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  نامة جالالي طباطبايي کشمير از ديدگاه شاهجهان
  ∗ن قريشيعبدالرحٰم

  ١ استهمين است همين است همين  تـن اسـيـردوس بر روي زمـر فـاگ  
با پدرش روزهاي آوارگي در قبالً چون . کشمير را گرفتم  ١٥٨٦/ه ٩٩٤اکبر در سال 

  ديدگاه جوي هواي کشميراز. متوجه شد, همايون در منطقة افغانستان فعلي سرگردان بود
 بسيار مورِد بنابراين ,دشاب مي, پدرش سرگردان بود  بااودر آن اي که  منطقهبسيار شبيه 
او نه تنها استادان  .اشتد  توجه خاصّة آنريفظصنايع  قرارگرفت و بهپسند وي 

برآباد اک  همراه خود به رابلکه اطبا و معاونانشان که عطّار ناميده شده بودنددست  چرب
 داد و اسمش دهلي انتقال شاهجهان پايتخت را از اکبرآباد بهاش  وقتي که نوه. آورده بود

 شغل بيشترشانيباً ند و تقردآمآباد  شاهجهان  بهها اين عطّار,گذاشت »آباد شاهجهان«را 
  .ندا هکار تجارت گرائيد حاال بيشتر اين خانواده به. آبايي خود را ادامه دادند

او امراي خود را تشويق . داد اکبر اين منقطه را مورِد توجه قراراز ش يبجهانگير 
در ار و چشمه گذاشت و آبش او خود توجة خود را به, کنند کرد که در آنجا باغها بنا
دربارة آن .  را ادامه دادش شاهجهان اين سنّت همچنين پسر.دوِر آنها حوضها بنا نمود

  .مآوري  ميزيردر را  که بعضي از آنها همفصّل نگاشتالدين طباطبايي در اثر خود  جالل
قاره   هند از منطقة کوهستاني سردسير ماوراءالنّهر وارد شبهانورکانيگدانيم  مي

شدند و چون در اين سرزمين دولت خود را استحکام و استقرار دادند و بر وادي 
. خطّة زمين گذاشتنداين   توجه خود را بيشتر از مناطق ديگر به,کشمير تسلّط يافتند

                                                   
  .نو دهلي,  مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانشگرو پژوهکارمند   ∗
 .۴۸ص , ۳ ج ,نامه شاهجهان  موسوم بهعمل صالح): ه ١٠٨٥: م(كنبوي الهوري، محمد صالح   .1

 



  ٦٦٦  قند پارسي

  

بز و شاداب داشتن آنها سبراي سر. هدف اصلي تيموريان بابري هند نشاندن باغها بود
کشيده تا باغها را ها نهرها  ها و رودخانه هبنابراين از کو. کردِن آب الزم بود فراهم
ولي شاهجهان بر وي سبقت . اگرچه اين کار در عهِد جهانگير شروع شده بود. آوردند
تواند بماند که اوضاع   شاداب ميموقعيدانست که باغ تنها در آن   او خود مي.گرفت

اول ) ه ١٠٣٧-١٠٦٨(شاهجهان .  باشدهمرفّزندگي آنها و  باشد باال رفتهاقتصادي مردم 
را بافي   صنعت شالواديوضع اقتصادي اين منطقه گذاشت و در اين  خود را بهتوجه 

  :رونق بخشيد
 سهمي که در اين کار شاهجهان داشت .استمهم بسيار شمير کدر بافي  صنعت شال

  : چنين آمده استنامه شاهجهانآن در دربارة 
 مرتبه حضيض از الحال يكلّ تا گرفته جزئي از ملك اين ياشيا ساير مجمالً”

 كه كشور اين در چنانچه پذيرفته، اهلي ةدرج آن دقائق گرفته كمال اوج نقص،
 تربيت يمن بهز امرو رسيد نمي هم هب ديگر چيزي گليجنة ميو و شالي و شال جز
 حد  بهميوه حتّي چيزش همه) شاهجهان( پرور رعيت گستر معدلت خديو اين

 عدد كميت كمي و نرخ قلّت خان شير  بهكه شالي جمله از. است رسيده كمال
 وفور وجود  باآباداني فرط و خالئق كثرت بنابر امروز بود برابر خاك  بهمردم

 ةسليق دقّت و طبيعت تصرف عدم حكم  بهشال گرائيده، كلّي بهاي  بهاصلح
 تحت  درآن از باالتر كهرسيده  جايي  بهينوال ادر بود سهولت نهايت در مردمش

 و درم جاي چه فلوس كه ملك اين اهل راه دو اين از و آيد نمي واال خرد روتص
 نرخ ةدرج كه الحال جويبار در نيز آن بودند ديده فلسدار ماهي پشت بر دينار
 روزگار خديو دهش و داد مراتب و معٰهذا گشته مال شال و شده عالي شالي
  .١“آمده ايشان اموال افزايش ةسرماي

خود را  ة هند توجي تيموريان بابر,پس از باالبردن سطح اقتصادي اهالي کشمير
.  پرورش دادندآوردههاي ايران و توران زمين را در اينجا   و ميوهنداشتباغها گم به

  :نويسد چنانکه جالالي طباطبايي مي

                                                   
  .٢٦٤ص , تصحيح دکتر سيد محمد يونس جعفري, نامه شاهجهان, مودمحمد بن محمد مح, جالالي طباطبايي  .1



  نامة جالالي طباطبايي کشمير از ديدگاه شاهجهان  ٦٦٧

  

 رسيده جايي  بهنيز تكمي وفور در است محسوس آن کيفيت ترقّي كه اي ميوه اما
 بستان در بستان و اغ برد باغ كند مي كار چشم كه جا هر تا شهر اطراف كه
 خوبي كمال رد همه پيوندي ةميو درختان سراسر. آيد مي نظر  بهپيوسته يكديگر به
 نهايت وجود  با،گيالس از است عبارت كه آلو شاه جمله از. است نفاست و

 گيالني ةآلوچ همچند كالني در يعمط خوش و رنگيني و شادابي و لطافت
 كه سالي در باشد مي بهتر جا همه سيب اقسام از همگي كه شبسي انواع. شود مي
 چنانچه شود، مي لطيف و يذلذ و شاداب و كالن غايت  بهبماند سماوي آفت از

  وآرد مي سيري زود غبغبان سهي ذقن سيب بل سپاهان سرايا و سمرقند سيب
و شيريني  لطافت در زردآلو. بخشد مي ثمره خواهش افزايش آن سيب خوردن

 اعالي هاي ميوه انواع ينوال ادر چنانچه باشد، مين كالن غايت  بهاما. شود مي ميانه
 و برآمد مثقال يك از زياد آلو شاه. كشيد مثقال نوزده  بهردآلوز ، درآيدوزن  بهآنجا
 مثقال پنج و نود  بهبهي و مثقال هفت و پنجاه سيب و مثقال شصت شفتالو وزن
 نازك و شاداب و لطيف غايت  به،امرود از است نوعي كه ناشپاتي ديگر و رسيد

 نازك ةلطيف لطف باب از كه آن لطافت فرط چنانچه نظري نظير صورت به
 تاب طنّار شاهدان نازنين روي بر مانند كه است اي مثابه  بهبياني  بهاست وجداني

