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  نسخة خطّي وقايع دکن بهنگاهي 
  جاه آصف نواب و پند اخالقِي

  ∗يآروهللا ا رضوان

خ يهمان مرتبه و مقام شامخ را داشتند که در تار, يخانوادة آصف, يخ هند جنوبيدر تار
, يدانند که در عهد خانوادة آصف يسان هند مينو خي تار.يموريخاندان ت, يهند شمال

اما . ن خودشان اختالف فاحش داشتندي نهاده بودند و بزوال روبه, يحکمرانان هند شمال
س دولت يتأس, نان اوي و جانشجاه آصف نواب, ن زمان مناقشه و منازعهيدر ا, بالعکس

 استوار کردند و هم چراغ شعر و ادب را روشن کردند يدر هند جنوب, ن خانواده رايا
. باشد يباد روشن و منور مدرآيمخصوصاً شهر ح, يتا امروز هند جنوب, که از پرتو آن

 يشعرا, دي ناصرجنگ شهنوابخودش و پسرش , جاه آصف نواب مباد که يمخف
که خانوادة  حال آن.  هم داشتندي شعر فارسيها واني بودند و ديدست زبان فارس رهيچ

گونه که خاندان بزرگ  آن,  نکردندييتا هشتصد سال فرمانروا, يدر هند جنوب, يآصف
 ين هردو خانوادة بزرگ را مورِد بررسياما چون ا,  کردندي حکمرانمور در هنديت

  :مثالً. ميشو يدو خانواده مواجه من هرين اي مشترک بيها يژگيبا چند و, ميده قرار
دوستان را , اند  کف نفس بودهيار شجاع و دارايبس, ان هردو خانوادهيفرمانروا .۱

 .ندندرسا يفنا و هالکت م بهنواختند و دشمنان را  يم
, دو خانوادهحکمرانان هر, نام بودندار و نکواما وفاد,  مسلمان نبودندي که حتّکساني .۲

 .اشتندذگ يها م آنعهدة  به مملکت را  مهميها تيمسئول

                                                   
  .)بهار(آره , جين. دي.اچاستاديار فارسي کالج   ∗
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. کردند ي ميداشتند و ادبا و شعرا را قدردان مي يدو خانواده علما و فضال را گرامهر .۳
) ي آزاد بلگرامير غالم عليامل مش(مورخان معاصر , جاه آصف نوابدربارة 
 او ي قدرشناستبردند و شهر يشان فقرا و صلحا استفاده مياند که از دربار ا نوشته

ز از يعراق و ن, خراسان, ماوراءالنّهر,  از ملک عربيحتّ, دهيخ شنيرا علما و مشا
 .آمدند يجانب دکن م به,  مختلف هنديها منطقه

شان يخدمت درو به, شان بودندي هم معتقد درويآصفخانوادة , موريمانند خانوادة ت .۴
 و يو اعتقاد داشتند که همة کامران. گرفتند يها دعا م شدند و از آن يحاضر م

 نوابن اعتقاد يسبب هم بهرود که  يگمان م.  همان بزرگان استيثمرة دعا, يابيکام
 ين مزار صوفيي را در پاجاه آصف

ن يالد حضرت شاه برهان, ر دکنيشه
  .ب دفن کردنديرغ

, ها ن شباهتي ايکه بر مبنا حال آن
ن ي بيا سهيمقا, يسان هند جنوبينو خيتار
اما . اند دو خانوادة بزرگ نکردهن هريا

 ي خانوادة آصفيمورخان از عظمت و بزرگ
ان يمانند فرمانروا, ه رايحکمرانان شادروان آصف, لذا پس از مرگ. آگاه و مطّلع بودند

 بابر پادشاه لقب يبرا, ک طرفيمثالً اگر از . کردند اديب معزّز و محترم القا اب, موريت
ر ي جهانگيي و برااني اکبر عرش آشيبرا, يانيون جنّت آشي همايبرا, يفردوس مکان
 نواب لقب جاه آصف يگر براياز طرف د. خ ثبت استيدة تاري بر جريجنّت مکان

 خان ير نظام علي مي و برا جنابي عالنواب ناصرجنگ شهد يبرا, مآب مغفرت
  .خ مندرج استيمآب در کتب تار  غفراننواب ي ثانجاه آصف

ل و مشروحاً يتفص  را بهجاه آصف يها مورخان در عرصة نبرد و جنگ و کارنامه
چند . اند جاز دادهياختصار و ا بهشان ي اي و ادبيتذکّر از فتوحات علم,  اما,اند ان کردهيب

وله الد  و صمصامعامره خزانة در ي آزاد بلگرامير غالم عليمثالً م, نگاران معاصر تذکره
 نواب و پسرش جاه آصف نواب يشعر فارس به اشاره مآثراالمراء در يخان الهورشاهنواز

درست است که . اند طور نمونه نقل کرده ها را به اند و اشعار آن د کردهيجنگ شهناصر

جاه در  سبک و اسلوب نواب آصف
زبان فارسي بسيار ساده و روان است 

ي از استعمال واژة هندي پرهيز و حتّ
نداشت و هم از سور و آيات قرآني 

 .ه استاستشهاد گرفت
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اما آن ,  او آگاه هستندي و ذوق شعرجاه آصف از, يشتر دانشمندان زبان و ادب فارسيب
د داده از نظر ي ناصرجنگ شهنواب, پسر خود به جاه آصف نوابپند و اندرزها که 

