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Abstract: The corpus No. 17238, 
available in the library of Iran Parlia-
ment, is known as Zinat al-Majālis 
and contains 369 frames (730 pages) 
of the good Safavid wars. Like most 
of the other corpus, it includes many 
poems of different poets, some treatis-
es, and short literary texts in the body 
and margins. In addition, there are a 
number of decrees as well as several 
historical reports that are important to 
clarify some points in Iranian history. 
The original edition of this corpus has 
probably been provided by a person 
from the Bayaāt tribe, around 1107 to 
1134 near Khorasan especially in Ney-
shabur. For this reason, the commands 
it contains are often from King Sultan 
Hussein and mainly related to Kho-
rasan and Herat areas. There are also 
some sensitive historical reports from 
the last fifteen years of the Safavid era 
about the uprisings of Khorasan that 
are interesting. The author gives an 
overview of the corpus and its con-
tents in the forthcoming report, and 
provides some historical notes as well 
as some commands from the Safavid 
kings. 
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قراءات يف املخطوطات )18(: تأّمالت يف جمموعة
ّيــن وبعض  تشــتمل عــى عــّدة مراســم للملــوك الصفو

خيّية اخلواطر التار

اخلالصــة: حتتــوي املجموعة رقــم 17238 املحفوظة يف 
ينة  مكتبة جملس الشورى اإليراين واليت حتمل عنوان )ز
املجالس( عى 369 من الرقائق الِفلمّية )الســاليدات( 

اليت تصّور 730 صفحة.
للعصــر  اجلّيــدة  املجاميــع  مــن  املجموعــة  هــذه  وتعــّد 
 خمتلفــة لكثيــر مــن 

ً
الصفــوي، وتتضّمــن أغلهبــا أشــعارا

 إىل عدد 
ً
الشــعراء تتــوّزع بن متوهنا وحواشــها، مضافــا

من الرســائل والنصوص األدبّية القصيرة، وعدٍد آخر من 
خيّية اليت حتظى باألمّهّية بســبب ما  ير التار األوامر والتقار

يخ اإليراين. تلقيه من الضوء عى بعض وقائع التار
يعــود أصــل هــذه املجموعــة إىل الفترة املحصــورة بن  و
عامــي 1107 1134، حيــث قــام جبمعها أحد األشــخاص 
خراســان،  أطــراف  يف  املتواجــدة  البيــات  قبائــل  مــن 

 يف نيشابور وضواحها.
ً
وخصوصا

ومــن هنــا جند أّن أغلب القرارات املوجودة فها تعود إىل 
كثرها مبنطقة خراســان  الشــاه ســلطان حســن وختتّص أ

وهرات.
خيّيــة مهّمة عن  ير تار كمــا تضّمنــت املجموعة عــّدة تقار
فترة األعوام اخلمســة عشــر األخيرة مــن العصر الصفوي 

وما شهدته خراسان فها من االضطرابات املهّمة.
 
ً
يعا ســر  

ً
اســتعراضا احلــايل  مقالــه  يف  الكاتــب  يقــّدم 

يــات هــذه املجموعــة مــع قــراءة لبعــض اخلواطــر  ملحتو
مــن  ّيــة  الصفو الســلطانّية  األوامــر  وبعــض  خيّيــة  التار

مفردات هذه املجموعة.
مكتبــة  رقــم 17238،  املجموعــة  املفــردات األساســّية: 
ّيــة، املراســم  ينــة املجالــس، الفتــرة الصفو املجلــس، ز
يــخ إيران، خراســان،  خيــي، تار يــر التار الســلطانّية، التقر
حســن،  ســلطان  الشــاه  البيــات،  قبائــل  نيشــابور، 
هــرات، العصر الصفــوي، اضطرابات خراســان، اخلواطر 
ّية، الشــاه  ّيــن، الدولــة الصفو خيّيــة، ملــوك الصفو التار

عّباس األّول، الشاه عّباس الثاين، فضعيل بيات.

کتابخانــه مجلس، موســوم  چکیــده: جنــگ شــماره 17238 
بــه زینــه المجالــس، شــامل 369 فریــم )730 صفحــه(، از 
ــب آنهــا،  ــد غال جنگهــای خــوب دوره صفــوی اســت و مانن
حــاوی اشــعار فراوانــی از شــاعران در متــن و حاشــیه، و نیــز 
کوتــاه ادبــی اســت. بعــاوه،  شــماری رســاله و متــن هــای 
گــزارش تاریخــی در آن اســت  تعــدادی فرمــان و نیــز چنــد 
ــم  ــران مه ــخ ای ــکات تاری ــی از ن ــردن برخ ک ــن  ــرای روش ــه ب ک
هســتند. اصــل ایــن جنــگ، بایــد حوالــی ســال 1107 تــا 1134 
در حوالــی خراســان بــه ویــژه در نیشــابور و حوالــی آن توســط 
شــخصی از ایــل بیــات فراهــم آمــده باشــد. بــه همیــن دلیــل، 
کــه در آن آمــده، غالبــا از شــاه ســلطان حســین و  فرامینــی 
عمدتــا در حــوزه خراســان و هــرات اســت. همیــن طــور چنــد 
گــزارش تاریخــی حســاس هــم از پانــزده ســال پایانــی عصــر 
کــه جالــب مــی  صفــوی و دربــاره آشــوب هــای خراســان اســت 
گــزارش پیــش رو، مــروری بــر ایــن جنــگ  نمایــد. نویســنده در 
و محتــوای آن داشــته و برخــی از یادداشــت هــای تاریخــی و 

ــه داده اســت. نیــز چنــد فرمــان از شــاهان صفــوی را ارائ

کتابخانــه مجلــس،  کلیــدواژه هــا: جنــگ شــماره 17238، 
گــزارش  شــاهان،  فرمــان  صفــوی،  دوره  المجالــس،  زینــه 
بیــات،  ایــل  نیشــابور،  خراســان  ایــران،  تاریــخ  تاریخــی، 
شــاه ســلطان حســین، هــرات، عصــر صفــوی، آشــوب هــای 
صفــوی،  شــاهان  تاریخــی،  هــای  یادداشــت  خراســان، 
دولــت صفــوی، شــاه عبــاس اول، شــاه عبــاس دوم، فضعلــی 

بیــات.

 نسخه  خوانی )18(
درنگی در ُجنگی؛ )مشتمل بر چندین فرمان از شاهان 
صفوی و شماری یادداشت تاریخی(
102-128

 رسول جعفریان
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ینة المجالس شــامل 369 فریم )730  ُجنگ شــماره 17238 کتابخانه مجلس موســوم به ز

صفحه( از جنگ های خوب دوره صفوی اســت و مانند غالب آنها حاوی اشــعار فراوانی از 

شــاعران در متن و حاشــیه و نیز شــماری رســاله و متن های کوتاه ادبی اســت. از این دست 

کتابخانه های ایران هســت و بارها درباره آنها، محتوا و اهمیت و  ُجنگ ها شــمار زیادی در 

ارزش آنها در روشن کردن تاریخ ایران در گوشه و کنار مطالبی نوشته شده است. جنگ های 

مزبور هر کدام توسط افرادی که عاشق شعر و نثرهای زیبا بوده اند، در نقطه ای از ایران فراهم 

آمــده و عــالوه بر آن، گهگاه اطالعاتی درباره منطقه و گردآورنده و کاتب در آنها آمده و حتی 

کنار صفحات مطالبی درباره خود  در دوره های بعدی نیز صاحبان آن جنگ ها در گوشه و 

یــا نکاتــی را که قابل ذکر می دانســته اند آورده انــد. طبعًا به دلیل عالقه این افــراد در انتخاب 

گر در آنها اشــعاری از  شــاعر و نویســنده و نیز متن های ادبی، این جنگ ها ارزش می یابند. ا

شاعران ناشناخته یا اشعاری تازه از شاعران شناخته شده باشد و همین طور متن های ادبی 

که ارزش آنها مضاعف می شود. باارزش یا نکات تاریخی، طبیعی است 

گرچه بیشــتر این ارزش برای  ُجنــگ مــورد بحث ما باید یکی از جنگ های باارزش باشــد. ا

که اهل ادب و شــعر و شــاعری هســتند، اما عالوه بر آن،  کســانی شناخته شــده خواهد بود 

که برای روشن کردن برخی از نکات  یخی در آن هست  گزارش تار تعدادی فرمان و نیز چند 

یــخ ایــران مهــم هســتند. اصــل ایــن ُجنــگ بایــد حوالــی ســال 1107 تــا 1134 در حوالی  تار

خراســان، به ویژه در نیشــابور و حوالی آن توســط شخصی از ایل بیات فراهم آمده باشد. به 

که در آن آمده غالبًا از شاه  سلطان حسین و عمدتًا در حوزه خراسان  همین دلیل فرامینی 

یخی حســاس هــم از پانزده ســال پایانی عصر  گــزارش تار و هــرات اســت. همیــن طور چند 

که جالب می نماید. صفوی و درباره آشوب های خراسان هست 

درباره شاعرانی که اشعارشان در این جنگ آمده، در فریم 27 گزارش منظمی توسط شخصی 

در »طهران« نوشته شده که بعدها نام او حذف شده، اما تاریخ نگارش آن اردیبهشت 1306 

است. شاید خط  ملک الشعراء باشد که برای اهل فن قابل بررسی است. این گزارش می تواند 

فهرست غالب شاعرانی را که اشعارشان در این جنگ آمده است نشان دهد.

