
  ٣٧٤  قند پارسي

  

آباد دارالخالفة شاهجهان توصيف  

م) و خالق تاج محل در  ۱۶۲۸-۱۶۵۸ه/ ۱۰۳۷-۱۰۶۸شاهجهان, پادشاه تيموري هند (
براي ي آگره, تصميم گرفت که پايتخت جديدي براي خود در دهلي بسازد. اقدامات

وجود آوردن اين پايتخت پيش نهادي انجام شد. بعد از جد و  اجراي دستور پادشاه و به
ريزي  آباد در کنارة غربي درياي جمنا طرح دار شهري بنام شاهجهان اي دامنهجهده

سنگ سرخ ريگي بعد از کار و فعاليت نه سال  اي در اين شهر با گرديد. همچنين قلعه
خرج پانصد هزار روپيه  ) بهم ۱۶۴۷ه/ ۱۰۵۷در بيست و يکمين سال جلوس شاهجهان (

مختلف مسکوني و اداري شاهي بود که عبارت ساخته شد. اين قلعه مشتمل بر بناهاي 
بخش, حمام, برج طال, امتياز  بودند از شاه محل, ديوان عام, ديوان خاص, باغ حيات

  .١غيره محل, خوابگاه جهان آرا (دختر شاهجهان) و
اين قلعه در  از آگره به م ۱۶۴۸ه/ ۱۰۵۸االول سال  ربيع ۲۴شاهجهان پادشاه در روز 

 جشن ،پايتخت و قلعة مذکور مناسبت ورود پادشاه به ل گرديد. بهآباد منتق شاهجهان
درباري تشکيل گرديد و شعراي دربار قصايدي در تعريف و توصيف پادشاه و پايتخت 

الشعراي شاهجهان  م) ملک ۱۶۵۱ه/ ۱۰۶۱ همداني (م:جديد او سرودند. ابوطالب کليم 
  ريخ بناي اين شهر را نظم کرد.تاه)  ۱۰۵۳» (آباد  از شاهجهان آباد شد شاهجهان«از 

آباد, پادشاه دستور داد که مسجد جامع  پس از تکميل قلعة سرخ و حصار شاهجهان
آسمان کشد. تقريباً دو سال پس از  به سر هم در اين شهر و در نزديکي قلعة سرخ

                                                   
  آباد و بناهاي مختلف آن رجوع کنيد به: دربارة تاريخچة مختصر شاهجهان  .١

  .۲۸- ۴۹ , ص۳، ج م ۱۹۳۹از محمد صالح کنبوه, کلکته,  صالح عملِ  
  م. ۱۹۸۲نو، آگوست  از سنگين بيگ، چاپ ايوان غالب, دهلي سيرالمنازل  
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 م ۱۶۵۰بيست و ششم نوامبر ه/ ۱۰۶۰آباد در روز دهم شوال سال  تمکيل شاهجهان
پاية تکميل  خرج يکصد هزار روپيه به مسجد نهاده شد و پس از شش سال بهسنگ بنياد 

ه)  ۱۰۶۷» (قبلة حاجات آمد مسجد شاهجهان«رسيد. تاريخ تکميل بناي مسجد از 
  .١آيد برمي

توان از تواريخ  آباد و بناهاي مختلف اين شهر را مي تاريخچة مختصر شاهجهان
آباد در آن  ريخ مفصّل و مرتب شاهجهانهر صورت تا معاصر شاهجهان برکشيد ولي به

آنچه در عصر شاهجهان دربارة پايتخت جديد او  حيطة تحرير نيامد. بنابراين هر عصر به
  نوشته شده, داراي اهميتي است.

