
  ٩٢  قند پارسي

  

  هند ةشاهنام معروف به السالطين فتوح

 هند ةشاهنامنام  در هند است که به يفارس ين نمونه شعر حماسيلاو السالطين فتوح
مسلمانان در دوره حکومت  ييخ هند از آغاز فرمانروايتار يبررس ن اثر بهيشهرت دارد. ا
ن تغلق ب محمدان حکومت سلطان ي) تا پام ۱۰۳۰/ه ۴۲۱-۳۸۸/۹۹۸( يمحمود غزنو

صد سال هند را يخ سيتار داراي يعنيپردازد  ي) مه ۷۵۱ن اثر در ساليل اي(سال تکم
شمار آورد  به يفردوس ةادامه کار شاهنام يتوان تا حد مي را السالطين فتوح. استدار

  رسد. مي انيپا به يخ محمود غزنويبا گزارش تار يفردوس ةچرا که شاهنام
اوست. اسم  تخلّصو هم  يهم اسم خانوادگاست که  ين اثر عصامينگارنده ا

 يد. اسپرنگر در فهرست نسخ خطيآ يبدست نم يچ مأخذياز ه يو احوال عصام کامل
 ينين حسيعمادالد تأليف ينه گنج الهيخزنام  به يا شاهان اوده، از تذکره يها کتابخانه

مده است، نام ن تذکره آيا   در که تراجم آنها ييشعرا ينام برده است. در فهرست اسام
  .١خورد مي چشم به يخواجه عبدالملک عصام

وان يد در کتابخانه ، موجودالسالطين فتوح ينسخه خط يضمن معرف (Eithe)اته 
قرار داده است.  السالطين فتوحرا نگارنده  ين عبدالملک عصاميهم ٢هند در شهر لندن

النجوم نام  به يزبان عرب به ياثر يدرآباد نسخه خطّيه، حين در کتابخانه آصفيعالوه بر ا
 يخ عبدالملک عصاميشود که نگارش ش ي مينگهدار ابناء االوائل التوايل يف العوايل
کند  مي ده اته گمانيالعات و عقن اطّيا ، نظر بهالسالطين فتوحح وشع، مصحي. ٣است
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  شاهنامة هند السالطين معروف به فتوح  ٩٣

نده يهمان سرا يخ) عبدالملک عصاميست که خواجه (شياس نيد از قيکه بع
  .١باشد طينالسال فتوح

درباره احوال  يالعاتر، اطّخّأمآخذ مت ايو  يعصر عصام از مأخذ هم نکهيا ه بهبا توج
 السالطين فتوحاطالعات موجود در  به است ريناگز د،يآ يدست نم به يو آثار عصام يزندگ

د يآ مي دست به يو آثار عصام يدرباره زندگ السالطين فتوحم. آنچه از کتاب يياکتفا نما
  است: قرارنيبد

ست. خانواده يکه شناخته شده ن ٢بوده است السالطين فتوحنده يسرا ياعل جدعصام 
از  يکيوشع يگفته  ار کرد. بهيرا اخت» يعصام« ين شخص اسم خانوادگياز هم يعصام
شناخته شده بود،  يکو خصلتين يو برا ن لقب بودهيا يکه در گذشته دارا يافراد

  .٣است حاجب نعمان بن منذر بوده
هند شد و نسب  وارد يکه از خانواده عصام است ين کسيلاو يفخرالملک عصام

ا سه يخالفت دو  در دوران يرسد. و مي او پنج واسطه به به السالطين فتوحصاحب 
 ياز خلفا يکي يل خودکامگيدل به يو عهده داشت. سمت وزارت را به ياسفه عبيخل

هند  داد و با افراد خانواده خود به ياستعف ده خاطر شد و از سمت خوديمذکور، رنج
گر يد ياز آنها در ملتان ماندند و برخ يدند. بعضيملتان رس بهاول د. آنها يمنتقل گرد

 /۶۰۷مش (تلتين ايالد شدند. سلطان شمس يعازم دهل يهمراه با فخرالملک عصام
استقبال و  به، يدهل ر اسبق بغداد بهيدن خبر ورود وزيبعد از شن )۱۲۱۱-۶۳۳/۱۶۳۹

. ٤ض کردياو تفو آمد و منصب وزارت را به يدهل به يشواز او شتافت و همراه ويپ
نام  داشت به يعهده داشت. فخرالملک پسر سال منصب وزارت را به يفخرالملک تا س

