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   بنگاله استيوارت و تاريِخزچارل
  ∗عليم اشرف خان

  :حافظ سروده بود
  رود بنگاله مـي  زين قنِد پارسي که به     هند  طوطيانِ ةشکر شکن شوند هم   

 کرده بود بل شکنر فارسي نه تنها بنگاله را شکّولي حقيقت اين است که ادبياِت
 شاياني را در توسعه و  خدماِتمستشرقيِن نامدار.  پارسي گرفته بوددامِن  هند را بهةهم

توان چند  يخ بنگاله مي تارةنيدر زم. اند فا نمودهيگسترش زبان و ادبيات فارسي در هند ا
  :برد نفر مستشرق را نام

 ؛)م ۱۷۶۴-۱۸۳۷(وارت ي استز چارليآقا .۱
 ؛)م ۱۷۹۴-۱۸۷۷(ن ي جان کالرک مارشميآقا .۲
 ؛)م ۱۸۳۸-۱۸۷۸(من خند بلوي فردي ِهنريآقا .۳
 ؛)م ۱۸۴۰-۱۹۰۰(لسن هنتر  ِويآقا .۴
 ؛)م ۱۸۳۷-۱۹۲۹(ج يوري بي هنريآقا .۵

ژه در قرن نوزدهم يو خ بنگاله بهي در تاريبور سهم مستقل و مستحکمز افراد مةهم
 (East India Company) يشرقهند  يکمپان  دارا هستند که اکثرشان وابسته بهيالديم

م نمود ي خواهيخ بنگاله بررسي تارةنيوارت را در زمي استزن مقاله سهم چارليدر ا. بودند
 خدمت بود و س مأموِري انگل بود از طرف دولِتهند شرقي يکمپان بهکه او هم وابسته 

» بنگاله ِخيتار«توان در کتاب  يفا نموده است را مي بنگاله اِخيشبرد تاري که او در پيسهم
 يبنگاله از فارس مسلمانان در  حکومِتي را برايخياو مشاهده کرد که اکثر منابع تار

                                                   
  .، دهليي دانشگاه دهل،ي بخش فارساِريدانش  ∗
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خ يتار«نام  وارت بهي استکتاب مهم.  ارائه نموده استيسيزبان انگل گرفته و آن را به
زبان  خ بنگاله بهيم در تار ۱۹۴۸ن کتاب تا سال ي نخست(History of Bengal) »بنگاله
 نامدار سر جادونات سرکار ن کتاب را مورِخي است که بعد از آن جلد دوم هميسيانگل

  .چاپ رسانده است ح کرده و از دانشگاه داکا بهيتصح
 يالت مقدماتيدربارة تحص. ا متولّد شديتانيم در بر ۱۷۶۴وارت در سال ي استزچارل

م در  ۱۷۷۹ اول سپتامبر يقدر معلوم است که و ني هم،ستي در دست نياو اطّالعات
م  ۱۷۸۱ مارس ۱۳ سفر خود را هند شرقي ي کمپانيارتش مأمور شده بود و برا

  .کرد آغاز
پو ي تي شرقةالگ کتابخاناتا خود که در مقدمه کيوارت دربارة زندگي استزچارل

  :سلطان نگاشته است
الت ي تحصي شروع کرده بودم که اکثر جوانان برايوقترا  ارتش خدمِت”
ام   که خارج از کشور انجام دادهه سال۲۵ند و خدمت فتر يها م کالجسمت  به

  .١“ق صرف کنمي مطالعه و تحقيوقت خودم را براشتر ينتوانستم که ب
 ، جونپوري شهرهاهند شرقي يت کمپانيدوران مأموردر وارت ي استزچارل
 ،ناجپوري د،تاگاؤني چ، کلکته،گره  فتح، لکهنو، کانپور،بنارسچنار،  ، اتاوه،سلطانپور

