
7. TESTO PERSIANO 

 
  اهللا المستعانهو 

 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم قافله ساالر ره مستقيم

 جـواهر زواهـر    الكـرام و آلـه العظـام    السالم علي خيراالنام خاتم انبياءصلوه وهللا رب العالمين و ال الحمد
ت كـه مقربـان   د نثار بارگاه كبريـاي احـديت را سزاسـ   ع نيايش اليحصي و الي1ليستايش بي حد و در آل   

بساط عظمت جاه و جاللش زبان عجز الاحصي ثناء عليك انت كما اثنيت علي نفـسك در ليـالي و ايـام                     
 درگـاه بـي نيـازي صـمديت را     3ايثار از قياس و ثناي اليتناهي اساس 2گويا گردانيده اند و سپاس بيرون    

دگي بخـاك آسـتان جبـروت    رواست كه خسروان با شوكت و اقبال و شهرياران با ابهت و جالل جبهه بن        
اليزالش پيوسته سوده باعتراف اللهم مالك الملك توءتي الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء و تعز                  

شـفقت بيغايـت اوراق      [1b] كـه بفـضل و       يتشاء معترف گشته اند رحمن الرحيمـ      من تشاء و تذل من      
اف پادشـاهان عـدالت    عدل و انصرازةحايف حكمت بالغه الهي اند بشي     پريشان وجود انسان را كه افراد ص      

 كه بكرم و مرحمت بـي نهايـت سرگـشتگان     4ام و انتظام منتظم گردانيد غفور ودودي      نشان در سلك نظ   
متابعت انبياء مرسـل و     بطوفان زدگان بحر حيرتند بشهرستان هدايت و ساحل نجات          وادي امكان را كه     

ن فرمايان مĤل انديش عقده اضطراب و حيرت از       و بسر انگشت تدابير فرما     5اصفياء شريعت گستر رسانيد   
يشان را بخلعـت سـعادت ان اهللا   خواطر رعايا و برايا گشوده گردانيد و قامت قابليت بعضي از سالطين عال    

 مـضمون اذا تـولي سـعي فـي     وده مسرور و شادمان و برخي را بوعـدة مر بالعدل و االحسان مخلع فرم ياء
النسل و اهللا اليحب الفساد از لباس رحمت و مغفـرت خـود عريـان               االرض ليفسد فيها و يهلك الحرث و        

  نموده مايوس و حيران 
  نظم 

  گواه مطلق آمد بر وجودش       خدايي كافرينش در سجودش 
  نشانش بر همه بيننده ظاهر       وجودش بر همه موجود قاهر 

هر شاهوار خزانه ايجـاد و   نامعدود رحمن ودود و سالم و درود نامحدود رحيم معبود بر گو 6و صلوه صلواه  
در آبدار گنجينه مبداء و معاد آفتاب عالمتاب رحمت الهي شمع شبـستان دانـش و آگـاهي نهـال بـارور         

 اذكر و انعمـت اهللا علـيكم        [2a] مةگلستان نبوت و خلت ثمر شهدآور بوستان كرامت و نعمت مبلغ كري           
ي مصباح جهان افروز كشور هـدايت و مفتـاح          اذكنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخواناً اعن        

طريق هدا سرير آراي مسند روز جزا خـازن علـوم اولـين و             كنوز خيراندوز عرصه شفاعت سالك مسالك       

                                                 
 .  لئالي : ق  1
 .برون : ق  2
  .نثار : ق  3
   .و ودودي : ق  4
  .رسانيده : ق  5
 . و صلوت : ق  6
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قين يكه سـوار ميـدان      خاف 7آخرين خاتم جميع نبيين و مرسلين سيد ثقلين و شهريار كونين و پيشواي            
   مايده رحمت بفحواي و ما ارسلناك االرحمه للعالمين دم بين الماء و الطين واسطه نزولكنت نبياً و ا

  از آرايش نام او نقش بست       محمد كازل تا ابد هر چه هست 
ايثار درر سالم و صلوات بر زيبندة اورنگ امامت و   صلي اهللا عليه و آله و سلم تسليماً كثيراً كثيراً و نثار و              

 زيور هل اتي تاجداري كه      9فتي و خلعت آراي    ال 8ة تخت خالفت و كرامت شهسوار عرص      واليت و برازندة  
 صـريح انـت منـي از داسـتان قـدر و منـزلتش       مواله از دفتـر خالفـتش آيتـي و مـژدة    حديث من كنت  

   مخصوص انت اخي في الدنيا و االخره منصوص انا و علي من نور واحد 10بشارتيست
  ده رضواندي سواد منقبتش نور                 علي امام معلي هاشمي كه بود 

سالم اهللا عليه و علي ائمه المعصومين و اوالده الطيبين الطاهرين و لعنه اهللا علي اعـدائهم اجمعـين الـي      
   ]b2[در بعد ناظم جواهر اخبار و راقم نوايوم الدين اما 

   بيمقدار اين آثار بندة خاكسار و ذرة
   اقدام درويشان 11تراب

 بموقف عرض فصحاي تحرير و بلغاي صافي ضـمير اربـاب   12بيجن تاريخ صفوي خوان غفراهللا له خطيئته 
ايت و پرتو آفتاب هدايت بدليل آية قرآني فضل و هنر و هنرمندان بالغت گستر ميرساند كه لمعه انوار عن

 فرقاني حيث اوحي سبحانه ما اعظم شاءنه بدان نوع بر ضمير منير خردمندان با هـوش و     و برهان كريمة  
 وادي امكـان و تربيـت يافتگـان بنـي نـوع انـسان       13ان احوال و اوضـاع پيـشين  ه از مطالعهخرد ميتابد ك  

 و كردن خير و شر وقوف كامل و اطالع شامل حاصل ميگردد پـس سـزاوار مقبـل    14برسانيدن نفع و ضر  
بيدار بخت آنست كه چون بيمن توجه صاحب سيرت و حسن سعي با بصيرت هوشمندي ماليك صـفت              

چراغ قصر آمال و اماني از پرتو نور احسان نوراني دارد و هـر گـاه بـر كيفيـت               اهتدا يابد اقتدا بدو نموده      
 ظلـم و عنـف كوتـاه    عاقبت شر و فساد و وخامت مĤل بيدادگر حساد اطالع يابد دست از شـيوه ناپـسند          

  . ستوده عدل و لطف رغبت نمايد داشته ببذل شيوة
  نظم 

  از  كج نيابند سكه در پردة      مشو ناپسنديده را پيشباز 
  پسنديدگانت پسندند نيز        عزيز 15پسنديدگي كن كه باشد

هي كـه باعـث بـر       هللا الحمد كه فروغ اشعه فيض اين معاني از طينت خجسته صفت سعادتمندي عاليجا             
ثير اوست با كمال قابليت المع و سـاطع          تا 16ه گرامي توجه خاطر عاطر خورشيد     ترتيب اوراق اين صحيف   

[3a]    ن همت را بطريق مستقيم و جاده قويم شريعت غرا و ملت بيـضاء خيـر                 ساخته چنانچه عنان توس
البرايا منعطف گردانيده استلزام وصول مرادات صـوري و معنـوي و اسـتيجاب حـصول دينـي و دنيـوي                     

                                                 
 . پيشوائي : ب  7
 . عرضة : ق  8
 . آرائي : ب  9

 . بشارتي : ق  10
 .و تراب : ق  11
 . ليخشيته : خطيته ؛ ق : ب  12
 . پيشينيان : ق  13
  . ضرر : ق  14
 . باشي : ق  15
  . خاطر خورشيد : ق  16
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دانسته از شميم مكارم اخالق و انصاف مشام انفاس غني و فقيـر اطـراف آفـاق معطـر دمـاغ و از نـسيم                     
بكمال خضرت و نضارت رسيده از  17ال مظلومان و زيردستان اكناف امصارمحاسن عدل و الطاف چمن آم

 آرزو بر بستر راحت و استراحت بفراغت خفته و از رشحات            اهر انعام و احسان بي نهايتش ديدة       جو سرمة
سحاب همت و سخاوت بي غايتش در گلزار اميد غنچـه گـل مـراد شـكفته و از بـيم صرصـر صـالبت و                        

 و عدوان متفرق و پريشان گشته و از شعله برق مهابت و سياستش نهال     سخطش خار و خس چمن ظلم     
    فساد سوختهبوستان شر و

  نظم 
  بجسم مرده جان نو دميده       نسيم لطف او هر گه وزيده 

  عدا را بسوزد لباس عمر ا      هر او چون برفروزد شرار ق
فت عدل و مـروت معـروف   طبع كامل كياستش بوفور فضيلت و كمال موصوف و ضمير وافر فراستش بص     

  كوكب اقبال بيزوالش چون اقبال آفتاب اليزال و حسن اخالقش مانند اخالق كرام در مرتبت كمال 
  بيت 

  پناه اهل شمشير و قلم اوست                      اوست  علمبعدل و بذل در عالم
 و  [3b]صاعد المرحمه   فه صاعد م  منقبت ناظم مناظم العداله و الرا     اعني اعليحضرت سامي رتبت متعالي      

النصفه بحر مواج اقاليم دانش و كمال سحاب مدرار آسمان جاه و جالل مريخ صالبت بهرام صولت عطارد 
   البهيه السلطانيه رب الحضرت الخاقانيه و عضد الدولتفتنت مق

  بيت 
  سپهر جود و احسان مظهر الطاف رباني              ظهير دين ودولت رستم ملك سليماني    

الل افضاله و ثبت قوايم سرير اقباله و چون خاطر دريا مقاطر آن مـالذ اكـابر بارقـام اوراق       مداهللا تعالي ظ  
الكالم اظهار فرموده بنا بر انقيـاد فرمـان خامـه    ش ارباب نظام ميل تمام و رغبت ما   اين صحيفه فوايد بخ   

شان ذوي االقتـدار    عار خان عالي  امدار و امير جالدت ش    بالغت انجام بذكر احوال خجسته فرجام سپهدار ن       
نواب مستطاب معلي القاب عيسوي انتساب عدالت و معدلت اطـوار شـجاعت و بـسالت شـعار محامـد و                     

 هيجا و صف شكن سـپاه اعـدا بـرق خـرمن     نصفت و مودت آثار آن شيرافكن بيشةمكارم و احسان مدار   
 اهللا الملـك الـرحمن و الـساكن فـي       هرحمر ظفر اثر ايراني الواصل الي       حيات سپاه عثماني و آبروي لشك     

فراديس الجنان المبرور المغفور المرحوم رستم خان جد ماجد نواب عالي خان عظيم الشان بلنـد مكـان             
ين تهمتن دوران يادگار آن خـان  بيگي آذربايجان ثاني اثن  ن بيگلر سپهساالر سليمان زمان لشكر كش ايرا     

   كه 18جنت بنيان
  نظم 

  بزهرا و سبطين و زوج بتول       الهي الهي بحق رسول 
  خدا ياورش باد در هر مكان       [4a]بعمر طبيعي رسد در جهان 

در ميدان سخنوري و سخن پردازي بتك و پوي درآمده بي شايبه توقف و تاخير در تحرير ايـن كلمـات                     
ر دلپذير شروع نمود و اين صحيفه گرامي را بسه قسم و يك فصل و خاتمه منقسم گردانيـد قـسم اول د                

 تربيـت خاقـان     ذكر حسب و نسب آن خان ذي شان مغفرت نشان قسم دويم رسيدن بشرف مالزمـت و                
گري و تردد خدمات و جانسپاري تا رسيدن به         يان و وفور اعتقاد و اخالص صوفي      گيتي ستان فردوس آش   

                                                 
 .و امصار : ق  17
 .بيان : ق  18
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ر احـوال واله   در ذكـ   20م و سـرداري قـسم سـي       19مرتبه منصب ارجمنـد يـساولي صـحبت و ديـوانبيگي          
اربات ايشان و مشرف شدن بشرف اسـالم و سـرافراز گـشتن بـشفقت و عنايـت                   كارتيل و مح   گرجستان

مكان شاه صفي بهادر خان نـور اهللا        ذكر احوال ستوده مĤل خاقان رضوان      مكان فصل در     21سالطين صفت 
مرقده و قدس اهللا مضجعه و رسيدن خان مغفرت نشان بشرف شفقت تربيـت آنحـضرت و لشكركـشي و           

پي در مملكـت و از وفـور   لت و فتوحـات پيـا  گي و محاربات پي در پي با اعادي دين و دو         جالدت و مردان  
است و كارداني از يمن توجه شاهي رسيدن بمرتبه سپهساالري و ايالت و خاني خاتمه در ختم كتـاب                   فر

ن حفظـه اهللا تعـالي      ا دوام دولت و بقاي عمر و سعادت نواب مستطاب خان منبع الجود و االحس              22يدعا
 حوادث زمان و نوايب دوران من 

  
 اما قسم اول 

  
 كه هر چنـد ايـن حقيـر هـيچ مـدان احـوال       23بر ضمير منير ارباب هوش و خرد مخفي و پوشيده نماند    

 از تواريخ خواستم معلوم كرده بقلـم تحريـر درآورم از   [4b] خان مغفرت مĤل     24فرخنده فال اجداد عالي   
 26 و بعضي از جماعـت اينجـائي  25ز مردم كهن سال آنجائيضابطه آن مفهوم نتوانست نمود نهايت آنچه ا     

كه در خدمت مرافقت خان مغفور مرحوم و اخوان گرامي آن مغفرت يافته حضرت حي قيـوم اسـتماع و                   
كـه ظـاهراً اجـداد    د آنضابطه تواريخ زمان خجسته نشان شاه جنت مكان از احوال گرجستان معلوم نمـو      

رات خان كه اولين پادشاه گرجستانست و قبل ازو هي ميشوند به بگبگراتيانند كه منتم اليه عالي آن معظ  
داود نبـي علـي نبينـا و عليـه     كسي در آن ديار بر مسند سلطنت نه نشسته و او از اوالد گرامي حـضرت         

ان بـالد گرجـستانند و بـشجاعت و جـرات در     يان مينامند كه تاويدان و ازناور    تات و اوالد او را بگر     السالم
بـيجن   تبار بيجن بيگ كه از وفور جالدت و مردانگي بقـرا        االمعروفند و والد نامدار خان و     ر و   آفاق مشهو 

رهانـه در نـزد     هماسب بهادر خان انـار اهللا ب      ان خجسته نشان شاه جنت مكان شاه ط       اشتهار دارد و در زم    
ت ن لوارسـاب سـر از طـوق اطاعـ    والي كارتيل در سلك ازناوران منسلك بود و چـ   لوارساب خان ماضي و   

 فيمابين جنود ظفر ورود قزلباش و گـروه مـردود كفـار جنـگ و                حضرت شاه جنت مكان پيچيده مكررا     
جدال بود تا در سنه ثلث و ستين و تـسعمائه در گومـشلوق بـا شـاهويردي سـلطان زيـاد اغلـي قاجـار                          

ن در  مسطور است لوارسـاب خـا  28 شد و چنانچه در تاريخ احسن التاريخ  عواقه   قراباغ محارب  27بيگلربيگي
 جـسد او را از ميـان        [5a]كشيـشان    ناوران و قتل رسيد از   ب 29دست ذاكر آقاي مالزم محمد بيگ چپني      

ماندنـد سـمايون خـان و داود    جنگ بيرون برده در مقبره اجداد او مدفون ساختند و از او دو پسر رشيد         
                                                 

  . ديوان بگي : ب  19
 . سوم : ق  20
  .نصفت : ق  21
  .علي : ق  22
 . نماناد : ب  23
  . عالي شأن : ق  24
 .ابخاس : ق  25
  . ابيخاس : ق  26
 . بيگلربگي : ب  27
  . احسن التواريخ : ق  28
 . چيني : ق  29
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 خان از راه بخت     ناوران و كشيشان سمايون خان را در گوري بر مسند سلطنت جاي دادند و داود              خان از 
 كرامت نشان انديشيده التجا 30دودمانناوران جالدت شعار از وخامت عاقبت مخالفت  ازبيدار با جمعي از     

توفيق گشته اقبـال مثـال بعتبـه        قايد   سنه تسع و ستين و تسعمائه عنان         بدرگاه معلي شاهي نمود و در     
يـون دريافتنـد و از روي    اشـرف هم   31وسناوران شرف پـايب   تافته در دارالسلطنه قزوين با از      آمال ش  كعبة

لطاف و عنايـات شـهرياري سـرافراز     گشتند شاه جنت مكان ايشان را باصدق و صفا بشرف اسالم مشرف   
 را بخالع گرانمايـه  32ان و تاودان  ازناورساخته حكومت تفليس را بداود خان تفويض فرمودند و هر يك از             

دت ارزاني داشـتند داود خـان بفرمـان قهرمـان زمـان      و نوازشات پادشاهانه سرافراز فرموده رخصت معاو      
 سـوم بـود ببگـرات خـان در ايـام صـبي            يس متمكن گرديده ولد خـود را كـه مو         بمسند حكومت در تفل   

  بمالزمت درگاه شاهي ارسال نمود
  

  قسم دويم از قسم سيم اين اوراق در ذكر احوال والت گرجستان و محاربات ايشان بر سبيل اختصار 
  

  ن معركه سخنوري سنان مشك افشان قلم را در مضمار حديث آرائيسپه آرايا
   

  اعني مؤرخان بالغت نشان

   
 و [5b] خـان در گـوري   33بدين آئين جلوه مي دهند كه چون در سنه ثلث و ستين و تسعمائه سـميون   

سوري و برات ايلي بر مسند حكومت قرار گرفت از براي بازخواست خون پدر آغاز لشكركشي و جنـگ و            
 فيمـابين    زياداغلي بـدفع او پرداختـه مكـررا        دل نمود و تاخت بالد مسلمانان نمود شاهويردي سلطان        ج

خـان والـي    محاربات قوي و نبردهاي عظيم بوقوع پيوست و در يكي از معارك گرگين ميرزاي ولد لونـد         
شـاهويردي  كاخت كه بمدد او رسيده بود بقتل رسيد و يك هزار نفر از گرجي در آن روز بقتل رسـيدند            

سلطان بتعاقب سمايون خان شتافته گوري و سوري و برات ايلي را تاخته با غنايم موفور و اسباب و اسير   
 34غير محصور مراجعت نمود چون داود خان بـرادر او شـرف اسـالم دريافتـه بحكومـت تفلـيس رسـيده         

ن آمد و او نيـز بـا   خا  از رشك و حسد كرت ديگر لشكر فراهم آورده بجانب تفليس بر سر داود  35سميون
خان تاب حمالت برادر نياورده منهزم شده خود         سپاه موفور از شهر بيرون آمده بجنگ پرداختند و داود         

صره آن قيام نموده چون از عهده اح خان چند وقت بم   36را بقلعه تفليس افكنده محصور گرديد و سميون       
خان حقيقت را بموقف عرض شاه جنت  تسخير آن قلعه برنيامد اطراف را غارت كرده مراجعت نمود داود  

ادب شعله آتش غضب قيامت لهب شـهريار سـتوده حـسب التهـاب               ادب آن بي     37مكان رسانيد از سوي   

                                                 
 . با دودمان : ق  30
 . پابوس : ق  31
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  .سمايون : ق  35
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 .سوء  : ق 37



Giorgio Rota 
 

342

 [6a] يافت كه شمخال سلطان چركس حاكم شكي و ابراهيم بيگ الپاوت 38يافته فرمان قضا جريان نفاذ 
ن خان شوند فرمانبران بموجب فرمـان در     خان متوجه دفع سمايو    اق داود اغلي و عليقلي بيگ قاجار باتف     

ائه متوجه الكاي او شدند و بعد از قتال و جـدال در يكـي از جبـال آن ديـار                ين و تسعم  سنه ست و سبع   
نـاوران و سـرهاي مقتـوالن بـدرگاه شـاه       از گرفتار عساكر ظفر شعار گرديد و او را با جمعي از             39سميون

رحمـت درو نگريـسته او را تكليـف اسـالم نمودنـد             جنت مكان رسانيدند و آنحـضرت از روي لطـف و م           
اي بر فرمان در باالخانهـ مشاراليه از راه جهالت و ناداني توفيق اين سعادت ابدي در نيافت و بدينجهه بنا     

ليـف   نواب جنت مكـاني او را تك        مدت سه سال در آنجا بود و مكررا         مباركه محبوس گرديد و    40دولتخانه
حـضرت از  كرد تا آنكه در قلعه الموت محبـوس و تـا حـين ارتحـال آن           نميباسالم ميفرمودند و او قبول      

 خان شتافتند و داودسالم دريافته مرخص شده بخدمت داود  ازناوران بعضي شرف ادارالمالل در آنجا بود
خان كل واليت كارتيل را بحوزه ضبط درآورده در كمال عظمت و استقالل در آن ديار بحكومت اشتغال                  

 خان بوده ايشان را خدمات پسنديده رجوع نموده   42 كه در مالزمت سميون    41اوران و تاودان  مينمود و ازن  
 تـسعمائه كـه نـواب    تا چند سال آن بالد محل امن و امـان بـود تـا در سـنه اودئيـل سـبع و ثمـانين و                      

 و الرضوان در دارالسلطنه قزوين بـر تخـت فيـروز بخـت              43هبنده عليه رحم  سكندرشان سلطانمحمد خدا  
 بتكليـف آنحـضرت از روي صـدق و نيـت            [6b] خان را از قلعـه بيـرون آورده          44رموده سميون جلوس ف 

خان موسوم گرديـد و بدسـتور   ب برادري ملقب و باسم سلطان محمود      درست بشرف اسالم مشرف و بلق     
الكاي موروثي را بدو ارزاني داشتند و الحق كه خان مشاراليه در تدارك حق تربيت نواب سكندر شان از                    

مافات را نمود چنانچه در تـاريخ عـالم آراي عباسـي     اخالص كمال جانفشاني بظهور رسانيده تالفي     روي
 با لشكر موفور كه زياده از صد هـزار كـس بودنـد در             46له پاشاء سردار رم    كه له    45مسطور است در حين   

 يمـابين واله  ود و از راه عناد كه ف      اول جلوس نواب سكندر شان بتسخير بالد گرجستان و شيروان آمده ب           
له پاشا از مضيق گرجستانات   و امداد يكديگر نمي كردند له        48 قزلباش بود و كومك    47گرجستان و امراي  

ه خان والـي كاخـت كـ       گرجستان و شيروان مستولي شد و بتكليف الكسندر        49عبور كرده بر تمام واليت    
خان طاعت سلطان مراد ف ا خان فرستاده او را تكلي50 كسان نزد سميوندليل و رهبر آن لشكر بود مكررا

پادشاه روم ميكرد و مشاراليه از وفور اعتقاد و درست پيماني كه نـسبت بـدودمان قـدس نـشان صـفوي         
خان قلعه تفليس را خالي   امرا و ازناوران و مالزمان قديمي خود را كه چون داود      51داشت فريفته نشده با   

                                                 
 . پيدا مي شود » نفاد « هميشه كلمة » نفاذ« در اصل متن بجاي  38
 . سمايون : ق  39
 . پيدا مي شود » دولتخوانه « كلمة » دولتخانه « در اصل متن بجاي  40
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جهه گشته كمر اجتهاد در دفع اعادي  ل و يكد كرده خود را بكنار كشيده بود جمع نموده با ايشان يك
آن سـپاه گرفتـه      پاشاء سردار در كوه و بيشه سر راه بـر            53له  بسته در اثناي مراجعت  له      52بر ميان جان  

 غـارت ميپرداختنـد و   [7a]شب و روز در حين نزول و هنگـام ارتحـال بـر اردوي اروام ريختـه بقتـل و       
تند چنانچه درين آمد و رفت له له پاشـاء سـردار قريـب بـه                 گروه اروام را بحال خود نمي گذاش       54لحظه

 خـان قريـب بـده       55روزگار بقتل رسيده بودند بالجمله سـميون      ه  بيست هزار پياده و سوار از آن گروه تب        
اطاعـت پادشـاه روم   دوازده سال در گرجستان با حكام و سپاه اروام باتفاق ازناوران جنگ و جدال نموده         

و ثمان تسعمايه كه سال سيم جلوس خاقان گيتـي سـتان فـردوس مكـان شـاه       نه تسعين   نكرد تا در س   
 خان بمكر و فريـب  56عباس غفران نشان بود و آن حضرت اراده صلح با سلطان مراد خان داشت سميون             

 محبوس گرديد و محال 57الكسندر خان والي كاخت بدست فرهاد پاشاء سردار روم گرفتار و در استنبول          
مد هرج و مرج در گرجستانات پديد آمد اكثر ازناوران معتبر ترك آن واليت  آان دراو نيز بتصرف آل عثم

بـيجن بيـگ بـا بعـضي از      نموده خود را بدرگاه عالم پناه رسانيدند از آن جمله جناب مغفرت مـĤب قـرا             
خـان بـدرگاه     خـان و يـك پـسر داود   58خان كه در دست برادر كشته شده بود و سـميون     متعلقان داود 

تي ستان فردوس مكان رسيده نوازش يافت و در سنه تسع و تـسعين و تـسعمايه كـه موكـب                     خاقان گي 
  مباركه بكشيك آنجا مقرر فرمودندبيجن بيگ را در دولتخانه  خاقاني از فارس معاودت نمود قرا

  
تي ستان  مغفرت نشان از يمن تربيت و توجه خاقان گي       59قسم سيم از قسم دويم اين اوراق رسيدن خان        

   مند بمناصب ارجمندسعادت
  

 [7b]ين مذكور شد كه از تواريخ چگونگي احوال خير مĤل خان بلنـد مكـان را معلـوم نتوانـست                     قبل از 
نمود نهايت بتخمين و قياس و چنانچه بتواتر از افواه و السنه شنوده و از اكثر جماعتي كه با اين سلـسله   

ن گرامي آن مغفرت نشان استماع نموده اند اين         عليه رابطه داشته اند و مكرر از لفظ مبارك خان و اخوا           
كه پيوسته در مجالس و محافـل زبـان بـاداي شـكرگزاري             ر بي مقدار پرسيده معلوم نمود آن      فقير خاكسا 

نعمت الهي گشوده ميفرمودند كه چون والد نامدار بعد از چند سال از خدمت خاقان غفران مĤل مرخص                 
 حكـام   جناب در باب اطاعت    بعضي از گرجيان دل پري از آن         گشته بگرجستان آمد و چون گروه اروام و       

   گوري61  داشته اند و در قريه از قري60نكردن
   

  يازي مشهور است قراكه ب
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 زنان و   62كنار آب كر تاالري بجهه سكني ساخته بود و در وقتي كه خان مرحوم بگرجستان لشكر كشيد                

فت روز در آن مكان نزول داشت ميفرمـود كـه در            مردان آن قريه را نوازش بسيار نموده بود و تا شش ه           
اينجا بر سر ما معاندان ريختند و والد ما را كشتند و آنچه داشتيم غارت كردند مگر يك ماده گاو شيرده                 
كه بر ما مانده بود و ما سه برادر و يك مادر بوديم چون مجال اقامت درين واليت نيافتيم با والده ماجده          

زمت درگاه شاهي بسته از بالد كفار بيرون آمـديم و در عـرض راه دزدي بـر مـا                 خود احرام بندگي و مال    
ان با خداي تبارك بود برد و ما را عاجز كرد بنابردچار شده آن ماده گاو را كه مدار ما چند نفر از شير او            

و تعالي شرط و عهد كردم كه چون خداي تعالي بكرم و فضل خود حكومت بر من عنايت كند هر كـس                      
 بيارند و بگويند كه اين دزد كرده پرسش ازو ننموده بسياست آن بدكار امر فرمايم كه در عالم بـدتر از         را

 از محمد رضا بيگ و محمد تقي بيـگ بـرادر او كـه دوات دار               و ايضا  [8a]باشد  هيچ چيز نمي   امر دزدي 
 نـواب مـستطاب      كـه  63ست كه ميگويند در وقـت     زا مهدي اعتمادالدوله بود منقول    نواب مغفرت مĤب مير   

مرحمت و غفران مĤب عليقلي خان از دارالسلطنه قزوين تشريف آورده در خانه ميرزا مهـدي بودنـد مـا                    
يك روز در مجلس باالي سر او ايستاده بوديم كـه خـان مغفـور نقـل بيـرون آمـدن از بـالد گرجـستان                    

 64اسـت دزد كـردن    ميفرمود و حكايت ماده گاو و دزد بـردن او و عهـد و شـرط بـا خـداي عـالم در سي                       
بدستوري كه بتحرير پيوست ازو شنيديم القصه رسيدن خان مغفرت نـشان را بمالزمـت خاقـان گيتـي                   

 كه والـد نامـدارش آمـده    65ستان و در اندرون در ظل حمايت و تربيت آنحضرت نشو و نما يافتن در ايام       
 كه شـرف مالزمـت آنحـضرت     در سن ده دوازده سالگي بوده باشد     سيده باشد يا بعد از او و تخمينا       بود ر 

 آنجناب آثار رشد و كارداني ظاهر و هويـدا بـود روز بـروز    66كه از سيمايعلم عند اهللا تا آن دريافته باشد ال  
منظور نظر كيميا اثر آن پادشاه بنده پرور ميگرديد بشفقتهاي گوناگون سرافراز و مناصـب عـالي ممتـاز                   

 67 برتبه عالي ديـوان بيگيگـري      آذربايجان و ثانيا   سرداري عساكر    ميشد در اول منصب يساولي صحبت و      
  در عهد آن خسرو غازي مفوض گرديد 

  
  گفتار در لشكر كشيدن خان مرحوم بقلعه وان و شرف پايبوس دريافتن در مازندران 

  
عندليب گلستان سخنوري و طوطي شكرستان حديث آرائي در چمن سـير و اخبـار بـسرودن نغمـه دل          

غاز نموده تا زنـگ      وقايع نگار آ   [8b]زباني قلم عطرافشان    ان جالدت شعار بزبان دو    و اطوار خ  آويز از آثار    
ت انجمن حكايات و محفل روايات گردد چنانچه در سنه سچقان ئيـل ثلـث و ثلثـين و             زداي طالبان صو  

بكر بلند آوازه شد سرحد آذربايجان بشورش درآمـد و          اري حافظ احمد پاشا در سرحد ديار      الف خبر سرد  
ستان گروه اكراد بدنهاد جمعيت نموده اراده تاخت الكاي تبريز داشتند و چون از انهاي جاسوسان در كرد

كه متعاقب ميرسيد احتمال داشت كه سردار مذكور متوجه آذربايجان خواهد شد خاقـان گيتـي سـتان                  
ر الهام  فردوس مكان شاه عباس بهادر خان نور اهللا مرقده از فرط احتياط كه هميشه منظورش بود بخاط                
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 از آنكه جمعيت كرد و رومي در آن سرحد وقوع يابـد بتاخـت كردسـتان و    68پذير خطور نمود كه پيشتر   
 آذوقه و برطرف كردن غله يكي از كاردانان بساط قرب و منزلـت را ارسـال نماينـد نظـر بـر               69سوزانيدن

 احـوال هـيچ     70يهز ناصـ  ر از آن خان نامدار وفادار ا      فاكيش انداخته بغي  منشان و احوال هر يك از اخالص      
ن خان مغفرت نشان را بتبريز مقرر فرمودند كه باتفـاق حكـام             وه گر نگرديد بنابرا   يك بنظر كيميا اثر جل    

آن سرحد بدفع معاندان دين و دولت پرداخته آن حدود را از آباداني بري سازد و در سمت راه مخالفـان                   
ن ارالسلطنه تبريز با شاه بنده خان تركمـا      حاصل نگذارد و آن جناب در ساعت سعد بمطلب شتافته در د           

بيگي آذربايجان و حكام آن سرحد متفق شده قريب پـنج هـزار جـوان برداشـته بجانـب قلعـه وان                 بيگلر
بحركت در آمد و همه جا توفيق همعنان و اقبال همركب تا بكردستان رسيده آوازه صولت و شكوه رستم 

ي قرار آن گروه بي مقدار لغزيده متفرق باديه ادبار گـشتند  مثالش دلهاي مخالفان را از جاي در آورده پا        
سـاخته سـالماً غانمـاً       پرداخته آن سمت را موافق دلخـواه شـاه           [9a]و آن نامدار بقتل و غارت آن ديار         

 السلطنه تبريز نمود و با سرهاي مقتوالن و اسيران كردستان در قشالق مازندران بشرف پايمراجعت بدار
 كه بتقديم رسانيده بود مستحسن طبع اشـرف افتـاده بنوازشـات             71سيد و خدمات  يون ر بوس اشرف هم  

شاهانه سرافراز گرديد و بيشتر از پيشتر منظور نظر كيميا اثر شهريار بنده پرور ميبود تا در سـنه بـارس             
  ئيل خمس و ثلثين و الف

   

  ستان فردوسكه حافظ احمد پاشاي سردار روم بمحاصره قلعه بغداد مشغول بود خاقان گيتي 

ضبط آنراه كه خان مغفرت نشان را با فوج از افواج قاهره بتعاقب خليل سلطان سيل سپر بجانب سامره ب مكان 
ها آذوقه بمعسكر اروام مي آورند فرستادند كه بقدم جالدت و سر راه موصل و دياربكر است و با سفاين و كشتي

 مسدود ساخته نگذارد كه احدي از لشكر و كسي از سر پنجه قدرت آن راه را در دريا و خشكي بر مترددان
بارآور باردوي روميان عفريت منظر تواند آمد و آن شير بيشه بسالت و شهامت بموجب فرمان بدان واليت رفته 
بنوعي آن راه مضبوط و مسدود گرديد كه مرغي در هوا و ماهي در دريا از بيم صولت آن وافر سعادت قدرت 

 رسيد خبر رسيدن عمر كهاي مراد  در اول حال كه آن خان مغفرت مĤل بدان حدودپرواز و حركت ننمودي
بكر كه از آن سرحد آذوقه بسيار با سپاه و ينگچري باردوي رومي مي آورد از شنيدن ربيگي ديارل بيگپاشاء

اه را بعزم اينخبر خان مغفرت بهر با غازيان نصرت اثر باستقبال آن گروه بداختر رفته از دو جانب دجله سر ر
جنگ گرفت و تكيه باقبال بيزوال شاهي ظل الهي نموده دست جرات از آستين جالدت بيرون آورده بحمالت 
دليرانه و صدمات پردالنه سلك جمعيت آن گروه از هم پاشيده عمر كها با قريب دويست سيصد نفر از جنود 

ده مراجعت بسامره نمود و بقول ميرزا حاتم شقاوت اثر بقتل آورده آنهمه آذوقه و نقدي كه بوده بدست در آور
اردوي معلي كه ك كه وزير خان مغفرت نشان بود ببيگ وزير كرمان رؤس مخالفان و آذوقه را والد او نظام المل

در كنار شط نزول داشت آورده بنظر انور شاهي ظل الهي رسانيده آنحضرت خان مرحوم را با يوزباشيان رفيق 
خشيدند و در سنه ست و ثلثين و الف توشقان ئيل بعد از مراجعت حافظ احمد در او بخلعت خاص اختصاص ب

  اول سال
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كه آقا بيگ ديوان بيگي فوت شده بود منصب عالي ديوان اعلـي را بمعظـم اليـه شـفقت فرمودنـد و آن                       
 مهمات جزوي و كلي     72جناب در ساعت سعد دخل در امور ديواني نموده موافق عدل و انصاف رتق فتق              

ده كارسازي خلق اهللا ميفرمودند و علي الدوام بلكه صبح و شام در انديشه تحصيل دعـاي خيـر جهـه                     بو
ذات اقدس اعلي از خواص و عوام ميبود و امم خاليق از يمن معدلت آن خان عـدالت شـعار بفـراغ بـال                     

  وام دولت قاهره اشتغال مينمودندبدعاي د
  

  سرداري آذربايجان و خبرداري آن محال گفتار در ارسال خان ظفر مĤل كرت ديگر بامر 
  

   سخن را چنين نقش بست73      حرير    نگارنده نقاش بهزاد دست 
   

 خان 74او گرجي و كشته شدن شاه بنده    ب در سرحد گرجستان و ارتداد مور      كه چون خبر شورش و انقال     
بكر بيگي ديـار   حافظ احمد پاشاي بيگلر     خان و يوسف خان در واليت روم شايع شد         75تركمان و قرچغاي  

لشكر اكـراد  را سردار سپاه عثماني كرده بسرحد قزلباش مامور گرديد و چون خبر سرداري او و جمعيت         
بكر بلند آوازه گرديد هر يك از اهل شر و فساد كـه فرصـت جـوي بودنـد وقـت را        و اروام در سرحد ديار    

 عافيت عجزه و زيردستان مةان و سركشي برآورده برهمزن هنگا عصي[9b]غنيمت دانسته سر از گريبان 
گشتند و در سرحد آذربايجان شورش و غوغاي كردان بي ايمان پديد آمد مثل شـير بيـگ مكـري حـق      
نعمت اين دودمان واليت نشان بر طاق نسيان گذاشته بقتل و غارت در مراغه و حوالي تبريز پرداخت در           

يه بر سر شير بيگ ايلغار نمود و شـيربيگ           زمان بيگ ناظر را بدفع او ارسال نمودند و مشار ال           76اول حال 
در يكي از جبال كردستان متحصن گرديد و از جهه سـختي مكـان و ارتفـاع جبـال و ضـيق طـرق او را          

 77 كه باز خبر شورش آن ديار بخاقان واالتبـار ايبدست نتوانست آورد مراجعت بدارالسلطنه تبريز نمود ثان  
 خان جالدت نشان را كه ديوان بيگي بود بار ديگر از براي   رسيد در سنه توشقان ئيل ست و ثلثين و الف         

دفع شر آن گروه كريه منظر و محافظت اموال و ناموس مسلمانان و صوفيان تبريزي بدارالسلطنه تبريـز                  
مقرر فرمودند و آن جناب در ساعت مسعود از اردوي معلي بيرون آمده روي توجه بمقصد آورد و قـشون    

دار ايـران    ده متوجه دفع شر متمردان آن محال گرديد چون صيت رسيدن سـپه            آذربايجان را فراهم آور   
  ترك مسكن و اصل مكـان خـود كـرده گريـزان       79 رسيد از بيم جان    78ثاني رستم دستان بر گروه كردان     
هاي كردستان تحصن اختيار نمودند و آن جناب سـعي بليـغ از بـراي           شدند و هر كدام در جانبي از كوه       

  معي كثير را طعمه شمشير گردانيدشر و فساد بكار برده جبدست در آوردن اهل 
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هاي سخت آسمان رفعت برده عاليجاه زمان بيگ ناظر پناه بكوهبتخصيص شير بيگ مكري كه از بيم صولت 
ان ديار بĤزار و اضرار اهل اشرار دربود و چون عاليجاه مذكور مراجعت بدرگاه معلي نمود بار ديگر آن بدكار با 

 نمك بحرام تاخت ته خان جالدت نشان با جمعي از غازيان كه اسب يكين داشتند بر سر آنعجزه پرداخ
سيمه وار از جاي در آمد و فرصت بدر رفتن با عيال و اطفال نيافته بناچار عازم جنگ و آورده شيربيگ سرآ

اخالص و اعتقاد كه در پيكار گرديد تهمتن دوران انديشه از كثرت ايلغار و قلت اعوان و انصار ناكرده از وفور 
ن سپاه گمراه تاخته باقبال شاه آن گروه را از هم پاشيده شير هم از گرد راه برااين دودمان واليت نشان داشت 

بيگ روباه صفت راه گريز پيش گرفته قطع نظر از عيال و اطفال نموده بار ديگر بوادي گمنامي شتافت خان 
لم  و سرها بدرگاه شاه عا80ا اسير كرده با ديگر اسراوالد اناثا و ذكوراگ پسر او را با ديگر مغفرت نشان بداق بي

و اقران ببلند آوازگي ممتاز گرديد و حاتم  ران شاهانه سرافراز و در ميان امثالپناه فرستاده بخلع و انعام بيگ
ر و اسير بيگ تحرير نموده كه يك دختر شير بيگ كه اسير گشته بود در خانه خان مغفور مرحوم ميبود و س

  را والد او بدرگاه عالم پناه برد

   
ن واليت اشتغال مينمود و تا حـوالي قلعـه وان لگـدكوب آن شـيردل و خـان        بتاخت و غارت درا   و مكرر   

 و تا [10a] از حيز انتفاع انداخت كه تا سالها روي بĤباداني نياورد 81دشمن گسل بود و آن ديار را بمرتبه
 و خبرداري يان آن جناب در دارالسلطنه تبريز بضبط و نسق       ردوس آش اقان گيتي ستان ف   حين ارتحال خ  

 آن سرحد اشتغال داشت
  

گفتار در فصل اين اوراق و رسيدن خان بلند مكان بپابوس خسرو آفاق و مشرف شدن بتربيت آنحـضرت       
  و سرافراز گشتن بمناصب ارجمند 

  
 احـوال  ت نـادره كـار اقبـال و زمزمـة     ساز گلستان دانش صوعندليب نغمه پرداز گلشن بينش و بلبل نوا 

رنم درآمـده در   دالويـز و نغمـه شـكرريز بتـ          و جالل در انجمن گلزار بدين پردة       خجسته مĤل خان باجاه   
 يادگار براي قانون اخالص منشان فدوي شعار حـسن سـاز و شـعله آواز موافـق           محافل و مجالس صفحة   

ي اين اوراق سرودن آغاز نمود كه بـر مـرآت          ساخته بدين حكايات رنگين و روايات دلنشين در مقصد كل         
نهـال   82طباع فلك ارتفاع و مشكوه ضماير خورشيد شعاع صورت اين معني عكس پذير خواهد بود چون               

 لمعات راي منير نشو و نما يابد بمقتضاي فحـواي كانهـا كوكـب دري    اقبال هر صاحب شوكت كه باشعة     
ينه بخت بلندش بانوار فيروزي آثار يهدي        هر آئ   حال خجسته مĤل او شود     83يوقد من شجره مباركه لغت    

 و 84 گرانمايه بخت ارجمندش از امداد عنايت اسـتفاد   اء ساحت عالم را منور سازد و پاية       اهللا لنوره من يش   
 و رفعناه مكاناً علياً پاي قدر و         سر رفعت برافرازد كه موافق كريمة      مستقيم يهدي من يشاء الي صراط       هللا

ساند و اين معني را آن صاحب سعادتي تواند يافت كه پيوسته از سر صـدق نيـت و   منزلت بمرتبه اعلي ر  
 و جانفشاني نسبت بدودمان قدس نشان صفوت مكـان بقـدوم            [10b]بازي   طويت در وادي سر    85صفائي

اعتقاد طي نمايد زيرا كه اين دولت ابد پيوند را خاصيتي است كه هر معتقد اخـالص شـعار كـه از روي                       
ي نياز بخاكروب اين آستان اقبال طراز سايد از پرتو آفتاب عنايت ملـك بـي انبـاز نهـال         صافي دل پيشان  
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آمالش سايه گستر گشته غنچه تمنايش در چمن مراد به نسيم سرافرازي شـكفتن گيـرد و هـر يـك از                      
 باختن را حيـات  ت دودمان واليت نشان جان صوفيان صافي نيت كه در طريق اراد      مريدان پاك طينت و     

 نظير ايـن مثـال مـĤل حـال خـان            87 دارين دريافته سرخ روي دنيا و آخرت ميگردد        86ندارد نشأه ابدي پ 
حميده فعال ستوده خصاليست كه از ايام صبي تا سنه ثالث و خمسين و الـف پيوسـته بقـدم اعتقـاد و                       

 بود 88گري طي مينمود و آن صوفي صافي ضمير اميري شيرگيريسپاري و صوفي اخالص در وادي جان
ت و بسالت مشهور كه از بيم صالبت و هيبتش هژبـر            ميان فرق انام بوفور جالدت و شهام      شه در   كه همي 

بيشه هيجا ترسان و شير فلك در ميدان او لرزان و طعمه شمشير آتش بارش از مغز سر اعادي هميـشه                     
 دل مخالف پيوسته ميسر و از ضرب گرز گـران سـنگش           از خون غنچة   90 ناوك دلدوزش  89مقرر و شربت  

پهلوانان روز ميدان با سپر و مغفر متصل و از جلوه قامت سنان جان ستانش پهلوي بهادران مصاف با سر  
 افراسـياب  ش پيوسته خون دل قيصر روم از ديدة    زره و جوشن منفصل و از بيم شنيدن نام رستم شكوه          

  ترك در چكيدن 
  نظم 

  دون شده رام  يا سام                كه او را توسن گر91تو گفتي رستم دستانست
   گوي چرخ در چوگان گرفتي 92     چه    بهر جا مركبش جوالن گرفتي 

   تن بهرام سودي [11a]    دم تيغش     رزم آزمودي بهر جاي كه او 
 وانبخت كامكار و خاقـان بنـده پـرور        و چون پيوسته خبر سلوك خان مغفرت نشان قرع سمع شهريار ج           

ل الجنه مثواه ميگرديد كه آن جناب از وفور اخالص و اعتقاد خان طاب ثراه و جع ديندار شاه صفي بهادر
قريب دو سال در محال آذربايجان بضبط مملكت و زراعت و انصاف و مروت با خواص و عوام آن واليـت                      

 اكـراد و اروام نتوانـد كـه از بـيم     93بنوعي اشتغال مينمايد كه هيچ متقلب از متقلبان و معاند از مخالفان    
ت او پركاه از خرمن رعيت تصرف نمايد علي الخـصوص كـه خبـر ارتحـال حـضرت             صيت صالبت و عدال   

او گرجـي مـردود نمـك       شا و مـور   پا  كه خسرو  94ن سرحد در حين   اخاقان گيتي ستان فردوس مكان در     
د آوازه  بلنـ  95بـوم كر عثماني و آمدن ايشان بـاين مرز        از جانب سلطان مراد قيصر روم بسرداري لش        بحرام

آورده اراده سـري و سـروري مـي      سر از گريبان فتنه و فساد برةن واليت بي توشا ازگرديد در هر گوشة   
قـل كامـل و فكـر       زوال خاقـان جوانبخـت بع     نان وقتي متزلزل نگشته باقبال بي     نمودند و آن جناب در چ     

ن گروه بدبخت را بعنف و لطف رفع نموده رعايا و برايا از يمن توجه و ثبات قدم در                  صايب شر هر يك ازا    
ي اخالص و جانسپاري آن جناب در جا و مقام خود باميد تمـام بـدعاي دوام دولـت ابـدي االتـصال                   واد

شاهي پرداخته بفراغ بال بشغل دنيوي و اخروي مشغول بودند لهذا چون وجود فايض الجـود آن صـوفي          
گهـر  اخالص شعار و غالم صافي ضمير جانسپار در پايه سرير خالفت مصير بسيار ضرور بـود خاقـان واال                  
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رقم طلب از روي شفقت از عقب آن خان سعادت بهر ارسال داشته كـه بـزودي زود بموكـب ظفـر ورود                  
 االذعان بايلغار متوجـه     گردد معظم اليه بر حسب فرمان واجب      پيوندد كه در دفع روميان مصدر خدمات        

ر اول از سال دوم     مباركه ئيالن ئيل تسع و ثالثين و الف كه بها          در سنه     گرديد [11b]بارگاه فلك مقدار    
پاشا در همدان    لهي بود كه از براي دفع و رفع شر سردار روم خسرو           س ميمنت ماءنوس شاهي ظل ا     جلو

نزول اجالل واقع بود بشرف پايبوس و نوازشات خسرو ايران و زيبنده تاج و تخت كيان سرافراز و ممتـاز                    
ه آغـاز مكالمـه نمـوده لحظـه         گرديد و نواب اشرف از روي لطف و شفقت با آن صـوفي يكـدل و يكجهـ                 

 احوال ممالك آذربايجان را ميپرسيدند و آن جناب از روي صـدق و صـفا چنانچـه بـود بـذروه                      96فلحظه
 شد و بتحقيق انجاميد كه      جانسپار مسموع  ود كه در حين بيرون آمدن اين بندة        عرض نم  هعرض رسانيد 

ز آن گروه  اكراد قريب ده هزار كس االدين مكري و زينل بيگ محمودي و ساير سرداران عشاير شيخ بهاء 
ان جمعيت نموده اند چون كسي از غالمان آستان قدس نـشان در آن سـرحد نيـست        ناكس در سرحد و   

گـر شـهريار دينـدار       عافيت مسلمانان را بر هم زنند ا       دين و دولت عازم تبريز شده هنگامة      مبادا معاندان   
رالسلطنه تبريـز مقـرر دارنـد بـصالح دولـت اقـرب              يكي از غالمان دانشور بكومك بدا      رعيت پرور مجددا  

خواهد بود خاقان واالگهر از شنيدن آن خبر بتحسين و آفرين آن جنـاب را سـرافراز سـاختند و نقـدي                      
 يون بود بسرحد آذربايجان مقرر فرمودند خانه همبيگ شاملو را كه داروغه فراش

 
  بات قزلباش با عثمانيان اوباش شمار و محارمدن خسرو پاشاء سردار با لشكر بي گفتار در آ

  
پاشاء بعد از مدتها كه محاصره قلعـه بغـداد نمـوده بـود و از بـيم دسـتبرد غازيـان و         چون حافظ احمد

صوفيان آستان خالفت آشيان گريزان بجانب آل عثمان مراجعت نمود سلطان مراد خـسرو پاشـاء وزيـر                  
 حين از بيم تدبير و شمشير خاقان گيتـي سـتان   او گرجي كه در آن با مورهاعظم را سردار سپاه گردانيد   

 گرجستان گريخته نـزد سـلطان مـراد آمـده بـود و در خـدمت خوانـدگار داد                    [12a]فردوس آشيان از    
ن برفاقت خسرو پاشا مامور و در قشالق بتدبير خسرو        آذربايجان را مسخر سازد بنابرا     خواسته كه ممالك  

او نمك بحرام متردد خاطر بود كـه آيـا از كـدام جانـب           ل مور رديد و خسرو پاشا بعد از قت      آفاق مقتول گ  
ا و سـپاه جـرات آمـدن نمـي نمـود            لشكر بايران كشد از طرف آذربايجان از بيم رستم خان و اتفاق امـر             

زور متوجه بغداد شود كه خبـر ارتحـال خاقـان گيتـي سـتان       قرار يافت كه از راه موصل و شهر      االمرآخر
 98سكنهاالجنان و جلوس ميمنت مانوس شهريار جوانبخت كامكار شاه صفي   اهللا في الفراديس ا    97اسكنها

