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  » قزوينيبيگ اسدحاالت  «خطّينسخة  نگاهي به
  ∗جمشيد نوروزي

  مقدمه
 و رونق آن در طول يت و تاريخي ايران است كه اهممهمقزوين، از جمله شهرهاي 

 حكومت ةاين حال در دور با. تاريخ طوالني اين سرزمين، كمابيش حفظ شده است
مركز حكومت ايران ) م ۱۵۴۸-۱۵۹۷/ق ۹۵۵-۱۰۰۶(  نيم قرنکه نسبب آ  بهه،صفوي

 دنبال انتخاب يك شهر  بهمطابق معمول،. بود، بر اعتبار و آباداني قزوين افزوده گرديد
 عنوان پايتخت يك كشور، نقش مردمان اين شهر در اداره حكومت آن كشور افزايش به
بديهي است كه همپاي افزايش . ق پيدا كرد هم تحقّها اين امر، در مورد قزويني. يابد مي

گذاري مردم قزوين در اداره بخشي از امور سياسي، اداري و مالي حكومت تأثيرنقش و 
سي اين حكومت نيز بيشتر  از فراز و فرودهاي سياها پذيري قزويني ه، ميزان آسيبصفوي
 .گرديد

ها  ، مهاجرت تعدادي از قزوينيويه صفةقزوين در دور يكي از موضوعات مرتبط با
آغاز ) م ۱۵۲۴-۱۵۷۶/ق ۹۳۰-۹۸۴( اولاز سلطنت شاه تهماسب اين امر، . هند است به

 هاي مهاجران قزويني از گروه. يافت ادامه) م ۱۷۲۲/ق ۱۱۳۵( و تا پايان حكومت صفويان
پشتوانه سواد علمي   به،بعضي. داليل متفاوت راهي ديار غربت شدند  بهمختلف بودند، و

 شان بهتر، وطنموقعيت كسب اميد  ا بهمنظور حفظ مذهب تسنن و ي و بهشان  يا ذوق ادبي
، و امور اداري و نظاميص و تجربه در كاء تخصّاتّ  بهگروهي هم،. را ترك نمودند
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واسطه محروم   به مذهب شيعه در ايران و يايتمدهاي رسماهدف بركنار ماندن از پي با
  .، زادگاهشان را رها كردندصفويپادشاهان عنايت ماندن از 

 ّترين قاره هند مهاجرت كردند، در قلمرو مقتدرترين و مهم شبه يي كه بهها اغلب قزويني
پرداختن .  اقامت گزيدند ـ١ يعني مغوالن هند يا بابريان ـقاره حكومت آن زمان شبه

 ةل گذرا دربارمأا تام. ، خارج از موضوع اين نوشتار استها مهاجرت قزويني  بهتفصيلي
 يتتبيين زندگي و موقع  بهريثّؤ مغوالن، كمك مةلسلديوانساالران و امراي قزويني س

 اين اثر مؤلّفزيرا، . در هنگام نگارش اين اثر خواهد نمود» بيگ حاالت اسد«ف لّؤم
  .ارزشمند، از ديوانساالران و درباريان قزويني سلسله مغوالن بود

  الف ـ ديوانساالران قزويني مغوالن هند
مالي و نظامي حكومت مغوالن هند خدمت كردند، ي اداري، ها ي كه در سمتها قزويني

ا ملّ سادات سيفي، فرزندان آقا: شوند  ميسه دسته تقسيم  بهحيث وابستگي خانوادگي، از
  .قزويني، افراد متفرقه دواتدار
طيف ي بن عبداللّ، از فرزندان مير يحٰي)سيفي سادات(ين گروه از مهاجران قزوينياول

پيروي   بهاين خانواده در ايران،. ي معصوم بودنديحٰي  بهالسيفي الحسني قزويني معروف
ي، در علوم نقلي و عقلي و تذكره و تاريخ يحٰي مير. ن شهرت داشتنداز مذهب تسنّ

 صفوي قرار داشت اول شاه تهماسب توجهي، ابتدا مورد مير يحٰي. ٢ و تبحر داشتتسلّط
ري قمري، گرفتار توطئه  هج۹۶۲ا در حدود سال ام. دريافت كرد» معصوم«و لقب 

 تي بعد،زندان افتاد و مد  بهنتسنّ  به خاطرتعلّقهام اتّ  بهآنگاه،. رقيبان و دشمنانش گرديد

                                                   
اين . در هند تأسيس شد) بابر(وسط يكي از شاهزادگان تيموري  قمري ت۹۳۲سلسلة مغوالن هند، در سال   .1

مورد زمان  در. اند  ناميده شده(Mughals)تيموريان هند، گوركانيان هند، بابريان، مغوالن : هاي سلسله، با نام
، را زمان انقراض اين )م ۱۸۵۷( ۱۲۷۴/ق ۱۲۳۶برخي، سال . پايان عمر اين حكومت اختالف نظر است

، دورة اقتدار اين سلسله )ق ۱۱۱۸در (با اين حال، همه اتّفاق نظر دارند كه با مرگ عالمگير . دانند حكومت مي
مرور شاهان بعد از عالمگير، فقط اسم و عنوان شاهي را داشتند و نه قلمرو گسترده و نه  به. پايان رسيد به

  قدرت قابل توجه

 .٨١٢- ٣  ص،م ١٨٨٨كلكته، ، ٣ج ، ثراالمراءمآ :عبدالرزاق وله، ميرالد مصام صخان شاهنواز  .2
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، شمار شعرهاي وي العاشقين عرفاتمؤلّف 
اما مؤلّف ,  بيت ذكر كرده است۲،۰۰۰را 

بيگ را،   ميخانه، تعداد شعرهاي اسدةتذكر
نوشتة  به.  بيت ذكر نموده است۸،۰۰۰
سبك  هايي به بيگ مثنوي ، اسدميخانهتذكرة 
. سروده بودخسرو شيرين  و االسرار مخزن

 .بود» اشك«ظاهراً، تخلّص شعري وي، 

 ي، پسرانش از ترس گرفتار شدنبعد از بازداشت ميريحٰي. ١صورت مرموز درگذشت به
ون و هند، مصادف با مرگ هماي  بهورود آنان. ٢هند فرار كردند  بهخشم شاه صفوي، به

 و ايرانيان حاضر در شاه اکبربا اين حال، مورد عنايت .  بودشاه اکبرآغاز سلطنت 
مدتي بعد، با . دربارش قرار گرفتند

بيرم خان (شاه اکبرتدبير وكيل ايراني 
 مير -ي، پسر بزرگ ميريحٰي)بهارلو

مي معلّ  به)ق ۹۸۱ :د(عبداللطيف، 
 .٣ نوجوان منصوب شدشاه اکبر
 طيفلّر، فرزندان عبدال اين امةواسط به
نقيب   به مخاطبالدين ويژه غياث به(

سادات سيفي  و تعدادي از) خان
اعتبار و منزلت   بههند،  بهپناهنده

 يتموقع. ٤شاه تكيه زدند  درباري و حكومتي اكبرمهمل آمده و بر مشاغل يدرخور نا
 پيشرفت البتّه .مساعد سادات سيفي، در عهد جهانگير و شاهجهان كمابيش حفظ گرديد

شان  يي عاليق و سوابق مذهبي و علمي و قضاکه ندليل آ  بهآنان در ديوانساالري مغوالن،
  . ديوانساالري شان بود، چشمگير نبودةبرتر از پيشين

ا دواتدار قزويني هستندملّ مين گروه از مهاجران قزويني مقيم هند، فرزندان آقادو .
شغل ايشيك آغاسي   بهتي صفوي بود و مداولاسب ا، از رجال دربار شاه تهمملّ آقا

 عمده افراد اين گروه، بعد از سادات سيفي .٥اشتغال داشت) مسئول تشريفات( باشي
  علي قزويني مخاطبالدين غياث از جمله افراد معروف اين گروه، مير. هند رسيدند به

                                                   
 .٨١٣  ص,٣ ج خان، شاهنواز  .1

  .همان  .2
  .٨١٣-٤  ص,٣ج , همان  .3
 .١٧٣-١٧٢،صصم١٨٨٧حيم، كلكته،علي و عبدالر تصحيح احمد ، به٣ ، جاكبرنامه :ي، ابوالفضلعلّام  .4

 .۱۶۵-۶  صش، ۱۳۸۲تهران، اميركبير، كوشش ايرج افشار،  ، به۱ ، جعالم آراي عباسي: اسكندر بيگ تركمان  .5
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ر افراد برجسته اين  از ديگ.٢ رسيدشاه اکبر ١سمت ميربخشيگري  بهآصف خان بود كه به
 ميربخشيگري مهمي ها سمت  بهآصف خان بود كه  بهگروه، جعفرخان قزويني مخاطب

 حضور اين .٤ل گرديديشاه نا  و نيز وكالت جهانگيرشاه اکبر ٣و وزارت ديوان اعلي
تر از دو گروه ديگر قزويني  تر و طوالني  در حكومت هند، محسوسها دسته از قزويني

فرزندان و نوادگان .  دو برابر دو گروه ديگر بودنديباًيث تعداد نيز، تقرآنان از ح. بود
 اداري و مالي و نظامي مغوالن مهم قرن در مشاغل دوا دواتدار قزويني، حدود ملّ آقا

  .حضور داشتند
 سومين گروه از ديوانساالران و امراء مهاجر قزويني، افرادي هستند كه ظاهراً

مهاجرت افراد اين گروه نيز، در زمان . وف وابسته نبودندي بسيار معرها خاندان به
  و جهانگيرشاه،شاه اکبربا اين حال، بيشتر افراد اين گروه در دوره . همايون شروع شد

يكي از افراد مشهور اين گروه، خواجه مراد بيگ قزويني است . هند عزيمت نمودند به
از ديگر افراد اين گروه، .٥اشتغال داشتاداره امور اداري و مالي همايون شاه   بهتيكه مد 

                                                   
 ي و انتطام امور سپاهيان شاه در مركز ويدار انجام كارهاي اداري و مالي سپاه و لشكرآرا ميربخشي، عهده  .1

