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 سخن پژوهشگاه
  ] هـای انسـانی ریزی و ضـبط و مهـار پدیـده به منظور شناخت، برنامه[پژوهش در علوم انسانی 

هـای وحیـانی در  در راستای سعادت واقعی بشر ضرورتی انکارناپذیر و استفاده از عقل و آمـوزه
هـای اصـیل جوامـع،  های عینی و فرهنگ و ارزش های تجربی و در نظر گرفتن واقعیت کنار داده

 .ها در هر جامعه است گونه پژوهش نمایی و کارآیی این ی پویایی، واقعشرط اساس
سـو و  هـای جامعـه از یـک ایران اسالمی در گرو شناخت واقعیتپژوهش کارآمد در جامعه 

دیگـر  ترین مؤلفه فرهنگ ایرانـی از سـوی های وحیانی و اساسی آموزه ترین  اسالم به عنوان متقن
گیری از آن در پژوهش، بازنگری  رو، آگاهی دقیق و عمیق از معارف اسالمی و بهره است؛ از این

 .ای برخوردار است سازی مبانی و مسائل علوم انسانی از جایگاه ویژه و بومی
بنیانگذار جمهوری اسـالمی، زمینـه  توجه به این حقیقت راهبردی از سوی امام خمینی

فراهم ساخت و با راهنمایی و عنایت  ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   همکاریگیری دفتر  شکل
تجربه موفق این نهاد، زمینه . ایشان و همت اساتید حوزه و دانشگاه، این نهاد علمی شکل گرفت

های آن فراهم آورد و با تصویب شورای گسترش آموزش عـالی در سـال  را برای گسترش فعالیت
مؤسسه پژوهشی حوزه و «به  ١٣٨٢تأسیس شد و در سال » و دانشگاه پژوهشکده حوزه« ١٣٧٧
 .ارتقا یافت» پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  ١٣٨٣و در سال » دانشگاه

  پژوهشگاه تاکنون در ایفای رسالت سنگین خود خـدمات فراوانـی بـه جوامـع علمـی ارائـه 
  ها کتـاب و نشـریه علمـی مه و انتشار دهتوان به تهیه، تألیف، ترج نموده است که از آن جمله می

 .اشاره کرد 
  

 سه



  
تاریخ فرهنـگ و تمـدن «و » تاریخ«های  برای دانشجویان رشته یاین اثر به عنوان منبع درس

  .قابل استفاده است کارشناسی و کارشناسی ارشددر مقاطع  »اسالم
پیشـنهادهای شـود بـا همکـاری، راهنمـایی و  نظران ارجمند تقاضا می از استادان و صاحب

اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح کتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز 
 .جامعۀ دانشگاهی یاری دهند

محمـود صـادقی  دکتر آقایمؤلف محترم اثر، های  داند از تالش در پایان پژوهشگاه الزم می
   .سپاسگزاری کند دکتر محمدحسین ریاحیآقای جناب و نیز از ناظر محترم  علوی

   

 چهار
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  مقدمه

اهمیت در تـاریخ های بسیار با  از حوزه های جغرافیایی که اسالم در آن نفوذ کرده و یکی از حوزه
های  پیونـد بـا سـرزمین ایـران شبه قـاره هنـد. است ، منطقه شبه قاره هندرود به شمار میاسالم 

ای داشـته کـه در دوره اسـالمی ایـن  ینـهفرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسـی گسـترده و دیر
پیونـد بسـیار نزدیکـی  مطالعه تاریخ اسالم در شبه قاره هند ،رو از این. اند پیوندها دوچندان شده

شـود کـه بـدانیم از نظـر  می بـارزتراهمیت این پیوند وقتی . در دوره اسالمی دارد با تاریخ ایران
و مرکـز جهـان اسـالم، یعنـی شـبه جزیـره  در حد فاصل شبه قـاره هنـد فالت ایرانرافیایی، جغ

در منطقه شبه قاره، از راه زمینی از  نفوذ اسالم و حضور مسلمانان از این رو، ؛قرار دارد عربستان
 در تاریخ شبه قاره هنـد مسلمانان ایرانیان صورت گرفته و این امر باعث تأثیر گسترده طریق ایران

  . شده است در دوره اسالمی
که باید و شایسـته اسـت، تـاریخ گونه  در تاریخ اسالم، آن هند رغم اهمیت فراوان شبه قاره به

را بـه  ایـران محققـانویـژه  حوزه تاریخ اسالم، به پژوهان این منطقه در دوره اسالمی توجه تاریخ
شاهد این مدعا کمبود آثار تألیفی در رابطه با تاریخ اسالم در شـبه قـاره . است کردهنخود جلب 

تاکنون یک منبع نسـبتًا جـامع کـه پاسـخگوی دو واحـد درسـی، درس  به طوری کهاست،  هند
های تاریخ و تـاریخ فرهنـگ و تمـدن اسـالمی باشـد،  ، برای رشتهتاریخ اسالم در شبه قاره هند

ها آشنایی چندانی بـا تـاریخ اسـالم در  التحصیالن این رشته تألیف نشده است و بسیاری از فارغ
 تا حدودی توجه به این حـوزه از تـاریخ اسـالم بیشـتر شـده هر چند به تازگی. طقه ندارنداین من
که به قسمتی  هستندمتونی  بیشتر، اند اما باز هم متونی که تاکنون در این رابطه تألیف شده است،

  .اند  پرداخته از تاریخ اسالم در شبه قاره هند
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بوده و همواره جـای چنـین  نگارنده، تاریخ اسالم در شبه قاره هنداز آنجا که حوزه مطالعات 
اهتمام به این مهم را مورد توجه  ه،دید پژوهشی را در میان متون و تألیفات تاریخ اسالم خالی می

ورود اسالم به ایـن منطقـه تـا  آغازز ا تاریخ اسالم در شبه قاره هندبر . در این اثر داده است قرار
در تـاریخ و  تشـیع و همچنـین تـأثیر ایرانیـانکید بـر تـاریخ أگورکانیان، با تپایان دوره حکومت 

های مختلـف کتـاب سـعی  است. در قسـمت شدهدر دوره اسالمی، توجه  هندفرهنگ شبه قاره 
ترین منابع آن دوره استفاده شود. اگرچه، گستردگی حجـم  شده تا در بیان تاریخ هر دوره، از مهم

کار به لحاظ دایره زمانی و همچنین در دسـترس نبـودن برخـی منـابع، مـانع از آن شـده کـه در 
  اصلی استفاده شود.صورت کامل از منابع  به یموارد

های اسالمی مناطق مختلف شـبه قـاره  ترین حکومت در این کتاب سعی شده با معرفی مهم
هایی از تاریخ سیاسی، فرهنگی و مذهبی آن، تصویری نسـبتًا جـامع از تـاریخ  و بیان گوشه هند

ها، مؤلـف  محـدودیت همـهرغـم  بـه، در اختیار خواننـدگان قـرار گیـرد. هند اسالم در شبه قاره
 ،؛ با این حـالکندتألیف  کامل و درخورتا با استفاده از منابع و مآخذ معتبر، اثری  کوشیده است

، دانشـجویان و پژوهشـگران ایـن حـوزه، استادان ریاتاین اثر خالی از اشکال نخواهد بود و نظ
  یت آن یاری خواهد رساند.را در بهبود کیف نگارنده

کتاب حاضر پیش از این در قالب متون درسی برای دانشگاه پیام نور به چاپ رسیده است؛ اما از 
های دانشگاه پیام نور بـه صـورت مـتن درسـی تـدوین شـده و صـرفًا مـورد اسـتفاده  آنجا که کتاب

درصد، ایـن کتـاب را  ٣٠بیش از گیرد، بر آن شدیم تا با تغییراتی،  دانشجویان همین دانشگاه قرار می
ها نیز قابـل اسـتفاده  در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به چاپ برسانیم تا برای دانشجویان سایر دانشگاه

ویژه مدیر محترم فرهیخته گروه  دانم از مجموعه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به باشد. در پایان الزم می
ان محمدی و انتشارات پژوهشگاه کـه در چـاپ االسالم والمسلمین آقای رمض تاریخ جناب حجت

این اثر بنده را یاری نمودند کمال تشکر و قدردانی را داشته باشـم. در ایـن مجـال فرصـت را مغتـنم 
شمارم و از کارشناس گروه تاریخ جناب آقای اسماعیل یارمحمدی که افزون بر همراهی نگارنده  می

  اند سپاسگزاری کنم. گیری اثر را بر عهده داشته ایهدر امور اداری، کار روخوانی نهایی متن و نم
  محمود صادقی علوی                                                                                

                                                                       
  



  
  
  
  

  فصل اول
  

  نویسی  های طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و تاریخ ویژگی 
  هند در شبه قاره

  های طبیعی و جغرافیایی ویژگی. ١−١
ای در تحوالت و حـوادث تـاریخی آن  کننده نقش تعیین ،جغرافیایی هر منطقهموقعیت طبیعی و 

هـای خـاص طبیعـی و جغرافیـایی  نیز به جهت برخـورداری از ویژگی شبه قاره هند. منطقه دارد
پـیش از  ،به این جهـت. های مختلف بوده است همواره و در طول تاریخ مورد توجه اقوام و گروه

هـای طبیعـی و  ویژگی بـه اختصـاردر ایـن منطقـه، الزم اسـت  بررسی تاریخ حضور مسلمانان
را  مسـلماننویسـان  جغرافیایی و پیشینه تاریخی و مذهبی این منطقه از نظـر مورخـان و جغرافی

  . کنیمبررسی 
تـرین  اقیانوس هند واقـع شـده و یکـی از بزرگهای گرم  و در کنار آب در جنوب آسیا وستانهند

هـای آزاد و  دلیـل دسترسـی بـه آباین کشور افزون بر موقعیت راهبردی، به . کشورهای جهان است
، دارای معـادن ارزشـمند طبیعـی، و آسـیای شـرقی واقع شدن در مرزهای میان آسیای جنوب غربی

