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  نگاهي به نسخة خطّي تاريخ محمدي
  ∗الرحمن جميل

سطر،  ١٧، برگ ٤٨٢ داراي ؛دخانيمحمد بهام مؤلّفة» محمدي تاريخ«خطّي  نسخة
يالدي؛ در موزة بريتانيا، ظاهراً در قرن هفدهم م: كتابت نستعليق، :، خط٧٥/١٠*٧ :اندازه

  .١محفوظ است .١٣٧Orلندن زير شمارة 
  .هجري با مراجعة خاص هند ٨٤٢ تا )ص( محمدعمومي از زمان تاريخ
لقب خانوادگي . عظمت الوهيت حمد موفور و ثناي نامحصور بر حضرت با :آغاز

ما دربارة . الشرك ملك بهامد است مؤلّف از طرف نام پدر خود بهامدخان، سپس ملك
، الدين ترك او در خانة فيروزخان بن ملك تاج. احوالش از آثار خود او آگاهيم

دست همان  الدين تغلق شاه امير منتخب شد و بعداً به او توسط غياث. يافت پرورش
  .٢هجري كشته شد ٧٩١شاهزاده در سال 

                                                   
  .نو  استاديار فارسي ذاكر حسين كالج، دهلي-∗
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آنجا او خود را . را تعميركرد) محمدآباد(بعد از آن حادثه پسر وزير دوباره كالپي 
رادر خود ب خود و عنوان وزير را به مستقل كرد و نام ناصرالدين محمود شاه را به

  .داد خان اختصاص جنيد
متمايزكرده بود و كرها شاز ديگر لرا عنوان فرماندة ارتشي خود  بهامدخان به

 و بعد از چند سال، كرد دريافتپاداشي كهند  يلچ در بندايِرهمين خاطر هم در شهر  به
  .توسط سربازان ابراهيم شاه جونپور بيرون رانده شد

فرماندهي ارتش  عالقه داشت و توسط پدرش بههاي مختلف  اردوكشي مؤلّف به
  .پيروزي بسيار دست يافت گسيل شد و در آن لشكركشي به

 بر او )ص(عاقبت مريد شيخ يوسف بده شد و در يك حالت الهام، محمد
 پس از آن فراغتش .كن و زندگي روحاني را بپذير شدند و گفتند كه دنيا را ترك ظاهر

 »محمدي تاريخ« )ص(نام پيغمبر كرد و اثر خود را به فرا در نوشتن آثار موجود وق
  .اتمام رسانيد هجري به ٨٤٢او اين اثر را در سال . خواند

ب،  ١٨٠الف،  ٩٠تكميل اين نگارش در بعضي از جاهاي مختلف مانند برگ 
  .١شود؛ خصوصاً در نيمة دوم اثر هجري بيشتر ظاهر مي ٨٣٩ ولي سال ،شده است ذكر

 طبقاِت: الف آمده است؛ مانند ٤٨١ اين تأليف مذكور، در برگ مآخذ و منابع
  …الجاللي و تاريخ فيروزشاهي ينةاالنوار، خز مطلع. االوليا ةالمآثر، تذكر ناصري، تاج

 ولي ثبت آن هخانداِن پادشاهان محلّي اهميت كمي داده شد اگرچه در اين تاريخ به
  .افكند هند پرتو خاصّي مي تاريخطوري كه بر دورة گمنام  ارزش زيادي دارد، به

؛  استنموده پوشي كرده، ولي اشعار فراواني را نقل مؤلّف از بيان تاريخها چشم
شود كه او شاعر خوبي نبوده  معلوم مياالمكان ذكركرده، اما  اگرچه اشعار خود را حتّي

  .است
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  :شده است كه عبارت است ازتقسيم چهار بخش  اين تاريخ به
جايگاه روح بعد از مرگ، رستاخيز . ب؛ فشار و غم قبر ١٠، برگ )ص(تاريخ محمد -١

