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   ازریم ریشدرا و ينآاق
  
  لابقا سابع
  
  ٢ هرامش ، امغي هلجم
.........................................  

السلطنه و قاآنی ھمیشه رابطه الفت برقرار بود و مدایحی  الدله پسر نھم عالس میرزا نایب نمابین اردشیر میرزا رک
اردشیر میرزا خود نیز مردی فاضل .که این شاعر از آن شاھزاده گفته فراوان و غالب آنھا در دیوان قاآنی ثبت است

 .ھای عھد قاجاریه باقیست ذکرهھائی از اشعار او در ت تخلص میکرد و ھمونه»آگاه«بود و شعر ھم میگفت و 

این شاھزاده در اوایل زندگانی که سنین عمرش ھنوز بیست نرسیده بود از طرف پدر بایالت گروس و صائین قلعه 
شاه  در اوایل سلطنت محمد شاه وی این برادر را بسرکوبی اسماعیل میرزا از پسران فتحعلی.افشار نامزد گردید

خراسان یاغی شده بود مأمور کرد و او پس از حصول فتح بوالیت گرگان و استراباد که در شاھرود و بسطام و حدود 
منصوب شد و در سفری که محمدشاه بگرگان رفت اردشیر میرزا را بنیابت سلطنت در طھران گذاشت و چون 

  .بطھران برگشت برادر را بحکومت مازندران روانه داشت و ارزشیر میرزا ھفت سال در این مأموریت بود

حکومت  ١٢٧٣شاه نیز حکومتھای عربستان و خوزستان و بختیاری سپس حکومت طھران و در  در عھد ناصرالدین
گساری  بمرض کبدی فوت کرد و او بباده ١٢٨٩آذربایجان و چندی ھم حکومت مازندران و گیالن را یافت تاآنکه بسال 

  .است»اردشیر شیر اوژن«:ماده تاریخ فوتش.حرصی شدید داشت

الدوله در حکومتھای مختلف در خارج از طھران سرمیکرده مابین او و قاآنی غالبا  تی که اردشیر میرزا رکندر مد
مکاتیبی ردوبدل میشده، از آن جمله مکتوب ذیل است که قاآنی آنرا اندکی بعد از مأموریت شاھزاده بحکومت 

  .مازندران نوشته است

قمری یعنی سال سوم از سلطنت محمدشاه است، اینک  ١٢۵٢ تاریخ نصب اردشیر میرزا بحکومت مازندران سال
  :سواد عریضه قاآنی باردشیرمیرزا

  مکتوب قاآنی باردشیرمیرزا

فدای مراحم گوناگونت شوم امروز اعالم دادند که اعالم خیر و برکت در سیر و حرکت آمده یعنی موکب واال بعزیمت 
خ دویدن گرفت و رنگم از چھره پریدن که چرا درین ھفته باجر مازندران بدوالب نھضت فرموده، الحق خو خجلتم برر

ام که  ام که زجر مالمی را جایز شوم، نقمتی چنین که چرا درین ھفته باجر سالمی فایز نشده سالمی فایز نشده
زجر مالمی را جایز شوم، نقمتی چنین را بر نعمتی چنان رجحان دھم و از ترک سالمتی درک مالمی کنم 

تبی و سوزی بگذراند  الّله از اختالل و اغتشاش مآل که این بنده شرمنده نتواند که شبی و روزی بی فیاسبحان
  :تصدیع عدم تودیع را بشرمندگی فروماند جز آنکه معذرت را این رباعی که یکی از پارسیان گفته بخواند

  چاکر چو نیارست وداع جان کرد

 ...١  

  تو جان منی از آن سبب معذورم

  وداع جانن نتوان کرد کاسا آسان

  .ای که نامه از روی آن استنساخ شده خالی است جای این مصراع در نسخه-)١(
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 :اند تاژیان ھم گفته

  الوداع ترکت رسم وداعکم یوم

  والعذر فیه موسم توسیعا

  اذھل رأیت و ھل سمعت بواحد

  یمشی یودع روحه تودیعا

ی غمزی کند و برمز طنزی گوید که این نوع مناسب خوانیھا از فقیران بامیران و از درویشان و اگر احیانا بواالفضل
گو سر خشت یا سر و خشت  مدعی گرنکند فھم سخن:پریشان بخداوند ذیشان مناسب نیست خواھم گفت

میدانم میدانید الروایتین چه ازوتوقی که بطینت پاک آن حضرت که شیره ھنر و جوھر ادراک است دارم  الختالف علی
اند و ھمه در اصل یک معنی، محبت است که بنده  این ھمه الفاظ و مبانی قوالب و ھیاکل مقاصد و معانی

  اش مینامد، خلوصش میخواند، خواجه مرحمتش میداند، عاشق عشقش میگوید، مجذوب جذبه

  سه نگردد بریشم ار او را

  پرنیان خوانی و حریر و پرند

ای بر او بستند که فدوی باعتقادی صحیح و اعتمادی صریح  الخصوص که پیرایه عباراتناشتی و حسنک واحد علی
الحبیب زبیب جد و ھزل فدوی را یکسان میشمارند یا از آنجا  ام که آن حضرت از کمال میل تقدی بحکم ضرب دانسته

علی ای وجه کان .پندارند خویشم می که بر مست و مجنون حرجی نیست مست باده ارادت و مجنون تفقدات
عرفا گویند مقصود از مجاھده مشاھده .بارحمت مقرر زحمت مکرر دادن چرا او با گنج معین رنج مبین بردن از چه

تدلیس تکلس و تأیید تصعید و تأثیر اکسیر و  الیقین چه اگر مقصود کیمیاست بی است که فاعبدریک حتی اتاک
ترکیب حمام ماریه حاصل است و از آن گذشته چون ھمیشه رسم و پیشه فدوی نسبت ترتیب قرع و انبیق عاریه و 

بعموم خداوندان نعمت خصوصا بسر کاروالروحی فداه که سر تا پا ارادت محضم این بوده که بقلب تعلق جویم نه 
  :بقلب تملق گویم بھمان معنی که سعدی فرموده

  من قلب لسانم بوفداری و صحبت

  که پیش تو لسانندوینان ھمه قلبند 

والشک روان مجذوب بربیان مکذوب که شرحش تفصیل دارد فیالیت قومی یعلمون بما غفرلی ربی و جعلنی 
  المکرمین من

  من شکر چون کنم که ھمه نعمت توام

  نعمت چگونه شکر کند از زبان خویش

خورشید رفته شعاع باقیست و الشکور و عجالة در فکر این شکرم ک اگر  اعلمو آل داود شکرا أو قلیل من عبادی
  بنیابت سرکار و اال روحی فداه این بنده شرمنده را پرسشی و نوازشی خواھند فرمود،

  نی غلط گفتم که نایب با منوب

  که پنداری قبیح آید نه خوب چون

  ام تا ھمت ائمه ھدی که انوار خدا ھستند جه کند، ای بارتجال عرض کرده بدرقه ارتحال را قطعه

  زاده اردشیرا لکشیرانه م
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  کامیخته با جوھر سخائی

  ما چو نور یزدان بامادی و بی

  کاندر دل و از ھر دلی جدائی

  ای که دائم با مردمک دیده

  در چشمی و پنھان زچشم مائی

  رفتم که سراپا ثنات گویم

  دیدم که سراپا ھمه ثنائی

  گفتم بدعا عذر مدح خواھم

  ھم دردلم آمد که خود دعائی

  علی مطاعاال امرءاالشرف

 