حد قزلبـاش سـاعي گـشت و        رسيد بيـشتر از پيـشتر در آمـدن بـسر          الرضوان بوزير اعظم    ه  اهللا في روض  
 و حكام سـرحد     99جمعيت عظيم از قبايل اروام و عشاير اكراد و سپاهي و قاپوقولي و ينگچري و پاشايان               

وپ سالم و حدود فرنگ تا سرحد عجم فراهم آورده با خزانه موفور و يراق جباخانه و ت   آل عثمان از ثغور ا    
رو علي شكر گرديد چـون بموصـل رسـيد توپخانـه را در       متوجه قلم غير محصور از راه شهرزور    و بادليچ 

آنجا گذاشت و جمعي را بجانب حله فرستاد كه چون هنگام حصاد غله بود جسر حله را كـشيده محـال                     
ه رف فرات را بحيطه ضبط درآورند و برخي مقرر فرمود كه بانجام و سرانجام محصوالت سبز كرده بآن ط

                                                 
   .لحظه به لحظه : ق  96
 . اسكنه : ق  97
 . اسكنه : ساكنها ؛ ق : ب  98
 . پادشايان : ق  99
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تنگـي و تنقـيص نكـشند و خـود           آذوقـه    100پردازند كه در هنگام محاصره بغداد عساكر عثماني از ممـر          
ود و  آمده رحل اقامت انداخت و چون خان احمد خان والي اردالن را كوفتي عارض شده ب101 دربشهرزور

 بـرادرش خـاطر جمـع    اركان دولت قاهره بودن او را در آن واليت مصلحت نديده و از جانب مير مـامون           
 يساول صحبت شاملو خان احمد را در همـدان بـاردوي معلـي              نبودند بنابران بموجب فرمان جاني بيگ     

[12b]       ه اظهـار   رسانيد و مير مامون در غيبت خان احمد خان كسان معتمد نـزد خـسرو پاشـا فرسـتاد
دولتخواهي سلطان مراد نموده تكليف آمدن بواليت اردالن كرد خسرو پاشا اطاعت و انقياد او را مقدمـه                  
فتوحات دانسته واليت اردالن را بسهولت مسخر گردانيد و تعمير قلعه گل عنبر و پلنگان نموده حكـام و          

 لوازم فرمانبرداري بتقديم رسـانيده      حارسان بايراق قلعه داري تعيين نمود و مير مامون با طوايف اردالن           
خسرو پاشا همان بدستور در شهرزور توقف داشت چون اين خبر بسمع شريف خاقان واالگهـر رسـيد از                   
 خطه طيبه همدان بيرون آمده در حوالي شهر در چمنهاي دلنشين آن واليت نزول اجالل فرموده سـپه                 

ر روم تـا    نـشان بمقاتلـه لـشك       با عساكر ظفر    شاملو كه بحسب فرمان    102ساالر ايران زينل خان بيگدلوي    
پاشـا بـاردالن و     خـسرو يلك نام محلي قشالق اختيار كرده بود از استماع رفتن           شهربان بغداد رفته در ك    

اقامت نمودن او در شهرزور از آنجا عود نموده بماهي دشت آمد كه سردار روم بهر طرف حركت كنـد او                     
 پاشا نـامي را كـه از       103پاشا نقاي  ين حال معلوم شد كه خسرو     نيز بمقتضاي وقت عمل نمايد در خالل ا       

شجاعان امراء نامدار روم است با چند سردار و قرب ده هزار نفر از جنود شقاوت ورود روم مقدمه الجيش   
آورده انـد   گردانيده تا قلعه مريوان كه منتهي واليت زور است رسيده انـد و آن قلعـه را نيـز بتـصرف در            

اد كه مسكن و مقام خـان  ه آنكه مبادا مخالفان دليري كرده از مريوان بقصبه حسن آبزينل خان بمالحظ 
ست و بالكاي همدان پيوسته است دست درازي نمايند از درگاه معلي چهار پنج هـزار كـس از          احمد خان 

غالم و قورچي و تفنگچي بسركردگي جاني بيگ يساول صحبت بدانصوب مقرر فرمودند و زينل خان نيز              
 ايمـانلوء افـشار فرسـتاد كـه از آن مكـان              وليخان بيـگ   [13a]از عساكر منصوره را بسركردگي      جمعي  

خبردار باشند و اين دو سردار و جنود ظفر شعار بهم پيوستند و چون از آمدن اروام بقلعه مريـوان آگـاه                      
سر آن   دولت باشد برخصت خان بعزم دستبرد بر         104شدند حقيقت را بزينل خان اعالم نمودند كه صالح        

 زينل خان از وفور غرور تهور از سر رشته احتياط دور مانده و تمكن و وقار كـه                   105گروه انبوه تاخت برند   
 است منظور نداشته بقدم بي تابي بوادي حرب و قتال شتافت و آغروق اردو را در مـاهي                   106الزمه سردار 

ته آن همه مسافت بعيـده   با جنود موفور قزلباش بايلغار متوجه آن فئه قليل گش         107دشت گذاشته سباي  
در آن سـرزمين    ه  كه بر كيفيت جا و مقام اطالع يابد كه طريقه محارب           در دو شبانروز طي نمود و بي آن        را

خور است در روز جمعه بيست و يكم شهر رمضان المبارك يسل آراسـته بـي باكانـه عـازم     بچه عنوان در  
م داده يـك طـرف را آب انداختـه آنچنـان     جنگ شد و گروه اروام اطراف خود را از روي احتياط استحكا   

ن سرزمينهاي قلب مجال حركت نداشته و طرف ديگر ه از بسياري گل و الي ستوران درا       ساخته بودند ك  
ه تفنگچي بسيار و كماندار بيشمار اسـتحكام        خندق حفر نموده ب   داري بود جر و      كه اندك وسعت ميدان   

                                                 
 . بي : ق  100
  .را ندارد » در « :ق  101
 . بيگدلي : ق  102
  .تقاي : ق  103
  . اگر صالح : ق  104
 . بزند : ق  105
 . سرداري : ق  106
  .صباح : ق  107
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 تيزعناني كرده بر سر اروام تاخت آورد فيمابين در سـر         مالحظه از گرد راه بيرون آمده     داده زينل خان بي   
خندق جنگي صعب اتفاق افتاد چنانچه مـوازي سيـصد نفـر بلكـه بيـشتر از مخالفـان بقتـل رسـيدند و            

داشته  خره جنود روم شكست بر    از ايشان نيز راه عدم پيمودند باآل      همچنان از جانب ديگر خندق جمعي       
 پناه قلعه كشيدند و فوجي از افواج قاهره بر سر اردوي روميه كـه در      از خندق گريزان خود را بدامن كوه      

ان از بـراي  ميان دره و از لشكر خالي بود رفته هر كس از مالزمان سپاه بدست در آمد بقتل رسيد و غازي   
 روميه در آمده بنهب و غارت مشغول گشتند و از طرف ديگر غازيان [13b]هاي اخذ غنيمت بميان خيم

 كه روميان آب انداخته بودند ندانسته بدان سمت جلو انداخته از بسياري گل و الي 108بجانبجالدت اثر 
ن باتالق فرو رفته كه هيچ يك راه بيرون شد نداشـتند             شدند كه مرد و مركب تا سينه درا        محلي خبردار 

ت غازيان از وقوع اين حال آغاز قلق و اضطراب نمـوده در همـان تهيـه مـصيبت و سـرگرداني پـاي بـس              
وبـاه صـفت در   ن بلندي كوه از بيم صولت و شـكوه غازيـان پلنـگ خـوي ر         راحوادث شدند روميان كه د    

نگان بحر جـالدت و مردانگـي كـه          عقب سنگهاي گران خزيده بودند از مشاهده نه        سوراخهاي آن كوه و   
مثـل  ن دامن كوه حـريم قلعـه    ايشان از كومك و مدد گسيخته ازا       ن محنت و بال گرفتار شده و عقب       درا

 تفنگ مرگ آهنگ و پيكان تير مرگ تاثير گرفتند از آسيب             روي بايشان آورده همگي را بگلولة      سيل بال 
ن بلندي بر مثال تگرگ آسماني ميريختند غازيـان از راه تزلـزل و             نگ سينه سوز و ناوك دلدوز كه ازا       تف

راجعت نموده در ميان    اضطراب مجال دست و پا زدن نيافتند و همچنان فوجي از روميان باردوي خود م              
 گريبان شده جنگ عظيم در پيوست غازيـان    109ها با غازيان كه باخذ غنيمت مشغول بودند دست و         خيم

كه اكثر اسبهاي خود را پر بار كرده خود پياده مانده مجال سواري نيافتند و بتصور آنكه از جانب خسرو                    
شـدن و معاونـت يكـديگر نيافتـه     فرصت يكجا جمـع  پاشا كومك تازه زور رسيده بغايت مضطرب گشته       

گشتن آوردند زينل خان در همان مكان كه ايستاده بود ثبات            داشته بتفاريق روي بباز    دست از غنايم بر   
 فرود آمد و سايباني بر پاي كرده در همانجا نشست و غازيان را بعنـف و لطـف بجنـگ و                      110قدم ورزيده 

سب و سرزمين قلب پر گل و الي بود مانع تـردد    جدل ترغيب و تحريص مينمود و از راه آنكه جاي نامنا          
 جوانان كار آمدني ميشد زينل خان ديگـر مـصلحت   111جا باعث تضييع  توقف بي  [14a]ستوران شده آن    

الكمـال  ست و از گردش روزگار و اصابت عـين          در توقف نديده بالضروره دست از محاربه كشيده پس نش         
 يك هزار جوان فـدوي نـشان شـربت نـاگوار            خميناساكر قزلباش رسيد بنوعيكه ت    چشم زخم عظيم بر ع    

 و حـسن سـلطان      112مرگ خوردند و از معارف قتيالن آن وادي شبلي سلطان چركس حاكم خوزسـتان             
اردكلو و ولي بيگ يوزباشي تكلو و يوسف بيگ يوزباشي غالمان بودند بعد از اين واقعه زينل خان صـالح           

 را بحراست قلعه حسن آباد تعيين نموده خود با عموم  از جوانان كارآمدني113در توقف آنجا نديده جمعي
اين حاالت دليرتـر گـشته از دربنـد          بيك سو نشست و سردار روميه از وقوع          114سپاه از مقابل لشكر روم    

 كه متواتر و متـوالي خبـر پـيش          115قان عبور نموده بالكاي همدان در آمد از قضاي آسماني در هنگام           ج
نوبت از رسيدن  يك كه اهل اردو ازين خبرها متزلزل گشتند بمرتبه      آمدن سردار باردوي معلي ميرسيد      

                                                 
  .  از جانبي ] شعار[جالدت : ق  108
  . در : ق  109
  . وزيده : ق  110
 . تضيع : ب  111
   .شولستان : ق  112
 . جمي : ق  113
 . لشكر : ق  114
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عالمت گرد و غبار در حوالي اردوي معلي اردو بنوعي بهم برآمده بود كه كـسي كـسي را نميـشناخت و                      
بـازاري و  رسيده اند از امرا و سپاه و اردوپاشاء سردار با عثمانيان  همگي اهل اردو گمان كردند كه خسرو  

 قلق و اضطراب نمودند و بسياري روي بر فرار آوردند اين خبر بشاه واالگهر رسيد آن حضرت قلقچي آغاز
بيرون تشريف آورده بر باالي صندلي نشستند مالزمان بساط اقدس و ملتزمان بزم مقدس ثريا مثـال بـر      

نـد و   استدعاي سـواري نمود    و المعني زبان بدعا بر آورده        116لفطلدور آن حضرت در آمده همگي متفق ا       
 بنوعي بهم برآمده كه كسي 117معروض داشتند كه عالمت مخالفان نزديك باردوي معلي رسيده و اردوي

 راه يابـد آن حـضرت   [14b] دولـت  118از عهده ضبط نميتواند بر آمد و يحتمل كه نقصان تمام بـدين و      
طر جمـع قـرار     مطلق از سخنان ايشان از جا در نيامده بلكه از روي تمكين و وقار در نهايت عظمت بخـا                  

 برين گذشت عالمت گرد بـر هـم خـورد مـشخص شـد كـه احـشامات          گرفته قهوه طلب فرمودند لحظة    
الوسات همدان كه سمت راه بودند از بيم ضرر مخالفان با گله و رمه و خانه كوچ بجاي سخت و مكان بـا         

بور ايشان از كنار    رفعت پر درخت پيش از رسيدن سردار از سمت راه خود را بكنار ميرسانيدند و چون ع                
اردوي معلي واقع شده بود گرد و غبار عالم گير گشته نزديك بود كه تمام اردو پايمال حوادث شود امراء      
عظام از تمكين و وقار خاقان فلك مقدار پايبوس خجالت نموده زبان بعـذر ايـن معنـي گـشادند بعـد از                 

ردو ملحق شده و الكاي همـدان را خـالي    اين واقعه مقرر شد كه زينل خان با عساكر منصوره با           119ظهور
ه چند كوچ بر عقب نشينند تا مشخص شود كه انتهاي مطلب سردار چه چيز بوده و بكـدام جانـب                     دنمو

 ندچه مصلحت وقت باشد بعمل آورميل خواهد نمود بعد از آن آن
 

راجعـت  سال ميمنت مĤل يونت ئيل مطابق اربعين و الـف كـشته شـدن زينـل خـان و م            گفتار در وقايع    
  نمودن خان مغفرت نشان با مخالفان در هرسين ه نمودن خسرو پاشا و محارب

  
چون ايام عمر و زندگاني سپاه غارتگري از وزيدن نسيم روح افزاي لشكر بهار بنهايت انجاميد و سـلطان                   

د نوروز فيروز بĤب و رنگ تمام پاي دالوري در ركاب شرف و اقبال در آورده دو اسبه بـر قلـب سـپاه بـر                        
تاخته بيك حمله سردي ايام را از ساحت جهان برانداخت اعني شهسوار معركـه طـارم چهـارم بزيـب و                     
زينت تمام با كبكبه سور و سرور و طنطنه نور و حضور از سر منزل حوت بيرون خراميده بدولت سـراي                     

 سراي جهان   بساطين و ازهار گلشن    [15a]حمل نزول فرمود از فيض بهار عالم آرائي و شاهدان رعنائي            
 و مانند كوه 121 بي مثل120هاي خضرت و نضارتاي نزهت بخش الكاي همدان و گوشبتخصيص سرزمينه

 و گل و الله غيرت افزاي گلستان ارم گشت و اللـه زار از كثـرت ژالـه ماننـد         122الوند از سبزه و سه برگه     
رمـي بـاده نوشـان بـزم     قدح و پياله از براي دفع افسردگي فصل شتا از آب و آتش لبريز گشته باعث دلگ    

  نشاط گرديد
  نظم 
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  . نظارت : ب ، ق  120
 . به مثل : ق  121
  .سه بلگه : ب  122
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   نعمان اياغ غ          از مي گلگون گرفت اللةباز شميم بهار كرد معطر دما
  فروخت هر طرفي صد چراغ   مل بر123     از گل و  مشعله افروز دهر بهر فروغ جهان 

ي در  شهنشاه ممالك عجم اورنگ نشين بارگاه كسري و جـم بعـد از ترتيـب جـشن نـوروزي چنـد روز                     
مـن خرقـان   ييالقات همدان بعيش و نشاط اوقات خجسته ساعات را گذرانيده قـرار مراجعـت بـصوب چ       

يون بنفاذ پيوسـت كـه همـدان و درجـزين و ايـالت و اويماقـات آن حـدود را                     قزوين دادند و فرمان هم    
ن امـان  ده در ضـما  اردوي معلي كوچ كـر 125انراه مخالفان آباداني نگذارند بنابر    و در سمت     124بكوچانند

ست نزول نمودنـد و حكـم عـالي صـدور           ن كه ميانه قزوين و درجزين واقع       آوج خرقا  ملك منان در عقبه   
يافت كه مالذ مخلصان و شجاع دوران تهمتن ايران منظور نظر خاقان رضوان مكان خان مغفـرت نـشان             

يش از اردوي   اعني رستم بيگ ديوان بيگي با بعضي از يوزباشيان غالم و غالمـان وفـاكيش اخـالص انـد                  
معلي بيرون رفته بحوالي و حواشي اردوي روميان بتازد و همه روزه از احوال آن گروه انبوه با خبر بـوده                     

 گشته از نزول و ارتحال  محيطباشند و آن مبارز كارطلب با دالوران جنگ جوي بدور جنود نامعدود روم           
شـته بقـدر فرصـت دسـتبردهاي      پـيش گذا  [15b]126جـالدت   اروام خبردار بوده در هنگام فرصت قدم        

نمايان مينمودند و همچنان غازيان كارآزماي از اردوي معلي بدفعات جدا شده تا كنـار اردوي مخالفـان                  
تاخته روز بروز سر و اسير و آخترمه بنظر انـور ميرسـانيدند و دقيقـه از دقـايق مـردي و مردانگـي فـرو                 

مي گذاشتند چنانچه از بـيم دسـتبرد قزلبـاش           آن گروه انبوه را آسوده و مرفه ن         نكرده لحظة  127گذاشت
پاشا سه روز بيش در   مايحتاج بيرون نمي توانستند آمد و خسرو128روميان از اردوي خود بطلب زخيره و

توقف ناكرده با دل پرخوف و بيم قرار مراجعت نموده سبب آن از كالم آينده بوضوح مي                 حدود درجزين   
 ونددپي
  

                                                 
 . را ندارد » و « : ق  123
 . بكچانند : ب  124
  .بنابراين : ق  125
حاتم بيگ تحرير نموده است كه خان مغفور مرحوم كه بموجب فرمان واجـب االذعـان بـا فـوج از قـورچي و                      « : در حاشيه    126

انه حوالي قريه كلنكين فرود آمدند و من هم بـودم شخـصي   غالمان از براي خبرگيري از اردوي معلي بيرون آمده در كنار رودخ          
از سنيان ساكن آن قريه باردوي خسرو پاشا رفته مينمايد كه فوج قليلي از قزلباش درين حوالي فرود آمده اند كه اگر جمعي را                    

كرده بر سر غازيـان فرسـتاد و   مقرر داريد ايشان را اسير و دستگير مي توان نمود سردار نخد پاشا نامي را سردار جمعي از اروام               
آن گروه در حوالي آنجا فرود آمده كه نزديك بصبح بر سر قزلباش بريزند ناگاه شخصي از سكان آن مكان كـه شـيعه بـود خبـر           
يافته بر بلندي بر آمده فرياد مي كند كه قشون رستم خان بيائيد كه روميها در اينجا فـرود آمـده انـد نخـود پاشـا صـداي او را        

توهم نموده با آن سني كه بلد ايشان بود خطاب ميكند كـه تـو از جانـب قزلبـاش جاسـوس بـوده او را بقتـل رسـانيده                      شنيده  
مراجعت مينمايد و آن مرد شيعه فرياد كنان نزد خواجه نظام والد حاتم بيگ آمده شرح احوال را بيان نمـوده خواجـه او را نـزد             

همانلحظه سوار شده بتعاقب ايلغار نمود و روز ديگر نزديك بظهر در قريه شوند           خان مغفور آورد خان مرحوم از استماع آن خبر          
 رسـيد و خليفـه نـام    [15b]بر آن سپاه محنت پيوند رسيده جنگ عظيم و نبرد قوي روي داد باقبال شاه شكست بـران سـپاه                

ه سـرش را بريـده بنظـر خـان آورد و     مالزم خان مغفرت نشان نخود پاشا را بنوك سنان جان ستان از خانه زين بر زمين انداخت      
قريب هفتصد سر و زنده بدست در آورده و آخترمه ها غنيمت گرفته در آن حوالي كه نزديك معسكر سردار روم بود فرود آمـده         

ايـن حاشـيه در مـتن    .  » [16a]سر و زنده با والد حاتم بيگ باردوي شاه ظفر يزك فرستاده بتحسين و آفرين سرافراز گرديـد       
  .ي ندارد عالمت

 . گذاشته : ق  127
  .را ندارد » و « :ق  128
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فرمان قهرمان زمان و مراجعت نمودن سردار روم و محاربه نمودن خان گفتار در كشته شدن زينل خان ب 
  مغفرت نشان باتفاق حسين خان با سپاه عثمانيان و غالب آمدن بر مخالفان بتقدير ملك منان 

  
 خاليـق كـه    129 خـاطر عمـوم    هر پوشيده و پنهان نباشد كه آئينـة       بر عقالي دهر و خردگزينان سعادت ب      

 از غبار وحشت تيرگي مي پذيرد و بهر دمي          ست هر لحظة  فرينش و ابداع   صانع آ   دست قدرت  صيقل زدة 
بر صفاي طينت از اندك غباري تيره  مرآت ضمير اذكيا و ارباب كه بنا      زنگ كدورتش تزايد ميگيرد فكيف    

 130تر ميگردد هر گاه نسبت بعامه و اوسط الناس اين معني متحقق باشد در باره پادشاهان عظيم الـشان           
 و كمالند چه محل اشتباه پس آگاه دالن انجمن هوشمندي علي الخصوص آناني كه در                كه بظاهر صفات  

خدمت سالطين حشمت آئين و خوانين صاحب تمكين شرف قرب و منزلـت دريافتـه بعـز مجالـست و                     
  بودن هم صحبت ممتاز و بعرض مطالب ارباب حاجت

  

  از ساير مقربان بساط عزت 

  
 صـوفيگري واجـب و   و  و اخـالص 131دييـ  دعـوي ارادت و پيرمر  و مـع هـذا  [16a]سرافراز بوده باشند    

ست كه در همه حال شرط ادب و آداب چاكري و شـكرگزاري ايـن مراتـب عليـا مرعـي و مـسلوك           الزم
  داشته در هنگام محاوره و گفتگو مالحظه احتياط منظور بايد داشت 

  نظم 
  كه آخر نبايد شدن عذرخواه      سخن را چنان پايه دارد نگاه 

ست هـر چنـد از فـراخ حوصـلگي بـا او بـر وفـق                 مانند شعله آتش سوزان   كه طبع پادشاهان ذيشان     زيرا  
 133 سلوك نمايند اما رفته رفته آئينه خاطر انورشان چنان زنگ كدورت ميگيرد كه جـز بـصيقل              132مدارا

ر تيغ آبدار زدوده نگردد و آخر نتيجه آن بر وجهي كه مخزون خاطر خطير است از پرده خفا بمنصه ظهو    
  ميرسد 

  بيت 
  كه آخر ازينت نيايد شگفت     ي هنگام گفت ئسخن را چنان گو

ت و  اصل وحشت انگيـز جـرأ  زينل خان از تندي مزاج و زياده روي در اثناي محاورات باظهار سخنان بي   
نعمـت از   ولي134مظنه ميساخت و بتوجهات عارضي جهتان را بد    ري ميكرد و باين سبب دوستان و يك       دلي

 در هنگام كشيدن جام مي ارغواني رنگ حرفهاي زياده سري و       135جالس و غيره خصوص   جاي رفته در م   
يون ازو وحشت گرفتـه هميـشه    و ازين گونه گفتگوي طبع اشرف همبي ادبي از مشار اليه ظهور مييافت   

بهانه جوي بودند و معلوم شد كه دليري خسرو پاشاء سردار روم و پيش آمدن روميه و اين همه خرابي و 
جزين از واقعه جنگ مريوان بود كه از غرور و بي باكي طريـق  عجزه همدان و دررسيدن برعاياي و    اذيت  

                                                 
  .عمام : ب  129
   .عظم الشان : ب ، ق  130
 . را ندارد » و مع هذا دعوي ارادت و پيرمريدي « ق  131
 . مدار : ق  132
 . بصيغل : ب  133
  .عارض : ق  134
 . خصوصاً : ق  135
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  بـي امـر و اشـارة       [16b]حزم مرعي نداشته بي تابانه پيش رفته در محل نامناسب طرح جنگ انداخته              
 نمـوده   اشرف اعلي و بي آنكه با ساير امرا و اعيان دولت قاهره و ريش سفيدان كارديـده تجربـه حاصـل                    

مشوره نمايد براي خود مرتكب محاربه گشته جمعي كثير از دليران دلير ضايع شدند و سردار روم دليـر                   
 اين معنـي موجـب ازديـاد اسـباب وحـشت و افزونـي               136شده از عقب اردوي معلي تا چمن خرقان آمد        

 روزي كه او را     او اشتعال پذيرفت و در      قيامت لهب شاهانه در بارة     انحراف مزاج اشرف گشته شعله غضب     
بجهه بعضي مصلحتها طلب فرموده بودند مورد عتاب و خطاب گشته همان لحظه در حوالي خيمه حـرم          
محترم بيرام بيگ غالم و خواجه سرايان حسب الفرمان بقتلش پرداختند چون خبر قتل او بخسرو پاشاء                 

 پادشاه قزلباش تـدبيري در  سردار رسيد خوف و هراس عظيم بر او و ساير پاشايان مستولي شد كه البته         
دفع اروام انديشيده كه اين همه منزل پس نشسته ما را بميان الكاي خود در آورده تا ما مالحظه نمائيم                   
كه از كدام راه مراجعت خواهيم نمود كه يك تن از ما بدر نخواهد رفت اگر نه چنان بود در چنين وقتي                      

و كـارداني بقتـل   ت و جـالدت  باشـست و نهايـت جـرأ    ساالر قزل مثل زينل خان اميري كه سردار و سپه       
محاربـه  ست كه جنود ظفر ورود قزلباش دور ما را در ميـان گرفتـه بعـد ازيـن متوجـه          رسانيدن ثمره آن  

خواهند بود پس تا آذوقه و قوت و قدرتي با ما هست از روي تدبير مراجعت بايد نمود خـسرو پاشـا نيـز                   
تمل بر اداي مراسم تعزيه و سوگواري شاه گيتي ستان فـردوس            تصديق اين قول نموده فوراً مكتوبي مش      
يون اعلـي و اظهـار سـالمت نفـس و            ميمنت مانوس هم   [17a]مكان و لوازم تهنيت و مباركباد جلوس        

صالح انديشي خود و خيرخواهي خاليق بخدمت اشرف نوشته مصحوب بابا خان بيگ يوزباشي مالزمـان          
ار اروام شده بود ارسال نمود هر چند ظاهر بـود كـه غـرض از     شريفه كه در جنگ مريوان گرفت   137خاصه

گشتن و بر سر بغداد رفـتن داشـت          فرستادن مكتوب بجز حيله و تزوير سپاهيانه نيست و چون اراده باز           
 قتال نمـوده عـساكر را        نواير حرب و   138فاءصلحانه و لطايف الحيل چند روزي اط      ميخواهد كه بحكايت م   

و اعظـم   بر مراعـات جانـب ظـاهر و رعايـت رسـوم و عـادات كـه جـز                  برد بنا بسالمت ازان مهلكه بيرون     
از ست جواب مكتوب بر وجه مرغوب نوشته فرستادند چون سـخنان مكرانـدود او    فرمانروايان اقاليم جهان  

ن شجاع دوران رستم بيـگ ديـوان بيگـي را سـردار افـواج قـاهره نمـوده            صدق و راستي عاري بود بنابرا     
 139ن خان مغفرت نشان بصوب دارالسالم و فتوحات آن ايام در محل خود گـذارش         متعاقب فرستادند رفت  

 اهللا و تعالي ءخواهد يافت انشا
  

شرح مراجعت نمودن خسرو پاشاء سردار روم و محاصره نمودن قلعه بغداد و رسيدن خان مغفرت نـشان          
ب نمـودن   بكومك حسين خان در جنگ هرسين و يـافتن مرتبـه سـرداري لـشكر فيـروزي اثـر و تعاقـ                     

  عثمانيان بدگهر 
  

فارس مضمار قصه پردازي يعني قلم عطارد شيم در عرصه گاه مقصود بدين نمط تك و تاز مينمايد كـه                    
 بغـداد  [17b] خود و لشكر روم دانست بالتوقـف از راه  ةپاشا فرستادن مكتوب را وسيله نجا چون خسرو   

يـون بـود   ب هم م لرستان كه در موك    ت حسين خان حاك   عازم شد و چون خبر مراجعت او بتحقيق پيوس        
رخصت يافته كه بالكاء خود رود زيرا كه عبور لشكر مخالف از حوالي لرستان واقع ميشود از حدود الكاي          

                                                 
 . آمده : ق  136
 . خواصه : ب  137
 . انطفاء : ق  138
 . گزارش : ق  139
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خود باخبر باشد كه مبادا بقلعه جستان و مندلي تعرضي رسانند و حسين خان بموجـب فرمـان متوجـه            
 او خبردار گشته تا موازي شش هفت هـزار سـوار   لرستان گرديد و چون بهرسين رسيد مخالفان از توجه        

كه از اردوي خود از براي تحصيل آذوقه بيرون آمده بودند و همه با اسبان شامي بدو آسـوده و مبـارزان                      
 بـر اقبـال     140نامي كارطلب يسل بسته سر راه بر خان گرفتند حسين خان نيز توكل كل بر خدا و تكيـه                  

لرستان سر راه بران سپاه بي پايان گرفته عازم محاربـه          ليل از قشون    بيزوال شاه دين پناه نموده با فوج ق       
شد از اتفاقات حسنه كه به نيروي دولت ابدپيوند هميشه ياري و همراهي صوفيان فـدوي ايـن دودمـان                  
واليت نشان مينمايد در چنين وقتي شجاعت دستگاه عاليجاه اعني خان مغفرت پناه كه از بدايت حـال                  

ت ن ظفر مĤل كه بسه هزار سوار ميرسيدند از اردوي مخـالف خبـردار و از چـپ و راسـ       با جمعي از دليرا   
مور بوده از رفتن حسين خان و بيـرون آمـدن سـپاه عثمـاني از اردوي               بتاخت و قتل و غارت معاندان مأ      

سردار با خبر گشته آن صوفي فدوي شعار بايلغار بكومك خان و دفع شر معانـدان بـا سـه هـزار جـوان                         
ديگر ملحق گشتند حسين خان اميدوار       ميدان رسيد و محل صبحي آن دو امير نيك اختر بيك          بمعركه  

 شده در طلوع آفتاب عالم تاب طليعه سپاه روم نمايـان  [18a]شده باميد تمام متوجه استقبال مخالفان       
 ظفـر  گرديد كه تزوك بسته و يسل آراسته بمحل جنگ رسيدند غازيان با نام و ننـگ از الـوار و غالمـان    

شعار با اسباب و استعداد جنگ صف قتال در ميدان جدال آراسته بترتيب مقدمات جنگ پرداختند و در         
لهاي غريب و صدمات قوي فيمابين روي نمود و تـا غـروب      م دست باستعمال آلت قتال برده ح       زوال اول

 شاهي  141زوال اقبال بي  ه بازار گيرودار گرمي داشت و باآلخره به نيروي        آفتاب ميانه آن دو سپاه كينه خوا      
 قدم جالدت پيش گذاشته بصدمات دليرانـه آن گـروه بـي شـكوه را پريـشان و               د ظفر ورود قزلباش   جنو

روميه جريح و قتيل گشتند و مـوازي پانـصد راس اسـب    متفرق ساختند و قريب دو هزار و پانصد نفر از          
و عجز و انكسار خود مشاهده نمودند  زين و يراق از مخالفان گرفتند و چون اروام آثار غلبه غازيان       142مع

 گشتن آوردند كـه دريـن   داشته خود را بكنار كشيدند عساكر نصرت مĤثر نيز روي بباز دست از كارزار بر   
 كـه دريـن شـام     شده ظـاهرا 143 خبر بخان مغفرت انتما رسيد كه اينك قريب جمعيت از اروام واقعه          اثنا

 كه سرداران لشكر در معركه جنـگ  144شد كه در هنگامتعاقب غازيان ظفر فرجام نمايند و چنين معلوم         
ضعف خود را مشاهده نمودند كسان نزد خسرو پاشا فرستاده كومك طلبيدند خسرو پاشـا مـوازي پـنج                   

داشـته   هزار سوار بمدد ايشان ارسال نمود در هنگام غروب آفتاب كه هر دو فريـق دسـت از محاربـه بـر       
 اثر خان واالگهـر    [18b]ين خبر آن صوفي صافي ضمير فدوي        متوجه آرامگاه بودند رسيدند از شنيدن ا      

 قدس نشان داشت تكيه بـر اقبـال        نيكو سير و آن غالم پاك اعتقاد از وفور اخالص و اعتقاد كه بدودمان             
 همـراه  زوال شهريار جوانبخت كامكار نموده با وجود متفرق شدن جنود ظفر ورود با فوجي قليـل كـه                 بي

ل خورشيد مثال برافروخته بر سـر اردوي معانـدان تاخـت لـشكر اروام از                اعبودند عطف عنان نموده مش    
رسيدن خان مغفور مرحوم و شنيدن نام نامي تهمتن ايران تاب توقف و لشكرآرائي نياورده مانند سـتاره                  
بنات النعش متفرق گشته احمال و اثقال را گذاشته افتان و خيزان گريزان خـود را بـاردوي سـردار روم                     

 مصلحت دولت روزافـزون ندانـسته   145شان ظفر نشان در تاريكي شب تعاقب مخالفان    عالي خان   رسانيدند

                                                 
 . خداوند كه : ق  140
 . زوال : ق  141
  .را ندارد » مع « ق  142
 . واقع : ق  143
  .هنگامي : ق  144
  . مخالفان را : ق  145



Testo persiano 
 

357

با سرهاي مقتوالن و گرفتاران معركه ميدان و آخترمه فراوان باتفاق حسين خان مراجعت فرمود حسين                
ه خاقـان رضـوان آشـيان    خان بصوب الكاء خود رفته و خان مغفور سرها و اسيران با عرضه داشت بـدرگا   

ها كه بتازگي روي داده شده بود مورد تحسين و آفرين شاه و    ديده و جانسپاري  ين خدمات پسن  فرستاده از 
 رضوان مكان رقم طلب از عقب خان مرحوم فرستاده كه بزودي زود خود را               146امرا و سپاه گرديد خاقان    

دوي آثـار بچـشم     بپايه سرير خالفت مصير رساند مبادا خداي نخواسته از ظفرهاي متعدد آن جانسپار ف             
زخم اهل روزگار گرفتار آيد بنا بر فرمان واجب االذعان خان مغفرت نـشان مراجعـت نمـوده در سـاعت                     

 از پـيش شـاهانه ممتـاز    [19a]سعد شرف پايبوس دريافته بخالع گرانمايه سرافراز و بـشفقتهاي بـيش       
 گرديد 

  
  ان مغفرت نشان باستخالص محصوران شرح محاصره نمودن سردار روم قلعه دارالسالم بغداد را و رفتن خ

  
 اخـالص منـشان فـدوي    147ين مذكور شد كه خسرو پاشاي سردار عساكر عثماني از بيم دسـتبرد   قبل از 

 خود و لشكر دانسته مكتوبي در باب صـلح بـدرگاه فلـك        ةودمان قدس نشان صلح را وسيله نجا       د 148آثار
 بجانب مـاهي دشـت   و از راه شهرزورراجعت معطوف ساخت پيشگاه ارسال داشته عنان عزيمت بصوب م    

عراق عرب بود بحركت در آمد تـا         و غرض از لشكركشي او بدست در آوردن          149كه سمت راه بغداد است    
كه بتاريخ هشتم ربيع االول بپاي قلعه بغداد رسيده روزي چند از براي رسيدن توپخانه كـه در موصـل           آن

 بعد از وصول توپخانـه و توپچيـان مـاهر         هزل نمود حنيفه ملعون من   گذاشته بود در جانب مزار خبيثه ابو      
 برج اوليا مشهور است تا ركني كه ابتداي جانب ه كنار شط كه ب 150فرنگي بپاي قلعه از برج طرف شمالي      

شرقيست بسرداري و حسن اهتمام خود منوط گردانيده و جانب جنوبي را كه بدروازه قراقاپو اشتهار دارد 
ني كه منتهي جانب جنوبيست بـسركردگي زورپادشـا كـه بيگلربيگـي              برج كنار شط تا رك     151بدستور از 

ها و مورچلها بر همچنين اطراف و جانب قلعه را سيب      شاه رومست قرار داده سيبه تعيين نمود و         دمعتبر پا 
امرا و پاشايان و سنجق بيگيان و بلوك باشيان تقسيم نموده توپهاي اژدها صولت رعد صداي برق نمـاي            

شراره كه در [19b]   بين و تفنگچيان آهنين چنگ آتشب نموده توپچيان ماهر باريكسنگ انداز را نص
شب تار چشم مور را نشانه ساختندي معين كرده شروع در امر قلعه گيري كردند و از نخـوت و غـروري                
كه داشت تسخير آن بلده طيبه را كه بمحارست دورباش حارسان جنود غيبي از تعرض حوادث مصون و        

د سهل و آسان دانسته در اول حال خواست كه بصدمات توپهاي كوه مانند تزلـزل در بنيـان                   محروس بو 
بروج و حصار و هراس در دل صوفيان قلعه دار جان نثار اندازد شروع در توپ انداختن و خندق انباشـتن       

ه  غرنده آهـن گـداز كـ   152نموده در اندك روزي از ضرب سنگ توپهاي اژدها پيكر آتشخوار و بادليچهاي       
روزي قريب يك هزار گلوله بلكه بيشتر انداخته ميشد قوايم بـروج مـشيده عاليـه را كـه در زمـان         شبان

آنحضرت بود متزلزل ساختند و حضرت گيتي ستان فردوس آشيان ساخته و پرداخته معمار همت واالي 
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ن  و در چنـد محـل مـستعد يـورش و مهيـاي دويـد           153پديد آمده خندق نيز بخاك انباشته شـد       ها  رخن
گرديده چند بروج را بزمين هموار گردانيدند اما صفي قليخان ملقب بشير علـي عليـه الـسالم و غالمـان       
جانسپار و قورچيان اخالص شعار و تفنگچيان فدوي آثار تكيه بر عنايت حضرت آفريدگار و ارواح مقدسه 

جالدت پيش گذاشته دفع    زوال شاه ستوده خصال كرده از روي تسلط و اقتدار قدم            ار و اقبال بي   ائمه اطه 
 تزلزل بخود راه نداده بالكليه نقش خوف  و مطلقاً از كثرت و ازدحام اعداشر آن گروه بي شكوه مينمودند

لعـه داران ظـاهر و    لوح دل و صحيفه ضمير سترده آثار اختالل در ناصيه احوال هيچ يك از ق          154و بيم از  
 و همه روزه [20a] اخالص گرفته مردانه ميكوشيدند شد بلكه نقد جان بهر نثار و ايثار بر كفنمايان نمي

 و از بام تا بشام شعله آتش حـرب و قتـال اشـتعال داشـت تـا آنكـه آوازه        155بين الجانبين از شام تا ببام     
وصول تهمتن دوران و سردار لشكر فيروزي اثر ايران و رسيدن موكب نصرت نشان اعلي خاقـاني شـيوع                   

 يورش شده بودند بنا بر ن از اطراف و جوانب مستعد و آمادة    ل گشته چو  يافته سردار بي مقدار روم متزلز     
ان بتاريخ سيم شهر ربيع الثاني با هجوم عام و ازدحام تمام از چهار طرف روي بقلعـه مباركـه آوردنـد و                 
يورش عظيم كرده بمرتبه كه تا حال از مردم كهن سال قلعه گير و قلعه دار چنان جنگ و جدال از هيچ            

شان نداده سه نوبت بالفاصله پي در پي هجوم آوردنـد غازيـان قلعـه دار از روي اقتـدار بمدافعـه      سردار ن 
پرداخته در هر مرتبه جمعي كثير و برخي غفير هدف سهام قضا و حسام تقدير گشتند تا مرتبه چهـارم                    

صعود نموده  هاي خاك و خندق     ار روي باندرون حصار آورده از تل      اي بروج و جد    از رخنه  مانند مور و ملخ   
 علمست بباالي بروج نصب نموده جمعي كثير از ديوار سرازير گشته داخل            156چند آالي كه عبارت از لوا     

 و غازيان اخالص منش وفـاكيش  157فشاني از شيرعلي عم قلعه شدند الحق آن روز غريب جالدت و جان     
 بـدان   اروامازدحـام بظهور پيوست چون صفي قليخان و مين باشيان و سران و سروران قزلباش تجلـد و             

ي فراخ نوع مشاهده نمودند همگي با خان جالدت نشان اعني شير علي عليه السالم متفق گشته سپهرها  
فشاني پـيش گذاشـته بـضرب        ت و جان  ي خون آشام از نيام آخته قدم جرأ       هادامن بر سر افراخته و تيغ     

 و  [20b]م بـد روز را از كوچـه          سوز آن قـو    شمشير بران و گرز گران و ناوك دلدوز و گلوله تفنگ سينه           
خيابان شهر و بروج و حصار بدر كرده جمعي كثير را براه عدم فرستادند القصه صوفيان دودمان واالشان                  
به نيروي بخت بلند و دولت ابدپيوند شهريار كام كار سعادتمند مظفـر و منـصور گـشته اعـادي ديـن و                       

شهر و خنـدق  الف بر زير يكديگر چه در كوچه دولت را مخذول و منكوب ساختند و چندان كشته از مخ      
 واقعـه  افتاده كه عبور اوهام تيزگام بپاي خيال از آن دشوار بل محال مينمـود خـسرو پاشـا بعـد از ايـن         

رود و اين همه سعي و جهد جز ريختن خون سـپاه و تلـف شـدن لـشكر و              دانست كه كاري از پيش نمي     
يـد و از بـيم سـطوت و صـالبت سـردار و              آ  در نمـي   خسران دنيا و آخرت ملكي از براي حكومت بدست        

 ميرسيد يكبارگي دستش از دامن      159 خبر وصول آن خان ظفرنشان     158لشكركش ايران كه لحظه فلحظه    
مقصود كوتاه شده و از تسخير قلعه مايوس گشته عزم مراجعت جزم نمود و چند روزي در حوالي مشاهد 

كرده تا احمال و اثقال از آب گذرانيده از راه موصل مقدسه حضرات عاليات كاظمين عليهم السالم توقف       
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شمار روم بـدين  اند كه از آمدن سردار با لـشكر بيـ       متوجه ديار بكر شد بر ارباب هوش و خرد پوشيده نم          
پاه كه از آن و جمعي كثير از معارف سپيوست  160مرز بوم آنچه مقصود سلطان مراد قيصر بود بحصول نه

لعه و در معارك كه ذكر شد بكشتن داد از بيم عتاب و خطاب پادشـاه روم        ش ق جمله زورپاشا بود در يور    
و طعن و سرزنش اضداد با بعضي از مدبران و عقالي كارديده قرار داد كه در بلده حله در كنار شط فرات      

ارد و آن طرف جانب غربي شهر قلعه بنا كند و جمعي از اروام با يراق و ذخيره تمام بحراست آن قلعه گذ       
ست بحيطه ضبط در آورده اين معني را دست آويز خود سازد كه بـين                عرب [21a]را كه نصف عراق     آب  

الجمهور مورد طعن و بدنامي نباشد لهذا خليل پاشا را بحكومت حله مقرر داشته از امرا و پاشا و سـنجق   
راسـت حلـه    ه ساخته بضبط و ح    اي جميله فريفت   اوباش و اجامره هر طايفه بوعده      روميه با لشكر و حشر    

 فرستاد

  
فتار در سرافراز شدن خان مغفرت نشان بمرتبه سرداري لشكر فيروزي اثـر و ممتـاز گـشتن بمنـصب                    گ

  واالي تفنگچي آقاسي گري تفنگچيان ركاب اقدس و متوجه شدن بتسخير بلده حله 
  

 شـعار  اما نقش طرازان بدايع آثار و مصوران صورتكده عجايب اخبار لشكركشي و كشورگيري خان فدوي    
 بيان از براي قانون اهل جهان بقلم دو زبان نگارش داده اند كه چون از انهاي جواسيس و                 161را بر صفحه  

سـردار روم عـازم تـسخير قلعـه        بوضوح پيوست كـه خـسرو پاشـاي          162اخبار خان قلعه دار شيرعلي عم     
ار گرفتـه بعـد از       آن لشكر پر شور و شر در بساط كنگاش مكرر قر           ست خاقان واالگهر بانديشه دفع    بغداد

 كه با اركان دولت در اين باب نموده بودند قرار چنان يافت كه يكي از كاردانـان بـساط دولـت را          مشاورة
بسرداري لشكر ظفر آثار مقرر داشته پيشتر از موكب معلي بصوب دارالسالم ارسال نمايند و همچنـان از                  

حمد خان از تصرف بيرون رفتـه بـود معـين           براي تسخير الكاي اردالن كه بوسيله ميرمامون برادر خان ا         
گردانند نظر بر احوال هر يك از اركان دولت قاهره انداختند هيچ يك را قابل اين امر خطير نديده چـون     

 و هويدا بود كه از آثار شجاعت و اخالص خوف و هراس در دل       163المعاز ناصيه احوال خان مغفرت مĤل       
ردوس مكان باين امر مامور     راً در زمان خاقان گيتي ستان ف      رسيده مكر  بهم [21b]ناشناس  معاندان خدا   

ي دين و دولت مظفر و منصور بود لهذا شهريار بنده پرور حق شناس آن غالم فدوي با اخالص                   دعاو بر ا  
اعني خان مغفور مرحوم را بسرداري سپاه نصرت دستگاه مقرر و مامور ساخته بخلعـت خـاص و يـراق و         

ند و خان فدوي شعار بموجب فرمان شاه كامكار با لشكر فيروزي آثار از     اسباب ضروري اختصاص بخشيد   
 و بعد از روانه شدن سردار خان احمد خان والي 164راه مندلي روي توجه بدفع شر مخالفان خاكسار آورد        

بـود  اردالن كه از راه خبط دماغ و كوفتي كه عارض ذاتش شده بود حـسب الفرمـان در اردوي معلـي مي     
ه رفته چند قلعة از اردالن كه در تصرف روميانست مسخر گرداند خاقان رضوان مكان آن                استدعا نمود ك  

ال از عقـب  مـ شان را بدان صوب مقرر فرموده حكم شد كه اردوي معلـي از راه همـدان و چمچ  خان عالي 
سردار ظفر مĤل بدار السالم بغداد بحركت در آيد القـصه تهمـتن دوران و لـشكركش ايـران اعنـي خـان        

 نشان در مندلي نزول نموده مترصد امر پادشاهي بود كـه پـيش رفتـه كمـر اجتهـاد بـدفع شـر                    مغفرت
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عثمانيان بدبنيان بر ميان بندد كه خبر مراجعت سردار بي وقار رسيد خان نصرت شعار بتعاقب از يـورت        
يد مندلي بصوب بغداد شتافته و موكب نصرت قرين نيز متعاقب نهضت نموده كوچ بر كوچ شكار كنان ص      

افكنان طي منازل و مراحل مينمودند و چون خان مغفور مرحوم ببغداد رسيد مشخص و معلوم شد كـه                   
 بـساختن  [22a]هي و ينگچري بقلعه حلـه در آمـده      پاخليل پاشا با دوازده هزار كس از پياده و سوار س          

بال رسـانيدند  قلعه و كشيدن حصار و حفر خندق اشتغال دارند حقيقت اين احوال بعرض شهريار بلند اق    
 كه هنوز موكب اعلي همايون فال و چتر فلك فرساي شاه ستوده خـصال بـر سـاحت ملـك                     165در حين 

عراق عرب سايه گستر نگشته بود كه وقايع حله بنوعي كه بظهور پيوست از عرايض صـفي قلـي خـان و                  
يافـت كـه    166مضا عـز و صـدور    آشيان گرديد بنابران فرمان قضا      خان بلند اركان مشخص خاقان رضوان       

جاه رستم بيگ ديوان بيگي و سردار لشكر نصرت اثر با افواج قاهره كه همراه اوينـد     شجاعت دستگاه عالي  
از بغداد متوجه حله شده بدفع آن حادثه پردازد و رايات فيروزي آيات در حركت مسارعت نموده در روز                   

و حقيقت اسـتحكام قلعـه حلـه و         چهارم شهر جمادي الثاني اربعين و الف داخل دار السالم بغداد شدند             
انبوهي شجعان قلعه دار و توپخانه و استعداد قلعه داري چنانچه شايد و بايد ترتيب يافتـه بـود بمعـرض                    
عرض رسيد بنا بر ان حضرت خاقان رضوان آشيان از امـرا و مالزمـان ركـاب اقـدس و ملتزمـان بـساط                        

معـي ديگـر از قورچيـان و غالمـان و مـين            مقدس كه در موكب همايون اعلي به بغداد آمده بودنـد و ج            
  باشيان از تفنگچي و ساير مالزمان درگاه را بمدد و كومك سردار ظفر شعار روانه حله فرمودند 

شرح لشكر كشيدن خان جالدت نشان بتسخير قلعه بلند اركان حله و بدست در آوردن آن بتوفيق خالق   
  انس و جان 

  
شايان و سنجق بيگيان سردار از براي دست آويز خليل پاشا را با پا تحرير يافت كه خسرو پاشاء ينقبل از

بط قلعه حله مقرر نمود خليـل       اهي و قاپوقلي و ينگچري و گدوك بض        هزار جوان از سپ    [22b]با دوازده   
پاشا با سپاه و توپخانه و يراق قلعه داري داخل حله شده باستحكام آن مكان پرداختـه سـه جانـب آن را     

طرف ديگـر كـه بـشط فـرات          داده خندق عميق حفر نمودند و يك        بروج عالي مشيده قرار    حصار استوار و  
نگچري و تـوپچي اسـتحكام يافـت و ذخيـره فـراوان       ي تياج بحصار و برج و بارو نداشت به       اتصال دارد اح  

بعنف و تعدي از رعاياي آن مكان گرفته بقلعه درآوردند كه درين حين خبر ورود سـردار ظفـر كـردار و                      
 لـشكر قزلبـاش از     167مقابـل بزن  د گروه اروام توپ و بادليچ و ضرب        قيامت آثار بكنار شط فرات رسي      لشكر

شان ده متواتر گلوله باردوي خان عاليبراي ممانعت عبور غازيان نصرت تالش از آب باين جانب نصب نمو          
ه آن بلـده ارم     انداختند اما چون تهمتن دوران و لشكركش ايران با صوفيان واالشان از بغـداد متوجـ                مي

لـشكرگاه  بنياد گرديد منزل بمنزل طي مسافت نموده تا كنار آب فرات حوالي حله رسـيده آن مكـان را         
ساخت و از براي عبور لشكر فيروزي اثر اراده جسر ساختن كرد از رسيدن گلوله آتشين پي در پي كه از               