آباد, رسالة مختصري شامل چهار صفحه است که در  توصيف دارالخالفة شاهجهان
جمالت دعائيه در پايان رساله هم دورة خود شاهجهان نوشته شد. اين امر از اين 

  مبرهن است:
پناه, سليمان جاه  ذا انسب و اولي آنست که ختم سخن بر دعاي شهنشاه دينلٰه”

هي تا نور جواهر انجم بر سرير که سرماية سعادت دارين است, نموده آيد. اٰل
  “…سپهر درخشان
شمارة  (لندن) به فرد در ديوان هند يقين منحصر به غالب به هاين رسالنسخة خطّي 

خطِّ شکسته نسبتاً خوانا کتابت شده است. مصنّف  اي است که به جزو مجموعه ۲۱۱۸
جز اين که او  هاين رساله حاجي خيراهللا است که دربارة احوال زندگاني او اطّالعي ب

  دست نيست. ديوان رستم خان بوده, به
شعبان  ۲۸له در روز سال و تاريخ تأليف اين رساله هم معلوم نيست ولي اين رسا

آباد در کوچة فدايي خان که آن وقت  در شاهجهان م ۱۷۲۱ژوئن  ۲ه/ ۱۱۳۴سال 
کوچة ميرجمله بوده استنساخ گرديد. کاتب اين رساله وقتي که رسالة مورد  موسوم به

  نويسد: کرد دچار مشکالت مالي بوده, چنانکه در ترقيمه مي نظر را کتابت مي
هجري در دارالخالفة  ۱۱۳۴المعظّم  تم شهر شعبانتمت بتاريخ بيست و هش”

آباد در کترة فدائي خان سابق که الحال ميرجمله باشد, در عين حالت  شاهجهان
                                                   

 .۵۳-۴، ص ۳ , جصالح عملِ  .١
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  “.اتمام رسيد عسرت و حوادثات زمان به
الملک در  نظام رستم خان که نويسندة اين رساله ديوان او بوده, نخست وابسته به

اليتدکن بود و بنابر شجاعت و فعخان مقرب«خطاب  آميز خود مفتخر به تهاي موفّقي «
دربار شاهجهان مربوط ساخت.  گرديد. سپس او از دربار دکن ناراحت شد و خود را با

استعداد و صالحيت نظامي و اداري مقرب خان, شاهجهان او را در هشتمين سال  نظر به
ان در سال رستم خان مخاطب ساخت. رستم خ ) بهم ۱۶۳۴ه/ ۱۰۴۴جلوس خود (

  درگذشت. م ۱۶۵۷ه/ ۱۰۶۸
آباد  شاهجهان در بيست و يکمين سال جلوس خود, اولين دربار را در شاهجهان

تشکيل و چنانکه قبالً اشاره شد, جشني هم ترتيب داد. رستم خان در دوران اين مراسم 
  .١حضور شاه رسيد به

عالقه داشت  ساختن بناها خيراهللا ديوان همين رستم خان بود که خودش هم به
قصبة سنبل واقع در ايالت اتّرپرادش فعلي شامل تيول رستم خان بود. او شهر مرادآباد 

اي نيز در  را, در حدود تيول خود, بنام مرادبخش پسر شاهجهان بنا نهاد و مسجد و قلعه
  .٢آنجا ساخت

 آباد از لحاظ تاريخي, اجتماعي و فرهنگي فاقد رسالة توصيف دارالخالفة شاهجهان
اطّالعات بارز و يا جديدي است و چنانکه از خود عنوان اين رساله پيدا است, توصيف 

نثر است. اين رساله همچنين بهترين نمونة نثر  آباد به و تعريف قصيده مانند شاهجهان
مصنوع فارسي است که در زمان شاهجهان در هند معمول بوده و مصنّف رساله بر 

                                                   
چاپ انجمن آسيايي بنگال, کلکته، نسبتاً  مآثراالمراشاهنواز خان احوال زندگي رستم خان را در   .١

 )۲۷۰ : ص۲ , جمآثراالمرامفصّل آورده است. (

(حاشيه) در اينجا قطعة  ۲۷۸-۹ از پروفسور ايوب قادري, پاکستان, ص مآثراالمراترجمة اردوي   .٢
  قرار است: تاريخِ وفات رستم خان هم نقل گرديده که بدين

