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مقدمه 

نقش متقابل ایرانیان و هندیها در سیر فرهنگ و تمدن ،نه تنها شایان توجه است ،بلکهه
ایفای این نقش ،تغییرات مهمی را در فرهنگ جهانی ،بهویژه در این ناحیه از کهره زمهین
ایجاد کرده است .هر دو کشور ،از سابقه دیرین فرهنگی برخوردارند و همواره نیز ایهن دو
فرهنگ ،به اشکال گوناگون در تماس با یکدیگر بودهاند و با وجود تفهاوتههای فرهنگهی
ظاهری ،دو ملت از همگنی خاصی بهرهمند هستند .از آن جمله ،در بخش زبان و ادبیات و
هنر ،این همگنی بهخوبی خود را نشان میدهد .جهات متعدد این پیونهد دیرینهه ،بها ورود
اسالم از طریق ایرانیان و به وسیله زبان فارسی به شبهقاره هنهد ،دوچنهدان شهده اسهت
بهطوریکه این ارتباط در زمینههای مختله سیاسهی ،فرهنگهی و عقیهدتی ،گسهتر

و

وسعت یافته و در نتیجه ،میراث مشترک فرهنگی دوران اسالمی هند جلوهگر گردید .یکی
از عناصر مهمّ این میراث گرانبها ،زبان فارسی است که قریب به هزار سال زبهان دیهن و
زبان رایج در دادگاهها و دربارهای شبهقاره بوده است 1.ورود و حضور فارسی در سهرزمین
هند ،سبب گردید تا شاعران ،نویسندگان و عارفان بزرگ هندی ،این زبان را بهرای بیهان
افکار و احساسات خویش برگزینند و هزاران اثر گرانبها و ارزشمند در زمینهههای ادبیهات،
عرفان ،فلسفه ،کالم ،زبانشناسی ،تفسیر و تاریخ به وجود آورند .نقطه اوج گستر

زبهان

و ادب فارسههی در هنههد ،مربههوط بههه دوره تیموریههان (237هه1721ق) و هههمزمههان بهها آن
حکومتهای محلی منطقه دکن است که این سرزمین بهعنوان مأمن و ملجها سهخنوران
ایرانی بوده است .واژه «دکن» ،به معنای جنهوب اسهت و از نظهر موقعیهت جغرافیهایی در
جنوب شبهقاره هند واقع شده است .این منطقه ،از شمال به رودخانه نرمهادا 7و کهوهههای
 .1ر.ک زیب حی رت « شدیب نی

شت ه م طبتبشت هی از انشتمه امت ستره،رام ستهایه گ م

ف رسی»ت ص121ت.141
2. Nurmada.
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ویندا ،1از جنوب به دماغه کمورین ،7از شرق به سواحل وگاتهای شرقی [و خلیج بنگال]،
و از غرب به سواحل غربی وگاتهای غربی محدود است.
مسئله مورد توجه در این پژوهش ،چگونگی گستر

تاریخ نگاری فارسهی در منطقهه

دکن در قرن دهم و یازدهم هجری و عوامل تأثیرگذار در آن است .این پژوهش همچنین،
بر این فرضیه استوار است که مهاجرت گسترده ایرانیان در ایهن دوره بهه منطقهه دکهن و
حمایت امیران و وزرا از ادبیات فارسی ،باعث توسعه تاریخنگاری فارسی در این دوره شد و
حضور ایرانیان در این منطقه ،موجب شد تا سنّتها و شیوههای تاریخنگاری ایرانی تا قرن
نهم ،به منطقه دکن نیز منتقل شود و در آثار تاریخی این دوره بازتاب یابد.
پیشینهتحقیق 

پژوهشهای فراوانی تا کنون در باره تاریخنگاری در ایهران و شهبهقهاره هنهد بههصهورت

جداگانه انجام شده است .درباره تاریخنگاری هند در دوره اسهالمی ،کتهاب تهاریخنویسهی
فارسی در هند و پاکستان که رسهاهه دکتهری اصهغر آفتهاب در دانشهگاه تههران بهوده ،از
مهمترین پژوهش هایی است که در این حوزه انجام شده است .در این اثر ،آنچهه در بهاره
تاریخ نگاری هند در دوره اسهالمی مهورد توجهه قهرار گرفتهه ،بیشهتر معطهوز بهه حهوزه
تاریخنگاری در دربار گورکانیان هند بوده و توجهی به آثار تاریخی به زبان فارسی کهه در
منطقه دکن نگار

یافته ،نشده است .اکثر پژوهشهای انجامشده در این حوزه ،مرتبط با

تاریخنگاری در دربار بابریان (237ه1721ق) بوده است و اهمیت و گستردگی تاریخنویسی
فارسی در این دوره ،مانع از توجه پژوهشگران به تهاریخنگهاری فارسهی در منطقهه دکهن
شده است.

1. Vinda.
2. Komorine.
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عواملگسترشادبیاتفارسیدردکن 

عوامل متعددی ،در گستر

زبان و ادب فارسی در شبهقاره هند و بهویژه در منطقه دکهن

مؤثر بوده که در ادامه ،سه مورد از مهمترین آن علل را بیان میکنیم.
الف.وزیرانوامیرانایرانی

نقش وزیران و دوهتمردان ایرانی در حکومتهای شیعهمذهب محلی دکن در قرن ده و
یازده هجری ،در آنچه به فرهنگ ایران و زبان و ادب فارسهی در شهبهقهاره ارتبهاط دارد،
غیرقابل چشم پوشی است چه اینکه آنان با حمایتها و تشویقهای سخاوتمندانه خویش،
موجبات رواج و رونق فارسی را فراهم میساختند.

واقعیات تاریخی گواهی میدهند ،هنگامی کهه ایرانیهان بهه مراتهب و مقامهات نایهل
میآمدند ،چون خود با محیط و فرهنگ ایرانی اُنس و ارتباط داشتند ،طبیعتاً به شعر و ادب
فارسی عالقه نشان میدادند و شهاعران و نویسهندگان فارسهیدان را مهورد نهواز

قهرار

میدادند ،کتابخانه و مدرسه بر پا میساختند ،ایرانیان مهاجر را بهگرمی پهذیرا مهیشهدند،
ارتباط با دربارهای ایران را مستحکم میکردند و با اعطای صله ،بازار فارسی را گرم نگهه
میداشتند 1.از نمونههای برجسته این وزیران دانشدوست در دربار سالطین دکن ،میتوان
به میر محمهد مهؤمن اسهترآبادی (م1331 .ق) ،شهاه طهاهر (م259 .ق) ،مصهطفی خهان
اردستانی (م بعد از 295ق) و ...اشاره کرد 7.آنان به دهیهل موضهع و موقعیهت اجتمهاعی و
سیاسی خویش ،در حدّی بودند که با ارتباطات وسیعی کهه بها دربارهها و طبقهات عامهه و
هشکریان داشتند ،موجبات شهرت و رواج فوقاهعاده زبان و ادب فارسی را در دربارهها و در
3

بین نخبگان ،شاعران و عامه مردم فراهم مینمودند.
 .1ط ضی سی ن،راهللت ر ریخ ع ی ع

ش هیت ص5ت .6

 .2رک ط ریت لیه لحم لؤلن اسدهآب ی له ج رشیع ر جه،ب هه ت ص25ت .27
 .3ع لهت «ع ال گسدهش ر اج زب م ا ب ف رسی ر هه »ت ص43ت.44
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قطبشاهیان (حک231 :ه1321ق) ،از نسل حکّام قراقویونلو بودند که در قسمتهایی
از ایران حکومت میکردند 1.بنابراین ،از ایرانیانی که به دکن میآمدند ،بهگرمهی اسهتقبال
میکردند .این امر ،باعث شد تا تعداد بسیاری از ایرانیان در دسهتگاه کشهوری و هشهکری
قطبشاهیان مناصب مهمی به دست آورند که از جمله این افراد ،میتوان به میهر محمهد
مؤمن استرآبادی (م1331 .ق) ،شیخ محمد ابنخاتون (م1395 .ق) و شاه میهر طباطبهایی
(م بعد از 1333ق) اشاره کرد .این افراد که آفاقی یا خهارجی 7خوانهده مهیشهدند ،از آغهاز
تأسیس حکومت قطهبشهاهیان ،در رأس امهور اداری و نظهامی بودنهد و مناصهبی چهون
پیشههوایی و میرجملگههی 3را در اختیههار داشههتند .از وزرای برجسههته دکههن کههه عههالوه بههر
فعاهیتهای سیاسی ،نقش مهمی در تحوالت فرهنگی و گستر

ادبیات فارسی در منطقه

 .1هه ش تت ر ریخ فهشتد ت ج2ت ص176؛ لحمت ه شتخ نت مت لهدرتب ا بت بت ج3ت ص262؛

س،لهت طهاط،ی،ن ،ه ت ج1ت ص27؛ هم،ت نقش رهک م آن ر ،ی ر رشهیال ر،سته

تص وت ،یت

ص.131
 .2از هم م س ه ی ا ّ ی رشهیال

ش هی بامهی مت اررش آنات از ستد هت ی لرد تی رشتهیال

لیش ک ی،سد ب یه یهه رط بص اشده  .یهی از این سد ه ت عم ر ً شیه
رهکه

لغ،الم آسی ی لهکری ب ،ن  .سد یههت سهّی ب ،ن

از ایهانیهت

لس م ن م جه،ب هه

نیتر

لتر رام

حبشی را ش لال لیش ن  .ر آم رامت گه ت ا ّ را غهیب ه ت آف طیه ی ن رجیه ت گته ت
را کهیه لین لی ن  .این رقسیخبه یت ر رت طببش هی م نیر ا ال اشص .بهای ر صتیال بیشتدهت
ر.ک ه یسدهت رشیع ر هه ت ص116ت 117؛ لهص،لیت «فهههو رم م اس لی ت ایهانی کن ر
رت بامهی م»ت ص62ت.74
 .3یش،ایی لیهجم هیت از له وب لق ل

