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  هاي فارسي تاريخ اجتماعي هند در کتاب
  دورة غزنوي درتاريخ 

 المآثر تاجمعناي حقيقي خود توسط فارسي زبانان معرفي شد.  نويسي در هند به تاريخ
زبان فارسي است که تأليف آن  الدين حسن نظامي اولين کتابِ تاريخِ هند به تأليف تاج

اولين پادشاه  ،م) ۱۲۰۶-۱۲۱۰ه/ ۶۰۲-۶۰۷( الدين ايبک در دورة حکومت سلطان قطب
ياد  کوشش زنده مملوک در هند، شروع شد. خوشبختانه اين اثر گرانقدر تاريخِ هند به

جناب استاد سيد امير حسن عابدي از طرف مرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي 
رسيده است.  چاپ بهم  ۲۰۰۸ش/ ه ۱۳۸۷سال  جمهوري اسالمي ايران، دهلي به

هاي مختلف هند و خارج از هند مضبوط  که در کتابخانه المآثر تاجهاي خطّي  سخهن
 ه/ ۶۰۷-۶۳۳الدين التتمش ( هستند، تاريخِ سياسيِ هند را تا دورة حکومت شمس

ن يا هند آمد و م) دربردارند. مؤلّف اين کتاب حسن نظامي از نيشابور به ۱۲۳۶-۱۲۱۱
بعدها آثارِ زيادي در زمينة تاريخِ هند  رآورد.رشتة تحرير د جا به کتاب را در همين

تعدادي از آنها را در  (Elliot and Dowson)فارسي تأليف شد که اليوت و داوسن  به
هاي تاريخِ  . کتابندا معرفي کرده ١بيان مؤرخينِ هند تاريخِ هند بهنام  هشت جلد قطور به

آخذ اساسي و در بعضي موارد تنها اند، در حقيقت منابع و م فارسي نوشته شده هند که به
هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي هند  مآخذي هستند که محقّقان براي شناسايي جنبه

ها در هند با  آنها هستند. ترديدي نيست که فارسي زبان قرون ميانه ناگزير از مراجعه به
اند،  داده هاي تاريخِ اين کشور بزرگ و باستاني خدمت بزرگي را انجام تأليف کتاب
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  تواند از آنها صرف نظر کند. رخِ معتبر امروز نميوبنابراين م
فارسي تأليف  هند که در اين کشورِ فارسي دوست در دورة ميانة هند به يآثارِ تاريخ

نها دربارة تاريخِ آاند، از لحاظ کيفي و کمي با يکديگر متفاوت هستند. بعضي از  شده
گر، تاريخِ يک ناحيه، شهر و يا استان را دربردارند. يک دودمان شاهي بوده و بعضي دي

فارسي نوشته شده است. همچنين بعضي از  تاريخِ عموميِ جهان و هند هم در هند به
اند و در نتيجه، تاريخِ کاملِ هند  نگارش درآورده مؤرخين تنها تاريخِ عموميِ هند را به

هاي مختلف  ها در زمينه هندي زبان فارسي مضبوط است. گزارشِ عروج و زوالِ ز بهين
  زبان فارسي محفوظ است. بهنيز دورة ميانة هند و همچنين اواخر دورة باستان 

ها، قبل از تأسيس حکومت مسلمانان نيز با اين کشور و مردم آن تماس  فارسي زبان
هند آمدند و  داشتند. بعضي از شعرا و نويسندگان فارسي همراه با سپاه غزنويان به

هدات خود را در آثارِ منظوم و منثور خود ثبت کردند، همچنين با تأسيس حکومت مشا
هاي  طور رسمي معرفي گرديد و کتاب غزنويان در منطقة پنجاب، زبان فارسي در هند به

تاريخِ غزنويان که در دورة حکومت اين دودمان نوشته شدند، تاريخِ هند را هم 
غيره،  و االخبار گرديزي زين، بيهقي تاريخِ، مينيي تاريخمانند  يدربردارند. آثار

نوشته شده است. بايد گفت که براي  هايي هستند که در آنها تاريخِ هند هم کتاب
فارسي هستند که  هاي تاريخي نوشته شده به آشنايي با تاريخ غزنويان در هند، تنها کتاب

