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  يادداشت

 ـ اسالمي در هنِد گنجينة زبان و ادب فاخر فارسي و فرهنگ و هنر واالي ايراني
 هركجاي آن كُني گوهرهايي سنگ است كه نظر به معرفت و معنويت چندان گران

نوازد و ِخرِد ژرفكاو را  بس گُزيده خواهي يافت كه چشِم هنرشناس را مي
  .بخشد سازد و جاِن شيفتة معنا را جال مي خيره مي

بسياري از آنچه كه در بيش از هشت سده حضور و حاكميت زبان فارسي 
قاره جامة كتابت پوشيده يا صبغه و صورت  شبه/بزرگ جاِي هنِد در جاي

از علم و ادب، تاريخ و جغرافيا، كالم و فقه، عقيده و عرفان،  هنري پذيرفته ـ
ـ  ها ها، و جز آن و بارگاهها و باروها  باره معمارِي مساجد و مقابر، بناي امام

ـ اسالمي آراسته شده،  زيور خِط زيباي فارسي و آراية هنرهاي فاخر ايراني به
  .رنگ و اَنِگ اين فرهنگ و تمدن فرخنده را گرفته است

اين گنِج گُهربار، كه ميراث نفيس و مشترك دو ملّت ايران و هند است، اما 
بسيار ديده است و افسوس كه كشتِي از دستبرد ايام در امان نبوده و آسيب 

زدة زبان فارسي در هند، همچنان دستخوِش امواج آفات طبيعي و انساني  توفان
هايي خطرخيز حيات و هويت اين زبان و فرهنگ و هنر را  است و خيزاب

  .كند تهديد مي
اگر از تعارفات معمول و متداول درگذريم و  زبان و ادب فارسي در هند ـ

گذراند  ـ اكنون دوران خُمود و اُفول خود را مي يح سخن بگوييمصادقانه و صر
هاي هنگفتي كه دولت هند صَرف آموزش آن در بعضي از  رغم هزينه و به

هاي ايران در تقويت و ترويج  رغم كمك كند و نيز به هاي اين كشور مي دانشگاه
تلخي پذيرفت  ـ بايد به كه البتّه بيشتر معنوي است تا مادي اين زبان و ادب ـ

كه چراغ زبان فارسي در صحن و سراي هند، اگرچه هنوز زنده است، اما 
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پرفروغ و پرتو افشان نيست و عروس زيباي ادب فارسي چندي است چندان 
كه از حجلة طراوت و تازگي روي در حرِم ِحرمان و پژمردگي نهاده است؛ كه 

  .»پيوسته، روِي تازه نباشد عروس را«
اند، و  ن سستي و عوامل اين افسردگي بسيار گفته و نوشتهدربارة علل اي

بررسي و بازكاوِي اين امور مبحثي است كه مجالي . اند البتّه بعضاً طفره نيز رفته
ِجد بر اين پاي فشرد كه  اكنون بايد به. طلبد تر از اين يادداشت مي فراخ
د و همچنان بردوام، روي دست از اميد نبايد شُست و دل از نويد نبايد كَن هيچ به

ريزي، بايد در كاِر فروزان داشتِن اين چراغ و از نو  بصيرت و برنامه و البتّه با
اما از خاطر نبايد دور داشت كه، براي پرهيز از . آراستِن اين عروس كوشيد

افشاندِن بذر در باد، بيشترين اهتمام در اين راه بايد متوجه اهداف و اقداماتي 
وضع  عنايت به با. دست آيد اي از آن به بار بنشيند و بهره  زود بهشود كه دير يا

كنونِي زبان فارسي در هند، ازنظر اين نگارنده، اهم و اَقدِم اين اهداف و 
اقدامات، كوشش در حفظ و احياي ميراث فرهنگِي مشترك ايران و هند، 

  .ويژه ميراث مكتوب است به
بخِش  ساز و شاكله فة ديگر، شالودهشك، بيش از هر مؤلّ ميراث فرهنگي، بي

تاريخ ميانة  ويژه آنچه كه به هويت ملّي است؛ و اين ميراث در ايران و هند، به
قاره تعلّق دارد، نه تنها رهيِن زبان و ادب فارسي، كه عجيِن  شبه/بزرگ هند
رو، آموزش و گسترش زبان و ادب فارسي در هند، بلكه در  از اين. آن است با

كشور ديگر اين امر از مقولة  ه، شأني بس شامخ دارد و اگر در هرقار شبه
هم از . يابي است شناسي تلقّي شود، در هند از نوع خودشناسي و هويت شرق
اي است  رو، حفظ و حراست و احياي ميراِث مشترك ايران و هند، وظيفه اين

راِن ريزان و كارگزا خطير و باري است گرچه گران اما ارجمند كه برنامه
منزل  دوش كشند و به فرهنگي هردو كشور بايد آن را با منّت و درايت به

  .مطلوب برسانند
اند، چه  دولت وابسته چه آنها كه به هاي متعدد هند ـ ها و موزه در كتابخانه

نويِس فارسي وجود  ها هزار نسخة دست ـ ده اشخاص هاي متعلّق به مجموعه
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اند، اما هنوز حتّي  ها فرسوده يا در شُرف فرسودگي دارد كه بسياري از آن
رود كه چنين  ها در دست نيست و گمان نمي فهرستي درست و دقيق از آن

شود كه در  تنها، از باب نمونه، اشاره مي. امري درآيندة نزديك نيز تحقّق يابد
گفتة مسئول بخش آثار خطّي آن، از مجموع بيش  كتابخانة آصفية حيدرآباد، به

زبان فارسي  ده هزار نسخه به  هزار نسخة خطِّي موجود در آن، نزديك به۲۴از 
خط فارسي از دورة حكومت شاهان و  ده ميليون سند به همچنين قريب به. است

تأسف بايد  شود كه با اميران مسلمان اين خطّه در اين كتابخانه نگهداري مي
ها رسيدگي نشود  آن هموقع ب گفت اغلب وضعي نامناسب دارند و چنانچه به

  .∗ازبين خواهند رفت
 ِ فارسينويِس هاي نفيس و دست  نسخهبرداري فنِّي شناسايي و فهرست اقدام به

مرمت و بازسازي و  هاي هند، دركنار اهتمام به ها و موزه موجود در كتابخانه
هاي  تر از اين دو، ارزيابي آثار و گزينش نسخه ها، و مهم  شايستة آنِنگهداري

گيري از محقّقان و مصححان  بهره رزشمند براي تصحيح و تحقيق و انتشار باا
ترين و اولين اقداماتي است كه  ها از مهم شايستة ايراني و هندي؛ باري، اين

زمينة حفظ هويت و حراست از ميراث فرهنگِي مشترك ايران و هند بايد  در
  .صورت گيرد
ريزي براي  ستگذاري و برنامهتأكيد يادآور شد كه سيا جا بايد به همين

آموزش و گسترش زبان و ادب فارسي در هند نيز بايد چنان باشد كه 
شناسي و  شناسايي و تربيت افرادي مستعد بينجامد كه بتوانند از عهدة نسخه به

هاي خطّي برآيند و دوشادوش مصححان و  تصحيح علمي و انتقادِي نسخه
اي بلند مدت بتوان بعضي از آثار   تا در برنامهفعاليت بپردازند محقّقان ايراني به

يادگار  درستي براي آيندگان به اصيِل اين ميراث عظيم را بازآفريني كرد و به
  .نهاد

                                                        
خانة فرهنگ واقع در (اهتمام مركز ميكروفيلم نور  خوشبختانه چند ماه است كه به  ∗

موافقت آن مركز و كتابخانة آصفيه، مرمِت و براساس ) نو دهليجمهوري اسالمي ايران در 
 .ده استها شروع ش هاي ديجيتالي از آن هاي خطّي و تهية نمونه بعضي از نسخه
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 همين هدف اساسي در رايزني فرهنگي جمهوري به» مركز تحقيقات فارسي«
ر نو تأسيس شده است و تاكنون عالوه بر تهيه و انتشا اسالمي ايران در دهلي

هايي نيز  هاي خطّي از چند كتابخانة معتبر هند، كتاب چند مجلّد فهرست نسخه
  .در اين مركز تصحيح و منتشر شده است

هاي اين كار  دشواري هاي خطّي با اندركاراِن تصحيح و تحقيق نسخه دست
سبب شيوة  ها در هند، به دانند كه اين دشواري خوبي آشنايند و نيك مي به

هاي هندي،  ـ و كاربرد لغات و لهجه چه در امال، چه در انشا نگارش هنديان ـ
شناسان و مصححان زبده در اين زمينه  بودِن نسخه دو چندان است و البتّه نادر

توان يافت كه  اي را مي رو، كمتر نسخه از اين. را نيز بايد مزيد بر علّت كرد
يا (ح ايراني كتابِت هنديان باشد و تصحيح درست و دقيق آن را يك مصح به

وري از  اي جز كاِر مشترك يا بهره تنهايي از عهده برآيد و لذا چاره به) غيرهندي
الوصف، ارزش واالي بعضي از آثار، سختي و  مع. نظر هندي نيست يك صاحب

  .كند ها را بر مصحح سهل و شيرين مي تلخِي تصحيح آن
مة محقّقان و قدِر ه دانم كه از زحمات و خدمات گران بر ذمة خود مي

اين كاِر سخت و سترگ همت گماشتند و  مصححاِن ارجمندي كه در گذشته به
يادگار نهادند صميمانه سپاس بگزارم و براي آنان كه  آثاري فاخر از خود به

  .پردازند توفيق روزافزون طلب كنم اين خدمت خطير مي اكنون به هم
  مرتضي شفيعي شكيب

   در هندايرانرايزن فرهنگي جمهوري اسالمي 
  نو دهلي ـ ۱۳۸۵اسفند 
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  ة مصححمقدم
  را از زمان غزنويانآوران ايران افراد برجسـته و نام اگر بخواهيم كه زندگينامة

 و يا پيش از آن و بعد از آن را) ه ٩٠٥-١١٤٩ (تا عصر صفويان) ه ٣٦٦-٥٨٢(
 ميان و فقط چند مطلب ازرسيم  جايي مي  بهسختي  بهبياوريم دررشتة تحرير  به

 شفاهي يها و داستانها آوريم و يا از اسطوره دست مي  بهمانده آثار مكتوب بجاي
حال  چون شرح. هدف و مقصود خود نايل شويم  بهكه مقداري ؛گيريم كمك مي

اين وضع باشد؛ اوضاع و   بهو آثار اختران تابناك زبان و ادب فارسي در ايران
كردند و فخر  ال كساني كه خارج از مرزهاي سياسي اين كشور زندگي مياحو
فرهنگ آن كشور را خارج از نمودند كه پيرو زبان و ادب فارسي هستند و  مي

  ؛ چگونه خواهد بود؟دارند مي مرز و بوم آن زنده نگه
از اين اصل و قاعدة كلّي » برهمن«  به متخلّص١زندگينامة چندر بهان

  صاحب اثر تاريخيميان معاصران وي تنها محمد صالح كنبوه .مستثني نيست

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 باشد و ليكن عامة مردم مي [ChaNDRa] درنْزبان سانسكريت چ  بهتلفّظ فصيح اين واژه  .1

معني . كنند ظ ميتلفّ [ChaNDaR] ردنْ و چ[ChanDR] صورت چندر  بهويژه اردوزبانان به
رود و  مي كار  بهمعناي سپيده دم و فجر  به[BhAN]» بهان«واژة . آن نور ماه و مهتاب است

 [BeRahMaN] و [BaRahMaN]، [BRahMaN] نمهرصورت ب  بههمچنين برهمن
محترم جدول  براي اطالع خوانندگان .باشد هوش مي شود و معني آن آدم با تلفّظ مي

چهار « در متن هاي هندي و كلمات غيرمانوس عربي و فارسي موجود  و واژهباد هاي پف واج
  .در پايان كتاب آورده شده است» چمن
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دربارة او در دوجا باشد كه  ميه نام شاهجهان  به معروف١»صالح عمل «نام به
 سنج عنوان سخن  به٣٣٦ سرايان در ص يكجا در جرگة سخن. استمتذكّر شده 

  :گويد چنين مي
 پذيراي سرشت گرديده،  از خاك الهوربرهمن  بهچندر بهان، متخلّص”

داراالمان صلح كل آرميده، بسيار پسنديده وضع و خوش اختالط شده،  در
. كش آستانة اين واال فن  است و جاروبپرست بتخانة سخن صنم

زبان   بهنويسد و خط شكسته را درست مي. گراي رساست و فكرش اوج طبعش
 زند و در آيين نثر و انشاپردازي پيروي ابوالفضل قلم نستعليق حرف مي

. دشو  آب از چشمهاي او روان مي،هنگام خواندن اشعار روان  بهكند و مي
دارد و دم از درد طلب  دهد و دايم مژه تر مي آب ميتر  چشم  بهسخن را

 تابد و هرچند ميبرا سر از كفر بند است ام ارنّظاهر زُ  بهاگرچه. زند مي
خود؛ در زند و چون شعر  اسالم مي ا در معني در ام،صورت هندو است به

ن است و سخ زبان قلمش بسيار خوش. زيد تكلّفي مي كمال سادگي و بي
عمارت   ميرمير عبدالكريم  در آغاز حال باغايت ماهر در اين فن  بهطبعش
اكنون داخل . برد مي  بسرخان دستور پاك روان افضل پس از آن با.  بودالهور

  .“بندگان درگاه آسمانجاه است
  :٢نويسد كه ن چنين ميحال انشاپردازا در زير شرح

انشا  تكلّفي است و در شيوة ترسيل و مانند سخن خود ساده و در كمال بي”
. دارد كمال طرازي و مدعاپردازي مهارتي بر ممارستي درست و در نامه

 دستور هندوستان  و پس از آن با، مير عمارتمير عبدالكريم اوايل حال با در
ه  مالزم سركار خاصّ، منتسب بود و بعد از رحلت آن پاك روانخان افضل

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
، ٣ ، جهنام شاهجهان  به الموسومصالح عمل):  ه ١٠٨٥ :م(حمد صالح الهوري، م كنبوه  .1

دكتر غالم يزداني، ترميم و تصحيح دكتر وحيد قريشي، نشرية مجلس : ترتيب و تحشيه
  .م ١٩٧٢، چاپ دوم فورية ترقّي ادب الهور

  .٣٤٣همان، ص   .2
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چون طبع موزون . پرداخت تحرير مطالب مي  بهشريفه بوده همراه وزرا
 كرد و در ضمن طايفة اهل نظم احوالش مفصّل فكر شعر هم مي داشت

  .“آمده قلم به
 شهر آيد كه زادگاه چندر بهان برهمن ياز شواهد متن اين كتاب چنين برم

عرصة اين عالم ناسوت   بههجري پا ١٠٢٣سال   به بوده و در آنجاالهور
  :نويسد اي نيز در آنجا داشت كه دربارة آن چنين مي و خانه ١گذاشت

ها اتصال  اين دروازه به ها و ده دروازه ديگر است كه اكثر منازل امرا و بنده”
خانة اين مور ضعيف كه مصنّف اين نسخة بديع است در همين شهر دارد و 

  .“واقع است
اند و افراد  سيزده درجه منقسم شده  بهبرهمانان از طبقات اعلي تا اسفل

گذاري نوزاد،  اسم. دهند ايشان است انجام مي  بهكاري كه مخصوص درجه هر
هاي ثروتمندان،  خانه دركردن غذا  ازدواج، درستمبارك براي  پيداكردن روز

مواقع خسوف و كسوف و ديگر  درگويي، گرفتن صدقات  بيني، فال كف
س و رود مقد  بهها ها، سپردن خاكستر مرده روزهاي نحس، سوزاندن مرده

 باشد همه مراسم آخرين روز سوگواري كه روز سيزدهم بعد از مرگ مي
كساني كه كار درس و تدريس و . آنهاستعهدة افراد درجات مختلف  به

تمام . شوند دهند از طبقة اعلي محسوب مي خواندن و نوشتن را انجام مي
گرفته؛ دربارة شغل و   درنظرهايي را كه در اينجا ذكر شده است چندر بهان نكته

نين سيوم چ كار براي كسب معاش نياكانش و خويشاوندانش در آغاز چمن
  :گويد مي

 كه شكستگي دل را اين شكسته خاطر و درست اعتقاد چندر بهان برهمن”
 است و او را  زادة ملك پنجابداند، برهمن باعث درستي حال خود مي

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
د مرتضي ط سيزبان اردو توس  به، ترجمهچمن چهار: برهمن اكبرآبادي، منشي چندر بهان  .1
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  ١٢/چهار چمن

  

حسب عرف و   بهرچهاگ. زُنّار برهمنان امتيازي و اعتباري است زمرة اهل در
پردازند ليكن  اشتغال مختلفة روزگار مي  بهجهت كسب معيشت  بهعادت

 بهترين شيوة اين طايفه آن است كه پاس مراتب صوري و معنوي داشته
نمايند و  وجهي كه در كتب معتبر قديم دربارة اين گروه ثبت شده عمل مي به

  .“سازند يمش يآراستگي ظاهر و باطن را عنوان جريدة اعمال خو
داريم كه او دو برادر و يك پسر  اش همين قدر اطالع دربارة افراد خانواده

  :گويد داشت، چنانكه مي
 است و آبا و اجداد اين مولد و منشأ اين نيازمند شهر دارالسلطنة الهور”

 اند تا آنكه نوبت دهومن طرز قديم خود عمل مي  به درست اعتقادبرهمن
مدتي در . آن مخدوم نويسندة كارداني بود. پدر فقير رسيد ١داس دهرم به

بعد از آن نظر بر . داران سركار خاصّه شريفه انتظام داشت سلك منصب
مدار داشته استعفاي خدمت و منصب نموده در گوشة  ثباتي روزگار بي بي

 را بهان راي. حقيقي فقيراند  دو برادر٣نبها  و اودي٢بهان راي. عافيت نشست
مقتضاي   بهبهان ق نساخت و اوديهواي تعلّ  بههوس آزادي در سرافتاد و

قابليت و استعداد، سرگرم نشئة روزگار شد و تربيت در صحبت عمدة 
و عين جواني   يافت و چون خان مذكور درخان واالشأن عاقل امراي

ام ملك جاوداني شتافت در همان اي  بهبقاي و سراي فاني از جهان بي كامراني
نشئة ابدي سرخوش   بهت دادند و را از خمخانة حقيقت جام محببهان اودي

 وفاكيش  است و اين برهمنقتعلّ الحال بيگانة اطوار اهل. گردانيدند
فقر  بر جادة ردان عالم عاب علوم ضروري در خدمت مخدوم قاعده استفادة

 نموده شاگردي آن مخدوم را يتيمي غنا و قيام مستقيم ملّا عبدالكريم و
  .“مجربست

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. DhaRaM DAS. 
2. RAI BhAN. 

3. ODEY BhAN. 



 ة مصححمقدم/١٣   

  

راش سازگاري چون در دم تيشة سنگتراش و نوك قلم سينة كاغذ خ
 همين علت اينها هم نتوانستند باهم بسازند و وي  بهآهنگي نيست شايد هم و
) ه ١٠٣٧-١٠٦٨ ( گراييد كه از طرف شاهجهانخان افضل  بهزودي به

 آن  بهط ويعهده داشت و توس  به، مأموريت امور دارايي رافرمانرواي هند
  :فرمانروا معرفي گرديد

خواهش و   بهمقدار از اتفاقات حسنة روزگار ة بيحيني كه اين ذر  در…”
يافت از  شرف بارخان الدوران افضل العصر وةممهرباني تمام در خدمت عال

غايت قدرداني و لطف و عنايتي كه زياده از حالت و حوصلة اين نيازمند بوده 
ردانيدند و در همان وقت قلمي از قلمدان برآورده فرمودند مرعي و مبذول گ

نسبت رفته  اين اسلوب بتراش و رفته  بهاين قلم بنويس و بعد از اين  بهكه
عبوديت از غايت رسوخ عقيدت و صفاي طويت و درستي اخالص و راستي 

اگرچه اكثر منشيان خوشنويس . مرتبة محرميت رسيد  بهمحض و دوام خدمت
 در خدمت آن مرحوم دانشور  و هندوستان و توران از اهل ايراندان قاعده
بزرگ، صوري و آمده بودند و فيض نظر كيميا تأثير آن  فرقه فراهم  بهفرقه

مقتضاي موافقت صحبت و مساعدت   بههمة كس يكسان بود، اما معنوي بر
بيت بر اين مور ضعيف داشتند و آثار صدق اين معني آنكه در اختر نظر تر

تماشاي منازل آن   بهوقتي كه بندگان اعليحضرت خاقان در دارالسلطنة الهور
شرف كورنش   بهمقدار را  اين ذرة بي،خان بلندمكان نزول اجالل فرمودند

د گردانيده حضور واال مالزمت سراسر سعادت اشرف اقدس اعلي مستع
  …“روشناس اين سعادت ساختند

وجود اينكه   باخان سبب اين سازواري و سازگاري اين بود كه افضل
عهده داشت كه كار دنياداران و ثروت دوستان است   بهمسؤليت امور دارايي را

 بهان  چنانكه چندر.داد عرفان و تصوف عشق و عالقه نشان مي  بهباز هم نسبت
  :گويد مي



  ١٤/چهار چمن

  

اجتماع فضال   به و،آمد ميان مي  بهگاه صحبت روحاني و مباحثة علمي هر”… 
ة خاكسار نيز در گوشة بساط شد اين ذر و بلغا و فصحا مجلس منعقد مي

  …“يافت مي جا
فضايل و كماالت ذاتي و خوبيهاي صفاتي و فنون كسبي و وهبي آن 

در لباس ظاهر تماشاي عالم . البيان است زگار مستغنيعالمة عصر و فهامة رو
  .نموده در عالم كثرت شاهد وحدت را درنظر داشت معني مي

 هايي كه چندر بهان باشد كه نامه در اينجا اين نكته نيز جالب توجه مي
فان و  سرتاسر مملو از عشق الهي و عر،نوشته ١نبها برادرانش و پسرش تيج به

  :كند فرزندش چنان پند و نصيحت مي  به.باشد تصوف مي
نظر بر اين معني اين نيازمند را كه پدر آن پسر برخوردار رضاجويي  ”…

نصيحت را از آن  مقتضاي اين نسبت الزم است كه لوازم  بهخوشخوي است،
بايد كه آن فرزند دلبند در همه وقت در خواب و  مي. گرامي فرزند دريغ ندارد

فريب   بهيداري و غفلت و هوشياري سررشتة عمل درست را در دست داشتهب
بود اين سراي  نرود و نظر برنمود بي عروس پرنقش و نگار روزگار از جا

فاني انداخته جلوه را جز خواب و خيال بيش نداند و بداند كه آنچه در عالم 
 دار كه درعدم و كسوت فنا خواهد پوشيد و هرصورت وجود گرفته تشريف 

. صوب ملك جاويداني خواهد شتافت  بهاقامت انداخته مدار فاني رحل بي
پس توقف و فرصت چند روز اين جهان فاني را از مغتنمات دانسته 
. عمرگرامي را صرف چيزي كند كه چيزي از آن چيز حاصل شود

موقع صرف  آيد و اعتماد را نشايد بي گرامي را كه گذشته بازنمي اوقات
  “…ننمايد

هجري  ١٠٤٨ ماه رمضان سال ١٢تاريخ   به كهخان  از رحلت افضلپس
 داخل گرديد و آرزوي  در زمرة منشيان شاهجهاناتفاق افتاد، چندر بهان

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. TEJ BhAN. 



 ة مصححمقدم/١٥   

  

داشت و براي آن در وصف آن فرمانروا غزليات و  اي كه در دل مي ديرينه
  :چنانكه گويد. طعات سرود، برآورده شدرباعيات و ق

صوب عالم   به از خاكدان جسمانيخان بعد از رحلت خان قدردان افضل”
قان آن خان رضوان بان و متعلّتس جميع منخان روحاني منتخبه االمراي عاقل

 و مكان از نظر اقدس اعلي گذرانيده و هريكي درخور حالت و قسمت
فقير رسيد خط شكستة اين نيازمند كه   بهچون نوبت. يافت رعايت سربلندي

 هاي طبع ناقص نظر كيميا اثر درآمد و غزلي از زاده  بهخالي از درستي نبود
يافت و پسند طبع مشكل پسند  مسامع جاه و جالل رسيد و درجة قبول به

نتظام گرفت و نويسان حضور پرنور ا مقتضاي مناصب در سلك واقع  به.افتاد
  .“ر گشتاين نيازمند مقر  بهخدمت تسطير بياض خاصّة پادشاهي نيز

منزل و واقعه هر مقام را از  ، كيفيت هر و كشميرچنانچه در راه كابل
 عرض انور اعلي بر  بهخصوصيات راه و آب و هوا و شكار هر روزه نوشته

  .نگاشت بياض مي
 پس از رحلت ينجا اين نكته را نيز بايد درنظر داشت چندر بهاندر ا

 فرزند وي داراشكوه  نرسيد، براي مدتي بادرباِر شاهجهان  به مستقيمخان افضل
چنانكه محمد . ده استكه وليعهدش بود، منسلك بو) ه ١٠٤٣-١٠٦٩(

عنوان منشي   به هجري او را١٠٦٥الحجه سال   ذي٢٥ در واقعات ١كنبوه صالح
الثاني سال  ة جماديكند و در واقعات غر مي و ديوان بيوتات آن شاهزاده ياد

  :نويسد اش چنين مي  هجري درباره١٠٦٦
  شايستگي بندگي درگاه واالخان حسن تربيت افضل  بهمنشي كه چندر بهان”
 همرسانيده مدتي داخل بندگان بود و حسب االلتماس شاه بلنداقبال به
انشاي مدعانويسي   بهد چونآن واالتبار عنايت شده بو  به)شاهزادة داراشكوه(

خطاب راي و منصبي   به گرفتهآشناست او را در اين تاريخ از شاه بلنداقبال

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
1.  ١٤٨، ص ٣، ج هنام شاهجهان  به الموسومعمل صالح :د صالحكنبوه الهوري، محم.  



  ١٦/چهار چمن

  

طرف اين موضوع اشارتي كرده است و   به چنانكه او نيز.١درخور نواختند
 كيش اند اين عقيدت طايفه هنر و هر  كه قدردان هراعليحضرت خاقاني: گويد مي

الشأن كسب هنر  درست اعتقاد را كه سالها در خدمت وزراي عظيمو بندة 
نويسي فرامين  خدمت مسوده  بهخطاب رايگي سرافرازي بخشيده  بهنموده

  .“جهان مطاع عالم مطيع تفويض فرموده در جهان و جهانيان امتياز بخشيدند
 منسلك داراشكوه  عمداً ننوشته كه وي بارسد چندر بهان نظر مي  بهچنان

 كهبوده است و يا اگر نوشته بود بعداً آن را حذف نمود و علتش شايد اين بود 
 فتن تخت سلطنتوي را براي گر) ه ١٠٦٨-١١١٨(ب زي چون برادرش اورنگ

او   بهوابسته بهانة اينكه  بهخود برداشت كه نكند وي را نيز قتل رسانيده از راه به
  .اين اميد كه شايد ميان منشيان وي وارد گردد  بهبود ضرر رساند و يا

اينجا  داشت، از  پيش شاهجهانقدر و منزلت و تقربي را كه چندر بهان
گفت و همچنين چون  مي» دان فارسي هندوي«برد كه وي او را  پي توان مي

 درگذشت و شاهجهان دربارة اين سانحة اندوهگين شهرستان پوريه پدرش در
  :آيد برمي چنانكه از اين جمله . را تسليت گفتيافت چندر بهان اطالع

مقدار را و  نوازي اين ذرة بي پروري و بنده  از روي ذره…م پادشاه رحي…”
 گردانيدند وعنايت خلعت سرفراز كونين   بهمور ضعيف را در بارگاه سليماني

  .“آميز خاطر حزين را تسكين بخشيدند يك حرف عنايت به
نمود كه تاريخ  تخت سلطنت رسيد اين امر را صادر  بهوقتي كه شاهجهان

كنند  الثاني سال هزار و سي و هفت هجري شروع از اول جماديرا عصر وي 
چنانچه چند نفر . داده آغاز اين كار نمايند اي قرار و مدت ده ساله را دوره

هندي و ايراني كه در نثرنويسي و شعرگويي افرادي برجسته و مشهور 
 مأموريت چندر بهاناگرچه . اين كار گماشتند  بهشدند؛ همت محسوب مي

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٦٨ ص ،٣، ج هنام شاهجهان  به الموسومعمل صالح :كنبوه الهوري، محمد صالح  .1



 ة مصححمقدم/١٧   

  

گرفته بودند و همين كار را انجام  عهده  بهداشت كه امور مالياتي را كساني مي با
دربارة . نگار گردد دادند ولي آرزويش اين بود كه او نيز داخل گروه وقايع مي

  :گويد مأموريت خود در حسابداري چنين مي
سبحاني اين نيازمند را مصالح كار ديوان اعلي   و ظلاعليحضرت خاقاني”

سواي خدمت داراالنشا . عمدة خوانين بلندمكان منصوب گردانيدند  بهدانسته
 نيزاهل حساب دارد   بهخدمت تقسيم و موازنة كل ممالك محروسه كه تعلّق

  “…ق گشتاين خيرانديش تعلّ به
يافت در وصف اين پادشاه غزليات و  ت ميولي باز هم هر وقت فرص

  :گويد چنانكه مي. سرود رباعيات مي
كيش كه در سلك منشيان اين درگاه آسمانجاه   عقيدتچون اين برهمن”

منسلك است و در روزهاي جشن عظيم مثل نوروز جهان افروز و مجلس 
گذراند و در اين  انور ميظر ن سالگره مبارك و وزن شمسي و قمري رباعي از

  …“يافت عنايت خلعت سرافرازي  بهجشن فرخنده آيين نيز رباعي خوانده
 لشكركشيد و  و بدخشانفرمانرواي قدرتمندي كه براي تسخير بلخ

نمود، حكمراني كه نگار در آن لشكركشي شركت  عنوان وقايع  بهبهان چندر
برابر خاك بگردد  ١روهاي قلعه محكم و سنگين شهر چيتّ نمود بروج و باره امر

چشمهاي خود ديد با  و چنان گرديد و اين شكست و ريخت را چندر بهان
.  مقيد گردانيدگرهاب در قلعه شهر زي همان پادشاه قدرتمند را فرزندش اورنگ

يافته بود و پدرش براي  »شاه بلنداقبال«شاهزادة وليعهد كه از پدرش لقب 
  چندر بهان،ع خود كرسي طال نهاده بودنشستن وي در بارگاه نزد تخت مرصّ

اي كه روي  شاهزاده.  نگون بخت شده بود بلنداقبالديد كه چگونه آن شاه مي
كتابخانة خود كه   بهسرخ ة قلعشده با تجمل تمام از دروازة دهليسوار  فيل

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. ChITTOr. 



  ١٨/چهار چمن

  

ب او را روي فيلي بدون زي رادرش اورنگ ب. دور نبودسرخ چندان از قلعة
عماري و كجاوه و دوشك و پوششي نشانده دور شهر براي مذلت و 

 تمام اين واقعات و جريانات را ديده چنان آشفته چندر بهان. گردانيد خواري
يا برداشت و توجة خود حال و آزرده خاطر گرديد كه يك مرتبه دل از اين دن

 دهلي شهر(د آبا عرفان و عشق الهي گماشت و از شاهجهان  بهرا بيش از پيش
بقيه روزهاي  ٢شد تا كنار رود مقدس گنگ منتقل ١شهر بنارس  به)فعلي

تي در  هجري از قيد هس١٠٧٢سال   بهزندگيش را در آنجا بگذراند و باالخر
  .همانجا آزاد گرديد

چهار   به اين اثر راآيد چندر بهان چنانكه از عنوان متن اين كتاب برمي
 ١٠٦٦سال   بهرسد كه وي اين كار را نظر مي  بهنانچفصل قسمت نموده و 

 وارد نويسان شاهجهان هميان واقع درهجري شروع كرده باشد، يعني سالي كه 
داد،  آن فرمانروا نشان مي  به قبالً نيز در سفر و حضر مطالب را نوشته.گرديد

 كيفيت هر منزل و واقعه  و كشميرچنانچه در راه كابل: گويد چنانكه خود مي
عرض   بهروزه نوشته هر مقام را از خصوصيات راه و آب و هوا و شكار هر

  .نگاشت  اعلي بر بياض ميانور
اول وي دربارة مجالس و جشنها و وزرا و امراي آن فرمانروا و  در چمن

 ١٠٥٤ ماه محرم سال ٢٧تاريخ   به بيگم كهآرا گرفتن دختر نازنينش جهان آتش
  .متذكّر شده استافتاد،  هجري اتفاق
ي آن فرمانروا بوده است مشاغل شبانروز  بهم بيشتر توجه وييدو در چمن

وقت   بهاي داري، نشستن در دريچه و دربارة عبادات و نيايش الهي، شب زنده
پيش از مشغول را هندواني كه ديدن صورت پادشاه   بهبراي نمودن خود ـصبح 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. BaNARaS. 

2. GanG. 



 ة مصححمقدم/١٩   

  

، صرف غذا و ديگر امور زندگيش ـ دانستند شدن در امور زندگي مبارك مي
: گويد  يكجا دچار اشتباه شده است و ميولي در اين مورد در. پرداخته است

در ق است و آن متعلّ  به بعد فراغ نماز ظهر از نعمت خاصّه كه چندين كارخانه…”
 كه طبق شريعت “چينند ظروف طال و نقره چيزهايي نفيس نادره بر سفره خاص مي

  .اسالمي ممنوع است
ب تمام زندگي خانواده زي دو چمن رسيده بود كه اورنگ  بهولي هنوز
 اي بهانه  بهتنها برادران را ريخت و براي گرفتن تخت سلطنت نه سلطنتي را بهم

عنوان   به تمام اين جريانات راچندر بهان. كشت بلكه پدرش را نيز زنداني كرد
  :اين نتيجه رسيد  بهديد و يك مرتبه چشم عبرت بين ابنگار  عايوق

  جـهـان اي بــرادر نـمــانــد بـكـس
  دل انـدر جـهــان آفـرين بنـد و بـس

  مـكن تكيـه بـر مـلك دنـيا و پـشـت
  كه بسيار كس چون تو پرورد و كشت

 آيد پسرش كرده است از آن چنان برمي  بهسيوم نصيحتي كه چنانكه در چمن
  :بدين نتيجه رسيدطرف عرفان الهي و تصوف بيش از پيش گرديد و   بهتمايلش كه

افت حال خود و بعد از آگاهي يتوفيق سعي در معرفت حق است و در اصل”
حقيقت دانستن و باقي و ه درپيش آفتاب خود را قطره در برابر عمان و ذر

  .“جاويداني ذات حق را شناختن و تصور نمودن
در اين فصل وي دربارة خود و خويشاوندانش و نيز امرايي بحث كرده 

  .ندآنها مسؤليت امور مالي داشت است كه
  .چمن چهارم نيز سرتاسر مملو از مطالب عرفاني و عشق الهي است

  نيز دربارة زندگي شاهجهانكنبوه  و محمد صالحاگرچه عبدالحميد الهوري
يك از اينها و ديگران دربارة  اند ولي هيچ ه نوشتهنام كتابها تحت عنوان پادشاه

كردند اين   زندگي ميخطّاطان ايراني و همچنين شاعران فارسي زبان كه در هند



  ٢٠/چهار چمن

  

عالوه بر اين غير از وي .  نوشته استاند كه چندر بهان تفصيل نپرداخته  بهقدر
 اگر وي در نوشتن وقايع عهد. فيلها و اسبان و توپها را كسي نبرده استاسامي 

شد حتماً اطالعات بيشتري در امور فرهنگي و ادبي فراهم  شاهجهان موفق مي
  .نمود مي

نمايند كه در منابع  نويسان در آثار خود مطالبي را بيان مي بعضي از تذكره
 وضع چندر بهان برهمن نيز .شود اصلي و همزمان مؤلّف و يا شاعر ديده نمي

 دربارة اين الشعرا كلماتمير افضل سرخوش در . از اين كلّيه مستثني نيست
يك  نويس عهد شاهجهان مطلبي نوشته است كه در هيچ مورخ و شاعر و وقايع

عهد شاهجهاني قيد نگرديده است ولي چون خالي از ) ها پادشاهنامه(از منابع 
  .گردد جا قيد ميلطف و مزه نيست لذا در اين

  :چندر بهان برهمن افضل خاني
 بيشتر اشعارش. طبعي درست داشت، در هندواني بسيار غنيمت بوده

روزي در . سليقة انشاپردازي هم داشت. پيمايي است و بس قديم قافيهطرز  به
  :اين بيت تازه گفته بود برخواند. حضور خالفت حكم شعرخواني شد

  ندين باركفر آشنا كه چ  بهست مرا دلي
  ن آوردمـازش برهمـردم و بـكعبه ب به

، …شاهجهان بر آشفت و فرمود كه اين بدبخت سخت كافر است و
عرض   بهنواب افضل خان چون اين دست گرفتة او بود. بايدش كشت مي

  :رسانيد كه بيت شيخ سعدي مناسب حال اين است
 گر بيايـد هنوز خر باشـد مكّه رود  بهخر عيسي اگر

اين را از پيشگاه نظر . طرف ديگر مشغول شدند  بهه تبسم كردند وپادشا
  :نام او مشهور است  بهبيرون كردند و اين بيت

  ببيـن كرامـت بتخانـة مـرا اي شـيخ
  كه چون خراب شود خانة خدا گردد



 ة مصححمقدم/٢١   

  

كردن متن حاضر از سه نسخة خطي كمك گرفته شده است و  براي آماده
 كه در پانويس اسمش كتابخانة موزه بريتانياآنها عبارتند از فتوكپي نسخة 

نسخ : نويسد بردار چنين مي دربارة آن، نسخه. گذاشته شده است» موزه«
 در عهد ٣رمحلة پرتابپو) ٢هكلكت (١ي در بندر هگل چندر بهان برهمنچمن چهار
االولي  ربيعتاريخ دوم شهر   به بهادر پادشاه غازي واقعهعالم  شاهالرحمانيخليفة
الحروف بندة  يافت و كاتب تحريراال و  جلوس٥ سنة برابر باهجري  ١١٢٣سنة 

برداري  خط شكسته نسخه  بهاين نسخه.  كشميري استهمن بر٤هعاصي بشناته
  .شده است
گذاشته شده » عليگ« كه اسمش در پانويس »چمن چهار«دوم  نسخة

ي پير است، ميكروفيلم آن از دوست دانشمند جناب آقاي دكتر مهدي خواجه
 اصل نسخه در كتابخانة موالنا آزاد.  گرفته شده استمدير مركز ميكروفيلم نور
الم  عبدالسدر گنجينة» چمن چار«حت عنوان ت) هند (دانشگاه اسالمي عليگره

چندان  خط نستعليق كه  بهاين نسخه. شود  نگهداري مي٢٩٣تحت شمارة 
مقدمة  خوش خط نيست باز هم از چندين جهت قابل استفاده است و فاقد

حال حاضر  در. گهاي اين قسمت مفقود شده باشدشايد بر. باشد م مييدو چمن
شد نسخة  تمام: نويسد بردار دربارة آن چنين مي نسخه. باشد  برگ مي٩١داراي 

 واال الحروف كنجي  منشي كاتبچندر بهان برهمن تصنيف راي» چمن چار«
م وتاريخ س  بهريبهاند  بهتْنَاگَر ساكن قصبة تهس كايرام گهاسي رام بن منا

  .يافت تحرير  بهواال شاهي  جلوس٣االول سنة  جمادي

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. hoGLI. 

2. KaLKaTTa. 
3. PaRTABPUR. 
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  ٢٢/چهار چمن

  

است كه اسمش در پانويس ) هند جنوب (سوم اين اثر از حيدرآباد نسخة
تمام شد : دربارة اين نسخه چنين قيد گرديده است. گذاشته شده است» حيدر«
 كه چمن ايي لعل داشتن چهارت مدير نخل تمنّ از لذّبرهمن» چمن چهار«

 در مزرع ن چندر بهان برهمنخنخلبند سيافته، رشحات سحاب طبع  طراوت
كرده بودي فكر سپاس نظاره گلشن كه  خرمن سخن عرضچين  دل اين خوشه

يعني كه شهنشاه يكسر آفاق مطابق سنة چهاردهم از جلوس ميمنت مأنوس 
 يعني نظم  خلداهللا سلطنته بار مراد آورد،شاه  محمد…حضرت  بهسلطان

د حسن آبا در بلدة خجسته بنياد اورنگ ١سدا العباد شَنْكَر شكسته رقم اقل
هجري  ١١٤٢المرجب سال  تاريخ دوازدهم رجب  به اين نسخه.يافت اتمام
دي ميال ١٩١٢سال   بهد مرتضي قادريد محمبرداري شده و آقاي سي نسخه

در تصحيح متن فارسي دقت كافي . اند چاپ رسانيده  بهزبان اردو  بهترجمه با
شده و مطالب نيز ناقص است ولي چون چاپ شده است و مورد ن نشان داده

  .استفاده نيز قرار گرفته شد لذا ذكر آن نيز ضروري شد
پايان دوست عزيز جناب آقاي دكتر  در آخر سپاسگزار لطف و محبت بي

 هستم زيرا  آموزگار زبان فارسي در دبيرستان انگلو عربيكاظميعارف ك
و توانستم از عهدة اين كار برآيم  تشويق و همكاري ايشان شايد نمي بدون

انديشي  دوست عزيزم جناب آقاي عبدالرحمن قريشي كه با دقّت و ژرف
 و همچنين ممنون لطف دوست  اعالم آن را تهيه نمودندخاصّي فهرست

باشم كه نسخة چاپي حيدرآباد براي  پرور جناب آقاي عادل اسير مي ادب
  .جانب ارائه نمودند اين

  سيد محمد يونس جعفري
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. ShanKaR DAS. 



  فهرست مطالب/٢٣  

  

  فهرست مطالب

٣٣  لچمن او  
مشتمل بر سيرابي و شادابي گلهاي هميشه بهار دولت ابد پيوند و بيان  .١

 خصوصيت مجلسها و جشنها و صحبتها و عطاها و بذلها و فتوحات
٣٣  

 پردازي عندليب زبان و بيان خصوصيات جشنها و شكرانة صحت ذات ترانه .٢
  احب دام محفوفاً و عفواًقدس القاب ناموس العالمين ملكه جهان بيگم ص

٣٣  

  ٣٨  افسانه نشاط افروزي .٣
  ٣٨  افسانه اشرف پيرا .٤
  ٣٩  افسانه فرحت آيين .٥
  ٤٠  افسانه ميمنت قرين .٦
  ٤١  افسانه رنگين .٧
  ٤٢  افسانه شيرين .٨
  ٤٢  بخش افسانه راحت .٩
  ٤٣  افسانه شادي آمود .١٠
كيفيت جشن مبارك معلّي كه بعد از انجام عمارت دولتخانه در  .١١

  آباد منعقد شده بود ارالخالفت حضرت شاهجهاند
٤٣  

  ٤٤  افسانه عشرت سرشت .١٢
  ٤٤  افسانه غم زداي .١٣

 



  ٢٤/چهار چمن

  

  ٤٥  افسانه مبارك .١٤
  ٤٥  افسانه كامراني .١٥
  ٤٦  افسانه فيض ترانه .١٦
  ٤٧  افسانه بهجت آگين .١٧
  ٤٨  گشايي وزراي صائب رأي بر مسند وزارت هندوستان كارفرمايي و گره .١٨
ضي از وكال و وزرا و امراي حضرت كيفيت قدر و منزلت بع .١٩

  مكاني غفران پناه جنّت
٤٩  

  ٥١  خان عالم نوشته بود اي كه شاه عباس به نقل رقيمه .٢٠
  ٥١  بيان مراتب احوال فرخنده مآل وزراي عهد اعليحضرت خاقاني .٢١
  ٥٢  خان ذكر دستور اعظم وزير معظّم علّامة روزگار فهامة نامدار افضل .٢٢
  ٥٣  افسانه آگاهي .٢٣
  ٥٤  آقا رشيد نوشته بودند خان كه به نقل رقيمة گرامي علّامة فهامة افضل .٢٤
  ٥٤  افسانه .٢٥
  ٥٤  اند معزّالملك نوشته خان به اي كه علّامة ارسطو نشان افضل نقل رقيمه .٢٦
  ٥٥  خان زمان داشت بيان بعضي از سخنان دانش و دانايي كه وزير دانا افضل .٢٧
  ٥٧  خان ه امراي زمان اسالمالسلطنت العظمي عمد ذكر وزارت ركن .٢٨
  ٥٩  خان نظير علّامة واالشأن سعداهللا ذكر وزير بي .٢٩
نقل فرمان عاليشأن كه اعليحضرت خاقان زمان در باب قضية  .٣٠

امراي واالشأن  خان به الدوران وزير اعظم سعداهللا العصر ومةعلّا
  عليمردان خان اميراالمرا صادر فرمودند

٦١  

السلطنه سعادت نشان بيان  ملك ركنالةذكر وزارت تربيت عمد .٣١
سؤالها كه كمترين شاگردان در خدمت دستور معظّم وزيراعظم 

٦٢  



  فهرست مطالب/٢٥  

  

خان نموده و جواب هر سؤال از زبان شيرين  استاد كامل سعداهللا
  الدوران شنيده بيان آن علّامة عصر و

خان  اي كه علّامة روزگار فهامة ارسطو كردار سعداهللا نقل رقيمه .٣٢
  زيزان روزگار نوشته بوديكي از ع به

٦٤  

السلطنه خان سعادت نشان معظّم خان  الملك ركنةذكر وزارت عمد .٣٣
  رايان و دستگاه پيشكاري سر دفتر ارباب قلم هندوستان راي

٦٥  

الشأن زبدة خوانين بلندمكان  ذكر وزارت عمده امراي منيع .٣٤
  رايان خان و استقبال راي الدوله عضدالخالفه جعفر ركن

٦٧  

  ٦٧  رايان اعتمادالملك مدارالمهامي راي بهر عنايت خطاب مستطاب راجگي ذك .٣٥
  ٦٨  ذكر بعضي از فتوحات در عهد ابد قرين .٣٦
  ٧١  تمهيد در مقدمة فتح بلخ .٣٧
  ٧٤  درگاه آسمانجاه ذكر از رسيدن خسرو سلطان به .٣٨
  ٧٨  ذكر فتح بلخ و بدخشان .٣٩
٤٠. شان هنگامه ل در فتح بلخ و بدخذكر امراي نامدار كه مرتبة او

  آراي نبرد بودند
٧٩  

النور كه اعليحضرت خاقان بعد از فتح بلخ و  نقل منشور المع .٤١
عمدة امراي منيع الشأن عليمردان خان مرقوم قلم  بدخشان به

  اند خجسته رقم فرموده

٨١  

هاي مشهور هندوستان است و انقياد  ذكر فتح قلعة چيتّور كه از قلعه .٤٢
حسن تدبير و  التبار رانا راج سنگه بههاي وا و اطاعت زبدة راجه

  ضرب شمشير عالمگير

٨٢  

  ٨٣  خان بيجاپوري معدلت پناه عالول بيان عنايت خطاب شاهي به .٤٣



  ٢٦/چهار چمن

  

  ٨٥  چمن دويم
انتظام گلدستة گلشن افتاده مشتمل بر شاخ و برگ و بر و بار آثار  .١

  دولت روزافزون
٨٦  

 پادشاه حقيقتبيان كيفيت علم و عمل و حسن نيت و صفاي طويت  .٢
  شناس بيدار دل در هنگام طلوع صبح صادق سعادت آگاه حق

٨٨  

  ٨٩  جهان افروزي سلطنت از مطلع دولت و اقبال يعني جهروكة درشن مبارك .٣
  ٩٠  رساني مهر سپهر جاه و جالل در جهروكة خاص و عام نور افشاني و فيض .٤
ال در زايي محفل عظمت و اقب بزم آرايي دولت ابداالتصال و طرب .٥

  غسلخانة فردوس مثال
٩٥  

  ٩٨  العاده از حضرت پادشاه عادل صافي ضمير و مسند عدالت ظهور خوارق .٦
آرايش مجلس عشرت قرين بهشت آيين بعد از فراغ مجلس  .٧

  غسلخانة واال در حريم معلّي
١٠٠  

معجز طرازي قلم سحركار و جادوپردازي كلك مشكبار در اظهار  .٨
  ه سراپا لطف و احسان در غسلخانة مقدسمجلس و مكارم اخالق پادشا

١٠١  

 سراي شناس خدا آگاه در خلوت بيدار دلي و آگاهي پادشاه حقيقت .٩
  دولت و اقبال و اجالل

١٠٣  

 از كماالت واالصفات اي عنبر افشاني قلم مشكين رقم در اظهار شمه .١٠
  حضرت مرشد كامل و استاد مكمل

١٠٤  

  ١٠٦  س و نظر دوربين حضرت ارفع و اعليشنا بيان جزئي از كليات خرد دقيقه .١١
صرف وقت آفتاب دولت جاويد طراز در ايام جشنهاي فرخنده  .١٢

  هاي رنگين آيين و مجلس
١٠٨  

  ١١١  كران گوهر افشاني سحاب پر از امواج قلم در بيان قطرة دولت بي .١٣



  فهرست مطالب/٢٧  

  

و ترتيب سواري خاصّة  تمهيد جوالن كُميت قلم در عهدة سخن به .١٤
  پادشاه عالم آفاق

١١٣  

 سرايي عندليب خوش آهنگ كلك شيرين كار در اظهار طنطنه نغمه .١٥
و دبدبة سواري پادشاه بحر و بر، شاهنشاه هفت كشور و آراستگي 

  و پيراستگي دولتخانة واال در هنگام سير و سفر خير اثر

١١٥  

 ع خوبيهاي جهانگفتار در كثرت و كيفيت اردوي معلّي كه مجتم .١٦
  و جميع اصناف جهانيان عبارت از آن است

١١٨  

  ١٢٠  بلندپروازي شاهباز سخن بر اوج بيان و طرز و آيين شكار خاصّة شريفه .١٧
 ديدة جهان و بخش چراغ افروزي دودمان خالفت نشان كه فروغ .١٨

  جهانيان است
١٢٢  

  ١٢٣  آباد تعداد صوبجات هندوستان بهجت نشان صوبة دارالحكومت شاهجهان .١٩
  ١٢٦  در تعريف مسجد .٢٠
  ١٢٧  كيفيت دارالملك دهلي كهنه .٢١
  ١٢٨  كيفيت دارالخالفه اكبرآباد .٢٢
  ١٣٠  كيفيت صوبة بهجت سرشت دارالسلطنه الهور .٢٣
  ١٣٤  افسانة هنگامه آرايي .٢٤
  ١٣٥  صوبة ملتان .٢٥
  ١٣٦ ]صوبة كشمير[نظير  جنّت .٢٦
  ١٣٧  صوبة كابل .٢٧
  ١٣٧  صوبة تهتّه .٢٨
  ١٣٨  دصوبة احمدآبا .٢٩
  ١٣٨  صوبة دكن .٣٠



  ٢٨/چهار چمن

  

  ١٣٩  صوبة مالوه .٣١
  ١٤٠  صوبة دارالخير اجمير .٣٢
  ١٤١  صوبة اَوده .٣٣
  ١٤١  آباد صوبة اله .٣٤
  ١٤١  صوبة بهار .٣٥
  ١٤٢  صوبة بنگاله .٣٦
  ١٤٣  صوبة اُوديسه .٣٧
  ١٤٣  صوبة دارالقرار قندهار .٣٨
  ١٤٣  صوبة بلخ و بدخشان .٣٩

  ١٤٥  چمن سيوم
ن يعني اظهار مراتب حال و مشتمل بر اشجار رنگين و اثمار شيري .١

  تسطير رقايم واقعات و نوشتجات
١٤٥  

  ١٤٥  بيان برخي از مصنّف اين نسخة بديع .٢
الدوران ارسطو  العصر ومةذكر دريافت خدمت فيض موهبت علّا .٣

  خان الملكي علّامة فهامة افضلةمنزلت جمد
١٤٦  

بيان ادراك مالزمت سراسر سعادت بندگان اعليحضرت خاقاني  .٤
   سبحاني صاحبقرانيظلّ

١٤٩  

عمدة امراي نامدار زبدة خوانين  خدمت عريضة بندة اخالص آيين به .٥
  ساالر رقمزدة كلك نياز گشت خانان سپهخان خان بلندمقدار آصف

١٥١  

علّامة روزگار  خدمت فيض موهبت عريضة عقيدت آيين كه به .٦
افضل الشأن  معظّم خان منيع فهامة واالاقتدار دستور اعظم و وزير

  خان مروت سرشت نوشت

١٥٢  



  فهرست مطالب/٢٩  

  

 العظمي عضدلسلطنةخدمت ركن ا عريضة عقيدت آيين كه به .٧
  خان نگارش خامة نياز گشت الكبري خان بلندمكان اسالمفةالخال

١٥٣  

 هاي زمان و زبدة فضالي خدمت عمدة عمده عريضة اصالح طلب به .٨
خان  سعداهللا جهان علّامة افالطون بينش وزير اعظم هندوستان

  نگاشتة قلم اخالص گشت

١٥٤  

و دولت روزافزون  خدمت ركن ركين سلطنت اي كه به عريضه .٩
  خان نگارش يافت دان جعفر سنج و نكته خان واالشأن نكته

١٥٥  

بزم قدسي سرشت ملّا محمد جان  گلدستة گلشن يكرنگي كه به .١٠
  يافت قدسي ارسال

١٥٥  

  ١٥٦  ير الهوري مرسول گشتمحفل فيض آيين ملّا من رقيمة محبت طراز كه به .١١
خدمت سعادت منزلت قبلة حقيقي كعبة تحقيقي  اي كه به عريضه .١٢

  پدر بزرگوار عطوفت اطوار مرقوم قلم عقيدت گذار گشت
١٥٧  

از وسوسة سود  هايي وارسته رقايم و صحايف محبت آموده كه به .١٣
بهان  بهان و اُودي فهم سخندان راي و زيان يعني برادران سخن

  دة كلك مودت سلك گشتز رقم

١٥٩  

  ١٥٩  آيين حقيقت رقيمة .١٤
  ١٦٠  گزين صداقت رقيمة .١٥
  ١٦٠  نميقة يكرنگي .١٦
  ١٦٠  صحيفة يكجهتي و يكرنگي .١٧
  ١٦١  يكتادلي ذريعة .١٨
  ١٦١  يكتادلي مراسلة .١٩
  ١٦١  طراز محبت مكاتبة .٢٠



  ٣٠/چهار چمن

  

  ١٦٢  اسلوب محبت مكتوب .٢١
  ١٦٢  افزا شوق رقعة .٢٢
  ١٦٣  آميز محبت رقعة .٢٣
  ١٦٣  آيين محبت رقعة .٢٤
  ١٦٤  نگار محبت رقعة .٢٥
  ١٦٤  وداد رقعة .٢٦
  ١٦٥  افزا ندامت رقعة .٢٧
  ١٦٦  اواسط رقعة .٢٨
  ١٦٦  رقعه .٢٩
  ١٦٧  رقعه .٣٠
  ١٦٨  نگاشتة كلك يكرنگي .٣١
  ١٦٩  رقعه .٣٢
  ١٧٠  اندوه و غم دردآلودة رقعه .٣٣
 بهان مرقوم تيج سعادت نشانفرزند برخوردار  اي كه به نامه نصيحت .٣٤

  مكتوب گشتقلم راست رقم 
١٧١  

  ١٧٧  رقعه .٣٥
  ١٨٠  رقعه .٣٦

  ١٨١  چمن چهارم
  ١٨١  تجلّي پرنور ظهور شاهدان معني يعني تحرير رقعات و فقرات حقيقت .١
  ١٨١  انسان خلقت بيان .٢
  ١٨٢  نفس به خطاب .٣



  فهرست مطالب/٣١  

  

  ١٨٣  آگاهي تازيانة .٤
  ١٨٣  حقيقت اصل دريافت بيان .٥
  ١٨٤  ناداني ايام ندامت اظهار .٦
  ١٨٥  روزي شبان محاسبه مطالعة .٧
  ١٨٦  مراتب توبه استقامت بيان .٨
  ١٨٧  رقعه .٩
  ١٨٨  تعلق ترك لذت .١٠
  ١٨٩  لتوكّ جادة بر استقامت .١١
  ١٨٩  حقيقت اصل كيفيت .١٢
  ١٩٠  معالجة امراض غفلت .١٣
  ١٩٠  عمل با علم تحصيل .١٤
  ١٩١  اوقات مراتب پاس .١٥
  ١٩٢  طلب وادي رهروان حال بيان .١٦
  ١٩٣  شوق علم بيان .١٧
  ١٩٤  زگاررو اساس ثباتي بي .١٨
  ١٩٥  بود بي نمود جلوة كيفيت .١٩
  ١٩٥  حال كيفيت .٢٠
  ١٩٦  صبح گلشن نظارة .٢١
  ١٩٦  سخن مراتب .٢٢
  ١٩٧  نكته .٢٣



  ٣٢/چهار چمن

  

  ١٩٧  نكته .٢٤
  ١٩٨  نكته .٢٥
  ١٩٨  نكته .٢٦
  ١٩٩  نكته .٢٧
  ١٩٩  نكته .٢٨
  ١٩٩  نكته .٢٩
  ٢٠٠  اول مطلوب طريق .٣٠
  ٢٠١  نكته .٣١
  ٢٠١  نكته .٣٢
  ٢٠٢  نكته .٣٣
  ٢٠٢  نكته .٣٤
  ٢٠٣  نكته .٣٥
  ٢٠٣  نكته .٣٦
  ٢٠٣  نكته .٣٧
  ٢٠٤  نكته .٣٨
  



 اولچمن /٣٣

  

  چمن اول

مشتمل بر سيرابي و شادابي گلهاي هميشه بهار دولت ابد پيوند و بيان 
   و بذلها و فتوحات٢ و جشنها و صحبتها و عطاها١خصوصيت مجلسها

 ،اگرچه در عهد سعادت آيين و زمان ميمنت قرين اعليحضرت خاقان
 ،الجالل  ساية حضرت ذي، دريانوال پادشاه گنج بخش،زمان، گيتي ستان خديو

 گردد روز صحبتي تازه و در هر ماه و سال مجلسها و جشنهاي عظيم منعقد مي هر
رسد و  مشام فيض انتسام مي و از شش جهت نسيم عنبر شميم فتح و نصرت به

مواد حشمت و اسباب دولت اين خالفت ابد طراز را حسابي و شماري نيست 
ار دولت و اقبال، كيفيت جشن دولت روزافزون و طراوت و و اگر از آغاز به

نگار گردد؛  سوانح پذير خامة نضارت گلزار هميشه بهار آن دولت پايدار رقم
ايام خجسته  طريق يمن خصوصيات بعضي از اما به. چندين دفتر نگنجد در

  .گرداند چشم تماشا مشاهده افتاده مرقوم قلم راست رقم مي فرجام را كه به

پردازي عندليب زبان و بيان خصوصيات جشنها و شكرانة صحت ذات  رانهت
   صاحب دام محفوفاً و عفواًقدسي القاب ناموس العالمين ملكة جهان بيگم

در ايامي كه رايات نصرت آيات فيروزي آثار و الويه گردون ساي ظفر شعار 
مقتضاي قضا و قدر كه سر آن  جالل داشت به/ نزول ادر دارالخالفت اكبرآباد

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .مجلسها و صحبتها: موزه  .1
  .بذلها و عطاها: عليگ  .2

 



  ٣٤/چهار چمن

  

دامان  ماه به شبي از شبهاي فروردين. ديدة ارباب نظر مخفي و مستور است از
 قدسي پيوند نواب قدسي القاب ملكة زمان رابعه كردار مريم اطوار زبيده نساء

 كه دامان قدس طرازش دهر، صاحبة نسوان عصر ناموس العالمين بيگم صاحب
پرده بر روي حوران بهشتي كشيده و محجبة عزّت و هودج رفعتش سايه 

  .خورشيد جهان افروز افكنده شعله چراغ درگرفت بر
وجود اين حال و اين قسم المي كه قلم از  نشين تتق عفت با آن حجله

شناسي و اعتصام  مقتضاي خداپرستي و حق لرزد و به تحرير آن چون بيد مي
الوثقاي صبر و شكيبايي كه وسيلة نجات و رهايي و موجب رضاي ةعرو به

جز  گشود و به حرف نمي شأنه نموده لب به تعالي است؛ جلّ حضرت باري
غير از  هي كه شفابخش رنجوران و مرهم جراحت خستگان است وعنايت اٰل

جراحت خود هي است؛ مرهمي بر هي كه نمونه كرم اٰلاٰل لطف حضرت ظلّ
در روز از غايت غم و كدورت روي آفتاب نديد و شب از نهايت . ديد نمي
آرامي ديده بر چهرة ماه نگشود و تعلّق و توجه خاطر اقدس اشرف نسبت  بي
 از زمان ١حال آن قدسي سرشت ازآن زياده كه در احاطة قرطاس بگنجد به

جهت  يك مرتبه بهانقراض ايام ضعف در شبانه روز  وقوع اين سانحه تا به
  .پرداختند معالجة آن نورديده سلطنت مي ها بار عام داده باز به ي خاطر بندهتسلّ

حكمت و   كه بهدر آن ايام در بارگاه معلّي از حكما و اطبا مثل حكيم مؤمنا
  و حكيم عبدالرحيم و حكيم صالحاهللا حذاقت مشهور است و حكيم فتح

احضار و طلب اجتماع حكماي نامدار،  حاضر بودند و احكام جهان مطاع به
هاي  آن بنده. يافت  شرف نفاذالزمان  و حكيم مسيحخان بمثل مقر
داك چوكي رسيدند و جمع ارباب حكمت  كيش سراز قدم نشناخته به عقيدت
. تقديم رسانيدند اللفظ و المعني گشته آنچه الزم حذاقت و طبابت بود؛ به متفق

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .نگنجد: در اصل  .1



 اولچمن /٣٥

  

درگاه واال آمده  همچنين در هرجا طبيبي و حكيمي و حاذقي و دانايي بود؛ به
حسب اتفاق در همان ايام حكمت  ساخت و به خود را شريك اين خدمات مي

اندوز   كه تازه از واليت آمده شرف حكيم محمد داودمانالز پناه جالينوس
سعادت كورنش و آستان بوس درگاه آسمانجاه گرديده مورد مراحم خاص شد 

  .آورد ظهور و حكمتهاي بديع در معالجه آن نورديدة سلطنت و جهانباني به
هم رسيد كه عالج  قات حسنه آنكه يكي از درويشان مبارك دستي بهاز اتفا

او نافع و سودمند افتاد، مورد انواع رعايت و اقسام عنايت گشت و عارف چيله 
. يافت عنايت فيل و اضافه منصب سرفرازي كه مرهم ساختة او سازگار آمد به

سبحاني كه هزار جان گرامي فداي نام آن   ظلّبندگان اعليحضرت خاقاني
جهت حصول صحت ذات ملكي صفات آن رابعه زمان، صالي  حضرت باد به

خيرات و مبرات و بخشش و انعام داده دامن آرزوي ارباب احتياج را  عام به
حد از زر سرخ و سفيد ماالمال گردانيدند و نيز در هر بقعه و گوشه و  مال بي به

كنار و خانه و مسجد و شهر و صحرا و دور و نزديك درويشي و كنج و 
اي و دردمندي و زبوني و ضعيفي و  نشيني و فقيري و آزرده زاهدي و گوشه
اي و تنگدستي و  اي و محنت ديده اي و محتاجي و غم كشيده پيري و شكسته

يافته دست دعاي  اي بود؛ از فيض خوان الوان نعمت ابد دولت بهره غم رسيده
درگاه حضرت مستجاب الدعوات برداشت و يرليغ جهان مطاع و احكام  خير به

آزادي محبوسان و خالصي مقيدان و گرفتاران كه لكها و هزاران  عالم مطيع به
سبب بعضي  بر ذمه آنها بود و تنخواه ارباب وظايف و مدد معاش كه به
در مال صرف تحقيقات در عقدة تعويق مانده بود؛ شرف نفاذ يافت و هر آن ق

خيرات و تصدقات گرديد؛ كه در احاطة تفصيل اين را نسخه ديگر مطلوب 
كرم كريم مطلق شفاي عاجل و صحت كامل نصيب ذات ملكي  است، تا آنكه به
الزماني گرديد؛ و اين معني باعث آرام و طمةالدوراني و فابعةصفات آن را
  .هي گشتيفة اٰلية خاطر ملكوت ناظر بندگان اعليحضرت خلآسايش و تسلّ



  ٣٦/چهار چمن

  

عيش و اندوه  بهجت و الم به خوشي و كلفت به شادي و ناخوشي به غم به
پردازان و ارباب نشاط را روز بازار عيش  نواسازان و نغمه. يافت طرب تبديل به

تار طنبور ناخن بر دلها زد و صداي نغمه و نواي ني . رسيد و انبساط بهم
ر نعمت منعم حقيقي فرض و هنگامة نشاط را گرم ساخت و چون اداي شك

 كه دست دريا خاطر فيض مآثر بندگان اعليحضرت خاقاني به.  است١واجب
تر از آفتاب  تر از دست سحاب است و ضمير منيرش روشن نوالش گوهر افشان
يمي و پايان و عشرت بيكران جشن عظ شكرانة اين عيش بي چنين رسيد كه به

مجلس رنگيني ترتيب دهند؛ كه ديدة روزگار در تماشاي آن حيران و فلك 
  .اين همه ديده، نظير آن نديده باشد با

اهللا بالخير و االقبال در دارالخالفت  تاريخ پنجم شهر شوال ختم چنانچه به
واال كه  جشن فرخنده آيين سعادت قرين منعقد گشت و هشت مجلس اكبرآباد

از پنجم تا . هشت بهشت عبارت از آن است شرف انتظام و حسن انجام يافت
دوازدهم علي االتصال چون ابر گهربار، در بارش آمده كشتزار اماني و آمال 

  .ارباب روزگار را سرسبز گردانيدند
ل، سيرابي حديقه شادابي در آغاز بهار كامراني در گلشن مجلس او

سيوم، گوهرافشاني  اي عيش و انبساط در مجلسدويم، سيرابي گله مجلس
چهارم، آرايش چمن عيش و عشرت در مجلس  مكرمت و احسان در مجلس

پنجم، نخلبندي بوستان دولت و اقبال در مجلس ششم، طراوت و نضارت 
رساني در مجلس هفتم و انتظام گلدستة فيض  بخشي و فيض گلستان فيض

اطرها و موجب احظاظ و شكفتگي مجلس هشتم باعث انشراح و انبساط خ در
  .دلها گرديد

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .واجب و الزم و متحيم است: حيدر  .1



 اولچمن /٣٧

  

هاي درگاه واال از امراي نامدار و خوانين بلنداقتدار و ارباب  جميع بنده
قدرت و نسبت بندگان اهل خدمت درخور حالت در مناصب و منزلت 

عنايت شاهنشاهي از مرحمت فيل و اسب و خلعتهاي فاخره و اضافة منصب  به
ند و اصحاب فضل و كمال و اهل احتياج از و انعام نقد سرافراز گرديد

خيرات و  داران و اميدواران به نشينان و دعاگويان و وظيفه درويشان و گوشه
مبرات ذخيرة عمرهاي دراز اندوختند و ارباب فصاحت و بالغت از شعراي 

  و ملّا محمد امينهي و مير اٰلالب كليم و ط قدسيفصيح زمان مثل محمد جان
غير آن قصيده و مثنوي و رباعي در تعريف اين جشن   وي و يحٰيو ميربخشي

لعت سربلند گشتند و مجلسيان شيرين بيان انعام نقد و عنايت خ گرامي گفته به
مرحمت خلعت  و برهمنان هندي زبان و گبران و منجمان و امثال آن به

سرافرازي حاصل كردند و ارباب نغمه و نشاط و اهل سرور و انبساط از 
 و پردازان كابل هسازان و تران  و نغمه و خراسانهاي عراق ها و سازنده خواننده
عنايت خلعتهاي   و طوايف هندي عرض هنر داده به١ونْتالَ و كَكشمير

كرامت زرهايي از اندازه بيرون دامن اميد را لبريز  گوناگون مفتخر گرديدند و به
الزماني از روي اخالص درست بعةگردانيدند و جمعي كه در معالجة آن را

اضافة منصب و عنايت از نقد و فيل و خلعت و انواع  شش نموده بودند؛ بهكو
  .مرحمت سرافرازگشتند
كيش در سلك منشيان اين درگاه آسمانجاه   عقيدتچون اين برهمن

منسلك است و در روزهاي جشن عظيم مثل نوروز جهان افروز و مجلس 
گذارند و در اين   وزن شمسي و قمري رباعي از نظر انور ميسالگره مبارك و

  .يافت عنايت و خلعت افرازي جشن فرخنده آيين نيز رباعي خوانده به
  :رباعي

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. KaLAVant. 



