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   ♦ جالالي طباطباييةنام  شاهجهاني بر نسخة خطّيا مقدمه
  ∗ يونس جعفريمحمدسيد : تصحیح

 سخن ، ايجاد طرز نو كرده، انشاء و ترسيالتنمايد و در فن  بيضا مي  يد،در پرداخت نثر
طولي   يِد،بخشد و در اختراع معاني دستگاهش بلند است و در ابداع مضامين را جان مي

انديشي پورسينا پيش  و در حكمتجوهر است            ي نزد او بيت داني جوهردارد و در لغ
 گزيده در ءصفاهان استفادة ساير علوم نموده و بر مدارج علمي ارتقا در .سنگ    او بي

نشان كه سرزمين آسمان نشانش گلستان روي  سال چهل و چهار ارادة هندوستان جنّت
موافقت بخت و     به،ن دانش گزين است، نمودهزمين و مرجع و مجمع اصناف هنرمندا

بركت تمييز نزديكان بارگاه عزّت و   بهرفاقت سعادت دولت مالزمت اشرف دريافت و
 آويز لطف سخن در سلك سخن سنجان منظّم گشته وسيلة سالست كالم و دست

ه و در درجة نثره رسانيد  مبالغه دقايق نثر به بي. نگارش احوال خير مآل مأذون گرديد به
شاهجهان، پادشاه مغول بابري (حضرت  نگارش صور آثار بديعه پنج سالة احوال آن

 ،ه برهم نخوردهاي بر روي كار آورده بود كه اگر از ناتوان بيني اكثر اعزّ     كارنامه) هند
آويزة گوش ،ماند آوازة سخن تازة او  مي يافت و اثري از او باقي ت ميصورت تمامي 
شد و كاالي سخن رواج و             نگاران هند و ايران مي سرمشق فطرت تازه ،روزگار گشته

  .گذشت   پاية كالم از كرسي عرش مي،رونق واال گرفته
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  ١٥٢  قند پارسي

  

 حاصل صد آفتاب معني است و لطف ،القدرليلةرنگ     مجمال سواد عبارتش به
ون آثارش كه چ  لطف سخن بر روي روز افكنده و گفتار سحر،طبعش مانند نورمهر

م اول از قانون حكمت بيرون نيست، مانند زالل رحمت روح افزاي جان كالم معلّ
كدام از  جايي رسانيده كه هيچ  بهروشي دستگاه داده و پاية معني را  به سخن را،دهنده

مقدار كه وجودشان پيراية اين روزگار است قدرت آن نيست كه در رقم سنجان واال
قلم   بهن آن يكتاي سخن بيرون تراويده يك حرف توانندبرابر عبارتي كه از كلك دو زبا

ميان بيند نظر بر آيينة انصاف  يكي از ارباب انشاء در كه روي هيج آن بنده بي. آورد
 اگر كج خرامان بساط سخنوري از راستي ،نمايش آورده  به صورت اين معني را،انداخته

  .شان باد   عالي خصم ايزد ت،گذشته برين ضعيف زبان سرزنش و بيغاره گشايند
 محمد همكارش توسطي ي طباطباالدين ة جاللدرباراعي است كه اين اولين اطلّ

  .ما رسيده است  بهصالح كنبو
دربارفانه متأسسبك هندي با«قول نويسندگان امروزه   بهخ ايراني كهة اين مور 

  موسومصالح عمل  كتاب صالح كنبو درمحمد بنابر آنچه ,»پرداخت  مينگارش نثر فارسي به
همكارش بود  )ق ١٠٣٧-١٠٦٨(نويسي عصر شاهجهان   كه در تاريخنامه شاهجهان به

 ادب فارسي دانشنامةچنانچه از كتاب . ي نداريمطلّالعبراي ما فراهم نموده بيش از اين ا
  .١ نوشته استمحمدآيد اسم پدرش مظهر بود و در همين كتاب نام وي را ميرزا  برمي

ي هاي هادشاهنامپولي در پايان  ٢)هند، پاكستان و بنگالدش (هقار رسي در شبهادب فا
 قيد محمدبرداري شده اسمش   شكسته نسخهخطِّ  به ندهان كولتوسطكه در شهر دهلي 

 را »ميرزا« سربداران و تيموريان و صفويان واژه دانيم در عهِد      كه مي چنان. گرديده است
دسبب اسم او را ميرزا  آوردند، بدين  ميل اسماحتراماً اوبريتانيا كتابخانة( اند    نوشتهمحم ,

) D.P.684 ةشمار( ة اول نسخة كتابخانة ديوان هندو روي صفح) Or.1676ة شمار ,لندن
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) ٧١٨ة شمار( نو اسمش ميرزا جالال طباطبائي آمده است و روي نسخة موزة ملّي دهلي
جا اسمش ميرزا جالالئي  شد، يك  مينو نگهداري دهليكه قبالً در كتابخانة آرشيو ملّي 

ما در . ي قيد گرديده استيو روي برگ ديگر همين نسخه نام وي ميرزا جالالي طباطبا
  .نويسيم  ميييي آتي او را جالالي طباطباها صفحه

اند ولي  اي زواري نوشته  وي را اصفهاني، قهپايه ادب فارسيةدانشناماگرچه در 
 لذا براي ما اين قول معتبرتر ، وي را يزدي شناخته است، همكارش بود صالح كهمحمد

  .از ديگر اقوال است
ي تاريخي است و بيشتر جنبة سفرنامه ي طباطباالدين شكّي نيست كه اين اثر جالل

ه وي رسد توج  مينظر   بهطوري كه شود و آن  مي تاريخ محسوبودارد كه آن هم جز
فرهنگ كشور هند بوده، احتماالً اين سفرنامه را براي ايرانيان في شناخت و معر  بهبيشتر

كه از  چنان .است داده در اصفهان متداول بوده مورد استفاده قرارکه نوشته و زباني را 
 ةواژه قار زيرا در سرتاسر شبه. آيد     برمي»بنگاه« و »اشكوب«، »نگران«هاي مثل       واژه

 »منزل« ةبراي اشكوب واژ. رفته است كار  به و سرپرستمعناي مباشر، ناظر  به»نگران«
 »بنگاه«همچنين براي . گويند           كه خانة دو منزله و سه منزله مي چنان. برند      مي كار به

اين وي  عالوه بر. دادند            ي مانند انجمن، مركز و اداره را مورد استفاده قرار ميها واژه
ي عربي ها ندرت معادل ماه  بهيع از تقويم ايراني استفاده نموده وبراي نوشتن تمام وقا

