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 چکیده

تذکره شاهیان های فارسی درباره تاریخ سلسله بهمنیان و عادل ترین کتاب یکی از مهم
 ی ازهاینسخه. هیم شیرازی، مورخ دربار عادلشاهیان استاین ابرالد ، نوشته رفیعالملوک

 کتابخانه ، کتابخانه بریتانیا و کتابخانه آصفیه،این اثر در موزه و کتابخانه ساالرجنگ
کتابخانه در این مقاله تنها به معرفی نسخه موجود در . شود نگهداری میملی پاریس 
 پس از ایم کوشیدهدر این نوشتار .  و ویژگیهای آن پرداخته شده استملی پاریس

تذکره ، اهمیّت و جایگاه کتاب  رفیع الدین ابرهیم شیرازیبررسی شرح حال و آثار
. مطالعه کنیم بعدی رابر مورخان  وی  در مطالعات تاریخ دکن و همچنین تأثیرالملوک

های کتابتی و رسم الخطی نسخه یعنی شکل خط به کار رفته در آن،  سپس به ویژگی
های نثر فارسی آن، اشاره شده  های واژگان و ویژگی های تزئینی اثر، نوع صامت ویژگی
کوشد نشان دهد که آیا این نسخه به خط نویسنده  همچنین این پژوهش می. است

های است یا کاتب و اینکه درباری و با حامی یکی از اشراف کتابت شده یا انگیزه
 .  شخصی در کتابت آن نقش داشته است
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 مقدمه
شاهیان و از الدین ابراهیم شیرازی، مورّخ دربار عادل نوشته رفیعتذکره الملوککتاب 
از  در تاریخ عادلشاهیان است که ترین آثار  یکی از مهم،های مشهور در دکن آفاقی

 که در نشریه کتاببه جز فصل اول  .دارد مطالعات تاریخ دکن اهمیّت فراوانی در
 ناتو در. ر. و. در حیدرآباد دکن چاپ شد، باقی آن تاکنون چاپ نشده است» ١تاریخ«

تذکره  به بررسی کتاب ٢»الدین شیرازیرفیعه تاریخ بیجاپور نگاشت« ای با عنوانمقاله
عادل شاهی و ،  سالطین بهمنییخ تارهای مربوط به ، بخشوی.  پرداخته استالملوک

نیز  ٣میجر کینگ.  ترجمه کرده است در مقاله خود، را نیزتذکره الملوک کتاب ویجیانگرِ
ها را به زبان انگلیسی ترجمه و به عنوان ضمیمه در ترجمه  تنها بخش مربوط به بهمنی

خ سلسله تاری«، نوشته علی بن عزیز طباطبا، با عنوان برهان مآثرهایی از کتاب  بخش
 مدخل رفیع الدین ابراهیم شیرازی در. چاپ کرده است ٤،»بهمنی، بر اساس برهان مآثر

، نوشته 7وی ارنست.  کارلتوسط به، که 6 و ایرانیکا٥)ویراست دوم( المعارف اسالمدایره
الدین ابراهیم ، بیشتر به زندگی رفیعاست و نویسنده کوتاه و مختصر شده، بسیار

 و تنها نام آثار او را برشمرده و از معرفی ختهپرداشاهیان   با عادل ویشیرازی و مناسبات
فلت  و اهمیّت آن در مطالعات تاریخ دکن غتذکره الملوکترین اثر وی یعنی  کامل مهم

خان شروانی، از پژوهشگران برجسته هندی نیز، در جوشی و هارون. م. پ.  استکرده
 تذکره الملوک کتاب صفحاتی را به معرفی ،8»)١٧٢٤-١٢٩٥(تاریخ میانه دکن «کتاب 

الدین ابراهیم شیرازی، به  در این مقاله پس از شرح حال رفیعهاآن. اند اختصاص داده
 ،های مهمی را درباره اهمیت این اثرمعرفی کتاب و فصول آن پرداخته و برخی آگاهی

بی نظیر منابعی که  کامل و جامع نیست و به مطالهابا این حال، معرفی آن. اندذکر کرده
 تأثیری که وی بر  و بهره بردهتذکره الملوکالدین ابراهیم شیرازی در تألیف رفیع
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8. P. M. Joshi & H. K. Sherwani  "Contemporary Source Material" in History of Medieval 

Deccan(1295-1724), ( 1974), p 580- 581 
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صادق نقوی نیز در بخش نخست کتاب . اندنپرداخته، مورخان پس از خود گذاشته
 ضمن معرفی 1>شاهیشاهی و عادلسهم آفاقیهای ایرانی در دوره سالطین قطب<

