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چكیده
ورود اسالم به نبه قاره هن ،.افزون بر تحوالو مهذهبی ،تغییهراو اجتمهاعی و سیاسهی
مهمی در پی دانت و موجم تحوالو عمیق فرهنگهی نیهز نه ..از جملهه مههمتهرین
جلوه های این تحوالو ،ایجاد سنت تاریخ نگاری در این سرزمین بود .در واقع ،با استقرار
اسالم در نمالغربی هن ،.تألیتاو تاریخی به عنوان ناخهای از ادبیاو در نبهقهاره بهه
سوی پیشرفت گام بردانت .وجه غالم در تهاریخنگهاری هنه .اسهالمی ،سهیطر زبهان
فارسی و دی.گاه های تاریخ نگارانۀ ایرانی بر آن است .بنابراین می توان ادعا کهرد نهروع
تاریخنگاری در نبه قار هن .متأثر از تاریخ نگاری ایرانی و به زبان فارسهی بهوده اسهت.
تواریخ فارسی دور حاکمیت سالطین دهلی ،از منابع افلی تاریخ هنه .دور میانهه بهه
نمار می آین ..مؤلتههای متع.دی چون بینش مورخان ،نحو گهزینش رویه.ادها ،منهابع
مورد استتاده ،روتهای تاریخنگاری ،ابزارهای سنجش درسهتی رویه.ادها ،نهیوهههای
ت.وین و تنظیم داده ها ،خاستگاه اجتماعی و ادبیاو به کهار گرفتهه نه.ه در ههر مهورخ،
منحصر به فرد به نظر میرس..
از جمله افرادی که تا کنون نقش وی در تاریخنگهاری هنه .مغتهول مانه.ه ،امیرخسهرو
دهلوی (725 - 652ق) است .در پژوهش حاضر تالت نه.ه بها روت تحلیهل متنهی و
گتتمانی ،جایگاه امیرخسرو دهلوی و نقش وی در تاریخ نگاری هنه .بررسهی نهود .بهر
اساس مقایسۀ آثار تاریخ نگاری در دور مورد نظر ،به نظر مهی رسه .بها وجهود ایهنکهه
امیرخسرو مورخی حرفهای نبود ،اما داده های تاریخی نابی متأثر از احوال و نرایط زمان
خود از تاریخ هن.وستان را از دریچه ادبیاو بازتاب داده است.
واژگانکلیدی :امیرخسرو دهلوی ،تاریخنگاری ،هن.وستان ،سالطین دهلی ،ادبیاو.

مقدمه

تبدیل ،تغییر ،تحول و گسست در رویاههاا و رونادهای تااریخی از کااربردیتاریو
مناهیم مورد استناده در دانش تاریخاند و به نوعی موضو اصلی ایو داناش باه شامار
میروند .هد

تاریخپژوهی از بررسی رخدادها ،چییی ی دریافت تغییرات نیست .باا

بررسی برخی موضو های تاریخی ،گاه می توان به ال وهاای دسات یافات کاه و اود
تغییرات در درون آن ال و میسر میشود .در ایو نوشتار ،با تو ه به تغییرات و تحوستی
که در ن رش 1،مبانی معرفتی و هان شناسی که در تاریخ ن اری هناد باه و اود آماده
است و از طریق بررسی تحلیل های دهلوی ،به ایو پرسش پاسخ داده میشاود کاه آیاا
میتوان حضور مؤلنه ای غالب را در تاریخن اری هند در دورۀ مورد نظر اثبات کرد؟ به
دی ر سخو ،متون تاریخن اری هند در دوره مورد پاژوهش ،چاه مؤلناههاایی دارناد و
به نظر می رسد برای آگاهی از شیوه تحلیل امیرخسرو در تاریخن اری هند ،بایاد باه
چیدمان مطالب ،مض امیو پنهان در متون و باورهای وی تو ه داشت .مدعای ایو تحقیق
ایو است کاه تااریخن ااری هناد در دورۀ ماورد بحا
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ان ارههای ثابت در حیطۀ انتخاا

باه مجموعاه ای از ال وهاا و

موضاو  ،بیانش ،روش ،ابایار سانجش ،خاسات اه،

مخاطبان و زبان ،پایبند بوده است؛ چنانکه امکان تولید متونی خاارج از متاون میباور
میسر نبود و تناوتهای صوری و شکلی به عنوان ویژگیهای مورخ به شمار میآمد که
ال وی اصلی را نقض نمیکند .به نظر میرسد باا و اود ایاوکاه امیرخسارو ماورخی
حرفهای نبوده ،اما از دریچه ادبیات ،دادههای تاریخی ناابی از تااریخ هندوساتان ارائاه
کرده است .اطالعات ارائه شدۀ دهلوی از اعتال و انحطاط حکومتها ،در دورههای بعد
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ای اه امیرخسرودهلوی و نقش وی در تاریخن اری هند چیست؟

مورد تو ه مورخان هندی قرار گرفته است؛ اما آیا مایتاوان دهلاوی را تااریخن ااری
حرفهای دانست؟ دی ر ایوکه دهلوی دارای چه ن رشی بوده ،با چه هادفی دسات باه
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بر ن ارش های وی داشته و تا چه حد در تاریخ ن ری او اثرگذار باوده اسات؟ نوشاتار
 .1ن رش تاریخی و ن رش ساخت یا میتوپوئئیک ،ن رشی است که دنیا را بر مبنای اسطورههای خود میشناسد.
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ن ارش زده ،تناوت در تاریخ ن ری و همچنیو تناوت در هد

از ن ارش ،چه تاأثیری

حاضر در صدد پاسخگویی به ایو

پرسشهاست.

مواد و روش انجام تحقیق

روش در نظاار گرفتااه شااده باارای ایااو تحقیااق ،روش تحلیاال متناای و گنتمااانی
است .متوگرایی و زمینهگرایی ،گرایشهایی متنااوت در عرصاه روششناسای هساتند
که برای مطالعه متون اندیاهای به کار برده میشوند .هرمنوتیک متوگرا بر کاافی باودن
خود م تو به عنوان تنها عامال ماورد نیااز هات فهام آن تأکیاد دارد .در ایاو شایوه،
دستیابی به ان ییهها و نیات نویسنده ،اماری غیارممکو اسات و اساتناده ازاطالعاات
خارج از متو ا یعنی زمینه ا امری بیهوده و چهبسا خطاآور به شمار میرود سناوذری و
مجیدپور .)101 :1389 ،درتقابل با ایو رویکارد ،هرمنوتیاک مؤلافمحاور کاه در پای
فهم نیاات نویسانده بارای درک بهتار ماتو باود ،رشادی چاامگیار یافات .در اداماه
نویسنده ،به شرایط ساختاری گوناگونی که زمینهساز شکلگیری یک متو میشود ،بایاد
تو ه میکرد .متدولوژی قرائت زمینه ای فهم معنای هر متو را وابسته به فهم زمینهها و
شرایط فکری ،سیاسی ،ا تمااعی ،ماذهبی و ...پیراماون ماتو و نویسانده آن مایداناد.
ایو بدان معناست ک ه باید بخای از مطالعه پیرامون فهم متو را صر
کنیم که نویسنده در چه نو

بررسی ایو نکتاه

امعه ای درحال نوشتو و متقاعد کاردن باوده و سااختار

سیاسی و ا تماعی امعه در آن زمان در چه وضعیتی قارار داشاته اسات سمرتضاوی،
.)172 :1386
نوشتار پیش رو درصدد است با معرفى ،بررسى و مطالعۀ آثاار امیرخسارو از طریاق
درک منهومى و روشمند گیارش هاا وی ،باه شاناخت و اوه عمادۀ حیاات فکار

ای اه امیرخسرو دهلوی در تاریخن اری هند

بنابرایو رویکرد ،فهم اندیاه و متو بیرون از زمینه ا تماعی و تاریخی آن ممکو نیست.
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ایو رویکرد بود که قرائت زمینه گرا به و ود آماد کاه در آن باه غیار از قصاد و نیات

فرهن ى و سیاسى و ا تماعى ایاو برهاه دسات یاباد .همچنایو باا شاناخت مؤلاف،
به ای مانده از وی پی ببرد .داده های ایو پاژوهش از طریاق مرا عاه باه کتابخاناه و
استناده از اسناد ،کتب و مقاست معآوری شدهاند.
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ویژگی های شخصیتی او و زمانهای که در آن میزیسته ،به درک بهتری از متاون و آثاار

پیشینۀ پژوهش

درباره موضو پژوهش حاضر ،تا کنون کتا

یا مقالهای مستقل تألیف یا چاپ ناده

است و آثاری که در هندوستان و ایران به ن ارش درآمدهاند ،عمدتاً نبههای ادبی آثار
دهلوی را مورد تو ه قرار دادهاند و کمتر به آثار یا حتی روایاات تااریخی وی عنایات
کرده اند .برای نمونه ،عبدالحسیو زریو کو

در مقالهای با نام «امیرخسرو دهلوی ،شاعر

و منتقد» بیاتر به نثر و شیوه ن ارش وی اشاره کرده و عمدتاً آثار ادبی او را مورد نقاد
و بررسی قرار داده است .مقاله یادشده ن اهی کلی به آثاار و احاوال وی دارد و و اه
تاریخی و آثار تاریخیاش به طور خاص مورد تو ه نبوده است.
محمدابراهیم خلیل نیی در مقالۀ «امیرخسرو بلخی ،ماهور به دهلوی» به بررسی آثار
وی پرداخته و بهتر از بقیه نویسندگان آثار وی را فهرست نموده و شناسایی کرده است.
میرسد دسترسی ا و به آثار امیرخسرو بیش از بقیه نویسندگان بوده است .وی از برخی
آثار تاریخی امیرخسرو نام برده که در هیچ مقاله یا کتا

