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دستم آمد که از تاجيکستان ديدن کنم. دوران اقامت خود در  چند سال پيش فرصتي به
تاريخي رفتم و سعادت ديدار با  يبناها هاي علمي و سازمان اين کشور فارسي زبان به

دبا ، سياستمداران و استادان و دانشمندان فارسي هم ميسرم شد. علما، فضال ، شعرا ، ا
 دولتمردان از تاجيکستان و سمرقند و بخارا که حاال در ازبکستان قرار دارند، در دوران

اين نواحي هم  دهد که تاجران آمدند. منابع اين دوران نشان مي هند مي قرون ميانه به
شدند که اند. در نتيجة اين مسافرتها اقالمي رد و بدل  داشته هند رفت و آمد  مرتّب به

بعضي از آنها تاکنون در هند و نواحي مذکور وجود دارند و شاهد روابط نزديک بين 
تاجيکستان برده و يا از اين  کشورِ ما و اين نواحي است. از جمله اقالمي که از هند به

هاي خطّي فارسي است که تاکنون در بعضي از  هند آورده شدند، نسخه نواحي به
 خطّي فارسي ة. يکي از اينها نسخ١شوند ن و هند نگهداري ميهاي تاجيکستا کتابخانه
و راقمِ سطور  ٢است که در انستيتوي آثارِ خطّي تاجيکستان وجود دارد لطيف مختصر

داده و  آن را در دوران اقامت خود در دوشنبه پايتخت تاجيکستان مورد مطالعه قرار
 معرفي کند. قيمت تاريخِ هند را اينجا خواهد همان اثرِ ذي مي

بايد عرض کنم که بعدها معلوم شد که نسخة خطّي ديگر اين اثر در کتابخانة رضا 
توان  رامپور هم مضبوط است، ولي چون هردو نسخه فاقد تاريخِ استنساخ هستند. نمي

  گفت کدام يک از اينها قبل از ديگري کتابت شده است.

                                                   
تيتوي آثارِ خطّي تاجيکستان، هاي خطّي رک: فهرست نسخ خطّي فارسي انس اين نسخه مطالعه براي   .١

قفقاز،  موجاني، امير يزدان عليمردان، مرکزِ مطالعات آسياي مرکزي و، زير نظرِ سيد علي ٢و  ١ ج
 ش. ه ۱۳۷۶وزارت امور خارجه، تهران، 

  .٦٥١، شمارة نسخة خطّي ٧١، ص ١همان، ج   .٢
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مفصّل زندگيِ او از  تأليف روپ نراين کَهتري است که احوالِ لطيف مختصر
دانيم که روپ  مي لطيف مختصردست نيامد. مختصراً دربارة او از البالي  مأخذي به

که در سيالکوت واقع در مضافات دارالسطنت  ١نراين فرزند هري نراين کهتري بود
، يکي از ٢نراين تا مدتي با لطف اهللا خان نيکنام ما روپداشت. مؤلّف  ونتالهور سک

  .٣م) وابسته بود ۱۷۱۳-۱۷۱۹سير تيموري ( فرخوزراي 

                                                   
سيد عبداهللا (ترجمة فارسي، تهران، ، دکتر ادبيات فارسي در ميان هندوان ؛لطيف مختصرمقدمة   .١

ترين گزارش آثارِ روپ نراين را دکتر ظهورالدين احمد در کتاب  مفصّل). البتّه ١١٤ ش، ص ه ١٣٧١
- ٩١، ص ٣ م، ج ١٩٧٧، چاپ ادارة تحقيقات پاکستان دانشگاه پنجاب، الهور،                       

خبر نداشته است زيرا در فهرست آثارِ  لطيف رمختصداده است. دکتر احمد ظاهراً از نسخة  ٤٨٧
  روپ نراين، نام اين يکي را قرار نداده است.

