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ســند در بیــن والیــات شــبهقاره هنــد دارای بیشتر یــن تاریخهــای محلــی بــه
خنــگاری محلــی فارســی در آنجــا بــا
زبــان فارســی اســت .اگرچــه ســابقه تاری 
برگــردان فتحنامــه ســند مشــهور بــه چچنامــه از عر بــی بــه فارســی بــه اوایــل قــرن
هفتــم هجــری میرســد؛ امــا در واقــع اولیــن نوشــته مســتقل محلــی ســند بــه
زبــان فارســی ،تار یــخ ســند میرمعصــوم معــروف بــه تار یــخ معصومــی میباشــد.
بنابرایــن ســؤال پژوهــش ایــن اســت کــه اثــر مذکــور دارای چــه ویژگیهایــی
بــوده و مطالــب آنچــه اهمیتــی دارد( .ســؤال) بــه نظــر میرســد تار یــخ ســند
ـدی
میرمعصومــی در بســیاری از مطالــب راجــع بــه ســند منبــع اول تألیفــات بعـ ِ
یکــه ســایر توار یــخ در ایــن مــورد بهــره
تاریــخ محلــی منطقــه بــوده بهطور 
بســیاری بردهانــد( .فرضیــه) غــرض ،ارائــه مشــابهتهای تاریخــی ،فرهنگــی و
معنــوی ســند بــا اندیش ـههای ایرانــی و اســامی ،مؤلف ههــای متعــددی ،ماننــد
تعالیــم و آموزههــای ادبــی ،اخالقــی و اجتماعــی در رشــد و شــکوفایی تألیفــات
بــه زبــان فارســی از جملــه درزمینــه تاریخنــگاری اســت( .هــدف) مقالــه بــه
شــیوه توصیفــی و تحلیلــی (روش) بــه ایــن نکتــه دس ـتیافته کــه تار یــخ ســند
تهــای ســند از آغــاز
معصومــی بیشتــر بــه فتــح ســند توســط مســلمانان ،حکوم 
تــا بابریــان ،انتقــال حا کمیتهــای محلــی بــه امپراتــوری تیمــوری ،اقــوام ســاکن
ســند و مهاجریــن بــه آنجــا و شــخصیتهای متنفــذ و مقتــدر از جملــه حــکام
و فرهیختــگان ازجملــه ادبــا و اهــل علــم توجــه کــرده اســت ،البتــه مســائل
یشــود( .یافتــه)
اجتماعــی و مردمــی نیــز بــه صــورت کمرنــگ دیــده م 
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واژگان کلیدی

تاریخنگاری محلی ،شبهقاره هند ،سند ،میرمحمد معصوم بکری.
مقدمه

از دیربــاز و عصــر هخامنشــی و ساســانی مناســبات بیــن ایــران و ســند وجــود داشــته اســت.
بــا شــروع دوران اســامی ایــن ارتباطــات گســترش بیشتــری یافــت و در ســطوح مختلــف
فرهنگــی ،اقتصــادی ،سیاســی و هنــری ایــن مــراودات و توســعه زبــان و ادب فارســی از حیــث
گفتــاری و نوشــتاری مــورد اســتفاده مــردم ســند بــوده اســت (صافــی .)223 :1387 ،برخــی
تاریخنویســان و جغرافیدانــان مســلمان ،رود ســند را مهــران نوشــتهاند کــه یــک نــام ایرانــی
اســت (مســعودی ،1387 ،ج 93 :1و  .)94زمــان خالفــت ولیــد بــن عبدالملــک ( 96-85ق/
 714-704م) ســرزمین ســند بــه وســیله محمــد بــن قاســم ثقفــی در ســال  93قمــری فتــح
گردیــد( .بــاذری )609 :1367 ،هرچنــد کــه پیــش از آن نیــز بــه ویــژه در زمــان خالفــت عثمــان
بــن عفــان ( 35-23ق  655-643/م) بــه برخــی مناطــق ســند وارد شــده و تــا ورود محمــد بــن
قاســم کمابیــش از حضــور مســلمانان در دروازه ورود بــه هنــد (ســند) گزارشهایــی در دســت
اســت( .یعقوبــی ،1362،ج 244 :2؛ بــاذری 603 :1367 ،و 604؛ حمــوی ،1396 ،ج:1
 )501بــا ایــن همــه ظهــور اســامی بــا آمــدن ســپاهیان عــرب (محمــد بــن قاســم) آغــاز میشــود
(شــیمل.)101 :1368،
پــس از فتــح ســند بــه دســت ســپاهیان اســام ،بــه ویــژه از همــان قــرون نخســتین هجــری،
مــردم ســند بــه ســبب عوامــل مختلــف بــا ایــران ،بــه زبــان فارســی و فرهنــگ اســام آشــنا شــدند
و رفتوآمدهــای هــر دو ملــت در عرصههــای مختلــف تجــاری و فرهنگــی بیشتــر از گذشــته
انجــام شــد ،چــون اغلــب عرفــا و صوفیــه از نژادهــا و اقــوام مختلــف بــا زبــان فارســی آشــنایی
داشــتند (نظیــر عثمــان مرونــدی ،فریدالدیــن گنجشــکر ،جاللالدیــن بخــاری و بهاءالدیــن زکریــا
مولتانــی) و ایــن زبــان را بــرای تعلیــم برگزیدنــد .همــه اینهــا و نیــز نفــوذ و تســلط حکومتهــای
دینــی چــون صفاریــان و غزنویــان زمین ـ ه رواج بیشتــر آداب و رســوم و فرهنــگ ایرانــی در ایــن
ســرزمین  شــد و در نتیجــه و بــه تدریــج در ادوار مختلــف ،آثــار بزرگــی در نظــم ،نثــر ،فــن ،تاریــخ
و هنــر پدیــد آمــد (صافــی.)28-19 :1387 ،
اولیــن اثــری کــه در بــاب تاریــخ محلــی ســند و نیــز کهنتریــن کتابــی کــه دربــاره تاریــخ
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مســلمانان هنــد در شــبهقاره تألیــف شــده چچنامــه نــام دارد .نویســنده ایــن اثــر ،خواجــه امــام
ابراهیــم و در ســده ســوم یــا چهــارم بــوده اســت .اصــل عربــی آن در دســت نیســت ولــی ســال 613
قمــری توســط شــخصی بــه نــام علــی بــن حامــد کوفــی بــه فارســی ترجمــه شــده اســت( .کوفــی،
 8 :1384و  )9هــر چنــد کــه ســیدصاحب هاشــمی مولــوی از محققــان مســلمان معتقــد اســت کــه
مترجــم چچنامــه ،مطالبــی را بــه آن افــزوده و برخــی از مطالــب آن را حــذف کــرده اســت1927:( .
)191،Hashemi
پــس از چچنامــه یــا فتحنامــه ســند ،تار یــخ ســند یــا تار یــخ معصومــی نخســتین اثــر مــدون بــه زبــان
فارســی در بــاب ســند اســت کــه در آن اطالعــات منحصــر بــه فــرد و گرانبهایی در باب آن ســرزمین
بــه دســت میآیــد .چنانکــه بیشتــر تاریخنویســانی کــه پــس از وی دربــاره ســند تألیفاتــی
داشــتهاند بیتردیــد از کتــاب میرمعصــوم بــه عنــوان منبــع اول بهــره بــرده و گاه بخشهــای
ً
زیــادی را عینــا از آن نقــل کردهانــد .از جملــه ایــن آثــار میتــوان بــه تار یــخ طاهــری ،بیگلرنامــه،
ترخاننامــه و تحفهالکــرام اشــاره کــرد .روش تحقیــق در ایــن مقالــه بــه صــورت توصیفــی و تحلیلــی
اســت و فرضیــه مقالــه آن اســت کــه تاریــخ ســند معصومــی مهمتریــن اثــر تاریــخ محلی ســند اســت.
احوال محمد معصوم بکری و موقعیت علمی ،اجتماعی و سیاسی او

