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تاریخ کش��میر، معروف به بهارستان  ش��اهی، از جمله تواریخ 

محلي دست اّول و نخستین اثر فارسِی ارزشمند و مهمي است 

که به قلم نویسنده ای ناش��ناس در عهد جهانگیرشاه تیموری 

)994-1023ه� .( نگارش یافته و شامل وقایع سرزمین کشمیر 

از دورۀ هنود تا پایان حکومت های محلی و تأثیرگذار مسلمان، 

مانند شاهمیریان و َچکان، است. 

تصحی��ح و چ��اپ این اثر مي تواند راهگش��ای بس��یاری 

از تحقیق��ات بع��دی در دس��ت یابي به تاریخ کش��میر، خاّصه 

حکومت گران مسلمان شاهمیری و َچک ها، باشد.

نسخه شناسی اثر

با بررسی در فهارس متعدد نسخ خطی فارسی داخلی و خارجی 

)ر.ک: منابع( چهار نسخۀ خطی از بهارستان شاهي شناخته شد:

1. نس��خۀ ایندیاآفی��س (India Office) در لندن با ش��مارۀ 

509، ش��امل 212 ب��رگ و هر برگ داراي 17 س��طر، به خط 

نستعلیق.

2. نس��خۀ م��وزۀ بریتانی��ا (British Museum) در لندن با 

ش��مارۀ 16/796 شامل 180 برگ و هر برگ 17 سطر، به خط 

نستعلیق کوچک.

هر دو دس��ت نویس فوق فاقد تاریخ نگارش و کاتبان آن 

دو نیز ناش��ناخته اند و قرائنی برای تشخیص آن که کدام زودتر 

نوشته شده موجود نیست؛ اما، پس از مقایسۀ دو نسخه، نسخۀ 

ایندیاآفیس به س��بب دقت بیشتر در ضبط اسامی، کم تر بودن 

افتادگی ها و اغالط، و نیز ذکر تقویم اسالمی )ه� .( به موازات 

تقویم کشمیری )لوکیکا، Loukika) 1، نسخۀ اساس و نسخۀ 

بریتانیا نسخه بدل قرار گرفته است. این دو نسخه با عالئم الف 

و ب معرفی ش��ده اند. بسیار بعید است که یکی از این نسخه ها 

از روی دیگری استنساخ شده باشد.

3. نس��خۀ خطی موجود در کتابخانۀ بریتانیا در لندن با عنوان 

تاریخ کش��میر- که در متن نس��خه، مس��ّمی ب��ه رازه ترنگ 

اس��ت- با ش��مارۀ or.1799 ش��امل 260 ب��رگ و هر برگ 

15 س��طر، به خط نس��تعلیق، مورخ جمادی الثانی 1264ه� ./ 

1848م. (Rieu, 1966: 1103). ای��ن نس��خه با عالمت ج 

معرفی شده است. این نسخه، با شمارۀ 36، در مرکز تحقیق و 

ترویج ایالت جامو و کش��میر نیز موجود است و آن را نامعتبر و 

مغلوط خوانده اند )حیدری، 1402: 12(. 

در فهرس��ت های ریو و منزوی اثری از رازه ترنگ نیست. 

ریو، ذیل عنوان بهارستان شاهی، دو صفحه و دو شمارۀ نسخه 

آورده که یکی نسخۀ بریتانیا و دیگری، که تحت عنوان تاریخ 

کش��میر آمده، همان رازه ترنگ اس��ت. ش��روع و خاتمۀ کتاب 

اخیر ش��باهتی با دو نس��خۀ ایندیاآفی��س و بریتانیا ندارد. متن 

بهارس��تان ش��اهی در این نس��خه از برگ 78 پ تا برگ 254 

ر گنجانیده ش��ده که ابتدای آن ناقص اس��ت و از برگ 9 ر تا 

انتهای برگ 180 ر ش��امل بهارستان شاهی، از نسخۀ بریتانیا 

به صورت مخلوط و درهم، است و در مقایسه با دو نسخۀ فوق  

نقایصی همچون افتادگی های مکرر و نیز تفاوت های دستوری 

و نوش��تاری دارد. مؤلف ناش��ناختۀ این متن، در همان صفحۀ 

آغازین، پس از ذکر نام خداوند و صلوات بر حضرت رسول)ص(، 

آن را رازه ترنگ نامیده است )نسخه ج: گ 1 پ(. 