دی ری به آنها اشااره نااده

است .با ایو حال ،او نیی تاریخ ن اری و آثار تاریخی امیرخسارو دهلاوی را موضاو و
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مسئله اساسی خویش ندانسته و میتوان گنت فهرساتوار باه آنهاا اشااره کارده و از
برخی تنها نام برده است سخلیل.)29 - 8 :1323 ،
محمد معیو نیی مقالهای با نام «امیرخسرو دهلوی» به زنادگیناماه و برخای آثاار او
اشاارهای مختصار داشاته کاه باه نسابت مقااست محمادابراهیم خلیال و عبدالحسایو
زریوکو  ،ارزش و اهمیت کمتری دارد.
تنها مرتضی رزمآرا در مقالۀ خود که «ن اهی به مورخاان هناد میاناه» ناام دارد ،باه
برخی مؤلنههای تاریخن اری امیرخسرو اشااره کارده اسات .او باا دیادگاهی مننای و
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خلیل  18مورد از آثار وی اعم از دستنوشت و چاپی را مالحظه نموده است .به نظار

تکبعدی آثار تاریخی امیرخسرو را فاقد انسجام ،سته و گریخته ،بدون دقت و بادون
توالی سال شمارانه میداند .به نظار وی ،فاردی مانناد امیرخسارو کاه اهال قلام باود،
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 .)24 - 23ایو مقاله نیی بسیار مختصر است و حتی فهرساتی از آثاار امیرخسارو ارائاه
نکرده و به ای اه وی در تاریخن اری هند نیی اشارهای ندارد.
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می توانست موضوعات تاریخی را با دید انتقادی و سالشمارانه بن اارد سرزمآرا:1383 ،

با تو ه به ایو توضیحات ،می توان ادعا کرد که تا کنون هیچ کتاا
صورت مستقل ،ناتر و معطو

یاا مقالاه ای باه

به شخصیت امیرخسرو دهلاوی ،تااریخن ااری و آثاار

تاریخی وی ،نوشته ناده است .بنابرایو ارائه تصویری روشو باا دیادگاهی انتقاادی از
اندیاه و عملکرد و اقدامات او ،اهمیت بسیاری دارد و می تواناد راهنماا و راه ااای
محققان تاریخ هند ،بهویژه در دورۀ سالطیو دهلی باشد.
مروری بر تاریخنگاری در هندوستان

بیو تاریخ ن ری به معنای چ ون ی ن اه ماورخ باه حاوادث تااریخی و تلقای او از
تاریخ و وقایع تاریخی و تاریخ ن اری به معنای چ ون ی ن ارش و تدویو رویادادهای
تاریخی ،ارتباطی تن اتنگ و ود دارد .تاریخن اری ماورخ از حیاات فکاری امعاه و
اعتقادات شخصی او و باورها و فرهنگ امعهاش تأثیر می گیرد و در تاریخن اری وی
تاریخی است؛ زیرا حتی در وقایع ن اری صر

نیی گیینش روایات و راویان باا تو اه

به تاریخ ن ری مورخ صورت می گیرد .تاریخ ن اری اساساً چ ونه فعاالیتی اسات؟ آیاا
تاریخن اران گیارش ران «حقیقت های» تاریخی اند؟ آیا میان روایت تااریخی و حقیقات
که یک متو تاریخی از رویدادها ارائه می دهد ،به روایات آنگونه ن ریسات کاه خاود،
رویدادی است در تاریخ و نه روایتی دربارۀ آن؟ آیا مای تاوان از راه تحلیال سااختار و
زبان یک متو تاریخی دانست که تاریخ ن ار باه زماناۀ خاود و رویادادهای آن چ وناه
مین ریسته و آنچه نمیتوانسته به زبان آورد ،از چه راهی و چ ونه در برابر چامان ما
قرار داده است؟ سوالدمو )1 :1375 ،ایو پرسش ها نمونه ای از پرساش هاای پرشاماری
است که تاریخ ن اری دید با آن روبهروست؛ پرسش هایی که به طرح سؤاست کلیتار

ای اه امیرخسرو دهلوی در تاریخن اری هند

تاریخی پیوندی و ود دارد؟ آیا میتوان به ای سنجیدن درستی و نادرستی اطالعااتی
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بازتا

مییابد .در واقع ،تاریخن اری متکی به نوعی خاص از ن رش و ن اه باه وقاایع

انجامیده و عرصه هایی همچون پرسش از ماهیات ،موضاو  ،روش و ارزش تااریخ یاا
کرده است .ورود به ایو عرصه به معنای دقیق تار ،مساتلیم وارسای کلای هماۀ مساائل
فلسنی در پرتو نتایج فلسنۀ تاریخ خواهد بود؛ زیرا دیدگاه کلی به روش تاریخ ن ااری،
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آن چه مورخان از آن با نام منهوم کلی تاریخ نام میبرند را وارد مبحا

تااریخ ن ااری

هیچگاه از روند فلسنه به طور کلی مجیا نبوده است؛ بلکه همواره بخای از آن به شمار
میآید .ایو امر ،فلسنۀ دیدی به و ودآورده که عبارت است از فلسنۀ تاریخ به معنای
وسیع ،یعنی یک فلسنۀ کامل که از دیدگاه تاریخی به تصور درآمده است .حال بیآنکه
بخواهیم ایو سیر فلسنی ا تااریخی را پایگیاری کنایم و خاود را در وادی پاساخ باه
پرسشهای کالن فلسنۀ تااریخ بینادازیم ،خاواهیم کوشاید باه اختصاار ،باه تحاوست
تاریخن اری در هند اشاره کنیم در حد ضرورتهای مورد نیااز ایاو نوشاتار ،بادانهاا
پاسخ

گوییم.

در سال ها اخیر ،تاریخ ن ار در ایران و هان یکى از دغدغه ها برخى محققاان
تاریخ در ایران بوده است .هرچند شمار آثار تألینى و تر مه شاده در ایاوبااره انادک
است ،اما همیو تعداد اندک ،حاکى از تو ه محققان تاریخ باه مسائله ا اسات کاه در
تاریخ ن ار در ایران است و چند اثر نیی دربارۀ تاریخن ار در هان به چاپ رسایده
است .در ایو میان ،از پرداختو به وضعیت تاریخن ار در هان اسالم و تاریخن اار
در هند غنلت شده

است.
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از مله ریانها مهم تاریخن ار در هان اساالم بادون تردیاد ،تااریخن اار
هندوستان است .مورخان قلمرو هندوستان در طول دورۀ پایش از تیموریاان و چاه در
دورۀ تیموریان ،آثاری پرشمار و ارزشمند خلاق کاردهاناد .پارداختو باه تااریخن اار
هندوستان بهویژه برا ما ایرانیان ،از آنرو که مو ب شناخت بهتر و بیاتر تاریخن ار
ایران مى شود ،دارا اهمیت بسیار است؛ زیرا تاریخ ن ار هندوستان از هماان آغااز
شکلگیر و نیی در مرحلۀ اوج و کمال خود تا حد زیاد وامدار زبان فارسى ،عناصار
ایرانى و شیوهها تاریخن ار ایران بوده است .بنابرایو مقدمه ،ضروری است ابتدا باه
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گذشته تو ه چندانى به آن ناده بود .البته آنچه تا کنون انتااار یافتاه ،بیااتر درباارۀ

تحوست تاریخ ن اری در هند اشاره شود .برخی بر ایاو باورناد کاه تااریخ ،هماراه باا
مسالمانان بااه هنااد وارد شااده اساات .محققاانی همچااون آلااو ،فلیاات و اشااپرن ر بااه
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و ود کتیبههای پرسستیس متعلق به سدۀ چهارم میالدی ،هرشچریتا تألیف بانا متعلق به
قرن اول و راج ترن نی تألیف کلهنه در قرن شام را ناانههایی از آثار تاریخی پیش از
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تاریخن اری واقعی در هند باستان باور ندارند سآفتا )2 :1364 ،؛ ولی برخی مورخاان،

اساالم در هناد معرفای مایکنناد

)2002: 23

سنسکریتاند ،ننوذی مااخص و محساو

 .(Mehta,ایاو آثاار کاه عمادتاً باه زباان
بار تااریخن ااری هناد در دورۀ اساالمی

نداشتهاند .به طور کلی میتوان ادعا کرد شرو تااریخن ااری در شابهقاارۀ هناد متاأثر
از تاریخن اری ایرانی و به زبان فارسی بوده است؛ زیرا زبان فارسی ،قرنها باه عناوان
زبان فرهنگ و اد

در شبهقاره به شمار میرفات .از ملاه علال رواج زباان فارسای

و تاأثیر مسااتقیم آن باهویاژه باار تاااریخن اااری در هناد ،مهااا رت برخاای محققااان و
ادیبان ایرانی به هند بود؛ چنان که برخی مورخاان هنادو نیای آثاار خاود را باه فارسای
مینوشتند .تااریخن ااری در هناد را مایتاوان باه دو دورۀ پایش از تیموریاان و دورۀ
تیموریان تقسیم کرد.
نخستیو اثر به ا مانده متعلق به دوره پیش از تیموریان ،چچنامه است که علای باو
تر مه کرد .ایو اثر ،دو بخش دارد؛ بخش نخست گیارشی از خاندانی برهمو در ساند
پیش از فتوحات اعرا
منصّاالتاار ،کتااا

اسات کاه تااریخ محلای محساو

مایشاود و بخاش دوم و

ذکــر فتوحــات اعــراب در  95 - 92اساات و شااامل مجموعااهای از

تاجالمآار نوشتۀ پُرتکلف حسو نظامی نیاابوری نخستیو تاریخ فارسی هناد اسات کاه
رویدادهای سلطنت دو سلطان نخست دهلی را شرح مایدهاد سنظاامی.)145 :1367 ،

مهمتریو اثر ایو دوره ،طبقات ناصری ابوعمرو وز اانی اسات کاه باه منهـاج سـراج
شهرت دارد و در سال 657ق تدویو شده است .ایو اثر به تاریخ سلسلههاای اساالمی
میپردازد و دربارۀ سلسلۀ غوریاان ،نخساتیو ساالطیو هناد و انااینان آناان و دورۀ
استیالی مغول در ایو سرزمیو ،مطالب باارزشی دارد سنک :وز انی .)1363 ،دی ر اثر
مهم ایو دوره ،تاریخ فیروزشاهی ،نوشتۀ ضایاءالدیوبَرنای اسات .ایاو کتاا