نســخه در بیشــتر صفحات شامل متن حاشــیه بوده و مطالبی در متن و مطالب دیگری در 

حاشــیه آمده اســت. برخی از صفحات نیز این قاعده را ندارد. تنظیم صفحه در فریم 44 

یاد صفحــات قبلی از میانه کتاب  نشــان می دهــد که اینجا آغاز نســخه بوده و به احتمال ز

که نیمی از آن از بین  جدا و در ابتدا قرار داده شــده اســت. طبعًا صفحه آغازین کتاب هم 

رفتــه اســت ابتدای واقعی جنگ نیســت. در این مقاله ســعی کرده ام مــروری بر این جنگ 

یخی و نیز چند فرمان از شــاهان صفوی را ارائه  داشــته باشــم و برخی از یادداشــت های تار

که در خوانــش برخی از  کنــم. در اینجــا از جنــاب آقــای اباذری و نیز ســرکار خانــم صدیقی 

کردند سپاسگزاری می کنم. کمک  کلمات به بنده 
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نخینانخ هخسن ن  

زینة المجالس فضلعلی بیات

که مالکان نسخه را نشان می دهد. نخستین آنها از سال 1123 از  یادداشت های چندی در برخی از صفحات هست 

کاتب و جامع اصلی هموست. این یادداشت به این شرح است: که  طایفه بیات خراسان است 

مــن العبــد)؟( الفقیر الحقیر المحتاج الی فضل اهلل العلی، ابن شــاهو علی)؟( بیات، فضل علی ... 

تحریــرًا فــی 15 ذی حجة الحــرام 1123. مهــر. ]در مهر، »الســت ... روضه رضــا ... فضعلی ... جهان« 

دیده می شود[:

کاتب این مجموعه  فضلعلی بیات پســر شــاهو، جامع و 

بــوده اســت؛ چنان کــه در فریــم 45 در میانه یــک متن که 

کــه  عمــاًل بایــد در حکــم مقدمــه آن باشــد ـ و اشــاره شــد 

البته جای برگ ها عوض شــده و به همین دلیل در حال 

حاضر، این مقدمه در فریم 44 اســت ـ به نام خود اشــاره 

یه نشینان  گوید تراب اقدام فقرا و زاو کرده اســت: »چنین 

مهجــور  بی طالعــی،  معرکــه  شهســوار  و  خمــول  گوشــه 

که  کســار بیات  حرمان دیده محنت کشــیده فضلعلی خا

شــبی از شــب ها در گوشــه خلــوت حیرت زدگی نشســته 

بــا رفیق شــفیق بی طریق میرزا تنهایــی صحبتی بی نفاق 

داشته می شد ...«. نام این میرزا تنهایی دست کم یک بار دیگر هم در انتهای یک فرمان و پس از اتمام آن آمده است: 

که  گاه تقصیری در نوشــتن شــده، باشــد عفو فرمایند  گردید. هر  »در نهایت بی دماغی در خدمت میرزا تنهایی قلمی 

ی با زبان ادب  ی اســت. و ی این مقدمه نثر خود اوســت که نشــانگر توانایی ادبی و بی دماغــم«. )فریــم 216( بــه هــر رو

گــردآوری ایــن مجموعه بیان کرده اســت: »... هر چند تأمــل نمودم گلی که بوی وفــای از آن آید، بهتر از  تمایلــش را بــه 

این ندیدم که از هر نوع ســخنی که طراحان انجمن ســخن دانی موزون نموده باشــند، از نظم و نثر و معما و لغز و غیره، 

ی نگریســته،  جمــع نمــوده و بــه بیــاض برد که هر گاه نظر گل چینان بزم موّدت گســتری بر آن افتد، به عین عنایت در و

ت طبع 
ّ
که ســیه رو نامه را دود دل خامه شــفیع اســت و زلت قدم قلمم را ذل چهره معانیش را به نقاب عفو در پوشــند 

یه نشین  عذرخواهست. مختصر این بی بضاعت چه تواند بود که مقبول نظر خسروان بزم نشاط گردد، و راه آورد این زاو

چه باشد که شایسته طبع موزون طبعان باشد. هر نظری را که برافروختند/ جامه بر اندازه تن دوختند. آنکه این انتظام 

یه نشین مهجور را به دعا یادآوری  گردانید. ملتمس از خدمت دوســتان آن که این زاو ینة المجالس« موســوم  طبع به »ز

می نموده باشند. )فریم 46(

این یادداشت بســیار باارزش 

که  اســت؛ چون مــا شــاهدیم 

ایــن جنگ نام ویــژه ای مانند 

ینة المجالس یافته است. ز
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یادداشت های تملیک روی نسخه

گذشت، یادداشت های  که شرحش  عالوه بر یادداشــت جامع این جنگ 

کتــاب  دیگــری از ســال های 1226، 1236 و 1275 در برخــی از برگ هــای 

کــه در قرن ســیزدهم یا  کــه در قزوین نوشــته شــده و روشــن می کند  هســت 

کمی پیش از آن این نسخه از خراسان به قزوین منتقل شده است.

یادداشتی در فریم 43 از سال 1226 آمده است به این شرح:

»هذا کتاب ]ُجنگ[ از مال خالص عالیجاه رفیع گردون شوکت و جاللت 

همــراه تیمورخــان بایراونــد کاتب الحروف محمد شــریف خلــف عالیجاه 

مزبــوره در شــهر محرم الحــرام در قزویــن قلمــی شــد. ]مهــر:[ عبــده محمــد 

شریف، افّوض امری الی اهلل«.

این محمد شــریف، مالک این نســخه بوده و چنان که خواهیم دید، پس از 

گرفته است. ی نسخه در اختیار فرزندش حسینعلی قرار  و

کتاب )فریم 44( به این شرح آمده است: ی برگی از  یادداشتی از سال 1236ق در رو

»هــذا کتــاب جنــگ از مــال خالص عالیجاه معلی جایگاه تیمورخان مافی در دارالســلطنه قزوین مرقوم شــد در شــهر 

رجب المرجب 1236«.

ی صفحه ای که فهرســت نام شــاعران آمده، یادداشــتی از محرم الحرام ســال 1275 درج شده است.  در صفحه روبرو

یخ والدت فرزند ذکور کســی اســت که این یادداشــت را نوشته است؛ یعنی حسینعلی بن  این یادداشــت مربوط به تار

کن دارالسلطنه قزوین. مرحوم محمد شریف سا

متن یادداشت این است:

یخ یوم سه شــنبه و چهاردهم شــهر محرم الحرام 1275 عربیه هجریه نبوی)ص( مطابق یونت  »به تار

ئیــل ترکــی تقریبــًا نیم ســاعت به غــروب آفتــاب مانــده، خداوند حکیــم فرزند ذکــوری از بطــن صبیه 

کاوند به این اقــل عبادالضعیف حســینعلی ابن مرحوم محمد شــریف خان مافی  کا غالمرضــا خــان 

یــن عنایــت فرمــود، ســّمیُته »علــی«. اللهم احیــه بمحبة  کن دارالســلطنه قزو مــن طایفــه بایرونــد ســا

ائمه)علیهم السالم( و اجعل خاتمة اموره بالخیر و السعادة. )فریم 27(
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یادداشتی از سال 1278

یادداشــتی در صفحه پایانی آمده اســت که مع االســف بخشــی از آن هم از بین رفته و نویسنده مطالبی درباره هرات و 

دشواری های آن و مهاجرتش به مشهد، اقامت سی ساله در آنجا و سپس رفتن به نجف نوشته است:

کــه چــون بلــدی که  ی معــروض مــی دارد  »العبــد اقــل خلیفــه الملقــب بالخلیفــه و احقــر الطلبــه محمــد حســن هــرو

مســقط الرأس حقیــر اســت، اغلــب اوقــات مقــر افاغنــه و مســکن ترکمانیه بــود، موتوا قبــل أن تموتــو را منظــور و خود را 

ک روبه آن آســتان مالیک پاســبان. و  آســتان بوس حضرت امام رضا)علیه الســالم( ســاختم و الی مدت سی ســال خا

که آســتان بوس امیرمؤمنان و آقای متقیانم، چگونه شــکر  که در ظرف هشــتاد و پنجم شــکر اهلل فشــکرا ثم شــکرا  حال 

کــه جز این آرزو چیزی ندارم. پس شــکرانه این نعمت عظمی دو ترجمــه مختصر یکی نظم و یکی  گــذارم  ایــن نعمــت 

نثر به قدر فهم و قّوه خود به دعای کمیل که از جمله ادعیه مشــهوره اثناعشــریه اســت ســاختم و به خط خود نوشتم«. 

که به  کمیل بوده فقط در اینجا آمده و نام شخصی را هم  که به نظر می رسد مقدمه همان ترجمه او از دعای  این متن 

که محو شده است. در پایان آمده است: »ُحّرر سلخ جمادی االول سنه 1278«. احترام او نوشته در آن بوده 

گزارش و سفرنامه حج از سال 1124

که مربوط به سال 1124 و مربوط  کوتاه حج از سال 1124 در فریم 54 این جنگ آمده  گزارش یا به عبارتی سفرنامه  یک 

بــه بزرگــی از همــان طایفه بیات اســت. حدس می توان زد که فضلعلی بیات که جامع این جنگ اســت، از بســتگان 

کمان نیشابور هم بوده اند. که حا همین خاندان بوده 

کرده و پس از انجام دادن اعمال در بازگشت، وقتی  یا عزیمت حج  زائر »محمدرحیم خان بیات« با همراهان از راه در

از مســیر بیابان نجف به ســمت عتبات می آمدهـ  مســیری که در این گزارش از آن به بین الحرمین یاد شــدهـ  درگذشته 

ی ربیع االول ســال 1125 بوده اســت. از یکی از فرامین  اســت. ســفر از دوم رجب ســال 1124 آغاز شــده و درگذشــت و

که فتحعلی خان پســر این محمدرحیم خان در ســال 1126 از طرف شــاه ســلطان حســین  همین مجموعه درمی یابیم 

که پیش از آن پدرش، یعنی همین  کم نیشــابور و رئیس ایل بیات تعیین شــده اســت. در این فرمان آمده  به عنوان حا

محمدرحیم خان این سمت را داشته است.