  ٣٨/چهار چمن

  

  در جشن مبارك شهنـشاه جهـان      
  دريا شـده از آب گهر روي زمين

ــان   ــديو كيه ــاق خ ــشه آف   شاهن
  هر خانه شد از لعل بدخشاني كان

 عنايت و ظلّ مكرمت اين دولت ابد پيوند را تعالي ساية اميد كه اهللا
  .مفارق جهان و جهانيان مستظل و مستدام دارد بر

  افسانه نشاط افروزي

روزي بندگان اعليحضرت خاقان زمان، خديو كيهان، پادشاه بحر و بر، شاهنشاه 
 جهانباني و اورنگ كشورستاني  بر سريرهفت كشور در دارالسلطنت الهور

هاي دولت ابد پيوند مثل  هاي و زبده اكثر عمده. جلوس فرموده بودند
غير   وخان يساالر و صدرالصدور موٰس  سپه و خاِنخانانخان الدوله آصف ركن

دس و معلّي و محفل خلد آيين بهشت برين كه آن در خدمت فيض موهبت مق
يافت كه  حكم اقدس اشرف نفاذ. داشتند مرجع سالطين روي زمين است بار

چون نوبت . نظر مبارك بگذرند  مرحوم مغفور ازخان متعلّقان و منسوبان افضل
ا اثر نظر كيمي اين نيازمند رسيد خط شكستة فقير كه خالي از درستي نبود به

سمع  به) زير(از اشعار اين خاكسار رباعي . درآمد، پسند طبع مشكل پسند افتاد
  .يافت مبارك رسيده درجة تحسين

  شـاهي كـه مطيـع او دو عالـم گـردد
  هرجا كه سريست بر درش خم گردد

  دورش آدمي يافت شرف كه به از بس
  خـواهـد كـه فـرشـته نيـز آدم گـردد

  ١افسانه اشرف پيرا

فرخندگي و فيروزي متوجه  در حيني كه رايات نصرت آيات فيروزي شعار به
هاي   گرديد در اثناي راه غزلي از زادهة دلگشاي عشرت سرشت كابلسير خطّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 اولچمن /٣٩

  

سنج و  هاي سخن  كه از بندهخان وساطت بخشي الملكي معتمد طبع ناقص به
  :غزل. يافت سمع مبارك رسيده اختصاص االست بهگوي درگاه و سخن

  آفـتـــاب دهــد آب و تـاب را ت بهـرؤيـ
  دريا دلي و دست تو چون موج در عطاست

  از هـيـبـت تــو آب شــود آتـش ســتــم
  بـوي بـهـار لـطـف تـو آفـاق را گـرفــت

  انـد و سـرهـا فكندهـخـاك راه ت شـاهـان به
  ـو نوروز عيـد بـادهـر روز او خـجسـته چ

  اي از تـو صـد شــرف شــرف آفـتـاب را
  دسـت تـو داده شيـوة بخـشش سـحاب را

  دور تو خواب را خوش كرده چشـم فتنه به
  ديـگـر چـه اعـتبـار بـود مـشــكـنـاب را

  پيـش موج بحـر چـه وقعـت حـباب را در
  در دور او شـــرف شـــرف آفـــتــاب را

  مـدام دعـا كن ز روي صـدق» منبره«هان 
  شـاه بـلـنـد اخـتــر گــردون جــنـاب را

  افسانه فرحت آيين
  در مستقرالخالفت اكبرآبادمباركي و فرخي در ايامي كه اعالم ظفر فرجام به

شكر و مژدة صحت ذات قدسي صفات ملكة زمان و  نزول اجالل داشت به
  مجلس جشن فرخندهالدوراني بيگم صاحببعةالزماني راطمةمالكة دوران فا

پيش از آنكه .  چشم نظير آن را نديده و گوش روزگار عديل آن را نشنيده]كه[
ل از دولتخانه واال در رنگ آفتاب دولت و اقبا اعليحضرت خاقان زمان به

هاي درگاه واال كه در حقيقت اختران برج  عالمتاب طلوع فرمايند؛ جميع بنده
اند در عرصة خاص و عام منتظر شريف قدوم ميمنت لزوم نشسته بودند؛  دولت



  ٤٠/چهار چمن

  

الملك ةوزجنگ و عمد بهادر فيرخان طرف عمدة امراي واالشأن عبداهللا يك
 حلقه زده خان  و بخشي الملك اصالتالسلطنت اسالم خان  و ركنخان اعظم

سادات   بازمان سيد خانجهان گرم سخن بودند و طرفي ديگر رستم
با فرقه راجپوتيه نشسته  ١داس ات و در ضلع ديگر راجه بيتهلالدرج رفيع

  .اند داشته صحبت مي
دولت و اقبال مسندآراي سلطنت و جهانباني گرديدند اين رباعي  چون به

  :رباعي. فقير از نظر گذشته درجة تحسين يافت
  تا مهر منير را نـشان خواهـد بـود         

  بودواهدـ خانـمي تا دور زمانه در
  تا ماه بر اوج آسـمان خواهـد بـود    

  خواهد بودتا هست جهان، شاهجهان
قواالن اين رباعي را ترانه بسته بودند كه در اكثر اوقات در محفل خلدآيين 

  .خواندند مي

   قرين٢افسانه ميمنت

عزم   بهمستقرالخالفت اكبرآبادچون رايت جهان پيماي فلك ساي عالم نورد از 
 ٣ مضرب خيام ظفراهتزاز درآمد و قصبة دلنشين سرهند  بهسير ممالك پنجاب

فرجام گشت نسيم عنبر شميم بهار باعث طراوت حديقه دلها و موجب انشراح 
آييني كه اليق و شايان اين  فروز بهغنچة خاطرها گرديد و مجلس نوروز جهان ا

مقتضاي طراوت و  دولت خداداد ازل بنياد است؛ در دولتخانه باغ پادشاهي كه به
نضارت و وسعت و فسحت نظير و عديل ندارد؛ آرايش تازه يافت و سطح 

انواع نقش و نگار رشك صفحة روزگار چرخ دوار شد پادشاه  روي زمين به
 پناه چون آفتاب جهانتاب بر تخت دولت جلوس فرموده صالي جود و جهان

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. BEthaL DAS. 

  .بهجت: عليگ  .2
  .نصرت: حيدر  .3



 اولچمن /٤١

  

كرم و بخشش و انعام عام داده دامن آرزوي جهانيان را لبريز گردانيدند، 
وساطت  زادان اين دودمان دولت نشان است به كمترين بندگان كه از خانه

پروري و  هاز غايت ذر. نظر اقدس گذرانيد  رباعيي بهخان السلطنه اسالم عمده
دست مبارك گرفته  نوازي كه سرشتة ذات ملكي صفات مقدس است به بنده
  :رباعي. زبان معجز بيان خوانده تحسين فرمودند به

  روز نو و سال نـو مبـارك بـادا         
 گيري داري اي آنكه خيال ملك

  ملك نو و مال نـو مبـارك بـادا       
 ـيـال تو مـبارك بـاداتمـهيد خ

ظهور  بلند حضرت شاهنشاهي در اندك فرصت آثار آن به هي و اقبالعنايت اٰل به
  . نصيب اولياي دولت ابد پيوند گشت و بدخشانآمد و فتح مملكت بلخ

  افسانه رنگين
ة عشرت سير خطّ  بهحيني كه نهضت الويه ظفر طراز از دارالسلطنه الهور در

 كه از مضافات ١ واقع شد در موضع تلوندياساس خلد نظير دلپذير كشمير
پد است جشن فرخندة آيين شرف آفتاب صورت انعقاد يافتآبا ة امننَگَر .

 جنگ  بهادر نصرتدوران الملك خانةل عمدامراي واالشأن و خوانين بلندمكان مث
 و بخشي السلطنت اسالم خان  و ركنخان الدوران سعداهللا العصر ومةو علّا

هاي بارگاه سليماني   و ديگر بندهخان  و عاقلخان  و خليلخان الملكي اصالت
آراي محفل خاص بودند، در همان روز سعادت اندوز  در پاية معلّي هنگامه

 بوده  حكم شد كه روزي چند در دارالسلطنه الهورخان عضدالخالفه اسالم به
 خان درگاه واال بيايد و اصالت  پرداخته بهپنجابمهمات خالصة شريفة ملك  به
يافت و در همين مجلس رباعي فقير از نظر كيميا اثر   رخصتصوبة كابل به

نفس نفيس مطالعه  دست مبارك گرفته به پروري به هاز روي ذر. گذشت
  :رباعي. فرمودند

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. TaLVANdI. 



  ٤٢/چهار چمن

  

   يـافـتـه ايـام شــرفاي از تو شـرف
  خـورشـيد رخ تو بـرده از مـاه كَلَـف

  اي طـنـطـنـة تـهـنيت دولـت تــو
  در نه فلك و شش جهت و چار طرف

  افسانه شيرين
 مراجعت نموده ظلّ ة دلپذير كشميرحيني كه رايات فيروزي آيات از خطّ در

 انداخت از اطراف و اكناف امراي ساحت ديار فيض آثار پنجاب ورود بر
درگاه آسمانجاه رسيده ناصية بندگي بر زمين نياز سودند، ملك  واالشأن به

دولت و كامراني  اعليحضرت خاقان زمان به. يافت  رونق و تازگي ديگرپنجاب
اين رباعي فقير . دانيدندقدم گرامي رشك خلدبرين گر  را بهشهر الهور

  .نظر انور اعلي گذشت  بهخان الدوران سعداهللا العصر ومةوساطت علّا به
  :رباعي

  ايام سرور و عيش نخجير رسـيد      
  از چار سو نويد شادي برخاست     

  

  عالم پير رسيد    صد گونه طرب به   
  رســيد رشاهنــشه آفــاق ز كــشمي

  
  بخش افسانه راحت

فر قدوم ميمنت لزوم اشرف اقدس رشك   بهحيني كه دارالسلطنه الهور در
خلدبرين گشت مجلس جشن سالگرة مبارك در برج دولتخانة فلك اساس 

همين روز سعادت اندوز عمدة امراي بلندمكان  در. شرف انتظام يافت
  مستعد گشت و ايلچي١شرف مالزمت  آمده بهخان اميراالمرا از كابل عليمردان

رباعي . انعام نقد و عنايت خلعت سربلند گرديد  سعادت كورنش يافته بهتوران
  :رباعي. سمع مبارك رسيد دستور مقرر به فقير به

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .مالزمت الزم سعادت مستفيد گشت: حيدر  .1



 اولچمن /٤٣

  

  هـان شهنـشاه ج  شد وزن مبـارك     
  ميزان بنشست  بهچون شاه جوانبخت

  

  ه آفــاق خــديو كيهــان  ششاهنــ
  صد پله بلند شد ز گـردون زمـان        

  
  افسانه شادي آمود

شرف قدوم   بهدر وقتي كه بلده خلد آيين فيض قرين مستقرالخالفت اكبرآباد
ميمنت لزوم آرايش و پيرايش ديگر يافت مجلس وزن مبارك در غسلخانة واال 

گويي مشهور وقت  فهمي و سخن  كه در سخنحكيم عبدالخالق. منعقد گرديد
. خود است، غزلي در تهنيت اين جشن فرخنده از نظر انور و اقدس گذرانيد

از غايت نزاكت و لطافت كه در لفظ و . ف استحسان يافتدرجة قبول و شر
 كه ذات مقدس آنحضرت در درك كار رفته، اعليحضرت خاقاني معني به

از آن جمله بر سر اين دو . همتاست انبساط تمام فرمودند مراتب سخن بي
  :بيت. مصرع تا يك هفته مطالعه در ميان بود

  سال نو را كهـنه كن هر سال سال كهنه را
  باز نو كن از سر نو تا جهان را زندگيست

وفاكيش كه فروترين بندگان آستان گردون شكوه فلك مثال » برهمن«و اين 
  :رباعي. نظر انور گذرانيد است اين رباعي به

  اي روي تو آفتـاب عـالم افـروز        
  تر از سال دگر ر سال تو فرخندهه
 

  وي بخت تو بر كام دو عالم فيروز       
  هر روز تو نوروز تر از هر نوروز       

 
  كيفيت جشن مبارك معلّي كه بعد از انجام عمارت دولتخانه

  د منعقد شده بودآبا در دارالخالفت حضرت شاهجهان

ك مقدس و معلّي هر روز مثل اگرچه در عهد ابد قرين سعادت آيين مبار
يابد و در جشن نوروز  نوروز جشنها و مجلسها آرايش و پيرايش مي عيد

گردد و ديگر  افروز و جشن رنگين از وزن شمسي و قمري منعقد مي جهان



  ٤٤/چهار چمن

  

روزه را حسابي و شماري نيست، ليكن بعد از  هاي هر بزمهاي و ديگر مجلس
د قربت عيش و عشرت و آبا هاناتمام عمارات دولتخانه دارالخالفت شاهج

رساني و انتشار ذكر  فرحت و راحت و كامبخشي و كامراني و داددهي و فيض
جميل و اشتهار نام نيك و حصول فتوحات عمده و وقوع امور زبده از 

گيري و كشورستاني و داد و دهش و كرم و بخشش و انصاف و عدل و  ملك
متنان و استغنا و لذّت روحاني و جسماني و سير و شكار احسان و لطف و ا

مباركي و فرخندگي و فيروزي آنچنان جشن عظيمي ترتيب دادند  بحر و بر به
چندين چشم در تماشاي آن حيران بود و آن قدر زر سرخ و  كه گردون با

سفيد و جواهر زواهر و آالت مرصّع و طال و خلعتهاي طال و نقره باف و فيل 
بخشش و انعام درآمده كه محاسبان در تحرير آن خط عجز كشيدند  بهو اسب 

  .ها و رعايتها سرافرازي حاصل نمودند اضافه هاي بارگاه فلك اشتباه به و اكثر بنده

  افسانه عشرت سرشت
روزي آفتاب سپهر خالفت و جهانداري كه فروغ جبينش و بينشش باعث 

مقتضاي الزمة  ت و اقبال بهجهان و جهانيان است از مطلع دول روشني ديده
چون روز ديگر مانند خورشيد جهان افروز جلوه . بشري طلوع نفرموده بودند

مبارك بادي از هر طرف برخاست و رباعي فقير از نظر  ظهور فرمودند صداي
  :رباعي. فيض اثر گذشت

چون شاها عالم مطيع فرمان تو باد       
ــد  ــان باش ــق را نگهب ــو خل   ذات ت

 

قربان تـو بـاد     جانهاي گرامي همه    
  هرجا باشي خـدا نگهبـان تـو بـاد         

 
  افسانه غم زداي

وجود فايض الجود  اي به حسب بشريت روزي چند عارضه در ايامي كه به
بركاتش آيينة رحمت ايزدي است روي داده بود و  مقدس معلّي كه ذات با



 اولچمن /٤٥

  

كرم شافي مطلق شفاي عاجل و صحت كامل نصيب ذات ملكي ملكات  به
  :رباعي. باعي فقير از نظر اقدس گذشتگرديد، اين ر

  بهر تو نثار زر چـه خواهـد بـودن         
  جان را ز پـي نثـار اگـر پـيش آرم      

 

  مقدار در و گهر چه خواهد بـودن        
  اين هديه مختصر چه خواهد بودن     

 
  افسانه مبارك

 قرالخالفتمست د بهآبا حيني كه اعليحضرت خديو جهان از دارالخالفت شاهجهان در
. مطالعة خاص رسيد  دولت تشريف ارزاني فرمودند اين رباعي فقير بهاكبرآباد
  :رباعي

  تو مملكـت مبـارك بـادا        به شاها
  اين خانه، اساس خانة دولتهاست    

 

  پيرايــة ســلطنت مبــارك بــادا   
  دولتـت مبـارك بـادا     بـه تـشريف 

 
  افسانه كامراني

ميان دو آب واقع  موضع نورنگر كه در ر و شكار بهحيني كه پادشاه از سي در
د آبا دارالخالفت حضرت شاهجهان دولت و اقبال مراجعت فرموده به است به

الً جشن وزن مبارك شمسي بعد از نزول اجالل فرمودند، در عرض چند روز او
هاي واالتبار و  پادشاهزاده. آن جشن مقدس وزن قمري صورت انتظام يافت

 و خان الشأن رستم خان اميراالمرا و عمدة امراي منيع امراي عظام عليمردان
 و خان الملك جعفرة و عمد٢سنگه  و ميرزا راجه جي١ سنگهمهاراجه جسونت
 و ديگر  و مير اويسخان  خان و واليت منزلت قاسماهللا امارت پناه خليل

مايه از نظر  هاي گران تقديم رسانيدند و پيشكش امراي نامور تسليم و مباركباد به

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. JaSVanT SenGh. 
2. JE SenGh. 



  ٤٦/چهار چمن

  

فرازي يافتند و اهل عيش و نشاط ها سرا اضافه هاي به انور گذشت و اكثر بنده
نظر  چون رباعي كمترين بندگان به. طبق طبق و دامن دامن پر از زر برداشتند

  :رباعي. پيراية تحسين و انعام امتياز يافت مقدس درآمد به
ــته ــهپيوس ــي   ب ــامراني باش ــام ك   ك

 ل قرن دورة سـلطنت اسـت     اين او  
 

  عيش و شادماني باشي     به هر لحظه 
  زنـدگاني باشـي     بـه  صد قرن دگـر   

 
  افسانة فيض ترانه

دولت و اقبال و كامبخشي و كامراني   به دريانوالدر ايامي كه پادشاه گنج بخش
 ند نهضت فرمودپور سير و شكار مخلص  بهآباد از دارالخالفت شاهجهان

فر قدوم  نان و صيد افكنان قطع منازل فرموده آن عرصة دلگشا را بهسيرك
روزي چند در آن . د موسوم گردانيدندآبا فيض مسرت لزوم مشرف گردانيده به

. سرزمين خجسته آيين نزول فرموده داد عيش و كامراني داده مراجعت فرمودند
، مثنوي و قصايد و غزل در تعريف آن  و ملّا فروغي و ملّا صيديحسن بيگ

مسامع جاه و جالل رسانيده خلعتها يافتند و كمترين  مكان بهشت نشان گفته به
رسم معهود غزلي در تعريف آن از زادة طبع ناقص خوانده  بندگان نيز به

  :غزل. ايت سرافرازي يافتعنايت و رع به
   داردد در هـنـدوسـتـانآبا شـرف امـروز فيـض

  كنـد دانـا ز صـبح آن فـروغ سـينه حـاصـل مي
  هـواي بـاغ و بسـتـانـش بيـفـزايـد نـشـاط دل

  كـنـد روشــن صـفـاي آب دريـا ديـدة دل مـي
  آيـد  هر نفـس مسـتانه ميگهـر بر كـف گرفـته

  شهنشـاهي كه خنگ عـزم او هر سو كند جوالن
   باج بسـتانـد و سـكندرز شـوكـت از فريـدون

   از سـبق خوانـان دارالحكمـة عقـلـشفـالطون



 اولچمن /٤٧

  

  جهـان امـروز اگر بر خويش نازد جـاي آن دارد
  ه گنجد بيش از آن داردز خوبي هرچه در انديش
  ز شـام او شـفق صـد حرف رنگين بر زبان دارد

  زار و هـر طرف آب روان دارد كه هر سو سبـزه
  يك راز فـلك بر خود عيان دارد ز صافي يك به

  مگـر شـوق نـثـار پـادشـاه بـحـر و كـان دارد
  سعادت در ركاب و بخت و دولت همعنان دارد

  يـروان داردـبر نوشعـدل و داد صـد ترجيـح  به
  ببيـند در كمـالش هـركـه مـيـل امـتحـان دارد
   دارد چون شـاهـجهـانكه شـاهنشـاه عالمـگير

  آيـد ها غيـر از دعـا ديگر چه مي ز دسـت بنـده
  روز و شب ورد ثنايـش بر زبـان دارد» برهمن«

  افسانة بهجت آگين
در ايامي كه اعليحضرت خالفت منزلت خاقان گيتي ستان بعد مراجعت از سير 

 نزول الفت اكبرآبادمستقرالخ د بهآبا ر از دارالخالفت شاهجهانپو و شكار مخلص
فاصلة چند روز شرف  اجالل فرمودند، مجلس وزن مبارك شمسي و قمري به

خدمت وزارت كل   بهخان الملك جعفرةهمين ايام عمد در. انعقاد يافت
ز نظر انور اقدس گذشته درجة  سربلندي يافته و اين رباعي فقير اهندوستان

  :رباعي. تحسين يافت
  امـروز كه روز وزن شاهنـشاه اسـت
  دلها راه اسـت ه نشـاط را بهـصـدگون

  از وزن شاهنشـاه جهان يافـت شرف
  اش ز مهر و ماه است ميزان كه دو پله



  ٤٨/چهار چمن

  

  گشايي وزراي صائب رأي كارفرمايي و گره
   هندوستان١بر مسند وزارت

در آغاز بهار گلشن دولت و اقبال حضرت فردوس منزلت رضوان مرتبت 
 و خان  و تردي بيگ و ملّا مير محمد جانخان خاِنخانان عرش آشياني بيرام

 راتق و فاتق معامالت خان خانخانان  و منعمخان ن و احمدالدين خا شهاب
 پيچيده بود كه روزي مير محمد نوعي در دماغ ملّا بودند غبار نخوت و غرور به

چون بعد از . ديدن او رفت و دربانان تأخير كردند و نگذاشتند  بهخاِنخانان
چندي آن هنگامه برهم شد فلك مينا رنگ بساط ديگر آراست عبدالمجيد 

 خان  و فتحخان  و مظفّرخان  و فتحخان الدين علي آصف  و غياثخان آصف
 و رايان ن و رايالدي  و خواجه شمس و شاه منصور٢مل و راجه تودر

مرتبه وزارت كل  نوبت خود به  بهخان  و وزيرخان  و جعفرخان آصف
 راست مل قد راجه تودر اما اين جامة خوش طراز به. گرديدند  فايزهندوستان
خطاب   رفته كارهاي نمايان نموده به و بنگاال٣صوب گجرات نكه بهآمده تا آ
از غايت كفايت و درايت دستوري . السيف و القلم سربلندي يافت صاحب

پروري بر زمين گذاشت كه  چند مشتمل بر معموري ملك و رفاهيت رعيت
  .امروز نظم و نسق آن دستورالعمل ارباب روزگار است

 در خدمت حضرت عرش مل نقل است كه شخصي تقرير راجه تودر
 را كه در آن ايام راجه، خاِنخانان. آشياني از فروگذاشت مالي ديواني كرد

 نموده، اِنخانانراجه داشت نظر بر راستي خود و راستگويي خ خاطر به غبار
 دوستي و دشمني را كه جانب راجه بود خاِنخانان چون حق به. گرفت امين

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .مبارك: عليگ  .1

2. todaR MaL. 
3. GoJRAT. 



 اولچمن /٤٩

  

موقف  را بهآلوده است؛ درنظر نياورده صورت حال  بنيان غرض منظور نظر كوته
فهمي و  عرض معلّي رسانيد و راستي و ديانت و امانت و كارداني و معامله

 خان ظهور پيوست و نيز مشهور است كه شهباز دانايي راجه و شماتت اعدا به
آورد  خاطر نمي از غايت قدر و منزلتي كه در حضرت خالفت داشت راجه را به

درگاه واال آمده   معاودت نموده به١ و بنگالهلع گجراتتا آنكه بعد از مدتي از ض
. و در حضور حضرت اعلي راجه را در كنار گرفت و عذر ايام گذشته خواست

.  پرسيدندخان اعليحضرت خاقان زمان سبب اين اختالط غيرمتوقع را از شهباز
ه در هر سرزمين و ملكي كه رفتم نوشته و گفتة اين هندو را عرض رسانيد ك به

دستورالعمل ديدم ناچار بر سر انصاف آمدم و از تعصب گذشتم و دليل بر 
، كه نسبت و حالت او خرد درست راجه آنكه عالمه روزگار شيخ ابوالفضل

 هرچه او گشود ديگري نتوانست گويد كه مشهور عالميان است در حق او مي
گشود و مثل حقايق و معارف منزلت ميان شاه مير درباب آبادان كاري و بند و 

  .مبالغه تمام گفته بود خليفه زمان به بستي كه راجه نمود به

  كيفيت قدر و منزلت بعضي از وكال و وزرا و امراي
  مكاني غفران پناه جنّت حضرت

مكاني وكيل و مدار  ت غفران پناه جنّتدر آغاز جلوس ميمنت مانوس حضر
عنايت بيگ   اميراالمرا بود و خدمت ديواني بهخان عليه دولت عظمي شريف

  كه وزيرالملك خطاب يافته كه اعتمادالدوله خطاب داشت و جان بيگطهراني
چون اميراالمرا بيماري صعب بهم رسانيده، جعفر . شركت تعلّق داشت بود به

القدر سربلندي يافت  اين خدمت جليل خان به آصف  مخاطب بهبيگ قزويني
 خان رفاقت جهت ضبط سررشته ديواني به  كه به تربتيخواجه ابوالحسن و

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. BaNGALa. 



  ٥٠/چهار چمن

  

ر گشت بعد از آنكه خان مذكور بهمشاراز حضرت خالفت ١ دكنمهم اليه مقر 
 شد  نيز بعد از چندگاه رخصت دكنپناه رخصت يافت و خواجه ابوالحسن

 مفوض گرديد تا اعتمادالدوله استقالل به  در كل بهخدمت ديواني و پرداخت
القدر در عهد وزارت بود خود  سهيم و شريك آن عظيم آخر ايام حيات بي

  .ياد گذاشت نيكيها بر صفحة روزگار به
 بر مسند بعد از رحلت آن دستور معظّم نوبت ديگر خواجه ابوالحسن

جايي رسيد كه تا آنكه عمدة خوانين  وزارت نشست و استقالل خواجه به
 وكيل كل و صاحب نسبت بود؛ وكيل و خان بلندمكان عضدالخالفه آصف

خواجه جاي خود نگذاشته و نزول . نشستند وزير هردو باهم در ديوانخانه مي
 نشست و برخاست خواجه مشهور است كه پيش از طلوع صبح نكشيد و طرز

كرد و در عهد وزارت خواجه  آمد و بيش از يك پهر ديوان نمي ديوانخانه مي به
سه   بود و اين هري، ميرسامانجمله  ميربخشي و ميرخان ، صادقابوالحسن

مكاني  بزرگ باهم محبت و موافقت تمام داشتند و در عهد حضرت جنّت
 خان يواال مرتٰض اگرچه امراي عمده و زبده بسيار بودند اما در آغاز جلوس

 تا آخر خان  والد بيرمحق خدمت بر اين دولت ثابت نموده بود و خاِنخانان
ظهور رسانيده و شجاعت و شهامت و همت و حالت و  عمر خدمات نمايان به

حسن صحبت و اجتماع فضال و بلغا و فصحا  و فضيلت و جامعيت خاِنخانان
 مثل ميرزا رستم در مجلس خان مذكور اظهر من الشمس است و در ملك دكن

 و احمد خان  و مهابت و خانجهان افغانخان  و جعفرخان  و آصفقندهاري
اليه بودند  و امثال آن امراي عمده هم مجلس و هم صحبت خان مشارخان بيگ

 پسران صاحب شمشير داشت و خدمتي كه ]خان[  بهادر و دارابو مثل ايرج
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 اولچمن /٥١

  

اي از آن  تقديم رسانيد مشهور عالميان است و شمه  به در جهات ايرانخان عالم
  .وضوح انجاميد خان عالم نوشته به  به والي ايراناز نقل اين رقيمه كه شاه عباس

   نوشته بود عالمخان س بهاي كه شاه عبا نقل رقيمه

 بوده باشد كه مفارقت ايشان در ذات معلوم اقبال پناه حميده خصال خان عالم
غايت اثر كرده است اما جدايي ما هم در ايشان اثر كرده باشد يا   ما بههمايون

باب طرزداني و آداب سفارت و  در. ا ممكن نبودنه؟ حقا كه اختيار جدايي م
نمكي كه از زمان صاحبقران مغفور . تبليغ رسالت و لطف معاودت چه نويسم

حين حضور زبان تعريف  اند بر ايشان حالل باد اگر در اباً عن جد خورده
تقديم رسانيدند  حقا كه اين خدمت را چنان به. نمود مزه مي گشود بي ايشان مي
آورد  عمل ي مرتكب امر رسالت شود و چنانچه الزمة خوبي است بهكه اگر كس

نمك پادشاه بر شما .  نمايدخواهد تقليد خان عالم عالميان خواهند گفت كه مي
حالل باد و مالقات شكارگاه و جايهاي دلفريب و هنگام دلكش ديدن ايلچي 

  .شما در خاطر بود
خدمت برادر عزيز خالفت پناه   آورده بودند، بهافيون خاصّه از شهر تبريز

ام كه خود  اي از براي حصّة ايشان فرستاده ام و پاره  پادشاه فرستادهجهانگير
يقين .  داد خواهندعيلافادت پناه ميران سيد اسٰم بخشي از بخش به. تناول نمايند

  .خير فراموش نخواهند كرد است كه ميران ما را از دعاي

  بيان مراتب احوال فرخنده مآل وزراي عهد اعليحضرت خاقاني

وقت محتاج  اگرچه ذات كامل الصفات پادشاه آفاق ستان خداوند جهان در هيچ
خدمت  كس نيست، وكال و وزرا و اهل  و هيچچيز وزير و تدبير و خرد هيچ به

اند و در هر كار و در هر باب  در جميع امور منتظر ارشاد هدايت اشرف اعلي
يابد و بر زبان معجز بيان گوهرفشان  خاطر انور ملكوت ناظر راه مي آنچه به



  ٥٢/چهار چمن

  

جهت ضبط و انتظام و  اما چون به. گردد گذرد بر طبق آن در دفاتر ثبت مي مي
معامالت مالي و ملكي در هر عهد وجود وزراي صائب راي الزم سررشتة 

وجود فايض الجود بندگان  سلطنت جهانباني به در ايامي كه سرير) است(
يافت، عمدة  نت زيب و زيحمانيالرخليفةسبحاني   ظلّاعليحضرت خاقاني

 خطاب يافته بود مسندآراي وزارت خان  كه اعظمخان الشأن ارادت امراي منيع
 راتق و فاتق مهمات و خان اما عمدة خوانين واالمنزلت آصف. عظمي گرديد

سابقة خدمت، مقتضاي قابليت و استعداد و  ملك و مال بود تا آنكه بهمعامالت 
  . رسيدخان عالمه روزگار فهامه واالمقدار افضل نوبت وزارت به

  خان ذكر دستور اعظم وزير معظّم علّامة روزگار فهامة نامدار افضل

زبدة وزراي نامدار، عمدة امراي يگانه فضالي جهان، سر دفتر علماي زمان، 
واالمقدار، جامع كماالت صوري و معنوي، داناي دقايق ديني و دنيوي 

 كه در فضل و كمال و خان الدوران افضل  عالمه عصر واعظم هندوستان وزير
سته فرجام حسن خلق و مراتب نيكي و نيك ذاتي شهرة آفاق بود، در ايام خج

مكاني  استقالل داشت و در عهد حضرت جنّت پادشاهزادگي خدمت ديواني به
الطلب   حق خدمت ثابت نموده بود، حسب مستقل و در فتور شهريارمير سامان

شرف مالزمت خديو   آمده بهمستقرالخالفت اكبرآباد  بهاز دارالسلطنت الهور
خدمت وزارت كل  به) و(آفاق خليفه پادشاه باالستحقاق مستعسد گرديد 

الشان  العنان عمدة امراي عظيم چون وكيل مطلق. يافت  سربلنديهندوستان
اس د  و راي مكند و علّامة نيكذات در ديوانخانة اعلي باهم نشينندخان آصف
 بود تا آنكه پس از چندگاه فهامة خان  همدست و همزمان آصف١كايست
استقالل گشت و از روي فكر درست و راي مستقيم و   منش، وزير بهارسطو
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 اولچمن /٥٣

  

نظم و نسق و رتق و فتق معامالت مالي و ملكي دستورالعمل چند مشتمل  در
افزوني مال براي پادشاه  داده دعاي خير به يت مال و رفاهت رعيت قراربر كفا
نيكي و  دارين براي خود حاصل كرده عهد وزارت خود به اهللا و نيكنامي ظلّ

  .نيكوكاري گذرانيد و درگذشت
در ايامي كه مزاج شريف و عنصر لطيف آن دستور دانا از جادة اعتدال 

نظير نزول  منزل وزير بي  زمان بهمنحرف گشت، بندگان اعليحضرت خاقان
، تشريف شريف ارزاني فرموده انواع تلطف و مهرباني مرعي و مبذول گردانيدند

اظهار نيست اما  اگرچه حقيقت حال آن علّامة روزگار از غايت اشتهار محتاج به
كيفيت صفاي باطن و رقت قلب آن داناي رموز انفس و افاق از نقل اين دو 

مرقوم گشته زادة طبع وقاد آن وزير صافي نهاد است، جلوة رقعه كه در ذيل 
دهد و در عهد وزارت خان عالمي اگرچه بخشيان عظام صاحب  ظهور مي

مقتضاي قابليت   ميربخشي بهخان نسبت بودند اما خالصة امراي واالشأن معتمد
اليه و خان عالمي مشارميان خان  و استعداد نسبت و حالت ديگر داشت و در

  .درجة كمال بود از روي مناسبت معنوي نسبت محبت به

  افسانه آگاهي
كمترين .  بر مسند وزارت نشسته بودندخان روزي علّامة افالطون كردار افضل

الدوران است و در  العصر ومةبندگان كه پرورده و تربيت كردة آن خالصة علّا
نمود و   روزگار كسب سعادت مي١آن عمده اميرانخدمت فيض موهبت 

شاگردي آن استاد دانا اشتهار داشت، اين فقير خود از كتابي انتخاب نموده  به
مطالعة ايشان درآورده كه فوت وقت شديدتر است از مفارقت روح، زيراكه  به

عالمه صاحب حال از . خالق]به[اين بريدن است از خلق و آن رسيدن است 
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  ٥٤/چهار چمن

  

خلوت  اختياز از سرديوان برخاسته به ن معني حال دگرگون شد و بياستماع اي
 كه از مصاحبان و آقا رشيد حال آمدند اين رقعه به چون به. رفته رقت نمودند

  .دمسازان آن خان بلند فطرت بود، مرقوم قلم فرخنده رقم گردانيدند

   نوشته بودندآقا رشيد كه به خان  نقل رقيمة گرامي علّامة فهامة افضل
خير و خوبي شما را و ما را منقطع  تعالي از اين عاليق دنيوي به اميد كه اهللا
دل را از پيروي مراتب دنيا كه نشانة حركت . خود آشنايي كرامت كناد ساخته به
سوي خود  ي را بها خواهد كه بنده گاه كه مي هر. هي است دور دارادجاذبة اٰل

از اين دلگيري خود از مراتب دنيا خوشحال . سازد مي دهد از دنيا دلگير راه
  .باشد و اين معني را نشانة سعادت دانند
حركت آمده و  دانيد بسيار به اي كه مي اين دوست شما را نيز آن داعيه

دلسردي از امور دنيوي بهم رسيده، ظاهر است كه آن درآمدن عمر تمام است 
  .اتمام كاغذ تمام نمود سال هفتاد و چون اين چنين سخن را پاياني نيست به به

  افسانه
 عينكي براي علّامة روزگار و فهامة ١ متصدي بندر سورتلملكمعزّاروزي 

ليت قبول فرمودند و اين چون ماليتي نداشت از روي اه. واالمقدار فرستاده بود
  : نوشتندلملكمعزّا رقعه به

  اند  نوشتهمعزّالملك  بهخان افضل  نشاناي كه علّامة ارسطو نقل رقيمه
ة اين كثرت تعالي همگنان را از قيد اين هستي موهوم و از مشاهد اميد كه اهللا

. نمايد فرستاده بودند، رسيد عينكي كه يكي را متعدد مي. معدوم نجات بخشد
پيش هركس . اين گرفتار قيد كثرت طالب عينكي است كه متعدد را يكي نمايد
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 اولچمن /٥٥

  

ديدار آن كس روشن سازد و  كه اين قسم عينكي باشد نشان دهند تا ديده را به
 و خود را از قيد اين كثرت نظر گذارد دست آورده در پيش آن عينك به
  .خالص نمايد

  بيان بعضي از سخنان دانش و دانايي
   زمان داشتخان كه وزير دانا افضل

  .باشد گفت كه وزير دو قسم مي بعد آنكه خان مرحوم و مغفور مي
آنچه پادشاه بگويد درست بفهمد و موافق آن عمل كند: ل آنكهاو.  

وزراي .  بگويد پادشاه برگفته و فهميدة او عمل نمايدآنچه او: دويم آنكه
اين زمان كه ما هستيم اين حالت نداريم كه فرمودة پادشاه را درست فهميده 

  .حالت ديگر چه رسد موافق مرضي و مزاج مقدسي كار توانيم كرد تا به
اهان گفت كه اصالً در كنگايش پادش  مغفور ميخان افضل: ديگر آنكه

گاه پرسند از راستي نبايد گذشت و از خدا بيشتر  هر. پرسيده حرف نبايد زد بي
  .از پادشاه بايد ترسيد

آنچه در خلوت بايد گفت اصالً در كثرت نبايد گفت كه طبع : ديگر آنكه
مبادا در كثرت قبول نكنند و اگر در خلوت قبول نفرمايند . پادشاهان غيور است

  .توانند رسانيد عرض مي  بهدولتخواهان دوباره نيز
چون علم خالفت ديگر است و علم وزارت ديگر، اصالً در : ديگر آنكه
پذير اين طبقه  پادشاهان مكابره نبايد كرد كه آنچه بر ضمير الهام علم وزارت با
اما در علم وزارت اگر حرفي از . اندازد اصل همان خواهد بود واال پرتو مي

سد هرگز مالحظة خودداري نبايد كرد و خوبي خاطر بر روي دولتخواهي به
  .مصلحت پادشاه را بر مصلحت خود مقدم بايد دانست

دهد و از غايت هيبت و سطوت جاه و جالل  اگر مهمي رو: ديگر آنكه
طلبي در محل مناسب كه بر طبع  مجال عرض نباشد از روي ارشاد و هدايت



  ٥٦/چهار چمن

  

در . الضمير خود مطلع سازند يپادشاه گران نيايد استفسار بايد نمود تا بر ما ف
. عرض بايد رسانيد خاطر راه يابد به آن وقت اگر حرفي از روي دولتخواهي به

تقديم رسانيده  اگر قبول فرمايند بهتر و اال اين كس لوازم دولتخواهي به
  .الذّمه شده باشد بري

در وقت كنگايش جميع احتماالت و مكروهات قوي و ضعيف : ديگر آنكه
جاروب فكر درست رفت و روب داده  طر آورده مقام مصلحت را بهخا را به
ل ضرور باشد شروع در آن چيز فروگذاشت نبايد كرد و بعد از آن هرچه او هيچ

  .وقت بايد گذاشت مرور داشته باشد موقوف به آنچه تعلّق به. بايد نمود
شناس دوربين را  از سخنان خان مرحوم است كه پادشاه حق: ديگر آنكه

واسطة استحكام و اساس دولت چهار ركن يعني چهار كس دانا ضرور است  به
كند و از هركه بپرسد، در آنچه مصلحت صريح باشد  طرف كه نگاه هر كه به
ميزان عقل  خاطر آورده به عرض رساند و پادشاه گفتة هريكي را به پرده به بي

  .عمل آرد د، بهاللفظ و المعني شده قرار دهن درست سنجيده مصلحتي كه متفق
اگر خزانه . الشأن را خزانه فراوان مطلوب است ل آنكه پادشاه عظيماو

نباشد سپاهي جمع نشود و اگر سپاهي نباشد ملك ضبط نگردد و اگر ملك 
 جمع شود كه ملك معمور باشد و ١ضبط نگردد مال بهم نرسد و خزانه وقتي

نفس نفيس  سيده بهغور كارها ر ملك وقتي آباد گردد كه صاحب معامله به
  .وارسد

شود اما ضبط و تسخير  سرمال جمع مي اگرچه سپاهي بر: ديگر آنكه
ساالر ضابط و خوش سلوك، سيرچشم، وسيع مشرب،  سردار سپه قلوب بي

صاحب حوصله، متحمل درست اخالص، آزموده كار، شكفته پيشاني صورت 
و كمي و انعام و نبندد و آن شخص آن قدر اعتماد داشته باشد كه در اضافه 
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 اولچمن /٥٧

  

نگهداشتن و برطرف ساختن، مختار مطلق باشد و از تابينان خود آن قدر مردم 
  .هاي دولت از او در حساب باشند ها و زبده داشته باشد كه از عمده

بايد كه در خال و مال راه سخن داشته باشد و از  شخصي مي: ديگر آنكه
تا هرچه . م راز بايدعتاب و خطاب مالحظه نكند و آن شخص راستگو و محر

اين قسم شخص اگرچه نادر و . نكند بگويد و هرچه بشنود جاي ديگر اظهار
  .شناس البته بهم رسد خواهش پادشاه حق ناياب باشد اما به

  خان  عمده امراي زمان اسالم السلطنت العظمي ذكر وزارت ركن
 از تنگناي جسماني خان ان رضوان مكان، افضل خچون در دارالسلطنت الهور

  :مقتضاي آنكه، بيت ملك جاوداني شتافت به به
 كتخـداي جهان را نمانيـد بي رود ديگر آيد بجاي يكي مي

 صاحب صوبة خان الملك اسالمةنام عمد القدر به قرعة اين خدمت جليل
خطاب » رايان راي« خانخاني كه راي گاه ديانت  افتاده و در اين چندبنگاله

استقالل  يافته بود و در عهد وزارت خان عالمي خدمت ديواني خالصه به
 داشت امور وزارت عظمي را از تن و خالصه و ديگر مهمات ديواني موافق

هاي و ١ارشاد اقدس مطابق ضابطه و قانون حساب مهتمي ساخت و بر دول
هاي جاگير كه وظيفة ديوان كل است؛ دستخط كرده بر نوشتجات و  سياهه

الحكم و هدايت مقدس  حسب اما به. پروانجات ديوانيان و كروريان مهر نمود
ير چون تحر. در هر كاغذ جاي مهر و دستخط ديوان اعلي را خالي گذاشت

 ارادة رايان ، رايراي جواب محاسبات وظيفة ديوان اعلي است هرچند ديانت
اين معني نمود كه راي سغرضي مشهور بود  ديانت و بي  قديمي كه به٢ها چندب
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  ٥٨/چهار چمن

  

الشأن زبدة خوانين   آنكه عمدة امراي منيعخدمت استيفاء داشت، راضي نشد تا
در . بارگاه خواقين پناه آسمانجاه رسيد  به از بنگالهخان بلندمكان اسالم
چون دماغ امارت و نشئة .  مسندنشين وزارت كبري گشتدارالسلطنه الهور

مردي . قواعد امارت جمع ساخت  را باداشت دستور وزارت ايالت در سر
خطاب  از غايت قابليت و استعداد به. مستعد و قوي نفس صاحب داعيه بود

خط شكسته رنگين و عبارت درست . السيف و القلم سربلندي داشت صاحب
سرمشق خوشنويسان و منشيان روزگار بود و طبع غيور و . نوشت مثلثين مي

 شيرين بيان است كه تمام كار دنيا از سخنان آن خان. فطرت بلند داشت
الشأن روزي چند  در آغاز وزارت آن خان عظيم. يك مرد كامل است كار
اليه درست خان مشار چون نقش صحبت او با.  درست كار داشترايان راي به

افت و ي خدمت ديواني خالصه افتخار ننشست استعفاي اين خدمت نموده به
. امور وزارت پرداخت وجود دماغ امارت به با. گرديد  ديوان مستقلخان اسالم

دانش و  مقتضاي گردش روزگار عمدة خوانين واال منزلت خان با و چون به
 صاحب صوبگي جنگ كه از حضور انور به  بهادر نصرتدوران فرهنگ خان

 درجة شهادت رسيد و در كشمير  به تعيين شده بود در نواحي الهوردكن
نظير اين خبر حيرت اثر معروض باريافتگان محفل اقدس گرديد،  جنّت
تر از تشريف   را كه خلعت امارت بر قامت خواهش او چستخان اسالم

 صاحب صوبگي دكن زارت بود؛ مورد انواع عنايت و رعايت گردانيده بهو
هاي  رخصت فرمودند و دست شفقت بر سر آن خان سعادت نشان كه از بنده

قديم الخدمت و پرورده و تربيت كرده خديو آفاق و خداوند واال استحقاق 
 بود گذاشته، لفظ مباركبادي بر زبان گوهرفشان الهام  دريانوالبخش پادشاه گنج

 رفته استقالل تمام طرف دكن ترجمان آورده و آن خان امارت نشان بلندمكان به
در ايام وزارت . ملك تقدس شتافت يافت و در همان سرزمين خجسته آيين به

الحكم  قيدت نشان حسبالشأن، كمترين بندگان ع آن عمدة امراي عظيم
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 و خان اعلي از دستياران آن قدردان بوده و نسبت محبت و الفت افضل اشرف
واسطة حسب جاه و نسب  آخر به.  در آغاز حال مشهور عالميان بودخان اسالم

  .بلندمراتب دنيوي آن حال نماند

  خان اهللانظير علّامة واالشأن سعد ذكر وزير بي

در اين ايام فرخنده آغاز و خجسته فرجام و عهد ابد قرين سعادت آيين كه 
ارباب هنر و اهل استعداد را گرمي بازار است و توجه خاطر ملكوت ناظر 

مرتبه تمام مرعي و  تربيت و رعايت ارباب فضل و كمال به مقدس معلّي به
 استعداد و صيت قابليت جامع كماالت صوري و معنوي مبذول، طنطنة

 كوس افادت و  كه در دارالسلطنه الهورالفضال عالمي ملّا سعداهللا افضل
اعلي  سمع مبارك اشرف افاضت و فضيلت و جامعيت بلندآوازه داشت به

  .رسيد
ادت عظمي طالع بلند و فطرت ارجمند آن اگرچه محرك سلسله اين سع

حسب ظاهر باني اين معني، خالصة دودماني سيادت  علّامة روزگار بود، اما به
 گرديد؛ تا آنكه در ساعت سعد در  موسوي خانصدرالصدور هندوستان

مالزمت الزم السعادت مستعد گرديده شرف   بهدولتخانة دارالسلطنه الهور
منظور نظر فيض اثر خديو جهان گشت و چون جوهر قابل و استعداد كامل 

مساعدة اختر بلند مقبول طبع مشكل پسند خديو عالم افتاد و مرتبه  داشت به
خطاب  گرديده در اندك مدت به مرتبة امارت فايز درجه به مرتبه و درجه به به

 در مزاجداني و قاعده سنجي جواهر استعداد خود را خاني سرافرازي يافت و
محك امتحان رسانيده، چون مستعد هركار و ماهر هر امر بود از داروغگي  به

كار فيض آثار سرافرازي يافت و چون عمدة   بهخدمت ميرساماني غسلخانه به
 تعيين شد، خدمت ديواني صاحب صوبگي دكن ه بخان الشأن اسالم امراي منيع

الدوران مقرر گشت و ديواني تن  العصر ومةآن علّا كل معامالت خالصه زود به
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 كه ثاني الحال فضايل و كماالت مرتبت ملّا عالءالملك دستور سابق به به
گاه اگرچه اين دو بزرگ  ماند و چند  خطاب يافته بود؛ بحالخان فاضل

داد كه اين  نشستند اما درنظر دوربينان جلوه مي صورت و معني نزديك بهم مي
صحبت امتدادي ندارد و در آخر هريك بجاي خود خواهد نشست تا آنكه ملّا 

 سربلند گرديد و خدمت ميرساماني فت و بهيا خان خطاب الملك فاضلءعال
علّامة روزگار وزير اعظم شد و از غايت قابليت و استعداد در مدت قليل 

مهم  سرداري لشكر ظفر اثر به گشت و به منصب پنج هزاري ذات و سوار فايز به
 نشان مشهور عالم قيقت نسبت و حالت آن خان ارسطوح.  رفت و قندهاربلخ

عوض و  و عالميان است، هم در نسبت و هم در جامعيت ياد از علّامة بي
  .داد  ميبدل شيخ ابوالفضل بي

 نوشته، داد  و ايرانوالي توران هاي واال به از جانب حضرت اعلي نامه
فصاحت و بالغت داده و در تحرير مسودات فرامين جهان مطاع متانت تمام 

تركي آشنايي تمام و در هنگام تكلم  وجود زبان عربي و فارسي به كاربرد و با به
رير جواب محاسبات مالي و  ترجيح تام داشت، در تح و عجمبر فصحاي عرب

كار محتاج  وجود پيشكاران و مستوفيان احتياج نداشت؛ بلكه در هيچ ملكي به
موجب حكم معلّي از همزبانان و دستكاران آن  كمترين بندگان به. كس نبود هيچ

اكثر اوقات در صحبت آن خان قدرشناس از نقطة شام . خان فضايل مرتبت بود
وجود  رفت كه شب بيدار و سحرخيز بود با ر مييك دماغ بس تا صبح صادق به

  .زد تعلّقي مي مشغلة روزگار شغل باطني داشت و در عين تعلّق دم از بي
يافت  در هنگامي كه عمارت حويلي آن خان واالشأن صورت انجام

  .درآمده بر مسند دولت نشست و نگاهي بر ايوان زرنگار نموده آهي بركشيد
لك هميشه در گردش است و پير و جوان و از آنجا كه آسياي انقالب ف
 پر تدبير در دارالخالفت آن علّامة جوانبخت. دانا و نادان دانة اين آسيا است

عالم بقا شتافت و اعليحضرت خاقان  د در عين جواني و كامراني بهآبا شاهجهان
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منزل وزير   از غايت مهرباني و قدرداني بهنظير در ايام عارضة آن وزير بي
شايسته تشريف ارزاني فرموده غايت قدرداني خود را بر جهان و جهانيان 

 منش، مناشير قضا تأثير در باب قضية آن ارسطو. و آشكار گردانيدند ظاهر
  .هاي دولت مرقوم فرمودند عمده به

  حضرت خاقان زماننقل فرمان عاليشأن كه اعلي
  خان الدوران وزير اعظم سعداهللا العصر ومةدر باب قضية علّا

   خان اميراالمرا صادر فرمودندامراي واالشأن عليمردان به
د مستقر رايات جاه آبا در اين ايام خجسته فرجام دارالخالفت حضرت شاهجهان

رسانيد،  مشام فيض انتسام مي و جالل بود و نسيم بهار شميم عيش و نشاط به
حسب تقدير سبحاني و گردش آسماني زبدة امارت راز، نقاوه محرمان  به

تدبير،  نظير با دمساز، يگانة دانشوران جهان، قدوه خردمندان زمان، وزير بي
روزگار، علّامة دوربين، دانش شعار، جامع المعقول و دستورالعمل دانايان 

المنقول، حاوي الفروع و االصول، مظهر كماالت صوري و معنوي، مستجمع 
صفات كسبي و وهبي، محك علوم، نقاد سخن، دراك حقايق، كشاف دقايق، 

دان،  گنج علم، درياي معاني، دستور اعظم، وزير معظّم، يار تمام عيار، مزاج
عنايتهاي گوناگون و مراحم روزافزون تربيت و پرورش   كه بهنخا سعداهللا

مدارج اعلي و مراتب اقصي  خدمت فيض موهبت مقدس معلّي يافته به در
گرديده بود، خود را در شاهراه وفا و اخالص فدا ساخته استرضاي خاطر  فايز