 يک نسخة خطّي در »باتيکلمات ط«عنوان  ن پندها بهيا,  پنهان ماندهيدانشوران فارس
  .شود ي مي نگهداراپتن,  خدابخشةدرج شده که در کتابخان» دکن عيوقا«نام  به

پسر خودشان را هفده پند , جاه آصف نواب» دکن عيوقا« ن مخطوطهيدر آغاز ا
آن را موسوم هللا ا ضي عرف محمد في الچشتيالقادر قيض حق صديسندة فياند که نو داده
س ووکاير کيبات امين کلمات طي ايپس از بررس. کرده است» باتي طهفده کلمات«به

گونه پندها داده  نيالن شاه را از اي که او هم پسرش گديآ ياد مي ر بهيبن قابوس وشمگ
يادگار   از خود به»نامه قابوس«نام   بهي کتابين خصوص در ادب فارسيبود و در ا

جناب را در   آن,دش  اگر مدون و منتشر ميجاه آصفبات اين کلمات طي. گذاشته است
د در ي بايگريب نکتة مهم دن مطليرامون ايگفتند و در پ يم» يقابوس ثان «يادب فارس

 کتابخانة (Descriptive Cataloguer) يحينگار توض فهرست. شودداده ح يجا توض نيا
  .امعان نظر نخوانده بود بهن اوراق را ي عبدالمقتدر ايخدابخش مولو

 ةطور است که در مقدم نيا بهمختصراً » دکن عيوقا «ةن مخطوطي اي صوريمعرف
 ممتازاالمرا بهادر و راجه نوابکند که  ي اعتراف ميقيصدض حق يف, سنده مذکورينو

 ۱۸۲۰برابر با هجري  ۱۲۳۶ن کتاب را در يو ا. اند شام راج بهادر سرپرست او بوده
 ادبياتزبان و  بهرسد که  ينظر م به,  لعليکاتب غوث. ق نوشتهيدر خطّ تعلميالدي 

کند و  ي اشتباه ميمتن فارس و ءست که در امالرو نياز ا,  مهارت تام نداشتيفارس
که متن  نيقبل از ا. کند يدن نقل ميکند و بدون فهم يها را درک نم  از واژهيمطالب بعض

 يها تيبهتر است که دربارة شخص, مي قرار دهيبات را مورد بررسين کلمات طيکامل ا
د م تا مطالب آن پنيد حرف بزني ناصرجنگ شهنواب و پسرش جاه آصف نوابگوناگون 

  . روشن و مشخّص بشودترح بهيو نصا
 ۱۶۷۱برابر با هجري  ۱۰۸۲در . ن بودير قمرالدي مجاه آصف نواب ياسم اصل

ر يب عالمگيز  اورنگي نامين از امرايالد ر شهابيپدرش م. جهان گشود چشم بهميالدي 
 روزجنگين خان بهادر فيالد يلقب غاز بهجناب را  ب آنيز بادشاه اورنگ. رفت يشمار م به

شان ي عابدخان بود که سلسلة نسب اجاه آصفاسم جد بزرگوار . مفتخر ساخته بود



  ٣٤٤  قند پارسي

  

 ي داراجاه آصف نواب. رسد ي مين سهرورديالد خ شهابي معروف حضرت شيصوف به
 ذات دکنع ين سبب مصنّف وقايهم بهش بود و ي خوي خانوادة عاليها يژگيهمة و

  .گفته» محض ريخ«جناب را  آن
ر تا زمان آخر محمد شاه بادشاه يب عالمگيز از عهد اورنگ, جاه آصف نواب

 جاه آصفن زمان بدخواهان برخالف يکه دوراِن ا حال آن. مناصب مختلف فائز بوده به
خان  درآباد مبارزيناظم ح  را بهدکنسلطنت ,  معزول ساختهرا کردند و بادشاه او يغماز
شکست  بهد و او را يخان جنگ مبارز رد و باصله را قبول نکين في اجاه آصفاما . سپرد
لقب  بهن را ير قمرالديمحمد شاه بادشاه م, يروزيو بعد از همان فتح و پ. کرد دچار
 تنها منبع اطّالعات جهان تاريخراست اين است که .  ارجمند و محترم نمودجاه آصف
 ناصرجنگ نواب, جاه آصف نوابپسر عزيز . باشد بلکه مخزن عبرت هم مي, نيست

. ه افتاده بوديگر به, سخت متاثّر شده, دهيح شني قدر پند و نصايپدرگرامشهيد که از 
ن پدر و پسر معرکة سخت يجه بيان برافراشته و در نتي برخالف همان پدر علَم طغيوقت

اما پدر مشفق .  ناصرجنگ مجروح شده در قبضة پدر آمدنواب ةن معرکي ابرپا شد و در
عالوه بر . ک بودي مذکور انسان ننواب.  مقصّر و خطاکار را معاف کردو مهربان پسر

شهرپناه . ديپسند يم م را هيارعممفن . داشت ي دوست ميلي که خيشعر و ادب فارس
 نوابسد که ينو ي ممآثراالمراصاحب . ماندة اوست يدرآباد از آثار باقيپور و ح برهان
 غزل عامره خزانة در ي آزاد بلگراميم علر غالي هم دارد و ميوان فارسي دجاه آصف

  :باشد ي مجاه آصفل نقل کرده که مال يذ
  خواني مرا  کنم روي طلب هرجا که مي      مي

  دست و پايم همتي اي درد دل در طلب بي  
  ست اري داشتهـت هم بهـسـير گلزار ندام

  مايلم همچون ورق هرسو که گرداني مـرا       
  آسـاني مـرا   جـا بـه   تا برد سيالب اشک آن    

