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  یيمنشآت جالالی طباطبا

يکی از .) ق ١٠٣٧-١٠٦٨(زمان حکومت شاهجهان , ميانة هند در سرتاسر تاريخ عصر
, و پس از هنر معماریا. شود  محسوب مي ييفرمانروايان تيموريان بابری هند؛ عهد طال

بنابراين بعد از جلوس بر تخت . داد  ن نشان ميانويسی عالقة فراو نسبت به تاريخ
ياری از مورخين ايران و هند را برای نوشتن تاريخ عصر خود گماشت که سلطنت بس

هريک از آنها تاريخ ده سالة زمان فرمانروايي او را بنويسند و از سالی شروع کنند که 
الثانی  جمادی ٧/ماه بهمن ٢٥چون وی در تاريخ . وی بر تخت سلطنت جلوس نمود

مورخين از همان سال نوشتن  خت سلطنت جلوس کرد بنابراينتبر . ق ١٠٣٧سال 
ای  زواره يياز جملة آن مورخين يکی جالالی طباطبا. تاريخ آن عصر را آغاز نمودند

 دربارة آن اشاره نموده ه استچنانکه در يکی از کتب منشآت خود که در زير آمد. بود
نويسی را از  براين کار تاريخبنا, دربار شاهجهان رسيده بود بهچون وی ديرتر  ،است

روز شنبه بيست و هشتم شعبان سال هزار چهل و يک شروع کرد و بدون ارائه علّتی 
ماه سال هزار چهل و چهار قطع نمود و در  ام اسفند تاريخ سی يک باره اين کار را در   به

همين   بهنويسی غالب است و شايد  جنبة انشا پردازی بر تاريخ, اين  تاريخ سه ساله
اگرچه در جايي او در اين . ت که او اين کار را ادامه بدهدعلّت بود که شاهجهان نگذاش

  .تمام قطع شدرد متذکر نشده که چرا اين کار نامو
آثار منظوم شعرای   برکه  باشد ها مي ها و ديباچه ميان آثار ديگر وی مجموعة نامه

 ایه ها و نوشته نامه«آقای دکتر قاسم صافی گلپايگانی آنها را تحت عنوان . معاصر نوشت
و تصحيح نموده و  گردآوري »ی اردستانی ا زواره ييالدين طباطبا محمد جالل

 های جديدی مندان سبک هندی منّت بزرگی گذاشته و برای پژوهشگران آتيه  راه عالقه  رب
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مناسبـت آغاز سال تحصيلی   بهاين اثر پر ارزش را دانشگاه تهران . است باز کردهرا 
متاسفأنه   ولی. ه استچاپ رسانيد ت عالی ايران به دانشگاهها و مؤسسا ١٣٤٥-١٣٤٤

  :اند دستشان نرسيده که دربارة آن در مقدمه چنين متذکر شده  بهها  تمام نسخه
های خطی موجود  های جالال دراين پژوهش بر مبنای نسخه ها و نوشته نامه”

ها از  های ايران و هند و بريتانيا که مع االسف تهيه برخی از نوشته درکتابخانه
  .١“…هند با مشکالت و کيفيت نامطلوب همراه بوده است

/ ١٦ت شماره العلما لکهنو تحة بخانه ندواکت که دريي خاطر همين نسخة خط  بهو 
نيز  ظاهراً اين انشا{. ست ايشان نرسيد د به, شود  ادب فارسی نگهداری مي١٤٤٨٦٣

آنها را در تعداد هفت  بيان نموده و راناقص است؛ اگرچه اوصاف حميدة ممدوح خود 
شود و  يک مرتبه از  وصف   از آن ميان سه وصف اول در اين متن ديده نمي, شمرد

دربارة اين نسخه } .ه استشود که در زير قيد گرديد  چهارمين بدون مقدمه شروع مي
  :ه استچنين آمد  ١١٤روی صفحه 