  . کرده بوديمدناپور و داکا زندگ
 يار زبان فارسيِث استاديح ام بهيليفورت و کالجوارت در ي استيم آقا ۱۸۰۳در سال 

 ياري استاد سمِتکالجن يم در هم ۱۸۰۶ تا سال يعني سال ۳باً ي تقرياستخدام شد و
 کالج را در ي شرقيها انگلستان برگشته و آنجا سمِت استاد زبان داشته و بعد از آن به

ن يوارت از ايم است ۱۸۰۸در ماه اوت سال . افت کردي در هرفورت شائر درهند شرقي
  . خدمت کردهند شرقي ي کمپاني سال برا۲۶ بازنشسته شد و حدوداً ياستاد

 يو) م ۱۸۲۶ تا ۱۸۰۸باً از يتقر(کرد  يس مي تدريبر يلي هکالجوارت در ي استيوقت
  : انجام داده بود که عبارتند ازيشناس  شرقةني در زمي و علميقيفات تحقين تأليچند

                                                   
1. Stewart, C.A.: A Descriptive Catalogue of the Oriental Library of late Tipoo Sultan of 

Mysore, London, 1809, p.iv. 
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 )(History of Bengalخ بنگاله يتار .۱
 An Introduction to) در کرناتک ي هندوستانيها  زبانيشي مطالعه و گويمعرف .۲

the Study of the Hindustany Languages as spoken in the Carnatik 

(Madras, 1808) 
) ۱۸۰۹ ،کمبرج(سور يپو سلطان در مي تي شرقةفهرست مشروح کتابخان .۳

(A Descriptive Catalogue of the Oriental Library of late Tipo Sultan 

of Mysore (Cambridge, 1809) 
 م ۱۸۰۳ تا ۱۷۹۹ يها قا و اروپا در سالي افر،اياسفار مرزا ابوطالب خان در آس .۴

(The Travels of Mirza Abu-Taleb Khan in Asia, Africa and in Europe, 

during the years 1799, 1800, 1801, 1802 and 1803 (Traslated into 

English, London, 1810) 
۵. ين واعظ کاشفي حسيلي انوار سهيفمعر An Introduction to the Anvar-i-

Soohely of Hussin Vaiz Kashify (London, 1821) 
 Original Persian Letters, and other )يليميک سيبا چاپ ف (ي فارسيها نامه .۶

documents, with Fac-Similes (Compiled and Translation, London, 1825) 
 ،يقي تحقيوارت کارهاي استز چارلي آقايبر يلي هکالج از يپس از بازنشستگ

ا ي» يموري تملفوظاِت«او کتاِب .  را دنبال کرديسيزبان انگل  و ترجمه بهيمعل
  .١ديچاپ رسان م به ۱۸۳۰ در سال يسيزبان انگل را به» موري تخودنوشِت«

زبان  را به» وني همايموري پادشاه تيها ادداشتي«ا ي »عاتالواقةتذکر «ين ويهمچن
  .٢ديچاپ رسان م از لندن به ۱۸۳۲سال   ترجمه نمود آن را بهيسيانگل

 رياحوال پادشاه جهانگ« مفصّل تحت عنوان ةوارت مقالي استز چارليآقا
 در ٣ندي انگلستان و آئرل،ياتک سوسائتيشيال اي روةرا در مجلّ» اتورينيحات ميتوض با

  .م چاپ نموده بود ۱۸۳۶سال 
                                                   

  . برگردانده بوديزبان فارس  آن را بهيني ابوطالب حسيد و بعداً آقا نگاشته شده بوي چغتائيترک ن کتاب بهياول ا  .1
  .ون پادشاه بودهي است که مستخدم همايف جوهر آفتابچين تأليا  .2

3. The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. 
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م  ۱۸۳۷ استيوارت روِز نهم آوريل سال زچارل ،»١بات کرونکل« اطّالعات طبِق
  .چشم از جهاِن فاني فروبست