انجام كارهاي اداري و  ها هم، يك بخشي به وبه صدر هريك از. گفتند وي را، بخشي بيگ هم مي. ها بود وبهص
شدند و اختيار و قدرت زيادي  ها، با نظر شاه انتخاب مي وبه صهاي  بخشيوبه مشغول بود؛ صمالي سپاه
 ظاهراً البتّه. كرد ها هم شركت مي وجود مسئوليت اداري و مالي ميربخشي، وي در بسياري از جنگ با. داشتند

 و در مواقع بروز جنگ، حجم كار. رتبه نظامي بود انتظار رزم و جنگيدن وي، كمتر از فرماندهان عالي
 مسئوليت ميربخشي افزون بود؛ با اين حال در مواقع ديگر هم، وظيفه نظارت مستمر بر وضعيت سپاهيان

افراد كاردان و مورد اعتماد شاه داده  شغل ميربخشي، به. ساخت ها فرصت فراغت وي را اندك مي وبهص
  .شد مي

، ٦ ، جتاريخ الفي: خان آصف خان قزويني؛ قاضي احمد تتّوي و جعفر٢٧٠ و ٢٤٤  ص،٢ ، جاكبرنامه: يعلّام  . 2
  .٦٤٤  ص،ش ١٣٧٨كوشش سيد علي آل داود، تهران،  به

برخي از مواقع، قدرت و . شد وزير ديوان اعلي، كسي بود كه متصدي باالترين شغل اداري و مالي كشور مي  .3
 هم  شغل، ديوان كلّاين به. شد رسيد كه شخص دوم كشور محسوب مي حدي مي اعتبار وزير ديوان اعلي به

  .ناميدند وزيران قدرتمند ديوان اعلي را، ديوان باالستقالل هم مي. گفتند مي
 و ۵۱  صكوشش ميرزا محمدهادي معتمدالخدمت، لكهنو، مطبع نولكشور، جهانگير، توزك جهانگيري، به  . 4

  .۵۱  ص،نگيرنامهجها؛ ۷۵۸  ص و۴۴۰  ص،۳ ، جاكبرنامه: يعلّام؛ ۱۰۸-۹  ص،۱ ؛ شاهنوازخان، ج۳۷۰
  .۲۹۵  ص،۲، ج اكبرنامه: يعلّام  . 5
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دور از ذهن نيست كه مؤلّف، 
با هدف تبيين اصل ماجراي 
قتل علّامي و دور كردن اتهام 

نگارش اين  از خود، اقدام به
 .اثر نموده است

و ) ق ۱۰۹۱ د( وارث خان منشيمحمد ـ ان رسمي شاهجهان و عالمگيرمورخدو نفر از 
  . هستندـ )ق ۱۰۹۲ د( امينا  به امين مشهورمحمد كاظم بن محمد

  بيگ قزويني  زندگي اسد ـب
، »بيگ حاالت اسد«ي از مطالب توجهبخش قابل 

دگي شخصي و شغلي وي در بيان احوال و زن
 .١ شدمهم يتدار چند مسئول مقطعي است كه عهده

گردد كه زندگي اجمالي   ميهمين خاطر، تالش به
 بر مبناي نوشتجات خود وي و برخي منابع مؤلّف

گيرد   مياين امر از آن رو صورت. ديگر، ارائه گردد
 و جهانگيرشاه شاه اکبر بيگ در عهد  از زندگي و فراز و فرودهاي شغلي اسداطّالعكه 

ي بيشتر با محتواي كتاب يآشنا  بهريثّؤ و مذهب وي، كمك ميتو نيز چگونگي شخص
  .نمايد  ميوي

ي ها يكي از سه گروه خاندان  بهبيگ  وابستگي اسدةباردر: ة خانوادگيپيشين
جاي ترين اثر بر مهماين ابهام در متن . ديوانساالر قزويني مقيم هند، ابهام وجود دارد

 در قسمتي از اين اثر،. شود  مي نيز ديدهـ بيگ اسديعني حاالت   ـبيگ مانده از اسد
 بيگ اسد انتساب ة با جعفرخان قزويني دربارشاه اکبرشرح اجمالي گفتگوي رودروي  به
اس بعد  بسيار حسيتاين گفتگو، در موقع.  پرداخته شده استها ي قزوينيها خانواده به

 ةواسط  بهبيگ اسددر اين موقع، .  صورت گرفتشاه اکبراز خشم  بيگ اسدي ياز رها
. ي يافته بوديذ دربار، تازه از مرگ حتمي رها برجسته و متنفّيتحمايت چند شخص

 وزارت ديوان اعلي مهمجا، جعفرخان كه اين موقع در سمت  هرحال در اين در
ي حتّ. رود  ميشمار  به او از اقوام نزديكبيگ اسدگويد كه   ميشاه اکبر  بهداشت، قرار
. ٢ائي معروف بوده استملّ مراد بيگ آقامحمدخواجه   به،بيگ اسددارد كه پدر   مياظهار

                                                   
  .۲۴-۳۵ ، نسخة خطّي دانشگاه اسالمي عليگر، صبيگ حاالت اسد : قزوينيبيگ اسد عنوان نمونه نگاه كنيد به به  .1
  .۱۹ ص قزويني، بيگ اسد  .2
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ا دواتدار قزويني ملّ  مراد از فرزندان خانواده آقامحمدمنظور جعفرخان، آن بود كه 
  .است

يوان ييد سخنان وزير قزويني دأ از تبيگ اسددر هنگام اظهار اين سخنان، خود 
دارد كه وي يك خدمتكار ساده   ميصورت ضمني اظهار  بهاعلي خودداري ورزيده و

ممكن . ١كند  مياست و جعفرخان از روي عنايت و حسن نظر اين سخنان را مطرح
 اس مذكور، جعفرخان عمدا اين سخنان را طرح نموده تاشرايط حس  بهتوجه است كه با

 املّ خاندان آقا  به آنچه بر ابهام وابستگي وي.اش بپردازد دفاع بهتر از همشهري به
 بيگ اسدطرح سخن درباره   بهاني كهمحقّقافزايد، اين نكته است كه نويسندگان و  مي

 اين سكوت .٢اند ا دواتدار خودداري كردهملّ خانواده آقا  بهبيان انتساب او ، ازاند پرداخته
ا دواتدار قزويني در اواخر عهد اكبر ملّ  آقاةدر شرايطي ايجاد شده است كه افراد خانواد
همين   بهاعتبار بااليي دست يافته بودند و  بهو نيز در سلطنت جهانگير و شاهجهان،

  .اشتهار بااليي برخوردار بودند خاطر، از
 پدر و يتابهام مورد اشاره در خصوص انتساب و موقع:  در ايرانبيگ اسدزندگي 

 ةياول خانوادگي و دوران ةات اندكي از پيشيناطّالع سازد كه  مي، عيانبيگ اسد ةخانواد
اين حال آمده است كه خاندانش، از بزرگان قزوين  با. زندگي اسد بيگ، در دست است

 بيگ، از افراد محمدمراد بيگ يا محمدهمچنين ذكر شده كه پدرش، خواجه . ٣بودند
، در شهر قزوين بيگ اسد.  بودويه از ديوانساالران حكومت صف و احتماال٤ًمعتبر قزوين

ي معمول آن ها از آموزشاي  ماتي و فراگرفتن پارهضمن تحصيالت مقد. ٥د شدمتولّ
                                                   

  .۱۹ ص قزويني، بيگ اسد  .1
تصحيح نثار احمد فاروقي، رامپور،  ، بهمحمدي تاريخ :محمدبن رستم حارثي: عنوان نمونه، نگاه كنيد به به  .2
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  »حاالت اسد بيگ قزويني«نسخة خطّي  نگاهي به  ٣٧٩

  

ول و صريح اطّالعات دست ا
مؤلّف دربارة مسائلي مانند قتل 

شاه  علّامي، روابط سياسي اکبر
حكومت بيجاپور و ديگر   با

هاي محلّي دكن و  حكومت
سلطنت رساندن  توطئه ناكام به

شاهزاده سلطان خسرو در كمتر 
 .شود منبعي ديده مي

ق و  ۹۸۵، در حدود ها ييپشتوانه اين توانا  به.يافت رروزگار، در خوشنويسي تبح
خواجه ( سمت منشيگري و دواتداري وزير حكومت خراسان  به جواني،اوايل سن در

 همنشيني با شماري از اديبان و ةواسط  بهدر هرات،. ١منصوب شد) افضل اصفهاني
 در مركز اداري خراسان، هرات، بيگ اسدحضور . ٢شعر گفتن روي آورد  بهدانشمندان،
  .طول انجاميد  بهچند سال

 بعد از بركناري يا ظاهراً: هند  بهمهاجرت
 از بيگ اسد مناسب يتمرگ خواجه افضل، موقع

 سفر هند و يافتن ةانديش  به رو،از اين. بين رفت
 مناسب شغلي در حكومت مغوالن هند يتموقع
وقوع   بهق ۹۹۴اين سفر، در حدود سال . افتاد

ها  مهاجرت پيشتر تعدادي از قزويني. ٣پيوست
 درباري و مهممشاغل   بهل شدن آنانيهند و نا به

 حكومتي مغوالن، در ترغيب خواجه افضل
ورود عنوان مثال، پيش از  به .ر بودثّؤسفر هند م به
يعني  ـ ا دواتدار قزوينيملّ دو نفر از فرزندان و نوادگان آقاهند،   بهبيگ اسد

 ـ آصف خان  بهمخاطبجعفرخان آصف خان و   به علي مخاطبالدين ميرغياث
  .٤گرفته بودندقرار  شاه اکبر ميربخشيگري مهمسمت  در

مشاغل حكومتي   بهبيگ اسدي ورود ي از زمان و چگونگاطّالع: يعلّاممالزمت 
هند،   بهت كوتاهي پس از ورودشدانيم كه مد  مياين حال، با. مغوالن، در دست نيست

يعني شيخ ابوالفضل   ـشاه اکبر رسمي مورخجمع مالزمان مشاور معتبر و   بهتوانست
سفر و حضر ي گرديد كه در علّام دانش و اخالق ةمرور، آنچنان شيفت  به. بپيونددـ يعلّام
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  ٣٨٠  قند پارسي

  

  اين همراهي مستمر و دوستي عميقي كه بين اين دو پديدآمد،ةواسط  به.١همراه او شد
گذاري، گوياي اين ماين نا. ٢مشهور گرديد» اسد شيخ ابوالفضلي«يا » اسد ابوالفضلي« به