جمعه در عهد روز  هانشای جالالی طباطبا ب مجموعة که واملنةالحمد هللا ”
پادشاه دهلی پسر بهادر ) م١٧٥٤-١٧٤٨/ق١١٦٧-١١٦١( معدلت محمد شاه

  .“شاه فرزند اکبر شاه بخط خام عاصی پر معاصی شيخ مظّفر تمام شد
  : گردد نسخة نامبرده چنين آغاز مي

  يا فتّاح
  و تمم بالخير بسم اهللا ارحمن الرحيمرب يسر 

كدام زبان نام آفرين خواني برم  بهين را يگانه ايزد سخن آفرين و برآرندة چرخ بر
چه رو راه سپاس راني سپرم كه خامة شكسته نگار من هيچكاره كه خود روستايي  بهو 

ام روشناس سواد اعظم شهرت گردانيد و نگاشته نام مهتري من گمنام را كه      زواره
روي استفاضه ام آشنا       بيگانة شهرستان اقبال و قبول و پاي بسته پس گوشة خمول

 )٢ص ( فياض و حال رو سفيدي بياض اصحاب سواد و مجموعة اهل استعداد مبداء
  :ابيات. ساخت

                                                   
 .۵ص  ،۱۳ الی ۱۱ سطر، مقدمه ،بخش اول  .١
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ــه كجــا گــنج ثنــايش كجــا     ــا    نام ــايش كج ــيف عط ــه و توص   خام
  مسـطركند        چـه روي رو بـه   وان به  مـا را سـخني سـر كنـد      چه اين به

ار رسول مختار و آل ستوده و برگزيدة حضرت آفريدگار و مردم ديدة اولي االبص
كردار او را خاصه خداوند ذوالفقار كه فقرة برجستة انشاء روزگار و واسطه العقد مرسلة 

ابروي و معني و ميانجي كدام نعت گذار و مناقب نگار گردم كه            بههفت و چهار است 
و وحي نظام بركت اقتباس سخن اعجاز اساس و يمن انعكاس صور معاني كالم           به

مشرقستان خورشيد ) کذا( عشرت پاكيزه فطرتش هر طرف از دفين مجموعه منستاقم
د است، صلوات الرحمن عليه و عنبه سيماء اليقين و الهما نجوم ييدهر و مطالع نجوم تا
و امان  )٣ ص( الزمان الوثيقه صاحب ةو عرو ةاحلقيقاهللا علي  ةحجسماء الدين السيما 

  :تابيا. اهل االيمان
ــرتش   خاتمـــة فاتحـــة عتـــرتش ــل فط ــر عل ــزا خي   ج
ــمان    نور زمين قطب مـدار زمـان   ــة آس ــه نقط ــز نُ   مرك

و بعد چون ابناي زمان كه مانند اخوان كنعاني درست مهري خلف الصدق اماء 
دست نشاء سر داية سياه پستان ما مهر باشد از پست      بهآسماني و در سر و خوبي 

مت در رستة جوهريان عدن و چهار بازار بحرين سخن پايگي فطرت و سست مايگي ه
اند و از گلگشت گلذار جاويد بهار اسرار جيب و        جزع يمن بل سنگريزة معدن برگزيده

خضراء                        بهخار انباشته و از تفرج چارچمن گلشن زار چشم قرار و دست         بهكنار اختيار 
اند، الجرم از ترجمان رموز حال و قال و پرده       يني دامن ورچيدهدامن دراز كرده از گلچ

با وجود صد چادر مستوراند و شوخ ديدگان نرگس باده  )٤ ص( دار اسرار خالل و
پرست كه از سرگراني شراب ريحاني در رقص گاه سرو و سمن و جلوه خانة نو 

مدام در خمكدة كدو پاي عصاي چمان بودند؛ درينوال  بهعروسان ناز پرور و چمن 
بان درازي و سخن چيني بر زبان سوسن شكسته زتأثير منع گلوگيرش حرف . مخمورند

دستي و  و دستبرد سياستش دست سركشي و بد مستي چنار كه در ساية حمايت تهي
اگر سهي سرو از غايت  .نمود بر چوب بسته      مستي برخورد و بزرگ بوستان تطاول مي

