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در روایت تاریخ کهن ،تاریخنگاری رسمی شایعتر استت کت هت روایتت

تاریخ حکومتها و یا گزارش تاریخ هت وواستت آنتا متیپتردازد .آثتار

هسیاری از ایتن دستت هت تت لیف درآمته انته .هتا ایتن حتای نویستیهگانی

کوشیه انه در تاریخنگاری رسمی ،هرای مردم نیز جایگتاهی االتش شتونه.
ضیاءالهین هرنتی از موروتانی استت کت در کیتار نگتارش تتاریخ رستمی

پادشاها مسلما دهلی ،مسالش اجتماعی را گزارش دهه.

این نوشتار میکوشه ها ههتر گیتری از روش تویتی ی ت تیلیلتی از وتلی
اشارات مستقیم و غیرمستقیم هرنی ،ه طور اکتشافی ،ه هررسی ایتن فتر
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هپردازد ک هرنی ها وجود نگاشتن تاریخ رسمی تغلقشاهیا ه سبب داشتن

رویکرد اجتماعی ،در کیار توج ه مسالش درهتار ،تتاریخ و سیاستتهتای

آ  ،وضعیت رعایا را نیز ه تصویر کشیه است .او ها این کار گونة تاز ای

از تاریخنگاری را در تاریخ نگاری رسمی ه کار گرفتت استت کت در آ
نقطة ثقش روایت از حاکمیت ه سوی مردم در جاه جایی است

دستاوردهای تیقیق نشا میدهه ک رویکرد اجتماعی در نوشتة او اتوت

دارد و ه سوی نوعی تاریخ اجتماعی متمایش شه است .ها وجتود ایتن ،او

ذیش تاریخ حکومت ،مردم را نیز آورد و از نقش و ت ثیر مردم در اوت و

ضعف حکومت غافش نبود است .ها این حای توج جهّی مؤلف ه مسالش

اجتماعی جهت راهیمایی حکّام و شاها عصر هرای ایتل جامعت هتود

استتت .ریشت یتتاهی علّتی و معلتتولی در روتتهادهای اجتمتتاعی و ااتصتتادی،

میتوانه نشانگر تیلیش وی از عوامش مؤثر در تغییرات اجتماعی هاشه

واژگان کلیدی :تاریخ فیروزشاهی ،ضیاءالهین هرنی ،هیتیش اجتمتاعی،
سلطین دهلی ،تاریخنگاری رسمی.

مقدمه

نگاشتن تاریخ حکومتها و دولتمردا  ،متتهاویتترین و رستمیتترین گونتة تتاریخنگتاری

است .در وااع این شیوة روایتت تتاریخ ،هتازگویی روایتت تتاریخ توستح حاکمیتت استت.
مطالب نگاشت شه میعکسکییهة تعبیتر و وواستت حکومتتهتا از تتاریخ استت .هروتی از
میققا ه هررسی این گون عیایت داشت انه(از جمل ملیی توانی ،)1390 ،امتا تبیتین حتوزة
گونة مذکور از تاریخنگاری ،ویژگتیهتا و دستتاوردهای آ و حتتی توجت هت راهطت میتا
حکومتها و نگارش تتاریخ در آ حتوز در حیطت مطالعتاتی ایتن نوشتت نیستت .یکتی از
جیب های م غوی یا کماهمیتتر در تاریخنگاری رسمی جامع  ،الی های اجتمتاعی ،ایتیا
و در تعبیری موسع اجتماع است .این هخش در اغلب موارد تیتالشعاع تاریخ دولتمردا و
یا وواست آنا هود است و اگر روایتی از آ دیه میشود ،امری جیبی و یا حتی ناوواست
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هود است .در چیین فضایی توج هروی افراد ه مسالش اجتماعی ،مردم و حتتی روتهادهای
آ میتوانه دالیش متعهد داشت هاشه .دالیش آ را در مسالش مختلف از جملت علیتق افتراد
نیز میتوا دیه .در این مرحل پای هییش و میش مورخ ه میا میآیه ک تعیینکییتهة نتوع
رویکرد او ه نگارش تاریخ وواهه هود .انعکاس هییش هر موروی را در آثتار وی متیتتوا
دیه .یکی از موروتا مهتم در تتاریخنگتاری هیته مستلما ضتیاءالهین هرنتی استت کت هتا
رویکردی مت اوت ه نگارش تاریخ پرداوت است.
میتوا فر

کرد ،هرنی ها وجود نگاشتن تاریخ رستمی تغلتقشتاهیا هت ستبب داشتتن

رویکرد اجتماعی ،در کیار توج ه مسالش درهار ،تاریخ و سیاستهای آ  ،وضتعیت رعایتا
را نیز ه تصویر کشیه است .وی علم تاریخ را ه معیای تلش هرای تیلیش و ریش یاهی اهعاد
مختلف حیات انسا در هستر زمتا دانستت و هت فراوتور حتوادل ،تیلیلتی جتامع از عصتر
وویش ارال کرد است .نتیج این امر سبب رویکرد جهی مؤلف ه مسالش اجتماعی هترای
راهیمایی حکّام و شاها عصر هرای ایل جامع شه است .این ااهام ه تجرهت انتهوزی از
تاریخ و مسالش آ هرای واداشتن حکام ه اجرای عهالت نظر داشت است ک میتوانه نتیجت
آ استواری حکومت هاشه.
ها وجود ههر گیری فراوا هرنتی از انهیشت هتای نظریت پتردازا ایرانتی و تتلش وی در
انتقای این انهیش ها ه هیه ،این اثر مورد هیمهری پژوهشگرا ارار گرفت است .نک :احمته
()1367؛ شتتیمش()1373؛ ن یستتی ()1363؛ هلتتک ( .)1385اطلعتتات کلتتی در وصتتو
زنهگانی وی (ازجمل وانها  ،نیو ی وفات ،مسلک ،آثار و ارتبتاطش هتا درهتار) را در دو
اثر متقهم سیر االولیاء (میر وتورد .1302،ق) و اوبتار االوبتار فتی استرار االهترار (دهلتوی،
 .1132ق) می توا یافت .آثار مطالعاتی چو تاریخ ت کر اسلمی در هیه اثتر عزیتز احمته،
ادهیات اسلمی هیه اثر شیمش ،تاریخنگاری در اسلم اثر سجادی و عالمزاد  ،تاریخ انهیشت
سیاسی اسلمی هلک آنتونی ،متهوش هرنتی نگاشتت ثبتوت( )1380و  ...نیتز تیهتا هت معرفتی
نویسیه و یا معرفی کتاب تاریخ فیروزشاهی فارغ از هر نوع تیلیش هسیه کرد انته .در نقته
این اثر ،مقال ای ه زها انگلیسی توسح حسن هرنی نگاشت شه ک ها ایاس دیتهگا هرنتی و
اهنولهو در حوز ی اجتماعی ،هییش وی را ه عیوا مورخ درهتاری متقتهم متورد ستتایش
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ارار داد است ( .)barany, 1938, 90پژوهشهایی نیز ه یورت مستقش اغلب ها میوریت
انهیشتت سیاستتی وی یتتورت گرفتتت استتت .اهراهیمتتی( ،)1388موحتتهی( ،)1392مظ تتر
عالم( ،)2004عرفا حبیب( ،)1991میمته حبیتب(1958و ،)1957میمته حبیتب افستروا
ستتلیم (1961م) ،زرهتتانی()1394در ایتتن دستت جتتای دارنتته .از نظتتر رویکتترد ادهتتی نیتتز در
نوشت هایی ه شباهت شیو نگارش وی هتا هروتی ادیبتا ایرانتی از جملت اهوال ضتش هیهقتی
پرداوت شه است( .راغب ،در انجام این پژوهش از اهیمیترین نسخ چاپ ستیگی متعلتق
ه سای  1862م ،است اد شه است (نوشاهی.)1350،908،
زیستنامه مورخ