در 758ق

ای اه امیرخسرو دهلوی در تاریخن اری هند

روایتهایی همانند روایتهای تاریخ طبری اسات سکاوفی .)123 :1384 ،در ایاو دوره
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حامد کوفی در حدود  613آن را از متنی عربی ،بدون نام مؤلف و عناوان ،باه فارسای

تألیف شده و به تاریخ سالطیو دهلی ،از به تخت ناستو بلابو در  664تاا ساالهاای
نظام الدیو اولیا و از ندیمان خاص محمد بو تغلق س 752 -725ق) بودناد کاه سالطان
اغلب با آنان ماورت میکرد .برنی در دربار سلطان محمد ،موقعیتی مناسبی داشت؛ اما
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اولیۀ حکومت فیروز تُغلق میپردازد .ضیاءالدیو برنی به هماراه امیرخسارو ،از مریادان

با مرن سلطان و در پی یک اشتباه ،اعتبارش را از دست داد سمیرخورد .)313 :1398 ،از
دیدگاه برنی ،ثبات سیاسی باید مبتنی بر احترام به مقام و ای اه موروثی باشد .وی باه
دلیل توصیف استادانۀ شخصیت افراد و اوضا و احوال پیچیدۀ سیاسای و اقتصاادی و
همچنیو دوری ستو از هرگونه تکلف در تألیف ،یکای از بایرنتاریو اساتادان نثار
پارسی هند به شمار میرود سدربارۀ مالحظات کلی تاریخ ن اری و سبک نویسندگی در
دورۀ پیش از تیموریان ،نک :آفتا .)13 - 11 :1364 ،
به نظر میرسد تااریخن ااری هندوساتان در دوره پاس از تیموریاان ،دچاار ناوعی
پیارفت شده باشد؛ زیرا ایو دوره ،یکی از غنیتریو دورههاای تااریخن ااری فارسای
محسو

می شود .در ایو دوره برخی مورخان ایرانی مانند زیوالدیوخوافی ،خوانادمیر

و میرزاحیدر که به دسیلی از ایران به هند مها رت کرده بودند ،بنیانگذار تاریخن ااری
هند که متأثر از شیوه فارسینویسی تاریخن اری ایرانی بودند ،تاواریخی باه ایاو شایوه
تدویو کردند .از ایو گروه میتوان باه ابوالنضالدکنای ،مالاحمادتتّاوی ،مالعبادالقادر
بداؤنی و شیخ فیضی سرهندی اشااره کارد سنوشااهی .)27 - 26 :1367 ،دورۀ اکباری
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

س )1014 - 963را میتوان دورۀ شکوفایی تااریخن ااری فارسای هناد باه شامار آورد.
حمایت و تاویق اکبر از نویسندگان و برقراری ثبات سیاسای باه روناق تااریخن ااری
انجامید .تاریخ ن اری پیش از دورۀ اکبری تنو چندانی نداشت و ماتمل بر ساه شایوه
بود :تاریخ عمومی ،تاریخ دودمانی و تاریخ منظوم .در دورۀ اکبری ،تاریخ ن اری محلی،
رسمی ،مذهبی ،خاطرات و تذکرههاا نیای پدیاد آماد سنوشااهی .)124 :1304 ،در دورۀ
هان یری س )1037 - 1014به دلیل حمایت و تو ه هان یر از مورخان ،تاریخن ااری
پیارفت بسیار کارد و مورخاان ایاو دوره نسابت باه مورخاان پیاایو ،درک بهتار و
منطقی تری از تاریخ داشتند و در انتخا
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فارسی در دورۀ تیموریان هند به شمار میروند .افیون بر ایو گروه ،مورخان محلای در

منابع دقت میکردند .از مهمتریو کتاا هاای

تاریخ ایو دوره ،جهانگیرنامه نوشتۀ هان یر است .از مله ویژگیهاای تااریخن ااری
132

 .)282 - 213در دورۀ شاه هان س )1068 - 1037باه سابب برقاراری امنیات و رفااه،
زمینه برای شکوفایی آثار علمی و تاریخی مهیا شد و دورهای درخاانتر برای مورخان
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دورۀ هان یر ،نوشتو تکن اری دربارۀ امیران مقتدر و ماهور زمان بود سآفتا :1364 ،

ایو عهد فراهم آمد سنوشاهی )382 - 358 :1304 ،در دورۀ اورنگزیب عالمگیر س1068
  .)1118با ایوکه وی به سبب نگ های داخلای و علال دی ار ،چنادان از مورخاانحمایت نمیکرد ،اما تاریخن اری فارسی همچنان پررونق بود سآفتا .)411 :1364 ،
نکتۀ مهم در ایو نوشتار ،ایو اسات کاه تااریخ ن ااری امیرخسارو دهلاوی س- 652
725ق) در محدوده تاریخ ن اری پیش از دوره تیموریان قرار دارد و تاریخن اری وی را
باید در فضای سیاسی و ا تماعی آن زمان بررسی کرد .تالش پژوهش حاضر ،بر کاف
و دست یافتو به مؤلنهها و ویژگیهای آثار امیرخسرودهلوی است که به سبب آن ،ن اه
و تنکر کلی وی نسبت به تاریخ ،فلسانهتااریخ وتااریخن ااری از پاس نوشاتههاایش
استخراج شود .از ایورو برای درک درست تری از ن اه تاریخی امیرخسرو ،با استناده از
متدولوژی قرائت زمینه گرا ضمو بررسای و تحلیال متاون تااریخن اراناه وی ،شارایط
فراوان آموزه های عصر وی بر ذهو او پی میبریم و درمییاابیم دهلاوی در تماام آثاار
خود از دریچه ادبیات بر تاریخ معاصرش نظر افکنده اسات؛ موضاوعی کاه مهامتاریو
ویژگی تاریخن اری امیرخسرو به شمار میآید.

تاریخن ری و تاریخن اری هر مورخ ت ا حد بسایاری متاأثر از زیسات اه و اوضاا و
احوال حاکم بر زمانۀ حیات مورخ و در واقع اوضا ا تماعی ،سیاسی و فکری امعاه
و اعتقادات شخصی اوست و آثار تاریخی ،بازتا

موقعیت ا تماعی ،سیاسی ،اقتصادی

و فرهن ی مورخ به شمار میرود .بنابرایو ،در آغاز بح

تاریخن اری و تااریخن ااری

امیرخسرو دهلوی ،اشاره به زندگینامه و خاست اه خانوادگی وی سزم

مینماید.

ابوالحسو امیرخسرو از عارفان و شاعران نامآور و پارسیگاوی هندوساتان در نیماه

ای اه امیرخسرو دهلوی در تاریخن اری هند

زیستنامه امیرخسرو دهلوی
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خانوادگی ،ا تماعی ،سیاسی و ...او نیی تو ه شده است .در نتیجۀ ایو کاوش ،به تاأثیر

نخست قرن هنتم و اوایل قرن هاتم هجری فرزناد امیرسایفالادیو محماود شمسای
بلخ بود .به گنتۀ محمدقاسم فرشته ،پدرش سیفالدیو محمود از میرزادههای هیاره بلخ
بوده است سفرشته :1333 ،ج .)754 ،2دولتشاه در ایوباره میگوید:
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است .سیفالدیو از قبیله سخیو سسچیو) از ترکان ختایی ساکو شهر کش در نیدیکای

اصل او شهر کش که آن را قبة الخضراء مینامند باوده اسات و گویناد کاه از
هیاره سچیو است.

سسمرقندی)265 :1338 ،

هن ام حمله مغول امیرسیف الدیو مانند بسیاری دی ر از ساکنان نواحی شرقی فالت
ایران به هندوستان رفت .در آن هن ام شمس الدیو التتمش س607 - 633ق) بر دهلای و
نواحی شمال هند و سند حکومت میکرد و سیفالدیو محمود به خادمت وی درآماد.
به همیو سبب به «سیف شمس» معرو

گردید .او چندی سمت امیراسمرایی داشات و

در نگ ها و فتوح التتمش شرکت میکرد .امیرسیفالدیو در قصبۀ موموآبااد سپتیاالی)
از مضافات دهلی اقامت گیید و در آن ا با دختر عمادالملک که از امرای عصار باود،
ازدواج کاارد سصاانا :1378 ،ج ،3بخااش .)773 ،2ساایفالاادیو سااه پساار بااه نااامهااای
عیالدیو علی شاه ،حسامالدیو و امیرخسرو داشات .خسارو در ساال 651ق در پتیاالی
اش قرار گرفت .خسرو بسیار باهوش بود و به تحصیل علوم و فنون عصر خود ماغول
شد .او به مطالعه دواویو فارسی اقبال داشت و در ایو زباان مهاارت یافات و از ایاام
وانی به سرودن اشعار پرداخت .محل اقامات امیرخسارو شاهر دهلای باود .وی ناید
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

پادشاهان دهلی منیلت تمام داشت و از مراحم عطایای آنان برخوردار میگردید سمعیو،
.)28 - 27 :1331
امیرخسرو دو سلسله حکومتی خلجیان و تغلقیان و یازده پادشاه از ایو سلسلههاای
حکوتی را دید و به هنت تو از آنان خدماتی ارائه داد و از مواهب و عطایای آنان نیای
برخوردار بوده است .پادشاهانی که وی در خدمت و مصاحبتاان به سر برده عبارتاند
از :غیاثالدیو بلبو س664-684ق) ،عیالدیو کیقباد س684-689ق) ،اللالدیو فیروزشاه
دوم س689 -695ق) ،عالءالدیو خلجای س695-715ق) ،قطابالادیو مبارکاااه س-720
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متولد شد .در هنت یا نه سال ی وی ،پدرش وفات کرد و او تحت مراقبت د ماادری