  نیز پرداختهتذکره الملوک  مختصر سالطین دکن، به معرفیبرخی آثار فارسی در دوره
شاهیان و  تنها به شرح حال رفیع الدین ابراهیم شیرازی و اهمیت اثرش درباره قطبو

. آی. شاهیان و همچنین بناهای شهرحیدرآباد دکن اشاره کرده استمناسباتشان با عادل
 رفیع الدین ابراهیم شیرازی، منبعی تذکره الملوک نگاشته«ای با عنوان خان در مقاله. ا

 درباره تاریخ دوران اکبر تذکره الملوک تنها به بررسی اطالعات 2»در تاریخ سلطنت اکبر
 که درباره این هایی پژوهشبنابراین در هیچ یک از . پرداخته است) ١٠١٤ -٩٦٣: حک(

 همچنین این . ارایه نشده استتذکره الملوکاثر انجام شده، معرفی کامل و جامعی از 
های نسخه شناسی آن را معرفی نکرده و حتی به  نویسندگان، نسخه خطی و ویژگی

 بر مورّخان پس از خود رفیع الدین شیرازی و تأثیری که  آنهای مهمبرخی جنبه
 . اندگذاشته، توجه نداشته

 
 الدین ابراهیم شیرازی شرح حال و آثار رفیع

 و در بیست ٩٦٧ در شیراز به دنیا آمد و در ٩٤٧ الدین ابراهیم شیرازی در حدودرفیع
 نخست وارد شهر ساغَر در جنوب گُلْبَرگَه گردید ی و. تجارت راهی دکن شدبرایسالگی 

 پرداخت و پس از آن به بیجاپور رفت و به خدمت علی  پارچهو در آنجا به تجارت
-٩٨٧: حک(شاه دوم و جانشین وی ابراهیم عادل) ٩٨٧-٩٦٥: حک(شاه اول  عادل

لیاقت و کاردانی او باعث شد که بتواند  .)پ٢٩٣ پ، ١٨شیرازی، گ  (پیوست) ١٠٣٥
 به مناصبی عالی چون  بی برخوردار شود ومناسشاهیان شیعی از موقعیت عادل در دربار

 در این ١٠٢٠خوانساالر، ریاست حرم شاهی و ضرابخانه برسد و تا پایان عمر خویش در 
 .)Joshi & H. K. Sherwani, 580؛ ١٣١ ر؛ زُبَیْری، ٣رازی، گ شی (مناصب باقی بماند

شاه دوم ریاست حکومت پَدیاپور را که شهری او همچنین در زمان ابراهیم عادل
ای که برخی اقتصادی در نزدیکی بیجاپور بود، بر عهده داشت و پس از رهایی از توطئه

دست » ریاست حکومت بیجاپور«نی تر یعدرباریان علیه او انجام دادند، به منصبی عالی

                                                                                                                                            
1. S. Naqvi, The Iranian Afaquies Contribution to the Qutb Shahi and Adil Shahi Kingdoms, 

(2003), p 12- 13. 
2. I. A. Khan, “The Tazkirat al-Muluk by Rafiuddin Ibrahim Shirazi as a Source on the 

History of Akbar’s Reign,” Studies in History 2, 1980, pp. 41-56. 
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 پ، ٢٩٣شیرازی، گ ( یافت و حدود پانزده الی شانزده سال در این منصب پا برجا بود
شیرازی عالوه بر تصدی مناصب یاد شده، در کارهای سیاسی و نظامی . )١٧٨زبیری، 

 ر که میان ویجیانگ2بنیهتی / 1 و در نبرد مشهور تالیکوتا٩٧١وی در . نیز فعالیت داشت
شاهی رخ داد، شرکت  شاهی و عادل شاهی، نظام های قطب متشکل از حکومت  و اتحادیه

 وی را به همراه هیأتی سیاسی جهت حل بارشاه دوم نیز دو داشت و ابراهیم عادل
 هایی که میان امرای نظام شاهی پیش آمده بود، به احمدنگر فرستاده بود اختالف

 .) رپ١٤٥ - رپ ١٤٢ی، گ ؛ فزونی استرآباد٢٤٣ -٢٣٣زبیری، ص(
 تصریح ) پ٧شیرازی، گ  (تذکره الملوکشیرازی در مقدمه کتاب  الدین ابراهیم  رفیع

