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مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و

تابستان 9343

شروع تاريخ نگاری در هند ،مانند آغاز تاريخ نگاری اكثر ملل از جمله ايران ،جای بحث
دارد .بيشتر پژوهشگران بر اين باورند كه با ورود اسالم به شبه قاره هند و تشكيل حكومت
7
های اسالمي و ايراني ،تاريخ نگاری در هند آغاز گرديد .نخستين تاريخ های فارسي از قرن
هفتم با تشكيل حكومت های اسالمي در شمال هند و اندكي پس از آن در جنوب هند به
نگارش درآمد .تيموريان هند كه انشعابي از تيموريان ايران در دوران خدمات فرهنگي و
تمدني آنان بودند ،از همان ابتدا مسايل فرهنگي و تمدني را در راس امورشان قرار دادند.
يكي از مسايل مورد عالقه آنان توجه به تاريخ نگاری فارسي بود.
برای تبيين جريان تاثيرگذاری تاريخ نگاری ايراني بر تاريخ نگاری دوره تيموريان هند،
تاريخ نويسي تيموريان هند در ابعاد مختلف به طور فشرده مورد بررسي قرار گرفته است.
به عنوان فرضيه مي توان گفت تاريخ نگاری هند در دوران اسالمي تاثيرپذيری زيادی از
تاريخ نگاری ايراني داشته است .به نوعي كه ساختار ،سبك ،نوع ،شيوه و حتي نگرش
تاريخ نويسي ايراني به وضوح در آثار مورخان دوره تيموری هند قابل مشاهده است .زبان
فارسي ،تشكيل حكومت های اسالمي منشعب از ايران در هند ،مهاجرت دانشمندان ،ادبا و
مورخان ،قرابت های فرهنگي ،تعامالت سياسي و گسترش مبادالت اجتماعي از مهم ترين
عوامل اثرگذار در اين زمينه بودهاند .در نوشته حاضر تاثير تاريخ نويسي ايراني بر تاريخ
نويسي دوره تيموريان بزرگ ( )135- 9994در ابعاد مختلف مشخص شده است .از
حكومت تيموريان هند در منابع با عناوين مختلفي مانند :گوركانيان هند ،مغوالن هند و
بابريان هند نيز ياد شده است .از ميان اين عناوين ،در اين اثر عنوان تيموريان هند به كار
رفته است .از آغاز تاسيس اين حكومت در سال  135تا پايان پادشاهي اورنگ زيب در سال
 9994تحت عنوان دوران تيموريان بزرگ ياد ميشود .تحقيق پيش رو مربوط به تاريخ
نويسي تيموريان بزرگ خصوصا دوره اكبرشاه ( )163-9194است .تاريخ های بكار رفته در
اين تحقيق تاريخ هجری قمری است.
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پیشینه ي تحقیق
پژوهش های متعددی راجع به تاريخ نگاری در ايران و هند به طور جداگانه تاكنون
انجام گرفته است .مشهورترين اثر راجع به تاريخ نگاری ايرانيان مجموعه مقاالتي است كه
توسط يعقوب آژند گردآوری و ترجمه شده است .درباره تاريخ نگاری هند در دوره
اسالمي نيز تحقيقات متعددی صورت گرفته است .اصغر آفتاب در كتابي با عنوان :تاريخ
نويسي فارسي در هند و پاكستان كه رساله دكتری وی در دانشگاه تهران بوده ،در قالب
سبك های ادبي و موضوعي به معرفي آن دسته از نسخه ها و كتاب های تاريخي شبه قاره
پرداخته كه به زبان فارسي نگاشته شدهاند .محب الحسن نيز در مجموعهای با عنوان :معرفي
مورخان هند ميانه ،بيست مقاله را كه توسط محققان مختلف راجع به مورخان هندی و
اصول و فنون تاريخ نويسي آنان نگاشته شده ،جمع آوری كرده است .از اين مجموعه،
چهار مقاله به ديدگاهها و جايگاه مورخان دوره تيموريان بزرگ از قبيل :بابر ،بداؤني ،تتوی
و ابوالفضل عالمي پرداخته اند .پيتر هاردی نيز در مجموعه ای با عنوان :موخان هند ميانه به
معرفي پنج نفر از مورخان هندی اشاره دارد .عالوه بر اين ها كتب ،مقاالت و همايش های
متعدد ديگری نيز تاريخ نگاری هنديان را در ابعاد متعدد آن مورد بررسي قرار داده اند.
تاكنون اثری كه به بررسي تاثير تاريخ نگاری ايراني بر تاريخ نگاری هند پرداخته شده باشد،
به طبع نرسيده است.
 -9علل توجه به رواج تاريخ نگاري و رونق آن در دوره تیموريان هند
تاريخ نگاری به زبان فارسي قبل از شكل گيری حكومت تيموريان در هندوستان آغاز شده
بود .بنابراين اشاره ای مقدماتي به بعضي آثار مهم تاريخي فارسي ،قبل از دوره تيموريان در

هند ،ضروری به نظر ميرسد .نخستين اثر به جا مانده از اين دوران چچ نامه يا فتح نامه
سند است كه علي بن حامد كوفي در حدود  693آن را از متني عربي و گمنام به فارسي
ترجمه كرد .بخش نخست اين اثر گزارشي از خاندان برهمن در سند پيش از فتوحات
اعراب است .بخش دوم و مفصّل تر آن ذكر فتوحات اعراب در فاصله سال های  15تا 12
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هجری است (كوفي :9344 ،مقدمه) .پس از آن سنت تاريخ نويسي فارسي در هند با تاج
تابستان 9343

المآثر نوشته ی حسن نظامي نيشابوری آغاز شد (عفيف :9342 ،شش) .طبقات ناصری
توسط منهاج سراج جوزجاني در  624تاليف شد و از مشهورترين تاريخ های عمومي عالم
7

