
  اي از حزين الهيجي روابط ديرينة ايران و هند در رساله  ١٩٣

  

  ي از حزين الهيجاي هة ايران و هند در رسالنروابط ديرير
  ∗پور م عربيابراه

مهمقد  
توانست در  يمند بود که م  بهرهي استواري فرهنگيايران از چنان بنيادها,  تاريخيگواه به

ميان  در.  از آنها را در خود هضم کندي برخيو حتّ,  جهان تأثير بگذارديها ملّت
 بسيار دور ارتباط داشت و يها از گذشته,  ايرانملّت  که بايگون گوناي و نژادهاها ملّت

رسالة يگواه به. هندوستان بود, ن ايران پذيرفتبيشترين تأثير را از فرهنگ و تمد 
.  آغاز شدـ  دوران پيشدادياناز ـ بسيار دور يها حاضر ارتباط ايران و هند از گذشته

نژاد و از  آريايي, ست که ايرانيان و هنديانآن ا,  اين ارتباط عميق و پيوند ديرينعلّت
 اين ي و نژاديزبان, يدين ؛ي اشتراکات فرهنگ١ تنومند يک درخت کهن هستندهاي شاخه

  . بسيار دور استهاي  گواه صادق اين پيوند ژرف از گذشتهملّتدو 
 از يعقيدة بسيار  به. فراوان داردهاي  باستان شباهتيزبان سانسکريت با زبان پهلو

 هاي امروز نيز تمام زبان. ٢ از واژگان اين دو زبان مشترک استيبسيار, شناسان زبان
قان و محقّ, دانشمندان,  نه چندان درازيروزگار  به است وي از واژگان پارسيهند

زبان , گفتند و اين زبان مي سخن يزبان پارس  به در هندوستانيهنرمندان فراوان
قان بر اين باورند که اوج شکوفايي فرهنگ و ز محقّ ايبرخ. فرهيختگان آن سرزمين بود

ترين   از درخشانياين دوران را يک.  در دورة گورکانيان هند بوديسن زبان پارتمد
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 يترين تأثير رودانند و معتقدند که چشمگير مي يس پارادبيات تاريخ زبان و يها برگ
تأثير ظهور . ة هند بودقار به در شيترويج و اشاعة زبان پارس, کارآمدن گورکانيان در هند
 ادبيات رسانيد که يحد  به راي زبان فارسيرونق و اعتال, اين خاندان در هندوستان

 و يزبان رسم, يبلکه زبان فارس,  گرديدي مردم عادي نه تنها ماية حيات روحيفارس
 را دربار اکبر شاه,  بهارايعرالشّ مرحوم ملک.  هند شدي سالطين گورکانيزبان دربار
 ايران و يا اين پيوند عميق فرهنگام. ١دانست  مي ايرانيبلکه دربار اصل,  ايرانيدربار ثان

 بسيار يضعف نهاد که خود داستان  بهها بر هندوستان رو ط انگليسيهند از زمان تسلّ
  .انگيز دارد غم

ز  نيملّت اين دو ي دينهاي بين انديشه, ي و زبانيفرهنگ, يعالوه بر مشترکات نژاد
 يعا وجود اشتراکات زياد بين باورهاگواه روشن ما بر اين مد.  استياشتراکات فراوان

  .٢است» ودا«با مذهب » زردشت« مذهب يدين
ت ت و کمي است گويا از اسناد گذشتة ما که داللت بر کيفييرسالة حاضر سند

 يباط فرهنگدر خصوص ارت.  ايران و هند داردملّتارتباط ديرين و پيوند عميق بين دو 
خويش از طريق ي فرهنگ ملّيگسترش و غنا  بهت عالقة ايرانيانايران و هند و شد 

 نوشته شده ي مطالب بسيارها و تذکره, يادب, يدر کتب تاريخ, ارباب هنر و ادب هند
 ها اين تماس. رسد  مي»پيشداديان«روزگار   به اين سند ارتباط ايران و هنديگواه  به.است

 ي تاريخهاي  در کتابيشواهد. اشکانيان و ساسانيان ادامه داشت, نياندر دوران کيا
داستان : مانند, دهد  مي بين ايران و هند را نشانيوجود دارد که عالقه و ارتباط فرهنگ

که خود  »کليله و دمنه« يدر طلب کتاب بيدپا هندوستان  بهبرزوية طبيب و رفتن او
 هاي گنجينه  به و افزودن آني دانش هندهايکتاب  بهن است که ايرانيااي هبيانگر شوق و عالق

 که پس از ي و همنوايي برادر زادگاني؛ و نيز داستان همدل٣اند  خود داشتهيفرهنگ ملّ
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 ينزديک» ي و ترانة نياکانيسرود کهن خانوادگ «ي از يکديگر با شنيدن نواي دورها سال
  ١.کنند ي مي و دوري را جايگزين پريشانيو دوست
او هر سال . نمايندة ايران در هند بود» مهاراج «ها ادت اين رساله در اکثر زمانشه به
نويس  گفتة ما را نوشتة هرودوت تاريخ. کرد  ميايران پرداخت  بهعنوان خراج  به رايمبلغ

  رايت هنديان و مقدار خراججا که شرح ثروت و جمعيآن. کند  مي تأييديشهير يونان
  :نويسد  ميکند و  مي ما نقليبرا, پرداختند  ميداريوش به

, مراتب بيشتر بود  بهشناسيم  مي که مايهنديان که شمارشان از اقوام ديگراما ”
 ۳۶۰خراج آنها . پرداختند  ميترين خراج را سنگين, در مقايسه با ديگر اقوام

  .٥“)٤ تاالن اوبه۹۸۸۰معادل (, بود ٣ي بابليبرادة طال ٢تاالن
  : مستور استي بلخنبو نيز در فارسنامة ا

 و يفرس آوردند  بهصين و روم و ترک و هند:  جهانيو خراج از همه جا”
  .٦“اند  نبردهيهيچ جا  بههرگز از فرس خراج

ي  و گاهمقرر عدم پرداخت خراج علّت ي بهگاه, هند  به ايرانهاي لشکرکشي
رابر دشمن دليل شکست نمايندة دولت ايران در ب ي به و گاهي داخلهاي  آشوبعلّت به

 اين رساله. ٧گرفت  ميهندوستان صورت» مهاراج «ي کمک از سوي و يا تقاضايخارج
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رسالة حاضر سندي است 
گويا از اسناد گذشتة ما 
که داللت بر کيفيت و 