  بـرد در عـالـم ديگـر پشـيـمـانـي مرا يم
. اند  ابراز کردهجاه آصفدربارة , نگاران سان و تذکرهينو خي است که تارياالتين خيا

,  درج شده»دکنع يوقا«بات که در يا کلمات طيح ي آن پند و نصاياما پس از بررس
مثالً اگر از . ديآ يمگر بريشکل د به جاه آصفت يشخص, کلماتبطون عبارات آن  از
 رفتار يمهربان آدم به يدهد که با جمله بن ي پسر خود را اندرز مجاه آصف نوابطرف  کي

 از يبعض در. دفنا و هالکت برسان بهکند که دشمنان را  يحت مينص, گرياز طرف د, کند
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 يبعض مثالً اگر چند افراد از. نديآ ينظر م جناب سخت دل و سنگدل به  آن,حينصا
ه را ناقابل اعتبار ي تمام افراد آن ناحجاه آصف نواب, کنند يشان رفتار بد ميا اها ب منطقه

 کرده ي کافران بدنهاد سعيبعض. د کرديد که از آنها احتراز بايگو يکنند و م ياعالن م
دست آوردن هدف  ها در به  آنياگرچه سع.  را برهم بزنندجاه آصفبودند که سلطنت 

 را دکن تمام زنّارداران جاه آصف نواب چند هندوان يبب خطاس به اما ,جه ماندينت يب
 ياما در متواز. دهند ي قرار ميزدن  و گردنيقابل کشتن

جناب پسر خودشان را هم  آن, گونه پند و اندرز نيا
از , معتقد باشنداءاهللا يکنند که با صلحا و اول يحت مينص

ر خود را مانند پسر يبرادران صغ, رنديآنها دعا بگ
.  وفادار بماننديپادشاهان دهل بهپرورش دهند و همواره 

 است که مهم, خ هندين واقعه در تارين خصوص ايدر ا
ند که نادر شاه يگو يان کرده و مي بجاه آصف نوابخود 

 يعطا به)  راجاه آصف نواب يعني(ت ما را يفرط عنا د و بهي رسيدهل ران بهي ايوال
شه مشهور يم که ما مردم نوکرپيدالفور عرض کر يف. کرد سلطنت هندوستان خطاب

) نادر شاه. ( شهرت خواهند داديبدعهد بهم شد و حضرت را ي خواهيحرام نمک به
  .ن نموديمحظوظ شد و آفر

 از يار ساده و روان است و حتي بسي در زبان فارسجاه آصف نوابسبک و اسلوب 
  . استشهاد گرفته استيقرآنات ي هم از سور و آ وز نداشتي پرهياستعمال واژة هند
 ده هستنديمورخان معاصر موافق و هم عق, دي ناصرجنگ شهنوابت يدربارة شخص

الدوله   صمصام ونوشته»  عدل گسترنواب«جناب را   آنيبلگرام. ر عادل بودهيکه او ام
  :کند يش مين الفاظ ستايا به

 شگريو همت و آراپرور عادل صاحب عزم  نير ديام) دي ناصرجنگ شهنواب(او ”
اد مظلومان يفر به. نمود يغ مي بليعت سعي احکام شريدر اجرا. رزم و بزم بوده

 شعر و يسنج ر بود و در نکتهينظ يدر فصاحت و بالغت ب. ديرس ي ميزود هب
 يها داستان به. گفت يد مرزا صائب شعر هم ميدر تقل.  خود نداشتي ثان,ادب
 .“داد يمشوق و ذوق گوش  بهنه يشين پيسالط

جاه  کلمات طيبات آصف
اگر مدون و منتشر 

جناب را در  شد، آن مي
قابوس «ادب فارسي 

 .گفتند مي» ثاني
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د و يهالکت رس بهدست دوستان افغان خود   و بدبختانه به ناصرجنگ متأسفانهنواب
ن الفاظ نقل کرده يا  بهمآثراالمرا رخ داده بود که صاحب يبيواقعه غر, ن حادثهيقبل از ا

  :است
ب سرکرد از عکس يدستار ز. نه طلب کرديي ناصرجنگ آنوابن شب يدر آخر”

نام . (خدا حافظ شماست! ر احمدي مي کرد که ان بار خطابيش چنديخو
بعد از آن . وقت سوار شدن وضو گرفت و نماز خواند) ر احمد استيش مياصل

, که حال آن. تسبيح و تمجيد و حمد و سپاس ورِد زبان کرده بر فيل سوار شد
اما آن . کردن معمول داشت جناب در عرصة نبرد از سر تا پا اسلحة آهنين به آن

  .“جز لباس ساده هيچ نپوشيد و در آن حالت شهيد شد شب به
ض ي فمصنّفة يانيب, مي کنين و گردآوريبات را تدويکه هفده کلمات ط نيقبل از ا

سدينو ياو م, ميکن يرقم مرا  يقيحق صد:  
گشته  زي فادکنم ي بندوبست اقليمآب برا  مغفرتنوابجناب هجري  ۱۱۳۰در ”

نان ينش ش صوبة دکن که قلمرو چند تختاست شير به سال يسة عرص تا به
 در يالثان يخ چهارم جماديبتار. ر محض بوديش خيو ذات واال. پرداخته, است
بات يد را هفده کلمات طي شهنوابزبان گوهرفشان بالمشافه  بههجري  ۱۱۶۱