اسالمي محسوب ميشود (رضازاده .)351-331 :9361 ،نيشابوری و جوزجاني از ايرانيان
مهاجر به هند بودند كه شيوه تاريخ نويسيشان در دوره تيموريان هند ،اساس و شالوده كار
مورخان واقع شد( .احمد .)994 :9366 ،مجموعه آثار امير خسرو دهلوی كه ادبي هستند،
مطالب تاريخي با ارزشي دارند .وی در آثاری از قبيل :قِران السعدين ،مفتاح الفتوح ،خزائن
الفتوح يا تاريخ عالئي ،نُه سپهر و تُغلق نامه اطالعات تاريخي گرانبهايي از حوادث تاريخي
دوره های سالطين خلجي و تغلقيان ارائه داده است (اطهر علي .)941 :9341 ،اثر مهم ديگر
اين دوره ،تاريخ فيروزشاهي نوشته ی ضياءالدين بَرني است كه در سال  124تأليف شد و
ذيلي بر طبقات ناصری است (صفا  .)9311 /3 :9311 ،ضياء الدين برني تاريخ را علمي از
نوع نظم اجتماعي مي دانست كه بنيان آن بر دين يا سنت نبود ،بلكه بر مشاهده و تجربه
استوار بود (رزم آرا .)21-61 :9343 ،بينش اسالمي و توجه به ايران باستان كه از
خصوصيات عمده تاريخ نگاری ايراني در قرون اوليه اسالمي بود ،كامال در اين آثار به چشم
ميخورد .عالوه بر آن ،فرمايشي بودن بعضي آثار ،نگاه حكومتي به تاريخ ،شرح زندگي
پادشاهان و امرا و كم توجهي مورخان به زندگي اجتماعي مردم كه از خصوصيات بارز
تاريخ نگاران ايراني بوده( ،ميرجعفری .)21-41 :9346 ،در اين آثار و حتي روش و بينش
مورخان دوره تيموری كامال مشاهده ميشود.
با وجود اين مقدمات ،اوج تاريخ نويسي فارسي در شبه قاره هند ،مربوط به دوره
تيموريان هند است .مسلما عوامل متعددی در شكلگيری و رونق تاريخ نويسي اين دوره
اثرگذار بوده است .به وجود آمدن حوادث بزرگ تاريخي از مهم ترين عواملي است كه به
دنبال آن تاريخ هايي به نگارش در ميآيد .جنگ بزرگ بابر ( )135-131موسس حكومت
تيموريان هند با ابراهيم سلطان لودی در پانيپت و نبرد او با راجپوتهای هندو در كانواها،
در راستای تاسيس حكومت تيموريان ،از حوادث مهم آغازين حكومت تيموريان هند است.
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(اسپير )53-54/5 :9341 ،اقدامات نظامي و اداری گسترده اكبرشاه در راستای گسترش و
تثبيت حكومت تيموريان هند ،به حدی اهميت دارد كه اكبرشاه را در مقايسه با آشوكا مهم
ترين امپراتور هند باستان قرار داده است (همان .)43-44 :ثبات سياسي و به وجود آمدن
فضای نسبتا باز سياسي و اعتقادی از ديگر عواملي بود كه موجب گسترش تاريخ نگاری در
هند شد .تجمع مورخان از اديان و مذاهب مختلف و ترجمه آثار هندی ،عربي و حتي
انجيل ،نشانگر فضای باز سياسي و اعتقادی دوره اكبرشاه است كه شرايط را برای رشد
تاريخ نگاری فراهم آورد (آفتاب .)994 :9364 ،اين روند تقريبا تداوم يافت و در دوره شاه-
جهان ( )9131-9164به سبب برقراری امنيت و رفاه ،زمينه شكوفايي آثار علمي و تاريخي
مهيا شده ،دوره درخشانتری برای مورخان به وجود آمد (اطهر.)945 :9341 ،
عالقه شاهان تيموری هند به بقای نام و نشان كه از نياكان خود به ارث برده بودند ،از
ديگر عواملي است كه باعث توجه آنان به تاريخ نويسي شد .سالطين تيموری هند به تاريخ
نويسي بيش از علوم ديگر عالقهمند بودند (آفتاب .)959 :9364 ،چنان كه عالوه بر حمايت
و تشويق تاريخ نويسان ،خودشان نيز مانند بابر و جهانگير ( )9194-9131با نوشتن بابرنامه
و جهانگيرنامه در زمره تاريخ نويسان به شمار ميروند .احتماال سرمشق اينان از خلق چنين
آثاری الهام گرفته از تيمور بوده كه توزك تيموری را نوشته بود .شاهان تيموری هند ،عالوه
بر عالقه مندی به تاريخ نويسي ،ظرافت طبع و ذوق شاعری نيز داشتند .عالقه مندی شاهان
تيموری هند به فرهنگ و ادب ايراني در دوران اكبرشاه به اوج خود رسيد .ملك الشعرای
بهار ابراز مي دارد نه تنها دربار دهلي به منزله دربار ثاني ايران بود ،بلكه دربار اصلي ايران
بود (بهار .)521/3 :9311 ،اكبرشاه به حدی به تاريخ نويسي اهميت مي داد كه برای
نخستين بار در حكومت تيموريان هند ،به تقليد از سالطين ايران منصب رسمي مورخ دربار
را بوجود آورد .نخستين مورخ رسمي دربار او شيخ ابوالفضل عالمي يا دكني بود.
(جهانگير :9321 ،سي و يك) اكبرشاه حتي به دانشمندان دربار خود دستور داد ،شاهكارهای
ادبيات زبان های مختلف از قبيل :سانسكريت ،عربي ،تركي و حتي التيني را به فارسي
ترجمه كنند .در نتيجه مكتب تاريخ نويسي جديدی بوجود آمد كه از آن به عنوان تاريخ
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نويسي محلي فارسي در هند ياد مي شود .اين سنت بر اثر ترجمه آثار نيمه تاريخي
تابستان 9343

سانسكريت مانند :مهابهارات ،رامايانه ،راج ترنگيني

)(Rajtarangini

و غيره بوجود آمد (اته،

 .)514-516 :5236حمايت و تشويق مورخان توسط شاهان بعدی نيز ادامه يافت .تشويق
7

شاهجهان به نوشتن شاهجهان نامه ،باعث روی آوردن هندوان به تاريخ نويسي فارسي شد.
بنوالي داس ) (Banvali Dasكتاب راجا ولي تاريخ پادشاهان هند باستان را در ده فصل نوشت
و بهگوان داس