  .نوشته است
 هاي كشمير رفت و ميوه  بهق ١٠٥٠ي كه همراه شاهجهان در سال ي طباطباالدين جالل

شود كه اين          هاي ايران مقايسه نموده و از اين مطلب نيز روشن مي آن منطقه را با ميوه
  .است         اعات ايرانيان نوشته شدهتاريخ براي كسب اطلّ

 ولي نام استادان ،اگرچه در اصفهان وي از تمام علوم متداولة زمان خود بهره برده
آيد     ه از منشآت وي چنان برميالبتّ .١است   هر نشد كشميري متذكّمحمدخود را غير از 

نشاء پادشاهان كه پس از تكميل تحصيالت خود در آن شهر در جرگة منشيان داراال
 چون شاه عباس دوم  وكرد نزد آن پادشاه پيدا  بهصفوي درآمد و چنان قربت و اعتبار
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اي فرستد وي آن را در حضور  خان اوزبك نامههللا خواست براي عبدا) ق ١٠٥٢-١٠٧٨(
) ق ١٠٧٨-١١٠٦( ولي پس از رحلت آن فرمانروا وقتي كه شاه صفي. پادشاه نوشت

چه علّت رخت از آن ديار بر بسته در   به معلوم نيست،دتخت سلطنت جلوس كر بر
 نواب افضل خان كه وي را چندر بهان برهمن توسطن ريخت و كشور هند طرح توطّ

 فهامة نامدار ،امة روزگار علّ،مالقاب دستور اعظم وزير معظّ به ١چمن چهارصاحب 
  .دربار شاهجهان راه يافت  به،كرده است ياد

 ٢٥ شاهجهان گرفته روز دوشنبه الدين لقب شهاب) ق ١٠٠٠د ولّمت(شاهزاده خرم 
الثاني سال هزار و سي و هفت هجري قمري  بهمن ماه الهي مطابق هفتم جمادي

الثاني  و اعالم نمود كه تاريخ عصر وي از اول جمادي .٢تخت سلطنت جلوس كرد بر
  :گردد و چنين قرار دادند         شروع مي )١٠٣٧(همان سال 

الحكم اشرف نگاشتة قلم   كه حسباقبالنامههر ده ساله احوال سعادت مآل در ”
 خان و وحيدالدوران شيخ حميد هللانجان بلند قدر مثل وزير اعظم سعدس سخن

ير نموده در دفتري يپادشاهنامه تغ  بهخامة تقدير از نام نامي آن حضرت گشته و
  .٣“جداگانه ايراد نمايند

شان در فوق ذكر شده، مثل        ه عالوه برآن دو نفر كه اساميبراين چندين نويسندبنا
 ، امين قزويني، چندر بهان برهمن، قدسي مشهدي، كليم همداني، صيدي تهرانيمحمد

 در سال       ييچون جالالي طباطبا. نثر و شعر مشغول شدند  بهنوشتن تاريخ دور شاهجهان
عصر   وي تاريخ،دربار شاهجهان وارد شد  بهكشور هند آمده و بعد از مدتي  بهق ١٠٤٤

. اين فرمانرواي مغول بابري هند را از سال پنجم جلوس بر تخت سلطنت آغاز نمود
ها را تغيير  دانست تاريخ موضوعي است مبني بر حقايق و وقايعي كه آن  ميچون
جا كه نمود، بنابراين در هر آب و تاب بيشتري بيان توان آن را با       ه، ميتوان داد البتّ           نمي

خود را نيز مورد تعريف، توصيف و   ممدوح،يافت با بيان وقايع         فرصتي مناسب مي

                                                   
 .٥٢ص  م، ٢٠٠٧/ش ه ١٣٨٥نو سال   دهليمرکز تحقيقات فارسيچاپ   .1

  .١٨٧ ص ,جلد اول ,نامه شاهجهان  موسوم بهعمل صالح): ه ١٠٨٥: م(كنبوي الهوري، محمد صالح   .2
  .٢١٣ ص ,لد اول، جهمان  .3



  نامة جالالي طباطبايي اي بر نسخة خطّي شاهجهان مقدمه  ١٥٥

  

مديحه سرايي پادشاه همت گماشت و   بهاو بيش از تاريخ نويسي. داد           تمجيد قرار مي
 صنايع لفظي و استفاده از عبارات مسجع و مقفّي جمالت خود را مزين ساخته و با با

جا اين  اين در . گذاشتنامه نگارين و نگار نامهها را آرسته، اسم اثر خود را  معنوي آن
يا نامه جهانشاهاسم   بهجا اثر خود را ه است كه در متن كتاب در هيجنكته جالب توج 

  . ياد نكرده استادشاهنامهپ
 محمد اين موضوع ةدربارهنر موسيقي عالقة فراواني داشت و   بهشاهجهان نسبت

  :صالح كنبو چنين نوشته است
و غرض اين جلوس فرخنده گاهي از راه تحصيل انبساط طبع اقدس و … ”

بهسترطيب دماغ مقد  بة مطربان هندي و رامشگران عراقي استماع نغمات طي
  .١“نمايند  ميطرب اندوز و سامعه افروز گشته حق التذاذ اين حاسة شريفه را ادا

مند بود و در كتاب خود  هاين هنر عالق  بهي نيز نسبتيجالالي طباطبا خوشبختانه
نگارش   بهنگاران دربار شاهجهان ن و وقايعاخة موسيقي هندي بيشتر از ديگر موردربار

  :نويسد  ميهجري قمري ١٠٤٣كه در وقايع سال  چنان.آن پرداخته است
 كه درينوال مهاكبراج) دان موسيقي(  كالونت ناتهن جگ) ماه(بيست و چهارم مهر”
 موسيقي روش هند خصوص خطاب يافته در فن )دان بزرگ دربار موسيقي(

تركيب نغمات دلنشين و تصانيف و ابداع معاني بديعه و مضامين عاليه در 
االمر  سرتاسر اين كشور همتا و همسر خود ندارد از دارالسلطنه الهور كه حسب

زمين بوس موقف خالفت   به،نموده بودجا توقف  اعلي براي تأليف تصانيف آن
نام نامي بندگان حضرت مشتمل   بهكه در اين مدت) مقام( درپت رسيده دوازده

سمع اعلي رسانيد   بهبر معاني بكر و نغمات مختلفه ساخته بودند در انجمن واال
غايت پسند طبع اقدس و خاطر حقائق ياب دقيقه رس پادشاه هنرسنج   بهو

