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  اهللا مفتون يزدي نامة فتح آصف  ١٠٧

  يزديمفتون اهللا  فتح ةنام آصف

  ♦عليم اشرف خاندکتر 
ره دست يچ ن شاعريچند ينثر نگاشته شده است ول  به شترين دکن بيخ سالطيکتب تار

 يشاعر، مدرس و مورخ فارس از آنها يکياند و  دهيسلک نظم هم کش  به خ دکن رايتار
 يموده و شغل مدرسدکن مهاجرت ن  به زديبود که از  يزديمفتون اهللا  فتح يدکن، حاج

ورود خاندان  يخ دکن از ابتداينه تاريدر زم »نامه آصف«بنام  يکتاب يو. را انتخاب نمود
  .نوشت» هفت کاخ«هندوستان تا انتها را در  به هيله آصفيجل

وجود دارد مثالً کتابخانه  يشکل نسخه خط  به مختلف يها کتابخانه ن کتاب دريا
ره خود ين اثر را در ذخياز ا يسينف يها نسخه يدهل يدرآباد و موزه مليساالر جنگ ح

 است که در سال يا رد، نسخهيگ يقرار م ين مقاله مورد بررسيکه در ا يکتاب يول. دارند
  .درآباد دکن طبع شده استياز ح يهجر ۱۳۶۳

معنون نموده و در مقدمه افزوده » نظامت جنگ بهادر«نام   به ، کتاب خود رامؤلف
  :است
زدان يده يان بر برگزيپا يدرود ب. ده افکار ماستيه است ما زائاست ک يهيبد”

 اهللا  حفت«چ مدان يبنده ه. گمراهان باد يان و هاديعاص عيغمبران و شفيو خاتم پ
هند   به رانمير از ايمفتون که چون دست تقد به متخلص يزديم يابن عبدالرح

سکونت ) کندرآباد ديح(ه يت آصفيتخت سلطنت ابد آ ين پايد و در ايکشان
 ميل روحيکه تما ييمنتخب گشته از آنجا يفارس يسمت معلم  به دارم و

 خ دکن مشغول گشته اوقات فرصت رايمطالعه تار به خ بوديطرف تار  به
                                                   

 .استاد بخش فارسی، دانشگاه دهلی، دهلی ♦
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  ١٠٨  قند پارسي

نگاشتم ي نثر اکتاب» نه دکنيآئ« ماس  هدم سپس بيگذران يکتب م يورق گردان  به
از سلطنت  ينعيست سال قبل يطور مختصر و مفصل از دو هزار و دو هو ب

خان بهادر  ير محبوب عليتا آخر زمانه مرحوم غفران مکان نواب مرا  آندهرا
ن را يد زرهخ دور حاضر و عين بود که تاريالم ايدم و خير کشيرشته تحر  به را

شرح دهم که از  يقيطر  به مفصل بنگارم و حاالت موجوده مملکت را کامالً
  .١“کامل حاصل گردد ياش اطالع مطالعه

هند تا  به هياحوال ورود خاندان آصف م گرفته بودياو تصم شود که يادآور مي يو
ي ول دينظم بسرا ي بهنام آصف ي بهو هر کاخ ينام هفت کاخ آصف  به زمان حاضر را

و چهار سال با امراء و اشراف دکن رابطه و  ينامه نتوانست تا س آصف مؤلف يليدال  به
آثار سر نظامت جنگ  فق شد با نواب جاللتباالخره مفتون مو. مالقات داشته باشد

با او صحبت  يشعر فارس  به نامه درباره نگاشتن آصف يکه و يبهادر مالقات کند و وقت
  .نواب آن را قبول کرد کرد،

در  يگريآثار د يتوان گفت که و يدر مقدمه آورده است م مؤلفکه  يطبق اطالعات
ره هم نگاشته بود و در يات و غيباعخ، انتخاب ريه، تاريع و عروض، کتب درسيعلم بد

  :ان نموده استين صورت بيا به نواب مذکور را شکر و احسان آخر مقدمه
ن يا يچه زبان ادا به دانم ينکه شکر احسانش بر من واجب است نميپس با ا”

 يرا اول يست، خموش يز زبانين ين که خاموشيمضمون ا  ي بهبل. ميشکر نما
  .“٢دگار خواهانميآفردانسته پاداشش را از حضرت 