، نوشته الصفا روضهکرده که پیش از آغاز تألیف این اثر، به سبب نایاب بودن کتابهای 
دوم  شاه لعاد ای از آنها را به دستور ابراهیم، نوشته خواندمیر خالصهالسیر  حبیبمیرخواند و

 . ای یافته نشده است تا کنون نسخهتهیه کرده است، اما از این خالصه
 

 سبب تألیف کتاب 
 نیز ١٠٢٠ را به زبان فارسی نگاشت و در الملوک تذکره کتاب ١٠١٧الدین شیرازی، در  رفیع

 نویسنده سبب تألیف این کتاب را گردآوی خالصه ای از احوال سالطین. مطالبی به آن افزود
دکن و پادشاهان معاصر آنان دانسته و اشاره می کند که اطالعات او بر پایه منابع نگاشته شده 

 . ) ر٨ ر پ، ٧شیرازی، گ  (و نیز مشاهدات شخصی خود او است درباره این سلسله
بخاطر ناقص رسید که مجملی از احوال سالطین دکن از ابتدای اسالم این ملک و «

 بوده اند بعضی را که پیشتر بوده اند بعد از تفحصات و بادشاهانی که معاصر ایشان
 »...ام و بعضی را خود مشاهده نموده و می نمایدتحقیقات احوال مرقوم ساخته

 
 لف ؤمنابع م

الدین ابراهیم شیرازی به ندرت به منابع تاریخی که اطالعات خود را از آنها گرفته رفیع
ای ، از نویسندهتاریخ بهمنیان را از کتاب کند اما برخی حوادث دوره بهمنیاشاره می

 حبیب السیررسد، با توجه به اینکه وی کتاب همچنین به نظر می. ناشناس گرفته است
ای از آن را در اختیار داشته است،  خالصه کرده و نسخهتذکره الملوکرا قبل از تألیف 

                                                                                                                                            
1.Talikota 
2. Bannihatti 
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 این اثر گرفته را از) ٩٨٤ -٩٣٠: حک( برخی اطالعات مربوط به دوران شاه طهماسب
الدین ابرهیم شیرازی به مانند خواندمیر تاریخ سلسله صفویان را از دوران  رفیع.باشد

 کند و برخی مطالب آن نیز بسیار شبیه به آن استسلطنت شاه طهماسب آغاز می
 - پ٢١٤؛ شیرازی، گ ٦٠٣-٥٣١خواندمیر، ص : ـ برای مقایسه مطالب این دو اثر نک(

، نوشته خورشاه بن قباد شاهتاریخ ایلچی نظام شهرت کتاب سبب ظاهرا به. ) ر٢٥٣
تذکره های دیگر کتاب   در دکن و همچنین برخی شباهت)٩٧٢متوفی  (الحسینی
توان آن را یکی دیگر از منابع مورد استفاده شیرازی جهت نگارش   به این اثر، میالملوک

برای مقایسه مطالب (  آوردوقایع دوران شاه طهماسب و سلطان محمد خدابنده به شمار
، ١٧٥-١٦٠، ١٠٣-٩٦، ٩٣-٩١، ٨٥ -٨٤خورشاه بن قباد الحسینی، : ـ این دو اثر نک

، نگاشته ابوالفضل عالمی از اکبرنامهکتاب . )ر٢١٩ -پ٢١٤؛ شیرازی، گ ١٩٧-١٩٢
منابع اصلی رفیع الدین شیرازی در نگارش وقایع مربوط به دوران اکبر و همچنین تاریخ 

 با مقایسه این دو اثر و شباهت مواد تاریخی و گاه ، سالطین آنجا بوده استگجرات و
برخی از اطالعات . توان به این مهم دست یافت ها می ترتیب عناوین مطالب کتاب

تاریخی که شیرازی از آنها استفاده کرده، از دیگران شنیده و در اثرش ذکر کرده است و 
آید؛ مثال در جایی از کتاب درباره تیموریان ایران او به شمار میمسموعات در واقع جزو 

شیرازی بیشتر مطالب . ) ر١٩٣شیرازی، گ  (»...چنان استماع افتاد«: گویدمی
 ذخیره خوارزم شاهی، نوشتهغیرتاریخی مثال مطالب مربوط به پزشکی را از کتاب 

الدین ، نگاشته خواجه نصیرجواهر نامهاسماعیل جرجانی، سنگ شناسی را از کتاب 
  برداشت کرده استتذکره الفقهاطوسی و برخی مسائل فقهی را از کتابی با عنوان 