نياز پاشي فاخته سر  بهكه گل باال بلندي او ثمرة آزادگي است سالست باطن و سادگي 
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زنجير تعزير  از )٥ ص( دراز و از بيم سطوت شحنه غيرتش در سلسلة جعد سنبل پاي
  .طوق بندگي ابد و غل مدلل سرمد گذارد        بهحبس مؤبد سپارد مانند قمري گردن 

ــرد    بـه ضــيا عفــتش چــو بــو نبــرد  ــو بب ــو مگ ــه گ ــو برغنچ   گ
  خــاک مــالی خــورد کــه نتوانــد  ون غبارش بـه خـاک بنشـاند   چ

ــه ــد   ب ــيم راه کن ــتان ز ب   کــرم بــر روی گــل نگــاه کنــد  گلس
  در دهد تن بـه اخـتالط نسـيم     ورگلی سـاده دل ز طبـع سـليم   
  غوطه در خـون گـل زنـد بلبـل      خـار بنـدد کمـر بـه کينـة گـل      
  پا گـذارد بـه جلـوه خانـة سـرو       وگر از سهو خون گرفتـه تـذرو  
  تنــگ ســازد بــرو جهــان فــراخ  گــر ببينــد از کمــين گــه شــاخ 
  خنجـــر بيـــد خـــون او ريـــزد  مشک بيـدار بـه جلـوه برخيـزد    
ــروزد رو  ــه برفـ ــوزد ار اللـ   تروخشـک همــين بــر بــالين او   سـ

احسان  کف) ٦ ص( که به برکت وجود آن انامل: کمال سخاوت و جود :چهارم
تواند کرد و به يمن آثار دست احسان ابر  کمينه دربانش کفايت مؤنت عيال الی البشر

ستايش خوان ساالر مايدة عطا از نان ريزه خوان هميشه بار عهدة امتالء معده از بر 
داية آفرينش به نام احسانش ناف داية دانش بريده و فايده . ذمت همت تواند گرفت

جود بر طاق  اقبال کام انعامش شيرينی جود خود برداشته گوشة ابروی عطايش کارنامة
زادگان و داده . بلند نهاده و سر تازيانة احسانش در ديوان عدل بنيان داد و دهش داد

بيان داده در عهد ولی نعمت انعام شاملش گل سوری که از غايت بی برگی و کم زری  
 کرد اکنون  سرخ رويی مي) کذا( طپانچة نسيم سحری در خلوتکدة شاخ منسبق  به
که طبق بر طبق گوهر از پس افکنده دفينة غنچة پيشکش هيچ روزی نيست  )٧ ص(

. قدوم قوای ناميه نکند و سپر سپر از بر آيين کيانی بر مبارزان بوستانی پخش ننمايد
يمن دست کفچه  بهها دوخته و  اميد ريزه چينی خوان گوهرآمود جودش کان کيسه  به

نی نی از . اندوخته های مرجان مشت مشت گهر پيچه بهاز ابر دست عطا پرستش عمان 
نوال کف احسانش بحرستانش کاه کوه کوه زر و عمان دريا دريا گوهر ذخيره نهاده و 

کده ساحت تمنّا توده توده گام بر يکديگر  از فواضل انعام بيان فيض رسانش در فسحت
خرج نيم اشارة گوشة  بهفتاده بی تکلّف دخل دريا و کان خراج هفت اقليم جهان 
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و محاسب وهم باوجود همدستی دبير چرخ اثير از  )٨ ص( فا ننمايدابروی عطايش و
  .آيد عهدة استيفاء نيمروزه راتبه دريوزه درگاهش برنمی

ــواس    همتت را چه سان کننـد قيـاس   ــان ح ــرازوی امتح ــه ت   ب
ــت  ــا ز آبرويــ ــروی عطــ ــت    آبــ ــرم ز پهلوي ــو گ ــرب پهل   چ
  همه تن ابـر چشـم بـر دسـتت      چون کند قسمت گهـر دسـتت  