ضیاءالهین مؤیهالملک هرنی ،از موروا و ادیبا پارستیزهتا سته هتای  7ت  8ق 13/ت14م

است .زادگا وی هر  1،در حمل میمته غتوری فتتد شته ( .)barany, 1938, 77میروتورد
(متوفی  .770هت) مؤلف کتاب سیر االولیا ،از معایرا هرنی است ک هیگامت ستخن از پتهر
ضیاءالهین هرنی ،وی را یاحب دودمانی هزرگ میووانه (میر وتورد1302 ،ق .) 323 ،در
وصو

زادروز هرنی ،سیهی در اوتیار نیستت؛ امتا وتود وی متتذکر متیشتود کت هیگتام

ت لیف تاریخ فیروزشاهی ه ستای  758هتت .ق 74 ،ستال هتود استت (هرنتی1862 ،م .)23،هتا
دانستن این موضوع ،میتوا حتهس زد کت هت احتمتای وی هت ستای  684هتت .ق و در عهته
ستلطا غیتالالتهین زاد شته استتت .وی در .757ق در غیتالپتور درگذشتت و در کیتتار
پهرش در آرامگا نظامالهین اولیاء ه واک سپرد شه (میروورد1302 ،ق،

.)323

هرنی ه دلیش لطافت طبتع و مهتارت نویستیهگی ،هتیش از ه ته ستای هت عیتوا نتهیم و
مشاور ،در درهار سلطا میمه تغلتق (حتک 725 :ت  752هتت .ق)  -پستر و جانشتین ستلطا
غیالالهین تغلقشا  -وهمت کرد استت (دهلتوی کشتمیری1988 ،م88 ،؛ هرنتی1862 ،م،
 .)462پس از مرگ سلطا میمه تغلق و اهرتگیری فیروزشا  ،هرنی ه اتهام دوالت در امتر
جانشییی از درهار طرد شه ( .)barany, 1938, 87وی اواور عمر را در فقر گذرانه و متواجبی
را ک فیروزشا هرایش فرستاد هود ،در را وها یها داد (میر وورد1302 ،ق.)323 ،
 .1اکیو این شهر معرو

ه هولیه شهر است.
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نگارش کتاب در حوزه حاکمیت سیاسی تغلقشاهیان

هرنی موروی در درهار هود و ها درهار تغلقشاهیا ارتباط تیگاتیگ داشت .ذکر شته کت وی

سایها در درهار حضور داشت .نتهیم و مشتاور ستلطا هتود  ،وتهمت هت ستلطین ،تهمتت
دوالت در امور حکومت ازجمل جانشییی و واهستگی ااتصادی ه درهار و دریافت مواجتب
از آنا نشا میدهه ک وی آثار وود را در حوز تاریخنگاری رستمی نگاشتت استت ،امتا
علت تمایز وی ها دیگرا در چیست؟
کتاب تاریخ فیروزشاهی ت لیف ضیاءالهین مؤیهالملک هرنی ،یکتی از مهتمتترین متتو
تاریخنگاری هیه در عصر اسلمی است ک ه زها فارسی نگاشتت شته استت .ایتن کتتاب

واایع دورا هشت تن از پادشاها دهلتی ،از ستلطا هلتبن (حتک 664 :ت  684ق) تتا ستای
ششم حکومت سلطا فیروزشا ( 758هت  .ق) ت نزدیک ه یکصه سای ت را درهر میگیرد.

این کتاب از معهود کتابهایی است ک ها وجود حضتور متورخ در کیتار دولتمتردا و

اصه نگارش تاریخ آنا و مت اوت ها عموم موروتا حاضتر در درهتار حکتومتی ،در کیتار
امور سیاسی و حکتومتی هت مستالش مهتم اجتمتاعی نیتز پرداوتت استت .هتا ایتن حتای ،فهتم
تاریخنگاری هرنی ههو شیاوت هییش تاریخی او ممکن نیست .او ه دلیش حضور در درهتار
تغلقشاهیا و داشتن علا ه هروی از آنا  ،همچیا در حوز تاریخنگاری رسمی التم زد
است .ه نظر میرسه او ها ت کیه هر لزوم وجود هروی اواعه اجتمتاعی ،چتو لتزوم ایتل
وضع رعایا ه دست سلطین و ههر گیری از عهالتْ میکوشه اوضاع و جریا هتای سیاستی
عصر وود را ها ذر هین اجتماعی مورد هررسی و انتقاد ارار دهه .وجود شاوصهایی از ابیش
دیه انتقادی ،هییش سیاسی ،ت کیه هر ایش علّیت و نشا داد چهر وااعیتری از اجتمتاع هت
حکّام ،نگرش و نگارش وی را از دیگرا مت اوت و متمایز کرد است.
هیا وصوییات اولای شاها هلبن ،ولجی و تغلقتی چهترة دایقتی از شتاها را هترای
ووانیه ترسیم میکیه .هیا جزلیتات واتایع هت ویتژ در متورد حاکمتا هتر اهمیتت کتتاب
میافزایه .توییف او از اولق و رفتار پادشاها «گتا چیتا دایتق و هیرمیهانت استت» کت
همانیته ستخن مرحتوم زریتتنکتوب «متیتتوا تصتتویر وااعتی احتوای طبقتات را نقتتش زد»
(زرینکوب.)68 ،

 / 38رویکرد اجتماعی ضیاءالدین برنی در تاریخنگاری رسمی

روششناسی تاریخی برنی

هرنتتی تتتاریخ هیتته در زمتتا تغلتتقشتتاهیا را ک ت در دور استتلمی در ایتتن ستترزمین حکتتم

میرانهنه ،ه زها فارسی نگاشت و ها است اد از آرای ها و سیتهای ادهی ،هر جذاهیت کتاب
افزود است .وی کتاب را ه شیو واایعنگاری نگاشت استت .هرچیته هختشهتای مختلتف
کتاب ها عیوا یکی از سلطین شروع شه  ،اما میتوای آ هراساس امتور مهمتی استت کت
هرای سلطین و ووانیهگا کتاب م یه وااع شود .همین امر موجب شه در هروی هخشها،
نوشتار کتاب دچار هیترتیبی شود .نگا تیلیلی و میتقهان ه واایع هتهو پتیشفتر