پت در استان هرياناي کنوني  اهللا خان صادق نيکنام متهورجنگ از اهاليان پاني الدوله لطف امير شمس  .٢
م  ١٧٥٢ه/ ١١٦٥ دنيا آمد و در هشتاد و سه سالگي در سال م به ١٦٦٦ه/ ١٠٧٧هند بود. وي در سال 

اهللا خان  عالقه داشت. لطف» هرات پيرِ«خانوادة خواجه عبداهللا انصاري مخاطب به هدرگذشت. او ب
م) ايشان را دوست  ١٧١٣- ١٧١٣م) وابسته بود. جهاندار شاه ( ١٧٠٧-١٧١٣دربارِ بهادر شاه اول ( هب

نجام خدمت داد. نظم و ادارة سلطنت سير ا نداشت و با او رفتار بد کرده بود. وي بعداً در دربارِ فرخ
الدوله بهادر  شمس«هزاري و خطابِ  منصبِ شش سمت خانساماني عروج کرد و به محمد شاه به
دهلي حمله کرد،  هزاري ساختند. وقتي که نادر شاه به نايل آمد. سپس منصبِ او را هفت» متهورِجنگ

زوال گراييد. وقتي که سربازان احمد شاه ابدالي  رو بهخالفه بود. بعد از آن احوالِ او لاو استاندارِ دارا
اهللا خان در بنارس پناه گزيد. پسرِ او عنايت خان راسخ نيز از  کردند، لطف دهلي را تاراج مي

اند که عبارتند از:  اهللا خان در منابعِ مختلف معاصر و بعدي داده شده نويسندگان بود. احوالِ لطف
؛ ترجمة ١٧٧-٨ ، ص٣ ، جمآثراالمرا؛ ٢٧٩-٨٠ ، ص١ ة بريتانيا، ج، موزفهرست نسخ خطّي فارسي

نسخة خطّي در موزة ملّي پاکستان، کراچي،  ،تاريخ شاکرخاني؛ ٨٤٠ ، صمآثراالمراانگليسي 
خان راسخ، ترتيب سيد علي  از عنايت نشان رسالة مغنيان هندوستان بهشتغيره؛  ب و٢٨ برگ

م،  ١٩٦٣، بمبئي، اپريل ادب نواي،                                         غيره؛  و ٥ م، ص ١٩٦١حيدر، پتنا، 
، ترتيب عابد رضا افادات قاضي عبدالودوداز عنايت خان راسخ،  فالنامة حافظ شيرازي؛ ٣١ ص

؛ عارف نوشاهي و شاهده عالم، ديباچة ١١٠ م، ص ١٩٧٧بيدار، خدابخش الئبريري جرنل، پتنا، 
 تاريخِن، الرحٰم ؛ دکتر جميل١١٨و تا  ٩٧ م، ص ٢٠٠٤، جون ٤ر، شمارة ، الهوبازيافتکارستان، 
را تصحيح و تحشيه نموده است. در اين کتاب  اهللا خان نيکنام ، از شاکر خان پسر لطفشاکرخاني

دهد بيشتر از آنها  نشان مي هاش داده شده ک اهللا خان نيکنام و بعضي افراد ديگر خانواده احوالِ لطف
  و فضل بودند.اهلِ علم 

  .مختصر لطيفمقدمة   .٣
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 لطيف مختصرروپ نراين شخصي دانشمند و صاحبِ آثارِ متعدد است. او عالوه بر 
  جاي گذاشته است: نگارشات زير هم از خود به

در احکام و آدابِ روزمرة زندگي مبتني بر کتب مذهبي هندوان.  اآلداب: مرآت •
ليف شده و نسخة خطّي آن در کتابخانة هجري تأ ۱۱۱۹اين کتاب در سال 

 موجود است. Ph III 118شمارة  دانشگاه پنجاب، الهور، به
بازگوکرده و  زبان مسجع و مقفّي روپ نراين در اين کتاب داستاني را به جهت: شش •

 .١تکميل رسانده است م به ۱۷۰۹ه/ ۱۱۲۱آن را در سال 
زندگي  ثرِ خود جاهايي متعلّق بهنويسنده در اين ا العرفان يا ورجا مهاتم: مخزن •

