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از عوامل  يکي. گر داشتنديکديبا  يروابط خوب يشاه و شاهان قطب ين صفويسالط
م کم يتوان ينمما  ،يخيل کمبود مواد تاريدل به .ن دو حکومت بوديبودن ا يعين امر شيا

ران يموارد از رفت و آمد سف يدر بعض يم؛ وليان کنيل بيتفص وابط را بهن ريف ايو ک
 يب، چند حکم شاهياز مکات يا ش در مجموعهيچند وقت پ. ان آمده استيم به سخن
ن يدر ا. آنها را ثابت کرد يمحتوا توان يخ ميکتب تار به دا کردم که با مراجعهيمهم پ

  .مپرداز ين مکاتبات ميح هميتشر به مقاله من
 ن کتابيدر ا. ان استيشاه مشهور قطب يخيتار يها از کتاب يکي عالمالةيقحد

ار آمده، ين ديا به که عباسران شاه ياز سف يکيدر شرح حال  يشاه خ قطبيتار نقل از هب
  :١ن نوشته شده استيچن

سلطان ابوالمظفر  ق ۱۰۱۲ن نوشته شده که در سال يچن يشاه خ قطبيدر تار«
 ران خودياز سف يکياظهار محبت و اخالص و استحکام روابط،  يبرا عباسشاه 

 يقل محمدپناه سلطان  يتيخدمت خسرو گ به سلطان را ولاغرنام امارت پناه  به
ادت پناه يبندر گوا، س به ريالع از ورود سفپادشاه بعد از اطّ. شاه روانه نمود قطب

ا بود، همراه با مخارج عاقل و دان يرا که مرد يشابورين محمد الديناءير ضيام
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م و يفات و تعظيتشر يبعد از ادا الديناءير ضيام. فرستاد ياستقبال از و يبرا
شاهانه انجام  ينواز همانيحرکت کرد و در هر منزل م ير همراه ويم سفيتکر

ن را يشاه امرا و خوان يقل محمدد، يمرز رس يکينزد به که کاروان يوقت. گرفت
استقبال  به نگر محمدپادشاه خود تا کاال چبوتره . انه نمودرو ياستقبال از و يبرا
ر مذکور بعد از اعالم يسف. ديسلطان شرف مالقات بخش ولاغر به رفت و يو

 را عباسشاه نامه شاه  يقل محمد به ران نسبتيمراتب اخالص و محبت شاه ا
مله د من جکرم يتقد يمحضر و به زين ييايخدمت پادشاه عرضه نمود و هدا به
ن يهمراه با ز يک خنجر و چهل اسب عربيآبدار داشت،  يها که لعل يک تاجي

  .»ييو لگام طال
سلطان و صد تن از همراهان  ولاغرخدمت  به سينف يها بعد از آن خلعت و لباس

ن کاروان شش سال يا. ب داده شدياقامت آنها منازل دلگشا ترت يم و برايتقد يو
ران يا به سلطان ولاغران مغول برگشت يو آشوب سپاه ل حملهيدل به .ن شهر بوديا در
ا دو هزار تومان نقد يز و هدايهر سال عالوه بر جوا يو. معرض التوا قرار گرفت در
 يکيران، يا به ولاغرر افتادن برگشت يتأخ به شاه بعد از قطب يقل محمد. کرد يافت ميدر

محبت و اخالص همراه د يتجد يقنبر را برا ينام حاج به از معتمدان خاص خود
 يقل محمد. روانه کرد عباسخدمت شاه  به گريباارزش د يايجواهرات گرانبها و اش با

 ولاغرخان را همراه  يقل ينام مهد به گر از مقربان درباريد يکي يشاه پس از مدت
  .روانه کرد عباسخدمت شاه  به باارزش يها ا و لباسيسلطان و هدا

 يقل يشاه همراه مهد قطب يقل محمدکه  يا ن در نامهسلطا ولاغرداستان سفارت 
درآباد يه حين نامه در کتابخانه آصفيا. فرستاده، موجود است عباسخدمت شاه  به خان

گر محفوظ يه همراه چند نامه مهم دين صفويب زمان سالطيدر مجموعه مکات) هند(
شاه فرستاده  يقل دمحم يسلطان برا ولاغرهمراه  عباسکه شاه  يا اگرچه نامه. است
نوشته است، مطالب  يدر جواب و يقل محمدکه  يا از نامه اما افت نشده استيبود، 
  :شود ياخذ م يمهم