)(Bhagvan Das

كتابي با عنوان شاهجهان نامه تاليف كرد (گوركر:9342 ،

 .)911عشق و عالقه شاهان تيموری هند به تاريخ نويسي ،شعر و نويسندگي چنان جدی
بود كه آنان را به رقابت با يكديگر نيز واداشت .چنان كه شاهجهان قصد داشت همانند
اكبرنامه ابوالفضل عالمي ،شاهكار تاريخي جاوداني از وقايع عهد خود به يادگار گذارد ،لذا
مورخان زيادی از جمله طباطبايي يزدی ،محمد امين قزويني ،عبدالحميد الهوری ،محمد
وارث و بعضي از هندو ها به نوشتن شاهجهان نامه پرداختند (اطهر .)945 :9341 ،
 -6اَشکال ،موضوعات و شیوههاي تاريخ نگاري
تنوع در اَشكال ،موضوعات و شيوه های تاريخ نگاری فارسي از زمان اكبرشاه آغاز شد .تا
پيش از اكبرشاه سه شيوه تاريخ نگاری عمومي ،تاريخ دودماني و تاريخ منظوم در هند رواج
داشت .از زمان اكبرشاه تنوع خاصي پديد آمد و اشكال و موضوعات تاريخ نويسي متنوعي
مانند :تاريخ های عمومي ،محلي ،دودماني و خصوصي ،مونوگراف ،شهنشاه نامه نويسي،
تاريخ منظوم ،تاريخ های مذهبي ،تذكره ها ،شرح حال رجال ،طبقات ،تك نگاری و غيره
مرسوم شد.
از لحاظ روش و شيوه نيز تاريخ نگاری به سبك تاريخ های رسمي كه از قبل شروع شده
بود ،در دوره اكبرشاه به اوج خود رسيد .جالب آن كه نگاشتن تاريخ های غير رسمي و
انتقادی نيز از همين زمان در هند آغاز گرديد .در اين نوشتار از لحاظ موضوعي فقط نمونه
هايي از انواع تاريخ های عمومي و محلي و از لحاظ سبك و شيوه نمونه هايي از تاريخ
نگاری رسمي و غير رسمي به طور مختصر مورد بررسي قرار گرفته اند.
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 -9-5تاريخ هاي عمومي
تاريخ های عمومي اين دوره در چهار دسته قابل تقسيم بندی هستند .اولين دسته از تاريخ
های عمومي هند ،تاريخ عمومي عالم از ابتدای آفرينش تا زمان مولف است .تاريخ
همايوني ،مجامع االخبار ،مراه العالم ،روضه الطاهرين ،منتخب التواريخ خاكي شيرازی و
امثال اين ها در اين دسته جای دارند .تاريخ همايوني از تواريخ عمومي عالم و نخستين
تاريخ عمومي تيموريان بزرگ است كه در سال  124توسط ابراهيم بن حرير به نگارش
درآمد .بعضي از منابع مورد استفاده وی ،تاريخ طبری ،مجمع التواريخ ،نظام التواريخ ،روضه
الصفا ،سني ملوك االرض و االنبيا ،طبقات ناصری و تاريخ فيروز شاهي بوده اند .اين اثر به
تاريخ هند باستان نظر ندارد ،حال آن كه تاريخ ايران باستان را آورده است( .آفتاب:9364 ،
 )11-15چنين مسالهای نقطه اوج تاثير تاريخ نگاری ايراني بر تاريخ نگاری هند است.
دومين دسته از تاريخ های عمومي هند ،تاريخ عمومي عالم اسالم از والدت يا رحلت پيامبر
(ص) تا زمان مولف است .مشهورترين تاريخي كه با اين موضوع نوشته شد ،تاريخ الفي
است .عدهای از مورخان ايراني و هندی در سال  113به امر اكبرشاه نوشتن تاريخ الفي را
آغاز كردند .مجموعه مولفان اين اثر افرادی از قبيل :نقيب خان قزويني ،فتح اهلل شيرازی،
حكيم همام گيالني ،حكيم علي گيالني ،ابراهيم سرهندی ،نظام الدين هروی ،عبدالقادر
بداوني ،مال احمد تتوی و آصف خان قزويني بودند .به علت اختالف نظر يا مسايلي ديگر،
مال احمد تتوی به تنهايي مامور ادامه كار شد .پس از قتل وی در سال  116آصف خان
دنباله كار را گرفت و سرانجام در سال  9111ق با تجديد نظر عبدالقادر بداوني و آصفخان
اين اثر پايان پذيرفت (بداؤني .)555/5 :9341 ،تاريخ الفي نوعي دايرهالمعارف است كه
هركدام از نويسندگان عهدهدار تاليف بخشي از آن بودند .هدف اكبرشاه از تدوين چنين
مجموعهای ،ماندگار ساختن نام خود در بين سالطين هزار ساله اسالم بوده است (تتوی،
 .)91/9 :9345مال احمد تتو ی از مولفان اصلي تاريخ الفي در هند متولد شد ،اما به ايران
آمده ،مدتي در دربار شاه تهماسب بود و به مذهب شيعه امامي درآمد .بعد از مرگ شاه
تهماسب به ديار خود بازگشت و در  111به دربار اكبر راه يافت .قوام الدين جعفربيگ
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مشهور به آصفخان قزويني از ديگر نويسندگان اصلي تاريخ الفي ،ايراني االصل است كه
تابستان 9343

در سال  142به واسطه عمويش ميرزا غياث الدين به دربار اكبرشاه راه يافت و از طرف وی
ملقب به آصفخان گرديد (همان  .)51-59سومين دسته از تاريخ های عمومي هند ،تاريخ
7

عمومي هند از قديم ترين ايام تاريخي اين سرزمين تا زمان تاليف است .معدن اخبار از
احمدخان كنبو ،خالصه التواريخ از سجان رای بتالوی

)(Sojan Rai Batalavi

و تاريخ فرشته

از هندوشاه استرآبادی ،از مجموعه اين دسته از تواريخ عمومي به شمار ميروند .محمد
قاسم هندوشاه استرآبادی معروف به فرشته از ايران به احمدآباد و سپس بيجاپور رفت و در
آن جا به مالزمان سلطان ابراهيم عادلشاه دوم ( )114 -9131پيوست .وی به فرمان عادل-
شاه تاريخ فرشته را به نام او با عنوان گلشن ابراهيمي در سال  9133به فارسي سليس و
ساده نوشت( .فرشته /9 :9341 ،هفده تا بيست و دو) تاريخ فرشته تنها شامل وقايع سياسي
و جنگ و جدال پادشاهان نيست ،بلكه روشنگر علوم و معارف ،اخالق و رفتار و آداب و
رسوم طبقات مختلف مردم است .بنا به گفته خودش از زين االخبار گرديزی ،ترجمه تاريخ
يميني ،تاج الماثر ،طبقات ناصری ،تاريخ فيروزشاهي ،روضه الصفا ،حبيب السير و تاريخ
های فارسي دوران تيموری هند قبل از خودش استفاده كرده است( .فرشته)54-54 :9346 ،
هندوشاه به آداب و رسوم و اعتقادات هندوان باستان نظر دارد و اثر او سرشار از
اصطالحات ديواني و اداری است .تاريخ فرشته از منابع معتبر درباره روابط سياسي و
فرهنگي ايران و هند در ادوار مختلف خاصه دوره صفويان است (فرشته /9 :9341 ،سي و
سه) .چهارمين دسته از تاريخ های عمومي هند ،تاريخ عمومي هند اسالمي از آغاز حكومت
های اسالمي در هند تا زمان تاليف است .منتخب التواريخِ عبدالقادر بداؤني ،طبقات اكبری
از خواجه نظام الدين احمد هروی ،تاريخ حقي از محدث عبدالحق دهلوی ،زبده التواريخِ
نورالحق دهلوی و آثاری از اين قبيل ،در اين مجموعه جای دارند .طبقات اكبری در سال
 9115توسط خواجه نظام الدين احمد هروی تاليف شد .نظام الدين و پدرش از مقربان و
فرماندهان نظامي ارشد بودند .شيوه تدوين طبقات اكبری كه سبكي ساده و روشن دارد،
سرمشق بداوني و تاريخ فرشته هم قرار گرفت .از خصوصيات عمده طبقات اكبری اين
است كه طبقات سالطين مناطق مختلف هند از قبيل :دهلي ،دكن ،گجرات ،بنگاله ،مالوه،
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جونپور ،سند ،كشمير و ملتان را بر اساس محيط های جغرافيای جداگانه بررسي كرده است
(آفتاب.)944-923 :9364 ،
-5-5تاريخ هاي محلي
نوشتن آثاری با موضوع تاريخ گجرات ،تاريخ سند ،تاريخ كشمير و تاريخ بنگال از مهم
ترين تاريخ های محلي اين دوره هستند .تاريخ گجرات در  114توسط مير ابوتراب ولي
گجراتي نوشته شد .مير ابوتراب در اصل از سادات شيراز بوده كه پس از فتح گجرات به
اكبرشاه پيوست (آفتاب .)936 :9364 ،تاريخ سند يا تاريخ معصومي توسط مير محمد-
معصوم بهكری به رشته تحرير درآمد .اجداد مير محمد معصوم در اصل از سادات ترمذ
بوده اند كه به قندهار مهاجرت كرده ،سپس به سند روی آوردند .وی نهايتا در سلك مقربان
و نظاميان اكبرشاه درآمد .محمدمعصوم بعد از فتح دكن در سال  9191به عنوان سفير از
طرف اكبرشاه نزد شاه عباس فرستاده شد و مورد لطف او قرار گرفت( .بكری :9345 ،ط -
كح) اهميت اين كتاب به حدی است كه به زبان های سندی و انگليسي نيز ترجمه شده
است )Tavassoli ،5191 :951( .مسلم است كه اين مورخان ايراني تبار در نوشتن اين
دسته از تاريخ ها تحت تاثير سنت های تاريخ نگاری ايراني بوده اند.
تاريخ كشمير ترجمه فارسي راج ترنگيني تاليف پندت كلهن

