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حیدر ملی و کتاب تاریل کشمیر

 دریچه ای به شناخت کشمیر تاریخی

کاظم طیبی  فرد

حیدرملککشـمیری،نویسـندۀکتـابتاریخ کشـمیر واز

رجـالهنددردورۀجهانگیرشـاه)1014-1037ق(اسـت.

اوشـیعهمذهبوفرزندملکحسـن،نوۀملکمحمدناجی

)صوفـی257:1948؛محـبالحسـن8:1959(وزیرحسـینشـاه

چـکوازنسـلخبدان)حیدرملـک،ب1(وازخانوادهای

اشرافیواصیلکشـمیریبودکهحکومتموروثیچادوره،

دهزادگاهـشراکـهدهـیدردهمایلـیجنوبسـرینگرقرار

داشـتهوازتوابـعآنبوده،برعهدهداشـتند1)جهانگیـرگورکانی،

جهانگیرنامه،ص345؛بخشی،اقبال نامه،ص171(.

حیدرملکحدود24سـالدرخدمتیوسفشاهچک

)986-993ق(پسـرحسـینشـاهچـک،آخریـنپادشـاه

کشـمیرقبلازسلطنتاکبرشـاهمغولبرآنخطهبود)یزدانی

418/10:1971(.حیـدرملـکحتیپسازشکسـتیوسـف

شـاهوتصرفکشـمیربهدسـتاکبرشـاه،اورادرتبعیدبه

جاگیربنگالهمراهـیکرد)هادی215:1995(.جاگیرکهجیرۀ

یوسـفشـاهبودباکمکحیدرملکادارهمیشـد؛چنانکه

حیدرملکدرلشکرکشـیعلیـهراجابلبدراسـردارارتش

بـودهوخدمـاتمهمـیدرایـندوراندرجهـتاسـتقرار

حکومتاکبرشاهدربنگالانجامداد.

پـسازغلبـۀحیـدرملـکوبـرادرشعلـیدرایـن

لشکرکشـی،اینموفقیتاعتباریبههردوبرادربخشـیدو

حتـیباشـروعپادشـاهیجهانگیـراوضاعبرایاوبسـیار

مسـاعدترنیزشـد)صوفـی،همانجا(.مدتیبعـدواقعۀدیگری

1.برایموقعیتجغرافیاییچادوره،ر.ک:احمد،462/2:1974.

پژوهشگردایرةالمعارفبزرگاسالمی
baran60kazem@yahoo.com

باعـثنزدیکـیبسـیاراوبـهدربارجهانگیرشـد.درسـال

1016قحیـدرملـکهمـراهقطبالدیـنمأمـورمقابلـهبا

شـیرافکنشـدودراینمأموریتوپسازآنکهشـیرافکن

دسـتازجنـگبرداشـتومدتـیبعـدمرد،حیـدرملک،

همسـرشـیرافکن،مهرالنسـاءبیگـمراحفاظتنمـودتابه

ازدواججهانگیرشـاهدرآمد.اوپسازورودبهحرمجهانگیر

بـه»نورجهـان«ملقبشـد.حیدرملکنیزکـهبعدازمرگ

یوسـفشـاهچکبهخدمـتجهانگیـردرآمدهبـوددراثر

قدرشناسـینورجهانبهجهانگیرمعرفیشـدودراثرهمین

توصیهوحمایتنورجهانجهانگیرشـاهحکومتکشـمیررا

درهمـانسـالبهحیدرملکسـپردواورابـهرئیسالملوک

وجغتایملقبنمود2)مارشال171:1985(.

ایـنلقبهاخودنشـانواضحـیازنزدیکیحیدرملک

بهدربارجهانگیراسـت.چنانکهرئیسالملوکبهبرتریاو

بـردیگـرملوکدربـاراشـارهداردولقبجغتاینیـز،کهبه

معنایشـخصیاسـتکهلباسترکانجغتاییکهاسـالف

بابریـانوجهانگیـربودنـدرابرتـنمیکند،نشـانمیدهد

قـراردادندر
ّ
جهانگیـربـااعطایاینلقـبحیدررادرحد

ردۀخاندانوتبارخودموردنوازشقراردادهاست.

پسازبهدسـتگیریحکومتکشمیر،حمایتپررنگ

جهانگیـرازحیـدرهمچنانادامهداشـت،بهشـکلیکهدر

همـانابتدایامـر،اعتباراتمالیبسـیاریبرایآبرسـانیو

خدماتعمرانیبهاوداد.

