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 یادداشت بھ کتاب همایون نامھ گلبدن بیگم
م، در لش  ٢٣در سن ) م٢٠١٣( ١٣٩٢ار سال  ار دخ سالگی بصورت آنی در م

ی در لندن بھ  )Ruptured Berry Aneurysm(بھ اثر  یا کفیدن شریان بزرگ دما
  .ابدیت پیوست و گلهای ناشگفتھ عمرش پرپر شد

ن سال اینجانب با ) م١٩٨٩(ار در سال  در کابل  متولد شد، در اواسط هم
ی جهان  ی مؤسسۀ ص بھ هندوستان آمدم و ) W.H.O(استفاده از یک بورس تحصی

ار  ار شش ماهھ بود کھ  .بمن پیوستند) بود کھ هنوز سھ ماهھ(بعداً خانواده ام و 
ی بھ انگلستان دعوت و یکجا با خانواده ام بھ لندن  اینجانب جهت تحصیالت عا

  .آمدیم
ار مکاتب ابتدایی، متوسطھ، لیسھ و پوهنتون را در لندن بھ اتمام رساند  م  دخ

انھ  اک در مراسم دیپلومو بیص علوم سیا فاکولتھ حقوق و  منتظر دریافت و اش
از یک یونیورسی  معت و با پرست انگلستان بود کھ حادثۀ شوم و تکان دهنده در 

ار طبیعت ار ناز و دلبند ما بدون یکی از یکشنبھ ها و در آغازین فصل   حافظیخدا، 
ی از هزاران گل زندگ ن گ ای زندییو بدون شگف گی و خدمت ش، با همھ آرزو و آرما

رد رسیده اش، ناکام و خاموشانھ؛ خانواده اش، همصنفانش، اقارب و بوطن و مردم د
ش را ترک کرد و همھ را بھ ماتم و داغ سفر بدون برگشت ینزدیکان و دوستان زندگی

  .خود گذاشت
ی و مردم دوست بود، او همیشھ در  ایت ذکی، اجتما ار یک دخ مهربان، 

ن«لوی اسمش  او در سن  .و زنان وطنش میبالید را میگذاشت و بوطن، مردم» م
ن افغانی در لندن انتخاب شد و فعاالنھ و با سالگی بحیث رئیس انجمن محصال ) ٢١(
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د لوی دروس فاکولتھ اش بھ پیش می گذشتھ از آن وی . مسؤلیت این وظیفھ را در 
ی بود، ال انجمن های زنان، جوانان، محصال عضو فع ن املل ی و ب ادهای م ن و دیگر 

ن آن خدمت بمردم و  او چندین بار بھ کشورش سفر کرد و یگانھ آرزوی دیرینھ و آتش
  .وطنش بود

، فرانسوی، دری و  ای انگلی اوزبیکی تکلم و روان صحبت  ترکی ار بھ لسا
یھ با اعتبار در لندن همکاری داشت و دو خانم  میکرد، و داوطلبانھ در یک مؤسسۀ خ

را گرفت، و این » فرشتھ نجات«داد و لقب و خودک نجات  انوی را از افسرده گییتبر 
نگام در زندمؤسسھ بعد از  ار، جایزه دایمی اطالع از حادثھ نا ن و » ار«گی  را تعی

ی مینمایند اعطا میدارد اییکھ کار خارق العاده اجتما   .بھ نیازمندان و آ
ار بخاطر تمثیل آرزوها، اهداف انسانی و  بزرگداشت و جاویدانگی نام خانوادۀ 

ار«زیبایش  اد، و بخاطر ) م ٢٠١٣(ش .هـ ١٣٩٢را در سال » بنیاد  در لندن بناء 
شعبۀ این بنیاد را در ) م٢٠١٤( ش.هـ ١٣٩٣ وطنداران نیازمند، در سال خدمت بوطن و 

ی دانشمند فاریاب  اک وا محمد هللا بتاش، جناب شهر میمنھ، والیت فاریاب بھ اش
 کردگان، اهل معارف، زنان و جوانان رسماً افتتاح ه گان، ریش سفیدان، نویسند هخ 

اد مقام والیت فاریاب بھ کمیسیون نامگذاری و کلتوری آنوال وظیفھ  و بنابر پیش
ی، مکتب و یا جادۀ را بنام  اد تاری ده شد تا یک  مشخص و نامگذاری » ار«س

  .ار خودرا آغاز کرده استنمایند، کمیسیون نامگذاری در مورد ک
ار« ی ستاره را تحت پوشش » بنیاد   ،خویش قرار داده) Sponsership(لیسھ عا

ه سامان تخنیکی و ) تی.کمپیوتر، لپ تاب، آی( ITمیکوشد در تجه سیستم  وغ
 همکاری  مفید واقع میگردد، تکنالوژی جدید کھ در تدریس و آموزش تجربوی شاگردان

چنانچھ (نماید و کتابخانھ آن لیسھ را با کتب مختلفھ علمی و مطالعوی مجهز نماید 
ه را  ی و ادبی و دی وغ ، تربیوی، فرهنگی، تاری ی، سیا صدها عنوان کتب اجتما

ده است از یک (چک مصرف برق ولتاژ بلند  ،)خریداری و بھ کتابخانھ لیسھ ستاره س
اربنی«از جانب ) فاز بھ سھ فاز   .ه استبھ هئیت اداری آن لیسھ تسلیم داده شد» اد 

ار«لیسھ ستاره البتھ تحت قیمومیت  تا چندین سال آینده قرار خواهد » بنیاد 
ای دیگر . داشت ار«از جملھ فعالی در والیت فاریاب زمینھ سازی آموزش یک » بنیاد 

ی  لیھ و رفت و آمد وی، با قبول همۀ مصارف درس، لی» جمعھ بازار«قابلھ از ولسوا
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ی و دوایی و انتقال یک کودک بی سرپرست تحت سرپرس یھ کمک ما  مؤسسۀ خ
تداوی و تشخیص صدها مریض  ،)سرپرست کودک محبوس است( در کابل» خراسان«
از جانب دکتوران این بنیاد، از جملھ شخص خودم از شهر ) زنان و مردان و اطفال(

ار«ین تگاب، دو کمیتۀ انسجام میمنھ، قیصار، کوهستانات و ش در لندن و » بنیاد 
ی و  ، ص شهر میمنھ  فعال بوده و در آینده یکتعداد زیاد پروژه های تعلیمی و آموز
ا زمینھ کاریابی برای ده  تخنیکی و حرفوی در برنامۀ کاری خود دارد کھ با پیاده کردن آ

ان و جوانان مهیا خواهد شد   .ها تن زنان، دخ
ار«آشنایی با  جهت بعدی آن لطفاً بھ ویب سایت و برنامھ های سازنده » بنیاد 

ار« ار«مراجعھ نمائید و یا با نمایندۀ   Uk.co.baharmayhan.www: »بنیاد  » بنیاد 
 :در افغانستان، یلدا سعیدی

com.gmail@٩٩saeedi.yalda : :mail-E 
Phone: ٨ ٣٧٦ ٣٥٣ ٠٧٩ 

ید   .تماس بگ
ار    :کمک بھ بنیاد 

ان، مادران و نوباوگان افغانستان است،  کمک بھالبتھ  نیازمندان، یتیمان، دخ
ی و ادبی را ن بخاطر خدمت بھ فرهنگ  ار آثار تاری برعالوه آنچھ یادآور شدیم بنیاد 

ساند و کتاب حاضر  امھ تألیف گلبدن بیگم کھ همایون نیع مردم خویش بچاپ م
الدین محمد بابر  در واقع ، فرهنگی،  دنبالۀ بابرنامھ اعلیحضرت ظه آن دان

است نمونھ بسیار سیا و نظامی مرد آسیای میانھ، افغانستان و هند و پاکستان 
ار امیداور است  در آینده ها هم بتواند در کھ خوب و روشن این امر میباشد، بنیاد 

ن خویش خدماتمردم و راه خدمت بھ فرهنگ  بیش و مفیدتر را بھ انجام برساند  م
  .و با این رسالت همیشھ در خدمت وطن و مردم خود قرار داشتھ باشد

ام مزید    با اح
  »سخا«دکتور 

ار«گذار نیانرئیس و ب   »بنیاد 
com.gmail@gssakha: mail-E  
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  گلبدن بیگم شاهدخت واقعه نویس
  )هـ ش1011 - هـ ش929(

  

  : می گویدکھ گلبدن را تربیھ نموده است ماھیم بیگم ملکھ بابر پادشاه 

گلبدن در پنجسالھ گی طوطی نامھ را بی مالل میخواند و حکایت «

فھمید و درک میکرد من طفلی را کھ پنجسالھ گی را تکمیل ھای آنرا می 

نکرده باشد و با سواد شده باشد برای اولین بار می بینم، ذھن و حافظھ 

وی کم نظیر است، او بسیاری از حکایتھای گلستان سعدی را از یاد 

میداند و بھ شعر چندان عالقھ مند نیست اما حکایات منثور در خاطره اش 

واژه بھ واژه نقش می بندد آنچھ را کھ در ماحول می بیند  لفظ بھ لفظ و

ھمگی را یک بھ یک بھ ما نقل می کند، اگر گلبدن شاعر نشود حتمی نثر 

نویس خواھد شد و میراث نثر نویسی پدرش را صاحب میگردد، من 

نھ فقط فرزند شایستۀ مثل ھمایون ) بھ بابر میگوید(آرزومند ھستم کھ شما 

انند گلبدن ھم صاحب دختر دانشی نیز گردید تا در تاریخ داشتھ باشید ھم

  .»نام مناسب از ایشان بھ شما کمایی باشد

این پیشبینی مادر بزرگش را زمان بھ اثبات میرساند گلبدن بیگم 

واقعھ نویس میشود و دنبال کار پدرش را میگیرد و ھمایون نامھ را بھ 

یسد گرچھ گلبدن بیگم در ادامھ بابرنامھ یا خاطرات زنده گی پدرش مینو

ھمایون نامھ وقتی از خویش نام میگیرد خویشتن را از روی شکستھ 

خطاب می کند اما » این بنده عاجز«و » این حقیر«نفسی و عقل و دانش 
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در واقع اینگونھ نیست، او بانوی عادی و عاجز و ناتوان نیست، وی 

طور و شاھدخت است دختر اعلیحضرت ظھیرالدین محمد بابر امپرا

فرمانروای شبھ قاره ھندوستان، خراسان و ترکستان است، نام گلبدن بیگم 

ھم در اصل بھ نام قھرمانان افسانوی مثل زردپری و سبزپری، مثقال 

پری و یونس پری میماند گلبدن بیگم شاھدخت زیبا روی از ساللھ 

است کھ مؤرخان فرنگ بھ ) کورگانیان ھند -بابریان(تیموریان ھندوستان 

  .غلط و اشتباه آنانرا مغوالن بزرگ ھندوستان می نامند

گلبدن بیگم این شاھدخت زیبا روی دانشمند و با فرھنگ بقول برخی 

در ) ھـ ق٩٢٩(میالدی و بھ روایتی دیگر  ١٥٢٣یا  ١٥٢٢در سال 

قصر یونغیچقھ باغ کابل کھ پدرش آنرا اعمار نموده بود چشم بجھان می 

ریخ تولد دختران حتی در خانواده ھای بزرگ کشاید، در گذشتھ نوشتن تا

مثل پادشاھان معمول و مروج نبود در ترکستان و خراسان آنروز این 

  .امر جواز نداشت

می گویند بابر پادشاه شیفتھ گل گالب و باغھای گالب کابل بود و از 

عطر گل گالب سخت خوشش می آمد و بھ ھمین دلیل اسمای دختران 

نام ھمین گل می گذارد، گل چھره بیگم، گلعزار خویش را در پیوند بھ 

یکی از شاه بانوھای بابر پادشاه مادر شھزاده ... بیگم و گلبدن بیگم

کامران و عسکری ھم گلرخ بیگم نام داشت کھ خانم سخت مغرور و بلند 

پرواز بود و خودرا یکسر و گردن از دیگر شاه بانوھای حرم بلند تر 

  .میدانست
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روزگار پدرش بابر پادشاه، زمان جنگ و گریز و  گلبدن بیگم پایان

آواره گی برادر بزرگ و دوستداشتنی و ھمرازش ھمایون پادشاه و 

دوران جالل و عظمت برادر زاده اش جالل الدین اکبر بزرگترین 

  .امپراطور کورگانیان ھندوستان را می بیند

، گلبدن بیگم دو سال پیشتر از وفات برادر زاده اش اکبر پادشاه

شھنشاه ھندوستان دیده از جھان می بندد، گرچھ این شاھدخت واال مقام 

در واقعھ ھای خویش بیشتر از پدرش بابر و برادرش ھمایون با اکرام و 

احترام تمام یاد می کند ولی اگر اکبر پادشاه برادر زاده اش نمی بود مقام 

ند صدھا و مرتبھ اش اینقدر در قاب زرین احترام گرفتھ نمی شد و ھمان

شاھدخت و ملکھ ھای دیگر در عقب پرده ھای فراموشی حرم افتاده از 

بھ شھرت رسیدن وی در آنزمان بفکر و خیال . چشم زمان بدور می ماند

و گمان ھیچکس نمی آمد درازی عمر وی بھ شھرتش میدان داده است، 

او ھشتاد و دو سـال زنده گانی می کند، مؤرخان زمان اکبر پادشاه بھ 

ژه ابوالفضل عالمی کھ نخست وزیر وی ھم بود در بین سالھای وی

نظر بھ فرمان اکبر پادشاه بھ نوشتن اثر ) میالدی ١٥٩٠ - ١٥٨٧(

تاریخی در باره کارھای بابر پادشاه و ھمایون پادشاه مؤظف میگردند، 

) ھـ ش ٩٦٣(اکبر پادشاه وقتی در سال : بعضی از مؤرخان می نویسند

یرسد از مؤرخ و ادیب دربارش ابوالفضل عالمی بھ امپراتوری ھند م

میخواھد تاریخ سلسلھ بابری را بنویسد وی در صدد جمع آوری منابع و 

مآخذ می شود او می دانست این کار بدون دانستنیھای وابستھ گان این 

سلسلھ نا ممکن می باشد بھ ویژه رجال بزرگ کھ عصر بابر پادشاه و 
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از این لحاظ روایت می کنند عالمی . تھ اندپدرش ھمایون پادشاه را دریاف

از اکبر پادشاه میخواھد بھ خویشاوندان خویش دستور دھد تا از خاطرات 

چنانچھ . شان در مورد بابر پادشاه و ھمایون پادشاه اورا مستفید گردانند

ابوالفضل عالمی در مقدمھ جلد اول اکبرنامھ در این ارتباط چنین یاد 

درگاه و ندیمان این دودمان دولت، از پیران ھوشمند از مالزمان «: میکند

راست گفتار و جوانان بیدار مغز درست کردار می پرسیدم و در قید 

و ھمت گماشتم کھ مسودات و بیاضھای ھوشمندان ... کتابت می آوردم

چاپ کلکتھ  ١٠و  ٩اکبرنامھ جلد اول ص ص ... خبرت گزین روزگار فراھم آمد

  ».م١٨٧٧سال 
فرامین کھ عنوان مؤرخان دربار در ارتباط بھ نوشتن تاریخ  بھ سلسلھ

ساللھ بابری صادر می شود، می گویند یک فرمان عالحیده از جانب 

اکبر پادشاه عنوانی عمھ اش گلبدن بیگم نیز در این مورد صادر میگردد 

چنانچھ شخص گلبدن بیگم این امر را بھ تائید گرفتھ در ھمایون نامھ 

بابر (حکم شده بود کھ آنچھ از واقعھ فردوس مکانی «: چنین می آورد

. میدانستھ باشید بنویسید) ھمایون پادشاه(و حضرت جنت آشیانی ) پادشاه

وقتی حضرت فردوس مکانی از دارالفنا بھ دارالبقا خرامیدند این حقیر 

ھشت سالھ بود و بیان واقع شاید کمترک بخاطر مانده بود بنابر حکم 

  .»ھمایون نامھ ص اول. ده  و بخاطر بود نوشتھ میشودپادشاھی آنچھ شنی

یعنی بابر ) پادشاه بابام(گلبدن بیگم می گوید بخاطر شادی روان پدرم 

نظر بھ رسم . پادشاه بھ نوشتن واقعات زمان آنحضرت جزم کردم

پادشاھی آنوقت نام پادشاھان گذشتھ از روی احترام بزبان و قلم گرفتھ 
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بدن بیگم از اعلیضرت بابرپادشاه پدرش بنام نمیشد بھمین مناسبت گل

» جنت آشیانی«و از برادرش ھمایون پادشاه بعنوان » فردوس مکانی«

  .نام می برد

فرمان نوشتن واقعات زمان بابر پادشاه و ھمایون پادشاه گذشتھ از 

گلبدن بیگم و ابوالفضل عالمی عنوان دو رجال مھم دیگر دولت اکبر 

ات وزیر صادق اکبر و مھتر جوھر آفتابھ چی نیز پادشاه یعنی بایزید بی

ھمایون نامھ ھای ویژه از این رجال برجستھ آنوقت نیز . صادر شده بود

در دست است و ھر کدام آنھا در جای خود از ارزش و اھمیت خاص 

تذکرةالواقعات ھمایون مھتر جوھر آفتابھ چی و . برخوردار می باشند

  .ات از شمار آنھاستتذکرۀ ھمایون و بابر بایزید بی

بھر حال داشتھ ھای ھمایون نامھ گلبدن بیگم تا محتوای آنھا بسیار 

فرق دارد او از متن حرم سخن میراند با وجود اینکھ شرایط و اوضاع 

سده ھای میانھ و ظلمت قرون ھمھ جا را فراگرفتھ  بود در میان ملکھ ھا 

لیکن گلبدن بیگم  و شاھدخت ھا سواد و خط خوانی آنقدر ھا رواج نداشت

در عصر خویش از شمار دانشمندترین و با فرھنگ ترین شاھدختان 

زمانش بھ حساب میرفت و در آن عصر او ھمیشھ با کتاب و مطالعھ سر 

و کار داشت و با وجود داشتن طبع نظم برای آغازین بار بھ نوشتن اثر 

ادامھ  تاریخی بنام ھمایون نامھ سرگذشت برادرش ھمایون پادشاه را بھ

پدرش می نویسد، بفرق اینکھ بابرپادشاه پدرش ) تزوک بابری(بابرنامھ 

می نویسد ولی گلبدن بیگم آنرا ) اوزبیکی(خاطراتش را بھ ترکی چغتایی 

  .بزبان دری ساده و سلیس بھ نگارش میگیرد
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می گویند در ایام نوشتن این اثر وزین سالھای عمرش از شصت بھ 

  :ره خودش اینطور می نویسدھفتاد میرفت و در این با

در زمان وفات فردوس مکانی پادشاه بابام این حقیر ھشت سالھ «

بودم اگر از این جھت بعضی واقعات ممکن فراموشم شده باشد چون 

فرمانی عالی از جانب حضرت پادشاه صادر شده بود روی آن با اطاعت 

شنیده  از فرمان حضرت عالی آنچھ در خاطرم مانده است، دیده گیھا و

  .گیھای خویش را یک بھ یک روی کاغذ خواھم ریخت

گلبدن بیگم بفرمان جالل الدین محمد اکبر امپراتور قدرتمند ھندوستان 

کتاب ھمایون نامھ را می نویسد اما اکبر از کار عمھ اش چندان ھم 

شادمان نمی شود زیرا او با واژه ھای ستایشگونۀ بلند باالی وزیر 

می و برادر وی فیضی دکنی ملک الشعرای معروفش ابوالفضل عال

دربار عادت کرده و بھ آنھا خو گرفتھ بود بگونھ مثال کتاب اکبر نامھ 

  :ابوالفضل عالمی با این مدح و ثنای بلند باال می آغازد

من کھ ابوالفضل عالمی ام بخاطر مأمور شدنم بھ ستایش یگانھ ُدر «

پروردگار بی نیاز گوھر رشتھ مروارید شاھان عالی نسب بدرگاه 

  .»شکرانھ بی پایان خودرا اظھار میدارم

در این اثر ستایش ھای پر طنطنھ و پر طمطراق اکبرپادشاه پنج 

صفحھ را دربر میگیرد و در ضمن آن وی را بھ آسمانھا بر میدارد و در 

جواھر تاج ساللھ «، »سرور عالم«این برگھا از پادشاه مذکور با القاب 

و امثالھم » سایۀ خدا در زمین«، »خاندان تیمور شمع چراغ«، »شاھی

اما در ھمایون نامھ گلبدن بیگم کھ سرگذشت برادر ھمراز و . یاد میشود
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دوستداشتنی وی ھمایون پادشاه آمده است نظر بھ رسم معمول آنوقت و 

امروز کتاب با بسم هللا الرحمن الرحیم می آغازد سپس گلبدن در مورد 

زاده اش اکبر پادشاه و بھ اطاعت از آن از  چگونھ گی فرمان برادر

گرفتن قلم بدستش بزبان ساده، سچھ و بی آالیش و شستھ و روان بھ 

  .روایت و حکایت حوادث و واقعات می پردازد

این اسلوب و سبک نوشتھ مقبول طبع اکبر پادشاه واقع نمی شد در 

الفضل طرز نوشتھ گلبدن بیگم بیان طمطراق گونھ و طرز پر طنطنھ ابو

عالمی و برادرش فیضی دکنی دیده نمی شود او واژه طمطراق آمیز و 

ً بکار نمی گیرد و حتی زمانی کھ  وصف و ستایش پر طنطنھ را اصال

درباره ھمایون پادشاه کھ اورا بیشتر از جانش دوست داشت سخن میراند 

حقیقت «و » شیرین زبان«بھترین واژه ھای خویش را کھ عبارت از 

  .در مورد وی بکار میگیرداست » گوی

در اسلوب نوشتۀ گلبدن بیگم طرز افاده خاص پدرش اعلیحضرت 

بابر پادشاه بیشتر دیده می شود این شیوه را بیشتر در تصویر مناظر 

طبیعت شگوفھ ھا، گلھا، میوه و پرنده گان خوبتر دیده می توانیم او این 

و دل انگیز و  مناظر را با زبان ساده، شستھ و روان و شیرین و سچھ

  .دلبر بھ تصویر می بندد

گلبدن بیگم در ھمایون نامھ بیشتر بھ تصویر ویژه گیھای خاص 

در این اثر در بیان بعضی واقعھ . اشخاص و رجال تاریخی میدان میدھد

ھا و تاریخھای آنھا اشتباه ھای جزئی دیده می شود، مؤلف در باره 

میراند اما آنانرا نام بھ نام پسران و دختران اعلیحضرت بابرپادشاه سخن 
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یاد میکند از شمار ھجده تن اوالده ھای بابرپادشاه صرف از شانزده تن 

  .آنان نام میگیرد

نام خانواده گی گلبدن بیگم صالحھ سلطان بیگم است وی از شمار 

نادر شاھدخت ھاییست کھ از خود اثر تاریخی و خاطره نامھ بیادگار 

شی و فرھنگی ھشتاد و دو سال عمر می این شاھدخت دان. گذاشتھ است

بیند، زنده گانیش بیشتر بھ سفرھا و ھجرتھا می گذرد اوقات بیشتر 

حیاتش با زمان پر ماجرا و جنگ و گریز برادرش ھمایون پادشاه یا 

شیرشاه سوری در شبھ قاره ھندوستان و در آغاز در سانحھ ھای سیاسی 

او در آخر بھ زیارت بیت  .و نظامی پدرش بین کابل و آگره ھمراه است

هللا الحرام بھ حج میرود و شش سال در عدن میماند و دوباره بدھلی بر 

  .میگردد

اگرچھ دنبالھ ھمایون نامھ وی افتاده و گم شده است و تا ھنوز یافتھ 

نشده و این اثر ارجمند نامکمل و نا تمام باقی مانده است اما این امر را 

س از میل کشیدن بر چشم برادر ناتنیش میرساند کھ این اثر سالھا پ

ھمایون نامھ در برگیرنده زنده گی . کامران میرزا نوشتھ شده است

شخصی او و آگاھیھای مفید و جالب درباره بابرپادشاه و ھمایون پادشاه و 

برادر تنیش ھندال میرزا و کامران میرزا و عدۀ زیاد از بانوان حرم و 

و حکمرانان ) کورگانیان ھند(دوستان آداب زنده گی دربار بابریان ھن

  .مقتدر خراسان و ترکستان است

این اثر گرامی نخستین نوشتھ دری از یک شاھدخت تیموری 

قلمبدست و اھل دانش است کھ بھ زبان دری شعر میسراید اما شوھر وی 
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کھ خضر خواجھ خان پسر عمھ اش خانزاده بیگم خواھر اعلیحضرت 

  .کی آشناستبابرپادشاه است با زبان تر

تمام امپراتوران، شھزاده گان و شاھدختان و شھزاده خانمان بابریان 

ھند بھ زبان دری حرف می زدند و مکالمات روزمره شان با شعر دری 

بود، دیوان و دفتر آنان بزبان دری است، زبان دری برای گلبدن بیگم در 

ری و ترکی واقع زبان بومی و خانھ گی است او از گاه تولد با دو زبان د

  .اوزبیکی آشنا می شود و بھردو زبان می خواند و می نویسد

گفتیم این کتاب قرار معلوم سالھا پس از میل کشیدن بر چشم کامران 

میرزا نوشتھ شده است چون گلبدن بیگم عمر دراز داشتھ است حتمی 

دنبالھ حوادث آنرا نیز در نوشتھ خویش جا داده است، اما امروز دنبالھ 

  .اقعھ وجود ندارد و گم شده و از جزوه افتاده استاین و

گلبدن در ذکر آگاھیھای تاریخی کمتر بھ ذکر تاریخھای حوادث و 

وقایع می پردازد در ھمھ جا کوشش وی بھ بیان ابھت و شکوه بارگاه 

پادشاھی معطوف میگردد، آگاھیھای گلبدن از داخل حرم شاھی برای 

جالبترین و خواندنی ترین مطالب پژوھشگران تاریخ بسیار مھم است، 

مراسم نامزدی ھندال «و » طوی طلسم«این کتاب ھمانا برگزاری 

برادر تنی گلبدن بیگم میباشد او از چگونھ گی آداب و رسوم این » میرزا

مراسم در آنعھد معلومات ارزنده و مھم ارائھ میدارد شخص بابرشاه ھم 

دلچسپی خاص نشان میدھد و  در بابرنامھ نیز بھ این گونھ آداب و مراسم

بیشتر از تازه ھا و نوآوریھای حرف میراند ھمینگونھ گلبدن بیگم 

سفرھای خویش را بسیار دقیق و ریزه کارانھ بھ نگارش گرفتھ و از 
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گردنھ ھا، گذرگاه و کوتل ھا و ناکرانمندی بیابانھا و از دیدن کوه ھا و 

ھا سخت حظ و لذت صحراھا و زیباییھای طبیعت و خرمی و شادابی آن

  .میبرد

می گویند از ھمایون نامھ سھ نسخھ دستنویس شده بود از شمار این 

سھ نسخھ صرف یک نسخۀ آن تا حال نگھداری شده و دو نسخۀ دیگر با 

دریغ و درد کھ قرار گفتھ یی سھ صد سال پیش نابود شده است، این نکتھ 

در نوشتن اکبرنامھ را ھم خاطرنشان باید نمود کھ شاید ابوالفضل عالمی 

از ھمایون نامھ گلبدن بیگم استفاده نموده باشد ولی در کنار سایر منابع و 

  .مآخذ خویش ھیچگاه از ھمایون نامھ نام نمی گیرد

منابع قدیمی کھ از گلبدن بیگم یاد میکند آثار بسیار ارزشمند می باشد 

اکبری  کھ در عصر وی تألیف شده است آیین اکبری و اکبرنامھ و طبقات

ابوالفضل عالمی، اقبالنامھ جھانگیری تاریخ محمدی از شمار این آثار 

نسخۀ خطی ھمایون نامھ گلبدن بیگم را برای بار . ارجمند بشمار میرود

میالدی از ھند بدست ١٨٦٨اول کلونل جورج ویلیام ھامیلتون در سال 

ی شارل ریو شخص. آورده بھ دسترس کتابخانھ موزیم برتانیھ می گذارد

میالدی در فھرست کتابخانھ ١٨٧٩دیگری آنرا برای بار نخست در سال 

یاد شده بھ شناسایی میگیرد پس از شارل ریو در فھرست کتابخانۀ موزیم 

برتانیھ برای آغازین بار خانم اناتیس بیوریچ ھمایون نامھ را بھ زبان 

 ١٨٩٨انگلیسی ترجمھ و چاپ می کند ھمچنان ھمین بانو گرامی در سال 

میالدی مقالھ یی را نیز درباره گلبدن بیگم نوشتھ در کلکتھ ریویو آنرا 

 ١٩٢٥بچاپ میرساند ھمینگونھ چاپ دیگر از ھمایون نامھ در سال 
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میالدی در لکنھو از روی چاپ خانم بیوریچ ھم صورت میگیرد، 

میالدی شخصی دیگری  ١٩٦٦ھمینسان قرار معلوم در الھور در سال 

ی ھمایون نامھ را بھ زیور چاپ می آراید و بقول بنام رشید اختر بدو

پروفیسور آفتاب اصغرخان این اثر را ھمین دانشمند بھ اردو ھم ترجمھ 

  .می نماید

میالدی از جانب فرھنگستان  ١٩٥٩ھمینطور ھمایون نامھ در سال 

میالدی  ٢٠٠٧علوم جمھوری اوزبیکستان اتحاد شوروی وقت در سال 

یات شرق اسکیھ دارلیک کمپنی سی در شھر از سوی ادارۀ مطبعۀ نشر

تاشکند مرکز جمھوری اوزبیکستان حلھ چاپ می پوشد و در آن 

دانشمندان مثل عزیز قیوموف، رومر گادن، خیرالدین سلطانوف، غفور 

جان غالموف و خالده صوفیوا نیز مقدمھ نوشتھ و بھ معرفی گلبدن بیگم 

ھـ ش بھ کوشش  ١٣٨٣ل و ھمایون نامھ می پردازند آخرین بار در سا

ایرج افشار این اثر گرامی تحت عنوان گلبدن نامھ در تھران از سوی 

  . بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار اقبال چاپ پیدا میکند

این اثر تاریخی ارجمند با داشتن این ویژه گیھا و مزیتھا یادگاری 

ست یک بانوی زیباروی دانشی و فرھنگی ساللھ کورگانیان ھندوستان ا

معتبرتر از ھمھ اینکھ وی صبیۀ بزرگمرد عرصھ سیاست و فرھنگ 

اعلیحضرت ظھیرالدین محمد بابر فرمانروای ترکستان و خراسان و شبھ 

قاره ھندوستان بوده، گرامی مرد کھ صاحب دو سیمای متفاوت و جدا از 

ھم است سیمای نظامی مرد سخت کوش و غیور و چھره فرھنگی و 
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بدیل در عرصھ تفکر و تدبر و شعر و ادب ترکی  دانشی بی نظیر و بی

  .و دری

جایی بس خوشی است کھ این اثر تاریخی کھ روشنگر زمان 

بھ ویژه دنبالھ وقایع بابرنامھ و  و بازمانده گان وی بابرشاهاعلیحضرت 

حوادث زمان ھمایون پادشاه می باشد امروز در عزیز میھن ما در شھر 

با مقدمھ و کوشش دانشمند نستوه و  اال مقامکابل در زادگاه این شاھدخت و

 وارستۀ وطن دکتور عنایت هللا شھرانی و اھتمام آقای محمد رفیق زمانی

بنیاد . یاری بنیاد فرھنگی بھار بھ حلھ چاپ آراستھ می شود ھمت و بھ

فرھنگی بھار طوریکھ از نام آن پیداست بھ یاد بود خاطرۀ جاویدان یاد 

اد شده و در عرصھ خدمت بھ فرھنگ میھن ایج »بھار سخا«دوشیزه 

بمیان آمده است در اینجا ما در راستای خدمتگذاری بھ فرھنگ وطن بھ 

  )ج(پاک از بارگاه هللارا دست اندرکاران آن مؤفقیت ھای ھرچھ بیشتر 

   .استدعا مینماییم
  با احترام

  برھان الدین نامق
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  توضیحات

بسی جایھا  تاجیکی، درزبان فارسی  تاجیکی در رکی ولغات تو

تاجیکی بھ کثرت دیده  رکی دردخول لغت تو نیز رادف وبشکل مت

فارسی دری زبان  افغانستان زیادترین کلمات تورکی در در. میشود

  .ی تاجیکی صفحات شمال مملکت بمشاھده میرسدفارس تورکان ھزاره و

، تنموده اس را بدان تحریر "ھمایون نامھ"بیگم کتاب زبانیکھ گلبدن 

ً  فارسی تاجیکی و آسیای  وفارسی تاجیکی تورکستان قدیم  خصوصا

تان زبان رسمی کشور تاجیکسـ زی امروزی میباشد، اکنون درمرک

  .مملکت اوزبیکستان تورکی اوزبیکی است در فارسی تاجیکی و

، تورک ھا طبق زندآنکھ روسھا این ممالک را مستعمره بسا پیش از

منزلت زیاد  و ا قدرآھنگین فارسی ر تاریخی شان زبان سنت دیرین و

 ھای غزنویان ونوشتھ ھا بمانند دوره  ، مکاتب ومدارس میدادند و

 چھ در سرزمین قدیم افغانستان فعلیھ و ، چھ درتیموریان تورک زبان

  .ھندوستان بزبان فارسی بود

 از ان اصلی آن بمراتب کمترگه حتی زبان آھنگین فارسی کھ گویند

 ، توسط تورکی زبانان ارزش وتورکیھ ایران و باشد درتورکی زبانان می

  .اھمیت داده می شد

، فارسی بی نتیجھ، اکنون موجود نمی بود تعصبات میان خالی و اگر

 از ترند کان اصلی آن بمراتب کمگویی حتی زبان آھنگین فارسی کھ گوی
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ترکیھ توسط ترکی زبانان ارزش  ایران و تورکی زبانان می باشد در

بی نتیجھ اکنون موجود  ، اگر تعصبات میان خالی وداده میشد واھمیت

  .مملکت محدود نمیگردید دو ، فارسی گویی دربود نمی

دخول لغات  یتوان اززبان فارسی تاجیکی را بھ ھیچصورت نم

زبان قدامت  بین این دو ترک درزیرا ھمھ کلمات مش، ساخت تورکی جدا

  .شۀ طوالنی داردری و

دارند،  یک روح قرار جسم در تاجیک دو ھمانطوریکھ تورک و

زبان فارسی تاجیکی وتورکی، پیوستگی ھای دارند کھ تفکیک دادن آنھا 

  .دیگری نمی باشد ، چیزضیاع وقت بجز

خوش آوا بگوش ھا  و جھت زیباحاضر زبان ھا بھ  عصر در

قۀ عال ، کھ لغات مھمان را درممالک پیشرفتھ وانکشاف یافتھ بامیرسند

ً  ذیرند، ومی پ زیاد  طول تاریخ با مھمان را کھ در ات بیگانھ یاکلم اخالقا

چندیکھ زبان ھا  ھر مروج می سازند ، زیرا حفظ و تند ، آنراخود داش

 نمکین و و ب سھل ترجان دو بھ ھر تن آنھاشوند، دانس باھم نزدیک

  .، چونکھ لغات مشترک وجود داشتھ می باشدشیرین جلوه میدھد

 ، کھ زبان شان را خالص ساختھ وسعی میدارندکسان متعصب بسی 

زیبایی  ، آنقدرزبان خود ھا بکشند، درحالیکھ این فعل لغات مھمان را از

تالش اند تا نزدیکی  صاحب صواب نمی باشد، زیرا کھ جھانیان در و

  .نھ دوری ھا ھای بین شان بمیان آید و

 وطرافیان ا، اکابل تولد یافتھ در کابلستان است و گلبدن بیگم دختر

 ً قوت وریشۀ  ، اما زبان تاجیکی بابزبان تورکی صحبت مینمودند اکثرا
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، گلبدن بیگم بمانند دختران امروزی لم میگردیدکابل تک ، درقدیم خود

 تیمور ی نکرده بود وطبق سنت خاندان امیرکابلستان تحصیالت رسم

 مشایخ درس فرا ، علما ومرد فامیلش نزد مالھا صاحبقران کھ زن و

اندازه ای کھ  تا ـره برداشت وسواد بھ بحد توان خود از نیز ، اومیگرفتند

  .درآورد قید تحریر کی درتوانست خاطرات خویش را بزبان فارسی تاجی

، کتابیست کھ برادرزادۀ ا کھ اینک خوانندۀ محترم میخواندکتابی ر

ابن ابن ھمایون ابن بابرشاه، ابن عمرشیخ،  گلبدن بیگم جالل الدین اکبر

 او ، ومیباشد تیمور یران شاه ، ابن امیرمحمد، ابن م ، ابن میرزاابوسعید

خود یعنی گلبدن بیگم  ھندوستان بود، کھ ازعمۀ شھنشاه افغانستان قدیم و

 حقاکھ در. نماید چشم دیدھای خودرا تحریر وقایع و ، تاخواھش نمود

 را با یاقضا ده بخوبی احساس مینماید کھ وقایع ووقت خواندن، خوانن

  .صداقت تمام نوشتھ است

 رکم ذک آنھا بسیار ، نام طبقۀ اناث درجاییکھ تواریخ را خوانده ایم تا

حتی بصورت قطع آورده نشده است ولی شاید ھمایون نامھ یگانھ  شده و

ھ ریکارد را قایم نموده واسماء زن ھای آن دوره را ک کتابی خواھد بود

  .کرده باشد کرکافی ذ فامیل ھای سلطنتی بقدر از

جانب  ، ازگلبدن بیگم خودش تورکی زبان است یکطرف چون از

دود پنجصد سال پیش بھ پایان کتاب تاریخی اش را بزبان تاجیکی ح ردیگ

خواندن آن  ، ازنیکھ بھ زبان تاجیکی وارد نباشندآن سبب کسا ، ازرسانیده

  .کالت اندکی مواجھ خواھند شدبھ مش
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روان فارسی دری  کتاب را بھ زبان ساده ومی بود کھ ھمھ  قرار اگر

 ً اصالت این کتاب نفیس یا ھمایون نامھ را  ماھیت و تبدیل میکردیم یقینا

 الزم دیده شد نوشتھ آن بیگم عصمت مآب و ، لذانمیتوانستیم حفظ نماییم

 ً   .بیاوریم  عفیفۀ زمان را عینا

، سترا کھ درذیل شرح وتوضیح داده ایم، خیلی کم اکلمھ  این چند

ولی میتواند اندکی درخصوص لغات مشترک کمک نماید، وریشھ ھای آن 

  .درا نشان دھ ھا

 روح گلبدن بیگم شاھدخت کابل زمین شاد باشد کھ گوشھ ای از

  .روشن ساختھ است  این مختصر تاریخ وطن مان را با

، یعنی حکم پادشاھی منظورش از" حکم شده بود"درآغاز کتاب آمده  •

  .الدین اکبرازجانب جالل 

  .منظورازپدرش بابرشاه: پادشاه بابام •

  .توزوک بابری بابرنامھ یا عبارت از "ۀ حضرت پادشاه بابامواقعھ نام" •

  ".مادر برادر یا تغایی بھ معنی ماما و"طغایی  طغای یا •

، بلند کھ با پیتاوه پوشیده میشود پای پوش باساق ھای چموس یا: چارق •

  .جالل الدین بلخی آمده است حضرت موالنا این کلمھ دراشعار

  .لچھ نیز بھ ھمین معنی آمده استا ضم اول بمعنی تصرف و با: الجھ •

 شدن در ، شنقارمیباشد شنونقار ، اصالً شکاری نام طاھر: شنقار •

  .تورکی بمعنی مردن را نیز میرساند

  .کمربستھ میشود دستاریکھ در: فوتھ •
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وماما ھا، اصل کلمھ درھا وخانم ھای کاکا ھا زن ھای برا: انگھ ھا •

، انگھ می بان ھا بھ عوض ینگھبفتح اول است ولی تاجیک ز" ینگھ"

  .آورند

  .را میدھد مجازا معنی تیر نام پرنده و: بغرلق •

  .آچھ بمعنی مادر مادرم و: آچم •

ً آورده شده است ، چند باردرمتن کلمۀ اوزبیک • بھ  ، این کلمھ اصال

می  تیمور واسھ ھای امیرک گلبدن بیگم کھ از مغول نسبت دارد وخود

بت دادن نس ، تورکستان می باشند وک ھایفامیل ھا جملھ تور باشد و

غالم  میر رخین افغانستان بجزؤجملھ م. آنھا بھ مغول اشتباه است

 ، وان اوزبیکستانی را مغول می آورنداین شھنـشاھ محمد غبار

آن  نام قدیم اوزبیکستان نیز توسط روسھا نامگذاری شده است ورنھ

  .محالت تورکستان بود

 ، ازیاسای چنگیزی عالقۀ فراوان داشت بھ قانون و تیمور چون امیر •

یکتعداد قوانین، گاھگاھی  جنگ ھا و حمالت در ترتیب آن سبب در

معنوی خود میدانست ورنھ  را پدر ، گویا اومیگفت، جد من چنگیز

) کنونی سبز شھر(کش  اده ھای تورک شھرخانز یکی از تیمور امیر

بھ این صورت  تیمور ، چنانچھ خود بابرشاه نواسۀ امیرمی باشد

  :را بصراحت ثابت میسازد تورک بودن خود

  ر بیانھــــــورک ستیزه مکن ای میـــــــــــت با
  ورک عیان استــــردانگی تـــــــم چاالکی و

