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  ير کشمهاي يخ از تارخطّي دو نسخة معرفي
  بادآدري ساالرجنگ، حة موزة در کتابخانمحفوظ

  ∗عزيز بانو
 و ني ارزشمندترخطّي يها ه از نسخباد،آدرير حه ساالرجنگ، در شة موزة کتابخاندر

نادر و خطّي ة است، دو نسخه شدهوردآ ا جمعنجآ در ه کيثاِر زباِن فارسآ ِنيتر مهم 
وجود داردري کشمالِتي اِخي تارةباررارزش درپ .  

د است، از »ريواقعاِت کشم «ن کتاِبآ ِلاودر همان خان، کالزّري اعظم بن خمحم 
 ه معنون شدي غازه بادشاه شامحمدند ه هناِم بادشا هب  وه شدتأليف يجره ۱۱۶۰ ساِل

 هسندياصِر نوزماِن مع  تاا از ابتدري کشمالِتي اواقعاِت  برطين محآ ِنياست، و مضام
  .است

 ه ک موسوم است»هلشال ةحتفِر عالم هگو«ناِم  ه بري کشمخي تارخطّي ة نسخنيمدو
 يخي اثِر تارنيل ا اعظم کومحمد بن يمي اسلم منعمحمد عبدالقاسم الدين عي بدهسندينو

 عالم دوم معنون ه شايهموري تهنام بادشا هب  و کردلي تکمي قمريجره ۱۲۰۳ را در سال
 است، »ريواقعاِت کشم« بر مطالِب ينت مبيمي منعالدين عي کتاِب بده کني بنابرا.ديگرد

  . استه معروف گشت»ريواقعات کشم«عنوان   بهزي نري کشمِخي کتاِب تارنيا
 در خطّي ةصورِت نسخ ه به کيخي تارمهم دوتا کتاِب ارزشمند و نيجا، انيا در

  .شد ده خوامعرفي ساالرجنگ محفوظ است، ةموز
  

                                                   
  .حيدرآباد, رئيس بخش فارسي دانشگاه ملّي موالنا آزاد  ∗

 



   محفوظ در کتابخانة موزة ساالرجنگهاي کشمير معرفي دو نسخة خطّي از تاريخ  ٦٥٣

  

  مان خانالزّير اعظم بن خمحمد از »يرواقعاِت کشم« خطّي نسخة معرفي
 اري بسياطّالع »ريکشم واقعات« کتاب مؤلّف از شرح حاِل :نسخه  قيافة :الف

 .سدينو  مي خانمانالزّري اعظم ولد خمحمد او نام خود را .امديدست ن به
 ة سدِرياخ ياه در سالقيخط خوِش نستعل  باخطّي ة نسخني ا)ب۲ برگ(
 صفحات يرو  و بره صفح۳۴۶ برگ مشتمل بر ۱۷۳ در ي قمريجرهم هدزيس
 و  استه شده نوشتترم يسانت ۳/۳۰*۲۰/اينچ ۱۲*۹/۷ ه و در اندازي سطر۲۰

 ،ي فنواريبند هرد  ازخي تار در فن۴۵۲ِّ ةشمار  به کتاب.اند هوردآقلم   بهسيخِط نف
 يه حاشلگوني و ني طاليروشنا  باو باي زاري کتاب بسنيِن ا عنوا. استهثبت شد

 هرشکو قشنگ و پيلي خه شده قرمز نوشتيروشنا  با مطالبيها يخ و سرهديکش
 مه ي اثِر کرم خوردگيه است، گاباي و زمي ضخ،يد مقوا مجلّة نسخ.است

 خطّي يها ه نسخةني در گنجي درستگتيبغا  به کتابي ول.خورد  ميچشم به
 ل در جلد اوي چاپة کتاب در حدوِد دو صفحني و اشود  مييداره نگهکتابخان

  .١ استه شدمعرفي  موزه ساالرجنگخطّي يها فهرست نسخه
 نيلاو  وشود  ميغازآحمد و سپاِس خداونِد متعاِل   باه نسخ:پايان و غازآ :ب

  : استنيغاز کتاب چنآجمالِت 
ساد ِت طبقاِت منظر عالم کون و فه و نزجادي صفحات دفتر ابداع و انتيز”

 تيومي ذاِت اوست و قة بقا الزمتيمومي اله است کيالملک  مالکيسپاس و ثنا
 است از هگاني بشتي و ابدتي ازلخي تاره است کهگاني از صفات او يکي اءياش