ره ي)، نب۶۶۴/۱۲۶۶-۶۴۴/۱۲۴۶ن (يکه در دوره حکومت ناصرالد يصدرالکرام عصام
رالملک) بود و سمت يرالممالک (ظهيظه خاطب بهمش، متلتين ايالد سلطان شمس
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  .١عهده داشت را به وکالت
است،  السالطين فتوحنده يسرا که جد يفرزند صدرالکرام عصام ين عصاميالدعزّ

منصب  ) به۶۶۴/۱۲۶۶/۶۸۶/۱۲۸۷ن بلبن (يالد اثيغ ظاهر در دوره سلطنت سلطان به
ن باشد که يتش اد علّياست شااز پدر خود نکرده  يذکر ي.عصام٢ديرس يساالر سپه

ت ياو را بزرگ و ترب ين عصاميالدش عزّاش درگذشته و جد يپدرش در دوران کودک
 يکيم دو روستا در نزديده بود که شاهان قدياز اسالف خود شن يکرده است. عصام

بزرگان او داده  ر (اقطاع) بهيعنوان جاگ بود، به» ميش باغ نعياز ع«ک ي، که هر يدهل
ن تغلق يالد اثيغ يول بدست آورد» ها مال يبس«ن دو ده يها از ا اش سال . خانوادهبودند

  :ن را پس گرفتير و زمين جاگيا
  يکبار آن هـر دو موضـع کشـيد    به  تغلـق رسـيد   شنيدم چو نوبـت بـه  

د شد. احتماالً متولّ يدر دهل ,٣خواند مي »نژاد يزاده هند عرب«که خود را  يعصام
خ و محل وفات يدرباره تار يالع. اط٤ّا آمده استيدن به يهجر ۷۱۱ل سال يدر اوا يو
ت کرد. ياو را ترب يتا شانزده سالگ ين عصاميعزالد يو ست. جديدر دست ن يو

در  ٥ياهل دهل به ي) بن تغلق شاه، بنابر بدگمان۷۲۵/۱۳۵۱-۷۲۵/۱۳۲۵( محمدسلطان 
راً ياخه يقع در دکن که آن ناحآباد وا دولت به يدستور داد که اهل دهل ۷۷۶/۱۳۷۴سال 

راند.  يآن نواح زور به را به ياز مردمان دهل ياديتعداد ز يفتح شده بود، بروند. و
آن وقت  ، که درين عصاميو سرپرست خود، عزالد يبزرگ و مرب همراه با پدر يعصام

کالت سفر مش نتوانست سن  ن کبريبا ا يبود، براه افتاد. پدر بزرگ و يا ر مرد نود سالهيپ
را  ي. و عصام٦فوت کرد تلپتنام  به يا ل سفر در دهکدهيهمان اوا در ل کند ورا تحم

 يها و زحمت ل مشکالتبعد از تحم يدهل يگر اهاليهمراه با د يتنها گذاشت. عصام
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ده يرنج يو يد و در همانجا ساکن شد. وليآباد رس دولت به ياد در سن شانزده سالگيز
ها شده بود،  ييها و جابجا ين دگرگونيهمه ا تغلق را که باعث محمد يخاطر بود. و

) خوانده است که ۴۴۶ر (ص ي)، دون خلق و ظالم س۴۲۱ر (يون سيضحاک، نا هما
و  يدن عصاميدارند. بعد از رس يديشک و ترد ن اظهاراتيا نسب به ين بعديخمور
را  يخ داد که عصامن ريدر آن سرزم يناگوار يش آمدهايآباد، پ دولت به يدهل ياهال

د و يپسند يچ وقت ازدواج نکرد. او زنان را نميه ير قرار داد. عصاميسخت تحت تاث
  گفت: يم ينادرست آنها به يبرا

ــد  ــه در دام اهريمننـ ــان جملـ   خلوت همه کـار شـيطان کننـد    به  زنـ
ــار   ــان اعتب ــر زن ــوان ب ــردن ت ــار   نک ــان اعتبـ ــر اهرمنـ ــايد بـ   ١نشـ

  گفت: مي د کهده خاطر بويرنج ياو تا حد
  .٢“هند را ترک گو و عازم حرم شو ياگر عاقل”
شکل شاهنامه  به ٣باشد» گنج گوهر«که  يا  خواست قبل از مهاجرت منظومه يم يو