4. بهارس��تان ش��اهی، اثر اکبر حیدري کاش��میري، در 446 

صفحه که در سال 1402ه� ./1982م. به همت انجمن شرعي 

ش��یعیان جامو و کشمیر، در شریعت آباد هند، چاپ سنگی شده 

*
معرفی نسخۀ خطی بهارستان شاهی )تاریخ کشمیر(

مریـم معینـی نیـا**

* »تصحیح، تحقیق و تحشیه بهارستان شاهی )تاریخ کشمیر(« عنوان رسالۀ دکتری مریم معینی نیا است که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران 

تدوین و در تاریخ 1389/11/21 از آن دفاع شده است.

moeeninia@ut.ac.ir /مدیر پژوهش پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران **

1. (Loukika) تقویم محلی هندو یا تقویم کشمیری به زبان سانسکریت است که در دوران پیش از اسالم کشمیر و نیز دوره اسالمی، همراه با تقویم اسالمی 
به کار می رفته است.
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و نسخه ای از آن در کتابخانۀ آستان قدس رضوی موجود است. این چاپ را نیز می توان نسخۀ چهارم محسوب کرد.

نسخـۀ الـف )برگ 1پ - 2ر(نسخـۀ الـف )روی جلـد(

نسخـۀ الـف )برگ آخـر(
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نسخـۀ ب )برگ 1پ - 2ر(نسخـۀ ب )روی جلـد(

نسخـۀ ج )روی جلـد(نسخـۀ ب )برگ آخـر(
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معرفی و بررسی بهارستان شاهی

با گس��ترش اسالم در ایران و آسیای مرکزی و فروکش کردن 

آشفتگی های سیاسی و اجتماعی و به وجود آمدن شرایط صلح 

و ثبات، ثبِت وقایع و امور حکمرانان و پیروانش��ان به شیوه ای 

مطابق با سنت های اسالمی متداول شد. 

تا مدت ها پس از ورود اس��الم به کشمیر، زبان هندو زبان 

رس��می سراس��ر هند بود؛ اما به تدریج زبان فارسی جای آن را 

گرفت. در روزگار حکمرانی سالطین مسلمان کشمیری کتب 

متعددی در تاریخ کش��میر، و به زبان فارس��ی، تألیف ش��د که 

منبع اغل��ب آن ها در ذکر وقایع و رویدادها، کتاب راج ترنگینی 

کلهن بوده است. 

مورخانی که تا قبل از تألیف بهارس��تان ش��اهی )1585-

1614 م.(، کتب خویش را در تاریخ کشمیر به زبان سانسکریت 

نوش��ته و در این کار از کلهن پیروی کرده اند، عبارتند از: جونا 

 (Srivara) 1398-1459م.(، س��ری وارا( (Jonaraja) راجا

-1486(  (Prajyabhatta) پراجیابات��ا  و  )1459-1486م.( 

1513م.(؛ همچنی��ن از مورخان��ی چ��ون مال ن��ادری، قاضی 

ابراهیم و مالحس��ین قاری ی��اد کرده اند که قب��ل از نگارش 

بهارس��تان شاهی، آثاری به فارسی در تاریخ کشمیر نوشته اند؛ 

 Pandit, 1991: xxxii,) اما همۀ آن آثار از میان رفته  اس��ت

 .(xxvii; Mohibbul hasan, 1959: P 2-3
با توجه به تواریخ و منابع فارس��ی موجود، می توان اظهار 

داشت که بهارستان ش��اهی نخستین تاریخ مستقل، مفصل و 

ارزشمندی است که، در اواخر قرن دهم ه� . به قلم نویسنده اي 

نسخـۀ ج )برگ ماقبـل آخـر(نسخـۀ ج )برگ 1پ(

نسخـۀ ج )برگ آخـر(
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ناشناخته، به زبان فارسي در این موضوع فراهم آمده است.