میرمحمــد معصــوم بهکــری (بکــری) در ســال  944قمــری متولــد شــد .پدرشــان
سیدصفاییالحســینی ،اهــل ترمــذ بــود و بــه شهرســتان بهکــر منطقــه ســند آمــد و در آنجــا
ســکونت گزیــد و در همانجــا بــا خانــواده ســادات سیوســتان وصلــت نمــود .وی بهجــز محمــد
معصــوم دو پســر دیگــر بــه نامهــای ابوالقاســم و محمــد فاضــل داشــت .ســید صفایــی پــس از
وفــات شــاه قطبالدیــن هــروی در  997قمــری بــه عنــوان شیخاالســام بهکــر تعییــن شــد و
پــس از ســالها عــزت و حیاتــی آبرومندانــه در ســال  991قمــری وفــات یافــت (بکــری:1382 ،
مقدمــه؛ اصغــر167 :1364 ،؛ احمــد )177 :1385 ،وی بانــی مســجد جامــع قدیمــی شــهر ســکر
[ســکهر] نیــز بــوده اســت (صافــی.)131 :1385 ،
میــر معصــوم نــزد مــأ محمــد مقیــم در کنکــری ،صــرف و نحــو ،نثــر و نظــم خوانــد و ســپس
از برخــی اســتادان بــه نــام زمــان خــودش از جملــه قاضــی سیوســتانی دانشهایــی را فــرا گرفــت،
همچنیــن برخــی آثــار و کتــب در بــاب علــم حدیــث را از شــیخ حمیدالدیــن و قاضــی عبــداهلل
محــدث فرا گرفــت (احمــد.)177 :1385 ،
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محمــد معصــوم بهجــز فرا گیــری علــوم بــه ویــژه دانشهــای مذهبــی بــه مســائل دیگــر نیــز
توجــه داشــت .زمانــی کــه ســختیهای روزگار او را احاطــه کــرد ،همــراه بــا چنــد تــن از دوســتان
پیــاده بــه ســوی گجــرات رفــت و در آنجــا زمینههــای عالقهمنــدی وی بــه علم تاریخ مشــخص
گردیــد .وی در گجــرات بــا وســاطت همدرســش شــیخ اســحاق فاروقــی بــا خواجــه نظامالدیــن
هــروی نویســنده کتــاب طبقــات اکبــری مالقــات نمــود .بنابرایــن ظــرف چنــد روز مصاحــب و ندیــم
او شــد (بهکــری ،1961 ،ج  .)201 :1در برخــی آثــار و نوشــتههای تاریخــی و ادبــی آن دوره
ازجملــه طبقــات اکبــری از میــر محمــد معصــوم بکهــری مطالبــی نقــل شــده اســت .همچنیــن در
ســال  992قمــری همــراه بــا مظفــر گجراتــی جنــگ کــرد و تــا ســال  998قمــری در همانجــا بــه
امــور دولتــی مشــغول بــود .وقتــی بیــرام خــان خانــان بــه دســتور اکبرشــاه دوبــاره منطقــه گجــرات
را بــه تصــرف درآورد ،آنگاه حکومــت ُملتــان و بهکــر بــه خــان خانــان اعطــا گردیــد و میرمعصــوم
نیــز همــراه بــا وی از گجــرات عزیمــت نمــود (بهکــری ،1961 ،ج  33 :1و  )36و در همــان ســال
در الهــور خدمــت اکبرشــاه رســید و هدایایــی پیشکــش کــرد پادشــاه پرســید کــه چنــد ســال اســت
از مــادر خــود جــدا هســتی؟ محمدمعصــوم پاســخ داد :نزدیــک بــه بیســت ســال میشــود .از ایــن
ً
جــواب میتــوان حــدس زد کــه تقریبــا در ســال  978قمــری از شــهر خــود بیــرون آمــده باشــد.
بدینصــورت پادشــاه بــه او اجــازه داد کــه بــه خانــه بــرود و عــاوه بــر انعــام و ا کــرام بــه عنــوان
حســن خدمــات ،منطقــة «بیلــه کاکــری» و «چندوکــه» بــه صــورت ضیــاع و عقــار بــه وی اعطــا
کــرد (احمــد ،1385 ،ج .)178 :1
میرمحمــد معصــوم در چهاردهــم صفــر  999قمــری بــه بهکــر رســید و ســپس بــا میرزاخــان
خانــان در مقابلــه بــا نیروهــای میرزاجانــی بیــک بــه جنــگ پرداخــت و پــس از فتــح ســند ،بــه
حضــور اکبرشــاه نائــل شــد (بکــری .)1382 ،همچنیــن در پــارهای وقایــع منــدرج در اکبرنامــه
مربــوط بــه ســالهای  988تــا  1012قمــری نــام محمدمعصــوم آمــده و ابوالفضــل [نویســنده
اکبرنامــه] نــام او را در میــان دالوران کارآ گاه و خدمتگــزاران و مجاهدیــن بــا اخــاص محســوب
داشــته اســت (احمــد ،1385 ،ج  .)178 :1میرمحمــد معصــوم بــه مناصــب و مقامــات مهــم
سیاســی و نظامــی در عصــر خویــش دســتیافت؛ از جملــه در ســال  1003قمــری منصــب
دویســت و پنجاهــی بــه او عطــا گردیــد ،تــا  1004قمــری جهــت خدمــات جنگــی در قندهــار بــه
ســر بــرد و در ســال  1008قمــری در ناگــور بــود کــه در همــان شــهر بــا پســرش ،میربــزرگ مالقــات
کــرد (بکــری :1382 ،مقدمــه) .در همــان ســال اکبرشــاه گورکانــی بــرای تســخیر اســیرگره عــازم
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شــد و میــر نیــز در ایــن مهــم همراهــی و در آن شــریک و ســهیم بــود (احمــد ،1385 ،ج .)178 :1
از جملــه موفقیتهــای میرمعصــوم ،اعــزام وی از ناحیــة امپراتــور بــزرگ گورکانــی بــه ســفارت
دربــار شــاهعباس اول صفــوی (حــک  1038-996ق) بــوده اســت .شــروع ایــن مأموریــت بــه
ســال  1010قمــری و مــدت آن بیــش از ســه ســال بــوده اســت (ریاضاالســام-109 :1373 ،
 .)111از گزارشهــا اســتنباط میشــود کــه شــاه صفــوی پــس از محاصــره ایــروان ،هیــأت هنــدی
بــه ایلچیگــری میرمعصــوم را بــه حضــور پذیرفتــه اســت (ترکمــان ،1350 ،ج .)647 :2
پــس از وفــات اکبرشــاه در ســال  1014قمــری ،نورالدیــن جهانگیــر (حــک  1037-1014ق)
بــه ســلطنت رســید .پادشــاه جدیــد ،میرمعصــوم را بــه عنــوان امینالملــک بــه بهکــر فرســتاد .تــا
آن زمــان او بــه منصــب یــک هــزاری دســت یازیــده بــود و ســرانجام بــه تاریــخ ششــم ذیالحجــه
 1019قمــری در موطــن خــود چشــم از جهــان فروبســت (احمــد ،1385 ،ج  .)178 :1تاریــخ فــوت
وی از مصــر ع زیــر برمیآیــد «بــوده نامــی صاحــب ملــک ســخن» (احمــد ،1385 ،ج .)178 :1
مــزار میــر نزدیــک منــارهای کــه بــه اســم او مشــهور اســت در بلــده ســکهر 1قــرار دارد (بکــری،
 :1382مقدمــه) .ایــن آرامــگاه بــا گنبــدی بــه صــورت هش ـتضلعی دارای خطــوط نســتعلیق
و مزیــن بــه اشــعار حکیمانــه فارســی اســت و جلــوه خاصــی بــه شــهر بخشــیده و حتــی باعــث
شــهرت شــهر ســکهر شــده اســت .گورســتان خانــواده میرمعصــوم همجــوار ایــن گنبــد مثمــن قــرار
دارد و در آنجــا کتیبههــای فارســی بســیاری دیــده میشــود (صافــی.)131 :1385 ،
میرمحمــد معصــوم بهکــری در عصــر خــود مــورد توجــه خــاص و عــام بــود .عبدالقــادر
بدایونــی در منتخبالتوار یــخ در بــاب خصائــص و ویژگیهــای او آورده اســت« :بــه اخــاق
درویشــانه متخلــق و بــه فضایــل و کمــاالت انســانی متصــف و بــه دیانــت ،امانــت ،شــجاعت و
ســخاوت مشــهور بــود» (بدایونــی.)248 :1379 ،
میراث علمی و معنوی بکری

نویســنده ذخیرةالخوانیــن از مشــارکت او در امــور خیــر ،همراهــی بــا مــردم و احســان او نســبت
بــه علمــا و دانشــمندان یــاد کــرده و از آثــار متعــدد وی در بســیاری از مناطــق ذکــری بــه میــان
آورده و نوشــته اســت:
 .1ســکهر امــروز شــهری بــزرگ در ایالــت ســند و در جنــوب شــرقی پاکســتان اســت کــه بهکــر از مناطــق آن محســوب
میشــود (صافــی.)031 :5831 ،
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از ابتــدای ایــروان ،نخجــوان ،تبریــز ،اصفهــان تــا قندهــار ،کابــل و کشــمیر و هندوســتان
و دکــن هــر جــا رســید از اشــعار خــود نوشــته و بــر ســنگ کنــده یــادگاری گذاشــت ،چنانچــه
ســر دروازه قلعــه اکبرآبــاد و مســجدجامع فتحپــور ســیکری و غیــره اشــعار ایشــان بــه خــط
کتیبــه در ســنگ کندهانــد (بهکــری ،1961 ،ج .)203-202 :1