. نگفته است ير سخنيم از سپاه جهانگيطور مستق به خان در نامه خود يقل محمد .۱
 که يدر نامه بعد يو. ن موارد را گزارش کرده باشنديا يشفاه يران ويد سفيشا
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در کشور  ييها ران فرستاده شد، درباره شورشيدربار ا ي بهمصطٰف يدست قاض هب
  .گرفته از حمله مغوالن است هاي نشئت خود سخن گفته که احتماالً منظور وي تباهي

نوشته  ١يباشيوزگ يو بيسلطان، اغور ولاغر يجا به شاه يقل محمد يدر نامه رسم .۲
 يآرا خ عالميتاردر . امده استيز آن نا يخ ذکريفانه در کتب تارمتأس يشده؛ ول
 عالمالةيقحدت ياگر روا. ن عنوان آمده استيگر با همير دينام چند ام ٢عباسي
 ين دال بر علو مرتبت ويم، ايبر صحت فرض کن يسلطان را مبتن ولاغردرباره 

  .گ افضل استياز درجه ب ياست؛ چرا که درجه سلطان
پدر . ز نام برده شده استيسلطان طالش ن يقل ياز مهد عباسي يخ عالم آرايتاردر  .۳

از مناصب  يکيدر  يل صفوياحتماالً حمزه سلطان بود که در زمان شاه اسماع يو
ن يز از هميسلطان ن يعل. ل طالش قزلباش بودين طبقه از قبايا. کرد يمهم خدمت م

 ييالخلفا بود و خود منصب خلفاةخليفاز فرزندان  يو. رفت يشمار م به لهيقب
دو  يگفته اسکندر منش به .ر برده بوديدربار جهانگ به را عباسنامه شاه  يداشت و و

عباس مارو خان و بدر خان در زمان فوت شاه  يها نام به ن خانوادهينفر از افراد ا
  .ز بودنديفا »خان باسلطان«له يمنصب جل به

در  يول. ده آمدگولکن به شاه يقل محمدقصد ارتباط با دربار  به سلطان يقل يمهد
که مسئله فرستادن شخص  يهنگام. برده نشده است ياز و ين دوره اسميخ ايتوار

ما در . کنند يرا انتخاب م يد، ويآ يش ميپ يسلطان و نامه شاه ولاغرهمراه  يمعتبر
فرستاده  عباسشاه  يبرا يقل يدست مهد به شاه را که يقل محمداز نامه  ينجا قسمتيا

  :ميکن يشده است، نقل م
 ت،ين حضرت احديالمحب ن و ارفقيالمخلص بعد شکر و سپاس اخلص«

ان مآب، يد احتجاب سپهر رکاب عالمياب خورشيخدمت حضرت نواب کام به
دارد  يمعروض م عباسر شاه ابوالمظفّ) ……(اعظم  يشاهنشاه عالم، فرمانروا

را که  يارادت وافر دارد و شکر خدا يدرگاه حضرت عال به رخواهين خيکه ا
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ن الطاف شاهانه يجه هميمرحمت خسروانه شما شامل حال ماست و در نت
نزد  به قه رايزاد توف گيامارت و شوکت دستگاه، مکرمت و حشمت انتباه اغور ب

مصداق فرستاده دوست محبوب است  به رين حقيا. ديا دتمند فرستادهين عقيا
ي باز پس فرستادن وه را موجب سعادت و برکت خود انگاشته در يالورود مشار

بر بازگشت  يمبن يافت فرمان حضرت عاليبعد از در ير نمودم؛ وليوطن تأخ به
و بردن  يو يهمراه يرا فراهم کردم و برا يمات سفر ومذکور، مقد يلچيا

  .سلطان را انتخاب کردم يقل ينامه مهد اخالص
ام و عالوه  کردهنامه ذکر  ن بالد را در اخالصياحوال ا! فلک بارگاها! جهان پناها

ار ين ديخان از احوال ا يقل ين قاصد شما اغور سلطان و فرستاده من مهديبر ا
بخصوص . ه مطالب از زبان آنها گوشزد شما خواهد شدياند و بق آگاه يخوب به

