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 نشاد، عالمه احـمـد عـلی کـهـزادااستاد رو
  "ـــزادـبنياد فـرهنگی کـهـــــــــ: "دهفرستن

  
  

   شاه شجاعۀنام
  

 رگنج قلی پادشاه اوعنوانی اهللا

  متن عهدنامه ميان ايشان
رسول الکريم و ]  ؟[سالم علی افضل بريتهلهللا رب السموات و العرش العظيم و الصلواة و االحمد «  :متن نامه
اما بعد .  و المحققيناءالصالحين المتقين العلم و الراشيدين باحکام شريعت والدين و علی عباد اهللا ءعلی خلفا

ايه اورنگ مملکت و بختياری شگفتگی بخش ر سرير سلطنت و کامگاری پيرهمواره ذات معدلت ايات زيو
گی افزای حدايق ملت حنيفه غرا مؤسس مبانی اخوت و اتحاد و مجدد قواعد مواحدات و رياض شريعت بيضا تاز

يزدانی مسلم و داد پادشاه واالجاه حفظ اهللا تعالی از جميع عوارضات روحانی و جسمانی در حفظ و صيانت 
ين هنگام فرخی انتظام در. باشندن بوده محفل آرای عيش و شادمانی و انجمن پيرای جمعيت و کامرانی ومص

بحکم حضرت احکم الحاکمين مرة بعد اولی و کرة بعد اخری بوارق جهان افروز معدلت و شهرياری و شوارق 
 انتظام اءوز احکام قضثه گشته روز بروبدعت سوز نصفت و جهانداری فروغ انداز نشيب و فراز مملکت مور

 کابل و ۀه ميرود چنانچه رعايای دارالسلطنران اناراهللا برهانه جاری و ساری شدر ُدآئين شاه خلد آرامگاه شاه ُد
اشرف البالد احمد شاهی بزير سايۀ عدل و انصاف شاهنشاهی آسوده و معمور گشته بشکر از نعمت الهی 

ضرت خالق جهان  صادق و اميد قوی بدرگاه حای و همچنين رجءاوتيه من يشيذالک فضل اهللا . اشندموظف ميب
 نواب همايون ما بنا بر استحقاق ۀثو ترقی مدارج و افزونی معارج سلطنت باهرۀ مور فيومًاآفرين است که يومًا

يل  انگليسيه بر سبهوان الی آالن سرکار دولت بهيآآنجا در ين داعيه عليه از مبادی قديمه ميسر و متحقق آيد از 
 و محبت فيمابين یردانگی و همت دارند و حقوق يگانگاستعانت و استعداد دوستانه و الفت محبانه داد م

 ۀی ترتيب عهد و ميثاق و ترويج روي نظر و مکنون خاطر انور آنست که روح نمودند مطمءکماهوحقه ادا
 رونق عين مربوط و منوط بود تجديدًا اجم اهللا عليهمةن اکابر اجداد امجاد جانبين رحميگانگی و وفاق که فيمابي

  استحکام پذيرد و دوستان خير انديش صواب کيش دولت ما از روی يکرنگی دوست و محب آنۀانتظام و پيراي
 علی هذا نصب العين است که نواب همايون ما واسطۀ دوستانه شده الفت و موانست اًءبن. الجاه شوندشاه وا

ا صفا يعنی سرکار دولت بهيۀ انگليسيه با آن شاه واالجاه با صدق و عال خيرانديشان با وفا و صواب کيشان ب
] جليليه[ خويش همين شيوۀ شايسته محبت سرکار دولت جليۀ یو صدقا] ؟[برسانيم و آن شاه واال جاه با باقی اقبا 

با عزت و ه سرکار انگليسيه مربوط دارند تا آمد و شد ابن سبيل و اهل تجارت و امنيت و رفاه رعيت هر س
 قلمرو آن سلطنت قوی بنيان و اين مملکت ترقی اقتران الی منتهای ممالک هندوستان بوجه اسهل ایاقتدار از ابتد

 در ممالک سلطنت ما و چه در  انگليسيه چهۀدرستی سرکار دولت رفيع  و آسان رواج و جريان پذيرد و بساط
دور و نزديک دوستان جانبين گسترده و برافراشته  مملکت آن شاه واال جاه و چه در اکناف و اطراف ۀاحاط
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لت ابد مدار وکيل معتبر اين دو. در اين معنی کمال خير خلق اهللا و نهايت منافع بال انتها متحقق تواند بود. گردد
ون بهره اندوز مضمون و تذکرۀ عهد و ميثاق مشح] تودد[د وشاه عاليقدر بالتصال اين نامه تو با وکيل آن ملحقًا
  » .باقی ايام سلطنت و کامرانی جاودانی باد برب العباد. يات شريف خواهد شدآت مالقات فرخی دول

  