 و از عنايت آن حضرت با زر هم ترازو گشته چهار هزار و پانصد قدردان افتاده
  .٢“روپيه كه همسنگ شده بودند مرحمت شد
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  .ة مقام درپت مفصّل نگاشته كه در متن اين كتاب آمده استدربارپس از اين 
  :كاربرده  بهدر جاي ديگر اصطالحات موسيقي را چنين

هياي تعاقب شد و چون ساز قصد گوشمال مخالفان خارج از آهنگ م  بههماندم”
كنار آب بان   به از آن مقام راهي شدند و يك و نيم روز گذشته،راه راست شد

راه و هم ضرب دست و  جا ظاهر شد كه افواج غنيم بي گنگا رسيدند و در آن
مثل در بزم رزمگاه عنان خفيف و ركاب   بهسنگ بهادران كه اگر زخمة تيغ گران

سنگي هزيمت تن نهاده عار   بهينه تن بل رستم تهمتنثقيل سازند اسفنديار روي
  .١“خود قرار دهد  بهفرار

 اظهار اين عقيدة خود را نشان داده ،چهار مقالهنظامي عروضي سمرقندي در كتاب 
م و طبيب هميشه الزمكه براي هر پادشاه چهار نفر كه عبارتند از دبير، شاعر، منج 

 عمل  بهوي اين سنّت پاي بند بودند و هر اقدامي كهتيموريان بابري هند نيز ر. باشد مي
ة ساعت مبارك براي درباركه  چنان. كردند  ميمنجم باشي رجوع  بهآوردند اول مي

  : صالح كنبو چنين نوشته استمحمدنشستن بر تخت سلطنت شاهجهان، 
اوج ده كوكب نيك اختران شاهجهان ثاني صاحبقران بيست و پنجم بهمن … "

 هزار و سي و هفت هجري در روز ةالثاني سن مطابق هفتم جماديماه الهي 
حساب دقيقه   بهبعد از گذشتن سه و نيم گهري كه …سعادت افروز دوشنبه
طالع فرخنده   به يك ساعت و بيست و چهار دقيقه باشد،سنجان ساعت شناس

ام شاهزادگي از اقامت آن واال فال و ساعت سعادت سگال از منزلي كه در اي
يد آسماني و كوكبة أيت  بهبود كرفتر اوج شاهنشاهي رشك فرماي منزل اخ

صاحبقراني بر كرة فلك رفتار سوار گشته و خانة زين را مانند خانة طالع 
 اكبرآباد كه چون قلعة بيدر ةدر دولتخانة ارگ دارالخالف …سعادت آمود ساخته

ه، مانند معني در اوج فلك ثوابت رسيد  بهسپهر اوج گراي گرديده و بروج ثاقبش
  .٢"الشرف نزول فرموده شاه بيت و خورشيد در بيت
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مناسبت سالروز   بهكه مند بود، چنان   فاقاً از اين علم نيز بهرهي اتّيجالالي طباطبا
  :نويسد  مي،ر خواهيم شدة اين مراسم متذكّدربارجشن وزن كه ما بعداً 

 وزن معهود در رسيد ه و تفرج تاريخص سخن چون در عين ايام تنزّملخّ”
چهل و (هم مهرماه فرخنده جشن وزن قمري سال تاريخ روز يكشنبه نُ  بهبنابراين
آيين خاطرخواه دل پسند آذين و تزيين   بهصال آن حضرتاز عمر ابدي اتّ) پنجم
 ر اين فرخنده انجمن پرنوربنابر مقتضاي حال و مقام ساير رسوم مقر. يافت

 چون پادشاه دنيا و دين و نير اعظم …ر پذيرفتر آن سمت ظهوياضعاف نظا به
ينند كه روزگار عيش غني و فقير  ا بنابر تقاضاي طبع جواد همواره بر،روي زمين

 مهر انور برج ميزان را ،الجرم سالي دوبار برخالف معهود… تساوي پذير گردد
ة دست آيد و خاطر نازك يتيم  به تا دل جگرگوشگان كان،گردانند  ميمطلع ظهور

ت گرايد، زر و گوهر را از خاك برداشته  بهانعمكفّة برابر را گهر سنج،مسر  
اضافت سعادت موازنه افزايش درجة   بهنمايد و پلّة قدر عدن و معدن را مي

 ،ه روز قبل از اين تاريخ نُ،فاقحسب اتّ  بهرسانند و چون  ميآسمان  بهمقدار داده
كه طرز ميزان  بر آن بنا،ان نموده بودزخورشيد گيتي افروز تحويل مبارك برج مي

 ثمرة اين شيوة ستوده و فائدة اين سنّّت حسنه و ،نشيني بدو تعليم فرموده
 ،در اين نوبت بر مراسم معهودة هر ساله. خصلت محموده بر او ظاهر سازند

آنگاه .  و گوهر را پرداختندرجهاي دري سيم و زر و دها  نخست گنجينه،افزوده
 از نقد ،كه حوصلة آرزوي ايشان بود  تهي دستان هفت كشور را چندانكنار و بر

اي رسيد  مرتبه  بهچه مراتب عموم خود سرشار چنان. مراد و جنس تمنّا پرداختند
كفّة ترازو در جيب   بههاي جواهر چينان اين خرمن خرمن كه برج سنبله از خوشه

منثور كه بر افشاندة دست  يللئاي ها و دامان آرزو كرد و پروين نثار چين از توده
 در يكدم از افشاندن سرپنجة گنج بخش ،كف آورد  بهالعقدسطة وا،گوهرپاش بود

ي ها  گرانبار گرديد و ريخته،ي ماه و مهرها ن ميزان سپهر و پلّهسنج كفي و عطا



  ١٥٨  قند پارسي

  

از ماه تا ماهي را چون بدره ماه و ، خاطر از كاسة آز و كيسة اهل در دست بي
  .١“ر درهم و دينار گردانيدصره ماهي سرشا

 در صدد آن ،كه تيموريان بابري در كشور هند حكومت خود را استوار نمودند وقتي
اسم   بههاي قبايل و طوائفي كه خصوص با راجه هيان محلّي باانرومشدند كه با فر

ها شاهزادگان را  بنابراين آن.  روابط حسنه برقرار سازند،راجپوت معروف بودند
ها با فرهنگ خود  ده خانمااين شاهز. ها در سلك ازدواج كشيدند ه خانمشاهزاد  با
يان تحت نفوذ فرهنگ اسبب اين فرمانرو كردند و بدين  ميهاي دولتي زندگي كاخ در