ورچا (برج) و کرشن جي را توصيف نموده است. اين کتاب جغرافيا در سال 
 .٢پايان رسيده است م در الهور به ۱۷۱۷ه/ ۱۱۲۹

• بيت و  ۷۷۵تقليد از خالق باري در  فارسي است به نامة عربي به واژه جامع: لغات
 واژه. ۲,۴۷۰
ست که نويسنده آن روپ نراين شخصي فاضل ترجمان اين حقيقت ا لطيف مختصر

  نگارش آورد. زبان علمي و ادبي به هند را بهکتاب تاريخ ک يبود که  بوده است. او قادر
 که التَّواريخ لُب، مناسب است اگر لطيف مختصرقبل از گزارشي نسبتاً مفصّل دربارة 

  لطيف خالصة آن است، اجماالً معرفي گردد. کتاب مختصر
در دهمين  م) ۱۶۵۸-۱۷۰۷زيب عالمگير تيموري ( شود که اورنگ گفته مي معموالً

نام  اش به م) دستور داد که تأليف تاريخِ رسمي دوره ۱۶۶۸سال جلوسِ خود (
  بايد ادامه داده نشود. ٣عالمگيرنامه

                                                   
؛ اين کتاب Mughals in India, D.N. Marshal, London, 1985, p.419مقدمة مختصر لطيف؛   .١

کوشش دکتر علي اکبر جعفري، از سوي مرکز تحقيقات فارسي ايران و پاکستان، راولپندي،  به
  منتشر شده است. ش ه ١٣٥٢

، ميان هندوان ادبيات فارسي درنة موزة بريتانيا مضبوط است. هم رک: نسخة خطّي اين اثر در کتابخا  .٢
م در دهلي چاپ  ۱۸۵۵گفتة ايوانف در سال  به العرفان مخزن ؛Mughals in India, p.419؛ ١١٤ص 

 شده است.

نگارش محمد کاظم بن ميرزا محمد امين، ترتيب از مولوي خادم حسين و مولوي عبدالحي، چاپ   .٣
  م. ١٨٦٨کلکته، 
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اند، احوالِ بيشتر آنها چنين است  در قرون وسطي در هند آثارِ تاريخ که نوشته شده
زيب بديهي  آميز حاکمِ وقت بيان شده است. اورنگ توصيف و تحسين مبالغه که در آنها

گفت که از مدح شخصي بدم  خوبي آشنا بود. او مي است که با اين رفتارِ مؤرخين به
آيد ضروري اين است که در مقابلِ نمايش و فتوحات، تزکية نفس مورد توجه  مي

زيب مورد تشويق قرار  از طرف دربارِ اورنگ گونه تاريخ . بنابراين نگارشِ اين١قرارگيرد
ظاهر متروک شد و بنابراين تاريخ کامل  به ينويس نگرفت. در اثر اين فکر پادشاه، تاريخ

  شد.نزيب هم نوشته  دورة سلطنت اورنگ
هاي ارزشمند  زيب، کتاب هر صورت قبل از اين دستور اورنگ گفتني است که به

از  تاريخِ شاه شجاعيطور مثال  ته شده بودند. بهتاريخ در حکومت ده سالة او نوش
از احمد بن محمد ولي  آشام تاريخِيا  عبريه فتحيةمحمد معصوم بن حسن بن صالح، 

جمله مآخذ معتبر تاريخِ سياسيِ هند هستند که  غيره از و» الدين طالش شهاب«ملقّب به
عاقل خان رازي هم اثري  منسوب به ٢عالمگيري واقعاتاند.  در اين دوره نوشته شده

و تحرير متوازيِ آن  ٣العالمةمرآزيب است. افزون بر اين،  از دورة اورنگ مستند
تواريخِ عمومي هستند ولي اطّالعات  هنگارش آمده بود، اينها هم هم به ٤نما جهان مرآت