ن يخوانندگان خود چن يت و ارزش آن را برايخ و اهميعلم تار نامه آصف مؤلف
  :مطرح نموده است

ان و علم ياالد االبدان و علم اند العلم علمان علم بر همه روشن است که فرموده”
ح يخ را دانشمندان بر اکثر علوم ترجيخ است و علم تاريان مراد از تارياد

مت يخود واقف نباشد قدر و ق يخيکه از افتخارات تار يرا که قوميز اند داده

                                                   
 .۶تا  ۳مقدمه، ص   .١

 .۸مقدمه، ص   .٢
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  اهللا مفتون يزدي نامة فتح آصف  ١٠٩

 ييعلو همت و شجاعت راهنما به خ است که ملت رايداند پس تار يخود را نم
روزانه راه مذلّت و  ندخبرا يخ گذشتگان خود بيکه از تار يد و ملتينما يم

 يمصدر کارها شان در عالميآبا اجداد ا دند کهين که فهميد همنيمايپ يم يپست
صول همان مقام و مرتبه را نموده حز هوس يشان نيت ايبعطاند بال ان گشتهينما

و مذلت  يپست به د از گذشتگان نمودهيند و تقليمايپ يو افتخار را م يراه ترق
درجه  به را سرمشق ساخته يثار و بزرگي، شجاعت، ايوفادار. دهند يتن در نم

  .“١رسند يت ميعه انسانيرف
  :ن اظهار نظر کرده استين کتاب چنيدرباره مآخذ امفتون 

ن کتاب از کجاست تا يچون الزم است که خوانندگان بدانند مآخذ و مواد ا”
م که ينما يعرض م. و صحت مطالب آن اعتماد حاصل کنند يدرست  به آنکه

ک خاندان را يم دارد و حاالت يدر هم بر هم و اختالفات عظ يخ بسيعلم تار
 ين زمانه قدرين کار در ايمشکل است اگر چه ا يليدا کردن خيپخ يک تارياز 

کن ياند ل العاده متحمل شده ن زحمات فوقيمورخ ،ن اواخريرا که ايآسان شده ز
 يعالمه محمد نجم الغن يست ولياز صعوبت و اشکال ن يباز هم خال

آن استاد  يرويز پيآسان نموده بود و من ن يليکار مرا خ يخانصاحب رامپور
خ خود را يو اردو، تار يو فارس ين کتاب عربياو از چند. عظم را نمودمم

گر که در ضمن مطالعه نموده ياضافه چند کتاب د به زين بنده نيمدون ساخته ا
شان قرار دادم يشتر ماخذ کتاب را همان کتاب اين کتاب را منظوم ساختم و بيا

کتب  يچه اسامکتب مذکور مراجعه نمودم چنان  به و در موقع شک و شبه
 يد که ارباب خرد را پسند افتد و از سهو و خطائيام. ل استيقرار ذ  به مذکور

است کار مخلوق بدون سهو و خطا،  يهيچه بد. که واقع شده چشم بپوشند
  .٢“ر ممکن استيغالبا غ

                                                   
 .۱۰تا  ۸مقدمه ص   .١

 .۱۶تا  ۱۰: ص  .٢
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  ١١٠  قند پارسي

 اختصار ي بهليعنوان ماخذ ذکر نموده است که خ  به کتاب را ۸۰حدوداً  يو
   :شود يچند کتاب اشاره م  به

نما،  نما، مرآت آفتاب مرآت جهان نامه، گالب ،ياحمد خان، مرآت يخ خافيتار
سرو آزاد،  به ثرالکرام موسومآاالقبال، م اللباب، تاج العالم، منتخب مرآت واردات، مرآت

ثر آر، عمادالسعادت، ميالس بي، مأثراالمرا، حبيخ مظفرين، تاريرالمتاخريخزانه عامره، س
خ فرخ ين، تاريالسالط نيخ فرشته، بساتي، تارينادر يگشا واقع، جهان اني، بيريعالمگ

العالم،  ةقيه، حديه آصفيخ فتحينامه، تار ميه، کريخ گلزار آصفينامه، تار اقبال به ر موسوميس
نامه، جام  ، اورنگيدري، کارنامه حيدريخ دکن، نشان حيم، تارينامه، هفت اقل جارج
نامه  االنوار، اقبال آباد، اقتباس خ فرخي، تاريريعات عالمگ، رقيرينما، احکام عالمگ جهان
 يدرياالمرا، حمالت ح اضيخ قلمرو نظام، ري، تارهخ مالويخ، تاريالتوار ، تاجيريجهانگ
  .خ دکنيو تار

