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 سید علي آل داود

 ؛  بکري  سید محمد معصوم تألیف/  سند   يا تاريخ  معصومي تاريخ
 .1382اساطیر، :  ـ تھران.   محمد داود پوته  عمر بن  تصحیح به
 
 } چکیده{

   درخواسـت بـه 1009   در سـال  کـه  سند است  تاريخ  اثر وي ترين مھم.   است  گورکاني  اکبرشاه  دوره  نگاران از شعرا، اطبا، و تاريخ ) 1019ـ  944(   بھکري میرمحمد معصوم
   از آن  پس  و حوادث  مسلمانان  دست  سند به فتح:  جزء نخست. 1:   و چھار جزء است  مقدمه  يک  سند حاوي تاريخ.   داشت  اتحاف  اکبر شاه  و به  خود نگاشت فرزند بزرگ

:  جـزء چھـارم. 4؛   آنـان ھـاي  و جنگ  ارغونیه فرمانروايان:  جزء سوم. 3 کردند؛   بر سند حکومت  از آن  پس  که ذکر پادشاھاني:  جزء دوم. 2؛   و عباسي  اموي  خلفاي در دوره
ساس  کتاب  نخست ، بخش میر معصوم.   کتاب  تا روزگار نگارش  در عصر اکبرشاه  تیموريان  به  فرمانروايي انتقال مرآه  ، تــاريخ  نامـه  چـچ  خود را بـر ا تاريخ  الجنـان   يده  و     گز

ست  دھلـي  سـالطین  ھند در دوره  مختص تاريخ  نیز که جزء دوم.   پیدا نیست اي  تازه  مطلب  و در آن نوشته ته  ا نا برگرف تاريخ  چـون  از آثـاري ، عی    ، طبقــات  مبارکشـاھي  
  ايـن.   است  و ارزشمند تاريخي  تازه  اطالعات ، حاوي  است  عصر مؤلف  حوادث  به  بیشتر آنھا مربوط  سند که  تاريخ  و چھارم اجزاء سوم.   است  فیروز شاھي  و تاريخ ناصري
ھاي  خانـان  خان  عبدالرحیم  دست  سند به  فتح  و حوادث  بھکري  محمود خان  عصر سلطان  رويدادھاي ھا شرح بخش تاريخ  و مصـحح  منقـح متـن.   اسـت  اکبرشـاه  و نیرو    

  ، توسـط  متـن ھمین 1382   منتشر گرديد و در سال در بمبئي 1357  در سال)   بمبئي  کالج  اسماعیل  در دانشکدة  عربي استاد زبان(   محمد داود پوته  عمر بن سند توسط
 #.  يافت  نشر دوباره ، مجال  در تھران  افست  صورت  اساطیر به انتشارات

 
 

   بود، گشوده  برده  ھجوم  سرزمین  آن  بار به  نخستین  براي  که  مسلمانان ، سردار فاتح  قاسم  محمد بن  بر دست م 709 / 90   ھند، در سال  قاره  شبه  اياالت سند از جمله
   تشـويق  سـبب  ھند ـ بود و بـه  تیموري  دودمان  شاه  اکبر ـ بزرگترين  با پادشاھي  مقارن  زمان اين.  ھند درآمد  گورکاني  قلمرو دولت  ضمیمة  به  از آن  پس  قرن چندين. شد

 در   عصـر اکبرشـاه  از مورخـان  يکـي  بھکري  سند اثر میر محمد معصوم ھا تاريخ  نوشته  اين از جمله.  کردند  ـ تألیف  در تاريخ  ويژه  ـ به اي ، آثار ارزنده  و مورخان او دانشمندان
   تـألیف ھا آثـاري  رشـته  حـاذق بـود و در ايـن  و طبیبي  زبردست ، شاعري  نگاري  از تاريخ گذشته)  م 1611ـ  1538 / 1019ـ  944(   نامي  به  متخلص میرمعصوم.  سند است

 .کرد
 1574ــ  1492 / 982ــ  898(   ترخـان  محمود خــان  سلطان  در زمان پدر او سید صفايي.  شھر ترمذ بودند  و از سادات  کرده  ھند ھجرت  از ماوراء النھر به  میر معصوم نیاکان

ضان  در ھفتم میر معصوم.   يافت  دست  االسالمي  شیخ  منصب  گزيد و در ھمانجا به در بھکر اقامت)  م يده م 1538  فوريـه 8 / 944   ســال  رم شھر مـذکور د به  در     جھـان  
 و نزد   پیوست  اکبرشاه  خدمت  به م 1589 / 988   در سال  درآمد و سپس  ترخان  محمود خان  سلطان  مالزمان  در مسلک ، نخست  متداول  تحصیالت  از اتمام او پس. گشود