  وشــــــــنی گکنصیحت ن نیایی و زود رــــگ
  "ان استـحاجت بھ بیکھ عیان است چھ چھ آن"
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دست  ، ازتورکستان مقابل شد مشکالت زیادی را کھ بابرشاه در •

اوزبیک ھا  از آن سبب بابرشاه از ، وبانی بوداوزبیک خان شی

متن بابرنامھ بوفرت دیده میشود، بناء ھمھ  ، کھ درشکایات زیاد دارد

ک ھای سمرقندی می ھندوستان تور شھریاران تیموری ھرات، کابل و

  .ندباش

ش ش باید با ، ودرست می باشد" اوزبیک"خصوص امالی کلمھ  در •

  .حرف تحریرگردد

 و –بیگمان -ضعفا –عورات –متن کتاب کلمات ذیل چون شمایان رد •

 ً ما می باشد کھ بھ ش( آورده شده است کھ منظورش از حرمان مکررا

 ،)، یعنی خانمھاعورت ھا(عورات ) ع آورده شدهشکل جمع الجمــ

 ،بیگم ھا(، بیگمان )مینمایند ا ضایب تلفظخانم ھا کھ قرغزھـ(فا ـضع

آن زمان کلمات  کھ در) کسانیکھ محرم می باشند(حرمان ) خانم ھا

  .قبول شده بودند

 ، ورا میدھد "نھ" گردیده معنی عدد ذکر طوریکھ درپیشگفتار: توقوز •

تحفھ را یکجا  توی ھا چندین سوغات و عروسی ھا و تورک ھا در

، بخانۀ دوست می برند آنرا بنام توقوز میرسانند و" نھ "بھ تعداد کرده 

  .میدھد را توقوزھا جمع میباشند کھ معنی چندین توقوز

خانم ظھیرالدین بابرشاه  ، مثالً متن این کلمھ زیاد تکرارشده در: آغاچھ •

" افغانی آغاچھ"پشتون می باشد، اورا  اقوام یوسفزی و را کھ از

 کھ بمعنی خداوند، برادر تورکی می باشد اصالً " آغا"ۀ میگفتند، کلم

کلمۀ  ، ازالن وغیره استعمال میگردد، کمحترمھ بزرگ، محترم و
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، آغھ اللھ میگویند ھمشیره را ، شوھرکابلی ھا استفاده نموده مذکور

  .اللھ میگفتداودخان را ظاھرشاه خان آغا چنانچھ سردار

کوچ کردن یا  دیگر فامیل و ، یکی خانم وبھ معنی ھای ذیل آمده: کوچ •

درین "آمده متن چنین  یک محل بھ محل دیگر، در انتقال دادن از

تشریف  گویا سلطانم خانم او آمد یا" ، کوچ ایشان ھم آمدضمن سلطانم

کلمۀ کوچ  قدیم تورکی می باشد و مات بسیارکل آورد، کلمھ کوچی از

  .است آمده قوت نیز و بمعنی زور

  .دوم، کلمۀ تورکی بمعنی جامۀ پشمی کسر بفتح اول و: سقرالت •

برادرش یعنی ھمایون  از ، منظورحضرت پادشاه فردوس مکانی، و •

  . اه میباشدپادش

  .تفنگچھ ، تفنگ وکلمۀ تورکی بمعنی اسلحھ: یراق •

، ی میدھدبزرگ معن اکھ برادر اصال بشکل اکھ ام می باشد و: اکام •

 آن مال نموده کھ شاید دراستع ولی گلبدن بیگم آن کلملھ را بمعنی مادر

  .زمان ھمان معنی را میرسانده است

 زره نوعی از و ھای تکبر ی، بھ معنجیپھ، کلمات تورکی جیبھ و •

پھلوی جیبھ می آورند  اھی ھم کلمھ کجیم را درگلباس جنگی آمده 

جنگ باالی  یم پوششی است کھ بروزکج" را یافتند جیبھ وکجیم ھا"

  .اسپ می اندازند

یان دو یک معنی میدھد، کھ ھنوز ھم درم ، ھروجالبچیچالبچی  •

فارسی دری آنرا  مروج می باشد کھ در"  آفتابھ چلمچی و"تورکان 
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چالمچی  تلفظ دیگر آن می باشد کھ ھمھ بھ  میگویند و" آفتابھ لگن"

  .یک معنی استعمال میگردد

معنی آن نوع  ، لفظ تورکی وادقچھ باشد ، شاید شکل دیگرادسقھ •

  .است کھ آرایش پلنگ درآن میباشدچادری 

  .خانھ –کپھ –ھخیم: یورت •

روزھا آجم  اکثر: "کلمات تورکی بمعنی مادر دو ھر –آچم  –آجم  •

  ".ھمشیره ھا وحرمان

  .کلمات تورکی  صالح پرسی از –مشوره : کنکاش •

  .درد سردادن: تصدیعات •

بلندی  تورکی و کلمھ اصالً  حرف نوشتھ شود و چھار باید با: تیپھ •

سھ حرف می  معنی میدھد ولی درمیان فارسی زبانان بھ شکل تپھ با

  .رنجان وغیرهنویسند، مثل تپۀ م

 و ھردو بیک معنی آمده است یعنی چور ، مترادف ھم وتاالن وتاراج •

  .چپاول

می  اصطالحات اردو کھ از ، پیشرو لشکراندازھا شکار: قراوالن •

  .باشد

ھ درمیان فوج صورت آن ترکیبات می باشد ک پیش قراول یکی از •

  .استعمال را دارد

 چھ کلمۀ جغرات اصال تورکی می باشد ولی در اگر: شیر وجغرات •

 ، بمعنی ماست است وجیکان بوفرت شکل استعمال را داردمیان تا

  .است) قتغ(کلمۀ مترادف جغرات قتق 
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  .محاصره کردن ) بفتح اول ودوم : (قبل •

شاید  "بتون دوزیزلچھای گال"اسباب موسیقی،  نوعی از: زلچھ •

  .باشد آرایش آلۀ مذکور

لف ؤم منظور اصال نام ایل خواھد بود و ،اما بھ توره کالن اند: بتوره •

  .قوم بزرگ می باشند  شاید آن باشد کھ در

خان  –دوشیزه ازکلمات تورکی، مثل تاش بیکھ –باکره: بیگھ –بیکھ  •

  .کلمات بسیارقدیم تورکی میباشند بیکھ و

میان  نام منصب در –مافوق  –مسوول  –شوھر : بیگ –بیک  •

  .خان  –، کالن بزرگ تورکان

  .دولت، شاه، کالن قدیمی ترین کلمات تورکی بمعنی صدر از: خان •

خان، شھنشاه، امپراتور، بزرگ ھمھ، شاه  از مقامی بلندتر: خاقان •

  .کلمۀ تورکی  ،شاھان

  .جمع آن خواتین کلمات تورکی و ، بانو اززن: خاتین یاخاتون •

چون  دانشمندھمکاری دوستان  این کتاب مھم تاریخی بھ تشویق و

وطن جناب  خبرنگار ، استاد محمد اسحق ثنا ورحیم عابدی محمد انجنیر

 رفیق زمانی کھ کارھای کمپیوتری را رضاکارانھ انجام دادند و محمد

 حضور ، ازعبدالرحمن آرمان، تھیھ وترتیب گردید محترم داکتر برادر

 ً   . متشکرم ھمۀ شان قلبا
  

  احترام با
 شھرانی. ع 
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  پیشگفتار

" ھمایون نامھ"بنام  کتاب او پیش ازینکھ درباره گلبدن بیگم و

عالم شناس تیموری  و بارۀ خاندان شھیر ، نکاتی چندی را درتحریرشود

چون دربارۀ سیاستمداری  ،خصوص فرھنگ بعرض رسانده میشود در

درتمام زبان ھای جھان نگاشتھ شده صدھا مقالھ  این خاندان کتاب ھا و

  .الزم نیست کھ درین مختصر درآن باره معلومات داده شود

اولین این  ،کرده اند دانشمندانی بروز اوالدۀ امیرتیمور، نوابغ و از

اآلبای شان شخص خود امیرتیمورمی باشد کھ نام اصلی  ابو خاندان یا

 امیرتیمور ،صاحبقران بنامھای امیرتیمور اش قطب الدین است و

" جھانکشا امیرتیمور"غربی ھا  و بھ اصطالح بعضی ایرانیھا ورگان وک

تیر خورده بود  جنگ تاشکند در تیمور بھ علت اینکھ یک پای امیر نیز و

  .ھم یاد مینمایند" تیمورلنگ"، اورا بنام پای چپ می لنگید از و

 حافظوی خارق العادگی دماغی و سمی وقدرت ج نظر وی از

فتصد سال پیش بجای کمپیوتر بحدی قوی بود کھ ھ حافظۀ او گویا ،داشت

دماغ او  دربارۀ قدرت حافظھ و می برد، حافظھ اش را بکار ،کنونی

نوشتۀ مارسل براون بھ " جھانکشا منم تیمور"مراجعھ شود بھ کتاب 

  .ذبیح هللا منصوری مقام ایران استاد ترجمۀ شخصیت عالی

www.enayatshahrani.com



٢٣ 
 

 حافظ قرآن بود، و عالی برخوردارسواد  از اینکھ امیرتیمور از

 آن سنت سواد آموزی در از بعد را باسواد تربیھ کرد و اوالدۀ خود

کھ درمیان مردمان " میرزا"کلمۀ  خاندانش شکل میراثی را بخود گرفت و

، برخاستھ است نسبت داده می شود ازخاندان امیر" شخص باسواد"بھ 

اینکھ این کلمھ بعد ھا ازخاندان مبدل شده تا " میرزا "بھ " امیرزاده"گویا 

  .نویسنده درآمده است باسواد و کاتب و گشتھ بشکل میرزا یا وی جدا

خاندان تیموری بمنزلۀ کلمھ  در" میرزا"کلمۀ  )رح( بقول استاد حبیبی

  .دورۀ محمدزایی ھای افغانستان است در" سردار"

می خاندان تیموری اینھا می باشند کھ  ی بسیارمشھورنویسنده ھا

 ظھیرالدین محمد بابرعالوه از. یک را نابغۀ وقت وزمان دانست توان ھر

درین باره  داشتھ و ، کتابھای زیادی را تحریرجھانکشایی کھ نبوغ داشت

 کتب دیگر حبیبی و نوشتۀ ارواح شاد استاد" ظھیرالدین بابرشاه"بکتاب 

  .مراجعھ شود

 و شھریار میرزامیرزا الوغ بیک فرزندان شاھرخ  بایسنقر و میرزا

 بایسنقر ھرات ھریک نابغۀ زمان خوداند، قدرت خطاطی میرزا امپراتور

تاریخ  اول در بار او و عبدالرحمن بود میر بھ سویۀ میرعلی ھروی و

سیس أبرشنا ت عبدالغفور را بقول استاد افغانستان اکادمی ھنرھای زیبا

شرق رنسانس  کھ ھرات را مرکز بود او اصآل محصول کار کرد و

شتھ استاد حبیبی نو" ھنرعھد تیموریان "درین قسمت بھ کتاب  ،دانستھ اند

  .مراجعھ بفرمایید
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سمرقند را  الوغ بیک منجم بزرگ بود کھ رصد خانھ مشھور میرزا

 نوشت و" زیچ الوغ بیکی"مفھومی باسم  با کتاب بزرگ و ساخت و

تورکی بفارسی زبان  آنرا از" آخند حبو مال" حبیب هللا محقق قندھاری یا

 جد بزرگ استاد حبیبی و آخند جد ناگفتھ نماند کھ مال حبو. ترجمھ نمود

  .بیک می باشند بابر حبو آخند مال

شھنشاه ھرات باستان را بنام  حسین بایقرا فرزندان میرزا یکی از

حافظھ  در داشت و کھ حافظۀ بی نظیر غریب میرزای غریبی میگفتند

فارسی  دیوان تورکی و وی دو از بود وصاحبقران  امیرتیمور بمانند

ً  مریض بود و طول حیات معیوب و چون در مانده و بیادگار حاکم  ضمنا

 .بھ انجام برساند لیفات دیگری راألذا نتوانست ت. ھرات بود

، صاحب دیوان می باشد کھ بھ گلبدن بیگم نصیرالدین ھمایون برادر

  .طبع رسیده است 

ھم میگویند فرزند " شکوه قادری دارا" شھزاده دارا شکوه کھ وی را

  .شاه جھان و ولیعھد اوست 

کواسھ ھای بابرشاه  گان بزرگ خاندان تیموری و از هوی از نویسند

، عرفان آورده و در فلسفۀ ادیان می باشد کتابھای زیادی را برشتۀ تحریر

دانشگاه ھای  نوشتھ ھای وی در، ادبیات دانش عمیق داشت تاریخ و و

  .ش نوشتھ ھا شده استدرباره ا گرفتھ و تحلیل قرار مختلف در

 ھمچنان در میان این دودمان بزرگ دانشمندان و متبحرین دیگر

ا چون جدش بابرشاه بقلم دارند، جھانگیرشاه توزوک جھانگیری ر وجود
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یکھ بھ دین اسالم خدمات اورنگ زیب عالمگیر را بخاطر ،خود نوشت

  .قس علی ھذا اند و جملۀ امامان شمرده زیاد نموده در

ث خاندان بزرگ تیموری صدھا زن دانشمند و قسمت طبقھ انا اما در

عالم و ادیب گذشتھ است بھ صورت مختصر تعداد محدودی را درین جا 

  :نام میگیریم

" مسجد بی بی خانم "کھ مسجدی را بنام  بی بی خانم، خانم امیرتیمور

ھوشیاران طبقھ جملھ  از شخصیتھای فرھنگی و از گذاشتھ و بیادگار

ست و ، کھ در دانش و علم و سیاگوھرشاد بیگم. نسوان بشمار میرود

ً عمرانات نامش در تواریخ مکر طفل نابغھ را بھ  اقال دو ذکر شده  و را

چنان خانم سلطان حسین بایقرا باسم خدیجھ بیگم از ھم. دنیا آورده است

  .زنان فرھنگی و دانشمند بشمار می آید 

 ظھیرالدین محمد بابرشاه از گم بنت عمر شیخ یا خواھرزاده بیخان

  .جملھ زنان نامدار دوران خود محسوب میشود 

خانم نورالدین جھانگیر کھ شھرت جھانی دارد، وی را ملکھ حسن و 

بیگم  است ولی بھ اسم نور جھان أمھرالنس سخن گویند و نامش اصالً 

و حتی میگویند ، ادیب و شاعره بوده شھرت دارد، خانم سیاست دان

" مخفی"اوست و تخلص خودرا در شعر  از اصالً  أدیوان مخفی زیب النس

  .آورده است وهللا اعلم

ارجمند بانو کھ بعدھا بنام ممتاز محل شھرت یافت ملکھ افغانستان و 

کھ یکی ازعجایبات " تاج محل"ھندوستان و خانم شاه جھان می باشد و 

  .و آباد شده استباشد بھ افتخار ا ھفت گانھ دنیا می
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شاھدخت جھان آراء کھ باغی یا باغھای را درکابل بھ فرمان او آباد 

، پدرش شاه قت خود بودکرده اند ، ازجملھ صوفیان ، متقیان وعرفای و

خواھرش روشن آراء  شکوه و دارا جھان ، برادرانش اورنگ زیب و

مصروفیت ھای اورنگ زیب بھ  وقت ھای مھم و بیگم می باشد کھ در

، خدیجھ جھان بیگم ، نوربھ مانند شھنشاھی یا امپراتوری را جایش امور

 .سرای ملک خاتون وغیره بدست می گرفت  بیگم، گوھرشاد بیگم و

 بنام نامی شاھدخت زیب النساء مخفی تمام عالم فارسی زبان و

ن ، دیواتورکی زبان آشنایی دارند، وی دختر اورنگ زیب عالم گیراست

این نگارنده درباره اش  گار مانده ووی بیاد پرمحتوا از بسیار زیبا و

، زیب النساء نوشتھ ام" عشق ازنظرزیب النساء" رسالھ ای را بھ عنوان

 را قرآن مجید مرتبت کھ چندین بار ، خطاط بلندمبارک مخفی حافظ قرآن

ید  عمرانات نیز معماری و طراحی کرده، در تا انجام خطاطی و آغاز از

دربارۀ  و" مونس االرواح"فلسفھ بنام  تصوف و تابی را درطوال داشتھ ک

" زیب النشآت"دربارۀ الھیات کتابی بھ اسم  و "رزیب التفسی"کتاب  تفسیر

  .لیف نموده است أت

این طبقۀ اناث خاندان  یک از خواستھ باشیم دربارۀ ھر البتھ اگر

کھ این  اوالدۀ او بابری ھا  بنویسیم کتاب ھای ضخیم می شوند تیموری و

  .مختصر گنجایش آنرا ندارد 

حاال چون موضوع بحث ما گلبدن بیگم می باشد، لذا دربارۀ معرفی 

  .وی چند سطری را بنوشتھ آورده ومعرفی میداریم

  

www.enayatshahrani.com



٢٧ 
 

  

  گلبدن بیگم

کابل زمین است، وی سومین دختر شھنشاه  گلبدن بیگم دختر

می باشد کھ ھندوستان  افغانستان و ظھیرالدین محمد بابرشاه امپراتور

کابل تولد گردیده مادرش بنام صالحھ سلطان  مسیحی در ١٥٢٣درسال 

عم  دختر سلطان محمود میرزا بیگم شھرت دارد و بیگم کھ بھ دلدار

ً  بابرشاه می باشد کھ نام وی در   .گرفتھ شده است  تاریخ بابر نامھ مکررا

م بھ امربابرشاه ،گلبدن بیگ )م١٥٢٥( نوشتۀ فیضیوف درسال بقرار

تربیۀ ماھم بیگم مادر نصیرالدین محمد ھمایون وبھ عبارۀ دیگر مادر  زیر

دلیل آن اینست کھ ماھم بیگم یا خانم اول بابرشاه  و. ارمیگیردقراندرش 

  .، ازآن سبب تربیۀ اورا متعلق بھ وی ساختھ اندبودیک زن فھمیده والیق 

زمانیکھ  م در کابل حیات بسر میبرد و ١٥٢٩گلبدن بیگم تاسال 

بابرشاه ھندوستان را ازدست لودیان بھ چنگ آورد، گلبدن با مادر اندرش 

خطاب کرده " حضرت مادرم"کھ درنوشتھ  گلبدن اورا بھ اسم ماھیم بیگم 

  .ت، بھ ھندوستان رفاست

اج نمود کھ خواجھ خان ازدو با خضر ١٥٣٩سال  گلبدن بیگم در

محصول ازدواج آنھا  نموده است از بش ذکرکتا باری نام وی را در

 "سعادتیار"یوف طفلی بدنیا آمد کھ نامش را نظربھ نوشتھ آقای فیض

  .گذاشتند
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اینکھ  ، ولی ازثر شده بودأنامدارش مت درگذشت پدر گلبدن از

 بر دوست میداشت بھ نسبت وقایع ناگوار برادرش ھمایون را بسیار

کابل حیات  رآن وقت د در و. گردید ھمایون پریشانیھای زیادی را روبرو

ھمایون بھ ایران کابل بدست برادر دیگر  وقت فرار در بسر می برد و

گرفتن  ایران و برگشت ھمایون از با. گلبدن میرزا کامران قرارداشت

 ، عمر برای ھمایون یاری نکرد ومیراث پدرش مقام امپراتوری ھند یا

 خص ادیب بود کھ دیوانھمایون ش بزودی جھان فانی را وداع کرد و

  .گار گذاشتھ است ازخود بیاد

فرزند ھمایون  ، برادرزادۀ گلبدن وبعد از فوت برادرش ھمایون

قدرت امپراتوری  سریر کھ سیزده سال داشت بر جالل الدین اکبر

تا این وقت کھ . سرمی گذاردتاج شھنشاھی را بر  گرفتھ و تیموری قرار

د، وقتیکھ کابل حیات بسر می بر باشد گلبدن درمیعیسوی  ١٥٥٦سال 

خانم برادرش حمیده  آن وقت گلبدن بیگم و قدرت میرسد، در سر اکبر بر

 اخیر ، تاگلبدن بیگم بھ دھلی نزدش می آیند و جالل الدین اکبر دربانو ما

  .گی مینمایده حیاتش با اکبرشاه زند

می برد بھ  درین وقتیکھ گلبدن بیگم نزد برادرزاده حیات بسر

گی ھای ه شنید چشم دید ھا و بابر را بامان خواھش او خاطرات دود

نزدیک بود  چون با ھمایون برادرش بسیار آورد و ثقش برشتھ تحریرؤم

ً ، بنبھ قیمت جان دوست داشت اورا و " ھمایون نامھ"کتابش را  بنام  ا

  .عنوان داد
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، عفیفۀ زمان بود پرھیزگار و گلبدن بیکم چون یک بانوی متقی و

نست کھ آ، از کعبۀ شریفھ را زیارت کند ج رفتھ وقصد کرد کھ بھ ح

خاک  اینکھ در م عازم حرمین شریفین می شود وبعد از١٥٧٥درسال 

 کعبۀ شریفھ بماند، و ختم حیات در مقدس می رسد قصد میکند کھ تا

 ً خواھشات جالل  شاید بھ اثر بعدً  آنجا سپری مینماید و یازده سال در تقریبا

سالگی  سن ھشتاد در میگردد و بر اعضای فامیل بھ ھند و الدین اکبر

جالل الدین اکبر  عیسوی جھان فانی را وداع مینماید و ١٦٠٣سال 

پایھ ھای تابوت عمھ  بزرگ وشھیر افغانستان وھندوستان یکی از امپراتور

  .جسدش را برخاک می سپارد دوش گرفتھ و مھربانش را بر و دانشمند
  

  : »همایون نامه  «ارزش کتاب  مزایا و

عمۀ خویش را  ، اکبرشاه، گلبدن بیگم یابھ قراریکھ گفتھ آمد اصالً 

آن سبب است کھ  از ھمایون را بنویسد و پدرش یا گفتھ بود کھ وقایع دور

 ، ھمایون نامھ را گلبدن بیگم باگذاشت" ھمایون نامھ"نام کتاب را 

  .آورده است دیده برشتۀ تحریردر شنیده و صداقت تمام آنچھ را

، دیدم ایون نامھ بدست این نگارنده رسیدیک نسخھ قلمی ھمزمانیکھ 

ازروی ) ایل ١٩٥٩س رفنالراکادیمیھ سی نشریاتی، تاشکنت .س(کھ 

تکثیرنموده است ولی بصورت مستقل  آنرا اصل نسخھ عکاسی کرده و

تاریخ  اما در. چاپ پختھ مشاھده نشده است با تایپ و نسخۀ مذکور
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مھ بھ خط ترجمۀ اوزبیکی تورکی ومقد اکادمی یاد شده با در مذکور

  .سیرالیک بطبع رسیده است

، کھ بدست ما رسیده است مکمل نیست بدبختانھ کتاب ھمایون نامھ

، گفتند کھ ھنوز بدست ما نیامده مفقود است و نیم یازیاده از بلکھ نیم آن و

موضوع حقیقت داشتھ  دارد، اگر موزیم بریتانیا وجود نیم دیگرش در

  .، توضح تاریخ افغانستان شمرده خواھد شدیت بزرگ بھباشد، غنم

 ً یک مقدمھ  با زمانیکھ کاپی متذکره بدست این نگارنده رسید فورا

ً " پیمان" کوتاه ھمھ را درمجلۀ سیس کرده أم ت ١٩٩٩درسال  کھ جدیدا

رحیم عابدی بھ سلسلھ  یرمحمدمدیریت دانشمند گرامی جناب انجنبودم ب

دوبیتی ھای  از: "دیگر گلبدن بیگم بدست نیامده کھ لیفاتأت .چاپ کردیم 

"  دسترسی داشتھ است بھ ویژه غزل سرایی نیز شعر بدن بیگم درکھ گل
  .)ملکھ ھای تیموری ٢٢صفحھ (

ما افغانستان ثق ترین تواریخ وطن عزیزؤتاریخ گلبدن بیگم یکی از م

یات بھ چشم سر دیده و چون ح می باشد البتھ بسیاری از موضوعات را

لذا ھمھ  خویش را بمانند یک شاه دخت با فضیلت در ارگ سپری نموده ،

  .رسان ھا برایش بھ صورت  واقعی رسانیده اند احوال و وقایع را خبر

بسط وقایع دورۀ  شرح و در" ھمایون نامھ"یخ گلبدن بیگم بنام تار

ً  حیات او  مفید می باشد و رخین بسیارؤم بھ مردم افغانستان مخصوصا

ھندوستان  دوره تیموریان بابری افغانستان و ارزنده از آثار ازیکی 

  .بشمارمی رود
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 ، جمالت زیبا، ونگارنده کتاب را مطالعھ نموده امجاییکھ این  تا

می  ، وارزش خاص دارند نوشتھ ھای بسیار سلیس گلبدن بیگم مقام و

منحیث  تواند یک کتاب زیبای ادبی فارسی تاجیکی چھارصد سال پیش و

  .آید مآخذ خوب بھ محققین بشمار فرنس وری

خانھ با اعضای فامیل بھ تورکی  در تورکی زبان و گلبدن بیگم اصالً 

اندیجانی صحبت مینمود ولی کتابش را طبق سنت دیگر  یا فرغانی و

  .لیف نموده استأتورکی زبانان بھ زبان زیبای فارسی تاجیکی ت

کتابی را بنام ) Rumer Godden(آمده است کھ دانشمندی باسم 

کنون از کیفیت  و خصوصیات آن  ، مگر تالیف نموده استأت" گلبدن"

  .کتاب آگاھی نداریم

کھ سرگذشت مختصر بابرشاه را با ھمایون میرزا " ھمایونامھ "کتاب 

، بعضی متمم توزوک بابری میباشد بیان میدارد درحقیقت مکمل و

 در نشده است مگررفتھ وعلت آن گفتھ  بابرنامھ ذکر واقعاتیکھ در

: چنانچھ آقای فیضیوف میفرماید دلیل آورده شده یون نامھ علل وھما

یافتھ  تذکر »بابر نامھ« اھمیت این کتاب دراین است کھ واقعاتیکھ در"

ملکھ ھای  ٢٢ص (" توضیح میدارد علل وعوامل بروز آنرا مفصالً 

  ).تیموری

مفکوره پیدا میشود بعد از مطالعۀ کتاب ھمایون نامھ بھ خواننده چنین 

کھ گلبدن بیگم بھ دورۀ خود یعنی صد ھا سال پیش توانستھ با تحقیق عالی 

 و مفید خود مردم اطراف خود را از نظر علوم سوسیولوژی و

ربارۀ دعوت ھای فامیل ھای ، چنانچھ دانتراپالوژی معرفی بدارد
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، مراسم مرده داری و دیگر اعیاد و چشن ھای سلطنتی، عروسی ھا

  .وی سخن گفتھ استنعنع

ود درباب البسھ و ھمچنان گلبدن بیگم در کتاب نایاب و مختصر خ

 ، رسم و رسوملباس ھای فاخره، آالت و اسباب فرش ھای خانھ ھا

، مقام و ارتباطات با ھمدیگر، ارتباط پادشاه با اعضای فامیل سلطنتی

 اھمیت دادن زن ھای فامیل از جانب شھنشاه و غیره بحث ھای دلچسب

عبارت از توضیح یک " ھمایون نامھ"ارزش دیگر کتاب  .نموده است

دورۀ تاریخی افغانستان می باشد و ھیچکس تاکنون مثل گلبدن بیگم اخبار 

 .نی را بصراحت و صداقت ننوشتھ استنیز معلومات بیرو خانواده ھا و

رخین بزرگ ؤم قطار نوشتن تاریخ ھمایون میرزا در گلبدن بیگم با

رخ عالیقدر زن در چھارصد سال ؤاورا میتوانیم م قرار میگیرد ومردینھ 

   .پیش افغانستان بشناسیم

خیلی " ھمایون نامھ"طوریکھ ذکر گردید، آنچھ را کھ در کتاب 

دلچسب یافتیم کلمات عامیانھ و فولکلوریک نیز در کتاب آورده شده است 

تخراج می سزد کھ فولکلوریست ھا از آن بسی چیزھای مھمی را اس و

  .نمایند

یا چھار اھمیت خاص دارد، در " اربعھ"در میان اعراب عدد  مثالً 

یوه، ، ھفت میا ھفت ارزش دارد چنانچھ" سبع"د میان فارسی زبانان عد

 "نھ" ، اما در میان مردم تورک عددھفت ھیکل، ھفت آسمان و غیره

د میداربسیارمھم است و گلبدن وقتی کھ یکی از مراسم عروسی را بیان 

، گویا کھ نھ تحفھ را را با خود بخانۀ مقابل بردند" ھاتوقوز"میگوید کھ 
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 دستمال بزرگ ونھ ھای دیگر را ھمھ بخانۀ شان بردند و دریک بکس ویا

کتاب گلبدن  .یاد میگردد" قوزتو"ن تحفھ ھای می باشند کھ بنام جملۀ ای

ھ شده و ترجم" بیوریج "بزبان انگلیسی توسط " ھمایون نامھ"بیگم بنام 

ه رسیده است و ھمچنان یک کاپی ترجمھ اردوی آن بدست نگارند

اوزبیکســتان با اصل نسخۀ  طوریکھ گفتیم ترجمھ تورکی اوزبیکی آن در

  .پ رسیده استخطـی بھ چا

  شھرانی هللا عنایت

  میالدی ٢٠١٣سال ، بلومنگتن اندیانا
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  عکس هاي خانم هاي خانوادة

  گلبدن بیگم
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  ھندوستان و افغانستان شھنشاه بیگم رضیھ سلطان
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 شھر بھ یاری ھمسرش در ، اوقازان خان تیمور، دختر امیر ھمسر

 سرپوشیده بزرگی ساخت کھ امروز بازار ، میدان وسمرقند مجتمع مسجد

 .بنام مسجد جامع برپاست نیز
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میرزا  عروس امیرتیمور، مادر بیگم خانم شاھرخ میرزا وگوھرشاد 

خصوص عمارات  از بزرگترین خدمتگاران در بایسنقر میرزا الوغ و

مشھد  ، گنبد طالیی حضرت امام رضا درایران زمین خراسان زمین و

 .زیورات این خانم برجستۀ جھان آباد شده است پول شخصی و از
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  بیگمحمیده 

 خانم ھمایون میرزا ومادرجالل الدین اکبر
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میرزا محمد حکیم  گلبدن بیگم مادر خانم برادر) چوچک ( ماه چیچک بیگم 

  .ابن ھمایون

    

www.enayatshahrani.com



٤٠ 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   سخن نورجھان بیگم ملکـۀ حسن و

  ھندوســتان امپراتور افغانستان و ملکۀ نورالدین جھانگیر
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شاه درۀ الھور نورجھان بیگم در مقبرۀَ   

 
 ما غریبان نھ چراغی نھ گلی مزار بر
ھ صدای بلبلی ــــــر پروانھ یابی نــنھ پ  

 

            )نورجھان بیگم(                           
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 یکی از" تاج محل" محل کھ عمارت  افغانستان ممتاز نامدار ملکۀ
 جھان و ، ملکھ شھاب الدین شاهبات ھفتگانھ بنام وی آباد گردیدهعجای

 .راء بیگمآجھان  مادر
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  بیگم مخفی  زیب النساء شاھدخت

  اورنگزیب عالمگیر دختر
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  ھند بابری در محمد شاه امپراتور ، مادرادھم بای
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طول بیماری برادرش  جھان آراء بیگم کھ در ، خواھرروشن آرا بیگم

  .دست گرفت کنترول دولت را در اورنگزیب عالمگیر
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قوم سدوزایی آخرین وارث  زینت محل ملکھ بھادرشاه ظفر از
جانب  ما از ھند کھ ھردو بھ رنگون مرکز بر امپراتوری بابر در

ھم خطاط  ر وـبھادرشاه ظفرھم شاع انگلیس ھا تبعید شده بودند و
بابری ھا، این عکس را جناب  ھنرمندان عصر، نقاشی معروف بود

 شخصیت ھای برازندۀ وطن و محترم داکتر عبدالقیوم بالل یکی از
، برایم جھت نشر فرستادند تاریخ می باشند، بھ ادبیات و عالقمند

ً  بگفــتۀ جناب داکتر پنجاه سال  بالل این چھرۀ زینت محل را تقریبا
   .تھ بودندباخود نگھداش

ً  داکتر ازجناب وارستھ  .تشکر بالل قلبا
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  متن کتاب همایون نامه
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  بسم هللا الرحمن الرحیم
  

حضرت جنت  واقعۀ فردوس مکانی و حکم شده بود کھ آنچھ از

شیانی میدانستھ باشید بنویسید وقتی کھ حضرت فردوس مکانی از آ

شاید بیان واقع  دارالفنا بھ دارالبقا خرامیدند  این حقیر ھشت سالھ بود و

 ً بود  بخاطر برحکم پادشاھی؛ آنچھ شنیده و کمترک بخاطر مانده بود بنا

شاه بابام نوشتھ واقعۀ حضرت پاد اول این جزو از نوشتھ میشود در

واقعھ نامۀ حضرت پادشاه بابام این سخنان مذکوراست  میشود اگرچھ در

 ً ن زما نی تاآزمان حضرت صاحب قر تبرکا نوشتھ میشود از برتیمنا و بنا

سالطین ماضیھ ھیچکس  برابر ایشان ترددات  حضرت فردوس مکانی از

بتاریخ پنجم شھر رمضان المبارک  و شاه شدنددوازده سالگی پاد نکرده در

خطۀ اندجان کھ پایتخت والیت فرغانھ است خطبھ  نھ در و صد سنھ نھ

 سالطین چغتاییھ و لنھر باءاوراماالکۀ  خوانده مدت یازده سالھ کمال در

شرح تعداد  ترددات نموده اند کھ زبان قلم از اوزبکیھ جنگھا و تیموریھ و

باب جھانگیری  مھالک کھ در محنت و آنقدر قاصر است و آن عاجز و

 دلیری و آنقدر بھ حضرت ما روی نموده کم کس را روی نموده باشد و

کم  مھلک روی نموده از تحمل کھ بھ آنحضرت معارک و مردانگی و

فتح سمرقند کرده مرتبھ  نوبت بضرب شمشیر ول است دوپادشاھی منق

مرتبھ دوم نوزده سالھ  اول حضرت پادشاه بابام دوازده سال بوده اند و

ماھھ قبلی شده اند  شش سالھ بوده اند و دو مرتبۀ سوم بیست و بوده اند و

خراسان بوده اند بھ  مثل سلطان حسن میرزا بایقرا عموی ایشان در و
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بودند کھ طغای  کاشغر سلطان محمود خان در نفرستادند ومک وایشان ک

 ھیچ جا معاونت از کومک نفرستادند، چون مدد و ایشان باشند، ایشان نیز

وقت شاھی بیک خان گفتھ فرستاد کھ  نرسیده مایوس شدند درین طور

شما صلح  و بھ من نسبت کنید میان ما را خود زاده بیگم خواھرخان اگر

زاده بیگم را بخان خان ضرورت شد د بجاد باشد آخررابطۀ اتحا شود و

 در ف چپان وک در دویست کس پیاده و نسبت کرده خود برآمدند با مذکور

پای آنھا چارق ایلیک الریده چوباق باین طور حال بی یراق توکل 

بدخشان  قندز و کابل شده در بحضرت حق سبحانھ کرده متوجھ بدخشان و

ابام را مالزمت آمده حضرت پادشاه ب د،مردم خسرو شاه بودن لشکر و

 میرزا را شھید کرده و وجود گناھان کھ بد کرده مانند بایسنغر ، باکرده

زادۀ  این ھردو میرزا عمو سلطان مسعود میرزا را میل کشیده بودند و

قزاقیھا بھ  ایام قبل از آنکھ عبور آن حضرت در ، وپادشاه بابام بوده اند

درشتیھاء  ، بمحصلیھا وضرورت رفتھ بودند از، والیت او افتاده بود

شاه کھ مفھوم حضرت پاد کرده بود، و والیت خود بدر آنحضرت را از

ً  و ، اصالً مروت بوده اند مردمی و مردی و مقام انتقام آن نشدند  در قطعا

 ، وآالت ھرچند کھ دلش خواھد بردارد طال جواھر و فرموده اند کھ از و

، بھ صحت وسالمت ھمراه برده شش استر بارپنج  شتر و پنج شش قطار

  .شاه متوجھ کابل شدندصت یافتھ بخراسان رفتھ وحضرت پادرخ

رغون کھ پدر کالن ، پسر ذالفنون ادرآن وقت تحکم کابل محمد مقیم

 وفات الغ بیگ  میرزا از ، کابل را بعد ازناھید بیگم بود، داشت

زادۀ  عبدالرزاق مذکور عمواز آن میرزا  عبدالرزاق میرزا گرفتھ و
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شاه بھ دولت کابل آمدند دو سھ روز قلعگی شد و بعداز چند پاد بودهاه شپاد

و  مال شاه سپرده باگان حضرت پاده را بھ بند قول کابل روز بھ عھد و

ماه ربیع  اواخر فتح کابل در خود رفت و اسباب خود بھ قندھار پیش پدر

شدن کابل بھ بنگش رفتند  میر بعد ازده بوده  و صد نھ )٩١٠( الثانی سنھ

حضرت خانم کھ والدۀ حضرت  یکباره الجھ کرده بھ کابل آمدند و و

دارالبقاء رحلت ھ عالم فانی ب شش روز تب کرده از شاه باشند درپاد

بان باغ کھ مردم باغ نوروزی حضرت خانم را ماندند، صاح در نمودند و

داده گذاشتند، درین اثنا فرمانھای تنگھ مثقالی  ، یکھزاروصیل انکھ باشند

، اوزبیک داریم ، ما خیال جنگ باکھ کید آمدندأسلطان حسین میرزا بت

، خدا میطلبیدند معنی را از ، حضرت آنخوبست اگر شما ھم بیایید بسیار

اثنای طی طریق خبر آمد کھ  ، دربسوی ایشان روانھ کنند اقبت االمرع

ی حضرت پادشاه بعرض رسانیدند میرزا شنقار شدند امراسلطان حسین 

رگشتھ ، مناسب آنست کھ بدشدن ، چون سلطان حسین میرزا شنقارکھ

راه آمده ایم بھ  دند کھ چون این مقداربکابل باید رفت حضرت فرمو

، چون متوجھ خراسان شدند میرزا عزا پرسی نموده برویم عاقبت االمر

باستقبال روان شدند  ھمھ شاه کھ میرزایان شنیدند ھرتشریف آوردن پاد از

 غیر بدیع الزمان میرزا کھ بروند وق بیگ و ذوالنون بیگ امرای سلطان

حسین میرزا بودند چنین گفتند کھ، چون پادشاه از بدیع الزمان میرزا 

، خوردند، پانزده سالھ مناسب چنان است کھ، پادشاه زانو زده دریابند

برای آنکھ  بتوره کالنند از، اما نا قاسم بیک گفتھ کھ بسال خوردنددرین اث

دادند،  ، آخر چنین قرارند کرده اندچند مرتبھ بضرب شمشیر فتح سمرق
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ع الزمان میرزا از جھت تعظیم ، بدیزده دریابند شاه زانوکھ یکمرتبھ پاد

، میرزا غافل یش آمده دریابند، دراین اثنا پادشاه از در درآمدندشاه پپاد

شاه را گرفتھ کشیده با برنتوق بیگ  بودند کھ قاسم بیگ فوطۀ حضرت پاد

چنین داده بودند کھ، میرزا پیش درآمده  و ذوالنون بیگ گفت کھ قرار

، دراین اثنا میرزا باضطراب تمام پیش در آمده حضرت پادشاه را دریابند

یان ھرکدام تکلیف چند روزی کھ درخراسان بودند، میرزا دریافتند، و

 محالت را سیر تمامی باغات و ند وجشنھای میکرد میزبانی مینمودند و

  .مینمودند

 یان تکلیف زمستان نمودند کھ توقف نمایند کھ بعد از زمستان بامیرزا

ً  ، اما اصالً وزبیک جنگ میکنیما   .داد نتوانستند بجنگ قرار و قطعا

معمور  زا آبادان واد سال خراسان را سلطان حسین میرمدت ھشت

انستند کھ جای پدر را نگاه دارند، ه نتو، اما میرزایان تا شش ماساختھ بود

خراجات ایشان  شاه ایشان را بی پروا دیدند بھ جھت خرج وو چون پاد

  .جاھا تعیین نموده بودند و بھ بھانھ دیدن آنجاھا بجانب کابل روان شدند

رت و باریده بود، راھھا غلط کردند، حض و درآن سال برف بسیار

ای را اختیار نموده بودند واال امر راه ، اینقاسم بیگ ازبرای نزدیکی راه

ودند، چون کھ گفتھ امراھا نکردند، این ھا ھریک دیگر کنگایش داده ب

حضرت و قاسم بیگ مع پسران خود تا سھ چھار . ، میرفتندتغافل کرده

ند، و مردم لشکر از عقب روز برف دور کرده راه را طیار میکرد

دند و درآنجا ازھزارھای باغی بند رسیبا این روش تا بھ غور. میگذشتند

از گاو و گوسفند بسیار و اشیای . کردندبھ حضرت وا خورده جنگ 
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با ولجھ بیحد متوجھ  شاھی افتاد وار از مردم ھزارھا بدست مردم پادبیشم