آثــار فرهنگــی میرمحمــد معصــوم قابلتوجــه اســت .وی هــم شــاعر بــوده و هــم خوشــنویس،
امــا عاشــق ساختمانســازی ،کتیبهنویســی و کنــدهکاری بــوده ،بــه هــر جایــی کــه میرفــت،
همــراه خــود خوشــنویس و ســنگتراش میبــرد ،لــذا او در طــاق بابــر یــک کتیبــه اضافــه کــرد و
در آن بــا نوشــتن نــام همایــون و اکبرشــاه بــه ذکــر همــه ممالــک مفتوحــه و متصرفــات پادشــاهی
کــه تــا آن زمــان نصیــب و شــامل ســاطین گورکانــی شــده بــود پرداخــت (احمــد ،1385 ،ج :1
.)179
میرمعصــوم ،مســاجد ،ســراها و چاههــای بســیاری را احــداث نمــود .از میــان بناهــای
منســوب بــه وی در ســکهر منــاره مخصــوص و بقعــه مــزار وی و گنبــد دریایــی معــروف اســت.
وی نــه فقــط ســرداری شــجاع و دلیــر بلکــه طبیبــی ماهــر نیــز محســوب میشــد .یکــی از مشــاغل
وی خوشنویســی بــود ،او شــاعری خــوش قریحــه بــود و «نامــی» تخلــص میکــرد .میرمعصــوم در
شــعر و ادبیــات فارســی در دوران خــود ســرآمد و ممتــاز بــود .چنانچــه خمســه مشــهور بــه نامــی
از آثــار ارزشــمند وی در ایــن عرصــه بــوده و در حقیقــت پنــج مثنــوی او در جــواب خمســه نظامــی
گنجــوی اســت (احمــد ،1385 ،ج  .)183-182 :1ایــن مثنویهــا عبارتنــد از :معدناالفــکار،
ُحســن و نــاز ،اکبرنامــه ،رأی صــورت و خمســه متحیــره (احمــد 181 :1385 ،و  .)182کســانی کــه اشــعار
او را برررســی کردهانــد معتقدنــد کــه در تمــام دیــوان وی حتــی یــک قصیــده در مــدح کســی دیــده
نشــده اســت (بکــری :1382 ،مقدمــه).
از ویژگیهــای دیگــر او ،آشــنایی بــا طــب بــوده اســت بــه طــوری کــه دو کتــاب در ایــن رشــته
از وی اشــتهار دارد کــه بــه نوشــته ظهورالدیــن احمــد ،یکــی طــب نامــی کــه نســخهای از آن نــزد
یکــی از احفــاد وی بــه نــام ســیدمنور علــی معصومــی و دیگــری مفــردات معصومــی کــه در دســت
شــخصی بــه نــام شــیخ عبدالرحیــم از کارکنــان شــهرداری شــهر روهــری بــوده اســت .اثــر مذکــور
در بــاب مــداوای بیماریهــای چشــم ،گــوش ،حلــق و گزیدگــی حیوانــات تألیــف شــده اســت
(منــزوی ،1350 ،ج 92 :1؛ بکــری )179 :1382 ،البتــه بــا توجــه بــه گــزارش احمــد منــزوی
بــه دســت میآیــد کــه نســخی از ایــن اثــر در کتابخانههــای شــبهقاره نیــز وجــود دارد کــه دو
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مــورد از آن در کتابخانههــای پاکســتان از جملــه یکــی در دانشــگاه پنجــاب الهــور و دیگــری در
مجموعــه شــیرانی دانشــگاه الهــور موجــود اســت (منــزوی ،1367 ،ج  .)650 :1تبحــر وی در
شــعر و ادب گونـهای بــود کــه عبدالقــادر بدایونــی طبــع بلنــد او را ســتوده و آورده اســت« :ســلیقة
درســت در شــعر و معمــا و طبعــی بلنــد و فطرتــی عالــی دارد» (بدایونــی.)248 :1379 ،
آثاری از میرمعصوم در ایران از جمله اصفهان

میرمعصــوم عــاوه بــر جهــات سیاســی و فرهنگــی در توســعه امــور و احــداث آثــار و ابنیــه
نیــز پی ـشگام بــوده و از پرتــو ذوقیــات و عالقــه خــود یادگارهایــی را بــر جــای گذاشــته اســت،
یتــوان در
کتیبههــای یادبــود بــا تاریــخ عبــور نصــب میکــرد کــه هنــوز نمونههایــی از آن را م 
ایــران ،افغانســتان و شــبه قــاره بــه ویــژه پاکســتان مالحظــه نمــود (صافــی.)90 :1387 ،
از نــکات جالــب توجــه ایــن اســت کــه در مــدت توقــف میرمعصــوم در پایتخــت صفویــان
یعنــی اصفهــان آثــاری از وی بــر جــای مانــده بــه طــوری کــه در مســجدعلی روبـهروی هارونیــه
ایــن شــهر بــا گذشــت بیــش از چهــار قــرن هنــوز اثــری وجــود دارد و آن لــوح ســنگی مرمریــن بــه
طــول  1/16متــر و عــرض  95ســانتیمتر در ضلــع شــمالی مســجد و بــر جــرز غربــی ایــوان آن
اســت کــه بــه خــط نســتعلیق برجســته اشــعاری پرا کنــده و عباراتــی بــر آن حجــاری شــده و در
ســمت آخــر کتیبــه نــام محمــد معصومالحســینی النامــی دیــده میشــود .معصومــی پــس از آن
کــه بــه عنــوان ســفیر هنــد در ایــروان بــا شــاهعباس مالقــات نمــود بــه اصفهــان آمــد و اشــعاری را
کــه از آثــار اوســت در مســجدعلی بــه یــادگار گذاشــته کــه ایــن اشــعار برگرفتــه از مثنــوی موســوم
بــه معدناالفــکار و در بــاب معــراج و توحیــد اســت .بــه نوشــتة مؤلــف گنجینــة آثــار تاریخــی اصفهــان
بــه جــز ایــن اثــر ،میرمعصــوم کتیبـهای دیگــر بــر دیــوار کاروانســرای شاهعباســی بیــن کاشــان و
مورچهخــورت و بــه تاریــخ  1013قمــری از خــود بــر جــای گذاشــته اســت (هنرفــر-377 :1350 ،
.)379
بــا توجــه بــه تتبعــات آیتاهللالعظمــی مرعشــی نجفــی (ره) در ســفرهایی کــه ســالهای
 1350و  1351قمــری بــه اصفهــان داشــتهاند در بقعــه هارونیــه قبــر میــرزا محمدعلــی شــاعر بــرادر
میــرزا محمدمعصــوم حســینی نامــی قــرار دارد و احتمــال دارد وی بــه همــراه بــرادرش کــه بــه
عنــوان ســفارت از هنــد بــه نــزد شــاهعباس اول آمــده بــود در اصفهــان ســاکن و مانــدگار شــده
باشــد (مرعشــی نجفــی ،1379 ،ش 10 :4؛ مهــدوی.)444 :1348 ،
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معرفی تاریخ سند معروف به تاریخ معصومی

بیشــک اولیــن تاریــخ فارســی کــه در بــاب ســند نوشــته شــده ترجمــه چچنامــه اســت کــه
علــی بــن حامــد کوفــی در ســال  613هجــری از یــک کتــاب ناشــناس عربــی بــه فارســی آورده
ً
اســت .پــس از کوفــی هیچکــس تاریــخ ایــن ناحیــه را ننوشــته و ا گــر احیانــا نوشــته دسـتخوش
ً
روزگار گشــته و ا کنــون نشــانی از آن نمانــده اســت .تقریبــا چهــار قــرن بعــد از تألیــف چچنامــه،
محمدمعصــوم بکهــری بــه نوشــتن تار یــخ ســند مبــادرت ورزیــده اســت کــه امــروزه بــه تار یــخ
معصومــی اشــتهار دارد (اصغــر .)167 :1364 ،سیدحســامالدین راشــدی ،ادیــب و محقــق نامــور
شــبهقاره ،در اهمیــت ایــن کتــاب مینویســد:
ایــن اولیــن کتابــی اســت کــه بعــد از چچنامــه راجــع بــه تاریــخ ســند تألیــف شــده اســت و
حــاوی مطالــب تاریخــی از ابتــدای دوره اســام تــا زمــان فتــح ســند بــه دســت ا کبرشــاه
میباشــد .مؤلــف اثــر ،در جنگــی کــه منجــر بــه فتــح ســند شــد ،همــراه خــان خانــان بــوده،
از لحــاظ خانوادههــای ارغــون و ترخــان ایــن کتــاب از همــه آثــار موجــود مهمتــر اســت.
چــون اطالعاتــی کــه در تاریــخ معصومــی راجــع بــه ایــن دو خانــواده آمــده در هیــچ کتــاب
دیگــر مفصلتــر از اثــر مذکــور نمیباشــد و حتــی ابتــدای احــوال ارغونیــان اینچنیــن در
تألیفــی دیگــر ضبــط نشــده و نیــز هــر چــه در مآثــر رحیمــی دربــاره ســند آمــده از ایــن کتــاب
ً
گرفتــه شــده بلکــه اکثــر مطالــب عینــا از آن نقــل شــده اســت (تتــوی :1965 ،مقدمــه).