باعث بر تحرير اين وثيقه العهد و الميثاق و غرض از تقرير اين تذکرة الرفق و . هو الولی التوفيق«:متن عهدنامه
 وافی هدايه المومنون اخوة ۀملۀ اعوان مسلمين اخيار موافق آياالتفاق آنکه چون همۀ احوال مومنين ابرار و ج

 سالطين معدلت شعار و خواتين المعنی بوده حکم شخص واحد و خاصيت متحد دارند خصوصًا متفق اللفظ و
انصاف اطوار را سزد و زيبد که در عالم اسباب از امورات دنيوی و روابط خسروی که از دياری به دياری و 

 مشترکه دارند از حسن مواد و جوهر اتحاد بظهور آوردن چاره و ۀقليمی منافع کثيره و فوايد متکاثراقليمی به ا
 و اجداد شريف آن شاه واالجاه با ءگريز نتوان بود صواب انديشی همدگر جويند و راه سلوک پويند چنانچه آبا

رسايل يکرنگی مضبوط داشتند و دولت ضوابط يگانگی منوط و روابط ارسال رسل و   و منيف اينءاعاظم قدما
 .همين وسيله در کمال حدت منفعت و نهايت امنيت آسوده و بهره اندوز ميبودنده  جانبين بۀرعايای بالد محروس

 بنای دوستی و برادری دانسته از حضرت ای بقۀ وسيل و تيمنًا علی هذا قران مجيد و فرقان حميد را تبرحًااًءبن
 رعايای مملکت هميشه استغاثه ایصادقت کلی دولتين در خواست کرديم و چون ابنولی التوفيق موافقت ولی و م

ه  در آن حدوديت اسير شده بگويان و تظلم کنان بعرض ميرسانند که از يکی پدر و از ديگری پسر و برادر جبرًُ
ای آن قلمرو تصرف و تسلط دوستان و برادران حضور اشرف مساويست استدع چند جا فروخته شدند و در

رهائی اقربای خود داريم لهذا بر ضمير منير واضح و اليح باد که چون در ممالک وسيله از هر قبيل مردم 
 پس .ميباشد که خلقت موجودات عالم درجات مختلف دارد همچون انگشتان دست همۀ آنان يکسان نميباشند

 فروختن اخوان مومنين مشغول عمل گرفتار بوده دروِء که در اماکن دور و نزديک آن مملکت بدين س کسانی
 بدعت هذا از داراالسالم بر طرف شود ۀکار اند عبرت داده در رفع بنيان آنها توجه کامل مصروف دارند تا رخن

دوستان و ديگر داعيه داران باوطان داراالسالم پيدا نشود و احدی را ] مزاحمت[و هم غدر و شيد مزاهمت 
اری معدلت و ظل گستری دولتين بر زن مملکت باقی نماند و شکر گهوس غلبه و خيال مداخلت دورانه در آ
 البته بر طبق قرارداد قديم عهد و پيمان تازۀ هذا ترتيب شده که الی .زبان رعايای سلطنت جانبين جاری گردد

 محبت ولی با ۀشر همديگر شريک و از روی يگانگی و جذب بقته العمر پيش نهاد خاطر طرفين بوده در خير و
 الزم الوثوق صورت ترقيم و ۀبطريق عهد نام]  سطر[ بنابران اين چند سطور.يگر نزديک خواهيم بوديکد
   ». هجری١٢٥٦ فی پنجم شهر رجب المرجب تحريرًُ.  ترسل يافتۀپيراي

 قلی پادشاه اورگنج که باال از نظر خوانندگان گرامی گذشت، دو سند  شاه شجاع عنوانی اهللاۀمتن نامه و عهد نام
کوشش شاه شجاع مبنی بر تجديد استقرار روابط قديمه با شاه اورگنج غرابت ندارد، . يار مهم تاريخی استبس

آنچه تازه به نظر ميخورد صرف مساعی ايست که شاه سدوزائی راجع به استقرار روابط هند انگليسی و خودش 
يس ها راجع به خان نشين های آسيای وقتۀ انگل که از نظريات سياسی آن  ميدهد و قراریجو پادشاه اورگنج بخر

  .مرکزی هويداست، کوشش شاه شجاع در ين زمينه در اثر هدايات آنها بعمل آمده است

 عجيب ديگر هم دارد و آن ۀی که متن آن باال نشر شد، عالوه بر استقرار روابط دوستی يک نکتاعهدنامه 
در آن دوره مردمان اورگنج برخی کسانی را که از از ين متن چنين بر می آيد که . جلوگيری از آدم فروشی است

شاه شجاع نظر به شکايت بعضی اتباع خويش . افغانستان بدست شان می افتاد، دست به دست برده و ميفروختند
   /١٣٣٧ جوزا ١٢. /جلوگيری از چنين بدعتی را از پادشاه اورگنج تقاضا ميکند

  
 

 
 