ای به آن داده شده و همواره مـورد توجـه  ویژه خاک حاصلخیز و ثروت فراوان بوده و از دیرباز اهمیت
. ویژه استعمارگران قرار گرفته است به ،های بیگانه طبقات مختلف مردم و نیز مورد تاخت و تاز دولت

داننـد و  می حضـرت آدمرا از زمـان  برخی مورخان تاریخچه و وجه تسمیه سرزمین هند و سـند
در تاریخ خود بـه  ،فرشته. کنند را به فرزندان وی منسوب می هند و سندگذاری این سرزمین به نام  نام

بودند که به سرزمین کنونی هند آمده و  ١، دو تن از فرزندان حامو سند کند که هند این مسئله اشاره می
                                                               

  .از فرزندان نوح بوده است حام. ١
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را در  و ملتان آنها همچنین به نام فرزندان خود، شهرهایی مثل تهته. در آبادانی این سرزمین کوشیدند
 شـدموسـوم  و سـند این سرزمین بعدها به نام ایـن دو فـرد، بـه سـرزمین هنـد. این منطقه بنا کردند

  ).١۴٣، ص١٣٧٣ینی، قزو؛ ٣٠، ص١ ، ج١٣٨٧، هندوشاه استرآبادی(
بر ایـن اسـاس، نـام هنـد از رود . داند می را از رود سند اما تحقیقات جدید وجه تسمیه هند

واژه  ایرانیان باستان. در زبان محلی به معنی رود است» سندو«واژه . گرفته شده است پرآب سند
اند  هندو تبدیل کردهو سندو را به  را به هند ساخته و به این ترتیب سند را از نام رودخانه سند هند

اسم یکـی  1،»بارته« نام ملی هند. اند نامیده )سرزمین رودها( و این سرزمین بزرگ را هندوستان
  .)٣۴، ص١٣٨۴، قرایی(ای این سرزمین است  از قهرمانان اسطوره

مورخـان و  بیشـتر بـه طـوری کـه ،فـراوان اسـت تنوع زیستی و جغرافیـایی در شـبه قـاره هنـد
طور کلی این سرزمین در منطقه گـرم و مرطـوب  اما به. اند نویسان به این مطلب اشاره کرده جغرافی

های طبیعی و جغرافیـایی ایـن سـرزمین بیـان  شرح مفصلی از ویژگی ای شبانکاره. واقع شده است
ای واقع شـده کـه دارای آب و هـوای  سرزمین هند در منطقه ،ای براساس نظر شبانکاره. کرده است

ا باعث شده تا ایـن منطقـه ه همین ویژگی. معتدل است که نه زمستان سختی دارد و نه تابستان گرم
پیامد چنین شرایط جغرافیـایی و . سال سرسبز باشد سراسربرای کشاورزی بسیار مناسب بوده و در 

طبیعی کشت محصوالت مختلف باغی و نباتی از جمله گیاهان دارویی در این منطقه است که در 
دیگـر مورخـان ). ۵٧، ص١ ، ج١٣٨١، ای شـبانکاره(د نشو جهان به راحتی یافت نمی مناطقدیگر 

های  ویژه عجایب طبیعی و معـادن سـنگ های طبیعی و به نیز در آثار خود به وسعت فراوان، ویژگی
  ).١٨٠، ص١٣٧٣، قزوینی(اند  گرانبهای این شبه قاره اشاره کرده

اول، : تقسـیم کـرد جـداتوان به چهار منطقه جغرافیایی کامًال  را می طور کلی شبه قاره هند به
هـای سراسـر  ترین رشته کوه ترین قسمت کشور هند که یکی از عظیم در شمالی های هیمالیا کوه

آورده  پدیـدچین و  ان هندوستانفیزیکی می یک سّد  ،و ارتفاعش طوالنی بودندنیاست و به دلیل 
از  انـد  عبارت دو رود مهم هندوسـتان. های آن های شمالی رود گنگ و شاخه دشتدوم، است؛ 

گیـرد و  سرچشـمه می های جنـوبی هیمالیـا از کوه که رودخانه گنگ و براهماپوترا رودخانه گنگ
، ریـزد کـه جلگـه گنـگ می به خلـیج بنگـال های وسیعی از شبه قاره هند پس از آبیاری قسمت

که حدود  )دکن(فالت جنوبی سوم، دهد؛  را تشکیل می خیز مرکزی هندوستانی حاصلها زمین
                                                               
1  . Bharata 
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بیش از نیمی از وسعت  ناحیه شبه جزیره دکن شود، ارتفاع مشخص می های کم ها و کوه هآن با تپ
این بخش، بنا به شـرایط خـاص جغرافیـایی، از . شود کشور هند را در نیمه جنوبی آن شامل می

هـای طبیعـی بسـیار دلکـش و  ل و موقعیتمناطق سرسبز و زیباست که آب و هوایی نسبتًا معتد
منطقه  چهارم،استثنایی دارد و بسیاری از مردمان را در طول تاریخ به سوی خود کشانده است؛ و 

سه گـروه جزایـر  ،هندوستان ،این مناطق بر  افزون). بیابان تار( بیابانی شمال غربی شبه قاره هند
  ). ١٣، ص١٣٨٣گودین، (شود  اقیانوسی را هم شامل می

متنـوع و  ، پوشـش گیـاهی آن نیـز بسـیارهنـد به دلیل شرایط خـاص جغرافیـایی شـبه قـاره
هزار گونـه گیـاه  ۴۵اساس تحقیقات جدید حدود بر 1.اکوسیستم طبیعی آن منحصر به فرد است

ترین جوامع کشاورزی جهان  ترین و بزرگ کهنکه یکی از  این شبه قاره. وجود دارد در هندوستان
در ایـن کشـور . آیـد شمار می نیز کشوری غنی بههای گیاهان خوراکی  است به لحاظ تعداد گونه

هـای  گونـه هـم از خانواده ٣٢٠ی دارنـد و ئشود که مصرف غذا گونه گیاه کشت می ١۶۶حدود 
شناسان همچنین شانزده نوع اصلی گیاه جنگلـی را  گیاه. محصوالت کشاورزی هستند وِی خودُر 

ای و همیشـه  هحـاّر  وِی های خـودُر  پوشش گیاهی از جنگلاین . اند شناسایی کرده در هندوستان
متفـاوت  هـای هیمالیـا مناطق مرتفع کوه زارهای خشک آلپی تا بوته و نیکوبار سبز جزایر آندامان

  ).٢٠، ص١٣٨٣گودین، (است 
تا این منطقه تنوع جانوری فراوانی است باعث شده  هند تنوع جغرافیایی و گیاهی در شبه قاره

 هزار و گونه از پستانداران، ٣٩۶شامل گونه جانوری هزار و صد  ٨در این منطقه . نیز داشته باشد
گونه از دوزیسـتان در ایـن منطقـه زنـدگی  ٢٠۴گونه از خزندگان و  ۴۴۶گونه از پرندگان،  ٢٢٨
  2.کنند می

                                                               
در این دیار در چهار فصل هفتاد نوع گل رنگین روید و دیگر «: نویسد می تاریخ وصاف تحریرصاحب باره  در این. ١

با شبنم باشد و پس از ) زمستانی(وی تَ ت َش ّال زراعت َغ . انواع ریاحین بدون رنج طلب در همه جا در دسترس باشد
انگور دو بار در سال ثمر دهد . آغاز کنند و آن را با باران آب دهند )تابستانی( برداشت محصول آن زراعت صیفی

  ).١٧٢، ص١٣٨٣، آیتی(» درپی ثمر دهد های پی و پنبه چون بید و چنار ریشه کند و شاخ گسترد و سال
خاسـتگاه  متعدد و متنوع نیست، امـا هندوسـتان آفریقا به اندازه هرچند جمعیت پستانداران بزرگ هندوستان. ٢

شـاخ، شـیر آسـیایی،  های تک از جانوران بزرگ وحشی از جملـه فیـل آسـیایی، ببـر، کرگـدن شمار بسیاری
همچنـین بسـیاری از . ن اسـتدار، بز کوهی، آهو و گـوز  خرطوم پلنگ، بوفالوی وحشی، یوزپلنگ، خوِک 

  ).٢٢، ص١٣٨٣، گودین(کنند  زندگی می ها نیز در هندوستان های میمون گونه
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  مذهب و جامعه. ٢−١
ات گوناگونی بیـان یبه این منطقه نظر ، پیش از ورود مسلمانانهند در رابطه با مذهب مردم شبه قاره

ادیان و عقاید  رۀصورت مفصل و تخصصی دربا در این قسمت درصدد آن نیستیم که به. شده است
بلکـه  ،چراکه در این رابطه آثار فراوانی تـألیف شـده اسـت ؛مردم هند پیش از اسالم سخن بگوییم

نگاهی کوتاه به ادیان هند در آستانه ورود  ،طور کلی به دنبال آن هستیم تا از دید مورخان مسلمان به
مورخان مسلمان، تاریخ سـرزمین  ،که پیش از این اشاره شد چنان. بیندازیمبه این منطقه  مسلمانان

. دهنـد ادامـه می تا زمان حضرت نـوح هند را همچون بیان تاریخچه دیگر مناطق جهان اسالم
بـه ایـن منطقـه  زمانی که فرزندان حضـرت نـوح هند ها، مردم شبه قاره براساس همین گزارش
ل مختلف از آیین یکتاپرسـتی فاصـله ئهای بعد به دال دورهتدریج در  اما به ،آمدند یکتاپرست بودند

روند  فرشته در تاریخ خود. گرفته و به پرستش مظاهر طبیعت و اجسام ساخته دست خود پرداختند
گویند که هند چنانچـه «: کند پرستی را چنین بیان می از یکتاپرستی به بت هند گرایش مردم شبه قاره

کـرد و فرزنـدانش  چون می دیده و شنیده بود طاعت و عبادت خالق بی بن نوح  از پدر خود حام
آمده رهنمـون پرسـتش  ، شخصی از ایرانعهد مهاراج نمودند تا آنکه در بعد بطن پیروی او می بطناً 