ره دست بود. و يچ يل کرده و شاعريتحص يفرد يادگار بگذارد. عصامي هند از خود به
و اضطراب  ييباد در تنهاآ در اورنگ يو داشت. يعالقمند آن بهو خ آشنا بود يبا تار
ن حاجب قصبه برخورد و احوال خود را يالد بهاء يبا قاض يکرد که روز ي ميزندگ

  ش خواند.ياو بازگو کرد و شعر خود را هم برا يبرا
دربار سلطان  را شناخت و او را به يعصام يو علم يت هنريمذکور شخص يقاض
در دکن برد.  يگذار سلطنت بهمنان ي) بن۷۵۹/۱۳۵۸-۷۴۸/۱۳۴۷ن بهمن شاه (يعالءالد

رمضان سال  ۲۷در  يمور کرد. عصامأم السالطين فتوحسرودن  را به يسلطان عصام
ت پنج ماه و نه روز و را آغاز کرد و در مد السالطين فتوحم. سرودن  ۱۳۴۹/ه ۷۵۰

م.  ۱۳۵۰/ه ۷۵۱سال ول اال عيرب ۶شش ساعت (به نه روز و شش ساعت و پنج ماه) در 
م نمود. ين سرپرست خود تقديهم . و آن را به٤ان رسانديپا ت بهيوازده هزار بدر د
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چنانکه  السالطين فتوحدر  يو ست.يبدست ن يعصام يدرباره اواخر زندگان يالعاطّ
 ١»از هند رخت ببند و عازم حرم شو ياگر عاقل«آرزو نموده که آن شد.  قبالً اشاره به

ن يحجاز رفت و در همانجا آخر م که او بهيجه برسين نتيا پس بجاست اگر ما به
  د.ين را کشيکرد و نفس واپس يخود را سپر يزندگ يروزها

او  يد، شاگرديرا در خواب د يگنجو ينظام السالطين فتوحقبل از سرودن  يعصام
، شاهنامه يعالوه بر خمسه نظام يعصام.٢“شد يصد عصمت عصام به”را قبول کرد و 

  ده بود:يجه رسين نتيا مطالعه کرده و به ياديزه را هم با توج يفردوس
  هـر داسـتاني کـه خـرم نبشـت      به  شهنامه آن پير طوسـي سرشـت   به

  کند بيشتر وصـف ايـن چـار چيـز      اگر چـه کنـد وصـف بسـيار چيـز     
  ســعي و جهــدي تمــام ســتايد بــه  ز شاهان فريـدون و کـي را مـدام   
  بيــانز اســب و ســليم و زبيــر     کند وصف رستم ز گـردن کشـان  

راهنما و استاد  السالطين فتوح يدر مثنو يگنجو يهمراه با نظام ير طوسين پيا
ع يگفته است که وقا السالطين فتوحدرباره مآخذ خود در  يهستند. عصام يعصام

و احوال پادشاهان و سرلشکران را از کتب مربوطه اخذ کرد و هم از  يخيتار
ع يرا که در افواه مردم شا ياتيات و رواي، حکاديساالن، دانشمندان و کارآگاهان شن کهن

عمل آورد و سپس مطالب را  به يقاتيهم تحق کرد و سپس خود يآور بود، جمع
ت در حمد ين بيبا ا السالطين فتوح. ٣دينظم کش ب داد و بهيقه خود ترتيسل وار به خيتار
  شود: مي شروع

  نکنند ابتدا نامه کـار آگهـا    نام خداوند هـر دو جهـان   به
نظم  به يعصر محمود غزنو تا عحضرت آدم را از زمان يخيع تاريوقا يفردوس

 يآورده است. ذکر اجمال مه خود اجماالًن مطالب را در مقديهمه ا يده و عصاميکش
ان را يدون که حکومت ضحاکيان، فريومرث، طهمورث، هوشنگ، جم، ضحاکيآدم، ک

خسرو، لهراسپ، گشتاسپ، يکاوس، ک قباد، رو، نوذر،يرج، منوچهر، کيخاتمه داد، ا
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زدجرد، بهرام گور، هرمز، يار، بهمن، هاجو دختر بهمن، داراب، دارا، اسکندر، ياسفند
ت ين بيبر شاهنامه است، با ا يره را که مبنيروان و غين، نوشيه، بهرام چوبيرويز، شيپرو
  برد: مي انيپا به