 . ب٥٠و روز داوري، برگ 

 ٨٣اميه برگ  ب؛ امراي بني ٧٩برگ  مبشّر، هب؛ د ٧٤تاريخ خلفاي راشدين برگ  -٢
 . ب١٠٩ ب؛ احوال صوفيه برگ ٩٠؛ خلفاي عباسي برگ ب

بخش آخر از اويس  .ناصري گرفته شده است معترفاً از طبقاِت عباسي ـ تاريخ
دارد كه پي در پي  صوفيان تعلّق شود و تا نيمة پاياني آن منحصراً به قرني شروع مي

 :مشتمل بر تسلسل تاريخي است

  ؛١٣٨خواجه زكريا ملتاني، برگ 
  ؛١٤٠الدين سجزي، برگ  خواجه معين
  ؛١٤٢الدين بختيار، برگ  خواجه قطب

  ؛١٤٤شكر، برگ  خواجه فريدالدين گنج
  ؛١٤٦الدين اوليا، برگ  اجه نظامخو

  ؛١٤٨خواجه نصيرالدين محمود اودهي، برگ 
  ؛١٥٢الدين بخاري، برگ  خواجه سيد جالل

  ؛١٥٩برادر او خواجه سيد صدرالدين راجو، برگ 
  ؛١٦١خواجه اختيارالدين عمر ايِرچ، برگ 

  .١٦٤الدين شيخ يوسف بده ايِرچ، برگ  خواجه جمال
هجري نوشته  ٨٣٤ صوفي و راهنماي روحاني مؤلّف آمده و وفاتش در پايان، نام
 .شده است

  الف؛١٧٥دورة طاهريان، برگ  -٣

   الف؛١٨٠دورة سامانيان، برگ 
   الف؛١٨٩دورة ديلميان، برگ 
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   ب؛١٩٢دورة سبكتگين، برگ 
   ب؛٢٠٧دورة سلجوقيان، برگ 

الف؛ و نيشابور،  ٢٣٠ الف؛ فارس، برگ ٢٢٥دورة سنجريان و اتابكاِن عراق، برگ 
   الف؛٢٣٤برگ 

   ب؛٢٤٠دورة پادشاهان كرد سوريه، برگ 
   ب؛٢٤٥دورة خوارزمشاهيان، برگ 

ب؛ و  ٢٨٩ و تخارستان و باميان، برگ الف؛ ٢٦٠دورة شنسابانيان غور، برگ 
  . ب٢٩٢غزنين، برگ 

بعد از اين، دربارة خراسان و . الدين يلدوز است بخش پاياني، دربارة وفات تاج
ناصري  اي از طبقاِت  الف كه خالصه٣٠٩تمام آن پيش از كتاب سوم، برگ . زنينغ

  .است، ذكر شده است
 و نام  الف٣٠٤ برگ ،نام خليل سلطان و امير شاهرخ تاريخ تيمور و جانشينان او به

. كرده بود شود حدوداً چهل سال بر تخت شاهي جلوس آخرين پادشاه كه گفته مي
  .عنوان اختياردار كشور محسوب شده بود  هند بهاو چون ديگر پادشاهان

طرف پايين براكاخان و هم  تاريخ چنگيز ملعون و مطرود و جانشينان او به
 ٣١٣عدي مغول در هند، برگ ناصري با ضميمة مختصر بر تاخت و تاز ب طبقاِت از

 .الف

و دورة شود  الدين ايبك المعزّي شروع مي سلسلة پادشاهان هند؛ دورة اول با قطب -٤
ناصري  ب كه از طبقاِت ٣٥٨ ـ  ب٣٣٠، برگ ناصرالدين محمود است آخر با

مؤلّف در مندرجات، هشت . گرفته شده است) طبقاِت بيستم و بيست و يكم(
  .سلطنت از تاريخ فيروزشاهي ضياءالدين را تقليدكرده است