  .“ارشاد فرموده
ن ي ايباشد که پس از بررس ي م دلچسپيلين اکتشاف خين مقدمه ايدر آخر ا

. خ درج کردندينامه را در کتب تار وصيتن يکردم که چرا ا فکر, زيآم حتيمات نصکل
 فقط طرز و روش جاه آصفبلکه , ستي نيخيچ واقعة تارينامه ه وصيتن يدر ا

د ين کتاب بايانگاشتم که ا. اند ان کردهيحت بيطور نص معاشرت به و آداب يحکمران
بعد از چند روز در . اپ و انتشار شودجداگانه چ» جاه آصفنامه  وصيت«عنوان  با

در » جاه آصف ةنام وصيت«ن کتاب ي ايشگفت شدم چون با همان عنوان نسخة خطّ
اض ين نسخه شامل پنج اوراق است و در شکل بيا. افتمي) درآباديح(موزة ساالرجنگ 

ق ي نستعليباي زدر خطِّهجري  ١٢١٤ن نسخه را در يا) نامعلوم(کاتب . نوشته شده
 ةسواد نسخ مانند کاتب کم. ح استيباً کامل و صحيمتنش تقر. ت کرده استکتاب

 ساالرجنگ را ةنسخ, ازاتيسبب همان امت به.  ندارديين نسخه اغالط اماليا, خدابخش
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 يم برخيتذکّر است که مفاه بهاما الزم .  کردميدادم و متنش را گردآور اساس خود قرار
 اختالف متن هردو يپاورق در. شود ميروشن ) اپتن( خدابخش ةا از متن نسخياز وصا

  .ميا نسخ را نقل کرده
عرض کنم که حداقل » دکن عيوقا«گر ي ديها  خدابخش دربارة نسخة نسخبرعالوه 

 در کتابخانة يکي. (وجود دارد» دکن عيوقا «يها درآباد نسخهيدر دو کتابخانة مهم ح
مانند نسخة , هردو نسخهو در آغاز )  در موزة ساالرجنگيگري اردو و دادبيات ةادار

ست يم ني چندان قدادبيات ة ادارةنسخ.  نقل شده استجاه آصف ةنام وصيتخدابخش 
البتّه نسخة ساالرجنگ از جهت ,  ندارديت خاصّيت اهميت و کميفيکو از لحاظ 

ن نسخه فقط شامل هفتاد و پنج اوراق ياگرچه ا. قدامت و صحت متن مهم است
ن نسخه داده ي شرح اهه صفحجنگ محمد اشرف در نُکنندة ساالر  اما فهرست,باشد يم

شمار  از نوادر مخطوطات ساالرجنگ به» دکن عيوقا«ن نسخه ي مباد که ايمخف. است
ن کتاب ذکر شده در کتب يها که در ا شتر واقعهيب, گفته محمد اشرف بهد و بنا يآ يم
  : محمد اشرف نوشته است کهدر فهرست مشروح خود. شود يافت نميگر يد

الملک  نامه معروف نظام تيمرتّب وص/مصنّف» دکن عيوقا «يدر مقدمة طوالن”
  .“ اول را نقل کرده استجاه آصف

نامه آگاه و مطّلع  وصيتن ي ا ازدکنداست که اهل يپ» نقل«و » معروف «يها از واژه
جا در کتاب  د داشت و از آنث جداگانه وجوينامه از ح وصيتن يکه ا نيبودند و دوم ا

 همان نسخة جاه آصف ةنام وصيتن يممکن است ا. شده است ينقل م» دکن عيوقا«
ن يپس از ا. ميکن ي ميداده گردآور جا اساس خود قرار نيساالرجنگ باشد که ا

طور  م که بهيکن ي را نقل مجاه آصف ةنام وصيت مخطوطه ييها قبالً سطور ابتدا صراحت
  : است١ نوشتهيقيض حق صديمرتّب ف/فمقدمه مصنّ

                                                   
کرد و در دوران نخست  اهللا منشي در عهد سکندرجاه زندگي مي  فيضمحمد  بهفيض حق صديقي معروف   .1

 اما. داد دربار ممتازاالمرا و راجه شام راج خدمتي انجام مي بهاو . پايان رسانيد  بهالل اين کتاب را  چندو وزير
 .نوشتن کتب تاريخي وقف کرد بهپس از اندکي نوکري را ترک گفت و زندگاني خود را 
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الدوله   نظامنواب الرحمه وقت رحلت به هي علجاه آصفمآب   مغفرتةنام وصيت”
 روز دوشنبه از هجري ۱۱۶۱ يانالثّ يخ چهارم جماديتار ه بوصيتعنوان  د بهيشه

ات ين حين ارشادات را تا حيغ کردند که ايد بليکأ ترجمان فرموده تيزبان وح
ن بشارات کرامت ي ااز, حال چي کاربند شود و در ه,تورالعمل شناختهخود دس

  .“ست انياشارات تخلف را انحراف نورزد و کلمات مذکور ا
  جاه آصفنامه  وصيتن متن کامل يتدو
ش و يمن از جنگ مقبل افزاي الزم است که هرگاه سالمت نفس خود ادکن ١سيرئ به

تا .  داردياند آشت ن ملکينداران ايه که زمد که با مرهتي ملک خواسته باشد بايآباد
  .ست اي العالجيترند و در صورت الچار  را برهم٢يمقدور از خود سررشتة آشت

