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  گوهرنامة عالمخطّي معرفي نسخة 
  ∗»عامر« امين محمد

 يست که در موزة انجمن آسياي ااي تاريخ کشمير مخطوطه  به راجعگوهرنامة عالمنسخة 
 ةشمار) Society Collection(اين نسخه در مجموعة انجمن . شود کلکته نگهداري مي

 عمده و خواندني تحرير نسخه خيلي صاف و.  صفحه است۵۱۲بر   دارد و مشتمل۱۸۹
 اسلم است که محمد ابوالقاسم الدين مؤلّف اين نسخه بديع.  نستعليق دارداست و خطّ

 »تغنيسم« اعظم کول بود که لقب محمدنام پدرش مولوي . داشت مي تخلّص »منعمي«
  :طور درج است هردو در نسخه اين  بهراجع. داشت مي

”اجنحا بعد بقول العبد الضعيف الامين اهللا القوي الغني بديع محةي الي ريف الرالد 
 اعظم محمد ولد مولوي »منعمي« به اسلم المتخلصمحمداحقرالعلم ابوالقاسم 

  )۷ ص. (“»مستغني« ةعرف هکول ب
موضوع ديگر   بهراجع.  درج نيستيتاريخ آن هيچ  بهاين نسخه که نوشته شد راجع

 لف بالترتيب در مجموعة مخطوطاِتنامهاي مخت  با مذکورمصنّفقلم  هي هم بيها نسخه
, ترکي,  فارسيمجموعة مخطوطاِت, ۸۵ ةشمار) ضميمه(ش ميوزيم يتيفارسي بر
ش يتي فارسي برمجموعة مخطوطاِت, ۳۲۰پشتو کتابخانة بودلين شمارة , هندوستاني

 ولي اين نسخه چاپي است يا نه در.  دستياب است۹۵۶-۹۵۷ شمارة ,۱-۳ميوزيم جلد 
  .ي ندارماطّالع باره هيچ ينا

  :شود طور شروع مي حيم اينالر حمٰٰنالر اهللا بسم  با»گوهرنامة عالم«نسخة 
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قياس جناب اقدس خالقي که  فاتحة تواريخ ابداي و اختراع عالم سپاس بي”
ت ذات منتهاي قدامت وحداني الصمد صفتي از اخبار تاريخ بي االحد اهللا اهللا هو
روي   به نيلگون ودعمنون زير اين خرکاه غير کاف و ةکلم هبدل اوست که ب بي

بسيط ربع مسکون رياض و حدايق فردوس مثال در اقاليم ذو اعتدال اکناف و 
ي و فواکه گوناگون از الآوسط شرق و غرب و جنوب و شمال مشحون الوان ا

خانه بساتين غورمبدء قوه بخير فعل آورده اقتضاي کرم رزّاقيش کافة ناطق در بل
.  نواختواله کلوا من رزق ربکم و الشکراعطاي عام  …ويمان فردوس آئي

 يلد و ملالملکي که  حامد قدسي اساس مالکم مقصود ايجاد آدم ة رسالةديباچ
فات وقايع بدايع يکتاي شاهي و عالم ص از له کفواً احد يکي يکن مل يولد و مل

  )۱-۲ ص (.“پناهي اوست
توصيف و حمد و ثناي   به که راجعکر ديباچة رساله استالذّ يعني اقتباس فوق

تعريف و   بهن راجعآبعد از . باشد انتهاي وي مي خداي متعال و عنايات و نوازش بي
  :شود ن ذيالً درج ميآاقتباسي از . توصيف کشمير صفحات طوالني دارد

ت امه ابداع و قلم اختراع از امصار عجم خيرالبالد کشمير جنّبخمخترعي که ”
ايع ازهار و اثمار صناز انواع ترتيب نقوش بديع و اقسام نظير رضوان فريب 

متلوعن و متنو…احان بحر و بر و تماشائيان سهل و جبل مثل آن در کون  که سي
 غرا طلسمي ةو مکان بچشم تماشا و ديده عبرت بين نديده بهشت آسا بر صفح

  )۳ ص (.“ش فرمودهنادر منقّ
تعريف و توصيف   بهساله اقتباسي راجع اين رمصنّفرسم و رواج زمانه   بهمطابق

را  خاطر فيوض و برکات بنده آن هب.  شامل کتاب کرده است)ص(محمدپيغمبر حضرت 
  .نمايم ذيالً نقل مي
  :ن رسالت رقمطراز استأ در شگوهرنامة عالم مصنِّف

بات مسکوک تسليمات طيات و خزاين سيم و زر مسکوک و غيرکياصلوات ذ”
 بيضاي صاحب مقام محمود ةش آسياي و مشهد معنبر ذرر عرنثار مرقد معطّ

س و وبادشاه عالم گوهر تاج خواقين رفيع مقدار افسر سالطين کامگار منبوع کا
 و کي ناسخ شهره حاتم طي يجم فاتح ممالک عرب و عجم قامع شوکت کسرٰٰ
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 اميد و بيم فرازندة لواي رسالت ةتارک جاه و دولت هفت اقليم مالک ازمن
البراق و التاج ساير مدينة معراج مقتداي رسل  ة چراغ جاللت صاحبفروزند