 وی در خاتمه کتاب به ذکر غرایب و عجایب ). ر پ٢٩١پ، ٢٨٨پ، ١٣همان، گ (
شاهنامه را از کتاب » هفتواد«پرداخته و در این بخش مطالب مربوط به داستان ایرانی 

 . ) ر٢٧٠- پ ٢٦٤؛ شیرازی، گ ١٥٣-١٣٩، ٧فردوسی، ج( گرفته استفردوسی 
 

  و اهمیّت آن در مطالعات تاریخ دکن الملوکتذکرهویژگیهای کتاب 
های او درباره  در این بخش آگاهی. مقدمه کتاب با تاریخ سلسله بهمنیان آغاز می شود

شرح ، الدین جُنَیْدیبهمنیان شیخ سراج او با پیشوای هآغازِ کار بنیانگذار بهمنیان و رابط
، آخرین سلطان بهمنیان در گلبرگه اهمیت )٨٢٥-٨٠٠: حک( تاج الدین فیروزشاه حال
ها را  هرچند به منابعی که این گزارش. ) ر١٣ -پ ١١ ر پ، ٩ - پ٨شیرازی، گ  (دارد
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چگونگی   محمود گاوان وبارهاطالعات مهمی در همچنین. کند ای نمیاز آنها گرفته اشاره
همان، (  بهمنیان و نیز اوضاع اقتصادی و بازرگانی این دوره داردورود او به دکن و دربار

شاه  شاهیان تا ابراهیم عادل های بعدی کتاب به تاریخ عادل در فصل .) ر١٥ - ر پ١٤گ 
شاه اول و دوم پرداخته شده و اطالعات آن درباره تاریخ دوران حکومت علی عادل

شاهیان و های این اثر درباره قطب گزارش. شاه دوم بسیار مفید استابراهیم عادل
های آنجا نیز از اهمیت  شاهیان، بنای شهر حیدرآباد دکن و کاخمناسبات آنان با عادل
بنیهتی، /  حضورش در نبرد تالیکوتاسبب  بهرفیع الدین شیرازی. باالیی برخوردار است

 .Joshi & H. K( استهای دقیق و جالبی را درباره این نبرد ارائه داده  گزارش

Sherwani, vol 2, 580- 581; Naqvi, 13.( از نکات جالب توجهی که در کتاب 
، چهار سلطان نخست سلسله ویخورد این است که   به چشم میالملوک تذکره
نکته . ) پ٣١پ، ٢٧پ، ١٨شیرازی، گ  (کند ذکر می» شاه«شاهیان را بدون عنوان  عادل

شاهیان را دنبال کرده و به این نتیجه  ادلگذار سلسله ع نامه بنیان شجرهوی دیگر آنکه 
رسد نه به  خان به محمود بیگ ساوَه در آسیای مرکزی می رسیده که نسب یوسف عادل

شیرازی . ) ر پ٢١٤ -پ٢١٠ ر پ، گ ٢٠ - پ١٨همان، گ ( سلطان محمود عثمانی
رده درباره نخستین باری که در دکن از توپخانه استفاده شده مطالب قابل توجهی بیان ک

تاریخ گُجَرات و تاریخ مغوالن هند او در بخشهای دیگر کتاب به . ) پ٥٧همان گ ( است
 .از بابر تا اکبر و تاریخ صفویان نیز پرداخته است

 از  برخیای است کهشاهیان به اندازه در تاریخ عادلتذکره الملوکاهمیت کتاب    
هاشم بیگ فزونی استرآبادی میر. اندمورّخان اطالعات خویش را از این کتاب گرفته

وی این اثر را در .  استآنان یکی از مهمترین این شاهی فتوحات عادلنویسنده کتاب
نگاشته و در آن به ) ق١٠٦٦ -١٠٣٥: حک(شاه برای محمد عادل. ق١٠٥١ -١٠٥٠

 شاهی پرداخته و بیش از همه به تاریخ دورهتاریخ سلطنت شش سلطان نخست عادل
بر . شاه توجه کرده استو محمد عادل) ق١٠٣٥ -٩٨٨: حک(ه دوم شاابراهیم عادل

 یکی از منابع تذکره الملوک، کتاب فتوحات عادلشاهیاساس شواهد موجود در کتاب 
ای که او اطالعات مربوط به نسب اصلی فزونی استرآبادی در تألیف این اثر بوده به گونه