 افزود و بيگ اسدي، هم بر اشتهار علّام با بيگ اسد ة سال۱۷نكته است كه مالزمت 
، وي از طريق مالزمت بيگ اسد خود شتةنو  به.او را هموار ساختي بستر ترقّ هم
  .٣ل شدي ناشاه اکبر» روشناسي«  بهي يافت ويي، اعتبار باالعلّام

عنوان   بهش را بروز داد وا يي، كارداني و توانايعلّام در ضمن همراهي بيگ اسد
در چند سالي كه  بيگ اسدي حتّ. ي مطرح گرديدعلّاميكي از معتمدان و دستياران اصلي 

 قلمرو مغوالن در دكن مشغول بود، ةات نظامي توسعمشاركت در عملي  بهيعلّام
از امور نظامي و اداري دكن اي  انجام پاره  بهت او،ي جدا نگرديد و در معيعلّام از

ي حد  به دكن،ة سال حضور در جبه۶ در بيگ اسد  بهيعلّامميزان اعتماد . ٤پرداخت
 جلب ةگوش شاه رساند و زمين  به رابيگ اسدي كارداني و وفاداري امعلّرسيده بود كه 
ي از مشاوران و علّامآوريم كه  اگر درنظر. ا ساخت را مهيبيگ اسد  بهعنايت اکبرشاه

شاه بود، در آن صورت قابل درك خواهد بود كه  ذ اكبرمصاحبان بسيار نزديك و متنفّ
ي درنظر علّامي حتّ.  را جلب نمايدبيگ اسد ه بشاه  مثبت اكبريتتوانست ذهن  مييعلّام

ي ها  را راضي نمايد كه نشانهشاه اکبردربار و مالقات با شاه،   بهداشت كه بعد از رسيدن
ي ها يي و تواناها  بيان نيكي.٥ اعطا كندبيگ اسد  به راـ يعني علم و نقاره  ـرتبه امارت

ي علّام را از بيگ اسدفكر افتاد   بهرسيد كه شاهاي  پايه  بهي،علّام توسط بيگ اسد
  .٦جمع مالزمان دربارش بيفزايد  بهبازستانده و
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  »حاالت اسد بيگ قزويني«نسخة خطّي  نگاهي به  ٣٨١

  

 بيگ اسدسرانجام رشته همراهي و مصاحبت طوالني و مستمر : يعلّامپس از مرگ 
 يعلّامقتل وحشتناك ابوالفضل  م، با ۱۶۰۲ آگوست/ق ۱۰۱۱ ولاال ي در ربيععلّامو 
دليل . ١، ازبين رفت)شاه بعدي جهانگير(شاه  اکبروسيله گماشتگان شاهزاده سليم بن  به

 يتمأموري، آن بود كه اندكي پيش از قتل وي، علّام از مهلكه بيگ اسدنجات يافتن 
  .٢ مالوه رفتةقصبه سرونج صوب  بهي را يافت وعلّاماداره يكي از جاگيرهاي 

يوسته  شهرت مالزمت پةواسط  به،شاه اکبر  بهيعلّامدر هنگام وصول خبر مرگ 
 علّامبعد از ا. ٣گفت نظر شاه قرار نيز مدبيگ اسد سرنوشت ي، سريعاًعلّام با بيگ اسد

 ة مالزمان دربار، شاه سابقه همراهي مستمر و پرآوازتوسط بيگ اسدخبر زنده بودن 
 در آخرين روزهاي بيگ اسدداليل جدايي   به را درنظر آورد و نسبتبيگ اسدي و علّام

اس، يكي از در اين شرايط حس. اش بدبين گرديد ور صميمي و مشامورخحيات 
 بيگ اسد  بهاز مساعدت) خان قزويني جعفر( ي معتبر قزويني مقيم دربارها يتشخص

، شاه را )وزارت ديوان اعلي( شيتاستفاده از اعتبار مسئول جعفرخان با. دريغ نورزيد
دنبال اين امر،   به.٤ نموديعلّام در ماجراي قتل بيگ اسدگناهي  پذيرش بي  بهمجاب
ي علّامدربار براي روشن شدن موضوع قتل   بهبيگ اسد خواستار عزيمت سريع شاه اکبر

  .٥ شدبيگ اسدو عملكرد 
 روي بدگماني خويش از دليل داًدربار آگره، شاه مجد  بهبيگ اسدبعد از ورود 

ي، دوباره گمان لّامعرو، با يادآوري خدمات وافر  از اين.  تمركز نمودبيگ اسدجدايي 
اش، سهيم و شريك بوده   در توطئه قتل اين دوست و مشاور صميميبيگ اسدكرد كه 
  نمود و او را تهديد كرد كهبيگ اسد بااي  رو، برخورد خشمگينانه از اين. است
 بحراني و حساس، تعدادي يتدر اين موقع. قتل خواهد رساند  بهبدترين شكل ممكن به

خان  خان اعظم كوكه، جعفر: مانند  ـشاه اکبراالران ايراني و غيرايراني از امرا و ديوانس
                                                   

  .۳۸۹  ص؛ نذير احمد،۲ ص، بيگ اسد  .1
  .۱۶-۷ و ۲-۶، همان  .2
  .۲  ص،همان  .3
  .۱۹-۲۰  ص،همان  .4
  .۱۲, ۲-۳  ص،همان  .5



  ٣٨٢  قند پارسي

  

گناهي  بي  بهتالش كردند كه شاه را مجاب ـ داس قزويني، شيخ فريد بخاري، راجه رام
ي اين ي پيگير و جدها تالش سرانجام با.  نموده و از خشم وافر شاه بكاهندبيگ اسد

 قانع شد كه شاه اکبر، بيگ اسد و قانع كننده امرا و ديوانساالران و توضيحات دقيق
پس از روشن شدن اصل ماجراي . ي مقصر نبوده استعلّام در جدايي از بيگ اسد

با وي اي  ي، شاه برخورد مهربانانهعلّامگناهي او در ماجراي قتل   و بيبيگ اسدجدايي 
وزير وقت   بهيحتّ. جمع مالزمان دربارش بپيوندد  بهاندكي بعد، اجازه داد كه او. نمود

 و مسئوالن اداري و مالي دستور داد كه با نگاه مثبت،) خان قزويني جعفر( ديوان اعلي
  .١ و تعيين ميزان حقوق و مزاياي وي بپردازندبيگ اسدبرقراري منصب  به

.  ويژه اعزام گرديديتمأمورچند   بهاندكي بعد از استقرار در دربار، از طرف شاه،
اثبات رساند و هم نوع   به، هم پختگي و كاردانيش راها يتمأمورضمن انجام اين  در

 و ها يي در سايه آشكار شدن اين توانا.٢دوستي و نيكخواهيش را عيان ساخت
بيگ اسدات مثبت و نيز عزم جدي خصوصيبراي انجام بهينه وظايف محو ت له، در معي
همچنين، جاگير خوب . يداتاليقي شاهزاده پرويز مشغول گرد  بهبيگ قزويني، مختار

گذر زمان، همپاي  با. ٣ آمدنايل بخشيگري مهمين رتبه از شغل اول  بهدريافت داشت و
 شغلي و درباري او نيز ارتقاء يت، موقعبيگ اسدافزايش ميزان رضايت شاه از خدمات 

  .ي اين امر استها ، از نشانه٤»ي شاهها تحويلداري پيشكش«سمت   بهانتصاب. يافت
 درباري يتق، اعتبار و موقع ۱۰۱۲در حدود نيمه سال : بيجاپور يت بهرمأمو

وي واگذار   به ديپلماسي رامهم بسيار يتمأموررسيد كه شاه يك اي  پايه  بهبيگ اسد
عنوان سفير مخصوص راهي دربار حاكم بيجاپور   بهبيگ اسدمطابق تصميم شاه، . نمود
ابراهيم (  وي در دربار حاكم وقت بيجاپورتيمأمور مهميكي از اهداف . گرديد دكن

دختر  با) شاهزاده دانيال( شاه اکبري ساختن ازدواج يكي از پسران ي، نها)عادل شاه
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  »حاالت اسد بيگ قزويني«نسخة خطّي  نگاهي به  ٣٨٣

  

 براي تحت شاه اکبر ة سياسي اين ازدواج و تالش ديرينيتاگر اهم. ١حاكم بيجاپور بود
 يتمأمور تيدادن حكام بيجاپور را درنظر آوريم، در آن صورت اهم سلطه قرار

 بسيار مقتدرانه و بيگ اسد، يتمأموردر جريان انجام اين .  روشنتر خواهد شدبيگ اسد
ي كالن ها  پيشنهاد رشوههمچنين، با رد. دقيق مسائل مورد نظر شاه را پيگيري نمود

  .٢اثبات رسانيد  به، صداقت و سالمتش را نيزها بيجاپوري
وي   به بيجاپور، عنايت شاهآميز يتفق مويتمأمور از بيگ اسدبعد از بازگشت 

ت وافر شاه، آن بود که ازدواج مذکور چند سال يل رضاي از داليکي. ٣افزونتر گرديد
ز ي اکبرشاه و ني از منصبداران و امراي منفعت طلبانه شماريها يدرکش و قوس باز

 شاه كه گ بايب در هنگام ديدار اسد. ل مانده بودجاپور معطّي حاکم بياسي سيترفندها
 م انجام گرفت، عالوه بر گزارش دقيق دستآوردهاي ۱۶۰۴ سپتامبر/ق ۱۰۱۳الثاني  ربيع در

از نفايس و چيزهاي نادر موجود در بيجاپور را تقديم شاه اي   بيجاپور، پارهيتمأمور
 از شناخت دقيق متأثّريك رسم معمول،   به، بيشتر از پايبنديبيگ اسداين اقدام . ٤نمود

ي ها  در انتخاب برخي از اين هديهبيگ اسدت نظر دقّ.  بودشاه اکبرحيات وي از رو
وي شد و هم موجب   بهشاه اکبرنادر و مورد عالقه شاه، هم اسباب عنايت فزونتر 

