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  سعادت معرفي منظومة تاريخ

  ∗سيد احسن الظّفر

الخصوص تاريخ استاِن   عليدر قرنهاي هفدهم، هجدهم و نوزدهم ميالدي تاريخ هند
 جنگ بكسر در سال .چند خوشايند بوده اما دردناك نيز بوده است  هراوده

از اينرو . اش را مشخص كرد ميالدي سرنوشت كشور هند و فرمانروايي آينده ١٧٦٤
 تأليف نجم اوده تاريخ: اند؛ مثالً بسياري از مورخان اين دوره، در اين باب اثري نوشته

هت پرشاد   تأليف بابواوده تاريخ،  تأليف سيد غالم علي نقويعمادالسعادت، الغني
تاريخ شاهيه ، سهاي  تأليف گَراوده تاريخ تأليف ابوطالب،  آصفياوده تاريخ، اكبرآبادي
فيض بخش  تأليف منشي فرخ بخش،  بن مرزا محمد تأليف قاسم علينيشابوريه
  .غيره  و تأليف شيخ صديق احمدتاريخ انجمن هند و كاكوروي
باشد،   تاريخي مي، نيز جزء همان سلسلة آثار، تأليف امام بخش بيدارسعادت تاريخ

زبان فارسي سروده شده   بههنام ساقيصورت  اين تفاوت كه اين تاريخ منظوم به با
  عنوان يكي از بهترين منابع تاريخي دورة نواب سعادت علي خان عالوه، به به. است

                                                
  .و استاديار فارسي دانشگاه لكهنو، لكهن- ∗
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چشم  شود؛ زيرا نويسنده وقايع را به  آن دوره تلقّي ميو شهر لكهنو) م ١٧٩٤-١٨١٤(
  .خود مشاهده كرده است

  معرفي نسخة خطّي
 قابل ٨٥٤RP/٤٨٣٥٩/٣٨B تحت شمارة  لكهنواين نسخه در كتابخانة عمومي اميرالدوله

نسخة مزبور .  است»بيدار« دة آن امام بخش متخلّص بهنام نويس. شناسايي است
صفحه  هر. متر است سانتي ٢٢*١٤ابعاد آن . رفته است خورده و آخر كتاب ازبين كرم

. جا آورده نشده است داراي نه شعر است و تاريخ تأليف، كتابت و نام كاتب در هيچ
عالوه، شش مهر و يك  به. نوشته شده است» ادتسع تاريخ«روي جلد عنوان كتاب 

  :شرح ذيل وجود دارد نوشتة ديگر هم به
  .جايزه رسيد هجري به ١٢٦٢، پنجم ربيع االول ١٠٣نمبر : تحرير
  .٨٢: اوراق
  :مهرها

  .طفيل امام بخش  يارب گناه ما به-١
  .١٢٤٤اهللا  كتاب مزين چو نقش بسم هر به  ر كتابخانة سليمان جاهخوش است مه -٢
  .هجري ١٢٣٢  سيد عارف حيدري-٣
   در پاي ركابخاتم امجد علي  چون من مزين بر كتاب ... -٤
  .ه ١٢٦٣ثابت و پرنور بادا تا فروغ آفتاب    سلطان عالم بر كتابخاتم واجد علي -٥
  . هجري ١٢٣٣  در تحويل سيد حسين-٦

طفيل  يارب گناه ما به«پايان فهرست روي صفحة پنجم مهر نويسنده  در
اختيار  ترتيب در نسخة مزبور بهآيد كه  از اين مهرها برمي. دارد هم قرار» بخش امام

 و آخر در سال هجري در كتابخانة سليمان جاه ١٢٤٤ و در سال عارف حيدري
  . شاه بوده استاختيار امجد علي هجري در ١٢٦٤
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 زمان حيات خودش نگارش شده و از مهِر نويسنده روشن است كه اين نسخه در
و از غلطهايي كه در امال و ناموزوني موجود در اشعار . ديگري تقديم شده است به

دهند كه نويسنده خود آن را كتابت نكرده است بلكه كاتبي آن را انجام داده و  نشان مي
  .فرصتي براي تجديد نظر نيافته است

 در فهرست تنها پنجاه و يك باب اين كتاب مشتمل بر پنجاه و دو باب است اما
  .نوشته شده

