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براي حكومت انگليس از نظر حفظ مستعمراتش در هند محسوب ميشد .در اين سال ها از يك

سو ناپلئون در پي گسترش حاكميت فرانسه بر سرزمينﻬاي ديگر از جمله هند بود و از سوئي حريفي

افغان به نام زمان شاه ابدالي ) حك ١٢١٦ -١٢٠٨ق( چندين نوبت به هند حمله برده بود .در ميسور
هند هﻢ تيپو سلطان ) (١٧٩٩ -١٧٥٠فرزند حيدر علي ،ماية دردسر انگليسي ها شدهبود ،در حالي

كه وي مراوداتي با فرانسويها و زمانشاه هر دو داشت .وجود اين سه تﻬديد ،حكام انگليسي را به
شدت به برقراري رابطه با ايران عﻼقمند ساخت .پيشدستي انگليس ميتوانست راه ناپلئون را براي

حملة به هند از طريق ايران مسدودكند و از سوئي درگيرشدن سپاهيان ايران با زمان شاه او را از

ادامه حمله به هند منصرف ميكرد .اما براي درگيري سپاهيان تحت فرمان حكومت قاجار با فرمانده
افغان ،ﻻزم بود ابتدا شاه قاجار از نظر درك خطر زمان شاه براي ايران توجيهشود .اين ماموريت با
موافقت ريچارد ماركوس ولزلي ) (Richard Marquees Wellesleyفرماندار كل هندوستان به

مﻬديعليخانخراساني كه نمايندگي كمپاني هند شرقي را در بوشﻬر برعﻬده داشت ،محولشد .پس

از موفقيت اوليه مﻬديعلي خان ،سر جان ملكﻢ به عنوان سفير حكومت انگليسي هند در سال

 ١٢١٥ق .عازم دربار فتحعلي شاه شد .در پي حضور جان ملكﻢ در دربار ايران ،شاه قاجار هﻢ
تصميﻢ به ارسال سفيري به هند كه تحت حاكميت انگلستان بود ،گرفت و اين وظيفه به حاجي
خليل خان قزويني ،معتمد و شريك تجاري كمپاني هند شرقي كه گويا چﻬل هزار روپيه به برادران
زمان شاه داده بود تا حمله اي را به متصرفات او ترتيب دهند ،محولگرديد .محمود و فيروز برادران

زمان شاه از ترس وي به ايران پناهنده شده و فتحعليشاه آنﻬا را پﺬيرفتهبود .به درخواست سفير

ايران از مقامات انگليسي ،امر مﻬمانداري از وي در بمبئي به عبداللطيف شوشتري محولگرديد .از
اين رو شوشتري كه در اين زمان در حيدرآباد بسر ميبرد ،به بمبئي نقلمكانكرد .در حالي كه صد
و بيست نفرهمراه ،شامل خويشاوندان و خدمه ،خليلخان را همراهي ميكردند ،در ذيحجة ١٢١٦

ق از بوشﻬر عازم بمبئي گرديد .او در  ٢٨محرم  ١٢١٧به مقصد وارد شد .اما دورة سفارت خليل

خان بسيار كوتاه بود .او كمتر از دو ماه پس از ورود به بمبئي در روز  ١٩ربيع اﻻول ٢٠ /١٢١٧
جوﻻي  ١٨٠٢در نزاعي كه ميان نگﻬبانان ايراني وي و نگﻬبانان هندي مامور از سوي كمپاني رخ
داد ،مورد اصابت تير قرارگرفت و به قتلرسيد .اين حادثه چنان عبد اللطيف را متاثرساخت كه او

را به نوشتن سلسله ياددداشتهاي روزانهاي با نام "وقايع هند" كه محور آن همين واقعه بود،
واداشت.
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 -١-١بيان ﻣساله وسواﻻت تحﻘيق
در اين مقاله با نسخة خطي منتشر نشدهاي مواجه هستيﻢ كه به سبب محتوا و پرداختن به يك

حادثة تاريخي مغفولمانده ،از اهميت خاصي برخورداراست .از جمله سئواﻻت پژوهش حاضر اين
است كه قصد اصلي عبداللطيف شوشتري از نگارش يادداشتهاي روزانهاش چه بود؟ آيا جز
پرداختن به شرح حوادث روزمره ،اين نوشته داراي ارزش تاريخي ،اجتماعي نيز هست؟ مﻬمترين

اطﻼعاتي كه نويسنده در اين اثر به خواننده ميدهد ،چه قسﻢ مطالبي است؟
 -١-٢اهداف و ضرورت تحﻘيق
عليرغﻢ اقبال اهل تحقيق به امر معرفي و انتشار نسخ خطي موجود در كتابخانههاي هند ،هنوز

صدها اثر ناشناخته در كتابخانههاي اين سرزمين بهويژه به زبان فارسي وجود دارد " .وقايع هند"
يكي از اين نسخههاست كه به سبب برخوداري از ارزش محتوائي ،شايستة توجه و بررسياست.
اهميت اين نسخة خطي زماني بيشتر آشكارميشود كه از سعي نويسنده در انعكاس يكي از
رخدادهاي تاريخي معاصر وي آگاهشويﻢ .حادثهاي كه حكام انگليسي هند ،تمايل داشتند آن را
پنﻬانسازند و به همين دليل خود را مجاز به حﺬف بخشهائي از اين نسخة خطي دانستند.

معطوفساختن توجه عﻼقمندان به تاريخ ،به اين حادثة خاص و واكنش سران انگليسي هند به آن
از اهداف ديگر اين مقاله است.
 -١-٣روش تفصيلي تحﻘيق
نخستين گام ورود در اين پژوهش ،مطالعه دقيق نسخة خطي " وقايع هند" بود .از آنجا كه

محور تاليف اين اثر ،ماجراي قتل حاجيخليلخان ،سفير دربار قاجار در هند بود ،ضرورت داشت
كه علل عﻼقمندي حكام انگليسي هند ،به ايجاد مرادوة سياسي با دربار ايران مورد بررسي قرار

گيرد .نويسنده با رويكردي توصيفي ،تحليلي وارد موضوع روابط سياسي ايران و هند در آغاز قرن
نوزدهﻢ ميﻼدي شده و ضمن معرفي يك نسخة خطي ناشناخته كه مطالب ارزشمندي از موقعيت

اجتماعي بندر بمبئي در قرن  ١٨و  ١٩ميﻼدي دارد ،به واكاوي موضوع ارسال سفير از سوي حكومت
قاجار به هند ميپردازد.
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 -١-٤پيشينة تحﻘيق
هر چند تا كنون معرفي و پژوهشي پيرامون نسخة خطي " وقايع هند" صورت نگرفتهاست اما

مولف اين اثر ،عبداللطيف شوشتري و اثر ديگر وي "تحفهالعالﻢ" نزد اهل تحقيق ،كامﻼ شناخته
شدهاند .قضاوت اهل تحقيق در بارة شوشتري بر اساس رجوع به اثر شناختهشدة او " تحفهالعالﻢ"

صورت گرفتهاست و بر اين اساس ،نگاه برخي به وي منفي بوده و برخي نيز ديدگاهي قدرشناسانه
نسبت به وي داشتهاند.

