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فرهنگ و ادبيات فارسي در دوره گوركانيان
دوران  از  فرهنگي  ديرين  سابقه  و  كهن  تمدني  با  ايران  و  هند 
با  گوناگون  اشكال  به  صفويان  و  هند  گوركانيان  زمان  تا  باستان 
متقابل  تماس هاي  و  مشترك  ريشه هاي  بوده اند.  تماس  در  يكديگر 

باعث تبادل فرهنگي ميان دو ملت شده است. 
با ايجاد امپراتوري قدرتمند گوركانيان، روابط ايرانيان و هند وارد 
مرحله جديدي شد. سردمداران دو كشور كه بسيار به يكديگر نزديك 
پرداخته و اين ارتباط تا اعماق زندگي مردم  شده بودند به همكاري 
نفوذ كرد. مهم ترين مظاهر نفوذ فرهنگي را مي توان در گسترش زبان 
و ادبيات فارسي درهند و هنر هندو - ايراني مانند نقاشي و معماري 

ديد. 
زبان  يكديگر  از  فرهنگ  دو  تأثيرپذيري  ميزان  نشانه  مهم ترين 
سبب  به  فارسي  زبان  گوركانيان،  رسيدن  قدرت  به  از  قبل  است. 
واژه هاي  از  بسياري  و  داشت  رواج  هند  در  ملت  دو  بين  مراودات 
بر  گوركانيان  تسلط  بود.  شده  وام گيري  هندي  زبان  توسط  فارسي 
بسياري  كمك  هندي  به  فارسي  زبان  از  لغات  سريع  انتقال  به  هند 
بلكه  بود  هند  مسلمانان  توجه  مورد  تنها  نه  فارسي  زبان  كرد. 
هندوها نيز به سرعت آن را فرا گرفته و با آن ارتباط برقرار ساختند. 
در نتيجه ارتباط فرهنگي بين هندوها و زبان فارسي، تحولي عميق 
در فرهنگ هندي به ويژه در زمينه شعر، واژه شناسي، تذكره نويسي، 
تاريخ نگاري، روزنامه نگاري، هندي شناسي و ترجمه متون پديد آمد.1 
پشتو  كشميري،  سندي،  بنگالي،  اردوهندي،  مانند  هندي  زبان هاي 
و  كناري  تاميل،  بهاري،  سراهتي،  دكني،  گجراتي،  دكني،  هندي، 

مااليالم از زبان فارسي بهره بسياري برده اند.2
ملك الشعراي بهار درباره سبك زبان فارسي گسترش يافته در هند 
در دوران تيموريان مي نويسد: «در اين دوره نثر عمومي ساده و روان 
بود. و احيانًا در سستي و كم مايگي از عصر تيموري نيز فراتر رفته بود؛ 
اما در همان حال نثر فني فراموش نشد و منشيان درباري و اهل فضل 
براي نشان دادن معلومات خود از ظفرنامه و وصاف تقليد مي كردند. 

اين شيوه در اواخر عهد صفويه در ايران و هند رواج يافته است3».

 محمود صادقي علوي
دانشجوي دكتري تاريخ اسالم دانشگاه تهران

معرفي قسمت تاريخي كتاب مرآت آفتاب نما (نسخه خطي 
شماره5296 كتابخانه مركزي دانشگاه تهران)
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عالقه  فارسي  ادب  و  شعر  به  هند  گوركاني  سالطين 
به  كابل  از  بابرشاه  كه  زماني  مي كردند.  ترويج  را  آن  و  داشتند 
ادباي  و  شعرا  كرد،  تصرف  را  شمالي  هندوستان  و  تاخت  دهلي 
آمدند.  هندوستان  به  او  همراه  قندهاري4  آتشي  مانند  فارسي 
پيوست.5  بابر  دربار  به  ايراني،  بزرگ  مورخ  مير،  خواند  همچنين 
اقامت همايون در دربار شاه طهماسب سبب توجه بيشتر گوركانيان به 
فرهنگ و ادب فارسي شد. با جلوس همايون بر تخت سلطنت عده 
زيادي از هنرمندان و فضاليي كه در دربار صفوي با وي آشنا شده 

