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 تبیین تاریخ نگاری محلی فارسی در بنگال و آشام در قرون یازدهم و دوازدهم هجری
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 چکیده

نگاری محلی فارسی گردید. گسترش زبان و ادب فارسی بعد از قرن پنجم هجری در هند، سبب رواج تاریخ 
نگاری محلی فارسی بود. توسعۀ در قرون بعدی ایاالتی مانند دکن، گجرات، مالوه و دهلی شاهد رشد تاریخ 

در مناطق شمالی  های پس از حمله مغوالن،حکومتارگزاران زبان و ادب فارسی توسط سالطین و برخی ک
های قاره چون بنگال و آشام )آسام( و نیز نواحی دیگری مثل پنجاب در دوره و یا غرب شبه هند مانند کشمیر

بر تحلیلی و با تکیه-ویژه قرون یازدهم و دوازدهم رونق بیشتری یافت. در این پژوهش به روش توصیفیبعدی به
نگاری محلی فارسی در منطقه بنگال و آشام پرداخته خواهد شد و صورت موردی به تاریخ ای بهع کتابخانهمناب

نگاری محلی در این منطقه مورد تبیین قرار خواهد گرفت. در  های تاریخها و شاخصهاز این رهگذر، ویژگی
ه نگارش درآمده است. در این آثار ضمن دوره مدنظر دو اثر بهارستان غایبی و فتحیه عبریه توسط دو ایرانی ب

وهوا و پردازش اطالعات در ارتباط با وضعیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به جغرافیای تاریخی، آب
 .توجه است شده است که در نوع خود بدیع و قابلمحصوالت کشاورزی پرداخته
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 مقدمه
نگاری اسالمی در هند، در دربارها و مراکز فرهنگي دورۀ  های تاریخترین عرصهشک یکی از گستردهبی

قاره هند، دیرتر از سایر ممالك اسالمي آغاز  نگاری اسالمی در شبهاسالمي هند به وجود آمد. تاریخ 
عمواًل از قرن هفتم هجری و های مسلمان در آنجا مگیری، ثبات و اقتدار حاکمیتشد چراکه شکل

نگاری ایراني، به  قاره خواند، اساسًا متأثر از تاریخنگاری اسالمی شبهتوان تاریخ ازآن بود و آنچه میپس
رفت و از شمار ميهای متمادی در این سرزمین، زبان دین، فرهنگ و ادب بهزبان فارسي بود که سده

فا یا بازرگانان وارد سند شد که از آنجا به نواحي دیگر شبه طریق نخستین فاتحان مسلمان و والیان خل
قاره رفت. حتي پس از انقراض خالفت بغداد و مهاجرت گروهي از دانشمندان کشورهای اسالمی به 

: 2362شده باشد را نشان داد. )سجادي، ای به عربي که در آنجا نوشتهنامه توان تاریخهند، بندرت مي
232) 

ششم در بنگال، دکن و هند جنوبي؛ از اوایل قرن هفتم کشمیر؛ و برخي مناطق شمالي هند از اواخر قرن 
بر آن شهرهایي چون دهلي که با روي ( و عالوه92-11: 2361از نیمۀ اول قرن هشتم هجري؛ )احمد، 

های افغان های اسالمي ازجمله ممالیك، خلجیان، تغلق شاهیان، سادات و خاندانکار آمدن سلسله
نند لودي و سوري، روز بروز دامنۀ بسط و غلبه زبان فارسي و فرهنگ ایران گسترش یافت. در حقیقت ما

آغاز حرکت نگارش تاریخ محلی فارسی از اواخر قرن ششم هجري و شکوه آن در عصر عظمت دولت 
ارسي و که هرچند پادشاهاني چون بابر و همایون، شیفتۀ زبان فطوریگورکانیان یا تیموریان بود. به

هاي تابناك ادب فرهنگ ایراني بودند اما اعتالي امپراتوري مغول هند در عصر اکبر نمودي بارز از جلوه
ایرانی اسالمي در آن عصر است و جانشینانش از جهانگیر، شاهجهان و حتي اورنگ زیب، بر آن بودند 

یخ محلي مناطق هند از اوایل تا این میراث غني و پربار را چونان گذشته حراست و تداوم بخشند. توار
قرن هفتم تا اواسط قرن دوازدهم هجري در برخي از نواحي این سرزمین تألیف شده و همه مناطق را 

های محلي مربوط به نیمه دوم قرن دوازدهم تا اواخر قرن سیزدهم هجري گیرد و عمده تاریخدربر نمی
از مناطق و والیات هند داراي تألیفات تاریخ است و با پدید آمدن این آثار در دورۀ مذکور، بسیاري 

قاره از قرن  نگاری محلي فارسي شدند. هرچند که اتقان و ارزش آثار مربوط به تواریخ محلي شبه
ها را متعلق به عصر شکوه تیموریان از عهد اکبر ترین آنتوان مهمیازدهم هجري به بعد بوده است که می

 .تا پایان سلطنت اورنگ زیب دانست
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قاره  در واقع باید محلی نگاری فارسی را از لحاظ جغرافیایی تقریبًا شامل کل سرزمین بزرگ و پهناور شبه
اند، در توان مناطقی چون بنگالدش و پاکستان را که امروزه از جمهوری هند استقالل یافتهدانست و می

ود. دربارۀ تاریخ بنگال و آسام قلمرو محلی نگاری به زبان فارسی در این  سرزمین پهناور قلمداد نم
)مؤلف کتاب « غیبی اصفهانی»توان به مقالۀ های اخیر مقاالتی تألیف گردیده که می)آشام( نیز در سال

ها و محتویات کتاب دانشنامۀ ادب فارسی اشاره نمود. نویسندۀ مقاله ویژگی 6بهارستان غیبی( در جلد 
وقایع حاکمان دوران جهانگیر در بنگال بیان داشته را  بهارستان غیبی و آنچه این کتاب از دربارۀ

در خصوص اهمیت کتاب بهارستان غیبی در وقایع بنگال مقالۀ دیگری وجود  0اختصار برشمرده است.به
به اعتبار و « صدیقی»دانشنامۀ جهان اسالم درج گردیده که نگارنده مقالۀ مذکور  6دارد که در جلد 

رسد غیبی در بازگویی تاریخ بنگال عصر تیموری پرداخته است. به نظر میهای بهارستان اهمیت نوشته
اصل کتاب در اختیار نگارندۀ مقاله نبوده و به همین جهت در مورد محتوا تبیین الزم صورت نگرفته 

المعارف بزرگ اسالمی دایره 0الله مجتبایی در جلد های فتحنگاشته« آشام»در باب تاریخ آسام  2است.
به توجههای هفتم تا دوازدهم هـ. ق در بردارد؛ اما بادربارۀ موقعیت تاریخی این سرزمین در سده مطالبی

گاهی -اتقان و جامعیت این مقاله، نویسنده از آثاری مانند فتحیه عبرتیه )تاریخ آشام( که اطالعات و آ

 3طلبی را ذکر ننموده است.ای در باب این سرزمین و سوانح و رویدادهای اقلیم آن نگاشته، مهای ارزنده
بر این اساس پژوهش مستقل در ارتباط با تاریخ نگاری محلی فارسی در بنگال و آشام ضروری به نظر 

 رسد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.می
 

 جغرافیا و تاریخ بنگال و آشام
ن بنگال امروزه قسمتی از شرق شده است و سرزمیبرگرفته« ونگا»یا « بنگا»یا بنگاله از کلمۀ  6نام بنگال

شود. از این قوم غیر آریایی در متون حماسی قدیم به زبان هندوستان و نیز کشور بنگالدش را شامل می
سانسکریت و ُکتب مذهبی هندوان و همچنین ادبیات بودایی )میلنداینهو( یادشده است. با گذشت زمان 

زیست. بنگای )بنگال( در دوران پادشاهان پال و میاین نام بر سرزمینی اطالق شد که این قوم در آن 

                                                                 
ازمان چاپ و انتشارات وزارت ، تهران: س0، ج غیبی اصفهانی در دانشنامه ادب فارسی(. 2313ر.ک. برزگر، حسین ) 0

 فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 المعارف اسالمی.، تهران: بنیاد دایره0، ج بهارستان غیبی )غائبی( در دانشنامه جهان اسالمی(. 2366ر.ک. صدیقی ) 2
 بزرگ اسالمی.المعارف ، تهران: مرکز دایره2، ج المعارف بزرگ اسالمیآسام در دایره(. 2360ر.ک. مجتبایی، فتح الله ) 3

