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  نما االحوال جهان گذري بر مرآت
  ∗سيد محمد جواد عسکري

 از ي هند و قسمتيايخ و جغرافي در تارار مهميمآخذ بسجمله نما از  االحوال جهان مرآت
.  استيالدي م۱۳ران و هند در قرن يات و صفات مردم ايران و تراجم احوال و روحيا

 يزدهم هجري قرن سةمندان فرزان از دانشين کتاب ارزشمند آقا احمد بهبهاني امؤلّف
ق  ۱۲۲۵ق آغاز و در ۱۲۲۰هند که از سال   بهن کتاب را در سفر خودياو ا.  استيقمر
  .ر درآورديرشته تحر  بهافت، در هندوستانيان يپا

ثبت احوال و . عه استي شيها  خاندانينگار خين کتاب، نخست تاريت اياهم
االحوال ما را در شناخت هرچه   در مرآتي و بهبهانيخاندان مجلس  بهات مربوطيجزئ
 ي و فرهنگي علميها نهيکوشد تا در زم  ميآقا احمد .كند  مييارين خاندان يبهتر ا
از نقش اي  هيژ ويعالوه هر کجا که آگاه  به.ار ما بگذاردي الزم را در اختيها يآگاه
ن ي ا مهميها آورده است و نقش و سهم آنان را در رخدادي آنان داشته مطالبياجتماع
  .اد کرده استيدوره 

ة  و نحوي هند شرقي از مشاهدات خود در هند، و نقش کمپانيلسپس شرح مفصّ
  .کند  ميسلطه گرفتن هند را ذکر به

ات کامل اعم از آداب و رسوم آنان ين اوضاع و احوال مردم هند را با جزئيهمچن
 هندوستان ةوع نگارش دربارن نيکند که ا  ميانينحو احسن ب  بهره رايغ اعتقادات و

  .ر استينظ يب

                                                   
  .نو دهلي, دانشجوي پيش دکتري فارسي دانشگاه جواهرلعل نهرو  ∗
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   کتابمؤلّف
 يد بهبهانيعه وحي شي استادالفقهاة و نوي بهبهاني علمحمد فرزند آقا يآقا احمد بهبهان

 را در همان کرمانشاه يماتعلوم مقد. د شدق در شهر کرمانشاه متولّ ۱۱۹۱در سال 
کند و   ميات سفريعتبات عال  بهق ۱۲۱۰ل در سال ي تحصة ادامي سپس برا,رديگ ميفرا

خ جعفر يامه بحرالعلوم و ش چون علّييجا جمعاً حدود پنج سال نزد علما و فقها در آن
  که خود نوشته استيبنابر شرح. دينما  ميضيگران کسب فيالغطا و د کاشف
 مشهد  بهق از راه کاشان ۱۲۱۸ران و عراق سفر کرده است و در سال ي ا مهميشهرها به
ره قشم يجز  بهجا شود و از آن  ميعباسزد وارد بندر يسپس از راه تون، طبس و رود،  مي

  .شود  ميي وارد بندر بمبئي سالگ۳۰ق و در سن  ۱۲۲۰مسقط و در آغاز   بهو از قشم
 يو. رود  ميدرآباد دکهني، پونه، تلجاپور، حي نپوليشهرها  بهيآقا احمد از بمبئ

در . کند  ميمرشدآباد سفر  بهکلکته و بعد  بهجا  بندر و از آنيمچهل  بهيپس از چند
ق وارد  ۱۲۲۱قعده  يهفتم ذ. کند  مي ازدواجي از خاندان مجلسيآباد با دخترمرشد