ــگ   ــتم فيروزجن ــادر رس ــون به   چ
  

ــود  ــب کش ــدحت او ل ــالمي در م   ع
  در شــجاعت رســتم دســتان عصــر  

  
ــود  ــاتم آفـــاق بـ   در ســـخاوت خـ

  تــرک تــازي کــرد در ميــدان هنــد  
  

  جنّت رفـت زود  سرخ رو گشت و به
  ســالِ تــاريخِ وفــاتش عقــل گفــت   

  
  بــرد رســتم گــوي از ميــدان جــود 

  ه) ۱۰۶۷(  
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داشت. استفاده از کلمات مناسب و خوش آهنگ و در نوشتن اين نوع نثر تسلّط کامل 
هر  بعضي موارد جمالت مقفّي و مسجع نثر اين رساله را جالب توجه ساخته است. به

آباد و قلعة سرخ در اين رساله  صورت بايد اقرار کرد که اطّالعاتي که دربارة شاهجهان
ديگر معاصر شاهجهان در داده شده, براي تصديق و تأييد بيانات و اظهارات نويسندگان 

 که ريزي اين پايتخت و بناهاي مختلف آن سند معتبر و معاصر ديگري است مورد طرح
  گردد: باشد . متن رسالة مزبور در پائين نقل مي يبرخوردار م يالعاده ا اهميت فوق از

  آباد توصيف دارالخالفة شاهجهان
  .١آباد ان نگار حضرت شاهجهاننظير شهر نامدار آسم نگارش اوصاف و ستايش تعمير بي

رفيع بسيط زمين مانند طغرا  عسبحان اهللا چه بنايي است شگرف اساس که بر توقي
گيتي  گزين عروس افزا که بر جبين سعادت زيوري است زينت ايطراوت تازه افزود 

اند يا تاج فخر  بها که بر خاتم غبرا نشانده اندازه افروخت يا نگين است بيش فروغ بي
لغزد و  که بر فرق عنصر خاک نهاده. ژرف نگهان بلند نظر را قدم نگاه مياست 

رود که از شرايف شمايل و لطايف  خردمندان دانش منش را پاي خرد از جاي مي
الشرف نير اعظم در مسکنستان زمينان  جاليل کدام نور پروردة آگهي است که مثل بيت

گران قضا و قدر از ابتداي  صنعت جلوة نظارت افزود و طرح که در عالم نسق و نظام
ميان برکات دانش دورياب و ميمنت تصرفات خرد جهان  نموده, به آفرينش نگارش مي

ي و دارالملک مشت گاه جهانداري عظٰم وجود آيد, يعني به تاب او در عالم ظهور به
 تر از آن ديدة فلک بر عرصة زمين نديده و هيچ شهري ي که شهر عظيمفرمانروايي کبٰر

حکم واالي پادشاه سليمان  عظمت و بزرگي آن نرسيده, به از شهرستان هفت کشور به
سلطنت, شهنشاه سکندر منزلت, مظهر قدرت رباني, طرازندة قوانين جهانگيري و 

آراي عالمستان دانش و بينش  کشاي رموزات دقايق آفرينش, جهان کشورستاني, گره
ميمون و  ثاني, شاهجهان بادشاه غازي بهالدين محمد صاحبقران  ابوالمظفر شهاب

همايون ساعتي که اساس فلک را زيبد, بر روي زمين تأسيس و تعمير يافت و بنام نامي 

                                                   
 اصل: شاهجهانا باد.  .١
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پناه,  آباد موسوم گرديد. زهي زمين که چنين پادشاه عالم و اسم سامي حضرت شاهجهان
اختتام  شهري که به پرور, او را از ساير بسيط آفاق امتياز نموده باشد (کذا) و خوشا جهان

شهريت سرافتخار بر سپهر برين سائيده, سلطنت گاه چنين شهنشاه ظلّ اهللا, عدل 
  گسترده تمام جوهر قرارگرفته.