  .کابل شدند

میرزا خان و میرزا محمد حسین ، شنیدند کھ در پای منار کھ رسیدند

شاه بمردم کابل حضرت پاد. قبل دارنداغی شده اند و کابل را ان  بگکور

 .نوشتھ فرستادند کھ مردانھ باشید، ماھم آمدیم فرمانھای دلداری ودالسایی

روی آتش خواھم انداخت وشما ھم درباالی در باالی کوه بی بی ماھ

م کھ از آمدن ما خبر دار شده اید، وقت خزانھ خانھ آتش اندازید تا دانی

جانب ما مقابلھ غنیم خواھیم شد، اما تا  این از ، وآنجانب شما صبح از

  .فتح کرده بودند آمدن مردم قلعھ حضرت جنگ کرده و

شاه بودند پنھان شدند آخر خانۀ والدۀ خود کھ خالۀ پاد میرزا خان در

خانۀ کوچ  میرزا محمد حسین در خانم پسر خودرا آورده گناه طلبیدند و

، مفرش انداختھ را در وھم جان خود شاه بود ازخود کھ خالۀ خورد پاد

، ند، عاقبت االمر مردم پادشاھی خبردار شدهخدمتکاری را گفت کھ برب

عاقبت . مفرش بر آورده پیش پادشاه آوردند میرزا محمد حسین را از

االمر بخاطر خالھ ھای خود گناه میرزا محمد حسین را بخشیدند و بھ 

رعایت  روزه و رفت ھر خانۀ خالی خالھ ھای خود بھ دستور سابق آمد و

پیشتر می کردند تا غبار خاطر کلفت بخاطر خالھای نھ  خاطر بیشتر از

  .جاگیر تعیین نمودند درساحت جا و نشیند و

ھ خدای تعالی بایشان قبل میرزا خان خالص ساخت کابل را از و

آنوقت بیست وسھ سالھ بودند و ھیچ فرزندی نداشتند  در ، وارزانی داشت

ھفده سالگی ازعایشھ سلطان بیگم  در ، وسیاربودنددر آرزوی فرزند ب و
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سھ ماھگی فوت  در دختری تولد شده بود و ،ختر سلطان احمد میرزاد

  .ده فرزند شدژگرفتن کابل خدای تعالی مبارک کرده کھ ھ ، وشد

باربول  شاه وآکم کھ ماھم بیگم باشند، حضرت ھمایون پاد اول از

معصومھ سلطان  وق میرزا دیگرفار ایشان دولت و مھرجھان و میرزا و

را بھ  ، نام مادرحین زاییدن فوت شد بیگم دختر سلطان احمد میرزا، در

شاھرخ  و  عسکری میرزا گلرخ بیگم کامران میرزا و از و. دختر ماندند

بیگم گلرنگ بیگم  دلدار از و. گلعذار بیگم سلطان احمد میرزا و میرزا و

  .میرزا آلور گلبدن بیگم و ھندال میرزا و گلچھره بیگم و و

 غرض کھ گرفتن کابل را شگون گرفتھ بودند کھ ھمھ فرزندان در

، مھرجان بیگم از ماھم خوست شده اند کابل شده اند غیر دو بیگم کھ در

  .بیگم گلرنگ بیگم از دلدار بیگم و

ھ پسر کالن حضرت فردوس مکانی شاه کتولد حضرت ھمایون پاد

 نھ( ٩١٣شب سھ شنبھ چھارم ذی قعده سنھ  ر، والدت مبارک ایشان داند

، برج حوت بود وقت کھ آفتاب در ارگ  کابل در ، در)سیزده  و صد

ھمان سال حضرت فردوس مکانی خودرا فرمودند بھ  در تولد شدند، و

تولد  اال اوایل قبل از الناس کھ مرا بابرپادشاه گویید وسایر امرا و

مرسوم بودند بلکھ ھمھ  موسوم و شاه میرزا بابرحضرت ھمایون پاد

را بابر  سال تولد، ایشان خود در ، ورا میرزا می گفتند شاه زاده ھاپاد

یانی سلطان ھمایون خان تاریخ تولد حضرت جنت آش. پادشاه گویانیدند

  .یافتھ اند شاه فیروز قدر دیگر ، ویافتھ اند
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ماعیل ان را شاه اسبعد از تولد فرزندان خبر آمد کھ شاھی بیگ خ و

 عیال و اھل و ، خودحضرت پادشاه کابل را بھ ناصر میرزا داده. کشت

معصومھ  باربول میرزا و مھرجھان بیگم و شاه ودفرزندان کھ ھمایون پا

 ، ھمراه گرفتھ متوجھ سمرقند شدند، ومیرزا کامران باشند سلطان بیگم و

 النھروراءتا ھشت ماه تمامی ما ، وشاه اسماعیل فتح سمرقند کردند بامداد

مخالفت اھل مغل  ناموافقی برادران و از ، ودر تحت تصرف ایشان بود

نتواستند در آن والیت  کول ملک از عبید هللا خان شکست یافتند و در

 دیگر خیال ماوراءالنھر کابل متوجھ شدند، و پس جانب بدخشان و. بود

شده  والیت کابل میسر) ٩١٠( ده و صد سنھ نھ در ، وکردند بدر سر از

از سست رای امرا  ھندوستان درآیند و دایم درین ھوس بودند کھ در. بود

، آخرالوقت کھ برادران رفتند نمی شد مسخر و ناموافقی برادران میسر و

از امرایان ھمچو کسی نماند کھ خالف مقصود ایشان توانند حکایتی  و

 سھ دو بجور را بھ جنگ در) ٩٢٥(بیست وپنج  و صد ھ نھنس کرد، در

ملک  روز مذکور در و .را قتل عام کردند مردم بجور گری گرفتند، و

افغانی آغاچھ باشد آمده حضرت را مالزمت  یوسفزی کھ پدر منصور

عقد خود  در ، آغاچھ را گرفتھ وحضرت پادشاه دخترش افغانی. کرد

پای  و سر اسپ و ند، ورا رخصت داد ملک منصور درآوردند و

رعایا وغیره را آورده بوطن  کھ رفتھ مردم وشاھانھ عنایت فرمودند پاد

ت فرستاد کابل بود عرضھ داش قاسم بیگ کھ در و. ھای خود آبادان سازد

 تخت اھلش گستاخی کرده بشگون فتح ھند و. کھ شاه زاده نو تولد شد
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 شاه دردیگر پادشاه صاحب اند، ھرچھ رضای ایشان، پاد. نوشتھ ام

  .ساعت میرزا ھندال نام نھادند

تاالن  بھیره آمدند و در بجانب بھیره روان شدند و بعد فتح بجورو 

تقسیم  نکرده االمان داده چھارلک شاھرخی گرفتھ بمردم لشکر بعدد نوکر

  .کرده متوجھ کابل شدند

ضھ داشت آمد کھ میرزا خان فوت درین اثنا از مردم بدخشان عر

والیت بکنید ، فکر این اوزبیگ نزدیک ، میرزا سلیمان خورد سال وشد

فکر بدخشان کردن والده میرزا  تا. دست برود کھ مبادا بدخشان از

شاه حسب المدعا را گرفتھ آورده بود حضرت پاد سلیمان میرزای مذکور

بدخشان  جاگیر پدر تعیین نمودند، و خواه ایشان جای نشست و خاطر و

  .ھمایون پادشاه متوجھ آنصوبھ گشتند را بھ ھمایون پادشاه دادند و

چند روزی با  آکم ھم متعاقب بھ بدخشان رفتند و شاه وحضرت پاد

 پادشاه بابام و حضرت ھمایون پادشاه آنجا ماندند و. نددباھم گذران یکدیگر

ساعت  در قندھار شدند و بعد چند گاه متوجھ قالت و آکم بھ کابل آمدند و

 ر تا یکمردم قندھا ، فتح کرده متوجھ قندھار شدند، وکھ بھ قالت رسیدند

جدل بسیار  نیم سال بھ جنگ وو  بعد یک. قلعھ بندی بودند نیم سال درو 

بھ سپاھی  و زر بسیار بدست افتاده قندھار را بھ عنایت الھی فتح نمودند و

قندھار را بھ میرزا کامران  شترھا بخش کردند و زرھا و مردم لشکر و

  .خود متوجھ کابل شدند ، ودادند

 کھ آفتاب در) ٩٣٢( دو سی و و صد نھ روز جمعھ غره صفر سنھ

جلگۀ  در پشتھ یک لنگھ گذشتھ و از ، پیش خانھ برآورده،برج قوس بود
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روز دیگر  آنجا مقام کردند و از دیگر. دیھ یعقوب نزول اجالل فرمودند

سی وپنج درین  و صد سنھ نھ از کوچ بکوچ متوجھ ھندوستان شدند و

 ھر ھندوستان کھ کرده اند در ھفت ھشت سال چند مرتبھ لشکر بھ جانب

سیالکوت  و باجور پرگنھ تسخیر مینموده اند، مثل بھیره و مرتبھ والیتی و

سنھ  ، تا آنکھ مرتبھ پنجم روز جمعھ غره صفرغیرهو الھور دییالپور و و

دیھ یعقوب نزول احالل کوچ بکوچ متوجھ  از) ٩٣٢( سی ودو و صد نھ

راه بود فتح  سر والیت کھ در ھر سرھند و الھور و ھندوستان شدند و

) ٩٣٢(سی ودو  و صد کردند، بتاریخ ھشتم ماه رجب روز جمعھ سنھ نھ

بن بھلول لودی جنگ  پانی پت بھ سلطان ابراھیم بن سلطان سکندر در

سلطان ابراھیم در آن جنگ  ، وصف کرده، بھ عنایت الھی غالب آمدند

برای اینکھ  از ،این فتح محض ازعنایت الھی بود کشتھ گشتھ شد، و

و پنجصد  ھزار با داشت و سوار ھزار ھشتاد سلطان ابراھیم یک لک و

، بد نیک و گر ولشکر حضرت پادشاه خود مع سودا ، وزنجیر فیل مست

 ، ھفت ھزارآمدنی، نھایتش شش سپاھی کار کس بوده و دوازده ھزار

، کردندھمھ را بخش  ، وانھ پنج پادشاه بدست ایشان افتادخز و. کس بود

ھندوستان عیب است  ، درکھ درین اثنا امرای ھندوستان عرض کردند

، خزینھ پادشاھان ماضی را خرج کردن، بلکھ خزینھ را اضافھ نموده

را بخش  ، برعکس آن کردند کھ تمامی خزینھ ھاحضرت جمع کنند و

مزاج من  خواجھ کالن بیگ چند مرتبھ رخصت کابل طلبیدند کھ و. کردند

، کابل آنجا باشم رخصت شود چند گاه در ، اگرد موافق نیستبھ ھوای ھن

ً  و حضرت بھ جدایی خواجھ اصالً  و   چون دیدند ، آخرراضی نبودند قطعا
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فرمودند کھ، چون  ، رخصت دادند ومبالغھ دارند کھ خواجھ بسیار

، بھ فتح سلطان ابراھیم بدست افتاده ھدیۀ ھند را کھ از ، تحفھ ومیروید

 ، ھمراه برید وم فرستیمھاھل حرم میخوا ھمشیره ھا و ولی نعمتیان و

 باغ و بگویید کھ در ، وروی مفصل تقسیم نمایید از. مفصل نوشتھ میدھیم

 ، وده بزنندیچادرھا عالح ، وکدام بیگمان، سراپرده ھا ھر ،دیوانخانھ

، کھ فتحی کلی حانھ بجا آورندسجده شکر حق سب معرکھ خوبی کرده و

پاتران  خاصھ از ، یک پاتربیگی بدین تفصیل رسانند بھر روی نموده و

، مروارید، یاقوت لعل و و جواھر ، پریک رکیبی طال سلطان ابراھیم با

 درخوانچھ صدفی پر عین الھرو، و زبرجد و فیروزه و زمرد و الماس و

 جنسی پارچھ ھای توقوز ھر دوخوان دیگر شاھرخی و در اشرفی و

 ھر و یک پاترویک رکیبی جواھر بی ویک رکی کھ چھارخوان و توقوز

رکیبی  ، کھ حکم کرده بود وشاھرخی جنس اشرفی و ھر ، ازیک خوان

رده ام آنھا را را کھ بھ ولی نعمتیان خود پیشکش ک ھمان پاتر جواھر و

 خویشاوندان و حرمان و فرزندان و خواھران و ، ودرعقب آن گذرانند

جرا  ھمھ دعا گویان از چھ ھا وآغھ  کوکھا و انگھا و آغھ ھا و بیگمان و

روی مفصل، بدین  ، ازپارچھ جدا جدا بدھند شاھرخی و اشرفی و و

معرکھ  خوشحالی و دیوانخانۀ مذکور باغ و در ، تا سھ روزترتیب دادند

 ، ودولت حضرت، فاتحھ خوانده بھ دعا و ، وداشتند، سرافراز گشتند

ھ کالن بیگ بھ بدست خواج و. بجا آوردند خوشحال شده سجدات شکر

عموی عسس یک اشرف کالن بوزن سھ سیر پادشاھی کھ پانزده سیر 

شما پرسید کھ حضرت  عسس از ، اگرھندی باشد و بھ خواجھ گفتھ بودند
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ون ـچ ، ویک اشرفیفت کھ ـواھید گــ، خپادشاه بھ من چھ فرستاده است

اشرفی حکم بود کھ . کاھید ، تعجب کرده تا سھ روزفی الحقیقھ یکی بوده

گردنش انداختھ درون حرم  در چشمش را بستھ و را سوراخ کرده و

گرانی  ، بمجردی کھ اشرفی سوراخ کرده در گردنش انداختھ ازفرستید

دست اشرفی را  بھ دو خوشحالی میکرد و اضطراب و طرفھ بی طاقتی و

 بیگمان ھم ھر از گرفتھ طرفگیھا میکرد کھ کسی اشرفی مرا نگیرد، و

  .، تا قریب ھفتاد و ھشتاد اشرفی شددندازده اشرفی داکدام ده دو

 آگره ھمایون پادشاه و ، دراز آمدن خواجھ کالن بیگ بھ کابل بعد و

 باطراف و ، وامرا از خزانھ ھا بخش کردند سلطانان و ھمھ میرزایان و

مالزمت  ، ھرکس درفرمان ھای بھ تاکید فرستادند کھ والیت ھا جوانب و

 آبا و ھای کلی خواھیم کرد، علی الخصوص آنھایکھ پدر، رعایت ما بیاید

انعامات خواھند  فراخور اگر بیایند در ،را خدمت کرده اند ما اجداد و

کھ باشد متوجھ درگھ ما  چنگیز خانی ھر ن باآقرنسل صاحب از ، ویافت

، بیایند تا دولت الک ھندوستان را بھ ما اعطا کرده، حق سبحانھ ممگردد

، سعید میرزا، ھفت بیگم آمده بودند دختر سلطان ابو از م ورا بھ ھم بینی

بدیع الجمال  خدیجھ سلطان بیگم و جھان بیگم و فخر گوھرشاد بیگم و

خانم دختر تغای پادشاه  زینب سلطان سلطان بخت و آق بیگم  و بیگم و

تر االچھ خان تغای خورد محب سلطان خانم دخ ، محمود خان وسلطان

  .حضرت پادشاه بودند

، بھ ھمھ شش کس بودند و ، نودخانمان ھمھ بیگمان و قصھ مختصر

  .خواه تعیین کردند انعامات خاطر و جایگیر آنھا جای و
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عمھ  گره بودند ھر روز جمعھ بھ دیدنآ سال کھ در و مدت چھار

، و حضرت آکم گفتند ھای خود می رفتند، یک روز ھوا بغایت گرم بود

مان ازین ؟ بیگمعھ نروید چھ شودیک ج بغایت گرم است اگر کھ ھوا

شاه بھ آکام گفتند ماھم از تو عجب است کھ این پاد. سخن نخواھند رنجید

 دختران حضرت ابو سعید سلطان میرزا کھ از پدر و ،سخنان بگویی

  ، بھاگر خاطر جوی ایشان نکنم چون شود، من ن خود جدا شده اندبرادرا

آن آنست کھ  میفرمایم و خواجھ قاسم معمار حکم کردند خدمتی خوبت

دل  ، بھ جان ودریخانھ داشتھ باشد یا مھمی در عمھ ھای ما ھرکاری و

آگره آنروی آب  در و. خود خدمات دریخانۀ ولی نعمتان را بتقدیم رسانی

 باغ و خانۀ سنگین کھ خلوت خانۀ ایشان میانھ حرم و عمارتھا فرمودند و

 چھار میانۀ خانھ حوض و در دیوانخانھ سنگین راست کرده بودند، و در

 ، ودریا جوکندی راست کرده بودند کنار در ، وبرج خانھ چھار حجره در

می  یک پاره سنگ حوضیده دردھی فرموده بودند و دھولپورھم از در

چون قبل . خواھم کرد شود بھ شراب پر یارتگفتند کھ ھرگاه این حوض 

 شربت لیمون پر ، بھجنگ رعناسنگا کھ از شراب توبھ کرده بودند از

 طرف مندوھندو بعد از فتح سلطان ابراھیم بعد از یکسال رعنا از. کردند

دام کھ آمده حضرت رانا ھرک راجھا و امرا و ، ازشد بھ لشکر بی حد پیدا

، ھ یاغی شده بھ رعنا رفتھ پیوستند، ھرھمپادشاه را مالزمت کرده بودند

افغانان  راجھ ھا و وراپری ھمھ پرگنھا رای  سنبھل و تاکول جاللی و

، درین وال محمد شریف منجم جمع شده لک سوار ، قریب دویاغی شدند
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کھ مناسب دولت آنست کھ حضرت پادشاه جنگ  گفتھ مردم لشکر با

  .کھ ستاره شکر یلدوز در برابر است، نکنند

متالم  بسیار متفکر و ست داد وشاھی را عجب حیرانی در پادلشک

ین حالت دیدند ، مردم لشکر را چون بھ امینمودنداظھار بی دلی  ، وشدند

اطر مبارک بیری کھ بخچون غنیم نزدیک رسید تد. مالحظھ کلی نمودند

 وضیع و سالطین و خوانین و ، جمیع امرا وایشان رسید این بود کھ

 ، باقییاغی آنچھ مانده بودند گریختگان و کبیر کھ از صغیر و شریف و

، فرمودند کھ شوند، ھریک جمع شده آمدندرا حکم فرمودند کھ ھمھ جمع 

، خدا مالوف ما چند ماھھ راه است شھر وطن و ھیچ میدانند کھ میانھ ما و

 ، ما کجا ونگھدارد کھ اگر مردم شکست خورند، نعوذ باهللا از آن روز

، پس ھمان بیگانھ می افتد شھر ما کجا کھ کار بھ مردم اجنبی و وطن و

اگر غنیم را می کشیم کھ خودرا بھ این دوشق قرار باید داد کھ  بھتر

تقدیر بھبود  دو شویم بھ ھر اگر کشتھ میشویم شھید می ، وغازی میشویم

  .علیاست مرتبۀ درجھ عظما و و، ما است

 مصحف سوگند خوردند و ، بزن طالق وھمھ یکدل شده قبول کردند

بدن  در جان و لی تا رمقی درشاه انشاهللا تعاگفتند پاد و فاتحۀ خواندند

 جان نثاری خودرا معاف نمیداریم و قبل از جان سپاری و ، درخواھد بود

ا سنگا بھ دو روز پیشتر حضرت پادشاه از شراب توبھ کرده جنگ رعن

متابعت  بھ جھت موافقت و ، وجمیع مناھی توبھ کردند ، بلکھ ازبودند

، یک جھتی مینمودند ویکدلی  چھارصد جوان نامی کھ دعوی مردانگی و

جمیع آالت  شاه آنھا نیز توبھ کردند وآن مجلس بھ طفیل حضرت پاد در
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صراحی وغیره ھمھ را  پیالھ و نقره آالت از طال آالت و ، ومناھی

جوانب بھ  فرمانھا بھ اطراف و و. مساکین بخش کردند و شکستھ بھ فقرا

تکلیفات  ات و، حبوبزکات تمغا و کید تمام فرستادند کھ از باج وأت

احمت بھ حال زفردی م ، کھ ھیچ احدی ومشروع ھمھ را معاف کردیمنا

فارغ البال  گذارند تا مرفھ الحال و رفت سوداگر وغیره نرساند، و آمد و

  .رفت نمایند آمد و

خواھد شد درشب آن قاسم حسن روزی کھ بھ رعنا سنگا جنگ 

سلطان بیگم  زا کھ پسر عایشھ، نواسۀ دختر سلطان حسین میرسلطان

 شب مذکور خبر آمد کھ قاسم حسین میرزا از خراسان آمده در ، درباشد

اع این خبر خوشحالی کلی روی حضرت را از استم. ده کروھی رسید

، سی کس ھمراه دارد؟ چون تحقیق نمودند فرمودند کھ چھ مقدار. نمود

مکمل نیم شب فرستادند  ، فی الحال ھزار سوار مسلح وبود چھل سوار

بیگانھ دانند کھ کمک  مردم غنیم و ھ ھمان شب ھمراه شده آمدند، تاک

 .تدبیر را شنید بسیار پسندیدند ، ھرکھ این رای وآمده، رسیده بوقت آمده

 در)  ٩٣٣( سھ بود سی و و صد صباح آن کھ ماه جمادی االول سنھ نھ و

عنا باالی آن کوه آبادان شده بھ ر دامن کوه سیگری کھ الحال فتح پور بر

 بعد از. غازی شدند سنگا جنگ صف شده بھ عنایت الھی فتح کردند و

کابل بھ  ، ازفتح رعنا سنگا، بعد یکسال آکام کھ، ماھم بیگم باشند

ھمشیره ھا آمده،  این حقیر ھم ھمراه ایشان پیشتر از ھندوستان آمدند و

کول رسیدند کھ حضرت  آکام در شاه بابام را مالزمت کردم وحضرت پاد

 ، وکرده رفتند کول باگره ایلغار از .محافۀ سھ رکیب فرستادند شاه دودپا
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نماز شام . جاللی پیشواز روند شتند کھ تا کولشاه خیال داحضرت پاد

شاه ضرت پادح دو کروھی گذاشتھ آمدم یکی آمده گفت کھ حضرت را در

پیش خانھ  در و .پیاده روان شدند بابام تا اسپ آوردن تحمل نکردند و

شاه بابام نماندند آکام میخواستند کھ پیاده شوند، پاد. خوردند ماھم در ننچۀ

شاه وقتی کھ آکام پیش پاد. اده آمدندجلوی آکام تا خانۀ خود پی خود در و

ز روشن آمده حضرت را بابام می آمدند مرا حکم کردند کھ در رو

  .مالزمت کنید

ابام فرستاده شاه بمحافۀ کوتل کھ پاد دو دو توقوز اسب و نھ رکیب و

، قریب صد مغالنی خدمت یک محافھ کھ از کابل آورده بودند بودند و

 خلیفھ بابام با ، وزینت زیب و پر ان تپوچاق سوارپاس کاران آکام بر

، مامھای محافھ بودم من در آمدند و سلطانم کوچ خود تا نوگرام پیشواز

باالی زلچھ مرا ، ھ انداختھزلچ باغچھ مرا فرود آورده بودند و من در

، شما ایستاده شده ختند کھ وقتی خلیفھ بابام بیایندبھ من آمو نشاندند و

، درین ضمن سلطانم کوچ فھ بابام آمد من ایستاده دریافتمدریابید، چون خلی

خیزم کھ خلیفھ بابام بنیاد مبالغھ  ایشان ھم آمد من نادانستھ میخواستم کھ بر

 ، پدرست، بھ این برخاستن حاجت نیستا پیش نھادند کھ این پیر داه شما

باب او اینچنین حکم  کرده اند کھ در افراز شما این پیر غالم خود را سر

؟ پیشکش خلیفھ بابام روا باشد بند ھا را چھ مجال است ،فرموده اند

 سلطانم کوچ ایشان سھ ھزار ، وگرفتم بپنج اس شاھرخی و پنجھزار

 ، اگرا خاضری طیاراستگفت، م سھ اسب پیشکش کرد و شاھرخی و

جای  قبول کردم در .افرازی بھ بنده ھا خواھد بود نوش جان کنند سر
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بافت  سقرالت سرخ اندرون زر چادر خوب صفھ کالن راست کرده و

 ، وزربفت، ھرکدام بھ یک رنگ شش شامیانھ سقرالت و گجراتی و

 در. پرده ھمھ رنگ بود چوب ھای سرا پرده سقرالت و چوقۀ سرا چھار

 ، ماخاضری کشید تا قریب پنجاه گوسفند بریان ولیفھ بابام نشستممنزل خ

محافھ درآمده  ، درطعام خورده میوه بسیار عاقبت االمر شربت و نان و

 پای افتادم و در و ،ت پادشاه بابام آمده مالزمت کردممالزمت حضر در

این حقیر را در  بغل نشانند و ، زمانی درنمودند حضرت پرسش بسیار

  .نباشد ، مزیدی بر آن متصورشحالی روی نمود کھخو ن اثنا آنقدرآ

شاه متوجھ ره سھ ماه گذشتھ بود کھ حضرت پادگآمدن آ بعد از

، رفتم این حقیر بھ سیر دھولپور حضرت ماھم بیگم و شدند و دھولپور

 آنجا ، ازیک پرچھ دھولپور حوضی ده درده راست کرده بودند، از در

حکم کردند کھ راست بکنند، میانۀ کول  کالنی در ، صفھبھ سیکری رفتند

 سیر میکردند و کشتی نشستھ آنجا می رفتند و ، دروقتی کھ آن راست شد

باغ  سیکری در در ھست و حال ھم آن صفھ مذکور ، کھ تامی نشستند

شاه بابام در آن چوکندی نورخانھ چوکندی راست کرده بودند، حضرت پاد

 افغانی آغاچھ در من و. حف می نوشتندآن نشستھ مص برپا کرده ودر

انی آغاچھ ، من با افغستھ بودیم کھ آکام بھ نماز رفتندپایان نش پیش در

، دست من گفتم کھ دست مرا بکشید، افغانی آغاچھ دست مرا کشیدند

کمان گر را آورده، دست  ، آخرگریھ کردن گرفتم من بیطاقتی و برآمد و

آوردند کھ  آگره رسیده بودند کھ خبر در ، ومرا بستھ متوجھ آگره شدند

حضرت پاد شاه بابام پیشواز آکھ جانم کھ عمۀ . کابل می آیند بیگمان از
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نوگرام پیشواز  ، تاکالن حضرت پادشاه بابام بودند خواھر کالن من و

منزل ایشان مالزمت  مالزمت آکھ جانم در ھمھ بیگمان در رفتند و

  .کردند

، متوجھ آگره شدند شکر بجا آوردند وخوشحالی ھا نمودند و سجدت 

چند روز بھ سیر باغ  بعد از بھ ھمھ بیگمان حویلیھا عنایت فرمودند، و و

  .افشان رفتند زر

 ، دل من ازباغ مذکور وضوخانھ بود، آنرا کھ دیدند فرمودند در

برای  از ، وافشان بھ گوشۀ بنشینیم باغ زر ، درپادشاھی گرفتھ سلطنت و

ھمایون پادشاھی را بھ  چی بھ من بسیار است وھ فتابآ خدمتگاری طاھر

بیطاقتی کرده گفتند  ھمھ فرزندان گریھ و ، درین اثنا حضرت آکام وبدھم

قرنھای  مسند پادشاھی سالھای بسیار و ، خدای تعالی شما را درکھ

قدم شما بھ کمال پیری  ھمھ فرزندان در امان خود نگاه دارد و بیشمار در

د بیماری ایشان بھ در شدند و میرزا بیمار ند روز آلورچ ، بعد ازبرسند

شان بیشتر ی، بیماری ااطبا عالج کردند ، ھرچند حکیم ھا وشکم کشید کھ

م فانی بھ عالم جاودانی عال ، آخر بھ ھمان بیماری ازپیشتر شد از

، والدۀ میرزا آلور کھ سف وغم خوردندأت شاه بسیارخرامیدند، حضرت پاد

 یگانۀ عصر ، وجھان غصھ آن فرزند کھ نادر غم و باشند ازبیگم  دلدار

حد گذشت، حضرت پادشاه بابام و  کردند چون دلگیری از بود، سودا پیدا

کشتی نشستھ بھ  خود در ، وبرویم دھولپور ، بھ سیربیگمان گفتند بیایید

بیگمان نیز . رفتند بھ دھولپورمذکور آب گذشتند و سالمت از سعادت و

کھ دراین اثنا عرضھ ، آب بگذرند کشتی نشستھ از کھ درمیخواستند 
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، نوشتھ بود کھ ھمایون میرزا دھلی آمد ی ازمحمد فرغر داشت موال

، بھ شنیدن این خبر حضرت بیگم زودی حال عجیبی دارند اند و بیمار

بمجرد . کھ میرزا بسیار بی طاقتی میکنند زود متوجھ دھلی می باید شوند

آب  ، مانند تشنۀ کھ مھجوراین خبر حضرت آکام بیطاقتی کرده شنیدن

 ، چنانچھ شنیده بودند ازمنھره رسیدند ، درشدند باشد بجانب دھلی متوجھ

آنجا  از ، وجھول بھ چشم جھان بین خویش دیدندم آن ده چند مضعوف و

  .مریم متوجھ آگره شدند ، مانند عیسی وپسر و ، مادرھر دو

مت آن ، این خبر ھمراه ھمشیره ھا مالزره رسیدندحین کھ بھ آگ و در

بیشتر از پیشتر  ، چون ضعف ایشانحضرت فرشتھ خصال رفتھ کردم

گاه کھ آن حضرت بھوش خویش می آمدند از زبان بود درین وقت ھر

، بیایید تا افشان خویش پرسش میفرمودند کھ، خواھران خوش آمدیددر

ایم قریب سھ مرتبھ سرافراز کرده  یکدیگر را دریابیم کھ شما را در نیافتھ

فرمودند، و چون  از زبان گوھر افشان خود بھ این عبارت سرافراز

 ، بمجرد دیدن آن چھرۀ نور افشانی در کلفت وحضرت آمدند و دریافتند

درین اثنا . پیشتر اظھار بیدلی کردن گرفتند ایشان بیشتر از رقت شد و

 شاه اید چھ غم دارید، وپاد غافلید وفرزند من  حضرت آکام گفتند شما از

گانھ دارم حضرت مرا غم است کھ فرزند ی. فرزندان دیگر نیز دارید

دی برابر ، اما ھیچ فرزنجواب دادند کھ، ماھم اگرچھ فرزندان دیگردارم

شاھی و دنیای پاد نکھ سلطنت وھمایون تو دوست نمیدارم، از برای آ

ردار فرزند برخو ان کامگارنادرۀ دور روشن از برای یگانۀ جھان و

  .دلبند ھمایون میخواھم، نھ برای دیگران
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  )کرم هللا وجھھ(روندۀ حضرت مرتضی بودند، حضرت وقتی کھ ایشان بیمار

 ، ایشان ازروز چھارشنبھ نگاه میدارند آن رونده را از ، ورا نگاه داشتند

، بودروز سھ شنبھ نگاه داشتند، ھوا بغایت گرم  بیطاقتی از اضطراب و

 دعا خواستند کھ خدایا، اگر در روندۀ مذکور ، وجگر ایشان تفید دل و

جان خودرا بھ  و ، عمرن مبدل شود، من کھ بابر ام، جابعوض جان

وز حضرت فردوس مکانی را تشویش شد، ھمان ر در ، وھمایون بخشیدم

 بیرون آمده بار دادند و خود آب ریختند و سر شاه بروھمایون پاد

قریب دو سھ ماه  ، وجھت تشویش درون بردند ه بابام را ازشاحضرت پاد

  .رفتھ بودند میرزا ھمایون بجانب کالنجر صاحب فراش بودند و

بیشتر شد بھ طلب حضرت ھمایون شاه چون تشویش حضرت پاد

فرستادند ایشان با یلغار رسیدند، چون حضرت را مالزمت  شاه کسپاد

تمام  شاه رقتکردند، ایشان را بسیار ضعیف دیدند، حضرت ھمایون پاد

بھ خدمت کاران می گفتند کھ یکبارگی  ، ونموده بیطاقتی کردن گرفتند

گفتند کھ  حکما را طلبیدند و اطبا و ، ونزار گشتھ اند این قسم زار چرا از

اطبا  ؟ حکما ورا تندرست گذاشتھ رفتھ بودم، یکبارگی چھ شدهیشان من ا

  .چیزھا می گفتند

ساعت می پرسیدند کھ ھمایون  ھر زمان و شاه بابام ھرحضرت پاد

 وردخ میکند؟ درین اثنا یکی آمده گفت کھ پسر میر ؟ و چھ کارکجاست

ام شاه باببردی بیگ کورنش میرساند، فی الحال حضرت پاد ، میربیگ

، ھندال کجاست کی خواھد آمد چھ بال اب تمام طلبیده پرسند کھباضطر

، بھ دھلی رسیده اند بردی گفت کھ شاھزاده کامگار ، میرداد انتظار
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، درین اثنا حضرت پاد شاه بابام بھ ید، فردا بھ خدمت خواھند رسامروز

خدا کابل کد را در ، شنیدم کھ خواھر توبردی گفتند کھ مردک بدبخت میر

طوی ھای پسر مرا خدا کردند برای این تو را در الھور کد کردند و

می پرسیدند کھ ھندال  ، کھ انتظار از حد گذشت وزودتر نمی آوردی

بردی بیگ  ؟ چون میرد استبھ کھ مانن میرزا چھ مقدار شده است و

است کھ بھ بنده عنایت جامھ میرزا پوشیده بود نمود کھ این جامۀ شاھزاده 

 و قامت ھندال چھ مقدار بیشتر طلبیدند کھ بھ بینم قد حضرت. فرموده اند

دریغ کھ ھندال را  ھر ساعت می گفتند کھ ھزار زمان و شده است ھر

 در ؟ ول کی خواھد آمدھرکس کھ می آمد می پرسیدند کھ ھندا. ندیدم 

گلچھره بیگم را کد خدا  کام کھ گلرنگ بیگم و حین بیماری حکم کردند با

رمایند معلوم ، تشریف ارزانی فکھ حضرت عمھ جیو ھرگاه باید کرد، و

من می رسد کھ گلرنگ را بھ ایسن  شاه میگویند بخاطرایشان بکنید کھ پاد

، آکھ جانم نسبت بکنمگلچھره را بھ توختھ بوغا سلطان  ، وسلطان تیمور

یفرمایند کھ شاه این قسم ممدند بھ ایشان گفتند کھ حضرت پادتبسم کنان آ

چھ رضای ایشان باشد ھمانطوربکنند، باقی آن. رسیده بخاطر من چنین

سازکاری کناد، بسیارخوب  مبارک و ، خداحضرت آکھ جانم نیز گفتند کھ

آق بیگم ھردو  بدیع الجمال بیگم و ، جیجیم خود وبخاطر ایشان رسیده

ساعت را مالحظھ  ،بساطھا انداختھ ، صفا داده وعمھ بر داالن بردند

زنانیده بھ دامادی سرافراز ، ننچھ ماھم ھردو سلطانان را زانو کرده

  .بکنند
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شاه کھ ین ضمن تشویش سقم ایشان بیشتر شد، حضرت ھمایون پاددر

، حکما را طلبیده گفتند و ، اطباخرابتر دیدند، باز بیطاقت شدند احوال پدر

حکما جمع شده  اطبا و. ، عالج تشویش حضرت نماییدنیک مالحظھ کرده

 ، امیدواریم ازی کارگر نمیشودیان است کھ داروتند، کھ کم طالعی ماگف

خزانھ غیب شفای عاجل عطا کند، درین حین  حضرت حق سبحانھ کھ از

، اطبا بھ عرض رسانیدند کھ عالمت ھمان چون نبض آنحضرت دیدند

است کھ بیده  آنچنان ، وکھ والدۀ سلطان ابراھیم داده بودزھر است 

ده بدست احمد ، یک تولچھ زھر داده بود کھ برخودبدبخت بدست داۀ 

آش خاصھ پادشاھی اندازد،  ، درکرده طور بگو کھ ھر ، وچانی گیر بده

شاھی آن بیده وجود آنکھ حضرت پاد ، بابھ او وعدۀ بسیار کرده بود و

یین کرده رعایت کلی فرموده گیر تعجا و جا ، وبخت را مادر می گفتندبد

آنچھ  کھ مرا بجای سلطان ابراھیم خود بدان، اما از فرموده بوند ، وبودند

: مشھوراست. آن قوم غالب است، رعایتھا را منظور نداشت کھ جھل در

آن  قصھ مختصر آن زھر کھ با. گردد بھ اصل خود ھمھ چیز باز

کھ  ساختھ بود کر و ، باورچی را هللا تعالی کورباورچی آورده داده بود

، اما اصل بیماری ود، کمتر تناول کرده بودندزھر را باالی نان پاشیده ب

ھر روز  نحیف می شدند و ضعیف و ھمان بود کھ روز بروز از اثر

ھ فردا یش چھرۀ مبارک ایشان در تغیر ک تزاید بود و تشویش ایشان در

دل داشتم کھ  بود کھ در ، فرمودند کھ سالھاھمھ امرایان را طلبیده

ود در باغ زرافشان بھ گوشۀ خ دھم ورا بھ ھمایون میرزا ب شاھی خودپاد

تندرستی خود  شد، اما آن نشد کھ در کرم الھی ھمھ چیز میسر ، ازنشینم
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این امر را بکنم، الحال این تشویش مرا زبون کرده، وصیت میکنم کھ 

، ایشان ھمایون را بھ جای من دانند ودردولت خواھی او تقصیر ھمھ

، حق سبحانھ امیدوارم کھ از ،یک جھت باشید بھ او موافق و نکنید، و

برادران  را و ، دیگر ھمایون توایون ھم بمردم خوب پیش خواھد آمدھم

این را  می سپارم و ، بھ خدارا تو مردم خودرا و ھمھ خویشان و را و تو

زاری  ناظران را گریھ و این سخنان حاضران و بھ تو می سپارم از

، این واقعھ را اھل حرم آب گردید خود ھم چشمان مبارک پر ، ودست داد

، زاری دست دادو گریھ  بیطاقتی و مردم درون شنیدند، طرفھ حالی و و

  .عالم فانی بھ عالم جاودانی خرامیدند بعد از سھ روز از

سی وھفت  و صد بتاریخ پنجم ماه جمادی االول روز دوشنبھ سنھ نھ

 آوردندبر را بھ بھانۀ مادران ما عمھ ما را و. شدند بود کھ شنقار) ٩٣٧(

، ھمۀ بیگمان حکیمان برای دیدن می آیند، ھمھ برخواستند ، طبیبان وکھ

خویشان وغیره مردم  فرزندان و ، ومادران مرا بھ خانۀ کالن بردند را و

بیطاقتی کردن  فغان و فریاد و طرفھ زاری و را روز سیاه افتاد، و

واقعۀ ایشان را  ، وگوشۀ پنھانی این روز سیاه داشتندکس ب ھر گرفتند، و

عرضھ  ، اولش خان نام یکی از امرای ھند بودآخراالمر آرا. پنھان کردند

ھندوستان  برای آنکھ در ، ازکھ پنھان کردن این امر خوب نیست داشت

میدھد، مردم بازاری واقعۀ چنین دست  پادشاھان را رسم است کھ اگر

آمده حویلی ھای در در خانھ ھای و مبادا مغالن نادانستھ در. تاراج میکنند

بر فیل  ، مناسب آنست کھ بھ یک کسی جامۀ سرخ پوشانند وتاراج بکنند

، حضرت پادشاه درویش شدند کھ باالی فیل منادی بکند از ، وبکنند سوار
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شاه حکم حضرت ھمایون پاد ، وبھ ھمایون پادشاه دادندپادشاھی خودرا  و

  .فرمودند کھ چنین بکنید

ھ مردم دعای ھم را خیلی تسلی شد، و بھ مجرد منادی کردن مردم

  .دولت ایشان می کردند

مذکور روز جمعھ، حضرت ھمایون پادشاه بھ تخت  بتاریخ نھم شھر

  .شاھی ایشان را ھمھ عالم مبارکباد گفتندپاد ، ونشستند

 ، پرسش ومردم خود آمده خواھران و آن بھ دیدن مادران و بعد از

حکم فرمودند ھرکس  رمودند، وغمخواری ھا ف ، نوازش ودلداری داده

 ، ھمھ بحال خود باشد وجای کھ داشت جاگیری و خدمتی و منصبی و ھر

کابل  ھندال از روز مذکور در و. سابق قیام نماید ، بھ دستوربخدمت خود

بسیار  او مھربانی ھا کردند و بر. شاه را مالزمت کردآمده حضرت پاد

، چیز بسیار بھ میرزا ودمانده ب خزاین کھ از پدر از. خوشحال شدند

  .ھندال عنایت فرمودند

، ایام متّبرکۀ اول معرکھ ، برات وبعد از وفات حضرت پادشاه بابام

محمد علی عسس را متولی  شاه بابام می شد، وحضرت پاد سرمزار بر

خوش الحان قاری را  شصت حافظ خوشخوان و ، وحضرت کردند مزار

 ختم قرآن بکنند و ، وجماعت بخوانندھ پنج وقت نماز بھ ، کفرمودند مقرر

سیگری کھ  فاتحھ بھ ارواح حضرت فردوس مکانی میخوانده باشند و

بیانھ  مع زیادتی پنج لک از وی است و است در مشھور الحال فتح پور

حفاظ وغیره کھ تعلق  وقف مزار حضرت کردند، کھ برای خرج علما و

  .دارند صرف می شده باشد مزار
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پنج  گوسفند و دو ، صباح یک گاوتعیین فرمودندوقت آش آکام  دو