يكي از .  گرديدبيگ اسد مهم بهي ها يت واگذاري اين قبيل مسئولةهمواره شدن زمين
 در بيجاپور، آن بود كه بيگ اسد يتورمأمي بارز خشنودي فراوان شاه از ها نشانه
امور خوابگاه «سمت درباري   بهم، وي را ۱۶۰۴ سپتامبر/ق ۱۰۱۳الثاني  همين ربيع در
منصب   به ارتقاء از منصب صدي ذات و بيست و پنج سوار،.٥منصوب نمود» شاه

 يتمأموري خشنودي وافر شاه از ها دويستي ذات و پنجاه سوار، از ديگر نشانه
، بعد از اين نيز بيگ اسد توجهروند بركشيدن قابل .  در بيجاپور استبيگ اسد
، از شواهد اين »شاه  بهرساندن تقاضاهاي امرا و مردم«سمت   بهانتصاب وي. ماند برقرار
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  ٣٨٤  قند پارسي

  

د و يسالي كه در اين شغل بود، اعتبار و اقتدارش افزون گرد ت يكدر مد. امر است
  .١ گرديدندبيگ اسدرعايت احترام   به، مجبوربسياري از امرا و منصبداران معتبر

 دوم دكن يتمأمور  بهق،۱۰۱۴ در اوايل سال بيگ اسد: دكن يت بهمأمورآخرين 
ام منطقه عنوان سفير ويژه، عازم دربار چند تن از حكّ  بهمطابق فرمان شاه، وي. اعزام شد

 يتمأمور در بيگ سدا يتموفق.  گرديدـ يعني گلگنده، بيجاپور، بيدر و كرناتك  ـدكن
  را نيزيتمأمورتواند اين   مياين انديشه انداخت كه وي  بهقبلي بيجاپور، شاه را

 پيشين يتمأمورتر از  ، سبكيتمأموراهداف اين . ٢انجام برساند  بهتدقّ سرعت و با به
جستجوي چيزهاي مورد   بهمناطق مذكور،  بهف بود كه ضمن عزيمت موظّبيگ اسد. بود

 بيگ اسداز ديگر وظايف .  بپردازدـ ي ارزشمندها  جواهر و فيلةويژ به  ـ شاهعالقه
  .٣ بودشاه اکبر  بهام اين مناطقدات پيشين حكّ، پيگيري عملي شدن تعهيتمأموراين  در

 ي زياد بود كه،حد يت بهمأمورميزان عنايت شاه در هنگام صدور دستور اين 
دريافت خواهد ) عنوان هديه به(ضمن اين سفربيگ قول داد طالجاتي كه در  اسد به

همچنين، براي انجام بهينه امور مورد نظر، .  خواهد داشتتعلّقخود وي   بهنمود،
 گذاشته شد تا بيگ اسدهر پادشاهي بود در اختيار م  بهشي سفيدي كه منقّها برگ
گي دادن  چگونفهم. افرد معتبر مناطق مذكور بپردازد مكاتبه با  بهصورت ضرورت در

 اعتماد وافر شاه  بهتوجه ة، جزء در ساي٤يك ايلچي و سفير  بهي سفيد امضاها اين اجازه
  .، قابل درك نيستبيگ اسد به

تمأمورا موانع جدي بر سر راه امكه  زيرا، درحالي. ، پديدآمدبيگ اسد دوم ي
تمأموراين   به مسير براي رفتنمشغول طينبال اين امر، د  به. درگذشتشاه اکبر بود، ي

كه اي  گونه  به.اوضاع سياسي و نظامي قلمرو مغوالن و نيز منطقه دكن، دگرگون گرديد
ام مناطق واقع در مسير اين  از او حرف شنوي داشتند و نه حكّبيگ اسدنه همراهان 

، گرفتار نافرماني بيگ اسددر اين شرايط، . وي بودند  بهيكمك جد  به، حاضريتمأمور
                                                   

  .۹۵- ۷ص ، بيگ اسد  .1
  .۱۲۸ص ، همان  .2
  .۱۰۱, ۹۵-۹  ص،همان  .3
  .۹۹- ۱۰۱  ص،همان  .4
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سرانجام، پس از . برخي از بزرگان مسير سفرش شد نيز زد و خورد باهمراهان و 
حيم عبدالر( سپهساالر ايراني دكن  بهدادن اقتدار و اعتبارش، ناچار گرديد كه دست از

 بعد از انتشار خبر مرگ بيگ اسدنوشته خودش، اقتدار و اعتبار   به.١پناه ببرد) خانانِ خان
. ٢قتل برسد  بهاز زيردستانشاي   عدهتوسط نزديك بود ل نمود كهقدر تنزّ ، آنشاه اکبر
اين شرايط سخت، آشنايي و ارتباطات سابق او با تعدادي از امرا و ديوانساالران  در

  .٣اش گرديد ت زندگيمددش آمد و باعث حفظ حيات و گذران موقّ  به ايراني،عمدتاً
 و آغاز سلطنت شاه اکبرگونه كه گفته شد با مرگ  همان:  و جهانگيرشاهبيگ اسد
 ازبين بيگ اسد عالي يت، موقع)م ۱۶۰۵ اكتبر /ق ۱۰۱۴الثاني  جمادي( شاه جهانگير
عنايتي شاه  ، بيبيگ اسد يت تقليل سريع و فاحش موقعةيكي از داليل عمد. رفت
  از بدبيني شديد جهانگير نسبتمتأثّر، بيگ اسدخشم جهانگير از . وي بود  بهجديد
نظر   به.بود) يعلّاميعني ابوالفضل ( بيگ اسدل سرور و دوست سابق افكار و اعما به

 بركناري شاهزاده سليم  به را راضيشاه اکبري تالش داشت كه علّامجهانگير، ابوالفضل 
ت كوتاهي در هرحال بعد از گذشت مد. از سمت وليعهدي نمايد) شاه بعدي جهانگير(

  .٤دربار فراخوانده شد  بهلغو گرديد و وي بيگ اسد يتمأمور از سلطنت جهانگير، رسماً
آلود جهانگيرشاه  دربار، وي با برخورد بسيار سرد و خشم  بهبيگ اسدبعد از رسيدن 

 پرداخت و وعده داد كه او بيگ اسدتهديد   به،شاه اکبرجهانگير همچون . رو گرديد هروب
جيه اين برخورد شاه در ضمن بيان اين مطلب و در تو جهانگير. را اعدام خواهد نمود

در اين . خشن و سختش، اظهار داشت كه آن زمان كه مناسب و الزم بود، پيش ما نيامد
 از جمله افرادي كه نقش.  آمدندبيگ اسدكمك   بهشرايط سخت، باز ايرانيان دربار

 و حفظ جان او داشتند، وكيل ايراني بيگ اسدبخشش   بهي در ترغيب جهانگيريسزا به
  .٥ بودـ اميراالمرا بن عبدالصمد شيرين قلم  بهخان شيرازي مخاطبيعني شريف   ـشاه

                                                   
  .۱۲۰- ۲۲  ص،بيگ اسد  .1
  .۱۰۰۹-۱۱, ۱۰۶-۸  ص،همان  .2
  .۱۲۰-۲۴, ۱۱۲-۳ص ، همان  .3
  .۱۲۲-۵، همان  .4
  .۱۲۵-۶  ص،همان  .5



  ٣٨٦  قند پارسي

  

باظاهراًتي، پس از مد  از درباريان، اسباب جلب عنايت شاه جديداي  هپادرمياني عد 
 در جمع مالزمان دربار جاي گرفت بيگ اسد داًرو، مجد از اين. ا گرديد مهيبيگ اسد به

 پيشينش مهمشغل   به، نهالبتّه. ١ريافت نمودد» خان پيشرو«شاه، لقب  و از جهانگير
ممكن است كه راضي شدن .  را يافتشاه اکبربازگشت و نه اعتبار زمان سلطنت 

  . از كوشش شماري از درباريان ايراني شاه باشدمتأثّر نيز، بيگ اسدبخشش   بهجهانگير
شغل جديد، .  كابل منصوب شد٢بخشيگري صوبه  بهق، ۱۰۲۶ در سال بيگ اسد

اين حال، اعتبار سياسي  با.  مغوالن بود و درآمد خوبي داشتمهمي ها جمله شغل از
يكي از خوش .  بودشاه اکبر در عهد بيگ اسدي پيشين ها اين شغل، كمتر از شغل

هماهنگي حاكم و  بايست با  مي در شغل بخشيگري آن بود كهبيگ اسدي ها شانسي
ت حضور وي از مد. ٣ خدمت نمايد)مهابت خان شيرازي( دار ايراني كابل بهصو
ي آخر ها  در سالبيگ اسد شغلي يت كابل و نيز چگونگي زندگي و موقعةصوب در

ق، سيصدي  ۱۰۲۸دانيم كه منصبش در سال   ميفقط. حياتش، خبري در دست نيست
 اجتماعي و سياسي يترغم موقع ن آن است كه علياين امر، مبي. ٤ذات و پنجاه سوار بود

  . اقتصادي چنداني برخوردار نبوديتز موقعمناسب، ا

                                                   
  ۳۸۹نذير احمد،   .1
دار  وبه صشد، دار مي وبه را عهده صتشخصي كه مسئولي همچنين به. گفتند ايالت يا استان مي هبصوبه،   .2

شدند و زير نظر مستقيم شاه انجام وظيفه  داران، از ميان امراء و افراد مقتدر و مقرب انتخاب مي صوبه. گفتند مي
عملكرد ) نويس، ديوان بخشي، وقايع( با اين حال، شاه با گماشتن چند مأمور ديگر در صوبه. كردند مي

  .دار را زير نظر داشت صوبه
  ۱۱۲، برگالعاشقين عرفاتنقل از   و نيز به۵۵۵  ص،ميخانه ة تذكرمؤلّفنقل از  ، به۴۶  صگلچين معاني،  .3
ي گرفت و در زمان جانشينانش ادامه ينها شاه، شكل منصبداري، يك نوع نظام اداري بود كه در زمان اكبر  .4

در اين سيستم، ميزان حقوق و مواجب كاركنان برجسته اداري، مالي و نظامي از طريق دادن منصب . يافت
اين معني بود كه  دادند؛ به فردي منصب صدي ذات و پنجاه سوار مي عنوان مثال اگر به به. دگردي ص ميمشخّ