)(Pendant Kalhan

است.

كلهن از برهمنان كشمير بود كه در سال  242ق تاريخ چهار هزارساله كشمير را به زبان
سانسكريت به نظم تاليف نمود( .كلهن )2-1 :9323 ،نخستين بار اين اثر توسط مال احمد
كشميری در دوران سالطين شاهميری كشمير( )141-153به فارسي ترجمه شد كه اين
ترجمه باقي نمانده است .برای بار دوم به دستور اكبرشاه در سال  111توسط شاه محمد شاه
آبادی ترجمه شد .چون اين ترجمه مورد پسند اكبرشاه واقع نشد ،به سال  114مجددا
اكبرشاه دستور داد توسط عبدالقادر بداؤني اين ترجمه تسهيل شود كه چنين شد (همان:
 .)32-31به نظر كلهن برهمن سيستم حكومتي ميبايست مبتني بر اصول مذهبي باشد .از
آن جايي كه فلسفه هند به زندگاني اين جهان اهميت نداده ،نظرش ايجاد ملتي خداشناس و
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آخرت طلب بود( .همان )1 :ترجمه اين اثر و آثار مشابه آن كه در دوران اكبرشاه روندی
تابستان 9343

همه جانبه گرفته بود ،مسلما از لحاظ نگرش به تاريخ و جهان بيني تاريخي ،در تاريخ
نگاری تيموريان هند اثرگذار بوده است .در دوره جهانگير نيز به تواريخ محلي توجه ميشد.
7

از تواريخ محلي شايان ذكر دوران جهانگير ميتوان به مرآت سكندری ،بيگالرنامه و تاريخ
بنگال اشاره كرد .مرات سكندری درباره تاريخ گجرات است و توسط داودخان مخاطب به
سلطان نوازخان موسوی صفوی به نام مير اكبرعليخان سكندر جاه نظام ششم در هفت
فصل راجع به تاريخ خاندان نظام شاهيان نوشته شد( .خان زمان خان :9311 ،نوزده)
بيگالرنامه تاريخ محلي سند است كه توسط ادراكي بيگلری نوشته شد .اين كتاب شرح حال
يكي از رجال نظامي عهد اكبرشاه و جهانگير ،يعني خان زمان شاه و اجدادش است كه بر
سند حكومت مي كرد .در مقدمه اين كتاب كه راجع به سالطين گذشته سند بحث كرده،
سند را فرزند حام پسر نوح دانسته است( .ادراكي بيگالری )2-1 :9411 ،اين سنت تاريخ
نويسي كه نام سرزمين ها را منتسب به نام شخصي از فرزندان و نوادگان حضرت نوح (ع)
ميدانند ،در تاريخ نگاری تيموريان هند رسمي معمول بود .در واقع اين سنت را از تاريخ
نويسي اسالمي و ايراني اخذ كرده بودند.
 -3-5تاريخ هاي رسمي
نوشتن تاريخ های رسمي در دوره تيموريان هند كه به نوعي تقليدی از تيموريان ايران بود،
در حدی گسترده مرسوم شد .تاريخ های رسمي تيموريان هند ،عالوه بر تملق و جانبداری
فرمانروايان ،دارای نثر فني و متكلف هستند .البته اين نوع تاريخ ها به علت دسترسي و
استفاده از اسناد و مدارك دولتي حايز اهميت هستند .تاريخ نويسي رسمي به معني واقعي
آن از زمان اكبرشاه آغاز گرديد .نخستين و مشهورترين تاريخ رسمي زمان اكبرشاه ،اكبرنامه
تاليف ابوالفضل دكني يا عالمي است .ابوالفضل دكني دومين شخصيت بعد از اكبرشاه بود و
در انجام اغلب امور اجتماعي ،سياسي ،نظامي ،اقتصادی ،فرهنگي و مذهبي مشاور و مشوق
او بود( .مبارك :9342 ،ج ،9پنجاه و نه) وابستگي او به اكبرشاه شديد و دوطرفه بود .چنان
كه در جريان كشته شدن او توسط شاهزاده سليم ،اكبرشاه گفته بود « :اگر شاهزاده را داعيه
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پادشاهي بودی مرا كشتي و شيخ را نگهداشتي(».صمصام الدوله .)692-691/5 :9344 ،شيخ
ابوالفضل در اكبرنامه متاثر از ظفرنامه يزدی به شرح رويدادهای زمان تيموريان ايران و هند
تا عصر اكبرشاه پرداخته است .او راجع به رويدادهای عصر بابر ،همايون و اكبرشاه از اسناد
و مدارك دولتي استفاده كرده است .ابوالفضل در اكبرنامه شرح حال خاندان تيموری را از
قديم ترين زمان ها بر اساس سنت معروفي كه همه نژادهای بشر را به فرزندان نوح (ع)
يعني حام ،سام و يافث نسبت ميدهند ،آغاز كرده به صورت اختصار تا زمان شاهزادگي
اكبرشاه بيان كرده است (مبارك /9 :9342 ،پنجاه و يك) انتساب همه نژادهای بشر به
فرزندان نوح(ع) در تاريخ نگاری ايراني و اسالمي نيز در حدی گسترده رواج داشت و حتي
تا اوايل دوره قاجار نيز چنين مساله ای در تاريخ نگاری ايراني قابل مشاهده است .اكبرنامه
مستقيما تحت نظارت اكبرشاه نوشته شده ،چنانكه مولفش آورده« :آن چه بزبان قلم ميآيد و
بر صحيفه بيان رقم ميپذيرد روز بروز به سمع همايون( اكبرشاه) ميرسد ».جايي ديگر
آورده است « :از حضرت شاهنشاهي التماس تصحيح شنودههای خويش نموده در مجالس
متعدد به صحت رسانيدم( ».همان)55 :
از شيخ ابوالفضل اثر ديگری به نام آيين اكبری نيز باقي مانده كه نوعي دايرهالمعارف راجع
به تشكيالت اداری ،نظامي ،اقتصادی ،مذهبي و اجتماعي دوره اكبرشاه بوده و به اماكن
جغرافيايي ،آيينها و آداب و رسوم نيز نظر دارد( .آفتاب )941 :9364 ،پس از دوره اكبرشاه
نوشتن تاريخ های رسمي عمومي شد .اقبالنامه جهانگيری ،تأليف مورخ رسمي دربار
جهانگير ،يعني معتمدخان نيز از آثار تاريخي رسمي معروف اين دوره و پس از اكبرنامه
معروف ترين تاريخ رسمي تيموريان هند است .مشهورترين دوران تاريخ نويسي رسمي بعد
از اكبرشاه ،مربوط به دوران شاهجهان است( .اطهر )945 :9341،
به درخواست اورنگزيب ( )9164-9994محمدكاظم تاريخ ده سال نخست سلطنت وی را
با عنوان عالم گيرنامه تدوين كرد ،اما پس از چندی ،به دستور اين پادشاه از ادامه تاليف
دست كشيد .بدين ترتيب بساط تاريخ نگاری رسمي در نزد تيموريان هند برچيده شد
(احمد.)951 :9366 ،
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تابستان 9343