715ق) ،غیاثالدیو تغلق شاه س720-725ق) و محمد تغلق725-752ق).
البته وی کیومرث ا پسر کیقباد معیی ا ملقب به شمسالدیو ،رکوالدیو ابراهیم شاه،
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.)29 - 8 :1323
از مله حوادث مهم برای امیرخسرو در دورۀ غیاث الادیو بلابو ،اعایام باه اتنااق
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شها الدیو عمر و ناصرالدیو خسروخان را نیی دیده است سمعایو28 :1331 ،؛ خلیال،

خوا ه حسو دهلوی به مولتان و به عنوان مالزم پسر بیرن غیاثالادیو یعنای «ملاک
محمد قاآن» بود .هن امی که شاهیادۀ یادشده در نگ با مغوسن کااته شاد سباداوانی،
 :1380ج90 ،1؛ خوافی :1341 ،ذیل حوادث )684 ،امیرخسرو و خوا ه حسو دهلاوی
به اسارت مغوسن درآمدند .آن دو پس از دو سال از اسارت رهایی یافتناد و باه دهلای
بازگاتند سصنا :1378 ،ج .)776-775 ،3/2امیرخسرو در دوره االلالادیو فیروزشااه
س689-695ق) مانند پدر و برادر خود در زمره امرا درآمد و به همیو سبب عناوان امیار
گرفت و به امیرخسرو اشتهار یافت .سپس با عنوان امیرخسرو در خدمت دی ر سالطیو
خلجی بود تا ایو که روزگار ایو دودمان به سر آمد و نوبت حکومت به تغلاق شااهیان
رسید .امیرخسرو یکی از مهمتریو آثار تاریخی خویش یعنی تغلقنامه را به غیاثالادیو
تغلقشاه س725-720ق) اختصاص داد .شاه به مرتبت وی افیود و امیرخسرو را در سنر
در راه شنید که مراد او شیخ نظام الدیو اولیاء درگذشته ،ترک خدمت گنت و به دهلای
شتافت و مجاور قبر مرشد خویش گردید .وی تمام دارایی خود را بیو بینوایان تقسایم
کرد و پس از شش ماه در ذیقعده 725ق بدرود حیات گنات و در اوار نظاامالادیو
اولیاء به خاک سپرده شدسصنا :1378 ،ج.)776 ،3/2
خوبی داشت و اشعار فراوانی در زمینه های مختلف ساروده اسات .موسایقی هنادی و
ایرانی را به خوبی می شناخت .شعرش لحو و لطافتی خاص دارد و چاون تارک ناژاد و
هندیزاد بود ،کلمات ترکی و هندی نیی در شعر او دیده میشود .میتوان سابک وی را
طلیعه سبک هندی به شمار آورد سسدارن انی.)23 :1345 ،
وی در غیل سرایی پیرو سعدی بود و غالباً مضامیو عاقی و مساائل عرفاانی را باه
زبان ساده و پرسوز در بحرهای کوتاه و لطیف بیان میکرد سمعیو .)12 :1346 ،همچنیو
از النا و معانی شاعران متصو

ای اه امیرخسرو دهلوی در تاریخن اری هند

امیرخسرو به سبب آشنایی با زبانهای فارسی ،ترکی ،عربی و هندی اطالعات نسابتاً
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بن اله مالزم و همراه خود کرد .در بازگات از همیو سنر س725ق) بود که چون خسرو

ایرانی سود می ست .خمسهاش از خمسههای تماام

اشعارش نظامی را به عنوان استادی مسلط باه فاو ساتوده اسات سمعایو.)19 :1346 ،
امیرخسرو با سنایی و خاقانی نیی النت داشت و در قصاید که از غایل هاایش متایو تار
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مقلدا ن نظامی نسبتاً بهتر و برتر است سسدارن انی25 :1345 ،؛ معایو )19 :1346 ،و در

است سسدارن انی ،)56 :1345 ،از ساخن ویانی بایرن مانناد کماال الادیو اساماعیل و
خاقانی و انوری پیروی می کند سمعیو .)13 :1346 ،برای مثال ،به اقتناای «مارآة النظار»
خاقانی ،قصیده «مرآة الصنا» را ساخته اسات کاه از هماان روزهاا در میاان اهال اد
شهرت یافت سسدارن انی .)67 :1345 ،شاعران بسیاری از سبک و شیوه و بهخصاوص
ابداعات و نوآوری های امیرخسرو پیروی کرده اند .در میان شعرای ایران نیای برخای در
حکایات و مثنویات عاقان یی ،دنبالهرو سابک او باودهاناد سخاقاانی .)209 :1362 ،باا
تو ه به برخی غیلهای حاف  ،ماخص میشود وی با اشعار و غیلیات خسرو آشنایی
داشته و تا حدی تحت تأثیر او بوده است.
نورالدیو عبدالرحمو امی سم898ق) بیش از دی ار شااعران ایرانای باا امیرخسارو
دهلوی و آثار او انس و النت داشت و همیاه آرزو میکرد به پاای او برساد سننیسای،
هر دو در حیات هنری خود ،معطو

به گذشتهاند و دیوان خود را به چند بخش تقسیم

کردهاند .امیرخسرو در منظومه قـرآن السـعدین ،عنااویو فصاول و اباوا

کتاا

را باه

صورت قصیده ای موزون مرتب کرده و امی بسیاری از عناویو قصاید خود را موزون
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

نموده است .هر دو اثر منثور پدید آوردهاند و با تص ّو

رابطه دارند سهمو).

امی میگوید:
امیرخسرو دهلوی در شعر متننّو است و قصیده و غیل و مثنوی را ورزیاده و
همه را به کمال رسانیده ،تتبع خاقانی می کند؛ هرچند به قصیده او نرسیده ،اماا
غیل را از وی درگذرانیده .غیل های او به واسطه معانی آشنا که اربا

عاق و

محبت برحسب ذوق و و دان خود آن را درمی یابند ،مقبول هماه کاس افتااده
اساات .خمسااه نظااامی را کساای بااه از وی ااوا
مثنویهای دی ر دارد.

نااداده اساات و ورای آن،
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 .)574 :1308در کار و حال هر دو ،همانندیهایی قابل مالحظه است؛ از مله ایوکاه

س امی)108 :1367 ،

بینش و رورش در تاریخ نگاری امیرخسرو
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فراتر از پژوهش های متعار

تاریخی قرار میگیرد .بیگمان ،مطالعات معرفت شناساانه

در تقویت مبانی دانش تاریخی ،نقای بسیا دارند .روش تاریخن اری مورخان در زمینۀ
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مطالعه و تنکر دربارۀ چیستی و ماهیت تاریخن اری ،تالشی معرفتشناسانه اسات و

تدویو و تألیف داده های تاریخی با تو ه به تاریخ ن ری آنان شکل میگیرد .دهلوی نیی
از ایو قاعده به دور نیست .هر ماورخ ،زیسات هاانی دارد کاه ایاو زیسات هاانی
پیشفر

های معرفتشناسانۀ وی را تعییو می کند .مورخ مانند هر انسان دی ر متأثر از

فرهنگ باورها و ن رش های امعه روزگار خویش است .بناابرایو پایش از آن کاه باه
ن ارش تاریخ بپردازد ،تحت تأثیر زیست هاان خاود ،دارای تنسایرها و تحلیالهاای
دربارۀ تاریخ ،انسان و هان است .وی ایو تحلیل ها و تنسیرها را به شاکلی آشاکار و
پنهان ،آگاهانه و غیرآگاهانه در ماتو انعکاا
تأثیرپذیری ها ،انتخا

مایدهاد .از باارزتریو نموناههاای ایاو

موضوعات تاریخی توسط مورخان است .در دنیای سانتی ،ایاو

تحلیل و ود داشت که مهم تریو نیروی حرکت دهنده تااریخ و پدیدآورنادگان اصالی
تحوست تاریخی پیامبران و شاهان اند .ایو تحلیل مو ب مایشاد تااریخ ،زنادگیناماه
بر شرح زندگی پیامبران و شاهان متمرکی میکردند و عنایت چندانی باه زنادگی تاوده
مردم ناان نمیدادند.
چنان که گنته شد ،امیرناصرالدیو ابوالحسو خسرو بو امیرسیفالدیو محمود دهلوی
س 725 -651ق) ،معرو

به طوطی هند سسمرقندی ،)238 :1338 ،تااریخ را از دریچاه

سالطیو گورکانیان هند مطالعه کارد .بادیو ترتیاب ،تااریخ ن ااری در هناد در آساتانۀ
حیات فکری و سیاسی امیرخسرو دهلوی هنوز در آغاز راه خاود باود و تاا دورۀ وی،
تنها سه اثر تاریخی چچ نامه ،تاج المآار و طبقات ناصری در شبهقاره و توساط مورخاان
مسلمان در هند نوشته شده بود و پس از ایو ها آثار امیرخسرو است کاه مای تواناد باه
تاریخ و اوضا سیاسی و ا تماعی عصر خود پرتوافکنی کند .البته امیرخسارو ماورخی
حرفهای نبود و خود وی نیی چنیو ادعایی نداشت .آثار امیرخسارو یاا تحات حمایات

ای اه امیرخسرو دهلوی در تاریخن اری هند

ادبیات مین ریست .همچنایو تااریخ ن ااری وی را بایاد در محادوده زماانی پایش از
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شاهان و پیامبران تلقی شود و بر ایو اسا  ،مورخان دنیای سنتی ،عمده تو ه خود را

پادشاهان حاکم و یا به دستور آن ها تهیه و ارائه شاده اسات .از ایاورو وی باا و اود
داشت .وضعیت و شرایط تاریخی و همچنیو طبقه و مقام مخاطب یا مخاطبان ،یکی از
عوامل مؤثر در چ ون ی و شیوۀ ن ارش و حتی انتخا

نو اطالعاتی است که باید در
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کثرت مااغل در دربار سالطیو مختلف ،به نوشتو کتب ادبی و تاریخی تو اه زیاادی

کتا

گنجانده شود.
بیگمان ،مهمتریو مخاطب مورخاان ،شااهان و درباریاان باودهاناد .ایاو مسائله باا