مدينه و کشمير  پير سرماية اميد اهل ير و برنا وذپ  دستگير درسلطان جزو کلّ
ت قاضي محکمة جزا حبيب چراغ دودة کارخانة قدرت وکيل مطلق عاصيان ام

  .“ي مصطٰفمحمداالنبيا ابوالقاسم  کبريا امام
 از مصنّفنظير و الجواب است ولي  کر در مدح و عقيدت نبوت بيالذّ تحرير فوق

  :سرايد وي مي. ريزد زبان نظم گلهاي عقيدت و رسالت مي هن آسوده نگشته و دوباره بآ
  ينســشهنــشاه ســرير قــاب قو”

  پناهــان  اهللا پنــاه بــي  رســول
  االنبيــــا خيرالبرايــــا  امــــام

ــوت    ــالک نب ــر اف ــروزان مه   ف
  بفــرقش افــسر لــوالک زيبــا   

   نشرح بيـان صـاف صـدرش       الم
 ــد ــدا م ــرآن خ ــرده بق   احيش ک

 

  مطــاع عــالمين ســلطان کــونين
ــان   ــيان و دادخواه ــفيع عاص   ش
ــا  ــا کـــان عطايـ   حبيـــب کبريـ

ــزم تخ  ــراغ ب ــچ ييتل و فتــو  
ــ   ــاکش ف ــت پ ــاي قام   وحيأقب

  ملک مـدحتگر اوصـاف قـدرش      
  “ترا اي منعمي نقشي چه امکان     

 )۶-۷ ص(                        
 ةرشت  بهديگر رساله هم» گوهرنامة عالم«گاري کشمير پيشتر از رساله ن تاريخ  بهراجع

 مه اين رساله راجع در مقدعالم گوهر مصنِّف چنانکه ,تحرير درآورده شده بودند
 مصنِّف. جانب بيندازيم آن هبايد که يکنظر ب. رساند هم مي هموضوع معلومات ارزنده ب به

  :دهد  شرح مي عالمنامةگوهر
مري ولد خيرالزمان مجموعه در بيان احوال   اعظم ديدهمحمد چون خواجه”

 دلپذير ةيع خالق قدير و زيباترين نقوش نگارستان تقدير يعني بلدصنااعجوبه 
ام سلطنت بر وقايع اي  مشتمل»کشمير واقعاِت« به موسوم…کشمير خلدنظير

ال اء در کمشعرطبقات ملوک و حکّام و شمايل اصفيا و اولياء و فضالء و 
بالغت بهتر از تواريخ ديگر که از بعضي اکابر سلف آن ديار مجمالً اشتهار 

  )۷-۸ ص. “ دادهتأليفداشت 
  : مزيد رقمطراز استگوهرنامة عالم مصنِّف
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سبب طول اذکار احوال طبقات انام حال طبقه که مطلوب  هدر کتاب واقعات ب”
ين در رساله  و چون حاالت سالط…داد سهولت دست نمي هضمير طالب بود ب

کس را تسلّي  طريق اجمال نگاشته بود هيچ هاالحوال ب  مختلفةحاوي متعدد
هنود منتقل گرديد  هراجها يعني ب ه چون نوبت حکومت ب…شد خاطر نمي

 ةخان هنود تاريخ قديم را برهم زده قرن بعد قرن احوال راجها موافق عقيدرؤم
 از سالطين وظايف و جاگير نگاري آوردند و بر وقايع قيد ضبط مي هخويش ب

ه دور و فترححترفه و مماردار در عهد خود آن وقايع داشتند گلچين پندت زنّ
زبان سنسکرت جمع نموده برازه ترنگ موسوم گردانيد و احوال  هدراز را ب

راجهاي کشمير   بهد سلف بالکل ترک نموده ابتداي بناي آن ديارپادشاهان موح
ع مقداري گلچين پندت مذکور مسطور نموده م تتب بعضي اهل اسال…ار نهادهکفّ
رين خّأبعضي احوال مت  باههطرز ترجي هزبان فارسي ب هاره از راه ترنگ مذکور بپ

جمال ساخته و  ي باتأليفنجمله خدمت ملّا حسين قادري آ از …جمع فرمودند
تحرير احوال کشمير پرداخته  هاوري بخن امارت مرتبت حيدر ملک آبعد از 

ادوار را از قلم انداخته دوسه قرن ديگر منقضي  ات وقايع دور وش ضروريخدمت
داده چنانکه  ين باب قرار اهاي موجز در هگشته که بعضي ارباب کمال رسال

 ةاوي احوال مجموعه شاهان آن بلدح نسخ ةهم مذکور خواهد شد و اين
 دمحم خواجه تأليفا نبود و حفردوس مکان و اخبار خلقت آن شهر مشرو

ت احوال جميع طبقات انام غير از احوال وجود جامعي اهللا عليه با محةاعظم ر
هزار و يکصد و ة رازه ترنگ تا انتهاي سنمصنّفع شاهان پاندوان بنا بر تتب 

  )۸-۱۰ ص. (“شصت هجري بود
 کشمير که در آن عهد  احوال و واقعاِتگوهرنامة عالم مصنِّف  بهيعني مطابق

اردار بعد از قرنها گلچين پندت زنّ. اشته بودند آن همه مکمل نبودمختلف ارباب قلم نگ
بعد ديگر . موسوم گردانيد» رازه ترنگ«زبان سانسکريت نوشته بنام  ه کشمير را بواقعاِت