پرستی  پرست نیز شدند، اّما چون بت پرست و آتش آفتاب گشت و آن رواج تمام گرفته بعضی ستاره
  ). ٣۶، ص١ ، ج١٣٨٧، هندوشاه استرآبادی(» پدید آمد از همه بیشتر شایع شد

، قزوینـی(اند  اشاره کرده مردم شبه قاره از سویمنابع دیگر هم به پرستش بت و مظاهر طبیعت 
 2، وارونــا)آتــش( 1اگنــی: از انــد تــرین خــدایان آنهــا عبارت معروفاز برخــی ). ١٨٠، ص١٣٧٣

 7، یامـا)آبی پر رنگ( 6، کریشنا)داپذیر( 5، راما)وحشتناک( 4، رودرا)فرمانروا( 3، ایشوارا)آسمان(
  ).٣٣، ص١٣٨٩توفیقی، ) (بت مونث( 9و کالی) اسب سوار( 8، اشوین)خدای حاکم بر ارواح(

پیش از ورود  هند مردم شبه قاره ،های پژوهشگران حوزه تاریخ ادیان و پژوهشبراساس تحقیقات 
فرهنـگ، دیـن و مراسـم خـاص خـود را داشـتند کـه براسـاس کشـفیات  ،بـه ایـن منطقـه ها آریایی
 به این منطقـه، در هندوسـتان ها قبل از ورود آریایی شناسی جدید برخی از خدایان آیین هندو باستان

                                                               
1. Agni     2. Varuna  
3. Isvars     4. Rurdra  
5. Rama     6. Krishna  
7. Yama     8. Asvin  
9. Kali 
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. کنـد هندوان اشاره می، خدای بود که به برهما 1برهمایی آیین قوم آریایی هندوستان. اند      وجود داشته
ای فرهنگ، آداب و سنن اجتماعی است که با تهذیب نفس و ریاضت همراه شـده و در  این آیین گونه

شـکل  2آیـین هنـدو. نقـش بزرگـی داشـته اسـت هندوسـتانتمدن و حیات فردی و جمعـی مـردم 
). ٢۶، صهمـان(تدریج به شـکل کنـونی درآمـده اسـت  ای از آیین برهمایی است که به یافته تحول

های دینـی  هـای آسـمانی خـویش و سـنت عبارت است از اعتقاد و احترام به کتاب اصول دین هندو
اعتقاد به تناسخ و رعایت . های قدیم عقیده دارند و پرستش خدایانی که به ظهور آنان در دوره برهمنان

مقررات طبقات اجتماعی در معاشرت و ازدواج، همچنین احترام به موجودات زنده، مخصوصًا گـاو 
ایـن آیـین از . ثر از آیـین برهمـایی اسـتنیز متـأ 3آیین بودا). ٣٢، صهمان(از اصول آن دین است 

های  بیرون آمده و سراسر مناطق خاوری را درنوردیـده اسـت و بـه علـت داشـتن اندیشـه هندوستان
، ١ ، ج١٣٨٢، راونـدی(عرفانی لطیف و حضورش در مناطق پرجمعیت جهان، پیـروان زیـادی دارد 

  ).۴٢، صهمان، ؛ توفیقی٢۴٣−٢٣۵ص
نظـام کاسـتی بـود کـه  بـه ایـن منطقـه پیش از ورود مسـلمانان هند نظام اجتماعی شبه قاره

شد و افراد هر طبقه وظایف مخصوص به خود  جامعه به طبقات مختلف تقسیم می ،اساس آنبر
یا روحانیون و کاهنان برهمنی،  برهمنان :چهار گروه عمده این جامعه عبارت بودند از .را داشتند

که در  ها اییکهتر یا امرا و شاهزادگان، بیش یا کشاورزان و صنعتگران و شودر یا بردگان و غیر آری
  4.ترین طبقه جامعه بودند ها پست در باالترین جایگاه جامعه و شودر برهمنان ،شبه قاره

                                                               
1. Brahmanism    2. Hinduism  
3. Buddha 

 قرار گروه چهار بر هند طوایف«: کند یم فیتوص نیچن نیا را آنها فیوظا و ها گروه نیا رنامهیجهانگ مؤلف. 4
روزی معین دارند که در آن روز مراسم  سال هر در و نمایند، می عمل خاص طریق و ینیآبه  کدام هر و یافته
علم : است چیز شش ایشان وظیفه. چون بی ایزد شناسنده یعنی ،برهمن طایفه اول. دهند یمرا انجام  یخاص

 محتاجـان بـه چیزهـا و کـردن پرستشآموختن و دیگران را تعلیم دادن و آتش پرستیدن و مردم را داللت، به 
ی ا که به کهتری معروف و مشهور است و مـراد از چهتـری طایفـه ی استچهتر دوم؛ گرفتن چیزی و دادن
یکـی آنکـه خـود علـم : اسـت چیز سه را طایفه این ینیآ. که مظلومان را از شر ظالمان محفوظ دارند است

 سـومپرستی نماید و دیگری را به پرستش دعوت نکنـد و  بخواند و دیگری تعلیم ندهد؛ دوم آنکه خود آتش
 تجماعـ ایـن و اسـت بیش طایفه سوم؛ نگیرد چیزی احتیاج وجود با خود و بدهد چیزی محتاجان به آنکه
 شـغل سـودا و سـود و فروخـت و خرید و زراعت و کنند می خدمت گذشت ایشان ذکر که را طایفه دو این
 و کننـد مـی خـدمت را همـه. هنودند طوایف کهترین گروه این است شودر چهارم طایفه؛ است ایشان مقرر
  .١۴٠−١٣٩، ص١٣۵٩، جهانگیر ،»ندارند بهره گشت مذکور طایفه هر مخصوص که چیزها ازین
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قابـل  ،طبقه. خاصی بودند هایدر این نظام اجتماعی طبقات دارای حدود، تکالیف و امتیاز
. ماندگار بـوددر همان طبقه آمد تا پایان عمر  ای به دنیا می جایی نبود و هر کس در هر طبقه هجاب

ز رنـگ ییعنی علمای مذهبی باالترین جایگاه را داشتند، فرهنگ هندی ن ،در این جامعه برهمنان
در آمـوزش . ردک می کمکه به مذهب کشرفت داشت یدسته از علوم پ  شتر آنیمذهبی داشت و ب

مذهبی بر همـه  های کتابه راز کد برای آنین نقش اساسی داشتند و شانیاپرورش هندی، روحاو 
هـای  و بعضـی فرقـه فرزندان برهمنـان. ردندک ری مییتاب جلوگکاز اشاعه خط و  ،ار نشودکآش
  . گر حق فراگرفتن علم را داشتند و آموزش جنبه مذهبی داشتید

ه مردم از فهم کن یآثار علمی و ادبی به زبان غیر قابل فهم الت اقرون وسطه در اروپای ک چنان
ه کت یرکات به زبان سانسیز فلسفه و ادبی، در هند باستان نندآمد درمی نگارشآن عاجز بودند به 

افـت و از قـرن پـنجم ین وضـع دوام نی؛ ولی اندشد خته بود، نوشته مییوند خود را از مردم گسیپ
الد برای خود دسـتور یش از میر دادند و در سده چهارم پییان زبان خود را تغیهند ،پیش از میالد
لـه آهـن یاغـذ و از مکجای  هق از برگ خرما و پوست درخت بیسندگان عهد عتینو. زبان نوشتند

   ).٢۴٨، ص١ ، ج١٣٨٢، راوندی(ردند ک جای قلم استفاده می هب
ردند و سـپس از راه ک در آغاز امر، از راه جنگ و غارتگری امرار معاش می ییایهای آر هندی

ار کـ صنعتگران و شـاگردان تـازه میانع دستی در یصنا. ردندک زرع گذران می و  شتکداری و  گله
شـور کن یـرومنـد اصـناف مختلـف، در ایالد، سـازمان نیش از مـیرواج داشت و پانصد سال پ
  ).١٨٠، ص١٣٧٣، ؛ قزوینی٢٣٣، صهمان، راوندی(کهنسال وجود داشته است 

  
  یاسالم دوره در ،هند قاره شبه در یسینو خیبر تار  یگذر  .٣−١
در  از ایرانیان شمار بسیاریو حضور  هند جهت نفوذ فراوان زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره به

کـه مورخـان ایـن  هـایی تاریخویژه  ن دوره بهیمنابع تاریخی ا بیشترهند،  مسلمان حاکماندربار 
نویسـی بـه  زبانان در این دوره بر تـاریخ تأثیر فارسی. هستنداند به زبان فارسی  ها نوشته کومتح

ای بود که حتی مورخان هندی نیز در این دوره برخی از آثار خود را به زبان فارسـی تـألیف  اندازه
اهان و ه پادشـکـچرا ؛آیـد شمار می به یاز ادوار درخشان زبان و ادب فارس یکین دوره یا. کردند
سـندگان یندگان و نویت از گویو حما ین هند، در سرپرستین عصر در سرزمینژاد ا یرانیان ایحام
ن دوره، یـدر ا یات فارسـیـخ ادبیتـأملی در تـار کبا اند. اند ای نداشته چ مضایقهیزبان ه یفارس
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 های مسلمان حکومته در دربار کافت یزبان را  یفارس یاز علما و شعرا یاریبس یپا توان ردّ  می
ن پادشاهان یدام از اکهر . اند شده یمند م بهره حاکمانن یا توجه و عنایتهند حضور داشته و از 

رده و آنـان را کـبه دربار خـود جلـب جهان مختلف  مناطقبه سهم خود ارباب فضل و هنر را از 
ه علم و ادب و هنـر در کق آنان بود یبر اثر تشو. دادند قرار می یشخو یت و سرپرستیتحت حما

و در انـواع  گرفـت یانیرونـق شـا یافت و زبـان و ادب فارسـی درخور توجهیآن عصر گسترش 
توان ادعا کرد کـه  طور کلی می به. ندد آمدیار پدیخ آثار و تألیفات بسیویژه تار به یعلم یها رشته

