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 چکیده

های مختلف گیری حکومت سالطین دهلی، تحوالت گوناگون در جنبه پس از شکل
از جمله این تحوالت، رسمیت . حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هند شکل گرفت

لی و نگارش آثار ادبی و تاریخی متعدد به زبان یافتن زبان فارسی در دربار سالطین ده
 تاج المآثرتاریخنگاری رسمی مسلمانان در هند به زبان فارسی با نگارش . فارسی بود

تاریخ و ، طبقات ناصریدر اوایل سده هفتم هجری آغاز شد و با نگارش آثاری چون 
 زبان فارسی در این دوره آثار منظوم متعددی نیز به.  رونق یافتفیروزشاهی برنی

توسط برخی از شاعران چون امیر خسرو دهلوی و عصامی به نگارش در آمد که از  به
، )در سده هفتم و هشتم هجری(ترین منابع پژوهش درباره تاریخ سالطین دهلی  مهم

عنوان منبع  در نوشتار پیش رو به معرفی این آثار و جایگاه آنها به. روندبه شمار می
 .طین دهلی پرداخته شده استتاریخی در دوره سال
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 مقدمه
 دست قطب الدین ایبک از فرماندهان غوریان،   هجری، به٥٨٨پس از فتح دهلی در 

ای مختلف سیاسی، هدوران جدیدی در تاریخ هند پدید آمد و تحوالت بسیاری در حوزه
ترین رخداد سیاسی این دوره، ایجاد نخستین  مهم. ١اجتماعی و فرهنگی هند رقم خورد

های  ، در دهلی و سپس سلسله)٦٨٩-٦٠٢:حک(سلسله مسلمان مستقل یعنی ممالیک 
، سادات )٨١٧-٧٢٠:حک(، تغلقیان )٧٢٠-٦٨٩: حک(جانشین آنان، یعنی خلجیان 

ها که بیش از سه سده  ، بودو این حکومت)٩٣٢-٨٥٥:حک(، و لودیان )٨٥٠-٨١٧:حک(
 مشهور »سالطین دهلی«به در شمال و مرکز هند به مرکزیت دهلی حکومت کردند به 

تحوالت گوناگونی در هند پدید آمد که یکی از در دوره سالطین دهلی، . هستند
 ایشپیدو نیز و درباری عنوان زبان رسمی  آنها، رواج زبان فارسی بهترین  مهم

: برای تاریخنگاری فارسی در شبه قاره هند نک (تاریخنگاری اسالمی به زبان فارسی بود
 ). سبحانی، سراسر کتاب؛ آفتاب اصغر، سراسر کتاب

تاریخنگاری اسالمی به زبان فارسی تقریباً همزمان با ایجاد نخستین حکومت 
پس از وی، . غاز شد آ٢ نظامی نیشابوریثرتاج المآلیف کتاب  با تأاسالمی در هند،

، ضیاء الدین برنی طبقات ناصری نویسندهمورخان دیگری چون منهاج سراج جوزجانی 
 نیز...  وتاریخ فیروزشاهی نویسنده، شمس سراج عفیف تاریخ فیروزشاهی نویسنده

برای (نقش مهمی در رونق و شکوفایی تاریخنگاری مسلمانان در هند ایفا کردند 
 ).ادامه مقاله: ـ اریخنگاری دوره سالطین دهلی نکاطالعات بیشتر درباره ت

ایرانیان به هند از جمله ویژه پس از مهاجرت  شعر و شاعری به زبان فارسی، به
در بین شاعران این .  بود که مورد توجه حاکمان مسلمان هند قرار گرفتهایی موضوع

های تاریخی  عصامی با سرودن مثنویعبدالملک دوره، برخی چون امیرخسرو دهلوی و 
فتوح  و تغلق نامه، نه سپهر، دول رانی و خضرخان، مفتاح الفتوحمانند 

                                                                                                                                            
 این فتح را مظهری از حکومـت و نظـام جدیـد بـه     ویه بودای قائل    فتح دهلی اهمیت ویژه    نهرو برای . ١

 ).١/٣٩٤نهرو، . (شمار آورده است
  کتابی است تاریخی با نثری مصنوع و متکلف، نوشته صـدرالدین حـسن نظـامی نیـشابوری        ثرتاج المآ . ٢

الـدین ایبـک      کومـت قطـب    ق اسـت و ح     ٦١٤ ق تـا     ٥٨٧ی  ، که در برگیرنده حوادث سالها     )ق٦١٤د(
لیف کتـاب در سـال      زمـان تـأ   ، تـا    )ق٦٣٢-٦٠٧: حـک (الدین التـتمش     و شمس ) ق٦٠٧-٦٠٢: حک(

  ).١٢ـ٩نظامی، پیشگفتار اسلم خان، : ـ برای اطالعات بیشتر درباره کتاب نک(گیرد ق، را در برمی٦١٤



  ٣٣  )٩٣٢-٦٠٢:حک(تاریخنگاری در آثار منظومِ دوره سالطین دهلی 

، نه تنها موجب رونق زبان فارسی در هند شدند بلکه نقش مهمی در تدوین السالطین
  اینهم عصر بودن.  داشتند-داشتند در سده هفتم و هشتم -تاریخ سالطین دهلی 

نان در دربار سالطین دهلی از یک سو و معدود شاعران با وقایع و رویدادها و حضور آ
از سوی دیگر، موجب شد تا آثار فوق ، بودن منابع برجای مانده از دوره سالطین دهلی

عنوان منابع اصلی، برای مطالعه تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سالطین دهلی در  به
شگران قرار  منحصر به فرد باشند و مورد استفاده پژوههجریسده هفتم و هشتم 

ه تاریخنگاری سالطین دهلی، در نوشتار پیش رو، پس از توضیح مختصری دربار. بگیرند
ایم   با دربار سالطین دهلی، پرداختهآنها مناسباتبه معرفی شاعران و ابتدا، بسیار کوتاه 

 .آن در تاریخنگاری این دوره بررسی شده استو سپس آثار منظوم اهمیت و جایگاه 
 

 مقدمه
 در تاریخ هند اسالمی دارد، پژوهش درباره آن،غم اهمیتی که دوره سالطین دهلی، ر به

هرچند، هیچ پژوهش مستقل و . کمتر مورد توجه پژوهشگران ایرانی قرار گرفته است
جامعی درباره موضوع نوشتار پیش رو به زبان فارسی یا انگلیسی انجام نشده؛ اما 

نیز به این موضوع بیش و کم  که صورت گرفتههایی به زبان فارسی و انگلیسی پژوهش
 نویسنده ١های ادبی فتوح السالطین عصامی بررسی جنبه مقالهدر . اندپرداخته

جایگاه  در مقاله .های تاریخیهای ادبی فتوح السالطین پرداخته تا جنبهبیشتر به جنبه
د در را  جایگاه امیر خسرو نیز نویسندگان ٢امیرخسرو در تاریخ نگاری هن