 سالي اگرو  شود مي خورده كرم و زده ژاله ساله هر اش خربزه و ندارد گرم نگاه
 عراق اول فرد ةبزرخ عالم از برآيد سالم سماوي و ارضي مبرم بالي دو اين از
 و شكنندگي در و دبچر مي طهران بهشتي ةزخرب بر شيريني در بلكه شود مي

 بخارا ةخربز دست از لطافت در نياورده كم پاي كاريز بخارا ةخربز از نزاكت
. برد مي دست مقدس مشهد بست سنگ ةخربز از وجوه همه  بهبلكه شود مي

 شهيدي اكثر و كالن غايت  بهاش هندوانه .است اعلي به مايل وسط انارش
و  كرده هدر حلب شامي بطيخ چون كه است رنگي  بهنلو سرخي در. باشد مي
 و فندق عالم از مغزدار هاي ميوه ساير و برده گرو مصري نبات از شيريني در

 كشد مي دراز و دور  بههريک ذكر مراتب شمار كه آن امثال و انكگرد و بادام
 وفور جمله از. رسد مي بهم شمار و حساب بي كميت و کيفيت شير خان به

 در انكگرد روغن آن نواحي و واليت آن تمام در كه است اي مراتبه  بهانكگرد



  ٦٦٨  قند پارسي

  

 سراپا ةبقع هاي ارمكده ةجمل زا
 سرابستان دلپذير كشمير انبساط
 آصف  بهكه است نشاط باغ  بهمعروف

 از تكلّف بي. است متعلّق خان
 نزهت گونه آن گذشته بخش فرح
 شايد افزاي طرب فضاي گشاده گاهي
 …نباشد موجود زمين روي  بهكه

 صرف طعام در  راآن از ةتاز روغن ساكينم از برخي و سوزانند مي چراغ
  .كنند مي

  :دنويس آن جالالي ميدربارة چنانکه 
 و سيب دست ازدار  ميوه درختان سرتاسر”
 گز دو طول  بهآن امثال و انار و امرود و به
 قلمي آدم ساعد و بازو ندگيگُ گز هس و

 سرسبز وقتي اندك در و كند مي نهال كرده
 که آن بديعتر اين از و گردد مي بارور و

 و چنار مثل دست هر از سالخورده درختان
 ريشه و بيخ از درنيايد آورد تن آدمي بغل  بهتنومندي فرط از آن امثال و سفيدار
 نيز آن برگ كه ماند مي شادابي همان  بهو ندنك مي نقل خواهند كه هرجا  بهكنده

  .١“شود نمي پژمرده
  :چنان افزودهدربارة آبادي شهر 

 نهايت در است معموري دارد اشتهار نَگَر سري  بهكه كشمير آنچه كشمير شهر”
 مانند كه آن ةابني ساير که آن بنابر و عظمت و وسعت كمال و عرض و طول
 اين از كه يافته اساس هم در است در به در و ديوار  بهديوار چشم هاي خانه

 كمال در معني اين وجود  باو دارد فضا گشادگي و ساحت فسحت عدم نهايت
كه  كشور اين منازل اكثر و است، راحت و روحو  فزايي فرخ و دلگشايي
 هفت ةحدق مراتب عالم از بعينه يافته اديبن چوب و تخته از اشكوب بر اشكوب

 عالي هاي نشيمن معمور، نشيني مردم  بهنور و صفاكمال  در همگي كه است طبقه
 است منصوب آن اطراف بر فضا گشاده ساحت مفتوح مخرجهاي اكثر كه آن

 است، هوائي خوش كمال در منظره و روزن فرط و پنجره و رد وفور بنابر
 اكخ و كنند مي پوش توز را آنها روي ساخته خرپشته كه بامها جميع همچنين

 و كارند مي جوغاسي هالل و سوسن و كار خدا هاي سبزه ميان در ريخته آن بر

                                                   
  .٢٦٦ص , تصحيح دکتر سيد محمد يونس جعفري, نامه شاهجهان, محمد بن محمد محمود, جالالي طباطبايي  .1



  نامة جالالي طباطبايي کشمير از ديدگاه شاهجهان  ٦٦٩

  

 اين نماي و نشو وفور از معٰهذا و الله اصناف ازاست  صنفي كه گل آن جوش
 درنظر گونه آن تكلّف بي شود مي رنگي خوش و باليدگي كمال در سرزمين

  :درگرفته و بام  بهآتش گويي كه آيد مي
  اللـه  ز رنگين ها  خانه شهرش هب

  صــف ديوارهــا برســر گــل زده
  پاكش خاك در كسي آسايد چو

ــه چــشم اي ميخانــه از چــو   پيال
ــ ز ــوارش روي نبلس ــف دي   مزلّ

  خاكش ز رويد گل خاك نكشته
 پنجاب  بهمشهوره خمس انهار از يكي كه است هتب نهر شهر، مزاياي جمله از و

 آن بصَم و است يرناگِو آثار كوثر سار چشمه آن منبع كه رودبار اين و است
 نهر چندين رفته رفتهو  شود مي راهي كشمير شمالي سمت از شور، درياي
 قريب و آيد مي فراهم روش اين  بهعظيم آبي که چندان ،پيوندد مي نآ ه بپهناور
 سوي  بهگذشته پاك ةخطّ آن ميان ازرسد و  مي شهر  بهنوشته در راه كروه سي

 موسوم فسحت حيطم تاالبي  بهشهر كروهي ده در و گردد مي مايل شمال
 و بيست قريب تخمين روي از آن محاط كه عرض و طول غايت در »راولَ«هب

 باره موضع تا برآمده آن جانب يك ازو  شود مي ملحق باشد، كروه سي بلكه پنج
 حوالي از ه درآمدكوهستان هب آنگاه. شود مي جاري هموار زمين مجاري بر موله
 و پيوندد مي چناب آب  بههندوستان زمين در و ردگذ مي متورد و هگليپ جبال
 عالي و سافل هاي خانه جويبار اين بركنار اعالي و يناد از كشمير شهر اهالي

 ده پهناور آب اين رب و اند ساخته منال و مال مراتب تفاوت و حال و قدر درخور
 چوب از دال، و كاف فتح  بهخوانند مي »كدل«  آن راكشمير لغت  بهكه عظيم پل

 و استحكام كمال در آهك و چگ  بيبديع روش و غريب طريق  بهاند بسته
  .١“كند مي ستاي بسيار سالهاي كه استواري

  :ه استدربارة تاالبهاي کشمير چنين آمد نامه شاهجهاندر 
  .“است دال فتح  بهلد كه تال آن نامي نامي که تاالبي است واقع در سمت شرق”

  :نويسد ي کشمير ميجالالي طباطبايي بابت گلها

                                                   
  .٢٦٩ص , تصحيح دکتر سيد محمد يونس جعفري, نامه شاهجهان, محمد بن محمد محمود, جالالي طباطبايي  .1



  ٦٧٠  قند پارسي

  

 و سوخته جوغاسي الله دل بر رشك داغ كه لوكَ آتشي گل پرتو از لد ةجمل”
 فارس آتشكده جان در بل فارسي گلنار رماني ياقوت ةمجمر در غيرت ةشعل