موضوعیت یافتو حوزۀ سیاست به معنای عام آن ا یعنی وقایع و رخدادهای سیاسای ا
به مثاباه بااهمیاتتاریو بخاش از کانش امعاه بارای گایارش توساط مورخاان نیای
همسوست .در تواریخ دودمانی ،مخاطبان ،سنارش دهندگان اثر نیای باودهاناد و گرچاه
تواریخ بر حسب عالقۀ شخصی شاه نوشته نمیشد ،اما آنهاا نیای خاالی از ایاو نیات
نبودند و گاه مورخان ،خاست اه درباری نیی داشتند .امیرخسرو ،نمونۀ خوبی از ایو گونه
مورخان است که تجربۀ تاریخ نویسی را به دربار منتقل میکردند .بنابرایو ،نکتاۀ غالاب
در پارادایم تاریخ نویسی ،آن است که مورخاان دربااری ،پیااۀ تااریخ را یاک وتیناه
می پنداشاتند؛ هرچناد ایاو وتیناه باا ترغیاب حاکماان و عالقاۀ خاود ایااان انجاام
نادند ،عالماان دینای بودناد کاه از راه تخصاصهاای دی رشاان روزی مایخوردناد
سروزنتال.)69 :1366 ،
تردیدی نیست که تن ناهای سیاسی و فقدان آزادی فکر و قلم ،از ملاه مهامتاریو
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

موانع فراروی مورخان رسمی به شمار میرفت؛ زیرا نخستیو شارط تاداوم کاار آنهاا
خلق آثاری بود که به میاق حکمران خوش آید .بنابرایو تاریخنویس مجبور بود کارهای
غیرانسانی حکمران را نادیاده ان اارد ،اشاتباه هاای او را همچاون کارهاای بر ساته و
عملکرد کوچک او را بیرن لوه دهد ،شکست های او را به فراموشی سپارد یاا آن را
چامزخمی کوچک به شمار آورد ،خونرییان قسی القلب را قهرماان معرفای کناد تاا
خانودی او و حیرت آیندگان را بران یید )تاجبخش .)141-140 :1376 ،از همایو رو،
اگر مورخی میخواست یا می توانست واقعیتی نامطلو

از نظر حکومت را بیاان کناد،
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میپذیرفت .به تعبیر روزنتال ،اگر کسان دی ری به تاریخ پرداختند و به دست اه وابساته

آن را در لنافه و واژگان ادبی پیچیده میپوشاند که تنها برای نخب ان قابال فهام باود و
مورخ بی درنگ ناگییر بود با تعریف بی حد و اندازه آن را باران کناد یاا از تیایی آن
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مورد نظرشان را بازتا

دهند .از ایورو ،آن بخش از تاریخهای رسمی که در لنافاه باه

طرح مسائل واقعی پرداختهاند ،بسیار مهماند و معنای آن را باید با روش هرمنوتیک یاا
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بکاهد سآرام .)230 :1386 ،مورخان حتی اگر میخواستند ،نمیتوانستند همۀ رخدادهای

تنسیر و تبییو و یا زبان شناختی درک کرد و به روشن ری تاریخی پرداخت.
درباره تعداد آثار وی نمیتوان با قطع و یقیو سخو گنت .بنا به گنتۀ محمد اباراهیم
خلیل از محققان افغانستان کتب تألینی و تصنینی وی حادود یکصاد اثار اسات .هماو
میافیاید که  18کتا

دستنویس و چاپی وی را از نظر گذرانیده است سخلیل:1323 ،

 .)11گنته شده است او چهارصد هیار بیت به زبانهای فارسی ،هنادی و اردو ساروده
است .آثار وی هم به نثر و هم به نظم بوده و الهیات ،فلسنه ،هنر ،ادبیات و موضوعات
مختلف فرهن ی را دربر میگیرد .وی نخستیو شاعر مسلمانی بود کاه آزاداناه کلماات
هندی را به کار میبرد و مضامیو و صور خیال شعر هندی را پاذیرفت .او نخساتیو و
بر ستهتاریو نمایناده فرهناگ هنادو مسالمان اوایال قارون میاناه باه شامار مایرود
س.)Mehta, 2002: 9-10
کامالً دقیق به تصویر میکاد .ویژگی ایو سبک ،بیاعتنایی به وقایع تاریخ پیش از خود
است .از مله مساائل مااترک در کتاا هاای وی ،اشااره نکاردن باه تااریخ قبال از
قدرتگیری پادشاهانی است که وی در خدمت و مصاحبتشان به سر برده اسات .وی
با تمام عالقه ای که به ایو خاندان ها ناان می دهد ،به خاست اه اولیاه و اصال و نساب
آغاز قدرتگیری خلجیان آغاز کرده است .البته ایو امر ،تنها منحصر باه کتاا هاای او
نیست و بازتابی از دید و ن رش غالب و حاکم در دورۀ حیات ایو مورخ در ایاو بااره
است .در دی ر نوشتههای ایو دوره نیی ایو بیتو هی به گذشتۀ دیده میشود.
وی مثنویهای تاریخی اش را ابتدا با سرودن قصیدها ی کاه در آن باه مادح و ثناای
حامیان خویش پرداخته است ،آغاز می کند .عییی احمد ا از محققاان معارو

هاناد ا

دربارۀ امیرخسرو و آثار وی میگوید:

ای اه امیرخسرو دهلوی در تاریخن اری هند

سالطیو خلجیان و تغلقیان پیش از قدرت گیری هیچ اشاره ای نکرده و کتا

خود را با
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امیرخسرو در مثنوی های تاریخی خود ،وقایع تااریخی و اماور پیراماون خاویش را

شبهات و علیات فراوانی شخصیت و آثار امیرخسرو را احاطه کرده است؛ اما
مسلم دانست.

ساحمد)105 :1367 ،

وی بر ایو باور است که امیرخسرو بیآنکه که دعوی عربیت داشته باشد ،گاه ابیاتی
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از آن چه یقیناً متعلق به خود اوست میتوان عظمات ،خالقیات و نباوغ وی را

به زبان عربی سروده است سهمو.)97 :
مهمترین آثار دهلوی

مهم تریو آثاری که امیرخسارو درخاالل آناان مؤلناه هاای تااریخی را بازتاا

داده

بدیوقرارند:
 .1قران السعدین

ایو کتا  ،مثنوی ای عرفانی به روش مخزناالسرار نظامی سصنا :1378 ،ج )780 ،3به
فارسی ،در شرح مناسبات و مراسالت معیالدیوکیقباد و پدرش بغراخاان اسات کاه در
688ق به دستور معیالدیو کیقیااد تصانیف شاد سدهلاوی .)329 ،321 :1976 ،توضایح
آنکه معیالدیو پس از درگذشت غیاثالدیو بلبو ،از انب درباریان به اناینی نیاای
طریق لهو و لعب در پیش گرفت و بدیو سبب ،پادرش بغراخاان کاه در بن اال باود،
برای تنبیهاش به انب دهلی حرکات کارد .عیالادیو ساارت ورزیاد و باا پادر باه
مقابله برخاست؛ ولی هن امی که دو لاکر به یکدی ر رسیدند ،در نتیجاه مکاتبااتی کاه
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

پدر و پسر را به قرانالسعدین تعبیر کرد و مثنوی خود را به همیو نام سرود .وی در آن
زمان تنهاا  36ساال داشات سصانا :1378 ،ج781 ،3/2؛ احماد .)106 :1367 ،خاود در
ایو باره میگوید:
ساااخته گااات از روش خامااهای

از پاس شااش مااه چناایو نامااهای

در رمضان شد باه ساعادت تماام

یافاات قااراننامااۀ سااعدیو نااام

آن چه که تاریخ به هجرت گذشت

بد سنه شاصد و هاتاد و هاات

به نظرمی رسد مباح

مذکور ،از مله آدا

ندامت ،تهذیب و تربیت و ...بیمناسبت

اصلی نویسنده از ن ارش کتا

نیست؛ زیرا در ایو ابیات ،دهلاوی

با اهدا

و اغرا

از اهدا

اصلی خود ا یعنی آموزش آیایو ملاکداری ،دادن پناد و انادرز و آماوزش

شارعیاات و حتی لب رضاایت خاواننده ا غاافل نیست .ایو مطالب کاه بخاای از
متو اصلی کتا

است ،با قصد و غر

نویسنده از ن اارش آن کاه تربیات و تهاذیب
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ص ورت گرفت ،نقار و کدورت از بیو رفت و صلح برقرار شد .امیرخسرو مالقات ایاو
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خود انتخا

شد و تا ساال 689ق سالطنت کارد .وی پاس از رسایدن باه پادشااهی،

است ،همخوانی دارد .در واقع ،نویسنده درصدد بوده نهتنها از تاریخ ،بلکه از هرناو و
هر نس مطلب دی ری از مله شرعیات که وی را در رسیدن به اهدا

خاود یااری

رساند ،استناده کند .دهلوی در ایو مطالب نیی در کنار آموزش ،از تذکر نکات اخالقای
و دادن هادارها و پندهای آموزنده غافل

نیست.