شت و حاصل مرادات دو جهاني و دا مقدس را بر جميع مطالب مقدم مي
 سرماية عمر و زندگاني خود را منحصر در حصول رضاي خاطر فيض مآثر

 از ٢سي ةالثاني سن  شهر جمادي١شنبه بيست و دويم انگاشت، روز سه اقدس مي
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .دوازده: عليگ  .1
  .بيست و هشت: عليگ  .2
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جلوس ميمنت مانوس جهان گذران را گذشته از تنگناي عالم جسماني گذشته 
 واقعه و سنوح اين سانحه غبار حزن و از وقوع اين. عالم روحاني شتافت به

اختيار مكدر و  مالل بر آيينة ضمير آفتاب مثال نشست و طبع نشاط آگين بي
كاش درخور قابليت و استعداد و كماالت از مبداء فياض . منغض گشت

يافت تا در عهد ابد قرين  كسوت عمر دراز و از حيات مستعار بهرة كامل مي
يان گرديده و در راه قبله و مرشد خود سعادت آيين مصدر خدمات نما

 را ثباتي و بقايي نيست و كاخ افسوس كه تركيب عنصري. نمود جانفشانيها مي
دنياي ناپايدار را اساسي و استحكامي نه؛ چون همواره از قضا تقديرات ايزدي 

و تسليم خراميده از نزهت سراي رضا  پيش نهاد خاطر ملكوت ناظر است به
خاطر فيض مآثر را . جناب كبريا آمرزش آن رهرو ملك بقا مسألت نموديم

ذات ملكي صفات اقدس كه باعث جمعيت و امنيت جهان و ) كذا(سالمتي  به
  .ي بخشيديمجهانيان و موجب اساس و رفاهيت عالم و عالميان است تسلّ

  شانالسلطنه سعادت ن الملك ركنةذكر وزارت تربيت عمد
  بيان سؤالها كه كمترين شاگردان در خدمت دستور معظّم

   نموده و جواب هر سؤالخان وزيراعظم استاد كامل سعداهللا
  الدوران شنيده از زبان شيرين بيان آن علّامة عصر و

خلق را  اراده ]يا[ارادة خود را بر اراده خلق مقدم بايد داشت؛ : آنكه لاو
  داد؟ اراده خود ترجيح بايد بر
تا مقدور باشد اراده خلق را بر اراده خود مقدم بايد داشت و اگر توفيق : جواب

اين معني حاصل نشود بعد از حصول اراده خود سعي انجام در اراده خلق 
  .بايد نمود

خطره چگونه  چه نوع از خاطر برخيزد و بي مالحظه خلق به: آنكه ديگر
  موده شود؟زندگاني ن
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اگرچه اين معني ممكن نيست و دفع خطرات اصالً ميسر نه، : جواب ديگر آنكه
اهل  حاضر و غايب با قدر مقدور سعي در خير خلق نمايد و با ليكن به

  .روزگار يكسان و يكرنگ باشد
اند يا  بزرگان پيشين تعلّق مالزمت ارباب دول را قبول كرده: سؤال ديگر آنكه

آنها غالب آمده  اند كدام لذّت تعلّق بر لذّت ترك به  كردهاند؟ و اگر نكرده
  اند؟ كه بدان اختيار صحبت ملوك نموده

اما در اختيار . اگرچه لذّت ترك بر جمع لذّتهاي عالم غالب است: جواب
. هاي خدا ساخته شود آن لذّت ديگر است صحبت ملوك اگر كار بنده

  .اند صحبت ملوك نمودهبزرگان پيشين محض براي همين لذّت اختيار 
بعد قبول تعلّق دنيا رعايت خلق و مخلوق خاصّه صاحب خاص : آنكه ديگر
كجا بايد نمود كه رضامندي هر سه طرف حاصل  چه طرز تا به عام به و

  گردد؟
اغراض نفساني و جسماني خود را از نظر بايد انداخت و در هر كار : جواب

  .ي همه حاصل شودرعايت حق را منظور بايد داشت تا رضامند
شور و شر بايد بود يا  در كارهاي دنيا آهسته و آرميده و بي: آنكه ديگر

  آزرم؟ باك و بي تحمل و بي بي
مگر . ل را بر خصلت ثانوي مقدم بايد داشتتا مقدور باشد خصلت او: جواب
  .قدر ضرور به
  .يد گفتگفتار نبايد آورد يا هرچه كرده شود با كار بايد كرد و به: آنكه ديگر

  .تر از ناكردن و گفتن  كردن و ناگفتن اولي]:جواب[
  ديانت چه معني دارد؟: آنكه ديگر

دولتخواهان خوب  تصرف در مال ديگري نكردن و حق گفتن و با: جواب
خود  بدخواهان بد بودن، هرچند با خود خوب نباشد و با بودن هرچند با

  ).مرعي داشتن(خوب باشد و رازداري و اخالص درست 
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  از ارباب حسد و عناد چه آيين توان بود؟: سؤال
  .خود حاسد و معاند كسي نبايد بود: جواب
كجا كار بايد فرمود و ديدة جهان بين را تا  گوش هوش را تا به: آنكه ديگر

كجا بايد گشود؟ اگر جمعي متفق شده در باب يكي حرف گويند فوراً  به
ص بايد درآمد و تفحص را بايد شد يا در مقام تفح قول آن ملتفت مي به
اعتماد ديگري و ديگري را شايان آن همه  نفس خود بايد نمود يا با به
چه آثار توان يافت و احتمال سهو بشريت در وارسيد ديگري هست يا  به

نه؟ و بر وارسيد خود اعتماد تا بكجا بايد نمود؟ و اگر كسي بر كوتاهي يا 
  .كرداو چه سلوك بايد  سهو خود مطلع سازد با

نفس نفيس خود بايد نمود  تا مقدور باشد تحقيق و تفتيش معامالت به: جواب
و چون كثرت مشاغل مانع اين معني است مردم مقوم و متدين را كه از 
بوته امتحان از ديانت او درست عيار برآمده باشد دخل در كار بايد داد و 

 و خطايي وجود آن در تفحص حال آنها بايد بود و اگر سهوي هميشه با
گوش هوش شنيده  وقوع آيد و ديگري بر آن مطلع سازد به از خود به

  .تدارك آن بايد كوشيد در

   كرداراي كه علّامة روزگار فهامة ارسطو نقل رقيمه
  يكي از عزيزان روزگار نوشته بود  بهخان سعداهللا

شوق عالمي است و . هزاران زبان در هزاران صحيفه نگنجيد شوق با
دعوي . ثانوي آشنا ساختن آن را از خلوت برآوردن است لين را بهعالمي او بيان

براي انجام اين مراسلت مترسمان بسيار . آنست كه بر زبان قلم حواله رود
خرام قلم كه رقم خوش همان به. رسيم و نسية آمال درنظر بالغ نظران بس نازيبا

ابراز مطالب بپردازد  فام را در ميدان تحرير اين معني از جوالن بازداشته به مشك
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انگيز رشته بر صحت حال خير مآل آگهي  آميز انبساط كه گرامي نامة محبت
  :مسرت را رواج و بهجت را روز بازاري شد مصرع. بخشيد

  اي وقت تو خوش كه وقت ما خوش كردي
  .كيفيت اوضاع شريف مسرور ساخته باشندمتوقع آنكه پيوسته از 

 و خان السلطنه خان سعادت نشان معظّم الملك ركنةذكر وزارت عمد
  رايان  رايدستگاه پيشكاري سر دفتر ارباب قلم هندوستان

 از عالم درگذشت و انخ  منزلت سعداهللاستور ارسطوچون علّامة واالفطرت، د
غبار مالل بر آيينة خاطر دريا مقاطر پادشاه بحر و بر نشست، از آنجا كه 

جهت ضبط و انتظام سررشته معامالت دولت روزافزون وجود وزير صائب  به
  تا مقرر شدن ديوان اعلي سردفتر ارباب قلم هندوستانتدبير و دخيل است

 را كه سالها در دفتر خالصه شريفه كاركرده، مدتي در صحبت ١راي رگهوناته
بود، در خدمت اشرف اعلي كه اكثر شوكت عبارت از آن  خان عاليشأن مي

مفتخر ساخته متصدي » رايان راي«خطاب  فته بهانواع رعايت زينت يا است به
معامالت ديواني گردانيدند و در حين روز سعادت افروز كمترين بندگان را كه 
مدت يك قرن در خدمت حضور پرنور و صحبت و مصاحبت وزراي 

خدمت  شيده بهخطاب رايگي سرافرازي بخ روز آورده به الشأن شبها به عظيم
  .نويسي مناشير قضا تاثير مقرر فرمودند مسوده

موجبي كه از حضرت خالفت، خالفت ارشاد يافته  راي وزارت انتماء به
گردد و  بود جاي ديوان اعلي را خالي گذاشته بر اسناد مهر و دستخط مي

رساند تا آنكه  قطع و فيصل مي عرض مقدس رسانيده به مطالب مالي و ملكي به
كه سردار صاحب مدار ) را (الملك ركن ركين دولت عظمي مير جملهةدعم
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  ٦٦/چهار چمن

  

فرموده  حضور پرنور طلب  بود قرين اعزاز و احترام تمام به١مرز و بوم گولكنده
شش هزاري ذات و سوار سربلندي بخشيده  و منصب خان خطاب اعظم به
  . مفتخر فرمودندخدمت وزارت كل هندوستان به

نبرد آزمايي و ٢اليه كه در آداب و فنون سپاهگري وخان مشار 
داري مهارت تمام و هم در معامالت وزرات  گيري و ملك سرايي و قلعه معركه

مزاج  ا دارد در خدمت چند روز بهرس دانا و فهم و كنگايش و مصلحت، دل
عرصه درآمد كه در خاطر  وجود طبع مشكل پسند آنچنان به با. يافت اقدس راه

مقتضاي مصلحت ملكي  كرده و به سنج قدردان جا ملكوت ناظر پادشاه مرتبه
پس از آن خلف . يافت  از حضرت جاللت رخصتصوب دكن لشكرگران به با

 معظّم كار خان نيابت خان به و نتيجة خاندان امانت محمد اميندودمان امارت 
داني همنشيني ساخت و اسناد  فهمي و معامله ديواني از روي وقوف و معامله

 در رايان رسيد و راي خان مي  و دستخط محمد امينخان مهر معظّم ديواني به
  .كار خود استقالل داشت

طول كشيد و كار محاسبات كه   بهچون مدت توقف خان واالشأن در دكن
قلم صاحب و رقم ديوان اعلي است در عقدة تعويق  نويسي آن منوط به جواب

حكم قضا جريان  گشاي كارها و روايي امور متعلّق به ه گرهافتاد، از آنجا ك
 بر اسناد ديواني و رايان زبان الهام بيان گذشت كه راي پادشاه قدردان است، بر

فرامين و پروانجات مالي و ملكي پايان مهر ديوان اعلي مهر خود كرده باشد و 
سبات جواب نويسد و كمترين بندگان را كه از عهد همين قاعده بر محا به

الشأن گذرانيده و همين در   مغفور در صحبت وزراي عظيمخان وزارت افضل
خدمت حضور اشرف اعلي در خال و مال قيام داشته و بعد از قضية 
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 اولچمن /٦٧

  

ي فرامين جهان مطاعه مامور بود نويس خدمت مسوده  مرحوم بهخان سعداهللا
خان را از اين  دفتر خانه اعلي فرستادند كه محمد امين  بهرايان رفاقت راي به

گري  خدمت بخشي خان به معني مطلع سازد و در همان ايام محمد امين
بعد از آن حكم شد كه .  در امور ديواني مشتغل گشترايان يافت و راي تيازام

كچهري  طريق امين در هاي ضابطه و حسابدان است به  كه از نويسندهخان وزير
 دستخط رايان بنشيند، بر حاشية پروانجات و محاسبات بعد از دستخط راي

  .ماند  بحالرايان در اسناد ديواني و پروانجات مهر راي. خان مقرر شد وزير

الدوله  الشأن زبدة خوانين بلندمكان ركن ذكر وزارت عمده امراي منيع
  رايان  و استقبال رايخان عضدالخالفه جعفر

  را اتفاق توقف در دكنخان الملك معظّمةمقتضاي مصلحت وقت عمد چون به
الشأن  افتاد عمدة خوانين واال منزلت زبدة امراي بلند مرتبت خان منيع

 كه حسباً و نسباًً و ارثاً و اكتساباً شايستة مسند وزارت بود و شأن خان جعفر
شوكت و بردباري و هوشياري و حسن خلق و قابليت و استعداد آن  و

 خدمت وزارت كل هندوستان واالشأن اظهر من الشمس است به خان
همان نسق بحال ماند و چون خان بلندمكان را   بهرايان يافت و راي سرفرازي

  .يافت وزارت كل استقالل  بهرايان  تعيين فرمودند راي١داري مالوه صوبه به

  رايان اعتمادالملك مدارالمهامي راي ذكر عنايت خطاب مستطاب راجگي به
چون جوهر گوهر قابليت و استعداد در چهار بازار امتحان عرصه روزگار 

منصة  اختيار به رود و كيفيت نشئة حال ارباب هنر و اهل دانش بي رايگان نمي
، سردفتر نيكان اين ايام سعادت انتظام عمدة ارباب هندوستان آيد، در ظهور مي
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  ٦٨/چهار چمن

  

سنجي اين دستورالعمل  فهمي و سخن  كه حقيقت معاملهرايان يجهان را
اظهار نيست منظور نظر كيميا اثر  معامالت روزگار از غايت اشتهار محتاج به

 سرفرازي  مستطاب راجة رگهوناتهخطاب  آفاق ستان گرديده بهپادشاه عالمگير
سهيم و شريك ناظم  منصب عمده مفتخر گرديده بي و سربلندي يافت و به
كارداني  وجودي كه در فن وزارت به وزراي ديگر با. معامالت ديواني كل شد

محتاج نبودند، در قطع و فيصل معامالت و تشخيص و تنقيح محاسبات 
كند  راجه مذكور هرچه مي. كردند اليه عمل مي و صوابديد راجه مشاراصالح به

وجود فن نويسندگي در انشا و امال  ديگري ندارد و با كند و احتياج به خود مي
  .حسن سلوك و مروت و مدارا مشهور است طبع رسا دارد و به

  ذكر بعضي از فتوحات در عهد ابد قرين
هادران فيروزي آثار در اكناف و اطراف اگرچه هميشه غازيان نصرت شعار و ب

ممالك محروسه در تسخير قالع فلك ارتفاع و ضبط ملك و مال از زبردستان 
تقديم رسانند و همواره فتوحات تازه و  كشان و ترددات پسنديده به و گردن
 حاتگرديد، اما بعضي از فتو  مياندازه نصيب اولياي دولت قاهره هاي بي نصرت
  .گردد اي كه وقوع آن اشكال تمام داشت رقمزدة قلم راست رقم مي عمده
د كه از قالع متين و محكم مشهور روزگار است و از آبا الً قلعة دولتاو

تدبيرات شايسته و  رساند به چرخ اطلس مي غايت حصانت و رفعت سر به
د و احكام الزم انجام اشرف اعلي ترددات گزيدة مقدس معلّي و ارشا

 تصرف اولياي دولت قاهره ساالر به  سپهخان سپاري و سرداري مهابت جان به
 پسر ملك عنبر رشتة بندگي اين آستان ملك آشيان گرديد و خان درآمد و فتح

تصرف  هاي درگاه آسمانجاه به  بنده و گولكنده١رقالع متعدد تا سرحد بيجاپو
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 اولچمن /٦٩

  

 غاشيه عقيدت و اخالص الملك و دنياداران دكن  و قطبخان عادل. درآوردند
نامي و نام  بردوش كشيده مطيع و منقاد شدند و خطبه و سكه در آن ملك به

تحف و هدايا و عرايض  دان با ايلچيان زبان. اسم سامي اشرف اعلي رواج يافت
  .پاية سرير خالفت مصير رسيدند بندگي و اخالص به

يمن بندگي اين  در وقتي كه پيرا افغان كه در زمره افغانان به: ديگر آنكه
ز بود سرافرا» خانجهاني«خطاب  دولت ابد پيوند امتياز تمام بهم رسانيده به

هاي  مقتضاي گردش روزگار متوهم گشته از درگاه آسمانجاه فرار نموده بنده به
زنان  واال طبقه طبقه و صف در صف متعاقب او از حضور انور تعيين شده قطره

آن برگشته روزگار رسانيدند و ثبات قدم ورزيده  و جوالن كنان خود را به
 كه در وادي ادبار رفيق يا افغاندر هنگامة جدال و قتال را گرم ساخته او را با

  .قتل رسانيدند طريق او بود به
قتل رسيد از غايت كشف و بيداري  اتفاقاً در همان روز كه پيراي مسطور به

مقتضاي الهام غيبي صورت اين سانحه بر ضمير انور پرتو انداخت و حرف  و به
 هنوز چندين بر آن نگذشته بود كه كشته شدن او بر زبان معجز بيان گذشت و

 متمكن است نظر عة از روي جهالتي كه در نهاد اين جما١ججهار سنگه بنديله
بر كثرت مال و دشواري جايها و جنگلها داشته پا از دايرة اطاعت و جادة 

الوية رايات نصرت آيات و . بندگي بيرون گذاشته ره نورد وادي عصيان شد
انتهاض درآمد و آن ملك   از راه وطن او بهصوب ممالك دكن ظفر طراز به

وسيع كه چندين تاالب عريض و عميق و صحرا و بيابانها دارد، مضرب خيام 
وجود چندين مملكت و مال و جمعيت  نصرت فرجام گشت و آن بداختر با

جود خود را در برابر عساكر و زياده از شمار تاب مقاومت نياورده وجود بي
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  ٧٠/چهار چمن

  

پيش خورشيد تابان دانسته مال بسيار  ه درظفر طراز قطره در برابر عمان و ذر
  .نهاد فرار زير زمين گذاشته خاك ادبار بيخته رو به

 دوران  فيروزجنگ و خانخان بهادر كيش مثل عبداهللا هاي نصرت بنده
جوگراج  رسيده او را با جنگ تعاقب نموده چون اجل ناگهان در بهادر نصرت

تصرف اولياي دولت  قتل رسانيدند و مال بسيار به  كه جانشين پدر بود به١راو
 در آن هنگام اين انخ  منشي علّامة عصر افضل٢راي چنانچه ننْد.  درآمدقاهره

  :مصرع تاريخ اين واقعه يافت
  آمد سر و ملك و مال بنديله بدست

حسن تردد و   است به كه از بنادر مشهور بنگاله٣و هم در آن ايام بندر هگلي
تصرف درآمد و همچنين در آن ملك   بهدار بنگاله  صوبهخان اهتمام قاسم

 روي داد و آشاميان  فتح آشامخان الملك اسالمةداري عمد سرداري و صوبه به
  .شمار زياده از مور و ملخ علف تيغ غازيان نصرت فرجام گرديدند بي

 خان انين بلندمكان عليمردانپس از چندي عمدة امراي واالشأن زبدة خو
اين درگاه كه مرجع  اميراالمرا نظر بر حفظ جان و ناموس خود داشته به

وجود اجتماع جمعيت   بافرمانروايان هفت اقليم است پناه آورده و قلعة قندهار
 عنايت انديشان به  و نفاق بعضي كوته خان از جانب ايرانقزلباش و آمدن سياوش

 و  درآمدضرب شمشير اولياي دولت قاهره بلند روزافزون شاهنشاهي به هي و اقبالاٰل
د و راجه جگت  فيروزجنگ كه سردار لشكر بوخان بهادر الملك سعداهللاةعمد
سپار مثل عوض خان  هاي جان  داشت و ديگر بنده كه خدمت هراولي٤سنگه

  .هاي منصب عنايت خلعتهاي سرافرازي يافتند اضافه  و غير آن بهقاقشال
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 اولچمن /٧١

  

  تمهيد در مقدمة فتح بلخ
بلند  هي و اقبالمحض عنايت اٰل بد قرين سعادت آيين بهاگرچه در عهد ا

حضرت شاهنشاهي فتوحات عمده نصيب اولياي دولت ابد پيوند گرديده اما 
محض تدبيرات صايبه و افكار ثاقبة اشرف اعلي   كه به و بدخشانفتح بلخ

حيني  در. ياد مانده حة روزگار بهاي است كه بر صف صورت اتمام يافته كارنامه
كه صورت اين مقصود و نقش اين مطلب از مكمن غيب و پردة تقدير بر آينة 
ضمير آفتاب نظير و خاطر قدسي مآثر انور اعلي پرتو انداخت، از بسكه مطلب 

هرچند عقالي دوربين كه . بزرگ بود، انجام اختتام آن دشواري تمام داشت
گريبان   و محرميت و نسبت امتياز داشتند و سر بهعزّت محفل خلدآيين به به

بردند و نظر بر عظمت جاه و جالل  جايي نمي كشيدند راه به تفكر و تصور مي
و شان و شوكت و درستي تدبير و رزانت فكرهاي بلند حضرت اعلي داشته 
قدرت بر گفتار و جرأت بر اظهار اين معني نداشته و حضرت مرشد كامل 

م غيبي نظر بر انجام كار و تماميت اين مهم اهم داشته اسباب مقتضاي الها به
آيين شايسته و طرز بايسته كه خرد  گيري و سامان كشورستاني را به ملك

عجز معترف گردد ترتيب  دوربين در احصاي مراتب و خصوصيات آن به
بعد از شروع در اين مهم آنچه الزمة آگاهي و خبرداري است از . دادند مي

 ارشاد و پند و موعظه و ارسال خبر اين نامحصور و سرانجام آالت هدايت و
كار زار و صدور فرامين قضا آيين مشتمل بر ارشاد و هدايت هر كلمه آن 

گزيني  دستورالعمل دانايان روزگار است و ديگر لوازم دوربيني و صواب
جسته در اين ايام خ: اي نامرعي نگذاشته باعث اقدام بر اين معني آنكه دقيقه

 دارالسلطنت نظير كشمير ة دلپذير جنّت خطّ]در[آغاز كه بعد از سير و تفريح 
 مضرب خيام و مخيم سرادقات جاه و جالل گشت و الوية ظفر طراز الهور

عاطفت و ساية مرحمت بر ساحت اين ديار  جهان پيماي فلك فرساي ظلّ



  ٧٢/چهار چمن

  

عرض ملتزمان بارگاه دولت و  سامع جاه و جالل و بهم فيض آثار انداخت به
 استيال يافته ١ بر آن مرزوبوم و بدخشاناقبال رسيد كه جمعي از اوزبكيه بلخ

عصيان و فساد برداشته مرتكب اعمال نكوهيده   سر به٢والي آنجا را وقعي ننهاده
 اختالل تمام در آن سرزمين راه يافته و ساللة اند و و افعال ناپسنديده گرديده

 خان  ايالت منزلت ندر محمدپور  مهيندودمان مجد و عال عبدالعزيز خان
انديشان در مقام مخالفت است و خان مذكور  تحريك جمعي از كوته به
 متحصن گشته جمعي از غالمان و محرمان در قلعه بلخ باتقاضاي وقت  به

جمعيت و پنداري در كوه كامگاري از وفور سامان و كثرت لشكر و انواع 
نياز اين دودمان خالفت  سرزمين كه ايزد معين كارساز و دادار ذوالجالل بي

ب تمرد و نشان كرامت فرموده مقتضي اين گشت كه اهل ديار را از شر اربا
خاني آن ملك استقالل   را بر سريرخان فساد محفوظ گردانيده ندر محمد

  .بخشد
 آنكه عزم جزم پادشاهانه بر حصول اين مطلب عظيم شد و احكام ٣با

هاي درگاه از امراي  احضار و اجتماع بنده جهان مطاع و مناشير الزم االتباع به
انديش و  كيش و بهادران سبقت مقدار و اميران جالدتنامدار و خوانين بلند

هاي عقيدت  يافت كه بنده دليران عرصه كارزار و بهادران روزگار شرف نفاذ
مقتضاي كارطلبي و فدويت و اخالص  شعار و نصرتيان فيروزي آثار كه به

مجرد  قضا آيين داشتند، به منتظر اين روز بودند و چشم بر راه از حكم
كام جهان مطاع از جا و جاگير و محال و مكان متعلّقه دوانيده بر اح اطالع

عزم دريافت  جمعيت آراسته به آراستگي و پيراستگي و توزك و زينت تمام با به

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
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زاده و   و شيخسعادت آرايي و ادراك مالزمت الزم السعادت شتافتند و مغل
حضور  كوهي شرف اندوزافغان و راجپوت و اقسام مردم از زمينداران دشتي و 
 نام پادشاهزاده مرادبخش موفورالسرور گرديدند و قرعة اين خدمت واال به

 خان اميراالمرا راي و رويت ركن السلطنه عليمردان و تمشيت مهام به افتاد
  .گرفت تعلّق

 آن گوهر ١٨١ ماه بهمن سنه ٢٢سنه الحجه   شهر ذي١٢تاريخ  چنانچه به
يافته  جهانداري از آستان فلك اساس قرين انواع مرحمت و عنايت رخصت

سپار  هاي جان روانة مطلب گشت و يرليغ قضا امضا شرف نفاذ يافت كه بنده
نصرت شعار از هفت هزاري تا هزاري و از هزاري تا صدي و از صدي تا 

 رفته جوهر  و بدخشانواليت بلخ احدي در خدمت آن نورديده خالفت به
خدمت و حسن عقيدت خود را ظاهر سازند و مصدر خدمات نمايان و 
ترددات شايان گرديده درخور آن اميدوار عنايت پادشاهي باشند و در باب 

اميران فيروزي آثار و طرز نشست و برخاست آن  سلوك پادشاهزادة نامدار به
  .كامگار دستورالعمل از پيشگاه خالفت مرحمت شد

تاريخ  سرعت نموده به  مسافت بهسپار طي هاي جان بنده ن كامگار نامدار باآ
عزم   با٢الثاني  شد و از آنجا نوزدهم ربيع داخل كابل١٩الثاني سنة  دهم ربيع

 گشت و از  و بدخشاندرست قدم بر ركاب نصرت گذاشته متوجه تسخير بلخ
هاي   خان اميراالمرا و ديگر بندهعليمردان  مقرر شد كه شاهزادة واالگهر باكابل
 خان و ديگر اهللا  و خليلسپار از راه كتل برف عبور نمايد و قليج خان جان

چون شاهزادة نصرت قرين از راه كتل .  درآيندنصريان جانفشان از راه كشمير
برف عبور نموده طنطنة افواج منصوره و عساكر ظفر اثر در زمين و زمان پيچيد 
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 آسمان رسيد، ساللة دودمان رفعت، خسرو سلطان و صداي رعد كوس ظفر به
 كه از دير باز دريافت مالزمت سراسر سعادت در خان الصدق ندر محمد خلف
داشت و در اين ايام او را نه ياراي بودن درآن مملكت نه روي رفتن پيش  سر

مقتضاي عقل  مآثر بود، بهعساكر فيروزي   و نه قوت مقاومت باخان ندر محمد
سر و  گزين زندگاني و كامراني خود منحصر در التجا به دوربين و خرد صواب

 كه پايتخت ملك عزم آستان بوسي درگاه سالطين پناه از قندهار سينه دانسته به
بعد از دريافت صحبت شاهزاده  گرديد و  است برآمده روانة كابلبدخشان
  . عازم ادراك سعادت آستان بوسي گشتخان  ولد اسدرفاقت قباد نامدار به

  درگاه آسمانجاه  بهذكر از رسيدن خسرو سلطان
 واضع قوانين جهانداري است چون ذات قدسي صفات اعليحضرت خاقاني

قدر و منزلت خاندانهاي كهن و دودمانهاي قديم را چنانچه هست، دانسته  و
 حيني كه خسرو سلطان در. دارند رعايت آن توجه اقدس مرعي و مبذول مي در

مجرد  ن رخصت شده روانه آستان بوس گرديد، بهاز شاهزادة عالم و عالميا
استماع اين معني از روي كمال قدرداني و مهرباني كه سررشتة طبيعت پاك 

فهم  زادان سخن  مرحوم را كه از خانه ولد صادق خانخان اقدس است مرحمت
تازگي آن ايالت منزلت را  د كه بهدان است از حضور انور تعيين فرمودن قاعده

آداب و قواعد ضابطه و  عنايات روزافزون خوش وقت گردانيده به به
چون سلطان . درگاه واالجاه بياورد نشست و برخاست آشنا ساخته به قانون
تاريخ بيست و پنجم   نزول نموده بهفاصله يك كروه از شهر كابل  بهاليهمشار

 از روي مهرباني و نهايت رافت و عطوفت عمدة امراي ١٩ل سنة االو جمادي
رفاقت   بهخان الدوران سعداهللا العصر ومةالشأن زبدة خوانين بلندمكان علّا منيع

ن استقبال آن نوباوة گلش  بهالقدر سيد جالل سيادت و نجابت منزلت صدر رفيع
  .شوكت فرستادند
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 موضع ماهرور هاي دولت واال از خيابان گذشته نزديك به چون عمده
 از آن طرف سوار شده و در خان اتفاق مرحمت  بهرسيدند خسرو سلطان

از .  رفعت اتفاق مالقات افتادآن سالله دودمان سرسواري اين هردو بزرگ را به
درگاه  جانب اشرف اقدس نويد عنايت رسانيده آن بخت بيدار سعادت يار را به

معلّي كه مرجع فرمانروايان  از سرخيابان تا پاية سرير. سالطين پناه آوردند
كيش درگاه واال از امراي  هاي شجاعت طرف بنده زمين است در هر روي
هاي  دمقدار و ارباب نصرت و اهل نسبت و ديگر بندهاالقتدار و خوانين بلن ذوي

هاي آزموده كار و  زاده الدرجات و افغانان و شيخ كيش از سادات رفيع شجاعت
ساير سپاه نصرت دستگاه از گرزبرداران جانفشان و راجپوتان شهامت سرشت 

اندازان و تيراندازان دشمن گداز و ديگر  و يساوالن چابكدست و احديان و برق
فرقه درخور  هاي خدمت پرست صف در صف و طبقه در طبقه و فرقه به ندهب

خسرو . مرتبه و درجه حالت و عزّت و منصب و نسبت جابجا ايستاده بودند
ل تماشاي هجوم مردم و كثرت خاليق از خيابان رسيد او  چون بهسلطان

 كه بر آرايش و آراستگي تمام دو طرفه ايستاده  و هندوستاناندازان مغول برق
ل دولتخانه واال ناصيه ساي عقيدت دروازة او  چون بهخسرو. بودند نمود

توزك تمام  گشت، انبوهي از منصبداران و احديان كه مسلح و مهيا و مستعد به
دروازة دويم رسيد گرزبرداران  چون به. اده بودند، مشاهده نموده حيران شدايست

كيش كه لباسهاي فاخره در بر نموده گرزهاي طال و نقره بردوش  شجاعت
. دروازة سيومي رسيد از آنجا به. تمكين و آيين تمام ايستاده بودند ديده گرفته به

 شهنشاه هفت كشور، پادشاه آسمانجاه،. مجلسي ديده واالتر از تصور عقل
آييني كه سامان دولت ازل  فرمانرواي بحر و بر در رنگ آفتاب عالمتاب به

زده در ايوان نشسته بودند و جميع اميران  فلك نظير تكيه سرير است بر بنياد
هاي درگاه فلك اشتباه موافق قدر و منزلت و حالت  ابد پيوند و عمده دولت
  .جا ايستاده هجاب
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شرف كورنش و  چبوتره رسيد، از زير چبوتره به  بهچون خسرو سلطان
آداب و  سعادت مالزمت مستعد گرديده در همانجا چهار تسليم كرده، از آنجا به

تواضع تمام باالي چبوتره در حاشية بساط دولت ايستاده چهار تسليم ديگر 
 و خان الملكي سعداهللاةه جمداليدر اين هنگام دست راست مشار. كرد

 ايستاده بودند و از آنجا چون نزديك خان الملكي عاقل چپ بخش دست
اشاره حضرت مرشد كامل  به. ايوان رسيد بيرون ايوان چهار تسليم ديگر نمود به

معلّي رسيده  زديك پاية سريردل درون ايوان درآمد و ن پادشاه كريم طبع رحيم
طريق نذر آن ايالت منزلت  پاي حضرت اعلي گذاشت و دو هزار روپيه به سر به

 از روي مهرباني و قدرداني و عنايت و اعليحضرت خاقاني. از نظر انور گذشت
فته سرافتخار او را عطوفت و مرحمت آن خالصة دودمان عزّت را در كنار گر

. فلك رسانيدند و آن عزّت مرتبت از ايوان بيرون آمده چهار تسليم ديگر كرد به
خالفت مصير  نشست آن ايالت منزلت در قرب سرير چون حكم معلّي به

نشستن  در. كرد تسليم ديگر نموده و در جاي مقرر آمده تسليم شد چهار صادر
پس از آن حقيقت بعد از آن هواي بلخ.  استفسار نمودل از هواي بدخشاناو ،

ادب تمام  اي كه اعليحضرت استفسار مطلب فرمودند، به مرتبه هر. برادران
جاي خود  بعد از عرض به. رسانيد عرض انور مي برخاسته تسليم نموده به

مرتبه   هرنمود و نشست و در وقت عرض مطلب پنج مرتبه برخاسته عرض مي
قب مرحمت  چهار بعد از آن سروپاي خاصّه با. آورده نشست تسليمات بجا

الملكي عالمي همراه بودند و شمشير ةحين پوشيدن خلعت جمد در. فرمودند
مرصّع كه شش هزار روپيه قيمت داشت و كمر خنجر كه پنجهزار و پانصد 

 پيش آن سلطان سعادت نشان خان روپيه قيمت آن بود، بخشي الملكي عاقل
 بعد از پوشيدن خلعت برد و سيادت منزلت صدارت مرتبت ميران سيد جالل

حضور انور آمده بر چبوتره بيرون ايوان  بستن كمر و خنجر جيغه بر سر به و
بعد از آن از . ايستاده چهار تسليم نموده و در جايي كه مقرر بود نشست
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دست مبارك بر سر او گذاشتند و  عطوفت پيش طلبيده جيغه را بهكمال  روي
خانه آن ايالت پناه رفته جيغه را  ن حكم شد كه بهبدل خا  ولد بيمغولي به

راست نموده بدهد و در برابر اين عنايات چهار تسليم ديگر نموده نشست و 
مرتبه آداب  ز پوشيدن سروپا برخاسته عرض نمود و هرهفت مرتبه بعد ا

در اين اثنا چند كس از همراهان آن . جاي خود نشست آورده به تسليمات بجا
 و دو اوزبك بودند حكم شد كه بر كنارة  خراسانسعادت نشان را كه دو مغول

موجب حكم  ن معتمد او را نيز بهچبوتره آورده ايستاده كنند و يكي از غالما
ها در محفل خلدآيين در   و ديگر خوانندهاشعاري كه آقا لطيفا. درون گذاشتند به

  : خواندند از آنجمله اين استهنگام مالزمت خسرو سلطان
  كدام ديده كه بر طلعت تو بينا نيسـت
   جمال تواش تمنا نيسـتكدام دل كه

  سوي تو راهبر باشد هر آنكسي كه به
  مگر فغـان شـب و ناله سـحـر باشـد

تا آنكه قرين كمال مراحم و عنايات، آن نقاوة خاندان رفعت را رخصت 
جهت دلداري و دلدهي  به. كرد حين رخصت چهار تسليم ديگر فرمودند و در

 حكم شد كه تا  و وزارت پناه ملّا عبدالملكخان بخشي الملكي عاقل او به
جهت بودن آن  جنگ كه به  بهادر نصرتدوران حويلي مرحوم مغفور خان

 مظفّر حسين بسالت منزلت مقرر شده بود مشايعت نمايند و بعد از رخصت به
عنايت فيل و ماده فيلي كه   را بهخانه حكم شد كه خسرو سلطان وغه فيلدار

حين  در.  نقره بيرون دروازه بارگاه معلّي ايستاده بود سربلند گردانند١حوضه
اين عنايت نيز چهار تسليم غايبانه نموده اداب را بجا آورد و پيش از ايام 

آن  غ پنجاه هزار روپيه و در روز مالزمت پنجاه هزار روپيه ديگر بهمالزمت مبل
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ي  روپيه باشد و مبلغ كلّكساللة دودمان شوكت مرحمت شد كه جميع يك لَ
كارخانجات سركار فيض آثار عنايت  را اجناس نفيسه نادره از هر قسم از هر

  .فرمودند

   و بدخشانذكر فتح بلخ
 را روانه درگاه آسمانجاه ساخت چون شاهزاده واالگهر نامدار خسرو سلطان

 است در سرسواري مفتوح گردانيدند و  كه پايتخت بدخشانقلعة قندهار
 رسيده آن كهمرد جنگ به هاي نصرت  خان و ديگر بندهاهللا  و خليلخان قليج

 رفته و آن قلعه را تسخير نموده و غور دست آورده و قطره زنان به قلعه را به
 طراز بعد از آن مجمع عساكر ظفر. دار آنجا را دستگير ساختند  قلعهخان قباد
 گرديدند و توزك و ترتيب تمام روانة بلخ خدمت پادشاهزادة نامدار به در

 سپاهيانه و خان  مضرب خيام نصرت فرجام گشت و رستمظاهراً بلخ چون
 از طريق صواب خان شهر درآمد امارات و ايالت منزلت ندر محمد دليرانه به

 خان بهادر.  شتافتصوب ايران  برآمده بهخطا نموده متوهم گشته از بلخ
 تعاقب نموده در عرصه شيرغان دست گريبان شده دستبرد خان اصالت و

.  شتافتواليت ايران اب مقاومت در خود نديده بهخان مذكور ت. نمودند نمايان
الحكم اشرف از   حسبخان الدوران سعداهللا العصر ومة علّاپس از تسخير بلخ

 كابل  به عرض چهار روز از بلخ رفته بندوبست آن ملك نموده دربلخ  بهكابل
  .رسيد

طبع شاهزادة نامدار موافق نيفتاد اختيار توقف در آن  چون هواي آن ديار به
سال ديگر باز شاهزادة نامدار فيروزي شعار محمد . سرزمين ننمودند

آن ملك رفته جنگهاي متعدد  لشكر عظيمي كه به باب بهادر زي اورنگ
 خان يافت و در همين جنگ سعيد  والي آنجا نموده ظفرعبدالعزيز خان با

و ن خا زاد بهادر ظفرجنگ در معركة پاي ثبات افشرده زخم برداشت و خانه
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 خان كار آمدند و چون ندر محمد  پسران او در حضور او بهاهللا خان لطف
درگاه سالطين پناه آورد بندگان   برگشته التجا بهنيل مقصود از واليت ايران بي

خان   از روي جمعيت ملك و قدرداني آن مرز و بوم را بهحضرت خاقاني
عيال و  مشاراليه مرحمت و مفوض فرمودند و اهل و عيال خان مذكور را كه با

الشأن  آييني كه قاعده پادشاهان عظيم  آورده بودند بههندوستان  بهاطفال از بلخ
 و  و بهرام سلطانخسرو سلطان. مودنداست باز رخصت آن طرف فر

مراتب و مناصب عمده سرافرازي   بهخان  پسران ندر محمد سلطانعبدالرحمن
 ماندند و اكثر امراي زّت و عنايت در دارالسلطنه هندوستانيافته قرين انواع ع

هاي درگاه  غيره در سلك بنده  وخان  و قبادخان  مثل طاهرخان ندر محمد
 و ه مسكينخواج. آسمانجاه منتظم گشته مورد انواع عزّت و رعايت گرديدند

 و  و خواجه مهدي و خواجه طيب و خواجه محمد صادقخواجه عبدالقادر
د رعايت عنايت زر سرخ و سفي  بودند بههاي عظام كه در بلخ ديگر خواجه

هاي مشهور آنجاست و خواجه  زاده  كه از خواجهاز آنجمله خواجه طيب. يافتند
، منصب اليق سربلند گشتند و از فضالي بلخ  به و مير محمد امينعبدالوهاب

وساطت  زاده به  قاضي و ملّا عوض زردوز و ملّا عوض وجيهصالح بدخشي
مالزمت اقدس رسيده اعتبار ديگر بهم رسانيدند و   بهخان عالمي سعداهللا

م اقدس از همراهان خان عالمي بود، الحك  كمترين بندگان حسبسفر بلخ در
  .از سوانح آنجا واقف است

و بدخشانل در فتح بلخذكر امراي نامدار كه مرتبة او   
 بودند هنگامه آراي نبرد

 و از اميران عظام و اميرزادگان شجاعت نشان كه مرتبة نخستين در فتح بلخ
  : مصدر كارهاي نمايان گرديدند، اسامي آنها بدين تفصيل استبدخشان



  ٨٠/چهار چمن

  

، خان ، اصالتخان ، رستمخان ، فتحخان خان اميراالمرا، بهادر عليمردان
، خان ، اخالصخان ، محتشم، نظر بهادر، دانادل١ خان، ميرزا نوذراهللا خليل
، ٢ سلطان كَهكر، مراد قليخان ، تركتاز، قيام خانخان ، دولتخان ملتفت

، ، رومي خان، بهادر لوحاني، عبدالعزيز، خنجر خانخوشحال بيگ كاشغري
، سيد عالم: زن از سادات شمشير.  و امثال آن، نورالدهر، شكراهللاخان قباد

 و ، خواجه عبدالرحمن٤، سيد جاون، سيد سادات٣، سيد بهيكننورالعيان
، ٥، راجه بهادر سنگه، راجه راي سنگهداس راجه بيتهل: راجپوتان از

، ٨چند ، راي ترلوك٧، مهيش داس چوهان، راجه سترسال٦سنگه ديبي راجه
، ١١ نروريسنگه گوالياري ، امر١٠، روپ سنگه٩چندر موهن بنديله

، گوپال ١٦، محكم سنگه١٥، اوگرسين١٤، جگرام١٣سنگه  سجان،١٢داس گوكل
، ١٨، مها سنگه بهدوريهولد روزافزون نرور: قوم كچهواهه .غيره ، و١٧سنگه

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .انور: عليگ  .1

2. KhaKKaR. 
3. BhIKaN. 
4. JAVaN. 
5. BahaDOR SenGh. 
6. DEBI SenGh. 
7. MahESh DAS ChOhAN. 
8. RAY TeRLOK ChaND. 
9. ChaNDaR MohaN. 
10.RuP SenGh. 
11.NaRorI. 
12.GOKaL DAS. 
13.SoJAN SenGh. 
14.JaGRAM. 
15.UGRSEN. 
16.MOHKaM SenGh. 
17.GOPAL SenGh. 
18.BhaDORYa. 



 اولچمن /٨١

  

. ذالك غير  و٢ نروكه، چندر بهان، اندرمن١ جهاله، ِكشن سنگه تونورسنگه راي
 ، محمد صالح، نوربخش قاضي نظاما،خان ، اسحاقخان كفايت: خدمت از اهل

هاي   و ديگر بنده، صالح رشهوريي گيالنيمشرف توپخانه، شيخ موٰس
ده از زمينداران دشتي و كوهي كه احاطة تفصيل آن را دفتر عليح. سپار جان

  .است مطلوب

  النور كه اعليحضرت خاقان نقل منشور المع
  الشأن عمدة امراي منيع  به و بدخشانبعد از فتح بلخ

  اند  خان مرقوم قلم خجسته رقم فرمودهعليمردان
شكر معبود حقيقي را كه اين آن يار وفادار معلوم نمايد كه هزار صد هزار 

چنين عنايتي بزرگ و مرحمتي سترگ اختصاص  نيازمند درگاه خود را به
تر نصيب  آساني هرچه تمام  را به و تمامي بلخبخشيده و فتح كل بدخشان

  :فرد. گردانيد
 كز عهدة شكرش بدرآيد از دست و زبان كه برآيد

ما ارزاني فرمود  ميمنت اين قسم ملكي وسيع عظيم به وهاب به) ايزد(چون 
. خواهش آن است كه در آن بندوبستي پديد آيد كه مزيدي بر آن متصور نباشد

اگر شاهزادة فيروزمند كامگار و آن يار وفادار انجام اين مطالب چنانچه بايد 
 باب الزم توانند كرد پس معروض دارند تا هر سامان و سرانجامي كه در اين

باشد صورت داده شود و اال صريح عرضداشت كند تا بالذات اقدس و نفس 
  .آوريم فعل آنجا رسيده هرچه بايد كرد از قوه به مقدس به

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. KeShaN SenGh TONOR. 
2. NaROKa. 



  ٨٢/چهار چمن

  

 است  مشهور هندوستان١هاي  كه از قلعهذكر فتح قلعة چيتّور
  ٢هاي واالتبار رانا راج سنگه اطاعت زبدة راجه و انقياد و

  شمشير عالمگير  ضرب حسن تدبير و به
ستان  گير، گيتي  آفاق٣الشّأن چون بحر بيكران خاطر دريا مقاطر پادشاه عظيم

 خاطر ملكوت ناظر مقتضاي مصلحتي كه مكنون ضمير آفتاب نظير و مركوز به
د لشكر عظيم و سامان و سرانجامي كه آبا بود از دارالخالفه حضرت شاهجهان

مباركي  دولت و اقبال و به شايان اين دولت ابد پيوند است فراهم آورده خود به
 خان  گرديدند و دستور اعظم وزير معظّم سعداهللا٤ة اجميرو فيروزي روانة خطّ

چون رانا راج .  رخصت فرمودندجانب قلعة چيتّور  منصوره بهافواج قاهره را با
 يافت  كه بر حقيقت تعيين افواج نصرت امتزاج اطالع ولد رانا امر سنگهسنگه

بارگاه سالطين پناه فرستاده استعفاي تقصيرات خود  وكالي معتمد خود را به
نموده و از آنجا كه درياي مكرمت و احسان شاهنشاهي در جوش است عذر 

بارگاه عظمت و  شرط آنكه جانشين خود را به يافت، به جرايم درجة قبول
 را مسمار نموده برگردند و كمترين جالل بفرستد و عساكر منصوره قلعة چيتّور

پيش اين جماعة واجب االعتقاد است  بندگان را كه در حضرت اهل اعتماد در
جهت ابالغ مژده اين احسان و آوردن پسر  عنايت خلعت مفتخر گردانيده به به
جالل رخصت درگاه جهان پناه همراه وكالي رانا از حضرت جاه و   بهرانا

 رسيده رانا كه پاي ٥ورپدياُو سرعت تمام به كيش به فرمودند و بندة عقيدت
  و دهشت عتاب و خطاب پادشاهي متزلزل گشته بودثباتش از آسيب افواج قاهره
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .قلعه: عليگ  .1
2. RAnA RAJ SenGh. 

  .در هر لحظة فكري صائب از آن موجزن است: عليگ  .3
4. AJMER. 
5. UDEYPUR. 



 اولچمن /٨٣

  

نا داشت و را نصايح ارجمند و سخنان سودمند از اراده دور از كار باز به
گوش سخن شنوا و خرد رسا داشت خوانين متفرق خود را جمع و  كه

هي و عنايت شاهنشاهي ساخته جگرگوشه خود را آورده تكيه بر كرم اٰل فراهم
عزم دريافت مالزمت اقدس اعلي روانة بارگاه  سن شش سالگي بود به كه در

  .معلّي نمود
.  از درگاه سالطين پناه رسيدمقارن آن مشيخت منزلت شيخ عبدالكريم

 در باب مراجعت لشكر خان  سعداهللا١الملكيةنام جمد فرمان عاليشان به
 معاودت نموده فيروزي اثر آورده عساكر منصوره مطابق حكم واال از چيتّور

 رسيده  متبركة اجميرةخطّ ه شيخ مذكور و كمترين بندگان به همراپسر رانا
خطاب  مالزمت اشرف اعلي مستسعد گرديد و از غايت عنايت به به

مرحمت   و عنايت فيل و خلعت سرافرازي يافت و همراهانش به٢چند سبهاگ
  .اسب و خلعت سربلند گرديدند

  خان بيجاپوري معدلت پناه عالول اهي بهبيان عنايت خطاب ش
هي و مورد فيض نامنتاهي است و چون اين بارگاه آسمانجاه نمونة درگاه اٰل

هرگونه مقصد و مدعا و مطلب و مراد در اين درگاه فلك اشتباه انجام و پيراية 
يمن اطاعت   كه بهخان يابد قبل از اين عدالت و ايالت منزلت عادل انصرام مي

 بلندآوازه دارد و بندگي دودمان خالفت نشان كوس ايالت در ممالك بيجاپور
مايه از نقد و جنس و نوادر و نفايس از جواهر  هاي گران ارسال پيشكش به

 آگين زواهر مرصّع آالت قيمتي و فيالن كوه شكوه و عرايض اخالص
خطاب مستطاب شاهي كه منتهاي مطالب او بود  مصحوب خاصان زباندان به

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .جمده الملكي: حيدر  .1

2. SoBhAG ChanD. 



  ٨٤/چهار چمن

  

مفتخر و مباهي گرديد و حكم شد كه در مناشير قضا تاثير و فرامين سعادت 
محض توجه ظاهر و باطن  نوشته باشند و اين معني به  ميآيين محمد عادل شاه

سن عبوديت و صفاي ارادت و خلوص عقيدت ح. اقدس اعلي صورت يافت
  .منتج اين قسم نتايج است

  
  



 ويمدچمن /٨٥

  

 چمن دويم

چون اداي شكر نعمت حضرت صمديت، و اظهار علو مدارج و مناقب خاصان 
 هندي زبان مدان و برهمن بارگاه الوهيت از اندازة زبان بيان اين بندة هيچ

 است؛ نظر بر تفحص فطرت و عدم استعداد خود داشته متوسل فزون و بيرون
گردد و گل سرسبد گلستان سخن را برنگ و بوي مدح و  عجز و قصور مي به

ستان، فلك  گير، عالم پناه، شاهنشاه گيتي ثناي ذات ملكي صفات پادشاه آفاق
طلب،  پسند، حق شناس، خداوند حقيقت اساس، حق دستگاه، خديو حق

ل، مرشد كامل، خاقان عادل، گزين، مورد عقل، نشاء جوهر او يقتخواه، حق حق
مظهر قدرت، مصدر خير، فيض محض، تمام خرد، همه لطف، جمله كرم، 
رمزش علم، علمش هنر، هنرش حكمت، جوهر عرصه كاينات، شيرازه نسخة 

صفات حق، ساية ذات مطلق، شناساي رموز حكمت،  موجودات، موصوف به
بروي گوهر فتوت، مردمك ديدة مروت، عهدش استوار، غواص بحر حقيقت، آ

عزمش برقرار، ابردست، دريادل، صبح نفس، آفتاب جبين، داناي رازنهاني، 
، صاحبقران ثاني خلداهللا ملكه حمانيالرخليفةسبحاني،  بيناي جلوة رباني، ظلّ
الهام فيض  ين گلشن هميشه بهار معاني را بهگرداند و ا رنگين و معطّر مي

رشحات سحاب لطف و قبول  اميد كه به. سازد  موسوم مي برهمنچمن چهار به
. خاطر فياض و طبع مشكل پسند مقدس معلّي طراوت و نظارت ديگر يابد

دانش و اصحاب بينش آنكه در هرجا سهوي و مامول از كرم احسان ارباب 
كلك اصالح منت بر اين  نظر درآيد به خطايي كه الزمة بشريت و ناداني است به

  .نيازمند گذارند

 



  ٨٦/چهار چمن

  

  انتظام گلدستة گلشن افتاده مشتمل بر شاخ و برگ و بر
  و بار آثار دولت روزافزون

نوس فلك نظير سلطنت و جهانباني از آغاز جلوس ميمنت ما چون سرير
اعليحضرت خاقان زمان، خديو كيهان، پادشاه بر و بحر، شاهنشاه هفت كشور، 

 روزگار طراوت و نضارت ديگر گرفت و چمن چهارزيب و زينت يافت 
از آنجا كه فطرت بلند و طبع . حدايق آمال و اماني سرسبز و شاداب گرديد

 واضع قوانين جهانداري و جهانباني و مخترع مشكل پسند اعليحضرت خاقاني
 نسق و نظام در گيري و كشورستاني هست، در ممالك هندوستان آداب ملك

نشست و برخاست و قواعد و قوانين طرازي و آييني در ضبط و ربط و 
ل حزمي و احتياطي پديدآمد و محافظت ملك و ما بندوبست امور دولت واال به

چون كمترين بندگان درگاه آسمانجاه از آغاز جلوس واال در سفر و حضر از 
تلميذان ركاب ظفر انتساب بود حق بندگي قديم و عطوفت و قدرداني پادشاه 
رحيم كريم مهربان قدردان بر ذمة اخالص من است و بعضي از خصوصيات 

ين مشاهده نموده در اين نسخة جامعه، ديدة حق ب اين دولت ابد طراز كه به
سازد و حقيقت هر روز و حال خجسته مآل اشرف  مرقوم كلك مدعا نگار مي

  :نظم. گرداند اقدس را گلدستة بزم ارباب سخن مي
  ويــا در دهـانـســتـزبـان هـركـه گ

  ــســتثناخــوان شـهنشــاه جـهــان
   و جـوان بـخـتشـهنشـاه جهـانــدار

  كه خورشيدش سزد تاج، آسمان تخت
  فـلك هر صـبح سـازد از بـر خويـش

  نثـار خـاك راهـش گـوهـر خـويـش
  بر آفـاق اسـت چتـرش سـايه گسـتر

  ركه بـاشـد در شـكـوه از چـرخ برتـ



 ويمدچمن /٨٧

  

  هـمــا در ســايــــة آن چــتــر واال
  كــنــد ســرمــايــة دولــت مــهـيا

  فـلـك طـاقـي اسـت در كـاشـانـة او
  چــــراغ آســــمــان، پــروانـــة او

  بـراق هـمـتــش آن تـيــزگام اســت
   اسـت و شـامكه جوالنگاه غـرش روم

  ش افــزون از حسـابسـتشمـار مـلك
  گـيـري آفـتـابـسـت كـه او در مـلـك

  پـايـان پـرجـــوش دلـش دريـاي بـي
  ماهـش حلقـه در گـوش ز ماهي تا به

  داري فــلك از بــارگاهـش خيمــــه
  ز مـلكـش گنبـد گــردون حصــاري

  يـني كامـيـابسـتـدورش هـركـه ب هـب
  بـنــاي ظلـم در عهـدش خـرابـسـت

  عـلم انــدازة عـالـم كـنـد راسـت هـب
  كه در هر علـم و در هـر كار داناسـت

  ـان راـچـو افـشـانـد كـف گوهـرفـش
  تــهــي ســـــازد دل دريـا و كـان را

  غــبــار راه او كــحــل بـصـــرهــا
  ــور نـظـــرهــــاـفــــروغ راي او ن

  )كذا(آيينه جهان نمـا دل غيـب دانش 
  )كذا(ن علـم زبان معجـز بيانش ترجما

 بخشي در عزم، درست نيت و راست طويت چون قطب فلك برجا، در فيض
كس آشنا، نگاه تربيتش كيمياي دولت دو  همه رساني چون مهر سپهر با و فيض

جهاني، نظر فيض اثرش اكسير سعادت جاوداني، بارگاه آسمانجاهش مرجع 
تر،  فلك روشن و اقبالش از چراغفرمانروايان هفت كشور، چراغ دودمان 



  ٨٨/چهار چمن

  

پذير حكمش روزگار، تابع امرش گردش ليل و نهار، عقل در دريافت  فرمان
بيني  شناسي و حقيقت حق. كماالتش حيران و در ادراك خصوصياتش سرگردان

الجود  بخشي خاصّة وجود فايض رساني و فيض اعلي و نفع طينت اقدس الزمة
مو فطرت و جود و احسان و لطف و كرم مقدس معلّي است و علو همت و س

پايان فيض اين دولت بيكران پيوسته  شيوة ذات ملكي ملكات واال، بحر بي
 خاقان زمان همواره در و  دريانوالجوش است و دست گنج بخش در

  .گوهرفشان

 حقيقت آگاه بيان كيفيت علم و عمل و حسن نيت و صفاي طويت پادشاه
  شناس بيدار دل در هنگام طلوع صبح صادق سعادت حق

آفتاب عالمتاب فلك سلطنت و جهانداري ماه جهان افروز سپهر خالفت و 
اطراف و  كامگاري هفت كشور، شاهنشاه بر و بحر كه صيت مكارم اخالقش به

فلك كشيده آخر شب  اكناف روزگار رسيده و اعالم دولت روزافزونش سر به
دل هشيار و  ل طلوع نير دولت و آغاز صبح سعادت است بار حقيقت اوكه د

شناسي و  مقتضاي حق ديدة بيدار و طبع فيض آيين و دماغ فروغ آگين به
پردازند و پس از  عبادت معبود حقيقي مي پرستي در خلوت سراي مقدس به حق

يف تقديم لوازم آراستن فرايض و واجبات و خواندن اوراد و ادعيه و وظا
حضور قلب و رأفت و صفاي  مقرري و اداي نماز مقارن طلوع صبح صادق به

 مجيد و فرقان حميد اشتغال قرآنتالوت  فصاحت تام و بالغت تمام به باطن به
 پادشاه كافل ارزاق جهان و جهانيان مفتاح نمايند و چون دست دريانوال مي

 و آمال عالم و عالميان است هر صبح نعمت الوان كه ياد از ابواب اماني
دهد از مطعومات لذيذ و مشروبات معطّر و  مي) آن(نعمتهاي بهشت و لذّت 

 از هاي گوناگون واليات هندوستان نقالت معنبر و حلويات رنگارنگ و ميوه
اختران برج   الوش بهطريق خوان الوان نعمت ايزد و مائدة دولت سرمدي به
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هاي روشناس درگاه  دولت و اقبال و اميران بارگاه عظمت و جالل و ديگر بنده
  .رسد همگنان مي شود و فيض نعمت طلوع آفتاب روزافزون به فلك مثال قسمت مي

  جهان افروزي سلطنت از مطلع دولت
و اقبال يعني جهروكة دشَرمبارك١ن   

ز فراغ نعمت خاصّه، مطابق قاعدة قديم دولت رسان بعد ا بخش فيض پادشاه كام
د آبا  كه در دارالخالفه شاهجهاننشَرد كةوهرجانب ج عظمي و خالفت كبري به
 مشرف بر درياست و  و دارالسلطنت الهورو مستقرالخالفت اكبرآباد

پيش دارد نگاه فرموده ديدة اميدواران و  دان وسيع دردلگشاي و مي فضاي
سازند و جنگ فيالن جنگجوي عربده  االنوار منور مي ديدار فايض منتظران را به

اند، در همين  خوي كه از غرايب تماشاست گويا دو كوه روان باهم در تالش
طرز جنگ و زدن دندان بر دندان و پيچيدن خرطوم بر . شود ميدان واقع مي

ها و بانها، بستن و گشادن زنجير  يكديگر و سردادن چرخي خرطوم كوه افكن به
در عين جنگ و تالش جانبازي فيلبانان و جان دادن يكي و نشستن ديگري 

خانه و كثرت اقسام خاليق و درآمدن مردم در  الفور بر فيل و قعدة فيل به في
افتادن يكي سالمت ماندن و برخاستن و دويدن و  دست و پاي فيل و به

ديگري و ادا و طرزهاي غيرمكرر تعلّق بديدن دارد و دويدن فيل بر اسب و  بر
اصان و بازيگران هر ديار و ديدن جمله امراي كالن و اجتماع ارباب لعب و رقّ

آيد و  وقوع مي واسطة وسعت فضا در همين ضلع دلگشاي به تفرج و تماشا به
 خواهان عدل و وقت همه و جا همهچون نيت صافي طويت اقدس اعلي در 

سمع مبارك پادشاه عادل  وساطت غيري به دادست، مطالب مدعاطلبان به
  .رسد فريادرس مي

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. JhaROKa-e-DaRShaN. 
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  رساني مهر سپهر جاه و جالل نور افشاني و فيض
  در جهروكة خاص و عام

اهللا كه فروغ جبين و  خورشيد آسمان دولت و خالفت، پادشاه عالم پناه، ظلّ
دة جهان و جهانيان است از جهروكة خاص و عام كه بينش باعث روشني دي

فلك  مقتضاي عظمت و رفعت و وسعت و زيب و زينت سر همسري به به
سعادت  االفالك دارد، طلوع دولت فرموده بندهاي درگاه سالطين پناه، به