صمد موحد مصحﺢ "تحفه العالﻢ" ضمن يادداشتي در آغاز اين كتاب به توصيف جنبههاي

مثبت و منفي شخصيت ادبي شوشتري پرداخته و از جمله امتيازات او را منطقيانديشيدن ،باريكبيني
و كنجكاوي ،عﻼقمندي به تاريخ ،نجوم ،شعر و ادب ميداند).شوشتري .(١٤ :١٣٦٣ ،موحد در
همين يادداشت ،نظر احمد كسروي را در بارة مولف "تحفه" ذكر كرده و مينويسد كه كسروي وي
را دزد و دروغ باف لقب داد .از آنجا كه شوشتري در آغاز اثر خود ،به شرح تاريخ شوشتر پرداخته

و عمدة مطالب اين بخش را بيآنكه نامي از عمويش ،سيدعبداﷲ ببرد از كتاب وي تحت عنوان "
تاريخ شوشتر" نقلكرده است ،كسروي وي را دزد لقب داد .او همچنين لقب دروغ باف را به سبب
ذكر اطﻼعاتي نادرست در بارة اهواز به شوشتري داد) .همان(٢٢ :

بر خﻼف كسروي ،عبدالﻬادي حائري به تمجيد از شوشتري پرداخته و او را ايراني كنجكاو،

سرشناس و آگاه به بسياري از رويدادها و جريانهاي روزگار خود ميداند) .حائري.(٢٧٤ :١٣٨٠ ،
حق اين است كه چﻬرة ادبي عبداللطيف نه آنگونه كه كسروي ترسيﻢميكند سياه و تيره بودهاست

و نه آنطور كه حائري توصيفكرده ،به بسياري از جريانهاي روزگارش آگاهي داشتهاست .در

"تحفه" و نيز در "وقايع هند" مطالب و نكات ارزشمندي يافت ميشود كه براي نخستين بار

شوشتري به ذكر آنﻬا پرداخته و دريافت و اثر خود اوست .از سوئي كﻼم وي در سرتاسر "تحفه"

و نيز "وقايع هند" آميختهاست با تعريف و تمجيد از سران انگليسي هند و اين توصيفات مبالغهآميز
حاكي از بيخبري وي از نيات حكام انگليسي هند بودهاست.
 -٢بحث و بررسي
 -٢-١ﻣعرفي عبداللطيف شوشتري
عبداللطيف شوشتري ) ١٢٢٠ -١١٧٢ق( متولد شوشتر ،با دو واسطه نسب به عالﻢ معروف دورة
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صفوي ،سيد نعمت اﷲ جرايري )  (١١١٢ -١٠٥٠ميرساند و به گفتة او پدرش ،سيد طالب بن سيد
نورالدين بن سيد نعمت اﷲ نيز به علوم متداوله عالﻢ بود ) .شوشتري (١١٨ :١٣٦٣ ،به سبب سابقة

گرايش به علوم ديني در خاندان شوشتري ،عبداللطيف نيز كوشيد در آغاز جواني محضر علماي
معروف را دريابد و از عموي خود سيد مرتضي و ديگران كسب علﻢ كرد ) اصفﻬاني(٤٥٣ :١٣٥٢ ،

اما ظاهرا توفيق خود را در كار تجارت بيش از كسب علﻢ ومعرفت ديد .عبداللطيف مدتي پس از
درگﺬشت پدر ،به اتفاق مادر ،عازم عراق شد و بيش از دو سال در بﻼد مقدس اين سرزمين بهسربرد.

در  ١١٩٥ق به شوشتر برگشت و مدتي بعد ،برادرش محمد شفيع او را به بوشﻬر خواند تا در كار

تجارت به وي كمك رساند .در بوشﻬر با تجار سرشناس متعددي آشنا شد و با برخي دوستي
صميمانهاي برقرار كرد .زمينه آشنائي و دوستي وي با حاجي محمد خليل قزويني در ايام اقامت در

بوشﻬر فراهﻢ شد و در زمان تحرير تحفة العالﻢ در حدود  ١٢١٦در بارة او نوشت " :با من مودتي

خاص و الفتي به اخصاص دارد ) ".شوشتري (٢٣٢ :١٣٦٣ ،عبداللطيف همچنان در ادامه همكاري
با برادر ،چند سال را در تردد بين بصره و بغداد گﺬراند و در اين حال در انديشه سفر به هند بود.

او در "تحفه" از سيزده تن از بستگان دور و نزديك خود نام ميبرد كه به هند سفر كرده ،برخي در

آن ديار مانده و برخي به وطن مراجعت كردند .در ميان اين افراد ،نام چﻬار تن از عموها ،تعدادي

از عموزادگان و دو تن از برادران عبداللطيف به چشﻢ ميخورد .بعضي از اين افراد با سفر به هند

به توفيقات مالي قابل توجه و برخي به موقعيتهاي اجتماعي خاصي دستيافتند و اينهمه مشوق
عبداللطيف براي سفر به هند شد تا آنجا كه باﻻخره او هﻢ براي گشايش در امور مالي خود در شوال

 ١٢٠٢به قصد تجارت عازم هند گرديد ) شوشتري.(٢٣٤ :١٣٦٣ ،

عبداللطيف سفر خود را از بصره ،سوار بر يكي از كشتيهاي انگليسي آغاز نمود و يك ماه بعد
در مچﻬلي بندر ) بندري در جنوب شرق هند ،در ايالت آندرا پرادش( از كشتي پياده شد تا عازم
كلكته ،يكي از مقاصد تجاري در شمال شرق هند شود .او مينويسد كه در آن زمان كلكته بزرگترين