 و ترجمه و يقي تحق،ي علميشتر کارهايوارت بي استزچارلمستشرق ما آقاي 
  .داد انجام يبر يليام و هيلي فورت وکالج از ي را پس از بازنشستگيسيانگل

خ يشتر تاريخ عام بنگاله هست که بيورت کتاب تاري استز چارليخ بنگاله از آقايتار
گمان  به.  استفاده شده استيشتر از منابع فارسيانه بنگاله را در بردارد و بيقرون م

 يها  را از سالي و هندوستاني فارس،ي عربيها وارت زبانيتوان حدث زد که است يم
  . کارمند بوده استهند شرقي ي او در کمپانيته باشد وقتگرف اديم  ۱۸۰۳ تا ۱۷۸۱

ت داشت همانجا ي مأمورا کانپور و داک، چنار، جونپوريوارت در شهرهاي استيوقت
گرفت و اين هم عامل مثبتي بوده که وقتي يک   عربي و فارسي را ياد،اردو يها زباِن

 هند شرقي يرا در کمپانکرد حتماً رتبه او  يدا ميها تسلّط پ زبانکارمند در اين 
 ي را براي هنديها ي منشهند شرقي ي کمپانانن سبب افسران و مأموريبد. بردند يم باال

 زام چارليلي فورت وکالجخ ي تارطبِق. کردند يها استخدام م ن زبانيل و آموختن ايتحص
 که يلي انوار سهة اجازه داده شده بود که نسخهند شرقي يوارت از طرف کمپانياست
ام يلي فورت وکالج د و صد نسخه بهچاپ رسان به ترجمه شده بود را يسيزبان انگل به

  .٢بفروشند
سور را ي مة کتابخاني هم در کتاب باال آمده است که نسخ خطّ مهمن اطّالِعي ايحتّ

 ةکجا باشد و مورِد استفادي يام انتقال بدهند تا نسخ خطّيليفورت وکالج کتابخانة  به
هند  ي کمپانين درخواست را برايوارت اي استز چارليآقا. گران باشدمحقّقان و پژوهش

 يو مخارج کاغذ و قلم براروپيه ) ۳۰۰۰( سه هزار ي ماهي داده بود که اگر کمپانشرقي
از . رديعهده بگ  ترجمه را بهتواند کاِر ياجازه بدهد او م) ۵۰(ه يباً پنجاه روپي تقريمنش

پو سلطان را ي تي شرقة کتابخانيها تالوگام شد که کي تقديو هانه بين ماهي اکالجطرف 
ن ي او ايل کند ولي او نتوانست کار را تکميادي زيعلّت کارها  بهيول. درست کند

                                                   
1. Bath Chronicle, Periodical 13th April, 1837, London. 
2. Ranking, G.S.A.: A History of the College of Fort William from its First Foundation; 

Bengal: Past & Present, Vol. 21, July-December 1920, p.173. 
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 الگ موجب شد که اواتان کيهم.  احسن کامل کردنحِو م به ۱۸۰۹ الها را در س الگاتاک
 گرفت و تاريِخ بنگاله را بنگاله را از همين نسخ ترغيبخ يد و تارو آشنا شينسخ خطّ با
  .ستا ي ترجمه نمود که کتاب پرارزشيسيانگلزبان  حواشي و تعليقات به با

پو سلطان مشاهده کرد که ير را در کتابخانة تي زيوارت نسخ خطّي استز چارليآقا
  : آن عبارتند ازيها نام

 ؛ از منهاج سراجي ناصرطبقاِت .۱
 ؛ي الفِخيتار .۲
 ؛ي احمد بخشنالدي  از نظامي اکبرِخيتار .۳
 ؛ فرشته از محمد قاسم هندوشاه فرشتهِخيتار .۴
 ؛خ ابوالفضلياکبرنامه از ش .۵
 ؛يخ از نورالحق مشرقيوارالتّةزبد .۶
 ؛رنامه از معتمد خانيجهانگ .۷
 ؛نامه از محمد بن صالح شاهجهان .۸
 ؛رنامه از مرزا محمد کاظميعالمگ .۹