4. Bengal. 
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سین ناحیه کم وسعتی در ساحل شرقی رود گنگ و دلتای آن در جنوب بنگال کنونی بود. بنگال غربی را 
نامیدند. بر این نواحی، وریندا و لکهنوتی را نیز باید افزود. رادها و بنگال شمالی را پوندراوردهن می

شد. گفتند؛ اما گاهی این نام بر سراسر بنگال اطالق میغربی را گور نیز میبخشی از بنگال شمالی و 
 -333: 6، ج 0366نامیدند. )امام الدین، نویسندگان مسلمان قدیم، بنگال جنوبی را بنگ یا بنگا نیز می

شدند و استیالی مجدد های مکرر افغانان که از رقبای سیاسی بابریان محسوب می( با شکست335
های پیاپی در هند و شرق یعنی در بنگال ها پس از مغلوب شدنن و تثبیت این سلسله، افغانهمایو

متمرکز شدند و در آن گوشة دورافتاده از مرکز سلطنت تا مدتی طوالنی استقالل خود را حفظ نمودند و 
ثمان( به ق )عهد جهانگیر( با مقتول شدن آخرین سلطان مستقل افغان )خواجه ع 0120باالخره در سال 

جا آغاز شد. ها به پایان رسید و دورة والیان و استانداران بابری در آنمقاومت آن 0دست اسالم خان
( پس از الحاق بنگال به دولت مرکزی هند، تعدادي از مورخان عهد جهانگیر و 276: 0611)ریاحی، 

 (265: 0376جانشینان وی به نوشتن تاریخ بنگال پرداختند. )اصغر، 
، واقع در منتهای شمال شرقی آن کشور و در حال حاضر میان برمه ا آشام از ایاالت جمهوری هندآسام ی

کیلومتر مربع است. در  69981های هیمالیای شرقی، وسعت آن در حال حاضر و بنگالدش، در دامنه
 203: 0372 دانان اسالمی مانند تحقیق ماللهند ابوریحان بیرونی )بیروني،برخی آثار مورخان و جغرافی

بطوطه )ابن ( و سفرنامة ابن 632-626: 0373(، طبقات ناصری منهاج سراج )جوزجانی، 208و 
های تامران، امرود، کامرود، امروها و ( نیز نام این ناحیه به صورت716و  717: 2، ج 0370بطوطه، 

شود که عالءالدین یجا از قرن نهم ق به بعد شروع مشود. استیالی مسلمانان به آنکامروپ دیده می
جا م( توانست نواحی بنگاله را به نظم و حکام محلی آن 0508 -825/0686 -988حسین شاه )حک 

 (595: 0390را به اطاعت خود درآورد. )باسورث، 
ویژه خصوص به دلیل وضعیت آب و هوایی بهالدین و جانشینانش چندان طوالنی نبود و بهتفوق عالء

موسوم بودند « سورگه ناراین»هی از نیروهای محلی هندو مذهب که به نام هندویی های بسیار، گروباران
با ترویج و تعمیم مذهب هندویی به ایجاد وحدت و انسجام در قلمرو خود دست یافتند و توانستند 

که در عهد های بومی بر آنجا استیال داشتند تا آنها گروهحکام محلی را مطیع خود سازند و تا مدت

                                                                 
ق و  2322. اسالم خان یکی از فرمانروایان نظامی دورة جهانگیری بوده است. وی پس از قتل عثمان خان در جنگ خونین داکا در 0

م عنوان نخستین استاندار بنگال منصوب شد و یک سال بعدازآن در سال هشتپایان دادن سلسلة افغانان بنگال از طرف جهانگیر شاه به
 ق( درگذشت. 2322دورة جهانگیری )
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م( تصرف  0703ق/  0122الدین اسالم خان، حاکم بنگاله، کامروپ را در )ت جهانگیر، عالءسلطن
، دست به رفتگردید. در زمان شاه جهان، آهومها در ناحیة کامروپ که جزء والیت بنگال به شمار می

ون اغتشاش زدند و با تحریک و تقویت یکی از حکام محلی، ناحیة کامروپ را از دست مسلمانان بیر
جا لشکر کشید و نیروهای آسامی م اسالم خان حاکم بنگال، بار دیگر به آن 0738ق / 0169آوردند. در 

را عقب راند و با راجه آسام پیمان دوستی و عدم تعرض بست. در اواخر عمر شاه جهان و به سبب 
راجه آسام و راجه کوچ هایی که بر سر جانشینی او و میان فرزندانش درگرفته بود، اغتشاشات و نابسامانی

بیهار کامروپ را متصرف شدند. حاکم ناحیة گاوهاتی که اوضاع را خطرناک دید، به جهانگیر نگر )داکا، 
ها م سراسر نواحی غربی درة براهماپوترا به تصرف آهوم 0759ق/  0179دهاکه( گریخت، بدین سان در 

؛ 333: 0، ج 0366اج رفت. )مجتبایي، درآمد و تمامی تجهیزات نظامی دولت مرکزی )دهلی( به تار
 (208سلیم، بی تا: 

ازاین رویدادها میرجمله )میرمحمد سعید اردستانی( از ناحیة اورنگ زیب به حکومت بنگال و آشام پس
های از دست رفتة امپراتوری گورکانی که در اواخر سلطنت منصوب گردید و مأموریت یافت سرزمین

متصرف گردد، میرجمله پس از استقرار در بنگال و تهیة تجهیزات الزم، در  شاه جهان از دست رفته بود را
م نخست کوچ بیهار )کوچ بهار( را مسخر ساخت و پس از راه خشکی و دریا با  0770ق/  0160سال 

گائون )چتیاگونگ( که ور شد. راجه آسام از برابر سپاه مغول گریخت و شهر گرهناوگان به آسام حمله
های موسمی، ود به دست میرجمله افتاد، ولی دیری نگذشت که با فرارسیدن فصل بارانپایتخت او ب

منطقه را آب گرفت و ارتباط سپاه میر جمله با ناوگان او قطع شد و راه رسیدن آذوقه و علوفه مسدود 
اف درپی و حمالت ناگهانی از اطرهای پیها که منتظر این فرصت بودند با شبیخون زدنگردید و آهوم

وضع را بر مسلمانان بسیار دشوار و خطرناک ساختند. از سوی دیگر شیوع بیماری در سپاه، تلفات بسیار 
رغم این مشکالت پایداری کرد. سرانجام پس از همه میر جمله علیسنگین بدانان وارد آورد، بااین

اورنگ زیب و قبول گذشت فصل باران، راجه آسام پیشنهاد صلح کرد و با فرستادن دختر خود به حرم 
ازاین پیروزی دشوار هرچند در ای با میرجمله منعقد ساخت. میرجمله پسخراج سنگین، معاهده

نتیجه نماند، زیرا تا چند های او بیبازگشت به جهانگیر نگر )داکا( بیمار شد و جان سپرد ولی کوشش
، 33، 29-21، 07 -03م: 0888سال امپراتوری مغول در این ناحیه با مشکلی مواجه نشد. )طالش، 

66 ،69 ،012) 
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 های محلی فارسی بنگال و آشام-تاریخ نگاری
بنگال از تاریخ نویسی محلی فارسی مستثنی نیست، انوشه سیزده مورد از این تواریخ را ضبط کرده 

مربوط به قرن یازدهم «( غیبی»است، دو مورد از آن )فتحیة عبرتیه )تاریخ آشام( و بهارستان غایبی 
، ج 0391ی است. )انوشه، هجری و بقیة آن متعلق به نیمه دوم قرن دوازدهم تا اوایل قرن سیزدهم هجر

الدین احمد نیز از اثر دیگری در قرن یازدهم هجری و در عصر که ظهور( ضمن این785-786: 6
است. اثر  بردهگیری در باب پیشینة بنگال نامق( به نام تاریخ عالم 0009 -0179اورنگ زیب )حک، 

گیر، وقایع نویس مذکور از شخصی به نام احمدعلی صفوی بوده که در دوران سلطنت اورنگ زیب عالم
 ( اکنون این کتاب موجود نیست.516: 2، ج 0396بنگال بود. )احمد، 