بندر هندوستان ،آبادترين شﻬر منطقة بنگاله و مقر رياست انگليسيها بود) .همان (٣٥٤ :در سال اول
حضور عبداللطيف در كلكته ،محمد شفيع برادرش ،مال قابل توجﻬي از بصره به منظور خريد

كاﻻهاي بنگال نزد او فرستاد و چون خريد و فروش او سود بسياري حاصل كرد ،تعدادي از تجار
بصره ،سرماية خود را براي خريد كاﻻ از بنگال براي او ارسالكردند و در اين ميان سود بسياري

نصيب خود وي شد ) .اصفﻬاني (٤٥٣ :١٣٥٢ ،دو ماه بيشتر از اقامت عبداللطيف در كلكته نگﺬشتهبود
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كه پسرعمويش سيد ابوالقاسﻢ بن سيد رضي ،متولد هندوستان ،به عنوان سفير نظام عليخان حاكﻢ
حيدرآباد نزد انگليسيها ،عازم كلكته شد .نظامعليخان )حك ١٨٠٣ -١٧٦٢م( فرزند چﻬارم مير
قمر الدين صديقي معروف به نظام الملك ،بنيانگﺬار حكومت نظام حيدرآباد بود كه حكومت آنان

به سلسلة آصف جاهي نيز معروف است ) .خانزمان خان دهلوي (٥٥ :١٣٧٧ ،نظامعليخان براي
مقابله با رقيبانش شامل مراته و تيپوسلطان از انگليسيها استمداد كردهبود و آنان خواستار ارسال

يك رابط ميان خودشان و او )حاكﻢ حيدرآباد( شده بودند كه كار مﺬاكره را انجام دهد؛ اين نقش به
پسر عموي عبداللطيف محول شد .مدتﻬا بود كه مراته به عنوان صاحب قدرت در عرصة سياسي

هند ظاهر شده بودند .آنان مردم هند مركزي بودند كه به زبان مراتي تكلﻢ ميكردند و در قرن ١٧م.
به قدرت رسيدند .سبب عمدة برافتادن امپراطوري مغول هند همين مراتهها بودند) .مصاحب،١٣٩٢ ،

ج (٢٧٣٠ :٢آنﻬا تا اوائل قرن سيزدهﻢ هجري ) نوزده ميﻼدي( كه بريتانيا به سلطة ايشان پايان داد،
تقريبا بر همة نواحي غربي دكن و ايالتهاي گوا ،مﻬاراشترا و بخشي از شمال كرناتك

فرمانميراندند) .حداد عادل ،١٣٩٢ ،ج(٤ ،١٨

در اين زمان فرمانفرماي انگليسي هند ،لرد كورن واليس )  ( Lord Charles Cornwallisبود

كه ابوالقاسﻢ شوشتري ارتباط صميمانهاي با او برقرار كرد و پس از گﺬشت دو سال از ماموريتش
در كلكته در حدود  ١٢٠٤ق .عبداللطيف را به عنوان نمايندة نظامعليخان به حاكﻢ انگليسي معرفي
كرد و خود عازم حيدراباد شد .به اين ترتيب عبداللطيف كه به قصد پرداختن به كار تجارت وارد

هند شدهبود ،وارد امور سياسي شد  " :روزي ) ابوالقاسﻢ( مرا با خود نزد گورنر برده سفارش فرمود
و گفت كه اين برادر من و از جانب سركار عالي در اين سركار به وكالت حاضر است) " .شوشتري،

 (٣٦٢ :١٣٦٣در حادثة نبرد ميان تيپو سلطان از يك سو و قواي متحد انگليسيها و سپاهيان نظام
عليخان از سوي ديگر ،ابوالقاسﻢ شوشتري نقش فرماندهي سپاه ضد تيپو را بر عﻬده داشت و به
سبب اين تحركات به دريافت لقب "مير عالﻢ بﻬادر" نائل شد ) بﻬبﻬاني .(٢٣٤-٣٥ :١٣٧٢،در سال

 ١٢١٣ق دشمنان تيپو ) شامل انگليسيها و سپاه نظام عليخان به فرماندهي ميرعالﻢ( به محاصره و
قتل او اقدامكردند .اين حوادث در حالي رخ داد كه تيپو و پدرش حيدرعلي ،ضربات سختي به

انگليسي ها وارد ساخته و نزديك بود كمپاني هند شرقي را در هﻢ بشكنند ) نﻬرو.(٤٥٥ :١٣٦١ ،
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قرار گرفتن عبداللطيف در شمار خدمتگزاران انگليس ،به رونق كار تجارت او كمك شاياني

كرد .او به موقع از زمان آمدوشد كشتيها كه اغلب وابسته به كمپاني هند شرقي بودند ،مطلع ميشد
و داراي امتيازاتي براي ارسال محمولههايش به خارج بود.

عبداللطيف تا سال  ١٢١١ق در كلكته بسر برد و اوقات خود را به تجارت و نمايندگي از سوي

حاكﻢ حيدرآباد نزد انگليسيها گﺬراند اما غلبة يك بيماري صعبالعﻼج سبب تصميﻢ او بر ترك
كلكته شد و در  ١٢١١در جستجوي مكاني شفابخش سفري طوﻻني به شﻬرهاي هند را آغاز كرد.

