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  بخش معرفي نسخة تاريخ فرح
  ∗الدين کاکوروي عمر کمال

نژادهاي مختلف از مناطق جهان از ديرباز سرزمين هند را جايگاه خود قرار دادند و 
 ,همراه خود آوردند بهآداب و رسوم اديان مختلف و مذاهب گوناگون را در اين کشور 

  .وجود آمد  مختلف بههاي هها و لهج بدين ترتيب زبان
اين بهشت ارضي وارد شدند و حدود   فاتح بهعنوان بهنروايان مسلمانان فرما

لحاظ يکي از  بهقارة هند حکمراني کردند که بر اثر اين کشور هند  هشتصد سال در شبه
زبان فارسي چون زبان اين مردم فاتح . سزايي کسب کرد مراکز مهم اسالمي شهرت به

  .نگيز پيشرفت شاياني کردا  لهذا طبعاً اين زبان شيرين و دل,بود
دهد که فرمانروايان و سالطين هند از همان آغاز  اين امر شهادت مي تاريخ هند به

علما و , در ترويج و گسترش زبان فارسي سعي بليغ نمودند و براي پشتيباني ايشان
اين خدمات ,  مختلف علوم و فنون نوشتندهاي ثر در زمينها نفضال و نويسندگان هزارا

 يها و آرشيوها  موزه,ها  کتابخانهدرهاي پرارزش ميراث فرهنگي  ايشان مثل گنجينهادبي 
برکت تأثير اين زبان شيرين است که هزاران نسخة خطّي . شود سراسر هند نگهداري مي

توان ذخيرة شخصي  جمله مي از آن. اکنون وجود دارند هاي شخصي هم در کتابخانه
 را ١پروفسور سيد مسعود حسن رضوي فارسي دست اردو و نويسندة و محقّق چيره

هاي پرارزِش خطّي و چاپي است و در حال حاضر مسئول اين  برد که داراي کتاب نام

                                                   
  .لکهنو,  فارسي دانشگاه لکهنواستاد  ∗
 گردد شناس محسوب مي محقّق زبردست و انيس) م ١٨٩٣-١٩٧٥(» اديب«پروفسور سيد مسعود حسن رضوي   .1

 . وي استاد و رئيس اسبق گروه فارسي دانشگاه لکهنو بود.)گويان هند بود انيس از مشهورترين مرثيه(
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 يکي از بخش رحتاريخ ف
آثار بسيار مهم و پرارزش 
 مخصوصاً در رابطه با

 . استتاريخ اوده

 پروفسور سيد نير ,آور معاصر  دانشمند و محقّق نام,ذخيره همانا خلف الصّدق ايشان
ة محبت و دارم و اين نتيجرا  ي هستند که بنده افتخار شاگردِي و١مسعود رضوي

 تاريخنام  هفرد ب هاي خطّي پرارزش و منحصر به عنايت ايشان هست که يکي از نسخه
 من شدندناحية بنده دادند و خواستار تدوين و تصحيح آن از  بهرا  بخش فرح

  :زير استقرار  مشخّصات اين نسخه به ـ
 )مجلّد دوم(بخش  تاريخ فرح  :  نام .١
بخش  منشي محمد فيض  :  مؤلّف .٢

 رويکاکو
 )هدوتاريخ اَ(تاريخ   :  موضوع .٣
  هجري١٣٢٤  : سال کتابت .٤
 ٧٣  :  صفحات .٥
 ١٧  :  تعداد سطر .٦
 باريک, نستعليق پخته  :  خط .٧
 ندارد  :  ترقيمه .٨
 )خطِّ مؤلّف اغلب به(ندارد   :  کاتب .٩

 .نسخة خطّي ولي کرم خورده و مجلّد است  :  کيفيت .١٠
سلّم  ه و اصحابه واهللا عليه و آل بعد حمد کردگار و درود مختار صلّي  :  آغاز .١١

ات افزون از حدنجاللي ارباب آ و شمار بر اوالد و اصحاب بر مزاياي مهر و تحي
انديشان  ذکا و دانش و اصحاب فهم و بينش و کارشناساني حقيقت آشنا و عاقبت