سبب نوشتن کتاب

چنانکــه از متــن کتــاب برمیآیــد نویســنده کتــاب را بــرای ُحــکام زمانــه و از ســر حــب وطــن
ننوشــته چنانکــه خــود گفتــه:
مدتــی اســت کــه در خاطــر فاتــر ایــن معنــی خطــور میکــرده کــه شــمهای از وقایــع فتــح و
احــوال ُحــکام ســند در قیــد کتابــت درآورد و تتبــع آثــار و تفحــص اخبــار نمــوده مجموعهای
ســازد ...تــا در ایــن ایــام کــه قرهعینــی و ثمــره فــوادی میربــزرگ باعــث تحریــر و تألیــف
و ســبب تســویه و تصنیــف ایــن نمقــه گردیــده علــت غایــی ایــن وثیقــه گشــت (بکــری،
)3 :1382

او اثر را برای فرزند نگاشت تا دانش و تجربیات خود را اختیارش قرار دهد.
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نسخ کتاب

کتــاب تار یــخ ســند معــروف بــه تار یــخ معصومــی بــا تصحیــح و تعلیقــات عمــر بــن محمــد داوود
پوتــه بــه ســال  1356قمــری برابــر بــا  1937میــادی و در شــهر پونــای هنــد صــورت گرفتــه و نیــز
اثــر مذکــور در ســال  1382شمســی در تهــران توســط انتشــارات اســاطیر بــه صــورت افســت منتشــر
شــده اســت.
داوود پوتــه از تعــداد متعــدد نســخ تار یــخ معصومــی علیرغــم تالشهــای بســیار ،موفــق بــه
یافتــن چنــد نســخه محــدود شــده اســت وی در ایــن مــورد آورده اســت:
نســخ تار یــخ معصومــی بســیار اســت و در جاهــای مختلــف منتشــر شــده اســت چنــدی در
متحــف بریطانــی موجــود اســت ،یکــی در اداره هنــد در لنــدن و یکــی دیگــر نیــز در انجمــن
همایــون آســیایی در کلکتــه همچنیــن نســخهای دیگــر در مکتبــة بانکیپــور [پتنــا] وجــود
دارد .بنــده [داوود پوتــه] بــرای حصــول ایــن دو نســخه مؤخــر خیلــی کوشــش نمــودم،
امــا اولیــاء امــور ایــن دو مکتبــه عاریــه ندادنــد .لهــذا نســخهای را کــه در حــوزه ِملــک بنــده
اســت و کهنتریــن همــه میباشــد اســاس قــرار داده بــا نســخ دیگــر کــه بــه آســانی میســر
شــد مقابلــه نمــوده ،قــراآت مختلفــه را ثبــت نمــودهام و در تصحیــح و تصویــب متــن
حتیالمقــدور هیــچ دقیقــه فــرو نگذاشــتهام (بکــری :1382 ،مقدمــه).

نســخه مــورد اســتفاده داوود پوتــه ،بــه نوشــته خــودش صحیحتریــن و قدیمیتریــن
نســخه موجــود بــوده اســت کــه در کمبریــج آن را بــه دســت آورده و استنســاخ آن در ســال 1045
قمــری یعنــی بیستوشــش ســال پــس از فــوت میرمعصــوم توســط شــخصی بــه نــام محمدرضــا
بــن عبدالواســع عــرف میردریایــی بــن داروغــه گهــر صــورت پذیرفتــه اســت .البتــه داوود پوتــه
از نســخ دیگــری از جملــه نســخه کتابخانــه مالفیــروز بمبئــی ،مکتبــة محمــدی متعلــق بــه
مســجد جامــع بمبئــی ،نســخه کتابخانــه پیرغــام مصطفــی ولــد پیــر حــزباهلل شــاه و نیــز نســخه
ســادات معصومــی بلــده ســکهر بهــره بــرده اســت (بکــری :1382 ،مقدمــه) .همچنیــن نویســنده
کتــاب تاریخنویســی فارســی در هنــد و پاکســتان از چنــد نســخه قدیمــی تاریــخ ســند معصومــی در
کتابخانههــای پاکســتان از جملــه کتابخانــه عمومــی شــهر الهــور یــاد کــرده اســت (اصغــر،
.)171 :1364
منــزوی از ده نســخه خطــی موجــود در کتابخانههــای پاکســتان نــام بــرده ،پنــج نســخه
آن در الهــور ،ســه نســخه در کراچــی و دو نســخه در حیدرآبــاد اســت کــه از ایــن تعــداد  4نســخه
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مربــوط بــه قــرن دوازدهــم هجــری و بقیــه متعلــق بــه قــرن ســیزدهم و اوایــل قــرن چهاردهــم
هجــری میباشــد و عمــده آن بــه خــط نســتعلیق اســت (منــزوی ،1367 ،ج .)411-410 :10
اجزاء کتاب

این کتاب دارای یک مقدمه و چهار جزء بدین ترتیب است.
 .1گشــودن ســند بــه دســت مســلمانان در روزگار خالفــت ولیــد بــن عبدالملــک و تاریــخ آن
ســرزمین در دوره امویــان و عباســیان.
 .2تاریخ سند در دوره سالطین دهلی و روزگار سومرهها.
 .3دوره حاکمیــت ارغونیــان ،ترخانیــان و محمودخــان بکهــری (مــدت حکومــت ،وقایــع و
محاربــات ایشــان).
 .4تصــرف ســند بــه دســت جاللالدیــن اکبــر گورکانــی (حــک  1014-963ق) و صوبـهداران
(اســتانداران) ســند در دوره گورکانیــان تــا زمــان نــگارش کتاب.
شیوه تاریخنگاری معصومی