  جــــوی از آرزو از تســــت ١ور  تست ما و جست و جو از از رهن
ــر  ــو راه هن ــر درگــه ت ــر     هســت ب ــاه هن ــوه گ ــو جل ــتان ت   آس
  فيض پرورد آب و خـاک عـراق    هنر آن فرع اصـل پـاک عـراق   
ــا نهــد در راه  ــاه   از دبســتان چــو پ ــن درگ ــر اي ــه غي ــرد ره ب   نب

نام کارنامة  )٩ ص( که از شرم انتشار صيت صولتش: نهايت درجة سعادت: پنجم
خانة دخمة عدم نهفته و از خجلت آوازة سطوتش  سام برم و اسم دالوری رستم در نهان

شهرت داستان زبردستی دستان عجم و زيردستان عرب در زاوية خمول با نسيج 
عياکيب نسيان در يک پيراهن خفته عقابان چارپر خدنگ سير آهنگش مانند کرگسان 

های کمانش که هم چشمان  واقع طاير بالد کرگسان گوشه گرسنه چشم عالم باال در
نسرين آسمانند مانند گوشة چشم فتنه خيز زنان کشاکش بال را سرگرم گوشش صال 

جای چهار آيينه از کواکب صد هزار   بهکهن گرگ سپهر از سهم تير باران کماندارانش 
 داران صولت يکه سوارانتاز آفتاب تير ناز که از بيم نيزه   آيينه بر خويش بسته و يکه

طريق رجع القهقری از اوج حمل   بهاميد استعارة جوشن ماهی  بهسپر افکنده  )١٠ ص(
ندارد که از جلباب , رعد که از بيم صدمة بينش زهره آب کرده  بهبرج حوت جسته   به

ای که از خوف تندی خويش در آتش  سحاب طبل جز در زير گليم زند و صاعقه
از سهم بيلک قهرش مزاج . د که به قدر جستن برقی دم برداردنشسته کجا يارا دار

شيری که از غايت دليری بر همه شيرک بود اکنون بر رمة بی شبان با کمال خيرگی 
گنجشک به نيروی بازوی عدلش از چنگال باشه حاشه اسبان کند و . چيرگ نيارد نمود

کبک از نقش و . برگسترد کبوتر به پشت گرمی حراستش از بال شاهين در آشيانه نهالين

                                                   
 .ست اقيد گرديده  دردر اصل نسخه   .١
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رنگ پلنگ   بهطرح آشيانه برگيرد رنگ از غايت نخوت  ١استفسار) ١١ ص( نگار سينه
عهد باز خواستش نشان پلنگ خرد در  بهنی نی . آسمان بر زبر خويش برنتازد ديد

شيران بيشة چنگ نتوان کوهة زمين خدنگ نتوان داد و اثر شر در نيستان ترکش 
  ):ابيات(

ــرين   هژبـر شـير نـرين    رهين طـوقش  ــير غ ــرين ش ــش س   داغ داغ
  گردنش وقف طوق طاعت اوسـت   پشت خم چرخ در اطاعت اوسـت 
ــانش  ــوان و داغ فرمــ   گـــوش مـــريخ نعـــل يکـــرانش  روی کيــ
ــدم   نزنــــد تيغــــی از خالفــــش دم ــالف ع ــت در غ ــد هس   ور زن
ــرش  ــی تيـ ــبت نـ ــير از نسـ   رســته ز آســيب مــور شمشــيرش  شـ
  در غضب غنچـه سـان گـل رو را     زه کنـــد چـــون کمـــان ابـــرو را
  هــای زره بــرهم اوفتــد چــو حلقــه  خصمش از سهم آن کمان بـه زه 
  کــف او حــزب بحــر لشــکر ديــن  ابر سان بر زنـد بـه بحـر از کـين    