بسی ر ب ال ر رب ر طببش هی م ب ،؛ ب طت،ریکت

ر هه ط ر نظ حه،لدی طببش هی مت به از لق س ب مت یش،ا لیهجم ت ر لهت م
س ،طهار اشده .
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دکن داشت ،خواجه محمود گاوان 1است .محمود گاوان ،در بسیاری از علوم عصر خهود ،از
جمله :ریاضی ،طب ،هندسه ،فلسفه ،کالم و ادبیات مهارت داشت .شهرت او در سرزمینههای
اسالمی ،بیش از آنکه به سبب اشتغال به امور سیاسی و منصب وزارت باشد ،مرهون توجهه او بهه
دانشمندان و داشتن رابطه دوستی با آنها و حمایت بیدریغ از این گروه بود 7.شیخ صدراهدین
رواسی (م121 .ق) ،خواجه عبیداهلل احرار (م125 .ق) ،موالنا جهامی (م121 .ق) ،جهاللاههدین
دوانی (م231 .ق) و ابوبکر تهرانی (م بعد از 119ق) ،از جمله دانشمندانی بودند کهه خواجهه بها
آنها ارتباط داشت و حتی برخی از آنها را بهه دکهن دعهوت کهرد .محمهود گهاوان ،اغلهب بهه
پادشاهان گیالن نامه مینوشت .گستردگی روابط او با پادشاهان گیالن ،نشاندهنده میهل
و رغبتش به سرزمین مادری است.
محمود گاوان ،به منظور ایجاد اتحاد ،با عراق و مصر نیز مکاتبه داشهت 3.دوهتمردانهی
که خواجه به آنها نامه مینوشت ،عبارت بودند از :سلطان محمود گجراتی (حهک 197 :هه212ق)،
عال اهدین گیالنی ،سلطان محمود خلجهی (حهک213 :هه132ق) ،جهانشهاه الری (حهک193 :
ه113ق) ،حسین بایقرا (حک 123 :ه 125ق) و . ...خواجه مجموعه این نامهها را در کتاب
ریاضاإلنشا گردآوری کرده است .ازآنجاکهه خواجهه خهود ادیهب بهوده اسهت ،مجموعهه
 .1لحم ،گ امت از بررگزا ت ه ی گی نی از ع م ی زل م ن ،ب ،ک ب رج ر اشدغ
ب همین یالت ب کن رفص
حه،لص احم ش ت

ش ه م بامهی ب ا ر،ج که ن  .ا ر س

بامهی (237ت261ق)ت ب رب ر بامهی م رات ی فص

هم ی،م ش ت بامهیت ب لهصب زار رسی

ر زلت م

ر ا انه رت حه،لص

ر زل م نظ شت تت زلت الت،ر را ر اندیت ر اشتص

(طب طب ت بهه م لآثهت ص 21ت .)16
 .2لهص،لیت «فهههو رم م اس لی ت ایهانی کن ر رت بامهی م»ت ص.15
 .3نا ن یت لآثه رحیمیت ص.311

256ق
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نامههای او در کتاب ریاض اإلنشا  ،جز اهمیت سیاسی ،از نظهر ادبهی نیهز دارای اهمیهت
فراوانی است.

1

ب.مهاجرتایرانیانبههند 

مهاجرت ایرانیان به هند در دوره غزنویان (حک351 :ه517ق) ،زمان ایلخانان (حهک:
951ه 239ق) و دوران صفوی (حک232 :ه1135ق) ،به دالیل مختل از سایر ادوار بیشتر
بوده است .دانشمندان و رجال برجسته ایرانی مهاجر در هند ،نههتنهها در زمینهه ادبهی بهه
درجات باالیی رسیدند ،بلکه در عرصههای سیاسهی ،نظهامی ،اقتصهادی و اجتمهاعی نیهز
مراتب واالیی را به دست آوردند و به دهیل داشهتن رو خهدمتگزاری و طبیعهت وفهادار و
فداکار خود و هوشمندی فوقاهعاده ،در همه اجزای حیهات کشهور میزبهان نفهود کردنهد و
مقامات مهمی را که با مشاغل خدماتی آنان مالزم بود ،به دست آوردند  7بدان گونه که تا
زمان استیالی انگلیسیها بر این سرزمین ،نه تنها زبان فارسهی ،زبهان رسهمی و عمهومی
دوهت و مردم بود ،بلکه بسیاری از شخصیتهای بلندپایه سیاسی و سفرای هنهدی کهه از
آغاز کار صفویان تا اواسط عمر قاجاریه به ایران آمدنهد ،از میهان ایرانیهان مقهیم آن دیهار
برخاستهاند 3.شرایط نامساعد سیاسی و اجتماعی در ایران ،به ویهژه بعهد از حملهه مغهوالن،
حمایت گسترده حاکمان و امیران و وزیران حکومتهای مختل شبهقاره از ایرانیان مهاجر
به شبهقاره ،بهخصوص ادیبان و دیوانساالران که در قسمتهای قبل به این موضوع اشاره
شد ،از مهمترین دالیل مهاجرت گسترده ایرانیان به منطقه دکن در جنوب شبهقاره بود.
حکومتهایمسلماندکن 

ج.

پادشاهان و حکمرانان مسلمان ،از ابتدای تأسهیس حکومهت مسهلمانان در شهبهقهاره،
عالقه وافری به گستر

زبان و ادب فارسهی نشهان دادنهد .آنهان از شهاعران ،مورّخهان،

 .1ر.ک عم ا ین لحم ،گ امت ری ض االنش ءت سهاسه کد ب.
 .2رک لهیهیفهت ر ابط ایهام هه ت رم کد ب.
 .3شهب نیت «نقش رهک م آن ر ،ی ر رشهیال ر،سه

ص و ،ی»ت ص.43
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نقاشان ،هنرمندان و نویسندگان فارسیگوی سرپرستی نمودند و با تمام تهوان خهویش در
ترقی و اعتالی زبان فارسی کوشیدند .دلبستگی آنها به زبان و ادب فارسی و فارسیدانان
در پارهای از موارد ،حتی بر تعلقخاطر پادشاهان ایران فزونی داشته است چنانکه زمهانی
که شاهان صفوی در کاخهای قزوین و اصفهان به ترکهی سهخن مهیگفتنهد ،پادشهاهان
حکومتهای شیعه دکن در جنوب هند ،در قصرهای :احمدنگر 1،حیدرآباد 7و بیجهاپور 3بهه
1

فارسی تکلم میکردند.

Ahmednagar .1ت شاهی ر ای ص ل ه راشدها ر کش،ر هه اسص .این شاهت ر الد ا ر ن نت
سیه

ر  211کی ،لدهی ک مشاه بمبلی اطع اسص .ایتن شتاهت  121کی ت،لده بت شتاه ،نت ت

همچهینت  121کی ،لده ب ا رنوآب ف و
 1411فدح ش

س س نظ ش هی مت ر س

ار  .احم نههت ر،سط ل ک احم نظ شت تت لؤست
رت

یت م حه،لتص نظت شت هی مت یدحتص ایتن

حه،لص ب. ،
Hyderabad .2ت یهی از شاهه ی بررگ جه،ب هه سد م لهکر ای ص آن هها ها ش اسص کت
هج لی ی،م ن ه را ر ن ،ج ی ا ت ارر ع آم از سبح ری ت  1766ف ،اسص.

جمهیدی ح
این شاهت ر س

111ق ( ) 1511ر،سط س ب م لحم ط ی طبب ش ت زیه نظه لیه لحم لتؤلن

اسدهآب ی رأسی

ی م حه،لص طببش هی مت یدرص این حه،لص بت . ،ایتن شتاه ر

ر

ش

زل م طببش هی مت یهی از لهاکر لاخّ رشیع نیر زب م ا بی

ف رسی ب. ،

 Bijapur .3ت شاهی ر ای ص کهن ره ر جه،ب هه اسص .شاهسد م بیجت ،رت ر شتم ای تص
کهن ره

اطع اسص .ج ،ر ن ن ه ی ُهآبی چ،م کهیشه ت ُم بایم ت شهایط له ستبی را بتهای

کش رزی این شاهسد م فهاهخ آ ر ت اسص .این شاهت
ی،سف ع

ش تت ر

از رأسی

ی م عمه این حه،لصت یدرص حه،لص ع

 .4ر.ک زیب حی رت « شدیب نی
ف رسی»ت ص 121ت.141

حه،لص ع

ش هی م ر،سط

ش هی م ب. ،

شت ه م طبتبشت هی از انشتمه امت ستره،رام ستهایه گ م
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واقعیات تاریخی گواهی میدهند که شمار قابهلاعتنهایی از شهاهان و درباریهان هنهد،
نهتنها مربی و مشوق فارسیگویان بودند ،بلکه خود نیز به آن زبان شعر میسرودند .کثرت
مشاغل کشورداری به پادشاهان مجال سخنسرایی نمیداد بااینهمه ،دوق شعری آنهان
در بعضی از مواقع بروز میکرد و به مناسبتهایی شعر میگفتند برای نمونه ،اسامی برخی
از پادشاهان پارسیگوی که خود شاعر بودند و در گستر

فارسی مؤثر بودهاند ،عبارتاند

از :یوس عادلشاه (حک 125 :ه 1123/219ه ،)1513بنیانگذار دودمهان عهادلشهاهیان
دکن اسماعیل عادلشاه (حک219 :ه1513/211هه ،)1531مهتخل
نظامشاه دکنی (حک291 :ه1551/227ه ،)1595متخل

بهه وفهایی حسهین

به سپهری محمدقلی قطبشاه

(حک211 :ه1513/1373ه )1917و سلطان محمد قطبشاه (حک1373 :ه 1917/1335ه
 )1979متخل

به ظلاهلّه.