  :گردد يات آغاز مين ابينامه با ا آصف
  خدايي که از خـاک آدم سرشـت    نخستين سزد نام يـزدان نوشـت  

  که پيـدا نمـود آتـش و خـاک را      اک راســـتايش ســـزد ايـــزد پـــ
ــا    ــا رهنمـ ــتاد تـ ــر فرسـ   ١سـوي هـدا  بـه  شود بنـدگان را    پيمبـ

ن يرا چن )ص(ن نعت سرور کائناتين و متوسطيمتقدم تيطبق روا پس از آن، شاعر
  :ذکر نموده است

ــريم   ــول کـ ــد رسـ ــويژه محمـ   خلـق عظـيم   که يزدان ستودش به  بـ
  آمد نـه آيـد چـو او زيـن سـپس      نه  نه او رحمت للعالمين اسـت و بـس  

  ٢ز بيراهـــه منـــزل نگـــردد پديـــد  احمـد رسـيد   جز اين در نشـايد بـه  
ده حضرت سبحان ين زمان برگزياصل کتاب با ذکر پادشاه جمجاه مفخر سالط

  :شود يشروع م ةسلطنخان خلداهللا ملکه و  ير عثمان عليسرور تاجداران جهان نواب م
ــن   اکنــون بشــنو از مــن ز شــاه دکــن  ــر و زمـ ــداران عصـ ــر تاجـ   سـ
ــار   ــپهر وقـ ــش سـ ــد دانـ ــار      خداونـ ــالي تب ــاي ع ــاه دان ــين ش   مه

                                                   
 .۱۷ص   .١

 .۲۰ص   .٢
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  اهللا مفتون يزدي نامة فتح آصف  ١١١

ــان راد   ــي خ ــان عل ــاه عثم   ســـر تاجـــداران ز جـــود و ز داد    شهنش
ــرب   ــد و عـ ــران و هنـ ــا ايـ   ز الطــاف وجــودش همــه در طــرب  اروپـ
  خواسـت کـرد   خرد هرچه از علم مي  به هـر کوچـه مکتبـي راسـت کـرد     

  ١کز ايشان شود ملـک آبـاد و شـاد     خــدام راد خــدايش عطــا کــرده    
ر نواب سر ير روشن ضمير با تدبيف وزيتوص«در  يخان و يپس از ذکر عثمان عل

  .پرداخته است» د اجاللهيز يدرياکبر ح
  ســر ســروران آن مــه نيــک خــو  خصوصــا مهــين راد دســتور او  
  ٢کنــد چــاکري بــه آل علــي مــي  سر اکبر که نـامش بـود حيـدري   

نظم در  به درباره خود ياطالعات مهم» شرح حال خود«س از آن در پ مؤلف
  :آورده است

  پـيش  که از روزگـارم چـه آمـد بـه      کنون گويمت مختصر حال خـويش 
ــيم    پــدر بـــوديم نــامش عبـــدالرحيم   ــردي حل ــود م ــتوده روش ب   س
ــن   نخـــواهم ز اجـــداد رانـــم ســـخن   چــه ســود از ســخنهاي دور که

  ن مـرا بهـره رنـج   وشد از دور گـرد   پـنج  بـه  چو عمرم رسيد اندر عـالم 
  شدم من يتـيم و زغـم خـون جگـر      پدر زين جهـان بسـت رخـت سـفر    

ــراز      د آمـــدم بهـــرام آبـــاد بـــاززز يـــ ــردن ف ــرد گ ــي آن م ــر دائ   ب
ــتان    بگشــتم بســي ملــک عثمانيــان    ــوي هندوس ــدم س ــا ش   از آنج
  ٣ادوطن کردم ايـن ملـک فـرخ نهـ      چــو ديــدم دکــن مرکــز علــم و داد

  :ديسرا يپردازد و م يم» ف کتابيسبب تال«  به پس از شرح حال خود مؤلف
ــن    اقامــت گزيــدم چــو انــدر دکــن     ــر و عل ــغول س ــدريس مش ــه ت   ب
ــان  ــار ايرانيـــ ــوراني و کـــ   که چون گشته انـدر دکـن حکمـران     ز تـــ
ــف    به تـاريخ کـردم بسـي عمـر صـرف      ــا تل ــار بيج ــن ک ــر زي   نشــد عم