بودند به هند دعوت شدند. 
به  جهان  شاه  و  جهانگير  اكبر  دوران  در  هند  در  فارسي  ادبيات 
عصر  نويسندگان  و  شعرا  تجمع  محل  اكبرشاه  دربار  رسيد.  خود  اوج 
ايران  از  نويسندگاني  و  شعرا  تا  شد  باعث  ايشان  از  وي  حمايت  شد. 
به دربارش روي آوردند. عالوه بر شعرا و نويسندگان ايران و آسياي 
و  فيضي  مانند  هندوستاني  نويسندگان  و  سرايان  فارسي  مركزي، 
و  كامل  استادي  علت  به  و  داشتند  حضور  اكبر  دربار  در  ابوالفضل 
مهارت تامه در شعر و ادب فارسي مورد احترام و تشويق سرايندگان و 

دانشمندان ايران بودند.  
تاريخ نگاري فارسي در دوره گوركانيان

ادبيات  و  فرهنگ  مهم  جنبه هاي  از  يكي  عنوان  به  تاريخ نگاري 
فارسي در اين دوره بسيار مورد توجه بود، به طوري كه متون تاريخي 
فراواني  به ويژه در دوره حكومت گوركانيان و به خصوص در دوره اوج 
قدرت آنها در هند به زبان فارسي نگارش يافت و به شدت مورد توجه 

و عالقه حكام گوركاني بود.
بابريان همچون: بابر، همايون، اكبر، جهانگير، شاه جهان و عالمگير 
عالقه زيادي به تاريخ نويسي داشتند. تمام آن ها به نوبه خود نه فقط 
طبقات  مؤلف  خوافي  مورخان بزرگ عهد خود مثل شيخ زين الدين 
عبدالحميد  و  قزويني  امين  همايوني،  قانون  مؤلف  خواندمير  بابري، 
الهوري مؤلفان پادشاه نامه يا شاه جهان نامه و محمد كاظم مؤلف 
عالم گيرنامه را به ضبط مفاخر و مكارم وثبت وقايع وحوادث دوران 
سلطنت خود واداشتند، بلكه بعضي از آن ها چون ظهير الدين بابر مؤلف 
به  شخصا  نامه  جهانگير  مؤلف   جهانگير  نورالدين  و  بابري  واقعات 
نوشتن وقايع و حودث عصر خود پرداختند. عالوه بر پادشاهان برخي 
از اعضاي خانواده سلطنتي نيز به تاريخ نويسي عالقه فراوان داشتند.6

و  شكوه  و  فر  نظر  از  تنها  نه  جهان(1037-1068ق)  شاه  دوران 
قدرت و شوكت سياسي امتياز خاص دارد بلكه در عين حال از لحاظ 
پيشرفت فرهنگ و ادبيات نيز از درخشان ترين ادوار تاريخي به شمار 
مي رود. دوره شاه جهان از لحاظ تحول و تطور و تكامل تاريخ نويسي 
شبه قاره هند و پاكستان و كميت و كيفيت تواريخ فارسي كه در اين 

دوره نوشته شده از درخشان ترين ادوار تاريخي محسوب مي شود.7
هند  در  گوركانيان  قدرت  افول  با  همزمان  گفت  بتوان  شايد 
زيب  اورنگ  مرگ  از  گذاشت.  افول  به  رو  نيز  فارسي  تاريخ نويسي 

به بعد، ديگر حكام گوركاني قدرت چنداني نداشتند در نتيجه حمايت 
چنداني از سوي آن ها از تاريخ نويسي نشد. اما با اين حال باز كساني 
كه به نگارش تاريخ مي پرداختند،  تا حد زيادي متأثر از حاكم و قدرت 