ذر بود بنا بر ان     ت نديده بل متع    و عبور نمودن مصلح    انداختند در آن مكان جسر بستن      قلعه روميان مي  
 و زورق و كلك بسعي و همراهي شـيخ  168پنج شش فرسنگ پائين نهر فرات رفته چند سفينه و ني صال  

 را برهنـه بـĤب      169 شاهي سيونان بود بدست در آورده اسـبان و شـتران و االغـان              ء عرب كه از زمرة    مهنا

                                                 
 . حيني : ق  165
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كردند اگر چه مشقت بـسيار از   از آب عبور 170انداخته خود با احمال و اثقال با كلك و سفاين و ني صال            
از آب كشيدند و خسران و آزار بـسيار از فقـدان مـاكوالت و          [23a]راه عسرت و تنگي آذوقه و گذشتن        

عليق دواب بر عساكر ظفر مĤب رسيد نهايت بحسن سعي و تـدبير خـان مغفـرت نـشان كـل عـساكر و                        
  قولقچيان اردو و اردو بازاريان بسالمت

   

  هبپاي قلع

   
شان عسرت و تنگي آذوقه بفراخـي مبـدل گرديـد و    ودند و رفته رفته باهتمام خان ذي     نزول نم  171رسيده

 172ريـزش  بعد از مالحظه اطراف و جوانب قلعه خان مغفرت نشان از راه خير انديشي و رفع نزاع و خون                  
داللـت نمـود و آن   حجت نامه از براي خليل پاشا و اهل قلعه فرستاده بسپردن قلعه و ترك لجاج و عناد            

قوم تبه روزگار از بخت برگشتگي نصايح ارجمند خاني را گوش نكرده بنوعي در خصومت و نـزاع راسـخ                    
گذشت چون سخنان خير زبان هيچيك از ان قوم بدفعال نميبودند كه جز قلعه داري و جنگ و جدال بر     

شان جالدت نشان و امـراي عاليـ      جرم خان   انديشانه مشفقانه در خاص و عام آن قوم بدفرجام اثر نكرد ال           
بعد از رفع حجت امن و امان دامان غيرت و مردانگي بر ميان جان زده از روي تجلد و جانفـشاني همـت        
بتسخير قلعه حله گماشتند و نخست يراق جسر ترتيب داده جهه آمد و شد اردوبازاري و عبـور لـشكر و                

 در محل مناسب جسر عالي بسته شد رعايـا از  رسانيدن اسباب ضروري و فراواني ذخيره و مايحتاج سپاه    
ب مي آوردند و ايـضا همـت بحـر    ش نموده اجناس ماكوالت و عليق دوا    هر طرف آغاز تردد باردوي قزلبا     

خاصيت شاهانه متالطم گشته چند خروار زر از خزانه عامره جهه مدد خرج عساكر نزد خـان بلنـدمكان                 
اثر قسمت نمايد خان مغفور مرحوم بقرار قاعده و قانون بـي  فرستاده كه در ميانه لشكر و مالزمان فدوي    

ا بر امرا  نمود بعد از آن مورچلها و سيبه   آن همه زر را بجنود مسعود بعدالت قسمت        [23b]حيف و ميل    
 گرفتند و شروع در كندن جر و نقب و پـيش  173و اعيان سپاه قسمت كرده شهر حله را مركزوار در ميان          

  دق نمودندبردن سيبه و انباشتن خن
   

استحكام داده و گروه بي شكوه روم بقدم عناد و لجاج پيش آمده بروج و حصار را بوجود سپاهي و ينگچري 
دست بانداختن تير و تفنگ برآورده لحظه از افروختن شعله آتش جنگ و توپ و تفنگ نمي آسودند و بر 

ن اشتهار دارد كه در رفعت و بلندي باالي گنبدي كه بمكان حضرت صاحب الزمان صلوات اهللا الملك المنا
ثاني اثنين گنبد ملك حرمان و مشرف باردوي فلك شكوه قزلباش بود چندين نفر از ينگچري و توپچي با 
توپ و تفنگ بر ان باال رفته از ان بلندي گلوله آتشي باردوي غازيان فدوي ميريختند و هر چند خان جالدت 

ه ميكوشيدند صورت نيافت زيرا كه خان مغفور مرحوم از وفور اعتقاد نشان و امراي عاليشان در دفع آن حادث
راضي نميشد كه توپ و تفنگ بجانب مقام صاحب الزمان اندازند آخراالمر چون غازيان از بيم آن متعذر بودند 

يف را كس... و تفنگ  ... ] د[مقرر    فرمو... مغفرت .... بجهه ... بخدمت نواب خاقان رضوان مكان عرض نموده 
  دو سه روز گنبد را از وجود نابود آنقوم مردود پاك ساختند.... ركاب شاهي باشاره آن خان ... بدرك 
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و چون كربالء معلي و آن طرف آب فرات در تصرف روميان بود و سكنه آنجا از تـسلط اجـامره و اوبـاش               
ل قزلبـاش بمواعيـد خـسرو     رومي و اعراب و تكليفات عنيف آن طايفه بجان آمده بودند و با وجود وصـو               

 دست تعـدي از ملـك كوتـاه نمـي كردنـد خـان       وار بودهپاشاي سردار روم و رسيدن مدد و كومك اميد       
مغفرت نشان از براي استخالص آن بالد و عباد موازي سه هزار جوان جالدت نـشان بـسركردگي قلنـدر             

ر بيگـي  لـ صفي قليخـان بيگ باشي و فوجي از مالزمان      ن   مي 174طان توكلي چغتاي و مير كالن خفاجة      سل
بغداد را نيز همراه كرده بدفع شر مخالفان بكربالء معلي ارسال فرمود چـون معانـدان بـدكار از رسـيدن                     
لشكر نصرت شعار خبر يافتند راه گريز پيش گرفته ساحت آن ديار از يمن توجه خان عدالت آثار از خار                    

با خليل پاشا كرده بود كه اگر در قلعه حله  كه  پاك گرديد خسرو پاشا بر حسب وعدة    تعرض اهل عدوان  
 و چنـدي از  175محصور قزلباش شوند كومك بجهه او روانه نمايد بنا بر ان تقي پاشاء كـور خزينـه دار را                 

سرهنگان ديار روم فرستاده كه داخل قلعه حله شده باتفاق ساير قلعـه داران در حفـظ و حراسـت قلعـه            
ام نامي خان شجاعت دستگاه و رسيدن سپاه ظفر پنـاه بكـربالي   قيام نمايند چون خبر محاصره قلعه و ن   

معلي بتقي پاشاء مذكور رسيد از بيم جان از راه بيابان گريزان خود را باردوي سردار روم رسانيدند القصه 
[24a] كمر جالدت و جرات بر ميان بـسته دامـن جهـد و     176بومن مغفور مرحوم با شجاعان اين مرز       خا 

نگي استوار نموده در تسخير قلعه سعي تمـام مينمودنـد و تـا دو مـاه در پـاي قلعـه              اجتهاد بر كمر مردا   
و تفنـگ در آمـد و   فيمابين هر دو فريق شعله آتش جدال و قتال اشتعال داشته سفير تير و گلوله تـوپ         

شد ميبود و اروام سعي تمام و جهد ماالكالم در لوازم قلعه داري نموده كوشش ميكردند تا آنكـه لـشكر                     
 بپـاي بـروج و خنـدق    177اوالهـ انگـي پـيش نهـاده سـيبها و ح       يروزي اثر از هر جانب پاي مردي و مرد        ف

رسانيدند چون محصوران قوت و قدرت غازيان جالدت نـشان را بـدين مثابـه مـشاهده نمودنـد و خبـر                      
 شنيده يكبارگي از كومك و امداد سـردار مـايوس گـشتند تزلـزل و                178مراجعت تقي پاشاء خزينه دار را     

 جرات خود در نافرماني پـشيمان شـده    وتالل تمام بر احوال آن قوم بدفرجام بهم رسيد از قلعه داري        اخ
مانند ماهي بي آب در شبكه اضطراب افتادند و از دليري قزلباش كه بقدم مردانگي از خندق گذشته بـر                    

 قلعه باين انديـشه     بروج صعود نموده چاره جوي كار خود گشتند و جز فرار وسيله نجاه نيافتند سرداران              
يـان قزلبـاش پيـاده بـدر رفـتن           پيمائيم از م    به سر در گريبان فكر بردند كه اگر با پيادگان قلعه راه فرار           

ست و اگر بي خبر اينها اراده رفتن نمائيم ايشان مانع شده نخواهند گذاشت كه قدم از قلعه بيـرون                    محال
كه در شـب    يد نمود و بي خبر بدر بايد رفت تا آن         ي با گذاريم پس ايشان را تحريص و ترغيب در قلعه دار         

النه در وزيدن آمد و صاعقه و گـرد و غبـار           ايك شنبه پنجم شهر شعبان المعظم كه تندباد اجل بي اعتد          
 ببهانـه  [24b]روي هوا را تيره و تار داشت و ظلمت ليل از تاريكي چاه ويل نشان ميداد بلطايف الحيـل    

از يك دروازه كه بسيبه شاهويردي خان حاكم لرستان بود بيرون آمده  قزلباش ريختن شبيخون و بسيبة 
 و ساير سپاه كه از فرار خليل پاشـا آگـاه شـدند متعاقـب                179راه فرار پيش گرفتند و علي پاشاي كسكن       

يكديگر بيرون آمده بعضي پياده و تتمه سواره راه هزيمـت پيمـودن گرفتنـد بقيـه از اروام كـه در برابـر           
حراست قيام داشتند از واقعه خبردار گشته در شهر سرگردان و حيران يـوم يفـر المـرء        مورچل و سيبه ب   

                                                 
  . خفاچه : ب  174
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  .مرز و بوم : ق  176
  . جوال ها : ق  177
  .را ندارد » را « ق  178
 . را ندارد » كسكن « ق  179



Testo persiano 
 

363

 رنـج و عنـا ميديدنـد و    د را گرفتار بند و بال و پـاي بـستة  من اخيه گويان بهر طرف روي مي آوردند خو   
  ايـشان شـتافتند و سـاير غازيـان بـشهر           چون جنود مسعود از واقعه اروام خبر يافتند همانلحظه بتعاقب         

ريخته در صحرا و بيابان و درون شهر تيغ يماني غازيان بسر افشاني مخالفان پرداختـه در انـدك زمـاني               
جمعي كثير طعمه شمشير و برخي غفير اسير و دستگير گشتند ذوالفقار پاشا باتفاق خـواهرزاده خليـل                  

ه مسدود ديده    بود با پانصد نفر كمابيش كه راه فرار و نجا          180پاشا كه جوان خوش سيماي صاحب حسن      
 بخدمت تهمتن دوران خان جـالدت       181خود را بنارين قلعه رسانيده پناه بĤنجا برده بودند روز ديگر كس           

ه را از تعـرض آن  نشان سپهدار ايران فرستاده طلب عفو و امان گشتند و خان مغفرت نشان جنـود قـاهر   
  گروه منع نمودند

  

ت بحضرات ائمه داشته ميرزا حاتم تحرير نموده است از جرات و فدويت و اعتقاد خان مغفور مرحوم كه نسب
كه در اثناي كه قلعه مفتوح شد ملعوني بود از متعصبان سني كه پيوسته در باالي مناره رفته ناسزا بحضرت 
امير عم ميگفت فرمود او را آوردند و قباي پر باروط دوخته برو پوشانيده آتش زدند و او را باين سزا بجهنم 

 بعد از آن خان مغفرت نشان در ايوان كه مقابل نارين قلعه بود ببرابر آنگروه بجان رسيده واصل گردانيد
اينهمه توپ و تفنگ مطلقاً پروا از ان ناكرده كه من سردار لشكر ظفر شعارم در چنين وقتي كه انقوم همه 

دن كمال جرات و دليري است كشته شدن را بر خود قرار داده بودند در برابر تير ايشان قرار گرفتن و پروا ناكر
و آن فدوي تا غروب آفتاب در ان ايوان نشسته بود و من و برادرم در پشت بام يك طرف ايوان ايستاده تماشا 
ميكرديم و آن شب بكشيك اهل نارين قلعه پرداخته نزديك بصبح والد مرا باندرون قلعه فرستاده كه ايشان را 

بيرون آورد در اثنائي كه والدم با ايشان گفتگو ميكرد كه در دم صبح از جانب سردار استمالت داده از قلعه 
خان مرحوم داخل نارين قلعه شده دو نفر غالم همراهش بود والدم از مالحظه آن جرات مضطرب گشته 
باظماي آن قوم خاطر نشان كرد كه اگر راه نجات خواهيد بايد كه از روي عجز دست بر دامن خان زنيد كه او 

مرحمت بر شما نگيرد و آنجماعت از بيم صولت آن صاحب جرات بيكبار سر بر قدمش گذاشته طالب از روي 
 برادرم در آن ]  و[  بر در قلعه جمعيت نمودند و مننزديك بطلوع آفتاب قشون قزلباشعفو و امان گشتند و 

دم مي آورد بقورچي و بام تماشا ميكرديم كه خان مرحوم باال صفه نشسته يك يك را از گروه اروام كه وال
  غالم ميسپردند قورچيان و غالمان درگاه شاهي

   
 وم ذوالفقـار پاشـا را بـا خـواهرزادة    ايشان را از نارين قلعه باردوي گردون شكوه آوردند خان مغفور مرحـ       

خليل پاشا و عظماء آن قوم را در جوار خيمه دولت خود جاي داده  بقيه را بامرا و غازيان سپرده كـه در             
 آن كه چون آفتاب [25a]ه ايشان بدانچه امر اشرف اعلي صادر گردد عمل نمايند و احوال گريختگان بار

 اروام كه قريب دو سه فرسخ آمده بودند خبردار گشتند كه طليعه لشكر ظفـر   182عالمتاب طالع شد وقت   
ن از عقب رسيده اثر در آن دشت و بر نمودار شد و شاهويرديخان لر و سپاه لرستان از پيش و تتمه غازيا            

اروام از بيم و اضطرار آلت جارحه و كارزار انداخته راه فرار پيمودند و غازيان از عقب ايشان در آن بيابان                     
متفرق گشته بدفعات سر و اسير و آخترمه گرفته مراجعت مينمودند علي پاشاي كسكن بدست مالزمان                

سي چهل نفر كه پيش رفته بودنـد از          184 تخمين  و  خليل پاشا  183شاهويرديخان زنده گرفتار شد و سوي     

                                                 
 . حسني : ق  180
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 كه موكب شاهي بكربالي     185ان دوازده هزار كس كسي جان بدر نبرد و از ثقاه استماع افتاد كه در حين               
معلي در حركت بود از قلعه حله تا كربال اجساد قتيالن در آن بيابان افتاده بود القصه قلعه حله به نيروي          

 شمشير خان مغفور مرحوم مفتوح گشته تمـامي واليـت عـراق             زوال شاهي بدست ياري تدبير و     اقبال بي 
  گشت 186عرب از خار تعرض معاندان دين و دولت مصفي

  
شرح نهضت موكب نصرت قرين از بغداد بحله و مخصوص گشتن خان ظفر نـشان بـشفقتهاي گونـاگون                 

  خسرو ايران 
  

 يعلـم يعنـي كلـك       187نسان مـالم  صحيفه طراز اقراء و ربك االكرم الذي علم بالقلم و سخن پرداز علم اال             
بدايع نگار عنوان صحيفه سخن را بدين گونه آرايش ميدهد كه انتساب دودمان قدس نشان سلسله عليه                 
صفويه بخاندان نبوت و واليت و دودمان امامت و كرامت روشن تر از آفتاب تابان و ظاهر تر از خورشـيد                     

ـ        [25b] نيـست     اشتهار احتياج باظهار و بيـان       است و از غايت    188رخشان شو و نمـاي     و ظهـور و آغـاز ن
 رفيعه الي غايه هر امري از امور ضروري اين دولت روي نمـوده بـي معاونـت      سلطنت صوري اين خانوادة   

خلق اهللا بلكه بامداد بواطن قدسي مواطن آن برگزيدگان درگاه آله صورت انجام يافته و هر حادثه مشكل 
 روزي چنـد از  اسباب سلطنت پيش آمده اگر احيانـا رانجامي  س189و عقده الينفصل و اختاللي كه در پي       

حوادث روزگار و اقتضاء فلك ستيزه كار در عهده تعويق مانده عاقبت بمقاليد مكرمت لم يزلـي حـضرت                   
   مفتح االبواب و مفتاح موهبت اليزالي جناب مسبب االسباب بنوعي گشايش يافته

  ع
   كه عقل دوربين گرديده حيران 

دعا بكرات و مرآت بر ضماير عباداهللا از احبا و اضداد پرتو ظهور انداخته بنوعي كه حيرت                 و صورت اين م   
 بين بوده و در زمان خجسته نشان خاقان رضوان آشيان شاه صفي بهادر خان اسكنه 190افزاي خرد خرده  

مقـام   عالي  آبـا و اجـداد     191ييااهللا في الفراديس الجنان زياده از ازمنه ماضيه ايام سعادت انجـام فرمـانرو             
 دولت و عافيت عبـاداهللا   خونريزش بر اورده بر همزن هنگامةاعادي مخذول العاقبه سر بشورش و فساد و  

 سر سبزي رياض سلطنت و دولت ابد پيوند كه از سحاب موهبت يزداني و امـداد             از شدند هر يك از آنها    
هميـشه تـازه و شادابـست     قدسـيه اوليـا و اهـل اهللا    192ارواح مقدسه حضرات طيبين و طاهرين و انفس      

بمعاونت جنود غيبي و لطايف الريبي بĤسان ترين وجهي و خوبترين صورتي كه در خواطر اذكيا و ضماير    
  انجـام مـي  [26a]نيكخواهان دودمان واليت نـشان صـورت    خطور نداشت بر حسب دلخواه احبا و  عقال

والً آنكه اعظم وقايع و بزرگترين سوانح ست ا و آينده اين اوراق واضح و اليحافت چنانچه از كالم گذشتهي
 193بـوم اي اين مرزار روم و از دست بيرون رفتن قلعهآن ايام فرخنده فرجام آمد و رفت خسرو پاشاء سرد 
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اعتقـاد و  كه نصف عراق عرب بود چنانچه مذكور شد باهتمام و سعي خـان مغفـور مرحـوم كـه از وفـور       
 نموده بتصرف اولياي دولت قاهره در آمد و الكاي اردالن زوال شاه ستوده خصال  اخالص تكيه بر اقبال بي    

ياري خان احمد خان و  كه بوسوسه مير مامون برادر خان احمد خان بتصرف روميان در آمده بود بدست
 هزار توپچي و تفنگچي بمدد      194سعي زمان بيگ ناظر بيوتات و تفنگچي آقاسي كه حسب الفرمان با سه            

 گشت و جمعي كثير از مستحفظان هر قلعه از پاشـا و سـنجق و ينگـي    خان احمد خان رفته بود مفتوح     
 و غيره قتيل و اسير گشته بقيه السيف بموصل و ديار بكر رفتند چنانچـه ديـاري از اروام در آن           195چري

ديار نماند و چون شاه غفران پناه ببغداد نزول فرمودند كه عريضه فتح اردالن رسيد ازين خبر بهجت اثر                   
جاه زمان بيگ با مالزمـان ركـاب اقـدس بـزودي             شكر بجاي آورده مقرر شد كه عالي       ر سجده شاه واالگه 

باردوي گردون شكوه پيوندد كه بمدد سردار بحله رود زمان بيگ بموجب فرمان متوجه اردوي معلي شد 
كه در راه مريض گشته سرخ روي بسفر آخرت شتافت عنايت شاهانه شامل حال اوالد نامـدارش گـشته                   

نظارت را بولد ارشدش حسين بيگ تفويض فرمودند خان احمد خـان در بغـداد سـعادت بـساط                   منصب  
بوس دريافته بخالع گرانمايه سرافراز گرديد و چون هنوز خبر فتح قلعه حله شايع نشده بود قـرار يافـت                    

[26b]   يون بجانب حله بحركت در آيد و در ساعت سعد از بغداد كوچ كـرده كـه عريـضه                   كه موكب هم
ار ظفر شعار و امراي نامدار مشتمل بر فتح قلعه حله رسيد و ازين خبر بهجت اثر خاطر شاه و سـپاه    سرد

 بهجت بر بهجت افزود و رايات ظفر آيات جاه و جالل بفيروزي و اقبال
   

196حلبعد از طي منازل و مرا
 

   
 امـراي عظـام و   در تاريخ روز شنبه يازدهم شهر شعبان المعظم بحله رسيده كه خان مغفـور مرحـوم بـا               

عساكر نصرت فرجام با سرها و اسيران باستقبال موكب جاه و جالل رسيدند و در حوالي شـهر بـسعادت            
ركاب بوسي سرافراز گشته مشمول نوازش و الطاف شاهانه گرديدند و رايات نصرت قرين از جـسري كـه         

نصب شده بود نزول اجالل مجدداً بر آب فرات بسته بودند عبور فرموده در محل مناسب كه خيمه دولت    
مجلسي انگي مالزمان درگاه معلي     دفرمودند روز ديگر بجهه ديدن سر و اسير و اخترمه و باز رسيدن بمر             

 آراستند سردار با وقار با امراي نامدار در آن مجلس بهشت آئين از روي ادب و در غايت عظمت و سطوت
فتند و از دو جانب بارگاه گردون اشتباه از غالم تمكين هر يك علي قدر مراتبهم در مكان مناسب قرار گر

 خواهرزاده و قورچي و تفنگچي صف آرا گشتند نخست علي پاشاء كسكن و ذوالفقار پاشا و صنع اهللا بيگ
يون رسانيدند آنحضرت از روي مروت كـه جبلـي ذات خجـسته صـفاتش بـود در        خليل پاشا را بنظر هم    

مقرر شد كه بمجلس در آيند پاشايان از عنايت و الطاف شاهانه            ايشان نگريسته بند از دستشان برداشته       
جبين بر خاك آستانه گذاشته زبان بدعا و ثنا بر آورده حسب الفرمان در حواشي مجلس بهـشت نـشان                    

ا از نظر كيميا اثـر      قشون با سرها و اسيران و آخترمه       لشكر ظفر اثر قشون      [27a]آرام گرفتند و طبقات     
شدند ميـ ا كه در شهر و صحرا اسير غازيـان شـده بودنـد و قريـب دو هـزار كـس                      گذشتند و گرفتاران ر   

بشكرانه فتوحات كه روي نمود آزاد و مطلق العنان فرمودند بعضي از ايشان مالزمت ايـن درگـاه اختيـار              
فتن بالكاء خود يافتـه روانـه ديـار بكـر شـدند          زمان منسلك گشتند و تتمه رخصت ر      نموده در سلك مال   

                                                 
 . بسه : ق  194
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يان را بمعتمدان بارگاه سپرده كه آنچه درباره ايشان مصلحت دولت باشد بعمل آورند بعد از               عظما و پاشا  
 فراغ از ديدن سر و اسير همت بحر خاصيت شاهانه در باره امـرا و سـاير مالزمـان كـه در معـارك جـان            

سـرافراز   خالع فـاخره و انعـام وافـره           و فشاني كرده بودند بتالطم در آمده هر يك را بمنصبهاي ارجمند          
 منصب واالء تفنگچي آقاسي تفنگچيـان ركـاب ظفـر انتـساب عـالوه منـصب ديـوان بيگـي و          ندگردانيد

سرداري بخان فدوي از راه نيكو بندگي با خلعت تن پوش و اسب با زين و لجام طال شفقت فرمودند روز                  
لـي و نجـف   ديگر موكب نصرت اثر از حله بقصد زيارت و طواف مشاهد مقدسه عرش درجـه كـربالي مع        

اشرف علي مشرفها الف الف تحيه و الثنا نهضت نموده در چهاردهم شهر شعبان بارض مقـدس كـربالي                   
معلي و آستان عرش نشان حضرت سيد الشهدا و خامس آل عبا رسيده از گرد راه با هزار آرزو و اشتياق                     

اياي نامتنـاهي الهـي     بسعادت زيارت مرقد مطهر و روضه منور استسعاد يافته بوظايف شكر و محامد عط             
قيام و اقدام فرمودند درين اثنا نسيم روح افزاي بهار در وزيدن آمده نكهت رسان مشام روزگار گرديـد و                    

وضـه منـوره    شريفه و ر   نوروزي در آن بقعة    [27b] جواني يافت جشن     197عالم پر از نو خضرت و نضارت      
ام و اربـاب فقـر و حاجـات را بـصالت و              آن مراقد واجب االحتـر     198مقام و جايران  قرار يافت و خدام عالي    

ال دل و سرافراز فرمودند روز ديگر سال ميمنت مĤل قوي ئيل احدي و اربعين و الف سـ                  نوازشات خوش 
 رسـيدن سـر و      ز عظمت و كامراني آراسته بديـدن پيـشكش و بـا           سيم جلوس خاقاني مجلسي در غايت     

قلي خان بيگلر بيگـي ايـروان كـه از بـراي            اسيراني كه امراء سر حد فرستاده بودند پرداختند طهماسب          
 و تاديب اكراد محمودي و غيره باخالط و عادل جواز رفته بـود بـه نيـروي بخـت بلنـد و دولـت                  199تنبه

ارجمند شاهي بر ياغيان اين دودمان قدس نشان ظفر يافته سر بسيار و اسير و اسباب و غنيمت بيشمار                   
پيشكش از نظر انور گذشت و ديگر سرهاي افغانان قندهار و بدست در آورده بدرگاه معلي فرستاده بود با 

شاهزاده سـلطان بنـدي بـن سـلطان          يافتن شيرخان و خبر فتح قلعه فوشنج و بدست در آمدن             200تنبه
مردان خان حاكم قندهار ارسال نموده بـود و ديگـر سـر             شاه سليم پادشاه هندوستان كه علي     خسرو ابن   

ه از اعمـال و  ي كارتيل را بقتل آورده بود طهمـورث خـان كـ        خان وال  201سهراب بيگ گرجي كه سميون    
 بنـدگي    خود نادم و پشيمان گشته بـا حـضرت اعلـي خاقـاني طريقـه اخـالص و                  افعال ناشايست سابقة  

 صبيه خود را بـا  202خواهي بقتل او مبادرت نموده با عريضه ضراعت آميز و   مسلوك ميداشت از روي دولت    
ورت بدرگاه گردون اشتباه فرستاده بود بجايزه و جلدوي اين خدمت دختران ماه پيكر و غالمان غلمان ص

 شفقت  هايدند و خالع فاخره با رقم      تفليس بگرگين خان پسر او مرحمت فرمو       203حكومت كارتيل سوي  
 روي گردان عنايت نموده مقرر شد [28a] ازين دودمان 204خان و عليمردانشاهانه از براي طهماسب قلي
  ا بپايه سرير اعلي رساندكه شاهزاده سلطان بندي ر
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 و مقـام غيبـت حـضرت        بدريافتن سعادت زيـارت شـاه اوليـا        شرح نهضت موكب شاهي از كربالي معلي      
  و مراجعت فرمودن بمقر خالفت205الزمان عمصاحب 

  
  

ع گرديد زيارت وداع مرقد منور مطهـر  مچون خاطر دريا مقاطر شاهي از امور ضروري دولت ابد پيوند ج           
ر  توجه بقصد زيارت و طواف مرقد معطـ  عبا فرموده در بهترين ساعتي از ساعات روي      حضرت خامس آل  

و روضه منور حضرت امام المشارق و المغارب مصدوقه انما وليكم اهللا بجانب خطـه طيبـه نجـف اشـرف                     
آوردند و با جهان جهان آرزو و عالم عالم اشتياق بدان سعادت عظمي و موهبت كبري مشرف گشته بعد                 

ي زيارت و رسانيدن نذورات و صدقات بارباب اسـتحقاق عنـان عزيمـت بـصوب دار الـسالم بغـداد                     از ادا 
انعطاف داده در اول ماه مبارك رمضان بدار السالم رسيده ده روز در آن خطه دلپذير قصد اقامت فرموده         

 را بمعاونـت  بانتظام مهام ضروريه آنجا پرداختند و جمعي از قورچيان و غالمان و تفنگچيان ركاب اقدس     
شير علي بيگلر بيگي عراق عرب تعيين نمودند و شكست و بـست بـرج و بـاره كـه بعهـده تختـه خـان                          

بـر آن عـزم زيـارت      ديگر توقف در آن ديار ضرور نبود بنا          هاستاجلو شده بود حسب المدعا سر انجام داد       
تهار  كه بسامره اشـ    206يين عسكرين عليهما التحيه و الثنا فرموده متوجه سر من ر          حضرات امامين تمام  

اد سعادت زيارت و نوازش سكنه آن مقام با سعادت كـه از بـيم حـوادث و                  دارد گرديدند و بعد از استسع     
 حال و متزلزل احوال بودند كوچانيده بمراقـد متبركـه معـصومين             [28b]انقالب روزگار جميع پريشان     

ـ            اردوي آغـروق پيوسـتند و از راه ييالقـات    فرستادند از آنجا كوچ كرده از راه تغوز المه در هـارون آبـاد ب
بحركت در آمده در هر منزلي از منازل سان عساكر ظفر مĤثر ديده حكـام لرسـتان و كردسـتان و سـاير               
محال را رخصت اوطان دادند و رايات جالل طي منازل و مراحل نموده در توي سركان سـه روز مهمـان                

برادر مشار اليه رخصت الكاي خود يافتـه روانـه قرابـاغ           قلي خان بيگلر بيگي فارس بودند داود خان          امام
 بمقـر   207الحـرام وردند بتاريخ چهـارم شـهر ذي الحجـه          شد و از آنجا روي توجه بدار السلطنه اصفهان آ         

سلطنت و مستقر خالفت رسيده بفيروزي و اقبال در دولتخانه مباركه نقش جهان نزول اجالل نمودند از             
 سال در ايام توقف دار السلطنه اصفهان بظهور پيوست آن كه آمدن چاوش وقايع و سوانح اقبال كه درين

برسالت از نزد خسرو پاشاء سردار روم و آوردن امرا و گرفتاران قزلباش است قبـل ازيـن شمـسي خـان                       
خسقه در معركه گرفتار روميان شده در استنبول محبوس بود و بعد از گرفتاري او                ا 208قزاقلر حاكم قلعه  
 را بسليم خان ذوالقدر عنايت نمودند و او نيز در اول جلوس بمحاربه اروام از قلعه بيرون       حكومت آخسقه 

 از آمـد و رفـت    210 ميبـود بعـد    209آمده در معركه گرفتار شد و در ديار بكر در نزد خسرو پاشا محبـوس              
يـره  خسرو پاشا و فتح قلعه حله كه بسعي جميل خان مغفور مرحوم تيسر پذير گرديد گرفتاران حله و غ    

 روم را كه بدويست سيصد نفر ميرسيدند آزاد و مطلـق          ر شد بشكرانه اين فتح مبين اساراء      چنانچه مذكو 
 عثماني در برابر اين مكرمت عليـا در مقـام اطـالق خانـان               [29a]ن اركان دولت    نابراالعنان گردانيدند ب  

دند كه با سليم خان و يـك        مذكور در آمده شمسي خان را اعزاز فرموده بديار بكر نزد خسرو پاشا فرستا             
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دو نفر از گرفتاران قزلباش كه در آنجا بودند قرين اعزاز و احترام روانه درگاه فلك احتشام شاهي نمايـد                     
خسرو پاشا ايشان را معزز و مكرم با يكي از چاوشان و مكتوبي مصحوب چاوش مـذكور بخـدمت اشـرف      

ـ  اظهار اخالص و خير انديشي طرفين نموده      211اعلي فرستاد  سلطنه بود خوانين و چاوش مذكور در دار ال
 كـسكن  ات خسروانه سر افراز شده علي پاشاءيون دريافتند چاوش بعناي اصفهان شرف پايبوس اشرف هم    

اغلي و ذوالفقار پاشا و جمعي ديگر از اعيان روميه كه در نزد امرا بودند همـراه چـاوش بـديار روم روانـه             
هج خير و صواب قلمي شده جاني بيگ يساول صحبت شـاملو را             نمودند و جواب مكتوب خسرو پاشا بر ن       

برسالت روم تعيين فرموده نزد سردار روم فرستادند كه هر گاه از آن طرف در مقام صداقت و دوسـتي و                     
يون ما كه از خاندان واليت و كرامتيم چرا از براي رفـاه عبـاداهللا و             فع نزاع و خصومت در آيند نواب هم       ر

 بصلح راضي نباشيم اميد كه آنچه خير خلق اهللا است از ممكن غيب بمنـصه ظهـور         امنيت بالد مسلمين  
آيد ديگر از سوانح ايام خروج درويش رضاي قزويني است كه در دار السلطنه قزوين واقع شـد آن بـدكار       
در كافرآباد نام محلي از مواضع قزوين دكان زهد فروشي گشوده اظهار كشف و كرامـت ميكـرد و سـاده                    

رادت باو دادند و كـار بجـائي      كثير دست ا   212اتراك و تازيك بفريب و افسون او از راه رفته جمعي          لوحان  
 و هدايا مي آوردند و او گاهي خود را نايـب صـاحب الزمـان    [29b] كه از اطراف و جوانب نذورات       رسيد

جالس  شيالن كشيده مايحتاج مجلس او بدستور م213ميشمرد و گاهي دعوي مهدويت مينمود و هر روزه
كه جمعيت عظيم بر سر او واقع شده با جمعيت و ازدحـام متوجـه قـزوين       يافت تا آن   ملوك سرانجام مي  

 بممانعت او شد و اول بدر خانه شاهويردي بيگ ترخان تركمان كه داروغه شهر بود آمده مالزمان داروغه  
   Ĥده مترصد آمدن داروغه    زاده حسين موسوم است در آم      ستانه امام زاده كه بشاه    پرداختند درويش رضا ب

دار ر شاهيسوني زده خلق آن ديار يراق  و وزير بود عمال چون حال بدينمنوال مشاهده نمودند در شهر جا           
 روي خـود    214اي آستانه در آمـده در را بـر        رداختند و درويش در يكي از حجره      جمع شده بدفع شر او پ     

خفه ساختند و چنـد نفـر كـه بـا او در         شكافته كاه دود كرده آن بدكار را          را بست آخراالمر سقف حجره   
حجره بودند سوختند و جمعي ديگر كه در بيرون بجنگ مشغول شده بقتل رسـيدند و آن فتنـه عظـيم               

  فرو نشست 
لـوي  ا اول حيـدر سـلطان قوين  ي از امرا و مكحول شدن شـاه زادهـ  ديگر از سوانح ايام مقتول شدن چند 

ر بقتـل ايـشان   ا كـه بـشكايت او آمـده بودنـد بخـود سـ      حصار لو كه حاكم تنكابن گيالن بود چند نفر ر        
ان بموجب فرمان او را از پوست بيرون آورده پوستش را پر كـاه كـرده بـدرگاه آوردنـد               پرداخته بود بنابر  

دويم عيسي خان قورچي باشي و پسرهاي او كه بسعي چراغ خان زاهدي روي نمود زيرا كه خاطر نشان               
 خان خواست كه ولد اكبـر خـود سـيد    ياگزير خاقان گيتي ستان عيس  اشرف كرده بود كه بعد از واقعه ن       

 [30a]محمد را كه دخترزاده حضرت خاقان فردوس آشيان بود در مازندران بتخت شاهي جلوس نمايد             
د و نقصان بدين و دولـت ازيـن         نبنا بر رعايت حزم و احتياط كه مبادا سوداي سلطنت در سر داشته باش             

 بقتـل رسـانيده سـاير       قرار يافت كـه پـسرهاي عيـسي خـان را          اش  شاوره و كنگ  گذر راه يابد بعد از م     ره
شاهزادگان را مكحول سازند بنا بر فرمان واجب االذعان خان مرحوم با چراغ خان بمنـزل عيـسي خـان                  

 چهار پسر خليفـه سـلطان اعتمـاد    ر باغ بعالم آخرت فرستادند و ايضا      رفته و سه پسر او را گرفته در چها        
رزا محسن رضوي داماد او را مكحول البصر ساخته يك پسر ميرزا رضي صدر و سه پسر ميرزا        الدوله و مي  
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 پسرهاي قرا حسن استاجلو را كه در ساوه و قم بودند چهـار نفـر بقتـل                  نمودند و  215رفيع را نيز مكحول   
 رسيدند ميرزا رفيع از امر صدارت و خليفه سلطان از وزارت معزول شدند 

  
  وزارت بطالب خان و صدارت بميرزا حبيب اهللا وقايع متنوعه تفويض 

  
اتم بيـگ نـصيري   خان ولد مرحوم حپيچي ئيل موافق هزار و چهل و دو وزارت اعظم بطالب   در اوايل سنه    

  ين باب برشته نظم كشيده اند مثل مودند ارباب استعداد تاريخ ها درنايت نع اردوبادي
  ع 

   شد باز آب از جوي دولت 216روان
  ك گفته و منشي الممال

  تاريخ 
  خان گنه اولدي وزير طالب

 منصب صدارت بميرزا حبيب اهللا ابن سيد السند المحققين خاتم المجتهدين ميـر سـيد حـسين                  و ايضا 
  الحسيني كركي جبل العاملي شفقت فرمودند و 

  ست تاريخنبي شريعت 
شـدن عيـسي خـان    گريست بچراغ خان زاهدي و كشته  وانح ايام تعيين منصب قورچي باشي     و ديگر از س   

است مشاراليه ولد شيخ شريف بيگ متولي آستان ماليك پاسبان سلطان االوليا و برهـان االصـفيا شـيخ          
[30b]       اوند زياده اعتباري  نداشت زيرا كه جماعت شيخ  217 صفائي عيسي خان باطنا   صفي الدين بود و با

مـده همـت بـر فنـاي ايـشان و      ان در صدد بدگويي عيسي خان و پسرهاي او در آ بوالد او نميكردند بنابر   
هاي عيـسي خـان از منـصب قـورچي     جمعي كه از ان حكايات خبر داشتند گماشـت بعـد از قتـل پـسر     

زبان بـود و    جلو كه با قورچي باشي مربوط و هم       گري معزول شد و بسعي چراغ خان تخته خان استا         باشي
ه بقتل رسيدند و منصب تمير محمد طاهر كه از سادات سمنان و وزيرش بود هر يك بجريمه مغضور گش  

 او  ضـبط امـوال   218گري را بچراغ خان عنايت نمودند و الكا و تيول و منازل عيـسي خـان و                قورچي باشي 
بمشاراليه مقرر شد و عيسي خان را نيز باو سپردند و هر ساله صد تومان از براي معاش او مقرر فرمودند                     

 او را متضمن انواع مفاسـد دولـت         219ة حيو كه در گوشه ساكن بوده بقيه عمر بطاعت بگذراند چراغ خان          
 اختيار كردن مناسب حال و تقويت دولت        220خود دانسته بعرض رسانيد كه عدم عيسي خان بر حيوتش         

كـه او را باردبيـل برنـد در آن    خان را بمعتمدان سپرده ببهانـه آن  چراغ خان عيسي   مجمال 221خواهد بود 
  همان شب بچله كمان از ميان برداشتند جانب پل اهللا ويردي خان در باغ او را فرود آورده
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 گفتار در وقايع سنه مباركه اثني و اربعين و الف كه سال چهارم جلوس خاقان رضوان مكانست

   
  

در آن ايام فرخنده انجام خاقان گردون احتشام در دولتخانه مباركه دارالـسلطنه اصـفهان جـشن نـوروز                   
م و سادات ذوي االحترام پايبوس تهنيت و مبارك بـاد آن            سلطاني ترتيب داده امراي عظام و علماي كرا       

از  شاهي گشتند بعـد از فـراغ       [31a]روز فيروز نموده همگي خوشدل و خوشوقت بيمن توجه و شفقت            
هاي الوان و باغات روح افزاي چهار باغ و هزار جريب و چوگان بازي و        مهمات ضروري بسير و تماشاي گل     

 و عـدل و  224 بخش سعادت انجام بهار را بعيش عشرت223و ايام طراوتنمودند   اندازي اشتغال مي   222قبق
عدالت گذرانيدند و هميشه در خاطر دريا مقاطر شاهي بـود كـه گلـزار چمـن دولـت را از خـار و خـس          

فت و روب دهد و خاطر مبارك را يكبـارگي از فكرهـاي بيحاصـل     آاليان انجمن فتن و آشوب ر  225بيهده
ر رفع مفاسد مفسدان و تقويت دين و دولت و امنيـت بـالد و رفـاه عبـاد               ارباب شرارت جمع نمايند بنا ب     

 شاه عباس و يك پسر امامقلي ميـرزا و بـرادر خاقـان رضـوان                226مقرر شد كه دو پسر شاه غفران اساس       
ن را مكحـول البـصر سـاختند و       گـا ه  تند و ساير شـاهزاد    خمكان كه در الموت محبوس بودند از كوه اندا        

عليقلي ميرزا شاملو نيز بقتل رسيد و چون آثار طغيان و بي ادبي از يوسف آقـاي      حسين خان و لد     سلطان
 شريفه و خواجه سرايان سفيد ظاهر ميشد عليقلـي بيـگ بـرادر خـان مغفـور           227يوزباشي غالمان خاصه  

اي د و بجايزه و جلدو اموال و خانهمرحوم بموجب فرمان سر پرشور او را از تن جدا كرده بنظر انور رساني
را بمشار اليه شفقت شد و گيو بيگ كه رابطه قومي بيوسف آقا داشت مقتول شده مالش را بكلب علي      او  

بيگ عنايت نمودند و قزاق خان چركس كه از اقوام او و بيگلر بيگي شيروان بود معزول گشته جاي او را                    
 بيـگ  228چـه بفرخ سلطان حاكم دربند و دربند را بسياوش بيگ و لقب سلطاني مرحمـت فرمودنـد و قو             

 و مهردار مهر شرف نفاذ بود معزول شد و امير شكاري را بخسرو بيـگ                229برادرزاده يوسف آقا امير شكار    
  ظلـم و سـتم و    [31b]عنايت شد و ديگر كشته شدن چراغ خان قورچي باشي است كه چـون از وفـور                  

ه از زيـادتي ظلـم    طيبه اردبيـل كـ  خونهاي ناحق مظلومان و آه و نالة درويشان و سكنه و متوطنان بلدة         
گماشتگان او و بي اعتدالي پدرش كه متولي سركار فيض آثار بود باوج عيوق رسـيده پيمانـه هـستي او                     

در لبريز گشته بنا بر تحريك كارفرمايان قضا و قدر پادشاه عدالت گستر امر بر قتل آن بـد اختـر فرمـود         
شجاعت مĤب عليقلي بيگ برادر خان  كه آن بيدادگر از دولتخانه مباركه بمنزل خود رفت جناب  230حين

مغفرت نشان با جمعي از قورچيان آجرلو بموجب فرمان واجب االذعان بخانه او رفته سـر پـر غـرور او را        
بضرب خنجر الماس فعل از تن جدا كرده بنظر انور رسانيد و بتحسين و آفرين سر افـراز گرديـد خاقـان          
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لن ذوالقدر كه مهـردار و حـاكم كرمـان بـود عنايـت             واالگهر منصب قورچي باشيگري را بامير خان سوك       
 فرموده مهرداري را بولد او عبداهللا بيگ مرحمت نمودند

   
گفتار در طغيان و عصيان داود خان ولد اهللا ويردي خان باتفاق طهمورث خان و توجه خان مغفرت نشان 

  از براي تنبيه و تاديب اهل عصيان بصوب گرجستان 
  

او نمـك  تقصيري كه در ارتداد و عـصيان مـور        اي عباسي مسطور است كه بنا بر        در نسخه شريفه عالم آر    
بحرام از محمد قلي خان زياد اغلي واقع شده بود از ايالت قراباغ معزول گشته بيگلر بيگي واليت قراباغ را 
بداود خان ولد اهللا ويرديخان عنايت شد و طهمورث خان گرجي كه از روي جهالت و سر كشي در وادي                    

اي سابق نادم و پـشيمان گـشته بـا داود خـان آغـاز                خواب غفلت بيدار شده و از كرده       گرداني بود از  سر
 از سخط و غـضب پادشـاهي عفـو و        [32a] نموده باو توسل كرد كه بشفاعت او         231خصوصيت و آشنايي  

ي امان يابد خاقان گيتي ستان فردوس مكان حسب االستدعاي داود خان از تقصير او گذشته همان الكا                
كاخت كه از راه عصيان او در آن ديار دياري نمانده بود عنايت شد و بدين سبب فيمـابين خـصوصيت و                 

 روي لطـف و شـفقت   آمد و رفت بود و خاقان رضوان آشيان كه بر تخت فيروز بخت ايران متمكن شد از       
متكـاثره سـرافرازي    يافته بخالع فاخره و انعامـات و تفقـدات     232 متواتر باسم او عز و ورود      استمالت نامها 

يافت و مقرر شد كه صبيه خود را مصحوب معتمدان بدرگاه فلـك اشـتباه فرسـتد و مـشار اليـه فرمـان              
 آن حكومت ر سهراب بيگ را ارسال نمود بجايزة      پادشاهي را قبول نموده صبيه خود را فرستاد و چون س          

 االمر اعلي حكومت او را پذيرفته كارتيل بگرگين ميرزاء ولد او مرحمت فرمودند و ازناوران كارتيل حسب  
ند و بيمن توجه خاقاني طهمورث خان كامرواي دولت و عزت بوده ميانه او              دآور كمال اطاعت بظهور مي   

و داود خان بهمان دستور طريقه خصوصيت و دوستي مرعي بود و هر چند گاه يكديگر را مالقات كـرده                    
شكار مشغول بودند داود خان بنا بـر شـكوه آقايـان    چند روز با هم در كنار آب كر و آب قانق بصحبت و              

قاجار در سفر خسرو پاشاء سردار بموجب فرمان خاقان كامكار در ركاب ظفر انتـساب بـود و در هنگـام                      
 بود شبي در مجلس در هنگام شـرب         233سركان كه تيول امام قليخان برادرش      مراجعت از بغداد در توي    

اري از آن مجلـس بيـرون كردنـد    ميز گفته او را بخفت و خ خشونت آشراب آغاز بدمستي كرده حرفهاي 
مرشدانه با  از روي اشفاق و نصايح      [32b]اگر چه خاقان واالگهر روز ديگر بدلجوئي آن بد اختر در آمده             

 نـصيحتهاي   كه داشت مطلقـا 235 از بد باطني234 ضيافت در خيمه او فرمودند و اواو تكلم نمودند و وعدة  
 بدگويي چـراغ  با آقايان قاجار كه ازو شاكي بودند بسمع رضا اصغا ننمود و از            مرشد كامل در باب سلوك      

نرفتند بنا بـر آن بيرخـصت اشـرف      مكان وعده بضيافت او داده بودند و او مانع بود           خان كه خاقان رضوان   
مكان از راه حـق      خاقـان رضـوان    236يون از اردو جدا شده بقراباغ رفت با وجود اين همـه بـي ادبـي او                هم

و چون خبر قتل يوسـف       در مقام بازخواست نشدند      237برادر و پدرش بتغافل پادشاهانه گذرانيده     خدمت  
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Ĥكه از  سودا و جنون238أن بد باطن رسيد خوف عظيم بر او مستولي شده از جهل و غرور و نشآقا و امرا ب 
شاهي انديشه شراب شبان روز ازدياد يافته تخيالت نفساني نيز عالوه آنها گشته از بيم سخط و غضب پاد     

نموده دست در فتراك معاونت طهمورث خان زد كه باستصواب او درينواليت لواي قتل و غارت بر افرازد              
و ازين دودمان واليت نشان روي گردان شده دست بر دامان آل عثمان زند و آن دو جاهل نادان در باب                     

 شـكار بكنـار آب قبـري آمـد و           ر گران ببهانه   همداستان گشته طهمورث خان با لشك      ارتداد اين دودمان  
 خان آقايان قاجار را مستمال ساخته تكليف مرافقت و شكار نمود و آن جماعـت از صـوفيگري و              239داود

ساده لوحي ماليمت آن مردود را حمل بر حسن سلوك نموده باتفاق روانه شدند و در يـورتي كـه فـرود            
ـ 240آمده بودند خبر آمدن طهمورث رسيد داود        ازو سـوار  [33a]ا كـل آقايـان پيـشتر     مردود امر نمود ت

 رسيد عساكر قرابـاغ بفرمـان او در غايـت    242 باستقبال طهمورث خان پردازند كه از عقب خواهم   241شده
زينت روانه شدند و طهمورث خان نيز ازناوران گرجستان با سپاه مكمل يـراق پيـشتر باسـتقبال ايـشان             

ر آويختنـد و در     فجار بيكبار بر غازيان قاجـار د       آن دو فريق بيكديگر رسيدند كه كفار         243فرستاد و چون  
 را شهيد كردند ما باقي از مشاهده اين حال فرار نمودند و گرجيان اموال ايـشان را   يك لحظه جمع كثير   

 نمودند باتفاق متوجه     هم غارت نموده متوجه يورت داود مردود شدند و چون آن دو نمك بحرام مالقات             
سيمه گشته هر كدام بجانبي خبر بساكنان قراباغ رسيد رعايا و غيره سرااين و چون  گنجه و قراباغ شدند     

 بـا   245 گرجيان قتل و غارت تمام در آنواليت نمودند و چـون لـشكر چنـدان               244ها متفرق شدند و   از كوه 
دود از قرابـاغ     بـا امـوال و اسـباب باتفـاق داود مـر            طهمورث همراه نبود ترس و واهمه برو مستولي شده        

مكان رسيد آن حضرت  السلطنه اصفهان بعرض خاقان رضوان    د و چون اين خبر در دار      بگرجستان عود نمو  
 بدستور بمحمد قلي خان زياد اغلي و بـردع را بـه پيكـر خـان       246ازين رهگذر متالم شده حكومت قراباغ     

صـاب خـان   م خان قـوللر آقاسـي كـه نـواده لوار     ايگرمي دورد عنايت فرمودند و حكومت تفليس را برست        
ت فرمودند و مناشير استمالت باسم اعيان گرجستان عز صدور يافته كه بـي دغدغـه بـر       ماضيست مرحم 

 مرحوم مغفـور سـردار و تفنگچـي آقاسـي بـا             247سر رستم خان كه وارث آنواليتست جمع شوند و خان         
   كه بسفر248 و مالزمان از قورچي و تفنگچي و غالم و ساير عساكر نصرت نشان[33b]جميع امرا 