ــم    ام يـک رقـم   شهنامه کم ديده به ــروان عج ــه خس ــر قص   مگ
  ان کرده است:يب يدرباره محمود غزنو يشگفت و باور نکردن يداستان يعصام
 يتنام منات بنابر علّ به يبت يخانه کعبه را شکستند ول يها غمبر اسالم همه بتيپ”

غمبر اسالم يپ آمد و به يد. وحيغمبر گرديحضرت پ يمحفوظ ماند که باعث نگران
نام محمود آن بت را که در هند خواهد  به يد. پادشاهينان داده شد که نگران نباشياطم
  غمبر نشان دادند.يپ شکند و شکل محمود را هم به مي بود،

ــا     شنيدم همان لحظـه محمـود را   ــرور انبيـ ــر سـ ــد بـ   نمودنـ
  ١که يارب جهان را بدو ده کليـد   دعا کرد پيغمبـر او را چـو ديـد   
 السالطين فتوح يول خته شدهيخ با هم در آميدر شاهنامه داستان و اسطوره و تار

و از  يخيهمه تار يگر در نامه عصاميآوران، پهلوانان و افراد د خ است. جنگيشتر تاريب
و  ين شاهنامه فردوسيگر بيتفاوت د يا هستند. بقول عصاممبر يقير حقيات غيخصوص
  ن است که:يا السالطين فتوح

  کند وصف بـد مـذهبان بيشـتر     افســانه در اگـر پيـر طوســي بـه   
  رود ذکر مرغـان توحيـد خـوان     ه کن که اکثر درين بوسـتان نگ

را  يشاهنامه فردوسکرده و  يرويپ يو نظام يقبول دارد که او از فردوس يعصام
ن ين ايو فرق ب ٢خوانده يخود را طوط السالطين فتوحرا بلبل و  يخمسه نظامطاووس، 

خاص  يگاهيهند جا در يفارس ييسرا يدر مثنو يسه اثر را روشن ساخته است. عصام
 است که در هند يمنظومه مفصل حماس نين اوليقي غالب به السالطين فتوحدارد. 

ساده و روان  يان عصاميسروده شده است. زبان و طرز ب ياز شاهنامه فردوس يرويپ به
ها را شرح  ات جنگيجزئ ياست. او مثل فردوس ياست. نجابت فکرش همانند فردوس
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ات يکند و همه جزئ مي انيوار ب خيب خاص و تاريترت را به يخيتار يش آمدهايداده و پ
ق يسربازان، طر ييارتش، نبردآزما ييآرا آورد. صف مي د نگارشيق به الزم آنها را اجماالً
هستند که در  يقه محاصره موضوعاتيدان جنگ و طريب ارتش در ميحمله سربازان، ترت

  اند. ه شاعر قرار گرفتهمورد توج السالطين فتوح
 اند و نشان ش آمدها را هم نظم کرده که همه درستياز پ يسال وقوع بعض يو

ه يرض ينينش بر منابع معتبر است. سال تخت ينظم آورده مبن آنچه به يدهند که عصام مي
شاه بن تغلق شاه را  محمدو سال جلوس  هجری ۶۳۵مش را تلتيسلطان دختر ا

 ۷۲۸را در  هيبهرام اب يحکم عدول ،يهجر ۷۲۷شورش گشتاسپ را در  ،هجری ۷۲۴
را ها  ورش منگولي ،هجری ۷۲۶-۲۷آباد در  دولت را به يت از دهلي، انتقال جمعيهجر
 ي، لشکرکشيهجر ۷۲۹را در  ييطال به يمس يها ، عوض کردن سکهيهجر ۷۲۹در 
ان يره بيو غ ه ۷۳۸وج را در خراسان و قنّ حمله به ،هجری ۷۳۸نگرکوت را در  يعل

  ت.کرده اس
مش) درباره تلتي(ا يدولتمردان شمس ي، مشورت باهم١مشتلتيا لدوز بهيام يپ
خضر  ي، عروس٣ويد ن گرشاسپ و رامي، گفتگو ب٢ييه سلطان از فروانروايرض يمعزول
کور کردن  يچگونگ ،٥ش مادر خوديف آن توسط خضر خان پيف و توصيو تعر ٤خان