ن و کميت ارتباط ديري
پيوند عميق بين دو ملّت 

 .ايران و هند دارد

ة ايران ددهند که هندوستان باجگزار و تحت سيطره ايران بوده و نماين  مي نشانيخوب به
کرده   ميايران پرداختي دولت مرکز  بهن بابت خراج ساليانه معييدر هند هر سال مبلغ

  .است

خه نسيفمعر  
رسالة حاضر را براساس تنها نسخة شناخته , نگارنده
ي  آستان قدس رضويکه در کتابخانة مرکز شده آن

اين . تصحيح کرده است,  محفوظ است۹۷۲۴شمارة  به
 طرالس خط شکستة مختلف  بهورق ۳۲مجموعه در 

کاتب و .  نوشته شده است۱۵ و عرض ۲۳طول  به
خط   بهشايد اين نسخه. ساله ياد نشده است از ريموضع تاريخ کتابت رساله در هيچ

دانيم که حزين   ميخط شکستة پخته نوشته شده است و  باشد؛ زيرا اين رساله بامؤلّف
  .١نوشته است  مياين نوع خط را بسيارخوب

رسالة نخست تاريخ ,  استياين مجموعه شامل دو رساله از حزين الهيج
رسالة دوم در . است) هرسالة صيدي( حيوانال خواصهند و رسالة دوم   به ايرانيلشکرکش

  خانباباي وقفهاي اين مجموعه از کتاب.  منتشر شدي رسائل فارسةدفتر پنجم مجموع
ارديبهشت , تاريخ وقف در صفحة عنوان.  استيکتابخانة آستان قدس رضو  بهمشار
 ئلرسا ةبا اينکه مجموع.  يادشده است۱۳۸۶م نهم محر,  سومق و در حاشية ور۱۳۴۶

اين رساله اما ,  منتشر شد۱۳۷۷سال   به دفتر نشر ميراث مکتوبي از سويحزين الهيج
در حاشية ورق سوم تاريخ وقف اين مجموعه بر . خورد ميچشم ن  بهدر آن مجموعه

  .خورد  ميچشم  بهمشار خط خانبابا ي به آستان قدس رضوةکتابخان
  :ته و زيبا بيان شده است بسيار پخخطّي در ورق دوم محتويات اين مجموعه با

 در ييک, باشد  ميدحمه در اين مجلّالر  حزين عليهيدو رساله از تصنيف شيخ عل
اقليم هند آمده و   بهجهت تسخير هندوستان  بهبيان آنکه چند کس از سالطين ايران

                                                   
  .۱/۳۵۲, يهاي فارس تاريخ تذکره؛ ۳۸۸-۳۸۷ص , الکالمصةخال؛ تذکرة ۱۰۹- ۱۰۶ص , تذکرة حسيني: نک  .1
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اند؛ ديگر  ر نمودهممالک هندوستان را مسخّ, هريک از آنها در عهد کدام پادشاه يا راجه
  .صيديه که در احکام صيد حيوانات و حالل و حرام آن بيان فرموده  بهلة موسومهرسا

. ع استف و تصنّدور از تکلّ  بهنثر اين رساله چون ديگر آثار حزين ساده و روان و
 در حقيقت آخرين مرحلة يدانيم پايان حکومت صفويان و آغاز دورة نادر  ميچنانکه

  در اين دورهيرة ناد مانند صاحب دريعتصنّنويسندگان م.  استيانحطاط نثر فارس
ترين نمونه نثر ساده و روان و  يدر اين دوره نثر حزين را بايد عال. ظهور رسيدند به

  .ف و تصنع استدور از تکلّ  بهشمار آريم که  بهپخته

  ف مؤلّةنام يزندگ
معارف  از ييک, ي گيالنيحزين الهيج  بهص و مشهور فرزند ابوطالب متخل١ّي علمحمد

نوشتة   بهبنا.  ايران استيو ستارگان درخشان آسمان علم و ادب قرن دوازدهم هجر
. جهان گشود  به در اصفهان ديدهي هجر۱۱۰۳اآلخر   ربيع۲۷خودش در روز دوشنبه 
 يمتوفّ (ي شيخ زاهد گيالنيعارف نامدار قرن هفتم هجر  بهنسبش با شانزده واسطه

محترم و ,  مديد در بلدة آستارا و الهيجانهاي تمدپدر و اجدادش . رسد  مي)ق ه ۷۰۰
اصفهان آمد و در همان   به ادامة تحصيل از الهيجانيپدر حزين برا. اند معروف زيسته

  .شهر رحل اقامت افکند
  دومدت آغاز کرد و در ي را از چهار سالگيحزين فراگرفتن علوم و معارف اسالم

, آموختن  بهاشتياق فراوان, ي قواي ه حافظي دارايو. سال خواندن و نوشتن را آموخت
,  آگاهيسياستمدار, زاهد, يشعر و شاعر  بهمند هعالق, شجاع, اطخطّ, پرتالش, تهم با

, اصول,  جامع معقول و منقول بود و در علم فقهيو.  بوديروشنفکر و زود رنج و منزو
, هندسه, نجوم, اتيرياض, طب, تاريخ, رجال, تفسير, عرفان حديث, کالم منطق, فلسفه

سنين و اعوام بسيار . م بود مسلّيصاحب نظر و استاد, علوم غريبه و شعر و ادب

                                                   
اين نامة همايون خامة مستمد فيض ازلي ابن «: نويسد او خود در ديباچة رسالة صيديه مي. نام او محمد است  .1

 آمده ۳و نيز در تاريخ حزين ص , »...اعلي اهللا مقامه» علي « ابي طالب الزاهدي الجيالني محمد المشتهر به
, مجموعه رسائل خطّي فارسي ـ» طالب بن ابي» علي«دعو بهالم» محمد«و أنا المستمد بواهب المواهب «: است

  .۱۴۳ ص ,دفتر پنجم
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در محضر . عرصه وجود نهاد  به پاي شد تا چون اويي فاضل و اديب و سخنگويمنقض
د, يين گيالنشيخ بهاءالدميرزا کمال, ياهللا طالقان خليل, ي صالح مازندرانمحم ين الد

حکيم , يد حسن طالقانسي, يشيخ عنايت گيالن, ي طاهر اصفهانحمدم حاج ,يفسو
  .ذ کرد و پدر دانشمندش تلميميرزا ابوالحسن قاين, ي شيرازيمسيحا