او در اين سفر موفق به ديدار از بسياري شﻬرها و عجايب هند شد و زمينة نگارش "تحفة العالﻢ"
طي همين ديدارها در او ايجاد گرديد و در  ١٢١٦آن را به پايان برد .مدت كوتاهي پس از مراجعت

به كلكته ،در شوال  ١٢١٤ق از فرماندار كل هند ،لرد ريچارد ولزلي اجازة ترك كلكته و عود به
وطن را اخﺬ كرد و عازم مچﻬلي بندر شد اما نگراني از وضعيت پسر عمويش مير عالﻢ كه گرفتار

انتقام جوئي رقباي سياسي خود شده و محبوس گرديده بود ،او را مجددا به سوي حيدرآباد برد.
تﻼش براي نجات ميرعالﻢ او را هﻢ در معرض خصومت فردي به نام مشيرالملك قرار داد و در

حالي كه از هر گونه كوشش براي نجات مير عالﻢ منع شده بود ،خبر آمدن حاجيخليلخان به عنوان

سفير فتحعلي شاه قاجار به هند ،به گوششرسيد .سابقة دوستي او با خليل خان كه به سالﻬاي اقامت
او در بوشﻬر بر ميگشت ،موجب استمداد از وي شد و خليل خان ،براي رهانيدن عبداللطيف از
خصومت مشيرالملك ،او را به عنوان مﻬماندار خود در بمبئي به حكام انگلييسي معرفي نمود .بدين

ترتيب امكان خروج وي از حلقة عناد مخالفانش فراهﻢ شد و در جمادي اﻻول  ١٢١٦عازم بمبئي

شد تا در خدمت اولين سفير دولت قاجار در هند بريتانيا باشد ) شوشتري .(٤٧٠ :١٣٦٣ ،اگرچه در

مدت كمتر از دو ماه سفير بهقتلرسيد اما ورود عبداللطيف در حوادث ناشي از قتل خليلخان كه تا
مدتﻬا بعد ادامه داشت و از سوئي شرايط نامساعد حيدرآباد ،او را تا شعبان ١٢١٩در بمبئي نگهداشت.

با مرگ مشيرالملك در حيدرآباد ،مجددا ميرعالﻢ قدرت گﺬشته را به دست آورد و چون مورد تاييد
انگليسيها بود ،از سوي حاكﻢ جديد ،سكندر جاه ،عنوان وزير گرفت .اين اتفاقات موجب رغبت
عبداللطيف به رجعت به حيدرآباد شد اما هنوز مدت زيادي از مراجعتش نگﺬشتهبود كه در ذيقعده

 ١٢٢٠در همان شﻬر از دنيا رفت ) بﻬبﻬاني.(٢٣٧ :١٣٧٢ ،
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 -٢-٢ﻣروري بر "وقايع هند"
نام اين نسخة خطي در شناسنامة مربوط به آن "وقايع هند" درج شدهاست و با شمارة ٢٣٩٥٢

در كتابخانة آصفية حيدرآباد ثبتگرديده است .به جز چند مورد جزئي ،كتاب از حيث ظاهر سالﻢ
است .كاتب از خط شكسته ،نستعليق براي كتابت نسخه استفادهكرده و تك تك صفحات را به شيوة

امروزي شمارهگﺬاري كردهاست .از مختصات ديگر اين نسخه برخورداري از فﻬرست مطالب همراه
با شماره صفحه در آغاز متن است و در حاشية نسخه نيز ،عنوان مطالب هر قسمت ذكر شده است.

بر خﻼف معمول نسخ خطي ،اين نسخه فاقد نام كاتب بوده و بر اساس جستجوي نگارندة مقاله،
تنﻬا نسخة موجود از "وقايع هند" ميباشد .نويسنده در اين اثر ميكوشد هر روز رخدادهاي مﻬﻢ

از نگاه خودش را ثبت كند .سبك نگارش يادداشتﻬا ساده ،مانند نقل گفتاري و البته آميخته به لغات
هندي است .با خواندن يادداشت هاي روزانه عبداللطيف متوجه ميشويﻢ كه در حوالي سال ١٢١٧
قمري ١٨٠٣ /ميﻼدي بندر بمبئي ،مركز تجاري پررونقي بودهاست كه بخش عمدهاي از تجار اين

بندر را ايرانيان تشكيل ميدادند .غير از ايرانيان ،اعراب هﻢ به اين بندر رفت و آمد داشتند .پارسيها
) زردشتيان مقيﻢ هند( نيز در كار تجارت در اين بندر فعال بودند و گاه ميان تجار ،اختﻼفاتي )مالي

و غير آن( پيش ميامد كه به سبب حكومت انگليسيها بر اين بندر ،حل اختﻼفات خود را از
حكام انگليسي خواستار مي شدند .در اين ميان ،حاكﻢ انگليسي بمبئي ،جاناتان دنكن )-١٧٥٦

 (Jonathan Duncan -١٨١١به عبداللطيف به چشﻢ فرد مورد اعتماد خود نگاه كرده و در هنگام
بروز اختﻼف ميان بازرگانان ايراني و ديگران ،ميانجيگيري او را تقاضا ميكرد .غير از سابقة
خوشخدمتي به انگليسيها ،تسلط عبداللطيف به زبانهاي فارسي ،عربي و هندي هﻢ او را مورد
توجه دنكن قرار ميداد .اين حاكﻢ انگليسي از سال  ١٧٩٥فرماندار بمبئي شده و تا پايان عمر )

 (١٨١١در اين سمتماند (Bukland, 1958: 126) .اعتماد عبداللطيف به وي در حدي بود كه در
بارهاش نوشت " :گورنر دنكن از اعاظﻢ و اكابر و خال رخسار ديار خويش و بسي صاف طينت و

فرشتهخصلت و نيكانديش و او را با من مودتي بيش از پيش است) ".شوشتري ،نسخة خطي وقايع
هند ،ص  (٥شوشتري بسياري از اوقات خود را در بمبئي به گفت وشنود با او ميگﺬراند.

نخستين حادثه اي كه عبداللطيف در "وقايع هند" به توصيف آن پرداخته ،رويداد آتشسوزي

در بندر بمبئي است كه ضمن آن اطﻼعات قابلتوجﻬي نيز به خواننده در مورد اين واقعه منتقل

ميكند .نويسنده در باره اين ماجرا كه موجب نابودي بخش اعظﻢ اين بندر در سال  ١٨٠٣شد و
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متعاقب آن حكام انگليسي ،نقشه جديدي را براي آن طراحيكردند ،مينويسد " :اول از مطبخ اردشير
مجوسي آتش شعله كشيد و به در و ديوار آن خانه رسيد و چون در مﺬهب مجوس خاموشي آتش

را جايز و به كسي گفتن را هﻢ روا ندارند ،تمام خانه در گرفت و كسي به فكر آن نيفتاد .از آنجا
به خانة دو سه كس ديگر از فارسيان رسيده ،آنﻬا هﻢ خاموش ماندند و آنش زبانه كشيد  .وقتي كه

مردم خبرشدند ،كار از كار گﺬشته و دست از چاره كوتاه بود) ".شوشتري ،نسخة خطي وقايع هند،