شــیوه نــگارش تاریــخ ســند معصومــی بســیار ســاده ،ســلیس و روان اســت و بــا توجــه بــه
اینکــه نویســنده خــود شــاعری زبردســت بــوده و بــا روشهــای کتابــت آشــنا بــوده امــا کتــاب
خــود را از تکلفــات شــاعرانه مصــون داشــته اســت (احمــد ،1385 ،ج  .)181 :1بــه همیــن دلیــل
اثــر او دارای ارزش ادبــی زیــادی اســت و یکــی از متــون متیــن و دلنشــین فارســی بــه شــمار
مــیرود .جمالتــش محکــم و انشــایش عــاری از پیچیدگــی اســت ،یکــی از خصائــص ســبک
انشــاء آن آوردن کلمــات و جمــل متــرادف و بــه کار بــردن آیــات ،احادیــث ،اشــعار و آراســتن
عبــارات بــه صنایــع بدیهــی از قبیــل تشــبیهات ،مجــازات و اســتعارات اســت .بــا ایــن همــه در آن
حــد اعتــدال مراعــات شــده و از حــدود لطافــت ،بالغــت و فصاحــت خــارج نشــده اســت .فقــط در
بعضــی مــوارد ماننــد مقدمــه و تثبیــت عناویــن در آن نثــر مســجع بــه کار رفتــه اســت و بقیــه متــن
از قیــد تصنعــات و تکلفــات منشــیانه آزاد و بســیار روان اســت (اصغــر.)169 :1364 ،
این عبارات نمونهای از طرز انشای این کتاب است:
صبــاح آن آثــار قــرب وصــول لشــکر قیامــت اثــر محمدخــان شــیبانی بــا ســپاه افــزون از
حــوادث آســمانی ظاهــر گشــت .ســپاه خاقانــی بــر انغــاز و جوانغــار آراســته بــه میــدان قتــال
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رســیدند و شــاهزادهها نیــز بــه تعبیــه لشــکر پرداختــه صفــوف قتــال آراســتند .از طرفیــن
خروشــیدن بهــادران و آواز نفیــر و نقــاره و ســورن از ایــوان کیــوان درگذشــت .امیــر ذوالنــون
بــا جمعــی شــیران پیشــه رزمآزمــای در معرکــه ســتیز بــه ضــرب شمشــیر نهنــگ آهنــگ
جمعــی از ســالکان مســلک پهلوانــی را بــه غرقــاب انداختــه و بــه کــرات و مــرآت بــر لشــکر
اعــداء تافــت .امــا چــون عســاکر اوزبــک باضعــاف مضاعفــة خراســانیان بودنــد و بــه ســال
دریــا مــوج مــوج و فــوج فــوج از عقــب یکدیگــر بــه کومــک میرســیدند ،ســپاه شــاهزادهها
از مقاومــت عاجــز گشــته عنــان عزیمــت بــوادی هزیمــت تافتنــد (بکــری.)101 :1382 ،
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در حقیقــت از تاریــخ ســند معصومــی اطالعــات منحصــر بــه فــرد و گرانبهایــی در زمینــه
پیشــینه آنجــا بــه دســت میآیــد؛ چنانکــه بیشتــر تاریخنویســانی کــه پــس از وی دربــاره ایــن
ســرزمین نوشــتهاند بیتردیــد از کتــاب میرمعصــوم بــه عنــوان منبــع اول بهــره بــرده و مطالــب
ً
زیــادی را عینــا از آن نقــل نمودهانــد .ســال تألیــف کتــاب  1009قمــری و ده ســال پیــش از فــوت
وی بــوده اســت.
آنچــه در عمــده مطالــب چهــار جــزء اثــر مشــهود اســت ایــن اســت کــه نویســنده در درجــه
اول بــه مســائل سیاســی و نظامــی پرداختــه اســت و تنهــا در یــک جــزء (جــزء ســوم) بــه مســائل
فرهنگــی بــه ویــژه معرفــی علمــا و اندیشــمندان ،ســادات و مشــایخ ،قضــات و فضــا ،شــعرا و
ادبــا میپــردازد و در تمــام اثــر مســائل اجتماعــی ،اقتصــادی و عمرانــی مــوردی قابلاعتنــا
یافــت نمیشــود .در واقــع جــزء ســوم یــک فرهنگنامــه محلــی از رجــال و مشــاهیر ســند
میباشــد.
در جــزء اول اثــر بیشتــر نقلقولهــا از کتابهــای قبلــی در بــاب ســند ازجملــه چچنامــه
ســند اســت .در ابتــدای ایــن جــزء کــه مقدماتــی در زمینــه ورود اســام بــه شــبهقاره اســت بــه
دولــت هنــد و مذهــب داهــر بــن چــچ قبــل از ورود محمــد بــن قاســم پرداختــه و علــل ورود
ســپاه امــوی در ســال  92هجــری را مــورد بررســی قــرار داده و بــه فتوحــات در مناطقــی ماننــد
سیوســتان ،الــور ،ملتــان ،دیبالپــور ،قنــوج و مکــران اشــاره داشــته اســت (بکــری-20 :1382 ،
 .)26همچنیــن گمــاردن حــکام پــس از فتــح شــهرها از ســوی محمــد بــن قاســم در اوایــل ســال
 92قمــری و نیــز موضــوع جمــع غنایــم و ارســال آن بــه شــام و یــا تبدیــل بتخانههایــی در ســند
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از جملــه شــهر الــور بــه نمازخانــه یــا مســجد از مــوارد نقــل شــده در اثــر اســت (بکــری:1382 ،
.)28-25
از جملــه اشــتباهاتی کــه در ایــن جــزء و در چنــد موضــع بــه چشــم میآیــد ،بــه جــای دمشــق
مرکــز خالفــت امــوی ســخن از دارالســام بغــداد اســت کــه در آن زمــان بــه وجــود نیامــده بــود و
بیــش از نیمقــرن پــس از ولیــد و در زمــان منصــور عباســی و بــه ســال  145ق بنیــان گذاشــته
شــده اســت (بکــری 6 ،4 :1382 ،و  )26و یــا شــکایت دختــران داهــر هنــگام اســارت از محمــد
بــن قاســم بــه ولیــد در دمشــق و نحــوه قتــل محمــد بــن قاســم بــه دســتور ولیــد و نیــز انداختــن
دختــران داهــر بــه دجلــه (بکــری )31 :1382 ،زیــرا محمــد بــن قاســم در زمــان ســلیمان بــن
عبدالملــک کشــته شــد و نیــز حکایــت دختــران داهــر ســاختگی بــه نظــر میرســد (بکــری:1382 ،
 265و  )266در انتهــای جــزء اول کتــاب ،نــام کارگــزاران سیاســی بنیامیــه در ســند پــس از
محمــد بــن قاســم و نیــز اولیــن فرســتادگان عباســیان بــه ایــن ســرزمین آمــده اســت (بکــری،
.)31 :1382
جــزء دوم نیــز بیشتــر بــر محورهــای سیاســی و سلســلههای حکومتــی اســت کــه در
آن بــه صــورت کوتــاه از دوران غزنویــان و انقــراض آنــان و ســپس دولــت غزنویــان از جملــه
غیاثالدیــن (حــک  569-588ق) و شــهابالدین (حــک  599-569ق) ســپس گماشــتگان
او چــون قطبالدیــن ایبــک (حــک  607-602ق) و اقدامــات او مطالبــی نقــل شــده اســت
(بکــری 34 :1382 ،و  .)35در ایــن جــزء عمــده نوشــتهها در بــاب ســاطین دهلــی اســت و
گاهــی نیــز گریــزی بــه وقایــع و اتفاقــات سیاســی و حکومتــی ســند داشــته و یــادی از ناصرالدیــن
قباچــه حاکــم اوچــه (م  624ق) نمــوده اســت (بکــری .)35 :1382 ،ازجملــه محاصــره
سیوســتان توســط مغــوالن و مجاهدتهایــی کــه برخــی حــکام و ســاطین دهلــی و ســند نســبت
بــه دفــع تهاجــم مغــول داشــتهاند .وقایعــی از ملتــان ،طغیــان مــردم ســومره (بکــری:1382 ،
 )50-47و نیــز اســتقالل حــکام ســند از اطاعــت شــاهان دهلــی و بیــان حکومــت ســومره وســمه
کــه ســاطینی تحــت عنــوان «جــام» بــر ســند حکومــت داشــتهاند (بکــری.)60-59 :1382 ،
معصومــی حاکمیــت ســومره بــر ســند را پــس از ســلطنت عبدالرشــید بــن مســعود غزنــوی در
اواســط قــرن پنجــم هجــری میدانــد (بکــری )60 :1382 ،در حالــی کــه مصحــح اثــر یعنــی
داوود پوتــه بــه نقــل از آییــن ا کبــری ،حــکام ســومر را  36نفــر و آغــاز حاکمیــت آنــان را از اواســط
قــرن ســوم هجــری نوشــته اســت (بکــری .)287-286 :1382 ،آنچــه کــه از تار یــخ ســند
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میرمعصــوم اســتنباط میشــود ا گــر ابتــدای آنــان (ســومره) را از نیمــه قــرن پنجــم هجــری و از
ســلطنت انربــن بابنیــه تــا اواخــر ســال  926ق و حاکمیــت جــام فیــروز بدانیــم ،ســومرگان حــدود
 5قــرن بــر ســند اســتیال داشــتهاند کــه بــا فــراز و نشــیبهایی همــراه بــوده اســت (بکــری:1382 ،
ً
 62و  .)79اطالعــات ایــن بخــش از جــزء دوم عمدتــا بــه تحــوالت حکومــت جامهــا ،برخــی
امــور مربــوط بــه طوایــف و مهــار آنــان و نیــز صفــات و خصوصیــات اعــم از عــدل یــا ظلــم و شــیوه
حاکمیــت فرمانروایــان میباشــد و نشــانگر تأثیرپذیــری یــا اســتیالی برخــی ســاطین دهلــی بــر
تعــدادی از جامهــا بــوده اســت (بکــری 65 :1382 ،و .)66
در موضــوع علمدوســتی و ایجــاد مــدارس و خانقاههــا میتــوان اواخــر دوران جامهــا
نمونههایــی را مثــال زد از جملــه دوران جــام نظامالدیــن در اواخــر قــرن نهــم هجــری کــه وی بــا
حســن تدبیــر نســبت بــه همســایگان و نیــز مــردم قلمــروش بــه ویــژه دانشــمندان احتــرام گــذارده
و آنــان را تکریــم مینمــود .جــام مذکــور از مــا جاللالدیــن دوانــی (متوفــی  908ق) جهــت
عزیمــت بــه ســند دعــوت نمــود کــه بــا وفــات دوانــی ایــن مســأله منتفــی گردیــد .ســقوط نظــام
سیاســی جامهــا بــا لشکرکشــی ارغــون بــه ســال  936قمــری صــورت پذیرفــت (بکــری:1382 ،
 18و .)79
ســومین جــزء کتــاب تار یــخ ســند معصومــی هــر چنــد عمــده مطالــب دربــاره حــکام ارغونیــه
بــه ویــژه اســتیالی آنــان بــر ســند اســت امــا قســمتهایی در بــاب قلمــرو تیموریــان هــرات و
نواحــی تحــت ســلطه آنــان ازجملــه بلــخ ،قندهــار و کابــل اســت (بکــری )113-80 :1382 ،و
یــا اتفاقــات مربــوط بــه برخــی حــوادث همزمــان بــا ابتــدای صفویــان در ایــران (شــاه اســماعیل
اول) یــا روی کار آمــدن بابریــان در هنــد (بکــری )104 :1382 ،و نیــز تســلط شــیرخان ســوری
بــر همایــون اســت؛ همچنیــن درگیریهــا و محاربــات امــرای محلــی در مناطــق ســند ،ملتــان و
تهتــه و اقدامــات نظامــی ارغونیــان ،ترخانیــان و محمودخــان بهکــری اســت (بکــری:1382 ،
.)194-183
قســمت ســوم اثــر ،نســبت بــه دو بخــش قبلــی و نیــز جــزء آخــر از تنــوع بیشتــری برخــوردار
اســت زیــرا بــه غرائــب و دیدنیهــای مناطقــی از ســند چــون «ســیوی» اشــاره نمــود و از وســعت
نهالهــای پنبــه ،وجــود حیاتوحــش ازجملــه مارهــای گزنــده و آب گوگــرد مهلــک آن یــاد
کــرده (بکــری )25 :1382 ،و از مکانــی تاریخــی و زیارتــی ماننــد «کــوه مکلــی» کــه از جملــه
قبرســتانهای مهــم معنــوی در ســند و شــبهقاره و مدفــن بســیاری از عرفــا ،دانشــمندان و

