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هر اوراق پایاوج نسخۀ شمارۀ 1074 کتابخاوۀ مجلس، متن 

هر  وله  معتمدالد فرهاهمیرزا  حکمراوج  هوران  از  کتیبه  پنج 

والیت کرهستان )1284-1289ق( ثبت شدد است. این نسخه 

ایام فرس« و »ضعف و قنای  شامل هو رسالۀ »اختیارات 

هشت  هر  متفاوت  خطج  با  مذکنر  متن  و  است  کناکب« 

صفحۀ پایاوج آن کتابت شدد است. این بخش از نسخه وام و 

عننان مشخصج بر خنه وداره و تاریخ هقیق کتابت آن روشن 

ویست؛ با این حال هر فهرست کتابخاوه با عننان »پنج  ثبت 

)کتیبه(« )هانش پژود و علمج اوناری، 1390: 485-486( معرفج 

 این رسالۀ کنتاد از روی اصل کتیبه ها 
ً
شدد است. احتماال

نسخه برهاری شدد است.

مطابق این رساله، کتیبه های حکنمتج فرهاهمیرزا هر کنار 

روهخاوۀ قشالق، امامزاهد پیرعمر، مسجد هاراالحسان، و قلعۀ 

ملکه شاد آباه مرینان وصب و تمامج بر سنگ وقش بنهد است. 

 شرح وقایع مهم تاریخج و اقدامات 
ً
منضنع آوها ویز عمدتا

اصالحج فرهاهمیرزا هر کرهستان بنهد است. این وقایع به طنر 

مبسنط هر متنن تاریخج محلج، از دمله حدیقۀ ناصریه و 

تحفۀ ناصری تشریح شدد است. 

به  والج  غالم شاد  فنت  از  پس  معتمدالدوله  فرهاهمیرزا 

حکمراوج والیت کرهستان منصنب گرهید و هر اوایل ذی قعدۀ 

1284ق به آوجا رسید. او پس از ترتیب امنر هر ذی حجۀ همان 

سال به سرحدات بلنک مرینان و بازهید از قلعۀ شاد آباه رفت. 

از شنیدن این خبر سلطان حسن اورامج، از یاغیان منطقه، با 

 این 
ً
ازهحامج از سنار و دمعیت به هیدار حاکم شتافت. ظاهرا

طرز استقبال فرهاهمیرزا را خنش ویامد و بهاوه ای شد تا سلطان 

حسن را به ترفندی هر قهند خاوۀ قریۀ بیلک هستگیر و هالک 

کند و براهران او را ویز به زوجیر کشد. این واقعه هر پیش سناران 

اورامج دلند کره و به فرار و هزیمت آوها اوجامید، همچنین تا 

اودازۀ زیاهی هر ایجاه و حفظ امنیت منطقه مؤثر واقع شد )وک. 

وقایع وگار کرهستاوج، 1384: 141-142؛ فخرالکتاب سننددج، 1379: 

کتیبۀ  مرهوخ کرهستاوج، 1375: 186/1-187(. سنگ  281-284؛ 

روهخاوۀ قشالق و امامزاهد پیرعمر، که یکج هر دماهی االول و 

هیگری هر ردب 1285ق به رشتۀ تحریر هرآمدد است، گزارشج 

 مشابه از این اتفاق را با ماهد تاریخ های »غرفه« و »دمال 
ً
نسبتا

تاریخ« بیان مج کند. 