برد چرا کار ه تامل بهن است البتّيالعالم اد ساخته ربيآدم که بن يدر انهدام بن: ٣وصيت
ا رمجرم د مگر يست که در هر سال از کشتگار رويکه مثل خوشة گندم و جوار ن

ف هرچه يد که او موافق شرع شريض نمايتفو, ر استي که متحمل امر خطيقاض به
  .آرد و از خود در قتل حکم نکند حکم کند بجا
 خود و انتظام امور ممالک را منحصر در سفر داند و لذّت منزل يزندگان: ٤وصيت

د يدر کالم مج سبحانه چنانچه حق. حال از دست ندهد چيمه را در هيخه يسا. يتو دان
× دهد يخبر م sß™ (#ρ ç�� Å¡sù ’Îû ÇÚö‘ F{$#سفر و آداب و انتظام ين اشارت است از برايا ٥ 

ست که  اي است که ضروريام چهاونيست مگر وقفه در ا اياست در جهانگردير
                                                   

. آشتي دارد, اند  الزم است با مرهته که زميندار اين ملکدکنرئيس  که به اول اين:  خدابخشنسخة  .1
 )دکن وقايع(

 )دکنوقايع ( .جنگ ساالرةنسخ  .2

ها ورزد و مثل خوشه و گندم و  ملأالعالمين است ت آدم که بنياد رب که در انهدام بني م آندو:  خدابخشةنسخ  .3
از خود . تفويض نمايد, قاضي که متحمل امر خطير است رويد مگر مجرم را به  مير نکند که هر سالجو تصو

 )دکنوقايع . (در قتل حکم نکند

ρç��Å¡sù ’Îû ÇÚ#که زندگاني خود را در سفر صرف کند که حق تعالٰي فرموده  سيوم آن:  خدابخشةنسخ  .4 ö‘F{  و بسا #$
ين اوقات  ا چهاوني ضرور که جميع جانداران را درقدر ست مگر وقفه به اگرديانتظام امور رياست در جهان

 )دکنوقايع . (اوطان خود منظور دارد که قطع نسل نشود تقاريب به بهرسد و تعيناتي سپاه  تصديع مي

  .۱۳۷آيه ): ۳(عمران  آل  .5
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اوطان  ب بهيتقار ه سپاه هم بيناتيشود و تع ي م٢فين هنگام تکلي ا را در١ع جانورانيجم
  .ست که قطع نسل نشود ايرها ضرو آن

د يخود دانسته با ه بتعلّق ميافضال اٰله ق را محض بهيع خالي جميکارها: ٣وصيت
م يه تقستعلّقم امور ميتنظ بهز خود را ي فرض و واجب اوقات عزيوسته بعد ادايکه پ
ا البتّه ين و دنيامور د خود را از يروز  شبانةکار نداشته محاسبيد و خود را بينما
  .ر باشديگرفته باشند که عاقبت بخ يم

چنانچه در . امن انفاس بزرگان استيم  دولت بهي بشناسد که بناين معنيا: ٤وصيت
ن وقت که الحال وقت ي داشت و من تا اتعلّقن خاندان يا  بهيه صدارت شاهتعلّقابتدا 

همه  ازد يآ يکار نم ه لشکر وغا ب٦گو که بدون منم فرقه دعاي تعظ٥رحلت من است فرقه
اند طلب هللاشه استمداد از غربا و فقرا که ارباب اي مقدم دانسته هميويامورات دن

وه ين شيد که هميآوردم با ي است بجا م)ص( محمدِتسبقت در سالم که آن سنّ. کردم يم
  . داشته باشنديرا مرع

ن را يدر آن صورت زم. اند ميم و خلق خدا هم قدين و آسمان از قديزم: ٧وصيت
  .ک ملحوظ باشدي نکند و پاس موروث هري خود ندانسته اتالف حق کسةصّفقط ح

                                                   
 )دکنوقايع . (جانداران:  ساالرةنسخ  .1

 )دکنوقايع . (رسد تصديع مي:  خدابخشةنسخ  .2

و  خود دانسته بعد اداي فرض  بهتعلّق کارهاي جميع خاليق را زا فضل اٰلهي مکه نچهارم آ:  خدابخشةنسخ  .3
روزي از امور  ه تقسيم بايد و خود را بيکار نداشته محاسبه شبانهتعلّقتنظيم امور م بهواجب اوقات عزيز خود را 

 )دکنوقايع . (گرفته باشد ديني و دنيوي خود مي

ة شهنشاهي تعلّقچنانچه در ابتدا . ميامن انفاس بزرگان است که بناي دولت را که به پنجم آن:  خدابخشةنسخ  .4
آيد مقدم بر ساير امورات  کار نمي  داشت توقير و تعظيم اهل دعا که بدون آن لشکر وغا بهتعلّقاين خاندان م به

داند خواهد و سبقت در سالم سنت هللا ت از فقرا که بابداند و استمداد همعليهي استمحم  الم از خود الس
 )دکنوقايع . (کند

 )دکنوقايع . (توقير:  خدابخشةنسخ  .5

 )دکنوقايع . (آن:  خدابخشةنسخ  .6

ة روي زمين را فقط حصّ. که زمين و آسمان از قديم است و خلق خدا نيز از قديم ششم آن:  خدابخشةنسخ  .7
 .خود نداشته اتالف حق کسي نکند و پاس مروت ملحوظ داريد
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 ين معنيمکنه دکن که عبارت از سلطنت شش صوبه دکن است چنانچه ا: ١وصيت
 بود ين در هر صوبه بادشاهي اش ازيشود که پ يره معلوم ميغ خ وياز مطالعه توار