  صبا سرشـته بخـاکش طـراوت طـوبي    
  

ــوثر   ــالوت ک ــش ح ــه در آب ــوا نهفت   ه
  پـرور  هواي او بصفت چون نسـيم جـان    سواد او بمثل چـون سـپهر مينـا رنـگ      

  بمنفعت همـه خـاکش عبيـر غاليـه بـر       ش عقيـق لؤلـؤ بـار   بخاصيت همه سنگ
نخستين برکنار درياي جون که دريايي است مانند کهکشان فلک يا شعاع صبح 

گر  گزينان جلوه صادق يا در نظر دانشوران دانا ضمير آبروي زمين که در مناظر مسرت
هسار شمالي است يا معجز حرير است که بر فرق شاهد غبرا آرايش داده. منبعش در ک

آيد. گويي چشمة ظلمات  جانب جنوب نهاده مي به واقع است, تا درين سواد اعظم رو
را در پس پشت انداخته يا پشت پا زده برآمده است. گوارايي و عذوبت آبش حالوت 

م قمر و کواکب را بر بام فلک برتافته. ران نموده و رونق صفا و جاليش جيزمين کوثر به
  اند. اصطالح خود دختر خورشيد ناميده ي هندوستان او را بهاز اينجاست که حکما

غايت رونق و زيبايي از  نژاد, بلکه از سد سکندري قوي بنياد به نهاد, آهن قلعة روئين
وساطت کارپردازان آذر اثر و خارا تراشان فرهاد سير, از  کمال خوبي و صنعت آرايي, به

ر مناظر نظر يا کوهي است از سنگ سرخ تراشيده, موجود گشته يا شفقي است د
چهرة گلنار الله رخان مساوات  کبريت احمر, سرخيش سرخي لعل بدخشان ربوده و به

اي است قوليت بار که خوبي عارض آرام نگار ارض افزوده يا شمعي  جسته يا گلگونه
بها که بر  است جهان افروز که در فانوس ربع مسکون افروخته يا گوهري است گران

القدر هفت اقليم درخشيده و از رفعت و بلندي از نشيب اساس تا اوج  لاکليل جلي
ماه پيوسته يا از گاو زمين تا گاو فلک باال رفته و از  ارتقاي, گويي که از ماهي تا به

هاي  وسعت و فراخي بيضة سپهر درو, چون قمر در هاله نموده و در آن ميان نشيمن
گزين خلدبرين در آيينة صفا ضمير خديو طرزي که طرح دل عالي و محلهاي معالي به

دستياري معماران سحرآفرين و کار افروزان ماليک تحسين که  خداآگاه پرتو داده, به
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پرور  تار طرة مه طلعتان (صفحة ديگر) و لطافت آب و هوا(ي) روح رشتة خط آنها به
  آيد: قالب گفتار مي اين مصر فردوس کردار به

ت فکرت شمع دانايي بر افروز که ياساس کن و از زاز بنان خرد شبستاني تازه ”
اين مجمع ارباب هفت اقليم عالمي است پر از عجايب و غرايب مصنوعات 
صانع حکيم, دو جهاني است ماالمال از نوادر و نفايس مخترع افالک و نعيم يا 

پرور و حسن رنگين عذاران سيم بر, نظر فريب  جنّتي است بخوبي منازل روح
نزاهت و سرسبزي گلها و حالوت و  الجناني است بهضةخرد و روديده وران 

ها, روشني بخش عيون و شکرريز کام هر اداني و اقاصي.  شيريني اثمار و ميوه
ين تعريفش پرواز نمايد و کميت خامه را چه يمرغ خيال را کجا بال که بر اوج تب

شتابد  بيان مي يارا که نشيب و فراز تشريح توصيفش بپيمايد اما آنچه بر منصة
  “.پرتويي از آفتاب است و سطري از کتاب

سبحان اهللا چه مکاني است فيض آما که اگر نسيم گلستانش بر سنگ وزد لعل را 
گل بو گرداند و اگر نيسان هوايش بر روي دريا بارد در از جوف عطرآمود برآيد. دامن 

تاتار. ابرهاي فيض  پا عنبر و مشک زار و جيب سوادش سر تا به اطرافش سراسر الله
کمال انبساط کاله  م، نيلوفر بهسنّشب و روز در تبسم و بادهاي موافق ليل و نهار در ت

يک پا ايستاده. گل از غايت رطوبت امواج رنگارنگ  کج نهاده و سرو از غايت ادب به
سرزده. زورق آشيان بلبل از موج خيزان طوفاني گشته پرتو(ي) بهارش اگر بر گل 