پیتر هاردی، وحید میرزا و سید حسن های  در نوشته ٣. نشان دهندتاریخنگاری هند

                                                                                                                                            
 به  ٢، شماره   ١٣٨٥، بهار   شناختیادبیات عرفانی و اسطوره     مقاله فوق به قلم ابوالقاسم رادفر در مجله         . ١

 .چاپ رسیده است
، شـماره  ٦، سال  پژوهش نامه تاریخ اسالم   مقاله فوق به قلم سیاوش یاری و مسلم سلیمانیان در مجله            . ٢

  . به چاپ رسیده است١٣٩٥، تابستان ٢٢
بـرای  (اسـت   کید دارند که نقش امیر خسرو دهلوی در تاریخنگاری مغفول مانده             تأ  مقاله   نویسندگان. ٣

، در حالی که آثار متعددی دربـاره ایـن موضـوع بـه              )١٢٩-١٢٨،  ١٢٥یاری و سلیمان نیا،     : ـ  نمونه نک 
 و مولفـان محتـرم مقالـه از ایـن           . شـاره شـد   تـرین آنهـا ا     زبان انگلیسی نگاشته شده است که به مهم       

 نویـسندگان،   . فهرست منابع  :ـ  ها نک برای آشنایی بیشتر با اینگونه پژوهش     . اندتحقیقات استفاده نکرده  
از  که برخی    اند    ای دانسته   نوشتهتنها    را نگاهی به مورخان هند میانه    مقاله مرتضی رزم آرا با عنوان       

 در حـالی کـه    ). ١٢٨ یاری و سـلیمان نیـا،      (بررسی کرده است  های تاریخ نگاری امیرخسرو را      مولفه
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 شده  پژوهش پرداخته اینهای مختلفی از موضوع به جنبه به زبان انگلیسی نیزعسکری
  ١.است

ری، با ورود غزنویان به هج پنجم ی اول سده و ادب فارسی در نیمههرچند، زبان
 اما سنت تاریخنگاری به زبان فارسی در هند با تألیف ٢فت،یارواج  سرزین هند، در آن

پس از تألیف این . ری آغاز شدهج نظامی نیشابوری در آغاز سده هفتم تاج المآثرکتاب 
های متعددی به زبان فارسی در  سالطین دهلی، کتابحکومتق، و پایان ٩٣٢کتاب تا 

، از )ق٦١٤.د(نظامی نیشابوری  ثرتاج المآ. موضوعات مختلف تاریخی و ادبی نگاشته شد
 این نویسنده و استگیری حکومت سالطین دهلی  نابع اصلی تاریخ هند در آغاز شکلم

الدین التتمش بنیانگذاران حکومت  ایبک و شمسالدین  دوره قطب وقایع  ذکراثر به
پس از آغاز سنت ). ١٢-٩نظامی، پیشگفتار اسلم خان، (ممالیک دهلی پرداخته است 

 طبقه ٢٣ را در طبقات ناصری نیز جوزجانی اری اسالمی در هند، منهاج سراجتاریخنگ
 که استترین منابع دوره سالطین دهلی  ترین و کهن ، از مهمطبقات ناصری. نگاشت

 وری را گردآ ق٦٥٨ از فتح دهلی تا زمان تألیف یعنی  راسالطین دهلیدوره حوادث 
، )ق٦٦٤-٦٤٤ :حک(الدین محمود شاه نام ناصر نویسنده بهرا این کتاب . است کرده

 خزائن الفتوحامیرخسرو دهلوی نیز در ). ٣١-٢٩سبحانی، ( نامیده است طبقات ناصری
 حکومت دوره حوادث  که با نثری مصنوع و متکلف نگاشته شدهتاریخ عالئییا 

این . وری کرده استگردآ از آغاز تا سال یازدهم را) ٧١٥-٦٩٥: حک(عالءالدین خلجی 
                                                                                                                                            

 الحسن محب سرویراستاری به Historians of Medieval India عنوان با کتابی معرفیآرا،   مقاله رزم
 سـید   این مجموعـه نوشـته     دوم مقاله. است میانهدوره   هند مورخان درباره مقاله و دربرگیرنده بیست  

 مقالـه  در نیـز  آرا رزم .)٥٩-٥٧ آرا، رزم (اسـت  دهلوی امیرخسرو تاریخنگاری دربارهو   عسکری حسن
). ٥٩ ،همـان  (آورده اسـت   را خسرو امیر درباره  را وی نظرات تنها عسکری،به نام    اشاره صریح  با خود

عـالوه یـاری و       بـع  .انـد   دادهبه اشتباه این نظـرات را بـه رزم آرا نـسبت             ) ١٤٥(اما یاری و سلیمان نیا      
کنند که امیر خسرو در خدمت پادشاهان سلسله خلجی و تغلقی بوده             به اشتباه تأکید می   سلیمان نیا،   

الـدین   میر خسرو دهلوی در خدمت آنان بود، به غیـاث         که ا  پادشاهانی ذکر اسامی    آنها به هنگام  . است
 ).١٣٤همان، (اند   نیز اشاره نکردهبلبن و معزالدین کیقباد از پادشاهان مملوک دهلی

  .فهرست منابع: ها نکبرای اطالعات بیشتر درباره این آثار و آشنایی بیشتر با تعدادی از مهمترین آن. 1
های متعـدد وی بـه      ویژه همزمان با حکومت سلطان محمود غزنوی و لشکرکشی         وره غزنویان و به   در د  .٢

 نخستین اثر عرفانی بـه زبـان  فارسـی یعنـی             .هند، زبان فارسی نیز در آنجا نفوذ و گسترش پیدا کرد          
بـرای  (  اثر علی بن عثمان هجـویری در دوره غزنویـان و در هنـد نگاشـته شـد     کشف المحجوب کتاب  
 ).٧-٥ امیری، :ـ عات بیشتر درباره نفوذ و گسترش زبان فارسی در هند نکاطال



  ٣٥  )٩٣٢-٦٠٢:حک(تاریخنگاری در آثار منظومِ دوره سالطین دهلی 

 ١الدین خلجی برخوردار استت عالءحکومحوادث  برای مطالعه از اهمیت بسیاری کتاب
 ).٤-١، خزائن الفتوحدهلوی، (

 از دیگر مورخان مشهور دوره تاریخ فیروزشاهی کتاب نویسندهالدین برنی ضیاء
برنی .  دانستطبقات ناصریای برای توان تکملهاین کتاب را می. سالطین دهلی است

 : حک( سالطین دهلی را از حکومت غیاث الدین بلبن دورهوادث در این کتاب ح
آغاز و تا ششمین سال سلطنت   با او پایان یافتهطبقات ناصریکه کتاب ) ٦٨٦-٦٦٤

پس از این کتاب، شمس سراج . ، ادامه داده است)٧٩٢-٧٥٢: حک(فیروزشاه تغلق 
 برنی است و  کتابتکمله این کتاب.  نگاشتتاریخ فیروزشاهیعفیف کتابی با عنوان 
همچنین در این دوره کتابی با عنوان . گیرد در برمیی را تا پایانحکومت فیروزشاه تغلق

