
  نادر تاريخ سالطين گجرات ةنسخ  ٣٣١

  

  ♦گجراتتاريخ سالطين  نادر ةسخن
  شادروان نذير احمد

  ∗جونپوري خان محمد صادق ترجمه

را از  گجراتخ يتار به متعلّق يخطّ يا سفارش بنده نسخه به گره بنايعل يدانشگاه اسالم
است و در  ١ابيار ناين نسخه بسينظر من ا به .کرد يدارين شاغل خريالد موالنا احترام

افت نشده ياز آن  يا چ نسخهيتاکنون ه ينام آن آمده است؛ ول ٢يخياز کتب تار يبعض
کتاب درباره  مؤلّف. شامل سه بخش است گجراتنِ يخِ سالطيتارن نسخه کتاب يا. بود

  :دهد يح مين توضين اثر خود چنيا
 حاالت ظفر خان المخاطب گجراتخ ياما بعد واضح باد که در طبقه اول از تار«
سلطنت  يآخر بنا به بود و گجراتدار  که اول صوبه گجراتيسلطان مظفّر شاه  به

هفتصد و چهل و سه تا چهارم ماه  سنةد از ينهاده سلطان واالشان گرد گجرات
                                                      

؛ اينجا ٧٢-٨٥ ، ص٤، شمارة ١ م، ج ١٩٦٠ يهئژو، دانشگاه اسالمي عليگره، فکر و نظرفصلنامة   ♦
.خالصة آن مقاله ارائه شده است

  .دانشجوي فوق ليسانس فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ∗
.از آن نبرده است يچر ناميترين لياب پرشدر کت ياستور  .١
 طبقاتدر : ب نوشته است ٥٠ک بار در ورق ي يراز ن احمديام .نام آن آمده است فرشته خِيتاردر   .٢

 ب ٩٥ورق ي در جا. بصره سه روز طاعون شد بهي آمده که در شصت و نه هجر يمحمودشاه
و  خوزستان به ةئن و اربع ماياربع و اربعة آورده که در سن يمحمودشاه طبقات صاحبِ :نوشته است

فقط  خين تاريباشد چرا که در ا ين اثر، کتاب مورد نظر ما نميا يول. دست داده توابع آن زلزله
 يمحمودشاه نام طبقات ٣ص  ياکبر طبقاتدر . باشد مي گجرات پادشاهان مسلمان شامل تذکره

در . باشد مي گجرات خِيهمان تار يراد ودهد م وجود ندارد که نشان يا نهيقر يآمده است ول
  .است يگريز کتاب دين اثر نيا يآمده ول يمحمودشاه ز نام طبقاتين) ٢٥٢: ٢( الکرامةحتف
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م و در طبقه دوم از هشتصد و پانزده يا هشتصد و چهارده نوشته ةاالخر سن عيرب
و  يگجراتهشتصد و شصت و سه حاالت سلطان احمد شاه  سنةآغاز نموده تا 

شاه و  محمدن بن يالد و سلطان قطب گجراتيشاه بن احمد شاه  محمدسلطان 
طبقه سوم  به م و اکنونيا نگاشته گجراتيسلطان داوود شاه بن احمد شاه 

شاه برادر  محمدبن سلطان  گجراتيم و احوال سلطان محمود شاه يپرداز يم
م و ما ينگار يگره ميبشاه محمود  به المعروف گجراتين يالد کوچک سلطان قطب

  .»ميالعظ ياال باهللا العل يقيتوف
  :شود ين نسخه معلوم مين عبارت عنوان اياز ا

گجرات خ يطبقه سوم از تار به الموسوم يفه گرامين صحيالحمدهللا والمنه که ا«
  .»دياتمام رس به

است که  يخيتار ياز کتاب يجزئ يد که نسخه فعليآ ين برمين عبارت چنياز ا
 »يسوم محمود شاه ةطبق«رد و غالباً اسم آن يگ يحکومت شاه محمود را دربرمدوران 

  .است گجراتخِ يتار )طبقات(بوده است و نام کلّ کتاب 
  :سدينو ين مياثر چن مؤلّفکاتب نسخه درباره 