ــد     ن رسـيد لي عثمـا يوچـ به گاهي کـه   ــد پدي ــادي آم ــه ش ــان را گ   جه
ــا صــد محــن  ــن     نوشــتم يکــي نامــه ب ــر دک ــود ب ــامش ب ــه ن ــه آئين   ک

                                                   
 .۲۲- ۲۰ص   .١

 .۲۶-۲۳ص  .٢

 .۲۸- ۲۴ص   .٣
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  ١١٢  قند پارسي

ــاز   بـه مشــک خــتن خامـه آلــوده ســاز   ــاز ب ــري س ــدان دفت ــن خان   ١از اي
 چ خانيقل ير عابد عليه و آمدن نواب ميف خاندان آصفيمفتون در تعر سپس

  :ن سروده استيچن هندوستان  به
ــه ــنيدي بـ ــار شـ ــول دربـ ــاک رسـ ــ   پـ ــوبکر بـ ــول ابـ ــردي قبـ ــره مـ   د پيـ

ــاز و راد   چـــو ميـــر عابـــد پـــاک فـــرخ نـــژاد ــل گشــت ممت ــم و عم ــه عل   ب
ــان     هندوســتان پــس از حــج چــو آمــد بــه ــاه جه ــت ش ــدش گش ــر ز آم   خب

ــب آن  ــگ زيـ ــه دوران اورنـ ــر بـ   د صف شکن همچو شـير ر جنگ به به  دليـ
  ش گــردان چــو مــاهيپــدرخشــنده شــد   شد آنگـه قلـيچ خـان خطـابش ز شـاه     
  در آن جايگــــه روزش آخــــر رســــيد  بـه گولکنـده چـون شـاه لشـکر کشــيد     
ــان    روان شـــد قلـــيج خـــان ز دار جهـــان ــد نش ــدين از او ش ــازي ال ــر غ   ٢پس

ن خان يالد يغاز  به ن خان المخاطبير شهاب الديپس از آن مفتون آمدن نواب م
  :ستن طور سروده ايا هندوستان را به روز جنگيبهادر ف

ــازي   کنـون بشــنو از مــن ز کــار شــهاب  ــان غ ــآب  هم ــرخ م ــدين ف   ال
ــار   چو هفتاد و نـه رفـت بعـد از هـزار     ــردش روزگ ــن گ   ز هجــرت از اي
ــد   ــه بخوان ــنديده را ش ــهاب پس ــرش راز پنهــاني خــويش رانــد     ش   ب
  ٣که چون او برش معتمد کس نبـود   ببــر غــازي الــدين طلــب کــرد زود

  :ديسرا ين ميرا چن »ش و مالوهيفتح خاند« او
ــکار     چو بگذشت يـک چنـد ازآن گيـر و دار    ــاز آش ــت ب ــو گش ــرح ن ــي ط   يک
ــاد زود    ــو بگش ــروزي آن دژ چ ــه پي ــر آورد دود   ب ــاغي بــ ــوم يــ   از آن قــ
ــ  چــو آمــد بــر شــاه گــردون وقــار      ــار  هبـ ــرام شـــد کامکـ ــزاز و اکـ   اعـ
ــاب    ــنگش خط ــروز ج ــرد في ــا ک   ٤همـــش طبـــل و نقـــاره و زر نـــاب  عط

  :ل کرده استير تکمين زيتحت عناو نامه را آصف يمثنو يزديمفتون بعد از آن 
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  اهللا مفتون يزدي نامة فتح آصف  ١١٣

شاهزاده محمد اعظم شاه و فتح   به روز جنگ بهادريدن نواب فيان کمک رسانيب .۱
 )۵۳ تا ۴۴ص (جاپور يب
 )۶۱ تا ۵۳ص (ر يفتح قلعه گولکنده و اودگ .۲
 ير عثمان عليحضرت نواب م ين ملک العالم العادل اعليدر مدح سلطان السالط .۳