 -٩١٦: حک( شاه دوران یوسف عادلشاهیان و همچنین برخی وقایع مربوط بهعادله نام
 -٩٤١: حک( شاه اول، ابراهیم عادل.)ق٩٤١-٩٤١: حک( شاه، اسماعیل عادل.)ق٩٤١
را از این کتاب گرفته و بارها در .) ق٩٨٧ -٩٦٥: حک( و علی عادل شاه اول.) ق٩٦٥
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ای بر( الدین ابراهیم شیرازی آورده استهایی را از قول رفیع جاهای مختلف کتاب روایت
  فزونی: ـ ، نکفتوحات عادلشاهی بر کتاب تذکره الملوکآگاهی بیشتر درباره تأثیر کتاب 

 ). ر١٤٤ - پ ١٤٢ ر، گ ٢٣ - پ ٢٠ ر، گ ١١- پ٩ پ، گ ٩ - ر٨استرآبادی گ 
 عمل تذکره الملوکاسترآبادی حتی در ترتیب عناوین اثر خویش به شیوه کتاب فزونی

های او بی هیچ کم و کاستی شبیه به اثر وشتهکرده و گاه برخی عناوین و حتی ن
الدین رفیع: ـ برای مقایسه عناوین و مطالب کتابها نک( الدین ابراهیم شیرازی است رفیع

یکی دیگر از . ) پ١٥- ر١١ر؛  فزونی استرآبادی، گ ٢٧- پ٢٦ابراهیم شیرازی، گ 
 تذکره الملوکتاب شاهیان که برخی اطالعاتش را از ک عادل در تاریخ مورخان برجسته

تاریخ بیجاپور مسمی به بساتین برداشت کرده، میرزا ابراهیم زبیری مولف کتاب 
در نگاشته و » بوستان«و در هشت . ق١٢٢٦زبیری این کتاب را درحدود .  استالسالطین

شاهی تا دوران نگارش این اثر ذکر شده هر بوستان رویدادهای دوران یکی از سالطین عادل
 در مقدمه کتاب خویش، فهرستی از منابعی که در تألیف اثرش از آنها بهره برده زبیری. است

 نیز تذکره الملوککند که کتاب هایی کوتاه درباره آن آثار آورده و اشاره میبه همراه توضیح
تذکره زبیری بر اساس کتاب . )٤-٣زبیری، ( یکی از منابع مورد استفاده او بوده است

رساند و ای از ساوه به نام یوسف بیگ ساوی میهیان را به امیرزادهشا، نسب عادلالملوک
شاه شاه اول، ابراهیم عادلشاه، علی عادلهمچنین برخی وقایع مربوط به دوران یوسف عادل

الدین ابراهیم شیرازی به دربار نظام شاهیان اول، اطالعات مربوط به فرستاده شدن رفیع
تذکره الملوک  رامراج از سالطین ویجیانگر را از کتاب احمدنگر و برخی مطالب مربوط به

 بر کتاب تاریخ بیجاپور تذکره الملوکبرای آگاهی بیشتر درباره تأثیر کتاب (نقل کرده است
. )٢٤٣ -٢٣٣، ١٦٨، ١٥٨، ١٠٧، ٧٢، ٢٢، ٥زبیری، : ـ مسمی به بساتین السالطین نک

زبیری از کتابهای بدین سبب که ،  استمتفاوت تذکره الملوک باترتیب عناوین این کتاب 
فتوحات عادلشاهی فزونی  نوشته مال ظهور، نامه محمدشاهیان چوندیگری در تاریخ عادل

 تنها منبع تذکره الملوک بهره برده و نامه نیزعلی و اثر منظوم نصرتی با عنوان استرآبادی
  ).٤-٣زبیری، ( مورد استفاده او نبوده است

 
 معرفی نسخه خطی

 ٢٩٧ دارای  موجود است و٦١٩کتابخانه ملی پاریس به شماره خطی این اثر در  نسخه
 .برگ است



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، یکمۀ ، شمارپنجاهم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ٥٦

 :  نسخهآغاز
 رب یسر                    بسم هللا الرحمن الرحیم                 و تمم بالخیر

از چهره حور تابان شد و قطرات  } ١چون بارقه نور{حمد و ثنای که اشعه لمعاتش
 سلسل بر وجنات ریاحین خلد روان کرد و شکر و سپاس که نفحات زاللش چو رشحات

مجمر نکهتش آتش در دل الله سیراب اندازد و شمه از روایح نسیمش خون در جکر آهو 
 .تاتار نافه مشک ناب کردانید