گرديزي و  گر بيهقي، يميني،کنند و ا را فراهم مي يقيمت و مفصّل و معتبر اطّالعات ذي
بعضي از شعرا مثلِ عنصري، فرخي، منوچهري، ابوالفرج روني، مسعود سعد سلمان 

بودند، اطّالعات پرارزش تاريخِ سياسي، جغرافيايي و زندگي اجتماعي آن  غيره نمي و
ماند. درست  ها در شئون مختلف زندگي در خفا مي هاي هندي دورة هند و موفّقيت

هدف اين نويسندگان و شعرا تحسين و قدرداني از ممدوحينِ خود بود، و در است که 
اند، ولي آنچه ضمناً در اين آثار دربارة هند آمده،  اين کار، غالب آنها مبالغه هم نموده

هاي هندي به  زبان داراي اهميت تاريخي است و اطّالعات مشابه آن از منابع موجود به
اين مؤرخين نامدار و معتبرِ بعدي که تاريخ اين سامان را آيد، بنابر دست مي مشکل به
  اي جز استفاده از اين مآخذ و منابع نداشتند. اند، در شناختن و شناساندن هند چاره نوشته
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مفصّل انجام نيافته و اگر چنين پژوهشي  يمتأسفانه تاکنون در اين مورد پژوهش
نحو بهتري شناخت و هدف اين  ره را بهتوان تاريخِ اجتماعي هند آن دو انجام شود، مي

مقالة مختصر نيز معرفي همين جنبة تاريخِ اجتماعيِ هند است. نگارنده در اين مقالة 
  کوتاه سه کتاب اساسي را براي مطالعة خود برگزيده است:

 يميني تاريخِنام  عربي بوده و ترجمة فارسي آن به بهن کتاب يااصل : ١عتبي تاريخِ .۱
م)  ۱۰۳۶ه/  ۴۲۷ تبي (م:ين کتاب را ابونصر محمد بن عبدالجبار عمعروف است. ا

که اصالً عرب بود، ولي در ري متولّد شد، تأليف کرده است. در اين کتاب تاريخ 
ظهورِ دولت غزنويان، وقايع دوران فرمانروايي سبکتگين و قسمت عمدة دوران 

رزمشاهيان قديم و امراي سلطان محمود و انقراض خاندان سامانيان و احوالِ خوا
چغانيان و آلِ فريغون و خانان ايلکيه نوشته شده است. عتبي اين کتاب را بين 

  رشتة تحرير درآورده است. م به ۱۰۲۰-۱۰۲۹ه/ ۴۱۱-۴۲۰هاي  سال
از  .م) ۱۰۵۸ه/ ۴۵۰تأليف ابوسعيد عبدالحي بن ضحاک گرديزي (زنده:  :االخبار زين .۲

تاريخِ ايران و آداب و رسومِ ملل قديم و مطالبي  اين کتاب اطّالعاتي در خصوص
هندوستان و تاريخ غزنويان از آغاز تشکيل آن سلسله تا سال  مربوط به

 آيد. دست مي م به ۱۰۳۲ه/ ۴۲۳
 وي .ه) ۳۸۵-۴۷۰تأليف خواجه ابوالفضل محمد بن حسين بيهقي ( :بيهقي تاريخ .۳

ت در ضبط وقايع تاريخي، بينِ از مؤرخين مشهور فارسي زبان است که از لحاظ دقّ
م  ۱۰۵۶ه/ ۴۴۸مؤرخين اسالمي کمتر نظير دارد. ابوالفضل تاريخِ خود را در سال 

آغاز کرد. ولي تأليف اين قسمت از کتاب را که در دسترس است، در سال 
م يعني سالِ دوم سلطنت سلطان  ۱۰۵۹ه/ ۴۵۱م آغاز و تا سال  ۱۰۵۸ه/ ۴۵۰

م) ادامه داد. گفته  ۱۰۵۸-۱۰۹۹ه/  ۴۵۰-۴۹۲ن مسعود (ظهورالدوله ابراهيم ب
اتمام رسانده بود، ولي متأسفانه  شود که بيهقي تاريخِ خود را در سي جلد به مي