مركزي بودند.
آيين   كتاب  از  مي توان  بحث  مورد  دوره  در  نمونه  عنوان  به 
شامل   فارسى ،  زبان   به   است   تاريخى   كتاب  اين  كرد.  ياد  عالمشاهي  
بخشى  از وقايع  تاريخ  هند در سدة 12ق /18م ، تأليف  غالم  على  خان  
كتاب   اصلى   نام   جنگ .  رستم   بهادر  خان   بهكهاري   روشن الدوله   پسر 
شاه  عالم  نامه  است  و به  عنوان هاي  آيين  عالمشاهى ، تاريخ  عالمشاهى ، 

تاريخ  عالمنامه  و شرف  نامه  نيز خوانده  شده  است . 
از  پس   نخست   بخش   است :  شده   تنظيم   بخش   دو  در  اين  كتاب  
(1167-1173ق /1754-  دوم   عالمگير  سلطنت   با  كوتاه   مقدمه اي  
1760م ) شروع  مى شود و با جلوس  شاه  عالم  در دهلى  (جمادي االول  
1173/ دسامبر 1760) پايان  مى پذيرد. بخش  دوم  از شورش  ضابطه  
شاه   آمدن   گرفتار  با  و  مى شود  آغاز  دهلى   به   او  لشكركشى   و  خان  
عالم  به  دست  غالم  قادر و كور شدن  وي  در 1203ق /1789م  پايان  

مى پذيرد.
نامه   عالم  شاه  يا  شاهي  عالم  آيين  عنوان  تحت  كتاب  اين  نام 
خود نشان از گونه اي وابستگي  نويسنده آن با حكومت دارد. چرا كه 
نويسنده كتاب را با نام حاكم معاصر خود يعني شاه عالم نام گذاري 
كرده است. امري كه در مورد اثر مورد بحث نيز مشهود است و نشان 

از نزديكي نويسنده آن با حاكم گوركاني دارد.

معرفي كتاب مرآت آفتاب نما
در  كه  بود  مورخاني  از  يكي  دهلوي   بنباني  هاشمي  عبدالرحمن 
دربار شاه عالم دوم حضور داشت و به نگارش تاريخ پرداخت.  اثر اين 
مؤلف تحت عنوان مرآت آفتاب نما تنها كتاب تاريخ نيست، بلكه دائره 
المعارف مانندي است كه اطالعات مختلفي را در بر دارد. يك قسمت 
از اين كتاب در مورد تاريخ  عمومي است كه تاريخ ايران را نيز در بر 

دارد و در اين مختصر به معرفي آن مي پردازيم.
در  و  كرده  معرفي  را  خود  مقدمه،  دوم  صفحه  در  كتاب  نويسنده 
را  خود  او  مي پردازد.  كتاب  اين  نگارش  از  خود  انگيزه  بيان  به  ادامه 
عبد الرحمن مخاطب به شاه نواز خان هاشمي بنباني دهلوي  معرفي 
مي كند. شاه نوازخان براي انگيزه خود در نگارش اين كتاب مي نويسد: 
مدتي در علم تاريخ مطالعاتي داشته و قصد داشته در اين زمينه كتابي 
بنويسد كه از ابتداي آفرينش تا كنون و همه انبيا، اولياء، اوصيا، علما، 
صلحا، اطبا، منشيان، شعرا، سالطين و... را در بر بگيرد ولي اين امر 
ميسر نمي شده است. تا اين كه در پناه ابوالمظفر شاه عالم به نگارش 

اين كتاب پرداخته و آن را مرآت آفتاب نما نام نهاده است.8
اين كتاب توسط مؤلف در چند بخش تقسيم بندي شده است، يك 
مقدمه، دو جلوه و خاتمه و در هر جلوه چند تجلي. مقدمه كتاب درباره 

تاريخ نگاري در دوره پاياني حكومت گوركانيان
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فضيلت و حاجت به علم تاريخ و لفظ تاريخ است كه در ادامه شرح 
بيشتري از آن ارائه مي شود.