بسياري از . ام استظ نيروي سواره ن۵۰ نيروي پياده و ۱۰۰حقوق و مواجب اين فرد معادل هزينه نگهداري 
اين افراد، . مر داشتندگرفتند، تعدادي نيروي پياده و سواره تحت ا افرادي كه بر اين مبنا حقوق و مواجب مي

حقوق و مواجب دريافتي، تعدادي نيروي نظامي منظم آماده ساخته و  ه بهها بايستي، با توج در هنگام جنگ
رغم اين، تعدادي از افرادي كه مطابق سيستم منصبداري، حقوق  علي. كردند ها مشاركت مي امر شاه در جنگ به
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عنوان   بهق را ۱۰۳۰برخي منابع، سال . اند زمان مرگ وي را، گوناگون روايت كرده
ق را زمان پايان حيات او  ۱۰۴۱ا برخي ديگر، سال  ام.١اند زمان مرگ وي آورده

اسداهللا شد حشر با «  ـاند  از ماده تاريخي كه براي بيان زمان مرگ وي ساخته.٢اند نوشته
  . در خوشنامي از دنيا رفتبيگ اسدآيد كه  ، برمي٣»بيگ اسد
  بيگ  اسد شخصيت و مذهب  ـج

من، و در يك شرايط زماني خاص نوشته ؤ يك مسلمان متوسط، »بيگ اسدحاالت «اثر 
ات  و هم انديشه و خصوصيمؤلّفبدون شك، هم اقتضائات زمان زندگي . شده است

 و يتل پيرامون شخصمأرو، ت از اين. شته او اثرگذار بوده استي او، در نويتشخص
  .نمايد  ميبيگ اسدشناخت چگونگي نگارش اثر تاريخي   بهيمؤثّرمذهب وي، كمك 

 وي، در دست يت و شخصتفکّر طرز ةات كافي، درباراطّالع : و انديشهيتشخص
 توسط، بيگ اسد تي و شخصتفکّر پيرامون طرز اولات دست اطّالعبيشترين . نيست

حسن اين اظهار نظرهاي . عصر وي ارائه شده است دو نفر از اديبان و نويسندگان هم
 يت مثبت و منفي شخصمهمبيان نكات  اند به صريح و مجمل، آن است كه سعي كرده

ايراد ) تقي اوحدي( العاشقين عرفات مؤلّف توسطين ارزيابي و داوري، اول. وي بپردازند
  :نويسد  ميوي،. اسد بيگ آشنايي و دوستي داشت  نزديك باشده كه از

قريني، جوهر رسته خرده بيني، مصاحبي در غايت دلنشيني،  گوهر درج بي”
. باشند  مي هندة قزويني از جمله صاحب طبيعتانست كه در عرصبيگ اسد

مزه و تازه  ادراكي راست و درست دارد و طبيعتي مستقيم، ذهني فهيم، نظمش با
 طبعش، صافي و صور ةآين. د در رسوم صحبت و مخالطه، بلند آوازه استو خو

                                                                                                                        
 مشاغل اداري و مالي مشغول بودند و صرفاً يار اندك بود؛ و يا بهشان بس گرفتند، يا تعداد نيروهاي نظامي مي

  .گرفتند برمبناي سيستم منصبداري حقوق مي
  .مرآت جهان نمانقل از  ، به۳۸۹ ؛ نذير احمد، ص١٩١ برزگر، ص  .1
  .مرآت آفتاب نمانقل از  ، به۳۸۹  ص؛ نذير احمد،۲۱۰  ص،۵، قسمت ۲ حارثي، ج  .2
  .۲۱۰  ص،۵، قسمت ۲ حارثي، ج  .3



  ٣٨٨  قند پارسي

  

 سر  بههميشه در خدمت ياران و دوستان، فصحا و بلغا. معانيش وافي آمده
  .١“آورد  ميحركت  بهت و وداد محبةكند و سلسل مي

، بيان شده )امين رازي(  كتاب هفت اقليممؤلّف توسطداوري و اظهار نظر بعدي، 
  :وي آورده است.  آشنا بودبيگ اسد، وي نيز از نزديك با هراًظا. است
. لطف طبع و شكفتگي خاطر و گرمي هنگامه موصوف بوده  به،بيگ اسد”

 نگارد و روزگار همواره، خيال مجالست اهل طبع و اصحاب فهم بر لوح خاطر مي
. نشيندصحبت   بهمدام، مراد دلش آن كه با ياري. گذراند  ميشادماني و ابتهاج به

 ةي لجها اگرچه صدف. كه با دوستي الفت گزيند و پيوسته، فكر خاطرش، اين
 و سمين و درختان بوستان خاطرش، خالي از رطب و يابس غثّ اش، بي انديشه
تر از خد خوبانست در هنگام معانقه، و  ذوق كمال رسيده، با  بها، آنچهام. نيستند

  .٢“هتر از لفظ محبوبان در وقت مضايق شوق با
 بر آن بيگ اسديك نكته بارز نهفته در البالي اظهار نظرهاي مذكور، آن است كه 

خوشي و همنشيني با دوستان و اديبان سپري كند  بهام عمر رابود كه اي .ت اين نكته صح
 بيگ اسدنوشته اين اثر،   به.نيز دريافت» بيگ اسدحاالت «توان از خالل مطالب   ميرا،

داد، از   ميله، هرگاه فرصت مناسبي دستي محوها يتلدر ضمن انجام مسئو
  .٣دوستان و اديبان دريغ نداشت خوشي با  بهنشيني و گذراندن اوقات مجلس

حاالت «اين نكته نيز، در اثر . شعر داشت  به خاطر عميقيتعلّقهمچنين، وي 
تر مطالب  ، بارها براي تبيين بهتر و كاملمؤلّفكه اي  گونه  به.نمايان است» بيگ اسد

برخي از اين شعرها، از آن خود وي و برخي از . ٤مورد نظرش، از شعر مدد گرفته است
 تاكنون كتاب يا ديوان شعرهاي وي، .٥است) خان قزويني جعفر: مانند( آن معاصرانش

ي تحقيقي ها  و كتابها ا برخي از شعرهاي وي، در برخي تذكرهام. منتشر نشده است
                                                   

  .۱۱۲، برگ عرفاتنقل از  ، به۴۶  صگلچين معاني،  .1
  .۱۸۱-۳  ص،۳ ، جهفت اقليمنقل از  ، به۴۶  صگلچين معاني،  .2
  .۱۲۴, ۴۹, ۱۱۱-۴  ص بيگ،داس عنوان نمونه، نگاه كنيد به به  .3
  .۸, ۴ ص،همان  .4
  .۱۱۳۸-۹ ,۱۲۶-۷ ص ،همان  .5
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 ,٢ بيت ذكر كرده است۲،۰۰۰، شمار شعرهاي وي را العاشقين اتعرف مؤلّف .١آمده است
بيت ذكر نموده است۸،۰۰۰ را، بيگ اسد، تعداد شعرهاي ميخانه ة تذكرمؤلّفا ام . 
شيرين  خسرو و االسرار مخزنسبك   بهييها  مثنويبيگ اسد، ميخانه ة تذكرةنوشت به

  .٤بود» اشك«ص شعري وي، ، تخلّظاهراً ٣.سروده بود
از فحواي مطالب . ايرانيان بود  به، عالقه وافرشبيگ اسد يت ديگر شخصةجنبيك 

ي، حتّ. اثرش، هويدا است كه اغلب دوستان و همنشينانش در هند، ايرانيان مهاجر بودند
 ارتباط .٥ از تركمانان و اهالي ايران بودندزيردستان و نظاميان تحت امرش نيز، عمدتاً

ي مقيم هند و برخي اشارات موجود در اثرش، اين گمان را ها  وي با قزوينيتوجهقابل 
  .٦زادگاهش داشت  به وافريةكند كه تا اواخر عمر، عالق ت مييتقو

وي در يك . كتاب است  به وافر وية، عالقبيگ اسد در اثر توجه ديگر مورد ةنكت
نان، برتر خا حيم خاِن اهدايي عبدالرخطّيي ها دارد كه نسخه  ميصراحت اظهار  بهمورد،

  .٧ ديگر، برايش ارزش داشتسينفااز 
اين  با.  مذهب وي، قضاوت صريح و متقن ممكن نيستةدربار: بيگ اسدمذهب 

از شواهد محكم اين امر، اشتغال چند ساله وي . ع وي زياد استحال، احتمال تشي
افزون بر اين، ارتباط نزديك و طوالني وي .  استويهمشاغل اداري حكومت صف در
خان  ي و جعفرعلّامابوالفضل  ـ شاه اکبري معتبر شيعه مذهب ها يتدو نفر از شخص با

  .گردد  ميبيگ اسدحدس شيعه بودن ت ي موجب تقوـ آصف خان  بهقزويني مخاطب
ع تشي  به خاطر ويتعلّقنيز، شواهدي بر » بيگ اسدحاالت «در البالي مطالب كتاب 

ق و در شرايطي كه از بيماري شديد خود  ۱۰۱۳عنوان مثال در سال   به.وجود دارد

                                                   
  .۴۷-۵۱  صعنوان نمونه، گلچين معاني، به  .1
  .۱۱۲ ، برگعرفاتنقل از  ، به۴۶  صگلچين معاني،  .2
  .۵۵۵  ص،ميخانه ةنقل از تذكر ، به۳۹۰  صنذير احمد،  .3
  ۱۹۱  صبرزگر،  .4
  .۳۸- ۹, ۲۳-۶, ۶  ص،بيگ اسد  .5
  .۸۱, ۴۱, ۴۰, ۲۵-۶, ۲۳ ص،بيگ اسد عنوان نمونه، نگاه كنيد به به  .6
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  ٣٩٠  قند پارسي

  

 حضرت  آنة و توصي)ع(عذاب مضاعف بود، سخن از در خواب ديدن حضرت علي در
در ضمن بيان اين . نمايد  ميبراي بهبود بيماريش) تربز( خوردن يك ماده گياهي به

در جاهاي . ١ميان آورده است  به سخن)ع(موضوع، از نذر كردنش براي حضرت علي
  .٢شيعه است  بهاش سخن رانده كه حاكي از عالقهاي  گونه  بهش نيز،ديگر اثر

 يت پيرامون شخصميخانه ة و تذكرالعاشقين عرفاتان مؤلّفچه كه  حال، از آن در عين
ب وافري در مذهب شيعه نداشته و از آيد كه وي تعصّ ، برمياند و افكار وي آورده