 
 «غیبی»بهارستان غایبی 

توسط یک شخصیت اولین تاریخ محلی به زبان فارسی مربوط به بنگال که در اوایل قرن یازدهم هجری 
شده، در بردارندة وقایع نظامی و فرهنگی مهاجر ایرانی به نام عالءالدین اصفهانی فرزند ملک علی نوشته

ویژه از جهت نظامی و سیاسی در عهد ق( به 0131 -0120و اتفاقات تاریخ بنگال طی یک دهه )
ین اثر به دست نیامد در اینجا تنها ای از اگونه نسخهکه هیچبه اینتوجهباشد. باسلطنت جهانگیری می

 صورت خالصه ارائه شده است.ها و محتوای تألیف بهاطالعات مربوط به ویژگی
الدین غائبی اصفهانی معروف به میرزا ناتهن که یکی از نظامیان عالء« بهارستان غائبی»مؤلف کتاب 

هاجر ایرانی بود که در زمان معروف عهد جهانگیر بوده است. پدرش ملک علی ملقب به اهتمام خان م
گره را عهده ق به فرماندهی هزاردت  0107دار بود. جهانگیر او را در سال سلطنت اکبر، مقام کوتوالی آ

عنوان میربحر )فرماندة توپخانه و ناوگان دریایی( به بنگال فرستاد؛ )پیاده( و سیصد سوار ارتقا داد و به
یز در بنگال در مقام صاحب منصب توپخانه زیر نظر پدرش الدین ن( عالء600: 6، ج 0366)برزگر، 

خدمت کرد و نزد اسالم خان چشتی که استاندار بنگال و بهار و اوریسه بود تقرب جست. )انوشه، 
 (0819: 6، ج 0391

لشکرکشی نمود، اهتمام خان خدمات شایستة دریایی « ُبرابهویان»وقتی اسالم خان استاندار بنگال علیه 
گشت که بیمار شد برمی« دولمباپور»ق علیه عثمان لوهانی از جنگ  0120م/  0702. در سال انجام داد

الدین اصفهانی )میرزا ناتهن( نیز ( عالء516: 2، ج 0396وفات یافت. )احمد، « اسرائیل»و در محل 
ی کارها« ماگ و فرنگی»داد. او علیه مهاجران خدمات دریایی انجام می« نواره»همراه پدرش در 
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« اچهامتی»الدین نهری را حفر نموده در یک شب عالء« داک چهره»ای انجام داد. در محاصرة شایسته
داران را بر ، قلعه را تصرف نمود. اسالم خان استاندار پیروزی بر زمینها وصل کردهرا به مرداب

های جیسور در رف قلعهدر سلکا و تص« پرتاب دتیا»الدین )میرزا ناتهن( منسوب کرد. پیروزی علیه عالء
اش اثر همت و کاردانی وی بود. در جنگ دولمباپور یکی از فیالن لوهانی بر سر او ضربه زده، دنده

سالمت برد. در پاداش خدمات وی، او بر منصب و مقام پانصد پیاده و شکست و بیهوش شد اما جان به
های ار شد. او در لشکر کشی علیه ایالتعالوه امالک پدرش نیز به او واگذسوار رسید و به 051داشتن 

عنوان منتظم ارتشی )رئیس امور ای انجام داد. وی بهکامروپ و کاچاری خدمات شایسته« کوچ بیهار»
 (516: 2، ج 0396کرد. )احمد، خدمت می« کنیا گهات»اداری ارتش( در جیسور و ساحل 

پیاده و  311و در منصب و مقام ارتش  اعطا نمود« شتاب خان»جهانگیر پادشاه گورکانی به او لقب 
الدین )میرزا سوار را اضافه کرد. زمانی که شاهزاده خرم )شاهجهان( بنگال را تصرف کرد، عالء 051

مأمور « اکبر محل»عنوان ناظم ناتهن( از او حمایت کرد و به او منصب چهار هزاری داده و وی را به
الدین از اکبر محل برای وی کمک و مواد پیشروی کرد عالء« آبادالله»نمود، وقتی شاهزاده برای تصرف 

به عقب نشینی نموده، داراب -داشت. مهابت خان، شاهزاده خرم )شاهجهان( را مجبورغذایی ارسال می
ازاین واقعه، احوال زندگی وی از وی جداشده به گوشة انزوا خزید، پس 0خان، ناظم جهانگیر نگار،
 (515-516: 2، ج 0396؛ احمد، 676-672: 0358یر گورکانی، معلوم نیست. )ر.ک. جهانگ

 
 تحلیل و بررسی محتوای کتاب

بهارستان غائبی برای آشنایی با اوضاع و احوال بنگال پس از انقراض سلطنت مستقل افغانان در عهد  
غان ویژه دربارة آخرین جنگ اسالم خان و عثمان خان )آخرین سلطان افنظیر است و بهجهانگیر، بی

بنگال( که مؤلف شخصًا در آن جنگ خونین شرکت داشته و نیز در مورد شورش و عملیات شاهزاده خرم 
 (267: 0376دهد. )اصغر، قیمت و دسته اولی به دست می)شاهجهان( در بنگال اطالعات ذی
طالعات و الدین و دربردارندۀ اق تألیف شده، تنها اثر عالء 0136بهارستان غائبی )غیبی( که در سال 

پیرایه نوشته شده توجهی است که به سبکی ساده و بیهای اوست. این کتاب اثر تاریخی قابلیادداشت
ولی حاوی توصیف دست اول و تفصیلی رویدادهای نظامی، سیاسی و اجتماعی بنگال و اوریسا در ربع 

ه شاهد دقیق الدین اصفهانی ک( عالء600: 6، ج 0366اول سدة یازدهم هجری است. )برزگر، 
                                                                 

 بوده است.« جهانگیر نگار»یا « جهانگیر نگر». نام سابق داکا پایتخت فعلي بنگالدش 0
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ها(  واقع جنگق بوده و در بسیاری از این اتفاقات )یا به 0136تا  0106رویدادهای بنگال و اوریسه در 
شرکت داشته، تاریخ مفصل رویدادهای این دوره را در کتابش به فارسی ضبط و ثبت نموده است. این اثر 

تحریر درآمده، اما دارای گزارشی دسته  درواقع خاطرات مؤلف است، اگرچه به نثری ساده و ناآراسته به
گاهی های مشروح و اول و مشروح از رویدادهای نظامی و سیاسی بنگال در نزدیک به دو دهه است و آ

بهایی دربارة قدرت نظامی افغانان نوحانی و ّکرانی در بنگال شرقی، افغانان پني در اوریسه و روابط گران
دهد. بهارستان غیبی در کوچ بهار، آسام، اوریسه و جز آن به دست میتیموریان با فرمانروایان نامسلمان 

 اند از:شده که عبارتچهار دفتر و هر دفتر در چند داستان تدوین
 در دورة استانداری اسالم خان، در رویدادهای بنگال، بهار و اریسه با عنوان اسالم نامه.2
 0در رویدادهای دورة استانداری قاسم خان. 2
 ق( 2332 -2321خان فتح جنگ )اهیمعنوان ابراهیم نامه، در دورة استانداری ابر با .3
، به بنگال و ن که بر پدرش جهانگیر شوریده بودبا عنوان واقعات جهانشاهی، در شرح ورود شاه جها.0

 (2939: 0، ج 2313گرفتن زمام اختیار این استان. )برزگر، 
شده و در کتابخانة باقی است که در زمان حیات مؤلف تهیه از بهارستان غائبی )غیبی( تنها یک نسخه

نویس در کتابخانة دانشگاه داکا موجود  ای عکسي از این دستشود، نسخهداری میملی پاریس نگه
( آفتاب اصغر نیز از 622: 0، ج 2366است که ُبَهره ترجمة ملخصی از آن تهیه کرده است؛ )برزگر، 

ابخانة ملی پاریس( خبر داده است، مارشال نیز در کتابشناسی خود از فرد )نسخة کتنسخة منحصربه
: 2319باشد نام برده است. )مارشال، نسخة رونوشت این اثر که در کتابخانة دانشگاه داکا موجود می

029) 
 

 «آسام»فتحیه عبریه؛ تاریخ آشام 
 اجتماعی، سیاسی، و اوضاع و احوال« آشام»اثری است مشتمل بر تاریخ مختصر  2فتحیه عبریه

و  3جغرافیایی و شرح عملیات جنگی یکی از فرماندهان نظامی امپراتور عالمگیر معروف به میر جمله