, فسا, اردکان, بيضا, شيراز  بهييها  تکميل علوم زمانش مسافرتيحزين برا
. حجاز داشتبحرين و , مسقط, عمان, اسعببندر, الر, داراب, جهرم, شولستان, کازرون

 يبال  بهاصفهان بود و خود  بهق شاهد فاجعه جانسوز حملة محمود افغانه  ۱۱۳۴ در
دوش و پريشان حال   بهمدام آواره و خانه,  مديدهاي مدتتا . سوز محاصره افتاد خانمان

ت و قرار  امنييگريخت و در هيچ مکان ي ميشهر ي بهدست از شهر يو رنجور و ته
واليت , نهاوند, همدان, آباد مخر  بهجا آنخوانسار رفت و از  بهاناز اصفه. يافت مين

از . صنعا و يمن مسافرت کرد, بندر موخا, همکّ, بصره, حويزه, شوشتر, دزفول, يبختيار
مشاهد , بغداد, تويسرکان, کرمانشاهان, لرستان  بهجاشوشتر بازگشت و از آن  بهيمن
از . استرآباد و مشهد رفت, مازندران, گيالن, آذربايجان, کردستان, سامرا,  عراقةرمنو

 هه شد و از مکّاس و مکّبندرعب, الر, شيراز, اصفهان, تهران, مازندران,  عراقيمشهد راه
 ي رواي هفتن. ق ه ۱۱۴۶سال   بهسرانجام در الر. ة الر رفتخطّ  بهاس و از آنجابندرعب به

  گناه اين قتل و شورش,ته شدداد و حاکم آن ديار که از طرف نادر منصوب بود کش
آنجا .  ديار هند گرديديترک ايران شد و راه  بهبدين جهت او مجبور, گردن شيخ افتاد به

نالد  مي از اين ماجرا بسيار يو. در بود  به نياسود و پيوسته آواره و رنجور و درينيز دم
نگال اهريمن چ  بهگريخته و خود را» وطن« مادرانةي را از جفاهاچو پشيمان است که 

 در جوار رحمت حق . قه ۱۱۸۱سال   بهسرانجام در بنارس هند. انداخته است» غربت«
  .١ باديشاد و يادش گرام روانش. آرميد و از رنج سفر و کدورت غربت بياسود
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ها  شهادت اين رساله در اکثر زمان به
. نمايندة ايران در هند بود» مهاراج«

عنوان خراج  او هر سال مبلغي را به
گفتة ما را . کرد ايران پرداخت مي به

نويس شهير  نوشتة هرودوت تاريخ
 .کند يوناني تأييد مي

   نسخه مهمهاي ويژگي
هر گاه نشانة جمع )  غير ملفوظيها( بيان حرکت يها  به مختومهاي در کلمه -۱

و : مانند. ذف شده استح بيان حرکت  هاِي,اند ع بسته شده جميفارس» ها«
  را که از قديم راجهايخراج. شوکت حملها برد  بهباز. ها ويران ساخت هبتخان

  .فرستادند ميملوک عجم  به
صورت   بهدر همه جا» گ«حرف  -۲

: مانند. نگارش شده است» ک«
 .باز گرفت, بازگشت, يعالمگير ثان

 يبسياردر » است «يهمزة فعل ربط -۳
 تا آب: از موارد حذف شده است مانند

 .ف شدست متصر  کابلةاتک که صوب
در : »واو عطف«مورد از  ياستفادة ب -۴

ه اين ويژگي از البتّ, بدون لزوم آورده شده است »واو عطف« از موارد يبسيار
 .خورد ميچشم  ي به است و در ديگر آثار حزين نيز اين ويژگمؤلّف يمختصات سبک

 حذف ي يا معنويقرينة لفظ  به از موارد فعل معيني معين؛ در بسيارحذف فعل -۵
 از موارد فعل معين بدون قرينه حذف شده است که اي هدر پاراما , شده است

اين .  گرديده استها  جملهي و سالست و پختگياين مسأله باعث عدم روان
 صه است و در ديگر آثار او نيز اين نقيمؤلّف ي از مختصات سبکيويژگ

 .خورد  ميچشم به
ان ملتحال   بهو خلل تمام: مانند. نوشته شده است» بلک«صورت   به»بلکه «ةواژ -۶

 . از گماشتگان احمد شاه بيرون رفتيبلک همگ و سند نيز افتاد
 اي هشوم از آنجا که اين رساله تک نسخه است و متن نيز در پار  ميدر پايان يادآور

 منقوط ييژه اعالم و واژگان هند بو از واژگانيخاز موارد مخدوش و ناخواناست و بر
 از يقطع و يقين خال  بهتصحيح اين رساله,  اين حقيري عدم آگاهعلّت  بهنيست و نيز

 لذا از ارباب فضل و معرفت انتظار دارم خطاها را گوشزد. اشتباه و لغزش نخواهد بود
  .دبهره نگذارن يفرمايند و اين بندة کمترين را از افاضاتشان ب
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  متن رساله

حٰمبسم اهللا الرحيمن الر  

ايجاز و   بهدر اين مقام, سند و هند درآمده  به که لشکر ايرانيموافق سير معتبره دفعات
  .نمايد  ميفق عليه و ثابت است ثبتقدر مشترک آن را که متّ, اختصار تمام
۱[در عهد مهاراج : لدفعة او[ن  بن کشن بپب است که بهو ور]مقربان و  نام از]۲ 

,  عرايض فرستاده]۴[درگاه ضحاک   به مهاراج]۳[,  شدهيبر مهاراج مستول,  اويامرا
 ١ جهازاتيسوار  بهرا از راه دريا ]۶[ بن اطرد ]۵[گرشاسب , اکضح. نمود استمداد

او را با همراهانش کشت و , بر بهو ظفريافته, هند درآمده  بهگرشاسب. مدد او فرستاد به
مهاراج اموال بسيار و تحف . مهاراج را متمکن ساخت,  ساختهيو صاف مسخّرهند را 

خشنود روانه ,  نمودهها گرشاسب را بندگي, اک فرستادهخدمت ضح  بهشمار يب
  .]۷[ ساخت

] ۹[ نامه در کتاب گرشاسب] را[ نيز تفصيل اين قصه] ۸[ ي طوسيحکيم اسد
  .]۱۰[ نظم آورده به