دستور مقرر از  مجرد ظهور آفتاب به به. گردند كورنش معلّي مشرف و مستعد مي
ه محاذي جهروكه مبارك واقع است كوس شادي و شادماني و نقارخانه واال ك

. رسد فرسنگها مي گردد و صداي آن به بخشي و كامراني بلندآوازه مي نقارة كام
يراق مرصّع و  نخستين مطابق قانون سلطنت كبري اسبان بادپاي آسمان سير با

طال و  شاخهاي مكلل و مرصّع و مينا با مينا و فيالن نامي صفدر كوه پيكر با
شود و دبدبة  ماده فيالن آراسته در هردو طرف هنگامة دولت خداداد گرم مي

شوكت و شكوه عظمت عرصة خاص و عام و انبوهي و ازدحام و اقسام 
  .خاليق و اصناف طوايف انام از احاطة بيان افزون و بيرون است

دت هاي واالتبار و سلطانان سعا هاي نامدار كامگار و شاهزاده پادشاهزاده
خالفت و مسند سلطنت  مرتبه در قرب سرير درجه، مرتبه به نشان درجه به

 و خانان و سلطانان و ميران و ميرزايان واليات ايران. اجازت نشستن دارند
القلم و امراي بلندمكان و ميرزادگان  السيف و  و وزراي واالشان صاحبتوران
سام ارباب شمشير از سپاه نصرت دستگاه خاصّه قورچيان خدمت و اق اهل

انديش و تيراندازان خارا شكاف و جوانان  داران سيف كيش و سالح جالدت
افكن و ديگر مردم  اندازان كوه شكن و برق شمشيرزن و گرزبرداران صف

الدرجات و مشايخ عظام و علماي كرام و  االحترام، از سادات رفيع واجب
 و ترك و  و عجم ندماي موافق از طبقات مختلف عربحكماي حاذق و
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ذلك از  غير تاجيك و كُرد و دلير و تاتار و اروس و حبش و چيركس و
 و  و گيالن و فارس و عجم و عرب و عراق و شام و مصرواليات روم

 و  و گرجستان و تركستان و دشت قبچاق و ماوراءالنّهر و خراسانمازندران
 از ارباب فضل و كمال و اهل  فرقه فرقه و اقوام مختلفه هندوستانكردستان

الوسات افغان  هاي كارطلب و زاده النسب و شيخ شمشير و قلم از سادات صحيح
انا غير آن و طبقات راجپوتان از ر زئي و از لودي و روهيلة خويشگي و يوسف

و راجه و راو و رايان مثل راتهور و سوندهه و كچهواهه و هادا و كورو و 
چوهان و جهاله و چندراوت و جادون و تونور و بكهيله و بنْس و بد و گوجر 

 و ديگر قبايل و پوار و بهدوريه و سنگهي و بنديله و شگروال و ساير اهل هند
ري تا صدي و از صدي تا احدي و زمينداران هزاري تا هزاري و از هزا از هفت

 و ٣نگر  و سري و اُوديپور و آشام٢ و مگده١دشتي و كوهي از ملك كرناتك
غيره ممالك محروسه طبقه طبقه و   و٧ و كشتوار٦ و تبت٥ و باندهو٤كمايون

شرف آستان بوس درگاه كيوان جاه سربلند گشته موافق مراسم و  فرقه فرقه به
جاه و مقام خود استاده  مراتب و مناصب حرمت و خدمت و حالت و زينت به

د ندارند و در كتهره و درون و بيرون قدرت حركت و گفتار زياده از منزلت خو
ها و عصاهاي مرصّع و صاحب اهتمامان و  كلگي در هر ضلع مير توزكان با

يساوالن چابكدست و مستخدمان كالن و ساير پيادگان جلد و چست لوازم 
رسانند كه متنفسي را مجال جنبش از جاي خود  تقديم مي اهتمام را آنچنان به

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. KaRNAtaK. 
2. MaGaDh. 
3. SeRI NaGaR. 
4. KOMAYON. 
5. BAnDhO. 
6. TeBBaT. 
7. KeShTVAR. 
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وي صدق و اخالص و عقيدت و صفاي ارادت و ها آرز نيست و جميع بنده
تر از آفتاب داشته در تماشاي  عبوديت مثل وزارت نظر بر چهرة مبارك روشن

وجود  با. باشند نظير و مشاهده كمال خجسته مآل محو و مستغرق مي جمال بي
قرب و اتصال يكديگر مجال سخن باهم ندارند و مهر سكوت بر لب گذاشته 

جا استاده گوش و هوش  بهبسته مسلح و مكمل جاكمر خدمت و عبوديت 
در طريق انقياد و فرمانبرداري بر برق و . جانب ورود احكام قضا جريان دارند به

  و توران و والي ايرانهمچنين ايلچيان زباندان از قيصر روم. كنند باد سبقت مي
ا و سوغات آمده باعث انتظام سلسله يكجهتي گرديده در محل مناسب ه نامه با

 و  مثل عادل شاهيابند و حاجبان و دنياداران دكن حال رخصت استادن مي
 سراسر اندوز حضور عرايض و پيشكشها سعادت  باالملك و اهل كرناتك قطب

تاجران و سوداگران  نمايند و طايفه ملك التجار با نور گشته اظهار عبوديت مي
 و  و ختا و ماچين و چين و شام و روم و خراسانو مالداران هر ديار از عراق

غيره ممالك بعيده و جزاير و بنادر مشهور   و و فرنگستان و تركستانختن
رسند  بارگاه خاليق پناه مي جواهر گرانبها و نفايس و نوادر و امتعه و اشيا به با

فوايد و منافع كلي متمتع و  گشايند و به و بار خويش بر درگاه فلك دستگاه مي
اطراف و اكناف  ور گشته ثبت نيكي و نيكنامي اين دولت جاويد طراز را به بهره

برند كه بارگاه جاه و جالل قبلة مرادات جهان و جهانيان  يادگار مي عالم به
پيوسته ارباب شمشير و قلم و اهل فضل و كمال و ارباب حكمت و . است

غت و ساير هنرمندان ذوفنون و اقسام مردم حذاقت و اصحاب فصاحت و بال
 و  و بغداد و بصره و مصرصاحب هنر از معمورة عالم مثل استانبول و حلب

 و  و بردع و گنجه و استرآباد و مازندرانن و گيال و شماخي و شيروانهمدان
 و  و سمنان و اصفهان و يزد و ساوگان و طهران و قم و قزوين و اردبيلتبريز
 و  و قاين و طبس و طوس و مشهد و مرو و نيشابور و سبزوار و بسطامدامغان

  و قندهار و قروان و سيستان و باختر و خواف و هرات و جامتون و اسفراين
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 و ديگر ممالك  و كاشغر و تبت و اندجان و سمرقند و بخارا و بدخشانو بلخ
درگاه عالم پناه كه مركز دايرة چهار  قات انام به و اقصاي بالد و طبتركستان

ركن عالم است روي اميد آورده در سلك بندگان آستان فيض نشان كه پناه 
يابند و چون اين دولت ابداالتصال كامروايي  عالم و عالميان است، انتظام مي

خاليق و جامع جميع خوبيهاي روزگار است از طرفي انواع تحف و اقسام 
طريق پيشكش و نياز  الصة روي زمين و زبدة ربع مسكون است بهنفايس كه خ

قدر حالت و  هاي درگاه آسمانجاه به از طرفي بنده. آيند نظر كيميا اثر درمي به
منصب و اضافه و عنايت و جاگير و مرحمت چارقب و خلعت و  خدمت به

عطاي اسب و فيل و جواهر مرصّع آالت و شبيه مبارك و جيغه و شمشير و 
دهر و خنجر و كرامت تمن و طوغ و علم و نقاره و انواع مراحم و عنايات جم

گردند و موافق ضابطة سلطنت واال در وقت عطاي  سربلند و سرافراز مي
منصب و اضافه و عنايت جاگير، چهار تسليم مقرر است و جواهر و 

 آالت از شبيه مبارك و جيغه بر سرگذاشته و پهونچي و دراج و ماال و مرصّع
در . شود امثال آن در دست و گلو و گوش و گردن انداخته چهار تسليم مي

اندازند و آداب انعام اسلحه اين است كه  وقت تسليم فوطه در كنكان مي
گيرند و  شمشير در گردن حمايل نموده و خنجر و جمدهر و سپر و تركش مي

رسانند   ميتقديم بكتر بردوش گذاشته تسليمات به سپر در گردن انداخته و زره
ساالري و اميراالمرايي و خانخاني و سلطاني و  و خطاب شاهي و سپه

مهاراجگي و راجگي و رايي و راياني و رانگي و ديگر خطابها درخور حال 
شود و منصب قضا و عدالت و احتساب  هريك از حضرت خالفت عنايت مي

قة و قانونگويي و چودهرايي ملكها و شهرها و ديگر خدمات عمده متعلّ
داران و ديوانيان و  گردد و از طرفي صوبه صوبجات از حضور پرنور مقرر مي

صوبجات و پرگنات  امنا و عمال از حضرت عظمت و جالل منصوب گشته به
شوند و از طرفي ارباب حكومت و  و قالع و محال محروسه تعيين مي
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 اعمال و درگاه جهان پناه آمده نتيجة نيك و بد درخور عمل معزول شده به اهل
مقتضاي نسبت و حالت و قدر  يابند و در هنگام مالزمت و رخصت به افعال مي

فرمايند  يابي مي تقبيل هاي دولت را نزديك طلب فرموده حكم به و منزلت عمده
گذرانند و ديگر امرا و  و بعض را از غايت مهرباني دست مقدس بر پشت مي

ة مبارك و نگاه لطف و مرحمت اشارات ابرو و دو گوش ها را از دور به بنده
بخشند و چون پاس و رعايت حزم و احتياط از لوازم جهانداري  سرافرازي مي

است هم اسناد ملك و مال و منصب و جاگير و ماهيانه و روزيانه و انعام و 
ملك و  رسد و هم سوانح هر عرض واال مي ذلك مكرر به غير مدد معاش و

نگاران و  داران و وقايع به و صوبهسرزمين از روي عرايض صاحب صو هر
گردد و احكام قضا جريان  مستحفظان و خبرداران هر ديار معروض اقدس مي

مشتمل بر رفاهت احوال خاليق و كثرت آبادي و معموري ملك و رفع ارباب 
پيوندد و  شرف صدور مي تمرد و فساد و پاس مراسم عدل و داد ارفع به

پذيران بارگاه عظمت و متكفالن مهمات مالي  كارگزاران كارگاه دولت و فرمان
و ملكي و ناظمان معامالت كلي و جزيي امور دولت عظمي و خالفت كبري از 

مه از حضرت مرشد كامل عرض واال رسانيده جواب هر مقد نقير و قطمير به
حاصل نموده بر طبق آن عمل نمايند و اعليحضرت خديو زمان، خليفة جهان، 

عقل دورانديش و دانش خداداد و فطرت بلند و طبع   باآية رحمت، مظهر لطف
آييني كه  دانا لوازم دولت و امور مملكت را به مشكل پسند و فكر رسا و دل

بخشند و چون بحر  مزيدي بر آن متصور نباشد صورت انجام و پيراية انتظام مي
پايان لطف حضرت شاهنشاهي هميشه در جوش است، ارباب احتياج و  بي
مرحمت وظيفه و روزينه و عنايت زر  وسيلة صدرالصدور به قاق بهاستح اهل

طريق ملكيت و آل تمغا و انعام و مدد معاش  سرخ و سفيد و مواضع اراضي به
شوند و آنجا كه ضبط و انتظام احوال سپاه الزمة جهانداري و وظيفة  كامياب مي

 و واليان آگاهي و هوشياري است جوق جوق و فوج فوج از همراهان و تابينان
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پناه كه موافق ضابطه تصحيحه  هاي درگاه گيتي و امرا و منصبداران و ديگر بنده
گذرد و اكثر مردم  آدم و اسب و ذات تأمين آنها از نظر فيض اثر مي. دهند مي

عرض اقدس  آيند و حقيقت حال آنها به نظر كيميا اثر درمي قابل و كارآمدني به
اي كه باشد از روي عنايت و قدرداني  هرسد و در هرجاي و نزد هر بند مي
حضور انور طلب فرموده، در سلك بندگان آستان دولت نشان منظم گردانيده،  به

پيش طبع وقاد و  كس در فرمايند و جوهر استعداد و قابليت هيچ تربيت مي
  .رود جوهرپسند و جوهرشناس رايگان نمي

 اقبال زايي محفل عظمت و بزم آرايي دولت ابداالتصال و طرب
  غسلخانة فردوس مثال در

ظليل حضرت  هي، مورد فيض نامنتاهي، ظلّ پناه، مظهر لطف اٰلپادشاه جهان
 كه ديوانخانة خاص  پس از فراغ ديوان خاص و عام بهيحمانالرخليفةيزدان، 

غسلخانه مشهور است تشريف ارزاني داشته بر تخت بخت دولت و  به
نفس نفيس و مزاج لطيف و  النهار به انقضاي نصف عرش نظير تكيه زده به سرير

خالصة مطالب . فرمايند امور دولت عظمي توجه مي عقل كامل و طبع بلند به
يع مهام الزم رسد و جم عرض واال مي وسيلة باريافتگان محفل خلد آيين به به

  .يابد ارشاد مبارك صورت تماميت مي االنجام به
داران، خود  هاي نامدار كامگار و امراي عمده و صوبه عرايض پادشاهزاده

آرند و  مطالعه خاص درمي ل تا آخر بهدست مبارك گرفته از او بدولت به
 كم و كاست هاي حضور انور بي معرفت استاده ها به مضمون عرايض ساير بنده

هاي واالتبار و  پادشاهزاده گردد و فرامين جهان مطاع كه به معروض اقدس مي
داران و فوجداران و ديوانيان صوبجات و امثال آن از پيشگاه سلطنت  صوبه

پيوندد، نخست مسودة مطلب از نظر كيميا اثر گذشته  شرف صدور مي به
از روي فرامين بعد از آن منشيان عطارد نشان . شود اصالح مقدس درست مي به



  ٩٦/چهار چمن

  

اكثر اوقات مناشير قضا تاثير در باب مطالب . نمايند سعادت آيين قلمي مي
خط خاص مبارك  اقتدار به هاي نامدار كامگار و امراي ذي نام شاهزاده عمده به

شكسته و نستعليق كه در غايت درستي و نهايت حسن و لطافت است و 
ه دستورالعمل ارباب دانش عبارات متين و رنگين و مضامين مختصر و مفيد ك

وزير و مشير و دبير را در آن . گردد پذير خامة عنبر شمامه مي تواند بود، رقم
باشد و طوامير حقيت مداخل و مخارج ممالك محروسه و تفصيل  دخل نمي

هاي  آور و اكثر بنده هاي واالگهر و امراي نام اسامي و منصب پادشاهزاده
اخت و رفاهيت حال سپاه و رعيت در روشناس درگاه واالمحض براي پرد

باشد و از بس كه نيت صافي طويت شاهنشاه عادل رحيم و  مدنظر انور مي
باب  رفاه احوال جمهور انام و عموم خاليق است كه در كريم دل مصروف به

شد،  هاي كلي حاصل آن مي)كه رفاه(غيره  منيع ذات و تمغا و راهداري و
حروسه شرف نفاذ يافته و همين عدالت و ممالك م احكام جهان مطاع به

حدي  بندوبست اين دولت كبري در طرف شوارع و مراحل و منازل امنيت به
جمعيت خاطر و  گاه به است كه سوداگران و بيوپاريان و راه روان گاه و بي

جريمة  جايي چيزي تلف شود تاوان آن با نمايند و اگر در فراغبال تردد مي
مقتضاي جامعيت و كماالت اين دولت  جاست و چون بهغفلت بر ذمة عمال آن

طرف   آماده و مهياست، يكوقت همه و جا همهابد مدت مصالح بزم و رزم در 
جواهر زواهر سفته و ناسفته و اجناس مرصّع و مينا و طال و نقره كه از تعداد و 

تراشان و  گذرد و الماس شمار مستغني است از نظر انور فيض اثر مي
نظر ضياگستر درآورده  ران و هنرمندان و استادان كارگر خود را بهكا مرصّع

طرف امتعه و اقمشه  يك. نمايند ارشاد و اصالح حضرت مرشد كامل عمل مي به
 و اسباب امتاعي و خانه بافي نفيس و نادر از نفايس واليات و هندوستان

آيد و از آنجا كه پادشاه،  مينظر مقدس و معلّي در كارخانجات صوبجات به
جلوة شاهد معني در مدنظر دارند از كتابخانة واال، كتب نامي عربي و فارسي 



 ويمدچمن /٩٧

  

خط مصنّف و مرقعات و نوشتجات از ثلث و نسخ و تعليق و نستعليق و  اكثر به
 و  و ملّا مير علي و صرفيخط خوشنويسان روزگار مثل ياقوت شكسته به
حسين   و محمدخان خان و محمد) …( و ملّا درويش و مير عمادسلطان علي

 و نادرة زمان و امثال آن  و بهزاد و تصويرات مصوران نادره مثل مانياصفهاني
پسند  بين پادشاه صورت و معني و شاهنشاه هنر نظر موشكاف باريك به

  و ماوراءالنّهر و خراسانطرف ارباب فضل و كمال از اهل عراق يك. آيد درمي
كنند و هر نشيب و فرازي كه  زبانهاي فصيح مباحثه علم مي  بهو هندوستان

رسا  دستياري طبع آيد حضرت مرشد كامل استاد مكمل به طريق علم پيش مي در
سازند و از طرفي شعراي فصيح  داليل عقلي و نقلي هموار مي دانا به و قوت دل

ذات ملكي صفات پادشاه كريم طبع و دريادل قصايد و زبان در مدح و ثناي 
چنانچه اكثر شعراي نامدار . شوند صلة انعامات وافر كامياب مي مثنوي خوانده به

اند  زر سرخ و سفيد سنجيده ميزان لطف و احسان از روي قدرداني به را بارها به
ي دهند و از سوي و از طرفي منشيان و خوشنويسان زرين قلم عرض خبر مي

معالجة درست و تدبيرهاي نمايان جوهر هنر  حكماي يوناني و اطباي هندي به
آرند و منجمان و اخترشناسان و  معرض امتحان مي و حكمت خود را به

دانان و برهمنان و هنديان و گبران و صاحب طبعان و ديگر  رصدبندان و زيج
 زبان دارند و مقدمات علمي و عملي بر دانايان هنرور و هنرمندان هر هنر به

نظر فياض  اشان و مهندسان و طراحان كار و كسب خود را بهمصوران و نقّ
پيش  رسانند و كامالن و استادان هر فن در تعليم و اصالح مي درآورده به

كشند و  دان از راه انصاف خط عجز بر زمين مي رسا و خرد خورده طبع
ندي مرصّع و مكلل شمشيرهاي آبدار و تيغهاي ه طرف اسباب كارزار با يك
خطا و ديگر اجناس قورخانه و  جوهر قيمتي و جوشن داودي و بندوقهاي بي به

جنسي دفتري عالحده  جهت احاطة تفصيل هر خانه و توپخانه كه به سالح
بار و  طرف جوانان سبكدست گران گذرد و يك مطلوبست از نظر انور مبارك مي



  ٩٨/چهار چمن

  

سازند  گران دوپاره مي يك ضرب بهآزمايند و   مي١شمشيرهاي آبدار درخور نگاه
درآمدن . شود بندهاي رزم دوست كارطلب مرحمت مي و اكثر اسلحه به

گيران صاحب فن، جنگ  شمشيربازان چابكدست و در افتادن پهلوانان و كشتي
باهم نمودن آهوان پوبِرو پنجابي، دويدن و رسيدن و زدن شاخ يكديگر و ي 

كردند  ان دريايي و بري تماشاي غيرمكرر ميجوش و خروش هراسناكانة آهوبان
نغمه و نشاط از  آيين مورد اسباب عيش و عشرت اهل و چون محفل خلد

هاي معجز طراز  ها و نوازنده آواز و سازنده هاي خوش ها و گوينده دهنخوان
عراقي و خراساني و كشميري و هندوستاني از كالونت و طوايف چه از 

هاي هر ملك و هر ديار طبقه   فيض آثار، چه از بندههاي سركار منسوبان و بنده
صداي  اندازند و به الحان داودي طنطنه در ملك ملكوت مي طبقه فراهم آمده به

انعامات وافر دامن اميد را  زنند و به مضراب ناخن بر دلهاي ارباب حال مي
  .سازند ماالمال مي

  العاده از حضرت پادشاه عادل صافي ضمير ظهور خوارق
  مسند عدالتو 

جهت  به) را(اگرچه بعضي از فرمانروايان معدلت آيين در سوابق ايام هر روز 
اما پادشاه عادل بيدار دل كه . اند شغلي مقرر ساخته، قسمت ايام هفته نموده

گردد  آگاه دلي و بيداري باطن مصروف مي لمحه آنحضرت به لحظه و هر هر
هي اوقات گرامي را اٰل پاس مرتبه ظلّمقتضاي  الليل به صبح صادق تا نصف از
برند و در جميع  اشتغال امور سلطنت و عدالت كه عين عبادت است بسر مي به

فردا  طراوت دماغ و اعتدال مزاج توجه فرموده كار امروز را به كارها به
نيروي خرد  گذارند، بلكه كارها را كه سامان آن در مدتي متعذر باشد به نمي

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .ها آبدار خور نگه: عليگ  .1



 ويمدچمن /٩٩

  

شرع و ارباب عدالت  بخشند و هرچند اهل  سرانجام ميدورانديش در روزي
روز در بارگاه معلّي مجمع و محكمه آراسته مطابق  فتوي و احتساب هر و

واسطه وفور آساني  نمايند ليكن به شريعت غرا و عدالت عظمي عالم آرايي مي
آراي  دولت و اقبال، سرير اند كه خود به داده خاليق در هفته، روزي قرار

گرديده مظلومان و دادخواهان را در حضور اشرف كه مأمن  عدالت
سمع عدل و انصاف  رسيدگان است، طلب فرموده حقيقت هريكي به ستم
طبق شريعت غرا و عدالت عظمي احكام قضا جريان  نموده بر اصغا
سروش غيبي الهام الريبي  فرمايند و در قضاياي متعذرالقطع ملهم به مي صادر
  .كنند مي

ي در بارگاه خاليق پناه كه پادشاه هفت اقليم مسندآراي چنانچه روز
فرياد آمدند و طفلي را همراه آورده دعوي نمودند و  كس به عدالت بودند دو

قاضي و مفتي و مير عدل . گفت كه اين طفل از آن من است هريكي مي
نور باطن و فروغ  حضرت اعلي به. مه عاجز آمدندتشخيص اين مقد در

جهت  نما عبارت از آنست، حقيقت حال را دريافته به جهانكه آيينة  خاطر
صدق از كذب بر زبان معجز بيان آوردند كه اين طفل را دو پاره نموده  امتياز

  .قسمت كنند
اين معني شد  نمود، ساكت گرديد و راضي به شخصي كه دعوي باطل مي

 اختيار بانگ برزد كه من از دعوي ولي شخصي كه در دعوي صادق بود بي
ظهور پيوست كه   ثبوت به،بعد از تحقيق. گذشتم و اين طفل را دو پاره نكنيد

پدرش حواله نمودند و  پادشاه عادل رحيم دل آن پسر را به.  از او بوده]طفل[
مدعي كاذب را اخراج گردانيدند و حضار محفل از مشاهدة اين حال متحير و 

اهللا رمزشناس   پادشاه ظلّاز وقوع اين امثال در اين امور از. متعجب ماندند
سياست و عقوبت و ارباب ) سزاواران(اگرچه . دان چه عجب و چه بعد غيب

 رسند، پاداش مي آيين عدالت و شريعت درخور اعمال و افعال به) از(جرم و تقصير 



  ١٠٠/چهار چمن

  

گرفته  اما از بسكه لذّت عفو و بخشش در ذايقه اقدس پادشاه رحيم طبع جا
في قواعد شريعت و عدالت نباشد قلم عفو بر آييني و نهجي كه منا به كه

هي از كشند كه هم احكام شرعي بر وفق اوامر اٰل ارباب جرم و تقصير مي جرايم
آيد و هم آثار عفو و كرم و رافت جبلي و عطوفت  فعل مي قوت فعل به

اكثر اوقات سواري خاصّه اگرچه در ظاهر . رسد منصة ظهور مي به ذاتي
جهت اطالع احوال جهانباني و  است ليكن در حقيقت بهواسطة سير و شكار  به

دامن دولت زده  موانع و مزاحمت دست به دلهاست كه ارباب احتياج بي صيد
  .شوند كامياب مي

  آرايش مجلس عشرت قرين بهشت آيين
  بعد از فراغ مجلس غسلخانة واال در حريم معلّي

نفس نفيس   و جهانيان باعث امن و امان تا انقضاي نصف النهار بهپادشاه جهان
اقسام امور دولت روزافزون پرداخته  و طبع لطيف و راي رزين و خرد متين به

حرمسراي عفت و عظمت و اقبال و مشكوي جاه و جالل تشريف برده،  به
 حريم مقدس انعام و بخشش و داد و دهش و مشاغل مكان فردوس نشان به در

فرمايند و پس از منقضي شدن  كه تفصيل آن را نسخه ديگر ببايد اشتغال مي
شناس  نياز كه آيين پادشاهان حق اداي نماز با خانه به روز در خلوت نصف

نمايند و بعد از فراغ  گزين است رضاي خالق ذوالجالل حاصل مي حقيقت
تعلّق است در ظروف طال آن م ظهر از نعمت خاصّه كه چندين كارخانه به نماز

رسد  چينند و فيضي كه از آن مي و نقره چيزهاي نفيس نادره بر سفرة خاص مي
حسب نزاهت و لطافت و زيب و زينت  اي در آرام گاه واال به متلذذ گشته لحظه

غسلخانه تشريف  كه نظير ندارد بر بستر راحت و كامراني آرميده پس از فراغ به
  .فرمايند مي



 ويمدچمن /١٠١

  

قلم سحركار و جادوپردازي كلك مشكبار در اظهار مجلس معجز طرازي 
  مكارم و ا خالق پادشاه سراپا لطف و احسان در غسلخانة مقدس

ل وقت كار و پادشاه عالم پناه شاهنشاه فلك دستگاه آخر روز كه در حقيقت او
رساني است، در غسلخانة  بخشي و فيض آغاز لوازم سرور و شادماني و فيض

آن سمو فطرت و علو   خالفت و جهانداري جلوس فرموده بامبارك بر اورنگ
همت رزانت فكر و متانت انديشه و درستي تدبير و اصابت رأي و صدق گفتار 
و حسن كردار و بلندي طبع و وفور ذكا و كمال حكمت و محض هوش و 

مهمات سلطنت ابد قرين كه هر لمحه و هر لحظه در افزوني و  عين آگاهي به
 و شوند و ديوان اعلي و بخشيان عظام و مير سامان  متوجه ميافزايش است،

ديوان بيوتات و ساير متصديان مهمات مالي و ملكي، حقيقت امور كلي و 
جزيي از پرداخت خالصات واال و كيفيت طلب و تنخواه تيولها و محاسبات و 

پايان   و انواع مقدمات دولت بيمطالبات و سامان سپاه و سرانجام كارخانجات
عرض اشرف و اقدس رسانيده در هر باب بر طبق ارشاد و هدايت اعلي  به
آورند و مطالب عرايض و وقايع اطراف و اكناف ممالك محروسه  عمل مي به
گردد و مناشير جهانمطاع در جواب عرايض و  تفصيل معروض مقدس مي به

بد و احكام عالم مطاع الزم االتباع يا واقعات از حضرت خالفت شرف نفاذ مي
مشتمل بر تاكيد ازدياد و معموري و آبادي ملك و رفاه حال سپاه و رعيت 

  .پيوندند شرف صدور مي به
اگرچه ابواب خيرات و مبرات اين دولت سراپا بركت همواره بر روي 
جهان و جهانيان باز است، ليكن در ايام و شهور متبركه اهل علم و فضل و 

ب زهد و صالح و طايفه درويشان و فرقة فقرا و جماعة مسكينان و اربا
عنايت زر سرخ و سفيد  محتاجان هر ديار در حضور اشرف اعلي باريافته به

جهت  طريق خيرات به سال مبلغها به سازند و هر آمال و اماني را لبريز مي دامن



  ١٠٢/چهار چمن

  

دارند  سال ميصوبجات ار ارباب استحقاق و اهل احتياج از خزانة وزن مبارك به
ها و رباطات و دارالشفا و امكنه و بقاع  و چندين مساجد و مدارس و خانقاه

ها و شهرها هر روز  در بلده. يابند خير از خرج سركار فيض آثار بنا يافته و مي
فقرا و مساكين و  مبلغي براي لنگر و غلول خانه مقرر است كه فيض آن به

 نفايس هندوستان كثر موسم مبلغهاي كلي بارسد و در ا ها مي ها و مستوره بيوه
منتهاي  فيض و بحر بي فرستند و درياي  معظّمه ميمكّة طريق نذر و خيرات به به

 فضل و كرم حضرت شاهنشاهي پاياني و كراني ندارد و در هنگام شام
آداب و نياز تام نماز جماعت  اطن و ظاهر بهجمعيت خاطر و لطافت ب به
پادشاه  ها صف در صف با گذارنند و فضال و علما و امرا و ساير بنده مي
گردد و  از آن چراغ دولت ابد مدت روشن مي پس. كنند پناه نماز مي دين

ها و فانوسهاي مرصّع و مينا و طال در  چندين هزار شمع و چراغ در شمعدان
شمار در گرد و پيش دولتخانة فلك  هاي بي  تِْوي و دبزم خاص و مشعلها

چندين چشم در تماشاي آن حيران مانده و  شود كه گردون با اساس روشن مي
پناه كه  خوانان غزل و رباعي در ازدياد عمر و بقاي دولت پادشاه گيتي صلوات

  .دكنن زبان فصيح خوانده آمين مي موجب آرام و آسايش جهان و جهانيان است به
دماغ تازه و طبع شكفته كه اصالً متغير و مبدل  بعد از انقضاي شام باز به

 فلك رساند بر سرير هم مي شود بلكه در آن هنگام طراوت و تازگي ديگر به نمي
 پايان و دريايي انتظام امور خالفت كه بحري است بي زده همت واال به نظير تكيه

لب خاص كه از ديدة ارباب فرمايند و گوهر مطا است موج زن مصروف مي
دستياري طبع  بصيرت مخفي و مستورمانده باشد از غواصي فكر عميق و به

مطلب از مطالب  سازند و هيچ چنگ آورده آويزة گوش اهل هوش مي دقيق به
ماند و  بين اشرف موقوف و معطل نمي پيش طبع باريك و مقصدي از مقاصد در

گشايي جميع معامالت  افتد و گره  نميتعويق امري از امور در اين عهد به هيچ
  .شود العين حل ميفةاز نظر فايض النور كه حالل مشكالت عالم است در طر



 ويمدچمن /١٠٣

  

  شناس خدا آگاه بيدار دلي و آگاهي پادشاه حقيقت
  سراي دولت و اقبال و اجالل در خلوت

كمال فروغ و صفا و غايت روشني و  بين، عادل بيدار دل، تيز رأي با پادشاه حق
احوال جهان و جهانيان پرتو انداز است و دماغ لطيفش و مزاج شريفش  برجال 
 بعد از فراغ امور هر روزه. يك طراز يك حال و به قوت خرد خداداد هميشه به به

سلطنت عظمي و حصول جمعيت خاطر قدسي مآثر از ضبط و ربط معامالت 
رت شكر سپاس حض احوال عالم و عالميان به مالي و ملكي و اطالع بر

العطايا پرداخته و بعد از فراغ نماز عشاء در حريم خاص كه محل  واهب
رسان و خاطر  طبع فيض استراحت مقدس و معلّي است تشريف فرموده با

دست لطف و احسان  پايان به شادان بر مايدة دولت نشسته از سفرة نعمت بي
زديك كرم هاي دور و ن هواخواهان و بنده هاي لطيف و غذاهاي الوان به ميوه
اصغاي حكايات بديعه و نكات غريبه و كتب تواريخ  پس از آن با. فرمايند مي

 از زبان مجلسيان اكبرنامه و بابري واقعات و ظفرنامه و الصّفاضةرومعتبر مانند 
هاي دلكش و دلنشين  اريخ دانايان شيرين زبان و استماع نغمهفصيح بيان و تو

الليل در عين آگاهي و بيداري هنگامة بزم روحاني  كشميري و هندي تا نصف
دارند و صداي ني و كمانچه و دف و دايره و موسيقار و قانون و  را گرم مي

چنگ و عود و طنبور و بين و رباب و مردنگ و دهولكي و سارنگي و خنجري 
اصان رسد و اكثر اوقات در هنگام خلوت رقّ عالم ملكوت مي و ديگر سازها به

آيند در شوخي  رقص جلوه درمي  كه در فن خود طاقند بهو نتوهاي هندوستان
و تندي و چستي و چاالكي و گردش حلقة چشم و افشاندن دست و كوفتن پا، 

 برچيدن و گريبان كشيدن و انواع اداها و بر زمين افتادن، بر هوا رفتن و دامن
  :نظم. نمايند طرزهاي غيرمكرر و جلديها و چستيهاي تيزتر از برق و باد مي

  نــوا ســازان بــزم شــاه عــالم    
  زند زان گونه مطرب زخمه برتار     

  ت دل را و از دلم غم      برند از دس  
  كه در جنبش درآيد نقـش ديـوار     



  ١٠٤/چهار چمن

  

  بگو مطرب كه تـا دور زمانـست       
 مـبــارك بـاد بـر وي جـاودانـه

ــست   شهنــشاه جهــان شــاه جهان
 هـزاران فـتـح نـو در هـر تـرانه

ايست كه هر سانحه و  مرتبه و آگاهي و خبرداري و حزم و هوشياري اقدس به
فرصت  اي كه در هر وقت روي دهد از صبح تا شام و از شام تا صبح بي واقعه

تمام . رسد غور آگاهي مي بين به سانند و پادشاه حقيقتر عرض مي و تعلل به
شب چوكيداران و چاوشان و شب گردان و عسسان و متحفظان و جاسوسان و 

ها و بازارها  مستحفظان و خبرداران در گرد و پيش دولتخانه واال در كوچه
اي  منزله محافظت و چوكي مقرراند و دهشت و هيبت و بندوبست خالفت به به

مالحظه  نموده بي  مردم شهري و بازاري شبها خانه و دوكانها وااست كه
ها و بازارها از غايت روشني چراغان  كنند و در تمام شهر و كوچه زندگاني مي

شود و در حوالي دولتخانه فلك اساس  شب تاريك همچو روز روشن مي
ان و سپاران از گرزبردار تابينان خود و نصيران و جان چندين امراي نامدار با

باشند و اگر صدايي از  زادان مسلح و مكمل حاضر مي ها و غالمان و خانه چيله
رسد و در  سمع حق نيوش پادشاه بيداربخت مي خيزد همان لحظه به جا برمي
آرد و ارباب غفلت را  جوش مي هوش را به الليل صداي نوبت، اهل نصف

  .سازد هشيار و بيدار مي

اي از كماالت واالصفات  اظهار شمهعنبر افشاني قلم مشكين رقم در 
  حضرت مرشد كامل و استاد مكمل

هي در ذات ملكي صفات حضرت مرشد كامل كه عنايت ايزدي و تاييد اٰل
كار و   رفيق حال فرخنده مآل آنحضرت است، در هيچوقت همه و جا همه
جايي تعيين  اگر ديوان اعلي را به. چيز نيست كس و هيچ باب محتاج هيچ هيچ
يابد و  فرمايند امور وزارت عظمي از كل و جز در حضور انور تمشيت مي مي

جات  بر دخل و خرج ممالك محروسه و حقيقت صوبجات و پرگنات و قصبه



 ويمدچمن /١٠٥

  

آراي غور فرموده از  نفس نفيس و رأي عالم و ديهات و مواضعات و قري به
بق آن ط رسد بر خاطر دريا مقاطر مي تحقيق و اضافه و انعامي آنچه در محل به

حضور معلّي  هاي جاگير و نقدي در گردد و دولها و سياهه در دفاتر ثبت مي
اطراف و اكناف ممالك  شود و مسودة فرامين سعادت آيين كه به درست مي

العرض  عرايض واجب. گردد اصالح مقدس مزين مي پيوندد به محروسه مي
مه موافق  هر مقدآيد و جواب مطالعه خاص درمي ديوانيان و امنا و كروريان به

  .يابد قانون حق و حساب از حضور پرنور عز نفاذ مي
كنند و جاگير و مدت  جايي تعيين مي حقيقت منصب بخشيان عظام كه به

ها در خاطر ملكوت ناظر و نظر فيض اثر  مالزمت و خدمت و اضافة اكثر بنده
 حاضر سررشتة كاغذ واسطة احتياط، محرران واقفكار با به. پيدا و هويداست

اند  باشند و بندوبست معامالت كارخانجات سركار عالم مدار آنچنان فرموده مي
آيد داروغگان و صاحبان اهتمام  كه اگر متصديان بيوتات را نيز كاري پيش

موجب ارشاد مرشد حقيقي سرانجام خدمت متعلّقة خود از قرار  كارخانه به هر
مالي و ملكي، ذات قدسي نمايند و در تسطير و تحرير معامالت  واقع مي

مسوده  بعضي از اوقات نظر بر ضرورت بي. وزير و دبير نيست صفات محتاج به
و بالتأمل صفحه صفحه و طومار مناشير قضا تأثير نگاشتة قلم اعجاز رقم 

لم  از عاخان گردد و چنانچه در سنة سي از جلوس ميمنت مانوس، سعداهللا مي
 را كه حقيقت حال آن خان خان الشأن معظّم درگذشت و عمدة امراي منيع

مقتضاي عنايت و  اظهار نيست به سعادت نشان از غايت اشتهار محتاج به
اند و تا رسيدن خان مذكور جميع معامالت   طلب فرمودهقدرداني از دكن

سمع مبارك اصغا نموده بر حقيقت مطالبات و   را بهمهمات ملي و ملكي
اند و از غايت رأفت جبلي و همت ذاتي  پايان مطلع گرديده محاسبات دولت بي

كروريان و فوجداران محبوس مسلسل را كه زياده از بيست سال در قيد بودند 
تصدق فرق  اند كرد به توانسته و ديوانيان عظام جرأت در خالصي آنها نمي



  ١٠٦/چهار چمن

  

دستان و منشيان و كروريان  مستوفيان و مشرفان و پيش. اند ك آزاد كردهمبار
ديوان اعلي از نظر كيميا اثر گذشتند و اكثر حقيقت دفاتر خالصه شريفه و 

عرض مقدس معلّي   بهرايان معرفت راي تنخواه و تقسيم ممالك محروسه به
زء مالي و ملكي و رفاهيت رعيت از حضرت خالفت رسيد و در كيفيت و ج

آن راه  اند كه اصالً فتوري به ضوابط و قواعد و دستورالعملي چند قرار داده
ملك و در هر صوبه ديوانيان و امنا و عمال موافق ارشاد كه  يابد و در هر نمي

از حضور پرنور يافته پاس عهد و قول داشته در آنچه كثرت معموري و 
 وجود اين همه وسعت ملك هندوستان با. رعايا باشد عمل نمايندرضامندي 

آساني و   و افتاده بهرجنْگردد بلكه اراضي ب اكثر زمين قابل زراعت مزروع مي
اگرچه مدار آباداني ملك بر موسم باران است اما . شود سهولت اليق زراعت مي

هنگام سير و  ها و جاگير معمور آباد است و در  جاها و جلگهدر هندوستان
نظر دوربين  شكار هرجا زراعت زبون يا زمين افتاده يا رعيت شكسته حال به

عامل آن محال  جهت پرداخت و استمالة آن به آيد به پادشاه عادل مهربان درمي
دي ملك فرمايند و پيوسته در مدنظر اشرف اعلي رفاهت رعايا و آبا قدغن مي

كم و كاست  است، هميشه حقيقت محال خالصه شريفه و جاگيرداران بي
رسد و احكام الزم االذعان در باب ازدياد و آباداني و حسن  عرض مقدس مي به

اي از دقايق  وقت و دقيقه گردد و در هيچ قدغن تمام مي رعايا به سلوك با
  .شود احتياط فروگذاشت نمي

  و نظر دوربين حضرت ارفع و اعلي شناس يقهبيان جزئي از كليات خرد دق

كماالت ظاهر و باطن  الصفات خديو زمان، خليفة كيهان به چون ذات كامل
آراسته است در جميع اوقات سررشته تدبير درست و حسن معاش و فكر معاد 

منصة ظهور  وقت آنچه الزمة حزم و احتياط است به را محكم داشته در هر
اي  مهمي و صوبه هاي نامدار و كامگار را به دشاهزادهدر وقتي كه پا. آرند مي



 ويمدچمن /١٠٧

  

فرمايند، دستورالعمل در باب نشست و برخاست و آيين سواري و  تعيين مي
طبق شريعت غرا  ها و قطع و فصل معامالت بر امرا و بنده طرز سلوك به

فرمايند و از روي ارشاد و هدايت وعظ و پند و نصيحتي چند  مي تعيين
 رجا كه هر كلمة آن دستورالعمل ارباب دانش و بينش باشد خوف و بر مشتمل

در معامله و كنگاش و مصلحت، درستي تدبير . گذرد بر زبان الهام بيان مي
اي است كه آنچه بعد از  منزله راستي راي و متانت انديشة اعليحضرت به و

غايت شود و از  گر مي ل جلوهآيد بر آيينه ضمير صافي او ظهور مي كار به انجام
ميزان عقل دوربين و خرد  دوربيني و آگاهي صورت واقعه را پيش از وقوع به

داليل و براهين خاطر نشان ارباب  گزين سنجيده حسن و قبح آن را به صواب
  .سازند خرد مي

  هيضميرش مظهر نور اٰل
 دلش آيينـة صـاف معـاني

  شناساي سفيدي و سياهي
 نهاني پيـدا همـه راز درو

تامل هم دست بهم  گذرد، اهل دانش را به ر ملكوت ناظر ميخاط آنچه به
آب و  شناس نگاه بر اسباب ظاهر فرموده عالم تعلّق را به پادشاه حق. دهد نمي

  .دارند رنگ حكمت تازه مي
روابط علمي و ضوابط عملي  تمهيد مقدمات و تشخيص معامالت به

بيان و لطافت نشان فرمايند كه اهل علم و عمل حيران آن فصاحت  روشي مي به
تقويت  حفظ مراتب ظاهر و باطن به. گردند و جودت ذهن و جدت فهم مي
اند كه عقالي روزگار در تعداد خصوصيات آن  خرد خورده دان آنچنان فرموده

دانايان افالطون منش در جنب قطر و انديشة . قصور خودند زبان عجز قايل به به
ناداني و حيراني معترف و قدرت درك  هآسمان ميزان داناي رموز انفس و آفاق ب

نرفته كه از  زبانها حرف مطلب اي است كه هنوز بر مرتبه و دريافت اقدس به
زبان الهام بيان  فحواي كالم و گذارش سخن غور مدعا فرموده جواب آن را به

  :نظم. آرند مي



  ١٠٨/چهار چمن

  

  سخن ناگفته يابد از زبانهـا      
 چسان ماند برو رازي نهفته

  اسـتانها فراگيرد ز حرفـي د    
 يابد بسا حرفي نگفته كه مي

الكماالت مجمع جميع صفات كسبي و وهبي است،  چون ذات جامع
فني از فنون خاص از ضمير خورشيد نظير  علمي از علوم و هيچ ماهيت هيچ

حسن خط مبارك و متانت عبارت اقدس، نورافزاي . مخفي و مستورنمانده
ارباب انشاء و امال است و شناسان و خوشنويسان و دستورالعمل  ديدة خط

شناخت نزاكت قلم و اسلوب و اندام رقايم و خطوط استادان هر خط  در
ژرف كيفيت طرز و تركيب و  يك نگاه اي است كه به درجه مهارت واال به

يابند و  اسلوب و اندام الفاظ و ترتيب و طور ديگر قواعد خط نسخ درمي
پيش طبع مدقق  سابدان درهاي ح هندسه و رقوم نويسنده علم سياق و در

عجز  دست حيراني و كاغذ بر زانوي ناداني گذاشته اعتراف به موشكاف قلم در
هاي  اي است كه تا نويسنده مرتبه حسابداني مهارت اقدس به كنند و در مي

كاغذ گذارند و از روي فكر حساب كنند حضرت اعلي بديهه از  حسابدان بر
ند و در دريافت و شناخت خصوصيات آر زبان گوهرفشان مي قرار واقع بر

مجرد مشاهدة رنگ و اندام  جايي رسيده كه به بين اشرف به جواهر نظر باريك
گذرد و ماهيت هر علم و كيفيت هر هنر  وزن و قيمت آن بر زبان الهام بيان مي

تصور  پذير آنچنان مبرهن و مكشوف گشته كه مافوق آن به بر آيينة ضمير الهام
  .خيال اهل بصيرت نيايد بهارباب بصارت و 

صرف وقت آفتاب دولت جاويد طراز در ايام جشنهاي فرخنده آيين 
  هاي رنگين مجلس و

شناس  ايست كه خرد دقيقه مرتبه گاه كيفيت هر روزة اين دولت ابد پيوند به هر
گرايد، كمال شأن و شوكت و ابهت و  حيرت مي در ادراك خصوصيات آن به

بد را در ايام شريف و روزهاي جشن قياس بايد كرد سامان سرور اين دولت ا
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يكي از آرايش بساط جاللت مناط خلد آيين تخت مرصّع . كه بچه طور است
گوهر از آن از چراغ فلك  كه هر پايه آن از پاية فلك برتر و هر) است(نوروز 
تر است و سرماية بحر و كان از لعل يكتا و الماس گرانبها و ياقوت  روشن

آبدار كه قيمت هريكي خراج ملكي و حاصل   زمرد تابان و درررخشان و
نوعي  جواهر زواهر و آللي شاهوار به كشوري تواند بود، صرف آن گرديده و به

چندين چشم نظير آن را نديده و گوش  تزيين و ترصيع يافته كه گردون با
مان  توكروزگار عديل آن نشنيده و قريب يك كرور روپيه كه زياده از سه لَ

  :نظم.  باشد خرج آن شدههر و پنج كرور خاني ماوراءالنّعراق
  چـو اورنـگ از فـلك يـك پايه باال

  يك پـا گـرد او به فـلك گـردد به
   كرسـيش همسـاية چـرختـرفع ز

  اش هـمـپايـة چـرخ شـكـوه پـايــه
  ة آنخـرج پـايــ كـجــا آيـــد به

   و تــورانخــراج كشـــور ايــران
  نچندان لعل و گوهر شد درو صرف

  كـه گنجـد در سر لفظ و بر حـرف
اش  عرش نظير شاميانة مرواريد دوزي قيمتي كه هر دانه باالي آن سرير

كرسيهاي طال و ها منفذة ميناكار و  شود و پهلوي آن تخته خرمن مال دريا مي به
غالفهاي مرواريد كالن و دستة  صندلي قورخانه و دو چتر مرواريد دوزي با

هاي  گردد و كوكبه هاي مرصّع ترتيب يافته، نصب مي مرصّع كه بر چوكي
كنند و در گرد و پيش نشيمن مبارك  قرينة يكديگر آويزان مي مرصّع قيمتي به

وزها و مجمرهاي مرصّع و شود و از عودس محجرهاي طال و نقره منصوب مي
رسد و بارگاه زربفت كالبتون  مشام جهان و جهانيان مي ميناكار بوي خوش به

هاي واال و  ستونهاي نقره و طنابهاي ابريشمي و خرگاه فلك كشيده با سر به



  ١١٠/چهار چمن

  

هاي زربفتي  چوقهاي پوشش مخمل و زربفت و مخمل زردوزي و شاميانه
ل درخور ي كرماني و پشمي فرد اوگردد و مفروشات الوان از قال مي برپا
افزاي خاصّه  شود و از رايحة فايحة عطريات روح مكان و هرجا فرش مي هر

ها  اقسام خوشبوي مثل عطر جهانگيري و سمنوكة معنبر و ارگجة خوشبو كه با
هاي مرصّع و مينا و طال در حضور انور  كنند و در خوانها و پياله استعمال مي

مگهروتة طال و نقره پيچيده و در رشتة كالبتون پيچانده  ي بهآرند و پانها مگه مي
گردد  دماغ اهل مجلس معطّر مي. شود استادهاي محفل خلدآيين مرحمت مي به

يابند و اهل نغمه و نشاط از  اضافه و رعايت سربلندي مي ها به و اكثر امرا و بنده
 ندوي و غزنينپرداز و طوايف مغلي و ه مطربان خوش آواز و خوانندهاي نغمه

طيران  آويز مرغ را از صداي دلنشين و صوت دل لباسهاي رنگارنگ به مرتب به
 دارند و از انعام و بخشش پادشاه گنج بخش مي و آب را از جريان باز

  .گردانند رسان دست و دامن اميد را لبريز مي فيض
 ماه فروردين تا روز شرف آفتاب، عيش ةز غردر ايام نوروز جهان افروز ا

ها و در و ديوار خاص و  باشد و ايوانها و كوتهري و عشرت را رواج ديگر مي
مخمل و  هاي واالتبار و امراي نامدار به اهتمام وكالي پادشاهزاده عام را به

ه و زربفت و مخمل كاشاني و اطلس زري و طاس گجراتي و جهالر بادلَ
فر قدوم ميمنت  گردد و به اع زيب و زينت آراسته و پيراسته ميكالبتون و انو
نظر  طريق پيشكش و نياز به نفايس و نوادر بسيار به. شود برين مي لزوم رشك
  .آيد انور درمي

هاي نامدار  يكي از روزهاي جشن مقرري عيد گالبي است كه پادشاهزاده
لت و منصب هاي روشناس درخور حا اقتدار و اكثر بنده و امراي ذي

شرف قبول،  هاي مرصّع و مينا و طال و نقره از نظر انور گذرانيده به صراحي
نمايند و همچنين در ايام بسنْت و فصل بهار  سعادت جاويد حاصل مي

  .يابد ها و باغها ترتيب مي هاي رنگين در سيرگاه مجلس
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  كران گوهر افشاني سحاب پر از امواج قلم در بيان قطرة دولت بي

شمار  نمود كه خزاين بي صوصيات اين دولت خداداد ازل بنياد چه تواناز خ
بيرون از حساب و افزون از تعداد و اشرفي و روپيه در ركاب ظفر انتساب چه 

ها گنجد و  در صوبجات و چه در قلعجات از آن زياده است كه در دفتر نسخه
خزاين هر سال كرورها از خالصة شريفه و وجوه پيشكشها و غير ذلك در 

گردد و كرور در كرور صرف اخراجات اين دولت ابد پيوند و  عامره جمع مي
شود و هم جمع روزافزون از احاطة تحرير بيرون و هم خرج اين  پايان مي بي

سلطنت ابد مقرون از اندازه تقرير افزون و همچنين اقسام جواهر قيمتي كه 
 و الماس گرانبها خشانبرند مثل لعل بد آب و تاب، رنگ از روي آفتاب مي در

و ياقوت شاه پسند و مرواريد غلطان آبدار و زمرد كهنه و رنگين و عين الهر و 
ياقوت زرد درخشان و نيلم خوش رنگ و ساير آالت مرصّع و اجناس ميناكار 

هاي فغفوري و خطايي و تختهاي  و اشياي طالي خالص و نقرة بيغش و چيني
هاي  خط و خال و آيينه ز سنگ يشم و بلور صاف شفاف بينفيس و نادر ا
دانهاي مرصّع و طال و اقمشة نفيسه و امتعة نادر از نفايس  حلبي در آيينه

قيد قلم  ملك و نوادر هر ديار در كارخانجات واال زياده از آن است كه به هر
ذرانند و لين گام گدرآيد و اسبان بادپاي فلك سير كه در تگ و پو باد صبا را او

كنند و هنگام جلوه، گرد استغنا بر چهرة  از نقش نعل روي زمين را پر از هالل
 تا هزاران تومان  و خراساننژادان و بادپاهاي عراق خورشيد افشانند و از عربي

ظفر ن و تمام عيار و كوه پيكر وقيمت دارند مثل پادشاه پسند و پادشاه باه 
مبارك و فتح مبارك و محبوب عالم و فيل سفيد شاه پسند و امثال آن طويله 

 كه در صورت و ستيز و راه زادان هندوستان  و خانهدر طويله و اسبان تركستان
 و ١و اسبان كچهيزاد  هاي خانه زنند و كره  مياسبان عراق و رفتار پهلو به

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. KaChhi. 
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سنوجي و اسبان بادپاي كالن در گله و فيالن كوه مثال فلك رفتار مثل من 
مورت و عالم گجراج و بن راجه و اورنگ كلج و مهانسروپ و مهاسنه و 
جگت سوبها و گج گنيش و سنگه و دلق و كوه شكوه و جنگ جودها و 

نيس و راوت و گ خاص رتن و گج رتن و گنيس اوتار و گجراوت و وجي
مهيس و شرزه و گجدل و فيروزجنگ و ديگر فيالن فوج وفور و دور و جنگي 

و اشتران باد رفتار و ) بختي(سلسله در سلسله و حلقه در حلقه شتران بغدي 
هاي  هاي تيزرفتار قطار در فطار و گاوان توانا هزار در هزار و بهلي جمازه

ار و دواب پيكار و قورخانه و هاي باربردار و اشيا و آالت كارز گجراتي و ارابه
، خونريز، دوپاره و صفدر و اكبر شاه: خانه از شمشيرهاي الماسي مثل سالح
بدل و نوراني و تيغهاي مغربي و جنوبي و هندي و جمدهر و  شكن و بي صف

هاي جواهر قيمتي قبضه در قبضه و سپر  مرصّع و مكلل به١خنجر و گپوه
اشي، كار استادان نادره مع گلهاي مرصّع پنا و نقّ) كرگدن(پوست گرگ 

هاي فرنگي و  هاي گجراتي و كمانهاي واليتي و الهوري و ملتاني و نيزه نيزه
و خود و حلقه و كشفه و ) جليتقه(هاي داودي و بكتر و جوشن و جلقد  زره

فرنگي و گنجم و اورنگ و سري و پاكهر معه پوششهاي زربفت و مخمل 
كاشي زياد از شمار و ديگر اسباب كارخانجات سركار فيض آثار و سرانجام و 

گشا و   و قلعهسامان توپخانه گران از توپهاي كالن نامي دهوردهاني و گنگ
ه شكن و برق و صور دم و فتح شكش ميدان و فتح مبارك و هله و كو دشمن

دم و   پيكر و عالمگير و كشورگشا و آتشلشكر و برق و صاعقه و اژدها
غير  گداز و كوب و فيروزجنگ و ظفرپيراي و دشت بار و نهنگ و دشمن آتش

بدل و نادر زمان اژدهادهان و  خطايي بي آن و توپهاي هوايي و بندوقهاي بي
هاي كالن و خورد و  شيرشكار و تورك و كجنال و شترنال و هتنال و گوله

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. GhaPVah. 
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آن از احاطة تصورافزون است و پيوسته در كارخانة سرب و باروت و امثال 
شود و  اهتمام توپ سازان فرنگي و دكْهني استعمال مي اعلي توپهاي كالن به

صاحب اهتمام چاالك دست مكرر . سازي هميشه گرم است هنگامة توپ
 بردند و  و قندهاركابل ها و رهگلها به ها و ارابه توپهاي عظيم را بر گردونه

مكاني در كمال صعوبت و  هر توپي را كه نقل و حركت آن از مكاني به. آوردند
ها و درياها و  دشواري است چند فيل و گاوان توانا و عمله و فعله فراوان از راه

  .برند آساني كشيده مي ها و جنگلها و جاهاي صعب و دشوار به كوه
 آماده و وقت همه و جا همهمت در چون اسباب دولت و مواد حش

كارفرمايان و كارپردازان در امتثال امر قضا نفاذ كمر خدمت و اهتمام . مهياست
آساني هرچه تمامتر صورت  كاري كه مشكلتر از آن نباشد به بسته حاضر هر

  .ماند وقت موقوف و معطل نمي كار در هيچ يابند و هيچ انجام و پيرايه اتمام مي

  تمهيد و ترتيب سواري قلم در عهدة سخن بهجوالن كُميت 
  خاصّة پادشاه عالم آفاق

اگرچه در هنگام سير ممالك و اقاليم طنطنه و دبدبة سواري هر روزه اقدس 
اي است كه از غايت كثرت ازدحام خاليق و آواز نفير و نقاره و  مرتبه اعلي به

ز عيد سواري افتد اما در رو صداي كوس و كرنا زلزله در زمين و زمان مي
يابد كه ديدة ارباب نظر در تماشاي آن حيران  شأني و آييني ترتيب مي اشرف به

از دولتخانة واال تا عيدگاه ارباب توزك و اهتمام و يساوالن چابك . ماند مي
سازند و در تمام شهر از  ها و بازارها را صاف و هموار مي ها و كوچه دست راه

شود و  بندي مي زيبايي رنگارنگ آيينه بازار بهدر و ديوار و دوكانها و راسته 
شمار از شهر و نواحي فراهم آمده بر منازل سه طبقه و چهار طبقه و  خاليق بي

ها و دوكانها عالمي  آيند و در بازارها و راه پشت بامها و طاقها و رواقها برمي
  .گردد مجتمع مي
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 گاهي بر سمند  دريانوالآفتاب سپهر جاه و جالل پادشاه گنج بخش
بار و گاهي بر فيل فلك سير كوه مثال سوار دولت گشته  خوشخرام گران

فرمايند و از هر طرف زرهاي فراوان نثار فرق مبارك  عيدگاه تشريف مي به
شأن و شكوه جالل و جمال و جاه و . رسد خاليق مي شود و فيض آن به مي

الشأن است و  رايش ذات مقدس از غايت ظهور مستغنيجالل و آرايش و پي
اظهار  طرز ترتيب و راه و روش سواري اقدس از نهايت اشتهار احتياج به

طرف  نظير در هر گير فلك پيش آفتاب چتركالن آسمان فرسا در. نيست
اي واالقدر  زاده دست خاصان پادشاه هاي دستة مرصّع در يها و چوِر مورچهل

، اميران و اميرزادگان پيش قور و گرزبرداران گرز طال و نقره در گرد و پيش
كلكيهاي  گوش با زادان و فدويان حلقه به ها و غالمان و خانه بردوش و چيله

مرصّع آراستگي و پيراستگي داده تمام پياده در جلو و صداي زنگ جلوداران 
زين و  ي بارسد و اسبان عربي و عراق گوش ناهيد مي بر سپهر و زنگ در كمر به

يراق مرصّع و مينا و طال و عباءها و زين پوشهاي مخمل و زربفت و طالدوزي 
ها و زينها و سازهاي مرصّع  سواري خاصّه معه تخت مبارك و هوده و فيالن
هاي مخمل زربفت و اقبال چتر اژدهاپيكر و دورباشهاي صورت  يدطال و گَ

انه و پنجه و تمن و طوغ و هاي اسبي و كرنا پيش پيش و قورخ شير و نقاره
هاي نقره بر فيالن آراسته و پيراسته در عقب و لوازم دولت  كوكبه طال و نقّاره

مثل ميزان و شمشير و برچهي و كمان و تركش و سپر و بندوق در دست 
ها و  اميرزادگان اهل خدمت و سواريهاي خاصّه مثل تخت روانها و ِسنگهاسن

هاي گجراتي  هاي مرواريد قيمتي و بهلي عالقه  باهاي مرصّع و مينا و طال پالكي
انواع زيب و زينت در مدنظر ميرتوزكان  پوشش مخمل زربفت و امثال آن به با

هاي  عصاهاي طال و نقره و خدمتي دست و يساوالن با هاي مرصّع در و جيغه
جلد و چست سرگرم اهتمام از بارگاه آسمانجاه تا عرصة عيدگاه خدم و حشم 

لباسهاي گوناگون و بانداران و  اندازان و تفنگچيان سوار و پياده ملبس بهاز برق 
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شوند و  زيب و زينت و طرز و ترتيب تمام دو طرفه استاده مي برداران با نشان
رسانند و در هر قدم  در و ديوار و كوچه و بازار رونق گلشن و گلزار بهم مي به

شاديانه و صداي سرنا و كرنا شود و آواز  و هر مكاني تفرج تماشاي رنگين مي
بخش تخت و  اقليم زينت رسد و پادشاه هفت چرخ مي و آهنگ شادماني به