حیـدرملـکنیزبراثـرهمیـنحمایتهاپـسازآتش

گرفتـنخانقـاهومسـجدجامـعکـهسـنیانحیـدرملکو

خانداناووهمینطورشـیعیانمنطقهرامتهمسوزاندنآنها

کارمیکردند،مسـجدجامعراباهمراهیپدربزرگش،ملک

محمدناجی،بازسـازینمودوحتیبهجاللوشـوکتبنای

آنافزود.

بازسازیاینمسجددر1029قباصرفهزارروپیه

پایانیافتوازآنجاکهدرهنگامآتشسوزیمسجد،

جهانگیردرکشمیرحضورداشتهوبازسازیرابهحیدر

ملکسپردهبود،براعتبارحیدرملکبیشازپیشافزوده

2.نیزر.ک:
Hasan; Rieu; Sufi; Storey; Bloghet; Hadi.

ونیزجهانگیر؛همانجا.همچنینبرایلقبهایاور.ک:احمد،همانجا.
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شد1)دیدهمری،واقعات،ج2،ص480(.

ازجملـۀخدماتعمرانیدیگرحیدرملک،بازسـازی

مقبرۀمیرشـمسالدینعراقـیوخانقاهجدیبلکهظفر

خـانچـکآنرابهآتشکشـیدهبودوهمچنیـنترمیمنهر

لچمـهکـولوبنـایباغـاتمجللدرشـاهآباداسـت.او

بارگاهـینیـزبرچشـمۀویرناگاحداثکـردکهجهانگیر

پانزدهیمـنسـالگردجلوسـشرادرآنجـاجشـنگرفـت

)جهانگیر،جهانگیرنامه،همانجا؛کهویامی،جم(.

تـااینزمانحیدرملکنفوذفراوانیدردربارجهانگیر

پیـداکردهبود،چنانکهبهوسـیلۀاوسـیدشـاهابوالمعالی

بـرایمشـاورت،ودوسـتقدیمـیاودالورخـان،برای

سپهسـاالریایالتوسـیهبـهجهانگیرمعرفیشـد)اصغر

.)271:1364

حیدر ملی و تاریل نگاری 

چنانکـهآمـدحیدرملکعالوهبراینکـهبهعنوانیکرجل

مهمسیاسـینظامیدرخدمتحکومتبودازفضلوادب

نیـزبرخـورداربود.ازهمینروبهخاطرقرارداشـتندرمتن

جریانهاواتفاقها،بهنگارشکتابتاریخ کشـمیرمشـغول

شـدتابدینوسـیلهشـخصیتعلمیاونیزموردتوجهقرار

گیـرد.چراکـهدرایندورانجهانگیرشـاهبـهتاریخنگاری

اهتمامبسـیاریداشتهوبسـیاریازتاریخنگارانرادردربار

خودجمعکردهبود)سبحانی383:1377(.

تواریخقبلینگاشـتهشـدهدربارۀکشمیراحوالکشمیررا

ازابتدایآبادیتا709ازترجمۀشـاهمحمدشاهآبادیازراج 

ترنگینـیآوردهانـد،امـاحیـدرملـکازآنجاکـهاز959ق

تاریخینوشـتهنشـدهبـود)حیـدرملـک،ب245(،تاریخ 

کشـمیررادربـارۀتاریـخ،وضعیـتوطبیعـتوجغرافیای

کشـمیر،ازابتـدایآبادانـیتاسـال995قوآغـازفتوحات

اکبرشـاه،بااسـتفادهازمنابعتاریخیقبلـیوافزودنوقایع

مابعدآنهاتألیفکرد)نوشاهی714:1362(.

چنانکهخوداونیزاشـارهمیکند،ازمنابعمعتبرقدیمی

وبهخصـوصترجمـۀشـاهمحمـدشـاهآبادیازکتـابراج 

ترنگینـیبرایتکمیلتاریخخوداسـتفادۀفراوانکردهوحتی

1.نیزر.ک:تاریخ حسن،ص480/2،آزاد،190/1.

دربرخـیمقاطعمانندنقلاسـمابتداییکشـمیر،منبعخود

راکههمانترجمۀشـاهمحمدشـاهآبادیازراج ترنگینیبوده

ذکـرکـرده)حیـدرملـک،ب2(ویـادرجایـیدیگرجمع

بنـدیتاریـخراجههـادرراج ترنگینـیراباذکـرمنبعتأیید

کـرده)همـان،ب6(کـهایننمونههـانشـاندهندۀوثاقتو

اهتمـامبهتحلیـلتاریخیحیـدرملکدرنـگارشکتابش

است.