 آينه رب جهانتاب آفتاب شعاع انعكاس از گويي كه گيرد درمي اي مثابه  بهافروخته
  .١“افتاده آب در آتش دل ةخان

  :دربارة خيابانهاي کشمير چنين است
 كه بيد و چنار درختهايو  داده ترتيب آب عين در ممتد خيابانهاي همچنين”

 سطاو بهشتي يا اند تهفتا بپر در پر قدسي نشيمن ةاجنح اولي طائران فام سبز مانند
 از كه نشينان كشتي گرما هنگام  بهچنانچه اند نموده نهال سركشيده بر سبز چتر دل
  .٢“چينند مي راحت ةميو آن ساحت يةسا از دنگذر مي خيابان اين يانم

باغهاي شهر کوهستاني اهميت خاصّي دارند و همچنين باغهاي کشمير در سبزه و 
  :شود طور ذکر مي نامه اين شاهجهان

 باغ خصوص فزا نزهت فضاي فردوس باغهاي لد لِد در هم گذشته اينها ازو ”
 همچنين و اند انداخته طرح دارد، تعلّق سركار هب كه آرا بحر وآباد  عيش
 ةجزير مثل است گستر فيض سرابستانهاي معني در كه مشجر هايي جزيره
 سمت عظام امراي از چندي جزائر و بخش مراد سلطان اعظم اصغر ةشاهزاد
 خصوص آبگيرها و انهار و اشجار كثرت از كشمير اسرتسر تكلّف بي. دارد وقوع

  .آب در خيابان يا خيابان در است آب يا رومذك لد پهلوي از
هفت كروه   قريبدلفريب تخمين راه از آن محيط كه دلپذير آبگير اين روي ركثا

 از است نوعيشود از قسم نيلوفر و گل كَول كه  باشد، انواع گلها روپوش مي
 پر را مشت هردو تكلّف از خالي آن ةغنچ كه جوغاسي ةالل دست از آتشي ةالل
 و خوانند مي ٣هتّگَ لوكَ را آن كه هست آن ميان در فندق عالم از تخمي و كند مي

  …آن برگ و طعم خوش بسيار

                                                   
  .٢٧٣ ص ,تصحيح دکتر سيد محمد يونس جعفري, نامه شاهجهان, محمد بن محمد محمود, جالالي طباطبايي  .1
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  نامة جالالي طباطبايي کشمير از ديدگاه شاهجهان  ٦٧١

  

 كه مرتاض درويشان سرزمين هر در
 خوانند ريشي كشمير لغت  بهرا ايشان
 باغباني و دهقاني تعالي اهللا ةرضامل طلباً
 منّت و مزد توقّع بي اند نموده پيشه
 درختان صواب تحصيل ةانديش به

 آن ةميو وقف طريق  بهكرده نهال دار ميوه
 .اند نموده يل سبيلس ابناي بر را

 لبغ جا همه باال تا ته از بلكه است سبزه و گل پر آب اين روي تنها همين نه
  …رسته پست و بلند غيرمکرر اشكال و انواع  بهشاداب ةسبز لبغ

 اطراف و شهر اين هاتمنزّ رساي همچنين
 حقيقةً كه سفائن ركوب  بهرا آن نواحي و

 كنند مي سير است مقيم و مسافر آن راكب
 از لد و هتبدرياي  روي پيوسته چنانچه

 پوششهاي بهملبس  مزين منقّش كشتيهاي
 شود مي چمن ايپسرا رشك ملون فاخره

 سطاو پشت روكش رنگيني روي از بل
 شبانروز و گردد مي خروس چشم و

 نظر دام چشم شوخ موج هاي حلقه از منير ماه عكس كه يمهتاب شبهاي هخاصّ
 و باده ةهنگام ينزگ سفينه تفرجيان از جا بهجا كشند مي آب روي هب گير نظّاره بند
  .دركار نياز و ناز اهل از دامي ةحلق گوشه هر و است بازار گرم ساز

و  طرافا سرايان رودس و نشين كشتي مطربان غناي از كه نيست وقتي هيچ مجمالً
 شورانگيزي از كه است هندوي نشينان كنجي خصوص تال و بحر و سواحل
 دل در آتش پرتاب كمرهاي تام خم و پيچ و موزون حركات و شيرين اداهاي

  …اندازند مي آب
 تا دهرند ةصفح زيور كه را آن اطراف و شهر هاي تماشاكده سرتاسر ,كوتاه هقصّ

 از است كروه شانزده قريب هتب رود ةروي باال از كه جاپن تا بلكه لب كهنه موضع
 نيز و گشت توان مي كشتي بهاز اين راه  كروه دوازده موله باره تا يبشن طرف
 توان مي گلگشت روش همين  بهراه اين ازهست را آبگيرها ديگر  بههتب از چون
 از فيطر عنقريب كه صفاپور نور تاالب و راولَ القدر عظيم تال خصوص نمود،

 و سركهيمه  پهناور تاالب همچنين و گردد مي خامه زد زبان نآ نزهت و فسحت
 ديگر و آيد درمي مساحت  بهآن ساحل مسافت كروه يازده كه بهاكر مشهور تال

 كه نوشهره و پل چه تاالب سواي غيره، و سر نو تال مثل كالن و خورد تاالبهاي
  .ندارد يوندپ راه هتب  بههتشاد عووق شهر غربي سمت بر
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 ثاني كشورستان بخش جهان پادشاه بنياد فردوسآباد  نزهت اين منتزهات از و
 سبق چنانچه پادشاهزادگي فرجام سعادت ايام در آنحضرت كه است صاحبقران

 احداث رابرين  بهشت ةقرين آن قرين بي رما شاله آيين خلد سرزمين در يافت ذكر
  …اند فرموده

 سمت بخش فيض  بهموسوم ديگر ةروض بهشتي شبخ فرح باغ باالي سمتبر 
 از بعد كه شدند مأمور قياس مقياس نظر سطرالب مهندسان و فتي ياپذير طرح
 در عالي نشيمني داده قرار رعذ چهل در رعذ چهل حوضي آن وسط در باغ طرح
  …دنافكن اساس آن وسط حاق

 معروف انسرابست دلپذير كشمير انبساط سراپا ةبقع هاي ارمكده ةجمل زاو 
 گذشته بخش فرح از تكلّف بي. است متعلّق خان آصف  بهكه است نشاط باغ به
 موجود زمين روي  بهكه شايد افزاي طرب فضاي گشاده گاهي نزهت گونه آن

  …نباشد
 نرشَد ةجروك روي بهرو نخستين كهآباد  عيش و آرا بحر باغ است عالم اين ازو 

  …است واقع
 از و است محل نور ةكرد احداث هتب رودبار كناربر كه نورافشان باغ دومين
 ثاني بلقيس و دوم مريم آن سركار  بهكه اكنون تا مكاني جنّت حضرت زمان
  …نباشد متصور آن بر مزيدي كه يافته ترتيب و عمارت نوعي  بهگشتهپذير  تعلّق