 امده،ينامه ن که ذکرشان در اخالص يام که امور خان دستور داده يقل يمهد به من
ن را از ين اخالص گزيدوارم که ايام. نديان نمايخدمت شما ب ي بهطور زبان به

 مرا و د داديارادتمندان خود شمرده و مشمول نوازش خسروانه قرار خواه
دوارم که يام. خواهيد نمودارسال افتخار نامه و ارجاع خدمات الئقه مفتخر  به

  .ر شونديش ظهور پذياز پ شيدر جمله ابواب ب يره حضور معليات کثيعنا
ــرا   ــان مـ ــود دانخاقـ ــن  از آن خـ ــود دان ي ــد آن از آن خ   ک و ب

ــف  ــو ش ــو ت ــه چ ــديآن را ک ــا رف   ع باش ــه ج ــدرش هم ــق ــدي   ع باش
  :رسانم يان ميپا به ن دعاينامه را با ا

ــدارا داورا د  ــالم م ــرورا ع ــس ــروراي   يو داور يتا بود نام و نشـان از سـرور    ن پ
  يبـر سـرو   يو سـرور  يبر داور يداور  باد هر ساعت تو را از بخت و اقبال بلند

  .»نيالعالم ا ربين يآم
داز رفتن  ياديت زمددران نگذشته بود که يدربار ا به سلطان يقل محميقل محم 

ي ا نامه يو. ران فرستاده شوديدربار ا ي بهگرير ديد سفيشاه احساس کرد که با قطب
ور از قبل مذک يقاض. ران ارسال کرديا ي بهمصطٰف ينوشت و توسط قاض عباسشاه  به
ران نه فقط يدربار ا ي بهدر پ يپ يلچيفرستادن دو ا. ه ارتباط داشتيدربار صفو با
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ز يشاه ن قطب يقل محمددو حکومت است، بلکه از مشکالت  يميدهنده روابط صم نشان
  .کند يت ميحکا

اهللا  ليشاه نامه مشهور خود را توسط شاه خل م عادليدر همان دوران ابراه
ر شاه و ين نامه از تجاوزات جهانگيدر ا يو. فرستاد عباساه ش يس برايخوشنو

سلطان  ةاز نام. ب کرده بوديهند ترغ به حمله يرا برا يان مغول گله کرده و ويسپاه
ز ين يشاه و نظام يشاه شود که حکومت قطب يص مز مشخّين نکته نيشاه ا م عادليابراه
بازگشت هر سه  عباسي يآرا خ عالميرتادر . فرستاده بودند عباسشاه  يبرا ييها نامه
ران يخ ايا تاريخ گولکنده يمعاصر که درباره تار يخيدر کتب تار. ان شده استير بيسف

ن نامه که در ياز متن ا يول. امده استيان نيم ي بهمصطٰف ياز قاض ياند، ذکر نوشته شده
د که يآ ين برميمندرج است، چن) هينسخه آصف( هين صفويب عهد سالطيمکاتمجموعه 

 ه ارتباط داشت و سپسين صفوياو در آغاز با سالط. داشت ييدر دربار مقام واال يو
. ز گشتيمنصب سفارت فا به کرد و يرا ط يافت و مدارج ترقّيراه  يشاه دربار قطب به

  :ن استيفرستاده شد، چن يمصطٰف يکه توسط قاض يا متن نامه
دولت و  ير و از ابرهاعالم منوزوال تمام  ياز آفتاب عالمتاب دولت ب ياله«

حضرت، گردون رفعت، قمر طلعت، آفتاب ياعل. راب شوديس ياقبال جهان
  :حاجت، عطارد مظنت، آنکه

ــ مـــادرزاد اگـــر حاضـــر شـــود ينـــايناب ــن عــالم آرايدر جب ــروريش ببي  ينــد س
  يبر عقاب آسمان فرمان دهـد کبـک در   ت پـــرورشيــ در پنــاه ســده جـــاه رع  

  کو سليمان تا در انگشتش کند انگشتري م پادشاهي در حسبهم نبوت در نسب ه
ر شاه پرچم سلطان بن سلطان بن سلطان، خاقان بن خاقان بن خاقان ابوالمظفّ

  .در افالک مرتسم باد يدر اوج آسمان و آثارشأن و شوکت و عباس
بط روا ير که بر بناين حقيا :نگارد ين ميبعد از اظهار جذبه ارادت و اخالص چن