                                                                 
 ق استاندار بنگال شد. 0122. قاسم خان برادر اسالم خان بود که پس از درگذشت او در سال 0
یا عبرتیه است. چنانچه از بیان خود « فتحیة عبریه»اریخ . این اثر به تاریخ آشام نیز معروف است. البته نام اصلی این ت2

 (8م:  0888)طالش، « چون این تاریخ مشعر از فتح و عبرت است به فتحیة عبریه موسوم شد»مؤلف آشکار است: 
. میر محمد سعید اردستانی معروف به میر جمله در عهد سلطنت اورنگ زیب استاندار بنگال بوده است. وی در سال 3

 -0176ق برای گوشمالی راجای آشام و کوچ بهار که در زمان بیماری شاه جهان و درگیری داخلی بین پسرانش ) 0162
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اتفاقات و مصائب مربوط به لشکر وی در آن دیار که یکی از وقایع نگاران سپاه وی معروف به 
بار او اتفاق انه ولی مصیبت، تمام وقایع و حوادثي را که در دوران لشکر کشی مظفرالدین طالششهاب

ق بی  0163در سال  0«کوچ بهار»، بالفاصله پس از فتح آشام و گونه که به چشم خود دیدهافتاده، آن
 (262-293: 0611کاستی در این کتاب به قلم آورده است. )ریاحی، وکم

یا فتحیة مؤلف تاریخ آشام « الدین طالشابن محمد ولی احمد ملقب به شهاب»در باب شخصیت 
که از بیان خود مؤلف ، اطالعی در دست نیست. چنانعبریه، جز آنچه خودش در مقدمة این کتاب آورده

« میرجمله»نشینان و ندیمان میر محمد سعید اردستانی معروف به پیداست وی ازجمله مجلس
پس از رحلت وی  رغم خواهش مربی خود و)استاندار عالمگیر در بنگال( بوده است و این تاریخ را علی

 ق به سلک نگارش درآورده است. 0163در سال 
 دربارة علت تألیف اثر نیز آمده است: 

تصریح و کنایت و ارقام و کتابت مرضی طبع مشکل پسند نواب همت که اظهار این ماجرا بهو بنابر آن
وجه به مهم آشام تا هنگام مقدار که از آن سفر کثیراالخطار از حین تبلند )میرجمله( نبود... لهذا این بی

روزی در مجلس خاص بود با توجه تفرق یافتگان شبانهارتحال نواب خجسته فرجام بدارالسالم شامل راه
بال و تشتت حال بندی از آن احوال و انموذجي از آن مالل و برخی از آن خصائص ملک وافر کالل و 

د از ارتحال نواب غفران مآل مرقوم خامة بعضی از اوضاع آشامیان بدفعال و سکنه جبال آن محال بع
 (7: 0611صدق مقال بر سبیل استعجال ساخت. )ریاحی، 

گونه این کتاب پس از مقدمه، مشتمل بر مطالب اصلی و یک ضمیمه است و شرح مندرجات آن این
لت و پس از آن ذکر ایا« آشام»و « کوچ بهار»است: ابتدا در بیان سبب لشکر کشی میرجمله به والیت 

ق( و در قسمت دیگر  0162ای از احوال اجتماعی و فتح آن دیار )آشام و توابع آن مانند کوچ بهار و شمه
ذکر اوضاع و احوال سیاسی،اجتماعی و جغرافیایی والیت آشام و حوادثی که در دوران تسخیر آن 

 ق(. 0163داده است )روی

                                                                                                                                                               

ق با دادن تلفات  0163ق( بسیار گستاخ و متمرد بود، به دستور اورنگ زیب آشام را مورد حمله قرار داد و در سال  0161
 ال درگذشت.زیاد و تحمل مشقت فراوان آنجا را تسخیر و در همان س

 . کوچ بهار از توابع والیت آشام بوده است.0
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 0163در بنگال ازجمله وفات میرجمله ) 0انای نیز دارد که شامل شرح اقدامات شایسته خاثر ضمیمه
 اند از:ق که مطالب عمدة آن عبارت 0167ق( تا سال 

حمالت دزدان دریایی پرتغالی به استان بنگال و  -2اصالحات شایسته خان در استان بنگال؛ -2
 -0خان؛  تهیة ناوگان  و احداث پایگاه دریایی تحت نظارت شایسته -3اقدامات متقابل استاندار بنگال؛ 

توصیف جزیرة سندیب که از جزایر خلیج بنگال است و  -2فتح ناوگان بنگال در دو جنگ دریایی؛ 
جوار بنگال بوده است که برادر و رقیب اورنگ شکست ناوگان اراکان، )اراکان ایالتی هم -7تسخیر آن؛ 

سر شایسته خان )فرماندة حملة دو جانبة بزرگ امید پ -6زیب یعنی شاهزاده شجاع را پناه داده بود(؛ 
 ق.. 2367و تسخیر آن به سال  2الحسن )فرماندة نیروی دریایی( به چاتگاؤننیروی زمینی( و ابن

بوده است، در نگارش این کتاب ورزیدگی  3نویسندة فتحیة عبریه یا تاریخ آشام که غالبًا منشی میرجمله
ورد شیوة نگارش اثرش چنین آورده است: و مهارت خود را در فن نویسندگی نشان داده است. وی در م

از اطناب و تطویل در عبارات ... و ایراد الفاظ مغلقه و اتیان کلمات غیر مأنوسه که مهمل طبایع و مخل »
 (6-7: 0611)ریاحی، « ضمایر است احتراز و اجتناب واجب شناخت.

ای ق روش زمان تا اندازهقول مؤلف اثر در مورد متن تاریخ کاماًل درست است، البته مقدمة آن طب
جهان تا حدی متکلفانه است ولی باید اعتراف کرد که در این راه مانند مورخان و منشیان، دربارة شاه

همه سبک نوشتة ابتدای کتاب با انتهای آور شود. بااینکار نرفته است که عباراتش ماللاغراق و مبالغه به
هایش شود و نوشتهنگارش تاریخ  سراسر عوض میکلی متفاوت است و پس از مقدمه، سبک آن به

گراید ولی این انشای مقدمة تاریخ آشام یا فتحیة عبریه بسیار متین و شیوة بقیة کتاب نیز سادگی میبه
 (661: 0376انگیز است. )اصغر، لطیف و دل

جا نیز از شیوة انشای ای از سبک نوشتار مقدمة کتاب نقل شد، مناسبت دارد در اینکه نمونهبه اینتوجهبا
 اثر )فتحیه عبریه( مطلبی ارائه گردد: 

، صاحب تصرف، معاشرت اندیشه، لب از لب پیاله و این بهیم ناراین راجه بود عالی منش، عشرت پیشه
برنگرفتی و دست از گردن صراحی بر نداشتی. کاخ دماغش جز صدای مغنیان رعنا نه پیچیدی و در 

                                                                 

 خان دایی اورنگ زیب و جانشین میرجمله در استان بنگال بوده است.خان بن آصف. شایسته0
 . منظور از چاتگأون همان چیتاگونگ بندر معروف در کشور بنگالدش فعلی است.2
بوده که در عهد برخی شاهان گورکانی، گاهی به وزارت یا میرجمله عنوانی برای مقامات باال و مقرب به سلطان  3

 (29020: 23، ج 2363اند. )ر.ک. دهخدا، استانداری منصوب شده
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صحبت سرو قدان دلربا نگنجیدی، از هوای عیش پروای ملک نداشت و از  آغوش خیالش غیر از تمنای
 (09م: 0888پرداخت. )طالش، هوس عشرت بکار حکومت نمی

خصی های اثر که اهمیت کتاب را بیشتر کرده است اینکه مصنف با مشاهدات شجمله ویژگی از 
ارة حکومت دو استاندار مقتدر رانوشته است. از این تاریخ، دربآن خویش و اطالعات فراهم آورده،

آید. بنگال و اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این منطقه در آن زمان اطالعات کامل به دست می
( فتحیة عبریه یا تاریخ آشام برای آشنایی با اوضاع سیاسی، اجتماعی و 516: 2، ج 0396)احمد، 

جوار آن مانند های همروابط آن با راجه نشینگیر و زیب عالم جغرافیایی سرزمین بنگال در زمان اورنگ
های چاتگاؤن )چیتاگونگ( ارزش زائدالوصفی دارد و منبع کوچ بهار، آسام، اراکان و پرتغالی