ج(٣ :٢

عبداللطيف خسارت ناشي از اين آتشسوزي را دوازده كرور روپيه ذكركرده و مينويسد كه

هزار و چﻬار صد باب خانه در آن حادثه سوخت و پنج تا ده هزار خانوار بيخانمان شدند .از
انگليسيها سه تن ،از پارسيها نيز سه نفر و از هندوان بيست و دو نفر در آتش سوختند .وي در

باره خسارات وارده به ايرانيها در اين ماجرا مينويسد" :معلوم شد كه  ...از حاجي جعفر يزدي

كه تازه وارد و در خانة سيد تقي نازل بود ،ده هزار روپيه جنس عنغوزه و غيره و از خود سيد هﻢ به
قدر ده دوازده هزار و از مﻬديعليخان به قدر بيست هزار جنس سوخته" )همان ،ج (٣ :٢وي در
باره پيشگيري از حوادث مشابه بعدي و چارهانديشي براي آن مينويسد" :حكﻢ كونسول كه مردم
خانه يك طبقه بسازند و مانند قبل دو طبقه و سه طبقه روي هﻢ نسازند و به اسلوبي بسازند كه بين

خانه ها فاصله و كوچهها وسيع باشد و هيچ دو خانه متصل نشوند )همان ،ج.(٣ :٢

وي در بارة نقشه جديد شﻬر مينويسد" :حرف ميزديﻢ كه يكي از انگليسيه كه در هندسه و

رياضي يد طوﻻئي دارد ،آمد و كاغﺬي كه در آن صورت جائي را كشيده بود ،گﺬرانيد و به من دادند

و پرسيدند كه اين چه چيز است؟ من لحظهاي تامل كرد و گفتﻢ خطوط اين صفحه انگريزي و مرا
قدرت بر خواندن نيست و از شكل و طور اين كاغﺬ قياس ميكنﻢ كه صورت بناي جديد قلعة
ممبئي است .تحسين بسياري كرد و گفت همين است .آب انبار سرواز بسيار بزرگي در وسط شﻬر

بنا گﺬاشته اند كه اول آن را حفر نمايند و هر طرف آن خانه بسازند و خانه ها به هﻢ متصل نباشند
و ميانه خانهها و كوچه بازار به حدي وسيع باشند كه ده سوار و زياده تواند راه رفت و سخت بناي
خوشوضعي به نظرم آمد و از داراﻻماره پرسيدم كه در كجا ساخته ميشود ،گفت بالفعل به همين

كه هست اكتفا ميشود تا بعد ببينيﻢ) ".همان (١٩ :از اين توضيحات عبداللطيف پيداست كه او قادر
به خواندن متون انگليسي نبوده ،همچننين مكالمة انگليسي هﻢ نميدانسته است .او در مواردي يادآور
شدهاست كه به زبان هندي با انگليسيها سخن ميگفته است )همان.(١٢٢ ،
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يكي از ماجراهائي كه در سراسر اين نسخة خطي ،نويسنده پيگير نقل آن است ،پيآمد حضور

بستگان حاجيخليلخان مقتول در بمبئي است .زماني كه سرجان ملكﻢ ،فرستادة فرمانفرماي
انگليسي هند ،به ايران آمد ،جمع كثيري از سواره نظام و پياده نظام و خدمتكاران هندي او را

همراهيكرده و بر ابﻬت هيئت او ميافزودند )رايت .(١٥ :١٣٥٩ ،از اين رو سفير ايران نيز تعداد
كثيري خدمه و همچنين تعدادي از بستگانش را با خود به هند برد .در ميان همراهان ايلچي،

عبداللطيف از فردي به نام آقا حسن نام ميبرد كه برادرزاده خليل خان بوده و در ماجراي درگيري
ميان نگﻬبانان ايراني و هندي ايلچي مورد اصابت چند گلوله قرار گرفت .از اين شخص در اكثر

منابع به اشتباه به عنوان آقا حسين ياد شده كه صحيﺢ نيست و او خواهر زاده خليل خان بود .به
نوشتة عبداللطيف ،رفتارهاي خﻼف اخﻼق آقا حسن در بمبئي به نحوي بود كه حاكﻢ انگليسي

منطقه هﻢ به آن اعتراض ميكرد" :به داراﻻماره رفتﻢ .گورنر از جائي كه بودند برخاسته ،در خلوت

مرا با خود بردند و از بدرفتاري و ناهنجاري كارهاي اقا حسن كه بي پرده كرده است ،بيان فرمود
و گفت تو بزرگ اينﻬائي چرا ايشان را از اين حركات باز نميداري؟" ) شوشتري ،نسخة خطي وقايع

هند ،ج (٢٧ :٢وي در جائي ديگر مينويسد" :يكشنبه يازدهﻢ ذوالقعده ،ششﻢ ماه مارچ .صبﺢ زود
آقا محمد حسين ،همشيره زاده مرحوم خان آمده شكايت بسياري از بدرفتاري آقا حسن كه بسي

بيپرده افتادهاست ،نمود و گفت از اول شوال تا حال يكصد و هشتاد پياله بلورين كه به زبان
انگريزي آن را گيﻼس گويند ،از مستر اسميت گرفته ،همه را در مستي شكسته و شبي نيست كه در

ان جا فضيحتي در زد و كوب بر پا نشود و تو چرا به داد مردم نميرسي و چيزي نميگويي و

روزي كه تو بناي مﻬتري اين چند كس را گﺬاشتي به نام من و او به عاريت اين اسﻢ اطﻼق شد و
من به خان اقرب و به سن بزرگترم و باز چون تو و ديگران گفته بوديد كه آنچه از سركار كمپاني
عايد شود دو ثلث او و يك ثلث تو ،من راضي شدم و قبول كردم و او حاﻻ به دادن يك دينار راضي
نيست و ميگويد آنچه به من ميدهند در ازاي گولي است كه به من رسيده نه به سبب قرابت خان

مرحوم .به او گفتﻢ چه مي توانكرد .اينﻬا را راست گفتي اما چه كار بايد كرد) ".شوشتري ،نسخة
خطي وقايع هند ،ج (١٦ :٢ﻻزم به ذكراست كه پس از ماجراي قتل ايلچي ،دولت انگليس به منظور
جلوگيري از تيرگي روابط اين كشور با ايران ،تمﻬيداتي را در نظر گرفت كه بخشي از آن پرداخت