درمقابـلامـا،برخیچـونتیفنتالـرباقاطعیـتکتاب

تاریـخ کشـمیرراتنهـاتلخیـصدیگـریازراجـه ترنگینی

میداننـد2،وحتیاومر)98:1970(اینتلخیصرابهدسـتور

مسـتقیمجهانگیردانسته،امادرمقابلمحّبالحسن)1959:

همانجا(تاریخ کشـمیرحیدرملکرادرکناربهارسـتان شاهی

وچنـدمنبـعدیگرمکتسـبازمنابـعاصیلسانسـکریت

میداند.حلمناقشـاتیازایندستمانندترجمهوتلخیص

بـودنتاریخ کشـمیریـاتألیفبودنآنوبهطـورکلیوثاقت

واعتبـارآنجـایتأملبیشـتریداردوتـامقابلهوتصحیح

انتقـادیکتاببهدرسـتیودقـتانجامنگرددوبـاتوجهبه

اطالعـاتپراکندهوبسـیارکـموحتیگاهمتناقـضدربارۀ

کتابامکاننخواهدداشت.

معرفی کتاب تاریل کشمیر

تاریخ کشـمیرکهازنامآنپیداسـت،تاریخمحلیسـرزمین

کشـمیراستوازدوبخشتشکیلشـدهاست.بخشاّول

کـهخالصـهایازراج ترنگینـیوتاریـخراجههایکشـمیر

اسـت،ازدورۀاسـاطیریشـروعشـدهاسـتوبخشدوم

کتـاببـهتاریخعمومـیخاندانهایمعاصرایـرانوتوران

میپردازدکهبهعقیدۀاتهازقسـمتسـومکتابلّب التواریخ

گرفتهشدهوششبابدارد)اته203/1:1903(.

شـشبـاببخـشدومکتـاببهایـنترتیبوبـهاین

شـکلاسـتکهباباّولشـاملتاریخطاهریان،سامانیان،

خوارزمشـاهیان،غزنویـان،آلبویـه،اتابکان،اسـماعیلیانو

قراختاییـان،بـابدومبـهامپراتوریهـایمغولمیپـردازد.

بابسـومبهحکومتپاشـاهانیکهبعدازسـلطانابوسعید

درایراننقشداشـتهاندتاسـربدارانمیپردازدوبابچهارم

2.بهنقلاز Martin, 367 .متناصلیتیفنتالردرکتابdicription l›hindustan،با

وجودسعیوتالشنگارندهبهدستنیامد.
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بـهتیموروموفقیتهایاووبابپنجمسـالطینقراقویونلو

وآققویونلـواختصـاصداردودرنهایـت،دربـابششـم

سـلطنتسـالطینیکهدرتورانوخراسـانبعـداز906ق

سلطنتمیکردندآمدهاست)اته،همانجا(.

پسازبخشدوم،دوخاتمهنیزبهکتابافزودهشـدهکه

خودشـاملدوقسـمتاسـت:قسـمتیشـاملشـرححال

مختصرمؤلفتاغلبۀکشـتواروقسمتیهمدربیانجغرافی

وطبیعتکشمیراست.

ورایبحثهـایمستشـرقانگوناگـونکـهبـهنسـخه

دسترسـیداشـتهاند،خـواهتألیـفکتـابتاریخ کشـمیربه

دسـتورجهانگیرشـاهصورتگرفتهباشدوخواهحیدرملک

پـسازتألیـف،کتـابراتقدیمجهانگیرشـاهکـرده،درهر

صـورتبهبیانخـودمؤلف،تألیفکتابدرسـال1027ق

مصـادفبادوازدهمینسـالجلوسجهانگیرشـروعشـده

)حیدرملک،ب4(ودرسـال1030ق،بهزعماسـتاداحمد

منـزویبامرگمؤلف،پایانیافتهاسـت1.البتهفصلبندیو

قـراردادنخاتمـهبـرکتابایناحتمالاسـتادراباپرسـش

جـدیمواجـهمیکند،چـراکهدرنگاهاّولبـهکلیتکتاب

ودیـدنبخشبندیهـاوقرارگرفتـنفصـولخاتمـهبهنظر

نمیرسـدکتـاببهناگاهبـامرگمؤلفشناتمامماندهباشـد.

امـاایناحتمالرابایددرنظرگرفتکهنسـخهدردسـترس

نگارنـدۀاینمرقومۀاصیلنبودهودسـتکاریشـدهوتدوین

وتنظیمگردیدهاست.