 عرب و عجم ه چنِتي گلزکي عزا طي او بسضياِر فه و سلخ و از به غرسبب
  )۱برگ  (.“ و بلخري کشمهچ
 کون و ني روزگار در معرفت خالِق مطلِق اني ادگاريفرآ شياي در حمد و نپس

  :تيب . استه سرودواي نغز و شيها مکان شعر
  ارــِع خـانـــم يرع بــصـ موزونـــم ز  رارــ اسياـهد گلـفـگـشـ بشــضي فز”  
  يف بــ الکـي انــابــيـرو خــ سودـب  يـنـــعـم هـب درِت او راــــ قاِبــتــک  

                                                   
 .۵۰۲-۴ل، ص م، جلد او ۱۹۶۵ , ساالرجنگة خطّي موزيها فهرست نسخه  .1
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   تويت جاـس ي پر است از تو و خالعالم  وـ تيواـه دـاشبن تـسي نهردـ پچيه در  
   توي فدايازـتانم و سـ از تو جان سمه   نثارِقي بود الهـاک من چـ ختـمش در  
  “ توي دارد سزاه چهري مشت خاِک تنيا  ستي تو نه در درگه و عجز کازي ناز ريغ  

 يها  شعرنيا  بهبد،اي مي هم ادامسلّ  ويه علاهللا ي صلّامبرينعت پ ف بالّؤ منگارِش
  .ميه عل مقام رضوان اهللاي و اصحاِب عال)ص(مدِح رسول

  راجــد خـتــسـاق بــفآ اِنــهاــش ز  اجـت و تـوت تخــدع ي بهــ کمحمد  
  رـش اثـالـمـر کـحـب  زمــيوـ جهـچ  رـبـش خـالــمـاِغ جـب  زمـيوـ گهـچ  
  تـاِن اوسـمـع  زيـبابـح کي لکـف  تـتاِن اوسـ زبسيرگـ بديـ خورشهـک  
  ييان توـاحِب فرمـ قُم فانذر صاري ددر  يي تا ابد سلطان تو مع اهللاي لري سربر  
  مبرندـغياص پـن خــت ارــ چنيـمـه  دـرورنــ سِبـياـن نــار تـ چنـيـمه  

  :دهد  مي شرحير ارِض کشميبائيگردد و دربارة ز  ميموضوِع کتاِب خود  به رجوعپس و
 نقوِش ِنيترباي زري خالِق قدعي احوال صناة اعجوباِني در بست ايا ه مجموعنيا”

 ة و کافاحتيفاق ارباب ساتّ ه به کريت نظ جنّري کشمة بلديعني ري تقدةکارخان
وا از اکثر بالد عالم ممتاز ه و لطافِت تينت و صفا، امه و نزتياصحاِب درا

  )ب۲برگ  (.“انباز است ي بهبلک
ن آ ِفيغاِز تصنآ خان، ساِل مانالزّري اعظم بن خحمدم خ،ي تارني اةسندينو
ن آ و از عنواِن سدينو مي يجره) ۱۱۴۸(شت هل و ه و چکصدي و ارزهکي
 ني ساِل شروع کردِن ابايشعِر ز به ابد وي  ميخي تارة ماد»۱۱۴۸/ريواقعاِت کشم«

  : استهکتاب را نظم کرد
  رـيمـات کشـبـاد ثـان بـهـ جدور  ري است براِت کشمضي مخزِن فبر  
  »ريواقعاِت کشم«اب ـتـام کـا نـب  رـيمـروع وارداِت کشـال شـ سشد  

  )۳برگ  ()ه ۱۱۴۸(
 معنون يهموري از دودماِن تي غازه شامحمد الدينند ابوالفتح ناصره ه بادشابنام
 کتاب اِني در پا. شدلي سال تکمهدوازد  مبسوط درِخي تارني اتأليف کاِر .کرد

  :دربرداردرا  کتاب ني ساِل اتماِم اهک نظم کرد مهم ي مثنوکي
  “ بودني اري کشمنِتي و زبي زهک  ودـرمـاز فـامش بـتمهاِل اـس به”  

  )ه ۱۱۶۰(



   محفوظ در کتابخانة موزة ساالرجنگهاي کشمير معرفي دو نسخة خطّي از تاريخ  ٦٥٥

  

 يري دبةسندي نوهتوان استنباط کرد ک  مي مطالب کتابة از مطالع:کتاب محتواي  :ج
 ني و اه بودناي بنيري و شاعِر شهزمودآ يِل قلمه ان،يب کير بايِخرؤ و مهتجرب با