طبقه سوم مصنّفه  گجراتخِ يضه است از مسوده تارين مبيمباد که ا يمخف«
 يٰسيبن احمد بن ع محمدن يالد م شرفيالعظحضرت موالنا  يو مالذ ياوستا
ست ينهصد و ب ةخ دهم سنيتار به شهر صفر المظفّر يف يالمتوف يالبخار يبن عل

ک، و آن موصوف از اجله دانشوران عصر بود و وابسته دولت شاهزاده مظفّر يو 
ش جلوه فرماست ادام اهللا ملکه و يخو يکه اآلن بر تخت دولت ابد مدت آبا

خ دوم يتار به ست و سهيدر نهصد و ب ير کرخيبن نص محمدقلم  به ،ةسلطن
  .»وقت عصر در بلده احمدآباد بر منصه قرطاس جلوه افروز شد به المعظّم شعبان

در  مؤلّفن نسخه را شاگرد يشود که ا ين ظاهر مين عبارت چنياز قسمت آخر ا
تا  يخيع تاريامل وقان کتاب شيا. آماده کرده است مؤلّفعرض دو سال پس از وفات 

ق  ٩٢١در سال  مؤلّفن سال محمود شاه وفات کرد و يدر هم. ق است ٩١٧سال 
پس از . (ق مرتّب شده است ٩٢١و  ٩١٧ يها ن سالين کتاب بيا يعني. درگذشت

ن يتر ميا نسخه منقول عنه قدين نسخه يا) مؤلّفدرگذشت محمود شاه و قبل از فوت 
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ن يمه ايمرتّب شده است؛ چرا که در ترق مؤلّفنسخه ن اثر است که براساس ينسخه ا
  :موجود است مؤلّفن عبارت ينسخه ا
  .»مغفرت دارم ياز خوانندگان دعا«

  :ق ثبت شده است ٩٩٧کتابخانه  به خ وروديتار يزبان عرب به ن نسخهيدر آخر ا
سجل  ةئن و تسع مايسبعه و تسع ةالمبارک سن اوراق، چهاردهم شهر رمضان ٢٠«

  .»ب احمدياخل کتابخانه شد عمل حبشده د
  :ثبت است يق جليخط نستعل بهآن  در سمت راست

  .»ميمالحظه کرده شد عبدالرح«
ن کتاب ينوشته شده باشد؛ چرا که ا گجراتن کتاب در يمه ايممکن است ترق

ن نسخه با يد ايد که شايآ ين برميگر چنياز نوشته د. است گجراتخِ يدرباره تار
ن نسخه را مطالعه کرده باشد؛ چرا که يا يخانان ارتباط داشته باشد و و م خانيعبدالرح

ن جمله در همان ياگر ا يول. بوده است گجراتق خان مذکور حاکمِ  ٩٩٧در سال 
خانان نسبت داد؛ چرا که  خان به توان آن را ينوشته شده باشد، پس نم گجراتخ در يتار

دربارِ اکبر  به 1يرازياهللا ش ر فتحيهمراه م ق خان مذکور ٩٩٦سال  يالثان عيدر اواخر رب
ي ، برگشت وگجراتر حکومت ييتا تغ يعني 2ق  ٩٩٨بازگشته بود و تا محرم سال 

افت شده ي گجراتن کتاب در يز وجود دارد که اين امکان نيا. ستيار ثابت نين ديا به
ن صورت از نظر يدر ا. خانان در شمالِ هند فرستاده شده باشد کتابخانه خان به باشد و

ار ين امر بسيا يول. خانان منسوب کرد خان به توان ين نوشته را ميا يخيو تار يمکان
ژه اگر يو ها را شخصاً مطالعه کرده باشد، به خانان همه نسخه رسد که خان ينظر م به ديبع

کان ياز نزد يکي به ن نوشتهيز امکان دارد که اين امر نيا. باشد يمعمول يا آن نسخه
از  يکياتّفاقاً . مشغولِ خدمت بوده است يخانان متعلّق باشد که در کتابخانه و نخا

