عليه و على ساير االنبياء و المرسلين الى يوم الدين).

 االقليم الرابع 

اين اقليم بآفتاب تعلق دارد و وسط معموره عالم و مسكن اشراف اوالد آدم است و متوطنان بالد 
اين اقليم بحسب صورت و سيرت افضل اوالد بشرند و بوفور حسن خلق و لطف طبع مظهر اصناف 

فضل و هنر و ابتداء اقليم چهارم از مشرق از شمال بالد چين بود پس بر اراضى تبت و خرخير و 
ختا و جبال كشمير و بلغر و بدخشان و جنود بالد ياجوج و ماجوج گذرد پس بر وسط بالد ترك 

و شمال بالد هند و وسط بلدان طخارستان و امصار كرمان و فارس و خوزستان گذرد و بر وسط 
دياربكر و بالد عراق و ديار ربيعه و شمال بالد شام گذرد و آنجا بحر روم را قطع كند و بر جزيره 
قبرس و سقليه و شمال بالد مصر و اسكندريه و بالد باريقى و بالد افرنجه و طنجه بگذرد و بساحل 

 بحر محيط منتهى شود و بعضى از موضع غريبه اين اقليم برين موجبست.

خان باليق دار الملك مملكت ختاست و بفسحت فضا و لطافت آب وهوا غيرت بساتين روح افزا 
چنانچه در جزو اول از مجلد ثالث مذكور گشت خان باليق بنا كرده قبال قاآن بن تولى خان است 

و نهرى بزرك در سى گز عرض در ميان شهر جريان دارد و نزديك بكنار آنجوى جاده ايست كه 
بدار الملك ماچين منتهى ميشود و تمامى آن شارع را كه چهل روز راه است همه را بسنك فرش 
كرده اند و از دو طرف درختان بيد و غيره نشانده چنانچه مسافران در سايه طى مسافت مينمايند و 
هيچ آفريده از لشگريان و غير ايشان را زهره و يار اينست كه شاخى از درختان بشكند يا آسيبى 

ببرك آن رساند و در دو طرف آنراه قراى مصور مشتمل بر بتخانها و دكاكين بسيار است و بعضى 
از غرائب احوال و اطوار اهالى خان باليق درين حكايت كه نوشته ميشود مرقوم كلك لطف نگار 

 ميگردد.



حكايت در مطلع سعد بن مسطور است كه در شهور سنه اثنين و عشرين و ثمانمائه حضرت خاقان 
سعيد شاهرخ ميرزا جمعى از مالزمان كه سردار ايشان شاديخواجه بود برسالت ختاى نامزد فرمود 

و ميرزا بايسنقر سلطان احمد و خواجه غياث الدين نقاش را كه از زيور فضل و هنر بى بهره نبود 
مصحوب آنجماعت ارسال نمود و با خواجه مشار اليه مقرر كرد كه از آنزمان كه از دار السلطنه 
هراة سفر كند تا هرروزيكه بازآيد آنچه مشاهده نمايد بى زياده و نقصان در قلم آورد چنانچه از 

روزنامه كه خواجه غياث الدين بموجب فرموده نگاهداشته بود بوضوح مى پيوندد كه ايلچيان 
شانزدهم ذيقعده سنه مذكوره از بلده فاخره هراة عازم ختاى گشته بيست و دوم محرم الحرام سنه 

ثلث و عشرين و ثمانمائه بسمرقند رسيدند و آنجا توقف كردند كه ايلچيان ميرزا سيورغتمش و 
امير شاه ملك و شاه بدخشان بديشان پيوستند و عاشر صفر از سمرقند بيرون رفته بيست و هشتم 

جمادى االولى بجلگاه يلدوز ايل شير بهرام درآمدند و با آنكه آفتاب در سرطان بود در آن بيابان 
آب مقدار دو انگشت يخ بسته بود و اكثر اوقات باران و ژاله ميباريد ال جرم ايلچيان بمشقت تمام 

 طى مسافت مينمودند تا در اواخر جمادى االخر بشهر طوقان رسيدند و اكثر مردم آن 
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بلده بت ميپرستيدند و بتخانه بزرك داشتند و در يكى از صفه هاى بيت الصنم بتى بزرك نهاده 
ميگفتند كه اين صورت شاكمونى است و دوم ماه رجب از آنجا كوچ كرده روز پنجم در قرا 

خواجه فرود آمدند و دهم رجب جمعى از نويسندگان ختاى بديشان رسيده اسامى ايلچيان و عدد 
مردم ايشان را مفصل كردند و بيست و يكم همان ماه شاديخواجه و رفيقان را در شهر قامل اتفاق 

نزول افتاد و در آن بلده سيدى فخر الدين نام مسجدى عالى در غايت تكلف و تزئين ساخته بود و 
قريب بآن بقعه عبده اوثان بتخانه بزرگ داشتند كه بر اطراف و جوانب آن بتان بزرگ و كوچك 
مصور بصور بديع نهاده بودند و بر در بتخانه صورت دو ديو كه با يكديگر در حمله بودند نگاشته 

و جوانى منكلى تيمور بابرى نام در غايت حسن و جمال در قامل بحكومت اشتغال داشت و از 
قامل روانشده و بيست و پنج مرحله پيموده دوازدهم شعبان در آن بيابان بكا و قطاس بازخوردند 

گويند كه آن گاو چنان بزرك و با قوت ميباشد كه نوبتى سوارى را از پشت زين ربوده مدتى بر 
سر شاخ نگاهداشت القصه ايلچيان در چهاردهم شعبان بموضعى رسيدند كه از آنجا تا سكجو كه 
اول شهر از شهرهاى ختايست ده روز همه راه بيابان بى آب بود و جمعى از ختائيان بموجب فرمان 



باستقبال شتافته در آن مرحله با شاديخواجه و رفيقان مالقات نمودند و بيك روز در مرغزارى 
نضارت آثار صفه عالى ساخته سايبانها برافراختند و شيرها و صندليها نهاده از مأكوالت گوشت قاز 
و مرغ و گوسفند و انواع ميوه هاى خشك و تر بر طبقهاى چينى مرتب گردانيدند و بر زبر هرشيره 
نخلى بسته بودند و باصناف سبزى خوانها را آرايش داده و چون از طعام خوردن بازپرداختند انواع 
مسكرات حاضر ساختند و همه كس را آنچه محتاج اليه بود از گوسفند و آرد و جو دادند و نسخه 
گرفتند كه هريك از ايلچيان چند عدد نوكران دارند و مبالغه كردند كه زياده نگويند و گفتند كه 
هر كس كه دروغ گويد او را در پيش پادشاه ما اعتبار نماند و بازرگانانى كه همراه ايلچيان بودند 
در سلك نوكران ايشان انتظام يافته كمر خدمتكارى بر ميان بستند و شانزدهم شعبان دانك داجى 
كه حاكم سرحد بود طوئى عظيم مرتب ساخته ايلچيان را بيورت خود برد و ختائيان بدستوريكه 

معهود ايشان است مربع فرود آمده بودند طناب اندر طناب چنانچه هيچ آفريده بميان ايشان راه 
نمى يافت مگر از چهار دروازه كه بر چهار طرف آن مربع گذاشته بودند و در ميان خيام ايشان 

فضائى بزرگ بود و در وسط آن فضاء دكانى بلند كه ساحتش يكجريب بود ساخته بودند و خيمه 
بزرك دو تيره ختائى بر آنموضع وضع كرده و دامنهايش را برداشته و تاالرى از چوب و سايبانها 

برافراخته چنانچه در آن يكجريب مطلقا آفتاب نمى تافت و در زير آن خيمه دو تيره صندلى داجى 
نهاده بودند و از چپ و راست ديگر صندليها بود و ايلچيان بجانب چپ نشستند و امراء ختائى بر 

طرف راست قرار گرفتند و پيش ايشان تعظيم در جانب چپ زياده است و پيش هريك از ايلچيان 
 و امرا دو شيره نهادند در يكى قاز و مرغ و گوشت پخته و ميوهاى خشك و ترختائى و در ديگر
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كلچها و نانهاى خوب و نخلى از كاغذ و ابريشم بغايت مرغوب و در پيش ساير مردم بعدد هريك 
يك شيره بود و در مقابل كور كه پادشاهى كه بر موضعى مرتفع نهاده بودند خمها و خمچهاى 

چينى و صراحيهاى خرد و برزك بعضى نقره و بعضى چينى موضوع بود و در چپ و راست كور 
كه مطربان و اهل ساز ايستاده بودند و با توغن و كمانچه و نى و تنبك و موسيقار و سنج و چهار 

پاره و دهل بنوازش درآورده و پسران صاحب جمال مانند دختران سرخى و سفيده بر روى ماليده و 
مرواريدها در گوش كشيده بازى گريها كردند و ازين فضاى گشوده تا چهار دروازه سپاهيان 

جيبه پوش چنان بتمكين و وقار ايستاده بودند كه از محل خويش يكقدم پيش و پس نمينهادند و 



نيزه ها در دست داشتند و بعد خوردن طعام آغاز شرب شراب كرده امير در سون كه حاكم ديوان 
بود كاسه داشت و صندوق نخلبندى با وى ميگردانيدند هركس را كه كاسه داد شاخچه از آن بر 

سرش زده مجلس را غيرت افزاى فضاى چمن ساخت و بازيگران از كاغذ مقوى صور جانوران 
ترتيب كرده بودند و بر روى خود بسته چنانچه بهيچ وجه روى و گوش و گردن ايشان نمى نمود و 

بر اصول ختائيان برقص اشتغال داشتند و بعضى از پسران گلعذار طبقهاى پر فندق و عناب و جوز و 
شاه بلوط مقشر و ليمو و سير و پياز در سركه پرورده و خربزه و هندانه بريده بر كف نهاده بودند و 

چون اميرى كسى را كاسه داشتى يكى از ايشان طبق خود را پيش آورده تا آنكس بهر نقل كه 
مايل بودى تنقل نمودى و يكى از بازيگران صورتى مشابه لكلك در غايت بزرگى ساخته بود 

چنانچه پسرى در اندرون آن رفتى و آن لكلك باصول پاى كوفتى القصه آنروز از صباح تا رواح 
بعيش و نشاط و فرح و انبساط گذرانيدند و هفدهم شعبان بچول و بيابان درآمدند و قطع منازل 
ميكردند تا بقراول رسيدند و قراول قلعه ايست در غايت متانت در ميان جبال واقع شده و يكراه 

بيش ندارد و ايلچيان بدان حصار درآمده متوطنان آنجائى همه را شمردند و نام نوشتند بعد از آن 
قراول بسكجو رفتند و دريامخانه بزرك كه بر در شهر بود فرود آمدند و ختائيان آنجائى االغان و 
رخوت آنجماعت را بتمام ستانده بدفتر بردند و سپردند و مايحتاج ايشان را از ماكول و مشروب و 

مركوب و مفروش همه خوب و مرغوب مرتب ساختند و براى هركسى كتى و يكدست جامه 
خوب ابريشمين و يك خدمتكار فرمانبردار مقرر فرمودند و از آنجا تا دار الملك ختاى در جميع 

 يامخانها ايلچيان را برين نهج خدمت ميكردند.

سجكو شهريست در غايت عظمت و سورى مستحكم بر گرد آن كشيده و هيأتش مربعى است 
متساوى االضالع مشتمل بر بازارهاى عريض چنانچه عرض هربازارى پنجاه گز شرع باشد همه 

آب زده و جاروب كشيده و در اكثر خانه هاى آن بلده خوك اهلى بود و در دكاكين قصابى 
گوشت گوسفند و خوك پهلوى هم آويخته ميفروختند و در آن شهر بازار و چار سوى بسيار 

است و بر سر هرچهار سوئى طاقى از چوب بسته اند در كمال زيب و زينت و كنگرها بران تعبيه 
 كرده هم از چوب و مقرنس ختائى در آن بكار برده و بر فصيل سجك؟؟؟
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در هربيست قدم برجى سرپوشيده ساخته اند و چهار دروازه بر چهار ركن شهر در برابر هم گشاده 
و يا آنكه از ميان شهر تا هردروازه مسافت بسيار است اما از غايت راستى بازارها و كثرت مردم راه 

اندك مينمايد و بر پشت هردروازه كوشكى دو طبقه بنا كرده اند و درين شهر بيت الصنم متعدد 
است و هربتخانه در وسعت قرب ده جريبست و تمامى صحن آنرا از خشت پخته تراشيده فرش 

انداخته اند و بر در آن بتخانه ها پسران صاحب جمال ايستاده اند و صالى عشرت و دخول درداده و 
از سجكو تا خان باليق كه تختگاه پادشاه ختابست نود و نه يام بود همه معمور و آبادان هريامى در 

بزرگى نزديك بشهرى و در ميان هردو يام چند قرغوى بود و قرغو عبارتست از خانه كه ارتفاع 
آن شصت گز باشد و پيوسته درين خانه ده كس نشينند و آن منزل را چنان ساخته اند كه قرغوى 

ديگر مينمايد و چون حادثه دست دهد مثال اگر از لشگر بيگانه اثرى بينند فى الحال در قرغو آتش 
كنند و اهل قرغوى ديگر اينحال را مشاهده كرده هم باين عمل قيام نمايند و على هذا القياس تا 

اشتعال آتش مرئى ايستادگان پايه سرير اعلى گردد و بعد از يكشبانه روز از افروختن نيران حالى 
كه از دار الملك تا آنجا سه ماهه راه باشد بر سبيل اجمال معلوم كنند و متعاقب اينصورت كى دقو 

مكتوبى از شرح واقعه بدست يكديگر داده بدرگاه رسانند و كى دقو كنايتست از خانه دارى چند 
كه در محل معين ساكن گردانيده اند و مامورند بآنكه اگر مكتوبى يا خبرى بديشان رسد فى الحال 

بكى دقوى ديگر رساند تا آن قضيه باندك زمانى مفصال بعرض پادشاه رسد و از كى دقوئى تا 
كى دقوى ديگر ده مره است و هرشانزده مره يك فرسخ شرعيست و هرروز بنوبت ده كس مالزم 
قرغو باشند اما جمعى كه منسوبند بكى دقو همانجا اقامت ورزند و خانه ها ساخته زراعت كنند و از 
سكجو تا قمجو كه بلده ديگر است و بزرگتر نه يام بود و وانك داجى كه كالنتر و داجيان سرحد 

است درين شهر حكومت نمايد و در هريامى صد و پنجاه اسب و درازگوش قريب شصت عرابه 
جهة ايلچيان مى آوردند و پسرانى كه اسبان را محافظت مينمايند موسومند بپاقو و متعهدان 

درازگوش را لوقو گويند و عرابه كشان را چقو و اين طبقه بسيار باشند و ريسمان هاى عرابه بر 
دوش گرفته بصوب مقصد كشند و هرعرابه در عهده دوازده كس است و هرچند در راه بارندگى 

و سرما باشد ايشان از عرابه كشيدن بازنمانند همه پسران خوش محاوره سيمين بدن مرواريدهاى 
دروغين ختائى در گوش كشيده و مويها بر سر گره زده و اسبانى كه براى ايلچيان آماده ميدارند با 
زين و لجام و تازيانه باشد و باقويان بتعصب يكديگر پيش پيش اسبان ميدوند تا از يامى بيامى ديگر 

رسند و در هر يامى جهة ايلچيان گوسفند و قاز و مرغ و برنج و عسل و آرد و عرق و سير و پياز 



در سركه پرورده و بقول ديگر آماده و مهيا باشد و در هرشهر ايلچيان را طوى دهند و در هرطوئى 
ديوانخانه كه آنرا دوسون گويند مرتب بود و در هردو سون اول پيش كور كه رو بجانب تختگاه 

 پادشاه تختى نهند و پرده آويزند و شخصى پهلوى تخت ايستاده باشد و نمدى 
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بزرك زير پاى انداخته بغايت پاك و پاكيزه و ايلچيان بر باالى آن نمد قرار گيرند و ساير مردم در 
قفاى ايشان صف زده بسان مسلمانان در صف نماز ايستاده و آن شخص كه بر پهلوى تخت 

ايستاده باشد بزبان ختائى ندائى كند كه سه نوبت بعد از آن سر بر زمين نهد و ايلچيان را تكليف 
كند كه سه بار باين فعل قيام نمايند آنگاه هركس بسر شيره خود رود و در قمجو بتخانه بنظر 

ايلچيان درآمد پانصد گز در پانصد گز و در ميان آن بتى خفتيده بطول پنجاه گز و درازى قدمش 
نه گز و دور كله آن بيست و يك گز و ديگر بتان بر باالى سر و پس پشت او نهاده بودند هريك 

بطول گزى و كمتر و بيشتر و صورت بخشيان درنظر آمد كه كشيده بودند چنان متحرك كه 
بيننده را گمان ميشد كه مگر زنده اند و بر ديوارها صورت گريهاى خوب و پركار بظهور آورده و 

پيرامون آن بتخانه عمارات بود مانند بيوت كاروانسرا همه پرده هاى زربفت و كرسيهاى مطال و 
صندليها و شمعدانها و صراحيهاى چينى آراسته و درين شهر خانه ديگر ساخته بودند كه اهل اسالم 

آنرا چرخ فلك ميخواندند مانند كوشكى مثمن از زير تا باال پانزده طبقه و در هرطبقه منظرها 
مشتمل بر مقرنس ختائى و غرفه ها و و ايوانها پرداخته شده بود و بر گرد منظرها انواع صور غريبه 

بظهور آورده از آنجمله تختى ساخته بودند كه پادشاهى بر آن نشسته و از چپ و راست آن 
خادمان و غالمان و دختران ايستاده و در زير آن كوشك صور ديوان پديدار بود كه آنرا بر دوش 

گرفته بودند و دور آن كوشك بيست گز بود و ارتفاعش دوازده گز همه از چوب تراشيده اما آنرا 
چنان تذهيب كرده بودند كه ميپنداشتى مجسم از طالست و در تحت آن قصر سردابه بود و ميلى 

از آن سردابه تا باالى كوشك تعبيه كرده بودند و يكسر ميل را بر زبر كرسى آهنين نهاده و سر 
ديگر بر سقف خانه كه آن كوشك در آنجاست محكم ساخته چنانچه باندك حركتى كه آن ميل 

را دادندى آن كوشك عظيم در گردش آمدى و آنچه ايلچيان براى پادشاه ختان ميبردند درين 
شهر از ايشان ستاندند مگر شير را كه پهلوان صالح الدين شيربان آنرا خود بدرگاه رسانيد القصه 

ايلچيان هرچند بخان باليق نزديكتر ميرفتند داروغگان و حكام و كالنتران يام در ازدياد طوى مبالغه 



و اهتمام مينودند و ايشان هرروز بيامى و هر هفته بشهرى ميرسيدند تا چهارم شوال در كنار آب 
قراموران اتفاق نزول افتاد و آن آب موازى رود جيحون است و به بيست و سه كشتى جسرى بر 

آن بسته اند و آن كشتيها را به زنجيرى كه در سطبرى برابر ران آدمى باشد محكم ساخته و آن 
سلسله از هرطرف ده گز بر خشكى گذشته بود و بر دو طرف آب دو ميل آهن هريك بسطبرى 

ميان شخصى در زمين محكم كرده اند و زنجيرها بر آن استوار ساخته و كشتيها را بقالبهاى بزرك 
و زنجيرهاى متعدده استحكام داده بودند و بر باالى آن كشتيها تختها افكنده ال جرم ايلچيان 

بى تعبى از قراموران بگذشتند و در آن طرف آب شهرى بود در غايب فسحت مشتمل بر عمارات 
پر زيب و زينت و در آن بلده ايلچيان را زياده از بلدان ديگر طوى دادند و در آنجا بتخانه عظيم 

 بود چنانچه از سرحد ختاى تا آنجا مثل آنموضعى بنظر ايلچيان درنيامده بود و
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آنشهر سه خرابات داشت كه در هريك دختران صاحب جمال نشسته بودند و زيبائى رخسار نسوان 
در آن بلده بمثابه ايست كه بحسن آباد اشتهار يافته القصه چون ايلچيان از آن شهر نيز روان شدند از 
چند رود ديگر عبور نموده در بيست و هفتم ذيقعده سنه ثالث و عشرين و ثمانمانه به بلده صدين 

قور نزول نمودند و آن شهر بغايت معظم بود محتوى بر خلق بسيار و بتخانه بزرك داشت و بتى 
جسيم در آن موضع بود از برنج ريخته و مطال كرده پنجاه گز در بلندى و بر همه اعضاى او 

صورت دستها بود و بر كف هردستى هيأت جسمى و آن بت را هزار دست گويند و از مشاهير 
اصنام ختائيانست و اين بت در عمارتى بديع رفيع بر كرسى سنگى كه در كمال غرابت تراشيده اند 

موضوع است و رواقها و منظرها بر گرد اين بت ساخته اند مشتمل بر چندطبقه طبقه نخستين از 
كعب بت گذشته و دوم بزانوى او نرسيده و ديگرى از زانوى او تجاوز كرده و برين قياس تا سر 
صنم و سر آن عمارت را بمقرنس درآورده اند و چنان پوشيده كه ديده نظارگى در مشاهده آن 
حيران ميماند و در مجموع طبقات اين عمارت از درون و بيرون توان گرديد و چنانچه از سياق 

سخن مفهوم ميگردد اين بت را ايستاده ساخته و دو قدمش كه طول هريك بده گز نزديك است 
بر دو تيغه ريخته منصوبست و ميگفتند كه مقدار صد هزار خروار برنج تخمينا در آن عمل صرف 

شده است و ديگر بتان كوچك در آن بتخانه بود از گچ كه آن را رنك آميزى كرده بودند و 
كوهها و كمرها و مغارها در آن كشيده و صورت رهبانان و بخشيان و جوكيان بران تصوير نموده 



كه در چله نشسته اند و قچقار و يكه و ببر و پلنك و اژدها و اشجار بقلم سحر آثار پديدار كرده و 
بر جدر آن بتخانه صورتگريها در كمال حذاقت و مهارت بجاى آورده و درين شهر نيز چرخ 

فلكى بود بزرگتر و بتكلف تر از چرخ شهر قمجو و ايلچيان آنجا نيز طوى خورده و رحلت كرده 
صبح هشتم ذى الحجه سنه مذكوره بدروازه خان باليق رسيدند و شهرى در نهايت عظمت و 

بزرگى ديدند چنانچه طول هرديوارى يك فرسخ بود و چون در سور آن شهر معمور استادان بنا 
كار ميكردند خواره بسيار بسته بودند و در وقتى كه ايلچيان بكنار خندق رسيدند هنوز دروازه خان 

باليق را نگشوده بودند و ايلچيان را از برجى كه بعمارت آن اشتغال داشتند بشهر دربردند و بر در 
كرياس گردون اساس دانميك خان كه پادشاه بود فرود آوردند و بر درگاه مقدار هفتصد قدم 

بسنك تراشيده فرش انداخته بودند و خراسانيان پياده از آن فرش گذشته بر هرطرف راه پنج پيل 
ايستاده ديدند خرطوم ها بر راه داشته ايلچيان بدهشت تمام از ميان آن پيالن گذشتند تا بفضاى در 

سراى پادشاه رسيدند و با آنكه هنوز تاريك بود قرب صد هزار آدمى آنجا مجتمع بودند و در 
پيش كوشك دانميك خان كرسى بنظر درآمد ارتفاع آن موازى سى گز و بر باالى آن كرسى 

ستونهاى پنجاه گزى منصوب ساخته و بر باالى آن طنبى ترتيب داده شصت گز در چهل گز و در 
پيش ستونها سه دروازه مرتب گردانيده و دروازه ميان از چپ و راست بزرگتر و اين ميانه ممر 

 پادشاه است و از طرفين خاليق آمد شد مينمايند و بر زبر كوشك 
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پشت دروازه كوركه و ناقوس نهاده و آويخته و چند كس منتظر ايستاده تا پادشاه كى قدم بر 
تخت نهد و قرب سيصد هزار آدمى بهنگام روشنائى روز بر درگاه جمع گشتند و و دو هزار مغنى 
و مطرب حاضر آمده برپاى ايستادند و دو هزار نفر از لشگريان تا چخ و دورباش و ژوبين و حربه 
و خشت پوالد و تبرزين و نيزه و شمشير و گرز بدست گرفته مستعد خدمت شدند و بر اطراف و 

جوانب فضاى كرباس خانها و صفها و ستونها در غايت عظمت ساخته اند و فرش مجموع از سنك 
تراشيده بود القصه چون آفتاب طلوع نمود جماعتى كه بر باالى كوشك انتظار پادشاه ميكشيدند 
كوركه و دهل و دمامه و سنج و نى و ناقوس فروكوفتند و آن سه دروازه را گشاده مردم بسرعتى 
تمام باندرون رفتند زيرا كه در وقت ديدن پادشاه رسم ختائيان دويدن باشد و چون ايلچيان از آن 
دروازها درآمدند فضائى وسيع ديدند دلگشاتر از فضاى اول و كوشكى در غايت عظمت مشاهده 



كردند و همان ساعت تختى آورده نهادند و آن سرير مثلث بود در اطلس زرد ختائى گرفته و در 
آن سيمرغ و اژدر و ديگر صورنقش نمود و بر باالى آن تخت كرسى از زر منصوب بود و از چپ 
و راست ختائيان صف كشيده ايستادند اول امراء تومان و بعد از آن هزاره و صده بترتيب و هريك 

از آنجماعت تخته در دست داشتند بطول يك گز شرعى و بعرض موازى چهار يكى و چشم بر 
آن تخته دوخته بطرف ديگر نمى نگريستند و در عقب امرا افزون از مرتبه تخمين و و قياس 

جيبه پوشان و نيزه داران كه بعضى شمشيرهاى برهنه در دست داشتند صف زده در غايت استوا 
بايستادند و مجموع چنان خاموش بودند كه گوئيا نفس نميزدند و بعد از ساعتى پادشاه از حرم 

بيرون آمد و نردبانى از نقره مشتمل بر پنج پايه بر تخت نهادند تا پادشاه باال رفته بران صندلى 
نشست ميانه باال محاسنش نه بزرك و نه خرد و مقدار دويست سيصد موى از ميان محاسنش چنان 

دراز كه بر كنار او سه چهار حلقه زده بود و از چپ و راست تخت دو دختر قمر پيكر بايستادند 
موى مشكبوى بر ميان سر گره زده و عارض و گردن مكشوف و گشاده و مرواريدهاى آبدار 

بزرك در گوش كاغذ و قلم در دست منتظر آنكه پادشاه هرچه گويد قلمى كنند و چون در حرم 
رود بعرض رسانند و اگر حكمى تغيير بايد كرد آن خط را بيرون فرستند تا ديوانيان بر آن موجب 

عمل نمايند القصه بعد از نشستن پادشاه بر تخت امرا ايلچيان را با بنديان بيكبار پيش بردند و پادشاه 
نخست يرغوى بنديان و مجرمان پرسيد و ايشان هفتصد كس بودند بعضى دوشاخه بر گردن و 

برخى بر تخته طوالنى مقيد سرهاى ايشان از سوراخهاى تخته بيرون آمده و هركس را نفرى 
موكل بود مويش بر دست گرفته مترصد آنكه پادشاه چه حكم كند دايمنك خان طايفه از ايشان 

را بزندان فرستاده زمره را حكم قتل فرمود و در جميع ممالك ختاى هيچ حاكم و داروغه مرخص 
بكشتن كسى نيست و هرآفريده كه گناهى كند آن را بر تخته پاره نوشته ار كردنش آويزند و حد 

گناهش را نيز قلمى كنند كه در كيش كافرى چه بود و بزنجير دوشاخه بسته؟؟؟ خان باليق فرستند 
 و اگر فى المثل از مكان مجرم تا پاى تخت يكساله راه باشد در هيچ 
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جا توقف نتواند كرد و چون در آنروز مهم ارباب جرايم فيصل يافت ايلچيان را نزديك تخت 
بردند و بمسافت پانزده گز دور نگاهداشتند و يكى از امرا از نوزده صحيفه را كه مشتمل بر احوال 
ايلچيان بود برخواند مضمون نوشته آنكه اين جماعت راه بسيار قطع كرده از پيش ميرزا شاهرخ و 



اوالد او آمده اند و براى پادشاه تبركات و تنسوقات آورده تا سر ارادت بر زمين عبوديت نهند و 
منظور نظر التفات كردند و موالنا حاجى يوسف قاضى كه از جمله امرا و مقربان دايمنك خان بود 

و از دوازده ديوان پادشاهى يكى تعلق بدو ميداشت با چند نفر از مسلمانان زبان دان پيش ايلچيان 
آمدند و ايشان را گفتند كه نخست قامتهاى خود را خم كنيد و بعد از آن سه نوبت سر بر زمين 

نهيد ايلچيان دوتا گشته سر فرود آوردند اما پيشانى بر زمين نرسانيدند آنگاه مكتوب حضرت 
شاهرخى و ميرزا بايسنقر و ساير شاهزادگان و امراء ايرانرا كه در قطعه اطلس زرد پيچيده بودند 
باشارت خواص دايمنك خان ايلچيان بدو دست بلند گرفتند و قاعده اهل ختا آنست كه هرچه 

متعلق بپادشاه گردد آن را در چيزى زرد پيچند و موالنا يوسف مشار اليه آن مكاتيب را از ايشان 
ستانده بخواجه سرائى تسليم نمود كه در پيش تخت پادشاه ايستاده بود و خواجه سرا آن را بدست 

پادشاه داد و پادشاه مكتوبات را گشاده و مالحظه كرده باز بخواجه سراى سپرد آنگاه دايمنك 
خان از تخت فرود آمده بر صندلى نشست و سه هزار جامه آوردند هزار دكله و دو هزار قبا و 
پادشاه همه را بر فرزندان و قرابتان تقسيم نموده آن طايفه را خلعت پوشانيد و از جمله ايلچيان 
هفت كس را نزديك صندلى بردند برينموجب شاديخواجه و كوكچه نوكران ميرزا شاهرخ و 
سلطان احمد و غياث الدين مالزمان ميرزا بايسنقر و ارغداق ايلچى ميرزا سيور غتمش و اردون 

قاصد امير شاه ملك و تاج الدين فرستاده شاه بدخشان و اين جماعت بزانو درآمده دايمنك خان 
احوال ميرزا شاهرخ از ايشان پرسيد و بعد از آن استفسار نمود كه قرا يوسف ايلچى ميفرستد و مال 
ارسال مينمايد گفتند آرى و داچيان شما ديدند كه فرستاده او آمده بود و پيشكش و اموال آورده 

ديگر پرسيد كه در آن واليت نرخ غله گران است يا ارزان و نعمت اندك است يا فراوان 
جوابدادند كه نعمت و غله از آن چه تصور كنند بيشتر است گفت بلى چون دل پادشاه با ايزد 

سبحانه و تعالى راستست منعم حقيقى اسباب تنعم بسيار ارزانى داشته است ديگر گفت كه در 
خاطر چنانست كه ايلچى پيش قرا يوسف فرستيم تا از واليت او اسب آورند زيرا كه آنجا اسبان 

خوب ميباشند ديگر سؤال كرد كه راه امن هست ايلچيان گفتند كه بفرمان شاهرخ سلطان آينده و 
رونده بفراغبال آمد شد مينمايند پادشاه گفت آن را دانسته ام اكنون شما از راه دور آمده ايد 

برخيزيد و آش خوريد و امرا ايلچيان را برخيزانيده بفضاى اول بردند و پيش هركس يكشيره 
نهادند و يك صندلى بآن منضم بود و چون از طعام خوردن فارغ گشتند بموجب فرمان بيامخانه 

 رفتند و در
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آن جا بهرخانه كنى بتكلف و بستر و بالش اطلس و كمخاب و كوشكه و صندلى و منقل و آتشدان 
و زيلوچها و حصيرهاى نازك مرتب بود و از يمين و يسار آن كت كتهاى خوردتر نيز بود و 

هريك از فرستادگان را برين نهج خانه مقرر ساختند و ديك و كارد و قاشق و شيره ترتيب كرده 
هرروز ده كس را يك سر گوسفند و يك قاز و دو مرغ و دو من آرد بوزن شرع و يك كاسه 

بزرك برنج و دو گليچه بزرك پر حلوا و يك ظرف عسل و سير و پياز و نمك و بقول متنوعه و 
يك طبق نقل و چند خدمتكار صاحب جمال تعيين نمودند و در صباح نهم ذى حجه حجه مذكوره 

تثقاول آمده ايلچيان را گفت برخيزيد سوار شويد كه امروز پادشاه شما را طوى ميدهد و ايشان 
برحسب اشارت بتقديم رسانيده چون بدرگاه رسيدند ازدحام خاليق را بدستور روز اول ديدند و 

امرا ايشان را از فضاى اول و دوم كه تختگاه پادشاه است گذرانيده بكرياس سيم درآوردند 
صحنى بغايت وسيع و خوش هوا مشتمل بر فرشهاى بديع از سنك ترشيده و در پيش آن طنبى در 

شصت گز طول و در درون آنخانه تختى بعظمت نهاده بودند از قامت مردى بلندتر و در سه طرف 
آن نردبانهاى نقره موضوع بود يكى از پيش و دو از يمين و يسار و دو خواجه سرا نزديك بآن 

تخت ايستاده كاغذ مقوى بر دهان بسته بودند تا بن گوش و تختى كوچك بر زير آن تخت 
بزرگ منصوب بود مانند صندلى اما گوشهاى بسيار و پايه هاى غرابت آثار داشت و از يمين و 

يسار آن تخت مانند عود سورها اشياء مرتب بود مجموع از چوب مطال موالنا قاضى ايلچيان را 
گفت مدت هشت سالست كه اين تخت را ساخته اند و از آن چيزى نسوده و از چپ و راست 

تخت داچيان صاحب وجود ايستاده بودند مسلح و مكمل و نزديك پنجره طنبى كوركه بزرك 
نهاده بودند و قريب بآن شخصى بر باالى صندلى بلند آرام داشت و پهلوى او اهل ساز صف 

كشيده و در پيش تخت هفت چتر؟؟؟ رنك منصوب بود و در بيرون طنبى قريب دويست هزار 
سالح دار ايستاده بودند و درى بود در پيش حرم سراى پادشاه و پرده بزرك بطناب ابريشمين از آن 

در آويخته بودند و سرهاى طناب را دو خواجه سرا بر دست داشتند و ميان آن طناب را بر پرده 
چنان تعبيه كرده بودند كه چون سر طناب را كشيدندى آن پرده درهم پيچيده شدى و دربار 

گشتى القصه بعد از آنكه مجلس ترتيب يافت پادشاه از آن در بيرون آمد و سازندگان بيكبار آغاز 
نواختن سازها كردند و چون بر تخت قرار گرفت همه خاموش شدند و بر باالى سر پادشاه در ده 



گز ارتفاع پرده بسته بودند مانند شاميانه از اطلس زرد و چهار اژدر كه باهم در حمله بودند بر آن 
بسمه زده و پس از نشستن دايمنك خان بر تخت امرا ايلچيان را پيش بردند تا پنج نوبت سرزمين 

نهادند آنگاه ايشان را بفضاى اول برده در پيش شيره هاى طعام كه آماده بود نشاندند و ختائيان 
هركس را تعظيم كنند در پيش او سه شيره نهند و از آن فروتر را دو شيره و از آن نازل تر را يك 

 شيره 
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و در آن روز هزار شيره بلكه بيشتر پيش مردم نهاده بوده و آش پادشاه را نزديك بآن هفت چتر 
ملون در محوطه كه از اطلس زرد بود ترتيب كرده بودند و چون آش خاصه را پيش ميبردند 

مطربان و مغنيان بيكبار آغاز نواختن ساز و گفتن سرود كردند و آن هفت چتر چرخ زنان همراه 
آش كه در حقه بزرك بود ميرفتند تا نزديك تخت و با آنكه در آن روز در هرشيره از اصناف 

اطعمه و اشربه بسيار موجود بود هرلحظه خوانساالران آشها و گوشتهاى بره و قاز و مرغ 
مى آوردند و در پيش مردم مينهادند و در آن روز پسران و دختران صاحب جمال در آن مجلس 

بسيار بودند بعضى بتغنى و زمره بلعب و بازى اشتغال داشتند و در صحن آن فضا چند هزار جانور 
پرنده مثل فاخته و قمرى و زاغ و زغن و غيره ذالك بودند كه ريزه هاى طعام و ميوه از يكديگر 

ميربودند و از هيچكس نميترسيدند و كسى نيز متعرض ايشان نميشد و آن صحبت از صباح تا نماز 
پيشين امتداد يافته بعد از آن خاليق باجازت متفرق گشتند و ايلچيان مدت پنجماه در خان باليق 

ماندند و هرروز علوفه كه در روز اول مقرر كرده بودند بى تنقص بايشان مى رسيد و چند نوبت در 
آن اوقات طويهاى بزرك بوقوع انجاميد و در بيست و هفتم محرم سنه اربع و عشرين و ثمانمائه 

موالنا يوسف قاضى قاصدى نزد ايلچيان فرستاده پيغام داد كه فردا سال نو است و پادشاه باردوى 
نو درميآيد و قوليست كه هيچكس جامه سفيد نپوشد زيرا كه درين ديار در ماتم سفيد پوشند و 

شب بيست و هشتم نيم شب تثقاول آمده ايلچيان را باردوى نو برد و آن عمارتى عالى بود بعد از 
آن كه نوزده سال در آن كار كرده بودند باتمام رسيده بود و در آن شب خاليق در دكاكين و 

بيوت و اسواق چندان فانوس و شمع و مشعل افروخته بودند كه عالم بسان روز روشن مينمود و از 
واليات ختاى و چين و ماچين و قلماق و تبت و غير ذلك صد هزار در اردو جمع آمده بودند و از 
در بارگاه تا انتهاى آن عمارت هزار و نهصد و بيست و پنج قدم بود و مجموع آن ابنيه از سنك و 



خشت تراشيده ترتيب يافته بود و آن خشتها از خاك چين پخته شده و در آن روز دايمنك خان 
امراء اطراف را طوى داده تا نصف النهار آن صحبت امتداد داشت و در آن سال منجمان ختاى 
حكم كرده بودند كه پادشاه را از آتش ضررى رسد بنابرآن دايمنك خان بدستور معهود حكم 

شب چراغ نفرمود و رسم چراغ در آن ديار برين موجب است كه در درون كرياس پادشاه كوهى 
سازند از چوب و روى آن چوب را بشاخ سرو پوشند و صدهزار چراغ بر ريسمانها تعبيه كنند و 

موشكها بر اطراف آن بندند بر وجهى كه چون يكچراغ را برافروزند موشك بر آن ريسمان ها 
دويده بهر چراغ كه رسد روشن سازد و بيك لحظه از باالى كوه تا پايان برافروزد و اينشب چراغ 
هفت شبانه روز باشد و در آن ليالى مردم شهر نيز در دكاكين و بيوتات چراغ بسيار روشن گردانند 

 و پادشاه در آن هفت روز گناه بر
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كسى نگيرد و بخشندگى بسيار كند و باقى داران ديوان و بنديان را آزاد فرمايد و در روز سيزدهم 
صفر صباحى تثقاول آمد و ايلچيان را برده بر در كرياس اول نشاند و خاليق هرديار زياده از صد 

هزار در آن فضا جمع آمدند و در كوشك اول تختى مرصع نهاده بودند و درها را گشاده و بعد از 
اجتماع مردم پادشاه بيرون خراميده بر تخت نشست و خاليق زانو زده سر بر زمين نهادند آنگاه 

تختى ديگر آورده در برابر تخت پادشاه نصب كردند و سه كس در باالى آن تخت برآمده 
حكمى را كه از دايمنك خان صدور يافته بود و بر جائى مثبت گشته دو كس برداشتند و يكى 
بآواز بلند آن نشان را خواند چنانكه مجموع مردم شنيدند اما چون بزبان ختائى بود ايلچيان فهم 

نكردند و مضمونش را از مردم زبان دان چنان معلوم نمودند كه دهم اين ماه از شب چراغ پادشاه 
سه سال گذشته و موسم شب چراغ ديگر رسيده بنديان و گناه كاران و باقى داران ديوان را مطلق 
العنان گردانند كه جرايم ايشان را بخشيدم مگر كسانى را كه خون كرده باشند و تا سه سال بايد 

كه ايلچى بهيچ جا نرود و بعد از خواندن اين نشان چيزى بر سرير ليغ داشتند بر چربى زرد گرفته و 
حلقه بر آن تعبيه كرده و طناب ابريشمين زرد بر آن حلقه بسته و آنحكم را از باال فروگذاشتند و 
چتر بر باالى آن فرود مى آمد و خاليق و مجموع خوانندگان و سازندگان با سازها همراه آن از 

فضاى در كوشك بيرون آمدند و حكم را آوردند تا يامى كه ايلچنان آنجا ميبودند و از آن 
يامخانه سوادنشان را بواليات فرستادند و در غره ربيع االول دايمنك خان نه شنقار حاضر ساخته 



ايلچيان را طلبداشته گفت شنقار بكسى ميدهم كه براى من اسب خوب آورده است پس سه شنقار 
بايلچى ميرزا الغ بيك كه سلطان شاه نام داشت عنايت كرد و سه بسلطان احمد ايلچى ميرزا 

بايسنقر و سه بشاويخواجه ايلچى ميرزا شاهرخ و فرمود كه بايد تا وقت رفتن شما اين جانوران را 
قوشچيان ما نگاهدارند و در سيزدهم ربيع االولى دايمنك خان بشكار رفت و در غره ربيع االخرى 

بازگشته ايلچيان بموجب حكم؟؟؟ استقبال گشتند و بر دريامخانه از موالنا يوسف قاضى شنيدند 
كه اسب حضرت خاقان سعيد پادشاه را انداخته و ازين جهة غضب بر وى استيال يافته حكم كرده 

است كه ايلچيان را مقيد بشهرهاى شرقى ختامى برند ال جرم خراسانيان بغايت محزون شدند و 
روى باردوى پادشاه آورده چاشتگاه بمنزلى كه پادشاه شب آنجا فرود آمده بود رسيدند ديوارى 

ديدند بر گرد معسكر كشيده پانصد قدم در پانصد قدم كه چهار قدم عرض و ده گز ارتفاع داشت 
كه در يكشب ختائيان آن را ساخته بودند و بر آن محوطه دو دروازه نشانده و چون خاك ديوار را 
از همانجا برگرفته بودند خندقى عميق در گرد آن جدار پديد آمده بود و در ميان محوطه دو چتر 
مربع هريك بيست و پنج گز بچهار ستون برافراشته بودند و بر گرد آن خيمه ها و سايبانها از اطلس 

زرد زرافشان نصب كرده و چون ميان ايلچيان وارد و موازى پانصد قدم مسافت باقى ماند موالنا 
 يوسف بايشان گفت پياده شويد و در همين 
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محل توقف نمائيد تا پادشاه برسد و خود پيش رفت و چون موالنا يوسف نزد پادشاه رسيد 
وليداجى و جانداجى را در پايه سرير ايستاده ديد كه سخن گرفتن ايلچيان درميان داشتند و موالنا 

يوسف باتفاق آن دو مقرب سر بر زمين نهاده زبان بشفاعت ايشان گشودند و بسخنان معقول 
خاطرنشان نمودند كه تعرض آنجماعت موجب بدنامى پادشاه ميشود و سالطين ايشان را از آن 

ممر نقصانى نميرسد و دايمنك خان نصيحت دولتخواهان بسمع قبول شنوده آتش خشم را بآب 
حلم تسكين داد و موالنا يوسف مبتهج و مسرور نزد ايلچيان آمده گفت ايزد عز و جل بر شما 

غريبان رحم كرد و پادشاه گناه ناكرده شما را بخشيد آنگاه دايمنك خان سوار شد بر اسب سياه 
بلند چهار دست و پا سفيد كه ميرزا الغ بيك فرستاده بود و عبائى زرد زربفت بران انداخته و دو 

اختاچى از چپ و راست وى ميرفتند و پادشاه در آن روز قباى زرد زربفت پوشيده بود و محاسن 
خود را در غالف اطلس سياه مندرج ساخت و هفت محفه خرد سرپوشيده كه دختران در آنجا 



بودند بر شانه گرفته از عقب ميآوردند و يك محفه بزرك را هفتاد كس بر دوش گرفته 
مى كشيدند و يك تير پرتاب دور از يمين و يسار سوار بسيار بيسال مى آمدند و هيچ آفريده يكقدم 

پيش و پس نمى نهاد و از هرصف سواران تا صف ديگر موازى بيست قدم بود و چون پادشاه 
نزديك بايلچيان رسيد سر بر زمين نهادند و ايمنك خان ايشان را گفت سوار شويد و ايشان پاى 
در ركاب آورده در موكب پادشاهى روانشدند و پادشاه شاديخواجه را نزديك طلبيده بر سبيل 
شكايت گفت كه تحفه و بيالك و اسب و جانور كه سالطين بيكديگر فرستند بايد كه خوب 
باشد تا سبب مزيد محبت گردد و حال آنكه اسبى كه تو آورده از غايت پيرى مرا در صيدگاه 

انداخت و دست من درد بسيار كرد شاديخواجه معروضداشت كه اين اسب يادگار حضرت 
صاحبقران امير تيمور گوركانست و جناب شاهرخى مالحظه تعظيم بندگان اين آستان كرده آن را 

ارسال نمود و اين عذر درجه قبول يافته پادشاه شاديخواجه را تحسين فرمود بعد از آن شقارى 
طلب كرد و يك كلنك بپرانيد و شنقار برو انداخت شنقار سه لگد زده كلنك را بگرفت و 
صندلى در زير پادشاه نهادند تا فرود آمد و بر صندلى ديگر نشسته هريك از سلطان احمد و 

سلطانشاه را يك شنقار داد و بشاديخواجه عنايت نكرد و باز سوار شده روى بدار الملك نهاد و 
نزديك بخان باليق مردم بسيار بيرون آمده بودند و بزبان ختائى او را دعا مى كردند و دايمنك خان 
بتعجيل اسب ميراند تا بقصر سلطنت رسيد و رابع ربيع االخرى باز تثقاول آمده ايلچيان را پيش برد 

و گفت امروز شما را پادشاه سنكش ميدهد يعنى بانعام خاص مخصوص ميگرداند و چون 
آنجماعت بپاى تخت رسيدند ديدند كه پادشاه نشسته است و شيرها در پيش او نهاده اند و چون 

 دايمنك خان ايلچيان را ديد اشارت كرد تا شيرها را بيك طرف بردند و امرا را بسر شيره ها
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فرستاد و ايشان شيره ها را پيش ايلچيان نهادند از آنجمله در شيره شاديخواجه ده بالش نقره بود و 
سى اطلس و هفتاد پارچه قلعى و طوقو و لووساو كپكى و پنجهزار چاو و جهة خاتون او ثلث 
اقمشه مذكوره نامزد كردند و سلطان احمد و كوكچه و ارغداق را هريك هشت بالش نقره و 

شانزده اطلس و طوقوولووساو كپكى و هريك را ازين سه كس با خواتين نود و چهار وصله بود و 
هركدام را دو هزار چاو و خواجه غياث الدين وارد و آن و تاج الدين بدخشى را هريك را هفت 

بالش نقره و شانزده اطلس و طوقوولووساو كپكى و قلعى و دو هزار چاو و جهة هريك از ايلچيان 



ميرزا الغ بيك كه سلطان شاه و بخشى ملك نام داشتند هشت بالش نقره و سى جامه پادشاهى با 
آستر و بيست چهار قطعه قلعى وطوولووساو كپكى و دو اسب كه يكى از آنجمله زين داشت و 

صد چوبه تير نى و بيست و پنج كبير سه پهلوى ختائى و پنجهزار چاو دادند و جهة خاتونان ايشان 
نيز قماشها نامزد كردند و ايلچيان اشياء مذكوره را تصرف نموده بيامخانه بازگشتند مقارن آنحال 

يكى از خواتين محبوبه پادشاه فوت شد و جهة سرانجام يراق ظاهر نساختند و در روزى كه آنخبر 
شهرت يافت و داعيه نمودند كه روز ديگر ميته را بمدفن برند سخن منجمان راست شده از اثر برق 

آتش در قصر پادشاه كه نو ساخته بودند افتاد و بارگاهى كه در طول هشتاد گز بود و در عرض 
سى گز و مبتنى بر ستونهاى رنگين تمام بسوخت و آتش از آنجا بكوشكى كه شصت گز دورتر 

بود رسيد و حرمسراى پادشاه نيز احتراق يافت و قرب دويست و پنجاه خانه كه متصل بآن بود 
خاكستر گرديد و آنشب تا نماز روز ديگر هرچند جهد نمودند آتش فروننشست و پادشاه و امرا 
ملتفت بآن نشدند چه آن روز از روزهاى نيك دين ايشان بود و بكار دنيا نميپرداختند بعد از آن 
پادشاه به بتخانه رفته تضرع بسيار نمود و گفت خداى آسمان بر من غضب فرمود و تختگاه مرا 
بسوخت و با آنكه من كارى بد نكرده ام و پدر و مادر را نيازرده و ظلمى از من در وجود نيامده 

است و ازين غصه بيمار گشت و بدين سبب معلوم نشد كه خاتون پادشاه را كه مرده بود چگونه 
دفن كردند آورده اند كه درختاى جهة مدفن خواتين معظمه كوهى متعين است و چون يكى از 

ايشان ميرد بآن كوه برده در سردابه نهند و اسبان خاصه اش را در آن كوه رها كنند تا بسر خود چرا 
نمايند و ديگر هيچكس معترض آن اسبان نشود و در آن سردابه كه بغايت وسيع ميباشد بسيارى از 
دختران و خواجه سرايان را علوفه پنجساله بلكه زياده داده ساكن گردانند و بعد از تمام شدن قوت 

ايشان نيز همانجا فوت شوند القصه هنوز پادشاه بيمار بود كه ايلچيان اجازت يافته در منتصف 
جمادى االولى از خان باليق بيرون آمدند و جمعى از داچيان با ايشان همراهى نموده بدستور وقت 
رفتن بهرشهر و قصبه كه رسيدند ايشان را طوى دادند و دريامخانها االغ و ارابه تسليم نمودند تا در 

 هفدهم ذيقعده بشهر سكجو رسيدند و حكام و ديوانيان سكجو
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هرچه در وقت رفتن از ايلچيان گرفته بدفتر برده بودند بى زياده و نقصان بديشان رسانيدند و در آن 
شهر ايلچيان ميرزا ابراهيم و سلطان و ميرزا رستم كه از شيراز و اصفهان متوجه خان باليق بودند 



بشاديخواجه و رفيقان دوچار خوردند و راه را بغايت ناامن نشان دادند بنابرآن ايشان مدتى در 
سكجو ماندند و منتصف محرم سنه خمس و عشرين و ثمانمائه از سكجو روان شده و عمرانات و 
بيابانها پيموده بيست و يكم جمادى االولى بقصبه اندكان رسيدند و از آن مرحله ايلچيان ميرزا الغ 

بيك راه سمرقند پيش گرفته ساير ايلچيان بطرف خراسان روانشدند و از آب آمويه گذشته غره 
رمضان ببلخ رسيدند و از آنجا بصوب هراة خراميده در پانزدهم همان ما تقبيتل قوايم سرير ميرزا 

 شاهرخ استسعاد يافتند و احوال را برنج مسطور بعرض رسانيدند.