جيب وقارش وقار کوه و  بهزهی عرش تمکين که : حلم متين و وقار بردبار: ششم
روحی  حلم متينش اگر در لباس سبکقطب مثالی که گرانباری  !و حبذا. قر کاهی ندارد

اضافت  به. پا تمکين بر سر چرخ هفتمين فشارد تارک کيوان را در پی قارون سپارد
شتاب منطقة آسمان نهمين گرايد و در نظر  بهثبات قدم حلمش در يک مرکز زمين 

اگر . نمايد اغماض عين مدارش رحيض همگنان ثمين بل غث دشمنان نير سمين می
های شگاف چون های دو چشم همه تن چشمه چشمه سازد و  نقطة قاف را از رخنه

مانند سرکشی کاف سايه بر سر کاه برگی افکند ) ١٣ ص( اش اگر سنگينی کاف سکنه
طفيل   بهروحی  خفّت سبک. کاه را رسد که طعنة سبکی بر کوه ثقل گران جانان زند

تر نمايد و در پلّة ميزان  شان گران جان طفيلگرانبار نقل حرف برداشتنش از ثقل 
در انجمنی که از وقارش . تر آيد روح تحملش عنف عربده رقيب از لطف حبيب سبک

ها از غايت گرانباری بار  گوش. سبکروحی حيران نکند بهاگر از کمال لطف , سخن رود
  ):نظم( سنگينی پذيرد

  ه عجـب ها کر شود گران چـ  گوش  حرف حلمـت چـو بگـذرد بـر لـب     
                                                   

 .ه استقيد گرديد »استفار«: دراصل نسخه  .١



  ٧٦  قند پارسي

  سـد امکــان ز کـوه تمکــين اســت    مــتمکن چــو حلــم ســنگين اســت
ــو شــکوه  ــم را پشــت گرمــی ت   داده از پهلوی تـو پشـت بـه کـوه      حل
  پشــت بــر کــوه قــاف اقبالــت      کـــاف ملـــک از تمکّـــن حالـــت

مندی پيدا و  که نيروی آن آرزوی مبارکش معنی صورت بخت: قران ايزد: ١هفتم
و از اين رو از جالالت مصحف جالل جمال و آيات بخردی هويداست  ةعنوان سور

صحايف کمالش قال مرادات ارباب قال و کلّ جمال اصحاب جمال علی احسن 
االحوال دلخواه آمد و بدين وجه آفتاب در عين شرف از روی کسب نيک اختری تا ماه 

ريبی را رويش نه بيند از تتق نقاب افکنده ماه ماه چشم نگشايد و از اين راه غ بهو جز 
کسب سعادت از  بهسجدة محراب ابروی خاطر فريبش اطمينان پذيرد و نظر  بهکه سر 

از . اگر در وطن از کربت کثرت نياسايد غريب ننمايد. رخسار خورشيد آثارش خو گيرد
بينش که غرة ناصية قرة ايزدی و فرة باصرة  )١٥ص ( کشاده روي صفحة جبين

فرخندگی گشايد و از فرخندگی نام مبارکش  ٢ل فالهوشمندی و بخردی است طاير اقبا
که تفسير آيت فتح و حرز رايت نصرت است اختر ظفر و فيروزی شگون نيک اختری 
و بهروزی گيرد و در آب الصفاء گوشة ابروی عطايش که آبيار کشت آرزوها و سحاب 

 های گوناگون بر وجه احسن رخ نمايد و فيض بار سرچشمة ابروهاست نقش خواهش
در آيينة اقبال نما يعنی دست جود افشان نور بارش که سررشتة خطوط کمال ارباب 

خطوط آن وابسته است نقش يک يک از مردات اصحاب ارادت مختلفه چون عکس   به
از کتابة محراب طاق ابروی  )١٦ ص( در عينک خيال بعينه صد جا صورت بندد

نقش اقبال بلند , است دلجويش که سرنوشت نصيبه و رسد ارباب فرهنگ ور خرد
 درست نشسته و آيات لوحة پيشانيش که تباشير طلوع صبح سعادت ارباب استعداد