مشهورترين تاريخ غير رسمي و انتقادی دوره مورد نظر ،منتخب التواريخ نوشته عبدالقادر
بداؤني است .بداؤني از نديمان اكبرشاه بود و در دربار با بزرگان نشست و برخاست داشت.
7
آگاهي وی بر اسرار و نهان دربار اكبرشاه و لحن انتقادیاش بر اهميت اين اثر افزوده است.
(بداؤني/9 :9341 ،پنج تا هشت) منتخب التواريخ نخستين تاريخ فارسي هند است كه
رويدادها را با ديد انتقادی بررسي كرده است .بداؤني نه تنها ابوالفضل و فيضي ،برترين
شخصيت های درباری زمان اكبرشاه را به باد انتقاد گرفته و آنها را مسبب جريان دين الهي
اكبر دانسته ،بلكه از خود اكبرشاه نيز انتقاد كرده است .البته جايگاه علمي آنان را ستوده
است( .بداؤني /3 :9311 ،هفت) به نقل از منتخب اللباب ،كتاب منتخب التواريخ به خاطر
لحن انتقادآميزش ،توسط جهانگير جانشين و پسر اكبرشاه متوقف شد .اما علي رغم امتناع
دولت از انتشار آن ،پرفروش ترين كتاب در پايتخت بود( .آفتاب )926 :9364 ،وی چنان به
حقيقت گويي پايبند بود كه حتي شيرخان افغان رقيب همايون را در عدل ستوده و درباره-
اش چنين نوشته است « :عدل در عهد او چنين شايع بود كه اگر پيرزني طبق زرين بدست
گرفته هرجا كه ميخواست خواب ميكرد هيچ دزد و مفسدی را يارای برداشتن آن نبود».
(بداؤني )521 /9 :9341 ،نوشتن تاريخ های انتقادی در تاريخ نگاری ايراني نيز معمول بود.
برجسته ترين نمونه از تاريخ های انتقادی در ايران را ابن عربشاه با عنوان عجايب المقدور
في اخبار تيمور نگاشت كه اين اثر را با ديدی انتقادی نسبت به تيمور و حوادث مربوط به
او نوشته است (ميرجعفری.)12 :9346 ،
 -3ويژگي هاي کلي تاريخ نگاري و تاريخ نگري دوره تیموريان هند
مورخان تيموری هند از لحاظ سبك ،شيوه ،روش و نگرش تاريخي با مورخان ايراني
شباهت های فراواني دارند .سبك انشای مورخان دوره تيموريان هند دنباله سبك نويسندگي
مورخان تيموريان ايران و دوره قبل از آن است .همان طور كه در دوره تيموريان ايران
ظفرنامه نامه يزدی با نثری فني نوشته شد و در برابر آن ظفر نامه شامي با نثری ساده و روان
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به تحرير درآمد ،در نزد مورخان تيموری هند نيز هر دو شيوه نگارش معمول بود .در دوره
بابر سبك ظفرنامه يزدی دنبال شد و در دوره همايون سبك ظفرنامه شامي سرمشق
مورخاني مانند ميرزا حيدر و ابراهيم بن حرير قرار گرفت .در دوره اكبرشاه سبك های
متداول در كنار هم به چشم ميخورد .همايون نامه گلبدن بيگم و تاريخ خاندان تيموريه به
سبك ساده نوشته شد و در انشای بعضي مورخان از قبيل اكبرنامه ابوالفضل دكني تكلف و
تصنع راه يافته است .بعضي مانند عبدالقادر بداؤني در منتخب التواريخ و نظام الدين هروی
در طبقات اكبری جانب اعتدال را رعايت كردهاند .در دوران جهانگير سبك ساده
جهانگيرنامه الگويي برای مورخان بعد از او شد .در زمان شاهجهان دوباره الگوپذيری از
سبك فني اكبرنامه ابوالفضل دكني ،در شاهجهان نامه نويسي شروع گرديد .در دوره اورنگ
زيب نيز هر دو سبك ادامه داشت (آفتاب .)34 :9364 ،در مجموع ساده نويسي در نزد
تاريخ نويسان هندی بيشتر مرسوم بود .اين ساده نويسي از روی ناتواني نبود ،بلكه مورخان
برای فهم عامه به ساده نويسي روی آورده بودند (بهار.) 516 /3 :9311 ،
از ديگر خصوصيات تواريخ هندی اين دوره خصوصا تاريخ های عمومي ،اين است كه
حوادث گذشته را از روی كتب متقدمين ايراني و هندی نوشته و بسا اوقات دقيقا رونويسي
كردهاند .اين مشخصه يكي از خصوصيات عمده تاريخ نگاری در ايران بوده كه در هند نيز
مرسوم شد .دسترسي به اسناد و مكاتبات رسمي دربار برای مورخان كه بيشتر از منشيان و
وزيران بودند ،از خصوصيات مشترك ديگر تاريخ های ايراني و هندی است،1985 :1( .
 )Entwistleدر مقايسه با ويژگي های تاريخ نويسي ايراني ،در دوره تيموريان هند نيز،
انواع تاريخ های عمومي ،محلي ،سلسله ای ،دودماني ،مذهبي ،ذيل نويسي ،مقامه نويسي،
نگارش معجم های تراجم احوال ،فرهنگ نويسي و پديد آمدن منظومههای حماسي به تقليد
از شاهنامه رايج شد .عالوه بر اين ،در نزد مورخان دوره تيموری هند ،همانند تاريخ نويسي
ايراني تا قرن دهم ،حاكميت بينش اسالمي ،فرمايشي بودن بعضي آثار ،نگاه حكومتي به
تاريخ ،شرح زندگي پادشاهان و امرا و جنگ ها ،كم توجهي مورخان به زندگي اجتماعي
مردم عادی ،گزارش نويسي و عدم تحليل وقايع از ويژگيهای عمده ديگر تاريخ نگاری
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تيموريان هند بود .البته همه تاريخ های آن دوره يكسان نوشته نشدند .در كنار تاريخ های
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رسمي ،تاريخ های غير رسمي و انتقادی هم نوشته شد .چنانكه عبدالقادر بداؤني و نعمت
اهلل خان هروی صاحب تاريخ خان جهاني در بيان حقيقت تا حدودی اصرار داشته و
7