را  »ترنگ رازه«اوري خاهل قلم از اسالميان يعني ملّا حسين قادري و حيدر ملک 
 خواجه تأليفن آد قدري شامل کردند و بعد ن احوال زمان بعآفارسي درآوردند و در  هب

  .ظهور آمد ههجري ب ۱۱۶۰ در سال » کشميرواقعاِت« اعظم بنام محمد
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 اغلب در تصنيف اين رساله از تصنيفات مذکور استفاده گوهرنامة عالم مصنِّف
  :نويسد نموده است چنانکه وي مي

جالس متعدده از البضاعت کم نام در م اديم کرام اين قليلمخالجرم جمعي از ”
ةت ابتداي آن بلدروي ارادت نمودند که ورقي چند در بيان کيفين احوال  متضم

ل ظهور تا زمان حال که در هر وقت چه ظهور ام از او سالطين و حکّطبقاِت
  )۱۰ ص. (“تسويد رساند هکرده اجماالً ب

 که مشتملخِذ کوچک و بزرگ آ ديگر منابع و م»گوهرنامة عالم« مصنّفن آبعد از 
سالطين و بادشاهان و ملفوظات , کرامي اولياو صوفيا ,  کشميربر احوال و واقعاِت

  :نويسد وي مي. دهد خيلي شرح و بسط توضيح مي  باباشد آن همه را  دين ميبزرگاِن
”روايات متعده و حاالت شاهان و پاندويه ت بناي آن خطّده متواتره که کيفي

قين المحقّةالکاملين و عمدةواصلين و اسوالةالعارفين و زبدةجناب قدو
 …هسر س ولي قدالدينالشيوخ نور الشريعت و الطريقت حضرت شيخ فتابآ

زبان کشميري موبدان و  هحکايات پيشينيان از زبان کرامت بيانش سرزد و ب
 موسوم گردانيدند نورنامه همخلصانش آن کالم الهام ترجمان را جمع ساخته و ب

 ةنورنامالعابدين بود  مد علّامه کشميري که معاصر سلطان زينخدمت موالناي اح
ق نگاشته و آيات و احاديث شواهد اقوال زبان فارسي ترجمه مدقّ همذکور را ب

 موسوم نموده و آن رساله »ولياالاةآمر«هآورده و آن را برا حضرت شيخ ولي 
ديار است سلطان يعقوب که آخرين ملوک آن . مه در خزاين پادشاهان نبودمکر

هند آورده  هخود ب  باو بچگان معروف هنگام فرار از آن ديار آن نسخه ترجمه را
در دست اوالد آن بادشاه نامدار که از عهد اکبر بادشاه ساکن مستقرالخالفت 

هشتاد و هشت داعي را کشش و فاقاً در سال هزار و يکصد اتّ. اکبرآباداند ماند
اب وزير که در سرکار اتاوه  در لشکر نووني از سرکار لکهزد بنابر مهم آبجو
لع گرديد از ف مطّالضمير مؤلّ في  چون بر عزيمت ما… دولتش برپا بودةداير

دستخط موالناي مذکور و کهنه و  ه را که بنورنامه ةروي بزرگ منشي ترجم
. “ حواله داعي نموده,ر عوام و شهود شده بودوو کر مرور دهور همشکوک ب

  )۱۲-۱۳ ص(
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ات ارزنده که تأليفديگر   به ما راجععالم گوهرنامة مصنِّفدر روشنائِي تحرير يعني 
 الدين از شيخ نوريزبان کشمير ه بنورنامهموضوع احوال و واقعات کشمير است مثالً 

غيره  العابدين و  از سلطان زين»االولياءةآمر«هزبان فارسي موسوم ب ه بنورنامهترجمة , ولي
  .که اليق تذکّر باشدي داريم ات مهماطّالع

 و منابع را که در نوشتن اين رساله رجوع ذخأ آن م»عالم نامةگوهر« مصنِّفسپس 
  :وي رقمطراز است. کند مالحظه بشود کرده است ذکر مي

خوانان داستان حمزه حکايتي چند  همزه و قصّ گويان بي مقدار چون افسانه اين بي”
ارد در رشتة نظم و سلک تربيت  از مايده صدق دانة نصيب ندغريب که اصالً

د علي و کشيده بلکه آنچه مسطور است از کتب مقبره اين فن چون تاريخ سي
رين تا عهد خّأدو تاريخ ديگر از بعضي مت  و يک…تاريخ رشيدي از مرزا حيدر

مري غفران   خواجه اعظم ديدهتأليف کشمير من  شاه بالتخصيص واقعاِتمحمد
  )۱۴ ص. (“پناه

  :نظم
  ا که چون گنج آگنده بود     سخنه”

ـ       هــا هز هـر نـسخه برداشـتم ماي
   او نغـــز او هگزيـــدم بهرنامـــ 

  بـــسي نيـــز تاريخهـــا داشـــتم
  از آن کيمياهاي پوشـيده حـرف      

 

ــود    ــده ب ــسخة در پراگن ــر ن   به
ــ  ــم پيراي ــستم از نظ ــرو ب ــا هب   ه