                                                   
  .٦٨ ، صمآثرِ عالمگيري  .١
  م. ١٩٤٦ترتيب از ظفر حسن، چاپِ عليگره،   .٢
نگارش  م) به ۱۶۶۸ه/  ۱۰۶۸زيب ( در اين گزارشي از ابتداي آفرينش تا دهمين سال جلوسِ اورنگ  .٣

زيب است ولي مؤرخان  اورنگ سراي بختاور خان خواجه آمده است. نگارشِ آن معموالً منسوب به
فهرست نسخ خطّي فارسي در ) و اته (فهرست نسخ خطّي فارسي در موزة بريتانياثلِ ريو (جديد م

) نظر دارند که شيخ محمد بقا سهارنپوري اصل نگارندة اين کتاب است. قسمتي از ادارة هند
م از سوي  ۱۹۷۹جلد در سال  ۲کوشش دکتر ساجده علوي در  محمد بختاور خان، به به العالمةمرآ

  قيقات پاکستان دانشگاه پنجاب، الهور چاپ شده است.ادارة تح
نام بختاور خان  را به العالمةمرآاست. حقيقت اين است که شيخ محمد بقا  العالمةمرآتر  روايت مفصّل  .٤

دست ورثاي  طور منتشر شد. بعد از درگذشت شيخ محمد بقا پيشنويس اين اثر به نوشت و آن همان
را دو بخش کردند. يکي از آنها را محمد شفيع پسرِ محمد شريف ترتيب داد بقا رسيد. اينها کتاب 

، ترتيب محمد شفيع، ذخيرة عبدالسالم کتابخانة موالنا آزاد، دانشگاه اسالمي نما مرآت جهان(
؛ ۱۰۱۸، ۳ ) و دومين را محمد رضا برادر کوچک محمد بقا ترتيب داد. (ريو، ج۳ عليگره، ورق

  )۱۱۸۰ ، شمارة»ضميمه«براؤن فهرست 
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که  اند. بختاور خان حد زيادي دربارة اوضاعِ سياسيِ هند هم در اينها گنجانيده شده به
است، سه کتابِ ديگر تاريخ هم نوشت که عبارتند از  العالمةمرآرود نويسندة  گمان مي

  .ملخّصِ تاريخِ الفيو  چهار آينهآينة بخت، 
تلخيص آثارِ  زيب دانشمندان معاصر به ناگفته نماند که در دورة سلطنت اورنگ

عمل آمد که  شي به، شايد تاليمعتبرِ تاريخ زياد توجه کردند. با انجام چنين کار
  نويسي و عدم نگارش کتابهاي جديد تاريخ جبران شود. زيب به تاريخ اعتنابي اورنگ بي

را و محمد براري امي تأليف مفصّل  تاريخِ الفيشد، بختاور خان  چنانکه اشاره
 التّواريخ . همچنين عبدالشّکور منتخب١خالصه کردند مجمل مفصّلنامِ  تاريخِ خود را به

نام  هاي مفيد به را با بعضي اضافه فرشته تاريخِمحمد يوسف را و راي بندرابن تأليف 
تلخيص نمودند. التَّواريخ لُب  

 ل از جمله دولتمردان برجستة دورة سلطنتراي بندرابن پسر راي بهارا م
برد. او ديوان  سر مي زيب بوده است. پدرش هم در خدمت دربارِ شاهي به اورنگ

اعطا » راي«م) او را خطابِ  ۱۶۴۸ده و در بيستمين سال جلوسِ شاهجهان (داراشکوه بو
  .٢امين سالِ جلوسِ همين پادشاه تيموري درگذشت در سي گرديد و

زيب وابسته شد.  بندرابن هم طبقِ روايات خانوادگي خود به دربارِ اورنگ
لم منصوب عا زيب او را مثلِ پدرش با لقب راي مفتخر ساخت و ديوان شاه اورنگ