  :نسبت تخته بر سر تخت کيان شکسته
ــود    رق عـادت جـود  کف لطف تـو خـ   ــعادت جـ ــر سـ ــع اختـ   مطلـ

ــرو  فيض آب جود ازين جـو يافـت   ابر ــرو آبـ ــت ٣آبـ ــن رو يافـ   ازيـ

                                                   
 .۱۴ صفحه  .١
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  اســت آب بــر روهــا   در فــيض  ات از گشــــاده ابروهــــا جبهــــه
ــو مــه بــه کلــف  ــرف     ايمــن از پرتــو ت ــت ش ــو بي ــرو ت ــر را اب   مه
ــت رواج    ــو ياف ــالع از ت ــة ط   فــــارغ از کتخــــداي هلّــــاج    خام

افسون اين فنم که در  )١٧ ص( رهين منّت نيرنگ پرداز سخن و اعجاز طرازی
ق از تنگنای اين مقام که عبارت شايان ار آرزوی بی نوايان ناياب نزد مضمون الي

شعبده بازی   بهاست کلک جادو کار سحر نگارم  تر خون مطره دهان مجره تنگ شب
سخن سازی با تنک حوصلگی کاغذ تنگ ظرفی دوات هفت بحر اخضر را در کنار و بر 
قطره بی آب و هفت قطره فرخنده اختر بل نه آسمان پهناور را مانند پرتو آفتاب در 

اوری زبان بيان پروری آبی بر روی کار سخنوری آغوش ذرة بی تاب گنجايي داد و به ي
کارآگاهان اين نگارستان معانی و بيان نمود و در پرداخت نقش و نگار  بهآورده رخ کار 

تصوير معنی سادة پرکار رونق بازار سخن و  بهکارگاه  )١٨ ص( ديبای نيمکار اين
مدد مبدای فيض  باری چون به. رواج کاالی اين فن رتبة واالي و پاية روايي افزود

جناب الهی و برکت عنايت واال حضرت خالفت پناهی سياق کالم بدين مقام رسيد 
در خاتمة فاتحه اين , الجرم بر طبق ختامها مشک خامة مشکين عمامه عنبرين شمامه

دعای سخن که در حقيقت سخن دعای آن   بهخجسته نامة هميون آغاز فرخنده فرجام 
نمايد و در اين باب پيش ازاين در مخزن اسرار  می حضرت است اختتام انجام کالم

  :يعنی سر درج جواهر گفتاری گشايد
  به تـو نازنـده بـود بـان سـخن       به ادای تـو زنـده جـان سـخن    
ــتينت  ــت نخسـ ــی نعمـ   بسته مغز اندر اسـتخوان سـخن    از ولـ
  بر نمکدان کـرد خـوان سـخن     کرده مدحت حق سـخن ثابـت  
  مسـيحا مزاجـدان سـخن   چون   کــور ذوقــان بــه يمــن تربيــت 
ــو   ــدحت ت ــاض م ــواد بي ــخن   ای س ــتان سـ ــتان بوسـ   سنبلسـ
ــخن    من کجا مـدحتت کجـا گرچـه    ــان س ــروز قهرم ــنم ام   م
ــخن   ليک خواهم کزين شرف باشـم  ــدان س ــر خان ــد فخ ــا اب   ت
ــنم   ــدحتت فک ــيم م ــم م   حلقه در گوش خسروان سـخن   از خُ

  تو تا حشر زنده جـان سـخن   به  کنم گر کنـی حمايـت مـن    می
  :بدين صورت آغاز گردد ١٩صفحه  ی دومين رویان انشآپس از 



  ٧٨  قند پارسي

سابقه لطف جل و بارقة عنايت ازلی نيک اختری را بجادت   هچون حضرت بيچون ب
  …سعادت

خورد و چنين آغاز   چشم مي  به ٢١٩روی صفحه  …ها ها و نوشته که در کتاب نامه
  :گردد مي