کوتاه ما چنین است: متن سفرنامه 

هو القادر

چــون بنــا بــر تقدیر و قســمت رّبانی مــدت مدیدی بود و توفیــق رفیق، و علی الــدوام مکنون خاطر فیــض مظاهر وکالی 

دوراندیــش خیــال، و گل چیــن آمــال و امانــی، و مســتطر ]مســیطر![ مجموعــه ایــام زندگانــی و نهــال بهارســتان حلم و 

یخ دوم شــهر رجب المرجب ســنه 1124  تمکیــن، اعنــی عالی شــأن و خدایگان قدردان محمدرحیم خان بیات، به تار

ی شــأن گرامی مکان فتحعلی 
ّ
مطابق لوی ئیل از قریه ســلیمانی من محال ملکی ســرکار خود، به اتفاق عالی مقدار ُمعل

خانا خلف ارشــد ارجمند ســعادتمند به اراده ی ســفر خیراثر مکه معّظمه مشــّرفه منّوره متبّرکهـ  زاد اهلل شرفاـ  حرکت، و 

گردیده معمول و بعد از آن مراجعت، و از راه  کان توفیق رفیق  کما  یارت مشــرف، و اعمال را  یا عبور فرمود به ز از راه در

که متوجه امور دنیا و آلوده این دار فانی نگردد،  که در این زمان مقّدر این شــده بود  بیابان نجف اشــرف روانه مقصود 

یخ شهر ربیع االول 1125 به جوار رحمت یزدانی پیوست. الهی هر ساله حجی در نامه اعمالش  در بین الحرمین به تار

کناد! برّب العباد. )فریم 54( ثبت، بدرجه اعلی مرتبه مکان مرحمت فرمایند و خداوند عالم رحمتش 
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شش فرمان و نامه از شاهان صفوی در این ُجنگ

یادی از فرامین و نامه های سیاســی دوره شــاه ســلطان حســین را مرحوم نوایی در اســناد و مکاتبات سیاســی  شــمار ز

ایــران، ســال های 1105-1135 منتشــر کرده اســت. همو فرامین و نامه هــای دیگری را هم از پادشــاهان دیگر صفوی در 
گاهیم شمار فراوانی از مکاتبات سیاسی و اداری  که آ کرده است. همان طور  کتاب یادشده منتشر  مجلدات پیشین 

که در مخازن تفلیس بایگانی شده است«. مجلد اّول )چاپ  کتاب »فرامین شاهان ایران  گرجستان هم در  مربوط به 

یخ مرتب شده است. مسلمًا هر فرمان دیگری  1995م( به صورت دوزبانه منتشر شده است. این فرامین بر حسب تار

کردن دارد. کنار یافت شود ارزش احیا گوشه و  که در 

در جنگ مورد بحث ما چندین فرمان هســت که به جز یکی از شــاه عباس اّول )م 1038( و دیگری از شــاه عباس دوم 

)1077(، باقی آنها از شاه سلطان حسین صفوی )1106 ـ 1135( و عمدتًا مربوط به خراسان، هرات، و نیز وقایع مربوط 

به قندهار و افاغنه اســت. نامه های شــاه ســلطان حســین به بحران ها و شــورش های موجود در خراســان دو دهه اخیر 

کرد در حد توان این  دولت صفوی اشــاره دارد و می تواند در روشــن کردن تحوالت آن ناحیه مهم باشــد. تالش خواهیم 

کرده و در اختیار عالقمندان به ویژه پژوهشگران عصر صفوی قرار دهیم: فرامین را بازخوانی 

کم دارالسلطنه هرات اّول: نامه ای است از شاه سلطان حسین به محمدزمان خان بیگلربیگی کل خراسان و حا
یت او برای قندهار  گویا مطلبی درباره احضار او به اصفهان مطرح بوده که در این نامه آن مسئله منتفی شده و بر مأمور

کید شده است. این شخص در سال 1123 مأمور آن نواحی شد و بعد از دو سال، عزل و به جای  و فتح کل ترکستان تأ

که او نیز در هرات درگذشت. او رستم خان منصوب شد 

گفت.  یخ نامه احتمااًل همین سال 1123 است، هر چند به یقین نمی توان   تار

متن نامه:

حکم جهان مطاع شد، آن که ایالت و شوکت و اقبال پناه، حشمت و عظمت و اجالل دستگاه، عالیجاه امیر االمراء 

العظــام، غالمــزاده قدیمــی و دولت خواه صمیمی بنده اخالص نشــان شمســا لالیالة و الشــوکة و الجاللة و الحشــمة و 

کم  کل خراسان و حا العزة و االقبال محمدزمان خان شیرعلی سرکردگی)؟( شاملو و سردار لشکر ظفراثر و بیگلربیگی 

که عریضه ی ســربه مهری مشــتمل بر اظهار  گشــته بداند  دارالســلطنه هرات به شــفقت بی نهایت پادشــاهانه ســرافراز 

یافت ایــن موهب عظما به  ک ســعادت پابــوس نواب همایون ما و اســتدعای رخصت و در ی ادرا یادتــی شــوق و آرزو ز

کم ماروجاق به درگاه جهان پناه فرستاده بود، به نظر فیض منظر اقدس رسید. بر رأی  اتفاق عالیجاه چرخچی باشی حا

جهان آرای انور پوشــیده و مخفی نیســت که پیوســته بندگان اخالص نشــان اخالص کیش و صوفیان عقیدت اندیش 

متالشــی ]: تالشــگر[ و جویــای چنیــن آرزوها بوده و می باشــند، خصوصــًا آن عالیجاه که صوفی زاده قدســی و یکرنگ 

ی  بــه اخــالص و تربیــت یافتــه بــه اختصاص نواب همایون ماســت و از ابتدای ســرافرازی به تربیت و شــفقت خســرو

و ممتازشــدن به ایالت و ســرداری علی االتصال در نظم و نســق قشــون و مقهورســاختن مخالفین و ترفیه حال رعایا و 

برایا و مســلمین و امن کردن شــوارع بر زّوار و مترددین بوده، دقیقه ای از دقایق به لوازم آن قیام و به تقصیر از خود راضی 

نگردیــده و فــی الحقیقــه به تأیید الهی و توجه باطن خیر خواطر/ مواطن)؟( حضرات)؟( و مصروف گشــتن همت واال 

نهمــت نــواب همایــون ما ... که ... از قرلباش نصرت تالش به حیز ظهور می توانســت رســید و به وقت قلیل به منصه 

که به حسن تدبیر  که از درگاه مالک الملک متعال امیدوار هستیم  شهور رسانید و بعد از این نیز خواهد رسانید. حقا 

و خدمت گذاری آن عالیجاه، کل ترکســتان مســخر شــود. در این صورت چگونه صالح دولت و کجا مناســب وقت و 

که بزودی باز مراجعت می نماید. ســیما در  که بی جهتی ظاهری، آن عالیجاه را به درگاه معلی بطلبیم  فرصت اســت 

این وقت که مقرر فرموده ایم که ســپاه معموره به قندهار در معســکر آن عالیجاه جمعیت نموده، بعد از مالحظه ســان 
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ایشــان به خدمات مامور نمایند و بالشــک حرکت او موجب گسســتن سررشــته اوضاع و انتظام آن حدود می شود، به 

کــه »گر در یمنی چو با منی پیــش منی/ در پیش منی که بی منی در یمنــی« خود را به مقتضای  مضمــون شــعر مشــهور 

اخــالص و شــوق خود پیوســته جلیس مجلس خلــد آیین خاطر فیض مظاهر نواب همایون ما دانســته تعیین داشــته 

که هــر وقت مصلحــت دولت روز افــزون دانم خواهیــم طلبید و  کــه بــه نحوی متوجــه حال آن خیرمآل هســتیم  باشــد 

محســود امثــال و اقــران خواهیــم فرمود. در این وقــت بنا بر عنایت شــاهانه درباره آن عالیجاه یک دســت خالع فاخره 

پوشیده نواب همایون ما بی تکمه پیش سفید و سردست طال مرحمت و شفقت فرمودیم توجه ضمیر منیر فیض پذیر 

باشد. تحریر محرم الحرام 1123. ]فریم 216[

دوم: فرمان نصب خسروخان گرجی به سمت سپهساالر ایران از سوی شاه سلطان حسین صفوی در سا ل1121
فرمــان زیــر در شــعبان ســال 1121 درباره انتصاب خســروخان پســر رســتم خان گرجی به ســمت سپهســاالر کل ایران و 

همزمــان بیگلربیگــی آذربایجــان اســت. این فرمــان هم در ارتباط با تحوالت خراســان این سالهاســت؛ زیــرا چنان که 

می دانیم او به عنوان فرمانده نیروهای قزلباش عازم قندهار شــد، اما اندکی بعد در ســال 1123 در جنگ قندهار برابر 

کشته شد.1  یس  میرو

هو اهلل تعالی

کــون و مکان، ماهچه  حکــم جهــان مطاع شــد. آنکه چون به یمن عنایت خســرو عالم امکان و برکات شــهریار جهان 

پاش ســاحت ایران و شّقه رایات  علم ظفر توام کشورگشــایی این دودمان ســتوده بّر و امتنان، بلند خورشــید عالم آرا نور

نصــرت آیــات گیتــی ســتانی این خانواده عّزت و شــان، بســان ضیــاء بیضا روشــنی بخش عرصه جهــان، و طنطنه ی 

کنان مالء اعلی  صولــت فرمانفرمایــی ایــن خانــدان، و آوای بــا نوای پنــج نوبت ســلطانی این دودمان، ســرورافزای ســا

کریم ذوالجالل و نعمای مســتدام عدیم الــزوال پیش نهاد  گــوش نوقاطنان بســیط غبرا گشــته، ما نیــز در ازاء مواهب  و 

که هر آن بنده صوفی نژاد جالدت آیین، و غالم مخالصت اعتیاد  خاطر خطیر اقدس، و قرارداد نهاد مقّدس فرموده ایم 

کــه بــه حســن تدبیر و فرزانگــی و اصابــت رأی و مردانگی ممتحن، و پیوســته در مضمــار بندگی، گوی  عقیدت گزیــن 

ســربازی و ســرافکندگی ربوده، در آیین لشــکرآرایی و سپه داری بی همتا بوده باشد، او را از مراحم ستیغ )؟( خسروانی 

یغ ظّل ســبحانی بهره مند آمال والئی و به مراتب عالیه و مناصب عظیمه ســربلند و بین االمثال ســرافراز  و مکارم بی در

و ارجمند فرماییم.