عالم در سال  اين شاهزاده شرکت نمود. وقتي که شاه ي. بندرابن در اکثر جنگها٣کرد
حيدرآباد حمله کرد، بندرابن همراهش بود. او در ميدان جنگ  م به ۱۶۸۴ه/ ۱۰۹۵

 ٤قتل رسانند که سيد عبداهللا بارهه شديداً زخمي شد و قريب بود که دشمنان او را به
آمدهايي در گولکنده  عالم بنابر پيش . شاه٥ز ورطة هالکت نجات دادآنجا رسيد و او را ا

                                                   
 .٤٣، شمارة ١، کلکته، ج فهرست نسخ خطّي کتابخانة انجمنِ آسياي بنگال  .١

  ، ترجمة بندرابن.االولياةتذکر؛ ٤٥٢، ص ١رک: استوري، ج   .٢
  .۲۱۱-۱۲، ص ۲م، ج  ۱۸۶۹-۷۴، کلکته، التَّواريخ منتخب؛ ۳۲۸، ص ۱ريو، ج   .٣
 برادران سيد است. هسيد عبداهللا يکي از دو برادر معروف ب  .٤

  .۴۸۹، ص ۲، ج مآثراالمرا  .٥
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، ولي ١شد و بيشتر وابستگان او معزول شدند. بندرابن را هم از کار کنار گذاشتندزنداني 
سمت پاسبان و محافظ قلعة الگند منصوب  کار گذاشتند و به بعداً دو مرتبه او را به

که  ٣ن داس بهادر شاهي معرفي کرده استندرابنام ب . خوافي خان او را به٢کردند
عنوان  م) هم به ۱۷۰۷-۱۷۱۳اش اين است که او با دربارِ بهادر شاه تيموري ( معني

  کارمندي وابسته بوده است.
 در همين دوره بود که بندرابن تأليفرا شروع کرد و آن را در سال  التَّواريخ لُب

مادة تاريخ ه)  ۱۱۰۶ » (=الت ملک هندوستانحا«پايان رساند.  م به ۱۶۹۵ه/ ۱۱۰۶
  .٤تکميل آن است

اي  ده باب است. از اين جمله هر باب، تاريخ فرمانرواي ناحيه التَّواريخ منقسم به لُب
است که عبارتند از دهلي، دکن، گجرات، مالوه، برهانپور، خانديس، بنگال، جونپور، 

شود و با  رشي از پادشاهان غوري شروع ميبا گزا تاريخِ سالطينِ دهليو کشمير.  سند
  رسد. تکميل مي زيب که پادشاه معاصرِ نويسنده بود، به تاريخِ اورنگ

زيب در اين اثر بندرابن بايد عرض شود که نويسنده بعد از  دربارة تاريخِ اورنگ
گزارشي دربارة جلوسِ او بر تخت شاهي، احوالِ بيست و يکمين سال جلوس 

شود و  زيب عازم اجمير مي اي بوده که اورنگ نويسد. اين دوره م) را مي ۱۶۷۸ه/ ۱۰۸۹(
التَّواريخ، تفصيل  گردد. بنابراين در لُب بعد از شورشِ شاهزاده اکبر، رهسپار دکن مي

ها داراي اهميت و  زيب در دکن هم نوشته شده است. اين گزارش هاي اورنگ پيروزي
چشم خود ديده و در بعضي از آنها  است که نگارنده به ياحوال اعتباراند زيرا که مبني بر

  خودش شريک بوده است.
نويسان بعدي از آن نقل  اند و تاريخ عنوان مأخذي معتبر قبول کرده التَّواريخ را به لُب

در اين اثرِ خود از آن  الهندحتفةاند. لعل رام پسر راي دوله رام مؤلّف  و استفاده نموده
، جگ جيون داس پسر منَوهر التَّواريخ لُباهميت و مناسبت  ت. نظر بهاستفاده کرده اس