  نخستين گفتار
  در سبب انشا اين کتاب مستطاب

آغاز گرديده که يکی از  يا فتّاح با) العلماةنسخة کتبخانة ندو( چون کتاب نامبرده
اين  باعربی و زبان اردو معموالً , فارسی بهها  اوصاف خداوند متعال است و کتاب

عالوه بر . شوند؛ بدين جهت اين انشأ را مقدمه کتاب نامبرده بايد شمرد عنوان شروع می
  اين چون در زير آن 

  و تتم باخلري بسم اهللا ارحمن الرحيم ررب يس
  .جالال است ماند که اين مقدمة منشآت ميرزا شکّی نمی, نيز آمده

بامداد اول  …شاهجهان”: اند مرقوم فرموده ٣٣آقای دکتر قاسم صافی در صفحة 
ميالدی در قلعة سرخ اکبرآباد بر تخت سلطنت  ١٦٢٨اسفند ماه جاللی برابر فورية 

  .“موروثی نشست
شاهجهان پادشاه در . قلعة سرخ در دهلی است, در اين مورد سخن بنده اين است

محمد صالح , دربارة اين قلعه. بنای اين قلعه را نهاد ١دارالملک دهلی متّصل نورگده
  : ..نويسد چنين می ٢کنبو

بعد از پنج ساعت از شب … االمر قضا نفاذ خديو دادگر عمارت گ حسب…”
بهشت سال دوازدهم از جلوس  حجه مطابق نهم اردی جمعه بيست و پنجم ذی

در زمان محمود استاد ) ق( اقدس مطابق يک هزار و چهل و هشت هجری
احمد سرآمد معماران نادره کار بسرکاری غيرت خان صوبه دار آنجا و صاحب 

هيچ وجه نظير آن در   بهاهتمام آن کار مطابق طرحی بديع و نقشی تازه که 

                                                   
1. Noor Gadh. 

 .۲۱-۲۰ص , جلد سوم ،نامه عمل صالح الموسوم به شاهجهان  .٢



  یيمنشآت جالالي طباطبا  ٧٩

بيلداران بحفر بنياد . رنگ ريخته, نظارگيان درنيامده بودشش جهت دنيا بنظر 
آن پرداختند و پس از پنج ساعت و دوازده دقيقه نجومی از شب جمعه نهم 
محرم سال هزار و چهل و نه هجری مطابق سوم اردی بهشت اساس عمارات 

  .١“نهادند …نوآيين در آن سرزمين فيض آگين
اسم قلعة سرخ معروف   بهبنا براين , هکار رفت بهچون در اين قلعه سنگ سرخ 

  :گويدگرديد؛ چنانکه محمد صالح کنبو 
تمام باره و بروج گردون عروج آن رفيع العماد از اوج تا حضيض و از ”

  .٢“…کنگرها تا خاکريز از سنگ سرخ تراشيده اساس يافته
  و شاهجهان پس از ورود در آن جشن اين قلعه در مدت ده سال اتمام يافت

  :نويسد دربارة آن کنبو چنين می. انی گرفتشاي
چون ساعت مسعود برای نزول همايون بآن مرکز محيط دولت و اقبال و ”

العين صاحبقران معظّم روز شنبه ةجلوس فرخندة آن نايب مناب نيراعظم و قر
االول سال بيست و يکم جلوس واال مطابق هزار و پنجاه  بيست و چهارم ربيع
بود الجرم کوکبة اقبال شاهجهان بشان و شوکت آسمانی  و هشت قرار يِافته

آباد که ابداالباد  از ميامن ورود مسعود قلعة شاهجهان… قرين دولت جاودانی
از پرتو فيض نزول موکب اقبال بادشاه هفت کشورآباد خواهد بود معاينه مانند 

  .٣“…صفوتکدة باطن روشن دالن صفای مهر انور پذيرفت
وقتي که شاه جهان بر تخت سلطنت جلوس  که نيز تصريح نمودبايد اين نکته را 