ــز او    ز هــر پوســت برداشــتم مغ
  يکي حـرف ناخوانـده نگذاشـتم      

  “ا پـي شـگرف     ر برانداختم گـنج  
 )۱۵ ص(                          

بادشاه شاه عالم منسوب   به خودش راتأليف که گوهرنامة عالم مصنِّفن آبعد از 
  :گويد مي. سرائي کرده است زبان نظم مدح هطور ويرا ب داده است اين

  :قصيده در مدح بادشاه شاه عالم
  ماســعد ايــن تــأليف خــر   بوقــت ”

ــرم    شهنــــشاه فلــــک قــــدر مکــ
ــليمان   ــصلت س ــک خ ــتگاهيمل   دس

ــيمش    ــف عمـ ــروردة لطـ ــرم پـ   کـ
ــام شــاه واال  ــسخه چــو ن   شــد ايــن ن

ــالم    ــاه عـ ــام شـ ــد بنـ ــب شـ   مرتّـ
ــالم در ــم گغـ ــسرو جـ ــش کيخـ   هـ

ــاهي   ــالم پنــ ــرور عــ ــت پــ   رعيــ
ــخاوت  ــديمش سـ ــوز قـ ــت آمـ   دسـ

ــ ــالم هبــ ــة عــ ــسمٰيگوهرنامــ    مــ
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   ذيفضل و اعطـاف   آنکه   اميد است آن  
ــد  ــاه خردمنــ ــق شــ ــاي اليــ   ثنــ
  همـــان بهتـــر کـــنم ورد ســـحرگاه 

ــه ــدا بـ ــاک  خداونـ ــد پـ ــق احمـ   حـ
ــد    ــشان امج ــلطان عالي ــن س ــو اي   ت

 

ــاف   ــور الط ــسخه را منظ ــن ن ــد اي   کن
  صد طومار چـون گنجـد نـه گنجـد          هب

ــاه    ــان درگـ ــت خاصـ ــاي دولـ   دعـ
  که هـست او صـاحب اسـرار لـوالک         

ــه ــود  بـ ــدات خـ ــؤداري م تائيـ   “ديـ
 )۱۷-۸ ص(                            

در تعريف و توصيف بادشاه  چقدر مصنّفشود که  ر روشن ميکالذّ  فوقمثنوياز 
نام اين رساله . باشد اللسان است و از وي اميدوار عنايات و انعام و اکرام هم مي رطب
  .شود ح ميالذکر مترشّ فوققصيدة  است چنانکه در يک مصرعة »گوهرنامة عالم«هم 

 محيط ۱۹ تا ۱۷ ة از صفحبيتن يک مثنوي طوالني مشتمل بر چهل و پنج آبعد از 
  :سرايد طور مي ن ايگوهرنامة عالم مصنِّف. کنم  بر نقل کردن اکتفا ميبيت چند فقط. است

  تغافل کردن از فرط قصور است     ”
ــا   ــردن يـ ــد مـ ــرا از بعـ    آرددتـ

  تفضل خـود گناهـ      خدا بخشد به  
  

  شروع گوهر عـالم ضـرور اسـت        
ــشاد دارد  ــه دلـ ــي از فاتحـ   گهـ
  “دهــد در مــأمِن رحمــت پناهــت

  )۱۹ ص(                          
خواهد  ادشاه ميب ور در غيبِتط چمصنّفاين حق نمکخواري و وفاداري است که 

  .ر بکند و از خداي متعال براي بلندي درجات و مغفرت بادشاه دعاگو هستاظهار تشکّ
  :گويد  ميمصنّفمه در مقد. مة رساله است مقد۴۰ تا ۲۱ ةن از صفحآبعد از 

واي مخصوصات کشمير خلدنظير در صفات اماکن منزهات و اعتدال آب و ه”
ر و تبديل عبارت تغي ين نسخه بي ا واقعات در خطبه درج ساخته و درمصنّفکه 

  .رددگ مرقوم مي
  :مثنوي
  بعد حمد و نعـت پـاک مـصطفٰٰٰي        ”

ــنم    وصــف کــشمير مکــرم ســر ک
  مثـال  وه چه شهر خرم است و بـي       
  رسد اي خوشـا آنکس که آنجـا مي

ــضٰٰي  ــاب مرتــ ــار جنــ   آل اظهــ
ــاعتش ــنم ط ــر ک ــت ت    را از خجال

   محـال  سثانيش در ربع مسکون ب    
  “رسـد دنـيــا مـي نـاز او بـر اهـل

  :دهد  در وصف کشمير شرح ميمصنّفن آز اپس 



  گوهرنامة عالمخطّي معرفي نسخة   ٦١١

  

 وسط اقليم چارم واقع …مخفي نماند که کشمير دلپذير واليتي است قريب”
ل آن اقليم جاي است که عرضش سي و سه درجه است و پنجاه و شده چه او

 دقيقه و عرضش از خط استوا سي و پنج درجه است و طولش از جزاير چهار
. شمارند هين جهت آن را داخل بالد خراسان با ه بدرجه است خالدات صد و پنج

واسخ جبال  واليت طوالني افتاده از جميع جوانب مملو است بر  آنةعرص
ف طر هجانب دهلي و زمين شمالي او ب هردون مثال کوهستان جنوبي او بگ