هترای

دستتتیاهی ه ت حقیقتتت ،استتت اد از روش مشتتاهه و گتتردآوری روایتتات ش ت اهی از طریتتق
گ تگوی حضوری ها افراد ،جزلینگری و نو هتود موضتوع از ویژگتیهتای تتاریخنگتاری
هرنی است .در نوشت حاضر کوشش شه است تا وجو رویکردی او از حوز تاریخنگتاری
رسمی ه اجتماعینگاری نشا داد شود.
اجتماعینگاری؛ رویکردی درونحوزهای در اثر برنی

امروز مطالعات تاریخ اجتماعی هخش مهمی از حوز علم تاریخ را ه وود اوتصتا

داد

است .در حقیقت تاریخ اجتمتاعی «رویکتردی نتو[ییی استت کت نگتا موروتا از تتاریخ
جیگها و اراد ها و اعمای مردا هزرگ ه تاریخ زنهگیها و رفتار متردم جامعت معطتو »
شه است و در س حوز راهط مردم ها مردم ،مردم ها حکومت و مردم ها زیستجها مادی
و معیوی رواهح را در چارچوب علّی و معلولی تبیین میکیه (موستیپتور،1386 ،

.)141

تاریخ آموزش ،تاریخ ادیتا  ،متذاهب ،میاستک و آیتینهتا ،جمعیتتشیاستی ،جیتبشهتای
اجتمتتاعی ،حقتتوق شتتهرونهی ،رواهتتح کتتاری انستتا هتتا ،حقتتوق اجتمتتاعی ،اعتتترا هتتا و
شورشها و ...از مسالش مورد نظر در مطالعات اجتماعی است ک هر وستعت حتوز هتای آ
افزود است.
در کتابهتا و نوشتت هتای کهتن غلبت هتا رویکترد گترایش هت نگتارش حکومتتهتا و
روهادهای مرتبح ها آ هود است .ها این حای ،موروانی واایع و روتهادهای غیرحکتومتی
را نیز میدیهنته و متی نگاشتتیه .نخستتین کستی کت آگاهانت تتاریخ را هتا هیتیش اجتمتاعی

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری و تاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 39 /

نگریست ،اهن ولتهو هتود .وی در «مقهمت » ستیر تکامتش هشتر از کهتن تتا تمته را شتر
میدهه .از دیه وی ،نوع هشر ها هم ترکیب میشود ،ستیز میکیه ،حکومت تشکیش میدهته
و تمه هایی ها هیر و فرهیگ و ییعت گوناگو پهیه میآورد (اهن ولهو  65 ،1375،1،ت

 .)64از دیه وی تیها واایع سیاسی تاریخ را نمیسازد ،هلک هر آنچ زنتهگی هشتر را تیتت
ت ثیر ارار دهه ،میتوانه موضوع علم تاریخ هاشه.
حسن هرنی ها مقایس هییش اهن ولهو و ضیاءالهین هرنی اصه داشت دیهگا های این دو
را ه هم نزدیک کیه .هرچیه وی معتر

است ک نظرات ااهش ایاس نیست امتا اذعتا دارد

ک میش ه ت لیف تاریخ اجتماعی را میتوا در اثر هرنی یافت (.)barany, 1938, 90-91
اشار شه ک هرنی تاریخ دورا حکامی از تغلقشاهیا و در ارتبتاط هتا آنتا واتایعی از
حاکمیت هلبنها و ولجی هتا را در اثتر وتویش نگاشتت استت .ایتن امتر حرکتت در حتوز
تاریخنگاری سیاسی و رسمی ه شمار میآیه تتا از هُعته یترفا سیاستی هرهته و هتا رویکترد
اجتماعی ،در کیار توج ه مسالش درهار و سیاستهای آ  ،وضعیت رعایا را نیتز هت تصتویر
کشه .وی ،علم تاریخ را ه معیای تلش هرای تیلیش و ریش یاهی اهعاد مختلف حیات انستا
در هستر زما دانست و ه فراوور حوادل ،تیلیلی جامع از عصر وویش ارال کرد است.
هرنی ها هذی توج ه روهادها و واایعی از ابیش ایطی ،مقاطع والیات ،وضتعیت رعایتا،
ساوتن هیاهای عمومی ،اوضاع تجاری ،مالی و دیوانی تصاویری از جامعت عصتر وتویش را
ه تماشا گذاشت است ک هخش تصمیمگیری و اجرای آ ه حکومت مرتبح است.
همدلی با حکومت در روایت یا انعکاس واقعیت اجتماعی

در تاریخنگاری رسمی مورخ هیا هت درجتة تقترب هت حکومتت از واهستتگی و یتا استتقلی

فکری مت اوتی هرووردار است .نیوة نقش یا انعکاس روایت میتوانه نشانگر میزا وفاداری
و یا همهلی وی ها حاکمیت هاشه؛ ااهامات مختل ی از ابیش جعش ،تیریف ،کذب و مساللی
از ایتتن دستتت هتتاالترین درجت همتتهلی استتت .همستتو هتتا آ هرجستتت ستتازی و یتتا در مقاهتتش
حاشی رانی ،تغافش ،زیاد گویی ،کمنمایی و مواد دیگر همسو ها آنها ،در حه میانی تتا پتایین
ارار دارنه .نمیتوا انتظار داشت موارد ه گ ت های فوق وتم شود .متوروی کت در درهتار
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شغش و پیش ای دارد و یا مورد مشورت ارار میگیرد ،در کمترین حه واهستتگی متیکوشته
حکام و سلطین را ه ایل امور وود و رواهح ها ولق دعوت کیه .از این رو فتردی مانیته
هرنی ها ااهامات مختلف میکوشه ها نشا چهرة اجتماع ،حاکم را ه ههبود اوضتاع رهیمتو
سازد.
اگر ها در نظر داشتن موارد فوق نوشت های هرنی مورد دات ارار گیرد ،مشخص میشتود
ک هررسیهای او هیشتر حالت جامع و همگانی دارد .هررسی وی از مسالش اجتمتاعی ،حتوی
حکومتهای معایر یعیی تغلقشاهیا ازجمل سلطا میمه تغلقشا و هرادرزاد اش سلطا
فیروزشا میچروه ،حایآنک در هیتا حتوادل دور هتای پیشتین (ستلطین ممالیتک) ،هت
نقش اوی هسیه کرد است .وی وضعیت اجتمتاعی دورا ستلطیت ولجیتا را نیتز گتزارش
کرد است ک پهر و عمویش در این دورا از یاحبمیصبا درهار ه شمار میآمهنه.
مردممداری :هرنی ها وجود توج ه حاکمیت ،در جای جای نوشت وود پای متردم را هت
میتا متیکشتته و هتا ستخن گ تتتن از «رعیتت» هتر نقتتش متردم در تیتوالت ت کیتته دارد .از
نوشت های وی هرمیآیه ک او مایش است ها وجود حاکمیت ،مردم را نیز در نوشت های وتود
مهم هبییه و نقش آنها را هازگویه.
 .1دادگری و رعیتنوازی

هررسی کتاب تاریخ فیروزشتاهی نشتا متی دهته در انهیشت هرنتی متردم و یتا هت تعبیتر وی