جلد  يميمآثر رحدر  يم بود که تذکره وينام عبدالرح ي بهسيخانان خوشنو مأموران خان
  :ن آمده استيسوم جزء دوم چن

                                                      
.۲/۴۰۶ طبقات اکبري  .١
  .هجري اشتباه است ۹۹۹، سال ۲/۲۴۵ مآثرِ رحيمي؛ ۲/۴۱۰ همان،  .٢
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ملّا عبدالرحيم عنبرين قلم هروي از خوشنويسان روزگار است و نسخ تعليق «
هندوستان شتافت،  نويسد و در اوايل سن که از خراسان به يت نيکو ميغا به
يمن شاگردي و تربيت سپهساالر ترقّي تمام در  دربارِ اين سپهساالر آمد و به به

خطش پديد آمد و آوازه خوشنويسي او هندوستان را فروگرفت و اکثر کتب اين 
ر ايشان بود و در اين ها مالزم چاک خطِّ آن نادره زمان است و مدت سرکار به

نظر  کرد تا آنکه سپهساالر او را به کرد، کسب آداب مي کتابخانه تربيت او مي
الحال در هندوستان بعد از . خليفه الهي برد و در سلک مالزمان پادشاهي درآورد

هاي  هاي کلّي و انعام ملّا محمد حسين کشميري بهتر از وي نيست و رعايت
  .»دعاگويي مشغول است يافت و الحال بهنمايان در ايام مالزمت 

نيز پس از ذکر محمد حسين کشميري از چند خطّاط مشهور  1آيين اکبريدر 
ملّا عبدالرحيم نيز از . اند نام برده شده است که در خطِّ نستعليق سرآمد روزگار بوده

آيد که خواجه حسين  چنين برمي 2مآثر رحيمياز . جمله اين خوشنويسان بوده است
عبدالرحيم خوشنويس داد و سپس آنها را  ثنايي دو قصيده خود را براي کتابت به

توان گفت که دستخط  طور خالصه چنين مي به. خانان عرضه کرد کتابخانه خان به
احتمال زياد دستخط ملّا عبدالرحيم خوشنويس  روي نسخه اصلي اين کتاب به

هاي نسخه اصلي  تمام عبارتاست؛ ولي نسخه فعلي جديد است و کاتب آن عمداً 
اگر کاتب پس از آن نام . داد، نقل کرده است آن نسخه را نشان مي اهميترا که 

شد؛ ولي شکل فعلي  نوشت، جعلي بودن نسخه ظاهر نمي خود و تاريخ کتابت را مي
دهد و  نسخه اصل را نشان مي اهميترساند و اين امر  اين نسخه جعل کاتب را مي

کاتب . خانان موجود بوده است ويم که اين نسخه در کتابخانه خانش ما متوجه مي
کتابخانه را  اين نسخه براي مخفي نگه داشتن جعل خود عبارت عربي و مهر ورود به

خطِّ نستعليق جلي و بقيه  دستخطِّ عبدالرحيم به. همانند نسخه اصلي نوشته است
صفحه از نسخه اصلي  هخطِّ نستعليق خفي و روشن است و شايد صفحه ب کتاب به

                                                      
  .۸۱- ۲ص   .١
  .۳۶۰، ص ۱، جزو ۳ج   .٢
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سطر از  شايد هم کاتب سطر به. نقل کرده باشد تا تعداد اوراق کم و زياد نشود
ها جعل وي بر همگان  هرحال با وجود اين احتياط به. نسخه اصلي نقل کرده باشد

آشکار شد و اين امر بديهي است؛ چرا که جوهر و کاغذ قرن سيزدهم يا چهاردهم 
هرحال اين نسخه از نظر کمياب بودن  به. م متفاوت استبا جوهر و خطِّ قرن ده

  .بسيار مهم است
ما . اين شهر آمده بود آيد که خانواده مصنّف از بخارا به از نوشته کاتب چنين برمي