سبک ایو شعر ،همچاون دی ار کارهاای امیرخسارو ،پار از اغاراق و توصاینات و
استعارات ادبی است .با ایو حال ،واقعیات تاریخی را باا دقات و باه شایوهای روان و
شیریو بیان کرده است .شاید بتوان گنت که دهلاوی کتاا
تربیت نوشته و تاریخ به معنای خاص آن نیست .کتا

خاود را بارای تهاذیب و

قران السعدین اختصاصااً ابایاری

برای تعلیم و تربیت از نظر دهلوی است .تاریخ می تواند ضمو داشتو فایدۀ عملای ،در
زندگای سیااسای ا ا تماعی مطمح نظر باشد .بنابرایو ،وی با رویکردی فایدهگرایانه به
لحا تاریخ سیاسی ،ا تماعی و هنری ،اهمیت بسیاری دارد .در پایان هر بخاش ،یاک
غیل آورده که احساسات شاعر را بیان می کند .شماری از نویسندگان کوشیدهاناد آن را
شرح کنند سمنیوی2 :1374 ،؛ استوری.)501 :1362 ،
ایو کتا

منظومه ای مربوط به سال اول لو

سلطان اللالدیو فیروزشاه س-389

 695ق) است که پیروزی سلطان را در سال 690ق به تصویر میکاد .ایو منظوماه باه
نامهای تاجالفتو  ،فتحنامه و فتحالفتو نیای مااهور اسات سمنایوی  :1348ج3013 ،4؛
استوری501 :1362 ،؛ تهرانای  :1355ج .)338 ،9امیرخسارو باا تصانیف ایاو منظوماه
خواسته از سلطان به سبب بخاش هایش تاکر کند .امیرخسرو مطالاب آن را در یاازده
گنتار تنظیم کرده که میتوان از آن اطالعاتی منید درباره امرا و ملوک و نیی علم نجاوم

ای اه امیرخسرو دهلوی در تاریخن اری هند

 .2مفتاح الفتوح
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تاریخ ،درصدد استخراج در های اخالقی از رویدادهای تاریخی است .قرانالسعدین به

به دست آورد .مفتا الفتو امیرخسرو در دیوان غرةالکمـال او به چاپ رساید ستهرانای،

عبداهلل السیهرندی و منتخ

التواریخ بداوانی ،بارها به ایو کتا

سالسیهرندی62 :1382 ،؛ بداوانی :1380 ،ج.)95 ،1

ار ا داده شاده اسات
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 :1355ج338 ،21؛ منیوی  :1374ج )1346 ،2در تاریخ مبارکشاهی یحیی بو احمد باو

 .3خزائنالفتوح

خزائنالفتو یا تـاریخ عالیـی کتاابی تااریخی باه نثار اسات کاه فتوحاات و دی ار
دستاوردهای عالء الدیو خلجی را بیان میکند .از آن اا کاه دهلاوی ،ایاو اثار را باه
عالءالدیو تقدیم کرد ،به تاریخ عالیی نیی شهرت دارد .نویسنده ،تألیف ایو کتا

را در

سااال 709ق آغاااز کاارد و در 711ق بااه پایااان رساااند سدهلااوی :1953 ،ج.)9 ،7 ،1
امیرخسرو در ایو اثر ،لاکرکای های ایو سلطان را در دکو به تنصیل شرح داده است.
همچنیو شرح حملۀ مغول به هند و سیاستی که توسط عالءالدیو برای نبرد با آنها باه
کار گرفت ،از دی ر مطالب ایو کتا

است که اطالعاتی بسیار ارزشامند و دسات اول

س10

 .)Mehta, 2002:به گنته عیییاحماد ،امیرخسارو در

در اختیار خواننده قرار میدهد
ن ارش ایو کتا

از حسو نظامی صاحب کتا

خاود از ن اارش کتاا

را عبارتآماوزی و ضارورت

دانستو اخبار تاریخ و شاهان توسط سالطیو میداند تا سالطیو بر طبق آن ،امور را رفع
و ر و عقلی کنند.
چ ونه می توان اتهار داشت هد

وی عبرتآموزی بوده ،ولای وقاایع و تحاوست

سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

تاریخی را تحلیل و تعلیل نکرده است؟ مخاطبان وی عمدتاً نخب ان سیاسای سشااهان،
شاهیادگان ،و دربار) بوده اند .ایو امر را می توان از محتوای متون تاریخی وی تاخیص
داد که تمرکی آنا ن بیاتر بر زندگی پادشاهان بوده است .وی تاریخ نخب ان را ناه بارای
توده مردم رعیت ،بلکه برای عبرت آموزی نخب ان سیاسی نوشاته اسات .رعایاا کاه در
بیرون از متو قدرت سیاست زیستهاند ،برای زنادگی روزماره خاود چاه در

عبرتای

می توانستند از ایو کتب تاریخی ب یرند؟ وقتی مخاطب زمامداران باشند ،کتب تااریخی
باید هد

عبرتآموزی را برآورده کنند و بدون ارائه تحلیل و تعلیل از وقایع تااریخی،
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 .)114 :1367امیرخسرو هد

تاجالمآار تقلیاد کارده اسات ساحماد،

ایو امر میسر نمیشد .در متون تاریخی ،یکی از مسائلی که برای نخب ان سیاسی اهمیتی
خاص داشت ،چ ون ی بالیدن ،تداوم و سقوط حکومتها بود .بر ایو اسا  ،مورخان
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بالندگی و سقوط حکومتها ارائه میکردند که خوانندگان اشتباهات پیاینیان را تکارار
نکنند .دهلوی نیی در ایو اثر ،درباره تاریخ ن ااری هناد نااان داده کاه مسائله ساقوط
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باید در آثار خود برای خوانندگانی که فعال عرصه سیاسی و متو قدرت بودند ،تحلیال

حکومتها و دسیل آن ،از دغدغههای اصلی وی بوده است.
 .4منظومه دولرانی خضرخان

ایو منظومه ،داستان عاق خضرخان ا پسر عالءالادیو محمدشااه خلجای ا س-715
695ق) به «دیولری» ا دختر را ۀ گجرات ا است .امیرخسرو از ترکیب ناام و نساب
وی ا رانا کاران ا با تصرفی نام دولرانی را پدید آورد .ایو سرگذشت را که خضرخان
خود برای امیرخسرو بیان داشته بود ،شاعر به خواهش خضرخان در مدتی کوتاه به نظم
کاید و در مقدمۀ آن ،پس از حمد و ستایش معمول ،شرحی از کینیت نار اساالم باه
وسیلۀ سالطیو غوری و ممالیاک آناان در هناد آورد و آن را در  4519بیات در ساال
715ق به پایان رسااند ستهرانای :1355 ،ج280 ،8؛ مااار .)70 :1337 ،ایاو منظوماه را
«عاقیه» نیی نامیدهاند سصنا :1378 ،ج781 ،3/2؛ اته.)78 :2536 ،
ایو کتا

درباره رویدادهای زمان قطبالادیو مباارک شااه خلجایس 725 -720ق)،

ماتمل بر نُه با

است که امیرخسرو آن را در سال 718ق به دستور سلطان به فارسای

سرود .ایو مثنوی سلطان نامه نیی خوانده شاده اسات سدهلاوی .)456 :1368 ،نُاهساپهر
 .)106ایو اثر شرح و وصف دربار باا شاکوه قطابالادیو مبارکاااه خلجای و شارح
حوادث آغاز اوست ساته.)79 :2536 ،
 .6تغلقنامه

تغلقنامه مثنویای تاریخی است که امیرخسرو آن را برای یادبود پیروزی غیاثالدیو
تغلق بر خسروخان س720ق) که به تأسیس سلسله حاکم دید انجامیاد ،ن اشات .ایاو
کتا  ،منبع دست اول با ارزش تاریخی برای دوره سلطنت غیاثالدیو تغلق باه شامار

ای اه امیرخسرو دهلوی در تاریخن اری هند

ترکیبی است از مضامیو رزمی که با مهارت تخیلی تلننیق شاده اسات ساحماد:1367 ،
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 .5نُهسپهر

میرود س.)Mehta, 2002:11
غیاث الدیو و به مو ب حکم او منظوم شد سباداوانی :1380 ،ج .)156 ،1حماساههاای
تاریخی امیرخسرو شیوهای پیافکند که در نسل پس از وی با فتو السـالطین عصاامی،
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اثر یادشده ،آخریو تصنیف امیرخسرو است و چنانکاه گنتاه شاد ،باه ناام سالطان

تاریخی منظوم از فتح و حکومت مسلمیو در هند به شیوه شاهنامه فردوسی به اوج خود
رسید ساحمد.)106 :1367 ،
امیرخسرو آثار دی ری در زمینههای مختلف نیی تصنیف کارده اسات .محمادابراهیم

خلیل تعداد کتا های او را  32عنوان میداند و از ایو بیو ،به تاریخ دهلی ،مناق

هند،

جواهر خسروی ،جواهرالبحر و اعجاز خسروی اشاره مای کناد سخلیال.)13-12 :1323 ،
اعجاز خسروی ،مجموعهای عظیم از انوا مختلف مدارک ،شامل ناماههاای شخصای و
رساله هایی است که به وسیلۀ او به دوستان یا رؤ سای خود و یا بارای ارضاای عطاش
ادبی و فکری خویش نوشته شده است .برخی از ایو نامهها همچاون فاتحناماههاا کاه
اهمیت زیادی دارند ،اسناد رسمی هستند .گنتنی است تغلـقنامـه را حیااتی کاشای باه
دستور هان یر س1037 -1014ق) تکمیل کرد سنک :دهلوی.)19 -17 :1933 ،

به طورکلی دیدگاه پژوها ران تاریخ هند ،چه در ایران و چه در هناد ،دربااره آثاار
امیرخسرو دهلوی مثبت نیست؛ زیرا به نظر مای رساد ن رانای و هاد
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

تألینات خویش ،شهرت و گرفتو پاداش برای اقدامات ادبیاش بوده است .طبیعی است
او تنها بخش روشو تصویر تاریخ عصر خویش را ارائه دهاد و دساتاوردهای حامیاان
خویش را حتی در قالب اصطالحات مبالغهآمیی تحسیو کند و ناکامیهای آنان را تنسیر
و تو یه نماید .بنابرایو در ایو پارادایم ،ادبیات مورخان تابعی از شرایط سیاسی اسات.
آثار وی عموماً دارای خطا در گیارش وقایع و فاقد تسلسل تاریخی هستند .باه نوشاته
مهتا ا از محققان تاریخ هند ا وی از برخی حوادث بسیار بیاهمیت با شایوۀ تلاویحی
لناتی ،تصورات شعری و در قالب هنر ادبی ،گیارشهایی خیالی ارائه میدهد .به نظار
وی ،امیرخسرو را نمیتوان یک دروغگو نامید ،هرچند آنچه را که نخواساته اسات در
آثار خود به آن اشاره کند ،حذ