عـالوهبـرآنچهمؤلـفدراثرگفتهشـرایطآنزماندلیل

نـگارشکتـابرابـرمـاروشـنمیسـازد.چـوندرزمـان

جهانگیرشـاهکـهاونیز،ماننددیگربابریان،فارسیدوسـت

وعلمپروربوده،تاریخنویسـیپیشرفتبسـزاییکردواوبه

تقلیـدازپـدرشموّرخانـیرابرایخدمـتدردربارتعیین

کـردکـهاغلبهندیبودهاند.امابرخـالفآنهاحیدرملک

کـهایرانـیواهـلکشـمیربـوده،بهگفتـۀخودشبـاانگیزۀ

تکمیـلتواریـخگذشـتهوضبـطحکومتسـالطین،برای

جلوگیـریازمخـدوششـدنتاریـخآنهـاوازبیـنرفتن

1.ایشاندرآثارمختلفشاناینمطلبرابیانکردهاندبهعنواننمونهر.ک:منزوی،

418/10:1367؛همو1201/2:1382؛همچنینمنابعغربینیزهمینگونهگزارش

دادهاندر.ک:
Marshal; Hadi; Hasan; Bloghet; Storey; Ethe.

ونیزیزدانی،احمد،اصغر،سبحانی،همانجاها.

اطالعاتشـانبـهنـگارشتاریـخ کشـمیردسـتزدودرآن

حاکمـانکشـمیرراازقـرنپنجمتایازدهمهجـرینامبردو

مدتحکومتهرکدامراذکرکرد)حیدرملک،ب2(.

ایـنکتـابکـهبابیانـیواضحومختصرنوشـتهشـده،

سـومینکتابدرموردتاریخکشمیراستکهازابتداییترین

زمانتازمانمؤلفرادربرمیگیردوالبتهشـناختهشدهترین

تاریخفارسـیکشـمیرنیزهسـتکهبااینکهازمستندترین،

معروفتریـنوباارزشترینتاریخهایمحلیکشـمیربوده

)اتـه170/1:1903(لیکـنتاکنونبهچاپنرسـیدهواطالعات

مفیـدآنبهخصـوصدرموردخاندانهـایمعاصرمؤلفدر

ایرانازدسترسدورمانده.

ازارزشهاواعتباراتدیگرکتابایناسـتکهمؤلف

کهبهشـرحجغرافیایتاریخـیوطبیعیمنطقهنیزپرداخته،

نقشـهبرداریدقیقـیازمنطقـۀارائـهوازآنمهمتـرتاریـخ

هجریرادرتاریخگزاریهاجایگزینکردهاسـت.ازسوی

دیگـر،مؤلفبـااینکهشـیعهمذهببودهنگاهـیبیطرفانه

داشـته.چنانکهدرجایییعقوبشـاهراازعدمتسـامحبا

سـنیهانکوهـشمیکند)محـبالحسـن،همانجا(.عـالوهبر

اطالعاتتاریخیوفهرسـتیازسـالطینیکهدرکتابارائه

شـده،مؤلفشـرححالیازخودرانیزدرذیلکتابآوردهو

درجایجایکتابسـنتهایمردممنطقـهراتوصیفنموده

اسـت)هـادی1995:همانجـا(کـهایـندربررسـیهایمـردم

شناسـینیـزعـالوهبرمطالعـاتتاریـخاهمیتیجـدیبه

کتـابدادهلیکنمهمترینویژگیکتـابهمانثبتوقایعی

ماننـدقتلشـیرافکنوتالشسـالطینمنطقهبـرایعقب

رانـدنمغـوالنودرنهایتانقراضحکومتمحلیوالحاق

بـهسـلطنتاکبرشـاهاسـتکـهمؤلـفدربطـنآنوقایع

حاضـربـودهوبادیدخودوبهعنواناّولشـخصحاضردر

ماجراوقایعرانقلکردهاست.

ازسـویدیگـرایراداتـیکهبرایـنکتابواردشـدهنیز

جـایبررسـیدارد.بهعنـوانمثالمحمداعظـمدیدهمریبر

حیـدرملکخـردهگرفتهکهدرتقریراحوالبزرگانکشـمیر،

بیشـتربـهوجناتاجـدادخوداهتمامداشـتهوبسـیاریاز

سرگذشـتهاونـامبزرگانراازقلـمانداخته)منـزوی1367:

498/10(.بـهعقیدۀظهورالدیناحمددرکتابپاکسـتان مین 
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فارسـی ادب کی تاریخ،تاریخبخـشدومکتابحیدرملک

بادیگرکتب،دارایاختالفاتیاسـت)احمـد462/2:1974(و

بـهزعـمحسـنکهویامـیرویدادشـماریمؤلفنیـزقابل

اعتمـادنبودهودرضمننقشاساسـیخودرادردورانچک

ذکرنکردهوزندگییوسـفشـاهویعقوبشاهرادرروزهای

آخـراسـارتکـهازنزدیکشاهدشـانبودهتوصیـفنکرده

است.