گجرات  هاي بسياري از منطقه علم دوست بخارا به دانيم که در آن زمان خانواده مي
ف در زمان شاه محمود بيگره در گجرات مصنّ. آمدند و در همان جا اقامت گزيدند

اين نکته اشاره نکرده است که  کاتب به. اي داشت شاهزاده مظفّر تعلّق ويژه بود و به
که استاد و خيرخواه کاتب  مؤلّفسلطنت رسيدن مظفّر پادشاه مقام و مرتبه  بعد از به

اي ممتازِ عصرِ الدين محمد از علم اين اثر يعني شرف مؤلّف. بود، چه تغييري کرد
  .خود بود

خِ فرشته يتاردر مأخذ . ن کتاب استفاده کرده استيقاسم فرشته از ا محمدظاهراً 
کم چهار بار در  ن کتاب دستينام ا. خورد يچشم م به محمودشاهي طبقاتنام کتاب 

و  گجراتي يمحمودشاه طبقاتنام  به ک بار در مأخذي: ذکر شده است خِ فرشتهيتار
. ک کتاب استي به ن عنوان متعلّقيظاهراً ا. يمحمود شاه طبقاتنام  به متنبار در  سه

) ق ٩١٧: وفات( گجراتيل اضافه شده است تا محمود شاه ين دليا به ديشا گجراتيواژه 
 يو محمود خلج) ق  ٩٣٤: وفات( يمحمود بهمن يعنيو دو پادشاه مشهور آن زمان 

 خِ فرشتهيتارن اضافه را صاحبِ يهراً اظا. را از هم جدا کند) ق ٩٤٧: وفات( يمندو
در شرح ) ١٦١ ص(ک بار در جلد اول ين نام يدر متن کتاب ا. خود انجام داده است

گره آمده يمان و دو بار در شرحِ حال محمود شاه بيد خضر خان بن ملک سليس يزندگ
دست که در  يا ت ذکرشده در باال با متن نسخهيسه شرح حاالت دو شخصيبا مقا. است

 يمحمود شاه طبقاتاز کتاب  فرشته خِيتار مؤلّفافت که منظور يتوان در يمن است، م
 تأليف گجرات خِيتارو  فرشته خِيتارنمونه عبارات  يما برا. است ين نسخه فعليهم

  :ميکن ينجا نقل ميرا در االدين محمد  شرف
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  گجراتخ يتار  خ فرشتهيتار
مسطور است  ١در طبقات محمودشاهي

 ةئاثني و سبعين و ثمان ما ةدر سنکه 
سلطان محمود جمال جهان آراي 
آفتاب فلک رسالت صلّي اهللا عليه و آله 
و سلّم را در خواب ديد که چاشني گير 
مرحمتش از خوان احسان خود دو 

او ارزاني فرمود و تعبيرش آن  طبق به
بود که او را در آن مدت دو موهبت 
د عظمي و دو نعمت کبري نصيب گردي

يکي فتح واليت دون و نارد و دوم فتح 
  .کرنال

هشتصد و هفتاد و دو شبي سلطان  ةسن
محمود در خواب چشمان سر را از 
جمال جهان آراي سرورِ کائنات صلّي 
اهللا عليه و سلّم منور ساخت و از 
سعادت عظمي زيارت مشرف گرديد و 
ديد که آن سرور صلّي اهللا عليه دو طبق 

بنيان خويش او را طعام از خوان فيض 
اند و چاشني آنها  مرحمت فرموده

چشانيده، معبران دانشور تعبير کردند 
که دو قالع مع واليت بر دست سلطان 
چنان فتح خواهند شد که بر ربع 
مسکون مثالي نه داشته باشند سلطان 

  .قاصد فتح کرنال شد
گويد  مي ٢طبقات محمود شاهي صاحبِ

ه ضعيف که سلطان محمود با وجود بني
تا وقت وفات  تسحداو نازک بدني از 

ام سفر و روز نبرد جوشن آهنين در اي
هزار حيله بردارد  که پيل تني بايد که به

پوشد و ترکشي پر از سيصد و  مي
بست و شمشير و  شصت تير بر کمر مي

  .ساخت نيزه ضميمه آن مي

نظير با  و در شجاعت و جالدت بي
ر و وجود نحيف و نازک اندام در سف

روز نبرد جوشن آهنين که براي تحمل 
او پيل تني بايد دربرداشت و شمشير و 
نيزه و کمان با ترکش پر از سيصد و 