شه نتهو با برادران  يو مشاورت عل ٧اهل لشکر ن ماهرو بهيالد ني، خطاب ع٦خضرخان
  امده است.يگر نيل آنها در مأخذ دياست که تفص ييها خود از جمله گزارش

. ٨ستندين يا ساختگياساس  ي، بالسالطين فتوحدر  يعصام يخيتار يها گزارش
) تا زمان ۷۱۵/۱۳۱۶-۶۹۵/۱۲۹۶( ين خلجيهند از دوره عالءالد ياسيخ سيتار يعصام
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  شاهنامة هند السالطين معروف به فتوح  ٩٩

خ بهمن شاه و عروج يدرباره تار ين آنچه ويتر آورده است. همچن ات خود را مفصليح
ها  يو جهد دکن خ جديتار ي. عصام١است ياديت زياهم ينوشته، همه مستند و دارا يو

ن ياءالدير آورده است. او مثل ضيطه تحريح ز بهيرا ن يدهل ياز دولت مرکز يآزاد يبرا
شتر آنها يدر دکن بود و در نگارش ب ها و جنگ يخيتار يش آمدهايپ ينيشاهد ع يبرن

 يش آمدها مثل برنيهمه پ يخ قطعيکه در نگارش تار يدرست و معتبر است. او در حال
کند که مي انيواقعات را چنان با درج وقت و زمان رخ دادن آنها ب يست، ولين يجد 
ان سلسله واقعات در ين زد. در بيخ و سال آنها را درست تخميتوان تار مي

  .٢نشان داد يا نقصيتوان اشکال و  مي مشکل به السالطين فتوح
مثل  يا داستان عشقي يتيحکا يگاه گاه يخيتار يها گزارش يدر البال يعصام

 يخيع تاريان وقايب يک نواختگيکشد تا خواننده از  مي نظم و خضرخان را به يران دول
منحرف  السالطين فتوح تأليفرا از اصل هدف  يها و تين حکايا يخسته نشود ول

  سازد. ينم
 يرويپ يان فردوسينه تنها از سبک ب يشود که عصام مي موارد استنباط يدر بعض

ف عفت و عصمت يدر تعر يش بوده است. فردوسيفکر او هم راهنما يکرده بلکه حتّ
  د:يسرا مي ژهيمن

ــژه مــنم دخــت افراســياب    برهنه نديده است تـنم آفتـاب    مني
آباد مهاجرت  دولت به يکه همراه با اهل دهل يت زنانفّدرباره عصمت و ع يعصام

  است: يت فردوسين بيادآور هميرا سروده که  تين بيکردند، ا
ــه  زناني که بودند اندر حجـاب  ــده ب ــاب ندي   روزي رخ آفت

  گرفته شده است. يهم از شاهنامه فردوس ٣يليل يدر و يدو واژه ا
نظم کرده  ا و دولتمردان را هم اجماالًعلماء، دانشمندان، عرف ياحوال بعض يعصام

الحق  ني، زيب چشتين غريالد ن، برهانيالد سالم ابوالفتح رکناال خياست. از آن جمله ش
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  ١٠٠  قند پارسي

  

و خواجه نظام نيوالد الطين فتوحاء هستند که ذکر آنها در ين اوليالدآمده است. الس  
است که در آن  ياثرن يغلباً اولا ير مذهبيو غ يات مذهبيدر ادب السالطين فتوح

در چند مورد خواجه  ين عصامي.  افزون بر ا١خ چشت نظم شده استيشجره مشا
و  يدر دهل يچشت ةر و محترم سلسلي) را که عارف شه۷۲۵/۱۳۲۵ :ا (مين اوليالد نظام

استنباط  توان مي اد کرده است کهيا، شاه ملک سلوک بود، با احترام يدر نظرش خاتم اول
 يها در آخر گزارش يمثل فردوس ين سلسله بوده باشد. عصاميا ديکرد که او مر

 ييمناسبت آن واقعه هم نظم کرده است. در جا به يديمف ي، پند و اندرزهايخيتار
  د:يسرا مي فرمانروا خطاب به

  ترا داد اگر ملک عالم خـداي   فرخنــده راي داال اي خردمنــ
  رغـارت مبـ   مقام مساکين بـه   مکن بـر گلـيم فقيـران نظـر    