  

 و خان مغفرت نشان در سرزمين الكاء خار بجمعيت سپاه ند دفع شر اوزبكان تعيين شده بود خراسان از براي
  ظفر شعار اشتغال داشت بسفر
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 و تاديب نموده رستم خان را بر مسند         249گرجستان مامور ساخته روانه فرمودند كه ارباب طغيان را تنبه         
ستان ود كه از قرابـاغ مراجعـت بگرجـ   حكومت و دارائي گرجستان متمكن سازد اما طهمورث و داود مرد      

شمار بر سر آن دو بدكار جمعيت نموده كرت ديگر متوجه قرابـاغ شـدند و   نمودند لشكر بسيار و حشر بي  
 از صلب نـواب     ايروان فرستاده بود كه شاهزادة    داود مردود آوازه انداخته كتابات از براي امراي شيروان و           

 فرزندان اوست عنقريـب     درم امام قليخان هست كه در زمرة      راگيتي ستان فردوس آشيان در فارس نزد ب       
 داده سكه و خطبه بنام او آرايـش خواهـد يافـت و مـن                250او را در دارالملك شيراز بر تخت شاهي جاي        

حسب الصالح برادرم باين امر اقدام نموده ام و طهمورث با وجود فراسـت فريـب خـورده پـاي در وادي                      
ته با آن مردود همداستان شد القصه امراي شيروان و غيره نوشتجات          مخالفت اين دودمان واالشان گذاش    

مكان از مطالعه آن با امام قليخـان بـد مظنـه شـده از روي                واناو را بدرگاه عالم پناه فرستادند خاقان رض       
احتياط رقم طلب بشيراز فرستادند و امام قليخان را بدرگاه معلي طلب فرمودند از قضا خـان از شـنيدن                  

 انعام داده بـسرعت بقرابـاغ فرسـتاده كـه در     گشته چند نفر مالزمان خود را وعدة      ادر مضطرب   طغيان بر 
محل فرصت سر پر شور آن مردود را از تن جدا كرده برسانند بنا بر ان از آمدن بدرگاه معلي بهانه نموده      

گمان شـده رقـم      از بهانه امام قليخان بد     [34a]عذر خواست كه شايد خبري از آنها برسد شهريار ايران           
ديگر ارسال نمودند كه در نيامدن او عذر پذير شده اما پسرهاي خود را بمالزمت فرستد امام قليخان سه  

  خود نيز متعاقب بحركت در آمد 251پسر بزرگ خود را بدرگاه عالم پناه فرستاد و
  

  زاده با عدل و دين  گفتار در نهضت رايات نصرت آيات جاه و جالل بدار السلطنه قزوين و تولد يافتن شاه
  

 اخبار مسرت آثار ماسلف و نقش بند احوال ميمنت مĤل دودمان شاه نجف بقلـم مـشك افـشان                    نگارندة
 كه چون اخبـار شـورش قرابـاغ و          252نماينديف سير و اخبار بديننمط آرايش مي      وقايع نگار بر اوراق صحا    

 بمسامع عز و جالل رسـيد محمـد   گرجستان بتحقيق پيوست و آمدن ارباب طغيان كره بعد اولي بقراباغ       
 پيشتر و رستم خان والي گرجستان را متعاقـب روانـه نمودنـد و              253قلي خان زياد اغلي را با قول بيگيان       

سردار ظفر كردار با عساكر نصرت شعار بموجب فرمان روانه آنصوب شده رايات فيروزي آيات نيز بتـاريخ     
بحركت در آمده چنـد روز در بـاغ قوشـخانه توقـف         هيجدهم شهر جمادي االول از دار السلطنه اصفهان         

افراز  قليخان بـشرف پـايبوس سـر       فرمودند صفي قلي بيگ و فتح علي بيگ و عليقلي بيگ پسرهاي امام            
شدند و از آنجا كوچ بر كوچ بدار السلطنه قزوين رسيده در دولتخانه مباركه آنجا نزول اجالل فرمودنـد و     

يون در قـزوين واقـع شـد از سـوانح           شده بود بنابران قشالق هم    كثرت بارندگي برف    چون شدت سرما و     
اقبال كه درين سال فرخنده فال ميمنت مĤل در دارالسلطنه قزوين روي نمود آنست كه بمساعدت بخت         

 درخشان از مطلع سلطنت طلوع نمود كه عالم و عالميان از پرتو نور         [34b]خداداد كوكبي تابان و دري      
عني دهنده بي منت و قادر با قدرت از خزانه لم يلد و لم يولد بخاقان كامياب          آن روشني حاصل نمودند ا    

گوهر گرامي عطا فرموده در ساعتي كه از جميع معايب نجومي معرا و كواكب مسعود در اوج شرف با هم 
قران آن مولود عاقبت محمود قدم بعرصه وجود نهاد كافه انام بتخصيص صوفيان صافي اعتقـاد دودمـان                  
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شان از خبر مسرت اثر آن اختر برج سلطنت گوشه كاله شادماني باوج ايوان آسماني رسـانيدند و             قدش ن 
غنچه گل اميد اميدواران در گلستان مراد از نسيم عنبر شميم روح افزاي اين عطيه واال در شكفتن آمده      

 مولود گرامـي     اسم سامي آن    افتاد و نام نامي و     254غلغله نشاط و صداي شادماني در عالم ملك و ملكوت         
محمد موسوم و بعباس ثاني ملقب گرديد و سبب آنكه يكي از صوفيان صافي دل روشن ضمير در           بسلطان

 نواب گيتي ستان فردوس 255آن شب كه آن بدر منير بقدوم ميمنت لزوم جهان را منور گردانيد در واقعه
 گرامـي  دند كه ايـن نبيـرة   مولود مسعود بغايت مشعوفند و ميفرمومكان را ديد كه آن حضرت بجهه اين 

عباس ثاني ماست چون از خواب بيدار شد اين لفظ گوهر بار درر نثار را حساب كرده از اتفاقـات حـسنه             
موافق تاريخ ميالد كثير االسعاد آن حضرت بود و باينطريق در سلك اشعار و رشته نظـم در آورده بنظـر               

  خجسته اثر خاقاني در آورده صله و جايزه تمام يافت 
  طعهق

       كه چه او گوش آسمان نشنفت     داد يزدان بشاه فرزندي 
       كه خور از شرم طلعتش نهفت        [35a]بدري از برج شاه طالع شد 
       عالم از گرد ظلم خواهد رفت     چون نهد بر فراز تخت قدم 

       داد اين مژده گل گلم بشكفت     شاه گيتي ستان مرا در خواب 
       شاه عباس ثاني ما گفت     يست تاريخش گفتم اي شاه چ

   گلزار هميشه بهار دولت ابد توامان شكفته و خندان و از نسيم عنبر آگين256اميد كه غنچه گل
   

  257فياض اليزال

   
 سلطنت دودمان كرامت و واليت تا ظهور و خروج حضرت صاحب الزمان صلوات اهللا               258پيوسته در چمن  

 بوستان صفيه صـفويه كـه برگزيـدگان حـضرت     259نهال سرو مرحمتالملك المنان سر سبز و شاداب و     
 و آله االمجاد ديگـر از سـوانح         260ذوالجالل و االكرامند در عالم بر مفارق عالميان سايه گستر باد بمحمد           

ايام آنكه از اعمال ناصواب و افعال داود و طهمورث بد مĤب و رسيدن كتابات آن مردود كه از براي امراي    
 كـه  ر يافته محض دولتخواهي شـاهزادة دند و تصريح نموده كه اين حركت كه از ما صدو سرحد نوشته بو  

ست و عنقريب لواي دولتش بسعي آن جناب ارتفاع خواهد يافت خان مشار اليه       قليخاندر فارس نزد امام     
گمان نيز واقف گشته بود كه نوشتجات بنظر انور رسيده و ازينجهه نواب اشرف با او بد مظنه و او نيز بـد                  

زم و احتيـاط و  ازه بخواص و عوام الناس رسيده و حـ    شده راي جهان آرا بر ان قرار يافت كه چون اين آو           
 ازين گونه دغدغه فارغ سـازند بنـا بـر ان در             261دور انديشي پادشاهان مقتضي بر انست كه خاطر انور را         
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 و از 263ود و مدهوش شراب بيخ262شبي چراغان كه در مجلس بهشت نشان پسرهاي امام قليخان از نشاه
 و كلب علي بيگ ايـشيك آقاسـي و داود   [35b]  تقرب مغرور و بيشعور بودند هر سه بقتل رسيدند بادة

ـ          د كـه سـر امـام    بيگ گرجي داماد امام قليخان و عليقلي بيگ برادر خان مغفرت نـشان را مقـرر فرمودن
ه بقتلش پرداختند و اموال و اسباب ر رسانند همان لحظه فدويان بخانه آن خان شتافتقليخان را بنظر انو 

آنچه همراه داشت بحيطه ضبط در آوردند در اول حال اغور لـو خـان ايـشيك آقاسـي باشـي را بـضبط                        
حـسب  مملكت و اموال آنجاي او مقرر داشتند در آخر بنا بر شكوه ميرزا ابوالحسن و ميرزا محـسن كـه                     

مـر پادشـاهي در بـاب سـاير اوالد امـام قليخـان        او و تغافـل در ا     264بي پروائـي  االمر رفيق خان بودند از      
يلويـه را  اغورلوخان را از فارس طلب فرمودند و الكاي خان را بـر امـرا تقـسيم نمودنـد حكومـت كـوه ك                

خان عـرب عنايـت شـد و بهـرام بيـگ بامـارت              لب عليخـان  و دورق بمهـدي       كر ب خان و حكومت ال   بنقدي
سوي دار الملك شـيراز     ه و بحرين سرافراز گرديدند و       دشتستان و برخوردار سلطان ذوالقدر بايالت حويز      

وزارت شيراز بميرزا ابوالحسن مذكور كه وزير امام كه خاصه شد تمامي آن مهال را حاكم تعيين كردند و 
قليخان بود شفقت نموده مهم ساير اوالد خان را باو حواله نمودند و چون جان بخشي از جانب اشرف بر                    

 ابوالحسن همگي را از ديدن عاطل گردانيد از اعمال ناشايست داود مردود سلسله              اوالد او شده بود ميرزا    
 اسـاس سـلطنت طـرح    اهللا ويرديخان كه بيمن تربيت اين دودمان واالشان سر افتخار بر عيوق رسـانيده             

ست در تحت حكم و فرمان ايشان بـود ببـاد   ان تا سواحل عمان كه يك ماهه راه       اصفه انداخته از قومشة  
 سردار ظفر شعار و رستم   [36a]زي رفته ذكور و اناث با خاك يكسان گشتند ديگر آن كه عريضه              بي نيا 

خان والي با سرهاي كفار و اسيران گرجستان رسيد كيفيت احوال و تبيين اين مقـال آنكـه چـون آوازه                     
 و آمدن رستم خان والي و امراي قراباغ و متعاقـب آمـدن سـردار ظفـر مـĤل بـĤن دو مـردود داود خـان               

طهمورث خان كه در گنجه و قراباغ بقتل و غارت اشتغال داشتند رسيد متزلـزل گـشته پـاي اقامتـشان           
خان بگنجه رسيده بر مسند حكومت مـتمكن   اغ بگرجستان عود نمودند محمد قلي     سستي پذيرفته از قراب   

 رسـيد  شد و ساير امراي قراباغ هر يك در محل مقرر قرار گرفتند و چون رسـتم خـان نزديـك تفلـيس                     
 كارتيل بجانب رستم خان شتافته فوج فوج استقبال نموده طـوق اطاعـت و               265اعيان و ازناوران و تاودان    

 نهاده كمر مالزمت او را بر ميان جان بستند و رستم خان بيمن توجه خاقان زمان و        266انقياد را بر گردن   
ومـت زد و چـون خـان        امداد سردار ظفر توامان در غايت عظمت داخل تفليس شده تكيه بر مـسند حك              

مغفور مرحوم داخل گرجستان شد امراي سر حد آذربايجان و شيروان و ساير محال محروسـه و عـساكر          
منصوره در اردوي نصرت آثار سردار جمعيت داشتند طهمورث و داود مـردود از بـيم سـطوت و صـولت                     

  سردار از كاخت بباشي آچوق فرار نمودند و خان مغفور مرحوم
   

ره بتعاقب آن دو مردود مطرود برسم ايلغار بدر رفته و تا حوالي باشي آچوق تعاقب نمود و جمعي با افواج قاه
از لشكر كفار فجار طهمورث نابكار از شمشير الماس فعل غازيان گذشتند و آن بد اختر بمشقت آنچه تمامتر 

ا مجاهدان مراجعت بگرجستان از ميان بدر رفتند و خان مغفور مرحوم اسير فراوان و غنيمت بي پايان گرفته ب
  كارتيل نمود و بموجب فرمان واجب االذعان خان مغفرت نشان
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 تعمير نمايند و حاكم و حارس       268 كه در گوري خاقان گيتي ستان بنا فرموده بودند         267حكم كرد تا قلعه   

 ن كاخـت كـه قـدم بـر         بود تعيين نموده از كارتيل روي توجه بكاخت آورد چون گرجيا           269مهزو آنچه ال  
 270شته بودند و مستوجب قتل شده كه كـافر حربـي انـد بمـدلول آيـه كريمـه اقتلـوا                    وادي مخالفت گذ  

 كافه آن گروه را شكاري وار بموجب اشاره سردار عساكر قزلباش بميـان گيرنـد و بـر               [36b]المشركين  
 كردنـد   دينان ابقا نكنند و غازيان در اطراف گرجستان متفرق شده آغـاز قتـل و غـارت                ز ان بي  متنفسي ا 

گرجيان از مشاهده آن حال در بحر اضطراب افتاده روي بجنگـل آوردنـد و در هـر بيـشه و دره سـقناق                
نموده بمحافظت خود مي پرداختند و مجاهدان دين تفحص ايشان كرده سـقناق را بـر هـم زده مـردان                 

وز در ان واليـت  شد و آنچند روز كه عساكر فيرسا و صبيان اسير و اموال غارت مي  طعمه شمشير بران و ن    
  بودند در ميان گرجيان عالمت قيامت ظاهر شده بهر سو متفرق گشته از روي اضطرار

   

  272 يفر المرء من حيث گويان271يوم

   
 از دقايق قتل و غـارت فـرو گذاشـت نكردنـد             273گذاشتند و عساكر ظفر مĤثر دقيقه     قدم بر وادي فرار مي    

 واليان باشي آچوق و داديان و گوريال از شكوه صولت       حتي اطفال گهواره را با گهواره چهار پاره ساختند        
و سطوت سردار ظفر شعار انديشه مند گشته كسان معتمد خود را نزد خان مغفور مرحوم فرستاده اظهار 
بندگي و يكجهتي درگاه شاهي نمودند و بهيچوجه با طهمـورث و داود مـردود در مقـام وفـاق نـشدند و       

در آن حدود بي ار كردند و آن دو بدبخت در كمال خجلت و ندامت        ايشان را درين مخالفت نكوهش بسي     
بردند داود مردود بجانب روم گريخت و هـر دو آواره ادبـار شـدند بالجملـه مهمـات                   سر و سامان بسر مي    

گرجستان بر حسب دلخواه احبا ء دين و دولت ساخته و پرداختـه شـد و قلعـه كليـسياي آالورد را نيـز                  
ن طبـع  رس تعيين يافت خدمات آن غالم اخـالص كـيش وفـا مـنش مستحـس              تعمير نموده حاكم و حا    

ام و اكراد خطه وان دسـت درازي         بنفاذ پيوست كه چون از ارو      [37a]يون  پادشاه افتاده حكم اشرف هم    
شود خان مغفرت نشان با عساكر ظفر توامـان متوجـه تـسخير              مي بچخور سعد و سر حد آذربايجان واقع      

 سركشان دودمان واليت نشان گردد شرح رفتن خان مرحوم بصوب قلعه وان  و تاديب  274قلعه وان و تنبه   
 گزارش خواهد يافت انشأ اهللا و تعالي ديگر از سـوانح ايـام   275و محاربه نمودن با جنود روم در محل خود        

ر فوت صفي قليخان ملقب بشير علي عم بيگلر بيگي بغداد است كه در دار السلطنه قزوين بمسامع شهريا
عرب را و توليت روضات مقدسات را بر نهجي كه بـا           دين رسيد خاقان رضوانمكان حكومت عراق      با عدل و  
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شير علي بود به بيكتاش بيگ يوزباشي غالمان خاصه شريفه كه با او رابطه خويشي داشت و مرد دليـري   
 كاردان و از آن ديار بلد و با خبر بود عنايت نمودند

   
و الف لشكر كشي خان مغفرت نشان بموجب فرمان بصوب قلعه وان            گفتار در سنه مباركه ثلث و اربعين        

  و وقايع اين سال فرخنده فال كه بتقدير قادر اليزال از پس پرده خفا بظهور پيوست 
  

م سرما و ايام شتا بانتها رسيد خسرو فيض بخش عالم در بيت الشرف حمل بر سرير سرافرازي چون موس
راي عالميان در فضاي فلك چهارم گسترانيد و نسيم عنبر شميم           تمكن نمود و بساط عشرت و كامراني ب       

فصل بهار هواي ليل و نهار را براي اهل روزگار اعتدال بخشيد سلطام گل جهـه اسـتماع نغمـه بلبـل در                 
گلبن شاخ آغاز شكفتن نمود سبزه و رياحين سر از گريبان خاك بر آورده دامن كوه و صحرا را خضرت و 

 و وفور سپاه گل و ياسمن و نرگس و سنبل رشك       [37b]سبزي  سر خاك از     بخشيد و ساحت   276نضارت
دامن چمن   فضل رباني درر آبدار و گهر شاهوار در          ديد سحاب دريا دل نيساني از افاضة      مرغزار افالك گر  

 غمام نوبهاري بميامن فيض انعام حضرت بـاري عقـود آللـي خوشـاب از                و جيب گلشن ريخت و مشاطة     
گلزار و عروسان رياحين و ازهار آويخت پـرده سـاز و حـسن آواز عنـدليبان هـزار                   گوش و گردن لعبتان     

دستان متفق گشته بصد هزار زبان در اطراف جهان بدعاي دوام دولت دودمان واليت نـشان و مخـذولي                   
  اعادي و نصرت صوفيان بدين نغمات دالويز مترنم بودند 

  نظم 
  وروز بشكفت چمن بياد ن      چون گشت بهار عالم افروز 

  از شاخ شكوفه شد گهرريز         از بهر نثار باد گل بيز 
  از خواب خمار گشت بيدار       نرگس ز نواي بلبل زار 

  پر شد قدح عقيق الله         از گوهر آبدار ژاله 
 عشرت انگيز در باغ جنت بنياد سعادت آباد كه هر قطعه از 277مكان در آن فصل طرب فزاي    خاقان رضوان 

رماي ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البالد است جشن نـوروزي و نـشاط                 آن بهشت آباد رشك ف    
قبق اندازي ترتيب داده خياباني مجدد در جانب شمالي منتهي باغ طرح انداختـه درگـاه مجـدد بجانـب      

د انـدازي و    گـشا بـشغل جريـ      شرقي گشودند و پيوسته با خاصان بساط قرب و منزلت در آن عرصه دل             
نمودند در اين اثنا سوندك بيگ حاكم هرموز به درگاه عالم پناه آمـده  شمـشير        تغال مي چوگان بازي اش  

امير تيمور گوركان صاحب قران را كه اسم و نشان آن پادشاه بر آن نقش بـود بنظـر انـور رسـانيد و آن                         
 آن شمشير را مقدمه فتوحات غيبي شمرده دولتخواهان اين دودمان قدس نشان رسيدن [38a]حضرت 

ي داآن امير جهانگير بر فـرق اعـ      در اول سال فال  و شگون دانستند زيرا كه هميشه تيغ جهانگشاي              آن  
دار دانستند اميد كـه پيوسـته ظفـر و نـصرت      ناصر و منصور بوده او را شايسته كمر مبارك شهريار دين       

 صحبت 278ولقرين حال سعادت منوال در دولت ابدي االتصال باد برب العباد ديگر آمدن جاني بيگ يسا   
شاملو از واليت روم كه برسالت نزد خسرو پاشاء وزير و سردار لشكر عثمـاني رفتـه بـود رسـيد و چـون                        
خسرو پاشاء مذكور بفرمان سلطان مراد بقتل رسيده و محمد پاشا وزير اعظم شده بود با او مالقات كرده 
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ود و طهمورث خان رسـيد       و چون خبر طغيان داود مرد      280 از آن نشد   279در باب صلح گفتگو كرده فايده     
ه گيتـي پنـاه گردانيـد خاقـان         محمد پاشا از پيش خود مكتوب خير انديشانه با جاني خان روانـه درگـا              

خطه وان كـه در محـال   مكان چون از كيد و مكر عثمانيان واقف و از دست درازيهاي اروام و اكراد       رضوان
ه خان مغفور مرحوم سـردار و تفنگچـي         نمودند آگاه گشته مناشير فرمان عز شرف يافت ك        آذربايجان مي 

 اكراد و اروام و 281آقاسي با عساكر نصرت نشان از جانب گرجستان بصوب خطه وان از براي تاديب و تنبه
تسخير آن قلعه بلند اركان روانه شود خان مغفرت نشان مهمات گرجستان را بر حسب مدعا صورت داده  

كاخت را بموجب فرمان بسليم خان شمس الدينلو مقرر         قلعه گوري و آالورد را استحكام نموده حكومت         
 با عساكر ظفر توامان متوجه قلعه وان شدند و [38b]داشته از روي آراستگي در غايت عظمت و شوكت         

كـه بحكومـت منـصوب سـاخته        ورزيدند و هيچ حـاكمي را       يچون مكرر روميان با پادشاه خود عصيان م       
قـا و اسـمعيل آقـا بخودسـر متكفـل مهمـات آن واليـت و         در آن حين احمد آتمكين نميدادند خصوصا 

متصدي امر حكومت شده روميه با ايشان متفق گشته اطاعت و انقياد بظهور مي آوردند اسـمعيل آقـا و                    
احمد آقا گاهي بمالحظه نافرمانيها كه نسبت بپادشاه روم كرده بودند از بيم بازخواست با منصوبان دولت 

 ر شاهيسيوني مينمودند چنانچه در دارالـسلطنه قـزوين جمعـي از اميـر زاده              ابد توامان تملق كرده اظها    
ينجهات بسهولت بعرض اشـرف اعلـي       هاي اكراد مكري بدرگاه سالطين پناه آمده تسخير قلعه وان را بد           

ر آن دو مكار رسيد خـوف و هـراس   رسانيدند و چون خبر توجه سردار ظفر شعار و امراي نصرت آثار ب  مي
ان مستولي گشته متوجه قلعه داري گشتند و كومك از بيگلر بيگي ديار بكر مرتضي پاشـا                 شمار بر ايش  بي

ط اطراف آن را در آورده از هـر جانـب           احتيا طلب نمودند خان مغفرت نشان بپاي قلعه وان رسيده بنظر         
يانـه سـپاه    تقـسيم نمـوده طـرح سـيبه و مورچـل در م     سيبه پيش بردن آن طرف را بر امرا  كه توانست   

رود زيرا كه اصل قلعه بـا قلـه كـوه     و سيبه بپاي قلعه دشوار مي282 بسيار محكمياختند قلعه وان قلعة   اند
 شده باغات بسيار دارد و جانب ديگرش درياست كـه بـدرياي             283اتصال دارد و شهرش در دامنه آن واقع       

ين آب بـر مـي   توان بناي سيبه گذاشت زيرا كه از زم   متصلست نمي وان اشتهار دارد و از چمني كه بدريا         
 در لـوازم سـيبه بـردن و    [39a]آيد با وجود اين جهات سردار جان نثار كمر جهد بر ميان بسته شـروع      

امور قلعه گيري كردند و از آن جانب محصوران نيز بمدافعه پرداخته سفير تير مرگ تاثير و گلوله تفنگ                   
شعله آتش مصادمه و محاصره اشـتعال  بام بمرگ آهنگ از طرفين در آمد و شد از بام تا شام و از شام تا     

مكان گرديد رايات عز و جالل بدولت      ره قلعه وان قرع سمع خاقان رضوان       محاص 284داشت و چون حقيقت   
و اقبال از قزوين بجانب تبريز بحركت آمده كه در دار السلطنه تبريز نزول اجالل نموده بمعاونت عـساكر        

ن بر وجه احسن صورت پذير گردد لهذا بالتوقف و تامل منصوره كه بمحاصره مشغولند و انجام مايحتاج آ
 رسيدند 285از دار السلطنه قزوين در ساعت سعد كوچ فرموده منزل بمنزل نزول و ارتحال نموده تا بميانه

از آنجا قصد ادراك زيارت و طواف مراقد مطهره منوره اجداد گرامـي خـود فرمودنـد و روي توجـه بـدار               
 و برهان االصفيا شـيخ صـفي الـدين اسـحق موسـوي      س نشان سلطان االوليايل و آستان قداالرشاد اردب 
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قدس اهللا اسرارهم آوردند و در كمال مسكنت و نيازمندي بشرف زيـارت حـضرت سـلطان المحققـين و                  
مشايخ عظام جنب مقام آبا و اجداد كرام خود مشرف شدند بعد از اداي زيارت استمداد همت براي دفـع      

 286ارواح مقدسين آن برگزيدگان حضرت رب العـالمين نمـوده بجانـب كلخـواران             اعادي دين و دولت از      
 و زيارت مرقد مطهر منور حضرت سلطان العارفين سيد جبرئيل قدس سره فرموده              دتشريف شريف بردن  

مراجعت باردبيل كردند و بعد از انجاح مطالب ارباب حاجت آنهـا و نـوازش خدمـه و عجـزه روي توجـه                       
 در روز پنجشنبه هفدهم شهر ربيع االول بفيروزي و اقبـال داخـل دار الـسلطنه                  گذاشته [39b]مقصد  ب

تبريز شده در دولتخانه مباركه آنجا نزول اجالل فرمودند و در عرض راه بخاطر خطير شاه كسري درگـاه      
خطور نمود كه مبادا روميه و اكراد جانب موصل و جزيره و حدود ديار بكـر اتفـاق نمـوده دسـت درازي                 

دار قاجـار را بجانـب قلمـرو          دوات 287 بغداد يا معاونت محصوران نمايند بنا بر آن كلبي خان بيگ           بحدود
عليشكر روانه نمودند كه جمعي از عساكر و اويماقات آن حدود را جمع كرده باتفـاق خـان احمـد خـان                

د كه مخالفان اردالن و سپاه بغداد بطرف موصل و ديار بكر شتافته آتش نهب و غارت در آنواليت بر افروز     
 اليه بموجب فرمان بـا جنـود   الع خود بامر ديگر نپردازند مشار    بغير صيانت اموال و محافظت ق      288آنجاي

فراوان از شهر زور بموصل شتافته تا حوالي جزيره و عماديه رفته از اروام و اكراد جمعي كثيـر را طعمـه                      
ر و منصور با غنايم غير محـصور معـاودت   شمشير ساخته آثار غلبه و اقتدار در آن ديار بظهور آورده مظف        

نموده با سرهاي مقتوالن و اسيران در دار السلطنه تبريز بشرف پايبوس سر افراز شد و ايضا رستم خـان                   
والي گرجستان را مقرر فرمودند كه با جنود گرجي بقراجه اردهان و حدود ارض روم رفتـه عـساكر اروام                 

سپاه فراوان بĤن حدود رفته غبار قتل و غارت بر انگيخته با سـر         را بخود مشغول سازد او نيز با         289آنجاي
و اسير و غنيمت بسيار متوجه گرجستان شد و چون تسخير قلعه وان درينوقت رقم پـذير كلـك تقـدير                     

 نگشته بود صورت چند روي نمود كه آن امر بتعويق افتاد
   

ورود روم در پاي قلعه وان و مفتـوح         مرحوم با جنود شقاوت      [40a]گفتار در محاربه نمودن خان مغفور       
  رخ بتوفيق خالق انس و جان  يا290شدن قلعه قارنه

  
چون آوازه محاصره نمودن قلعه وان و جهد سردار و سعي عساكر ظفر شعار در تسخير آن حصار در ديار               

را از زمرة ان بالد روم بود و خود بيگي ديار بكر كه از معتبران پاشايم منتشر گرديد مرتضي پاشاء بيگلررو
شمرد كسان باطراف و جوانب فرستاده لشكر طلب نمود و در اندك زماني از عساكر مرعش وزراء اعظم مي

ناطولي و گروه اكراد و لوند و گدوك باميد وعـده هـاي   و ديار بكر و ساير محال او البستان و بالد قرامان    
اوان از روي آراسـتگي متوجـه       جميل پادشاهي اميدوار شده بـاو پيوسـتند مرتـضي پاشـا بـا لـشكر فـر                 

استخالص محصوران قلعه وان شد اما از وفور جالدت و اقتدار سردار ظفر شعار و غازيان وفادار قزلبـاش                   
 ارض روم كه او نيز خود       بيگي مند بوده دليرانه جرات آمدن نميكرد و كس نزد خليل پاشاء بيگلر            انديشه

 شد خليل پاشا متفق گـشته بـا   291 درين باب همدستان   دانست فرستاده با او   را در مرتبه وزارت اعظم مي     
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ديگـر روي    موازد ده هزار نفر از ارض روم باو پيوست و آن دو امير بد اختر با چهل هزار نفر باتفاق يـك                     
 تحقيق حاالت روميه و لـشكر آن        خبر بسردار ظفر اثر رسيد و مكررا      بجانب قلعه وان آوردند و چون اين        

رسـيد كـه عـساكر روم      نيز نمي  292دادند و بخواطرها  پانزده هزار كس نشان نمي    ه از ده    سر حد نموده زياد   
جرات در جنگ امرا نمايند بنـا بـر ان حقيقـت حـاالت را بپايـه سـرير اعلـي عرضـه داشـت نمودنـد و                            

 دادن اهتمـام داشـتند و     [40b] ترتيـب    293اه گيري و سيبه پيش بردن و حواله       بهماندستور در امور قلع   
يون رسيد آنحضرت بنا بـر      اشرف هم  294ام و جمعيت و اتفاق ايشان بسمع شريف       چون حقيقت آمدن ارو   

بيگي ايروان با امراي تابين خود يخان بيگلرمراسم حزم و احتياط فرمان شرف نفاذ يافت كه طهماسب قل          
متوجه وان شود و از درگاه معلي از قورچي و غالم و تفنگچي مالزمان ركاب اقدس قريب ده هـزار كـس      

اغورلو خان ايشيك آقاسي باشي و كلب عليخان افشار حاكم ارومي بمدد سپاه منصوره مقرر               بسركردگي  
فرمودند هنوز آن دو سپاه رزمخوار كار طلب باردوي سردار نامدار نرسيده بودند كه جنود اروام دسـت و                   

ر فـي   يساق گرجستان كشيده و از امتداد سـف 295گريبان بپاي قلعه وان وارد شده چون عساكر ظفر مĤثر        
اش امراي نامدار در بساط مشوره و كنگـ       الجمله بي ساماني در ميانه لشكر واقع شده بود سردار وفادار با             

دانستند آخر االمر چنان قرار يافت كه جنود         كردن مصلحت وقت نمي    قرار گرفتند صناديد قزلباش جنگ    
د از وصـول اروام اگـر     ظفر ورود قزلباش دست از كار سيبه و مورچل برداشته يكجا جمع شـوند كـه بعـ                 

سپار  صرفه در جنگ باشد مقاتله پردازند و اال بيكسو ميل كرده منتظر رسيدن كومك باشند سردار جان    
 امر نمود تا لشكر     اش عمل نموده  ش بود نهايت بنا بر مصلحت بدين كنگ       را اگر چه اينمعني مكروه خاطر     

يكفرسخي قلعه در محل مناسب فرود آمدند غروق را كوچانيده در     همگي از سيبها بيرون آمده و اردوي ا       
 در جنگ كردن متامل بوده دريـن بـاب وثيقـه نوشـته              ار و عظماي سپاه نصرت شعار عموما      و امراء نامد  

 عاليمقدار سپردند و با وجود اين خان مغفور مرحـوم از    [41a]همگي خط و مهر بر آن نهادند و بسردار          
ي بسيار نموده بر خالف راي امرا با موازي سه هزار سـوار از  وفور غيرت و مردانگي در باب محاربه گفتگو    

غالمان فدوي شعار بعزم رزم آن گروه انبوه توجه نموده بر سر ايشان رفت و يك شب از امرا جدائي كرده 
امرا از حركت سردار وفادار خبر يافته همگي مضطرب گشتند و بشفاعت آقا خان مقـدم كـه در خـدمت           

د و روز را معزز و محترم و راه سخن داشت رخصت رفاقـت و جنـگ كـردن يافتنـ    خان مرحوم از ساير ام  
   شب در خلوت خانه والليل اذا يغشي قرار گرفت و عابد سفيد پوش صبحديگر كه آن صوفي سيه لباس

   

   عبادتسجادة

   
 در پيش طاق و الصبح اذا تنفس گسترانيد و ابدال جهان گرد آسمان خورشيد زرين چنگ زنگ زرين از                  

   تنوره قلندري در آويخت 296روي تخت
  بيت 

  اشك زليخا بريخت يوسف گل پيرهن     بال مرصع گشود مرغ ملمع بدن 
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  چون نفس جبرئيل از گلوي اهرمن   صبح بر آمد ز كوه دامن اطلس كشان 
درين برآمدن آفتاب عالم تاب كه جنود شقاوت ورود روم يسال بسته و تزوك آراسته با تـوپ و تفنـگ و       

 297 عرابه چنانچه قانون روميانست بحريم قلعه رسيده پشت بر قلعه داده تيـپ لـشكر آراسـتند در                  زنجير
اين حين سردار وفادار و امراي نامدار و عساكر نصرت آثار بمعركه پيكار رسيده صـفوف قتـال و معركـه                     

چي تعيـين  جدال ترتيب دادند خان مغفرت نشان در قول قرار گرفته جناحين را بر امـرا از غـالم و قـور                  
نمود و آقا خان مقدم چرخچي و جمعي از تفنگچي بمعاونت او مقرر فرمود دليران كار آزمـاي رزمخـواه                    

    كه[41b]جا بر جا 
  شعر 

  همه بهادر و جوشن شكاف و سندان دوز 
  لم تاز عا      همه كمانكش و زور آزماي و         

  
  چو باد حمله برو همچو كوه حمله پذير 

  بانگ زن و همچو برق تيغ گذار  رعد 298    چه        
بين شعله آتش قتال و جـدال اشـتعال         ست باستعمال آلت جارحه برده فيما     صف آرا شدند و از طرفين د      

د ازدحام دليرانه يافته سفير تير اجل تاثير و گلوله تفنگ مرگ آهنگ بĤمد و شد در آمد و روميان با وجو     
جمع نموده از مقام خود حركت نمينمودند و توپچيـان    گذاشتند و سپاه را در قول يكجا        قدم بمعركه نمي  

فرنگي و ينگچريان باريك بين گلوله را تگرگ آسا ميريختند بنا بر آن خان مغفرت نـشان مـين باشـيان           
 طتفنگچي را فوج فوج گروه گروه متعاقب يكديگر بميدان جنگ ارسال مينمود و از دو جانـب دود بـارو                   

   چرخ اثير شد عالم گير و شرر آتش تفنگ روي بر
  نظم 

   شرارافشان همه چون شعله نار    نخوار تفكها اندر آن صحراي خو
   رخ خورشيد در ظلمت نهان شد      ز بس دود تفنگ بر آسمان شد 

درين اثنا فوجي از گروه اروام از جانب ميمنه بمقابل ميسره قزلباش آمده آغاز محاربه نمودنـد و از ايـن                     
 قزلبـاش و  300 از فئـه 299 فتاح ثاني مين باشي تفنگچيان اصـفهان و فـوج  طرف نيز جنود ميسره كه امير    

برابر آن گروه كوه شكوه در آمده جنگ در گرفت و از اثر صداي پر غوغاي كرناي و نقاره ه غالمان بودند ب
  و توپ و تفنگ و هاي هوي دليران با نام و ننگ آشوب در زمين و ولوله در آسمان پديد آمد 

  مثنوي 
  هوا نيلگون شد زمين آبنوس     ر دو سپه بانك كوس بر آمد ز ه

  كه از ناي تركان برآورد جوش     چنان آمد از ناي تركي خروش 
  سرافيل صور قيامت دميد    بردريد [42a]زمين گفتي از يكدگر 

  رون شد ز دست يعنان سالمت ب    غبار زمين بر هوا راه بست 
  ند اي كمگلوگير شد حلقه    جگر تاب شد نعرهاي بلند 

  نياسود بر يك زمين يك زمان     نهنگ خدنگ از كمين كمان 
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  نجات از جهان خيمه بيرون زده     ستون علم جامه در خون زده 
  كه از نعل اسبان بر آمد شرار     چنان گرم گشت آتش كارزار 

ـ     امير فتاح ثاني با غازيان نامي پاي ثبات و مردانگي افشرده بضرب تيغ جهان              ش سوز و گلولـه تفنـگ آت
 پراكنده وادي ادبـار  رافروز و ناوك دلدوز جمعي كثير را بر خاك هالك انداختند و برخي ديگر را زخمدا     

 بـضرب گلولـه تفنـگ     از مشاهده آن حال كرت ديگر متفق گشته روي بميدان آوردند و  نساختند روميا 
ه ميـدان روي     مي باريد غازيان را متفرق ساختند و نزديك بـر آن كـه همگـي از معركـ                  كه تگرگ مثال  

 كه سردار جالدت شعار از مشاهده آن حال بي تاب و اختيار گـشته  301گردان شده چشم زخم عايد شود    
از قول توسن رخش مانند بحركت در آورده بنفسه مباشير حرب شد امراي عظام از تجلد خان بلند مقام          

ار در برابر معاندان ايـستاده      بناچار بار ديگر متوجه كارزار شدند و آن شير شكار ثبات قدم نموده قطب و              
بكمانداري مشغول گرديد هر چند آقا خان و ساير امرا التماس مراجعت نمودند فايده نبخشيد و الحق در 
آن روز كمال جرات و جالدت از آن صوفي پاك طينت بظهور رسيد زيرا كه اكثر غازيان متفـرق گـشته                     

 مخالف كه غايت قوت و قـدرت داشـتند ايـستادگي       در برابر چندين هزار    302بودند و آن نامدار به تنهائي     
 و 303فشاني و تهور جلو كـشيده آرزوي ميـدان مبـارزت            از مالحظه آن نوع جان     [42b]نمود و پاشايان    

 شام برين نهج بازار گير و دار گـرم بـود و چـون شـب     304 آن روز از بام تا به     جنگ مغلوبه نكردند مجمال   
  بميان آمد و هنگام افروختن مشاعل شد

   

هاي خورشيد مثال افروخته بميدان جدال رسانيدند و تا قريب بسه چهار باشاره خان مغفور مرحوم مشعل
بگوش  ساعت از شب گذشته در آن وادي پر غوغا سفير تير و گلوله تفنگ مرگ تاثير از رسانيدن پيام اجل

باشد ان قزلباش نماز كردن نميگر در مي نياسود تا آنكه گروه اروام بفرياد در آمدند كه م305جوان و پير لحظه
 و نمازها قضا شد و خان جالدت نشان در آنمكان از جوالن 306اينهمه ايستادگي تا كي از شب چيزي نماند

  دادن اسب و ايستادن در ميدان و تحريض و ترغيب سپاه ظفر پناه آرام نداشتند تا آنكه

   
و خان مغفور مرحوم و امـرا نيـز مراجعـت     در حريم قلعه فرود آمدند جنود روم دست از محاربه برداشته   

نموده نوروز بيك غالم خاصه شريفه و امير فتاح ثاني را بطاليه لشكر مقرر داشـته خـود بـاردوي آغـرق                    
پيوستند و منتظر وصول كومك بودند روز ديگر معلوم شد كـه گـروه عثمـاني از كوشـش و ايـستادگي                       

دار بودن برخي غفير واهمه ناك شـده در    و زخمسردار و غازيان نصرت شعار و كشته شدن جمعي كثير   
 از لشكر پـشت بحـصار داده پـيش روي خـود را              307تاريكي شب خود را بقلعه كشيده اند و نصف پيشتر         

 داده اند و ديگر ميل و هوس جنگ با جنود مسعود ندارند و بحفـظ  ندق بريده بتوپ و تفنگ استحكام  خ
قا را با جمعي از هواخواهان او بقتل آورده و اسـمعيل آقـا را               حال خود و انتظام قلعه پرداخته اند احمد آ        

مقيد ساخته رقم تمليك بر اموال و اسباب ايشان كشيده انـد و حـاكم و حـارس از سـپاهي و قـاپوقولي        
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مجدد تعيين نموده قلعه را استحكام تمام داده اند و چون آوازه آمدن رستم خان والي گرجستان بحدود                  
دار بديار بكر چنانچه در فوق مذكور شد بپاشايان رسيد زياده از آن   بيگ دوات308ارض روم و كلبي خان

 كـرد    رفتند و چـون دريـن واقعـه زينـل بيـگ            توقف در حوصله طاقت خود نديده هر كدام بواليت خود         
قلعه قتور دولتخواهي روميه كرده مرتضي پاشا را او بĤمدن قلعـه وان دليـر كـرده بـود و     حاكم  محمودي  
 و آسيب     و عشيرت اكراد محمودي در قلعه قتور كه سمت راه قزلباش            [43a]چين نام با ايل     برادرش ال 

ن خـان مغفـرت     گروه نمك بحرام الزم بود بنابرا     رسيد و دفع شر آن      ايشان بمترددين معسكر هميون مي    
اد نشان با عساكر ظفر مĤثر بر سر قلعه مذكوره رفتـه بـامر محاصـره و مـصادمه پرداخـت و اكـراد بـدنه                        

باستظهار اروام با عساكر نصرت انجام بقدم قلعه داري پـيش آمـده قريـب بيـست روز تـردد قلعـه داري                 
ا پـيش  ژدر مانند بقلعه نصب نمـوده سـيبه  نمودند و ازين طرف صوفيان اخالص كيش وفامنش توپهاي ا 

ي عـاجز شـده     روميه بديشان نرسيد آخر از قلعه دار      صوران تنگ ساختند و مددي نيز از        برده كار بر مح   
دست در دامن استيمان زدند و بتضرع و عجز تمام با اهل و عيال بيـرون آمـده قلعـه را تـسليم نمودنـد             
سردار نامدار حقيقت فتح آن حصار و امان خواستن آن قوم بدكار بعرض خاقـان گـردون وقـار رسـانيده          

ـ داده  فرق مبارك ايشان را امان     309بموجب فرمان اشرف اعلي بتصدق     ر كـوچ متوجـه تبريـز    خود كوچ ب
هاي آن غالم جان نثار مستحسن افتاده  سپاريشده بشرف پايبوس اشرف سرافراز شدند و خدمات و جان         

 گرديد و چون ايام زمستان رسيده بود امـراي عظـام را نـوازش    310مورد توجهات بيش از پيش شهرياري   
انـواع سياسـت بـود عنايـت        فرموده رخصت الكا دادند و با وجود آنكه الچين بيگ كرد مذكور مـستحق               

 مورد شفقت و تربيت شـاهانه گـشته الكـاء     311دار شامل حال او و عشيرت محمودي گرديد        شهريار دين 
 سركـشي  بر مرحمت و جان بخشي قدم از دايـرة مرند را باو و ايل او مرحمت فرمودند و ايشان نيز در برا        

  بشاه راه خدمت و بندگي گذاشتند
   

 والد من خواجه نظام الملك از خان مغفور مرحوم رخصت حاصل نموده بدرون ميرزا حاتم تحرير نموده كه
ز جنگ كوتاه داشتند و الچين قلعه قتور رفته آنگروه را در يك روز و يك شب داللت نموده تا ايشان دست ا

ي ا سيصد نفر باتفاق او بخدمت خان رسيده نوازش جان بخشي يافتند و او با عريضه فتح نامه بچاپاربيگ ب
  313 پايبوس اشرف نموده چگونگي حاالت را بذروه عرض رسانيد312رفت و در تبريز

   
 روي نمود كشته شدن صفي قلي بيگ ولد امير گونه خـان قاجـار   [43b] كه در پاي قلعه وان   314سانحه

 قزلبـاش و جنـود روم در   315 كه فيمابين فيهبر سبيل اجمال آنكه بعد از محاربةاست كيفيت اين احوال    
ط جـانقي  اشان در بسء عالي وان واقع شد خان مغفرت نشان روز ديگر در خلوت با بعضي از امرا        پاي قلعه 

باشي ولد امير نمود صفي قلي بيگ يوز مقاتله نمودن با اروام مشوره ميقرار گرفته در باب قلعه و بار ديگر   
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 مالزمـان  ن سـفر بـا   جهل و غرور سرمست و بيشعور بود و از راه نخوت و غرور دريـ گونه خان كه از بادة  
نمود و اين معني خاطر آن جناب را مكدر داشت درين اثنا تمكين نكـرده بـي          سردار متكبرانه سلوك مي   

آنكه او را طلب كنند بمجلس جانقي در آمد و بي تامل و تعلل در سخن آمده آغاز هرزه گويي نمود هـر                      
سخنان درشـت فتنـه انگيـز بميـان آورد      چند او را منع كردند كه شايد از تكلم باز ماند منع پذير نشده               

سردار نامدار را از سوي ادب و بلندپروازي آن مدهوش مخمور جهل و غـرور شـعله آتـش قيامـت لهـب             
التهاب يافته از جاي خود جسته بيك ضرب شمشير زبان هرزه گـوي او را از گفـتن خـاموش گردانيـده                

دا ساخته بموجب فرمان بر سر نيزه كـرده     عيسي بيگ برادر سردار كارش باتمام رسانيده سرش از تن ج          
بيگي ايروان و جناب مغفـرت  انه طهماسب قلي خان برادرش بيگلردر تمام اردو گردانيدند بدين سبب مي    

 قليخـان حـسب الفرمـان خاقـان        مĤب سردار وحشت پديد آمد و دو روز بعد از فتح قلعه قتور طهماسب             
 بمصلحت خير انديشان از كشته شدن بـرادر سـخن      مكان بكومك سردار مي آمد داخل اردو شد و        رضوان

 مغفور مرحوم بديـدن طهماسـب       [44a]نگفت و بديدن سردار آمده بطعام خوردن نماند روز ديگر خان            
 شد طهماسب قلي خان اراده رفتن ايـروان كـرد    316قليخان تشريف بردند و چون از قلعه قتور كوچ واقعه         

بوس دريابيم و او درين باب      ق بدرگاه عالم پناه رفته شرف پاي      خان مغفرت نشان او را منع نموده كه باتفا        
يون باسم طهماسب قليخان رسيد كه چون بعـرض رسـانيده بـودي كـه سـردار         ساعي بود كه فرمان هم    

ن مقرر داشتيم كه هر دو باتفاق ست برادرم را بقتل رسانيد بنابرانامدار بي جهه محض عناد كه فيمابين ا
 مصير آمده تا ديوان كرده شود طهماسب قلي خان فرمـان پـذير شـده بـدار                  تفيكديگر بپايه سرير خال   

شدند بموجب  دار و امراء نامدار بشرف پايبوس مشرف مي       مقريز آمد و در روزي كه سردار عالي       السلطنه تب 
شان پايه سرير عدالت بنيان آن دو خان بلند مكان را بـا هـم صـلح             ره عالي قورچي باشي و امراء عالي      اشا

مكان از  وله گفتگـو ننماينـد و خاقـان رضـوان          كه من بعد در خدمت  حضرت اشرف اعلي از اين مق            دادند
روي لطف و مرحمت طهماسب قلي خان را نوازش فرموده خالع فاخره و اسب با زين و لجام لؤلؤ  نگـار                      

 بـود   چند روزي كه در تبريزباو عنايت نمودند و طهماسب قلي خان سجده الطاف شهرياري بجاي آورده   
 بين صلح و صالح بود  دو خان ذي شان بضيافت يكديگر ميرفتند و ظاهرا فيماً آن317مكررا

  
ي شـاهي بـه يـيالق    ربع و اربعين و الف نهضت موكب معل      گفتار در وقايع سال فرخ فال تنگوز ئيل سنه ا         

اصـب  سهند و كشته شدن طالب خان و اغورلو خان و سـرافراز شـدن بعـضي از امـرا بمرتبـه بلنـد و من                
  ارجمند 

  
مكان در دارالسلطنه تبريـز بخوشـدلي و خرمـي بپايـان رسـانيدند در               چون ايام زمستان را خسرو رضوان     

[44b]          ايام فرخنده انجام بهار شاه كامران كامكار از براي سير و تماشاي چمن و گلزار يـيالق سـهند از 
جي باشـي كـه بـسرداري    سـفر  آنصوب گشتند و چون خلف بيـگ  دار السلطنه تبريز بيرون آمده متوجه    

وه نمـوده و  بيگـي هـرات شـك   لرخراسان رفته بود بپايه سرير اعلي رسيده از بد سلوكي حـسن خـان بيگ      
مطاع شرف نفاذ يافت كه   ه آنطرف دارد بنابران حكم جهان     نمود كه خان با اوزبكان زبان يكي كرده اراد        مي

لـسلطنه تبريـز شـرف    اليـه در دار ا   بچاپاري بدرگاه معلي شاهي شتابد خان مـشار          318حسن خان سباي  
يون دريافته جوابهاي سخنان عداوت بنيان غرض آلود خلف بيـگ را در حـضور اشـرف        پايبوس نواب هم  
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 مـشاهده  319اعلي باحسن وجهي گفتگو نمود درين اثنا بخاطر دريا مقاطر شاهي رسيد كـه بعـين يقـين         
نويسد يا مثـل   نزاكت بي حك و اصالح ميق را بĤنخط آن نادره روزگار نمايند كه مشار اليه خط نستعلي 

دهد در آن حالتي كه از بيم سطوت قاهره تمام اعضاي او در  بدستياري قلمتراش زيب و زينت ميديگران
رعشه بود فرمودند كه خان يك سطري بيادگار بنويس كه از تو داشته باشيم از استماع اين سخن هوش               

يت خوف و اضطرار آن قالب بيروح قلم بر گرفته بي آنكـه از            از سر بلكه جان از بدن مفارقت نموده در غا         
   نوشت از بلندي اقبال بدستياري كاركنان عالم غيب اين بيت را نوشت كه 320بي شعوري داند چه بايدش