1

این دوره ،یکی از ادوار درخشان زبان و ادب فارسی در منطقه دکن به شمار مهیآیهد
چراکه پادشاهان و حامیان ایرانی نژادِ این عصر در سرزمین هند ،در خصوص سرپرسهتی و
حمایت از گویندگان و نویسندگان فارسیزبان هیچ مضایقهای نداشتهاند .با اندک تأملی در
تاریخ ادبیات فارسی در این دوره ،میتوان ردّ پای بسیاری از علما و شعرای فارسیزبان را
یافت که در دربار حکومتهای مسلمان هند ،بهویژه دربار حکومت قطهبشهاهیان حضهور
داشته و از فیوضات دربار حکام دکن بهرهمند میشدهاند برای نمونه ،مهیتهوان بهه :میهر
محمد مؤمن استرآبادی ،علیبنطیفور بسطامی (د1133 .ق) و خورشاه ابنقباد حسینی (د.
227ق) اشاره کرد که هرکدام حداقل برای مدتی در دربار حکومهت قطهبشهاهیان مهورد
اهطاز این پادشاهان ادبپرور قرار گرفتهاند.

7

 .1ع لهت «ع ال گسدهش ر اج زب م ا ب ف رسی ر هه »ت ص52ت.53
 .2زیب حی رت « شدیب نی
ص121ت.141

ش ه م طببش هی از انشمه امت ستره،رام ستهایه گ م ف رستی»ت
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یکی از مجالهای بهروز ایهن حمایهتهها از زبهان فارسهی در دکهن ،حهوزه تهاریخ و
تاریخ نگاری به زبان فارسی بوده است .در این دوره ،آثار تهاریخی فهراوان و بهااهمیتی بهه
زبان فارسی ،اغلب توسط مورخان ایرانی مهاجر به شهبهقهاره ،تهأهی شهد .اهمیهت زبهان
فارسی در توهید متون تاریخی در این دوره ،به اندازهای اسهت کهه قسهمت اعظهم متهون
تاریخی این دوره به زبان فارسی بوده و نشانگر تهأثیر مورخهان ایرانهی در تهدوین متهون
تاریخی این دوره در منطقه دکن است.
تاریخنویسیفارسیدردکندرقرن01و00هجری 


وجه غاهب تاریخنگاری هند عصر اسالمی ،سیطره زبان فارسی و دیدگاههای تاریخنگارانهه
ایرانی بر آن است .بااینهمه ،نباید از زبان عربی ه دستکم تا سده پنجم هجری ه و زبان
ترکی ه از اسهتیالی گورکانیهان (1721هه237ق) بهر شهبهقهاره ه در برخهی زمینههههای
تارخنگاری غفلت ورزید 1.در قرن  13و 11ق به جهت نفود فراوان زبان و ادبیات فارسهی
در هند و حضور تعداد بسیاری از ایرانیان در دربهار حکهام مسهلمان هنهد ،بههویهژه دربهار
حکومت :عادلشاهیان (1322ه 125ق) ،نظهامشهاهیان (1319هه125ق) و قطهبشهاهیان
(1321ه231ق) 7،اکثر منابع تاریخی این دوره ،بههخصهوص تهواریخی کهه مورخهان ایهن
حکومتها نوشتهاند ،به زبان فارسی است.
در این دوره ،تأثیر فارسی زبانان بر تاریخنویسی ،به اندازهای بهود کهه حتهی مورخهان
هندیِ آن دوره نیز برخی از آثار خود را به زبهان فارسهی تهأهی کردنهد کهه از آن جملهه
میتوان به هباهتواریخ هند تأهی «رای بند رابن» اشهاره کهرد 3.ایهن دوره ،یکهی از ادوار
 .1ری حیت ر ریخنه ری لح ی اس لی ت ایهانی ر شب ط رت هه ت ص.31
 .2ر .ک س ع ی شیهازیت ح یقة ا س طینت ص.214
 .3رک رای به رابنت ب ا د،اریخ هه ت نسر نبی شم رت .5347
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درخشان زبان و ادب فارسی به شمار میآید .بهطورکلی ،میتهوان ادعها کهرد کهه شهروع
تاریخنگاری در شبهقاره هند ،متأثر از تاریخنگاری ایرانی و زبان فارسی بوده است.

1

مورخان ایرانی شبهقاره ،همزمان با مهاجرت به منطقه دکهن ،بسهیاری از سهنّتههای
تاریخنگاری ایرانی در قرن هشتم و نهم ایران را در شبهقاره ترویج دادند و در تدوین متون
تاریخی خود از این شیوهها بهره بردند ویژگیهایی چون :تاریخنگاری درباری و به دستور
شاهان یا وزرا ،توجه عمده به تاریخ سیاسی و شر رویدادهای سیاسهی و نظهامی و عهدم
توجه به تهاریخ اجتمهاعی ،نگهر

جههانبینهی اسهالمی و مشهروعیت دادن بهه حکهام،

تاریخنگاری دیوانی و دسترسی مورخان به اسناد دیوانی و استفاده از آنها در متون.

7

از جمله ویژگیهای تاریخنویسی شبه قاره در دوره اسالمی ،دیدگاه تاریخی و اخالقهی
تاریخ نویسان آن است .ایشان بیش از آنکه انسانها و اعمال آزادانه آنها را سهازنده تهاریخ
بدانند ،به مشیت اههی اعتقاد داشتند و ازاینرو ،به تمام جنبههای حقیقت عالقهای نداشته،
تنها به بخشی از این رویدادها میپرداختند که فرضیههای مذهبی آنها را تأییهد مهیکهرد.
این موضوع ،باعث جذابیت بیشتر آثار آنان میشد چراکه برآن بودند تا روایات تهاریخی را
بهنوعی قداست بخشیده و حاکمان سدههای میانه را بهعنوان قهرمان و یا مبارزان اسهالم
مطر میکردند 3.اشاره به خواب دیدن افراد یا پادشاهان و مبنا قرار گهرفتن ایهن خهواب
برای تغییر مذهب رسمی یا برپایی یک مراسم مذهبی ،از مواردی است که مؤیهد نظریهه
فوق است 1.اشاره به خواب دیدن یا رؤیا در متون تاریخی این دوره در شبهقاره هنهد نیهز
 .1ن جیت ر ریخ ر ریخنه ریت ص.217
 .2ر.ک ری حیت ر ریخنه ری لح ی اس لی ت ایهانی ر شب ط رت هه ؛ سج یت «ر ریخنهت ری»ت
ص312ت.312
 .3ری حیت ر ریخنه ری لح ی اس لی ت ایهانی ر شب ط رت هه ت ص34ت .35
 .4ر.ک بابا نیت لهآ األح،ا جا منمت ت ص245؛ نت مزلت م نت مت رت ریخ آوتف ج هیت مت
ص541ت.553
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بهنوعی متأثر از تاریخنگاری ایران است .رؤیا برای مورخ ،این امکان را فراهم میکند کهه
با بازنویسی تعبیر آن ،جنبههای مختل مشروعیت پادشاه و فعاهیتهای او را با زمینههای
مذهبی توجیه نماید .پیشینه روایت رؤیا در تاریخنویسی ایران اسهالمی بهه دوران آلبویهه
(حک377 :ه111ق) باز میگردد .این ویژگی ،در دورههای بعد نیز توسط مورخهان ایرانهی
مورد توجه قرار گرفت و بازتاب آن در متون تاریخی ادامه پیدا کرد.
از نظر نوع نگر

1

و جهانبینهی حهاکم بهر تهاریخنویسهی نیهز تشهابه فراوانهی میهان

تاریخنگاری ایرانی و مورخان منطقه دکن مشاهده میشود .مورخهان شهبهقهاره همچهون
اغلب مورخان سرزمین های اسالمی ،اندیشه دینی را محور فهم تاریخ قرار داده و با تأویل
و تفسیر آیات قرآن و احادیث ،به نوعی تقدیرگرایی اعتقاد داشته و تاریخ خود را بر مبنای
آن مینگاشتهاند .ازاینرو ،میتوان گفت نگار
تبیین امور بر اساس مشیت اههی که اساس نگهر
تاریخنگاری هند کامالً آشکار است.

تاریخ بر مبنای نگر

دینی و اعتقادی و

مورخهان ایرانهی و اسهالمی بهود ،در

7

آنچه میتوان بهعنوان ویژگی غاهب تاریخنویسی در این دوره از آن یاد کرد ،این است
که مورخان این دوره ،بیش از آنکه به اوضاع اجتماعی ،فرهنگی و مهذهبی توجهه داشهته
باشند ،غاهباً به شر تاریخ سیاسی اکتفا کردهاند .ازاینرو ،اکثر مورخان ،رویدادهای سیاسی
و خاصه شر جنگها ،روابط دیپلماتیهک حکومهتهها ،کیفیهت جلهوس پادشهاه جدیهد و

وضعیت دربار و درباریان را در تأهیفات خود دکر کردهاند .تأهیفاتی چون حدیقه اهسهالطین
میرزا نظاماهدین احمدبنعبداهلل ساعدی شیرازی (م بعد از 1313ق) که در کنار بیان دقیق
مسایل سیاسی ،در برخهی مهوارد از وضهعیت اجتمهاعی ،فرهنگهی و مهذهبی جامعهه نیهز
اطالعاتی به دست می دهد ،در این دوره بسیار نادر است .اگرچه اطالعات این اثر در بهاره
 .1ک،یینت ر ریخن،یسی ر ر زگ ر فهل نه ایی ش تعب س و ،یت ص151ت.151
 .2رز آرات نه هی ب ل،رن م هه لی ن ت ص.52
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مسایلی همچون آداب و رسوم مذهبی شیعان در این دوره نیز حول محور دربهار حکومهت
قطب شاهیان است ،با وجود این ،به دهیل اهمیت نویسنده به چنین موضوعهایی که اغلهب
از دید دیگر مورخان پنهان مانده ،دارای اهمیت بسهیار اسهت .ازایهنرو ،مهیتهوان گفهت
فرمایشی بودن بعضی آثار ،نگاه حکهومتی بهه تهاریخ ،شهر زنهدگی پادشهاهان و امهرا و
جنگها ،کمتوجهی مورخان به زندگی اجتماعی مردم عادی ،گزار نویسی و عدم تحلیل
وقایع ،از ویژگی های عمده متون تاریخی در این دوره است که این ویژگهی نیهز متهأثر از
تاریخنگاری ایرانی تا قرن دهم است.