 هوردآ مه فراري کشمالِتيا ينگه و فري و محلّيخيکتاب را در موضوعاِت تار
 يخي اثِر تارني اِني مضام.است

 ة بلدني بر احوال ا»ريکشم واقعاِت«
 هسندي تا زمان معاصِر نوا از ابتدر،ينظ يب
 . استطي محي قمريجره ۱۱۶۰ يعني

 فصل بنام هس  وهم مقدکيمشتمل بر
  .ه خاتمکي و »قسم«

♦ اجمال احوال و صفاِت اِنيب در« :مهمقد 
 ة بلدِفي باب توصني ا در.»ره شنيا

 و طول و عرِض ةحدوِد اربع  و استه کردانين را بآ وقوِع  و محلِّريکشم
  :هد کهد  ميحي را توضريکشم

 و ي سست اي عرضش جاه کمين اقلآل  اوه، چهارم واقع شده چمي اقلوسِط”
 است ه و پنج درجي عرضش خط استواهقيار دقه و چهجا و پن استه درجهس

  .“شمارند  ميرا داخِل بالِد خراسان نآت ه جنيبا، ا
طرف بدخشان و صوِب  ه بي شمالِني و زميله او بجانِب ديِ جنوبستانهکو”

 والحال يلهپک  بهور استه مشه است کيصوب مواضع هسان و جانب فرش باخر
  )ب۳ برگ (.“شود  مييهت منشي شرق است و طرِفهاقامت اقوام افاغن

 ير،ت نظة جنّن بلدآ يها زازن و بناها و چمير احواِل ارِض کشمياِن بي در اثناو
 .کند  مي سروده بودند نقلير کشميِف سابق که در توصيا شعريهاخ، شعررؤم

 نآ ياِنب  است، در»گ ناوير«ن آِب خنک دارد و ناِم آ که يا هدر ذکر چشم: مثالً
  :ديسنو مي
 يي در لطافت و گواراه کستگ ارناين وآ و منبع اصل زديخ ي برمه چشمکي”

  :ه گفتميطالِب کلاست المثل  ضرب
  

 مطالب يانالدين در ب بديع
ت نموده و  دقّيار بسيخيتار
شرح و   را بهيم مهيها نکته
  و بنابراينکند  مييانبسط ب

 بر کتاِب محمد يکتاِب و
 يِت و اوليتاعظم فوق

 . دارديمانهصم
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  رد روزگارــرم و سـام از گ هردـ کيـابـانتخ
  “ ورناک راةب چشمآ و شي چشم خواشِک

ار و ه و فصِل بري کشميواه ةکند و دربار  مي را شرحه بلدني و ارِض اني زمنوِع
  :هد کهد  ميحي گلزار توضنياِن اتابست

 هالل نسترن و باة و دامنه برگهمواِر سه ياه داني ماي زار هوي ماي گلزار باشد باغ”
  .“استه هو کو اه ها در کناِر رودخانه و انواِع گله و بنفشنياحيو ر
 هج اقسام مروه در تابستان در کماِل لطافت است، چنانچري کشميواه حرارِت”

 هن نفحآ مي شمهوزد، ک  ميه کمي دوام نسليبر سب  و.شود  نميتدر اکثر اوقا
ت هتمرار نکسالا ي علني امي لطافت شمامي نسارد و ازآروِح بمشام ساکنان 

  )۴ب و ۳ اهبرگ (.“صبا
  : استه گفتيعرف

  “ديآبال و پر   باه مرغ کباب است کگر  ديآ  درريمـکش  بهه کي جانه سوختره”  
  )۴برگ (

  :هگفت ني از سالطيکي
  “ استني زمي بر روهست ک يشته بهالقصّ  تـ اسني چة خاني مگو رشک پرريکشم”  

  )۴برگ (
 ملک ني اور اسالم دره از دوِر ظشي پهدر حاالِت ارباب حکومت ک« :لاو قسم ♦

  )۶برگ  (.» کردند مشتمل بر چند بابيحکمران
 و  استه کرداني بنود راه اِني فرمانروااِني و با در ابتدري باب احواِل کشمني ادر
 قلم  به و از زماِن سابق قرنا بعد قرنمي قداري بسياه از کتابحاتي توضني ايبرا
 ه کيخي تارياه کتابي ترنکست و بعضه از.لي از قب.ه کردهوردند، استفادآ مي

  . نگاشتندهطرز ترجم ه بي فارسزباِن ه بخي توارني از اي قدرنيمسلم
 دنديسلطنت رس  بهعد از سطوع فروغ اسالم به کنيدر حاالِت سالط” :دوم قسم ♦