 تمثيل اين ماجرا رونماي عرصة اظهار و مشهود باد که در جلد ,عالم خوف و رجا

                                                   
او کاِر تدريس در بخش فارسي دانشگاه . جهان گشود ميالدي چشم به ١٩٣٦ود در سال پروفسور سيد نير مسع  .1

است ) بازنشسته(ميالدي از حيث استاد و رئيس بخش فارسي متقاعد  ١٩٩٦د و در سال ش مشغوللکهنو 
» جايزة سعدي«دومين و اهداء نمود جايزة افتخاري » خدمات شاياِن زباِن فارسي وي«رئيس جمهوري هند به

. او اهدا شد م به ٢٠٠٨/ شه ١٣٨٦نو در سال  در دهلياز طرف خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران 
 ).خداوند منّان صحت و سالمتي وي را آرزومند هستم ـ کمال از(
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زه مصنّفات اين هيچمدان عالم شعور و دانايي که از تا» بخش تاريخ فرح«اوالي 
 ١…آباد است بخش که موج خيز درياي حقيقت حال بلدة طيبه فيض محمد فيض

ليالي غمي صرف اوقات  کمال بي مالزمان داراب علي خان که به…   :  انجام .١٢
احوال يکي با ديگري در نمودند اکنون با کمال سرگرداني و تباهي  و نهار مي

آباد  فيض] سرگذشت[رت است که چکار کنم و کجا روم اين است سرگزشت مشو
آينده ) ه ١٢٣٤(حجه سنة يکهزار و دو صد و سي و چهار هجري  لغايت آخر ذي

شرط خواهش ايزدي همت تحرير خواهد  نماي ظهور خواهد گشت به هرچه جلوه
  .٢شاءاهللا تعالي پذيرفت ان

بخش  منشي محمد فيض» بخش تاريخ فرح«طور که قبالً گفته شد مصنّف  همان
کاکوروي بن منشي غالم سرور است که در دستگاه سلطنت » فيض«متخلّص به

 و ٣الدوله بن نواب صفدرجنگ همسر نواب وزير شجاع(» بيگم وهب«الزّهرا معروف بهةما
و دست  وي نويسندة چيره. عهده داشت منصب ميرمنشي را به) ٤الدوله مادر نواب آصف
چشمة نامبرده در کتاب . رخ معروف و صاحب تصانيف کثيره بودوشاعر نغزگو و م

  :نويسد  ميفيض
  .٥“ پنجاه سالگي يکصد کتاب تصنيف کردمسن همن تا ب… ”

است که » بخش تاريخ فرح«ها  آناز مانده يکي  ثر از ايشان باقيامتأسفانه فقط چند 
 نسخة خطّي ,ده استوسالطين دهلي و اَ به جلد اول متعلّق ؛مشتمل بر دو مجلّد است

شود و نسخة ديگر  ه کاکوري نگهداري ميخانقاه کاظمي» کتابخانة انوريه«در اين مجلّد 
سخنوران گفتة صاحب  بنا به. در کتابخانة آزاد دانشگاه اسالمي عليگره مضبوط است

هور موجود ش در کتابخانة دانشگاه پنجاب الزرارپاثر نسخه اردوي اين  ٦کاکوري
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زبان  رايس بخش اول اين کتاب را به. شايان ذکر اين است که ويليام سي. است
خاطرات ( Memories of Delhi and Faizabadعنوان  که بهکرده  ترجمه يانگليس

  . ميالدي منتشر شد۱۸۸۹در سال آباد  انة ايندين پريس الهخدر چاپ) آباد دهلي و فيض
ست که در عهِد اهاي آن کساني  دواني توطئه و ريشه داستان واقعي بخش تاريخ فرح

 زياد است خاطر  اهميت کتاب بدين.با دولت او وابسته بودند» بيگم بهو«الزّهرا مةآخر ا
کم و کاست  که نويسندة آن شاهد تمام حاالت و واقعات آن زمان بوده است و آن را بي

بر اين صاحب کتاب بعضي از  عالوه ,رشتة تحرير درآورده است تمام ديانت به با
 همين ,طور اجمالي ذکر شده بود واقعات را مفصّالً بيان نموده است که در جلد اول به