1

متون تاریخیِ تأهی شده به زبان فارسی در این دوره ،اغلب در حوزه تهواریخ دودمهانی
یا به نحوی تواریخ محلی است .حضور مورخان در دربار حکومتها و بهرهمندی از اهطاز
و عنایات پادشاهان ،زمینهساز توجه ویژه مورخان فارسیزبان این دوره بهه تهأهی تهواریخ
دودمانی شده است .عالوه براین ،برخی از این آثار تاریخی به درخواست شهاهان یها وزرا و
درباریان تأهی شده که معموالً مؤه اثر در مقدمه کتاب خویش ،به ایهن موضهوع اشهاره
کرده است .تاریخ سلطان محمد قطبشاه ،تاریخ فرشته و برهان مآثر 7،از جمله این منهابع
تاریخی هستند .اینگونه آثار تاریخی که اصطالحاً تحت عنوان تاریخهای رسمی از آن یاد
میشود ،به نوعی تقلیدی از تاریخنگاری دوره تیموریان ایران بهود کهه در منطقهه جنهوب
شبه قاره در این دوره به طور گسترده مرسوم شد .تاریخهای رسمی ایهن دوره ،عهالوه بهر
تملق و جانب داری از فرمانروایان ،گاهی دارای نثر فنی و متکله هسهتند .دسترسهی بهه
اسناد و مکاتبات رسمی دربار بهرای مورخهان کهه بیشهتر از منشهیان و وزیهران بودنهد ،از
خصوصیات مشترک دیگر تاریخهای ایرانی و هندی است.

3

 .1و هزاییت «رأثیه ر ریخنه ری ایهانی به گ،ن ه ی ر ریخن،یسی ریم،ری م هه »ت ص.37
 .2رک ن شته ست رت ریخ ست ب م لحمت طبتتبشت تت ن رمت ؛ حستتهی ستتصت «بههت م لتتآثه»ت
ائهة ا مه رف بررگ اس لیت ج12ت ص.51
 .3و هزاییت «رأثیه ر ریخنه ری ایهانی به گ،ن ه ی ر ریخن،یسی ریم،ری م هه »ت ص.37
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در ادامه ،برخی از مهم ترین منابع تاریخی کهه در ایهن دوره بهه زبهان فارسهی تهأهی
شده و نشهان دهنهده تهأثیر تهاریخ نگهاری فارسهی در ایهن منطقهه اسهت ،مهورد بررسهی
قرار میگیرد.
.0تاریخسلطانمحمدقطبشاه

کتابی به فارسی و از نویسندهای ناشناس که در طول سالهای 1375ق تا 1372ق به
دستور سلطان محمد قطبشاه (حک1373 :ه 1335ق) تأهی شده است 1.ایهن کتهاب ،از
نمونههای تواریخ دودمانی رسمی است که همهانطورکهه پهیشتهر اشهاره شهد ،متهأثر از
تاریخ نگاری ایرانی به دستور شاه و احتماالً توسط یکی از دیوانساالران دربار که به اسناد
دوهتی دسترسی داشته ،نگار

یافته است .متأسفانه ،از نویسنده این کتهاب اطالعهاتی در

دست نیست و تنها همین اندازه میدانیم که ظاهراً در دوران حکومت سهلطان محمهدقلی
(حک211 :هه1373ق) و اوایهل دوران حکومهت سهلطان محمهد قطهبشهاه در حیهدرآباد
می زیسته است .ازآنجاکه در این دوره تعداد قابل توجهی از ایرانیان فارسیزبان در منطقهه
دکن حضور داشتند و بسیاری از متون تاریخی و ادبی نیز توسط ایهن گهروه تهأهی شهده
است ،به نظر میرسد مؤه این کتاب نیز از ایرانیانی بوده که در این دوره ،به منطقه دکن
مهاجرت کرده و این کتاب تاریخی را تأهی نموده اسهت .آن طهور کهه از خاتمهه کتهاب
برمیآید ،نویسنده ،غرض اصلی از تأهی این کتاب را «نشر شمهای از مناقب بهیمه و مآثر
علیه سلطان محمد» دکر میکند.

7

 .1ن شه ست ر ریخ س ب م لحم طببش تت لق ل .
 .2ن شه ست ر ریخ س ب م لحم طببش تت ن رم  .آمگ،ن ک ر ن رم نسر ل،ر اسد ت نه رن ت
آل تت این کد ب ر س

1142قت یههی ح

اً 15س به از رأ یف آمت ب سد،ر الیه فصیح ا ین

سهنیال ت از و حبلهصب م رب ر طببش هی ت ر،سط شرصی ب ن نظت بتنعبت اهلل شتیهازی
اسدهس خ ش ت اسص.
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کتاب مزبور ،شامل :یک مقدمه ،چهار مقاهه و یک خاتمه است .مقدمه آن به دکر قهرا
یوس ترکمان و دیگر نیاکان سلطان قلی ،مؤسس سلسله قطبشهاهیان اختصهاص دارد.
شاید بتوان گفت این کتاب ،تنها کتابی است که در مورد نیاکان سهلطانقلهی بههتفصهیل
سخن گفته و مرجع دیگر منابع تاریخی در مورد تاریخ اجداد قطبشاهیان بوده است .بیان
نسب نامه شاهان در دیباچه این کتاب نیز به نحوی از تاریخنگهاری ایهران تهأثیر پذیرفتهه
است که مورخان برای مشروعیت بخشیدن به حکومت وهینعمت خود ،آنهها را بهه ایمهه،
پیامبران اههی یا شخصیتهای اسطورهای ایران باستان و یا شخصیتهای قدرتمند دیگهر
منسوب میکردند چنان که برخی مورخان عصر صفوی ،آنها را بهه امهام کهاظم منسهوب
کردهاند 1.در این کتاب ،مؤه پس از مقدمه ،در فصول جداگانه تحت عنوان «مقاهه» ،بهه
بیان شر حال و حوادث دوران حکومت حکام سلسله قطبشاهی پرداخته است.
خاتمه این کتاب که شاید بتوان گفت یکی از مهمترین و معتبرترین قسهمتههای آن
نیز هست ،دربرگیرنده حوادث پنج سال نخست حکومت سلطان محمد قطبشاه است که
مؤه به دستور وی به نگار

این کتاب پرداخته است.

مورخ ناشناس در سرتاسر این کتاب ،حوادث دوران حکومت قطبشاهیان را از ابتدا تها
سال 1375ق با دکر جزییات حوادث بیان کرده است .این کتاب ،از معدود کتابهایی است
که همچون حدیقة اهسالطین میرزا نظاماهدین احمدبنعبداهلل ساعدی شهیرازی ،بهرخالز
عرز عمومی مورخان این دوره ،تمام توجه خود را تنها معطوز به امور سیاسی و حکومتی
نکرده ،بلکه در کنار آن ،به مسایل اجتمهاعی ههم توجهه داشهته و بعضهی امهور از جملهه
چگونگی برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم را بهخوبی بیان میکند .مؤه همچنهین ،در
نگار

این کتاب ،توجه خاصی به بیان خصوصیات ظاهری و اخالقی شاهان قطبشاهی

داشته است بهطهوریکهه مهیتهوان گفهت چههرهای دقیهق از پادشهاه را بهرای خواننهده
ترسیم میکند.
 .1ر.ک ابنبرازت و ،ة ا ص ت ص.71
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آن گونه که از متن این کتاب برمی آید ،نویسنده در نگار

اثر خود ،به تواریخی چون:

تاریخ محمود شاهی ،مرغوب اهقلوب و تاریخ منظوم نسبنامه فُرسهی کهه تهاریخ منظهوم
سلسله قطب شاهیان است ،توجه داشته است .این ویژگی ،یعنی استفاده از متهون تهاریخی
که قبالً تأهی شده نیز از خصوصیات تاریخنگاری ایرانی است 1که در این اثهر نیهز مهورد
توجه مؤه قرار گرفته است .کتاب تاریخ سلطان محمهد قطهبشهاه ،دارای آگهاهیههای
سودمندی از وضع اجتماعی گلکنده 7و حیدرآباد دکن در قرن ده و اوایل قرن یازده هجری
است .ارز

ادبی کتاب ،جز نثر شهیوای آن ،در آن اسهت کهه مؤهه گزیهدهای از اشهعار

سلطان محمدقلی قطبشاه و همچنین قصهیدهای در توصهی شههر حیهدرآباد را در آخهر
کتاب آورده است.

3

مؤه این کتاب همچنین ،در دکر تهاریخ حهوادث مربهوط بهه اوایهل دوران حکومهت
قطب شاهی چندان دقت و وسواس به خرج نداده است .ازاین رو ،در دکر تاریخ حوادث این
دوره ،مرتکب اشتباهات فاحشی شده است به عنوان نمونه ،تاریخ مهرگ سهلطان محمهود
بهمنی را در مقدمه کتاب سال 217ق دکر کرده است درصورتیکه تهواریخ معتبهر ،آن را
 .1ر.ک و هزاییت «رأثیه ر ریخنه ری ایهانی به گ،ن ه ی ر ریخن،یسی ریم،ری م هه »ت ص.37
Golconda .2ت ط ه ای ر شهق کن لهکری ک از

ک م ب زبت م ر هت ،رشتهیال شت ت استص.