گُيو ,  شدهيمخالفان بر او مستول. ر مهاراج است پس٣راج  در عهد گيو٢:] دومةدفع[
که جهان پهلوان لقب ] ۱۲[سام بن نريمان . استمداد نمود] ۱۱[ از پادشاه منوچهر

, مخالفان را مقتول و گيو را مستقل نموده, هند درآمده  بهفرمان منوچهر به, داشت
 و اکناف آن ملک پنجاب و اطراف,  گيو تا پنجاب مشايعت سام نموده.]۱۳[بازگشت 

, گشتهو گيو باز.  آن حدود استوار شدندگماشتگان سام بر, سام پيشکش نموده  بهرا
  .ها رياست کرد سال
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 علي حزين دو رساله از تصنيف شيخ
, باشد الرحمه در اين مجلّد مي عليه

يکي در بيان آنکه چند کس از سالطين 
اقليم  جهت تسخير هندوستان به ايران به

هند آمده و هريک از آنها در عهد کدام 
ممالک هندوستان را , پادشاه يا راجه
اند؛ ديگر رسالة موسومه  مسخّر نموده

صيديه که در احکام صيد حيوانات و  به
 .حالل و حرام آن بيان فرموده

فيروز , چون سام رحلت کرده بود.  پسر گيو استي در عهد فيروز را١]:سومدفعة [
 جالندر يتصرف نموده و مکان] آن حدود را[, پنجاب و آن حدود کشيده  به لشکريرا
  . محافظت آن ملک نشيمن خود ساختيبرا, آباد کرده, نام

در عهد کيقباد ] ۱۴[ رستم دستان
فيروز بعد از , هند آورده  بهيرو] ۱۵[

 يدر جنگلها, هزيمت رفته  بهاندک جنگ
. بمرد, خاک تباه افتاده  به هندياقصا
رياست   به را در هندي نام٢سورج, رستم

نشانيد و ملک پنجاب و , تعيين نموده
  .بازگشت, گماشتگان خود سپرده  بهابع راتو

  در عهد رياست فور٣]:چهارمدفعة [
ه هند متوج] ۱۷[است که اسکندر ] ۱۶[

 يبا لشکر, فور در حدود سرهند. شد
,  اسکندر آمدهيرو بهرو, حد و حساب يب

اموال  پسران و دختران خود را با,  دکن و اطراف هنديها راجه. همان ساعت کشته شد
 ي و زشت٤اسکندر نوايب.  قبول کردنديبندگ, خدمت اسکندر فرستاده  به بسيارو امتعة

  .سرعت بازگشت  بهنفرت کرده و, آب و هوا را ديده
خود ] ۱۹[ خواهرزادة فور است که پادشاه اردشير,  در عهد جونه٥]:پنجمدفعة [
,  کرده وافر پيشکشيمال, خدمت پيوسته  به٦جونه. بگرفت] آنجا[هند کشيده   بهلشکر
  .بازگشت, حکومت گذاشته  بهاردشير او را.  قبول کرديبندگ
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هند آمد؛ ليکن   به]۲۱[ است که بهرام گور] ۲۰[ در عهد باسديو ١]:ششمدفعة [
  نکرده بود و هر ساله مال متعارف قديم رايغرض بهرام مقاتله نبود؛ راجة هند مخالفت

 تواريخ و يطول در بعض  بهة آنقصّ. دسياحت آم  بهلشکر يبهرام ب. فرستاد يبهرام م به
  .]۲۲[سير قديمه مسطور است 

,  و امارت کردهي راجگياست که دعو] ۲۳ [٣ در عهد پرتاب چند٢]:هفتمدفعة [
را ي شد و خراجيخود بر هند مستول, را برانداخته] ۲۴ [٤ت يافت و اوالد رام ديوقو 

]. ۲۵[رفت و ترک توسل نموده بازگ, فرستادند يملوک عجم م  بهها که از قديم راجه
پرتاب چند . درگاه برند  بههند فرستاد که او را بسته  به لشکر,]۲۶[انوشيروان عادل 

زمين ببوسيد و از کرده , ساالر لشکر التجا برده  بهعاجز شده از خواب غرور بيدار شد و
 ,ادهفرست] ۲۷ [ينزد کسر, دختر خود استغفار کرد و هرچه بضاعت و اموال داشت با

  .]۲۸[امارت داد , انوشيروان او را بخشيده. امان طلبيد,  و مسکنتيزار به
اطراف و اکناف , ام راجگانمرور اي  به خواندند و٥اوالد او خود را رانا, و بعد از او
چند نماند؛ ليکن  ف اوالد پرتاب از مملکت در تصريجز اندک زمين, هند را فروگرفته

اند؛ و   بودهيالن کسرکردند که از متوس ي ميظيم و حرمتديگران ايشان را هميشه تع
اوالدش خود را , خدمت انوشيروان فرستاده بود  بهچند دختر خود را چون پرتاب

 ٦گفتند و رفته رفته خود را از اوالد انوشيروان ي انوشيروان ميخويشان و اقربا از
 با انوشيروان ي مناسبتالًايشان را اص, چند غير از فرستادن دختر پرتاب  بهخواندند و

 چنانکه سير يا مواصلتام,  شدهي کسريسرا نيست؛ و دختر اگرچه داخل پرستاران حرم
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است و ] ۲۹[ غير از يک فرزند که هرمز  بهعمل نيامده و  به,معتبره بر آن گواه است
  .]۳۰[  از صلب انوشيروان نبودهيديگر فرزند, اکابر عجم ١ از بناتيوالدة او يک
 نماناد که در عهد رياست کيدار برهمن که نوزده سال رياست هندوستان يفو مخ

خروج ,  که از شجاعان هند بودينام] ۳۱[شنگل , کرد اطاعت کيکاووس مي, کرده
و صد هزار سوار و . بر تخت جلوس کرد, گرفته] ۳۲[ وجو قنّ.  شديمستول, نموده

را ] ۳۴[ ويسه ٢پيران] ۳۳[اسياب افر. چهار صد هزار پياده و چهار هزار فيل جمع آورد
پيران او را تعاقب . بنگاله گريخت  بهوجشنگل از قنّ. دفع او فرستاد  بهبا پنجاه هزار سوار

پيران در نصف روز .  دادي صعب رويجنگ, او رسيده  به از بنگالهيدر جنگل, نموده
,  شدهشنگل خود گريخته و از جنگ عاجز. پنجاه هزار کس را از لشکر شنگل بکشت