بهرام بیک،  و  آزاهی مصطفج بیک  امید  به  اورامج  طایفۀ 

براهران سلطان حسن اورامج، تا یک سال با حاکم مماشات 

مج کنند و سر اطاعت فرومج آورود و پیشکش مج برود؛ اما 

بعدتر هر مقام تالفج برمج آیند و بازهید مجده فرهاهمیرزا از 

قلعۀ شاد آباه مرینان، هر اواخر محرم 1286ق، فرصت اوتقام 

اورامج ها از او را فراهم مج کند. این قلعه که از چندی پیشتر 

وناهۀ  خان،  محمدباقر  به همت  بنه  وهاهد  خرابج  به  رو 

و  بنه  تعمیر  هست  هر  اصفهاوج،  صدر  محمدحسین  خان 

بازهید فرهاهمیرزا از قلعه ویز از همین بابت بنه؛ لذا هنگام 

فرهاهمیرزا  وداشت.  چنداوج  همراهان  و  محافظان  عزیمت 

معتمدالدوله هر طنر بنه از حملۀ اورامج ها به قلعۀ شاد آباه 

دان سالم به هر بره و از مهلکه دست. او چندی بعد سپاهیان 

ـ یکج از راد شامیان  خنه را با پشتیباوج قشنن هولتج، از هو سن 

و اورامان تخت و هیگر از راد دنانروه   ـ به دنگ اورامج ها 

فرستاه و بعد از قریب هو ماد به پیروزی رسید )وک. وقایع وگار 

کرهستاوج، 1384: 142-148؛ فخرالکتاب سننددج، 1379: 285-

مسجد  کتیبۀ  هر   .)193-188  :1353 کرهستاوج،  مرهوخ  300؛ 

هاراالحسان سنندج شرحج از این واقعه آمدد است و هر کتیبۀ 

قلعۀ شاد آباه، ضمن اشارد ای کنتاد به این حناهث، مراتب تعمیر 

و تجدید بنای قلعۀ مذکنر تا سال 1289ق بیان شدد است. هر 

متن هر هو کتیبۀ اخیر ابیاتج مشابه با ماهد تاریخ »غفنر« آمدد 

است. بیت آخر این قطعۀ منظنم مشابه بیتج از شعر فرهاهمیرزا 

معتمدالدوله است که به مناسبت گرفتاری و هالکت سلطان 

بجهفکبکهبکهبجاند

مربج و عضن هیئت علمج هانشکدۀ هنر و معماری، هانشگاد کرهستان
j.dadejani@uok.ac.ir

اتهبیا توبما بد همادباتماکم تزفب
مداهیفمیاموبکرباه هبیتک تاث
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حسن اورامج سروهد شدد است1؛ از همین  رو ممکن است 

ابیات این کتیبه ها ویز از همن باشد و اگر چنین وباشد، بیت 

مذکنر از فرهاهمیرزا معتمدالدوله تضمین شدد است. 

فتح اورامان، که هر گزارشج سلسله وار از وقایع مربنط هر 

اذعان ع ل ج اک ب ر وق ای ع و گ ار  به  این چهار کتیبه تشریح شدد، 

ک رهس ت او ج، یکج از حقنق سه گاوۀ فرهاهمیرزا معتمدالدوله بر 

 :1384 کرهستاوج،  )وقایع وگار  است  بنهد  کرهستان  مرهم  گرهن 

150(. هر این رساله متن کتیبۀ هیگری ویز آمدد است که فرمان 

فرهاهمیرزا به رفع قاونن هرماالوه2 از اهالج کرهستان است و 

مطابق ماهد تاریخ »بلیل غدیر« هر 1286ق صاهر شدد است. 

چنن این کتیبه متن فرمان حاکم بنهد است وام کاتب وداره، اما 

محتمل است ماوند سایر کتیبه ها به همت محمدباقر خان بن 

صدراعظم  خان  محمدحسین  وناهۀ  عبدالحسین خان، 

اصفهاوج، ونشته و وصب شدد باشد.3 

 از میان این پنج کتیبه تنها یکج از کتیبه های مسجد 
ً
ظاهرا

هاراالحسان باقج ماودد است و مابقج آوها یا از میان رفته یا 

هر حال حاضر هر مکان اصلج خنه مندنه ویست. متن کتیبۀ 

مذکنر هر شانزهد سطر و به قلم ثلث ونشته شدد است و اصل 

متن  مج کند.  مطابقت  یکدیگر  با   
ً
هقیقا آن  روونشت  و 

هرواقع  رساله  این  هر  وله  معتمدالد فرهاهمیرزا  کتیبه های 

شرحج مختصر از مهم ترین اقدامات او را به ترتیب وقنع هر 

والیت کرهستان ارائه مج کند و به همین ترتیب ویز هر مقالۀ 

پیش رو آمدد است.