غرامت به بازماندگان خليلخان بود .كمپاني هند شرقي ،پرداخت ساليانه  ٢٤هزار روپيه به پسر
خليل خان ٢٧٠٠ ،روپيه به برادرزاده مجروح وي و  ٦٠٠روپيه به هر يك از خانوادههاي وابسته به
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ايلچي را متعﻬد شد )رايت (٧٢ :١٣٦٨ ،اين غرامت منجر به سﻬﻢخواهي و اختﻼف ميان بازماندگان
خليل خان شد كه نمونهاي از آن نقلگرديد .اين خونبﻬا چنان در ذائقة برخي شيرين بود كه

تعبيرات قابلتوجﻬي در بارة آن داشتند .از قول فتحعليشاه نقل كردهاند كه گفتهبود انگليسيها

ميتوانند هر تعداد از سفراي او را بكشند ،به شرط آن كه مانند مورد خليل خان ،خونبﻬاي فراوان
براي او بدهند )گرنت واتسن .١٢٧ :١٣٤٨ ،سايكس ،١٣٧٧ ،ج.(٤٣٨ :٢

بخشي از يادداشتهاي نويسنده مربوط است به توصيف تﻼش او براي رفع اختﻼف ميان تجار

ايراني يا كمك به تاجري براي ارسال محمولههايش به نقاط ديگر يا پادرمياني براي حل مشكﻼتي
كه اقوام و بازماندگان حاجي خليل خان در بمبئي ايجادكردند .او در بارة كمكرساني به فقرا

مينويسد :صبحي رقعه به آقا ابوالحسن نوشتﻢ كه نزد مستر اسميت برو براي ترجمه قبوض حاجي
مرشد) .حاجي مرشد يكي از تجار و مستر اسميت انگليسي مسلط به فارسي بود( و به سيف
)صاحب جﻬاز( براي پنج كس زن و مرد هندي و يك حاجي مرزوق بصراوي مسكين بگو كه بر
جﻬاز او روانه بنگاله شوند و پول كشتي از ايشان توقع نكند ،چه همه فقير و بيچيز و در ممبئي

يك تن نيست كه به حال ضعفا برسد ،به من توسل جستهاند و اگر قبول نكند آنچه پول ايشان باشد
از جانب من بده و ضعيفة اصفﻬانيه هﻢ در رفتن شتاب دارد براي او هﻢ كشتي ببين .جواب نوشت

كه كارها را تمام درست ميكنﻢ" )شوشتري ،نسخة خطي وقايع هند ،ج.(٢٠ :٢

عبداللطيف ناخرسندي خود را از محمد نبي خان ،جانشين حاجي خليل خان و دومين فرستادة

شاه ايران به هند كه برادر زن سفير اول بود ،چنين بيان ميكند : :هر روزه به يكي از باغات و اماكن

باصفاي آن شﻬر بيضا به تفرج ميرود و داد عيش ميدهد )همان.(١٥ :

 -٢-٣توجه عبداللطيف به اوضاع فرهنگي ،اجتماعي انگلستان در زﻣان خودش
دوستان انگليسي عبداللطيف واسطة مناسبي براي دادن اطﻼعاتي از وضع زندگي مردم انگليس

و پيشرفتهاي اين كشور به وي بودند و او از هر فرصتي براي كسب اين اطﻼعات استفاده ميكرد.
موضوعات بسياري براي وي جالب توجه بود مانند :در تدبير آبله اطفال و رفع آن از عالﻢ بالمره،
كره فلزي بدل قطب نما در جﻬازات ،بعض عادات انگليسيه در خوردن و نوشيدن ،طريقه سواد

خواني و تربيت اطفال فرنگ ،احوال زنان فرنگ في الجمله ،احوال فريميسن ،مﺬهب جديد در
فرنگ ،در بيان قصاص و احول واجب القتل در شريعت انگليس ،طريقه محاكمات مردم فرنگ در

| ٩٠

فصلنامه مطالعات شبه قاره

محكمه و شﻬود و غيره ،احوال قضات فرنگ در محاكمات و سياسات ،سوادخواني اطفال فرنگ،

طبابت فرنگ ،قضيه بيمه ،پيدا شدن اوﻻد بي پدر در فرنگ ،ذغالي كه در فرنگ مثل سنگ ريزه
است ،در تعريف هاي پرك ) هاي پارك( نزهتگاه لندن ،پل زير زميني در فرنگ ،دواي انگريزي به
جﻬت دفع عموم تبﻬا ،خانه كواكب در لندن و ...

بعضي محققين معاصر ،عبداللطيف را جزو اولين ايرانيان انديشهگر ميدانند كه در اطراف دو

روية تمدن غرب ) استعمار و دانش( به شكل گسترده سخن گفت ) حائري (٢٧٣ :١٣٨٠ ،اما حق
آن است كه تعريف و تمجيد وي از پيشرفت انگليسيها و شيوة مملكتداري آنها دهﻬا برابر
انتقادات وي است و ندرتا انتقادي توسط وي مطرح ميشود كه به روح استعمارگري بريتانيا اشاره
داشتهباشد .نگاه وي به حكام انگليسي چنان مثبت بود كه در وصف آنﻬا نوشت  " :و حق اين است

كه جماعت انگليسيه در اداي حقوق و پاس معاهدات از جميع فرق عالﻢ بﻬتر و اين شيوه را بر

طاق بلند نﻬادهاند" ) عبداللطيف ،نسخة خطي وقايع هند ،ج.(٥٩ :٢

عبداللطيف در توصيف فريميسن ) فراماسونري( اين گونه نوشت" :فريميسن مﺬهب نيست،

رسمي است و قانوني كه از مخترعات جديده و شباهت تامي به اوضاع ينكچريان رومي دارد و

فايدة آن اين است كه آن فرقه در شدايد به كار يكديگر آيند و ايرانيان و هنديان آن جماعت را
فراموشي گويند و خالي از مناسبتي نيست چه از هر كدام از اين فرقه هر گاه سوال اوضاع و احوال

آن را نمايند ،گويند نميدانﻢ و به ياد نيست و شخص به هر مﺬهب و ملت كه باشد ،مسلمان يا غير
آن و بخواهد كه داخل در آن جماعت گردد ،احدي مزاحﻢ نشود و از ملت چيزي نگويند" )همان:

.(٤٩

 -٢-٤دستبرد در "وقايع هند" به شيوة انگليسي
كساني كه با نسخ خطي سر وكار دارند ،با وقوع تغيير و گاه تحريف در اين متون بيگانه نيستند.