کرده؛ ولی واقعیات را همچون برخی از مورخان دی ر

س2002:11

 .)Mehta,ویژگی دی ر در تاریخ ن اری امیرخسارو،

غلبه و ه توصینی و اخباری تاریخ بر و ه تحلیلی و تعقلی تاریخ است.
البته ایو کمتو هی به تحلیل و تنسیر ،به ایو معنا نیست که «توصیف خالص» و ود
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وارونه لوه نداده است
144

اصالی وی در
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دیدگاه پژوهشگران تاریخ هند درباره آثار دهلوی

دارد؛ چرا که هر توصینی مسبوق به تنسیر است سآقا ری و همکااران ،)23 :1380 ،باا
ایو توضیح که وقتی مورخ خبری را برای درج در اثرش گیینش میکند ،صر

همایو

گیینش ،مبتنی بر نوعی تنسیر ذهنی در نید مورخ است.
مرتضاای رزمآرا ا از محققااان ایراناای ا نیاای همااه آثااار تاااریخی امیرخساارو را بااا
مضمونهای بی انسجام و سته و گریخته ،نبود تاوالی ساالشامارانه و فاقاد دقات در
یئیات تاریخی میداند .به نظر وی ،امیرخسرو اهل قلم بود و میتوانست موضاوعات
تاریخی را با دید انتقادی و سال شمارانه بن ارد و شرحی پیوسته و منساجم و تحلیلای
تاریخی از گذشته ارائه دهد .وی نیی همچون ی .ال .مهتا بر ایو باور است که ان یایۀ
اصلی امیرخسرو تاریخن اری نبوده است؛ تاریخ نید وی ،تاریخ معاصر به شمار میآمده
و ناان دادن توانایی ادبی ،کسب شهرت و پاداش ،بهویژه به سابب نیدیکای درباار ،از
ویژگی ایو نو تاریخن اری ،پرداختو مورخ باه تااریخ سیاسای و مغناول گاذاردن
نبههای دی ر ،از مله ا تما  ،اقتصاد و فرهنگ است .در پرداختو به تاریخ سیاسای
نیی تو ه اصلی به تاریخ زندگی بیرگان سیاسی و مملکتی است .ایو ن اه را حتی از نام
دیدگاه یادشده تا حدی مو ه به نظر میرسد؛ چرا کاه سیاسات در تماام عرصاههاای
زندگی بار ریان دارد و بر همه نبههای ا تما اثرگذار است؛ مسئلهای که پوپر نیی
در تو یه تو ه مورخان به تاریخ سیاسی به آن اشاره میکند .امروزه برخی در پاسخ به
ایو که چرا مورخان به حوزه ها و موضوعات دی ر تااریخی تاو هی کاه بایاد و شااید
نداشتهاند ،به ایو دلیل اکتنا میکنند که چون ایو تواریخ ،توسط شاهان و با هیینه دربار
تألیف و تهیه میشده است ،مورخ ناگییر بود تمام تو ه خود را به دربار و سیاستهای
حکومت معطو

دارد و به مردم و ا تماعی که در آن میزیسته ،بیتو هی ناان دهد.

ای اه امیرخسرو دهلوی در تاریخن اری هند

کتا هایی مانند مثنوی سلطاننامه ،خزائنالفتو و مفتا الفتو دهلوی میتوان دریافات.
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مله اهدا

وی از ن ارش آثارش به شمار میآید سرزمآرا.)25-23 :1383 ،

اما ایو پاسخ به نوعی اکتنا کردن به مسائل تاهری و روبنایی است؛ علت اصلی را باید
موضو تاریخ ،متعلق به شأنی به نام شأن امعه نمی شده است .در پارادایم معرفتی آن،
امعه شأن استقاللی نیافته بود که موضو تاریخن اری قرار گیرد سآقا ری و همکاران،
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در زیرساخت های نظری و افق مورخان آن دوره ست که اساساً حی

التناتی آنها به

.)92-91 :1380
آنهماری شیمل ،امیرخسرو را درباریتر از نظام الدیو اولیااء دانساته و بار ایاو بااور
است که نباید ایو «طوطیهند» یا «ترکاله» را به دلیل وفاداری به حکام متعدد که اغلب
دشمنان خونی یکدی ر بودند ،سارزنش کارد؛ چارا کاه او باه قادرت ،ناوعی دیادگاه
ژورنالیستی داشت؛ یعنی دیدگاهی کاه اغلاب اهال قلام شارق میاناه دارای آن بودناد
سشیمل .)26 ،24 :1373 ،با ایو حال ،خطاست اگار تصاور کنایم مورخاان ،زنادگیای
امو و آرام داشتهاند .آنان همچون بسیاری از ر اال دربااری باا خطرهاایی پایشبینای
ناده موا ه بودند .اگر واژگان تملاق آمیای آن هاا باا تااویق سالطان هماراه مای شاد،
موقعیت شان بهبود می یافت و اگر کلمه ای نسنجیده ،خاام سالطان را برمای ان یخات،
روزگارش تیره میشد.
دیوانی عصر او دانست که بهویژه در اعجاز خسروی به باستریو حد مایرساد .اشاتغال
طوسنی خسرو به منصب «مصحفداری» در دربار پادشاهان که اناای نامههاا و ضابط
اسناد را نیی شامل میشد ،از علل عمدهای به شامار مایرود کاه او را باه ایاو تکلاف
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

وامیدا شت و به ممارست در فنون مختلف نویسندگی رهنمون میکرد .ایو شیوۀ سخو،
بدون شک سزمۀ زندگی اداری وی بود .البته در اواخر عمر ،با افیایش عالقه به زهد و
انیوا ،از شیوۀ تکلف نویسی اتهار بییاری کرد و حتی آن را مایۀ «اضاعت عمر» دانست.
او در کار تدویو افال الفوائد که درباره ملنوتات شیخ و مرشادش نظاامالادیو اولیااء
است ،اسلو

ساده دوستش امیرحسو سنجری در تألیف فوائد الفؤاد را به کار بارد .باا

ایو حال ،تا اخر عمر ،به خدمات دیوانی اشتغال داشت و به ناچار به پادشاهان و دربار
آنان وابسته ماند و تنها پس از اطال از رحلت شیخ و مرشد خویش نظامالدیو اولیااء،
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نثر آثار امیرخسرو ،مصنو و متکلف است .ایو امر را باید ناشی از شیوۀ متکلف نثر

به ترک خدمات دیوانی پرداخت و چند ماه بعد در عیلت و انیوای صوفیانۀ خویش در
ذیقعدۀ 725ق درگذشت سزریوکو .)24-23 :1354 ،
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آشنایی با فو تاریخ دانستهاند ،پذیرفتنی نیست؛ دستکم آن ا کاه دهلاوی باه تااریخ
ا تماعی تو ه کرده یا با دید انتقادی به اوضا زمان خود پرداخته ،ثابت مایکناد وی
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با تو ه آنچه گنته شد ،سخو برخی چون عییی احمد که دهلوی را فاقد هیچگوناه

نسبت به آنان که تنها به وقایعن اری صر

پرداخته اند ،به امر تاریخنویسی آشناتر بوده

است .با ایو حال  ،با تو اه باه ن ارش تأییدگرایاناۀ او نسابت باه حااکم ،نمایتاوان
تاریخن اریاش را از نو انتقادی و آسیبشناسانه به شمار آورد.
نتیجهگیری

ایو نوشتار به ا مال ،نخست به چیستی و قلمرو تاریخن اری امیرخسرو دهلاوی و
سپس مبانی و اصول حاکم بر آن در اندیاۀ وی پرداخته و در ادامه میکوشد با ن ااهی
کلی و گذرا ،پارادایم غالب در تاریخن اری هندوستان و ویژگی ایو نو از تاریخن اری
و همچنیو تأثیرپذیری آن از مورخان ایرانی را با تأکید بر بینش و روش ماورخ مطارح
امیرخسرو دهلوی بررسی کند .امیرخسرو دهلوی معرو

به ساعدی هناد ،از شاعرای

نامدار اواخر قرن هنتم و اوایل قرن هاتم هجری در هند به شمار می رود که باورهای

حماسههای تاریخی امیرخسرو شیوهای پیافکند که در نسل پس از او با فتو السالطین
عصامی به اوج خود رسید.
تو ه به ایو نکات ،یاری گر پژوها ر تااریخ در دو عرصاه خواهاد باود؛ نخسات
خویش و انکار وقایع است؛ دوم ،عرصاه تحلیال کاه باه پژوهاا ر یاادآور مایشاود
او با حوادث محض روبهرو نبوده ،بلکه با گیارشهاایی از حاوادث ستو یاه ،مادح و
ثنای حامیان خویش) موا ه است که از صافی ذهو یاک باورمناد عباور کاردهاناد .از
ایورو در تحلیل و داوری خود باید نهایت احتیاط را داشته باشد تاا از مارز انصاا

و

اعتدال خارج ناود.
از دهلوی آثار درخور تو هی در ادبیات ،تاریخ و الهیات بر ای مانده است .بنا به
برخی اقوال ،تعداد آثار وی حتی به حدود یکصد اثر نیی میرسد ،ولی آثار به ا ماناده

ای اه امیرخسرو دهلوی در تاریخن اری هند

نقد گیارشهای مخالف واقع امیرخسرو که بیاتر در حوزه تو یه ،مدح و ثنای حامیان
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وی در حوزه تاریخ ن اری بسیار تأثیرگذار بوده است .لوه هاای ایاو تأثیرگاذاری ،در

از او ،کمتر از یکسوم ایو تعداد است .او که به زبانهای فارسی ،عربی و هندی تسلط
تاریخ ن اری به دستور و برای پادشاهانی بوده است که در دربار آنان به عنوان «امیار» و
«منای» خدمت کرده است .وی به هنات پادشااه در دو سلساله حکاومتی خلجیاان و
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داشته ،بیش از شش کتا

تاریخی منظوم و منثور ن اشاته اسات .ورود وی باه حیطاه

تنلقشاهیان که گاه دشامنان خاونی یکادی ر باوده ا ناد خادمت نماوده و برخای او را
باادیو ساابب ،مااورد ساارزنش و تااوبیخ قاارار دادهانااد و آثااار وی را فاقااد دقاات و
حقیقت تاریخی برشمردهاند.
امیرخسرو مورخی حرفهای نبوده و خود وی نیی چنیو ادعایی نداشته است .همچنیو
وی تاریخ را ذیل ادبیات مطالعاه و تبیایو مایکارده و ایاو مهام تاریو ضاعف بیانش
تاریخن اری اوست .در تعلیل غلبه و ه توصینی در تاریخن اری وی و ایوکه کمتر باه
چون و چرا در علتیابی وقایع و ریانهای تاریخی تو ه میکرده ،باید از نوعی « بر
تاریخی» یاد کرد .بدیو ترتیب ،بینش و روش وی در ن اارش تااریخ عمادۀ ایاو دوره
ذیل پارادایم غالب در تاریخن اری سرزمیوهای اسالمی قرار

میگیرد.