نگـاری ایرانـی و بـه زبـان  در دوره اسالمی، متـأثر از تـاریخ هند نگاری در شبه قاره شروع تاریخ
  .رفت شمار می به ها زبان فرهنگ و ادب در شبه قاره زیرا زبان فارسی قرن ؛فارسی بوده است

ن اسـت کـه نویسـی در ایـن دوره از آن یـاد کـرد ایـ عنوان ویژگی غالـب تاریخ توان به آنچه می
بـه  بیشـترمورخان این دوره بیش از آنکه به اوضاع اجتماعی، فرهنگی و مذهبی توجه داشته باشند، 

شـرح  ویژه بـههای سیاسـی و  مورخان، رویـداد بیشتر ،رو از این. اند شرح تاریخ سیاسی اکتفا کرده
و درباریـان ها، کیفیت جلوس پادشاه جدید و وضعیت دربـار  ها، روابط دیپلماتیک حکومت جنگ

بـن  الـدین احمـد  میـرزا نظام اثر ،حدیقة السالطینتألیفاتی چون . اند را در تألیفات خود ذکر کرده
، کـه در کنـار بیـان دقیـق مسـائل سیاسـی، در برخـی مـوارد از وضـعیت ساعدی شیرازی هللاعبدا

  . دهد، در این دوره بسیار نادر است دست می اجتماعی، فرهنگی و مذهبی جامعه نیز اطالعاتی به
تقسـیم  تیموریان و دوره تیموریانتوان به دو دوره پیش از  نگاری در هند دوره اسالمی را می تاریخ

در  بـن حمیـد کـوفی است که علی  نامه چچ، جا مانده از دوران پیش از تیموریان نخستین اثر به. کرد
ق، آن را از متنی عربی، بدون نام مؤلف و عنوان، به فارسی ترجمه کرد؛ مـتن عربـی ۶١٣حدود سال 

بخـش نخسـت گزارشـی از خانـدانی : این اثر شامل دو بخـش اسـت. رفته است میاناین کتاب از 
بخـش دوم و  و شـود اعراب است کـه تـاریخ محلـی محسـوب میپیش از فتوحات  در سند برهمن
هـایی  ای از روایت ق، است و شامل مجموعـه٩۵تا  ٩٢ سال از تر کتاب ذکر فتوحات اعراب مفصل

 طبقـات ناصـریکتـاب  دهلـیترین اثر دوره سـالطین  مهم. است تاریخ طبریهای  همانند روایت
ایـن اثـر . ق، تدوین شـده اسـت۶۵٧، است که در سال ابوعمرو جوزجانی، مشهور به منهاج سراج

و جانشـینان  ، نخستین سالطین هندهای اسالمی است و دربارۀ سلسله غوریان دربارۀ تاریخ سلسله
در رابطـه بـا دوره حکومـت . در ایـن سـرزمین مطالـب بـا ارزشـی دارد دوره استیالی مغـولآنان و 
  . تـرین منـابع اسـت یکـی از مهم ،ضـیاءالدین برنـی ۀ، نوشـتتاریخ فیروزشـاهیکتاب  شاهیان تغلق
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با تشکیل حکومـت . است نشین دهلی ق، تألیف شده و دربارۀ تاریخ سلطان٧۵٨این کتاب در سال 
از  شـمار بسـیاریدر ایـن دوره . آمـدپدیـد نگاری دوره اسالمی هند  اریخعصر جدیدی در ت بابریان

در کنار حمایت پادشـاهان  ،های این افراد مورخان و ادیبان ایرانی به هند مهاجرت کردند که فعالیت
هـای محلـی  اهان حکومتگورکانی از آنها و همچنین توجه بسیاری از ایـن پادشـاهان و نیـز پادشـ

از متـون  فراوانـی شـمارزبان، باعـث شـد تـا در ایـن دوره  جنوب هند از دانشمندان و ادیبان فارسی
و شـیخ  عبدالقادر بـداؤنی، مّال احمد تّتوی، مّال ابوالفضل دکنی. دنتاریخی به زبان فارسی تألیف شو

تـاریخ  برخی منابِع  به اختصاردر ادامه . برخی از مورخان برجسته این دوره هستند ،فیضی سرهندی
  .شوند در دوره اسالمی معرفی می هند

  
  ق ما للهندیتحق. ١−٣−١

از دانشـمندان بـزرگ قـرن چهـارم و پـنجم هجـری در سـال  رونییمحمد بن احمد ب ابوریحان
دربـاره نسـب و پـدر وی . رونی را از آنجـا گرفـتیبزاده شد و نسبت   خوارزم بیروندر  ،ق٣۶٢

ش برآمـد و یری علـوم زمـان خـویـاز عهـده فراگ خـوبی وی به. ستیاطالع چندانی در دست ن
رده بـود، بـه کعواطف او را ملتهب  ه از آغاز سِن کو شوق معرفت،  گردی جهانار و یسفرهای بس

ه در کـنه دانش به مسـائلی توجـه داشـت یاز همان آغاز در زم. ردک کمکوسعت معلومات وی 
 سـالگیبیسـت وی در . اسـالمی چنـدان معهـود و شـناخته شـده نبـود آن دورهان متعّلمـان یم
از  در گرگان. روانه شد )خزر( نیقزوای یو به سوی سواحل در گفت کوطن خود را تر )ق٣٨٢(

ش بازگشـت و یبه وطن خو ،ق۴٠٠در حدود سال . اری بهره بردیز ریبن وشمگ  توجهات قابوس
محمـود غزنـوی وی  ،ق۴٠٨اسی شد و در سال یهای س ها و توطئه سهیلی زود دستخوش دسیخ

ش سـخت بـود و یه زندگی بـراکن دوران یدر ا. وسته تحت نظر وی بودیغزنه برد و پرا با خود به 
تاب بزرگ و از جمله اثـر کار نداشت، تعدادی یقات را در اختیابزار و لوازم علمی برای ادامه تحق

ا و یـنـه جغرافیهای عربی در زم رونی در نوشتهیبگرچه نام . ردکف یرا تأل ق ما للهندیتحقمعروف 
بـه . شناس نبوده است د، وی جغرافییآ ه از مؤلفات وی برمیک اما چنان ،جهانگردی مقامی دارد

ه همـه کـار گسـترده یمؤلفی بوده با معرفتی بس ،دان باشد ه جغرافیکش از آنیتر او ب ر درستیتعب
ه در کن شمار علومی ییه تعکقلمرو مطالعات وی چنان گسترده بود . علوم دوران را آموخته است

ات و یاضـیت علمـی او ریـقلمـرو فعال. ن علوم مورد عالقه اوستییتر از تع آسان نداردآن دستی 
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اضـی و یر جنبـۀا به یجغرافنه یدر زم حانیصورت طبیعی ابور به .نجوم و علوم مربوط به آن است
ح ین لتصـحکد األمـایـتحد کتـاب: از انـد برخـی آثـار او عبارت. نجومی آن توجه داشته اسـت

 ق مـا للهنـدیتحق، الطب یدنة فی، الصةی، آثار الباقتاب القانون للمسعودیک، نکمسافات المسا
  ).١١−۵ق، ص١۴٠٣، بیرونی... (و

فلسفی، ادبیات، تقـویم، نجـوم، جغرافیـا و  کتابی درباره عقاید دینی، آرای  ،تحقیق ما للهند
من  کتاب البیرونی فی تحقیق ما للهند: آننام کامل  و عربی است  به زبان ویانآداب و رسوم هند

 در ایـن کتـاِب . نیـز شـهرت دارد کتـاب الهنـداسـت و بـه  مقولة مقبولة فـی العقـل أو مرذولـة
نیـز  آیـد، بـه تـاریخ هنـد شمار مـی در هندشناسی به ترین اثر بیرونی المعارف گونه که مهم دائرة 

امـا از اسـت، بـوده  مورد نظـر بیرونـی  البته بیشتر تاریخ فرهنگی مردم هند. پرداخته شده است
اسـاس، بـراین  .دست آورد  به  اطالعاتی از تاریخ سیاسی هند نیزتوان  میهای وی  برخی گزارش

طور کلی  را به ب، هندمقدمه کتاوی در . یک کتاب جغرافیایی دانستتنها این کتاب را توان  نمی
: های مختلـف همچـون این کتاب دربردارنده اطالعات فراوانی اسـت در زمینـه. کند معرفی می

پرستی و پرستش مظاهر طبیعت، آثـار و منـابع  یکتاپرستی، اعتقادات فلسفی، کیفیت و علل بت
کتـاب، مسـیر شـهرها و  علوم، آداب و رسوم، خط، حسـاب و دیگرمکتوب در شعر و ادبیات و 

مقـدار بسـیار فراوانـی  ،ایـن افـزون بـر. ... شناسی و مسائل مـرتبط بـه آن و مسافت آنها، ستاره
از دیانـت  مهمی  های در فصلاطالعات مربوط به جغرافیای انسانی در کتاب پراکنده است و نیز  

  . گوید سخن می انهند و زندگی معنوی آن
ترین منابع تاریخ فرهنـگ و  عنوان یکی از مهم تا این اثر به ندا باعث شده یاد شدههای  ویژگی

توجـه  ،ویژه در رابطه بـا فرهنـگ و تمـدن هنـد در دوره اسـالمی و قبـل از آن به ،تمدن اسالمی
 .را به خود جلب کندپژوهشگران و اندیشمندان این حوزه 

  
   برهان مآثر. ٢−٣−١

ایـن . سـتطباطبا هللابـن عزیـزا دکن به زبان فارسی، نوشـتۀ سـیدعلی سالطین کتابی دربارۀ تاریخ 
از مطالعـه کتـاب . شـاهان بـاقی مانـده اسـت تاریخی است کـه از دوران نظامترین اثر  کتاب مهم