  مکن کردة ديگران را خـراب   نيايد ز دسـتت ثـواب   اگر مي
  رنـج  دل زيردستان ميـاور بـه    شب و روز بهر فزونـي گـنج  

اد يرا از  يچ وقت دهليبود و زادگاه خود را دوست داشت. او ه ياهل دهل يعصام
رخسار  به يخال«و هند » عروس جهان«نظرش  را که به ياوصاف هند و دهل ينبرد. و

 يدهل يخيتار يچند بنا يده است. وينظم کش مختلف به يها مناسبت ، بود، به»نينازن
ره را که خودش آنها را ي، حصار و غياالسالم، مناره قطب، حوض شمسةقبمثل مسجد 

  کند. مي فيف و توصيده بود، تعريد
، ٢يطبقات اکبرن احمد در يالد ، نظامالسالطين فتوح يخيت و اعتبار تارياهم نظر به
 The Bahmanis of theدر  يروانيارون خان شهراً يو اخ خ فرشتهيتارفرشته در 

Deccan  الطين فتوحازات تأليفاز  يدر بعض يق احمد نظامياند. خل استفاده کرده الس
 السالطين فتوحن هند از يهند در دوره سالط يخ اجتماعيخ، عرفان و تاريخود درباره تار
درباره مطالب و زبان و  ما معاصر يو ادب ياسين سيمورخ نظر د.ينما مي نقل و اقتباس

  ن قرار است:يبد السالطين فتوحسبک 
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  شاهنامة هند السالطين معروف به فتوح  ١٠١

بن تغلق  محمددور از ترس و لطف  است که آزادانه و به يختنها مور يعصام
  .١اش را نوشته است خ دورهيتار

 يا بن تغلق اضافه محمدخ دوره يقات در تاريتحق يد براين اثر بدون شک و ترديا
  .٢بر مآخذ مربوطه است

دهد و او  مي را نشان يط او بر زبان فارسمهارتش در شعر و تسلّ يعصام ييزودگو
  .٣ت دارديفوق ين ضمن بر فردوسيدر ا

نظم  خ هند را بهيت سرود و واقعات تاريهزارها ب يب است که عصامباعث تعج
که  يکارنبرد در حال هب را اصالً يها، محاورات و مصطلحات زبان هندو واژه يد وليکش

ر خسرو در آثار خود ي) و اميروز شاهيخ فيتار(در  ين برنياءالديمعاصرانش ض
  .٤اند کار برده ) را بهيبهاشا (هندو يها واژه

گذاشت. بر  مي نوع بشر احترام اس بود. بهحس يو مرد ٥عارف مشرب يعصام
دگان او را ين و آفت رسسوخت. احوال مظلوما مي ها دلش انسان يو زبون حال يچارگيب

ن اظهار ين گونه محروميدرباره ا السالطين فتوح يجا يآورد. در جا مي جانيه به
از جمله  يو کسرنفس يت و دفاع کرده است. فروتنينموده و از آنها حما يهمدرد

ر ن اثر پياسم کامل خود را در ا يبوده که او حتّ يتين خاصياوست. هم ياخالق يايمزا
و  يطبع و ظرافت، خوش يزاهد خشک هم نبود، شوخ ياورد. ويارزش خود ن

خود را در حد ادب اظهار نموده است. راست کار و راست گفتار بود. از هر  يسنج بذله
  .٦ز کرديض پرهيگونه تبع

  کند که: مي عااد يخود، عصام يمنظومه حماس ياين مزايا نظر به
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  .١تان استراه راس داند که متصف به ين اثرش را کسيارزش ا
 نجا نقلين مطالب آن در اياز عناو ي، بعضالسالطين فتوحبهتر با  ييآشنا يبرا

  شود: مي
م، صفت شب معراج، ه و آله و سلّياهللا عل ي، نعت رسول اهللا صليتعال يد باريتوح

 ين و مدح سکندر ثانيرع والدالحق و الشّ نياالسالم ز خياربعه و شجره ش يمناقب خلفا
اينعالءالد ت روزگار و اهل او بر آستان ين ابوالمظفر بهمن شاه السلطان، در شکايوالد

ل سخنور، صفت سعادت يلت سخن و فضايه و روش سلوک، در فضيشاه، در تنب
 يل قاضين کتاب، در ذکر جميگنجه، در سبب نظم ا يدن خواجه نظاميخواب د به
ر يه که در کتب سايماض نيمشتمل بر ذکر سالط يد ثانين حاجب قصه، توحيالد بهاء