شجاعت  گجـرات  در فتـح  گرديـد، چنانکـه  محول  وي  به  نظامي ھاي  مأموريت  شد و برخي او مقرب نوان بـه 1012   در سـال مـیر معصـوم.  داد ھا از خــود نشـان ،   سـفیر   ع
 . برآمد  مأموريت  انجام  از عھده  خوبي  گرديد و به  گسیل  اول  عباس  دربار شاه  به اکبرشاه

 در ھمانجـا  م 1611  فوريـه 10 / 1019  ذيحجـه 6 در   سـرانجام مـیر معصـوم.  بـود  الملـک  امیـن  عنـوان  به  جھانگیر شاه  بھکر از سوي  به  اعزام  وي  سیاسي  خدمت آخرين
. کـرد  مي تخلـص»  نـامي« ذوق بود و   خوش  شاعري میر معصوم.  شد  سپرده  خاک  بود به  بھکر ھند بنا نھاده  خود در سکھر يا بکر جنب  براي  که اي  و در مقبره درگذشت

 و   االفکـار، حسـن معـدن: اند  شده  زير خوانده ھاي  نام  او به ھاي مثنوي.   است  سروده  نظامي  گنج  از پنج  اقتباس  به اي ، خمسه  ناقص  و جز ديواني  است شعر او متوسط
ّره ، خمسه)  و صورت يا پري(   و صورت ناز، اکبرنامه، راي ساقي به.  دارد  ھزار بیت  در حدود پنج  او ھم  غزل ديوان.    متحی ، از   رباعیـات  و مجموعـه نامه  جز آثار مذکور و چند 

 #.  است  مانده  باقي  نامي  و طب  معصومي  مفردات ھاي  نام  به  طبي  دو کتاب وي
به م 1600 / 1009   را در ســال  کتـاب او ايـن.   اسـت  شده  عصر اکبر شاه  دانشمندان  در میان  وي  شھرت  و باعث  اثر میر معصوم ترين  سند مھم اما تاريخ  فرزنـد   خواسـت  

 . کرد  تقديم  اکبر شاه  را به  و آن  نگاشت  خود میر بزرگ بزرگ
   عصـر خلفـاي در  از آن  پـس  و حوادث  عبدالملک  در روزگار ولید بن  مسلمانان  دست  سند به فتح:  جزء اول. 1:   زير است  شرح  و چھار جزء به  مقدمه  يک  سند حاوي تاريخ
ند، تـاريخ  بر سند فرمـانروايي  از آن  پس  که ذکر پادشاھاني:  جزء دوم. 2؛   و عباسي اموي لت  ايـن  کرد :  جـزء سـوم. 3؛   دھلـي  و ســالطین ، غوريـان  در عصــر غزنويــان  ايا

کر را نیـز   محمودخــان  و سلطان  ارغون  حسن  عصر میرزا شاه  و بزرگان  و سرايندگان ، قضات ، پیران  سادات  احوال  فصل  اين در ذيل.   آنان ھاي  و جنگ  ارغونیه فرمانروايان  بھ
 .  کتاب  تا روزگار نگارش  در عصر اکبر شاه  تیموريان  به  فرمانروايي انتقال:  جزء چھارم. 4؛   است آورده
  چنانکـه. آيـد  مي  دسـت  آنجـا بـه  در بـاب  فـرد و گرانبھـايي  منحصـر بـه  اطالعات  و در آن  سند است  در باب  فارسي  زبان  به  اثر مدون  نخستین  نامه  از چچ  سند پس تاريخ

  از جملـه. اند  کرده  را عینا نقل  زيادي ھاي  بخش  و گاه  برده  بھره  اول  منبع  عنوان  به  میرمعصوم ترديد از کتاب اند بي  نوشته  سند اثري  درباره  از وي  پس  که بیشتر مورخاني
 . کرد  اشاره  نامه  و ترخان ، بیگلرنامه  طاھري  تاريخ  به توان  آثار مي اين