افزون بر اين، ابايي از . كرد  ميال استقبيعيرشياديبان و انديشمندان غ مصاحبت با
  .٣اش، نداشت خوردن مشروبات در برخي از مجالس دوستانه

  » قزوينيبيگ اسدحاالت « مشخصات كتاب  ـد
حاالت « رساله تأليف از متأثّر، بيشتر بيگ اسداشتهار  گونه که اشاره شد، همان
. ن اثر خواهيم پرداختصات ايبيان مشخّ  بهجا، ذيل چند عنوان، در اين. است» بيگ اسد

  .دهيم  مينظر قرارنگاري اين كتاب را مد ي تاريخها سپس، ويژگي
وقايع «، »بيگ اسداحوال «، »بيگ اسدحاالت «ي ها عنوان اين اثر، با: عنوان كتاب

  .٤ناميده شده است» بيگ اسدتاريخ «و » بيگ اسد
 و شاه اکبرنت  سال آخر سلطچهارمطالب اين كتاب، مشتمل بر وقايع : محتويات

ق ۱۰۱۱وقايع اين اثر، از رجب . شاه است  سال نخست سلطنت جهانگيرمهمنيز وقايع 
بيان برخي از   به،مؤلّفآنگاه . شود  ميي، آغازعلّامشرح موضوع قتل ابوالفضل  و با

  .ق پرداخته است ۱۰۱۲-۱۵ي ها ق و نيز وقايع سال ۱۰۱۱وقايع و حوادث اواخر سال 
 و سرگذشت وي در اين مؤلّفبيان خاطرات   بهاز مطالب اين اثر،اي  بخش عمده

وي در ضمن بيان فراز و فرودهاي زندگيش و نيز . ي اختصاص داردها سال
  را بيانشاه اکبردار شده است، برخي از مسائل اواخر حكومت  يي كه عهدهها يتمسئول

                                                   
  .۸۲- ۳ ص ،بيگ اسد  .1
  .۸۵, ۸۲, ۴۹-۵۰, ۴۱ ص ن نمونه، نگاه كنيد بهعنوا به  .2
  .۱۱۲-۴ ص ،بيگ اسد عنوان نمونه، نگاه كنيد به به  .3
 Charles Rieu: The Persian Manuscripts ؛۱۹۱ ؛ برزگر، ص۳۸۹ ؛ نذير احمد، ص۲۸۰ آفتاب اصغر، ص  .4

in British Museum, Vol. III, Oxford, 1966, p.979.  



  »حاالت اسد بيگ قزويني«نسخة خطّي  نگاهي به  ٣٩١

  

مه و خاتمه،  چون مقدييها مطالب اين كتاب، بدون داشتن عنوان و بخش بندي. كند مي
تر  قلم درشت وار كتاب، با ، چند تيتر كوچك در داخل متن داستانالبتّه. ارائه شده است
  .١لحاظ شده است

شرح ماجراي قتل : ، عبارتند ازبيگ اسدترين مطالب مطروحه در اثر  برخي از عمده
دوم  يتمأمور، )۳۳-۹۵ ص( بيجاپور  بهبيگ اسد يتمأمور، )۲-۱۸ ص( يعلّام
 بيگ اسد سلطنت رسيدن جهانگير و برخوردش با  به،)۹۵-۱۲۱ ص( دكن  بهبيگ اسد

  ).۱۲۷-۳۹ ص( ي آخر سلطنت اكبر و اوايل جلوس جهانگيرها ، حوادث ماه)۱۲۲-۶ ص(
.  زمان نگارش اين اثر، وجود نداردةبارهيچ مطلب صريحي در:  كتابتأليفزمان 

 نظر  به.ق انجام گرفته است ۱۰۱۱ي آخر سال ها  آغاز نگارش اين كتاب، در ماهظاهراً
، )يعلّام( اش  وحشتناك قتل مراد و دوست صميمية واقعتأثير تحت مؤلّفرسد كه  مي

 جدايي  نسبت بهشاه اکبرشايد، بدگماني . ي گرفتعلّام قتل ةثبت واقعيت حادث تصميم به
 يتثبت واقع  بهبيگ اسدي، در ترغيب علّامي در آخرين روزهاي عمر علّاماسد بيگ از 

ي، علّامرسد كه بعد از ثبت ماجراي قتل   مينظر  بهدر هرحال. اين ماجرا نقش داشت
ي ها نگاري رود كه وقايع  ميگمان. ادامه ثبت مابقي وقايع گرفت  به تصميمبيگ اسد
بيگ پيرامون مسائل مطروحه در اين اثر، در فاصله زماني اندك پس از بروز وقايع  اسد

ق  ۱۰۱۵آيد كه نگارش تدريجي كتاب، تا آخر سال  چنين برمي. فته استصورت گر
 ا،ام.  كار و افزودن شرح وقايع بعدي را داشتة قصد اداممؤلّفشايد . ادامه داشت

اش در اوايل سلطنت جهانگير، فرصت و مجال   شغلييتدليل آشفته شدن موقع به
  .اين كار را نيافت  بهپرداختن

 از بيان نقش بارز جهانگير در مؤلّفطالب اين اثر، آن است كه يكي از نكات بارز م
، ٢ در ضمن بيان تفصيلي اين ماجرابيگ اسد. ي خودداري نموده استعلّامماجراي قتل 

و تقدير نموده ) داس راجه كوپان(  عامل اجراي قتلتوجهي را معلّامبيشتر گناه قتل 
ي اثرش ي با بازنگري نهامؤلّفگونه برخورد، گوياي اين مطلب است كه  اين. است

                                                   
  .۲۴ و ۱۴ ص ،بيگ اسد اه كنيد بهعنوان نمونه، نگ به  .1
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  ٣٩٢  قند پارسي

  

زمان سلطنت جهانگير، تالش كرده است كه از ايجاد دردسر براي خودش جلوگيري  در
  .كند

ف م است كه نگارش تاريخ، وظيفه رسمي و موظّمسلّ:  كتابتأليفهدف از 
در عين . اين كار پرداخته است  به عالقه شخصيةواسط  بهاحتمال زياد،  به. نبودبيگ اسد

ي و دور كردن علّام، با هدف تبيين اصل ماجراي قتل مؤلّفدور از ذهن نيست كه حال، 
 مطالب اين اثر و يتل در كيفمأاز ت. نگارش اين اثر نموده است  بههام از خود، اقداماتّ

  قصد تقديم اين اثرمؤلّفآيد كه  پيرايه كتاب، برمي ي ساده و بيها عبارت پردازي
دليل اين امر، آن است كه وي در هنگام سخن . اه را نداشتش  يا جهانگيرشاه اکبر به

آميز مرسوم  ي مبالغهها ر عبارتكاربردن مكر  به و يا جهانگيرشاه، ازشاه اکبرگفتن از 
  .ي رسمي خودداري نموده استها تاريخ در

 از مؤلّفاستفاده . زباني ساده و شيوا نگاشته شده است  بهاين كتاب،: نثر كتاب
 سادگي متن. ، بسيار كم است١آميز ي مبالغهها شكل و سنگين و عبارتي مها واژه
. است كه خواننده امروزي، مشكل چنداني براي فهم مطالب آن ندارداي  اندازه به
ن و يكديگر، تدوي صال با در اتّوار و تقريباً صورت داستان  بهسوي ديگر، مطالب از

 ي مرسوم آن روزگارها الحات و واژهحال، معني برخي از اصط اين با. اند تنظيم شده
ي لغت و ها فرهنگ  بهنيازمند مراجعه ـ ٢جهروكه، غسلخانه، چوكي، وطيره: مانند ـ

.  شعرهايي آورده استي، در ضمن بيان مطالب، گاهمؤلّف.  استها المعارفةداير
، احتمال دارد كه اين شعرها. اند شعرها، در جهت تبيين بهتر مطلب مورد نظر آمده اين

جعفرخان : مانند(ا برخي از شعرهاي، از شاعران معاصر ويام.  باشدمؤلّفاز آن خود 
  .هستند) قزويني

ات منتشر شده، تنها چند نسخه از اين كتاب، اطّالعبراساس : خطّيي ها نسخه
 و تحت (British Museum)  بريتانياة، در موزها يكي از اين نسخه. مانده است برجاي
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  »حاالت اسد بيگ قزويني«نسخة خطّي  نگاهي به  ٣٩٣

  

ه شهر  آصفية ديگر اين اثر، در كتابخانةنسخ. ١شود  ميداري ه نگOr.1996 ةشمار
 موالنا آزاد دانشگاه ة ديگر اين اثر، در كتابخانةيك نسخ. ٢شود  ميداري حيدرآباد نگه

در تنظيم اين مقاله، از ميكروفيلم نسخه موجود در . شود  ميداري اسالمي عليگر نگه
  در مركز ميكروفيلم نور۲/۷۷ ةفيلم، با شماراين ميكرو. ام عليگر استفاده كرده دانشگاه

ار يتخ در ايريپ  دکتر خواجهير آقايت قابل تقدي و با عنا٣دارد قرار) نو واقع در دهلي(
هر برگ، .  برگ است۱۳۹نسخه موجود در دانشگاه عليگر، شامل . گرفت بنده قرار

كاتب اين .  است نستعليق نگاشته شدهخطِّ  بهاين نسخه،. باشد  مي سطر۱۴مشتمل بر 
ق، از روي يك  ۱۳۱۹م وي، اين نسخه را در محر. ين نام دارد نظيرالدمحمدنسخه، 

  .٤ق بوده است، استنساخ نموده است ۱۰۹۹ ةذيقعد  بهتعلّقتر كه م نسخه قديمي
 اين ةا خالصام. تاكنون متن فارسي اين اثر، تصحيح و چاپ نشده است: ترجمه

 Elliot's History of) تاريخ هند اليوت) ۱۵۰-۷۴ ص( ۶جلد زبان انگليسي در   بهاثر،

India)طزبان انگليسي، پيشتر   به كامل اين نسخهةهمچنين ترجم.  آورده شده استتوس 
ا، خبري مبني بر انتشار اين ام. ٥آماده شده است (B.W. Chapman) قانيكي از محقّ