  :دهد امر را او چنين توضيح مي
م همت تحرير پذيرفته اکنون جمال در اواخر جلد دوا هبعضي احوال که ب… ”
  .١“سازد فصيل آن رقم پردار بيان ميت به

هاي داراب علي خان   اهميت و مسئوليت, نويسنده ارزششبخ تاريخ فرحدر 
الدوله او چه مسئوليت بر   مثالً در زمان نواب شجاع؛طور مشروح ذکر نموده است به

 دحتا چه » بيگم بهو«که  داد و نيز اين انجام ميرا ها  کدام مأموريتو عهده داشت 
ي وي را يبيگم مراسم نها ت بهوهجري پس از درگذش ۱۲۳۱کرد و در سال  اعتماد مي

که در مورد امالک  بيگم هرج و مرجي داد و بعد از فوت بهو با چه شأن و شکوه انجام
. داد چطور آن را رفع کرد همه اين نوع اطّالعات مشروح را دربردارد بيگم رو مي بهو

در مورد آن  ددست آورده بودن سرايان که در محلّ شاهي اثر و نفوذ بسياري به خواجه
  :نويسد بخش مي منشي فيض

الدوله يکي بهار علي خان که داروغگي  سراي عمده سرکار شجاع دو نفر خواجه”
خانه و خيمه و خرگاه و افيال و  خزانة خاصّ و داروغگي دارالضّرب و پالکي

خانه و ديگر جزئيات خانگي بيگم صاحب  بعضي رتهخانه و دواليخانه و باورچي
نواب گنج و گوله  و (Tanda)آباد و تانده  ان و دادره و اورنگو فوجداري موه

اعتبار  او بود و خيلي معتمد و ذي غيره از جانب نواب متعلّق به گهات و
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خان ناظر محلّ خاصّ و  دويم نواب ناظر محمد جواهر علي… زيست مي
خدمت محاالت جاگير هشت محلّ عمده و وزير گنج متّصل موهان و 

هاي سرکار بيگم و   و کشتيته و داروغگي نهصد راصّ حويلي خگورکهپور و
ي گنج لکهنو و قريب ده هزار سوار عيل گنج متّصل يحٰيو اسٰم) انّاؤ(قصبة اونام 

بسيار  داشت و با شمار از سرکار خود مي سپان بيو سپاه و هفده زنجير فيل و ا
لگي اوقات حوص شأن و شوکت و تمکين و وقار و متانت و سنجيدگي و عالي

داراب علي خان جلوه فرماي چار … و بعد فوت جواهر علي… برد سرمي به
  ١“…باش نظارت شد

 ,کاربرده است هاي محلّي را براي اشخاص گوناگون به عالوه بر اين نويسنده واژه
 ,هاي مثالً مامائين ها که براي خدمات بيگم مقرر بودند برايشان واژه مثالً کنيزان و خادمه

اران نام بوبو ذميان اين خدمتگ. رفته است کار هغير آن ب چهوچهو و, بوبو, اصيلين
هرحال ميان اين  و با تفصيل ذکر شده است به بچن بارها آمده هالخير و بوبوسد صباح

تفويض  بچن هبوبوسد ميرد و مسئوليت وي به الخير قبالً مي دو خادمه بوبو صباح
  : بخش تاريخ فرحطبق . شود مي

الدوله بهار مغفور کنيزان و  خانه وزيرالممالک نواب شجاع لتدر دو… ”
سرا بسيار بودند که نوبت از صدها گذشته و با  اران اندرون خانه و محلزخدمتگ

 هالخير و بوبوسد هر فردي کاري و خدمتي متعلّق بود و از آن جمله بوبو صباح
ن خدمات و حس, از ديگران ممتاز در ديانت و امانت و حفظ رازداريبچن 

ها  شعور و لياقت و اصابت والي و صالح و مشورت در امور خانگي سرفرازي
داشت و حفظ نقود و از خرايق  الخير مي داروغگي جواهر تعلّق از صباح, داشتند

و دقايق و تقسيم مشاهرة جميع خادمان محلّ و بعضي صله رحم که بيرون 
غيره متعلّق  ام اقمشه و البسه وبودند و نگاهبان کليدهاي اجناس از اقسسرا  محل