  .هشت تير در کمر

                                                      
  .١٩٦، ص ٢ج   .١
  .٢٠٥ص  ،٢ج   .٢
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ن يدهد که ا مي نشان موارد يبعض يول( ين حدس ما را قويا ن عبارتهايسه ايمقا
 يمحمودشاه طبقات از فرشتهتاريخِ  مؤلّف کند که منظور مي )حدس و گمان ما غلط است

  :کند مي ديأين نظر ما را تير ايز يها مثال. همان کتاب مورد نظر ما است
  تاريج گجرات  تاريخ فرشته

سر  ريبا عمادالملک وز و عقد اهل حلّ
 حاد بر آورد، داود خان را کهب اتّياز ج

معزول  سلطنت کرده بود هفت روز
برادر  د عمادالملکيساختند و بصالح د

 محمود ن را کهيالد ان قطبکوچک سلط
بر ي خان نام داشت در چهارده سالگ

ساختند و روز  اورنگ سلطنت متمکن
او  از بحر انعام …قيخال جلوس

و  يتاز انيمند گشتند و خارج اسپ بهره
و کمر  يمتيق يو خلتها يو ترک يعراق
ک يزر افشان و  ير و خنجرهايشمش

کرور تنکه نقد بسادات و علما و صلحا 
  .واصل گشت

شد  ر دولت متمکنيبر سر …داود شاه
د از خفت يخود زا يقيا بوجه ناالام

 روز سلطنت نتوانست کرد که اهل حلّ
و عقد سلطنت او را معزول نموده 

 فق شده برادرد عمادالملک متّيد بصالح
 ن را که محموديالد کوچک سلطان قطب

بر  يشت بعمر چهارده سالگخان نام دا
گجرات متمکن  سلطنت اورنگ
روز جلوس سلطان محمود  …ساختند

 کرانينوازشات ب انواع به ق رايخال
مملکت  انيساخت و امرا و اع مند هبهر
گران بار احسان خود  يخلعتها به را

انعامات  به و مالزمان دولت را نمود
 يام و علمابنواخت و بر سادات عظّ وافر

 دراز و جود لخصوص دست دادکران با
و  يو عراق يعالوه اسپان تاز نمود که

ر و يگران بها و شمش يو خلعتهاي ترک
جوهر دار و جوهر نگار و  يخنجرها
ک کرور تنکه يمرصع کار  يکمرها

  .انفاق کرد
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خِ يتار مؤلّفافت که يتوان در يها م ها و واژه کسان بودن مطالب و تکرار جملهياز 
 ين احمد استفاده کرده، بلکه در بعضيالد شرف تأليف گجراتخِ يتاراز نه فقط  فرشته

  :گريچند نمونه د. نه نقل کرده استيع به موارد عبارات را
  گجراتخ يتار  خ فرشتهيتار

حلّ و عقد سلطنت و قبض و بسط داد 
ر ين عمادالملک وزيزر يأر هو ستد ب

و  رواج يمفوض گشته مهمات پادشاه
ق از يع خاليا و جمديرونق تمام پ

  .ف دل بر سلطنت او نهادهيع و شريوض

ف محروم يع و شريرا از وض يو کس
نداشت، قبض و بسط و حلّ و عقد 

دست عمادالملک سپرد و  به مملکت
و  يتوجه خاصّ در آبادان به خود
  .مملکت پرداخت ييافزا رونق

شان مانند ياند از کوته يک بعضيل
 الملک امالملک و حس يو صف کلمعضدال

 …که از شأن صاحبِ اقتدار بودند
اتّفاق نموده گفتند که ما از تسلّط و 

 يها يريعمادالملک و سختگ يالياست
م اگر سلطان او را يا تنگ آمده به او

معزول سازد فهوالمطلوب و الّا سلطان 
معزول ساخته برادرش  يرا از پادشاه
  .ميدار يبرم يپادشاه به حسن خان را