 بر كه صفاپور مثال نآسما تال بر مشرف اي پشته روي بر كه صفا باغ سيومين
  …يافته احداث دارد وقوع سمت آن كروهي هفت در شهر شمال تسم

 ايام در آيين ارم سرزمين اين ).نون و را فتح و كاف كسر به( كرنه باغ ديگر
 شاهزاده مهين  بهاكنون و بود متعلّق روزگار خديو سركار  بهپادشاهزادگي

  …گشته يمسمٰآباد  شاه  بهشده مرحمت بخت همايون بلنداقبال
آباد  افضل و نسيم باغ است آن خوبي جهات از كه خطّه اين منتزهات عظما زو ا

  .واقعند آن بر شرف لد تال ةروي شمال هردو در هك است
 در كشمير حكومت هنگام  بهمشهدي خان يوسف ميرزا را آن الهي باغ ديگر
 گواراترين كه الر نهر  بهمشهور جويبار از پهناور ةشعب بركنار شهر ةروي شمال
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 چراغ و چشم وجه همه از چنار اين ,كرده احداث است كشور اين هايآب
  .استپور  الدين شهاب چنار خيابان و باغ نور چنارستان

 طلباً خوانند ١ريشي كشمير لغت  بهرا ايشان كه مرتاض درويشان سرزمين هر در
 ةانديش  بهمنّت و مزد توقّع بي اند نموده پيشه باغباني و دهقاني تعالي اهللا ةرضامل

 ابناي بر را آن ةميو وقف طريق  بهكرده نهال دار ميوه درختان صواب تحصيل
 و ايزدي پرستش باحس اينشير خان   بههمانا چنانچه .اند نموده يل سبيلس

 و شمارند مي حصر آن اثمار پخش و مثمره اشجار غرس در را كشي رياضت
 و كرده سبز كشور اين ده و شهر در اشجار و شمار بي باغات طريق اين به

  .است ايشان دهبرآور
 در يك هيچ قرين همانا كه است واقع آيين بهشت ييالق چندين سرزمين اين در

 باستان عهد در كه است »مرگ گوري« ييالق جمله از. نباشد موجود زمين روي
  .بوده ملك اين انمرزبان اسبان چراگاه
 آبشار اين اما است بسيار ويزدال و نمايان آبشارهاي كشمير در اگرچه الحاصل

 گذشته آن از  وشد تواند نمي آن نسبت طرف يك هيچ كه دارد متيازا اي مثابه به
 است واقع مذكور مرگ توشه ييالق دست يكبر  كه است ناگ كس آبشار

 كمال كه آن پايين ةدرياچ  بهبلندي ذرع پانزده قريب از آب آسيا ده چنانچه
 نچالپ پير ريوهگ راه  بهاقبال و سعادت خيل جملهبال. ريزد مي دارد نزهت و صفا
 ورود  بهربنهب ةقصب روز نه عرض در مراحل قطع كوچ  بهكوچپور  هيره مقام از

  .ساخت جاويد سعادت اقامت سرمنزل مسعود
  توسِط شاهجهان كشمير ةصوب در ناپسند چند يبدعت رفع

سودمند بود در آن منطقه انجام شاهجهان کارهاي اصالحيي که از ديدگاه اسالمي بسيار 
  :اند از آنهايي که جالالي طباطبايي قيد گردانيده عبارت. داد

 عدل اساس بر فساد و كون عالم آباد خراب عمارت يبنا كه آفرين يگيت ادارد”
 مصالح ةتهي  بهرا خاك ةمعمور يخراب رفع و نهاده آيين نصفت سالطين داد بنياد

                                                   
  . است(rishi)زيان سانسكريت ِرشي  اصل تلفظ اين واژه به  .1
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 منوط است عمارت اين گل و آب ةمنزل  بهنازل همانا كه ايشان قهر و لطف
 حال رفاه و بال فراغ افضال و فضل يمقتضا  بهكه احوال از يحال هر در داشته
 يباد و يبان برگزيده را يواالجهانبان ةطبق اين از محاله ال خواهد بيشتر عباد

 يمعمار بوده عالم يمعمور يپ در پيوسته كه سازد بالد يآباد يمبان تشييد
 تمهيد دهد يرو كه صورت هر در و دارد سركار بر حالت ره دررا  التعد

 جهو رب است كلّ نظام اركان استقامت قوائم همانا كه يمدن تاسياس قواعد
 افتد سطوت و قهر و شدت و عنف  باكار اگر چنانچه آرد فعل  بهقوة از احسن

 همه از يتعد و جور ابواب گرفته آب در مظالم رفع كل آبدار تيغ جويبار از
 مصالح ترين عمده كه يكلّ مفاسد دفع رفته رفته كه آنگاه تا برآرد كل  بهرهگذر

 جور از كه است شايع يبدعتها شنايع رفع حال شاهد …است كارخانه اين
 رفته و بود رفته پيش آن مضافات و كشمير دارالملك حكّام جزو در يها انديشه
 ةصوب منهيان يانها از آنها حقيقت ينوالدر چون رسيده يكلّ يها مبلغ  بهرفته

 توقّف يب رسيد ياعل عرض موقف  بهديار آندار  صوبه داشت عرضه و مذكور
 ابواب ساير كه يافت صدور زيور خان ظفر نام  بهباب اين در اننش قضا فرمان

 روزگار ةروزنامچ ةصفح از بلكه دفتر يرو از شده ظلمه مظالم ديوان ثبت كه
 زيپش نيم بوده مقرر قديم عهد در آنچه يسوا اين علّت  بهبعد من و نمايند محو
 باب هر بوجو ابواب و فصول اين تفصيل و نگيرند رعايا از چيز هيچ بلكه

 سركار ات مهممتصديان كه است عنوان بدين معنون و موجب اين بر مشتمل
 خورد و سالخورده عجوزان و مساكين و عجزه خصوص شهراين  اهل عموم

 فرمايند يم بيگار بل كار زعفران گل چيدن تجه  بهرا زور يببيوة پردرد  ،النسا
 سيما مردم ساير احوال  بهحد از بيش اضرار و تشويش و بسيار آزار رو اين از و

 يروز رهگذر هيچ از و گذرد يم ييوم كسب ازايشان  روزگار كه وران پيشه
 تكليف  بهديگر كه شد صادر دساق حكم باب اين در. يابد يم راه ندارند مقرر

 شريفه ةخاصّ سركار از را يضرور شغل اين كارگران نشده جماعه اين متعرض
  .هندد بيمزدور
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 است يفلس كه دام دونيم يشال خروار هر برسر كه بوده معهودباز  باستان عهد از
 چون كه شد مقرر يافته قرار دام چهار ايام اين درو  اند گرفته يم خاص وزن به
 يكل يمبلغها كه يرهدار سبيل بر و زكات عنوان  بهپايان ابد دولت عهد در
 و گرفت راه »الحدثان الطوارق عن حرست «محروسه ممالك ساير در شود يم
 اصالً آنها جنب در كه يجزو فروعاتاين  تجهكه ب شده مسدوددر كل  ريگ

  .نرسانند وصول  بهيچيز باب اين از اصل در نشده سيك مزاحم دندار نمود
 سر دو حاصل الح يشال خروار صد چهار هر برسر يموضع هر از ديگرو 