طمغاچ از جمله بالد تركست گويند كه خاصيت آن سرزمين آنست كه هرچند با نسوان صحبت 
دارند بكارت ايشان معاودت نمايد و در بعضى از نسخ بنظر درآمده كه در آن بلده دو چشمه 

آبست يكى شيرين و ديگرى شور و آب اين دو چشمه در يك غدير جمع ميشود اما با يكديگر 
نمى آميزد چنانچه دو جوى از آن غدير جريان مييابد كه آب يكى شور است و از ديگرى شيرين 

كشمير چنانچه اشرف الفضال موالنا شرف الدين على اليزدى در ظفرنامه مرقوم خامه مشكين 
شمامه گردانيده اند كشمير واليتى است در وسط اقليم چهارم و عرصه آن ملك طوالنى افتاده و از 

جمع جوانب محفوفست بجبال بلند كوه جنوبيش بجانب دهلى و بعضى ديگر از بالد هند اتصال 
دارد و كوه شمالى بطرف بدخشان و مواضع خراسان و جبل غربيش پيوسته بمنازليست كه محل 
توطن اقوام اوغان ميباشد و شرقيش منتهى ميشود بمبادى اراضى واليت تبت و مساحت طول آن 

عرصه آنچه هموار است از حد شرقى تا جانب غربى نزديك بچهل فرسخست و عرض آن از 
جانب جنوبى تا حد شمالى بيست فرسخ و در نفس آندشت هموار كه در ميان كوهسار وقوع يافته 

ده هزار قريه معمور است مشحون بچشمه هاى آب عذوبت مآب و مرغزارهاى نضارت اياب و 
زبان زده عامه خاليق آنديار آنكه در تمامى آنواليت از كوهستان و هامون صد هزار قريه مزروع 

است و از امارت جودت آب وهواى كشمير آنكه حسن رخسار و لطف شمايل خوبان آنجائى در 
السنه و افواه ناظمان مناظم و انائى مثل گشته و در آن معنى بر زبان بالغت بيان بعضى از شعراء 

  رباعى سخن آرا اين رباعى گذشته 

 شاه همه دلبران كشمير توئى 
 

 خرم دل آن سپاه كشمير توئى 

 آن حور كه روح را سزدكش گويند
 

 كاندر كف پاى نازكش مير توئى 

   



و در كوه و دشت كشمير انواع اشجار ميوه دار است و اثمارش بغايت خوب و سازگار و اگرچه 
بسبب سردى هوا در آن واليت ميوه هاى گرمسيرى مثل نارنج و ليمو و خرما حاصل نميشود و 

 ليكن از
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گرمسيرات نزديك نقل ميكنند و در وسط آنواليت شهريست بفرنام كه تختگاه حكام آنديار 
ميباشد و مانند دجله بغداد نهرى عظيم در ميان آن بلده جريان دارد و عجب آنكه چنان آبى فراوان 

از يك چشمه ترشح مينمايد منبعش همدران واليتست و اهالى كشمير بر آن نهر نزديك به پنجاه 
جسر بسته اند و راه آمدوشد گشاده هفت جسر از آنجمله در نفس تفر است و اين آب بعد از آنكه 

از كشمير ميگذرد آن را بحسب مواضع آب دندانه و خمبه ميخوانند و آن آب در باالى مولتان 
بآب چنان مى پيوندد و از مولتان واچه گذشته در حدود نهته بدرياى عمان ميريزد و از دقايق 

 سورى از راسيات جبال پيرامن آنفضاى وسيع  (و أَلْقَينا فيها رواسي)حكمت الهى آنكه معمار صنع 
المحال كشيده كه اهالى آنسر- زمين بسبب آنسور از ماتم تعرض اعدا فراغت دارند بى كلفت 

مرمت و انديشه آنكه بمرور زمان و آسيب باد و باران اختالل بآن راه يابد زيرا كه معظم شوارع 
تمام آنواليت سه طريق است يكى بطرف خراسان و آنراهيست بسيار مضيق و دشوار چنانچه نقل 

اجمال و اثقال از آن راه بر پشت دواب ميسر نميشود و مردمى كه خواهند از آن راه چيزى برند 
آنرا بر دوش گرفته طى عقبات ناهموار نمايند تا بجائى رسد كه آنچه داشته باشند بر چهار پاى بار 

توان كرد و راهى كه بصوب هندوستانست بهمين طريقه باشد و طريقى كه به طرف تبت افتاده 
اگرچه از آن دو راه آسان تر است اما در چند منزل علفى است زهردار و بسالمت بيرون بردن چهار 

 پاى از آن ممر بغايت دشوار (و الّله اعلم بحقايق االمور و االسرار)

هرات واقفان عجايب اخبار و غرايب امصار در كيفيت بناى اين بلده بهشت آثار و اسامى بانيان 
آنخطه فردوس مقدار اختالف بسيار كرده اند و ايراد آن اقوال مختلفه اليق بدين مقام نيست ال 

جرم كلك سخن گزار بر تحرير بعضى از روايات غريبه كه در آن باب وارد شده اختصار مينمايد 
(و منه االعانة و التوفيق) ابو الحسن صفوانى باستاد خود روايت نموده كه قائل كلمه (انا مدينة العلم 
و على بابها عليه من الصلوات اتمها و انماها) فرمود كه ايزد سبحانه و تعالى در خراسان شهرى دارد 



كه آن را هراة خوانند و خضر الياس و ذو القرنين آن بلده را بنا كرده اند و از جناب اقدس آلهى بر 
آن شهر بركت خواسته اند و از شيخ ابو الظفر محمد مالينى منقولست كه گفت روزى بر باره هراة 

نشسته بودم و در احوال گذشته از روى اعتبار تاملى ميكردم ناگاه خضر عليه السالم بر من ظاهر 
گشت و پرسيد كه در چه كارى گفتم در انديشه روزگار ناپايدار آن جناب گفت اى محمد من 

اين بلده را ياد دارم كه بحرى عظيم بود و باز ديدم كه خشك شده و خار بسيار از آن رسته بعد از 
آن مشاهده من گشت كه كشت زارى شده و حاال مى بينيم كه شهريست باين معمورى و هم از 
خضر (على نبينا و عليه الصلواة و السالم) مرويست كه زمين هراة درياى ذخار بود و جايى كه 

 اكنون 
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چهارسوق هراتست گردابى خطرناك چنانچه هرسفينه كه بدانجا رسيدى غرق شدى طرفه آنكه 
حاال نيز بموجب فرمان حكام هرسال كشتى عمر بسيارى از ارباب جرايم در آن موضع بغرقاب فنا 
فروميرود ع هرزمينى را بود خاصيتى در تاريخ هراة مذكور است كه چون اسكندر فيلقوس بر دارا 
استيال يافته او را بدار جزا فرستاد در حين طواف ربع مسكون بنواحى هراة رسيد و در آن زمان غير 
از قهندز مصرخ در آن حوالى عمارت و آبادانى نبود ال جرم خاطر عاطر اسكندر مايل بآن شد كه 
در آن منزل شهرى حصين و حصارى متين طرح اندازد و مردم قهندز از وهم آن كه ايشان تكليف 
بيكار نمايند اظهار خالف نموده عرضه داشتند كه رضاى ما باين بنا كه در خاطر پادشاه كشورگشا 

گذشته مقرون نيست بنابران اسكندر در تعمير هراة متامل گشته در آن اثنا از نزد مادرش مكتوبى 
باو رسيد مضمون آنكه چنان استماع افتاده كه داعيه نموده كه در خراسان بتعمير شهرى فرمان دهى 
و مردم آنجائى طريق اتفاق مسلوك نميدارند بايد كه قدرى از خاك آن ناحيه پيش من فرستى تا 

بر احوال متوطنان آنسرزمين استدالل نمايم و اسكندر توبره خاك نزد مادر فرستاد آنضعيفه 
حكيمه فرمود تا آنخاك را در خانه تنك ساختند و بساطى بر زبرش گسترده اعيان روم را 

طلبداشت و بر آن فرش نشانده رغبت اسكندر را ببناء آن شهر با ايشان در ميان نهاد فرقه گفتند كه 
تعمير آن بلده بغايت بيفايده است و زمره جانب نقيض گرفته بر زبان آوردند كه مناسب مينمايد 

كه آنچه مكنون ضمير همايونست بظهور آيد و آن شهر ساخته شود مادر اسكندر ايشان را اجازت 
انصراف داده گفت فردا بازآئيد تا كرت ديگر درين باب مطارحه نمائيم و چون روز دوم حكما و 



علما روم بدرگاه حاضر گشتند ملكه آنخاك را از آنخانه برداشته فرمود تا همان بساط را فرش 
ساختند آنگاه آنجماعت را طلبيده سخن روز گذشته را درميان آورد مجموع متفق اللفظ و المعنى 

عرض كردند كه راى پادشاه عاليجناب مقرون بصوابست و بناى شهرى چنين مستلزم نام نيك و 
مستوجب ادراك ثواب آنگاه مادر اسكندرنامه بپسر نوشت مضمون آنكه از آن خاك استدالل 

كردم كه اهالى آنسرزمين منقلب الراى و متلون المزاج اند بايد كه درين امر با ايشان مشورت 
ننمايد و بعمارت اشتغال فرمايد و اسكندر بعد از مطالعه نامه ما در آغاز تعمير آن بلده فاخره نموده 

بر وجه دلخواه آنرا باتمام رسانيد و دار السلطنه هراة از سوابق ايام و سوالف شهور و اعوام پيوسته 
مجمع اكابر اسالم و مسكن علماء اعالم و ما من طبقات امم و نزهتگاه طوايف بنى آدم بوده و 
هست غبار توتيا نثارش سرمه ديده روشنان افالك و زالل حياض كوثر مثالش آبروى ساكنان 

 جنَّات خطه خاك ساخت پاكش منبت الوان رياحين و ازهار و اطراف بساتين طرب ناكش مغاك 
ا الْأَنْهارهتنْ تَحرِي ملطافت آب خوشگوارش بمرتبه كه هواى اردى بهشتى از سخالت آن تَج 

 قطرات شبنم بجاى عرق 
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فروباريده و اعتدال هواى روح افزايش بمثابه كه نسيم بهشتى از غيرت آن مضطرب بهرسو دويده 
  نظم سواد روشنش از روضه ارم دل گشاى تر و شمال گلشنش از فوايح مشك ختا عطرساتر

 چو باغ ارم ساحتش دلگشا
 

 -چو صحن فلك عرصه اش جانفزا

 مروح صبا از نسيم گلش 
 

 معطر هوا از دم سنبلش 

 درختانش طوبى صفت سربسر
 

 برآورده بر اوج افالك سر

ميوه هاى لطافت آئينش شيرين تر از شيره جان و سبزه هاى صحن بساتينش دلفريب تر از خط عذار    
  مثنوى جانان 

 چو خط بتان سبزه اش دلفريب 
 

 عذار بساتين ازو ديده زيب 

 بود عطر گلهايش آرام دل 
 

 شود؟؟؟ از ميوه اش كام دل 

و اين بلده جنت صفات در زمان فرخنده نشان خاقان سعيد شاهرخ ميرزا بكمال معمورى و آبادانى    
رسيد و در ايام سلطنت خاقان منصور سلطان حسين ميرزا بيشتر از پيشتر بقاع خير احداث يافته 



زراعت و عمارتش درافزود و بيمن همت آن پادشاه وافر مكرمت و اركان دولتش باغات و بساتين 
بهشت آذين محتوى بر قصور دلپذير صفت نضارت و تعمير پذيرفت و در آن ديار كثرت خاليق 
و وفور بدايع مواضع بدرجه انجاميد كه ساحت كوه و دشت سمت تضايق گرفت و فى الواقع در 

آن اوان از قريه باشتان تا ساقسلمان كه چهار فرسخ مسافتست در طول و از دره دو برادران تا 
پل ماالن كه قريب دو فرسخ است در عرض تمامى فضاى صحرا و بيابان باغ و بستان حظيره و 

گلستان شده بود و از كثرت بقاع دلكش و نزاهت عمارات فردوس وش آنعرصه وسيعه 
غيرت افزاى طارم فيروزه گون گردون مينمود بلكه از قصبه كوسوبه تا او به كه سى فرسخست 

باغات و حظاير و قصور و بلوكات اين بلده ستوده مآثر بيكديگر اتصال داشت و هرجهان ديده كه 
در فصل بهار بر آن موضع نضارت آثار عبور مينمود بهشت عدن را در دار دنيا مشاهده كرده 

  رباعى حكايت گلستان را ارم را افسانه موهوم ميپنداشت 
 همه در خرمى بسان بهار

 
 گشته در ديده ها بهار نگار

 از سپهرش برفعت آمده ننك 
 

 و ز بهشتش بنزهت آمده عار

و چون ايام رعيت پرورى سالطين تيمورى در خراسان باختتام انجاميد و آن مملكت به محمد خان    
شيبانى منقل گرديد چنانچه از ضمن حكايات سابقه مستفاد ميشود ويرانى تمام بعمارت بقاع خير و 

باغات و بساتين راه يافت و بواسطه وقوع ظلم و تعدى خاليق متفرق گشتند اما حاال بيمن معدلت 
درمشخانى و فرط مكرمت مرتب اسباب كشورستانى يعنى حضرت ممالك پناهى حبيب الهى بار 

ديگر سواد هراة بغايت معمورى و آبادانى رسيده و رياض اميد ارباب حاجات و گلزار مراد 
اصحاب متمنيات از رشحات سحاب عاطفت و احسان ناضر و ريان گرديده مضمون همايون بلده 

طيبه و رب غفور در شان او صادق مى آيد و فحواى راحت افزاى ع روضة ماء نهرها سلسال وصف 
بساتينش را ادا مينمايد و از جمله نوادر عمارات ظاهر دار السلطنه هراة جسريست كه بر آب 

 هراةرود بسته اند و
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آن جسر را پل ماالن گويند و پل ماالن مبنى است بر بيست و شش طاق كه از خشت پخته و گچ و 
آهك ساخته شده و در هيچ يك از تواريخ هراة مذكور نيست كه بانى آن جسر كيست و آنچه از 



السنه و افواه استماع مى افتد آنست كه ضعيفه بيوه آن پل را بنا كرده و درين حين كه خامه 
بالغت آئين بتحرير لفظ ماالن قيام نمود حكايتى غريب بخاطر رسيد مثبت گرديد نقلست كه در 

ايام حكومت عبد الّله بن طاهر جماعتى از مجوس در هراة متصل مسجدى آتشكده داشتند و چون 
جزيه ميدادند كسى متعرض ايشان نميشد روزى يكى از واعظان كه در قريه ماالن بنصيحت 

طوايف انسان ميپرداخت در اثناء مجلس وعظ گفت كه درين شهر اسالم ضعيف است زيرا كه 
مسجد و آتشكده پهلوى يكديگر واقع شده و اهل اسالم در دفع اينصورت اهمال و تغافل مينمايند 

از شنيدن اين سخن نايره عصبيت مسلمانان التهاب يافته خلقى كثير شبى آن مسجد و آتشكده را 
خراب ساختند و همان شب مسجدى جديد بجاى آن مسجد و آتشكده طرح انداختند مجوسيان 
چون صباح از خواب غفلت سر برآوردند و از مسجد قديم و آتشكده خويش نشان نديدند دود 

حيرت بروزنه دماغ ايشان تصاعد نمود و حقيقت حال را معلوم كرده از هراة بنيشابور رفتند و نزد 
عبد الّله دادخواهى نمودند و عبد الّله بن طاهر جمعى از مردم امين را جهة تحقيق آن قضيه بهراة 

فرستاد چهار هزار پير معمر از نفس هراة و توابع مجتمع گشتند و گواهى دادند كه مدة الحيوة اين 
مسجد را بهمين كيفيت كه حاال واقع است ديده ايم و قبل ازين در اين موضع نه آتشكده بود و نه 

مسجدى ديگر و امناء عبد الّله دست از هرويان بازداشته آن گواهان در اداء آن شهادت ثواب طمع 
كردند و از نوادر مواضع توابع هراة يكى آنكه قريب بالنك داغى كه در پنج فرسخى آن بلده 

است كوهى است كه در آن شكافى عظيم ظاهر گشته بصورت صفه كه گنجايش پانصد كس 
دارد و پيوسته از سقف آن صفه آب ميچكد بنابرآن حوضى كوچك در برابر موضعى كه آب از 

آنجا مترشح است ساخته اند و سابقا احيانا ماهى بزرك در آن حوض مرئى ميشد و ميان مردم 
شهرتى داشت كه هركس حاجتى داشته باشد چون در آن حوض نگرد اگر آن ماهى را به بيند 
حاجتش روا گردد و االن آن موضع بغار خواجه عباس مشهور است و پيوسته برسم سير مردم 

بدانجا روند پوشيده نماند كه چون وفور ميمنت و كثرت زيب و زينت مسجد جامع هراة و ساير 
عمارات اين بلده نزهت آسمان در رساله مآثر الملوك و خاتمه خالصة االخبار صفت بتيين 

پذيرفته درين مقام قلم بالغت انجام بتعداد و توصيف آن بقاع نپرداخت و عنان بيان را بصوب ذكر 
 بعضى ديگر از بالد اقليم رابع معطوف ساخت.



جيالن واليتى است مشتمل بر جبال سپهر آثار و عقبات بسيار و در شوارع اطراف و بيشه هاى آن 
 تشابك اشجار بمرتبه ايست كه مسافر شمال و صبا از فرود و فراز آن افتان و
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  بيت خيزان ميگذرد و آب تيزرفتار باوجود طبيعت سيال از هيچ طرف عقبات آن راه بيرون نميبرد
 به پيرامنش بيشه هاى خدنك 

 
 بهم برشده شاخ بر شاخ تنك 

و چون آنواليت متصل بدرياست و در دشت و جبال آن فوران چشمه هاى آب بال انتها پيوسته در    
هواى فضاى آن ابر چون كف ارباب كرم گوهربار است و تواتر اقطار امطار در آنديار در ليل و 

نهار زياده از ساير بالد و امصار و مملكت گيالن منقسم بدو قسم است قسمتى الهجان و توابع آن 
و قسمتى رشت و فومن و لواحق آن و در هريك از اين دو واليات حاكمى عليحده است و اطعمه 

گيالنيان در اغلب اوقات و اوان از برنج و ماهى و كباب و گوشت مرغ ترتيب ميباشد و خوردن 
گوشت گوسفند و وسميات در آنواليت ضرر بسيار ميرساند گويند كه در جيالن چند شبانه روز 
پيوسته باران بارد و كار مردم باضطرار انجامد اگر در شب آواز شغال شنوند و متعاقب آن سك 

بانك كند البته بامداد باران تسكين يابد و هوا منكشف شود زكريا بن محمد بن محمود قزوينى در 
عجايب البلدان آورده كه اين حكايت را شنوده بودم و قبول نمينمودم تا آنكه بآنواليت افتادم و 

 بكرات اينمعنى را مشاهده كردم و دانستم كه مطابق واقع است.

آذربايجان مملكتى است وسيع مشتمل بر بالد معموره و قصبات موفوره و دار الملك آنواليات 
تبريز است و تبريز بعقيده صاحب نزهت القلوب و مؤلف عجايب البلدان از اقليم چهارم است و 

بزعم راقم تقويم البلدان از اقليم پنجم در يكى از كتب معتبره بنظر درآمده كه تبريز را زبيده 
خاتون كه منكوحه هارون الرشيد بود بنا نمود و بعد از چندگاه بزلزله انهدام بمبانى آن بلده راه 

يافت و متوكل عباسى بتجديد عمارت آن پرداخت و در ايام دولت القائم بامر الّله فى رابع عشر 
صفر سنه اربع و ثلثين و اربعمائه ابو طاهر منجم شيرازى تبريزيان را گفت كه امشب بجهة زلزله 
آفتى عظيم بساكنان اين شهر ميرسد بنابرآن داروغه بخروج مردم از ديواربست تبريز فرمان داد 
زمره انقياد حكم كرده فرقه بموجب كلمه كذب المنجون درب الكعبه عمل نمودند و بحسب 

اتفاق در آنشب زلزله واقعشده بيش از چهل هزار كس در زير خاك ماوى گزيدند و روز ديگر 



حاكم آذربايجان متصدى عمارت آن بلده گشته ابو طاهر ساعتى اختيار كرد كه طالع وقت برج 
عقرب بوده گفت كه چون درين ساعت آغاز تعمير نمايند ديگر تبريز بزلزله خراب نشود و 

استادان بنا در آن ساعت بنياد كرده بعد از آن بواسطه زلزله انهدام بمبانى آنخطه راه نيافت و در 
زمان هالكو خان و اوالد او تبريز دار السلطنه گشته چندان عمارات عاليه در آنجا ساخته شد كه 

شرح آن تيسيرپذير نيست و درين تاريخ يعنى سنه ثلثين و تسعمائه هجرى بيمن معدلت نواب 
كامياب شاهى تبريز معمورترين بالد ربع مسكون است و بواسطه وفور عمارت و و زراعت 

 غيرت افزاى فضاى چرخ بوقلمون گوئيا كلمه (ادخلوها بسالم آمنين) آيتى است 
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  نظم  كنايتى است از فسحت ساحت جنت نشان آن  (جنَّةٍ عرْضُها السماوات)در شان آن و كريمه 

 آب حيوانست آبش يا زالل سلسبيل 
 

عرصه چرخست صحنش يا بهشت 
 جاودان 

آب باد اوست چون باد مسيح و آب 
  خضر

باد جانبخشش چو جان و آب 
 دلجويش روان 

و در تبريز باغستان فراوانست و اكثر اثمار اشجارش در لطافت رشك ميوه بوستان جنان اما هوايش    
در زمستان بغايت سرد ميشود چنانچه در بعضى از سنوات برودت هوا و كثرت بارندگى بمرتبه 

ميرسد كه دو سه ماه مردم بسهولت تردد نمى توانند كرد بنابرآن تبريزيان آذوق و ساير ضروريات 
انفصل را در خانه هائى كه در زيرزمين ساخته اند ترتيب مينمايند و در وقت دم سردى دى در آن 

منازل نشسته بفراغت اوقات ميگذرانند و چون اكثر مردم تبريز افيون ميخورند در صباح هركس با 
ايشان سخنى گويد جواب درشت شنود و بعد از پيشين كه كيفيت ايشان رسيده باشد اگر از كسى 
صد دشنام شنوند بزبان تواضع و ماليمت جواب گويند مشهور است كه تبريزيان صاحب نخوت و 

متكبر باشند و بسرعت خلل بمبانى محبت و مودت ايشان راه يابد بناء على هذا يكى از شعرا اين 
  رباعى رباعى بنظم آورده 

 هرگز نشود بطبع تبريزى دوست 
 

 مغزند همه جهان و تبريزى پوست 

 آن را كه بدوستى نيابى صادق 
 

 گو نيز عزيزيست كه تبريزى خوست 

   



  رباعى و موالنا همام الدين تبريزى در جواب اين رباعى فرمايد
 تبريز نگو و هرچه زانجاست نكوست 

 
 مغزند مپندار تو ايشان را پوست 

 با طبع مخالفان موافق نشوند
 

 .هرگز نشود فرشته با ديوان دوست

    

اردبيل ازين حيث كه مسكن زبدة االصفيا و قدوة االوليا صفى الحق و الحقيقة و الدين قدس سره 
و اوالد كرامت نژاد آنحضرت بوده است بهترين بالد عالم و قبله اقبال طوايف بنى آدم است و 

اردبيل بعذوبت ماء و لطافت هوا موصوفست و بكثرت اشجار ميوه دار و وفور اثمار حالوت آثار 
معروف در عجايب البلدان مذكور است كه در بيرون اردبيل سنگيست بوزن دويست من تخمينا و 

در متانت بمثابه كه آهن بر آن تاثير نميكند و هرگاه كه اهل اردبيل بباران محتاج ميشوند آن 
سنك را بر گاوى بار كرده بشهر ميبرند و ما دام كه آنحجر در آن بلده باشد قطرات مطر در 

فيضان بوده و چون آنرا باز به بيرون نقل كنند باران تسكين يابد و حاال اردبيل در كمال معمورى و 
آبادانيست و ملجاء و مامن اشراف طوايف انسانى در مشاهد عطرسا و مراقد جنت آسا زبدة 

االصفياء مشار اليه و ذريت امامت منزلتش پيوسته خوان احسان گسترده اند و همواره سدنه آن عتبه 
  بيت كعبه مرتبه صالى ضيافت خاص و عام درداده 

 در ضيافتخانه خوان نوالش منع نيست 
 

در گشاد است و صال درداده خوان 
 .انداخته

   
 

ساوه از مشاهير بالد عراق عجم است و محل نشوونماء بسيارى از اشراف بنى آدم انهار كوثر 
 مثالش از آب عذوبت ماالمال و هواى فضاى روح افزايش در كمال لطافت و
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اعتدال دامن خاكش در نظافت پاكتر از آستين مريم و سنگريزه هاى آبش از غايت جودت غيرت 
عقود اللى يم و آن بلده فاخره را همين شرف پسنده است كه منشاء و مولد صاحب دولتى است 



كه رشحات سحاب معدلتش اطراف ممالك خراسان را بعد از آنكه صفت وادى غير ذى زرع 
گرفته بود در خضرت و نضارت رشك نگارخانه چين و غيرت ساحت سپهر برين ساخته و معمار 

راى عالم آرايش بتقويم دعايم دين مبين و تاسيس قوايم ملت خاتم النبين پرداخته از ماثر طبع 
نقادش مهام ناظمان سخنورى در سلك نظام منتظم و از ميامن تدبير اصابت پذيرش امور صاعدان 

  نظم مصاعد رعيت پرورى بر وجه مراد ملتيم 
 مشترى عقل دوربين ترا

 
 در بد و نيك پيشوا داند

 ماه عالم نورد در شب تار
 

 راى تو مشرق رجا داند

يعنى آصف نصفت پناه عاليجاه سرور جم اقتدار معالى دستگاه (كريما للدنيا و الدين مالذ اللفقراء    
  بيت و المساكين)

 حبيب اللّه آن عالى مقامى 
 

 كه عدلش داد عالم را نظامى 

عمت مآثر نصفة و شاعت ميامن رافته و چون فاتحه خاتمه مجلدات ثلثه حبيب السير بذكر آثار    
حميده و اطوار پسنديده اين صاحب حشمت فضيلت پرور مزين و محلى است درين مقام زياده 
ازين بر تحرير مدح و ثنايش اقدام نمينمايد و ابواب تقرير غرابت كوهى را كه در حدود ساوه 

است ميگشايد در عجايب البلدان مسطور است كه در نواحى آن بلده جبلى است كه چون يك تير 
پرتاب بر آن باال روند ايوانى بزرك كه گنجايش هزار كس داشته باشد بنظر درآيد و متصل بآن 
ايوان ديگر است كه از سقف آن چهار سنك بيرون آمده است بسان پستان نسوان و از سه پستان 
پيوسته آب ترشح مينمايد و از چهارم اصال نم مرئى نميشود و متوطنان آنديار گويند كه در ازمنه 

سابقه از آن پستان نيز آب بيرون ميآمده اما چون كافرى آنرا مكيده است آب آن خشك گشته و 
بر در اين ايوان سوراخى است كه بعضى از ممر آن گشاده است و بعضى تنك و زعم اهل ساوه 
آنست كه هرفرزندى كه رشيد باشد در آن منفذ در تواند رفت و اگر او را رشدى نباشد در آنجا 

 مجال دخول نيابد (و العلم عند اللّه تعالى).

قزوين در سلك اعاظم بالد عراق عجم منتظم است و مؤلف عجايب البلدان و صاحب 
تاريخ گزيده در شأن آن بلده احاديث روايت كرده اند اما اكثر آن اخبار نزد محدثان فضيلت آثار 

بصحت نه پيوسته و در آن بلده باغات و بساتين موفور است و مردم آنجائى بصفت مروت و 
انسانيت مشهور گويند كه يهود در ظاهر قزوين مقبره عليحده دارد و چون دواب ايشانرا وجع 



البطن عارض شود آنجا برند و در جانب راست و چپ آن موضع بگردانند تا آن دابه از آن الم 
 نجات يابد.

قم شهريست بزرك در ميان ساوه و اصفهان و در ايام سابقه در آن بلده طلسمى ساخته بودند كه 
 مردم آنجائى را از مار و كژدم اصال ضرر نميرسيده و در آن ناحيه 
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كوهيست كه از بسيارى حيات و عقارب صعود بر آن امكان ندارد در عجايب البلدان مسطور است 
 كه عود در قم اصال بوى ندهد و نزديك بآن شهر وادى است كه آنجا يوز بسيار باشد.

نهاوند شهريست قديم و زعم صاحب عجايب البلدان آنكه آن بلده از بناهاى نوح است عليه 
السالم و نامش دراصل نوح آوند بوده كه بكثرت استعمال نهاوند شده گويند كه در كوه نهاوند 

سنگى است عظيم و هركس را غايبى باشد و يا مريضى و خواهد كه از خاتمت حالش وقوف يابد 
نزديك بآن سنك رود و به نيت استكشاف احوال آن كس شب آنجا بسر برده البته سرانجام 

 مهمش را بخواب بيند و اين معنى تخلف نكند.

همدان شهرى عظيم الشان و بلده رفيع البنيان است هواى خوب و آبى مرغوب دارد در عجايب 
البلدان مسطور است كه در ازمنه سابقه هواى همدان در غايت سردى بوده و يك نيزه وار در 

آنديار برف مى افتاده سليمان عليه السالم صخره جنى را گفت كه حيلتى ساز كه شدت برودت و 
كثرت بارندگى درين سرزمين كمتر شود و صخره شيرى سنگين ساخته بطلسم و بسيارى سرما و 

برف را از همدان مندفع گردانيد و بعضى از فضال را عقيده آنكه طلسم مذكور از جمله اعمال 
 بلنياس حكيم است (و اللّه اعلم بصحته).

شهرزور نزديك بهمدانست و در آن بلده تاكى است كه سالى انگور بار آورد و سالى ديگر ميوه 
سرخ رنك كه در بزرگى موازى جوزيست و مشهور چنانست كه در شهرزور رمد و آبله قليل 

 الوقوع باشد.



نينوى بر شرقى دجله بغداد نزديك بموصل واقعست صاحب تحفة الغرايب گويد كه در نينوى 
طاحونه ايست تمامى آالت و ادوات آن مجسم از سنك و چون آسيابان خواهد كه آن آسيا از 
گردش بازايستد بر زبان راند كه اسكن بحق يونس فى الحال ساكن گردد و هرگاه آسيابان از 

 شغلى كه داشته باشد فراغت يابد گويد از مهم خود فارغ گشتم باز آسيا در حركت آيد.

بغداد بعقيده صاحب عجايب البلدان داخل اقليم رابعست و بعضى ديگر از واقفان مسالك ممالك 
آنخطه را از جمله بالد اقليم ثالث شمرده اند و چنانچه در مجلد دوم مرقوم قلم خجسته رقم گشت 

بغداد را ابو جعفر منصور دوانيقى بنا نمود و مبلغ هژده هزار دينار در عمارت آن بقعه صرف فرمود 
مشهور است كه نوبخت منجم جهة بناء بغداد ساعتى اختيار كرده برج طالع را قوس نهاد و بعرض 
منصور رسانيد كه اين طالع دليل است بر وقوع وفور عمارات و طول بقاع و اجتماع خاليق درين 
شهر و ايمن بودن متوطنان اينجائى از تعرض اعدا و بهترين مدلوالت اين ساعت آنست كه هرگز 
فوت خلفا درين شهر اتفاق نيفتد و منصور مسرور گشته گفت الحمد لّله على ذالك و فى الواقع 

 اكثر اين احكام موافق تقدير افتاده زياده 
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از پانصد سال دار السالم بغداد مرجع خاليق آفاق بود و اكثر خلفا در غير آن شهر از عالم رحلت 
نمودند زيرا كه منصور در بئر ميمون وفات يافت و مهدى در ماسبندان و هادى در عيسى آباد و 
رشيد در طوس و امين در ساريه كه موضعى است در شرقى بغداد و معتصم و واثق و متوكل و 

مستنصر در سامره و قس على هذا نقلست كه در بغداد در كنار دجله زمينى است موازى صد گز 
در صد گز هرجامه كه آنجا شويند بغايت پاكيزه و با طراوت شود و در ساير مواضع كنار دجله 

اگر قصارى كنند جامه بدان مثابه لطافت و طراوت نيابد و چون وجه تسميه و ساير حاالت بغداد از 
ضمن حكايات گذشته بوضوع ميپوندد درين مقام سلوك طريق اختصار مناسب نمود (و هو 

 الغفور الودود)

 االقليم الخامس 



صاحب اين اقليم زهره است و عامه متوطنان آنجائى سفيدپوست باشند و اقليم پنجم از جانب 
مشرق امتداد يافته بر وسط بالد تركستان و ماوراء النهر گذرد و آنجا جيحون را قطع كند و بر 

شمال بالد خراسان و سجستان و كرمان و فارس و وسط بالد رى و شمال عراق و جنوب 
آذربايجان و وسط ارمنيه و و بالد روم و جزاير يونان گذرد پس بر جنوبى هيكل الزهره و ميان 

بلدان اندلس گذشته ببحر اوقيانوس منتهى شود و بعضى از بالد غريبه اقليم خامس بر اين 
 موجبست كه مسطور ميشود.

سمرقند دار الملك بالد ماوراء النهر است و در نفس شهر آب روان و اشجار ميوه دار فراوان باشد 
و آن بلده در زمان حضرت صاحبقران امير تيمور گوركان بنهايت معمورى رسيده بود چنانچه از 
اكثر بالد ربع مسكون بمزيد عمارت و جمعيت ممتاز و مستثنى مينمود در بعضى از كتب مسطور 
است كه در قديم االيام در عرصه سمرقند قلعه بود مسافت دورش پنجاه هزار قدم و چون آنقلعه 

منهدم گشت گرشاسب بدانجا رسيد و مقارن وصولش زلزله واقع شده ديوارى كه از ابنيه قلعه 
باقى مانده بود بيفتاد و گنجى عظيم پيدا آمد و گرشاسب از آن گنج تجديد عمارت آنقلعه كرد و 

گشتاسب بن لهراسب نيز در ايام سلطنت خود در تعمير آن مساعى جميله بجاى آورد و چون 
نوبت جهانگيرى باسكندر رسيد در آن عرصه شهرى بزرك معهور گردانيد و در وقت تسلط 

ملوك طوايف سمرنامى كه از اقرباء تبايعه يمن بود بر ماوراء النهر استيال يافته آن شهر را ويران 
ساخت و مردم آن ويرانه را سمركند گفتند و اعراب اين لفظ را معرب ساخته نام آنخطه بر 

 سمرقند قرار يافت (و الّله اعلم بحقيقة الحال).

روم مملكتى است در غايت وسعت مشتمل بر صنوف نعمت و در اطراف آن بالد معادن زر و نقره 
بسيار باشد در يكى از كتب بنظر رسيده كه در روم حصنى است و در آنحصار خانه كه صورت 

 فرسى بر يك ديوار آن نقش كرده اند كه ساعت بساعت خود را حركت ميدهد
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و در مسالك الممالك مسطور است كه ملوك روم را خانه بودى مقفل و هيچ يك از قياصره آنرا 
نگشودى بلكه قفلى ديگر اضافه نمودى تا بيست و چهار قفل بر در آنخانه جمع آمد و چون نوبت 
حكومت بآخرين ملوك روم رسيد او را دغدغه شد كه آن قفلها را بگشايد و حقيقت حال آنخانه 



را معلوم نمايد و هرچند اساقفه و علماء نصارى او را ازين حركت مانع آمدند بجائى نرسيد و چون 
در آنخانه را باز كرد تمثالى چند ديد بر هيأت اعراب بعضى شترسوار و زمره بر اسب نشسته و 

 بحسب اتفاق همدران اوان مسلمانان لشگر بروم كشيدند و آن بالد را مفتوح گردانيدند.

كماخ حصاريست در بالد حدود روم بر روى سنگپاره بلند تعمير پذيرفته و غايت استحكام و 
استوارى آن در اطراف آفاق صفت اشتهار گرفته از غرايب آنكه در آنسر زمين هرسال در فصل 

بديع آثار بهار سه روز متعاقب طيور صغار بجثه گنجشكى از هوا بر زمين فروريزند و مردم آنها را 
بگيرند و نمك سود كرده در اوانى و ظروف ذخيره سازند و از آن طيور هرچه دران سه روز 

 گرفتار نشود جناحش بزرگ شده پرواز نمايد.

قيصريه شهرى بزرك است در بالد روم بر دامن كوهى افتاده سلطان عالء الدين كيقباد سلجوقى 
سور قلعه آنرا از سنك تراشيده ترتيب داده در عجايب البلدان مسطور است كه بليناس حكيم در 

 قيصريه حمامى ساخته بود كه بمجرد افروختن چراغى گرم ميشد.

يونان واليتى است متصل بروم و مولد و منشاء اكثر حكماء آنسر زمين بوده است در عجايب 
البلدان مذكور است كه هركس در يونان چيزى حفظ كند هرگز از خاطرش فراموش نشود و 

 هركس چيزى فراموش كرده باشد چون بدانجا رسد بيادش آيد.

ارمينيه ناحيتى است در ميان آذربايجان و روم بر بسيارى از غرايب و عجايب اشتمال دارد و در 
عجايب البلداق در تحفة الغرايب منقولست كه در ارمينيه آتشكده ايست سطح آن از ساروج و 
ميزابش از مس و در زير ناودان حوضى است بزرك از سنك رخام و در آن آتشكده خادمان 

باشند و هرگاه خشك سال شود آن جماعت در آن خانه آتش افروزند و سطحش را بآب نجس 
معنسول سازند چنانچه آب از ميزاب در آن حوض ريزد پس آن آب را از حوض برگرفته بر 

اطراف آتشكده پاشند و هنوز درين شغل باشند كه ابر در هوا پديد آيد و چندان باران بارد كه 
 سطح آتشكده و حوض از آب نجس شسته شود و از آب پاك ماالمال گردد

اندلس مملكتى است عظيم در جانب مغرب مشتمل بر عجايب و غرايب در عجايب المخلوقات 
مذكور است كه در آنواليت بر سر بيابانى كه آن را بادية النمل خوانند بطلسم اسبى و مردى 



ساخته اند و روى آنرا بآبادانى كرده هركه خواهد كه از آن مرد بگذرد بدست اشارت كند كه 
 مگذر اگر روندگان بدان ملتفت نشوند و بگذرند در آن صحرا مورچگان 
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باشند هريك برابر سگى و آن مردم را هالك سازند و همدران ديار كنيسه ايست در پيش آن 
درخت زيتونى و چشمه و در سالى يكبار آب از آن چشمه بيرون آيد و درخت را سقى كند و هم 
در آن روز آن درخت بردهد و آن مقدار زيتون حاصل شود كه تا يكسال وجه معاش اهل كنيسه 

 را وافى باشد و مردم آن نواحى آب آن چشمه را جهة تداوى در ظروف كنند و نگاهدارند.

شنتره شهريست در اندلس بر ساحل بحر و در آن بلده سيبها حاصل ميشود كه دور آن سه شبر 
 باشد و شنتره را در سنه اربعين و خمسمائه كفار فرنك متصرف گشتند.

تفليس مدينه ايست در غايت حصانت در سرحد ديار كفار و بانى آن نوشيروانست و در آن بلده 
اهل اسالم و نصارى ساكن باشند چنانچه از يك جانب آواز اذان بمسامع رسد و از طرف ديگر 

صوت ناقوس در عجائب البلدان مسطور است كه در تفليس حمامى بود كه بى افروختن آتش 
هوايش در غايت حرارت مينمود زيرا كه آن گرمابه را بر باالى چشمه هاى گرم ساخته بودند و آن 

 حمام باهل اسالم اختصاص داشت و كفار بدانجا در نميتوانستند رفت.

 االقليم السادس 

صاحب اين اقليم عطارد است و مردم آنجائى اشقر اللون باشند و مبداء اقليم ششم از مشرق بود و 
از شمال ديار ياجوج و ماجوج و بالد خاقان و كيماك و اسپيچاب گذرد پس بر بعضى از نواحى 

خوارزم و حوالى جيالن و شمال قسطنطنيه و وسط بالد قليقا بگذرد و بر جنوب بحر صقاليه و 
شمال هيكل الزهره و اندلس گذرد تا ببحر اعظم منتهى شود و يكى از بالد عظيمه غريبه ابن اقليم 

قسطنطنيه است و آن شهريست در غايت وسعت و متانت سه طرفش را دريا احاطه نموده و در 
كتاب غريزى مسطور است كه ارتفاع سور قسطنطنيه بيست و يك ذراع است و آن شهر بر بساتين 

و مزارع اشتمال دارد و در اوقات سابقه در آن بلده كنيسه بود كه عمودى عالى در سيصد گز طول 
و ده گز عرض بر آن نصب كرده بودند و بر سر عمود فارسى از مس بر فرسى هم از آن جنس 



منصوب ساخته و در يكدست آنسوار كرده بود و دست ديگرش بنوعى موضوع بود كه گوئيا 
اشارت به آن دست ديگر ميكرد (قيل ان ذالك صورة قسطنطين بانى هذا البلدة) در عجائب البلدان 

مسطور است كه در قسطنطنيه مناريست كه مستحكم است قواعد آن به آهن وارزيز و هرگاه باد 
در وزيدن آيد ميل در آن ظاهر شود و مردم در وقت ميالن مناره جوز و سقال و غير ذلك در پايان 

آن نهند و چون باد ساكن شود مناره بحال خود آيد آن اشياء را از آنجا بيرون نتوان آورد و 
صاحب تحفة الغرايب آورده است كه در حدود قسطنطنيه قريه ايست و در آن قريه خانه ايست از 
سنك و در آن خانه تمثال رجال و نسوان و خيول و بغال و حمير افتاده و هركس را كه عضوى 

 بدرد آيد يا مجروح شود به آن خانه درآمده 
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عضو مئوف را كه بر صورتيكه مشابه آن باشد مالد فى الحال وجع يا قرحه بصحت تبديل يابد و 
اين معنى در آن ديار مشهور و مجربست و قسطنطنيه پيوسته در تصرف نصرانيان ميبود تا آنكه 

 سلطان محمد رومى فتح نمود و كنايس را ويران ساخته بجاى آن مساجد و معابد بنا فرمود.

 االقليم السابع 

اين اقليم بقمر منصوب است و لون عامه ساكنانش ميان صفرة و بياض باشد و ابتداى اين اقليم نيز 
از مشرق است از آنجا ببالد ياجوج و ماجوج گذرد پس بر بالد كيماك و الن و شمال بالد خلخ 

و جنوب بلدان ترخان كذرد و از جمله امصار غرابت آثار اين اقليم بلغار است كه در نهايت 
عمارات شمالى واقع شده و بلغار شهرى طويل عريض است نزديك برود امل و برودت هوا در 
بلغار بمرتبه باشد كه در حوالى آن اصال درخت نيست در عجايب البلدان صفت تسطير يافته كه 

سور بلغار از چوب بلوط است و از آنجا به قسطنطنيه دو ماهه راهست و نهار اطول بلغار بيست 
ساعت است و شب اقصر آن ديار چهار ساعت و چون قلم سريع السير از تعداد شمه از عجايب 

بعضى از بالد پرداخت نوبتى ديگر در بحر سخنورى شناور گشته نوشتن غرايب بحار را پيش نهاد 
 همت ساخت.

 ذكر بعضى از بحار و انهار كه قطره ايست از لجه قدرت حضرت پروردگار



بر ضماير سياحان بحار اخبار مختفى نخواهد بود كه درياها را احوال مختلفه بسيار است و هيجان 
آب و مد و جزر و زيادات و نقصانات از آن جمله است اما سبب هيجان آب تشكالت فلكى و 
اشعه كواكب است كه بر سطح آن مى افتد و اتصاالت كواكب با قمر و وصول او بمنازل معينه 

درين باب اثرى عظيم دارد و هيجان آب در بحار بسان هيجان اخالط است در بدن آدمى اما علت 
مد جزر آنست كه در بيشتر قعور درياها سنگهاى بزرگ باشد و چون ماه در برابر تك دريا رسد و 

اشراق خود بران افكند شعاع آن بر آن احجار تابد و از آنجا رجعت نموده آب را گرم سازد و 
چون آب بواسطه حرارت لطافت پيدا كند متخلخل شده مكان وسيع تر طلبد بنابرآن در تموج 
آمده متالطم شود و حالش برين موجب باشد تا وقتى كه از وسط السما ذايل گردد آنگاه اين 
غليان و مد تسكين يابد و اجزاء آب بقوام آيد و جزر عبارت ازينحال باشد باز چون قمر بافق 

غربى رسد در جانب افق شرقى مد بنياد شود و بر آن طريقه كه گفته اند تا وقتى كه قمر در تحت 
االرض بوسط السما رسد باز آغاز جزر باشد و در شبان روزى دو نوبت مد و جزر وقوع يابد و 

باتفاق اكثر واقفان مسالك ممالك بحار عظيمه در ربع مسكون پنجست بحر الهند و بحر الشام و 
 بحر المغرب و بحر ينطش و بحر طبرستان.
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اما بحر الهند كه آنرا بحر سند و بحر فارس و بحر عمان و بحر چين نيز گويند طول آن از زمين 
چين تا ارض حبشه دو هزار و ششصد و شش فرسخست و عرضش نهصد فرسخ و ازين جمله 
سيصد و سى فرسخ شمالى است از خط استوا و باقى در جنوب خط استواست كه داخل اقاليم 

سبعه نيست و پنج شعبه ازين دريا بميان عالم درآيد و آن را خليج بربر و خليج احمر و خليج 
فارس و خليج هند و خليج اخضر خوانند و درين دريا بيست هزار جزيره است ببعضى از آن جزاير 

 تجار ميرسند و اخذ منافع ميكنند و ببعضى ديگر از جهة انسداد طرق نميتوانند رسيد.

اما بحر الشام كه آنرا بحر الروم و بحر افريقيه و بحر الكبير نيز خوانند طولش از مغرب تا بمشرق 
هزار و ششصد فرسخ و عرضش تا آنجا كه بمحيط مى پيوندد سه فرسخست و دو شعبه ازين دريا 

بميان اقاليم سبعه درآيد يكى را خليج آذر بيش و ديگرى را خليج يونان گويند و درين بحر 



دويست و شصت و دو جزيره معمور است كه تجار بحار در آنجا رسيده اند و بعضى جزاير ديگر 
 نيز دارد كه كسى بدانجا نمى تواند رفت.

اما بحر المغرب كه آن را درياى اندلس و بحر طنجه و بحر االسود و بحر االكبر نيز خوانند 
ابتدايش از اقصاى جنوب در برابر ارض السودان است و بر حدود سوس و بالد اندلس و قبرس 

گذرد و بجانب مشرق جارى بوده بر اراضى غير مسلوك عبور كند تا ببحر اعظم منتهى شود و در 
نهايت االدراك مذكور است كه بحر اوقيانوس اين درياست و سفاين و مراكب تجار بسبب شدت 

تالطم امواج و كثرت ظلمت درين بحر جريان نيابد مگر آنكه قريب بسواحل اين بحر رسند و 
اندك منفعتى گيرند و صاحب عجايب البحار گويد كه درين بحر موضعى است كه آن را مجمع 
البحرين گويند و آن محلى باشد كه بحر هند باين دريا پيوندد و در آنجا مناره ساخته اند از حجر 

خالص كه ارتفاعش صد گز است و در حوالى آن جزيره ايست بغايت معمور و آب اين دريا 
بشكل غريب طلوع بهم متصل ميشود چنانچه از هنگام طلوع آفتاب تا وقت زوال بحر مغرب باال 

گيرد و در بحر هند ريزد و از زوال تا غروب حال برعكس باشد و دو شعبه از بحر مغرب بمعموره 
ارض درآيد يكى را خليج اندلس و ديگرى را خليج طنجه خوانند و بنابر عدم جريان سفاين حال 

 جزاير آن دريا معلوم نيست و جزاير خالدات درين بحر معمور است.

اما بحر ينطش كه آنرا بحر ترابوزان و بحر الروس گويند از عقب قسطنطنيه جارى بوده بزمين 
روس و سقالب ممتد شود و بناى قسطنطنيه برين بحر واقع است و طول اين دريا بقول صاحب 

نهايت االدراك چهارصد و سى و سه فرسخ باشد و درين بحر جزاير بسيار است كه در اكثر 
آنمواضع حيوانات غريبة االشكال مهيبته الصور باشند و از آن جزاير تجار منافع بسيار يابند و ازين 

 بحر دو شعبه باقليم سبعه درآيد يكى قريب بجزيره سودان 
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 و دوم شعبه كه آنرا خليج فرنك گويند.

اما بحر طبرستان كه آنرا درياى گيالن و بحر گرگان و درياى باب االبواب و بحر خزر نيز خوانند 
طول اين دريا از مشرق تا بمغرب دويست و شصت فرسخ است و عرضش دويست فرسخ و اين 



دريا از آب سكون امتداد يافته بطرف ديلم و طبرستان و باب االبواب و شروان و ديار خزر بگذرد 
و باز بسكون منتهى شود و ارباب مسالك گويند كه ركوب اين دريا خطر عظيم دارد چه امواجش 

پيوسته در تالطم باشد و درين دريا مد و جزر وقوع نيابد و اين بحر هفت جزيره دارد كه از آن 
 جزاير نفط سفيد و سياه حاصل گردد.

اما بحار صغار و خليجات و بحيرات و بطايح در ربع مسكون بسيار است و از آنجمله بر ذكر بعضى 
 كه بمزيد غرابت امتياز دارد اختصار ميرود.

بحر بربر از جمله خليجات درياى هند است و آنرا بحر الزنج نيز گويند طول آن صد و شصت 
فرسخ است و عرضش سى و پنج فرسخ و عمقش صد و شصت ذراع و كف اين دريا بخالف 

بحار ديگر انقعاد يابد و از آنجا باطراف برند و جهة تصفيه و طراوت رخسار استعمال كنند و از 
 جزاير اين دريا صندل و آبنوس بدست آيد و عنبر نيز از سواحل آن بحصول پيوندد.

بحر فارس اين دريا را بحر بصره و بحر عمان و بحر هند نيز گويند و دريائى كثير المنافع است و 
اكثر مراكب و سفاين از آنجا بسالمت بيرون آيد زيرا كه اضطرابش از ساير بحار كمتر باشد و 
معاض در رواللى دارد طولش چهارصد و شصت فرسخ و عرضش صد و هشتاد فرسخ است و 

 بعضى از جزاير غريبه اين بحر در محل خود مسطور و مذكور خواهد گشت انشاء الّله تعالى.

بحر الشمال دريائيست در زير قطب شمالى و ساكن است و قعر آن غير معلوم و چون كشتى در 
وى افكنند اضطراب آغاز كند و امواجش متالطم گردد و بدين جهة تجار از ركوبش تقاعد 

 ورزند و گويند كه مردم آبى درين دريا بسيارند.

بحر السحاب دريائيست بواليت زنگبار و سوده و پيوسته دخان و بخار بر باالى آن ايستاده باشد و 
ازين جهة آن بحر را بسحاب نسبت كرده اند و اعتقاد زنگيان آنست كه آدم عليه السالم درين دريا 

 ميبوده است.

بحيره اژير در حدود آذربايجان است و در ميان اين بحيره در قديم االيام ديرى عظيم بوده است و 
 چنين گويند كه ازين بحيره ماهى طرنج بآفاق برند و آن بغايت لذيذ بود و استخوان ندارد.



بحيره تنليس در زمين مصر است متصل بدرياى روم و يك شعبه از رود نيل درين دريا ريزد و 
 درين بحيره ماهى است كه تناول آن موجب زيادتى فهم و ادراك باشد و
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 ماهى ديگر نيز هست كه چون آنرا بخورند خوابهاى هايل بينند و فزع ناك از خواب درآيند.

بحيره اقاميه در حدود شام است و بغايت بعيد العمق آورده اند كه يكى از حكام خواست كه عمق 
آن بحيره را معلوم نمايد در كشتى نشسته در ميان درياچه رفت و لنگرى بر سر طنابى بسته در آب 
گذاشت و چون بقعر نرسيد ريسمانى ديگر اضافه كرد تا درازى طناب بچهار هزار گز رسيد پس 

گمان برد كه طناب كران شده بر باالى هم نشسته است پس آنرا بركشيد و فرمود كه سنك 
دست آسى بر سر طناب بستند و خريطه تخم مرغ در زير آن سنك آسيا تعبيه نمودند و طناب را 

فروگذاشتند و ديگرباره كشيدند چون بيضاة درست بود دانستند كه بعمق بحيره نرسيده است 
 دست از آن كار بازداشتند.

بحيرة الصخر درياچه ايست بحدود بالد شمالى و در حوالى آن سورى از سنك كشيده اند و بغايت 
عميق باشد و در يك طرف آب جوانب اين دريا چنان سياه بود كه از آب جوانب ديگر بحسن 

ظاهر فرق نتوانكرد و چون خاك را باين سياه گل سازند و در آفتاب گذارند سنك گردد چنين 
گويند كه يكى از ملوك خواست كه عمق آن درياچه را معلوم كند چهارده هزار گز رسن 

فروگذاشت بجائى نرسيد و آب اين بحيره چنان روشن است كه باوجود آن همه عمق قعرش چنان 
 نمايد كه گوئيا سه چهار گز عمق دارد.

بحيره اخالط درياچه ايست نزديك بآن بلده گويند كه دو ماه درين بحيره ماهى باشد و دو ماه 
 نباشد و سبب آن معلوم نيست.

بحر جيرون درياچه ايست در حدود مغرب بغايت بعيد العمق در يكى از كتب بنظر درآمده و 
العهدة على الراوى كه كعب االخبار از خضر عليه السالم روايت كند كه شخصى در زمان نوح 

عليه السالم درين دريا فرورفت و تا اكنون بقعر آن نرسيده چنين گويند كه موج اين دريا در 
قعرش حدوث يابد بخالف امواج ديگر بحار از شخصى كه راكب اين بحيره بود پرسيدند كه از 



امور غريبه درين بحيره چه مشاهده نمودى گفت سالمت نفسى اعجب مفازات. اما سبب تولد 
انهار آنست كه در جبال كهوف و مفارات بسيار است كه در حين نزول امطار و حدوث برف و 

ژاله آب در آن مغاره ها مجتمع گردد و بنابر ضيق منافذ بتدريج از آن مواضع بيرون آيد و از 
انضمام و اختالط بعضى ببعضى جداول و انهار حادث گردد و چون چند جوى كوچك بهم 

 اتصال يابد نهرى بزرك حادث شود و بعضى از انهار غريبه اينست كه سمت تسطير مييابد.

نهر اتل ابتدايش از جبال روس و بلغار و حدود شمالست و هفتاد و شش شعبه از آن واضح باد كه 
 خالط ككتاب شهريست بارمنييه (و من قال اخالط فقد احظاء) حرره محمد تقى التسترى 
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نهر جدا گردد كه مدار معيشت چندين شهر بر آن شعبات باشد مع ذلك نقصانى محسوس در آب 
او پديد نيايد و منصب اين جوى درياى آبسكون است و ميان آب اتل و آب آن نهر فرق توان 

 كرد چه اصال بآن آب درنياميزد.

نهر آذربايجان آبى خوشگوار دارد و منبع آن جبال آن واليتست و نهايتش بحير طبريه و در بعضى 
از مواضع جدولى ازين نهر جدا شود و در زمين نفوذ كند و چون تفحص كنند سنگى سفيد و 

 لطيف غايت ماليمت درنظر آيد كه از آن آب انعقاد يافته باشد و آن سنك را مرمر خوانند.

نهر جيحون كه آنرا آمويه نيز گويند ابتدايش جبال صغاينانست و انتهايش بحيره خوارزم و در 
بعضى از سنوات بفصل شتا آب آنچنان منجمد گردد كه چندگاه كاروانها بر باالى آن گذرند و 

 هيچ انديشه ننمايند.

دجله نهرى بعظمت است و مبداء آن از جبال ارزن الروم يا كوههاى نصيبين و حصن ذو القرنين 
باشد و از ده فرضه عباد آن گذرد و ببحر فارس منتهى شود و آب دجله نافع ترين و سبكترين 

 آبهاست.



نهر الذهب در زمين شام است و در صفت آن گفته اند (هو نهر بباغ اوله بالميزان و آخره بالكيل) 
يعنى از جداول آن زراعت بسيار كنند و محصوالتش نيكو آيد و نهر الذهب چون بآخر رسد 

 آبش در زمين نفوذ كند و نمك گردد هيچ از آن آب ضايع نشود.

نهر ارس از مغرب بمشرق جارى باشد و ابتداء آن از جبال ارمينيه است و آبش بغايت سريع 
الجريان بود و سلوك كشتى در آن متعسر است بلكه متعذر زيرا كه بر كنارش سنگالخ بسيار 

است بعضى مكشوف و برخى مخفى و جوى ارس ميمنت تمام دارد و هرچند از حيوانات در وى 
 افتد اكثر بسالمت بيرون آيد.

نهر زنده رود در بلده فاخره اصفهانست بعذوبت و لطافت مآء اتصاف دارد و ساتين و رساتيق و 
 بساتين اصفهان از آن رود منتفع باشند.

نهر سيحه رودى بزرگست نزديك بمصر و بر آن قنطره عظيم ساخته اند و آن يك طاق است 
قوسش قرب دويست قدم و مجموع آنطاق از سنك رخام ارتفاع يافته و هرسنك از آن ده گز در 

 پنج گز باشد.

نهر اندلس آبيست كه كشتى بران نتواند رفت و بر كنار آن آب موضعى بلند است كه بتى نهاده اند 
 از مس خالص و بر ناصيه وى نوشته اند كه (يا ايها الرجل ال تجاوز فى فانك لم ترجع).

نهر حنجاى بدايت آن از جبال چين باشد و آن جوى در غايت شامتست و اكثر كشتى ها را آفت 
 رساند و مردم آبى در وى باشند و چون تجار از اموال غافل شوند چيزى 
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 در ربايند و در آب غوص نمايند.

 نهر طبريه آبى بزرگست نصفش سرد و نصفى گرم و مصب آن بحيره طبريه است.

نهر نيل از معظمات انهار ربع مسكون است و جريان آن از جانب جنوب بشمال باشد و ابتدايش از 
پس خط استوا از جبال القمه بود و مصب او بحر روم است و نهرى درازتر از وى در تمامى ربع 



مسكون نيست زيرا كه يكماهه در ميان بالد اسالم رود و دو ماهه در ميان ديار نوبه و چهار ماهه در 
صحارى و خرابه ها و هيچ نهرى در تابستان زياده نميشود اال اين نهر و سبب آنست كه چون درين 

بالد تابستان بود در پس خط استوا زمستان درآيد چه آفتاب از سمت الراس ايشان دورتر افتد و 
باين بالد نزديك شود و چون اينجا زمستان روى نمايد آنجا تابستان بود و عبد الصمد بن ابراهيم 
الرفاعى در كتاب اسباب العجايب آورده كه سبب ارتفاع و هيجان آب نيل آنست كه آب بحر 

روم در فصل خزان بجهة آنكه مطارح اشعه كواكب واقع شود هيجان كند و موج زند و از موضع 
خود مرتفع گشته در پيش رود نيل چون صدى شود و نگذارد كه آب نيل در وى ريزد پس بدين 
جهة نيل رجعت كند و اراضى مصر مملو گردد و چون مقدار كفاف بحصول پيوندد بارى سبحانه 
و تعالى باد جنوب را فرمان دهد تا آب بحر روم را بكشد و جارى گرداند پس ديگرباره رود نيل 

روان گردد و اينمعنى از عجايب قدرت الهى است و اهل مصر را مقياسى بود كه بآن مقادير زيادة 
و نقصان آب معلوم كنند و آن در ميان بركه نيل موضوعست و بر آنجا خطى چند است كه از آن 
دستور كفاف اهل مصر معلوم شود و آن تا بچهارده خط باشد و چون بشانزده رسد خير و منفعت 
بسيار حاصل آيد و غايت زيادة هژده خط بود و هرگاه ازين بيشتر گردد بمصر خرابى راه يابد و 

گويند كه اين مقياس از موضوعات يوسف صديق عليه السالم است حكايت مشهور است كه در 
زمان جاهليت در سالى يكنوبت آب نيل بمرتبه طغيان ميكرد كه نزديك بآن ميرسيد كه مصر را 

منهدم گرداند و چون دختر بكر صاحب جمالى را بحلى و حلل آراسته در آب مى انداختند تسكين 
مييافت و اينصورت در زمان ارتفاع اعالم اسالم منسوخ گشت و در رود نيل نهنك و اسب آبى 
بسيار بود و ماهى سقنقور و رعاد نيز خاصه اين نهر است (و الّله اعلم بالصواب و اليه المرجع و 

 لماب).

 ذكر بعضى از غرايب عيون و آبار على سبيل االيجاز و االختصار

بر طبايع صافيه و ضماير زاكيه مخفى نخواهد بود كه در جوف زمين منافذ بسيار است و البته در 
آن آب بود يا هوا زيرا كه خال محالست و هرگاه كه بر هوا برودت غلبه كند هوا نيز آب گردد 

پس اگر اين آب را مددى از محل ديگر رسد و زمين صلب نبود چون در آن موضع نگنجد طلب 
 خروج كند و طرفى را بشكافد و بر روى زمين ظاهر شود
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و اگر زمين صالبت داشته باشد بمعالجه احتياج پيدا كند چنانچه در قنوات و آبار بجاى آورند و 
اختالف بقاع و تغييرات هوا را در عذوبت و لطافت آب و ملوحت و حرارت و برودت آن اثرى 

 تمام است و بعضى از چشمهاى غريب اين است كه مذكور ميشود.

عين اروشنك از ضياع قزوين است و آبش مسيل باشد و چون از آن موضع بموضع ديگر نقل 
 كنند اين خاصيت ندهد.

عين الطف در ميان اسفراين و جرجان است و آب بسيار از وى حاصل گردد و در بعضى اوقات 
اين آب انقطاع يابد و جمعى كثير با اسباب مناهى و مالهى بدانجا روند و رقاصى كنند تا باز 

 جارى شود.

عين بادخان در حدود دامغانست و هرگاه نجاستى در آن افكنند باد و طوفانى قوى پديد آيد و 
 صحت اين خبر بتواتر پيوسته و چنين گويند كه در نواحى غزنين نيز مثل اين چشمه ايست.

عين ملطيه چشمه ايست كه آب سفيد از آنجا بيرون ميآيد و چون آنجا بياشامند مضرتى نرساند 
 ليكن اگر مقدارى دورتر برند و بخورند در بدن سنك گردد و سبب هالكت شود.

عين داراب درين چشمه گياهيست كه هرگاه كسى جهة غسل در آنجا درآيد آن گياه در وى 
پيچد و هرچند اضطراب بيشتر نمايد محكمتر گردد و چون لحظه صبر كند بخاصيت همان آب از 

 وى دور شود.

عين دوراق آبش در غايت حرارتست چنانچه اگر كسى دفعة واحده بآن چشمه در آيد اندام او 
بسوزد اما اگر بتدريج در آن رود ضرر نرساند بلكه نافع امراض بلغمى باشد و گاهى دخانى از آن 

 چشمه متصاعد گردد و مشعلهاى سرخ و زرد و سبز از آن بدرخشد.

عين الجراد در ميان شيراز و اصفهانست و آب آن دافع مضرت ملخ است و هرگاه در بلدى از بالد 
ملخ بسيار شود آب آنرا در ظرفى كرده بآن شهر برند و اصال بر زمين ننهند تا بمقصد رسانند آنگاه 



از جائى آنرا بياويزند لشگرسار از عقب بيايند و تخم ملخ را براندازند و مشهور چنانست كه هرگاه 
 آنظرف را بر زمين نهند خاصيتش زايل شود.

عين مسكوره چشمه ايست برابر سپرى در اراضى اندلس و باوجود صغر اگر لشگرى بر كنار آن 
 نزول كنند همه را سيراب گرداند و نقصان در آبش ظاهر نشود.

 عين النار در نواحى انطاكيه است و هروقت قصبى در آن افكنند در ساعت بسوزد.

عين الفار بحدود مصر در مرغزاريست و در آن ناحيه خاكيست كه چون از آب آن چشمه گل 
 شود از آن موش متكون گردد.
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عين سليمان در قلعه ايست بحدود كرمان گويند كه در اوقات سابقه چون پادشاه زاده كه درين قلعه 
 بودى و از آب آن چشمه تجرع نمودى البته بپادشاهى رسيدى.