که مؤلفش اغلب حوادثی را که در آن ثبت نموده یا به رود.  نظر به اینمیشمارفرد آن زمان بهمنحصربه
طرفی کامل به رشتة تحریر ها را با صداقت تمام و بیده و آنچشم خود دیده و یا به گوش خود شنی

 درآورده است.
که مطمع خاطر با مغل مصادقتی و با از آن»مؤلف نیز در ابتدای اثر به این مطلب اشاره کرده و نوشته: 

هندوستان معاندتی و مطمح نظر محمدت یکی و مذمت دیگری نبوده و سعی و نیکی و بدی که از هر 
 (6م: 0888)طالش، « کم و کاست بقلم درآورد.وع آمد بیکس بوق

های یکی از سرداران دربار الدین طالش در جنگکه شهابآید اینآنچه از محتوای اثر به دست می
نگار را اورنگ زیب یعنی میر محمد سعید اردستانی محمد در مناطق آشام و بنگال نقش کاتب و یا وقایع

جهت است که مصنف بامشاهدات شخصی خویش اطالعاتی او بیشتر ازاینایفا نموده و اهمیت کتاب 
که در سراسر تألیف نامی از کتاب و یا منبعی که طالش طوریفراهم آورده و آن را تألیف نموده است. به

اش در توجه نویسندهبه فحوای مطالب دقت قابلتوجهخورد و بابدان استناد کرده باشد به چشم نمی
های های پیکار و یا مسائل رزمی و یا اطالعات در باب ویژگیگون فتحیه عبرتیه چه صحنهمطالب گونا

که طالش از نزدیک با امرا و رسد، البته با توجه به اینمینظرتوجه و دقیق بهاجتماعی و اقلیمی قابل
گاهی  ته باشد.های افراد و یا اطرافیان خود نیز سود جسعوامل حکومتی مراوده داشته باید از آ

م است که سال استنساخ  0773ق/  0163ترین نسخة فتحیه عبریه یا تاریخ آشام مربوط به سال قدیمی
هایی نگهداری ها و یا مجموعهاثر با سال تألیف آن مصادف است. نسخی از این کتاب در کتابخانه

چنین توان نام برد. همرا می پور، منچستر )جان رایلندز( و برلینشود که ازجمله: ایندیا آفیس، بانکیمی
های اردو و فرانسه ترجمه شده است. برگردان آن به زبان اردو توسط میربهادر علی حسینی به اثر به زبان
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م در کلکته صورت گرفته و از روی همین ترجمه )ترجمة اردو( به زبان فرانسه توسط پاوی  0915سال 
ها وجود دارد ای( در برخی نسخهال، ذیلی )ضمیمهم ترجمه شده است. به نوشتة مارش 0965در سال 

 (660: 0376؛ اصغر، 361: 0381م را گزارش نموده است. )مارشال،  0777/ 0167که تا وقایع 
نسخة مورد استفادة نگارنده از مجموعه میکرو فیلم نور در مرکز تحقیقات فارسی واقع در رایزنی 

مطابق  0369اهم آمده است که در تاریخ یازدهم آذر ماه فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در دهلی نو فر
م توسط آقایان دکتر مهدی خواجه پیری و پرویز نّیری تنظیم و تدوین گردیده و از 0888با دوم ژانویه 

روی نسخۀ خطی موجود در دانشگاه اسالمی علیگراست. البته ذکری از زمان استنساخ کتاب در نسخۀ 
 مذکور موجود نیست.

 
 و بررسی محتوای کتابتحلیل 

که کتاب در ابتدا با حمد خداوند آغاز و از ارادة پروردگار مبنی بر نابودی کفر و شرک سخن گفته و این
هدف از تسخیر ممالک کفر )از ناحیة دولت گورکانی و پادشاه اورنگ زیب( بسط شریعت و حقیقت 

اخته و با شعری از سعدی شیرازی ازآن به وصف پیامبر اکرم )ص( پرد( پس0م: 0888است. )طالش، 
 نماید:آن را تکمیل می

 الـهحصنت جمیع خصاله صلــوا علیــه و / لعلـــی بکماله کشف الدجی بجمالهبلــغ ا
 (2م:  0888)طالش،  

گذاری فرمانروایان منطقه در دورة شاهجهان اشاره الدین طالش به باجدر نخستین صفحات اثر، شهاب
گوید، در ف به ظلم و فشار بر مردم و سپاه گورکانی از ناحیة مالعین آشامی سخن میچنین مؤلدارد، هم

حقیقت منظور او تقبیح عملکرد رفتار بومیان هندوی آشام به مسلمانان و لشکر میرجمله )میر محمد 
 (2-3م م: 0888سعید اردستانی( اعزامی از ناحیة امپراتوری دهلی و حکومت تیموری است. )طالش، 

 کند:گونه معرفی میف کتاب در مورد خود واژۀ االقل را بکار برده و خود را اینمؤل
چنین از مقام و موقعیت میر محمد سعید و هم« الدین طالشابن محمد ولی الملقب به شهاب»

رکن رکین، استوانه قائمه دارالسعاده، سلطنت عظمی، »اردستانی )میرجمله( یاد کرده و در توصیف او را: 
 (5م م: 0888خطاب نموده است. )طالش، « الملکء عرب و عجم و صاحب سیف و قلم و عمدةملجا



 2033 ن در اسالم / سال سوم )دوره جدید(/  شماره دهم / زمستانعلم و تمد 

  
 

 11  

ای امور غریبه گذاری تاریخ آشام به فتحیه عبرتیه آن را به جهت ذکر پارهدر باب وجه تسمیه و علل نام
لش، افزا و وقایع عجیب عبرت نما و آمیختگی مطالب اثر با حکمت و عبرت دانسته است. )طاحیرت
 (8و  7مم:  0888

که سعی بر آن داشته که در نگارش از اطناب و تطویل در عبارات پرهیز بر اینمؤلف از کوشش خود مبنی
که مطالب کتاب آمیخته با آیات و روایات و نیز ( ضمن این7م م: 0888نماید، گفته است. )طالش، 

سندة تاریخ آشام به طرح برخی اشعار و امثال و نثری شیوا و درخور تحسین و جالب است. نوی
ویژه پناه گرفتن شاهزاده شجاع )حک ومرج و اختالفات داخلی بین گورکانیان بهمشکالت و ازجمله هرج

( سپس از 01م م: 0888م( در بنگال و زوال او اشاره دارد. )طالش،  0758 -0756ق/  0178 -0179
گوید و او را شهنشاه گیتی ورنگ زیب سخن میالدین محمد ااستیالی پادشاه دیگر گورکانی، یعنی محی

م:  0888کند. )طالش، الله توصیف می، حامی شرع و بالدستان، سلطان السالطین و خاقان الخواقین
00) 

آید مطرح نمودن موانع بسیار بر سر سپاه و مشکالت لشکر در از مواردی که همواره در کتاب به چشم می
که کوچ بهار را در ویژه در کوچ بهار است، ضمن اینهای بسیار بهلمواجهه با درختان انبوه و جنگ

های شرقی هندوستان ممتاز و اعتدال و لطافت هوا، طراوت سبزی و سیاحت و بساتین از سایر سرزمین
 (03-07م م: 0888کند. )طالش، داند و از انهار بسیار،اشجار فراوان و ثمرات آن یاد میمتمایز می

بعضی »نویسد: کند و در جایی میویژه عادات و آداب این سرزمین یاد مینان آن بهاز رسومات ساک
م 0888)طالش، « مردم آن ُملک افسون نیز دانند که بر آب خوانند و بر مجروح خورانند تا نجات یابد.