₪ 100

شماره  6ـ سال سوم ـ پاییز و زمستان 1394

ســاطین اســت اخبــاری ارائــه نمــوده اســت (بکــری 193 :1382 ،و .)194
در کنــار اطالعــات شــایان و ارزشــمندی کــه در بــاب ارغونیــان ماننــد امیــر ذوالنــون و پســرش
شــاهبیگ آورده ،همزمانــی و رویــت حــوادث و اتفاقــات از ســوی نویســنده بــر ارزش کار او افزوده
اســت .از حکامــی کــه همزمــان بــا ارغونیــان در برخــی مناطــق ســند از جملــه بهکــر و لنــگان
اســتیال داشــته نــام بــرده و اخبــاری در اختیــار میگــذارد ،ازجملــه اینکــه ســلطان محمودخــان
بهکــری را اصفهانیاالصــل و از موضعــی بــه نــام خواســکان یــا خراســان دانســته کــه بایــد همــان
خوراســگان اصفهــان باشــد .نویســنده از اجــداد محمودخــان و علــل انتقــال آنــان بــه ســند،
مطالبــی را عرضــه کــرده کــه قابــل تأمــل اســت (بکــری.)218 :1382 ،
ورود و نفــوذ تدریجــی اروپائیــان بــه هنــد و ســند در اواخــر قــرن دهــم و اوایــل قــرن یازدهــم
هجــری کــه معصومــی بــه آنهــا اطــاق فرنگــی نمــوده ،نشــان میدهــد کــه آنــان در برخــی
درگیریهــای داخلــی ســند دخالــت داشــته و در نبــردی کــه بیــن میــرزا عیس ـیخان ترخــان بــا
محمدخان بهکری صورت گرفته در جانبداری از عیســی خان شــهر تهته را غارت و بســیاری
از اماکــن و محــات آنــان را آتــش زده و تعــدادی را بــه اســارت گرفتهانــد .البتــه اینکــه آنهــا از
کــدام ملیــت اروپایــی بودهانــد ســخنی نیــاورده و جزئیــات آن را بررســی نکــرده اســت (بکــری،
 )207 :1382امــا بــا توجــه بــه اینکــه مهاجمــان غربــی از بنــدر گــووه (گــوا) بــه تهته وارد شــدهاند
(بکــری )207 :1382 ،و در آن زمــان ایــن بنــدر در تصــرف پرتغالیهــا بــوده میتــوان حــدس زد
1
کــه غارتگــران تهتــه از ایــن کشــور اروپایــی بودهانــد.
در البـهالی نوشــتههای میرمعصــوم جایــگاه ســادات در ســند دوران ارغونــی و ترخانــی رفیــع
و همــراه بــا اعــزاز و احتــرام اســت بــه ویــژه دوران طوالنی میرزاشــاه حســن و پســرش شــاهبیگ که
مواجــب و عطایایــی بــرای آنــان مقــرر شــده بــود (بکــری )195 :1382 ،و نیــز مهاجــرت گروهــی از
ســادات خراســان از جملــه شــاه قطبالدیــن طیــب بــه دلیــل موقعیــت ســند و حمــات ترکمانــان
بــه خراســان (بکــری )198 :1382 ،و کــوچ برخــی ســادات ســبزوار (بکــری )135 :1382 ،و یــا
ورود تعــدادی از ســادات خانــدان انجــوی شــیراز کــه در عصــر حاکمیــت عیســی ترخــان و پســرش
 .1بندرگــوا نخســتین بنــدر مهــم شــبهقاره هنــد بــود کــه در ســال  916ق 1510/م بــه وســیله آلبوکــرک بــه تصــرف
پرتغالیهــا درآمــد .بعــد از اســتقالل هنــد از انگلســتان پرتغالیهــا همچنــان حاضــر بــه تخلیــه گــوا و چنــد منطقــه
ســاحلی دیگــر نبودنــد تــا اینکــه ارتــش هنــد بــه ســال  1961م وارد گــوا شــد و بــه اشــغالگری پرتغالیهــا خاتمــه
داد .بــا ایــن حــال میــراث چهــار قــرن ونیــم اســتعمار پرتغــال همچنــان باقــی اســت و گــوا پایتخــت توریســت،
فســاد و فحشــا درشــبه قــاره محســوب میشــود.
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محمدباقــی یعنــی در اواخــر قــرن دهــم و اوایــل قــرن یازدهــم هجــری صــورت گرفتــه اســت
(بکــری .)216 :1382 ،عنایــت و التفــات حــکام و بــزرگان ســند بــه آســتان ائمــه معصومیــن؟مهع؟
از جملــه امــام علــی بــن موس ـیالرضا؟ع؟ قابلتوجــه اســت بــه طــوری کــه وقتــی یــک جفــت
نقــاره از روضــه مطهــر رضویــه توســط شــخصی بــه نــام ســیدجعفر بــرای ســلطان محمودخــان
حاکــم بهکــر ارســال شــد ،وی جشــن و ســرور برپــا نمــود و بــه ســادات منطقــه بخش ـشهای
مالــی بســیاری نمــود (بکــری.)189 :1382 ،
علیرغــم اینکــه میرمعصــوم از ســوی اکبرشــاه گورکانــی بــه ســفارت یــا ایلچیگــری بــه
دربــار شــاهعباس اول صفــوی رفتــه لیکــن اطالعاتــی در بــاب صفویــان جــز ســه مــورد کــه آن هــم
مربــوط بــه ارتبــاط حاکــم بهکــر یعنــی ســلطان محمودخــان بــا شاهطهماســب صفــوی (حــک
 984-930ق) اســت در تار یــخ ســند او دیــده نمیشــود .بــه طــوری کــه در ســال  965قمــری
محمودخــان بهکــری از ســوی پادشــاه ایــران عنــوان «خانــی» لقــب گرفــت و برخــی هدایــا و
تحــف از طــرف دربــار صفــوی بــرای وی ارســال گردیــد ،بــه نوشــته میرمعصــوم محمودخــان
از ایــن بابــت مســرور و خــود را متمایــز و ســرافراز یافــت (بکــری .)233 :1382 ،بــاز در جایــی
دیگــر ســخن از اســتقبال ســلطان محمودخــان از هیأتــی اســت کــه شاهطهماســب در ســال 969
قمــری جهــت وی فرســتاده بــود ،در ایــن ســفارت «حــق بــردی بیــک» ایلچــی از ســوی دربــار
صفــوی هدایایــی ازجملــه حلقــة لعــل ،تــاج و کمرمرصــع ،خلعــت فاخــره ،چتــر و برخــی تحــف
دیگــر را بــه محمودخــان تقدیــم نمــود .حاکــم بهکــر نیــز مــدت یکســال از فرســتاده شــاه ایــران
پذیرایــی نمــود و پــس از آن یکــی از امــرای خــود بــه نــام ســیدابوالمکارم فرزنــد میرغیاثالدیــن
محمــد ســبزواری را بــه رســالت یــا ســفارت نــزد شاهطهماســب میفرســتد و در آنجــا ســلطان
صفــوی بــه ســلطان محمودخــان عنــوان «خانخانــی» اعطــا نمــوده و اقــام و هدایایــی بــرای
او منظــور کــرده اســت .میرغیاثالدیــن نیــز کــه عــازم ســفارت بــه دربــار ایــران گردیــد شــخصیتی
فرهیختــه بــود کــه بــه فضایــل و کمــاالت علمــی و فرهنگــی آراســته و دارای ذوقــی واال در شــعر و
ادب توصیــف شــده اســت (بکــری 225 :1382 ،و  .)239مــوارد مذکــور تــا حــدی نشــانگر نفــوذ
سیاســی صفویــان در دوران شاهطهماســب اول در منطقــه ســند بــه ویــژه بهکــر میباشــد و اخبــار
خاصــی بــه بیــان دقیقتــری از مــراودات اجتماعــی ،فرهنگــی ،اقتصــادی و حتــی سیاســی بــا
ایــران آن زمــان باشــد در آن وجــود نــدارد.
بــا اســتناد بــه جــزء ســوم تار یــخ معصومــی اقبــال بــه مســائل فرهنگــی در دوران ارغونیــان
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و ترخانیــان از ناحیــه ســاطین ،حــکام و کارگــزاران مشــهود اســت زیــرا میرزاشــاه حســن و
شــاهبیگ در مجالــس علمــا شــرکت میکردنــد و از دانــش آنــان بهرهمنــد میشــدند (بکــری،
.)128 :1382
معصومــی در جــزء ســوم و در ســه قســمت بــه ســادات ،علمــا ،مشــایخ ،قضــات ،فضــا و
شــعرای ادوار حاکمیــت میرزاشــاه حســن ،میــرزا عیس ـیخان و پســرش میــرزا محمدباقــی خــان
و ســلطان محمــود بهکــری اشــاره دارد کــه بســیاری از آنــان در علــوم دینــی ازجملــه فقــه ،تفســیر
و اخبــار و نیــز دانشهــای ادبــی بــه ویــژه عربــی و فارســی تبحــر داشــته و صاحــب دیوانهــای
شــعر بــوده یــا منصــب شیخاالســامی ،افتــاء و قضــاوت داشــتهاند و ایــن نشــانگر مطلــوب
بــودن نســبی ایــام مذکــور از حیــث رونــق علمــی و ادبــی در ســند و نواحــی آن بــوده اســت (بکــری:
 215 ،16 :1382و .)237
چهارمیــن جــزء یــا قســمت پایانــی تاریــخ معصومــی نســبت به ســه جــزء قبلی از حیــث مطالب
ً
مختصرتــر و دربرگیرنــده اطالعاتــی اســت کــه نویســنده عمدتــا خــود شــاهد و ناظــران بــوده
اســت؛ از جملــه ورود ســپاه اکبرشــاه بــه ســند و محاصــره جانــی بیــگ ،آخریــن حا کــم ترخانــی
ســند و تســلیم وی پــس از مدتــی مقاومــت کــه مربــوط بــه ســال  996قمــری اســت (بکــری،
 .)249 -249 :1382از عوامــل مهــم پیــروزی در ایــن فتوحــات خــان خانــان بــوده (بکــری،
 )251-250 :1382پــس از تصــرف ســند ا کبــر گورکانــی بــرای آنجــا حــکام و عواملــی را برگزیــد
کــه معصومــی بــه آنهــا اشــاره کــرده اســت (بکــری )257-242 :1382 ،مالقــات میرمعصــوم بــا
پادشــاه گورکانــی در همیــن ایــام صــورت گرفتــه اســت (بکــری )251-250 :1382 ،جانــی بیگ،
حاکــم ســند نیــز بعــد از دســتگیری مــورد عنایــت شــاه گورکانــی قــرار گرفتــه و والیــت تهتــه پــس از
مــرگ جانیبیــگ در  27شــهر رجــب ســال  1008ق بــه فرزنــدش غازیبیــگ وا گــذار شــده اســت
(بکــری.)257 :1382 ،
از جملــه مــوارد اشــکال بــه تار یــخ معصومــی ضبــط نادرســت برخــی تواریــخ اســت کــه مصحــح
از آن یــاد کــرده و در حواشــی آن را بــا ســایر آثــار و منابــع تاریخــی همزمــان مقایســه نمــوده
اســت کــه ازجملــه آنهــا همیــن تاریــخ وفــات جانیبیــگ اســت کــه داوود پوتــه بــه نقــل از «مآثــر
رحیمــی» آن را یــک ســال قبــل از آنچــه کــه معصــوم ضبــط کــرده یعنــی در  27رجــب 1007
دانســته اســت (بکــری.)318 :1382 ،
آنچــه کــه ایــن جــزء (چهــارم) و جــزء قبلــی را منبــع و مآخــذ عمــده و اصلــی منابــع بعــدی
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مربــوط بــه تاریــخ ســند قــرار داده ،همیــن حضــور و مشــاهدات مؤلــف اثــر در جریانــات و حــوادث
در آن ایــام بــوده اســت (بکــری318 :1382 ،؛ اصغــر.)27 :1364 ،
اشکاالت وارده بر تألیف