عين سراب چشمه ايست در باالى حمص قريب برباط كركوت و در تك آن سنگهاى ملون است 
 كه خواص عظيم از آن ظاهر ميشود و اين احجار بدان چشمه اختصاص دارد.

 عين الفضه چشمه ايست در مغرب و پاره هاى نقره بوزن يك مثقال و نيم مثقال در آن پيدا شود.

 عين الكرم در نواحى بيلقانست و چون قدرى از آب آن در بيخ تاك خشك ريزند باز سبز شود.

عين نهاوند چشمه ايست در شكاف كوه نهاوند هركس به آب محتاج شود نزديك آن شكاف 
رفته گويد كه مرا آب ميبايد فى الحال از آنجا آب در ترشح آيد و چون مهم كفايت گردد پاى 

 بر زمين زده گويد بس است در ساعت جريان آب تسكين يابد.

عين الشجره گويند كه اين چشمه در پايان جبلى از جبال طبرستانست و آب آن در غديرى مجتمع 
ميگردد كه دور آن يك تير پرتاب است و در ميان اين غدير درختى بزرگست و در سالى چهار 

ماه اين درخت از نظر غايت ميشود و سبب آن ظاهر نيست نوبتى يكى از ملوك فرمود تا آن 



درخت را بمسمارهاى آهنين استوار گردانيدند و چون اوان غيبتش در رسيد مسمامير بگسيخت و 
آن شجره ناپيدا شد غواصى جهت تحقيق آنحال به آب فرو فرستادند بعد از مدتى بازآمد و گفت 

 قرب هزار گز فرورفتم و بر حقيقت حال اطالع نيافتم.

عين المغرب چشمه ايست در هند كه صندوقى مقفل بر سر آن چشمه موضوع است و هرگاه كه 
سر صندوق را گشاده از آبى كه در آن مجتمع باشد بياشامند شور بود اما قطراتى كه از آن ترشح 

كند شيرين باشد و برين آب قصبات و رساتيق مزروع و معمور است و چون آب صندوق كم 
شود هندوان بدانجا آيند و آنمقدار طعام بپزند كه هزار كس را كفايت باشد و از جرايم و آثام 

 توبه كنند باز آب آن صندوق بسيار شود و تمامى آن ناحيت را سيراب سازد.

عين العالج در ميان خرقان و قزوين است و آبى گرم دارد هرانسانى و حيوانى كه بر عضوى از 
اعضاى وى جراحتى باشد چون در آن آب نشيند صحت يابد و بخاصيت آن آب استخوان شكسته 

از بدن بيرون آيد و قولنج و استرخا و اسهال و رمد و خنازير را نفع رساند و پيكان از جراحت 
 بيرون كشد و نمك اندرانى و تونيا ضفادع از آنجا بحصول پيوندد.

عين الحجر اين چشمه در قريه فنجار است از قراى دامغان گويند كه اگر زنبورى را در آن افكنند 
 سنگى منقش شود.

 عين السم در مملكت چين است نزديك بقصر فغفور و آب آن بغايت شيرين و لطيف 
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 باشد اما چون از آنجا يكفرسخ دور برند زهرى هالهل و سمى قاتل گردد.

عين الذهب آن آب از كوه بيستون انفجار يابد و بغايت صافى بود گويند كه چون هزار درم نقره 
 در وى افكنند و روز ديگر بيرون آرند شش هزار درم شود و سبب آن معلوم نيست.

عين الشمس از عبد الملك بن عبد الّله المهلبى مرويست كه گفت چون بزمين قبچاق رسيدم 
چشمه ديدم كه هرگاه آفتاب طلوع كردى آب آن بطرف مغرب روان شدى و بعد از غروب 



بازگشتى و بجانب مشرق جريان نمودى از اهالى آن ديار سبب اينصورت پرسيدم جوابدادند كه تا 
 غايت حقيقت اين امر نزد ما بوضوح نه پيوسته.

عين المسك چشمه ايست در ديار چين منفجر از پايان كوهى كه هرچه به آن بشويند بغايت پاكيزه 
 شود و بوى مشك و عنبر از آن بمشام رسد.

عين الهرماس چشمه ايست نزديك بنصيبين و سر آن را بسنك و از زيز مسدود ساخته اند زيرا كه 
پيش مردم آنديار مقرر است كه اگر آن را بگشايند چندان آب ترشح نمايد كه آن شهر غرق 

 شود.

عين الفرات در ارض الروم است و چنان شهرت دارد كه هركس در بهار به آب آن غسل كند تا 
يكسال ديگر از امراض ايمن بود و ديگر در تالش چشمه ايست كه در تابستان آبش چون مقدارى 

برود سنك شود و در زمستان شرب آن آسيب نرساند ديگر در جزيره سالمته كه در ديار هند 
است چشمه ايست كه آب آن در ثقبه كه نزديك بآن چشمه است فروميرود و از قطراتى كه بر 

كنار آن ثقبه ميماند در روز سنك سفيد و در شب سنگ سياه متكون ميگردد ديگر در طبريه كه 
داخل اعمال دمشق است هفت چشمه است كه در هفت سال متوالى آب در آن چشمه ها فراوان 
باشد و هفت سال ديگر اصال در آن عيون نم نماند و ال يزال حال برين منوال جارى بود ديگر در 

حدود چين چشمه ايست كه چون مريضى آب آنرا بياشامد اگر مردنى باشد فى الحال جان بقابض 
ارواح سپارد و اال در ساعت صحت يابد ديگر در ديار قزوين چشمه ايست كه مردم بوقت خربزه 
آنجا روند و از آن بياشامند اسهال قوى آرد و اگر آن را بجاى ديگر برند آنخاصيت ندهد و در 

سفيدكوه كه در نواحى بلده فاخره هراة است مثل اين چشمه موجود است و سابقا در وقت خربزه 
كزمه مردم بدانجا ميرفتند و دفع فضالت كرده باز ميآمدند ديگر در سه فرسخى قزوين 

چشمه ايست كه در روزهاى گرم تابستان آبش يخ ميبندند و روزيكه هوا خنك باشد بخش كمتر 
ميگردد ديگر در عجايب المخلوقات مسطور است كه در شبان كاره چشمه ايست كه از آنجا بقدر 
دو سه آسيا آب بيرون مى آيد و مدت سى سال آب آن در جريان و سى سال ديگر انقطاع مييابد 

چنانچه قطره آب در آن چشمه نتوان يافت و ال يزال حال برينمنوال جاريست ديگر در واليت 
 ارمن چشمه ايست 
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كه آب آنچنان بقوت جهد كه از مسافت بعيد آوازش توان شنيد و هرجانور كه در آنچشمه افتد 
فى الحال بميرد و خوردن آن آب اسهال قوى آرد ديگر در جامع الحكايات مسطور است كه در 
مراغه دو چشمه است متصل يكديگر از يكى آبى در غايت برودت ترشح نمايد و از ديگرى در 

كمال حرارت اما از چاههاى متبركه يكى بئر قضاعه است و آنچاه در مدينه طيبه واقع است و 
حضرت رسول صلى الّله عليه و آله و سلم آب دهان مبارك در آن افكنده اند بنابرآن هربيمارى 

 كه از آب آنچاه بياشامد شفا يابد.

بئر التوفيق در زمين مغرب است و بخارى عظيم از آن مرتفع ميشود چنانكه اگر سنگى بزرك در 
 آنجا افكنند بيرون اندازد و البته بقعر چاه نرسد.

 بئر ازرق چاهيست بزمين طرابلس و چنان شهرت دارد كه هركس از آن آب بياشامد بيعقل شود.

بئر سامش آبى خوش دارد و چون خشت خام در آنچاه افكنند آوازهاى مهيب برآيد و بعد از 
 گذشتن سه ساعت تسكين يابد.

بئر الصواعق آبش مسهل باشد و چون آن آب را اندك مسافتى برند خون شود و اگر دورتر برند 
سنك گردد و اگر خرقه حيض در آن افكنند صاعقه عظيم پديد و بادهاى تند وزيدن گيرد 

 بحيثيتى كه عمارات را منهدم سازد.

بئر باميان گويند كه چون نخچير بقصد آشاميدن آب بكنار آنچاه رود آب از قعر چاه بباال آيد و 
چون نخچير دهان بر آن نهد غرق شود و بعد از ساعتى استخوانهاى نخچير بر كناره آنچاه افتد و 

 جهت آن معلوم نيست.

بئر االصوات بحدود تبت واقعست هركس بنزديك آنچاه رود آوازهاى غريب شنود و سخنان 
عجيب استماع كند بلغت فارسى و تازى و تركى و هندى و در وقت باريدن باران آن آوازها 

 انقطاع يابد و هرگاه كه باران باز ايستد بار ديگر اصوات مسموع گردد.



بئر سنكل ديب هركس كه در قعر آن نگرد سنگى مانند تير برويش خورد و موجب آنرا هيچكس 
 نداند.

بئر الصمغ در ديار هندوستانست چون آبش را در ظرفى كنند و از اول حمل تا ميزان بگذرند 
ترياقى منعقد شود بغايت نافع و اگر تا آخر حوت بماند زهرى قاتل گردد و حكمت آن را غير 

 عالم الغيوب كسى نداند.

بئر عبد الرحمن در ناحيه از نواحى فارس است قريب بقريه كه باين اسم مخصوصست و آن 
چاهيست بغايت بعيد العمق و در اكثر اوقات آب نداشته باشد اما در سالى يكنوبت بوقت معين 

آبى عظيم از قعر آن بر جوشد و بر سر چاه رسيده بر روى زمين در جريان آيد چنانچه چند روز 
 يكطاحونه بآن داير شود و مزروعات بآن معمور گردد و باز آن آب در زمين 

 669، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 فرورفته قطره در چاه نماند.

بئر خور در ميان حوضيست در شهر خور و بر سر آنچاه ديگى بزرك از مس نهاده اند و در بن آن 
ديك سوراخى كرده اند و از آن سوراخ كه بغايت مضيق است آنمقدار آب بيرون آيد كه جوئى 
بزرك ميشود و بعضى از اصحاب اخبار گفته اند كه اينصورت از جمله طلسمات است و اال شهر 

 خور از كثرت آب ويران ميشد.

بئر سيامك در نواحى فارس است و پيوسته از آنجا بخارى گرم بيرون مى آيد و حرارت آن بخار 
 بمثابه ايست كه اگر مرغ بر باالى آن چاه پرواز نمايد بسوزد (و العلم عند اللّه تعالى).

 ذكر بعضى از جزاير غرايب حضرت واهب المواهب 

بر ضمائر اولو البصاير مستتر نخواهد بود كه در ميان بحار و بطايح جزاير بسيار است كه بارى 
سبحانه و تعالى بعضى از آن ها را ممر معيشت فرق عباد ساخته و برخى را جهت اخذ فوايد و منافع 

پرداخته و از جزاير بسيارى بتصرف آدميان است و بسيارى مساكن جنيان و در بعضى از جزاير 



حيوانى چند توطن دارند بر صورت انسان بر صفت ايشان و برخى از جزاير مقر وحوش و طيور 
است و بعضى معادن طال و نقره و جواهر و بسيار از جزيره ها از آن قبيل است كه هيچ كس را بر 

 چگونگى حال آنها اطالع نيست و بعضى از جزاير غريبه اينست كه مذكور ميشود.

جزيره واق در بحر محيط است و در آن جزيره درختى است كه ميوه مانند سر آدمى بار مى آورد 
 و چون آن ثمر پخته ميشود آواز واق مسموع ميشود.

جزيره جمكوت در عين خط استوا واقعست و مساحت آنجزيره صد و پنجاه فرسنگست و از 
عجايب آنكه درين جزيره شجره ايست كه ثمر آن صورتى باشد مثابه انسان و چون آن صورت 

بزرك شده اعضايش درست گردد چيزى مانند كدوباد و سرپرستان كه شيرازان در جريان باشد 
بر آن درخت پديد آيد و آنصورت از آن سر پستان كدو شير مكد و كالن شود تا تعداد يك گز 

بلند گردد و بعد از يكسال خشك شود و همدران جزيره كرميست كه يك گز طول دارد و 
هرچند او را پاره كنند بهم پيوندد و حيات يابد و اگر بقرع و انبيق آبى از آن كرم بگيرند هركس 

را كه استخوان اندام بشكند چيزى بر آن شكسته بندد و از آن آب بياشامد آن شكسته درست شود 
 و قوت گيرد.

جزيرة الياقوت جزيره است معظم در ميان بحر اعظم و در وى اصناف ياقوت زرد و سفيد و كبود 
 توان يافت و نوعى ديگر از جوهر كه اهالى مشرق آن را از ياقوت بهتر
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 .»1 «اعتقاد دارند درين جزيره پيدا شود

جزيرة الفضه نزديك بخط استواست در اقصى مشرق و در محل جريان آبش قطعات نقره افتاده 
 باشد از يك مثقال تا نيم مثقال.

جزيرة المهراج در درياى چين است در بعضى از كتب بنظر درآمده (و العهدة على الراوى) كه 
طول آن جزيره هزار فرسخت و مردم آنجا پادشاه خود را مهراج گويند و هر سال شش هزار من 
طال از مال و اخراجات و اصل خزانه اش گردانند و مهراج آنطالها را در غديرى عظيم كه در آن 



جزيره ساخته اندازد و آن پادشاهرا اسبان باشد كه موى گردنشان بر زمين كشد و نيز درين جزيره 
مرغيستكه آنرا حوارى گويند و آنطاير سخن كند فصيحتر از طوطى ليكن مدت حياتش زياده از 

يكسال نباشد و نيز گويند كه درين جزيره فارة المسلك و طاوس باشد و صنفى از روباه در آن 
 پيدا شود كه فيل و گاوميش را فروتواند برد.

جزيره حلى واق متصل است بجزيرة الزنج و از آنجا طالى بسيار حاصل شود چنانچه قالده و 
سلسله كاب و بوزينه را از طال سازند و پادشاه اين جزيره زنى باشد جميله و مالزمان و اركان 

دولتش مجموع نسوان باشند و با رجال اختالط ننمايند و آبنوس را درين جزيره بجاى هيزم 
 سوزند.

جزيره سال در اين جزيره از نتايج قوم عاد جماعتى باشند كه طول قدم ايشان يك گز باشد و موى 
 اعضاى ايشان بغايت دراز شود و آن مردم گوشت آدمى خورند.

جزيرة القصر در درياى هند است و در آنجا قصريست كه هركس بآنجا رود بيهوش گردد و 
 ساكنان آنجزيره قومى اند كه ابدان ايشان مشابه ابدان بنى آدم است و روى ايشان مثابه روى سك.

جزيره جاوه در همان بحر است و در آن جزيره كوهيست كه در شب آتش عظيم بر آنجا مرئى 
ميشود و در روز غير دود چيزى نمينمايد و هيچ آفريده قدرت ندارد كه بآن كوه نزديك رود و 

 عود و نارجيل و موز و قصب السكر در آن جزيره بسيار است.

جزيرة الشجاع جزيره معمور است مشتمل بر قرى و قصبات بسيار و اشجار ميوه دار و در زمان 
اسكندر از دريا حيوانى بيرون آمده مواشى متوطنان آنجزيره را تلف ميكرد و آنحيوان را شجاع 

ميگفتند و چون ضرر شجاع بحيوانات الجزيره از سرحد اعتدال تجاوز نمود متوطنان آن جا 
هرصباح دو گاو در كنار دريا برده مى بستند تا شجاع بيرون آمده آن گاوانرا ميخورد و زياده بر آن 

 تعرض نميكرد و بعد از آنكه اسكندر

______________________________ 
) ظاهرا ميناست كه در اكثر بالد هند بهم ميرسد و خوب آن بنگاليست لكن از سالى بيش عمر 1(

 كند بلكه مينائى چندساله مشاهده شده ادرءطركم بقاست حرره محمد تقى التسيرى 
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بر كيفيت آنحال اطالع يافت فرمود تا آن گاوان را ذبح كردند و پوست آنها را از زرنيخ و كبريت 
و آبگينه و سوزن پر كردند و بدستور معهود بر كنار دريا گذاشتند و شجاع بعادت مالوف از دريا 

 بيرون آمده آن هردو گاو را فروبرد پس از آن كسى او را نديد.

جزيرة البرق درين جزيره سه موضع است كه در تمامى ليالى فصولى اربعه در يكى برق جهد و در 
 يكى باران بارد و در يكى باد وزد و سبب آن معلوم نيست.

جزيرة االشقر ساكنان اين جزيره اصفر اللون اند و موى زرد بر سينه داشته باشند و نارجيل و عود و 
 شكر در آنجا بسيار بود.

جزيره كالوس در آنجا جمعى از هندوان توطن دارند كه هرگز لباس نپوشند و مال ايشان آهن و 
 نارجيل باشد.

جزيرة المحرقه از جزاير درياى زنگبار است و مردم كمتر بدانجا رسند و ساكنان آنجزيره را سالى 
يكنوبت از كوكبى كه بسمت الرأس ايشان رسد آفتى عظيم پيش آيد چنانچه امتعه و اقمشه و 

اجناس ايشان از شدت حرارت بسوزد ال جرم آنجماعت پيوسته مترصد و مترقب آنوقت ميباشند و 
چون نزديك بدان رسد از آنجا رحلت كنند و هرگاه كه كوكب از آن محل تجاوز كند بجاى 

 خود بازآيند.

جزيرة النسناس از جمله جزاير بحر زنج است و ساكنان آنجا يك گز قامت دارند و يك چشم 
ايشان كور است و يك نيمه بدن مفلوج نقلست كه درين جزيره صنفى از طيور باشند كه هرسال 

 جمع گشته با آن جماعت محاربه كنند و بمنقار چشمهاى ايشان را كور سازند.

جزيرة المناره در بحر مغربست و در آنجا مناره ايست بارتفاع صد گز از حجر خالص و صعود بر 
آن ميسر نميشود زيرا كه راه و درجات آن پيدا نيست و بر باالى آنصورت شخصى بطلسم 

 ساخته اند كه دست بجانب مغرب دراز كرده است و گوئيا بچيزى اشارت ميكند.



جزيرة الكنيسه در همان درياست و در آن جزيره كنيسه ايست از سنك تراشيده و در برابر آن 
كنيسه مسجديست و هردعائى كه در آن مسجد كنند بيشتر آن باشد كه مستجاب شود و بر قبه 

كنيسه صورت اعرابى بطلسم ساخته اند كه هركس از زير آن بتفرج و زيارت آن مسجد رود 
آنصورت سر از كنيسه درآورد و آواز دهد كه فالنى بمهمانى آمده است پس در آن كنيسه 
گشاده شود و طعامى كافى جهة آن شخص بيرون آيد و باز در مسدود گردد و پيوسته حال 

 برينمنوال باشد.

جزيره خالط در درياى روم است و درين جزيره غير گوسفند چيزى نباشد و آن گوسفندان بغايت 
 بزرك اند و تجار را چون سفاين بدانجا رسد توقف كنند و بى مانعى 
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 هرچند گوسفند خواهند تصرف نمايند

جزيره عاديان در درياى باشقر است باقليم هفتم و آنجزيره ايست بغايت معمور و خلق بسيار در آن 
توطن دارند و طول و عرض آنجزيره صد و شست فرسخ است در عجايب- البلدان مذكور است 

كه در آنجزيره درختى است بغايت بزرك كه هرگاه آفتاب ببرج حمل تحويل نمايد هركس 
هرسؤال كه از آندرخت كند مطابق واقع جواب شنود و در غربى جزيره عاديان چهار جزيره است 
هريك را پنجاه فرسنك طول و پنجاه فرسنك عرض و در دو جزيره از آن جزاير مردان ساكن اند 

و در دو جزيره ديگر زنان و ميان ايشان سى و پنج فرسنك مسافت درياست و آن مردان وقت 
معين در كشتى نشسته بجزيره زنان روند و چند روز با ايشان صحبت داشته بعد آنكه زنان آبستن 

شوند بازگردند و چون آن زنان وضع حمل نمايند اگر پسر باشند بجزاير مردان فرستند و اگر دختر 
 باشد پيش خود نگاه دارند.

جزيره قامرون در بحر چين است و در آن جزيره جانوريست كه آن را گرك خوانند و در پيشانى 
گرك شاخيست نزديك بيك گز و چون آن شاخ را ببرند بر موضع قطع صورتى از صور 

 حيوانات پديد آيد.



جزيره كله و سريره خط استوا در حدود مشرق از ميان اين جزيره گذرد و معدن قلعى آنجا بسيار 
 بود و در آن جزيره ماران باشند كه گاوميش را فروبرند.

جزيره لنكايانوس متوطنان آنجا پيوسته برهنه باشند و اگر مسافرى بدست ايشان افتد صيد كرده 
 غنيمتى شگرف شناسند.

جزيرة الرامى در بحر اخضر است و در آن جزيره نوعى از درخت بقم است كه بيخ آن ترياق زهر 
افعى و ساير سموم بود و درين جزيره گاوميش باشد كه او را دم نبود و در آنجا جنسى از آدمى 

هست كه قامت هريك از ايشان چهار شبر باشد و مويهاى ايشان سرخ بود و مجموع برهنه باشند و 
هرگز جامه نپوشند و سخن ايشان را مهم نتوان كرد و موى سر ايشان كوتاه بود و بيشتر اوقات بر 

باالى درختان بسر برند و طايفه از مالحان نيز درين جزيره مقيم اند كه چون در آب سياحت كنند 
 زورق را دريابند.

جزيره العقارب هم از جزاير بحر اخضر است و درين جزيره كژدمان بزرك باشند صاحب 
 جهان نامه گويد كه از معتمدى شنيدم كه گفت جسم آن كژدمان برابر جسم شتر بود.

جزيره سرانديب جزيره معظم است و مساحت آن هفتاد فرسخ در هشتاد فرسخ و در وى كوهيست 
كه هبوط آدم عليه السالم بر آن واقع شده و مردمى كه در كشتى باشند آن كوه را از چندروزه راه 

 بينند و درين كوه اثر قدم آنحضرت هست و هرروزى آنمقدار
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باران بارد كه اثر قدم آدم شسته شود و درين كوه ياقوت سرخ و زرد و كبود توان يافت و در 
بعضى از انهار آنجزيره الماس باشد و در جويها بلور پيدا شود و حيوان المسك نيز در آن جزيره 

باشد و در جزيره سرانديب در اوقات سابقه پادشاهى قوى حال بود و جهة وى از عراق بكشتى 
 شراب ميبرده اند.



جزيره مسال در آنجا درخت فلفل بسيار بود چنين گويند كه بر خوشه فلفل برگى بزرگ باشد كه 
چون باران باريدن گيرد آن برك خوشه را بپوشاند تا بر وى نبارد و چون باران باز ايستد برك از 

 .»1 «روى خوشه برخيزد

جزيره زنگبار در درياى زنجست و در آن جزيره زنگيان سفيدپوست باشند كه ذوايب و حواجب 
 و اشعاء ايشان نيز سفيد بود و اصال بر بدن ايشان خالى سياه نتوان يافت.

جزيره موال در درياى فارس است و گاه گاه در وقتى كه اين بحر مد كند ماهى عظيم بخشكى 
اندازد و آنسال مردم آن نواحى بسعت معيشت اوقات گذرانند زيرا كه آن ماهى را گرفته 

بجوشانند و روغن آن را ذخيره سازند گويند كه آنقدر روغن از آن ماهى بحصول پيوندد كه 
معارف و اكابر را تا يكسال جهة سوختن چراغ و احاد الناس را براى خوردن كفايت كند و اين 

 روغن را در ظروف چوبين محافظت نمايند و اال در هرظرفى كه كنند مترشح گردد.

جزيره قبرس در درياى افريقيه است دور آن شصت و سه فرسخ است و در آنجا حيوانيست كه 
اعضاى آن مشابه بنى آدم است مگر سر و گوش وى ديگر در شمال جزيره ياقوت جزيره ايست 

چهل فرسنك در چهل فرسنك و در آنجا بتخانه ايست و بتى بزرك در آن خانه نهاده اند و 
هركس در روز معين باين بتخانه رسد گويند كه حج اكبر او را ميسر شد و عقيده عبده اصنام 

چنانست كه اين بت هرسال يكبار خون كند و هرگاه آنوقت در رسد غريبى را گرفته دست بسته 
در آن خانه گذراند و صباح كه در بتخانه را باز كنند او را مرده يابند صاحب عجايب البلدان 

گويد كه درين اوقات كه تاريخ سنوات هجرى بهفتصد رسيده مسافرى بعزم نظاره بدان جزيره 
رفته بود و بت پرستان بدستور معهود او را گرفته شبى در بتخانه انداختند و آن مسلمان حافظ كالم 

الّله بود در تمامى آنشب بتالوت قرآن اشتغال نمود روز ديگر كه كفار در بتخانه را باز كردند او 
 را زنده يافتند و بغايت متعجب شده 

______________________________ 
)- واضح باد كه اقسام شجره فلفل سياه و سفيد ديده شده اما برگى كه مانع آب باشد در حين 1(

باريدن بنظر برسيده بلكه قسمتى از شجره فلفل است در هند كه آنرا بزبان هندى مرچ گويند 



بى خوشه دانه دانه بار آورد بزرك و كوچك تا بمقدار منجكى در نهايت جدت و لون آن سبز و 
 سرخ و بنقش است حرره محمد تقى التسترى.
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گفتند كه خداى ما اين شخص را نكشته است و زر و جواهر بسيار باو دادند و آن مسلمان در ميان 
 ايشان چنان عزيز و صاحب اختيار شد كه هرحكمى كه ميكرد اطاعت مينمودند.

 ذكر بعضى از جبال غرايب احوال 

در آفريدن جبال ايزد متعال را حكمت بسيار است و از آنجمله يكى معادن زر و نقره و جواهر 
است كه در جوف آنها پيدا شود و سبب تكون معدن آنست كه چون آب برف و باران در 

مسامات جبال نفوذ كند بواسطه حرارت جوف مغارات مياه مذكوره مستحيل ببخارى لطيف گردد 
و طلب خروج نمايد و چون راه بيرون شدن نيابد اجزاى آن بخار تكاثف پيدا كرده زمانى بعيد 

العهد بر آن حال بماند و چون توقف آن امتداد يابد صفا و غلظ او تزايد پذيرد و از آن زببق منعقد 
گردد و بسبب اختالط و امتزاج او باجزاء تراب متنوعه و طنج و نضج هوا از آن اجناس جواهر 
مختلفة البطايع و االلوان حدوث يابد و آن جواهر را معدنيات گويند و شرح حقيقت تكون آن 

 درين اوراق نگنجد ال جرم قلم مشكين رقم بذكر بعضى از جبال غريبه اختصار مينمايد

جبل دماوند در حدود طبرستانست و چهار فرسخ ارتفاع دارد و بر قلعه انجيل قطعه زمينى است كه 
ده گز مكسر مساحت دارد و در وى سوراخهاست كه بشب از آن شعب شعاعى چون نور آفتاب 

ظاهر شود چنانچه بروشنائى آن مسافتى بعيد توان ديد و در روز دودى از آنموضع متصاعد گردد 
و در ميان عوام مشهور است كه سليمان عليه السالم صخره جنى را در بن كوه حبس نموده است 

در عجايب البلدان از على بن زين منقولست كه گفت من و جماعتى از اهل سياحت عازم كوه 
دماوند گشتيم و در قله آن كوه هفتاد موضع يافتيم كه دخان كبريتى از آنجا متصاعد بود و چون 

احتياط كرديم ساير جبال در جنب آن بغايت حقير مينمود و بحر خزر از آنجا جوئى كوچك 
 مرئى ميگشت و بر سر آن كوه غماميست متراكم كه در تابستان و زمستان اصال منكشف نميشود.



جبل نهاوند نزديك بآن بلده است و در بن كوه دو طلسم ساخته اند يكى صورت گاو و ديگرى 
بهيات ماهى و از اين كوه آبى بيرون ميآيد و منقسم ميگردد بدو قسم قسمى بنهاوند ميرود و قسمى 
بدينور جبل ثور نزديك بمكه مباركه است و در آنجا غاريست كه سيد ابرار صلى الّله عليه و على 
آله االطهار و اصحابه االخيار در وقت هجرت بمرافقت ابو بكر صديق رضى الّله تعالى عنه دو سه 

 روز آنجا ساكن بود

جبل اشيره در واليت تركستان است در اراضى شاش و معادن نفط و فيروزه و طال و روى و آهن 
در آنكوه بسيار است و در آنجا سنگى پيدا شود كه چون در آتش افكنند سفيد گردد و اثوابى را 

 بآن بشويند بغايت پاك و لطيف شود.

جبل سيالن كوهى است در غايت بلندى نزديك باردبيل مشتمل بر اشجار بسيار و چشمه هاى آب 
 گرم و سرد و مشهور است كه هرحيوانى كه قصد خوردن اثمار آن اشجار كند
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بميرد جبل الصورت در محازى كرمانست وجه تسميه او آنكه چون قدرى از سنك آن بسايند و 
 در ظرف آب افكنند البته بر صورت انسان قرار گيرد.

جبل فرغانه در اين كوه گياهى رويد بصورت آدمى كه آنرا بيروح الصنم گويند و آن گياه در 
 قوت باء اثرى تمام دارد.

جبل مورجان در زمين فارس است و در آن كوه غاريست كه آب از سقف آن در تفاطر است و 
طلسمى ساخته اند كه اگر يك كس در آن غار باشد بقدر احتياج او آب فرود آيد و اگر هزار 

 كس باشند آنمقدار آب چكد كه همه را كفايت شود.

جبل واسط تا بالد اندلس ممتد باشد و در آن جبل شكافى پديد آيد كه ميان آن تيرى آهنين بود 
و هرگاه قصد كنند كه آن تير را بگيرند غايب گردد و چون دست از آنعزيمت بازدارند باز پيدا 

 شود و هيچكس را بر حقيقت آنحال اطالع نيست.



جبل برطانيل در ميان درياى هند است و از آنجا آواز دف و نى و سنج شنوند و پى بفاعل آن 
 نبرند.

جبل نبوبه كوهيست در درياى هند و در آنجا چشمه آب باشد و بزعم هندوان شارب آن عمرى 
دراز يابد و در حوالى آن چشمه حيوانات اند بصورت سك و چون كسى قصد آن كند مانع شوند 

 و در هالكت خلق كوشند.

جبل بيستون در ميان همدان و بغدادست گويند كه صورت شيرين بعمل فرهاد در آن كوه موجود 
 است.

جبل تبت كوهيست كه چون آتش بر آن افروزند آب از زير آن بيرون آيد و آتش را بميراند و 
در وقتى از اوقات پادشاهى بجهة امتحان از ديار تبت بدان كوه آمد و فرمود تا نفط گوگرد و هيزم 

بسيار بر قله آن جبل جمع آوردند و آتش در آن زدند همان ساعت آب ظاهر شده آتش را 
 فرونشاند.

جبل السم ايضا در اراضى تبت واقعست و هركه بدانجا عبور كند نفسش منقطع شده بميرد يا 
 زبانش از نطق بازماند.

جبل البنان گويند كه در آن كوه اشجار ميوه دار بسيار است و بى از آنكه كسى متعهد تربيت آن 
شود ميوه دهد اما طعم و بوى آن اثمار چندان لطافتى نداشته باشد و چون آن ميوها را ببلخ رسانند 

 خوش طعم و خوش بوى گردد.

جبل الحديد در ديار هند است و از آن كوه آهنى سرخ بحصول پيوندد كه چون زخمى از آن بر 
 كسى زنند از موضع جراحت خون ترشح ننمايد اما كسان را گمان شود كه آن را داغ كرده اند.

 جبل االنهار در اقصاى بالد مغربست و ازين كوه سه چهار جوى عظيم بيرون آيد
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 و قرب هزار قنطره بر آن جويها ساخته اند و ياقوت و سرخ زرد و كبود از آن كوه بحصول پيوندد.



جبل الروضه كوهيست مبارك نزديك بمصر و در اخبار آمده است كه در آن جبل روضه ايست 
از رياض بهشت و در زمان خالفت عمر رضى الّله عنه اهل كتاب بمبلغ هفتاد هزار دينار خريدارى 

كردند فاروق راضى نشد و گفت روضه بهشت در تصرف اهل اسالم اوليست و اول كسى از 
مسلمانان كه در آن كوه مدفون شد عامر مغافرى بود گويند كه در جبل الروضه گوسفندان 

 وحشى بسيارند و كسى متعرض آنها نميشود.

جبل الكوكبان نزديك بصنعاء واقعست و بر آنكوه دو قصر است كه هيچكس راه آنرا نميداند و 
عقيده بعضى از مردم آنست كه آن دو قصر را از جواهر ساخته اند زيرا كه در شب بغايت 

 درخشنده است.

جبل النار كوهيست در ميان بحر عدن پيوسته آتشى از آن جبال در اشتعال باشد و بعضى از عدينان 
 گويند كه قومى از نسل هارون پيغمبر عليه السالم در آن كوه ساكن اند (و العلم عند اللّه تعالى.).

جبل المعظم كوهيست در اراضى حبشه و در آنجا مساجد و صوامع واقعست و گويند كه در 
آنكوه مغارها باشد كه ميت در آنجا مساجد و صوامع واقعست و گويند كه در آنكوه مغارها باشد 

كه ميت در آنجا اصال پوسيده نگردد و چنان استماع افتاده كه در واليت قاين نيز مغارهاست كه 
اموات در آنجا خفتيده اند و نشسته و اصال تغيير در ابدان ايشان محسوس نميشود و در چيچكتو نيز 

غاريست كه شش مرده در آن موجود است و اجساد آن مردگان از هم نريخته و مردم آنجائى 
آنموضع را لتى خواجه گويند و زيارت كنند ديگر در عجايب البلدان مسطور است كه كوهيست 

در سه چهار فرسخى قزوين و در آنجا صورت حيوانات است كه بتقدير الهى مسخ شده اند و 
متحول بسنك گشته از آنجمله شبانيست تكيه بر عصا زده و گوسفندان در حوالى مجموع او از 

سنك و همچنين زنى بنظر درمى آيد كه گاو ميدوشد و نيز مسموع شده كه چون از قهستان 
بكرمان روند بر دست راست بمسافت پانزده فرسخ زمينى پديد آيد مربع هشت فرسخ در هشت 
فرسخ مجموع قرى و قصبات آن متحول بسنك شده و هرچه از آدمى و حيوان و نباتى كه در 
آنجا بوده حجر گشته تا بحدى كه گهواره در آنجا يافتند سنگين و در آن كودكى از سنك و 

رسنى از از سنك بسته و قفسى ديدند از سنك كه در آن كبكى سنگين بود و در كنار اين بيابان 
كه بمغضوبه اشتهار يافته جنسى باشد از كژدم بغايت سياه و شب در هوا طيران نمايد و زخم نيش 



آن مهلك بود ديگر در تركستان كوهيست و در آن كوه غارى كه هركه در آن غار رود در 
ساعت بميرد و از همه غريب تر آنكه در آن نواحى غاريست كه هركس از پيش آن گذرد روح از 

 بدنش مفارقت نمايد ديگر در مملكت چين كوهيست و در آن كوه دره و در
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آن جاده ايست كه بر آن جاده مردم از چين به تبت روند و هركس از جاده انحراف نمايد فى 
الحال نفسش منقطع شده بميرد ديگر در صفا كوهيست و بر سر آن جبل چشمه آبى و آب 

آنچشمه از جميع جوانب آنكوه سيالن مينمايد اما قبل از آنكه بدامن كوه رسد منعقد شده شب 
يمانى از آن حاصل شود ديگر در يكى از بالد خط استوا كوهيست و در آن كوه مناره ايست از 

سنك و بر سر آن مناره تغارى موضوع است و بر سر آن تغار مرغى از سنك منصوب كه در منقار 
خود انجيرى دارد و در آن جبل درختان انجير فراوانست و مرغان بصورت آنمرغ سنگين بى پايان 

و چون انجير پخته شود هرروز آن طيور هريكى انجيرى در منقار گرفته بيايند و در آن تقاره 
اندازند و شخصى كه مترصد اينمعنى باشد از آن انجيرها تناول كند و هرچه از وى فاضل آيد 

 بفروشد و چنان مشهور است كه اين طلسم را بليناس حكيم ساخته است (و العلم عند اللّه تعالى.)

 ذكر بعضى از آدميان غريبة االشكال و االفعال 

بثبوت پيوسته كه تميم دارى كه مردى بود نصرانى در زمان هدايت نشان پيغمبر آخر الزمان عليه 
الصلوة و السالم با سى كس از بنى لحم و خدام جهة تجارت در كشتى نشسته سفر دريا اختيار 

كرد و بحسب اقتضا قضا باد مخالف در وزيدن آمد و مدت يكماه آن سفينه را از موضعى 
بموضعى ميبرد و چون باقصاى درياى مغرب رسيدند نزديك بجزيره تالطم امواج تسكين گرفت 

و تميم با رفيقان بآن جزيره درآمد ناگاه دابه كه كثرت و غلظت اشعار او بمثابه بود كه پيش و 
پسش از يكديگر متميز نمى گشت با ايشان مالقات نمود آنجماعت از غرابت هيات آن دابه 

متعجب شده پرسيدند كه تو كيستى جوابداد كه من جساسه ام اكنون ايقوم برويد نزد مرديكه درين 
دير است زيرا كه او بشنيدن اخبار شما بغايت مشتاقست تميم دارى گويد كه چون ما اين سخن 

شنيديم بدان دير شتافته آدمى ديديم كه دستها و پايهاى او را به بندهاى آهنين مقيد ساخته بودند و 
هرگز بعظمت خلقت او شخصى بنظر ما درنيامده بود ال جرم از وى پرسيديم كه تو كيستى گفت 



خواهيد دانست كه من چه كسم شما بگوئيد تا چه كسانيد جوابداديم كه ما از عربيم كه در كشتى 
نشسته باين دريا آمده بوديم و بواسطه حدوث تالطم امواج يكماه سرگردانى كشيده باين جزيره 

افتاديم و باجساسه مالقات نمود باشارت او بدينجا آمديم پس آن شخص بجانب ما اقبال كرده 
گفت خبر دهيد مرا از نخل عمان گفتيم از كدام صفت او خبر ميپرسى گفت سئوال ميكنم از شما 
كه آن نخل ميوه ميدهد يا نى جوابداديم كه بلى گفت زود باشد كه ميوه ندهد بازگفت خبر دهيد 

 مرا از بحيره طبريه گفتيم از كدام حالت او خبر ميپرسى گفت آيا در آن 
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بحيره آب هست گفتيم در آن درياچه آب بسيار است گفت زود باشد كه آبش نبود باز گفت 
خبر دهيد مرا از چشمه زعر گفتيم از كدام حال او خبر ميجوئى گفت آيا در آن چشمه آب هست 

و مردم آنجائى بآن آب زراعت مى كنند گفتم بلى در آن چشمه آب بسيار است و اهالى 
آنسرزمين بزراعت اشتغال دارند بازگفت خبر دهيد مرا از پيغمبر امين كه چكار كرد گفتيم 

بدرستيكه آنحضرت از مكه بمدينه تشريف آورد گفت با وى عرب مقاتله كردند گفتيم بلى 
گفت چه كرد نسبت بايشان پس او را خبر داديم كه رسول صلى الّله عليه و آله و سلم بر معاندان 

غالب آمده قبايلى را كه نزديك باو بودند مطيع گردانيد پس گفت خيريت عرب در متابعت 
اوست و اكنون من شما را از حال خود خبر دهم كه بدرستيكه منم آن كسى كه زود باشد كه 

ماذون شوم بخروج پس بيرون آيم و سير نمايم در زمين و نخواهم گذاشت قريه را كه بدانجا در 
نيايم در چهل شبانه روز مگر مكه و مدينه كه آن دو بلده بر من حرامند و هرگاه خواهم بيكى از 
آن دو شهر درآيم فرشته اى كه شمشير برهنه در دست داشته باشد مرا استقبال نموده مانع آيد و 

همچنين بر هرثقبه از پقبات آن دو بلده ماليك باشند كه آن را حراست نمايند القصه تميم بعد از 
شنيدن اين سخنان بحجاز بازگشته شرف مالزمت حضرت رسالت صلى الّله عليه و آله و سلم 

دريافت و مسلمانشده كيفيت واقعه را بازگفت و حال آنكه آن حضرت قبل از اين اخبار دجال را 
بهمين منوال با اصحاب گفته بود و پس از استماع اين حكايت از تميم مهاجر و انصار را در مسجد 

مجتمع ساخته حديث مذكوره را بمسامع ايشان رسانيده فرموده كه اعجبتنى حديث تميم واقف 
الذى كنت اخذتكم عنه و عن المدينة و مكه و در صحيحين بروايت انس بن مالك مثبت است 

كه رسول صلى الّله عليه و آله و سلم فرمود كه نبوده است هيچ پيغمبرى مكر بيم كرده باشد امت 



خود را از اعور كذاب االوانه اعوروان ربكم ليس با عور و نوشته شده است در ميان دو چشم 
دجال كه كفر و در صحيح مسلم از خديفة بن اليمان مرويست كه حضرت مقدس نبوى صلوات 

الّله و سالمه عليه فرمود كه چشم چپ دجال اعوراست و او را موى بسيار است و با اوست بهشت 
و دوزخ پس آتش او بهشت است و بهشت او آتش است يعنى هركس دلير در رود به آتش او 

بدخول جنت استسعاد يابد و هر كس ببهشت او مغرور گردد بدرآمدن در دوزخ مبتال شود و در 
باب غرابت خلقت و افعال دجال امثال اينحديث احاديث بسيار روايت كرده شده است و ايراد 

جميع آنها اليق اين مقام نيست ال جرم عنان خامه خوشخرام بصوب ذكر عوج بن عنق و ياجوج و 
 ماجوج انعطاف يافت.

تعريف عوج بن عنق اكثر مورخان بر آن رفته اند كه عنق مادر عوج و دختر آدم است عليه السالم 
 و او را نيز بعظم جثه توصيف نموده اند چنانچه گويند هرانگشتش سه گز
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طول داشت و در تفسير شيخ سعيد كازرونى مذكور است كه بلندى قامت عوج بيست و سه هزار 
و سيصد زرع و ثلث گز بوده و در زمان طوفان نوح عليه السالم كه آب از سر مرتفع ترين جبال 
چهل گز گذشته بود از سر زانوى او تجاوز ننموده و نيز در كتاب مذكور مذبور است كه در آن 

اوان كه موسى عليه السالم داعيه جنك جباران شام داشت عوج موازى طول و عرض معسكر بنى 
اسرائيل قطعه سنگى ببريد از كوهى و بسر برگرفت به عزيمت آنكه بر باالى موسويان اندازد تا 
همه را بيك دفعه زير آن كوه پاره نيست و نابوده گرداند ايزد سبحانه و تعالى مرغى را امر كرد 

كه بالماس آنسنك را سوراخ كرد تا در گردن عوج افتاد و جناب موسوى بحسب وحى سماوى 
بر كيفيت اطالع يافته خود را بعوج رسانيد و عصا بر كعبش زده او را از پاى درآورد و چون عوج 
بقعر جهنم افتاد استخوان ساق پايش را چند سال بر روى رود نيل انداخته بودند و آينده و رونده بر 

 .»1 «آن جسر آمد و شد مينمودند

صفت ياجوج و ماجوج در روضة الصفا مسطور است كه ياجوج و ماجوج پسران متوشلخ بن يافت 
بن نوح بودند و چون هريك از اوالد يافث بقطرى از اقطار زمين رفته آغاز زراعت نمودند ياجوج 

و ماجوج باقصاى اراضى مشرق خراميده قريب بجائى كه سد ذو القرنين ساخته شده است مقيم 



گشتند و از نسل ايشان خلقى كثير در وجود آمدند چنانكه عبد الّله بن عمر گويد كه بنى آدم ده 
جزوند و از آن جمله نه جزو ياجوج ماجوج اند و يك جزو ساير اهل عالم و در بعضى از اخبار 

آمده است كه ياجوج و ماجوج دو طائفه اند كه بچهار صد قسم منقسم ميشوند و يك نفر از ايشان 
نميرد تا هزار نفر از نسل خود نه بيند و تمامى طبقات ياجوج و ماجوج بحسب هيات منحصر در سه 
صنف باشند اول جماعتى اند كه هريك را از ايشان صد و بيست گز طول قامت بوده و عرض بدن 
بدان مثابه نباشد و صنف دوم زمره اند كه هم طول و هم عرض بدن ايشان صد و بيست گز است و 
صنف سيوم گروهى اند كه طول و قصر قامت ايشان از يك شبر تا بچهل زراع كشد و اين صنف 

را كليم گوش نيز گويند و فيل و كرگدن با ياجوج و ماجوج مقاومت نتواند كرد و از اجناس 
وحوش و سباع ضاره هرچه بديشان بازخورد نجات نيابد و يكى از عادات مذمومه آن قوم اينست 

كه هركس از ايشان بميرد گوشتش را بخورند و ياجوج و ماجوج را ملتى نباشد نه خداى را 
شناسند و نه خلق را و مانند حيوانات معاش كنند ديگر از غرايب صور معشر بشر آن كه در حدود 

 چين قومى باشد بشكل آدمى اما موى ايشان شبيه موى بوزينه است و آن 

______________________________ 
) واضح باد كه اوج با نصم نامرديست ولد فى منزل آدم فعاش الى زمن موسى و ذكر آن من 1(

عظم حلقه شناعة دعوتى بانصم پدر عوج و من قال عوج بن عنق فقد اخطاء حرره محمد تقى 
 التسترى 
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قوم را قوت طيران باشد چنانچه از درختى بدرختى ديگر پرواز كنند (قال فى عجايب- المخلوقات 
البغوى فى جانب الصين قوم على شكل االنس اما شعرهم كشعر القروة يطيرون من شجرة الى 
شجره) ديگر آنكه در نواحى تركستان موضعيست مشتمل بر اشجار بسيار و در آنجا جماعتى 

توطن دارند كه اگر يكى از آن قوم بيمار شود خود را بر سر كوهى كه در نواحى واقعست رساند 
و بعد از وصول اگر باران بر وى بارد آن مريض فى الحال شفا يابد و اال در آن رنج بميرد و چون 

وفات يابد قطرات امطار بمثابه ريزان گردد كه مرده را ببرد و حقيقت آن حال بر كسى ظاهر نيست 
ديگر در بالد چين خانه ايست و در آنجا مرده كه قامتش مثابه درخت خرماست و دو دست ندارد 



و هرگاه كه دست بر وى زنند آوازى مثل آواز طبل ظاهر گردد ديگر در قريه از قرى واليت قبره 
در زمان اولجايتو سلطان دخترى را در وقت بلوغ درد زهار گرفت و بعد از چند روز آلت 

رجوليت از موضع مخصوص او بيرون آمد و همچنين در جامع الحكايات مسطور است كه 
شخصى در بغداد دخترى داشت و چون او را بشوهر دادند و در وقت زفاف آلت مردان از ميان 

هردو پاى او سر بر برزد و آن دختر پسر شده زنى بحباله نكاح درآورد و از وى فرزندان پديد 
آمدند ديگر در يكى از كتب بنظر درآمده كه نوبتى در حضر موت دندان انسانى يافتند كه هشت 

من وزن داشت ديگر در زمان سلطان محمد خدابنده در سلطانيه مردى بود كه بر تمامى اندامش 
موى غلبه داشت بسان موى خرس اما لحيه او مانند ساير مردم بود و سخنش مفهوم نميشد و 

بگدائى اوقات ميگذرانيد ديگر از سنان بن ثابت حرافى منقولست كه گفت زنى ديدم كه اصال 
دست نداشت و بپاى خياطت ميكرد ديگر در جامع الحكايات مذكور است كه صاحب تاريخ 

ديالمه گويد كه دو شخص از ارمن بخدمت ناصر الدوله آوردند كه پشت هردو بهم چسبيده بود و 
قريب به بيست و پنج سال عمر داشتند و اكل و شرب و خواب و بيدارى ايشان مخالف هم ديگر 

بود ديگر در واليت ارمنيه قريه ايست و در آنجا طايفه اند كه هركس از ايشان ريش برمى آرد 
نصف ريش او سياه است و نصفى سپيد ديگر نوبتى در بعضى از بالد زنى ظاهر شد كه روى و 

دستهايش پر موى بود مانند خرس كه دندانهاى زيرين نداشت و سخنش مفهوم نميشد مردم 
ميگفتند كه مادرش با خرس جمع آمده و اين تحفه غريب آورده ديگر در عجايب البلدان مسطور 

است كه در ساحل بحر محيط كوهيست و در آنكوه جمعى ساكنند كه دو چشم بر سينه دارند و 
بدستور ساير آدميان نيز بر روى آنها چشمها ظاهر است ديگر از ابو حامد اندلسى مرويست كه 

گفت در بعضى از بالد بلغار شخصى ديدم از نسل عاديان طويل القامة و در قوت بمثابه كه ساق 
اسب را بدست گرفتى و بشكستى و آن شخص در خدمت پادشاه بلغار بود و تقرب تمام داشت و 
در هرلشگرى كه آن مرد بودى خصم را هزيمت نمودى ديگر از ابو اسحق طالقانى منقولست كه 

 گفت در مرو با جمعى 
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از مردم بموضعى نشسته بودم كه ناگاه ديوار كهنه كه نزديك بما بود بيفتاد و چند سر آدمى از 
ميان آن بيرون آمد و يكى از آن سرها شكسته دندانهايش بريخت بزرگى آن دندانها بمثابه بود كه 



يكى از آنها دو من وزن داشت ديگر در اراضى مغرب ريگستانيست و در ميان آن ريگستان 
شهريست كه متوطنان آن بتمام نسوان باشند و اگر مردى بدانجا رسد بحسب اقتضاى آب وهوا 

شهوتش ساقط گردد بلكه در اندك زمانى بميرد و در آن بلده چشمه ايست كه چون زنان در آن 
نشينند حامله شوند و دختر آرند و اگر بر سبيل ندرت پسرى در وجود آيد زود بميرد و هرزنى كه 

از حيض پاك شود اگر روز ديگر در آن چشمه نشيند حيض او معاودت كند و چندان خون از 
وى برود كه بهالك نزديك رسد و آن زنان بغايت جميله باشند و هرگز هوس مجامعت بخاطر 

ايشان خطور نكند و اگر فى المثل يكى از ايشان بواليت ديگر افتد از مباشرت بغايت آزرده گردد 
اما بعد از چندگاه عادت ديگر نسوان پيدا كند و عورات آنشهر مسلمان باشند و هركارى كه جهة 
انتظام امور دنيوى مردان را بايد كردن آنزنان بدان قيام نمايند و هرچيز از هرمحل كه حاصل كنند 

بسويت در ميان يكديگر تقسيم نمايند و بزرگى و كوچكى و نزاع جهة سودا و معامله در ميان 
 ايشان نباشد و افزونى مال و طلب تنعم و ذخيره نهادن را از جمله مكروهات شمارند.

حكايت در عجايب البلدان مسطور است كه در حدود باب االبواب بر تلى دو قريه است و متوطنان 
آن قرى مردم بلندقامت احمر اللون ارزق چشم باشند و غير زراعت صنعتى ندانند و بهيچ يك از 
سالطين مال و خراج ندهند و تابع دين و ملتى نباشند و در هريك از آن دو قريه دو خانه بزرگ 

باشد در زيرزمين مثال سردابه يكى مخصوص برجال ديگرى منسوب بنسوان و جمعى از مردم 
جهة ساختن كار اموات متعين اند و كارسازى ايشان چنانست كه چون يكى از ايشان بميرد مرده را 

بسردابه كه برجال مخصوص باشد برند و بكارد اعضايش را از يكديگر جدا گردانند و مغزهاى 
استخوانها را بيرون آورده عظام را در خريطه اندازند و اگر ميت توانگر بوده باشد در خريطه ديبا و 

اگر فقير بود در خريطه چرم و آن خريطه را در آن سردابه آويخته نام ميت و اسم پدر و مادر و 
تاريخ والدت و سال وفاتش را بر آنجا نقش كنند آنگاه گوشتهاى مرده را از سردابه بيرون آورده 

بتلى برند كه در خارج آن قريه است و آنجا بيندازند و كالغى چند كه بر آن پشته آشيانه دارند 
بيايند و آن گوشتها را از هم بربايند و هيچ مرغى ديگر نگذارند كه بر آن پشته نشيند و برين قياس 
عورات آنجماعت نسوان مرده را كارسازى نمايند و همچنانكه سردابه زنان عليحده است پشته كه 

 مطرح گوشتهاى ايشانست غير پشته ايست كه گوشت مردان را بر آن اندازند.