 يش را در حضور معليخو اتّفاقحاد و ن مخلص آرزو دارد که جذبه اتّيا يميقد
کن در عالم ظاهر موانع يل حاصل کند و يو اخرو ينيد و سعادت ديعرضه نما

 ين نامه آرزويله ايوس به ن جهتيهم به ن امر وجود دارد ويحصول ا يار برايبس
  :دينما يخود را برآورده م
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  ک محــروم مانــد نــه دوريــنــه نزد  ض نـور يفـ  د تابان دهـد يچو خورش
سمع مبارک  به گريان و افراد ديلچيحتم توسط ا به ارين دياحوال ا! حضرت واال

ان و فساد، اوضاع کشور يعلت اهل طغ به ن سال است کهيچند. ده استيرس
برسد  يونيسمع هما به ن احوالياز ا يا اگر شمه. نابسامان و آشفته است

ن يهم به نه باعث کدورت دل آن جناب خواهد شد ويرياخالص د بهبنا  بالضرور
 يدوارم که توجهات حضرت عاليام. کنم يل صرف نظر ميان تفاصيجهت از ب

  .دگردن مشکالت و آالم رفع يطرف ما مبذول شود تا ا به شتريهرچه ب
  دلو چرخ از دوزخ آب زمزم و کوثر کشد  لطـف او بـر آتـش دوزخ وزد    يگر هوا

ـ قهـر تـو بـر آب در    ور سموم   ا بـاد خاکسـتر کشـد   يجاودان از قعر در  ا بگـذرد ي
ام و  ت و امامت چنگ زدهيسمان محکم والير به ر در جمله مقاماتين حقيا

من کمک خواهد  به له و شفاعت حضرات چهارده معصوميوس دوارم که بهيام
را که  يمصطٰف يا قاضياالتق اداتالسةعت انتباه، عمديلت دستگاه، شريفض. شد

 ضه اخالصيهمراه عر به باشد يدرگاه آن شاه را دارا م ي بهموروث يشرف بندگ
خدمت شما را  به افتخار عرضه نامه يدوارم که ويام. فرستم يخدمت شما م به

ه يسا يم و اوالد ويکر يخداوند قدوس در ظل نب. حاصل خواهد نمود
  .»شه بر سر ما مستدام بدارديرا هم يجنابعال

حکومت  به و سلطانلشود که پس از ورود اغر ين معلوم ميشيل پياز تفاص
 ن نامهينخست. ارسال کرد عباسخدمت شاه  به شاه سه نامه يقل محمدان، يشاه قطب

دست  به سلطان ولاغرن نامه همراه ي، دومق ۱۰۱۸قبل از سال  يقنبر عل يدست حاج به
در  يمصطٰف يدست قاض به ن نامهيو سوم ق ۱۰۱۸قبل از سال  يطالش کم يقل يمهد

ن يا بهشاه ي قل محمدات ينتوانست در زمان ح عباسشاه . ق ۱۰۱۸-۹حدود سال 
القعده  يشاه در ماه ذ يقل محمدن نامه، يها پاسخ دهد، چراکه پس از ارسال سوم نامه

 يقل محمد يها د جواب نامهيک سو باياز  عباساکنون شاه . درگذشت ق ۱۰۲۰سال 
مناسبت  به تيام تسليگر پيد يفرستاد و از سو يم ين ويجانش يبرا شاه را قطب

. کرد يشاه ارسال م قطب محمدخدمت  ي بهپوش تاج يک برايام تبريدرگذشت پدر و پ
 عباسدربار شاه  به خود را يد در نظر داشت که هر سه پادشاه سفرايز باين نکته را نيا
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م يابراه يها گله کرده بودند، حتّ مغول يجاياز فشار ب يفرستادند و همگ يصفو
 يهند حمله کند و و به خواست تا با لشکر قندهار عباسشاه در نامه خود از شاه  عادل

. آنها فشار وارد خواهد کرد و در عرض چند روز هند فتح خواهد شد به خود از جنوب
شاهان ن پاديکه با ا يل تعلق خاطريدل ي بهنکرد؛ ول ييحرف او اعتنا عباس بهشاه 

 يرا راض يوباالخره آورد و  ير فشار ميجهانگ به شهيان داشت، هميشاه ژه قطبيو به
من . ها دست بکشد ن حکومتيا ي بهطور موقت از لشکرکش به کرد که حداقل