«رعیت» از جایگا مهمی هرووردار است .ریشت هتای اتوت و اتهرت و یتا حتتی در مقاهتش
ضعف سلطین در اعتماد رعیت ه پادشا و یا دوری از وی ارار دارد .هرنی ها طر زنهگی
رعایا ،سلطین معایر وود را ه دادگری و رعیتپتروری تشتویق متیکیته .وی هتا تمجیته
سلطا شمسالهین غزنوی ،در وصو

کارهای عامالمی ع ه سلطا هلتبن چیتین گتزارش

میدهه« :هیهة وی نیز چو سلطا هلبن هرای آسودگی ولق از لشکر وود هرای عبور آ هتا
از آبهای هزرگ و پشها و ولیش هتا پتیل ستلطانی در گذرانیته ولتق و عبتور و مترور
آستتا ضتتعی ا و عتتاجزا استتت اد متتیکتترد و حتتق مظلتتوم را از اتتالم هتتاز متتیستتتانه »
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(هرنی 1862،م 45،ت  .)44در جای دیگر از زها سلطا هلبن میآورد« :اگر رغبتت رعایتا هت
تی ر ههی شود و رعایا را هر پادشا اعتمادی نمانه تشتّت و ت رّق روی نمایه و در ت رّق رعایا
پادشاهی در ولش و زلش افته» (هما .)77 ،
هرنی چهار عامش را موجب فتی و آشوب میدانه ک مهمترین آ هتیوبتری پادشتا از
وضعیت رعایا و «نیک و هه ولق» است (هما  .)282 ،طغیا رعایا علیت حکومتت و کشتتار
ولق ه دست عامل سلطا میمه تغلقشا  ،موجب شه تا در وطاب ه ستلطا هیتاورد« :و
از جمل امرا

ملکی یک مر

هزرگ و مهلک تی ر ووا

و عوام مملکت و نااعتمادی

عام رعایاست» (هما  .)522 ،هرنتی یکتی از دو هتازوی جهانتهاری را رعایتا متیدانته و در
اشار ه رعیتنوازی سلطا فیروزشا میآورد« :نام احتیاج در رعایا نمانته » (همتا .)554،
وی حای رعایا را شمشیر دولب میدانه ک هتینتوایی و رفتا کاملشتا موجتب فستاد استت؛
آ گون ک سلطا هلبن ه فرزنهش س ارش میکیه« :در سته وراج ها رعایتا میانت روی را
کار فرماییه ،ن چیها ستانیه ک هینوا گردنه و ن چیا انهک ستانیه ک از هستیاری استباب
متمرد و سرتاب شونه» (هما  .)100،نوشت وی نشا میدهه ک در نظتر هرنتی فترو ریختتن
دیوار اعتماد میا ولق و حکومت عامش ضعف و فتور حاکمیت وواهه هود.
 .2وظایف اجتماعی سالطین در برابر مردم

از هررسی آثار هرنی هرمیآیه ک وی در حتوز اجتمتاعی هترای حکتام و ستلطین واتای ی

االش است ک میتوانه مکمش رعیتنوازی هاشه .یکی از آ متوارد مقابله با بحرانهاا از
جمل هیرا های ناشی از حمل دشمیا است .حملة مغوی یکی از هزرگترهن گرفتاریهای
جها اسلم هود ک دامی آ اغلب هلد اسلمی را حتتی تتا شترق در وتود فترو هترد .هرنتی
ترس مردم از حمل مغوی ه هیه در عهه سلطا علءالهین را چیین ترسیم متیکیته« :در آ
سای مغوی را چو اصه دهلی هر سر افتاد هود والیتهای سمت درآمه را نهب نمیکردنته
و حصارها را زحمت نمیدادنه و از آمه آ ملعونا ک ها لشکری همچو متور و ملتخ و
آنک اصه دهلی کرد هودنه والیتها را نهب نمیکردنه و غییمت نمتیستاوتیه در دهلتی
تشویشی هزرگ روی نمود و ولق اصبات حوالی را ه تمامی در حصار دهلی درآوردنته و
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حصار کهی  ،عمارت نشه هود و مردما آ چیا تشویش ن گهی دیه و نت هتواتی شتییه
هودنه و ورد و هزرگ اهش شهر را حیرت هار میآورد و در شهر چیتها جمعیتت شته کت
در کوچ ها و هازارها و مسجهها مردم نمیگیجیهنه و جملت استباب در درو شتهر گرانتی
گرفت و را های کاروانیا و سوداگرا هست شه و ولق را درمانتهگی پتیش آمته» (همتا ،
 255ت .)254
در دنبال گزارش ،هرنی ه هیا راهکار سلطا علءالهین هرای مقاهلت هتا حمتلت مغتوی
میپردازد .وی میآورد ک سلطا پیشیهاد تشکیش ارتش دالمی را ه علت هزیی های هتاال و
والیشه وزان رد کرد و چارة کار را ارزانتی استباب معیشتت ،غلّت و علوفت دانستت .هت
همین دلیش دست ه ایلحاتی زد ک هرنی از آ ها عیوا «ضتاهحهتای متتین» یتاد متیکیته
(هما  304 ،ت  .)300از نوشت های هرنی هرمیآیه ک نقطة میوری در ااهامات ستلطا اترار
دارد .ها این حای وی در پیونه تاریخنگاری رسمی پای رعیت را ه میتا آورد و حتاکم را
در مقام وای نسبت ه مردم ارار میدهه .هما گون ک نوشت ها نشا میدهیته ااتهامات و
ایلحات سلطین ههبوددهیهة امور است .از متواردی از ایتن دستت هرمتیآیته کت وی در
نقط تاریخنگاری رسمی و هررسی مسالش اجتماعی ایستاد است.
دومین وظیفه مقابله با خطر بالیای طبیعی

یکی از مهمترین مشکلت اجتماعی مورد هررسی هرنی ایطتیهتا هتود استت .وی چیتهین

ایطی را گزارش میکیه ک طی آنها اوضاع سیاسی نیز مختش شه .سلطا ها توسش ه اهتزار
زور دریهد غلب هر هیرا ناشی از ایطی هرآمه .وی در گزارشی از واوع ایطی در زمتا
سلطا میمه تغلق تصویر ایطتی و ااتهامات حکتومتی را آورد استت .وی نوشتت استت:
زمانی ک سلطا ه اصه لشکرکشی از دهلی وارج شه ،ایمت غلّ تا میتی شتانزد و ه ته
چیتش افزایش یافت و ها هست شه را ها ،در شهرهای اطترا
رفع مشکش هودج زیادی ه کشت و زراعت اوتصا

ایطتی رخ داد .ستلطا هترای

داد ،اما هروز وشکسالی تتههیر وی

را ناکام گذاشت و در این هین هسیاری از مردم و حیوانات تلف شتهنه (همتا  482،ت .)481
سلطا میمه هرای نجات مردم ،اجازة وروج ه والیات اطرا

هیهوستا را یادر و لشکر
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را در اطرا