«گ »ت ب لهه ی چ ،م ه ایص که مت «که ا»ت ب لهه ی رپ ت شیب سهب الیی .س بق ر ریری
این ط ه ت ب

رت ح کمیص هه ه ر این لهبق بهلیگه  .این ط هت ر ا انته رام حه،لتص

بامهی مت ب رصهف لس م ن م رآل

از س

111ق س ب مط ی طببش ت از ج نب س طین بامهتی

آنج را ا ارت لیکه  .گ هه تت ا ّ ین یدرص طببش هی م ب،
فها امت

ب

یال اشدن اسدحه ل

از اح اث شاه حی رآب نیر هم،ارت ر ل،اطع هج ،شمه م ط ررمه ت لألن

طببش هی ب. ،
 .3ن شه ست ر ریخ س ب م لحم طببش تت ن رم .

نظت لی
شهم
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سال271ق نوشتهاند .به نظر می رسد ،معتبرترین قسمت این کتاب ،مقاهه چهارم و خاتمهه
آن می باشد که مؤه خود از نزدیک شاهد وقایع بوده و به بیان مشاهدات خویش پرداخته
است .متأسفانه ،این کتاب هنوز تصحیح و چاپ نشده است وهی خوشبختانه چندین نسخه
از آن در کتابخانه های مختل ایران و دو کشور هند و پاکستان موجود است .از جمله آن،
نسخه خطی کتابخانه ملی ملک به شماره میکروفیلم  3115است که مورد استفاده نگارنده
قرار گرفته است.
.2حدیقةالسالطین 

تأهی میرزا نظاماهدین احمدبنعبداهلل ساعدی شیرازی ،شهاعر و تهاریخنگهاری کهه در
اواخر دوران حکومت سلطان محمد قطبشاه (1373ه1335ق) ،بهه دالیلهی ناشهناخته بهه
حیدرآباد آمد و در دربار سلطان محمد قطهبشهاه و پسهر

سهلطان عبهداهلل قطهبشهاه

(1335ه1313ق) ،مقام و منزهتی یافت .وی از علما و ادبای برجسته روزگار سلطان عبداهلل
و از شاگردان عالمه محمد ابنخاتون عاملی (م1395 .ق) بود .مؤهه  ،ایهن کتهاب را بهه
درخواست شیخ محمدبنخاتون ،پیشوای 1سلطان عبداهلل قطبشاه ،درباره حوادث زنهدگی
سلطان عبداهلل از آغاز توهد

در سال 1373ق تا نوزدهمین سال سهلطنتش ،یعنهی سهال

1353ق بهصورت سالشمار نوشته است .از این جهت ،این کتاب را نیز میتهوان متهأثر از
شیوه تاریخ نگاری رسمی ایرانی دانست که به درخواست شاهان یا درباریان تهدوین شهده
است .این کتاب در واقع ،بهصورت روزنامهای است که حهوادث را بهر مبنهای تهاریخ دکهر
میکند .وی در ضمن بیان حوادث دوران قبل از سلطنت سلطان عبداهلل قطبشهاه ،شهر
رویدادهای دوران حکومت سلطان محمد قطبشاه (1373هه1335ق) را نیهز بیهان کهرده
است .کتاب با مقدمه کوتاهی آغاز می شود و جریانات اساسی وقایع با دکر جزییات آنها در
 .1از له وب لاخّ رب ر طببش هی ک
ر ج یه ت

طهار اشص.

از ست ب مت ر هته طت ر حه،لتص طبتبشت هی م
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بخشهای کوچکتری تحت عنوان «دکر» تشریح میگردد .اهبته در بخش «دکر» نیز در
آنجا که نیاز به توضیح بیشتری بوده ،بعضی از وقایع با جزییهات بیشهتری تحهت عنهاوین
«بیان» تشریح گردیده است.
نویسنده در این کتاب ادعا نموده که وقایعِ ثبتشده ،معتبر و مستند میباشد و در پهی
آن ،دیگر سوابق موجود و متناقض با آنها را باطل اعالم مینماید .اشکال ایهن کتهاب ،آن
است که مؤه  ،سلطان عبداهلل قطبشاه را شاهی مقتدر دکر میکند حهال آنکهه پهس از
امضای انقیادنامه ،عمالً شاه فرودست ارونگ زیب (حک1391 :هه 1111ق) شهده و دوران
ضع این حکومت آغاز شده بود.
از امتیازات این کتاب ،آن است که برخالز اکثر تواریخ این دوره ،عالوه بر رویدادهای
سیاسی ،از اوضاع مذهبی و اجتماعی جامعه نیز شرحی جامع بیان کرده است بهطوریکه
حتی در خصوص عزاداری ماه محرم ،فصلی را جداگانه تحت عنوان «دکر مهاتم و تعزیهه
داشتن شهادت حضرت سید اهشهدا(علیه اهتحیهه واهثنها )» آورده اسهت .مؤهه  ،در مهورد
برگزاری مراسم روز عاشورا مینویسد:
«صبح دهم محرم پادشاه یوس طلعت ،کسوت سیاه پوشیده و پای برهنه را بر خهاک
راه سوده ،جمیع اعیان و امرا و مقربان و وزرا ...همه هباس سیاه پوشیده ...و قصه شههادت
شهدای کربال و گرفتاری سراپردهنشینان حرم محترم آن زبده آلعبها و ...در آن صهحرای
پُرکرب و بال استماع نمایند ...و از تصور و شنیدن آن مصایب ،دلها همه خوناب و چشمها
مصابه سیالب میگردد».

1

نظام اهدین شیرازی همچنین ،از برگزاری اعیاد مذهبی در این دوره ،بهویژه عید مهیالد
پیامبر اکرم

که فصلی را تحت عنوان «دکر آیینبندی و سرور جشهن موههود برگزیهده

حضرت معبود و شفیع یوم موعود

» به آن اختصاص داده نیز شر مفصلی بیان کرده

 .1س ع ی شیهازیت ح یقة ا س طینت ص.41
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است .این کتاب ،در بررسی تاریخ اجتماعی و مذهبی این دوره ،بهخصوص تاریخ مهذهبی
شیعیان منطقه دکن در این دوره ،از مهمترین منهابع بهه شهمار مهیرود .اهمیهت و ارز
فراوان این کتاب ،بیشتر ازآنروست که مؤهه  ،مشهاهدات عینهی خهود را نوشهته و تمهام
حوادث نسبتاً مهمّ دوران حکومت سلطان محمد (1373ه1335ق) و بهویژه سلطان عبداهلل
قطبشاه (1335ه1313ق) را با دکر تاریخ دقیق آن به طور منظم آورده است.
.3برهانمآثر 

کتابی درباره تاریخ سالطین دکن به زبان فارسى ،نوشته سید علىبنعزیزاهلل طباطبها.
این اثر ،مهم ترین منبع تاریخی است که از دوران نظامشاهیان باقی مانده است .از مطاهعه
کتاب برمی آید که سید علیبن عزیزاهلل طباطبا که از اههاهی سهمنان بهوده ،بعهد از مهدتی
سکونت در عراق ،در حدود سال 211ق و در عهد حکومت سلطان ابراهیم قطبشاه (حک:
252ه211ق) راهی گلکنده شد و به خدمت او در آمد .وی تا ماه اوّل حکومهت محمهدقلی
قطب شاه در گلکنده باقی ماند و پس از آن ،با اجازه قطبشاه مالزمت شاهان احمد نگهر

1

(نظام شاهیان) را اختیار نمود .وی کتاب برهان مآثر را در سال 1333ق به دسهتور برههان
نظامشاه (حک222 :ه1333ق) تأهی نمود و به او تقدیم کرد.

7

مؤه  ،پس از یک مقدمه چندصفحهای ،سالطین دکن را بر اساس مقرّ حکومتشان به
چند طبقه تقسیم کرده است .ازآنجاکه مؤه مدتی نیز در دستگاه حکومت قطبشاهیان و
از مالزمان سلطان ابراهیم و محمدقلی قطبشاه بوده ،قسهمت پایهانی کتهاب خهود را بهه
تاریخ قطب شاهیان اختصاص داده است که تاریخ این خاندان را از بدو تأسهیس تها دوران
حکومت محمدقلی قطبشاه دربرمیگیرد .طباطبا قسمتى از مطاهب اثر خهود را از تهواریخ
معتبر سالطین هند و نیز از کتاب عیون اهتواریخ و تاریخ محمود شاهى اقتباس کرده است
1. Ahmednagar.
 .2حسهی سصت «بهه م لآثه»ت ائهة ا مه رف بررگ اس لیت ج12ت ص.51
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اما بخش مهمى از مندرجات آن ،مبتنى بر دیدهها و شنیدههای خود اوسهت و بهه همهین
سبب ،از اهمیت و اعتبار خاصى برخوردار شده است.
برهان مآثر گذشته از آنکه در تاریخ بهمنیان ،قطبشاهیان و نظامشاهیان هند ،از جمله
مآخذ معتبر و مهم تاریخى محسوب مىشود ،به طور غیرمستقیم از احوال عادلشهاهیان و
پادشاهان گجرات نیز سخن رانده است .این کتاب همچنین ،حاوی مطاهب مفیدی دربهاره
جغرافیای تاریخى شهر احمدنگر و اوضاع و احوال سیاسى و اجتماعى نظامشهاهیان و نیهز
چگونگى گرایش مذهبى امرای نظامشاهیه از حنفیه به امامیهه اسهت .ازایهنرو ،در حهوزه
مطاهعات مذهبی نیز دارای اهمیت است.