 1 

اتهب نگبیناربراکخانۀبقشالقببوبخطبمحهیباقتخاث

چنن به تایید پرورهگار دهان و هاور زمین  هنهللا تعالج 

کیهان  شهریار  و  ایران  شاهنشاد  اعلج حضرت  رای  زمان  و 

دهللا ملکه  ـ بر این قرار گرفت که هر 
ّ
ـ  خل واصرالدین  شاد قادار 

والیت کرهستان بدعت های قدیم منقنف شنه که هرکسج بر 

مال و عیال خنه مختار باشد و متمرهان از پای هرآیند و مخلصان 

 عنها4ً، تا قرعۀ فال 
ً
هست به هعا برآرود.  فنثر کناوته فعجمها عنها

به وام وامج وناب اشرف واال، شاهزاهۀ واالتبار، عّم معظم خسرو 

ـ  هام اقباله  ـ افتاه و از  وامدار، معتمدالدولة القاهرد فرهاهمیرزا 

پنجم  هر  گرهید،  مأمنر  خدمت  این  به  معدلت مدار  هربار 

اوایل  هر  و  شد  سنندج  واره   1284 سنۀ  الحرام  ذی القعدة 

ذی حجه سفر مرینان کره. هر آن حدوه حسن سلطان اوراماوج 

آن  هر  سال ها  که  بهرام بیک،  و  مصطفج بیک  خنه  اخنان  با 

کنهستان آب بج لجام خنرهد و بر مال و دان همسایگان ابقا 

ومج ومنهود، با استعداهی وافر به خدمت شتافت. چنن به لنازم 

چاکری اقدام وکره به سزای خنه گرفتار شد. از فضل الهج هر 

اودک زماوج وظم کامل هر این صفحات پیدا شد و سربازخاوۀ 

محکمج هر شهر بنا وهاه و فنج ظفر را آراست، و قطاع الطریق 

طنایف که سال ها عاهت هر این کار هاشتند سر به ربقۀ طاعت 

هرآورهود و تفرق های چندساله به اوطان خنه برگشتند و این 

سال »غرفه«5 را که غرفۀ اینان آسایش و »دمال تاریخ«6 آرامش 

است از خصب و ارزاوج و راحت و تن آساوج وعم االیام هاشته، 

همگج به هعای ودنه شهریار دهان مشغنلند و این بندۀ هرگاد 

محمدحسین خان  الحاج  عبدالحسین خان بن  محمدباقربن 

صدراعظم اصفهاوج این وقایع را هر این سنگ وقر ومنه.

وکان ذلک فج شهر دماهی االولج 1285

 2 

اتهب نگبپ تعهتببوبخطبمحهیباقتخاث

چنن به 
ً
ومن هخله کان آمنا بسم هللا تعالج شاوه العزیز

تأییدات حضرت پرورهگار بر7 رای بیضاضیای اعلج حضرت 

قادار  واصرالدین شاد  دم اقتدار  شهریار  تاددار  شاهنشاد 

ـ  خلد هللا ملکه و سلطاوه   ـ به اوتظام مهام والیات کرهستان تعلق 
وبنه کار چنین صعب نزه اهل خره/ خدای خناست چنین کار صعب شد آسان؛   .1

فخرالکتاب سننددج، 1379: 284.