رود گیگ مستقر کرد .پس از هتارش هتارا  ،ستلطا اصته عزیمتت کترد امتا

هزرگا شهر ،وای نویسیهگا  ،ه واطر ترس از کشت شه  ،گرانی غل را ههان کرد و هت
والیات آود و ا رآهاد گریختیه .این نافرمانی موجب لشکرکشی سلطا هت ایتن میتاطق و
هازگردانه مردم ه دهلی شه (هما  491،ت  .)486این گزارش وضتعیت متردم و نارضتایتی
آنا از سیاستهای سلطا میمه را ه ووهی نشا میدهه.
گزارش گذرای دیگر از ایطی دهلی در زما سلطا جلیالهین ولجتی استت کت هتا
درایت سلطا و یهاات اغییا ،ههو تل ات چشمگیر سپری شته (همتا  .)212،همتا گونت
ک اشار شه ،در گزارشهای هرنی از ایطی دو عیصر «رعیت» و «حکومتت» هت وتوهی در
جایگا های وود هویها هستیه.
سومین حوزه ،اقدامات عامالمنفعه :ساخت مساجد ،مدارس ،حفر قنااتهاا و
کاریزها ،الیروبی جویها

ها وجود هراییه کلی نوشتاری هرنی ک از سلطین مینویسه ،اما در حتوز واتایف عمتومی

حکومت نسبت ه ولق ،واای ی هرای آ االش است ک گزارشهای دایتق و زیبتایی نیتز از
آ داد است .در زمیی عمارات و هیاهای عمومی ،مورخ در ذیش یتازد مقهمت کت درهتار
حکومت سلطا فیروزشا نوشتت استت دو مبیتا را هت ایتن مستتل اوتصتا

داد استت.

مقهم پیجم «در هیا عمارت عهه همایو » و مقهم ششم «در هیا کافتن جتویهتای هستیار
در عهه همایو » .یکی از این هیاها ،مسجه جمع است ک در وی ش متیآورد« :و یکتی از
هیاهای مبارک فیروزشاهی مسجه جمع است ک عمارتی هس غریتب و عجیتب و مرت تع و
هرآمه است و طاقهای مسجه همایو ها طاق آستما دم مستاوات متیزنته»(همتا .)561،
نویسیه ه ووهی رغبت مسلمانا ه اداء نماز جمع در این مسجه ،ها وجتود مستاجه دیگتر،
را نمایا میسازد.
دیگر هیای مهم ،مهرست فیروزشتاهی استت کت در آ استتادا هزرگتی ازجملت موالنتا
جلیالهین رومی علومی از ابیش ت سیر ،حهیا و فق تهریس میکردنه .هرنی در تویتیف
آ میآورد « :و دوم از هیاهای مبتارک وهاونته عتالم مهرست فیروزشتاهی استت کت هتس
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هوالعجب عمارتی هر سر حو

عللی هیا شته استت و عمتارت مهرست متذکور از رفعتت

کیبذها و شیرییی عمارتها و موازین یینها و لطافت نشست جایهای و میشهای متروج
و یفهای دالویز گوی لطافت از عمارتهای ک در عالم معرو

استت ،رهتود استت و

عجب عمارتی و هوالعجب هیای کت هتر کت از مقیمتا و مستافرا در مهرست فیروزشتاهی
درمیآیه همچیین تصور میکیه ک مگر در ههشت عه درآمته » (همتا  .)562 ،عمتارت
هاال هیه سیری نیز هیایی آموزشتی استت کت یکتی از استاتیه هیتام آ در حتوز علتوم دییتی
نجمالتهین ستمرایهی هتود استت (همتا  563 ،ت  .)562عتلو هتر ایتن ،ستلطا فیروزشتا
شهرهایی چو فیروزآهاد و فتدآهاد نیز هیا کرد است (هما  566 ،ت .)565
هرنی در مقهم ششم ه ح ر چتا هتا و کاری زهتا هت امتر ستلطا و تت ثیر آ هتر وضتعیت
زراعت و معیشت مردم میپردازد و متیآورد« :و هتاریتعتالی ایتنچیتین ویتری کت اعظتم
الخیراتست و هم واسط ول

است از تشتیگی و هتیآهتی و هتم وستیلت زراعتت ن تایس

غلت و نیشکر و هاغها و زرها» (هما « ،)567 ،در کیارهای جویهتای متذکور چیته هتزار
دی آهادا وواهه شه و از حراثت و زراعت رعایتای آ د هتا چیته نتوع غلهتا و نعمتتهتا
وواهه رست و ارزانی غلها در آ دیار تا کجاها وواهه رسیه» (همتا « ،)568،و از متراحم
سلطا فیروزشاهی هم رعایتای آ سترزمین را سروستاما پیتها وواهته آمته و هتم والۃ و
مقطعا را ه واسط آهادانی دی ها ضبح هیشتر روی وواهه نمود و در سته وتراج و وزییت
استقامتی هر چ تمامتر ااهر وواهه شه و عام رعایای آ جانتب کت نتیشتکر و گیتهم و
نخود و میو ها و گشهای هاغی ه چشم نمیدیهنه و هت گتوش متیشتییهنه ،در آ سترزمین
هروییهی»(هما  569،ت « ،)568و از دولت روز افزو فیروزشاهی هم در سیوات نزدیک ن
دور چیتتها نعمتتت گونتتاگو در آ ستترزمین رویتته کتت از هستتیاری از آ ستترزمین در
دارالملک دهلی فرووتن آرنه»(هما  .)570،نویسیه توج ستلطا هت امتور عتامالمی عت را
موجب پایهاری حکومت ،رفا رعایا و توسع ااتصادی میدانه.
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 .2نقادی اجتماعی ا اقتصادی

یکی از وجو مهم در تاریخنگاری هرنی ،ک وی را در حه میان ای از تاریخنگتاری رستمی
و حرکت ه سمت اجتماعینگاری اترار داد استت ،هررستی متوارد ااتصتادی و ااهتارنظر

درهار آنهاست .وی در این هخش علو هر گزارش ،انتقادهایی را اهراز میکیه کت او را در
جایگا نااه حکومت نشا میدهه .هرچیه نبایه از ایتن هیتا غافتش هتود کت وی متوروی
درهاری است و هه

اغلب نوشت هایش ههبود و ح ظ جایگا حکام میهاشه.

یکی از جیب های مهم در مطالعتات اجت متاعی توجت هت امتور ااتصتادی استت .ایتن امتر
میتوانه در حیط سیاستگذاری ااتصادی و در یا جیب های اجرایی هاشه کت هت موضتوعاتی
از ابیش مالیاتها ،نیو درآمهها و هزیی های دولت میپتردازد .در نقطت مقاهتش ،وی ضتمن
گزارش آفتتهتای ااتصتادی ت اجتمتاعی از ابیتش رشتو و هتیلیتااتی ااطتاعدارا  ،از لتزوم
ه کارگیری افراد الیق و تیسین ستلطین در استتخهام کتارگزارا شایستت ستخن هت میتا
آورد است .اینگون گزارشها ،ک نمون هایی از آ در ادام وواهه آمته ،تغییتر دیتهگا
مورخ از نگارش یر

رفتار سلطین ه هازگویی مسالش اجتماعی را مشخص میکیه.