.  برپا ساختند،رفتند و بعضي آداب و سنني را كه عليه دين مبين اسالم نبودگ قرارهندي 
مناسبت روز تولد شاه   بهها و شاهان بود و هر سال        شاهزاده»جشن وزن«ها يكي  ميان آن

. كردند  ميتاريخ قمري و همچنين شمسي وي را در ترازو نشانده توزين  بهو يا شاهزاده
  :ديگو  ميني چنة اين رسم كنبودربار
م  مطابق سو،اني سال هزار و چهل و هشتالثّ روز پنجشنبه پانزدهم ربيع”

س ابتداي سال چهل و نهم از سنين عمر ابد  مقد آيين بزم وزن قمري،شهريور
ة ميزان تحويل برج كفّ  به خورشيدوار، خديو روزگار،قرين زينت ترتيب يافته

 خويشتن را بنابر انجاح حوايج نيازمندان ،زر و گوهر آموده  بهه برابر پلّ،نموده
هل ا  همه را بر،رسم معهود با ساير نقود و اجناس ديگر سنجيده  بهنوع بشر

  .٢“استحقاق قسمت فرمودند
اصطالحات علم   با،كه در فوق گذشت ي چنانيهمين مطلب را جالالي طباطبا

  .دينما  مينجوم آراسته بيان
زبان سغدي وارد  ها با آن. بودند) هريماوراءالنّ(تيموريان بابري هند اصالً ورارودي 

كمك شاه   با، بابرينالد فرزند ظهير، همايونالدينوقتي كه نصير. دندشكشور هند 
لشكريان و هنرمندان و   زبان فارسي با، تخت سلطنت هند را پس گرفت،طهماسب اول

راجپوتان  امرا و نويسندگان در اين كشور رواج پيدا كرد و چون اين فرمانروايان با

                                                   
  .١٠٩ و ١٠٨برگ , Or.1676ة شمار ,لندن, کتابخانة بريتانيانسخة  ,پادشاهنامه/نگارنامه  .1
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. كه ديگر فارسي و يا دري ناب نبودآمد، وجود   به زباني،حسنه برقرار ساختندروابط 
وجود آمد كه   به فرهنگ و زباني،اختالط سغدي، دري، فارسي و هندي زبانانپس از 

طور مجموعي آن را   به وارد زباني شد كه،ي هنديها ها بود و بسياري واژه آميزة همة آن
  :ها عبارتند از آن. خواندند  ميزبان فارسي
 هو معجوني است خوشبو كه از صندل ساييده و گالب و مشك:  ارگجاياارگَج 

  .كنند  ميكافور و روغن برگ گل چنبيلي درست
  .موشك :١ بان

  .نوعي افزار جنگي است شبيه نيزه) به جيم فارسي دمشي: (برچهه
برگي است سبز شبيه قلب كه روي آن عصارة پوست خار مغيالن، خمير آهك : پان
ة اين ردرباچون  .جوند  ميي توتون گذاشتهها ي برگها ي فوفل و مقداري ريزهها و دانه

ة صائب نوشته شده دربار تحت عنوان يك تحقيق كوتاه ٢ارمغان ادبيواژه در كتاب 
  .ديهمين مختصر بسنده گرد  بهجا اين است، لذا در

 پسر خود ها كه يكي از راجه وقتي. وليعهد:  صاحب تيكه.خال) به تاي كامي( :تيكه
دي نشانده براهمني پس از نمود، آن شاهزاده را روي مسن  ميعنوان وليعهد اعالم به را

انگشت ميانة دست راست خالي از خمير شنگرف روي  نيايش و ديگر مراسم ديني با
 اي را صاحب تيكه خاطر همين وليعهد راجه  بهگذاشت و  ميپيشاني باالتر از دو ابرو

  .گفتند مي
  ).مقابل لنگه(جفت : جوره/جورا
 كه در جنگ شكست ايشان كردند  مي طائفة راجپوت حس وقتي كه مردِم:جوهر

ها خود را  كشتند و يا زن  ميهاي خانوادة خود را يا ها در آن وقت زن آن حتمي است،
 اين رسم را جوهر. ت خود را از دست ندهند تا عفّ،سوزاندند  ميآتش انداخته در
  .ناميدند مي

                                                   
  .نون دماغي وان به: سانسكريت  .1
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  ١٦٠  قند پارسي

  

ا ع شكل شبيه تخت چوبي و ي مرب،و و يا جايي برجسته روي زمينسكّ: چبوتَره
  .كرسي

معني   به واژة هندي است،پوره) عربي و هندي( ب در اين واژة مركّ:هپور خواص
  .كردند    زندگي مي،ادگان نزديكز خدمتگزاران پادشاه و شاه،اين محلّ در. شهرك
لد ل معني ستبر و كلفت). فتح هردو دال هب: (لبادل ابر را  ميدگويند  ميدهد و باد .
) دهلي فعلي( آباد ه در عصر شاهجهان در صحن قلعة سرخ شاهجهاناي بود ك    شاميانه
  .كردند  مينصب

  .خلعتي است مشتمل بر يك طاقه شال و يك قبضه شمشير: سروپا
  .اللة آبي: كَول
  .علوفه و خوار بار براي ارتشيان): كاف دمشي به( كهي
فل رقص خصوص محا ه نوعي سالم است و سرود كه قبل از آغاز هر كار، ب:مجرا

  .خوانند  ميو موسيقي چند بيت در وصف خداوند متعال
چه . باشد معني اين واژه پنجة خروس مي. اي است در كشمير  اسم چشمه:ويرناگ

. آمدهشكل پنجة اين مرغ در  بهافتد    شكل اين چشمه در جايي كه روي زمين آب مي
توان   نميها را آن. هاست لكار رفته اسامي في  بههاي هنديي كه در اين متن   ميان واژه

  .٢سندربهوج راج، واك سمندر و مها ،١روپ سنگهار: ناديده گرفت و عبارتند از
كاربرده كه   بهها را   در متن همين كتاب بعضي واژه عالوه بر اين جالالي طباطبائي

ها يكي  ميان آن. پيش از رسيدن ايرانيان همراه همايون در اين كشور رايج بود
معني رود و   بهكه »درياست«رود و ديگري  ميكار  بهاممعني حم  بهاست كه »غسلخانه«