نی کرده و عمری طوال( و یا از شخصی مرتاض به نام دهرمراج نام برده که در کوهستان زندگی می08م: 
سال( داشته و غیر از نارگیل و شیر چیز دیگری تناول ننموده و از نفسانیات و امور دنیوی  021)حدود 

چنین از سرسبزی و زیبایی چشم پوشیده و در کمال عدالت و شفقت با رعایای خود رفتار نموده، هم
 (20م:  0888سرزمین مورد سکونت این مرتاض یاد نموده است. )طالش، 

پردازد و ازجمله ب اثر به بیان اهداف سپاه به فرماندهی میرجمله در مصاف با دشمنان میعمدة مطال
منظور این رزم را استخالص مسلمین، استیصال مشرکین و اعتالی اسالم و اعدام رسوم کفر و ظلم 

بسته نویسد، بدین جهت است که سپاه کمر جد و اجتهاد به جهاد داند و جهاد را فریضه دانسته و ميمی
 (.26-62م م: 0888الله باال زده است. )طالش، و آستین را برای جاهدوا فی سبیل
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صندوق و  023زنبورک و  65از نصب و ایجاد ادوات نظامی و تغییرات و تصرفات در جنگل و گماشتن 
-( و از رشادت سردارانی مانند رشید21م م: 0888دیگر آالت توپخانه مطالبی را ذکر نموده )طالش، 

( مؤلف از فتوحات بسیار 29م م: 0888های نظامی بوده یاد کرده است. )طالش، ان که از شخصیتخ
( و 28م م: 0888ویژه در فتح قالع سخن به میان آورده )طالش، های مسیر بهرغم وجود سختیعلی
سپاه  ( و33م م: 0888که در داخل این نبرد )جنگ آشام( شیوة شبیخون مرسوم بوده است. )طالش، این

ویژه ها نام برده بهالدین طالش از مواردی از آنمیرجمله غنایم فراوانی را از آشامیان گرفته است که شهاب
کشتی که به هر یک توپ کالنی )بزرگی( نصب بوده که به دست مردم پادشاهی  316غنیمت گرفتن 

ت جنگی در این نبردها ( عمدة عملیا67م م: 0888)سپاه اعزامی اورنگ زیب( افتاده است. )طالش، 
(. در غلبة سپاه 66م : 0888های جنگی صورت گرفته است. )طالش، دریایی بوده و با کشتی یا قایق

گذار شدند ازجمله این غنائم تعداد بسیاری فیل، اموال متعدد از نقد و حاکمان محلی باج« میرجمله»
 (69:  0888الش، مجنس و ارسال دختر حاکم آشام برای پادشاه هند بوده است. )ط

های نظامی بیشتر بوده درگیری« کامروپ»و « کرکانور»به گزارش فتحیه عبریه، در مناطقی مانند توجهبا
( در این نبردها گاهی تعدادی از مسلمانان و یا سپاه گورکانی نیز به 51م م: 0888است. )طالش، 

اسیر و اموال آنان نیز ضبط شده  که جمعی توسط راجه آشام؛آمدند ازجمله ایناسارت دشمن درمی
( نویسندة اثر 53م : 0888رود. )طالش، است. البته راجه نیز به واسطة ترس گریخته و به کامروپ می

ها و مطالب به ، روایات و احادیث بهره برده و گاهی در مثالجای کتاب از آیات قرآن کریمدر جای
 (55م : 0888قصص و حکایات پرداخته است. )طالش، 

، الدین طالش بوده استطبیعت زیبای مناطق آشام و بنگال و ثروت انبوه آن همواره مورد اشارة شهاب
، فیل، های دائمی و یا مزارع وسیع، باغات و گلزارهای متنوع و یا حیواناتی مانند آهوازجمله بارش باران

آمدوشد مردم آن دیار با قایق و به توجه(. با59-76م : 0888معادن و فلزاتی چون نقره و مس )طالش، 
 (66م : 0888ها و مصالح این وسایل یاد کرده است. )طالش، وسایل دریایی، از آن

طالش معتقد است آشامیان )مردم آشام( نسبت به راجه و بزرگ خود احترام فراوانی قائل بودند و در 
اند. )طالش، دوختهو چشم بر زمین میشده و در تقرب به ا، وی را تعظیم و با دوزانو خم میدیدار با او

ها چنین از دستار بستن و جامه و تنبان و کفش پوشیدن و در حقیقت رسم پوشش آن( هم63م : 0888
« پارچه بر سر و لنگی بر کمر بندند و چادری بر دوش گیرند.»نویسد: مطالبی را ذکر نموده است و می

دالوری و »مان آن  بین آشامیان آورده است: ( در باب آداب حرب و ز66-63م : 0888)طالش، 
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شنبه به حرب و شبیخون پردازند و آن روز را گونه است که شب سهازخودگذشتگی گروهی از ایشان این
 (66م : 0888)طالش، « مبارک دانند.

 ، مشکالت مسلمانان در برخی مناطق آشام از حیث برگزاری«تاریخ آشام»به نوشتة فتحیه عبریه توجهبا
در صلواه و »باره آمده است برخی آداب و انجام اعتقادات سخت و همراه با تقیه بوده است چنانچه دراین

)طالش، « الله ممنوع بودند.نمایند اما از اذان گفتن و خواندن و قرائت و آشکار کردن کالمصوم قیام می
قاره بود که ام ازجمله مناطق شبهتوان ناشی از این دانست که آش( و شاید این موضوع را به68م : 0888

کندی نفوذ نمود و ساکنان بومی نیز سخت به آداب و عقاید گذشتۀ خود پایبند اسالم در آنجا دیر و به
 بودند.

ها کنار باغات قرار که خانهها و مزارع مطالبی آمده و اینها و باغچهها، باغاز پیوستگی بیوت و خانه
ها در ارتفاعات بنا شده است وار منزل راجه و نیز به دلیل رطوبت بسیار، خانهها نیز در جداشته و همة آن

ی زمین را صحن خانه گردانند به جهت رطوبت رسم آن دیار نیست که رو»نویسد: و در این مورد می
 (68-92م : 0888)طالش، « بلکه باالی آن تاالر باشد مسکن سازند.

در بازار خریدوفروش اطعمه در اسواق متعارف »ه است که: ازجمله رسوم آن زمان در آشام این بود
(. در بین زنان 68م : 0888)طالش، « کنند.جا قوت یکسالة خود را در خانه ذخیره مینیست، سکنة آن

ها را ویژه در نحوة پوشش و در برخی مناطق معتقد بودند که تنها سینهنیز اعتقاداتی وجود داشته به
تکلفانه با ، در کوچه و بازار حضوری بیدر جبال جنوبی آشام»ن باب آورده است: بپوشانند، طالش در ای

 (93م : 0888)طالش، « ازواج و مجالست با آنان وجود دارد.
های بلندپایه و یا فرماندهان سپاه ، گاهی سخن از افراد برجسته و شخصیتالی متون تاریخ آشامدر البه

-کر گردیده است، افرادی مانند میرمرتضی، راجه امرسنگه، سید ساالرها ذشده و نامی از آن« میرجمله»

اند. )طالش، خان و میر سید محمد که در محافظت و نگهداری مناطقی مانند کرکانو نقش داشته
( از روش برخورد سپاه بومیان آشام و یا مقابلة دشمنان در مصاف با سپاه گورکانی نیز 95م : 0888

کشیده بودند سر به آتشبار جنود هنود و قطاع الطریق... نقاب بر»که: له اینمطالبی آمده است ازجم
)طالش، « شورش بر آورده و در میدان آسمان جوالن کردن گرفتند، آتشبار هوا موشک دوانیدن آغاز کرد.

 (98م : 0888
که گویا کسی ویژه انبوه درختانی سخن گفته مؤلف فتحیه عبریه )تاریخ آشام( بارها از سختی مسیر به

( ضمن 82م : 0888تاکنون یا جمعیتی تا آن زمان به این صورت انبوه از آن عبور نکرده بود. )طالش، 
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استفاده متصرفه در آشام جهت ی قابلهاکه سپاه دولت مرکزی هند )گورکانی( از مزارع یا زمیناین
ن لشکر به ملک آشام و رسید»معیشت خود استفاده نموده است، طالش در این مورد آورده است: 

« القدر زمین مزروع ساخته، قوت خویش از آن حاصل نمایند.کواهتی و در سرکار کامروپ، علی
 (87م : 0888)طالش، 

که: ها از سوی میرجمله نیز در کتاب فتحیه عبریه یادآوری شده ازجمله اینتقسیم مناصب و سمت
داران و چهل کشتی جنگی و محمد بیک را با نصبداری کامروپ و جمعی از امرا و مرشیدخان به فوج»

 (86م : 0888)طالش، « چهارصد سوار و دو صد پیاده جهت مشار الیه تعیین نمود.
گیر هایی بوده که دامنیا عوامل اورنگ زیب در فتح آشام بیماری« میرجمله»از مشکالت عدیده سپاه 

ویژه ناسازگاری آن وهوا و شرایط جوی بههت آبشده است و باید عمده  این امراض را به جاین سپاه می
)میرمحمد « میرجمله»( و حتی فرمانده بزرگ سپاه یا 88م : 0888با طبیعت سپاهیان دانست. )طالش، 