1. نام اثـر

در نس��خۀ الف، عنوان بهارس��تان ش��اهی و در ذیل آن تاریخ 

کش��میر، به  خط فارس��ی، بر اّولین برگ نوشته شده و مطالب 

ناخواناي دیگری در ذیل آن آمده اس��ت. در نس��خۀ ب به جز 

تاریخ کشمیر، عنوان دیگری ذکر نشده است؛ در قسمت پایین 

صفحه نیز جملۀ: »عبدالسالم از حال و دل شرمنده شاه شجاع« 

نگارش یافته اس��ت. در برگ آخر از دو نسخۀ الف و ب، عنوان 

بهارستان شاهی در میانۀ شعر بلند خاتمۀ کتاب  ذکر شده است. 

البته در مصراع آخر ش��عر نیز عبارت »نامۀ شاهان کشمیر« قید 

شده که ماّده تاریخ اختتام نگارش آن است.

بهارس��تان ش��اهي ک��رده ش��د ن��ام

ب��ود در ب��اغ عال��م ت��ازه چ��ون ن��ام

چ�ن��ان دارم ت�وق��ع از س��خ�ن دان

که باش��د در س��خ�ن داني چو َسحبان

ک��ه گ��ر ی�اب��د غل��ط ان��در عب��ارت

و ی��ا در اص��ل مع�ن��ي ی��ا اش��ارت

ب��ه ق��در وس��ع در اص��الح ک�وش��د

و ی��ا عیب��م ب��ه ذی��ل ع�ف��و پوش��د

چ��و تاری��خ تم��ام ای��ن خوش ارق��ام

نیک فرج��ام قیام��ت  ت��ا  ب��ادا  ک��ه 

بپرس��ی�دم ز ع��ق��ِل راس��ت تدبی�ر

بگفت��ا »ن��ام��ۀ ش��اه��ان کش��میر«

2. تاریـخ تألیـف

ماّده تاریخ نهفته در عبارت »نامۀ شاهان کشمیر« در خاتمۀ 

کت��اب، تاریخ پایان آن )1023 ه� .( را نش��ان می دهد. و البته 

وجود چند س��رنخ در متن کتاب نیز می تواند تعیین راه گش��ای 

زمان تقریبی آغاز نگارش و طول مدت تألیف آن باش��د. مؤلف 

بهارستان ش��اهی، پس از ذکر حوادث و رویدادهاي مربوط به 

حملۀ ذولچو در س��ال 724 ه� . به والیت کشمیر، آورده است: 

».... از آن باز تا اکنون که دویست  وهفتاد سال گذشته هرجا که 

زمیني نامزروع مي ماند و میته مي گردد آن را به زمین آن عهد 

نسبت نموده ....« )نس��خۀ ال��ف: 10پ(. حال اگر سال حملۀ ذولچو 

به کش��میر یعني 724 را با 270 جمع کنیم، عدد 994 به دست 

مي آی��د و با توجه به ای��ن نکته که حملۀ مغول به کش��میر از 

وقایع مهم تاریخ این سرزمین بوده و مؤلف تنها پس از 9 برگ 

آغازی��ن کتابش به آن پرداخته اس��ت، می توان زمان احتمالی 

ش��روع نگارش بهارس��تان شاهي را س��ال 994 ه� . و فاصلۀ 

شروع کتابت و اختتام آن )1023 ه� .( را 29 سال دانست.