کند و   ميجا اقامت ن در آيتمد. رود  ميبنارس  بهآباد مياز عظ. شود  ميآباد ميشهر عظ
  را انجاميني علوم دسي تدريتجا مد در آن. شود  ميآباد ضي بعد وارد شهر فيچند
 يد دلدار علي آن شهر از جمله سيدر لکهنو علما. شود  ميدهد سپس وارد لکهنو مي
بار . شود  ميفيلأس و تياو در آن شهر مشغول تدر. نديآ  ميشواز اويپ  بهيرآبادينص
 ض خود رايرود و در راه ف  ميگر هندوستاني ديشهرها  بهکند و  ميگر آهنگ سفريد
 توجه االحوال را با آقا احمد مرآت. رساند  ميتيب  و دوستداران اهلينيلوم داب عطلّ به
 ز برخوردي نيسي انگلين با امراي همچنيو. نگارد  مين سفرهايمشاهدات خود در ا به
ط فرانسه بر  در هند، تسلّها س و فرانسه و آداب و رسوم آني انگلةچخيکند و تار مي

 العالم شرح ل در جلد دوم مرآتيتفص  بها راينن و اسپاي چيخ کشورهايمصر و تار
  .دهد مي

ران يا  بهنگارد و همان سال  ميالعالم را ق مرآت ۱۲۲۵آقا احمد در سال 
 در دست ياطّالع چيران هيا بهفانه از سرگذشت او پس از بازگشت سأمت. گردد مي باز
گذرد و  مي دري سالگ۴۵ق در سن  ۱۲۳۵ن که او در کرمانشاه در سال يفقط هم. ستين
ه يتنب: بود از جملهياديفات زيلأ تيآقا احمد دارا .شود  ميخاک سپرده  بهکنار پدرشدر
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خ والدت و وفات سادات ائمه اطهار؛ ي؛ تاريخ بغلين؛ عقد الجواهر الحسان؛ تاريالغافل
ه يه؛ حاشي اصول االحکام االلهيه فيام؛ رساله نوراالنوار؛ دررالغرويک و بد ايخ نيتار
  .رهياالزهار وغ عيه؛ ربيدصم

  نما االحوال جهان مرآت
ق از  ۱۲۱۰آقا احمد پس از سفر در سال 
 را که در يکرمانشاه حوادث و واقعات
نمود در   ميطول سفر خود مشاهده

ل جلد او. االحوال آورده است مرآت
احت ياالحوال در دوران س مرآت

  .هندوستان نوشته شده است
حال خاندان خود، سپس  ابتدا شرح.  استيث گوناگون مباحياالحوال دارا مرآت
 ها هندوستان و هر آنچه که در کتاب  به، از والدت تا ورودمؤلّفل خود حال مفصّ شرح

  . آمده است,ده استيگران شنيا از ديخوانده و 
 ة درباريات ارزشمنداطّالعسفر هند،   به از فصول مربوطياري در خالل بسمؤلّف
ات و عادات و رسوم مردم ي و روحي اجتماعيشناس  و روانيشناس ، مردميشناس جامعه
ن و ي در آن سرزمياحت و زندگيدهد که محصول پنج سال س  ميدست  بههند

  .مشاهدات و مطالعات و مذاکرات فراوان است
ر ين و ميخ حزين در تاري حزي علمحمدخ يه کار شيشتر شبي کار او بةويش
ف بوده و از يطر عبداللّير ميثأشتر تحت تياو ب. م استالعالةحتفف در نگارش يطعبداللّ
 يادي زياي مزاياالحوال دارا  مرآتها نيا با تمام اام.  او کمک گرفته استيها نوشته

  .ادشده فاقد آن استياست که دو اثر 
ان يپا  بهآباد هند ميق در شهر عظ ۱۲۲۵ل سال االو عياالحوال را در رب آقا احمد مرآت

  :ديگو  مييآخر کتاب ضمن اشعاردر . رساند
ــ ــال  يپ ــارس ــام اويت   خ اتم
  ر خردمند با عقل و هـوش      يدب
 

ــ ــا  تفکّ ــشد رهنم ــودم ب   ر نم
  االحـوال مـا    ه مـرآت  کـ  ابگفت

                           )۱۲۲۵( 

اعياد و عبادات اهالي  آقا احمد به
ها را  هند نيز اشاراتي دارد و آن

: مختصراً شرح نموده است مانند
رقص برهمن بچگان، عيد رت 
چاتره، ديوالي، دسيره، نسبت، 
هولي، چرخ پوجه، ستي شدن زنان 