  بيت 
  گرم تو دوستي از دشمنان ندارم باك   كنند قصد هالك هزار دشمنم ار مي

ت خوبي و نزاكت نوشته شده بـود كـه هرگـز در محـل               و از اتفاقات حسنه اين بيت مناسب حال در غاي         
وشـته بـود و چـون آن بيـت بنظـر      ن و خط بـĤن نزاكـت ن  [45a]آراميدگي خاطر قلم بĤن خوبي نگشته       

خـان اگـر مخالفـت ايـن     خجسته اثر شهريار واالگهر رسيد زبان بتحسين و آفرين گشوده فرمودنـد كـه       
صله اين بيت بخشيديم و بديدن تو آمده آن روز مهمان تـو   از تو ظهور يافته باشد ما ترا ب دودمان صريحا 

باشيم حسن خان ازين جان بخشي سجده شكر الطاف شهرياري بجاي آورده بشرف پـايبوس سـرافراز و          
فرمودنـد حـسن خـان آن    رت اعلي بخواندن آن بيت تكرار مي     بجام راح ريحاني ممتاز گرديد و چون حض       

نعمـت قـسم كـه بنـده را در      رسانيده گفت كه بسر عزيز وليعرض او نوشته ب  321وقت دانست كه آن بيت    
يون فال بدولت و اقبال بعد از طـي مـسافت          شم القصه موكب هم   خاطر نميگذرد كه اين بيت را نوشته با       

  در ييالق سهند
   

  بيوتات بايندري اشتهار داردبه منازل كه محل نزول پادشاهان و در 

   
و نو سرشت كه از سبزي و خرمي و وفور گل و اللـه و نـرگس                 نزول اجالل فرمودند و در ان سرزمين مي       

اي آب زالل خوشگوار آن چمن زمرد فام رشك افزاي باغ بهـشت و از    بنفشه و سنبل و رياحين و چشمه      
 و متكـاء عـشرت      دولـت  خضرت و نزاهت غيرت نماي بوستان ارم بود حضرت اعلي تكيه بر چهار بـالش              

خان  فرموده بودند 322ن خان هراتداد و چون وعده مهماني بحسي روي  نموده آئين عيش و سرور بتازگ     
نداز و اسباب عـيش و سـرور ترتيـب    ه از پيشكش و پاي    ضيافت پرداخت  مشار اليه بتدارك اسباب ضروري    

مكان در خانه حسن خان موعود بودند خان در خيمه          ا شبي كه صباحش حضرت خاقان رضوان      داد از قض  
اوتار خان غالم   ورلو خان ايشيك آقاسي باشي شاملو و         اغ ءود درين اثنا  طالب خان اعتماد الدوله مهمان ب     

 شان از در خيمه طالب خان واقع شـد  مي رفتند و چون عبور[45b]خاصه شريفه طرف عصر بدولتخانه    
ه مهمان اعتماد الدوله شدند و از روي رغبت بكشيدن جام مي ارغواني رنگ         دبي تكليف و تكلف پياده ش     

اي ماالمال ساقي گرم شد اغور لو خان و حسن بيـگ             سر حريفان از باده پيمائي جرعه      پرداختند و چون  
 نشاتين جاه و كيف شراب بودند رخت كـشيك          الب خان كه هر دو بد مست بادة       يساول صحبت داماد ط   

 در اثنـاء   الت مـستي متوجـه خـدمت گـشتند ظـاهرا          بدولتخانه مباركه فرستاده خود در آخر شب در ح        
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 ايشان فرياد كرد كـه رختـشان آمـده و خـود              بيگ كشيكچي باشي از ظاهر نبودن      رامنوشتن كشيك به  
نيامده اند كشيك نويس نيز بدين دستور در فرد نوشت چون اين معني را باغورلو خان مالزمـش گفـت                    

يون بود با بهرام بيگ آغـاز       يه عاليه كه محل خوابگاه نواب هم      مشار اليه بر آشفت و در در خيمه حرم عل         
ستي كرده ببانگ بلند او را دشنام داده تهديد نمود چون بهرام بيگ بجواب ايشان در آمـد اغـور لـو      بد م 

خان از وفور غرور چوبي بر سر بهرام بيگ زده سرش شكافته خون بر صورتش فرو ريخت و چون حضرت 
 ايـشان  اعلي خاقاني بيدار بودند و بشغل شرب شراب و شنيدن نغمات دالويز مشغول مجادله وگفتگـوي          

قرع سمع اشرف گشته از تظلم كشيكچي باشي و سوي ادب آن دو بي ادب بدمست باده غـرور و پنـدار                      
 ارباب اخالص است و خالف اهل عقيدت و صوفيان پاك اعتقاد كـه              ءكه در درگاه معلي كه بست و ملجا       

ز قهـر و غـضب   بارك غبار آلـود گـشته ا      ر باشد او را اذيت رسانند خاطر م       هر چند كسي مجرم و گناهكا     
آنشب در بستر راحت نه غنوده تا طلوع آفتاب شاه كامياب بكشيدن جام شراب اشتغال نموده در همـان                   

[46a]               ء سواري كـشيكچي     روز بخانه حسن خان كه موعود بودند سوار شده روي توجه آوردند و در اثنا
آن دو بـد مـست نمـود از     ظلـم و بـي اعتـدالي    باشي با سر شكافتة رخت خون آلود به برابر آمده شكوة      

 غضب شاهي اشتعال يافته در غايت آزردگي و نهايت بي دماغي بخيمه حسن خـان                مشاهده آنحال نايرة  
نزول نمودند اغورلو خان اينمعني را سهل دانسته بر چنان تقصيري كه كرده بود وقـوعي نگذاشـت و در                 

و در خدمت خاطر مبارك اشرف زياده محل سواري نيز حاضر نشد در آن وقت بحمام رفته بود از نبودن ا
 عـدالت زده بـا طالـب خـان گفتگـو            ء كه خاقان دادگستر تكيه بر متكا      324 اثناء 323غبار آلود شده بود در    

نمودند طالب خان خواست كه اين ديوان را دفع نمايد بطريق معتاد دليرانه گفتگو كرده معامله را بخـود        
 مهيا شده بود بمعرض عتـاب در آمـده كـه مـردم را     راجع ساخت و چون اسباب آن بدمستي در خانه او   

بخانه خود برده مست كرده بخانه ما مي فرستي كه بدمستي كنند طالب خان در جـواب دليـري كـرده                     
گفت كه وزير و اعتماد الدوله ام نمي توانم در خانه را بروي خود و مردم به بندم ازيـن همزبـاني غـرض                      

 آنحضرت بي تابانه از مسند جسته بضرب تيغ جان فرسا          ه كشيد آلود او شعله آتش غضب شهرياري زبانه      
زبان آن بي ادب را از تكلم باز داشت درين حين حسن بيگ يساول صحبت بي ادبانه بمجلـس در آمـده            

بر سر پا ايستاده بود آن مغرور را منـع مـي      كه  بگفتگو پرداخت و از روي جرات پيش دويده حسن خان           
ش غضب شاهي اشتعال داشت اشاره هميـون بـسياست او صـادر             شعله آت كرد از مشاهده آن حال چون       

 يساول صحبت [46b] او را بضرب شمشير از پاي در آورد و قزاق خان و عليقلي بيگ              گشت حسن خان  
برادر خان مرحوم را مقرر شد كه سر اقورلو خان ايشيك آقاسي باشي را بنظر رسانند و ايـشان بموجـب                

 كه او از حمام بيرون آمده قطيفه در دوش نشسته بود بسروقتش رسيده              325فرمان در سر حمام در حين     
بقتلش پرداختند و سر او را بنظر اقدس رسانيدند قاضي محسن ولد قاضي معزاء اصفهاني كه از فضال بود 
و در سلك مالزمان درگاه منسلك در آن مجلس حاضر از مشاهده آنحال بيجهه از مجلس فـرار نمـود از        

 امرا و مجالس شرب شراب حكم جهان مطاع بنفـاذ           تنجار و اجتناب نكردن او از مصاحب      اين حركت ناه  
 را كندنـد و در همـان شـب از هـم     326پيوست تا او را گرفته هر دو دستش را قطع نمـوده و چـشمهاش             

گذشت از اقتضاي تاثيرات افالك و انجم در روز جمعه دويم ماه صفر سنه مـذكوره ايـن وقـايع عظيمـه                      

                                                 
 . و در : ق  323
  . اثنائي : ق  324
  . حيني : ق  325
 . چشمهايش : ق  326



Testo persiano 
 

387

 327 وزر اخري عمل فرمـوده     ة ازر  و اب خاقاني بمضمون كريمه و ال تزر      وقوع يافت نواب كامي   عبرت گزين   
اوالد و اقرباء مقتوالن را از غضب و سخط پادشاهي ايمن گردانيدند و مجموع متملكات ايـشان را بورثـه                    

 پادشـاهان   328گذاشتند عقالي دهر و صاحب حشمتان خرد بهر كه بقرب سالطين و مجالـست مجلـس               
تمكين سرافراز گشته اند هميشه در هنگام همزبـاني كمـال ادب و آداب بنـدگي مرعـي داشـته               صاحب  

 از آن موجب غبار خاطر مبارك باشد لـب نگـشوده انـد هـر چنـد از لطـف و شـفقت                       329بحرفي كه ذره  
  زم و احتياط بيشتر مرعي داشته اند رب و منزلت پيش يافته اند طريقه حپادشاهي ق

  بيت 
  بنده بايد كه حد خود داند       دد راند شاه اگر لطف بي ع

 آن يافته اند [47a]و آناني كه اين مسلك را منظور نداشته اند ندامت آن بوجوه مختلفه كشيده مكافات 
وي ثابت بظهـور آوردن كمـال بـي    و تجربه اينمعني نزد ارباب خرد واضح و محقق است و خالف اين دع            

  يت  و غفلت و بيخردي است بفحواي اين بشعوري
  بيت 

  بينديشد آنكه بگويد سخن       سخن دان پرورده پير كهن 
العاقل يكفيه االشاره الحاصل خاقان رضوان مكان آن روز تا نصف شب در خانـه حـسن خـان در بـساط                      
عيش و نشاط گذرانيدند و بعد از چند روز حسن خان را نوازش فرموده خلعـت سـراپا مرحمـت نمـوده                      

وان اعلي را بميرزا تقي الدين مشهور بسارو تقي وزير دار المرز عنايت شد و رخصت الكا دادند و وزارت دي
منصب ايشيك آقاسي باشيگري بامام قلي بيگ يوزباشي ايناللوي شاملو و سرداري عساكر خراسان بامير               
خان قورچي باشي شفقت فرموده در روز شانزدهم ماه صفر بشرف پايبوس مشرف گشته هر يك بـامري                  

  ه بودند پرداختند و از ييالق سهندكه مامور شد
   

  در بيست و پنجم ماه ربيع االول

   
 در يازدهم شهر ربيع االول سنه مذكوره امام قلي بيـگ       330ورده در محل منزل   روي توجه بچمن اوجان آ    

 و 332 نمود و رضا قلي سلطان بجهه خليفه الخلفاء331مذكور بخدمت رسيده پايبوس منصب ايشيك آقائي  
 راه محمد صالح بيـگ      يون مقرر شده پايبوس نمودند و در اثناي       لو بيگ غالم بنظارت دفتر خانه هم      اغور

ي بوزارت مازندران و آقا زمان اصفهاني بوزارت رشت و ميـرزا تقـي دولـت آبـادي بـوزارت                    برادر سارو تق  
جاي حسن  الهيجان و ميرزا عماداي كشيك نويس بوزارت قزوين و محمد بيگ ولد منوچهر بيگ غالم ب               

بيگ يساول صحبت تعيين فرموده پايبوس نمودند و بعد از چند روز عنان عزيمـت بـصوب دار الـسلطنه      
  مباركه نزول فرمودند [47b]قزوين معطوف داشته در دولتخانه 

  
                                                 

  .نموده : ق  327
 . مجالس : ق  328
  .ذره اي : ق  329
در يازدهم شهر ربيع االول از ييالق سهند روي توجه بچمن او جهان آورده در همان « :ق اين جمله را اشتباه مي آورد  330

 .» منزل در بيست و پنجم ماه ربيع االول 
 .  آقاسي :ق  331
 . خليفته الخلفائي : ق  332
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  ك يگفتار در جنگ امير خان قورچي باشي سردار خراسان با عبدالعزيز خان اوزب
  

سوكلن قورچي باشي بسرداري عساكر نصرت نشان بـصوب خراسـان            بتحرير پيوست كه امير خان       سابقا
 اليـه در مـشهد مقـدس    333حد باخبر باشد مشاركر خراسان را جمع نموده از آن سر      تعيين شده كه عسا   

ك بسركردگي عبـدالعزيز    يبجمعيت لشكر و تفنگچي مشغول بوده كه خبر آمدن جنود شقاوت ورود اوزب            
يد امير خان با بهادر و ساير اتاليقان تا موازي بيست هزار سوار رسسلطان ولد ندر محمد خان و يلنگوش 

 مشهد مقدس و مير خفاجه مين باشي تفنگچيان خراسان بايلغار بر سـر آن               334بيگيمنوچهر خان بيگلر  
 ايلغار كرده بودند كه آنهمه راه را در دو روز و دو شب طي نموده صبح 335گروه اشرار تاخت آورده بمرتبه

تاز مشرق باز كرده عنان ريز از كمـين         سبان شب دريچه صبح را بر روي ترك        كه هندوي پا   ديگر بامدادي 
  گاه ظالم بر عرصه سپهر تاخته 

  بيت 
  در باغ بگشود گردون سپهر       چو خورشيد تابنده بنمود چهر 

  و لشكريان خود پيشتر رسيده بـود 336به محل مقرر آنقوم بداختر رسيده منوچهر خان كه با قول بيگيان 
صف قتال و جدال آراسته منتظر رسيدن معاندان كه درين اثنا عالمت بي سعادت عبـدالعزيز سـلطان و                   
اتاليقان و سپاه تركستان نمايان گرديد چون اوزبكان عالمت منوچهر خان و آن فوج قليل كه بسه هـزار                   

ايلغـار انديـشه   نـوچهر خـان از كثـرت    م آورده [48a]نفر مي رسيدند ديده بيكبار روي بمعركه كـارزار        
ناكرده تكيه بعون عنايت الهي نموده مردانه قدم جالدت پـيش گذاشـته بجنـگ پرداخـت و از جـانبين                     
جنگ در گرفته آغاز كشتن و بستن نمودند نزديك بظهر امير خان از عقـب در رسـيد و لـواي سـرداري       

د طرف عصر جنگ از سر برافراشته غازيان را بتعاقب يكديگر بكومك منوچهر خان بميدان ارسال مي نمو
 كه دوست از دشمن و دشمن از دوست تميز نمي شـد چـون اوزبكـان جـالدت و                    337نو درگرفت بمرتبه  

ثبات قدم غازيان در معركه ميدان بدان مثابه مشاهده نمودند خوف و هـراس بـسيار بديـشان مـستولي                    
لطان حمله نموده بيـك  گشته چاره جوي كار گشتند منوچهر خان در آخر روز بنفسه بتيپ عبدالعزيز س   

 زانـوي منـوچهر   د را بر تيپ زده بود تيري بر كاسة  حمله آن گروه را از پيش برداشته درين حين كه خو          
خان خورده كه پيكان در استخوان نشست و آن شير شكار اظهار زخم خوردن ننموده بĤن حال جدال و                   

 و آفتاب نوراني مثـل كوكـب بخـت     ظلماني شب بر روي روزگار كشيده  كه پردة  338قتال نموده تا هنگام   
معاندان سرنگون در چاه مغرب زوال متواري گشت كه از طرفين مشاعل خورشيد مثـال افروختنـد و در         
آن شب ظلماني غازيان از ثابت قدم خان جالدت نشان كرت ديگـر بـر آن گـروه محنـت اثـر تاختنـد و              

 ويـران سـاختند عبـدالعزيز سـلطان از     ستان آن لشكر گران را متفرق و       بضرب شمشير بران و نيزه جان     
 گريزان بجانب تركستان بدر رفت و منـوچهر         [48b]مشاهده آن حال قطع نظر از احمال و اثقال نموده           

ود و زيز سلطان را كسيب كرده مراجعـت نمـ  خان طبل و علم و اسب و كتل و كتابخانه و كارخانه عبدالع   
 اسير بنظر خوانين عظام مي رسـانيدند و روز ديگـر   غازيان بتعاقب گريختگان شتافته تا نصف شب سر و        

                                                 
 . مشاره : ب  333
  . بيگلربگي : ب  334
  .بمرتبه اي : ق  335
  . قول بگيان : ب  336
  .مرتبه اي : ق  337
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عساكر نصرت اثر و امراي نامور با اسباب و اسير و سر متوجه مشهد مقدس معطر گرديدند و حقيقت اين 
فتح نمايان در دارالسلطنه قزوين بعز عرض اشرف رسيده قورچي باشي و امـرا و سـران سـپاه بخلعـت و               

روغن بلسان باستدعاي امير خان از براي زخم پاي منوچهر خان ارسـال         انعام شاهانه سرافراز گرديدند و      
 و السنه مسموع نمود كه چون در رقم اشرف قلمي شده بود كه روغـن بلـسان                  339گردانيدند چنان بافواه  

باستدعاي امير خان از براي زخم پاي منوچهر خان فرسـتاديم منـوچهر خـان از وفـور غيـرت كـه مـرا                       
ي خواهي من اين روغن را نميخواهم هر چند امرا درخواست كردند كه روغـن  باستدعاي قورچي باشي م  

را بر زخم او بمالند قبول نكرد كه زندگي من چرا باستدعاي ديگري باشد و بهمان زخم از عـالم رحلـت                   
 خان عنايت نمودند القصه 340نمود چون خبر فوت او بنواب اشرف رسيد جاي او را بولد ارشدش قرچغاي  

فاذ پيوست كه عاليجاه امير خان بدستور در سر حد خراسان بوده از ان سرحد با خبر باشد            حكم عالي بن  
 در اول عريضه عليمردان خـان رسـيد كـه صـفدر     [49a]از سوانح و وقايع ايام اقامه دار السلطنه قزوين        

سـت نـواب    خان ايلچي پادشاه هندوستان سلطان خرم شاه جهان با پيشكش فـراوان بقنـدهار رسـيده ا                
مكان رقم و خلعت مصحوب محمد بيگ يساول صحبت بجهه ايلچي ارسال نمودند كه مشار    خاقان رضوان 

اليه را از روي اعزاز و احترام برداشته بپايـه سـرير خالفـت مـصير رسـانند و چـون كتابخانـه و اسـباب                          
محمـد   رسـتم  عبدالعزيز سلطان كه بيك هزار و پانصد تومان مي رسيد بنظر انور رسانيدند آن را بانعـام           

خان ابن ولي محمد خان بني عم او عنايت فرمودند و متعاقب خبر فـوت اميـر خـان قـورچي باشـي در                    
مشهد مقدس رسيد نواب اشرف سرداري عساكر خراسان را باوتار خان گرجي مقرر داشته مـشار اليـه را        

 كثير راه عدم مي جمعي كه هر روز 341بانصوب روانه نمودند و در اوايل بهار در قزوين طاعون شد بمرتبه      
ان موكب خاقان ايران از قزوين حركت نموده به يـيالق دريـاوك كـه نزديـك شـهر اسـت                 پيمودند بنابر 

تشريف شريف ارزاني داشته در آن ييالق نزول اجالل فرمودند كه مالزم طهماسـب قلـي خـان رسـيد و              
سـتنبول آمـده انـد و مـي         خبر آورد كه جمعي از سوداگران سردرودي و يك نفر جاسوس كمتـرين از ا              

شمار سامان و سرانجام نموده متوجه ايروانست ان مراد لشكر بسيار و توپخانه بيگويند كه قيصر روم سلط
زوين بـر طـرف   و قلعه ايروان احتياج بتعمير برج و حصار دارد نواب اشرف چون علت طاعون اندكي در ق          

نب بغـداد چاپـار      خبر بودند كه از جا     [49b]ر  ياوك بشهر مراجعت فرموده در انتظا     شده بود از ييالق در    
 اراده آمدن بدينصوب     عراق عرب رسيد او نيز مذكور ساخت كه سلطان مراد          342بيگيبيگتاش خان بيگلر  

ان امير فتاح مين باشي و تفنگچيان ركاب اقدس را ببغداد مقرر فرمودند و جاني بيـگ يـساول      دارد بنابر 
ايجان رفته حكام شيروان و قراباغ و قـشون آذربايجـان را جمـع             صحبت شاملو را امر شد كه بالكاي آذرب       

نموده از سر حد خبردار بوده مبادا از اكراد بد نهاد دست درازي بممالك چخور سعد و آذربايجـان رسـد             
  شرح آمدن سلطان مراد بĤذربايجان و بازگشتن او در سال نو مرقوم قلم وقايع نگار خواهد شد 

  
 
 

                                                 
  .افواه : ق  339
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والـي  انح سال فرخنده فال سچقان ئيل تركي موافق خمس و اربعين و الف و آمدن گفتار در وقايع و  سو   
   سپهساالري و ايالت آذربايجان 344 و سرافراز شدن خان فردوس مكان بمنصب واالي343بومروم باين مرز

  
   غمها كهن شد      ز سال نو همة     عالم چمن شد بهاري آمد و

   پامالي نخوابيد 345لي از     گل قا    جهان از خرمي بر خويش باليد 
       كه از آسيب شبنم آب مي شد     چنان گل از هوا شاداب مي شد 

خسرو سياره در غايت عظمت و شوكت از يورت قشالق حوت بيرون خراميده در ييالق سبز فـام حمـل                    
را از مشرق تا مغرب بمژدگـاني قـدوم ميمنـت لـزوم آفتـاب       آ بهار عالم346منزل ساخت نسيم روح فزاي 

 صحرا را مفروش ساخته عالم پير از سر نوجواني     347ن تاب بفرش زمردين و گلهاي عنبر آگين كوه و         جها
 دار السلطنه قزوين جشن خسروانه [50a]گرفت خاقان رضوان مكان در آن روز فيروز در تاالر باغ جنت   

 ولـي محمـد     و مجلس پادشاهانه ترتيب داده ايلچيان داديان و ساير مهمانان مثل رستم محمد خان ابن              
شان و وزراي عـالي مكـان در آن         غي پادشاه هندوستان و امراي عاليـ      خان پادشاه تركستان و سلطان بال     

يون مشرف گشته آن روز تـا غـروب آفتـاب از نوازشـات و     بهشت نشان بشرف پايبوس اشرف هم  مجلس  
باركـه بعـيش    م349خانـه   پادشاه سعادتمند در عمارات دولت     348التفات شهرياري كامياب بودند روز چند     

نشاط روزگار فرخنده آثار را گذرانيده كه در اين اثنا خبر آمد سلطان مراد قيـصر روم بـا لـشكر گـران و        
توپخانه بي پايان بسيواس رسيد نواب خاقاني ظل سبحاني قزاق خان چركس حـاكم سـابق شـيروان را                   

 برج و حصار پردازند و بعـد        350وببغداد روانه نمودند كه بصوابديد بيكتاش خان حاكم بغداد بتعمير قلعه            
 و تاديب خواندگار از دارالسلطنه قزوين كوچ بـسلطانيه فرمودنـد      351از دو ماه بهار شاه تاجدار بقصد تنبه       

كه در آنجا بجمعيت و سان لشكر ظفر اثر پرداخته بهر جانب كه ضرور باشد بحركت در آينـد در يـيالق              
گي ايروان رسيد كه سلطان مراد توپخانـه را از پـيش     مذكور قاسم بيگ مالزم طهماسب قليخان بيگلر بي       

مكـان از شـنيدن ايـن    بارض روم روانه ساخته خود هم از راه ارض روم بايروان مي آيـد خاقـان رضـوان      
اش آراسته مقرر شد كه امير فتاح مين باشي و تفنگچيـان و سـاير مالزمـان كـه در            حكايت مجلس كنگ  

ومك طهماسب قليخان روند و رقـم اسـتمالت باسـم طهماسـب          بك [50b] آمده بقلعه ايروان     352بغدادند
قليخان و سپاهيان قلعه ايروان با خلعت روانه نموده كه در خدمات و جانسپاري مردانه بوده اينك رايات                  
جاه و جالل متوجه آذربايجانست و ايالت و دارائي ممالك آذربايجان و رقم بالقاب خـاني و سپهـساالري                   

ي و نام گرامي تهمتن دوران و سپه شكن روز ميدان خان مغفرت نشان بقلـم در                 ممالك ايران باسم سام   
 لؤلؤ نگار و اسب راهوار مع زين و لجام عنايت نموده روانه تبريـز  353آورده با خلعت گرانمايه و تاج و جقه   
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د و گردانيدند و منصب ديوان اعلي به برادر خان مرحوم مغفور عليقلي خان نور اهللا مرقده شفقت فرمودن                
وزارت اصفهان بميرزا طاهر ترشيزي در روز چهارشنبه نوزدهم شهر محرم الحرام سنه مـذكوره پـايبوس    
مناصب نمودند و چون امير فتاح و نوروز بيگ داماد امام قلي خان از بغداد رسيدند پايبوس نموده روانـه              

جانـب تبريـز روانـه گرديـد     بايروان شدند و خان مغفور مرحوم در ساعت سعد از ابهر با عساكر ظفر بهر               
 و خانان و سلطانان و يوزباشيان و مين باشيان با اشراف و اعيان بل خاص و عام از تبريـز          354بيگيانبيگلر

باستقبال سپهساالر نامدار پرداختند و آن خان بلند مكان را از روي اعزاز و احترام داخل شهر ساختند و           
 از فكـر و تـدابير امـور    355و داد و دهـش زده لحظـه  خان مغفرت نشان تكيه بر مسند عـدالت و انـصاف           

 خبر آمدن سلطان مـراد  [51a]ضروري و دفع معاندان دودمان صفوي غافل نبود كه درين اثنا جاسوس  
بارض روم و بقتل آوردن خليل پاشا حاكم ارض روم و يك پسر او را كه چرا بكومك محصوران قلعه قتور     

 و استدعاي رفـتن بجانـب قلعـه    را بپايه سرير اعلي عرض نمود يقت  نرفته رسانيد خان مغفور مرحوم حق     
ر گاه قلعـه ايـروان محـصور شـود          ايروان بجنگ لشكر روم نمود خاقان رضوان مكان مقرر فرمودند كه ه           

ساالر نامدار با جنود ظفر شعار بحوالي اردوي خواندگار رفته آنچه مصلحت دين و دولت داند در دفع سپه
ايد چون خان مغفور مرحـوم در بـاب دفـع روميـه مـرخص گرديـد بتـدارك آن                و رفع معاندان سعي نم    

پرداخته در كنار هيجده پل تبريز نقل مكان فرمودند درين اثنا يك دو نفر از مالزمان خان سعادت بهـر                     
 ايروان رفته بودند رسيده خبـر آمـدن قيـصر روم در اول مـاه صـفر بقلعـه قـارص                  356كه بيك روزه قلعه   

 قرابـاغ بـا   358 شيروان و محمد قلي خان بيگلربيگـي 357بيگيفرت نشان فرخ خان بيگلرند خان مغ رسانيد
 و لشكريان چرخچي كرده از پيش روانه فرموده و خود با تتمه لشكر و امرا از كنـار شـهر               359قول بيگيان 

 بـا   بتعاقب بحركت در آمده عريضه از روي اخالص بدرگاه فلك مناص روانه نمود كه اينك سلطان مـراد                 
دليچ و اسباب بي پايان در روز يازدهم شهر صفر دور قلعه ايروان را محاصره نمـود    گران و توپ و با    لشكر  

و توپهاي قلعه كوب بر بروج و حصار نصب كرده آتش مصادمه و محاصره بر افروخت و ايـن غـالم جـان                      
ز تبريـز بـا      اخالص شعار به پشت گرمي لشكر غيبي و جنود الريبي و اقبال بيزوال شـاهي ا                [51b]نثار  

  كه همت باطني و توجه ته دلي ازين بنـدة           شده اميد  360سپاه خونريز بعزم ستيز متوجه اردوي خوندگار      
وفادار جان سپار دريغ نخواهند فرمود خاقان رضوان مكان بعد از مطالعه عريضه بنا بر محبـت و شـفقت               

ه بـصوب آذربايجـان رفتـه     خان كه نسبت بخان اخالص نشان داشتند در همان روز امر فرمودند كه پيش            
 361روز ديگر از ابهر كوچ فرموده متوجه تعاقب سپهساالر شدند و جمـع كثيـر از جوانـان دليـر داوطلـب          

كرده بجانب قلعه ايروان رفتند القصه خان مغفرت نشان بكنار شرور نخجوان رسيد كـه از پـيش امـراي                    
 روز بفراغ بال كار مي كنند و هر ا پيش برده شب و     رسيده خبر آنكه عساكر روم سيبه      362چرخچي چاپار 

ا ريخته نگذارند كه اروام سر سيبهچند نوروز سلطان و ساير جوانان اراده نموده كه از قلعه بيرون آمده بر 
 ميل قلعه داري ندارد چون اين خبـر بنـواب اشـرف رسـيد               ند طهماسب قليخان مانع شده ظاهرا     كار كن 
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 ساير صوفيان خان مغفرت نشان بقلعه رساند كه اگر طهماسب     مقرر فرمودند كه رقم از براي امير فتاح و        
قليخان اراده قلعه داري نداشته باشد او را بقتل رسانيده بقلعه داري پرداخته اينك موكب معلي بكومـك        

 كه طهماسب قليخان بي     [52a] قب عريضه سپهساالر جان نثار رسيد     و امداد شما خواهد رسيد كه متعا      
الت بوادي ضاللت شتافته ازين آستان روي گردان شده با كليد قلعه بدرگاه سلطان              نام و نشان از راه جه     

 مـاخوذ و گرفتـار گرديـد ازيـن          363مراد پيوست و از براي نمك بحرامي در همان روز بفرموده خونـدگار            
رهگذر خاطر مبارك غبار آلود گشته از منزل چرخ بند متوجه سراب گرديدند و در ييالق سـراب نـزول                    

 و منتظر لطيفه غيبي بودند كه از امداد ارواح مقدسين الطيبين الطاهرين محافظان دين مبـين                 فرمودند
چه خواهد رسيد و چون صفدرخان ايلچي هندوستان از قندهار بيرون آمده متوجه درگاه معلي بود ميرزا 

بـاز چاپـار    محسن مستوفي خاصه را مهماندار او كرده ازين منزل روانه استقبال ساختند كه درين حين                
 و غالمان  و يوزباشيانرسيد و عريضه سپهساالر نامدار آورده كه سلطان مراد از تقصير امرا و مين باشيان

 نمود و همگي بسالمت بما پيوستند مگر طمهاسب قليخان كه با خانه كوچ        364اين درگاه گذشته مرخص   
ن واليت بمرتضي پاشا كه وزير ثاني روانه استنبول فرمود و برج و حصار قلعه ايروان را تعمير و حكومت آ

و داماد قيصر رومست داده با دوازده هزار نفر از سپاهي و ينگچري و توپ و توپچي فرنگـي و عثمـاني و                        
ذخيره و اسباب فراوان تعيين كرده اراده آمدن به تبريز دارد و چـون از خليـل سـلطان قرامـانلو حـاكم                       

رود و آسـيبي بديـشان    كسي بر سـر ايـشان       365ماكو بي آنكه  اخستاباد و حاكم قلعه بايزيد و حاكم قلعه         
اي خود را خالي كرده باردوي سپهساالر آمده بودند حكم بقتل آن سه سلطان شد كه خليل     رسانند قلعه 
 بعلت نرفتن بقلعه ايروان گردن زده و دو نفر را زنده پوست كنده سر و پوسـت ايـشان     [52b]سلطان را   

قلعـه جمـع   ردند و چون سلطان مراد خاطر از تعميـر بـرج و خنـدق و ضـبط           پر كاه بدرگاه عالم پناه آو     
گـرك يـراق   ران متوجه دار السلطنه تبريز شد خاقان واالگهر محمد علـي بيـگ             گردانيد با آن لشكر بيگ    
گري هند مراجعت كرده داخل اردو شده بود بنزد سپهساالر ارسال گردانيدند كـه  اصفهاني را كه از ايلچي   

ندگار برخاسته متوجه اين جانب باشد محمد علي بيگ باردوي خان مغفرت نـشان رسـيده          از سر راه خو   
فرمان همايون را رسانيد اما خان مرحوم مصلحت وقت و صالح دولت را در آن ديده كه آذوقه را و رعيت 

ز را و ايل احشام از سر راه اروام بر طرف و كوچ داده يك من بار و يك محل آبادان نگـذارد و شـهر تبريـ      
 را بجاهاي دور دست و سخت متفرق گرداند 366نيز خالي كرده رعايا و برايا

  
  شرح آمدن سلطان مراد والي روم بتبريز و مراجعت نمودن او از بيم تيغ سپهساالر ايران و عساكر خونريز 

  
 مقدمات و راي صواب نمـاي سپهـساالر ايـران و تهمـتن              367چون محمد علي بيگ گرك يراق بر تمهيد       

يون نموده حقيقت تـدبير آن خـان بـي نظيـر را بموقـف عـرض                  وقوف يافت مراجعت باردوي هم     وراند
 368رسانيد اين راي صايب مستحسن طبع عالي افتاد القصه نواب خان مغفرت نشان بعضي امرا را با فـوج        

زار  آذربايجان تعيين نموده خود با موازي بيست هـ       كوچانيدن رعاياي شهر و محال غريبة     از افواج قاهره ب   
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 و ارتحال از چپ و [53a]جوان رزمخواه رزم جوي در برابر سلطان مراد ثبات قدم نموده در هنگام نزول 
مردانگي و جرات و عنان كشيدگي      راست اردوي اروام در آمده دستبردها مي نمودند و از وفور جالدت و              

ت بهم رسيده بـود يكبـارگي       هساالر نامدار تزلزلي كه بر احوال سپاهي و رعيت از معاندان دين و دول             سپ
 و اين مـرز بـوم محاربـه روي داد فـرخ    بين چرخچيان روم د يك نوبت در دامن كوه مرند فيما   زايل گردي 

الي روميـه    نموده قريـب بسيـصد سـر و زنـده بـا ا             گرمي خان جالدت نشان مردانه حمله      خان به پشت  
 عالمتشان از چپ و راست 369 فلحظهبدست در آورده مراجعت نمود و عساكر روم از بيم غازيان كه لحظه

مي نمود قدرت بيرون آمدن و تحصيل آذوقه نمودن نداشتند و قحط عظيم در معسكر قيصر پديد آمد و          
خوندگار باميد معموري و آباداني شهر تبريز و وفور ذخيره و فراواني آذوقه قوي دل بوده كـوچ بـر كـوچ            

ل عثمان بعرض خوندگار مي رسانيدند كه رفتن ما بـه  متوجه تبريز بود هر چند پاشايان و اركان دولت آ      
تبريز نقصان كلي دارد و قزلباش شهر آبادان بر ما نمي گذارند و همه جا آذوقه را سوزانيده محل آبـادان          

 ماكوالت مرد و مركب ما ضايع و نابود باشد  گذاشت و هر گاه از فقدان اجناسدر سر راه عساكر نخواهند
و نه برگشتن و نه جاي ماندن داشته باشيم امكان دارد كـه ضـرر كلـي بـدولت راه     كه نه راه پيش رفتن    

يابد پس تا قوت و قدرت داريم خود را بديار بكر رسانيم سلطان مراد از وفـور نخـوت و غـرور گـوش بـر            
 و اميدوار مي ساخت تا بكنار شهر رسيده در هيجـده پـل      [53b]سخنان ايشان نكرده ايشان را دلداري       

 منتظر استقبال اهل تبريز بود چون ديد كه كسي از شهر به نزد او نيامده با                 370ب آجي نزول نمود   كنار آ 
 و در كنار شهر در چرنداب تبريز خيمه اقامت بر پاي نمـوده آرام    371كمال قهر و غضب داخل تبريز شده      

د از پيشاپيش   گرفت در انديشه آنكه تواند بضبط آن بلده پردازد اما خان مغفرت نشان چنانچه مذكور ش               
 بيرون كـرده و آب  372آن جنود مردود در كمال عظمت و جبروت داخل شهر شده هر كس در شهر بوده        

آذوقه را بر طرف كرده با مردم تبريز خود را بر عقب كوه سرخاب كشانيد و اهل تبريز را با عيال و اطفال 
الم و قـورچي و تفنگچـي    سخت متفرق ساخته در هـر محـل از غـ   373و اموال در ميان دره ها و جايهاي       

بكشيك ايشان مامور ساخته كه مبادا از آسيب اروام ضرر بصوفيان رسد و خود بر باالي كوه سرخاب در                    
 374آمده در عين علي و زين علي خيمه اقامت بر باالي سرخوندگار نصب نموده صـبح و شـام كـره نـاي                      

ت و در هنگـام شـب يتيمـان و       زرين بر گوش قيصر كشيده او را از جرات و جالدت خود خبر مي سـاخ               
پهلوانان و قچاقان تبريز و اردو را بميان اردوي اروام تعيين نمـوده شـب تـا صـباح بقتـل و غـارت مـي                           

 قـرار نمـي     376 خوندگار از بيم دليران نامـدار آرام و در بـستر راحـت             375پرداختند و يك لحظه لشكريان    
قامت داشتند چندان از سـپاهي و قلقچـي   گرفتند و در عرض سه شبانروز كه آن قوم بدروز در چرنداب ا     

 بود كه نمونه ثاني قبرستان شنب غازان ساختند روز چهارم سـلطان واليـت روم بـا    [54a]بقتل رسيده   
دل پر قهر از بيم سپهساالر نصرت بهر كه من چنين شهري و رعيتي چه مي كنم تا حال يك نفر پـيش            

 پـروا از    ه كه در باالي سر من نشـسته مطلقـا         ت شا هذا صداي پر غوغاي كرناي غالم حضر       ما نيامده مع  
همچو من پادشاه ناكرده كمال جالدت و جان سپاري در راه دين و دولت ولي نعمـت خـود بظهـور مـي      
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 از 377رساند باين بهانه در غايت خوف و هراس حكم بر كوچ كرده افتان و خيزان از بيم غازيان نتوانـست              
اه قلعه وان روي ادبار بوادي فرار آورد و سپهساالر نامدار بفرمان شاه          راه ايروان مراجعت نمايد بناچار از ر      

تاجدار كه چند روز مانند شير كه در زنجير بجهه مصلحت مانده قـالده از گـردن شـيران معركـه هيجـا            
 378برداشته بتعاقب آن گروه بي شكوه روانه نمود و خود نيز غران و خروشان تعاقب نموده با وجود قدغن     

انيدند چ روز و شبي نبود كه سر و زنده و آخترمه از اردوي خوندگار بنظر آن نامدار نمي رس                  در جنگ هي  
درگاه خالفت مصير ارسال نموده روز بروز احواالت را معروض مي گردانيد و تا و خان مرحوم سر و اسير ب

 فـراوان بدسـت   يمت وان رفتند و غن غازيان از براي دستبرد تا حواليحوالي چمن چالدران تعاقب نموده  
  379نمودنددر آورده مراجعت 

  
  يون بتبريز و متوجه شدن با عساكر خونريز بقصد استرداد قلعه ايروان گفتار در نهضت موكب هم

  
 اثـر و  [54b]ه با عدل و داد رسيد ازين خبـر خيـر   چون خبر مراجعت سلطان مراد در ييالق سراب بشا     
ه بصوب دار السلطنه تبريـز آوردنـد و چـون بحـوالي             فتح و ظفر سجده شكر الهي بجاي آورده روي توج         

ختـه در خيابـان بـشرف    ا بيرون آمده بودند باسـتقبال پردا هل تبريز كه از دره ها و بيغولهشهر رسيدند ا 
يون مشرف گشتند و چون از ورود شقاوت ورود عساكر عثماني خرابي بسيار در عمارات  سجده اشرف هم  

هر بدلداري و دلجوئي اهل شهر پرداخته همگي را بنوازشات شاهانه          خاقان واالگ  380شهر بهم رسيده بوده   
سرافراز ساختند و ارقام مطاعه باطراف ممالك محروسه از عقب امرا و وزرا و سپاه منصوره روانه فرمودند          
درين اثنا سپهساالر نامدار و عساكر نصرت شعار كه بتعاقب خوندگار رفته بودند داخل تبريز شده بشرف                 

اش بر آراسته  گشتند خاقان رضوان مكان مجلس كنگ    اشرف سرافراز و بنوازشات خسروانه ممتاز     پايبوس  
 عرض رسانيد 381در باب قلعه ايروان مشوره با اركان دولت نمودند بعد از گفتگو خان مغفرت نشان بذروه          

 كمـر  كه آنچه بخاطر اين غالم جان نثار مي رسد آنست كه دريـن زودي زود از روي غيـرت و مردانگـي      
همت بميان بسته تا جماعت اروام استقالل و استقامت در قلعه ايروان نيافته اند بتسخير آن پردازيم زيرا           
كه درين زمستان كومك و امداد از براي ايشان از هيچ طرف نمي رسد و تا هنگام بهار كـه وقـت آمـدن            

                                                 
  . توانست : ق  377
  . غدغن : ب  378
ميرزا حاتم تحرير نموده كه در اثنائي كه خوانـدگار در كنـار شـهر بهيجـده پـل      « :  حاشية زير در خود متن عالمتي ندارد         379

ا فوجي از افواج قاهره ارسـال نمـود تـا از سـپاه اروام و     تبريز رسيده نزول داشت  و خان مرحوم در باالي كوه سرخاب والد مرا ب             
شهر خبر گرفته از احوال ايشان اطالع بهم رساند در محله چرنداب در كوچة بر جمعي از اروام دچار شده جنگ ميكند و باقبال                     

يده چون جاي اسب تاختن بيزوال شاه ستوده خصال آن قوم بدفعال را شكسته منهزم ميسازد  و تا به دهنه ميدان ايشان را دوان        
نبود و كوچه بسيار تنگ از بيم تلف شدن لشكر قزلباش پاي تالش از تعاقب ايشان كوتاه كرده با سر و زنده مراجعت مي نمايـد              
و نياز آقاي مالزم آقا خان و نياز قلي بيگ گروس و شيخي آقاي مالزمان خان مغفور جنگ مردانه و نبرد دليرانه كرده بـا سـر و        

 در كوه سرخاب بخدمت خان مغفرت مĤب رسيدند و در اثناي مراجعت قيصر در قريه شبستر كه مردم آنجا در چاهها و                       آخترمه
زيرزمينها نهان شده بودند پوشيده و پنهان از كمين بيرون آمده دستبرد نمايان كـرده قريـب سيـصد كـس از اهـل اردو بقتـل               

 وزير اعظم مانع شده نگذاشت و محمد باقر و محمد جعفر كه از خويشان          رسانيده بودند سلطان مراد خواست كه آن قريه خراب        
ما بودند هر دو در آنجا بقتل رسيدند و چون خان مغفور بتعاقب قيصر بشبـستر رسـيد سـرها و اسـيران را بنظـر خـان مرحـوم          

 . » رسانيدند
  . بود : ق  380
  .زروه : ب  381
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بيزوال پادشاه قلعه را بيد تسخير      لشكر خوندگار است ما بعون عنايت الهي و امداد رواح ائمه عم و اقبال               
ي گردد يقين در بهار آينده كار دشوار م م متوجه اين امر خير انجام نشويم         ايا [55a]در آورده اگر درين     

فته شده آن صوفي صافي نهاد را بتحسين و آفـرين سـرافراز سـاختند و     ازين راي صايب طبع اشرف شگ     
فر خير اثر رفيق موكب ظفر پيكر باشد كه حسين بيگ فرمودند كه چند توپ قلعه كوب بايد كه درين س

 امر عالي باشد بنده دولتخواه از اصفهان يك دو عراده توپ گران باقبـال شـاه                 382ناظر بعرض رسانيد اگر   
جهان بايروان رسانم نواب اشرف او را مرخص ساخته كه بزودي زود اين خدمت را بتقديم رساند و مشار                  

د و خاقان رضوان مكان در هفتم شهر جمادي الثاني از تبريز كـوچ كـرده در                 اليه بچاپار روانه اصفهان ش    
قراچمن كه در دوازده فرسخي تبريز است نزول فرموده بسر انجام اسباب قلعه گيري پرداختنـد و كلـب                   

يون دانيدند و چون آن توپ رفيق موكب همعلي خان حاكم الر را بĤوردن توپ كه در خوي بود مامور گر   
اش موسوم شد و در روز دوشنبه بيست و دوم شهر جمادي الثـاني از منـزل قـراچمن بوثـوق                 بيولد هبود

د توفيـق حـضرت ذوالجـالل       دسين و قوت دولت اليزال عنـان بقايـ        عنايت قادر لم يزل و امداد ارواح مق       
سپرده بفحواي كالم صدق انجام و من يتوكل علي اهللا فهو حسبه بزبان الهام بيـان آورده عنـان عزيمـت      

  بصوب مقصد انعطاف داده با خيل و حشم و طبل و علم روي توجه بدان صوب با صواب آوردند 
  بيت 

  شد ز جا همچو عمر دراز[55b]  383روان    خيل و حشم شاه گردون فراز ب
  جمالش مه و طلعتش آفتاب     ظفر همعنان دولتش همركاب 

اخالص و يقين كمر جـد و اجتهـاد در   عساكر نصرت قرين و غازيان ظفر آئين و امراي با تمكين از روي              
جان سپاري بميان بسته فتح آثار مالزم ركاب ظفر شعار بوده منازل و مراحل را پيموده تا كنار رود ارس    
شاه دادرس نزول فرمودند درين منزل كلب عليخان با توپ يولداش رسيد حكم عالي بنفاذ پيوسـت كـه            

چي باشي را با بعضي از امرا برسم منقال تعيين گ سفرنموده در آن طرف آب خلف بي      عساكر از آب عبور     
 و عاليجاه نصرت دستگاه سپهساالر جان نثار با توپخانه و يراق قلعه گيري و چريـك و سـپاهي               384نموده

 تزوك تمام بتعاقب مامور فرموده و خود با مالزمان درگاه و خاصان بارگـاه بـا دل قـويم و راه                 385بĤئين و 
ت رب العالمين و امداد ارواح سيد المرسلين و حضرات ائمه معصومين صلوات مستقيم تكيه بلطف و عناي

 قدس اهللا اسرار هم نمـوده عنـان   386اهللا عليهم اجمعين و ارواح آبا و اجداد خود صفيه صفويه صفت نهاد   
 يكران دولت بنيت فتح و نصرت بصوب واليت چخور سعد معطوف داشتند 

  
   چند تا فتح آن حصن حصين بعون عنايت ملك منان 387و سانحهگفتار در محاصره نمودن قلعه ايروان 

  
 بخـاطر مبـارك شـهريار    هان بقصبه شرور نخجوان نزول نمودحچون اردوي گردون شكوه خاقان ظل سب  

 مست و جام غرور بي شعور [56a] كه اهل قلعه و مرتضي پاشا را كه از باده نخوت             388ايران خطور كرده  

                                                 
 . كه اگر : ق  382
  . روان روان : ب  383
  . نمود: ق  384
  .را ندارد » و « ق  385
 . نصفت نما : ق  386
  . سانحه اي : ق  387
 . كرد : ق  388
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مده باميد كومك سلطان مراد خواندگار كه از ديار بكر خواهد رسيد            گشته بقدم جسارت و جرات پيش آ      
يـوني  ه داري پرداختـه از رسـيدن موكـب هم         دروب قلعه بسته و بروج و حصار را از لشكر آراسـته بقلعـ             

نف پادشاهي بيدار و خبردار گردانـد منـشيان بالغـت نـشان بموجـب           وث و لطف و ع    باسترداد ملك مور  
 در آورده   لعه و آمدن بدرگاه عـالم پنـاه بقلـم         هه آن گمراهان در باب سپردن ق      فرمان رقم عفو و امان بج     

يكي از غازيان را با آن حرز اماني بقلعه روانه فرمودند و آن قوم بدكار برگـشته روزگـار از كمـال غـرور و       
كامياب پندار گوش بنصايح مشفقانه نكرده از راه لجاج و عناد متوجه تردد در قلعه داري گرديدند و نواب 

 اشتعال يافته از شرور بـا سـپاه   390 ادب آن قوم بي ادب شعله آتش غضب قيامت لهب 389خاقاني از سوي  
 پانزدهم شهر رجب المرجب كه  شنبةموفور با توپ و تفنگ روي توجه به پاي قلعه آوردند و در روز پنج             

ل فرمودند مرتضي  در كمال عظمت و نهايت شوكت در ساحت وسعت ايروان نزول اجالهروز استفتاح بود
پاشا از روي جهل و ناداني در آن روز شليك عظيم از توپ و بادليچ نموده گلولـه آتـشين ماننـد تگـرگ                  

 391بمعسكر همايون ريختند خاقان رضوان مكان در همان روز فيـروز حكـم فرمودنـد كـه قـدوه االمـراء                    
لعه را بنظر در آورده با عساكر      مغفرت نشان دور ق    392العظام و تهمتن دوران و سپهساالر ايران اعني خان        

 ها بر امـرا قـسمت نمـوده شـروع در     393ا و مورچل ار دور حصار در ميان گرفته سيبه      نصرت نشان مركزو  
 معظم اليه از روي اخالص و جانسپاري بقـدم جـرات بـا امـراي صـاحب      [56b]قلعه گيري نمايند خان  

توپ و تفنگ اروام كه مثل قطرات بـاران از          غيرت و عساكر مريخ هيبت بر پاي قلعه آمده در برابر گلوله             
 مقرر و تقسيم فرمـود  394حصار ميباريد بĤن امر قيام و اقدام نموده بعهده هر يك از امرا سيبه و مورچلي              

بردن سيبه كردند و همگـي از        و نقب چيان شروع در بريدن نقب و ساختن حواله و كندن زمين و پيش              
ته آغاز محاصره و مصادمه نمودند و خان مغفور مرحوم بـا   صوفي گري نقد جان بر كف اخالص گرف     روي

 بر پا كشيده كاله بـر سـر گذاشـته          395چريك آذربايجان در سيبه عليحده بĤن كار دشوار پرداخته جراب         
 صـباح و روز تـا    بر دور پيچيده دامان يلي بر كمر پردلي استوار گردانيده نجق بر دست شـب تـا    396ةشد