هرماالوه: خاوه شمار؛ از قدیم االیام هر سنندج رسم خاوه شماری بنه؛ به این   .2

معنج که هرساله خاوه های شهر را شمارد مج کرهود و از هر خاوه، به تناسب 

 محمد، که 
ّ

قدرت مالج، ودهج مج گرفتند؛ فرهاهمیرزا به خناهش حادج مال

یکج از اتقیا و صلحای کرهستان بنه، این وده را »به تخفیف ابدی برقرار فرمنه« 

)وق ای ع و گ ار  ک رهس ت او ج، 1384: 155(.

3. او گماشتۀ فرهاهمیرزا هر مرینان و مسئنل تجدید بنای قلعۀ شاد آباه بنهد است.

 )المرزوقج، 
ً
 عنها

ً
حكى عن الحجاج: إن أمیر المؤمنین وثر كناوته فعجم عیداوها عنها  .4

 .)501/1 :1424

غرفه 1285 )حاشیۀ متن(.  .5

دمال تاریخ 1285 )حاشیۀ متن(.  .6

 »بر« زائد است.
ً
7. کذا؛ ظاهرا
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فتد و رعایا و برایا هر رفاد حال 
ُ
گرفت تا بدعت های واپسند برا

مختار بر عیال و مال خنه باشند، عّم معظم خنه وناب مستطاب 

اشرف واال ذوالحسب الباهر و النسب الظاهر معتمدالدولة 

ـ  هام ادالله  ـ را به تقدیم این خدمت تکریم  القاهرة فرهاهمیرزا 

و از هربار معدلت مدار به مأمنریت تعظیم فرمنهود 

لبطـٍن        فـرأی ذات فضلـه فادتباهـا1   
ً
الناظریـن ظهـرا ـب 

ّ
قل

هر پنجم ذی القعدة الحرام سنۀ 1284 به سنندج واره و اوایل 

ذی حجه به محجۀ مرینان ُمجتاز آمد. حسن سلطان اوراماوج با 

مصطفج بیک و بهرام بیک اخنانش، که مدت ها هر آن کنهسار 

و سنگالخ کاخ عصیان برافراخته قلل و دبال را حصن حصین 

خنه ساخته بنهود و هست تعدی و تطاول بر همسایگان متمدی2 

مج هاشت، با استعداه زیاه به خدمت شتافت. چنن قدم به 

طریق بندگج ونهاه هر دزای آن سر هاه و براهرانش مغلنل آمدود. 

هر اودک زماوج آن صفحات را وظم کامل شامل شد و عشایردات، 

که قرن ها بر رعایا و سکنۀ آن صفحات ادحاف هاشتند، سر به 

فریق  هر  از  قطاع الطریق  و  گذاشت  اوقیاه  و  اطاعت  ربقۀ 

مخذول و منکنب شدود و تفرق های چندساله به میل خاطر به 

اوطان خنه برگشتند و هر شهر بنای سربازخاوه]ای[ محکم را 

گذاشت و فنج ظفر را به خنبج آراست و این سال »غرفه« که 

 تاریخ این سال گرهید. 
ً
 و مرکبا

ً
»دمال تاریخ« است مفرها

والحمد هلل همگج به هعای هوام هولت ابدآیت شاهنشاد هین پناد 

زبان ها گشنهود و هر امامزاهۀ وادب التعظیم پیرعمر این بندۀ 

العبد  اوا  و  ومنه  وقش  این سنگ  هر  را  این وقایع  بج مقدار 

الحاج محمدحسین خان  ابن  عبدالحسین خان  محمدباقربن 

صدراعظم اصفهاوج، فج شهر ردب 1285. 