1

یکی از جهات اهمیت کتاب برهان مآثر ،به ویژه در باره دوران حکومت بهمنیان ،دقت
مؤه به مسایل مربوط به سازمان اداری ،نظامی ،ماهی و در حقیقت ،تشکیالت دیهوانی و
حکومتی این خاندان است .طباطبا در کتاب خود ،شخصیتهای مختل دیوانی و نظهامی
در دوره حکومت بهمنیان همچون :نایب وزیر ،نایب وکیل اهسلطنه ،ملک نایهب ،کوتهوال،
محتسب ،شحنه ،سرخیل را معرفی کهرده و شهر وظهای هرکهدام را بیهان مهیکنهد .او
همچنین ،از امور فرهنگی و اجتماعی نیز غفلت نکرده و درگیریهای میان طبقات مختل
اجتماعی در این دوره را بهوضو بیان مینماید.

7

ناگفته نماند که مؤه کتاب برهان مآثر ،به جههت پایبنهدی بهه انشهاپردازی ،صهحت
تاریخی را در همه جا رعایت نکرده و میزان تحقیق او ،نسبت به مؤه تاریخ فرشته کمتر
است که در متن تصحیح شده کتاب ،به برخی از این اختالز روایهات در دیهل و حواشهی
اشاره شده است .اهبته این کتاب با نثر نه چندان ساده نوشته شده است .قرینه و سهجع در
کتاب فراوان دیده می شود .آیات و احادیث و اشعار هم ضمن نثر آمهده اسهت .اسهتفاده از
 .1ر.ک طب طب ت بهه م لآثهت سهر سه کد ب.
 .2ر.ک ری حیت ر ریخنه ری لح ی اس لی ت ایهانی ر شب ط رت هه ت ص171ت.111
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دینی مؤهه و تقهدیرگرایی او در تبیهین

حوادث تاریخی است که این ویژگی را میتوان متأثر از تاریخنگاری ایرانی دانست 1.اهقاب
و عناوین پادشاهان ،گاهی بسیار طوالنی و چند سطری است .هغات و ترکیبات و عبهارات
عربی هم در آن فراوان است .خالصه اینکه تمام ویژگیهای نثر فنی ،در کتهاب مشهاهده
می شود و فهم مطاهب در خیلی جاها بهسادگی برای همگان امکان ندارد .سنگینی اهفها،،
معنا را در خود پوشانده و با اینکه این کتاب ،از مآخذ عمده تاریخ دکن و سالطین مسلمان
آن سرزمین است ،نمیتواند همگان را در بهرهگیری از کتاب به سبب وفور هغات عربهی و
سجع و اطنابهای فراوان یاری دهد اهبته اشعاری که ضمن نثر جهت تکمیل معنا و دکر
واقعات به کار رفته ،نسبت به مطاهب نثری ،بسیار ساده است.

7

اگرچه کتاب برهان مآثر از هحا ،اطالعات تاریخی دارای اهمیت و اعتبار اسهت ،وههی
ازآنجاکه مؤه به دکر سنوات یا تاریخ رویدادها کمتر پرداخته اسهت ،نمهیتهوان در بهاره
تاریخ حوادث و وقایع از این کتاب استفاده مطلوبی کرد.

3

.4حدایقالسالطینفیکالمالخواقین

مؤه این کتاب ،علیبنطیفور بسطامی (م بعد از 1321ق) است .علهیبهنطیفهور بهه
همراه پدر و بهرادرانش در بیسهتوسهومین سهال از جلهوس سهلطان عبهداهلل قطهبشهاه
(1335ه1391ق) ،یعنی در سال 1315ق به حیدرآباد آمد 1.وی که در حدود سال 1351ق
در بسطام متوهد شده بود ،علوم متداوهه را نزد پهدر و اسهاتیدی چهون شهیخ رضهیاههدین
 .1رز آرات نه هی ب ل،رن م هه لی ن ت ص.52
 .2را فهت «ر ریخن،یسی ف رسی ر رت طببش هی م»ت ص.126
 .3گ چین له نیت ک ر ام هه ت ج2ت ص.115

 .4انص ریت «رصحیح رحشی اندق ی حت ائق ا ست طین فتی کت
بسب لی»ت ص.21

ا رت،اطینت ع تیبتنطی ت،ر
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حسینی تفرشی و عالمه محمد ابنخاتون عاملی آموخته بود .ابنطیفور سالهای پُهرارز
زندگی خود را در حیدرآباد و در دوران حکومت سلطان عبداهلل قطبشاه سپری کرد.

1

ابنطیفور این کتهاب را در سهال 1327ق تهأهی نمهوده و تشهابه اسهمی بها ح یقتة
اهسالطین خواجه نظاماهدین احمدبنعبداهلل ساعدی شهیرازی ،باعهث اشهتباه برخهی شهده
است .این کتاب ،تذکرهای است مشحون از شر حال اشخاص برجسهته کهه در صهفحات
تاریخ ،مقامات بلندی را دارا بوده اند .مؤه از هر سلسله ،از پیشدادیان و کیانیان گرفته تها
قطبشاهیان ،چند نفر افراد برجسته را انتخاب کرده و شر حال آنها را بیان کرده اسهت و

در پایان نیز به شر حال برخی وزرای برجسهته پرداختهه اسهت .از تنهوع مطاههب حهدایق
اهسالطین روشن می گردد که مؤه در علوم و فنون متداوهه عصهرِ خهود تبحهر داشهته و
صاحبنظر بوده است .بیان شر حال وزرای حکومتهای ایران باستان ،نشاندهنده توجه
این مورخ به تاریخ ایران و تأثیرپذیری او از تاریخنگاری ایرانی اسهت .علهیبهنطیفهور در
نگار

این کتاب ،به منابعی نظر داشته که خود اسامی آنها را در متن کتاب اشاره میکند.

برخی از این منابع ،عبارتاند از :تاریخ حبیب اهسیر ،تاریخ اهمعجم فی ملوک اهعجم ،تاریخ
عاهمآرا ،تاریخ بهمنیه ،تاریخ قطبشاهیه ،هب اهتواریخ ،دستور اهوزرا ،تحفه سهامی ،تهذکره
هفت اقلیم امین احمد رازی و تذکره دوهتشاهی.
این اثر که از نظر محتوا میتواند بهعنوان دایرة اهمعارفی متشکل از تاریخ و شر حهال
افراد مورد استفاده قرار گیرد ،شامل یک مقدمه و سه «حدیقه» است و هر حدیقه نیهز بهه
بخشهای کوچکتری به نام «طبقات» تقسیم شده و سرانجام با یک باب خاتمه مییابد.
مفیدترین بخش این کتاب از نظر تاریخی ،قسهمتههایی اسهت کهه مؤهه بهه بیهان
شر حال پادشاهان دکن ،بهویژه پادشهاهان قطهبشهاهیه و وزرای آنهان پرداختهه اسهت.
ازآنجاکه مؤه در پایتخت حکومت قطبشهاهیان حضهور داشهته و در مهوارد متعهددی از
 .1هم مت ص.56
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مشاهدات خود بهره برده است ،در مورد پادشاهان این سلسله ،اطالعات مفیدی ارایه داده
است .بیان قسمتهایی از اشعار پادشاهان و بزرگان در ادامه یبان زندگینامه این افراد ،بر
غنای فرهنگی و ادبی این اثر تاریخی افزوده است .ایهن کتهاب ،بههعنهوان رسهاهه مقطهع
دکتری زبان و ادبیات فارسی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشهگاه تههران ،توسهط
شرز اهنسا بیگم انصاری و به راهنمهایی دکتهر ناصهراهدین شهاهحسهینی تحهت عنهوان
«تصحیح و تنحشیه انتقادی حدایق اهسالطین فی کالم اهخواقین» تصحیح شده است.
.5تاریخفرشته 

محمد قاسم هندوشاهبنموالنا غالمعلی فرشته استرآبادی (م بعد از 1333ق) ،مورخ و
ادیب ایرانی ،یکی از افرادی است که در این دوره از ایران به منطقه دکهن کهوک کهرد .او
پس از مهاجرت به دکن ،در احمدنگر پایتخت حکومت مرتضى نظهامشهاه (227هه229ق)
مستقر گردید .پدر وی ،تعلیم فرزند نظامشاه را به عهده گرفت .به دنبال او ،فرشته نیز وارد
دربار نظامشاه شد و تا مقام ریاست نگهبانان سلطنتی ارتقا یافت .وی چنانکهه در مقدمهه
کتاب خود میگوید ،از احمدنگر خارج شد و به دربار عادلشاه در بیجاپور رفت و از طهرز
سلطان ابراهیم ثانی ،عادلشاه (212ه1335ق) ،مأمور نوشتن تاریخی در باره سالطین هند
شد .ازاین رو ،هندوشاه کتهاب معهروز خهود ،یعنهی تهاریخ فرشهته را در دکهر پادشهاهان،
دانشمندان ،عارفان و شاعران هند از روزگار غزنویان (حک351 :ه517ق) تا زمهان تهأهی
کتاب در سال 1315ق نوشته و آن را به ابراهیم عادلشاه دوم (212ه1335ق) تقدیم کرده
است .به همین دهیل ،این کتاب در ابتهدا گلشهن ابراهیمهی نهام گرفهت .مؤهه در سهال
1311ق ،همین کتاب را با عنوان تاریخ نورسنامه بازنویسی کرد.
تاریخ فرشته ،یکی از اوّهین کتاب هایی است که به تاریخ عمومی هند اختصهاص دارد.
این کتاب ،مأخذ اغلب تأهیفاتی بوده که بعد از این کتاب ،در مورد تاریخ هند نوشهته شهده
است .این کتاب ،در یک مقدمه 17 ،مقاهه و یک خاتمه تأهی شده اسهت .تهاریخ فرشهته،
مشتمل است بر مقدمهای در کیفیت ورود اسالم به هند و کلیاتی در آیین و آداب هندوان
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و تاریخ اساطیری هند است .محتوای مقهاالت دوازدهگانهه ایهن کتهاب ،عبهارت اسهت از:
سالطین الهور (غزنویان ) در احوال سبکتگین ،محمود و مسعود سالطین دهلی شاهان
دکن (بهمنیان ،عادلشاهیان بیجاپور ،نظهامشهاهیان احمهدنگر ،قطهبشهاهیان گلکنهده و
حیدرآباد ،عمادشاهیان برار و بریدشاهیان بیدر) شاهان گجرات حکمرانان مهاهوه شهاهان
خاندیس (سالطین فاروقی برهانپور) سالطین بنگال حکمرانان موهتهان شهاهان سهند
شاهان کشمیر فرمانروایان ملیبار دکر حاالت مشایخ صهوفیه هندوسهتان در دو قسهمت:
دودمان چشتیه و خاندان سهروردیه موهتان و خاتمه کتاب در باره راجگان هند است.
این اثر ،بهویژه منبعی دستاوّل برای تاریخ سلسلههای مسلمان جنوب هند و سرزمین
دکن محسوب میشود .ارز