                                                   
 .١٣-٤ص , مجلّد دوم, بخش تاريخ فرح: بخش منشي محمد فيض, بخش کاکوروي فيض  .1
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بچن ه تعلّق سد الخير کاروبارش نيز به بعد فوت صباح…  بچن بودهبوبوسد به
  .١“گرفت

  نويسنده.دهد دست مي بههاي ادبي آن زمان نيز اطّالعات   از فعاليتبخش تاريخ فرح
نمايد که از لحاظ ادبي  و بعضي افراد را ذکر ميدهد   گويندگان مختلف خبر ميةدربار

  .حايز اهميت بودند
  :نويسد  چنين مي»مقبل«گوي مير اکبر علي متخلّص به دربارة مرثيه

 , جواني است صبيح و مليح.مير اکبر علي پسر کوچک مير علي نقي است”
رفتگي مزاج جبلّي دارد در نفاست و سالسِت و خوش لباس و پوشاک شستگي 

خادم , پرور پندار نمازگذار قبيله… گوي سبقت از اهل زمان خويش ربوده طبع
حسين صلوات اهللا عليه مجلس امام سيدالشهدا هفتم هر دار امام  والدين تعزيه

خوانان و حاضرين مجلس و فقرا و مساکين  ماه التزام کرده طعام وافر براي مرثيه
ن زمانه است بسيار گفته و هندي و سالم که رايج اي مرثية… نمايد تقسيم مي

رنگين مضمون بسيار دارد که اگر … خيزد که درد ازو برمي… گويد پرمضمون
آباد رايج  آرد و بسيار گفته که در لکهنو و فيض سوز و آهنگ بخوانند رقّت مي بي

  ٢“… تخلّص کرده»مقبل«گشته سابق تمام نام خود اکبر علي بعد از آن 
  :گويد افسرده بدين قرار مي اهللا بيگ متخلّص به  فيضگوي ديگر مرزا دربارة مرثيه

در فارسي و … از خط و کتابت آشنا…اهللا بيگ نام سپاهي وضع  مرزا فيض…”
 اما شوق تأليف مرثية هندي در شأن امام ,خط خوش چندان سليقه و ربط ندارند

مجالس اند که مردم در   اکثر از آن تصنيف نموده,السالم در سر دارند حسين عليه
  .٣“تخلّص است» افسرده«خوانند  آهنگ مي به

  :کند ميمعرفي قرار زير  بهرا جاي ديگر شخصي ديگر 
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تراب علي نام دارد کتب فارسي ديده و ديوان خاقاني و انوري و کالم … ”
  ١“…بعضي متأخّرين مثل عرفي و ناصر علي و جالل اسير ياد گرفته

  :نويسد دربارة مير محب علي مي
در عهد نواب ابوالمنصور خان صفدرجنگ تا هجده سال … حب علي ناممير م”
در سفارش مير مرتٰضي مذکور   نيز به.داشت حکومت بنارس سرفرازي مي به

 جوان و با وجاهت خوش لهجه و .نمود سرکار نظارت مرتبت آمد و شد مي
نوشت و در اشعار مثنوي و غزل و  تقرير عبارت فارسي رنگين و سنگين مي

 مشِق خطّ نستعليق بچستي و درستي کرده و جامع .ايد يدطواليي داشتقص
  .٢“ کارها بودهکماالت و سزاوار هم

 )ص(احاديث نبوي,  در بيان بعضي واقعات از آيات قرآنيبخش تاريخ فرحنويسندة 
کاربرده است که بر  کند و اشعار شاعران استاد را بر محل به و تاريخ اسالم استفاده مي

  .کند ل و کثيرالمطالعه بودن وي داللت ميعلم و فض
هاي مختلف تعصّب  مأموريت بيگم هنگام اتّصاب مردم به در عهِد نواب و بهو

 در نظر ايشان ميان پيروان عقايد و مذهِب گوناگون هيچ .کارنماد بردند مذهبي را به
  :نويسد  ميبخش فرحکه در  ند چنانتداش فريقي را روا نميت

ه داراب علي خان و اکثر مصاحبين و منشيان آنجناب مذهب ک وصف آن با”
سنّت مالزم سرکار ايشان بود تکليف تبديل  اثناعشري داشتند اما کسي که از اهل