 ،عـراقبعد از مدتی سکونت در  ،بوده که از اهالی سمنان طباطبا هللابن عزیز ا آید که سیدعلی  برمی
شـد و  گلکنـدهراهی  ،شاه سلطان ابراهیم قطبم، و در عهد حکومت ١۵٨٠/ق٩٨٨در حدود سال 
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باقی ماند و پـس از آن  در گلکنده شاه وی تا ماه اول حکومت محمدقلی قطب. به خدمت او درآمد
 برهـان مـآثروی کتاب . را اختیار نمود) شاهیان نظام( 1نگر شاهان احمدشاه مالزمت  قطببا اجازه 

  .تألیف و به او تقدیم کرد) ق١٠٠٣−٩٩٩( شاه به دستور برهان نظام ،ق١٠٠٠را در سال 
ومتشان بـه چنـد کرا براساس مقر ح نکن دی، سالطیا مقدمه چند صفحه یکمؤلف پس از 

شـاهیان و از  قطباز آنجا که مؤلـف مـدتی نیـز در دسـتگاه حکومـت . رده استکم یطبقه تقس
بـوده، قسـمت پایـانی کتـاب خـود را بـه تـاریخ  شاه و محمدقلی قطب مالزمان سلطان ابراهیم

 اختصاص داده است که تاریخ این خانـدان را از بـدو تأسـیس تـا دوران حکومـت شاهیان قطب
معتبـر  هـای تاریخقسـمتی از مطالـب اثـر خـود را از  باطباط. گیرد دربرمی شاه محمدقلی قطب

بخش  ولیرده است؛ کاقتباس  خ محمود شاهییتارو  خیون التواریعتاب کز از ین هند و نیسالط
ت یاهم دارای، ن سببیخود اوست و به هم یها دهیها و شن دهیمهمی از مندرجات آن مبتنی بر د

و  انیشـاه ، قطبانیـخ بهمنیه در تـارکـگذشـته از آن برهـان مـآثر. و اعتبار خاصی شـده اسـت
از   میر مسـتقیـطور غ شود، به خی محسوب مییمعتبر و مهم تار از جمله مآخذ هند انیشاه نظام
  یحـاو  نیهمچنـ  تـابک  نیـا.  اسـت  رانـده  ز سـخنین  گجرات  و پادشاهان  انیشاه عادل  احوال
  اجتمـاعی و  اسـییس  و احوال  و اوضاع احمدنگرشهر   خییتار  یایجغراف ۀدربار  یدیمف  مطالب
  . است  هیامام  به  هیاز حنف  هیشاه نظام  یامرا  مذهبی  شیگرا  ز چگونگییو ن  انیشاه نظام

بندی به انشاپردازی، صحت تاریخی را در همـه جـا  ناگفته نماند که مؤلف کتاب به جهت پای
کمتر است که در تصـحیح کتـاب بـه  فرشته یختاررعایت نکرده و میزان تحقیق او نسبت به مؤلف 

البته این کتاب بـا نثـر نـه چنـدان . برخی از این اختالف روایات در ذیل و حواشی اشاره شده است
آیات و احادیـث و اشـعار هـم . شود قرینه و سجع در کتاب فراوان دیده می. ساده نوشته شده است

لغات و ترکیبـات . اند النی و چند سطریالقاب و عناوین پادشاهان گاه بسیار طو. اند ضمن نثر آمده
هـای نثـر فنـی در کتـاب مشـاهده  خالصه اینکه تمـام ویژگی. اند و عبارات عربی هم در آن فراوان

را  امعنـ ،سنگینی الفـاظ. شود و فهم مطالب در خیلی جاها به سادگی برای همگان امکان ندارد می
                                                               

 رودخانـه امتـداد در شـهر ایـن. است هند کشور در ماهاراشترا ایالت در شهری ):Ahmadnegar( احمدنگر. ١
 ١٢٠ همچنـین و پونـه شـهر بـا کیلـومتر ١٢٠ شـهر این. است واقع بمبئی شهر کالن کیلومتری ٢١٠ در و سینا

سـال  در ،شـاهیان نظـام سلسله مؤسس ،شاه نظام احمد ملک را احمدنگر .دارد فاصله آباد اورنگ با کیلومتر
 .بود حکومت این تخپایت شاهیان نظام حکومت پایان تا و کرد فتح م،١۴٩٠ /ق٨٩٩
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آن سـرزمین  سـالطین مسـلمانو  تاریخ دکـندر خود پوشانده و با اینکه این کتاب از مآخذ عمده 
هـای  به سبب وفور لغـات عربـی و سـجع و اطناب آن،گیری از  تواند همگان را در بهره نمی ،است
نده امروزی نثرش چندان مقبول نیسـت بـا اینکـه از نظـر اطالعـات یاری دهد و برای خوان ،فراوان

 وقـایعالبته اشعاری که ضمن نثر جهـت تکمیـل معنـا و ذکـر . دارد بسیارتاریخی و سندیت اعتبار 
  ).١٢۶، ص١٣٨١، رادفر(کار رفته نسبت به مطالب نثری بسیار ساده است  به

  
  فرشته خیتار . ٣−٣−١

یکـی از  ،مـورخ و ادیـب ایرانـی ،اسـترآبادی ۀبن موالنا غالم علـی فرشـت  محمدقاسم هندوشاه
محمدقاسـم هندوشـاه . کـوچ کـرد 1به منطقـه دکـن ل نامعلومی از ایرانئافرادی است که به دال
افت و پس از رشـد یوالدت  ،ق٩۶٠حدود سال  و در در استرآباد »فرشته« استرآبادی معروف به

 رفـت و در احمـدنگر همراه پدر به هند یسالگ  ، در دوازدهیالت مقدماتیتحصکسب دانش و و 
او در  .ردکـ علـمسب ک یِسند هللابن نصرا و احمد یخ محمد مصریچون ش یاز محضر استادان

شـاه  نظاموی تعلیم فرزنـد  پدر. شدمستقر ) ق٩٩۶−٩٧٢( شاه تخت مرتضی نظامیپا احمدنگر
نگهبانـان  شد و تا مقام ریاسـت شاه نیز وارد دربار نظام محمدقاسمبه دنبال او . را به عهده گرفت
خارج شد  احمدنگر از ،گوید که در مقدمۀ کتاب خود می چنان ،وی. یافت ی مقامسلطنتی ارتقا

ــار عادل ــه درب ــاه و ب ــاپوردر  ش ــت و از  2بیج ــویرف ــلطان س ــراهیم س ــانی، اب ــاه عادل ث  ش
  .هند شد نوشتن تاریخی دربارۀ سالطینمأمور ) ق١٠٣۵−٩٨٧(

  کتـابی بـه فارسـی از مؤلـف  )نامـه نورستـاریخ /  تاریخ فرشـته/ گلشن ابراهیمی ( تاریخ فرشته
مؤلف، این کتاب را در ذکر پادشاهان، دانشمندان، عارفان و . است از مورخان دربار بیجاپور یاد شده

ــد ــار  شــاعران هن ــان از روزگ ــا زم ــان ت ــاب در ســال غزنوی ــألیف کت ــه  ،ق١٠١۵ت   نوشــته و آن را ب
  تقـدیم کـرده اسـت بـه همـین دلیـل ایـن کتـاب در ابتـدا ) ق١٠٣۵−٩٨٧( شـاه دوم ابراهیم عادل

                                                               
. اسـت شـده واقع هند قاره شبه جنوب در جغرافیایی موقعیت نظر از و است جنوب معنای به واژهاین  :دکن. ١

 کمـورین دماغـه به جنوب از ،)(vinda ویندا های کوه وnurmada) ( نرمادا رودخانه به شمال از منطقه این
)komorine(، شرقی وگاتهای سواحل به شرق از )غربی وگاتهای غربی سواحل به غرب از و) بنگال خلیج و 

  .است محدود
 چـون پرآبـی های رودخانـه وجـود. اسـت واقـع کرناتـک جنـوبی ایالت شمال در شهر این :Bijapur)( بیجاپور. ٢

 تأسـیس از پـس شـهر ایـن. اسـت آورده فـراهم شـهر این کشاورزی برای را مناسبی شرایط بهیما و ُدن کریشنا،
  .بود شاهیان عادل حکومت پایتخت حکومت، این عمر پایان تا  شاه عادل یوسف از سوی شاهیان عادل حکومت
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 نامـه تـاریخ نورسهمـین کتـاب را بـا عنـوان  ،ق١٠١٨مؤلـف در سـال . نام گرفت گلشن ابراهیمی
  .بازنویسی کرد

ایـن  .اختصـاص دارد هایی است که به تاریخ عمومی هنـد کتاب نخستینیکی از  تاریخ فرشته
ویژگی . اند تاریخ هند تألیف شده دربارۀکه بعد از این کتاب است بوده  تألیفاتیکتاب مأخذ اغلب 

پراکنـده هـای کوچـک و بـزرگ و  در این است که این کتاب، چکیده همه کتاب تاریخ فرشتهدیگر 
مؤلفان قبل از خود را درباره هند اسالمی به شیوه مهّذبی گردآوری و تدوین کرده اسـت کـه اکنـون 

  .های آن تألیفات بسیار مشکل و شاید در برخی موارد ناممکن باشد دست یافتن به نسخه
مشـتمل  تـاریخ فرشـته. مقاله و یک خاتمه تألیف شده اسـت دوازدهاین کتاب در یک مقدمه، 

و تاریخ اساطیری  آداب هندوان و کلیاتی در آیین و ای در کیفیت ورود اسالم به هند است بر مقدمه
در احـوال ) غزنویـان( سـالطین الهـور: از اند گانه این کتاب عبارت هند؛ محتوای مقاالت دوازده

، بیجـاپور شـاهیان ، عادلبهمنیـان( ؛ شـاهان دکـن؛ سـالطین دهلـیو مسعود ، محمودسبکتگین
؛ )بریدشـاهیان بیـدربـرار و عمادشاهیان حیدرآباد، و  گلکنده شاهیان ، قطباحمدنگر شاهیان نظام