ها براي جناب نواب سعادت  در سبِب تأليف اين كتاب و بناي قصّه«باب هشتم 
كه در فهرست نيامده در صورتي كه باب هفتم در فهرست وجود دارد »  بهادرعلي خان

پس از آن بابهاي . رسد نظر مي اً تمام بهباب چهل و سوم ظاهر. اما در متن كتاب نيست
باب چهل و . چهل و چهارم، چهل و پنجم، چهل و ششم و چهل و هفتم وجود ندارند

رسد البتّه  نظر مي پرداخته و ظاهراً كامل به» ترتيب دادِن مهماني براي انگليس به«هشتم 
ه و يكم احواِل باب پنجا. باِب پنجاهم وجود ندارد. بعضي از اشعار ابتداي آن نيست

خاتمة  باب پنجاه و دوم كه مربوط به. كند؛ ولي از آخر ناتمام است نويسنده را بيان مي
در صورتي كه روي . تعداد اوراق موجود هفتاد و دو است. كتاب است هم وجود ندارد

جلد هشتاد و دو نوشته شده است، لذا روشن است كه اوراق گم شده مشتمل بر ده 
  .اوراق است

في نويسندهمعر  
از بيانات . اي از احوال خود را در آخر كتاب آورده است  خالصهمنشي امام بخش بيدار

 بوده و در جاهاي مختلف تحت مقامات عالي مرتبة آيد كه او از اهالي لكهنو وي برمي
نخست در دورة استاندار . ده استسمت منشي، امين و فوجداري منصوب ش انگليس به

نوشتِن احوال استان اوده   به(Middleton)  تحت مدلتن(Husting)  هستنگاوده
راِه او و هم.  همين كار را انجام داد(Johnson) بعد تحت نظر جانسن. مأمور شده
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 را بر عهده داشته است، او (Moris) سال آنجا سمت منشي مورس  رفته، سهكلكته به
 برد، يك سال آنجا ماند، چون آب و هواي آن رنگپور  را همراِه خود بهسپس بيدار

  .وطن خود لكهنو بازگشت وافق او نيامد رخصت گرفته بهسامان م
  دچاِر بيماري و بيكاري و زندگانيش تلخ شد، آنگاه ژنرال كالؤد مارتيندر لكهنو

(Claude Martin)داداو  ، در خانة خود مطابق هوش و استعداد او كاري مناسب به .
.  درگذشت وضِع اقتصاديش خيلي وخيم شدهفت سال در خدمت او ماند چون مارتين

 تا ١٧٩٤زد كه او از سال  توان حدس ميالدي درگذشت لذا مي ١٨٠٠مارتين در ساِل 
  .نشين شد  خانهپس از درگذشت وي بيدار.  ميالدي در خدمِت مارتين بوده است١٨٠٠

درباِر  ر رفت و بهپو بهرتْ انگليس به پس از بيكار ماندن براي چند روز همراه با
 جانشين ويمس شد (Ross)چون راس . سمت امين منصوب شد يافت و به  راهويمس

  .وطن خود برگشت او روابط حسنه داشته باشد لذا به  نتوانست باو شايد بيدار
. مردم خوب و بد برخورد كرد كلكته رفت، آنجا با  بهپس از سه ماه بيكاري، بيدار

 و قاضي منصوب شده پست دادرس  به(Edward Ridge) باآلخره وقتي ادوارد ريض
پسِت رئيس دادگاه منصوب  او به.  را همراه خود آنجا برد رفت امام بخشمدناپور به

در مدناپور سه سال كارهاي ديواني را طبق قوانيِن . پست فوجدار شد و امام بخش به
  .انگليس انجام داد

 بازگشت و ديگري جانشين او شد كارهاي انگلستان  بهضهنگامي كه ادوارد ري
يعني » چهيته«بخش را لقب  امام بخش مورد اطمينان و رضايت او قرارگرفت كه به امام

ز بيكارماندن براي وطن خود بازگشت؛ پس ا بخش به امام. پسنديده و محبوب داد
خدمت نواب سعادت  مانده زندگي خود به چهار سال ديگر براي گذراندن ايام باقي

  :گويد  آمد، ميعلي خان
كسي درنظر نيامد   كه در خدمتش آرم عمري بسر بجز تو 
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پيشگاه نواب تقديم كرد، چنانكه  هرا نوشت و ب» سعادت تاريخ«در دوران خدمتش 
طور خصوصي  را زيارت كردم، ايشان به )ع(گويد روزي در خواب حضرت علي مي