 )۶۴ تا ۶۱ص (خان بهادر خلداهللا ملکه 
 )۶۷ تا ۶۵ص (ن خان بهادر ير قمرالديجاه اول نواب م گفتار در حاالت آصف .۴
 )۷۶ تا ۶۸ص ( جنگ با قوم مرهته در دکن .۵
 )۸۶ تا ۷۶ص (الملک بهادر  و فتح آن قلعه بدست نواب نظام دريجنگ ب .۶
 )۹۱ تا ۸۶ص ( ينينش ار نمودن گوشهيا و اختيترک دن .۷
ع الدرجات و محمد شاه عقد ير را و سلطنت رفيان کشتن سادات فرخ سيب در .۸

 )۹۷ تا ۹۱ص (الملک بهادر  شان با نواب نظامياخوت بستن ا
 يراالمرا و ابتدايخان ام ين عليالملک و حس خان قطب يحسن عل يکج رفتار .۹

 )۱۰۶ تا ۹۸ص (الملک بهادر در دکن  نواب آصفجاه نظام يخود مختار
 )۱۱۲ تا ۱۰۶ص (خان  يور و جنگ با دالور علفتح برهانپ .۱۰
 )۱۱۹ تا ۱۱۲ص (خان  يد دالور عليگفتار در جنگ با س .۱۱
 )۱۳۱ تا ۱۱۹ص (جاه  خان و فتح آصف يجنگ با عالم عل .۱۲
 )۱۳۸ تا ۱۳۱ص (راالمرا و کمر انتقام بستن يالملک و ام متاثر شدن قطب .۱۳
 )۱۴۳ تا ۱۳۸ص (دربار نواب از  يام وزارت و کناره کشيخالصه از ذکر دو سال ا .۱۴
دکن  يسو  هب يو روانگ يجاه از دهل گفتار در مراجعت نواب فلک بواب آصف .۱۵

 )۱۴۸ تا ۱۴۳ص (
و مطلع شدن از حمله قوم  يه و خدام خود را از دهليثاتطلب فرمودن نواب  .۱۶

 )۱۵۱ تا ۱۴۸ص (مرهته بر مالوه 
خان در دکن  افتن بر صوبه دار شدن مبارزيو اطالع  يدن قاصد چاپار دهليرس .۱۷

 )۱۵۶ تا ۱۵۱ص (
 )۱۶۹ تا ۱۵۶ص (جنگ با مبارز خان  ياز اورنگ آباد برا يگفتار در روانگ .۱۸
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  ١١٤  قند پارسي

ص (از قتل مبارز خان و عزل و نصب حکام  يخبردار شدن محمد شاه پادشاه دهل .۱۹
 )۱۷۱ تا ۱۶۹
 )۱۸۰ تا ۱۷۱ص (درآباد يح به نواب آصفجاه يدرآباد و روانگيدن از حيخبر رس .۲۰
 )۱۸۶ تا ۱۸۰ص (و واقعات آن حدود سفر کرناتک  .۲۱
 )۱۹۰ تا ۱۸۶ص (و واقعات آنجا  يدهل يروانگ .۲۲
 )۲۱۰ تا ۱۹۱ص (ر احمد خان ناصر جنگ و گزارش آن يشدن نواب م ياغي .۲۳
و انحراف  يدهل ينواب آصفجاه را و روانگ يمکرر طلب نمودن احمد شاه از دهل .۲۴

 )۲۲۷ تا ۲۱۰ص (آخره  يات اليمزاج نواب و وفات حسرت آ
 )۲۳۶ تا ۲۲۷ص (ش يش آمد حاالت خويخاتمه در واقعات و پ .۲۵

ادآور يادا نموده و  تشکر و تاسف و اعتذار يزديمفتون اهللا  فتح يپس از آن حاج
 يحاج يهجر ۱۳۶۴در سال . اند ن کار کمک کردهيکه او را در يشده درباره کسان

ن ينخست سته ويز يم درآباد دکنيمان، حيتياالوه  -۱۷۴آدرس  ي بهزديمفتون اهللا   فتح
 يدر آخر کتاب فهرست اسام. ر در آورده استيرشته تحر  به نامه را همانجا کاخ آصف
ن يداده بودند و همچن نامه ل آصفيتکم يبرا) يکمک مال(ي شگياعانه پ آورده که

از قبل  خود ين جلد برايرا آورده است که قبل از چاپ کتاب چند يفهرست کسان
ن يمش ين کتاب از مطبع انتظاميا. آن پول پرداختند يرامحفوظ کرده بودند و ب

  .ده استيچاپ رس به درآباديح
  