                                                   
  .٢٩٣، ص مآثرِ عالمگيري؛ ٤٥٨، ١، ج مآثراالمرا  .١
 .٤٥٣، ص ١استوري، ج   .٢

  .٢١١، ص ٢، ج التَّواريخ منتخب  .٣
٤.  الم، کتابخانة موالنا آزاد دانشگاه اسالمي عليگره، برگ  التَّواريخِ هند لُب١-٢(خطّي)، ذخيرة عبدالس.  
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ِ خود آن را خالصه نموده است. با اين وجود، خوافي خان نظر التَّواريخ منتخبداس در 
حتّي نصف آن اطّالعات تاريخي را هم دربرندارد که  التَّواريخ لُبدهد که  مي

هر صورت او دربارة کيفيت محتويات  ت. ولي بهاللُّبابِ او حاملِ آنهاس منتخب
ظاهر اين است که خوافي خان آن را  اش به کند که معني اعتراضي نمي التَّواريخ بلُ

  کرد. مأخذي معتبر تلقّي مي
  شود: لطيف با اين عبارت در حمد پروردگار شروع مي مختصر

هاي  اني چندين بازيحمد خالقي است که قدرت کاملة او در هر آني و هر زم”
گردد و در کارهاي  بخش دوربينان بالغ نظر مي اعجوبه بر روي کار آورده غيرت

  “.کس را مجال چون و چرا و ياراي استفسار ماجرا نيست او جلّت حکمت هيچ
داراي ده باب است، ولي داراي شش فصل  التَّواريخ لُبهم بسان  مختصر لطيف
ز طرف مؤلّف است. بايد عرض شود که روپ نراين در ظاهر اضافه ا اضافي است که به

توانست و مناسب  را خالصه نکرده بلکه هر آنجا که مي التَّواريخ لُبفقط  لطيف مختصر
ديد، بر مطالبِ آن اضافه هم نموده است که از لحاظ گزارش شخصي تاريخي او داراي 

  اهميت است.
نويسي  زيب در مورد تاريخ ورنگدربارة نظر ا لطيف مختصرروپ نراين در اوايل 

زيب دربارة برخورد  ات مؤرخين ديگر معاصرِ اورنگينويسد که از آن نظر مي يمطالب
  شود: نويسي تأييد و تصديق مي تاريخ اين پادشاه تيموري نسبت به

زيب عالمگير را محمد کاظم منشي تا سال دهم  حاالت زمان حضرت اورنگ”
خضوع و  حيز تحرير آورده، بعد از آن حضرت به حکم آن حضرت در جلوس به

منع نموده فرمودند که احوال ما را کراماً انکسار که جبلّيِ ذات با برکات بوده، 
ذا از آن باز ماحصل ديگري را رنجه داريم، لٰه امر بي اين نويسند، چرا به کاتبين مي

  “.موقوف ماند
دهد که: الع ميما اطّ التّواريخ به سپس روپ نراين دربارة لُب  

هاي قديم صاحبِ استعداد بود، وقايع  راي بندرابن ولد راي بهارا مل که از بنده”
طور خود بر سبيل اختصار نوشته و  آن حضرت را تا سنة سي و دو جلوس به

گجرات و  و احوالِ سالطين دهلي را از ابتداي ظهورِ اسالم با کيفيت حکّام دکن
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و ملتان و کشمير بر آن اضافه نموده  سندو جونپور و مالوه و خانديس و بنگاله 
  “.موسوم ساخته التَّواريخِ هند لُببه

الهور در  اهللا خان نيکنام به بعد از ان روپ نراين دربارة آمدن سرپرست خود لطف
را مطالعه  هند التَّواريخ لُباهللا خان  م اطّالع داده است. اينجا لطف ۱۷۱۴ه/ ۱۱۲۶سال 
که نسبتاً مفصّل نيست، ولي باز هم اگر خالصه شود،  گفت که اين کتاب درحالي کرد و

را  التَّواريخ هند لُبمناسب است. روپ نراين پيشنهاد سرپرست خود را قبول کرد و 
  نويسد که: مي لطيف مختصرتلخيص نمود. همچنين او دربارة تأليف خود 