 3 

اتهب نگبمسجیبکفرفهدساث

الملک هلل تعالج شاوه          هر سنۀ 1286 که رای اعلج حضرت 

ـ خلدهللا ملکه  ـ به ساختن  شاهنشاد ایران واصرالدین شاد قادار 

قلعۀ مرینان قرار گرفت، حسب االمر وناب شاهزاهد معتمدالدوله 

فرهاه میرزا، حکمران کرهستان، بندۀ هرگاد را به این خدمت 

مأمنر فرمنه. مفسدین اورامان که اتمام قلعه را مایۀ خرابج هکان 

خنه مج هیدود بر اوهدام آن سعج هاشتند. وناب واال با دمعیت 

ـ سه هسته سرباز قراول برای سرکشج قلعه رواوه  قلیل و هو

شدود. شب بیست وششم محرم سنۀ 1286 هر منزل اوجمن 

قتل  به قصد  بنهود  ـ  متجاوز  هزار  از  ـ که  اورامج  مفسدین 

 بر ارهوی وناب 
ً
شاهزاهد هم قسم شدد بنهود. علج الطلنع غفلتا

واال بریختند و حاهثه ای که گمان کسج ومج رفت واقع شد. 

همراهان تاب مقاومت ویاورهد دمعج کشته و مابقج منهزم 

خطرواک  عرصۀ  آن  از  شاهزاهد  مسعنه  ودنه  و  گرهیدود 

به سالمت به سنندج معاوهت ومنه و به اوتقام این عمل مصمم 

شد و به عرض مقدس حضنر هماینن رساوید. به غیرت ملنکاوه 

تدمیر مفسدین وادب آمد. از هربار هماینن لشکری درار به 

تنبیه اشرار مأمنر شد که به صنابدید وناب شاهزاهد هر این کار 

سعج بلیغ ومایند. وناب معظم هر اواسط ربیع االول حادج 

سعدالملک را با هو فنج خمسه و فنج ظفر کرهستان با تفنگچج 

باوه و سقز و مرینان، که چهارهزار تیراوداز بنهود، با هو عراهد 

قنپنز با قنرخاوۀ کامل به طرف شامیان، و اعتماهالسلطنه و 

بینک خان سرتیپ را با فنج فدوی و افشار ارومج و هو عراهد 

الکین و روانسر و دنانروه، که سه هزار  تفنگچج  با  قنپنز 

تیراوداز بنهود، به طرف وفسنه رواوه فرمنهود و آن متمرهین به 

سختج مکان و غرور ذاتج و تحریک خارج و هاخل چند هفعه 

به مقابله و دنگ پیش آمدود و به ونگ پس رفتند و به عنن الهج 

و اقبال اعلج حضرت شاهنشاهج و سعج وناب شاهزاهد قشنن 

طرف وفسنه روز بیست ویکم ربیع الثاوج از هرد های سیروان و 

شب  شامیان  طرف  قشنن  و  کرهود  گذر  آتش فشان  کند 

بیست وهشتم ربیع الثاوج از راد ویسه و َمرس بر آن دبال، که 

عروج آن به خیال ومج رسید، باال رفتند و از طرفین آتش دنگ 

اشتعال یافت، ولج از عنایات پرورهگار و بخت شهریار از هیچ 

طرف سنهی وبرهود. باالخرد هزلج و وفسنه مسخر و از هر هو 

ْوَرَثُکْم 
َ
طرف لشکر منصنر و مظفر آمد و مفاه آیۀ شریفۀ ﴿َو أ

ْرضًا َلْم َتَطُؤها﴾3 ظاهر گشت و هر 
َ
ْمواَلُهْم َو أ

َ
ْرَضُهْم َو ِدياَرُهْم َو أ

َ
أ

این حیص و بیص قلعۀ مرینان هم برحسب اراهۀ شاهنشاد 
از قصیدۀ االزری هر وصف پیامبرص )بحراوج، 1998: 319/3( که اصلش چنین   .1

ب الخافقین.../ ... احمد فادتباها )ظاهر و باطِن شرق و غرب را 
ّ
است: قل

زیرورو كره، پس احمد را هید و او را برگزید(. مصراع اّول هر متن معنج وداره.

 به دای »متماهی« به کار برهد است.
ً
کذا؛ ظاهرا 3. احزاب، 27. 2. 
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دهان و سعج شاهزاهۀ کامران که هر سال های راحت با خشت 

خام ساخته نشد با آهک و سنگ رخام پرهاخته شد و این فتح 

سبیل و بنای قلعۀ دلیل به وام وامج شاهنشاد ایران به یاهگار ماود.