 سابق داران صوبه يتعد از الحال و گرفتند يم يماض زمان المقرر حسب گوسفند
 گوسفند هس يبها يمواز كه دام شش و شصت يگوسفند رقيمت ه يازا در

 قرين نفاذ امر لصدورا حسب كه فرمودند ،نمايند يم بازيافت رعايا از ينقد است
 كشيده الوجوه جميع من تطاول دست باب اين در بوده ولعمم سابق دستور
  .دارند
 هر همگنان چنانچه اند رسيده بهم ردخ يب يقانونگو چندين قريه هر در ديگر
 ربسيا زيان راه اين از و گيرند يم رعايا از ييگو قانون ةصيغ  بهيكلّ مبالغ ساله
 نموده آنها از ييك  بهاكتفا كه پيوست صدور  بهياعل امر. رسد يم نيز جاگيردار به

  .ندهند دخل ده آن در را يديگر
 دام پنج و هفتاد سرشمار عنوان  بهكشتيبانان كالن و خرد و جوان و پير از ديگر

 نفاذ توقيع جمله اين بر همايون فرمان. گيرند يم نهاده نام يبحر مير ةصيغ به
 ابواب نيز باب اين در ساخته دستورالعمل را پيش ونقان پس، اين از كه رسيد
د روخ از و دام شصت جوانان از و دام دوازده پيران از و نمايند مسدود بدعت
  .نطلبند زياده دام شش و يس هساالن

 وفق بر بود واليت آندار  صوبه پدر نيابت  بهواليت آن در خان ظفر مجمالً
 دوام شاقّه ليفاتكبند  از را مساكين و ضعفا نموده عمل همايون فرمان مونضم

 قضا فرمان سواد خيرانديش طبع استصواب  بهو ساخت آزاد حساب يب مطالبات
 كه گردانيد نصب جامع مسجد درگاه در نموده نقش سنگ از يلوح بر را نشان
 و قواعد اساس و باد پايدارچون پاية بنيان عدل و احسان  آنحضرت يبقا يبنا
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 برين چرخ دوران دوام تا قرين سعادت صاحبقران يثان آيين معدلت قوانين
  .بماند برقرار و استوار داد و دين بنياد مانند

داري خود در واليِت کشمير چندين هداياي قابل ارزش  در زماِن صوبه خان اعتقاد
  :اند از براي شاهجهان آورد عبارت

 بود شدهذير پتغيير او از احيان اين در نظير ارم كشمير واليتداري  صوبه”
 و گذرانيد نذر ةصيغ  بهروپيه هزار و مهر هزار رسيده مالزمت سعادت به

. كشيد كشمير نوادر و نفائس و آالت مرصّع و جواهر اقسام مشتمل بر يپيشكش
 كالله و مويان سلسله پرخم پرچم مشكين از كه رقا اپر كيكل چندين جمله از

 دارد تاب و پيچ سرگرم ديده تشآ يمو چون رشكش يبيتاب را رويان الله كاكل
 مصوران همانا كهدار  طرح كمربند و وار جامه و شال از پشمينه انواع همچنين و
 عالم اين از و ندهد دست يدرست گونه بدان نگار و نقش دست آن از مو قلم  بهرا

 ماكول يشوح است يجانور آن و كركو  كهستو پيچ وار و گوش كرته و شال
 شكم كه است يا پايه در آن ينرم و رسد يم بهم تتب قرا واليت در كه للحم
 تواند ينمآن  يبرابر ايدعو درست حرف او مالئمت مايهآن  يگرم پشت  بهقاقم
 پشم جنس از باف يقال يجانمازها و طرح خوش قالين دست اين از و آورد

 دقّت و نزاكتبركت  و يهنرنواز و يهنرپرور يمن  بهدرينوال كه مذكور
 توهم مراتب فوق باالتر آن از كه رسيده يجاي  بهرس دقيقه اقدس طبع اتتصرف
 نود  بهاليق يگز شريفه خاصّه سركار يها كارخانه در چنانچه واالست، خرد
شير خان  پشم جنس همان از و شود يم تمام باشد عراق تومان سه كه روپيه
 بافند يم يقال زني الهور تدارالسلطكارخانجات سركار عالي در  دري اعل االمر
  .آرد ينم كم يپا كشمير كار قماش دست ازآن  كه

عهده گرفته بود و کار  عنوان نايب پدر خود مسئوليت به ظفر خان در زماني که به
خطّة  يصوبگ صاحب.  بود بر ابدال خان والي تبتيي که انجام داد پيروزاننماي

 سه منصب و شد والهح ودب االصاله حيث من داشت خواجه نيابت  بهكه كشمير
 علم عنايت  بهافزوده اعتبارش ةپاي اضافه و اصل از سوار هزار دو و ذات يهزار

  .پذيرفت يآوازگ بلند و يسرافراز داشت خواجه كه نقّاره و



  نامة جالالي طباطبايي کشمير از ديدگاه شاهجهان  ٦٧٧

  

 كشميردار  صوبه خان ظفر سعي حسن  بهتبت والي خان ابدال چون درينوال
 انقياد ةطريق سلوك آمده راه ربرس كارفرما بخت ييراهنما بل به شده پذير اطاعت
 جايي  بهاريزگ طاعت وظائف و فرمانبرداري لوازم الجرم .گرفت فراپيش
 پادشاه اميس القاب ةخطب از را سرمنبر و نامي نام ةسكّ را زر روي كه رسانيد
 بر ه كهمبارك ةسكّ اين  بهمسكوك اشرفي هنُ و داد زيور و زينت كشور هفت
 روز  دربود داشته ارسال كشور آن نفائس از ياربس پيشكش  بانمودار سبيل

 عنايت از دكني خان رستم روز اين در هم و درآمد انور نظر  بهمذكور ماه هفدهم
 از كه خان سپهدار. يافت دستوري لهنبس معاودت  بهفتهپذير رعايت خلعت

 رسيده روز اين در بود شده خود ارادت وجهه و سعادت ةقبل متوجه احمدنَگَر
 تارك افروخته تازه اعتبار نور  بهواالچهره درگاه بوس زمينشرف  ادراك پرتو از
 قبول موقع  بهگذرانيده نذر سبيل بر اشرفي هزار و افراخت اندازه بي افتخار عزّ به

  .يافت وصول
  :ها است زارها و فراوانِي الله و گل خورد آن سبزه چشم مي در کشمير آنچه به

 كه دلكش ةسبز شاغر و باغ و در و بام برزن و كوي در جا همه جمله از
 بساط و خضر سندس فرش گويا خورده ابد حيات آب خضروش اغراق بي

 سرو كهسارش و هامون و كشت و صحرا برو و بوم در  وگسترد اخضراستبرق 
 يكديگر سر در سر كردار طوبي آساي سدره اشجار ساير و صنوبر و چنار و

 بال اخضر شاخهاي از كه ندا قدس نشيمن ةاجنح اولي مرغان همانا .اند كشيده
 طوطي لباس خضر فام سبز دشاه اين سرتاسر ني، ني. اند بافته پر در پر و بال در