  :“ تقديم كنسعادت خان آن را به”: فرمودند كه
 نذِر سعادت علي ده اين را به پس آنكه بفرمود ما را اولي

نواب تقديم كرد، نواب  چون او به. ناِم ديگر اين كتاب است» سعادت گلشن«
  .كرد مزبور او را يكهزار سكّه ارزاني داشت و خلعتي اعطا

  موضوع كتاب
كردن شرح تاريخ  موضوع اين تاريخ منظوم چنانكه از عنوانش روشن است ارائه

.  و فعاليتهاي سياسي و نظامي و آباداني اوستنشيني نواب سعادت علي خان تخت
انگليس و صلح ايشان  ه باالدول ه و آصفالدول  پادشاه و شجاعضمناً جنگ شاه عالم

  :آخرالذكر را بيان كرده است با
  نظم آورم داستان كهن به

   سازم احوال شاه و وزيررقم
  وزير و شهنشاه عالي گهر

  كنم عيان حال آن جنگ بكسر
  نمايم دگر بار لشكركشي
  كنم باز آن جنگ حافظ رقم
  كنم نذر پيش سعادت علي
 چو آوردم از درج گوهر بدام

  آوران كهن نامكنم ياد 
  كه در ملك شد با شجاعت امير

  زيب و فر   جنگيد باكه در پتنه
  دگر جنگ چنارگره سركنم

  قوم فرنگي كنم سركشي  ز
  بن و بيخ افغان همه سركنم

  خط خفي و جلي  نوشته به
 نمودم بنام» سعادت تاريخ« به

، ديدن حضرت )ع(پس از حمد، مناجات بيان شرح معراج، خالفت حضرت علي
، منقبت حضرت علي سعادت  بهواب و هدايتش براي نذركردن اين كتابدر خ )ع(علي
  :اش بقرار زير است و سبب تأليف، آنچه نويسنده بيان كرده است خالصه) ع(علي
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دوم  ، جنگانگليس در مرشدآباد باه در جنگ الدول  و وزيرش شجاععالم شكست شاه
 و شكست وي در اين جنگ، صلح پنهاني اشارة قاسم خان انگليس به  باعالم شاه

ه، الدول شجاع ، تفويض امور اداري كشور بهدهلي انگليس و عزيمتش به پادشاه با
 و پس گيري آن توسط قشون نواب، شكست انگليس، سلطة انگليس بر قلعة چنارگره

د و كنترل و نفوذشان آبا ، فتح انگليس بر قلعة الهه عليه محمد خانالدول فوج كشي شجاع
امضا رسيدن قرارداد  انگليس پس از به ه، صلح وي باالدول كردن شجاع در آن شهر، دعا
پست ريزيدنت، ورد  تقسيم كشور، انتصاب مقام عالي مرتبه انگليس به صلح مربوط به

حافظ  ه باالدول ، آبادسازي شهر توسط وي، جنگ شجاعآباد ه در فيضالدول شجاع
شدن حافظ رحمت، بازگشت  اتّفاق انگليس، پيروزي نواب، كشته  بهرحمت خان

كشي  ه، فوجالدول نشيني آصف ، و مرض و درگذشت وي، تحتآباد فيض ه بهالدول شجاع
، ورود ، شكست افغان، مسندنشيني احمد خانشدن غالم محمد خان ، كشتهاو بر رامپور

 براي تزك و احتشام، مرض و وفات وي، فرمانروايي وزير علي  بهلدوله در لكهنو آصف
، نشيني سعادت علي خان دست انگليس، تخت چهار ماه، دستگير شدن وزير علي به

 شرقي براي كمپاني هند  در دو بخش، تحويل بخشي از آن بهاستان اوده) تقسيم(توزيع 
، تأسيس شهري پرداخت حقوق دو فوج، اصالحات اداري و ديواني سعادت علي خان

گ و عرضش دو كوس بر لب درياي گومتي كه طولش دو فرسن» دآبا سعادت«نام  به
دري و خيابانها، تأسيس رمنه  بخش، باره بود، تعمير بناهاي خاص بازار، دلگشا، فرح

دري،  گذاشتن آنها در آن، ويژگيهاي باره هاي گوناگون با آوردن نژاد اسپ براي بدست
پالكي، در خالل راه عطا يكهزار  تعمير مسجد نزد گول دروازه، ورود نواب در شهر با