سالک  يا منھاج نامه چچ. خورد  نمي  چشم  به اي  تازه  مطلب  و در آن  نوشته  گزيده  و تاريخ  الجنان  مرآه  ، تاريخ نامه  چچ  خود را بر اساس  کتاب  نخست  بخش میرمعصوم    الم
به اي  ترجمـه  لیکـن  رفتـه  از میان  عربي ، اما اصل  شده  نوشته  عربي  زبان ، به  قاسم  محمد بن  دست  به  ناحیه  اين  از فتح  سند و پس  در تاريخ  که  است  کتابي نخستین    
ثر نــیز برگرفتـه  ايـن  مسـلمانان  فتوحات بخش.   است  در دست ، اکنون  گرفته صورت 613   سال  در حوالي  که بکر کوفي  ابي  حامد بن  بن  علي  قلم  به  که  از آن فارسي  از   ا

 .  است  البلدان  در فتوح اخبار بالذري
امـا .   اسـت  فیروزشـاھي  و تـاريخ  ناصـري  ، طبقـات  شـاھي  مبـارک  تاريخ  چون  از آثاري  و عینا برگرفته  دھلي  سالطین  ھند در دورة  تاريخ  مختص  معصومي  تاريخ جزء دوم

ست  به  کتاب  برخوردار و اھمیت  از اصالت  است  عصر مؤلف  حوادث  به  بیشتر آنھا مربوط  که  کتاب  و چھارم اجزاء سوم يدادھاي ھـا شـرح  بخش ايـن.   اجزاء اخیر ا  عصـر   رو
ست  واجد ارزش  و از نظر تاريخي  اکبرشاه  و نیروھاي  خانان  خان  عبدالرحیم  دست  سند به  فتح  و حوادث  بھکري  محمودخان سلطان    بیشـتر ايـن ؛ زيـرا نويسـنده  بسیار ا
   واقعـه شـود کـه  مي  معلـوم ، از جملـه  شـده  اشـتباھاتي  مرتکب  تاريخي  وقايع  برخي  او در گزارش  ھمه با اين.   است  داشته  شرکت  و در برخي  ديده  چشم  را به حوادث
شابه  کتـاب  ايـن  به  که  ديگري اشکال.   است  نکرده  بررسي  يعقوبي  و تاريخ  البلدان  فتوح  چون  اصلي  در منابع  دقت  ھند را به  به  قاسم  محمد بن حمله   تـوان  مي  و آثــار م

ً ارتبـاطي  را کــه  ھنـد و دھلـي  سـالطین  احوال ، از جمله  خود آورده  را در کتاب  زيادي  نامربوط  تاريخي  مطالب  نويسنده  که  است  اين وارد ساخت یه  اساسـا با ناح  سـند   
 را بـا   اينان  حال  دارد شرح  تعلق  گروه  اين  خود به  میرمعصوم با اينکه.   است  روزگار مؤلف  ھم  و دانشمندان ، بزرگان  شاعران  احوال  گزارش  ديگر کتاب بخش.   است نداشته

 #.  است  کرده  بیان تر در کتابش  تمام اختصار ھر چه
صوم  پـس  که  و تقريبا اکثر کساني  ارزشمند است  سند اثري  اينھا تاريخ با ھمه به  دسـت  از میرمع نه  در ايــن  کتـابي  تـألیف   تاب  زده  زمی  و   داشـته  او را زيـر دســت انـد ک

  ھـاي  آگاھي برخـي.   اســت  کرده  خود نقل  را در کتاب  میرمعصوم  عبارات  موارد عین  در خیلي  الکرام  تحفه  مؤلف  ويژه به. اند  کرده  يا انتحال  اقتباس  را از آن  زيادي اطالعات
   محمـود ترخـان  و سلطان  ترخان  و میرزا عیسي  ارغون  حسین  میرزا شاه  در باب مثال آنچه.   است  مؤلف ھاي ھا و شنیده  ديده  تقريبا منحصر و محصول  کتاب  در اين مندرج

 .شود  مي  سند مشاھده  در تاريخ  فقط  که  است  منحصري  اطالعات ، ھمه  سند آورده و دانشمندان
   نثر فارسي  به مؤلف.   عصر مشھود است  آن  مشابه  در متون  که  است  و تکلفي  و تصنع  دارد و فاقد پیچیدگي تکلف  و بي  و روان  آسان ، سبکي  نگارش  سند از حیث تاريخ
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تاب  با متــن  نثر مقدمه البته. کند  مي  مکرر استفاده  نبوي  و احاديث  قرآني  از آيات  وصف با اين.   است  و سلیس  محکم  دارد و جمالتش تسلط ندکي  ک فاوت  ا  و در آنجـا   مت
 .  است  کار گرفته  را به  و سجع  بديعي صنايع
ست  ديگر در دست ھاي  قاره ھند و بريتانیا و احیانا کتابخانه ، شبه  ايران ھاي  در کتابخانه  خطي  نسخه  چندين  کتاب از اين ند بـار بــه  آن  و متـن  ا ،   انگلیسـي ھـاي  زبان  چ