ز عــنن هاور و اقبــال شــه بــه ســال »غفــنر«1

دهــان شــاد  عــّم  معتمدالدولــه  ســعج  ز 

بــه هفــت مــاد حصــاری چنیــن بنــا گرهیــد

کیــنان ســزه  او  بــرج  ســر  پاســبان  کــه 

بــه شــصت روز دبالــج چنــان مســخر شــد

کــه عقــل بــنه ز تســخیر او همــج حیــران

کجــا خیــال کــه حصنــج چنیــن شــنه آبــاه

کجــا گمــان کــه قالعــج چنــان شــنه ویــران

خــره اهــل  نــزه  ســهل  چنیــن  کار  وبــنه 

خــدای خناســت کــه این هــر هو صعب شــد آســان 

و این بندۀ بج مقدار حسب االمر این وقایع را هر این سنگ 

وقش ومنه و اوا العبد محمدباقربن عبدالحسین خان بن الحاج 

محمدحسین خان صدراعظم اصفهاوجـ  غفر هللا لهما. 

 4 

اتهبرقمبتخف فبکرماهنوبکفرفهدساث

کرهستان  سنندج  قصبۀ  هر  چنن  آوکه  حکم واال شد 

به خالف سایر قصبات و بلدان ممالک محروسۀ ایران ودهج 

به اسم خاوه شمار، که به اصطالح کرهی هرماالوه است، از هر 

خاوه هریافت مج شد و عاهت چنان بنه که اعزد و اشراف و 

 
ّ
معتبرین اصناف از این معامله معاف بنهود و این تکلیف شاق

و تحمیل ماالیطاق بار هوش بیننایان شهر مج شد و هر فقیری که 

صاحب گلیمج یا حصیری بنه یکج را به بهاء وده متداول و 

 قبیح، 
ً
 و معنا

ً
هیگری به ازاء قلق محصل مج هاه و این عمل لفظا

 هیّأ اسبابه« 
ً
 فضیح بنه تا به حکم »اذا اراه هللا شیئا

ً
 و فعال

ً
قنال

ت عظمته بر آن تعلق 
ّ
مشیت کرهگار و اراهۀ حضرت آفریدگار دل

گرفت که از این والیت عالیم دنر و اعتساف برهاشته و اعالم 

المبارک 1284، که  عدل و اوصاف افراشته گرهه هر رمضان 

شهریار  قدرقدر  امر  برحسب  است،  تاریخ  الحق«  »مظهر 

تاددار گرهون اقتدار شاهنشاد دم داد اسالمیان پناد روحج و 

قادار  واصرالدین شاد  السالطین  فداد سلطان  العالمین  روح 

ـ خلدهللا ملکه و سلطاوه  ـ سرکار واال به ایالت این والیت و 

حکمراوج این سامان مأمنر شدیم، به راهنمنوج تأییدات رباوج و 

هالیل تنفیقات سبحاوج هانستیم که خناست خدا و امر سایۀ 

خدا بر این تغییر وضع و تبدیل اساس برای آن تعلق گرفته که ما 

را هر ویک و بد امنر تعمقج و بر هیگران تفنقج باشد و رعایای 

