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الزّمان  وقایع

نامۀ نورجهان بیگم فتح

عباس حسن سید

ست تاریخی در رویدادهاي روزگار پایانی پادشاه  مثنویی»نورجهان بیگم نامۀ فتح«

 و در برگیرندة وقایع روزهاي بیماري جهانگیر، نیرومندي)م1605-1627.حک(جهانگیر 

،)م1628-1658.حک(، شورش شاهجهان )م1645.د(همسرش نورجهان بیگم 

هاي همسرش نورجهان  ، و کوشش)م1634:د(خان اسیرشدن جهانگیر به دست مهابت

 ،م است1625/ق1035این مثنوي سرودة شاعري بنام کامی شیرازي در .1براي رهایی او

و در همان سال به خدمت نورجهان بیگم در کابل  بوده»الزّمان وقایع«که بخشی از 

ست مملو از حکایات  اي الزّمان مجموعه وقایع…«:گفتۀ شاعر هبنا ب.است تقدیم شده

نامۀ فتح«و بخش موجود آن همین )نامه خاتمۀ مثنوي فتح(»…عجیب و غریب

دو.یافت نشده استجایی  در»الزّمان وقایع«نسخۀ کامل تاکنون.است»نورجهان بیگم

عکس هر دو .2شود اري مید خانۀ ملّی پاریس نگه نامه در کتاب نسخۀ خطّی این فتح

که گفته شد، این  چنان هم.نسخه در گروه تاریخ، دانشگاه اسالمی علیگر موجود است

بیگم است که از  خان و فرونشاندنِ آن توسط نورجهانهاي مهابت اثر مربوط به شورش

 ارزش و اعتبار وافري برخوردار از اما از لحاظ تاریخی ،نظر ادبی اهمیتی خاص ندارد

:در مورد نام اثر و سالِ تألیفش خود شاعر چنین گفته است.است

پور رئیس کتابخانۀ رضا رام.shabbas_05@yahoo.co.in

.282؛ تاریخ نویسی فارسی، ص 2/1369فهرستواره .1

.1874-1875، شماره 3بلوشه، ج.2
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ام کـردم     الزّمـــانش نـــام کـــردموقـــایعچو ذکرِ شـرحِ هـر ایـ

ز هر دو جمع شد این در مکنـون وپنج از الـف افـزون  به سالِ سی

:خان چنین نوشته استبارة مهابتجهانگیر در توزك خود در

کرد و در ایامِ  گ کابلی که از خُردي بارِ خدمت من میبیگ پسر غیوربیزمانه«

خانی خطابِ مهابت ،شاهزادگی از پلّۀ احدي به منصب پانصدي رسیده بود

گري شاگردپیشه  داده به منصبِ هزاروپانصدي امتیاز بخشیدم و خدمت بخشی

.1»بدو مقرّر گشت

فصل یا باب قسمت  9در بیت سروده و آن را  947را در »نامه فتح«کامی شیرازي، 

آغاز و پایان این .نیز آمده عدر آغاز حمد، نعت و منقبت امیرالمؤمنین.نموده است

:چنین تفصیل مطالب آن به قرار زیر است منظومه و هم

:آغاز

حکمش نگردد چرخ گردانکه بیشــوم آن ذات را اول ثنــاخوان 

:پایان

شـعار را بسـتن بهانـه   شد این ابه تقریبِ همان رنگـین فسـانه  

؛)بیت 20(در توحید حضرت حق سبحانه و تعالی  -

؛)بیت 18(صدر نعت حضرت سیدالمرسلین و خاتم النّبیین -

؛)بیت19(عدر منقبت حضرت امیرالمؤمنین -

)بیت 75(جهانگیر نورالدین محمد …جاه در مدح پادشاه جم:1فصل 

کردن او را با جواهر و خان و طلبغیب به نزد مهابتروانه نمودن عرب دست:2فصل 

نمکی عرب و خان متصرّف شده بود و حرامخزانۀ بنگاله و فیالن که مالِ ابراهیم

هاي  افزون و سازش نمودن با او و راهنمایی خان از این دولت روزبرگردانیدن مهابت

عرب به غضب و ستخط بد و دلیرساختن او را در اعمال ناشایسته و گرفتارشدن 

).بیت 25(خود را کشتن و بقیۀ داستان ]خود[الهی و به دست )کذا(

.15-14رنامه، ص یجهانگ.1
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پناه بعد از رسیدن عرب  خان به درگاه گیتیداشت نمودن مهابتداستان عرضه:3فصل 