، برخی از حکما و اطبا ازجمله حکیم میرزا محمد و حکیم سعید اردستانی( نیز دچار کسالتی شدید شد
داده و مردمان آشام را گمان آن بود که راجه آشام باعث سحر او شده شفیعا بیماری او را استسقا تشخیص 

 (011م:  0888است. )طالش، 
به شدت بیماری، میرجمله وصایایی نموده ازجمله در باب تغسیل و تکفین خود و ارسال توجه-با

خیریه  که جمیع مستملکاتی که در ایران وجود دارد وقف امورسوی نجف اشرف و نیز ایناش بهجنازه
 (011م: 0888گردد و در این مورد شخصی به نام محمود بیک را وصی خود قرار داد. )طالش، 

، میرجمله قدرت سوار شدن بر مرکب را نداشت و مدتی را در کوچ بهار در آخرین روزهای حیات
بودی حاصل که بهنموده به امید این« خضرپور»سکونت گزید، برخی امرا و اطبا او را تشویق به رفتن به 

م 0888شود. وی در آخرین لحظات زندگی نیز دستوراتی را برای امرا و فرماندهان صادر نمود. )طالش، 
گیر جمله کارگزار و عامل پادشاه عالم( و سرانجام میر محمد سعید اردستانی معروف به میر010: 

از ادای شهادتین در کشتی ق بعد  0163)اورنگ زیب( در آشام و نواحی بنگال در دوم رمضان المبارک 
 (012م : 0888آفرین تسلیم نمود. )طالش، جان به جان

مؤلف تاریخ آشام که معمواًل در بسیاری موارد اثر از مضامین مذهبی سود جسته از خداوند بزرگ 
نماید که میرجمله را مورد شفاعت پیامبر اکرم )ص( و آل طاهرینش قرار دهد. )اللهم ارزقه مسئلت می

ه النبی و آله( شب نعش را به خضرپور برده و پس از غسل و کفن در امارتی، جنازه را حسب شفاع
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الوصیه به نجف اشرف انتقال داده و به خاک سپردند و فرزند میرجمله جهت رساندن مطالب و گزارش 
 (013م : 0888به درگاه پادشاهی رفتند. )طالش، 

در والیت بنگال پرداخته و موضوعاتی مانند ایجاد پایگاه و خان ضمیمة اثر نیز بیشتر به اقدامات شایسته
ویژه در مقابله با دزدان دریایی، تهاجمات استعمارگران و تحرکات شاهزاده تدارکات ناوگانی مقتدر به

خان به چاتگاؤن چنین در باب حملة عوامل شایستهشجاع در مقابل دولت مرکزی اشاره دارد، هم
 یز مطالبی درج شده است.)چیتاگونگ( و تصرف آن ن

ها و که در باب احواالت سیاسی، لشکری و کشوری منطقه مواردی آمده، بیانگر ویژگیاینبرعالوه-
 باشد.، اجتماعی، مذهبی، طبیعی و جغرافیایی آشام و بنگال نیز میخصوصیات فرهنگی

قات و شواهد مثالی  که حضور مؤلف در امور و جریانات و تصدی وی در باب به تصویر کشیدن اتفا -
کند و بر ارزش اثر افزوده است و ادبیات مؤلف و نحوة آورده؛ حکایت از کیاست وی در نقل مطالب مي

تنها در ادب فارسی و فرهنگ ایرانی بلکه فرهیختگی وی در علوم اسالمی و نوشتار او بیانگر احاطة وی نه
 های قرآنی و روایی است.شناخت از دانش

اند، طالش مؤلف فتحیة عبریه فردی صریح کسانی که در باب تواریخ هند اظهارنظر نمودهبر تبنا -
گو و درست نویس بوده، وقایع را آنچه بوده ذکر نموده و از اغراق، تحریف و مبالغه پرهیز کرده راست

و یا به  که مؤلف اغلب حوادثی را که در اثر خود ثبت نمودهاست و به تعبیر آفتاب اصغر: نظر به این
طرفی کامل به رشتۀ تحریر درآورده، ارزش و اعتبار آن ها را باصداقت تمام و بیگوش خود شنیده و آن

 (003: 2370رود. )اصغر،مراتب باالتر میبه
 توان برشمرد:در انتها نتایج نقد و بررسی اثر را چنین می

بندي و تنظیم دقیق مطالب از فصلهرچند مطالب کتاب بر اساس سیر زمانی تألیف گردیده اما عاری -
ها کوتاهی شده است، مثاًل تنها از شهر در ذکر دقیق و کامل اطالعات در باب شهرها و شخصیت است.

 که مشخصات آن درج گردد.یا فردي نام برده شده بدون آن
منطقة آشام قاره دیرتر صورت پذیرفت که از جملة آن نفوذ امپراتوری تیموری در برخی مناطق شبه-

ها و هایی توسط برخی از فرمانروایان، راجه)آسام( و برخی نواحی بنگال بوده است و در این راه مقاومت
که اقلیت مسلمانان موجود طورییا سران مذهبی هندوها صورت پذیرفته که همراه با تحریکات بوده؛ به

م مأموریت میرجمله چنانچه از متون فتحیة های مهاند، یکی از انگیزهدر آن منطقه همواره در فشار بوده
 آید استخالص مسلمین تحت عنوان جهاد با کفار بوده است.عبریه یا تاریخ آشام برمی
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وجود چنین آثاری ، تأثیر زبان و ادب فارسی و فرهنگ ایرانی و نفوذ آن را در مناطق مختلف و حتی  -
، اشعار و روایات و دارای ، آیاتدارندة لطایفکه دربرطوریکند. بهقارة هند بیان میدوردست شبه

گونه ، آراستگی و نکاتی بدیع و نشانگر تبحر مؤلف و دقت او در ارائة کالم است. و وجود اینفصاحت
، تنها در عصر اکبرتألیفات مبین حضور مستمر و محسوس ایرانیان در ارکان مختلف دولت گورکانی نه

باشد. نویسندة اثر که شهرت طالش صر سلطنت اورنگ زیب نیز میجهان بلکه در عجهانگیر و شاه
، از ندما و نزدیکان میرجمله یعنی میرمحمد سعید -و باید اصل او از مناطق شمالی ایران باشد-داشته 

است و با استناد به مطالب کتاب مؤلف و میرجمله هر  -که وی نیز از سادات طباطبایی بوده -اردستانی
 اند.ب و اعتقاد شیعة امامیه بودهدو مؤدب به آدا

ها، مناطق سرسبز، ویژه وفور جنگلهای تألیف، ترسیم موقعیت طبیعی و جغرافیایی بهاز دیگر ویژگی -
که گاهی طوریهای موسمی و کشتزارهای فراوان در منطقة آشام و بنگال است، بهمراتع و وجود باران

نگی و باعث توقف، یا تزلزل و ایجاد شبیخون دانسته و این عنوان مانع در عملیات جها را بهمؤلف آن
 موضوع خود در بیان وضعیت جغرافیایی و اقلیمی مناطق گویا است.

نگارندة اثر با عنایت به نزدیکی و تقربی که در استناد و تبیین محتوا از منابع کتبی، ذکری نشده است. -
جریانات را مورد نظر گرفته و مطالب را با دقت و به دستگاه میرجمله داشته، بسیاری از اتفاقات و 

ها و ویژه شهرها و رسوم رایج در مناطقی از آشام و بنگال بهظرافت بیان نموده است،  بیانسنت
روستاهای آن نیز از دیگر نکات ارزشمند این اثربوده که در حقیقت نقبی بر اوضاع اجتماعی است، 

، نوع و شیوة لباس پوشیدن، رفتار و آداب برخی زنان و و تکریم به وی مانند احترام به راجه و نحوة تنظیم
مجالست و رسومات ازجمله نحوة پوشش و یا وجود برخی مرتاضان و سلوک و معیشت آنان، ساختن 

های فراوان و یا سازی در ارتفاعات به دلیل رطوبت بسیار و بارانو ایجاد ابنیه و عمارات و یا سنت خانه
معالجه با افسون و اوراد، استفاده از مصالح متناسب با طبیعت و اقلیم، اشاره به امور های شیوه

وشری، اثمار و فواکه و مواردی از این قبیل که این نیز بیانگر دقت و دیدگاه ها و بیعاقتصادی، بازار
 مؤلف و استنباط او از جامعة آن زمان بنگال و آشام است.