بـااینهمـه،چنانکـهآمد،پرواضحاسـتکهبررسـی

نقـاطقـوتوبـهدسـتآوردناطالعاتاحتمالـیکتابو

پاسـخبهپرسشهاییازقبیلنسـبتکتابباراج ترنگینیو

میـزانبهرهگیـریکتـابازآن،جـزبـامقابلـۀنسـخههای

مختلـفوخواندنوپردازشاطالعاتآنهامیسـرنخواهد

شد.چراکهبرخیازفهرستهادرگزارشخودازنسخهای

در 
ً
مثـال اساسـیای تفاوتهـای کـه میراننـد سـخن

بخشبندیوذکربرخیمواردبانسخدیگردارد.

قابـلتوجهاسـتکهبـاتوجهبـهپراکندگینسـخههای

مختلـفاینکتـابدرکتابخانههاوموزههـایمختلفدنیا،


ً
کارانتخابنسـخۀاساسبرطبقگزارشهامتفاوتوبعضا

متناقضفهرسـتها،قبلازجمعآوریتمامیااکثرنسخقابل

اعتمـاد،بـاتوجـهبهاینکـهتنهایکنسـخهازکتـابویک

میکروفیلمازآندرایرانموجوداست،مقدورنخواهدبود.

نسخههای کتاب تاریل کشمیر 
همانطورکهاشـارهشـد،ازاینکتابدونسـخهدرایران

وجوددارد:اّولنسـخۀخطیشمارۀ5130مجلسشورای

ملیبهخطنسـتعلیقعلیبنلطفهللاهرویکهدر1288

قنگاشـتهشده)منزوی120/15:1347(ودوممیکروفیلمیکه

درکتابخانۀمرکزیدانشـگاهتهرانبهشـمارۀ3157وجود

دارد)دانشپژوه272/2:1353(.

ایراناسـتودر امابیشـترنسـخاینکتابدرخارج

کتابخانههـاوموزههـایمعتبـردنیـانگهداریمیشـود.

دونسـخهدرموزۀبریتانیا،یکیمتعلقبهقرنهفدهم
ً
مثال

بـهشـمارۀ16705،بهخطنسـتعلیقودیگـریمتعلقبه

سال1802م،بهخطنستعلیقوبهشمارۀ8906نگهداری

میشود)منزوی،فهرستنسخه های خطی فارسی،4615/6(.

یکنسـخۀدیگرکهدر1941منوشـتهشـدهبهشـمارۀ

3571بـهکتابـتمحمـدعثمـانشمسـیدرکتابخانـۀ

خدابخـش)شـیر10:1967(ونسـخهایدیگـردرکتابخانۀ

دانشـکدۀمسـیحیفورمیـنالهـورپاکسـتانبـهشـمارۀ

43ح954،91نگاشـتهشـده،بهتاریخ1280قوبهخط

نسـتعلیقنگهـداریمیشـود.همچنیـننسـخهاینیزبه

شـمارۀ446کهبهخطنسـتعلیقخوشدرسـدۀسـیزدهم

نگاشـتهشدهدرموزۀملیپاکستاندرکراچیموجوداست

)منزوی418/10:1367(.

دونسـخۀدیگرنیـزدرکتابخانۀایندیاآفیـسوجوددارد

کـههرمـاناته)202:1903(بهترتیـبدرردیف510و2846

فهرسـتخودازآنهانامبردهاسـت.نسـخهایرانیزبلوشـه

)361:1905(درردیـف625اوگـزارشکـردهاسـتوبراون

)42:1922(درذیـلفهرسـتنسـخخطـیدانشـگاهکمبریج

نسخهایرادرردیف 245cp ازهمینکتابنامبردهاست.

اومر)98:1970(درفهرسـتنسـخههایمونیخباشـمارۀ

2660نازنسـخهایدیگـرازکتابرادرآنجادادهاسـت.

البتـهدرپایـانبایدبهدونسـخۀکتابخانۀبادلیاننیزاشـاره

کنیـمکهاته)170:1889(درردیفهای316و317فهرسـت

خودبهآنهاپرداختهاست.
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