).بیت 42(غیب نزد او و بقیۀ آن دست

مام از آب بهت داستان عبور لشکر جهانگیري به واسطۀ تنگی پل به سرعت ت:4فصل 

 ،پناه برمسند آسایش و کامرانی طرف و غنودن بندگان حضرت پادشاه، خالیقبدان

طرف آب و به اندك مردمی که از قراوالن و نزدیکان که الزمۀ شکار بودند در این

خواهان و لشکریان از مکر و  طرف آب با سایرِ دولتخان در آن غافل شدنِ آصف

تغدر دشمنان و رسیدن مجپوتان به دولتهابخانۀ پادشاه  خان با گروه ر

ادبی و       گذشت که این طور بی خان می و کجا در خاطر آصف .ستان گیتی

خواري نسبت به پادشاه و صاحب و قبلۀ خود از هیچ فرد انسانی بوقوع آید  حرام

).بیت 113(و بقیۀ داستان 

ب خورشید احتجاب بیگم پادشاه خان و نشستن نوا داستانِ فوج آراستن آصف:5فصل

در عماري فیل و پیشاپیش افواج جهانگیري که اکثر در آن طرف بودند و از آب 

شعبه و چون آب مذکور در نهایت هیبت و صالبت سه ،جانب غنیم گذشتن بهت به

نمود و از آن  خان بگذرانیدن لشکرها مشغولی می شده بود و بدین سبب آصف

ة عالم و عالمیان سلطان شهریار را با چتر و علم و فیالن خان شاهزادطرف مهابت

دو طرف فوج پادشاهی با لشکر رجپوت فوج بسته رانده به کنارِ دریا آمدن و از هر

خان به واسطۀ آوردن سلطان شهریار با چتر  جنگ درپیوستن و درین اثنا آصف

).بیت 69(پادشاهی فسخ عزیمت نمودن از جنگ و بقیۀ داستان 

جانب کابل و  آیات جهانگیري از دارالخالفۀ الهور به داستانِ توجه رایات ظفر:6ل فص

شدن احداد سردار افغان به دست ظفرخان و فرستادنِ سر او را به استقبال کشته

حضرت جهانگیري و بعضی قضایاي موحش که اثناي رفتن و بعضی در حینِ 

).بیت 143(بازگشت روي نمود و بقیۀ داستان 

گوییِ او در بابِ اهلِ  سري و هرزهمقدمۀ داستان تسلّط مهابت خان و زیاده:7صل ف

پناه ابوالمظفّر جهانگیر حضرت پادشاه عالم و عالمیان ایران و توران در مجلس اعلی

).بیت24(سنج در هرباب و بقیۀ داستان  بندي سخن آرایی و پیرایه پادشاه و سخن

القاب، شاهزادة عالم و عالمیان، نور حدیقۀ  نواب قدسی نمودنداستان توجه:8فصل 
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مطاع، عالم مطیع  الحکم جهان تعالی، حسبجهانیان، سلطان شهریار ابقاءاهللا

جهانگیري خَلَّداهللاُ ملکه اَبداً، اَبدآراي ممالک وسیع البنیان تَتّه و وقایعی که در آن 