، این قید حیات بودند نیم سال کھ آکام در دو و تا. پنج بز نماز دیگر بز، و

زمانی  تا و.  بخش میکردند ایشان بر سر مزار طعام دو وقتھ از سر کار

وقتیکھ . دولتخانھ آکام حضرت پادشاه را میدیدم ، دریات بودندکھ آکام ح

ً آکام بد  فوت من،  از حال شدند بھ من گفتند کھ بسیارمشکل مینماید کھ بعدا

کھ  یارا درخانۀ گلبرگ بی بی بھ بیننند، گوخود  شاه برادردختران پاد

، تا درھندوستان ن حضرت آکام در دل وھوش حضرت پادشاه بودسخ

شفقت  ، مھربانی وعنایت ورخانۀ ما آمده مایان را می دیدند، دایم دندبود

میکردند و بھ معصومھ سلطان بیگم، گلرنگ بیگم، گلچھره بیگم  بی حد

شاه درخانۀ این وغیره ھمھ، بیگمان کھ کد خدا شده بودند، حضرت پاد

، مالزمت حضرت ھمھ بیگمان درخانۀ این حقیر آمده حقیر می آمدند و

جوی این شکستھ بعد  شاه خاطرپادشاه میکردند، غرض کھ حضرت پاد

شفقت بیحد در بارۀ . آکام بھ چنین عنایت میکردند ام وشاه باباز وفات پاد

مدت ده سال . بی سری خودرا ندانستم این بیچاره میفرمودند کھ یتیمی و

ھند  ، حضرت جنت آشیانی درکھ بعد از وفات حضرت فردوس مکانی

. اطاعت بودند فرمانبرداری و امنیت و ، ھمھ مردم در رفاھیت وبودند

ششماه از طرف گور  بایزید بعد از ن وانی، باز واقعھ فردوس مک بعد

شاه از آگره متوجھ آنھا شدند ، بمجرد استماع این خبر حضرت پادرسیدند

، بھ چناده آمدند و چناده را نیز گرفتھ بھ بایزید را شکست داده ّبن وب و

  .آگره آمدند

www.enayatshahrani.com



٧٢ 
 

آرزو بودند کھ فرزند  در طلب و ، بسیارآکام کھ ماھم بیگم باشند

سن وجمال میبود در خدمت ببینم و ھرجا کھ دختر صاحب ح ھمایون را

 ، میوه جان کھ دختر خدنگ یساول بود درحضرت پادشاه می آوردند

خدمت من بود، بعد از قضاء حضرت فردوس مکانی، روزی در حیات 

خدمت خود نمیگیری؟  نیست چرا در ، میوه جان بدھمایون، خود فرمودند

اه ھمان شب عقد بستھ، میوه جان را آخر بگفتۀ ایشان، ھمایون پادش

 ، بعد ازحاملھ شدند ، بعد از سھ روز بیگھ بیگم از کابل آمدند وگرفتند

، ماھم بیگم را آکھ ، ونامش را عقیقھ بیگم نھادند یکسال دختر تولد شد و

 طریق یراق طیار آخر آکام دو. ن میگفت کھ من نیز حاملھ اممیوه جا

بزاید، یراق نیک را بھ آن  یان پسرھ از شمامی گفتند ھرکدام ک ، وکردند

 نقره راست کرده بودند و طال و از چارمغز یراق بستھ و بدام و میدھم و

یراق یلقان نیز راست کرده بودند و خوشحال بودند کھ شاید یکی از اینھا 

 .چشم انتظار داشتند کھ بیگھ بیگم، عقیقھ بیگم را زاییدند پسر زاید و

، یازدھم ماه نیز گذشت ، کھ ده ماه شد والحال چشم براه میوه جان داشتند

دوازده ماه  در. خالۀ من حرم میرزا الغ بیگ بودندمیوه جان میگفت کھ 

 خرگاه ھا دوختھ و و. ھم شاید کھ بدان مانند شده باشم من. پسر زاییدند

بھ  شاه کھپاد ، آخرھم معلوم شد کھ ھوسک بوده وتوشک ھا پرکرده

آکام کھ ماھم بیگم باشند، . رفتھ بودند بھ دولت وسعادت آمدندجانب چناده 

ین آیین بندی مردم پیش از ، وتوی کالن دادند، بازار ھا را آیین بستند

، م کردندسپاھی را حک و) عادی(، آخرایشان مردم آدمی بازار میکردند

بندی  ، از آن پس آیینمکانھای مرغوب راست بکنند ھای خوب وجا تا
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بر آمدند باالی او  تخت مرصع کھ بھ چھار زینھ می. ھند شایع شد در

 تکیۀ زردوزی انداختند و پوشش خرگاه ھا و ، توشک وادسقۀ زردوزی

، چوب ھای سقالت پرتگالی بیرون از بافت فرنگی و بارگاه اندرون زر

، بارگاه بھ طال ملمع کرده بودند، آن بسیار بھ زیب شده بود خرگاه و

 آفتابھ جالبچن و سرکنت و کنت و زرکش گجراتی و رلق خرگاه ازبغ

مرصع راست کرده  گالب چاشھا ھمھ از طال و مشربھا و ھا وشمع دان

. مرغوبی دادند ، توی خوبی وھمھ اسباب مرتب ساختھ از بودند، و

صد  چاق وتپو پس اسأر خچر، ھفتاد ، دوازده قطاردوازده قطار شتر

چند روز  ھزار کس خلعت خاص پوشانیدند و ھفت بارگیر و پس اسأر

حاجی محمد  این اثنا شنیدند کھ محمد زمان  میرزا پدر در. شادیھا کردند

شاه برای حضرت پاد ، وخیال باغی شدن دارد ، وخان کوکی را کشت

بند کرده بھ یادگار  بیانھ آنھا را گرفتھ در طلب آنھا کس فرستادند و

ی یکی شده محمد زمان میرزا را ئطغا گارمردم یاد ، وی سپردندئطغا

 نیخوب سلطان میرزا را گریزانیدند، دراین اثنا سلطان محمد میرزا و

، و میل کشیدن نیخوب کورشد ، درحکم شد کھ بھ چشم ھردو میل کشند

ھ آسیب ، بھ چشم مشار الیحمد سلطان میرزا کسی کھ میل کشیدبھ م

 محمد سلطان میرزا و ، بعد از چند روز محمد زمان میرزا ونرسانید

این چند سال کھ در  در ، وشاه میرزا گریختند الوغ میرزا و پسرانش و

  .ھند بودیم ھمیشھ غوغای آنھا بود

بایزید آمدند، قریب یکسال در آگره  ن وبّ بلشکر شاه کھ ازحضرت پاد

حکم شود در  ، اگرعرض کردند کھ درین روز ھا دلگیرم، بھ آکام بودند
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ھمشیره ھا  آجم و حضرت آکام و. سیر گوالیار برویممالزمت شما بھ 

گلرنگ بیگم را گل  معصومھ سلطان بیگم را کھ ماه چچھ می گفتیم و

گلچھره بیگم  چچھ می گفتیم در مالزمت ولی نعمتان در گوالیار بودیم و

 ، توختھ بوغا سلطان بھ رحمت حقبودند، چرا کھ شوھر ایشان در اوده

مالزمت بیگم بودند از اوده بھ حضرت عرضھ  مردم کھ در ، وپیوستند

میشود؟ ند کھ توختھ بوغا سلطان فوت شدند، بیگم را چھ حکم داشت کرد

ه ، رفتھ بیگم را در آگرچھ را حکم فرمودند کھحضرت پادشاه میرزا

کم ، دراین اثنا حضرت آکام گفتند کھ اگر حبیارد وما نیز در آگره می آییم

  .کھ اینھا ھم گوالیار را بھ بینندطلبم  عقیقھ را ، بیگھ بیگم وشود

یھ سلطان بیگم را خواجھ گیر را فرستادند کھ بیگھ بیگم وعقق و نوکار

  .والیار با یکدیگر باھم گذرانیدندماه در گ دو ، واز آگره آوردند

در ماه  ماه شعبان در آگره آمدند و در ، واز آن متوجھ آگره شدند بعد

 ٩٤٠مذکور سنھ ) ماه (در سیزدھم شھر  ،وال بھ آکام تشویش شکم شدش

فرزندان حضرت . م فانی بھ عالم جاودانی خرامیدندو چھل از عال صد نھ

یشان خود مرا ، بھ تخصیص بمن کھ اپادشاه بابام را داغ یتیمی تازه شد

مصیبت صعب دست  بیطاقتی و ، مرا طرفھ حالی وپرورش فرموده بودند

شاه چند زاری میکردم، حضرت پاد وفغان  ، شب و روز گریھ وبودداده 

سالھ بودم  ، دومھربانیھا کردند غمخواری ھا و مرتبھ آمده دلداری ھا و

ده سالھ   پرورش کردند و ، وحضرت آکام مرا در منزل خود بردندکھ 

ک سال دیگر ھم در منزل آکام ، تا یدم کھ ایشان از عالم رحلت نمودندش

سال یازدھم ھمراه  ، دررفتند ، وقتی کھ حضرت بھ سیر دھولپوربودم
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 ، رفتند وپیش از انکھ بھ گوالیار روند، عمارت را بنا کرده ، وآچم شدم

بنای قلعۀ دین پنا  ، وآکام پادشاه بھ دھلی تشریف بردنداز آش حلیھ  بعد

، توی ره آمدند و آکھ جانم بھ حضرت پادشاه گفتند کھگبھ آ ، ونھادند

آن اثنا آکام حیات  در ، وگفتند بسم هللاکی می کنند؟ حضرت میرزا ھندال 

بودند، کھ میرزا ھندال نکاح کردند، اما موقوف بھ اسباب توی بودند، کھ 

م ھم طیار است اول توی طلسم ، طلسسپارند، فرمودند کھ اسباب توی

انم گفتند شاه بھ آکھ جبدھم، بعد ازآن توی میرزا ھندال بکنم، حضرت پاد

، خیر گرداند مبارک و ، خدامیفرمایند؟ ایشان گفتندکھ، حضرت عمھ چھ 

نام آنرا طلسم نھاده  ، ونھ کھ درلب دریا راست کرده بودندشرح توی خا

 در باز ، ومیان خانھ خوض مثمن در ، اول خانھ کالن مثمن بود وبودند

اکثر  باالی آن گلیم ھای والیتی انداختھ و میان خوض صفھ مثمن و

 ، سازنده ھا وزنان صاحب جمال دختران و، صاحب حسن جوانان و

اه پیشگ در حوض بنشینند و ، کھ دروینده ھای خوش آواز را حکم کردندگ

توشک  ، نھاده وخانھ تخت مرصع کھ آکام در توی، عنایت کرده بودند

آکھ جانم در پیش تخت  شاه وپیش انداختھ بودند، حضرت پاد زردوزی در

آکھ جانم، عمھ ھای ایشان، دست راست  ، درنشستند در یک توشک

آق  بدیع الجمال بیگم و جمال بیگم و ، فخردختران سلطان ابوسعید میرزا

 ، نشستند وسلطان بخت بیگم، گوھرشاد بیگم، خدیجھ سلطان بیگم بیگم و

خواھران حضرت فردوس مکانی  در توشک دیگر عمھ ھای ما کھ

سلطان بیگم دختر عایشھ  گار سلطان بیگم ویاد بانو بیگم و ، شھرباشند

الوغ بیگم دختر زینب سلطان بیگم عمھ حضرت  سلطان حسین میرزا و
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دختر سلطان احمد میرزا  سلطان بیگم عایشھ سلطان بیگم و شاه وپاد

سلطان  ، دخترمادرکالن خان بیگم، بیگھ سلطان بیگم شاه وعموی پاد

میرزا  غ بیگوبیگی بیگم دختر ال ، ماھم بیگم وخلیل میرزا عموی پادشاه

سلطان مسعود میرزا از جانب بیگم دختر  هخانزاد شاه وکابلی، عموی پاد

یع شاه خانم دختر بد شاه ومادری، نواسۀ پایند محمد سلطان بیگم، عمۀ پاد

ترسلطان زینب سلطان خانم دخ ، دختر آق بیگم وخانم بیگم الجمال بیگم و

طان احمد محب سلطان خانم دخترسل شاه ومحمود خان طغای کالن پاد

خانش  شاه کالن وبودند، طغای خورد پاد خان کھ بھ االچھ خان مشھور

، کیچک بیگم بیکھ کالن بیگم و شاه ودختر خالۀ پاد میرزا حیدر خواھر

کچکنھ  شاه وجھان بیگم، عمھ پاد فخر شاه بیگم مادر دلشاد بیگم دختر

اه و شاد شھرلیق بیگم عمۀ پاد، م، آپاق بیگم دختر سلطان بخت بیگمبیگم

انگیز  ، مھرجانب مادری، عمھ پادشاه ۀ سلطان حسین میرزا ازبیگم نواس

دوست می  میرزا نواسۀ سلطان حسین میرزا بسیار مظفر بیگم دختر

 ، ھمچوو بھ انواع ھنرھا آراستھ لباس مردانھ می پوشیدند داشتند و

 اکثرسازھا می نواختند و زھگیری تراشی و چوگان بازی و تیراندازی و

بیگم و  گل بیگم و فوق بیگم و جان سلطان بیگم و افروز بانو بیگم و آغھ

  .فیروزه بیگم وبرالس بیگم

، ھمھ و شش بیگم بودند کھ بھ تفصیل نود بیگمان دیگرھم بسیار و

، طلسم طوی میرزا چندان دیگر ھم بودند، بعد ازطوی بودند و علوفھ دار

بعضی کھ درآن  رفتند و بعضی بھ والیت بیگمان مذکور از .ھندال شد

بیگمان  از. دست راست نشستھ بودند در ، اکثرمجلس حاضر بودند
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 آتون ماما و سلطان بیگم و یادگار آغاچھ ما در مایان، آغھ سلطان و

کھ بدست چپ  مردم دیگر حنیفھ بیگھ و ، بی بی حبیبھ وسکینھ سلیمھ و

و گلرنگ  شاه نشستھ بودند بر توشک زردوزی معصومھ سلطان بیگمپاد

آجم والدۀ  ، عقیقھ سلطان بیگم واین حقیر، شکستھ گلبدن بیگم و گلچھره و

سلطانم  ننچھ ماھم و بیگھ بیگم و بیگم باشند و گلبرگ بیگم و ما کھ دلدار

کوکھ زاده  بیگم و خورشید کوکھ و الوش بیگم و ناھید کوچ امیرخلیفھ و

 کوچ ھندو زگل آغھ چھ وگلنارآغھ و نا شاه بابام افغانی آغاچھ وھای پاد

، روشن کوکھ فخرنسا آنگھ فاطمھ سلطان آنگھ مادر بیگ مخدومھ آغھ و

قلی کوکھ کوچ محمدی کوکھ کوچ موید بیگ  ندیم کوکھ کوچ میرزا مادر

، شرف نشان کوکھ و فتح کوکھ و کوکھ ھای پادشاه خورشید کوکھ و

م مرد ھای ما و کوکھ انگھ ھای ما و رابعھ سلطان کوکھ و ماه لقا کوکھ و

م در دست راست بودند، سلیمھ بیگھ، بی مرد کوچ امرایان و ، وبیگمان

مغل  ، خانم آغھ دختر خواجھ عبدهللا مروارید  و نگارآغھ مادربی بیگھ

شاه  میر دختر آغھ کوکھ کوچ منعم خان و سلطان آغھ و نار بیگ و

 خانم آغھ و بیگی آغھ و کابلی ماھم و کیسک ماھم و یس بیگھ وبل ،حسین

 س کابلی وبلی بی بی دولت بخت و نصیب آغھ و سعادت سلطان آغھ و

ھمھ درآن  ، امرایان بدین طرف نشستند وآغھا کوچ بیگھ ھا و دیگر

طرح خانۀ طلسم بدین تفصیل خانۀ کالن  بودند و مجلس طوی حاضر

 در برابر آن مثمن بود و آنجا طوی دادند خانۀ خورد دیگر مثمن کھ در

مثمن کالن کھ طوی  در آرایش نموده بودند و ، انواع تکلف ومثمن ھردو

پایان تخت اوسقھای زردوزی  باال و ، درخانھ باشد، تخت مرصع نھاده
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 درازی ھر نیم گز یک و ، بھ مقدارشد ھای مروارید آویختھ انداختھ و

 آویختھ و ری ھا ساختھ وکپایان قریب سی چھل  ، درکره ایینھ کری دو

مشربۀ  صراحی و پاندان و ، چپرکت مرصع نھاده وخوردمثمن  در

بجانب  طاق ھا نھاده و نقره آالت ساده در آالت و طال مرصع و

وم بجانب در س دیگری بجانب باغ مشرق رویھ و دیوانخانھ قبلھ رویھ و

 چھارم بجانب مثمن خورد شمال رویھ در در مثمن کالن جنوب رویھ و

کھ یکی را خانۀ دولت میگفتند  االخانھ بودسھ ب باالی این سھ خانھ مذکور

 قور ، مثل شمشیر مرصع وسپاه گری می بودآن خانھ نھ اسباب  در و

ترکش ھمھ  جمد ھروکھپوۀ مرصع و مرصع و کمر خنجر مرصع و

دویم کھ آن خانۀ سعادت می  خانھ قورپوش زردوزی انداختھ و مرصع و

جزدانھای  قلمدانھای مرصع و کتابھا و و آن خانھ جای نماز ، درگفتند

. خط ھای خوش نھاده بودند مرقھای لطیف مع تصویرھای و خوش و

مرصع  آن خانھ چپرکت از ، درسوم کھ آنرا خانۀ مرادی می گفتندخانۀ 

نیز نھال پایان  در توشکھای خیال انداختھ و صندل انداختھ و ظرفی از و

، ن ھای انداختھپیش نھالچھا دسترخا در ،چھای ھای خاصگی انداختھ

ھمھ  شربت ھای گوناگون و میوھای الوان و زربفت خیال بود و ھمھ از

روزی کھ طوی خانھ  ، تنعم مھیا ساختھ بودند وبطر اسباب عیش و

امرایان ھمھ  بیگمان و ، تمام میرزایان وطلسم شد، حکم فرمودند کھ

چق مودند کھ این سا، حکم فرساچق سازند، بفرمودۀ ایشان ھمھ آوردند

، یکخوان شش خوان شاھرخی ، سھ خوان اشرفی شد وسھ توده بکنند

، کھ این حصھ دولت بیگ دادند وخوان شاھرخی را بھ ھند دو اشرفی و
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یکخوان  سپاھی ھا بخش بکن و و وزرا امرایان و بھ میرزایان و. است

دادند کھ محمد فرغری  دوخوان شاھرخی را بھ مالزمت موال اشرفی و

 صلحا و علما و اشراف و ، این را بھ اکابران واست این حصھ سعادت

یکخوان  و. مساکین بخش بکند و عباد فقرا درویش و مشایخ و زھاد و

 دوخوان شاھرخی را فرمودند کھ این حصۀ مراد است از اشرفی و

اول . ماست، پیش بیارید، آوردند، فرمودند کھ شمردن چھ حاجت است

 یک خوانچھ اشرفی و د کھ اول درفرمودن خود دست مبارک رسانیدند و

کسی مشت مشت خود  ، ھرخوانچھ شاھرخی پیش بیگمان ببرند یک در

 ھزار ھمھ اشرفی را قریب دو باقی دوخوان شاھرخی و ھا بگیرید و

، اول کردند نثار ، ھمھ را پاشیدند وباشد شاھرخی قریب ده ھزار ، وبود

پنجاه کم  و صد و، زصد، ابھ حاضران مجلس دیگر پیش ولی نعمتان و

  .یافتند ، بسیارحوض بودند ، تخصیص جماعھ کھ درھیچکس نیافتھ بود

حوض آب  ، درحکم شود حضرت پادشاه فرمودند کھ آکھ جانم اگر و

مردم  زینھ نشستند و سر خوب خود آمده بر ، بسیاربمانند، آکھ جانم گفتند

طراب ، جوانان را طرفھ اضل کھ بھ یکبارگی شراس زده آب آمدغاف

، ھرکدام شمایان کھ یک دست داد، حضرت پادشاه فرمودند دخل ندارد

ن آ در روید و ازینجا بدر یک پارچھ معجون بخورید و گلولۀ شبت و

. آب تا شتالنگ رسیده بود میان ھرکھ معجون خورد زود برآمد و

 و سر ، آش طوی کشیدند وبرآمدند الحاصل ھمھ معجون رسا خوردند و

بھ مردم معجون خورده پاھا  و سر انعام ھا و ھادند وپاھا بھ مردم ن

تاالر دریچھ ھا ابھرک  در لب حوض تاالری بود و در. وغیره دادند
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، بازیگران، بازی میکردند تند وسنش آن تاالر گرفتھ بودند کھ جوانان در

یک کشتی  در را آیین بستھ بودند و ، کشتی ھاکرده بودند زنانھ نیز بازار

 کشتی باالخانھ ساختھ بودند و در شش کنج بستھ بودند و مثل شش کسی و

اللھ  نافرمان و تاج خروس و قسم قلعھ و پایان باغی ساختھ بودند از

تی کرده بودند کھ ھشت پرچھ می یک جا ھشت کش کاشتھ بودند و در

دل مبارک ایشان  ، غرض کھ خدای تعالی ازین قسم اختراعات درشد

، دیگر شرح منحصر می ماند متحیر و ، ھرکھ می دیدعطا کرده بود

مھدی خواجھ بودند، یزنۀ  ، خواھروی میرزا ھندال آنکھ سلطانم بیگمط

، فرزند نمی شد، آکھ جانم اشتند وند خواجھ فرزند دیگر جعفر غیر ،بابام

سالھ بود کھ خانزاده بیگم  سلطانم را بھ فرزندی نگاه داشتھ بودند و دو

 و بھ برادرزاده خود دادند ست میداشتند وعجایب دو نگاه کرده بودند و

  .خوبی کردند کمال لطافت و طوی را در

 دو یک تکیۀ کالن و پنج یستوق و پنج توشک و ادسقھ و کوشکھ و

، ھمھ نقاب مع خرگاه، جلبغ، مع سھ توشک قوشقھ و تکیۀ گلولھ و

روپاک  فوطھ و ، تاج زردوزی وپاھای میرزا چارقب و سر زردوزی و

، سلطانم بیگم نھ نیمتنۀ دکمھ قورپوش زردوزی زردوزی ورومال  و

 یکی از زمرد و یکی از یاقوت و یکی از لعل و دار، جواھر، یکی از

 نھ و گوھر نحر ، دیگر ازیکی از زبرجد، یکی ازعین الھره فیروزه و

یک جفت  یک جفت حلقھ لعل و و قرتیچی تکمھ دار چار یک چارقب و

دیگر اسباب  خطب و دو شاھی یکدرخت ویک چتر سھ پنخھ و حلقۀ در

ھمھ جنس کھ آنچھ خانزاده  کارخانھ ھا از رخوت و رخت و اشیا و و
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، مثل آن بھ نوعی طوی کردند کھ ، ھمھ را دادند وبیگم جمع کرده بودند

، نھ ھمھ مھیا کرده سپردند. نشد طوی فرزندان پادشاه بابام را دیگر میسر

 آالت و طال زردوزی و کاری و لجام مرصع اسپ تپوچاق مع زین و

ھرکدام  از حبشی و اروس و چرکس و غالمان ترک و نقره آالت و

، یک بابام بھ میرزا پیشکش کرده بودندآنچھ یزنھ  پیشکش و تقوز، تقوز

نقره  آالت و طال زردوزی و لجام مرصع و اسپ تپوچاق مع زین و تقوز

 زربفت و ، مخمل وملجا اسپان بارگیر، مع زین و دوتقوز دیگر آالت و

 و ، ھمگی سھ تقوزھندی حبشی و غالمان ترک و سقرالت پرتگالی و

 آمد کھ وزیر طوی فارغ شدند، خبر آنکھ از زابعد  فیل و سھ زنجیر

، حضرت پادشاه خان نام بھ بیانھ تاخت آورد است خراسان سلطان بھادر

بیگ  میرتردی کھ فخرعلی بیگ و میرزا عسکری را با چند امرای دیگر

، خراسان خان را وغیره را فرستادند، اینھا دربیانھ رفتھ، جنگ کردند

متوجھ گجرات بھ  شاه خودپاد چندگاه حضرت بعد از شکست دادند و

 صد ، سنھ نھرجب المرجب ، بتاریخ پانزدھم شھرسالمت شدند سعادت و

افشان  باغ زر پیشخانھ در ، عزم جزم گجرات نمودند ویک چھل و و

، جمع شدن لشکرھا، یک ماه بودند تا باغ مذکور خود در د وبرپا کردن

 در تا سھ شنبھ باشد آنروی آب می رفتند و روزھای دیوان کھ یکشنبھ و

مالزمت حضرت  حرمان در ھمشیره ھا و م وچروزھا آ ، اکثرباغ بودند

 آن چادر ، بعد ازمعصومھ سلطان بیگم ، چادرھمھ باال از می بودیم و

، گلبرگ بیگم مادرم آن چادر ، بعد ازآچم یکجا بود چادر گلرنگ بیگم و

  .بیگھ بیگم وغیره بیگمان و
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 نمودند، مرتبۀ اول کھ خیمھ و طیار کردند و کارخانھ ھا برپا و

 ترتیب فروز کردند بھ جھت دیبن یورت و باغ برپا بارگاه در خرگاه و

یگم ، چون معصومھ سلطان بھمشیره ھا تشریف آوردند ، بیگمان وآمد

 و ایشان تشریف آوردند، ھمھ بیگمان آمده بودند، بخانھ نزدیکتر فروز

ھمشیره ایکھ  بیگمی و ، بھ خانھ ھربودیم مالزمت حضرت ھمشیره ھا در

فردایش . ھمشیره ھا ھمراه می رفتند ، ھمھ بیگمان ویف می بردندتشر

 اکثر خانھ این حقیر تشریف فرمودند تا سھ پھر شب مجلس بود و در

 سازنده ھا و آغچھ ھا و آغا ھا و بیگھ ھا و ھمشیره ھا و بیگمان و

 حضرت آسایش فرمودند، ھمشیره ھا و سھ پھر ، بعد ازگوینده ھا بودند

کردند کھ  بیگھ بیگم بیدار مالزمت حضرت تکیھ کردند و بیگمان ھمھ در

 ھمان خانھ طیار را در ، حضرت فرمودند کھ آب وضووقت نماز است

، بنیاد گلھ کردند کھ چند روز یگم دانستند کھ پادشاه بیدارشدند، بسازند

 ، دراست کھ درین باغ تشریف آورده اید، یک روز بھ خانۀ ما نھ آمدید

تشریف  خانۀ ما نیز ، امیدوارم کھ دردنکاشتھ ان خار راه خانۀ ما خو

بابت این  کی این ھمھ بی التفاتھا در ، تامجلس سازید معرکھ و بیارید، و

جاھای دیگر سھ مرتبھ  ، دربیچاره روا خواھید داشت، ماھم دلی داریم

عشرت گذرانیدید،  آنجا ھا بھ عیش و در روز شب و تشریف بردید و

روز برآمده بود کھ  یک پھر و و بھ نماز رفتند پادشاه ھیچ نگفتند آخر

میوه  گلنارآغھ چھ و افغانی آغا چھ و بیگم و دلدار بیگمان و ھمشیره ھا و

، پادشاه ھیچ حاال کھ ھمھ رفتیم اینگھ ھا طلبیدند و آغھ جان و جان و

 آن گفتند بعد از از ، بعداند قھر ھمھ دانستند کھ پادشاه در نگفتند و
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جای نبود  آن ھمچو من گلھ ھا کردی و از چھ بال زمانیکھ بی بی سحر

ام،  خانۀ ولی نعمتان شمایان بوده ، شما میدانید کھ درکھ گلھ بایست کرد

روی  آن از وجود با جوی ایشانان کردن و ، خاطربھ من ضرورت است

شمایان  خاطرم بود کھ از دایم در ، ومی بینم ایشان شرمنده ام کھ دیر

درآمد  ، من افیونی اگروب شد کھ شما خود بھ زبان آوردید، ختجلی طلبم

ھ رنھ خطی نوشتھ بدھید کگ من نرنجید و ، ازواقع شود رفت من دیرتر و

شما گلبرگ  شاکریم از ، ما راضی ورضای شما، خواه بیایید، خواه نیایید

 بھ گلبرگ بیگم دریافتند و بیگم فی الحال بھ ھمین مضمون نوشتھ دادند و

، غرض ما گناھش نگیرید از بدتر بیگھ بیگم پاره مبالغھ کردند کھ عذر

  .سازند افراز التفات خود سر گلھ آن بود کھ مارا از اظھار از

، خطی تا اینجا رسانیدند ما چھ چاره داریم، پادشاه اند را ایشان کار

باغ  چھاردھم شھر شعبان از نوشتھ دادند حضرت پادشاه ھم دریافتند و

رفتند  سلطان بھادر سر بر ، متوجھ گجرات شدند وافشان کوچ کرده زر

 ، اورا بھ شکست ، سلطان بھادرجنگ کرده مقابل شدند و منحسور در و

حضرت خود مقید شده، تعاقب  ، آخررفت ختھ بھ جانب چنپانیرگری

 ، حضرت، والیت احمدرا گذاشتھ بھ طرف احمد آباد رفت ، چینانیرکردند

را  احمد آباد و بھ مردم تمام گجرات را تقسیم کردند و آباد را ھم گرفتند

 بھروچ را بھ قاسم حسین سلطان دادند بھ میرزا عسکری عنایت فرمودند،

بھ مردم  چنپانیر از حضرت خود و دادند ناصرمیرزا را یادگار پتن و

یک عورتی خبر  روز چند از بعد. بھ کنمبایت رفتند اندک بطریق سیر

 ، یاریخت شما خواھد کھ نشستھ اید، مردم کنمبایت جمع شده بھ سر آورد
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 آنھا گیر جماعت تاختند و ، امرایان حضرت بر سرشوند حضرت سوار

آنجا بھ طرف  آن بھ برود آمدند، از از بعد ا قتل کردند وکردند و پارۀ ر

میرزا عسکری احمد  مردم ، نشستھ بودیم کھ فترات شد ورفتند چنپانیر

بھ عرض رسانیدند کھ میرزا عسکری  ، پیش پادشاه آمدند وآباد را مانده

بھ آگره میخواھند بروند، چون  ناصرمیرزا متفق شده اند و یادگار و

معاملۀ گجرات  شد متوجھ آگره شدند و بھ مھم و ضرور ،حضرت شنیدند

  .نپرداختند

گجرات را پرتافتھ کوچ کرده، بجانب آگره آمدند، تا یکسال در آگره 

بنارس را گرفتند،  چناده و آنجا بجانب چناده رفتند و ، بعد ازبودند

بھ خدمت حضرت عرضھ داشت کرد کھ، بنده  پرکنده بود و شیرخان در

آنجا نشستھ  ، دربدھند کھ، یک جارا سرحدی سد بستھ استپیر غالم شم

بنگالھ زخمی شده گریختھ پیش  شاه گوربودند کھ پاد ، درین فکرباشم

بنگالھ  وچ کرده متوجھ گورک و بدان حضرت مقید نشدند حضرت آمد و

 ، خود ھم جریده ایلغارنست کھ پادشاه بگور بنگالھ رفتند، شیرخان داشدند

خواص خان  ، پسر او وھمراه پسر خود یکجا شد و رفت کرده بھ گور

 را فرستاد کھ بروید و خود پسر ، خواص خان وبودند گور غالم او، در

آنحضرت  ، وگرھی را گرفتند ، ایشانان آمدند وھی را مضبوط کنیدگر

 سر جھانگیر بیک را پیش نوشتھ بودند کھ یک منزل پیشتر می رفت بر

، کس بسیار کشتھ شد بیک زخمی شد و، جھانگیر گرھی رسید جنگ شد

، مصلحت چنان کھ روز بودند و کھل گانو، سھ چھار حضرت در آخر

، چون کوچ کرده نزدیک گرھی فرود آیند کوچ  کرده پیشتر بروند و
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خواص خان  ، شب شیرخان وپیشتر رفتھ، نزدیک گرھی فرود آمدند

ھ بھ گرھی گذشت از ، فردا آن حضرت بھ گرھی درآمدند وگریختند

ر گو بودند و والیت گور ، تا نھ ماه دررا گرفتند گور گوربنگالھ رفتند و

، امرا بودند کھ خبر رسید گور بھ دولت در ، بازرا  جنت آباد نام نھادند

سید امیر  زاھد بیگ و ، خسرو بیگ وگریختھ بھ میرزا ھندال ملحق شدند

رفتھ  دولت دور، پادشاه بھ مالزمت کرده بھ عرض رسانیدند کھ میرزا

شاه میرزا  پسرانش الغ میرزا و یان کھ محمد سلطان میرزا ومیرزا اند و

مشیخت پناھی  یکجا نشان میدھند و ھرزمان در برآورده اند و سر باز

تحتھ  اسباب سپاھگری در کجیم و بندگی شیخ بھلول درین وقت جیبھ و

ن میفرستد، میرزایا خان و ، بشیرکرده در ارابھ ھا بار پنھان کرده و

رزا بھ جھت تفحص این امر، می ، آخرمیرزا ھندال باور نمیکردند

گی شیخ بھلول ، بندکجیم ھارا یافتند ، حبیبھ ونورالدین محمد را فرستاده

 کھ بھ پادشاه رسید متوجھ آگره شدند و ، این خبررا بھ قتل رسانیدند

امرا بھ آنروی آب گنگ را گرفتھ می آمدند، برابر منگیر کھ رسیدند، 

ده بودید ، بھ ھمان راھی کھ آمعرض رسانیدند کھ، شما پادشاه کالن اید

را مانده بھ  شیرخان نگوید کھ راه آمدن خود ، تابھ ھمان راه متوجھ شوید

 ، اھل  ومردم اکثر ، باز آن حضرت متوجھ منگیر شدند وراه دیگر رفتند

جی پورتپنھ کشتی باال رویھ آب می کشیدند، تا بجا را در عیال خود

آمد کھ  ، درین اثنا خبرآنجا ماندند حین رفتن قاسم سلطان در ، دررسیدند

، مردم حضرت غالب می آمدند کھ جنگ میکردند بار ھر و شیرخان آمد

مغل  چناده آمد و میرک بیگ از آمد و جونپور بیگ از ، بابادرین اثنا و
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 قیمت شد آخر، غلھ ، این سھ امرا کھ ھمراه شدندآوده آمده بیگ از

، لشکر نشستھ بودند کھ شیرخان آمده ریخت، غافل خواست خدا چنین بود

بدست مبارک  اسیری ماندند و مردم در اھل و اکثر شکست یافت و

 آن بھ اربل آمدند و ، بعد ازچناده بودند ، سھ روز درحضرت زخم رسید

 ، بی کشتی چھ طورگذشتن حیران ماندند کھ دریا آمدن در سر چون بر

پای آب  ، ایشان را ازآمده پنج شش سوار ، راجھ باگذرند، درین اثنا در

 ، عاقبت االمرشراب بودند پنج روز مردم بی طعام و ، مدت چھارگذراند

عشرت  مردم لشکر، چند روز بھ عیش و کرد تا ، بازار برپاراجھ

  .گذرانیدند

غرض ، کھ پیاده بوده اسپ تازه خرید ھر اسپان نیز آسوده شدند و و

، راجھ را رخصت روز دیگر آورد و بایستھ بجا راجھ خدمات شایستھ و

، لب آب جمنھ آمدند ، نماز پیشین برالمتس خود بھ سعادت و فرمودند و

چند روز دیگر بھ  بعد از آب گذشتند و از مردم لشکر ،یافتھ یکجا گذر

. بودبرای آنکھ والیت خود  بود از گاه وافر آنجا دانھ و ، درکره آمدند

کالپی کوچ کرده متوجھ  از مردم لشکر آسوده شده بھ کالپی رسیدند و

د، آکره شدند، قبل آمدن آکره خبر شنیدند کھ شیرخان طرف جوسھ می آی

 و آن فطرات اصالً  ، ازبعضی ھا درمردم را طرفھ اضطرابی دست داد

 ً  سلطان ، عایشھ سلطان بیگم دخترنشان یافتھ نشد از آن جملھ نام و قطعا

عقیقھ  بیگھ جان کوکھ و بچکاکھ خلیفھ پادشاه بابام بود و حسین میرزا و

کھ این ھرسھ  شاد بی بی چاند بی بی کھ ھفت ماھھ شکم داشت و بیگم و

ً  و ، ازین چند کس اصالً حرمان پادشاه بودند  ، درھم نیافتند کھ خبر قطعا
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ً تردد کردند ، ھرچند تفحص وچھ شدند آب رفتند یا نشد کھ  معلوم ، اصال

، آن صحت یافتند ، بعد ازچھل روز کشید تشویش ایشان تا دند وچھ ش

پیش  سید امیر از زاھد بیگ و دیوانھ بیگ و بیگ و درین ضمن خسرو

 ، محمد سلطان میرزا وطرف میرزایان حضرت پادشاه کھ آمدند از

قتل شیخ  میرزا ھندال بعد از خبر رسید کھ کنوج آمده اند و پسرانش باز

را ھمراه  دولت خواھان دیگر علی و فقر ، میربھلول بھ دھلی رفتند

پسرانش بکنند، میرزایان از  رفع محمد سلطان میرزا و گرفتھ تا دفع و

را  ناصر آنطرف گریختھ بھ طرف کنوج آمدند میرفقرعلی میرزا یادگار

ناصر، اتحاد  میرزا یادگار ، چون درمیان میرزا ھندال وآورددر دھلی در

 حرکتی کرد، میرزا ھندال از ، میرفقرعلی کھ این طورخالص نبودا و

 ، دردھلی را قبل کرده نشستند، میرزا کامران این خبرھا شنیدند قھر

مسلح متوجھ  سوار دوازده ھزار ، باپادشاھی پیدا شد ایشان ھم داعیھ

ناصر،  میرزا یادگار ، میرفقرعلی ودھلی را شدند، بھ دھلی کھ رسیدند

گرفتھ  قرار سھ روز، میرفقرعلی قول و دو بعد از دھلی بستند ودروازه 

 ، خبرھای حضرت پادشاه وعرض کرد کھ آمده میرزا کامران را دید و

الحظھ م ناصر، از میرزا یادگار شیرخان را بھ این روش شنیده میشود و

، مناسب دولت آنست کھ درین طور، وقت خود، شما را مالزمت نمیکند

، خیال نشستن دھلی نکنید ، متوجھ آکره شوید ول را گرفتھشما میرزا ھندا

داده بھ دھلی  پا و سر میرزا کامران سخن میرفقرعلی را پسندید و

فردوس  ، وتھ بھ آکره آمدندخود میرزا ھندال را گرف رخصت کردند، و

باغ گل افشان  ، درھمشیره ھا را دیده ، والده ومکانی را زیارت کرده
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آورد کھ، حضرت پادشاه می  خبر بیگ آمد و اثنا نوردرین . منزل کردند

، خودرا خ بھلول میرزا ھندال محجوب بودندجھت کشتن شی ، چون ازآیند

، شاه را مالزمت کردندمیرزا کامران حضرت پاد ، وکشیدند جانب الور

حضرت پادشاه را مالزمت می  باغ گل افشان آمده و بعد ازچند روز از

، حضرت آمدند، شب بود کھ رفتھ مالزمت کردیمکردند، ھمان روز کھ 

برای آنکھ وقتی لشکر  ، ازدند فرمودند کھ اول تورا نشناختماین را دی

الحال کھ لچک ، طاقی پوش بودی، اثر بھ گوربنگالھ کشیده بودم ظفر

گاھی پشیمان  یاد میکردم و گلبدن من تورا بسیار ، وقصابھ دیدم نشناختم

، مراه می آورده بودیم، اما وقتی کھ فطرات شدم کھ کاشکی ھشده می گفت

وجودیکھ  ، باالحمد هللا کھ گلبدن را نیاوردم می گفتم کھ شکر میکردم و

افسوس میخوردم کھ چرا بھ لشکر  غم و ، صد ھزارعقیقھ خورد بود

آن  ،ت پادشاه بدیدن والده آمده بودندچند روز حضر بعد از آوردم و

رمودند کھ ساعتی مردم کناره ، فدحضرت ھیکل مصحف ھمراه داشتن

 این حقیر و حضرت بھ آچم و ، آخرشوند، مردم برخواستند، خلوت شد

، ھندال انگۀ من گفتند کھ نارگل آغھ چھ و گلنارآغھ چھ و افغانی آغاچھ و

، قوت را روشنایی چشم مطلوبست قنات من است بھ نوعی کھ ما قول و

، روا باشد بھ جھت قضیھ شیخ بھلول ،مرغوب است ھم مطلوب و بازو

، الحال محمد ھندال چھ خواھم گفت، آنچھ تقدیر الھی بود شد من بھ میرزا

، مصحف را باور نکنید اگر خاطری بھ ھندال ندارم و من ھیچ غبار

 این حقیر مصحف را از دلداربیگم و ، حضرت والده وودند کھبرداشتھ ب

باز  چنین میگوید و ، چرااشدھمھ گفتند روا ب دست ایشان گرفتیم و
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رفتھ  فرمودند کھ گلبدن چھ شود کھ برادر خود محمد ھندال میرزا را تو