ت ترکان از قلّ. غارت و خراب کرد, ها بودند  ترک را که نابلد آن جنگلياطراف اردو
, گشته که حال چنان ديد از آن جنگل بازپيران ويسه, ت احتياج افتاده و شديتنگ  به,زاد

  .جا محکم کرد, اقامت گزيده,  هند مرتفع ازيکوهستان و زمين  بهاز بنگاله بيرون آمد و
, بنياد قتل و غارت نهاده, هند درآمده  بهخود با صد هزار سوار, گاه شدهافراسياب آ

المسالک بنگاله   صعبيها جنگل  بهشنگل باز.  را که خواست اسير کرديبقية مردم
نزد او , شنگل عاجز شد و امان خواسته, افراسياب از تعاقب عنان باز نکشيده. گريخت

توران زمين برد و در لشکر پيران   بهبا خود, افراسياب او را با اسباب و لواحق. آمد
, پيران ويسه, يهنگام تالق. جنگ سپاه ايران فرستاد  بهحدود خراسان  بهويسه او را

قتل رسيد   بهدست رستم دستان  بهشنگل. مبارزت رستم نمود  بهشنگل بيچاره را اشارت
  ].۳۵[  هم مذکور استشاهنامهو رزم او با رستم در 

 يدر عهد سلطنت امير احمد بن اسماعيل سامان, در زمان اسالم ٣]:دفعة هشتم[
حدود   به لشکرمکرر] ۳۷[ البتگين, پادشاه خراسان است که بندة درم خريدة او] ۳۶[
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راجة هند . يافت با رايان هند مصاف داد و ظفرمکرربگرفت و ] را آنجا[هند کشيد و 
البتگين گذاشت؛ و باز عهد  به  از ملک خوديبا او صلح کرد و قدر, چون مغلوب شد

  .هند تاخت و شهرها بگشاد و غارت کرد  بهالبتگين. بشکست
 بعد از ابواسحاق. است که غالم البتگين بود] ۳۸[بلکاتگين ] در عهد: [نهمدفعة 

, عزم جهاد  بهن شد ومعي] ۴۰[ حکومت غزنين  به]۳۹[ پسر البتگين از جانب سامانيان
  .فراوان گرفت ت و اسيرهند کشيد و غنيم  بهلشکر

 غالم ديگر البتگين است که از قبل سالطين سامانيه] ۴۱[ين گسبکت: دهمدفعة 
مالک هند ] ۴۲ [١هند کشيده و با جيپال  بهعزم جهاد  بهلشکر. فوجدار غزنين شد
  .]۴۳[ آمد محاربات کرد و غالب

] ۴۴[ يغزنو يوله محمود غازالد سلطان ابوالقاسم يمين] در عهد: [يازدهمدفعة 
ل او. بود] ۴۵[ ياسين از اساطين سالطين اسالم و در عهد قادر عبگپسر سبکت. است

خود , نيه پدر خود حاکم غزنين شد و بعد از انقراض سامايجا  بهجانب سامانيان از
الهور   به لشکرةئما  و سبعين و ثالتيو در سنة احد. گرفتخراسان فرو, پادشاه شده

 , را با پانزده هزار از اوالد و نسوان و عشاير اسير کردهـ ه هندراج ـکشيد و جيپال 
, گماشتگان خود سپرده  به, قالع بگرفتهيغزنين فرستاد و ملتان و اطراف و بسيار به

محاربات , هند آورده  بهي انبوه روي با لشکرةئما و در تسع و اربع] ۴۶[ بازگشت
و هميشه . شمار گرفت و بازگشت ي ببگشود و اموال و اسير] را آنجا[و , عظيمه کرد
  تا اواخريحساب بازگشت ي و مظفر با غنايم بي و قالع گشوديغزا آمد  بهيپس از سال

ها ويران   بالد هند بتاخت و بتخانهيقاصافتح کرد تا ] را آنجا[رفت و ] ۴۷[ سومنات به
 را يههيچ پادشا, و آن مقدار فتوحات و غنايم که او را در هند حاصل شد. ساخت

و ] گرديد[  و نافذيو بعد از او حکم اکثر اوالدش بر مملکت هند جار. ر نيامدهميس
  .]۴۸[ اکثر هند در دست گماشتگان و غالمان ايشان بود

است ] ۴۹[ يين مسعود بن سلطان محمود غزنوالد سلطان شهاب: دوازدهمدفعة 
  .]۵۰[ گشتباز, دهر فتح کيهند کشيد و قلعة هانس  بهکه در عهد سلطنت خود لشکر
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, است] ۵۲ [يغزنو وله بهرام شاه بن مسعود بن ابراهيممعزالد] ۵۱[ :سيزدهمدفعة 
و بنارس و آن حدود . هند کشيد  لشکر بهمکرراز احفاد سلطان محمود که در عهد خود 
از  حکيم سنايي] ۵۳. [ ساختمسخّرهمه را  ,که از تصرف غزنويان بيرون رفته بود

  ]۵۴. [شاه بود هراممداحان اين ب
. است] ۵۵ [يالدين محمد بن سام غور سلطان ابوالمظفر شهاب: چهاردهمدفعة 

گجرات   به ساخت و لشکرمسخّر آن ي اول ملتان و نواح.]۵۶[هند کشيد   لشکر بهمکرر
پيشاور آمد و الهور بگرفت و در تسع و ثمانين   بهباز. فرستاده و مسخّر کرد و بازگشت

] ۵۸[با راجه ِپتورا ] ۵۷ [ئة استيال يافت و در تسعين و خمس ماي بر دهلةئو خمس ما
سلطان آورده   بهي فيل رو١با هزار هزار سوار و هفتصد] و[ترين رايان هند بود  که بزرگ
, دست خود ِپتورا را از فيل فرو افکنده سلطان به,  صعب کرد و ظفريافتهيبود رزم

و . قتل آمد  به انبوه از هندويازه بياويخت و حشربر درو, بکشت و سر از تن جدا کرده
 و يرا در دهل] ۵۹[ين ايبک الد غالم خود قطب. سلطان انتقال يافت  بهحساب يغنيمت ب

را در ملتان و کذلک غالمان ديگر خود را در بالد هند ] ۶۰[غالم ديگر خود قباجه 
 او ٢مان و غالمزادگان بسيار غاليها خراسان بازگشت و سال  بهخود] ۶۱[, حاکم کرده