عيدگاه  رسان به ديهيم شادان و فرحان و خرم و خندان تماشاكنان و فيض
آن عظمت و شوكت و حشمت و رفعت فرق فرقدين ساي  تشريف فرموده به

طبقات  زمين نياز گذاشته بانماز بر  العزّت بر جاي را در سجدة حضرت رب
ذكر  كنند و در هنگامي كه خطيب بر منبر به آنان از خواص و عوام نماز مي

القاب سامي نامي و اسامي گرامي بندگان اعليحضرت خاقان زمان و دعاي 
سازد  بقاي عمر و دولت خليفه جهان و جهانيان زبان حق بيان را بلندآوازه مي

  .سايد هاي وافره سر بر اوج آسمان ميعنايت خلعتهاي فاخره و زر به

سرايي عندليب خوش آهنگ كلك شيرين كار در اظهار طنطنه  نغمه
سواري پادشاه بحر و بر، شاهنشاه هفت كشور و آراستگي  دبدبة و

  دولتخانة واال در هنگام سير و سفر خير اثر پيراستگي و

 سعادت نشان در هنگام نهضت رايات عاليات و ايام سفر خيراثر، دولتخانة
عمله و فعله  از هر منزل خوش منزالن و صاحب اهتمامان با. يابد ترتيب مي

قراوالن پيشتر رفته مكان قابل دولتخانه انتخاب نموده گريو و مغاك را انباشته 
هاي كالن متعدد درخور هرجا و هر مكان  و بلندي را همواره ساخته چبوتره

ه فلك اساس مكمل و مزين از آرامگاه دهند و در هر منزل دولتخان ترتيب مي
ها و  مقدس و خلوتخانه خاص و غسلخانه و ديوانخانه خاص و عام و پوره

ها و ديگر جاها مشتمل بر تشكهاي اطلس باف زري و  ديوديها و دروازه
هاي فرازشهاي واال و چوقهاي مخمل كاشاني و سقرالطة واليتي  خرگاه

هاي مخمل زربفت مخمل كاشاني و   پردههاي زربفتي و در زردوزي و شاميانه
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 و اقسام زيب و زينت ١پتن هاي مخملي و چهينت مچهلي اطلس فرنگي و قنات
هاي  مفروشات ايوان از قاليها و قاليچه و به. شود طول يك كروه برپا مي به

هاي مخمل زربفت و  گاه ها و تكيه ل و شقهابريشم و شال كرماني فرد او
گردد و مجمرهاي  چادرهاي زرنگار آراسته و پيراسته ميسوزنيهاي طال باف و 

شود و در گرد و پيش دولتخانة  طال و نقره درخور هر مكان و هرجا نصب مي
نعمتهاي اجناس و اشياي گوناگون ترتيب  مقدس بازارهاي متعدد مشحون به

مثل  هاي به هاي پادشاهزادهاي كامگار و امراي عظام و ساير بنده يابد و دايره مي
واسطة كثرت عظيم و طول و عرض احاطه  گردد و به فاصله مقرر و منسوب مي

آيد و انبوهي و ازدحام لشكر  نظر مي اردوي معلّي بر هر دايره هركس از دور به
خيمه و  منزل ديگر خيمه به شود كه از اين منزل تا به اي مي مرتبه ظفر اثر به
. شود  هر منزلي جهاني تازه آباد ميآيند و در طناب اهل اردو فرود مي طناب به

نظير كوس كامراني و نقارة   از دولتخانة فلكمجرد سواري پادشاه عالمگير به
نوبت بر  ل حضرت خاقان زمان نوبت بهگردد، او شادماني بلندآواز مي

بار و تخت روان  سمند سبك سير گرانسواريهاي خاصّه مثل فيل كوه شكوه و 
دبدبه و طنطنة حشمت و شوكت و آداب و آيين خالفت  و سنگهاسن مرصّع با

آرند  دولتخانة مبارك تشريف مي سوار دولت گشته شكاركنان و صيد افكنان به
ساير  داران و سپاه ظفر آثار بيرون از شمار با و بخشيان عظام و امرا و منصب

 و اسبان و ديگر آالت و عالمات دولت روزافزون كه فر خدم و حشم و فيالن
آيند و سواري اهل محل از اسبان  پادشاهي عبارت از آن است بر راه راست مي

هاي مرصّع و مينا و طال  ها و پالكي و دولي ها و محفه و فيالن آراسته و چودوله
ار آن بيرقهاي زرنگ پوشش مخمل زربفت نشان و به و نقره و عماريهاي با

سرايان و منسوبان و متعلّقان  يابند و ناظران و خواجه آيين تمام ترتيب مي به

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. MachhLi Patan. 
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فرقه فرقه . ماند نمايند كه باد صبا را مجال عبور نمي لوازم اهتمام آنچنان مي
راجپوتان كه در شجاعت و اخالص مشهوراند همچو كوه آهن در گرد و پيش 

ماع خواص و عوام و انبوهي اين كثرت هجوم و اجت با. باشند سواري محل مي
عمله و فعلة كارخانجات و ساير خاليق و عوايق اردو و هيبت و دهشت حكم 

اي است كه  مرتبه قضا جريان و هراس و مالحظه سياست و عدالت پادشاهي به
توانند كرد مگر شخصي دست از جان  ميوه و مزروعات نمي كس دست به هيچ

ها و زراعتهاي امرا و   اهتمام راهكند و بجهت دست خود قطع بشويد يا به
سفر داروغه و امين پايمالي  شوند و در هر داران و احديان تعيين مي منصب

  .مقرر است
وجود ضبط و اهتمام، زراعت خاليق پايمال شود، زرنقد از خزانه  اگر با

ست از ١سير دريا دست دهند و چون طبع دريا مثال راغب به كار دست به به
د از آنجا تا آبا  و تا دارالخالفت حضرت شاهجهانقرالخالفت اكبرآبادمست

پوششهاي زردوزي و نشيمنها و مجمر و  هاي سواري خاصّه به٢ كشتيخضرآباد
جوش و قبه و كلس مرصّع و مينا طال مرتب و مزين است و صداي شاديانه و 

كف  لحظه گوهر آبدار بر رسد و امواج دريا هر مالي اعلي مي خروش دريا به
هاي اهل دول و  كنند و از عقب سواري خاصّه كشتي آورده نثار مقدم گرامي مي

ترتيب تمام  پوششهاي رنگارنگ پي هم به كشتي سفينه و زورق امراي عظام با
  :مثنوي. گردد رود و روي دريا الله زار مي مي

  عــزم ســير شــاه مــسند آرا     هبــ
ــشتي را ــهچــو ك ــد  ب   روي آب ران

 از آن خورشيد و ماهش در ركابست

  شهي مـه طلعـت خورشـيد سـيما        
ــد   ــاز مانـ ــة ره بـ ــك در نيمـ   فلـ
 كـه كشـتي مـاه شـاه آفـتـابـسـت

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .رودخانه= دريا  .1
  .قايق= كشتي  .2
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حدي است كه در سفر كشتيهاي خاصّه بر عرابها بار  اين دولت بيكران به
ها انداخته سير  آرند و در تاالب و رودخانه مينموده در اردوي معلّي ظفر قرين 

فرمايند و در سفرهاي دور دست در هر ملك بر  و شكار ماهي و مرغابي مي
  .سرگذر كشتيهاي خاصّه موجود و مهياست

گفتار در كثرت و كيفيت اردوي معلّي كه مجتمع خوبيهاي جهان و 
  اصناف جهانيان عبارت از آن است جميع

و شهري است روان و ملكي است هميشه آبادان و كثرت هجوم پ اردوي كيهان
پهلو و دوش  شود كه پهلو به اي مي مرتبه اردوي جهان پيما از ناطق و صامت به

روند و ارباب حرفت و صنعت كه  دوش و پاي بر پاي يكديگر گذاشته مي به
بدوش عبارت از اين طايفه است  ست و خانه اوطن مالوفه آنها اردو بازار

 افسانه و ترانه طي جمعيت خاطر فراغبال به احمال و اثقال و اهل و عيال به با
لد و تناسل اكنند و تو ها مي نمايند و در كوچ و مقام باهم كدخدايي منازل مي

 شوند و اطفال را در سبد انداخته و سبد را پسران و دختران در اردوي معلّي مي
هي و عدالت شاهنشاهي شامل روند و چون حفظ اٰل منزل مي بردوش گذاشته به
 روزه تا پير صدساله همه انبوهي و ازدحام خاليق، طفل يك حال خاليق است با

اصان و بازيگران روند و مطربان و رقّ در دست و پاي اسب و فيل سالمت مي
گ و زنگوله و آواز روند و صداي جرس و زن كنان و دف زنان مي هر ديار نغمه

رسد و از غايت هجوم  فرسنگها مي مردم و شور و غوغاي انسان و حيوان به
ها و كتلها و جاهاي نشيب و  روند و بر درياها و ناله عرض دو كروه راه مي به

، از كثرت رجنْاي است كه بر درياهاي نشيب و ب مرتبه فراز كثرت خاليق به
جا استاده  بهبندند و صاحب اهتمام جا يكالن پلهاي محكم عريض متعدد م

اي  مرتبه گذرانند و انبوهي لشكر ظفر اثر و سايرالناس به سهولت مي خالئق را به
نمايند و اكثر  گردد كه مردم تا دو روز و سه روز بر كنار درياها توقف مي مي
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. رسد بهم مي شود و باز مي اوقات براي رفاهيت مردم مقام پادشاهي نيز واقع
كنان نام  مادر او نوحه. شده بود انچه شبي دختر خوردسالي از زن فقيري گمچن

شده  دختر گم. داد شخصي از زير خيمه آواز. گشت دختر گرفته در اردو مي
دست او داد و او دختر خود را  دستش افتاده بود، بيرون كرد و به آورد كه به

  .جان پادشاه نمود آورد و دعا به هي بجايافت و شكر اٰل
شود عسسان و چوكيداران و جاسوسان و  همچنين از هركس هرچه گم مي

كنان رسيده مال خود  دارند و مردمان تالش نظربازان گرفته، آورده نگاه مي
اردوي معلّي بيايد و خانة آشنا  برند و اگر شخصي از راه دور شبها به شناخته مي

نيابد، نزديك دولتخانة واال زير آكاشي دگذراند  راغ آسمان شب ميه يعني چيو
 بر مزدور  و كشميررسند و در سفر كابل و از آنجا سراغ يافته مطلب مي

رسند و زياده از  پاي كتل بهم مي  تا بهسرباري است هزاران هزار مزدور كشمير
نها آدم بيمار را در كجاوه مزدور هندوستاني قوت دارند، چنانچه در كوهستا

شهرهاي عمده بهم نرسد  برند و آنچه در مملكت به گذاشته بر پشت انداخته مي
در اردوي معلّي كه مرجع اصناف خاليق و مجمع خوبيهاي آفاق است آماده و 
مهيا و سوداگران و بيوپاريان و جوهريان و صرافان و اقسام مردم و ساير اهل 

 و جواهر و امتعه و اشياي هر ديار دوكانهاي مملو حرفه و صناعت كه از نقد
فروشان از شانه تا رشتة سوزن در بساط  در هر راسته بازار دارند و ديگر خورده

آنهاست تا فرزندان و متعلّقان خانه در اردوي معلّي دارند و بازار خريد و 
 فروخت و برده و اسب و ساير جانوران چرنده و پرنده و ديگر اشيا عليحده

اند و سرانجام كار  يابد و در هر بازار بايعان و دالالن مقرر و معين ترتيب مي
سازند و بر سر  منزل تازه مي كالالن ظروف گلي در هر. جد و جهد دارند

برند و در هر قطعه زمين مردم ساية سري ساخته دوكاني  منزل مي دوش منزل به
اند و در هر بازار   فروشكار و كسب خود مشغول و سرگرم خريد و آراسته به

چندين مرغ و خروس گردون خروش در گردش است و در هر طرف صداي 
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كس را قدرت بر زبان  اين حال هيچ با. و نواي و شوري و غوغاي و مبحثي
ها و  از ضبط اهتمام و بندوبست داروغه. اعتدالي نه سويي و شوخي و بي

ماند و ارزاني  يك طرز مي صاحبان اهتمام در سفر و حضر نرخ غله و اجناس به
شود و دواي هر دردي و  مرتبة اعلي مي چيز به جنس و هر و فراواني هر

كاري و عمله و فعله هر قسم در اردوي معلّي موجود است و آخر  مصالح هر
شود و اقسام خاليق از سپاهي  وسط اردوي در هر طرف راسته بازار مي روز در

خريد و فروش نشسته و استاده تماشا  اده بهو تاجر و اكابر و اصاغر سوار و پي
كنند و انواع اشيا و اجناس و ساير مايحتاج سفر و حضر در معرض خريد و  مي

باب خريد و فروش نسبت  آيند و در شبها هنگامة مردم لشكري در فروخت مي
پيش هر دوكاني چراغي  كاري و در هريكي مشغول به. شود روزانه گرم مي به

خوانان و  ه روي زمين و بازار روشن گشته و در هرجا قصّافروخته و تمام
اصان و بازيگران در كار خود سرگرم و در پيشخانة هر اميري پردازان و رقّ نغمه

ها و مكانها آماده و چاوشان و  و فقيري در اطراف و جوانب اردو، خانه
  .مستحفظان در هر طرف اين شهر عظيم هوشيار و خبردار

   سخن بر اوج بيان و طرز و آيين شكار خاصّة شريفهبلندپروازي شاهباز

اگرچه همواره مطمح نظر كيميا اثر اشرف اقدس اعلي تسخير قلوب و صيد 
صيد شكار ظاهر كه الزمه طبع عشرت سرشت پادشاهان  دلهاست اما به

آن دارند و در سركار واال جانداران شكاري و  الشأن است رغبت تمام به عظيم
مار كاليكال و تارهاي زودگير  نظير دور و پلنگ و پرندة بيصحرايي از شير 

رگ راي و مرگ ملن و شاه گير مثل ِم قالده در قالده و آهوان جنگي و آهوان
پسند و مرگ وزارت و كمان بهجن و مرگ منهن و جواهر دور در دور و 

 نظير و پرواز و شكار باز و بازهاي طايقون مثل دردانه و بي هاي آسمان پرنده
محبوب، سردار، بلندهمت، شهپر و تيزپر و شيرين پر و شيرين جان و 
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 هاي تبريز مثل و جره نظير عالي همت و عاليشان و بجريهاي بي هاي بي شاهين
دست است و در هنگام شكار از هجوم عمله و  هاي زودرس دست در و باشه

داران و از نهيب  كاران و رمهفعلة قراوالن و وحوش بيگي و قوشچيان و ميرش
سم سمند برق رفتار و صداي تير و تفنگ صاعقه كردار پادشاه شيرشكار، زهره 

  .آهوان رمنده و جانوران درنده و چرنده چه برسد شود تا با شيران آب مي
شكار شير و هزبر و پلنگ، خاصّه شكار پادشاه شيرشكار است و براي 

مكاني   شير در حضور غفران منزلت جنّتتفهيم عوام، انداختن شمشير و زدن
در شكار شيران نامي و در عهد ابد قرين دليل سبكدستي و صوف گران و 

  :بيت. قوت بازوي و نيروي دل پادشاه شير شكار گردون اقتدار كافيست
 پيش او چه كار كند شير در آنكه شيـر فلك شـكار كند

بندوق خاصّه  ورخر بهشكار آهو و نيله گاو و رام چهيله و هودبال و گ
خطاست و از  شود و از غايت صفاي شست دست مبارك تير آنحضرت بي مي

هاي تيزپر و  شنقار و باز و طويغون لرزان پر و بجريهاي فلك تاز و جره
آيد آن قدر چرز و دراج و  پرواز مي هاي زودرس كه از دست مبارك به باشه

هاي دور و نزديك  اكثر بنده ه بهافكند ك غيره شكار مي مرغابي و قاز و كلنگ و
نشاط و انبساط تمام شكار  رسد و همچنين در درياها و كوالبها و تاالبها با مي

هاي  فرمايند و در هر ملك و هر شهر بجهت محافظت رمه و شكارگاه ماهي مي
شكار  خاصّه مير شكاران و قراوالن مقرر و معين، و هرگاه حكم اقدس به

دار  ، صاحب اهتمام چابك دست چندين هزار مرد اجورهگردد قمرغه صادر مي
از شهرها و قصبجات عالي فراهم آورده از هر چهار طرف احاطه نموده شكار 

شمار را از جانوران دشتي و كوهي آماده و مهيا گردانيده از راه دور حلقه را  بي
 هاي زادهپادشاه رسانند و اعليحضرت خاقان زمان با جاي معين مي تنگتر ساخته به

آن  تبار و جمعي از خاصان بارگاه فلك اشتباه به هاي عالي واالگهر و شاهزاده
از  بعد. فرمايند دفعات شكار مي احتياط و انبساط تمام به مكان تشريف برده و به
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خاص و عام  يابد و فيض آن به العموم شرف نفاذ مي آن حكم عالم مطاع علي
  .رسد دور و نزديك مي

  بخش ودمان خالفت نشان كه فروغچراغ افروزي د
  ديدة جهان و جهانيان است

اگرچه هر شام چراغ اين دودمان واالشأن كه باعث روشني معمورة جهان است 
گردد و هر شب از غايت روشني و ضيا ياد از شب  تر مي از چراغ فلك روشن

دهد اما در ليالي شبهاي جشن گرد دولتخانه فلك اساس كه شمع  قدر مي
پرواز است و در كنار دريا و عمارات و باغات محاذي و گرد و پيش  آسمان

هاي واال و حواشي نهرها و تاالبها و حوضها و ديگر جاها و ١قصرها و محل
شود كه از  نوعي چراغ افروزي مي مكانها درون و بيرون دولتخانة بهشت آيين به

رصّع و هاي م گردد و در نشيمنهاي خاص شمعدان زمين تا آسمان روشن مي
ها و  بندي گرد آبها و ناله كاري و آيينه طال و فانوسهاي مينا و طال و شبكه

گذراند و  قرينة يكديگر مي هاي طال و نقره افزون از شمار به حوضها و شمعدان
كنند و بر كنار دريا ديوار مرتفع  برشاخهاي درختان و فانوسهاي الوان تعبيه مي

فاصلة چند گز برجي ترتيب  به. ازندس طوالني از چوب و بانْس مرتب مي
اهتمام امراي  شود و كشتيهاي كالن به دهند و ديوار و بروج تمام چراغان مي مي

طرحهاي  سركار فيض آثار مشتمل بر نشيمنها و برجها و جاهاي مشبك به
هاي الوان و اقسام  گردد و فانوسهاي رنگارنگ و شمع غيرمكرر آماده و مهيا مي

طرف آواز  يابد و از هر ع آرايش و آيين در كشتيها ترتيب ميانوا چراغان به
  .رسد چرخ برين مي شاديانه به

  چراغ شاه شد در بزم چون گرم
 دل او آنچنان روشن چراغ است

  چراغ ماه شد در پردة شرم
 كه هر سو از فروغ او فراغ است

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .كاخ= محل  .1



 ويمدچمن /١٢٣

  

مان آس وار سر به شود كه شرارة آن ستاره همچنين هنگامه آتشبازيي گرم مي
  .پيچد كشد و صداي آن در زمين و زمان مي مي

   بهجت نشانتعداد صوبجات هندوستان
  دآبا صوبة دارالحكومت شاهجهان

  تا قندهاراگرچه احاطة ملك و ممالك اين خديو كشورگشاي از سرحد بنگاله
 است و در هر ضلع، صوبجات عمده از دارالخالفه حضرت  تا بلخو از بيجاپور
 نظير ت جنّ و كشمير و در دارالسلطنه الهورد و مستقرالخالفه اكبرآبادآبا شاهجهان

 و ١ و صوبة نشاط افزاي تهتّه و داراالمان صوبة ملتانو دارالملك كابل
د و آبا  و دولت از برار و صوبجات دكند گجراتآبا  و نزهتدارالبركت اجمير

 و  و صوبة خوش آب و هواي مالوه٤ و واليت بكالنه٣ و تلنگانه٢خانديس
د و صوبة هميشه بهار آبا  و صوبة وسيع فسيح اله٥دهصوبة زبده سير حاصل اَو

 مشتمل بر شهرهاي ٦ و صوبه عشرت سرشت اُوديسه و صوبة عمدة بنگالهپتنه
شمار و قالع  هاي مشهور و قصبات و قريات و مواضع و محال بي زبده و بلده

 و ٧ و قلعة گواليارقالع متعدد دكن  باد و قلعة آسيرآبا نامي مثل قلعة دولت
 مثل غير آن و بنادر مشهور  و١٠ و جوناگده٩ و رهتاس٨ و چناده و كالنجرچيتّور

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. thatha. 
2. KhANDES. 
3. TeLaNGANa. 
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5. AwaDh. 
6. UdISa. 
7. GaWALYAR. 
8. ChaNAdha. 
9. RohTAS. 
10.JUNAGadh. 



  ١٢٤/چهار چمن

  

 و غير آن واقع شده  و بندر هگلي٢ و بندر كهنبايت١ و بندر الهريبندر سورت
  :مثنوي. فتهيا و در هر ملك و شهر عمارات دلگشاي و باغات راحت افزاي بنا

  شمـار ملكش افزون از حسـاب اسـت
  گيـري آفـتاب اســت كـه او در مـلك
   بـراق هـمــتـش آن تـيــزگام اســت

   است و شامكه جوالن گاه عزمش روم
نام  ين سعادت آيين بهد كه در عهد ابد قرآبا اما در دارالخالفه حضرت شاهجهان
اتمام رسيده  الشأن درياي عدل و احسان به نامي و اسم سامي پادشاه عظيم

  :بيت. مقتضاي انواع خصوصيات و خوبيهاي مستغني االوصاف است به
  اگـر فـردوس بـر روي زمـيــن اســت

  همين است و همين است و همين است
 قلعة دولتخانه فلك اساس كه الًاو. و اين شهر عظيم است، مشتمل بر دو قلعه

از غايت حصانت و رفعت و متانت ثاني چرخ اخضر و در اطراف آن خندق 
  :مثنوي. غريق و عميق است

  فلك بـر كنگـرش اختـر فـشانده        
  گرد او فلك درپيچ و تاب است به

ــدهازو تــ ــك رتبــه مان   ا آســمان ي
  بـرج او نـزول آفـتـاب اسـت بـه

دلگشاي، برجهاي دلكش و دلفريب و جانب دريا عمارات  يك ضلع روبه
بخش دلكش  پيرا و باغهاي حيات مكانهاي دلنشين و دالويز و نشيمنهاي فرحت

دهد و آبهاي جاري و نهرهاي طويل و  افزا كه قطعة آن ياد از بهشت مي راحت
هاي بلند صورت تماميت  عريض و تاالبهاي كالن و حوضهاي وسيع و فواره

  :اهت در هر قدم و هرجا، مصراعگرفته از غايت لطافت و نز
  كشد كه جاي اينجاست كرشمه دامن دل مي

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. LahrI. 
2. Khanbayat. 



 ويمدچمن /١٢٥

  

  :و كمترين بندگان در تعريف اين جامع گويد
ــشاه  ــارات شهنـ ــر عمـ ــازم بـ   بنـ
  ز رفعـت از فلك بگذشـت شانش     
  طالي ناب چنـدان شـد برو خرج     
  چه سان گويم سخن از جوهر و سنگ   
  چو فـردوس بـرينش هـر مكـاني        

  رشت استخيابانش چنان عشرت س
 هوايـش دلگشـا و دلنشـين اسـت

ــا   چــرخ باشــد يكقــدم راه كــزو ب
ــه و خورشــيد جــست اســتانش    م
  كه نتوان كـرد در لـوح فلـك درج       
  كـــه از آينـــة دلهـــا بـــرد زنـــگ
  بـــود در هـــر مكـــاني بوســـتاني
  كه گويي كوچـة راه بهشـت است     

 زاد اين زمـين اسـت طراوت خانـه
ار كالن مطبوع مسقف مشتمل بر طرف باز ميان اين حصن حصين يك و در

ها و طاقها و رواقها ترتيب يافته و تاجران و سوداگران و  خانه دوكانها و قهوه
 و هر ديار امتعه الوان از هر قسم و هر جنس خود مصر متموالن و سناران هر

  :نظم. كنند فراغبال زندگاني مي سرمايه به
  حد بـيش   عراقي و خراساني ز   

ــ ــستانفرنگ ــيدهي از فرنگ    رس
 چو شاه از ملك خود آگاه باشد

  نهاده پيش خود سرماية خويش    
ــده    ــيش چي ــادر ب ــوادر از بن   ن

 مغرب راه باشـد  بهز مشـرق تا
دار مملو از نقود و جواهر و امتعه  نفايس وسيع و فسيح، دوكانهاي كرسي

ها و ١آب روان و حوضها و باوليو اقمشه و نفايس و نوادر هر ديار و نهرهاي 
ها و مندويها  ها و كاروانسراها و كتره هاي آب خوشگوار و بازارها و كوچه چاه

انواع و غايت زيب و زينت  ها بجهت نزول وارد و صادر به ها و پوره و ديوري
 خوانان نقطه زمين تفرجي و تماشايي و در هر مكان غزل اتمام رسيده و در هر به

  :مثنوي. گويان و ارباب نغمه و نشاط نشسته و استاده هان و قصّسراي و نغمه
   از وي نشـانيچه شهري آنكه مصـر

   از كـوچــة او داســتـانــيهــرات

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  ..BAoLI/BAorI= باوري: عليگ  .1



  ١٢٦/چهار چمن

  

  مـعمـوري و آبـادي چنـان اسـت هـب
   استاش صد اصفهان كه در هركوچه

  وهـر فـروشـينشـسته هـر طـرف گ
  بــرآورده ز دريــاهــا خـــروشــي

  فتـاده هـر طـرف صـد لعل رخشـان
  بـود در هـر دكان كان بـدخـشـــان

  بـرآيـــد از بــراي امـــتــحــانـي
  مـتـاع هـفـت كـشــور از دكانـــي

جد و در وسط و هر اطراف اين شهر فيض اساس مساجد متعدد خصوص مس
سايد و از نهايت وسعت عالمي در او  فلك مي كالن كه از غايت رفعت سر به

هاي و  ستونهاي مجال و حجره گنجد و مشتمل بر ايوانهاي مرتفع با مي
فلك كشيده  هاي مصفا و طاقها و رواقها و گنبدهاي كالن سر به عبادتخانه

دهاي آسمان ساي و نشيمنهاي مطبوع و گنب هاي رفيع با هاي طال و دروازه قبه به
سجده فرود آرند و  بخشي كه در آنجا افالكيان سر به فضاي آسمان فيض

مرمر  آب زالل از سنگ خاكيان سر از سجده برندارند و حوض وسيع ملبب به
اتمام رسيده كه ديدة مردم جهان ديده نظير  طرحي و آييني به سرخ به و سنگ

 ك و شصت لَهل هزار تومان عراق روپيه كه چكآن را نديده و مبلغ دوازده لَ
  . باشد از سركار فيض آثار صرف آن گرديدهخاني ماوراءالنّهر

  در تعريف مسجد
ـــاية او بــه   رفعــت آســمان، يــك پ

ــين اســت  ــل يق ــة اه ــش قبل   رواق
 توان يافت گر ميـصحنش فيض دي به

  مــه و خورشــيد زيــر ســاية او    
  سـجد اقصي هميـن اسـت   نظيـر م 

 توان يافت ز حوضش آب كوثر مي
 افزاست بخش روح قرين طراوت در هر فصل و هر موسم هواي اين شهر جنّت

بالد و در هنگام تابستان  و در ايام زمستان از غايت نشاط جان در بدن مي



 ويمدچمن /١٢٧

  

ا ه خانه ها و ته خانه خس شود تا به ها اعتدال هوا محسوس مي بازارها و كوچه در
. رسد چه رسد و ضميمة آن وفور يخ و برف است كه از كوهستان شمالي مي

در موسم بردولتخانة  افزايد، خصوص هواي  از خوبي هوا تازگي روح مياتْس
و ترشح ابر در  هنگام ريزش قطرات و مطرات در. درياست واال كه مشرف به

ر دارد و از كثرت انتشار دم صبح و نسيم سحر و جلوة شام كيفيت ديگ فشان به
شود كه فرسنگ در فرسنگ آب  بارانهاي عظيم دريا آن قدر بلند و عريض مي

هاي  آيد و در شبهاي ماهتاب در و ديوار و پشت بامها و چبوتره نظر مي به
هاي مرواريد دوزي و  گاه چادرهاي منقّش بسمة نقره و تكيه دولتخانة اعلي به

 نقره باف و ديگر اجناس و اسباب هاي طاش هاي پشمينه دوز و پرده نمده
دست در  لب بام كاسه به بر گردد و ماه تمام سراسر سفيد آراسته و پيراسته مي

هاي مقرري اين شهر  سيرگاه كند و يكي از يوزه از فروغ اين بزم سراسر نور مي
آبهاي روان مقتضاي حسن عمارات متعدد و  است كه به» اعزآباد«خلد نظير باغ 

در نهرهاي و تاالبهاي و حوضهاي و طراوت و نضارت و سيرابي و شادابي 
گلزار افزاي ديدة ارباب نظر است و در ايام بهار و فصل شكوفه و موسم بارش 

فر قدوم ميمنت لزوم رشك  ديگر دارد، اكثر اوقات به و كشت ماهتاب حالت
  .گردد فردوس برين مي

   كهنهكيفيت دارالملك دهلي
 كهنه از شهرهاي مشهور قديم روزگار است و عارفان و درويشان بسيار دهلي

ن و خالصة اولياي كرام شيخ الدي مثل عارف معارف حقيقت خواجه قطب
 و ١ و شيخ حميدالدين ناگوريدهلي  چراغنا و شيخ نصيرالديالدين اولي نظام

الفقرا   و خادمخسرو ديگر عزيزان روزگار مثل طوطي گلستان فصاحت امير

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. NAGORI. 



  ١٢٨/چهار چمن

  

 كه من ١پت اند و قصبة پاني  در اين ملك آسودهو بر ملّا جماليسياح بحر 
الجود شيخ شرف، شرف دارد و عمارات  وجود فايض  است بهمضاف دهلي

 ديدة نظارگيان بخش و حيرت افزاي چشم تماشاييان و كهنه قديم عبرت
آشياني  گردد و مقبرة منورة حضرت رضوان منزلت خلد آرامگاه جنّت مي

 و  پادشاه در همين دارالملك واقع است و عبدالرحيم خاِنخانانهمايون
ساالر كه از امراي نامدار روزگار بودند در همين سرزمين سر   سپهخان مهابت

ها و سركارهاي عمده مثل چكلة ميان دو آب و  اند و چكله خواب كشيده به
 كه حكومت و سركار حصار كه در كمال وسعت و آباداني و چكله سرهند

اين صوبه  ل مفوض است بهم راجه تودر  بهسرحد ملتان محافظت آنجا تا به
 و خان  و باقرخان  و اعتقادخان تعلّق دارد و قبل از اين مثل مهابت

  خان و سيادت خاناهللا  و خليلخان ي خان و مكرمتورد  و اهللاخان اصالت
  .الحال مضرب خيام نصرت فرجام است. اند دار اين ملك بوده صوبه

  كيفيت دارالخالفه اكبرآباد
 بهشت نشان هاي عمده و جاهاي زبدة هندوستان  از صوبهدارالخالفت اكبرآباد

مقتضاي انواع خصوصيات و اقسام خوبيها مقر سلطنت و مكان  است و به
ها و محال و مواضع سير حاصل كه  خالفت است و چندين شهرها و قصبه

عمارات بلند . ارداين صوبه د تفصيل آن را نسخة ديگر مطلوب است تعلّق به
فلك فرساي دولتخانة شاهنشاهي كه مشرف بر كنار دريا واقع است نظر بر 
حسن مكان و مكانهاي فردوس نشان و جاهاي دلفريب و دلنشين ياد از باغ 

هاي  هاي واال فطرت و حويلي دهد و منازل بهشت آيين پادشاهزاده  مي٢جنان

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. PANIPaT. 
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 ويمدچمن /١٢٩

  

 و خان الملك شايستهة و عمدخان امراي نامدار مثل عضدالخالفه آصف
 و ديگر اميران دولت عظمي خان  و سيفخان السلطنه العظمي اعتقاد ركن
قواعد و ترتيب تمام يكديگر بر كنار دريا حسن انجام و صورت اتمام يافته و  به

 آب مشرف بركنار دريا باغات فردوس نظير جنّت مثال باغي جهان آن روي
نهجي و آييني آرايش و آراستگي  آراي و موتي محل و باغ مهتاب و غير آن به

دهد و در سواد شهر اگرچه باغات سرسبز  يافته كه ياد از قطعات خلد برين مي
تعلّق شده ليكن باغ نور محل كه م و شاداب مشتمل بر عمارات عالي واقع

عد طراوت و  حد و عرض بي مقتضاي طول بي سركار پادشاهي است به به
هاي و حوضهاي و  نضارت و سيرابي و شادابي و حسن عمارات و تاالب

نهرهاي و جويهاي متعدد و ديگر خصوصيات نظير خود ندارد و گرد دولتخانة 
فلك اساس واال حصن حصين و قلعة محكم و متين واقع گشته كه در 

سايد و باني آن قلعه  چرخ اخضر مي نت و متانت و رفعت و وسعت سر بهحصا
 پادشاه است و شهر ارتفاع حضرت رضوان منزلت عرش آشياني اكبر سپهر

طويل و عريضي كه احاطة آن از حيطة تحرير مستغني است، مشتمل بر 
واهر و زواهر و امتعة نفيسه و اجناس بازارهاي متعدد و معمور و مملو از ج

اگرچه از . نادره كه ديده تماشاچي در تفرج آن حيران گردد، واقع شده
عمده اين شهر مقبره منوره حضرت رضوان مرتبت عرش آشياني است  آثار
الزماني كه در عهد ابد قرين فاطمةالدوراني و بعةمقبرة مطهرة مقدسه را اما

 صورت تماميت يافت  و مير عبدالكريمخان مكرمتاهتمام  سعادت آيين به
آن قدر مبلغ صرف عمارت آن شده كه خراج كشوري و . كيفيت ديگر دارد

آن برابر نشود و ديگر يك منزلي از دارالخالفه در قصبة  حاصل ملك عظيمي به
نهاده از   مسجدي بنار حقايق و معارف دستگاه شيخ سليم چشتيپو فتح

الشأن مثل حضرت عرش آشياني و  مكانهاي متبركه است و پادشاهان عظيم
آن بقعه مستحكم خير اساس  دفعات به ثاني به مكاني و حضرت صاحبقران جنّت



  ١٣٠/چهار چمن

  

 اكثر درويشان و دينداران و اند و در شهر و نواحي رفته اظهار اعتقاد نموده
عبادت و رياضت مشغول و  نشينان و صوفيان و زاهدان به آزادگان و گوشه
 كه از اند و قلعة گواليار افاضت و افادت رياضت مصروف فضالء و علماء به

 و خان و اسالم خان قاسم. اين صوبه دارد قالع متين مشهور است تعلّق به
 ١داس  و راجه گردهرخان  و سيادتخان  و ديانتخان  و باقيخان محتشم
 سالها فوجدار اند و آگاه خان نوبت خودها حكومت اين ملك داشته نوبت به

سراي  جلوس معلّي از اين عالم فاني به) ٣٠( سيم ةدر سن. نواحي آن شهر بود
  .جاوداني رحلت فرمود

  كيفيت صوبة بهجت سرشت دارالسلطنه الهور
 از شهرهاي عمده و زبدة نظير خلد اساس دارالسلطنه الهور شهر جنّت
مقتضاي لطافت آب و هوا و انواع خصوصيات و اقسام   است و بههندوستان

خوبيهاي ترجيح و تفوق تمام بر بالد و امصار روزگار دارد و عمارات مطبوع 
بلند و مكانهاي دلفريب و دلپسند و صفاي منازل و آرايش بازار و عذوبت آب 

.  زيب چهره روزگار استخوشگوار و وفور فواكه و اثمار جمال روي زمين و
  :نظم

   بر بـاغ جـنـان داريهـزاران مـنــت اي الهـور
  ز خوبي هرچه در انديشه گنجد بيش از آن داري

  برنـد از يك سـر بازار تو درشش جهت سـامـان
  مـتـاع هفـت كشـور در مـيـان يـك دكان داري

لك سوده دم مساوات ف عمارت دولتخانة شاهي مشرف بر دريا سر به
آفتاب جهانتاب هر صبح از دريچة اين آستان فلك نشان . زند چرخ اطلس مي به

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. GeRDhAR DAS. 



 ويمدچمن /١٣١

  

سا  برآورده و ماه شب افروز درويزة نور از صفاي فضاي اين طارم آسمان
حويلي . هاي نامدار كيفيت و حالت ديگر دارد نمايد و منازل پادشاهزاده مي

ساالر شهري ديگر در اين شهر است و احاطة آن از ضبط  سپه خان آصف
خان   عليمردان١السلطنه تحرير افزون است و منازل امراي واالشأن مثل ركن

 و خان  و علّامة روزگار سعداهللاخان الدوران افضل العصر ومةاميراالمرا و علّا
  و غيرخان  و جعفر خان و وزيرخان  و اعظمخان هاي دولت مثل اسالم عمده

ضيع و شريف هاي اهل شهر از و خانه. آن رونق افزاي آن شهر خلد نظيراند
قواعد تمام متصل بهم ترتيب يافته و در  درخور سليقه و حالت هركدام به

مقتضاي خاصيت  دهد و به كوي و كوچه آب شيرين ياد از آب حيوان مي هر
  :بيت. ه عشرت پيرا معدن خوبي و مكان حسن استآب و هواي اين خطّ

  توان كـرد تماشـايي ز صـورتهـاي معني مي
  از عكس رخسار بتان داريها  دست آيينه به

و حسن معني زياده از حسن صورت دارد و علماء متبحر و فضالي 
شناس و  دانشور و ارباب زهد و صالح و اهل وجد و حال و درويشان حق

نشينان آزاد رونق افزاي  منزويان حقيقت اساس و صوفيان صافي نهاد و گوشه
بيان در هر گوشه و اند و شعراي فصيح زبان و شيرين  اين شهر فيض اساس

نشئة معني سرخوش و سرگرم و جوانان  كنار هنگامة سخن را گرم داشته به
فهميده و نوخطان نو رسيده در مشق خط و سخنوري داد نزاكت و لطافت قلم 

دهند و در سواد شهر اگرچه باغات سرسبز و گلزار  و سالست رواني سخن مي
 باغ ناموس العالمين امير نواب آويز و هميشه بهار مثل باغ دلگشاي و باغ دل

ر ما  و باغ شاله٢ و باغ نولكهه صاحب و باغ ميرزا كامرانقدسي القاب بيگم

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . عظمي عضدالخالفت الكبريلسلطنةا: موزه  .1

2. NOLaKha. 



  ١٣٢/چهار چمن

  

بخش كه در عهد حضرت  بخش و فرخ اما باغ فيض. امثال آن بسيار است و
مقتضاي طراوت و نضارت  صاحبقران ثاني خلداهللا ملكه صورت اتمام يافته به

گلها و وسعت فضا و اعتدال هوا و حسن منظر و خوبي مكان و نقش و 
عمارات متعدد فردوس نشان و صفاي آب روان و تاالبهاي وسيع و  نگار

حوضهاي كالن و نهرهاي عريض و جويهاي طويل و اقسام آرايش و آراستگي 
ر باغات ديگر شرف دارد و فضاي آن رنگ زداي آينة دلها و جلوة شاهدان ب

گلزار رونق افزاي ديدة ارباب تماشاست و اما باغ سيادت و نجابت منزلت 
هاي مقرر است، چنانچه در فصل بهار كه تماشاي   از سيرگاهعبداهللا مير

ن اعليحضرت خاقان زمان كه بخش حديقة دلها بود، بندگا طراوت شكوفه
باغ مذكور تشريف  تر از برگ گل است به هميشه بهارش شاداب طبع

فر قدوم ميمنت لزوم زينت ديگر  ارزاني فرموده آن گلشن فيض را به شريف
  .بخشيدند

سرمقابر و مزارات بزرگان  اگرچه در هر سال و هر ماه در نواحي شهر بر
سرمزار متبرك عرفان  اما روز پنجشنبه برشود  راه حقيقت تماشاي غيرمقرر مي

گردد و درويشان و  مرتبه كمال مي  هجوم خاليق بهمنزلت پير علي هجويري
كنند و  هي ميآزادان، فضال، فصحا و اقسام مردم فراهم آمده تماشاي صنع اٰل

بان، روز جمعه ارباب فضل و كمال و فصحاي خوش بيان و شعراي شيرين ز
 در بقعة خير اساس  و هندوستان و تورانطبقه طبقه مردم سخندان از اهل ايران

المثل بقاع روزگار است مجتمع گشته هنگامة   كه ضربخان  وزيريعني مسجد
شمار از عربي و فارسي و ديگر  دارند و كتب بي را گرم ميسخن و سخنداني 

هاي معتبر از تواريخ و مثنوي و دواوين متقدمين و متاخرين و منشآت و  نسخه
فقرات و رقعات و واقعات و قطعات و نوشتجات خوشنويسان روزگار و 

معرض  آالت و ادوات مشق از هر قسم و هر جنس در اين بقعه الخير به ساير
اين روز است  نشينان مخصوص به آيد و چون آزادي مكتب  فروخت ميخريد و



 ويمدچمن /١٣٣

  

مقتضاي  از هر كوچه و كوي جوانان نو رسيده بياض در دست و گل بر سر به
النهار گرمي اين  آيند و تا انقضاي نصف سير بازار مي عهد شباب خرامان به

 دو باشند و اين شهر فلك اساس هنگامه رونق افزاي ديدة ارباب بصيرت مي
نظير پادشاهي است و قلعة دويم  ل مشتمل بر دولتخانه جنّتقلعة او. قلعه دارد

مقتضاي طول و عرض و ارتفاع و استحكام و حصانت و  شهر است كه به
متانت حيرت افزاي چشم تماشاييان است و اين قلعه مشتمل است بر دوازده 

دشاهي واقع شده و الً دروازة روشنايي است كه متصل دولتخانة پااو. دروازه
ة اند و سياران خطّ اين اسم موسوم ساخته مقتضاي اين نسبت آن را به همانا به
ديگر دروازة . شهر همين دروازه است  را راه درآمد به و كشمير و كابلقندهار
 ١ و بهار و اُوديسههاي اين شهر است و مردم بنگاله وازه، مشهورترين دردهلي

آيند  شهر مي  و ديگر امصار و بالد از اين دروازه به و اكبرآباد و دكنو گجرات
ها اتصال دارد  اين دروازه ها به امرا و بندهو ده دروازة ديگر است كه اكثر منازل 

و خانة اين مور ضعيف كه مصنّف اين نسخة بديع است در همين شهر واقع 
  است و هر سال اهل هند مشهور هندوستان٣ از قالع٢َاست و قلعة كانْگره

اين صوبه دارد و حكومت اين ملك  روند، تعلّق به يرسم زيارت آنجا م به
 خان  و آصفخان  و عنايتخان  و صادقخان  و قاسمآقا افضل از اين به قبل

 و خان  و سعيدخان  و قليج و سيد خانجهانخان  و معتمدخان و وزير
ثاني الحال مردم ديگر مثل قاضي محمد . خان اميراالمرا تعلّق داشت عليمردان

 و خان  و بهادر و خواجه معين و شيخ عبدالكريمخان  و سيد صالبتافضل
  . حكومت اين ملك داشتندخان سيد عزّت

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. BehAR. 
2. KAnGra. 

  .قلعه: عليگ و موزه  .3



  ١٣٤/چهار چمن

  

  افسانة هنگامه آرايي
 نزول اجالل فرمودند ملك پنجاب ن بحر و بر بهدر ايامي كه اعليحضرت خاقا

بقعة سروري زاوية خمول و آزادي ميان مير  طيب دل و رغبت خاطر به به
اند و اكثر خصوصيات آن صحبت خاص را بر  رسيده صحبت روحاني داشته

  :فرد. زبان الهام بيان دارند
  آسمـان سجـده برد پيـش زميـني كـه برو

  و كس يك دو نفس بهرخدا بنشيننديك د
هي نواخته اٰل خاصّه اين دو قسم بزرگ صورت و معني كه يكي كوس ظلّ

خانقاه پير دريا دل شيخ بالول  و يكي علم عبادت برافراشته و در همان ايام به
نظير حقايق آگاه   جنّتبيان آوردند و در كشمير رفته سخنان معارف و معني به

شناس درويش دوست رسيده صحبت رنگين داشت  محفل پادشاه حق  بهلّا شاهم
 را بديدن شيخ محمد شريف خان الدوران سعداهللا العصر ومة علّاو در راه كابل

درجة كمال بود و  طرف علم به وجود آنكه از يك  با. فرستاده بودندرسايي
سير   بهغرضانه واقع شد و در كابل مرتبة واال، صحبت بي طرف فقر به يك در

 نام درويشي در آنجا سيد عالم.  تشريف برده بودند١ارغوان زار موضع مانجي
وجود اسباب دولت و  الشأن با  عظيمچون طبع بلند پادشاهان. را دريافتند

شناس است در اكثر جشنها و مجلسها  صحبت درويشان حق جهانداري مايل به
حقايق مرتبت خواجه . دارند محفل واال رسيده صحبت روحاني مي ارباب فقر به

اه درويش دوست رسيده شوق صحبت پادش  دلپذير به از كشميرجاويد محمود
 كه غرايب احوال او از اظهار شيخ ناظر. در قرب سرير سلطنت نشسته بود

 كه مستغني است شب و روز در دولتخانة واال قيام داشت و خواجه عبدالرزاق
گذرانيد و  طريق سلف مي  بود بهحيث ظاهر سرحلقه احديان هندوستان به

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .پانجي: حيدر  .1



 ويمدچمن /١٣٥

  

رسيد در صدر مجلس  محفل اقدس مي گاه به مشيخت منزلت حبيب پرانچه هر
 صدر معزز و مكرم بودند و در اين  و مير فخرالدينيافت و مير عارف جا مي

دان صحبت  پادشاه نكته بزم خلد آيين رسيده با  به١ايام سيد محمد قنّوجي
  .داشت

  صوبة ملتان
از مكانهاي قديم متبركة روزگار است و اكثر بزرگان و عارفان و درويشان 

  و شيخ صدرالدينشناس مثل عارف معارف رباني شيخ بهاءالدين زكريا حق
 بي راستي ه و بيهكَ كَ و شيخ جالل و سيد يوسف گرديزيعالم شيخ ركن و

 سالك مسالك االنوار  مزار فايض٢َاند و در قصبة پتن در آن سرزمين آسوده
 ٣واقع است و در قصبة اُوچ شكر حقيقت و معرفت شيخ فريد گنج

شهر . اند  مخدوم جهانيان و ديگر بزرگان آسودهمخدوم شيخ جالل حضرت
شه و كنار دارد و سرحد اين معمور آباد ملكي است و آب روان در هر گو

 خان باقر صاحب صوبگي آنجا قبل از اين به. رسد  مي و سيوستان٤بهكّر ملك با
گاه  چند.  تعلّق داشتخان  و قليجخان  و نجاتخان  و احمدخان و امير

پادشاهزادة نامدار كامگار فيروزي   و چندي بهشاهزاده واالتبار سلطان مرادبخش
  و ميرانخان ب بهادر مقرر شد و ثاني الحال محمد عليزي آثار محمد اورنگ

ي  خطاب يافته بود و سيادت مرتبت شيخ موٰسخان  كه غيرتسيد عبدالرزاق
  .دار آن ملك بودند  صوبهگيالني

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. QaNNOJI. 
2. PataN. 
3. Uch. 
4. BhaKKar. 



  ١٣٦/چهار چمن

  

  ١نظير جنّت

، خوش آب و آويز، دلگشاي هاي دلفريب و دلنشين، دل  از صوبهصوبة كشمير
 حكم باغ دارد و هواي روزگار است و اين ملك در ممالك هندوستان

مقتضاي باغات بهشت آيين و عمارات دلنشين و چمنهاي وسيع و آبهاي  به
هاي دلفريب و مكانهاي دلكش و جاهاي سيراب و زمينهاي  روان و سيرگاه

لوان و اقسام خوبيها و انواع شاداب مملو از سبزه و رياحين و گلهاي ا
 مراحل و قطع منازل اين راه اگرچه طي. خصوصيات، بهشت ثاني توان گفت

هاي بلند و جبال فلك فرساي دارد و مرغ خيال برگرد آن بال آرزو  كوه
اما سير سواد . تواند گشاد و در غايت صعوبت و كمال دشواري است نمي

 مشاهده فضاي دلگشاي و ادراك لطافت آب و هوا زنگ از نظير و  جنّتكشمير
  .برد آينة دلها مي
 بخش دفعات منظور نظر كيميا اثر تماشاي باغ فردوس نظير باغ فيض چون به

بخش، باغ نشاط و باغ نسيم و سواري كشتيها و زورقهاي و تفرج  و فرح
بة ديگر سيرگاههاي مشهور و مقبول طبع مشكل پسند اشرف اعلي گرديده، رت

  .در حسن صفات بهمرسانيده
 تعلّق خان سخندان ظفر خان ه عشرت سرشت سالها بهايالت آن خطّ

 الملكةعمد پس از آن به.  متعلّق گشتحسين بيگ خان داشت و ثاني الحال به
دار آنجاست و   صوبهخان الحال لشكر. ض يافتخان اميراالمرا تفوي عليمردان

اند و خانقاه شاهباز اوج  اكثر درويشان و آزادگان از آن سرزمين برخاسته
  . واقع است در كشميرمعرفت مير سيد علي همداني

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .صوبة كشمير: حيدر  .1



 ويمدچمن /١٣٧

  

  صوبة كابل

اي است و كيفيت آب و هواي آن ملك محتاج  هاي عمده  از صوبهصوبة كابل
خانه آب روان و ميوة فراوان و گلهاي الوان  اظهار و گفتار نيست و در هر به

 است طول سرزمين آن  كه سرحد هندوستان تا هندوكوه١دارد و از درياي اَتَك
نمايد در آن  هاي عظيم كه عبور طاير در آن جبال محال مي ه است و كوهصوب

 و  و گرديزد و غزنينآبا  و جالل و پيشاورملك واقع شده و مثل شهر كابل
مكاني  حكومت آنجا در عهد حضرت جنّت. اين صوبه است داخل ٢كهوات

 و امراي نامي در آن صوبه كارهاي  خان و مهابت خان و خاندورانقليج خان
 و خان  و سعيدخان و لشكر خان ظفر اين ملك سالها به. اند نمايان كرده

 كه در اين ايام خان  ولد مهابتخان خان اميراالمرا و لهراسب عليمردان
. داري اين ملك سرافرازي داشتند صوبه  امتياز يافته بهخاني خطاب مهابت به

 بهادر فيروزجنگ رسيد و باز تعلّق خان رستم پس از آن حكومت آن ملك به
ادات  و سهاي اهل شمشير از مغول اكثر بنده.  يافتخان الملك مهابتةعمد به

 پادشاه حضرت فردوس مكاني بابر. اند و افغان و راجپوتان تعينات اين صوبه
  .اند در همين سرزمين خجسته آيين آسوده

  صوبة تهتّه
 كه از بنادر مشهور  واقع شده و بندر الهريدرياي شور  نزديك به٣صوبة تهتّه
خوبي آب و هواي آنجا از احاطة بيان .  است، داخل اين صوبه استهندوستان

افزون است و نعمتي كه در آن ملك شايع است اثر تمام دارد و محل ورود و 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. AtaK. 
2. KhaVAt. 
3. thatha. 



  ١٣٨/چهار چمن

  

 داري آنجا مدتي صوبه. نزول فقرا و آزادگان و مكان ظهور فضال و فصحاست
 و خان  و مغولخان  و دالورخان  و شادخان  و اميرخان يوسف محمد به

 وال  بدولي و سيد ابراهيممحمد علي خان ثاني الحال به.  تعلّق داشتخان ظفر
  .رسيد

  صوبة احمدآباد
مقتضاي انواع خصوصيات و  به.  استهاي عمدة زبدة هندوستان از صوبه

خوبيهاي تفوق تمام بر بالد و امصار دارد و مكان حسن و معدن نوادر نفايس 
عمده مثل پتَن و سروهي و بندرهاي مشهور مثل روزگار است و شهرهاي 

آن صوبه دارد و   و ديگر محال سيرحاصل تعلّق به و بهروچ و كهنبايتسورت
 و خان  و اسالمخان  و باقرخان سپهدار چند گاه صاحب صوبگي آن ملك به

پادشاهزاده نامدار واالگُهر   متعلّق بود بعد از آن بهخان  و ميرزا عليخان اعظم
حكومت آن   بهخان الحال غيرت ت ثاني بهادر متعلّق گشزيب محمد اورنگ

 تعلّق پادشاهزاداه واالتبار سلطان مرادبخش صوبه تعيين شده و پس از آن به
 از آن سرزمين عالم  و شاهاكثر بزرگان و عارفان مثل شيخ احمد. گرفت

  .اند خاستهبر

  صوبة دكن

 كه از شهر برهانپور.  مملكت وسيع و جاي خوش آب و هواستديار دكن
مثل صوبة . نشين آن ملك است  است حاكمشهرهاي مشهور هندوستان

آن مرز و   صوبجات عمده بهد و تلنگانهآبا  و دولت١ و احمدنگر و برارخانديس
در اوايل جلوس ميمنت مانوس اعليحضرت خاقان زمان . بوم متعلّق است

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. AHMaD NaGaR. 



 ويمدچمن /١٣٩

  

 و ملّا عبداللّطيف بيجاپور  را بهخان د نزول اجالل فرموده مكرمتآبا دولت به
الملك   فرستاده دنياداران آن مرز و بوم شاه قطبگولكنده  را بهخان لشكر

 غاشية عبوديت بردوش كشيده عرايض اخالص آگين فرستاده پيشكش و خراج
 وسيلة حسن عقيدت عادل شاه  بهخان ال عادلهر ساله قبول نموده بود و ثاني الح

 دوران امراي عظام خان صاحب صوبگي آن ملك وسيع مدتها به. خطاب يافت
.  مفوض بودخان  و شايستهخان هنواز و شاخان جنگ و اسالم بهادر نصرت

وكالي  الحال به ثاني.  داشتشاهزادة واالتبار سلطان مرادبخش چندگاه تعلّق به
ب بهادر متعلّق زي پادشاهزاده نامدار كامگار عالمگير آفاق ستان محمد اورنگ

 مثل اند و دنياداران دكن هاي زبده تعينات آن صوبه امراي عمده و راجه. است
الملك مطيع و منقاد حكم جهان مطاع و پيوسته   قطبعدالت مرتبت عادل شاه
  .رسد سمانجاه ميدرگاه آ عرايض و پيشكش آنها به

اگرچه قالع عمدة مشهور بسيار در اين ملك واقع شده اما دو قلعه از 
د كه حصانت و متانت نظير و آبا الً قلعة دولتاو.  استهاي نامي هندوستان قلعه

 ديگر قلعة آسيرعديل ندارد و از فتوحات تازة اين دولت ابد اتصال است و 
 واقع است در عهد حضرت عرش آشياني برهانپور است كه در نواحي شهر

ن و الدي  و شاه زينمثل سيده محمد گيسودراز بزرگان و عارفان. مفتوح گشته
  .اند ن در آن ملك آسودهالدي شاه برهان

  صوبة مالوه
هاي معمور و آبادان و خوش آب و هواي مشهور   از صوبه١صوبه مالوه
ه طول و عرض آن قلعه  ك٢ است و شهرهاي عمده مثل ماندوهندوستان

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. MALVah. 
2. MAndO. 



  ١٤٠/چهار چمن

  

 ٤ و چنديري٣ و سارنگپور٢ و سرونج١آيد و شهر اوجين احاطة تحرير درنمي به
 بهادر دوران خان آن صوبه است و صاحب صوبگي آن ملك سالها به متعلّق به
. داشت  تعلّقخان  و شايستهخان  و سردارخان جنگ و شاهنواز نصرت
  . متعلّق گشتخان الملك جعفرةعمد الحال به ثاني

  صوبة دارالخير اجمير
 است و فرقة راجپوتان از رانا و راو هاي زبدة هندوستان ه از صوب٥صوبة اجمير

االقطاب  راجه در اين سرزمين وطن دارند چون مزار فيض آثار قطبو 
  و مرقد منور ميران سيد حسينالدين چشتي  خواجه معيناالسرار كاشف
الشأن مثل حضرت رضوان منزلت  يمسوار در آنجاست و پادشاهان عظ خنگ

آن  مكاني و اعليحضرت صاحبقران ثاني مكرر به عرش آشياني و حضرت جنّت
اند رتبه ديگر دارد و كوه كالني متصل شهر  مكان ميمنت نشان تشريف فرموده

و عمارت دولتخانة پادشاهي مشرف بر تالب واقع شده و محال معمور سير 
 كه از قالع مشهور ٦ و رنتنبهورقلعة چيتّورحاصل در آن ملك بسيار است و 

قبل از اين حكومت اين .  داخل اين صوبه استروزگار است و شهر ناگپور
  و مير جعفر٧ و بهادر كنبوه نبيرة اعتمادالدولهشاه علي ابوسعيد مير ملك به

  . متعلّق گشته بودسيد احمد الحال به ثاني. تعلّق داشت

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. UJJEN. 
2. SaROnJ. 
3. SARANGPUR. 
4. ChaNDERI. 
5. AJMER. 
6. RaNThaNBhOR. 
7. KaNBOh. 



 ويمدچمن /١٤١

  

  ١صوبة اَوده
 غيره سركارهاي  و٣ و لكهنو٢ است و مثل خيرآبادهاي مشهور هندوستان  صوبهاز

اين صوبه دارد و فوجداران و جاگيرداران متفرقه مثل  عمده تعلّق به
 خان ثاني الحال تربيت. نمودند غيره در آنجا عمل مي  وخان يمرتٰض سيد

نشيان بسيار   و آن طرفها درويشان و گوشهدر خيرآباد. يافت حكومت آن ملك
  .باشند مي

  آباد صوبة اله
 از  است و مثل شهر بنارسهاي مشهور هندوستان هد كه از صوبآبا صوبة اله

 و  و قلعة چنادهآويز است جاهاي مطبوع و متبرك و از مكانهاي دلكش دل
اين صوبه داشت و ثاني   است، تعلّق به كه از قلعجات مشهور هندوستانكالنجر

 متعلّق گشت خان شهامت و خان  و صالبت و سيد محمودخان غيرت الحال به
 تعلّق حكومت جونپور.  شهر عمده در جوار آن واقع شده٤و مثل جونپور

  . خان تعلّق داشت٥ي و وردخان مكرمت به

  صوبة بهار
 است، ملكي است وسيع ٦نشين آن بلدة پتنه  كه جاي متبركه و حاكمصوبة بهار

مقتضاي اعتدال هوا و  انواع خوبيها آراسته و به و سرزميني است فسيح به

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. AWaDh. 

  .خيرآباد و غيره: عليگ  .2
3. LaKhNaOU. 
4. JONPUR. 

  .وردي اله: عليگ  .5
6. PatNA. 