افتادي از نقص زردي ايمن گشتي و نسيم جاويد شميم آن اگر بر نيلوفر ماه خورشيد 
افزايش از غايت  ن ماندي. منازل دلکشا و عمارات روحؤوزيدي از بيم کاست مص

متانت و استحکام چون بناي محبت دير پا و مستقيم و ايوانهاي جاويد بنياد و 
حنش چون عرصة همت فراخ و تر از قصور نعيم, ص هاي ابد ميعاد آن موزون صفحه

ها همچو مرأت ضمير آيينه  وسيع و ستونهايش چون نيت درست راست و منبع شبکه
ها از نقوش طالکاري دروني (و) بروني چون افق نور افگن.  دالن روشن و غرفه

بدل  انديشي بارِ امنيت کشاده و نقود زندگاني بي کيشي و نيک برکت راست ساکنانش به
هاي آمد و شد  قت تصرف داده. اگر درويشانند ابواب خواهش و راهرا بشايست و

عبادت خداوند زمين و زمان و طاعت  داشته بهباز خاليق بر روي روزگار خود 
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انوار جمال  هاي زيبا منور به برند. شبها در زاويه و صورت پروردگار انس و جان بسر مي
هاي درويشان نمايند.  ز در دلخدمت فقرا را سعادت وقت دانند و استمداد همت ا

قدر توفيق  درخور همت و حالت ابواب خيرات و احسان بر روي محتاجان کشاده و به
نظران ماند  خطوط شعاع نظر صاحب [صفحة ديگر] با ١سايالن را تا سؤال مهلت نداده

و گز پيمايش آنها چون انديشة عالم پيما و براستي چون کلک دبيران جهان آرا زيبد, 
لطافتي که حسن معشوقان در ديدة عاشقان تراود يا نغمة داؤدي که در گوش اهل  به

وجدان نمايد, موجود و مهيا شد. مرمرش از راه رونق و صفا بازار الماس شکسته و 
خته و آتش در دل آيينه انداخته. هر سنگش بار هر غم توان سفت يآبروي مرواريد ر

در جميع صنايع سرورافزاي اين عمارت که  (کذا) يا مقناطيس دل و زيب و زينت که
گران  نزاکت کارستان صنعت عبارت سخن آفرينان سحر پيوند ماند. به سراسر به
کار  هزار خوبي و اعجوبگي به گزين و نزاهت نگارستان هنرمندان معجزقرين به خوارق

دقيقه  گذارد اما از چشم پيوسته. اگر چه بر ديدة دوربينان باريک نظر هرچه حيرت مي
سازد که آنچه در کارخانة خيال ممکن  مايه گوهر حجاب تعجب رفع مي پژوهان گران

نبود و در فکر ذوفنونان طلسم آفرين مشهود نگردد در ظهورستان مناظر جلوة نمايش 
پذيرفت و نهري نيز چون حمايل آللي در بر عذرا عذاران شيرين اندام زيبد يا جداول 

هاي مينو مثال  مرقع اوستادان نادره کار جلوه افزود. در آن محلنوراني در اوراق منظومه 
فراز و فراز  و فردوس جمال طراوت بخش اهل نظران گرديده جابجا از نشيب به

نشيب در مصادر و منازل آبشارها و تراويدن آب مانند چادر حرير و لمعة نور بجوش  به
ه دران در کوي شوق تمام و سرعت انديشه خرام چون مجنون شورش کنان و جام

الشّأن مثل آفتاب قدم از فرق  افزاي ليلي براي تفرج و تماشا, حسن آن مکان عظيم
قرار شتافته و در هر محلّ و منزل چون طبع  خودانه سرشار و بي نشناخته مستانه و بي

ي و فکر عاشقان خجسته فال در هاي مضامين اعٰل سرايان روشندل در تازگي سخن

                                                   
  بعد از اين جمله, عبارت زير نوشته شده است:  .١

الشريفين حاجي خيراهللا ديوان سرکار  آباد از تصنيف حاجي الحرمين توصيف دارالخالفة شاهجهان  
  ت نشان رستم خان.مغفر
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ور باشد. تشبيب و منشرح  شوقان دلگزين و دلربا کامياب و بهرهانديشة وصال مع
گرديده, نشاط گل منشان و عيش افزاي شگفته ضميران است. آبش آبروي مردم ديده 