جلوه اول اين كتاب يا همان بخش اول داراي شش قسمت است. 
قسمت اول در باره ظهور آفرينش ، قسمت دوم در ذكر انبيا، قسمت 
سوم در ذكر پيامبر اسالم و خلفاي راشدين، قسمت چهارم در مورد 
صوفيه، علما، حكما و...، قسمت پنجم در بيان ملوك عرب و عجم و 
راجه هاي هند و قسمت ششم در باره سالطين گوركاني هند و وزراي 
آن ها. جلوه دوم يا بخش دوم اين كتاب در مورد جغرافيا و خاتمه آن 

در مورد دانستني هاي مختلف است.

به  نياز  و  فضيلت  بيان  در  مقدمه اي  ابتدا  در  كتاب  اين  در  مؤلف 
علم تاريخ مي آورد. او در اين مقدمه بيان مي كند كه علم تاريخ علمي 
شريف و فني شريف است كه به واسطه آن مي توان به سعادت دنيا 
اخبار  بر  آگاهي  در  كه  مي دهد  توضيح  ادامه  در  وي  رسيد.  آخرت  و 
مشتمل  آگاهي  چراكه  كرد،  اكتفا  عقل  به  تنها  نمي توان  گذشتگان 
است بر مسموعات و مشاهدات و هر فرد از طريق مشاهدات شخصي 
خود تنها به آگاهي اندكي مي رسد. پس هر فرد ناچار است كه به قول 
ثقات اعتماد كرده و آن را قبول كند. و اين علم كه از شنيدن اخبار 

گذشتگان به دست مي آيد همان علم تاريخ است.
رابطه  در  و  مي كند  اشاره  قرآن  تاريخي  آيات  به  ادامه  در  مؤلف 
با آموختن علم تاريخ مي نويسد: اين علم با وجود فوايد بسيار، سهل 
علوم  ديگر  آوردن  دست  به  مثل  آن  آوردن  دست  به  و  است  الماخذ 

مشقت ندارد.
و  مي پردازد  تاريخ  لفظ  شرح  به  مؤلف  مقدمه  بعدي  قسمت  در 
اقوام  و  گرفته  قرار  تاريخ  مبدا  تاريخ  طول  در  بزرگ  حوادث  اين كه 
مختلف براي تاريخ خود مبدا هاي متفاوتي داشته اند. به عنوان نمونه 
روميان  موسي،  بعثت  بعضي  نوح،  طوفان  بعضي  آدم،  خلقت  بعضي 
زمان اسكندر، قبطيان سلطنت بخت النصر، قريش واقعه اصحاب فيل 

و.... مؤلف تاريخ خودش را با ابتداي آفرينش آغاز مي كند.9
در قسمت تاريخ ايران اين كتاب كه مورد بحث ما است مؤلف پس 
از بيان القاب فرمانروايان سرزمين هاي مختلف، پادشاهان ايران را در 

چهار طبقه تقسيم بندي كرده و به شرح آن مي پردازد.10
طبقه اول سالطين ايران را پيشداديان ذكر كرده و به اين نكته 
او  اوالد  از  برخي  و  دانسته  آدم  را  كيومرث  برخي  كه  مي كند  اشاره 
مي دانند. نويسنده در اين قسمت توضيح چنداني در رابطه با حكومت 
آن،  حكام  مورد  در  مختصري  اطالعات  تنها  و  نمي دهد  پيشداديان 
مدت حكومت آن ها و دارالملك آن ها در اختيار خواننده قرار مي دهد. 
يكي از منابع نويسنده در اين قسمت، چنان كه ذكر مي كند آثار حمزه 

اصفهاني است.
طبقه دوم شاهان ايران كيانيان هستند. مؤلف در ضمن بيان اسامي 

زبان فارسي نه تنها مورد توجه مسلمانان هند بود 
بلكه هندوها نيز به سرعت آن را فرا گرفته و با آن 
ارتباط برقرار ساختند. در نتيجه ارتباط فرهنگي بين 
هندوها و زبان فارسي، تحولي عميق در فرهنگ هندي 
به ويژه در زمينه شعر، واژه شناسي، تذكره نويسي، 
تاريخ نگاري، روزنامه نگاري، هندي شناسي و ترجمه 
متون پديد آمد