فرمودند … خدمت آن بزرگ کرده اين ذرة خاکسار که نقش بندگي از مدت در”
که اين کتاب اگرچه مختصر است، اما هنوز طويل است. اگر اين را در مجلّدي 

نهايت اختصار درآورده شود، و خالصة حاالت جمع سالطين درج گردد، بسيار  به
مناسب خواهد بود. بنابر آن، اين حقير کج مج زبان بر طبقِ امرِ آن بلندمرتبة 

  “.ترقيم آن قادر بود، در سلک اختصار کشيد رتي عام فهم که بهعبا واالقدر به
  نويسنده دربارة مطالبِ مختصر لطيف نوشته است که:

مجمل احوالِ حضرت عالمگير را در زمان شنقار شدن ايشان با وقايع مختصر ”
شاهي نيز مندرج  مأنوس فرخحضرت بهادر شاه تا اوايل سال چهارم جلوس ابد 

  “.مسمي گردانيد لطيف مختصرنموده به
  طـرزِ لطيـف و دابِ لطيـف    تمام گشت بـه   لطـف خـدا   هزار شکر که اين مختصـر بـه  

ــه ــادق  ب ــواب ص ــل ن ــف کام ــاب لط   چـو يافـت عـزّ قبوليـت و خطـابِ لطيـف        االلق
  »وه کتـابِ لطيـف  «ندا رسـيد مکـرر کـه      فکــر ســال تمــاميتش ز هــاتف غيــب بــه
  ه) ۱۱۲۶= ۵۶۳+۵۶۳(  

تاريخاين ماد ا که ندا رشمار آيد چ گويي از جمله نوادرات به ة تاريخ بايد در فن
) حساب ۵۶۳+۵۶۳را دوبار (» وه کتاب لطيف«يعني » وه کتاب لطيف«رسيد مکرر که 

  دست آيد که سال پايان تأليف اين کتاب است. هجري به ۱۱۲۶کنيد تا 
 لطيف مختصراين حقيقت نموده است که او در  روپ نراين خودش اشاره بهچنانکه 

زيب  را تلخيص نکرده است بلکه وقايعِ تاريخي دورة آخرِ اورنگ التَّواريخ هند لُبفقط 
سير را هم شامل  عالمگير، دورة سلطنت بهادر شاه و تا اوايلِ چهارمين سال جلوسِ فرخ
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نسبتاً اهميت زيادي دارد زيرا که  لطيف مختصرقسمت اين اثرِ خود نموده است. اين 
  نگارش آورده است. نويسنده در اينجا احوال چشمديد خود را به

نويسد و  زيب اجماالً مي روپ نراين دربارة اوضاع سياسي و اجتماعي دورة اورنگ
و  هاي سياسي بعضي مؤرخين و ديگران در مورد برنامهاعتراضات و ايرادات مغرضانة 

سياستهاي اجتماعي و مذهبي اين فرمانرواي تيموري هندي را رد نموده است و 
  حقيقت حال را بازگو کرده است:

زيب) تا بودند در عدل و داد و رياضت و خداپرستي گذرانيدند و  اورنگ”(
درويشي با پادشاهي جمع ساخته و از لذّات و نِعم دنياوي (پرهيز کردند). اکثر 

عبادت معبود حقيقي  وين و تره قناعت کرده، روزان و شبان بهنان ج اوقات به
ها را برطرف ساخته خاليق را در  بردند. در زمان سلطنت اکثر بدعت سر مي به

ها بود که هرگاه از  مهاد امن و امان جا دادند. از آن جمله بدعت داک چوکي
يافتند،  ميشدند، در آمد و رفت اسب هر کرا در راه  خدمت تعيين مي حضور به
گذاشتند. آن حضرت مقرر فرمودند  شد، مي گرفتند و هرجا مانده مي کشيده مي