شــارح ایــن مقــال حــال اخالص اشــتمال ســلطنت و ایالت و شــوکت پناه، حشــمت و جاللت دســتگاه، شــهامت و 

بســالت انتباه، عالیجاه امیر االمرایی العظام، خلف الســالطین الکرام، غالم شایســته ســربلندی، نظامًا للســلطنة و 

االیالــة و الشــوکة و الحشــمة و الجاللــة و الشــهامة و البســالة و االقبــال، خســروخان والی گرجســتان کارتیل اســت که 

أبــًا َعــن جــّد در ایــن دوده امجــد، از یکرنــگان و مخالصت کیشــان بوده، همــواره از رهگذر خدمات شــایان مشــمول 

کمر خدمت گزاری در میان بســته و عهدی به رتبه داروغگی  عواطف بی پایان بوده اند و خود نیز از اوان صبیا پیوســته 

کرمان سرافراز بوده اند. دارالسلطنه اصفهان و زمانی به رتبه دیوان بیگی لری ایالت دار القرار قندهار و 

لهــذا ذّره ای از شــفقت بی غایــت شاهنشــاهی شــامل حــال او فرمــوده، از ابتــدا پنج ماهــه و نیــم اودی ئیــل، عالیجــاه 

که در ازاء خدمات  مشارالیه به رتبه سپهساالری ایران و بیگلربیگی آذربایجان سرافراز و بدان مرتبه ممتاز، و تیوالتی 

مذکوره در وجه مرحوم رســتم خان سپهســاالر ســابق مقرر بوده، به دستور در وجه عالیجاه مشارالیه عنایت و مرحمت 

فرمودیم که چنانچه باید و شــاید به لوازم و مراســم امور مذکور قیام و اقدام نموده، دقیقه ای فوت و فروگذاشــت ننماید 

و جهــت ضبــط و نســق در بی وقتی مهمات و معامالت والیات و وجوهات به دل خــود نایبان معتمد تعیین و قدغن 

کوتاهی ننمایند. و  که در امنّیت محال و ضبط مالیات مساعی جمیله به منصه ظهور رسانیده، در هیچ باب  نماید 

یخ، »تهران، 1362«، ص 2-10؛ وقایع السنین، ص 549. 1. شرح آن را بنگرید در: مجمع التوار
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کر نصرت نشــان، در تنبیه و تأدیب و رفع سایر سرکشان و معاندان ملت قوی بنیان پیوسته ساعی بوده، ُحسن  با عســا

کامیاب همایون ما ظاهر سازد. سعی و اهتمام خود را در هر باب بر نواب 

کوتاهی  که مأمور به سفر باشند،  کس از هر حّکام و یوزباشیان و مین باشیان و غالمان الکاء خاصه ... و امرایی  و هر 

در خدمــات یــا تهــاون در مجادلــه یا تقصیری در هر باب ظاهر شــود، چنانچه باید و شــاید او را تنبیــه و تأدیب نموده، 

آنچــه دربــاره او از اخراجیــت و عزل وغیره امور مناســب داند بــه عمل آورده، خدمت او را به هر کس که مناســب داند 

که رقم مطاع در این باب شرف صدور یابد. مرجوع و حقیقت عرض نماید 

کر ظفر فرجام ممالک محروسه  بیگلربیگان و امراء عظام و عمال عالی مقام و قورچیان و آقایان و غالمان و سایر عسا

که به ســفر مأمور باشــند، عالیجاه مشــارالیه را سپهســاالر باالســتقالل دانســته، لوازم امر مزبور را  به تخصیص جمعی 

مخصــوص او شناســند، و اطاعــت و انقیــاد او را بــه تقدیم رســانیده، از ســخن و صــالح حالی او که مقــرون به صالح 

دولــت ابدمــّدت باشــد بیــرون نرونــد، اوامــر و نواهــی او را مطیع و منقاد باشــند، و خود را بــه عزل او معــزول و به نصب 

کــرام دیــوان اعلــی رقم ایــن عطیــه را در دفاتر خلــود ثبت نموده و از شــائبه  او منصــوب شناســند. و مســتوفیان عظــام 

تغییر و تبدیل مصون و محروس شناسند، و تصدیقات عالیجاه مشارالیه را درباره مأمورین سفر مزبور معتبر دانند، و 

تیولنامچه به قیود الزمه مسوده نمایند، و آنچه از جمله تیوالت مزبوره در وجه دیگری مقّرر شده باشد، سوی خوانسار 

مقطوع دانســته، در وجه عالیجاه مشــارالیه مقّرر دانند، و رســد خوانسار را از ســایر وجوهات آذربایجان عوض دهند و 

در عهده شناسند. تحریرًا فی شهر شعبان المعظم سنه 1121 ]فریم 183[

کل خراسان از سوی شاه سلطان حسین سوم: فرمان نصب جانی خان به ِسمت سرداری و بیگلربیگی 
یخ این نامه ارتباطی با تحوالت سال های 1121 به بعد خراسان ندارد، بلکه قدیمی تر و مربوط به سال 1107 است. تار

رقم سرداری و ایالت عالیجاه جانی خان

حکم جهان مطاع شد. آنکه چون به ُیمن مواهب مالک ممالک ارض و سما از دار الملک بقا به حکم »واهلل تؤتی ملکه 

کامیاب همایون در اوراق لیالی و ایام بجامه خلود و دوام مثبت و  من تشاء« فرمانروایی خّطه معموره غبرا، بنام نامی 

که جمعی از مخلصان جانی و معتقدان  گشته، بر ذّمت هّمت واالنهمت صافی طویت جهان پیما الزم است  مرقوم 

حیاتی را که صاغرًا عن کابر، حقوق خدمات در این درگاه عّزت و جاه داشته و به عدوسوزی و دشمن شکنی و حسن 

تدبیر مذکور السنه و افواه باشند، از اعطاف بیکران خدیوانه و الطاف بی پایان خسروانه بهره مند و ارجمند فرماییم.

از آنجا که صورت حال عبودیت اشتمال ایالت و شوکت پناه، حشمت و جاللت درگاه، عالیجاه امیر االمراء العظام، 

بنــده شایســته احســان غالمــزاده قدیمــی و دولتخــواه صمیمــی، نظــام االیالــه و الشــوکة و االبهــة و البســالة و االقبال، 

جانی خان در متخلخل این مقال با حسن وجهی نمایان بود، از ابتداء پنج ماهه تنگوزئیل، منصب رفیع الشأن منیع 

المــکان ســرداری خراســان و از ابتداء دوماهه ســنه مزبــوره، بیگلربیگی گری کل خراســان و ایالت دارالســلطنه هرات را 

که  ضمیمه منصب واالی مذکوره به ایالت و شــوکت پناه عالیجاه مشــارالیه شفقت و مکرمت نموده، ارزانی داشتیم 

چنانچه باید و به شیوه دولتخواهی و مردانگی سزد، و شاید رتق وفتق مهمات خالیق و برایا و قبض و بسط معامالت 

کــه ودیعــت جنــاب احدّیــتـ  جّل شــانه و عظــم برهانهـ  آمد نموده، در نظم و نســق و آراســتگی ســپاه  کر و رعایــا  عســا

ظفرپیما و دفع و رفع بداندیشــان دین و دولت و بدخواهان ملک و ملت و دزد و قطاع الطریق و اجامره و اوباش و امنیت 

کر بوده، در جمیع  طرق و شــوارع قیام و اقدام نموده، نوعی نماید که همگی رعایا و برایا از حســن ســلوک او راضی و شــا

گردد، و در جمیع ابواب نیکو خدمتی و جانفشــانی و  کامیاب همایون حاصل  دعــای خیــر جهت ذات اقدس نــواب 

کامیاب همایون ظاهر سازد. ُحسن سعی خود را بر نواب 

کرام آذربایجان و عراق و خراســان و فارس و لرســتان و کردســتان و دار  گاه بیگلربیگیــان و امــراء عظــام و حــکام  و هــر 
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المرز در حاضرســاختن قشــون و مهم ســازی مواجب و انعام ایشــان، و دفع و رفع اعادی تقصیر و مســاهله و مســامحه 

واقع شــود، جمعی را که در آن والیت حاضر باشــند، به نوعی تنبیه و تأدیب نماید که موجب عبرت ســایر امرا گردد، و 

کامیاب همایون بازخواســت،  که نواب  که مأمور به ســفر و حاضر نباشــند، جواب/حوالت)؟( عرض نمایند  جمعی 

و جمعی که در راه دین و دولت خدمات شایســته نموده باشــند به دســتور جواب معروض دارد که در خور آن مشمول 

مکارم شاهانه فرماییم.

و در هــر ســال چنــد مرتبــه که مصلحت داند، ســان مالزمــان بیگلربیگیان و امــراء عظام و حکام خراســان را مالحظه 

نموده، اهتمام نمایند که هر یک قشــون مقّرر خود را نگاه داشــته، مواجب و انعام ایشــان را حسب الواقع عاید سازند و 

چنانچه در این باب تقصیر نمایند تنبیه نماید.

بیگلربیگیان کشورســتان ظفر توام و امراء واالشــأن معدلت شــیم و حکام نصفت آیین عالیمقام و تیزدستان واالشأن 

کسان و عموم ســکنه خراسان، عالیجاه  ی االحترام و ســایر مالزمان ســرکار خاصه شــریفه و مالزمان و امرا و یســاِق  ذو

گاه ایشــان را به خدمات مامور ســازد، مســلح و مکمل نزد مشارالیه  مومی الیه را ســردار و صاحب اختیار دانســته، هر 

حاضــر شــده، در هــر باب آنچــه مقرون به صالح دین و دولت گوید تبعیت نمایند، و هر یک امرا و حکام خراســان که 

اخبــار مخالفــی را عرضــه داشــت پایه ســریر خالفت مصیر نماینــد. عالیجاه مشــارالیه نیز اعــالم و ... وقایع)؟( قلمی 

ف که موجب غضب و 
ّ
کــه تدارکــی که در هر باب الزم باشــد به عمل آورده و از جواب برین جملــه رفته از تخل نماینــد 

سخط شاهانه است، محترز باشند.