3. مؤلف بهارستان شاهی

متأس��فانه اطالعاتی از نام مؤلف، تاری��خ و محل تولد و تاریخ 

درگذش��ت وی در متن بهارستان ش��اهی و منابع مرتبط یافت 

نش��ده اس��ت. این احتمال نیز وجود دارد ک��ه مؤلف در زمان 

خودش مشهور بوده و نیازی به معرفی خود ندیده است. تنها در 

یک مورد به جّد پدری و منصب خاندان مؤلف اشاره شده است: 

»... جّد پدر مس��ّودِ این اوراق که مالحس��ام الدین نام داشت از 

غزنی مرید باباحاجی ادهم شده، همراهش بود و در مطبخ وی 

جماعت درویش��ان را خادمی می ک��رد و این باباحاجی تا زمان 

سلطان زین العابدین در قید حیات بود« )نسخۀ الف: 23ر(. 

محمداعظ��م دیده مري، مؤلف واقعات کش��میر، در آغاز تاریخ 

خود نوشته است: 

بعضي مس��لمین قدري از تواریخ آن ها به زبان فارس��ي به 

طرز ترجمه برنگاش��تند و تا زمان خود حاالت و واقعات را 

اجم��ااًل به ضبط درآورده اند، از آن جمله مالحس��ین قاري 

علیه الرحمه تألیفي به اجمال س��اخته و بعد از آن حیدرملک 

چارواره به تحریر احوال کشمیر پرداخته  

)دیده مری: نسخۀ / گ3(  

ب��ا عنایت به گزارش دیده مری مي توان دریافت که ش��خصي 

به نام مالحس��ین قاري، قب��ل از حیدرملک چارواره، کتابی در 

تاریخ کش��میر نوشته است. البته بااطمینان نمي توان گفت که 

منظور او بهارس��تان شاهي بوده است. در فهرست منزوی نیز، 

ذیل یکی از تواریخ کش��میر به مالحس��ین قاری اشاره شده؛ 

ام��ا اطالعی غیر از راهنمایی خواننده به فهرس��ت مش��ترک 

و اس��توری درج نش��ده اس��ت )منزوی، 1375 :2/ 1200(. استوری 

نیز چیزی جز اش��اره به مطلب محمداعظ��م دیده مری، مبنی 

بر آن که تاریخ کش��میر مالحس��ین قاری قب��ل از حیدرملک 

نوشته شده، ننوش��ته است (story, 1927: VI/ 680). صابر 

آفاقی، مصحح کتاب راج ترنگینی، در بررس��ی منابع مربوط به 

تاریخ کشمیر، احتمال انتخاب بهارستان شاهی به سید مهدی 

کش��میری را طرح کرده و البته گواهی برای این مدعا نیاورده 

است )شاه آبادی، 1394: مقدمۀ مصحح/ 24(.  
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4. ساختار ظاهری و رسم الخط                                      

بهارس��تان شاهی با »بس��م هلل الّرحمن الّرحیم« و ظاهراً بدون 

مقدمه ای در آغازین برگ کتاب ش��روع شده است؛ اما احتمال 

دارد ک��ه مقدم��ه ای در ابتدای اثر وجود داش��ته و بعدها افتاده 

است. 

مصنف، پس از ش��رح افس��انه ای در چگونگ��ي پیدایش 

کش��میر، با نقل اساطیر و افسانه های متعدد از دوران هندوان و 

شرح نزاع هاي متعدد راجه ها بر سر تصرف آن، مدت حکومت 

هر یک را ذکر کرده اس��ت. درواقع، قس��مت مختصري از این 

کتاب )حدود یازده صفحه( به شرح دوران پیش از ورود اسالم 

به کش��میر، یعني عصر هن��ود، اختصاص یافت��ه و مابقي آن 

مربوط به دورۀ سالطین مسلمان )شاهمیري ها و َچکان( است. 

مؤلف در بس��یاری صفحات، برای تکمیل گزارش بعضي 

وقایع یا زینت بخشیدن متن، اشعاري کوتاه یا بلند آورده است 

که مجموع آن در کل کتاب بالغ بر 500  بیت اس��ت که اگر بر 

تعداد س��طرهای هر برگ )یعنی 17 سطر( تقسیم شود، حدود 

30 برگ از کل کتاب را ش��امل می ش��ود. سبک و سیاق اشعاْر 

حماس��ی و بیشتر یادآور اشعار فردوسی در شاهنامه است )ر.ک: 

نس��خۀ الف، 94 پ(. مؤلف در م��وارد متعدد ماّده تاریخ وقایع را نیز 

آورده است. 