  .ترجمه در دست نيست
 و ارزش باالي مندرجات يتاهم  بهجهتو با: ضرورت تصحيح و چاپ نسخه

، تصحيح و شاه اکبربراي شناخت مسائل تاريخي اواخر عهد »  قزوينيبيگ اسدحاالت «
 نظر  بهدر چاپ اين اثر، انجام چند كار الزم. رسد  مينظر  بهچاپ اين كتاب ضروري

ي ها واژهتحوالت زباني و مبهم بودن برخي از اصطالحات و   بهتوجه، با اول: رسد مي
فهم خواننده امروزي خواهد   بهيمؤثّرفارسي قديم، توضيح برخي از اين موارد، كمك 

ي جغرافيايي مورد اشاره در كتاب، گام ديگري براي ها م، شرح اجمالي مكاندو. نمود
، معالي مختلف اها ه فهرستسوم، تهي. استفاده بيشتر از مطالب اين اثر تاريخي است

                                                   
1. Charles Rieu, p.978-80. 
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5. Charles Rieu, p.979-80. 



  ٣٩٤  قند پارسي

  

چهارم، راهنمايي خواننده . ت فراوان اين اثر را تسهيل خواهد نمودااطّالع  بهدسترسي
موقع، از آشفتگي   بهيها در مورد ترتيب زماني برخي از وقايع، از طريق آوردن پاورقي

  . در هنگام استفاده خواهد كاستمحقّقذهني 
  »بيگ اسدحاالت  «يخي ارزش تارـه 
شناخت برخي از مسائل   بهيمؤثّرك مطالب اين اثر، كم:  و ارزش تاريخي اثريتاهم
 »حاالت اسد بيگ« كتاب يتآنچه بر اهم. نمايد  ميشاه اکبري آخر سلطنت ها سال
ف شدن تدوين ي و متوقّعلّامبعد از قتل . افزايد، مقطع زماني محتويات آن است مي

الب تبيين مط  بهان آن روزگار،مورخان و مؤلّف، كمتر افرادي از شاه اکبرتاريخ رسمي 
 ةروشنگري دربار  بهبيگ اسدعبارت ديگر،   به. پرداختندشاه اکبر سال آخر سلطنت چهار

  . اين مقطع وجود داردةبار اندكي دراولمقطعي پرداخته كه منابع دست 
ي، روابط سياسي علّام مسائلي مانند قتل ة دربارمؤلّف و صريح اولات دست اطّالع

سلطنت   بهي دكن و توطئه ناكامي محلّها حكومتحكومت بيجاپور و ديگر   باشاه اکبر
همين خاطر، شماري   به.شود  ميرساندن شاهزاده سلطان خسرو در كمتر منبعي ديده

 بيگ اسداثر   به،شاه اکبران بعدي براي تكميل مسائل تاريخي عهد مؤلّفان و مورخ از
  .اند مراجعه كرده

 و ها بسياري از مطالب آن، ديده محتويات اين اثر، آن است كه يتدليل ديگر اهم
حاكم وقت   باشاه اکبر رابطه ة دربارمؤلّف آنچه مثالً.  استمؤلّفي خود ها شنيده
زيرا، خود . ترين مطالب است ترين و كامل ، دقيق١نوشته) ابراهيم عادل شاه( بيجاپور
ه، حاصل  عادل شاه رفت و آنچه آورددرباِر  بهشاه اکبرعنوان سفير ويژه   بهتيوي، مد

ات ارزشمند و دقيق، در منابع اطّالعاين قبيل . ي اوستها  و شنيدهمؤلّفمشاهدات 
  وقايع اين دوره،ةبارنگاري وي در با اين حال، وقايع. شوند  نميديگر اين دوره ديده

 پراكنده وي توان بيان مختصر و بعضاً  نميهمين خاطر،  به.يده استيتفصيل نگرا به
  . ناميداكبرنامهل  كامل تاريخ مفصّةذكور را، ذيل يا تكملي مها وقايع سال از
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  »حاالت اسد بيگ قزويني«نسخة خطّي  نگاهي به  ٣٩٥

  

اظهار نظر قطعي و   بهتوان  نميدر اين خصوص،: ان بعديمورخ توسطاستفاده اثر 
 ان و نويسندگاني كهمورخرسد كه برخي از   مينظر  بهحال، با اين. صريح پرداخت

، از اين اثر اند جهانگير پرداخته اكبر و اوايل سلطنت ةه و تنظيم تاريخ اواخر دورتهي به
گردد، اين نكته است كه اين اثر   مي اين حدستيآنچه موجب تقو. اند استفاده كرده

: مانند ـ اند  پرداختهشاه اکبربيان تاريخ اواخر سلطنت   بهچند اثري كه مقايسه با در
 ريخواالتّةزبداهللا كنبو،  ف شيخ عنايتيلأت )ق ۱۰۳۷ :تأليف( اكبرنامه ةتكمل

 و غناي بيشتري يتاز اهم  ـ)ق ۱۰۱۵ :تأليف( الطاهرينةضروو ) ق ۱۰۱۴ :تأليف(
ها بوده  بيشتر مطالبي كه اسد بيگ آورده، خود شاهد و ناظر وقوع آن. برخوردار است

ان و مورخ مطالب اثر، بعيد است كه يتامر و روشن بودن اهم  بهتوجه با. است
ي مختلف و ها اين اثر در تاريخاز استنساخ . كرده باشندنويسندگان بعدي از آن استفاد ن

استفاده از   بهتوجه از اين اثر، شاهد محكمي در خطّي ةماندن چندين نسخ باقي
  .مندرجات اين اثر است

  گيب  اسدينگار حي تار ـو
نگاري  تدوين اثر مذکور، بدون داشتن دانش و آگاهي تاريخ  بهبيگ اسدورود 

 مورخي طوالني در مالزمت ها پيش از نگارش اين اثر، سال. صورت نگرفته است
 سال دوستي هفدهم در که ناي  بهتوجه با. سربرده است  به)يعلّامابوالفضل ( رسمي شاه
توان   ميي بود،علّامي اصلي ها  از مشغلهاكبرنامهي، تدوين علّام با بيگ اسدو مالزمت 
ي ممكن حتّ. ي آموخته استعلّام از نگاري را  برخي از فنون تاريخبيگ اسدگفت كه 

 نجا،يدر ا. ي در تنظيم و تدوين اكبرنامه بوده استعلّاماست كه وي، از جمله دستياران 
  :ميپرداز ي مبيگ اسدنگاري  ذکر چند ويژگي تاريخ به

 منصبدار مسلماني است كه تحت امر دو پادشاه مقتدر ةاين اثر، نگاشت: خدا محوري
ي و يتات شخص، مذهب، خصوصيتفکّر بدون شك، طرز .زيست  ميمغوالن هند

ي ها يكي از نشانه.  بوده استمؤثّرنگاري او   در شيوه تاريخبيگ اسد شغلي يتموقع
بارز صحت اين ادكتابش استةمعا، سخنان وي در مقد .  
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ةممقدط آثار نگاشته شده ةم اين كتاب، همچون مقدخ توستقدير  ان مسلمان، بامور
، بقاء حيات و گردش كائنات و مورخدر اينجا . ش خداوند يكتا آغاز شده استو ستاي

داند و خداوند را، باعث و باني پديدآمدن   ميزمين را ناشي از اراده و خواست خداوند
براي آگاهي بيشتر . داند  مي موجودات و نباتات و جانداران و انسان حيات كلّةو ادام
  :پردازيم  ميمه اين اثربارات مقدذكر برخي از ع  بهاين امر، از

 سرسبزي بهارستان که نآ. پژوه آگهي بخشا ييافزا و توانا يينام ايزد داناي توانا به”
 هميشه بهار همنفسان گلستانعشرتيان معنوي، از تابش فروغ جهانتاب اوست و 

افزا از نگارستان شاداب او ميدر باشندگي خر.  
ــشني، زو رنــگ دارد  ــر گل   گــل ه

   گلــستاني اري بــود در اگــر خــ  
ــاهراهي    ــر ش ــوري رود ب ــر م   اگ
ــاني   ــفش، زب ــور وص ــدارم درخ   ن

  شـر ذاتـت از تقديـان الل اسـزب

  ازو، هـــر بلبلـــي آهنـــگ دارد   
ــهازو دارد ــشاني  ب   …سرســبزي ن

  …عـون لطـف او دارد پنـاهي        به
  كــه برگــويم زحمــدش، داســتاني

  طرف حرف، كي گنجد صفاتش به
 موجودات طفيلي ذات ةات كه خالصو درود نامحدود بر آن سرور كائن

  .آراي او همتاي اوست و تمام آفرينش، از براي وجود فيض بي
  وا اوستـر انبيا را پيشـآخ هب  ين نور خدا اوستاول كمحمد

نهايت بر آل و اصحاب آن سرور باد كه پيشوايان دين و هاديان راه  و صلوات بي
  .١“اند يقين

ل ضرورت توكّ  بهبيگ اسدهدي مبني بر اعتقاد در جاهاي ديگر اين اثر نيز، شوا
  .٢شود  مير بودن برخي امور ديدهمقد  بهداشتن خدا و باور  بهنمودن

 و بروز حوادث و ها دخالت تقدير در سرنوشت آدم  بهيعلّام: تقدير  بهاعتقاد
 بيگ اسد تفکّرتوان دخالت اين طرز   مياز جمله جاهايي كه. دادها، باور داشت روي
، در ضمن بيگ اسد. ي استعلّامنگارش اثرش را مشاهده كرد، شرح ماجراي قتل  در
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 .١فاق بيفتدر شده بود كه اين اتّكند كه مقد  ميكيدأبيان تفصيلي اين موضوع، چندبار ت
  :يكي از اين جاها، با صراحت آورده است در

” …و روزگار اين نهج بدر رود  بهيعلّاممقتضاي تقدير، آن   بهر شده بود كهمقد 
  .٢“…قدار بماند
 ان رسمي مغوالن، ازمورخ، در مقايسه با بيگ اسد: برتري پادشاه  بهقائل بودن

آميز و پرطمطراق، خودداري نموده  هاي مبالغه كاربردن اصطالحات و عبارات و عنوان به
 بودن شاهان» اهللا ظلّ«  بهآيد كه وي قائل حال، از مطالب موجود او برمي اين با. است