حكايت در تاريخ احمد بن اعثم كوفى مسطور است كه سعد بن ابى وقاص بعد از فتح جلوالنضلة 
 بن معاويه را با سيصد سوار بجانب رساتيق و حلوان فرستاد تا اغنام و
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مواشى كافران را تاخت كند و نضله در وقت مراجعت از ناحيت حلوان نماز ديگر در ميان دو كوه 
فرود آمده باداى بانك نماز قيام نمود چون گفت الّله اكبر الّله اكبر از كوه آوازى آمد كه كبرت 

تكبير ايا نضله و چون گفت كه (اشهد ان ال اله اال اللّه) باز آواز آمد كه اخلصت اخالصا يا نضله و 
چون گفت اشهد ان محمد رسول الّله هاتف بر زبان راند كه اين پيغمبريست كه بعد ازو كسى 

بمرتبه نبوت نرسد و چون گفت حى على الصلوة بار ديگر هاتف گفت كه اين نمازيست كه 
فريضه كرده اند خنك آنكس كه بر آن مواظبت نمايد و آن را بوقت گذارد و چون نضله گفت 
حى على الفالح هاتف آواز داد كه الفالح الهل الصالح و الصالح الهل الفالح و بعد از آنكه 

نضله از بانك نماز فارغ گشته تكبير گفت در وقت اداء قد قامت الصلوة باز از كوه آواز آمد كه 
امت محمد رسول الّله را تا قيام قيامت باشد و نضله از شنيدن اين سخنان تعجب نموده پس از فراغ 

از اداء نماز برپاى خواست و بآواز بلند گفت كه اى هاتف آواز تو شنيديم و آنچه فرمودى فهم 
كرديم اگر تو از جنس فرشتگانى (فضل اللّه عليك) و اگر از پريانى (فمر حبابك و اهال و سهال) 
و اگر از آدميانى بيرون آى تا بصحبت تو مشرف شويم و همان لحظه پيرى پاى سربرهنه كه موى 

روى و سرش سفيد بود و دو جامه صوف سفيد پوشيده بود و عصائى بر دست گرفته از عقبه 
آنجبل بيرون آمد و بر آن عصا تكيه زده گفت السالم عليكم و رحمة الّله و نضله لب بجواب 

گشاده ازو پرسيد كه تو كيستى و درين منزل چگونه بسر ميبرى گفت من زريب بن بريسياام وصى 
عيسى بن مريم عليهما السالم و مسيحا درباره من دعا كرده است كه تا وقت نزول او از آسمان 

زنده مانم و فرموده است كه درين كوه روزگار گذرانم بايد كه سالم مرا بعمر بن الخطاب رسانيد 
و او را بگوئيد كه متابعت سنت سنيه نبويه را از دست مده و بر آن مواظبت نماى و بدانكه قيامت 
نزديك رسيده است نضله گفت چه باشد كه مرا از عالمات روز جزا خبر دهى زريب گفت اى 
نضله هروقت كه مردان با مردان و زنان با زنان مجامعت كنند و امرا با غلمان در سازند و اگرچه 

غالت بسيار باشد نرخ ارزان نشود و خون بيگناهان بر خاك ريزد و خست خاليق بمرتبه رسد كه 
اگر درويشى سالى گدائى كند ده درم صدقه نيابد و حفاظ قرآن را با لحان و مزامير تالوت كنند و 



مساجد را نقاشى نمايند و منارهاى بلند افرازند و گواه دروغ بسيار شود و باران اندك بارد و 
خوردن ربا شايع گردد ببايد دانست كه قيامت نزديك باشد و خشم الهى ظهور نمايد و زريب بعد 

از گفتن اين سخنان غايب شد و چون نضله بخدمت سعد بن ابى وقاص رسيد كيفيت حال 
بازگفت و سعد بنفس خويش بآن كوه رفته هرچند جستجو و تك وپوى نمود و بانك نماز گفت 

ديگر از زريب اثرى نديد و خبرى نشنيد و العم عند الّله الحميد المجيد ديگر حمد الّله مستوفى در 
تاريخ گزيده آورده است كه در زمان اولجايتو سلطان موالنا جالل الدين تركستانى كه عالمى 

 صادق القول 
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بود روايت كند كه جمعى از تجار گفتند كه درين سنوات كه فوجى از كفار لشگر بتركستان 
كشيده در نواحى ينكى جماعتى از اهل اسالم را شهيد گردانيدند از آنجمله شخصى كه او را قرا 

بهادر ميگفتند بزخم تيغ كافران كشته شد بعد از مدتى عيال و اطفال قرا بهادر از گوشه از خانه هاى 
او آوازى شنيدند كه منم قرا بهادر كه در فالن روز كفار مرا شهيد كردند و اكنون من بغايت 

خوشحالم و با هفتاد هزار روح باستقبال روح پيره زنى آمده ام كه سه روز ديگر فوت خواهد شد و 
چون خاطرم متعلق بشما بود بدينجا آمدم تا معلوم نمايم كه چه حال داريد ميبايد كه اهل اين شهر 
را بگوئيد كه آفتى عظيم متوجه اين بلده است صدقه دهيد تا دفع شود و چون مردم قرا بهادر اين 

آواز شنيدند بسرعت هرچه تمامتر آن گوشه خانه را خراب كردند هيچكس در ميان ديوار نديدند 
و از گوشه ديگر همان آواز را شنيدند و اين آواز مانند ذى حيوة نبود بلكه همچون آوازى بود كه 

از خمى بيرون آيد و در اين نوبت از كرت اول مبالغه بيشتر نمود كه مردم شهر را بگوئيد كه 
صدقه دهند و اال بيليه عظيمه مبتال خواهند شد اهل خانه جوابدادند كه مردم اين شهر سخن كردن 

تو را از ما باور نخواهند كرد گفت اهل شهر را بگوئيد تا در ميدانى حاضر شوند چوبى در زمين 
فروبرند من از آنچوب بايشان حكايت كنم و شهريان بران موجب عمل نموده همان سخنان را 

استماع كردند و ايضا گفت كه اين دعا بخوانيد كه (اللهم كفى علمك عن المقال و كفى كرمك 
عن السئوال) و تا سه روز اين آواز را مردم ينكى از مواضع مختلفه ميشنيدند بعد از ان آن پيره زن 

درگذشت و آن آواز منقطع گشت (ذلك من عجايب الحاالت و غرايب الواقعات) ديگر در 
تفسير كازرونى از امام شافعى مرويست كه هرم بن حيان مدت چهار سال در رحم مادر مانده چون 



متولد گشت دندانهايش بيرون آمده بود و ديگر آنكه در اوايل جمادى االولى سنه ست عشر و 
تسعمائه در بعضى از محالت دار السلطنة هراة از ضعيفه پسرى متولد گشت كه چهار چشم و دو 
بينى و دو دهان داشت و در هردهانش دو دندان رسته بود و بر پشت او پاره گوشت زيادتى بود 

مانند كوهان شتر و در وقتى كه راقم حروف در مجلس جناب شيخ االسالمى موالنا سيف الدين 
احمد التفتازانى بود اين طفل را بعد از آنكه مرده بود بدانجا آوردند و آنجناب متغير گشته گفت 

كه وقوع امثال اينصورت از جمله عالمات انتقال ملكست و در اواخر رجب سنه مذكوره در همان 
بلده در محله خواجه معز الدين ملك زرگر عورتى بيك شكم چهار فرزند آورد يك پسر و سه 

دختر پسر همان لحظه فوت شد و دختران با مادر ايشان نيز پس از سه چهار روز وفات يافتند و 
چنانچه جناب شيخ االسالمى گفته بود در شعبان همان سال ماهچه رايت دولت نواب كامياب 

شاهى از افق بالد خراسان طالع گشت و آن مملكت بحيز تسخير فرمانفرماى جهانيان درآمد (و 
 الحمد للّه رب العالمين و الصلوة على نبيه و آله المعصومين).
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 ذكر بعضى از غرايب حكايات كه از جنيان منقول است 

در كتب علماء وافر مناقب بروايت خزيمة بن ثابت از ابو عامر راهب منقولست كه گفت نوبتى 
شنيدم كه در واليت يمن كاهنى ظاهر گشته در آن فن شبيه و نظير ندارد آرزوى مالقاتش بر 

ضمير من مستولى شده در ماه رجب كه شمشيرهاى اشرار عرب در نيام بود متوجه يمن گشتم و 
در شبى از شبهاى مهتاب كه در آن راه شتر بصوب مقصد ميراندم خواب بر من غلبه كرده پس از 

آنكه بحالت يقظه و انتباه آمده خود را در بيابانى غريب منكر ديدم نظر بر اطراف و جوانب آن 
صحرا انداخته آتشى چند مشاهده من شد از دور كه مانند ستاره ميدرخشيد و نزديك بآن شعالت 

شتافته جمعى مهيب صورت غريب خلقت ديدم كه در گرد آن آتشها نشسته بودند ال جرم 
بترسيدم و شتر نيز هراسيده بزانو درآمد و من خود را از مركب انداخته جمعى از ايشان بقصد من 
برخواستند و من تضرع نموده زنهار خواستم زمره از آنقوم جماعتى را كه متوجه اضرار من بوده 
منع كرده چهار شخص نزد من بنشستند يكى از ايشان مرا مخاطب گردانيد و گفت اى آدمى از 
كدام قومى گفتم از قبيله غسان از بطن قبله آنگاه از مقصد و مقصود من پرسيدند و من صورت 



حال را معروض داشته بر زبان آوردم كه ما در اخبار مغيبه اعتماد بر قول كاهنان از آن ميكنيم كه 
ايشان حقايق اسرار را از شما ميشنوند و من اكنون حق جوار را وسيله ساخته بعضى از قضاياء آينده 

را بيواسطه از شما استعالم مينمايم سه كس از ايشان اشارت بچهار مى كردند كه داناترين ما 
اوست و من متوجه او گشتم آن جنى گفت كه يا ابا عامر فراگير عملى را كه نه از كتاب باشد 

ببردارنده درويش بى سامان و فرود آرنده باران ريزان كه هر آينه زود باشد كه بيايند صاحب 
شتران باريك ميان كه ميرود بگرامى ترين تحريض كننده مردمرا بر جنك و فصيح ترين فرمايند 

همگنان را بطلب فرهنك و هرآينه فرود آيد از آسمان بسختى برين معنى كه مهار در بينى 
هربدخواهى كند كه جنگها ديده باشد و سختيها كشيده و تندخوى و افسانه گوى را نرم و خاموش 
گرداند بدرستيكه ناكسان بيباك حق را خشمناك گرداننده اند و شخصى را كه شكننده پادشاهان 
فارس و روم باشد خواهنده ابو عامر گويد كه پرسيدم كه اين شخص پادشاه باشد جوابداد كه نى 

پيغمبرى باشد از بنى هاشم باشرف و وفا و كرم و سخا بعد از آن شمه از اوصاف حضرت خاتم 
صلى الّله عليه و سلم بر زبان آورده گفت گوش من اين سخنان را از فرشتگانى استماع نموده كه 
نويسندگان اعمال بندگانند ابو عامر گويد چون سخن بدينجا رسيد آن جنى با رفيقان خود از نظر 

من غايب شد و من آنشب را در همان مكان گذرانيده صباح بطرف مدينه مراجعت كردم از 
 غرايب آنكه باوجود مشاهده اينحال و شنيدن اين مقال ابو عامر
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راهب باوجود آنكه زمان بعثت نبى غالب را دريافت از غايت حسد ايمان نياورد و بر كفر و 
 ضاللت بمرد.

حكايت در بسيارى از نسخ سير بنظر درآمده كه سواد بن قارب كه در ميان يمنيان از اجانب و 
اقارب امتياز و استثنا داشت در ايام خالفت عمر ابن خطاب روزى بدار الخالفه آمد عمر رضى الّله 

عنه بوى گفت كه يا سواد من شنيده ام كه ترا از ظهور حضرت مصطفى صلى الّله عليه و سلم 
اشرف جنى كه همزادت بوده آگاه گردانيده و كيفيت آنحكايت را ميخواهم كه بيواسطه از تو 

استماع نمايم سواد گفت يا امير المؤمنين من شبى در خوابگاه خويش باستراحت اشتغال داشتم كه 
آن جنى آمد و پاى بر من زد و گفت برخيز و بيدار شو اگر مهمى دارى درياب كه رسول نبى 



لوى بن غالب رسيد و نسيم دولت او وزيد و وى خلق را بخدا خواند و طريق عبوديت حضرت 
الوهيت روشن گرداند و بيتى چند بر زبان راند بهمان مضمون من اين سخن را وقعى ننهادم و گفتم 
بگذار كه خواب كنم كه دوش بيدار بودم و آن جنى آنشب غايب شده شب ديگر بازآمد و همان 

سخنان را اعاده كرد و من بدستور شب اول از آن حديث متأثر نگشتم و شب سيم نوبت ديگر 
ظاهر گشته همان ابيات را بر زبان آورد پوشيده نماند كه ابيات مذكوره را بعضى از علماء فن 

 سيربرين موجب ترجمه كرده اند ابيات 

 شگفتى در دلم از جنيانست 
 

 كه راه مكه شان مقصود جان است 

 بر آن جنى كه چون نيكان نباشند
 

 پرى و آدمى يكسان نباشند

 همه را بر هداية گشته طالب 
 

 كه تا بر گمرهان گردند غالب 

 تو نيز ار سوى پيغمبر شتابى 
 

 هران كامى كه ميجوئى بيابى 

   
القصه سواد گويد كه در شب سيوم سخنان منثوره و منظومه آن جنى مأثر افتاد و روز ديگر روى 

بصوب مكه آوردم در اثناء راه شنيدم كه حضرت خاتم صلى الّله عليه و سلم بمدينه هجرت 
فرموده بسرعت شتافتم و شرف مالزمت آنحضرت دريافتم و بسعادت اسالم رسيدم اما ديگر 

 هرگز آنجنى را نديدم.

حكايت از جناب مقرب حضرت سلطانى امير عليشير استماع افتاده كه روزى ميفرمود كه قاضى 
اختيار الدين حسن گفت كه موالنا نور الدين عبد الرحمن جامى شنيدم كه نوبتى بتقريبى گفت كه 

در وقتى كه متوجه گذاردن حج اسالم بوديم درويشى نسبت بما طريق ارادت مسلوك داشت و 
هرروز بمنزل ما ميرسيد و چون بباديه درآمديم دو سه روز او را نديدم بعد از آن پيدا شد در غايت 

ضعف و ناتوانى ال جرم ازو پرسيديم كه درين چند روز كجا بودى و چه حال دارى جوابداد كه 
مرا واقعه در غايت غرابت اتفاق افتاد اما بيمن همت شما از آن بليه نجات دست داد و چون از 

تفصيل اين اجمال سؤال كرديم گفت در فالن منزل بر كنار بركه مارى عظيم ديدم و بزخم سنك 
او را بقتل رسانيدم همان لحظه گرد و غبارى عظيم حادث شد و چنان احساس كردم كه جمعى از 

 هوا درآمده مرا برداشتند و
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بجائى بردند كه پادشاهى بر تخت نشسته بود و جمعى كثير در پيش او ايستاده و جماعتى كه مرا 
برده بودند بعرض رسانيدند كه اين آدمى يكى از كسان ما را كشته است و پادشاه جواب اين 

سخن را از من استفسار نمود يكى از آنطايفه آهسته مرا گفت كه بگوى هر چه شرع فرمايد و من 
اين لفظ را بر زبان راندم پادشاه گفت او را نزد قاضى بريد تا اين قضيه بمقتضاى شريعت مطهره 

فيصل يابد آنگاه مدعيان مرا نزد شخصى كه بر مسند قضا متمكن بود بردند و دعوى خون كردند 
قاضى از من جواب پرسيد گفتم كه من مارى را كشته ام و از قتل كسى ديگر خبر ندارم قاضى از 
آنجماعت پرسيد كه مقتول شما بچه صورت بدانجا شتافته بود گفتند بهيات مارى گفت پس شما 
را دعوى نميرسد زيرا كه من در ليلة الجن از رسول ثقلين صلى الّله عليه و سلم شنودم كه فرمود 

(من تزيا بغير زيه فان قتل فدمه هدر) اكنون اين شخص را برداشته بقافله او ملحق گردانيد و ايشان 
بموجب فرموده عمل نموده مرا بهمان سر بركه رسانيدند و من از عقب قافله مى آمدم تا اكنون 

بخدمت رسيدم راقم حروف گويد كه امير نظام الدين عليشير بعد از نقل اينحكايت اظهار تأسف 
كرده گفت كاشكى من در زمان حيات موالنا نور الدين عبد الرحمن جامى اين واقعه را ميشنودم 
تا بيواسطه كيفيت حال را از ايشان معلوم مينمودم و هم از مقرب حضرت سلطان استماع افتاده كه 
فرمود كه يكى از قرابتان من گفت شبى مرا ميل حمام شده پيش از صبح برخواستم و بحمام ميرزا 

شاهرخ رفتم اتفاقا همان زمان حمامى چراغ روشن كرده بود و هنوز كسى بحمام درنيامده بود و 
من فوطه بستم و بحمام درآمدم و در يكى از خلوت خانها غسل كرده چون بميان حمام آمدم 

ديدم كه شخصى بر روى تخت نشسته است از او پرسيدم كه صبح دميده است يا نى گفت صبر 
كن تا احتياط كنم آنگاه خود را بلند ساخته دست بشيشه روزنه سقف حمام رسانيد تا آنرا برداشته 

مالحظه دميدن صبح كند ال جرم وهم بر من غالب گشته در ساعت بيرون دويدم و جامه پوشيده 
متوجه خانه خود گرديدم چون بدر باغ شهر رسيدم بهيات مردم آشنا پيدا شده گفت درين سحر از 

كجا مى آئى گفتم از حمام مى آيم و مرا واقعه غريب دست داد گفت بگو و چون كيفيت بلند 
شدن آن شخص را تقرير كردم اين عزيز نيز هردو كتف خود را بركشيده تا سر پشت طاق در باغ 

شهر بلند شد و بر زبان راند كه آن شخص كه در حمام ديدى بلندتر بود يا من و من از مشاهده 
اينصورت غش كرده تا روز آنجا افتاده بودم آنگاه بعضى از كسانى كه مرا مى شناختند بسر وقتم 



رسيده مرا بخانه بردند و و تعهد حال من كردند تا بهتر شدم و هم از جناب مشار اليه استماع افتاد 
كه فرمود كه يكى از نوكران امير حسن ملكى گفت كه در زمستان كه متوجه يكى از مواضع 

بادغيس بودم در روزى كه تمام دشت و بيابان را برف گرفته بود بزغاله سياه بنظرم درآمد كه در 
 ميان 
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برف خفته بود و از هيچ طرف اثر قدم او نمى نمود و من متحير شده اسب بدانطرف راندم و آن 
بزغاله را برگرفته بقاش زين رسانيدم در آن اثنا دست من بميان هردو پاى او در آمده ديدم كه 

خصيتان او در غايت بزرگيست بزبان تعجب با خود گفتم كه (نى الغه مايه الرى بار) بزغاله روى 
بازپس كرده گفت كه پيش (باتمان بولغاى ال) جرم هراس بيقياس بمن راه يافته بزغاله را دور 

 انداختم و در غايت سرعت بطرف ديگر تاختم 

 ذكر بعضى از غرايب اوصاف و امور كه منقولست از حيوانات آبى و وحوش و طيور

در عجايب البلدان مسطور است كه در نيل مصر سه جانور است كه در ساير انهار و بحار نيست 
قرش و نهنك و فرس البحر اما قرش جانوريست مربع بهيأت وزغ كه طول و عرض او يك گز 

باشد و نقطه هاى گرد ملون بر بدن دارد و راكبان كشتى و مسافران دريا از وى بغايت هراسان 
باشند و وى را براى طعمه در آب اندازند تا بخوردن مشغول شده از قصد كشتى تقاعد ورزد اما 

نهنك جانوريست كه در اندامش يكسوراخ دهان بيش نيست و خوردن و بچه آوردن و فضله 
افكندن او از همان منفذ است در رسالة الصيد كه تصنيف جناب شيخ االسالمى موالنا سيف الدين 
احمد التفتازانى است در سلك تحرير انتظام يافته كه نهنك بصورت سوسمار است و دهان گشاده 

دارد و زبان دراز و شصت دندان نيش در فك اعلى دارد و چهل دندان نيش در فك اسفل و در 
ميان هردو دندان نيش آن دندان خورد چهار گوشه است و بعضى گفته اند كه نهنك را هشتاد 

دندان نيش است چهل در باال و چهل در پايان و چون نهنك جانورى را در دهن گيرد دندانهايش 
از يكديگر گذشته مشبك شود و اصال آن جانور را خالصى ممكن نباشد و پشت نهنك شبيه 

بپشت سنك پشت است و و آهن بر وى كار نكند و نهنك را چارپايست و دم دراز گاه باشد كه 
طول آن بده گز رسد و پهنايش بدو گز و نهنك را نتوان كشت مگر از زير بغلش و او هرگاه 



خواهد كه جفت شود از دريا بيرون آيد و ماده را بر پشت خويش اندازد و تخم در خشكى كند از 
بچگان آنچه بآب رود نهنك شود و آنچه در خشكى ماند سقنقور گردد و ايضا در رساله مذكوره 

مذبور است كه چون شكم نهنك از فضالت پر شود از آب بيرون آمده دهان باز كند و مرغكى 
كوچك بدهان وى درآيد و آنچه از اندرونش بيرون آيد بخورد و آن مرغك را چيزى است بر 

سر مانند خار هرگاه نهنك دهان خود برهم نهد آنخار در كامش خليده باز دهان بگشايد اما فرس 
البحر جانوريست كه سر و گردنش بمثابه گاو ميش است و شش ناب مانند دندانهاى خوك از 

 دهانش بيرون آمده 
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باشد و چهار رسته دندان دارد و هردندانى برابر تخم مرغى و دست و پاى او بغايت كوتاه است و 
سطبر مثابه بدست و پاى شتر و دمى كوتاه دارد و او دايم قصد كشتى كند و هرجانورى كه بيابد 
هالك گرداند و قوت صالبت جسدش بمرتبه ايست كه نوبتى در مصر هزار مرد مسلح خواستند 

كه او را هالك سازند ايشان را اينمعنى ميسر نشد و همدر عجايب البلدان مسطور است كه نوبتى 
در ساحل درياى هرمز مشاهده افتاد كه مردى ماهى صيد كرد كه مانند سپرى گرد و پهن بود و 

دنباله دراز باريك داشت و در ميان پشتش دو چشم گشاده بود و دهان در ميان شكم داشت ديگر 
در رسالة الصيد مذكور است كه نوعى از ماهى است كه آنرا حوت الحيض گويند و آن بسيار 

بزرك باشد چنانكه كشتى را از رفتن باز دارد اما چون ساكنان سفينه خرقه را بخون حيض آلوده 
بدريا اندازند آن ماهى بگريزد و اگر زنى حايضه در كشتى باشد همين خاصيت ظاهر گردد ديگر 
در بعضى از بحار ماهى ميباشد كه طول آن صد و بيست گز است و عرض او بيست ارش و عرض 

دهانش دوازده ارش و همدران بحر ماهى است كه ميپرد و در وقت طيرانش ماهى ازو بزرگتر از 
عقبش در پرواز مى آيد و او را گرفته ميخورد ديگر در يكى از درياها ماهى ميباشد كه در روى 

آب در طيران مى آيد تا خود را بحيوان بحرى كه بر سطح آب دهان بازداشته باشد ميرساند و 
بدهانش در مى آيد و اين حيوان آن ماهى را فى الحال فروميبرد ديگر در تحفة الغرايب مسطور 

است كه در هندوستان دريائيست كه ده فرسخ طول آنست و در آن دريا حيوانات اند بهيات انسان 
كه چون شب شود از آن جنس بسيارى از آب بيرون آيند و بر ساحل بحر باهم مالعبه نمايند و 
رقص كنند و در ميان ايشان زنان خوب صورت باشند و ديگر حيوانات نيز باشند بر غير صورت 



آدمى كه از آن بحر بيرون مى آيند و مردم آنديار در شبهاى مهتاب نزديك بآن دريا روند و در 
گوشه نشسته نظاره ايشان كنند راقم حروف گويد كه در سنه ثمان و تسعمائه كه سلطان بديع 

الزمان ميرزا بخيال قتال محمد خان شيبانى در كنار آب آمويه نشسته بود بعضى از مردم از آن نهر 
ماهى گرفتند كه طولش يك گز و نيم بود و سطبرى نصف بااليش برابر عصائى و نصف پايانش 
بمقدار قلمى و فك اسفل نداشت و غير دهان منفذى در اعضايش ظاهر نبود و ازجمله حيوانات 

آبى ديگر سرطانست كه او را خرچنك نيز گويند از غرايب حاالتش آنكه چشم بر كتف دارد و 
دهان در سينه و سالى سه نوبت پوست اندازد و خانه خود را مبنى از دو در سازد يكى بطرف آب 

و ديگرى بطرف خشكى و چون پوست افكند در جانب آب را محكم گرداند و در طرف خشكى 
را باز گذارد تا بدنش صلب شود ديگر آنكه خرچنك بطريقه آدميان بدست خوردنى برداشته در 
دهان گذارد و مانند ساير حيوانات دهان بر ماكوالت ننهد گويند كه اگر سرطان را بر پشت مرده 

 يابند عالمت امنيت باشد.
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اما حيوانات برى كه غريبة االشكال و االفعال اند بسيار است از جمله آنكه در واليت مغرب 
حيوانيست كه چون آفتاب طالع گردد ولدى از وى تولد نمايد و تا وقت غروب خورشيد مادر 

زنده باشد و بعد از آن بميرد و روز ديگر از صباح آن مهمان نو رسيده ولدى متولد شود و مادر 
بهنگام غروب بميرد و ال يزال توالد و تناسل و فوت آن حيوان برينموجب باشد و غرايب حاالت 

بعضى از حيوانات درنده و چرنده و جنبنده برينمنوال است كه از رسالة الصيد و ديگر رسايل 
 افاضل نقل كرده ميشود.

شير در ميان وحوش بمنزله پادشاه است و غايت شجاعتش در ميان طوايف انسان مثل گشته مع 
ذلك از آواز خروس و گربه و چوب زدن بر ظرف مسين و روئين وهم نمايد و بچه شير در وقت 

تولد قطعه گوشتى باشد بى حس و حركت و بعد از آنكه سه شبانه روز مادر او را محافظت كند 
پدرش بيايد و بادى در وى دمد تا صورت شير پيدا كرده در جنبش آيد و شيربچه تا هفت 

شبانه روز چشم باز نكند و چون ششماهه گردد و شكار نمايد و شير پس مانده هيچ جانورى را 
نخورد و بر سر بازمانده خود نرود از ارسطاطاليس مرويست كه گفت نوعى از شير ديدم كه روى 



وى مانند آدمى و بدنش سرخ رنك و دمش مثال دم كژدم بود و نوعى ديگر ديدم بشكل 
 درازگوش كه شاخهاى سياه داشت بدرازى يك وجب.

پلنك متكبرترين سباع است و او چون سير شود سه شبانه روز خواب كند و از دهانش بوى خوش 
آيد بخالف شير كه دهانش بدبوى بود و هرگاه پلنك مريض گردد موش خورد تا نيك شود و 

پلنك را با شراب آنمقدار محبت است كه اگر بخمخانه رسد چندان بياشامد كه او را شعور نماند 
 و گرفتار گردد.

يوز بشكل مانند پلنگست و بحسب مزاج مثابه سك و يوز چون پير شود ترك شكار كرده با 
يوزى جوان مصاحب گردد و از صيد وى خورد و يوز نيز مانند پلنك خواب بسيار كند و اول 

 كسيكه آن جانور را بر ساغرى اسب سوار ساخت يزيد بن معاويه بود.

گرك چون در خواب شود يك چشم وى باز باشد و يكى پوشيده و در صحرا فرياد بسيار كند و 
هرگاه او را بگيرند هرچند بزنند بچوب يا شمشير آواز برنيارد تا بميرد و گرگ از يك فرسخ 

مسافت بوى مردار شنود و هروقت خوردنى نيابد باستنشاق هوا قناعت نمايد گويند كه چون سر 
گرك را در كبوترخانه آويزند گربه بدانجا درنيايد و پوستش را چون بر پوست گوسفند اندازند 

 مويش بريزد.

كفتار از گفتار بعضى از علماى آثار چنان معلوم ميشود كه كفتار حايض ميشود و سالى نر ميباشد 
 و سالى ماده و او بحماقت اشتهار دارد چنانچه از كيفيت گرفتنش بوضوح مى پيوندد.

خرس از جنس ماكوالت آنچه آدميان خورند طعمه سازد و همچنين عليق اسب و شتر و 
درازگوش و طعمه سباع را نيز بكار برد و در وقت وضع حمل رنج بسيار كشد و و بعضى گفته اند 

 كه خرس از دهان زايد و او در زمستان كمتر تردد نمايد و هرگاه گرسنه 
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 گردد دست و پاى خود را بمكد تا گرسنگى مندفع شود.



خوك قوت مجامعتش از جميع حيوانات زياده است نرش در هشت ماهگى بجفت ميل نمايد و 
ماده اش در ششماهگى آبستن شود و احيانا در چهار ماهگى حامله گردد و هشت بچه زايد و چون 

بپانزده سالگى رسد ديگر نزايد و هرگاه خوك بيمار شود خوردن خرچنك عالجش باشد از 
غرايب آن كه چون خوك را بريسمانى بر درازگوش بندند و دراز گوش بول كند خوك بميرد و 

ايضا اگر يك چشم او را از حدقه بيرون كنند سقط گردد و ديگر آنكه اگر خوك را سه روز 
چيزى ندهند كه بخورد بعد از آن دو روز خوردنى دهند فربه شود و نصارى برين موجب او را 

 پروار كنند.

روباه بحيله و تذوير نظير ندارد و گويند كه هرگاه كيك بر وى غلبه كند آهسته آهسته بآب رود 
تا همه كيكها بر گرد دهانش جمع آيد آنگاه غوطه زند و بگريزد ديگر آنكه شكم خود را پرباد 

كرده بر پشت خسبد و پاى هاى بلند سازد تا جنبنده ها گمان ببرند كه مرده است و نزديكش روند 
او برجسته آن ها را صيد كند و در حدود بلغر نوعى از روباه ميباشد كه از درختى بدرختى ميپرد و 

هرمريضيكه از كوشتتش ميخورد شفا مييابد نقلست كه در زمان ظهور حضرت رسالت صلى الّله 
عليه و سلم شخصى بتى داشت و پيوسته نان و مسكه ميآورد و بر سر آن بت مينهاد ناگاه روباهى 

بدانجا رسيد و نان و مسكه را خورد و بر سر صنم شاشيد و بت پرست اين حال را ديده بت را 
 بشكست و مسلمان شد.

شغال جانورى مشهور است گويند كه اگر زبانش را در سرائى گذارند ميان ساكنان آن موضع نزاع 
 شود.

خرگوش بعضى از مردم گمان برده اند كه آن جانور سالى ماده ميباشد و سالى نر و اين سخن 
اصلى ندارد و آن چه از غرايب حاالت او بصحت پيوسته آن كه حايض ميشود و خنثى ميباشد و 
اعراب گويند كه جنيان از خرگوش ميگريزند و چون چشم خرگوش بر دريا افتد بميرد و بدين 

 جهة هرگز بدريا بار نرود.

سوسمار هرگز آب نياشامد و باستنشاق هوا گذراند ال جرم در هرچهل روز يكقطره بول كند و او 
 هفتاد بيضه نهد نرش را دو ذكر و ماده اش را دو فرج باشد و عمرش بهفتاد سال رسد



بوزينه از تمامى جانوران بآدميان مشابهت بيشتر دارد بخندد و خوردنى طلب نمايد و بغايت غيور 
باشد بر ماده خود و صنعتها آموزد چنان استماع افتاده كه بوزينه شطرنج آموخته بود روزى 

صاحب خود را مات كرد و آن شخص متغير گشته شاه شطرنج را بر سرش زد و چون دست ديگر 
باختند باز بوزينه غالب شد و در وقتى كه حريف را بمات خانه رسانيد طبقچه را كه در آن مجلس 
بود بر سر نهاد آنگاه گشت گفته او را مات ساخت گويند كه اگر از پوست بوزينه غربال سازند و 

 بآن گندم و جو بيزند و بدان زراعت كنند محصول از آفت ملخ ايمن باشد.
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بوتيمار عرب او را مالك البحرين گويند جهة آنكه پيوسته بر كنار دريا باشد و هرگاه قطره از آب 
 دريا كم شود محزون گردد و آب نخورد تا از تشنگى بميرد.

سك بوفادارى و حمايت صاحب خود و محافظت اموالش مشهور است چنانچه در در يكى از 
كتب بنظر درآمده كه روزى در قزوين شخصيكه سگى داشت وفات يافت و آنسك همراه 

تابوتش تا بسر قبر رفت آنگاه بازگشته در موضعى كه آن شخص فوت شده بود خود را چندان بر 
 زمين زد كه هالك شد.

گربه چند نوع ميباشد از اهلى و صحرائى و از آنجمله گربه زياد است و آن جانور دم دراز دارد و 
موى وى مايل بسواد بود و گربه زباد در هند و ديار مغرب بسيار باشد و چون خواهند كه زباد از 
آن گربه بحصول پيوندد او را بر چوبى بندند و نه روز هرروز چند نوبت شير دهند و در آن ايام 
گربه برگرد آن چوب گردد و خود را بر آن مالد و زباد مانند عرق از اعضايش ترشح كرده بر 

چوب نشيند و از غرايب احوال گربه اهلى آنكه گاهى سياهى چشمش گرد و بزرگست و گاهى 
 در غايت خردى و باريكى و اين اختالف در يكروز بسيار ديده شده و سبب معلوم نيست.

موش جانورى كثير الضرر است گويند كه اگر دمش را ببرند و در خانه دفن كنند ديگر موش بآن 
خانه درنيايد از امير نظام الدين عليشير استماع افتاده كه فرمود در وقتى كه ببناء رباط پنجده اشتغال 

داشتم در زمينى كه آنرا صالح عمارت ميساختند خانه موشى ظاهر شد و از اجناس حبوبات مثل 
گندم و جو و ارزن و برنج و ماش و عدس از هريك بك كف جدا جدا در صحن آن سوراخ 



ريخته بود بترتيبى كه در دكان عالفان ريزند و موشى سه چهار موش بچه را در پيش گرفته نشسته 
بود و مطلقا از مردم نمى گريخت و اگر يكى از فرزندان او را دور مى انداختند ميرفت و او را 

برداشته بجايش مى آورد و من چون اين حال مشاهده كردم فرمودم تا چند خشت در اطراف منزل 
او چيدند و بااليش را پوشيدند تا جهة آمدوشد مردمى كه بعمارت مشغول بودند متضرر نگردد و 

چون روز ديگر ازو خبر گرفتم معلوم شد كه در آن شب نقبى زده و بچگان خود را با تمامى 
 حبوبات مذكوره از آنجا بجاى ديگر برده چنانچه يكدانه باقى نمانده.

 خارپشت شب راه رود و بخوردن افعى ميل كند و اگر افعى ويرا بگزد جو خورد تا نيك شود.

سلحفات او را سنك پشت و كاسه پشت و كشف نيز گويند چون تخم كند بنظر كردن در وى بچه 
بيرون آورد زيرا كه شكمش در سختى بمثابه ايست كه اگر بتخم رسد آن را بشكند گويند كه 

 چون كشف را بر پشت اندازند ميوه آنموضع را سرما ضرر نرساند.

مار چندين صنف است از آنجمله يكى مكلله است كه مجرد رؤيت او سبب هالكت ميشود ديگر 
 افعى است كه خالهاى سياه و سفيد دارد و گويند كه چون عمرش بهزار سال 
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رسد كور گردد و درخت باديانرا پيدا ساخته چشم بر آن مالد تا بار ديگر بينا شود ديگر از غرايب 
احوال افعى آنكه چون چشمش بركنند باز برويد و همچنين اگر دمش را ببرند و دندانش را 

بركنند بار ديگر پيدا شود و عالج مرض افعى خوردن درخت زيتون باشد و مطلق مار را بشراب 
ميل بسيار بود و هرگاه بر شراب قادر شود چندان بخورد كه بيخود گردد و گاه باشد كه در مستى 

  بيت بميرد
 بسر خم كه نيايم بدر از ميخانه 

 
 تا بآندم كه مرا پر نشود پيمانه 

از غرايب خلقت مار آنكه ديده اش در حدقه نگردد و محكم باشد و مار از آدمى برهنه بگريزد و    
 اگر او را بتازيانه كه بعرق اسب آلوده باشد بزنند بميرد.



كژدم بقول صحيح از دهان وضع حمل نمايد و او را بچه بسيار آيد از عجايب آنكه كژدم آدمى 
مرده را نگزد و نايم را نيز ما دام كه بدست حركت نكند متعرض نگردد و چون كژدم افعى را 
گزد فى الحال بميرد گويند كه در شهر حمص كژدم نباشد و اگر از جائى ديگر بدانجا آورند 

 زنده نماند.

كرگدن صورتش بگاوميش نزديكست و او يكشاخ بزرك سر تيز دارد بر پشت بينى و بآن شاخ با 
فيل حرب كند و چون شاخش را بشكافند اندرون وى منقش باشد بنقوش غريبه و نزد سالطين 

چين شاخ كرگدن عزيز باشد و از آن كمرها سازند و قوايم كرگدن از دست و پاى جميع 
حيوانات برى و اهلى بزرگتر است و چنان اشتهار يافته كه كرگدن آنقدر قوت دارد كه فيل را 

بشاخ خود بردارد و چندان نگاه دارد كه هالك شده در گدازش آيد و چشم كرگدن و فيل را بر 
آنصورت بيند هردو را از زمين در ربوده بمنزل خويش رساند و چندگاه بگوشتشان بگذراند 

گويند كه كرگدن هرگاه حامله شود بچه در شكم او بقولى چهار سال و بروايتى هفت سال بماند 
و بعد از آن سر از فرج او بيرون آورد و چندگاه بهمان دستور بوده چرا كند و چون خود را از آن 

موضع بيرون اندازد از مادر بگريزد زيرا كه مادر نسبت باو در غايت عطوفت باشد و اگر نگريزد 
 بزبان درشتى كه دارد بچه خود را چندان بليسد كه پوست و گوشتش از هم فروريزد.

فيل جانوريست بغايت زكى الحس نرش در پنجسالگى بجفت ميل نمايد و ماده اش بعد از دو 
سالگى حامله گردد و بچه سه سال در شكمش بماند و چون وضع حمل كند سه سال ديگر نر 

گردش نگردد و فيل بر ماده خود بغايت غيور باشد و عمرش بچهار صد سال رسد و كيفيت 
گرفتن فيل در مطلع سعدين برين وجه مذكور است كه در راهى كه فيل در وقت رفتن بطرف آب 

بر آنجا عبور نمايد چاهى عريض عميق حفر كنند و باالى آن را بخس و خاشاك بپوشند و چون 
فيل در آنجا افتد دو سه روز كسى گرد او نگردد و بعد از آن شخصى بسر آن مغاك رفته چند 

چوب محكم برو زند در آن اثنا كسى ديگر آمده آنشخص را از آزار فيل منع نمايد تا فيل با وى 
انس گيرد و بآهستگى آنشخص نزديك فيل رفته خوردنيهائيكه مرغوب او باشد پيش برد و او را 

 گرفته بفيل خانه رساند نقلست 
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كه نوبتى فيلى از فيلخانه يكى از ملوك هند بگريخت و فيلبانان از عقب رفته بقاعده مذكوره در 
راه او چاه كندند و چون فيل كرتى در آن چاه بال افتاده بود مالحظه نموده هرگاه كه بآب ميرفت 
چوبى مانند عصا در خرطوم ميگرفت و پيش پيش خود بر زمين مينهاد تا داند كه چاه در كجاست 

ال جرم فيلبانان از گرفتن او عاجز شدند و پادشاه بآن فيل بغايت مشعوف بود باالخره فيلبانى بر 
باالى درختى كه فيل از پايان آن ميگذشت پنهان شد و در وقتى كه فيل بدانجا رسيد خود را از 
درخت انداخته بر پشت او نشست و ريسمانى را كه بر پشت و سينه آن فيل بسته بودند و هنوز از 

هم نگسسته بود محكم بگرفت و فيل هر چند اضطراب كرده بر جست آنشخص از وى جدا نشد 
بعد از آن بر پهلوى غلطان گشت و بهر پهلو كه ميغلطيد فيلبان بپهلوى ديگر ميجست و در آن اثنا 
قالبهاى محكم بر سرش ميزد تا فيل عاجز گشته گردن به بند درداد و فيلبان او را بفيلخانه آورده 

پادشاه درباره او انعامات فرمود گويند كه احيانا ملوك هند بشكار فيل روند و قرب چهل روز در 
جنگل بوده اگر فيلى صيد نمايند بآن مباهات كنند و تجار گاهى فيل از واليتى بواليتى برند و 

 گزى در گز اعتبار كرده فروشند.

زرافه جانوريست دستهايش از پايها درازتر سرش مثابه سر شتر و شاخهايش مانند شاخ گاو و 
پوستش همچون پوست يوز و دمش شبيه دم آهو و در وقت رفتار نخست پاى چپ را بردارد 

بخالف حيوانات ديگر در مؤلفات بعضى از فضال مسطور است كه كفتار با ناقه جمع شود و ازو 
حيوانى كه بعضى از اعضايش مثابه پدر باشد و بعضى شبيه مادر در وجود مى آيد و هرگاه آن 

 حيوان با گاو وحشى جفت ميگردد زرافه بحصول مى پيوندد.

 شتر گويند كه شتر را زهره نباشد و چون چشمش بر ستاره سهيل افتد بميرد.

اسب بهترين مراكب است بحسب صورت و سيرت چنانچه در كتب علما سمت تحرير يافته درباره 
او احاديث صحيحه مرويست در يكى از نسخ بنظر درآمده كه پادشاه اسفيچاب برسم تحفه جهة 

نوح بن منصور سامانى اسبى فرستاد كه دو سر داشت و دو پاى و بهر پايش دو پر بود كه بدان 
 طيران ميكرد.

حمار دو نوع باشد اهلى و وحشى گويند كه اگر حمار اهلى بربا مى باشد و آواز شير شنود خود را 
از ترس بپايان اندازد و عمرش زياده از چهل سال نبود اما حمار وحشى دويست ساله شود و بعضى 



مدت حياتش را هشتصد سال گفته اند در يكى از تواريخ مذكور است كه نوبتى از اردشير بابكان 
درازگوشى بصحرا گريخت و با بعضى از وحوش درآميخته حمار وحشى ازو حاصل گشت و 

 اجناس گور بتمام از آن درازگوش پيدا شد و العلم عند الّله تعالى.

استر نتيجه اسب و درازگوش است از غرايب آنكه اگر كسى زكام داشته باشد افكنده استر را بوى 
 كند و آب دهن بر آن اندازد صحت يابد و هركس ديگر كه بر آنجا بگذرد او را زكام نشود.
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گاو چند نوع باشد و از آنجمله گاوميش است كه از غايت اشتهار احتياج بتعريف ندارد در 
صحيحين از ابو هريره رضى الّله عنه مرويست كه گفت روزى مردى بقره را بار كرده ميراند كه 

ناگاه آن بقره بجانب او نگريسته گفت كه من خلق كرده نشده ام بجهة بار كردن بلكه آفريده 
شده ام براى زراعت و مردم متعجب شده گفتند سبحانه الّله بقره تكلم مينمايد نقلست كه در زمان 
سلطان محمد خدابنده گوساله متولد شد كه چهار چشم داشت و دو پاى و در زمان خاقان منصور 

سلطان حسين ميرزا نيز گوساله از شكم گاوى كه آنرا ذبح كردند بيرون آمد كه چشمهايش در 
زير حلقوم او؟؟؟ و آن پادشاه عاليجاه آن گوساله را براقم حروف نمود و فرمود كه چون تو تاريخ 

 مى نويسى بايد كه اين قضيه غريبه را در جائى ثبت نمائى.

گوسفند گوشتش ماليم ترين لحوم است نسبت بمزاج آدمى و مسود اوراق در بلخ گوسفندى ديد 
 كه هشت دست و پاى داشت ليكن چهار دست و پايش كوتاه بود و بزمين نميرسيد.

ايل او را گوزن و گاو گوزن نيز گويند و گوزن مثابه است بگاو كوهى و تا دو ساله نشود شاخ بر 
نياد آنگاه دو شاخ راست برآرد و در سه سالگى شاخها از اطراف شاخش ظاهر شود و زياده گردد 

تا شش سالگى بعد از آن در سالى يكنوبت شاخهايش بيفتد و باز برويد از غرايب آنكه گوزن 
بشنيدن سرود مايلست و بعضى از صيادان او را بصوت و نقش و عمل مشغول سازند و از عقب 

درآمده بگيرند ديگر آنكه ايل و ماهى را بديدن يكديگر شعف بسيار باشد بنابرآن زمره از صيادان 
پوست گوزن پوشيده بكنار آب روند و ماهى جهة ديدن او نزديك بساحل آيد و گرفتار گردد 

ديگر آنكه ايل در تابستان افعى خورد و چون حرارت بر وى غلبه كند بطلب آب رفته بر لب رود 



بايستد و بنسيمى كه از روى آب بر وى وزد قانع شود و چندان آب بياشامد كه زهر افعى از 
درونش بيرون رود و اگر چنين نكند بميرد گويند كه بعد از خوردن افعى چند قطره آب در گوشه 

چشم گوزن ظاهر شود و مانند موم منعقد گردد و آن را فاد زهر حيوانى خوانند و اعتقاد مؤلف 
 سيد مدنى آنكه فاد زهر حيوانى از درون ايل بيرون آيد و فاد زهر ترياق اكثر سموم باشد.

آهو بر چند نوع ميباشد و از آنجمله صنفى است كه مشك از ناف او بحصول پيوند دو رنك 
آهوى مشگين بسواد مايل باشد و بحسب جثه از ساير انواع آهو بزرگتر بود و او را دو دندان سفيد 
است در فك اسفل و ظبى المسك پيوسته در سنبل چرا كند و مردم آنجائى متعرض او نگردند تا 

وقتى كه خون در نافش مجتمع شود آنگاه خارشى در آنموضع پديد آيد و كسانى كه منتظر 
آنوقت باشند ميخها و چوبها در صحرا فروبرند و آهو ناف خود را بدانجا مالد تا نافه از وى جدا 

شود و در باب حصول مشك از آن آهو اقوال ديگر نيز ورود يافته كه تحرير آن اليق بدين مقام 
نيست در عجايب البلدان مسطور است كه در واليت تبت دابه ايست كوچك كه آن را فارة 

 المسك خوانند و هرگاه او را صيد كنند نافه از نافش جدا
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سازند و آن را در ميان جو گذارند تا خونش فسرده گردد و مشكى نيكو شود و چون شمه از حال 
 سباع و جانوران چرنده مذكور شد طاير خامه بصوب ذكر حيوانات پرنده در پرواز آمد.

شترمرغ هرچند كه طبيعتش موافق دوابست و قوت طيران ندارد اما چون پر دارد و بيضه مينهد او 
را از طيور شمرده اند و شترمرغ را گردنى بلند و پايهاى كوتاه است و صورت مجموع ساير 

اندامش بهيأت قاز و بطى ميماند ليكن بعظم جثه برابر گوسفندى باشد و او را حاسه سامعه نيست و 
اصال آواز نشنود اما شامه اش بغايت قويست و او آب نخورد مگر اندكى و اگر يكپايش را بشكنند 

از حركت بازماند تا بميرد و شترمرغ ببالهت مشهور است چنانچه در وقت فرار از صياد سر خود 
را در زير ريك پنهان سازد و ساير اعضا را ظاهر و پيدا گذارد گويند كه شترمرغ بيضهاى خود را 
سه بخش كند از قسمتى بچه بيرون آرد و بخشى ديگر را بخورد و يك بخش را بگذارد تا كنده 

شود و كرمها از آن بيرون آمده طعمه بچگانش گردد و آن جانور در مصر بسيار باشند چنانچه 
گوشتش را بر قناره فروشند و در زمان خاقان منصور سلطان حسين ميرزا شخصى شترمرغى بهراة 



آورده بود و راقم حروف چند كرت مشاهده نمود كه مقدار چيالنى آهن را بآتش سرخ ميساختند 
و پيش او مى انداختند و او در حال آنرا ميخورد و اثر حرقت در هيچ عضوش ظاهر نميشد از امير 

عليشير استماع افتاده كه گفت در وقتى كه ميرزا كيچيك از سفر حجاز بازآمد بيضه شترمرغى 
جهة خاقان منصور آورد و پس از آنكه قرب دو سال آن بيضه در خزانه بود پادشاه را بخاطر رسيد 

كه آن را دونيم ساخته از هرقسمتى قبچكى ترتيب نمايد چون بيضه را دوپاره كردند از آنجا 
شترمرغ بچه زنده بيرون آمد راقم حروف گويد كه هرچند اين واقعه از آن غريب تر است كه عقل 

 وقوع آنرا تصديق كند اما چون كذب در اقوال امير عليشير نبود قبول بايد نمود.

عنقا عبد الّله يافى در مرآت الجنان از شرح مقامات حريرى كه مصنف ابو البقا عبد الّله بن الحسين 
العسگريست نقل نموده كه در اراضى اصحاب رس كوهى بود كه موازى يك ميل ارتفاع داشت 

و در آن جبال بسيارى از اصناف طيور منزل گزيده بودند و در سالى يكنوبت مرغى بزرك خلقت 
طويل العنق كه رويش مثابه روى آدميان بود و در ساير اعضايش از هرحيوانى نمونه مينمود در 
آنكوه پيدا شده بآن طيور تعرض ميرسانيد و بعضى را هالك ميگردانيد و گاهى متعرض اطفال 

مردم آنديار ميگشت و اهالى رس آنمرغ را عنقاء مغرب ميگفتند (و المغرب الذى يجيئى 
بالغرايب) و چون آن مردم از عنقا مكرر متضرر شدند نزد پيغمبر خود حنظله بن صفوان عليه 

الرحمة و الرضوان شكايت كردند و بدعاى حنظله شر عنقا از ايشان آندفاع پذيرفت و فرغانى 
مورخ كه معاصر العزيز بالّله اسمعيلى بود در تاريخ خود آورده است كه از صعيد مصر طايرى در 

 غايت عظم خلقت كه بسان آدميان لحيه و غبغب داشت و پرهايش ملون بود بچند رنك 
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و شبه اكثر طيور در اعضايش مينمود نزد عزيز آوردند و آن مرغ را عنقا مى گفتند و زمخشرى در 
ربيع االبرار از عبد الّله بن عباس رضى الّله عنها روايت نموده است كه (ان الّله تعالى خلق فى زمن 

موسى عليه السالم طايره اسمها عنقالها اجنحة اربعة من كل جانب وجهه كوجه االنسان) و صانع 
بى علت هرچيزى آن مرغ را نصيبى كرامت فرموده بود و بعد از چندگاه جهة او زوجى مثابه او 

آفريده بموسى عليه السالم وحى كرد كه من دو مرغ عجيب خلق كردم و رزق آنها را از وحوشى 
كه در حوالى بيت المقدس اند مقدر ساختم و باندك زمانى از آن دو طاير فرزندان تولد نموده 



نسل ايشان بسيار شد و پس از آنكه موسى بجوار مغفرت ايزد سبحانه و تعالى انتقال فرمود آن 
مرغان از اراضى شام بصحارى نجد و حجاز آمدند و همواره وحوش و صبيان آنحدود را طعمه 

خود ميساختند ال جرم در وقت ظهور شاهباز قاف قاب قوسين اوادنى صلى الّله عليه و سلم از آن 
طيور شكايت كردند و بدعاى آنحضرت نسل ايشان انقطاع يافت يأفعى گويد كه آنچه در عدم 

بعضى از اشيا مثل شده است كه مانند عنقا مراد آنست كه بعد از دعاء مذكور كسى آنرا نديده و 
 چيزى از وى نشنيده (و اللّه اعلم بالصواب)

عقاب نزد اعراب بسيد مرغان مشهور است و او بغايت دوربين و تيزپرواز است چنانچه چاشت در 
عراق خورد و شام در يمن و عقاب سه بيضه نهاده در سى روز بچه بيرون آرد و از بچگان خود 

يكى را بيرون اندازد زيرا كه بوى مشقت ميرسد كه جهة هرسه بچه طعمه بهم رساند و بچه را كه 
عقاب بيرون افكند مرغى كه بشكننده استخوان موسوم است بالهام ايزد تعالى بر وى مهربان گردد 

و او را طعمه دهد تا كالن شود از عجايب آنكه بعضى از اهل دانش گفته اند كه تمامى عقابان ماده 
ميباشند و با غير خود جفت ميكردند ديگر آنكه چون عقاب پير گردد بچگانش او را برداشته 

بهندوستان برند و در چشمه كه بعين العقاب مشهور است غوطه دهند آنگاه در آفتاب نگاه دارند تا 
پرهاى كهنه وى ريخته پر نو بيرون آرد ديگر آنكه چون در جگر عقاب قصورى پيدا شود جگر 

 خرگوش يا روباه خورد صحت يابد.

 باز بعضى از اهل راز گفته اند كه باز نمى باشد مگر ماده و زوجش از جنس طيور ديگر ميباشد.

چرغ چنان مشهور است كه بهيچ يك از طيور شكارى آهو صيد نتوان كرد مگر بچرغ و مزاج 
چرغ بمرتبه سرد است كه هرگز ميل خوردن آب نكند و از اين جهة از دهنش بوى ناخوش آيد 
بعضى از اهل تاريخ برانند كه اول كسى كه بچرغ شكار كرد بهرام گور بود و زمره گفته اند كه 

 حارث بن معاوية بن ثور نخستين شخصى است كه بچرغ صيد نمود

بوم در شب اصال خواب نكند و در روز از آشيانه بيرون نيايد نقلست كه نوبتى كسرى كسى را 
فرمود كه بدترين مرغى از مرغان را شكار كند و بهيزمى كه بدترين هيزمها باشد كباب سازد و 

 ببدترين مردمان دهد انكس بومى گرفت و بهيزم تلخه كباب 
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كرد و بعالم ظالم داد گويند كه چون بوم را بكشند يك چشم او گشاده ماند و يكى پوشيده و 
 هركس آنچشم گشاده را با خود دارد در خواب نشود

موش گير او را غليواژ و خات وحدأة نيز گويند در رسالة الصيد باين عبارت مذكور است كه موش 
گير فروترين مرغانست دو تخم نهد و گاهى سه تخم و بهرحال سه بچه بيرون آورد و از اين 

عبارت چنان مستفاد ميگردد كه موش گير گاهى بهترين جانورانست در حق همسايه زيرا كه اگر 
از گرسنگى بسرحد هالكت رسد قصد بچه و بيضه مرغان همسايگان نكند نوبتى شخصى از 

عزيزى پرسيد كه اين سخن راستست كه غليواژ ششماه ماده ميباشد و ششماه نر جواب داد كه اين 
 معنى را كسى داند كه يكسال همسايه غليواژ باشد

كركس عرب كركس را عريف خواند يعنى خبردار از كارها و او را بدرازى عمر و حدت بصر 
تعريف كرده اند چنانچه گفته اند كه از چهار صد فرسنك مسافت چيزى ببيند و در يكروز از شرق 

بغرب رود و همچنين آورده اند كه بوى مردار را از دور شنود و اگر بوى خوش بوى رسد بيمار 
گردد و بچيز خوردن حرص بسيار داشته باشد و گاهى آنمقدار خورد كه حركت نتواند كرد و 
 گرفتار شود و كركس را جفتش آنمقدار محبت باشد كه هرگاه ازو جدا گردد از اندوه بميرد.

لكلك گويند كه او جانوريست بزرك و بعضى از حكما گفته اند كه نگاه داشتن استخوان لكلك 
با خود غم و اندوه از دل ببرد و اگر كسى چشمش را همراه داشته باشد در آب غرق نشود هرچند 

 كه شناورى نداند

كبوتر جانوريست بغايت مقبول و انواع او بسيار است چون خلت و پرپا و بغدادى و شوشترى و 
شيرازى و پردم و صحرائى و از خواص طبيعت كبوتر آنكه اگر هزار فرسنك از آشيانه معهوده 

خود دور افتد و ده سال بر آن بگذرد طلب همان موضع كند و كبوتران نيز مثل آدميان با يكديگر 
تعشق ميورزند و در وقت جفت شدن سر و روى همديگر را ميبوسند از ارسطو منقولست كه عمر 

 كبوتر بهزار سال ميرسد.



طوطى باصناف اوصاف متصف ميباشد از آنجمله در زمان معز الدوله ديلمى طوطى سفيد نزد او 
آوردند كه منقار و پاى هاى وى سياه بود و بر سر خود اكليلى فستقى داشت و در ايام دولت 

سلطان ابو سعيد ميرزا طوطى سرخ از هند آورده بودند و در زمان فرمان فرمائى سلطان حسين 
ميرزا طوطى سفيد كه منقارش سياه و پايهايش سرخ بوده ديده شده گويند كه هركس زبان 

 طوطى خورد فصيح گردد و هركس زهره اش را تناول نمايد لكنت در زبانش پديد آيد

طاوس بحسب صورت بهترين طيور است و در سه سالگى لون و زيب و زينت پرهاى وى بكمال 
رسد و ماده وى در سالى يكبار دوازده تخم نهد يا كمتر و چون با پرهاى خود بسيار بازى كند 

 تخمش بشكند بنابرين بيضه او را در زير ماكيان نهند تا
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بچه بيرون آور. و ماكيان از آن بيضها زياده از دو عدد را محافظت نتواند كرد و در رسالة الصيد 
مسطور است كه از عجايب آنكه طاوس نر و ماده با يكديگر مجامعت نمى نمايد بلكه چون طاوس 
نر مست شود در گرد چشم وى اشكى پديد آيد و طاوس ماده آنرا بخورد و اين معنى سبب بيضه 

نهادنش گردد اما راقم حروف از امير نظام الدين عليشير كه طاوس بسيار داشت بكرات استماع 
نموده كه ميفرمود كه ما چند نوبت جفت شدن طاوس را بسان زوجيت خروس و ماكيان مشاهده 

كرده ايم از غرايب آنكه چون چشم طاوس بر طعامى افتد كه زهر داشته باشد آغاز رقص كرده 
 فرياد زند

خروس بوقت نماز عالم باشد چنانچه بعضى از علما و مجتهدين بران رفته اند كه اعتماد بر بانك 
خروس كرده نماز توان گذارد و در صحاح اخبار آمده است كه رسول صلى الّله عليه و سلم 

فرمود كه چون خروس بانك كند از فضل خداى تعالى خيرى طلب زيرا كه خروس ملكى مى بيند 
 و بانك ميكند و خروس بر ماده خود بغايت غيور است و بصفت شجاعت و سخاوت مشهور

تذرو خروس دشتى است و او در هواى خوش و موسم وزيدن باد شمال فربه شود و در هواى 
 مكدر و هنگام هبوب باد جنوب الغر گردد



دراج مرغيست مشهور و او در وقت وزيدن نسيم شمال و هواى خوش طيران نمايد و در زمان 
هبوب باد جنوب بال بپرواز نگشايد كبك از غايت شهرت احتياج بتعريف ندارد از غرايب آنكه 

كبك ماده بمجرد شنيدن آواز كبك نر تخم نهد و گاه باشد كه در خاك غلطد و خاك بر پاهاى 
خود پاشد و بيضه آرد و كبك دو آشيانه سازد و بيضه را كه بچه نر شود كبك نر محافظت نمايد 

و كبك ماده بيضه كه بچه ماده گردد نگاه دارد و كبك نر بر ماده خود در غايت غيرت باشد و ده 
 سال عمر يابد

هدهد رسول حضرت سليمان است بجانب بلقيس و او آب را در زيرزمين همچنان بيند كه مردم 
در شيشه مشاهد نمايند گويند كه هركس پر هدهد را با خود نگاه دارد بر دشمن ظفر يابد و اگر 
هدهدى را در خانه بياويزند ساكنان آن منزل از ضرر سحر ايمن مانند فاخته با آدمى انسى تمام 

دارد و ال جرم پيوسته در مواضعى كه دست بآن رسد آشيانه سازد و در خانه كه آشيانه فاخته باشد 
مار ساكن نگردد زيرا كه هرگاه آوازش را بشنود بگريزد گويند كه فاخته چهل ساله شود و جناب 

 شيخ االسالمى در رسالة الصيد نوشته اند كه اينمعنى مشاهده شده 

قمرى بعضى از ناظمان مناظم سخنورى آورده اند كه چون قمرى نر بميرد ماده با نر ديگر جفت 
نگردد و در فراقش ناله كند تا وقتى كه بميرد در بعضى از تواريخ مثبت است كه نوبتى يكى از 

سالطين هند مرغى بصورت قمرى جهة سلطان محمود غزنوى فرستاد كه هرگاه طعامى مسموم در 
مجلس حاضر ميگشت اشك از چشم آن مرغ ميرفت و مانند سنك منعقد ميشد و آنسنك را چون 

 تراشيده بر جراحتها مينهادند التيام مييافت 

چغوك مانند طيور دانه چيند و بى آنكه ناخن درنده داشته باشد مثال سباع گوشت نيز خورد و 
 بعضى از علماء گفته اند كه عمر چغوك بهزار سال رسد و زمره جانب نقيض 
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 گرفته بر آن رفته اند كه چغوك بكثرت مجامعت مشعوفست بنابران زياده از يكسال عمر نمى يابد

فراشتروك طايريست بغايت معروف و از وى غرايب بسيار منقولست از جمله آنكه چون چشمش 
را بركنند باز برويد و جهة دفع خفاش كه دشمن بچگان وى است همواره كرفس در آشيانه خود 



اندازد زيرا كه خفاش از بوى كرفس بگريزد ديگر آنكه اگر بچه ويرا بزعفران رنك نمايند تصور 
كند كه ويرا علت يرقان حادث شده و فى الحال رفته سنك يرقان آورد اما خواجه نصير الدين 

محمد طوسى در يكى از مؤلفات خويش نوشته است كه صدق اين سخن معلوم نيست ديگر آنكه 
يكى از ثقات نقل كرد كه نوبتى در سقف يكى از خانهاى من فراشتروكى آشيانه ساخته بود و من 

آنرا ويران كردم چون فراشتروك آمد و خانه خود را خراب ديد آغاز اضطراب نمود و بر بام 
پريد و افغان ميكرد تا وقتى كه فراشتروك بسيار جمع آمدند و هريك مقدارى گل در منقار يا 

چنگال داشتند آنگاه همه از بام پايان پريده در همان موضع كه آشيانه خراب شده بود بيك لحظه 
خانه ديگر ساختند و آن فراشتروك بآنجا درآمده فى الحال بيضه نهاد ديگر آنكه جمعى از 

مخاديم صادق القول فرمودند كه در زمان خاقان منصور سلطان حسين ميرزا در روز پنجشنبه 
بحظيره سلطان احمد ميرزا كه در گازرگاه است رفته بوديم و در موضعى نشسته كه آشيانه 

فراشتروكى درنظر بود ناگاه ديديم كه مارى قصد كرد كه بآن آشيانه رفته بچه گان فراشتروك را 
بخورد و مادر بچگان چون آنحال مشاهده نمود بيرون پريد و پيش از آنكه مار خود را بآشيانه او 

رساند بازآمده نزديك بمار پريده چيزى در دهانش انداخت چنانچه مار بيطاقت شده از سقف 
خانه پايان افتاد جمعى برخواسته او را كشتند و دهانش را مالحظه نموده ديدند كه فراشتروك 

خارخسك در دهان مار افكنده بود و بدينجهة شر او مندفع گرديده هرچند وقوع اين امر بغايت 
 مستبعد است اما چون از ثقات استماع افتاده بود خامه بتحرير آن زبان گشود.