. خوردند ي ميه سپاه روزن ملوک لکوکها از فرقيچنانچه از هم. ذواالحشام و مستقل
حضرت حق .  گرفتهتعلّقک کس ي هن همه ملک از عهد حضرت خلد مکان بيالحال ا

س يق رئيبر خالرا  را عطا فرموده و ما يکرم خود من عاص  محض بهٰيسبحانه تعال
 بعد من سزاوار آن. ميش پرداختيق بود کم و بي خالين وقت آنچه پاسبانيتا ا. ساخته

نوبت چه   سرکار خود نوبت بهيکارها ه نمودن بمأمور هر خاندان و يريست که خبرگا
ر او ييم تغيت در سال دويسال نها ل آن سال بهين و چه از قوم هنود تبدياز فرقه مسلم

ن ي اگران محروم نمانند و سررشتهينموده باشند که د ير ميياز جمله احباب دانسته تغ
العمر  تن مدي ا دارد و ما که دريوسته جاري خود پ٢روان شيکار چه از خود و چه از پ

د که يبا. ميا ات جمع کردهيلطف و عنا ست به ايا ک جواهرپارهين همه مردم را که هريا
کار ندارد يها برداشت نموده ب نيها از دست نداده سخت و سست ا نيحال قدر ا چيدر ه
  . سازدمأمورقه يکار ال و به

د و ير نموده پرورش نما فرزندان خود تصوياج بهر خود را يبرادران صغ :٣وصيت
عمل آرد   موفوره بهي قدر و مراتب سعيد و در افزونيغ فرمايها کوشش بل ب آنيدر ترت

 وقت غمخوار او هها هم د که آني مبذول فرماةدرج ها به ف دربارة آنو اشفاق و تلطّ
                                                   

ها   است و در هر صوبه بادشاهي مستقل است و لکوکدکن که عبارت از شش صوبة دکنکه امکنه  هفتم آن  .1
 گرفته سزاوار است که تعلّقيک کس   زمين از عهد حضرت خلد مکان بهةالحال هم. فوج روزي خورند

دو سالي از جمله نوبت و تبديل آن بعد سالي يا  کارهاي سرکار خود نوبت به  نمودن بهمأمورخبرگيري و 
ها معلوم  قدر آن. ايم جمع کرده, اند واجبات دانسته سررشتة اين کار از خود و مردم که هريک جدا هر پاره

 )دکنوقايع (.  سازيدمأمورکار اليقه  ها را بيکار مداريد و به اين. کرده برداشت ناز ايشان الزم

 )دکنوقايع . (کاران پيش:  خدابخشنسخة  .2

د و در تربيت کوشيد و در يجاي فرزندان خود پنداشته پرورش نماي ه برادران صغير خود را بهک هشتم آن  .3
الحال  هرگاه مرفع. اند ت ناموست بازو و تقويسازيد که قو  کنيد و غمخوار خودهها سعي موفور افزوني اين

فرط التفاط  ت بهالدين خان را که در اصل بازوس هدايت محي. خواهند شد زوال دولت نخواهد خواست
مجوييد و ) مرتّب =انتقام(ن خود سازيد و در صد دو شکست او نباشد و از اقربا انتظام  آاز) بمرتّ= التفات(

ازان را در گوش خود جا ندهيد و عوام ارذل را در مجلس خود بلکه بر در خود بار نبايد داد که سخن غم
 )دکنوقايع (. سدر خلق خدا مي هيبت را زيان دارد و ايذاي تمام به
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هرگاه که . اند ت ناموسي اوست و تقويت بازوها قو ني و از دل داند که ا١باشند
و هر وقت که گرسنه و . الحال خواهند بود هرگز زوال دولت نخواهند خواست مرفه

و .  خواهند فروختينيجهت قطعه زم مخالفان به بهه را يمفلس شوند سلطنت آصف
ات از آن يشفقت و عنا بهر نموده خود تصو را از جلمه فرزندان ٢ن خانيالد يت محيهدا

ازان ندهد و عوام و  شکست او نباشد و گوش را بر سخن غمخود گرداند و در صدد
ان دارد يبت سلطنت زي بلکه در خلوت جا ندهد که ه,قوم اراذل را در مجلس خود بار

  .ذا اتمام خواهند دادي را ايخلق خدا,  حضوريابيو از غرور باطل بار
که حوصله  ٥ سازدمأمور ٰيکار ادن کار عمده و عمده را به  را به٤ياول: ٣وصيت

چند که آدم  نروپ  بهيوانيب د تقر٧سازد وجه ياعتبار م ي اعتبار کار سرکار را ب٦يينارسا
 ما را ندانسته در هر يواني حضور قدر کار ديکه امرا ني ايرتبه بود و محض از برا يب

 ن کاريا ها او را به ب آنيدأ و تيشکن ذا نظر بر نفسلٰه. نمودند يه مف شاقّيامر تکال
چند آدم خود و  هرکه باشد پورن.  کارکن٨ز کارفرما درست باشدي ساختم و نمأمور
گر ي دياگر دو سه سال. آرد يمعرض وصول م ن بهين بهييآ ا سرکار را بهيل زر بقايتحص
  .باز مختاراند.  باشد بهتر استمأمورن کار يا هم به