ر بودن سلطنت آنان بوده است و اين باورش در كتابش نيز ظاهر شده مغول و مقد
، زبان »س شاهروي مقد«، »اللهي خاقان اعظم ظل«استفاده از عباراتي چون . است
هاي اعتقاد  شاه، از نشانه در ضمن تبيين وقايع سلطنت اكبر» عادل شاه» «پذير الهام
 افزون بر اين، .٣زيده شدن آنان براي سلطنت استبرتري شاهان و نيز برگ  بهبيگ اسد

در ضمن بيان ناكام ماندن توطئه گروهي از امرا و منصبداران براي نشاندن سلطان 
  :نويسد  مي،شاه اکبرخسرو بر تخت شاهي و كنار زدن جهانگير از جانشيني 

گ كرن  بهكل نتوان اندود و نقوش كلك تقدير را  به آفتاب راکه نغافل از آ… ”
دست و پا ني از پا  وجود بي وير نتوان زدود و برداشته يد قدرت الهي را بازت

كس تف كند، ريشش  چراغي را كه ايزد برفروزد، هر آن. توان انداخت
  .٤»“…بسوزد

ي ها يتپيرايه برخي از واقع بيان بي  به، تالش كرده است كهبيگ اسد: جانبداري
 ا در انجام اين كار، بعضاًام. هانگير بپردازد و اوايل سلطنت جشاه اکبراواخر سلطنت 

يك نمونه . گرفته است افراد و يا نگرانيش از عواقب نوشتار قرار  به عاليقشتأثيرتحت 
در ماجراي قتل ) جهانگير( م شاهزاده سليمبارز نگفتن حقايق، عدم ذكر نقش مسلّ
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 و مهم، اين مطلب ١ اين موضوعة درباربيگ اسدل در البالي مطالب مفصّ. ي استعلّام
برخي   به، در بيان مطالب مربوطبيگ اسدپذيري تأثير ديگر ةنمون. واضح نيامده است

ناميدن ابوالفضل . كرده است امرا و ديوانساالران هموطن و يا دوستش نمود پيدا از
  .٢ي اين امر استها ، از نشانه»زين افاضل زمان و نادره دوران«عنوان  ي باعلّام

 در مؤلّف و نيز حضور شاه اکبر  بهبيگ اسددليل قرب زياد   به:پنهانبيان نكات 
.  در اين اثر، وي از بسياري از مسائل پنهان مطلع بوده استتوجهبسياري از وقايع مورد 

گاه از دوستان و آشنايانش، از طرح برخي مسائل پنهان  ، ضمن جانبداري گاهبيگ اسد
 خود در دربار بيجاپور، يتمأمورل، در ضمن تبيين عنوان مثا  به.ي ندارديباآآنان نيز 
گرفتن  خانان باِ حيم خان حسين انجو و عبدالرالدين جمال كند كه مير  مي ذكرصريحاً

ال و ي خيانت كرده و مانع سرگرفتن ازدواج دانشاه اکبر  بهرشوه از ابراهيم عادل خان
 اين نكته در حالي صورت  بيان.٣ بهينه مسائل مورد نظر شاه در دكن شدندتپيشرف

خانان داشته و در اوايل سلطنت جهانگير، تحت ِ خان  ارتباط صميمي بامؤلّفگرفته كه 
  .٤ي يافتي رهاها گرفتارياي  خانان از پارهِ حمايت خان

، مؤلّفيعني . ، نسبتا از يك نظم تاريخي برخوردار استبيگ اسداثر : ترتيب زماني
ا مشكل آن است كه ام. ها، درج كرده است  وقوع آنترتيب زمان  بهمسائل مختلف را

ذكر   بهيعني تنها در چند جاي معدود.  رعايت نكرده استنويسي را كامالً  سالنامهةروي
  .٥دادها پرداخته است ي وقوع رويها ماه

برخي از   بهوي ، اشاره دقيقبيگ اسديكي از نكات جالب اثر : مسائل دربار  بهتوجه
ي توجهبخش قابل . كمتر در آثار تاريخي آن روزگار درج شده استمسائلي است كه 

.  ديده و يا از ديگران شنيده استاز اين قبيل مسائل، چيزهايي است كه شخصاً
 ةحضور شاه، و عالق  بهافراد، چگونگي شرفيابي افراد  بهچگونگي اعطاي منصب بيان
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ي مطرح در اثر كم حجم اه ، از جمله نمونه١فيل و درهاي نفيس  بهشاه اکبروافر 
  . استبيگ اسد

 ةتوج، بيگ اسدي بارز و ممتاز كتاب ها يكي از ويژگي: تاريخ اجتماعي  بهتوجه
عنوان مثال،   به.دادهاي سياسي است مسائل اجتماعي در ضمن طرح روي  بهوافر
توصيف دقيق عمارات و بازار   بهوري،پضمن بيان مذاكرات خود با عادل خان بيجا در
پرداخته » برات«بيان چراغاني و جشن شب   بههمچنين،. ٢ر بيجاپور پرداخته استشه
 بيان ةاين مقوله و نيز آشكار نمودن بهينه شيو  بهمؤلّف توجه براي عيان ساختن .٣است
مطلب انتخاب شده، بخشي از مطالب . پردازيم  ميذكر چند سطر از اثر وي  به،مؤلّف
بيان يكي از   بهبيگ اسددر اينجا، . بار بيجاپور استش در دريتمأمور در شرح مؤلّف
  :پردازد  ميي نادرش براي شاهها هديه
 تنباكو در بيجاپور شايع …پيشكش خود را كه از اقسام چيز بود، گذرانيد… ”

ي فقير ها چون حضرت از ديدن پيشكش… شده بود و فقير در هند نديده بود
 ةفرمودند كه در اندك وقت، اين همر مكر.  نمودندها خوشوقت شدند و تحسين

وقت آن خوان اسباب تنباكو ين ادر. رساندي ر چطور بهمچيز تازه غيرمكر 
ر مكر. غايت خوب ساخته بودند  بهد شدند و چلم رابسيار مقي. نظر درآمد به

 اب خان اعظمنو. بعد از آن، پرسيدند كه اين چيست و چه حاصل دارد. ديدند
ه و مدينه شايع است و گويند و در مكّ  مياين را تنباكوعرض رسانيد كه  به

فقير   به. نشدندتوجهجهات حضرت آورده بودند و حضرت م  بهحكيم دوائي
هكه  همين. كرده و بيار ارفرمودند كه چلم را تينمودند كه بكشند، حكيم توج 

ودند پروري، فرم ا حضرت از غايت بندهام. آمده، منع كرد و نگذاشت كه بكشند
دهن گرفته، دو سه   بهكشم و سر ني را  ميكه ما براي خاطر اسد اندكي خود

ني را از دهن . ديگر حكيم اضطراب كرده، نگذاشت كه بكشند. نفس كشيدند
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االمر چند نفس  خان اعظم فرمودند و ايشان هم حسب  بهمبارك برداشته،
 او.  پرسيدندرا آن يتبعد از آن حكيم دوائي را طلبيدند و خاص. كشيدند

 ميان ي از اين مذكور نشده و اين دريعرض رسانيد كه در كتب حكمت در جا به
 حكماي فرنگ خواص بسياري اين بالد آمد و  بههم رسيده و ني از اجين به
حكيم علي گفت، در اصل اين داروي ناآزموده است و . اند جهت اين نوشته به

ين چيزي را كه حقيقت او معلوم  چنناي. اند ين هيچ ننوشته اقدماي حكما از
اليق نيست كه حضرت . حضرت اعلي بكنيم  بهنباشد، تجويز عمل چگونه

ين باب نيستند كه  احكيم علي گفت كه مردم فرنگ از  بهفقير. ن شوندآمرتكب 
ها هستند كه از ايشان خطا و نافهميدگي  نآميان  ين غور نكنند و دانايان در ادر
كنه و حقيقت امري نرسيده   بهها نكرده باشند و ه تجربتا. آيد  ميوقوع  بهكم

ها  ام و پادشاهان و وضيع و شريف آنكنند كه حكّ  ميباشند، چگونه تجويز
 البتّهو . نفع و ضرر آن رسيده خواهند بود  بهالبتّه. مرتكب اين چنين امري شوند

يست حكيم علي گفت كه ما را هيچ ضرور ن. عيب نخواهند كرد  بهفعل چنين،
تجربه،  ميان دانايان ما شايع نباشد و بي  اهل فرنگ كنيم و امري كه دريتكه تبع

فقير گفتم كه عجب چيزيست كه اوضاع دنيا حادثست و از . تتبع و تقليد كنيم
ميان  هم رسيده و هرگاه چيز تازه در  بهزمان آدم تا اين زمان، همه چيز رفته رفته
 و عقالً. نمايد  ميع آنردد و همه كس تتبقومي سانح شود و در عالم شائع گ

شايد منافع آن معلوم ايشان . نفع و ضرر آن رسند و تجربه كنند  بهحكا بايد
تازگي حادث شده و چندين   بهچيني كه در قديم نبود و  چوبکه نچنا. نباشد

حضرت فرمودند كه روش مكالمه و مباحثه فقير را . امراض را نافع است
ب نموده، مفتح و مسرور شده فرمودند كه رحمت  بسيار تعجحكيم شنيدند، با

خان اعظم فرمودند كه واقف شديد اسد چه معقول حرف   بهخداي بر تو باد و
ميان  توان منع امري كه در  نمي در كتب ما نيست،که نمحض اي  بهالواقع في. زد

 كرد كه باز حكيم مبالغه. رود  مياهل عالم شائع شده باشد نمود و كي از پيش
پادري هم آمده، اظهار . حكم شد كه پادري را بطلبند. آن حضرت منع فرمودند

الحق حكيم خوبي  و. شد  نميا كسي حريف حكيم عليام. نفع بسيار از آن كرد
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جهت بعضي بزرگان فرستاد و   بهاري آورده بود،يبود و چون فقير ني و تنباكو بس
واهش آن از فقير نكند خس نبود كه ك بعضي طلبيده گرفتند و چنان شد كه هيچ

كه در  فروختند تا آن  ميعامد  بهآورند و  ميجايي رسيد كه سوداگران  بهو كار
ا حضرت اعلي ديگر مرتكب كشيدن آن ام. كرد اكثر جاها شيوع پيدا

  ١“…نشدند
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