اكبرشاه و عالمگير را مورد انتقاد قرار دادهاند .آيين اكبری نيز روشنگر حيات اجتماعي،
اقتصادی ،مذهبي و فرهنگي توده مردم است .در نوشتن تاريخ الفي بحث ،جدل ،مشاجره و
مراجعه به منابع اصلي برای بيان وقايع به كرات مشاهده ميشود( .بداوني :9341،ج)555 ،5
افرا دی مانند معتمدخان مولف اقبال نامه جهانگيری و خاكي شيرازی مولف منتخب التواريخ
منابع اطالعاتي خودشان را مورد نقد و جرح و تعديل قرار دادهاند (آفتاب.)43 :9364 ،
از لحاظ نگرش و جهان بيني حاكم بر تاريخ و تاثير آن بر تاريخ نويسي نيز تشابه
فراواني ميان تاريخ نگاری ايراني و هندی به چشم ميخورد .در تبيين تاريخ ،مورخان هندی
مانند اغلب سرزمين های اسالمي انديشه ديني را محور فهم تاريخ قرار داده ،با تاويل و
تفسير احاديث و آيات به نوعي تقديرگرايي قائل بودند و تاريخ نويسيشان را بر آن مبنا
مينگاشتند .به عبارتي نگارش تاريخ بر مبنای نگرش ديني و تبيين امور بر اساس تقدير و
مشيت الهي كه اساس نگرش مورخان ايراني و اسالمي بود ،در تاريخ نگاری هند كامال
آشكار است (رزم آرا .)24 :9343 ،از لحن كالم تتوی و مورخان ديگر كه از اكبرشاه به
عنوان ظل اهلل ياد كرده اند ،خواننده به ياد تفكر رايج در هم قطاران ايراني آنان ميافتد كه از
جهان بيني مشتركي حكايت دارد .تاثيرپذيری تاريخ نويسي دوره تيموريان هند از تاريخ
نويسي ايراني در امور جزييتر نيز كامال قابل مشاهده است .نمونه بارز آن بكار بردن عناصر
قراردادی خاص در ديباچههای مورخان هندی است كه در نزد مورخان صفويه نيز معمول
بود .از جمله اين عناصر قراردادی مشخص ،مشروعيت بخشي به حكومت از طريق نسب
نامه بود .مورخان صفوی نسب نامه صفويان را به امام موسي كاظم (ع) متصل نمودند( .ابن
بزاز  )11 :9316 ،در مقدمه طبقات اكبری ،نسب اكبرشاه با هفت واسطه به تيمور ميرسد.
(قندهاری  )4 :9345 ،در اين نسب نامه عدد هفت مورد نظر مورخ است كه عددی مقدس
در فرهنگ اسالمي بوده و در تاريخ نگاری ايران اسالمي سابقه ای ديرينه دارد .اين مورخ با
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مطرح كردن عدد هفت در پي تاييد الهي اكبرشاه و مشروعيت بخشيدن به حكومت او بوده
است .البته تفاوتي كه در اين ميان ديده ميشود ،تنها در ديدگاههای انديشهای هر سلسله
بود (كويين .)941-921 :9341 ،ويژگي مشترك ديگر اين است كه در آغاز متون تاريخي،
هم در دوره صفوی و هم در نزد تيموريان هند ،به تاسي از منابع تيموری ايران موضوعات
مشتركي مشاهده ميشود كه يكي از آن ها رويا است .رويا به مورخ امكان مي_دهد با
بازنويسي تعبير آن ،جنبههای گوناگون مشروعيت پادشاه را بررسي كند و در صورت امكان
تغيير دهد .پيشينه روايت رويا در تاريخ نويسي ايران اسالمي حتي به دوران آل بويه باز مي-
گردد .مورخان صفوی بر روياهای صفي الدين تكيه داشتند و در نزد مورخان تيموريان هند
روياهای همايون مطرح بود (همان.)921-929 :
قبل از روی كار آمدن تيموريان هند ،هندو ها و مسلمانان شبه قاره هند كامال از
يكديگر فاصله و با هم اختالف اساسي داشتند .اصرار بر پيوند دادن اين دو گروه بزرگ
يكي از موضوعات عمده تاريخ فرهنگي تيموريان هند محسوب ميشود،1964 :132( .
 )Ikramنقطه اوج تالش برای پيوند دادن مسلمانان و هندوها مربوط به دوران اكبرشاه
است .با آن كه اكبرشاه موفق يت هايي در اين زمينه به دست آورد ،ليكن در نگرش تاريخي
مورخان آن دوره ،مساله نزديك كردن انديشه های اسالمي و هندويسم برای اتحاد آنان
مرسوم نشد )Clawson ،1967 :24( .معدود مورخاني به اين مساله در تاريخ نگاری
اندك توجهي داشتند كه معروف ترين آن ها شيخ ابوالفضل مورخ رسمي دربار اكبرشاه بود.
نزد او تاريخ هند نتيجه متقابل ميان هندوها و مسلمانان نبود ،بلكه مواجهه ميان نيروهای
ثبات يعني حكومت تيموريان با بيثباتي و از هم گسيختگي يعني فئودالها بود .ديدگاه
سنتي پيشينيان داير بر اين كه تاريخ هند فقط به دستاوردهای حاكمان مسلمان بپردازد ،نزد
ابوالفضل مردود شمرده شد .وی بر اين باور بود كه افزون بر آن ميبايست به تاريخ ،فلسفه
و دين هندوها نيز توجه نمود (رزم آرا .)69 :9343 ،شرايط سياسي حاكم بر آن زمان و
سياست و شيوه كشورداری اكبرشاه در اين نوع نگرش تاريخي نقش آفرين بود .اين نوع
نگاه به تاريخ ،توسط عبدالحميد الهوری ،خوافي خان و ديگر مورخان سده يازده و دوازده
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نيز تا حدودی دنبال شد .نمونههای اين چنيني از فهم تاريخ در آثار مورخان ايراني و