باشد، گويا نصف دوم جلد ششم، مجلّدات هفتم،  قسمتي که اکنون در دست مي
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ويان در هند هشتم و نهم و قسمتي از جلد دهم است. آنچه بيهقي دربارة تاريخ غزن
  اي برخوردار است. نوشته است، از اهميت تاريخي ويژه

م) بنيانگذارِ سلسلة غزنويان، بعد از  ۹۷۷آوريل  ۲۰ه/ ۳۶۶شعبان  ۲۷سبکتگين (م: 
امارت غزنين رسيد، متوجة تسخيرِ هندوستان شد. او در هند جنگهاي فراواني  اين که به

شدايد و  شد. اگرچه او در سفرِ هندوستان به کرد و غالب بالد اين سرزمين را متصرف
هاي بسياري دچار شد، ولي از تسخيرِ اين سرزمين منصرف نشد. سبکتگين بعد  سختي

اند) متوجة هند شد و  از گرفتنِ اين دو ناحية مرزي (که حاال در افغانستان کنوني واقع
 يميني تاريخِدر  پال پادشاه کلّ ممالک هند محاربه کرد و او را شکست داد. با جي

آميز نقل شده است. اين  پال جنگ کرد، حکايتي افسانه دربارة محلّي که سبکتگين با جي
ها سهم  عنوان کشورِ عجائب و غرايب در بين فارسي زبان در شناساييِ هند به حکايت

  نويسد: دارد. يميني دربارة اين ميدان جنگ مي يمهم
چون مالعين بود، چشمة آبي بود،  م آنيو در آن حدود بر آن طرف که مخ… ”

آبِ چشم روشن و صافي که قابلِ نجاست نبودي و هرگاه که چيزي از نجاسات 
در آن چشمه انداختندي، صاعقة عظيم پيدا گشتي و بادهاي مخالف برخاستي و 
سرماي سخت ظاهر شدي، چنانکه در آن نواحي کس را طاقت مقام نبودي، امير 

ضي قاذورات در آن چشمه انداختند، حالي ظلماتي عظيم ناصرالدين بفرمود تا بع
در آن حوالي پيدا آمد و روزِ روشن تاريک شد و باد و سرماي سخت برخاست، 
و هوا از هرير زمهرير سنجابِ سحاب در پشت کشيد چنانکه آن مدابير را 

  .١“طاقت طاق شد و پيش از اجل، مرگ مشاهدت کردند
هند حمله کرد و بيشتر اوقات پيروز  تبه بهمر نيمحمود غزنوي پسر سبکتگين چند

فتح هند، گرفتن بهاطيه را که يکي از شهرهاي مستحکم سرِ راه  شد. وي جهت نيل به
رفت، الزم شمرد. اسم راجه بهاطيه در آن زمان بچهرا بود که در جميع  شمار مي هند به

در  يميني اريختکثرت سپاه و وفور قدرت انگشت نما بود. آنچه صاحبِ  نواحي هند به
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وصف بهاطيه و کثرت استحکامات آن گفته است، غالباً تنها مأخذ قديمي و معاصر 
  است که جغرافياي شهر مذکور را توضيح داده است. اين نويسنده آورده است که:

اين شهر سوري داشت که نسور بر موازات شرفات او نرسيدندي. پاسبانش اگر ”
ديدبانش اگر رغبت کردي، بوسه بر لب زُهره  خواستي منطقة جوزا بگرفتني و

سماکين موازي و خندقي چون بحر محيط  سمک گردون مساوي و با دادي، با
مردان کار و فيالن پيکار  قعري بعيد و عرضي بسيط در پيرامون آن کشيده و به با

  .١“در حفظ اطراف و حواشي آن استظهار رفته
نغر يا  قلعة بهم ند فتح کرد. از جمله او بههاي متعددي را در ه محمود غزنوي قلعه

نغر يا بهيم نَگَر حمله کرد و آن را مسخر ساخت. عنصري در يکي از قصايد خود  بهيم
  کند: اين قلعه چنين اشاره مي به