ها فرونشانده و هواي خرمي در هر سر افزوده و آتش استسقا در  بخشيده و غبار دل
هر و ماه سپر را افشرده, آن جگر هر نظر انداخته. مگر الماس و لعل سپيد گداخته يا م

اند. اگر نقّاش از آب آن نباتات طرازد سزد که قواي نامه در آن  جوي را جاري کرده
اظهار نتايج بخشد بلکه اگر شبيه سرو گل باشارت انگشت بر آن کشد شايد که 

  طراوت هستي تراود. به
ستة السعدين اعظم شاي باغي نيز در پهلوي آن عمارت فيض طلعت چون قران

زار هفت کشور  آراي چمن طرازان بهشت و بايسته چنين خديو گلشن تحسين چمن
فردوس فلک  بناي مبارک و ميمون يافت مگر غنچة آرزوي گيتي بود که فرق افتخار به

هزار تازگي و شادابي بشگفت يا فهرست کتاب عدل بود که در نظر  فرسايد, امروز به
بود که از شمع منور روشن گشت يا شکل و شبيه االلباب درآمد يا فتيلة نظارت  اولي

صفايي و  نظير به جنّت است که بر حرير اديم زمين کشيده شد و حياض دل پذير بي
المثل تيغ کرشمه  زيبايي که اگر عکس روح در آنها نمايد جاي تعجب نيست و اگر في

گرد آنها جلوه نمايش داده و گرد بر  محبوبان را از آن آب دهند, محل غرايب بي
هاي کواکب نثار چون سپهر انجم نگار فراوان زينت بخشيده, گويي که آب ايشان  فواره

جويد و چون انديشه فلک پيما راه  از غايت لطافت از کرة هوا تفوق و سربلندي مي
  پويد. آسمان مي

ــاني ســر زد  ــوهر زد    هــر گوشــة فــواره زب ــره گ ــح گ ــار ترش ــر ت   ه
ــتر زد    ني غلطم کـه بـر رگ و ريشـة آب    ــا نش ــزار ج ــوا ه ــاد ه   فصّ

مالحت ليلي  هاي جميع کارستان اين نزاکستان که با ها و تازگي لطافت !سبحان اهللا
و شيرين پرمانند است در انداز هر نگاه گوناگون گل شادکامي در کنار حوصلة واال 

نظران هشيار دل را نوبت تفرج  نظر صاحب نهد و مطمح هر مايه گوهر مي طبعان گران
احان ربع مسکون فزاي کشمير که نظّاره بند مس نزهتگاه بکر عمر بخشد اگر خطّه جان هب

و خاطر پسند سياحان کوه و هامون است, پاي رفتار يابد, ساير طراوت باغستان کيهان 
زار رنگارنگ  آستان بوسي اين گلدستة چمن و نفاست قصور شهرستان جهان آمده به
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عزلت و کنج تنهايي شمع رياضت بر افروخته و روزها مطبخ نگار عالم سر نياز برندارد. 
نور معرفت و  حرص و هوا از آتش استغنا سوخته. کاخستان خرد و شبستان عقل به

حقيقت روشن و شيران آز و هزبران شرزه زنجير مطاوعت در گردن، سرهنگان نفس و 
تعديان ايمن. شهوت مطيع و منقاد سلطان واليت بدل و مملکت تن از فتنه و آشوب م

هي و مخزن نفايس نامتناهي از دست تصرف سارقان حرص و آز گنجينة اسرار اٰل
غير از مظلوم نفس آهي از دل  محفوظ و ساکنان ملک جسم از يمن معدلت محفوظ. به

کسي برنخيزد و جز از خستگان حرص فريادي از خاطر کسي برنيايد. در لباس گدايي 
نهند. در  ت درويشي تاج سلطنت برسر خواقين ميصور کنند و به کار پادشاهي مي

باطن  ظاهر سراپا افالس و به صورت چون صورت پست و در معني همچو معني بلند. به
توانگر و دولتمند. عالم غباري از گرد دامنِ پاکشان و خندة صبح تبسمي از گريبان 