بیچارد که به تماهی قرون متطاوله از هست تعدی حکام از پا 

هرآمدد بنهود آبج به روی کار آید و آتش دنر و حیف فرونشیند 

و معابر و مسالک، که مکمن اشرار بنه، مأمن اخیار گرهه و 

ه و مکننن ضمیر 
ٓ
بفضل هللا و تنفیقه چناوچه خناست حضرت ال

منیر اعلج حضرت ظل هللا روحنا فداد بنه مهما امکن هر ترفیه 

حال بندگان خدا اهتمام کرهیم تا کلیۀ امنر این سامان اوتظام 

وده  این  و  پذیرفت  التیام  مسلمین  قلنب  دروح  و  یافت 

خاوه شمار، که اقبح آثار و افضح اطنار بنه، همت واالوهمت بر 

رفع و ترک آن همه آن بنه که فقرا و ضعفا هم از این بلیه آسنهد 

شنود. و هر این مدت عنایق و مناوع چند حادب چهرۀ مطلنب 

بنه تا هر مستدرک سال فرخندد فال ینوت ئیل سعاهت هلیل، که 

تحنیل ونروز سلطاوج هر شب عید غدیر مج شد و عیدین 

ظاهری و معننی مقترن گشت، »بلیل غدیر«2 که تاریخ است 

به شکراوۀ سالمتج ودنه مبارک اعلج حضرت شاهنشاد دم داد 

 از پاوصد تنمان متجاوز 
ً
 و فرعا

ً
روحنا فداد این وده را ]که[ اصال

مأخنذ مج گشت به معافج ابدی برقرار هاشتیم که از هذد السنه 

و مابعدها اسم خاوه شماری به کلج منسنخ و متروک گرهه و هر 

ه این امر شنیع 
ِّ
حال و استقبال قاعدۀ ماضیه مسلنک وگرهه و مجد

و ُمعید این رسم فظیع را به عیث ایزهی و وکال سرمدی محنل 

ومنهیم و این رقم عنبرشیم مطاع صاهر شد که بر هوش منابر 

گنشزه خاص و عام شنه مندب ازهیاه هعاگنیج ودنه مسعنه 

مبارک اعلج حضرت شاهنشاد اسالمیان پناد گرهه. مقرر آوکه 

مباشرین بلدۀ سنه3 وده خاوه شمار شهر را از این سنه و مابعدها 

به معافج ابدی برقرار هاوند و به هیچ وده از مسلماوان و غریبه 

و یهنه و وصاری مطالبه ودارود و هرکس بعد از این هم هر قصبۀ 

سنندج خاوه بسازه از این تحمیل معاف و مسلم است و ویز مقرر 

ماهد تاریخ برابر با مقدار عدهی 1286.  .1

ماهد تاریخ برابر با مقدار عدهی 1286.   .2

3. سنه: وام قدیم سنندج.
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فرمنهیم مضمنن حکم محکم را هر سنگ رخام ثبت و هر مسجد 

هاراالحسان ضبط ومایند که به مرور ههنر و اعنام مندرس و 

منطمس وگرهه. حسب المقرر مرتب هاشته، هر عهدد شناسند.