يـن اثنـا سـياوش خـان قـوللر          ر در اتمام سيبه ميكوشيد د     397 و بغدغن  ا تردد ميكرد  شب در ميان سيبه   
 داخل اردو شده بعـز بـساط بـوس    398آقاسي از قراباغ با حكام و لشكريان و چريك آن واليت با يك توپ 

سرافراز گشته در آن امر با ساير امرا متفق شده كمر خدمتكاري بر ميان جان بـستند و دو تـوپ كـه در     
د بر بروج قلعه نصب نمودند و در روز سه شنبه بيست و پنجم ماه مذكور كه ده             حاضر بو  399اردوي معلي 

 توپ بـاليمز    400ةجاه حسين بيگ ناظر بيوتات از اصفهان با سه عراد         ه عالي روز از ايام محاصره گذشته بود     
قلعه كوب با جمعي كثير از بيلداران و تفنگچيان و عمله و فعله بـاردوي گـردون شـكوه رسـيده بـشرف              

                                                 
 . سوء : ق  389
 .لهبش : ق  390
 . االمرائي : ب  391
  . خاقان : ق  392
 . مرچل : ب  393
  . مرچلي : ب  394
 . جوراب : ق  395
  . شده : ق  396
 . قدغن : ق  397
  . مكتوب : ق  398
 . معال : ب  399
 . عراد : ق  400
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 در زمان هيچ پادشاهي و در هـيچ عـصري از        [57a]وس مشرف گرديده ازين نوع كاري كه تا امروز          پايب
هيچ اميري چنين امري بظهور رسيده باشد كه در عرض چهل و سه روز سه عراده توپ اژدر مثـال كـوه    

را بگـز و    مانند را از اصفهان بپاي قلعه ايروان آورده بـسيبه رسـانيده و ازيـن بهتـر آنكـه ايـن همـه راه                         
 ايـروان يكهـزار و دويـست و      اركه اصفهان تا سيبه هاي پـاي قلعـة         در آورده كه از دولتخانه مب      401پيمان

پنجاه و هفت هزار و يكصد و پنجاه ذرع كه دويست و نه فرسخ و نيم و يكصد و پنجـاه ذرع بـوده باشـد                
سپاه تعجب بهم رسيده    مشخص نموده بموقف عرض رسانيد اين نوع خدمت نمايان همگنان را از شاه و               

بزبان آفرين و تحسين سرافراز گرديد القصه مشار اليه بصوابديد خان مرحوم با يك عـراده تـوپ بطـرف                    
برج سفيد مشهور بكومك امراي قراباغ روانه گرديد و هنگامه محاصره و مصادمه از چهار جانب قلعه گرم       

ه يك لحظه نه در شب و نه در روز درنگ  شده از جانبين بافروختن شعله آتش توپ و تفنگ پرداختند ك          
نمي نمودند و صداي رعد آواي توپ و بادليچ و نفير و كرناي و هاي هوي غازيـان قلعـه گـشاي ولولـه و            
زلزله بر قلعه و اهل قلعه بهم رسانيد چون مرتضي پاشا و ساير پاشايان جرات و جالدت و جد و اجتهـاد                      

دان مثابه ديده و از كومك پادشاه خود مايوس گشته آن بد باطن             سپهساالر نامدار و غازيان جانسپار را ب      
چند در عالم نمك خوارگي و پاس حقوق تربيت ولينعمت خود قدم بر وادي سربازي گذاشـته خـواب و                    

 صباح با غازيان در جنگ و [57b]ا مي ريختند تا ساختند و شب بيرون آمده بر سيبهآرام بر خود حرام  
ترمه گرفته خود را بقلعه ميرسانيدند و در ان زمستان كـار و          ش نموده سر و اخ    قدرت و امكان كوش   بقدر  

روان  شـي 402بيگـي  بيرون آمده بسيبه فرخ خان بيگلرمدار بدين منوال گذشته يك روز مرتضي پاشا خود   
ان روز قدم قوت و قدرت پيش گذاشـته جنگـي كـرد كـه اهـل روزگـار       ريخته آن خان جالدت نشان در     

 بĤن نامدار رسيده 403فنديار فراموش كرده در آخر آن روز از گردش روزگار چشم زخمهنگامه رستم و اس
و در انـداختن تـوپ و    404م تفنگ مقتول گرديد و آن غدار جنگ كنان در آخر روز داخل قلعـه شـد   بزخ

 و مبالغه مينمودند كه هـيچ خيمـه از خيـام اردو نبـود كـه                 405 آتشين بمرتبه جلددستي   تفنگ و قارورة  
د گلوله توپ و بادليچ جمع نشده باشد و هيچ ساعتي نبود كـه يـك دو نفـر از اهـل اردو در                     هفتاد هشتا 

اردوي هميون بگلوله مرگ آهنگ آن قوم بي نام و ننگ ضايع نگردد و تردد نمودن از بيم و آسيب گلوله      
شـي بـه   كه پي در پي مي آمد بسيار دشوار بود چنانچه يك روز امام قلي خان اينانلو ايـشيك آقاسـي با                

 نصف بدنش را برداشت مؤلف اين روايت ميرزا معصوم مشرف نقل كرده      پبيت الخال ميرفت كه گلوله تو     
است كه از ابتداي محاصره بخاطرم رسيد كه حساب توپ انداختن اهل قلعه نمايم تـا معلـوم شـود كـه                      

 دست گرفته شروع    شبانروزي چند توپ از قلعه مياندازند وقت ساعت در پيشم گذاشتم و دوات و قلم بر               
 [58a]در نوشتن كردم هنوز يك ساعت تمام نشده بود كه هفتاد گلولـه تـوپ بـاردوي معلـي انداختـه             

بودند چون چنين ديدم دانستم كه هيچ حسابدان از عهده اين حساب و شمار بر نمي آيد لهذا دسـت از                
ن قوم مطرود مردود بسمع آن كوتاه داشتم القصه چون خبر كشته شدن فرخ خان و تردد و جانسپاري آ              
 از غـضب حـضرت بـاري      406مبارك حضرت خاقاني رسيد شعله آتش غضب قيامت لهب شاهي كه نمونه           

                                                 
  .ن همه را بگزر پيمان اي: ق  401
 . بيگلربگي : ب  402
 . زخمي : ق  403
 . شده : ق  404
   .مرتبه اي جلدوستي : جلدستي ؛ ق : ب  405
 . نمونه اي : ق  406
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 فرمودنـد   407است شعله افروز گشته با امراي درگاه و خاصان بارگاه فلك اشتباه بزبان عتاب آميز خطاب               
ل بهـم رسـانيده ديگـر تغافـل و       كه تا امروز بهانه شدت سرما و برودت هوا داشتيد الحال روزگـار اعتـدا              

تجاهل در اتمام سيبه و بدست در آوردن قلعه چرا امراي عظام از عطاب و خطاب شهنشاه گردون غـالم                
از سر نو دامن غيرت و جانسپاري را بميان جان بسته شروع در توپ زدن و نقب كندن و خندق انباشتن           

 آن نامدار بود  كه بعهدة408 ظفر آثار بروجيكردند نخست غالم فدوي شعار غضنفر شكار سپهساالر لشكر
 استهكام داده مقيد انباشتن هيمه ءبضرب توپ پر آشوب متزلزل ساخته و زير آنها را خالي نموده بچوبها      

يون در تعيين ساعت از براي يورش نمودن بقلعه سـاعي            بود منجمان و مستخرجان اردوي هم      409و نفط 
ر رمضان المبارك آتش بر بروج و حصار زدند و از دو جانب            گشتند و بتاريخ سه شنبه بيست و پنجم شه        

د كامـل در جـان بـاختن    آغاز جنگ كردند امراي نامدار و غازيان جان نثار كه در امر و رضا جوئي مرشـ         
 هـا قـدم بيـرون       410 و مورچـل   [58b]ا  لعه طاقت طاق گشته از ميان سـيبه       درگرفتن ق بغايت مشتاق و    

ند خاقان رضوان مكان از راه لطف و شفقت در آمده ترحم بر احـوال  گذاشته متوجه بروج و حصار گرديد     
سكان قلعه كرده مقرر فرمودند كه دست از امر يورش بازداشته هيچ يك از امرا از جاي مقرر قـدم فراتـر    

 پادشاهي بفكر عاقبت افتاده صدمه جيوش دريا خروش و سطوت و سخطنگذارند شايد كه اهل حصار از       
 در آينـد فرمـانبران      411رياري اميدوار شده از در ضراعت و التمـاس جـان بخـشي            بعاطفت و بخشش شه   
ا گذاشـتند و    گ كشيده باز بدستور قـدم بـر سـيبه         االذعان در آن روز دست از جن       بموجب فرمان واجب  

  و مهيا نمودن اسباب يورش شدند 412كرت ديگر متوجه كار و پيكار
  

  دن آن حصار استوار بتائيد حضرت آفريدگار گفتار در يورش انداختن بقلعه ايروان و فتح نمو
  

 ذات 413اتمام رسيد بار ديگر خاقان واالگهر از روي شفقت و مرحمت كـه جبلـي      چون ماه مبارك صيام ب    
ادبي كه از ان     بخشي با وجود اينهمه جسارت و بي         جان  414خجسته صفات آن حضرت است حرز اماني و       

به سپردن قلعه داللت فرمودند مرتضي پاشا از وفور غرور قوم تبه روزگار صدور شده بود ارسال داشتند و     
 سپاه و ذخيره مغرور بود و اميد داشت كه در بهار كومك خواندگار خواهـد             416 بمتانت قلعه و كثرت    415و

رسيد قبول آن عطوفت و جان بخشي ننموده بيشتر از پيـشتر در تـوپ انـداختن و قلعـه داري و تـردد                        
ن قزلباش و امراي ظفر تالش همگي بسيبه خان مغفرت نشان جمع شده شبانروز بر سيبه آغاز نمود سرا

 شدند و در كريـاس گـردون اسـاس زانـو زده بزبـان دعـا و ثنـا        [59a]باتفاق متوجه بارگاه خسرو آفاق   
اش حكـم عـالي     استدعا نمودند بعد از مـشوره و كنگـ        رخصت يورش و انهدام بنيان آن قوم بي سرانجام          

گ سفرچي باشي كه بقراولي و محافظت اردو مشغول بود بتخريب بناي سـمت      بنفاذ پيوست كه خلف بي    
                                                 

 . عتاب اين خطاب : ق  407
  . بر وجهي : ق  408
  . نفت : ق  409
 . مرچل : ب  410
 . رد را ندا» شهرياري اميدوار شده از در ضراعت و التماس جان بخشي « ق  411
   .بيكار : ق  412
  . جبل : ق  413
  . را ندارد » و « ق  414
 . را ندارد » و « ق  415
  .برگشت : ق  416
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غربي قلعه كه تا حال از اثر توپ قلعه كوب محفوظ مانده بود بپردازد و بضرب گلولـه رخنـه در آن بـرج                   
بهم رساند و ساير امرا آالت و اسباب يورش مهيا و منتظر فرمان باشـند خلـف بيـگ در عـرض سـه روز         

شوب آن سمت را انهدام نمود و از چهار جانب و شش جهه اسباب يورش و آالت قتال و              بضرب توپ پر آ   
 سه شنبه هفدهم شهر شوال پادشاه ظفر مĤل بر حسب سنت آبـا و اجـداد                 417 روز  در جدال مهيا گرديد  

كرام بجهه فتح و نصرت جبين مطلب و حاجت در درگاه احديت سوده از بارگاه كريم كارساز بـا عجـز و                
 نمودند چون چهره مطلوب در مرآت     418 و معاونت بر معاونان دين و دولت مسئلت         بر معاندان  تيالنياز اس 

اميد آن حضرت جلوه گر گرديد فرمود كه لواي فتح و ظفر كه بجهه يورش مهيـا شـده بـود برافرازنـد و      
مـوده بعرصـه     و امداد ارواح ائمه اطهـار ن       419امراي نامدار و غازيان عدو شكار تكيه بعون عنايت پروردگار         

 اثـر در ان   لشكر از ذوق اين خبر بهجت420شير حاجي آن حصار در آمده آغاز كار و پيكار نمايند پردالن 
ان جنود ظفر ورود از شـادماني ايـن مـژده چـشم بـراي                بر بستر راحت نگذاشتند و جنگ آور       شب پهلو 

 قتـال و استيـصال      [59b]خواب بهم نرسانيدند و تا صباح در انديشه جنـگ و جـدال و تعبيـه اسـباب                   
  معاندان بد فعال بودند بقول شاعر 

  بيت 
        كه مژگان او شكل سوزن گرفت    چنان جنگجو تن در آهن گرفت 

 بلند رايت بادبان سياحت از      421تا در روز موعود كه زورق آفتاب بر روي سپهر آبگون روان گرديد و مهره              
از مهر از روي سپهر پريدن گرفت و از پرتو نور  جره ببر كشيد و زاغ سيه فام شب از صدمةساحل مشرق 

  ضيابخش خورشيد پرده ديجور از روي جهان بر چيد 
  بيت 

       ز سر سام سودا در آمد ز خواب     دماغ زمين از تف آفتاب 
زار نهـاد امـراء عظـام و    اجي اين نيلي حصار قـدم بعرصـه كـار   و خسرو ثوابت و سيار بعزم يورش شير ح       

هاي فتح و ظفـر بـر افراشـته         گچي و غالم مكمل و مسلح گشته علم        از قورچي و تفن    عساكر نصرت انجام  
 سـاحت نبردگـاه تيرگـي       422قدم مردي و مردانگي بĤوردگاه گذاشتند از كثرت گرد و غبار و دود بـاروط              

  يافته سر بر ثريا كشيد 
  مثنوي 

       دو پيكار بستند چون كوه قاف     رسيدند لشكر بجاي مصاف 
       فرو بست كوشنده را دست و پاي     كر از هر دو جاي ز بسياري لش

      جهان سوخت از آتش برق تيغ     ز تاب نفس در هوا بست ميغ 
از دو طرف از باال و پائين شعله آتش جنگ مشتعل و از صداي پر غوغـاي تـوپ و تفنـگ عـالم متزلـزل       

م و ننگ گـوش فلـك را كـر سـاخت     هوي دليران با نا    رعد آهنگ و هاي    423گرديد و نواي نقاره و كره ناي      
 قدم جالدت پيش گذاشته با غازيان تا حوالي خندق و خاكريز قلعه رسـيده          424خان مغفرت نشان بنفسه   

                                                 
 . و در روز : ق  417
  . مسألت : ق  418
  . پرورگار : ب  419
  .نبرد آزمايان : ق  420
  . مهر : ق  421
   .باروت : ق  422
 . كرناي : ق  423
  .را ندارد » بنفسه « ق  424
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 آتشين پرداخته عساكر را بـاز پـس مـي گردانيدنـد       [60a]گروه بي شكوه روم بانداختن قاروره و گلوله         
جهه غمخـواري لـشكر و پـشت گرمـي       حضرت خاقان رضوان مكان چون از هنگامه جنگ آگاهي يافت ب          

 پيكر گشوده بر باره گردون نورد بـر آمـده           گ در سر و بر در آورده علم اژدها        امراي نصرت اثر اسلحه جن    
روي توجه بعرصه كارزار آوردند چون خبر توجه نواب خاقاني بر امرا رسيد سپهساالر نامدار بـا بعـضي از          

 و كوشـش   بدعا و ثناي آن شهريار بر آوردهرسيده زبانيون فال راي جالدت شعار باستقبال موكب هم  ام
و تالش آن گروه اوباش را بموقف عرض رسانيدند از ديدن و شنيدن آن همه دليري و جانفشاني آن قوم              

يز بي ايمان عرق حميت خاقان ايران و قاآن زمان بحركت در آمده مهميز خـار انگيـز بـر گردگـاه شـبد                      
     Ĥن وادي پر خطر آوردند امرا و مالزمان از مشاهده آن حال در شـبكه               رسانيده بنفس نفيس روي توجه ب

اضطرار افتاده خان مغفرت نشان و سارو تقي وزير و مهتر شاهنظر و ميرزا حبيب اهللا صدر خود را بر قدم 
آن حضرت انداخته بزبان تضرع و زاري استدعاي توقف نمودند آن حضرت از وفور غيرت قبـول التمـاس        

 خان مغفرت نشان چون چنان ديد خود را بر مركب رسانيد و سپر جانسپاري را بر سـر             هيچ يك ننموده  
 نعره زنان كه اي غازيان اينك مرشد شـما خـود قـدم بـĤتش كـارزار گذاشـته        كنانكشيد از پيش فرياد 

بكوشيد تا جامه بي آري نپوشيد ازين صدا سپاهي و قلقچي بهيأت اجتماعي از جاي در آمده از پـيش و               
 و قلعه آوردند و اهـل حـصار از مـشاهده آن حـال     [60b] راست و عقب آن حضرت روي بخندق    چپ و 

دست بي آزرمي از آستين بي شرمي بر آورده بقدم بيحيائي تردد نموده گلولـه تگـرگ ماننـد توپچيـان                     
فرنگ و ينگچريان شوخ و شنگ بر سر شهريار سعادتمند و غازيـان ظفرپيونـد مـي ريختنـد و از ضـرب              

خون آشام و شعله آتش قاروره شرر نشان غازيان در قدم خسرو ايـران جـان شـيرين نثـار نمـوده                 سهام  
ن وادي هولنـاك روي  كه قدم بـر الش يكـديگر گذاشـته از آ     مي غلطيدند و با وصف آن        425بخاك خون 

 بـر ديـوار و بـرج و حـصار تكيـه      426نگردانيده تا از خندق گذشته قدم بر خاك ريز قلعه گذاشته نردبانها      
نموده شروع در صعود بر ديوار و عروج بر بروج نمودند چون خاقان ايران بر كنار خندق رسيد سپهساالر                   
و سادات ذوي االقتدار و امراي نامدار و ميرزا تقي وزير و ميرزا حبيب اهللا خود را بـار ديگـر بـر قـدم آن              

 دين و دولـت و نگهبانـان        حضرت انداختند و بزبان تضرع عرض مي نمودند كه فرمانروايان كه محافظان           
ملك و رعيت و ملت اند بر ايشان الزم بل واجبست كه محافظت خود نموده اگر در ميـان هفـت حـصار                   

هن چندين توپ و بادليچ رفته خود را بميان شـعله  نوز كم خواهد بود چه جاي آن كه بدآهنين باشند ه 
 رفتـه بنفـسه قـدم       427ار گلوله آتش بـار    آتش كه زبان بر فلك كشيده باشد اندازند و در برابر چندين هز            

 428بعرصه كارزار گذارند اگر مدعا فتح قلعه است مرشد عنان توسن را از محل خطرناك برگردانيده مائي                
 از سر و جان داده تا قلعه را نگيريم باز نگرديم و ميرزا حبيب اهللا صدر كالم اهللا بر                    [61a]بندگان التزام   

 كالم رباني و روحانيت ائمه طاهرين داده لهذا آن حضرت تا كنار روي دست گرفته آن حضرت را قسم بر 
خندق آمده قطب وار قدم كشورستاني در آن كنار استوار داشته و جناب شـجاعت مـĤب عليقلـي بيـگ                     

 و هميشه كشيك بكومك تعيين فرمودند علي قلي بيگ          430 را با جمعي از مالزمان خاص      429ديوان بيگي 
دامن نثار جان بر كمر برق سان از خندق گذشـته در پـاي ديـوار و بـرج و     با غازيان سپر فرمان بر سر و   

                                                 
 . خاك و خون : ق  425
   .ناردبانها  : ب 426
  . آتش باز : ق  427
 . ما : ق  428
 . ديوان بگي : ب  429
  . خاصه : ق  430
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حصار بجنگ و جدال پرداختند و باقبال شاه ظفر مĤل آن گروه را متفرق ساختند و بقوت بازو و سرپنجه 
قدرت داخل ديوار شير حاجي گشتند و آن حصار را از اروام گرفته بر دور اصل قلعه محيط گشتند و آن                     

ه روزگار از بيم صولت غازيان جان نثار ترك جنگ و پيكار نموده خـود را بحـصار دويـم كـه                      قوم برگشت 
نارين قلعه است انداختند و در مدت هفت ساعت كه ديوار شير حاجي مفتوح شد نواب خاقاني در برابـر                  

يده اين همه گلوله آتشين ثابت قدم بودند تا آن كه خان مغفرت نشان با امرا بعـد از فـتح بخـدمت رسـ                       
ن مكـان خطرنـاك مراجعـت    گـشودند و در ركـاب ظفـر انتـساب از آ           پايبوس نموده زبان بتهنيت فـتح       

 آن حضرت بشكرانه اين عطيه عظمي سر بسجود گذاشته از روي عجز و نياز حمد 431بدولتخانه نمودند و
اه را بدلـداري و     و ثناي كريم كار ساز بجاي آوردند بعد از اداي شكر اهللا سبحانه و تعالي امرا و سران سپ                  

 ساختند و حكم عالي بنفاذ پيوست كه غازيان در تسخير حصار دويـم و نـارين                 [61b]نوازشات سرافراز   
قلعه ساعي باشند و فرمانبران از سر و جان گذشته توپ چند كه در ديوار شير حـاجي بدسـت در آورده                  

 نمودن زير ديوار و برج كردنـد و         داران شروع در حفر نقب و خالي      ند نصب نموده و بيل داران و كلنگ       بود
 جنگ و قتال زخم تفنگ بر مرتضي پاشا رسيد 432جنگ از دو جانب در گرفت تا آنكه در يكي از روزهاي

و در آخر آن روز بجهنم واصل گرديد سران سپاه فوت او را از اروام پنهان سـاختند و ايـشان را در قلعـه           
ودند با آنكه سه روز از فوت او گذشته بود كسي خبـر  داري از زبان مرتضي پاشا تحريص و ترغيب مي نم   

زير آنهـا  نداشت و در قلعه داري مي كوشيدند تا آنكه غازيان زير برج و حصار را خالي نموده و چوبها در             
ا بهم رسانيده يورش نمودند و از اطراف و جوانب بر بـروج عـروج و بـر حـصار      كشيده آتش زدند و رخنه    

 و گلوله تفنگ گرفتند چون گروه اروام دستشان از كار و كارشان از دست رفـت             صعود كرده اروام را بتير    
و خبر فوت مرتضي پاشا نيز شايع و آشكار شده بود بناچار دست بـر دامـن امـان زده فريـاد االمـان بـر                        
آوردند و در روز سه شنبه بيست و چهارم ماه شوال كه غازيان ظفر مĤل بـر آن گـروه بـدفعال مـستولي              

ن مغفرت نشان امان خواستن آن گروه بي ايمان را بموقف عرض رسـانيد و دو نفـر از عظمـاي           شدند خا 
عـالم پنـاه آورد    مصحوب خويش بـدرگاه      [62a]اروام كه از قلعه بجهه امان خواستن بيرون آمده بودند           

 مكان از روي شفقت و مرحمت كه بميراث از اجداد گرامي دارند هر چند آن گـروه                حضرت خاقان رضوان  
كاري نكردند كه مستوجب بخشش باشند با اين همه لج و عناد كه از ايشان صدور يافت بكرم جبلـي از                     

 و بنوازشات شـاهانه سـر افـراز    ند را طلب فرمود   ار آن جماعت در گذشته بيرون آمده      سر جريمه و تقصي   
ته بزبان اعتذار و گردانيدند پاشايان كه آن عنايت و شفقت درباره خود ديدند سر نياز بخاك آستان گذاش

استغفار در باب عفو تقصيرات خود و اهل قلعه درخواست مي نمودند و احوال پر اختالل مرتضي پاشـاي        
   عرض رسانيدند خاقان گيتي ستان رضوان مكان بنا بر مثلي كه 433مقتول را بذروه

   ع
   عفو لذتيست كه در انتقام نيست 434بر

 436  گذشته آن همه تالش و تردد را حمل بر پاس نمك وبيش از پيش ايشان در 435از سر جرايم و ذالت
نعمت خود فرموده محمد تقي بيگ استاجلو يساول باشـي قـور را باتفـاق مستـشفعان                 حقوق تربيت ولي  

                                                 
 . را ندارد » و « ق  431
 . روزها : ب  432
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روانه فرموده كه اهل قلعه را استمالت داده ايشان را اميدوار بشفقت و جـان بخـشي سـاخته از سـخط و         
 كه ايشان را بر جان و مال امان داديم و بخـاطر جمـع بـدرگاه                 غضب پادشاهي و قتل و غارت امان دهد       

خاليق پناه آمده هر كه اراده توطن و مالزمت اين آستان فلك نشان داشته باشد مالزم خواهد بود و هـر    
  و عيال روانه شود 437كه اراده رفتن بوطن مالوف نمايد با مال

  
و اربعـين و الـف و مراجعـت موكـب        سـت    يلروز سنه اودئ  در آراستن مجلس و پيراستن جشن نو      گفتار  

   فال بتوفيق حضرت ذوالجالل بمقر دولت و مستقر خالفت [62b]يون هم
  

گان وادي حيرت را مژده عفـو و امـان   ه چون محمد تقي بيگ با رقم استمالت بقلعه در آمد و آن بازماند    
رون آمده متوجـه بارگـاه فلـك    داد همگي زبان بدعا و ثناي حضرت شاهي بر آورده باميد تمام از قلعه بي   

پيشگاه شدند روز ديگر كه چهارشنبه بيست و پنجم شهر شوال بـود فراشـان چابـك دسـت و خـدمت                      
 در محاذي قلعه سايبانهاي اطلس و خيمه هاي ديباي زرنگار بر پاي نموده فـرش و            438دستپيشگان زبر 

ارم بزم بهشت آئين و آن مجلس       فروش ملوكانه گسترده يراق مجلس از طال و نقره و مرصع آالت در ان               
را رشك فزاي خلـد   ن بزم خاقان كام جوي بقدم ميمنت لزوم آن مجلس  تزئين چيدند بعد از ترتيب مكا     

 بيـرون آمـده بـا تـاج     439هـا ا و مورچلمان از عقب امراي عاليشان داده همگي از سيبه    برين ساختند و فر   
بوس تهنيت و مبارك باد فتح قلعه و سال نو مرصع و لباس زربافت در نهايت تقطيع بمجلس در آمده پاي    

نموده يكان يكان نوازش بيش از پيش يافتند و هر كدام از امرا و وزرا در جاي مقرر آرام گرفتند و مـين                       
باشيان و يوزباشيان و يراق قورچيان هر كدام در آن مقـام صـف آرا گـشتند و غالمـان بهـرام صـولت و                         

ا دو رويه صف كـشيده ايـستادند   ولت از در بارگاه تا نزديك سيبه    قورچيان مريخ هيبت و تفنگچيان با ص      
سپاهيان ملك روم از مشاهده آن عظمت و شكوه در كمال خوف و بيم و نهايت اميد متوجه بارگاه شده                     

 مثل ذوالفقار   [63a]در برابر ايستادند و منتظر بودند كه درين اثنا باشاره حضرت شاه سران آن سپاه را                 
 حاكم قـارص و ابـراهيم پاشـاء         ء مقرر بود و شيخ جان پاشا       و فاتق مهمات مرتضي پاشا     ه براتق  ك 440كها

 و علي پاشاء حاكم 442 رقه ات و مؤمن پاشاء صاحب لواي      طق 441بيگي سوندك پاشاء بيگلر   حاكم مرعش و  
ن مجلـس بهـشت نـشان آورده همگـي بيكبـار            يان بĤ بورسه و ساير باشيان و سنجق بيگيان و بلوك باش         

 آوردنـد و شـهريار      بجـاي   نياز بر خاك آستان سپهر توامان سوده سجده خجالت و انفعـال            جبين عجز و  
كامكار نظر مرحمت و التفات بديشان افكنده همگي را خلعت خاص اختـصاص بخـشيدند بعـد از آنكـه                    
قامت ناساز ايشان بتشريف گرامي ساز شد رخصت جلوس در آن مجلس يافته جليس آن بزم ارم تـزئين      

بان اعتذار گشوده اظهار ندامت و اسـتغفار مـي نمودنـد و حـضرت خاقـاني بـدلجوئي ايـشان        گشتند و ز  
 بنوازشات خسروانه سر افراز مي ساختند بعد از اطمينان قلوب آن دل از دست           443پرداخته لحظه فلحظه  

 دادگان سواي پاشايان و جمعي از دليران آن قوم همگي را با ذخاير و اسب و سالح رخصت اوطان دادند                   

                                                 
  .اهل : ق  437
 . زيردست : ق  438
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مگر جمعي كه برضا و رغبت خود مالزمت ركاب اختيار نموده مالزم شـدند و از بـراي پاشـايان مـذكور                      
مهماندار تعيين فرموده ايشان را معزز نگاه داشتند و به تنسيق و تنظيم قلعـه ايـروان پرداختـه ايالـت و           

شيگري را بجاني   دارائي چخور سعد بكلب علي خان حاكم الر شفقت فرمودند و منصب ايشيك آقاسي با              
ا و پـر كـردن سـوراخها        برج و حـصار قلعـه و انباشـتن سـيبه          خان شاملو عنايت نمودند و حكم بتعمير        

 مراجعت معطوف داشتند و چـون       [63b] در روز سيم شهر ذي قعده عنان عزيمت بصوب           444فرمودند و 
ا از راه بهـشت آبـاد     ذر بود لهـذ   ود و از رود ارس عبور دشوار و متع        كثرت سيالب از بسياري بارش شده ب      

اغ آوردنـد و چـون    روانه گشته از پل خدا آفـرين گذشـته روي توجـه بقراجـه د      445اردوباد و علي درسي   
 بغداد رسيده كه جمعي كثير از تفنگچي و غالم و قورچي كه بـسقالو  446بيگيلر بيكتاش خان بيگ عريضة

كـشيده انـد بنـا بـر آن     ر آخرت در بغداد مقرر بودند بصرصر اجل و تندباد طاعون و با رخت نيستي بسف      
مكان عمده االمرا سياوش بيگ قوللر آقاسي را بĤن صوب روانه ساخته كـه امـرا و سـپاه آن                    خاقان رضوان 

 از سـر اعتقـاد درسـت       سرحد را جمع نموده در محافظت آن واليت ساعي باشد و خود بـدولت نخـست               
ي نوراهللا مرقـده تـشريف شـريف      ن اهر طواف مرقد منور عارف معارف رباني شيخ شهاب الدي        بقصبه اهر ب  

 از روح پر فتوح آن بزرگوار استمداد همت نموده احرام زيادت آستانه مقدسه مطهره سالك مسالك                 برده
طريقت و سياح درياي مجاهدت در درياي هدايت سلطان االوليا و برهان االصفيا قطب االقطاب الكرام و                  

الحقيقـه شـيخ صـفي الـدين اسـحق موسـوي قـدس اهللا         العظام شيخ الحق و    447ركن االوتاد و العوارض   
اسرارهم و نوراهللا مضجعهم بميان بسته متوجه دار االرشاد اردبيل گشتند و خان مغفرت نشان را بخـالع                  
گرانمايه مخلع ساخته رخصت دار السلطنه تبريز فرمودند چون داراالرشاد محل نزول خسرو بـا عـدل و                  

 [64a] كه سارو خان طالش ترتيـب داده بـود           448شكار زنگول بمحل  داد گرديد با ايلچي پادشاه اروس ب      
پرداختند و بعد از فارغ شدن از آن شغل از آنجا مراجعت فرموده در باغ باينـدر خـان شـيخاوند جـشن                       
پادشاهانه نمودند و از آنجا روانه دولتخانه مباركه كه ذوالفقار خان ترتيب داده شدند و در دولتخانه رقـم              

 چـون خبـر    449روغگي بفراخور خدمت هر يك از غازيان تقـسيم نمـوده روان گردانيدنـد و              فتح نامه و دا   
دسـتان و عبـاس قلـي       طغيان و عصيان خان احمد خان والي اردالن رسيد امير سلطان را جهه ايالت كر              

ان تعيين فرموده علي بيگ زنگنه امير آخورباشي را با سيصد نفـر تفنگچـي برفاقـت                 بيگ بحكومت مريو  
رر شد كه از راه اخستاباد بكردستان روند و عباس قلي بيگ مين باشي تفنگچي را با پانصد نفر                 ايشان مق 

دار  تفنگچي بكومك كلب علي خان بايروان فرستادند و توليت و حكومت اردبيل بكلب علـي بيـگ دوات     
 بـراي  قاجار عنايت كرده مقصود سلطان قراداغلو را منصب خلفائي و خاندان قلي بيـگ يوزباشـي افـشار               

گـي  ه   قزل آغاچ در نهم شهر ربيع االول هم        450ايالت فراه حسام بيگ ولد ذوالفقار خان قرامانلو حكومت        
  پايبوس نموده روانه خدمات مرجوعه شدند 
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وش خان با كوچك احمد  نمودن سيا 451گفتار در طغيان و عصيان خان احمد خان والي اردالن و محاربه           
   رب جليل  گروه و كشته شدن پاشا بعون عنايتبر آنبيگي موصل و فايق آمدن پاشاي بيگلر

  
تـي  ن فـردوس مكـان گي  قـا پوشيده نماناد كه خان احمد خان والـي كردسـتان اردالن تربيـت يافتـه خا      

 خبط دماغ بهـم  452 بغايت معزز و معتبر بود و چون آزار[64b]مكان ستانست و در خدمت خاقان رضوان   
عالجه او تعيين نموده در معالجه و دفع مرض او ساعي بودند  رسانيد خاقان رضوان مكان اطباي حاذق بم      

 كار بـوده    تا آن كه ماخولياي عالوه آن مرض گرديد و او قدر شفقت شهرياري ندانسته در انديشه دور از                 
ت در ميـان اروام شـهرت داشـت    ات بموصل نزد كوچك احمد پاشا كـه بـشجاع    پيوسته ايلچي او با سوق    

ن سرحد بجمعيت لشكر اشتغال داشت و پيوسته در فكر دستبرد مي بود              موصل شده در آ    453بيگيبيگلر
آمد و رفت مي نمود و با يكديگر اتفاق داشتند مكرراً رقم نصيحت مرشدانه از براي او مرشد كامل ارسال    

 مي نمودند و آن بدبخت گـوش نـاكرده بيـشتر از پيـشتر در تمـرد و                   454فرموده او را نصيحت و دلداري     
 بنا بر آن حكم عالي بنفاذ پيوست كه سياوش بيگ قوللر آقاسي كه در همدان اقامـت   طغيان مي كوشيد  

و بجمعيت لشكر اشتغال دارد با شاه ويردي خان حاكم لرسـتان و سـاير امـرا بـسرحد اردالن رفتـه آن                       
 بĤن واليت تعيين بر جاي او نصب نمايد قوللر آقاسي 456 نموده و حكام كه455مردود نمك نشناس را تنبه

 ايلغار نمود خان احمد خان چـون از   457جب فرمان با امرا و عساكر نصرت نشان بر سر خان قدرمدان           بمو
قضيه واقف شد از كمال خوف و هراس با عيال و خزانه و اموال گريزان بقلعه مريوان بدر رفته در عـرض                   

 459ران تـاب يـك حملـه دالو   458راه سياوش بيگ با سپاه بĤن گمراه رسيده بجنگ پرداختند خان احمـد       
 و امـرا  [65a]نياورده قطع نظر از ملك و مال و دولت و عيال كرده گريـزان بجانـب موصـل بـدر رفـت                

 مراجعـت   460بتعاقب تا حوالي شهر زور شتافتند و عباس قلي بيگ را در قلعه مريوان بضبط آن گذاشـته                 
بـدرگاه شـاه    بحسن آباد نمودند و حقيقت را عرضه داشت نموده باسرهاي مقتـوالن و خزانـه و اسـباب                   

 چون بموصل رسيد از كوچك احمد پاشا كومك طلبيد كه خـود را    462 خان احمد  461كامياب فرستادند و  
رسانيده نگذارد كه اموال و اسباب او از دست رود پاشاي مذكور موازي هـزار و پانـصد نفـر بـسركردگي                      

 شاهويرديخان لـر  464 بيگ همراه كرده متوجه الكاء آقا خان مقدم شدند كه در اثناي راه دچار              463طيغون
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 و خـان احمـد   466 فـايق آمـده طيغـون    465گشته جنگ كردند و باقبال شاه ظفر مĤل بĤن گروه بي شكوه           
بيعون گريزان بدر رفتند و غازيان جمعي كثير از اكراد و اروام بقتل آورده غنيمت بسيار گرفتـه بـاردوي                

 آن حـضرت از  467يـل رسـيد و  سياوش خان پيوستند و اين همه سر و اسـير بـدرگاه عـالم پنـاه در اردب                 
 خبر فتح و نصرت مجلس عالي آراسته كل مهمانان و ايلچيان از گرجي و اروس و داغـستان                   اين رسيدن

 فاخره مخلع ساخته رخصت مراجعت دادنـد و         468طلب نموده بجشن و نشاط گذرانيده ايلچيان را بخالع        
 بزيـارت مرقـد     469جا بقريه كلخـواران   خود با ساير مهمانان بسير ييالق سهند و سوالن تشريف برده از آن            
 طيبه مقرر ت از براي خروج ازان بلدةمنور سيد جبرئيل فايز گشته باز داخل اردبيل شدند و بتعيين ساع

ختـه عالمـت عزيمـت بـصوب دار     فرمودند تا در نهم ربيع الثاني بزيارت وداع مراقد آبا و اجداد كرام پردا    
 اجالل واقع [65b]وچ متوجه مقصد بودند چون بسلطانيه نزول  اصفهان بر افراشتند و كوچ بر كالسلطنة
 بيگ يوزباشي و حسينخان بيگ گودرزي با عريضه قوللر آقاسـي رسـيده حقيقـت                471 خانقلي 470شد كه 

كه چـون بـار ديگـر خـان         را بعز عرض رسانيدند شرح احوال بر سبيل اجمال آن         محاربه و فتح مشار اليه      
كوچك احمد پاشا را از آن نوع شكست و قتل كه از مالزمانش واقع        احمد بد اختر گريزان بموصل رسيد       

شده بود شعله آتش غيرت از كانون درون آن ديوانه حماقت صفت شعله ور شده با مـوازي دوازده هـزار                     
شان بصوب اردالن بحركـت      احمد روي گردان بجنگ امراي عالي      پياده و سوار از كرد و رومي باتفاق خان        

مراي نامور رسيد قوللر آقاسي و شاهويرديخان و آقا خـان و سـاير امـراي سـر حـد                آمد چون اين خبر با    
قلمرو كه موازي سه هزار نفر بودند تكيه بعون عنايت حضرت يزدان و اقبال پادشاه ايران كرده باستقبال                

د و ان صف قتال و جدال آراسته آغاز مقاتله و مجادله كردنبي مĤل پرداخته در حوالي دربند چقآن گروه  
 كه از بسياري تك و تاز مركبان گـرد و غبـار بـر فلـك دوار                  472رفته رفته جنگ مغلوبه در گرفت بمرتبه      

ست از دشمن و دشـمن از دوسـت     وپيچيده فضاي معركه كارزار بر دليران پيكار تيره و تار گرديده كه د            
شر داد مردي دادنـد  تميز نمي كردند تا نزديك بĤخر روز لشكريان هر دو كشور در آن وادي پر آشوب و             

در اين اثنا نسيم فتح و فيروزي بر اعالم ظفر امراي نصرت اثر وزيده كوچـك احمـد كـه بنفـسه مباشـر            
 آن سر حـد نيـز   473بيگي مقتول گرديد و محمد پاشاي بيگلر     حرب گشته بدست آقا خان مقدم گرفتار و       

ته شدن آن دو مطـرود پـاي         مردود از كش   [66a]كشته شده سر هر دو را بر سر نيزه كردند خان احمد             
ست بار ديگر گرد ادبار فرار بر فرق خود كرده از معركه             شده بقول آنكه پهلوان زنده خوش      اقامتش سست 

كار زار پيش از همه روي گردان گشته گريزان بحال سگان بموصل بدر رفت و سـپاه پادشـاه روم نيـز از         
 پيمودند و عساكر بهرام قهر از عقب آن گـروه پـر   بيم غازيان خونريز ترك ستيز و آويز نموده راه گريز را    

شور و شر تاختند و جمع كثير را بتيغ جان گداز و نيزه پهلو شكاف و خنجـر سـر انـداز بخـاك هـالك                          
انداختند و قوللر آقاسي شام و سيواس و ديگر از معارف سپاه زنده گرفتار گشتند امراي عظـام و غازيـان     

گرفتاران ميدان و اسباب و غنيمت فراوان از آن مكان مراجعت نمـوده   نصرت انجام با سرهاي مقتوالن و       
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انيه بخاقـان  چگونگي احوال را در عريضه قيد نموده بدرگاه عالم پناه فرستادند چون ايـن خبـر در سـلط         
 فاخره بجهه قوللر آقاسـي و  474يون ازين فتح و ظفر شكفت و ارقام مطاعه و خالع  واالگهر رسيد طبع هم   

موده كه از امور ضروري و ضبط آن واليت خاطر جمـع نمـوده بـزودي زود بـدرگاه معلـي                     امرا ارسال فر  
بنـدي و چراغـان و   شتابند و در همان روز ابراهيم سلطان سفره چي باشي را بجهه تهيـه اسـباب آيـين             

 بعد از چند روز 475يون و خبر ورود خاقان زمان بدار السلطنه اصفهان روانه فرمودند و   استقبال موكب هم  
 چاپار قوللر   477ه اهللا عليه مهمان بودند كه      رحم 476بيگيخاقان رضوانمكان در خانه عليقلي خان ديوان      ه  ك

 و حسن آباد 478 ضبط و تصرف در آورده بغير از قلعه زلميد كه كل الكاي خان احمد را بحيطةآقاسي رس 
بقي قـالع آن    ديده و مستحفظان روزگار آزمـوده سـپرده مـا          كار [66b] كه بمردان    479و مريوان و قزلجه   

واليت را خراب و ويران ساخته اينك با اسباب و اموال و نقد و جنس بي پايان خان احمد خـان متوجـه              
مكان از شنيدن آن اظهار خوشنودي نمـوده خـدمات پـسنديده            ه سرير خالفت مصيريم خاقان رضوان     پاي

ان را رخـصت انـصراف      قوللر آقاسي مستحسن طبع عالي افتاد و در خانه خان مرحمت نشان ساير ايلچي             
  آوردند 480دادند و بعد از فارق شدن از آن روي توجه بدار السلطنه اصفهان

  
يون و در ركاب نـصرت انتـساب داخـل           ايلچي هندوستان بپايبوس اشرف هم     گفتار در آمدن صفدر خان    

  شدن بدار السلطنه اصفهان 
  

 عرض رسيد كـه صـفدر       481بذروهيون شاهي بدار المؤمنين كاشان نزول اجالل فرمودند         چون موكب هم  
مكان جـاني خـان ايـشيك       است خاقان رضوان   خان ايلچي پادشاه هندوستان نزديك اردوي معلي رسيده       

آقاسي باشي را با جمعي از يوزباشيان معتبر باستقبال او فرستادند و بعد از مالقات خان مشار اليـه را در            
 آنجا جشن    بعد از دو روز در عمارت دولتخانة       نيدندبيرون شهر فرود آوردند و از براي او اقامت مهيا گردا          

خسروانه و مجلس پادشاهانه بر آراسته صفدر خان را بĤن مجلس بهشت آيين در آوردند و او را بنوازشات 
 بعد از سير چراغان كه در آن بلده وقوع يافت خبر فوت خان احمد خان 482پادشاهانه سر افراز ساختند و
   از موصل رسيد بمضمون آنكه

  بيت 
  گر سپهري كه سرنگون آيي         نعمت ار برون آيي با ولي

اك نهان گرديد القصه  در زير خ[67a] زندگاني با هزار بدنامي بناكام دو روزةاز راه نخوت و ناداني بجهه 
مكان باتفاق صفدر خان از كاشان كوچ كرده روي توجـه بـدار الـسلطنه اصـفهان آوردنـد و                  خاقان رضوان 

هر جمادي الثاني داخل دولتخانه مباركه اصفهان جنت نشان شدند و هـر روز در عمـارات                 بتاريخ دهم ش  
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 مجلس جشن و سرور بر آراسته صفدر خان و ساير ايلچيان در آن بـزم عـيش آبـاد                    483دلگشاي روح فزا  
دلشاد بوده بسير چراغان و آتشبازي اشتغال داشتند درين اثنا سياوش خان قوللر آقاسي و شاهويرديخان 

 آقا خان با ساير امرا و غازيان با سر كوچك احمد و محمد پاشا و ديگر سرهاي اروام و اكراد و گرفتاران و
و اسباب وجوهات خان احمد خان در روزي كه خسرو ايران در عمارت عالي قاپو با صفدر خان در بساط               

اسـيران صـف آرا     ها و   عيش و نشاط آرام داشتند در غايت عظمت و شوكت به برابر رسيده غازيان با سر               
شان بمجلس در آمده بشرف پايبوس مـشرف شـدند و بنوازشـات و انعامـات شـاهانه                گشته و امراي عالي   

سرافرازي يافتند بعد از چند روز حكومت دار المؤمنين استراباد بقزاق خان چركس مرحمت فرمودنـد و                 
مهمانان گذرانيده بĤراستن جـشن  در آن زمستان روزگار فرخنده آثار را بعيش و عشرت و نشاط شكار با              

 نوروزي پرداختند 
  

  گفتار در سوانح و وقايع سنه بارس ئيل تركي سبع و اربعين و الف 
  

چون آفتاب عالم تاب در بيت الشرف حمل نزول نمود خاقان رضوان مكان جشن نوروز سلطاني آراسـته                  
و مباركباد آن روز فيـروز نمودنـد و         ل بهشت آسا پايبوس تهنيت      فامرا و علما و سادات و وزرا در آن مح         

 واالي قورچي باشي گري بجاني خان و ايشيك آقاسي باشيگري را بمرتـضي قلـي خـان                  [67b]منصب  
 باشي شـد و در عـوض چلبـي    484داربيگ نواده آغزيوار خان شاملو جبابيجرلو عنايت فرمودند و ابوالفتح   

  بود جاي او رابيگ ايو اغلي ايشيك آقاسي باشي حرم كه فجائه فوت شده 
   

  بحيدر بيگ ايو اغلي

   
 بعد از آراستن جشن گلريزان 485مرحمت فرمودند و وزارت اصفهان بمحمد علي بيگ كرك يراق دادند و         

را بايلچي گري  چراغان پل اهللا ويرديخان صفدر خان را رخصت انصراف داده يادگار بيگ ناظر دواب              486و
خبر رسيد كه سلطان مراد خوانـدگار محمـد پاشـاي وزيـر             ين اثنا از جانب بغداد      هند مامور ساختند در   

اعظم را از براي مانع شدن بسفر بغداد بقتل رسانيده بيرام علي پاشا را وزير اعظم كرده و او دوازده منزل 
از استنبول بيرون آمده متوجه قلعه بغداد است و از جانب خراسان نيز متواتر و متوالي خبر مي رسيد كه 

 قوللر آقاسي را بسرداري لـشكر خراسـان          بيگ ان سياوش اراده تاخت خراسان دارند بنابر     اوزبكيه شوميه 
 مشهد رسيد كه اهللا     488بيگي بيگلر 487تعيين نموده روانه آن صوب ساختند متعاقب عريضه قرچغاي خان         

 بتاخت مشهد مقدس آمده بودند با ايشان جنگ كـرده  489ويردي بهادر و علي مراد بهادر با گروه اوزبيك    
مكان ازيان عدو شكار شدند خاقان رضـوان    بال بيزوال شاهي آن گروه را شكسته هر دو سردار گرفتار غ           باق

امراي خراسان را بخلعت خاص اختصاص بخشيدند و بعد از چند روز عريضه خان مغفرت نشان رسيد كه 
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سـفر   بتجهيـز لـشكر و سـامان         [68a] بقونيه آمده    490زينل بيگ جاللي فوت شده و سلطان مراد قيصر        
پرداخته است و عريضه سياوش خان نيز رسيده خبر طغيان و عـصيان و روي گـردان شـدن عليمـردان                    

 حاكم قندهار از اين دودمان واليت نشان رسانيد 
  

   و رفتن او بملك سياه هندوستان 491گفتار در تمرد و عصيان عليمردان
  

قادي كه بلطف الهي و امـداد   موحش از دو طرف مي رسيد خاقان دريادل به نيت و اعت492چون خبرهاي 
 از جا در نيامده به پشت گرمي جنود غيبي متوجه دفـع              خبر 493ارواح حضرات ائمه طاهرين از براي اين      

آن حادثه شدند و در خزانه باز كرده بدادن انعام و ترتيـب قـشون پرداختنـد امـا احـوال خـسران مـĤل                         
نعمت خود دان روسياه اراده سركشي با ولي خاقاني مي رسيد كه عليمر494عليمردان آنكه مكرراً بعز عرض

دارد و از وفور خزانه و بسياري زر كه در قلعه فوشنگ و مـداخل ممالـك قنـدهار بدسـت در آورده اراده         
بناي حصار در قلعه قندهار گذاشته باتمام آن جهـد تمـام مـي نمايـد و                  طغيان و عصيان كرده بخودسر    

ن حكم عالي بنفاذ پيوست كه سياوش خان قـوللر          د بنابرا ه داري در ان جاي مي ده      ذخيره و اسباب قلع   
آقاسي سردار خراسان بايلغار بقندهار رفته حقيقت احوال آن مردود بدفعال را بموقف عرض رساند پيش                
از ورود رقم بقوللر آقاسي سواد آن مضمون سياست نمون بĤن خان ضاللت نشان رسيد از بـيم و هـراس                

ظهار يك جهتي بپادشاه هندوستان كه مدتها در انتظار كليد قندهار بود  قلي ناظر خود ا495باغواي مشهد
نمود و كومك بتاكيد از او طلبيد و كتابتي بعوض خان حاكم غزنين نوشته او را بقلعه بمدد طلـب كـرد                       

 سوار آن نابكار بايلغـار داخـل قنـدهار شـد شـيخ      [68b]عوض خان بمجرد رسيدن كتابت او با هفتصد     
 ازين دودمـان روي     496االسالم و اعيان قلعه از رسيدن آن لشكر دانستند كه عليمردان          محمد امين شيخ    

 زبان نصيحت گـشوده     497گردانست شيخ محمد امين چون با خان مربوط بود اول شام بخلوت او آمده و              
 قيامت بدنام و نمك بحرام نمي  خود و ايل و عشيرت خود تا498كه از براي دو روزه حيات خود را و آبائي 