بیاری، حضرت والده ام گفتند کھ، این دخترک خورد سال است، ھرگز 

، من حکم شود من بروم، آنحضرت فرمودند کھ ، اگرسفرنکرده است

مخواری ، غاست کھ بشما این تصدیعات چون دھم این خود ظاھر

 تشریف ببرید غمخواریست کھ بر ، اگرمادر الزم است و پدر فرزندان بر

را بھ ھمرای حضرت والده ام بھ طلب  ابوالبقا امیر ، آخرمایان میکنید

میرزا ھندال فرستادند و محمد ھندال میرزا بھ مجرد شنیدن این خبر 

 و ،پیشواز آمدند حضرت والده خوشحالی ھا کردند و تشریف آوردند و

حضرت پادشاه را  آمدند و ھمراه حضرت والده میرزا ھندال از آلور

 کجیم و ، حبیبھ وگفتند کھ قصھ شیخ بھلول مذکور ، ومالزمت کردند

، شیخ د، چون بھ تحقیق رسیخان می فرستاد ، بشیراسباب سپاھیگری را

، شیرخان چند روز خبر رسید کھ ، غرض بعد ازآن کشتم بررا بنا مذکور

 ، ازحضرت پادشاه یک غالم سقا داشتند ، درین اثنارسید لکھنورنزدیک 

 غالم سقا خود شده بودند و اسپ جدا ، ازآب جوسھ جھت آنکھ پادشاه در

 ، آخرسالمت برآمدند گرداب بھ سعادت و بھ مدد او از را رسانید و

، نام آن غالم مشخص نشنیدیم را برتخت نشانند و ، سقای مذکورتحضر

 ، غرض آن غالم سقا را بربعضی سنبل میگفتند میگفتند وبعضی نظام 

، امرایان کورنش بھ غالم سقا بکنند حکم فرمودند کھ ھمھ تخت نشانند و

روز بھ آن  دو ، تامنصب بدھد ، وغالم بھ ھرکس ھرچھ خواھد بخشد و

، رخصت یرزا ھندال درآن مجلس حاضر بودند، مادندغالم پادشاھی د

میرزا کامران نیز  برای یراق کردن و ، ازبودند رفتھ شده باز بھ الور
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، بھ حضرت گفتھ فرستادند کھ ، ودرآن مجلس نیامدند، بیماری داشتند

رعایت ھای دیگر بایست کرد، چھ الزم بود کھ برتخت  غالم را بخشش و

کھ است  ، این چھ کاردرین وقت کھ شیرخان نزدیک رسیده ،نشیند

، ا کامران بیماری عجیب زور کردهرزآن روز ھا می ، درحضرت میکنند

چھره  ، اصالً شده بودند بس کھ الغر از شدند و الغر چنان ضعیف و

و میرزا کامران ، بھ عنایت الھی بھتر شدند امید زیستن نبود برجا نبود و

 ، والد ھا بھ ایشان زھرآن شد کھ، بھ مصلحت حضرت پادشاه نرا گما

، یکمرتبھ بدیدن میرزا کامران دادند، حضرت پادشاه این سخن را شنیدند

ھ کس ـب ا نگذشتھ وـل مخیا در رگزـ، ھوردند کھـسوگند خ آمدند و

بیماری  میرزا کامران صاف نشد و ، خاطروجود سوگند ، بانفرموده ایم

، تا آنکھ شد، چنانچھ قوت سخن کردن نداشتند روز بروز بدتر ، بازمیرزا

متوجھ  ت کوچ کردند و، حضرلکھنو گذشت ، شیرخان ازرسید کھ خبر

چند  ، بعد ازآکره ماندند میرزا کامران را بجای خود در ، وکنوج شدند

گنگ ، حضرت پادشاه پل بستھ از آب روز میرزا کامران شنیدند کھ

 آکره کوچ کردند بھ طرف الھور ، ازگذشتند، میرزا کامران شنیدند

، شما را د کھفرمان پادشاھی را فرستادن ، میرزا کامراننشستھ بودیم کھ

امران بھ جھت من میرزا ک ، ازبروید حکم است کھ ھمراه من بھ الھور

بسیار  قوی است و ، کھ بیماری من بسیارحضرت پادشاه گفتھ باشند

، بھ من بی غمخوارم، اگر گلبدن بیگم را حکم شود کھ بیکس و غریب و

ت بروی ، حضرخواھد بودکرم  ، عین عنایت وبرود ھمراه بھ الھور

، سعادت جانب لکھنو ، چون پادشاه بھ دولت وایشان گفتھ باشند کھ برود

www.enayatshahrani.com



٩١ 
 

ند کھ محصل شد فرمان پادشاھی را نمودند و ، میرزاسھ منزل رفتند دو

 کھ ھرگز از ، والدۀ من درین اثنا گفتھ باشندالبتھ شما ھمراه من بیایید

 اھی وسپ پنجصد از ، تاوید، شما نیز ھمراه برنکرده است سفر مایان جدا

اه ھمر ، کھ اگرکوکۀ خودرا فرستادند انگھ و ھردو مھتران حرم و

بنیاد  ، دیگرآن منزل کھ آمده شد در ، آخرنمیرود تا یک منزل خود بیایید

  .دن کردند کھ من ترا نخواھم گذاشتسوگند خور

 از والدۀ خود و از والد ھا و فغان از زاری و بھ صد گریھ و آخر

خوردی یک جا کالن شده  برادران کھ از و پدر، ردمم ، ازھمشیره ھا

رمان پادشاھی ھم ، دیدم کھ فزور بردند و ھمھ جدا کرده بھ زجر بودیم از

 ، کھ ازبھ حضرت عرضھ داشت نوشتم عالج شدم ودرین باب ھست ال

مالزمت خود جدا  حضرت چشم داشت آن نداشتم کھ این حقیر را از

جواب عریضۀ حقیر،  آخر در ،بھ میرزا کامران بھ بخشند ، وسازند

من دل (، بھ این مضمون کھ حضرت پادشاه سالم نامھ نوشتھ، فرستادند

 و عجز ، اما چون میرزا بسیار مبالغھ کرد وخود جداکنم نداشتم کھ ترا از

 کھ الحال ماھم بر ، چراشد کھ تورا بھ میرزا سپردم الحاح نمود ضرور

ھم صورت پذیرد، اول تورا این م تعالی ھرگاه کھ هللامھم ایم انشا سر

 او امر ، اکثر مردم ازشدند چون میرزا متوجھ الھور) خواھیم طلبید

عیال خود  اھل و سوداگران وغیره ھرکسی را استعداد بود کرایھ کرده و

آمدن بھ  ، بعد ازبردند ، کوچانیده بھ الھورکامران را ھمراه میرزا ھا

لشکر  شکست بر شد و، برلب آب گنگ جنگ رسید کھ خبر الھور

ن آ خویشان از برادران و شد کھ حضرت با ، باری اینقدرحضرت افتاد
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، آکره بودند دیگر خویشاوند کھ در سالمت برآمدند و ورطھ بھ صحت و

حضرت بھ میرزا ھندال  ،شدند، درآن اثنا شده متوجھ الھور بھ راه الور

بسیار  خر، آفترت اول عقیقھ بی بی غایب شدند ، درآنفرمودند کھ

، الحال ھم عورات را درین خود نکشتم بھ حضور ، چرادم کھپشیمان ش

  .وقت ھمراه بجای رسانیدن مشکل است طور

خواھر، بھ  و درھندال عرضھ کردند کھ قتل کردن مامیرزا  آخر

امیدوارم  خدمت آنھا تردد میکنم و جان دارم در ، تاحضرت روشن است

، رھمشیره این حقی حضرت والده وقدم  حضرت حق سبحانھ کھ در از

 یادگار میرزا عسکری و حضرت پادشاه با ، آخرکنم جان خودرا نثار

، متوجھ فتح جنگ گاه سالمت برآمده بودند امرای کھ از و ناصرمیرزا

میرزا ھندال حضرت والدۀ خودرا کھ دلداربیگم باشند  شدند و پور

 اھل و نارآغھ چھ وگل افغانی آچھ و ھمشیره کھ گلچھره بیگم باشند و

 ، درپیش انداختھ می بردند کھ گواران بسیار بروغیره را عیال امرا

گواران را  ، چند کس اسپ انداختھ اند وسپاھیان ایشان ، ازایشان تاختند

جدل بسیار  ، جنگ ویک تیر بھ اسپ مبارک ایشان رسید شکست دادند و

 والده و، حضرت اسیری گواران خالص کرده ، ضعفا را ازکردند

 پیش انداختھ بھ آلور بسا امرا وغیره مردم را در ھمشیرۀ خودرا و

بود گرفتھ متوجھ  خیمھ وغیره بعضی اسباب کھ درکار و ، چادررسیدند

 ، ھمراه گرفتھ دربود امرایان را آنچھ درکار ، میرزایان وشدند الھور

نزدیک  باغ خواجھ غازی ، حضرت دررسیدند آمده بھ الھور اندک روز

، مدت سھ دروز خبر شیرخان می رسی ، ھربی بی حاج تاج فرود آمدند
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سھ  گروه و بروز خبر می آمد کھ شیر خان دو ، روزبودند الھور ماه در

حضرت مظفر . کھ خبر رسید کھ نزدیک سرھند رسیدگروه می آید تا آن

عبدهللا پیش  ، اورا ھمراه قاضیبیگ نام امرا داشتند، ترکمان بود

 ، تمام ملک ھندوستان را بھ توادند کھ، چھ انصاف استشیرخان فرست

، آن بی شما، حد ھمین سرھند باشد ماند میان ما و ، یک الھورگذاشتم

آنجا  ، کھ کابل را بشما گذاشتم وگفت انصاف خدا ناترس قبول نکرده و

شتر کس فرستاد کھ کوچ پی بیگ در ساعت کوچ کرد، و ، مظفرباید رفت

قیامت  ، گویا روزکھ خبر رسید، حضرت کوچ کردندمیباید کرد، ھمین 

آنچھ  ، مگر نقدتھ ھمراه اسباب ھمان نوع گذاشتندبود کھ جای ھا را آراس

 گذر آب الھور ، ازبود ھمون را توانستند گرفت، شکر خدا درین بود

منزل کردند  دریا کنار چند روز در ، ھمھ مردم پای آب گذاشتند ویافتند

، میرزا کامران قرار دادند کھ صباح بھ بینند کھ ،دکھ ایلجی شیرخان آم

، ایلجی شیرخان خواھد آمد التماس نمودند کھ فردا معرکھ خواھد بود و

برادران باشد باعث  فرقی میان من و نوک زلچۀ حضرت نشینم تا در اگر

، بھ میرزا این رباعی بیگم میگویند حمیده بانو .افرازی من خواھد شد سر

  .ھ فرستادندرا پادشاه نوشت

نوشتھ فرستادند،  جواب شیرخان بدست ایلجی من شنیده بودم کھ در
  :رباعی این است

  ودنمایی باشدــخ رچھـــــــــنھ گیآ در
  اشدـویشتن جدایی بـــــخ وستھ زـــپی

  دیدن عجب است خودرا بمثالی غیر
  اشدـدایی بـــــــــخ این بوالعجبی کار
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مبارک ایشان ملول شد،  کرد، خاطر ایلجی شیرخان کھ آمده مالزمت

 سر خواب دیده اند کھ عزیزی آمده، از در خواب شدند و ، درشده دلگیر

 غم مخور ، مردانھ باش ودست گفت عصای در لباس سبز پوشیده و تاپا

ای تعالی ، خدگفتھ اند عصای خودرا بدست مبارک حضرت داده اند و و

رت ، حضالدین محمد اکبر بمانینامش جالل ، بھ تو فرزندی خواھد داد

 ، وفرموده اند کھ زنده فیل احمد جام؟ پرسیدند کھ اسم شریف شما چیست

 آن ایام بی بی گونور در نسل من خواھد شد و فرموده اند آن فرزند از

ھمان باغ دوست  ، درمھ میگفتند کھ پسر تولد خواھد شد، ھحاملھ بود

خشی بانوبیگم ، بختر تولد شدجمادی االول، د در بی بی گونور منشی از

را بھ گرفتن کشمیر تعیین  آن روز ھا میرزا حیدر در نام کردند و

اثنا خبر آمد کھ شیرخان رسید، عجب اضطراری دست ، درین نمودند

 الھور ، درین مدت کھ برادران دردادند کھ صباح کوچ کنند ، قرارداد

ً ، کنکاش میکردند مشورت و روز مصلحت و ، ھربودند بھ یک  اصال

آمد کھ شیرخان آمد دیگر بی عالج  االمر خبرچیز قرار نمیدادند، آخر

، حضرت داعیۀ کشمیر داشتند بود کھ کوچ کردند و روز پھر شده یک

نیامده  خبر فتح کشمیر ، اما ھنوززا حیدر کاشغری را فرستاده بودندمیر

الحال  کشمیر فی شوند و حضرت متوجھ کشمیر ، کنکاش دادند کھ اگربود

، مشکل میشود ، آن زمان بسیارباشد الھور شیرخان در ، ومیسر نشود

ت شد، مِویید بیگ ، متوجھ مالزمت حضرسیالکوت بود خواجھ بیک در

، خواجھ دغدغۀ ھمراه خواجھ بود، بھ حضرت عرضھ داشت کرد

حضرت  ، اگرمی آید، اما مالحظۀ میرزا کامران دارد مالزمت دارد و
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حسن وجھ میسر  ، بامالزمت خواجھ بھ حضرتبھ سرعت بیایند، 

مکمل  ، مسلح ودن این خبر فی الحال جیپھ پوشیدهشنی ، حضرت ازمیشود

حضرت  ، وخواجھ را ھمراه گرفتھ آوردند ، وتوجھ خواجھ شدندشده م

تعلق بھ میرزا کابل  فرمودند کھ بھ اتفاق برادران بھ بدخشان رویم و

مران بھ رفتن کابل راضی نشدند، گفتند ، اما میرزا کاکامران داشتھ باشد

، حیات خود بھ والدۀ من داده اند کھ کابل را حضرت فردوس مکانی در

ضرت باب کابل اکثر، ح ، حضرت فرمودند کھ درل الیق نیسترفتن کاب

فردوس مکانی میفرمودند کھ کابل را من بھ ھیچ کس نخواھم داد، بلکھ 

 رزندان را خدای تعالی بمن در، چراکھ ھمھ ففرزندان طمع کابل نکنند

واقعھ نامۀ فردوس  ، بلکھ درنشستن کابل شده فتح ھا از اکثر کابل داده و

روی  ، چھ شد کھ من ازمتشھد این معنی بسیار مذکوراست، مکانی ھم

، برادری بھ میرزا انسانیت کردم، میرزا الحال چنین میگوید مھربانی و

پیشتر مبالغھ  از ، میرزا بیشتریگانگی میفرمودند ھرچند حضرت دالسا و

بھ  است و ، چون حضرت دیدند کھ ھمراه میرزا جمعیت بسیارمینمودند

شد بھ  ، العالج شده ضروربل میرزا راضی نیستھیچ وجھ بھ رفتن کا

ان کھ رسیدند یک روز منزل ملت ، درملتان متوجھ شدند و طرف بکھر

شده بود بھ مردم  قلعھ پیدا اندک غلھ کھ در شد و ، غلھ کمترک پیدانمودند

شده است  یکجا دریای کھ ھفت دریا سر بر ، کوچ کردند وقسمت کرده

، درین اردوی عظیم ھمراه ، کشتی بھم نمیرسد ورسیدند، حیران ماندند

ام ن ، بخشوعقب می آید چند امرا از آمد کھ خواص خان با اثنا خبر

، ھم داشت یارکشتی  بس کسی و ، وی بود کھ جاھای تمکن داشتجبلو
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پا نیز  و سر اسپ و نقاره و علم و فرستادند و حضرت کسی را پیش او

 ، آخراالمر بخشوغلھ ھم طلب نمودند طلب کشتی نمودند و فرستادند و

، بھ مالزمت حضرت فرستادند، غلھ لوج قریب یکصد کشتی نمودند پرب

 را ازین خدمت شایستھ حضرت بسیار خوشحالی کردند کشتی غلۀ مذکور

، ب گذشتندآ سالمت از بھ سعادت و بھ مردم لشکر قسمت کردند و

 بعد از کھ خدمت شایستھ بجا آورد، آخراالمر مذکور بخشو رحمت باد بر

قلعۀ  میان دریا واقع شده و در قلعھ بکھر طی مسافت بھ بکھر رسیدند و

، متحصن شده کھ، سلطان محمود باشد پادشاه قلعۀ مذکور مضبوط دارد و

، سالمت فرود آمده بودند حضرت بھ پھلوی قلعھ بھ سعادت و بود و

 ، آخرراست کرده بود نزدیک قلعھ باغی بود کھ میرزا شاه حسین سمندر

ضرورت بھ والیت  ، ازا فرستاد کھرا پیش شاه حسین میرز سمندر میر

، باری والیت تو بھ تو مبارک باشد، ما دخل نخواھیم کرد تو آمده ایم و

کھ ما  ، بجا بیارخدمت کھ الزم باشد مالزمت بکن و ا راتو خود آمده م

 شاه حسین مذکور ، آخروالیت تورا بھ تو میگذاریم داعیۀ گجرات داریم و

آن  ، بعد ازنگاه داشت سمندر حیلھ تا پنج ماه حضرت را در بھ مکر و

، بھ را کرده کس بھ خدمت حضرت فرستاد کھ سامان طوی دختر خود

خود نیز بھ مالزمت خواھم آمد، حضرت  و خدمت حضرت می فرستم

 ، گاھی پیداکشیدند، غلھ انتظار ، سھ ماه دیگرکردند سخن اورا باور

کشتھ  شتران خودرا ، اسپان ونمیشود، مردم سپاه گاھی پیدا میشود و

 کی انتظار ، تارا فرستادند ، باز حضرت شیخ عبدالغفورمیخوردند

 ؟ این مرتبھ داشت کھ کاریستباعث توقف چ ت ومیدھی؟ مانع آمدن کیس
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من  ، جواب فرستاد کھ دخترگریختھ میروند مردم بسیار تنگ شده است و

، شما را محال است دیدن من ھم امر ، ونامزد میرزا کامران است

، آب گذشتند کھ ، درین اثنا محمد ھندال میرزا اززمت کرده نمیتوانممال

حضرت پادشاه کھ میشوند،  بعضی مردم میگفتند کھ متوجھ قندھار

شنیده شد  عقب میرزا چند کس فرستادند کھ رفتھ پرسید کھ ، ازشنیدند

، میرزا گفتند کھ غلط بھ میرزا پرسیدند ، چون ازدارند ، قصد قندھارکھ

، بدیدن حضرت انیده اند، حضرت پادشاه این خبررا شنیدهعرض رس

ه را درین ادشا، میرزا حضرت پھمھ مردم حرم ھای میرزا و .والده آمدند

مجلس مالزمت کردند، حمیده بانو بیگم را پرسیدند کھ، این چھ کس 

، این بیگم را گفتند ، حمیده بانوگفتند این پسر بھ ما خویش میشود ؟ است

، محل میرزا میبود در ، اکثرآن ایام حمیده بانو بیگم ، درماست ھم خویش

، ، فرمودندبیگم آمدند حضرت بدیدن حضرت والده دلدار باز دیگر روز

، مناسب آنست کھ دختر اورا بھ ما نسبت دوست خویشاوند ماست میربابا

 و ، این دختر را من مثل خواھرمیرزا ھندال عذرھا می گفتند کھ. بکنند

معاش  نیک نشود تا باعث ، حضرت پادشاه اند مبادا میدانمفرزند خود 

ن آ ، بعد ازکلفت شود، حضرت پادشاه خشم کرده، برخواستھ رفتند

، این حکایت شما بھ ما جواب نوشتھ فرستادند کھ حضرت پادشاه در

 از ، دیگرچشم قبول داریم و نازی کھ میکنید بھ سر بسیار خوش آمد، ھر

 در ، چشم انتظار حسب المدعا خواھدهللا، انشاجھت معاش کھ نوشتھ اند

آن روز مجلس . حضرت پادشاه را آوردند ، حضرت والده رفتھراه است

دیگر حضرت  ، روزمجلس بھ منزل خود تشریف بردند ، بعد ازدادند
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حمیده بانو بیگم را طلبیده  ، کس فرستیدگفتند کھ پیش والده ام آمدند و

، گفتند ادند، حمیده بانو بیگم نیامدندبیارید، حضرت والده کھ کس فرست

 ، دیگرود آنروز، بھ مالزمت مشرف شده ام، خغرض مالزمت است اگر

میرزا  ، سبحان قلی را فرستادند کھھ بیایم، مرتبھ دیگر، حضرتبرای چ

ھندال را رفتھ بگو کھ، بیگم را بفرستید، میرزا گفتند، ھرچند من گفتم 

و، سبحان قلی کھ رفتھ گفت، بیگم جواب دادند ، تو خود رفتھ بگنمیرود

نامحرم است، من  مرتبۀ دیگر ، دراست کھ، دیدن پادشاھان یکمرتبھ جایز

بیگم این شنیده آمده، بھ عرض رسانید،  ، سبحان قلی کھ ازآیم نمی

، غرض کھ تا چھل نامحرم اند، محرم می سازیم ، اگرحضرت فرمودند

، بیگم راضی نشدند مناقشھ بود و جھت حمیده بانو بیگم مبالغھ و روز از

خود بھ کسی  ، کھ آخربیگم را نصیحت کردند حضرت والده ام دلدار آخر

تند کھ آری بھ کسی بود، بیگم گف پادشاه کھ خواھد بھتر از رسید خواھد

بھ کسی برسم کھ ، نھ آنکھ خواھم رسید کھ، دست من بھ گریبان او برسد

 باز والده ام نصیحت بسیار ، آخرنرسد ، بھ دامن اودست من میدانم کھ

 و صد ماه جمادی االول سنھ نھ ، درچھل روز ، غرض کھ بعد ازکردند

، روز دوشنبھ، نیم روز بود کھ مقام پاتر در) ٩٤٨(ھشت  چھل و

ساعت سعد  استرالب را حضرت پادشاه بدست مبارک خود گرفتھ اند و

، دند کھ، نکاح بستند، حکم فرمورا طلبیده ابوالبقا ، میرکرده را اختیار

عقد سھ روز دیگر آنجا  از ، بعددادند ابوالبقا مبلغ دولک نکاحنامھ بھ میر

 شدند و متوجھ بکھر کشتی نشستند و آن کوچ کرده در زا ، بعدبودند

، پیش سلطان بکھری فرستادند را در ابوالبقا ، میربودند بکھر یکماه در
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ھندال را رخصت  میرزا ، آخرآنجا تشویش شده برحمت حق پیوستند

 لری گذاشتند و را بجای خود در ، میرزا یادگار، ناصرکردند قندھار

سیاھوان تا تھتھ، شش ھفت  شدند کھ از وانحضرت خود متوجھ سیاھ

علیکھ مالزم حضرت  میر ، سیاھوان قلعۀ مضبوط دارد وروز راه است

کس را مجال نزدیک ، ھیچ توپچی چندی بود کھ آن قلعھ بود و پادشاه در

، حضرت پادشاه مورچال کرده نزدیک قلعھ رفتن نبود، چند کس از مردم

وقت  نمکی کردن درین طور ، حراماورا نصیحت کردند کھ رسیدند و

یک برج قلعھ را  ، آخر نقب کندند وکردعلیکھ قبول ن ، میرخوب نیست

مردم  اکثر ، غلھ قیمت بوده است وانداختند، اما قلعھ را نتوانند گرفت

میرزا شاه حسین  آنجا بودند و مدت شش ھفت ماه را در. گریختن گرفتند

رفتھ بھ مردم خود می طرف گ ھر ، مردم لشکر را ازحرام نمکی کرده

، سھ چھارصد کس را یکجا کرده ،اندازید دریای شور سپرد کھ برده در

می انداختند تا ده ھزار کس را بھ دریای  کشتی انداختھ بھ دریای شور در

، چند کشتی پیش حضرت ھم کس کم ماند آنکھ در ، بعد ازانداخت شور

وان سیاھ حضرت آمده، سر تھتھ بر تفنگ کرده خود از توپ و پر

آمد کشتی ھای حضرت پادشاه را ھمراه . نزدیک بھ دریا واقع شده است

، کوچ بکنید ، زودکس فرستاد کھ، حق نمک نگاه میدارم و اسباب برد

، چون نزدیک شدند ربرگشتھ متوجھ بکھ باز حضرت العالج شدند و

  برسند ، بکھرآن کھ حضرت پیش از حسین سمندر ، میرزاشدند بکھر

حضرت برگشتھ بھ  ، اگرفرستاده بود کھ ناصر یادگار یرزاکس پیش م

 ، من ازتعلق بشما دارد ، بکھردن نگذارند کھـمی آیند، آم رـجانب بکھ
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 سخن اورا باور ناصر ، میرزا یادگاررا بشما میدھم خود دختر شما ام و

ست کھ بھ حیلھ یا بھ میخوا آمدن نگذاشت و بکھر حضرت پادشاه را در

 ، بابا شما بجای فرزند ما اید وحضرت کس فرستادند کھ ،جنگ پیش آید

ا واقع پیش آید شما کمک ما بھ م بجای خود شما را نشانده رفتم کھ اگر

، این کران شما بھ ما چنین سلوک میکنیدبد رای نو الحال از و ،باشید

حضرت نصیحت  ، ھرچندم نمک بھ شما ھم وفا نخواھند کردنوکران حرا

، خوب ما بھ جانب راجھ حضرت فرمود کھ ، آخرکردفرستادند فایده ن

را ازینجا  ، اما شاه حسین شمایت را بشما دادیماین وال دیو می رویم ومال

، بھ میرزا ناصر این سخن کرد را یاد خواھید ، سخن مانخواھد گذاشت

 شدند، بعد از بھ راه جیسلمیر ، وشدند ، کوچ کرده متوجھ مالدیورا گفتھ

 ، دواست ، سرحد والیت راجھ مالدیورسیدند کھ دالور روزبھ قلعھ چند

، روان آنجا بجانب جسلمیر از نشد، و گاه پیدا ، دانھ وروز آنجا بودند

راه  سر ، راجھ چسلمیر، جمعی را فرستاد ورسیدند چون نزدیک جسلمیر

راه کناره می رفتند، درین جنگ  چندی از ، حضرت باجنگ شد گرفت و

، محمد اختھ شاھم خان جالیر، پیر لوش بیگ برادر، چند نفر زخمی شدند

، دند، آخر فتح کردندچند تن دیگر زخمی ش روشنگ توشکچی و و

شصت کروه راه  تا حضرت آنروز آمدند و کافران گریختھ بھ قلعھ در

، آن رسیدند آن بساتلمیر از ، بعدتاالبی منزل واقع شد سر در رفتند و

 ، تعلق بھ مالدیوپلودی نام پرگنھ کھ درتشویش دادند تا آنکھ  مردم آنروز

یک شتربار  ، یک جیبھ وبود جودھپور در ، راجھ مالدیوداشت رسیدند

، نمود کھ خوش آمدید دالسایی بسیار اشرفی بخدمت حضرت فرستادند و
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آنکھ خان را  دل جمع نشستھ بودند و ، حضرت بارا بشما میدھم بیکانیر

در آن  سرخ کتابدار ، مالیدھدالدیو فرستادند کھ چھ جواب مپیش م

، مالزم شده بود او ی ھند بھ جانب والیت مالدیو رفتھویران شکست و

کھ  ھرجا در حضرت پیش نیایند و زنھار ھزار عریضھ فرستاد کھ زنھار

، صدد گرفتن شماست ساعت کوچ کنند کھ مالدیو در ، درمنزل دارند

شیرخان نوشتھ  و، ایلچی شیرخان آمده قول او نکیند کھ اعتماد بر

این  ، اگرتوانید آن حضرت را بگیرید نوعی کھ دانید و فرستاده کھ ھر

اتکھ خان  ، وجای کھ خواھید بشما میدھمھر و آلور و ، ناگورکردید کار

بود کھ حضرت کوچ  دیگر ، نمازھم آمده گفت کھ، وقت ایستادن نیست

را  ھردو، جاسوس گرفتھ آوردند وقت سواری حضرت دو در کردند و

ست ھای خودرا فی الحال ، دبستھ، نزدیک آورده سخن میپرسیدند کھ

ول محمود را ، اکشیده باز ردامحمود ک کمر ، شمشیر ازخالص کرده

 آن دیگری خنجری از آن باقی گوالیاری را زخمی کرده و ، بعد اززده

اسپ  بجانب مردم کرده چند کس را زخمی کرده و میان یکی کشیده رو

را  کردند تا آنکھ آن ھردو ، غرض تالش بسیاررت کشتھسواری حض

، حضرت پادشاه اسپ درین ضمن غوغا شد کھ، مالدیو رسیده کشند و

، برای سواری بیگم الیق سواری حمیده بانو بیگم باشدسواری نداشتند کھ 

، حضرت تردی بیگ اسپ طلبیده باشند، غالبا تردی بیگ، اسپ نداده از

 ، من بھ شتر سواربکنند فتابچی را طیارآ جواھرفرمودند برای من شتر 

ً شوند بیگم بھ اسپ من سوار خواھم شد و ندیم بیگ شنیده است  ، ظاھرا

، را بھ سواری بیگم تعیین کرده اند، حضرت پادشاه اسپ سواری خودکھ
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 سوار را بر شتر ، او والدۀ خودسوار شوند خود خیال دارند کھ بھ شتر

، حضرت ود بھ حضرت پادشاه پیشکش کردهاسپ سواری والدۀ خ، کرده

، راه سرکند رفتن کھگ جای رھبر کوت شدند، از شده متوجھ عمر سوار

 در ریگ فرو میرفت و چاروا تا زانو در اسپ و بغایت گرم بود و ھوا

گرسنھ روان  تشنھ و کوچ کردند و ، بازنزدیک رسید عقب لشکر مالدیو

چون لشکر مالدیو نزدیک رسید، پیاده بودند،  مرد زن و از ، اکثرشدند

، را فرمودند کھ جمعی دیگر منعم خان و سلطان و ، تیمورحضرت ایشان

، آمده رویم غنیم را نگاه دارید تا ما چند کروه بر شمایان آھستھ بیایید و

شب شد، راه گم کردند، حضرت تمام شب راه رفتند، چون  ایشان ماندند و

یافتھ بودند کھ جای آب یافتند، ب ن، سھ روز بود کھ اسپان آصبح شد

 ، اسپ سوار وحضرت فرود آمدند کھ، کس دویده آمد کھ ھندوان بسیار

ندیم کوکھ  روشن کوکھ و ، حضرت شیخ علی بیگ ورسیدند شتر سوار

 را رخصت کردند و جمعی دیگر پاینده محمد برادر میرولی و میر و

، ایشان حضرت شدیقین  کافران جنگ کنید و فاتحھ خواندند کھ رفتھ با

جمعی کھ گذاشتھ بودیم  را با میرزا یادگار منعم خان و سلطان و تیمور

 سر را کشتھ بر ، این جماعت آنھابھ دست کافران افتادند کھ کشتھ شدند یا

چند کس اردو را گذاشتھ ، ھمراه شده خود سوار ، حضرت بازما آمده اند

، جنگ فرستاده بودندتحھ خوانده بھ ، آن جماعت کھ حضرت فاپیش رفتند

چند  اسپ انداخت و زده از آن راجپوتان را بھ تیر شیخ علی بیگ سردار

فتح  نھادند و بھ گریز ، کافران روزدند را مردم دیگر بھ تیر کس دیگر

، اما آھستھ، آھستھ میرفت ، اردوچند کس را زنده ھم گرفتھ آوردند شد،
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، ده بھ اردو آمده رسیدنددم فتح کر، این مرحضرت پادشاه دور رفتھ بودند

، عقب حضرت دوانیده فرستادند کھ بھبود نام چوبداری بود اورا از

  .کافران گریختند حضرت آھستھ روند کھ بھ عنایت الھی فتح شد و

، حضرت فرود خبر خوش برد بھبود خودرا بھ حضرت رسانیده و

واقع شد  فکر امرا بودند، آنھارا چھ ، اما دراندک آبی ھم پیدا شد آمدند و

دغدغھ شد کھ مبادا مالدیو باشد،  ، بازچند سوار پیدا شدند دور ، ازکھ

، میرزا سلطان ، ایشان تیمورکس فرستادند کھ خبر بیارد، دویده آمد

، سالمت می آیند راه گم کرده بودند منعم خان ھمھ بھ صحت و و یادگار

 و آوردند شکر حق بجا ، حضرت خوشحال شدند ورسیدن آنھا بعد از

ھا چا سر از سھ روز بر ، سھ روز دیگر آب نیافتند بعدصباح کوچ کردند

، آن چاھا مقام کردند سر ، بربسیار عمیق بودند چاھای مذکور رسیدند و

 سر ، بریک چاه حضرت فرود آمدند سر ، بربود آب آن چاه بغایت سرخ

و منعم  سر یک چاه میرزا یادگار بر ، تردی بیگ خان ویک چاه دیگر

سلطان و خواجھ غازی  ، تیموریک چاه ایشان سر بر ندیم کوکھ و ن وخا

چاه بیرون می آمد، چون نزدیک  دلوی کھ از ھر روشن کوکھ و و

ریسمان کسستھ می  ، ومیان دلو می انداختند ، مردم خودرا درمیرسید

تشنگی  ، مردم بسیار ازش کس ھمراه دلو درچاه می افتادندپنج ش ، وشد

 تشنگی خودھا در می شدند، حضرت دیدند کھ مردم ازھالک  مردند و

 بھ ھمھ مردم آب میخوراندند، آخر کروتی خاصۀ خود ، ازچاه می اندازند

 یک شبانھ روز پیشین بود کھ کوچ کردند و مردم را سیرآب کرده، نماز

شتران کھ  ، اسپان وسرای رسیدند، تاالبی کالنی بود ، درراه  رفتند
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، چندان آب خوردند کھ، اکثرمردند، اسپ کم مانده آمدند درون تاالب در

 ، تا بھ عمرآب پیدا می شد روز آن باز ھر بودند، از شتر و ، استربود

 ، رعنابھ پیشوازتاالب بسیار دارد کوت رسیدند کھ جای خوبست و

را  ، مردم امرامنزل خواب داد ایشان را درون قلعھ برد و حضرت آمد و

 ، یک روپیھ را چھارکمال ارزانی بود در چیز بیرون قلعھ جا داد، اکثر

چنین خدمات  آورد و ، رعنا پیشکش بسیاربزغالھ وغیره ، ازمیدادند بز

آنجا  ، چند روزی درتوان کرد ، کھ بکدام زبان تقریرآورد شایستھ بجا

، تردی بیگ آنی کھ خزینھ تمام شد بعد از خوبی گذرانیدند و بخیر و

 ، اوو مبلغ ای طلبیدندا بطریق قرض از ، حضرتداشت ، زر بسیارخان

، حضرت گرفتھ حصھ رسد اشرفی قرض داد دو، ھشتاد ھزار بحساب ده

فرزندان  و پاھا بھ رعنا و سر خنجرھا و کمر بخش کردند و تمام لشکر

رعنا را شاه  ، پدرتازه خریدند بعضی مردم اسپان او عنایت فرمودند و

 ، دربھم رسانیده جرار سوار ھزارسھ  آنھم دو وجود ، باحسین کشتھ بود

بسی  ، وشدند حضرت متوجھ بکھر ، بازمالزمت حضرت ھمراه کرده

، گذاشتند کھ خواجۀ معظم را نیز عمرکوت گذاشتند و عیال را در اھل و

متوجھ شدن  از ، بعدباشد، حمیده بانو بیگم حاملھ بودند حرم خبردار از

رجب المرجب سنھ  ھرحضرت سھ روز گذشتھ بود کھ بتاریخ چھارم ش

د کھ تولد حضرت روز یکشنبھ بو وقت سحر) ٩٤٩(نھ  چھل و و صد نھ

 ، قمرپادشاه غازی شد جالل الدین محمد اکبر ، عالمگیرپادشاه عالم پناه

منجمان  ، بغایت خوب است وبرج ثابت شده ، تولد دربرج اسد بود در

، میشود عمردراز  صاحب اقبال و گفتند فرزندی کھ درین ساعت شود،
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، پانزده کرومی میبودند کھ، تردی محمد خان خبر رسانید حضرت در

بشارت این خبر  مژده و از بسیار خوشحال شدند و حضرت بسیار

 الھور آن خواب کھ در تقصیرات ماتقدم تردی محمد خان معاف کردند و

آنجا  از پادشاه نام نھادند و دیده بودند ھمان نام جالل الدین محمد اکبر

 سوده و اطرافی و مردم رعنا و از شدند و کوچ کرده متوجھ بکھر

، یک غالم پرگنھ چون رسیدند ، درکس جمع شدند سمینچھ تا ده ھزار

آنجا باغ آینھ  ، درچون بود گریختھ رفتدر شاه حسین میرزا با چند سوار

مواضعات آنرا  ن باغ حضرت فروز آمدند وآ ، درخوب بصفا بود بسیار

، شش روز راه بود تا شش ماه جون تھتھ ، ازتعیین فرمودند بمردم جاگیر

بسی  ، اھل حرم وبھ عمرکوت کس فرستادند آنجا بودند و حضرت در

 پادشاه ششماھھ بودند آن وقت جالل الدین اکبر ، درتمام مردم را طلبیدند

ه جانب ھمراه اھل حرم آمد اطراف و جماعھ کھ از کھ درچون آوردند و

ھ بھ تردی محمد خان جھت گفتگوی ک رعنا را از شدند و، متفرق بودند

او بودیم شبی بود کھ  رنجی درمیان تردی بیگ و ، شکرواقع شده بود

مینچھ نیز بدو س جماعھ سودمھ و کوچ کرده بجانب والیت خود رفت و

شیخ علی بیگ  ھمان جمعیت خود ماندند و ، حضرت بارفتند موافقت کرده

اورا ھمراه مظفربیگ ترکمان، بجانب  حضرت ،ھ بودکھ مرد مردان

 ، میرزا شاه حسین جمعی را برجاجکا پرگنۀ کالن بود، فرستاده بودند

، آخراالمر دو لشکر جنگ عظیم شد میان ھر ، دراو فرستاد سر

 شیخ علی بیگ با جمعی کشتھ شد و مظفربیگ منھزم شده گریختھ و

 خان جالیرلوش بیگ برادر شاھم  درمیان خالد بیگ و ضیاع شد و
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زین سبب خالد بیگ ، اجمعی رعایت لوش بیگ کرده ، آخرگفتگوی شد

ین رفت، حضرت پادشاه، والدۀ سبا جمعی گریختھ، پیش میرزا شاه ح

ن واسطھ گلبرگ بیگم ، ازیاورا کھ سلطانم نام داشت، بندی خانھ فرمودند

 یگم رخصت مکھھمراه گلبرگ ب گناه اورا بخشیدند و ، آخررنجیده بودند

حضرت اورا بھ  ، بعد از چند گاه لوش بیگ ھم گریخت ومعظمھ کردند

 ، بااو خالد بیگ را درشتی کردیم خاطر ، ما برایکھ دعای بد یاد کردند

ود آن از دایره حالل نمکی برآمده، بھ دایرۀ حرام نمکی درآمد، جوانھ وج

کشتی  پانزده روز در ، بعد ازھمانطورشد کھ ، آخرمرگ خواھد شد

شنیدن  حضرت بعد از ، غالمش بھ کارد زده کشت وکرده بود کھ خواب

، شاه حسین کشتی ھا را نزدیک چون بھ دریا متفکر شدند لم وأمت بسیار

، با مردم شاه حسین اوقات مردم حضرت خشکی ھم اکثر در آورده بود و

اکثر مردم پادشاھی  ، وجانبین مردم کشتھ می شدند از جنگ میکردند و

جملھ مال تاج الدین کھ  ، ازگریختھ بھ طرف شاه حسین میرفتند روز ھر

درمیان  آن جنگ کشتھ شد و ، درآن عنایت کلی داشتند بر ، وعلم در

منعم خان گفتگوی شد، منعم خان ھم گریخت، امرای  تردی محمد خان و

میرزا پاینده  و میرزا یادگار ملھ تردی محمد خان وج ، ازمعدودی ماندند

 خدنگ ایشک آغاچی و ، روشن کوکھ وو ندیم کوکھ د ولیمحمد و محم

 خبرآمد کھ بیرم خان از ،مالزمت حضرت بودند کھ جمعی دیگر در

، حضرت خوشحال بھ پرگنھ جاجگاه رسیده است جانب گجرات می آید و

ک آغاچی را با جمعی حکم کردند کھ، بھ استقبال بیرم کدنک ایش شدند و

، چند کس را کھ، بیرم خان می آیدن شنید ، درین اثنا شاه حسیخان روند
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آمده بود کھ، آمده  جای فروز ، غافل درفرستاد کھ، بیرم خان را بگیرند