  خزينــة ملکــان بــود در بِهــم مضــمر  از آبِ جيلم از آنـروي کـار زار بِهـم   ”
  يم خام چو بتخانة پرنگار و صـور ز س  بدارِ ملک خود آورد تخت ملک بِهـم 

اي است در ميان آبي بسيار، بر تندي کوهي رفيع و جايي  نغر] قلعه [قلعة بهيم
منيع بنياد نهاده و اهلِ هند آن را مخزن صنم اعظم ساخته و قرناً بعد قرن انواع 
ذخاير و اعالق جواهر بر وجة تقرب بدانجا نقل کرده و آن را سبب نجات و 

  .٢“ي ساختهحضرت باري تعاٰل رجات و وسيلت قربت و زلفت بهرفع د
توانستند بعد از جدا کردن  اي ساخته شده بود با سيم که آن را مي در اين قلعه خانه

همان شکل قبلي  جايي ديگر منتقل کرده و ديگر بار به هاي مختلف، از يکجا به قسمت
  کند: نان توصيف مياين خانة سيمين را چ الصفاضةرونصب نمايند. صاحبِ 

اي بود بزرگ در طول سي گز و در عرض پانزده گز،  از جمله غنائم، يک خانه”
مالقات محکم کرده که  از سيم ساخته بودند. تختهاي عريضي ترتيب داده، به

  .٣“جمع و تفريق و طي و نشر و خط و نصب آن با سهلِ وجهي ميسر شدي
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ا تسخير کرد. اين شهر تاريخي از شهرهاي متُورا نيز حمله و آن ر محمود غزنوي به
شود. شرح و توصيف  الرأس کشن بن باسديو تلقّي مي بزرگ هند بود و تاکنون مسقط

يقين اين توضيح دربارة شهر و  آمده و غالب به يميني تاريخِاين شهر و قلعة متُورا در 
آمده  يميني تاريخِة ها دربارة آن است. در ترجم ترين گزارش قلعة متُورا يکي از قديمي

  است که:
اني که عسلطان] چون آنجا رسيد، شهري ديد از غرائبِ مباني و عجائب م”[
معاينت در ادراک نيايد و عقول  گفتند از مباني جن است و کيفيت آن جز به مي

هاي عظيم ديوار برآورده و بر تلّي بلند قواعد آن  حکايت نامقبول دارد. از سنگ
بر حوالي و جوانبِ آن هزار قصر از سنگ بنياد نهاده و آن را استوار کرده و 

مسامير محکم کرده و در واسطة شهر يک خانه از همه  ها ساخته و به بتخانه
ساخته که اقالم کتّاب و خامة نقّاشان از تحسين و تزيين نقوش آن  تر بنا عالي

لطان از آن سفر هايي که س غايت تأنق و تنوق آن نرسد. در نامه عاجز آيد و به
نوشته بود، چنان شرح داده بودند که: اگر کسي خواهد که مثلِ اين ابنيه انشا 
کند، صد هزار بار هزار دينار سرخ بر آن خرج شود، در مدت دويست سال بر 

  .١“اتمام نرسد دست استادان چابک دست به
تش قرار ها که در معبدهاي متُورا مورد پرس هاي الهه يميني دربارة مجسمه

  دهد: گرفتند، چنين شرح مي مي
خدمت سلطان آوردند، پنج صنم بود از زر سرخ  هايي که به در جملة صنم”

هاي يکي از آن  مقدار پنج گز در هوا بداشته و دو ياقوت در چشم ساخته، به
پنجاه هزار دينار  جمله ترکيب کرده که اگر سلطان در بازارِ عرض بيافتي به

اي ياقوت ازرق  رغبتي تمام بخريدي و بر صنمي ديگر پاره مسترخص ديدي و به
وزن چهارصد و پنجاه مثقال و از دو پاي صنمي چهار هزار و  آبدار بود به

وزن هاي سيمين صد پاره زيادت بود که  وزن درآمد و صنم چهارصد مثقال زر به
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  .١“اعتبار موازين و معايير معلوم نگشتي روزگارِ دراز به آن جز به
(دهم ه  ۴۲۱الثّاني سال  از درگذشت سلطان محمود غزنوي در سوم ماه ربيع بعد
ها حکومت خود را در  قدرت رسيدن سلجوقيان در ايران، غزنوي م) و به ۱۰۳۰آوريل 