  .٣“فرمودند مذهب نمي
نويسد که نواب  بخش مي هنگام سخن راندن از عقايد ديني نوابان اوده منشي فيض

کندانيدن يک چولي  ايرين نجف اشرف آغاز بهبراي تهيه نمودن تسهيالت الزم براي ز
د و بعد از نرسانبپاية تکميل   آن را بهستند که بعد از مرگ ناگهاني نواب نتواندکردن
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  بخش معرفي نسخة تاريخ فرح  ٢٤٣

  

 بخش فيض ,خرج داد بيگم براي تکميل آن مبلغي بزرگ به بهو, درگذشت نواب
  :نويسد مي

  .١“ فرستادهالدوله چند لک روپيه  نواب آصف,در نجف اشرف قحط آب بود”
 مهمي يها ميان آورده است که در آن زمان مأموريت فيض سخن از هندواني نيز به

منشي , )۹ص (هيرانند اخبارنويس , )۸ص (مثالً هر لعل تحويلدار خزينه . داشتند
رام دهن نايب , )۲۰ص (راي دولت رام اخبارنويس , )۱۶ص (هرديال کاتب خطوط 

جسونْت راي , )۵۱ص (پرساد سنگه , )۴۴ص (ه نگ سهراجه بود, )۴۲ص (مرزا حسن 
  .و غيره) ۶۹ص (راجه بيني بهار , )۴۹ص (و تهاکر پرشاد 

 اين است که در ذکر واقعات تفريق و تعصّب بخش تاريخ فرحهايي  يکي از ويژگي
کند در جايي  جاي دربارة جشن مسلمانان صحبت مي جا راه نداده و اگر يک مذهبي هيچ

  :افزايد  او مي.دينما وان را نيز ذکر ميديگر جشن هند
 که در بلدة اوده هجوم عام از هنود و مسلمين بود و زياده از ده هرهسدروز … ”

  .٢“جا بودند هزار آدم يک
  :نويسد در ضمن غسل کانکي مي

در ميله غسل کانکي سونين صاحب که بعد تبديل آمده بودند نيز همين … ”
  ٣…“تهخود همراه گششوکت و شان 
و پرارزش  يکي از آثار بسيار مهم بخش تاريخ فرحتوان گفت  در آخر مي
ور ذکر شده هم درست و بواقعاتي که در اثر مز.  استتاريخ اوده ه بامخصوصاً در رابط

فانه تا هنوز به,اند هم مهمزيور  هرچه زودتر بهکه ت اسر سزاواطبع نرسيده و   ولي متأس
  .ود تا براي آيندگان محفوظ باشدطبع آراسته و پيراسته ش

  :شرح زير است  نوابان اوده و مدت فرمانرواي آنان به:توضيح
 . م۱۷۳۱-۱۷۳۷/ه ۱۱۴۶-۱۱۵۲  الملک سعادت علي خان برهان .۱
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  ٢٤٤  قند پارسي

  

 . م۱۷۳۷-۱۷۵۲/ه ۱۱۵۲-۱۱۶۷  ابوالمنصور خان صفدرجنگ .۲
 . م۱۷۵۲-۱۷۷۴/ه ۱۱۶۷-۱۱۸۸  الدوله نواب شجاع .۳
 . م۱۷۷۴-۱۷۹۷/ه ۱۱۸۸-۱۲۱۳  خانالدوله يحٰيي  نواب آصف .۴
 . م۱۷۹۷-۱۸۱۴/ه ۱۲۱۳-۱۲۲۹  نواب سعادت علي خان .۵
 . م۱۸۱۴-۱۸۲۷/ه ۱۲۲۹-۱۳۴۳  الدين حيدر غازي .۶
 . م۱۸۲۷-۱۸۲۷/ه ۱۲۴۳-۱۲۵۳  نصيرالدين حيدر .۷
 . م۱۸۳۷-۱۸۴۳/ه ۱۲۵۳-۱۲۵۸  محمد علي شاه .۸
 . م۱۸۴۲-۱۸۴۷/ه ۱۲۵۸-۱۲۶۳  امجد علي شاه .۹
  . م۱۸۳۷-۱۸۵۶/ه ۱۲۶۳-۱۲۷۳  واجد علي شاه .۱۰
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