نجا يت دارد، در اين رابطه اهمير شاه را که در ايجهانگ عباس بهاز نامه شاه  ييها بخش
  :کنم ينقل م
باشند،  ياران شما مذگ گزاران و اطاعت ن دکن که از باجيسالط با يخاندان صفو«

قه اجداد يهمان روش و طر يپوش ز بعد از تاجير نين حقيا. دارد يا نهيريروابط د
نوبه خود  به زين نين سالطيا. ار نمودميو اخالص بود، اخت يرا که همانا دوست

  .ندکن يطور کامل ظاهر م به دت و حسن ارادت خود رايخلوص عق
در  يا واال دارم، نامه که با جناب يو اتحاد يک جهتيو  يگانگي به بنا بنده

آن جناب نگاشته بودم و در آن نامه معروض شدم که اگر  يسفارش آنها برا
خاطر من  به ست، باز هميشود که باب طبع شما ن يصادر م يبالفرض از آنها افعال

واال التماس و  جناب. دييعفو فرماد و اشتباهات آنها را ييشما از آن اعراض نما
آنها نظر التفات  به واال است که جناب يتباز مد يد؛ وليمرا قبول فرمود يالتجا

ن يکه ا يد در حاليا ر نمودهفتح ممالک آنها مقر يرا برا يد و افرادييفرما ينم
ن دکن يسالط. اند ه آبا و اجداد شما مصون و در امان بودهيشه در سايممالک هم

آنها جرئت مقابله با لشکر . اطاعت از شما آماده و حاضر هستند يز برايروز نام
ند و ينما يچياد و اطاعت شما سرپياز انق ييتوانند سر مو يشما را ندارند و نم

ن مخلص آرزومند است که اگر يا. از شما هستند يرويو پ يآماده فرمانبردار
دل راه  ي بهد و کدورتيببخشخاطر من آنها را  به مرتکب شدند، يآنها اشتباه

گر يکديبا  يميندگان مثال خواهند زد که دو پادشاه چنان روابط صميآ. دينده
  :خود را ترک کرد يياراده کشورگشا يگريخاطر د ي بهکيداشتند که 

  بيـنم بقـايي   که هسـتي را نمـي    غرض نقشي است کز ما باز ماند
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حال خودشان واگذار شوند و  هب اگر چند خانواده يت جنابعاليه و عنابا توج
اگرچه در نظر . دارد يراديز ممنون شما باشم، چه ايشما باشند و بنده ن يدعاگو
ع مملکت ياگر شما خواستار توس يندارند ول ير دکن وقعتيممالک حق يجنابعال

اندازه آن ممالک  به ر حاضر است از ممالک محروسه خودين حقيد، ايخود هست
ن يد ايين ممالک تعرض ننمايا به اگر شما. م کنديما تقدش به شتر از آنيا بي

خداوند متعال گلستان دولت شما را با . ر بار احسان شما خواهد بوديمخلص ز
  .»شه شگفته و شاداب بدارديات خود هميم عناينس

اين امر بديهي است که زمان زيادي براي ارسال اين خطوط و آمدن جواب آنها 
ق اين سفيران را بازپس  ۱۰۲۲-۲۳ه عباس صفوي در سال هر حال شا به. الزم بود

  .فرستاد
آمده، احتماالً از  العالمةيقحدگولکنده که در  ي بهزيگ تبرين بيتذکره ورود حس

  :ن استيخالصه آن چن. نقل شده است يشاه خ قطبيتار
بعد از استماع خبر درگذشت خسرو  يصفو عباسسالله دودمان نبوت شاه «

شاهيان،  قطب  علت تعلق خاطر عميق خود با به) شاه حمد قلي قطبم(فردوس مکان 
ت شاه يعرض تسل يرا برا ١ياتحگ قبين بينام حس به از مقربان بارگاه يکي

. ل نموديگسشاه  قطب دربارِ محمد بهمت يش قيف بيهمراه تحا ،تيمغفور و تهن
بعد از  شاه قطب محمد. ديبندر دابل رس به ق بندر هرمزيگ از طرين بيحس

استقبال  ين را برايالعابد نيرزا زينام م به فاضل يشخص ياستماع خبر آمدن و
. راه افتادند به تختيطرف پا به رين سفيمذکور همراه ا يرزايفرستاد و م يو