باشند كه دولت هند   ميقدر گود و پهناور ها اين برند زيرا بعضي از آن مي كار  بهرودخانه
 »زرخيز«واژة ديگري . ها را براي كشتيراني مورد استفاده قرار بدهد تصميم دارد كه آن

  .كار رفته است به معني حاصلخيز  بهاست كه
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ة اين واژه توضيح مختصري داده دربارجا الزم است كه  ضمناً در اين: ينة فرنگييآ
قدر نفوذ و رسوخ پيدا كرده بودند كه  ها اين دهد كه اروپايي    شود، چه اين واژه نشان مي

هاي  معموالّ تا زمان شاهجهان روي قاب. فروختند  ميكاالي خود را در بازارهاي آسيا
ينه از آن يعنوان آ  بهآوردند و آن را جال داده  ميماليدند كه آن را از حلب  ميسي قالعم

 كار  بهينهيعنوان آ  به آن راو سطح شيشه را جال داده ها ولي اروپايي. كردند  مياستفاده
  .بردند مي

 است ولي در بعضي جاها نثر ي بيشتر مرصّع و مقفّجالالي طباطبايياگرچه زبان 
  :١ ساده استاو كامالً

پرتوجه   بهقرين كه تربيت خدا آفرين داشت درينوال كه     مجمالً اين ارمستان بي”
ساية خدا فروغ تربيت و مرمت بر ساحت بهشت فسحت يافته راه قياس خرد 

آميز نيز سه  اين زمين فيض الحاصل در. چه پايه رسيده باشد  بهگشاده است كه
عرض اين ايام   در،آموز و عيش اندوز بودند رتكمال نشاط و انبساط عش روز با

مراتب از چراغان سابق بيش و   بهنيز چراغان نماياني كه در كيفيت و كميت
االمر آن شمع شبستان روزگار و چراغ دودمان حضرت  درپيش بود، حسب

تازگي روي زمين از چراغان آن   بهصاحبقران نامدار سمت افروزش پذيرفته
  .“ گرفتسرچشمه آب و تاب

بردن صنايع لفظي و كار  به انشاپرداز بود و در،ي بيش از مورخيجالالي طباطبا
جا اصطالحات  در يك. معنوي و خصوصاً در صنعت تناسب لفظي يد طولي داشت

  :كاربرده  بهموسيقي را چنان
قصد گوشمال مخالفان خارج آهنگ مهياي تعاقب شد و چون   بههماندم …”

كنار آب   بهآن مقام راهي شدند و يك و نيم روز گذشته ساز راه راست شد از
راه از وهم ضرب دست  جا ظاهر شد كه افواج غنيم بي بان گنگا رسيدند و در آن

مثل در بزم رزمگاه عنان خفيف و   بهسنگ بهادران كه اگر و زخمة تيغ گران

                                                   
 در همين متن كتاب دربارة وصف ,Or.1676ة شمار ,لندن, کتابخانة بريتانيانسخة  ١٠٧ برگ :رجوع شود  .1

 .كشمير



  ١٦٢  قند پارسي

  

ن سنگي هزيمت ت  به بل رستم تهمتن، اسفنديار رويينه تن،ركاب ثقيل سازند
  ١“…خود قرار دهد  بهنهاده عار فرار

دربار   بهة نوازندگان و استادان موسيقي كه وابستهدربارخاطر همين است كه  به
دربار شاهجهان بودند   بهكه منسلك نگاران شاهجهان بودند بيش از ديگر وقايع

  .٢تر نوشته است ل مفصّـ كه در فوق نيز گذشت چنان ـ
 ، انشاپردازي استء كه جز،مند بود   ات فارسي بهرهادبيي نه تنها از يجالالي طباطبا

خبر نمانده،  شود هم بي  ميهاي علوم محسوب     شناسي كه يكي از شاخه بلكه از ستاره
  :كاربرده  بهجا اصطالحات ادبي را در وصف كشمير چنان يك در

. ٣ههاي بلند آمد  هاي بلند اشجار سدره نشان خيابانش مانند مصرع    مطلع …”
مثنويات مسلسل آبشارهاي مجراض ه آثارش همانا از ريخته جامة مبداء في

 ي محيط دم برابريها عروض و اطوال شاخ  بحر طويل شاه نهرش با،ريخته
من بركت مصرع بلند معني انهار اربعه حدائق نمايد و از ي زند و رباعي چار مي

  “…كند  ميحوضش اخذ سالست
  :بردهكار  بهمناسبت سالروز جشن وزن چنين  بهاشناسي ر و اصطالحات ستاره

اي رسيد كه برج سنبله از     مرتبه  بهچنانچه مراتب عموم خود سرشار”
كفّة ترازو در جيب و دامان آرزو   بههاي جواهر چينان اين خرمن خرمن خوشه

 منثور كه برافشاندة دست گوهرپاش يلئالهاي   كرد و پروين نثار چين از توده
كف آورد در يكدم از افشاندن سرپنجة گنج بخش عطاسنج   بهالعقدطةسبود وا

٤“…هاي ماه و مهر گرانبار گرديد     ن ميزان و پلّهكفي  
  :گويد   در جايي ديگر در وصف نعل اسبان مي

نهاد  سرزمين شهرستان سرونج از عكوس بارقة نعال المع تكاوران براق… ”
يخ هاي مر مه روي زمين از انطباع نقش ميخ ه، هاللستان گشته،نژاد بهادران برق
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 مقارنة ماه و  محلّ،شعاع آن نعال كه برعكس واقع بدر تمام منزل ثريا شده بود
  .١“پروين آمد

ة اين سانحه جالالي دربار. يكي از متصديان كه مايي داس نام داشت فوت كرد
  :نويسد   ي چنين مييطباطبا

يوانكدة مشيت مد عليه حيات را فرد تن قضا را در عرض اين ايام بخشيان د”
 محرران محو و اثبات قدرنام او را از روزنامچة وجود ،راي مذكور حك نموده

  .“ داخل سياهة عدم ساختند،انداخته
 هند محسوب ةقار ترين نثرنگار سبك هندي در شبه ظهوري ترشيزي برجسته

 ظهوري ته بسيار شبيه نوشتةچه در وصف شاهجهان گف ي آنيجالالي طباطبا. شود    مي
  :نويسد  ميشاه ظهوري در وصف ممدوح خود ابراهيم عادل. ترشيزي است

 در گلزار ابراهيمطراوت حمد بهار پيرايي است كه   بهخرمي چمن سخن”
  رسانيده و تاجداري لفظ و معني،طلعتان نمرود نخوت رخسار يوسف