 دورهای ناشناس نگاشته شده است که به حوادث  به توسط نویسندهسیرت فیروزشاهی
 نیز ی خود فیروزشاه تغلق،عالوه بر آثار فوق.  پرداخته استیحکومت فیروزشاه تغلق

 از دیگر منابع مهم . در شرح اقدامات خود نگاشتفتوحات فیروزشاهیعنوان کتابی با 
بن احمد سرهندی   یحیی اثرتاریخ مبارکشاهینگاشته شده در دوره سالطین دهلی 

، دومین ) ق٨٣٨-٨٢٤: حک( کتاب را برای معزالدین مبارکشاه نویسنده، این. است
 حکومت محمد شاه دوره را تا ثثبت حواد پس از ویپادشاه سلسله سادات نگاشت اما 

ترین منابع   این کتاب از مهم.، پسر و جانشین مبارکشاه ادامه داد)ق٨٤٩-٨٣٨: حک(
نیز حکومت   سالطین تغلقی ویپایانسالهای ویژه حوادث  دوره سالطین دهلی به

را  تاریخ محمدیمحمد بهامدخانی نیز در این دوره . رودسالطین سادات به شمار می
 ).١٦٢، ١٢٦-١٢٢سبحانی، (کنون به چاپ نرسیده است  تا که نوشت
 

                                                                                                                                            
  مرزهـای  بودند حمـالت متعـدد مغـوالن بـه           از جمله مشکالت مهمی که سالطین دهلی با آن روبرو         . ١

اوج این نبردها همزمان با حکومت      . شمال غربی قلمرو سالطین دهلی چون پنجاب، سند و مولتان بود          
 برای اطالعات بیـشتر در    (  در نبردهای متعدد مغوالن را شکست دهد       توانست او .بود عالءالدین خلجی 

 ).Srivastava, 22, 168-171: ـ باب این موضوع نک
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 .ق٩ترین منابع تاریخ سالطین دهلی تا سده  فهرست مهم*
 نثر یا نظم اهمیت سال تالیف عنوان مولف

ــسن   ــدین ح ــاج ال ت
 نظامی

 به  آغاز سنت تاریخنگاری اسالمی    ق٦١٤ ثرآتاج الم
 در هنـد و از منـابع        زبان فارسـی  

 ک و التتمشدوره قطب الدین ایب

 منثور

منهـــــاج ســـــراج 
 جوزجانی

 منثور منبع اصلی دوره ممالیک دهلی ق٦٥٨ طبقات ناصری

 منظوم منبع دوره ممالیک دهلی ق٦٨٨ قران السعدین امیرخسرو دهلوی
گیــری خلجیــان  چگــونگی شــکل ق٦٨٩ مفتاح الفتوح همو

 دهلی
 منظوم

 نثورم الدین خلجی و فتح دکن عالء ق٧٠٦ خزائن الفتوح همو
 منظوم خلجیان ق٧١٥ دولرانی و خضرخان همو
 منظوم خلجیان ق٧١٨ نه سپهر همو
پایــــان حکومــــت خلجیــــان و  ق٧٢٠ تغلق نامه همو

 گیری تغلقیان شکل
 منظوم

 منظوم تغلقیان ق٧٤٥ دیوان بدر چاچی بدرالدین چاچی
 وممنظ تغلقیان به ویژه محمد بن تغلق ق٧٥١ فتوح السالطین عبدالملک عصامی

 منثور فیروزشاه تغلق ق٧٥٨ تاریخ فیروزشاهی الدین برنی ضیاء
 منثور فیروزشاه تغلق ق٧٩٠ تاریخ فیروزشاهی شمس سراج عفیف

 منثور فیروزشاه تغلق ق٨سده  فتوحات فیروزشاهی فیروزشاه تغلقی
ــد    ــن احم ــی ب یحی

 سرهندی
 منثور سادات دهلی ق٨٣٨ تاریخ مبارکشاهی

 منثور سادات دهلی ق٩سده خ محمدیتاری محمد بهامدخانی

 
ترین منابع پژوهش درباره تاریخ سالطین دهلی   که از مهمگانه هاز مجموع منابع پانزد

های تاریخی  مثنوی.هستند منظوم ، حدود نیمی،روند به شمار میهجریتا سده نهم 
د بودن با توجه به معدو. نقش مهمی در تدوین این دوره از تاریخ سالطین دهلی دارند

منابع منثور این دوره، آثار منظوم نیز به عنوان منابع اصلی پژوهش درباره تاریخ 
گیرند و انجام هر پژوهشی درباره سالطین دهلی مورد استفاده پژوهشگران قرار می

هایی از برای نمونه(سالطین دهلی بدون مراجعه به این آثار کامل نخواهد بود 
هلی که از آثار منظوم فوق به عنوان منبع استفاده های مرتبط با سالطین د پژوهش

رسد عوامل متعددی چون به نظر می). Srivastava, Lalفهرست منابع آثار : ـ اند نککرده
گسترش زبان فارسی در دوره سالطین دهلی به ویژه پس از مهاجرت شاعران و ادیبان 



  ٣٧  )٩٣٢-٦٠٢:حک(تاریخنگاری در آثار منظومِ دوره سالطین دهلی 

اعری و درخواست آنان از ایرانی پس از حمله مغوالن، عالقه سالطین دهلی به شعر و ش
 شاعران برای سرودن این آثار و اعطای هدایا به شاعران در سرودن این آثار دخیل بوده

سبحانی، : ـ برای اطالعات بیشتر درباره اوضاع ادبی در قلمرو سالطین دهلی نک(است 
 ).١٠٢ـ٩٦، ٨٣ـ٨١، ٧٢ـ٥٧

 
 های امیر خسرو و تاریخنگاری مثنوی. ١

 مشهور به طوطی هند، از شاعران مشهور هند در سده هفتم و هشتم امیر خسرو دهلوی،
الدین   و به دربار شمسپدر او همزمان با حمله مغوالن، به هند مهاجرت کرد.  بودهجری

امیرخسرو نیز در زمان . التتمش راه یافت و در زمره امرای بلند پایه او قرار گرفت
 : حک( معزالدین کیقباد رهایو سپس درباالدین بلبن به دربار  غیاثسلطنت 
، )٦٩٤-٦٨٩: حک(، از سالطین مملوک، جالل الدین فیروزشاه خلجی )٦٨٩-٦٨٦

 و )٧٢٠-٧١٦: حک(الدین مبارکشاه خلجی  ، قطب)٧١٥-٦٩٥: حک(الدین خلجی  عالء
، موسس سلسله تغلقیان راه یافت و سرانجام در )٧٢٥-٧٢٠: حک(الدین تغلق شاه  غیاث
 ).Hanfee, 166-167 ؛ Wahid Mirza, 1-16؛ ٧-٥عبدالرحمان، (در گذشت . ق٧٢٥

 یتوان وی را مورخست و نمیو شاعری اسبب  شهرت امیر خسرو بیشتر بهندهرچ
 و در آثارش نیز به مانند اکثر رد و خودش نیز چنین ادعایی نداشتای به شمار آوحرفه