 ؛ مستعد خاني از محمد ساقيري عالمگمآثِر .۱۰
 ؛ خاني خان از محمد حسن خوافيافخ خويا تاريباب اللّ منتخب .۱۱
 .مآثراالمرا از شاهنواز خان .۱۲

وارت خواسته بود که ي استزگرفت که چارل ديجه را باين نتيها ا از فهرست کتاب
. دي نمايافراد کشور خود معرف  بهيسي انگلةترجم  با راي فارسيخي تارهايشاهکار
. ن هدف را داشته بودي هميسيانگل قعات بهالواة تذکرة و ترجميموري ملفوظات تةترجم

 اِنيده داشته که دانشجويوارت عقين تراجم بوده که استيگر اي از اهداف ديکي
 ي و ادبيا آثار و مفاخر فرهنگبد ي بايبر يليام و هيلي فورت وکالج هردو يشناس شرق

 و يلزليرد وال. ندياي بهند شرقي ي کمپانخدمِت  بهان که آنهيهند را بشناسند قبل از ا
 هند شرقي ي کمپان خدمِتِتي که عازم هند و مأموريخواستند که کسان يستنگز ميه

. ها انجام بدهند ين آثار و فرهنگ شرق آشنا باشند تا کار طبق اخالق شرقيا  باباشند
 درنظر داشتند و يکمپان ه بدو وري را براي آنها افرادهند شرقي ياجات کمپانيطبق احت
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 از يکياجات آنها باشد و ي احتيگو ها را باز کردند که پاسخ کالج و در هند در انگلستان
  .وارت بوده استي استز چارليآن افراد خود آقا

 ي شرقي سود کمپانيوارت تنها براي استز چارلين هم درست است که آقايالبتّه ا
  .شان دنبال شناخت و پول هم بودهين تراجم را انجام نداده بود بلکه ايا

ل که يم بايلي تامس ويد که آقايتوان د يام ميلي فورت وکالجو ي در آرشيحتّ
وارت حقوق ي استز چارلي بوده کمتر از آقاي و فارسيپروفسور زبان و ادبيات عرب

 يام آقايلي فورت وکالجس يرئ. ه هم کرده بوديمقامات گال گرفت و چند مرتبه به يم
  .کرد يافت ميوق کم دروارت حقياست کرست هم نسبت به پروفسور ِگل

ادآور شده است که من معتقدم که يوارت ي استي آقايلي انوار سهةدر مقدمه ترجم
ها فروخته  کالجر در يام شکسپيلي ويها  که کتابيرد طوريم بگيمص تهند شرقي يکمپان

نده ين ترجمه در سال آير باشد و اي شکسپيها ف کتابين کتاب هم در رديشود ا يم
  .١ قرار داده شودي درسيها ز کتاب ايکي يليتحص

  :ت داشت مثلين جا عضوي خود چنديوارت در زندگي استز چارليآقا
 ؛ بنگالهيايانجمن آس .۱
 ؛رلنداي انگلستان و ييايانجمن آس .۲
 ؛ين شرقا مترجمةتيعضو کم .۳
  .خي مون، علومياکادم .۴

  ويموريوارت دو کتاب ملفوظات تي استز چارلي آقاين شرقا مترجمةتيبا امر کم
 يموري ترجمه ملفوظات تيته براين کمي ترجمه نمود و هميسيانگل الواقعات را بهةتذکر
  .٢م نموده بوديوارت تقدياست  بهيي طالةزيجا

 را درک کرد او نوشته است که ي ويتوان ادعا يوارت ميخ بنگاله استيدربارة تار
 ي منطقه برا خصائِصة هند است که هم سرسبز و شاداِبيها  از ِخطّهيکيبنگاله 

ن منطقه ي که بر ايه است و هر کسد کنند مورِد توجيخواستند هند را بازد ي که ميکسان
                                                   

1. India Office Records، Committee of College Paper, 1805-1825, G/1/36, Cf.70-71. 
2. Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, Minutes of the Oriental Translation 