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اسالمي از جمله :مسعودی ،ابن مسكويه و ابن خلدون كامال مشهود است.
 7تاريخ نويسي دوران تيموری هند عالوه بر تاثيرپذيری گسترده از تاريخ نگاری ايراني،
در مواردی نيز تحت تاثير تاريخ نويسي بومي هندوستان و شرايط سياسي و اجتماعي
خاص تيموريان هند واقع گرديد .اين تاثيرپذيری از چند جهت صورت پذيرفت .يكي
ترجمه آثار سانسكريت به زبان فارسي بود .ترجمه آثار سانسكريت در دوره اكبرشاه،
اهداف ديني و سياسي داشت .زيرا به منظور تفاهم متقابل بين دو گروه بزرگ جمعيت
هندوستان كه از لحاظ نژادی و ديني متخاصمانه در برابر هم قرار گرفته بودند ،انجام گرفت
تا به فضايل و فرهنگ يكديگر آشنا شوند (اته .)514 :5236 ،دوم روی آوردن هندوها به
نوشتن آثار تاريخي به زبان فارسي بود .از زمان اكبرشاه بسياری از هندوان به نوشتن تاريخ
های فارسي روی آوردند .در دوره شاهجهان هندوها بيشتر از قبل به فارسينويسي روی
آوردند و شاهجهان نامههايي توسط آنان نوشته شد .در زمان اورنگزيب نوشتن انواع تاريخ
های فارسي برای هندوان امری عادی شد .از جمله آنان مي توان از ايشور داس (Ishwar
) Dasياد كرد كه فتوحات عالمگيری را حدود  9919تأليف كرد .بندرابن داس
) (Bindraben Dasلب التواريخ را در  9916نوشت و سجان رای بتالوی در 9911
خالصه التواريخ را به رشته تحرير درآورد (اطهر .)945 :9341،شرايط سياسي و اجتماعي
خاص زمان اكبرشاه ،مسايل اجتماعي جامعه هندوستان و نگاه طبقاتي به جامعه نيز در بينش
و روش تاريخ نويسان دوره تيموری هند بيتاثير نبوده است.
 -4عوامل تاثیرگذار تاريخ نگاري ايراني بر تاريخ نگاري هند
چنان كه آمد تاريخ نگاری دوره تيموريان هند با تاريخ نگاری ايراني وجوه تشابه فراواني
دارد .عالوه بر مشخص كردن وجوه تشابه دو متغير ،ميبايست حلقه ارتباط آن دو نيز
مشخص شود .در اين بخش پل ارتباطي تاثيرگذاری تاريخ نگاری ايراني بر تاريخ نگاری
هند مشخص شده است .مهم ترين حلقه های ارتباط يا عوامل تاثيرپذيری تاريخ نگاری
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تيموريان هند از تاريخ نويسي ايراني ،زبان فارسي ،تشكيل حكومت های منشعب از ايران
در شبه قاره و مهاجرت های گسترده مورخان و ادبا به ديار هند است.
زبان فارسي از عوامل مهم تاثيرگذار تاريخ نويسي ايرانيان بر تاريخ نويسي هند به
حساب ميآيد .شكل گيری حكومت های ايراني در شمال غرب شبه قاره و نفوذ تدريجي
آنان به مناطق مركزی ،جنوبي و شرقي ،مهاجرت های گسترده سياسي ،مذهبي و ديني ،اعم
از ادبا ،علما ،عرفا و بازرگاني و مراودات تجاری از مهم ترين عوامل رونق زبان فارسي در
شبه قاره هند است (جابری نسب .)45 :9344 ،در ادامه روند گسترش زبان فارسي در هند،
اندكي قبل از روی كار آمدن تيموريان ،در عصر اسكندر لودی ( ) 412 -153زبان فارسي
زبان ديواني در سطوح پايين اداری و جانشين زبان هندی شد .لذا جماعت های اداری هندو
را ناگزير ساخت زبان فارسي را ياد بگيرند (احمد .)14 :9366 ،نفوذ زبان فارسي در دوره
تيموريان هند در شبه قاره به اوج خود رسيد و به حدی ريشه دواند كه اصطالحات ديواني
و حتي اسامي روزها ،ماهها و سال نيز فارسي شد .برای شاهزادگان نيز نام ها و عناوين
فارسي و ايراني نظير :جهاندار ،شهريار ،فرخ سير و غيره انتخاب ميشد،5191 :991( .
 )Tavassoliدر طي سيطره طوالني مدت زبان فارسي در شبه قاره هند كتاب های تاريخي
بينظيری به زبان فارسي از لحاظ كميت و كيفيت نوشته شد (فرشته .)55 :9346 ،منابع
عمده مورخان هندی برای تاريخ نويسي ،منابع تاريخي ايراني به زبان فارسي بوده است.
بنابراين طبيعي است مورخان هندی تحت تاثير تاريخ نگاری ايراني در روش ،بينش ،محتوا،
ساختار و غيره قرار گرفته باشند .منابع تاريخي فارسي در ايران به حدی برای تيموريان هند
اهميت داشت كه نقيب خان مامور شد هفت جلد روضه الصفای ميرخواند را حفظ كند.
(كويين .)942 :9341 ،دومين عامل عمده تاثير پذيری تاريخ نويسي هند از تاريخ نويسي
ايراني ،تاسيس سلسله های حكومتي منشعب از حكومت های ايراني در هند است .نخستين
حكومت فارسي زبان شبه قاره هند ،غزنويان بودند كه الهور به منزله پايتخت دوم آنان بود.
بعد از سوزاندن غزنه توسط عالء الدين حسين جهانسوز غوری در سال  ،246الهور مركز
اصلي فكری و فرهنگي غزنويان شد و خسرو ملك آخرين سلطان غزنوی از سال  226تا
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 245الهور را پايتخت خويش انتخاب كرد (احمد .)913 :9366 ،همان طور كه در غزنين
تابستان 9343