عكه بدزدى و خيانت موصوفست و او بيضه خود را ببرك درخت پوشيده از نظر غايب سازد زيرا 
كه اگر شب پرك نزديك تخم وى رود كنده شود و همچنين عكه قوت خود را نيز پنهان كند 

 گويند كه غير از آدمى و عكه و موش و مور هيچ جانورى خوردنى را پنهان نگاه ندارد.

غراب چندين نوع ميباشد و طبيعت جميع اصنافش بر آن مجبوليست كه از خلق كناره كرده در 
جائى جفت شود كه كس نه بيند و نداند و بعضى از علما بر آن رفته اند كه كالغ مجامعت 

نمى نمايد بلكه بمجرد آنكه نر بمنقار خود طعمه بماده دهد قناعت كند و آنچه متفق است آنكه 
هيچ غرابى با يك ماده مكرر مواصلت جايز نمى دارد و ازين جهة او را بعدم وفا منسوب سازند از 

غرايب آنكه چون بچه كالغ از بيضه بيرون آيد درنظر پدر و مادر آن قدر كريه منظر نمايد كه 
چند روز گردش نگردند و در آن ايام رزاق على االطالق پشه را بآشيانه كالغ فرستد تا قوت 



بچگانش گردد و هرگاه غراب بچه پر بر آرد پدر و مادرش بآشيانه آمده تعهد حالش نمايند ديگر 
 آنكه امير كمال الدين 
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حسين ابيوردى گفت كه در بازار مصر معركه گيرى ديدم كه كالغى بر دست خود نشانده گفت 
 يا غراب وحد الّله و كالغ بزبانى كه مفهوم شد گفت ال اله الّله.

كلنك جانوريست ابله و دنك زيرا كه در وقتى كه در هوا پرواز مينمايد چون كسى دست 
جنبانده اشارت كند متوهم شده بطرف ديگر رود اما يك صفت نيك دارد چون مادرش پير گردد 

 او را ضايع نگذارد و بهرجا رود همراه برد و در طعمه مدد نمايد.

حبارى بفارسى او را تغدرى گويند و تغدرى مرغيست بغايت تيزپرواز چنانچه نوبتى كسى در 
بصره تغدرى صيد كرد از چينه دانش سياه دانه كه در بالد شام ميباشد بيرون آمد و او در طلب 

دانه حيله بسيار مينمايد و آخر االمر از گرسنگى مى ميرد و ضرب المثل شده كه آلت حرب 
تغدرى افكنده وى است چه هرگاه جانورى برو اندازند بيخيال بر وى افكند و اگر پرى از جناح 

تغدرى كنده شود و دير بيرون آيد از غصه بميرد و گوشت تغدرى باتفاق صيادان لذيذترين لحوم 
 طيور است.

بط در وقتى كه بط ماده بر سر تخم نشيند يك لحظه نر از وى دور نگردد و در آخر ماه بچه از 
 بيضه بيرون آرد و بط نوحه را دوست دارد.

سمندر مرغيست كه در ميان آتش پيدا شود و پر و بالش نسوزد و گاه باشد كه آتش از وى شعله 
زند و در هيزم افتد و سمندر هم در ميان آتش بچه كند و گويند كه او را هزار سال عمر بود و 

بعضى از اهل خبر گفته اند كه چون اجلش نزديك رسد هيزم بسيار جمع كند و آتش در آن زند و 
خود را بسوزد و بعد از مدتى كه باران بر آن خاكستر بارد سمندر ديگر از ميانش ظاهر شود و 

 العلم عند اللّه تعالى.



خفاش كه او را شپرك گويند طايريست بسيار غريب موصوف باوصاف عجيب از جمله آنكه 
گوش و دندان و پستان و منقار و خصيه دارد و ماده وى حايض شود و بخالف طيور ديگر بچه 

زائيده شير دهد و بول كند و بخندد و مانند آدميان عمرش دراز باشد ديگر آنكه محل پروازش در 
شبانه روزى دو ساعت است از زمان دميدن صبح صادق تا هنگام طلوع آفتاب و از حين غروب 

خورشيد تا وقت غيبت شفق و در ساير اوقات چشمش از رؤية اشياء عاطل است ديگر آنكه پشه 
در وقت طيران خفاش بيرون آمده خون جانوران خورد و خفاش در اثناء پرواز او را صيد كرده 
طعمه سازد و بعضى از علماء تفسير گفته اند كه خفاش بدعاى عيسى عليه السالم مخلوق گشته 

بنابرآن صفت مرغان ديگر ندارد اما شمه از غرايب امور طيور غير مشهور برين موجب است كه 
مذكور ميگردد نقل است كه در ساحل درياى نيل مرغيست كه سرش سفيد است و باقى اعضايش 

سياه و آن طاير از آن موضع بجاى ديگر نرود و پيوسته از ماهى آن بحر خورد و هرگاه در طيران 
آيد بلفظ فصيح گويد الّله فوق الفوق چنان كه همه كس اين كلمه را شنود ديگر در حدود مغرب 

مرغيست كه آن را قارون گويند و قارون همواره همراه كشتى طيران مينمايد و هرگاه سفينه 
بمحلى خوفناك ميرسد يا بجائى منتهى ميشود كه از جانورى ضررى متصور است سه نوبت بانك 

ميكند و مالحان كيفيت حال را دانسته بتدارك اشتغال مينمايند ديگر از غرايب طيور آنكه در 
 حدود
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طبرستان مرغان كور از يكجنس بر درختان ميباشند و مرغان ديگر بجثه گنجشكى همه از يك 
صنف مى آيند و مگس و پشه ميگيرند و بآن مرغان ميدهند و چون روز بآخر ميرسد آن طيور كور 

اين مرغان ضعيف را ميگيرند و ميخورند ديگر در واليت زنگبار مرغيست كه بر درخت كافور 
بيضه مينهد و هرگاه مارى قصد ميكند كه بيضه او را بخورد آن مرغ بيضه را چنان بر چشم مار 

ميزند كه ديده اش از حدقه بيرون مى افتد و بيضه نمى شكند و هر گاه بچه سر از بيضه بيرون ميكند 
مادر پوست آنرا نزد ولد خود مى نهد و مار بواسطه ديدن پوست بيضه گرد بچه آن مرغ نمى گردد 

و آن مرغ در هيچ درختى آشيانه نمى سازد مگر بر درخت كافور ديگر در جزيره صقالب 
طيريست كه هرگاه راه بر اهل كشتى مشتبه مى شود آن مرغ مى آيد و در پيش كشتى مى پرد و 

مالحان كشتى در عقبش ميرانند تا بطريق مستقيم ميرسند ديگر در هندوستان مرغيست كه دهن 



بزرگ دارد و اين مرغ دهان خود را پر آب ميسازد و بر سر كوهى مى آيد و ديگر مرغان خود را 
بوى ميرسانند و آب از دهانش ميخورند و چون آب تمام مى شود باز بر سر شغل خود ميرود ديگر 

در واليت زنگبار مرغيست كه مار ميخورد باين طريقه كه دم مار را مى گيرد و مى پرد و اگر مار 
قصد او ميكند مى گذارد و باز در ميان زمين و آسمان او را مى گيرد تا در برابر قله جبلى ميرساند 
آن گاه رها مى كند و مار بر زمين خورده چند قطعه ميشود بعد از آن نشسته او را ميخورد اما دم و 

سر او را نمى خورد زيرا كه اگر آن دو عضو را بكار برد كور شود ديگر در حدود خرم و بيان 
مرغيست كه اگر روز نوروز در ميان عمرانات پيدا آيد مردم آنجا را يقين شود كه در آن سال در 

ميان ايشان قحط و عسرت اتفاق افتد و اينمعنى تخلف نكند ديگر در عجايب المخلوقات بغوى 
مسطور است كه مرغى هرسال در روز عاشورا على الصباح بمشهد امام حسين عليه السالم آيد و 
تا هنگام غروب نوحه كند و بعد از آن طيران نمايد و تا عاشوراء ديگر هيچكس او را نبيند ديگر 

در ديار بلغار مرغيست كه منقارى دراز دارد منقار زيرينش ششماه بجانب راست مايل باشد و 
ششماه بطرف چپ و گوشت آن مرغ نافع است حصاة كليه و مثانه را و هرگاه بيضه آن مرغ را 
بريخ يا برف نهند آن يخ و برف از حرارتش بگدازد در يكى از كتب معتبره بنظر رسيده كه در 

درياى روم جزيره ايست بجزيرة الطيور موسوم و در آن جزيره از اصناف مرغان صد و سى صنف 
يافته اند اكثر غريبة االشكال و االفعال و برين قياس عجايب ربع مسكون بسيار است و غرايب عالم 
كن فيكون بيشمار و تحرير جميع آن امور مقدور بنان بيان نيست و ميسور خامه مكسور اللسان نى 
ع و هل كان فى اليام غير عجايب* و از همه عجيب تر آنكه اين ذره احقر را باوجود قلت بضاعت 

و عدم استطاعت و دلى ناخوش و دماغى مشوش رفيق توفيق مساعدت نمود و مساعد تائيد 
معاونت فرمود تا در اندك زمانى معظم وقايع انبيا و ائمه هدى و ملوك و سالطين و مشايخ و 

حكما و علما و فضال را از اول آفرينش تا غايت در سلك تحرير كشيد و در تصحيح روايات و 
  بيت تنقيح حكايات بقدر امكان لوازم اهتمام بجاى آورده اين مجموعه را باتمام رسانيد

 شكر كه اين نامه بعنوان رسيد
 

 پيشتر از عمر بپايان رسيد

و چون اين نامه نامى بر آثار انبيا و ملوك محتويست اتمامش در سالى اتفاق افتاد كه آثار الملوك    
 و االنبياء از
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  بيت تاريخش خبر داد و ايضا لفظ خبر از جهان بيان ازين سال مخبر است و باين تاريخ مشعر
 چون خامه كرد قصه اهل جهان بيان 

 
 شد سال اختتام خبر از جهانيان 

 و ايضا اجناره صحيحه مخبر عن هذا السنة كما قال موالنا شهاب الدين احمد الحقيرى شعرء   
 هذا الكتاب يحكى عن جملة الوقايع 

 
 اخباره صحاح انواره صريحه 

 اذتم قد سالت تاريخه و شانه 
 

 ان مجمع فقالوا اخباره صحيحه 

اكنون بيتى چند كه مضمونش از اغراق شاعرانه و اغالق منشيانه مبراست بر راى ممالك آراى    
صاحب دولتى كه نضارت گلزار اين گفتار از فروغ آفتاب عنايت بيغايت اوست عرض مينمايد و 

 : نظم بر دعائيكه متضمن هردعائى تواند بود اختتام كالم را مى آرايد
 ممالك مدارا هنر پرورا

 
 كرم گسترا آصفا سرورا

 در اين روزگار همايون اثر
 

 نداند كسى چون تو قدر هنر

 شناسد كمال سخن هوش تو
 

 نمايد گهر اليق گوش تو

 ازين پيش از جور چرخ كبود
 

 رياض سخن را نضارت نبود

 نرستى در آن خشك سال ستم 
 

 بباغ تمنا گياه كرم 

 ز جور سموم غم روزگار
 

 درخت سخن بود بى برك و بار

 كه ناگه نسيم عنايت وزيد
 

 بگوش خرد اين بشارت رسيد

 كه از ابر احسانت اى سرفراز
 

 رياض هنر گشت سرسبز باز

 ز ايثار آن ابر گوهر نثار
 

 نهال سخن ميوه آورد بار

 از آن روى اهل هنر شادكام 
 

 كشيدند كلك بالغت نظام 

 نمودند مدح و ثنايت رقم 
 

 ستردند از لوح دل نقش غم 

 مرا نيز خاطر سخن ساز شد
 

 برويم در خرمى باز شد

 ز فيض سماوى مدد خواستم 
 

 عجب بوستانى بياراستم 

 بگنجينه طبع و بحر ضمير
 

 بسى داشتم گوهر دلپذير

 كشيدم بگوش دل آگهت 
 

 باخالص كردم نثار رهت 

 بنام تو كردم كتابى تمام 
 

 كه نامى بود تا بروز قيام 



 نه نام تو اين نامه شد نامور
 

 از آن گشت نامش حبيب السير

 سه قسمست اين نامه و هركدام 
 

 چو درجيست مشحون بدر كالم 

 بياضش منور چو رخسار يار
 

 سوادش معطر چو مشك تتار

 حكايات آن بهجت افزا همه 
 

 ز ضعف روايت مبرا همه 

 صحاح روايات آن بيسخن 
 

 خبر گفته از راز نو و كهن 

 عباراتش از عيب اخالق دور
 

 مسلسل چو زلف سمن ساى حور

 سطورش چو خط بتان دلفريب 
 

 عذار سخن را در افزوده زيب 

 حروفش ز نور شرف يك بيك 
 

 بچشم خ؟؟؟ د گشته چون مردمك 

 معانيش در كسوت مشكفام 
 

 درخشنده چون نور اختر بشام 

 چو آمد ضميرت جواهرشناس 
 

 ز رايت كند مهر نور اقتباس 

 بود ظاهر از بخت فرخ اثر
 

 بمعيار طبعت عيار هنر

 چه حاجت كه من خودستائى كنم 
 

 باوصاف او مشكسائى كنم 

 كنون اى عطابخش حاتم شيم 
 

 چنان مى سزد كز كمال كرم 

 مرا ز اهل دنيا كنى بى نياز
 

 ز هم كسوتانم دهى امتياز

 بسى وقت از بخت نااعتماد
 

 نبوده بدستم عنان مراد

 چو يابم بتحسين تو اختصاص 
 

 سرافراز گردم باحسان خاص 

 شوم بر سمند سعادت سوار
 

 كشم بختى چرخ در زير بار

 بهرچيز باشد مرا دست رس 
 

 دگر احتياجم نماند بكس 

 درين باب زين بيشتر قيل و قال 
 

 نباشد ز آداب اهل كمال 

 از آن رو كه بى گفتگوى هزار
 

 بود روح پرور نسيم بهار

 چو فيض سحابست بيش از حساب 
 

 شود دايم از وى چمن كامياب 

 برآيد چو خورشيد تابان بلند
 

 ز نورش جهانى شود بهره مند

 پسنديده باشد بنزد گرام 
 

 كه يابد سخن بر دعا اختتام 

   
 



 703، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 
 الهى بحق رسولى كه بود

 
 دلش كان احسان كفش بحر جود

 باعزاز شاه واليت نژاد
 

 بزهرا و سبطين و زين العباد

 باوالد و احفاد آل عبا
 

 نجوم درخشان اوج هدا

 كه پيوسته اين آصف سرفراز
 

 باقبال بادا رعيت نواز

 سرش باد از تاج عزت بلند
 

 ز نور شرف خاطرش بهره مند

 زمان تا زمان دولتش بيش باد
 

 ز آصف بانصاف در پيش باد

 باقبال فتح و ظفر شادكام 
 

 بماناد در دار دنيا مدام 

 خدايا كه اين نامه دلفريب 
 

 كه از نام اين نامور يافت زيب 

 بانظار تحسين اهل سخن 
 

 كه هستند واقف ز راز كهن 

 هميشه بفضل تو منظور باد
 

 عيوبش ز چشم كسان دور باد

 مرا هم كه خون جگر خورده ام 
 

 كه اين روضه را در برآورده ام 

 مكن از عطاياى خود نااميد
 

 بعفو از خطا يا كرم كن نويد

 برآور گل معرفت از گلم 
 

 منور كن از نور عرفان دلم 

 بارقام اسالم ده اختتام 
 

 كتاب بقاى مرا و السالم 

 1353بعون اله تبارك و تعالى و تاييد ائمه هدى عليهم سالم اله ذى العز و العلى در تاريخ آبانماه    
 شمسى بهمت اين بنده چاپ كتاب تاريخ حبيب السير باتمام رسيد بيژن ترقى- مدير كتابخانه خيام 

 705، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 )1فهرست اعالم و اماكن و كتب و قبائل جلد چهارم كتاب حبيب السير (

 آ

 266آب خان- 



 158، 117آخته آخور- 

 353آخواند (- فصيح الدين)- 

  ح 679، 678، 672، 661 634، 569، 407، 253آدم- 

، 138 109، 108، 101، 93، 91، 89 تا 84، 76، 75، 73، 70، 69 51، 48، 47، 40، 12آذربايجان- 
 تا 392، 328 325، 241، 218 تا 216، 198 187، 183، 168، 154، 147 146، 142، 140، 139
، 455، 453، 449، 446 تا 442، 440 تا 437، 435 تا 431، 429، 427، 425، 423 422، 418، 395
462 463 ،466 ،467 ،469 ،486 489 ،491 ،500 ،504 ،507 510 ،511 ،514 ،517 ،529 532 ،
 تا 607، 605 598، 596، 594، 593، 588 576 تا 574، 572، 569، 554 549، 548، 545 تا 543
 663 (نهر) 661، 657، 656، 652 618، 612، 690

 660آذربيش (خليج)- 

 315، 221آذرشكن (رباط)- 

 61آذرى اسفراينى (شيخ)- 

 538آرب- 

 86آزروم- 

 532آزادان (قريه)- 

 201آسياء ريكك- 

 703 618، 593، 590، 588، 566 560، 405، 252، 187، 60آصف- 

 128آصف اوكزى (آب)- 

 354آصفى ولد خواجه نعمت الّله قهستانى (خواجه) 



 706، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 321، 320آغا بيگم بنت ابو الغازى سلطانحسين ميرزا- 

 100آغا سلطان- 

 321آفاق بيگم- 

 296، 295آفتاب ترخان- 

 131آقا جان قورالس- 

 28، 26آقا حاجى بيك- 

 520آقا رستم روزافزون- 

 574 تا 572، 534 522 تا 520آقا محمد پسر آقا رستم- 

 396، 395آقا مير كفشگر- 

 567آق النگ- 

 321، 320آق بيگم بنت ابو الغارى سلطانحسين ميرزا- 

 228، 96آق بيگم بنت سلطان احمد ميرزا (- صالحه سلطان بيگم)- 

 95آقسوالت (آب)- 

 124آق صوفى- 

 527آق فوالد سلطان- 

 273آق قوزى بيگم- 



 605، 603، 479 478، 466، 442، 432، 428 257، 217، 198، 108آق قوينلو- 

 403آق گنبد- 

 400، 399آق مسجد- 

 396آق مشهد- 

 18آق ملك (امير شاهى)- 

 176 113آگه بيگم بنت امير تيمور گوركان- 

 630آل ايوب- 

 329آل برمك- 

 155آلتون اشق- 

 508آل حيدر- 

 406، 355آل رسول- 

 703، 584 512، 406، 336، 321آل عبا- 

 469آله تاق- 

 302، 301آله تمور (كوه)- 

 530آمل- 

، 162 152، 145، 134، 126، 123 112، 94، 80، 67، 52، 49 32، 29، 26، 24، 22، 21، 5آمويه- 
، 312، 299 295 تا 293، 280، 279، 250 235، 207 تا 205، 201، 199 193 تا 191، 165، 164



، 567، 553، 539 536، 533 تا 531، 527، 523 519، 472، 458، 391، 374 تا 372، 367، 313
572 ،579 586 ،602 ،647 ،663 ،688 

 413، 275، 258، 129، 127 124، 122، 111، 81، 79آواق- 

 439آهار- 

 261آهنگران- 

 291، 290آهنين (دروازه)- 

 526آهنين (دربند) (- تنگ چكچك)- 

 ا

 تا 168، 166 تا 164، 158 157، 102، 101، 94ابو بكر (ميرزا مظفر الدين) ولد سلطان ابو سعيد- 
170 343 

 21ابو بكر (ميرزا) ولد ميرزا محمد جوكى- 

 707، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 266ابجوتويه (قريه)- 

 445ابدال بيك ولد پير على- 

 171ابراهيم ادهم- 

 360، 354، 346، 326ابراهيم امين (امير صدر الدين سلطان)- 

 31، 30ابراهيم ايكو تيمور (امير)- 

 150ابراهيم برالس- 



 232ابراهيم بيكچيك (امير)- 

 33ابراهيم پوالد- 

 289 تا 287، 281، 245ابراهيم ترخان- 

 404، 232ابراهيم جابوق (امير)- 

 289، 288، 278ابراهيم جانى- 

 202ابراهيم جغتاى (امير)- 

 257، 250، 249، 244 تا 242 211، 189ابراهيم حسين ميرزا پسر ابو الغازى سلطانحسين ميرزا- 
313 ،320 ،321 

 610ابراهيم حلى (شيخ)- 

 623، (مقام ...)- 650، 632 631، 435، 427ابراهيم خليل الّله- 

 289 288، 272، 269، 267، 265 263 تا 261، 229ابراهيم سارو- 

 295ابراهيم سلطان برالس- 

 403ابراهيم سلطان موصلى- 

 تا 294، 145، 116، 78 تا 63، 40، 31، 25، 20، 16ابراهيم سلطان (ميرزا) ولد ميرزا عالء الدوله 
296 327 ،403 ،553 ،577 ،594 647 

 442 تا 439 435ابراهيم (سيد) ولد سلطان حيدر- 

 106ابراهيم (سيد صدر الدين قمى)- 

 89ابراهيم شاه (امير)- 



 424ابراهيم (شيخ) ولد شيخ خواجه على- 

 459ابراهيم (شيخ) ولد شروانشاه (- شيخشاه)- 

 352ابراهيم مشهدى (امير صدر الدين)- 

 142ابراهيم (ميرزا) ولد ميرزا محمد بن ميرزا جهانشاه- 

 633، 480 تا 478ابرقوه- 

 30، 28ابريشم (پل)- 

 632ابله- 

 423، 410ابن بزاز (توكلى بن اسماعيل بزاز)- 

 336ابن حسام (- محمد بن حسام الدين)- 

، 386، 376، 372، 369 320، 313، 258، 245ابن حسين ميرزا ولد ابو الغازى سلطانحسين ميرزا- 
 394، 389 تا 387

 19ابن مقله- 

 396 395ابن يمين بيك ولد خواجه مظفر- 

 495ابو ابراهيم (- موسى الكاظم ع)- 

 493، 492ابو اسحاق شيره جى- 

 680ابو اسحاق طالقانى- 

 287ابو البركه (خواجه) (- فراقى)- 



 695ابو البقا عبد الّله بن الحسين العسكرى- 

 648ابو الحسن صفوانى- 

 538 507ابو الحسن على بن موسى الرضا- 

 708، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 242 241، 193، 192ابو الحسن ميرزا- 

 402، 379 273، 133 تا 131، 50ابو الخير خان- 

 164ابو الخير (ميرزا)- 

 326ابو العال (شيخ ظهير الدين)- 

 ابو الغازى- رجوع به سلطان حسين ميرزا بايقرا شود،

  ح 607ابو الفتح بايندرى (سلطان)- 

 12 11ابو الفتح (خواجه) ولد ابو المكارم- 

 36ابو الفتح ذبابه (موالنى)- 

 413ابو الفتح صفى الدين اسحاق بن امين الدين جبرئيل- 

 ابو الفتح- رجوع به طهماسب ميرزا شود.

 ابو الفتح- رجوع به محمد خان شيبانى شود

 207، 158ابو الفوارس شاه غريب ميرزا ولد ابو الغازى سلطانحسين ميرزا- 

 315ابو القاسم ارالت (امير)- 



 613ابو القاسم (امير)- 

 57، 55 تا 51، 48، 46 تا 43 41، 40، 31 تا 27، 24 تا 22ابو القاسم بابر (ميرزا) ولد ميرزا بايسنقر- 
58 ،62 ،63 ،66 ،67 ،79 105 ،107 ،114 ،115 ،131 160 ،328 ،335 ،338 ،340 341 ،344 

 538 تا 536، 299ابو القاسم بخشى (امير)- 

 415ابو القاسم جنيد بغدادى، سيد الطائفه- 

 289 288، 281، 232ابو القاسم كوه بر- 

 279، 37ابو الليث (فقيه)- 

، 247 تا 244، 239 209، 202ابو المحسن ميرزا ولد ابو الغازى سلطانحسين ميرزا (معين الدين)- 
256 ،320 323 ،324 ،389 ،369 ،371 372 ،384 ،385 ،387 ،393 

 409ابو المظفر- رجوع به شاه اسماعيل شود 

 648ابو المظفر محمد مالينى- 

 146 140ابو المظفر ميرزا يادگار محمد- 

 306، 292، 290، 284، 279 262، 261، 11ابو المكارم (خواجه)- 

 ابو المنصور- رجوع به مظفر حسين كوركان شود.

 496ابو المنصور خادم بيك (- خليفة الخلفا)- 

 ابو النصر، امير مظفر الدين حسن بيك- رجوع به حسن بيك شود.

 ابو النصر- رجوع به سام ميرزا شود.

 357، 356ابو الوجه فارغى (شيخ) ولد شيخ وجيه الدين- 



 9، 8ابو الوفاء خوارزمى (خواجه)- 

 533، 388، 378ابو الوفاء (خواجه) (- خواجه خرد)- 

 352ابو الوفا (سيد) ولد امير صدر الدين يونس الحسينى- 

 617، 580، 345 150، 3ابو الوليد احمد (خواجه)- 

 630ابو الهول- 

 709، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 674ابو بكر صديق- 

 430ابو بكر طهرانى (موالنا)- 

 228ابو بكر كاشغرى- 

 361 321، 320، 217ابو تراب ميرزا ولد ابو الغازى سلطانحسين ميرزا- 

 655ابو جعفر منصور دوانيقى- 

 680ابو حامد اندلسى- 

 351 326، 104ابو سعيد ابن الخير (سلطان)- 

 578ابو سعيد اصفهانى (شيخ)- 

 64، 63ابو سعيد (امير شيخ)- 

 13ابو سعيد بن شيخ شمس الدين بن قاضى جالل الدين محمود االنامى (شيخ)- 

 155، 150، 140 134، 131ابو سعيد خان درميان (شيخ)- 



 528ابو سعيد سلطان ولد كوجونجى خان- 

، 44، 33، 13ابو سعيد (سلطان) ولد ميرزا سلطان محمد بن ميرزا ميرانشاه بن امير تيمور گوركان 
 101، 97، 93 تا 91، 88 87، 82، 81، 79، 78، 76 تا 74، 71 تا 67، 60، 56، 53 52، 50، تا 48

، 184، 177، 170 160، 157، 152، 142، 139 135، 133، 129، 126، 115 110 تا 106، 104، 102
200 ،273 293 ،321 ،328 ،335 ،338 344 ،427 ،429 ،529 ،613 697 

 297 296ابو سعيد عراقى (امير شيخ)- 

 70، 45ابو سعيد ميرم (امير) ولد سيد امير خواجه- 

 652ابو طاهر منجم شيرازى- 

 684ابو ءامر راهب- 

 335ابو عبد اللّه الحسين بن امير المؤمنين على- 

 414ابو عبد الّله خفيف (شيخ)- 

 381ابو على سينا (شيخ)- 

 604ابو على عالمه طوسى- 

 623ابو قبيس (كوه)- 

 295 205، 104، 5ابو نصر پارسا (خواجه حافظ الدين) ولد خواجه محمد پارسا- 

 694ابو هريره- 

 172ابو يزيد بسطامى- 

 60ابو يزيد، جالل الدين پورانى- 



، 253 251، 245، 241، 240، 239 134، 133، 130، 127، 119 118، 102، 72، 41، 18ابيورد- 
257 ،322 ،351 ،357 397 

 444 تا 437ابيه سلطان- 

 228اتاساچيق- 

 275اترار- 

 392، 252، 247، 217اترك- 

 228اتكه ولد خان سلطانمحمد خانيكه- 

 663، 662اتل (نهر)- 

  ح 604اثبات واجب (رساله) 

 648اچه- 

  ح 489احسن التواريخ- 

 122احمد- 

 53احمد افضل (امير)- 

 710، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 309احمد التفتازانى (سيف الدين)- 

 338، 104، 60 12، 7احمد الجامى النامقى (شيخ االسالم)- 

 224احمد (امير)- 



 681احمد بن اعثم كوفى- 

 158احمد بن توكل برالس (امير نظام الدين)- 

 138احمد بن ميرزا سيدى احمد بن ميرزا ميرانشاه ابن امير تيمور گوركان- 

 270، 268احمد بيك- 

 490 489احمد بيك بن عالء الدوله ذو القدر- 

 532، 529، 525 524، 522احمد بيك صوفى اوغلى- 

 591 590، 560احمد بيك، نظام الدين- 

 444 تا 442احمد پادشاه ولد اغورلو محمد بن امير حسن بيك- 

 287، 75 70، 69، 66، 63احمد ترخان (امير)- 

 76احمد تمورتاش (امير سلطان)- 

 305، 292، 289، 288 272، 270، 268، 266 تا 263 261 تا 259احمد تنبل (سلطان)- 

 145احمد توقچى- 

 احمد جام (شيخ االسالم)- رجوع به احمد الجامى ... شود.

 14احمد جالير (سلطان)- 

 186احمد چوگانچى (امير سلطان)- 

 146احمد چهارشنبه (سلطان)- 

 224، 137، 125احمد حاجى (امير)- 



 177احمد خان- 

 305احمد خان (سلطان) (- الجه خان)- 

 105احمد خضرويه (سلطان)- 

 479، 478احمد ساروئى (سلطان)- 

 568 564، 563احمد (سلطان) كاركيا- 

 591، 585، 403احمد سلطان افشار- 

 507 506احمد سلطان (داماد شيبانى خان)- 

 241 177، 159احمد سهيلى (شيخ)- 

 578احمد طبسى (موالنا نظام الدين)- 

 197، 155، 142 تا 140احمد على فارسى برالس (امير)- 

 65احمد فيروز شاه- 

 267احمد قراول (امير سلطان)- 

 525، 506 394، 392احمد قنقرات (خواجه)- 

 10احمدلر- 

 165 164 تا 161، 158، 156 153، 97، 54احمد مشتاق (امير)- 

 69احمد (ميرزا) ولد ميرزا عبد اللطيف- 

 699، 345، 242، 219، 197 176، 175، 156، 155، 150احمد ميرزا (سلطان) (داروغه هرات)- 



، 162، 161، 137، 134 133، 109، 101 تا 94احمد (ميرزا سلطان) ولد سلطان ابو سعيد گوركان- 
 275، 274، 273، 228 تا 226، 200، 170، 166 تا 164

 169، 168 130، 125، 93احمديار (امير)- 

 711، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 73، 71، 70، 67 تا 65 53، 42، 26احمد يساول (موالنا)- 

 262احمد يوسف- 

 660احمر (خليج)- 

 345اختيارات- 

 389، 382، 377، 376، 356 355، 311اختيار الدين حسن (قاضى) ولد قاضى غياث الدين تربتى- 
514 ،685 

 161، 102، 97، 82، 81، 73 71، 70، 68 تا 65، 44 تا 42 30، 28، 26، 6اختيار الدين (قلعه)- 
، 541، 532 529، 525، 507، 380، 379 366 تا 364، 219، 214، 199 196، 186، 182، 174، 164
573 ،579 ،583 

 271، 269 268، 264، 263، 261، 259 228، 227، 99اخسى (- اخسيكت)- 

 99اخسيگت (- اخسى، اخسى سكت)- 

 660 (خليج)- 672، 456اخضر (بحر)- 

 606، 359، 353 352، 349، 347، 343، 341 (مدرسه)- 352، 349اخالصيه (خانقاه)- 

  (رجوع به خالط شود).662اخالط؟ (بحيره)- 



 345اخالق محسنين- 

 499اخى بيك- 

 630ادريس پيغمبر- 

 540ادهم- 

  رجوع به اوراتيپه شود.95اراتيبه- 

، 503، 486، 446، 440، 438، 436، 432، 429، 330، 174، 138، 135، 133، 90، 51، 3اران- 
504 ،514 ،605 

 401اربز- 

 131ارتيش- 

 268ارچه كينت- 

 269ارخيان (قلعه)- 

، 550، 503، 491، 448، 447، 442 تا 440، 436، 435، 425 تا 421، 417 تا 411، 91اردبيل- 
653 ،674 

 693، 317اردشير بابكان- 

 553، 538، 403، 401 تا 397اردو شاه بن امير سلطان محمد بن اردو شاه (امير)- 

 641اردون- 

 667ارز الروم- 

 663ارزن الروم- 



 486، 469، 466، 457، 453ارزنجان- 

 663، 455، 442ارس- 

 118ارس خواجه ميش- 

 689ارسطاطاليس (ارسطو)- 

 49ارسطو- 

 646، 641ارغداق- 

 248، 237، 49، 33ارغون (ايل)- 

 215(امراء)- 

 145، 134، 96، 92ارغون (امير سلطان)- 

 422ارغونشاه- 

 274ارقوق (قلعه)- 

 712، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 159 (امراء)- 47ارالت (قوم)- 

، 484، 483، 405، 325، 308، 265، 247، 234، 179، 144، 135، 123، 120، 111، 81، 31ارم- 
534 ،604 ،631 ،632 ،650 

 631ارم بن سام بن نوح- 

 85ارمن- 



 680، 663 ح- 662، 657، 656ارمنيه- 

 525اروس بى- 

 665اروشنك (عين)- 

 192 تا 190، 52، 21ارهنك- 

 668ازرق (بئر)- 

 437ازالل- 

 661اژير (بحيره)- 

 664اسباب العجايب- 

 460استاجلو- 

 158اسپندار- 

 658اسپيجاب (اسفيجاب)- 

 488، 477، 476، 444استا (قلعه)- 

 399استراب- 

، 111، 101، 81 تا 78، 71، 70، 69، 54، 51، 45، 44، 41، 28، 24، 20 تا 18استراباد (دار الفتح)- 
، 184، 183، 180، 179، 171، 169، 161، 144، 142، 139، 138، 127، 124 تا 122، 120، 119
186 ،187 ،198 ،199 ،201 ،207 ،208 ،213 ،217 ،218 ،221 ،222 ،238 ،239 ،243 ،246 ،247 

، 614، 612، 585، 506، 396 تا 393، 391، 390، 376، 350 349، 275، 258، 252، 251، 249تا 
617 



 570، 544، 394استنبول- 

 403استو (قريه)- 

 491اسحاق (امير)- 

 583، 579اسحاق بيك- 

 560، 387، 209اسرافيل- 

 15اسراى (يحيى سيبك)- 

 410اسفرانجان (قريه)- 

، 613، 591، 585، 533، 507، 395، 251، 247، 143، 140، 139، 103، 72، 61، 45، 28اسفراين- 
665 

 221، 219، 218، 168، 79، 71اسفزار- 

 303اسفنديار تركمان- 

 511، 386، 288، 283، 171، 156، 141، 140، 111اسفنديار روئين تن- 

 693اسفيجاب (اسپيجاب)- 

 87، 86اسكندر- 

 64اسكندر بيك- 

 670، 656، 649، 632، 629، 502، 407، 384، 110اسكندر رومى پسر فيلقوس- 

 321، 257، 179، 113اسكندر ميرزا ولد سلطان بايقرا ميرزا- 



 354اسكندرنامه- 

 634، 630، 629اسكندريه- 

 208اسالم برالس (امير)- 

 403اسالم على ولد يار على بخشى- 

 713، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 357اسالميه (مدرسه)- 

اسماعيل بهادر بن سلطان حيدر بن سلطان جنيد بن شيخ ابراهيم بن خواجه على- بن شيخ صدر 
الدين موسى بن شيخ صفى الدين اسحاق بن شيخ امين الدين جبرئيل بن شيخ صالح بن قطب 

الدين ابن صالح الدين رشيد بن محمد الحافظ- ابن عوض الخواص بن فيروز شاه زرين كاله بن 
محمد بن شرفشاه بن محمد بن حسين بن محمد بن ابراهيم بن جعفر بن محمد بن اسماعيل بن 

محمد بن احمد اال- عرابى بن ابو محمد القاسم بن ابى القاسم حمزة بن االمام موسى الكاظم ابو 
 483، 435، 428، 409، 408المظفر شاه)- 

 435، 427اسماعيل بن ابراهيم پيغمبر- 

 358اسماعيل تبريزى (موالنا)- 

 608اسماعيل شنب غازانى (امير)- 

 42اسماعيل صوفى ترخان (امير)- 

 150اسماعيل فراش- 

 81اسماعيل كرك (خواجه)- 

 660اسود (بحر) (- بحر المغرب)- 



 644اشرف بيك- 

 685اشرف جنى- 

 423 تا 421اشرف چوپان (ملك)- 

 671اشقر (جزيرة ال ...)- 

 674 (جبل)- 271، 229اشيره (قلعه)- 

 633، 439، 434، 39اصطخر- 

 تا 541 534، 531، 530، 500، 482 تا 480، 478، 473، 445، 443 439، 94، 88، 47، 39اصفهان- 
543 ،561 ،562 ،566 607 ،608 ،647 ،654 ،663 665 

 668اصوات (بئر ال ...)- 

 129، 125 80، 77، 75اصيل ارغون (امير سيد)- 

 359، 334اصيل الدين عبد اللّه الحسينى (امير سيد)- 

 19اظهر (موالنا)- 

 669، 660اعظم (بحر)- 

 430 89اغورلو محمد بن امير حسن بيك- 

 151افراسياب- 

 634افرنجه- 

 134افريدون- 



 673، 660 (بحر) (- بحر الشام) 629، 622افريقيه- 

 35افضل الدين كشى (خواجه)- 

، 330، 325، 311، 220 تا 217، 183، 181، 180، 167 112افضل الدين محمد كرمانى (خواجه)- 
360 612 

 370 369، 353افضل (سيد) ولد سيد نظام الدين سلطانعلى الموسوى، خواب بين- 

 561افالطون- 

 662اقاميه (بحيره)- 

 632اقصى (مسجد)- 

 660اكبر (بحر ال ...) (- بحر المغرب)- 

 421االرق (قريه)- 

 487 (رود)- 487البستان- 

 714، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

  و رجوع به سلطان احمد خان شود306، 305، 292، 281الجه خان- 

 695العزيز بالّله اسماعيلى- 

 610الفيه (حاشيه ...)- 

 652القائم بامر الّله- 

 550القاسب ميرزا- 



 630المعز لدين اللّه اسماعيلى- 

 438النجق (قلعه)- 

 100الوس آغا بنت خواجه بيك- 

 32، 30 تا 20، 16، 11 10، 2الغ بيك گوركان محمد تراغاى (ميرزا) پسر ميرزا سلطان ابو سعيد- 
 647، 645، 644، 380 320، 311، 306، 292، 184 152، 100، 94، 49، 43، 42 40تا 

 469 468، 466 تا 462الوند (اميرزاده)- 

 446الوند بيك- 

 544، 500، 475 472، 466، 281الوند (كوه)- 

 445، 444الوند ميرزا ولد يوسف بيگ بن امير حسن بيك- 

 475، 473 460، 454الياس بيك ايغور اوغلى- 

 648، 420الياس پيغمبر- 

 417اليوانى (- خضر)- 

 605امام الدين ابو يزيد- 

 388، 367امان (ايل)- 

 623ام االرضين (- مكه)- 

 623ام القرى (- مكه)- 

 659امل (رود)- 



 100اميد- 

 612اميدى (موالنا)- 

 124امير الّله بردى- 

 575امير بيك- 

 204، 91امير بيك تركمان- 

 513، 511امير بيك موصلو مهردار- 

 350امير خان- 

 و رجوع به امير سلطان 610 594، 593، 591، 588 تا 582 580 تا 577امير خان (- امير سلطان)- 
 شود

 358، 323امير خان موصلو- 

 403امير خان هللا- 

 341امير خاوند شاه- 

 605امير خرد (- امير عبد الحى)- 

 341، 13امير خواند محمد- 

 83امير دفاترى (موالنا)- 

 577 تا 572، 567، 553، 552، 540امير سلطان بن گالبى بيك بن امير بيك- 

 537، 51امير سمرقندى (موالنا)- 



 217امير سيدى (مدرسه)- 

 375امير عليشير (رباط)- 

 254امير محمد ولى بيك (رباط)- 

 610امير مخدوم ولد قاضى ضياء الدين نور الّله ولد قاضى درويش محمد بن خواجه شكر اله- 

 402امير نعمت الّله (پل)- 

 568 567، 564، 563اميره دباج- 

 97اميريار مغول- 

 656امين- 

 218امين الدوله- 

 715، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 امين الدوله القاهرة- رجوع به خواجه قوام الدين نظام الملك شود.

 414 تا 412امين الدين جبرئيل بن شيخ صالح بن قطب الدين بن صالح الدين- 

 330، 112امين الدين محمود (خواجه)- 

 404 تا 402، 398امين بيك- 

 326امينى (امير صدر الدين سلطان ابراهيم)- 

 118انبو- 



، 305 292، 272، 269 تا 263، 261 260، 259، 234، 230، 228 تا 225، 100 تا 98، 95اندجان- 
337 

، 540، 519 374، 296، 295، 242، 212 158، 157، 154، 134، 94 59، 54، 52، 26، 25اندخود- 
541 

 647اندكان- 

 663 (نهر)- 660 (خليج)- 660 (دريا) (- بحر المغرب)- 675، 665، 660- 658 تا 656اندلس- 

 678انس بن مالك- 

 632انطاكيه- 

 268انكى سوار- 

 345انوار سهيلى- 

 605انوار شافعيه (حاشيه)- 

 62انورى (حكيم)- 

 338انورى (موالنا)- 

 675انهار (جبل ال ...)- 

 انيس الحضرة البهيه- رجوع به درمش خان شود.

 11انيس العاشقين- 

 205اوباج (آب)- 

 650، 360، 248اوبه (قصبه)- 



 594، 550، 469اوجان- 

 448اوچوان- 

 290، 271، 262 230، 229، 226، 100اوراتيپه- 

 281اوراك- 

 525اورق- 

 573، 572اوركماس بيك- 

اورون سلطان بنت سيور غتمش خان بن دانشمند چه خان بن قيدو خان بن نور خان بن اوكداى 
 114قاآن- 

 268 266، 265، 264، 228اوزكند- 

 270، 264، 263، 261 تا 259 228، 227اوزون حسن (خواجه)- 

 270اوزون حسن پيراحمد- 

 267 تا 265، 228اوش- 

 647اوغان (اقوام)- 

 138اوغالقچى- 

 116اوغلى (ايل)- 

 660اوقيانوس (بحر) (- بحر المغرب)- 

 591اوك- 



 275اوكوزتاقى- 

 573، 572اوالد (قلعه)- 

 682، 680اولجايتو سلطان- 

 244، 235اوماج (گذر)- 

 226اونيك ماضى (سلطان)- 

 65اويس (امير) ترخان- 

 71اويس بن خاوند شاه (امير)- 

 44- 43اويس بيك- 

 716، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 516، 98اويس ميرزا (سلطان) ولد سلطان محمود ميرزا بن سلطان ابو سعيد (- خان ميرزا)- 

 191، 179، 115اويس (ميرزا سلطان) ولد ميرزا محمد بايقرا- 

 606اهلى شيرازى- 

 128اياق (ميرزا)- 

 273ايباق خان- 

 641، 568 391، 367، 90، 67، 15، 4ايران- 

 273ايرانجى خان بن بيك خان- 

 317ايرج- 



 228ايسن دولت بيكم- 

 558ايقار- 

 113ايلجيكداى (قوم)- 

 543، 530ايلدرم بايزيد- 

، 481، 480 442ايلدرم بايزيد بن سلطان محمد بن سلطان مراد بن كرشيخى بن ايلدرم بايزيد- 
521 ،523 ،544 

 305اينجكه- 

 140ايوب- 

 165، 143 تا 141ايوب (امير)- 

 288ايوب بيكچيك- 

 ب 

 236بابا اغچه- 

 318، 317، 112بابا الهى (منزل)- 

 78بابا (امير)- 

 315بابا جان (امير) ولد خواجه جالل الدين ميركى- 

 118 78، 69، 55، 54بابا حسن (امير)- 

 43بابا حسين- 



 542 540، 539 (النك) 245، 244 243، 218، 149بابا خاكى (لنگر)- 

 446بابا خير الّله- 

 131بابا رتن- 

 290بابا ساغرى (موالنا)- 

 18بابا سودائى (- خاورى)- 

 194، 190بابا شاهو- 

 532بابا عشقى تبرائى- 

 248 222، 221، 217، 150بابا على (امير)- 

 62بابا على خوشمردان (درويش)- 

 117بابا قبر- 

 54بابا كوكلتاش (امير)- 

 386بابا محمود (امير) ولد امير بابا حسن- 

 507بابا نوروز- 

 122بابا ياقوت- 

 661 (درياى ...) (- بحر طبرستان)- 681، 661باب االبواب- 

 71بابر الدين خاوند شاه (امير)- 

  و رجوع به ميرزا ابو القاسم بابر شود.57بابر خان- 



 59، 56، 54، 48 تا 45، 42 40، 39، 32 تا 30، 27، 23، 20بابر (ميرزا ابو القاسم) ولد ميرزا بايسينقر 
61 ،72 ،107 ،108 ،119 137 ،160 

، 404، 402، 401 313، 307بابر (ميرزا ظهير الدين محمد پادشاه) بن ميرزا عمر شيخ گوركان- 
590 

 320بابر (ميرزا) ولد محمد قاسم ميرزا- 

 717، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 388، 329، 169، 69باخرز- 

 665باد خان (عين)- 

، 539 537، 377، 374، 373، 367 299، 249، 243، 165، 130 129، 126، 77، 31، 5بادغيس- 
686 

 397باد (قريه)- 

 524بادنجان بيك- 

 657بادية النمل- 

 625بارام- 

 520بارفروشه ده- 

 634باريفى- 

 493، 492باريك- 

 95بارييالق- 



 650باشتاق (قريه)- 

 672باشقر (دريا)- 

 216باشلنك (قلعه)- 

 278، 233باغ ميدان- 

 502، 469، 462 تا 460باكو- 

 231بام- 

 236باماش ميرزا- 

 668باميان (بئر)- 

 30بانخواجه- 

  ح.678بانصم- 

 542 393، 257، 253، 130، 69باورد- 

 145بايزيد اوغالن- 

 394، 367، 318 302 تا 300بايزيد برالس (امير سلطان) ولد امير جهانگير برالس- 

 29بايزيد پروانچى (ميرزا)- 

 644 641، 634، 46بايسنقر بن شاهرخ- 

 443 440 تا 436، 187بايسنقر (ميرزا) ولد سلطان يعقوب بن امير حسن بيك- 

 83بايسنقر (ميرزا) ولد ميرزا ابو سعيد- 



 223، 200، 98، 66، 19 18، 16، 10، 2بايسنقر (ميرزا غياث الدين) ولد سلطان محمود ميرزا- 
 346، 326، 315، 267، 244 245، 234، 231 تا 229، 224

 273بايغور باى (شيخ)- 

 و رجوع به سلطان 179، 178 172، 171، 166، 156، 155بايقرا (ميرزا سلطان حسين، ابو الغازى)- 
 حسين ... شود.

 436 (امراء)- 168بايندر- 

  ح 604بايندريه (تركمان)- 

 656بئر ميمون- 

 488بتليس- 

 406، 355بتول- 

 143بحرآباد- 

 629بحر (باب ال ...)- 

، 287، 279 277، 276، 274 تا 270، 232 تا 230، 224، 223، 200 132، 103، 94، 49، 28بخارا- 
295 ،306 ،346 358 ،388 ،389 ،519 ،524 525 ،528 ،532 ،536 ،607 

 105بخارى (خاوند سيد اجل)- 

 155بخشيكه- 

 646بخشى ملك- 

 273بداغ سلطان بن ابو الخير خان- 



 166، 158، 157، 119، 101 97، 72، 52، 48، 43بدخشان- 

 718، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

168 ،193 ،212 ،237 ،244 250 ،292 ،293 ،308 ،312 400 ،506 ،516 ،523 ،524 540 ،578 ،
634 ،641 ،647 

 38بدخشى (موالنا)- 

 251، 247 183، 179، 167بدر الدين (إمير)- 

 163، 97بدر (امير سيد)- 

 179، 177بديع الجمال بيگم- 

، 171، 167، 163، 116 112، 105بديع الزمان ميرزا (سلطان) ولد ابو الغازى سلطانحسين ميرزا- 
، 235 222، 221، 219، 218، 216 215، 212، 210 تا 207، 206 203، 200، 199، 198، 187 182
، 344، 332 331، 325، 324، 320 تا 306 304 تا 301، 299، 297 تا 293 250 تا 246، 239 تا 237
، 616، 609، 582 397، 392 تا 390، 382، 380 تا 371، 369 تا 363، 354، 351 350، 348، 347
686 

 374، 355 353، 352، 215، 182بديعيه (مدرسه)- 

 660 (خليج)- 661 (بحر) (- بحر الزنج)- 620بربر- 

 622بربرستان- 

 118بردى يساول (خواجه)- 

 222برسين- 

 675برطائيل (جبل)- 



 671برق (جزيرة ال ...)- 

 117بركتاش- 

 172بركه (سيد)- 

 366، 364، 196، 159برالس (امراء)- 

 117برالس (امير سلطان)- 

 196برندق (امير محمد)- 

 275، 274برندق خان- 

 105، 58برهان الدين خاوند شاه (سيد)- 

 430، 94برهان الدين عبد الحميد كرمانى (خواجه)- 

 382، 341، 180، 160برهان الدين عطا الّله الرازى (امير)- 

 226برهان الدين قليج (شيخ)- 

 323، 113برهان الدين محمد مروزى (خواجه) (قاضى)- 

 249بربده بخشى (امير)- 

 194، 193بزرك ترمذى (امير)- 

 216بست- 

 535، 534، 507، 396، 392، 143، 77، 45، 44، 30، 28، 23بسطام- 

 50، 49بسى- 



 661 (بحر) (- بحر فارس)- 700، 632بصره- 

 15بطحا- 

 21بطليموس ثانى (- غياث الدين جمشيد)- 

 633بعلبك- 

، 656، 655، 648، 610، 567، 564، 534، 497 تا 491، 486، 473، 469، 149، 85، 14بغداد- 
675 ،680 

 ،244، 242، 212، 205، 200، 193، 97، 54، 52، 43، 21بقالن- 

 719، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 524، 312، 299، 293 تا 291، 250

 248بك لك خانه- 

 623، 622بكر- 

، 82، 74، 72، 71، 69 تا 67، 62، 54، 52، 47، 44، 43، 32، 25، 22، 21، 5بلخ (قبة االسالم)- 
 تا 188، 178، 172، 168، 166 تا 161، 156، 154 تا 152، 145، 143، 138، 117، 112، 105، 104
، 250، 244 تا 242، 238، 235، 229، 215، 213 تا 210، 208 تا 205، 201، 200، 195، 194، 191
، 372، 371، 368، 353 تا 351، 348، 347، 344، 324، 315، 313، 304، 300 تا 296، 294، 293
 694، 675، 647، 608، 553، 541 تا 539، 529، 528، 526، 525، 519، 403 تا 397، 388

 397، 313بلخاب- 

 701، 680، 662، 659بلغار- 

 690، 634بلغر- 



 170بلغريغاج- 

 698، 600، 427، 425، 322، 318، 301، 177، 146، 116، 68بلقيس- 

 561بلهار- 

 677، 657، 655، 629بليناس حكيم- 

 377، 349، 348، 287، 286بنائى (موالنا) ولد استاد محمد سبز معمار- 

 577، 574، 571، 570، 568بناب- 

 152بند چركس- 

 403بندر- 

 117بندر سلطان- 

 288، 263بنده على (امير) ولد حيدر على كوكلتاش- 

  ح 670بنگال- 

 11بنگاله- 

 587بنيادبيك (شيخ)- 

 679، 632بنى اسرائيل- 

 632 (ملوك)- 631بنى اميه (جامع)- 

 494، 493بنى عباس- 

 677بنى لخم- 



 684، 517بنى هاشم- 

 632بوان (شعب)- 

 540، 539بوپاى سلطان- 

 591، 585، 513بوردن سلطان- 

 بوستان (كتاب)-

 94بوغا ترخان- 

 148بوكن- 

 116بولداى شيخ بهادر- 

 275بولدم (حصار)- 

 342، 337، 105، 103، 62 تا 60، 58، 27، 26، 13بهاء الدين عمر (شيخ)- 

 604بهاء الدين نقشبند (خواجه)- 

 177بهادر سلطان- 

 275، 155بهبود (امير)- 

 124بهبود (بارگير)- 

 158بهدادن- 

 696، 317بهرام گور- 

 18بهرام و گل اندام (رساله)- 



 169بهره (قريه)- 

 141بهلول كاشانى- 

 561بهمن (ملك)- 

 720، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 201بيا (قريه)- 

 122، 121بياروجمند- 

 701بيان- 

 321بى بى آغاچه- 

 113بى بى توختى (- سكينه خاتون)- 

 113بى بى فاطمه بنت امير كيخسرو بن حنظل- سودون بن بات كيلكاى بن تومنه خان- 

  و رجوع به فاطمه شود.421بى بى فاطمه بنت شيخ زاهد- 

 696، 632بيت المقدس- 

 229بيجا- 

 629 تا 626بيجانكر- 

 531، 529، 528، 526، 525، 519، 498، 497، 485، 484، 455، 445، 392بيرام بيك قرامانى- 

 143بيرام تركمان- 

 71، 68بيركه مغول- 



 421بيره احمد باقالنى- 

 421بيره زكريا- 

 464، 463بيرى بيك قجر- 

 80، 20بيستون رستمدارى (ملك)- 

 675، 667، 564، 558بيستون (كوه)- 

 530بيش بارماق- 

 501، 457، 456بيغرد (حصار)- 

 279بيك آقا- 

 268بيك تيپه- 

 274بيكچيك (قاضى)- 

 320، 236، 235بيگم سلطان بنت ابو الغازى سلطانحسين ميرزا (- سعادت بخت بيگم)- 

 605بيگم (مدرسه) (- دار االيتام)- 

 321، 320بيگه بيگم بنت ابو الغازى سلطانحسين ميرزا- 

 321، 320، 182، 115بيگه سلطان بيگم بنت ميرزا معز الدين سنجر- 

 208بيگى (النك)- 

 666بيلقان- 

 133، 125بى نظير (امير) 



 پ 

 390، 320، 257، 147، 146، 139، 136پاينده سلطان بيگم بنت ميرزا سلطان ابو سعيد- 

 95پرتل- 

 446، 436پرناك (امراء)- 

 418پرنيق- 

 408پرويز- 

 581 (پل)- 254، 240پريان (رباط)- 

 98پشت بيگم- 

 269پشتحاران- 

 397پشت (قريه)- 

 633پشته الّله اكبر (قصبه)- 

 169پلنك پوش بهادر- 

 691 (رباط)- 312، 194، 153، 134، 117، 83پنجده- 

 143پنج دهنه- 

 353، 60پوران (قريه)- 

 594، 583، 579، 577پيراحمد بيك- 

  و رجوع به غياث الدين شود.197، 48، 46 41، 27، 4، 3پيراحمد خوافى (خواجه)- 



 288پيراحمد خواجه حسين- 

 721، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 394پيراحمد ورساق- 

 86 تا 84، 75، 74پير بداق (ميرزا) ولد ميرزا جهانشاه تركمان- 

 177، 124، 123پير بداق سلطان- 

 261، 52، 48، 47، 43پيردرويش هزاراسپى (امير)- 

 73پيرزاده بخارى (امير)- 

 54پير سلطان برالس (امير)- 

 343پير سيصد ساله- 

 145پير على- 

 446، 445پير على بيك- 

 395پير غيب بيك تاش- 

 78، 63، 23پير قوام الدين (شيخ زاده)- 

 581 (مزار)- 580پير مجرد خواجه ابو الوليد احمد ميرزا- 

 153، 148، 146، 138پير محمد بن امير يادگار شاه ارالت (امير)- 

 446، 445پير محمد بيك- 

 418پير محمد دارورى- 



 92پير محمد قورچى- 

 294، 194، 191پير ولى (امير)- 

 579، 537پيرى سلطان- 

 13پيش برد (مدرسه)- 

 540، 403، 211 تا 208، 154پيل چراغ- 

 ت 

 318، 309، 299، 148تابان (پل)- 

 91تابتان- 

 415تاج الدين ابراهيم (- شيخ زاهد گيالنى)- 

 646، 641تاج الدين بدخشى- 

 172تاج الدين حسن اندخودى (سيد)- 

 590تاج الدين حسن چلبى- 

 58تاج الدين حسن (موالنا)- 

 133تاج الدين حسن ملكى (امير)- 

 606تاج الدين كرمانى (امير)- 

 681تاريخ احمد بن اعثم كوفى- 

  ح 607تاريخ حسن روملو- 



 680تاريخ ديالمه- 

 682، 654تاريخ گزيده- 

 630تاريخ مغرب- 

 649تاريخ هرات- 

 210تاشكر بروك- 

 306، 305، 292، 276، 275، 274، 261، 95تاشكنت (تاشكند)- 

 667تالش- 

 113تانجوت- 

 576تايقور ميرزا- 

 656، 621تبابعه- 

 675 (جبل)- 694، 677، 668، 648، 643، 634تبت- 

 502، 434، 433تبرسران- 

 442، 440 تا 436، 434، 432 تا 430، 422، 421، 395، 394، 350، 187، 175، 92، 89، 75تبريز- 
، 595 تا 593، 576، 575، 571، 569، 554، 553، 550، 548، 545، 503، 500، 470 تا 466، 446تا 