   الف؛٣٥٩الدين بلبن، برگ  غياث
   ب؛٣٦٣معزّالدين كيقباد، برگ 
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   ب؛٣٧١الدين خلجي، برگ  لجال
   الف؛٣٨٠عالءالدين شاه خلجي، برگ 

   الف؛٣٩١الدين مبارك، برگ  قطب
   الف؛٣٩٥الدين تغلق، برگ  غياث

   الف؛٣٩٨محمد بن تغلق، برگ 
   الف؛٤٠٦الدين فيروزشاه، برگ  كمال

مة آن كند كه ضياءالدين تنها چهار سال اول سلطنت فيروزشاه و خات مؤلّف بيان مي
اشخاص موثق   به،كرده بود و براي اطالعات دورة بعدي وي هجري را ضبط ٧٥٥يعني 
  .كرده است افكار خود تكيه بهو نيز 

   ب؛٤٠٩ادامة سلطنت فيروزشاه، برگ 
   ب؛٤١٧ هجري، برگ ٧٩٠تغلق شاه بن فتح خان بن فيروزشاه، 

   ب؛٤٢٠ هجري، برگ ٧٩١ابوبكر بن ظفر خان بن فيروزشاه، 
هجري بر تخت شاهي  ٧٩٤صرالدين محمد شاه بن فيروزشاه كه در سال و نا
وار چهار خاندان پادشاِه محلّي را كه توسط  در اين سلطنت، مؤلّف چكيده. كرد جلوس

كند و آنها در زمان مقرر توسط ابراهيم شاه  امراي محمد شاه بنياد شده بودند، ذكر مي
 نوة خضر خاِن دهلي و عالءالدين محمد شاه جونپور، احمد شاه گجرات، سلطان محمد

  .مالوه به نمايندگي رسيده بودند
   الف؛٤٣١عالءالدين سكندر شاه بن محمد شاه، برگ 

   ب؛٤٣٢الدين محمد شاه، پادشاه آخر نسل فيروز شاه، برگ  غياث
 ب؛ اين ٤٣٦الدين ترك، برگ  ناصرالدين محمد شاه بن فيروز شاه بن ملك تاج

شهر . هجري آنجا را بنياد نهاد ٧٩٢كرد، در سال  انده كه تيول كالپي را نگهداري ميفرم
الدين محمود، خودمختار  شود، بعد از وفات غياث محمدي را كه محمدآباد گفته مي
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 ٨١٣او در سال . داد هندوها توسعهفق با همساية وجنگهاي م ساخت و حكومتش را با
  .هجري درگذشت

 ب و سه پسر او در زمان ٤٤٦برگ . دين عبدالمجاهد قادر شاهپسر او اختيارال
هجري براي جانشيني و ارث با همساية قدرتمند خود ابراهيم  ٨٣٥وفات وي در سال 

در پايان، جالل خان دوم توسط هوشنگ بر . كردند شاه جونپور و هوشنِگ مالوه جنگ
  .تخت گذاشته شد

.  الف٤٥٩الدين ترك برگ  ملك تاجمبارك خان بن جنيد خان بن فيروزجنگ بن 
عنوان وزير ادارة  خان برادر خود، دولت خان، و پدر خود، جنيد خان، را به مبارك

او ايِرچ را دوباره . او از پيشرفت جالل خان ناخرسند بود. كرده بود ايالت كالپي جانشين
  .خود را خودمختار كردهجري  ٨٣٩تعميركرد و در سال 

   الف؛٤٦٧ك بهامد پدر مؤلّف، برگ زندگي ملك الشرك مل
   الف؛٤٧٦نصيحت مؤلّف به پسر خود ناصرالدين محمود، برگ 

  . الف٤٧٨بيان علّت تأليف و نتيجة اثر، برگ 
  .حافظ بن شريف منصور: خطاط

. فهرست مندرجات در قرن حاضر نوشته شده است كه مشتمل بر هفت برگ است
  .مد بهادر خان نوشته شده استاشتباه مح در آغاز نسخه، نام مؤلّف به

* * *  
  