در بهارستان ش��اهی لغات عربی به وفور به کار رفته است 

که برخ��ی از آن ها کارب��رد کمتری در متون فارس��ی دارند؛2 

همچنی��ن عبارات متع��دد عرب��ی، در قالب آی��ات و روایات، 

ضرب المثل ها و جمالت دعایی3، در تجلیل از علما و مش��اهیر 

آمده است. تعابیري چون هذا، مع، ایضاً، کماینبغی، في الحال، 

اقصی الغایت و بالکلیه زیاد به کار رفته و کلمات کش��میری و 

هندی4، ترکی5 و سنس��کریت6 )در تقویم لوکیکا( و نیز واژ گان 

و اصطالحات خاص زبان فارس��ی7، نیز در مواردی به کار رفته 

است. 

مؤلف بهارستان شاهی برخی واژه هایي را که امروزه کمتر 

به کار مي رود، مانند گفته )فرمان، نامه(، بند )اسیر(، بندگرفتن 

)اسیر کردن(، سردادن )ش��روع کردن(، سخت سري )نخوت، 

غرور( ب��ه کار برده و گاهي ش��کل مح��اوره اي کلماتي چون 

نویسانیده، فشافاش، اونها و نظایر آن را آورده است.

بهارستان شاهی در آثار دیگران

بررس��ی میزان بهره گیری از بهارس��تان شاهی و استناد به آن 

یکي از راه هاي آگاه ش��دن از ارزش تاریخي و صحت و اعتبار 

مطالب این کتاب اس��ت. از مهم ترین تواریخ فارس��ی موجود 

درباب کش��میر، پس از بهارستان  شاهي، تاریخ کشمیر )تألیف 

1039ه�.( اثر حیدرملک چارواره است که از دو قسمت تشکیل 

شده: قس��مت اّول شامل احوال پادش��اهان کشمیر و قسمت 

دوم، در ش��ش باب، در تاریخ سلس��له های هم عصر )متقارن( 

در مناطق مختلف��ی از ایران، توران، ماوراءالنهر و غیره. با این 

که حیدرملک نیز، مانند مؤلف ناش��ناختۀ بهارس��تان شاهي، از 

مناب��ع خود یاد نکرده اس��ت، با بررس��ي و مطابقت آن با متن 

بهارستان  ش��اهي، درمی یابیم که محتمل است حیدرملک، در 

موارد متعدد، از گزارش های بهارس��تان شاهي استفاده کرده و 

در مواردي نیز اندك تغییری در آن ها داده باشد. 

حیدرملک در ذکر تقویم زماني اغلب وقایع، اش��تباه کرده 

و تاریخ هایی که نقل کرده با آنچه در بهارس��تان شاهي آمده، 

متفاوت اس��ت. ضمن��ًا، در کنار تاریخ، س��ال »هجري« را قید 

نکرده و همچنی��ن، در هیچ جاي متن، به تقویم کش��میریان 

)لوکیکا( اش��اره  نکرده اس��ت. بنابراین، ثبت زمانِي وقایع در 

کتاب حیدرملک قابل استناد نیست.

محب الحس��ن معتقد اس��ت که کتاب حیدرملک و مؤلف 

بهارس��تان ش��اهي، هر دو، مطالب خود را از منابع سنسکریت 

اخ��ذ کرده اند و تواریخ ای��ن دو، گرچه متفاوت ان��د، با تواریخ 

جوناراجا و س��ري وارا نیز تفاوت دارند و علت این اشتباه در آن 

بوده که تقویم لوکیکا را، که تاریخ شمس��ي اس��ت، با دقت به 

 Mohibbul hasan,) تاریخ هجري قم��ري تبدیل نکرده اند

2. نسخۀ الف، 23ر، 32پ، 61 پ و... )لغاتی چون: ربقه، رضیع، تأنف و سایر(.