قصد دهلوی ،تنها تاریخن اری ،یعنی ثبت وقایع تاریخی برای عبرتگیری سلطان از
دی ری نیی از ن ارش کتا های خود دارد که شیوۀ ن ارشیاش را تحت تأثیر قرار داده
است .هد

اصلی دهلوی در کنار ایو اهدا

و منافع شخصای ،ن اارش کتاابی شابیه

کتا های اندرزنامه ها به قصد تهذیب و تربیت ممدوحش و یا طبقۀ حاکمه بوده است.
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

بنابرایو ،برای رسیدن به مقصود ،از انوا دادههای تاریخی و غیرتاریخی اساتناده کارده
است .تنو مطالب مو ود در کتا های دهلوی ،از تنو در اهدا

وی حکایات

دارد.

با تو ه به دسترسی او به اسناد و مدارک و سنرهای متعدد باه ناواحی مختلاف هناد،
میتوانست تاریخ هند در دوره اسالمی را منصلتر و بر اسا

توالی تااریخی و بادون

اناای مصنو و متکلف به رشتۀ تحریر درآورد .باا ایاو حاال ،آثاار و ای ااه وی در
تاریخن اری هند ،اهمیتی بسیایی دارد؛ زیرا پیش از او ،تنها سه اثار تااریخی چـچنامـه،
تاج المآار و طبقات ناصری ن ارش یافته بود و تاریخ ن اری امیرخسرو در تکویو و اوه
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آن وقایع است .از نظر وی ،تاریخ ،علمی است کاه پادشااهان بایاد بدانناد .او اهادا

مختلف زندگی ا تماعی ساکنان شبهقاره و مناسبات حکام ،امراء و وزراء ،باهویاژه در
دورۀ سالطیو دهلی ،نقای اساسی داشت.
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ا آرام ،محمدباقر س1386ش) اندیشه تاریخنگاری عار صفوی ،تهران،

امیرکبیر.

ا آفتا  ،اصغرس1364ش) ،تاریخنویسی فارسی در هند و پاکستان ،سهور ،بینا.
ا آقا ری ،هاشم و همکاران س1380ش) ،تأمالتی در عل تاریخ و تاریخنگـاری اسـالمی،
به کوشش :حسو حضرتی ،تهران ،نقش هان.
ا اته ،هرمان س1382ش) ،تاریخ ادبیات فارسی ،تر مه :رضاازاده شانق ،تمادن ،تهاران،
بن اه تر مه و نار کتا .
ا احمد ،عییی س1367ش) ،تاریخ تفکر اسالمی در هنـد ،تر مه :نقی لطنی و محمد عنر
یاحقی ،تهران ،انتاارات کیهان و علمی و فرهن ی.

ا استوری ،چارلی امبروز س1362ش) ،ادبیات فارسی بـر مبنـای تـألی

اسـتوری ،تهاران،

ا بداوانی ،عبدالقادر س1380ش) ،منتخ

التواریخ ،تصحیح :مولوی احمادعلی صااحب،

تهران ،انجمو اثار و مناخر فرهن ی.
ا تاجبخش ،احمد س1376ش) ،تاریخ و تاریخن اری ،شیراز ،نوید

الشیعة ،نجف ،دارالکتب العلمیه.

ا امی ،موسنا عبدالرحمو س1367ش) ،بهارستان ،تصحیح :اساماعیل حااکمی ،تهاران،
انتاارات اطالعات.
ا وز انی ،منهاج سراج س1363ش) ،طبقات ناصری ،تصحیح :عبدالحی حبیبی ،تهران،
دنیای کتا .
ا حضرتی ،حسو س1380ش) ،تأمالتی در عل تاریخ و تاریخ نگاری اسالمی ،باه اهتماام:
حسو حضرتی ،تهران ،نقش هان.

ای اه امیرخسرو دهلوی در تاریخن اری هند

ا تهرانی ،آقابیرن س1355ق) ،ال ریعة الی تاانی

شیراز.
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مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهن ی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی.

ا خاقانی ،بدیل باو علای س1362ش) ،دیـوان خاقـانی ،باه کوشاش :دکتار ضایاءالدیو
ا خلیل ،محمدابراهیم س1323ش)« ،امیرخسرو بلخی ماهور به دهلاوی» ،مجلاه آریانـا،
شماره .19
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سجادی ،تهران ،کتا فروشی زوّار.

ا خوافی ،احمد بو اللالدیو محمد س1341ش) ،مجمل فاـیحی ،مقدماه ،تصاحیح و
تحایه :محمود فرخ ،ماهد ،کتا فروشی باستان.
ا دهخدا ،علیاکبر س1346ش) ،لغتنامه دهخدا ،تهران ،سخو.
ا دهلوی ،امیرخسرو س1368ق) ،نه سپهر ،کلکته ،بپست ماو

پریس.

ا ااااااااااااااااا س1933م) ،تغلقنامه ،اورنگآباد ،مطبعه اردو.
ا ااااااااااااااااا س1953م) ،خزائن الفتو  ،کلکته ،اشیانک سوسایتیا

بن

ال.

ا ااااااااااااااااا س1976م) ،قران السـعدین ،اسالمآباد ،مرکی تحقیقات فارسی ایران و
پاکستان.

ا رزمآرا ،مرتضی س1383ش)« ،ن اهی به مورخان هند میانه» ،آیینه پژوهش ،شماره . 85
ا روزنتال ،فرانتس س1366ش) تاریخ ن ااری در اساالم ،تر ماه :اساداهلل آزاد ،مااهد،

ا زریو کو  ،عبدالحسیو س1354ش)« ،امیرخسرو دهلوی ،شاعر و منتقد» ،مجله ادبیات
و زبانها ،شماره .4
ا سدارن انی ،هرومل س1345ش) ،پارسیگویان هند و سند ،تهران ،بنیاد فرهنگ ایران.
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

ا سمرقندی ،دولتااه س1338ش) ،ت کرة الشعراء ،تهران ،کالله

خاور.

ا السیهرندی ،یحیی بو عبداهلل س1382ش) ،تاریخ مبارکشاهی ،تهران ،اساطیر.
ا شیمل ،آنه ماری س1373ش) ،ادبیاات اساالمی هناد ،تر ماه :یعقاو

آژناد ،تهاران،

امیرکبیر.

ا صنا ،ذبیحاهلل س1378ش) ،تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان پارسی از اوایـل قـرن
هفت تا پایان قرن هشت هجری ،تهران ،فردو .
ا فرشته ،محمدقاسم س1333ق) ،تاریخ فرشته ،تهران ،انجمو آثار و مناخر فرهن ی.
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آستان قد

رضوی.

ا کوفی ،علی بو حامد س1384ش) ،فتح نامه سند معرو بـه چـچنامـه ،تصاحیح :داوود
پوته ،تهران ،اساطیر.
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اسکینر» ،پژوهشنامه علوم سیاسی ،شماره .1
ا ماار ،خان بابا س1337ش) ،فهرست کتابهای چاپی فارسـی ،تهاران ،بن ااه تر ماه و
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ا مرتضوی ،خدایار س1386ش)« ،تبییو روش شناسی اندیاه سیاسای از منظار کاوئنتیو

نار کتا .
ا معیو ،محمد س1331ش)« ،امیرخسرو دهلوی» ،مجله تحقیقات تاریخی ،شماره . 83
ا منیوی ،احمد س1304ش) ،فهرست کتابهای چاپی فارسی ،تهران ،نار کتا .
ا ااااااااااااا س1348ش) ،فهرست نسخه های خطی فارسی ،تهران ،مؤسساه فرهن ای
منطقهای.
ا ااااااااااااا س1374ش) ،فهرستواره کتابهای فارسی ،تهران ،انجمو آثار و منااخر
فرهن ی.

ا میرخورد کرمانی ،محمد بو مباارک س1398ق) ،سـیر االولیـاء در احـوال و ملفوظـات
مشایخ چشت ،اسالمآباد ،مرکی تحقیقات فارسی ایران و

پاکستان.

ا نظامی ،تاج الدیو حسو س1367ش) ،تـاج المـآار ،تصاحیح :ساید امیرحساو عابادی،
ا ننیسی ،سعید س1308ش)« ،امیرخسرو دهلوی» ،مجله ارمغان ،شماره .9 - 8
ا نوذری ،حسینعلی؛ خداقلی مجیدپور س1389ش)« ،روششناسی مطالعه اندیاهسیاسی:
متدولوژی کوئنتیو اسکینر» ،فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،شماره .11
ا نوشاهی ،عار

س1367ش)« ،تر مه های متون فارسی به زبانهای شبهقاره پاکستان و

ا والدمو ،مریلیو س1311ش) ،زمانه ،زندگی و کارنامة بیهقی ،تر ماه :منصاوره اتحادیاه
سنظاممافی) ،تهران ،نار تاریخ

ایران.
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ای اه امیرخسرو دهلوی در تاریخن اری هند

هند» ،فصلنامه دانش ،اسالمآباد ،رایین فرهن ی مهوری اسالمی ایران ،شماره

.14
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دهلینو ،مرکی تحقیقات فارسی.
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