های تاریخی امیر خسرو را  یتوان جایگاه مثنو اما نمی،مورخان به گذشته نپرداخته است
برای پژوهش درباره سالطین دهلی نادیده گرفت چراکه آثار وی حاصل مشاهدات 

 حوادث و رویدادهای این دوره را از نزدیک مشاهده کرد و ،امیرخسرو. ست اواشخصی 
 در کنار آنها بود، ،با توجه به اینکه در سفرهای امرا و سالطین به شهرهای مختلف هند

ارائه کرده  سیاسی های مختلف فرهنگی، اجتماعی و درباره جنبههای زیادی آگاهی
 حوادث را مورد توجه قرار جزئیاتنوشته شده است،  به زبان شاعرانه  که این آثار.است

 Hardy, 69; Askari, Amir(های آن گاه منحصر به فرد است  رو آگاهی داده و از این

Khusrau: as a Historian ,2,10-11 ؛Hanfee, 166-168 ،؛ دهلوی، قران السعدین
های تاریخی، نوع خاصی از شعرگویی را در  امیر خسرو با سرودن مثنوی). ٢-١ مقدمه،

هرچند، اغراق به عنوان بخش تفکیک ناپذیر شعر در آثار . جهان اسالم پدید آورد
  دراریخ هندترین منابع پژوهش درباره ت اما این آثار از مهموجود دارد، امیرخسرو نیز 

 رو ، از اینروند، به ویژه در حوزه اجتماعی به شمار میهجریسده هفتم و هشتم 



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ پنجاهم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ٣٨

 Askari, Khusraus Works As(اند  امیرخسرو دهلوی را مورخِ اجتماعی خوانده

Sources of Social History, 143-144, 147, 164 ؛Hanfee, 169; Askari, Amir 

Khusrau: as a Historian , 16-17,45  .(های تاریخی  از امیر خسرو دهلوی مثنوی
 است که خزائن الفتوحمنثور  کتاب وی اما مهمترین اثر تاریخی متعددی بر جای مانده

دهلوی، خزائن الفتوح، (ق، را در بردارد ٧١١تاریخ حکومت عالءالدین خلجی از آغاز تا 
 .ها به شرح زیر استی آنهای تاریخی امیر خسرو با توجه به ترتیب تاریخ  مثنوی).٣ـ١

نخستین مثنوی تاریخی است که امیر خسرو آن را در قران السعدین،  ). ١-١
امیر خسرو در این اثر . ق، به دستور سلطان مملوک دهلی، معزالدین کیقباد سرود٦٨٨

 و سپس صلح ١به بیان اختالف بین معزالدین کیقباد و پدرش بغراخان حاکم لکهنوتی
-Hardy, 70؛ Wahid mirza, 174؛١٥همو، قران السعدین، مقدمه، (ت آنها پرداخته اس

 معزالدین کیقباد پس از غیاث الدین بلبن به سلطنت رسید، اما پس از مدتی ).71
 به  پسر به عزلوی برای.  با اعتراض پدرش روبرو شد،به لهو و لعبسبب پرداختن  به

ی است که ها و گفتگوهای کرکشی این لششاعرانه شرح قران السعدین .دهلی لشکر کشید
 در بین السعدین قران). ١٥، ٢، مقدمه، قران السعدیندهلوی، ( شکل گرفت ینطرفبین 

ها حضور  در این لشکرکشینویسنده،های تاریخی امیرخسرو از این جهت که منظومه
، ٢-١همان، مقدمه، ( است مندی ارزشمنبع تاریخی،  بود و از نزدیک شاهد وقایعداشت

 ،٢ حمله مغوالن به پنجابهای مفیدی درباره امیر خسرو همچنین آگاهی). ١٨٩-١٥٧
 در وصف دهلی و  توجهی اطالعات جالبقران السعدینبه عالوه . ارائه کرده است

و وصف مسجد جامع دهلی و ) ٥٣-٥٠، قران السعدیندهلوی،  (آنحصارها و دروازهای 
  برای آبرسانی به دهلی،شمسی که وصف حوض ).٥٦-٥٣همان، ( ٣دربرداردمنار  قطب

ها ها و آئین  انواع جشن ذکر،)٦٣-٥٧همان،  (دین التتمش ساخته شدال توسط شمس به

                                                                                                                                            
1. Lakhnoti 

  نام و نشانی زعمارت نداد*از قدم شوم مغول آن بالد. ٢
 .)١٠١، ینقران السعددهلوی، (  هیچ عمارت نه مگر در قصور*   از حد سامانه و تا الهور

 بسته گلوهای مغل را به غل* باربک اندر مصاف مغل  
 غلغلی اندر گلو انداخته*  طوق به گردن همه چو فاخته

 ).١٣٩-١٣٨همان، ( سلسله در حلق سگان در نفیر*در خم هر سلسله ده اسیر
 .ازپی سقف فلک شیشه رنگ*شکل مناره چون ستونی زسنگ .٣



  ٣٩  )٩٣٢-٦٠٢:حک(تاریخنگاری در آثار منظومِ دوره سالطین دهلی 

 ١هاویژه انواع نان به ها ها و نوشیدنی ، شرح انواع خوراکی)١١٥همان، (چون جشن نوروز 
 کتاب استفرد این  ها از دیگر مطالب منحصر بهها و پارچه  و لباس)٢٦٥-٢٦١همان، (
 ,Askari, Khusraus Works As Sources of Social History: ـ برای اطالعات بیشتر نک(

 ). ٣١-١٧؛ عبدالرحمن، 147-151
دومین مثنوی تاریخی امیرخسرو فتح الفتوح، /فتح نامه/مفتاح الفتوح ).٢-١

 امیر خسرو در این مثنوی). Hardy, 68-69(هجری، سروده شد٦٩٠دهلوی است که در 
، موسس سلسله )٦٩٥-٦٨٩: حک (٢الدین فیروزشاه خلجی دوره جاللحوادث به 

الدین  امیر خسرو از نزدیکان جالل.  استخلجیان، از جمله فتوحات وی پرداخته
ها حضور  همراه سلطان در بسیاری از لشکرکشیو دار وی بود  فیروزشاه خلجی و مصحف

 ,Wahid Mirza (٣ آورده استمفتاح در رو مطالب بسیاری از مشاهدات خویش داشت از این

از جمله موضوعات مهم در ارتباط با دوره ). ٣٢-٣١؛ عبدالرحمن، Hanfee,172-174؛ 176
: برای اطالع بیشتر نک(حکومت سالطین دهلی چگونگی مناسبات آنها با هندوان است 

 رفتار سالطین هایی از امیر خسرو که از نزدیک شاهد وقایع بود به نمونه). ٨٠-٥٨شیرازی، 
مطالبی چون برخورد جالل الدین فیروزشاه با هندوان و .  اشاره کرده استدهلی با هندوان 

 الفتوح مفتاحسرکوب آنها و تخریب معابد هندوان، از جمله موضوعاتی است که امیرخسرو در 
  ).٨، ٣٤-٣١دهلوی، مفتاح الفتوح، : ـ برای نمونه نک( است ٤به آن پرداخته