ان و يدستور اهلِ طغاما چنانکه 
طان بوده است، يالش حاسدان اخوان
 الملک الملک و حسام يعضدالملک و صف

ان سلطنت بودند يالملک که اع و برهان
کنکاش نموده قرار دادند که ما از 

تنگ  به عمادالملک ياليتسلّط و است
د فهوالمراد و يم اگر معزول نمايا آمده

 شيجا به م ويالّا سلطان را معزول ساز
  .ميحسن خان برادرش را پادشاه ساز

 سلطان محمود با وجود صغر سن
افت که آنها همه بهتان و يفراست در به

ک از آنکه مبادا همگنان يل …افتراست
من  ييوفا يو ب يمروت يحمل بر ب

ر يپس عمادالملک را در زنج …ندينما
پانصد نفر از مردم معتمد  به دهيکش

ه احمدآباد سپرده تا سرِ بامِ دروازه قلع
  .محبوس ساختند

از  يسلطان محمود با وجود صغر سن
 شأن يافت که منشايفراست خداد خود در

بدنام نه شوم که بر  …ستيچ
 يو احسان ناشناس ييوفا يو ب يمروت يب

پا  به من محمول کنند و عمادالملک
پانصد مردمان معتمد  به جوالن انداخته

حوالت کرد که بر بامِ دروازه قلعه 
  .بوس دارندمح
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زدند  يو در وقت سحر که نوبت سلطان
دفع  يد برايهم رس به و مهتاب خوش
قصر برآمد و در  ي بهريکلفتت و دلگ

کرد و  يهر سو نظر م به چه نشستهيدر
خانه ملک عبداهللا را  ليناگاه گماشته ف

خواهد  يستاده ميقصر ا يد که در پايد
د ينما يعرض کند و جرئت نم يزيچ

عرض  يخواه يهرچه مسلطان گفت 
ده ير را در آنجا نديکن عبداهللا غ

مثل  يمعروض داشت که دولتخواه
 عمادالملک سلطان ندارد و آنچه امرا

بهتان و  يدند، همگيعرض رسان به
  .است خالف

جهت  يوقت نواخت نوبت سلطان به تا
در  يخواب يدفع مالل و رفع کلفت ب

هر سو  به چه نشست ويدر به قصر آمده
ملک  به کرد ناگاه نظرش ينظر هم

خانه بود افتاد که  ليعبداهللا که گماشته ف
خواهد که  يستاده ميقصر ا يدر پا

ندارد  يتأد اما جريعرض نما يزيچ
فرموده گفت بگو آنچه  يسلطان تفقد
ر يملک عبداهللا جا را از غ يدر دل دار

صد ادب عرض نمود که  به دهيد يخال
ن يدر ارخواه دولت مثلِ عمادالملک يخ

 اند ست و امرا آنچه گفتهين يمملکت کس
  .همه کذب و افتراست

قابل قبول است که منظور  يسخت ن امر بهيدهد که ا ينشان م يخيتار يها يبررس
خ مورد بحث است؛ چرا که ين تاريهم يمحمودشاهطبقات از  خِ فرشتهيتارصاحبِ 

که در  ياست؛ در حال گجراتنامه پادشاهان مسلمان يکتاب مورد بحث فقط شامل زندگ
مختلف هند  يخ شهرهايدهد، تار يآن ارجاع م به خِ فرشتهيتارکه صاحبِ  يخيتار

 يا د خضر خان را کتاب جداگانهيسي که طبقات محمود شاه يتا وقت( موجود است
پس کتاب . )ن مورد وجود ندارديدر اي ا نهيچ قريم و در حال حاضر هيفرض نکن

 د دو کتاب جداگانه  شرف تأليف تاريخ گجراتکتاب  و محمودشاهيطبقاتين محمالد
  :دارد يز اشکاالتيه نين نظرياهستند؛ ولي 