 فج شهر ذی الحجة الحرام 1286.  
ً
تحریرا

 5 

اتهباقا عببنا بقلدوبکرب نگبمنصهببکربقلدۀبمل وبشاهبآباک

دم داد  شاهنشاد  اعلج حضرت  هماینن  رای  که  آوجا  از 

السلطان بن السالطین واصر الدویا والدین واصرالدین شاد قادار 

ـ  خلدهللا ملکه  ـ بر این قرار گرفت که هر سرحد مرینان، که معبد 

احشام و محل فتنه و فساه و مکان شّر و عناه بنه، قلعه]ای[ 

ساخته شنه که محض تفضل و احسان اهالج این سامان ماوند 

 به عهدۀ مرحنم 
ً
هیگر بلدان هر مهد امن و امان باشند و بدوا

امان هللا خان والج مقرر شد خرج ها کرهود، بیکارها گرفتند و قلعه 

از خشت و خاک بنا وهاهود و هر عرض یک سال چنان اوهدام 

یافت که اکننن خاکریز قلعۀ ددیدد شدد. و این کار به اتمام 

نرسید و آوچه مکننن خاطر مهرمظاهر اعلج حضرت شاهنشاهج 

بنه به عمل ویامد و ویراوج ملک هر ازهیاه و مشقت اهل این 

سامان هر اشتداه آمد تا آوکه ایالت والیت کرهستان به عهدۀ 

کفایت و ذمۀ کفالت و حسن سیاست و یمن ریاست عّم معظم 

سلطان وناب مستطاب اشرف واال شاهزاهۀ اعظم معتمدالدولة 

ـ  هام اقباله  ـ مفنض شد هر اول محرم سنۀ  العلیة فرهاهمیرزا 

1286، که سال »غفنر« تاریخ است، تجدید این بنای محکم 

عالج پرهاختند و این بندۀ هرگاد را به ساختن قلعه مأمنر فرمنهود 

که با سنگ و آهک به اتمام برساوم. مقارن این حال به تحریک 

خاردج و هاخلج که قصدشان بر نساختن قلعه بنه اورامج پا به 

داهۀ طغیان و عصیان گذاشتند و هر خرابج این ملک سعج و 

کنشش کرهود. از هربار معدلت مدار لشکری درار با سران 

سپاد به تدمیر آوها مأمنر گرهید و اوقالب زیاه هر این باله روی 

هاه و معهذا کله به خناست خداوود و اهتمام شاهزاهۀ واالتبار 

هر مدت شش ماد هینار قلعه به اتمام رسید و فتح اورامان و 

تسخیر هزلج و وفسنه، که به وهم کس هرومج آمد، شد.

بـه سـال »غفـنر« اقبـال شـه  ز عـنن هاور و 

دهـان شـاد  عـّم  معتمدالدولـه  سـعج  ز 

گرهیـد بنـا  چنیـن  حصـاری  مـاد  چنـد  بـه 

کیـنان سـزه  او  بـرج  سـر  پاسـبان  کـه 

شـد مسـخر  چنـان  دبالـج  روز  شـصت  بـه 

حیـران همـج  او  تسـخیر  ز  بـنه  عقـل  کـه 

آبـاه؟ شـنه  چنیـن  حصنـج  کـه  خیـال  کجـا 

کجـا گمـان کـه قالعـج چنـان شـنه ویـران؟

خـره اهـل  نـزه  سـهل  چنیـن  کار  وبـنه 

خـدای خناسـت که این هر هو صعب شـد آسـان 

و هر سال 1287 برحسب امر وناب معظٌم الیه ویز واتمامج قلعه 

از دان پناد و باالخاوه های سرهر هروازد ها و طنیله ها ساخته شد 

و چنن مرهم به آباهی هور قلعه رغبت ومنهود که خاوه بسازود 

بالضرورة قنات ددید منسنم به آب حالل و مسجد و حمام 

امر واال عمارت  برحسب  ویز  هر سال 1288  و  ساخته شد 

سربازخاوه و آب اوبار و قنرخاوه و سایر بناهای هیگر به اوجام 

رسید و اکننن یکصد خاونار بیرون قلعه خاوه ساخته سکنوت 

کمال  هر  همگج  و  مج گزارود  دماعت  و  دمعه  دسته اود، 

استراحت استدامت هولت قاهرد را از خداوود مسئلت مج ومایند 

که هست تعدی خارج و هاخل از سر آوها کنتاد شدد از دان و 

مال و عیال آسنهگج هارود و مریناوج که همه عمر وان گندم ودیدد 

بنهود و به دز کال چیزی ومج کاشتند و ومج خنرهود، اکننن 

دنگل ها را برای غرس اشجار و کاشتن گندم مج تراشند و به 

حفر قننات و وضع بساتین اشتغال هارود و چند ههکدد هر این 

ـ  ان شاءهللا   ـ از فضل وامتناهج  مدت قلیل آباه گشته و امید است 

خالق دهان آفرین و همت شاهنشاد با هاه و هین و اهتمام 

شاهزاهۀ با فّر و تمکین رشک همۀ قصبات و باله بشنه.

الحاج  عبدالحسین خان بن  محمدباقربن  العبد  اوا  و 

ـ  غفرهللا لهما  ـ کتبت  محمدحسین خان صدراعظم اصفهاوج 

فج سنة 1288. 
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فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی. 
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