 .غيره  وهنود، نذر و نياز
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ن کتاب در يل ا مانده است و قسمت اوياالحوال برجا  از مرآتيد متعديها نسخه
ق هردو جلد  ۱۳۷۲ح شد و در سال ي تصحي دوانيط علر توسن بايلش او ۱۳۷۰سال 
  .ديچاپ رس  بهح وي تصحي دوانيط علن کتاب توسيا

ن کتاب از پنج نسخه متفاوت استفاده کرده است که عبارتند از يح اي در تصحيو
 ةن دو نسخه از کتابخاني در قم و همچنياهللا نجف تي آة ملک و کتابخانةنسخه کتابخان

  . بوده استتوجهشتر مورد ين دو نسخه بي که ايملّ
 استنساخ ي موسويط صفدر علآباد توس مي، در شهر عظ۱۴۶۶ ةشمار  بهل اوةنسخ
ه ي خود چند جا بر آن حاشيار آقا احمد بوده است و وين نسخه در اختيا. شده است
  .زده است
 خوشخط و کامل ي مجهول وليخط کاتب  به است که۲۸۴۵ ةشمار  به دومةنسخ
 بهتر از ي با انشاين است که آقا احمد فهرست جامع و کاملي دوم اةاز نسخيامت.  است

  .متن در آخر کتاب آورده است

   کتابيمحتوا
 است که در اصل شرح يد بهبهاني و وحيحال خاندان مجلس بخش نخست کتاب، شرح

  . استي مجلسيدر عليرزا حي از ميامه مجلس خاندان علّةل رساليو تکم
است که او نگاشته اي   سفرنامهيعبارت  به ومؤلّفبخش دوم کتاب شرح حال خود 

را آورده » ران و عراقيا« گوناگون يشهرها  بهل و مسافرتيو در آن خاطرات تحص
  . ادامه دارديبمبئ مؤلّف بهن بخش تا آغاز ورود ياست ا

ر از ورود کتاب است شامل سفيها سمتقن يتر بخش سوم کتاب که از مهم 
  مختلف هند و حاالت خود سخنيل از شهرهايتفص  به است که در آنيبمبئ به
  .ن بخش ادامه دارديد و تا خاتمه ايگو مي

اد از احوال شاهان فرنگستان ير شده يم تعبمقصد سو  به کتاب که از آنيانيبخش پا
دست   بهييقاي، آفرييکاي، آمريي اروپاي از کشورهايره است که ضمن آن آگاهيغ و

 هند يس و حکومت کمپانين بخش مخصوص کشور انگليمقام سوم ا .آورده است
  . در هند استها يسي حکومت انگلي است که شرح چگونگيشرق
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 ي رخدادهايبرخ  بهرملوک است که ضمن آنيملوک و غ  بهيحي کتاب نصاةخاتم
  .ز اشاره شده استي ني نادرة دورياواخر عصر صفو

 کتاب را در مؤلّف خود يول.  کتاب استي محتوايث معرفيح از يبند مين تقسيا
 مؤلّفحال  حال خاندان و مطلب پنجم در شرح پنج مطلب آورده که مطلب چهارم شرح

 کتاب يز در انتهايخاتمه ن. رد که شامل سه مقصد استيگ ميتا خاتمه کتاب را در بر
  .آمده است

 ياديت زز مسلمان و هندو دقّان اعم ايآقا احمد در رابطه با آداب و رسوم هند
ا در يو . يوانات هندي و حها ، نباتات، گلها وهي ذکر آب و هوا، مکرده است مثالً
  :کند  ميميفه تقسيپنج طا  به راها  هند که آنيخصوص اهال