                                                   
 )دکنوقايع (. اند ت ناموست بازو و تقويغمخوار خود سازيد که قو:  خدابخشنسخة  .1

 ناصرجنگ شهيد را خوش نوابرود که حرکت او   بود و گمان ميجاه آصفالدين خان نوة  هدايت محي  .2
. ش را بر سخن غمازان ندهندکنند که از هدايت انتقام نجويند و گو  نصيحت ميجاه آصف نوابلذا . آيد نمي
کمک از  الدين با هدايت محي.  ناصرجنگ غلط نبودنوابکار ثبوت رسانيد که  به واقعات ما بعد که رخ داد اما

 . ناصرجنگ شدنوابشهادت  بهمنتج , ها علم طغيان برافراشت و قيام او در آخر انگليس

 نگردانيد که نارسايي اين و مأمورکار عمده  را بهادٰني و  يامر ادٰن که عمده را به نهم آن:  خدابخشنسخة  .3
ست که امراي  ارتبه بود آن چند که محض آدم بي  ديواني پورنباستغناي آن کار را ضايع سازد و جهت تقر
درست بايد  و در کارفرماها منظور ت ديب آنأشکني و ت کردند نفس حضور قدر ما ندانسته تکاليف شاقّه مي

 )دکنوقايع (. کنيد) مرتب =بحال(چند آدم خوب در تحصيل جاگير همان  اشد پورنکه بهر. کارکن

 )دکنوقايع (. يادٰن:  خدابخشنسخة  .4

 )دکنوقايع (. نگردانيد:  خدابخشنسخة  .5

 )دکنوقايع (. نارسايي اين و استغنايي آن:  خدابخشنسخة  .6

 )دکنوقايع (. و جهت:  خدابخشنسخة  .7

 )دکنوقايع ( .بايد:  خدابخشنسخة  .8
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 مآثراالمراصاحب 
نويسد که نواب  مي

 ديوان جاه آصف
 .فارسي هم دارد

ف بر عالم موقو دکناست ين داند که ريقي را ين معنيدر همه حال ا: ١وصيت
 حال از خود چي را در ه٢يد که آداب حضرت ظلّ سبحاني بايست و نوکر ايبندگ

. اس مطعون خواهند بودخوذ و عندالنّأ عنداهللا مي آداب شکن٣فوت نکند و از امر
 و ي از راه مهرباني آمد روزي که در دهليوقتران ي ايچنانچه نادرشاه بادشاه قهرمان وال

.  سلطنت هندوستان خطاب کرديعطا ت ما را بهيعنا
م اباً عن يم که ما مردم از قدين عرض کرديالفور هم يف

م ي خواهيحرام نمک به مشهور يم از آن معنيا شهي نوکرپجد
 شهرت خواهند ي و بدقوليشد و حضرت را از بدعهد

ن يآفر يسنج و معن سش سخنجا که ذات مقد و از آن. داد
  .ن کرديار محظوظ شده آفريبس. بود

 يت طرف ثانيهرچند که جمع, تا مقدور از خود در جنگ اقدام نکند: ٤وصيت
د ي در کالم مجٰيچنانچه حق تعال. پسندد ي را نميري دليت اٰلهن باب عزّيدر. کمتر باشد

ΝŸ2 ÏiΒ 7πدهد که  يخبر م t⁄ Ïù A's#Š Î=s% ôMt7n=xî Zπ t⁄ Ïù οu�� ÏW Ÿ2د در رفع مناقشه ين باشد باتا ممک ٥م
 خود استاد کرده يطرف ثان ر حق بهيد ناگزي مبادرت نمايه چون طرف ثانکوشد ک

عجز و الحاح استمداد از حق خواسته بر مکان خود ثابت و راسخ باشد و تا مقدور  به
  .د قدرت اوستي قبله جنگ نکند اگرچه فتح به رو به

                                                   
اس مطعون خوذ و عندالنّأسبحاني فوت مکنيد که عنداهللا م آداب ظلّ. ست ا عالم نوکريدکنکه رياست  دهم آن  .1

. عطاي سلطنت هندوستان خطاب کرد فرط عنايت ما را به دهلي رسيد و به شاه والي ايران به نادر. خواهند بود
بدعهدي و  بهحرامي خواهيم شد و حضرت را  نمک بهر  مشهو الفور عرض کرديم که ما مردم نوکرپيشه في

 )دکنوقايع (. محظوظ شد و آفرين نمود. بدقولي شهرت خواهند داد

 .مقصود از بادشاه دهلي  .2

 .يعني اولي االمر  .3
طرف ثاني کم باشد  که تا ممکن مقدور از جنگ اقدام از خود مکنيد گو جمعيت به يازدهم آن:  خدابخشنسخة  .4

ناگزير چون . و تا امکان در رفع مناقشه کوشيد)  ساالرنسخة= پسند نمي. (پسندد  الهي دليري را ميکه غيرت
طرف خود استاد کرده استمداد از خدا خواسته بر مکان خود ثابت باشيد و  طرف ثاني مبادرت نمايد حق به به

 )دکنوقايع (. فتح از غيب يقيني است. قبله مکنيد جنگ روبه

 .٢٤٩آيه , )٢(بقره   .5



  جاه اب آصف و پند اخالقِی نودکننسخة خطّی وقايع  نگاهی به  ٣٥٣

  

انپور و که جمله مردم دکن مردم بره نيد ايتجربه رس ت بهن مدي ا آنچه در:١وصيت
د يستند بايان اعتماد نيقول و فعل خود شا چ وجه بهيعرض آشنا هستند و ه جاپور بهيب