ها  ها و عبارت ن دو کتاب مختلف هستند؛ پس چرا از نظر سبک و تکرار واژهياگر ا .١
  .گر هستنديکديمشابه 

خِ يتار رد و مطالبيگ يق را دربرم  ٩٠٥تا سال  يخيع تاريوقا يطبقات محمودشاه .٢
گر يکديق مشابه   ٩٠٧تا سال  خِ فرشتهيتارو  محمدن يالد شرف تأليف گجرات
  .هستند
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 فرشته  خِيتار مؤلّفن و يالد د مأخذ شرفيتوان گفت که شا يدر مورد اشکال اول م
طبقات نام  به م کهيعبدالکر تأليف يمحمودشاهطبقات کتاب  يعنيباشد؛  يکي

اين  يول. ندباش نوبه خود از آن استفاده کرده هر دو به ز مشهور است وين عبدالکريم
دربارِ  به ن نه تنها معاصر شاه محمود بود، بلکهيالد ست؛ چرا که شرفيجواب معقول ن

 يممدوح و) ين ويپسر محمود و جانش(ژه شاهزاده مظفّر يو وابسته بود و به يشاه
 يگريکتاب د ي بهازيحمود نم يع زندگيضبط وقا ين برايالد ل شرفين دليهم به .بود

ن يگر اينکته مهم د. نه نقل کنديع به ن حد که جمالت و عبارات آن راينداشت تا ا
آن  اهميتپس از وفات محمود کامل کرد که  ين کتاب خود را کميالد است که شرف

ن ين نسخه توجه کرد و ايا به خانان ، خاناهميتن يل هميدل به ديرساند و شا يرا م
  .شد يبخش کتابخانه و نتيه زنسخ

ن اثر يا افت شدهيح داد که دو نسخه درين توضيچن توان مي در مورد اشکال دوم
در . باشد  ي ميهجر ٩٠٥ شامل واقعات تا سال يطبقات محمود شاه که دهد مي نشان

ده است که ين عقيبر ا يترمذ يد اکبر عليس. ان شده انديب ٩١٧ع تا سال يگلزار ابرار وقا
بهر .در کتاب آورده باشد طور تتمه به را ٩١٧تا  ٩٠٦ يع سالهايوقا مصنف کن استمم

ن احتمال يا ان و تکرار واژه ها و فقراتيطرز ب کسان بودن مطالب وي به حال با توجه
  .داشته است يخ گجرات دسترسيتار به فرشته مؤلّفد يماند که شا ي ميباق

مشهور  يطبقات محمود شاه نام به ابکت دو خ گجراتيتار به متعلق يدر کتاب ها
. است ي ن بنبانيبن حس نين العابديبن ز ض اهللاياز آنها صدر جهان ف يکي مؤلّف. است
 همان جا فرستاده شد و دريب به امر سفارت يبرا گرهيفرمان محمود شاه ب به ٩٠٧ او در

مؤلّف زمان  ع تايشامل وقا است که يمين اثر کتاب حجيا. خ پرداختين تاريا تأليف به
 از نسخه ک نوشته مشتبهيعلت  ي بهخ صدر جهان است وليتار عنوان آن. ١باشد مي

نوشته  ياشتباه طبقات محمود شاه به ن مجموعهيا براون، عنوان آن در فهرست ةمجموع
ن کتاب يا خ فرشتهيذکر شده در تار يطبقات محمود شاه تن عليهم به شده است و

  .با هم فرق دارند يليخ صدر جهان و کتاب مورد بحث ما خيتار مطالب يدر ثان. ستين
                                                      

.١١٠و  ١٠٩ص : پرشين ليتريچر  .١
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است که در سال  ١ميعبدالکر آن مؤلّف. است هيالمحمودشاه الطبقات گريکتاب د
تحت سلطنت  ي بههنگام جلوس محمودشاه بهمن ق  ٨٨٧در برهانپور و در سال  ق  ٨٧٨
پادشاه گجرات نزد  به او را پادشاه هرمز ق ٨٩٢در سال  .در موجود بوده استيدر ب