کس  مرکب هيچ که در هر چوکي دو اسب از سرکارواال موجود باشد و به
ها و دکاکين مردم  متعرض نشوند و همچنين فيلبانان فيل را مست کرده بر خانه

شد. آن  ماند، الّا پايمال مي فوظ ميکرد مح آنها تواضعي مي دوانيدند. اگر کسي به
حضرت از فيلبانان نوشته گرفتند و فرمودند اگر فيلي خون کند يا دکان و خانة 
کسي پايمال سازد، فيلبانان از عهدة آن برآيند و سد اين باب شد و ميرشکاران 

هاي  خانه بانان در قصبات به تقريب گريز جانوران و همچنين آهوبانان و چيته به
کردند. اين معني را هم منع فرمودند. در  آمدند و انواع تعدي مي ردم فرود ميم

باد آتشبازي  ليالِ شب برأت مردم اوباش جمع شده خرمن جان و مال غربا را به
پردازي مردم را  شمشيربازي و هنگامه دادند، در عاشوره نيز تابوتي ساخته به مي

ها بند  کردند. تا يک ماه کچهري ه ميشورش و هنگامه و فتن .رسانيدند آزار مي
شد و اکثر مردم خانمان باختة طوايف و  ها واقع مي ماندند و خانه جنگي مي

فواحش بودند و شراب و بنگ و امثالِ آن در کوچه و بازار حکمِ آب سبيل 
حکمِ آن حضرت وقت سواري اهتمام محافظت مزروعات دست چپ  داشت، به
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مقرر فرمودند که احدي را نگذارند که در زراعت  عهدة عمدة امرا و راست به
شد، امينهاي پايمالي  وجود اين احتياط اگر احياناً زراعتي پايمال مي درآيد. با

بود. بر طبقِ جريب هرچه از پايمالي قرار  مقرر بودند و جريب همراه مي
  “.فرمودند رعايا مرحمت مي يافت، وجة آن را از خزانة سرکارواال به مي
از آن نوادر مأخذي است که در آن اطّالعات نوعِ باال داده شده  لطيف مختصريد شا

  اي دارد. زيب اهميت شايسته است که از لحاظ وضعِ اجتماعي دورة اورنگ
گر از دورة خود را فراهم يد يروپ نراين در قسمت آخرِ اين اثرِ خود، گزارش

ج دهلي است و فرمانرواي وقت براي نمايد که دربارة کمبود آب در ناحية شاه گن مي
  نويسد: رفع اين اشکال اقدام کرد. او در اين ضمن مي

سير)،  تا تحرير اين مختصر که شروع سالِ چهارم جلوسِ واالست (فرخ”
خير و خوبي جاري است و عالم خصوص فرقة نامراد هنود  کارهاي سلطنت به

ستقبال دارند و چون سکنة شاه دعاي دوام ايامِ دولت اين بزرگ کردة ايزدي ا به
هاي آن ضلع  گنج دارالخالفه از ممر کم آبي تشويش بسيار داشتند و اکثر جاي

 حکمِ طراوت شيم آب نهر بدان سمت آورده حوض وسيع نزديک بهشور بود، 
  …“آب نهر پرکردند، جهاني پرآب شد چبوترة شاه گنج ساخته به

داد و دهشي است که  کند که متعلّق به يروايتي ديگر شاهي اشاره م نگارنده به
  آورد. او در اين باره آورده است: عمل مي پادشاه هنگامِ مسافرت خود به

غيره  فقرا و شوند، قريب بيست هزار روپيه به سعادت سوار مي هرگاه حضرت به”
گذراند،  شود و اگر پير زالي با طفل خوردسالي التماس احوال مي خيرات مي
فرمايند و دست اقويا از حالِ  خود گرفته غور آن معامله مي دست حضرت به

  “.ضعيفان کوتاه است
لطيف که در آن نگارنده اطّالعات ارزشمندي دربارة  اين است گزارش اجمالي مختصر

  شود. گونه اطّالعات در مأخذ ديگر معاصر به مشکل ديده مي دورة خود هم داده است و اين
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