الف .مقاطعهداری :ها عیایت ه مسالش فوق از شاوصت مهتم کتتاب تتاریخ فیروزشتاهی،
پرداوتن ه مسالش ااتصادی ازجمل وراج ،ااطاع و سیاستهای ااتصادی ستلطین مستلما
دهلی است.
هرنی ها نگاهی نقادان ه وضعیت ااطاع در زمتا ستلطا هلتبن متیپتردازد .طبتق اتانو ،
ااطاعدارا مواف هودنه هرحسب مستاحت زمییتی کت در اوتیتار داشتتیه ،در موااتع لتزوم
سوار نظام هرای درهار دهلی ه رستتیه؛ امتا در زمتا ستلطا هلتبن هت دلیتش رشتو هتایی کت
ااطاع دارا ه نویسیهگا دیوا عر

میدادنه ،در وان های وود متیمانهنته و «میصتوی

د های رایگا میهردنه» (هما  .)60،هیگامیک هت گتوش ستلطا رستیه کت «ااطتاعدارا
شمسی مر رایگا ووار شه انه و در نامزدی لشکر نمیآییه و در حمایت نویسیهگا دیوا
عر

د ها را سلمت میهرنته و در وتا هتای وتود متیهاشتیه» (همتا  )61،دستتور عتزی

ااطاعدارا یادر شه اما آنا ها رشو داد ه ملکاالمترا فخرالتهین کوتتوای ،ستلطا را از
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این تصمیم میصر

کردنه .هسیاری از این ااطاعدارا تا آور عهه سلطا جلیالهین نیز هر

میصب وود هودنه (هما  .)64،هرنی ها نکوهش این امتر از زهتا ستلطا میمتود متیآورد:
«اگر مقطعی را در کار والیتداری وطا و سهو افتته و یتا در کارهتا غ لتت کیته و شترایح
والیتداری ه جا نتوانه آورد او هها وطا و غ لت از پادشا معزوی شود و او را در حستاب
کشیه»(هما  97،ت  .)96وی سلطا غیالالهین تغلق را ه واطر واگذاری ااطاع ه اشخا
دادگر ستایش میکیه (هما .)428،
ب .خراج :مستل دیگری ک هها پرداوت شه  ،احکام مرهوط هت وتراج استت .هرنتی هتا
مقایس حکم وراج دو دور سلطا علءالهین و سلطا اطبالهین ،چیین گزارش میدهته
ک علءالهین امر فرمود «هر گرفتن وراج ک در آ وراج یتک حکتم پیتها کیته و وتراج
ااویا هر ضع ا نی ته ،هرای این کار ضواهطی در نظر گرفت :اوی آنک آنچ زراعت متیکییته
از الیتش و کثیتر هت حکتم مستاحت هکییته و هتیهتی ت تاوتی نصتف هههیته و دوم آنکت از
گاومیش و گوسپیه هر چ شیرآور هود چرای هستانیه و چرایی تعیین شه و هرای ایتن حکتم
عمتتای و نویستتیهگا و کارکیتتانی ک ت رشتتو هگیرنتته و ویانتتت کییتته معتتزوی متتیشتتود»
(هما  288،ت  .)287در نتیج نرخ اجیتاس و غلت ثاهتت مانته و کستبوکتار رونتق گرفتت
(هما  .)323،زمانی ک سلطا اطبالهین ه تخت نشست «وراجهتای گترا و طلتبهتای
سخت از میا ولق هرداشت و مصادر و مکاهر و لت و زنجیر و تختهیه و چوب از دیوا
وزارت دور کرد» (هما )383،؛ اما این سیاست موجب گرانی نرخها شه (هما .)384،
هرنی روش وراجی سلطا تغلتقشتا را ت ییته متیکیته .هت گتزارش وی ،ستلطا هترای
تشویق کشاورزا و آهادانی والیات ،وراج را هر میتزا میصتوی هستت و دیتوا عتر

را

مکلف کرد ک حهود یک یازدهم میصوی را ه عیوا وتراج دریافتت کییته .از آنجتا کت
وراج توسح ااطاعدارا و والیا دریافت متیشته ،ستلطا در وطتاب هت آنتا متیگ تت:
«وراج از والیت هر نهجی هایه سته ک رعایای والیت در زراعت هی زاییه و گذشت مستتقیم
گردد .و هر سای چیزی هی زایه ن آنک یک کرت چیها هستانیه ک ن گذشت هراترار مانته
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و ن آییه چیزی هر رود والیتها ک وراب میشود و وراب مینمایه از گرانبتاری وتراج
و نهایت طلبی پادشاهی است» (هما  430،ت .)429
هرنی مهم ترین عامش شورش مردم در اواور دورا ستلطا میمته را چیته هراهتر کترد
وراج والیت میا دو آب میدانه؛ چیا ک «در دی سلطا میمه افتتاد کت وتراج والیتت
میا دوآب یکی ه د و یکی ه هیست میهایه سته»(هما .)473،
پ .سیاستگذاریهای اقتصادی و پولی :کتاب تاریخ فیروزشاهی در وصتو

نظتام

پولی عهه سلطین دهلی نیز اطلعاتی ارال میدهه .هر چیه متیتتوا ایتن هختش را حتوز
سیاستهای حکومتی دیه ،اما نگا نقاد مورخ در امور ااتصادی ،علو هتر حاکمیتت متردم
را نیز مورد توج ارار داد و ت ثیر درست و یا نادرست آ سیاستها را هیا کرد است.
تثبیت قیمتها :گزارش هرنی از ااهامات و ضواهطی کت ستلطا علءالتهین هترای ثاهتت
نگ داشتن ایمت غل اعمای کرد  ،مبیّن نگا او ه رواهح مردم ها حکومت است .علءالتهین

پوی رایج را ه یورت چیتش 1درآورد و ضواهطی ههین شتر نگاشتت استت :التف) تعیتین

نرخ غل توسح دستگا حکومت ،ههینیورت ک حیط در میی ه تت و نتیم چیتتش ،نختود
در میی پیج چیتش ...ب) انبار کرد غل ها در انبارهای سلطیتی و هرای این کار وراج هروتی
از ااطاعات را ه یورت عین غل دریافتت کییته؛ فوایته ایتن ضتاهط آ هتود کت در موااتع
ضرورت چو ایطی و هست شه را های کاروانیا هراثر جیتگ هتتوا از غلت هتای ذویتر
شه است اد کرد .پ) نصبکرد شتیی و کارکیتا هااتهرت و معتبتر ت) نوشتتن استامی
تمام تاجرا و کاروانیا ل) میع احتکار غل توسح مردم ج) وادار کرد تاجرا هت وریته
غل رعایا در میش کشت میصوی (هرنی 1862 ،م 307،ت .)305

 .1پوی رایج هیه چیتش مسی ها وزنی نامعلوم و تیک یا در زها سانسکریت تیکا هود ک هراهر ها یک تول (ستک هیتهی)
طل و نقر مسکوک است (استرآهادی.)688-689 ،1 ،1387،
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قیمتگذاری کاال :در گزارش او به ماواردی توجاه شاده اسات .عتلو هتر
ضواهطی ک علءالهین هرای ارزانی غل تعیین کرد هود ،هرای ثاهت نگ داشتن نترخ امتاش،
ک هرنی آ را شامش جام و شکر و نبات و میتو و روغتن متیدانته ،نیتز ضتواهطی در نظتر
گرفت شه .مهمترین این ضواهح ،ایجاد سرای عهی هود .الزم هود تجّاری ک از درهار پروانت
کسب دریافت میکردنه ،کاالهای وود را ابش از هرد ه هازار ه سترای عتهی هبرنته تتا در