ن، ييالنب ت خاتممذکوراند، ذکر آغاز تغلب در ملک عجم و فترت شدن، ذکر ظهور نبو
ن، ذکر پادشاهان يذکر تغلب ترکان در ملک عجم و ذکر سلطان محمود ابن سبکتگ

ن يافتن سبکتگي، وفات ياز والدت سلطان محمود غزنو السالطين فتوحهندوستان، آغاز 
 ييختن موبد هندويله انگيو تاختن در ملک هندوستان، ح يد شاه غزنوو جلوس محمو

ن، بازگشتن سلطان يابن سام در غزن محمدن يالد اثيمنات، تاختن سلطان غ يبرا
دن يمعزالدابن سام از هندوستان و قطب محم مت يبک را گذاشتن در کهرام، عزين ايالد

هندوستان گذاشتن،  لتتمش را بهين ايالد ن و شمسيبک در غزنين ايالد نمودن قطب
ن قطبيپنهان کردن سلطان معزالد که  يا ر تخت و طلب کردن طائفهيبک را زين ايالد

مت ين و عزياز غزن يار خلجيبخت محمدگفته بودند، قصه رد کردن  يدر باب او سخن
لدوز ين يالد را، قصه مملکت تاج يکردن او جانب هندوستان و گرفتن او ملک لکهنوت

لتتمش بر تختگاه يبک و جلوس اين قباچه، خبر وفات ايبک و ناصرالدين ايالد و قطب
 ي، بحث کردن قاضيلتتمش و عمارت دهلين ايالد ، ذکر مناقب سلطان شمسيدهل

ختن ملحدان يدر باب سماع، شور انگ ناگوری نيدالديمح يعماد با قاض يسعد و قاض
ر يوز يدر آن، ذکر آمدن فخرالملک عصام و تلف شدن آنها يدر مسجد جامع دهل

لتتمش، يروز شاه ابن اين فيالد افتن او، جلوس سلطان رکنيو وزارت  يبغداد در دهل
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  شاهنامة هند السالطين معروف به فتوح  ١٠٣

ه، جلوس سلطان يلتتمش، حبس شدن سلطان رضين دختر ايالد ةيضجلوس سلطان ر
ن ابن سلطان رکنيعالءالد ين فيالدن ابن ناصرايروز شاه، جلوس سلطان ناصرالدن، يلد

خان  محمدد شدن قآن ملک عرف يت شهيفين بلبن خرد، کيالد اثيجلوس سلطان غ
قباد پسر بغراخان، کشته شدن ين کيپسر بزرگ سلطان بلبن، جلوس سلطان معزالد

قباد، جلوس سلطان جاللين کيسلطان معزالد ذکر کشته شدن يروز شاه خلجين فيالد ،
رفتن، شکار  ياستسقا و در نمازگاه دهل به يدهل يارون آمدن علما و فقريد موله، بيس

و، ين جانب پل کتاره، ذکر فتح کهتکه و محصر شدن رام ديالد رفتن سلطان جالل
دن يشاه، لشکر کش محمدن يو، ذکر ملک گرفتن سلطان عالءالديد ختن راميپوزش انگ

م در بار دو يدن ترقّيافتن، رسي يروزيالغ خان و نصرت خان در گجرات و ف
ها،  ن و برانداختن شراب و شرابخانهيهندوستان، ذکر مجلس کردن سلطان عالءالد

ت جلوس يش مادر، حکايحت کردن مادر خضرخان را و افسانه گفتن خضر خان پينص
ن، داستان يالد ت کور کردن خضرخان، جلوس سلطان قطبيفين و کيالد سلطان شهاب

غدر، جلوس  ن بر دست خسرو خان بهيالد ون، کشته شدن سلطان قطبيشکار بدا
ن تغلق شاه، يالد اثين کردن خود را، جلوس سلطان غيخان و خطاب ناصرالد خسرو

ر مغل با فوج مغل در هندوستان و مصاف دادن گرشاسپ و يدن شيذکر فتح تلنگ، رس
شاه ابن تغلق شاه، مکتوب فرستادن  محمدافتن بر فوج مغل، جلوس سلطان يظفر 
ن در باب يالحق والد االسالم رکن خيشاه، شفاعت کردن ش محمدبر سلطان  خان يکشل