نتيجه الهور  عنوان مرکز حکومت خود برگزيدند. در الهور را به هند مستقر ساختند و
هاي  رود. پسران و نوه شمار مي ارسي در هند بهاولين مرکز بزرگ زبان و ادبيات ف

نواحي مختلف هند حمله  بردند، متناوباً به سر مي سلطان محمود که پس از او در هند به
شدند و  هاي خود عليه راجاهاي هند گاهي دچار هزيمت مي کردند. آنها در جنگ مي

زبان فارسي نگاشته  هشد. تاريخ اين دورة هند هم بيشتر ب گاهي پيروزي نصيب آنها مي
غيره نيز  مالوه، کالنجر، قنّوج، چالندر، برهانپور، آگره و شده است. شاهزادگان غزنوي به

دربارهاي  هاي شعر ابوالفرج روني و مسعود سعد سلمان که به لشکرکشي کردند. ديوان
عر بعضي از اين شاهان غزنوي وابسته بودند، داراي اهميت تاريخي هستند. اين دو شا

اند که استفاده  هايي کرده آمدهاي تاريخيِ دورة خود اشاره پيش در بعضي قصايد خود به
رسد. مسعود سعد  نظر مي از آنها براي تکميل تاريخِ سياسي و جغرافياي آن دوره الزم به

الدوله محمود بن ابراهيم بر آگره در دو قصيدة خود اشاره کرده  حملة سيف سلمان به
اند.  آگره توضيحات مهمي ارائه نکرده يگر آن دوره دربارة اين لشکرکشي بهاست. مؤرخين د
  .٢“وقوع پيوست م به ۱۰۹۰ه/ ۴۸۳م و  ۱۰۸۶ه/ ۴۷۹هاي  ميان سال اين حمله در
اي وجود داشت و  دو قصيده از مسعود سعد سلمان، در آن زمان در آگره قلعه بنا به

توان شهري خواند. اسم والي اين  مي اين قلعه تا حدي بزرگ و وسيع بود که آن را
پال بود که چند روز با محمود بن ابراهيم جنگيد و باالخره تسليم وي  ناحيه راجا جي
اي در آگره و اسم حاکمِ آن و توضيحات ديگري دربارة حملة محمود  شد. وجود قلعه

امده است. هاي هند ني زبان ويژه به اين قلعه در منابع موجود ديگر به بهبن ابراهيم 
قصيدة مورد نظر مسعود سعد سلمان براي تکميلِ تاريخِ آن دورة هند مأخذ  وبنابراين، د

ت از يکي از اين دو قصيده دربارة آگره و قلعة آن در يچند ب اصلي و اساسي هستند.

                                                   
  .٣٨١، ص ٤، ج الصفاضةرو  .١

2. The Later Ghaznavids, C.E. Bosworth, New York, 1977, p.66. 



  ٢٨  قند پارسي

  

  شود: اينجا نقل مي
  بسان کوه بر و بارهاي چون کهسار  حصار اگره پيـدا شـد از ميانـة گَـرد    

*  
  تيـغ تيـز دمـار    ازين حصار برآرم بـه   ام اين حصار اگـره را  ون که يافتهکن

  و دربارة قلعه توضيح داده که:
  ١چنگ زاده به قلعة اگره درآورد ملک  ماه نوروز دگر بار به مـا روي نمـود  

*  
  بر هوا بر شده و ساخته از آهن و سـنگ   کشوري بود نه قلعه، همـه پرمـرد دليـر   

  و خرچنـگ  بنـات  که آنجا شده بر او سرِ  آنجــا کــه قــرار مــاهيپــي او رفتــه در 
  گذر باد و ره مـار درو نـاخوش و تنـگ     گرد او بيشه و کوه کشن و سبز چنانـک 
  ٢مکر و نيرنگ دليري و شجاعت نه به به  اين چنين قلعه محمود جهانـدار گرفـت  

  منابع
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