                                                                                                                                            
 کز تنکی رو بدگر سو نمود *نان تُنک صاف بدان گونه بود. ١

  زانکه بخوان شه عالم نشست*   نان توری ز طرب قبه بست 
 بتخت آسمان فیروز بنشست* سه شنبه کافتاب از مهد شب جست. ٢

 سیوم ساعت ز روز عالم افروز*     جماد دومین را سیومین روز
 )   ٧ـ٦،ح الفتوحمفتادهلوی، (زهجرت ششصد و هشتاد و نه سال *   بگاه چاشت با فیروزی فال

. کنـد امیرخسرو حوادث و رویدادهای مختلف را با ذکر جزئیات و بیان دقیق تاریخ حـوادث بیـان مـی            .٣
 :برای نمونه

 چون شد بر آسمان خورشید فیروز*سه شنبه از مه روزه ششم روز
 ولین را هژده بگذشتربیع ا* چو طالعه پنجشنبه را قوی گشت

 ).٩، مفتاح الفتوح دهلوی،(  جانب کله داری کمر بستبهر*ببار عام شه برتخت بنشست
 ).٢٢همان، (بزیر پای پیالن خورد بشکست *  ز هندو هر چه آمد زنده در دست.٤

 سوختشه غازی بت و بتخانه می*  توخت همه کس بهر غارت حیله می
 کندگهی بت خانه را بنیاد می* کرد پیوند گهی از بت جدا می

   ).٣٣ همان،(که سنگش سرمه شد بر کوری رای *  برجایبت سنگین چنان بشکست



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ پنجاهم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ٤٠

های   از دیگر مثنویرساله عشقیه،/ ثنوی دولرانی و خضرخانم). ١-٣
شاهزاده خضرخان  به شرح داستان عشق ق سرود و٧١٥ در امیرخسرو دهلوی است که

؛ Hardy, 68-69( ، دختر راجه گجرات پرداخت١الدین خلجی به دولرانی پسر عالء
Wahid Mirza, 177-178.( عنوان منبع  هرچند درباره این مثنوی و جایگاه آن به

اما به طور . تاریخی اختالف نظرهای بیشتری نسبت به دیگر آثار امیرخسرو وجود دارد
توان این مثنوی را فاقد ارزش تاریخی دانست چراکه در این مثنوی نیز کلی نمی

امیر خسرو در . بازگو کرده است بوده امیرخسرو اطالعات تاریخی را که خود شاهد آن
 همان، ص(» سالطین ماضیه دهلی «، فتح هند چگونگی دربارهاین منظومه اطالعاتی

 ،٢الدین خلجی در دکن و کسب غنایم فراوان از این فتوحات فتوحات عالء، )٥٦-٤٦
 دربار دهلی پس از بیماری و درگذشت  وضعالدین خلجی با مغوالن، نبردهای عالء

مله شاهزاده خضرخان الدین خلجی که در نهایت منجر به قتل عام شاهزادگان از ج عالء
هایی از این  برای نمونه؛Hanfee,173-175؛ Wahid Mirza, 177-180 (دارد وجود شد، 

 ).٢٧٠، ٢٥٧، خضر خان و دولرانی دهلوی، : ـ موارد نک
، ق٧١٨، اثر دیگر امیرخسرو دهلوی است که در سلطان نامه/نه سپهر).  ١-٤
 :حک(ین مبارک شاه خلجی الد  و به حوادث نخستین سالهای حکومت قطبسرود
، تشکیل )باب(این اثر از نه سپهر ). Wahid Mirza, p181-182 ( پرداخت،)٧٢٠-٧١٦

توان با اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و طبیعی هند آن شده و با مطالعه آن می
هرچند، این اثر از جهت پرداختن به حوادث سیاسی و نظامی آن دوره . زمان آشنا شد
 قطب الدین مبارکشاه خلجی و حمالت او به جلوسو به حوادثی چون معتبر است 

                                                                                                                                            
 .روان تر زین غزای چون توان کرد*  بتان بشکست و در حضرت روان کرد

 .وزان هریک هزار و چند من بود*  دو روئین بت که روئی بهرمن بود 
 .که سازد نقل آنرا چاره سازی*  بران شد کوشش سلطان غازی 
 .بزرگانرا بقسمت جمله بسپرد* خورد شکست آن هریکی را دست پا 

 ).٣٣همان، (بتانرا بر در مسجد رسانند * نندکه چون در دار دولت بازرا
1. Dewal Rani 

  وی،برای نمونـه .  به زبان شعر بازگو کرده است را در دکنالدین خلجیحات عالء امیر خسرو شرح فتو   . ٢
 .گویدکشی به معبر درباره غنایم حاصل از لشکر

 .زمین بوسید بیت المال دین را*آن قبله بد گبر لعین رااگر چه 
 .که کوه افکند زوزنش در ترازو*زر و گنج فزون از وزن بازو

 ).٧٣، دولرانی و خضر خاندهلوی، ( که هر کوهان برد کوهی به درگاه*مهیا شد زبهر درگه شاه



  ٤١  )٩٣٢-٦٠٢:حک(تاریخنگاری در آثار منظومِ دوره سالطین دهلی 

نه دهلوی، : برای نمونه نک(، پرداخته است )دکن (١مناطق مختلف از جمله جنوب هند
، اما از جهات دیگری نیز این اثر از اهمیت بسیاری برخوردار )١١١-٨١، ٦٢، ٥٨، سپهر
، )٧٦همان، (اهای ساخته شده در دهلی امیر خسرو در این اثر اطالعاتی درباره بن. است

همان، (٢، علوم رایج)١٨١همان، (، حیوانات و پرندگان )١٥٨همان، (آب و هوای هند 
های  ، بازی)١٨١-١٧٢همان،  (٣های رایج، ، تنوع گروهای قومی و نژادی، زبان)١٦٣-١٦٢

 و رسوم ها و آدابها و آئین، جشن)١٨٨، ١٧٠-١٦٩ص(رایج چون بازی شطرنج و چوگان 
؛ ١٩٥-١٩٤ص(چون ساتی، جشن نوروز، عید فطر، شب برات و عاشورا ارائه کرده است 

 Askari, Khusraus works as sources of: ـ برای اطالعات بیشتر درباره اهمیت این اثر نک

social history, 155-157:؛ Wahid Mirza, 182-188 ،مقدمهنه سپهر؛ دهلوی ،.( 
سروده . ق٧٢٠ منظوم دیگر امیرخسرو دهلوی است که در  اثرتغلق نامه، ).١-٥
های ترین دوره  یکی از حساس دربارهتوان تنها منبع برجای مانده را میتغلق نامه .شد

تاریخ سالطین دهلی و از منابع اصلی پژوهش درباره حکومت سالطین دهلی،  به شمار 
الدین مبارکشاه خلجی  قطب تمحکودوره  امیرخسرو در این اثر ابتدا به حوادث .آورد

 هندوان به  دستآخرین فرد از خاندان خلجیان و چگونگی به قتل رسیدن وی به
 پرداخته - هندوی نومسلمان و از صاحب منصبان دوره خلجیان - ریاست خسروخان