Committee for Publishing Oriental Works, f.87. 
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ار را بداند تا بنگال را درست درک ين ديخ ايش الزم است که تاريکند برا ي ميحکمران
  . و محصوالت مناسب استي کشاورزين بنگال برايزم. کند

نجا يکلکته آمده بود و از ا به نخست قيهند شر يوارت دانسته بود که کمپانياست
 و  مهمهند شرقي ي کمپاني پس بنگال برا، خود درآورده بودي هند را در حکمرانةهم

ادآور شده يد يسيخ بنگاله بنوين که دربارة تاريوارت قبل از اياست.  استفاده استمورِد
 بوده ياش و بغنجا اغتشي نبوده اي مصوني جاهند شرقي ياست که بنگال قبل از کمپان

  .و راحت و آرام نبود

  وارتيخ بنگاله استيتار
ن صفحات در شش بخش يصفحه دارد و ا) ۵۴۸(خ پانصد و چهل و هشت ين تاريا
  :طور قسمت شده است نيا

 دربارة دورة يدر اختصار و(ن فاتح هند يدربارة مسلمانان اول: دو و کي بخش
صفحه دربارة فتوحات ۴۰شته است حدوداً ان نگاي و غور،اني غزنو،اني سامان،انياسعب 

ن يسرزم نها بهيبک قبل از وروِد اي االدين  و قطبي محمد غور،يسلطان محمود غزنو
  .)نها آمده بوديهند را ذکر کرده است که بعداً بنگاله هم تحت حکومت ا

ار ي محمد بختالدينارين بخش دربارة اختي ا:خ بنگالهيتار متعلّق به  ـسه بخش
 و الدين اثي غ،مردان ي عل،راني مثل شي که بنگال را فتح نموده بود و بعداً افراديجخل
نها ي که حکومت بنگاله را مستحکم نمودند دربارة آنها ذکر آمده است که االدينرينص
 سلطان در عهِد.  بود فرستاده شده بودندي هند که در دهليطرف حکومت مرکز از

بنگال را از دست . انحطاط بود بهرو  ي مرکز حکومِت)م ۱۳۲۵-۱۳۵۱(محمد بن تغلق 
ست سال افراد مختلف يباً تا دوي جدا کرده و آزاد ساخته و تقري دهلي مرکزحکومِت

  . کرده بودندي نظارت خود درآوردند و خودشان را حکمراناِن آزاد تلقّبنگاله را تحِت
  بنگالهيم آزاد ۱۵۳۸در سال . دربارة حکمرانان آزاد بنگاله است: چهار بخش

م دو مرتبه تخِت  ۱۵۵۵ون در سال يباً کاسته شد البتّه هماير شاه تقرير شيتحول و تأث با
م  ۱۵۷۶در سال درآورد و آن را ار خود ياخت بنگال را به يحکمران.  را گرفته بوديدهل
  .ددادست داؤد خان  به
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  در بنگاليشاه ري شيوارت دربارة حکمراني استين بخش آقايدر: پنجم بخش
 اجاره ي از معاون شاهنشاهيکيدست  م بنگال به ۱۵۷۶ از سال .ل پرداخته استيتفص هب
 در بنگال حکومت مستحکم نبوده آن موقع يب وقتيز ه پس از انتقال اورنگ البتّ،شد يم

م او حکمران  ۱۷۵۷ بنگال انداختند و در سال ةالدوله را در صحن ها نواب سراج سيانگل
  .له شده بود بنگايواقع

 حکومِت يدادهايمغول بنگاله است و دربارة رو ن بخش متعلّق بهيا :ششم بخش
 ي بنگاله و گاهيدادهاي تنها رويرا دربردارد که گاهمطالبي  بنگاله ة و خطّيدهل