؛ ؛ سالطین بنگـال)پور سالطین فاروقی برهان( ششاهان خاندی ؛مالوه؛ حکمرانان شاهان گجرات
صـوفیه ؛ ذکـر حـاالت مشـایخ کشمیر؛ فرمانروایان ملیبـار؛ شاهان شاهان سند ؛مولتانحکمرانان 
درباره راجگـان  و خاتمه کتاب مولتان و خاندان سهروردیه دودمان چشتیه: در دو قسمت هندوستان
  .هند است

سـرزمین  و جنـوب هنـد های مسـلمان ویژه مأخذی دست اول برای تاریخ سلسله این اثر به
 هـای محلـی دکـن ویژه در رابطه با حکومت ارزش تاریخی این کتاب به. شود محسوب می دکن

حضـور  شاهیان و عادل شاهیان بیشتر از آن جهت است که مؤلف چندی در دربار حکومت نظام
داشته و خود از نزدیک شاهد وقایع بوده و در تدوین تاریخ این دوره بیشتر مشـاهدات شخصـی 

 شـاهیان و نظام شـاهیان د دربارهـای عادلهمچنین از آنجا که مؤلف به اسنا. خود را نوشته است
تـرین  شـده یکـی از مهم یادکتاب  ،تر باشد؛ بنابراین باعث شده تا اثر وی موثق ،دسترسی داشته
، ، بریدشـاهیانشاهیان ، نظامشاهیان ، قطبشاهیان ، عادلحکومت بهمنیان دربارۀمنابع تاریخی 
هنـدو هـای  ها با یکدیگر و روابط آنهـا بـا حکومت و همچنین روابط این حکومت عمادشاهیان

  .آید شمار می به منطقه دکنمذهب 
نیـز درخـور توجـه اسـت، زیـرا افـزون بـر  همچنین در رابطه با تاریخ ایران تاریخ فرشتهکتاب 
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صفوی با دربار  سیاسی و فرهنگی سالطین دکن درباره دوره غزنوی، در باب مناسبات هایی گزارش
تـاریخ هـای  از جملـه ویژگی. دهـد دست می توجهی به درخوراطالعات  ،صفویانو نفوذ مذهبی 

همچنـین  .اشـاره کـرد توان به اشتمال آن بر ذکر آداب و رسوم، اعتقادات و آیین هنـدوان می ،فرشته
دیوانی هند و نیـز اطالعـاتی  در تشکیالت اداری وشده وجود اصطالحات دیوانی و اداری استفاده 

های  شناختی و عقاید عامیانه، جشن اطالعات مردم های جغرافیایی و در باب اقوام مختلف و مکان
از نظـر زبـان و  تاریخ فرشـته .هستندن کتاب های ای داری، از دیگر ویژگی درباری و آداب مملکت

در  هنـد ای از نثـر فارسـی رایـج در شـبه قـاره این کتاب نمونه زنده. ادبیات فارسی نیز اهمّیت دارد
اسـت کـه مؤلـف بـا  آنکتـاب امتیاز دیگر این  .یازدهم هجری است ۀل سدئدهم و اوا ۀاواخر سد
، شـاهزادگان و سـالطین امیرانهای  تمام در تاریخ، به جزئیات حوادث توجه کرده و رقابت  مهارت
طور مشـروح نوشـته و بیـان کـرده کـه چگونـه ایـن  های آنها را بـه و کشمکش محلی هند مسلمان
 .مهیا کرد را به سرزمین اسالمی هند ویژه انگلیس به ،ها زمینه ورود استعمار غرب کشمکش

 کر جهان اسالم در شبه قارهبا توجه به اینکه استعمار غرب نخستین ضربه کاری خود را بر پی
های کنونی را بر جهان اسالم تحمیل کرد و آنان را  ها و بدبختی زد و با استیال بر آنجا فالکت هند

بـرای بررسـی تـاریخ ایـن  ،رو دچار سرنوشت غمباری ساخت که فوق آن متصور نیست، از این
  .)٧۶، ص١٣٧٠، شکوری(یکی از بهترین منابع است  فرشتهتاریخ  ،دوره

  
 هیآصفگلزار / انیجاه آصف خیتار . ۴−٣−١

نیز شهرت دارند و این کتاب به نـام آنهـا » های دکن نظام«  به که در ایران »جاهی آصف« هلسلس
 بابریـان سـوی، از شـاهیان که پس از انقراض حکومت قطب  ای است تألیف شده است، سلسله

بر منطقـه م، ١٩۵٩ومت این ناحیه منصوب شده و هفت نسل از افراد این خانواده تا سال حک  به
بندی و تعصب شدید به مبانی مذهبی و عالقه  پای  این سلسله همچنین. فرمانروایی داشتند  دکن
 .شیعه و زبان فارسی داشتندمذهب   به

در دوره ســلطنت  ،ق١٢۶٠تــا  ١٢۵٧های  ســال میــان ،خــان را خانزمان آصــفیه گلــزارکتــاب 
  کرده اسـت و بـه همـینتألیف  آصفیهجاه چهارم سکندرجاه، هفتمین فرمانروای  ناصرالدوله آصف

ملقب بـه  ، خان حسین نویسنده این کتاب خواجه غالم .شود علت از منابع مهم این دوره شمرده می
  ، طبیـب مخصـوص میرنظـام علیخـانالدوله بـه مسـیح  پدرش ملقب. است دهلوی خان خانزمان
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ولـی بـه . مشغول بوده است کارنیز بعد از پدر به همین  خان حسین بوده و خواجه غالم) نظام دوم(
همت کتاب ثبت وقایع و رویدادهای سلطنت آن خاندان  نگارشبه  ،آشنایی با دودمان آصفیه  دلیل

 .است  گماشته
. و یک خاتمه ترتیـب یافتـه اسـت  در ذکر احوال مؤلف، و چهار باب  از یک مقدمه گلزار آصفیه

کتـاب   اختصاص داده و به همین علت به جامعیـت شاهی مؤلف، باب اول را به ذکر سالطین قطب
است کـه از آغـاز تـا روزگـار میرفرخنـده » دولت آصفیه  ذکر سریر آرایان«باب دوم در  .افزوده است

مؤلف در باب سوم به دلیل اهمیت وزیران و  .یابد می  ادامه )جاه چهارم نظام یا آصف(علیخان بهادر 
و نقش آنان در شکوه و دوام آن خاندان، به شرح حـال  جاهیان ان و صاحب منصبان دربار آصفامیر

  ذکـر احـوال«جاهیان، پرداخته است که عنـوان ایـن بـاب  آنان و سهم هر یک در تداوم دولت آصف
، هـا در ادامه آن به ذکـر راجـه. است» هاندار آصفیهداران دربار ج وزیران و امیران و سرداران و منصب

داران، مقربان  ، جمعحکما، حافظان، شعرا، عالمان، فقرا، مشایخ و علمای عصر و سرداران قوم افغان
 .نفر از معاصران خود را آورده است ٢۵٠بیش از   شرح احوال و درباریان زمان خود پرداخته و

 همـهاسـت کـه در آن بـه  »مملکـت دکـن  ذکر جمع کامل شش صـوبه« بارۀباب چهارم در
نیز مشتمل بر دو فصل است کـه در   خاتمه کتاب. کند های این محدوده اشاره می شهرها و آبادی

در سـر کـار و مـالزم شـدن جمعیـت  ال ورود وکالی انگریزیذکر ابتدای احو«فصل اول آن با 
 .دهد ها به این منطقه را شرح می انگلیسیورود   پرداخته و چگونگی» انگریزی

 منین علـیؤجناب حضرت امیرالم کوه شریِف «مؤلف در باب چهارم به ذکر مراسم سالگرد 
کـه بنـا بـه روایـات  »موال علـی« به نام کوهی معروف در نزدیکی حیدرآباد( »طالب بن ابی 

پرداختـه و همچنـین ایـام سـوگواری سـاالر ) شـیعیان اسـتپنجه مبارک امام اول   مشهور محل
اهمیت این اثـر در . دهد می  شرح» الحرام در حیدرآباد محرم ۀذکر عشر« عنوان  شهیدان را تحت

است که این اثر در رابطه با تاریخ حکومتی است کـه بالفاصـله  یرو  رابطه با رساله حاضر از آن
همچنـین مؤلـف . کردنـد حکومت می در شهر حیدرآباد شاهیان پس از انقراض حکومت قطب

این اثر به حوادث و رویدادهای اجتماعی نیز توجه داشته و اموری همچون مراسم ایام محرم در 
، دگــذار همــه ایــن مراســم در حیــدرآبا کــه پایــه علــی و همچنــین مراســم کــوه مــوال حیــدرآباد

از آنجـا کـه ایـن . را مورد توجه قرار داده است ،دوره حکومت آنها بودند و شیعیان شاهیان قطب
در ایـن  دکـن تاریخ اجتماعی شـیعیان ،است شاهیان ادامه مراسم دوره حکومت قطب در مراسم

  .دارددوره اهمیت بسیار 
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  اللباب لّب  خیتار / اللباب  لّب /  هند خیالتوار  لّب . ۵−٣−١
کـه در دسـتگاه  هنـدوی مشـهور هنـد امیراناز  1رای بند رابن به زبان فارسی تألیفاست کتابی 

 آنکـه از عنـوان  چنـان هند التواریخ لّب . است داشتهاورنگ زیب مناصبی و  جهان حکومت شاه
تـألیف کـرده  ،ق١١٠۶ تا ١١٠١های  سال میاناست که مؤلف آن را  آید خالصه تاریخ هند برمی
آن است که این تاریخ نخستین تاریخ عمومی  هند های تاریخترین امتیاز آن بر دیگر  بزرگ. است
منبع اصلی این کتاب تا حوادث . تألیف شده است اسالمی است که به قلم یک مورخ هندو هند

منبــع او  ،ق١١٠٠ ســال تــا ١٠٠٠امــا از ســال  ،بــوده گلشــن ابراهیمــیکتــاب  ،ق١٠٠٠ســال 
و  عبدالحمیـد الهـوری اثـر ،نامـه بادشـاه، محمدامین قزوینـی اثر، نامه بادشاهچون  هایی کتاب
 2وی در عین حال از اطالعات پدرش رای بهارمال. بوده است محمد کاظم ، نوشتهگیرنامه عالم