سپس به حکومت خسروخان که پس از قتل مبارکشاه خلجی قدرت را در دست . ٤است

                                                                                                                                            
 ).٩١، پهرنه س همو،( ها شد مسلسلطناب همه خیمه*سپه خیمه زد گرد گرد ارنکل. ١

 ).٩٦مان، ه( متاعی دگرگونه بر دست هر کس*  غنیمت همی آمد از پیش و از پس
 :برای مثال گوید. امیرخسرو در این مثنوی شرح مفصلی از علوم مختلف رایج در هند را بیان کرد است. ٢

 هرچه که جز فقه تمام است درو* منطق و تنجیم و کالمست درو
 ).١٦٢، همان(اید ازین طائفه زانگونه ندا          ن* فقه چو شد جائزه دین هدا 

 .مصطلحی خاصه نه از عاریتی*هست درین عرصه بهر ناحیتی. ٣
 .دهورسمندری و تلنگی و گجر*  سندی و الهوری و کشمیری و کبر

 .دهلی و پیرامنش اندر همه حد* معبری و گوری و بنگال و اود 
 .ر است بهر گونه سخنعامه بکا*  این همه هندویست که زایام کهن

 .آنست گزین نزد همه برهمنان*  لیک زبانیست دگر کز سخنان
 .عامه ندارد خبر از کن مکنش*  سنسکرت نام زعهد کهنش
 ).١٨٠-١٧٩، نه سپهر دهلوی،( .نیز نداند حد زانسان سخنی*  برهمنش داند و هر برهمنی

 زمانه در جفا کاری درآمد*زمان عمر شه جون بر سر آمد. ٤
 ).٢٤، تغلق نامه همو،( که بر شهزادگان کاری رود سخت*  اشارت کرد خسروخان کم بخت



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ پنجاهم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ٤٢

 هندوان صاحب نفوذ و قدرت ،زمان حکومت خسروخان در .کرده استگرفت اشاره 
گیری حکومت   برای نخستین بار پس از شکلبسیاری در دهلی شدند به نحوی که

 و در ١ در جایگاه برتری از لحاظ قدرت نسبت به مسلمانان قرار گرفتند،سالطین دهلی
ط در نهایت اقدامات خسرو خان منجر به سقو. دهلی بر مسلمانان سلطه یافتند

، )٧٢٥-٧٢٠:حک(الدین تغلق شاه   غیاثحکومتش و پایان سلطه هندوان به دست
 حوادث و با توجه به اینکه امیر خسرو دهلوی شاهد.  سلسله تغلقیان گردیدبنیانگذار

برای (های رسمی نیز دسترس داشت  و به اسناد و نامهرویدادهای این دوره بود
 این ،)٦٨-٦٥، ٥٧-٥٥، تغلق نامهدهلوی، : ـ ها نکها و مضامین آنهایی از این نامه نمونه

 و اجتماعی این دوره به شمار از منابع  اصلی برای آگاهی از اوضاع سیاسیرا باید کتاب 
، تغلق نامهدهلوی، :  و اهمیت تاریخی آن نکتغلق نامهبرای اطالعات بیشتر درباره (آورد

هایی از  اخبار  ؛ برای نمونهHanfee, 177-178؛Wahid Mirza, 245-255 ؛٢-١دیباچه، 
 ).١٢٤،١٢٤، ٨٦، ٣٦، تغلق نامه دهلوی، ـ نک این دورهحوادث
الدین چاچی از شاعران مشهور هند در سده ، مشهور به بدربدرالدین محمد). ٢

 . در دست نیست دقیقی وی اطالعآغاز زندگیاز زمان تولد و نیز .  بودهجریهشتم 
 و در جوانی به دهلی مهاجرت کرد زاده شد، )د امروزیتاشکن(ظاهراً وی در والیت چاچ 

  و، از مشهورترین سالطین دهلی، درآمد)٧٥٢-٧٢٥ :حک(و به خدمت محمد بن تغلق 
 یا ٧٤٥بدرالدین چاچی تا پایان حیاتش یعنی بین سالهای . گرفت» فخرالزمان«لقب 
 ). ٨٥٢، ٣/٢ا، ؛ صف٢٢ـ١٧بدرالدین چاچی، مقدمه گیتی فروز، ( بوددر دهلی .  ق٧٥٢

 ..بسیاری از حوادث را از مشهودات خود نقل کرده استحضور بدرالدین چاچی 
دانند که در ای با حدود سی هزار بیت شعر را به بدرالدین چاچی منسوب میشاهنامه

از این اثر هیچ اطالعی .  محمد بن تغلق پرداخته بوده استدورهآن به شرح رویدادهای 
برای  (اند نپذیرفتهانتساب چنین اثری به بدرالدین چاچی را  برخی، ؛در دست نیست

بدرالدین : ـ  نک به چاچی درباره انتساب این اثرطالعات بیشتر درباره اختالف نظرهاا
از بدرالدین چاچی  ).٨٥٦ ، ٣/٢؛ صفا، ١/٢٠٤؛ نفیسی، ٢٣چاچی، مقدمه گیتی فروز، 

 در مدح  حدود دوهزار بیتکهی دیوان بدرالدین چاچ. دیوانی نیز برجای مانده است
 هرچند، در این اثر اطالعات تاریخی .، سروده شدق٧٤٥، ظاهرا در دارد محمدبن تغلق

                                                                                                                                            
  شبه بنشست جای گوهر و در*که دارالملک گشت از هندوان پر. ١

 ).٤٤همان، ( به هر سو بت پرستی آشکارا*  بت سنگین و دلهای چو خارا



  ٤٣  )٩٣٢-٦٠٢:حک(تاریخنگاری در آثار منظومِ دوره سالطین دهلی 

های مختصری از ، اما روایتوجود نداردهای امیرخسرو دهلوی چندانی به مانند مثنوی
تاریخ آن دوره چون فتح قلعه نگرکوت و نیز گالیه بدرالدین چاچی از اوضاع و در رنج 

 بدرالدین چاچی، مقدمه گیتی فروز، (خورد بودن اهل هنر در این اثر به چشم می
  ارتباط محمدبن تغلقدرباره ،ترین اطالع تاریخی در این اثر بدون تردید، مهم ).٢٦-٢٣

چگونگی  سالطین دهلی درباره مهم های موضوعیکی از . و خلفای عباسی قاهره است
 هیچ آغازهرچند، محمد بن تغلق در . ١است و قاهره دارتباط آنان با خلفای عباسی بغدا

 مشکالت متعدد داخلی و نیز ایجاد بروز اما پس ،ای با خالفت عباسی نداشترابطه
 الطین دهلی، یعنی سالطین بنگال نخستین حکومت مسلمان مستقل از س

، و شورش امیران سده در گجرات و دکن که در نهایت منجر به ایجاد )٩٨٤-٧٣٧(
 در صدد برآمد تا با ایجاد رابطه با خلفای ،، گردید)٩٣٤-٧٤٨: حک(حکومت بهمنیان 