3. همان، 2پ، 23پ، 24ر، 77ر )مثال: فناء فی هلل، قدس هلل تعالی روحه و زاد لنا قومه، قدس هلل سره العزیز، علیه الرحمة، حضرت قدوة المحققین، هادي المرشدین 

امیرشمس الحق والّدین و...(. 

4. همان، 11ر، 20ر، 52 پ، و ... )لغاتی چون: کوتوال، لک، کالل و سایر(.

5. همان، 11ر، 29پ، و... )لغاتی چون: اولجه، تنسوقات، تانجات و سایر(.

6. همان، 2پ، 57 ر،57 پ، 60 ر،74 ر، و... )لغاتی چون: چندال، وی وت، آشوشت و سایر(.

7. همان، 3پ، 7پ، 28 ر، و... )لغاتی چون: غنیم، بر سنگ سوارشدن، باشش و سایر(.
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P. 295 :1959). اما ش��باهت بسیار زیاد اخبار و گزارش هاي 
تاریخ��ي در آن ها، به رغ��م عدم ارجاع و ذک��ر منبع، حاکي از 

ارزشمندي، وثاقت و صحت داده هاي تاریخي بهارستان شاهي 

براي مورخي چون حیدرملک است که تاریخ کشمیر او از منابع 

دست اّول و معتبر فارسي در تاریخ کشمیر است. 

غالمحس��ن کویهامی مهم تری��ن و معروف ترین اثرش، 

تاریخ حسن، را که از منابع معتبر تاریخ کشمیر به شمار می آید، 

در چهار جلد تدوین کرده که جلد دوم آن )پایان یافته به س��ال 

1302ه� .( مربوط به تاریخ سیاس��ی کش��میر اس��ت )کویهامی، 

4591: 578/2(. او از مورخانی اس��ت که از بهارستان شاهی یاد و 

به آن استناد کرده است. 

روش تصحیح بهارستان شاهی 

نسخۀ اصلی بهارستان ش��اهي اکنون در دست نیست و سایر 

نس��خ موجود نیز معلوم نیست که در چندمین نوبت از استنساخ 

ق��رار گرفته ان��د. ام��ا در میان نس��خه های مح��دود و موجود 

بهارستان شاهی، نس��خه های ایندیاآفیس و بریتانیا کامل تر و 

معتبرتر است.

در تصحی��ح بهارس��تان ش��اهی، ابتدا تمام متن نس��خۀ 

ایندیاآفیس، به عنوان نس��خۀ اس��اس، قرائت و استنساخ شده 

و س��پس نس��خۀ بریتانیا با آن مقابله شده است. چاپ حیدری 

کاش��میری نیز بررس��ی و موارد اختالف و تش��ابه نسخه ها در 

پانوش��ت ها ثبت ش��ده اس��ت. در تصحیح مت��ن، هم از روش 

»التقاطی« و هم از روش »قیاس��ی« اس��تفاده شده است. بدین 

ص��ورت که هر کجا، بر پای��ۀ دالیل و قرائن کاف��ي، کلمه یا 

جملۀ صحیح تر و کامل تر بوده در متن اصلی وارد شده و کلمه 

یا جملۀ غلط به پانوش��ت  منتقل شده است. همچنین کلمه یا 

عبارتی که به نظر مصحح در هر دو غلط یا ناقص بوده، ضمن 

ذکر آن در پانوشت، شکل صحیح آن در داخل ][ به متن افزوده 

شده است.

آی��ات قرآن، احادیث، ادعیه، ضرب المثل ها و اصطالحات 

عربی موجود در متن داخل گیومه قرار گرفته اند و نشانی آیات 

در پانوشت ها ذکر شده است. 



120 
ـ اسفند ماه 1391 دورۀ دوم، سال ششم، شمارۀ پنجم و ششم، آذر 

)مقدمـۀ اول حیـدری()شروع متن کتاب حیـدری(

)شروع متن بهارستان شاهی()مقدمـۀ دوم حیـدری(
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