  .ن قوم واجب داندي ااط و احتراز ازير تصور نموده احتيکه مثل مردم گجرات و کشم
زال بالفعل آنچه من موجود دارم اگر قدم بر قدم من ي که از فضل الي اسباب:٢وصيت

اده از دو سه يز. ا نهطبقه وفا خواهد کرد و الّ بهن که طبقه يقي. ديگذاشته صرف نما
  . کفاف نخواهد کرديسال

 سپاه ي دلجمعيهمه خزانه که در رکاب موجود داشتم محض از بران ي ا:٣وصيت
ها  ها آن ي باشد و از آباديوسته آبادير لشکر خصوصاً از بودن خزانه ساهوکاره پيو سا

ن ي انتظام اييکه از ابتداهللا الحمد. شود ي ميشان و متالشيخود پر لشکر مخالف خود به
اما .  برخود ندارمياده از سه ماه باقيحق سپاه خود ز, ن هنگام رحلتيو تا ا, دولت

د که در همه يترسم با يترسم که از سپاه مخالف نم يقدر م ن از سپاه خود آنيباوجود ا
  .اند ق و ناموس دولتيها رف نيداند که اقدر  نيا. د داشتيدل نباي خود بزها را ا نيحال ا

  از من سرزد و الحال چنانچه محلّيري در پيستيت از ناباي بشريمقتضا به: ٤وصيت
. پاس آن در همه وقت ملحوظ باشد, مه ناموس استجا که مقد از آن. افتي نو قرار

  .ديان آيچنان نشود که انگشت اعراض مردم در م

                                                   
تجربه رسيده از جملة مردم دکن مردم برهانپور و بيجاپور شايان  بهکه آنچه  دوازدهم آن:  خدابخشنسخة  .1

 .اعتماد نيست مثل مردم گجرات و کشمير دانسته احتراز نمايند

 که سپاهي که من موجود دارم اگر قدم بر قدم من گذاشته صرف خواهند کرد و سيزدهم آن:  خدابخشنسخة  .2
 )دکنوقايع (. ا سالي يا دو سالي نخواهد ماندطبقه در طبقه وفا خواهند نمود و الّ

که اين خزانه در رکاب موجود داشتن براي دلجمعي سپاه و لشکر است و ساهوکاران آبادان  چهاردهم آن  .3
 ندارم و از سپاه شود حق سپاه زياده از سه ماه خود خود پريشان مي ها مخالف خود به شوند و از آبادي اين مي

 )دکنوقايع (. ها را بيدل نبايد داشت اين. ترسم قدر ترسم که سپاه مخالف نمي خود آن

جا  يافت از آن  نو قرارت در پيري امر نابايستني سرزده محلّمقتضاي بشري که به پانزدهم آن:  خدابخشنسخة  .4
دکنوقايع (. پاس آن ملحوظ باشد. است) ساالر =ناموس(مه نامانوس که مقد( 



  ٣٥٤  قند پارسي

  

ن قوم دو ي خصوصاً گروه ايزدن  و گردنيمه قابل کشتن هيدکنارداران  زنّ:١وصيت
ها  چنانچه آن. اند داس که برهم زن کاخ دولت صدساله م رامي مورد و دويکيکافر که 

زنهار از . ها انتظام دولت خود داند نيد بودن ايدر ق. ام د کردهيرا در قلعه محمدنگر ق
ن يد ايعبارت از ق. ور استچنانچه پندت خانه که در عالم مشه. د خالص نسازديق

د ي بکنمأمورکارخانجات  د و مردم کارخانه خود را بري برو٢الحال. المالس و. مردم است
شود و شما را  يافته نمياده از دو سه ساعت يد که مهلت يم سازيد قايکأک را از تيو هر

 و ن شما باشدير و معيب کند و در همه حال نصيت نصيم که هدايسپردم يخدا کر به
  .٣رديات و افضال خود از سر شما باز بگيه عنايسا

مآب   مغفرتنوابت سمات از زبان مبارک ين کلمات هدايکه ا ي وقت:٤وصيت
 نواب.  شديده اشک جارياز د. ديد گرديوله عاالد م بر نظاميرقّت عظ.  شدنديجار

رومال پاک ها از  ک خود طلب داشته اشک رخسارهينزد به يمآب از محبت پدر مغفرت
ق تنگ يال من کار بر خالواز اح. کند يده ميستن چه فاين گري اکرده فرمودند که از

ستن شما را يگر. امال حوادث شوندپا يدار شود و رعايده بيمبادا که فتنه خواب. است
  . استيتمام عمر باق

  

                                                   
 ةجمله سرگروه اين هم زدني است از آن ارداران دکني قابل کشتني و گردنکه زنّ شانزدهم آن:  خدابخشنسخة  .1

خانه  ها انتظام امور خود دانيد و بندت اين. نگر قيدمحمد ةدر قلع. اند داس برهم زن دولت دو کافر مورد و رام
 .عبارت از قيد اين مردم است

 کنيد و قايم سازيد و مهلت مأمورکار خود خانجات  که برويد و مردم کارخانه به  هفدهم آن: خدابخشنسخة  .2
 )دکنوقايع (. خدا سپرديم که هدايت دهد و خدا معين شما است به. شود زياده يافته نمي

 ).تصحيح قياسي. (نگيرد  .3

حضرت . د رقّت نمودي شهنوابزبان مبارک رفت  ت سمات بهين کلمات هدايکه ا يوقت:  خدابخشنسخة  .4
 . استيستن تمام عمر باقي گر.شود يستن چه مين گري امغفرت منزلت آهسته فرمود که از