های ، دانست، چراکه در انتهای نسخه، واژه»لفؤ خط مهنسخ«، انتو  نمیاین اثر را
تکرار شده و » تمام شدتمت «و » تمت«های خطی اسالمی چون پرکاربرد کاتبان نسخه

 سنّت یادآورآمده که » و تمم بالخیر«و » رب یسر«های  نسخه نیز واژه» آغاز«همچنین در 
 قلمیایانی با دیگر اینکه جمله پ. های خطی اسالمی استکاتبان در کتابت نسخه

. از سوی کاتب استاسنتساخ تر از متن اصلی نسخه نگاشته شده که یکی از عالئمِ  بزرگ
 زیرا درصورتی که خود  شیوه معرفی نویسنده و کتاب در انتهای نسخه است؛دیگر، دلیل

لف این نسخه را نوشته بود به گونه ای دیگر و احتماالً با خضوع و خشوع خود را ؤم
العبد الفقیر «: کندگونه معرفی می چنانکه در جایی از کتاب خود را این، دکر معرفی می

 بنابراین حدس ما این است که این. ) ر٥شیرازی، گ  (»الی هللا الباری رفیع شیرازی
 از ذکر نام خود و همچنین اطالعات  به دالیل نامعلومینسخه کاتب داشته است، اما

 .مربوط به کتابتش خودداری کرده است
 

 پایان نسخه
فقیر بموجب فرموده جهان پناه عمل نمودم باندک روزی به اصالح آمد چون هر روزه بخود 
آب مرغ میدادیم بکوشت خوردن عادت کرد بشرف اسالم مشرف کردید مدتها زندگانی کرد 

 .و السالم تمت تذکرة الملوک تالیف رفیع الدین ابراهیم شیرازی تمت تمام شد
 

 ویژگیهای کتابتی
است و » سرلوح«نسخه فاقد .  نگاشته شده است کتابت،ین نسخه با خط نستعلیق خفیا

                                                                                                                                            
در متن نسخه کتابخانه ملی پاریس افتادگی دارد، اما در فهرست نسخه های خطی فارسی در مـوزه و                . ١

، و در فهرست مشروح بعض کتـب نفیـسه قلمیـه کتـب خانـه                ٤٠٧ -٤٠٦ ،   ١االرجنگ، ج کتابخانه س 
 . این جمالت آمده است١٩٣ -١٩٢، ص ١آصفیه سرکار عالی، ج
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بندی یا خطوط این نسخه، کرسی. شودابتدای آن بسیار ساده و بدون هیچ تزئینی آغاز می
ای که تمام سطور با فاصله مناسب از هم قرار گرفته و سطربندی منظم و مرتبی دارد به گونه

ها از متن جدا نشده و  عناوین موضوع. شود  انتهای سطرها دیده نمیها درانباشتگی واژه
ظاهرا . پشت سر آنها آمده و فقط کمی درشت تر از متن و با رنگی تیره نگاشته شده است

 از صفحات صرفه جویی هخواسته در استفاددلیل این کار این بوده که، خطاط یا کاتب می
سخه غیر درباری و بدون هیچ حامی اشرافی کتابت  این ن را کهکند و این نیز احتمال این

جمالت عربی، با خطی مایل به خط نسخ و بسیار درشت نوشته . شده، بسیار باال می برد
ای نوشته نشده و روی هم رفته، خط این نسخه با وجود اینکه توسط خطاط حرفه. اند شده

  .زه استآید، اما بسیار خوانا و پاکی خطی ساده و معمولی به شمار می
این نسخه، صفحه آرایی و حاشیه نویسی ندارد و تنها متن هر صفحه در قالب یک 

های  از میان ویژگی. حاشیه خیلی ساده و برجسته و به شکل مربع قرار گرفته است
در تمام صفحات این اثر رعایت شده » رِکابه«های خطی اسالمی، شیوه معمول در نسخه

این نسخه باوجود اینکه تا حدودی  .کندی راهنمایی میو خواننده را برای صفحات بعد
برای نمونه (خورد   زیادی در آن به چشم میهایافتادگیخوانا و خوش خط است اما 

  ). ر٢٩٧ پ ، گ ٢٩٥ پ، گ ٢٩٦همان، گ : ـ نک
 

 ویژگیهای رسم الخطی
 و چشم نرکس«: به کار رفته است» ک« به صورت در همه جای کتاب» گ« صامت •
) سرگردان(د معرفت سرکردان خورشی«، » دایع فطرتش سراسیمه و حیراندر ب) رگسن(