یان و ارباب و اهالی و جمهور و متوطنین دارالسلطنه هرات عالیجاه  یش ســفیدان و غاز ســادات عظام و کالنتران و ر

مذکــور بیگلربیگــی و تیولدار به اســتقالل خود دانســته، در جمیع مــوارد اطاعت و انقیاد مشــارالیه را از لوازم دانند و از 

که متضمن اصالح دولت ابدمدت است بیرون نروند. سخن و صالح و مومی الیه 

کــرام دیــوان اعلــی رقــم این عطیــه را در دفاتــر خلود ثبت نمــوده، از شــوایب تغییر و تبدیــل مصون و  مســتوفیان عظــام 

که به ســرداری ایشــان مقرر شــده  محروس شناســند و تصدیعات و نوشــتجات عالیجاه مومی الیه را و اهالی جمعی 

معتبر دانند، درین باب قدغن دانسته در عهده شناسند. تحریرا شهر فی جمادی الثانی 1107. ]فریم 223[

چهارم: فرمانی از شاه عباس اول صفوی درباره یک نورچشمی
که شاه خطاب به »میرزا محمد شفیعا« نوشته است. ادبیات این نامه بسیار دوستانه و همدالنه  نامه یا فرمانی است 

بوده و نوعی دلداری و حمایت جدی در آن از شخص مخاطب دیده می شود. شاه خطاب به او می گوید که بداند که 

گر بمیرد، »حج و روزه و نماز او را خود خواهیم  که ا کس را جز شــاه ندارد و »پدر و مادر او ماییم«. حتی می گوید  هیچ 

خرید«. از او در برابر آزار مردم حمایت می کند و می گوید: »اخراجات و مقرری« او را از ســرکار خاصه شــریفه می دهد. 

گاه زر نقد دهیم« چرا باید طعام بد پخته  شــاه از اینکه برای او طعام بد درســت شــده ناراحت اســت و می گوید: »هر 

کنند. فرمان در ربیع االّول 1015 صادر شده است. شود. باید طباخ خوب بیاورند و غذای خوب برای او درست 

یــخ آن در پایانــش تمام می شــود، دوباره متــن ادامــه می یابد. شــاه می گوید می دانــم که آن  بــا اینکــه فرمــان بــا ثبــت تار

گر کســی از »خادمان حرم  یاد اســت، اما از او می خواهد مــالزم قابل اعتمادی را بگمارد تا ا عالیجــاه را کارهــای مهــم ز

گونه که حکیم معیــن می کند. در  کننــد، آن هم همــان  گرفتــاری بیماری شــد برای او آش هریر درســت  علیــه عالیــه« 

کم گرجســتان هم طبق مقرری ادامه یابد. از این سیمایون در  ضمن اشــاره می کند که طعام و میوه برای ســیمایون حا

یخ سلطانی که با نام گمراه کننده از شیخ صفی تا شاه صفی چاپ شده، چند بار یاد شده که مربوط به دوره  کتاب تار

محمد خدابنده پدر شاه عباس است.
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متن فرمان:
حکم جهان مطاع شــد. آنکه وزارت و اقبال پناه عزت و اجالل دســتگاه آصفی شمســًا للوزاره و االقبال، میرزا محمد 

کس نیســت  که آن عالیجاه را ااّل نواب همایون هیچ  که بر نواب همایون معلوم اســت  شــفیعا میرزای عالمیان بداند 

و پــدر و مــادر او ماییــم، و تــا ســر نواب همایون به ســالمت اســت کاســتی در هیــچ چیز او نخواهــد بود، و بعــد از آنکه 

بــه رحمــت حق تعالــی واصــل شــود، حــج و روزه و نمــاز او را خود خواهیــم خریــد. او را از آزار مردم چه دغدغه اســت، 

کــه به جمیــع کار و بــار ســرکار خاصه شــریفه که در  و بــه نفــس نفیــس بــه مهّمــات آن عالیجــاه بازمی رســیم. می بایــد 

کــه اخراجات و  دارالســلطنه قزویــن اســت، خود به واجبی به آنها رســیده، خصوصا ســرکار خادمــان حرم علیه عالیه 

مقــرری ایشــان را از ســرکار خاصــه شــریفه می دهیــم.و طعــام بد جهت مقرری ایشــان طبــخ می نمایند! هــر گاه زر نقد 

دهیــم، چــرا تحویلــداران طعام بد ]برای[ ایشــان طبــخ نمایند)؟( می باید که یک مالزم اعتمادی خود را بر ســر ایشــان 

گر تقصیــری در مصالح و طبخ  کــه بــه مصالح طعام خادمان به واجبی برســد، و خوب طبخ نمایند، و ا تعییــن نمایــد 

از آن جماعت واقع شــود، ایشــان را به جزا رســاند و خود هر محل بر مصالح و طعام آنها بازرســد و در عهده شناســند. 

تحریرًا فی شهر ربیع االّول 1015.

]تتمه[:

که به آنها بازرسد. مالزم اعتمادی آن عالیجاه بر سر  کار و مهم بسیار است و خود نمی تواند  که آن عالیجاه را  می دانم 

گر احیانــًا احدی را از خادمان حرم علیه  که ا که فرموده ایم عمل نماید. )...صح( مقرر اســت  که به نوعی  آنهــا بــازدارد 

عالیه حالت بیماری و یا عارضه رو دهد، آش هریر هر قســم که حکیم مقرر دارد، ســرانجام می نموده باشــد، و از طعام 

مقرر ایشــان کم نماید، و طعام مقرری به دســتور می داده باشــد، و در این باب قدغن و در عهده شناســند. مقرر است 

که مقرر بود حدی موقوف ندارد و در  که طعام و میوه مقرری جهت ســیمایون خان والی گرجســتان اســت را به دســتور 

عهده داند. ]فریم 252[

کم نیشابور و رئیس ایل بیات به وسیله شاه  پنجم: فرمان تعیین فتحعلی خان پسر محمدرحیم خان به ِسمت حا
سلطان حسین در سال 1125
سواد رقم شاه سلطان حسین

گنبد فیروزی فام و فرمانروایی عرصه روزگار و ادوار و ایام از درگاه  حکم جهان مطاع شــد. آنکه چون حکمرانی تخت 

خالــق انــام، نامزد این دوده ســپهر اصنام گردیده، نواب کامیاب همایون نیــز در ازاء یغمای بی منتهای قادر بیچون بر 

که بندگان راسخ العقیده  ذّمت همت خورشید نمون و نیت صافی طویت سعادت مقرون، واجب و  الزم ساخته ایم 

این دودمان والیت نشان را مورد مرحمت و الطاف شاهنشاهی فرماییم.

ینا لالیالة و الشــوکه والشــرافة و  نمــوذج ایــن مقــال حــال نیکو مال شــرافت و ایالت و شــوکت پناه حشــمت دســتگاه ز

کم ســابق نیشــابور اســت. بنابراین شــمه ای از شــفقت  الحشــمة فتحعلی خان ولد مرحوم محمدرحیم خان بیات حا

بیغایــت شــاهانه و ِشــرذمه ای از مرحمــت بینهایــت پادشــاهانه شــامل حال ایالت و شــوکت پنــاه مشــارالیه فرمود ... 

کم سابق به ایالت و شوکت  بیست و دوم شهر ذی الحجه الحرام سنه 1125 ایالت الگای نیشابور و ایل بیات و ... حا

پنــاه مشــارالیه عنایــت و آنچــه بــه هر جهــت در ازاء ایالت ایل والــگای مزبور در وجه حکام ســابقه اینجا مقــرر بوده به 

دســتور ... شــوکت پناه مومی الیه مرحمت و مکرمت فرمودیم که چنانچه باید و شــاید و از سپاهیگری او سزد، به لوازم 

و مراسم امر مذکور قیام و اقدام نموده، دقیقه ای فوت و فروگذاشت ننماید و در نظم و نسق الگا و آراستگی سپاه ظفر 

انتما، و دفع و رفع دزد و قطاع الطریق و اجامره و اوباش و تنبیه و تأدیب متمردین و اعادی دین مبین مساعی جمیله 

بــه منصــه ظهور رســانیده، حســن ســعی و اهتمام خود را بر نواب کامیــاب همایون ظاهر نموده و با رعایــا و برایا بر وجه 

احسن سلوک نموده، دعای خیر جهت ذات اقدس اعلی و وجود مقدس معلی حاصل نماید.
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یــان و کدخدایــان اهل والگای مزبــور و ایاالت و اهالــی و جمهور ســکنه و متوطن آنجا  وزیــر و مســتوفی و کالنتــر و غاز

کم و تیولدار باالســتقالل و االنفراد خود دانســته، اطاعت و انقیاد او را واجب و الزم  ایالت شــوکت پناه مشــارالیه را حا

که مقرون اصالح دولت ابد مدت باشد بیرون نروند. شناسند و در سخن و صالح حساب او 

مستوفیان عظام کرام دیوان اعلی، رقم این عطّیه را در دفاتر خلود ثبت نموده، از شائبه تغییر و تبدیل مصون و محروس 

گاه تا مدت یک سال تیول نامچه نگذارند، آنچه به جهت)؟( مقرری  شناسند، و تیولنامچه به قیود الزمه مسوده و هر 

و تیول و همه ساله مآال )؟( فرموده باشد، به اسم او مسترد و ... نمایند. تحریرًا فی شهر ربیع االّول 1126. ]فریم 227[

ششم: نامه شاه عباس دوم به شیخ علی خان زنگنه در سال 1076
ینــا لالیالــة و الشــوکة و االقبال،  حکــم جهــان مطــاع شــد. آنکــه ایالت و شــوکت پناه، حشــمت و جاللت دســتگاه، ز

کلهر و ســنقر به عنایت شــاهانه امیــدوار بوده اند که  کــم  شــیخعلی خان زنگنــه ســردار لشــکر فیروزی اثر خراســان و حا