 آرام رضوان رشك اين فضاي درو  گرفته هوا طوبي شاخسار از كه بهشتي است
 سرو تراكم وفور از شجرش سراپا راغ و باغ و مشجر كوهسار و پذيرفته قرار و
 آن اطراف بر چرخ نسرين كه تذرو خورشيد است سروي يكه همانا صنوبر و

 و اند بسته برآن آشيان يماني سهيل نوري و آفتاب ينزر مرغ و گشته واقع طائر
 پرواز بال آن پيرامون در چنبري سپهر خاكستري فاخته بل قمر سفيد قمري
  .گشاده
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 ديوار چار  بهمحاط شأن وسعت مكان رفعت غايت در است سرزميني نام كشمير
 برابري حرف چنبري چرخ ةقم  باقلّه تيزي ارتفاع روي از كه آثار سپهر ركوهسا

 اعتبار  بهكشيده شمال سوي  بهجنوب از كه پاك ةخطّ آن طول و گويد مي
باره  كهاوره و وچهن مضافات از كيل دواره موضع تا ويرناگة قصب مسافت
 در كه گير ككنه موضع از آن عرض و است رسمي كروه صديك   بهنزديك
 و كروه سي قريب نانگل ةپرگن توابع از فيروزپور تا است واقع آن رويه مشرق
 اقليم داخل محالش از بعضي اقوال اختالف بنابر آيين بهشت زمين گل اين

 چهارم اقليم وسط حاق  بهقريب مجموع  باسيوم اقليم از برخي و است چهارم
 از عرضش و است درجه هشت و يكصد خالدات ائرجز از طولش و افتاده اتّفاق
 كاشغر بالد از بعضي و تبت جبال آن حدود شرقي ،درجه پنج و سي استوا خط
 هندوستان واسعه اهللا ارض آن جانب و نغر و بنگش انافغان جبال غربي و است
  .خراسان سمت و بدخشان ه برو شمال و است

  كـشمير  پـاك  خاك و كشمير خوشا
  اســت بهـار  مچـش  ةسـرم  سـوادش 

  بيابــان و دشــت در ســبزه جــوش ز
  گمـاري  تششـ د بـر  که  چندان نظر
  صــحرا و كــوه در ره ســبزه زيــر بــه
ــ شــاخ يــك اش ســبزه از ارم نبلس  

  را روان اينجـــا نمـــا و نـــشو بـــود
ــد ــر گــل كن   ريــشه دســتار برس

  كـار  واـه ضـيـف ندـك رـگ ناـمي به
  پيالــه ســاقي كــف از افتــد گــر

  خكـا  دريـن  رويـد   مـي  ابـر  فيض ز
  گـل  و سـبزه  جـوش  ز گلشن درين
  جهانـست  مـشهور  كـه  گلها آن جز

  امـن بردمي مي كـي  بهيك را گلش

  كـشمير  خاك از بهشت ريزد مي كه
  الرسـت  آب شيرش جوي و بهشت
ــين ــشته زم ــشته و ك ــسان ناك   يك
  جـــاري نيـــست زمـــرد آب بجـــز
  پيــدا رشــته زمــرد عقــد از چــو

  گـل  دسـته  يـك  گلبـنش  از بهشت
  را بوســتان ايــن اســت ديگــر بهــار
  تيـــشه آب از ســـبز پـــوالد ودشـــ

ـ  دويـك ونـچ دـالـبب ـ  ازهـت   ارـبرت
  اللــه همچــو گــل در ريــشه وانــدد
  شـاخ  رگ از بـيش  گـل  شمع تار ز

  بلبـــل آواز گــوش   بــه آيــد  نمــي 
  بوستانــست در بوســتان اينجــا گــل

  كام در ودـب مي اــقـب رـگ را انـزب
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چنانکه در . ِن وي فروغ يافتخوشبختانه صنايعي که مورِد توجة شاهجهان در زما
  :نامه آمده است شاهجهان

مشتمل  كه نظير مينو كشمير ةصوب صاحب خان ظفر پيشكش شهريور دوازدهم
 پيچ گوش و كمربند و شال مثل پشمينه اقسام از واليت آن ظرائف انواع بر

 الچه وارهاي وجامه ترمه شالهاي انواع و اقسام همه از و طوس ساده ودار  طرح
 و پرزدار پتوي انواع و ساده و زرباف بابت از است معروف كربالئي  بهكه هترم

 كه گرانمايگي و نفاست كمال در همگي شال شمز پا جانماز و قاليچه و ساده
 ةاتاق و زعفران همچنين و آيد نمي راست توصيف  بهآن از يك هيچ تعريف
 انواع عالم اين زا و است فتكميا ديگر جايي در نفاست آن  بهكه اقار پركلكي
 نظير كه اينها امثال و سندلي و روان تخت و پالكي و تخت مثل آالت چوبينه

 آن ابلق و كاري كنده و ساده وتل چوب از را آن و شود نمي يافت عالم در آنها
 از وتل چوب و گذشت آثار مهر نظر از ديار آن نفائس ساير و سازند مي نوع

 شود مي ندرت و نفاست كمال در آن بلقا و ساده كه است كشور اين خصائص
 عاج عالم از صافي و شفافي در و است بياض نهايت در سفيديش چنانچه

 كمال در و شود مي دلكش و بديع غايت  بهآن ابلق نقش و سنگيني همان به
 قلم خط باريكي  بهدارد مي سياه خط تحريرهايآن  از نوعي و طرحي خوش
 اغلب چنانچه است فرنگ نگارانگيزان هتشب دست زان آ نقوش همانا موكه
  .نمود توان مي آن از بديع تماثيل و غريبه تصاوير استنباط اوقات

  :گويد دربارة هواي کشمير چنين مي
 عدل براساس فساد و كون عالم آباد خراب عمارت يبنا كه آفرين يگيت ادارد

 مصالح ةتهي ه برا خاك ةمعمور يخراب رفع و نهاده آيين نصفت سالطين داد بنياد
 منوط است عمارت اين گل و آب ةمنزل  بهنازل همانا كه ايشان قهر و لطف
 حال رفاه و بال فراغ افضال و فضل يمقتضا  بهكه احوال از يهرحال در داشته
 يباد و يبان برگزيده را يواالجهانبان ةطبق اين از المحاله خواهد بيشتر عباد

 يمعمار بوده عالم يمعمور يپ در وستهپي كه سازد بالد يآباد يمبان تشييد
 تمهيد دهد يرو كه صورت هر در و دارد سركار بر حالت ره دررا  عدالت
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 جهو رب است يكلّ نظام اركان استقامت قوائم همانا كه يمدن تاسياس قواعد
 افتد سطوت و قهر و شدت و عنف  باكار اگر چنانچه آرد فعل  بهقوة از احسن

 همه از يتعد و جور ابواب گرفته آب در مظالم رفع كل رآبدا تيغ جويبار از
 مصالح ترين عمده كه يكلّ مفاسد دفع رفته رفته كه آنگاه تا برآرد كل  بهرهگذر