تاج محل
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و مدت حكومت سالطين اين طبقه به زندگي برخي از پيامبران چون 
خضر و الياس كه در اين دوره مبعوث شده اند  هم اشاره مي كند.11

طبقه سوم مورد بحث در اين كتاب دوران حكومت ملوك الطوايف 
نامگذاري شده و دوره چهارم دوره حكومت ساسانيان است. در اين 
قسمت نيز مؤلف تنها گزارش كوتاهي در مورد نام و تعداد پادشاهان 
بسيار  طور  به  هم  باز  قسمت  اين  ادامه  در  مي كند.12  ارائه  دوره  اين 
مختصر و خالصه به تاريخ ملوك بابل، ملوك بني حمير، ملوك حبشه 

و000 اشاره مي شود.
از صفحه 175 به بعد تاريخ دوران اسالمي اين كتاب آغاز مي شود. 
در اين قسمت در ابتدا ملوك بني اميه و سپس ملوك بني عباس ذكر 
ميشود. يكي از منابع مؤلف در اين قسمت چنانكه در متن كتاب آمده، 
كتاب منتخب التواريخ است. در ادامه اين قسمت از صفحه 177تا 194 
كرده اند،  حكومت  هند  و  عراق  ايران،  در  كه  مختلفي  سلسله هاي  به 
اشاره مي شود. برخي از اين سلسله ها عبارتند از طاهريان، بني تغلب، 
صفاريان، سامانيان، غزنويان، آل بويه، اتابكان، دانشمنديان، غوريان، 
و  لوديان  افاغنه،  صفويان،  هند،  بهمنيان  مغوالن،  شاهيان،  خوارزم 
گوركانيان. در اين قسمت نيز گزاش مؤلف بسيار مختصر است و در 

برخي موارد تنها به نام حكام يك سلسله بسنده شده است.
قسمت اصلي تاريخي اين كتاب (ص245) با حوادث سال 1174 
آغاز مي شود. نويسنده از اين قسمت به بعد حوادث دوران حكومت شاه 
عالم دوم، جالل الدين على جوهر، از سالطين بابري هند را كه در 
سال 1136 هـ.ق به دنيا آمد و در سال 1173 به سلطنت نشست به 
صورت سال شمار آورده است. در اين قسمت نيز مؤلف شيوه اختصار 
در بيان حوادث را رعايت كرده است. اگرچه تا حدودي تفصيل مطالب 
در اين قسمت بيشتر است. در اين قسمت مؤلف شيوه رايج مورخان 
در ذكر حوادث سياسي را رعايت كرده و تنها به شرح حوادث سياسي 

اين دوره و آنچه در رابطه با دربار و سران حكومت است مي پردازد.
در ادامه اين بخش، مؤلف در قسمتي جداگانه تحت عنوان: «لمعه 
خلداهللا  تيموريه  گوركانيه  سالطين  و  امرا  و  دولت  اركان  احوال  در 
ملكهم» شرح حال امرا و بزرگان دربار گوركاني را آورده است. در اين 

قسمت كه به نوبه خود كار جالب توجهي است، نويسنده پس از ذكر 
نام صاحب منصبان بر اساس حروف الفبا، به بيان شرح حال مختصر 
زمان  به  منحصر  تنها  مختصر  حال  شرح  اين  است.  پرداخته  آن ها 
حضور شخص معرفي شده در دربار بابريان نيست بلكه در برخي موارد 

پيشينه او و كيفيت راه يافتنش به دربار بابريان نيز بيان شده است.13
تاريخ نگاري مرآت آفتاب نما:

از  دهلوي  المورخين  عيار   ، دهلوي  بنباني  هاشمي  الرحمن  عبد 
رجال درباري گوركانيان بود. وي سرپرست و معلم دختر شاه عالم و 