گري تو نخواهد بود كه عوض خان را گرفته و مالزمان ه ازين از براي اخالص و صوفين نمود و وسيله بتوا
گري و يكرنگي تـو ظـاهر شـده         درگاه شاهي فرستي كه مجددا صوفي     او را بقتل آورده سرهاي ايشان را ب       

  ه خود را از بدنامي خالصي بخشي و خون چندين هزار شيعه در گردن تو نباشد بمضمون آنك
  بيت 

  گر بد نمي كني بكسي چشم بد مدار      پيوسته در حمايت كردگار خويش باش 
 قلـي ابلـيس   499 شيخ آن مردود اندك بخود افتاده او را مرخص ساخته مـشهد         ازين سخنان دولتخواهانة  

 گفتگوي آن دولتخواه را مذكور ساخت آن بـدخواه بـار ديگـر راي آن روسـياه را       501 و 500صفت را طلبيد  
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يد و كمر قتل آن مؤمن را بر ميان بست و آن شب تا صباح در فكر كار دور از كار خود مـي بـود                         برگردان
روز ديگر عوض خان را طلب نموده خطاب كرد كه تو انديشه نكردي كه بمجرد رسيدن كتابت مجهـول                   

 عوض خان در جـواب گفـت كـه          شكر برداشته باين حصار در آمدة و هيچ احتياط نكردة          اينهمه ل  502من
ست رف تو كه دم از مردي مي زني حرف    رر حقيقت فتوت و مروت ترا شنيده بودم و مي دانستم كه ح            مك

 و مـروت تـو كـرده        [69a]و بچندين مرحله كالم صدق انجامت از كذب دور است لهذا تكيه بر مـردي                
بخدمت رسيدم درين حرف بودند كه چاپار رسيد و خبر رسيدن سعيد بهادر خان حاكم كابل بـا چهـل                     

زار كس بقرا جنگل كه در هشت فرسنگي قندهار است رسانيد و در آخر آن روز خبـر توجـه سـياوش                      ه
 كه در هفت فرسخي قندهار است بĤن        503شموله هزار نفر بكوشك نخود و قريه پا       خان قوللر آقاسي با س    

 بـرد  بدروز رسيد از شنيدن آن دو خبر جانسوز آتش اضطرابش شعله افروز گشته سر در گريبان فكر فرو     
بعد از انديشه بسيار آن مردود كتابي از براي سعيد بهادر خان فرستاد كه اينـك سـياوش خـان سـردار                       

 حـادث   نزديك بودن ايـشان در قلعـه فتنـة        لشكر خراسان در هفت فرسخي قندهار اقامت كرده مبادا از           
ان ارسال نمود شود بزودي زود خود را بحصار رسان و يك مكتوب ديگر با تحف و هدايا بجهه سياوش خ        

 504و اسباب و اندوخته چندين ساله موروثي و حاصل قندهار را بر هم بسته با اهل و عيال و اموال در اول
همان شب از قلعه بيرون آمده روي بوادي سياه هندوستان با حال تباه آورد و سعيد خان در اول همـان                   

يلغـار تمـام بقنـدهار شـتافته در     شب داخل قندهار شد چون صبح ديگر اين خبر بسياوش خان رسيد با          
چمن سنجري صف قتال آراست عليمردان روي گردان بسعيد خان خاطر نشان نموده كه شـيخ محمـد                  

د آنست كه در چمن سنجري صف       امين جماعت زيگ را از ما برگردانيده و با سياوش خان متفق شده ان             
 او پردازند و اال كار بر ما دشـوار مـي      راسته است پس اولي آنست كه اول از قلعه بيرون رفته بدفع           قتال آ 

 چرخچي گردانيده از قلعه بيرون فرستاد اكثـر از          505 سپاه زيگ را طوعاً و كرهاً      [69b]گردد سعيد خان    
غازيان كه عالقه نداشتند باردوي قوللر آقاسي پيوستند و آناني كه عيال و اطفال داشـتند بناچـار بـا آن                  

كه آن خان بي نام و نشان دل از ملك قندهار كنده رو براه گذاشـت  بدكار متوجه هند شدند و در اثنائي    
  اين بيت را خواند كه 506و 

  بيت 
       بر برنداشتيم ز تخمي كه كاشتيم     برداشتيم دل ز اميدي كه داشتيم 

القصه چون طليعه لشكر هندوستان در ظاهر قلعه نمودار شد سياوش خان باميد تمام با سه هزار جـوان                
شكر گران قيام نمود و آن روز تا غروب آفتاب فيمابين آتش حرب التهـاب داشـت و جمعـي                 بجنگ آن ل  

كثير از طرفين قتيل و جريح گشته در اول شام سپاه شب صورت هند دست از كارزار كشيده بپاي ادبار                    
ـ       ندرون حصار انداخته باستحكام قلعة    خود را با   ب  قندهار پرداختند و غازيان نصرت انجـام مراجعـت بجان

خيام نموده در محل نزول فرود آمدند قوللر آقاسي بابر بيگ جلودار را با عرضه داشـت و حكـم سـلطان                    
خرم كه از براي سعيد خان در باب قندهار نوشته بدست غازيان در آمده بود بدرگاه واال فرسـتاد و او در                    

                                                                                                                   
  .طلبيده : ق  500
  . را ندارد » و « ق  501
  . را ندارد » من « ق  502
  .با شمول : ق  503
  . اصل : ق  504
  . طوعاً كرهاً : طوعاً او كرهاً ؛ ق : ب  505
  .را ندارد » و « ق  506
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ر داشت كه سـياوش  مكان رقم مقرقيقت را بعرض رسانيد خاقان رضوان ح507عرض پنج روز باصفهان آمد    
 بعد از وقوع   508خان با سپاه نصرت نشان در فراه اقامت نموده كه آنچه بعد ازين مقرر شود بعمل آورند و                 

اين مقدمات در باغ عباس آباد جشن پادشاهانه آراسته ايلچي فرنـگ و عادلـشاه را مـرخص سـاختند و                      
 بايلغـار روانـه زمـين داور     بجهه حكومت بست پـايبوس نمـوده     [70a]محراب بيگ قوم صفي قلي خان       

 صفي قلي سلطان سياه منصور از بيم اين خبر عريـضه از             509گرديد چون باردوي سياوش خان رسيد كه      
 آن سلطان بدست مالزمـان محـراب        تاده كومك طلبيد حامل آن با نوشتة      براي سعيد خان بقندهار فرس    

خبر آمدن سعيد بهـادر خـان بگـرفتن    خان افتاده او را با عرضه داشت عليحده بدرگاه معلي فرستادند و       
قلعه زمين داور و بست بخاقان واالگهر رسيد همان لحظه رقم استمالت بر رعايـاي قلعـه بـست و حكـم                 
سياست صفي قلي سلطان بعهده سياوش خان بقلم در آورده چاپار را روانه فرمودند اما سپاه هندوسـتان       

يش از رسيدن سياوش خان كه بكومك محراب خان  قلعه زمين داور را گرفته متوجه قلعه  بست شدند پ          
 دور قلعه را قبل كرده بر آن قلعه مستولي  گشتند و           خان 510مامور بود بĤن حدود كه سعيد خان و پردل        

محراب خان را سالماً غانماً مرخص ساختند و محراب خان باردوي سياوش خان پيوسـت خـان مـذكور                   
مضمون اين خبر بر پيشگاه ضمير منير حضرت خاقاني حقيقت را بخاقان مظفر منصور عرض نمود چون       

 تدارك آن مهم را بوقت ديگـر حوالـه          511بومقيق خبر آمدن سلطان روم باين مرز      پرتوافكن شد بنا بر تح    
 فرمودند و بدفع صولت سلطان مراد پرداختند 

  
 توجـه موكـب    بغداد و محاصره نمودن آن با لشكر بي حـد و ر آمدن خواندگار سلطان مراد بقلعة    گفتار د 

  نصرت معتاد بهمدان از براي دفع صولت سپاه سطان مراد 
  

يـون مـي    داد و آذربايجان قرع سمع اشـرف هم       شمار از بغ   آمدن سلطان مراد با لشكر بي      چون مكرراً خبر  
 احكـامي كـه خوانـدگار بـراي     513 بغداد رسيد و512بيگي تا آنكه مالزم بيكتاش خان بيگلر   [70b]گرديد  

 بصره نوشته بود كه مستمال بشفقت سلطاني بـوده مهيـا باشـيد كـه در اول بهـار       مشايخ اعراب و حاكم   
متوجه آندياريم بدست مالزمان بيكتاش خان در آمده بود رسيد و خان مغفور مرحوم كتابتي كه مقصود            
سلطان خلفا كه قبل ازين برسالت بروم رفته بود و با خوانـدگار همراهـست بـدرگاه معلـي فرسـتاد كـه                       

روم اد داخل حلب شده و توپخانه را پيشتر روانه عراق عرب ساخته است چـون آمـدن قيـصر                 سلطان مر 
مكان محقق شد حكم عالي بنفاذ پيوست كه حسين بيگ ناظر بيوتات با جمعي از غازيـان                 بخاقان رضوان 

نيده ند كوچاتنگ و خانقي مي باش در ] و[بقلمرو عليشكر رفته از الوسات كلهر و قرا الوس كه در بشيوه 
 و در آن حدود مكث كرده آنچه روي دهد بعز عرض رساند و منصب مهرداري برستم بيگ بهمدان رساند

ولد امير خان و وزارت خراسان بميرزا جان بيگ و محمد تقي دولت آبـادي بواسـطه اسـتيفاي قـورچي                     
و وفـور  مقرر فرمودند در اين اثنا جاسوس بيكتاش خان رسيد و خبر عظمت و شوكت و جمعيت لـشكر              

                                                 
 . آمده : ق  507
  . را ندارد » و « ق  508
   .را ندارد » كه « ق  509
 . يردل پ: ق  510
  .مرز و بوم : ق  511
 . بيگلربگي : ب  512
  .رسيده : ق  513
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مكان رقم از عقب خان مغفرت       ببغداد مشخص مي آيد خاقان رضوان      اسباب و يراق و زر قيصر رسانيد كه       
نشان ارسال داشته كه با امرا و لشكر آذربايجان بهمدان داخل اردوي نصرت نـشان شـود و حيـدر بيـگ       

ان فرموده كوچ بـر كـوچ   زين دار باشي را ببغداد از براي سان لشكر آنجا تعيين نموده خود كوچ از اصفه               
 در منزل كنگاور حيدر بيگ زيندار باشي رسيد نسخه سـپاه بغـداد و وفـور            [71a]متوجه همدان شدند    

مكان منصب تفنگچي آقاسي را بمير فتاح ثاني عنايت فرموده يراق و ذخيره رسانيد خاقان رضوان آذوقه و   
 با قورچي و نوروز 514شاملو حاكم كوه گيلوبا مير كالن خفاجه و ساير مين باشيان و تفنگچي و نقديخان 

بيـگ سـفرچي باشـي را كـه مـرد      سلطان با غالم روانه دار السالم نمودند و متعاقب بمصلحت امرا خلف        
 آنجا در تدابير اليقه سعي نمايند و در      515بيگي تعيين نموده كه با امرا و بيگلر        روزگار آزموده بود   كارديدة

ون آذربايجـان شـرف پـايبوس اشـرف         ر سپهساالر ايران با امرا و قش      روز دوشنبه غره ماه رجب در كنگاو      
  516يون دريافتهم

   

و قشون بسيار رنگين آراسته بنظر انور رسانيد بنوعيكه از امرا و سپاه كه زبان بتعريف گشوده بودند صداي 
 تا امروز احسن و آفرين بر فلك بلند گشته بود حتي نواب اشرف مكرر مي فرمودند و تحسين مي نمودند كه

 با اسب و كوتل از هيچ اميري از 517من چنين قشون رنگين سنگين آراسته همه جوانان كار آزماي نو خاسته
ي نمك مرتضي علي بر تو حالل باشد سر حد نديدم آفرين بر تو باد حقا كه غالم مخلص وفا انديش ماامراي 

 عالم و حضرات ائمه عم از تو راضي و كه من از خدمات و جانسپاري هاي تو خشنودم انشاء اهللا كه خداي
خشنود باشند در اثناي تعريف و اظهار حسن خدمات آن غالم اخالص شعار جان سپار جاني خان قورچي 
باشي از روي جرات عرض ميكند كه سهل باشد اينهمه ندارد مثل آذربايجان واليتي را خراب كرده و مي كند 

ي ري را ا كرده است نواب اشرف مي فرمايند كه تو نيز مدتيست الكاگر چند نفر را آبادان كرده باشد چه هنر
ني كه او بسفر آورده است بايست كه تو هم ربع اين قشو  و مي كنيمثل كرمان واليتي را خراب كردةو امروز 
يون ما برساني جاني خان در كمال خجلت سر پيش افكنده ساكت شد و خان مغفرت نشان بموجب بنظر هم
  ون از پيش و موكب معلي متعاقب قشفرمان با

  
متوجه منزل ماهي دشت شدند و در دهم ماه رجب سپهـساالر جـان نثـار را بمنـدلي و جـستان روانـه                        
فرمودند كه هر گاه خواندگار دور قلعه را قبل كرده باشد بامداد محصوران پردازد و خان جالدت نشان با                   

حمـد خـان بيـگ    با خـان بيـگ صـالحي و خـان ا      نموده با عساكر ظفر توامان در مندلي و جستان نزول         
 از  519 آورده خوانـدگار   518ان ارسال گردانيـد كـه سـر و زنـدة          تركمان را با جمعي از غازيان باردوي رومي       

 ماه رجب دور قلعه را در ميـان گرفتـه           ردانند زيرا كه خواندگار در دويم     رسيدن تهمتن روزگار خبردار گ    
 سـر و دو سـه نفـر        520مي تا كنار اردوي قيصر رفته چنـدين       بمحاصره و مصادمه پرداخته است دليران نا      

زنده بخدمت آوردند از تقرير ايشان معلوم شد كه خواندگار جهد تمام در تـسخير قلعـه دار الـسالم مـي        
 گروه اشرار مردانـه پرداختـه انـد كـه يـك        [71b]نمايد و غازيان قلعه دار جانسپار شب و روز بدفع آن            

                                                 
 . كوه گيلويه : ق  514
  . بيگلربگي : ب  515
  .دريافته : ق  516
 . نو خواسته : ب  517
 . زنده : ق  518
 . خواندگار را : ق  519
 . چندي : ب  520
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ام نمي گيرند خان مغفرت نشان در آن مكان بتدارك احوال عـساكر نـصرت               لحظه از تردد قلعه داري آر     
 كه از جانب سـليمان خـان حـاكم    521مĤل و استخالص محصوران و دفع صولت آن گروه بدفعال مشغول    

 از كركوك آذوقه بسيار جمع نمـوده اراده         522اردالن چاپار رسيد كه جمعي از سپاه روم در موضع كوهي          
گار بدفعات نقل نمايند بنده اين درگاه بر سر ايشان تاخت برده آذوقه را آتـش                داشتند كه باردوي خواند   

زده آن گروه را پريشان و ويران ساختيم سلطان مراد چون ازين دستبرد وقوف يافت مراد خان اردالن را           
 و سـپاه  523با دو سه نفر از پاشايان با لشكر گران بالكاء اردالن تعيين نموده بنده دولتخواه با قول بيگيان           

اين مكان تكيه باقبال پادشاه ايران كرده باستقبال ايشان رفتـه جنـگ عظـيم نمـوده ايـشان را منهـزم                      
اي ايـن ديـار متحـصن گـشته     در يكي از خرابه قلعهساختيم و پاشايان با فوجي از لشكريان از بيم جان           

 تتمه گريزان بدر رفتند اميد بنده بر ان قلعه مستولي گشتم و امير خان پاشا را با چند نفر دستگير كرده         
يرت سـرگردان باشـند و   كه پيوسته معاندان اين دودمان واليت نشان مخذول و منكوب بوده در باديه ح           

مكان همه روزه اوقات خجسته ساعات را بسان لشكر نصرت نشان كـه از اطـراف و جوانـب                   خاقان رضوان 
 [72a]الر نامدار ارسال مي  گردانيدند       باردوي معلي مي رسيدند مصروف داشته بتعاقب باردوي سپهسا        

و چون ايل باجالن كه در حوالي شهربان و شط بهروز اقامت داشتند اراده رفتن باردوي خواندگار نمـوده      
يـل  بودند خان مغفرت نشان ازين مقدمه خبردار شده شاهويرديخان حاكم لرستان را بمنع و  دفـع آن ا                  

ط بهروز رسيد كه آن جماعت از آب عبور كرده بودند نهايـت             ي بكنار ش  تعيين نمود و شاهويرديخان وقت    
 كـه يكـي از   524اغنام و مواشي و اسباب ايشان را غارت كرده مراجعت نمودند و عبدي بيـگ بـالد رودي   

 سـلطان مـراد     525هواداران بود جاسوس بخدمت خان فرستاد با كتابت كه در شانزدهم شـعبان المعظـم              
 ير از سپاه و گدوك و غيره بكشتن داده حتـي طيـار محمـد پاشـاء    يورش بقلعه بغداد انداخته جمعي كث     

ز گ غازيان مجروح گشته تا او را بخيمه مي آوردند كه از هم گذشت و قيـصر بعـد ا     وزير اعظم بزخم تفن   
 دسـت از يـورش حـصار برداشـت و اراده يـورش      هشمار كاري نساختتالش بسيار و كشته شدن لشكر بي  

اسوس را با نوشته او و عريضه عليحده از چگونگي احـوال بـدرگاه معلـي     ديگر دارد خان مغفرت نشان ج     
 چون محاصره قلعه امتداد يافت در ميانه محصوران قلعه نفـاق بهـم رسـيد خـصوصاً         526ارسال گردانيد و  

خلف بيگ و بيكتاش خان از ان جهه غازيان قلعه سر رشته حزم و احتياط از دسـت داده دل شكـسته و        
و قرار بسپردن آن حصار دادند مصطفي پاشا كه بجاي طيار محمد پاشا وزير اعظم پريشان خاطر گشتند 

 بودند عريضه اطاعـت از قلعـه        [72b]شده در سيبه او كار مي كرد و امراي قلعه از كشته شدن او غافل                
بيرون فرستاده با مصطفي پاشا عهد نمودند و در روز جمعه بيست و پنجم شهر شعبان روميه داخل قلعه 

ه بيكتاش خان و نقديخان و خلف بيگ و مير فتاح و نوروز سلطان با ساير مين باشيان و يوزباشيان از شد
قلعه بيرون آمده بدرگاه سلطان مراد رسيده زبـان باعتـذار و اسـتغفار گـشادند سـلطان مـراد ايـشان را                       

زدند و دست بشمشير     قلعه   527خانه قلعه بودند فرصت يافته آتش بجبا      بپاشايان سپرد ناگاه غازيان كه در     
جنگ كنان از ميان سپاه اروام بيرون آمده بعضي بسالمت خود را باردوي سپهساالر رسانيده و برخي در                  

                                                 
 . مشغول بودند : ق  521
 . كوي : ق  522
  .بگيان : ب  523
 . بالدروزي : ق  524
   .العظم : ق  525
 . را ندارد » و « ق  526
 .بجبه خانه : ق  527
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بيابان افتادند سلطان مراد را ازينحركت شعله آتش غضب زبانه كشيده امر بر قتل ايشان و اخـذ اسـلحه                    
 و عريان بـاردوي  528اني را كه بخشيدند لوتنمود و ازين رهگذر جمعي كثير از غازيان بقتل رسيدند و آن  

خان پيوستند چون اين خبر شايع شد خان مغفرت نشان بموجب فرمان بـصوب دارالـسالم بحركـت در                
  آمده تا يك فرسنگي اردوي قيصر و قلعه بغداد رفت

   

از غالمان تحرير نموده است كه خان مغفرت نشان از وفور جالدت و جرات خود با دو سه نفر ميرزا حاتم بيگ 
بكنار اردوي اروام آمده بر بلندي كه نزديك بقشون وزير اعظم بود ايستاده سير اردو و قشون رومي مينمود و 
مصطفي پاشاي وزير خبردار شده خان مرحوم را ديده مي شناسد و شخصي را بخدمت خان مي فرستد پيغام 

روف و هيچكس را درين گفتگو نيست اين آنكه جرات و دليري و جالدت و مردانگي تو در عالم مشهور و مع
معني بر تو مسلمست اما چنين در برابر دشمن ايستادن مبادا كه جاهلي از نادانان گلوله انداخته خدا نخواسته 

 برساند كه فلك قرنها دور مي كند تا مثل تو دالوري بعرصه وجود آورد و مكرر 529ضرر بوجود همچو تو
حافل زبان بتعريف و توصيف تو گشاده و مي گويد كه هيچ يك از حضرت خادم الحرمين در مجالس و م

 ميسر شده است اگر من چنان غالم پادشاهان عظيم الشان را چنان غالمي ميسر نشده كه حضرت شاهرا
 در مسند عيش و عشرت قرار گرفته در اندك زماني بوسيله او عالمي را مسخر مي 530داشتم خود بفراغتمي

ازينمحل خطرناك بركنار باشي خان مرحوم جواب داده كه بوفور اخالص غالم و كردم پس التماس آنكه 
بندگي دودمان واليت نشان و وثوق و اعتقاد دوستداري حضرت امير المومنين و حضرات ائمه معصومين 
مغرور بوده پروا از دشمنان دين و دولت ولينعمت خود ندارم بلكه جان باختن را در راه ايشان حيات ابدي 

داريم از تو و صد هزار مثل تو چه باك و انديشه داشته باشيم كه اگر مي داشتيم باينجا آمده در برابر توپ و پن
  قريب بظهر در آنمكان ايستاده بود مي كرديم و از اول روز تا 531تفنگ تو نه ايستاده حذر

  
همان وزير اعظم  بنظر خان رسيد كه بيكتاش خان را م   532باز كتابت عبدي بيگ و جعفر بيگ بالد رودي        

 كه بفرموده قيصر بـه      533مصطفي پاشا كردند و در همان شب در بستر خواب فوت شد بعضي مي گويند              
 خفه ساختند و برخي مي گويند كه از وفور غيرت قصد خود كرده يا غـصه مـرگ شـد و       534بند چاقشور 

ـ               [73a]قيصر نيز     اروم ايلـي    535ر سـر   بنا بر خبري كه از استنبول رسيده بود كه از فرنگ لشكر عظيم ب
آمده و سلطان ابراهيم برادر سلطان مراد خطبه بنام خود كـرده اسـت لهـذا در دوازدهـم شـهر رمـضان             
المبارك بعد از ضبط عراق عرب با امرا و سرداران قلعه بسرعت روانه استنبول شد و مصطفي پاشاي وزير 

ه ايلچي فرستادن و صـلح كـردن دارد   اعظم با پاشايان و لشكر گران درين سرحد توقف نموده ظاهراً اراد         
خان مغفرت نشان مكتوبات ايشان را با عريضه بدرگاه عالي روانه نمودند و در عريضه قيد كرده بـود كـه                 

مكان از استماع اين خبر دست      باطست امر عالي چيست خاقان رضوان     وزير اعظم متوجه شهربان و قزل ر      
 و من يتوكل علي اهللا فهـو حـسبه بقـادر لـم يـزل و ال      بر دامن صبر زده امور خود را بموجب آيه كريمه        

                                                 
  . لوط : ب ، ق  528
  . توئي : ب  529
 . فراقت : ب  530
 . حضر : ب  531
 . بالدروزي : ق  532
 . گويند : ق  533
 . چاغشور : ب  534
  .بسر : ق  535
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 غيـب   ر لطيفه غيبي بودند كـه از پـس پـردة           ازين مقدمات از جاي در نيامده منتظ       سپرده اصال  536يزال
 نخست از راه بنده پروري از روي لطف و انعام بر بازماندگان قلعه دارالسالم نگريسته هـر                 537بظهور آيد و  

 هر كدام بمناصب ارجمند و مالزمـت ركـاب ظفـر پيونـد سـرافراز                538 بجاي يك از اوالد و اقرباي ايشان     
 امير فتاح تفنگچي آقاسي و لقـب اميـر فتـاح ثـاني و     539گردانيدند مثل محمد طاهر مين باشي را بجاي  

 و لقب خاني و محمد سعيد ولد ميـر       542 كوه گيلو  541بيگي والد بيگلر  540يخان را بجاي  دزينل بيگ ولد نق   
رادر او محمد صادق و آقا عنايت بافقي را بجاي جـالالي مـين باشـي و عليخـان        فتاح مين باشي بجاي ب    

بيگ يساول صحبت را بجاي ساروخان آجرلو حاكم ايل مذكور ساخته همگي بخلعت فاخره مخلع شـده                 
 همان روز دگنك مرصع بمرتضي قلي خان ايشيك آقاسي باشي شـفقت        [73b]543پايبوس نمودند و در     

 باشي گري را بشيخ علي بيگ ولد علي بيگ زنگنه عنايت نمودند و در بيست و   فرموده منصب امير آخور   
 برسـالت از نـزد وزيـر        544دويم خبر از جانب سپهساالر رسيد كه محمد آقا نامي با مقصود سلطان خلفـا              

مكان قراخان بيگ برادر جاني خان را در بيست و نهم باستقبال رگاه عالم پناه آمده خاقان رضوان   اعظم بد 
 مالزم آقا خان مقدم رسيد و  اردوي گردون شكوه ساختند و ايضا     ي روم مقرر داشتند كه او را داخل       ايلچ

شمار باين ديـار مـي   وچي باشي خواندگار كه با لشكر بيخبر رسانيد كه در راه خانقي حوالي شهربان بقاپ 
 اسير و موازي يـك  آمد دچار شده جنگ كرديم و قاپوچي باشي را با بيست و پنج نفر از معتمدان روميه      

اي قلعـه    از آزاد كردهـ    545هزار و پانصد نفر قتيل ساخته بنظر انور خواهد رسيد و قاپوچي باشي مـذكور              
ايروانست حضرت خاقاني از روي مروت جبلي بار ديگر قاپوچي باشي را بخشيده با سـاير گرفتـاران آزاد                   

 پنجم شهر شوال مجلس عالي آراسـته        گردانيدند و همگي را بنزد محمد آقاي ايلچي فرستادند و در روز           
 كه از والي روم و وزير اعظم آورده بود بنظر انور رسانيد بغير از اظهـار       لچي روم را طلب فرمودند و نامة      اي

صلح و صالح و رفع خونريزش و نزاع و خير و امنيت عباد و بالد چيزي ديگر مسطور نبود و روز ديگر كه 

                                                 
 . را ندارد » واليزال « ق  536
 . را ندارد » و « ق  537
 . بجائي : ب  538
 .بجائي : ب  539
 .جائي ب: ب  540
 . بيگلربگي : ب  541
   .كوه گيلويه : ق  542
بر ارباب هوش و خرد و طالبان اعجاز صاحبان دين و دولت پوشيده نمانـاد كـه چـون                   « : حاشية زير عالمتي در متن ندارد        543

 عـرش درجـه   سلطان مراد فتح قلعه بغداد نمود آن مغرور بي اعتقاد از جسر بكهنه بغداد آمده و سواره بĤسـتانه متبركـه منـوره                 
آبائه و اوالده الف الف تحيه و الثنا در آمده و چون تعمير آن بقعه شريفه در زمان خجسته نشان خاقـان گيتـي    كاظمين عليه و

ستان فردوس مكان يافته بود در كتيبه باالي درگاه آن گنبد عرش نما نام نـامي و اسـم سـامي بالقـاب پادشـاهي آنحـضرت را               
ر آن پادشاه بيخرد كور باطن مغرور خودپسند برآن كلمات دلبند مي افتد مضراب كه در دسـت آن             كتابت نموده بودند چون نظ    

بي ادب بود بدستور سواره بحك آن مي پردازد كه الحال عالمتش بر جا است در اثنائي كه فرود مي آيد دست واليـت حـضرت                      
شده كه بهمان مرض واصل جهنم ) 1(مر تا پايين شيط امام موسي كاظم عم بر كمر آن پادشاه مغرور بي ادب زده بنوعيكه از ك    

  . »شد  و خود گفته بود كه بيزوم بليميزه وورديلر و از بغداد در محفه نشسته مراجعت ديار ادبار خود مي نمايد 
  . شيت : ب ) 1(

 . را ندارد » خلفا « ق  544
  . را ندارد » مذكور « ق  545
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و عساكر نصرت شعار بپايبوس شهريار تاجدار مشرف گشتند از آن منزل         سپهساالر نامدار و امراي وفادار      
  نوروز سلطاني ساعي گشتند[74a]كوچ كرده در كنار آب نيلوفر نزول اجالل فرموده در جشن آراستن 

   
گفتار در وقايع و سوانح سال توشقان ئيل تركي سنه ثمان و اربعين و الف و صلح كردن با سلطان مراد از 

  ه عباد براي رفا
  

چون مسند آراي فلك چهارم بر سرير برج حمل جلوس نمود و نسيم ارديبهشت جهان را نمونه بهـشت                   
  عنبر سرشت گردانيد 

  نظم 
  صبا برگشاد از رخ گل نقاب          546ز عدل شه و اعتدال هوا

  يكايك برون آمدند از حجاب         بتان بهشتي بارديبهشت 
 ارم تزئين بر آراستند و جمله مالزم ركـاب اقـدس و       547 مجلسي خاقان رزم جوي بزم آرا در آن سرزمين       

ملتزمان بزم مقدس بشرف پـايبوس تهنيـت و مباركبـاد  سـرافراز و بـشفقت شـاهانه ممتـاز گـشتند و                      
جاسوس خان مغفرت نشان كه از بالد آل عثمان رسيده بود عرض نمود كه بنا بر عناد مادر سلطان مراد           

بر تخت عثماني جلوس نموده و ازين رهگذر فتور تمام در ممالك روم پديـد  ابراهيم خان برادر خواندگار   
 بيـگ جلـو دار باشـي را    549 در نيامده محمـد قلـي      548آمده حضرت خاقاني بنا بر درست پيماني از جاي        

برسالت روم تعيين فرموده كه بناي صلح گذاشته صلح را استحكام دهد و چون خبر آمـدن شـاه شـجاع           
ط  ايـشان و ضـب    550 هندوستان بر سر بلخ رسيده بود حضرت خاقاني از براي تنبه           ولد شاه جهان با لشكر    

غنداب دست از نزاع والي روم برداشته بصلح كردن مايل شدند متعاقب سارو ان و استرداد ممالك ارخراس
خان طالش را بنزد مصطفي پاشاي وزير اعظم كه در باب صلح و صالح از خواندگار مرخص و مامور و در          

 از   بعـد  ه مالقـات نمـود    [74b]رب عقامت داشت ارسال گردانيدند و سارو خـان وزيـر اعظـم را               عراق ع 
شمار صلح نامه نوشته بمهر آن دو امير مزين گشته بناي صلح را استحكام  گفتگوي بسيار و قال و قيل بي      

  از جانبين در ميان است 551تمام دادند و تا اين زمان كه سنه هزار و صد و چهار صلح همان
  

ذكر مراجعت خسرو آفاق از محل قشالق بصوب بـا صـواب دار الـسلطنه قـزوين و از آنجـا عـازم شـدن                         
  بمازندران بهشت آئين 

  
ين ادند و خاطر دريا مقاطر شاهي ازچون مصطفي پاشاي وزير اعظم و سارو خان معامله صلح را صورت د

ف پايبوس مشرف گرديد خان بشر در ييالق ميم كاللي همدان سارو 552معامله في الجمله جمع گرديد و    
  مكان عزم را جزم بمقر سلطنت فرمودندخاقان رضوان

                                                 
  . هواب : ب  546
 . مجلس : ق  547
  .جا : ؛ ق جائي : ب  548
 . علي : ق   ب،549
  . تنبيه : ق  550
  .است همان صلح : ق  551
 . را ندارد » و « ق  552
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و حكم عالي بنفاذ پيوست كه خان مغفور مرحوم در ييالق ميم كاللي توقف نموده سان لشكر ظفر اثر را ديده 
بموجب هر يك از امرا و قشون را رخصت اوطان داده بتعاقب داخل اردوي معلي شود و خان مغفرت نشان 

  فرمان بعد از ديدن سان لشكر نصرت نشان در قزوين بشرف پايبوس شهريار معدلت آيين مشرف گرديد

   
 و نامـه او رسـيد   553و يادگار بيگ ناظر دواب كه بايلچي گري نزد پادشاه هندوستان رفته بود با سـوغات      

 ع امـدادي از بـراي   مضمون آنكه چون فيمابين استحكام دوستي و اتحاد است از روي محبت توق    خالصة
النهر رفته است اگر كومك احتياج داشـته باشـد   فرزندي شاه شجاع از ان حضرت دارم كه چون او بماورا         

 و 556 كه فيمـابين جنـود اوزبيـك       555 داشت و سياوش خان از خراسان عريضه فرستاده        554دريغ نخواهند 
 بدخـشان نمـوده   جـا اراده هنود جنگ شده اوزبكيه شكست برداشته اند و شاه شجاع در بلخ است و از آن   

 كـه  ي شاهي از راه ييالق شكار كنان كوچ بر كوچ متوجه دارالسلطنه قزوين بودنداست القصه موكب معل   
 استرآباد كه قصد خود كرده بود رسيد حكومت آن واليـت را             557بيگيخبر فوت قزاق خان چركس بيگلر     

 و وزارت 558 گرك يراق وزير اصفهانبحسين بيگ ناظر بيوتات با لقب خاني و نظارت را بمحمد علي بيگ
 چون دولتخانه مباركه دارالـسلطنه قـزوين        559 بميرزا تقي دولت آبادي عنايت فرمودند و       [75a]اصفهان  

 حكم عالي باطالق اسيران و پاشـايان كـه در قلعـه ايـروان و سـاير      حل نزول شاه با عدل و دين گرديد      م
بودنـد صـدور يافـت و مـصحوب اسـمعيل بيـگ             معارك كارزار بدست عساكر نصرت شعار گرفتار گشته         
ن در باغ صفي آباد بعـيش و نـشاط و            بعد از آ   560چگني نزد وزير اعظم مصطفي پاشا ارسال گردانيدند و        

سير چراغان خود را مشغول ساختند و چون مهتر شاهنظر فوت شده بود آن منصب را بداود بيگ غـالم                
يت نمودنـد بعـد از فـراغ از اينهـا از راه دريـا كنـار        خاصه شريفه و يوزباشي گري آقايان باحمد بيگ عنا        

 رشت شدند و ماه مبارك رمـضان را         ماه مبارك رمضان داخل بلدة     در پنجم    561متوجه دار المرز شدند و    
 رعايا معزول و عوض بيگ برادر مهتر داود       راه شكوة در آن بلده باتمام رسانيده و آقا زمان وزير آنجا را از             

 562لخد و از رشت متوجه الهيجان شـدند و در الهيجـان بـسير چراغـان دور اسـت               را وزير رشت گردانيدن   
ن شغل روي توجه بمازندران آوردند و چون در قصبه اشرف نـزول اجـالل               د از فراغ از آ    مشغول بودند بع  

اهيم بـر جـاي او      واقع شد در هيجدهم شهر شوال خبر فوت سلطان مراد قيصر روم و جلوس سلطان ابر               
ا و شهرها و شكار اشتغال مي       زندران بعيش و نشاط و سير قصبچه      مكان هر روز در ما    انرسيد خاقان رضو  

 ن واليت بهشت نشان باتمام رسيد مودند تا ايام زمستان در آن
  

                                                 
   .سوقات : ب  553
 . نخواهد : ق  554
  . فرستاد : ق  555
  . اوزبك : ق  556
 . بيگلربگي : ب  557
  . اصفها : ب  558
 . را ندارد » و « ق  559
  .را ندارد » و « ق  560
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و اربعـين و الـف و مراجعـت     تركي سنه تسع    [75b]يون فال لوي ئيل     گفتار در وقايع و سوانح سال هم      
  ملك منان بصوب اصفهان يون از مازندران بضمان امان موكب هم

  
چون بار ديگر از رسيدن آفتاب انور بر تختگاه حمل اين عالم پير آغاز جـواني از سـر گرفـت و بـساطين            
جهان سرسبزي پيدا كرد خاقان كامبخش كامياب مهمانان و امـراي عظـام را در مجلـس بهـشت آئـين           

و احـسان بـر روي ايـشان        عمارت دولتخانه اشرف طلب نمـوده سـفره عـيش و عـشرت و خـوان انعـام                   
گسترانيده همگي را در آن روز فيروز بنوازشات خسروانه سر افراز ساختند و بنا بر امـوري نـااليق نـوروز         

  سلطان داماد امام قليخان را سياست فرمودند و او را در ميان جنگل
   

  مازندران بموجب فرمان

   
تشريف برده بعد از فراغ از شـكار         563ن كال شقه ساختند و بعد از چند روز شاه ظفر مĤل بسير شكار ميا            

نگول عنان عزيمت بصوب ييالق فيروزكوه معطوف داشتند و در ييالق مذكور ايلخي خاصه را بمالزمان                ز
شان را رخصت اوطان داده اردوي معلي از راه سـياه كـوه و نمكـزار                سمت فرموده مهمانان و امراي عالي     ق

ـ      564شمه فين در عمارت   بدارالمؤمنين كاشان روانه شد و در سر چ        ست نـزول    كه احداث كردة آن حضرت
 بعد از چند روز عنان فيروزي عيان بجانب مقر سلطنت و مستقر خالفت بـر تافتـه بتـاريخ                    565فرمودند و 

ي روز جمعه دويم شهر ربيع االول از دروازه حسن آباد داخل دولتخانه جنت بنيـاد شـدند و چـون ايلچـ          
ان بيگ برادر جاني خان را باستقبال او تعيـين فرمـوده ايلچـي را از        خ پادشاه اروس نزديك شده بود قرا     
 ايـروان رسـيد     566بيگـي ند روز خبر فوت كلب عليخان بيگلر       چ [76a]روي اعزاز بشهر در آوردند بعد از        

 شـاهرخ  567ايالت آن واليت را بمحمد قلي بيگ جلودار باشي با لقب خاني مرحمت فرمودند و چون فوت 
 جاي او را ببرادر او شيخ علي بيـگ اميـر آخـور باشـي     569 رسيده بود568م چمالسلطان حاكم كلهر و چ   

 نجف قلي بيگ مقرر نمودنـد و ابـراهيم     خان شفقت فرمودند و امير آخور باشي گري را ببرادر شيخ علي          
خان ايگرمي دورت قاجار حاكم بردع را برسالت روم از براي تهنيت جلوس سلطان ابراهيم تعيين كردند                 

اق خان تركمان را بحكومت سيستان سـرافراز گردانيدنـد دريـن اثنـا چاپـار از نـزد سپهـساالر        و پير بود  
مغفرت يافته حضرت غفار رسيده عريضه آن خان جالدت آثار را بنظر انور رسانيده كه زلزله بسيار عظيم      

زده هـزار   خانه ويران و دوا571 كه حساب كرده ام چهارده هزار و هفتصد در    570در تبريز واقع شده بمرتبه    
مكان اقان رضـوان  و ششصد نفر از اناث و ذكور خرد و بزرگ كشته شده اند ازين حكايت عجيب غريب خ                 

را خاطر مبارك ملول شده از روي شفقت و مرحمت در بـاب سـكان آن واليـت رقـم اسـتمالت ارسـال                        
                                                 

 . ميانكاله : ق  563
 . عمارتي : ق  564
  . را ندارد » و « ق  565
 . بيگلربگي : ب  566
 . خبر فوت : ق  567
 . چمچال : ق  568
   .رسيد : ق  569
 . بمرتبه اي : ق  570
 . را ندارد » در« ق  571
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جانست بسر كاري    آنكه محالي كه روي بخرابي آورده از عين المال كه در نزد وزير آذرباي              572فرموده مقرر 
خان مغفرت نشان معمور و آبادان سازند و سه ساله ماليه اهل تبريز را بتـصدق فـرق مبـارك باهـل آن                       
واليت بخشيدند و از جانب خراسان از نزد سياوش خان عريضه رسيد كه يلنگوش اتـاليق بـا مـوازي ده                     

امرا و سـپاه ايـن ديـار تكيـه           نثار با    [76b] اين غالم جان     574 بتاخت خراسان آمد و    573هزار نفر اوزبيك  
يم و سر بلطف پروردگار و اقبال شاه تاجدار كرده بر سر آن گروه تاخته ايشان را بيك حمله متفرق ساخت

 ورده عنقريب كه سرهاي مقتوالن بدرگاه عرش نشان خواهد رسيد و اسير و غنيمت بدست در آ
  

  و الف يون فال ئيالن ئيل تركي سنه خمسين گفتار در وقايع سال هم
  

چون ايام زمستان سپري شد و روزگار از بوي نسيم بهار سبز  و خرم گرديد گل از خلوتكده خاك سر بر        
آورد و بلبل بر سر شاخ گل بترنم در آمد عندليبان باغ  و بوستان بزبان بي زباني بـاداي شـكر و حمـد و        

  ثناي سبحاني پرداختند 
  شعر 

   شد 575 باران گهرچمن از فيض      هجوم لشكر دي در بدر شد 
  بجاي خار رويانيد ريحان       زمين باغ از فيض بهاران 

ان روز سعادت اندوز در تاالر طويله كه احداث كرده آن حضرت اسـت              ش عشرت افروز در     خاقان كام بخ  
جشن نوروزي آراستند ايلچيان و مهمانان را طلب فرمـوده ابـواب سـور و سـرور بـر روي نزديـك و دور                   

ز چند روز خبر فوت حسن خـان        ن بارگاه را بنوازشات شاهانه سرافراز ساختند بعد ا        گشوده همگي خاصا  
 هرات رسيد در همان روز عباس قلي بيگ ولد ارشـد اكبـر او را بجـاي والـد بلقـب خـاني                576بيگيبيگلر

سرافراز گردانيده ايالت هرات را بدو ارزاني داشتند و چون عباس قلي بيگ بـداروغگي رشـت رفتـه بـود                    
د كه از همانجا روانه مقصد شود و آقا ملك وزير تفنگچي را كه قبل ازين وزير هرات بود بـĤوردن          مقرر ش 

 داخل هـرات  [77a]سر روچاق بود و بعد از فوت پدر بخود       حسين قلي خان ولد حسن خان كه حاكم ما        
ن را شده بضبط ملك و مال پرداخته تعيين فرمودند آقا ملك بايلغار متوجه هرات شده حسين قلـي خـا               

  ه گفته اند  گرديد چنانچ577بدرگاه معلي رسانيد و عباس قلي خان در هرات بر مسند متمكن
  بيت 

  ديگري شادكام ننشيند       تا نميرد يكي بناكامي 
 قندهار چون خاطر از لشكر كشي خوانـدگار جمـع گردانيـد             حضرت خاقاني از براي استرداد قلعة     القصه  

 579 حكومت ماروچاق را بدوست علي بيگ زنگنه عنايت فرموده         578بتدارك لشكر و سامان سفر پرداختند     
شاه جنت مكان فـوت شـد خاقـان         چون نواب خورشيد احتجاب مغفرت مĤب زينب بيگم دختر حضرت           

                                                 
  . مقررا ً : ق  مقررا ؛:  ب 572
 . اوزبك : ق  573
  .آمده : ق  574
  . پرگهر : ق  575
   .بيگلربگي : ب  576
 . متمكين : ب  577
 . پرداخته : ق  578
 . فرمودند : ق  579
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 جنازه اقدام 580مكان را از فوت او تالم بهم رسيده در نهايت متاثر گشتند بتعزيه او پرداخته بتشييعرضوان
 شد كه ميرزا 582 او را مهيا گردانيدند مقرر از حج و نماز و روزة    581رمودندنمودند و خير و خيرات بسيار ف      

حبيب اهللا اينها را بعمل آورده تصدقات را بمستحقان رساند و چـون حكـيم الملـك ايلچـي قطـب شـاه              
نزديك رسيده بود مقرر شد كه مير قاسم بيگ داروغه اصفهان باستقبال او رفته او را داخل شهر گردانـد        

 و غيـره بـر آراسـته حكـيم      پادشاهانه بر روي ايلچيان اورگـنچ و روز او را طلب فرموده مجلسو بعد از د  
 الملك را كه عبداهللا قطب شاه سفارش عمه هاي خود كه قبل ازين از راه دريا بدرگاه معلي آمده بودنـد                     

ـ           583 سوغات نموده د بعـد از اتمـام جـشن خبـر فـوت       او را طلب فرمـوده نـوازش بـيش از پـيش فرمودن
باد رسيد حكومت آن واليت را بمحراب خان قوم صفيقلي خـان مرحمـت            استرا 584بيگيسينخان بيگلر ح

 كه در آراستگي قشون ساعي باش كه عنقريب ماهچه ظفر توام بĤن     [77b]نموده بلفظ گهر بار فرمودند      
 و عريـضه  راسان فرستادندحدود خواهد رسيد و اغورلو بيگ ناظر دفتر خانه را بخريداري غله و آذوقه بخ          

 585خان و سياوش خان رسيد كه امام قلي خان والي بخارا بعلت نابينائي و بـي وفـائي اوزبيـك               عباس قلي 
 او بر تخـت     586آرزوي آمدن بمكه معظمه كرده اهل بخارا و اعيان اوزبكيه صوفي سلطان نامي را بر جاي               

رسيده است تا ديگر چه روي  داده باين جهه ميانه امراي بلخ و بخارا منازعه و مناقشه بهم    587خاني جاي 
دهد و در سيم شهر رجب مقرر شد كه ارقام مطاعه باطراف و جوانـب ممالـك محروسـه از عقـب سـپاه           
منصوره نوشته بقدغن تمام امرا و حكام و عساكر هر واليت از جا و مقام خود در حركـت آمـده متوجـه                       

 آذربايجان خان مغفرت نشان 588بيگيلرهمتن دوران سپهساالر ايران بيگخراسان شده در نيشابور بر سر ت
گـي  اعني رستم خان انار اهللا برهانه جمعيت نمايند و جار كشيده شـد كـه سـواي هميـشه كـشيك هم                  

ند روانه خراسان شوند كه اينك رايـت ظفـر آيـت متوجـه      ايون حاضرعساكر منصوره كه در پايتخت هم 
ودنـد كـه بـا امـراي آذربايجـان متوجـه            قندهار است و رقم مطاع از براي خان مغفور مرحوم ارسـال نم            

 كه برسالت روم رفتـه  589ين اثنا ابراهيم خان ايگرمي درت اخراسان شده وعده در نيشابور خواهد بود در     
 اين ديار كه گرفتار اروام چه در بغداد و چه ايروان     590بود با قابيل آقا نام ايلچي خواندگار و اكثر از امراي          

 پايبوس رسيدند و سلطان جالل الدين پادشاه        [78a]يري بود بشرف    شده بودند هر كس را در اجل تاخ       
زاده بدخشان كه بدست اوزبكان اسير شده بود فرار نموده بـدرگاه عـالي رسـيده نـوازش يافـت و چـون         

 او را بعليقلي بيگ ولد او عنايت نمودند و در بيست و يكم شـهر               591شاهويرديخان لر فوت شده بود جاي     
خان والي بخارا باتفـاق نـدر تقـاي    ي خان حاكم مرو رسيد كه امام قلي   مرتضي قل رمضان المبارك عريضه    

                                                 
  . بتشنيع : ب  580
 . فرموده : ق  581
 . و مقرر : ق  582
  . سوقات : ب  583
 . بيگلربگي : ب  584
 . اوزبك : ق  585
 . جائي : ب  586
 .جائي : ب  587
 . بيگلربگي : ب  588
 . دورت : ق  589
 . امرائي : ب  590
 .جائي : ب  591
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 و محمد رحيم پروانه چي و بيرام خواجه يساول صحبت و خواجم قلي قلماق كه مقربـان           592ديوان بيگي 
حمـد مقـيم ولـد ميـرزا      و بعزم سفر مكه معظمه از بخارا بيرون آمده داخل مرو شـدند ميـرزا م   593اويند

م حكم كرده بود كه درين سال پادشاه عظيم الشان از مشرق زمين بدرگاه عـالم پنـاه                  نجمحمد شفيع م  
مكان از حكم صريح او تعجب نموده او را نـوازش فرمودنـد القـصه خانـدانقلي              رسيد خاقان رضوان   خواهد

بيگ ذوالقدر يساول صحبت را با يك هزار تومان نقد و پانصد تومان جنس بجهـه امـام قليخـان ارسـال                      
هي بصحت و سالمت در غره      سيد كه باقبال بيزوال شاهي ظل ال      دانيدند و عريضه خان مغفرت نشان ر      گر

شهر شوال داخل نيشابور شده روز بروز عساكر مظفر فيروز جمعيت مي نمايند خاقان رضـوان مكـان در             
ـ  594تاالر طويله مجلس آراسته قابيل بيگ ايلچي روم را طلب فرمودند و او نامه و سـوغات                 دگار كـه    خوان

چهار راس اسب كه يك راس با زين مرصع و لجام طالء ميناكار و يك راس بـا زيـن و لجـام مطـال و دو          
 سرافراز  [78b]راس بجل هاي ديبا باف و يك كمر شمشير مرصع بنظر انور گذرانيده بنوازشات شاهانه                

د و در سلخ شهر شوال  خبر آمدن محمد يوسف اتاليق ايلچي ندر محمد خان والي بلخ رسيگرديد و ايضا
 عم بزرگوار خاقان كامكار كه ولد شاه جنت مكان شاه طهماسب قدس سره بـود                595سلطان علي ميرزاي  

عالم فاني را وداع نموده بجهان جاوداني شتافت نواب اشرف اعلي بعد از تعزيه بلنجان حوالي باغ وحـش                   
ه مالزمان رستم خان والي گرجستان     بشكار تشريف بردند در آن مكان بعيش و نشاط روزگار گذرانيده ك           

ز و جالل سپردند بعد از دو روز كـه خاقـان ايـران در آن    بيه طهمورث خان را آورده بسرادق ع      رسيده ص 
حرق هاج از اعتدال منحرف گشته تب مداومت مي نمودند كه ناگاه مزاج ومكان بخوردن شراب ريحاني م

ه شهر شدند و در عمـارت كرسـكان حـوالي شـهر     ن از ان صيدگاه متوج عارض ذات مقدس گرديد بنابرا    
 596چند روز توقف فرمودند تا آنكه خداي تبارك و تعالي از شفا خانه شفاء و رحمه للمؤمنين شفاء اجـل                   

بمرشد كامل عنايت فرمودند و آن حضرت از كارخانه تقدير ذوالجالل لباس صحت و عافيت پوشـيدند و                  
 گشوده سجدات شكر الهـي بجـاي آوردنـد و خاقـان ايـران              عامه خاليق زبان بشكر و سپاس ايزد متعال       