وارت بنگال را ذکر ي استيوقت. کجا ذکر نموده استي هردو را ي و گاهي دهلحکومِت
 يک جزويسه و ي اور،هاري بيعني بنگال يها التيجمع از ا با شتر بنگاله راي بيکند و يم

ذکر   بالو افغان و مغ، دربارة پتانيحات وين توضي ادر. کند ياز آسام هم حساب م
وارت دربارة استخدام و ين بخش استي ادر.  آنها صحبت کرده استغالمان و ارتِش

 يها يت و ناکاميقفّو م،آنها ي کارها، حکمرانان، روزمره بنگاله، آن زمانة عمديکارها
ها ذکر  خيتار  بام را ۱۷۵۷الدوله در سال  ها تا شکست نواب سراج  عذرها و بغاوت،آنها

  .نموده است
 ، ادب، دربارة زبانين است که ويوارت ايخ بنگاله استي از نقائص عمدة تاريکي
 يزيداشته و چ روزمرة عموم مردم را درنظر ني و کارهاي صنائع دست، فرهنگ،تمدن

  .ده استکر ذکر نن عنوانات مهميدربارة ا
 از اروپا دربارة ير شده است که اگر کسخ بنگاله متذکّي خودش در آغاز تاريو

ن ي از اي سوديکند و يخ بنگاله مراجع ميتار  عموم مردم بنگاله بهيافراد و زندگان
  .١نخواهد برد
م که آنها يا بودند و ما اطّالع ندار بنگاله هندوهي ساکنان اصلي و اطّالعاِتطبِق

ات مهمت يشتر در زباِن سانسکريادگار گذاشته باشند و منابع که آنها گذاشتند بي را ادبي
ها و افغان و  پتان ص است که او نسبت بهوارت مشخّي بنگاله استِخي تارةاست از مطالع

  . استيفکر او منفها  ها را دوست داشت و دربارة افغانان و پتان لول تنها مغومغ

                                                   
1. History of Bengal, Preliminary Discourse, pp.v-vi. 



  ٤٤٨  قند پارسي

  

ن ي اوليار خلجي خود محمد بختيده داشته که اکثر حکمرانان بنگاله حتّي عقيو
 عاجزانه يليراندند خ ي حکومت را ميمور خان وقتيمسلمان فاتح بنگاله طغان خان و ت

 هند معروف است و پادشاهان ينام عرفا  که بهيخي تاريها او قصّه. کردند يحکومت م
ن است که ي هند همةناي قرون ميها خي تارة عمدِيژگي از ويکيه است و ق کردهم متعلّ
ن جور ي از ايوارت خاليخ استياند و تار فا نمودهي را اين رل مهما پادشاهيعرفا برا

  .ستيها ن قصّه
انش و زبانش روان يد معموالً بينما ي را مرقوم ميخي تاريها وارت قصّهي استيوقت

 بردوان نداراِني از زميکي رقم کرده است که ينه طورين زمي ار ديا وارت واقعهياست است
خواست او را  ي او مي راجه را محکوم کرده بود وقتک دختر قشنِگينگ ينام سوبها س به

  .ز را از لباس درآورد و او را قتل کرده خود را هم کشتي تياورد دختر چاقويدر بغل ب
خ بنگاله را نگاشته ي تاريه او وقتادآور شده است کيخ بنگاله يوارت در تارياست

گر ي افراد ديها  بنده از ترجمهيول.  را خودش ترجمه نموده استيمنابع فارس شتريب
 ييسندگان اروپايام و از نو کاربرده  برگردانده بودند آن را هم بهيسيانگل  بهيکه از فارس

  .١ که ممکن بوده استييام تا جا هم کمک گرفته
نظر  دن و چسپاندن بهيف بريشتر در رديوارت بيخ استيود تار فرمودة کالنگ وطبِق

گران را يا تراجم دي خود ترجمه نموده ، نمودهيآور  را جمعيرسد او منابع فارس يم
  .٢ خود در صفحات چسپانده استقه و روِشيطر خوانده آن را به