  ) الف۱۹ برگ (.ِ“ برخاستندريو از کشم
 مسلمان بودند احواِل ه کهيموريت  از سلطنتري غر،يقسم حکمراناِن کشم ني ادر
 و هلي قبني اي خانداِن چک و حکمرانة باب دربارني است، در اه کردانينان را بآ
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 ه کرداني را بناني اةيه و دودماِن شاريکشم دولِت چکان در انگذاِري خان، بنيغاز
  .است

ر ه شنيف ا متصره کهيموري تيه چغتائيه علنيذکر دودماِن سالط در« :سوم قسم ♦
  .»شدند

ِف اکبر ِد تصره است از عهيمورياِن مغل و ته احواِل بادشااِني باب در بنيا
 الِتي در تفص.ياز غه شامحمد هزماِن بادشا به  تاري کشمالتي بر اي غازهبادشا

 ري کشمة در بلده وروِد اکبر بادشاةا درباره تنهخ نرؤن، مأتم بالشهاِن مه بادشانيا
م هن را آ ِيراآ و بزم ه شاماِني خودش، نديع طبالِني بنابر مه بلکديستا  ميرا

  عنوان  به و.دهد  ميحيتوض
 ِريل تسخد چکان تا اوائه عي از ابتداه از شعراء و سخندانان کي جمعذکِر”

  )ب۷۵برگ  (.“ و قاِل بودنديل قرايآ کمال و چمن يارآ بزم يه، چغتائينسالط
 ه مثالً شا.کند يم  ذکرليبالتفص  رااني بواي بزرگ و شي و امثاِل شعرااحوال
 ني اممحمد ،ي علري موالنا م،يانه ابوالفتح، بابا طالب اصفري مگ،ي باهللا فتح
  .هريغ و
 بر ي غازه ذکِر اکبر بادشا. استهم کامل نقل نشد قسم سوخطّي ة نسخني ادر

 و نام  استهر داد تذکّهر شاه احواِل حکومت گواِني در به کديآ  مي۷۲۶برِگ 
 است ه شده سرخ نوشتيروشنا  به)۷۱۸، بر برگ ه بادشاريانگه جالدين نورهشا
  . استه نشداني و بسط بشرح  بهاِن مغله شاني احواِل دولِت اگري ديول

  )۱۷۰برگ  (» شهر استين که خاصة ايب بعض عجائب و غراياِنبدر «  :هخاتم ♦
 و ياه و خصائِص گلري کشميبايز  شگفت ويايا و اشه باب داستانني ادر

 ،اي ذکر اولخي تارني در ا. استه کرداني را بزيانگ رتيدرختان و عجائِب ح
  . استه شدانيم به ريِخ کشمي علماء و مشاا،يصوف

  »يرواقعاِت کشم« معروف به»لشاه لةحتفگوهِر عالم «ي  نسخة خطّمعرفي
 الدين عي از بد»ريواقعاِت کشم« به معروف»هلشال ةحتفِر عالم هگو« خطّي ة نسخمعرفي

  .ل اعظم کومحمد بن يمي اسلم منعمحمدعبدالقاسم 
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خط   با»ه للشاةحتفر عالم هگو« ري کشمِخي نادِر تارة نسخني ا:نسخه  قيافة :الف
 ، و بره صفح۵۶۱ برگ مشتمل بر ۲۸۰ در ي قمريجره ۱۲۰۶ در ساِل قينستعل

 تر،م ي سانت۵/۲۱*۹/۱۸ / اينچ ۵/۸*۴/۷ ه و در انداز،ي سطر۱۵ صفحات يرو
 اِبي ناهنسخ« را باعنواِن هسخ نني، اهشناساِن کتابخان ه نسخ. استه شدهنوشت
 هثبت شد) ۴۶۳( هشمار  به کتاب.اند هوردآقلم   بهسيو خِط نف) Rare(» ميقد

 يروشنا ا باه عنوان. استري کشمِخي توارنيتر مهمزش و از ررا پارياست و بس
 هدي ده کرم خوردياه ، سوراخه بر کاغِذ نسخ. استباي زيلي خه شدهسرخ نوشت

 در صفحاِت . حالِت کتاب سالم است،ي و جلدبنديرستگ بعد ديشود، ول مي
 ني سال کتابِت اخيتار  با استه ثبت شد»الملکريمن«ر هتا مدوخِر کتاب آغاز و آ