 بیرم خان با چندی خالص شده در ، خدنگ ایشک آغا کشتھ شد وریختند

اثنا عرض داشت ھای قراچھ ، درین مالزمت حضرت آمده مشرف شد

نواحی  ل کھ مدتیست کھ درمیرزا ھندا ، بھ حضرت پادشاه وخان آمد

 شاه حسین میرزا اثر دولت خواھی ظاھر ، درین مدت ازنشستھ اید بکھر

 ، اگربھ عنایت الھی کارآسان خواھد شد دیگر ، بد پیش آمد ونشد بلکھ

 اگر عین مصلحت است و ، بھتر وسعادت بیایند پادشاه بھ دولت و

میرزا  کرده بودند و، شما البتھ بیایید چون حضرت توقف حضرت نیایند

  .ا پیشکش بھ میرزا ھندال کرده بودر قندھار ھندال بھ استقبال برآمده و

ان عرضھ داشت کردند ، میرزا کامرغزنین بودند میرزا عسکری در

، را باید کرد قندھار ، فکررا بھ میرزا ھندال داد ، قندھارکھ قراچھ خان

 ،میرزا ھندال بگیرند را از ، قندھارصدد این شدند کھ میرزا کامران در

یگم ، خانزاده بخود، پیش عمۀ درین ضمن حضرت این خبر را شنیده

، میرزا بروید افراز کرده بھ قندھار ، مرا سرآمده مبالغھ بسیار نمودند کھ

ترکمان نزدیک  میرزا کامران را نصیحت کنید کھ ازبک و ھندال را و

ھا با  درمیان خودیان است شما ، درین طور وقت کھ برما وشمایان است

کتابت ھا کھ من بھ میرزا کامران نوشتھ ام اگر  اتفاق باشید بھتر است و

، خواھد، ما ھم ھمان نوع میکنیم او ، ھرچھ خاطربعمل آرد قبول کند و

چھار روز میرزا کامران  رسیدن حضرت بیگم بھ قندھار، بعد از بعد از

بنام من بخوانید،  روز مبالغھ ھا میکردند کھ، خطبھ ھر ھم رسیدند و

، حضرت ی دارد، تغیر دادن خطبھ چھ معنمیرزا ھندال می گفتند کھ
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 ، وھی را بھ ھمایون پادشاه داده اند، پادشاحیات خود فردوس مکانی در

 خطبھ بنام ایشان تا مایان ھمھ قبول کرده و گردانیده اند و ولی عھد خود 

، میرزا ندارد الحال تغیر دادن خطبھ صورت، این مدت خوانده ایم

شما را یاد کابل  ، ما ازبیگم خط نوشتند کھ کامران بھ حضرت دالدار

را ندیدید، چنانچھ والدۀ  ، عجب است کھ یک زمان آمده ماکرده آمدیم

دلداربیگم بدیدن  ، آخراالمروالدۀ ما اید ، بھ ھمانطورمیرزا ھندال اید

گذاریم تا میرزا ھندال ، الحال شما را نمیایشان آمدند، میرزا کامران گفتند

 کالن و ، خانزاده بیگم ولی نعمت شما اند ورا نطلبید، دلداربیگم گفتند کھ

بھ اکھ  ، آخرایشان پرسید ، حقیقت خطبھ را ازبزرگ ھمۀ شمایان اند

من می پرسید بھ  از ، اگرگفتند، حضرت خانزاده بیگم جواب دادند

را بھ  ادشاھی خودپ داده اند و طریقی کھ حضرت فردوس مکانی قرار

ام ایشان ـال بنـح ، خطبھ را تاھـشمایان ھم ادشاه داده اند وـھمایون پ

، غرض ایشان باشید ، فرمانبرداردانستھ ، الحال ھم کالن خودخوانده اید

مبالغۀ خطبھ مینمودند،  را قبل کرده و تا چھار ماه میرزا کامران قندھار

د خطبھ را بنام من بخوانید، ان دور ، خوب الحال پادشاهداند قرار آخر

دراز  ، بنام ایشان خواھد خواند چون قبل بھ دور وھرگاه پادشاه بیایند

 ، ضرور شد خطبھ را خواندند ومردم تنگ آمده بودند کشیده بود و

ین را وعده کردند بھ میرزا غزن ، ورا بھ میرزا عسکری دادند قندھار

تنگی ھا را بھ میرزا ھندال  ، لمغانات وھندال، حاال کھ بھ غزنین آمدند

، درخوست دخشان رفتھمیرزا ھندال بھ ب ،دادند، اینطور وعده ھای دروغ

، زا کامران بھ دلداربیگم گفتند کھ، شما رفتھ بیارید، میراندراب نشستند و
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دغدغۀ  ، من خودرا ازحضرت دلداربیگم رفتند، میرزا جواب دادند کھ

ایست نشستھ ام، بیگم گفتند خوست ھم گوشھ  سپاھیگری گذرانده ام و

 اھل و ، کابل گوشھ ایست باگوشھ نشینی باشد ھم ، درویشی واگرغرض

بیگم میرزا را بھ زور  ، آخرفرزندان، یکجا باشید بھتر است عیال و

، درینجا میرزا کابل، مدت ھا بھ وضع درویشی می بودند در آوردند و

، یق دولت آنست کھیش حضرت پادشاه کسی را فرستاد کھ، الشاه حسین پ

، راضی شدند، حضرت است بروید بھتر ازینجا کوچ کرده بجانب قندھار

 ، شما اسپ وشتر کم مانده است اردوی ما اسپ و جواب فرستادند کھ در

و  ، شاه حسین میرزا قبول کردما بدھید تا ما بھ قندھار برویم شتر بھ

ھست، ھمان  گفت کھ، ھرگاه شما از آب گذرید، ھزاران شتر آنروی آب

 د ازنس و سخنان ایکھ در راه بکھر اکثر ، اگررا بشما خواھم فرستاد

نوشتۀ خواجھ  ، نقل ازبود ، خواجھ غازی مذکورخواجھ کیپک خویش

  .کپیک مذکوراست

، شدند کشتی ھا سوار ، لشکر وغیره برعیال حضرت بھ اھل و آخر

نواسی، نام گذشتھ،  سرحد والیت او ، ازسھ روز بحر را طی کردند تا

را  ، ساربان باشیسلطان قلی نام ، آنجا فروز آمدند وموضعی بود

 شتر آورد، و ، ھزاررفتھ ، سلطان قلی مذکورفرستادند تا شتران را بیارد

 دادند و حضرت ھمۀ شتران را بھ امرایان و سپاھی وغیره مردم لشکر

ھفتاد  ، بلکھقسمت فرمودند، آن شتران بھ نوع بودند کھ، گویا ھفت پشت

 لشکر ، چون دربار را ندیده بودند آدم و شھر و پشت آن شتران مذکور

، بودند، آنچھ تسمھ باقی مانده بود سوار مردم شتر ، اکثرقحط الفرس بود
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 شدن سوار ، بمجرد سوارمی شد کھ سوار ھر تعیین فرمودند و برای بار

خانھ ھرکدام  شتران بار از راه جنگل میگرفتند و را بھ زمین میزدند و

زمین  ، بار را برجرد شنیدن آواز سم اسپ جستھ جستھمیکردند بم کھ بار

کھ بار را محکم  برھرکدام شتر انداختھ خود بھ جنگل درآمده میرفتند و

بار راه جنگل پیش ، بھ مع نمی افتاد بستھ می شد ھرچند می جست بار

صد  قریب دو ، تامی رفتند ، بدین نوع بھ جانب قندھارگرفتھ می گریخت

، شتر گریختھ باشد، چون نزدیک سیوی رسیدند، محمود ساربان باشی

سیوی بود، قلعھ را مضبوط کرده متحصن  مالزم شاه حسین میرزا در

، درین اثنا خبر آمد کھ آمدند شش کروھی سیوی فروز ، حضرت درشد

 کابل دو روز است کھ سیوی آمده اند و بابا چوچوک از میرهللا دوست و

میوۀ بسیار،  اسپان تپوچاق و پا و و ، سرشاه حسین میرزا میروند پیش

ختر اورا برای خود د میرزا کامران برای شاه حسین میرزا فرستاده و

، چون درمیان د حضرت بھ خواجھ غازی فرمودند کھخو. طلب نموده اند

نوشتھ فرست کھ میرزا  ، کتابتیفرزندی است هللا دوست نسبت پدر تو و

ما بدانجا رویم چون سلوک  اگر ، طریق بھ ما پیش می آید وھکامران بچ

، بھ جانب سیوی مودند کھحضرت پادشاه خواجھ کیسک را فر بکند و

ک یس، خواجھ کآمده بھ بیند خوبست رفتھ بھ میرهللا دوست بگو کھ اگر

ھ تا آمدن تو ما کوچ بھ جانب سیوی روان شد، حضرت فرمودند ک مذکور

حمود ساربان باشی ، ماو چون نزدیک سیوی رسیده بود کھ ،نخواھیم کرد

، شتر خریدن ؟ او گفت بھ جھت اسپ وگرفتھ پرسید کھ، بھ چھ کارآمدی

 بابا ، مبادا بھ هللا دوست وتاج اورا بپالید کھ گفت دست دربغل اندازید و
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بغل  ، کتابت ازجوجوک فرمان استمالت آورده باشد، چون تفحص کردند

 او ، کتابت را بھ گوشۀ پرتابد گرفتھ خواند وصت نیافت کھاو برآمد، فر

 جوجوک را بھ درون قلعھ برد و بابا ساعت هللا دوست و نسپرده در را

نیست  آمدن این خبر ، اینھا سوگند خوردند کھ مارا ازانواع درشتی کرده

 خواجھ غازی جھت بھ ما داشت و این پیش من سبق خوانده است و و

داد  ، محمود قرارا بود، بھ این سبب کتابت نوشتھ استپیش کامران میرز

 ، میر هللا دوست وجمعی ھمراه، پیش شاه حسین فرستد کھ کیسک را با

 را در مالیمت کرده او بابا جوجوک تمام شب پیش محمود بودند و

، میرهللا صد بھی و سیصد انار بند خالص کرده و خواست نمودند از

نھ نوشت کھ مبادا  ترس عریضھ از دوست برای حضرت فرستاد و

عرضھ داشت میرزا  ، اگربدست کسی افتد، اما زبانی گفتھ فرستاد کھ

 نھ مصلحت در اگر نیست و ، رفتن کابل بدباشدآمده  عسکری یا امرا

حضرت کس کم  رفتن کابل نیست کھ حضرت پادشاه را بخواھد دید و

ید حضرت ، کیسک آمده بھ عرض رسانچھ روی دھد تا ، آخردارند

، بھ کجا باید رفت، کنکاش کردند متفکر شدند کھ چھ باید کرد و متحیر و

شال  شمالیان و از بیرم خان کنگاش دادند کھ غیر تردی محمد خان و

، عزم جزم کردن ممکن نیست مستان کھ سرحد قندھاراست بھ جای دیگر

 و مراا ، بھ جانب خود خواھیم کشید واند آن حدود افغان بسیار چراکھ در

چنین قرار  گریختھ پیش ما خواھند آمد، آخر مالزمان میرزا عسکری نیز

، چون دشدن کوچ بکوچ متوجھ قندھار ، فاتحھ خواندند وداده یکدیگر با

 آمدند و ، موضعی فروزموضع رلی نام در نزدیک شال مستان رسیدند و
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چنین داد  قرار ھوا بغایت خنک بود و باران باریده بود و چون برف و

، وقت نماز عصر بود کھ ین منزل بھ شال مستان خواھیم رفت، ازبود کھ

، حضرت نعره زد کھ و جوانی اوزبک بریا بوی قلعھ رھوارکسک رسید

نی عرض خواھم کرد کھ وقت تنگ است، راه سخ شوند کھ در سوار

شدند کھ  ھمان ساعت سوار ، حضرت درالحال وقت سخن گفتن نیست

، پرتاپ راه رفتھ بودند کھ تیر ، دوه روان شدندپادشا و غوغا افتاد

بیرم خان را فرستادند کھ، حمیده بانوبیگم  حضرت پادشاه خواجھ معظم و

 فرجۀ آن نشد، جالل الدین کردند و ، اینھا آمده بیگم را سواررا بیاورند

اردو برآمده بودند  ، ھمینکھ بیگم ازھم ھمراه ببرند پادشاه را محمد اکبر

 سوار ھزار دو پادشاه شوند کھ درین اثنا میرزا عسکری باکھ ھمراه 

گفت کھ، پادشاه کجا  اردو آمد و ، بھ مجرد رسیدن بدرشد شور رسید و

، دانست کھ برآمده رفتھ اند رفتھ اند و ، بھ شکاراست ؟ مردم گفتند دیراند

ھمھ مردم پادشاھی را  گرفتھ و پادشاه را جالل الدین محمد اکبر آخر

را بھ سلطانم بیگم کوچ خود  محمد اکبر پادشاه و برد قندھار کوشانیده در

 ، بسیار مھربانی وسپرد، سلطانم بیگم، کوچ میرزا عسکری بود

 ، تابھ جانب کوه نھادند شدند رو پادشاه کھ سوار غمخواری میکرد و

آن وقت  در ن بھ سرعت تمام روان شدند وآ بعد از کروه رفتند و چھار

خواجھ نیازی  ،خواجھ معظم ، بیرم خان ومالزمت بودند عت دراین جما

دوست بخشی و  خان و بابا و ندیم کوکھ و روشن کوکھ و حاجی محمد

میرزا قلی بیگ چولی و حیدرمحمد اختھ بیگی و شیخ یوسف چولی و 

 ابراھیم ایشیک آغا و حسن علی ایشیک آغا و یعقوب قورچی و عنبر
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و خواجھ کیسک خواجھ غازی  ھزار یرو سنبل م و ملک مختار ناظر

، این جماعت ھمراه حضرت روان مالزمت بودم میگوید کھ من ھم در

ضعفا کوچ  از حمیده بانو بیگم میگویند کھ باسی کس بودند و شدند و

پای کوه رسیدند  خفتن گذشتھ بود کھ در ، نمازحسن علی ایشک ھم بوده

این  کھ باالی کوه روند وکوه را انبوه برف گرفتھ بود کھ راه نبود  و

 عقب رسد و ، مبادا میرزا عسکری بی انصاف ازدغدغھ برداشتند کھ

میان برف  تمام شب در روش باالی کوه رفتند و راه را یافتھ بھ ھر آخر

برای خوردن ھم  ن وقت ھیزم ھم بھم نرسید کھ آتش کنند وآ ، دربودند

شدند، حضرت چیزی نبود، گرسنگی بغایت تنگ کرد، مردم بیطاقت 

کھ کشتند، دیگ نی کھ آش  ، حاال اسپ رافرمودند کھ یک اسپ بکشید

 ، چھار طرف آتش کردند وکباب کردند دبلغھ گوشت پختند و ، درپختند

، بھ زبان مبارک خود می ارک خود کباب کرده نوش جان کردندبدست مب

، باری چون صبح شد ھم سرد شده بود زمھریر من از فرمودند کھ سر

، بلوچان جماعھ ن کوه آبادانی ھست وآ را نشان دادند کھ در دیگر کوه

روز بدانجا  در دو ،آنجا می باید رفت، راھی شدند ، درآنجامی باشند در

 آن خانھ ھا چند بلوچ وحشی کھ عبارت از ، خانۀ چندی دیدند، دررسیدند

دامن کوه نشستھ بودند، ھمراه حضرت  ، درغول بیابان آن مردم اند

 ، حضرت دروچان کھ دیدند ھمھ جمع شده آمدند، بلسی کس بودند قریب

، حضرت نشستھ اند یافتند کھدر دور خرگاه بھ دولت نشستھ بودند کھ از

، را گرفتھ پیش میرزا عسکری ببریم ما این ھا یکدیگرمی گفتند کھ اگر با

ن ، حسبلکھ انعامات زیادی ھم خواھد داد، لبتھ یراق اینھا را بھ ما میدھدا
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، او معلوم علی ایشک آغا زن بلوچی داشت، او زبان بلوچی میدانست

سد دارند و صباح خیال کوچ داشتند، کرد کھ این غولھای بیابان خیال فا

نیست وقتی کھ  حاضر ، اینجاماست ، بلوچی کھ سرداربلوچان گفتند کھ

م ، چون وقت ھم بیگاه شده بود، تمام شب با احتیاط تمابیاید کوچ بکنید او

، حضرت را آمده شب گذشتھ بود کھ آن بلوچ سردار ، پاره ازبودند

گفت کھ، فرمان میرزا کامران، میرزا عسکری بما آمده  مالزمت کرد و

تشریف خانھ ھای شما  ، شنیده شد کھ پادشاه درآن نوشتھ اند کھ ، دراست

گذاشت گرفتھ  کھ نخواھید زنھار ھزار ، زنھارباشند آنجا در ، اگردارند

 پادشاه را بھ قندھار اسپان تعلق بشما دارد و پیش ما بیارید، مال و

د، اول کھ من حضرت را ندیده بودم، خیال فاسد داشتم، الحال کھ برسانی

، خاندان من، پنج شش فرزند دارم ، جان من وحضرت را مالزمت کردم

ھرکجا ، حضرت موی حضرت ، بلکھ یک تارحضرت ھمھ صدقۀ سر

مرا ھرچھ  ،ف فرمایند، پناه خدا میرزا عسکریکھ میخواھند تشری

بھ آن بلوچ  چیزھای دیگر مروارید و یک پاره و آخر خواھند بکنند 

جانب قلعۀ باباجی تشریف  صباح کوچ کرده بھ ، وعنایت فرمودند

 است و ، آن قلعھ داخل والیت گرم سیرروز رسیدند دو ، بعد ازفرمودند

، آنجا می باشند آمده سادات در از جمعی دریا واقع شده است و کنار در

خواجھ  ، صباح او،میزبانی بجای آوردند حضرت را مالزمت کردند و

 اسپ و و شتر ، قطارمیرزا عسکری گریختھ آمد الدین محمود ازءعال

ی دغدغھ ب ، دیگرره کھ داشت آورده پیشکش حضرت کردشامیانھ وغی

 قطار آمد و سوارسی چھل  ، روز دیگر حاجی محمد خان کوکی باشدند
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العالج  ھم پای امرا نا ناموافقی برادران و از ، آخرپیشکش نمود اشتر

، توکل بھ حضرت مسبب االسباب کرده ،شده، مصلحت چنان دیدند کھ

طی مراحل بھ نواحی  بعد از قطع منازل و و عزم جزم خراسان باید کرد

 س از، شاه طھماان رسیدند بھ آب ھلمند کھ رسیدندبھ نواحی خراس

گردش  ، ھمایون پادشاه ازماند کھ فرو تفکر و تحیر استماع این خبر در

رت ـحض د وـرسیدن دودـھ این حـب کار اسازـن ج رفتارـک دارـفلک غ

و  اکابر اشراف و موالی و ، جمیع ورسانید واجب الوجود بھ اینجا ھا

را بھ استقبال حضرت پادشاه فرستادند،  صغیر و و کبیر شریف وضیع و

القاس میرزا وسام  بھرام میرزا و ھمھ اینھا تا آب ھلمند پیشواز آمدند و

، اینھا ھمھ آمده باشند ھمھ را بھ استقبال فرستاد میرزا کھ برادران شاه

چون نزدیک  اکرام تمام حضرت را آوردند و بھ اعزام و دریافتند و

شده بھ  ، شاه نیز خود سوارفرستادند ، برادران شاه بھ شاه خبررسیدند

یک جھتی آن دو  آشنایی و دریافتند و یکدیگر ، بااستقبال حضرت آمد

 اتحاد و یافت و یک پوست بادام قرار در پادشاه عالیمقام مانند دو مغز

چندی کھ حضرت آنجا تشریف  اخالص بھ حدی رسیده بود کھ ایام

روزی کھ شاه نمی  منزل حضرت می آمدند و اوقات شاه در ، اکثرداشتند

، بوستان کھ بود باغ و ، ھرخراسان کھ بودند ، درند، حضرت میرفتندمدآ

عمارات عالی  کرده بودند وأ عمارات عالی کھ سلطان حسین میرزا بن

درعراق بودند ھشت مرتبھ بھ  تا سابق وغیره ھمھ را سیر مینمودند و

مرتبھ حضرت را  می رفتند، ھر ھرگاه کھ بھ شکار رفتھ بودند و شکار

 دور محافھ از در کجاوه یا بیگم در حمیده بانو میکردند وھم تکلیف 
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شده بھ عقب  اسپ سوار شاه بر ، خواھرشاھزاده سلطانم تماشا میکردند و

اسپ  عقب شاه ضعیفۀ بر شکار ، درشاه می ایستاد، حضرت گفتھ بودند

یستاده بود مردم چنین شده بود جلوش را مرد محاسن سفید گرفتھ ا سوار

، شاه بھ قصھ مختصر شاه است ، خواھرشاھزاده سلطانممیگفتند کھ، 

 تکلیف کرده مھربانی و مروت پیش می آمد و حضرت بسیار مھربانی و

، حمیده خواھرانھ مینمود، روزی شاھزاده سلطانم غمخواری مادرانھ و

خود گفت کھ چون  ، شاه بھ خواھربیگم را تکلیف مھمانی نموده بود بانو

 کروه دور دو ون شھر معرکھ سازید، ازشھربیر ، درمھمانی میکنید

 ، چترصحن میدان خوب برپا کردند بارگاه در خرگاه و پیشترک خیمھ و

 پرده میگرفتند و آن حدود سرا در خراسان و ، درکردند برپا طاق نیز و

می گرفتند، مثل  حضرت پادشاه سراپردۀ مدور عقب نمیگرفتند و در

گرداگرد  ، درکرده طاق برپا و چتر بارگاه ، مردم شاه خرگاه وھندوانھ

تمامی خویشاوندان شاه، عمۀ  چغ ھای رنگارنگ مدورگرفتھ بودند و

ایان امر سلطانان و حرم ھای شاه و کوچ خانان و ، خواھران شاه وشاه

آن  زینت آراستھ در زیب و ، ھمھ پرھمھ قریب ھزاران حاضر بودند

 ھندوستان ھمچو ، درگم کھحمیده بانو بی ، شاھزاده سلطانم پرسید ازروز

دانگ  ، خراسان را دوجواب گفتند کھ ؟ بیگم درسدطاق بھم میر چتر و

 ، دردانگ بھم رسد دو ، ھرگاه کھ دردانگ ھندوستان را چھار میگویند و

 ، شاه سلطانم کھ خواھرنگ خود بطریق اولی بھم خواھد رسددا چھار

بیگم گفت  ده بانوجواب بھ عمۀ خود مقوی سخن حمی ، نیز درشاه باشد

دانگ  چھار دانگ کجا و ، این سخن را گفتند دوشما عجب کھ، عمھ ازکھ

www.enayatshahrani.com



١١٧ 
 

تمام روز معرکھ  خوبتر بھم میرسیده باشد و و است کھ بھتر ، ظاھرکجا

ایستاده خدمت  وقت طعام ھمھ زنان امرا ، درمجلس را خوب گذرانیدند و

 از دیگر ماندند و، پیش شاھزاده سلطانم آش می حرمان شاه میکردند و

شاید بھ حمیده بانو  جنس پارچھ ھای زردوزی وغیره چندان کھ باید و ھر

، خانۀ پادشاه بوده نماز خفتن در ، تاگم مھمانی کرده شاه خود پیش رفتھبی

پیش پادشاه  ، ازآن شنید کھ، حمیده بانو بیگم، بھ خانۀ خود آمدند بعد از

 پادشاه برخواستھ بھ خانۀ خودپیش  ، بھ خانۀ خود آمدند، ازخواستھبر

، روشن آن اثنا ، درخوب میکرد جویی خاطر ، تا این حد رعایت ورفت

مخاطره  پر آن ملک بیگانھ و خدمات سابقھ در وجود وفاداری و کوکھ با

طومارھای حضرت پادشاه  ، چند پاره لعل قیمتی کھ درکھ بیوفایی کرد

ثالث را بھ آن  میدانستند وحمیده بانو بیگم  ، خود بامی بود کھ، حضرت

را بھ حمیده ، آن طومار دپادشاه بجای تشریف می بردن اطالع نبود، اگر

را در  ، آن طومارشستن رفتند ، روزی بیگم بھ سربانو بیگم می سپردند

، روشن کوکھ فرصت باالی پلنگ پادشاھی نھادند ، بربقچۀ روپاک پیچیده

بھ خواجھ غازی یک جھتھ  ده وپنج لعل را دزدی را غنیمت دانستھ است و

رف میخواستند، صرف بھ مرور ایام ص بھ خواجھ غازی سپرده و شده و

ادشاه آن را شستھ آمدند، حضرت پ خود ، حمیده بانوبیگم کھ سرنمایند

ھوای دست، فی الحال دریافتند کھ، آن  ، بیگم ازطومار را بھ بیگم دادند

ند، حضرت فرمودند این چھ طومار سبک ظاھرمیشود، بیگم بھ پادشاه گفت

کھ گرفتھ باشد  ، چھ شده باشد وشما ثالثی اطالع ندارد ما و ، غیردارد

، ھمچو امری رادر خود خواجھ معظم را گفتند کھ، بیگم بحیران شدند
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تفحص راین بھ یک  درین وقت برادری را بجا آرید و ، اگرواقع شده

، واال تا برآرید خجالت می مرا از ، گویانشود بکنید ، شورروشی کھ

، یک چیزی گفت، خواجھ معظم روی پادشاه خجل خواھم بود زنده ام از

وجود تقرب پادشاه قوت آن نیست کھ،  کھ مرا با من میرسد بھ خاطر

 روشن کوکھ کھ ھر ، بھ خالف خواجھ غازی وتوانم خرید تاتوی الغر

اسپان را  ھنوز زر ، اسپان تپوچاق خریده اند وکدام اینھا برای خود ھا

رادر، وقت ، بیگم گفتند ای باین خرید اینھا یک امیدواری نیست، نداده اند

معاملھ باید کرد، خواجھ معظم گفت، ماه ، البتھ تفحص این برادری است

 ، امیدوارم کھ حق بھ حقدارچیجم، شما بھ کسی نگویید، انشاهللا تعالی

کھ این اسپان را بھ  آنجا برآمده بھ خانۀ ھمان سوداگران پرسیده ، ازبرسد

ادای این  ؟ وده اندبھای اسپان بھ شما زر وعده کر ، درچند فروختید

؟ سوداگران گفتند کھ بھ ما این نشان کرده اند را بھ چھ روش خاطر زرھا

، اسپان را برده اند، خواجھ معظم ، وعدۀ لعل ھا کرده اند ودو شخص ھر

 ناری و پای و و قچۀ سر، بگفت کھ آنجا پیش نفر خواجھ غازی آمد و از

یتیم خواجھ  ،چھ جا نگھمیدارد در کجا می شد و پری خواجھ غازی در

ناری پری ندارد، یک طاقی  ، بقچھ وغازی جواب داد کھ، خواجۀ ما

بغل خود نگاه  گاھی در خود و ، وقت خواب گاھی زیر سردارد کھ

 ھا در یقین کرد کھ آن لعل دل جزم و در میدارد، خواجھ معظم فھمید و

ھمان طاقی نگاه داشتھ استپیش حضرت  در پیش خواجھ غازی ھست و

، طاق خواجھ غازی یافتھ ام را در ، من نشان لعل ھاعرض کرد کھ آمد و

خواجھ غازی پیش  ، اگررا ربایم و آنھاا بھ یک روشی میخواھم از
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من استغاثھ کند، حضرت بھ من چیزی نگویند، حضرت  حضرت آمده از

 آن باز بھ خواجھ غازی ھزل و ، خواجھ معظم ازفرمودندشنیده تبسم 

اه ، بھ عرض حضرت پادشمزاق میکرد، خواجھ غازی آمده مطایبھ و

والیت بیگانھ  در رسمی دارم و اسم و ، من مرد غریب ورسانید کھ

 مطایبھ و ، بھ من ھزل وکھ خواجھ معظم خورد سال این چھ معنی دارد

د، حضرت پادشاه فرمودند کھ، باکی بھ من اھانت رسان مزاق بکند و

بی  دلگیری ھا از ، باری بخاطرش رسیده باشد وندارد خورد سال است

 ، روزخورد سال است ، شما چیزی بخاطر نرسانید کھ اوادبی کرده باشد

، خواجھ معظم کھ دیوان خانھ نشستھ بود خواجھ غازی آمده در دیگر

طاقی  لعل بی بدل از و سرش ربود طاقی را از غافل ساختھ بھ یک بار

، حضرت نھاد حمیده بانو بیگم آورد و ، پیش حضرت پادشاه وبر آورده

 بھ خواجھ معظم شاباش و بیگم خوشحال شدند و حمیده بانو تبسم کردند و

افعال ھای خود  روشن کوکھ از ، خواجھ غازی ورحمت باد گفتند

، رسانیدند سخنان مخفی بعرض شاه ، ھردو پیش شاه رفتھ وشده شرمسار

، حضرت پادشاه معلوم شد شاه مکدر ، خاطربحدی چیزھای گفتند کھ تا

 لعل و ، فی الحال ازسابق نیست اعتقاد شاه بدستور کردند کھ اخالص و

، گناه ھرچھ داشتند، بھ شاه فرستادند، شاه بھ پادشاه گفت کھ جواھر

د دنشما بیگانھ کرده بو را از روشن کوکھ است کھ ما خواجھ غازی و

 یکدیگر با پادشاه یکدل شدند و ھردو ، بازواال ما شما را یگانھ میدانستم

 پادشاه شدند و مردود ھر آن ھردو حرام خور صاف کردند و را خاطر

فنی کھ  نوعی و ، آن لعل ھا را بھ ھررا پادشاه بھ شاه سپردند آن ھردو
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حضرت  قید نگاه دارند و کھ در آنھارا فرمود توانست گرفت و دانست و

جویی  شاه انواع خاطر عراق بودند خوشحال گذرانیدند و پادشاه تا در

غریب بھ حضرت پادشاه  ھدیۀ عجیب و تحفھ و روز ھر مینمودند و

ن بھ امرایا سلطانان و خانان و ، آخراالمر، پسر خودرا بامیفرستادند

بارگاه  خرگاه و خواه و ، با یراق خاطرکمک ھمراه حضرت پادشاه کرده

زلچھای  گلیم ھای ابریشمی و و طاق و شامیانھ ھای پرکار و چتر و

 توشک خانھ و از شاید و ھرباب اسباب چنانچھ باید و گالبتون دوزی از

باورچیخانھ و رکابخانۀ پادشاه ھانھ را  کارخانھ و ھر از خزینھ خانھ و

 یک دیگر از کرده بھ ساعت نیک آن دو پادشاه عالی مقدار طیار

حضرت  شدند و از آنجا حضرت پادشاه متوجھ قندھار رخصت شدند و

بخشیده ھمراه  ده وشاه طلبی را از آن وقت گناه آن ھردو بی وفا در پادشاه

 ، حضرت پادشاه ازشدند، میرزا عسکری شنید کھ گرفتھ متوجھ قندھار

، جالل الدین محمد اکبر عت نموده بھ جانب قندھار می آیندخراسان مراج

جانم ، میرزا کامران بھ اکا بل پیش میرزا کامران فرستادندکا پادشاه را بھ

آن وقت جالل الدین محمد اکبر  در ، سپردند وکھ خانزاده بیگم عمۀ ما اند

بسیار دوست  نگاه داشتند و نیم سالھ بودند کھ، اکھ جانم گرفتھ پادشاه دو

 میگفتند کھ بعینھ گویا پای ایشان را می بوسیدند و دست و میداشتند و

تحقیق  از شباھت تمام دارد، بعد پادشاه است و من بابر پای برادر دست و

، آمدن حضرت پاد شاه بھ قندھار، میرزا کامران بھ حضرت خانزاده شدن

مبالغۀ بی شمار میکردند کھ شما بھ دولت  و بسیار عجز بیگم زاری و

 آمدن بعد از میان مایان صلح بکنید و بروید و پیش پادشاه بھ قندھار
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میرزا  پادشاه را بھ میرزا کامران سپردند و رحضرت خانزاده بیگم، اکب

  .م بھ قندھار آمدندبھ سرعت تما و کامران بھ کوچ خود خانم سپردند

 قبل داشتند و قندھار میرزا عسکری در چھل روز میرزا کامران و

، میرزا عسکری ی گری پیش میرزا کامران فرستادندبیرم خان را بھ ایلچ

، بیرون آمده حضرت خواست نموده را در ده گناه خودزبون ش عاجز و

 را گرفتھ فتح نمودند و حضرت پادشاه قندھار پادشاه را مالزمت کرد و

، حضرت شده مرد پسر شاه بیمار روز چند ، بعد ازبھ پسر شاه دادند

حمیده بانو  را بعد از آمدن بیرم خان بھ بیرم خان سپردند و پادشاه قندھار

آکھ  ، متوجھ شدند وگذاشتھ متعاقب میرزا کامران قندھار در زنی بیگم را

مقام قبلحک کھ رسیدند تا سھ روز  جانم خانزاده بیگم کھ ھمراه بودند در

 نھ سـنھ ، روز چھارم درفید نشدچند کھ اطبا عالج کردند م تب کردند ھر

ھمان منزل قلحک  ، دربھ رحمت حق پیوستند) ٩٥١(یک  پنجاه و و صد

شاه بابام نگاه مقبرۀ حضرت پاد سھ ماه آورده در کردند، بعد از دفن

بتاخت  کابل بودند ھرگز آن چند سال کھ در میرزا  کامران در داشتند و

آنوقت ایشانرا  ، درشاه شنیدهآمدن حضرت پاد ، بھ یکبارنرفتھ بودند

 درین اثنا میرزا ت رفتھ بودند وھوس تاخت شد، بجانب ھزاره بتاخ

کرده بودند مراجعت حضرت پادشاه  گوشۀ درویشی را اختیار ھندال کھ

، شنیده فرصت را غنیمت داشتھ را فتح قندھار خراسان و عراق و را از

، پادشاه قندھار را آمده فتح کردند را طلبیده گفتند کھ ناصر میرزا یادگار

، خانزاده بیگم را برای صلح فرستاده بودند پادشاه بھ آن میرزا کامران و

رای ـب ان راـرم خـادشاه بیـرت پـحض ردند وـول نکـش صلح را قبرو
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 ، میرزا کامران سخن بیرم خان را قبول نکردند ویلچی گری فرستاده

، بیایید ده اند، متوجھ کابل شرا بھ بیرم خان سپرده قندھار ،الحال پادشاه

را بھ حضرت پادشاه  ، بھ حیلھ خودکرده عھد بایکدیگر ا شرط وشم ما و

، عھد کردند شرط و ، این ھردوقبول کرد ناصر ، میرزا یادگارانیمرس

کامران کھ  بدھید، میرزا خود قرار را بر شما فرار میرزا ھندال گفتند کھ

ا رفتھ دالسا گریختھ شم ناصر ت کھ یادگارالبتھ مرا خواھد گف میشنود

برآمده آنکھ من  ، بعد ازکرده بیارید، تا آمدن من شما آھستھ، آھستھ بروید

الزمت حضرت پادشاه را بھ م ، ھمراه شده بھ سرعت تمام خود ھارسیدم

ناصر گریخت، خبر بھ  ، میرزا یادگارداده ، ھمین را قرارخواھیم رسانید

میرزا  کامران فی الحال گشتھ بھ کابل آمدند و ، میرزامیرزا کامران رفت

 را دالسا رناص یادگار میرزا ، شما بروید وھندال را طلبیده گفتند کھ

، شده بسرعت تمام آمده ھمراه شدند ، ایشان فی الحال سوارکرده بیارید

آمده بھ مالزمت حضرت  پنج شش روز ، درکرده آنجا یلغار از دیگر

، بھ راه تکیۀ حمار باید بھ حضرت عرضھ کردند کھ مشرف شدند و

رمضان المبارک  نھم شھر) ٩٥١(پنجاه ویک  صدو ھ نھسن متوجھ شد در

 روز بھ میرزا کامران خبر مارنزول اجالل فرمودند ، ھمانخدرتکیھ 

 ساعت چادر ، دررسید، میرزا کامران را اضطراب عجیبی دست داد

 یازدھم شھر حضرت پادشاه در پیش گذرگاه فروز آمدند و ، دربرآورده

 درمیرزا کامران  ھم آمده  جلگۀ تیپھ نزول اجالل فرمودند و رمضان در

سپاھیان میرزا  ، بھ قصد جنگ درین اثنا ھمھ امرایان وآمدند فروز برابر

، باپوس کھ بوسی حضرت پادشاه مشرف شدند کامران گریختھ آمده بھ پا
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جماعت خود گریختھ  با امرای نامی میرزا کامران بود، وی نیز یکی از

 وتنھا ماندند  ، میرزا کامران یکھ وت آمده مشرف گشتبقدم بوسی حضر

، منزل باپوس کھ امرای نواحی من کس نماند رد وگ ، درچون دیدند کھ

مشارالیھ را انداختھ  دیوار ، دری ایشان بود نزدیک بود نزدیک بودنام

گورخانۀ گلرخ بیگم  پیش باغ نوروزی و آھستھ آھستھ از ویران کرده و

سوارخود طالق داده رفتند چون تاریک شد بھ  شده این دوازده ھزار

 دوستی کوکھ و پیش کول آمده ایستادند و دشتی در راه بھ بابا ھمان

، ابراھیم سلطان کالن میرزا جوکی خان را فرستادند کھ حبیبھ بیگم دختر

، ماه بیگم زادۀ خضرخان، برادرکامران، ھزاره بیگم پسرمیرزا میرزا

باقی کوکھ کھ این  حاجی بیگم و بیکھ مادر افروز ، مھرحرم بیگم خواھر

میرزا  این جماعھ بھ میرزا کامران ھمراه شدند و ، آخررا بیاریدجملھ 

واقع  سر راه بکھر والیت خضرخان کھ در ، دربکھر شدند متوجھ تھتھ و

 کھ رفتند حبیبھ بیگم را با آق سلطان نکاح بستھ سپردند و آنجا ، دراست

شب  رت پادشاه فتح کرده درتھتھ شدند، حض و خود بھ جانب بکھر

نزول اجالل بھ  باالی حصار پنج گھری شـب گذشتھ بود کھ در، دوازدھم

امران کھ بھ مردم میرزا ک اقبال نزول فرمودند و سعادت و دولت و

کابل  خدمت حضرت در ، ھمھ نقاره نواختھ درخدمت مشرف شده بودند

گلچھره  روز دوازدھم ماه مذکور، حضرت والده دلداربیگـم و آمدند و در

رت را مالزمت کردیم ، چون مدت پنج سال بود کھ حض این حقیر بیگم و

مشقت  محنت دوری و از بودیم و مھجور دولت مالزمت محروم و از

، دولت وصال آن ولی نعمت مشرف شدیممھجوری خالص شده بھ 
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چشم رمد دیده را نوری تازه  بمجرد دیدن دل غمزده را حضوری و

 اکثر آورد و می بجا زمان سجدات شکر خوشحالی ھر حاصل گشت و از

 ھا وه سازند شبھا تا صباح می نشستند و مجلس بود و اوقات معرکھ و

 ، ازنشاط بازی میکردند بساط و اکثر و نوازش بودند گوینده ھا دایم در

 ، بسیت ورق بست وورق ، بھ ھرکس بیستآنجملھ دوازده کس بودند

پای یست شاھرخی کسی کھ پای میداد ھمین ب بیست شاھرخی میدادند و

، ھرچند کھ بازی میکردند زیاده میبرد اگر ھ پنج مثقالی باشد ومیداد ک

آن فطرات ھا  در و بکھر کنوج و جنگ چوسھ و مردم کھ در میبردند و

 اھل و یتیمان و ، بیوه ھا وخستھ گشتھ بودند تودۀ حضرت کشتھ و در

قلیھا عنایت  زمین و آب و راتبھ و عیال آن جماعت را وظیفھ و

 فراغت در آسودگی و رعیت وغیره بسیار مردم سپاھی و دند ومیفرمو

بجان  ، ھمیشھ بھ فراغت میگذرانیدند وایام دولت حضرت روی داد

چند  ، بعد ازاقدام مینمودند درازی حضرت اکثر بھ فاتحھ خیریت قیام و

آمدن  ، بعد ازب حمیده بانو بیگم کسان فرستادندبرای طل ارروز بھ قندھ

 کردند و پادشاه را ختنھ سور م جالل الدین محمد اکبریگب حمیده بانو

، ده روز نوروز ھفت بعد از میکردند و اراسباب توی سنت را طی

قریب سی وچھل دختر را  میپوشیدند و لباسھای سبز ھمایونی میکردند و

 یک نوروز در آیند و بر کوه ھا بر پوشند و حکم می شد کھ لباسھای سبز

فراغت می  عیش و و حضور در ، اکثررآمدندکوه ھفت دادران ب بر

کابل ختنھ  شھر پادشاه پنج سالھ شدند در ، وقتی کھ محمد اکبرگذرانیدند

 تمام بازار درھمان دیوان خانۀ کالن طوی سنت را دادند و سور کردند و
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امرایان  سلطانان و و ناصر میرزا یادگار میرزا ھندال و را آیین بستند و