ایـن کتـاب . و مشهودات شخص خود نیز استفاده وافر برده اسـت) از رجال درباری گورکانیان(
بحـث  شاهان دکـن دربارۀ ،باب و یک خاتمه است که در باب دوم آن دهمشتمل بر یک مقدمه، 

عنـوان تـاریخ  بـه ولـیتر اسـت،  تلخیصی از تألیفـات قـدیمی هند التواریخ لّب اگرچه . کند می
زیـرا ایـن تـاریخ در واقـع دنبالـه  ؛ای دارد العاده ارزش فوق ،در قرن یازدهم هجری عمومی هند
ت کتـاب، بـاب اول ممفیدترین قس. ادامه داده است ،ق١١٠۶که آن را تا سال  بوده تاریخ فرشته

در این قسمت مؤلف نه تنهـا شـاهد و نـاظر وقـایع . پردازد اورنگ زیب میآن است که به تاریخ 
در  وضعیت سالطین دکـن دربارۀرو  از این. در بعضی از آنها شرکت داشته استخود بلکه  ،بوده

. دارای اهمیـت بسـیار اسـت ،زوال آنهـا سـرانجامو  ورنگ زیباین دوره و برخوردهای آنان با ا
، تصـرف احمـدنگر یو چگـونگ هـای شـیعه دکـن بـا حکومت بیـهای اورنـگ ز شرح جنگ

ن یـات در ایـر جزئکـبا ذ های محلی شیعه دکن و انقراض حکومت و بیجاپور ندهک، گلدرآبادیح
بهـای تـاریخی هنـوز بـه طبـع نرسـیده ولـی خوشـبختانه  متأسفانه این اثر گـران. اند تاب آمدهک

  .خطی فراوانی از آن موجود است های هنسخ
  
  

                                                               
1  . Ray Bindraban    2. Ray Baharamal  
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  منتخب اللباب. ۶−٣−١
 ءایـن کتـاب جـز. اسـت الملکی خان نظام مشهور به خافی ،خان محمد هاشم کتابمؤلف این 

تا پایان سلسـله  از ورود اسالم به هندرا  هند رود و تاریخ شبه قاره شمار می عمومی به های تاریخ
جلـد سـوم ایـن کتـاب . دربـردارد ،هـای محلـی دکـن و پـس از آن حکومت اسالمی بهمنیـان

مطالب خود را از  ، بیشترمؤلف در این بخش. است های محلی دکن دربردارنده تاریخ حکومت
مطالـب ایـن دو منبـع در ایـن  میـانبه همین دلیل تفاوت چندانی . نقل کرده است تاریخ فرشته

مانند مطالب مربوط بـه  ،برخی جزئیات یاد کرد ازدر  خان خافی ،با این همه. بخش وجود ندارد
 فرشـته یختـار هـا نسـبت بـه دکنیهـا و  آفاقیهمچون  های مختلف جامعه دکن اختالفات گروه

نثـر ایـن کتـاب در . تر بحث کرده است که در این زمینه اثـری ارزشـمند اسـت تر و دقیق مفصل
کتـاب کـه بـه زبـان  ایـن. داردروانی و شـیوایی بیشـتری  العالم یقةحدو  تاریخ فرشتهمقایسه با 

  .چاپ شده است در بنگاله ،م١٨۶٩فارسی است در سال 
  
  یر یتوزک جهانگ/  نامهر یجهانگ. ٧−٣−١

 تـألیف محمـد سـلیم ملقـب بـه ابـوالمظفر نورالـدین محمـد جهانگیرشـاه جهانگیرنامهکتاب 
به قلم خود  روزانه حکومت جهانگیرموضوع کتاب شرح رویدادهای . است) ق١٠٣٧−١٠١۴(

 ،ق١٠٣١ سـال اما سپس تا رویـدادهای ؛به پایان برد ،ق١٠٢۶را در سال   وی یک بار آن. اوست
و او  که از بزرگان دربـارش بـودسپرد  را بدان افزود، پس از آن کار نگارش کتاب را به معتمدخان

  .ادامه داد ،ق١٠٣٣این کتاب را تا حوادث سال 
ترین منـابع  از معتبر ،گیرد را دربرمی نخست حکومت جهانگیر ساِل  هفدهاین کتاب که حوادث 

اوضـاع کشـوری و لشـکری  همـهاین دوره است، چون نویسنده آن شخص سلطان بوده و طبعـًا از 
. گونه سود و زیانی، صریح و بنابر واقعیت نوشته است اطالع داشته و مطالب کتاب را بدون امید هیچ

، حتی مطالبی نوشـته کـه است درباره شخص سلطان نیز همه معایب و محاسن را نگاشته ،به عالوه
مسیر درستی و حقیقـت منحـرف توان گفت مؤلف از  در مجموع می. دند باعث وهن او شونتوان می

به  ه،کرد از بزرگان دربار گورکانی که او در قتل ابوالفضل عالمی را هایی برای مثال توطئه. نشده است
های محلی شـیعه  برخوردهای سیاسی و نظامی حکومت نخستیناز آنجا که . صراحت نوشته است

   میـانطور متنـاوب  و از ایـن دوره بـه بعـد بـه هآغاز شد جهان از زمان حکومت شاه و گورکانیان دکن
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دو حکومت درگیری نظامی و روابط سیاسی برقرار بوده است، این کتاب متضمن اطالعات مفیـدی 
  . آنهاست میانها و روابط  علیه این حکومت ظامی جهانگیردرباره عملیات ن

  
  هند انیخ گورکانیتار  اکبرنامه. ٨−٣−١

 انیکـن گوریخی دوره سـالطیترین منـابع تـار ی از مهمیکو  کابوالفضل مبارخ یاین کتاب اثر ش
. ز دربـرداردیـرا ن ای جنوب غربـییو آس ای هندیجغراف دربارۀ درخوریه اطالعات کاست  هند
گره ق،٩۵٧ در سال خ ابوالفضلیش به واسطه پدرش که از درباریـان حکومـت و  متوّلد شد در آ

راه یافت و توانست در این دربار رشد کرده و به مقامات  بود، به دربار اکبرشاه گورکانی گورکانیان
در انتظـام و اداره امـورات  برشـاهکخ همـواره مشـاور این، شیا افزون بر. باالی نظامی دست یابد

حتـی − انیـاطراف همـهه کـ طوری بود، بـه ی و حقوقی و فرهنگی امپراتوری بزرگ هندوستانکمل
ها  همـین حسـادت سـرانجام. ردنـدک ت احساس حسد و ناراحتی میین موقعیاز ا −شاهزادگان

ن یـوی در ا. ، اتّفـاق افتـادق١٠١١در سال  خ ابوالفضلیمرگ ش. شد باعث مرگ شیخ ابوالفضل
گـره را گشـوده و فاتحانـه عـازم  میرفته بود و قلعه عظ نکت دیبه مأمور برشاهکسال بنا به دستور ا
ه قلمـروش بـر سـر راه عبـور کراجپوت، ل ئو از قبایبری بود، راجه نرسنگه دکمراجعت به دربار ا

خ یرد شک ال مییه خک− برشاهکم، پسر بزرگ ایبود، به دستور شاهزاده سلطان سل ابوالفضلشیخ 
ده، سـر یاو را به قتل رسان −جه از او سخت متنفر بودیند و در نتک ی مییش پدرش از وی بدگویپ
  ).٣۵−٢٢، ص، مقدمه١٣٨۵، مبارک(فرستاد  میش سلطان سلیپ آباد هللاخ را در ایش

بری، از بدو تولد تـا زمـان مـرگ کع دوران ایقصد داشته وقا اکبرنامه در کتاب شیخ ابوالفضل
شته شدنش، از ادامه کل یهایی از کتاب به دل ولی پس از نوشتن قسمت ،درآورد نگارشوی را به 

ل یـمکاو، ت کبه سب یکای نزد وهیبه ش خان علی را محّب  برشاهکع عمر ایه وقایاند و بقتألیف بازم
 .تاب آورده استکخ را در آخر یرده و خاتم شک

مشتمل بر شرح احـوال  اکبرنامهجلد اّول . ف شده استیدر سه جلد تأل اکبرنامهتاب کاصل 
افته یم یه در سه بخش تنظکون پادشاه، یتا هما است از حضرت آدم برشاهکخاندان و اجداد ا

ر فتوحـات و کـبخش دوم ذ ؛برشاهکبی در مورد توّلد ایدر خصوص بشارات غ: بخش اّول: است
ع یبخـش سـوم شـامل وقـا ؛پدر بابرشاه ،رزایخ میتا مرگ عمر ش انکمور گوریر تیع دوران امیوقا

یعنـی  ،ق٩۶٣های  سال میانع یجلد دوم دربردارنده وقا .پادشاه ونیتا مرگ هما سلطنت بابرشاه
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شـروع  ،ق٩٨٠وقایع جلد سـوم از ابتـدای سـال . است ق،٩٨٠تا سال  ابتدای جلوس اکبرشاه
  .یابد خاتمه می ،ق١٠١۴در سال  و با مرگ اکبرشاهشده 
انی هنـد، و بـه کـن گوریخی دوره سـالطیترین منابع تار ی از مهمیک خ ابوالفضلیش ۀبرنامکا

ز ئخ دوره صـفوی حـایف تـاریمجدد بـه تـأل ه در نگرشکی از مآخذ مهّمی است یکموازات آن 
خی دوران سـه یع و رخدادهای تـاریپرداختن به شرح وقا افزون بر اکبرنامهوی در . ت استیاهم

ه تـا آن زمـان کـت خاصـی بـه مسـائل جنبـی دارد یـن دودمـان، عنایپادشاهان انخستین نفر از 
از  ای گونـه بهن دوران یـه در اکـحال رجـالی   شرح ارۀدربمؤّلف . پرداختن به آن رسم نبوده است