تاریخی این کتاب ،بهویژه در باره حکومتهای محلی دکن،

بیشتر از آن جهت است که مؤه چندی در دربار حکومت نظامشهاهیان و عهادلشهاهیان
حضور داشته و خود از نزدیک شهاهد وقهایع بهوده و در تهدوین تهاریخ ایهن دوره ،بیشهتر
مشاهدات شخصی خود را نوشته است .همچنهین ،ازآنجاکهه مؤهه بهه ادسهنادِ دربارههای
عادلشاهیان و نظامشاهیان دسترسی داشته ،باعث شده تا اثر وی موثقتر باشد .بنهابراین،
کتاب مذکور ،یکی از مهمترین منابع تاریخی در مورد حکومت :بهمنیهان ،عهادلشهاهیان،
قطبشاهیان ،نظام شاهیان ،بریدشاهیان ،عمادشاهیان و همچنین ،روابط این حکومتها با
یکدیگر و روابط آنها با حکومتهای هندومذهب منطقه دکن به شمار میآید.
کتاب تاریخ فرشته همچنین ،در حوزه تاریخ ایران نیز درخور توجه است زیرا افزون بر
اطالعاتی در باره دوره غزنوی ،در باب مناسبات سیاسی و فرهنگی سالطین دکن با دربار

صفوی و نفود صفویان ،اطالعات قابل توجهی به دست میدهد .از جمله ویژگیهای تاریخ
فرشته میتوان به اشتمال آن بر دکر آداب و رسوم ،اعتقادات و آیین هندوان اشهاره کهرد.

همچنین ،وجود اصطالحات دیوانی و اداریِ مورد اسهتفاده در تشهکیالت اداری و دیهوانی
هند و نیز اطالعاتی در باب اقوام مختل و مکانهای جغرافیایی و اطالعات مردمشناختی
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و عقاید عامیانه ،جشنهای درباری و آداب مملکتداری ،از دیگر ویژگیهای ایهن کتهاب
است.

تاریخ فرشته را میتوان چکیده همه کتهابههای کوچهک و بهزرگ و پراکنهده آثهار و
تاریخ های قبل از آن در باره هند اسالمی دانست که هندوشهاه آن را گهردآوری و تهدوین
کرده است که اکنون دست یافتن به نسخهههای آن تأهیفهات ،مشهکل و شهاید در برخهی
موارد ،ناممکن باشد 1.این ویژگی نیز از خصوصهیات تهواریخ هنهدی ایهن دوره ،بههویهژه
تاریخهای عمومی است که مورخان ،حوادث گذشته را از روی کتب متقدمین نوشهته و در
برخی موارد ،دقیقاً از آن آثار رونویسی کردهاند .این خصیصه ،یکی از ویژگهیههای عمهده
تاریخنگاری در ایران بوده است که در منطقه دکن نیز در این دوره مرسوم شد.
اگرچه مؤه این کتاب در تدوین اثر خود از منابع متعددی استفاده کرده ،اما خود ایهن
کتاب نیز یکی از مهمترین منابع کتابهای تاریخی بوده که بعد از تأهی این کتاب نوشته
شده است .هب اهتواریخ هند /هب اهلباب /تاریخ هب اهلباب ،تأهی رای بَند رابِهن ،کتهابی در
تاریخ عمومی است که مؤه آن را در سال 1131ه1139ق تأهی کرده است .منبع اصلی
این کتاب ،تا حوادث سال 1333ق کتاب گلشن ابراهیمی بوده است به عبارت بهتهر ،رای
بند رابن کتاب تاریخ فرشته تا سال 1333ق را در اثر خود خالصه کهرده و ایهن تهاریخ در
واقع ،دنباهه تاریخ فرشته است که آن را تا سال 1139ق ادامه داده است.
با وجود اهمیت تاریخ فرشته ،نباید از نظر دور داشت که مؤه اثر در بیان برخی مهاده
تاریخها و نیز اهقاب و اسامی سالطین بهمنی ،اشتباه کرده اسهت و تحقیقهات و مطاهعهات
جدیدی که بر اساس سکهها و اسناد بهجایمانده از این دوره انجام شده ،در برخی مهوارد،
خالز قول فرشته را به اثبات میرساند .فرشته ضمن توجه به منابع تاریخی عصر خود ،به
روایات شفاهی نیز توجه داشته و این مسئله ،گهاهی باعهث خطهای وی در ضهبط وقهایع
 .1ری حیت ر ریخنه ری لح ی اس لی ت ایهانی ر شب ط رت هه ت ص.212
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تاریخی شده است .به گمان بسیاری از کسانی که دستی در تاریخنگاری هند و مناطق آن
دارند ،تأهی هندوشاه استرآبادی با وجود فضای پُرتشنج و منازعه آن عصر ،بیانگر بسیاری
از آگاهیها و حقایق بوده و از موضعگیریهای جناحی و اظهارات تنهد و یکسهویه پرهیهز
کرده است هرچند برخی ،بهویژه شماری از مستشرقان ،حمایت وی از ارز های اسالمی
و حاکمیتهای مسلمان ،بهخصوص در توصی جنگها و نبردها را جانهبدارانهه قلمهداد
کرده اند .عموم پژوهشگران ،بر این عقیدهاند کهه اگرچهه مؤهه تهاریخ فرشهته بها دربهار
سالطین دکن ارتباط نزدیک و جایگاهی واال داشته ،وهی از مداهنه و ساز کاری برحهذر
بوده و اثر وی نیز در این باره گویای شیوه اوست.

1

.فتوحاتعادلشاهی

6

نویسنده این کتاب ،فزونی استرآبادی (م بعد از 1317ق) ،در عصر ابهراهیم عهادلشهاه
دوم (حک212 :ه 1335ق) به بیجارپور وارد شده و در زمره منشیان درباری درآمد .محمهد
عادلشاه (حک1335 :ه 1399ق) که به توانمندی ادبی و تاریخی وی پی برده بهود ،او را
مأمور نگار

تاریخی از عادلشاهیان کرد .بر این اساس ،میتوان چنین نتیجه گرفت که

تأهی این اثر تاریخی نیز متأثر از تاریخنگاری ایرانی بوده و بهه نحهوی در زمهره تهواریخ
دودمانی رسمی محسوب میشود چراکه این کتاب ،هم به دستور حاکم وقت و هم توسط
یکی از منشیان دربار تأهی شده و مؤه به سبب مسئوهیتی که در دربار داشته ،قطعهاً بهه
اسناد و مکاتبات دوهتی دسترسی داشته و در تدوین اثر خود ،از این اسناد بهره گرفته است.
نویسنده این کتاب ،اثر خود را در سال 1317ق1911/م به اتمام رسهانید .ایهن کتهاب ،بهر
مبنای حوادث تاریخی تدوین گردیده و به شش فصل تقسهیم شهده اسهت .چههار فصهل
نخست کتاب ،در خصوص حوادث عصر شش شاه نخستین سلسله ،و دو فصل آخر در باره
حوادث عصر ابراهیم عادلشاه دوم و محمد عادلشاه است.
 .1هم مت ص211ت.211

 .2فر نی اسدهآب یت فد،ح

ع

ش هیت فاهسص نسر .

7
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ازآنجاکه نویسنده خود شاهد حوادث این عصر بوده ،گزار ههای او اهمیهت ویهژهای
دارد و میتواند بهعنوان منبعی مورد اطمینان ،بهویژه در زمینه تاریخ حکومت عادلشاهیان
و حکومت های همجوار آنها در این دوره مورد استفاده قرار گیهرد .ایهن کتهاب ،اطالعهات
ارزشمندی در باره روابط خارجی عادلشاهیان دارد و حوادث رخداده بهین عهادلشهاهیان،
گورکانیان ،نظامشاهیان ،هندوهای ویجانگر و قطبشاهیان را بهخهوبی ترسهیم مهیکنهد.
شیوه نگار

این کتاب ،چون دیگر تاریخهای هند که به فارسی نگاشته شده ،بها رعایهت

اسلوب سنگین ادبی است.
نتیجه 

مناسبات فرهنگی ایران و هند در طول تاریخ و بهویژه تا قبل از نفود استعمار انگلستان در
این کشور ،پیوند های فرهنگی عمیقی بین دو کشور ایجاد کهرد .یکهی از پیامهدهای ایهن
مناسبات فرهنگی ،گستر

ادبیات فارسی در شبهقاره هند و بهخصوص منطقه دکن بهود.