آنجا ایمت اجیاس توسح حکومت تعیین شود .سیاست قیمتگذاری مهمترین حرکت
هرای پیشگیری از رشه هیروی ایمتها هود .ازجمل این ایمتها ،وتز دهلتی شتانزد تیکت ،
چادر د چیتش ،روغن کیجه هر سیر یک چیتش ،نمک هر من پتیج چیتتش .همچیتین ستلطا

هرای ثاهت نگ داشتن ایمت اسب و هرد و چارپایا  ،جتیس و ایمتت موازنت آ را تعیتین و
سوداگرا وریهوفروش اسب و هرد را از این کار میع کرد (هما  314،ت )309
هرنی علش توفیق سلطا در ایلحات را چهار چیز میدانه« :یکتی از ستختی فرمتا کت
ایل از فرما او رجوع نیست و دویم از گرانی وراجها کت رعایتا از شتهت طلتب میتتاج
شه غل و اامش ه نرخ سلطانی میفروشیه و سویم از هیزری ولق ک این مثش در عصر او
سایر شه هود ک اشتر ههانگی و دانگ کو و چهارم از کارفرمایا گیه دست و درشتمزاج
ک ن رشوت میستهنه و ن روی کسی نگ میداشتیه»(هما .)312،
هرنی در این حوز ه سیاست مالی سلطا میمه تغلق توج ویژ ای دارد .سلطا میمته
ک انهیش تصر

ممالک وراسا و عراق را در سر میپرورانته و هترای ایتن کتار هت پتوی

زیادی میتاج هود ،دستور داد ک در دارالضرب مهر مس را ه ارزش مهر زر و نقتر ضترب
کیه .هه

وی از این کار هها داد ه مس در معاملت و ایجاد یک نظام واحه پتولی هتود.

در نتیج در هر وان ای دارالضرهی ت سیس شه ک ها تیویش ستک متس هت وزانت معتادلش
طل و نقر دریافت میکرد .این سیاست هاعا هیارزش شه مس ،افزایش چهتار التی پتیج
هراهری ایمت طل و نقر و والیشه وزان شه (هما  476،ت  .)475هرچیته ستلطا میمته
اصه انجام ایلحات پولی ( )barany, 1938, 97و ایجاد سک مسی ه عیوا پتوی رستمی
را داشت؛ اما توانایی مردم هرای ساوت سک این نقش را هر هتم زد (استترآهادی،1 ،1387 ،
.)451
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از هررسی نمون های فوق هرمیآیه ک هرنی ها هه

آگا ساوتن اوتل

تغلتقشتاهیا ،

ه هررسی سیاستت هتای ااتصتادی ستلطین و تت ثیر آ در وضتع معیشتت رعایتا پرداوتت و
اطلعات هاارزشی در وصو

علش شکست یتا موفقیتت ایتلحات در زمییت ی تجتارت و

کشاورزی ارال کرد است .این اطلعات ذیقیمت اهزاری متؤثری در دستت میقتق کیتونی
است ک ها آ اوضاع اجتماعی زما وی را میسیجه.
ریشههای اجتماعی ضعف و سقوط حکومتها

اشار شه ک هرنی دورا حکومت س وانها یعیی اواور عصر ممالیک (حک685-689 :
هجری) ،سراسر عصتر ولجتیهتا (حتک 720-689 :هجتری) و اوایتش عصتر تغلتقشتاهیا
(حک 817-720 :هجری) را مشاهه  ،ثبت و هررستی کترد استت .وی در کتتاب وتود هت
شیو ای نقادان  ،از علش تغییر و سقوط حکومتها سخن میرانه.
تغییر خلق خوی حاکم و رعیت

این فراییه را در تیلیش او از تغییر در سلطیت سلطا معزالهین میتتوا دیته کت چگونت هتا
تغییر ولقوووی حکام و کردار آ ها ،حکومتهتا و جوامتع نیتز تغییتر متییاهیته و هتا ایتن
تغییرها ،تضاد و تباین در حکومتها ،ایجاد میشود .هعه از سختگیریهتا و اهتر و ستقوط
سلطا معزالهین ،رفتار و کردار مردم نیز ها آمه شا جهیه تغییر یافت .ه اوی هرنی هیگتام
جلوس ستلطا معزالتهین «جهتا هت کتام هطتاال شته و ووشتیطلبتا و مجلتسآرایتا و
نشاطجویا و لطی گویا و مضیکسازا ک وپ کرد هودنه و در گوش هتای وتواری
هیکار و هیوریهار مانه در کار شهنه» (هرنی 1862،م )129 ،و ههینترتیب ،متردم همچتو
سلطا ه طر

لهو و لعب و شراب و شاهه ترغیب شهنه؛ هیاهراین ه مصهاق «الیتاس علتی

دین ملوکهم» مردم ه شیو حاکما وود هستیه؛ ها تغییتر در ولقیتات حاکمتا  ،متردم نیتز
تغییر مییاهیه و این سیت تاریخ زنهگی هشر است.
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دوری حکومت از مردم و نخبگان
جامع شیاسا  ،نخبگا را اشخا

و گرو هایی میدانیه ک در نتیج اتهرتی کت هت دستت

میآورنه یا ت ثیراتی ک هرجای میگذارنه یا تصتمیماتی کت اتختاذ متینماییته یتا ایته هتا،
احساسات و هیجاناتی کت هت وجتود متی آورنته ،در کتیش تتاریخی جامعت ای متؤثر وااتع
میشونه .از میا انواع نخبگا  ،نخبگا سیتی و مذهبی (گی روش  396 ،و  )214و نخبگتا
ایهلولوژیک (هما  423،و  )240را میتوا در کتاب تاریخ فیروزشاهی مشاهه نمود.
جایگا نخبگا در انهیش هرنی چیا هاالستت کت در دیباچت شتر واتایع هتر یتک از
سلطین اهتها اشخا