  .اند اقتدار و شوکت تمام سلطنت کرده  به٣در هندوستان
 الدين بن سلطان محمد بن سلطان تکش خوارزمشاه سلطان جالل]: پانزدهمدفعة [

 خود, است که بعد از هزيمت پدر از چنگيزخان چنان که در سير مسطور است] ۶۲[
 يآخر رو. اقبال مساعد نشد, لشکر چنگيز نموده  محاربات سخت با٤جالدت به
و لشکر چنگيز از بيم شجاعت او دست . نهاد,  او بود٥اقطاع  بهغزنين که در عهد پدر به

هر بار , مصاف داده] ۶۳[ در يک سال هفت دفعه با لشکر تاتار. داشتند ي باز نمياز و
از ين بعد الد جالل.  بر سر او رسيدي ناگهانيآخر چنگيز خود چون بال. مظفر شد
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  ٢٠٦  قند پارسي

  

. حساب از دنبال او يچنگيز با لشکر ب, هند آورد  بهيرو] شده[محاربه سخت منهزم 
گذرد و هنگام طغيان  يآنجا که از کنار شهر ملتان م  ـکناب آب سند  بهين چونالد جالل
سلطان ,  نبوديچون مفر. چنگيز او را فروگرفت,  رسيدـ چون دريايي زخار, آن بود

حرب سخت , در ساحل آب در برابر چنگيز صف بر کشيده,  که داشتياندک مردم با
صفوف لشکر تاتار , ينالد  مردانة لشکر شکن جالليها کوششها و حمله  بهدر پيوست و

ين الد تا همراهان جالل,  نداشتيليکن سود, شد ي از هم شکافته و پريشان ممکرر
شوکت و   بهباز, ديد خود يکس يچون ب.  با او نمانديچندان کس, قتل رسيده  بهاکثر

ها برد و لشکر مغول را از لب آب برداشته دورتر کرد تا فرصت فرار  جالدت حمله
ديد که چترش در ميدان , زره از تن و خود از سر بينداخت, آنگاه بازگشته. ر آمدميس

, نيزه از دست افکند و خم شد که چتر برگيرد, اش دامنگير شده غيرت ملوکانه. افتاده
بر ,  آن رسيد و دست سلطان که چتر را گرفته بوديپهلو  به,شت تکاور گشتهزين از پ

 ي و کمال مهارت در سواريسلطان از چابک. زمين ماند و مخالفان از دنبال عنان دادند
چتر برگرفت و راست شده زين را باز بر پشت ,  چپ برگردن اسب استوار کردهيپا

 قريب. دريا افکند  بهراز ساحل بلند اسپبر لب آب تاخت و از ف, تکاور مستقيم کرده
اسب در , موافقت او سالح انداخته  به,مانده بودند يهفتاد سوار از همراهانش که باق به

  .آب افکندند
 ينظارگ  بهرسيده, همان موضع که سلطان اسپ در رود افکنده بود  بهچنگيز خود

 چون. کرد يم, رفتند ي گذشتن سلطان و رفيقان که چون موج ميايستاده شد و تماشا
, فرود آورد و لباس از بر بيرون کرده,  فرود آمد و زين بگشوده١از باره, کنار رفت به

. در ساية آن بر خاک بنشست, بيفشرد و در آفتاب افکند و چتر را بر زمين استوار کرده
ين الد چون جالل,  را فرزند دهدي کسياگرخدا«گفت که , اره کرده نظّيا چنگيز پاره

  .بازگشت, و از همانجا عنان تافته. »دهد
صبح , ها بريده  لب ساحل چوبيها با مردمش از جنگل, و سلطان چون شب شد

 الطريق که در آن حدود منزل داشتند بتاخت و آنها را اع از دزدان قطّيآن روز بر سر جمع
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: نويسد ابن بلخي در اين باره مي
صين , و خراج از همه جاي جهان”

فرس  و روم و ترک و هند به
آوردندي و هرگز از فرس خراج 

 …“اند هيچ جاي نبرده به

که نود  اموال که داشتند بستد و بر سر چهار هزار کس از هياسپ و يراق و جزو, کشته
 را ي و بسياربتاختدر آخر همان روز ,  مقام داشتنديدر آن نواح

  .بکشت و غنيمت گرفت
, انتقام  بهپس شش هزار سوار از ملتان

درنگ بر  يب الدين جالل. او آوردند  بهيرو
 را کشته و يايشان حمله کرده ظفريافت و خيل

بقيه را منهزم و پريشان ساخت و همين کار 
کرد و اندک اندک مردم نيز  ي ميمنازل ط, کرده

 رسيد يدهل تا به, شدند ياو در هر جا ملحق م به
شرح احوال , دانست پيغام داده يکه خود را پادشاه م] ۶۴ [١ايلتمش ينالد شمس و به

ين از الد شمس. سربرد چند روز به,  خواست که نشستهيا نمود و از او جايي و گوشه
 يحراست دهل زهر هالک کرد و به  او را به٢يايلچ, شجاعتش بترسيد و برخود بلرزيد

 را ي در رکاب آورد و همة حدود دهليپا, سلطان نوميد شده. جواب نداد, مشغول شده
 يرا خواستگار] ۶۵[رسنکه  کوکهايپس دختر را. دست آورد بتاخت و غنايم فراوان به

  .ردرا قلع و قمع ک] نها راآ[, کرد و با مخالفان راجه مصافها داده
صوب ملتان منعطف ساخت و  عنان به, و شنيد که چنگيز مرده يا از خراسان رفته

قتل ,  کرده بودنديرا که شرارت] ۶۶[کرد و شهر اوجه   آن را قهريملتان بگرفت و وال
فوجش . ملک گجرات فرستاد لشکر به, بسوخت و در همان حدود نشسته, کرده

و ] ۶۷[ پس از راه کيج. شمار نزد او آوردند يغارت کردند و غنايم ب, گجرات رسيده به
  .عازم ايران شد و داخل ملک کرمان گرديد] ۶۸[مکران 

اگرچه منشأ و مبدأ خروج او ] ۶۹. [گورکان است اميرتيمور: شانزدهمدفعة 
 ايران زمين يليکن در اين موضع از آن نقل شد که چون لشکرها, هر بودهالنّ ماوراء