 يبرا يشاه از امرا در مرز قلمرو قطب يهمراه جماعت يا قلين انبيالخوانةعمد
فروگذاشت نکردند  ينواز از مهمان يا هقيآنها دق. حضور داشتند ياستقبال از و
گ در ين بيحس. دارالسلطنه وارد شد به ن کاروان با تزک و احتشاميو باالخره ا

حاصل نمود و  يدر کاال چبوتره قلعه احمد نگر شرف بساط بوس ق ۱۰۲۳سال 
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ع، کمر ران را که شامل تاج مرصّيار ايارزش د با يايو هدا عباسنامه شاه 
ع و عنان زرکش بود، ن و لگام مرصّيجر، پنجاه اسب با زر، کمر خنيشمش

لباس  ي بهن کاروان شامل هشتاد نفر بود که همگيا. خدمت شاه عرضه نمود
 يک محل دلکشياقامت هر  يات خسروانه مفتخر شدند و برايفاخره و عنا

  .»ده شديتدارک د
ت و ان سکونت داشيشاه گ مدت دو سال و چهار ماه در مملکت قطبين بيحس

افت يست هزار هون از طرف دولت دريز هر سال مبلغ بين مدت عالوه بر جوايدر ا
خ يت شيگ را در معين بيحس ق ۱۰۲۵القعده سال  يشاه مذکور در اواسط ماه ذ. کرد يم

ران يا به گريد يايارزش و هدا س و جواهرات بايخاتون و همراه با اقمشه نف محمد
ن کاروان از يا. غ چهار هزار هون مرحمت فرمودمخارج سفر مبل يروانه کرد و برا

  .ران شديق برهانپور عازم ايطر
  :کرد ين نامه بررسيتوان در ا ير را ميموارد ز

هنگام  يکي. گ فقط دو بار آمده استين بياسم حس عباسي يآرا خ عالميتاردر  .۱
ه شاه از نام يهنگام بازگشت از آنجا؛ ول ي بهگريگولکنده و د به سفارت يرفتن برا

امر  ين علت او را برايهم به از مقربان دربار بود و يشود که و يمعلوم م عباس
  .سفارت انتخاب کردند

ل شاه ين دليهم به ان اقامت داشت ويشاه اغور سلطان شش سال در دربار قطب .۲
ن يجه حسيان نوشت و در نتيشاه پادشاه قطب ي بها نامه يبازگشت و يبرا عباس

  .کردگ زودتر مراجعت يب
گر که در نامه شاه يکدي يبرا يرانيموضوع صلح با سلطان روم و فرستادن سف .۳

ن يست و هفتميدر شرح احوال ب عباسي يآرا خ عالميتاربدان اشاره شده، در  عباس
  :ن استيعنوان آن چن. آمده است ١سال جلوس

خواندگار روم  يلچيدر از رسالت روم و آمدن ايخان ح يذکر مراجعت قاض«
  .»ب و الشهادهيحکمت بالغه عالم الغ به استقرار مصالحه و اختالل آنجهت 
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ن بود و در يقزو ينيحس يفيرزا برهان از سادات مشهور سيخان فرزند م يقاض
 ١ق  ۱۰۲۰در سال  يو. انجام داده بود يانيسلطان روم خدمات نما به امور متعلق

ار را نظم و نسق يئل آن داستانبول رفت و مسا به ر اعظمينصوح پاشا وز ياستدعا به
وارد اصفهان  يت ويپاشا در مع ير مصطٰفيلو جاوس سفيق انج ۱۰۲۲در سال . داد

ران صلح برقرار ين روم و اين شد و بيجان متعين صورت مرز آذربايا به شد و
و  يت کرد و در سيالدر منصب صدارت فع ق  ۱۰۲۷خان تا سال  يقاض. گشت

آمد و  به در نامه خود عباسشاه . عزول شدن منصب مين سال جلوس از ايدوم
  .ر اشاره کرده استين دو سفيرفت هم

خ يتاربدان اشاره شده است، در  عباسج و مکران که در نامه شاه يفتوحات ک .۴
ع صلح روم يقبل از وقا ين سال جلوس کميست و هفتميدر ب عباسي يآرا عالم