ت چهره نماي اي اس چاکشان نيرين جهانتاب اقتباس نور از ضمير منيرشان که آيينه
نظير حاصل نمايند و عقول اکتساب فضل و دانايي از صفحة خاطر  شواهد تقدير قدر بي

ور و مهر وفا از يمن توجة  خطيرشان کنند. همت و سخا از عطاخانة فيضشان بهره
اميد  لطفشان سرافراز و نامور. زمين را از فر قدم مبارک بر آسمان ناز و آسمان را به

صالحيت و فضايل اربعه  اند همه به زمين هزاران نياز و اگر اهل تعلّقکسب سعادت بر 
دوستي و دوستداري و راستي و نيکوکاري مشهور و معروف از بغض و  موصوف و به

هاي نيکو گلگونة چهرة احوال است  عداوت رشته و محاسن اخالق پيراسته. همه را سيرت
  ايان داناضمير چنين قرار يافته که:کش پذير و عقده اگرچه در نزد جمع عقالي حقيقت

  ١همين است و همين است (و) همين است  اگـــر فـــردوس بـــر روي زمـــين اســـت
اند که پله آن بر  اما فردوس و آن را مکرر بر ترازو(ي) شاهين قدرت سنجيده

آسمان رفت و کفه آن بر زمين نشست. بنازم بر قدرت بالغه که زمينيان را امروز بر 
زش ميسر افتاد و آسمانيان را بهر مشاهدة زمين و زمينيان شيشة دوربين آسمانيان نا

  کار آمد. فلک امروز به

                                                   
  خاص در قلعة سرخ نوشته شده است.ديوان اين بيت بر باالي دروازة   .١
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سواي نزاهت اين منازل (صفحة ديگر) جنّت شمايل, آرايش دکاکين و رونق بازار 
و جلوة عمارات و خوبي شهر که در هر خانه اقليمي از عشرتکده آباد و در هر دل 

کند و  ست. هواي سوداي آن کار نسيم بر غنچة هر دل ميعالمي از مسرت ماالمال ا
بخشد.  مشاهدة گل مي گري به فيضان جلوه ميل تماشايش عنادل جان مشتاقان را فروغ

آرايش عارضي افزودن چمن چهرة خوبرويان صاحبِ  کمال رونق که بي خوشا شهري با
عرصة ميثاق هم پيوند.  کالني و انبوه گويي که با بند است و با جمال در همة وقت آئين

بر کامل نظران روشن گهر و صفامنشان پاک پيکر پيداست که فارسان مضمار کور پاي 
کوه بر را در تکاپوي ادراک تشبهات گوناگون گلگون انديشه هر سو تاختن و رنگارنگ 
جواهر مضامين در سلک بيان خوارق تبيان منسلک ساختن زياد از شمعي در آفتاب 

شهر آوردن نيست لهذا در ديدة انصاف داران جمعيت ذوق که در  ا بهکردن و روستا ر
دهد, چشم و خيال را پيش ازين در  گلگشت نشاط آن ماية انبساط لذّات فراوان مي

احساس تشبهات آلوده کردن تفرقه در عالم دانش کامياب انداختن است. لهذا انسب و 
جاه که سرماية سعادت  ه, سليمانپنا اولي آن است که ختم سخن بر دعاي شهنشاه دين

ار زهي تا نور جواهر انجم بر سرير سپهر درخشان و گلدارين است، نموده آيد, اٰل
پروري او در اطراف و اکناف عالم  کواکب در حدايق افالک نور افشان است, ساية جهان

چون روح در بدن و بدن در نشيمن و نشيمن در شهر و شهر بر زمين و زمين در تقابل 
  النّبي و آله االمجاد.مةفلک قايم و مسلم باد, بحر

هجري در دارالخالفه  ۱۱۳۴المعظّم  تمت بتاريخ بيست و هشتم شهر شعبان
آباد در کترة فدايي خان سابق که الحال ميرجمله باشد, در عين حالت عسرت  شاهجهان

  اتمام رسيد. و حوادثات زمانه به
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