هاي ماهيانه براي جمله  كردن وظيفه سيد كه از وي درخواست كرده بود، تعيين هروپيه ب
 كه تعداد آنان در آن هنگام دو هزار دو صد بود، خالل شكاربازي، سادات لكهنو

غيره، عبادت و رياضت نواب،  پاره، شكار گورخر و آهو و شير در جنگهاي نان كشتن
  .و احوال شاهان گذشته براي انگليسترتيب دادن مهماني 
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  سبك تاريخ سعادت
 نوشته شده كه در هنام ساقيشكل   يكي از ميراث مكتوب است كه بهتاريخ سعادت

رزوي پيروزي پايان هر يكي از داستانها ساقي را مخاطب ساخته و ازو خواستار، مي و آ
  :در كارهايي كه درپيش دارد، شده است

  بيا ساقي آن مي كه مستي دهد
 جانم از آن جرعه چند ريز  به

  دستي دهد او ماندگان چيره به
 كنم من ستيز كه در جنگ بازي

علّت سهو كاتب در جاهاي مختلف  سبك اشعار عموماً ساده و روان است ولي به
ها و تركيبها  خورده، يافتن واژه است، در بخشهاي كرميافته  هاي اماليي زياد راه غلط

  .كاري بس دشوار است
خيلي   گوينده و سخنراني بوده اما نهشود كه امام بخش رويهمرفته استنباط مي

  :گويد  اشاره كرده و ميفردوسي بلندآوازه و مشهور، در بعضي جاها به
 هاي كهن د تازه افسانهكن ّشنيدم كه دهقان ديرينه فن

  :گويد ولي دربارة خود مي
نه نو شنو  ز نوبه كنم داستان نو به بيان مي  من تازه افسا

هاي رزم و محافل بزم،  رسد كه در ترسيم مناظر طبيعي و معركه نظر مي چنين به
الش كرده است از آن پيروي كند اما چه نسبت  را درنظر داشته و تشاهنامه او

همه ذوق و قريحه شاعرانه نتوانستند  حتّي گويندگان ايراني با. عالم پاك با را خاك
البتّه در تالش خود . اين شاعر غيرمعروف  رسند تا چه رسد بهدرجة فردوسي به
 خانه نشسته باشد اگر مشك  او مثل كسي است كه در عطّارشاهنامهتقليد از  در

چند بيت توجه  دستش خواهد رسيد به بدستش نرسد دست كم بوي خوش آن حتماً به
  :بنماييد

  پي جشن كرده بنا محفلي
  باغ اي داد بلبل به چنان مژده

  رخ الله بشگفت در هر چمن

  مي و مل طلب كرد رنگين گلي
  راغ باغ و به كه عهد گل آمد به

  تر و تازه هر سو گل ياسمن
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 ر خوابشد از ديده نرگس آثا بنفشه همي بود در پيچ و تاب
* 

   آمد آواز تيزسر ناهمي  ز
  تبيره زنان برزده دست خويش

  ها گروه صف زنده پيالن گروه
  همه توپخانه نهادند پيش
  صف لشكر آراست چون شاه هند

  كه خواهد شد در زمان رستخيز
  صداي جرس كرده دل را بريش
  بهر دو طرف ايستاده چو كوه

  جويان برانداز خويش همه جنگ
  سند چين و به  درافتاد شورش به

* 
   فرخنده خويت علي خانسعاد

  عجب شهر آباد كرده امير
  بنايش چه در ساعتي خوش نهاد

ا  ز ش گ ل د ا  ت و  ن ه  ز ا و ر   د

  بنا كرد شهري لب آبجوي
  عمارت دروشد بسي دلپذير

  د دادآبا مگر نام او سعادت
  مرتب دكانهاي بس جانفزا

* 
  شنيدم كه نواب عالي وقار

  صحرا همي رفت صيد افگنان به
  عزم شكار سواري نمودي به

  آمدش چند آهو دوان پيش به
 اين است كه نامهاي انگليسيان و هندوان را هم هنام ساقيهاي اين  يكي از ويژگي

همچنين تاريخ . آن گنجانيده است ولو بعضي تفاوتها در تلفّظ روي داده است در
  :گويد جنگ را هم ذكر كرده است مثالً دربارة تاريخ جنگ بكسر مي هر

 هزار و صد و بود هفتاد و هفت هجرت بجستيم تاريخ گفت  ز

* * *  
  