 يعني. دربار دکن فرستاده شدند به ز در همان سالين يرانيا يسفرا. آورده شده است
ج و يع فتح کيوقا. ع مشهور آن سال هستنديهر دو واقعه ذکرشده در نامه از وقا

  :ان شده استين بيچن ٢خ مذکوريمکران در تار
. ج و مکران استيفتح قلعه بن فهل ک) ق ۱۰۲۲- ۲۳(ل امسال يع مشهور اواياز وقا«

کمک لشکر  ي بهو. ن سپرده شدخان حاکم کرما يگنج عل به ن کاريت ايمسئول
ولد  الدين شمس. ل اطراف قلعه بن فهل را محاصره نموديکرمان و سرداران قبا

ستوه آمد و در عرض چند روز قلعه فتح  به ن محاصرهيقلعه از ا ينار واليملک د
اصفهان آورده شد و مورد الطاف  به شان خوديملک مذکور با فرزندان و خو. شد

ن يبا هم يو. دياو دستور داده شد که در کرمان اقامت نما به ت وخسروانه قرار گرف
  .»ملک بقا شد يکرمان راه به بعد از ورود ياراده از اصفهان حرکت کرد؛ ول

 ميان آمده است؛ جاي حيرت است که در اين نامه فقط از حاجي قنبر علي نامي به .۵
  .نشده استگفته  يسخن يمصطٰف يسلطان طالش و قاض يقل يدرباره مهد يول
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رجب سال  ۱۰شهر گلکنده  ي بهرانير ايگ سفين بيخ ورود حسيتار ١عالمالةيقحددر  .۶
شود که دو سال و چهار  يگر معلوم ميد يخياز منابع تار. ضبط شده است ق ۱۰۲۳

 يشاه ر قطبيگ همراه سفين بيحس ق  ۱۰۲۵القعده سال  يماه بعد در اواسط ماه ذ
خ يگر تاريد يک جايدر همان کتاب در . کرد ران مراجعتيا به خاتون محمدخ يش
  :ن واقعه نقل شده استيا يبرا يگريد
 خاتون محمدخ يش يفهام ياماب علّنو يست و چهار هجريدر سال هزار و ب«

  .»ديگ روانه عراق گردين بيرفاقت حس به ف شاهانه مشرف گشتهيتشر به
ممکن است که ما  يفقط در صورت عباسي يآرا عالمن امر توسط يد اييتأ يول

. ميفرض کن ق ۱۰۲۲را محرم سال  يصفو عباسن سال جلوس شاه يست و هفتميب
ل يران در اواين روم و اين صورت فتح کجران و مکران و صلح بياست که در ا يهيبد

بعد حرکت  يها در ماه يرانيا يجه آن سفرايدر نت. افتاده است اتّفاق ق ۱۰۲۳سال 
ن سال اشاره ين دو حادثه ايا به که آنها با خود داشتند فقط يا اند؛ چرا که در نامه کرده

گلکنده در ماه پنجم  به ن سفرايشود که ورود ا ين ميچن يکل يريگ جهيشده است و نت
خ و روز ورود و مراجعت با مدت يتار العالمةيقحددر  يول. ستيممکن ن ق ۱۰۲۳سال 

م که يريد بپذين بايم؛ بنابرايبت کنم آن را غلط ثايتوان ياقامت ذکر شده است و ما نم
  .گولکنده حرکت کرده باشد يبرا ق ۱۰۲۲ن کاروان در سال يامکان دارد ا

ز مهم ياصفهان ن ي بهشاه ر قطبيخ خاتون سفيو ش يزيگ تبرين بيخ ورود حسيتار
ق برهانپور عازم ياز طر ق ۱۰۲۵ن کاروان در ماه دهم سال يا العالمةيقحدگفته  به .است

  :افتيدر ٢يريتزک جهانگتوان از کتاب  ير را مين مسيل انتخاب ايدل. شدران يا
که  يزيگ تبرين بيحس) ق  ۱۰۲۶سال  ولاال عيرب ۲۳(ن يازدهم فرورديدر «

واسطه  به ق رسالت فرستاده بود، چونيطر به ران او را نزد حاکم گلکندهيا يدارا
حاکم گلکنده مالزمت  يلچير مسدود بود با ايان با قزلباشان راه بر مينزاع فرنگ

  .»شکش او گذاشتيت پانمودند دو رأس اسب و چند نفور پارچه دکن و گجر
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