 653، 652، 610 تا 608، 602 تا 600

 198تبوك- 

 18تجنيسات (رساله)- 

 722، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 



 686، 658، 657، 655، 625، 622تحفة الغرائب- 

 142، 135، 134تخت حاجى بيك- 

 189تخت خاتون- 

 240تخت سفر- 

 660ترابوزان (بحر) (- بحر نيطش)- 

 356، 103تربت- 

 469، 452ترجان- 

 9ترجمه مستقصى (- مقصد اقصى)- 

 659ترخان- 

 96ترخان بيكم- 

 224 223، 74، 68، 64ترخانى (امراء)- 

 480، 389تردى بابا (امير)- 

 275ترساك (قلعه)- 

 131ترشك (قلعه)- 

 388 376، 130، 129، 46ترشيز- 

 64تركان شاه- 



 392، 381، 323، 284، 275 274، 234، 129، 124، 109 95، 82، 51، 49، 48، 21تركستان- 
504 ،519 ،524 ،579 ،656 674 ،676 ،680 ،683 

 162 (معبر)- 540، 528، 312 306، 294، 250، 237، 193 97، 96، 11ترمذ (مدينة الرجال)- 
234 ،294 

 437، 301، 300 194، 127، 39، 28 تا 26، 20ترناب- 

 621، 620تعاره- 

 15تعبير خواب (رساله)- 

 15تفاحى (فتاحى) (- يحيى سيبك)- 

 47، 16تفت- 

 648تفر- 

 683، 679تفسير شيخ سعيد كازرونى- 

 611تفسير فاتحة الكتاب (رساله)- 

 658تفليس- 

 376، 375، 145، 64تقوز رباط- 

 652تقويم البلدان- 

 406تقى (امام)- 

 455تكلو- 

 511تلختان (قريه)- 



 568، 558تلوار (رودخانه)- 

 678، 677تميم دارى- 

 269 تا 265تنبل (احمد سلطان)- 

 243، 242 204تنكردى بردى سمانچى (امير)- 

 661تنليس (بحيره)- 

 401، 400توخته (قريه)- 

 127، 126تودن- 

 317تور- 

 568، 391، 215، 90، 4توران- 

 668توفيق (بئر ال ..)- 

 265توفه (امير)- 

  رجوع به اين بزار شود423توكلى بن اسماعيل بزاز- 

 114توكلى (پل)- 

 421تول- 

 591، 315 314، 302، 247، 171، 74تولك- 

 399تولكچى- 

 260، 259، 231تولون خواجه مغول- 



 65، 47، 31تون- 

 723، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 52تونداك- 

 452، 375تهمتن- 

 211تهمتن بيك- 

 337تيغ و قلم (مناظره)- 

 273تيمور بيك- 

 579، 537 536، 533، 385، 380، 375 324تيمور سلطان بن محمد خان شيبانى- 

 433تيمور قالى- 

 429، 404، 372، 324، 298 286، 236، 214، 98، 97، 90 88، 34، 14، 8تيمور گوركان (امير)- 
543 ،579 ،465 ،656 

 296، 295تينك كيلدى اوزبك- 

 ث 

 674ثور (جبل)- 

 ج 

 507، 144، 143جاجرم- 

 54جاريك- 



 251جاكو (امير)- 

 20جالينوس- 

 526، 388، 385 338، 146، 134، 40، 12، 11جام- 

 633جاماسب حكيم- 

 680، 668جامع الحكايات- 

 جامى- رجوع به نور الدين عبد الرحمن شود

 169، 168جان احمد چولى- 

 297جان احمد قليخان- 

 645جانداجى- 

 279جانعلى ولد خواجه على باى (امير)- 

 117، 116جانعلى يساول- 

 297جانقلى (امير)- 

 290جانكه كوكلتاش- 

 398جان محمد قلنجاق (امير)- 

 380، 379، 378، 286 285، 283، 278جان وفا ميرزا- 

 513، 511، 508، 507 423، 390، 388جانى بيك خان- 

 539، 532، 528، 525 519، 96، 94جانى بيك سلطان- 



 670جاوه (جزيره)- 

 665جراد (عين ال ...)- 

، 139 127، 125 تا 122، 120 تا 118، 81، 80، 78، 75، 72، 69 51، 41، 31، 28، 24، 23جرجان- 
 تا 390، 253، 252 247، 246، 243، 239، 217 213، 207، 201، 199، 198 186، 183، 179، 177
 665، 615 تا 613، 605، 591 523، 523، 507، 478، 397 تا 394، 392

 129جرجانيه- 

 95جركه (آب)- 

 161، 147جرمغان- 

 488جزپرت (قلعه)- 

 540، 403، 399 299، 296جزروان (- گزروان)- 

 701جزيرة الطيور- 

 19جعفر تبريزى (موالنا)- 

 724، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 296 تا 294جعفر خواجه (سيد)- 

 611جعفر ولد سيد محمد نوربخش (سيد)- 

 399جعفر على قراگوز (امير)- 

 406جعفرى (زر)- 

 13جفرتان (قريه)- 



 58جفاره- (قريه)- 

 610جفريه (رساله)- 

 397جقچران- 

 339جالل الدين ابو القاسم (خواجه)- 

 337جالل الدين ابو سعيد بن شمس الدين عبد الّله ابن قاضى جالل الدين محمود االمامى- 

 353، 309 237جالل الدين ابو سعيد بورانى (شيخ)- 

 353، 60جالل الدين ابو يزيد پورانى- 

 335، 10جالل الدين اسحاق سمرقندى- 

 561جالل الدين بن عالء الدين محمد طبيب (حكيم)- 

 682جالل الدين تركستانى- 

 321جالل الدين حمزه اندخودى مكى (سيد)- 

 277جالل الدين خاوند بخارى (سيد)- 

 326جالل الدين عبد الرحمان بن عبد اله لسان- 

 16جالل الدين عبد الرحيم صدر- 

 137جالل الدين فضل اله ابو الليثى (خواجه)- 

 6، 4جالل الدين فيروز شاه (امير)- 

 613جالل الدين قاسم (امير)- 



 379 254جالل الدين قاسم خواند امير (موالنا)- 

 536 113جالل الدين قاسم فرنخودى (خواجه)- 

 20جالل الدين لسان- 

 103جالل الدين لطف الّله- 

 360جالل الدين محمد آگهى (موالنا)- 

 549جالل الدين محمد الحسين الشيرنگى (امير)- 

 42جالل الدين محمد بن امير سلطانشاه برالس (امير)- 

 598جالل الدين محمد تبريزى (خواجه)- 

 ، ح 607، 605، 604جالل الدين محمد دوانى ولد موالنا سعد الدين اسعد- 

 9جالل الدين محمد رومى- 

 311جالل الدين محمد سمنانى (خواجه)- 

 360، 347، 13جالل الدين محمد قاينى- 

 55جالل الدين محمود (داروغه مشهد)- 

 336جالل الدين محمود بن قاضى نور الدين- 

 513، 379جالل الدين محمد بن سيد غياث الدين محمد باغبان (امير)- 

 88جالل الدين محمود برالس (امير)- 

 105جالل الدين محمود شاه (شيخ)- 



 157جالل الدين مزيد ارغون (امير)- 

 473جالل الدين مسعود- 

 616، 398، 380، 298، 297 296، 199حالل الدين ميركى (خواجه)- 

 7، 6جالل الدين يوسف اوبهى (موالنا)- 

 6جالل الدين يوسف حالج- 

 357جالل (شيخ) ولد خواجه محمد بن عبد الملك- 

 122جالير- 

 725، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 681جلوال- 

 654، 505، 497، 491 408، 405، 247، 203، 183 161، 159، 151، 120، 34جم- 

 94جمال ارغون (شيخ)- 

 597جمال الدين- 

 419جمال الدين اصفهانى (سيد)- 

 103جمال الدين عبد الرحيم (موالنا)- 

 10جمال الدين عبد الغفار ولد جالل الدين اسحاق سمرقندى- 

 616 583، 515، 377، 358، 347 332، 112جمال الدين عطا الّله (خواجه)- 

 416جمال الدين على (شيخ)- 



 415جمال الدين گيالنى (سيد)- 

 571جمال الدين محمد الحسينى (امير)- 

 600، 557، 556جمال الدين محمد (امير)- 

 633جمال بصرى (شيخ)- 

 352جماليه (مدرسه)- 

، 317 290، 264، 221، 215، 209 203، 191، 176، 154، 134 127، 110، 88، 67، 14جمشيد- 
319 ،320 ،324 ،404 408 ،453 ،465 ،472 ،473 487 ،501 ،506 ،524 ،535 543 ،551 ،552 ،
567 ،593 601 

 669، 619جمكوت (جزاير)- 

 415، 5جنيد بغدادى، ابو القاسم، سيد الطائفه- 

 42جنيد (سلطان)- 

 92جنيد (سلطان)- 

 461، 430، 426 تا 424جنيد (سلطان) بن شيخ ابراهيم بن شيخ خواجه على- 

 312جنيد (حظيره)- 

 312جنيد كوكلتاش- 

 503، 501، 463جواد (معبر)- 

 345، 61جواهر االسرار- 

 373جوجوك بيگم- 



 50 (الوس)- 297، 273، 132جوجى خان- 

 573، 564، 539جوجى سلطان (- ديلو بخشى، جوقه سلطان جوسه سلطان)- 

 305، 300، 299، 208جوزجانان- 

 299جوز (دره)- 

 202، 201جوزى- 

 539جوسه سلطان (- جوجى سلطان)- 

 463، 456جوش ميرزا (- قلى بيك)- 

 539جوقه سلطان (- جوجى سلطان)- 

 573جوك بيك- 

 61جونه- 

 623جوهرى- 

 271جويان (پل)- 

 103جوين- 

 262 (پل)- 131جوى نو- 

، 315 310، 309، 249، 239، 238 220، 197، 196، 194، 185 184، 178، 136جهان آرا (باغ)- 
325 ،366 ،368 ،373 393 ،507 ،515 ،516 ،518 519 ،533 ،585 ،587 

، 88 تا 84، 78، 76 تا 69 48، 47، 40، 39جهانشاه بن امير قرا يوسف تركمان (ميرزا مظفر الدين)- 
90 



 726، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

111 ،118 ،121 ،139 ،142 328 ،425 ،427 ،429 ،449 

 318، 300، 296 295، 196، 195، 191، 166 164جهانگير برالس (امير مبارز الدين)- 

 370، 305، 292، 288، 271 269، 267، 265 تا 263 261 تا 258، 227جهانگير ميرزا- 

 672جهان نامه- 

 457جيانى (منزل)- 

 61جيپال- 

 490، 472، 458، 367، 315 289، 201، 162، 157، 133 128، 82، 80، 57، 32، 21جيحون- 
638 ،656 ،663 

 662جيرون (بحيرة)- 

 658، 652، 651 618، 564، 490، 447، 410جيالن- 

 چ 

 536، 389چارجوى- 

 550، 548، 545چالدران- 

 562چاله سياه- 

 542چايان سلطان (- محمد بيك استاجلو)- 

 403چراغدان- 



 244چشمه ماهيان- 

 525 235، 204، 191، 97چغانيان- 

 553، 403چقچران- 

 105چقماق شامى (امير)- 

 464، 453، 451چقورسعد- 

 526چكچك (تنك) (- دربند آهنين)- 

 157، 156، 154، 153چكمن- 

 591چكوركه سلطان- 

 558چمچال (رودخانه)- 

 42چنار (باغ)- 

 143، 140 112، 85، 46 تا 44، 23، 20چناران- 

 648چنان (آب)- 

 215، 73، 33چنگيز خان- 

 367چول زردك- 

 321، 320چولى بيكم- 

 296 تا 294چهارباغ ابراهيم سلطان ميرزا- 

 190چهارباغ امير مزيد ارغون- 



 265چهارباغ حافظ بيك- 

 193چهارباغ خسرو شاه- 

 28چهارباغ رادكان- 

 217، 57چهارباغ مشهد- 

 147چهارباغ ميمنه- 

 278، 276چهار راهه (دروازه)- 

 320چهار شنبهى (امراء)- 

 403، 402، 400 399، 397، 296، 165چهاريك- 

 211، 210چهل حجره (برج)- 

 580، 369 316، 312، 27چهل دختران (قصبه)- 

 676، 519 307، 300، 299، 249، 248 243، 165، 158، 154چيچكتو- 

 219، 185، 149، 88، 83چين- 

 727، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

407 ،408 ،466 ،473 ،518 535 ،555 ،565 ،568 ،592 600 ،619 ،620 ،622 ،629 634 ،643 ،
654 ،660 ،663 666 ،667 ،676 ،677 ،680 

 672 670، 660(بحر) (- بهر الهند)- 

 ح 



 702، 593، 326حاتم- 

 258حاجم حاجى الر- 

 233، 232حاجى پياده- 

 240، 211حاجى پير بكاول (امير)- 

 273حاجى ترخان (قلعه)- 

 263حاجى غازى- 

 33حاجى محمد خسرو (امير)- 

 41، 40حاجى محمد غنا شيرين (امير)- 

 340، 339حاجى محمد فراهى (موالنا شرف الدين)- 

 379 364حاجى محمد قهستانى (خواجه)- 

 348حاجى محمد نقاش (موالنا)- 

 696حارث بن معاوية بن ثور- 

 353حاشيه تذكره 

 606حاشيه تيسر- 

 343حاشيه شرح حكمة العين- 

 حاشيه شمسيه- رجوع به شمسيه شود.

 353حاشيه مختصر- 



 353حاشيه مطول- 

 353حاشيه هدايه- 

 8حافظابرو (نور الدين لطف الّله)- 

 265حافظ بيك- 

 349، 15حافظ شيرازى (خواجه)- 

 615حافظ غياث (خواجه)- 

 107حافظ گنبدى- 

 151حام- 

 676، 660، 620حبشه- 

 703، 702، 654، 619، 618 ح 498، 409، 406، 405حبيب السير- 

، 650، 618، 616، 611 610، 592، 589، 588، 572 405، 361حبيب اللّه (ممدوح خواند امير)- 
654 

 606حبيب اللّه (امير)- 

 344حبيب اللّه (موالنا مسيح الدين)- 

 355حبيب اللّه (موالنا)- 

 533حبيب اللّه واعظ (موالنا)- 

 96حبيبه سلطان بيكم- 



 632حجاج- 

 696، 695، 678 570، 507، 240، 218، 198 175، 108، 103، 61، 58، 8، 6حجاز- 

 623حجر االسود- 

 666حجر (عين)- 

 675حديد (جبل ال ...)- 

 678حذيفة بن اليمان- 

 399حزم- 

 563، 484حسام الدين (امير)- 

 617حسامى (موالنا)- 

 626حسان (قريه)- 

 454حسن آباد- 

 639حسن آباد- 

 160حسن اردشير (امير سيد)- 

 116حسن ارالت- 

 345 42 تا 14حسن ارهنگى (امير سلطان)- 

 728، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 406حسن (امام)- 



 231حسن بيزه سلطان محمد سيفل- 

، 101، 94 تا 85، 51حسن بيك (امير ابو النصر مظفر الدين) بن امير على بيك بن امير قرا عثمان- 
 605، 603، 575، 437، 430 429، 427 تا 425، 153، 152 147، 144 تا 143، 139، 112 108، 107

  ح 607 ح، 489حسن بيك روملو- 

 463حسن بيك شكر اوغلى- 

 263حسن وتكچه- 

 117حسن چركس- 

 591، 590حسن چلبى (تاج الدين)- 

 604، 364، 345 146، 82، 79حسن شاه شاعر (موالنا)- 

 223حسن شربت دار- 

 155، 147، 146، 144، 142 تا 140، 138، 129، 126، 122 119، 71حسن شيخ تيمور (امير)- 
159 ،160 ،161 

 495، 406حسن عسكرى (امام)- 

 204، 6حسن عطار (خواجه) ولد خواجه عالء الدوله عطار- 

 297 تا 295حسن على سلطان (پهلوان)- 

 204حسن على قزاق- 

 361حسنعلى (موالنا)- 

 686حسن ملكى (امير)- 



 18حسن و عشق (رساله)- 

 478حسن ولد ميرزا على (كاركيا سلطان)- 

 100حسنى (كبوترخانه)- 

 228 تا 226حسن يعقوب- 

 305 303حسين ابيوردى (سيد) (امير)- 

 294، 288 278، 270حسين ارغون (سلطان)- 

  و رجوع به حسن ارهنگى ... شود225حسين ارهنگى (امير سلطان)- 

 234حسين اكبر (سيد)- 

 701 441، 426، 406حسين (امام)- 

 70، 65، 47حسين (امير سلطان غياث الدين) ولد امير فيروز شاه- 

 395 351، 350حسين (امير كمال الدين)- 

 451 تا 449حسين بارانى (سلطان)- 

 113حسين بن امير محمد بيك بن امير موسى (سلطان)- 

 286حسين بن امير مال (امير)- 

 443حسين بن عليخان- 

 233حسين بير- 

 143حسين بيك (امير)- 



 541، 532، 529، 526، 516 497، 493، 478، 477، 468 453، 451، 448، 441حسين بيك لّله- 
547 ،585 ،587 

 323، 322حسين (خواجه)- 

 92، 75، 65 64، 56، 53حسين ديوانه (پهلوان)- 

 120 تا 119، 111حسين سعدلو- 

 92حسينعلى ارالت- 

 580، 90 تا 87، 75، 64، 63 56حسينعلى امير ولد ميرزا جهانشاه- 

 438حسينعلى بيك- 

 729، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 403، 399حسينعلى جالير (امير)- 

 88حسينعلى قوچين (امير)- 

 199حسين قلى جفاكش (امير)- 

 402حسينكه ديوانه- 

 481، 479 تا 477، 475 473، 444حسين كيا جالبى (امير)- 

 343حسين معمائى (امير)- 

 98حسين ميرزا (سلطان) ابن سلطان محمود ميرزا- 

حسين (ميرزا سلطان ...) بايقرا ولد سلطان غياث الدين منصور بن اميرزاده بايقرا بن عمر شيخ بهادر 
، 101، 97، 94، 81 80، 78، 60، 12، 6بن امير تيمور گوركان (ابو الغازى) (- خاقان منصور)- 



 147، 146، 142 تا 138، 135 133، 129، 123، 122، 121 113، 110، 108، 106 تا 104، 102
، 393، 370 تا 368، 353، 333، 328 320، 293، 273، 247، 236 230، 157، 154، 151، 149
480 ،504 ،536 582 ،606 ،607 ،611 ،612 616 ،618 ،650 ،694 ،695 697 ،698 

 396حسين هزار جريبى (امير)- 

 561حسين هزار جريبى (سيد)- 

 53حشرتو (قريه)- 

 626، 299 230، 225، 204، 203، 97حصار- 

  و رجوع به كيفى شود.438، 425حصن كيف- 

 680، 621حضرموت- 

 631، 569، 493، 6حلب- 

 246 تا 244حلوا چشمه- 

 682، 681حلوان- 

 610، 495حله- 

 202حليمه- 

 439، 435، 430، 428 427حليمه بيكى آغا دختر امير حسن بيك- 

 670حلى واق (جزيره)- 

 682حمد اللّه مستوفى- 

 524، 523 378، 289، 283، 230حمزه سلطان- 



 204حمزه كه قراول- 

 692، 666، 631حمص- 

 335حميد الدين پسر شمس الدين محمد (موالنا)- 

 12حميد الدين عتيق الّله بن موالنا يحيى- 

 490حميد (قلعه)- 

 663حنجاى (نهر)- 

 695حنظلة بن صفوان- 

 31حنسيار- 

 498 تا 496حويزه- 

 244، 243، 184، 183 169حيدر (امير) (پسر امير سيد آقا) 

 401، 399حيدر ترخان- 

 261حيدر ركابدار- 

 502، 449، 435 تا 432 430 تا 426حيدر (سلطان) صفوى پسر سلطان جنيد بن شيخ ابراهيم ...- 

 547، 516 512، 466، 456، 453، 447 434، 425حيدر (على بن ابيطالب)- 

 730، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 403حيدر على قرچق (خواجه)- 

 289حيدر قاسم پسر قاسم بيك قوچين- 



 244، 242حيدر قلندر- 

 200، 131، 95حيدر على كوكلتاش- 

، 245، 241، 240، 206 204، 201، 194، 193حيدر محمد ميرزا ولد سلطان حسين ميرزا بايقرا- 
257 320 ،321 

 خ 

 370خابران- 

 145، 144خاتون (پل)- 

 496، 441خادم بيك (- خليفة الخلفا، ابو المنصور)- 

 خاقان منصور- رجوع به سلطان حسين ميرزا بايقرا شود.

 261خاكان (دروازه)- 

 660خالدات (جزاير)- 

 671خالط (جزيره)- 

 647 تا 645، 640 تا 637، 634خان باليق- 

 96خانزاده بيكم- 

 98خانزاده بيكم دختر امير بزرگ ترمذى- 

 100خانزاده بيكم دختر ميرزا عمر شيخ- 

 خانزاده خانم بنت احمد خان- رجوع به خانزاده خانم دختر بديع الجمال ...



 شود.

 378، 179، 177خانزاده خانم دختر بديع الجمال بيگم و احمد خان- 

 545خان محمد- 

 284خان (منزل)- 

 214، 167خانم سلطان بيكم بنت سلطان ابو سعيد- 

، 270، 98خان ميرزا (- سلطان اويس ميرزا) پسر ميرزا سلطان محمود بن ميرزا سلطان ابو سعيد- 
271 516 ،524 ،525 ،578 

 336خاورنامه- 

 18خاورى (- سودائى، بابا سودائى)- 

 279خاوند (خواجه)- 

 105خاوند شاه (سيد برهان الدين پسر كمال الدين محمود)- 

 515، 150، 149خبزدوك (چشمه)- 

 538، 170، 161، 160 71، 51، 31، 28، 27، 23خبوشان- 

 650 646، 644، 643، 641، 640 638 تا 634، 466، 407، 185ختا- 

 368ختائى (موالنا)- 

 524، 516، 312 299، 293، 271، 250، 244 237، 235، 212، 193، 97ختالن- 

 21ختالنات- 



 555، 228ختن- 

 269، 263 تا 260، 229، 226، 95خجند (آب)- 

 289، 261خدابردى توقچى مغول- 

 98خدابردى تيمورتاش (امير)- 

 731، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 56خداداد (امير)- 

 290خداداد تركمان- 

 237خدر خان (شيخ)- 

 425خديجه (زوجه پيغمبر اكرم)- 

 430، 425خديجه بيكم بنت امير على بيك بن امير قرا عثمان- 

 391، 390، 380، 364 320، 309، 301، 255، 239 236، 214، 158خديجه بيكى آغا- 

، 54 تا 51، 48، 47، 45، 43 41 تا 39، 31 تا 29، 27 تا 25 23 تا 21، 15، 12 تا 7، 4، 2خراسان- 
 123 تا 121، 115، 112، 111 107، 105 تا 101، 97، 94 تا 91، 85 تا 80، 77 تا 75، 72 تا 67 64

، 170، 168، 165 164، 159، 158، 152، 149 147 تا 145، 143، 142، 139 تا 132، 130 تا 128
 248 تا 246، 243، 239، 236 235، 217 تا 215، 213، 211 207، 199، 198، 185، 182 177، 175
251 ،253 ،262 ،274 ،279 291 ،294 ،298 ،303 ،309 318 ،321 ،322 ،324 ،327 331 ،332 ،
، 372 تا 368، 365 تا 363، 360، 358، 354، 353 351 تا 348، 346، 344، 343 338، 336، 335
، 429، 405 تا 403، 397، 395 تا 393، 391 389 تا 386، 383، 382 380 تا 377، 376، 375 374
، 542 تا 540، 538 تا 536 534 تا 529، 526، 521 520، 517 تا 513، 510، 507 505 تا 503، 480



، 605، 594 592 تا 590، 588 تا 585، 583 582، 580 تا 575، 573 تا 571، 468، 567، 554 تا 552
 683، 656، 654، 650 تا 647، 618، 616 تا 613 611، 609، 608

 81خراس خانه- 

 338، 11خرجرد- 

 634خرخيز- 

 279خرد قاضى (خواجه)- 

 666، 568 572، 563، 504، 503، 478خرقان- 

 701خرم- 

 39خرم آباد لرستان- 

 388خرم شاه سلطان- 

 140، 131خروس ييالقى (كوه)- 

 528، 527، 286خزاز- 

 674 661خزر (بحر) (- بحر طبرستان)- 

 684خزيمة بن ثابت- 

 65خسرو ترخان- 

 234 222، 211، 207 تا 205، 203 202، 200، 194، 193، 191 97خسرو شاه (امير شجاع الدين)- 
 594، 593، 346، 312 تا 303، 299، 294، 293، 281 250، 244 تا 242، 236تا 

 732، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 



 354، 326خسرو و شيرين- 

 314خشك رود- 

 616خصال الدين محمد (امير)- 

 662 653، 648، 420، 347خضر- 

 417خضر (- اليوانى)- 

 588خضر بيك- 

 32خضر خان- 

 662 ح (بحيره)- 662، 489، 488خالط- 

 659خلخ- 

 547، 493 461 تا 459، 454، 451خلفا بيك- 

 395خلف بيك- 

 304خلم- 

 496، 485، 484، 453، 448خليفة الخلفا (- خادم بيك- ابو المنصور)- 

 229خليفه (امير نظام الدين)- 

 564، 563خليفه سيد على- 

 591خليفه محمد سلطان- 

 633خليل الرحمن (- ابراهيم)- 



 426خليل الّله شروانشاه (امير)- 

 343خليل اللّه (موالنا) ولد قاضى سمرقندى- 

 80، 73، 71، 53خليل (امير)- 

 289، 288، 269 266خليل (برادر سلطان احمد تنبل)- 

 438خليل بيك- 

 492خليل بيك يساول- 

 66خليل (حاجى)- 

 431، 430 147خليل (سلطان) ولد امير حسن بيك- 

 571 570خليل (سلطان) پسر شروانشاه- 

 538 536، 535خليل سلطان (حاكم شيراز)- 

 551، 550خليل سلطان ذو القدر- 

 51، 48، 47، 26، 23خليل سلطان (ميرزا) ولد ميرزا محمد جهانگير- 

 533خليل صحاف (موالنا)- 

 101، 94خليل (ميرزا سلطان)- پسر سلطان ابو سعيد- 

 126، 81 79، 78، 54، 30خليل هندوكه (امير)- 

 15خمارى (- يحيى سيبك- تفاحى. فتاحى اسرارى)- 

 648خمبه (آب)- 



 501، 500خمنه (- باغ خوبانه)- 

 126خنجه باد- 

 354، 309خواب بين (- سيد نظام سلطان على الموسوى مشهدى)- 

 336خواجگى قاضى (- نور الدين محمد)- 

 220خواجه افضل الدين محمد وفاكش- 

 334خواجه جهان (- عماد الدين محمد كاوان)- 

 445خواجه حسن ماضى (منزل)- 

 515، 388 378خواجه خرد (- خواجه ابو الوفاء)- 

 290خواجه خضر (مسجد)- 

 174 تا 171خواجه خيران (قريه)- 

 733، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 154خواجه دوكه- 

 233خواجه ديدار (قلعه)- 

 279خواجه (رباط)- 

 254خواجه عباس- 

 153خواجه عكاشه (دروازه)- 

 288خواجه على (امير)- 



 224، 109خواجه كا (- محمد عبيد اللّه بن ناصر الدين عبيد اللّه)- 

 288 287، 280، 232، 231خواجه كاردزن- 

 396، 291، 224خواجه كفشگر- 

 683خواجه معز الدين ملك زرگر (محله)- 

 663 (بحيره)- 658، 506، 275، 274، 132 131، 129، 123، 72، 9خوارزم- 

 95خواص (قريه)- 

 169، 158، 69، 65خواف- 

 500خوبانه (باغ) (- خمنه)- 

 395خوراشار (قريه)- 

 669خور (بئر)- 

 669خور (شهر)- 

 634، 496، 483، 137خورنق- 

 580 537، 382، 125خوش (دروازه)- 

 336خوصف- 

 268، 267خونان (قريه)- 

 541، 501، 500 490، 489، 485، 441، 431خوى- 

 38خيالى (موالنا)- 



 477، 433، 204خيبر- 

 570، 569خيربا- 

 131، 129، 117خيوق- 

 د

 649، 317دارا- 

 499دارا بجرد- 

 665داراب (عين)- 

 605دار االيتام (- مدرسه بيكم)- 

  و رجوع به بغداد شود86دار السالم (- بغداد)- 

 418دارور (زاويه)- 

 651، 310داغى (النك)- 

 666، 665، 534 506، 395، 393، 392، 390 143، 78، 77، 45، 30دامغان- 

 637، 635دانك داجى- 

 444دانك (رباط)- 

 508دانه محمد بيك- 

 221داود (امير)- 

 571داود بيك- 



 632داود پيغمبر- 

 107داود (موالنا)- 

 131داود مير شكار- 

 645 644، 642 تا 639دايمنيك خان- 

 287، 276، 271دبوسى (قلعه)- 

 663 656، 655، 648، 602، 493دجله- 

 538، 515، 441دده بيك- 

 626درباغ زاغان (كوچه)- 

 734، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 502، 432دربند شروان- 

 334درج الدرر- 

 636درسون (امير)- 

 272درغم- 

 548 445، 440، 437، 88درگزين- 

 371درمام- 

، 560 تا 558، 555 545درمش خان بن مبارز الدوله عبدى بيك تواچى؛ انيس الحضرة البهيه- 
 615، 612، 610، 593 تا 585، 572، 568، 567، 564 تا 562



 268درميان- 

 487درنا (كوه)- 

 8دروازه (قريه)- 

 506، 389، 257درون- 

 12درويش آباد- 

 365درويش احمد فايض- 

 397درويش (امير)- 

 62درويش بابا على خوشمردان- 

 366درويش بيك (امير)- 

 611- 610درويش ربكى (موالنا)- 

 150درويش على ارالت- 

 203، 201درويشعلى ساربان- 

 299، 298، 241، 198، 190 189، 188، 155، 47، 46درويش على كتابدار (امير نظام الدين)- 

  رجوع به درويشعلى ... كتابدار شود.188درويشعلى كوكلتاش (امير نظام الدين)- 

 145درويش قوچين (شيخ)- 

 226درويش كا- 

 380درويش محمد (پهلوان)- 



 227، 224 223، 137درويش محمد ترخان (امير)- 

 186درويش محمد سوجى (امير)- 

 297درويش محمد كتابدار (امير)- 

 251درويش محمد كوكلتاش- 

 520درويش محمد يساول- 

 244درويش ولى- 

 402 تا 398، 304دره جز- 

 397دره صوف (ملوك)- 

 165دره گز- 

 215دره زنگى (رباط)- 

 498دزفول- 

 512، 506، 406دلدل- 

 562، 470، 446دليجان- 

 674دماوند (كوه)- 

 667، 632، 631دمشق- 

 33دمش (قريه)- 

 600دمورى بيك تواچى- 



 648دندانه (آب)- 

 620دنقله- 

  ح 607، 604دوان (قريه)- 

 626، 580دو برادران (دره)- 

 665دوراق (عين)- 

 264دوست بيك- 

 399دوست كلكد- 

 204دوست محمد بخشى- 

 155دوست محمد چهره- 

 156، 128دوست خواجه اوزبك- 

 735، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 62دولتشاه سمرقندى- 

 66دولت گيلدى طغاى- 

 412دولتى بنت عمر بارقى- 

 94دولداى- 

 150دولنك ازبك- 

 189دهدار (خواجه غياث الدين محمد)- 



 169دهستان- 

 25ده قاضى- 

 647، 623دهلى- 

، 490 489، 488، 486، 469، 446 444، 438، 437، 431 تا 429 425، 418، 90، 86، 85دياربكر- 
 634 629 ح، 604، 598، 596

 283ديدار (قلعه)- 

 661، 407ديلم- 

 539ديلوبخشى (- جوجى سلطان، جوسه سلطان، جوقه سلطان)- 

 131ديلو مشايخ- 

 674دينور- 

 133ديوانه جامه باف- 

 571، 553، 552 541، 540، 523، 397ديو سلطان- 

 619ديوه (جزيره)- 

 ذ

 18ذو البحرين (رساله)- 

 602 547، 512، 466، 458ذو الفقار- 

 18ذو القافپتين (رساله)- 



 490 تا 486ذو القدر- 

 455ذو القدرلو- 

 679، 648، 629ذو القرنين- 

 663ذو القرنين (حصن)- 

 294، 293، 258، 250، 247 237، 216، 215، 211، 191 190ذو النون ارغون (امير شجاع الدين)- 
، 377 375، 374، 372، 371، 367 348، 324، 315 تا 313، 310 309، 307، 304 تا 302، 300
390 ،541 

 54ذو النون (امير شيخ)- 

 388ذو النون شجاع بيك (امير)- 

 230، 229ذو النون (شيخ)- 

 119، 116ذو النون عراقى (شيخ)- 

 171ذو النون مصرى- 

 171 170ذو النون ولد حسن بصرى (امير)- 

 667ذهب (عين ال ...)- 

 663ذهب (نهر ال ...)- 

 ر

 427، 412رابعه- 

 96رابعه سلطان بيكم بنت سلطان احمد ميرزا (- قراگوز بيكم)- 



 538 537، 392، 199، 147، 143 140، 122، 88، 57، 28رادكان- 

 626، 150، 105، 5رازى (عالمه)- 

 567، 530راستفنجان- 

 736، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 94رامن- 

 672رامى (جزيرة ال ...)- 

 388راى بى- 

 268رباط- 

 66رباط شاه ملك- 

 696ربيع االبرار- 

 634ربيعه (ديار)- 

 681رساتيق- 

 698، 697، 689 تا 687رسالة الصيد- 

 695رس (اصحاب)- 

 401رستم بكاول- 

 444، 442 تا 437رستم بيك ولد مقصود بيك بن امير حسن بيك- 

 605رستم پادشاه- 



 572، 571 563 تا 561، 559، 558، 477 475، 473، 198، 180رستمدار- 

، 287 283، 246، 243، 201، 191 171، 163، 156، 155، 141 140، 118، 111، 26رستم دستان- 
289 ،291 ،353 ،386 438 ،451 ،458 ،477 ،485 488 ،497 ،511 ،534 ،546 556 ،593 

 556رستم (شاهزاده)- 

 498 تا 496رستم (ملك)- 

 647رستم (ميرزا)- 

 652 564، 563، 491، 490، 484رشت- 

 629رشيد (باب)- 

 339، 195رشيد الدين عميد الملك (يا عبد الملك) بن خواجه قوام الدين نظام الملك (خواجه)- 

 406رضا (امام)- 

 338رضى الدين احمد جامى (موالنا)- 

 355، 9رضى الدين عبد االول بن سيد معين الدين مرتضى بن سيد صدر الدين يونس (سيد)- 

رضى الدين عبد االول بن امير نور الدين محمد امين بن امير رضى الدين عبد االول بن امير معين 
 377 355الدين مرتضى بن امير صدر الدين يونس الحسينى (امير)- 

 507رفيع (سيد)- 

 622رقه- 

 380رقيه آغا (- عندليب)- 

 167، 80، 78رقيه سلطان بيكم بنت ميرزا عالء الدوله- 



 100رقيه سلطان بيكم بنت ميرزا عمر شيخ- 

 633ركن آباد (قنات)- 

 633ركن الدوله حسن بن بويه- 

 58ركن الدين عالء الدوله سمنانى (شيخ)- 

 8ركن الدين محمد الخوافى- 

 612ركن الدين محمد (امير)- 

 403روبز- 

 660 (بحر) (- بحر نيطش)- 662، 660، 543روس- 

 345روضة الشهداء- 

 679، 341، 36، 33، 2روضة الصفا- 

 676روضة (جبل ال ...)- 

 737، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

، 543 523، 521، 490، 487، 481 480، 473، 452، 442، 432 418، 408، 394، 178، 83روم- 
، (دريا) (- 701 684، 657، 656، 649، 605 600، 576، 570، 569، 564 558، 555، 548 تا 544

 671، 664، 661، 660، 634 632بحر الشام)- 

 632روم بن يقن بن سام بن نوح- 

 656 615، 612، 611، 591، 561 506، 478، 444، 394، 199 89، 48 تا 46، 39، 23، 20رى- 

 346رياضى (موالنا)- 



 ز

 591، 523، 48زابلستان- 

، 178 167، 150، 149، 147، 135 126، 125، 112، 83، 73، 72 68، 65 تا 63، 25زاغان (باغ)- 
179 ،206 ،236 ،580 

 592، 355، 346، 251زاوه- 

 143، 138زاهد طارمى (مير شيخ)- 

زاهد گيالنى ولد شيخ روشن امير بن بابل بن شيخ بندار الكردى السنخانى (شيخ) (- تاج الدين 
 421 تا 419، 417 تا 414ابراهيم)- 

 8زبدة التواريخ بايسنقرى- 

 321زبيده آغا جالير- 

 626زبيده (باغ)- 

 652زبيده خاتون- 

 506زرده خاك- 

 682زريب بن بريسيا- 

 678زعر (چشمه)- 

 468زكريا (امير)- 

 652 620زكريا بن محمد بن محمود قزوينى- 

 362زاللى (موالنا)- 



 425، 362زليخا- 

 696زمخشرى- 

 388زمش بهادر- 

 313 311، 302، 300، 293، 258 248، 237، 222، 216، 215 212، 191، 171، 170زمين داور- 
 392، 390 376، 368، 367، 315تا 

 8زنجان- 

 670 619 (جزائر)- 620، (بالد)- 671 661زنج (بحر ال ...) (- بحر بربر)- 

 339زنده پيل، احمد جام (شيخ االسالم)- 

 663زنده رود (نهر)- 

 673 (جزيره)- 701، 67، 661زنگبار- 

 605زوراء (رساله)- 

 703، 406زهراء عليه السالم- 

 277، 98زهره بيكى آغا- 

 75زيارتگاه- 

 231زيبا- 

 616زيج جديد گوركانى- 

 738، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 



 105زيد بن زين العابدين- 

 360، 356 347، 334، 103، 61، 48، 13 12زين الدين ابى بكر الخوافى (شيخ)- 

 58زين الدين جامى (خواجه)- 

 515زين الدين (حافظ)- 

 591، 585زين الدين سلطان- 

 594 593، 389، 383، 381، 380 364، 319زين الدين على (امير)- 

 610زين الدين على (شيخ)- 

 357، 331زين الدين محمود- 

 138زين العابدين ارالت (امير)- 

 531، 529، 524زين العابدين بيك- 

 113، 112زين العابدين جالل الدين قاسم فرنخودى (سيد)- 

 129زين العابدين خيوقى (سيد)- 

 331زين العابدين على بن زين الدين محمود (سيد)- 

 382زين العابدين مرتاض (سيد)- 

 703زين العباد (امام على بن الحسين)- 

 ، و رجوع به زينل خان شود538، 534، 430 147، 143زينل بيك بن امير حسن بيك- 



 585 572، 567، 564، 563، 559 558، 554 تا 552، 540 تا 538، 397زينل خان (- زينل بيك)- 
  و رجوع به زينل خان شود591، 587تا 

 ژ

 619ژاوه (جزاير) (- عرض الذهب)- 

 س 

 445سابق الدين (خواجه)- 

 591، 367، 315 314، 302، 237، 171، 74ساخر- 

 270سادوار- 

 399سارباغ- 

 148ساربان (امير)- 

 379، 215ساربان جنيد (امير)- 

 154سارقبازى- 

 547سارو پيره قورچى باشى- 

 453، 452ساروقايه- 

 483ساروقورغان- 

 489ساروقيالن (قاسم ...)- 

 572، 563، 560، 520، 138 101، 92، 69، 24، 23سارى- 



 656ساريه- 

 262ساغر (قريه)- 

 593، 588، 580، 240 158، 145، 72، 67ساقسلمان- 

 581، 249، 145ساالر (پل)- 

 304، 52، 21سالى سراى- 

 151سام بن نوح- 

 616، 591 590، 588، 586، 573، 562 556، 555سام ميرزا (ابو النصر)- 

 477، 386سام نريمان- 

 739، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 656، 495سامره- 

 625سامرى (پادشاه كاليكوت)- 

 668سامش (بئر)- 

 417 403، 402، 400، 399، 397، 165سان- 

 654، 653 567، 566، 563، 534، 531 522، 446، 445، 47، 46ساوه- 

 621سباء بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود- 

 287، 225، 202سبز- 

 352، 13سبز برامان (مدرسه)- 



، 251 247، 239، 222، 221، 168 143، 130، 125، 122، 80 78، 77، 71، 62، 31، 19سبزوار- 
376 ،386 ،388 ،585 587 ،591 

 703سبطين- 

 674سبالن (جبل)- 

 448ستاره (بلوك)- 

 127ستركى- 

 80ستوكى (منزل)- 

 80سجاد (منزل)- 

 406سجاد (امام)- 

 656، 629سجستان- 

 661سحاب (بحر ال ...)- 

 325سحبان- 

 531، 518 508، 507، 504، 502، 498 495، 492، 423سدرة المنتهى (سدره)- 

 629سدره (باب ال ...)- 

 521، 483، 137سدير- 

 666سراب (عين)- 

 432سراج الدين (امير)- 



 591سراج الدين بيك- 

 613سراج الدين على (امير)- 

 512سرافيل- 

 538، 537سرافراز (باغ)- 

 673 672، 622، 620، 619سرانديب- 

 310سرپل انجيل (مداوس)- 

 384، 337، 244، 243، 241 240، 236، 231، 147، 127 125، 81، 76، 71، 63، 30سرخس- 
508 ،579 

 281سره تاق- 

 266سرهنك (رباط)- 

 625، 619سريره (جزيره)- 

 320سعادت بخت بيگم بنت ابو الغازى سلطانحسين ميرزا (- بيگم سلطان)- 

 70سعادت خاوند شاه (امير)- 

 604سعد الدين اسعد (موالنا) پدر دوانى- 

 605سعد الدين اسعد بن جالل الدين محمد دوانى (امير)- 

 58سعد الدين فرخ- (موالنا)- 

 342، 338 60 تا 58سعد الدين كاشغرى (موالنا)- 



 66سعد الدين محمد (خواجه)- 

 816سعد الدين مسعود التفتازانى- 

 682، 681سعد بن ابى وقاص- 

 141سعيد طغانى (شيخ)- 

 740، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 679سعيد كازرونى (شيخ)- 

 286، 230سغد- 

 274سغناق- 

 532، 515 142، 83 تا 81، 56، 30سفيد (باغ)- 

 283 تا 281سفيدك (قلعه)- 

 267سقا- 

 660سقالب- 

 634سقليه- 

 647، 646، 637 تا 635سكجو- 

 271سكرار- 

، 478 476، 471، 460، 408، 405 386، 370، 317، 291، 288 264، 204، 139، 135سكندر- 
 576 567، 566، 556، 546، 541 527، 524، 522، 520، 508 506، 504 ح، 489، 481



 113سكينه خاتون بنت شمس الدين محمد مسكين (- بى بى توختى)- 

 670سال (جزيره)- 

 489سالسل (قلعه)- 

 667سالمة (جزيره)- 

 34سلدوز- 

 51سلطان آباد- 

 383 382، 342سلطان ابراهيم امينى (امير)- 

 31 29 تا 26سلطان ابو سعيد داروغه (امير)- 

 646 تا 644، 641، 534سلطان احمد، ايلچى- 

 579سلطان احمد ميرزا (برج)- 

 298سلطان (امير)- 

 324سلطان بخت (موالنا)- 

 504سلطان بالغى- 

 436سلطان بود قراباغ (منزل)- 

 94سلطان بيك كاشغرى- 

 320، 258، 194، 157سلطان بيگم بنت ابو الغازى سلطان حسين ميرزا- 

 96سلطان بيگم بنت سلطان احمد ميرزا- 



 613سلطانحسين خيابانى (موالنا)- 

 150سلطانخواجه اوزبك- 

 سلطان سعيد- رجوع به ابو سعيد ولد ميرزا سلطان محمد ... گوركان شود

 71سلطان سنجر (ميرزا)- 

 646 تا 644سلطانشاه ايلچى- 

 42سلطانشاه برالس (امير)- 

 123سلطانعلى- 

 541، 390، 389، 372، 369، 314 258، 250سلطانعلى ارغون (امير)- 

 232سلطانعلى بابا قلى- 

 436، 435سلطانعلى پادشاه (برادر شاه اسماعيل)- 

 200سلطانعلى پسر سلطان محمود ميرزا- 

 246سلطانعلى قراسقل (ميرزا)- 

 351سلطانعلى مشهدى (موالنا)- 

 271، 270، 262، 230، 229 224، 223، 96سلطانعلى ميرزا- 

 741، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

272 ،279 ،348 

 354سلطانعلى (سيد) نظام الدين الموسوى- 



 92 90سلطانعلى ولد سلطان حسينعلى ميرزا- 

 305، 297سلطانقلى خان (امير)- 

 362سلطانمحمد بن موالنا نور الّله (موالنا)- 

 363سلطان محمد خندان (موالنا)- 

 560سلطان محمود ولد امير عبد الكريم (سيد)- 

 534، 120، 119، 44سلطان ميدان- 

 320سلطان نژاد بيگم بنت ابو الغازى سلطانحسين ميرزا- 

 98سلطان نگار خانم- 

 94سلطان ولد پسر سلطان ابو سعيد (ميرزا)- 

، 615 580، 373، 359، 354 تا 352 349، 347، 345، 341، 337 257سلطانى يا سلطانيه (مدرسه)- 
616 ،626 

 680، 572، 564 563، 514، 506، 503، 484 445، 89، 88، 39، 20سلطانيه- 

 18سلمان ثانى (- محمود عارفى)- 

 606، 361 329، 62سلمان ساوجى (خواجه)- 

 444، 439 تا 437، 434، 433 431، 204، 202سليمان بيك تركمان- 

 492، 486، 472، 454، 448 408، 292، 284، 271، 264 230، 221، 146، 115سليمان پيغمبر- 
 698، 674، 655، 633 تا 631، 600، 588، 566، 557 555، 527، 514، 505، 501

 570سليمان بن سلطان سليم (سلطان)- 



 666سليمان (عين)- 

 سليم ولد ايلدرم بايزيد بن سلطان محمد ...

 609، 606، 570 569، 550، 548 تا 543، 395 394بن ايلدرم بايزيد (سلطان)- 

 675سم (جبل ال ...)- 

 666سم (عين ال ...)- 

 202سمجك- 

، 87 82، 80، 76، 67، 53، 52، 50 49، 42، 38، 37، 35 تا 29 27، 26، 22، 21، 11، 10سمرقند- 
 تا 223، 200 199، 170، 164، 162، 153 137، 136، 134، 133، 119 115، 104، 101، 99 تا 94

، 306، 305، 299 295 تا 292، 290، 288 تا 269 262، 260 تا 258، 236 تا 230 228، 227، 225
328 ،337 340 ،342 ،374 ،381 ،388 519 ،524 ،525 ،528 ،536 579 ،632 ،634 ،647 ،656 

 656سمركند- (- سمرقند)- 

 161، 147، 139سملقان- 

 742، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 586، 553 520، 504، 143، 112، 4سمنان- 

 284سمند (حصار)- 

 680سنان بن ثابت حرانى- 

 240، 26 (كوتل) 146 (رباط)- 72سنجاب (آب)- 

 172سنجر بن ملكشاه سلجوقى- 



 119سنجر (ميرزا سلطان)- 

 117، 116، 114 106، 77، 76سنجر (ميرزا معز الدين)- 

 668سنگل ريب (بئر)- 

 660 (بحر) (- بحر الهند)- 590؛ (آب)- 620، 349سند- 

 253سنگين (پل)- 

 201سنگ ريزه (معبر)- 

 685سواد بن قارب- 

 18سودائى (بابا) (- خاورى)- 

 660، 621 تا 619سودان- 

 661سوده- 

 274سوران- 

 530 484، 483، 479، 478سورلوق- 

 417سورمرده- 

 275سوزاق (حصار)- 

 291، 290سوزنگران (دروازه)- 

 660سوس- 

 633سوق االمير (فنا خسرو)- 



 403سونج- 

 306سونجك سلطان- 

 584سهراب- 

 303سه شنبه بازار- 

 567سهل على (امام)- 

 572، 550سهند- 

 669سيامك (بئر)- 

 97سياه پوشان (جبال)- 

 99سيحون- 

 663سيحه (نهر)- 

 513، 511سيدآب- 

 243، 127سيد آقا (امير)- 

 494سيد الشهداء (حسين)- 

 615سيد على (امير)- 

 694سيد مدنى (كتاب)- 

  و رجوع به غياث الدين ... شود.3سيد احمد (خواجه)- 

 302سيدى احمد ميرزا (مدرسه)- 



 466سيدى بيك طغائى- 

 466سيدى غازى- 

 265، 263 261سيدى قرا محمد عليشير كيچيك بيك- 

، 314 258، 250، 248، 238، 168 143، 138، 112، 81 تا 78 71، 59، 54، 48، 47، 31سيستان- 
357 ،358 ،369 ،389 533 ،590 

 سيف االنام- رجوع به سيف الدين مظفر تبكچى شود.