چندي وزير اكبر شاه دوم بود.14
شاه  الّدوله   صمصام  با  نبايد  را  كتاب  اين  مؤلف  نوازخان  شاه 
نوازخان خوافى ( 1111- 1171ق / 99- 1700- 7- 1758م) مؤلف 
مآثراالمرا اشتباه گرفت. اين  اثر تاريخى معروف زندگى نامة شاهان 
و اميران هند است كه در 1155- 1171ق / 1742- 1757م نگاشته 
و  شد  كشته  اش  كتاب  رسيدن  پايان  به  از  پيش  مؤلّف   . است  شده 
ادامة كار او را مير غالم على آزاد بلگرامى با افزودن نام چهار تن ديگر 
كتاب  در  نوازخان  شاه   . برد  پايان  به  در 1172ق / 1758- 1759م 
خود به گونه اى مختصر تحت عنوان نام  خدايارخان از نسب خاندان 
كلهوره به عباسيان و  چگونگى شكل گيرى قدرت آن ها شروع ،  و تا 
لشكركشى نادر شاه به سند و  اطاعت خدايار خان از نادرشاه مطلب 

را  ادامه داده است.  
ميراث  از  متاثر  خود  اثر  ديباچه  تأليف  در  نما  آفتاب  مرآت  مؤلف 
(تيموري- صفوي) بوده است. همان طور كه شعله  اى. ويين در مورد 
در  نيز  نوازخان  شاه  است15  كرده  بيان  صفوي  عصر  تاريخي  متون 
ابتداي كتاب خود ابتدا يك مقدمه مذهبي سپس اطالعاتي در مورد 
خود نويسنده و در ادامه در مورد اثر خود توضيحاتي ارائه كرده است. او 
همچنين متأثر از همين سبك در ديباچه كتاب خود به بيان انگيزه اش 
از نگارش اين كتاب و همچنين بيان نام حامي خود در تأليف اين اثر 

پرداخته است.16
از  آمده،  ايران  تاريخ  رابطه با  در  نما  آفتاب  مرآت  كتاب  در  آنچه 
لحاظ اطالعات تاريخي در حقيقت فاقد ارزش تاريخي است. چه آن 

آنچه در كتاب مرآت آفتاب نما در رابطه با تاريخ 
ايران آمده، از لحاظ اطالعات تاريخي در حقيقت فاقد 
ارزش تاريخي است. چه آن قسمت كه در مورد تاريخ 
ايران باستان آمده و چه آن قسمت كه در مورد تاريخ 
ايران در دوره اسالمي است
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قسمت كه در مورد تاريخ ايران باستان آمده و چه آن قسمت كه در 
مورد تاريخ ايران در دوره اسالمي است. شايد بتوان گفت گستردگي 
حجم موضوعات اين اثر كه آن را نسبتا به صورت يك دائره المعارف 
درآورده ، يكي از مهمترين عللي است كه مانع از آن شده كه مؤلف 
موضوعات مورد بحث خود را به طور مفصل و دقيق بيان كند. از طرف 
ديگر شاه نواز خان كه در دربار گوركانيان بوده عالقه چنداني به بيان 
اهميت  داراي  وي  براي  آنچه  و  نداشته  تاريخ  از  قسمت  اين  مفصل 
بشتري بوده تاريخ دوره معاصر خودش بوده است. در رابطه با تاريخ 
ايران، اين نويسنده تنها به بيان اسامي سلسله هاي مختلف و اشاره به 
نام حاكمان آن ها بسنده مي كند. در اين قسمت تنها اطالعات اماري 
اختيار  در  ايران  فرمانروايان  برخي  حكومت  مدت  با  رابطه  در  اندكي 
خواننده قرار مي گيرد. اين موضوع منحصر به تاريخ ايران در دوره قبل 
از اسالم نيست، بلكه مؤلف در بيان تاريخ سلسله هاي اسالمي ايران 

نيز همين شيوه را در پيش مي گيرد.
سبك نگارش اين كتاب هم چنانكه بهار در مورد ويژگي عمومي 
نثر فارسي در هند ذكر كرده: «در اين دوره در ايران و هند نثر عمومي 
زيادتر  فضيلت  اظهار  در  علما  و  فضال  هند  در  بود.  روان  و  ساده  نثر 
و  مصنوع  چندان  مي كوشيده اند.17»  ايراني  نويسندگان  و  منشيان  از 
شيوه  خود  تاريخ  بيان  در  اثر  اين  مؤلف  كه  آنجا  از  نيست.  پيچيده 
به  چندان  اندك  موارد  برخي  در  جز  كرده  مي  رعايت  را  اختصار 