).بیت 333(یۀ داستان غیره روي نموده و بقایام در حوالی آبِ بهت و

حضرت، کیوانِ  نامۀ نامی که به نام سامی گرامی اعلی داستانِ خاتمۀ این فتح:9فصل 

ن، کیخسرو نشان، گُلِ گُلدستۀ بستانِ صاحبقرانی، مسندآراي أش رفعت، فریدون

بخشِ سریرِ اکبرشاهی، جهانگیر  اورنگ چنگیزخانی، آیینۀ آفتابِِ جمالِ الهی، زینت

 لکه و نوابِ مستطاب، عالیمان مآب، خورشید احتجاب، پادشاهغازي خَلَّداهللا م

گردون قباب، بیگم پادشاه از بحرِ خاطرِ این مستمند نیازمند کامی شیرازي به تموج 

).بیت 66(درآمده 

شود  از آن معلوم می کهدر آخر این مثنوي یک خاتمه هم آمده است بدین صورت 

م آن را به خدمت جهانگیر و همسرش نورجهان 1625/ق1035سال شاعر در کابل 

:بیگم تقدیم کرده بود

جلوسِ )21(ویکم  موافق سنه بیست)ق1035(وپنج هجري  بتاریخ هزاروسی

اهللاِ پناه، ظلُّ رتبت، کیخسروشوکت، خالفت حضرت سلیمان جهانگیري که اعلی

جهانگیر پادشاه غازي االرضین، قهرمان الماء و الطّین، نورالدین محمد  فی 

شاي کابل نزول اجالل فرموده بودند، این چند گخَلَّداهللاُ ملکه اَبداً، در خطۀ دل

که »الزّمان وقایع«گر گشته، داخلِ کتاب  داستان از بحرِ خاطر این مستمند جلوه

ست مملو از حکایات عجیب و غریب، شده بود، بیرون نوشته به  اي مجموعه

مآب قباب، عالمیاننوابِِ مستطاب، خورشیداحتجاب، گردون مالزمت بندگانِ

نامۀ  تعالی ارسال داشت و کوس طنطنۀ این فتح اهللاُ بیگم پادشاه ابقاه ،علیه عالیه

 مدار است،قدر عالم هاي خواقینِ روزگار و سالطین جم نامه عالی که فهرست فتح

:د و در هرمجلس و محفلی از آن بازخواهند گفتبر بامِ سماوات خواهند ز

سـت وبر سکّۀ مدارِِ جهان، نام، نامِِ تستوتا دورِِ روزگار بود، کام، کامِ ت

االقران و االمثال به تحسینات ارجمند و  امید که منظور نظر کیمیااثر گشته بین

.پسند ممتاز و سرفراز گردد، بِه منّه و جوده نوازشات عالمیان
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تصحیح و مقدمه و تلخیص و ترجمه  ، به»نامۀ نورجهان بیگم فتح:الزّمان وقایع«

خانۀ رضاي  کار کتابهتوسط دکتر وقارالحسن صدیقی، افسر ویژ)زبان انگلیسی به(

.م انتشار یافته است2003/ق1424پور در  رام

دست هها ب از کتب تواریخ و تذکره یدربارة شاعر، یعنی کامی شیرازي، اطّالعات

اما خود شاعر با  ،1اند آقاي احمد منزوي او را کامی شیرازي سبزواري نوشته.نیامد

معلوم نشد آقاي احمد منزوي او را بر چه .تخلّص کامی فقط شیرازي نوشته است

نامۀ  فتح:الزّمان وقایع«از اثر مورد مطالعه یعنی .اساسی سبزواري هم گفته است

شود که او از ایران به هند آمده و در مالزمت جهانگیرشاه  میمعلوم »نورجهان بیگم

:است قرارگرفته

ــد نـد کبه هندم چون ز ایران چرخ اف ــانِ طــبعم از بن ــد زب ــرون آم ب

ــدح   ــه م ــامی کمین ــنِ ک ــتم که آوردم ز ایـران رو بـه سـویت   گوی

اشت و آید که او به سیر و سیاحت عالقۀ فراوانی د دست میهچنین، این هم ب هم

آوري کرده  هاي جالب باستانی را جمع جا حکایت شهرها و کشورها را دیده بود و از آن

:است در این مورد چنین گفته.الزّمان بوده، شامل نموده بود و در کتابِ خود که وقایع

دم در پـیش آغـاز     که ظاهر بود از آن صدگونه اعجازچو تصـنیفی بـ

ــدم به هر ملکی، به هر شـهري رسـیدم   ــک چی ــی از گُلشــنِ آن مل گُل

ــت رســیده هــاي گُزیــده بســی از داســتان  ــوة جنّ همــه چــون می

ــد داســـتانی ز دیــــده و شــــنیده باســــتانیببســـتم هرکجـــا بـ

هـا بـه فکـرِ آن نشسـتم    بسی شبچـه بسـتم  ز هر شـهري بدیـدم آن  

ز هر نوعی سخن کردم بسی ذکـر هاي شیرین بسـتم از فکـر  حکایت

چــه درهــا کــز دیــارِ هنــد ســفتمهنـد و از کشـمیر کـردم   سخن از 

گوید که چون شاه از کابل عازم بود لذا این چند بیت در رشتۀ نظم  سپس می

:بود)نورجهان(کشیده که در آن مدح بیگم بادشاه 

د بـه کابـل    رفتنِ شه بـ ل   چو وقت بسی کردم در ایـن معنـی تأمـ

.2/1369فهرستواره، .1
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جا عیـان شـد  وبی شه آنبسی خهاي بس زیبـا بیـان شـد   حکایت