  ١٤٢/چهار چمن

  

حكومت آن ملك سالها . اي از بهشت توان گفت طراوت و نظارت، قطعه
 بهادر ظفرجنگ و ثاني الحال خان سعيد بعد از آن به. ت تعلّق داشخان اعتقاد به
 و پس از آن گذشته ذوالفقار خان ، پس از آن بهخان الملك جعفرةعمد به
س كه از قالع استوار آن است داخل آن قلعة رهتا. ن تعلّق گرفتخا يورد اهللا به

باشد   ميخان  ولد لشكرخان آيين سرافراز  نزهت١ملك است و در آن سرزمين
 جهانيان  و حضرت مخدوم٢ي منيريو بزرگان روزگار مثل حضرت شيخ يحٰي

  .اند و امثال آن در آن سرزمين آسوده

  صوبة بنگاله
 است، طول و عرض و وسعت هاي دور دست هندوستان  از صوبهصوبه بنگاله

ي و طراوت و تازگي آن سرزمين آن ملك از تحرير بيرون است و خوب
راج   مشهور به٤ و اكبرنَگر٣دهاكَه  معروف بهنَگَر اندازة بيان افزون و جهانگير از

  .نشين آن صوبه است  حاكممحل
آن صوبه   پرگنات عمده و جزاير و بنادر بسيار بهمحاالت سير حاصل

در عهِد حضرت . مدار تردد كار آن صوبه بر سواري كشتي است. متعلّق است
كرده و جنگ   ترددات نمايان و راجه تودر ملعرش آشياني، راجه مان سنگه

ضرف شمشير   نموده در عرصة كارزار علم شجاعت برافراشته بهعثمان افغان با
را مفتوح ساخته و در ايام خجسته فرجام ع يو حسن تدبير آن ملك وس

 و خان  و فداييخان مهابت اعليحضرت خاقان حكومت صوبة مذكور سالها به

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .سركار: عليگ  .1

2. MONERI. 
3. dhAKa. 
4. AKBaR NaGaR. 



 ويمدچمن /١٤٣

  

پادشاهزاده واالتبار سلطان  ثاني الحال به.  متعلّق بودخان  و اعتقادخان اسالم
  .١ تعلّق يافتشجاع

  صوبة اُوديسه
حقيقت تعلّق   واقع شده، در در قرب و جوار صوبة بنگاله٢صوبة اُوديسه

سرحد آن نزديك . جاي دلگشاي خوش آب و هواي است. ه داردصوبة بنگال به
 زمان  و محمدخان  و معتمدخان گردد و مثل باقر  منتهي ميسرحد گولكنده به

  .لك بودنددار آن م غير آن صوبه  وخان و تربيت

  صوبة دارالقرار قندهار
ممالك محروسه   دارالقرار كه در عهد دولت ابد قرين منتظم بهصوبة قندهار

مقتضاي لطافت آب و هوا و كثرت باغات و فراواني ميوه و  گشته، به
حكومت آن ملك چندگاه . خوبيها از جاهاي مشهور روزگار است ديگر
 تعلّق داشت و عساكر ظفر اثر را مكرر خان  و دولتخان  و قليجخان سعيد به

 و شهر  و زمينداور واقع شده و مثل قلعة بستلشكر ايران جنگهاي مردانه با
 آن صوبه دارد و در نواحي شهر قندهار  و ديگر جاهاي مشهور تعلّق بهصفا

زيارت   واقع شده، روز جمعه اهل شهر و نواحي بهانوار بابا ولي مزار فيض
  .پيش دارد روند و فضاي دلگشاي در مي

  صوبة بلخ و بدخشان
 تعلّق خان ايالت و حشمت مرتبت ندر محمد  سالها به و بدخشانصوبة بلخ

حسن تدبير و ضرب شمشير  الحال از اتفاقات حسنة روزگار به داشت و ثاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .مفوض گشت: موزه  .1
2. UdISa. 



  ١٤٤/چهار چمن

  

نام نامي اسم سامي   درآمد و سكه و خطبه بهتصرف اولياي دولت قاهره به
سبحاني در آن ديار فيض آثار رواج يافت و   ظلّدگان اعليحضرت خاقانيبن

اين درگاه دولت و اقبال   مراجعت نموده ملتجي به از ايرانخان چون ندر محمد
. اليه تفويض يافتخان مشار دستور سابق به  به و بدخشانگرديد، بلخ

اظهار نيست و كمترين بندگان  خصوصيات آن ملك از غايت اشتهار محتاج به
آن سرزمين رسيده كيفيت آب و هوا  كه مصنّف اين نسخة بديع است به

 و شقيق زبدة ارباب صدق و يقين خواجه ابوالنصر پارسا. تفصيل دريافته به
 اند و شهرهاي عظيم و بلديات عمده مثل خُلم  در همين سرزمين آسودهبلخي

صد و عماالت و   و چهار و قباديانخيبر ة و در و شبرغان و سرپلو اقچه
 و  و غرجستان و ميمنه و چيچكتو و اندخود و سنگچاريكواليات مثل ترمذ

 داري از آب درة خجان  و محال راه و هزارجات و ايماقات و كاهمردشهر صفا
 دارد و كان طال و نقره و الجورد و آهن و مملوكات و مكانهاي بلخ تعلّق به

 و  و هرات و حضرت امام و طالقان و غورغير آن مثل قندهار نشين و اكمح
 و  و حسن باغ و حصار١ و كوالب و خوست و فرخار و بغالن و كشمسرا آقا

 و هر زوردستان و نقل باال و پايان و ايماقات و سرا  و كارندهادرسكن
  . متعلّق استدخشانب  بسيار بههزارجات

  . تمام شدچمن دويم منقول چندر بهان برهمن

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. KoLAB. 



 يومسچمن /١٤٥

  

  چمن سيوم

مشتمل بر اشجار رنگين و اثمار شيرين يعني اظهار مراتب حال و 
  رقايم واقعات و نوشتجات تسطير

» دويم چمن« طبع روان عطرسايي كلك مشك افشان و گهرريزي چون به
آفرين   رنگ و بوي تازه يافت، باغبان طبع سخنبرهمن» چمن چهار«جمله  از
داده، اميد كه منظور نظر  اشجار رنگين و اثمار شيرين ترتيب را به» سيوم چمن«

  .گرددصاحبنظران و مقبول طبع شيرين سخنان 

  بيان برخي از مصنّف اين نسخة بديع
كه شكستگي دل را باعث » چندر بهان برهمن«اين شكسته خاطر درست اعتقاد 

را در زمره اهل  است و او  زادة ملك پنجابداند، برهمن درستي حال خود مي
جهت  حسب عرف و عادت به اگرچه به. زنار برهمنان امتيازي و اعتباري است

پردازند ليكن بهترين شيوة اين  اشتغال مختلفة روزگار مي كسب معيشيت به
وجهي كه در كتب  طايفه آن است كه پاس مراتب صوري و معنوي داشته به

ايند و آراستگي ظاهر و باطن نم معتبر قديم دربارة اين گروه ثبت شده عمل مي
  .را عنوان جريدة اعمال خويش سازند

 است و آبا و اجداد اين مولد و منشاء اين نيازمند شهر دارالسلطنه الهور
اند تا آنكه نوبت  نموده طرز قديم خود عمل مي  درست اعتقاد بهبرهمن

مدتي در سلك . آن مخدوم نويسندة كارداني بود.  پدر فقير رسيدداس مدهر به
 ثباتي روزگار بعد از آن نظر بر بي. منصبداران سركار خاصّه شريفه انتظام داشت

. مدار داشته استعفاي خدمت و منصب نموده در گوشة عافيت نشست بي
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 را هوس آزادي در بهان راي.  دو برادر حقيقي فقيراندبهان  و اُوديبهان راي
استعداد، مقتضاي قابليت و   بهبهان هواي تعلّق نساخت و اُودي افتاد و به سر

 خان سرگرم نشأء روزگار شد و تربيت در صحبت عمدة امراي واالشأن عاقل
بقاي و سراي  عين جواني و كامراني از جهان بي يافت و چون خان مذكور در

خانه حقيقت  را از خمبهان ملك جاوداني شتافت در همان ايام اُودي فاني به
الحال بيگانة اطوار اهل . نشئة ابدي سرخوش گردانيدند جام محبت دادند و به

 وفاكيش استفاده علوم ضروري در خدمت مخدوم تعلّق است و اين برهمن
 نموده قاعده دادن عالم عابر بر جادة فقر و غنا و قيام و مستقيم ملّا عبدالكريم

  . در مثمن مجرب استشاگردي آن مخدوم

 منزلت الدوران ارسطو العصر ومةذكر دريافت خدمت فيض موهبت علّا
  خان الملكي علّامة فهامة افضلةجمد

كسي اندازد، منظور نظر صاحبنظران سازد و چون ايزد كار ساز نگاه لطف بر 
. صاحب نظري رساند كه نظر كيميا اثرش خاك را زر و مس را اكسير گرداند به
خواهش و مهرباني  مقدار از اتفاقات حسنة روزگار به ة بيحيني كه اين ذر در

غايت  شرف باريافت از الدوران افضل خان العصر ومةتمام در خدمت علّا
قدرداني لطف و عنايتي كه زياده از حالت و حوصلة اين نيازمند بوده مرعي و 

اين  مبذول گردانيدند و در همان وقت قلمي از قلمدان برآورده فرمودند كه به
اين اسلوب بتراش و رفته رفته نسبت عبوديت از  قلم بنويس و بعد از اين به

ق و راستي محض و دوام غايت رسوخ عقيدت و صفاي طويت و درستي اخال
دان از  اگرچه اكثر منشيان خوشنويس قاعده. مرتبه محرميت رسيد خدمت به

فرقه   به در خدمت آن مرحوم دانشور فرقه و هندوستان و تورانايران اهل
كس  وري و معنوي بر همهفراهم آمده بودند و فيض نظر كيميا اثر آن بزرگ ص

مقتضاي موافقت صحبت و مساعدت اختر نظر تربيت بيشتر  يكسان بود، اما به
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برين مور ضعيف داشتند و آثار صدق اين معني آنكه در وقتي كه بندگان 
تماشاي منازل آن خان بلندمكان   بهاعليحضرت خاقان در دارالسلطنه الهور

شرف كورنش حضور و مالزمت  مقدار را به د اين ذرة بينزول اجالل فرمودن
سراسر سعادت اشرف اقدس اعلي مستعد گردانيده روشناس اين سعادت 

اين مور ضعيف مرحمت فرموده بودند كه در  ديگر آنكه فيلي به. ساختند
رفت و از طلوع نير اعظم تا  آن خان واالشأن همزمان مي سواري هميشه به

نشينان بزم كثرت و خلوت جا داشت و تسطير مسوده  هالليل در حاشي نصف
نويس بوده و اكثر اوقات اشعار اين  فرامين سعادت آيين مخصوص اين شكسته

از آن جمله اين بيت پسند خاطر . فرمودند سمع اشفاق اصغا مي خاكسار به
  :بيت. ايشان بوده
  چشم دل دارم شاهد معني به  به١نظر

   راحجاب عينك چشم است مرد بينا
بلغا اجتماع فضال و  آمد و به ميان مي گاه صحبت روحاني و مباحثة علمي به هر

 و يافت ة خاكسار نيز در گوشه بساط جا ميشد اين ذر و فصحا مجلس منعقد مي
فضايل و كماالت ذاتي و . آورد نوك قلم مي گذشت به آنچه بر زبانها مي

 و فهامة روزگار خوبيهاي صفاتي و فنون كسبي و وهبي آن عالمه عصر
نموده در عالم كثرت  در لباس ظاهر تماشاي عالم معني مي. البيان است مستغني

شاهد وحدت را در مدنظر داشت و اين رباعي استاد اكثر اوقات بر زبان آن 
  :رباعي. خان شيرين بيان بوده
  ٢ر نبينـم هـر دمـچشـم س تا دوسـت به

  نشــيـنـم هـر دم از پــاي طلــب نـمي
  وينـد كه حق بچشـم سر نـتـوان ديـدگ

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .ام شاهد معني ز پرده دوخته نظر به: عليگ  .1
  .هرگز: موزه  .2
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  )كذا( ني و من چشمم هر دم ١آن انسان
ثباتي  عالم جاوداني اكثر اوقات از بي در ايام رحلت از دارفاني و توجه به

فرمودند و اين دو  خوبي ياد مي روزگار سخن بر زبان داشتند و دم واپسين را به
  :بيت. خواندند بيت مي

  من آيگر اجل مرد است گو پيش 
  تـا در آغـوشش بگيـرم تنگ تنگ

  مـن ازو جانـي سـتـانـم جـاودان
  او ز مـن دلقـي بگيـرد رنگ رنگ

اختران   باحمانيالرخليفةسبحاني  در همان ايام بندگان اعليحضرت ظلّ
دت آن دستور اعظم عيا هاي دولت ابد االتصال به بروج جاه و جالل و عمده

منصة ظهور  پروري است به آنچه الزمة بنده. تشريف شريف ارزاني فرمودند
در وقتي كه اعليحضرت خليفة زمان از غايت مهرباني و قدرداني دست . آوردند

فرمودند، آن خان  دست آن عالمه روزگار گذاشته استفسار حال مي مبارك بر
نموده اظهار شكر  قديم و قدم خدمت ميزباني ياد از نسبت  زبان بي نيكوسير به

. ريخت اختيار رقتي نموده آب از چشم مي نمود و بي عنايات اقدس اعلي مي
جهت  پادشاه مهربان قدردان از مشاهدة اين حال سخنان عطوفت نشان به

  .آوردند تقويت حال آن خان واالشأن بر زبان الهام بيان مي
كش   عاقبت حريفان جرعهچون خاصيت نشئة بادة روزگار آن است كه

شيشة آرزو  ته جرعه عدم مخمور سازد و سنگ تفرقه به ميخانة وجود را به
مدار رخت هستي بر بسته رهرو طريق  اندازد، آن داناي روزگار از جهان بي

چون وجود خير آمودش محض خير جزو كل بود پادشاه عالم و . تقدس شد
امة عصر كه قريب يك قرن در عالميان از حسن اخالق و اوضاع و اطوار علّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .اند ني و من چشمم هر دم ايشان: عليگ  .1
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شناسي  حسن خلق و حق  علم امارت و وزارت برافراشت و بهعرصة هندوستان
آن وزير  فرموده عنايت خاص خود را كه دربارة يافت، ياد و نيكذاتي اشتهار

المبارك سنه  دوازدهم شهر رمضان. دانشور داشتند بر جهانيان ظاهر گردانيدند
 سانح شد و زده از جلوس واال اين قضية هايله در دارالسلطنت الهوردوا

 و سامان  ميرخان  ميربخشي و مكرمتخان  و معتمد حاكم پنجابخان وزير
چشم عبرت بين نظارة  ديگر بزرگان همراه جنازة آن راهرو ملك بقا بوده به

  :اين مصرعه را تاريخ فوت آن خان رضوان مكان يافتند. نمودند عالم فاني مي
  )١٠٤٨(ز خوبي برد گوي نيكنامي 

 كه برادر حقيقي خان بعد از وقوع اين قضيه، خان حقيقت دان، امانت
 الدوران بود استعفاي خدمت و ترك منصب نموده گوشة عزلت العصر ومةاعلّ

 سراي دلگشاي ساخته موضعي در يك منزلي الهور. گرفته تارك مطلق شد
 خان امانت  خلفخان احداث نموده الحال در همان مكان آسوده است و عاقل

يافته بود در اندك  الدوران تربيت العصر ومةحال در صحبت علّاكه از آغاز 
گري امتياز يافت و آخراالمر   و بخشيخدمات عمده مثل ميرساماني فرصت به
  . از صرصر اجل در عين جواني نهال كامراني او بشكستدر راه كابل

 برادر اهللا اري در سلسلة عالمي نماند و فيضالحال غير از نيكنامي يادگ
  .كند طور خود زندگي مي  بهخان عاقل

 بيان ادراك مالزمت سراسر سعادت بندگان اعليحضرت خاقاني
  سبحاني صاحبقراني ظلّ

تمندي گردد، وقت مساعدت نمايد، درجه هي شامل حال سعادچون عنايت اٰل
خان قدردان  بعد از رحلت. منتهاي مطلب فايز شود مرتبه به درجه، مرتبه به به

 خان االمراي عاقلمنتخبةصوب عالم روحاني   از خاكدان جسماني بهخان افضل
نظر اقدس اعلي گذرانيده جميع منشيان و متعلّقان آن خان رضوان مكان را از 
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چون . خدمت و رعايت سربلندي يافت و هريكي درخور حالت و قسمت به
نظر كيميا  فقير رسيد خط شكستة اين نيازمند كه خالي از درستي نبود به نوبت به

مسامع جاه و جالل رسيد و درجة  هاي طبع ناقص به اثر درآمد و غزلي از زاده
مقتضاي مناصب در سلك  به. د افتادقبول يافت و پسند طبع مشكل پسن

نويسان حضور پرنور انتظام گرفت و خدمت تسطير بياض خاصّة پادشاهي  واقع
 كيفيت هر منزل و  و كشميرچنانچه در راه كابل. اين نيازمند مقرر گشت نيز به

 هر روزه نوشته واقعه هر مقام را از خصوصيات راه و آب و هوا و شكار
  .سپرد عرض انور اعلي رسانيده بر بياض مي به

زبان الهام بيان هندوي  كيش را به  عقيدتو در آغاز حال اين برهمن
فرمودند و در روزهاي جشن و ايام متبركه هرگاه اشعار شعراي  دان مي فارسي

مسامع جاه و جالل  گذشت، رباعي اين نيازمند به ينظر انور اعلي م مشهور را از
يافت و در وقتي كه از عمدة امراي  اضافه و انعام سرافرازي مي رسيد و به مي

 دارالسلطنت الهور  بهالطلب اشرف اعلي از بنگاله  حسبرفيع مقدار اسالم خان
 و يافت، اعلي حضرت خاقاني القدر ديواني سرافرازي جليلخدمت  آمده به

عمدة خوانين  سبحاني اين نيازمند را مصالح كار ديوان اعلي دانسته به ظلّ
سواي خدمت داراالنشاء خدمت تقسيم و موازنة . بلندمكان منصوب گردانيدند

اين خيرانديش متعلّق  اهل حساب دارد نيز به بهكل ممالك محروسه كه تعلّق 
اليه در گشت و نقش صحبت درست نشست و چون مدارالمهامي خان مشار

 سربلندي يافت و دستور خدمت صاحب صوبگي دكن  بهبلدة دلپذير كشمير
 راتق و فاتق مهمات شد، خان الدوران سعداهللا العصر ومةاعظم وزير معظّم علّا

مقدار را  ة بيخليفة زمان خديو جهان از روي مهرباني و قدرداني اين ذر
خالصة اوقات در صحبت آن . آن خان واالشأن متعلّق فرمودند دستور مقرر به به

شد و بعضي اوقات از آغاز صبح  خان بلندمكان و صرف كارهاي پادشاهي مي
رفت و در وقتي كه آن عمدة  يك دماغ بسر مي تا شام و از شام تا صبح به
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 فرستادند، كمترين بلخ جهت تمشيت مهام الزم انجام به خوانين واالمرتبت را به
جهت تسطير عرايض و نگارش سوانح از  الحكم االعلي به بندگان نيز حسب

الشأن از عالم   آن خان منيعچون. همراهان آن عضدالخالفت الكبري بود
اند؛ اين  هنر و هر طايفه  كه قدردان هردرگذشت، اعليحضرت خاقاني

الشأن  كيش و بندة درست اعتقاد را كه سالها در خدمت وزراي عظيم عقيدت
ويسي ن خدمت مسوده خطاب رايگي سرافرازي بخشيده به كسب هنر نموده به

فرامين جهان مطاع عالم مطيع تفويض فرموده در جهان و جهانيان امتياز 
  .بخشيدند

خدمت عمدة امراي نامدار زبدة خوانين  عريضة بندة اخالص آيين به
  ساالر رقمزدة كلك نياز گشت خانان سپه خانخان مقدار آصف بلند

رساند  موقف عرض سامي مي  به بهانكمترين خيرانديشان عقيدت نشان چندر
 خان  نشو و نما يافت عنايتكه در هنگامي كه اين نيازمند در دارالسلطنه الهور

حسان نواب هاي تربيت كرده و پروردة لطف و ا  كه از بندهدار الهور صوبه
نامدار بود در راستي و درستي عديل و نظير نداشت، بر احوال كمترين بندگان 

خدمت سامي برسد؛ حقيقت حال  داده بود كه چون به مطلع شده قرار
اند  عرض نواب قدردان كه مرجع جهانيان خيرانديش از روي نفس االمر به اين

مقتضاي مناسبت  د تا آنكه بهاز اتفاقات روزگار اين معني دست بهم ندا. برساند
 باريافت و از آنجا در زمرة الدوران افضل خان العصر ومةمعنوي در صحبت علّا

چون در حقيقت از . هاي بارگاه جاه و جالل اقدس و اعلي منتظم گشت بنده
منسوبان نواب نامدار گردون وقار است اين خيرخواه را درنظر كيميا اثر داشته 

وقتش از قوه  وجهي كه موجب تربيت و وضعيت احوال اين نيازمند باشد به هب
  .زياده عمر و دولت باد. فعل خواهند آورد به
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خدمت فيض موهبت علّامة روزگار فهامة  عريضة عقيدت آيين كه به
 الشأن افضل خان  منيعواالاقتدار دستور اعظم و وزير معظّم خان

  سرشت نوشت مروت
 كه كيش و دعاگويان خيرانديش چندر بهان برهمن كمترين بندگان عقيدت

ه آسا رشتة بندگي در گردن اخالص و صندل غالمي بر جبين اعتقاد دارد، ذر
 كه بعد از رساند موقف عرض صاحب و قبلة حقيقي و كعبة تحقيقي مي به

حصول رخصت از خدمت فيض موهبت كه اكسير سعادت جاوداني است، 
هي و توجه ظاهر و باطن بدرقة عنايت اٰل  مراحل نموده بهقطع منازل و طي

 قرين حال اين نيازمند است وقت همه و جا همهنواب قبله گاهي كه در 
آب و هوا و اقسام خوبيها دم مقتضاي لطافت   كه بهدارالسلطنت الهور به

درگاه  زند؛ رسيده سجدات شكر و سپاس به المأوي مي جنّت مساوات به
. دعاي ازدياد عمر و دولت نواب خدايگاني پرداخت آورده به العطايا بجا واهب

مقتضاي حسن مكان و وسعت فضاي غايت  عمارات منازل جنّت مشاكل را به
دهد؛ تماشا نموده در  از بهشت برين ميصفا و انواع آرايش و آراستگي ياد 

زبان  مكان و هر محل ذكر محامد و محاسن نواب معلّي القاب را ورد هر
متصدي عمارات اظهار نيكو  ١سدا در اتمام عمارات خلد نشان ايشور. ساخت

اميد كه عنقريب قرين دولت و كامراني . نمايد خدمتي و حسن سليقه خود مي
فر قدوم سعادت لزوم اين مكانهاي عالي را رشك فردوس برين سازند و  به

ايام دولت و اقبال . انواع عشرت و شادماني و كامراني بگذرانند سالهاي بسيار به
  .باد دايما

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. EshVaR DAS. 
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  العظميلسلطنةخدمت ركن ا عريضة عقيدت آيين كه به
  رش خامة نياز گشت نگاخان الكبري خان بلندمكان اسالمفةعضدالخال

ياد نداده و  اين كه در اين مدت خود را به! نواب صاحب قبله قدردان سالمت
ياد آمد اين بود كه  ل بههوش آمد آنچه او خبر از خود نداشته امروز كه اندكي به

ياد صاحب مهربان دهد و داد نامراديهاي خود بخواهد؛ كه چرا  خود را به
پا اخالص نكردند؟ من انصاف از كه خواهم صاحب مربي ياد من دعاگوي سرا

رسد اگر دست من  دامن كاغذ مي و داد از كه طلبم؟ چندانكه دست قلم به
اين !  عذر پذيرا!  رسا فرياد. دامن عنايت نواب مهربان رسد داد خود ستانم به

موجب  اي كه به اتمام نسخة بديعه داعي شب از روز و روز از شب نشناخته به
تسطير و تحرير آن مامور، ساعي و سرگرم  قدس ارفع اعلي بهحكم اشرف ا

چون . فرمايند كند صرير آن را نشنيده بيشتر كار مي است و هرچند قلم فرياد مي
تقريبي احوال اين  اند اگر به اختيار االمر بي نواب قدردان در اظهار مراتب نفس

ز عنايت و قدرداني نيازمند در محفل خلد آيين بر زبان گوهرفشان بگذرد دور ا
  .عمرت دراز باد. نخواهد بود

 عرض دعاي متصدع نشينان بساط عالي را به حضار مجلس سامي و حاشيه
. آيد محض شوق صحبت فيض موهبت بديهه گفته فرستاده غزلي به. است
  :نظم. كه مقبول طبع مشكل پسند گردد اميد

  ا نرسـدـحـال م كسـي مـا به كسـي ز بي
  نـوا نرسـد  غـريـبـان بيحـال هـكسـي ب

  مراست دست طلب پست و دامن تو بلند
  مدعا نرسـد ز كوتهي اسـت كه دسـتم به

  آيـم و سـوده ميـراه ت جـبـيـن شـوق به
پـا نـرسـد اشـقي بهـ مرحـله عكـه طـي  
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  غبـار كوي تو كحـل الجواهر بصـر است
  رسـدـتـوتـيـا ن عـالج ديـدة عـاشـق به

ــرهمن«ل خــستة بــود چــه حــال د   را» ب
  دـرســر دوا نـو گـف تـة لطـانـز كارخ

  هاي زمان خدمت عمدة عمده عريضة اصالح طلب به
 و زبدة فضالي جهان علّامة افالطون بينش وزير اعظم هندوستان

   نگاشتة قلم اخالص گشتخان سعداهللا
نما عبارت از آن است،  گزين، كه آينة معني معروض رأي رزين و خرد ثواب

حيني كه كمترين بندگان در خدمت مرحوم مغفور علّامة  گرداند كه در مي
نمود، هر روز غزلي   كسب سعادت ميخان روزگار و فهامة واالمقدار افضل

الحال . رسانيد اصالح مي يا اثر آن خان مغفرت نشان گذرانيده بهتازه از نظر كيم
هاي سركار فيض آثار انتظام يافته و  مقتضاي مساعد اختر در سلك بنده كه به
 صحبت فيض موهبت نواب جهانيان مدار فايض الحكم مقدس معلّي به حسب

ذا فهمي و قدرداني منحصر است در ذات ملكي ملكات له گشته و امروز سخن
نظر  داده كه آنچه بعد از اين نظم و نثر از طبع ناقص سرزند به خود قرار به

تازگي طرح  چنانچه غزلي كه به. اصالح رساند نواب قدردان مهربان درآورده، به
. اميد كه منظور نظر سعادت اثر گردد. شده بود مرقوم قلم شكسته رقم گردانيد

  :غزل
  يـمافسـانه سـاخت با شمع روي دوسـت به

  چون شمع سوختيم و چون پروانه ساختيم
  با صـد زبان چـو شـانه خموشـي نكو بود

  با پيـچ و تاب زلف تو چو شـانه ساختيـم
  خويـش آبـاد بـاد مـلك مـروت كه مـا به

  ويـرانه سـاختيـم هـم چو گنج بـدر كنج غ
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  با مـا نسـاخـت قـاعـدة عـقـل دوربـيـن
  نـه سـاخـتيـمدل ديـوا فـارغ شـديم و بـا

ــا آشــنا شــديم   ــرهمن«ت ــه» ب ــشتن ب   خوي
ــاختيم  ــه ســ ــنايي دل بيگانــ ــا آشــ   بــ

  
 خدمت ركن ركين سلطنت و دولت روزافزون خان اي كه به عريضه

   نگارش يافتخان دان جعفر سنج و نكته نكته واالشأن
ا محرومي . توان داشت خود روا مي جمع المها را به!  سالمتاب قدرداننوام

اخالص كه شب و روز  هاي با مالزمت سراسر سعادت اشرف اقدس بر بنده
اگرچه روزي . اند سخت دشوار است عادت و خوي بندگي حضور پرنور كرده

اي از پاس مراتب دعاگويي  مقتضاي بشريت آزار بدني كشيده اما لحظه چند به
هي و عنايت محض لطف اٰل الحال به. قديم وظايف عبوديت غافل نبودهو ت

شفا آورده، ليكن ضعف  اعليحضرت شاهنشاهي و توجة نواب قبله گاهي رو به
اميدوار است كه عنقريب ناصية اخالص را بر آستان دولت . بدن باقي است
ني و ادراك سعادت حضور فايض النور كه كيميايي دولت دو جها نشان سوده به

تقريب از حال اين  اگر. سرماية عمر زندگاني است افتخاردارين حاصل نمايد
مقتضاي  آيد آنچه در ظرف وقت گنجد به ميان نيازمند در محفل خلد آيين به

  .باد عطوفت ذاتي بر زبان صدق بيان خواهند آورد، ايام دولت و كامراني مخلد

 قدسي  محمد جانبزم قدسي سرشت ملّا گلدستة گلشن يكرنگي كه به
  يافت ارسال

بلبل هزار داستان طبع لطيف كه پيوسته بر شاخسار سخن نغمه سراست 
چون در اين عصر ! غزل سرايي و خوش نوايي مترنم و گويا باد همواره به

سعادت نشان كه انتخاب اعصار و منتخب ادوار است، آنكه خرمي نقد سخن 
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ارباب سخن داند ذات ملكي صفات آن معدن فصاحت و بالغت باشد و قدر 
لهذا بر سياران ملك معني و رهروان وادي سخن داني الزم و واجب كه . است

اگرچه . متاع سخن را از هر ديار ارسال بزم فيض آيين فهامة روزگار گردانند
عني مقدار آن قماش ندارد كه جرأت بر اقدام اين م ه بيمتاع سخن كاسد اين ذر

زدة قلم  تازگي طرح شده بود رقم نمايد ليكن نظر بر اصالح داشته غزلي كه به
  :حسن قبول رتبة ديگر يابد اميد كه به. شكسته رقم نمود

  ا بـاشـدـدل غيـرت صـب هـمـرا همـيشـه ب
  زلـف او چـرا بـاشــد كـه آشــنـاي سـر

  كنــد ز پـرده تمـاشــاي كارنـامـة حسـن
  حـجـاب تـو آشـنـا بـاشـد هـاگر كسـي ب

  ور ديگـر افـزايـدـه رسـد نـچشـم هرك به
  غـبـار كوي تـو همـرنـگ توتـيـا بـاشـد

  تـو در طـريـق محبـت كج آمدي صـد بار
  وگــرنــه راسـتـي راه رهـنـمــا بـاشــد

  جرم رفته اگر عذر خواسـتي سهل است به
  عذر رفـته خطا گر كـنـي خـطا بـاشـد به

  دسـت آمد و نه نقد عمل جنس علم بهنه 
  تـهـي دسـتـي دعـا بـاشـد هـاثـر كـجـا ب

  گير شوي   كه گوشه   از تو همان به   » برهمن«
ــد    ــدعا باش ــرك م ــه در ت ــدعا هم ــه م   ك

  
   مرسول گشتمحفل فيض آيين ملّا منير الهوري رقيمة محبت طراز كه به

لمعات مهر منير سپهر سخنوري و رشحات ابر مطير فلك سخن گستري 
 چين اين خوشه! همواره بر كشور سخن تابان و در گلشن معني گوهر افشان باد

سخن را كجا سر و برگ آن است كه گلدسته از نظم و نثر ترتيب داده  خرمن
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بخش گلستان سخنداني نمايد  د بوستان معني و طراوتارسال خدمت آن نخلبن
ليكن از .  فرستدكرمان گلستان و زيره به و اين معني بدان ماند كه كسي گل به

قبول خاطر شهسوار مضمار سخنوري و سخنداني  آنجا كه عروس سخن، بي
غزل طرحي حلية معاني خالي و عريان است نظر بر آرايش و اصالح داشته  از
محفل منير منيف نموده، چون از نظر فيض اثر بگذرد رتبة ديگر  هديه به را

  :غزل. خواهد يافت
  بـايـد نـقـاب مي چـو آفـتـاب رخـت بـي

  بـايـد تـرا ز غيـر نـه از مـن حـجـاب مي
  جام در آن ديار كه هر صـبح خون كنند به

  بـايـد تـر از آفـتـاب مي جـبيـن شـكـفـته
  اي مـحبـت بـس هض عشـق مـرا ذرز فيـ

  بـايـد ز دفـتـر سـخـنـي انـتـخــاب مـي
  فـس خويـش گـرم دارم جـانـآتشين ن به

  بايـد كـه كـوفـتـه دل عـاشـق كـبـاب مي
  چشم آيدت مالحظه كن     آنچه به » برهمن«
  دـايـب اب ميـه فـال كتـه نـش قرعـه نقـن

خدمت سعادت منزلت قبلة حقيقي كعبة تحقيقي  اي كه به عريضه
  بزرگوار عطوفت اطوار مرقوم قلم عقيدت گذار گشت پدر

نياز دعاگوي حقيقي كه رشتة بندگي در گردن و صندل غالمي بر  نذر عرض به
اگرچه استماع ! قبلة حقيقي سالمت. دبا صولو قبول مةدرج جبين دارد به

فت جبلي پدر در حق پسر نيز از اخالص پسر است نسبت افتاد كه عطو مي
مند باشد او را  داند كه اگر خلف طالع حال خود يقين مي پدر، اما نظر به به
رسد كه زياده از اشفاق پدر در حق  پدر بهم مي اي اخالص و اعتماد به مرتبه به

را كه دارين است و كسي  بخش دولت الدين نتيجه استرضاي خاطر و. پسر باشد
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غرض زندگاني و حاصل عمر . پدر بر سر باشد تاج سعادت بر سر اوست
از شوق ديدة رمد رسيده كه خود را مستعد . گرامي دريافت اين سعادت است

پاس ادب داشته ناله در گلو و آه . ادراك سعادت ديدار ساخته چه عرض نمايد
از . گشايد يحرف نم خون جگر ساخته لب به شكند و چون غنچه به در جگر مي

گويم كه من پسر پدر پرستم و عبادت  ام و بارها مي غايت شوق بارها گفته
تازگي  غزلي كه به. دانم خداي عز و جل را در خدمت اين خداوند مجازي مي

 :غزل. روي داده بود مرقوم خامة نياز گردانيده
  انـدازة كمـال رسـيـد هـبـيـا كـه شـوق ب

   و سـال رسيدماه ار وعـدة ديريـن بهـشم
  ي بـنـدمـبيـش و كم روزگار ك هـنـظـر ب

  سر حـد اعتـدال رسـيد هـمـرا كـه حال ب
  ماند خواب مي م حقيقت بهــچش جهان به

  ه در خيال رسـيدـخواب رفت سر ما ك به
  فـروغ عشـق دل تيـره را منـور سـاخت

  فروغ آيـنه بر روي ايـن سـفـال رسـيـد
  را نهـان دارمچگـونه خـاصـيـت عشـق 

  حـال رسيد كه اين معامـله از قـال تـا به
  خـواب تا نرود چشـم رهـروان سـحر به

  مگر صـداي جـرس بهر گوشـمال رسيد
  بعـة طـگل تازه ساخت غنچتر ز  شگفتـه

  هر آن نسـيم كـه از جانـب شـمال رسيد
  توان شستن غبار معصيت از چهره مرا مي

  ـال رسـيدكـه اشـك توبـه پي عـذر انفع
  چو وقت سحر» برهمن«ز هوش برد مرا     

  يدـال رسـته بـسـرغ شكـة مـگوش نال به
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هايي از وسوسة سود و زيان  وارسته رقايم و صحايف محبت آموده كه به
زدة كلك   رقمبهان و اُودي بهان فهم سخندان راي يعني برادران سخن

  سلك گشت مودت
افتاد،  سر در ايامي كه اين رهنورد وادي تسليم و رضا را هوس آزادي در

عين گرمي هنگامة شباب  شورش عجيبي در دل و در دماغ راه يافت و چون در
حب جمعيت و جوش و خروش در پاي طلب صحبت بعضي از فقراي صا

جمعيت ظاهر و باطن . داد دل را آزادي و تسكيني و آرامي پديدآمد دست
از آنجا كه فقر و سلوك آيين قديم برهمنان است، پدر فقير، . گرديد نصيب

رادر حقيقي فقيراند قدم بر قدم  كه هردو ببهان  و اُوديبهان فقير بود و راي
 كشيدند بزرگان خود گذاشتند و رفته رفته سر از منزل ارباب جذبه، جذبه و حال

. جهت خدمتگاري و خبرداري خود در عالم تعلّق گذاشتند و اين برادر را به
دان  برادر حقيقت اين دو اي چند كه در بعضي اوقات اين خادم درويشان به رقعه

  .يابد ر ذيل نگارش مي نقل آن د،نوشت

  آيين حقيقت رقيمة
اصل توفيق سعي در معرفت حق است و . توفيقات خاص موفق باشند به

پيش  ه دردريافت حال خود و بعد از آگاهي خود را قطره در برابر عمان و ذر
 .آفتاب حقيقت دانستن و باقي و جاويداني ذات حق را شناختن و تصور نمودن

  :رباعي
  ل خود شناسا كرديحا ما را چو به

  ره دريا كرديـقط از خار، گل و ز
  رون آييمـكر تو چو بيـاز عهده ش

  رديـما ك ه تو باـم آنچـداني ما مي
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  گزين صداقت رقيمة

. گردند مطالب خاص فايز ور شوند و به اميد كه از حاصل عمر گرامي بهره
  گفتاربهترين حاصل اين نشئه دريافت صحبت نيكان است و عين مطلب گوش بر

يمن صحبت  زهي فرخنده طالعي و خوشا سعادتمندي كه به. اين طايفه داشتن
  :بيت. راه مقصود برود و سر از منزل مطلوب برآورد اين گروه وااليي به

  بـنـدم نظـر بـر نقـش پـاي رهـروان راه مي
  كه شايد رفته رفته نقش پايي رهنمون گردد

  نميقة يكرنگي
  !باد دامن مقصود توان برد، نصيب آن دست بهوسيله  توقيعات خاص كه به

 االخالق نخستين شرط اين وادي تهذيب اخالق است كه چون كسي مهذب
اين نيازمند . گر شود گردد بر آينة ضميرش هر آينه صورت مطلوب جلوه

اگرچه گرفتار قيد تعلّق است اما در كسب اخالق حميده فرصت را از دست 
  :بيت. دهد نمي

  اب غفلت ساعتي بيدار باشصبح شد از خو
  رود هشيار باش فرصت از اندازه بيـرون مي

  صحيفة يكجهتي و يكرنگي
كمال دانايي آن است كه در ! دانا، چشم بينا، گوش شنوا، تن توانا نصيب باد دل

وجود  فضاي عقل دوربين راه بايد رفت و با نشيب و فراز مرحلة روزگار به
بينايي چشم عبارت از آن . داني بايد بودعجز و قصور نا خرد درست معترف به

فريب اين عروس پرنقش و  ديدة يقين ديده به بود روزگار را به است كه نمود بي
گوش شنوا آن است كه موعظة بزرگان و پند ارباب خرد . نگار از جا نبايد شد

تن توانا محض از براي اين . گوش هوش جا داده بر آن عمل بايد نمود را به
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 كه سالمتي طبع و درستي مزاج و تازگي دماغ باعث ظهور مطلوب است
محض يمن  وجود عدم خرد و آگاهي به اين نيازمند با. كارهاي شگرف گردد

. دهد صحبت بزرگان پاس اين مراتب داشته سررشته اعتدال را از دست نمي
  :بيت. منزل مقصود برسد مرور ايام سر از مقامي برآورد و به باشد كه به

  از مقـامي و جـايي برآوريـمآخر سر 
  بيهوده نيست قاعدة جست و جوي ما

  يكتادلي ذريعة

قبوليت دلهاي خاصان وقتي حاصل ! همواره مقبول دلها و منظور نظرها باشند
گردد كه دل از لوث ريب و ريا مبرا باشد و منظور انظار صاحب نظران 

  :بيت. يديانظر درن بهحالتي توان شد كه نظري بر غيري نه افتد و غير از حق  در
  ام ني ز پرده دوخـتهـشاهـد مع نظر به

  حجاب عينك چشم است مرد بينا را

  يكتادلي  مراسلة

اگرچه لذّت جسماني در ذايقة عوام گواراتر از لذّت ! باد لذّت عمر نصيب
اما طايفة خاص همان قدر تفاوت كه از جسم تا روح است در . روحاني است

دريافت اين لذّت روحاني حاصل صحبت . دانند ميلذّت روحاني و جسماني 
  :مصرع. اند مرتبة روحاني رسيده  مراحل جسماني نموده بهاي كه طي طايفه

  كجا ببين تفاوت ره از كجاست تا به

  طراز محبت  مكاتبة

اگرچه اين نيازمند طريق حزم و احتياط را پيشنهاد همت  !ارجمند برادر اي
دشواري طي  حبت وقتي برسد كه چندين منازل بهمقام م ساخته اما سالك به

منزل نخستين در اين راه از خود گذشتن است و دشواري منازل . نموده باشد
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ل قياس بايد نمود و در هر منزل نشيب و فراز و در هر فراز ديگر را از منزل او
ل واقف نباشد تا سالك از خصوصيات منزل او. و نشيب مقامي و مكاني معين

  :رباعي. ز منزل ديگر برنياردسر ا
  ما پست و بلند روزگـاران ديـديم       

  بايد تاخت در راه طلب دو اسبه مي
 

  ما فصـل خزان و نوبهـاران ديـديم
ــديم  ــاختن شــاه ســواران دي ــا ت   م

 
  اسلوب محبت مكتوب

گرداند كه در آغاز حال اين نيازمند  گزين مي مشهود رأي دوربين برادر حق
 سود آن حال بود كه اگر حرفي  آزادي بر چرخ اطلس ميشكسته بال را كه تارك

. يافت رسيد طبع را از قبول آن متنفر مي گوش مي مدار به از مراتب دنياي بي
رفته طريق سلوك نوع ديگر شده  الحال كه پاي تعلّق در خالب روزگار فرو

  .اسباب تفرقه آن قدر فراهم آمده كه دست افشاندن از آن عاجز است و
  :رباعي

  يــاد دل دردنــاك خــواهم كــردن
  آلودگيي كه در ميان آمـده اسـت       

 

  پيراهن صبر چاك خواهم كـردن     
  از آب دو ديده پاك خواهم كردن

 
  افزا شوق رقعة

حيني كه ديدة رمد رسيده  رقعة محبت طراز نگاشتة كلك معني سلك در
  الجواهر بصيرت بود، جلوة ظهور نموده نورافزاي ديدة مشتاق محتاج كحل

اگرچه نسبت معنوي از . شرت پيراي خاطر محبت سرشت گشتع و
  تكلفات منزه و مبراست ليكن از آنجا كه تسطير رقايم وداد باعث آاليش
احوال موجب ازدياد لوازم يكرنگي و اتحاد است اگر پيوسته اين  بر اطالع

مرعي باشد متضمن انتظام و استحكام سررشته يك جهتي و اتحاد  سلوك
  .خواهد بود
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  آميز محبت قعةر

ريا نمايد  اگر از راه تكلفات عرفي درآمده اظهار محبت بي !من برادر رازدار
عالم  گردد و اگر نظر به عدم ريا معروف است منفعل مي پيش اخالصي كه به در

اختيار بر  معني داشته رسم رسميات را از ميان بردارد و خاميهاي طينت بي
بازار اضطراب و  ارد و كشان كشان بهگذ حالت اصلي نمي سرشوق آورده به

  :بيت. آرد اضطرار مي
  هرگز چنيـن نبودم كز درد دل بنالم

  كند گراني اين بار بر دل من غم مي
برده و آه در گلو شكست سر از مقام تسكين  جگر فرو هرچند خون به

اين شغل دل را  اي به برآورده ناچار قلم برگرفت و شوق نامه پرداخت كه لحظه
 كامراني ايام. خيالي مشغول و خرسند باشد جايي آمده به  دهد و از جايي بهتسلّي

  .جاويداني باد

  آيين محبت رقعة
حاد كه از لفظ و معنيش الوالي واالتّقيمةگلدسته گلشن رأفت و وداد يعني ر

رسد در اوايل  ديدة ارباب شوق و مشام اهل ذوق مي رنگ و بوي محبت به
داد باعث  مشام ارباب وجد و حال پيام جنون مي هار بهفروردين ماه كه نسيم ب

اطفاي نواير حرمان . گرمي هنگامة وقت و موجب افزوني خواهش باطن گرديد
ارسال مراسالت  اميد كه پيوسته به. را زاللي بهتر از مفاوضات يكرنگي نيست

زده  محبت آيين كه عباراتش صافي تر از آب زالل است آبي بر اين آتش مي
  :بيت. تازگي روي داده بود مطلعش اين است غزلي كه به. ندباش

  ام شد خشك طوفان در كمين دارم هنوز ديده
  مـوج دريـا در شـكنـج آسـتيـن دارم هـنـوز
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  نگار محبت رقعة
آرايي و سحر طرازي علم است چون  جادو كلك مدعانگار و قلم سحركار به

جايي كه نسبت محبت   خصوص در.عجز درماند اداي لوازم محبت پردازد به به
كه مستغني از نسبت اخوت است؛ منظور باشد و نسبت اخوت كه محتاج 

آن  محبت كسي نيست ضميمة آن گرديده مراتب محبت و الفت اين نيازمند به به
گاه سررشتة طينت  هر. بيان نيست برادر قدرشناس از غايت وضوح محتاج به

آشنا و بيگانه  وك مدارا و محبت را بااين خيرانديش آن باشد كه طريق سل
نسبت  اگر آثار يكرنگي و وداد نسبت تفرقه كه امتياز به. يك طرز مرعي دارد به

نه محل استبعاد و مقام . ظهور آيد اخوت و محبت ذاتي داشته باشند بيشتر به
اما در .  اين حال استجا همهكس و  همه ريا را با اين مخلص بي. تعجب است

تازگي  غزلي به. آيد ظهور مي تر به ه رغبت طبع بيشتر، كيفيت آن زيادهجايي ك
  :رباعي. طرح شده بود مطلع و حسن مطلعش اين است
  شـعـلة شـوق تـو چـون گرمـي بازار شـود

  مـيـان آيـد و بسـيـار شـود دك بهـدك انـان
  صـبح محشـر ز پـس پـرده برآيـد بـيـرون

   بيدار شودورنه زين خواب گران كيست كه
  وداد رقعة

 التكريم خواهد كه در عرصه جواب صحايف الزم گاه كه اين برادر مشتاق مي هر
عجز  التعظيم برادر كامكار ابلق قلم را اجازت جوالن دهد در نخستين گام به و

گردان وادي روزگار كه غبار كوي تعلّق عنبربار  از مزاج و دماغ هرزه. ماند درمي
قع سخني كه رنگ و بوي از گلشن معني داشته باشد شان است تو مشام به

  :بيت. توان داشت نمي
  ما را دماغ سير گل و گشت باغ نيست

  گو بشـكفد بهـار كه ما را دماغ نيست
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  افزا ندامت رقعة
شد و آب يخ  شبي از ليالي ايام دي كه از غايت رطوبت هوا آتش آب مي

حالي بوده سر  ه بهخيالي و متوج بست، اين جوياي وقت مشغول به مي
اعمال را  برده روزنامچة احوال و صفحة حيرت و عالم ندامت فرو گريبان به

نموده بود  بدل عمر عزيز هر آنچه جمع در عوض نقد بي. كرد مي مطالعه
چون . حد يافت كه از تصور آن حيران تضييع اوقات خود گرديد بي زياني

اشكي چند دردآلود از ديده . اي جز ندامت نديد وقت رفته باز نيايد چاره
خود آمد  كشيده ساعتي از خود رفت و باز به دامان ريخت و سر در گريبان به

مقتضاي  كنجي نشست و به اختيار از روي اضطرار برجست و به تا آنكه بي
اي از  سخن خواست كه صورت حال را در سلك تحرير درآورد و لحظه دماغ

چون رفيق دلسوزي و محرم .  داردجايي منفعل گشته وقت را خوش جايي به
گفت و گواه  زبان حال سخن مي او به از چراغ نداشت، با افروزي به مجلس

گاهي نظر بر ايام ماضي نموده از تضييع اوقات سر . ساخت وقت خود مي
ثباتي روزگار  گريبان ندامت داشت و گاهي نظر بر احوال انداخته از بي در

رچه صورت وجود گرفته كسوت عدم دانست كه ه نمود و مي تأسف مي
خلوت آباد بقا خواهد  وسعت آباد كثرت آمده به خواهد پوشيد و هركه به

شتافت، در اين صورت حسن اعمال را بدرقه راه بايد ساخت و پيوسته 
چون آن برادر عزيز . تحصيل و كسب كمال بوده غافل از حال نبايد بود در
اميد كه پيوسته . ماجرا آگاه ساختداند بدين  از محرمان مجلس راز مي را

غفلت  مشغول شغل خاص و سرگرم نشئة اخالص باشند و عمر عزيز را به
  .نگذرانند

  غفلت ز احتياط نفس يك نفس مكن
  شايد هميـن نفس نفس واپسيـن بود



  ١٦٦/چهار چمن

  

  اواسط رقعة
شبي در اواسط ايام جواني كه بهار گلشن عمر زندگاني عبارت از آن است در 

كنج انزوا كشيده حيران وقت خود   جهانيان بسته خود را بهجهان و بر روي
گاهي ياد از تضييع اوقات گذشته . دانستم كه سر از كجا برآورم بودم و نمي

آينده حال را متغير  زد و گاهي بر عدم اطالع نمود و ناخن ندامت بر دل مي مي
 و گشت موقع كه در حواشي خاطر مي آن خواهش خام و آرزوي بي. ساخت مي

گرد و پيش دل را احاطه نموده كارفرماي ملك وجود شده بود، در ديدة تحقيق 
آن . و چشم يقين كه نتيجة فروغ خاطر و صفاي باطن است غلط محض نمود

جوش هوس و خروش هوا كه سالها گرمي بخش هنگامة وقت بود در مقام 
آري . د نصيب ش١اي انگاشت، دل را مستي ديگر انصاف و درجه امتياز بازيچه

. مستان جام عرفان را نشئة ديگر باشد و افتادگان كوي عشق را منزلي واال بود
  :بيت

  گداي كوچة عشقم كه ذرة خاكش
  بر آسمـان رود و كار آفتـاب كنـد

  رقعه
شبي از شبهاي شهريورماه كه چشم فلك چون ديدة مشتاقان گهر و درفشان 

اي مرغ چمن دلهاي بود صداي رعد و صاعقه و خروش ابر و باران و نو
آورد و از غايت ظلمت و نهايت تيرگي آفتاب جهان  جنبش مي افسرده را به

گشت، ياد صحبت گرامي آن  كرده در كوچة شب مي افروز راه صبح را گم
آفتاب صبح محبت و خورشيد خاور مودت نموده صبح آسا چاك در گريبان 

  :غزل. گردانيدغزلي كه بديهه روي داده بود رقمزدة كلك نياز . زد

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .رنصيب ديگ: عليگ  .1
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  بجوشد همچو ابر نوبهـاران چشـم گريـانم
  دهد چـاك گريبـانم ز چاك دل گواهـي مي

  دارد غبـار معـصـيـت آيـيـنـة دل تيـره مـي
  مگر اشك ندامت صاف سازد زنگ عصيانم

  مريض جرم را ناصـح عـالج از توبه فرمايد
  چو من بيمـار ناداني شـدم اينسـت درمانـم

  ن آلـوده را اشـك پشيـمـانـيبشـويـد دامـ
  نادانستـه بد كردم، چو دانسـتم پشيمـانم به

  خواهد ابر رحمـت دامن آلوده مي» برهمن«
  ببار اي ابر رحمـت بر سـرم كالوده دامـانم

  رقعه
امور حاصل متوجه  قبل از اين نظر بر جلوة ظاهر و فريب همنشينان، دل بي

الحال كه هنگامه تمييز و محل انصاف است آنچه در آن ايام . شد ناماليم مي
خوشا حال كسي كه سررشتة . دانست، بازيچة محض نمود سرماية سرور مي
اي از پاس آن غافل نباشد و همواره نظر  دست داشته لحظه اوقات گرامي را به

عني بدون صحبت بر بازپرس اخروي گماشته از انديشة آن نگذرد و اين م
از آنجاست كه ارباب طلب هميشه جوياي صحبت . نشود ارباب احوال ميسر

  .اند اند از صحبت يافته اند و هرچه يافته بوده
 خان الدوران افضل العصر ومةخدا غريق بحر رحمت كند خان قدردان علّا

اگرچه . ستفرمودند سبب محرومي از نشئة خاص صحبت عوام ا را كه مي
اما . يار بايد داشت بعضي از اهل معاملت گويند كه دست در كار و دل با

سلوك گويند كه در آغاز حال دست از جميع كارها بازداشته يكدل و  ارباب
گشته در حريم يكرنگي بايد درآمد و از وسوسة غير، خاطر پرداخته  رو يك

درجة كمال رسد و  بعد از آنكه مشق اين معني به. گوش هوش بايد داشت
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. استقامت بر جادة خير حاصل گردد، آنچه منتهي فرمايد بر آن عمل بايد نمود
ا در ابتداي حال نظر بر افعال جمعي كه طياند ببايد   مراتب اينها نمودهام

داشت كه شوق اين مقام در آغاز حال اگرچه دليل فطرت بلند بود اما مبتدي را 
  .از لذّت كسب محروم سازد

جاي پاي  بايد كه از پا نه نشينند و سر در اين راه به باب طلب را ميار
در اينجا هركس ارادتي . مطلب برند گذارده كه هركس جوياي مطلب بود پي به

  :بيت. دست ارادت باعث افتتاح ابواب سعادت است. نياورد كه سعادتي نبرد
 رد سراستبراي مردم قابل هميشه د تو قـابل اي كه سياره ســعادتمـند

. شمار گفتم و شنيدم هنوز سخن بسيار است بسيار گرديدم و ديدم و بي
ها فراهم  اگر خاطر از پريشاني. اما فرجه تنگ و دل مشوش و خاطر منغض

داده ارسال بزم يكرنگي  آمد گلدستة رنگين از گلستان سخن ترتيب مي
  :بيت. اين حال از اصل مطلب غافل نيست به. نمود مي

  هـل محبـت گرمـي بـازار نيسـتمطـلب ا
  حرف بسيار است اما رخصت گفتار نيست

  نگاشتة كلك يكرنگي

  با تو بودن مشكل و دور از تو ماندن مشكلست
  با تـو نتـوان بودن و دور از تـو نتـوان زيسـتن

اگر گويم مشتاقم خود را در زمرة مترسمان روزگار داخل كرده باشم و اين نظر 
 اين مراتب نموده بر آن برادر دارم كفر محض است و اگر طي نسبتي كه به بر

آيم كدام مطلب بهتر از اظهار اشتياق است؟ ليكن چون در محلة  سرمطلب
دهند، چون غنچه  رخصت تقرير مي بخشند و نه حوصله تحمل مي محبت نه

  :بيت.  خموش است١صد زبان گويا خون جگر ساخته به به
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .گويا و: عليگ  .1
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  اهل نشاطخورند  چو غنچه خون جگر مي
  پوشـند ايـن روش ز پـس پـرده راز مي به
چون آن برادر حقيقي را در حقيقت از . هميشه در فكر آخر كار باشند

 شود اظهار آن از كمال يكرنگي و يكتايي داند، آنچه بر خود وارد مي خود جدا نمي
 اگرچه نشئة تجرد و آزادي از عنفوان شباب. اختيار است دانسته در تكرار آن بي

مستي آن بادة خوشگوار افتان و  وجود كثرت تعلّق هميشه به در سرداشت، با
هنگامة تمييز  برد ليكن الحال كه گرمي خيزان در چار بازار روزگار بسر مي

الجمله خاطر از پريشانيهاي تعلّق فراهم آمده در خواب و بيداري و  است و في
ند و شوق شاهد ز غفلت و هوشياري دست همت طپانچه بر روي غفلت مي

شناس  داند كه آن برادر معني چون مي. دارد مقصود از قرار و آرام جدا مي
وجود گرفتاري علم صورت از اصل مطلب جدا نيست آنچه از آن عالم  با

  !توفيق سخن شنوي زياده باد. سازد داند آشناي قلم مي مي

  رقعه
ماه .  ديگر استامشب چهاردهم ماه است و اين شب را در ليالي ايام منزلتي

صبح نوراني  رساند و دم مساوات به عالم افروز رتبة كمال در اين شب بهم مي
 پيش روشني بازار چراغ كه رونق معمورة روزگار است در. زند شام اين شب مي

اين شب كاسد است و مهر منير كه ظلمت زداي آينة جهان است فروغ جاويد 
 هالل ابرو و دلبران ماهرو گردش شاهدان جمعي به. گيرد از اين شب وام مي

 فروغ خاطر نوراني صحبت روحاني داشته داند و جمعي به كام مي جام فلك را به
نمايند چون آن برادر را از نظارگيان  صورت معني را در آينه ضمير مشاهده مي

اتفاق يكديگر در حريم  خواهد كه به داند، مي صورت معني و معني صورت مي
. ن شب نوراني نمايد و ديده بر چهرة شاهد مقصود گشايديكرنگي تماشاي اي

  .يقين كه قدم در راه خواهند گذاشت و نظر بر ماه خواهند داشت
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  اندوه و غم دردآلودة رقعه
شود  چون در خانة كون و فساد هرچه وارد مي! توفيق خير بر مكاره نصيب باد

ز عدم آگاهي از كارخانة حكمت بالغه بيرون نيست و دست بر آن گذاشتن ا
آيد خواه مرغوب طبع باشد خواه مكروه  وقوع در اين صورت آنچه به. است

احوال برادر رنجور مهجور اين است كه در ايام . تغافل از آن بايد گذشت به
از اوقات خزان روزگار در . بهار گلشن طبع سيراب و چمن شاداب بود

كاروان درد و . مشام اين مستهام رسيد دردآلودي به نسيم ١مضافات قصبة بوريه
. شهرستان خاطر حزين و دل غمگين بار استقامت گشاد اندوه از ملك ناكامي به

يعني صداي غم افزاي سانحة هايله خداوند صورت و معني والد بزرگوار پنبه 
وجود  ماند و با ديوار از گوش غفلت برآورده از غايت حيرت چون نقش به

جان  تابانه در عالم سودا و جهان جنون درآمده چون دست به فهمي بي معامله
هوش در دماغ، ديده را  مغز در سر و نه نه. نيافت بيمار شده بر گريبان زد

تير آهي  چون ابرنيسان بازار گريه گرم، سينه را خراش گرمي هنگامه، گاهي به
دهان . تسوخ نفس آتشين خرمن هستي مي دوخت و گاهي به سينه فلك مي
ليكن . صد زبان خموش و از نهايت حيرت سخن بر لب فراموش چون غنچه به

ميان نياوردن آيين ارباب  قضا سپردن و خود را در از آنجا كه سررشتة رضا به
آن تلخي  قضا داده به تسليم است حزن پاي در دامن شكيبايي پيچيده رضا به

شربت  ريزد به ديده قلم مياين مصيبت جانكاه را كه از تصوران خون سياه از 
  .صبر خوشگوارا ساخت

طبع،  پادشاه رحيم چون اين معني معروض محفل خلد آيين گشت به
دل، خليفة جهان، خديو زمان، قبلة جهان، مرشد عالميان از روي  كريم
پروري و بنده هذر مقدار و مور ضعيف را در بارگاه سليماني  ة بينوازي اين ذر

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. BURya. 
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آميز خاطر  يك حرف عنايت راز كونين گردانيدند و بهعنايت خلعت سراف به
وجود عدم آگاهي پي  گاه اين هيچمدان با هر. حزين را تسكين بخشيدند

دان كه  آن برادر معامله. وادي تسليم رضا سپرده باشد معامله برده خود را به به
طريق  االمر است يقين كه به آشناي مراتب حقيقت و داناي رموز دقايق نفس

  .قضا داده باشد تفرقه و حزن پاي در دامن شكيبايي پيچيده رضا به ي بياول

  فرزند برخوردار سعادت نشان اي كه به نامه نصيحت
   مرقوم قلم راست رقم مكتوب گشتبهان تيج

دلبند، چراغ زندگاني، شمع بزم شادماني، نورديدة رمد رسيده، آرام خاطر  فرزند
غم كشيده، قوت ايام پيري، عصاي هنگام دستگيري، گل گلزار اميد، ماية 
عشرت جاويد، درمان خاطر رنجور، مرهم زخم ناسور، نور نظر، سرور سينه، 
پيوند دل، لخت جگر، سرماية تجارت روزگار، حاصل گردش ليل و نهار، 

 طريق بر گلشن هميشه بهار، نشئة سازگار، انيس خلوت، رفيق كثرت، پي
گزين،  دان، ادب تسليم و رضا، رهرو وادي صدق و صفا، رمزشناس، قاعده

هميشه شاهد مقصود در كنار و از ! بهان عقيدت نشان، فرزند برخوردار تيج
آفات روزگار بر كران بوده، نشئة دانش در سر، مغز هوش در دماغ، شاهد معني 

شأنه  ايزد منان جلّ! باد پيش  لوح عقيدت دردست درنظر، كلك فيض در
طراز  خلعت استعداد و قابليت و جامة همت و حالت آن فرزند نيكوكار را به

حسن سلوك و معاش نيك و فكر معاد و تسليم و رضا و زهد و پرهيز و 
حصول رضاي خالق بيچون و امداد خاليق و ظهور امور خير و احسان و 

  !اعمال پسنديده مرتب و مطرز گردانادصدور افعال حسنه و وقوع 
يزلي است معلوم  بعد از دعاي خير كه ناشي از محبت ازلي و رابط لم

مقتضاي حكمت بالغه و قدرت شامله  گرداند كه اگرچه به ضمير پندپذير مي
ور و  هريكي از وضيع و شريف و دانا و نادان از خوان نعمت الوان ايزدي بهره
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اند سرماية روزگار   كارخانة كرم كرامت فرمودهياب است و هرچه از فيض
وجود تباين و  اما چون عالم اسباب است با. نمايد آن مفاخرت مي دانسته به

. كس را از ارتباط و التيام يكديگر چاره و گريزي نه تخالف اوضاع و اطوار هيچ
ين نظر بر اين معني ا. ي و انتظامي استديگري تسلّ مرتبه يكي را با مرتبه به

مقتضاي  نيازمند را كه پدر آن پسر برخوردار رضاجوي خوش خوي است به
. اين نسبت الزم است كه لوازم نصيحت را از آن گرامي فرزند دريغ ندارد

 در خواب و بيداري و غفلت وقت همه و جا همهبايد كه آن فرزند دلبند در  مي
 پرنقش و فريب عروس دست داشته به و هوشياري سررشتة عقل درست را در

بود اين سراي فاني انداخته جلوه  نمود بي نرود و نظر بر نگار روزگار از جا
ظاهر را جز خواب و خيال بيش نداند و بداند كه آنچه در عالم صورت وجود 

مدار فاني  گرفته تشريف عدم و كسوت فنا خواهد پوشيد و هركه در دار بي
پس توقف و . د شتافتصوب ملك جاويداني خواه رحلت اقامت انداخته به

فرصت چند روزه اين جهان فاني را از مغتنمات دانسته عمر گرامي را صرف 
اوقات گرامي را كه گذشته . چيزي كند كه چيزي از آن چيز حاصل شود

موقع صرف ننمايد اين نيازمند در وقتي  آيد و آينده اعتماد را نشايد بي نمي باز
 بزرگوار دانست و پدر گرامي را وبال ميپيش آن فرزند بود، تضيع اوقات  كه در

نمودند كه  من از غايت الفت و محبت جبلي مواعظ و پند و نصيحتي چند مي
مقتضاي ناداني  آمد و هرچه به كار كرد امروز به آنچه از آن جمله در گوش جا

كشد و خمار آن  يافت الحال ندامت آن مي و جواني طبع را از قبول آن متنفر
ت بزرگان اگرچه تلخ است اما تلخ دارويي است براي مريض دارد كه نصيح

هرچند در اصالح حال . جهت زخم ايام ناداني امراض جهل و مرهمي است به
  .صالح اقرب باشد رود به كار استعجال به

اگرچه كسب علوم نعمت خداداد است و كوشش در آن عالمت سعادت، 
عمل،  عمل بهتر از علم كثير بي علم قليل با. بر بود عمل شاخ بي اما علم بي
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اگرچه اصل عمل و نتيجة علم درست آن است كه ترك تعلّقات و عوارض 
صوب مطلب اصلي بايد شتافت و آفريدار حقيقي را درنظر  صورت نموده به

 بود آفرينش نبايد انداخت و حاصل عمر گرامي كه عبارت نمود بي داشته نظر بر
. ه غبار عاليق را از گوشة دامن بايد افشاندآورد دست عملي است به از علم با

اسباب تعلّق است و رهايي و نجات از  ليكن از آنجا كه سلسلة آفرينش منوط به
داشتن و در عين  يار در اين صورت دست در كار و دل با. آن مقدور بشر نه

ل حال از آخر كار غافل نگشتن كثرت تماشاي جلوه وحدت نمودن و در او
اما اين معني بدون صحبت نيكان و بغير از ضبط و .  استآيين پسنديده

محافظت حال خود ميسر نشود و سعي بليغ و جهد تمامي در حصول اسباب 
سعادت مطلوب است و در عهد شباب و ايام جواني كه اين رهنورد بادية 

حدي كشيد كه  غفلت را هواي آزادي در سرافتاد كار بجايي رسيد و معامله به
روز  بيداري و هوشياري و فكرهاي عميق و تصورات بلند به ز را بهشبهاي درا

گاهي سرزده از . رسانيد شام مي هاي دور و دراز به انديشه آورد و روزها را به مي
آمد، نه در شهر و  شهر مي رفت و گاهي سراسيمه از صحرا به صحرا مي شهر به

اگر نواي . داد جنون ميرسيد پيام  مشام مي اگر بوي گلي به. نه در صحرا قرارم
زد و در هرجا كه نشاني و اثري از  رسيد ناخن بر دل مي گوش مي بلبلي به

 يافت سر از قدم نشناخته نشينان و درويشان صاحب سلوك مي منزويان و گوشه
يافت خود  اگر گنجايش مي. كرد آن مكان رسانيده از دور نگاهي مي خود را به

. داشت نگاهي قانع بوده وقت را خوش مي اال بهرسانيد و  حاشيه بساط مي را به
وجود انواع تخالف و تباين اوضاع و اطوار اهل روزگار پاس سررشتة زنار و  با

اگرچه فطرت . داشت كنار مي  برجا همه گفتار و كردار خود داشته خود را به
ود نمايد كه خود را از آاليش مصفا داشته آلودة تعلّق نبايد ب بلند تقاضاي آن مي

و عاليق و عوايق و زن و فرزند را منشأ لطف غمخوار حقيقي دانسته در 
مقتضاي خاطر خامي  اما اگر اين معني به. سالسل فكر و انديشه آنها نبايد افتاد
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خاص باشد شايسته آن است طينت و نقص استعداد ميسر نشود يا مامول وقت 
تعلّقي در سازد و  بي ه بهكه از طريق اعتدال تجاوز ننمايد و در عين تعلّق بود

سررشته حسن سلوك و معاش نيك را از دست ندهد و تسخير قلوب و 
بذل جهد مرعي دارد  مرام و مقاصد جهانيان و نفع ارباب روزگار را به انجاح

رساني ديگران مستحسن است، نه از براي حصول  كه قبول تعلّق از براي نفع
ارههواي نفس ام.  