کرد که در  تأليف يخ عموميک کتاب تاري يگره ويمحمود شاه ب حکم به ديفرستاد و شا
نظر  به .شده است گجرات نقل ژهيو به از دکن و يع جالبيوقا ةنهم و خاتم ةطبق

 .ن کتاب استيهم يگجرات يمحمودشاه طبقاتاز  فرشته خِيتار مؤلّفمنظور  ٢ياستور
 مؤلّفم که منظور يدان ين نميقيقطع و  به ز گفته شده است ماين همان طور که قبالً يول

  .کتاب است فرشته کدام
دانند  ي ميکيرا  يمحمودشاه مآثرِو  يمحمودشاه طبقات ٣از پژوهشگران يبعض

ن نکته را يا) م ١٩٥٨ل يک کلچر، آورياسالم(خود  ةدر مقالي ترمذ يد اکبر عليس يول
مؤلّف م يو عبدالکر يمحمودشاه خِيتارمؤلّف  يم همدانيعبدالکر واضح نموده است که

دو شخص يمحمودشاه طبقاتت جداگانه هستندي.  
گر يرنگ د به ن سالياند و ا ب سال ذکر شدهيترت به عيدر نسخه مورد نظر ما وقا

  :نوشته شده است يجوهر قرمز و جل به ن سالهايدر نسخه مورد نظر ا .نوشته شده است
 ةتا سن ٨٦٣ ةاز سن گرهيخ گجرات در احوال سلطان محمود شاه بيسوم از تار ةطبق •

  .يهجرت نبو ٩١٧
  الف ٢ورق   ق ٨٦٣ سنة •
  ب ٤ورق    ق ٨٦٥تا  ٨٦٤ سنة •
  ب ٥ورق   ق ٨٦٨تا  ٨٦٧ سنة •
  ب ٥ورق   ق ٨٦٩ سنة •
  الف ٦ورق   ق ٨٧٠ سنة •
  ب ٦ورق   ق ٨٧١ سنة •

                                                      
.١١٠و  ١٠٩پرشين ليتريچر، ص   .١
.حاشيه ١٠٩همان، ص   .٢
.موجود است م ١٩٥٨مطالب بيشتر در اين مورد در مجلّة اسالميک کلچر، شمارة آوريل   .٣
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  ب ٦ورق   ق ٨٧٢ سنة •
  ب ٨ورق   ق ٨٧٣ سنة •
  ب ٨ورق   ق ٨٧٤ سنة •
  ب ٩ورق   ق ٨٧٨تا  ٨٧٥ ةسن •
  الف ١٠ورق   ق ٨٧٩ سنة •
  الف ١١  ق ٨٨٦تا  ٨٨٠ سنة •
  ب ١٣ورق   ق ٨٨٧ سنة •
  ب ١٤ورق   ق ٨٨٩تا  ٨٨٨ سنة •
  الف ١٦ورق   ق ٩٠٠ سنة •
  الف ١٧ورق   ق ٩٠١ سنة •
  الف ١٧ورق   ق ٩٠٣تا  ٩٠٢ سنة •
  الف ١٧ورق   ق ٩٠٤ سنة •
  الف ١٧ورق   ق ٩٠٥ سنة •
 .ب ١٧ورق   ق ٩٠٦سنة  •
  ب ١٧ورق   ق ٩١١تا  ٩٠٧ سنة •
  ب ١٧ورق   ق ٩١٢ سنة •
  الف ١٨ورق   ق ٩١٣ سنة •
  ب ١٨ورق   ق ٩١٤ سنة •
  الف ١٩ورق   ق ٩١٧تا  ٩١٥ سنة •

امده يذکر آن ني بعد يخيتار يافت که در کتابهايتوان  ي مين کتاب کمتر مطلبيدر ا
 نيانگر ايب ن نسخهيافت ايباز يول. ندارد يخاص تين کتاب اهمين نظر ايباشد و از ا

  .هستند مهم يليخ خود خذأت و صداقت ميت اهمعلّ ي بهخ بعديتوار موضوع است که
  


	5532