 رسد در رفق و لطف وقت چون و آيد عمل  بهتجه همه از است كارخانه اين
 از كه يكدورت گرد رسرشا تلطف و دتفقّ سحاب يفشان هرشح  بهنخست
 نشسته مظلومان صدور ةصفوتكد بر پيشگان جور بدعت و ظلم ينگيزغبارا
 ييموميا خسته از يخاطرها و شكسته يدلها جبر تدريج  بهو سازد مرتفع باشد

 و مقبالن خواطر ةمعمور ضمن اين در تا آرد ظهور به مرحمتمرهم  و عاطفت
 مكان و كون دكان فروچيدن از مقصود همانا كه صاحبدالن قلوب ةالمعمور بيت

 كه يگيت يآبادان شاهد ضرورت  بهو گرايد عمارت و مرمت  بااستوجود ايشان 
  .آيد گر جلوه شهود ةعرص  بهصورت اين در است يمعن اين تابع

 يبان جهان آيين و يران ملك قوانين موافق انطباق حكمت اقيس اين مصداق
 يمال و يملك امور جزئيات ساير از يآگاه پيوسته و  ثانيصاحبقران واالحضرت

 اين يسلطان اشغال النمتكفّ و يديوان اعمال يانمتصدكلّي  دستورالعمل و
  .است يجاودان ةدولتكد

  :هاي کشمير راه
 كه نحوي  بهاست دشوارگذار كوهسار مراحل سرتاسر كشمير تا رهنبب از چون
 و پيچ و خم بسياري و عرض تنگي نهايت در افتد مي كوه كمر بر راهگذر اكثر

 راه آن باربردار معٰهذاو  دارد تعذّر بل تعسر كمال آن از شتر عبور آن نابرب
 حشمت كه اي پيشخانه حمل ذالٰه است، آدمي و اشتر و اسب و فيل در منحصر

 و بارندگي هم معاني اين  باو تاس دشوار غايت  بهكند كفايت را دولتكده اين
 است كروه هفت و لچه كه راه آن تمام در الجرم هست، نيز صعب سرماي

 مكاني جنّت حضرت عهد  بهجا يازده. شود مي پيموده پادشاهي منزل دوازده به
 شكل و وضع  بهكه عمارتي از است عبارتي زبان كشمير زبان در كه لري

 مشتمل بر خود معهوده ةهندس و طرح  بههند مهندسان و سازند مي خاص
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 نهاده بنا خدمات ةخدم و انپرستار جاي آرام يعني پوره خواص محل و غسلخانه
، تّيه چنگر )٣(، نوشهره )٢(، هتّي وگيج )١: (اند رسانيده اتمام  بهموجب اين بر
، قلي محمد لري) ٨(، پوشانه )٧(، كله بيرم) ٦(، هنهتَ) ٥(، راجور )٤(
 متمادي مدت اين در که آن بنابر  وپور خان) ١١(شاجه مرگ،  )١٠(، پور هيره )٩(

 و كشمير سيرارادة  مبادي در حضرت بندگان بود يافته راه آنها اساس  بهاندراس
 اي مرتبه هر چون و فرمودند عظّام امراي از يكي اهتمام ةعهد  بهلريهر  مرمت

 دفعه يك اردو همگي داد مي رو راه اين طي را مكاني جنّت حضرت كه
 يكديگر شتشوي و مزاحمت همگنان گذارها تنگي ازو  آمدند ميدر كوهستان به

 از مردم بار چنانچه ديدند، مي هاآزار و زحمتها دستان قوي از ضعفا داده
 را آن ناچارو  بود افتاده مراكب  باسوار همچنين و گذار تنگ هاي گريوه

 و بار روي بر پياده و سوار از ديگران و گذشتند مي گذاشته جا هب چهارپايان با
 كرده پايمال و سپر پي را همگي گذاشته مركب و مرد روي بر بلكه باربردار

 بر بنا مراحل آن تنگناي در بارها دست اين از  ونوشتند مي راه طريق اين به
 از پريدند مي كوه از مركب  باراكبان و راحل  بابارها فيالن كثرت و مردم هجوم
 خود حضرت بندگان بار چندين و رسيد مي كرعس عجزه  بهبسيار ضرر راه اين
  .بودند فرموده شاهدهم العين أير هب

 همراهي از جا همه كه اقبال و بخت مصحوب فيروز جاويد موكب روز ديگرو 
 طي از بعدراهي شد و  باشد مي اندوز سعادت پادشاهي انتساب ظفر ركاب
 حسن و فضا گشادگي اعتبار هب كه» ر فتح هب «گمر شاجه مقام در كروه چهار
 تقديم در خان شايسته الملكةعمد دمتعه و است ديگر منازل ساير سرآمد منظر
 منزل دولت قرين بود نموده اقدام و قيام تمام شايستگي  بهآن مرمت و تزيين

 خان گماشتگان سركاري بنابر آن عمارت كه پور خان سمت  بهآنجا از و گزيدند
 ةغرف و رضوان ةروض از دلنشيني و پسندي خاطر در خان آصف الشأن عظيم
 و سبزه فرط از كه راه سرتاسر در  وشدند روان داد مي نشان حور حدائق قصور
 وفور از آورد مي ياد  بهرا عدن جنّات مرغزار ييالقي گلهاي الوان و برگه سه

 رخشان شده زار الله شاهدان عذار روي گرد كه غلطان شبنم مرواريد هاي عقده
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 ياد از را عدن العينةقر و بدخشان ةگوش جگر رنگ و آب بود درخشان و
 اقران از كه بغدادي مومناي شيخ مزار بر که آن تا خراميدند مي كنان تفرج برد مي

 از مرقدش اطراف واست  همداني علي سيد مير ثاني علي حضرت معاصرين
 و مثال طوبي نشان سدره اشجار اظالل و نبلس و الله و گل و سبزهجوش  فرط

 نمود مي تر ندلنشي رضوان رياض و جنان مرغزار از آثار سلسبيل انهار سيالن
 آن در اي لمحه و آمد دلپسند و فريب نظر غايت هب افتاده آثار بركت ةكوكب گذار
 در انتساب سعادت ركاب ملتزمان که چندان گذشته توقّف  بهنگاه ظاهر دامگاه
 كه الوند دامان كوه گلگشت و همدان رود بامشان منزّهات تفرج كشمير عين
 اين  بهراه كروه سه چون و نمودند است، زمين وير هاتمنزّ چراغ و چشم
 قدوم بركت مذكور پور خان سرمنزل شد اقبال موكب مراكب نعال رپس يپ طريق
  .دريافت لزوم فيض

  :ها چنين آمده است دربارة خانه
 تاسعاد انواع تقسيم و اند كرده استحقاق نصاب مقدار  بهارزاق اقسام بسط

 مركز تاگرفته  افالك محيط از چنانچه آورده رظهو  بهاستعدادات اقدار درخور
 احوال حقائق كماهي درخور را ماهي تا ماه و خورشيد تا ذره خاك و آب عالم
 ساير بر فيوضات انواع ةافاض. اند برساخته نصيبه  وور بهره كمال دقائق از

 يزلي لم ةبالغ حكمت وفق و ازلي ةكامل مصلحت طبق بر كائنات جزئيات
 و قدر مراتب از زياده اند كرده عطا چيز هر و هركس  بهآنچه هر الجرم .اند نموده