سيف الدين احمد بن قطب الدين يحيى بن محمد بن سعد الدين مسعود التفتازانى (شيخ االسالم)- 
9 ،37 ،179 ،236 237 ،309 ،349 ،357 ،376 514 ،582 ،615 ،683 ،687 

 743، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 199سيف الدين مظفر (خواجه) ولد خواجه فخر الدين محمد- 

 587، 538، 534 523، 522، 520، 515، 507سيف الدين مظفر بيك تبكچى (خواجه)- 

 616، 332، 329، 138 112سيف الدين مظفر شبانكاره (خواجه)- 

 346سيفى (موالنا)- 

 567سيالخور- 

 62سيمى (موالنا)- 

 626سينان (قريه)- 

 114سيورغتمش خان بن دانشمند چه خان بن قيد و خان بن نور خان بن اوكداى قاآن- 

 641، 634سيورغتمش (ميرزا)- 



 579سيوندوك بيك افشار- 

 ش 

 502شابران- 

 317شاپور- 

 131شادمان- 

 264، 250، 244، 237، 235 222، 205، 203، 201 تا 199 168، 131، 106، 52شادمان (حصار)- 
 536 529، 525 تا 523، 516، 323 312، 306، 294، 293، 291

 232شادوار (كوه)- 

 647 تا 644، 641، 635، 634شادى خواجه- 

 581شارندك- 

 674شاش- 

 683شافعى (امام)- 

 397شاقالن- 

 635شاكمونى (- ساكيامونى)- 

 541شال- 

، 696 679، 663، 662، 634، 632 631، 629، 570، 569، 518 488، 487، 174، 103، 15شام- 
 660، 659 (بحر ...) (- بحر الروم، بحر افريقيه، بحر الكبير) 700

 402شاه اسكندر بن شاه رستم بن سيد حمزه صدر- 



 612شاه بهاء الدين ولد شاه قاسم نوربخش- 

 608، 478شاه تقى الدين اصفهانى- 

 398، 163، 162شاه حسين (برج)- 

 204شاه حسين جان بيار- 

 584 536شاه حسين خيابانى (خواجه)- 

 599، 598 تا 595، 574 566 تا 564، 558، 557، 549شاه حسين (ميرزا كمال الدين اصفهانى)- 

 54، 31شاه حسين ولد ملك على- 

 403 399شاه حسين ياركى مير آخور (امير)- 

 541 525، 524، 522شاهرخ بيك افشار- 

 744، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 101 94شاهرخ پسر سلطان ابو سعيد (ميرزا)- 

، 335، 144، 106 105، 77، 75، 58، 11، 10، 6، 4، 3شاهرخ پسر امير تيمور گوركان (ميرزا)- 
429 ،586 606 ،626 ،634 ،641 ،644 647 ،650 ،686 

 358، 349شاهرخ ميرزا (مدرسه)- 

  و رجوع به شاهرخ پسر امير تيمور ... شود19، 14شاهرخ سلطان- 

 306، 274، 229، 102، 100 95، 82، 80، 33شاهرخيه (حصار)- 

 8شاه شجاع، صدر الدين- 



 291شاه صوفى- 

 89شاه على (امير)- 

 564شاه على بيك (عوض سلطان)- 

 437شاه على پرناك- 

 360، 207، 158 119شاه غريب (ميرزا) ابو الفوارس ولد ابو الغازى سلطانحسين ميرزا- 

 611شاه قاسم نوربخش ولد سيد محمد نوربخش- 

 131شاه قلى بكاول- 

 598 تا 595، 585، 572شاه قلى قورچى- 

 612شاه قوام الدين بن شاه شمس الدين- 

 288 265، 261، 232شاه قوچين (امير)- 

 296، 295شاه محمد برالس (امير)- 

 403شاه محمد بيركه- 

 403شاه محمد سيف الملك (امير)- 

 116، 78 71، 69، 67 تا 63، 23شاه محمود پسر ميرزا ابو القاسم بابر (ميرزا)- 

 399شاه مزيد كوكلتاش- 

 641، 634شاه ملك (امير)- 

 374 304، 303، 296شاه منصور (امير)- 



 402شاه مير حسين- 

 336شاهنامه- 

 362شاه و درويش- 

 155شاه ولى قبچاق- 

 19، 18شاهى آق ملك (امير)- 

 667شبانكاره- 

 565، 506 466، 454، 175، 140، 77شبديز- 

، 402 400، 399، 398، 316، 305 303 تا 299، 296، 242 212، 138، 54، 26، 25، 21شبرغان- 
403 ،519 ،540 

 131شبلى چارجوئى- 

 298، 297شترخوار (دروازه)- 

 291شتر كردن (برج)- 

 311، 293شجاع الدين خسرو (امير)- 

 314، 311، 310، 303، 302 250، 213، 207، 193، 170شجاع الدين ذو النون ارغون (امير)- 
 375 تا 372، 367

 شجاع الدين محمد بن امير على بن امير برندق بن امير جهانشاه بن امير

 745، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 364 318، 245، 213، 196، 191 166، 163جاكوبرالس (امير)- 



 258، 250 تا 248، 237، 223 تا 221، 218، 216، 212، 171شجاع بيك ولد امير ذو النون ارغون- 
314 ،368 ،373 ،390 ،541 578 ،579 ،587 ،590 

 670شجاع (جزيرة ال)- 

 666شجرة (عين ال)- 

 632شداد بن عاد- 

 353شرح اربعين امام نووى- 

 606شرح ارشاد- 

 35شرح اسباب و عالمات- 

 38شرح تجريد- 

 107، 104شرح شمسيه- 

 9شرح فصوص الحكم- 

 9شرح قصيده ابن فارض- 

 353شرح مائه عوامل- 

 606شرح محرر- 

 334، 325شرح منازل السابرين- 

 35شرح موجز- 

 488شرف الدين بيك- 



 606 605شرف الدين على شيفتگى (موالنا)- 

 647، 15شرف الدين على يزدى- 

 51شرف جهان ميرك عبد الرحيم- 

، 446 444، 443، 440 تا 438، 434 433، 432، 428، 426، 418 417، 358، 94، 93، 91شروان- 
، 600، 599 598، 574، 573، 571، 556 514، 504 تا 501، 491، 463 462، 461، 459 تا 453
602 ،661 

 تا 456، 454، 443، 439 438، 434 تا 432، 426، 91شروانشاه (- فرخ سيار بن امير خليل الّله)- 
459 461 

 600، 574، 571 570شروانشاه (- شيخشاه شروانى)- 

 464شرور- 

 347، 102 58شريف الدين عبد القهار (موالنا)- 

 547، 546، 534 533، 500شريف الدين على (امير)- 

 606 500شريف الدين على جرجانى (امير)- 

 606شريف الدين على صدر (سيد)- 

 478شيب آقا- 

 213شكربروك- 

 433شكى- 

 502، 459، 457، 456شماخى- 



 164شماسان- 

 150شمال (باغ)- 

 661شمال (بحر ال ...)- 

 656شمر- 

 19شمس الدين الهروى (موالنا)- 

 358شمس الدين بردعى (موالنا)- 

 468شمس الدين جيالنى (قاضى)- 

 173شمس الدين سنك تراش- 

 746، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

شمس الدين عبد الّله ولد جالل الدين ابو سعيد بن موالنا شمس الدين عبد الّله بن قاضى جالل 
 337الدين محمود االمامى (قاضى)- 

 106شمس الدين على الفارسى (موالنا) (صاحب كشف)- 

 613شمس الدين على النقيب النجفى الكوفى (امير)- 

 613شمس الدين على سبزوارى (امير)- 

 247شمس الدين على شاه سندى منشى (موالنا)- 

 4، 3شمس الدين على ماليجه سمنانى (خواجه)- 

 667شمس (عين ال ...)- 



 337شمس و قمر (مناظره)- 

 5شمس الدين قنارى (موالنا)- 

 616، 607، 605شمسيه- 

 172شمس الدين محمد- 

 61، 60 58شمس الدين محمد احد (موالنا)- 

 340شمس الدين محمد اسفراينى (خواجه)- 

 359شمس الدين محمد الحنفى (موالنا)- 

 205، 199 198شمس الدين محمد امين عباس (امير)- 

 322، 113شمس الدين محمد اندجانى (سيد) (- مير سربرهنه)- 

 13شمس الدين محمد اوحد (موالنا)- 

 107، 68، 66شمس الدين محمد بخارى (خواجه) (- محمد معمائى)- 

 430، 300، 51، 3شمس الدين محمد بن سيدى احمد شيرازى (خواجه)- 

 340شمس الدين محمد بن شرف الدين عثمان (موالنا) (- موالنازاده، موالنا عثمان)- 

 199، 198شمس الدين محمد بن معز الدين شيرازى (خواجه)- 

 14شمس الدين محمد بن موالنا شيخ على- 

 532شمس الدين محمد بهخى (موالنا)- 

 335، 334 329شمس الدين محمد تبادكانى (موالنا)- 



 199، 186شمس الدين محمد تبكچى- 

 7شمس الدين محمد جاجرمى- 

 7شمس الدين محمد جزرى- 

 633شمس الدين محمد حافظ (خواجه)- 

 611شمس الدين محمد خضرى (موالنا)- 

 315 94، 88، 77شمس الدين محمد (خواجه)- 

 357 342شمس الدين محمد روحى (موالنا)- 

 82شمس الدين محمد صاحب ديوان (خواجه)- 

 59شمس الدين محمد عرب (موالنا)- 

 76، 71، 60شمس الدين محمد كوسوى الجانى (خواجه) 

 328، 325 112شمس الدين محمد مرواريد (خواجه)- 

  و رجوع به محمد مسكين شود37شمس الدين محمد مسكين (قاضى)- 

 شمس الدين محمد مسكين ولد شيخ 

 747، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 113عبد الواحد بن شيخ عبد الهادى بن خواجه عبد اللّه انصارى (شيخ)- 

 381، 379، 377 246شمس الدين محمد منشى (خواجه)- 

 279شمس الدين محمد (موالنا)- 



 600، 394شنب غازان- 

 658شنترة- 

 139شوراب- 

 452شوره گل- 

 499، 498، 496، 473شوشتر- 

 12شهاب الدين ابو المكارم- 

 702، 584، 556 361شهاب الدين احمد الحقيرى (موالنا)- 

 325شهاب الدين اسحاق بن خواجه مير احمد (خواجه)- 

 311 246شهاب الدين اسحاق حيدر (خواجه)- 

 113شهاب الدين اسحاق خوافى (خواجه)- 

 58شهاب الدين اسماعيل حصارى- 

 325شهاب الدين اسماعيل طبسى (موالنا)- 

 16شهاب الدين عبد الرحمن لسان ولد موالنا عبد اللّه- 

 19شهاب الدين آشپز (موالنا) 

، 255، 254، 250 113شهاب الدين عبد اللّه البيانى ولد شمس الدين محمد مرواريد (خواجه)- 
320 ،325 326 ،329 ،616 

 549شهاب الدين عبد اللّه ولد امير نظام الدين الله (امير)- 



 538 537شهاب الدين غورى (خواجه)- 

 605شهاب الدين مقتول (شيخ)- 

 321، 136شهربانو بيگم بنت ميرزا سلطان ابو سعيد- 

 100شهربانو بيگم بنت ميرزا عمر شيخ- 

 655شهرزور- 

 460، 459شهرنو- 

 275 129، 127، 124، 123شهر وزير- 

 611شهيدى (موالنا)- 

، 356، 308، 306، 305 292 تا 283، 279 تا 273شيبانى خان (- محمد خان شيبانى، شيبك خان)- 
  و رجوع به محمد خان .. شود.520، 371، 370 368

 585شيخ بنياد (امير)- 

 130، 124، 68 تا 63، 56، 54شيخ حاجى ولد امير حسين جاندار (امير)- 

 297، 211، 163شيخ حاجى (خندق)- 

 626شيخ خرم (دربند)- 

 172شيخ زاده بسطامى- 

 63شيخ زاده پير قوام- 

 291 290، 276، 233شيخزاده (دروازه)- 



 504شيخزاده الهجانى (- شيخ محيى الدين احمد الهجانى)- 

 139شيخ زاهد طارمى (امير)- 

 شيخشاه (- شيخ ابراهيم ولد شروانشاه)

 748، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

459 ،460 ،501 ،557 ،558 570 ،571 ،574 ،598 ،599 600 ،602 

 374، 112 تا 210شيخ على (امير)- 

 375، 372، 364 212شيخعلى طغائى (امير نظام الدين)- 

 169، 143، 140شيخ ايل اغلى- 

 609شيخم (قاضى)- 

 527شيخم ميرزا- 

 143، 140شيخى جالير- 

، 472، 445 تا 443، 436 تا 434، 414 108، 107، 85، 74، 47 46، 39، 16، 14، 8، 6، 4شيراز- 
 665 647، 634 تا 632، 606 تا 603 551، 550، 535، 499، 481 479، 475، 473

 634شير بهرام (ايل)- 

 162شيرخوار (دروازه)- 

 231شيرز- 

 536شير شتر- 



 116شير على- 

 281شير على چهره- 

 149شيرم- 

 315شيرم جالير (امير)- 

 92شير محمد بغدادى- 

 293شيرم زكه- 

 290 262، 261، 226شيرم طغائى (امير)- 

  و رجوع به شروان شود.557شيروان- 

 675شيرين- 

 ص 

  و رجوع به فصيح الدين صاحب دارا، استرابادى شود.350صاحب دارا- 

 406صادق ع- 

 412صالح بن قطب الدين بن صالح الدين رشيد (شيخ)- 

 26، 25صالح ميرزا- 

 228، 96صالحه سلطان بيگم بنت سلطان احمد ميرزا (- آق بيگم)- 

 330 329صانعى، خواجه عالء الدين على- 

 9صاين الدين على اصفهانى (خواجه)- 



 396، 395صاين خان- 

 446صاين قلعه- 

 381، 275، 273صبران- 

 623صحاح- 

 694، 678صحيحين- 

 662صخر (بحيرة ال ...)- 

 674، 655صخره جنى- 

 382صدر الدين ابراهيم (سيد)- 

 106 92صدر الدين ابراهيم قمى (سيد)- 

 352صدر الدين ابراهيم مشهدى (امير)- 

  و رجوع به صدر الدين موسى شود.10صدر الدين اردبيلى (شيخ)- 

 103صدر الدين رواسى (شيخ)- 

 صدر الدين، سلطان ابراهيم امينى ولد

 749، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

، 326، 256، 113ميرك جالل الدين بن ميرك محمد امين بن موالنا صدر الدين ابراهيم (امير)- 
354 365 ،383 ،515 

 423 تا 419، 416صدر الدين موسى ولد شيخ صفى الدين اردبيلى (شيخ)- 



 10صدر الدين على يمينى (شيخ)- 

 605، 603صدر الدين محمد الحسينى الشيرازى الدشتكى (امير)- 

 514، 389، 382، 377 309صدر الدين محمد االمامى (قاضى)- 

 335، 13صدر الدين محمد بن قاضى قطب الدين عبد الّله االمامى (قاضى)- 

 108صدر الدين محمد طبيب (موالنا)- 

 357صدر الدين محمد (موالنا)- 

 606صدر الدين محمد ولد شرف الدين على شيفتگى (موالنا)- 

 9صدر الدين يونس الحسينى (سيد)- 

صدر الدين يونس الحسينى ولد امير رضى الدين عبد االول بن امير معين الدين مرتضى بن امير 
 389 382، 377، 353، 352صدر الدين يونس (سيد)- 

 232صدر (موالنا)- 

 639صدين قور- 

 695، 631صعيد- 

 6صغانيان- 

 632صغد (سغد سمرقند)- 

 362صفات العاشفين- 

 676، 623صفا (كوه)- 



 423، 420 418، 416، 415، 410صفوة الصفا- 

، 417 تا 413، 410 409صفى الدين ابى الفتح اسحاق االردبيلى بن امين الدين جبرئيل (شيخ)- 
 653 448، 440، 430، 423 تا 420

 604صفى الدين ايجى (شيخ)- 

 3صفى الدين ولد خواجه عبد القادر- 

 609صفى صنع الّله (شيخ)- 

 658صقاليه (بحر)- 

 701صقالب (جزيره)- 

 411صالح الدين رشيد بن امير محمد الحافظ بن فيروز شاه- 

 414صالح الدين رشيد (برادر شيخ صفى الدين اردبيلى)- 

 34صالح الدين موسى (- قاضى زاده رومى)- 

 638صالح الدين ميزبان (پهلوان)- 

 668صمغ (بئر ال ...)- 

 69صندوق شكن (عقبه)- 

 676، 622، 621صنعاء- 

 621صنعاء بن ازال بن عبير بن عابر- 

 668صواعق (بئر ال ...)- 



 675صورت (جبل ال ...)- 

 579صوفيان خليفه- 

 438 تا 436 431، 187، 186صوفى خليل موصلو- 

 347، 333صوفى على (شيخ)- 

 680صين- 

 750، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 ض 

 597، 584، 360ضياء الدين ميرم ولد خواجه عالء الدين (خواجه)- 

 13ضياء الدين نور اللّه الخوارزمى (موالنا)- 

 610، 504، 432ضياء الدين نور الّله ولد قاضى درويش محمد بن خواجه شكر الّله (قاضى)- 

 609ضياء (موالنا)- 

 ط

 563، 484طارم- 

 83طاوس، خواجه قطب الدين- 

 508طاهرآباد (قريه)- 

 234طاهر محمد چهره- 

 701 674، 666، 661، 605طبرستان- 



 661، 659طبرستان (بحر) (- درياى گيالن)، بحر خزر، بحر گرگان، درياى باب االبواب)- 

 664 (نهر)- 677، 664 (بحيره)- 667طبريه، 

 533 480، 389، 325، 85، 71طبس- 

 634، 576 540، 250، 52، 48، 47طخارستان- 

 668طرابلس- 

 118طژن- 

 269، 265طغائى بيك- 

 665طف (عين ال ...)- 

 647طمغاج- 

 660 (خليج)- 660 (بحر ..) (- بحر المغرب)- 634، 629طنجه- 

 607طوالع- 

 465، 111طوبى- 

 634طورفان- 

 656، 614، 591، 533، 507 257، 253، 146، 71، 41طوس- 

 61طوطى (موالنا)- 

 585، 579، 577 تا 575، 573 554، 553، 531طهماسب ميرزا ابو الفتح ولد شاه اسمعيل صفوى- 
 593، 588تا 



 ظ

 647، 15ظفرنامه- 

 354ظفرنامه تيمورى- 

 577 575ظهير الدوله، ابراهيم ميرزا- 

 326ظهير الدين ابو العالء (شيخ)- 

، 226، 194، 100 96، 95ظهير الدين محمد بابر بن ميرزا عمر شيخ بن سلطان ابو سعيد گوركان- 
 تا 527، 525، 523، 402 تا 400، 389، 388، 372، 369 350، 307 تا 305، 286، 282 259، 258
529 ،536 ،540 ،578 ،585 587 ،590 ،591 

 ع 

 672عاديان- 

 291، 232عاشقان (غار)- 

 36، 35عاشق (سيد)- 

 751، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 380، 296عاشق محمد ارغون (امير)- 

 380، 379عاشق محمد كوكلتاش ولد امير ساربان جنيد (امير)- 

 75، 74عاشور (سيد)- 

  ح 489عالم آراى عباسى- 

 676عامر مغافرى- 



 321عايشه سلطان بيكم بنت ابو الغازى سلطانحسين ميرزا- 

 96عايشه سلطان بيگم بنت سلطان احمد ميرزا- 

 5عباس عم پيغمبر اكرم- 

 309عباس (غار)- 

 34، 33عباس (قاتل ميرزا الغ بيك)- 

 279عبد الباسط (امير)- 

، 376، 320، 318 257عبد الباقى ميرزا ولد ميرزا عثمان بن ميرزا سيدى احمد بن ميرزا ميرانشاه- 
387 

 547 542عبد الباقى (امير نظام الدين)- 

 590عبد الباقى (موالنا)- 

 352عبد الجليل (امير)- 

 17عبد الجليل قاينى (موالنا)- 

 346عبد الجميل (موالنا)- 

 166عبد الحال (امير)- 

 614عبد الحى (امير نظام الدين)- 

 615عبد الحى رازى (امير) (- امير خرد)- 

 326عبد الحى بزرك (امير)- 



 255عبد الحى تونى (موالنا)- 

 241، 240عبد الحى طبيب (موالنا)- 

 275، 219 162، 161، 156، 155، 143 140، 6عبد الخالق فيروز شاه (امير)- 

 216، 131 127، 124، 119عبد الرحمن ارغون- 

 668عبد الرحمن (بئر)- 

 304عبد الرحمن بيك- 

 123عبد الرحمن جادو- 

  و رجوع به نور الدين ...354، 351 350عبد الرحمن جامى، نور الدين- 

 شود.

 359عبد الرحمن ولد قاضى خواجه كالن (خواجه) 

 517عبد الرحمن ساوه (قاضى)- 

 610عبد الرحمن (قاضى)- 

 382 تا 380، 378، 285، 280، 279عبد الرحيم تركستانى (موالنا نظام الدين)- 

 327، 321عبد الرحيم صدر (موالنا)- 

 293، 100عبد الرزاق (ميرزا) پسر ميرزا الغ بيك گوركان- 

 626عبد الرزاق (موالنا)- 

 664عبد الصمد بن ابراهيم الرفاعى- 



 609عبد الصمد موالنا- 

 35 تا 32، 27 26عبد العزيز پسر ميرزا الغ بيك (ميرزا)- 

 219عبد العزيز وقايع نويس (خواجه)- 

 397عبد العلى- 

 615عبد العلى بيرجندى (موالنا)- 

 752، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 274، 273 171، 122، 53عبد العلى ترخان (امير)- 

 14، 13عبد القادر گوينده (خواجه)- 

 538، 237 377، 354عبد القادر (امير نظام الدين)- 

 228عبد القدوس مرجى- 

 57عبد القهار (موالنا)- 

 574، 573، 563 561 تا 559، 552، 534، 522 تا 520، 69عبد الكريم (امير نظام الدين)- 

 51عبد الكريم سمرقندى (موالنا)- 

 350عبد الكريم كتابدار (موالنا)- 

 145، 144 112، 51عبد اللّه اخطب (خواجه)- 

 261، 227عبد الّله ايشك آغاسى (شيخ)- 

 235، 230 203، 156عبد الّله برالس (امير شيخ)- 



 358، 342، 340، 329، 325 241، 174، 152، 113، 106 61، 13، 11عبد الّله انصارى (خواجه)- 
616 

 394، 380عبد الّله بكاول (شيخ)- 

 651عبد الّله بن طاهر- 

 696، 623عبد اللّه بن عباس- 

 679عبد الّله بن عمر- 

 71عبد اللّه پيرزاده (امير)- 

 4عبد الّله بن جعفر طيار- 

 143عبد الّله جالير- 

 66عبد اللّه (حاجى)- 

 74عبد الّله خواجه ترخان (امير)- 

 326، 255عبد اللّه (خواجه شهاب الدين)- 

 261عبد اللّه (- خواجه موالنا قاضى)- 

 564، 563عبد اللّه ديوانه- 

 59عبد اللّه (سيد)- 

 401عبد اللّه (سيد)- 

 580عبد اللّه (شاطر)- 



 335، 104، 50، 49، 43، 39 32، 28، 27عبد الّله شيرازى (ميرزا)- 

 155عبد اللّه عباسى (شيخ)- 

 414عبد الّله فارسى (امير)- 

 294عبد اللّه قراقوالغ- 

 119عبد اللّه قمر الدين- 

 387، 375 321، 318، 248عبد اللّه ميرزا (سيد)- 

 513عبد الّله مروى (خواجه)- 

 695عبد اللّه يافعى- 

 240، 222، 219 218، 210عبد اللطيف بخشى (امير)- 

 299، 204عبد اللطيف جان نثار- 

 279عبد اللطيف (خواجه)- 

، 68، 50، 49، 43، 42، 37 34 تا 32، 30 تا 24، 22، 21، 2عبد اللطيف پسر ميرزا الغ بيك (ميرزا)- 
69 335 

 418عبد اللطيف (موالنا)- 

 667عبد الملك بن عبد اللّه المخلبى- 

 418عبد الملك بن موالنا شمس الدين برنيقى (موالنا)- 

 38عبد المؤمن (خواجه)- 



 616عبد المؤمن (خواجه) ولد خواجه شهاب الدين عبد اللّه مرواريد- 

 753، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 125عبد النصير (امير)- 

 113عبد الواحد بن شيخ عبد الهادى بن عبد اللّه انصارى (شيخ)- 

 214عبد الواحد يساول- 

 614، 609، 608عبد الوهاب (امير)- 

 93عبد الوهاب (امير)- 

 278عبد الوهاب شقاول- 

 59عبد الوهاب- مشهدى (قاضى)- 

 271عبد الوهاب (مغول)- 

 153عبد الهادى- 

 605عبد الهادى فرزند موالنا جالل الدين محمد (موالنا)- 

 480، 451 448عبدى بيك تواحى، مبارز الدين- 

، 533، 532، 529، 528 526 تا 524، 519، 375، 358 350، 324عبيد الّله خان بن محمود سلطان- 
 582 تا 579، 573، 572 536

 342، 88عبيد اللّه (خواجه)- 

 393 389 تا 384، 378عبيد الّله سلطان- 



 633عتيق (مسجد)- 

 464عثمان- 

 621عثمان بن عفان- 

 129، 128عثمان قونقرات- 

 376، 357عثمان (موالنا)- 

 229عثمان (مير)- 

 128عثمان ولد محمد صوفى- 

 624عجايب االخبار- 

 660عجايب البحار- 

 680، 676، 674 تا 672، 659 658، 657، 655 تا 652، 633 تا 630، 623 تا 620عجايب البلدان- 
681 ،687 ،688 ،694 

 61عجايب الدنيا- 

 701، 667، 657عجايب المخلوقات- 

 676عدن (بحر)- 

 581، 579 532، 300، 297عراق (دروازه)- 

 87 84، 76، 75، 73، 69، 52، 51 48 تا 44، 41 تا 39، 31، 28 27، 23، 20، 15، 8، 2عراق عجم- 
، 336، 330 328، 257، 218 تا 215، 187 186، 183، 146، 142، 138 125، 109، 108، 94، 91تا 

، 500، 491، 490، 486 481، 479، 478، 469، 449 446 تا 444، 442، 438، 437 429، 393، 348



504 507 ،510 ،511 ،514 ،517 521 ،530 ،533 ،534 ،542 567 ،573 ،575 ،576 ،588 607 ،
611 ،612 ،616 ،618 653 ،656 ،673 ،696 

 634، 629، 618، 613، 514، 496 495، 493، 429، 85عراق عرب- 

 605، 440 تا 437، 432، 429، 427 425، 418، 241، 168، 85عرافين- 

 613، 611، 610، 103عربستان- 

 619عرض الذهب (- ژاوه)- 

 754، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 344عز الدين حسين طبيب (خواجه)- 

 459عزرائيل- 

 7عزيز الّله (خواجه)- 

 569، 436، 355، 115، 49عزيز مصر- 

 358عصام الدين ابراهيم ولد موالنا عربشاه اسفراينى- 

 104، 36، 35عصام الدين (خواجه)- 

 358، 106 98عصام الدين داود خوافى (موالنا)- 

 38عصمة اله (خواجه)- 

 633عضد الدوله ديلمى- 

 335عضد الدين ايجى (قاضى)- 



 353عطاء اله (امير برهان الدين)- 

 537، 333عطاء اله (خواجه)- 

 672عقارب (جزيرة ال ...)- 

 398، 297عكاشه (دروازه)- 

 492 تا 485عالء الدوله ذو القدر- 

 46، 44، 43، 41، 40 31، 28 تا 19، 17، 16، 2عالء الدوله (ميرزا ركن الدين) پسر ميرزا بايسنقر- 
 326، 118، 80 78 تا 76، 74 تا 71، 66، 64، 62 59، 48تا 

 360عالء الدين (خواجه)- 

 3عالء الدين شقانى (امير)- 

 204عالء الدين عطار (خواجه)- 

 7عالء الدين على الچشتى (خواجه)- 

 329 112عالء الدين على الصانعى (خواجه)- 

 609عالء الدين على بن عبد العال (شيخ)- 

 615عالء الدين على قاينى ولد امير نظام الدين عبد الواحد (امير)- 

 605، 38 تا 36عالء الدين على قوشچى (موالنا)- 

 330 112عالء الدين على ميكال (خواجه)- 

 657عالء الدين كيقباد سلجوقى (سلطان)- 



 561 559عالء الدين محمد طبيب (موالنا)- 

 333عالء الملك (امير)- 

 499عالء الملك (امير) (حاكم الر)- 

 11عالء الملك ترمذى- 

 34عالء شاشى (موالنا)- 

 666عالج (عين)- 

 15عالء (قريه)- 

 614على اكبر (امير) (- امير مهين)- 

 495، 406على النقى (امام)- 

 63على امير خواجه (خواجه)- 

 52، 47، 43على (امير) هزاراسبى- 

 261على بابا (سلطان)- 

 648 607، 495، 415، 336، 327 172على بن ابيطالب (على مرتضى)- 

 674على بن زين- 

 510، 507، 144، 139 56على بن موسى الرضا (ابو الحسن)- 

 47، 46، 31على بهادر (امير شيخ)- 

 429على بيك بن قرا عثمان- 



 448على بيك چاكرلو- 

 551على بيك ذو القدرلو- 

 401، 400، 364، 318على بيك (ميرزا) پسر امير محمد برندق برالس- 

 150على پياده (حاجى)- 

 62على جامى (حافظ)- 

 755، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 594، 583عليجان (خواجه)- 

 577عليجان كره رودى (خواجه)- 

 151 150، 147، 140على جالير (امير)- 

 361، 360على (حافظ) ولد موالنا نور الدين محمد غوريانى- 

 316، 305، 303، 298 تا 296عليخان بن امير عمر بيك (امير)- 

 168عليخان ميرزا- 

 399على دانشمندى- 

 265، 261، 227على درويش بيك- 

 272 تا 269، 267، 265 263 تا 260، 228على دوست طغائى- 

 441 تا 439، 436 435على (سلطان) بن سلطان حيدر صفوى- 

 609عليشاه جيالن (خواجه)- 



 403على شقانى (امير عالء الدين)- 

 127على شيخ تيمور- 

 424، 423على (شيخ خواجه) ابن صدر الدين موسى 

 184على شيرازى (امير)- 

 256، 243، 219، 208، 189 186، 184، 180، 162، 160 159، 150، 137، 12عليشير (امير)- 
257 ،298 ،310 ،316 ،323 326 ،329 ،344 ،345 ،350 351 ،356 ،685 ،695 

 533على صدر (خواجه)- 

 377 318، 296، 238على طغائى (امير شيخ)- 

 84على عارزه گر اصفهانى (خواجه)- 

 122 78، 77، 54على فارسى برالس (امير)- 

 396على فندرسكى- 

 154، 142على (قاضى)- 

 على قوشچى- رجوع به عالء الدين على شود ...

 153على كجكينه (سلطان)- 

 7عليكه (امير)- 

 211، 210عليكه بخشى- 

 155عليكه تكتش- 



 161على مزيد قوچين- 

 169، 140على ميراخور (مير)- 

 448، 447، 441على (ميرزا)- 

 547على ميرزا (سلطان)- 

 279 تا 276 236، 232، 231، 98على ميرزا (سلطان) پسر سلطانمحمود ميرزا- 

 219 218، 12عماد االسالم (خواجه)- 

 21عماد الدين زين العابدين جنابذى (سيد)- 

 382، 349، 15عماد الدين عبد العزيز ابهرى (خواجه)- 

 357عماد الدين فضل الّله ابيوردى (شيخ)- 

 532 529عماد الدين محمود اصفهانى (امير)- 

 334عماد الدين محمود كاوان (- خواجه جهان)- 

 78 77، 55، 54، 41، 31، 26عماد (قلعه)- 

 756، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 677 (نخل)- 661، 660، 325 85 (دريا) (- بحر الهند، بحر فارس)- 648، 622 تا 620عمان- 

 581عمدة الطالب- 

 412عمر بارقى- 

 685، 682، 676عمر بن الخطاب- 



 تا 299، 296، 294، 250 243، 222، 221، 217، 213 202عمر بيك وفادار (امير ناصر الدين)- 
303 316 

 94عمر (سلطا) پسر سلطان ابو سعيد- 

 226 225، 106، 102، 100 تا 98، 95 94عمر شيخ بن سلطان ابو سعيد گوركان- 

 137عمر شيخ بهادر بن امير تيمور گوركان (ميرزا) 

 630عمرو بن العاص- 

 633عمرو بن ليث صفار- 

 219، 218عميد الملك (خواجه)- 

 594عنايت الّله (خواجه)- 

 380عندليب (- رقيه آقا)- 

 678عنق بنت آدم- 

 679، 678عوج بن عنق- 

 8عوزه و درواز (قريه)- 

 411، 410عوض بن فيروز شاه (امير)- 

 564عوض سلطان (- شاه على بيك)- 

 516، 342، 338 320، 302، 256، 255، 227 226، 77، 58، 12عيدگاه هرات- 

 656عيسى آباد- 



 700، 682عيسى بن مريم- 

 610 597، 436، 432، 350عيسى (قاضى)- 

 631عين الشمس- 

 696عين العقاب- 

 غ 

 غازى- رجوع به ميرزا سلطان محمود شود.

 606، 539، 529، 528غجدوان- 

 590، 553، 538، 519 403، 401 تا 399، 397غرجستان- 

 658غريزى- 

 389، 172، 100، 98غزنين- 

 269غزنه غنكان (منزل)- 

 495غزيه (اعراب)- 

 684غسان (قبيله)- 

 622، 621غمدان (قصر)- 

 590 403، 397، 367، 315، 314 302، 248، 238، 237، 235 222، 171، 170، 74، 73، 31غور- 

 272غورى برالس- 

 334غياث الدين افضل بن سيد حسن (سيد)- 



 41، 40، 20، 12، 3 2غياث الدين پير احمد خوافى (خواجه)- 

 34، 21غياث الدين جمشيد (- بطليموس ثانى)- 

 383، 382، 365 113غياث الدين جمشيد جاللى (موالنا)- 

 324غياث الدين جمشيد قاينى فرزند موالنا سلطان بخت (موالنا)- 

 2غياث الدين ساالر سمنانى (خواجه)- 

 757، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 46غياث الدين سلطان حسين پسر امير فيروز شاه (امير)- 

 2غياث الدين سيدى احمد بن خواجه نظام الدين احمد شيرازى (خواجه)- 

 323 113غياث الدين عادلشاه گيالنى (خواجه)- 

 333غياث الدين عزيز (امير)- 

 396 395غياث الدين على تبكچى (خواجه)- 

 403غياث الدين على خالدار (خواجه)- 

 61غياث الدين فضل الّله رادكانى (سيد)- 

 71غياث الدين گنجكينه (امير)- 

 605غياث الدين محمد (امير)- 

 379غياث الدين محمد باغبان- 



غياث الدين محمد بن امير جالل الدين عبد الوهاب بن امير غياث الدين بن امير كمال الدين بن 
 92امير سعيد قوام الدين (امير)- 

 607غياث الدين امير محمد بن امير ميران (امير)- 

، 516، 514، 389 377، 376، 309غياث الدين محمد بن امير جالل الدين يوسف الرازى (سيد)- 
 615، 614، 593 586 تا 576، 573، 572، 554 553، 536، 533، 532، 529 528، 526

 189غياث الدين محمد دهدار (خواجه)- 

 237غياث الدين محمد صدر (سيد)- 

 324 113غياث الدين محمد مشهدى (سيد)- 

 114، 113غياث الدين منصور بن اميرزاده بايقر ابن عمر شيخ بهادر بن امير تيمور گوركان 

، 604، 603غياث الدين منصور بن امير صدر الدين محمد الحسينى الشيرازى الدشتكى (امير)- 
  ح 607

 112غياث الدين منصور شبانكاره (خواجه)- 

 223غياث الدين ميرزا بايسنقر- 

 646 641، 634غياث الدين نقاش (خواجه)- 

 378غياث (امير)- 

 337غياث (حافظ)- 

 228، 227غياث طغائى (امير)- 

 357، 355، 353، 352 343، 340، 106 (مدرسه)- 591 538، 309، 248، 47غياثيه (لشكر)- 



 ف 

، 421، 414 334، 329، 91 تا 89، 85 75، 74، 52، 51، 48 تا 46 44، 40، 39، 23، 15، 8فارس- 
، 530، 514، 504 500، 499، 486، 481، 473 472، 46،؟؟؟ 446، 440، 438 432، 430، 429
603 ،605 606 ،611 ،618 ،629 ،633 

 758، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 661، 660، 622، 620 (بحر) (- بحر هند، بحر بصره بحر عمان)- 684 675، 669، 668، 656، 634
663 ،673 

 660(خليج)- 

 665فارد (عين ال ...)- 

 676فاروق- 

 519، 517، 316، 315، 168 165، 164، 112، 80، 47فارياب- 

 284فاضل- 

 258فاضل كوكلتاش- 

 104فاضل (موالنا)- 

 420فاطمه بنت شيخ زاهد (بى بى)- 

 415فاطمه (ع)- 

 321فاطمه سلطان بيگم بنت ابو الغارى سلطانحسين ميرزا- 

 281فان- 



 15فتاحى (- تفاحى- يحيى سيبك)- 

 102 53 تا 51فتح الّله تبريزى (موالنا)- 

 327فتوحات شامى (تاريخ)- 

 351، 350فتوحات مكى- 

 269فجم- 

 397فخر الدين (امير)- 

 581فخر الدين بن سيد شمس الدين (امير)- 

 16فخر الدين رازى- 

 635فخر الدين (سيد)- 

 346فخر الدين على بن كمال الدين حسين- 

 396فخر الدين كيوسرى (سيد)- 

 199، 186فخر الدين محمد تبكچى (خواجه مجد الدين)- 

 9، 2فخر الدين محمد وزير (سيد)- 

 667فرات (عين ال ...)- 

 279فراشان (قريه)- 

 287فراتى (ابو البركه)- 

 591 314، 302، 238، 237، 216 215، 171، 168، 159، 71فراه- 



 567، 522فراحان- 

 134فراه جرد- 

 12فران- 

 543فرج بن يرقوق- 

 321، 320فرخ حسين ميرزا بن ابو الغازى سلطانحسين ميرزا- 

 432فرخ سيار بن امير خليل الّله شروانشاه- 

 38فرشى (قاضى)- 

 631فرعون- 

 675 (جبل)- 269، 265، 263، 259 228 تا 226، 99، 98، 95فرغانه- 

 695فرغانى- 

 301فرقان- 

 661 (خليج)- 658، 630، 629، 600 565، 558، 555، 518، 473 219، 198، 185، 178فرنگ- 

 675فرهاد- 

 759، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 614، 613فريد الدين جعفر (امير)- 

 593، 548، 522 408، 402، 397، 387، 384 317، 237، 163، 116فريدون- 

 146فريدون برالس (امير)- 



، 390، 321، 258، 222 221، 218، 202فريدون حسين ميرزا بن ابو الغازى سلطان حسين ميرزا- 
 394 تا 392

 631فسطاط- 

 5فصل الخطاب- 

 353فصيح الدين (- آخوند)- 

 352فصيح الدين محمد النظامى (موالنا)- 

 13 11فصيح الدين محمد بن محمد بن عال- 

 354فصيح الدين محمد بن شيخ زين الدين خوافى (شيخ)- 

 350، 349، 325، 250فصيح الدين صاحب داراء استرابادى (موالنا)- 

 2فصيح خوافى (موالنا)- 

 37فضل اللّه ابو الليثى (خواجه)- 

 670فضة (جزيرة ال ...)- 

 666فغفور- 

 401فقير على بيك- 

 633فنا خسرو (سوق االمير)- 

 666فنجار- 

 577 (پل)- 537، 388، 130، 66، 30فوشنج- 



 652، 564، 563، 484فومن- 

 497فياض بسلطان- 

 626 580، 537، 532، 376، 126 125 (دروازه)- 16فيروزآباد (بازار)- 

 150 46، 7، 6فيروز شاه (امير) جالل الدين- 

 155، 6فيروز شاه (امير عبد الخالق)- 

 410، 409فيروز شاه زرين كاله بن محمد بن شرفشاه ..- 

 119فيروزغند- 

 403فيروزكوه غور- 

 568، 567، 534، 476فيروزكوه- 

 138 115، 113فيروز بيكم بنت سلطانحسين بن امير محمد بيك بن امير موسى- 

 284فيروزه (دروازه)- 

 ق 

 131قادر بردى- 

 629قادسيه- 

 264قاربوقاج بخشى- 

 617قاسم امام- 

 11، 10، 7، 6قاسم انوار (امير سيد)- 



 288، 271، 261قاسم ايشك آقا (سيد)- 

 489قاسم بن عالء الدوله ذو القدر، ساروقيالن- 

 469، 445، 438قاسم بيك- 

 446، 443قاسم پرناك- 

 383قاسم پسر موالنا عبد الرحيم- 

 536قاسم خواند امير (موالنا)- 

 144قاسم دولت ملك- 

 760، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 231قاسم دولدى- 

 392، 321، 275، 273 203قاسم سلطان ولد سيدك خاتون- 

 324قاسم (سيد) بن غياث الدين مشهدى (- مير مخدوم)- 

 170قاسم عبد العزيز- 

 264، 261قاسم عجب- 

 357قاسم على (موالنا)- 

 290 تا 287 271، 267، 265، 263، 261 228، 226قاسم بيك قوچين (امير)- 

 538قاسم كرخى- 

 71، 66قاسم (ملك) ولد امير اسكندر قرا يوسف- 



 594 587، 583، 579، 577قاسم مهردار- 

 261قاسم مير آخور- 

 617، 537قاسم (ميرزا) ولد خواجه جالل الدين ميركى- 

 616قاسم ناظم (ميرزا)- 

 613قاسم نجفى (امير)- 

 174قاسم نوربخش- 

 143قاضى بيك- 

 560قاضى جهان- 

 265، 261 تا 259، 229 تا 226قاضى (خواجه موالنا) (- عبد اللّه)- 

 34قاضى زاده رومى (- صالح الدين موسى)- 

 452قاغزمان- 

 696، 512، 504قاف- 

 672قامرون (جزيره)- 

 635قامل 

 630قاهره معزيه- 

 175قايتباى- 

 145قايتماس- 



 676، 553، 540 386، 372، 369، 257، 158قاين- 

 299، 296قيابيك- 

 250قباديان- 

  و رجوع به بلخ شود.42قبة االسالم- 

 (دروازه)- 667، 538، 393، 392 294، 274، 248، 237، 203 177، 133، 132، 72، 50قبچاق- 
67 ،125 

 673، 660، 634قبرس- 

 680قبره- 

 96قبق بيكم كوكلتاش ترخان- 

 634قبال قاآن بن تولى خان- 

 684 (بطن)- 290، 233قبله (النك)- 

 456(قله)- 

 396قبول اغلى (سلطان)- 

 113قتلق خانم بنت ايسنتمور خان- 

 291، 290قتلق خواجه كوكلتاش- 

 121قتلق درويش- 

 113قتلق سلطان بيكم بنت اميرزاده اسكندر- 



 114، 113قتلق سلطان بيكم بنت ميرزا ميرانشاه- 

 100قتلق نگار خانم بنت يونس خان- 

 761، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 682، 673 577، 559، 514، 415، 411 326، 322، 171، 20، 14قرآن- 

 395قرا اويس قورچى- 

، 321 174، 170، 161، 157، 138 135، 134، 133، 108، 94 91، 90، 89، 51، 43، 3قراباغ- 
328 ،330 ،436 ،442 449 ،463 ،464 ،503 

 291، 290، 288، 270قرابرالس- 

 540قرابقال- 

 231قرا بوالق- 

 683، 73، 67، 66قرا بهادر (امير)- 

 274قرا بيغ كول- 

 315قرا (پل)- 

 433قرا پير قاجار- 

 296، 295قرا پير محمد- 

 440قرا پيرى تواچى- 

 281، 267قراتكين- 



 163قرا جارچى- 

 452، 451قراچه الياس- 

 273قراچين- 

 297، 295قرا حسن الغوت- 

 635قرا خواجه- 

 429قرا عثمان (امير)- 

 495قراقاپو (دروازه)- 

 449، 142قراقوينلو- 

 96قراگوز بيكم (رابعه سلطان)- 

 100قراگوز بيكم فرزند ميرزا منوچهر- 

 66قرامان تركمان- 

 638قراموران (آب)- 

 636قراول (قلعه)- 

 403 402، 400، 399، 296قرايغاج- 

 641، 88قرا يوسف (امير)- 

 466، 464قرچقاى بيك- 

 528، 527، 349 286، 277، 276، 223قرشى- 



 571قرقره- 

 543قرم- 

 88قرمان (امير)- 

 325قريش- 

 568، 484، 446قزل اوزن- 

 264قزل اياغ- 

 691، 676، 667 تا 665 654، 611، 446، 88، 39قزوين- 

 658قسطنطين- 

 659، 658، 629، 544قسطنطنيه- 

 288قشقه محمود- 

 670قصر (جزيرة ال ...)- 

 500، 499، 446قصر زرد- 

 668قضاعه (بئر)- 

، 65قطب الدين احمد بن موالنا نور الدين محمد ابن قاضى جالل الدين محمود االمامى قاضى)- 
105 ،152 ،324 335 

 107قطب الدين النسفى (موالنا)- 

 412، 411قطب الدين بن صالح الدين رشيد (امير)- 



 23قطب الدين طاوس سمنانى (خواجه)- 

 762، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

51 ،81 ،83 ،84 ،94 ،138 144 ،145 ،147 ،328 

 93قطب الدين طبيب (موالنا)- 

 58قطب الدين ظهيرى (موالنا)- 

 13قطب الدين عبد اللّه (قاضى)- 

 342قطب الدين محمد آدم (موالنا)- 

 58قطب الدين محمد االمامى- 

 325، 322، 321، 138 113قطب الدين محمد الخوافى (موالنا)- 

 206قطب الدين محمد بكاول- 

 103قطب الدين محمد رضا (شيخ)- 

 349، 106قطب الدين يحيى ولد موالنا شمس الدين محمد بن سعد الدين مسعود تفتازانى- 

، 285، 279 تا 271 262، 230، 224، 109قطب الدين يحيى بن ناصر الدين عبيد الّله (خواجه)- 
365 

 117قل احمد- 

 622، 80، 20قلزم- 

 155، 150قلعلى (امير)- 



 131قلعلى چهره- 

 314قلعه گاه- 

 643قلماق- 

 275قل محمد ترخان ولد محمد مزيد ترخان- 

  و رجوع به قليخان ... شود.372، 368قنجاق (امير سلطان)- 

 291، 290قل نظر طغائى- 

 456قلى بيك (- جوش ميرزا)- 

 515، 514قلى جان بيك- 

  و رجوع به قلنجاق ... شود.296قليخان (امير سلطان)- 

 658قليقا- 

 227قلى كوكلتاش (ميرزا)- 

 591قلى (ميرزا)- 

، 572 568، 566، 564، 562، 558 530، 524، 522 تا 520، 481 475، 445 تا 443، 47، 46قم- 
588 ،611 ،654 ،655 

 100قمانون سلطان- 

 639 تا 637قمجو- 

 619قمر (جبال)- 



 446، 445قناق- 

 513، 511، 508 394، 393، 389، 388قنبربى- 

 288، 281، 271 268، 267، 97قنبر على ارسنكار (امير)- 

 169قنبر على جالد- 

 290، 269قنبر على سالح- 

 155قنبر على مير آخور- 

 393 388، 380، 352قنبر ميرزا كوكلتاش- 

 242 237 تا 234، 212، 211، 207 تا 205، 203 تا 199، 194 تا 191، 97، 54، 52، 43، 21قندر- 
 524، 344 312، 304، 303، 299، 293 تا 290، 250، 244تا 

 215، 211، 210، 171، 159 158، 112، 101، 100قندهار- 

 763، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

216 ،222 ،237 ،249 ،258 293 ،308 ،311 ،313 ،314 348 ،349 ،353 ،356 ،357 367 ،368 ،
 629 622، 591، 590، 587، 58؟؟؟ 579، 578، 541، 403، 390 388، 376، 373

 569، 521قنصور- 

 365قوام الدين جعفر (خواجه)- 

 239قوام الدين حسن سارى (امير)- 

 608قوام الدين حسين (سيد)- 

 606، 603قوام الدين گلبادى (موالنا)- 



 15 14قوام الدين معمار شيرازى (استاد)- 

، 330، 326، 324، 197 195، 180، 167، 160، 112قوام الدين نظام الملك خوافى (خواجه)- 
614 

 402 تا 400، 398قوام بيك- 

 455قورى دقنانج (گذر)- 

 291 290، 281، 271، 267قوچ بيك- 

 288قوچ حيدر پسر امير قاسم قوچين- 

 38قوشچى (عالء الدين على)- 

 463، 455قومين اولمى (معبر)- 

 676 615، 336، 158، 147، 143قهستان- 

 629، 622قيروان- 

 146قيصار- 

 408 407، 107قيصر (سلطانمحمد رومى)- 

 657قيصريه- 

 ك 

، 390 389، 372، 370، 356، 308 307، 293، 292، 184، 172 168، 152، 100، 98، 78كابل- 
 629 622، 591، 590، 587، 579 578، 404 تا 400

 311كابلستان- 



 380كابلى بيكم دختر ميرزا الغ بيك بن سلطان ابو سعيد- 

 18كاتبى نيشابورى، محمد بن عبد الّله (موالنا)- 

 117كاجنكان- 

 626كارده (پل)- 

 568كاركيا، سلطان احمد- 

 604، 446كازرون- 

 268، 264، 228، 227كاسان- 

 611، 566 تا 564 474 تا 472، 445، 394، 54كاشان- 

 228كاشغر- 

 406كاظم (امام موسى)- 

 334كاظمى (سيد)- 

 407كافيه- 

 538 536، 535، 523، 89، 88كالپوش- 

 671كالوس (جزيره)- 

 626، 625كاليكوت- 

 279، 36، 35كان گل- 

 764، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 



 561كاوس- 

 591كاه (قلعه)- 

 587، 585كبر اسحق- 

 534، 507كبود جامه- 

 660كبير (بحر) (- بحر الشام)- 

 113كپك خان- 

، 372، 367، 366، 320 253 تا 251، 247 تا 244، 241 240كپك ميرزا (- محمد محسن ميرزا)- 
376 377 ،384 ،389 

 200كتاى 

 97كتور- 

 579 306كچ كونچى خان (كوچ كونجى خان)- 

 695كيچيك (ميرزا)- 

 462، 355، 439كر (آب)- 

 397 تا 395كراايلى- 

 598، 597، 494كربال- 

 537، 309، 29كرخ- 

 573، 564، 504، 486 484، 483، 438، 429كردستان- 



 666كركوت (رباط)- 

 374، 296، 54كركى (معبر)- 

، 469 446، 443، 440، 438، 432 429، 328، 198، 168، 167 143، 101، 88، 40، 7كرمان- 
486 ،504 ،514 ،605 606 ،618 ،622 ،629 ،634 456 ،666 ،675 ،676 

 533، 519كرمينه- 

 567كره رود- 

 480، 479كره (- محمد)- 

 296كريسنان- 

  رجوع به حبيب اللّه ممدوح امير خواند شود.589كريم الدين- 

 290، 153، 79كريم داد (امير)- 

 230كساى- 

 495 (طاق)- 696، 593 408، 317، 230، 136، 110كسرى- 

 288، 281، 272كش- 

 281كشتو- 

 174، 106كشف كشاف- 

 648، 647، 634كشمير- 

، 496 495، 483، 479، 452، 424 420، 413، 391، 257، 229 224، 173، 109، 56، 28، 7كعبه- 
508 ،510 ،516 ،538 543 ،652 ،653 



 543كفه- 

 394، 393، 385كالة- 

 63كالل بركش (خواجه)- 

 267، 232كالن بيك (خواجه)- 

 625كلبا- 

 233كل قاشون- 

 456كل دنيكان- 

 672، 619كله و سريره (جزيره)- 

 395كليدر- 

 573 572، 560، 559كليس (قلعه)- 

 657كماخ- 

 765، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 186كمال الدين اجل (سيد)- 

 362كمال الدين بهزاد (استاد)- 

 615 584كمال الدين حسن الحسينى (امير)- 

 700، 699، 504 350كمال الدين حسين ابيوردى (امير)- 

 325، 113كمال الدين حسين بن شهاب الدين اسماعيل طبسى (امير)- 



 346، 345كمال الدين حسين الواعظ- 

 323، 322كمال الدين حسين بن خواجه جالل الدين قنبر كيرنگى (خواجه)- 

 329 219، 211، 159كمال الدين حسين بن خواجه نظام الملك (خواجه)- 

 395كمال الدين حسين (امير) (حاكم هزار جريب)- 

 403كمال الدين حسين (خواجه)- 

 9كمال الدين حسين خوارزمى (موالنا)- 

 480كمال الدين حسين صدر (امير)- 

 239كمال الدين حسينعلى جالير (امير)- 

 113كمال الدين حسين گرمكى (خواجه)- 

 607كمال الدين حسين يزدى (قاضى)- 

 360كمال الدين شاه حسين كامى (موالنا)- 

 595، 565، 563 556كمال الدين شاه حسين (ميرزا)- 

 615 174، 173، 152، 108، 107كمال الدين شيخ حسين التقوى (موالنا)- 

 629، 628، 355 335، 10،؟؟؟ 10كمال الدين عبد الرزاق ولد جالل الدين اسحاق سمرقندى- 

 339، 151كمال الدين عبد الواسع النظامى ولد جمال الدين مطهر باخرزى (موالنا)- 

 326كمال الدين عربشاه سبزوارى (سيد)- 

 377كمال الدين عطاء الّله الحسينى (امير)- 



 364كمال الدين محمد (خواجه)- 

 537كمال الدين محمدى (خواجه)- 

 105كمال الدين محمود- 

 362كمال الدين محمود رفيقى- 

، 529، 528، 524، 519 515، 513، 511، 380 تا 377كمال الدين محمود ساغرچى (خواجه)- 
539 

 615، 582، 357 343كمال الدين مسعود شروانى (موالنا)- 

 103كمال تربتى (شيخ)- 

 104، 103كمال كجكولى (سيد)- 

 281كمرود- 

 228كند بادام- 

 261كندوليك (منزل)- 

 411كنعان- 

 481، 444، 443كنير النك- 

 671كنيسه (جزيرة ال ...)- 

 525كوپك بى- 

 653، 483، 178كوثر- 



 كوچ كونجى خان- رجوع به كچ كونجى خان شود

 597، 551كور سليمان قورچى- 

 766، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 650 372، 73، 66كوسويه (قصبه)- 

 440، 439كوسه حاجى بايندر- 

 491كوسه عباس- 

 47كوشك زرد- 

 676كوكبان (جبل ال ...)- 

 646، 641كوكچه- 

 449كوكچه تيكيز- 

 118كوك گنبد- 

 121كوكلتاش (امير سيد)- 

 224، 223كوكه سرا- 

 397كوه زاغ- 

 281 279، 232، 230، 50كوهك (آب)- 

 584كوه مختار- 

 585 542، 532، 385، 377 تا 375 320، 147، 126، 75، 73كهدستان- 



 267كيچبك بيك- 

 321، 320كيچيك بيكم بنت ابو الغازى سلطانحسين ميرزا- 

 611، 350، 176 تا 174، 160، 140 تا 138، 108كيچيك بيگم ميرزا (- محمد سلطان ميرزا)- 

 408كيخسرو- 

  و رجوع به حصن كيف شود.469، 438، 425كيفى (حصن)- 

 317، 20كيكاوس- 

 659، 658كيماك- 

 گ 

 291، 290گازرستان (دروازه)- 

 669، 617، 610 342، 341، 336، 311، 242 174، 173، 152، 13گازرگاه- 

 223گدا على مير آخور- 

 571، 454 453، 449، 412، 411، 85گرجستان- 

 656گرشاسب- 

 661 (بحر) (... بحر طبرستان)- 169گرگان (آب)- 

 529گرگى (گذر)- 

 166 تا 164گرماب- 

 463گرمارود- 



، 541 392، 390، 356، 315، 308 293، 237، 221، 215، 212 210، 158، 101، 41گرمسير- 
578 ،579 

 296گزروان- 

 444گزل احمد- 

 656گشتاسب بن لهراسب- 

 575گالبى بيك بن امير بيك- 

 371، 154گل باغبان- 

 476گلخندان- 

 417، 411گلخواران (قريه)- 

 463 462، 457، 456گلستان (قلعه)- 

 239گنبد قابوس- 

 463گنجه- 

 767، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 619گنگ دژ- 

 490، 489گور شهرخ بن عالء الدوله- 

 614، 343 334، 150، 106، 101، 80 78، 72، 68، 66 تا 64، 29 27، 20، 14، 13گوهرشاد آغا- 
 359 343(مدرسه ...)- 

 18گوى و چوگان- 



 652، 568 566، 563، 484، 483، 478 460، 448، 441، 423، 422 417 تا 415، 180، 94گيالن- 
 661(بحر ...) (- بحر طبرستان)- 

 ل 

 266الت (قريه)- 

 568، 499الر- 

 659الش (قلعه)- 

 652، 568، 563 490، 447، 442 تا 440الهجان- 

 281الى- 

 675لبنان (جبل ال ...)- 

 676لتى خواجه- 

 504، 499 تا 496 486، 438، 429، 59، 39لرستان- 

 5لطف الّله بن خواجه عزيز (خواجه)- 

 103لطف الّله (موالنا جالل الدين)- 

 466، 445لطف بيك- 

 107لطفى (موالنا)- 

 96لطيف بيك بن امير احمد حاجى- 

 321، 320لطيفه سلطان آغاچه- 



 420، 337 323لقمان پرنده (شيخ، عتيق الرحمان)- 

 532، 502 498، 493هللا بيك (- حسين بيك هللا)- 

 672لنكايانوس- 

 571لوند بيك- 

 685لؤى بن غالب- 

 645ليداجى- 

 686ليلة الجن- 

 345ليلى- 

 362 354، 346، 345ليلى و مجنون- 

 م 

 651مآثر الملوك (رساله)- 

 643، 634ماچين- 

 130، 117، 54ماخان- 

 266مادر (قلعه)- 

، 523 تا 520، 514، 475، 324، 198 186، 180، 112، 92، 82، 75 54، 48، 45، 24، 23مازندران- 
 590، 574 تا 571، 568، 567، 563، 562 560 تا 558، 534

 656ماسبذان- 



 651 (قريه) 651، 626، 587، 585 249، 185، 184، 17ماالن (پل)- 

 362مانى- 

 768، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

، 101 95، 94، 88، 82، 80، 77 68، 53، 51، 48، 44، 35، 30 29، 27، 11، 10، 6ماوراء النهر- 
102 ،104 ،105 ،109 110 ،112 ،126 ،129 ،134 145 ،161 ،163 ،166 ،200 215 ،222 ،224 ،
236 ،274 276 ،279 ،280 ،286 ،293 294 ،305 ،307 ،316 ،324 ،326 328 ،337 ،340 ،346 ،
 522، 519، 507، 429، 403 402، 392، 389، 386 تا 384 377، 374، 370، 367، 358 350، 349

 656، 607، 606 581 تا 579، 572، 567، 540 538، 534 تا 531، 529تا 

 7ماهان- 

 679، 678، 659، 658، 634 629ماجوج بن متوشلخ بن يافت بن نوح- 

 196مبارز الدين جهانگير (امير)- 

 ، رجوع به عبدى بيك ... شود480مبارز الدين، عبدى بيك تواچى- 

 311مبارز الدين محمد روزافزون (امير)- 

، 222 تا 220، 217، 202 201، 197، 194، 153، 141 تا 139، 134مبارز الدين ولى بيك (امير)- 
245 247 ،248 ،252 ،311 ،318 365 ،366 ،385 ،389 

 679متوشح بن يافث بن نوح- 

 656، 652متوكل عباسى- 

 325مجالس العشاق- 

 611 345، 343، 335، 107، 104 61، 35، 15، 14، 9مجالس النفايس- 



 مجد الدين اسماعيل شيرازى (خواجه)

 215مجد الدين بغدادى (شيخ)- 

 186مجد الدين تبكچى (خواجه فخر الدين)- 

 575، 554مجد الدين محمد كرمانى- 

، 183 تا 179، 167 160مجد الدين محمد ولد خواجه غياث الدين پير احمد خوافى (خواجه)- 
 339 331، 328، 322، 198 تا 195 188، 187

 616مجسطى- 

 660مجمع البحرين- 

 271مجن (قريه)- 

 345مجنون- 

 362مجنون (موالنا)- 

 18محب و محبوب (رساله)- 

 671محرقه (جزيرة ال ...)- 

 496محسن (سلطان)- 

 560، 559 572، 396محمد آقا ولد رستم آقا- 

 648محمد ابو المظفر مالينى- 

 37، 63، 32محمد اردستانى (موالنا)- 



 12محمد اصغر بن خواجه ابو الفتح بن خواجه ابو المكارم (خواجه)- 

 769، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 88محمد (امير سيد)- 

 352محمد امين بن امير صدر الدين ابراهيم مشهدى (امير)- 

 محمد امين بن امير رضى الدين عبد االول ...

 355(امير نور الدين)- 

 199، 186محمد امين عباس (امير شمس الدين)- 

 193، 192محمد ايلچى بوغا- 

 و 585، 573، 526 تا 524، 522 404، 356، 314، 312، 311محمد بابر پادشاه (ظهير الدين ميرزا)- 
 رجوع به ظهير الدين محمد باير ...

 شود-

 406محمد باقر (ع)- 

 296، 295محمد باقر ارغون- 

 261، 227 203، 201، 194محمد باقر (امير)- 

 295 294محمد باقر (امير) (- مير باقى)- 

 402 تا 400محمد باقر بن امير محمد برندق برالس (امير)- 

 313، 306 296، 295، 288، 286، 277 276، 271، 270محمد باقر ترخان- 



 280محمد باقى (خواجه)- 

 604محمد بايسنقر (ميرزا)- 

 542، 393محمد بايقرا بن ابو المحسن ميرزا (سلطان)- 

 23محمد بخارى معمارى (موالنا)- 

 347محمد بدخشى (موالنا)- 

 312، 252، 213، 208، 196 195، 191، 167، 164، 163محمد برندق برالس (امير شجاع الدين)- 
  و رجوع به محمد بن امير على ... شود.389، 388، 376 374، 272، 371، 365، 318

 415محمد بن ابرهيميان- 

 614محمد بن امير تاج الدين على (امير)- 

 101، 94محمد بن ابو سعيد گوركان (ميرزا سلطان)- 

محمد بن امير على بن امير برندق بن امير جهانشاه بن امير جاكو برالس (امير شجاع الدين)- رجوع 
 به محمد برندق ... شود.

 614محمد بن امير غياث الدين عزيز (امير)- 

 335محمد بن امير هاشم (امير)- 

 344، 84، 83، 46 تا 44 41 تا 39، 28، 23، 20، 17محمد بن ميرزا بايسنقر (ميرزا سلطان)- 

 336محمد بن حسام الدين (- ابن حسام)- 

 617محمد بن حسام الدين قهستانى (موالنا)- 

 105محمد بن خاوند شاه (امير خواند)- 



 544 543محمد بن سلطان مراد (سلطان)- 

 357محمد بن عبد الملك (خواجه)- 

 770، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 411محمد بن فيروز شاه (سيد محمد الحافظ)- 

محمد بن يوسف بن شمس الدين بن پادشاه على بن خسرو حبيب بن فرامرز بن نجيب الشكرايى 
... ابى جعفر احمد بن ابى عبد الّله جعفر بن محمد بن سليق بن عبد الّله ابن محمد بن حسن بن 

، 529حسين االصغر بن آدم آل عبا على بن الحسين بن على بن ابيطالب (- امير غياث الدين)- 
 585 583 تا 581، 578، 536

 398، 397محمد بهارلو- 

 399محمد بيركه- 

 542، 490 تا 488 460محمد بيك استاجلو (چايان سلطان)- 

 286محمد بيك بن امير موسى- 

 268محمد بيك (سلطان)- 

 116محمد بيك شيرازى- 

 502محمد بيك (كوتوال قلعه دربند)- 

 5، 4محمد پارسا بن محمد بن محمود الحافظى البخارى (خواجه)- 

 448محمد تالش (ميرزا)- 

 358محمد تبريزى (موالنا حاجى)- 



 65محمد ترخان- 

 304محمد تركستانى (موالنا)- 

 495محمد تقى الجواد (ع)- 

  ح 679 ح، 673 ح، 670 ح 662 ح، 607 ح، 604 ح 489 ح 337 ح، 62محمد تقى شوشترى- 

 180محمد توشكچى (امير)- 

 533، 532، 529، 528 525، 524، 519، 388 تا 384 378، 376، 278محمد تيمور سلطان- 

 102محمد جامى (موالنا)- 

 524 522محمد جان ايشيك آقاسى، نجم بيك- 

 13محمد جزرى (شيخ)- 

 399محمد جعفر برالس (امير)- 

 126 124، 82، 80، 69، 17محمد جوكى بن ميرزا عبد اللطيف (ميرزا)- 

 117محمد جهان- 

 233محمد حبيب (پل)- 

 248 تا 246، 240، 230 217، 216محمد حسين ميرزا گوركان بن ابو الغازى سلطانحسين ميرزا- 
 478، 390، 321 320، 262، 258، 253 تا 251

 288 270، 230محمد حسين دوغالت (ميرزا)- 

 352محمد حسين بن امير صدر الدين ابراهيم مشهدى (امير)- 



، 234، 230، 112محمد خان شيبانى بن بداغ سلطان بن ابو الخير خان، ابو الفتح (- شيبانى خان)- 
 315، 312، 307، 305 تا 303، 299 تا 292، 289 تا 287 285، 283، 279، 276 تا 271، 236

 771، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

، 384 382 تا 371، 368، 367، 363 359، 356، 353 تا 351، 349 348، 332، 331، 327، 316
 686 650، 617، 607، 582، 547 541، 536، 520، 514 تا 503، 393 تا 388، 385

 694، 680محمد خدابنده (سلطان)- 

 121، 119محمد خداى داد- 

 150محمد خسرو (حاجى)- 

 463محمد خليفه (شيخ)- 

 400محمد خليل (امير)- 

 73محمد خليل بن امير خليل- 

 415محمد خليالن- 

 226محمد خياط (خواجه)- 

 272، 269، 265 261محمد دوست بن على دوست طغائى- 

 محمد دوغالت- رجوع به محمد حسين دوغالت شود.