در ایــن وقــت، ایالت و شــوکت پناه حشــمت و جاللت دســتگاه عالیجــاه امیر االمــراء العظام، نظاما لالیالة و الشــوکة 

و االقبــال عباســقلی خان غالمــزاده قدیمــی و دولتخــواه صمیمی بیگلربیگی خراســان معروض داشــته بــود که ایالت 

کــه به جهت تخصیص/تشــخیص امری که حســب الرقم اشــرف به عهــده عالیجاه  کــم جام  پنــاه ابــدال ســلطان حا

مزبور شــده)؟( بود، طلب داشــت از رفتن آنجا)؟( و با مالزمان مشــارالیه منازعه نموده و ایالت شوکت پناه حشمت و 

جاللت دســتگاه نظاما لالیالة و الشــوکة و االقبال، صفی قلی خان بیگلربیگی مشــهد مقدس معلی و اهالی آن محال 
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که ایالت و شــوکت پناه حشــمت و جاللت دســتگاه عالیجاه ظهرا لالیالة و الشوکة و االقبال ابراهیم  معروض داشــته 

کر منصوره که به سرخس)؟( مامور بوده اند مقرر بوده، اراده دیدن  کم نیشــابور که به ســرکردگی جمعی از عســا خان حا

کــه عالیجاه بیگلربیگی مشــهد  ســان مالزمــان مشــارالیه نمــوده و مومــی نیز در ایجــاب امتناع نمــوده. و مقرر فرمودیم 

مقــدس معلــی مشــارالیه را به اتفاق رفعت پناه محمد بیگ که عرض نموده بــود که قابلیت ادارت)؟( ایل مزبور دارد، 

نزد آن عالیجاه فرســتد؛ چون بر مضمون رقم اشــرف مطلع گردد و مشــارالیه را آورند به حوالت/ جوانب تفصیله ای که 

گر واقعی یا سخنی در برابر داشته عرض نماید و به دستور فرض نماید که رفعت پناه  مشارالیه اسناد نموده اند رسیده، ا

مزبور قابلیت امر مزبور دارد یا نه و به توجهات شاهانه مشتمال باشد. تحریرًا فی شهر ربیع االّول 1076. ]فریم 228[

 چند یادداشت درباره وضعیت خراسان
 در سال های پایانی دولت صفوی

گورکانی به نیشابور در سال 1107[ کبر   ]یادداشت تاریخی از ورود سلطان ا
یخ اواخر شــهر ذی قعدة الحرام ســنه 1107 مطابق ســیچقان ئیل شــاهزاده عالی تبار برازنده اورنگ شــاهی، سالله  به تار

کبر، به اراده تسخیر ملک موروثی به همراهی قائد اقبال و حمایت سلطان سالطین نشان،  گورکانی، سلطان ا دودمان 

د اهلل ملکه و سلطانه ـ روانه بالد هندوستان بوده وارد بلده نیشابور 
ّ
صاحب اورنگ سلیمانی، شاه سلطان حسین ـ خل

شد. )فریم 53(

]کشته شدن فتحعلی خان ترکمان در سال 1129[
یــخ کشته شــدن عالیجــاه مرحمت پنــاه فتحعلی خــان ترکمان و ســردار لشــکر ظفراثــر خراســان و بیگلربیگی ارض  تار

پنجاه ودو نفر قشون عراق و فارس و آذربایجان  پانصدو کم جلیل الشأن الکاء نیشابور با موازی ده هزارو فیض بنیان و حا
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و خراســان و جدید و فرار جمعی در نواحی دارالســلطنه هرات به دســت اســداهلل مردود رو ســیاه ابدالی افغان ]اصل: 

افقان[ در یوم یکشنبه هجدهم شهر شعبان المعظم سنه 1129 ]فریم: 245[

]حمله اسداهلل ابدالی مردود به قلعه الکای نیشابور در سال 1129[
یــخ ورود نکبت نمود اســداهلل ابدالــی مردود به محاصره قلعه مبارکه مشــهد مقدس معلــی مزّکی، و یک  یــخ: تار فــی تار

ماه محاصره نمودن و ناامیدشدن و مراجعت کردن به سمت عرش اشتباه، و ُنه یوم اتمام نمودن و عاقبت گرفتن قلعه 

مزبــور را، و غــارت امــوال ســادات و رعایا و آمدن به دور قلعه الکای نیشــابورآمدن، و ســیرنمودن و همان روز مراجعت 

به قریه مزبور، و فردای آن روز روانه شــدن به جانب اوطان نکبت توأمان در نهایت اطمینان، در یوم دوشــنبه هفتم شــهر 

ذی القعدة الحرام سنه 1129.

 فی تاریخ: ]تاریخ حمله والی اورگنج به نیشابور در محرم 1129[
ً
ایضا

کس از اوزبکیه شومیه به محاصره قلعه قصبه الکاء نیشابور  یخ ورود مردود شیرغازی والی اورگنج با موازی ده هزار  تار

کبار و ویران ساختن والیت مزبور، و ُنه یوم در  کوچک و صغار و  و اسیر و قتیل نمودن تخمینًا یکصدهزار نفر از بزرگ و 

دروازه احمدآباد نزول نمودن، در یوم دوشنبه 21 شهر محرمالحرام سنه 1129. ]فریم 245[

 فی تاریخ: ]حمله شیرغازی با هشت هزار سپاه اوزبک به نیشابور در 1131[
ً
 ایضا

یخ ورود ســرکرده شــیرغازی با موازی هفت هشــت هزار اوزبکیه طاغیه از راه اسحاق آباد نیشابور از نواحی قلعه و به  تار

ســمت ســبزواررفتن و تاخت و تــاراج  مودن ســبزوار، و خبر بهجت اثــر وکالء نواب عالیجاه امیــر االمرائی صفی قلی خان 

کــم واالمکان  ســردار لشــکر میمون اثــر ترکســتان اعلــی و بیگلربیگــی ارض فیــض آییــن و دار المؤمنیــن اســترآباد و حا

نیشابور و توفنگچی آقاسی دیوان در ظهر یوم چهارشنبه هفتم شهر جمادی االول سنه 1131 و تعاقب نمودن عالیجاه 

کم دار المومنین سبزوار، و نایب سردار معزی الیه و توپچی باشی  محمدزمان خان سپاه منصور چرخچی باشی؟ و حا

دیوان از راه ســر والیت، و رســیدن ســردار با قشــون قاجار و بیات و مأمورین خراسان در قریه کشکی و فدیثه و شکلی، 

ه اوزبکیه 
ّ
ِمن اعمال، و چهار فرسخی بلده نیشابور، و بازار محاربه و مجادله گرم شدن، و شکست یافتن جماعت ضال

کراد حکم قتل  گواهی جماعت ا و موازی دوهزار ســروزنده و اســراء و اموال تاختی و والیت ســبزوار برگردانیدن، و بنا بر 

عام و موازی یک هزا وششصد نفر را گردن زدند. و در یوم پنجشنبه محمدزمان خان معزی الیه بنا بر کوتاهی، سیاست  

نموده گردن زدند با چند کس از مالیان و یوزباشــیان سیاســت نموده ایالت ســبزوار به مســعودخان مرحمت گردیده، 

و حاجی احمدخان را از والیت مرو معزول و به نواده مرحوم شــیخ علی خان عنایت و وارد بلده نیشــابور در پنجشــنبه 

گردیدند.

 فی تاریخ: ]سرکوب یک شورش در سال 1129 - 1130 در حوالی ترشیز[
ً
ایضا

که در مقام تمّرد و انواع بی حسابی ها  یاد بود  ی مدت دو سال ز  چون میرحسین سلطان ترشیزی و اهلل قلی سلطان مرو

و اطاعــت نمی نمودنــد، و عالیجــاه بیگلربیگــی مــرو، مکــرر قشــون تعییــن و در مقــام جواب درآمــده بودنــد، عالیجاه 

کم  کــراد را بــه ســرکردگی نــواب مســتطاب امیدگاهی حاجــی فتحعلی خــان حا فتحعلی خــان ســبزوار قــدری قشــون ا

جلیل الشــأن نیشــابور تعییــن فرمــوده، در اواخــر شــهر جمادی االولــی 1130 در نواحــی هدک مــن اعمال ترشــیز منازعه 

و مجادلــه عظیمــی رو نمــوده، اهلل قلــی ســلطان را مقتــول و ســر او را با حســین ســلطان که دســتگیر شــد روانه خدمت 

کثیر االعتبار و حســب الفرموده عالیجاه معزی الیه ســلطان مشــارالیه را بنا بر  واال نهمــت وکالء اجــالء عالیجاه ســردار 

کردنــد و به جزا  کــرده ناشایســت او، او را بــا میــرزا ســلیمان برادر او سیاســت فرموده، چشــمان هــر دو را از حدقه بیرون 

رسانیدند تا معلوم باشد.

]تاریخ شکست یافتن منصورخان شاهسون و ... از اسداهلل ابدالی[
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کم  ــی و حا
ّ
یــخ شکســت یافتن عالیجــاه منصورخــان شاهســون و بیگلربیگــی ارض فیض مقام مشــهد مقدس معل تار

جلیل الشــأن الــکاء نیشــابور بــا مــوازی پنج هزار قشــون در نواحی دارالســلطنه هــرات از مردود اســداهلل مطرود رو ســیاه 

ابدالی، و عاقبت االمر قرار بر فراردادن در یوم بیست و سوم شهر رمضان المبارک سنه 1129.