شاهكارهای تاريخي مهمي به فارسي نوشته شد ،در الهور نيز آثاری در زمينه ادبيات و
عرفان به زبان فارسي نوشته شد .كساني مانند هجويری ،ابوالفرج روني و مسعود سعد
7

سلمان در الهور با خلق آثارشان از مروجان زبان فارسي شدند (نقوی .)24 :9343 ،با
حمالت شهاب الدين محمد غوری به هند ،نه تنها حكومت غزنويان برچيده شد ،بلكه
غوريان توانستند دهلي را نيز فتح كنند .اندكي پس از آن غالمان غوری به سركردگي قطب
الدين آيبك سلسله غالمان را در هند تاسيس كردند .هم زمان با آن ،به دليل حمالت
گسترده مغوالن ،سيل مهاجران از ايران و آسيای مركزی به هند سرازير شد .سالطين هندی
نيز مقدم دانشمندان و مورخان ايراني را گرامي داشتند .اين امر باعث نفوذ و تقويت فرهنگ
و تمدن ايراني خصوصا تاريخ نويسي فارسي در هند شد .چنانكه مورخ برجسته ای مانند
منهاج سراج با مهاجرت به هند ،تحت حمايت ناصرالدين قباچه حاكم سند ،اثر تاريخي
بزرگش طبقات ناصري را به نگارش درآورد (همان .)22 :سالطين بعدی هند مانند:
خلجيان ،تغلقيان ،سيدان و افاغنه نيز عالوه بر اين كه از مروجان فرهنگ و تمدن ايراني
خصوصا در شاخه تاريخ نگاری بودند ،راه را برای نفوذ هرچه بيشتر ايرانيان فراهم آوردند.
تيموريان هند كه از سرزميني ايراندوست برخاسته بودند ،در ركاب آنان دانشمندان و
فرهيختگان ايراني متعددی حضور داشتند .عالوه بر اين ،حكمرانان تيموری پس از استقرار
در هند شخصيت های علمي و ادبي متعددی را جهت پيشبرد اهداف حكومتي شان ،به هند
دعوت نمودند .همزمان با آن ،شرايط سياسي و مذهبي خاص صفويان در ايران ،ناامني های
ازبكان در آسيای مركزی ،مسايل اقتصادی ،فرهنگي و غيره ،باعث شد حكومت تيموريان
هند پذيرای دانشمندان ،نويسندگان و مورخان متعددی از ايران گردد (بهار /3 :9311 ،
 .)526با توجه به اينكه ا غلب حكومت های ايراني بعد از اسالم منشا ايلياتي داشتند و به
ثبت افتخارات شان عالقه مندی زيادی نشان ميدادند ،تاريخ نويسي در دربار آنان رواج
فوق العاده ای يافته بود .در دربار حكومت های اسالمي هند نيز كه انشعابي از آنان بودند،
چنين شد .اين مساله به حدی در رواج و رونق تاريخ نويسي دوره تيموريان هند محسوس
است كه نخستين امرا و سالطين تيموری هند عالوه بر تشويق مورخان ،خودشان نيز
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صاحب آثار تاريخي قابل توجهي هستند .مهاجرت دانشمندان و مورخان ايراني به هند كه
از مدت ها پيش آغاز شده بود ،به عنوان سومين عامل نقش مهمي در تاثير تاريخ نويسي
ايراني بر تاريخ نويسي هند داشته است .تعداد علما ،دانشمندان و مورخان مهاجر ايراني به
دربار تيموريان هند كه آثاری برجای گذاشته اند حدود  142نفر بودند كه تقريبا  521نفر در
دوران اكبرشاه مهاجرت كرده بودند (گلچين معاني :9361 ،شش) .نخستين مورخان
حكومت تيموريان هند يعني خواندمير ،زين الدين خوافي و ميرزا حيدر كاشغری ايراني
بودند .اينان از مدت ها پيش در ايران به اين حرفه مشغول بودند و از تربيت يافتگان مكتب
تاريخ نويسي هرات بودند .اين مورخان ايراني كه پيرو سنت چند صد ساله تايخ نويسي
فارسي ايران بودند ،بنيانگذاران تاريخ نگاری فارسي در دوره تيموريان هند به شمار مي-
روند( .صفا )249-242 /4 :9363 ،مهاجرت مورخان ايراني تا اواخر دوره تيموريان بزرگ
هم چنان ادامه داشت .اين مورخان معموال در سبك ،روش ،نگرش تاريخي و شيوه تدوين
مطالب پيرو سنت ديرين تاريخ نويسي ايراني و همچنين مقلد مورخان ايراني هم عصر
خودشان بودند .در كنار اين سه عامل عمده ،عوامل ديگری از قبيل :ذوق و عالقه حكام
تيموری هند به تاريخ نويسي فارسي ،قرابت های فرهنگي ،تعامالت سياسي ،مبادالت
اجتماعي ،تاثير پذيری هم زمان از تاريخنگاری رو به رشد دوره صفويان و عوامل متعدد
ديگر نيز در تاثيرگذاری تاريخ نگاری يراني بر تاريخ نگاری هند نقش آفرين بوده اند.
نتیجه
سنت های تاريخ نويسي اسالمي و ايراني نقش عمده و بسزايي در علل ،شكلگيری و رونق
تاريخ نگاری تيموريان هند داشته است .تاريخ نگاری ايران دوره اسالمي از شعبههای تاريخ
نگاری اسالمي با خصوصيات خاص خودش بوده كه در تاريخ نويسي تيموريان هند متبلور
شد .تاريخ نگاری ايراني در اشكال ،شعبه ها ،موضوعات ،روش ها ،شيوهها و حتي نگرش
تاريخي در دوره تيموريان هند به كار گرفته شد .همان طور كه در ايران انواع گونه های
تاريخ نگاری با موضوعات متنوعي از قبيل :تاريخ های عمومي ،محلي ،دودماني و
خصوصي ،مونوگراف ،شهنشاه نامه نويسي ،تاريخ منظوم ،تاريخ های مذهبي ،تذكره ها،
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دوره تيموريان هند نيز باب شد .عالوه بر اين ،همانند سبك های تاريخ نگاری ايراني كه در
قالب تاريخ های رسمي و غير رسمي به ترتيب با نثری فني و ساده نوشته ميشدند ،در
7

تاريخ نگاری تيموريان هند نيز چنين شد .از لحاظ بينش و نگرش تاريخي نيز مورخان دوره
تيموری هند به علت پيشينه فكری ايراني ،بيشتر تحت تاثير شرايط سياسي و اجتماعي به
نگارش تاريخ پرداختند .به نوعي كه به تبيين امور عقالني كمتر توجه شد و مورخان آن
دوره به نقش عوامل متعدد اجتماعي ،اقتصادی و غيره در جهت دهي جوامع و حكومت ها
كمتر اشاره دارند .مسايل اجتماعي خاص هند و نگاه طبقاتي به جامعه نيز به طور جدی
مورد توجه و يا تعجب مورخان اين دوره واقع نشد .چون نگاه درباری و اشرافي تاريخ
نگاری ايراني به صورت پيش زمينه در نگرش تاريخ نگاری مورخان اين دوره ،آمادگي
ذهني مورخان با اين مساله را از قبل فراهم نموده بود .در كنار عوامل عمومي مانند :قرابت
های نژادی ،زباني ،فرهنگي و تعامالت و روابط گسترده تاريخي ،عوامل خاصي مانند :رونق
زبان فارسي ،تشكيل شعبه هايي از حكومت های ايراني در هند و مهاجرت های مستمر و
گسترده مورخان و دانشمندان ايراني به هند ،در اين تاثيرگذاری نقش عمدهای داشتهاند .به
عنوان مثال نخستين مورخان دوره تيموری هند يعني خواندمير ،زين الدين خوافي و ميرزا
حيدر كاشغری از مورخان ايراني مكتب هرات بودند كه با مهاجرت به دربار تيموريان هند،
از پايه گذاران تاريخ نگاری در دوره تيموريان هند به حساب ميآيند.
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