در نوع ابزار و ادوات جنگی مانند توپخانه و کاربرد آن در تألیف مشهود  ارائه دقیق و همراه با نکات
های جنگی استفاده شده چنین عمدة عملیات نظامی جنبة دریایی داشته و از ناوها و قایقاست، هم

توجه و مشخص به عناوین و القاب خاصه مراتب و مناصب نظامی و لشکری در اثر قابل-است. اشاره
که گاهی موقعیت و میزان نفوذ و اقتدار آنان ذکرشده است. تقویت نیروی دریایی ینویژه ااست، به
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های داخلی بنگال و ومرجگورکانیان و توسعة اقتدار نظامی بحریه داخلی این دولت در مقابله با هرج
ل و خان والی اورنگ زیب در منطقه نشانگر تسلط بیشتر گورکانیان در بنگانواحی آن در دوران شایسته

 آشام است.
، های کالن مانند کثرت فیالن، آهوانبر بیان طبیعت زیبای آسام و بنگال از وجود ثروتمؤلف عالوه-

توان انواع پرندگان و نیز وجود معادنی از فلزات مانند مس و نقره هم یاد نموده است. از مضامین اثر می
بندی آنان به رسوم و آداب مذهبی و دفاع ایبه شدِت تعصب هندوان بنگال و آشام به اعتقادات خود و پ

ویژه در مقابل مسلمانان را استنباط نمود. مطالب آمیخته با همدیگر بوده و تفکیک چندانی از آن به
 ویژه از حیث موضوعی وجود ندارد.به
 

 گیرینتیجه
که نشانگر اینبر-هقاره که از قرن هفتم هجری آغاز شد، عالو تاریخ نگاری محلی به زبان فارسی در شبه

اسالمی  -های ایرانیحیات زبان و ادب فارسی در هند و اقالیم آن بود؛ مبین تأثیرگذاری علوم و دانش
ویژه تاریخ نگاری در این سرزمین است. در مناطق مختلف هند اثرگذاری هویت عنصر ایرانی بسیار به

نیز عمدتًا از ناحیه متفکران و فرهیختگان که مکاتب فکری و فرهنگی ویژه اینمحسوس و ملموس بود، به
های ها در دورهگرفت؛ این روند نفوذ و گسترش زبان فارسی در همۀ عرصهایرانی در هند شکل می

تاریخی غزنوی، حملۀ مغول، عصر تیمور و جانشینان او و دورۀ صفویه نیز ادامه یافت که نتیجۀ آن 
محلی است. از مناطق مهم تاریخ نگاری محلی فارسی  تألیف بسیاری از کتب تاریخی ازجمله تواریخ

های خاص خود بود. این مناطق اگرچه از دورترین هند، منطقه بنگال و آشام است که دارای ویژگی
آمدند؛ اما از تأثیرات معنوی و مادی حساب میهایی مانند ایران بهقاره هند نسبت به سرزمین نواحی شبه

های مؤثر در امور ادبی، دینی، سیاسی و نظامی ت فرهنگی و رجال یا شخصیتویژهاثراایران اسالمی به
 بهره نماند.آنان بی

در تواریخ بنگال و آشام قرون یازدهم و دوازدهم هجری، متون و عبارات آراسته به نظم و نثر فارسی و 
انشای آن نیز استادانه است. برگرفته از شیوه منشیانه است. در این آثار استناد به اشعار شعرا و ادبا شده و 

های باالی سیاسی و ویژه در ردهبهارستان غایبی و فتحیه عبریه نشانگر اهمیت حضور مهاجران ایرانی به
نظامی در استحکام دولت گورکانی، ساختن قالع و ایجاد عمران و آبادی و نیز توسعه و ترویج اسالم در 

سیاسی دولت گورکانی در -و مبین وقایع و عملکرد دینیمناطق مختلف هند است. این آثار دربردارنده 
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قاره هند است. بهارستان ویژه نیمۀ دوم آن و عصر جهانگیر در مناطقی از شبه قرن یازدهم هجری به
غایبی، اولین تاریخ محلی به زبان فارسی بود که مربوط به بنگال اوایل قرن یازده هجری است که در آن 

نگاری محلی بنگال و  ای تاریخی و اوضاع اقلیمی مناطق و ایاالت در تاریخهای جغرافیبررسی ویژگی
آشام موردتوجه بوده است. از بین تواریخ بنگال فتحیه عبریه به اوضاع جّوی و طبیعت ازجمله نزوالت 

 ها و نوع محصوالت کشاورزی اشاره محسوسی داشتهها، میزان آبآسمانی، وسعت مزارع و جنگل
سازد. همچنین این وع خود بدیع بوده و خواننده را با اوضاع جغرافیایی آن سامان آشنا میاست که در ن

 توجه است.اثر در تبیین سازمان حکومتی و مناصب و توضیح دربارۀ برخی مقامات و مراتب، قابل
 

 منابع
 و فرهنگي.، ترجمۀ محمدعلي موحد، تهران: انتشارات علمي بطوطهسفرنامۀ ابن (.  2372بطوطه )ابن

، ترجمه و تاریخ ادب فارسي در پاکستان )از جهانگیر تا اورنگ زیب((.  2316احمد، ظهورالدین )
 ، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.2تحشیۀ شاهدچودري، ج 

، الهور: خانه فرهنگ نویسی فارسي در هند و پاکستان )تیموریان بزرگ(تاریخ(.  2370اصغر، آفتاب )
 جمهوري اسالمي ایران.

، تهران: 0، زیر نظر غالمعلی حداد عادل، ج در دانشنامه جهان اسالم« بنگال»(. 2366امام الدین )
 المعارف اسالمی.بنیاد دایره

، تهران: 6، زیر نظر حسن انوشه، ج در دانشنامه ادب فارسي« ادراکي بیگالري»(. 0391انوشه، حسن )
 فرهنگ و ارشاد اسالمي. سازمان چاپ و انتشارات وزارت

اي، تهران: مرکز ، ترجمۀ فریدون بدرههای اسالمي جدیدسلسله( 2312باسورث، ادموند کلیفورد )
 بازشناسي اسالم و ایران.

، زیر نظر غالمعلی حداد عادل، ج در دانشنامه جهان اسالم« بهارستان غایبي»(. 2366برزگر، حسین )
 المي.المعارف اس، تهران: بنیاد دایره0

، تهران: 0، زیر نظر حسن انوشه، ج در دانشنامۀ ادب فارسي« غیبي اصفهاني»(. 2313برزگر، حسین )
 سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.

، تصحیح منوچهر صدوقی سها، تهران: انتشارات پژوهشگاه تحقیق ماللهند(. 2372بیرونی، ابوریحان )
 فرهنگی.علوم انسانی و مطالعات 
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، تصحیح عبدالحي حبیبي، طبقات ناصري )تاریخ اسالم و ایران((. 2373جوزجاني، منهاج سراج )
 تهران: دنیاي کتاب.

 ، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.23، ج نامه لغت(. 2363اکبر )دهخدا، علی
، قم: پژوهشگاه قاره هندهایرانی در شب-نگاری محلی اسالمی تاریخ(. 2033ریاحی، محمدحسین )

 .3حوزه و دانشگاه، چ 
 ، تهران: سمت.نگاری در اسالم تاریخ(. 2362سجادی، سید صادق، عالم زاده، هادی )

، تصحیح مولوی عبدالحق، کلکته: ایشاتک ریاض السالطین )بنگاله(تا(. سلیم، غالمحسین )بی
 سوسائتی بنگاله.

، زیر نظر غالمعلی حداد عادل، ج در دانشنامۀ جهان اسالم بهارستان غیبی )غائبی((. 2366صدیقی )
 المعارف بزرگ اسالمی.، تهران: بنیاد دایره0

، به اهتمام مهدي خواجه پیري و پرویز فتحیه عبریه )عبرتیه(م(.  2999طالش، شهاب الدین بن محمد )
 نو: مرکز میکروفیلم نور.نیري، دهلی

، ترجمۀ حسین ها(نویسالن در هند )بررسي کتابشناسي دستمغو(. 2393مارشال، دارانوسروانجي )
 برزگر کشتلي، تهران: موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمي.

، زیر نظر سید محمدکاظم موسوی المعارف بزرگ اسالميدر دایره« آسام»(. 2360مجتبایي، فتح الله )
 المعارف بزرگ اسالمي.، تهران: بنیاد دایره2بجنوردی، ج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