وقايع هند نيز از اين دستبرد مصون نبوده و بخشهائي مﻬﻢ از اين اثر تاريخي عمدا حﺬف شدهاست.
عبداللطيف در مقدمة اين نوشتار ،به انگيزة تاليف "وقايع" اشاره ميكند" :و بعد چون در اوقات
سكونت ممبئي بعد از شﻬادت حاجيخليلخان مرحوم ،ايلچي هندوستان كه در  ١٩ربيع اﻻول

 ١٢١٧مطابق بيستﻢ ماه جوﻻي انگريزي ١٨٠٢اتفاق افتاد ،به خاطر رسيدهبود كه همه روزه وقايع
و سوانﺢ يوميه را برنگارم )"...شوشتري ،نسخة خطي وقايع هند :مقدمه( اما عليرغﻢ تمركز
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عبداللطيف بر حادثة قتل خليل خان ،در اين نسخه كه تنﻬا رونوشت موجود از " وقايع" است ،از

چگونگي اين واقعه و توضيحات نويسنده در بارة آن اثري نيست و يادداشتهاي روزانة نويسنده

از  ١٩ربيع اﻻول  ١٢١٧تا  ٢٢شوال آن سال حﺬف شده و صفحة نخست با يادداشتﻬاي روز ٢٢
شوال  ١٢١٧يعني حدود هفت ماه پس از قتل خليل خان آغاز ميشود.
 -٢-٤-١تغييرات "وقايع هند"

تنﻬا پنجاه روز پس از ورود ايلچي شاه قاجار به بمبئي ،وي در  ٢٠جوﻻي  ١٨٠٢مورد اصابت
گلوله قرارگرفت .ماجرا از اين قرار بود كه در محل اقامت او ،همراهانش اقدام به شكار پرندگان و

تيراندازي به سوي آنها كردند و اين كار مورد اعتراض نگﻬبانان هندي او قرار گرفت و منجر به
نزاع بين دو گروه شد .حاجي خليل خان كه به قصد اطﻼع از ماجرا و بعدا خاتمه دادن به دعواي

طرفين ،وارد معركه شدهبود ،هدف گلوله قرارگرفت و از پا درآمد ) هدايت .(،٧٥٣٠ :١٣٨٥ ،در

روز  ١١اگوست  ١٨٠٢روزنامه فوقالعاده كلكته اين حادثه را اينطور گزارش كرد :با نﻬايت تاسف
در روز بيستﻢ ماه پيش ،در نزديكي " ماساگونگ" بين پيشخدمتان ايراني سفير و محافظان بنگالي

وي شامل نگﻬبانان افتخاري اقامتگاه عاليجناب ) حاجي خليل( مشاجرهاي در گرفت و دو طرف

بيدرنگ دست به اسلحه بردند ...هنگامي كه عاليجناب با تمام نيرو و انسانيت و استواري ميكوشيد
آرامش را برقراركند ،هدف گلولهاي قرار گرفت و در دم جانسپرد ) .هالينگبري(٩٩ :١٣٦٣ ،
ديپلمات انگليسي ،دنيس رايت در باره تاثير اين واقعه بر مقامات انگليسي مينويسد " :اقداماتي

كه متعاقبا صورتگرفت ،نمايش چشمگيري از اغتشاش فكري و پوزشخواهي زياده از حد از
ناحية انگليسيها بود كه ميترسيدند قتل سفير باعث قطع روابط دوستانهاي شود كه اندكي قبل با

فتحعلي شاه برقراركردهبودند .جان ملكﻢ عقيده داشت كه نتيجة سه سال زحمت ،درست در زماني
كه در شرف به ثمررسيدن بود ،به علت بروز نامنتظرترين و بي سابقهترين حادثه بر باد رفت"

)رايت .(٦٧-٦٨ :١٣٦٨ ،در بدو امر چﻬار كاپيتان انگليسي و دويست سرباز هندي مرتبط با خليل
خان محبوسشدند )اعتماد السلطنه.(١٤٧٠ :١٣٦٣ ،

شايعة تصميﻢ فتحعلي شاه براي حمله به هند ،به منظور تﻼفي قتل حاجي خليل براي مقامات

انگليسي خيلي نگرانكننده بود ) رايت (٦٩ :١٣٦٨ ،هر چند به احتمال قوي اين شايعه را كساني
ساختند كه مي خواستند از قتل خليل خان بﻬرة بيشتري نصيبشان شود ،اما به هر حال انگليسيهاي

هند را وحشتزدهكرده بود .دولتمردان انگليسي كوشيدند قتل خليل خان را يك امر كامﻼ تصادفي

| ٩٢

فصلنامه مطالعات شبه قاره

جلوه دهند و با دلجوئي از بازماندگان وي و پرداخت مستمريهاي كﻼن از ايشان دلجوئي كنند و

از سوئي هر قرينه اي را دال بر احتمال عمدي بودن قتل خليل خان ازميان ببرند .عبداللطيف شوشتري
كامﻼ در جريان اتفاقات منجر به شليك به سفير قرار داشت و در حالي كه از مرگ دوستش خليل
خان تعبير به شﻬادت كرد ،به انگيزة شرح ماجراي قتل او ،شروع به نوشتن يادداشتهاي روزا نهاش
نمود .او مطالبي در يادداشتهايش نوشتهبود كه خوشايند دوستان انگليسياش نبود و به ارادة آنﻬا

از " وقايع هند" حﺬفگرديد .جاناتن دنكن ،حاكﻢ انگليسي بمبئي ،كه دوستي عميقي با عبداللطيف
داشت ،در جريان نوشتن يادداشتهاي روزانة او بود و چه بسا وي را در اين كار تشويق ميكرد.