فی تاریخ ]مقتول شدن اسداهلل ابدالی در فراه[
یس و در دارالســلطنه هرات  یــخ مقتول شــدن مــردود اســداهلل ابدالی در نواحی فراه به دســت محمودخــان ولی میرو تار

یدن. نشستن زمان سلطان ابدالی بنی عم او در مکان او، و تصرف نمودن سلطنت او و تمّردورز

 فی تاریخ ]جنگ قزلباش با زمان خان ابدالی در سال 1131[
ً
ایضا

کــم الکاء  ــی و دار المؤمنیــن اســترآباد و حا
ّ
حرکت فرمــودن عالیجــاه صفی قلی خــان بیگلربیگــی مشــهد مقــدس معل

نیشــابور و ســردار عظیم الوقــار از ارض فیــض آثــار بــه اراده مفتوح نمــودن قلعــه دارالســلطنه هــرات و تنبیــه و تأدیــب 

زمان خــان ابدالــی مردود در حوالی هرات و شکســت دادن آن ملعون روســیاه، ســردار مشــارالیه را با قریب بیســت هزار 

کــم درون خــاف ســردار معزی الیه و  کــس را، و مقتول گردیــدن ســردار معزی الیــه و محمدعلی خــان توپچی باشــی و حا

کم حال مرو و  کم سابق الکاء مرو و امام قلی خان حا کم دار المومنین سبزوار و ابراهیم قلی خان حا امیرمسعود خان حا

سرکردگان قشون عراق و ]= در[ غره یوم جمعه 19 شهر جمادی الثانی و فرار بقیه قشون قزلباش سنه 1131.

 فی تاریخ ]ورود بیگلربیگی خراسان به نیشابور در رمضان 1131[
ً
ایضا

ورود عاقبت محمود وکالء اجالء، بیگلربیگی ارض اقدس و ســردار عظیم الوقار خراســان عالیجاه رســتم محمدخان 

ســعدلو در پنج ســاعت شــب چهارشنبه غره شــهر رمضان المبارک 1131 وارد بلده نیشــابور و در دوازدهم داخل ارض 

گردیدند. اقدس 

 فی تاریخ ]ورود عباسقلی خان شاملو بیگلربیگی خراسان در 1131[
ً
ایضا

کم نیشابور و  ورود میمنت نمود وکالء اجالء امیر االمرای العظام عباســقلی خان شــاملو، بیگلربیگی کل خراســان و حا

خواف و جام دو ساعت از یوم چهارشنبه پنجم شهر شوال وارد بلده شدند 1131. ]فریم 246[

]حمله بلوچ ها به نواحی نیشابور در رمضان 1131[
یخ ورود نکبت نمون موازی ششصد نفر شترسوار از طایفه بی دین بلوچ در شب هفدهم شهر رمضان المبارک 1131  تار

وارد و دو فرســخی بلــده نیشــابور و همــه جــا در نهایــت خاطرجمعــی از توابــع بلــده عبور نموده، از ســمت جبــال قریه 

محمدآبــاد روانه ســلطان میدان و محال ماروســک شــده، آن توابع را الــی محال قصبه جوین تاخت نمــوده، ورود این 

کم  کثیراالعتبــار عرض و جمعی را به ســردکردگی یحیی خان حا جماعــت در خدمــت عالیجاه بیگلربیگی و ســردار 

یه متعاقــب تا توابع تــون و بدون  کم تربــت حیدر کــم دارالمومنین ســبزوار و حا ســرخس معیــن و بــه قشــون بیــات و حا

محاربه و مجادله سالما غانما روانه اوطان خود شده، قشون مزبور بی نیل مقصود مراجعت نمودند تا واضح باشد.

]حمله شیر غازی والی اورگنج به مشهد مقدس در سال 1132[
یــخ ورود نکبت نمــون مردود شــیرغازی والی اورگنج با موازی هفت هزار نفر از جماعت بی عاقبت طاغیه در وســط  تار

شــهر ربیع االخر 1132 به مشــهد مقدس معلی معاودت نمودن به الکاء نیشــابور و بجهت ســرما و برف و شدت یخ بند 

از توابــع قدمــگاه عــرش اشــتباه و قریه اســحاق آباد بــاز مجددًا بــه ارض اقدس مراجعــت و در دروازه نــزول و بی فاصله 

کبــر عــازم مقصــد گردید. تعاقب ســپاه نصــرت امین و  علی الصبــاح حرکــت و از راه ســروالیت خبوشــان و جبــال  اهلل ا

نرسیدن و مراجعت کردن و به قدر مال و حال و اسیر و تاخت نمودن جماعت مزبوره.

کل خراسان در شوال المکرم 1133 به نیشابور[ ]ورود اسماعیل خان سپهساالر 
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یخ ورود سعادت نمود وکالء اجالء نواب مستطاب گردون اقتدار امیر االمراء العظام الکرام اسماعیل خان سپهساالر  تار

گاه عراق و فــارس و آذربایجان و  ی االقتــدار کل خراســان بــا امراء عظام و مــوازی ده دوازده هزار ... از ســپاه نصرت آ ذو

توپخانه و خزانه به عزم تنبیه و تأدیب جماعت مالعنه افغان و تسخیر هرات در کمال ضابطه و نسق در یوم سه شنبه 

دهم شــهر شــوال المکرم ســنه 1133 وارد بلده نیشــابور پرفتور شــده، در خارج بلده نزول اجالل فرمودند و بعد از توقف 

یم شــهر مزبور وارد ارض اقدس شــدند در نهایت ضابطه و  گردید. روز بیســت دو پنج روز یوم دوشــنبه ... روانه قدمگاه 

جمعیت سپاه و امراء ...  . )فریم 247(

اشعاری در هجو رستم خان فرمانده صفوی برای جنگ قندهار

که در نهایت  در سال های پایانی دولت صفوی یکی از مناطق شورشی بر ضد صفوی شهر قندهار بود؛ شهر و شورشی 

کند، اما موفق نشد. یک بار  کرد تا این شورش را سرکوب  به سقوط دولت صفوی انجامید. دولت صفوی بارها تالش 

که به دلیل رفتار نامناسب خودش  گرگین خان با یک سپاه مجهز سی هزارنفری به آن ناحیه رفت  خسروخان برادرزاده 

گویا ســال 1123 هم  کشــته شــد و از ســپاهش هفتصد نفری جان ســالم به در بردند. وقتی دیگر  مقهور افغانان شــد و 

کار او هم به جایی نرســید و در شــعر زیر اشــاره ای به او هم شــده  که  کردند2  محمدزمان قورچی باشــی را مأمور قندهار 

که او نیز در هرات  است. این بار در سال 1125 فرماندهی با نام رستم خان به جای محمدزمان خان عازم قندهار شد 

کاری انجام دهد. درگذشت و نتوانست 

ابیات زیر از یک شاعر ناشناخته درباره این رستم خان و رفتارهای ظالمانه او در برخورد با مردم در مسیر شهرهاست. 

یافته باشــم دو ســی روز  گر درســت در ی می گوید او به هرات رســید و ا شــاعر پس از انتقاد فراوان از رفتارهای ظالمانه و

که مریض شد و درگذشت. درباره این رستم فعاًل چیزی نمی دانم، اما این شاعر تصویر بدی از او به دست  آنجا ماند 

یخ مرتب و مدون اندک، و بیش از  داده اســت. متأســفانه از دوره اخیر صفوی بین ســال های 1110 تا اواخر صفوی، تار

همه وقایع السنین ما را راهنماست.

این قبیل اســناد که اینجا در قالب یک شــعر آمده اســت می تواند برای شــناخت وضعیت آن دوره و در زمانی که یک 

شاه ضعیف و مقهور خواجگان حکومت می کند مهم باشد. شعر عالی است.

کســــــــــری و جمبــــــــــه عهد دولــــــــــت شاهنشــــــــــه بلندمکان از بندگانش  که بنده ای بود 

دین پرور حســــــــــین  سلطان  کوکبه  ینـت از او تـاج تخت و عدل و کرمســــــــــپهر  کـه یافـت ز

کشــــــــــید که  محمدزمان خان  جناب  رســــــــــتمفلک  او  اقتــــــــــدار  غاشــــــــــیه  بــــــــــدوش 

عجمبه فتــــــــــح مملکــــــــــت قندهار عازم شــــــــــد ملک  مالک رقاب  خســــــــــرو  حکم  به 

کرمز لطف شــــــــــاه به »شــــــــــیرعلی« ملقب شد رســــــــــوم  از  هیــــــــــچ  او  در  نبــــــــــود  ولی 

اما نبــــــــــود  او  جــــــــــز  ایــــــــــران  اعظم  مامیــــــــــر 
َ
گشــــــــــت عل ز فرط حرص و طمع در زمانه 

که بگذشــــــــــت رأیت عدلش از او نمانــــــــــد نشــــــــــانی بغیر ظلم و ســــــــــتمبه هر دیــــــــــار 

تمام گرفت  او  از  کالن داشــــــــــت،  که  درمبه هر  نیم  نــــــــــداد  را  کســــــــــی  جنس  و  نقد  ز 

قلب قســــــــــاوت  نخوُت  و  طمع  و  کبرت  بهمز  تمام  را  و خشــــــــــک  تر  برق سوخت  چو 

را ایــــــــــران  بــــــــــالد  کرد سراســــــــــر  ز آب چشــــــــــم ضعیفان نداشت چندان غمخــــــــــراب 

2. وقایع السنین، ص 565.
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با همز اشــــــــــتعال بالفعــــــــــل شــــــــــعله ی طمعش را  شــــــــــریف  و  بسوخت جمله وضیع 

گرفـت گشـت داخـل شـهر هـری و جـای  گشت المچـو  یاد  در آن مکان دو ســــــــــی روزی ز

گردید مبتــــــــــال  مرض المــــــــــوت  نشــــــــــد ز شــــــــــربت دینار خود عالجش همبعلــــــــــت 

رقمرســــــــــید بر ســــــــــر دیوارش آفتــــــــــاب حیات کشــــــــــید  قضا  عمرش  روزنامــــــــــه ی  به 

رفت ثانی  ربیــــــــــع  ماه  بیســــــــــت و هفتم  از این ســــــــــراچه فانی ســــــــــوی دیــــــــــار عدمبه 

رندی زمــــــــــان  همان  وفاتش  ســــــــــال  کمبرای  که پشــــــــــمی ز خایه من  گفــــــــــت  به رمز 

سنه 1125 ]فریم 227[  

نامه از احمدپاشا به نادر و پاسخ وی به نظم

کرده و او  ی است. در این متن، احمد پاشا نادر را تحقیر  ی نامه احمدپاشا به نادرشاه و پاسخ او به و منظومه زیر حاو