اهل تعلّق  وده، اگرچه در لباس ظاهر مشابهت بهپدر فقير كه جد شما ب
دانست و هميشه اين  اما در عالم باطن خود را يگانه اهل روزگار مي. داشت

  :مصرع. مصرع بر زبان داشت
  صاف بودن بهتر از آلودگيست

مقدار در محفل خلد  ة بيمقتضاي نصيب و قسمت اين ذر بعد از آن كه به
مبالغه نصيحت  ز شرف باريافت، پيوسته بهآيين و صحبت بزرگان نامدار ا

 كار درآمده هوشيار باش و اين بيت شيخ سعدي كرد كه چون به مي
  :بيت. الرحمت بر زبان داشت عليه

 چو انداخـتي دسـت و پايي بزن جيحون در انداز تن  بهكه گفتت
 خير و صواب و امداد و اعانت خاليق و و پيوسته بر مراتب نيكي و نيكذاتي و

آيين نشست و برخاست و سلوك پسنديده و طرز گزيده و پاس شرايط 
صحبت بزرگان و آداب و تواضع و تحمل و بردباري و تأمل و تفكّر و غور در 

دشمنان و  تمهيد قواعد صلح با دوستان و به كارها و تقديم مراسم محبت با
بدان خوبتر بودن و ديگر محسنات و  بان و باخو نيكي در برابر بدي و با

هي و توجه باطن آن قبله گاهي اين عنايت اٰل نمود و به خوبيها داللت مي
همان  رضاجوي پدر آن مواعظ و پند را دستورالعمل روزگار خود ساخته به

  اين راه كوشش نمايد، آن فرزند نيز بايد كه بيش از اين در طريق سلوك مي
را از نيكوكاري خود خشنود و پدر خود را از   خوددو سعي نمايد و ج
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تهذيب  چون در آغاز حال پاس بعضي از شرايط در. برخورداري راضي سازد
باشد كه پيوسته گوش بر سخنان بزرگان داشته مطابق  اخالق مطلوب است مي

 و محسني اخالق و جاللي اخالق و ناصري اخالقآن عمل نمايد و مطالعة 
يك لحظه از حصول سعادت   را سرماية وقت خود ساخته بهبوستان و گلستان
اگرچه اصل مطلب در قابليت ظاهر ربط كالم و . نباشد عمل غافل علم با

وسيلة آن جا در  تبار ديگر دارد و بهمتانت عبارت است، اما حسن خط اع
آن فرزند عزيز كوشش نمايد كه در هردو هنر . يافت مجلس بزرگان توان

اين حال اگر سياق و نويسندگي نيز داشته باشد بهتر و خوبتر  گردد و به فايق
اگر در . باشد رسد و كمتر مي دان كم بهم مي خواهد بود چه منشي سياق

ع شوند نادر است و نور علي نور و منشي همان هنر جم شخصي كه اين هردو
كمترين بندگان كه . كه نيك ذات است است كه رازدار باشد و نويسنده همان به

در سلك منشيان آستان خالفت نشان منتظم است، اگرچه جاي بشريت و 
. صد زبان همچو غنچه بسته دهان است غفلت خالي است اما در رازداري با

ميان ننهاده  كسي در جايي نبرده و اصالً راز كسي با بههرگز حرفي از جايي 
كرده و در مراتب نويسندگي  بلك هرچه در هرجاي شنيده در همانجا فراموش

داشته مطلقاً سررشته حسن سلوك و  و رجوع خاليق پاس نيك مطمح نظر
قول پدر خود عمل نموده، از آن فرزند  دست نداده پيوسته به ذاتي را از نيك

ر نيز متوقع است كه اين اوضاع پسنديده و اطوار گزيده را پيشنهاد برخوردا
سفارش ديگري  او رجوع افتد محتاج به كاري كه به همت خود سازد و در

نباشد و خود سعادت دانسته و وقت را غنيمت شمرده انجام مطلب ديگري را 
 كاري نيست كه عين مطلب خود داند و بداند كه در عالم كون و فساد هيچ

پس بهتر همان است كه از تو . اتمام نرسد مطلبي نه كه به ساخته نشود و هيچ
تو عايد گردد و همچنين در ارتكاب بدي  روزگار ساخته شود و اين ثواب به

اين نيازمند سالها در خدمت بزرگان گذرانيده و . دانست احتراز الزم بايد
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خاطر نياورده و  عزيزان روزگار صحبت داشته هرگز تصور افعال زشت به با
آن . كمال يكرنگي گذرانيده دوست و دشمن طريق مدارا مسلوك داشته با با

فرزند نيز سعي نمايد كه از طريق ثواب و جادة اعتدال قدم بيرون نگذارد و 
معلوم فرزند سخن دوست باد كه اگرچه علم فارسي دستگاه بسيار دارد و 

جهت افتتاح سخن  الً بهاواحاطة جمع آن از حد بشري متجاوز است، ليكن 
 از  حضرت ملّا جاميرقعات و بوستان، گلستانطريق يمن مطالعة كتاب  به

اخالق رسد خواندن كتب  قدري شعور بهم جمله ضروريات است و چون به
، السير حبيب و مطالعة تواريخ سلف مثل جاللي اخالق و ناصري اخالقمثل 
 و امثال آن ظفرنامه، ١طبري تاريخ، گزيده تاريخ، السالطينضةرو، الصّفاضةرو

رسد و هم اطالع بر احوال جهان و  ضرورتر است كه هم مناسبت سخن بهم
آيد و از ديوانها  كار مي مجالس و محافل بسيار به گردد و در جهانيان حاصل مي

عنفوان شباب مطالعه نموده، و مثنويهاي بعضي از استادان كه اين نيازمند در 
واال در ذيل اين رقيمه مرقوم سازد تا آن فرزند عزيز نيز  اسامي گرامي آن طبقه

قدر فرصت از تصانيف اين بزرگان مطالعه نمايد تا بركتي و  هرچه تواند به
حكيم . دست افتد گردد و سررشتة سخن به استعدادي حاصل فرصتي و ماية

، خواجه ، شيخ سعدي، شيخ فريدالدين عطّار، شمس تبريزروم ، ملّايسنايي
 و ديگر شعرا و فصحا و بلغاي ، ملّاي جامي، شيخ اوحدي كرمانيحافظ

، ، حكيم قطرانيمشهور روزگار مثل سردفتر شعراي روزگار موالنا رودك
ن الدي ، جمال، ناصر خسرو، رايجي، فرخي، فردوسي، عنصريعسجدي

، و ، حسن دهلويخسرو ، امير، انوري، خاقانيعيلاسٰم عبدالرزّاق، كمال
، سمرقندي ، عروضيخجندي ، كمالفاريابي ظهيرو ) دهلوي (جمالي ملّا

، همگر  بن مجدرضايي ، ركنبندي ، فخرالدين، عبدالواسع جبلّيبخاري عمعق

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .طبريزي: عليگ  .1
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، عثمان ، فريدالدين احول، مسعود بك، مسعود سعد سلمانرازي ابوالمفاخر
، اي ، ابوالعلي گنجه، فريد كاتب، حكيم سوزنييمين ، ابن، ناصر بخاريمختاري
، ملّا ، ملّا ثنايي، آصفيكرماني ، خواجويفغاني ، بابا، سودايي، فلكيازرقي
، وطواط ، رشيداهللا حلوايي ، لطف، بساطيمعاني، خواجه عبيد زاكاني عماد
  . اومانياثير) و(اخسيكتي  اثير

پذير فرزند نيكوكار باد كه چون در عنفوان حال خاطر از واضح ضمير پند
يافت، طبع سخن دوست را ميل  الجمله فراغ مطالعة كتب متقدمين في

رسانيدن ديوانها و مثنويها  رسيد تا آنكه شروع دربهم سخنان متأخرين بهم به
. شاگردان داد آورده بعد از مطالعه به دست مرور ايام نسخة بسياري به نموده و به

، ، محتشم، هالكياهلي: از آن جمله اسامي بعضي ارباب سخن اين است
، زماني  ملّا،يبادآ هقاسم گون ، ميرزا، اميدي، قمي، نرگسينور ، قاضيوحشي
، ، خيري، مالكي، نشاني، رشكي، ضميري، صرفي، جاهيانيحير ،پرتوي
، شرمي ، فردي، محوي، فصيحي، سقايي، اسمي، طوفي، صوريعجزي

، روري، س، فرقي، ديري، حضوري، دركيهي، حضرت اٰل، جعفريقندهاري
، ، رباني، فكري، سرياحدي، و، ذوقي)نظيري (، نظريكافي ، ملّا، كرميغروري
، ، فيض، عرفي، عزّتي، ليل، عنبري، رونقي، شكوهي، لعلي، اداييعرشي
، ، نظر مشهدي، مير معصومحيدر ، مير، يغما، ناظم، نوعي، نظري، جهانيشكيبي

، غياثا ، ملّا مرشددم، نا، رويي، حسين، مؤمن، غياثا نقشبنديامي دشت بياضي
 و ديگر ارباب سخن و اهل طبع كه صاحب ديوان و ، ميرزا نظامحلوايي
  .ش ندارداظهار تفصيل اسامي آنها در اين مختصر گنجاي اند، به مثنوي

  رقعه
انديش كه در دبستان محبت سبق گرفته و نسخة   وفاكيش عقيدتاين برهمن

اخالص را مطالعه نموده و حاصل دود چراغ و نتيجة صحبت بزرگان را 
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آشنا و بيگانه و دوست و  منحصر در صفاي باطن و سلوك ظاهر دانسته با
چشم وحدت مشاهده نموده غيري  را انداخته، عالم كثرت را بهدشمن طرح مدا

هر فردي  وجود تلون اوضاع و اطوار با ميان نديده و غير از حق ندانسته با در
از افراد انساني از راه يكرنگي درآمده تفاوت در اختالط ننموده هرچند كه 

ت االمر اس اظهار اين مراتب خالي از خود فروشي نيست اما چون نفس
گوش محبت نيوش افتاد كه  آيد، به اختيار آنچه در دل است بر زبان قلم مي بي

 پرسروري  برهمن١داس بر صفحة خاطرات آن قواعد اهليت از جانب ديال
حقيقي و عدم وفا منسوب  غبار ماللي نشسته اگر در عالم معني امري كه بر بي

س دوستان ديگر را چه از او توقع و اگر در عالم ظهور رسيده پ باشد از او به
فعل  اخالق قاعده از او به صورت كه خواب و خيالي بيش نيست سفاهي به

نادان مستحق نصيحت و تربيت . آن خود كيست كه خامي طبيعت ندارد. آمده
  .مستوجب عتاب و سرزنش است نه

ه دوست شما واسطة آنك دانست و به چون فقير او را از دوستان يكرنگ مي
غرضانه فضولي  اين همه از روي دوستيهاي بي. دانست بود بيشتر دوست مي

انواع مهرباني و قدرداني جوهر اهليت و فتوت  يقين كه بعد از اين به. نمود مي
خود را بر دوست و دشمن ظاهر خواهد ساخت و راضي بر اين نخواهد شد 

  .دماغ اهل محبت رسد بهباال كشد و دود آن  كه شعلة كينه و كدورت سر به
خواهم و چه خواهم  نويسم و چه مي نويسم و چه مي كه مي دانم به نمي

زباني در  زبان بي وساطت نامه و پيغام به مقام آشنا است كه بي نوشت؟ دل به
در حالتي كه دل در اين مقام باشد و قلم دو زبان . سراست حريم محبت نغمه

غذ نگارد معامله چون راست آيد شوق مكتوب ضمير را خواهد كه صفحة كا
اظهار چه مناسبت؟  عالم ظاهر چه نسبت؟ و مراتب يكرنگي را به باطن را به

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. DaYAL DAS. 
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دوزند و طرح تماشا  آرند و چشم مي بينند و آداب پيش مي حالت مي اين
  .اندازند
فكر  عمر گراميي كه گذشت، باز نيايد و آينده اعتماد را نشايد؛ به !عزيز اي
جايي رسيد و غير از ندامت و بجز از تاسف حاصل  آمده و راه به سر كوتاه به
گذشته، گذشته و آينده را  با. اميد كه جمعيت باطن نصيب شود. نگشت

  .ناپايدار ندانسته شناساي وقت خود گردد و در اصالح حال خود باشد
ات چه؟ روزهاي  ات چيست و پيشه اي و انديشه چوني و چگونه !عزيز اي

رسد؟  روز مي چه شغل به گردد و شبهاي سفيد و سياه به يين كوتاه ميدراز بچه آ
نمايد آمادة انواع امراض نفساني  شناس عالم در خود مشاهده مي آنچه اين نبض

آمده  چه منوال باشد؟ يقين كه از رعونت نفس فرود يابد تا حال شما به درمي
شايستگي نشان  لكما اوضاع ظاهر شما را به. شكستگي نفس افزوده باشند بر
تحفه  مژدة حسن سلوك و مروت و مردمي شما را بر دوستان شما به. دهد مي
سازند بر ديگري  صدق است كار خود را مي اگر اين معني مقرون به. آرند مي

  .چه منت و اگر چنين است بايد كه چنين باشد كه چنين خوب است
و زبان چون حديث شكر لبان آشنا گردد، شيرين شود  ني كلك چون به

لعل لبش كه . رساند دهان شكرافشان شود شيرني ديگر بهم توصيف شيرن به
تر از ياقوت رماني است اما لعل را  تر از لعل بدخشاني و رنگين شاداب

ريزي كجا؟ اگر لعل شكر بار شكر دهان  شكرافشاني و ياقوت را آن نمك آن
 و اگر دهان ريز نبودي نمك را اين نمك نبودي در هنگام تكلم نمك

. پستة خوبرويان در وقت خنده شكر افشان نگشتني شكر شيرين نبودي چون
  :فرد

  لعل را با لب لعل تو چه نسـبت باشد
  لعل بسيار و مي لعل شكر بار يكيست
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  رقعه
اگرچه خط سبزة معشوقان الله عذار نور نظر و سرور خاطر افزايد اما حسن 

دونگاران مشكين رقم رونق و خط خوشنويسان سحركار عنبرين قلم و جا
برد ليكن در  آن خط اگرچه اختيار دلها از دست مي. رتبت و طراوت ديگر دارد

موقف زوال و معرض انتقال است و اين خط هميشه بر صفحه روزگار باقي و 
باقي چه نسبت؟ جمعي كه قدر و قيمت اين گوهرآبدار و  پايدار و فاني را با

 گوهربار را كه غواص بحر معني است چون اند قلم اللي شاهوار دانسته
باري داشته يك لحظه از كسب اين سرمايه  ابرنيسان پيوسته در گهرريزي و در

من كه سر و برگ ندارم و استعداد من معلوم گاهي كه كُميت قلم . غافل نيستند
لغزد و در هر قدم از جا  آرم صد جا مي جوالن مي را در عرصة قرطاس به

  .افتد مي
  . شد چمن سيومتمام
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  چمن چهارم

  تجلّي پرنور ظهور شاهدان معني يعني تحرير رقعات و فقرات حقيقت
امداد طبع نكته سنج و دستياري كلك  رشحات سحاب فيض به چون به

يافت،  ارت طراوت و نض برهمنچمن چهارچمن از جمله  گوهرفشان سه
مشاطة سخن در آرايش و پيرايش عروسان ابكار افكار كه در چمن چهارم 

مشك بيزاند درآمده، اميد كه اين گلشن هميشه بهار معني منظور  ريز و جلوه
  .صاحبنظران و مقبول طبع صافي دالن گردد نظر

بيان شكر و سپاس مفتاح خزاين دلها و مصباح سكوت جانها، 
اداي ذكر او   بهعندليب.  شكر نعمتهاي اوستاسمه و حضرت عزّ ذكر
شبنم شكر او چهره تازه، حاصل عمر گرامي ذكر  آوازه و گل بهبلند

  :رباعي. بود شكر نعمتهاي اوست كرامتهاي او و سرماية وجود بي
 حال خود شناسا كردي     به ما را چو  

  از عهدة شكر تو برون چـون آيـيم   
 

از خاره گل و ز قطـره دريا كردي        
  مـا كـردي    دانـيم؟ آنچـه بـا       ما مي 

 
  انسان خلقت بيان

لين بنايي كه دست قدرت قادر مطلق در خانه تكوين و ايجاد گذاشت و او
بهترين صنعتي كه صانع بر حق بر فراز پيدايي آورد خلقت انساني است كه 

انواع حلل و حلي مزين و مرتب  چندين شئون و فنون آراسته و پيراسته و به به
 از اصول و فروع و محصول و مزروع بر سطح ارض و سما مشهودگشته و آنچه 

و محسوس است غذاي روحاني و جسماني و اسباب تمتع و كامراني اوست و 
مقتضاي قابليت و  چون طينت انسان مستعد قبول هر صنعت است اگر به
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شود و اگر از  مراتب ملكي فايز استعداد، انوار روحاني بر او فايض گردد به
  :بهايم مشابه باشد ت ذاتي در ظلمت آباد ناداني فرو رود بهروي شقاو

  آدمي زاده طرفه معجوني است    
  گر كند ميل اين، شود كم ازين    

 

ــوان    از فرشــته سرشــته وز حي
  از آن  بـه كند ميـل آن شـود     ور
 

  نفس  بهخطاب
دانا  نفس آفتاب حقيقت تابان و گوهر معرفت درخشان ديدة بينا و دل اي
يافت آن مطلوب كوشش كن كه ديده را ضيايي و دل را جهت ديد و در به

از آغاز آفرينش عارفان و عاشقان و كامالن و واصالن و . صفايي حاصل شود
عالمان و عامالن و منظوران و مقبوالن و دانايان و پيشوايان هر قوم و استادان 

سلسله مطابق قانون و قاعده و رسم و روش و طرز و طريق خود آنچه الزم  هر
دستياري خرد حقيقت اساس و رهنموني  تحقيق و دريافت اصل كار بوده به

اند و مطلبي از مطالب و منهجي از مناهج و  فعل آورده شناس از قوه به عقل حق
پيش ديدة بصيرتشان مخفي و  مسلكي از مسالك و مقصدي از مقاصد در

بين و فهم اي از خرد دور اي و لطيفه مستور نمانده و از دقايق حقايق دقيقه
گزينشان فروگذاشت نشده و از مشرب و مذهب اين گروه واالشكوه  صواب

ها و دفاتر مملو و مشحون و آن را كه ديدة دوربين و  كتب و تواريخ و نسخه
اتباع و استماع اقوال و  گزين و گوش حقيقت نيوش بخشيدند به خرد صواب

قاصد برآورده بزرگان مطلب برده و سر از م افعال اين طبقه صافي نهاد پي به
چنانچه . اند اند و دري كه شايد سفت سفته روزگار سخني كه بايد گفت گفته

  :فرد. فحواي اين گفتگوي بيتي از استاد مشفق يادگار است به
 ها خوردند و رفتند حريفان باده

 ها كردند و رفتند تهي خم خانه
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م جوش و آوردن، اگرچه در آغاز حال كه هنگا را در معرض گفتگو خود
توان داشت اما بعد از شناخت حال و  خروش در پاي طلب است جايز مي

  :رباعي. دريافت حقيقت مهر سكوت بر لب گذاشتن اولي است
  عشــق رنگ و بويـي دارنـد آنانكه ز

  از آب دو ديــده آبــرويــي دارنـــد
  صد زبان خموشند ولي چون غنچه به

  ت گويي دارندـخويـش گف در پرده به

  آگاهي تازيانة
عمري كه . وقت تمييز و هنگام امتياز است نه محل تغافل و اغماض! عزيز اي
ليكن غرض از تأكيد آن است كه آينده . بطالت گذشت درآينده متصور نه به

كار آيد  كه فردا به چون گذشته نگذرد و قول بزرگان راه آن است امروز همان به
  :رباعي. عمل آيد كار آيد كه امروز به و فردا همان به

  انـد   فـردا نظـري داشـته       به آنانكه
  انـد در راه نيـاز      چون خاك فتاده  

 

  انـد  امروز هر آنچه كشتني كاشته    
  اند  در ديدة حرص، خاك انباشته    

 
  حقيقت اصل دريافت بيان

اوست مأمور آن است كه كيفيت مراتب وجود و  هركه جواهر خرد با !عزيز اي
ابد و بداند كه اين پيكر جسماني چيست و حقيقت اشيا را چنانچه هست در ي

روح انساني كه كارفرماي ملك وجود است از چه جوهر است و از كجا آمده 
كجا خواهد رفت و غرض از آمدن و رفتن چيست؟ اگرچه حقيقت كار بر  و به
 حكم عقل دورانديش سر از مقامي بايد برآورد كس مكشوف نيست ليكن به هيچ

الوجود  وجود همين شناخت واجب مدن از عدم بهو بايد دانست كه غرض آ
است و انتظام جوارح و اعضاء محض از براي عبادت اوست و اين معني بدون 
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موهبت خاص حاصل نگردد و اگرچه دريافت اصل كار كه عبارت از علم 
كرم كريم كارساز است اما جهد درست را در حصول  عمل است موقوف به با

تحصيل  خالصه اوقات را مصروف به. ر عظيم استاين سعادت دخل تمام و اث
  :١مثنوي. امور ضروري بايد نمود و نظر بر حصول نتيجة اين علم بايد داشت

ــرد ــشغول٢م ــه م ــل   ب ــم عم   عل
ــردد    ــل گـ ــا عمـ ــو بـ ــا تـ   ٣تـ

  

  )كـذا (شود اكمل     كز كماالت مي  
  )كذا(مشكالت تو جمله حل گردد 

  
  ناداني ايام ندامت اظهار

رور ساغر جواني لبريز بود و درد و صاف آن در كاسة پيش از اين از شراب غ
اگر ناصحي . سرجوشان چهره برافروختة اين نشئه بود و مغز سوختة اين آتش

هوس دوش . فرمودم خواست آبي بر اين آتش زند من روغن را كار مي مي
. گرفت راه جهل گام از باد وام مي رفت و پاي من به دوش من راه مي به
وار بر چراغ هوس بال  كردم و پروانه دي بوستان آرزو را تازه ميلحظه نخلبن هر

انداختم و گاهي كاله تقليد بر  اي بردوش مي گاهي خرقه. نمودم افشاني مي
موهبت خاص و رهبري توفيق شناساي حال خود  گذاشتم تا آنكه به مي سر

غ دل چرا. زاوية خمول كشيدم پاي در دامن انديشه پيچيدم و خود را به. گشتم
  .روغن دانش افروختم و مشغول محاسبه شبان روزي گشتم را به

تأمل بسيار عالج اين درد  از غايت ندامت سر در گريبان تحير انداختم و به
كهن را داروي سودمند توبه يافتم بر شاهراه عقيدت نشستم، نسخة دانش را 

فش گنج از هر حر. كردم چشم عبرت نگاه دست گرفتم و بر هر صفحه آن به به

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .فرد: عليگ  .1
  )؟(كشد اكمل  كز كماالت مي  مـلم و عـتعلي غول بهـمرد مش  :عليگ  .2
  .عمل شد تو با علم گر با: عليگ  .3
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صفاي باطن را آيينة حال نمودم، نقش ماضي از لوح خاطر ستودم . معاني يافتم
زبان را . و دل را مظهر جلوة رباني و خرد را كارفرماي ملك معاني يافتم

 .كردم گشاي غنچه مطلب گردانيدم و خاك راه قناعت را توتياي ديدة خواهش گره
. انستم محض االم روحاني بودد آنچه در گرمي هنگامة غرور سرماية سرور مي

دماغ  ساقيان مضطبة معاني بادة رنگين در جام حال من ريختند و نشئة ديگر به
  .من بخشيدند

كرده را خواهند  بصران راه گم چون راهنمايان راه حقيقت، بي !آري
منزل  فروغ آن پي به دستشان دهند تا به ل چراغ ندامت بهمقامي رسانند او به
برند و چون سر از آن برآوردند مهذب تهذيب اخالق و مودب صوح النَّبةتو
فروغ صفاي  آداب ظاهر و باطن شده باشند و بعد از دريافت اين حال به به

باطن و ميامن صحبت ارباب معرفت شناساي حال خود گردند و موجود 
كرده  حقيقي را بشناسند و بعد از حصول اين سعادت لذّت استلذاذ متنوعه مي

  :يتب. باشند
 خار و گل اندر نظرشـان يكي زهر و شكر در جگرشان يكي

  روزي شبان محاسبه مطالعة
چون بار جرم و گناه بردوش دل گراني گرفت و مغلوب استيالي طبيعت 

دست . اعمال خود كردم گشتم، يكي نظر برگرد حال خود كردم و مطالعة نامة
حيران تضييع . خود آمدم لختي از خود رفتم و باز به. دامن ندامت زدم حيرت به

خواستم . تأسف و تحير درماندم به. اوقات گشتم و بركردة خود نادم شدم
تدارك  ريزم و ماتم اوقات گذشته بدارم و به اشكي چند كه طوفاني از ديده فرو

شايد كه داد خود از آنجا يابم . دريوزة ارباب حال روم كنان به توجه. آن بكوشم
آنچه از . در اين مطارحه در عالم ديگر افتادم. رسممطلب خود از آنرو  و به

. شد همين فساد نفس بود كه سد راه مطلب مي. جستم در خود يافتم ديگري مي



  ١٨٦/چهار چمن

  

خاكستر آتش  عالم روحاني بردم تن را چون ترك مقاصد جسماني كردم راه به
گريبان تحير بردم   بهچون سر. تسليم ساختم و آينه خاطر را جالي ديگر دادم

صحرا  وار به گاهي ديوانه. مي يافتم ديگر و جهاني ديدم از اين جهان برترعال
خود  از اين شادي به. شتافتم و گاهي دانا مثال خود را در كنج خلوت انداختم

سجود ماليدم كه دلم از هوش رفت و هوش از دل در گلشن  آن قدر سر به
منزل  ت بهطرفي اقرب از ندام ندامت تماشاي گلهاي معاني كردم و هيچ

خوناب جگر را در پردة دل بيخته صافتر از بادة ناب ساختم و . مقصود نديدم
دعوت  جهت نفس آوردم و نفس را به لخت جگر را كباب نمودم و ماحضري به

عزم درست  صوب صواب آمدم و به دستياري توفيق از طريق خطا به طلبيدم و به
. من ارزاني داشت ن دولت بهنفس، اي مجادله با. تايب اعمال ناشايسته گشتم

هواجس  همين الفت طبيعت است كه به. اگر سركشي كند گوشمالي دهم
سيماي حال خود نبايد  آب و رنگ ظاهر، فروغ دروغ به به. نفساني فريفته دارد

  :نظم. خس و خاشاك غفلت چشمة صافي دل را نشايد انباشت داد و به
  چشـمة دل منبـع فيـض خداست    

   و ديرينـه بـاش     با دل خود محرم   
 

  دل آشناست   به زنده دل آنكس كه   
  راست بهم صاف چو آينـه بـاش        

 
  استقامت مراتب توبه بيان

رسد بايد كه ترك لذّت صوري  چون مبتدي را شوق ترسيل مطالب خاص بهم
معني گرايد و دريابد كه راه اين شوق را كنار و پاياني نيست و  نموده به

سيار سخت، در مقام رفع آن درآيد تا قدم و دم موانع و حوادث ب هر در
رهنموني خردكار بين سر از مقام مقصود  حجاب از پيش چشم او برخيزد و به

  .برآورد
توبه آنگاه بايد كه رجوع . توبه، ازالة جميع امراض مستهلك نفس نمايد

ضمير خود كند و دريابد كه عبور از نشيب و فراز مقامات ديگر كه پيش  به
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هي شمرده بر او آسان خواهد شد و اين معني را از عطية اٰلطالبان است  راه
اگر نفس را در قبول . حصول اين سعادت را سرماية عمر عزيز خود شناسد

توبه نمايد و چون  ل عالج رغبت نفس بهتوبه استقامت بر آن راغب نيايد، او
ل قدم مردان آموز رام خود سازد صيقلي است آيينه دل را و او مرغ دست

وادي خاص، اظهار ندامت و تايب گشتن است بر توبه و بعد از توبه استغفار  به
اصل مقام سالكان استقامت است كه چون نفس . و استقامت بر جاده آن

  :فرد. جادة صواب مستقيم باشد از زالت قدم ايمن گردد بر
وانگه نهادن قدم استقـامت است گزينان ندامت است ل پناه توبهاو 

اند اما  ها نوشته لجة امراض نفساني ارباب علم و عمل نسخهاگرچه در معا
انتخاب رسيده اين است كه اين مريض را از چيزهايي كه باعث مضرت  آنچه به

اگر در اين باب . اوست پرهيز بايد نمود و در مقام اصالح مفاسد بايد درآمد
در اين راه كليه . فساد انجامد آن مرض از عالج افتد مشاهدة روزگار نفساني به

حاضر بودن است بر اوقات خويشتن و دريافت معامله حال خويش كه چون 
كسي شناساي حال خود شود و خود را فاسد داند ناچار در مقام اصالح و 

  :مثنوي. اره برآيدتدريج از بيماري نفس ام عالج درآيد و به
  دشمن تست نفس سركش تو    
  تا تـو آموزگـار خـود نـشوي        

 

   كاهش تو  در كمـين گاه كرده   
  قابــل روزگــار خــود نــشنوي

 
  رقعه

 .هرچه هست تابع اخالص درست است تا مخلص نباشد مقبول نگردد! عزيز اي
منزل  بايد كه آدمي اخالص درست را بدرقة راه خود سازد تا سالمت به مي

در طريق طلب . مقصود رسد و اال از دستبرد رهزنان هوا و هوس سالم نماند
تا اخالص خاص رفيق نگردد . مالحظه مانعي است ز بيدر هر گام نشيب و فرا

  :فرد. سر از منزل مقصود برنيارد
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  وفـا و يكرنگي است» برهمن«ميان كيش 
  كه قايم است درين كهنه دودمان اخالص

چون سره وصاف برآيد . اوقات را نقد خالص دان و در بوتة امتحان بگداز
 وسعت چون از تنگناي صورت به. ل آن را در روزنامچة عمر گرامي بنويسحاص

وحدت رسيد عالم صورت معدوم  گاه معني گذر افتاد از خارستان كثرت به
ربا كه در آغاز حال باعث  نظر درآمد هر نشئة هوش مطلق و موهوم محض به

شاهد  بين، خمار محض نموده هر چشم حقيقت شد الحال به سرگرمي مي
. داد در ديدة معني عريان درآمد آراستگي تمام جلوة ظهور مي لب كه بهمط

پايان و  محاسبة نفساني آيينة صورتحال باشد پيوسته مستغرق اين بحر بي
چنگ افتد و سر از  غواص اين درياي بيكران بايد بود، باشد كه كوهي به

  :نظم. ساحلي برآرد
ــه ــاده    ب ــا فت ــت ت ــاي محب   ام دري

ـ        ن بحـر نايـاب    من و غواصـي اي
 

ــادم   ــاحل ز ي ــشة س ــت اندي   برف
  دست آرم دري ورنه مـن و آب        به
 

  تعلّق ترك لذّت
غرض اصلي و اصل غرض دريافت اصل معامله و درك كيفيت حال است و 

بنياد و معمورة  چون اين سراي فاني بي. غفلت از حصول اين معني محض وبال
يستة عقل دوربين آنكه شا. خراب آباد است، محل توقّف و مكان اقامت نيست

نخست . پيوسته در اين طريق اسباب سفر آماده و زاد مرحله را مهيا بايد داشت
شرط سلوك اين راه قطع تعلّق و ترك هواجس نفساني است كه چون لذّت 

گريبان و پاي در  مراد برآيد پيوسته سر به نصيب ذايقة آرزو گردد و كارها به
  : و لخت جگر بايد ساخت فردخون دل دامان كشيده غنچه آسا به

  گريبان و پاي در دامان رسيد سر به
  چو عقل غنچه خموشـند مردم دانا
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رنگ و بوي خود نگشته آبروي خود  و در عمر مستعار چون برگ گل مغرور به
ديدة معني نظارگي عالم صورت بوده از جلوة صورت  نشايد ريخت و به
  :مثنوي. اشتمغز خود را بر كران بايد د مشاهدة پوست بي

  خود الف تحير زدن     به چند
  قطع تعلّـق كـن و آزاد شـو    

 

  بنــدي زنجيــر تعلّــق شــدن
  مشق تجرد كن و استاد شو     

 
  لتوكّ جادة بر  استقامت

چون . ل نتوان رستاز تاب آفتاب حوادث روزگار غير از ساية ديوار توكّ
ند و ساية طوبي فرو نيار ل نصيب رهروان وادي اخالص گردد سر بهگوشة توكّ

شاخ و برگ باغ جنان نيندازند و پيرامون خاطر خطيرشان غباركوي تعلّق  نظر به
سير . راه نتواند برد و در حواشي ضميرشان نسيم بوستان آرزو نتواند كشت

تازه  جبين و چهره جگر و آب ديده، شكفته لخت چشمان مايدة رضا و تسليم به
خاك كوچه قناعت، . ت نريزندقطرة آبي آبروي خود را بر خاك مذل باشند و به

  :ابيات. ل استصندل جبين ارباب توكّ
ــ  ــو در راه توكّ ــرد چ   ل رودم

  خار و گل اندر نظـر رهـروان       
 

  رهش گل شـود   به خار مغيالن 
  دهد از گلشن معني نـشان       مي
 

  حقيقت اصل كيفيت
دست هوا و هوس  آدمي از پستي فطرت و خاصيت طينت سررشته اختيار را به

كجا  داند كه از كجا آمده تا به د را واصل فراموشي سازد و نميسپارد و خو مي
. شام رسيده است كند در انديشة خام صبح آرزو به خواهد رفت و تا نگاه مي

فردي  چشم وحدت مشاهده نمايد مرجع هر صاحب هوش چون عالم كثرت به
 پايان داند و آن محيط بي اين قطره را شامل به. مبتدا شناسد از افراد به

. خراميد سمت وحدت خواهد كثرت آمده هر آينه به محل وحدت به از هرچه
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همتاي محبت را  محيط دريا خواهد پيوست و سر فروبردگان درياي بي قطره به
اين طايفة آزادي تجرد بردوش كشيده راهرو وادي تسليم و . نه ساحلي پديد،

م صورت بندگان عال اند و اين گشته سالك مسالك رضا و طريق اخالص
  .وادي عدم خواهند گذاشت قافلة آرزو و كاروان حسرت قدم به با

  غفلت امراض معالجة
آب ديده  اميد دانة هوس كشتزار وجود را به جمعي كه در دام تعلّق گرفتاراند به

خرمن  جگر سرسبز داشته در آخر كار بجز باد تأسف در مكيال به و خون
  ايمن از شغل دهقان روزگار كه هراند و پاشند و غافل از داس جانكاه نمي

. دهد باد مي كند و هر روز خرمن هستي به لحظه از خوشة عمر دانه دانه جدا مي
حيران . شود بدل عمر گرامي است كه رايگان صرف مي عوض و بي اين نقد بي

اين . لمحه بيشتر گردد و شغل هر اين شغل روزگارم كه عمر هر لحظه كمتر مي
ر از توبه دارويي نافع نه و بجز ندامت عالج سودمندي امراض مهلكه را غي

ل سخن نبايد گفت؛ كار بايد كرد او. تا چند از اين و آن سخن گفتن. نيست
نقش انديشة غير را از صفحة خاطر زايل بايد ساخت و پيشگاه خاطر را كه 

خس و خاشاك غفلت انباشته است رفت و روي داده اين گلزار هميشه بهار  به
ايست نوراني و صور  دل آينه. آب ديده و خون جگر شاداب بايد داشت هرا ب

صيقل تجرد از زير رنگ حوادث تعلّق بايد برآورد تا  گر، به معني درو جلوه
  :فرد. دارين گردد نقوش سعادت منقّش به

  كه دل چو آينة آفتاب نوراني است  زير رنگ تعلّق سياه نتوان داشت به

  عمل  باعلم  تحصيل
 اوقات شريف همان است كه صرف مصالح ضروري شود و ضرورتر از اگرچه

اين مرتبه  همه ياد حق است و دريافت حقيقت ليكن چون طريق وصول به
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حكم عقل  منحصر است در طبقة ارباب حال و اصحاب كمال، مبتدي را به
تحصيل علوم بايد نمود و علوم اگرچه  دورانديش خالصة اوقات مصروف به

اما دريافت بعضي . م است و احاطة جمع آن از حد بشري متجاوزانواع و اقسا
همان عمل گرايد  اند كه علمي كه به اين رفته اي به فرقه. از آن اهم مطالب است

خواهيم كه بعد از  اي گويند كه ما آن علم مي آيد و طايفه كار علم به
سلوك اما آنچه ارباب . هردو را نظر بر مطلب است. حاصل شده باشد عمل

ل علم بعد از آن عمل و پس از عمل دانستن غرض عمل  كه اوگويند اين است
ام كه بعد از عمل حاصل  من فداي آن علم. رسانيدن است مطلوب بهم و علم به
  .شده باشد

اند كه عمل  جمعي ديگر گويند كه عمل باد؛ گو علم مباد و بعضي برين
محض موهبت خاص   بهبسا باشد كه سعادتمندي كه. علم حاصل نشود بي
. مطلب برد و سر از مقامي برآرد تسبب و كسب و ارتكاب رياضات پي به بي

مقتضاي حكم دانش درست سعي را  اگرچه گرمرو را سبب دركار نيست اما به
  :فرد. در حصول مطلب دخل تمام است

  ز نارسي است اگر پا شكسته بنشيني  انتها نرسد گرچه راه وادي عشق به

  اوقات مراتب پاس
چون مطلب اصلي طلب رضاي حق است و در آن طلب فوت وقتي از اوقات 

كيسة عمر . فوت مطلبي از مطالب خاص بود، لهذا غفلت را مستحسن نشمارند
گرامي از نقود اعمال نيك پر بايد ساخت و افعال حسنه را بدرقة راه گردانيده 

منت سفينه از   بيمالحظة بيم و خطر رهرو طريق تسليم و رضا بايد شد و بي
بحار خطرات بليات تعلّق عبور بايد نمود و فوت وقت را وبال عظيم دانسته در 

وجود  خود در مكالمه و مجادله بايد بود و با تالفي آن كوشيده پيوسته با
اين خيال  كثرت عاليق و عوايق روزگار وقت را از وقت برآورده خود را به
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كرد و  خود تكرار اين معني بايد ل بهزبان د داشت و هميشه به مشغول بايد
يار و دست در كار  هركس رسيده اين سبق را از سر بايد گرفت و دل با به

  :فرد. داشته ادراك اين نشئه بايد نمود
  دلش بايد كه باشـد سـوي دلدار  هركه دارد دست در كار» برهمن«

قات را خسارت زندگاني بايد دانست و پاس وقت را  آنكه تضييع اوكليةً
اي سياه شخصي كه ناصية حال خود را  نامه. سرماية دولت جهاني بايد ساخت

. فروغ دروغ دهد و خطاي محض وجودي كه خود را آلودة كثافت گناه سازد
دود دماغ  هي است و مورد الهامات قدسي بهاين نفس نفس را كه مهبط فيض اٰل

امروز كه اسباب عشرت آماده و . نمودن از تيره دروني استظلمت اندود 
فريب جلوة اين عروس نادان فريب از راه رفتن و از  غمي گشاده، به ابواب بي

در كاسة سر مغز . انديشي دور است فرداي كار غافل بودن از طريق عاقبت
  :ابيات. هوش، روغن چراغ خانة وجود است
  مرد از ره چشم عقـل بيناسـت   

  هـي ت چـو محـرم الٰ     عقل اسـ  
 

  دل قطرة خون و عقل درياست 
  از عقل بخواه هرچـه خـواهي      

 
  طلب  وادي رهروان حال بيان

 راه محبت نسپرند و رهروان وادي طلب و مردان وادي حقيقت قدم بي
 حضيض انسي ننگرند، كاله استغناي اين طايفه بلندپروازان اوج معرفت به

رهروان . نيايد عالم خاكي فرو هچرخ اطلس سايد و سر اين واالسران ب به
 حاصل تكلّف خراج در معمورة قدس نتيجة خواهشهاي آماده و روزگار به

آن پيش كه از اين كارگاه در گذري، نظر بر شاهراه تفكر  از. آرزوهاي افتاده
انداز و بسنج كه قطرة خون را اين همه آب و تاب چيست و هستي موهوم را 

نخستين پرواز  كه شاهبازان اوج كمال درچندين اضطراب چه؟ در مقامي 
راه غير از بدرقة  اين براندازند از نيروي مور ضعيف چه آيد و چه گشايد؟ در
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منزل مقصود نتوان  سر از رهبري توفيق عنايت خاص قدم نتوان گذاشت و بي
در . مدعا نزديكتر تر، كار به برآورد و هرچند دست طلب از دامن آرزو كوتاه

مقامي كه عدم خواهش را منتهاي   مدعا را مدعا گويند و درجايي كه ترك
گويند اينجا از خود گذشتن شرط راه  طلب دانند از دنيا و مافيها كي پرسد؟ و

دامان و سر در گريبان كشيده سيار عالم  قاطعان مسالك وجود كه پاي در. است
مراتب  كنند و چون از خود بگذرند طي اند، نخستين خود را فراموش قدس

وادي معرفت كه در آينة حال تماشاي ملك  رهروان. حقيقت نموده باشند
وجود عقل دورانديش معترف  غور كار در رسند با كنند چون به معاني مي

  :فرد. عجز و قصور خود گردند به
 بـرد بـرابـر او فـضـل او مي عقل كل رهبر است تا در او

ار عاليق پيرامون آن در حريم خاص كه محض تجرد و تقدس است و غب
 همت بر نيل مطلوب بايد گماشت. نگشته بدون اخالص درست راه نتوان يافت

  :بيت. و دست از طلب كوتاه نبايد ساخت
  بـنـدم نظـر بـر نقـش پـاي رهـروان راه مي

  كه شايد رفته رفته نقش پايي رهنمون گردد

  شوق علم بيان
حجابانه دست در  در حجاب بيمشتاقان در پرده تماشاي صور معاني كنند و 

  .آغوش شاهد مطلوب نمايند
 حجاب تو آشنا باشد  بهاگر كسي كند ز پرده تماشاي كارنامة حسن

چون قرب معنوي در عالم يكرنگي و يگانگي منظور است بعد مسافت 
چه جلوة صورت، نمودي . گردد صوري حجاب اين پيشگاه و سد اين راه نمي

حجاب اكبر همين . كسوت بقاي جاوداني آراسته بيش نيست و شاهد معني به
  :بيت. موهوم است و نفي آن عين آگاهي
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  عشق و حسن بود نسبتي كه نتوان گفت به
  هميـن حجـاب بـال گشـت در ميـانـة مـا

وار است و صورت وفا و نقوش اخالص در  در و ديوار ارباب محبت آينه
ردن نقش هستي خويش است ل شرط رهروان اين طريق گم كاو. آن پرتو انداز

تا نقش هستي موهوم برجاست فساد نفس برپاست و چون اين نقش محو شود 
ظهور آيد همين ما و مني است كه پردة غفلت بر چهرة دانش  آثار لقاي مطلق به

يكي دست و پاي همت را . خاك مذلت انباشته انداخته و ديدة بينش را به
بر سر اين معني از راه . د فرو مگذارجنبش درآر و خود را در گرداب تجر به

تا غبار تعلّق از حواشي باطن محو نشود پي . صورت وقوف نتوان يافت
ميان برنخيزد چشم بر چهره شاهد  مطلب نتوان برد و تا حجاب صورت از به

معني راز است ليكن چون اسرار معني  اگرچه صورت را با. دوخت معني نتوان
گر  ميان برخيزد و شاهد معني جلوه ازحاصل شود توسط و توسل صوري 

گردد و چشمي كه نظارگي صورت و معني شود و معني صورت را دريابد 
حسن  نظارگيان حسن روزافزون جمال مطلق به. عالم صورت نكند هرگز نگاه به

رهروان وادي تجرد دست همت از كونين افشانده . زود زوال عالم فاني نفريبند
  :فرد. ن عالم صورت در مضيق حيرت فروماندهاند و دل بستگا درگذشته

 برسر راه فرو مانده گرانبـاري چند كرد از بحر خطر مرد سبكسار عبور

  روزگار اساس ثباتي بي
بين مقام آرام و محل آسايش  هرچند گلشن روزگار در چشم تماشاييان كوتاه

ه بودي بيش نيست و هرچ چشم عبرت نگاه افتد، نمود بي است ليكن چون به
آمدن در اين نشئه از براي . فنا پوشيده حقيقت خلعت صورت وجود گرفته در

چون رهرو آن طريق . كسب كمال است و غفلت از حصول آن محض وبال
صفاي باطن و عقيدت درست و رسوخ تمام قدم در اين راه گذارد نخست  به
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م برگردد ميان نباشد، باشد كه اول قد اگر اين شرط به. ثبات قدم از او خواهند
من  اي گوش به خواهم كه لحظه شخصي مي. و اصالح حال را لوازم بسيار است

دارد و درد دلي كه مراست بشنود و درد درمان طلب، ديگر است و دردمندان 
  :بيت. عروج اين مقام را پر و بال همت مطلوب است. را عالمات ديگر

  جايـي بردنـد هـشاهـبـازان طلـب راه ب
   پري چند چه پرواز كنيماين مشت ما به

  بود بي  نمود جلوه كيفيت
تعمق  افتد به بار چشم ارباب هوش چون بر سطح آسمان دوار و نطع زمين گران

 و تامل دريابند كه اين صنايع بديع غير از قدرت صانع مطلق و قادر بر حق صورت
لم  عااتمام نبندد و بر هر صنعتي ديدة عبرت بين باز داشته اين همه موجودات

  :رباعي. آب تر از جلوة سراب دانند مغزتر از حباب و بي ارضي و سماوي را بي
  ارباب جهان نقش بر آبند همه
 لب تشنه و در پي سرابند همه

  مغـزتر از سر حبـابند همـه بي
 بـر آتـش آرزو كبـابنـد همـه

. بر دامن صفا درونان صافي سرشت غبار مالل از بقا و فنا ننشيند
. ن و چاك گريبان محل سفر و مقام حضر رهروان اين طريق استداما گوشة

بود  پيوسته در عالم خيال تماشاي گلشن قدس نمايند و چشم دل بر نمود بي
  :فرد. روزگار نگشايند

  ز جـلـــوة غـلـط روزگار دانـســـتـم
  كه پاي تشنه لب چند بر سراب گذشت

  حال كيفيت
 آتش محبت معنوي كه در چون حجاب غفلت از پيش ديدة دل برخاست

يكبار زبانة زود جوشي كه فرونشسته بود  خاكستر وجود مخفي و مستور بود به
آرزوي مطلب خاص كه پيوسته در حواشي خاطر و گرد دل . فوراً برخاست



  ١٩٦/چهار چمن

  

گشت تازگي ديگر پيدا كرد و تصور و تخيلي كه در آغاز حال از براي  مي
الب را بر جادة خواهش و انبعاث شوق بر نيل مقصود ضروري است و ط

رسانيده و صورت  پيشگاه خاطر جلوة تازه بهم دارد، در طريق طلب مستقيم مي
شاهد معني در خواب و بيداري و غفلت و هوشياري جلوه افروز بزم يكرنگي 

باال  طرف سر به گرديده شرارة شوق در دامن دل و گريبان جان درآمده از هر
داد بر منصة  خفاي آن پير خرد گوشمال ميكشيده راز محبت كه هواره در ا

هاي آرزو لب بسته از نسيم بهار شوق بشكفتن  غنچه. گري نمود ظهور جلوه
دست افتاد و در ظلمت انتظار،  درآمد و در آيينة خيال تماشاي صور معاني به

  .رسيد آب حيوان مقصود بهم

  صبح  گلشن نظارة
درگيرد و زمزمة مرغ سحر بر پيش از آنكه شعاع نير اعظم، زمين و زمان را 

نسيم دلگشاي رايحة عطر افزاي گلشن صبح،  دلهاي ارباب حال ناخن زند، به
خوشا حال . سر از خواب برداشته نظارگي اين گلستان پررنگ و بو بايد شد

كسي كه سررشتة وقت را در دست داشته پاس اين دولت بيدار و هر دم حال 
  .واپسين شماردرا ناپايدارتر از ماضي دانسته دم 

  احتياط نفس يك نفس مكن غفلت ز
  شايد هميـن نفس نفس واپسيـن بود

  سخن مراتب
ميان است اما سخني كه در آن سخن نباشد بسيار  اگرچه سخن از هر جنس در
سخن اين . سخن همان كه اهل عرفان گويند. كمياب و كمتر بر زبانهاست

. اند  كه ارباب حال گفتهطايفه آن است كه سخن مگو و اگر گويي چنان گو
اگرچه غرض اصلي سكوت ورزيدن است كه كيفيت آن بعد از قيل و قال 
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آن درجه پاس  آن مقام و عروج به گردد اما تا وصول به آخر حال واضح مي در
عالم از سخن پر است و . مراتب سخن از شرايط است و حفظ از واجبات

اند و  قدر خود گفته درگذشته سخنوران هريك سخني به. فراوان سخن در عالم
طرف چراغ دانش  سخنوري و سخنداني گرم داشته در هر هنگامة وقت را به

سخن در سخن بسيار . شود همين گفتگو تمام نمي سخن به. افروخته دارند
 خالي از مغز. آور سخنور باشد زبان هر سخن داخل سخن است و نه هر نه. است
. علم خاص را عالمتي ديگر. ز دانش بودبودن و الف از حقيقت زدن نه ا سخن

آن را كه از خمخانة حقيقت جام محبت دادند . اين نشئه بعضي را بلندتر باشد
  .اند نشئة ابدي سرخوش گردانيده و هوشيار ابد ساخته به

  نكته
اين قطره از . ذات مطلق از عالم قطره و درياست نسبت مخلوقات با! عزيز اي

دنيا نمودي . پايان خواهد پيوست همان بحر بي ز بههمان محيط بيكران است با
چشم حقيقت از دور تماشاي اين  به. وهمي و خيالي و سرابي بيش نيست

  :فرد. گلشن دلفريب بايد نمود
  كنج فقر جمعيت حواس طلب كن به

  ايـم ما در ميـان تفـرقـه بسـيار مانـده
  . بايد نمودو شناساي حال خود گشته در عين كثرت نظارگي جلوة وحدت

  نكته
عمل  ماند نقد علم با هرچه از دستبرد رهزنان هوا و هوس سالم و مصون

راهي  مردان حقيقت به. از خرد نباشد بحر بيكران حقيقت را غواصي به. است
ارباب حقيقت را ثباتي عظيم . اند كه رفته بجز حق نيافته و غير از حق نشناخته

  .و اوجي مستقيم باشد



  ١٩٨/چهار چمن

  

  نكته
تخم مزرعة سعادت است و سعادت جاوداني عبارت از حصول طلب درست 
مطالب طالب غير از طلب مطلوب نيست و چون طلب . مطلوب طالب است به

هركه از حق مطلب خواست هيچ . رسد هر آينه طلب مطلوب رسد مطلب بهم
  :ابيات. نخواست و هركه حق مطلب اوست همه ازوست

  رد راهـد مـت خواهـدل براي دوس
  واهـر دل مخـت بهـي دوسـتا توان
 مشك را از بهر نافه كس نخواست

 جويي رواسـت نافه بهر مشـك مي
عزيز وقتي باشد . دارند دانند اما عزيز نمي را اگرچه عزيز مي عزيز عمر

شود در حقيقت  جزوي كه از وقت ضايع مي هر. غفلت نگذرد وقت به كه
. كه در فكر عاقبت بگذرداوقات همان خوش . رود باد مي كل نسخة عمر به از
فرد. آيد كار كه آخر به ل همان بهاو:  

 ل دم آخر شمارهر دم او گذار اندازه خود مي  بهگام

  نكته
من كه هنوز نه دست از دامن هوا و هوس كشيده و نه پاي در دامن قناعت 

نوعي محو اين تماشاام كه من  گذارم، به پيچيده، دستي از دور بر آتش هوس مي
معني  حال انجاميده و صورتش به باشد حال كسي كه قالش به چه. نم و دلدا مي

ام،  انديشه ام چيست و در چه ام؟ پيشه كاره حيرانم كه كيستم و چه. گراييده
كجاست و  چه خواهد انجاميد؟ كار به چون خواهد شد و به. گويم چونم و چه
بيعت و پستي فطرت خامي ط كنم؟ اين چه مي ام؟ چه بايد كرد و چه كجا افتاده

  :است و اين چه كوتاهي فكر و عدم مصلحت؟ فرد
  مصلحت كار چه الزم باشد» برهمن«

  از كنمـرد در آغـام توان كـآنچـه انج



 هارمچچمن /١٩٩

  

  نكته
شان نرسيده  مشام استغناي خوشا هوشياران بيدار مغز كه نكهت گلستان تمنّا به

شان نورزيده، هميشه در گلشن يكرنگي و   تعلّق بر حدايق آمالو نسيم بوستان
 پا گريبان و كنند و پيوسته سر به معاش جاوداني زندگاني بهارستان يكجهتي با

وادي  چون رهرو. دامان كشيده در عالم كثرت تماشاي جلوة وحدت نمايند به
ريق او ط رفيق گذارد و عزم درست و صفاي باطن و عقيدت راه اخالص قدم به

چراغ شب تار حوادث روزگار چشم دوربين . پا رهنماي او گردد شود نقش
 چشم لب تشنگان سراب در. است و آفتاب صبح دولت و كامراني دل خردگزين

  .غلط بين جلوة آب دهد و آب در ديدة كوته نظران سراب نمايد

  نكته
اني چون عالم بقا هميشه آباد و ملك معاني پيوسته معمور است، نشئة ف

االنتقال دانسته قدم در راه بقا و نظر بر آبادي ملك معاني  صورت را سريع
داشت و در نشيب و فراز روزگار از جا نرفته بر جادة اعتدال قدم درست  بايد