 ،ي ج،دير فيح آقايتصح  بام ۱۸۴۷وارت در سال ي استز بنگاله چارلِخين بار تارياول
 کلکته ي بنگاباسةم بنگال چاپ شده بود و بعد از آن از چاپخاني تعلير شوراي دب،موات

  .م دو مرتبه چاپ شد ۱۹۱۰ و ۱۹۰۴ يها در سال
کرشنا   مثل راجيالديستم مي اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بين بنگالارخو ميحتّ

 و يکانت چکرورت ي رجن،ياي پرسنّا بندوپادهي کال،تراي کمار مي اکهش،يايمکهوپاده
نها ي اة هميند ولاشت ديا منفيمثبت نظر وارت ي بنگاله استِخيتار  بايرجنَراکهل داس ب

م دو قسمت شده بود و آن دوران  ۱۹۰۵بنگال در سال . اند خ گرفتهين تاراير از يتأث
                                                   

1. History of Bengal, (Preface), p.ii. 
2. Collingwood, R.G.: The Idea of History, London, 1946, pp.257-58. 
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اِن بنگاله  مسلمانان و هندويگانگي اتّحاد و يوارت سند بوده برايخ بنگاله استين تاريهم
  . کرده بودي هندو و مسلم را بازيگانگيحاد و  در اتّي مثبتو نقِش
 است که ين است که سنديوارت اي بنگاله استِخي تاريژگين وي از ممتازتريکي

برخي منابع تاريخي  را نشان داده است و اين بان ناوضع بنگال در دوران سلطنت مسلما
  .ديگر منطبق نيست

وارت ي استز چارليخ بنگاله آقاي کرد مؤلّف تاريريگ هجيتوان نت يدر آخر م
 ز چارليم آقايتوان يفا نموده است و ما مي را ايخ نقش مهمي تاري بوده که برايمستشرق

  .مي بنگاله بناميسي انگليسينو خيوارت را پدر تارياست
 بنگاله را سال ِيخي تاريدادهاي است که رويخيوارت تاري استزخ بنگاله چارليتار

ن ي ا دري در پي پيها  بنگال و حکومتيها فتوحات و جنگ. ده استداح يسال توض به
 آن دوران که عبارتند يها علّت  است که بنا بهين هم واقعيا. ده شده استيخ گنجانيتار

وارت ي استز بنگاله چارلِخين تاريها ا سيانگل ن بهئو ناپليها از نهضت فرانسه و جنگ
  .رده استخود جلب ک  بهراتر توجه خوانندگان کم

 هند  مسلماناِنِخي بنگاله تنها تارِخي که تاريليدل شتر مقبول نشد بهيخ بنگاله بين تاريا
 از هند است که يا ک پارهيخ ين تاريست که در سراسر هند حکومت داشتند البتّه اين

  .خ بنگاله را دربرداردي تاريها داديرو
 بنگاله را ي عمومِخين کتاب تارينها هموارت تين بود که استيها ا  از علّتيکي

 عمر خود را ةن کتاب هميل ايد و بعد از تکميچشم خود ند ج آن را بهينگاشته بود و نتا
  . صرف کرده بوديسيانگل  بهيدر ترجمه از فارس

ها و  کالجخ در ين تاري مقبول نشد البتّه اهم چندان بنگاله در انگلستان ِخين تاريا
 بنگال ِيها ها و دانشگاه کالجن کتاب در ي مطالعه بوده و اشتر مورِديل ب بنگاِيها دانشگاه

  .خ بوده استي تارجزو نصاِب
 بنگال بود که در اواخر قرن ِخي تار مهميها  از کتابيکيوارت ي بنگاله استِخيتار

شتر ي مسلمانان و هندوان ب اتّحاِدي بوده است که برايدهم و اوائل قرن نوزدهم کتابجه
  .شد ي بنگال محسوب مة منطقشناخِتهاي  يکي از راه و مطرح

  