اطناب هاي بيهوده و بازي با كلمات نپرداخته است.
شيوه كار اين نويسنده  در نگارش تاريخ ادامه كار نويسندگان اوايل 
عصر گوركانيان است. همانطور كه پيش از اين اشاره شد كتاب مرآت 
آفتاب نما نيز همچون بسياري از كتاب هاي تاريخي نگاشته شده در 
اين دوره ، كتابي است كه براي حاكم گوركاني يعني شاه عالم دوم 
نگاشته شده است از اين رو نويسنده آن وابستگي خاصي به خاندان 
به  است  داشته  اثر  نيز  وي  تاريخ  نگارش  در  ناگزير  كه  داشته  حاكم 
طوري كه تأثيرات آن در قسمت هاي مختلف كتاب مشهود است. نام 

اين كتاب از تخلص شاه عالم كه آفتاب بود گرفته شده است.18
نيز  نويسنده  اين  كه  است  آن  قسمت  اين  در  توجه  قابل  نكته 
تحت تاثير فرهنگ تاريخ نويسي ايراني قرن 12و 13 بود. در اين دوره 
تاريخ نويسي ايران مدار جايگزين تاريخ نويسي اسالمي شد.19 شاه نواز 
خان نيز اگرچه تاريخ پيامبر اسالم را به طور جداگانه ذكر مي كند، اما 
در فصل تاريخ ملوك عرب و عجم ابتدا به بيان تاريخ پادشاهان ايران 
چون  مسلمان  حاكمان  تاريخ  ذكر  ادامه  در  سپس  و  پرداخته  باستان 
برخالف  فرهنگ،  اين  از  متأثر  مي كند.20  بيان  را  وعباسيان  امويان 
تاريخ  ذكر  در  او  مي دانند  بشر  اولين  را  آدم  كه  اسالمي  تاريخ نويسي 
طبقه پيشداديان بيان مي كند كه برخي كيومرث را آدم دانسته و برخي 

از اوالد او مي دانند.21
آنچه مي توان به عنوان ويژگي غالب تاريخ نويسي در اين دوره و 
به طور كلي تاريخ نگاري درباري از آن ياد كرد اين است كه مورخان 

اين دوره بيش از آن كه به اوضاع اجتماعى، فرهنگى و مذهبى توجه 
داشته باشند ، غالبًا به شرح تاريخ سياسى اكتفا كرده اند. از اين رو اكثر 
مورخان رويداد هاى سياسى و خاصه شرح جنگ ها، روابط ديپلماتيك 
حكومت ها، كيفيت جلوس پادشاه جديد و وضعيت دربار و درباريان را 
در تأليفات خود ذكر كرده اند. امري كه مؤلف مرآت آفتاب نما نيز از 
آن بركنار نمانده و در نگارش تاريخ خود بويژه قسمت اصلي كتابش 
يعني تاريخ دوران حكومت شاه عالم  كه آن را همچون شيوه رايج آن 
دروه به صورت سالشمار آورده، بسيار متاثر از آن بوده و در بيان تاريخ 
خود تنها به شرح اوضاع و حوادث سياسي پيرامون دربار و درباريان 

بسنده كرده است.
قسمت پاياني تاريخ اين كتاب را شايد بتوان تا حدودي كار جديدي 
در  قسمت  اين  در  خان  نواز  شاه  دانست.  دوره  اين  نگاري  تاريخ  در 
فصلي جداگانه احوال امرا و بزرگان دربار گوركاني  را آورده است. او در 
اين قسمت پس از ذكر اسامي رجال و بزرگان به ترتيب الفبا به شرح 
حال آن ها پرداخته و در اين شرح حال در برخي موارد شرح حال افراد 

پيش از ورود به دستگاه گوركانيان را نيز ذكر كرده است.22
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