پکهلي   بهصوب مواضعي است که هبدخشان و صوب خراسان و جانب غربش ب
الحال حمل اقامت اقوام افاغنه است و طرف شرقش منتهي  مشهور است و

نچه هموار است از آست و ساحت طوالني آن واليت  امبادي اراضي  بهشود مي
شرقي تا جانب غربي چهل فرسنج است و عرض آن از جانب جنوبي تا حد 
ميان کوهسار  د شمالي بيست و پنج فرسنج در نفس نداشت هموار که درح

  )۲۱-۲۳ ص. (“ه معمور استواقع شده هزاران هزار قريه منزّ
 باشد و هرچه در اطراف کشمير  کشمير ميايجغرافي  بهکر راجعالذّ يعني عبارت فوق

اندرون شهر هرچه . خيلي شرح و بسط بيان کرده است  بامصنّفرا  واقع است آن
  :اختصار اقتباس ذيالً مالحظه بشود ه ب.ر آورده استتذکّ ههمه را ب  آنمصنّفهست 
صورت  ه در نفس شهر ب.در زمان سالطين سابقه خيلي عمارت و آبادي داشت”
رد و ذگ داد نهري عظيم جاري است که مقدارش زياده از دجله بغداد ميغب

 که …خيزد و منبع اصلي آن  آن که چنان آب قوي ابتدا از يک چشمه ميعجب
 جهانگير الديننور محمد .المثل الوااللباب است در لطافت و گواراي آب ضرب

. “کرده بود  زيبا بنايبادشاه بر سر آن چشمة حيات جاوداني بخش عمارت
  )۲۳-۲۴ ص

جا در  ه آن را جابمصنّف. تنيس مندي خالي  از عالقه»گوهرنامة عالم«اين رساله 
مناسبت و مطابق احوال  هني بآيف و توصيف کشمير از مثنويها و آيات قرعرت

, جان قدسيمحمد ي هم از شعراي هند و ايران مثالً حاجي يشعرها. کرده است معمور
. طالب آملي و سلطان محمود غزنوي درج کرده است, ب کليمئصا, عرفي شيرازي

اند   نقل نموده خود قطعات هم در وصف کشمير از شعراي معاصرات وعالوه رباعي هب
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پس وي . برد و احساس بيزاري ندارد  ميحظّکه خوانندة اين رسالة تاريخ کشمير خيلي 
  :مه رقمطراز استخر مقدآدر 

چون رشحي مجمل از احوال کشمير مرقوم کلک بيان شد وقت آن است که ”
طريق ايجاز رود و احوال سالطين  هباجمال مبادي حاالت سالطين   بهشروعي

 در غايت اجمال و اقتصار … امتداد قرونسبِب ههاي هنود که بجپيشين و را
تحرير تفصيل حاالت را که  هن که نوبت ظهور اسالم رسيد بآاشته بعد از گن

برت نگار عالتفصيل و االجمال رقمزدة خامه  وقايع ضروريت و غريبه است بين
  )۳۹-۴۰ ص. (“گردد مي

شود مه فهرست مطالب درج است که ذيالً نقل ميبعد از مقد:  
الم و بعد از طوفان عام الس در بيان احوال شاهان که پيش از آدم عليه: لاو ةطبق”

غيرهم که وقايع ايشان در  ن سرزمين فرمانروا بودند و ذکر پاندوان وآدر 
  .ودران اهل اسالم آن ديار مذکور نبخّأترنگ و تواريخ مت زاره
ت حاالت ارباب حکومت اهل هنود که بعد از پاندوان و قبل در کيفي: دوم ةطبق

  .ن ملک حکمراني کردندآدهان اسالم در  ناز ظهور فرما
ريه که از مطوع و فروغ کوکب دري يد شهمدر ذکر آثار ملوک موح: وميس ةطبق

  .االسالم صاحبان عزم برخاستندةقبن آسلطنت رسيدند و از  هاسالم ب
  .ام حکومت ايشانط چکان و وقايع ايدر بيان تسلّ: چهارم ةطبق
ف در زمان سلطنت سالطين عليه در اظهار شمايل و اسباب تصر: پنجم ةطبق

  .يهئعاليه دودمان چغتا
شايان افاغنه درانيه که از ضعف گدر سبب ظهور و خروج کشور: ششم ةطبق

ا زمان اختتام اين رساله واهللا ف آن بلده فاخره شدند تطالع مردم اينجا متصر
  .اعلم بالصّواب

 آن کشور غريب طلسم نادره ةدر بيان بعضي عجائب و غرائب که خاصّ: خاتمه
  .“اهللا عن النوايب  و حرسهاعظمةيع صانع پي آلت است حلبت صنا

بر   صفحات دارد و مشتمل۵۱۲ »گوهرنامة عالم« ةچنانکه قبالً ذکر نموده که رسال
  .ن الزم است که مطالب هر طبقه را مختصراً بيان بکنماآل. شش طبقات است
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. رسد اختتام مي  به۱۳۳ شروع شده تا صفحه ۴۰اين طبقة رساله از صفحه : لاو ةطبق
  .رود آغاز مي  بهطور مطالب اين طبقه اين

اله و ذکر ثقاوت  جلّالست جلّ در ابتداي بناي اين نگارخانه صنعت صانع بي”
ل اسالم و هنود و بيان سالطين و فرمانروايان پيشين که قبل از الروايتين اه بين