-١٢٣شیرازی،  معصومی و(عباسی قاهره به حکومت خود مشروعیت و مقبولیت بخشد 
الدین چاچی در دیوان خود به این ارتباط و اخذ منشور از خلیفه عباسی به بدر). ١٢٦

عنوان نشانی برای مشروعیت حکومت ممدوح خود محمد بن تغلق اشاره کرده و تاکید 
یید شده و وی یگانه د بن تغلق از جانب خلیفه عباسی تأکند که حکومت محممی

 .نماینده خلیفه بر روی زمین است
 »ای امامت بر همه آفاق والی ساخته* سلطان محمد شاه دینحاکم روی زمین«

 ). ٣٢٩بدرالدین چاچی، (
 »حاکم روی زمین است به منشور امام*حامی شرع نبی شاه حمد که به حق«

 ).٢٣٢همان، (
ترین آثار منظوم تاریخی شاعر مشهور سده هشتم   یکی از مهمفتوح السالطین).  ٣

 اجداد وی . در دست نیست دقیقیندگی وی اطالعاز ز. ، عبدالملک عصامی استهجری
 مناصب مهم متعددی چون بهالدین التتمش به هند مهاجرت کردند و  دوره شمسدر 

                                                                                                                                            
ا بـا گـرفتن منـشور حکومـت از           ت کوشیدالدین التتمش    ز ایجاد حکومت سالطین دهلی، شمس     پس ا . ١

جانـشینان او نیـز     . خلیفه عباسی بغداد به حکومت تازه تاسـیس سـالطین دهلـی مـشروعیت بخـشد               
ها در خطبـه و      نام آن  هرچند با خلفای عباسی  ارتباطی نداشتند اما وفاداری خود به خلفا را با آوردن              

ر مـوارد معـدود ایـن رویـه همچنـان      پس از سقوط خالفت عباسیان بغداد نیز جز د   . دادندسکه نشان   
این روابـط   گسترده وی با خلفای عباسی قاهره، ادامه داشت تا اینکه در دوره محمد بن تغلق و ارتباط         

وارد مرحله جدیدی شد و پس از وی نیز در دوره فیروزشاه تغلق این روابط همچنان به شکل گسترده            
 ).١٣٤-١١٧معصومی و شیرازی؛  :ـ موضوع نکبرای اطالعات بیشتر درباره این ( ادامه پیدا کرد



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ پنجاهم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ٤٤

ق ٧١١عصامی در ). ٤٤٨-٤٤٧، ١٤٨-١٤٧، ١٢٨-١٢٧عصامی،  (رسیدندوزارت 
ق که به دستور محمد بن ٧٢٦وی تا  . همزمان با حکومت خلجیان در دهلی متولد شد

 همراه با پدر بزرگش ،کنان دهلی مجبور به ترک آنجا و مهاجرت به دکن شدندتغلق سا
ق در آنجا سکونت کرد تا اینکه در ٧٥١پس از مهاجرت به دکن تا . در دهلی ساکن بود

این سال، پیش از سفر به حج درصدد برآمد تا یادگاری از خود در هند برجای گذارد و 
: حک(الدین حسن کانگو  ین پادشاه بهمنی عالء نخست را به نامفتوح السالطینمثنوی 

 ). ٢٢-٢٠، ٦١٨-٦١٦؛ همو، ٣عصامی، مقدمه، (، سرود )٧٦٠-٧٤٨
در این مثنوی پس از ذکر .  فردوسی استشاهنامهنوشته عصامی، این مثنوی، ادامه  به

مقدمات، حکومت شاهان هند از سلطان محمود غزنوی به بعد به ترتیب توالی تاریخی با ذکر 
توان یک دوره تاریخ منظوم حکومت مسلمان  را میفتوح السالطین. زئیات ذکر شده استج

 فردوسی دارد شاهنامه تفاوت اساسی با فتوح السالطینالبته . در هند تا زمان مؤلف دانست
های  های شگفت انگیز و مدیحه سرای  از افسانهفتوح السالطین در شاهنامهچراکه بر خالف 

ت و تنها تفاوت این اثر با دیگر کتب تاریخی، منظوم بودن آن است شاعرانه خبری نیس
 ).٦٢؛ رادفر، Hardy, 100-102؛ ٦٠٩، ٧-٦عصامی، مقدمه، (

 یگانه منبع برجای مانده از دوره بهمنیان دکن به شمار فتوح السالطینهرچند، 
در آن گرد فردی  یابی بهمنیان پرداخته و اطالعات منحصر به رود که به چگونگی قدرت می

، اما بدون تردید، جایگاه اجتماعی و سیاسی خاندان )١٢-١١معصومی، : ـ نک(آمده است 
گیری حکومت  منصب از همان ابتدای شکل عصامی و حضور آنان در دربار به عنوان صاحب

سالطین دهلی  و نیز هم عصر بودن خود او با وقایع حکومت خلجیان و تغلقیان، موجب 
ت بسیاری دسترسی داشته باشد و اطالعات مفیدی درباره سالطین شده وی به اطالعا

 ٧٥١دهلی در سده هفتم و هشتم هجری به ویژه در دوره حکومت خلجیان و تغلقیان تا 
هجری، ارائه کند؛ به نحوی که این اثر را با مهمترین منابع دوره سالطین دهلی چون 

 ).٦٣؛ رادفر، Hardy, 100-102(اند  تاریخ فیروزشاهی برنی مقایسه کرده
های هایی از آن با روایت برخی عدم ذکر منابع به توسط عصامی و ناسازگاری بخش

 ـ١٠٠طباطبایی، (اند  یا نقصان فتوح السالطین دانستهیارزش  را دلیلی بر بیتاریخی
رسد منبع اصلی اطالعات عصامی مانند بیشتر مورخان اما به نظر می، )٦٢؛ رادفر، ١٠٣

ی خودش  روایت شاهدان آگاه، کهن سال و قابل اعتماد بوده که به گفتههم عصرش،
 را به فتوح السالطینها با منابع تاریخی و نیز مشاهدات خودش،  پس از تطبیق شنیده



  ٤٥  )٩٣٢-٦٠٢:حک(تاریخنگاری در آثار منظومِ دوره سالطین دهلی 

؛ مهمترین منبع اطالعات عصامی Hardy, 110؛ ٥عصامی، مقدمه،  (١نظم درآورده است
کند   خالل بیان مطالب تاریخی تاکید میهای اوست که در جای جای مثنوی و درشنیده

، مصحح )١٠عصامی، مقدمه، (یوشع ). ٢١٦، ٢١٥عصامی، : ـ ، برای نمونه نک»٢شنیدم«
 معتقد است عصامی حوادث دوره حکومت هریک از سالطین مسلمان هند فتوح السالطین

 را نیز را دقیق و با ذکر جزئیات بیان کرده و در ذکر حوادث جانب انصاف و امانتداری
رو یوشع، این کتاب را به لحاظ جایگاه آن در تاریخنگاری هند  از این. رعایت کرده است

. برتر از بسیاری از آثار مورخان هم عصر عصامی چون تاریخ فیروزشاهی برنی دانسته است
این کتاب همواره جایگاه مهمی در بین مورخان پس از عصامی داشته و مورخان بزرگی 