و روان کردن  يشاه ابن تغلق شاه در شهر دهل محمداست، آغاز ظلم سلطان ياهل س
در  محمددن سلطان ي، رسيدهل ياز اسباب خراباول آباد)، سبب  ر (دولتيوگيدخلق در 

جانب گجرات، ذکر فتح  ياز دهل محمدان دن سلطي، جنبيه دهليو تلف کردن بق يدهل
ار يون خواجه جهان دين، مرمت کردن اعظم همايگلبرگه، جلوس سلطان عالءالد شدن

ن، ين در لشکر منصور و منهزم شدن لشکر ترايراتخون زدن لشکر يگلبرگه را، شب
ن کتاب متضمن يب ايعزم شکار، ذکر در تسب در سمت پتّن به يات اعليمت رايعز

ب شحنه ينا يخان اعظم سکندر خان، صفت ملک هندوستان، ذکر برگشتن طغمدحت 
تا سه سال و زوال  يلق شاه از دست طغغابن ت محمدبارگاه و عاجر گشتن سلطان 

ا ابوالمظفر بهمن شاه، ذکر در ينن والديفه بر حق عالءالديدولت خل يملک او، دعا



  ١٠٤  قند پارسي

  

ف و عرض مصنف، ذکر در ينف، ذکر در استنصاف تصت مصنّف و مشقّيت تصنيفيک
ن کتاب متضمن نکوهش نفس و ين کتاب، مختم ايو خطاب ا يدرجه جوهر معان

  از حضرت کردگار. يدواريام
از آنها در  يکيتاکنون شناخته شده است.  السالطين فتوح يتنها دو نسخه خطّ

دکن درآباد يغوث در ح محمد يدر کتابخانه شخص يگريوان هند، لندن و ديکتابخانه د
خ يموجود است. هر دو نسخه فاقد تار شده، يفمعر ١ن، الهوريگزينتل کالج ميکه در اور

ن نسخه در اواخر يمو دو يد در قرن دهم هجرين نسخه شايلاند. او استنساخ و ناقص
تر  حيبهتر و صح لندن را که نسبتاً يوشع نسخه خطي. ٢قرن دوازدهم کتابت شده است

آن را از نسخه  يها ياز نواقص و افتادگ يداده، بعض است، اساس کار خود قرار
ها نشان داده است، باز هم او  يدرآباد رفع کرده است و اختالف نسخ را در پاورقيح

که  يت را گردآورد در حاليست و هفت بيازده هزار و هفتصد و بيش از ينتوانست ب
 يوه بر نسخه چاپت بوده است. عاليدوازده هزار ب ين حماسه او دارايا يبقول عصام

سال بعد بار يک  السالطين فتوحم. از مدرس چاپ شده،  ۱۹۳۷مورد نظر ما که در سال 
خ يحسن استاد تار يد و آقا مهدياز آگره چاپ گردميالدي  ۱۹۳۸در سال گر يد

ح يرا تصح است، آن يسيانگل بن تغلق به محمددرباره سلطان  يکتاب فبنگالدش که مؤلّ
  نموده است.
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۲. رامپور يريبرئ، رامپور رضا ال      (     )                           ن: ي، اقتدار حسيقيصد ،

  ميالدي. ۲۰۰۸
 .يالديم ۱۹۳۸، ۴۴ه معارف، شماره اردو) مجلّ (مقاله به السالطين فتوحن عبدالرحمان: يالد صباح .۳

 .ميالدي ۲۰۰۸، حيدرآباد، عصامي، فردوسي هندعزيز بانو دکتر:  .۴

                                                   
 .۹۰، ص يالديم ۱۹۳۷، نوامبر iشماره  ،XIVج   .١

 .۱۱ص  ،مه، مقدالسالطين فتوح  .٢



  شاهنامة هند السالطين معروف به فتوح  ١٠٥

 ميالدي. ۱۹۶۳، لکهنو                                             الدين عبدالرحمن:  صباح .۵

 .ميالدي (چاپ دوم) ۱۹۴۸يوشع، مدرس  محمدتصحيح  ، بهالسالطين فتوحعصامي:  .۶

 .ميالدي ۱۹۸۰لي ه، اداره ادبيات دلي، د۱، ج تاريخ مشايخ چشتد: نظامي، خليق احم .۷
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