این شیوه به ... و ) بارگاه(، بارکاه )گلبرگه(، یا در موارد دیگری چون کلبرکه » مانده
 .) ر٢گ  پ،٩ پ، گ٢ ر، گ٢همان، گ (چشم می خورد

) آن(ان «: استیا برعکس استفاده شده » پ«در بیشتر موارد به صورت » ب« صامت •
بعضی را که «، »ر سر مبارکش ابر مشکین برمیداشتکه چتر ب) پادشاهی(بادشاهی 

بالکی « ،»ام بوده اند بعد از تفحصات و تحقیقات احوال مرقوم ساخته) بیشتر(پیشتر 
 ٧ ر، گ ٤همان، گ  (»را برداشته به احمدنگر برده و در حوال شهر نزول کردند) پالکی(

 .) پ٢٠٣پ ، گ 
، )تفنگچیان(» تفنکجیان«: آمده است» ج«در بیشتر موارد به صورت » چ« صامت •

 . ) ر٢٨٩ ر، گ ٢٤١همان، گ  ()رایچور(» رایجور«
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، )آفتاب(» افتاب«، )آنگاه(» انکاه«:  روی الف نیامده است»~« در بیشتر موارد عالمت •
  ). پ٥ پ، گ ٢همان، گ  ()آموزگار(، اموزگار)آنکه(انکه 
در » می«های رایج در این اثر است که عالوه بر اتصال   کلمات، یکی از شیوه اتصال•

، »برمیداشت«، »انتقام میکشید«: اند ز به شکل متصل بهم نگاشته شدهافعال، گاه اسامی نی
همان، ( )به عباس پادشاه(بعباس پادشاه ) شبانه روز(» روزشبان«) حسن آباد(» حسناباد«

  ). ر٢٤٥ ، گ  پ٢٣٤ ر، گ ١٠ ر پ، گ ٢گ 
بدات «: ای  عدم نقطه گذاری کلمات یا جا انداختن یک نقطه در واژگان دونقطه•

) عرض کرد(» عرص کرد«، )فتح(» فنح« ،)غمگین(،عمکین )بذات مقدس(» دسمق
 ر پ، گ ٢ همان، گ  ()نداشت(» نداست«،)حوض(،حوص)قلعه(، فلعه )گرفته(» کرفنه«

  ). ر٢٤٥ پ ، گ ٢٣٤ ر، گ ١٠
بقیة (» بقیت السیف«: الی برخی از کلمات عربی به شیوه فارسی یا بالعکس ام•

، شاه نعمة هللا »)وَفى( الکریمُ إذا وَعَدَ وفا «، ) حالوت(» حالوة«، )حیات(» حیوة« ،)السیف
  ). پ٢٣٨ ر، گ ٢٣٧ ر، گ ٤٧ پ، گ ٩همان، گ  ().شاه نعمت هللا(

در سنه ثمان و «: ذکر اعداد به رقمبی و همچنین  استفاده از اعداد فارسی و عر•
در «، » هزار و شش سال هجریدر تاریخ یک«، »سنه الف و عشر«، »اربعین و سبعمایة

  ). ر٢٩٧ ر، گ ٢٩١ پ، گ ٢٨٨ پ، گ ٩همان، گ ( . »٩٨٥سنه 
موسی الرضا، ) بن( من امام علی ابنامام ثا ،)انقیاد(» انقیاط«:  اشتباهات امالیی•

 .»معصوم بیک) بن(خواجه بیک میرزا ابن «شاه طهماسب، ) بن(ناسماعیل میرزا اب«
  ). ر٢٦٣ ر، گ ٢٢٤ پ، گ ٩٢ پ، گ ٥همان، گ (

ایدک « ، » باالصواب بالصواب وهللا اعلم«، »اظهر من الشمس«:  کاربرد عبارات عربی•
 ٢٦٤ پ، گ ١٩٠همان، گ  (»هللا اعلم بحقایق االمور«، »العهدة علی الراوی«، »هللا تعالی

  ). ر٢٩٤ ر، گ ٢٨٧ر ، گ ٢٧٤ر، گ 
میان دو کس جنک چون آتشست،  سخن چین «:: های منظوم فارسی  ضرب المثل•

دست بکیرد ) گریز(وقت ضرورت چو نماند کریز«، » )کشست(بدبخت هیزم کش است 
سعدی، ابیاتی از گلستان  پ ؛ ٢٤١ پ، گ ١٨٣همان، گ  (»سر شمشیر تیز) بگیرد(