شاه را  يعني ابراهيم عادلكه سمي خليل خود  حشمت ثناي تارك آرايي است به
  .٢“…ه صفت يگانه و ممتاز گردانيدهنُ  بهاقليم هفتدر 

ي ي طباطباالدين جالل اگرچه ظهوري اولين نثرنگار سبك هندي شناخته شده است،
داراشكوه و ٣وي اسامي شاهزادگان. مين نثرنويس سبك هندي محسوب شودبايد دو 
كرده  عنوان اوصاف شاهجهان ياد  به آرا رازيب و همچنين شاهزاده خانم جهان اورنگ
نثر فارسي   به بود(Jodha Bai)  ولي نتوانست اسم مادرش را كه جودا بايي،است

كه   چنان،كاربرده به (Joud Bani) باني صورت جود  به لذا آن را تغيير داده،بگنجاند
  :گويد     مي

” …جانشين خلفاء راشدين، تتمالنصيب   نصاب، تامة دين، پادشاه كاملة ائم
… سكندر افالطون رأي آراي، زيب داراي جهان  داراشكوه، اورنگزادهشاه

                                                   
  .١٥٥برگ , Or.1676ة شمار ,لندن, کتابخانة بريتانيانسخة   .1
 ،م ١٨٦٥ سال ,م ظهوري، چاپ الهور شرح اردو نثر دو,تكريم ظهوري: الدين محمد ظهوري ترشيزي، نور  .2

 .٣ ص

 .ب ٩٨ و ٩٨برگ , Or.1676ة شمار ,لندن, کتابخانة بريتانيانسخة   .3



  ١٦٤  قند پارسي

  

…  صاحبقران ثاني شاهجهان پادشاه غازيمحمد الدين ابوالمظفّر غازي شهاب
تأثير معماري عدل و احسان و مرمت دهش و   بهباني كه زهي جهانبان جود

 گشته كه جغدخانه خراب از پذير آباد گيتي بدانسان عمارت  خراب،دادش
  “…ويرانة بر و بوم عدم كشيده  بهمعمورة عالم رخت

نامه را  اين نگارييباشد اين است جالالي طباطبا      اي كه گفتني مي    جا نكته در اين
كاربرد كه در ايران   بهرا در زماني) جانشين خلفاي راشدين(جمله  موقعي نوشت و اين

 با يكديگر بودند ولي در همان زمان دربار پادشاهان مغول سنّي و شيعه بر سر پيكار
 ،ن بودنداگرچه پادشاهان مغول بابري پيرو مسلك تسنّ. پناهگاه مسلمين هردو فرقه بود

پيروي مسلك ) بانو ارجمند(و همسر شاهجهان ) جهان نور(ولي همسران جهانگير 
و ز شيعه بود و علناً مراسم همچنين وزير و پدر همسرش آصف خان ني. كردند    ع ميتشي

  .داد  ميانجامرا مسلك خود 
 ،خورد  ميچشم  بهي فراوان در اوصاف پادشاهها اگرچه در سرتاسر اين اثر مثال

  نيز تناسب لفظي را از دستها  در آن،كند  ميولي وقتي كه وي دشمنش را مذمت
  :نويسد  ميجا چنين كه در يك دهد، چنان نمي
لة بنديله و رسيدن سران آن دو دد يبروزگار كافرنعمتان قسرانجام كارفرجام ”

دربار سپهر مدار   بهماجيت تيره اختراركْاصل بدگوهر يعني ججهار خيره سر و ِب
  ١“…خديو بحر و بر و خدايگان هفت كشور

ة زادگاه و وطن دربار ميان پژوهشگران ايراني :ييارزش اين اثر جالالي طباطبا
گويند او از كاشان است و برخي برآنند زادگاه او    مي   بعضي .تاختالف فراواني اس كليم

جناب آقاي مهدي صدري در مقدمة . اند   نتيجة خاصّّي نرسيده  بههمدان است و تاكنون
نتيجة   بهاند و ايشان هم     اين موضوع را مفصّل مطرح كرده ٢ات طالب كليم كاشانييلك

  چون جالالي،است پايان رسانيده  بهيي جالالي طباطبا ولي اين بحث را،اند    كلّي نرسيده
جا در دربار شاهجهان مشغول  طباطبايي و كليم هردو همزمان بودند و هردو در يك

                                                   
 .١٥٥برگ  ,Or.1676ة شمار ,لندن, کتابخانة بريتانيانسخة   .1

  .نشرية همراه، جلد اول، صفحات از پنج الي هشت  .2



  نامة جالالي طباطبايي اي بر نسخة خطّي شاهجهان مقدمه  ١٦٥

  

بودند بنابراين قول جالالي ) ي در نثريكليم در شعر و جالالي طباطبا (پادشاهنامهتأليف 
اين  عالوه بر. ١ي بايد دانستلذا كليم را همدان. ي بر همة اقوال ترجيح دارديطباطبا

 اطمينان كامل اي هم نوشت، بنابراين با      ي روي كالم كليم ديپاچهيچون جالالي طباطبا
همين دليل نوشتة وي براي ما   بهشناختند و  ميدو يكديگر را از نزديكتوان گفت هر       مي

  :كه گويد  دارد، چنانيقطعاست و حكم قول  از همه جهت معتبر
فكرتشان طراز احسان و تحسين و استحسان و  ستباف فطرت معجزد …”

 ص جان متخلّمحمد حاجي ،طراز گلشن راز  مثل داستان نغمه،آفرين يافتة
 همداني جادوي كالم طالباي كليم  مشهدي و مثنوي شاعر ساحر فن»قدسي«به

 ادي كهص اسدآب محمود الهي تخلّالدينعماد و گفتار نيرنگ آثار سيدالشعراء مير
قدر قدرت انسان اندازه مكنت ستايش اين عرشي مكان در ضمن مضامين آن  به

  “…اند    ابيات تضمين نموده
  : جملة زير را درنظر داشته باشيد:ايراد

و  تقديم خدمت فوجداري متهرا  بهبيست و يكم مرشد قلي خان مير توزك را”
تبة منصبش را از اصل و  فرموده مر»تسليم«دان مهابن و مضافات آن تنبيه متمر

  ٢“…پاية دو هزاري ذات و سوار رسانيدند  بهاضافه
براي پادشاه قدرتمندي مثل شاهجهان كه  »تسليم« ةكاربردن واژ  بهجانب عقيدة اين به