 سال .است) ه ۱۲۰۳ يعني (تأليف زماِن ِنيتر کي نزدهکهجري  ۱۲۰۶ هنسخ
  .ديافزا يم  راخطّي ة نسخني ايروين

 يت سنّيگذار ه شماري نوعه است کهمدآ بعد ة صفحِنيغازآ ة کلمه صفحره در   
 ري اخياهسال  دريل و.دهد  مي است و تسلسل صفحات را نشانخطّي يها هنسخ

 کتاِب نادر و ني ا. استهم شده يسي انگلةندسه  بهيگذار هصفحاِت کتاب شمار
 کي، ه دو مرتب جنگاالر سة موزخطّي يها فهرسِت نسخهل  را، در جلد اوابينا

 از شتريو باِر دگر مفصالً در ب) XXV ةصفح (ي سطر چاپهازدي در حدود هبار
  . استه شدمعرفي )۵۰۷ تا ۵۰۴ ةصفح (ي چاپةفحص هس
 ني انشيفرآ پاک بر زدي اِشي خالق و ستاِديثنا و تحم  باه نسخ:غاز و پايانآ :ب

طور  ني کتاب اني ايغازآ يها ه و عنوان و جمل.شود  ميعالم رنگارنگ شروع
  :است

»ي رببسم اهللارس حٰم الرميحن الرريم بالخ و تم«  
هواهللا  ه کي جناِب اقدس خالقاسيق ي و اختراِع عالم سپاس بي ابداخي توارهفاتح

بدل  ي ذاِت بتي قدامت، وحدانياهمنت ي بخي از اخبار تاري صفتاالحد اهللا الصمد
 ربع طي بسيرو  به ولگونيعمد نري غت حرکاني اري کاف و نون زةکلم ه بهاو ک

  …و  خردقي و حدااضيمسکون ر
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 ي ولد مولويميمنع  به اسلممحمدبوالقاسم  االدين عيبد« از اسم خودش بعد
 از ه ک.دهد  ميخِذ کتاِب خود را نشانآمنابع و م) ب۳ برگ (»ل اعظم کومحمد

 امي اة، دربارمانالزّري اعظم ولد خمحمد ه از خواج»ريواقعاِت کشم«کتاِب 
 و فضال و شعرا در کمال اي و اولايف اصليسلطنِت طبقاِت ملوک و حکام و شما

 ه کرده داد، استفادتأليف اکابِر سلف ي از بعضه کگري دِخيت، و از تواربالغ
  .است
 »ريواقعاِت کشم« از ري او، غخي تاري برايمي منعالدين عي بدهخِذ معتبرآ و ممنابع

  )۸ و ۷برگ  (:شود  ميلي اعظم، درج ذمحمداز 
ا احمد ز ملّ انورنامه ي فارسة ترجمدر،ي از مرزا حيدي رشيختار ،ي علدي ستاريخ

 گ،يب دري از ح امارت منزلتيختار گ،ي از حسن بيخالتوار منتخب، هامعلّ
ق،  اسٰحمحمد ه از خواجالسادات درجات ب،ي از جناب بابا نصنامه يشيدرو

،  مرادمحمد يخ شسالةر و الفقراةحتف ،يود مشکووا از بابا داسراراالبرار
 از نوادراالخبار از معتمد خان، يريگجهان اقبالنامة از مستعد خان، عالمگيري ثرآم

 ي مبارک خان، در اثنادي از سينسالط لعملادستور ،ي بلخني اممحمد هخواج
 و در تفحض و ه کرده معتبر استفادياه کتابني از اه کيخي در مطالِب تارقيتحق

ارزش و نقل کردِن مطالِب رانتخاِب نکات پياهتف دقّلّؤ و درست، ميمهم 
 .دهد  مين نشانآ ة دربارياتي ابني و در اه برداشتي انتقاديايه و سختيشهپژو

  )ب۷ برگ(
   بـود  ه گنج پراکنـد   هک اهسخن

   بـود  ه در پراکنـد   هر نسخ ه  به
ــگز    نغــز اوهر نامــهــ بدمي
 تمـ داشاـهخـي تارزيـ نيـبس

ـ  برداشتم ماه نسخ ر ه ز   اهـ  هي
ـ راي بـستم از نظـم پ     برو   اهـ  هي
  ر پوست برداشـتم مغـز او      هز
  نگذاشتمهخواند حرف نايکي

ش را دعنواِن کتاِب خو و) ۸ برگ (.پردازد  مي عالم دومه شاهمدح بادشا  بهسپس
  )ب۹ برگ (.نامد  مي»ه للشاةحتفر عالم هگو«