  :آيد چنانکه از نوشتة عبدالحميد الهوری برمی. بود اگرهکرد اسم آن شهر 

  و توصيف عمارات آسمانی ارتفاع آن آباد تعريف وسعت و آبادی اکبر”
حکم پادشاه جم جاه حضرت عرش آشيانی اناراهللا برهانه بجای پيشين قلعة ه ب

مشرق روية شهر بخشت و گل ) فعلی جمنارود ( ه بر ساحل دريای جوناگر
                                                   

 .٢١ص  ,جلد سوم ،نامه عمل صالح الموسوم به شاهجهان  .١
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  ٨٠  قند پارسي

بنا يافته بود و بمرور ازمنه قواعد آن رو بانهدام نهاده بمعماران کارپرداز و 
مهندسان جادو طراز در نهصد و هفتاد و دو هاللی عالی حصاری که تا 

و بنيان و عل) اکبر پادشاه( رستخيز از سمو ارکان همت حضرت عرش َآشيانی
, دولت بانی باز گويد بساعتی که در فرخندگی کار و پايندگی حصار مختار بود

در نهصد و هشتاد آن بنای آسمان سارا که دورش سه هزار ذراع . بنياد نهادند
  .١بانجام رسانيدند… پادشاهی است

و بتازگی از جلوس سعادت مانوس حضرت صاحب قران ثانی بکرامت تازه و 
. ه رسيده محط رجال امانی و آمال و محط افاضل رجال گرديدانداز شرافت بی

شیء  رچون وجود ه. تا حصول اين دولت واال بهمان نام قديم موسوم بود
مقنن قوانين جهان گشايی , بوقت خاص و شخص مخصوص منوط است

حضرت عرش آشيانی که پنجاه و يک سال و دو ماه قمری و ده روز باستقالل 
رانی متمکن بوده اکثر اشيا را باسامی جديده موسوم و جمعيت بر تخت کام

اين شهر را با آنکه نام قديمش از حسن لفظ و معنی عاری بوده . گردانيدند
اکبرآباد موسوم نساختند و اين نام نامی همچنان در پردة غيب مختفی و   به

روز جلوس عالم آرا اين ) شاهجهان(حضرت صاحبقران ثانی . محتجب بود
اکنون بهمين نام گرامی بر … نام نهادند اکبرآباد م رفعت و جالل رامستقر اعال

  .٢“…السنة خاص و عام مذکور است
  :مطلعش اين است. مناسبت فتح اگره سرود بهای  مسعود سعد سلمان قصيده

  ای بسـپار  هر واليت از آن فتح نامـه  به  هــا بــردار ايــا نســيم ســحر فــتح نامــه
  :ين بيان نموده استاين شهر را چندر بيت زير اسم 

ــدا شــد از ميانــة گــرد    ٣های چـون کهسـار   بسان کوه برو باره  حصــار اگــره پي
  .آگره معلوم استاز بيت فوق قدمت شهر 

  :خورد چشم می  بهعنوان زير   ٣٤٥مطلب ديگر قابل عرض اينکه در صفحه 
                                                   

 .۱۵۶ - ۱۵۴ص  ،جلد اول، ف عبدالحميد الهوریليأت ،امهن بادشاه  .١
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  یيمنشآت جالالي طباطبا  ٨١

  در وقايع طغيان سورجمل پسر راجه ياسؤ
  :نويسد انکه کنبو دربارة او چنين میچن. بايد عرض کنم اين واژه باسو است

چون درين وال گوش زد سرافرازان خدمت پاية سرير واال و خاطر نشان ”
ولد راجه ) سورج مل( ايستادگان انجمن حضور اعلی گرديد که سورجمل

باسو از بيخردی کار عصيان يک رو کرده بسبب زياده سری يک باره سر از 
  ١“…خط فرمان بری کشيده

های بعدی اين مطالب نيز  اميدوارم در چاپ. اشتباه چاپی بايد دانست که اين را
  .طلبم ن مورد جسارتی شد پوزش میاگر دراي. تصحيح و اضافه گردد
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