 ).٣٠٦/ ٢؛ ٣٠٢/ ١فرشته، (اند این کتاب بهره بردهچون فرشته از 
 عصامی به .رود حکومت خلجیان به شمار میدورهترین منابع   از مهمفتوح السالطین

: ـ برای نمونه نک (افراد زیادی برای گردآوری اطالعات این دوره دسترسی داشته است
 سالطین تغلقی، همچنین، وی بر خالف برنی که برای خوش آمد). ٣٢٣،٣٢٤عصامی، 

تری از خلجیان ارائه کرده و وقایع    واقعیداده، چهرهجایگاه آنان را برتر از خلجیان نشان 
-٢٠٩عصامی،  (کرده استبیان   را با دقت و با ذکر جزیات بیشتریآنها حکومت دوره
 ). Hardy, 108-110؛ ٦٣رادفر، ؛ ٣٨١

                                                                                                                                            
 :عصامی در فتوح السالطین منابع خود را اینگونه نام برده است. ١

 ضمیرم ز درجش گریزی ندید*هر آن قصه کز راویانم رسید
 کشیدم به نظمش درین داستان*حدیثی که بشنیدم از باستان

 ).٦١٤می، عصا(سر از درج آن نیز کم تافتم *دگر انچه اندر کتب یافتم
                           ** 

 طلب کردم از باخرد دوستان*حکایت شاهان هندوستان
 چودیدم موافق اصول و فروع*همه با تواریخ کردم رجوع

 ).همانجا، همان(به جائی که دیدم سزاوارتر *کشیدم درین سلک هر یک گهر
کند که نشان   یان مطالب خود استفاده می    برای ب ›› شنیدم«همانطور که اشاره شد عصامی به کثرت از         . ٢

عـالوه بـر صـفحات متعـدد فتـوح      . رودهـای او بـه شـمار مـی     میدهد منبع اصلی اطالعات وی شنیده     
 :برای نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد السالطین،

 ).٢١٤عصامی،( سوی بنگه خویش دمساز گشت*شنیدم از آنجا سبک بازگشت*
 ).همان، همانجا( صف کافر آهسته در کوچ گشت*گذشتشنیدم چو پاسی زشب بر*
 ).٢١٥، همان( به اقصای هند این خبر فاش گشت*شنیدم که چون بذلش از حد گذشت*
 ).٢١٦عصامی، ( به تهمت همان زمره نابکار*شنیدم که در غیبت شهریار*
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باد تا زمان سرودن این مثنوی در با توجه به اینکه عصامی پس از مهاجرت به دولت آ
 محمد بن تغلق و حوادث دکن در زمانشاهد  ،آباد حضور داشت ق، در دولت٧٥١

-٧٤٨: حک( که در نهایت منجر به ایجاد حکومت بهمنیان شورش امیران سده بود
). ٥٥١-٥٣٠عصامی، ص:  ـ برای اطالعات بیشتر و شرح این موضوع نک( شد) ٩٣٤

با نگاهی  ،حضور داشتنخستین پادشاه بهمنی حسن کانگو ار همچنین وی که در درب
، )٧٥٨. د(تر نسبت به مورخ مشهور هم عصر خود یعنی ضیاءالدین برنی  واقع بینانه

 را به تصویر بن تغلقویژه محمد حکومت سالطین تغلقی به، تاریخ فیروزشاهی نویسنده
ه  منفی عصامی نسبت بهرچند، با توجه به نگاه). ٤عصامی، مقدمه،  (١کشیده است

محمدبن تغلق را با احتیاط بیشتری درباره وی ها و اطالعات   روایت، بایدبن تغلقمحمد
تغلق که عصامی بن دوره محمد حوادث مهماز جمله  ).Hardy, 108-109( بررسی کرد

 به تفصیل به شرح آن پرداخته، عوامل سیاسی، فتوح السالطین و در خود شاهد آن بود
بن تغلق و مهاجرت  در زمان محمد اقتصادی است که موجب ویرانی دهلیاجتماعی و

 ). ٤٥٧-٤٥٣عصامی، (ساکنان آن به دکن شد 
 
 گیری نتیجه

، تحوالت هجری نخستین سلسله مسلمان هند در آغاز سده هفتم تشکیلپس از 
از مهمترین . های مختلف تاریخی، فرهنگی و اجتماعی هند پدید آمدمتعددی در حوزه

لیف آثار تأتوان به گسترش زبان فارسی به عنوان زبان رسمی در هند و ن تحوالت، میای
عالوه بر آثار . گیری تاریخنگاری اسالمی در هند اشاره کرد و شکلمنظوم و منثور متعدد 

تاریخ ، طبقات ناصری، چون هجریمنثور تاریخی برجای مانده از سده هفتم و هشتم 
 نویسنده از سیرت فیروزشاهی عفیف، وزشاهیتاریخ فیر برنی، فیروزشاهی

، که در مراحل آغازین تاریخنگاری ی فیروزشاه تغلقفتوحات فیروزشاهیناشناس و 
ترین منابع تاریخ سالطین دهلی، به ویژه در   اصلیاسالمی در هند نگاشته شدند و از

 روند؛ آثار منظوم متعددی نیز در قالب، به شمار میهجریسده هفتم و هشتم 

                                                                                                                                            
ـ               . ١ ای نکـرده   ه آن اشـاره   از جمله مطالبی که عصامی به آن اشاره کرده اما برنی برای خوشامد تغلقیان ب

 کـه در نهایـت      مغـوالن اسـت    از   ویهای پیاپی    ن به قلمرو محمدبن تغلق و شکست      است حمله مغوال  
؛ مورخان دیگـری    ٤٦٦-٤٦٢عصامی،  ( های دهلی شد  منجر به رسیدن سپاهیان مغول به پشت دروازه       

 ).اندحمالت پرداخته به تبع عصامی به شرح این ، نیز ظاهرا٤٤٩ً/ ١فرشته،  ؛١٥٧/ ١چون بدائونی 



  ٤٧  )٩٣٢-٦٠٢:حک(تاریخنگاری در آثار منظومِ دوره سالطین دهلی 

توسط شاعرانی چون امیرخسرو دهلوی و عصامی در این دوره  بههای تاریخی  مثنوی
عصر بودن این شاعران با وقایع و رویدادها، حضور آنان در  با توجه به همنگاشته شد که 

های رسمی و نیز معدود بودن منابع دربار سالطین دهلی و دسترسی به اسناد و نامه
 تاریخ  اهمیت زیادی در مطالعه، این آثار منظوم،ریهجمربوط به سده هفتم و هشتم 

 هرچند، این آثار .هجری دارندسیاسی، اجتماعی و فرهنگی هند در سده هفتم و هشتم 
های منحصر به فردی که دارند   اما با توجه به ویژگی،های شاعرانه نیستند خالی از اغراق

 هر پژوهشی درباره این  ووندر شمار می برای مطالعه تاریخ این دروهو منابع اصلیجز
 .دوره از تاریخ سالطین دهلی، بدون استفاده از این آثار کامل نخواهد بود
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