ن، آ يه بر حاشه صفحنيخرآ بر ي ول.شود  مي ختمهني بدوِن قران،يپا  دره نسخنيا
  .دهد  ميه نسخني ااِني اعالم پاه است که شده نوشتيرمعن پياه شعرنيا
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  پايان
  زيونبل دآلـ سةتـون دسـ چهمه  زيانگ  چون دفتر گل عشرتهمه”  

  دميـ کشي بختيهـ رنج از سيبس  داميود اودـ سنـيدر اــسآ مـقل  
  “ييعاد ني مسکني بر حال اکند  يـياــي ريورنـز دق ــ صهرا ز  

 را در سال »ه للشاةحتفر عالم هگو« کتاِب ،يمي منعالدين عي بد:کتاب محتواي  :ج
نوشت،  »ريواقعات کشم« تأليف سال بعد از هل و سه چيعني هجري ۱۲۰۳

 کتاب از مطالِب ني اتأليف تا وقِت ا از ابتدري کشمة است بر واقعات بلدطيمح
ِت دقّ  بايسينو خينر، تاره  باي قلملهن اآ ةسندي نوه است کدايوه امر نيکتاب ا

 را از نظِر »ري کشمواقعاِت« ِني او مضام،نيوصِف ا نظر، و شاعر نغز، بود و با
واقعاِت « در ه کين مطالب و معانآ کرد و ني، از سر نو تدوه و مورخانيشهپژو
 ه کردانيالً بن را مفصّآ . بوده ذکر شدي سرسراي بود ه اصالً ثبت نشد»ريکشم

 گري دياه از کتاب،يمي منعالدين عي بدحات،ي و تشرحاتي توضني اي و برا.ستا
واقعات ) ه ۱۱۶۰ تا يعني (»ري کشمواقعاِت« يخي تارني و بر مضامه کردهتفاداس

) ه ۱۲۰۳ تا يعني( کتاب ني اتأليف را تا وقِت ه سالهس ل وه چيخيو احواِل تار
 هکرد اني بري کشمة درباريمهم عاِت عالم دوم واقه شاه و تا زماِن بادشاودزاف

  . استهاتم خکي و ه، شش طبقهم مقدکياست و مشتمل بر
♦ عنواِن   به.ر استه شني اياهبنا وا وهب و آ و ري کشمة بلدِفيوصدر ت :مهمقد

 و اماکن يواهب و آصفات   وفي مخصوصات و لطافي و توصفيدر تعر«
  )۱۰برگ  (.»رهت بهن کشور نزآات همنزّ

ن الم و بعد از طوفاالس يه عليدم ثانآ از شي بهان که احوال شااِنيب در «:لاو  ةطبق ♦
 در شاني وقائع اهم کهريغ  فرمان روا بودند و ذکر پاندوان ونين سرزمآعام در 

 باب را در دو ني ا.» مذکور نبودارين دآِل اسالم هران اخّأ متخي ترنک و توارهاز
  :کند  مي شروعها ه جملني از اه منقسم کردهحصّ

وت  ذکر تفاه که جالللت جلّآ ي صنعت صانع به نگارخانني اي ابتدادر”
 قبل از ه کشي پاِنيروان و فرماني سالطانينود و به ِل اسالم وه انيتيالروا نيب
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اند مشتمل  ه نمودي بدور و زمان خود حکمرانهن بلد آ درهن کآطوفاِن و ما بعد 
  :است بر دو قسم

ن از حکومت آ از طوفان نوح و بعد شي په کيانه فرماندانيدر ب: لاو قسم
  .اند هموحد و کافر شد

 و يهان داوده بادشاي بعضييروان فرمااميدر احوال حکومت و ا: دوم سمق
  .“شود  مي نگارش.ن کشور صاحبان عزم برخاستندآ از ة خاصّه کيه پاندونيخواق

 بعد از پاندوان و قبل هنود کهل ه حاالت ارباب حکومت اتيفيدر ک« :دوم  ةطبق ♦
 .»د کردنين ملک حکمران آاِن اسالم درهور فرماندهاز ظ

نوبِت  هن کشور ب آ کفر بودند و درة ائمهنود که ياه ه فصل در ذکر راجنيا
 ني تعداد اه است کتي روا.کند  مينان ذکرآ احواِل ة نمودند، درباريحکمران

 و تي و بکصدي يقول هو ب) ۶۴برگ  (. نفر بودهزدي و سکصدي از شتريراجگان ب
  .دهد  ميحي اجماالً توض.پنج نفر بودند