 78محمد ديوانه- 

 659، 107محمد رومى فاتح (سلطان)- 

 280محمد زكريا (خواجه)- 



 553، 404 تا 394 392، 307، 297، 296، 211محمد زمان بن سلطان بديع الزمان ميرزا- 

 202محمد سعيد ارغون (امير)- 

 289، 194 174، 138، 108محمد سلطان ميرزا بن احمد بن ميرزا سيدى (- كيچيك ميرزا)- 

 626محمد سلطانشاه (گنبد)- 

 24محمد (سيد)- 

 231محمد سيفل- 

 58محمد شاه فراهى (شيخ)- 

 محمد شيخ على- رجوع به شمس الدين محمد بن موالنا شيخ على شود.

 525محمد شيرازى (امير سلطان)- 

 41محمد صالح (امير)- 

 276محمد صالح ولد امير توز سعيد بيلكوت (امير) 

 388محمد صالح (مير)- 

 128 27، 26محمد صوفى ترخان (امير)- 

 350محمد طالب (موالنا)- 

 109محمد عبيد اللّه بن ناصر الدين عبد اللّه (- خواجه كا)- 

 محمد عرب- رجوع به شمس الدين محمد عرب شود.

 128محمد على- 



 204، 197، 196، 167 155محمد على اتكه پروانچى (امير)- 

 703محمد على ترقى- 

 276محمد على خوارزمى (موالنا)- 

 514محمد على عسس- 

 291، 223محمد على قوچين- 

 272محمد على كتابدار (خواجه)- 

 142محمد على لشكر- 

 267، 261محمد على مبشر- 

محمد عمر بن ميرزا خليل بن ميرزا محمد جهانگير بن ميرزا محمد سلطان بن ميرزا محمد جهانگير 
 بن امير تيمور

 772، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 159، 158گوركان- 

 197محمد عمروآبادى- 

 61محمد غزالى- 

 65محمد غياث الدين ترخان (امير)- 

 251محمد قاسم برالس ولد امير شجاع الدين محمد برندق- 

 393، 389، 320 318، 315، 240، 233محمد قاسم ميرزا بن ابو الغازى سلطان حسين ميرزا- 



 320محمد قاسم ميرزا ولد ابو القاسم ارالت- 

 205محمد قبا ديانى- 

 121محمد قوچين- 

 534، 500 499، 474، 473محمد كاشانى (قاضى)- 

 463محمد قراچه- 

 401، 394محمد قلى ديوانه- 

 591محمد كامران ميرزا- 

 481، 479، 478محمد كره- 

 547، 545محمد كمونه (سيد)- 

 141، 140محمد كوكلتاش- 

 182محمد گيروبست (پهلوان)- 

 514، 364محمد لكور- 

 610محمد ليث (سيد)- 

 تا 244، 240، 239 202محمد محسن ميرزا ابن ابو الغازى سلطان حسين ميرزا (- كپك ميرزا)- 
 393، 387 تا 384، 377 372، 371، 320، 257، 253 252، 247

 525، 281، 275، 271 270، 228، 224محمد مزيد ترخان- 

 محمد مسكين- رجوع به شمس الدين محمد مسكين ... شود.



 233محمد مسكين ولد حافظ دولداى- 

 121محمد مشتاق- 

 682، 564، 519، 466، 419 413، 406، 135محمد مصطفى (ص)- 

 396، 395محمد مظفر بن نظام الدين محمود (امير)- 

، 320، 257، 248، 243 238، 185، 184محمد معصوم ميرزا ابن ابو الغازى سلطان حسين ميرزا- 
321 

 108، 107محمد معمائى (شمس الدين محمد بخارى)- 

 153محمد معين- 

، 388، 368، 314، 311 308، 293، 292، 216، 212محمد مقيم ارغون بن امير ذو النون (امير)- 
390 

 35محمد (موالنا)- 

 239، 218 215 تا 212، 210، 207، 201محمد مؤمن ميرزا بن بديع الزمان ميرزا- 

 616محمد مؤمن (خواجه)- 

 202محمد مير آخور (سلطان)- 

 611محمد نوربخش (سيد)- 

 588، 537، 480، 389، 372 368، 367، 366، 275، 249 217محمد ولى بيك (امير مبارز الدين)- 

 773، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 231محمد ويس (سلطان)- 



 578محمد همايون ميرزا بن محمد بابر پادشاه- 

 87، 86محمدى بن ميرزا جهانشاه- 

 445، 444محمدى بن يوسف بيك بن امير حسن بيك (ميرزا)- 

 537محمدى (خواجه كمال الدين)- 

 300محمدى (خواجه نظام الدين)- 

 460، 91محمودآباد- 

 399محمود ايشيك آقاسى- 

 204، 203، 201محمود برالس (امير)- 

 47محمود بن امير يادگار شاه ارالت (امير سلطان)- 

 536، 532، 507محمود بن سيد غياث الدين محمد باغبان (امير سلطان)- 

 437، 436محمود بيك بن اغورلو محمد بن امير حسن بيك 

 233، 232محمود پياده- 

 42محمود تابيوق (امير)- 

 119محمود تركستانى، ايلچى فراق- 

 331محمود حمال- 

 274محمود خان بن جانى بيك خان (سلطان)- 

 200، 95محمود خان بن يونس خان (سلطان)- 



 540، 529محمود، خواجه كمال الدين- 

 613، 90محمود خواجه الق (ميرزا)- 

 272محمود دولداى (سلطان)- 

 295، 294، 292، 289، 288 276 تا 274، 270، 268، 263 261، 259، 96محمود خان (سلطان)- 
305 ،306 

 177محمود خان (سلطان) بن احمد خان- 

 304، 303، 297، 277، 273محمود سلطان (برادر محمد خان شيبانى)- 

 محمود سلطان (حاكم بنگاله)-

 57محمود شاه بن ميرزا ابو القاسم بابر- 

 219محمود شاه فراهى (خواجه)- 

 18محمود عارفى (موالنا) (- سلمان ثانى)- 

 633محمود غازان (سلطان)- 

 698، 100محمود غزنوى (سلطان)- 

 494، 493محمود كمونه (سيد)- 

 358محمود (ملك سلطان)- 

 19محمود (موالنا شيخ)- 

 93محمود موسيكه (امير)- 



 346محمود و اياز- 

 511 (نهر)- 510محمودى (قريه)- 

، 109، 107، 106 98، 97، 96، 94، 81، 79محمود ميرزا بن ابو سعيد گوركان (سلطان غازى)- 
، 194 تا 189، 188، 168 166 تا 164، 162، 161، 158 تا 152، 145، 138، 134، 124 123، 112
 235 230 تا 225، 223، 204، 203 200

 680 669، 634، 621، 620محيط (بحر)- 

 504محيى الدين احمد (شيخ) (- شيخزاده الهجانى)- 

 774، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 418محيى الدين (خواجه)- 

 606، 604محيى الدين كوشكنارى- 

 6محيى الدين محمد الغزالى الطوسى (شيخ)- 

 529محيى الدين يحيى ولد شمس الدين محمد مرواريد (خواجه)- 

 312، 125، 76، 75، 64، 63 (كوه)- 66، 65، 63، 56مختار (باغ)- 

 404 تا 398مخدوم زاده- 

 345مخزن االنشاء- 

 685، 684، 678 668، 623، 103، 5مدينه (- يثرب)- 

 695مرآة الجنان- 

 140، 138، 129، 126 125، 92، 91، 88، 80مراد (امير سيد)- 



 140مراد اوغالقچى- 

 136مراد (باغ)- 

 101، 94مراد بن سلطان ابو سعيد (ميرزا سلطان)- 

 543، 530، 523مراد بن گرشيخى بن ايلدرم بايزيد (سلطان) 

 471، 469، 446 تا 443مراد بن يعقوب ميرزا (سلطان)- 

 257مراد بيك- 

 444مراد بيك بايندر- 

 44مراد تركمان- 

 668، 577، 574، 570، 568مراغه- 

 621مرباط- 

 349مرتاض (امير)- 

 402مرتضى خواجه (سيد)- 

 17مرتضى صحاف- 

 579مرجونك سلطان- 

 161مردان شاه- 

 606مرشد الدين عبد اللّه (موالنا)- 

 622، 620مرطابه- 



 164، 161، 154، 153، 148 تا 145، 127، 126، 112، 75، 74 66 تا 63، 52، 26، 25، 22مرغاب- 
166 ،189 ،206 ،211 ،214 244 ،247 ،249 ،250 ،299 301 ،312 ،313 ،315 ،316 367 ،369 ،
 539، 533، 526، 519 374، 372 تا 370

 271 264 تا 262، 228، 226، 95مرغينان- 

 380، 375، 373مرل- 

 431، 89مرند- 

، 137، 134، 130، 129، 119 تا 116، 111، 102، 87، 84، 83 76، 71، 63، 58، 54، 30، 29مرو- 
 369، 324، 323، 299، 246 244 تا 242، 240، 239، 218 180، 179، 168، 161، 153 تا 151
، 181 179، 168، 115 (... شاهجان)- 680، 538، 533، 520، 513 511 تا 509، 507، 389، 372
239 ،241 ،332 ،384 388 ،393 ،507 ،510 ،513 515 ،536 ،582 

 374، 371، 367 316، 249، 165، 117مروجاق- 

 775، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 371، 369، 367فرورود- 

 623مروه (كوه)- 

 654، 430، 425، 412مريم (ع)- 

 321مريم سلطان بيگم بنت ابو الغازى سلطان حسين ميرزا- 

 265مريم الغرى- 

 334مزارات هراة (رساله)- 

 200، 190، 157 126، 122، 93، 92، 89، 77 76مزيد ارغون (امير سيد) جالل الدين- 



  و رجوع به محمد مزيد ترخان شود.290، 270مزيد ترخان- 

 77مزينان- 

 609مسافر (قاضى)- 

 657مسالك الممالك- 

 656مستنصر خليفه عباسى- 

 541مستون- 

 337مسعود (خواجه)- 

 336مسعود قمى (قاضى)، 

 232، 228، 225، 222، 206 204 تا 200، 98، 96مسعود ميرزا بن سلطان محمود ميرزا (سلطان)- 
 320، 236 تا 234

 667مسك (عين ال ...)- 

 665مسكوره (عين)- 

 33مسكين (قاضى)- 

 673مسال (جزيره)- 

 653مسيح- 

 682، 586 561، 559، 369، 344، 342 301، 260، 226، 55، 35مسيحا- 

 344مسيح الدين حبيب الّله (موالنا)- 



 437مسيح الدين عيسى ساوه اى ولد خواجه شكر الّله وزير (قاضى)- 

 437، 436 431، 430مسيح ميرزا بن امير حسن بيك- 

 165مشتاقى (نهر)- 

 146، 145مشرتو- 

 498 تا 496مشعشع- 

 349مشكوة (كتاب)- 

 439مشكين- 

 تا 142، 139، 137، 134، 106 78، 69، 68، 66، 63، 57، 56 55، 47، 41، 29، 28، 23مشهد- 
145 ،153 ،217 ،240 ،241 247 ،251 ،253 ،257 ،324 326 ،334 ،352 ،353 ،366 372 ،376 ،
384 ،385 ،388 389 ،393 ،507 ،533 ،535 596 ،591 ،614 

، 493 473، 435، 432، 426، 407 255، 232، 176، 174، 173 118، 115، 103، 49، 5مصر- 
، 687، 676 665 تا 663، 661، 634، 631 تا 629، 620، 600، 583، 570 569، 543، 521، 518
695 ،700 

 61 (گورستان)- 182 (مزار سادات)- 649مصرخ (قهندز)- 

 685، 632، 623، 420مصطفى (ص)- 

 129، 128، 124، 123مصطفى خان- 

 776، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 414مصلح الدين سعدى (شيخ)- 



 605مطالع (حاشيه)- 

 345مطهر عودى (خواجه)- 

 692، 634، 626، 335 103، 72، 59، 14، 3مطلع سعدين- 

 168مظفر الدين ابا بكر- 

 85 74، 72مظفر الدين جهانشاه (ميرزا)- 

 203، 166، 164 تا 162، 159 156، 155، 153، 150، 146 131، 127، 126مظفر برالس (امير)- 

 443مظفر بيك پرناك- 

 590، 587مظفر بيك (سيف الدين)- 

 330مظفر (خواجه سيف الدين شبانكاره)- 

 590، 576، 572، 538 395مظفر تبكچى (خواجه سيف الدين)- 

، 199، 179، 178مظفر حسين ميرزا گوركان، ابو المنصور ابن ابو الغازى سلطان حسين ميرزا- 
 تا 309، 301، 252، 251 247 تا 245، 239، 238، 217 214 تا 212، 210، 208، 207 203، 202
 582، 393 تا 390 382، 378، 375 تا 372، 369 تا 363، 330، 327، 320 تا 318 312

 82، 81مظفر مختار (خواجه)- 

 340معارج النبوة- 

 656معتصم- 

 19معروف خطاط (موالنا)- 

 697معز الدوله ديلمى- 



 556معز الدين بهرام (شاهزاده)- 

 101، 100معز الدين جهانگير بن عمر شيخ (ميرزا)- 

 82، 81معز الدين وزير (خواجه)- 

 379، 377، 364، 332 112معز الدين حسين شبانكاره (خواجه)- 

 7معز الدين خليل الّله جامى فرزند خواجه جالل الدين محمود (خواجه)- 

 683معز الدين زرگر- 

 116، 115 63، 54، 48معز الدين سنجر (ميرزا)- 

 357، 12معز الدين شيخ حسين (موالنا)- 

 51معز الدين فرجق (خواجه)- 

 608معز الدين محمد بن شاه تقى الدين (سيد)- 

 168معز الدين يساول- 

 96معصومه سلطان بيگم بنت سلطان احمد ميرزا- 

 676معظم (جبل ال ...)- 

 384، 257معين الدين ابو المحسن بهادر- 

 340معين الدين الفراهى (موالنا)- 

 103معين الدين توتى (موالنا)- 

 322معين الدين خليفه (حافظ)- 



 34، 21معين الدين كاشى (موالنا)- 

 348معين الدين محمد اسفزارى (موالنا)- 

 9معين الدين مرتضى بن سيد صدر الدين يونس (سيد)- 

 143معين مختار (خواجه)- 

 284، 232مغاك (پل)- 

 660، 659مغرب (بحر ال ...) (- درياى اندلس، بحر طنجه، بحر االسود، بحر االكبر)- 

 777، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 666مغرب (عين ال ...)- 

 198، 187 186، 184، 179، 165، 162 155، 153، 143، 140مغول (امير)- 

 271 229مغول (امير) ولد عبد الوهات شغاول- 

 308، 306، 305 291، 274، 100، 99مغولستان- 

 9مفاحص- 

 695مقامات حريرى- 

 399مقبول (موالنا)- 

 9مقصد اقصى (ترجمه مستقصى)- 

 579، 430مقصود بيك بن امير حسن بيك- 

 100مقيم ولد شجاع الدين امير ذو النون ارغون (ميرزا)- 



 629مكران- 

 399مكروهى- 

 685، 678، 674 623، 622، 279، 241، 182 58، 5مكه (- ام القرى، ام االرضين)- 

 665ملطيه (عين)- 

 547ملقوچ اوغلى- 

 286ملك بهادر- 

 626، 592، 579 537، 532، 330، 64ملك (دروازه)- 

 97ملك محمد پسر ميرزا منوچهر (ميرزا)- 

 230محاق سلطان پسر حمزه سلطان- 

 398مملكت آغا (عمارت)- 

 671منارة (جزيرة ال ...)- 

 626مغاره دار (پل)- 

 455 تا 451منتش- 

 656منصور، ابو جعفر دوانيقى- 

 143منصور بن امير شاه سوار قراقونيلو (امير شاه) 

 110منصور، غياث الدين بن اميرزاده بايقرا بن عمر شيخ بهادر ابن امير تيمور- 

 383منصور بن موالنا عبد الرحيم- 



 502، 436، 435منصور بيك پرناك- 

 347منصور تبكچى (خواجه)- 

 44منصور (شيخ)- 

 615منصور ولد معين الدين كاشى (موالنا)- 

 274منقشالق- 

 629منكلور- 

 635منكلى تيمور بابرى- 

 229منكليغ (قوم)- 

 58منوجان- 

 408، 317منوچهر- 

 571منوچهر- 

 138، 100، 97منوچهر (ميرزا) (برادر ابو سعيد گوركان)- 

 320منور سلطان بيكم بنت ابو الغازى سلطانحسين ميرزا- 

 673موال (جزيره)- 

 345مواهب عليه- 

 351موبد مهنه (خواجه)- 

 675مورجان (جبل)- 



 312مورى- 

 495، 41موسى الكاظم (ع)، ابو ابراهيم- 

 286موسى (امير)- 

 778، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 466موسى بيك- 

 696، 679، 470موسى پيغمبر- 

 543موسى چلبى پسر ايلدرم بايزيد- 

 274موسى ميرزا- 

 86موشى- 

 655موصل- 

 436موصلو (امراء)- 

 607موالنا اصفهانى (خواجه)- 

  و رجوع به امير سمرقندى ...577 575موالنا امير سمرقندى (خواجه)- 

 شود.

 357، 341موالنازاده موالنا عثمان (- موالنا شرف الدين محمد بن شرف الدين عثمان)- 

 349موالنازاده ابهرى (خواجه عماد الدين عبد العزيز)- 

 376موالنازاده (برادرزاده موالنا عثمان)- 



 320موالنا خواجه (سيد)- 

 105، 104، 45، 44موالنا سمرقندى بن خواجه عصام الدين (خواجه)- 

 648مولتان- 

 326مونس االحباب- 

 104مؤيد ديوانه (خواجه)- 

 104مؤيد مهنه (خواجه)- 

 403، 402مهدى خواجه- 

 524، 523 378، 289، 283، 230مهدى سلطان- 

 656مهدى عباس- 

 670مهراج- 

 670مهراج (جزيرة ال ...)- 

 213، 210مهر انجمن- 

 393، 378مهرانگيز بيگم دختر ابو المنصور مظفر حسين گوركان- 

 100مهربانو بيكم دختر ميرزا عمر شيخ- 

 96مهرنگار بنت يوسف خان- 

 622مهره- 

 351مهنه- 



 614مهين (امير) (امير على اكبر)- 

 16ميان بازار ملك- 

 91، 90ميانه- 

 62، 61مير اسالم غزالى- 

 33ميرانشاه قوچين- 

 14ميرانشاه (ميرزا)- 

 مير باقى رجوع به (امير محمد باقر) شود.

 529مير جان بن خواجه قوام الدين محمد بن استاد عبدل معمار (خواجه)- 

 345مير حاج- 

 66، 63مير حب داروغه- 

 607مير حسين (قاضى كمال الدين يزدى)- 

 290ميرزا الغ بيك (مدرسه)- 

 403ميرزا بيك- 

 501ميرزا بيك عالئى- 

 494 492ميرزا پير بداغ (باغ، چهارباغ)- 

 532ميرزا سلطان احمد (برج)- 

 591ميرزا قلى- 



 323، 322مير سربرهنه (- شمس الدين محمد اندجانى)- 

 123مير شاد- 

 779، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 118مير شاه تركمان- 

 617مير على (موالنا)- 

 131مير على مير آخور- 

 75مير غياث (لنگر)- 

 584ميرك (- امير غياث الدين محمد) (- مير محمد)- 

، 205، 113ميرك جالل الدين قاسم ولد شمس الدين محمد امين بن موالنا صدر الدين ابراهيم- 
323 ،324 326 

 616ميرك (سيد)- 

 359ميرك شاه (- امير نسيم الدين محمد)- 

 94، 93 87ميرك كمال الدين عبد الرحيم صدر- 

 609ميرك كيانى (موالنا)- 

 22ميرك محمود (موالنا)- 

 348ميرك نقاش (خواجه)- 

 398، 380 298ميركى (خواجه جالل الدين)- 



 264ميرم بيك- 

 584مير محمد (- ميرك، امير غياث الدين محمد)- 

 324مير مخدوم (- سيد قاسم)- 

 265ميرم ديوان- 

 261ميرم الغرى- 

 519، 517، 316 315، 309، 307، 168، 154 148 تا 146، 112، 80، 47ميمنه- 

 656ميمون (بئر)- 

 156مينك بداغ سلطان- 

 ن 

 665 (عين ال ...)- 676نار (جبل ال ...)- 

 680ناصر الدوله- 

ناصر الدين ابو نصر بن خواجه عبد الملك بن خواجه ابو نصر بن خواجه محمد پارسا (خواجه)- 
300 

 351ناصر الدين ابو نصر مهنه (خواجه)- 

 364ناصر الدين تونى (ملك)- 

 398ناصر الدين حيدر على قرچق (خواجه)- 

، 168، 161، 150 139ناصر الدين عبد الخالق بن امير نظام الدين احمد بن امير فيروز شاه (امير)- 
197 ،238 240 ،242 ،274 



 339ناصر الدين عبد العزيز جامى (خواجه)- 

 282، 261، 109، 97، 87 82، 53ناصر الدين عبيد اللّه (خواجه)- 

 389، 317، 303 299، 294، 243، 208، 204ناصر الدين عمر بيك تركان وفادار (امير)- 

 42ناصر الدين قريش- 

 7ناصر الدين لطف الّله (خواجه)- 

 21ناصر الدين نصر الّله خوافى (خواجه)- 

 309، 228 227، 101، 100ناصر الدين ميرزا پسر ميرزا عمر شيخ (سلطان)- 

 780، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 264ناصر بيك- 

 18ناظر و منظور (رساله)- 

 278نايمان (قوم)- 

 675نبويه (جبل)- 

 696نجد- 

 613، 610، 605، 574 518، 509، 506، 495، 493 448، 422، 410، 408، 406نجف- 

 398نجم الدين- 

 527، 500، 409نجم الدين زرگر (امير نجم الدين مسعود جيالنى)- 

 74نجم الدين عمر (موالنا)- 



  و رجوع به نجم الدين زرگر شود.491 490نجم الدين مسعود جيالنى (امير)- 

  و رجوع به نجم ثانى ... شود.518، 515 تا 513 500، 497نجم الدين مسعود (امير)- 

 438، 436 432، 431نجم الدين مسعود (شيخ)- 

 606، 534، 532، 531 529 تا 526، 523، 501، 349 324نجم ثانى (- امير يار احمد اصفهانى)- 

 529، 528، 526، 524 523نجم بيك (محمد جان ايشيك آقاسى)- 

  و رجوع به نجم ثانى شود.501نجم بيك ثانى- 

 421نجيب بزاز (حاجى)- 

 572، 571، 558 557، 555، 464، 463نخجوان- 

 580نخود بيك- 

 652نزهة القلوب- 

 542، 399، 389 283، 257، 251، 245، 130 119، 118، 102، 72، 69نسا- 

 671نسناس- (جزيرة)- 

 359نسيم الدين محمد (امير) (ميرك شاه)- 

 585، 249، 248، 238 237، 235، 222 تا 218نشين (النك)- 

 609نصر اللّه بغدادى (قاضى)- 

 143نصر الّله كسكنى (سيد)- 

 609نصريه (مدرسه)- 



 667، 663نصيبين- 

 699 38نصير الدين محمد طوسى (خواجه)- 

 682، 681نظلة بن معاويه- 

 158، 101، 79نظام الدين احمد بن توكل برالس (امير)- 

 216نظام الدين احمد بن مير على فارسى برالس (امير)- 

 2نظام الدين احمد بن داود (خواجه)- 

 65، 64، 46نظام الدين احمد بن امير فيروز شاه (امير) 

 300نظام الدين احمد بن نظام الدين شيخ محمود (خواجه)- 

 560نظام الدين احمد بيك- 

 618نظام الدين احمد جيالنى (موالنا)- 

 177نظام الدين احمد سهيلى (امير)- 

 39نظام الدين احمد (سيد)- 

 781، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 594 578، 577نظام الدين احمد طبسى- 

 549نظام الدين احمد الله (سيد)- 

 347نظام الدين استرابادى (موالنا)- 

 179نظام الدين بابا على (امير)- 



 145 144نظام الدين بختيار سمنانى (خواجه)- 

 343نظام الدين ترك (قاضى)- 

 113نظام الدين حمزه اندخودى الملكى (سيد)- 

 109 59، 6نظام الدين خاموش (موالنا)- 

 364نظام الدين درويش بيك تركمان (امير)- 

 241، 238، 198 190، 189، 188، 178نظام الدين درويشعلى كوكلتاش كتابدار (امير)- 

 198، 105نظام الدين سلطان احمد بن امير برهان الدين خاوند شاه (سيد)- 

 353 309نظام الدين سلطانعلى الموسوى مشهدى (سيد) (- خواب بين)- 

 616نظام الدين سيدى احمد (امير)- 

 365نظام الدين شاه محمد (موالنا)- 

 240نظام الدين شيخ احمد سهيلى (امير)- 

 375 تا 373، 364، 210 208نظام الدين شيخعلى طغائى (امير)- 

 366نظام الدين عاشق محمد كوكلتاش (امير)- 

 545 542، 539، 536، 534، 533 517نظام الدين عبد الباقى (امير)- 

 346نظام الدين عبد الحق (امير)- 

 160نظام الدين عبد الحى منشى (موالنا)- 

 584، 333نظام الدين عبد الحى (امير)- 



 342نظام الدين عبد الحى الطبيب (موالنا)- 

 377نظام الدين عبد الحى صاحب عيار (خواجه) 

 617، 614نظام الدين عبد الحى استرابادى ولد سيد عبد الوهاب (امير)- 

 6نظام الدين عبد الرحيم ياراحمد (موالنا)- 

 377نظام الدين عبد الرحيم تركستانى (موالنا)- 

 613، 537، 514، 382 354نظام الدين عبد القادر مشهدى (امير)- 

 520، 69نظام الدين عبد الكريم (امير)- 

 318نظام الدين عبد اللطيف جان نثار- 

 615نظام الدين عبد الواحد (امير)- 

 103نظام الدين عبد الوهاب- 

 229نظام الدين على خليفه (امير)- 

 159، 157، 155، 153، 150 148، 145، 109، 108، 104 71، 61، 9نظام الدين عليشير (امير)- 
160 ،164 ،170 ،176 ،183 186 ،188 ،190 ،199 ،208 215 ،218 ،221 ،240 ،241 244 ،248 ،
249 ،252 ،254 311 ،323 ،325 ،335 ،337 

 782، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 698، 691 686، 617، 611، 609، 606 362، 360، 354، 352، 350 تا 346، 344، 343، 342، 338

 219نظام الدين كرد- 

 340 339نظام الدين محمد ولد موالنا شرف الدين حاجى محمد فراهى (قاضى)- 



 300نظام الدين محمدى (خواجه)- 

 396، 395نظام الدين محمود (خواجه)- 

 53، 52نظام الدين مودود (خواجه)- 

، 187، 181، 167 160نظام الملك، قوام الدين خوافى ولد موالنا شهاب الدين اسماعيل (خواجه)- 
 339، 331، 326، 324، 221 219 تا 217، 214، 208، 198 تا 195، 188

 354نظامى (شيخ)- 

 242، 235نظر بهادر- 

 145نظرگاه (باغ)- 

 79نظير داروغه (امير)- 

 95، 94نعمت- 

 331 330، 112، 83نعمت الّله سرخ (خواجه)- 

 105نعمت الّله بن خاوند شاه (سيد)- 

 51نعمت الّله قهستانى (خواجه)- 

 606، 517، 8، 7نعمت اللّه ولى (امير نور الدين) (شاه) (سيد)- 

 610نعمت اللّه حلى (سيد)- 

 437نعمت اللّه همدانى (سيد)- 

 143نعمت خوارزمى- 



 606نعيم الدين نعمت الّله ثانى (سيد)- 

 60، 58نفحات- 

 35نفيس (موالنا)- 

 358نقشبنديه- 

 397، 393 392، 249، 248، 237نكودر (ايل)- 

 191نكودرى (قوم)- 

 225نگار خانم بنت يونس خان- 

 435نمرود- 

 572نواب- 

 281نوانداك- 

 390، 376، 223نو (باغ)- 

 655نوبخت منجم- 

 664، 620نوبه- 

 655نوح آوند (نهاوند)- 

 693نوح بن منصور سامانى- 

 679، 655، 455، 387نوح پيغمبر- 

 686، 685، 351 338، 337، 196، 177، 107 102، 58نور الدين عبد الرحمن جامى- 



 597نور الدين عبد الرحمن ساوه (قاضى)- 

 12نور الدين عبد الرحمن مصرى (شيخ)- 

 355نور الدين محمد امين بن امير رضى الدين عبد االول ... (امير)- 

نور الدين محمد امامى ولد قاضى صدر الدين محمد بن قاضى قطب الدين عبد الّله (قاضى) (- 
 336 335خواجگى قاضى)- 

 14نور الدين محمد بن امير الكبير الشهيد سيد شريف الدين على الجرجانى (سيد) 

 356، 105، 71نور الدين محمد بن شيخ بهاء الدين عمر (شيخ)- 

 783، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 617نور الدين محمد بن نظام الدين عبد القادر طبسى (موالنا)- 

 347نور الدين محمد زيارتگاهى (موالنا)- 

 608نور الدين محمد (موالنا)- 

 نور الدين نعمت الّله ولى (امير) (شاه)- رجوع به نعمت اللّه ولى ... شود

 361نور الدين هاللى (موالنا)- 

 610نور الّله (قاضى ضياء الدين)- 

 131، 122، 80نور سعيد (امير)- 

 438نور على بيك بن دانه خليل- 

 268نوشان- 



 658، 453نوشيروان- 

 353نووى (امام)- 

 290، 283نويان كوكلتاش- 

 674، 655نهاوند (- نوح آوند)- 

 666 (عين)- 674(جبل)- 

 660نهايت االدراك- 

 648نهته- 

 172نهر شاهى (قريه)- 

 381 تا 379، 364، 319 146، 145، 102، 101، 77 71، 68، 66، 29، 28نيره تو (قلعه)- 

، 591 522، 396، 386، 325، 323 251، 143، 139، 134، 130 125، 122، 80، 24، 22نيشابور- 
613 ،614 ،617 ،651 

 305 (النك)- 193، 192نيكى (آب)- 

 700، 679 664، 661، 630، 629، 620نيل- 

 390، 79، 54، 31نيمروز- 

 655نينوى- 

 و

 656واثق- 



 675واسط (جبل)- 

 600واسونج- 

 669واق (جزيره)، 

 66، 59، 56، 23وجيه الدين اسماعيل بن محمود سمنانى (خواجه)- 

 356وجيه الدين (شيخ)- 

 «وجيه الملك اسماعيل بن محمود باليچه» رجوع به وجيه الدين اسماعيل ...

 شود.

 523، 191، 52وخش (آب)- 

 475، 444ورامين- 

 202ورزاب- 

 124وزير (شهر)- 

 452، 451و قوزاالم- 

 101، 94ولد (ميرزا سلطان)- 

 300، 299 294، 235، 194، 191ولى (امير)- 

 179، 150، 134 131ولى بيك (امير مبارز الدين محمد)- 

 632وليد بن عبد الملك بن مروان- 

 134وليكاه- 



 515ويس بيك تكلو- 

 261ويس (شيخ)- 

 269 تا 267، 265، 263 تا 261، 231، 228، 227ويس الغرى- 

، 258، 196، 194، 98ويس ميرزا (سلطان) (- خان ميرزا) ولد سلطان محمود بن سلطان ابو سعيد- 
  و رجوع به ميرزا سلطان اويس ... شود.523، 516، 320 270

 784، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 ه

 354هاتفى (موالنا)- 

 406هادى (امام)- 

 389، 388هادى خواجه (سيد)- 

 656هادى خليفه عباسى- 

 652هارون الرشيد- 

 676هارون پيغمبر- 

 594، 579، 577هدايت بيك- 

 607، 326، 52هداية (كتاب)- 

 58، 55 54، 51، 48 تا 46، 43، 41 تا 39، 35، 32 تا 22، 20، 17 14 تا 5، 3، 2هراة (دار السلطنه)- 
، 134، 133، 126 124، 122، 121، 114، 112 108، 106، 105، 103 تا 101 97، 84 تا 64، 61تا 

 تا 181، 177 تا 174، 172 170 تا 164، 162، 161، 159 152، 151، 149 تا 142، 139 137، 136



، 245 241، 239 تا 236، 221، 219 216، 215، 213، 207، 206 204، 200 تا 198، 193، 189 187
، 327، 325 تا 319 316 تا 314، 312 تا 309، 304 301، 294، 258 تا 254 252، 250، 249، 247
، 374 تا 372، 370، 368 367، 365 تا 363، 360 تا 355 353 تا 340، 337 تا 334، 332 330، 328
 تا 536، 533، 532، 529، 526 523، 519، 517 تا 514، 507 403، 393، 390، 381، 379 376
، 591، 590 588، 587، 585، 584، 582 581، 579 تا 575، 573، 572 553، 552، 542، 541، 539
 695 683، 667، 650 تا 647، 651 634، 626، 617، 615، 614 612 تا 606، 594

 650، 591 576، 397، 367، 313، 248 102، 76، 75، 48، 17هراةرود- 

 403، 399هرانقلى (امير)- 

 667هرماس (عين ال ...)- 

 683هرم بن حيان- 

 688 (دريا)- 624، 606، 605، 499، 58هرموز- 

 360هرى- 

 131هزار اسپ- 

 62هزاراسپى (امراء)- 

 572، 561، 395هزار جريب- 

 507، 392، 293، 249 248، 237، 191، 170هزاره (قوم)- 

 354هفت پيكر- 

 652هالكو خان- 

 527هلقو تويوز بيكى- 



 591هلهل بهادر- 

 415هليه گران (قريه)- 

 653همام الدين تبريزى- 

 604همام الدين گلبادى- 

همام الدين محمد بن خواجه جالل الدين محمد بن خواجه برهان الدين محمد شيرازى (خواجه)- 
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 568، 567، 566، 545، 543 500، 492، 490، 482، 475 472، 470، 469، 92، 88، 8همدان- 
655 ،675 

 231هموارى (آب)- 

 (بحر ...) 698، 693، 691 ح 670، 667، 647، 634، 629 626، 624 تا 622، 620، 349، 61هند- 
 675، 670، 661 تا 659(- بحر سند) بحر فارس، بحر عمان (بحر چين)- 

 660(خليج)- 

 701 696، 688، 668، 648، 625 623، 394، 61، 32، 11هندوستان- 

 97هندوكش (كوتل)- 

 31، 30، 23هندوكه (امير)- 

 149هوادشتك- 

 621هود النبى- 



 213هوشنك- 

 278هيبت قوچين- 

 101هرمند- 

 658، 656هيكل الزهره- 

 ى 

 296يادگار ابو اسحاق آقبوقا- 

 153يادگار اتكه- 

 100يادگار سلطان بيكم بنت ميرزا عمر شيخ- 

 321يادگار فرخ ميرانشاه (ميرزا)- 

يادگار محمد بن ميرزا سلطانمحمد بن ميرزا بايسنقر بن ميرزا شاهرخ بن امير تيمور گوركان (ابو 
 328 170، 168، 161، 158، 154 152 تا 139، 112، 94، 93 90المظفر ميرزا)- 

 150يادگار مير آخور- 

 502يار احمد آقا- 

 526، 501، 499يار احمد اصفهانى (امير) (- نجم الدين ثانى)- 

 403، 214يار على بخشى- 

 261يار على بالل- 

 145 143، 142، 30 تا 28يار على تركمان بن اسكندر بن قرا يوسف (ميرزا)- 



 138يار على مغول- 

 261يارك طغائى- 

 169يار محمد سارق چولى- 

 506يازر- 

 284، 282 281، 270، 262، 231يازييالق- 

 279يافث- 

 696يافعى- 

 669، 620ياقوت (جزيرة ال ...)- 

 19ياقوت مستعصمى- 

 679، 678، 658، 634، 629 569يأجوج بن متوشلخ بن يافث بن نوح- 

 623، 100، 15يثرب (- مدينه)- 

 75، 3يحيى آباد- 

 278، 277 230، 224يحيى، خواجه قطب الدين- 
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 62، 15يحيى سيبك (- تفاحى، فتاحى، اسرارى، خمارى)- 

 118يحيى كوكى- 

 607، 480 479، 478، 444، 257، 88 85، 47، 46، 31، 16يزد (دار العباده)- 



 689يزيد بن معاويه- 

 275يسى- 

 421يعقوب- 

 306يعقوب (امير)- 

 128يعقوب اوغالن- 

 204يعقوب بن مظفر الدين ايوب (امير)- 

 436، 355يعقوب پيغمبر- 

 109، 6يعقوب چرخى (موالنا)- 

 575، 12يعقوب سلطان- 

 تا 430، 351، 350، 328 325، 187، 183، 180، 175يعقوب ميرزا بن امير حسن بيك (سلطان)- 
 609 تا 607، 605، 603، 442، 439 437

 393يقه (تراكمه)- 

 389يكدر- 

 403، 399يكه النك- 

 634يلدوز- 

 140يلغريغاج- 

 696، 684 656، 622، 621، 570، 568يمن- 



 272، 271، 232يورت خان- 

 222يوسف اسفنديار (امير)- 

 262يوسف اوغالقچى (سيد)- 

 204يوسف ايوب- 

 337يوسف بديعى (موالنا)- 

 423يوسف برنيقى (موالنا)- 

 104يوسف برهان (خواجه)- 

 605يوسف بن ميرزا جهانشاه- 

 143يوسف بيك (امير)- 

 90، 87 86، 85يوسف بيك بن ميرزا جهانشاه- 

 573، 493، 436، 435، 428 411، 362، 355، 282، 176 115يوسف پيغمبر (يوسف صديق)- 
583 ،584 ،598 ،631 ،664 

 399، 158 101، 65يوسف ترخان بن اويس ترخان- 

 366يوسف (ركابدار)- 

 42يوسف (سلطان)- 

 269يوسف (سيد)- 

 44يوسف شاه- 



 89يوسف شيرازى (پهلوى)- 

 131يوسف طنبورچى- 

 74يوسف عطار (موالنا)- 

 372 364يوسف على كوكلتاش (امير)- 

 145يوسف (قاصد)- 

 665 تا 643، 641يوسف قاضى (موالنا حاجى)- 

 293يوسف محمد (امير)- 
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 يوسف مكحول- رجوع به يوسف بيك ...

 شود.

 يوسف (ميرزا)- رجوع به يوسف بيك ..

 شود.

 444، 436، 431 430يوسف ميرزا بن امير حسن بيك- 

 337يوسف و زليخا- 

 383يوسف ولد موالنا عبد الرحيم- 

 70يوسف (امير سيد) ولد امير سيد خواجه- 

 395يوكدين بيك- 



 660 (خليج)- 657، 656، 620يونان- 

 655يونس پيغمبر- 

 99يونس خان- 

 403يونس على ولد امير بابا على (امير)- 
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 فهرست مطالب جلد چهارم حبيب السير

 عنوان صفحه 

 2ذكر شمه از حال وزراء خاقان مغفرت انتما. 

 4گفتار در ذكر بعضى از سادات و مشايخ. 

 20ذكر ميرزا الغ بيك گوركان. 

 21گفتار در بيان عبور ميرزا الغ بيك. 

 22ذكر شمه از حال ميرزا ابو القاسم بابر. 

 23گفتار در بيان وقوع مصالحه. 

 24ذكر مخالفت ميرزا عالء الدوله. 

 26گفتار در بيان محاربه ميرزا الغ بيك. 

 28گفتار در بيان توجه الغ بيك بجانب جرجان. 

 30ذكر نهضت ميرزا ابو القاسم بابر. 



 32گفتار در بيان مخالفت الغ بيك گوركان. 

 34ذكر فضالء زمان ميرزا الغ بيك. 

 40گفتار در لشگر كشيدن سلطان محمد به هرات. 

 42ذكر سلطنت ميرزا عبد اللطيف در سمرقند. 

 عنوان صفحه 

 43توجه ميرزا ابو القاسم بابر به بلخ. 

 44گفتار در محاربه سلطان محمد و ميرزا ابو القاسم بابر. 

 46در بيان رفتن ميرزا ابو القاسم بشيراز. 

 47خروج ميرزا عالء الدوله بكمك قوام ارالت. 

 48ذكر پادشاهى ميرزا سلطان ابو سعيد. 

 51در بيان قشالق فرمودن ميرزا ابو القاسم. 

 52ذكر رفتن ميرزا ابو القاسم بسمرقند. 

 54ذكر فتح سيستان و فتنه مازندران. 

 56در بيان رفتن ميرزا ابو القاسم بمشهد. 

 57ذكر حال مشايخ و افاضل. 

 65ذكر جلوس ميرزا سلطان ابراهيم. 

 67در بيان وصول سلطان ابو سعيد بهرات. 



 69توجه سلطان ابراهيم بجرجان. 

 72ذكر وصول ميرزا مظفر جهانشاه. 
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 عنوان صفحه 

 73ذكر مخالفت ميرزا عالء الدوله با ولد خود. 

 74در بيان توجه سلطان سعيد برزم ميرزا جهانشاه. 

 75در بيان وصول سلطان ابو سعيد بهرات. 

 77ذكر تسخير حصار نيره تو. 

 78در بيان فتح مملكت جرجان. 

 80ذكر بعضى ديگر از وقايع. 

 82گفتار در بيان نهضت سلطان سعيد. 

 84در بيان شمه از احوال ميرزا جهانشاه. 

 87در بيان وصول واقعه جهانشاه بسلطان ابو سعيد. 

 89ذكر ويرانشدن اميرزاده حسينعلى در مرند. 

 90در بيان پريشانى سپاه پادشاه ايران. 

 93گفتار در شمه بعد از فرار شاه سعيد كه نسبت بامراء وقوع پيوست. 

 94ذكر احوال اوالد سلطان ستوده خصال. 



 102ذكر بعض از اعاظم سادات و مشايخ. 

 110ذكر مجملى از احوال خاقان منصور 

 113گفتار شمه از علو نسب خاقان منصور 

 114در بيان بعض از حاالت خاقان منصور. 

 عنوان صفحه 

 116ذكر آغاز جهانگيرى خاقان منصور. 

 118در بيان توجه خاقان بجانب طژن. 

 120در بيان جلوس خاقان منصور بر سرير سلطنت. 

 122ذكر طلوع دولت سلطان سعيد. 

 123ذكر شمه از موافقت و مخالفت خاقان. 

 125ذكر محاصره بلده هرات. 

 128ذكر فتح شهر وزير و سوانح ديگر. 

 129در بيان توجه موكب همايون برزم واليت ترشيز. 

 133در بيان معاودت از دشت قبچاق. 

 135ذكر وصول بباغ زاغان. 

 137ذكر وصول زمره از امراء. 

 139در بيان نهضت ميرزا يادگار محمد 



 140ذكر محاربه خاقان منصور. 

 143ذكر وصول بعضى از امراء بدرگاه خاقان. 

 144در بيان سبب تغيير يافتن جنك. 

 146ذكر جلوس ميرزا يادگار محمد بر سرير سلطنت. 

 147در بيان توجه خاقان منصور بصوب مستقر. 

 148ذكر نهضت رايت بجانب هرات. 

 151در بيان جلوس خاقان منصور كرت دوم. 

 152ذكر درآمدن بلخ بحيز تسخير. 

 153در بيان نهضت رايت بجانب دشمن. 
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 عنوان صفحه 

 157ذكر وصول ميرزا ابا بكر ولد سلطان ابو سعيد. 

 158ذكر مخالفت ميرزا محمد عمر با خاقان منصور. 

 161در بيان نهضت رايت جهة دفع فتنه. 

 164ذكر رفتن خاقان از بلخ به آب مرغاب. 

 166عرض بعضى از احوال بر سبيل اجمال. 

 168شمه از كروفر ميرزا مظفر و كشته شدن او. 



 170ذكر مجملى از احوال امير شجاع الدين. 

 171ذكر ظهور مزارى بهشت نشان منسوب بحضرت شاه مردان در قريه خواجه خيران. 

 174در بيان شمه از حال ميرزا محمد سلطان. 

 177ذكر وصول بديع الجمال بيكم بهرات. 

 179ذكر تفويض ايالت استراباد بحضرت سلطانى. 

 182ذكر فوت بيكه سلطان بيگم. 

 184در بيان تزويج شاهزاده محمد معصوم با دختر الغ بيك ميرزا و آذين بستن هرات. 

 186ذكر سلوك امير مغول در وادى عصيان. 

 عنوان صفحه 

 187ذكر مؤاخذه و مصادره خواجه نظام الملك. 

 188در بيان ظهور آثار خالف امير نظام الدين. 

 190ذكر توجه خاقان منصور بعزم تسخير. 

 193ذكر مصالحه خاقان منصور با سلطان محمود. 

 195ذكر صعود خواجه قوام الدين نظام الملك. 

 198ذكر سلطنت بديع الزمان ميرزا. 

 199در بيان بعضى از وقايع سمرقند. 

 203ذكر محاصره قلعه حصار و بعضى از وقايع. 



 205ذكر نهضت موكب نصرت نشان بجانب قندز. 

 207گفتار در بيان سلوك بديع الزمان ميرزا. 

 209ذكر واقعه پيله چراغ. 

 210ذكر فتح بلخ. 

 212در بيان گرفتارى محمد مومن. 

 215ذكر توجه خاقان منصور بجانب قندهار. 

 216فرار محمد حسين ميرزا بجانب عراق. 

 217ذكر وصول خواجه افضل الدين محمد كرمانى. 

 220ذكر جنك النك نشين و ظفر يافتن. 

 223ذكر شمه از اوالد سلطان محمود. 
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 عنوان صفحه 

 225گفتار در بيان مجملى از واردات احوال. 

 230ذكر توجه بجانب سمرقند نوبت ثانى. 

 235ذكر لشكر كشيدن ميرزا بايسنقر بجانب حصار. 

 237ذكر مصالحه حضرت اعلى با سلطان بديع الزمان. 

 238ذكر توجه محمد حسين ميرزا بجانب استرآباد. 



 240ذكر نهضت مقرب حضرت سلطانى به نيت گزاردن حج و بيان بعضى از وقايع. 

 242ذكر طغيان امير خسرو شاه كرت ديگر. 

گفتار در بيان پيوستن ابو الحسن ميرزا و محمد حسن ميرزا بيكديگر جهت مخالفت خاقان و انهزام 
 244ايشان. 

 246ذكر نهضت همايون بجانب جرجان. 

 247ذكر نهضت بديع الزمان ميرزا به تسخير هرات. 

 249ذكر تفويض نمودن سلطنت بلخ به بديع الزمان. 

 251گفتار در بيان سلوك محمد حسين ميرزا كرت ديگر. 

 253ذكر انتقال حضرت سلطانى از منزل فانى. 

 گفتار در بيان آمدن ابو المحسن عنوان صفحه 

 256ميرزا بمالزمت خاقان منصور و فوت بعضى از شاهزادگان. 

 258ذكر بيرون رفتن سمرقند از حوزه ديوان ظهير الدين محمد. 

 270ذكر مخالفت محمد مزيد ترخان با سلطان على ميرزا. 

گفتار در ذكر مجملى از مبادى احوال ابو الفتح محمد خان شيبانى تا زمان تسخير بخارا و سمرقند. 
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 276ذكر توجه محمد خان شيبانى بصوب سمرقند و بخارا. 

 279ذكر شهادت سلطان على ميرزا و خواجه قطب الدين يحيى. 

 281ذكر خوابى كه پادشاه ديد. 



 283ذكر فتح بلده سمرقند. 

 287ذكر محاربه پادشاه با دشمن در نواحى منزل خواجه كاردزن و بيان تحصن در سمرقند. 

 292ذكر باز گذاشتن سمرقند با ابو الفتح محمد شيبانى. 

 292گفتار در بيان بعضى از حوادث و در آمدن كابل بحيز تسخير امير محمد ارغون. 

 293ذكر لشگر كشيدن سلطان بديع- الزمان. 

 294ذكر فتنه خواص بديع الزمان ميرزا. 

 296ذكر طلوع رايت خانى از مملكت بلخ. 

 ذكر حال ميرزا بديع الزمان 

 793، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 عنوان صفحه 

 299و مخالفت امير ناصر الدين عمر بيك تركمان. 

ذكر نهضت خاقان منصور بخيال گرفتن شاهزاده و مراجعت نمودن بسبب مرض از منزل ترناب. 
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 301ذكر توجه ميرزا بديع الزمان از آله تمور. 

 303ذكر توجه امراء عاليجاه بعزم مالقات خسرو شاه. 

ذكر لشكر كشيدن سلطان محمود خان جهت معاونت پادشاه بصوب اندجان و بيان وقوع محاربه. 
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 306ذكر رسيدن امير محمد باقر بمالزمت حضرت پادشاه. 



 307ذكر وصول موكب حضرت بابر پادشاه به كابل. 

 308گفتار در بيان فرستادن خاقان منصور جمعى از اكابر انام باستقبال و مالقات پدر و پسر، 

 311ذكر نهضت بديع الزمان بعزم رزم. 

 313ذكر توجه بديع الزمان ميرزا از كنار آب مرغاب. 

 314ذكر طغيان لشگر و توجه بديع الزمان بهرات. 

 316گفتار در بيان عزيمت خاقان به آب مرغاب. 

 ذكر انتقال خاقان منصور از دار عنوان صفحه 

 317غرور. 

 319ذكر نقل نعش مغفرت مآل. 

 321ذكر تعداد اوالد خاقان منصور. 

 328ذكر شمه از حال مشاهير وزراء. 

 333ذكر بعضى از سادات و مشايخ و علماء و فضال. 

 363گفتار در بيان مشاركت بديع- الزمان و ابو المنصور مظفر حسين ميرزا در منصب سلطنت. 

 365ذكر گرفتارى امير مبارز الدين محمد ولى بيك. 

 367ذكر عبور نمودن ايل امان بفرمان محمد خان شيبانى. 

 368ذكر نهضت سالطين خراسان بجنك شيبانى خان. 

 369گفتار در بيان پيوستن پادشاه بسالطين خراسان. 



 371ذكر درآمدن بلخ به تسخير محمد شيبانى. 

 372در بيان رفتن بديع الزمان ميرزا به ييالق مرل. 

 375در بيان كيفيت تفرقه و پريشانى حكام خراسان. 

 376ذكر وصول اكابر هرات بمالزمت شيبانى. 

 378در بيان آمدن وزراء به هرات. 

 379ذكر تسخير قلعه اختيار الدين و حصار نيره تو. 

 794، ص: 4تاريخ حبيب السير، ج 

 عنوان صفحه 

 381ذكر احوال موالنا عبد الرحيم و سلوك او با اكابر و اشراف. 

 384ذكر پيوستن ابو المحسن ميرزا و محمد حسن ميرزا بيكديگر و شهيد شدن آن دو برادر. 

 386ذكر شمه از ستيز ميرزا ابن حسين. 

 388ذكر بعضى از حوادث خراسان. 

 390ذكر وصول بديع الزمان و مظفر حسين بواليت جرجان. 

 391گفتار در بيان نهضت محمد خان شيبانى از واليت توران. 

 393ذكر حال اوالد خاقان منصور. 

 406 در ذكر طلوع دولت شاه اسماعيل. جزء چهارم 

 409در بيان شمه از علو نسب همايون. 



 410ذكر مجملى از احوال شيخ صفى الدين اسحق. 

 420در گلزار اخبار شيخ صدر الدين موسى. 

 427ذكر طلوع سلطان حيدر. 

 429ذكر سلطنت ابو النصر حسن بيك. 

 430ذكر حكومت سلطان خليل. 

 431ذكر ارتفاع سلطنت سلطان يعقوب. 

 432ذكر لشكر كشيدن سلطانحيدر بشروان. 

 434ذكر محبوس شدن و انهدام عمر يعقوب بيك. 

 436ذكر سلطنت ميرزا بايسنقر. 

 437ذكر ارتفاع لواء رستم بيك. 

 عنوان صفحه 

 439ذكر نجات يافتن سلطان بايسنقر. 

 440ذكر شهيد شدن سلطان على پادشاه. 

 442ذكر جلوس احمد پادشاه بر سرير سلطنت. 

 444ذكر خروج ميرزا محمدى و الوند. 

 444ذكر سلطنت الوند ميرزا. 

 446در بيان مصالحه سلطان مراد و الوند بيك. 



 447گفتار در بيان ظهور دولت شاهى. 

 451ذكر وصول قراچه الياس. 

 453در بيان عزيمت شاه بصوب شروان. 

 456ذكر محاربه شاه با شروانشاه. 

 459ذكر توجه خلفا بيك جهك دفع شيخشاه. 

 460در بيان فتح قلعه باكو. 

 463در بيان توجه شاه بقلعه گلستان. 

 464در بيان محاربه فرقه اخيار با اشرار. 

 467ذكر جلوس همايون پادشاه. 

 468گفتار در بيان لشكر كشيدن بعزم انهدام امير الوند كرت ثانى. 

 469گفتار در بيان عزيمت تسخير ممالك عراق. 

 471در ايراد محاربه پادشاه با نامراد بن يعقوب. 

 472در بيان نهضت رايت بصوب شيراز. 

 475ذكر شهادت الياس بيك ايغوراغلى. 

 476ذكر شيخ قلعه فيروزكوه و حصار استاو. 
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 عنوان صفحه 



 478در بيان كشته شدن سلطان احمد ساروئى. 

 480در بيان نهضت رايت بواليت طبس. 

 481ذكر شكار فرمودن پادشاه. 

 482ذكر نضارت واليت همدان از پرتو لواء كشورگشا. 

 483در بيان دفع شر صارم كرد. 

 485در بيان جشن شاه گيتى فروز. 

 489ذكر طغيان عالء الدوله ذو القدر. 

 490ذكر شمه از حاالت امير نجم الدين مسعود. 

 491ذكر تصرف بغداد و بعضى از وقايع آن. 

 493در بيان وصول بدار السالم و مشرف گشتن بطواف مراقد ائمه كرام. 

 496ذكر اضائت واليت هويزه و شوشتر. 

 499ذكر نهضت رايت بصوب شيراز كرت ثانى. 

 500ذكر نهضت رايت از فارس بجانب عراق. 

 501در بيان توجه موكب بواليت شروان. 

 506ذكر نهضت عساكر بجنك اوزبك. 

 509در بيان وقوع جنك سلطانى. 

 514ذكر رسيدن بشارت فتح بدار السلطنه هرات. 



 517ذكر طوى پادشاه در روز نوروز. 

 520ذكر فوت آقا رستم روزافزون. 

 521ذكر شكار فرمودن پادشاه و شمه از وقايع. 

 عنوان صفحه 

 523وقايع محاربه ميان ظهير الدين بابر و سالطين ازبك. 

 526ذكر عظمت امير نجم الدين ثانى و شهادت او. 

 530ذكر نهضت پادشاه از قم بصوب راستفنجان. 

 531در بيان والدت طهماسب ميرزا. 

 532ذكر تسلط محمد تيمور سلطان ببعضى بالد خراسان. 

 535ذكر رسيدن سپاه بنواحى مشهد و گريختن ازبك. 

 536ذكر فتنه ابو القاسم بخشى. 

 538ذكر وصول پادشاه بالنك رادكان. 

 539ذكر حال خواجه كمال الدين محمود. 

 541ذكر توجه شاهرخ بيك افشار به گرمسير قندهار. 

 542در بيان معاودت از خراسان بعراق. 

 543در بيان شمه از احوال ملوك روم. 

 545ذكر رايات نصرت هجوم با حاكم روم. 



 548بيان بعضى از وقايع روزكار. 

 550در بيان كشته شدن خليل سلطان. 

 552ذكر وقوع بليه قحط و غال در خراسان. 

 553ذكر تفويض ايالت خراسان بطهماسب ميرزا. 

 557در بيان اطاعت شيخ شاه شروانى. 

 558ذكر توجه موكب از نخجوان بييالق ايقار. 

 559ذكر فتح رستمدار و مازندران. 
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 عنوان صفحه 

 561گفتار در بيان توجه از رى بجانب اصفهان. 

 563در بيان اطاعت اميره دباج. 

 566ذكر شكار كردن پادشاه در حدود ساوه. 

 569ذكر استيالء سلطان سليم بر ممالك مصر و شام. 

 570ذكر رسيدن سلطان خليل بدرگاه پادشاه. 

 571ذكر توجه همايون بقشالق نخجوان. 

 573ذكر تتمه احوال حكام مازندران. 

 575در بيان شمه از احوال امير سلطان. 



 579ذكر لشكر كشيدن امير سلطان بدار السلطنه هرات. 

 581در بيان مجملى از احوال امير غياث الدين. 

 587در بيان ارتفاع شاهزاده ابو النصر سام ميرزا. 

 591در بيان طلوع ابو النصر ميرزا بخراسان. 

 عنوان صفحه 

 593ذكر وصول طهماسب ميرزا بپايه سرير اعلى. 

 595ذكر اهتزاز زندگى شاه حسين اصفهانى. 

 598ذكر دخل خواجه جالل الدين محمد تبريزى. 

 603ذكر طايفه از سادات و علما و اشراف. 

 619خاتمه حبيب السير در ذكر بدايع و غرائب ربع مسكون. 

 661ذكر بعضى از بحار و انهار. 

 669ذكر بعضى از جزاير عرب. 

 677ذكر بعضى از آدميان غريبة االشكال. 

 684ذكر بعضى از غرائب حكايات. 

 687ذكر بعضى از غرائب اوصاف و امور كه منقول است از حيوانات آبى و وحوش و طيور. 

 
 