گر یهای د از ویژگی. کند درخوری مطرح میاند، مطالب  آمده روگردان شده و به هندوستان رانیا
 ...و افغانستان و ماوراءالنهر، ات هندوستانیوال دربارۀ که است ارزشمندیتاب، اطالعات کن یا
 .آورد خی درمییای تاریی از منابع مهّم جغرافیکصورت  ن اثر را بهیه اک

نعمـت خـود  قات ولـییو شرح توفه به گزارش فتوحات کنگاری است  تاریخ خ ابوالفضلیش
های دقیـق از شـرح رویـدادهای سیاسـی، از بیـان  گزارش دادنزمان با  ه همکند، بلک بسنده نمی

تاریخ اجتماعی هم غفلت نورزیده است، امری که در عرف آن دوره چندان مورد توجه مورخـان 
جّلـه آن روزگـار و از ترجمه حـال ا خوبیش اطالعات یوی با قلم ساده و روان خو. نبوده است

 نظری ، بابر پادشاهدر ضمن شرح حادثه مرگ  برای مثال،دهد،  می به دستمسائل مربوط به آنها 
دی یـن دوره دارد و اطالعات مختصـر و مفیحال رجال علمی و فرهنگی ا  وتاه، به شرحکهرچند 

، سـلطان محمـد ن صـدریـخ زی، شـابوالبقا ریم: ن رجال، از جملهیدر ترجمه حال چند تن از ا
، خواجـه ی شـاعرئ بقـا، مـّال بیـوسـفی طبی، موالنـا ی شـاعرین معمایالد ، موالنا شهابوسهک

شیخ ). ۵۵، صهمان(دهد  ار خواننده قرار میی، در اخترخواند موّرخیو م فهین علی خلیالد نظام
هندوها در ایـن دوره و  در ضمن بیان حوادث تاریخ سیاسی به آداب و رسوم مسلمانان ابوالفضل
اتی بـه ایـن آداب و رسـوم ای داشته و در جای جای کتاب خود اشـار توجه ویژه هند در شبه قاره

 هنـد ها در شـبه قـاره هنـدوو  های فرهنگی در رابطه با مسلمانان دارد که این اشارات در پژوهش
دنی یو شـنی درخور اگونه  بهو پسران او را  برشاهکسوران ا نمونه او جشن ختنه برای. ندبسیار مفید
  ).٣۶٧−٣۶۵ص ،همان(کند  مقایسه می دهد و این مراسم را با مراسمی در ایران شرح می

شـاه طهماسـب بـه  ۀهای تاریخی کتاب حاضر، داشتن مـتن کامـل نامـ ترین ویژگی از مهم
پادشـاه  نوازی از همایون استقبال و مهمان برای، سام میرزا هللاو  ، حاکم خراسانمحمدخان تکلو
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روی به دربار شـاه صـفوی  ،ی برادران خویشئوفا و بی است که بر اثر شکست از شیرشاه افغانی
پادشـاه تـا رسـیدن بـه  نوازی از مبدأ حرکت همـایون جزئیات مهمان همهدر این نامه . آورده بود
منابع مشابه، خواننده را با آداب  دیگردرآمده و مطالعه آن، بیش از  نگارشجزء به   جزء به قزوین

  ).٣١٧−٣٠٧، صهمان(کند  نوازی آن دوران آشنا می و رسوم مهمان
در  طهماسـب صـفوی ز به آداب و رسوم دوران شـاهینتاب خود اشاراتی کدر  خ ابوالفضلیش
توسـط مـردم بـه خـاطر ورود  زیـبنـدی شـهر تبر نمونـه وی ضـمن شـرح آذین برای. دارد زیتبر
بـازی  دوانـی و چوگـان ن شهر، صحبت از صدور مجـّوز جهـت برگـزاری گـرگیشاه به ا ونیهما
  ).٣٢۴ص ،همان(د ینما می

مثـل  ،های هنـدوها شاورزی و برخـی سـنتکد محصوالت یشت و تولکپرداختن به مسائل 
، ، مقدمـههمـان: ک.ر... (از مرگ شوهران و همچنین اعتقادات عامیانـه و پسخودسوزی زنان 

بـه آن توجـه  اکبرنامـهدر تـألیف  از جمله دیگر مواردی است که شیخ ابوالفضـل) ۶٠−۵٧ص
  .داشته و در مطالعه فرهنگ و تمدن این منطقه بسیار مفید است

  
  نامه هبادشا. ٩−٣−١

مؤلف از ایرانیانی بود کـه بـه . است مشهور به امینای قزوینی ،این کتاب تألیف محمدامین قزوینی
 جهـان او به دستور شـاه. کرد خدمت  جهان مهاجرت کرد و در سمت مورخ و منشی دربار شاه هند

نگـارش تـاریخ  ،ق١٠۴٧وی در سـال . را بنویسد جهان مأمور شد تاریخ رسمی و دولتی عصر شاه
کـه  جهـان قبل از نوشتن قسـمت دوم آن، شـاه. را به پایان رساند جهان سال نخست سلطنت شاه ده
باشـد، ادامـه ایـن کـار را بـه  عالمـیابوالفضـل  اکبرنامهخواست نگارش این کتاب مثل کتاب  می

 ،ق١٠۵٧تا  ١٠٣٧از سال  جهان حکومت شاه نخستاو تاریخ دو دهه . سپرد عبدالحمید الهوری
نوشت و پس از آن به واسطه کهولـت سـن از ادامـه کـار ) نامه جهان شاه( نامه بادشاهرا تحت عنوان 
 ، شـاگرد عبدالحمیـد الهـوریمحمـد وارث الهـوری ،ق١٠۶٨ادامه کار را تا سال . دست کشید
ها را عینـًا ذکـر  نامـه و فتح هـا فرماناین کتاب آن اسـت کـه مؤلفـان تمـام  امتیازهایاز . انجام داد

در ایـن  های شیعه دکن و دیگر حکومت شاهیان این کتاب اشاراتی به اختصار دربارۀ قطب. اند کرده
هـایی  و شـرح جنگ جهان در دوره شاه نها با بابریا این حکومت میاندوره دارد، که از جهت روابط 

های مربـوط بـه  نامـه ها و فتح بیـان تعهدنامـه ویژه بـههـا انجـام داد و  با این حکومت جهان که شاه
  .دارای اهمیت بسیار است شاهیان با قطب جهان برخوردهای شاه
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  نیکالم الخواق ین فیق السالطئحدا. ١٠−٣−١
جلـوس  ن سـاِل یست و سـومیبه همراه پدر و برادرانش در ب یعل. یفور بسطامیبن ط یف علیلأت

، انصـاری( آمد درآبادیبه ح ،ق١٠۵٨سال  در یعنی) ق١٠۶٨−١٠٣۵(شاه  قطب هللاسلطان عبدا
متولد شده بود، علوم متداول را نـزد  در بسطام ،ق١٠۵٨ه در حدود سال ک یو). ٢١ص ،٢۵٣۵
آموختـه  یو عالمه محمد بن خاتون عـامل یتفرش ینین حسیالد یخ رضیچون ش استادانیپدر و 
ومـت سـلطان کو در دوران ح درآبادیـخـود را در ح یارزش زنـدگ پـر یهـا سال فوریط ابن. بود
  ).۵۶ص ،همان( ردک یسپر شاه قطب هللاعبدا

 به نگـارش در آورد ،ق١٠٩٢آن را در سال  فوریط ه ابنک نیکالم الخواق ین فیق السالطئحدا
 یسـاعد هللان احمد بن عبـدایالد خواجه نظام نیالسالط ةقیحدم با کبه علت تشابه نام و تفاوت 

ق ئحـدا. رنـدیتـاب را بـا هـم اشـتباه بگکن دو یـخ ایمندان به تـار ه، باعث شده گاه عالقیرازیش
ه در کـاسـت شـرح حـال اشـخاص برجسـته از مشحون  یا رهکتذ نیکالم الخواق ین فیالسالط

گرفته  انیانکیو  انیشدادیمؤلف از هر سلسله، از پ. اند را دارا بوده یخ مقامات بلندیصفحات تار
ان یـرده اسـت و در پاکان ینها را بآو شرح حال  برگزیده، چند نفر افراد برجسته را انیشاه تا قطب

روشـن  نیق السـالطئحدااز تنوع مطالب . پرداخته است شاخص یوزرا یز به شرح حال برخین
  . صاحب نظر بوده استو  متبّحره مؤلف در علوم و فنون متداوله عصر خود ک شود می

تـاب کآنها را در متن  نامه خود به کنظر داشته  یتاب به منابعکن یدر نگارش ا فوریبن ط یعل
ملـوک  یخ المعجـم فـیتار، ریب السیخ حبیتار: از اند ن منابع عبارتیاز ا یبرخ. ندک یاشاره م
تحفـه ، دسـتور الـوزرا، خیالتـوار لّب ، هیشاهخ قطبیتار، هیخ بهمنیتار، خ عالم آرایتار، العجم
  . یدولت شاه ۀتذکرو  ین احمد رازیم امیهفت اقل ۀتذکر، یسام
خ و شرح حـال افـراد یل از تارکمتش یالمعارف ةرئداعنوان  تواند به یه از نظر محتوا مکن اثر یا

 یهـا ز بـه بخـشیـقـه نیقه اسـت و هـر حدیمقدمه و سه حد یکشامل  رد،یمورد استفاده قرار گ
ن یـقه دوم ایحد. ابدی یخاتمه م ،باب یکم شده و سرانجام با یتقس »طبقات«به نام  یتر کوچک
از  یه شامل بعضـکاست  داخل و خارج از هند ن مسلمانیتاب در خصوص چند تن از سالطک

قـه یحد. شـود یز مـین انیشاه و قطب انیشاه ، عادلانیهمچون بهمن نکپادشاهان د یها سلسله
ن در مـورد آن یشـیپ یها ه در بخشکاست  ییها برجسته و مهم سلسله یوزرا یبرخ دربارۀسوم 

مـذهب  های شـیعه است که در این کتاب از کلیه پادشاهان حکومت گفتنیالبته . سخن رفته است