 اقبال فروغ كهنژاد  ارم كشميرآباد  نزهت مگر اند داده آنها منزلت درجات
 ةمرتب از مراتب  بهآفرين خدا گلشن آن قبول ساحت بر فياض يمبدا منتهاي بي

 وهمي فرض درجات از زياده بهار جاويد ارزگل آن و تافته آن قابليت امكان
 مقام بهشتي آن محسنات كه اينجاست از و دريافته فيض نظر زوف عقلي احتمال

 ةنمون راحت و روح ةافاض وفور و ساحت نزهت فرط از كه رسيده جايي به
 هوا و آب بخشي فيض و فضا فزايي فرح غايت از و است جنان حدائق تصوير
 بيان صدق دليل عيان و هدشا ةمشاهد چنانچه رضوان، رياض تصديق حجت
 و حسن شاهد ةآئين و قدرت كمال مظهر برين فردوس اصل منتسخ آن كه است
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 هاتمنزّ سرتاسر آفرينش دهقان كه نباشد چنين چگونه و است آفرين صنعت
 نظائر و نموده تعبيه احسن وجه بر آيين بهشت سرزمين آن ضمن در زمين روي
 دانيه قطوف و جاريه عيون از ثمانيه حدائق نفائس و عدن جنّات خصائص ساير

 و ازهار و رياحين و حياض و رياض و انهار و بساتين و اثمار و اشجار و
 جواري و غلمان و شير جوي و سرير و ارائك و قصور و منازل و ظهور رابش

 ارمكده اين در اين و آن و معين ءما و حورعين اتراب كواعب و جنان
 ،است آب وفور خاص بهشت اين خصائص از ،نهاده وديعت  بهخاطرپذير

 ةسرچشم همه سر و آبگير و غدير و تاالب و آبشار و انهار و سار چشمه از
 بر آب و اند برده كوثر و تسنيم آب هريک كه فيض منهلدو  آن و است ويرناگ
 آب شيريني جنب در كه همانا ست االر جويبار ديگر .اند كرده بيل سسلسبيل

 آن صفاي و سالست تصور از و كرده شير در آب ئعسا لبن جوي نوشگوارش
 فرط و گذشته آب عذوبت صفاي از و آورده دهان  بهآب يمصفّ عسل نهر لمنه

 زمين گل اين مزاياي از جانفزا هواي و پاك خاك رطوبت و نضرت و خضرت
 اشجار و تر ةسبز شود مي كارگر نظركه  چندان آسمان و زمين چنانچه است،
 ةسبز عكس از بلكه كند مي نمود ةجلو درنظر كه است بارور ور دا سايه سرسبز
 ملحوظ اخضر زمرد از لوحي ةمعاين جوهر شاداب هواي جوهر پيكر زمرد

  .گردد مي تماشاگر
 سخنور ةانديش تصور ه بکه چندان نيست سخن آن خوبيهاي در که آن  بابالجملهو 

 خامه سرخنگ عنان نوناك الجرم. هست آن خوبيهاي در سخن درآيد پرور نكته
 ضمن در را آن محسنات از برخي ساخته منعطف وادي اين مبادي پويه از را

 ادا بيان و بنان دسترش و اندازه  بهعنوان اين خاتمه در را باقي و خصائص بيان
 و خواص كيف كم و رسم و حد ذكر از پرداخته وقت گزيرنا ه ببالفعل  وكند مي
  .نمايد مي مقام حق اداي آن عرض و طول مقدار و وضعو  آيين و مزايا
 مسعود ورود آن ابيات بعضي در و آيد مي موافق جمل حساب  بهتاريخ همين با

 دولت عنان انعطاف و پالم شكارگاه  بهآثار خجسته توجه و دهلي دارالملك  بهآنحضرت
 جلوس و كبٰري ةدارالخالف  بهمعاودت و دلپذير كشمير نهضت و ةدارالسلطن  بهآنجا از



  ٦٨٤  قند پارسي

  

 در نمونه رسم  بهآنجمله از كه چند مضمون از چنانچه يافته، ايراد مرصّع تخت بر اسعد
  :قصيده گردد، مي ظاهر نمود ثبت مقام اين

  عيـان  نموده جهان چون بي واحد خداي
  آفــاق شهنــشه باحــسان و وجــود بــداد
ــزار ــاله ه ــاد س ــه آن بمان ــر ک   ازو دم ه
  بيـت  دوازده ايـن  طبع شاهجهان بمدح

ــر دوازدهآن از  ــصرعي ه ــاه م ــار بگ   نگ
ــ ــاد هب ــد از اكبرآب ــامران جه ــسرير ك   ب

  هجـرت  از بـسال  سه و چل و بود هزار
  ســـرهند بگلـــشن بيامـــد نوبهـــار هبـــ
ــامراني ز ــوروز ك ــرده ن ــزم ك ــود ع   نم
  كـشمير  سـوي  ده داد شاهجهان جود ز

  قـدمش  هـر  و بكـوه  گـل  بود هزارگونه
  جـاه   بـا  شـد  زود تاب عنان هند بسوي

ــ ــو و داد هب ــه دج ــده بدارالخالف ــاز آم   ب
  جهـان  حـسن  بـاز  بيفـزود  رشـك ر  هزا
  فلـك  فتـاد  اي  سـايه  آن از كه زمي بهر

  زمـن  پادشـاه  اورنـگ  ز رنـگ  و جمـال 
  دول و ديـن  پادشـاه  ملـل  و ملك خديو

ــانج   دل دريــا و شاهنــشهي اپناهــ ه
  جاويـد  عـدو  دل سـنانت  و گرد سهم ز
  سـياه  سـنگ  برنگ سردشمن بود آن از
  

  جهـان  كـلّ  دشـاه پا جهـان  شـان  براي
  سـتان  ملـك  و نـواز  دانا و عالي و عليم

  شـادان  جـان  هـزار  صد جهان بدور ودب
ــسمت ز   انزبــ  بــهدلــم از آورد ازل ق

  نبيـــا پنـــاه شـــاهجهان دتولّـــ كنـــد
  نمنّــا  عــالم تأييــد  ز كــرد جلــوس

  گـران  سـپاه  و شـاهي   با بدهلي شد كه
  خنـدان  گـل  چـو  هـوا   بـا  ابـد  بهار گل

  ادانشـ  جهـان  بـر  الهـور  مدينـه  سوي
ــداد ــرق ب ــگ ب ــاد ت ــاي ب ــوالن را پ   ج
  حيـوان  چـشمه  ز  بـه  ولـي  چـشمه  هزار

  وزان بـاد  چـو  شا  يابـر  نما برق جهانده
  عنـان  بـدور  ملـك  و ركـاب  بدور فلك

ــرير نوبهــــار ز ــواهر ســ   الــــوان جــ
ــا هبــ تــا بــداد   كــان مايــه و دســتگاه دب
  زمـان  و زمـين  بـر  رنگ صد گيتي بداد

ــان   ايمــان تقــو بامــداد گــشاد جه
  پايـان    بـي  ليـك  جود و كرم از محيطي

  طپـان  جهنده رگ چون زمين بزير شود
  فـسان  مـدام  بـود  حـسامت  براي از كه
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