او نسبت به كلمه كلمة نوشتههاي عبداللطيف حساس بود؛ چنان كه اين ايراني مﻬاجر در باره دعوت
دنكن از او براي شام مينويسد " :فرمود فردا شب تو و برادرت در اينجا با من طعام تناول نمائيد...من
پرسيدم آقا حسن ) برادرزاده خليل خان كه مورد اصابت گلوله قرا گرفته بود( و ياران ديگر وعده

دارند يا نه؟ فرمود خير .گفتﻢ پس محتمل است كه آنﻬا دلشكسته شوند .فرمودند ما آنﻬا را كه وعده

مي گيريﻢ؛ مطلب اصلي تشريف داشتن شما است و اگر چنين است كه تو از حسن نيت اينﻬا را
مﻼحظه مي نمائي ،بنماي .پس قرار روز دوشنبه را بگﺬاريد و ايشان را هﻢ بگوييد كه بيايند ،اما اين

فقره را به ايشان نگوييد و در وقايع هﻢ ننويسيد .من گفتﻢ :اگر چه نگاشتن را مانعي نيست و بجز

من و اخوي در بنگاله ديگري وقايع را نميبيند ،ليكن چون ميفرماييد منويس ،نمينويسﻢ.

)شوشتري ،نسخة خطي ،ج.(٣٩ :٢

با توجه به هراس انگليسيها از تبعات قتل خليل خان ،به ارادة آنﻬا همة يادداشتهاي عبداللطيف

در بارة چگونگي واقعه شليك به ايلچي از كتاب او حﺬف شد ،به طوري كه اكنون در اين منبع
تاريخي هيچ اشارهاي به چگونگي اين رخداد نيست .همچنين در " ذيل التحفه" كه الحاقيهاي
كوچك به تحفة العالﻢ است و در پايان سال  ١٢١٩تاليف گرديد نيز اشاره اي به قتل حاجي خليل
خان نشده و تنﻬا از موضوع سفارت او در هند ياد شدهاست.

 -٣نتيجه
"وقايع هند" در بر دارندة اطﻼعات تاريخي ،اجتماعي متنوعي از ايران و هند در سالهاي پايان
قرن دوازده و آغاز قرن سيزدهﻢ هجري )پايان قرن هجدهﻢ و آغاز قرن نوزدهﻢ ميﻼدي( است .اين
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اثر به عنوان منبعي دست اول در روشنسازي بسياري از رويدادهاي تاريخي دورة مﺬكور براي
محققان كاربرد دارد .خواننده همپاي نگارندة يادداشتها به بيش از دويست سال پيش بندر بمبئي

پا ميگﺬارد ،مليتهاي ساكن در اين بندر را باز ميشناسد و ميبيند كه ايرانيان چگونه در اين بندر
از لحاظ تجاري فعال بودهاند .اين اثر كه بر محور رويداد تاريخي حضور ايلچي ايران در هند و قتل

وي در زمان حكومت فتحعليشاه قاجار در آن سرزمين تاليف شد ،گوياي بيخبري شاهان قاجار
از نيات دولتمردان انگليس از يك سو و نيز تسلط سياست مداران انگليسي برارادة حكام ايراني با
استفاده از شيوههاي فريبكارانه از سوي ديگر است .مرور اين اثر ،بيش از پيش حاكي از تزوير

سياست مداران انگليسي است زيرا آنان از واهمة لطمه به منافع دولتشان ،حﺬف بخشهاي مﻬمي

از اين اثر تاريخي را ارادهكردند و موجب از ميان رفتن آن شدند و چنان ارادة خود را به نويسنده
تحميل كردند كه او حتي در اثر بعدي خود تحت عنوان " ذيل التحفه" نيز هيچ اشارهاي به چگونگي
كشته شدن حاجي خليل خان نكرد و تنﻬا از رفتن او به عنوان سفير شاه قاجار به بمبئي يادنمود.

 -٤ﻣنابع
 .١آوري ،پيتر  ،تاريخ ايران دورة افشار ،زند و قاجار ،ترجمة مرتضي ثاقب فر ،تﻬران :جامي،
.١٣٨٩

 .٢اعتماد السلطنه ،محمد حسن بن علي ،تاريخ ﻣنتظم ناصري ،جلد  ،٣تصحيﺢ محمد اسماعيل
رضواني ،تﻬران :دنياي كتاب.١٣٦٣ ،

 .٣اصفﻬاني ،ميرزا ابوطالب ،ﻣسير طالبي ،به كوشش حسين خديو جﻢ ،تﻬران :سازمان اتنتشارات
و آموزش انقﻼب اسﻼمي.١٣٦٣ ،

 .٤انوشه ،حسن ،دانشناﻣة ادب فارسي ،جلد چﻬارم ،بخش دوم ،تﻬران :سازمان چاپ و انتشارات
وزارت فرهنگ و ارشاد اسﻼمي.١٣٧٥ ،
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 .٧حائري ،عبدالﻬادي ،نخستين روياروئيهاي انديشه گران ايران با دو روية تمدن بورژوازي
غرب ،تﻬران :امير كبير.١٣٨٠ ،
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 .١٠رايت ،دنيس ،ايرانيان در ﻣيان انگليسيها ،ترجمه كريﻢ امامي ،تﻬران :نشر نو.١٣٦٨ ،
 .١١رايت ،دنيس ،انگليسيها در ﻣيان ايرانيان ،ترجمة لطفعلي خنجي ،تﻬران :اميركبير.١٣٥٩ ،
 .١٢سايكس ،سرپرسي ،تاريخ ايران ،ترجمة محمد تقي فخر داعي گيﻼني ،جلد دوم ،تﻬران:دنياي
كتاب.١٣٧٧ ،

 .١٣شوشتري ،عبداللطيف ،تحفة العالم ،تصحيﺢ صمد موحد ،تﻬران :كتابخانه طﻬوري.١٣٦٣ ،
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 .١٥گرنت واتسن ،رابرت ،تاريخ ايران ،ترجمه ع .مازندراني ،تﻬران :امير كبير.١٣٤٨ ،
 .١٦مﻬدوي ،عبدالرضا هوشنگ ،تاريخ روابط خارجي ايران ،تﻬران :اميركبير.١٣٦٤ ،

 .١٧ميرزا صالﺢ ،غﻼمحسين ،تاريخ سفارت حاجي خليل خان و ﻣحمد نبي خان در هندوستان،
تﻬران :كوير.١٣٧٩ ،

 .١٨نﻬرو ،جواهر لعل ،كشف هند ،ترجمة محمود تفضلي ،تﻬران :امير كبير.١٣٦١ ،
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