مهم و معتبتر معایترش را هیتا متیکیته (همتا  24 ،و  126و  174و

 241ت  240و  380ت  378و  424ت  423و  455ت  454و  528ت  )527و هعته هت ذکتر حتوادل
مرهوط ه دورا سلطیت میپردازد .ه نظر میرسه هرنی جایگاهی دروور هرای افراد متی تذ
مذهبی نزد مردم االش است .این امتر هیتانگر نگترس او هت گتزارش و هررستی نقتش و تت ثیر
افرادی است ک در ساوتار حکومت نبودنه ،اما هر ارتباط آ ها مردم ت ثیرگذارنه.
یکی از حرکتهایی ک ه میوریت نخبگتا رخ داد و هرنتی آ را گتزارش و تیلیتش
کرد است ،توسح سیهی مول از نخبگتا متذهبی در زمتا ستلطیت ستلطا جتلیالتهین
ولجی شکش گرفت .وی ک از سادات کیلوکهری هود در دهلی مریها هسیار داشتت .پستر
هزرگ سلطا جلیالهین و امرا و هزرگزادگا وانها هلبیی ه همترا ستیهی مولت اصته
کشتن سلطا جلیالهین را داشتیه ،اما این فتی وواهانه شته و ستیهی مولت هت اتتش رستیه
(هما  211،ت  .)209هرنی معتقه است «درویشکشتن شوم هاشه»(همتا  )212،و ایطتی کت
در این زما در دهلی رخ داد را ه این وااع رهح میدهه(.همانجا)
سلطین مسلما دهلی هموار از اهرتگیری سادات واهم داشتتیه ،چیتا کت ستلطا
اطبالهین هرای کاهش اهرت شیخ نظامالهین اولیاء ،ملوک و امرا را از زیتارت شتیخ میتع
کرد و هرای سر او هزار تیک زر جایز گذاشت (همتا  .)396،هتهینترتیتب هرنتی هت نقتش
نخبگا در ایجاد ایامها ه عیوا یکی از عوامش مؤثر در تغییرات اجتماعی اشار میکیه.
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درگیر کردن مردم در درگیریهای درون حکومتی

یکی از عوامش مؤثر در تغییرات اجتماعی ،عامش جیگ میهاشته کت هرنتی نیتز در تغییترات
اجتماعی ه آ نیتز توجت کترد استت .وی یترفا جیتگهتایی را کت تت ثیراتی در فراییته
دگرگونی ساوتارهای اجتماعی داشت  ،ذکر میکیه .سلطا علءالهین پتس از پیتروزی هتر
مغوال و غیایمی ک از فتد نواحی دیوگیر ه دست آورد ،هر سلطا جلیالتهین شتوریه و
او را کشت .سپس هرای کسب مشروعیت ،انعام زیادی هین مردم پخش کرد (همتا .)248 ،
ثروتی ک از را فتوحات ه جامع تزریق شه ،موجب گرایش مردم ه تجملت ،دور شته

از ارزشهای اسلمی و پایهاری حکومت سلطا علءالهین گردیه.
از دیگر جیگهایی ک مورد هررسی اترار گرفتت استت ،جیتگهتای میتا مستلمانا و
هیهوهاست .سلطیت وانها ولجیا توسح وسرو وتا هیتهوی از هتین رفتت .وی پتس از
رسیه ه اهرت وود را سلطا نایرالهین وطاب کرد و هرای استیکام سلطیت و ه دست
آورد پایگا مردمی ،هخششها و انعتام هتا کترد؛ امتا حکومتت او هتیش از چهتار متا دوام
نیاورد و توسح سلطا غیالالهین تغلقشا ک در آ زما یاحب ااطاع دیوهای پور هود از
هین رفت .سلطا غیالالهین تغلق ه دهلتی لشکرکشتی کترد و اجتاز ستلطیت هیتهوها هتر
مسلمانا را نهاد (هما  419 ،ت .)412
هرنی نیو هروورد مردم ها سلطیت وسرو وا را در س دستت هررستی متیکیته :گترو
نخست کسانی ک ه واطر مای دنیا و ضعف ایما ه حکومت وسرو وا رضتایت دادنته،
گرو دوم ک ها وجود دریافت مواجب و انعام در هاطن هتا هیتهوا مختالف هودنته و گترو
سوم ک ه دلیش اعتقاد راسخ ه اسلم ها کمک سلطا غیالالهین تغلقشا ه سلطیت ک تار
پایا دادنه (هما  413،ت  .)412جیگ ها هیهوا موجب شه ک در زما تغلقشاهیا طریق
اعتهای رعایت شود ه انهاز ای ک هیتهوها از دارایتی زیتاد متمترد نشتونه و از واداری نیتز
ترک وطن نکییه (هما .)430،
هرنی ها دیهی نخب گرا ،ه هررسی نقش نخبگا سیاستی و متذهبی در هتروز رویتهادها و
جایگا آ ها در میا مردم پرداوت است ک این امر موجب ترس شاها از افزایش اتهرت
آنا را در پی داشت است .هرنی مهمترین علتت ستقوط حکومتتهتا را گترایش شتاها هت
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ستمگری و هیاولای دانست است .از دیه وی ،فساد شا موجب فساد رعیت میشود و ایتن
امر زمیی حمایت از دشمن و سقوط حکومت را فراهم میآورد.
موارد فوق ،نمون هایی از تعهاد فتراوا گتزارشهتای هرنتی از حضتور متردم در مستالش
مختلف است ک نشا میدهه وی در رویکردی مت اوت ،علو هتر روایتت تتاریخ رستمی
حکومت عیصر مردم را اوی دیه و هرول

دیگتر موروتا کهتن هت انعکتاس آ همتت

گماشت است .وی نیز ها توج ه طرحی ک در ذهن وود داشتت استت ،حتوادل ت ثیرگتذار
عصر وود را گزییش کرد و هازوورد آ را در رفتار مردم نشا داد است.
نتیجهگیری

در نگارش تاریخ ها رویکرد سیاسی یا تاریخنگاری رسمی ،همة توج مورخ ه هرم اتهرت
یعیی سلطا و عوامش او معطو

است .درحالیک در تاریخنگتاری هتا رویکترد اجتمتاعی،

وضعیت جامع و مردم نیز مورد هررسی ارار میگیرد .توج هرنی هت متردم یتا هت تعبیتر وی
«رعیت» در کتاب تاریخ فیروزشاهی هسیار شاوص است .او ه جای توج یر

هت مستالش

حکومتها و امور سیاسی از نقش مردم غافش نبود است .همین امر ت اوت و تمایز اثتر او را
ها دیگر موروا کهن نشا میدهته .وی در حرکتت از تتاریخنگتاری رستمی ،کت تتاریخ
حکومتهاست ،کوشیه است مردمهاری را از واایف حکومت هشمارد و هرای نیش ه ایتن
هه

مسالش مرتبح ها مردم را در نوشت های وود آورد و هر آنها ت کیه کرد استت .نقتش

توج ه مردم در استواری و اهرت حکومتت ،در مقاهتش تضتعیف حکومتتهتا در اثتر دور
شه از مردم ه ووهی در گزارشها و روایت او از واایع آمه است .ه این سبب متیتتوا
وی را موروی دانست ک ها اتخاذ رویکرد اجتماعینگاری در تاریخنگتاری رستمی ،گونت
جهیهی از تاریخنگاری را اههاع کرد است.
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Abstract
In narrations of old history, official history has an important place, as
it narrates the history of governments or their desires. There are various
works with this approach; meanwhile people are given a place in some
official historiographies. Ziauddin Barani is one of the historians who
reports social problems alongside official history Delhi Sultanate.
This article, using descriptive analytic method on direct and indirect
mentions, explores this hypothesis that Barani, besides writing the
official history of Tughlaq dynasty has pictured the situation of
citizenry. This way he has started a new type of historiography in which
the focus is changing from government to people.
The results show that his work is inclined to social history an Barani
has not neglected the role of people in government's strengths and
weaknesses. He had serious notation to social problems to guide the
governors to reform in society, and his cause and effect search in social
and economic occurrences could be a sign of his analysis from effective
factors in social changes.
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