 بعد از سطوح و فروع کوکب هک هيريمهد شثار ملوک موحآدر ذکر « :سوم  طبقة ♦
 .»االسالم صاحبان عزم برخاستندةقبن آ و از دندي اسالم سلطنت رسيدر
  )ب۱۰۳ برگ(

در « ه طبقنيعنواِن ا  و با استه کرداني را بي اسالمه باب احواِل شانيا در
 در هک هيريمه و شهرنجو شا ه ب المعروفالدين اسالم سلطان صدرنياحواِل سالط

  .اند ه نمودي و بت شکنينوبت حکمران هن کشور فردوس مقام بآ
ر هن شآکردِن مساجد در   و بناري کشمة در بلديه خانقانيل اوري تعمةدربار

 و ه شانجوي، رهل بلبل شاتوس« هد کهد  ميحيالً توض مفصّ،يمي منعالدين عيبد
ل  اونيو ا) ه ۷۲۵ (ه کردري تعماي بر کنار دريهاحکم سر بر گوار خانق ه او بةتبع

  )۱۰۷برگ  (.»هافتي بنا رياالسالم کشمةقب در ه است کيهخانقا
  .»شاني حکومِت اامي اعيقاوِط چکان و  تسلّاِنيب در« :چهارم  طبقة ♦

 ياتاطّالع ري کشمالِتي در اشاني چکان و دولِت اةگذاِر خانواداني بنةدربار
رارزش و پغاز دولت و حکومت و آ ِديهدر تم« . و باعنواندهد  ميا شرح ريمهم
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 شاني حکومت ااميالً و مشروحاً ا قوم چکان و وقائع مفصّنيسلطنِت سالط
  )ب۱۶۵برگ  (.» السان ربريتقد هب

 يه علةار سلسله و اظيهموري تني عادلنيِف سالطغاز تصرآ انيب در« :پنجم  طبقة ♦
 و بعداً »شانيبرکِت ا  سلطنت باامي و مشروحاً االً و وقائع مفصّهن طائفآ يهعال

شش  و صد و نوده در سند نهاکبر بادشا”: سدينو  ميري نزوِل اکبر در کشمةدربار
. “هودمو سعادِت نزوِل اجالل فر… هاخت افرري جانب ملک کشماتي عالاِتيرا
  )ب۲۱۱ برگ(

 الدين عي، بدادراالخبارنو ةحوال ه بر،ي کشمةبلد  دري غازه نزوِل اکبر بادشاةدربار
  :کند  مي نزول را نقلخيتار
  وشهــر عقــل و هاختـر بــرج و ســپ ”

ــد   ــرت ش ــل فک ــروش هبلب ــر خ    ک
ــر ريخ ــدم از س ــبج مق ــروشه   ت س
 

ــشن ــشمگلـ ــتي را زري کـ ــذ نـ   ريپـ
ــال ــزولش گفــت زود مــوِني مس    ن
  “ اصالِح فساد  ه اکبر بادشا  الدين  جالل

 )۲۱۲برگ (                        
 /ه ۱۱۵۰( شاه محمدزماِن   را تاير کشميخه تارخر است کاآل  ناقصيخطّ نسخة اين

اِن مغل هن واقعاِت بادشاآ بعد از ي ول. استهوردآم هفرا) ۱۳۴ برگ) (م ۱۷۳۷
 ه کهم مقدي از روي ول.ستي، موجود نه ششم و باِب خاتمة و طبقتأليفتا زماِن 

  . استه شدهداد  نشاننآ التي و تفصهم و مقده طبقياهعنوان
 ه شده نوشتتأليف تا زماِن ه افاغناِني در فرمانرواري کشمِخي تارة دربار:ششم  ةطبق ♦

  که از صفت طالع مردمينهآ افاغنه در يان سبب خروِج کشورکشادر «نآ عنوان .بود
  .» اعلم بالصواب اهللاه رسالنيماِن اختتام از  فاخر شدند تاةن بلدآف  متصرنجايا

 ه طلسم نادرهبين کشور غرآ ةاصّخ ه عجائب و غرائب کي بعضانيدر ب  :خاتمه ♦
  . عن النوائبرس اهللاه و هت عظمتالت است جلّ يصنائع صانع ب

 ه است ک»تل همل« نام ه است کهوردآ ذکر ي درختة دربارري عجائِب کشمةدربار
 هم نقل کردهن درخت آ ة درباري شعرکي . و لچکدار استکي بارديمانند ب
  )۱۷۰ برگ (.است