اند مشتمل  طوفان و ما بعد آن که در آن بلده بدور و زمان خود حکمران نموده
  .است بر دو قسم

د دهان که پيش از طوفان نوح و بعد آن از حکومت موح ل در بيان فرماناو قسم
  .اند و کافر شده

ام فرمانرواي بعضي بادشاهان داوديه و خواقين و ايقسم دوم در احوال حکومت 
  .“رود ن کشور صاحبان عزم برخاستند نگارش ميآه از پاندويه که خاصّ

اختتام   به۷۸ ة شروع شده تا صفح۴۰ ةل اين طبقه از صفحطور قسم او همين
  .اختتام رسد  به۱۳۳ ة شروع شده تا صفح۷۸ ةرسد و قسم دوم اين طبقه از صفح مي

مطالب . رسد  مي۱۹۶ ةشود و تا صفح  شروع مي۱۳۳ ةاين طبقه از صفح: دوم ةطبق
  .رود آغاز مي  بهطور اين طبقه اين

ت حکمراني بنو هن کشور بآ کفر بودند و در ة هنود که ائميدر ذکر راجها”
 آنها اول. قولي يکصد و بيست و پنج نفر بودند هنمودند يکصد و سيزده نفر و ب

 همزه و واو ساکن و فتح کاف فارسي و نون مفتوحه بر نون ضم هراجه اُوکنند ب
راجهاي جمو است و جمعي   بهخان منسوبرؤثاني زده و دال موقوف بعضي م

صل ايست مشهور در منهد متّ دانند که قريه از آنها او را از راجهاي منهرا مي
 دست ستم ون بعد از انقضاي دور پاندوان کشمير ازچقرالخالفت اکبرآباد و ستم

 اهم الطوايف شده بر اوالد بکره راج ويران گشته در اطراف و نواح آن ملک ملوک
 حکومت نشاندند هده فراهم آمد اُوکنند را از مسکن خود برآورده بنب پراکنمتغلّ
  )۱۳۳-۳ ص(“ .ت هفده سال حکمراني نموده او مرد مردانه بسيار بود مدو

 ديگر اين طبقه شرح داده احوال و حکمراناِن  به اين رساله راجعمصنّفن آبعد از 
  :نويسد وي مي. رسد اختتام مي  به درج کردهاقتباس ذيالً
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راهللا  واقعات نومصنّفاجمال در قلم آمد بجهت آن که   باگذشته احوال”
نويسد که راقم اين حکايت را در تفصيل راجها که همه در کفر  مضجعه مي

ف شعار شرع و اسالم داشتند چندان فايده بودند و رسوم قديمه کافران برخال
 اين تأليف احقر افقر که تابع و پيرو صاحب واقعات در …ذا نديد لٰهبهمعتد

مزه  خوانان بي هون داستان حمزه و قصّچين رساله  امختصر است ايراد آن در
  )۱۹۶ ص (.“ذکر سالطين اسالم رسيد هدانست چون جواد خوش خرام خامه ب

 تا ۱۹۶ة باشد و از صفح قه مشتمل بر احوال سالطين مسلم مياين طب: سوم ةطبق
  :نويسد  ميمصنّفدر آغاز احوال اين طبقه .  محيط است۳۰۶
رينچوشاه و شهميريه   به المعروفالديندر احوال سالطين اسالم سلطان صدر”

  .“اند شکني نموده نوبت حکمراني و بت هبمقام ن کشور فردوس آکه در 
  :کند طور معرفي مي اه را اين رينچوشمصنّفسپس 

الطين سلطان دالسالعالمين سي يده درگاه ربزاولهم و اقدمهم ناصراالسالم برگ”
ت که زبان تب هرينچوشاه اسمي است ب.  المعروف رينچوشاه استالدينصدر
ت کالن بود پدرش کنچو تا ر و صاحب دولت را گويند و او بادشاهزاده تبمظفّ

 ماچين فرماندهي کوهستان دانست و بيست و پنج راجه اقصاي السه و چين
او . فرستاد  ايشان هر سال ميةخزان هضلعه تابع او بودند مال و خراج ب کالن آن

 چين و زينچو از دختر وزير خود ةرينچو از صبيه راج. را دو پسر واالگهر بودند
  وزير,وت شد رينچو بر سرير فرمانروائي نشستفچنچو نام چون زينچو 

 داماد خود رينچو را راجگي هوبار ساختاپدرش غلبه نموده او را آواره دشت 
کشمير نموده در کوهستان الر برسم   بهرينچو از خوف وزير فرار. داد

 ملک موروث شد و انتقام اعداي بد …امصنيده از ازنشينان سکونت گ گوشه
  )۱۹۶ ص. (“درخو سرانجام مي
مصنّف هاوصاف حکمراني وي بيان کردفي سلطان ذکر سلطنت و بعد از معر 

  :نويسد مي
”مدبودروز ام بادشاهي او سه سال و پنجاه ت وزارتش پانزده سال و اي… 

  :رود االخبار موزون کرده نگارش مي يعا بدمصنّف وفات او که تاريِخ
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  چو شد شمس دين از جهاني دني      
   ديــن پنــاهپـي ســال وصــِل شــهِِ 

 