  .بايد گذاشت

  نكته
. خواب غفلت كشيده، زمانه سنگ در آستين دارد و شيشه در دست سر به اي

خواب غفلت كشيدن تا چند؟ آفتاب از  مخمور خام هوش بودن تا كي؟ سر به
كني در انديشة خام، صبح آرزو  تا نگاه. بام گذشت و جام از باده تهي گشت

  :بيت. شام رسيده است به
  زدي انجـام شـد آغاز عمر چشـم تا برهـم

  طي شد اين ره آنچنان كاواز پايي برنخاست



  ٢٠٠/چهار چمن

  

  لاو مطلوب  طريق
از صفحة . علومات خود استكردن نقش هستي م در اين راه طالب را گم
بعد از آن داناي مراتب . رسانيد ناداني خود بايد بهم ضمير، نخست علم به

چون دانستي كه دانستم ندانستي زيرا كه دانستن اين معني در . حقيقت بايد شد
نادان بودن در اين عالم دليل دانايي بود و الف دانايي در اين . ندانستن است

  .طريق، عين ناداني
  بري انصاف كن دانايي از حد مي» همنبر«

  ساعـتي بنشـين كه باهـم ياد نـاداني كنيـم
پابند اين طايفه را . مردم دانا را هميشه آب در چشم و خار در پهلو باشد

 درمان كار دردمندان محبت را به. از درد نيست از جراحت و درماني به مرهمي به
چون غرض اصلي و اصل غرض دريافت اصل معامله است پيوسته . نيست

اين شغل بايد داشت و بايد دانست كه معامله چيست و كار  خود را مشغول به
 مطلوب كيست؟ غرض از تكرار و تمهيد اين معني آن است كه شوق طالب به با
ه تشكيك مشكلي از حواشي خاطر زايل نشود بلكه استقامت بر اين جاد به

اما مرد راه . شمار اگرچه در اين طريق موانع بسيار است و خطر بي. بيشتر باشد
نيروي بازوي همت بلندسر از منزل  بيم و هراس رهسپر آن وادي گردد و به بي

  :فرد. مقصود فراهم برآورد
  راه بـنـه از سـر همـت قــدم به» برهمـن«

  ار عشق عظيم است و بر سر افتاده استكه ب
حيرت  نمايد به كند و چه خرج مي آدمي اگر بداند كه هر روز چه جمع مي

 بدل عمر شريف است كه رايگان عوض و بي نقد بي. ندامت درماند در رود و به
زيانكار . گردد شود و جرم وبالي چند است كه در عوض آن جمع مي صرف مي

دهد و متاع كاسد را  باد مي  سرماية خود را بهكسي كه در تجارت روزگار
  .بازار آورد به



 هارمچچمن /٢٠١

  

  نكته
مغز . ام  عشقم، در بر و دوش محبت بال و پر راست كردهزادة هندوستان برهمن

ام پروردة نعمت خاندان عشق و دودمان  و پوست و گوشت و رگ و ريشه
شتزار وجود چنان دارم كه تخم محبت و مشاهدة معني در ك. محبت است

تعالي هستي معدوم  اهللا. جوي نيرزد پيش خوشة همت من به خرمن روزگار در
 از نشئة معرفت، كمالي كرامت فرمايد كه وجود معدوم را حاصلي از را

  .وجود همين تواند بود خرامش عدم به

  نكته
اشته حكم عقل دورانديش آن است كه پيوسته نظر بر اصل كار و كيفيت حال د

تحصيل كسب كمال بايد نمود و عمر گرامي را  خالصة اوقات را مصروف به
عزيز دانسته تضييع اوقات را وبال عظيم بايد دانست كه هر نعمتي كه هست در 

  :بيت. پاس مراتب وقت است
  شايد همين نفس نفس واپسين بود  غفلت ز احتياط نفس يك نفس مكن

 جمعيت و جلوة آبادي دارد اين معمورة روزگار كه در نظرها صورت
بين مالحظه نموده شود جمعيتش عين  شناس حقيقت چشم حق چون به

زدن  از تفرقة عالم صورت كه برهم. پريشاني است و آبادي آن محض ويراني
قطع تعلّق توان رست و در جمعيت آباد عالم  هنگامة جمعيت باطن است به

دي آزادي را حضري از سر تجردگزينان وا. نشست جمعيت خاطر توان معني به
دامان كافي بود و لخت جگر و پارة دل و آب  گريبان و سفري از پاي تا به تا به

  :ابيات. ديده زاد مرحلة شان وافي
ــه  ــد در گوشـ ــر واگذارنـ   ام اگـ

  در آن گوشه، عيش نهـاني كـنم       
 اي دونـيـام دنـر نـرم دگـيـنـگ

  ام  لخت جگر بـس بـود توبـه        ز
ــن   ــدگاني ك ــه زن ــان از هم   منه

 ام خونـلخت جگر سازم و ج به



  ٢٠٢/چهار چمن

  

  نكته
كاله همت آزادان راه حقيقت بر اوج چرخ اطلس سايد و سر اين سران 

زانوي اخالص گذارند بوي محبت  چو سر به. نيايد عالم سفلي فرو واالشكوه به
سير چشمان مايدة وحدت را نظر بر خوان و الوان كثرت . از عالم قدس يابند

ارباب قناعت خوشه از سنبلة فلك نخواهند تا ! آري. از دور بگذرند. نيفتد
  :فرد. مدار چه رسد خرمن بيدانه دنياي بي به

  غـبـار آرزو بـر گـرد دامـانـم كـجـا گــردد
  دو عالم چون غبار افشانده داماني كه من دارم

كنم، چه فكر آمادة خياالت فاسد و مصدر  فكر خود فكر مي گاهي به
فكر خاص همان .  از صواب عاري باشد؛ خطا بودتصورات باطل؟ فكري كه

  .فكر عاقبت و انديشة درست همان انديشة فرداست

  نكته
گزيناني كه پاي تعلّق از خالب روزگار كشيده رهرو وادي تجرد  گوشه
ة طارم بلندآسمان اند، درنظر بلندشان مراتب روزگار پست نمايند و قب گشته

. خيالي نيارزد در ديدة سياران عالم قدس بهبينان رفعتي دارد؛  درنظر كوتاه كه
  :بيت

  چشم اهل خرد جز سراب نيست دنيا به
  غيـر از خراب نيسـت معمورة زمانـه به

. خدا گرايد هي نصيب آن كس شود كه از خود گذشته بهقرب بارگاه اٰل
مطلب پيوستن است تا در شهر بند هوي و هوس  اينجا از خود گذشتن به

گرد حال خود  يكي به. برد فضاي صحراي آزادي نتواني ه بهروزگار گرفتاري را
چيزي صرف بايد كرد  آن را به. بدل است بگرد و درياب كه عمر گرامي نقد بي

  .دست بيايد كه چيزي به



 هارمچچمن /٢٠٣

  

  نكته
مآل كاربرده، برگرد دلهاي حزين گردد و بر   بهخوشا سعادتمندي كه پي

ند كه اصل كار تسخير سروقت شكسته دلي رسيده مرهم جراحتش شود و بدا
هي قرب بارگاه اٰل قلوب و كارسازي خاليق است و از ميان كوچة دلها راه به

  .توان برد

  نكته
روزي بعد از عمري اين جوياي وادي مقصود را استيالي تمام بر نفس سركش 

من خبر نقصان . عجز نمود دست داد و از سر انصاف نگذشت و اعتراف به
واستم او قبول تالفي درآينده كرد و بعد از اين خ تضييع اوقات گذشته ازو

  :فرد. دست من در دامن همت آويخت
 دست آرم دري ورنه من و آب به مـن و غـواصـي اين بحـر نايـاب

  نكته
توانا نصيب شود، در تماشاي  شنوا و تن بينا و گوش دانا و چشم چون دل

خاك  عجز و نياز به بهجلوة صبح و پرتو شام و مشاهدة آفتاب و نظارة ماه سر 
. عبوديت و بندگي بايد سود و خاك راه ادب را توتياي ديدة اخالص بايد نمود
. يكي از عالمات دريافت مطالب خاص درستي گفتار و راستي كردار است

اصل . اند مردان راه آنچه كردند نگفته. گفتار درنيارند كنند و به كار، كار ارباب
گفتار از اين جنس بسيار . هرچه نكني نگوييآنست كه هرچه بگويي بكني و 

خود  جايي رسيد كه يكي با كار به. جايي نرسيد است و بسيار گفته شد و به
  :فرد. بستيزم و خود مخبر احوال خود شوم

  پنـد كسـان جـا نكند در دل مـن» برهمن«
  همخود شوم ناصح و در گوش خود آواز د



  ٢٠٤/چهار چمن

  

رهروان طريق معني كه عالم صورت را صفر محض دانسته روي  خوشا
طلب . اند سوي مطلب اصلي آورده توجه از قبول آن گردانيده، روي دل به

رسيد هر آيينه طالب  چون طلب خاص بهم. طالب غير از طلب مطلوب نيست
ميان برخيزد طالب عين مطلوب  مطلوب رسد و چون خودي و خودپرستي از به

تعالي رهروان اين وادي  اهللا. د و مطلب جميع طالبان راه همين است و بسگرد
  !منزل مقصود رسانده باد بدرقة كرم عميم خود به سپران اين طريق را به و پي

  نكته
چون مهرة اختيار در ششدر تقدير است پس هر نقشي كه بر تختة حال نشنيد 

  :فرد. موقع بود به
  نه فال بايـد ديد» برهمن«نقش قرعـه  به

  كه هرچه روي دهد آشناي پيشاني است
الوجود  چون حسن خاتمت كه عبارت از شناخت وجود و معرفت واجب

دارين است، زهي سعادتمند ازل و ابد كه در  همان تواند بود عالمت سعادت
  .مآل برد هآينة عرفان، شناساي حال خود شود و در آغاز حال پي ب

  
  



 هاي پف باد جدول واج/٢٠٥   

  

  هاي پف باد جدول واج

هاي هندي و كلمات نامأنوس،  براي آگاهي خوانندگان محترم از معاني واژه
زيرا در متني كه آورده . دبياورآن شد تا معاني تعدادي از لغات را  نگارنده بر

شوند و  فظ مي تلّپف باد خورد كه بعضي از آنها چشم مي هايي به  واژهشده
  .انهاي هندو آريايي وجود ندارندهمچنين برخي از آنها در زب

A برابر با الف.  Á برابر با الف ممدوه.  
B  ب«برابر با«.  Bh  ف باد»   هب«برابر باباي پ ،.  
P  پ«برابر با«.  Ph  ف باد»   هپ«برابر باپاي پ ،.  
T   ت«برابر با«.  Th  ف باد»   هت«برابر باتاي پ ،.  
t   ت«برابر با«.  th  تاي كامي با »   هت«برابر با ،

  .كامي پف باد تاي
J  ج«برابر با«.  Jh  ف باد»   هج«برابر باجاي پ ،.  

Ch  چ«برابر با«.  Chh  ف باد»   هچ«برابر باچاي پ ،.  
D  د«برابر با«.  Dh  ف باد»   هد«برابر بادال پ ،.  
   dh  كامي با دال »   هد«برابر با ،

  .كامي پف باد
K  كامي» ك«برابر با.  Kh  ف باد»   هك«برابر باكاف پ ،.  
G  كامي» گ«برابر با.  Gh  ف باد»    هگ«برابر باگاي پ.  
N  اي و  غنّه» ن«برابر با

 .دماغي »ن«

E  مجهول» ي«برابر با.  

 



٢٠٦  

  ٢٠٦/چهار چمن

  

a  برابر با فتحه.  e برابر با كسره.  
O  مجهول» و«برابر با.  o  هبرابر با ضم.  
  



 هاي هندي واژه/٢٠٧  

  

  هاي هندي واژه

  .آسمان: آكاش
چراغ گليي كه روي  :يوهد آكاشي

تير بلندي در شبها نصب 
  .كردند مي
خميري  ):ARGaJa( ارگجا/ارگجه

از چوب صندل، برگهاي گل 
محمدي، مشك، كافور، عنبر، و 

برگهاي گل ياسمن كه با 
  .شد كردن آنها درست مي مخلوط

  .رزبفت :بادلَه
  .موشك :بان
بازي كه موشك پرتاپ سر :باندار
  .كرد مي
  .خيزران، ني هندي :)BAnS(بانْس 
  .وسيلة نقليه ):BAhaN( باهن
  .نيزه ):BaRChhI( برچهي
  .فصل باران :برساتْ
  .بهار هند): BaSanT( تبسنْ
رنْجب )BaNJaR:( لم يزرع.  
اي كه دو گاونر  ارابه ):BahLI( بهلي
  .كشند مي) اخته(

  .ناي، ني :بين
تاجر،  ):BaYOPARI( بيوپاري

  .سوداگر، بازرگان
برگي است سبز كه از آن : پان
  .كنند عنوان آجيل استفاده مي به
 جمع): PaRGaNAT( پرگنات
  .پرگنه

رگَنَهپ )PaRGaNa:(  بخشي از
اي كه زير نظارت يك  ناحيه

  .باشد بخشدار مي
پوبر )PURaB :(شرق.  
پوبِرشرقي: ي.  

  .شهرك): PURa( پوره
برابر سه  وقت، واحد ):PAhR( پهر

  .ساعت
النگو،  ):POhnChi( پهونچي

  .يكي از زيور آالتدستبند، 
  .حقوق: تنخواه
  .زير زمين: خانه ته

  .تيول: جاگير

 



  ٢٠٨/چهار چمن

  

نوعي از  ):JaMDhaR( جمدهر
  .خنجر
دار،  لبة چين ):JhaLaR( جهالر

  .دار حاشية چين
دريچه،  ):JhaROKa( جهروكه
  .پنجره

جهرو شَنركة د)JhaROKa 

DaRShaN:( اي كه در  دريچه
 نزديك آن فرمانروايان هند

نشستند، زيرا  طلوع آفتاب مي به
هندوان ديدن صورت پادشاه را 

  .دانستند مبارك مي
  .سكوب): ChaBUTRa( چبوتره
استان، امالك،  ):ChaKLa( چكله

صورت زمين  دارايي به
  .كشاورزي

تخت روان  ):ChOdOLa( :لهچودو
  .بزرگ، برابر چهار تخت روان

ي تمأموري :)ChODhRaI( چودهرايي
. دارد عهده مي كه چودهري به

  )چودهري: كنيد نگاه(
دهخدا،  ):ChODhRI( چودهري

  .اي سرطايفه يا قبيله
چيِرو )ChAVaRI:(  كالله يا دستة

  .مو، مگس ران
  .كرسي، سكو ):ChOKI( چوكي

راي چوكي، دربان، دا: چوكيدار
  .پاسبان

  .چيت): ChhInt(چهينت 
  .مريد): ChELa(چيله 
اميري يا  كاخ ):HaVELI( حويلي

  .ارباب ثروتمندي، خانة
اطاقي كه در تابستان  :خانه خس

هايش پردة  روي در و پنجره
 بستند و براي خنك حصيري مي

داشتن آن روي آن آب   نگه
  .پاشيدند مي
 درشت و مرواريد :راج در= دراج 

بزرگ كه در وسط حلقه قرار 
  .گيرد مي
  .پست، چاپار ):dAK( داك
 ):Dak ChOKI( چوكي داك

  .چاپارخانه
دشَرن )DaRSHaN:( زيارت.  
اي كه  تيري يا گلوله: مار دور

  .رس باشد دور
اي كه  طومار، ميله ):dOL( دول

  .پيچيدند روي آن كاغذ مي
  .تخت روان): dOLI( دولي
داراي رنگ  :)DhANI( دهاني

  .رنگ شلتوكي، سبز كم



 هاي هندي واژه/٢٠٩  

  

، پايان چهار ):dhOR( دهور
  .مكواشي
طبل كوچك،  ):dhOLKI( دهولكي

  .كوس هندي كوچك
دتِْوي )DIVat:( پاي چراغ.  

ديواري، داالن،  ):dEVdhI( ديودي
  .دهليز
  .ديودي ):dEVrI( ديوري
  .سرباز پياده: ذات

  .راجه مربوط به: راجگي
 فرمانرواي يك كشور و يا :راجه

  .ايالت
نوعي  ):RAMChhELa( رام چهيله
  .از آهو

  .تر از راجه فرمانروايي پايين: رانا
فرمانرواي زير دست  ):RAO( راو

  .راجه
  .اي فرمانرواي ناحيه: راي
  .جمع راي: رايان
اي از نقره  هسكّ ):RUPYa( روپيه
  .ساختند مي) روپ(
 اي كه روي ارابه ):RahKaL( رهكل

آن توپ را گذاشته حمل 
  .نمودند مي
  .ارباب، مالك: زميندار
  .كمانچه، ويولون: سارنگي

  .روز سالگرد: سالگره
  .فوفل ):SOPARI( سپاري
خلعتي كه  ):SaROPA( سروپا

مشتمل بر شال و شمشير 
  .بود مي
  .زرگر، جواهري ):SoNAR( سنار

): SenGhASaN( سنگهاسن
دو طرف آن  سلطنت كه به تخت
  .كردند  ميير نصبپيكر ش
  .حمام: غسلخانه
مأمور  ):QANOON-GO( گو قانون

  .ماليات
  .داستانسرا: خوان هقصّ
اي كه بين دو  پردة پارچه: قنات

  .بندند ستون مي
  .اقامت: قيام

زمان فسق و فجور، جور و : كاليكال
  .ستم
اي كه دور آن  محوطه ):Katra( كتره

كنند و در  چند خانه درست مي
صنف و طايفه آن مردم يك 
  .كنند زندگي مي

  .نرده، محجر ):Katehra( كتهره
دادگاه  ):KaChehRI( كچهري
  .اي ناحيه
  .ده ميليون ):KaROr( كرور



  ٢١٠/چهار چمن

  

داراي ده  ):KaROrI( كروري
  .ثروتمند، صراف ميليون، مرد

  .جمع كروري: كروريان
داراي  ):KaLAVaNT( ونْتالَكَ

ذوق هنري، رامشگر، نوازنده، 
  .خنياگر

  .صندوق خانه ):KOthrI( ريكوته
ميلة نوك  ):GhaPVah(گپوه /گهپوه

  .تيز، رمح
  .تخت سلطنت ):GaDDI( يدگَ
  .صد هزار ):LaK( كلَ
بند، حلقه، گلوبند،  گردن :ماال

  .تسبيح
  .كاخ: محل
 ملكهلقب  پسوندي كه با: محل
محل و  نور: بردند، مثل كار مي به

  .غيره محل و ممتاز
  .آهو ):MeRG( ِمرگ
  .حال، حالت، حوصله: مزاج

  .مشغول: مصروف

ظرفي  ):MaGhROta( مگهروته
دوبند  اندازة مخروطي شكل به

انگشت كوچك كه در آن برگ 
مهمان تعارف  پان را پيچيده به

  .كنند مي
  .نوعي از برگ پان ):MaGhI( مگهي
مركز تجارت،  ):MandVI( مندوي

  .بازار عمده فروشي
  .مرواريد ):MOTI( موتي
مگس  ):MORChhaL( لمورچه

راني كه از پرهاي طاووس 
  .كنند درست مي

بندباز، آكروبات،  ):NattU( نتو
  .لوطي
  .نُهصد هزار ):NOLaKha( نولكه
  .ياقوت كبود ):NILaM( نيلم
روز تولد  جشني كه به :شمسي وزن

  .گرفتند طبق تقويم شمسي مي
روز تولد  جشني كه به :قمري وزن

  .گرفتند طبق تقويم قمري مي
  
  



  فهرست اعالم/٢١١  

  

  فهرست اعالم
  اشخاص

  »الف«
  ١٣٣, ٥٢, ٥٠: آصف خان

  ١٥١: آصف خان خاِنخانان
  ٤٨, ٣٨: الدوله آصف خان، ركن

  ٤٨: آصف خان، عبدالمجيد
  ١٢٩, ٥٠: آصف خان، عضدالخالفه

  ٤٨: الدين آصف خان، غياث
  ١٧٧: آصفي قهستاني، خواجه آصفي

  ١٣٣: آقا افضل
  ٧٧: آقا لطيفا
  ١٣٠: آگاه خان
  ١٧٧: فريومدي، فخرالدين امير محمودابن يمين 

  ٥٠, ٤٩: ابوالحسن تربتي، خواجه
  ١٧٧: اي ابوالعلي گنجه

  ١٧٧): معاصِر خاقاني شرواني(ابوالمفاخر رازي 
  ١٧٧: اثير اخسيكتي، اثيرالدين

  ١٧٧: اثير اوماني، اثيرالدين عبداهللا
  ٥٠: احمد بيگ خان

  ١٣٥, ٤٨: احمد خان
  ١٤٠: احمد، سيد
  ١٣٨ :يخاحمد، ش

  ١٧٧: احول اصفهاني، فريدالدين
  ٨٠: اخالص خان

  ١٧٧: ادايي يزدي، مير محمد مؤمن

, ٥٢, ٤٠: اعظم خان ارادت خان مخاطب به
١٣٨, ١٣١, ٦٦  
, ٦٤, ٦١, ٦٠, ٥٤, ٥٢): حكيم يونان(ارسطو 
١٤٦, ٦٥  

  ١٧٧: ازرقي هروي، حكيم ابوبكر
  ٨١: اسحاق خان
  ٧٤: اسد خان

, ١٣٠, ٧٠, ٥٩, ٥٨, ٥٧, ٤١, ٤٠: اسالم خان
١٥٣, ١٥٠, ١٤٣, ١٣٩, ١٣٨, ١٣١  

  ٥١: عيل، سيداسٰم
  ١٧٧: اسمي هروي، ملّا اسمي

  ١٢٨, ٨٠, ٧٨, ٤١, ٤٠: اصالت خان
  ٩٧: اصفهاني، محمد حسين

  ١٤٣, ١٤٢, ١٢٩, ١٢٨: اعتقاد خان
  اعظم خان ارادت خان مخاطب به= اعظم خان
, ٥٩, ٥٧, ٥٥, ٥٤, ٥٣, ٥٢, ٣٨: افضل خان
١٥٢, ١٥١, ١٤٩, ١٤٦, ١٣١, ٧٠, ٦٦ ,
١٦٧, ١٥٤  

  ١٢٩, ١١٢: الدين محمد اكبر شاه، جالل
  ١٤٢, ١٢٨: وردي خان اهللا
  ١٧٧: هي شيرازي، حكيم صدرالديناٰل

  ١٤٩: امانت خان
  ٨٠: امر سنگه گوالياري
  ١٧٧: امي دشت بياضي

 



  ٢١٢/چهار چمن

  

  ١٧٧: اميدي طهراني، خواجه مسعود ارجاسب
  ١٣٨, ١٣٥: امير خان

  ١٧٦, ١٢٧: خسرو دهلويامير 
  ٨١: اندرمن

  ١٧٦: انوري ابيوردي، حكيم اوحدالدين محمد
  ١٧٦: اوحدي كرماني، شيخ ابوحامد اوحدالدين

  ١٥٩, ١٤٦): برادر چندر بهان(اُودي بهان 
، ٨٢, ٧٨: الدين محمد زيب شاه، محي اورنگ

١٣٩, ١٣٨, ١٣٥  
  ٨٠: اوگرسين

  ٤٥: اويس ميرزا
  ١٧٧: ا محمد بن يوسفاهلي شيرازي، موالن

  ٥٠: ايرج بهادر
  ١٥٢: ايشور داس
  ٤٢: ايلچي توران

  »ب، پ«
  فغاني شيرازي، بابا فغاني= بابا فغاني
  ١٤٣: بابا ولي

  ١٣٧: بابر شاه، ظهيرالدين محمد
  ١٤٣, ١٣٨, ١٣٥, ١٢٨: باقر خان
  ١٣٠: باقي خان

  ١٣٨: وال، سيد ابراهيم بدولي
  ١٣٩: الدين، شاه برهان
, ٣٩, ٣٧: ن اكبرآبادي، منشي چندر بهانبرهم

١٥٠, ١٤٦, ١٤٥ ,١٤٤, ٨٥, ٨١, ٤٧, ٤٣ ,
١٥٨, ١٥٧, ١٥٦, ١٥٥, ١٥٤, ١٥٢, ١٥١ ,
٢٠٠, ١٩٨, ١٩٢, ١٨٨, ١٨١, ١٧٧, ١٦٧ ,
٢٠٤, ٢٠٣  

  ١٧٨: برهمن، ديال داس
): شاگرد عصمت بخارايي(بساطي سمرقندي 

١٧٧  
  ١٧٦ :الدين محمد مولوي بلخي، موالنا جالل

  ٦٩: نديله، ججهار سنگهب
  ٨٠: بنديله، چندر موهن

  ١٣٥ :بهاءالدين زكريا، شيخ
  ١٣٣, ٨٠, ٧٨: بهادر خان

  ٨٠, بهادر سنگه، راجة
  ٨٠: بهادر لوحاني

  ٨٠: بهدوريه، مها سنگه
  ٧٩: بهرام سلطان

  ٩٧): مصور(بهزاد 
  ٨٠: بهيكن، سيد
  ١٣٥: بي بي راستي

  ٧٧: بدل خان بي
  ٨٠, ٤٠: بيتهل داس، راجه

, ٤٨: بيرم بهارلو، نواب بيرم خان خاِنخانان
٥٠  

  ٣٩, ٣٤: بيگم صاحب
الدين  شاهجهان شاه، شهاب= پادشاه جهان
  محمد

الدين  شاهجهان شاه، شهاب= پادشاه عالمگير
  محمد

پارساي بخارايي، خواجه ابوالنصر محمد بن 
  ١٤٤: محمد

  ١٧٧: پرتوي شيرازي، حكيم پرتوي
  ١٣٢ :پير علي هجويري
  »ت، ث«

  ١٤٣, ١٤١: تربيت خان
  ٤٨: تردي بيگ خان

  ٨٠: تركتاز خان
  ١٤٢, ١٢٨, ٤٨: تودر مل، راجه

  ٨١: تونور، ِكشن سنگه
  ١٧١): پسر چندر بهان(تيج بهان 

  ١٧٧: ثنايي گنابادي، ملّا ثنايي



  فهرست اعالم/٢١٣  

  

  »ج، چ«
  محمد داود، حكيم= الزمان جالينوس

: ن نورالدين عبدالرحٰمجامي خراساني، موالنا
١٧٦  
  ٤٩: جان بيگ

  ٨٠: جاون، سيد
  ١٣٤: جاويد محمود، خواجه

  ١٧٧: جاهي صفوي، ابراهيم ميرزا
  ١٧٦, جبلّي غرجستاني، سيد عبدالواسع

  ٤٥: جسونت سنگه، مهاراجه
  ٤٩: آصف خان جعفر بيگ قزويني مخاطب به

, ٥٠, ٤٨, ٤٧, ٤٥: الملكةجعفر خان، عمد
١٥٥, ١٤٢, ١٤٠, ١٣١, ٦٧  

  ١٤٠: جعفر، مير
  ١٧٧: جعفري تبريزي، مير محمد جعفر

  ٧٠: جگت سنگه، راجه
  ٧٦, ٧٤: جالل، سيد

  ١٤٦ ,١٤٢, ١٣٥ :جالل مخدوم، شيخ
الدين محمد بن  جمال اصفهاني، جمال

  ١٧٦: عبدالرزاق
): جمالي ملّا(اهللا  جمالي دهلوي، شيخ فضل

١٧٦, ١٢٨  
  ٦٠, ٤٣: جوانبخت، شاه
  ٧٠: جوگراج راو
  ٣٣: جهان بيگم

  ٥١: جهانگير شاه، نورالدين محمد
  ١٧٧: جهاني دهلوي
  نصيرالدين دهلوي، خواجه شيخ= چراغ دهلي

  ٨٠: چوهان، مهيش داس
  »ح، خ«

  ١٧٦: الدين محمد حافظ شيرازي، شمس
  ٤٦: حسن بيگ

الدين حسن بن عالي  حسن دهلوي، نجم
  ١٧٦: سجزي

  ١٣٦: حسين بيگ خان
ل حسين خوانساري، آقا حسين پسر جما

  ١٧٧: خوانساري
  ١٤٠): سوار خنگ(حسين، سيد 

  ١٧٧: حضوري ملتاني، گُربخش راي
  ١٢٧: حميد ناگوري، شيخ حميدالدين

  ١٧٧: حيدر سبزواري، مير حيدر
  ١٧٧: حيراني قمي، موالنا حيراني

, ٣٥: الدين ابوبديل خاقاني شرواني، افضل
٨٦, ٧٩, ٧٦, ٧٤, ٥٢, ٥١, ٤٣, ٣٦ ,
١٧٦, ١٥١, ١٥٠, ١٤٩, ١٤٤  

, ٤١: خان دوران خان بهادر نصرت جنگ
١٤٠, ١٣٩, ١٣٧, ٧٧, ٧٠, ٥٨  

  ٥١: خان عالم
  ٥٠: خانجهان افغان
  ١٣٣, ٤٠: خانجهان، سيد

  ٧٨: زاد خان خانه
, ٧٥, ٧٤): پسِر جهانگير شاه(خسرو سلطان 

٧٩, ٧٨, ٧٧, ٧٦  
  شاه عالم، عالي گوهر= حمانيالرخليفة
  ١٢٨, ٨٠, ٧٨, ٧٣, ٤٥: اهللا خان خليل

  ٤١: خليل خان
  ٨٠: خنجر خان

الدين ابوالعطاء  خواجوي كرماني، كمال
  ١٧٧: محمود

  ١٧٧: خيري تبريزي
  »د، ذ«

  ٥٠: داراب خان
  ٨٠: دانادل

  ١٧٧: دركي قمي، ملّا



  ٢١٤/چهار چمن

  

  ٩٧: درويش خان، ملّا
  ١١٤, ٨٨, ٥٨, ٤٦, ٣٣: دريانوال

  ١٣٨: دالور خان
  ١٤٣, ٨٠: دولت خان
  ١٤٥: )پدر چندر بهان(دهرم داس 
  ١٣٠: ديانت خان

, ٦٦, ٦٥, ٥٨, ٥٧, ٤٨: ديانت راي خانخاني
١٠٦, ٦٨, ٦٧  

  ٨٠, ديبي سنگه، راجة
  ١٧٧: ديري قمي، موالنا ديري

  ١٤٢: ذوالفقار خان
  ١٧٧: ذوقي كاشاني، محمد امين تركمان

  »ر، ز«
  ٨٣, ٨٢: رانا امر سنگه
  ٨٢: رانا راج سنگه

  ١٥٩, ١٤٦): برادر چندر بهان(راي بهان 
  ٨٠: راي ترلوك چند

  ديانت راي خانخاني= راي رايان
  ٦٨, ٦٥, راي رگهوناته، راجة
  ٨١, ٨٠, راي سنگه، راجة

  ١٧٦: رايجي
العلما حاجي ميرزا  رباني گرگاني، شمس

  ١٧٧: محمد حسين قريب
: رحيم بهارلو، نواب عبدالرحيم خان خاِنخانان

١٢٨, ٥٠, ٣٨  
  ١٣٤: رسايي، شيخ محمد شريف

  ١٣٧, ٨٠, ٧٨, ٤٥: خان بهادر فيروزجنگرستم 
  ٥٠: رستم قندهاري، رستم ميرزا

  ١٧٧: رشكي همداني، محمد محسن بيگ
  ٥٤: رشيد، آقا

: رشيد وطواط، رشيدالدين سعدالملك محمد
١٧٧  

  ٤٩: رفاقت خان
  ١٧٦: ركن رضايي بن مجد همگر

  ١٣٥ :ركن عالم، شيخ
  ٨٠: روپ سنگه

  ١٧٦: فررودكي سمرقندي، ابوعبداهللا جع
  ٨٠: روزافزون
  ٨٠: رومي خان

  ١٧٧: رونقي همداني، ملّا
  ١٧٧: رويي

  ٣٤, زبيده نساء
  ١٧٧: زماني يزدي، ملّا محمد زمان

  ١٣٩: الدين، شاه زين
  »س، ش«

  ٨٠: سادات، سيد
  ٥٧: سبها چند، راي
  ٨٣: سبهاگ چند
  ١٣٨: سپهدار خان

  ٨٠, سترسال، راجة
  ٨٠: سجان سنگه
  ١٤٢: سرافراز خان
  ١٤٠: سردار خان

  ١٧٧: سروري كاشاني، محمد قاسم
  ١٧٧: سري ترشيزي

, ٥٩, ٤٢, ٤١: سعداهللا خان بهادر فيروزجنگ
٧٨, ٧٦, ٧٤, ٧٠, ٦٧, ٦٥, ٦٤, ٦٢, ٦١ ,
١٥٠, ١٣٤, ١٣١, ١٠٥, ٨٣, ٨٢, ٧٩ ,
١٥٤  

  ١٧٦, ١٧٤: الدين سعدي شيرازي، شيخ مصلح
, ١٣٧, ١٣٣, ٧٨): ظفرجنگ(سعيد خان بهادر 

١٤٣ ,١٤٢  
  ١٧٧: سقايي بخارايي، بهرام جغتايي

  ٤٦: سكندر



  فهرست اعالم/٢١٥  

  

  ٩٧: سلطان علي
  ١٢٩ :سليم چشتي، شيخ

سنايي غزنوي، حكيم ابوالمجد مجدود بن 
  ١٧٦: آدم

  ١٧٧: سودايي ابيوردي، بابا سودايي
 :الدين محمد سوزني سمرقندي، حكيم شمس

١٧٧  
  ١٣٠, ١٢٨: سيادت خان
  ٧٠: سياوش خان
  ١٢٩: سيف خان
  ١٣٨: شاد خان

, ١٠٣، ٩٥, ٨٥, ٥٢: شاه عالم، عالي گوهر
١٤٨, ١٣٨  
  ٥١: شاه عباس

, ٤٣ ,٤٠: الدين محمد شاهجهان شاه، شهاب
١١٦, ١٠٠, ٩٥, ٨٦ ،٦٨، ٤٧  

شاهجهان شاه، = شاهنشاه عالمگير
  الدين محمد شهاب

  ١٤٠, ١٣٩: شاهنواز خان
  ١٤٠, ١٣٩, ١٢٩: الملكةشايسته خان، عمد

  ١٤٣: شجاع، سلطان
  ١٧٧: شرمي قندهاري

  ٤٩: شريف خان، اميراالمرا
  ١٤٤: شقيق بلخي، ابوعلي بن ابراهيم

  ٨٠: شكراهللا
  ١٧٧: شكوهي همداني، ملّا شكوهي
  ١٧٧: شكيبي اصفهاني، محمد رضا
  ١٧٦: شمس تبريزي، محمد بن علي

  ٤٨: الدين، خواجه شمس
  ٤٨: الدين خان شهاب

  ١٤١: شهامت خان
  ٤٩: شهباز خان

  ٥٢: شهريار
الدين  شاهجهان شاه، شهاب= شهنشاه جهان
  محمد

شاهجهان شاه، = شهنشاه جهاندار
  الدين محمد شهاب

  »ص، ض«
  ١٣٣, ٧٤, ٥٠: صادق خان ميربخشي

  ٧٩: صالح بدخشي
  ٨١: صالح رشهوري
  ٣٤: صالح، حكيم

  ١٣٥ :صدرالدين، شيخ
  ١٧٧, ٩٧: الدين صرفي ساوجي، صالح

  ١٤١, ١٣٣: صالبت خان، سيد
  ١٧٧: الدين حسين صوري، خواجه كمال
  ٤٦: صيدي كشميري، ملّا

  ١٧٧: الدين حسين ضميري اصفهاني، كمال
  »ط، ظ«

  ٧٩: طاهر خان
  ١٧٧: طوفي تبريزي، طوفي سراج

, ٥٠, ٤٩): اعتمادالدوله(طهراني، عنايت بيگ 
١٤٠  

  ٧٩: طيب، خواجه
  ١٣٨, ١٣٧, ١٣٦: ظفر خان

  ١٧٦: الفضل طاهرظهير فاريابي، ظهيرالدين ابو
  »ع، غ«
  ١٣٩, ٩٢, ٨٤, ٨٣, ٦٩: عادل خان، شاه محمد

  عادل خان، شاه محمد= عادل شاه
  ١٣٥: عارف، مير
  ١٤٩, ١٤٦, ٧٧, ٧٦, ٤١: عاقل خان
  ١٣٤, ٨٠: عالم، سيد

الدين  زيب شاه، محي اورنگ= عالمگير شاه
  محمد



  ٢١٦/چهار چمن

  

  ٤٣: عبدالخالق، حكيم
  ٧٩: ن سلطانعبدالرحٰم
  ٨٠, ٧٩: ن، خواجه سيدعبدالرحٰم

  ٣٤: عبدالرحيم، حكيم
  ١٣٥, ١٣٤: عبدالرزاق، سيد خواجه
  ٨٠, ٧٨, ٧٢: عبدالعزيز خان بهادر
  ٧٩: عبدالقادر، خواجه
  ١٤٦, ١٣٣, ١٢٩, ٨٣: عبدالكريم، مير

  ٧٠, ٤٠: عبداهللا خان بهادر فيروزجنگ، شاه
  ١٣٢: عبداهللا، مير

  ٧٧: عبدالملك، ملّا
  ٧٩: هعبدالوهاب، خواج

  ١٧٧: الدين عبيداهللا عبيد زاكاني، خواجه نظام
  ١٤٢: عثمان افغان

 الدين مختاري غزنوي، سراج= عثمان مختاري
  عثمان بن محمد

  ١٧٧: عجزي تبريزي، حسن بيگ
  ١٧٧: عرشي اصفهاني، طهماسپ قلي بيگ

  ١٧٧: عرفي شيرازي، سيد محمد
  ١٧٦: الدين احمد عروضي سمرقندي، نجم

  ١٣٣: ن، سيدعزّت خا
  ١٧٧: عزّتي شيرازي، ميرزا جاني

  ١٧٦: عسجدي مروزي، ابونظر عبدالعزيز
عطّار نيشابوري، شيخ فريدالدين ابوحامد 

  ١٧٦: محمد
  ٦٠, ٤٩: علّامي دهلوي، شيخ ابوالفضل

  ٨٣: عالول خان بيجاپوري
  ١٤٠: علي ابوسعيد، مير شاه

  ١٣٨: علي خان، ميرزا
  ١٣٦: علي همداني، مير سيد

, ٧٠, ٦١, ٤٥, ٤٢: عليمردان خان، اميراالمرا
١٣٧, ١٣٦, ١٣٣, ١٣١, ٨١, ٨٠, ٧٣  

  ١٧٧: عماد معاني، ملّا
  ١٧٦: الدين عمعق بخارايي، شهاب

  ١٥١, ١٣٣: عنايت خان
  ١٧٧: عنبري

  ١٧٦, ٦٢: عنصري بلخي، ابوالقاسم حسن
  ٧٩): ملّا(عوض زردوز 

  ٧٩: عوض وجيه، ملّا
  ١٧٧: غروري كاشاني، مير غروري
: الدين نقشبند غياث شيرازي، خواجه غياث

١٧٧  
  ١٧٧: غياث شيرازي، غياث حلوايي

  ١٤١, ١٣٨, ١٣٥: غيرت خان
  »ف، ق«

ملّا عالءالملك مخاطب = خان فاضل
  فاضل خان به

  ٣٤: فتح اهللا، حكيم
  ٨٠, ٦٨, ٤٨: فتح خان

  ١٧٦: فخرالدين بندي
  ١٣٥: فخرالدين، مير

  ١٤٢: دايي خانف
: فرخي سيستاني، ابوالحسن علي بن جولوغ

١٧٦, ٣٩  
  ١٧٦: فردوسي طوسي، ابوالقاسم حسن
  ١٧٧: فردي هندي، ميرزا برخوردار بيگ

  ١٧٧: الدين علي فرقي شيرازي، خواجه غياث
  ٤٦: فروغي كشميري، ملّا حسن بيگ

  ١٣٥: شكر، خواجه فريدالدين مسعود گنج
  ١٧٧: الدينفريد كاتب، خواجه فريد

  ٤٦: فريدون
 ):از عهد شاه طهماسپ اول(فصيحي تبريزي 

١٧٧  
  ١٧٧: فغاني شيرازي، بابا فغاني



  فهرست اعالم/٢١٧  

  

  ١٧٧: فكري مشهدي، سيد محمد
  ٤٦: فالطون

  ١٧٧: الدين محمد فلكي شرواني، نجم
  ١٤٩: فيض اهللا

  ١٧٧: فيض كاشاني، محمد
  ١٣٣, ١٣٠, ٧٠, ٤٥: قاسم خان

  ١٧٧:  قاسمبادي، ميرزا قاسمي گونا
  ٨١: قاضي نظاما

  ٧٠: قاقشال، عوض خان
  ٨٠, ٧٩, ٧٨: قباد خان

  ٧٤: قباد ولد اسد خان
  ٣٧: قدسي، محمد جان

  ١٢٧: الدين، خواجه قطب
  ١٧٦: قطران تبريزي، حكيم قطران

  ١٤٣, ١٣٧, ١٣٥, ١٣٣, ٧٨, ٧٣: قليج خان
  ١٧٧): قاسم بيگ(قمي افشار 
  ٨٠: قيام خان

  »ك، گ«
  ٨٠: ال بيگكاشغري، خوشح

  ١٧٧: كافي همداني، ملّا ظفرالدين
  ١٧٧: كرمي يزدي، بهاءالدين

  ٨١: كفايت خان
  ٣٧: كليم كاشاني، ميرزا ابوطالب

عيل بن الدين اسٰم كمال اصفهاني، كمال
  ١٧٦: الدين محمد جمال

  ١٧٦: الدين كمال خجندي، كمال
  ١٣٥: ه، سيد جاللهكَكَ

  ١٣٠, گردهر داس، راجة
  ٨٠: نگهگوپال س

  ٨٠: گوكل داس
 بن يوسف گيسودراز دهلوي، سيد محمد

  ١٣٩ :حسني دهلوي

  »ل«
, ١٣٧, ١٣٦: لشكر خان، ملّا عبداللّطيف

١٤٢, ١٣٩  
  ١٧٧: لطف اهللا حلوايي
  ٧٩: لطف اهللا خان

  ١٧٧ :لعلي بدخشي، ميرزا لعل بيگ
  ١٣٧: لهراسب خان

  ١٧٧: ليل
  »م«

  ١٤٢: مان سنگه، راجه
  ٩٧): مصور(ماني 

  ١٧٦: مجد همگر يزدي
  ١٣٠, ٨٠: محتشم خان

  ١٧٧: محتشم كاشاني، ملّا
  ٨٠: محكم سنگه

  ١٣٣: محمد افضل، قاضي
  ٧٩, ٦٧, ٦٦, ٣٧: محمد امين، ملّا

  ١٥٥, ٤٨, ٣٧: محمد جان، ملّا مير
  ٩٧: محمد خان

  ٣٥: محمد داود، حكيم
  ١٤٣: محمد زمان

  ٧٩: محمد صادق، خواجه
  ٨١, محمد صالح

١٣٨, ١٣٥: د علي خانمحم  
  ١٣٥: محمد قنّوجي، سيد

  ١٤١: محمود، سيد
  ١٧٧: الدين محوي همداني، مير مغيث

: الدين عثمان بن محمد مختاري غزنوي، سراج
١٧٧  

  ٨٠: مراد قلي سلطان كَهكَر
  ١٣٩, ١٣٨, ١٣٥, ٧٣: مرادبخش، سلطان

  ١٤١, ٥٠: ي خان، سيدمرتٰض



  ٢١٨/چهار چمن

  

  ٧٥, ٧٤: مرحمت خان
  ١٧٧:  ملّامرشد يزدي،

  ١٧٧: مسعود جرجاني، مسعود بن سعد سلمان
  ١٧٧: مسعود قزويني، مسعود بك

  ٧٩: مسكين، خواجه
  ٣٤: مسيح الزمان، حكيم

  ٧٧: مظفّر حسين
  ٤٨: مظفّر خان

, ١٣٣, ٥٣, ٣٩, ٣٧: معتمد خان ميربخشي
١٤٩, ١٤٣  

  ٥٤): متصدي بندر سورت(لملك معزّا
  ٥٤: لملكمعزّا

  ١٧٧:  معصوم خانمعصوم سبزواري، مير
  ١٥٢, ١٠٥, ٦٧, ٦٦, ٦٥: الملكةمعظّم خان، عمد
  ١٣٣: معين، خواجه

  ١٤٠: الدين چشتي، خواجه معين
  ٧٣: مغل
  ١٣٧, ٧٧, ٧٥: مغول

  ١٣٨: مغول خان
  ٧٧: بدل خان مغولي ولد بي

٣٤: ب خانمقر  
, ٦٠, ٥٩, ٥٢, ٥٠: مكرمت خان ميرساماني

١٤٩, ١٤١, ١٣٩, ١٢٩, ١٢٨, ١٠١  
  ١٣٤: اهملّا ش

  ٦٠: فاضل خان ملّا عالءالملك مخاطب به
  ١٧٧: مالكي

الدين محمد   بلخي، موالنا جالل=ملّاي روم
  مولوي
  ٨٠: ملتفت خان
  ٤٨: منصور، شاه

خانان، منعم خان وزير بهادر شاه خانمنعم 
  ٤٨: بن عالمگير

  ١٥٦ :منير الهوري، ملّا ابوالبركات
  ٥٩: موسوي خان

  ٣٨: ي خانموٰس
  ١٣٥, ٨١ :يالني، شيخي گموٰس

  ٣٤: مؤمنا، حكيم
  ١٧٧: مؤمن اصفهاني، آقا ميرزا

 ,١٣٧, ١٢٨, ٦٨, ٥٠: الملكةمهابت خان، عمد
١٤٢  

  ٧٩: مهدي، خواجه
  ٣٧: هيمير اٰل

  ٦٥, ٥٠: مير جمله، مير محمد سعيد
  ٩٧: مير علي، ملّا

  ٩٧: مير عماد
  ٨٠: ميرزا نوذر

  »ن«
  ١٧٧: نادم الهيجاني

: جه ناصر قلندر نمدپوشناصر بخاري، خوا
١٧٧  

: ناصر خسرو قبادياني، حكيم ابومعين ناصر
١٧٦  
  ١٣٤ :ناظر، شيخ

  ١٧٧: ناظم تبريزي، خواجه محمد صادق
  ١٣٥: نجات خان

, ١٤٣, ٧٩, ٧٨, ٧٤, ٧٢: ندر محمد خان
١٤٤  

  ١٧٧: نرگسي ابهري، موالنا ابوالمكارم
  ٨٠: نرور ولد روزافزون

  ٨٠: نروري
  ١٧٧: ي احمد مهركننشاني دهلوي، عل

  ١٢٧ :نصيرالدين دهلوي، خواجه شيخ
  ١٧٧: الملك نظام اصفهاني، ميرزا نظام

  ١٢٧: الدين اوليا، خواجه نظام



  فهرست اعالم/٢١٩  

  

  ٨٠: نظر بهادر
  ١٧٧: نظر مشهدي

  ١٧٧: نظري
  ١٧٧): خوان نظيري قصّه(نظري قمي 

  ١٧٧: نور اصفهاني، قاضي نورالدين
  ٨٠: نورالدهر
  ٨٠: نورالعيان
  ٨١: نوربخش

  ١٧٧: نوعي خبوشاني، محمد رضا
  ٦٦: نيابت خان

  »، يهو، «
  ١٧٧: واحدي هندي

  ١٧٧: وحشي كاشاني، موالنا وحشي
  ١٤١: وردي خان
  ١٤٩, ١٣٣, ١٣٢, ١٣١, ٦٧, ٤٨: وزير خان
  ٧٠: هراولي

  ١٧٧: هالكي همداني، ملّا
  ١٢٨, ٥١: همايون شاه، نصيرالدين محمد

  ٩٧ :ياقوت
  ٣٧: ييحٰي
  ١٤٢: الدين احمد ي، شيخ شرفي منيريحٰي

  ١٧٧: يغماي قمي
  ١٣٥: يوسف گرديزي، سيد
  ١٣٨: يوسف محمد خان

  
  



  ٢٢٠/چهار چمن

  

  اماكن
  »الف«

  ٩١, ٧٠: آشام
  ١٤٤: آقا سرا
  ١٢٣, ٨٣: اجمير

  ١٣٨: احمدآباد
  ١٤٤: ادرسكن
  ٩٢: اردبيل

  ١١٨: اردو بازار
  ٩٢: استرآباد
  ٩٢: اسفراين
  ١٢٦, ٩٢: اصفهان
  ١٢٧: اعزآباد
  ١٤٤ :اقچه

, ٥٢, ٤٧, ٤٥, ٤٣, ٤٠, ٣٩, ٣٦, ٣٣: اكبرآباد
١٣٣, ١٢٨, ١٢٣, ١١٧, ٨٩  
  ١٤٢: اكبرنَگر

  ١٤١, ١٢٣: آباد اله
  ٤١: آباد امن

  ٩٣: اندجان
  ١٤٤: اندخود

  ١٣٥: اُوچ، قصبة
  ١٤١, ١٢٣: اَوده

  ٩١, ٨٢: اُوديپور
  ١٤٣, ١٣٣, ١٢٣: اُوديسه
, ١٠٩, ٩٢, ٩٠, ٧٩, ٧٨, ٧٠, ٦٠, ٥١: ايران

١٤٦, ١٤٤, ١٤٣, ١٣٢  
  ١٤٤: ايماقات

  »ب، پ«
  ٩٢: باختر

  ١٣١: مار باغ شاله
  ١٣١: باغ ميرزا كامران

  ١٣١: باغ نواب قدسي القاب بيگم
  ٩١: باندهو
  ٩٣: بخارا

, ٧٨, ٧٦, ٧٤, ٧٣, ٧٢, ٧١, ٤١: بدخشان
١٤٤, ١٤٣, ١٢٦, ١١١, ٩٣, ٨١, ٧٩  

  ١٣٨, ١٢٣: برار
  ٩٢: بردع

  ١٣٩, ١٣٨: برهانپور
  ١٤٣: عةبست، قل
  ٩٢: بسطام
  ٩٢: بصره
  ٩٢: بغداد
  ١٤٤: بغالن
  ١٢٣: بكالنه
, ٧٩, ٧٨, ٧٦, ٧٣, ٧٢, ٧١, ٦٠, ٤١: بلخ

١٥١, ١٤٤, ١٤٣, ١٢٣, ٩٣, ٨١  
  ١٤١: بنارس

  ١٣٨, ١٢٤, ٥٤: بندر سورت
  ١٣٨, ١٢٤: بندر كهنبايت
  ١٣٧، ١٢٤: بندر الهري
  ١٢٤, ٧٠: بندر هگلي

  بنگاله= بنگاال
, ١٣٣, ١٢٣, ٧٠, ٥٨, ٥٧, ٤٩ ،٤٨ :بنگاله

١٥٠, ١٤٣, ١٤٢  
  ١٧٠: بوريه، قصبة

  ١٤١): بيهار(بهار 
  ١٣٨: بهروچ



  فهرست اعالم/٢٢١  

  

  ١٣٥: ربهكّ
  ١٣٩, ١٢٣, ٨٣, ٦٨: بيجاپور

  ١٢٨: پت، قصبة پاني
  ١٣٥: پتَن، قصبة

  ١٤١, ١٢٣: پتنه
  ١٤٩, ١٤٥, ١٣٤, ٤٢, ٤١, ٤٠: پنجاب
  ١٣٧: پيشاور

  »ت«
٩٣, ٩١: تتب  

  ١٢١, ٩٢, ٥١: تبريز
  ١١١, ٩٣, ٩٢, ٩١: نتركستا
  ١٤٤: ترمذ

  ١٣٨, ١٢٣: تلنگانه
  ٤١: تلوندي
  ١٤٦, ١٣٢, ١٠٩, ٩٢, ٩٠, ٦٠, ٤٢: توران
  ١٣٧, ١٢٣: تهتّه

  »ج، چ«
  ٩٢: جام

  ١٣٧: آباد جالل
  ١٢٣: جوناگده
  ١٤١: جونپور

  دهاكَه= جهانگير نَگَر
  ١٢٣: چناده

  ١٤١: چناده، قلعة
  ١٢٣, ٨٣: چيتّور

  ١٤٠, ٨٢: چيتّور، قلعة
  ١٤٤: يچكتوچ

  ١٥٦, ٩٢: چين
  »ح، خ«

  ١٤٤: حسن باغ
  ١٤٤: حصار

  ١٤٤: حضرت امام

  ٩٢: حلب
  ١٣١: حويلي آصف خان

  ١٣٨: خانديس
  ٩٢: ختا
  ٩٢: ختن

  ١١١ ,٩٧, ٩٢, ٩١, ٧٧, ٣٧: خراسان
  ١١٧: خضرآباد

  ١٤٤: خُلم
  ٩٢: خواف
  ١٤٤: خوست
  ١٤١: خيرآباد

  »د، ذ، ز«
  ٩٢: دامغان

  ١٣٣: دروازة دهلي
  ١٤٤: اندرة خج
  ١٤٤: درة خيبر
  ٦٩: دريا افغان
  ١٣٧: درياي شور
  ٩١: دشت قبچاق

, ١٠٥ ,٩٢, ٦٩, ٦٧, ٦٦, ٥٩, ٥٨, ٥٠: دكن
١٥٠, ١٣٩, ١٣٨, ١٣٣, ١٢٣  

  ١٣٩, ١٣٨, ١٢٣: آباد دولت
  ١٣٩, ١٢٣, ٦٨: آباد، قلعة دولت
  ١٤٢: دهاكَه
  ١٢٨, ١٢٧: دهلي

  اكبرنَگر= راج محل
  ١٢٤, ٩٢, ٩١, ٨٧: روم

  ١٢٣: رهتاس
  ١٤٢: رهتاس، قلعة

  ١٤٣: زمينداور
  »س، ش، ص«

  ١٤٠: سارنگپور



  ٢٢٢/چهار چمن

  

  ٩٢: سبزوار
  ١٤٤: سرپل
  ١٤٠: سرونج
  ١٢٨, ٤٠: سرهند
  ٩١: نگر سري

  ٩٣: سمرقند
  ٩٢: سمنان

  ١٤٤: سنگچاريك
  ٩٢: سيستان
  ١٣٥: سيوستان

  ١٢٤, ١٠٢, ٩٢, ٩١, ٨٧: شام
, ٦٠ ,٤٧, ٤٦, ٤٥, ٤٤, ٤٣ :آباد شاهجهان
١٢٤, ١٢٣, ١١٧, ٨٩, ٨٢, ٦١  
  ١٤٤: شبرغان
  ٩٢: شماخي
  ٩٢: شيروان
  ١٤٤, ١٤٣: صفا

  »ط، ع، غ«
  ١٤٤: طالقان
  ٩٢: طبس
  ٩٢: طوس
  ٩٢: طهران
  ٩١, ٩٠, ٦٠: عجم
  ١٢٦, ١١١, ١٠٩, ٩٧, ٩٢, ٩١, ٣٧: عراق
  ٩١, ٩٠, ٦٠: عرب

  ١٤٤: غرجستان
  ١٣٧, ١١٠: غزنين
  ١٤٤, ٧٨: غور

  »ف، ق«
  ٩١: فارس
  ١٢٩: پور، قصبة فتح
  ١٤٤: خارفر

  ١٢٥, ٩٢: فرنگستان
  ٤٦: آباد فيض
  ١٤٤, ٨٢, ٧٠, ٦٨: قاهره
  ٩٢: قاين

  ١٤٤: قباديان
  ٩٢: قروان
  ٩٢: قزوين

  ١٣٩ ,١٢٣): برهانپور(قلعة آسير 
  ٩٢: قم

, ١٣٣, ١٢٣, ١١٣, ٩٢, ٧٤, ٦٠: قندهار
١٤٤, ١٤٣  

  ٧٨, ٧٠: قندهار، قلعة
  ٩٢: قيصر روم

  »ك، گ«
, ١١٣, ٧٨, ٧٤, ٧٣, ٤٢, ٤١, ٣٨, ٣٧: كابل

١٥٠, ١٤٩, ١٣٧, ١٣٤, ١٣٣, ١٢٣, ١١٩  
  ١٤٤: سرا كارنده
  ٩٣: كاشغر
  ١٤١, ١٢٣: كالنجر

  ١٣٣: كانْگره، قلعة
  ١٤٤: كاهمرد
  ٩١: كردستان
  ١٥٧: كرمان
  ٩٢, ٩١: كرناتك
  ٩١: كشتوار
  ١٤٤: كشم

, ١١٩, ٧٣, ٧١, ٥٨, ٤٢, ٤١, ٣٧: كشمير
١٥٠, ١٣٦, ١٣٤, ١٣٣, ١٢٣  
  ٩١: كمايون
  ١٤٠: كنبوه
  ١٤٤: كوالب
  ٧٨: كهمرد



  فهرست اعالم/٢٢٣  

  

  ١٣٧: كهوات
  ١١٨: پو كيهان

  ١٣٣, ١٢٣, ٤٩: گجرات
  ٩١: گرجستان

  ١٣٧: گرديز
  ١١٤, ١١٠, ٨٨, ٥٨, ٤٦, ٣٣: گنج بخش

  ٩٢: گنجه
  ١١٢: گنگ، روِد

  ١٣٠: گواليار، قلعة
  ١٤٣, ١٣٩, ٦٨, ٦٦: گولكنده
  ٩٢, ٩١: گيالن

  »ل، م«
, ٧١, ٥٩, ٥٨, ٥٧, ٥٢, ٤٢, ٤١, ٣٨: الهور

١٤٩, ١٤٧, ١٤٥, ١٣٠, ١٢٣, ٨٩ ,
١٥٢, ١٥١, ١٥٠  

  ١٤١: لكهنو
  ٩٢: ماچين

  ٩٢, ٩١: مازندران
  ١٣٩, ١٢٣: مالوه
  ١٣٩: ماندو

  ١٢٦, ١٠٩، ٩٧, ٩١: ماوراءالنّهر
  ٧٥: ماهرور
  ٤٧, ٤٦: پور مخلص

  ٩٢: مرو

  ١٣٢: مسجد وزير خان
  ٩٢: مشهد
  ١٢٥, ٩٢, ٩١: مصر

  ١٠٢: مكّة معظّمه
  ٩١: مگده
  ١٣٥, ١٢٨, ١٢٣: ملتان
  ٧٢: پور مهين
  ١٤٤: ميمنه

  »، يهن، «
  ١٤٠: ناگپور
  ١٢٣): گجرات(آباد  نزهت
  ٩٢: نيشابور
  ١٤٤, ١٢٥, ٩٢: هرات

  ١٤٤: هزارجات
  ٩٢: همدان
  ١٣٣, ٩١: هند

, ٦٦, ٦٥, ٥٩, ٥٢, ٤٨, ٤٧, ٤٦: هندوستان
٩٦, ٩١, ٨٨, ٨٦, ٨٢, ٧٩, ٧٥, ٦٧ ,
١٢٣, ١١١, ١٠٦, ١٠٣, ١٠٢, ٩٧ ,
١٣٦, ١٣٤, ١٣٣, ١٣٢ ,١٣٠, ١٢٨ ,
١٤٢, ١٤١, ١٤٠, ١٣٩, ١٣٨, ١٣٧ ,
٢٠٨, ٢٠٧, ٢٠١, ١٥٤, ١٤٩, ١٤٦  
  ١٣٧: هندوكوه

  ٩٢: يزد
  
  
  
  
  
  



  ٢٢٤/چهار چمن

  

  كتب
  »الف«

  ١٧٦, ١٧٥ :اخالق جاللي
  ١٧٥ :اخالق محسني
  ١٧٦, ١٧٥ :اخالق ناصري

  ١٠٣ :اكبرنامه
  »چ، ح  ،ب، ت«

  ١٧٦, ١٧٥ :بوستان
  ١٧٦ :تاريخ طبري
  ١٧٦ :تاريخ گزيده
  ١٨١, ١٤٥, ٨٦, ٨٥ :چهار چمن

  ١٧٦ :حبيب السير
  »ر، ظ«

  ١٧٦ :رقعات جامي
  ١٧٦ :السالطينضةرو
  ١٧٦, ١٠٣ :الصّفاضةرو

  ١٧٦, ١٠٣: ظفرنامه
  »ق، گ، و«

  ٨٨ :قرآن مجيد
  ١٧٦, ١٧٥ :گلستان

  ١٠٣ :واقعات بابري
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