  . أنسب هستي در لشکرکشان ايرانذکرش, اند همراه او بوده
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, ين عبور نموده بودالد  که جاللي از آب سند در موضعةئ ثمان ماياحد] سنة[در 
 شاه سلطان محمود بن محمود بن فيروز.  رسيدي دهليحوال عبور کرد و به, پل بسته

پت معسکر  ي پانيامير تيمور در نواح, رزم او کرده عزم,  بودي واليکه در دهل] ۷۰[
: گفتند, در لشکر امير محبوس بودند ,م ملتان و پنجاب که اسيرد از مريجمع. اختس

مير ا. زود باشد که خالص شويم و شماتت آغاز کردند, اينک پادشاه ما قصد شما کرده
و  از بيم آنکه مبادا هنگام رزم درآرد, آمد سرداران بودتيمور که در حزم و احتياط سر

 از روز يک صد هزار کس از آن قوم را ي ايشان داد و در پاسقتل فرمان به, فساد انگيزند
,  رسيدهي با جنود از دهل.١و خانروز ديگر سلطان محمود و ملّ. سر از تن افکندند

شهر , بلده فرود آمده  آمد و نزديک بهيدهل به, يافته جنگ در پيوست و امير تيمور ظفر
 يو برخ]. فرمان داد[تحصيل  در شهر بهمحصّالن را , را امان داد و مال امان حواله کرده

ها بستند و مردم امير  دروازه, معامالت مشغول بودند که شهريان غدر کرده لشکريانش به
از , نظر امعان مالحظه نموده اطراف شهر را به, روز ديگر خود سوار شده. را کشتند

ل عام آغاز قت, شهر ريخته لشکر به. يورش نمود امر به,  که مناسب ديده بوديموضع
پس امير از آب . بردند, کشتند و هر چه يافت شد, تا چند روز هر که يافتند. کردند

پس از آنجا .  که جمن و گنگ است ديار نگذاشت٢در ميان دو آب, عبور نموده
آن کوهستان درآمد  به, اند کوهستان جمو پناه برده معلوم شد که مردم به. پنجاب رفت به

سمرقند  با خود به,  اهل حرفه را اسير کردهيو بعض] ۷۱. [ار نگذاشتو در آنجا نيز دي
  ]۷۲. [برد

بيک  است که او را شاه] ۷۳[ بيک ارغون  امير ذوالنّون  بن  بيک شجاع : هفدهمدفعة 
حکومت زمين داور و قندهار داشت ] ۷۴[فرمان سلطان حسين ميرزا  پدرش به. يگفتند

سند کشيد و آن ملک مسخّر  لشکر به,  مستقل شدهبيک در قندهار شاه, و بعد از پدر
ها در آن ديار  حسين مدت و بعد از او پسرش شاه. نام خود کرد نمود و خطبة سلطنت به
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از , اند  بودهي بر ملک سند مستولياستقالل داشت و ترخانيه نيز که مدت سلطنت به
اند الن و فروع ارغونيهمتوس .  

 يبعد از استيال. است] ۷۵[يرزا عمر شيخ گورکان ميرزا بابر بن م: هجدهمدفعة 
کرد و  يغارت م, پيشاور و سيالکوت رسيده به, عزم هند در حرکت آمده کابل مکرر به به

, ي دهليوال] ۷۷ [يلود که از جانب ابراهيم] ۷۶ [يلود گشت تا آن که دولت خان يباز م
هند  ا تحريک و تحريص بهميرزا بابر ر,  خود متوهم شدهياز وال, حاکم پنجاب بود

 و يميرزا بابر در اثن]. ۷۸[او داد و خود با او متّفق و رفيق شد  پنجاب را به, نموده
غالب شد و تا حدود پتنه , پت با ابراهيم رزم نموده ي پانيمائه در حوال ثالثين و تسع

  .ظفر يافت, ها کرده مسخّر ساخت و با زمين داران جنگ
 يطهماسب صفو شاه, فرمان سلطان اعظم به] ۷۹[زلباش لشکر ق: ١]نوزدهمدفعة [

 قزلباش مأمور يهند تعيين شدند و امرا به] ۸۰[پادشاه  همراه همايون  است که بهيموسو 
همايون را متمکّن و مستقل ,  ساختهيبودند که ملک را از افاغنه و سرکشان هنود صاف

استقالل يافت و لشکر قزلباش , اههمايون پادش, بعد از محاربات ظفريافته] ۸۱[, گردانند
همراه  به,  در محاربات مقتول و چند کس نيز در هند اقطاع يافتهيمعاودت کردند و برخ

  .همايون پادشاه توطّن اختيار کردند
 سلطنت با لشکر قزلباش  بهبعد از استقالل. است] ۸۲ [افشار نادرشاه: يستمبدفعة 

,  فرستادهيدهل  بهر سفرار ساخت و مکر مسخّ]را آنجا[, کابل آمده  بهراه قندهار به
ناچار . دادند يرخصت انصراف نم,  نگاه داشتهيفرستادگان او را در دهل. داد يمها  پيغام
الهور  به, منهزم و اسير کرده, حاکم پيشاور را که سدراه شده بود.  آورديدهل  بهيرو

آخر پناه برده , وب شدمغل,  محاربه نشسته بودحاکم پنجاب نيز که مستعد. رسيد
  .مالزمت کرد

که با سپاه - هند يشاه و امرا در موضع کرنال با محمد ,  آوردهيدهل  بهينادرشاه رو
اندک  به,  نمودهي تالق- محاربه نشسته بودندمستعد, موفور و سامان مقدور فراهم شده

ر صحرا محصور تتمه د,  نامدار و سپاه هند مقتول شدهي از امرايحمله مقدمه او جمع
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 يقلعه دهل به] ۸۳[نادرشاه با محمد شاه . انقياد نمودند, او برده اضطرار التجا به شدند و به
دست , مردِن نادرشاه را اشتهار داده, ناگهان هنديان غدر نموده. مردم امان يافتند, درآمده

 روز خلق تا نصف, ناچار نادر شاه حکم قتل عام کرد. آحاد سپاه او گشودند تعرض به
, بعد از زوال.  از شهر منهوب و محترق شديبسيار, قتل رسيده کثير از مسلم و هندو به

محمد شاه را , بعد از چند روز غنايم و اموال فراوان حاصل نموده.  امان در داديندا
, کابل و سند را از ملک هند جدا کرده, سلطنت بگذاشت به, خلعت و جيغه داده