علیرغــم ویژگیهــای مثبــت و قابــل اعتنــای تار یــخ ســند معصومــی نــکات ضعــف و
نارســاییهایی در ایــن اثــر یافــت میشــود از جملــه اینکــه :وی در گــزارش برخــی وقایــع
تاریخــی بــه ویــژه جــزء اول دچــار اشــتباهاتی گردیــده ،خاصــه مشــهود اســت کــه واقعــه حملــه
محمــد بــن قاســم بــه هنــد را بــه دقــت در منابــع اصلــی چــون فتوحالبلــدان و یــا تار یــخ یعقوبــی مــورد
بررســی قــرار نــداده اســت (آل داوود .)131 :1383 ،همچنیــن وی مســتندات خــود را دقیــق
ارائــه نکــرده و تنهــا بــه ذکــر منابعــی چــون چچنامــه [فتحنامــه ســند] ،تار یــخ گزیــده [مســتوفی]
و تار یــخ مراهالجنــان [یافعــی] اکتفــا نمــوده و نحــوه بهرهبــرداری و یــا مطالبــی کــه از ایــن آثــار
تفکیــک و جــدا نمــوده را نیــاورده و بــه قولــی هنــگام اقتبــاس از کتــب قدیــم نیــز احتیــاط و
تحقیــق را بــه کار نبــرده اســت (احمــد )180 :1385 ،از دیگــر اشــکاالتی کــه بــه ایــن اثــر میتــوان
وارد نمــود ایــن اســت کــه نویســنده در جــزء دوم مطالــب تاریخــی غیرمرتبــط بــا کتــاب را آورده
ً
اســت ازجملــه احــوال ســاطین دهلــی کــه اساســا ارتباطــی بــا ناحیــه ســند نداشــته اســت (بکــری،
 )60-32 :1382و نیــز بــا توجــه بــه اینکــه در ســنت تاریــخ محلینویســی بایــد اشــارهای بــه
جغرافیــای طبیعــی و انســانی ســند میشــد ایــن موضــوع در اثــر بــه چشــم نمیخــورد فقــط در
جــزء ســوم بــه شــرح زندگانــی علمــا ،ســادات ،مشــایخ ،قضــات ،فضــا و شــعرایی پرداختــه کــه
معاصــر پادشــاهان مذکــور بودهانــد (بکــری .)196 :1382 ،همچنیــن برخــی نیــز اشــکاالت
تاریــخ معصــوم از جملــه در ضبــط پــارهای از ایــام و تواریــخ را ناشــی از تألیــف و تدویــن کتــاب او
در زمــان ســالخوردگی و پیــری وی و ناشــی از عــدم دقــت الزم او در آن دوره قلمــداد کردهانــد
(یــاری.)31 :1388 ،
مزایای اثر

  .1روان بودن متن ،خواننده را در اخذ مطلب و شناخت آسان اطالعات کمک میکند.
 .2ســعی نویســنده بــر آن بــوده تــا بــا نوشــتن مطالــب تاریخــی جنبههــای معنــوی و اخالقــی
و الهــام از ســنتهای شایســته و عبــرت و درس گرفتــن از بــزرگان را تقویــت نمایــد ،چنانچــه
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میرمعصــوم در ابتــدای اثــر علــت نوشــتن کتــاب را عبــرت و تنبــه ذکــر نمــوده اســت.
 .3علیرغــم شــم قــوی ادبــی و احاطــه فــراوان بــه رمــوز آن و صاحبنظــر بــودن نویســنده
کتــاب در نثــر و نظــم ،ســعی بــر آن نمــوده کــه تألیــف را از تکلفــات شــاعرانه مصــون داشــته و
حفــظ نمایــد.
 .4بــه اعتقــاد داوود پوتــه کــه خــود محققــی توانــا بــوده اثــر میرمعصــوم یعنــی تار یــخ ســند در
بســیاری از اطالعــات بــه ویــژه در بــاب ســند فراتــر از آثــاری ماننــد طبقــات ناصــری ،تار یــخ مبــارک
شــاهی ،طبقــات اکبــری و مآثــر رحیمــی اســت.
 .5ذکــر احــوال و وقایــع حکومــت ارغونــی و نیــز بیــان احــوال میرزاجانــی بیــگ ازجملــه
مطالــب اثــر اســت کــه در عهــد وی ایالــت ســند جــزو کشــورهای مفتوحــة جاللالدیــن اکبرشــاه
گورکانــی درآمــد ( 1001ق) و بدیــن دلیــل کــه نویســنده خــود شــاهد و ناظــر وقایــع بــوده ،بنابرایــن
بیــان اخبــار بــه لحــاظ حضــورش مــورد اعتمــاد و قابــل پذیــرش اســت زیــرا در فتــح ســند پاییــن
بــه دســت خانخانــان میرمعصــوم از بــزرگان ســپاه و ســرداران لشــکر بــوده اســت.
 .6از دیگــر دالیــل اعتبــار و اهمیــت اثــر ،ذکــر علمــاء و فضــای آن دوره اســت کــه میتــوان
ایــن جــزء را فرهنگنامــه محلــی نامیــد و بــه جهــت شــناخت رجــال و دانشــمندان عصــر
نکــه از نــام و
نویســنده ،منبــع خوبــی بــرای تذکرههــا و کتــب تراجــم میباشــد .از جملــه ای 
احــوال بســیاری از آنــان میتــوان پــی بــرد کــه دانشــمندان و فرهیختــگان بســیاری از مهاجریــن
ایرانــی بــه ســرزمین ســند بودهانــد و ایــن بخــش کتــاب تاریــخ فرهنگــی ســند میباشــد.
 .7مقــام و موقعیــت سیاســی ،علمــی و هنــری میرمعصــوم و نیــز تقیــد و تعبــد او ازجملــه
امتیــازات شــخصی و اجتماعــی وی اســت و ایــن موضــوع در نوشــتههای او بــه ویــژه اثــرش بــه
چشــم میخــورد خاصــه اینکــه وی از بــزرگان و امــرا دولــت مقتــدر اکبرشــاه و ســفیر و فرســتاده
او در دربــار شــاهعباس اول صفــوی بــوده اســت.
نتیجه