میــانِ خَلــق شــد مشــهورِ دورانچو بد این مدحِ بیگم پادشه، زان

ود زان گفتـه نـافع   ببسـتم بیـت چنـد از روي واقـع     که عالم را بـ

شد ایـن اشـعار را بسـتن بهانـه    فسـانه به تقریـبِ همـان رنگـین   

لیات کامی شیرازي فرد ک از مثنوي که ذکرش گذشت، نسخۀ خطّیِ منحصر بهغیر

:د(پور هم وجود دارد و استاد محترم پرفسور امیرحسن عابدي  خانۀ رضاي رام در کتاب

کلیات کامی .1اند زبانِ اردو نوشته بودند، معرفی نموده اي که به آن را در مقاله)م2012

از  در حدود بیش...بند، قطعه و بند، ترجیع داراي مثنوي، غزل، قصیده، رباعی، ترکیب

نیز او .پرگو و نغزگو گفت يتوان شاعر و طبق این ابیات او را می است،هزار بیت شش

:دانست می یخود را بعد از حافظ و سعدي و اهلی و عرفی شیرازي، شاعر خوب

 کسی چو کامیِ شیراز نیست قافیه سنجعرفـی واهلیوسعديوحافظز بعد

٭

حاسد چگونه بندد در مدحتت زبـان را دچو نظمِ بکرت اوراد قدسیان شکامی

٭

ــود  کمالوسعديوحافظوحسنبعد از  ــیراز ب ــامیِ ش ــخن ک ــلطانِ س س

رسانی سعدي و فغانی را چنین در شعر یادآور او معتقد حافظ شیرازي بود و فیض

:شده است

   د حـافظ شـیراز   گرچه جـان معتقـدو دانستفغانیوسعديلیکن این فیض ز بـ

:دستی خود را چنین بیان نموده است سرایی مهارت و چیره در غزل و در قصیدهاو 

در فنِّ قصـیده کـامیِ شـیرازم   هرچند غزل مسلم طبع من است

:گوید او در شعر خود هواي هند کرده و می

مکــانِ عشــرتت ملــک دگــر بــادتنگی گـر تـو از شـیراز کـامی    به

٭

ــواببــین تنگــیِ ایــران را کــه کــامی ــیراز داردهـ ــتن از شـ ي رفـ

٭

.56-72م، صص 1960، 1گر، ج  مجلّۀ علوم اسالمیه، علی.1
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ــورش سـت در ایـران  بس که افسـردگی  ــواي اله ــامی ه ــت ک هس

٭

ــردهگیـر شـد دل از وطـنم   بس که دل ــادل ک ــد ع ــزم هن ــاهام ع ش

اما اصفهان را براي سیر و عشرت  ،دانست بخش می اگرچه شاعر هند را ملک فیض

:پندارد خوب می

سیر و عشرت اصـفهان بِـه  ز بهرِبخش استاگرچه هند ملک فیض

:بسته و به ایران رفته استگوید که از هند، رخت سفر جا می یک

جا تا به عرصۀ ایـران به کامِ دل همهز هند رخت سفر بستم و جدا گشـتم 

:گوید که بهتر از مردم ایران، ندیده در بیت زیر اشاره به سیر و سفر او است اما می

امطرزتـر ز مـردمِ ایـران ندیـده    خوشاما سیرکردهدر هند و روم و چین و خط

شود که او  از روي قطعۀ تاریخی لوحِ مزار نودریافت قبر کامی شیرازي معلوم می

/ق1034.د(من استرآبادي ؤم درگذشته و در دایرة میرمحمد م1636/ق1046در سال 

ر کامی در زیر قطعۀ تاریخی لوحِ مزا.ه استمدفون شد)دکن(در حیدرآباد )م1624

:شود نقل می

هــم یــارانِ جــانیجــدا ســازد زمــدارافغــان از جــورِ چــرخِ بــی

ــاد   ــش داد برب ــاغِ دان ــی از ب که در عـالم نبـودش هـیچ ثـانی    گُل

کرد او بـه معنـی کـامرانی   که میشهرتش بودي به عـالم »کامی«به 

ــاودانی اگر واصل به حق شد جانِ پاکش ــش ج ــت در نظم بماندس

ــاق:ز بهرِ سالِ تاریخش خـرد گفـت   المعــانیکــه کــامی بــوده خلّ

)م1634(ق1046
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