  اليقـين   که بوده است ساالر ملـک     
  “بگفتـــا خـــرد اشـــرِف عـــادلين

 )۲۱۲ص (                        
  ديگر سالطين اسالم را شرح و توضيح داده مشتمل»گوهرنامة عالم« مصنِّفسپس 

  : رقمطراز استمصنّف. رساند اختتام مي  بهبر اقتباس ذيل احوال اين طبقه
ه پانزده نفر  تا عهد تارک شاه چهاردالدين هرچند از ابتداي دولت سلطان شمس”
ي و محمد و ساده مملکت بودند و ترويج دين …ين پادشاهان نيک اختر ااز

ملّت حنفي بسيار نمودند ليکن از زمان فوت سلطان ابوالفتح که کاله حضرت 
ةکارخان هروز فتور دين و قصور ب هد علي همداني را در قبر خود برد روز بسي 

قبيله چکان که نوکران و کوکهاي تدريج  هشد و ب طايفه الحق مي سلطنت آن
ت ي در امور سلطنت و ملّ کلّةايشان بودند غلبه و اقتدار حاصل نموده رخن

  )۳۰۶ ص (.“داده رو
سِر عنوان . رسد  مي۳۸۸ ة شروع شده تا صفح۳۰۶ ةاين طبقه از صفح: چهارم طبقة

  :ست ااين
الً و فصّدر تمهيد آغاز دولت و حکومت و سلطنت سالطين قوم چکان وقايع م”

هام حکومت ايشان بمشروحاً اي ۳۰۶ ص (.“المستعان تقدير رب(  
  :گرداند طور معرفي مي  سطر زير اين طبقه را اينمصنّفسپس 

ين  انمود در مي بةًصواب اقر هنچه ب آدر نسب قوم چکان اختالف بسيار است و”
هو عليم معتبر اعراض نموده و اوراق پريشان قلمي کرده و از ديگر روايات نا

لنگر چک  ر دور اخير راجهادمخفي نماند زي اکثر تفاوت روايات آن که . خبير
اسفنديار صولت از  فر تن بهمن باز و رستملنام مردي قوي هيکل بلند قامت پي

اهل و   باسبب گردش گردون ناهنجار خانه کوچ شده هسرحد ملک دارد و ب
. ه و توانا و بلند و باال بودند زن و فرزندانش مثل او فرب.کشمير آمده هيال بع

ت هدست آمده بج هالخلقت او مضحکه ب راجهاي کشمير را ترکيب عجيب
 طبع و نشاط خاطر مکاني براي سکونتش دادند و در نسب او از انساب طانبسا

  )۳۰۶ ص (.“شمار است اجدادش اختالف بي
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ان شرح دوره و واقعاِت حکومِت ايش تا سالطين آن) ۹(  نهمصنّفن آبعد از 
  :اسمهاي سالطين عبارتند از. دهد مي

.  چکان سلطنت و حکمراني نمودة از قبيلاولذکر سلطنت غازي خان که  .۱
  )۳۰۹-۱۸ ص(

 )۳۱۸-۲۵ ص. (خان ذکر سلطنت حسين شاه برادر کهتر غازي .۲
 )۳۲۶ ص. (ذکر سلطنت علي شاه .۳
 )۳۲۶-۳۱ ص. (ذکر سلطنت سلطان علي .۴
 )۳۳۲-۳۳ ص. (ذکر سلطنت سلطان يوسف شاه .۵
۶. ۳۳۴-۳۹ص . (د مبارکذکر سلطنت سي( 
.  ابونصر بوهر شاه اناراهللا برهانهالدينالمسلمين و ذکر سلطنت و حکومت معين .۷

 )۳۳۹-۵۹ ص(
. اهللا ذکر سلطنت و حکومت سلطان يعقوب خان ولد يوسف شاه سلطان غفرهم .۸

 )۳۵۹-۷۲ ص(
 )۳۷۲-۸۸ ص. (الدين ذکر سلطان ابونصر معين .۹

 تمام ۵۱۲ ةشود و تا صفح شروع مي ۳۸۸ ةاين طبقه از صفحبيان : پنجم ةطبق
  :طور درج است سِر مطلب اين. شود مي

 ة عليةف سالطين عادلين تيموريه و اظهار سلسل پنجم در بيان آغاز تصرةطبق”
  .“برکت ايشان ام سلطنت باالً و مشروحاً ايعاليه آن طايفه و وقايع مفصّ

  :دهد بارة اين طبقه توضيح مي در»گوهرنامة عالم« مصنِّفسپس 
االخبار واضح و اليح باد که چون اکبر بادشاه  خان صحيحرؤبر ضمير منير م”

ط آن بادشاه معدلت ديار سراسر نوبهار گرديد چگونگي حقايق تسلّ ف آنمتصر
طريق اختصار مرقوم ساخته تصانيف بالغت  هاوالد کامگار آن واالتبار ب  باوتارا

  و تواريخ ديگر نموده شد شروع مطلب اصلي واقعاِتاکبرنامه ةمطالع ه ب…آئين
آب استعمال   بهآيد چون آتش فساد و فتنه چکان شور بخت کشمير نموده مي