 و ي اوالد افغان تورانيعنيهان تم پيه؛ سيم اوالد قزلباشياول اوالد سادات، دو”
. اند  هندو بودهها داالسالمند و اجداد آني که جديمع جيعنيخ ي، چهارم شيکابل

  “…ن مملکتنديه اي اهليپنجم هنود که اهال
 سخندر تسخير کشورها س ي انگليها سهيله و دسي شاه مغول و حةسپس دربار

  :ديگو مي
اسم سفارت و   بهل او رااند، او ر آن داشتهي را که اراده تسخي و هر مملکت…”

  آن مملکت رايساؤده، سرداران و ارکان دولت و رتجارت در آن رخنه کر
فته کرده، بعد ي فريفه و نرم زبانيف لطيسه و تحاينار و اقمشه نفيدادن درم و د به

اند، چنانچه از مطالعه احوال هند معلوم  سهولت تمام بر آن مسلّط شده  بهاز آن
  .“خواهند شد
 شرح  را مختصراًها  دارد و آننيز اشاراتي هند ياد و عبادات اهالياع  بهآقا احمد

، يره، نسبت، هولي، دسيواليد رت چاتره، ديرقص برهمن بچگان، ع: نموده است مانند
 در بيان اين اعياد و رسومات وي .غيره  وازي شدن زنان هنود، نذر و نيچرخ پوجه، ست
ات مشاهد  به تحقيقي ندارد و بسنده كرده استةکار نبرده است و جنب  بهدقت الزم را

دور از برخي  شخصي آقا احمد است و ةسطحي و چيزهاي سماعي که اکثرا نظري
تاريخ و اصول اين آداب و   بهكه آقا احمد بيشتر نگاه منفي دارد و بدون آن. تواقعي
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 آقا احمد ها وجود همه اين با.  انتقاد نموده استها ي داشته باشد از آنتوجهرسوم 
  .وضاع اجتماعي و مذهبي آن زمان آشنا سازدكوشيده است تا خواننده را با ا

كه باز بيان مشاهده شخصي اوست (ت عروسي هنديان  سالم كردن، كيفية طريقوي
ت اجتماعي زنان بيوه و شيوه وضعي.) توان آن را بر تمام جامعه اطالق نمود و نمي

  . را نيز مورد مطالعه قرار داده استها ساختن خانه، قهوه خانه
كوشد جزئيات جغرافيايي و شكل شهر و آداب   ميكند  ميري كه سفرهر شه  بهوي

بيند كه   ميهمچنين اگر پلي يا بنايي را. جا را بيان كند جا و احوال علماي آن و رسوم آن
  :كند مانند در ذكر پل شهر جونپور  ميارزش تاريخي دارد آن را نيز بيان

 نامند و بر آن پل محكم در وسط شهر جاريست كه آن را گومتياي  و رودخانه”
 هندوستان بود ياالقتدار قدما  ذوييخانان كه از امرا بسيار عالي فهيم غالم خاِن

تا . ساخته است، و عدد جمل لفظ صراط مستقيم موافق تاريخ بناي اوست
  .“ام آن خوبي و انضباط پلي در اين حدود نديده  بهحال هب

ت تاريخي است كه عالوه بر بيان توان گفت اين كتاب داراي اهمي  ميدر مجموع
 تاريخي و آداب و رسوم آن دوره ةي براي آشنايي با يك دوريشرح احوال، راهنما

ممكن است كه در . ي آن را بر تمام جامعه اطالق نمودها ولي نبايد نوشته. است
كه در اين  گونه آداب و رسوم رواج داشته ولي بيان اين و يا در زماني ايناي  گوشه
چون  .ت همه داراي اين آداب و رسوم بودند و يا هستند برداشتي است غيرعلميمملك

عقايد خرافي داشته باشند اما اين عقايد بر عموم مردم اي  در هر بالدي ممكن است عده
  .دشو ياطالق نم

اين كتاب عالوه بر سفرنامه بودن و بيان شرح احوال، كتابي است اخالقي و داراي 
  . و درس عبرتي است براي مردمموعظه براي شاهان
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