تار یــخ ســند معــروف بــه تار یــخ معصومــی بــه دلیــل دقــت ادبــی و ارائــه اطالعــات بســیار تاریخی
ازجملــه بهتریــن تاریخهــای نوشــته شــده فارســی دربیــن تواریــخ محلــی شــبه قــاره هنــد بــه ویــژه
منطقــه ســند بــه شــمار مـیرود زیــرا پــس از چندیــن قــرن از نوشــتن و نیــز ترجمــه چــچ نامــه ،ایــن
اثــر در تبیــن و ترســیم موقعیــت ســند از گذشــته تــا عصــر محمــد بــن معصــوم بکــری (اواخــر عهــد
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ً
ســلطنت اکبرشــاه گورکانــی) تألیفــی نســبتا ممتــاز و بدیــع بــه شــمار مـیرود.
ایــن کتــاب را میتــوان اولیــن تاریــخ محلــی فارســی دربــاره ســند قلمــداد نمــود زیــرا چــچ نامــه
یــا فتحنامــه ســند در قــرن ششــم هجــری از عربــی بــه فارســی برگردانــده شــده اســت.
ایــن اثــر هرچنــد در برخــی مــوارد برگرفتــه از آثــار گذشــته و گاهــی بــدون ذکــر مأخــذ بــه طــور
دقیــق و اســتناد بــه صــورت صریــح اســت و نیــز همچنیــن برخــی مطالــب چنــدان ربطــی بــه
موضــوع و یــا عنــوان کتــاب نــدارد امــا دقــت ادبــی و تبییــن بعضــی وقایــع در اجــزاء ســوم و چهــارم
بــه ویــژه ذکــر دانشــمندان و رجــال زمــان خــود و اتفاقــات ترخانیــه و وقایــع دوران تیموریــان تــا
ا کبــر و مدتــی پــس از او بــه دلیــل همزمانــی بــا دوره نویســنده کمنظیــر اســت و همیــن موضــوع
باعــث مبنــا قــرار گرفتــن تار یــخ معصومــی بــرای تألیفــات و آثــار بعــدی در تاریــخ محلــی ســند
گردیــده اســت کــه در ایــن بــاب میتــوان تار یــخ طاهــری ،بیگلرنامــه ،ترخــان نامــه و تحفــه الکــرام را
مثــال زد.
آ گاهیهایــی کــه معصومــی از تهاجــم دریانــوردان اروپایــی (پرتغالــی) بــه ســند ارائــه
کــرده حکایــت از پیشــینه دخالتهــای اســتعمارگران غربــی در شــبهقاره بــه ویــژه نواحــی
مسلماننشــین آن از جملــه ســند میباشــد.
بــا توجــه بــه فقــدان اطالعــات در تألیفــات تاریخــی مربــوط بــه شــبهقاره در بــاب سلســلههای
محلــی ســند از قــرن چهــارم تــا دهــم هجــری بــه ویــژه در بــاب حکومــت «ســومره» و «ســمه» و
ســلطه پادشــاهان منطقـهای موســوم بــه «جــام» هــر چنــد مطلــب وســیع نیســت لیکــن نســبت
بــه ســایر آثــار عمدهتریــن آ گاهیهــا را در ایــن زمینــه میتــوان از اثــر معصومــی اخــذ نمــود.
بــا توجــه بــه تأثیــر ســنت تاریخنــگاری اســامی – ایرانــی در تاریخنــگاری شــبهقاره و نیــز بنــا
بــر نوشــته نویســنده از مهمتریــن انگیزههــای نوشــتن کتــاب ،آمــوزش و تعلیــم و پنــد و موعظــه
بــوده اســت.
روابــط ایــران و هنــد بــه ویــژه از جهــات فرهنگــی و تأثیرپذیــری در امــور مذهبــی ،فکــری و
آداب و ســنتها از دیگــر نکاتــی اســت کــه از تاریــخ معصومــی میتــوان اســتنباط نمــود.
تار یــخ ســند میرمعصــوم از جملــه تألیفاتــی اســت کــه در عصــر شــکوه فرهنــگ ایرانــی –
اســامی و دوران بلــوغ ادب فارســی شــکلگرفته ،هرچنــد از ایــن نمونــه آثــار در آن دوران و
مدتهــا قبــل و بعــد از آن کــم نیســت لیکــن بــا توجــه بــه آنچــه حاصــل شــد اثــر وی در میــان
بســیاری از تألیفــات و کتابهــای آن دوره بــه ویــژه در بــاب تاریــخ محلــی از نفاســت و جذابیــت
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خاصــی بهرهمنداســت.
نقــش رجــال و مشــاهیر هنــد در توســعه فرهنــگ ایرانــی ،اســامی بــه ویــژه ترویــج تاریــخ و
ادب ازجملــه در عصــر بابریــان در مناطــق مختلــف ایــن ســرزمین قابلتوجــه اســت کــه یکــی
از آنــان محمــد بــن معصــوم بکــری (بکهــری) در دوران شــکوه تیموریــان بــه خصــوص عهــد
ســلطنت اکبرشــاه اســت.
محمــد بــن معصــوم عــاوه بــر تاریــخ ،در ادبیــات بــه ویــژه شــعر و دانشهایــی ماننــد طــب و
در هنرهــا ازجملــه خوشنویســی جــزو بهترینهــای روزگار خــود بــوده و در ایــن زمینــه نیــز از او
آثــاری بــر جــای مانــده اســت .همینطــور در عصــر خــود ازجملــه خیریــن و ایجــاد کننــده آثــار و
ابنیــه عامالمنفعــه و واقفــان بــه شــمار رفتــه اســت .وی فراتــر از شــبهقاره و درمناطقــی از ایــران
بــه ویــژه اصفهــان بانــی آثــاری بــوده اســت.
معصومــی از دولتمــردان موثــق و بلنــدآوازه دوران خویــش بــوده ،عــاوه بــر مناصــب لشــکری
و عملکــرد موفــق در ایــن زمینــه ،بــه عنــوان ســفیر پادشــاه مقتــدر گورکانــی (جاللالدیــن محمــد
اکبــر) در دربــار شــاهعباس اول صفــوی منصــوب گردیــد.
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جمهوری اسالمی ایران.

آل داوود ،سیدعلی (« .)1383ایالت سند در دوره تیموریان» ،آئینه میراث ،ش .132- 131 ،28
بدایونی ،عبدالقادر ( .)1379منتخبالتواریخ ،به تصحیح مولوی احمدعلی صاحب ،با مقدمه و
اضافات توفیق سبحانی ،تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
بکری ،سیدمحمدمعصوم ( .)1382تاریخ سند معروف به تاریخ معصومی .تصحیح عمربن محمد
داوود پوته ،تهران :انتشارات اساطیر.
بالذری ،احمدبن یحیی ( .)1367فتوحالبلدان .ترجمه محمد توکل ،تهران :نقره.
بهکری ،شیخ فرید ( .)1961ذخیرهالخوانین .ج ،1به اهتمام سیدمعینالحق ،کراچی :اداره
تحقیقات تاریخی.
تتوی ،سید میرمحمدبن سیدجالل ( .)1965ترخان نامه (تاریخ سند در زمان ارغون و ترخان)  ،به
اهتمام سیدحسامالدین راشدی ،حیدرآباد سند ،انجمن ادبی سند.
ترکمان ،اسکندربیک منشی ( .)1350تاریخ عالمآرای عباسی ،ج ،2به اهتمام ایرج افشار ،تهران:
امیرکبیر.
حموی ،یاقوت بن عبداهلل (بیتا) .معجمالبلدان ،ج  ،1بیروت :دار صادر.
ریاضاالسالم ( .)1373تاریخ روابط ایران و هند (در دوره صفویه و افشاریه) ،ترجمه محمدباقر آرام،
عباسقلی غفار یفرد ،تهران :امیرکبیر.
شیمل ،ماری ( .)1368ظهور و دوام اسالم در هند ،قم :کیهان اندیشه.
صافی ،قاسم ( .)1385سفرنامه سند (کراچی تا شهر خاموشان) .تهران :مؤسسه انتشارات و چاپ
دانشگاه تهران.
__________ ( .)1387تاریخ زبان و ادب فارسی در سند و پیوستگی آن با ایران ،تهران ،مؤسسه
چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
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کوفی ،علی بن حامد ( .)1384فتحنامه سند (معروف به چچنامه)  ،تصحیح داوود پوته ،تهران:
اساطیر.
مرعشی نجفی ،سیدشهابالدین (« .)1379الرحله االصفهانیه» ،بخش سوم ،تحقیق علی
رفیعی عال مرودشتی ،فصلنامه میراث شهاب ،ش  ،22ص .32 – 23
مسعودی ،ابوالحسن علی بن حسین ( .)1378مروج الذهب و معادن الجوهر ،ج ،1ترجمه
ابوالقاسم پاینده ،تهران.
منزوی ،احمد ( .)1350فهرست نسخههای خطی کتابخانه گنج بخش ،ج ،1الهور ،مرکز تحقیقات
فارسی ایران و پاکستان ،اسالمآباد.
منزوی ،احمد ( .)1367فهرست مشترک نسخههای خطی فارسی پاکستان ،ج ،10مرکز تحقیقات
فارسی ایران و پاکستان.
مهدوی ،سیدمصلح الدین ( .)1348دانشمندان و بزرگان اصفهان (تذکره القبور) ،اصفهان ،ثقفی.
هنرفر ،لطفاهلل ( .)1350گنجینه آثار تاریخی اصفهان ،اصفهان ،ثقفی.
یاری ،سیاوش ( .)1388تاریخ اسالم در هند (از آغاز تا قرن پنجم هجری) .تهران :نشر ادیان.
یعقوبی ،ابن واضح احمد بن ابی یعقوب ( .)1362تاریخ یعقوبی .ج ،2ترجمه محمدابراهیم
آیتی .تهران :علمی و فرهنگی.
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