به تبع موارد فوق ،تاریخنویسی به زبان فارسی در این دوره ،در منطقه دکن بهشدت توسعه
یافت به اندازه ای که تعداد بسیاری از متون تاریخی این دوره ،بهه زبهان فارسهی اسهت و
اغلب توسط ایرانیان مهاجر به هند تأهی و تدوین شده اسهت .حضهور گسهترده مورخهان
فارسی زبان و ایرانی در منطقه دکن در این دوره ،توهید آثار تاریخی فراوان به زبان فارسی
را به دنبال داشت .حجم این آثار و اهمیت آن در بیان رخدادهای سیاسی و اجتماعی ایهن
منطقه ،درخور توجه فراوان است تا آنجا که میتوان تاریخنگاری فارسی در ایهن دوره در
منطقه دکن را نوعی تاریخنگاری ایرانی به شمار آورد .اغلب مورخان ایرانی منطقه دکن در
این دوره ،رجال ایرانی بودند که با مهاجرت به منطقه دکن ،وارد دربار حکومتهای محلی
این منطقه شده و تحت حمایت و در برخی موارد ،به درخواست شاهان یا رجال درباری ،به
نگار

متون تاریخی خود میپرداختند.

تاریخنگاری فارسی در این دوره در منطقه دکن ،بهشدت متأثر از تاریخنگاری ایرانی تا
قرن نهم هجری است و سنّتهای تهاریخنویسهی اسهالمی و ایرانهی ،نقهش عمهدهای در
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تاریخنگاری فارسی در منطقه دکن در این دوره داشته است .در این

دوره ،تاریخنگاری ایرانی در اشکال ،موضوعات ،رو ها و حتی نگر

تهاریخی در دکهن

مورد توجه قرار گرفت و همچون ایران ،تاریخنگاری با موضوعات مختلفی مثل :تاریخهای
عمومی ،دودمانی ،محلی و غیره در دکن مرسوم شد.
اگرچه وجه نظر عمده مورخان این دوره ،بیشتر تاریخ سیاسی و نظامی بوده است ،امها
توجه به جنبههایی از تاریخ اجتماعی ،بهویژه تاریخچه مذهب تشیع و چگهونگی رسهمیت
یافتن این مذهب در منطقه دکن ،و همچنین کیفیت برگزاری مراسم مهذهبی شهیعیان در
شهرهای مختل جنوب شبه قاره ،از نکاتی اسهت کهه از دیهد برخهی مورخهان ایهن دوره
همچون میرزا نظاماهدین احمدبنعبداهلل ساعدی شیرازی مؤه کتاب ح یقة ا س طین و
مؤه ناشناس کتاب تاریخ سلطان محمد قطبشاه مغفول نمانده و نویسندگانی همچهون
محمد قاسم هندوشاه استرآبادی در اثر خهود ،اطالعهات ارزشهمندی در بهاره اصهطالحات
دیوانی و اداری مورد استفاده در تشکیالت اداری و دیوانی هند و نیهز اطالعهاتی در بهاب
اقوام مختل و مکانهای جغرافیایی و اطالعات مردمشناختی و عقاید عامیانه ،جشنهای
درباری و آداب مملکت داری ،در اختیار خواننده قرار میدهد که نشاندهنهده اهمیهت ایهن
آثار در حوزه پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی است.
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منابع 
 .1ابنبرازت 1376ت و ،ة ا ص ت لق ل

رصحیح غ لهضت طب طبت یی لجت ت راتهامت اندشت را

زری ب.
 .2اطاه رض،یت عب ست 1376ت شیه ر هه ت رهجم لهکر لب ه
ا ّ ت طخت فده رب یغ

رحقیق

است لیت چت

ح،زت ع می .

 .3انص ریت شهف ا هس ء بیهخت 2535ش ههش هیت «رصحیح رحشی اندق ی ح ائق ا س طین فی
ک

ا ر،اطینت ع یبنطی ،ر بسب لی»ت اسد راههم ن وها ین ش تحسیهیت رس

زب م ا بی

لقبع کدهی

ف رسیت انشه ت راهام.

 .4بابا نیت احم ت 1372ت لهآ األح،ا جا منم ت چ

ا ّ ت لهکر فههههی طب .

 .5حسهی سصت لهیخت 1323ت «بهه م لآثه»ت ائهة ا مه رف بررگ اس لیت راتهامت لهکتر ائتهة
ا مه رف بررگ اس لیت ج.12
 .6ن نرل م ن مت غ لحسین ن مت 1377ت رت ریخ آوتف ج هیت م؛ گ ترار آوت ی ت بت اهدمت
لحم لا ی ر،س یت اس

آب ت لهکر رحقیق

ف رسی ایهام

کسد م.

 .7را فهت اب،ا ق سخت 1321ت «ر ریخن،یسی ف رسی ر رت طببش هی م»ت لج ت ررصصتی گته ت
ر ریخ انشه ت راهامت شم رت س. ،
 .2رای به رابن سه رای با رل ت با د،اریخ هه ی ر ریخ با ب ب هه ت نستر نبتی شتم رت
5347ت کد بر ن لهکری انشه ت راهام.
 .1رز آرات لهرضیت 1323ت «نه هی ب ل،رن م هه لی ن »ت آییه ژ هشت طخت لهکتر لب هت
رحقیق

اس لیت س

نر هخت ش.25

 .11ری حیت لحم حسینت 1315ت ر ریخنه ری لح ی است لی ت ایهانتی ر شتب طت رت ههت ت طتخت
ژ هشه ت ح،زت

انشه ت.

 .11زیب حی رت 1375ت « شدیب نی

ش ه م طببشت هی از انشتمه امت ستره،رام ستهایه گ م

ف رسی»ت رهجم بش ر لحم ،لیهزات انشت ش121 46ت.141
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 .12س ع ی شیهازیت لیهزا نظ ا ین احم بنعب اهللت  1161ت ح یقة ا س طینت رصحیح رحشی
سی ع یاوغه ب ههالیت حی رآب

کن.

 .13سج یت و قت 1325ت «ر ریخنه ری»ت ائهة ا مه رف بررگ اس لیت زیه نظه ک ظخ ل،س،ی
بجه،ر یت راهامت لهکر ائهة ا مه رف بررگ اس لی.
 .14س،لهت ف ر قت 1361ت طهاط،ی،ن ،ه ت رهجم

ه ب یت راهامت لؤسس رحقیق

 .15تتتتت ت 1371ت نقش رهک م آن ر ،ی ر رشهیال ر،سه
لحم رقی ال لیت چ

فههههی.

ص و ،یت رهجم احس م اشهاطی

ا ّ ت راهامت گسدهت.

 .16شهب نیت رض ت با ر 1371ت «نقش ایهانی م ر رش

اعد ی فههههی شب ط رت هه »ت لج ن ل

فهههوت ش.3
 .17و هزاییت عب ا ؛ سهافهازیت عب ست با ر 1314ت «رأثیه ر ریخنهت ری ایهانتی بته گ،نت هت ی

ر ریخن،یسی ریم،ری م هه »ت فص ه ل لب ه
ه دخت شم رت بیسص

شب ط رت انشه ت سیسدت م ب ،چسدتت مت س

25ت .42

 .12طب طب ت سی ع ی عریراهللت 1355قت بهه م لآثهت ه یت ج له ه ی.
 .11ع لهت ن م لحم ت زلسد م 1372ت «ع ال گسدهش ر اج زب م ا ب ف رسی ر هه »ت لج

نل

رسیت س چا ر ت ش.4

 .21عم ا ین لحم ،گ امت  1142ت ری ض االنش ءت رصحیح چ ن بن حسینت بت اهدمت

غت

یر انیت حی رآب .

 .21فر نی اسدهآب یت لیهه شخ بیکت فد،ح

ع

ش هیت نسر نبی شتم رت 5212ت کد بر نت

لهکری انشه ت راهام.
 .22ط ریت سی لحیا ینت 1326ت لیه لحم لؤلن استدهآب یت لته ج رشتیع ر جهت،ب ههت ت
رهجم ع ی ج ر یت طخت نشه ل،رخ.

 .23ط ضی سی ن،راهللت  1111ت ر ریخ ع ی ع
حی رآب .

ش هیت رصحیح رحشی شهیف ا هس ء انصت ریت
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 .24ک،یینت شه آ یسی ت 1327ت ر ریخن،یسی ر ر زگ ر فهل نه ایی ش تعبت س وت ،یت رهجمت
ا ّ ت راهامت اندش را

لهص،ر و صگالت چ

انشه ت راهام.

 .25گ چین له نیت احم ت 1361ت ک ر ام هه ت لشا ت آسد م ط س رض،ی.

 .26لحم ه شخ ن مت لر طب ب ن فی ن م نظت ا م هتیت  1125ت لهدرتب ا بت ب ر احت،ا
س طین لم ک کنت گجها

ن ن یشت رصحیح سه ر ی هیوت ب اهدم

انجمن آسی یی

بهه ت ک هد .
 .27لهص،لیت لحسنت 1323ت «فهههو رم م اس لی ت ایهانی کتن ر رت بامهیت م»ت استد
راههم ه ی ع خ زا ت ی اهلل نصیهی مت ی م ن ل لقبع کدهای رشد فهههتو رمت م ل تال
اس لیت انشه ت راهام.

 .22لهیهیفهت حشمص ا س ا ؛ ل،س،ی جشتهیت ستی وت را ینت 1314ت ر ابتط ایتهام ههت ؛
چشخان ازه

چ شه ت راهامت انجمن ایهانی لب ه

 .21ن جیت لحم رض

جا م.

یههامت 1312ت ر ریخ ر ریخنه ریت راهامت نشه کد ب لهجع.

 .31ن شه ست ر ریخ س ب م لحم طببش تت ب نط نظ بنعب اهلل شیهازیت نستر نبتی شتم رت
3225ت کد بر ن ل ی ل ک.
 .31نا ن یت عب ا ب طهت  1125ت لآثه رحیمیت رصحیح لحم ه ایص حسینت ک هد .
 .32ه یسدهت ج م ن،رلنت 1373ت رشیع ر هه ت رهجم آذر لی نص لش یخ فهیت نیت چت
راهامت لهکر نشه انشه هی.
 .33هه ش تت لحم بنط سخت 1311قت گ شن ابهاهیمی؛ ر ریخ فهشد ت چ

سههیت بیج .

اّ ت
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