156،  ، سنگي م 1855 / 1272،  ، بمبئي  اول چاپ. 1:   است  زير منتشر شده  شرح بار به  سه  تاکنون  ھم  فارسي متن.   است  رسیده  چاپ  و به  شده  و اردو ترجمه سندي
 . ص
سال  شھر به  و در اين  بمبئي  کالج  اسماعیل  در دانشکده  عربي ، استاد زبان  محمد داود پوته  دکتر عمر بن  و اھتمام  تصحیح  به  دوم چاپ. 2   ص 385 در  م 1938 / 1357   

 .  است  رسیده  طبع  به  و استدراکات  و تعلیقات  با توضیحات ھمراه
نسخه .   است  کرده  و تصحیح  مقابله  خطي  نسخه  چندين  سند را بر اساس  و تاريخ  کامال وارد است  انتقادي  رموز تصحیح  و به  کمبريج  دانشگاه  خواندگان  از درس مصحح
 .  است  شده  کتابت  مؤلف  از وفات  پس سال 26   يعني م 1635 / 1045   او در سال اساس
   اشــکاالت  کار او برخي  ھذا در حاصل ، مع  بسیار کشیده  زحمت  گوناگون  فھارس  و استخراج  تعلیقات  و نگارش  مشکالت ، حل  خطي  نسخ ، مقابله  متن  در تصحیح مصحح

سخة. کنـد  مي  را نقـل  اشـعار آن  و برخـي  يافته  دست  میر معصوم  از ديوان  نويسي  دست  او به کند که  مي  اشاره  در مقدمه از جمله. وجود دارد ً ن    وي  مـذکور کـه ظـاھرا
   نقـل  مـیر معصـوم ھاي  از سـروده اي  نمونـه  عنـوان  بـه  وي  کـه  و بیشـتر اشـعاري  گونـاگون  شـاعران ھاي  از سروده  است ، جنگي  است  کتاب  اين  مؤلف ، ديوان  برده گمان
 #: زير  با مطلع  از سعدي اي  قصیده از جمله.   است  ندارد و از ديگران  او تعلق کند، به مي
  و پروردگار و حي توانا  ايزد دانا صانع  نام  دفتر به اول

 :  مطلع  با اين  از سعدي  ديگري يا قصیده
  شود  عیان  يکايک ايم  کرده  شود وآنھا که  ما نھان  تن  زير خاک  که روزي
* * * 

به  زيبـا و چشـم  شکلي  را به  محمد داود پوته  سند عمر بن  تاريخ  و تصحیح  داده  خرج  به  اساطیر ھمتي  انتشارات  جاري در سال    کـرده  تجديـد چـاپ  افسـت  صـورت  نـواز 
 و   اسـت  و رفتــه  تمـیز و شسـته  نـدارد و چـاپي  و ريختگــي  افتــادگي  که  شده  افست  متن اي  گونه  و به  نموده  کامال مراعات  را در تجديد چاپ  فني ناشر مالحظات.  است

 .  برخوردار است  از امتیازاتي  گرفته  و ھند صورت  لیدن  چاپ  کتب  اخیر از روي ھاي  در سال  که  افست ھاي  چاپ  با برخي  مقايسه مخصوصا در مقام
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 .540ـ  2/535  ، ج ش 1350  ، دانشگاه  ، تھران  فارسي ھاي  تذکره ، احمد، تاريخ  معاني گلچین
،  ، تھـران  محمـد داود پوتــه  عمــر بـن  تصــحیح  سند، بــه ، سید محمد، تاريخ  بکري معصوم. 6/257  ، ج ش 1344،  ، تھران  و عربي  فارسي  چاپي  کتب مشار، خانبابا، مؤلفین

 . ديگر  و جاھاي ، مقدمه ش 1382اساطیر، 
 ؛4607ـ  6/4606  ، ج ش 1353،  اي  منطقه  فرھنگي ، موسسه  ، تھران  فارسي  خطي ھاي  نسخه ، احمد، فھرست منزوي

 .1184ـ  2/1182 ، ج ش 1375،   آثار و مفاخر فرھنگي  انجمن  ، تھران  فارسي ھاي  کتاب ھمو، فھرستواره
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