ي يدر سرتاسر دورة حكومت اسالمي در كشور هند زمان فرمان روايي وي عصر طال
  تسليم از روي عجز و انكسار زيردستان زيرا تقديم و،شود، صحيح نيست    محسوب مي

  .برد ميكار  بهجاي تسليم  بهبهتر بود كه واژه اعطاء. رود   كارمي به
  :كاربرده است  به راها جا اين نوع جمله ي چنديني طباطباالدين جالل

  .٣“دست آوردند  بهاز سجدة آستان سپهر نشان رأس المال سعادت جاويد”
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  ١٦٦  قند پارسي

  

اعالم كرده سلطنت هان پس از نشستن بر تخت شايد وي خبر نداشت كه شاهج
ها گفته  آن  بهقدر قايل احترام بود كه بود كه پبش وي سجده نكنند و براي سادات اين

  . بلكه راست قامت ايستاده براي وي دعاي خير فرمايند،بود كه سر خود خم نكنند
زيب  ورنگتخت سلطنت رسيدن ا  بهي پس ازيرسد جالالي طباطبا    نظر مي  بهچنان

 زمان شاهجهان يكي از القاب  چه در.در متن كتاب تغييراتي داده) ق ١٠٦٨-١١١٨(
 ،»خرد سراپا«، »جاهشاهزادة واال«يب را از القاب مثل ز  بود و اورنگ»اقبال بلند«شكوه دارا

 )،عمل صالح( ١اند كرده زيب ياد النصيب سلطان اورنگ ، تام»نصاب كامل«، »فرهنگ بالغ«
كرده  ياد »اقبال بلند« لقب باي وي را يلين مرتبه است كه جالالي طباطبااوولي اين 

  :گويد  ميكه است، چنان
زيب بهادر كه   بلند اختر سلطان اورنگ»اقبال بلند«شاهزادة جوانبخت جوان دولت ”

  .٢“ است»گوهر خرد«خود آبروي 
پادشاهزادة : تند ازعبارکه جا الزم است كه القاب داراشكوه نيز نوشته گردد،  در اين

 »شاه« ةو روي آن القاب واژ. ٣ داراشكوهمحمدپژوه   جوانبخت سعادت»اقبال بلند«
قمري موقعي  ١٠٦٦ از طرف پدرش شاهجهان در سال »اقبال بلند«عنوان پيشونِد  به

 صالح محمدكه   چنان،گرديد  ميبرگزار د وياضافه گرديد كه جشن وزن سالروز تولّ
  :سدنوي    كنبو مي

مقارن اين جشن دلفريب انجمن رنگين و بزم نوآيين وزن آغاز سال شصت و ”
 )كاخ( نوال در شاه محل ششم قمري از زندگاني ابد طراز خديو بحر

 مراسم داد و دهش و آيين آرايش و ،خجستگي و ميمنت زينت ترتيب يافته به
جشني بهشت . تقديم رسانيدند  بهسال ستور هرد  بهپيرايش دولتخانه و همه چيز

ادشاهانه آذين يافته از نثار و نقود جواهر كه هم پتزيين   بهآيين و بزمي نوآيين
نيازي عموم   سرماية بي،ارباب استحقاق قسمت يافته بود  به،وزن اقدس آمده
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  نامة جالالي طباطبايي اي بر نسخة خطّي شاهجهان مقدمه  ١٦٧

  

… درين رور طرب افروز. نيازمندان نوع انسان تا مدت مديد آماده گرديد
 ،پژوه ادشاهزادة سعادتپي وة سلطنت عظٰمي نوبانخستين گوهر سحاب خالفت كبٰر

اسم شمشير جهانگير، پدر (عنايت خلعت با نادري   به داراشكوه را نخستمحمد
و اين  »شاه بلند اقبال« خطاب مستطابواال  به،بلند گردانيدهسر… )شاهجهان

 نسبت) جهانگير(مكاني  جنّتپايان كه جز حضرت  نوع عنايت نمايان و لطف بي
فرزند شايستة خود ننموده   بهيهادشاهي در اين سلسلة علّپت هيچ اعليحضر به

سرفراز صورت و معني ساختند و از وفور عاطفت و از كمال رأفت بر سندلي 
ي يافتة رفعت ازلي اورنگ خالفت گذاشته بودند و طال كه جهت جلوس آن ترقّ

رين ي بخت بلندان و اوج رفعت سعادتمندان است و باالتبر آن معراج ترقّ
شأن حكم نشستن هاي اين دودمان واال   ب برگزيدهترين مرات مناصب و رفع

  از درجات جاه و جالل كوكب اقبال آن نيروي بازوي خالفت رادفرمودن
  ١“…ذروة ارتفاع رسانيدند به

 زيب از عطاي لقب توان زد كه اورنگ ي چنان حدس ميياز نوشتة جالالي طباطبا
ها و  ورد، چه از ابتدا در خانوادة شاهجهان ميان شاهزادهخ  ميغبطه »شاه بلند اقبال«

طرف داراشكوه و خواهر بزرگش  در يك. وجود آمده بود  به دو گروهها شاهزاده خانم
آرا  زيب و خواهرش روشن طرف ديگر اورنگ  بهآرا بودند و جهان) آبجي يا آغا باجي(

برد كه هميشه در    ميآرا حسد آرا چنان از خواهرش جهان يك دست گشتند و روشن
ق هم شد و خاك سياه نشاند و در اين دسيسه موفّ  بهصدد آن بوده كه چه طور وي را

پستي خاك   به از اوج بلندي، برادر و خواهر رازيب رش اورنگادبر توطئه چيني با با
آرا  عالوه بر اين جهان. رسانيد و خانة برادرش دارشكوه را براي هميشه برانداخت

عهده   به انجام دادن مراسم ازدواج هردو برادرش داراشكوه و شاه شجاع راتمسئولي
زيب رسيد وي خود را   ولي چون نوبت مراسم زناشويي اورنگ،خود گرفته بود

  .برگزاري تمام مراسم كنار كشيد از
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  ١٦٨  قند پارسي

  

زيب او را  ي براي خوشحال كردن اورنگيجالالي طباطباکه رسد     نظر مي  بهچنان
است و اين خوشبختي وي بود كه از زمان شاهزادگي     كرده  ياد»قبالا بلند«لقب  با