ی سپس  گر شــبان زاده اســت، به هیچ پادشاهی باج نداده است. و را شــبان زاده می خواند. نادر نیز می گوید که حتی ا

گفتگو می تواند به جریان محاصره  ی عیب نیست. این  کار موسی)ع( بوده و به هیچ رو که شبانی  کرده است  کید  تأ

که احمدپاشا در آنجا مانده بود مربوط باشد.3  بغداد توسط نادر، در حالی 

نامه نوشتن احمدپاشا به نادر صاحبقران
شــــــــــبان نجابت  در  بــــــــــود  کــــــــــو  گردنکشــــــــــانکســــــــــی  ز  َدم  زنــــــــــد  نبایــــــــــد   

شــــــــــدی یاغی  تــــــــــو  الهــــــــــی  فضــــــــــل  شــــــــــدیبه  الهــــــــــی  لعــــــــــن  ســــــــــزاوار   

اســــــــــت؟ ابدالی  خواندگار!  کــــــــــه  والی است؟خیالت  یا  اســــــــــت   درین ملک جانی 

ی ســــــــــپهرســــــــــپاهش بهم چیــــــــــده چون مــــــــــاه و مهر  بــــــــــه مثــــــــــل ســــــــــتاره بــــــــــه رو

کنم تــــــــــو را اســــــــــتمالت  یــــــــــک جــــــــــو   نــــــــــه هر چــــــــــه تــــــــــو گویی اطاعــــــــــت کنمنه 

3. بنگرید: دره نادره، تهران، 1384، ص 735.
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بــــــــــس افــــــــــزون  انبــــــــــوه  ز  را   نمایــــــــــم بــــــــــه تو تنــــــــــگ همچــــــــــون قفسجهــــــــــان 

نــــــــــاز و  تــــــــــرک  بــــــــــر  نمایــــــــــم  بــــــــــازچنانــــــــــت  بگوینــــــــــد  داســــــــــتانها  در  کــــــــــه   

گریســــــــــت ســــــــــاربانم  منصــــــــــب  را   تمّنــــــــــای شاهنشــــــــــهی بهــــــــــر چیســــــــــتتــــــــــو 

نیســــــــــت باب  خّفتی  چنین  شــــــــــاهان   گمانــــــــــم که شــــــــــیر تــــــــــو بی آب نیســــــــــتبه 

ســــــــــپاه این  و  لشــــــــــکر  این  تعریــــــــــف  گواهبه  قــــــــــرآن  به  اســــــــــت  میم  الم  الــــــــــف   

را تمثیل  دو  ایــــــــــن  گفته انــــــــــد  خوش  راچه  پیــــــــــل  پــــــــــر می زند  پشــــــــــه  شــــــــــد  ُچه   

دهــــــــــد مــــــــــرادم  عثمــــــــــان  آل  گــــــــــر  دهــــــــــدا نجاتــــــــــم  فرنگــــــــــی  دســــــــــت  ز   

گیریت صفــــــــــت  کار  و  لشــــــــــکر  از  گیریــــــــــتکــــــــــه  جهــــــــــان  خیــــــــــال  مباشــــــــــد   

بی آبــــــــــروبــــــــــه حــــــــــّد نجابــــــــــت ســــــــــخن را بگــــــــــو مــــــــــرد  بیخــــــــــرد  ای  تــــــــــو   

بــــــــــر اجــــــــــاق فلــــــــــک احتــــــــــرام بــــــــــر حرامکســــــــــی  تو خــــــــــوردی نمک  و  نخــــــــــورد   

دهد یــــــــــاری  حرف  ایــــــــــن  به  کــــــــــی  که خــــــــــادم به مخــــــــــدوم خــــــــــواری دهدزبان   

راکنــــــــــد یــــــــــاد ایــــــــــن مــــــــــرز و این بــــــــــوم را روم  غلغــــــــــل  خــــــــــدا  قــــــــــرآن  بــــــــــه   

دهم کشــــــــــور  نــــــــــه  و  اســــــــــیر  نه  تــــــــــو،  دهمبه  زیــــــــــور  نه  و  جنــــــــــگ  اســــــــــباب  نه   

پیام رومــــــــــی  خوانــــــــــدگار  بــــــــــه  َبــــــــــَرم لشــــــــــکر مصر و شــــــــــامفرســــــــــتم   فرســــــــــتند 

کــــــــــه ایــــــــــن هــــــــــر دو را زود باشــــــــــد زوالبــــــــــه دولــــــــــت مســــــــــاز و ز نکبــــــــــت منال  

کالم در  دگــــــــــر  گنجــــــــــد  که  گویــــــــــم  والســــــــــالمِچه  شــــــــــد  ختم  همین  نامــــــــــه  به   

جواب نامه نوشتن نادر صاحبقران به احمدپاشا
خیره ســــــــــر احمد  اســــــــــت  خوانــــــــــده  پــــــــــدرمرا  از  ازل  از  شــــــــــبان زاده ای   

شــــــــــبان از  گــــــــــر  ا ســــــــــاربانم  گــــــــــر  کــــــــــه باجــــــــــی نــــــــــدادم به شاهنشــــــــــهانا  

 نــــــــــدارد بــــــــــه بزمــــــــــش ســــــــــتاره رجــــــــــوعچــــــــــه صبــــــــــح ســــــــــعادت نمایــــــــــد طلوع

کــــــــــی افســــــــــانه ای مردانــــــــــه ایبــــــــــه قلعــــــــــه بگــــــــــو تا  مــــــــــرد  گــــــــــر  ا آی  بــــــــــرون   

منزلــــــــــت ره  از  عبــــــــــاد  معرفــــــــــتتمــــــــــام  به جــــــــــز  تفــــــــــاوت  ندارنــــــــــد   

یت ســــــــــپه دار بــــــــــر  بنــــــــــا  یتنوشــــــــــتی  بســــــــــیار ز  لشــــــــــکر  فزونــــــــــی   

کشــــــــــید تیغ شــــــــــجاعت  ناپدیــــــــــدچو خورشــــــــــید  اختــــــــــران  شــــــــــوند  بیمــــــــــش  ز   

حصار میــــــــــان  نشســــــــــتن  زنهــــــــــا  کارچــــــــــو  مــــــــــردان  آییــــــــــن  نمی باشــــــــــد   

عیب بــــــــــود  گــــــــــر  ا شــــــــــبانی  عالــــــــــم  شــــــــــعیببه  برای  موســــــــــی  کــــــــــرد  چــــــــــرا   

کنــــــــــی شــــــــــماره  بخواهــــــــــی  کنــــــــــیســــــــــپاهم  ســــــــــتاره  بــــــــــر  نظــــــــــر  ببایــــــــــد   

دیده ای  لشــــــــــکرت  از  تــــــــــو  جــــــــــودی  که حرف شــــــــــجاعت به خــــــــــود چیده ایچه   

بی غیرت اند  جملــــــــــه  لشــــــــــکرت  حیرتندچــــــــــرا  ســــــــــر  بــــــــــر  لچک  زنهــــــــــا  ُچــــــــــو   

دوزخیزننــــــــــد طعنــــــــــه هــــــــــر دم شــــــــــما را نخی! شــــــــــما  بهشــــــــــتی،  ماییــــــــــم  که   

همدین تــــــــــان بودنــــــــــد  کــــــــــه  کین تانگروهــــــــــی  کمیــــــــــن بســــــــــته در   بــــــــــه صدجا 

زنجلــــــــــب  ای  بتارانــــــــــم  و حلبچنانــــــــــت  به شــــــــــام  تــــــــــا  ی  رو یکســــــــــر  که   
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مــــــــــدار ایــــــــــران  شــــــــــاه  و  مــــــــــن  کــــــــــردگارمیــــــــــان   هــــــــــر آن حکــــــــــم خواهــــــــــد کند 

میداشــــــــــتی تو  گر  شــــــــــه،  حاللی  بر  افراشــــــــــتینمک  رایت  کــــــــــی  تــــــــــو  ایران  بــــــــــه   

که هســــــــــت این امام شــــــــــما خاص و عامشــــــــــما را بــــــــــه عالــــــــــم بــــــــــود یــــــــــک امام  

بســــــــــته اند بهرتــــــــــان  جملگــــــــــی   به یــــــــــک جرعــــــــــه ی خون تان تشــــــــــنه اندکمــــــــــر 

توفیق بخشــــــــــد مرا هشــــــــــت و چار گــــــــــر  کشــــــــــم قیصــــــــــرت را چــــــــــو خر زیــــــــــر بارا  

نظیــــــــــر بــــــــــی  بخشــــــــــنده ی  و  قدیــــــــــرتــــــــــوال  شــــــــــیء  کّل  علــــــــــی  کالمــــــــــش   

غمــــــــــی نــــــــــدارم  مــــــــــردم  تشــــــــــنیع  که بینــــــــــد به شــــــــــیران به بخشــــــــــم یکیز   

کــــــــــه ویران شــــــــــده شــــــــــدهشــــــــــده چنــــــــــد روزی  افغان  ز  پــــــــــر  او  قبــــــــــر)؟(  ســــــــــر   

مــــــــــاکــــــــــه در تشــــــــــنگی جملــــــــــه شــــــــــیران ما دلیــــــــــران  تــــــــــو  بیشــــــــــه  دریــــــــــن   

بی حســــــــــابنمــــــــــک بــــــــــر حرامــــــــــم نمودی حســــــــــاب این  تو  هرگــــــــــز  مگــــــــــو دیگر   

رونقــــــــــم  دهــــــــــد  یــــــــــزدان  شــــــــــیر  گــــــــــر  بیدقــــــــــما زنــــــــــم  قســــــــــطنطینه  بــــــــــه   

کس  هســــــــــت  گر  خانه  در  هســــــــــت:   همیــــــــــن حــــــــــرف گفتم تو را هســــــــــت بسمثل 

و آخر دعوانا أِن الحمُد هلل رّب العالمین )1398/10/12(  
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