 در مرغوب راست کرده بودند و اھای خوب وبھ جھت آیین بندی ج

 غریب راست کرده بودند ب وضعفا، جاھای عجی ، بیگمان وبیگھ، بیگم

، ھمان باغ دیوان خانھ آوردند امرایان در ساچق را ھمھ میرزایان و و

 بھ مردمان خلعت ھای فاخر معرکۀ خوب گذرانیدند و و طوی نغز بسیار

 و فقرا و صلحا فرمودند مردم رعیت و علماعنایت  ھای وافر پا و سر و

بھ  ز، رورفاه امنیت و در کبیر و صغیر وضیع و شریف و غربــا و و

 در شدند و آن متوجھ قلعۀ ظفر بعد از شب بعشرت میگذرانیدند و عیش و

، چون مقابل شدند ا سلیمان بودند برای جنگ برآمدندقلعۀ مذکور، میرز

حضرت پادشاه بھ  دادند و قرار را برخود فرار مقاومت نتوانستند کرد و

کشم پادشاه خود تشریف  در آمدند و در قلعۀ ظفر سعادت در دولت و

 وجود مبارک ایشان غالب شد و آن زمان اندک تشویش در ، درداشتند

منعم  ، فضایل بیگ برادربھوش خود کھ آمدند صباح آنروز خفت یافتند و

دلداری داده،  دم کابل را تسلی ومر بھ کابل فرستادند کھ برو و خان را

 رسیده بود بالیی و بگو ی ایشان بکن کھ برھم نخورند وبنوعی دلجوی

پیشترک بھ کابل  ن فضیل بیگ بھ کابل یکروزرفت از ، بعدگذشت بخیر

، بھ میرزا کامران رسیده بکھر دروغ در کابل خبر از رفتھ بودند و

 در متوجھ کابل میشود وکرده  ایلغار بکھر ساعت از میرزا کامران در

بود کھ  سحری در ، متوجھ کابل شدند وکشتند وقتی کھ زاھد بیگ را آمده

مردم آب  سابق کشادند و دروازه ھا را بدستور مردم کابل غافل بودند و

، ھمراه ھمون مردم می برآمدند کھ علف کش وغیره می درآمدند و کش و
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حمام بوده فی الحال  ھ درمحمد علی تغایی را ک آمدند و قلعھ در عام در

، وقتی کھ حضرت بجانب آمدند عبدالخالق فروز مدرسۀ مال در کشتند و

، درحرم گذاشتھ بودند نوکار را بر نھ و تشریف میبردند ھفتاد قلعۀ ظفر

؟ یکی گفتھ باشد کھ کیست ارران پرسیدند کھ بر باالی حصمیرزا کام

ساعت لباس زنانھ  ھمان ، درشنیده این خبر را نوکار است و نوکار

 ند ورا گرفت کامران دربانان حصار ، مردم میرزاکھ پوشیده برآمده بود

ازین مردم  ، بعدبند کنید ، ایشان فرمودند کھ درپیش میرزا کامران بردند

اھل حرم  اسباب بی شمار اشیا و رفتند و کامران باالی حصار میرزا

 ربط نمودند و و میرزا کامران ضبط کار سر رده درتاراج ک الن وتا

خشت  آنخانھ را از در خانۀ میرزا عسکری نشانند و بیگمان کالن را در

 دیواری خانھ مذکور باالی چھار از مسدود ساختند وماس  گچ و و

، میبودند ناصر ارخانھ کھ میرزا یادگ در طعام میدادند و بیگمان را آب و

 بیگمان دیگر محلی کھ حرمان حضرت و در خواجھ معظم را نشانند و

اطفال  عیال و اھل و عیال خود را فرمودند و ن محل اھل وآ بودند در

بد پیش  ، بھ آنھا بسیاربودندمالزمت حضرت رفتھ  سپاھیانیکھ گریختھ در

عیال ھرکدام  اھل و تاالن کردند و ھرکدام آنھا را تاراج و خانۀ آمدند و

بکھر آمده  ران از، میرزا کامرا بیکی سپردند، چون استماع نمودند کھ

 اندراب بھ دولت و و قلعۀ ظفر از ، حضـرت بازچنین کارھا کردند

ن عنایت فرمودند، بھ میرزا سلیما قلعۀ ظفر سعادت متوجھ کابل شدند و

مرا  کامران حضرت والده و ، میرزاچون حضرت بھ نواحی کابل رسیدند

بیگی  قورخانـۀ  ، درحکم کردند کھ حضرت والده را خانھ طلبیدند و از
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ھ ، من گفتم کاین ھم خانۀ شماست ھمینجا باشید گفتند کھ مرا باشند و

آنجا خواھم  ، من نیزجای کھ والدۀ من خواھد بود باشم در برای چھ اینجا

خواجھ خان خطی  ، پس شما بھ خضرجواب من گفتند کھ ایشان در بـود

میرزا ، بنوعی کھ جمع دارند خاطر و بما محلق شوند نویسید کھ آمده

من اند کھ این  ، ایشان نیز برادرھندال برادران من اند میرزا عسکری و

سواد خواجھ خان  ، حضورایشان گفتم کھ جواب ، من دراست وقت مدد

زبان  بیرون از ، درخود ننوشتھ ام من ھرگز ، خط مرا شناسد وندارد کھ

ی مھد ، آخراالمربنویسید شما برسد ، ھرچھ بخاطرفرزندانش مینویسند

گفتھ بودم بھ  اوایل شیرعلی را بطلب خان فرستادند، من در سلطان و

، مبادا توھم خیال آن کنی ران تو پیش میرزا کامران میباشند، کھ برادخان

 ھ ازک الف زنھار بھ برادران محلق شوی، زنھار و پیش ایشان روی و

، الحمد بنوعی کھ گفتھ بودم ، باری شکرخیال نکنی حضرت جدایی را

 ند، مھدی سلطان وحضرت پادشاه کھ شنید م تجاوز ننمود وا خانھ

، حضرت خواجھ خان فرستاده کامران با آوردن خضر شیرعلی را میرزا

 ، درخواجھ خان فرستادند حاجی را بطلب خضر میرزا بیگ پدر قنبر نیز

کھ بھ  الف زنھار ، زنھارگفتھ فرستادند بود خود جاگیر ، خان درآن آوان

خواجھ خان  خضر ، آخرمالزمت ما بیایید ، درمران ملحق نشودکا میرزا

پیغام فرح، انجام متوجھ درگاه فلک بارگاه گشت  بمجرد شنیدن این خبر و

، درین گذشتند کھ منار حضرت از ، مالزمت کرد آخرعقابین آمده در و

، کرده ترکیب ، میرزا کامران ترتیب داده وشیرویھ را افکن پدر اثنا شیر

 ، رفتھ جنگ کند مایان ازخود ھمراه کرده پیش فرستادند کھ لشکرتمام 
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مایان میگفتیم  دستی میگذشت و پیش بابا میدیدیم کھ او نقاره زده از باال

 چون در ، آخرگریھ میکردیم رفتھ جنگ کنی و کند کھ تو نصیبب کھ خدا

 ، بمجرد روبروکھ شدند قراوالن روبرو و دیھ افغانان کھ رسید برابر

 اکثر ، قراوالن حضرت پادشاه ، قراوالن میرزایی را برداشتند ونشد

، بھ مغوالن کھ کرده، پیش حضرت آوردند، حضرت حکم کردند دستگیر

کھ بھ جنگ رفتھ  کامران اکثرمردم میرزا آنھا را پاره پاره کردند و

آن حضرت  گشتند و دستگیر شدند و ، بدست مردم پادشاھی اسیربودند

 از کـھ آن میان جوگی خان ، ازبعضی را دربند کردند وبعضی را کشتند 

 میرزا ، حضرت پادشاه وبدست افتاد امرایان میرزا کامران بود او نیز

بھ  ، وفیروزی شادیانھ نواختند مالزمت حضرت بھ فتح و ھندال در

بارگاه  خرگاه و برای خود خیمھ و از عقابین درآمدند و ھ دردبدب کوکبھ و

بھ  را مورچال پل مستان تعیین نمودند و ھندال میرزا برپا کردند و

مدت ھفت ماه محاصره  ، تاکردند نامرایان ھرجا، ھرجا مورچال تعیی

، داالن میرفتند کھ حویلی در ، یکروزی میرزا کامران ازقضا ، ازداشتند

 کناره گرفتند و خودرا در دهایشان دوی عقابین تفنگ انداخت و شخصی از

دم بھ عرض مر ، آخرروبرو برده نگاه دارید ، درگفتند کھپادشاه را  اکبر

روبرو نگاھداشتھ اند،  ، میرزا محمد اکبر را دراقدس اشرف رسانیدند کھ

 ازین مردم پادشاھی در ، بعدحضرت فرمودند کھ، تفنگ نیاندازند

کامران بھ  شھر کابل مردم میرزا از باالحصار، تفنگ نمی انداختند و

میرزا  ،مردم پادشاھی حضرت تفنگ می انداختند و لشکر عقابین در

سپاھیان پادشاھی شوخی  ایستاده میکردند و روروب برابر عسکری را در
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 از قلعھ برآمده جنگ میکردند و کامران ھم از ، میرزامردم مینمودند و

 ، دیگر ازتغالب می آمدند مردم حضر ، اکثرشتجانبین مردم کشتھ می گ

 بیگمان و و اطفال مالحظۀ عیال و حضرت از وقلعھ دلبر نمیبرآمدند 

بھ  ضرب جنگ نمی انداختند و توپ و جماعۀ دیگر حرمان و مردم و

، انجام شد دراز ، چون محاصره بدورھا آب را تنگ نمیکردند خانھ

برای  ، ازکھپیش حضرت فرستادند  بچھ را در خواجھ دوست خاوند مدار

 بنده ھای خدا کھ قبول فرمایند وخدا میرزا کامران ھرچھ التماس میکنند 

برای ایشان نھ گوسفند،  بیرون از حضرت از .محنت خالص بکنند را از

چند نیمھ دوختھ  پارچھ و ھفت توقوز و ، یک آب لیمونھفت شیشھ گالب

، ھآورد ک جھت ایشان نمیتوانم بھ قلعھ زور ، ازنوشتند کھ فرستادند و

ایام جھان سلطان  آن در آید و پیش بھ دشمنان ایشان بنوعی دیگر مبادا

 قلعھ زور بھ می نوشتند کھ اگر ھمان قبل فوت شد و بیگم دوسالھ شده در

 ، غرض دایم دررا پنھان خواھد کرد محمد اکبر ، زمانی میرزاآوردیم

، شبی غوغا داشتند باش و شام تا صبح حاضر نماز مردم از باالحصار

، بلکھ خفتن شد کھ ھیچ گذشتشام  ، نمازمران میگریزندکا کھ میرزا

آنجا مردم پایان بھ باال می  کوتلی بود کھ از و نشد غوغای ظاھر

 تسکین یافتھ بودند کھ، بھ یکبار آرام و آن حین مردم شھر ، درآمدندبر

 ، غلوکردیم کھ خبر ، بھ ھمدیگرزره برآمده کھ جوشن و آواز جیبھ و

 ھمھ دور تاده باشند مایانکس ایس خانھ قریب ھزار پیش جلو ، درمینمایند

 خان آمده خبر قراچھ خان بھادر پسر بیخبر برآمد و ، بیکبارھم بودیم

ریسمان  راه دیوار خواجھ معظم را از نموده و کھ میرزا فرار کردند
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 بیرون بودند و بیگمان وغیره کھ در مایان و مردم و انداختھ برآوردند

غھ کردند کھ ، بیگھ بیگم مبالکردندوا  ،ری کھ باالی مایان برآورده بودندد

راه کوچھ باید  کنید از ، من گفتم کھ زمانی صبربرویم بخانھ ھای خود

این ضمن عنبر  پیش حضرت ھم کسی آید کھ در ، ازشاید کھ رفت و

آنخانھ ھا  من نیایم از ، تاگفت کھ، حضرت فرموده اند کھ و ناظر آمد

 نبھ م بھ دلداربیگم و د و، حضرت آمدننبرآیند، زمانی گذشتھ بود کھ

فرمودند  بھ حمیده بانو بیگم دریافتند و آن بھ بیگھ بیگم و ، بعد ازدریافتند

 آیید کھ دوستان را خدا ازین تورخانھ نگاه دارد و ازین خانھ بر کھ زود

 در باش و ، دریک طرف توبھ ناظر فرمودند کھ نصیب دشمنان شود

 ھمھ آمدند و ، آخرا بگذراندبیگمان ر و دیکطرف تردی بیگ خان باش

یکزمان  خوشحالی، تمام شب در از ودیم ومالزمت حضرت ب آنشب در

ھمراه  لشکر کھ در حرمان خانش آغا و ، ماه چوچک بیگم وصباح شد

وقتی کھ حضرت بھ بدخشان رفتند، ماه  ، دریافتیم وحضرت آمده بودند

 أکھ فخرالنس خواب دیدند ھمان شب در ، درچوچک بیگم دختر زاییدند

 پیش من چیزی آوردند و در، درآمده اند و از دولت بخت ھردو مامام و

 در ، آخرآن چھ باشد ، تعبیرکردند، فرمودند کھ گذاشتند ھرچند تفکر

 از و أنام ھردو یکی نس ، ازشده است کھ چون دختر رسانیدند خاطر

، یگمبیگم نام نھادند، ماه چوچک بأ بخت نس دیگری بخت بطریق اختصار

سکینھ بانو بیگم و آمنھ  و مبیگأ د، بخت نسزاییدن پسر دو و دختر چھار

وقتـیکھ حضرت  ، وفرخ فال میرزا و بیگم و محمد حکیم میرزا بانو

 کابل پسر ، درمتوجھ ھندوستان شدند، ماه چوچک بیگم حاملھ بودند
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تولد  خانش آقا پسر بعد ازچند گاه از زاییدند، فرخ فال میرزا نام نھادند و

 مدت یکنیم سال کامل بھ دولت و ، ابراھیم سلطان میرزا نام نھادند وشد

کابل کھ  میرزا کامران از عشرت گذرانیدند و کابل بھ عیش و سعادت در

 حضرت در القان میبودند وط در نمودند بھ جانب بدخشان رفتند و فرار

امرای  اکثر، خواستند خبرشد کھ ، صباح کھ بھ نماز براورتھ باغ میبودند

جملھ   مالزمت حضرت بودند گریختھ رفتند از میرزا کامران کھ در

نامردان شب  اکثر خان و بابوس و قراچھ خان و مصاحب خان و مبارز

 ، حضرت دربھ میرزا کامران ملحق شدند گریختھ بھ بدخشان رفتند و

القان محاصره ط میرزا کامران را در ساعت نیک متوجھ بدخشان شدند و

فرمانبرداری قبول کرده  ، میرزا کامران اطاعت وچند گاه از د بعدکردن

، کوالب را حضرت بھ میرزا کامران آمده حضرت را مالزمت کرده و

، را بھ میرزا ھندال قندھار را بھ میرزا سلیمان دادند و قلعۀ ظفر دادند و

کشم خرگاه  ، روزی دررا بھ میرزا عسکری عنایت فرمودندالقان ط

میرزا  ، حضرت ھمایون پادشاه واجتماع برادران شد ند ودوختھ بود

توره کھ  میرزا سلیمان چند میرزا ھندال و میرزا عسکری و کامران و

، آفتابھ چالبچی بیارید ضرت پادشاه نشستھ اند فرمودند کھمالزمت ح در

 ، حضرت پادشاه دست شستند وست شستھ ھمھ بھ یکجا طعام بخوریمکھ د

میرزا ھندال،  ، بسال نسبت میرزا عسکری وشستندمیرزا کامران دست 

چی ھردو برادران بچال ، بجھت تعظیم آفتابھ ومیرزا سلیمان کالن بودند

ینی خودرا دست شستن میرزا سلیمان ب بعد از پیش میرزا سلیمان نھادند و

درشت پیش آمدند  میرزا ھندال بسیار ، میرزا عسکری وحرکتی بدی کرد
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 ، درمایان چھ حد داریم کھ ، اوالً روستایی گریستگفتند کھ، این چھ  و

حکم  ، اما چون عنایت فرمودند وحضرت پادشاه دست بشوییم حضور

 ، آخراداھای بینی جنبانی چھ معنی دارد، نمودند، نتوانستم تغیر حکم کرد

 ، دست شستھ آمده نشستند ومیرزا ھندال بیرون آمده میرزا عسکری و

ان طعام خوردند ویک دسترخ ھمھ در ه شده وشرمند میرزا سلیمان بسیار

بھ برادران خود گفتھ  حضرت درین مجلس این حقیر را یاد فرمودند و و

الھور، گلبدن بیگم گفتھ بودند کھ این آرزو دارم کھ ھمھ  اند کھ در

نشستھ ایم ھمان سخن بخاطرم صباح کھ  از برادران را یکجا ببینم و

امان خود  تعالی در را حق سبحانھ و  تعالی جمعیت ماهللا، انشامیرسد

این نیست کھ زیان مسلمانی  من ضمیر بھ خدا روشن است کھ در دارد و

، انشاهللا تعالی بھ زیان برادران را می طلبیده باشم ، چھ جای آنکھبطلبم

جھت  یک ، موافق وی تعالی ھمین توفیق کرامت کند کھھمھ شمایان خدا

، خوشحالی روی داده بود شوق و و میانۀ مردم عجب شور در باشید و

 مرم بودند از برادر یکدیگر خویش و نوکران ھم امرایان و اکثر چراکھ

 جدا، بلکھ تشنۀ خون یکدیگر یکدیگر ھم از جدایی صاحبان خود، آنھا

بدخشان کھ  از ، الحال ھمھ یکجا خوشحالی تمام میگذرانیدند وبودند

 در آن عزم جزم بلخ نمودند و از، بعد کابل بودند ، یکنیم سال درآمدند

 پایان باغ مذکور دولتخانۀ حضرت را در باغ دلگشا منزل فرمودند و

بیگمان درحویلی کلی بیگ، چون نزدیک بود آنجا  کردند و برپا روبرو

می  ورط، بھ حضرت باز بعرض رسانیدند کھ آیا رواج چفرود آمدند

ویم براه کوه دامن ، چون کھ بھ لشکر میربرآمده باشد، حضرت فرمودند
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، نماز دیگری بود کھ حضرت رویم تا شمایان برآمده، رواج را بھ بینید

آن  حویلی کلی بیگ کھ بیگمان در آمدند و باغ دلگشا ، درشده سوار

، بیگمان آنجا سرکوب بود، حضرت آمده ایستادند ، نزدیک بود وبودند

کردن  بھ مجرد کورنش کورنش کردند و برخواستند و ھمھ دیدند و

أ ، بیایید فخرالنست بدست مبارک خود اشارت کردند کھبیگمان حضر

دامن کوه باغ دلگشا جوی  در ، پیشترک میرفتند وافغانی آغاچھ ماما و

افغانی آغاچھ  نتوانست گذشت و جوی مذکور ، افغانی آغاچھ ازبوده است

ساعتی  بعد از ، آخراالمربرای آن ساعتی معطل کردند ، ازاسپ افتاد از

ھ ـگم نادانستـک بیـوچـاه چـم م وـدس مشرف گشتیـبمالزمت اشرف اق

، باغ اعراض کردند برای آن حضرت بسیار اسپ اش اندک بلند رفت از

چھرۀ  ، درین اثنا دردیوارھا نکرده بودند ھنوز بلندی بود و در مذکور

من افیون  ، شمایان بروید وکھ ، فرمودندمبارک حضرت کلفتی پدید آمده

دۀ حضرت ، مایان بفرموین کلفت را تسکین داده خواھم آمدا خورده و

ع کلفت ـواق ، دردـف آوردنـرت تشریـھ، حضـم کـھ بودیـی رفتـاندک راھ

، شب مھتاب بود، فرح ناک آمدند خوشحال و برطرف شده و لکیھ با

 سرو ظریف گوینده و خانش آغاچھ و حکایات کرده میرفتند و حضرت و

، می گفتند تا کھ بھ لغمان رسیدند آغا، آھستھ آھستھ نقششاھم  سھی و

 ، درنیامده بود چادرھای بیگمان ھنوز بارگاه پادشاھی و خرگاه و خیمھ و

 حمیده بانو ھمۀ مایان و حضرت و آمده بود و مھرآمیز آن وقت چادر

سھ گھری شب  و پھر دو مالزمت حضرت تا در بیگم نیز درھمان چادر

مالزمت آن قبلۀ حقیقی خواب  در مذکور چادر در نشستھ بودیم آخر
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، چون اسپان بھ بینید کوه رو اجرا صباح میخواستند کھ رفتھ در کردیم و

 ، درگذشت، حکم کردند کھ سیر ، تا آمدن اسپان وقتدیھ بودند بیگمان در

 ، سواربیرون اسپ ھرکس کھ باشد بیارید، اسپان را کھ آوردند، فرمودند

پا میپوشیدند، من بھ  و ، ھنوز سروچک بیگمماه چ و، بیگھ بیگم شوید

، فرمودند حکم شود من رفتھ آنھا را بیارم حضرت عرض کردم کھ اگر

ماه چوچک بیگم وغیره حرمھای  من بیار، من بھ بیگم و و زودتر برو

، اینھا را بھ میدھد حضرت شوم چھ باال انتظار ، بندۀ سرگفتم دیگر

 روبروی ما تشریف آوردند و ت ازمحصلی تمام می آوردم کھ حضر

بھ آنجا رسیدن ھوا گرم  گذشت تا ، گلبدن حاال خود وقت سیررمودندف

خرگاھی  خواھیم رفت و کرده پیشین را ادا ، انشاهللا تعالی نمازخواھد شد

پیشین تا  نماز از ، بعدگاه حمیده بانو بیگم آمده نشستندکھ بھ ھمان خر

 ، درف بردندوقت تشری ، درین طورشد نماز اسپان را آوردند میان دو

 سیر آن دره ھا  گشت و ، درمنکوه ھرجا رواج برگ برآورده بوددا

، کرده آمده نشستند خرگاه برپا و چادر ھمان جا در میکردند کھ شام شد

 مایان ھمھ در عشرت بھم گذرانیدیم و نیز بھ عیش و آنجا آنشب در

 از تشریف بردند و بیرون نماز، صباح وقت مالزمت آن قبلۀ حقیقی بودیم

 بھ بھ من و ماه چوچک بیگم و حمیده بانو بیگم و بیرون بھ بیگھ بیگم و

خواھی  ، بھ گناه خود قایل شده عذرمھ بیگمان علیحده خط نوشتند کھھ

 ، متوجھ لشکریاد کرده استالیف خیر در فرضھ یا ، انشاهللا درنویسید

نوشتھ بخدمت  مھ عذرخواھیھ ، آخراگرنھ بخدا سپردیم خواھم شد و

 شده از ھمھ بیگمان سوار حضرت و ، عاقبت االمراقدس اشرف فرستادند

www.enayatshahrani.com



١٣٥ 
 

صباح آن  شب ھرکس بھ منزل خود رفت و لغمان بھ بھزادی آمدیم و

حمیده بانو  شده بھ فرضھ آمدند نماز پیشین سوار طعام نوش جان کردند و

روز پیشترک بی بی یک  بیگم بھ خانۀ مایان نھ نھ گوسفند فرستادند و

شیره  خوردی وافر، شیر، جغرات و فرضھ آمده بود و دولت بخت در

باالی  ، صباح برکرده بودند، آنشب بعیش گذرانیده شربت وغیره طیار

استالیف  در سھ روز دیگر استالیف رفتھ و آب خوبست آنرا فرضھ ثرثر

) ٩٥٨( پنجاه وھشت  و صد سنھ نھ آن کوچ کرده در بعد از بودند و

 ، میرزا سلیمان وکامران بھ میرزا کوتل کھ گذشتند از متوجھ بلخ شدند و

فرمان ھای طلب فرستادند کھ، ما متوجھ جنگ اوزبیک  عسکری میرزا

، برادریست می باید کھ بھ سرعت تمام برسید ، وقت یکجھتی وشدیم

بھ  ، کوچزا عسکری آمده بھ حضرت ملحق شدندمیر میرزا سلیمان و

 درھمان روز بلخ بود و در ، پیر محمدخانشده بھ بلخ رسیدندکوچ متوجھ 

، لشکر پادشاھی ن برآمده، جنگ صف کردندمحمد خا ، مردم پیراول

صباح  شھر درآمدند ، درمحمد خان شکست خورده مردم پیر غالب آمد و

تای زور است من نمیتوانم جنگ محمد خان قرارداده بود کھ چغ ، پیرنآ

برآمده بروم کھ امرایان پادشاھی یکی بھ عرض است کھ  رت، بھکرد

ازین منزل برخواستھ دشت  ، اگریورت چرکین شده است کھ رسانید

بمجرد کھ . حضرت حکم فرمودند چنین بکنند منزل نمایند مناسب است

چند کس منادی  مردم تالتوف شدند و ، دیگرو بارخانھ نھادند دست بھ بار

، بی جھت غنیم الھی چنین بود است، چون خوبمردم کس بس نیامد کرد و

 رسید کھ لشکر خبر ، بھ اوزبیکبی واسطھ مردم راھی شدند تقریب و و
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ھرچند کھ یساوالن پادشاھی  تعجب شد و ، اوزبیک درپادشاھی کوچ کرد

 ، مردم راھی شدندبھ منع کردن نشد سعی کردند بھ ریزه پاس نھ آمدند و

شد حضرت ھم  ، ضرورنمانددیدند کھ کس  ، آخرحضرت مدتی ایستادند

 ، لشکرنبود کھ میرزا ھندال را خبر میرزا عسکری و و روان شدند

لشکرگاه  ، دیدند کھ درشده آمدند پادشاھی برھم خورده است اینھا سوار

راھی  پی برآمدن استاینھا نیز بطرف قندوز اوزبیک در کسی نمانده و

 ، برادران تافتند کھگ ، حضرت اندک راھی آمده بودند کھ ایستادند وشدند

مالزمت  پیش روم بھ بعضی امرا وغیره کھ در حال نیامدند من چطور

ھیچکس جواب د بیار ان خبریمیرزا کھ از بودند فرمودند کھ کسی باشد

، عرض داشت آمد مردم میرزا خبر از قندوز آن از از ، بعدنرفت و نداد

شده ندانستم کھ بکدام طرف رفتند،  کرده اند کھ شنیده شد کھ شکست واقع

، خضر خواجھ این خط کھ بدست حضرت افتاد، بسیار بیطاقتی کردند

، رحمت باد انشاهللا پادشاه فرمودند بیارم خان گفتھ اگرحکم شود من خبر

خواجھ خان  خضر روز ، بعد از دورفتھ باشد باشد کھ میرزا بھ قندوز

قندوز  سالمت در ھ صحت ومیرزا ھندال را بھ حضرت آورد کھ ب خبر

 میرزا خوشحال شدند و را کھ حضرت شنیدند بسیار ، این خبررسیدند

خود بھ کابل  ، رخصت کردند وباشد سلیمان را بجای خود کھ قلعۀ ظفر

 و ، ِعیارکوالب بودند، ترخان بیگھ نام عورتی میرزا کامران کھ در آمدند

عاشقی  رم بیگم اظھارمکاره بود بھ میرزا کامران راه نموده کھ بھ ح

، میرزا کامران ھم بھ گفتھ آن ناقص العقل بکنید کھ درین مصلحت ھاست

، این عورت خط بھ حرم بیگم فرستادند روپاکی بدست بیگی آغا خطی و
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اشتیاق  مالزمت میرزا کامران و روپاک را برده پیش حرم بیگم نھاد و و

روپاک را  و ، حرم بیگم گفت کھ حاال این خطکرد اظھار بسیار

 روپاک را بیارید بیرون بیایند این خط و ، ھرگاه میرزایان ازنگھدارید

 مالیمت کھ میرزا کامران این خط و زاری و پی گریھ و بیگی آغا در

شما ازین  شما عاشق است و مدت ھاست کھ بر روپاک بشما فرستاده و

، نمودهام ـدت تمش اد اعراض وـم بنیـرم بیگـ، حروتی میکنیدـبابت بی م

، میرزا طلبیده گفت کھ مرا میرزا ابراھی فی الحال میرزا سلیمان و

خطی نوشتھ  کامران نامردی ھای شمایان را دانستھ است کھ بمن ھمچو

کالن  ، میرزا کامران برادربودم کھ مرا چنین نویسد واقعکھ من الیق این

بگیرید  ،دمن بجای کلین ایشان باشم مرا ازین بابت خطی فرست باشد و تو

ھیچکس بر  دیگران عبرت شود و این زنکھ را پاره پاره سازید تا بر و

زن آدمیزاده چھ  از بد خیال فاسد نکند و عیال کسی بھ چشم اھل و

 ن نترسد وـپسر م و نـم از االیق بیارد وـزھای نـچی وـاسب کھ ھمچـمن

یرزا م فی الحال بیگی آغا بی بی دولت خون گرفتھ را پاره پاره کردند و

، بلکھ دشمن زین جھت بھ میرزا کامران بد شدندمیرزا ابراھیم ا سلیمان و

مخالفت ازین  بھ خدمت حضرت نوشتند کھ قصد مخالفت دارد و شدند و

 از مالزمت ھمراه نرفتھ بعد ، درحین توجھ بلخ درکھ نمیباشد صریحتر

ازین ، ھیچ عالجی بھتر ھم ھراسیده تو کوالب از در آن میرزا کامران

، ابوالقاسم میرزا پسر خودرا پیش میرزا بکشند نیافتند کھ خودرا بگوشۀ

ا کامران عایشھ سلطان بیگم دختر خودرا میرز عسکری فرستادند و

کامران بود بھ او  خانم کوچ میرزا میرفت و القانطبجانب  ھمراه گرفتھ
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فت، خواھم گر ھرجا کھ قرار عقب بیایید در دختر شما از گفتند کھ شما و

ب رفتھ ااندر و خوست ، اما تا آن زمان شما درشما را خواھم طلبید

میان آن اوزبکان  ، درخانان اوزبیک قرابت داشت با ، خانم مذکورنشینید

غرض  فھمانیده کھ اگر خویشان آن بوده بھ اوزبکان معلوم کرده و از

، ضعفا را گذارید کھ غالم داریم ببرید و داه و ، مال واولچھ است

، ما البتھ خواھد رنجدش فردا شنود از خانم اگر برادرزادۀ عایشھ سلطان

بند اوزبیک  بی سامانی از بھ صد حیرانی و حیلھ و و بھ صد مکر

 میرزا و آنجاھا میبودند اندراب رسیده در خوست و خالص شده در

، حضرت درباره من چنانچھ ملتفت شکست بلخ اطالع یافتھ کھ کامران از

، درین اثنا حضرت طرف میگشت کوالب برآمده بھ ھر از د وبودند نیستن

جای پست فرود  چاق کھ رسیدند غافل دربدشت قبطرف  کابل برآمده از

مکمل شده  مسلح و جای بلندی بیکبار کامران از آمده بودند کھ میرزا

دشمنان حضرت ریختند چون خواست الھی چنین بود یک  سر آمده بر

بھ حضرت  نابکار ظالم ستمگار، بدبخت، باطن، گردن شکستھ کور

چشم  تمام پیشانی و مبارک ایشان رسیده و بھ سر پادشاه زخم انداخت و

جنگ مغوالن  ، بھ طریقی کھ درمبارک ایشان بخون آلوده شده بود ھای

طاقی  پادشاه مغولی زخم زده و مبارک حضرت فردوس مکانی بابر بسر

، حضرت ھمایون ن مجروح شدهمبارک ایشا ، اما سربریده نشد دستار و

 است کھ طاقی و میگفتند کھ عجب سر پادشاه دایم تعجب مینمودند و

مبارک ایشان ھمان  زخم رسد غرض بھ سر بھ سر بریده نشود و دستار

میرزا  بدخشان رفتند و چاق بھبشکست دشت ق از ، حضرت بعدشد طور
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 کردند و مالزمترا  میرزا ابراھیم آمده حضرت میرزا سلیمان و ھندال و

 یکجھتھ شده در دولتخواھی یکدل و میرزایان در حضرت بکابل رفتند و

، حضرت پادشاه بھ حرم کامران متوجھ شدند ، میرزامالزمت بودند کھ

مردم  و بیگم گفتھ فرستادند کھ کلین را بگویید کھ بزودی زود لشکر

تی چند اندک روز اندک فرص بیگم در بدخشان را سامان نموده فرستید و

بھ ھمراه خود  سامان نموده و اھتمام و یراق دادند و کس را اسپ و ھزار

 خود مراجعت نمودند و را پیش فرستادند آنجا لشکر از کوتل آورده و تا

قراباغ  چارکاران و ، درآمده بھ حضرت پادشاه ملحق شدند مذکور لشکر

 و کردند فتح ه وحضرت غالب آمد ، لشکررزا کامران جنگ شدبھ می

 ، میرزا کامران گریختھ بھ تنگیھا ومیرزا کامران را شکست دادند

آق سلطان کھ داماد میرزا کامران بود گفتھ باشد کھ شما  لمغانات رفت و

مخالفت پیش می آیید چھ معنی دارد، دایم بھ حضرت ھمایون پادشاه 

فرمانبرداری حضرت بکنید یا مرا رخصت  اطاعت و ، یامناسب نیست

ن بھ آق سلطان درشتی کرده ، میرزا کامرامایان میدانند مردم ازبدھید کھ 

، آق سلطان ھم جای رسیده کھ تو بھ من نصیحت کنیمن ب ، کارگفت کھ

 ، حالل من حرام باشد وپیش شما باشم من در ، اگرروی درشتی گفت از

ھمراه  بھ کوچ خود رفت و بکھر در آق سلطان ھمان زمان جدا شده و

، آق امران بھ شاه حسین میرزا رسید کھمان میرزا ک، فرشده بود کھ

کھ  آنجا آمده باشد اورا نگذارید در ، اگرمارا رنجانیده رفتھ است سلطان

را بگویید کھ  او سازید و و جدا کوچ اورا از بھ زن خود ھمراه شود و

، حبیبھ بیگم حسین میرزافرمان شاه  ، بمجرد رسیدنھرجا میخواھی برو
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سلطان را بھ مکھ معظمھ رخصت  سلطان جدا ساختھ وتصرف آق  را از

نامی میرزا  مردم اکثر ، قراچھ خان وھمان جنگ چارکاران ، درکرده

 دولت بخت آغا چھ گریختھ بھ عایشھ سلطان بیگم و کامران کشتھ شدند و

 مردم پادشاھی گرفتھ آوردند و تکیۀ حمار ، ازجانب قندھار میرفتند کھ

حضرت  میان افغانان میبود و ، دران ھمراه شدهرزا کامران بھ افغانمی

بدستور سابق  آن سال نیز ، دراه گاھی بدیدن باغ نارنج میرفتندپادشاه گ

 از مالزمت بودند و در ھندال میرزا تنگیھا رفتند و بدیدن نارنج در

 اکثر ماه چوچوک بیگم وغیره بیگم و ، بیگھ بیگم و حمیده بانوحرمان

بود، بنابرآن  آنروزھا بیمار در من سعادت یار پسر حرمان ھمراه بودند و

 شکار ، حضرت پادشاه درنواحی تنگیھا ، روزی درمن نتوانستم رفت

خوب بود طرفی کھ  شکار ، بسیارمالزمت بود میرزا ھندال در بودند و

 بسیار ، میرزا شکارحضرت ھم آنطرف آمدند ،رفتھ بودند میرزا شکار

را بھ حضرت پیشکش  خود ن ھمھ شکارچنگیزخا ، میرزا بدستورکردند

بھ بزرگان  توره چنگیزخان رسم چنین است کھ خوردان کردند کھ در

را پیشکش حضرت  ، غرض ھمھ شکارھای خودخود چنین پیش می آیند

ھم بماند باز  آن بخاطر میرزا رسیده کھ حصۀ خواھران کرده بعد از

واھران حصھ خ بکنم کھ برای شکار ، پارۀ دیگرخواھران گلھ نکنند

، برگشتھ می کرده مقید شده اند یکباره شکار باز بھ شکار ، میرزاببرم

، آنکس سر راه را کامران کسی را تعیین کرده بودند آمدند کھ میرزا

بھ کتف مبارک ایشان  آن تیر میرزا ازین غافل تیری زد و گرفتھ و

حرمان من شنیده بیطاقتی  من با مالحظھ آنکھ مبادا خواھران با رسیده از
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. گذشت ، رسیده بود بالیی ولی بخیربکنند، فی الحال نوشتھ فرستادند کھ

، عافیت ھستم شمایان خاطرھا خود را جمع دارید کھ من بھ صحت و

مدت یکسال  کھ گرم شد حضرت برگشتھ بھ کابل آمدند و غرض ھوا

 کامران بازیکسال خبر آمد کھ میرزا  ، بعد ازشد بھتر ، زخم تیرگذشت

سامان جنگ نموده  ، استعداد جنگ دارد، حضرت نیزهجمعیت کرد

، مالزمت حضرت را می شدند میرزا ھندال در متوجھ تنگیھا شدند و

 جالل فرمودند و سعادت رفتھ نزوال وقتی کھ بھ تنگیھا بھ دولت و

 ، میرزا کامران قرارمی آوردند کھ ساعت خبر ھر زمان و جاسوسان ھر

، میرزا ھندال آمده بھ عرض حضرت مشب شبخون باید ریختداد است ا

رادرم ـب د وـدی باشنـرت درین بلنـ، حضھـد کـنکاش دادنـک و رسانیدند

درین بلندی  ، تامالزمت ھمراه باشند در پادشاه اکبر جالل الدین محمد

کدام  طلبیده بھ ھر مردم خودرا خود احتیاط چوکی بدھند و مردم با

 کرده کھ ھمھ آن خدمت ھا یکطرف و دالسا دلداری وعلیحده، علیحده 

یانست بھ ھمان خدمت امشب یکطرف، انشاهللا آنچھ حسب الدعای شما

برای خود جیبھ جامھ  ، ھمھ را جابجا نشانده وخواھید شد افراز روش سر

، شخصی چی بقچھ را برداشتھ بود کھ، توشکطلبیدند دوبلغھ طاقی و و

اعتی نگھداشت چون معطل شد کسی را عطسھ زد، توشکچی بقچھ را س

، خود پرسیدند کھ چرا کید تمام آوردندأکید فرستادند چون بھ تأبرای ت

را برداشتھ بودم کھ  ، بقچھمعطل کردی، توشکچی عرض کرد کھ

ن سبب معطل شد، ازی م وشخصی عطسھ زد، بنابرآن بقچھ را بازماند

، باز گفتند باشد و، بگو انشاهللا شھادت مبارک فرمودند کھ غلط کردی
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افعال ھای  از ھای حرام وجمیع چیز یاران ھمھ گواه باشند کھ از

، فرمودند مبارکباد گفتند حاضران فاتحھ خوانده و ناشایستھ توبھ کردم

بھ سپاھیان  پیش خندق رفتند و نیمچھ جامۀ جیبھ بیار، پوشیده در

 میرزا ال آوازھند ، درین اثنا طبقچی میرزاتسلی دادند مردانگی نمودند و

، میرزا بمجرد گرفتند ، فریاد برآورد کھ مرا بھ شمشیررا کھ شنیدند

است  مردانگی دور ، یاران این ازبدو گفتند اسپ فروز آمده و شنیدن از

خندق  خود در ما کمک نکنیم و بگیرند و تھ شمشیر کھ طبقچی ما را در

 از میرزا دوبار اسپ فرود نیامدند و سپاھیان ھیچکدام از فرود آمدند و

، نمیدانم کھ ھمان تردد شھید شدند ، درحملھ ھا کردند خندق برآمدند و

، کاشکی را بھ تیغ ظلم بیجان کرده رحم آن جوان کم آزار کدام ظالم بر

، آن تیغ خواجھ خان من یا بھ خضر پسر دیدۀ من یا بھ سعادت یار بدل و

ای دریغا ای  دریغ ، ھزاردریغ ، افسوس وغ میرسید، آه صد آهبیدری

 خدمت و غرض کھ میرزا ھندال در –میغ زیر ، آفتابم شد نھان دردریغ

 دوست میرزا را برداشتھ در ، میربابادلسوزی حضرت جانسپاری کرده

 بھ یساوالن آورده در نکرد و بھ ھیچکس اظھار دولتخانۀ میرزا آورد و

میرزا کاری بپرسد بگویید کھ زخم  ، ھرکھ بیاید وگفت دروازه نشاند و

بعرض حضرت  حکم حضرت است کھ ھیچکس نھ درآید و است و

 ، حضرت پادشاه اسپپادشاه آمده رسانید کھ، میرزا ھندال زخمی شده اند

، میرعبدالحی گفتھ کھ زخم ایشان کاریست طلبیدند کھ رفتھ میرزا را ببینم

ھرچند کھ خودرا حفظ  ، حضرت فھمیدند ورفتن حضرت مناسب نیست و

خواجھ خان  ضرخ، جوساھی جاگیر بیطاقتی نمودند ، نتوانستند وکردند
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، میرزا ھندال را خواجھ خان را طلبیده فرمودند کھ ، حضرت خضربود