٥٢٤، ٤٨( . 
، )استانبول(» استنبول«، ) انوشیروان(» نوشیروان«: در اسامی اشخاص» الف « حذف•

 . ) پ٢٩٣ ر، گ ٢٧٨، گ ٢٧١همان، گ  ()اسماعیل عادل شاه(» شاهاسمعیل عادل«
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 های نثر کتاب ویژگی
نثر کتاب ساده و روان است اما دیباچه آن تاحدودی مسجّع و متکلّفانه نگاشته شده 

 در موارد  عبارات عربی و نیزآیات قرآن کریم، از  صفحات کتابنویسنده در اغلب. است
ر، ٢همان، گ : ـ برای نمونه نک(  استاستفاده کردهاشعار شعرای مشهور ایرانی از بسیار 

  ). ر٥ ر، ٤ رپ ، ٣
 
 :   هایی از آیات قرآننمونه

 إِنَّ اللَّهَ و مَلَائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ
 )٥٦، آیه سوره احزاب(

 هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِکُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ
 )٣سوره الحدید، آیه (

 لِیَهْلِکَ مَنْ هَلَکَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَ یَحْیي مَنْ حَيَّ عَنْ بَیِّنَةٍ
 )٤٢سوره انفال، آیه (
 
 : هایی از اشعار فارسینمونه

 هزاران آفرین بر جان پاکش  اکش محمد کافرینش هست خ
 )٧، خسرو و شیریندر کتاب ) ص(یتی از نظامی گنجوی در ستایش پیامبر(

 فکند ابر بارانی خود ز دوش  زبس تیرباران که آمد بجوش
 به جای نم از ابر خون آمدی  گر آن تیرباران کنون آمدی

 )١٠٨٦، بخش شرفنامه، کلیات خمسهابیاتی از نظامی گنجوی در (
 

 گیریتیجهن
 در مطالعات تاریخ دکن به ویژه اطالعاتش درباره تذکره الملوکاهمیت کتاب 

شاهیان و همسایگان آنان بسیار در خور توجه است چراکه های بهمنیان و عادل سلسله
از میان رفتن برخی از تواریخ دوره بهمنیان، بسیاری از اطالعات باارزش این سبب  به

درباره سلسله  تذکره الملوک همچنین عالوه بر اهمیت. شود ه میسلسله در این اثر یافت
شاه اول های آن  درباره وقایع سالطین هم عصر او یعنی علی عادل شاهیان، گزارشعادل

های مهم این اثر باعث شد  ویژگی. نماید شاه دوم بسیار معتبر و مهم میو ابراهیم عادل
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عمده اطالعات خویش ، الدین ابراهیم شیرازیترین مورخان پس از رفیع که برخی از مهم
تأثیر او هم از لحاظ مواد تاریخی و گاه شیوه . درباره این دو سلسله را از کتاب او بگیرند

های  نگاری مثالً در ترتیب عناوین مطالب و گاه شباهت شکل عناوین، در کتابتاریخ
میرزا  بساتین السالطین تاریخ بیجاپور مسمی به فزونی استرآبادی و فتوحات عادلشاهی

 . شودابراهیم زبیری، به خوبی دیده می
 که در موزه و کتابخانه ساالرجنگ و کتابخانه آصفیه تذکره الملوکهای در دیگر نسخه

ها و اطالعات مربوط به کتابت اثر  شود، نام کاتب، سال کتابت و دیگر ویژگی نگهداری می
های خطی این  یس و حتی در فهرست نسخهذکر شده، اما در نسخه کتابخانه ملی پار

توان هرچند با وجود شواهد بسیار می. ، نام کاتب و اطالعات کتابتش نیامده است1مجموعه
حدس زد که این اثر کاتب داشته اما به دالیل نا معلومی از آوردن نام خود و سالی که 

 جزو ه الملوکتذکر، کتاب  نیزاز لحاظ سبک شناسی. کتابت کرده خودداری کرده است
آید که به جای استفاده از واژه های بومی مثالً آن دسته از متون فارسی هند به شمار می

شود، تا حدود زیادی متأثر  هندی یا اردو که در بیشتر تواریخ فارسی این منطقه دیده می
اسر های قرآن و احادیث، در سرتاز زبان عربی است، زیرا واژه های عربی، عبارات عربی، آیه

 این اثر از معدود کتابهای فارسی نگاشته در دکن باشد ظاهراً. کتاب به وفور دیده می شود
 .  هایی است چنین ویژگی که نثر فارسی آن دارای این
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