زيب تخت  زيرا وقتي كه اورنگ. يب با وي همبستگي و عالقه پيدا كرده بودز اورنگ
وي   بهكسي كه  بلكه هر،قتل رسانيد  بهسلطنت را غصب كرد، او نه تنها داراشكوه را
 بهان برهمن و همچنين كه چندر د، چناندا وابستگي داشت او را نيز هدف غضب خود قرار

زيب  اورنگ  و اين نتيجة قرب او با،كاشي از قهر و غضب وي مصون نماندند ييحٰي
 زبان عربي  را از»يتوقيعات كسٰر«بود كه براي فرزندش شاهزاده ايزدبخش كتاب 

ين اي از ا ناگفته نماند كه نسخه. كرد  ترجمه»خردنامة نوآيين«فارسي تحت عنوان  به
. شود  مينگهداري (A-B) 55.73/2223 ةنو تحت شمار كتاب در موزة ملّي هند، دهلي

ي آموزگار شاهزادة نامبرده بود، چه معموالً پادشاهان مغول بابري يظاهراًًَ جالالي طباطبا
رسيدند   ميسن چهار سال و چهار ماه و چهار روز  بههند شاهزادگان را موقعي كه

  .نشاندند  ميمكتب  به… نوشتن بسم خواني وقرآنمراسم  با
دربار شاهجهان نيز از اين . وقت خالي از خار حسد نبوده است دربار شاهان هيچ

 چنين قيد ١ عسكريمحمد تأليف مير »شرائف صحائف«ي نبوده، در كتاب اصل مستثٰن
  :گرديده است

و ) جامع(آباد شود، قلعه و مسجد  شاهجهان) شهر(در سالي كه از طرح بناي ”
ه و امكنه فراغت دست داده بود و شاهجهان در تهنيت اتمام آن جشن ديگر ابني

 در …چه چنان, ب نكرده بود ترتيب دادهگونه جشن مرتّ عاليي كه احدي بدان
حكم   بهالشعراء پايه تخت بود ميرزا ابوطالب كليم كه ملك  بهشب جشن پادشاه

ور فكر رود و بوارق واردات ط  بهفكر تاريخ و خواندن قصيده كرد تا كه كليم
  :شد ي كاشاني في البديهه يحٰي،امعان نظر دقيقه بين دريابد  بهمواهب غيبي

  “دة طوالني عرض داشتـو قصي  آباد  از شاهجهان»آباد    شاهجهان«
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  نامة جالالي طباطبايي اي بر نسخة خطّي شاهجهان مقدمه  ١٦٩

  

ي يچرا جالالي طباطباکه گردد   ميجا مطرح پس از اين تمهيد اين سؤال در اين
نوشتن وقايع   بهپايان برساند و تنها  بهتا آخر سال پنجمنتوانست اين وقايع تاريخي را 

  سه سال و نيم بسنده كرد؟
  داري يا خيانتكاري امانت

ي كار ياست از آن كامالً هويداست كه جالالي طباطبا    مطالبي كه در فوق مندرج گرديده
نشيني آن  نويسي عصر شاهجهان را از وسط راه يعني از آغاز سال پنجم تخت تاريخ

خواست مواد را براي نوشتن    است كه او مي طبيعي. فرمانرواي كشور هند شروع كرد
 صرف نظر از اين. ه يعني از روز اول جلوس آن پادشاه آغاز كندتسالة گذش تاريخ پنج

  در اين امر ديد كه راكه ميان هم پيشگان هميشه و رقابت وجود دارد، او صالح
 چه او ، مراجعه كند»نامه شاهجهان« به المسوم»لحصا عمل«  صالح كنبو صاحبمحمد به

  :است  نظر داشت چنين بيان نمودهنويسي در ة هدفي كه شاهجهان براي تاريخدربار
 مرضي ،اسامي مغانه مشهور پارسيان  بهچون از راه دينداري تسمية سنين… ”

ناء  ب،تازگي رقم نسخ بر آن آيين كشيده  به الجرم،پرور نبود خاطر عاطر اسالم
 هزار و سي و هفت هجري را مبتداي ةالثاني سن اول جمادي… ادوار اين تاريخ
منتها اعتبار نمودند و قرار دادند كه هر ده ساله احوال سعادت مآل  اين تاريخ بي

الحكم اشرف نگاشتة قلم سخن سنجان بلند قدر مثل وزير   كه حسبنامه اقبال از
حميد گشته و خامة تقدير از نام نامي  خان و وحيدالدوران شيخ هللاعظم سعدا

 چه چنان.  در دفتري جداگانه ايراد نمايند، تعبير نموده»ادشاهنامهپ« بهحضرت آن
 يكجا سمت ،دستور مذكور وقايع هر سال كه از سوانح سال ديگر جدا شده به

 اين عنوان مثالً معنون و  بهالثانيه آن سال ابتدا يافته ذكر پذيرفته از آغاز جمادي
ل، آغار سال دول از دور اون گرديد كه آغاز سال اول و همچنان معيم از دور او

تا آخر آن دور كه سال دهم است و بر اين قياس دور دوم و ادوار ديگر كه 
  .نهايت آن آخر زمان و منتهاي عدد باد

الملوك ملك خصال  چون اين ضعيف را نظر بر نگارش حقايق احوال آن ملك
هاي   ات مآثر و مكارم خصوص كارنامهتحرير خصوصي  بهاصلي جزبود و مقصد 



  ١٧٠  قند پارسي

  

ل اتيان د بيان و متكفّآن خديو كامگار كه شيخ حميد و عزيزان ديگر متعه
 اين خردنامة ادب آيين راضي نگار در  الجرم وقايع،اند   نموداري از آن شده

 انجام نگارش ده ده ساله احوال جدا جدا نشده از آغاز جلوس مبارك تا به
اندازة دسترس   بهحضرت يكجا روزگار فيض آثار و خاتمة عهد سعادت مهد آن

هاي باستان و تواريخ پيشينيان در  ثارنامهآدستور   بهپذيراي تحرير ساخت و
  ١“…حضرت رسانيد معرض بيان خصايص آن

 دمحمتوان گفت چه اتّفاقي افتاد كه    ولي نمي. او رجوع كرد  بهييلذا جالالي طباطبا
 را بدون تغييري در اثر ها  بيشتر آن،ي نوشته بوديصالح تمام مطالبي كه جالالي طباطبا

 پادشاهنامةاولين از . طور مثال دو قطعة زير را درنظر داشته باشيد  به.خود داخل نمود
  :٢ كنبونامة شاهجهانمين از ي است و دويجالالي طباطبا
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