 شتر را گرفتھ بھ فریاد و ، خان مھارجوساھی برده، امانت نگاه دارید در

را حضرت پادشاه شنیدند  میرفت کھ این خبر فزع کرده جزع و فغان و

تو بیشتر  باید کرد دل من از جھ خان گفتھ فرستاند کھ صبرخوا بھ خضر

حال  ظالم  بیطاقتی نمیکنم و ، اما از مالحظۀ آن غنیم خونخوارمیسوزد

 و د افسوسـ، بھ صچارۀ نیست رـصب ر ازـ، غینزدیک است آنکھ او

، لم، میرزا کامران ظاجوساھی امانت گذاشتند ، درد برده دربیچاره گی

آسمان  ، این بال ازآنشب نمیآمد ، اگربی رحم و پروربیگانھ  برادرکش

مجرد رسیدن این ، بھ ضرت پادشاه بھ کابل خط ھا نوشتند، حنازل نمیشد

 و دیوار در ، گویا تمامی کابل بھ ماتم سرا مبدل شد وخط ھا بھ خواھران

 ، گلچھره بیگم درفغان میکردند ی سعید شھید گریھ واحوال میرزا بر

 گویا قیامت قایم شد و آمدند ، وقت ایکھ ایشان بازرفتھ بودخانۀ قراخان 

کامران  میرزا بھادر ، ازجنونی شدند و رغم بسیار، ایشان بیما گریھ و از

 نشنیدیم کھ در دیگر آنروز باز ، ازظالم بی رحم، میرزا ھندال شھید شدند

 ، بلکھ روز بروز متنزل کرد ومیرزا کامران رشدی شده باشد بار و کار

 دولت بھ میرزا بنوعی رو بھ خرابی آورد کھ دیگر ضایع شد و ابتر و

حیات میرزا کامران، بلکھ  گویا کامرانی نکرد و نشد و کامران یار

ھمان شکست کھ  ، میرزا ھندال بود کھ ازروشنایی چشم میرزا کامران

روپیھ  یکھزار ، اوشیرخان پیش سلیم شاه پسر گریختھ راست رفت در

، کمک طلبید ضمن میرزا کامران عرض احوال نموده ودرین  داده و

مخفی گفتھ است  اما در جواب میرزا بھ ظاھر چیزی نگفت سلیم شاه در
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خود میرزا ھندال را بکشد، بھ آن چھ نوع کمک توان  ، کسی کھ برادرکھ

، میرزا معدوم ساختن بھتر است ، بلکھ ھمچو کسی را نابود کردن وداد

شبی  بھ مردم خود کنکاش نکرد و خان شنید و کامران این کنکاش سلیم

، اینھا ھم نداشتند ، خبرمردم میرزا داده گریخت و را برخود قرار فرار

خانھ حکم  یبند مردم میرزا را در ، اکثرشد ماندند بھ سلیم خان کھ خبر

ھمان  خوش آب رفتھ بود کھ در میرزا کامران تا بھ بھیره و کرده و

پیش حضرت  قید درآورده در مکر یلھ وبھ صد ح حدود آدم گھکھر

 شریف و و وضیع سلطانان و جمیع خانان و ، عاقبت االمرپادشاه آورد

دست میرزا کامران داغھا  یت وغیره کھ ازرع سپاھی و و کبیر و صغیر

 آن مجلس متفق شده بھ عرض حضرت پادشاه رسانیدند کھ در داشتند در

 برادر خاطر ، اگرباشدنمی  تحکم رسم برادری منظور پادشاھی و

، ترک برادری پادشاھی میخواھید اگر ، ترک پادشاھی بکنید ومیخواھید

چاق بھ بدشت ق سبب او در این ھمان میرزا کامران است کھ از بکنید و

فریب  و بھ افغانان مکر مبارک ایشان چھ نوع زخم رسیده بود و سر

 سبب چغتای از اکثر ، میرزا ھندال را کشت ومتفق شده ، یکی شده وداده

 ، دیگربی ناموس شد اھل وعیال مردم بھ بند رفت و میرزا نابود شده و

 عذاب ندارند و ، منبعد تاب بند واطفال مردم مجال نمانده کھ عیال و

 ، ھمھ تصدق یک تارعیال مایان اھل و مال و ، جان وجھنم دیگرھا بر

مختصر ، سخن نیست، این دشمن حضرت است موی حضرت این برادر

ملک  رخنھ گر: اتفاق بجد شده بعرض رسانیدند کھ کھ ھمھ جمع شده بھ

  .افگنده بھ سر

www.enayatshahrani.com



١٤٥ 
 

جواب فرمودند کھ اگرچھ این سخنان شمایان  حضرت پادشاه در

گفتند  آوردند و ، ھمھ فریاد برنشان من میکند اما دل من نمیشود خاطر

 ، آخراالمرض رسانیده شده است عین مصلحت استکھ آنچھ بعر

، رضامندی ھمھ شمایان درین است مصلحت و ، اگرحضرت فرمودند کھ

 یسار یمین و ، ھمھ ازمحضری نویسید پس ھمھ شمایان جمع شوید و

 ملک سر امرایان جمع شده نوشتھ دادند، بھمان مصرع را، رخنھ گر

  .افگنده بھ

رسیدند بھ نواحی رھتاس کھ  شد در بھ حضرت پادشاه ھم ضرور

 میل کشند در ، ھردو چشم میرزا کامران راکردند کھسید محمد حکم 

  .میل کشیدن ، حضرت پادشاه بعد ازمیل کشید ساعت رفت و

  

���    
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  فهرست نامهاي اشخاص

  الف
 ٧٦ ، ص)دختر سلطان بخت بیگم و نوۀ ابو سعید(آپاق بیگم  •
 ٧٥ آتون ماما، ص •
 ١٣٣، ٧٧ص ص  ،)مادر یادگار سلطان بیگم(آغاچھ  •
 ٧٦ص ، )دختر سلطان حسین میرزا بایقرأ(آغھ بیگم بایقرأ  •
 ٨٢ص آغھ جان،  •
 ٧٧ص ، )زن عمر شیخ میرزا(، )آغھ چھ(آغھ سلطان  •
 ٧٧ص ، )کوچ منعم خان(آغھ کوکھ  •
، ٦٧، ٥٨ص ص ، )دختر ابو سعید میرانشاھی و خدیجھ(، )میرانشاھی(آق بیگم  •
٧٦، ٧٥ 
 ٦٤، ٥٣ص ص آلور میرزا،  •
 ١٣٠ص ، )دختر ھمایون و ماه چوچک(آمنھ بانو بیگم میرانشاھی  •
 ١١٢ص ابراھیم ایشیک آغا،  •
 ٥٦ ص ابراھیم بن سکندر لودی، •
 ٦٨، ٥٩، ٥٧، ٥٦ص ص ، )سلطان(ابراھیم  •
 ١٣٩، ١٣٧، ١٣١، ١٢٣ص ص ، )پسر کامران(ابراھیم سلطان میرزا  •
 ٨٩ص ، )سید(ابوالبقا امیر، امیر خلیفھ، امیر میرزا  •
 ٩٨ص ، )میر(البقا ابو •
 ١٣٧ص ابوالقاسم میرزا،  •
 ٧٥، ٥٩، ٥٨، ١٥ص ص  ابو سعید سلطان میرزا، •
 ١٠١ص اتکھ خان،  •
  ٧٧ص  ،)آتون(اتون ماما  •
 ٧٧، ٧٤، ٢٠ص ص دلدار بیگم، = اجم •
 ٩٤ص احمد جام زنده فیل،  •
 ٧٦ص ، )سلطان(احمد خان  •
 ٧٦ص االچھ خان پسر بابر، )= سلطان(احمد خان  •
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 ٧٦، ٥٣ص ص ، )سلطان(احمد میرزا  •
 ٥٤ص ، )شاه(اسماعیل  •
 ٧٦ص افروز بانو بیگم،  •
 ، ١٣٣، ٨٨، ٧٧، ٦٣، ٥٤، ١٨ص ص افغانی آغاچھ،  •
 ١٢٠ص اکھ جانم، = اکا جانم •
 ٧٥، ٧٤، ٧٣، ٧٢، ٧١، ٦٥، ٦٤، ٦٢، ٦١، ١٩ص ص اکام،  •
 ٥٩، ٥٥، ٥٣ص ص ، )ماھم بیگم: نیز(اکم = اکام •
، ١٠٥، ١٠٤، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣ص ص جالل الدین محمد اکبر، = اکبر پادشاه •

١٤١، ١٢٨، ١٢٤، ١٢١، ١٢٠، ١١٢ 
 ١٢١، ١٢٠، ٨٠، ٧٩، ٧٥، ٦٧، ٦٤، ٦٣ص ص اکا، اکام، = اکھ جانم •
 ٧٦، ٥٨، ص ص احمد خان= االچھ خان •
 ٧٦ص الغ بیگ میرزای کابلی،  •
 ٧٣، ٣٧، ٢٤، ٢٣ص ص  الوغ بیگ،= الغ بیگ میرزا •
 ١١٥ص  قاس میرزا،ال •
 ١١١، ١١٠ص ص  ،)میر(هللا دوست  •
 ٧٧ص  ،)دختر خواجھ حسین بیگ ترکمان(الوش بیگم ترکمان  •
 ٧٦، ٧٥ص ص ، )دختر زینب بیگم(الوغ بیگم  •
 ٧٣، ٣٧، ٢٤، ٢٣ص ص الوغ بیگ میرزا،  •
 ٧٧امیر خلیفھ، ص  •
 ٨٥ص ، )سید(امیر میرزا  •
 ٦٧ص ایسن، = ایشن •
 ١٠٣، ١٠٢ ،٦٧ص ص  ایشان تیمور سلطان، •

  ب
 ٨٥ص  بابا بیگ، •
 ١١١ص  بابا جوجوک، •
 ١١٢ص  بابا دوست بخشی، •
 ١٤٢، ٩٧ص ص ، )میر(بابا دوست  •
 ١٣٨، ١٢٠، ١١، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١ص ص بابر پادشاه،  •
 ١٣١ص  بابوس، •
 ٥٤، ٥٣ص ص  باربول میرزا، •
 ١٢٣ص  باقی کوکھ، •
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 ١٠١ص باقی گوالیاری،  •
 ٦٨ص باورچی،  •
 ٧٣، ٧١، ٥ص ص  بایزید، •
 ٤٩، ٣٧، ٢٣ص ص  بایسنغر میرزا، •
 ٧٣، ٧١ص ص  ببن، •
 ١٣٠، ص )دختر ھمایون و ماه چوچک(بخت نسا بیگم  •
 ٩٦، ٩٥ص ص بخشو بلوچ،  •
 ٩٤ص  ،)دختر ھمایون و بی بی گونور(بخشی بانو بیگم  •
، ٦٧، ٥٨ص ص  ،)دختر سلطان ابو سعید میرزا میرانشاھی(بدیع الجمال بیگم  •
٧٦، ٧٥ 
 ٥١، ٥٠ص ص بدیع الزمان میرزا،  •
 ٦٧، ٦٦ص ص ، )میر(بردی بیگ  •
 ٧٦ص ، )بیگم(برالس  •
 ٥١ص برنتوق بیگ،  •
 ٧٧ص ، )دختر میرشاه حسین(بلیس بیگھ  •
 ٧٧ص بلیس کابلی،  •
 ١٠٣ص بھبود چوبدار،  •
 ١١٥ص بھرام میرزا،  •
 ٨٩، ٨٨، ٨٧، ٨٥ص ص ، )شیخ(بھلول  •
 ٥٦ص بھلول لودی،  •
 ٧٧ص بی بی بیگھ،  •
 ٩٢ص بی بی حاج تاج،  •
 ٧٧ص بی بی حبیبھ،  •
 ١٣٧، ١٣٥، ٧٧ص ص بی بی دولت بخت،  •
 ٨٣ص بی بی سحر،  •
 ٩٤ص بی بی گونور،  •
 ٨٦ص ، )خلیفۀ پادشاه بابا(بیجکا  •
 ١٢٢، ١٢١، ١١١، ١٠٧، ١٠٦ص ص بیرم خان،  •
 ١٢٦ص بیگمان کالن،  •
 ١٠٩ص بیگم میرزا،  •
، ٨٢، ٨١، ٧٧، ٧٤، ٧٢ص ص ، )دختر عموی یادگار بیک(بیگھ بیگم مغول  •
١٤٠، ١٣٤، ١٣٠، ٨٣ 

www.enayatshahrani.com



١٤٩ 
 

 ٨٦ص بیگھ جان کوکھ،  •
 ٧٦ص ، )دختر سلطان خلیل میرزا(بیگھ سلطان بیگم میرانشاھی  •
 ١٣٧، ١٣٦ص ص  ،)آغھ(بیگی آغا  •
 ٧٦ص  بیگی بیگم، •

 پ

، ٧٠، ٦٦، ٦٤، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٥٥، ٤٩، ٤٨، ١٦، ٦، ٤ص ص پادشاه بابام،  •
١٢١، ٨٦، ٨١، ٧٧، ٧٤، ٧١ 
 ٨٤ص  پادشاه گور بنگالھ، •
 ٨١، ٧٤، ٥٣ص ص  پادشاه میرزا، •
 ١٠٦ص  ،)بو سعید سلطانادختر (پاینده محمد، سلطان بیگم میرانشاھی  •
 ١٠٢ص  ،)برادر میر ولی(، )میر(پاینده محمد  •
 ١٠٠ص  پیر محمد اختھ، •
 ١٣٥ص  پیر محمد خان، •

 ت

 ١٠٦ص  ،)مال(تاج الدین  •
 ١٣٦ص  ،)قاصد میان میرزا کامران و حرم بیگم(ترخان بیگھ آغا  •
 ١٣٠، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣، ١٠١، ٨١ص ص  ،)میر(تردی بیگ خان  •
 ١١١، ١٠٦، ١٠٥ص ص  تردی محمد خان، •
 ٧٤، ٦٧ص ص  توختھ بوغا سلطان، •
  ١٠٣، ١٠٢، ٦٧ص ص  تیمور سلطان، •

 ج

 ٧٦ص  جان سلطان بیگم، •
 ٨٠ص  جعفر خواجھ، •
، ١٢٤، ١٢٠، ١١٢، ١٠٥، ١٠٤، ٩٤، ٦ص ص  جالل الدین محمد اکبر پادشاه، •

١٤١ 
نام او بھ صورت مھتر جوھر آفتابچی در مآخذ آمده و اوست کھ : جواھر آفتابچی •

 ١٠١ص  .تألیف کرد ٩٩٥ھمایون را در » تذکرة الواقعات«
 ١٢٣ص  جوکی خان، •
 ١٢٩ص  ،)دختر ھمایون ظ(جھان سلطان بیگم  •
 ٨٤ص جھانگیر بیگ،  •
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  ١١٩، ١١٨، ١١٧، ١١٣، ١١١، ١١٠، ١٠٩، ١٠٣، ٩٢ص ص  خواجھ غازی، •
 ١٢٩، ١٢٦، ١١٩، ١١٨، ١١٧، ١١٢ص ص  خواجھ معظم، •
 ٩٥، ٨٥، ٨٤ص ص خواص خان،  •
 ٦٦ص  ،)میر(خورد بیگ  •
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 ر
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 ٧٧ص  سعادت سلطان آغھ، •
 ١٤٢، ١٤٠ص ص  ،)پسر گلبدن(سعادت یار  •
 ٧٧ص  سکینھ، •
 ١٣٠ص  ،)دختر ھمایون و ماه چوچک(سکینھ بانو بیگم میرانشاھی  •
 ٧٦، ٧٥، ٥٨ص ص  ،)دختر سلطان ابو سعید میرانشاھی(بیخت بیگم سلطان  •
 ٨٣، ٨١ص ص  سلطان بھادر، •
، ٧١، ٦١، ٥٣، ٥٢ص ص  ،)دختر سلطان احمد میرزا(سلطان بیگم میرانشاھی  •
٧٦، ٧٤ 
 ١١٥، ٨٦، ٧٦، ٧٥، ٦١، ٥١، ٥٠، ٢٥ص ص  سلطان حسین میرزا بایقرا، •
 ، ٧٦، ٥٨ص ص  سلطان خانم، •
 ٥٦ص  ،)طانسل(سلطان سکندر  •
 ١٠٩ص  سلطانقلی ساربان باشی، •

 ٩٦، ٧٦، ٤٩، ٢٧ص ص  سلطان محمود، •

، ١٠٦، ٧٩، ٧٧، ٦٢، ١٩ص ص  ،)زن امیر خلیفھ نظام الدین علی(سلطانم  •

١١٧، ١١٦، ١١٢ 

 ١٣٩، ١٣٧، ١٣٦، ١٣٥، ١٣٢، ١٣١، ١٢٦، ١٢٥، ٥٥ص  ص ،)میرزا( سلیمان •

  ١٤٣ص سلیم شاه،  •

 ٧٧ص سلیمھ سلطان بیگھ چغانیانی،  •

 ٨٩ص سنبل سقاء،  •
 ٥٩ص  ،)رانا(سنبھل سنگا  •
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١٥٣ 
 

 ش

 ٨٦ص  ،)زن ھمایون(شاد بی بی  •
 ٧٦ص  ،)دختر حیدر بایقرا و ینگھ میرانشاھی زن عادلشاه(شاد بیگم بایقرا  •
 ٧٦ص  ،)مادر دلشاد بیگم(شاه بیگم  •
 ٩٩، ٩٦ص ص  شاه حسین سمندر، •
 ٧٧ص  ،)میر(شاه حسین  •
 ١٣٩، ١١١، ١١٠، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٥، ٩٩، ٩٦ص ص   ،)میرزا(شاه حسین  •
 ٧٦شاه خانم، ص  •
 ٥٣، ٣٧، ٢٣ص ص شاھرخ میرزا،  •
 ١٣٣ص  شاھم آغا، •
 ١٠٥، ١٠٠ص ص  شاھم خان جالیر، •
 ٨٥، ٨١، ٧٣ص ص  شاه میرزا، •
 ٥٤ص  شاھی بیگ خان، •
 ٧٧ص  شرف نسا کوکھ، •
 ٧٥ص  ،)دختر عمر شیخ(شھربانو بیگم میرانشاھی  •
 ١٠٥، ١٠٢ص ص شیخ علی بیگ،  •
 ١١٢ص  شیخ یوسف چولی، •
 ١٢٧ص  شیرافکن، •
 ١٤٣، ١٠١، ٩٤، ٩٣، ٩٢، ٩٠، ٨٩، ٨٧، ٨٦، ٨٥، ٨٤ص ص  شیرخان، •
 ١٢٧ص  شیر علی خان، •
 ١٢٧ص  شیرویھ، •

 ظ -ط

 ١١٥ص  ،)شاه(طھماس  •
 ١٣٣ص  ظریف گوینده، •

 غ - ع

، ٧٥، ٦١، ٥٢ص ص  ،)دختر کامران میرزا(عایشھ سلطان بیگم میرانشاھی  •
١٤٠، ١٣٨، ١٣٧، ٨٦، ٧٦ 
 ١٣٧ص  ،)دختر احمد میرزا و قوتقو بیگم(عایشھ سلطان خانم میرانشاھی  •
 ١٤٢ص  ،)میر(عبدالحی  •
 ٤٩ص  ،)عموزاده بابر( عبدالرزاق میرزا  •
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١٥٤ 
 

 ٩٦ص  ،)شیخ(عبدالغفور  •
 ٩٣ص  ،)قاضی(عبدهللا  •
 ٧٧ص  ،)خواجھ(عبدهللا مروارید  •
 ٥٤ص  عبیدهللا خان اوزبک، •
، ١١١، ١٠٨، ١٠٧، ٩٢، ٨٤، ٨٣، ٨١، ٥٣، ٢ص ص  ،)میرزا(عسکری  •

١٣٧، ١٣٦، ١٣٥، ١٣٢، ١٣١، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٦، ١٢١، ١٢٠، ١١٤، ١١٣، ١١٢ 
 ٩٢ص  عفیفھ بی بی، •
 ٨٨، ٨٦، ٧٧، ٧٤، ٧٢ص ص  ،)دختر ھمایون(سلطان بیگم ) عقیقھ(عفیفھ  •
 ١١٤ص  ،)خواجھ(عالءالدین محمود  •
 ٩٩ص  ،)میر(علیکھ  •
 ١٣٠، ١١٢ص ص  عنبر ناظر، •
 ٨٩ص  غالم سقاء، •

 ف

 ٥٣ص  فاروق میرزا، •
 ٧٧ص  ،)مادر روشن کوکھ(فاطمھ سلطان انگھ  •
 ٧٧ص  فتح کوکھ، •
 ٧٦، ٥٨ص ص  فخر جھان بیگم، •
 ٨١ص  فخر علی بیگ، •
 ٧٧ص  ،)مادر ندیم کوکھ(فخر نساء انگھ  •
 ١٣١، ١٣٠ص ص  فخرالنساء ماما، •
 ١٣١، ١٣٠ص ص  فرخ فال میرزا، •
 ١٢٥ص  ،)برادر معنم خان(فضایل بیگ  •
 ٨٧ص  ،)میر(فقر علی  •
 ٧٦ص فیروزه بیگم،  •

 ق

 ٥٤، ٥١ص ص  قاسم بیگ، •
 ٨٣ص  قاسم حسین سلطان، •
 ٦١ص  قاسم حسین میرزا، •
 ٥٩ص  ،)خواجھ(قاسم معمار  •
 ١٤٠، ١٣١، ١٢٩، ١٠٧ص ص  قراچھ خان بھادر، •
 ١٤٣ص  قراخان، •
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١٥٥ 
 

 ١١٢ص  ،)میرزا(قلی بیگ چولی  •
 ٧٧ص  ،)میرزا(قلی کوکھ  •
 ١٢٧ص  قنبر بیگ، •

 ك

 ٧٧ص  کابلی ماھم، •
، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٨، ٨٧، ٥٥، ٥٤، ٥٢، ٢٨، ٩، ٨، ٢ص ص  ،)میرزا(کامران  •
١٢٣، ١٢٢، ١٢١، ١٢٠، ١١٤، ١١١، ١١٠، ١٠٨، ١٠٧، ٩٧، ٩٥، ٩٤، ٩٣ ،

١٤١، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٧، ١٣٦، ١٣٥، ١٣١، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٦، ١٢٥ ،
١٤٥، ١٤٤، ١٤٣ 
 ٥٨، ٥٧، ٥٦ص ص  ،)خواجھ(کالن بیگ  •
 ٧٦ص  کالن خانم بیگم، •
 ١٢٣ص  کالن میرزا، •
 ١٣٨، ١٣٧ص  ،)کیلن(کلین  •
 ١١٤، ٧٣ص  کوکی، محمد خان، •
 ٧٦ص  کیچک بیگم، •
 ٧٧ص  کیسک ماھم، •

 گ

 ٧٦ص  گل بیگم، •
، ١٥، ١٤، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١ص ص  گلبدن بیگم، •
٩٠، ٥٣، ٣٩، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢١، ١٩، ١٧، ١٦ ،

١٣١ 
 ٧١ص  گلبرگ بی بی، •

 ١٠٦، ٨٣، ٨١، ٧٧ص ص  گلبرگ بیگم، •

 ١٤٣، ١٢٣، ٩٢، ٧٧، ٧٤، ٧١، ٦٧، ٥٣ص ص  ،)خواھر ھندال(گلچھره بیگم  •

 ١٢٣، ٥٢، ٢ص ص  گلرخ بیگم، •

 ٨١، ٧٧، ٧٤، ٧١، ٦٧، ٥٣ص ص گلرنگ بیگم،  •

 ٥٣ص گلعذار بیگم،  •

 ٩٢، ٨٨، ٨٢، ٧٧ص ص  گلنار آغھ چھ، •

 ٧٥، ٥٨، ٣٧، ٢٦، ٢٥ص ص  گوھر شاد بیگم، •
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١٥٦ 
 

 ل

 ١٠٦، ١٠٥، ١٠٠ص ص  ،)برادر شاھم خان جالیر(لوش بیگم  •

 م

 ١٢٣ص  ،)خواھر حرم بیگم(ماه بیگم  •
 ١٣٤، ١٣٣، ١٣٠ص ص ماه چوچک بیگم،  •
 ٨٢، ٨١، ٧٧، ٧٤، ٧١، ٥٤، ٥٣ص ص  معصومھ سلطان بیگم،= ماه چیچھ •
 ٧٧ص  ماه لقا کوکھ، •
 ٧٦، ٧٢، ٦٣، ٦١، ٥٣، ٢٧ص ص  اکم،= اکام: ماھم بیگم، نیز •
 ١٣١ص  مبارز خان، •
 ١٢٩، ١٢٨ص ص  ،)میرزا(محمد اکبر  •
 ٥٢ص  ،)میرزا(محمد حسین کورگان  •
 ١٣٠، ٣٩ص ص  محمد حکیم میرزا، •
 ١١٢ص ی محمد خان، حاج= محمد خان •
 ١١٤، ٧٣ص ص  محمد خان کوکی، •
 ٧٣ص  محمد زمان میرزا، •
 ٨٧، ٨٥، ٧٣ص ص  محمد سلطان میرزا، •
 ٥٩ص  محمد شریف منجم، •
 ١٢٦ص  محمد علی طغایی، •
 ٧٠ص  محمد علی عسس، •
 ٧٩، ٦٥ص ص  ،)مال(محمد فرغری  •
 ٤٩ص  ،)پسر ذوالنون(محمد مقیم  •
 ٨٧، ٨٥، ٧٣ث ث  ،)سلطان(محمد میرزا  •
 ١٠٦ص  محمد ولی محمدی کوکھ، •
 ٧٧ص  محمدی کوکھ، •
 ٩٦، ٧٦، ٥٨، ٤٩، ٢٧ص ص  ،)سلطان(محمود خان  •
 ١١٠ص  محمود ساربان باشی، •
 ١٠١ص  محمود کارد باز، •
 ٧٧ص  مخدومھ آغچھ، •
 ٦٦ص  ،)ع(مرتضی علی •
 ٧٦، ٤٩ص ص  عمو زادۀ بابر،) سلطان(مسعود میرزا  •
 ١٣١ص  مصاحب خان، •
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١٥٧ 
 

 ١٠٥، ٩٣ص ص  مظفر بیگ ترکمان، •
 ٧٦ص  مظفر میرزا، •
 ٨٥، ٧٧ص ص  مغل بیگ، •
 ١١٣ص  ملک مختار، •
 ٥٤ص  ملک منصور یوسف زھی، •
 ١٢٥، ١٠٦، ١٠٣، ١٠٢، ٧٧ص ص  منعم خان،  •
 ٧٧ص مؤید بیگ،  •
 ٨٠ص  مھدی خواجھ، •
 ١٢٧ص  مھدی سلطان، •
 ١٢٣ص  ،)مادر حاجی بیگم(مھر افروز بیگھ  •
 ٧٦ص  ،)دختر مظفر میرزا(مھر انگیز بیگم  •
 ٥٣ص  ،)دختر بابر(مھر جان بیگم  •
 ٧٦ص  ،)عمۀ پادشاه(مھرلیق بیگم  •
 ٥٣ص  میرزا بابر، •
 ٧٤ص  میرزاچھ، •
 ١٢٧ص  میرزا حاجی، •
 ٥٥، ٥٢ص ص  میرزا خان، •
 ٨٥ص  میرک بیگ، •
 ٨٢، ٧٢ص ص  میوه جان، •

 ن

 ٧٧ص  نار سلطان آغھ، •
 ٨٨ص  نارگل آغھ چھ، •
 ١٠٠، ٩٢، ٨٤، ٨٣، ٥٤ص ص  ناصر میرزا، •
 ٧٧، ٤٩ص ص  ناھید بیگم، •
 ١٠١ص  ندیم بیگ، •
 ١١٢، ١٠٦، ١٠٣، ١٠٢، ٧٧ص ص  ندیم کوکھ، •
 ٧٧ص  نصیب آغھ، •
 ٨٩ص  ،)سقاء(نظام  •
 ٧٧ص  ،)مادر مغل بیگ(نگار آغھ  •
 ٨٥ص  ،)میرزا(نورالدین محمد  •
 ٨٨ص  نور بیگ، •
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١٥٨ 
 

 ١٢٦، ٧٤ص ص  نوکار، •
 ١١٢ص  ،)خواجھ(نیازی  •

 هـ -و

 ١٠٢ص  ،)میر(ولی  •
 ١٢٣ص  ھزاره بیگم،  •
، ٦٨، ٦٦، ٥٨، ٥٥، ٥٤، ٥٣، ١٩، ١٢، ٨، ٧، ٥، ٤، ٣ص ص ھمایون پادشاه،  •
١٣٩، ١٣٨، ١٣١، ١١٥، ١٠٨، ٧٢، ٧٠ 
 ٥٣ص  ،)سلطان(ھمایون خان  •
 ٦٨، ٦٥، ٣٨، ٣٢، ٣١ص ص  ،)میرزا(ھمایون  •
، ٨٨، ٨٧، ٨٥، ٨٠، ٧٦، ٧٥، ٧٠، ٦٧، ٦٦، ٥٤، ٥٣، ٩، ٨ص ص  ھندال، •
١٣٢، ١٣١، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٥، ١٢٢، ١٢١، ١٠٨، ١٠٧، ٩٩، ٩٨، ٩٧، ٩٢، ٨٩ ،

١٤٤، ١٤٣، ١٤٢، ١٤١، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٦ 
 ٧٧ص  ،)مخدومھ آغھ چھ(ھندو بیک  •

 ي

 ٧٧، ٧٥ص ص  یادگار سلطان بیگم، •
 ٧٣ص  یادگار طغایی، •
، ١٢٢، ١٢١، ١٠٠، ٩٩، ٩٢، ٨٧، ٨٤، ٨٣ص ص  ،)میرزا(یادگار ناصر  •

١٢٦، ١٢٥ 
 ١١٢ص  یعقوب قورچی، •
 ١١٢ص  ،)شیخ(یوسف چولی  •
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١٥٩ 
 

  
  
  

  فهرست جغرافیایی

  الف
  ٨٦ص  آب جمنھ، •
  ٨٩، ٨٦ص ص  آب چوسھ، •
 ٩١، ٩٠، ٨٥ص ص   آب گنگ، •
 ٩٣ص آب الھور،  •
 ٨٤، ٨٣ص ص  احمد آباد، •
 ٨١ص  ،)روس(اروس  •
 ١٣٥، ١٣٤ص ص  استالیف، •
 ١١١ص  افغان، •
 ١٤٤، ١٤٠، ١٢٨، ٥٩ص ص  افغانان، •
 ٨٥، ٨٤، ٧٥، ٧٤، ٧٣، ٧١، ٦٥، ٦٤، ٦٣، ٦١، ٥٩، ٥٨، ٨ص ص  اگره، •
 ١٠١، ٩٢، ٨٩، ٨٨، ٦٤، ٥٣ص ص  الور، •
 ٤٨ص  اندجان، •
 ١٣٨، ١٢٦، ١٠٨ص ص  اندارب، •
 ٨٦، ٧٤ص ص اوده،  •
 ١٣١ص  اورتھ باغ، •
 ١١٢ص  اوزبک، •
 ١٣٨ص  اوزبکان، •
 ٤٨ص  اوزبیکھ، •

  ب
 ١٢٣ص  بابا دشتی، •
 ١٠٥ص  باغ آینھ، •
 ٦٣ص  باغ چوکھندی، •
 ٩٢ص  باغ خواجھ غازی، •
 ٩٤ص  باغ دوست منشی، •
 ٨٣، ٨١، ٦٨، ٦٤ص ص  باغ زرافشان، •
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١٦٠ 
 

 ٨٨، ٨٧ص ص  باغ گل افشان، •
 ١٤٠ص  باغ نارنج، •
 ١٢٣، ٥٠ص ص باغ نوروزی،  •
 ١٢٩، ١٢٨ص ص  باالحصار، •
 ٥٦، ٥٥، ٥٤ص ص  بجور، •
 ١٣٩، ١٣٨، ١٣٢، ١٣١، ١٣٠، ١٠٨، ٩٥، ٥٥، ٥٤، ٩ص ص  بدخشان، •
 ٩٠، ٨ص ص  ،)باروده (=برود  •
، ١٢٤، ١٢٣، ١٠٩، ١٠٧، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٠، ٩٩، ٩٦، ٩٥ص ص  بکھر، •

١٣٩، ١٢٦، ١٢٥ 
 ١٣٨، ١٣٧، ١٣٥، ١٣٢ص ص  بلخ، •
 ١١٤، ١١٣ص ص  بلوچ، •
 ٨٤ص  بنارس، •
 ٨٨، ٨٥، ٨٤ص ص  بنگالھ، •
 ٥٠ص  بنگش، •
 ٨٣ص  بھروچ، •
 ١٣٥ص  بھزادی، •
 ١٤٤، ٥٦، ٥٥ص ص  بھیره، •
 ٨١، ٧٣، ١٧ص ص بیانھ،  •
 ٩٢ص  تاج،بی بی حاج  •
 ١٠١ص بیکانیر،  •

 پ

 ٩٨، ٥٧ص ص پاتر،  •

 ٥٦ص  پانی پت، •

 ٥٢ص  پای منار، •

 ٨٣ص  پتن، •

 ٨٤ص  پرکنده، •

 ٥٥ص  پشتۀ یک لنگھ، •

 ١٢٨ص  پل مستان، •

 ١٠٠ص  پلودی، •
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١٦١ 
 

 ت

 ١٠٧، ٨١ص ص  ترک، •
 ١٤١، ١٤٠، ٩٣ص ص  ترکمان، •
 ١٢٢ص  تکیۀ خمار، •
  ١٤١، ١٤٠، ١٣٩ص ص  ،تنگیھا •
 ١٢٣، ١٠٥، ٩٩ص ص  ،)تحتھ(تھتھ  •
 ٤٨ص  تیموریھ، •

 ج

 ١٠٥ص  جاجکا، •
 ٨٥ص  ،)گور(جنت آباد  •
 ١٠٠ص  جودھپور، •
 ١٠٥ص  جون، •
 ٨٥ص  جونپور، •
 ١٠٠ص  جیسلمیر، •

 چ

 ١٤٠، ١٣٩ص ص  چارکاران، •
 ٨١ص  چرکس، •
 ١٤٤، ١٣٥، ٤٨ص ص  چغتای، چغتیھ، •
 ٨٦، ٨٥، ٨٤، ٧٢، ٧١ص ص  چناده، •
 ٨٤، ٨٣ص ص  ،)چمپانیر در تذکرۀ بیات(چنپایر  •
 ١٤٣، ١٤٢ص ص  چوساھی، •
 ١٢٤، ٨٦ص ص  ،)چوسا(چوسھ  •

 خ -ح

 ٨١ص حبشی،  •
 ٧٨ص  خانۀ دولت، •
 ٧٨ص  خانۀ سعادت، •
 ٧٨ص  خانۀ مراد، •
، ١١٦، ١١٥، ٨١، ٦١، ٥١، ٥٠، ٤٩، ٤٨، ٣٧، ١١، ٨، ٢ص ص  خراسان، •

١٢١، ١٢٠ 
 ١٣٨، ١٠٩، ١٠٨، ٥٣ص ص  خوست، •
 ١٤٤ص  خوش آب، •
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١٦٢ 
 

 ر -د

 ٩٩ص  دریای شور، •
 ١٤٤، ١٣٨ص ص  شت قبچاق،د •
 ٨٧، ٧٥، ٦٦، ٦٥، ٢٨، ٨ص ص  دھلی، •
 ٧٤، ٦٤، ٦٣، ٥٩ص ص  دھولپور، •
 ٥٦ص  دیپالپور، •
 ٥٦ص  دیھ یعقوب، •
 ٥٩ص راپری، •
 ١٠٢ص راجپوتان،  •
 ١٤٥ص  رھتاس، •

 س

 ١٠٠ص  ساتلمیر، •
 ١٠٣ص  سرای، •
 ١٣٣ص  سرو سھی، •
 ٩٣، ٥٦ص ص  سرھند، •
 ٥٤، ٥٠، ٤٨، ٣٦، ٢٤ص ص  سمرقند، •
 ٩٦ص  سمندر، •
 ١٠٩ص  سند، •
 ٩٤، ٥٦ص ص  سیالکوت، •
 ٩٩ص  سیاھوان، •
 ٩٦ص  ،)فتح پور(=سیکری  •
 ١١٠ص  سیوی، •
 ١١٢، ١١١ص ص  شال مستان، •

 ع -ط

 ١٣٧، ١٣١ص ص  طالقان، •
 ١٢١، ١٢٠، ١١٥ص ص  عراق، •
 ١٠٥، ١٠٤، ١٠٢ص ص  عمرکوت، •

 غ

 ١٠٨، ١٠٧ص ص  غزنین، •
 ٥١ص  غوربند، •

www.enayatshahrani.com



١٦٣ 
 

 ف

 ٩٢، ٧٠، ٦١ص ص  ،)سیکری(=فتح پور  •
 ١٣٥، ١٣٤ص ص  فرضھ، •
 ٤٨ص  فرغانھ، •

 ق

 ١٤٤، ١٣٨ص ص  قبچاق، •
 ١٣٩ص  قراباغ، •
 ٥٥ص  قالت، •
 ١٠٠ص  قلعۀ دالور، •
 ٧٥ص  قلعۀ دین پناه دھلی، •
 ١٣٦، ١١٣١، ١٢٦، ١٢٥ص ص  قلعۀ ظفر، •
 ١٣٦، ٤٩، ص ص )قندوز(قندز  •
، ١١٢، ١١١، ١١٠، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٧، ٩٩، ٩٧، ٥٥، ٥٠ص ص  قندھار، •

١٤٠، ١٣١، ١٢٤، ١٢٢، ١٢١، ١٢٠، ١١٤ 

 ك

، ٥٠، ٤٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ١٩، ١٨، ١٦، ١٥، ١٤، ١٢، ٨، ٢ص ص  کابل، •
١٠٩، ٩٥، ٩٣، ٧٢، ٧٠، ٦٧، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٥٨، ٥٦، ٥٥، ٥٤، ٥٣، ٥٢، ٥١ ،

١٣٢، ١٣١، ١٣٠، ١٢٨، ١٢٦، ١٢٥، ١٢٤، ١٢٣، ١٢٢، ١٢١، ١٢٠، ١١١، ١١٠ ،
١٤٣، ١٤١، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٦ 
 ٤٩ص  کاشغر، •
 ٨٦ص  کالپی، •
 ٦٦ص  کانجر، •
 ١٣١، ١٢٥ص ص  کشم، •
 ٩٤ص  کشمیر، •
 ٨٣ص  کنبایت، •
 ١٢٤، ٩٠، ٨٧ص ص  کنوج، •
 ١٢٣، ٦٣، ٦١ص ص  کول، •
 ١٣٨، ١٣٧، ١٣٦، ١٣١ص ص  کوالب، •
 ١٣٨، ١٣٧، ١٣٦، ٦٢، ٥٩ص ص  کول جاللی، •
 ٥٤ص  کول ملک، •
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١٦٤ 
 

 ٥٢ص  کوه بی بی ماھروی، •
 ٦١کوه سیکری، ص  •
 ١٢٤ص  کوه ھفت دادران، •
 ٨٤ص  کھل گانو، •

 گ

 ١٠٦، ٩٦، ٨٤، ٨٣، ٨١ص ص  گجرات، •
 ٨٥، ٨٤ص ص  گرھی، •
 ٩١، ٩٠، ٨٥ص ص  گنگ، •
 ٧٥، ٧٤ص ص  گوالیار، •
 ٨٥، ٨٤، ٧١ص ص  گور، •
 ١٢٣ص ص گورخانۀ گلرخ بیگم،   •
 ٨٨، ٨٥، ٨٤ص ص  گور بنگالھ، •

 ل

 ١٣٢، ١٠٥، ٩٤، ٩٣، ٩٢، ٩١، ٩٠، ٦٧، ٥٦، ٤١، ١١ص ص الھور،  •
 ٩٩ص لری،  •
 ١٣٥، ١٣٣ص ص لغمان،  •
 ١٣٩، ١٠٨ص ث  لمغانات، •
 ١١ص  لکنھو، •

 م

 ١٠٣، ١٠٢، ١٠١، ١٠٠ص ص  مالدیو، •
 ٥٤، ٤٨ص ص  ماوراءالنھر، •
 ١٢٦ص  مدرسۀ مال عبدالخالق، •
ص  ،)مستان و شال مستان، ممکن است کھ یکی تصحیف دیگری باشد(=مستان  •
 ١٢٨، ١١٢، ١١١ص 
 ٨٥، ٧٧، ٥٤، ١٧ص ص  مغل، •
 ١٣٨، ١٢٨، ٦٩، ٢ص ص  مغوالن، مغالن، •
 ١٤٠، ١٠٦ص ص  مکھ، •
 ٩٥ص  ملتان، •
 ١٢٧، ٥٢ص ص  منار، •
 ٨٣ص  ،)در ترجمۀ انگلیسی منحسور(منحپور  •
 ٨٥ص  منگیر، •
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١٦٥ 
 

 ن

 ١٠١ص  ناگور، •
 ١٠٩ص  نواسی، •
 ٦٤، ٦٢ص ص  نوگرام، •

 هـ

 ١٢١، ١٣ص ص  ھزاره، •
 ١٠١، ٧٣، ٧١، ٦٩، ٥٧، ٥٤، ٤٦، ٤٤، ٢٩، ٢٨، ١٠، ٩، ٨، ٣، ٢ص  ھند، •
 ٧٨، ٧٧، ٥٩ص ص  ھندو، •
 ١٠٢ص  ھندوان، •
، ٣٥، ٣٠، ٢٩، ٢٧، ٢٥، ١٨، ١٥، ١٣، ١١، ٨، ٦، ٢ ،)ھندستان(ھندوستان  •
١٣٠، ١١٦، ٩٣، ٧١، ٦٩، ٦١، ٥٨، ٤٦، ٥٤، ٤٠ 
 ٨١، ٥٧، ھندی •
  
  
  

���  
�  
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