بصحت و سالمت بدولت و اقبال داخل شهر شدند و در عمـارت آينـه خانـه مجلـس عـالي ترتيـب داده                   
ايلچيان را اكثر خلعت داده رخصت انصراف فرمودند و روز بروز در تدارك لشكر و تهيـه سـفر خيـر اثـر                       

 همـت واال    [79a] و سـرانجام توپخانـه       597خانـه ر و سامان جبا   ودن عساكر نصرت شعا   قندهار و روانه نم   
نهمت مصروف داشتند تا آنكه ايام فرخنده انجام زمـستان باتمـام رسـيد و آوازه ورود بهـار عـالم آرا در                       

 جهان منتشر گرديد 
  

  گفتار در قضيه هايله كه در بلده كاشان در اوايل سنه يونت ئيل موافق احدي و خمسين و الف روي داد 
  

 بعـدل و عـدالت و داد و دهـش باتمـام             598مكان در دارالسلطنه اصفهان ايام زمـستان      چون خاقان رضوان  
 بدلداري و نوازشات بيش از 599رسانيد از براي جشن نوروزي در تاالر طويله فرمان داد و در آن روز فيروز

                                                 
 . ديوان بگي : ب  592
 . هستند : ق  593
 . سوقات : ب  594
  .ميرزا : ق  595
 . عاجل : ق  596
   .جبه خانه : ق  597
 . زمستان را : ق  598
 . فيروزي : ق  599
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محرم از بلده طيبه پيش مالزمان بارگاه و مجلسيان مجلس حضرت شاه را سرافراز گردانيدند و در ششم     
دارالسلطنه اصفهان بباغ قوشخانه نقل مكان فرمودند و در آنجا خليل خان بختيـاري چنـد اسـب تـازي                  
برسم پيشكش بنظر انور رسانيده رخصت يافت كه در الكاء خود باشد هر چند التمـاس مالزمـت ركـاب                  

 از چند روز روانه مقصد شـدند        مقدس معلي نمود مفيد نيافتاد خلعت پوشيده روانه الكاء خود شد و بعد            
 الحرام در عمـارت دولتخانـه دارالمـؤمنين كاشـان نـزول اجـالل               600تا آنكه در بيست و يكم شهر محرم       

 602يون مشرف گرديـد و  در كاشان بشرف پايبوس اشرف هم601فرمودند و ايلچي ندر محمد خان اوزبيك      
رغواني رنگ بودنـد تـا آنكـه        در آن مكان بهشت نشان مجلس عيش و عشرت ترتيب داده بكشيدن مي ا             

 از هجوم الم بيماري بوجود شريف آن خسرو غازي و شـير بيـشه يكـه تـازي روي نمـود و آن               603عارضه
 تب و كثرت بيماري سر بر بستر ناتواني گذاشت اطبـاي مـسيحادم و معالجـان            [79b]حضرت از شدت    

رو  بردند هـر چنـد تـدبيرها در    حذاقت شيم از معالجه و مداوا عاجز گشته سر در گريبان تدبير حيرت ف  
معالجه آن آفتاب اوج بسالت كه در تاب حرارت افتاده بود مي نمودنـد موافـق تقـدير نيامـد و روز بـروز              
مرض در تزايد بود تا در روز دوشنبه دوازدهم شهر صفر بعضي در سنه هـزار و پنجـاه و دو و بعـضي در                         

مذكور گذشته بود روح پر فتوحش از كالبـد خـاكي        اواخر سنه هزار و پنجاه و يك كه يك ساعت از روز             
باعلي عليين پرواز نموده منادي ارجعي الي ربك راضيه مرضيه نفس قدس نهـاد او را بحظـاير قدوسـين       
دعوت كرد و فرمان فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي طاير روح مطهر او را همپرواز ارواح مقدسـين در              

ين اين سراي دودر كه هر كه پاي در ساحت وجود نهـاد هنـوز               خلد برين گردانيد چنين است رسم و آئ       
كام نگرفته بناچار از دروازه عدم بيرون رود و هر كه لباس حيات بر قامت خود موافق يافت هنوز چنانچه   

  خواطر خواه باشد نپوشيد كه بايد از سر بيرون نمود 
  بيت 

  با كه وفا كرد كه با ما كند     دولت گيتي كه تمنا كند 
  ن نيست كه دم ازين گفتگو بسته زبان بكام دهان كشيدن بهتر تا شكوه زدن زيرا كه چ به از آهي

  بيت 
   ببايد رفت ازين كاخ دل افروز    يكي روز 604رواگر صد سال ماني د

القصه امرا و وزرا و اركان دولت و علماي با سعادت بتجهيز و تكفين پرداخته بعد از رسـم و آئـين شـرع                      
انـه مباركـه    گريان و سينه بريان از دولتخ حضرت اهللا را با دو ديدة[80a]گزيده   آن برانور نعش مطهر

ورده روانه دار المؤمنين قم نمودند و در مشهد مقدس و جوار مرقد منور معطر حضرت معـصومه        بيرون آ 
يم لطف و   عليه التحيه و الثنا مدفون ساختند و حفاظ و خادمان تعيين نمودند الهي الهي هر زمان از نس                 

مرحمتت مرقد منورش را معطر گردان و از رشحات سحاب مغفرتـت حفـره خـاك مطهـرش را سـبز و                      
ر التقصير مي رسـد آنـست       طهار آنچه بخاطر شكسته خاطر اين حقير كثي       اال و آله    605شاداب دار بمحمد  

يـت جلـوس    تهنهايله آن حضرت كوتاه داشـته بمقدمـة  ور اللسان را از وقايع تعزيه و قضيه      كه قلم مكس  
ميمنت مانوس گوهر شاداب بحر سلطنت و در شاهوار صدف دولت جهاندار سليمان حـشمت در دريـاي     

                                                 
  . محر : ب  600
 . اوزبك : ق  601
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دودمان واليت و شمع شبستان بوستان صفوت شهريار ديندار شريعت پرور پادشـاه دادار عـدالت گـستر           
 خان قـدس  ثاني اثنين خاقان گيتي ستان فردوس آشيان صاحبقران سليمان شان ثاني شاه عباس بهادر     

اهللا اسرارهم بگفتگو در آورده عالم و عالميان كـه لبـاس مـاتم در بـر گرفتـه بخلعـت مژدگـاني جلـوس              
شاهزاده جوانبخت كامكار از تعزيه و رخت سوگواري بيرون آورده بچند كلمه از وقايع ايام خجسته انجام         

حيفه گرامـي زيـب و   كه در اوايل جلوس ميمنت مانوس حضرت صاحبقران ظل رحمن روي داده اين ص         
اهللا  مبرهن شـود انـشأ  606زينت يابد و هم خاتمه احوال خان مغفرت مĤل بر طالبان اخبار ماسلف ظاهر و            

[80b] و تعالي  
  

گفتار در جلوس ميمنت مانوس خاقان صاحبقران كه در سنه يونت ئيل موافق اثنـي و خمـسين و الـف                     
 ن واقع شد هجري در دارالمؤمنين كاشان بتقدير خالق قادر بي چو

  
آنكه چون چهار روز از قضيه هايله خاقان رضـوان مكـان خلـد آشـيان در گذشـت بتـاريخ شـب جمعـه            
شانزدهم شهر صفر در ساعت مسعود كه مقرب حضرت خاقاني موالنـا محمـد شـفيع مـنجم خراسـاني                    

نـي  يون اعوم بجد امجد هم موس607تعيين نموده بود اركان دولت و خاصان آن حضرت خاقان صاحبقران        
 مكـان و طريـق سـالطين    608شهريار گيتي ستان فردوس آشيان ساخته بدستور آئين شـهرياران صـفت          

صفيه صفويه بر مسند دولت و اورنگ سلطنت تاج پادشاهي بر سر و كمر شهنشاهي بر ميان بـر قاليچـه               
لتخانـه  ارشاد جلوس فرمودند و نقاره دولت بنام نامي آن حضرت بصدا در آوردند روز ديگر در عمارت دو                

مباركه حضرت خاقان صاحبقران با روي چون ماه تابان در سن يازده سالگي بر مـسند كيـان مـتمكن و              
جميع امرا و وزرا و سادات و علما و عموم خلق اهللا بشرف ديدار فرخنده آثار و سجده و پايبوس تهنيت و 

ند و دست دريا  دي خوان مباركباد جلوس مشرف گشتند و در همان روز خطبه بليغ باسم سامي صاحبقران            
نوال شاهي به بذل انعام و احسان گشوده همگي خاصان بارگاه را بخلعـت خـاص اختـصاص فرمودنـد و                   
براياي ممالك محروسه و رعاياي هر واليت را نوازش نموده بقاياي كـل ممالـك محروسـه را كـه قريـب            

 بخـشيدند و چـون نامـه نـدر      بتخفيف و تصدق مقرر داشته بر ايشان   [81a]بپانصد هزار تومان مي شد      
محمد خان والي بلخ كه مشتمل بر استدعاي تفقدات و دلجوئي نسبت بسلطنت پناه امام قليخان شـرف                 
مطالعه دريافت حكم عالي بنفاذ پيوست كه منشيان بالغت نشان ارقام مطاعه باسم سـامي و نـام نـامي                    

 آورده مبني بر استمالت و حسن سلوك و ساالر ايران و ساير حكام خراسان بقلم در تهمتن دوران و سپه 
خدمت آن سلطنت پناه مصحوب طهماسب قلي بيگ چغتاي حاكم سابق شوشتر ارسال گردانيدند و بعد 
از فراغ از مهام قواعد ملكداري و فرمانروائي چون هواي كاشان روي بگرمي آورد در ساعت سـعد بقـصد                    

اشان روي توجه براه آوردند و در روز چهارم داخل  ك609نهضت بصوب دارالسلطنه قزوين از بلده المؤمنين
مدينه طيبه دارالمؤمنين قم شدند هم از گرد راه بطواف آستانه مقدسه معصومه عليها و آبائهـا الـصلوه و    

جـا قيـام   مكان تشريف بردند و باطعام فقـرا و مـساكين آن   مضجع منور مطهر نواب خاقان رضوان     التحيه و   
طيبه را بحـسين قلـي بيـگ قـورچي شمـشير تفـويض فرمودنـد و ايلچيـان          نمودند و داروغگي آن بلدة 

تركستان را از آنجا رخصت انصراف داده سارو خان  بيگ آجر لو را بمرافقت ايـشان بجانـب بلـخ تعيـين               

                                                 
 . را ندارد » و « ق  606
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نمودند و از آنجا بدولت و اقبال كوچ كرده متوجه دارالسلطنه قزوين شدند و در نه روز طـي آن مـسافت            
م شهر ربيع االول در باغ صفي آباد نزول اجـالل فرمودنـد سـلطان بالغـي بـا سـادات               نموده روز شانزده  

[81b]                    و علما و اكابر و اهالي شهر باستقبال بيرون آمده بشرف ديدار فرخنده آثار آن برگزيده حـضرت 
 و سجده و پايبوس مشرف گشتند روز ديگر مقرر شد كه اركـان دولـت و علمـا و سـادات و                       610پروردگار

 611ف دارالسلطنه قزوين در ايوان چهل ستون جمعيـت نمـوده جهـه تـرويح    ا صلحا و اعيان و اشر    فضال و 
احت لسان بتالوت و ختم قران مكان حفاظ و قراي خوش كالم بالغت و فصروح مطهر نواب خاقان رضوان

لت خاقان نروز كه روز اربعين رحب طعام الوان و انواع حلويات در آعالم اشتغال نمايند و دو هزار قا      ملك  
ن مجلس صرف شود و روز ديگر حضرت خاقان صاحبقران بـا امـرا و                بود طبخ نموده در آ     612رضوان آرام 

ن امر  و بعد از فراغ از آبندگان از باغ صفي آباد داخل شهر شده در دولتخانه مباركه نزول اجالل فرمودند
 بودند بخلع فاخره از زربفت و سمور        جميع امرا و وزرا خواه آناني كه در بارگاه و خواه در حكومتگاه خود             

دنـد و  و انعام وافره از اجناس و نقود و اسبهاي تازي با زين و لجام طال و مرصع شفقت و سـرافراز گرداني   
مكان از مالزمت بنا بر تقصيري معـزول بـل مغـضوب و محبـوس بودنـد از                  هر كه در زمان خاقان رضوان     

دانيدند و هر روز در باب الجنه قزوين بداد و دهش         مالزم و صاحب منصب گر     613جريمه ايشان درگذشت  
 تا آنكه خبر آمدن [82a]و قبق اندازي و جريد بازي و چوگان باختن و اسب تاختن اشتغال مي نمودند         

سلطنت پناه شوكت دستگاه امام قليخان پادشاه ذيجاه تركستان بـدرگاه خالفـت بنيـان رسـيد خاقـان                   
 ضيافت پرداختند صاحب قران بتهيه استقبال و اسباب 

  
گفتار در آمدن پادشاه واالجاه تركستان امام قليخان بتقدير ملك سبحان بدرگاه عالم پناه خاقان صاحب            

  قران ظل رحمن 
  

پوشيده و مخفي نماند كه امام قليخان ولد تليم خان كه در سنه سچقان ئيل موافق احـدي و عـشرين و      
و التجا بدرگاه خاقان گيتي سـتان فـردوس آشـيان آورده    الف كه بر عم خود ولي محمد خان كه از بيم ا       

بود در وقت مراجعت و رسيدن بر تختگاه بخارا از بي وفائي اوزبكـان غـدار در معركـه كـارزار بقتـل عـم         
در مدت سي سال سلطنت و حكمراني بزرگوار خود پرداخته بر تمامي ممالك تركستان مستولي گشت و 

مالزمان درگاه شاهي در بـالد خراسـان بازگـشت بـدرگاه خالفـت         بخبر لشكر كشي و بي اندامي نسبت        
 ببهانه زيارت مكه   614مكان ننمود درين سال چون از ضعف باصره و علت نابينائي و بيم بي وفائي اوزبيك               

معظمه سلطنت آن واليت را بندر محمد خان برادر كوچك خود كه والي بلخ بود واگذاشته با اتاليقـان و                
دانيـد  ا متوجه قلعه چهارجو گرديد ندر محمد خـان جمعـي را بتعاقـب او نـامزد گر                 خاصان خود از بخار   

 خان مفقودالبصر ذيجاه ريخته نقد و جـنس او را  616 بي وفا در عرض راه بر اردوي آن     615حياياوزبكان بي 
[82b]      ون ن مهلكه خـود را بيـر  ان با رفقا با اسب و تازيانه از آ آنچه داشت بيغما و تاراج بردند امام قليخ
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 مـرو بـود او را   617بيگـي سيد مرتضي قليخان قاجـار كـه بيگلر     انداخته فرار كنان بسرحد مرو شاهيجان ر      
استقبال نموده بقلعه در آورد و حقيقت احوال آن خـان بلنـد مكـان را بپايـه سـرير اعلـي عـرض نمـود           

ا مبلـغ    شيمه كريمه مهمان نوازي خاندانقلي بيگ يساول صحبت را ب          619مكان بمقتضاي  رضوان 618خاقان
يك هزار و پانصد تومان نقد و جنس چنانچه در فوق اين صحيفه گذشت بمهمان داري تعيين فرمودنـد                  
و فرمان قضا جريان باسم هر يك از حكام از مرو تا پايه سرير خالفت مصير شرف نفاذ يافت كه بهر شهر          

 آورده 620ني بجـاي و محال محروسه كه آن خان عالي شـان وارد گـردد شـرايط مهمـاني و لـوازم ميزبـا          
انداز و دادن انعام و لباس و فـروش و ظـروف و شـتران كـوه        و پا  اجناس نفيسه و نقود وافره برسم تكلف      

ماهان و تازي نژادان راهوار و استران باربردار و ديگر نزل و ساوري و سامان و سرانجام مطعوم و مشروب               
عمل آورند و نوعي نمايند كه در حين ورود  و ارمغان و تحف و هدايا در منازل و مراحل ب  621و ارسال بذل  

د از ارسـال فـرامين و مناشـير    درگاه سالطين پناه آن خسرو ذي جاه اظهار خشنودي و رضـا نمايـد بعـ     
جاه مرتضي قليخان ايشيك آقاسي باشـي را بمهمانـداري بجانـب طهـران كـه الكـاء او بـود خاقـان                       عالي

مون فرمـان واجـب االذعـان شـهريار گـردون وقـار       صاحبقران مقرر فرمودند و چون امراي نامـدار بمـض        
 مرتـضي   [83a]بسته بسرانجام ضيافت و تهيـه اسـتقبال پرداختنـد           جان   كمر خدمت بميان     622رسيده

قليخان حاكم مرو در حين بيرون آمدن امام قليخان از آن بلده بفراخـور همـت از نقـد و جـنس برسـم                        
رفاقت ركاب و مالزمـت آن خـان         و آقايان معتبر ب    تكلف و پيشكش بنظر او رسانيده و جمعي از مالزمان         

شان تعيين نموده كه در الكاء متعلقه او بهمان دستور خدمت نمـوده مايحتـاج او و رفقـاي او را كـه            عالي
بيك هزار نفر مي رسيدند و جمعي كثير از تجار و زوار كه ببهانه زيارت بيت اهللا در اردوي او جمع شده                      

 مقدس رضيه رضويه علـي سـاكنها   623 مشهد سرانجام نمايند و چون بحوالي    بودند منزل بمنزل سامان و    
 مشهد متكفل مالزمت خان شده در روزي    625بيگي خان بيگلر  624الصلوه و التحيه رسيد مالزمان قرچغاي     

 خان با جمعي كثير از خواص و عوام سپاهي و رعيت در غايت عظمت 626كه داخل شهر مي شد قرچغاي
داخته پادشاه را با اتاليقان و مالزمان باعزاز و احترام تمام بـشهر در آوردنـد و    و نهايت زينت باستقبال پر    

 از اعيان آن بلده طيبه      ر يك را فرود آوردند و هر روزيكه       در جاي اليق و عمارت خوب و منزل مرغوب ه         
 گذاشت نمي نمودند    628 از خدمت و تكلفات و تواضعات فرو       627متكفل ميزباني خان و تبعه او شده لحظه       

يافت سعادت زيارت آستان عرش نـشان ماليـك         رعد از چند روز آن پادشاه از روي عجز و نياز آرزوي د            ب
عليه و آبائه الف الف التحيه و الصلوه نموده بقدم اعتـذار و  ضامن آشيان حضرت امام الجن و االنس ثامن     

 االحترام باستدعاي آن زبان استغفار ريسمان سياه بر گردن افكنده برهنه پاي يكي از خدام آستان واجب
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ن آستان ماليك پاسبان مي بردند و بعـد از استفاضـه فيوضـات     عاليشان كشان كشان بĤ  [83b] 629خان
 نظام روانه پايه سرير اعلي و درگاه معلي گرديد خان مغفـرت نـشان اعنـي سپهـساالر                 630آن مقام عرش  

 نزديك شدن او بدان مكـان از وفـور      امان از رسيدن پادشاه تركستان و     يران در نيشابور با عساكر ظفر تو      ا
كرم و سخاوت همت واالنهمت بتهيه اسباب ضيافت و پا انداز و پيشكش مصروف داشته در بيرون شـهر                   

 و مكان موافق بجهه خيمه و سراپرده بر پاي نمودن اختيار فرموده تمامي عساكر را كـه          632 اليق 631جاي
 بهر جمعيت داشـتند از مـردم كهـن سـال مكـرر      بهفتاد هزار نفر بلكه بيشتر در اردوي آن خان سعادت      

استماع نمود كه هرگز از عساكر نصرت مĤثر قزلباش بر سر هيچ سـردار و سپهـساالري چنـين جمعيـت             
ننموده بودند مقرر داشتند كه در آن فضاي وسيع خيام بر پاي نموده اردو و اردو بـازار را زيـب و زينـت             

 زرنگار عليحـده  634 اطلس و ديبا و چيغ هاي633 و جرومهاي داده خيمه و سراپرده عالي با فرش و فروش        
بجهه نزول آن خان واالتبار ترتيب دادند و از براي امرا و خاصان او جداگانه منـزل سـرانجام فرمودنـد و                    
هريك از امرا را مهماندار يكي از اتاليقان مقرر داشتند تا آنكه بحـوالي معـسكر آن پادشـاه نزديـك شـد          

 فرمود تا غازيان و مجاهدان از تفنگچي و غالم و قورچي و چريك خراسـان همگـي   سپهساالر نامور مقرر  
 مرصع و اسب و كوتل با زين و لجـام   636 و زينت همه با تاج و جقه       635گيم قتلو پوشيده در نهايت تقطيع     

 آماده و مهيا باشند تا روز ديگر كه آفتاب زرين سپر بتسخير كشور فلـك  [84a]طال مكلل بجواهر الوان    
 گرديد و بنور ضيابخش محمدي عالم را منور و مزين گردانيد            637رم از پس كوه مشرق زمين مستعد      چها

 مـين   ]و[ جالدت شـعار     639 و زلف و طومار باتفاق امراي      638كه خان نامدار و تهمتن روزگار با تاج و جقه         
وك بـسته و   تـز ر تفنگچي و كماندار مكمـل و مـسلح  باشيان و يوزباشيان و سپاه بي پايان از پياده و سوا  

 آراسته در نهايت عظمت و شوكت متوجه اسـتقبال شـده روي زمـين از عالمـت و نـشان سـم                   640يسال
 641ستوران زره پوش گرديد و باد صبا را از كثرت و ازدحام لشكر ضيق النفس بهم رسيد طول روزگـار را         

راكم غبـار بجـائي    دوربين فلك از سواد خاليق سياه شد و تـ ةآن سپاه رشته امتداد كوتاه و ديد از عرض   
ا بـر هـوا مـي    و از آمد و رفت انفاس جادهـ        خورشيد مسدود     انجاميد كه پيش چشمة    642رسيد و بمرتبه  

  نمود 
  نظم 

    بماندي بر سنين نيزه داران            سيماب باريدي چو باران اگر

                                                 
 . را ندارد » خان « ق  629
 . عرض : ق  630
  . جائي : ب  631
  .را ندارد » اليق « ق  632
 . جورمهاي : ب  633
 . جيقه هاي : ق  634
 . تقطع : ب، ق  635
 . جيقه : ق  636
 . مستور : ق  637
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          كه نعش سايه بر دوش هوا بود   چنان از جوش لشكر قحط جا بود 
 وسعت گردون از شوخي رفتار مانند چشم بر نگاه تنگ بود بمثابه دل عـشاق بـر يـك      اسبان تازي را كه   

مكان جوالن مي شد از صفوف آراسته خيابان ها كه مبداء و منتهاي او نمودار ازل و ابد توانـد بـود بهـم        
افـت  ن معركه قيامت آرا راه بيرون شد نمي ي آرسيد نفير كرنا و خروش كوس و نقاره چون امواج دريا از         

از تنگ درزي سوار و پياده اسم را جاي صدق بر مسمي نمانده بود طيور در فـضاي هـواي آن صـحرا از                        
[84b]                       تراكم غبار چون تير در تيركش با بال گشاده بر يك جا مقام و آرام داشتند اعدا را دل نگـران و 

 خـاك از كثـرت   ن آيد كرةسپاه بشمار رسد بچه عنوان از عهدة تعداد بيروخاطر پريشان بود كه اگر كار    
سنان درخشان سواران نمودار قرص خورشيد جهان افروز گشت نابينـا را از شـوق تماشـاي آن هنگامـه                

 اين هنگامه در مـي  644 و آن خان ذي شان با وجود فقدان بصر كيفيت تماشاي        643بينائي حاصل مي شد   
 كه بجهه آن پادشاه ترتيـب  يمةدمت و لوازم مهمان نوازي بخيافت بعد از وقوع مالقات و تقديم رسوم خ     

يافته شده بود نزول فرمودند و خان مغفرت نشان بر روي آن سالله چنگيز خان مجلسي بر آراسـت كـه                   
ملك سر از دريچه فلك بتماشاي آن جشن و سرور بر آورده زبانها بتحسين و آفرين گويا گردانيدنـد و از     

فزا كـشيده كـه مـافوق آن متـصور نباشـد و      ط روح  و حلويات آنقدر در آن بسااطعمه و اشربه و تنقالت  
مبلغ هاي خطير از نقود و اجناس و امتعه هر ديار و اسب و استر و شتر با بار بنظر سلطنت پناه و رفقاي      

ند و از روي اعتـذار شـكر قـدوم آن مهمـان رسـانيدند و چـون از        داو گذرانيده بمالزمان معظم اليه سپر     
وم بدسـتور در ركـان آن پادشـاه چنـد قـدم مـشايعت نمـوده                 غفور مرح بور عازم رفتن نمود خان م     نيشا

مراجعت فرمود و چند نفر از مالزمان معتبر خود با حكام سرحد بمهمانداري و مالزمت موكب پادشاهي                 
 فرشته خصال مي رسـيد گماشـتگان        [85a]تعيين فرمودند القصه در هر محلي از محال كه آن پادشاه            

وان كيـف   دستور مقرر استقبال و ضيافت و تكلفات مي نمودند و در منزل ايـ             سلسله عليه صفيه صفويه ب    
خان بيجرلو حاكم طهران ايشيك آقاسي باشي كه بمهمانداري تعيين شده بود بمالقات خـان    مرتضي قلي 

فايض شده از جانب خاقان صاحب قران پادشاه را پرسش نموده از نفايس اجناس و ظرايف امتعـه بقـدر                    
ت ارباب كرم باشد بارمغان گذرانيد و باتفاق روانه دارالسلطنه قزوين شدند و چـون خبـر    آنچه سزاوار هم  

آمدن او بتحقيق پيوست حكم عالي بنفاذ پيوست كه در كنار شهر خيمه دولت بر پاي نموده جشني در                   
ن درگـاه   آن مكان آراسته شود و از روي لطف و تفقدات بي اندازه بنفسه با امرا و خاصان بارگاه و مالزما                   

سوار دولت شده باستقبال آن پادشاه پرداختند و در بيدستان قزوين امـام قليخـان را سـعادت دريافـت                     
 شـيوه كريمـه ايـن       خدمت خديو جهان و قهرمان زمان روزي شد حضرت صاحبقران از روي شفقت كه             

ه بود يكديگر را    ست رعايت مهمان كردن از اسب پياده شدند و امام قليخان نيز پياده شد             دودمان واالشان 
دريافتند و از طرفين بلوازم رسوم و آداب پرسش پرداخته بعد از اداي آن سوار دولت گـشته همعنـان و                     
ركاب متوجه كرياس فلك اساس گـشتند و در يـك مـسند نشـستند از شـربت و تـنقالت و حلويـات و                   

 سـفره يـك لحظـه       [85b]خاسـتن    مطعومات و مشروبات زياده از حد و قياس كشيده شد و بعد از بـر              
بشنيدن نغمه دل آويز مطربان خوش الحان كه از حسن صوت ايشان طيـور در هـوا مـست و مـدهوش                      

 اين امر عزيمت سواري در خاطر دريـا مقـاطر شـاهي تـصميم يافتـه         ءبودند رغبت فرموده بعد از استيفا     
ي انداز زربفت و اطلس    بموجب فرمان از پيشگاه خيام تا در دولتخانه مباركه كه قريب بيك فرسخ بود پا              

و ديبا گستردند و بĤئين تمام روانه شدند چون بدولتخانه مباركه رسـيدند بپادشـاه مزبـور تكليـف فـرود        
آمدن نمودند چون خان نهايت ضعف و ماندگي سواري داشت مرخص گشته بمنزلي كه بسكني او مقـرر    

                                                 
 . مي شود : ق  643
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اير اركان دولـت بمـشايعت تـا منـزل      و اعتمادالدوله و قورچي باشي با س645شده بود روانه گرديد و صدر   
 امرا پياده در ركاب آن خان ذي شان تـا ايـوان   646مزبور رفته در در خانه پياده گشتند و سواي صدر كل         

عمارت رفته او را فرود آوردند و روز ديگر در عمارت مباركه هشت بهشت بدسـتور جـشن عـالي ترتيـب       
حين ورود تا پيش ايوان عمارت خود بنفس نفـيس          داده پادشاه را خاقان صاحبقران طلب فرمودند و در          

شان را گرفته بـدرون عمـارت آوردنـد و          ه نموده بدست مبارك دست خان عالي      استقبال و بار ديگر معانق    
ران سرافراز و ممتاز فرمودند روز ديگر جميع امـرا را بديـدن             رون از اندازه كرده بنوازشات بيگ     دلجوئي بي 

 خـواهش طـوف مكـه معظمـه در خـواطر بـود و               647 خـان مزبـور را     سلطنت پناه مامور ساختند و چون     
 [86a] ادراك زيارت مي گذشت رخصت طلب نموده روانه مقصد شدند و در آن چند روز كـه                   648موسم

 و لطف و عنايت بي اندازه  بود هر روزه بانعام و احساني تازة      شان در پايه سرير خالفت مكان       آن خان عالي  
مان بانعامات وافره و خالع فاخره سرافراز گرديدند و بقراري كـه وحيـد   اختصاص مي يافت و تبعه و مالز      

 نقـد و جـنس بتكلـف آن خـان           لزماني در تاريخ صاحبقراني نقل فرموده اند مبلغ بيـست هـزار تومـان             ا
ن و تبعه و الحقه او داده شده بود و باز بدستور احكام مطاعه براي حكام سرحد ارسال يافت كه از عاليشا

ه قزوين تا ابتداء الكاء آل عثمان خدمات شايسته بجاي آورند و در لوازم رعايت و مهمان نوازي دارالسلطن
 مزبور توقف داشتند سه چهار نوبت جشن عالي مرتبـت           649سعي تمام بتقديم رسانند و تا در دارالسلطنه       

 ءتحه جهه بقا ترتيب يافته خان را طلب مي فرمودند تا در آخر مجلس كه رخصت انصراف ارزاني يافته فا                
شين قـزوين خاقـان     مقصد شد و بعد از ورود بقريه شـ        عمر و دولت اعليحضرت ظل رحمن خوانده روانه         

 مالقـات نمـوده روانـه    هصاحبقران بقصد شكار سوار شده بار ديگر آن خان بلنـدمكان را در قريـه مزبـور        
ريم لم يزل و ت ذوالجالل و كشكارگاه گرديدند اميد كه پيوسته اين درگاه اقبال و دودمان برگزيده حضر

شان و سالطين بلند مكان بوده اين آستان دولت آشيان قبله آمـال و             ن عالي  خسروا 650اليزال پناه و ملجأ   
 مطاف سعادت و اجالل باد برب العباد

   
گفتار در خاتمه اين صحيفه گرامي كه مشتمل بر ختم كتاب و بدعاي بقاي عمر و دوام دولت اين مـالذ                   

  وافر سعادت ارباب دولت 
  

 ناستوده روزگار غدار و گردش چرخ كج رفتار آنست كـه هـر سـروي كـه در ريـاض                     [86b]چون شيوه   
دولت علم شود از تندباد حوادث زمان از پاي درافتد و هر گلي كه در چمن بهارستان عزت شكفته بود از 

ع ننمود كه در مغرب فنا      وزيدن صرصر خزان اجل پژمرده شده فرو ريزد و هيچ كوكبي از افق اقبال طلو              
غروب نكرد و آفتاب طالع هيچ صاحب شوكتي وافر مكنت پرتو بر مسند رفعت نيفكند كه در چـاه زوال                    

  قه الموت و كل من عليها فان دليل اين معني است نشد و مضمون آيه كريمه كل نفس ذايمتواري 
  بيت 

    و آنكه نمرد است و نميرد خداست    آنكه تغير نپذيرد خداست 

                                                 
 . صدور : ق  ,  ب645
 . كلي : ق  646
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از روز ازل كه ميثاق الست بربكم گرفته شده رقم ممات بر صفحه حيات جميـع مخلوقـات كـشيده انـد                   
 كرام و اوصياي با احترام و اولياي عظام و خسروان عالم وافر احتشام با وجود امتداد مدت ليـالي و                     ءانبيا

يده اند و بفحـواي كـالم    ايام عاقبت بكام و ناكام شربت ناگوار مرگ از دست ساقي اجل مبرم گرفته نوش              
  خواجه نظام كه 

  بيت 
  ملك تعالي و تقدس ترا     ما همه فاني و بقا بس ترا 

از روي سرير عزت برخاسته بنهانخانه خاك خراميده اند مصداق اين مقال آنكه چـون اسـباب اجـل آن                    
 رتبه شـهدا  يگانه دوران و تهمتن ممالك ايران بتقدير حضرت ملك منان از شش جهه سرانجام يافت كه  

 ميرزا تقي اعتمادالدوله از خـالي بـودن عرصـه     حسد خصوصااز شهد شربت شهادت دريابد ارباب حقد و   
يد كه اگر آن  بود بخود انديش651 و اقتدار دولت ابد توامان كه شده    [87a]ركن السلطنه و صاحب اختيار      

اني حاضر گردد از حسن      جالدت و نهنگ بحر همت و سخاوت در بارگاه فلك پيشگاه صاحبقر            شير بيشة 
اق بود و حق خـدمت و اخـالص و صـوفيگري او    سلوك و خوبي صورت او كه در ميان طوايف قزلباش ط 

 خان مغفرت نشان عرايض بدرگاه معلي ارسال مي         البته كه رتبة وكالت نفس هميون خواهد يافت مكررا        
بفرمان سلطان خرم با امـرا و سـپاه         نمود كه شاهزاده بالد هندوستان كه از براي امداد اهل قلعه قندهار             

روسياه كه يكصد و پنجاه هزار كس در غزنين بر سر او جمعيـت داشـتند از بـيم آوازه جلـوس ميمنـت                    
مانوس خاقان صاحبقران و جمعيت عساكر اقبال بر سر اين غالم جانسپار فدوي نشان متفرق و پريـشان         

راسان جمعيت نموده اند از بـيم  ن همه سپاه كه در خگشته با شاهزاده روانه ديار ادبار خود گرديدند و اي 
 652 غال در يكجا نگاه نتوان داشت و صالح دولت قاهره آنست كه ايشان را متفـرق سـاخته رخـصت       قحط

ن غـالم فـدوي از روي اخـالص و          اوطان نمايند كه هر گاه ضـرور شـود بتـازگي جمعيـت نماينـد و ايـ                 
 بندگان فداي خاك پـاي مبـاركش   653ي كه جان ماگري خواهش و آرزوي پايبوس ولينعمت حقيق      صوفي

 كه مذكور شد بهـيچ وجـه        654 خود را طلب فرمايند مي تواند بود ميرزا تقي بنا بر جهه            دةباد دارد اگر بن   
 [87b]ناد كه با همه امراي قزلباش پيش     ان نمي داد و آخر از راه لجاج و ع         رضا بĤمدن آن خان بلند مك     

 رسانيد بـر خـود   656 در امر دولت شريك نمي دانست655صاحب وجود وگرفته كه بغير از خود ديگري را        
 وسواس شيطان ات مستعار و دولت ناپايدار فريفتة حيان اهللا كه انسان از براي دو روزة   آنچه رسانيد سبح  

   657و نفس سركش بوده با وجود آنكه ميداند
  بيت 

  هم ببد خويش گرفتار شد      هر كه بدي كرد ببد يار شد 658كه
كر مĤل كار و عاقبت افعال خود نمي افتد بس زهي سعادت و دولت كـسي را كـه مـĤل انـديش              مطلقاً بف 

بوده نوعي سلوك نمايد كه حسن روش و طريقه او بر صفحه روزگار بيادگار مانده باعـث توفيـق داريـن                     
ه زين گفتگوها كوتاه ساخته عنان خامـ      باشد در اين صورت هيچ به از ان نيست كه قلم شكسته زبان را ا              

                                                 
  . كنده : ق  651
 . رخت : ق  652
 . ماء : ب  653
  . جهتي : ق  654
  . را ندارد » و « ق  655
 . نمي داشت : ق  656
  . ميداند كه : ق  657
  .را ندارد » كه « ق  658
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عمر و حكومت ايـن صـاحب        را از روي صدق و صفا بدعاي بي رياي دوام دولت و بقاء               659عنبرين ختامه 
 660بيگـي ستم زمـان و سپهـساالر ايـران بيگلر         جاه و جالل و عظمت ثاني اثنين ر        اقبال و شوكت زيبندة   

 حـسنه  آذربايجان گوهر درخشنده جود و احسان و جوهر آبدار سخا و امتنان مسكين نوازي كه بـصفات           
  سفره انعامش گـسترده بـداد و دهـش         بخشش و كرم آراسته درويش دوستي كه از كوچك دلي پيوسته          

  پيراسته است و در ايجاب ملتمس ارباب حاجات 
  بيت

  اهللا  مگر در اشهد ان ال اله اال      نرفته البزبان مباركش هرگز 
 من اهللا [88a] 661د و المستعينر سپهدار لشكر كش ظفر آثار المؤيشان جوان بخت عدالت شعاخان عالي

 سـخن  لوات اهللا عليه من رب العزت بعرصةرستم خان خلد اهللا عزته و دولته الي ظهور قايم آل محمد ص         
سرائي تافته بدعاي اجابت انتماي آن سعادتمندي كه از يمن همت و توجه او توفيق اتمام ايـن صـحيفه               

 الهي اين نبيره گرامي صاحب      662الن دهد و الدعا   گرامي كه باسم ساميش و نام گراميش تزئين يافته جو         
سعادت و نو نهال گلستان حكومت و عظمت را بلطف ازلي و احسان ابدي بر مسند عزت و متكاي دولت                  
بيادگار جد بزرگوارش متمكن دار و تيغ عالم گيرش بر فرق اعادي دين و دولت اين دودمان واليت نشان 

 الي يوم القرار پاينـده و مـستدام بـاد بـرب             663ر و قرنهاي بسيار   شمامظفر و منصور گردان كه سالهاي بي      
  العباد 
  بيت 

 آنچـه بـافواه     664...بر اعداي دين سـرافرازيش ده             ده تو توفيق مسكين نوازيش 
استماع و از اوضاع تاريخ معلوم اين حقير بي بضاعت گرديد آنست كه تولد خـان مغفـرت نـشان رسـتم                      

  بق ست و تسعين و تسعمائه در گرجستان اتفاق افتاد ئيل مطا666گوز]تن[ در سنه 665خان
   

كه در آخر سال مذكور جلوس ميمنت مانوس شاهي ظل الهي گيتي ستان فردوس مكان شاه عباس غفراهللا 
  ضجعه در دارالسلطنه قزوين واقع شدله و نوراهللا م

  
الزمـت نـواب    بـشرف م 668 در سن يازده سـالگي يل موافق سبع و الف كه تخمينا] ئ667ت[و در سنه اي 

خاقان گيتي ستان فردوس مكان سرافراز شده مدتي ايام در اندرون در سلك غالمان خاصه شريفه بـوده        
  از آن حضرت تربيت مي يافت و در سنه لوي ئيل

   

                                                 
 . خامه : ق  659
 . بيگلربگي : ب  660
  .المستعان : ق  ,  ب661
 . دعاي : ق  662
 . را ندارد » و قرنهاي بسيار « ق  663
 . پوشيده نماند : ق  664
  . را ندارد » رستم خان « ق   665
   .سچقان: ق  666
  .اود : ق  667
 . سالگي بود : ق  668



Giorgio Rota 
 

430

   قان گيتي ستان فردوس مكان بĤذربايجان و فتح تبريز در آن سال واقع شد]خا[اثني و عشر و الف كه ايلغار 

   
ن هيجده سالگي برتبه منصب يساولي صـحبت سـرافراز گرديـد و در سـنه بـارس ئيـل                در س  669تخمينا

 ديوان اعلي مفوض گرديد و در سنه پيچي ئيل مطابق           [88b]مطابق ست و ثلثين و الف بمنصب واالي         
 منصب سرداري و ديوانبيگي گـري گرديـد         منصب واالي تفنگچي آقاسيگري عالوة    اثني و اربعين و الف      

 منصب سرداري لشكر فيروزي اثر بخان مغفرت بهر در سال يونت ئيل موافـق اربعـين و                مخفي نماند كه  
مكان عنايت فرمودند و زمان بيـگ نـاظر و تفنگچـي    عه حله مقرر شده بود خاقان رضوانالف كه بر سر قل    

آقاسي چنانچه در صدر اين صحيفه مسطور گشت در همان سـال فـوت شـد و بعـد از فـوت او منـصب                         
 بكسي داده نشد مگر خان مغفرت نـشان و چنانچـه وحيـد الزمـاني در تـاريخ                   670يگري را تفنگچي آقاس 

صاحبقراني تاليف نموده بعد از فوت مشار اليه اين منصب ارجمند بخان سعادتمند رجوع شـد و بقـراري    
 چنـد سـاله احـوال خاقـان         673 مؤلف 672 عالم آرا و ميرزا معصوم مشرف      671كه اسكندر بيگ منشي مؤلف    

 بـسرداري خراسـان   676 و الف كه خان مغفـرت نـشان  675ر سنه پيچي ئيل اثني و اربعين د 674مكانرضوان
مقرر داشتند منصب تفنگچي آقاسيگري را نيز عالوه آن عنايت نمودند العلـم عنـد اهللا و جزايـر انـداز و                     

بجلو تفنگچي بدهنه جلو انداختن از اختراعات معظم اليه است كه قبل از آن كسي تفنگچي و جزايرچي         
صب عـالي سپهـساالري ايـران و        وز ئيل موافق اربع و اربعـين و الـف بمنـ           انداخته است و در سنه تنگ     نه  

ق آمد اول  كرده كه بر اعداي دين و دولت فاي     آذربايجان ممتاز گرديد و شش جنگ نمايان       677بيگيبيگلر
 678[89a]را قتل در زمان خاقان گيتي ستان كه سردار آذربايجان بود بقلعه وان رفته ايل و احشام اكراد       

                                                 
 . را ندارد » تخميناً « ق  669
  . را ندارد» را « ق  670
 . مؤالف : ب  671
 . را ندارد » مشرف « ق  672
 . مؤالف : ب  673
  . مكان نوشته اند : ق  674
 . ابعين : ب  675
 . نشان را : ق  676
   .بيگلربگي : ب  677
نماناد كه چون صفات خان مغفرت نشان از حيز تعداد بيرونست بقـراري كـه     مخفي  « : در حاشيه اينچنين خوانده مي شود        678

از جمعي كثير بي غرض قطع نظر از خوش آمد گوئي و خود فروشي مسموع شده آنكه حسن صورت و خوش سيمائي و تركيب                  
ع او بـسواري و تربيـت   و شمايل او در ميان قزلباش نبود و بدليري و جرات و سپاهي گري و جالدت مثل او مانند نداشت و طبـ         

 چوگان بازي و شكار بسيار مايل و در امور دين و دولت و ضبط و نسق واليت اهتمـام تمـام داشـت و دزد را                 ]و[قشون و جريد    
امان نميداد بنوعي ممالك آذربايجان و خراسـان از دزد و قطـاع الطريـق محفـوظ بـود كـه اشـرفي بـر سـر گرفتـه در نهايـت                           

مي نمودند و علما و سادات و ارباب استعداد و درويشان و زيردستان را رعايت بسيار مـي نمـود و اكثـر                خلق اهللا   ... خاطرجمعي  
اوقات متفقد احوال ايشان بود و پيوسته در تحـصيل دعـاي خيـر بـراي ذات مقـدس شـاهي و دوام دولـت قـاهره و رضـاجوئي              

دن جوان خوب و سپاهي خـوب و اسـب خـوب و اسـلحه     ولينعمت خود تالش مي نمود و علي االتصال اوقات خود را در پيدا كر 
و سواري اسبان مـي نمودنـد و زينـت اسـبان سـواري              ... وقوف داشت كه در     ... يراق خوب مي گذرانيد و هميشه جماعت سوار         

گـان  بسيار مي كرد از زين و لجام و غيره و همه روزه امر مي كرد تا سپاه آراسته و آمـاده مـستعد بـوده بجريـد انـداختن و چو                     
باختن و كمانداري كردن كه اكثر روزها خود بميدان آمده در يكطرف ميدان ايستاده ببازي چوگان و جريد و تعليم بـر سـپاهي          

 رحمـه   ] صـدر ؟ [حبيب اهللا  ... مغفور ... سنده مستوفي اصفهان شنيدم كه او از پدر خود ]نوي[اشتغال داشت از ميرزا مهدي 
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زنـدران  و غارت نموده آن واليت را از حيز انتفاع انداخته با سر و اسير و غنيمـت مراجعـت نمـوده در ما                  
بيگي بـود بـاز     وقت مراجعت او از بغـداد كـه ديـوان          باز در فتور حافظ احمد       بپايبوس مشرف گرديد ثانيا   

Ĥل در آن ديار بجنگ و جدال اكـراد     بسرداري و محافظت ممالك آذربايجان تا حين ارتحال شاه غفران م          
 جنگ مكان بپايبوس رسيد ثالثا داشت و در اول جلوس خاقان رضوان   و تاخت و غارت سرحد وان اشتغال      

  فـتح واليـت گرجـستان كـه بـر     عه حلـه خامـسا   فتح قلن با خسرو پاشاي سردار روم رابعا     هرسين همدا 
ل پاشا در پـاي قلعـه وان و فـتح قلعـه      جنگ مرتضي پاشا و خليهيچكس چنين فتح روي ننمود سادسا   

مثل   ... 680در اكثر معارك كارزار كه در زمان خاقان گيتي ستان روي داد در ركاب             ...   ]رخ[ يا   679قارنه
 آب بر روي او بستن      683آذوقه و   ... و دو نوبت در برابر سلطان مراد او را           682داشت  ... 681و سراب  بغداد

قيصر كشيدن كه از بيم مثـل سـلطان مـراد           ...  ]شام[ح و   و در كوه سرخاب باالي سرش نشستن و صب        
نمودن اين قسم جنگها و كارها از حيز تعداد بيرونست و در  ]جعت[پادشاهي بي نيل مقصود از تبريز مرا     

 پيوسته با شهدا در رياض الجنه همپرواز گرديد    684سن پنجاه و هفت سالگي بود كه بجوار رحمت ايزدي         
ك وهاب في يوم الخميس عيد مولود مبارك خاتم انبيا صلي اهللا عليه و آله              الكتاب بعون عنايت مل    685تم

 و سلم في سنه اربع و مائه و الف 
  

   العبد الضعيف فقير الحقير 686كتبه
  688[89b] 687تراب اقدام درويشان بيجن تاريخ صفوي خوان

                                                                                                                   
 هم بودم كه خان آمد در كنار حوض آب ميوه بسيار چيده بود انجير تازه در ميـان ميوهـا بنظـر                  اهللا عليه در قم مهمان بود من      

خان در آمد نشست بانجير خوردن و سپاه و تفنگچي در برابر صف كشيده بودند كه درين اثنا دو كالغ بر سر ديوار با هم منازعه     
در اثناي انجير خوردن كالغرا بگلوله تفنگ در اثناي برخواستن         مي كردند خان آنرا ديد و تفنگ خود را از تفنگ قورچي گرفته              

انجير مشغول شد كه در كمانداري بود و تفنگ اينقدر چيره دست بود و              ...  همگي تعجب نمودند و      ]بنوعيكه[از گوشه ديوار زد     
  »  [89a]...در وقتي كه والدم و برادرم ... ايضا ميرزا حاتم بيگ تحرير نمود 

  .  ادامه دارد [89b]ق در حاشية ور
  . قاراني : ق  679
  . را ندارد » در ركاب « ق  680
  . را ندارد » سراب « ق  681
  . را ندارد » داشت « ق  682
 . را ندارد » آذوقه و « ق  683
 . ايزيدي : ب  684
  .تتمت : ب ، ق  685
  . كتبت : ب  686
 . ق اين دو سطر آخر را ندارد  687
ان غفران نشان از راه شام بمكه معظمه مي رفتند چون بقلعه ديار بكر رسـيدند چنـد روز     سلط« :  ادامه دارد    [89a]از ورق    688

با بعضي ... در آنجا توقف داشتند مصطفي پاشاء كه از آزادكردهاي قلعه ايروان بود بديدن ايشان آمد و چون والدم را ميشناخت                     
ي خورد و رقت كنان مي گفت كه من تا باين سن رسـيده          بود احوال خان مرحوم را مي پرسيد و تاسف م         ... چيزها بجهه ايشان    

سلطان مراد قيصر روم پيوسـته حـسرت و   ...  خان مرحوم در بالد روم و ايران نديده ام      ]بخوبي[... ام جوان خوب بسيار ديده ام       
بخـدمت ولينعمـت    ... غالم ميبرد زيرا كه هيچ پادشاه را چنان غالم ميسر نبود حيف و صد حيف كـه او را نگذاشـتند            ... آرزوي  

شـهيد  ... خود آيد البته كه اگر حضرت شاه او را مي ديد سررشته دولت و سلطنت را بعهده او مقرر مي داشت و ايضا شنيدم كه  
 ادرش هـم  ]بـر؟ [... مي گويد طالب علمي مهمان من ... مرحوم بتالوت قران مشغول باشي ... كه بر باالي مرقد ... ن مغفور  ]خا[

آمـد تـالوت   ...  بر كردم آن عزيز مانع شد كـه بچـه كـار او    ]از؟[... خان رفته يك جزو قران تالوت    ... ل شب خواستم    بود من او  
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نامشروع گذرانيد من هم با او درين گفتگـو   ... بخشيد كه او مدت عمر را در ريختن خون و ساير            ... قران و چه فايده بر احوال او        

 داخته از من بتو بغير ]نپر[... بتو چه بد كرده بوديم كه امشب        ... من خطاب ميكند    ... نهايت  در  ... در خواب ديدم    ... همداستان  
آنچه ديده و شنيده بودم گفتم خان گفت آنچه كردم از نيـك و بـد هـيچ    ... بود من واهمه نكرده گفتم خان خبث ... نيكي بدي  

دل داشـتم بـر مـن    ... المـؤمنين و حـضرات ائمـه عـم          ]امير[ت  مگر ذرة از محبت حضر    ... چيز منظور كرم اهللا سبحانه و تعالي        
بخشيدند و در خدمت حضرت امام حسين عم و شهدا جايم دادند من از خواب بيدار شده با كمال ترس و واهمه همـان لحظـه                        

  .  » [89b] ]ول شدم[بر سر قبر او رفتم تا صبح بتالوت قران و استغفار مشغ
  . ق اين حاشيه را نمي آورد 