 قاسم خان فرو نه نشست اکبر محمدتيغ و نشان ميرزا يوسف خان رضوي و 
يات عاليات جانب ملک کشمير افراخته او شش ر و نود  نهصدةبادشاه در سن
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 از طي منازل و قطع مراحل در داراالمارت آن ديار بدولت و سعادت نزول بعد
 کشمير جنّت نظير ةير را صوبذ دلپةاجالل فرموده ارکان سلطنت را که اين بلد

را در شهر کشمير   تاريخ نزول اونوادراالخبار مصنّف. نوشته باشند در دفاتر مي
  .“نظم آورده هچنين ب

  :تاريخ نزول
  بـــر بادشـــاه  آفـــاق اکداور”

  گلــشِن کــشمير را زينــت پــذير
  سال ميمون نـزولش گفـت زود      

 

  اختر برج و سپهر عقل و هـوش    
  رم خـروش  گـ بلبل فکرت شده    

  “خيرمقدم از سِر بهجت سروش    
 )۳۸۸-۹ص (                  

را دوره   احوال سالطين آن پس از معرفي اکبرشاه ذيالًمصنّفکر الذّ در اقتباس فوق
  :ه آن عبارتند ازنمايد ک ذکر مي
 يميرزا سلطان مسمٰٰ هالصدق اکبر بادشاه ب  جهانگير خلفمحمد الدينذکر نور .۱

  )۳۹۷-۴۰۵ ص. (بود
.  شاهجهان صاحبقران ثاني سلطان خورممحمد الدين ر شهابذکر ابوالمظفّ .۲

 )۴۰۵-۲۲ ص(
زيب بهادر عالمگير   اورنگمحمد الدين ذکر مجملي از حاالت ابوالمظفّر محي .۳

 )۴۲۲-۶۱ ص. (خلف شاهجهان
م شاه عالم بهادر شاه فرزند برومند دوم  معظّمحمد الدين ذکر ابونصر قطب .۴

 )۴۶۱-۹ ص. (عالمگير است
.  جهاندار شاه بادشاه غازي خلف بهادر شاهمحمد الدينذکر ابوالغازي معزّ .۵

 )۴۶۹-۷۲ ص(
سير پسر دوم  خر فمحمد عالمگير ثاني سلطان سعيد الدين ر معينذکر ابوالمظفّ .۶

 )۴۷۲-۹ ص. (ان استالشّ سلطان عظيم
 شاه بادشاه نام اصلي او سلطان اختر ابن جهان محمد الدينذکر ابوالفتح ناصر .۷

 )۴۷۹-۵۱۲ ص. (شاه است
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خر از آشرح ميدهد و در را  جانشينان سلطان مذکور »گوهرنامة عالم« مصنّفسپس 
کند که در عهد وي در ايالت کشمير  کره ميخان را تذ نژاد سلطان مردي بنام ابوالبرکات

.  جعفر محاربه وقوع پذير گشتمحمدشورش برپا شد و ميان خان مذکور و مير 
  : رقمطراز استمصنّف
خان منصبداراِن  شورش برداشته ابوالبرکات هب رآباد باز سرمير جعفر لشکر مظفّ”

سرداري  هود را بموله نموده پسر صغر خ دفع غنيم روانه باره ه ب…پادشاهي را
چون . ع کمک بودندمنصبداران بعد القاي فريقين متوقّ. همراه آن جيش فرستاد

اجازت حاکم  مات و تحرکاِت بياز طرف مدد ايشان نرسيد بنابر بعض توه
 رجب ة تا چند روز طايفتين آماده پيکار بودند غر…شهر برخاسته آمدند هب

شکر نايب واقع شده بعد چندي باز فاق افتاده شکست بر لمحاربه جانبين اتّ
ت بهمرسانيده هر جا قدرت يافت آتش کشيده زياده بر يازده روز جمعي

 هزار و يکصد و چهل و نه اين هنگامه ة اوايل رجب سن…قابوجوئي نمودند
برادراِن   با جعفر کنتمحمد مير …آراي قائم بود  صف…برپا شده تا سه ماه

  شده اکثر منصبداران و سران فرزانه رات شجاعت هدف جمعيسبِب هخود ب
تحريک  هاعانت خويش آورده ب هفق ساخته و مردم سرکار پونچ بخود متّ با

زادگي  وصف عم  باابوالبرکات خان  باخان که  فاروق خان پسر امانتمحمد
 هزار و صد و پنجاه هردو سياه کينه ةم سنچهاردهم محر. مخالفت داشت

  )۵۱۱-۲ ص (.“خواه
 جعفر کنت و محمدکر روشن گشت که جنگي ميان مير الذّ  از اقتباس فوقيعني

سال  هالحرام ب م محر۱۴گشت که تا ماه   هجري برپا۱۱۴۹خان در سال  نايب ابوالبرکات
رساند و  اينجا اختتام مي  به راکشمير تاريِخ مصنّفسپس .  هجري ادامه داشت۱۱۵۰
شود که اين رساله  ن معلوم ميآکند که از  ي ششم و خاتمه نمةطبق  بهتذکره راجع هيچ

  .نامکمل است و حاجت تکميل دارد
تاريخ تصنيف در شروع و اخير اين رساله درج نيست ولي مطابق  گرچه هيچ

  . م نگاشته شده است۱۷۴۷/ه ۱۱۶۰نگار اين نسخه در سال   فهرستفايوان
  