  “ تله بلرزد چو درخت ملهتنش از فاق   درممي نودبتش نـ بدسهک يارـنيبا”   
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  يريگ نتيجه
شرح و   به رايمهم يها ه و نکتهت نمود دقّاري بسيخي مطالب تاراني در بالدين عيبد

 هماني صمِتي و اولتي اعظم فوقمحمد بر کتاِب ي کتاِب وني و بنابراکند  ميانيبسط ب
 ةخانرؤ تا ارزش مميکن  ميردو کتاب نقله را از يا ه واقعکيمثال ذکِر  ي برانجاي ا.دارد

  . واضح شوديمي منعالدين عينگارشاِت بد
 د،ي سلطنت رسِريسر  بههِل قوم چکان بود ک اوه خان چک، کي ذکر احواِل غازدر

ستان ه کوةالً در صوب خان اوي غازهکند ک  مي اجماالً ذکر»ريکشم واقعات«ِف لّؤم
 و هکرد  عقديستانه از سرداراِن کويکيطنِت خود را استحکام داد و از دختر سل

 ه لشکِر شا،هيموري خانداِن ته بادشاونيماهو بعد از زماِن  .١ دادهحکومت خود را توسع
 الِتي اه سپس در زمان اکبر بادشا.افتي تمام نيروزي پيورد ولآ ه حملريکشم  بهيلهد

  . افتادهيرمويان تهِف شا در تصرريکشم
 قبالً در خدمِت ه ک»هنير شمس« ذکر ريف واقعاِت کشملّؤ م. احوالني ذکر ادر

 يمنونه رري دشوارگذار کشميها هرا  بهيلهلشکر د  و باه گشتي، باغه خان بوديغاز
 هدي ديا ه حوالکي فقط .ري در کتاِب واقعاِت کشم.وردآ درريکرد و لشکر را در کشم

شکر لساِز  خي تارة او حملقي و تشوکي بر تحرهک يمهم  شخصني اةشود، دربار مي
  :سدينو  ميه واقعني اة دربار. واقع شديلهد

 ه شدني رحلت گزنيخلدبر ه به از بام افتاداميمان اه در ه بادشاونيماه بندگاِن”
 لشکر »هني ريشمس« ي کسيمنونه، بره پادشاه پسر خوانديزا ابوالمعالري م.بودند

 هرچه يزود ه خان بي غاز.دي در موضع پتن رسه بغتهوردآان  خي بر غازيميعظ
  .٢“ مقاتله شدندي خان در پي لشکر غاز…يد لشکر کشيرهبجنو و ها عتمامتر در موض

  و استهل ذکر شد واضح و مفصّاري بسيمي منعالدين عي بدتأليف در ه واقعنيمه
 انيم به را هن حملآ يو چگونگ ده دحيم توضه را»هنيشمس ر«اسباب و علِل بغاوِت 

  :کند مي

                                                   
 .۵۹موزة ساالرجنگ، برگ کتابخانة ، ۴۵۲: ة نسخة خطّيشمار. واقعاِت کشمير. محمد اعظم  .1

  .همان  .2
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 ميه عل اهللاة صلٰونيره المطتيب لهبر اعتقاد ا  اوةدي دفتِر عق, خاني غازچون”
 ي سعيهِب اثناعشره مذِجيدر ترو  بود، وي مسطوةي عاليه امامةقي طرنياجمع
 موافق و مخالف ي، قلوب امراهمدآم بره ها بهت دله جني ا ازه نمودهموفور

 هني معاندت و کت از شد،ي ملک شمس جادور،هديردگ  بهب از خدمتشهمذ
 بعد . بوده رجوع نموده بادشاونيماه هدرگا ه از ملک دولِت چک بشتري پ،ييجو

 ي لشکرهني شمس ريموننهرا  وکيتحر  به،ي ابوالمعانرزاي مون،يماهاز رحلت 
 ي غازه بار اقامت کشاددي در موضع پتن و صه، بغتهوردآ خان ي برسر غازميعظ
  .١“دي لشکر کشي مابجوضع تمامتر در مهرچه يزود هان بخ

 در کتاِب خودش يمي منعالدين عي بدي جادورهني رالدين  شخص شمسني اةدربار
  .م بوده ه شدهم و نواخت مقدونيماه  او در درباِره کديافزا  مييمهم اري بسياتاطّالع
  .٢“د مخاطب بو»هولالدمعزّ«خطاِب  ه به بادشاونيماه از شمس”
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