  .  و مخسني و مائة بعد األلفي احدو کان ذلک يف. د و بازگشتگماشتگان خود سپر به
در لشکر نادرشاه بود که ايام او . است] ۸۴ [ياحمدشاه ابدال: بيست و يکمدفعة 

. قندهار رسيد به, با دو سه هزار کس از قوم خود از بيم لشکر جرار فرار نموده. سرآمد به
و متوجه کابل که . خود پادشاه شد, د کشتهضابط بو, حکم نادرشاه و حاکم آنجا را که به

. مسخّر کرد و پيشاور را نيز متصرف شد,  مانده بود شدهياز حاکم و لشکر نادرشاه خال
بعد از تصرف پنجاب , حاکم آنجا منهزم و مغلوب گشته, آن گاه عازم الهور شده

 لشکر فراوان  امرا ويخان وزير را با همگ قمرالدين, محمد شاه.  روان شديدهل به
خان  الدين   سرهند چند روز معرکة رزم گرم بود تا آن که قمريدر نواح, فرستاده بود
, کوشش داده  ناچار تن بهيباق, فرار آوردند  بهي از لشکر هند رويو برخ. کشته شد

کردند و  ي ميچند روز محاربه و خوددار,  ابوالمنصور خان صفدرجنگيسردار به
, سردار مذکور نموده آخر احمد شاه پيغام معاودت به.  رسيده بودموسم گرما و پرشکال

از پيش لشکر هند ,  سوار شدهـ ف او آمده بودتصر که به ـعزم بازگشت از سر هند  به
. داخل صوبة سند و کابل شد, الهور نکرده روانة الهور شد و تعرض به, عبور نموده

]۸۵[  
 شد و ملتان را نيز يالهور مستول از رزم بهبعد , الهور کشيده و نوبت ديگر لشکر به

و بعد از . خراسان معاودت نمود به, گماشتگان خود سپرده ضميمة ملک خود کرد و به
 يو عالمگير ثان. غارت کرد,  آمدهيدهل به, ي نفاق پيشة دهلي امراياستدعا  چند بهيسال

برآباد بتاخت و تا اک, سلطنت گذاشت و از آب جمن عبور کرده به, را خلعت بخشيده
خراسان  از راه کابل به, پنجاب معاودت نموده به, قتل آورده خلق کثير در آن حدود به
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 ٢غنيم  که معروفند به١ از جماعت مرهتهيتحريک امير دهل  بهيو بعد از چند. رفت
در غيبت احمدشاه آن ديار را از گماشتگان او که , پنجاب رفته لشکر انبوه به, هندوستان

مرهته , تا آب اتک که حد صوبة کابل است,  نمودهيخال,  بودندييه لشکرما قليل
 از گماشتگان يبلک همگ, حال ملتان و سند نيز افتاد متصرف شد و خلل تمام به

.  هندوستان شدنديمتعرض تمام, احمدشاه بيرون رفت و مرهته قوت تمام پيدا کرد
 هند که گرفتار ي افاغنه و رؤسايعض بياستدعا به, کابل آمده احمدشاه از خراسان به

, غنيم را مقتول و منهزم کرده, ملک پنجاب درآمده هند کشيد و به لشکر به, غنيم بودند
 يامرا,  آوردهيدهل  بهي بعد الف روةئالث و سبعين و ماثو در سنة . الهور رسيد به

دود مکرر بر در آن ح, شرير و لشکر مرهته را که در آنجا بودند مقتول و منهزم ساخته
تا لشکر غنيم که , ساخت يمقتول و منهزم م,  انبوه بود تاختهيلشکر غنيم که فوج
خود را دور , عاجز و افسرده شده,  بودندي هند مستوليها بر تمام مغرور و از مدت

 اکبرآباد يو الحال در نواح. کشيدند و مقابله با لشکر او را از وسع خود بيرون ديدند
  .واهللا المستعان. مردان و انتظام آن ملک ويران استمشغول دفع مست

   نوشتها و مآخذيپ
پادشاه قنّوج ] آثارالباقيه[,  هندي شرقيلقب ملوک جزاير دريا, شاه شاهان: مهاراج .۱

گويندشان و » جيبال«خوانند و در شهر کشمير » يرا«را هر کس که باشد او را 
آنک همة , خوانند» مهاراج«دوستان را تر پادشاهان هن اما بزرگ» شنگل«هندوستان  به

روزگار   هند بهيمهاراج پادشاه باستان] التّواريخ مجمل[فرمان او باشند  هندوان به
 استفاده ياز اسناد تاريخ. ضحاک بوده و باجگزار پادشاهان ايران باستان بوده است

…  ويليب, مصر, ارمنستان, ترکستان, چين, شود که درگذشته ملوک هند مي
و خراج از همه ”: نويسد ي در اين باره مي ابن بلخ٣اند اجگزار پادشاهان ايران بودهب

                                                   
  . مختلفيجاها, ترکتازان هند  ـاند ناميده» مراته« مأخذ اين طايفهرا يدر برخ  .1
  . ذيل غنيمـ فرهنگ فارسي معين,  آمده استيخصم و حريف کشت,  دشمنيمعنا غنيم در لغت به  .2
تاريخ : نک. بيان نموده است, پرداختند يش مداريو  را که ملل جهان بهيصورت دقيق خراج هرودوت به  .3

  .۱۹۸-۳/۱۸۵,يترجمه هدايت, هرودوت
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 و هرگز از فرس خراج يفرس آوردند صين و روم و ترک و هند به,  جهانيجا
 ينويس شهير يونان هرودوت تاريخ]. يفارسنامة ابن بلخ[…“ اند  نبردهيهيچ جا به

پرداختند يمداريوش   را که بهيخراجت هنديان و مقدار شرح ثروت و کثرت جمعي ,
 که ت هند از جمعيت تمام کشورهاييجمعي”: گويد يکند و م ي ما نقل ميبرا
نسبت خودشان  پرداختند به ي هم که آنها مي بيشتر است و خراجيشناسيم خيل يم

  .٢]تاريخ هرودوت. [“ عيار طال بود١ تاالن۳۶۰از همه زيادتر و مبلغ 
, گرشاسپ. او از پهلوانان هندوستان است,  بزرگ استيمعنا  بهيدر لغت هند: بهو .۲

 در کتاب ي طوسياستاد اسد.  درآورديجهان پهلوان ايران با او جنگيد و او را از پا
چند بيت از . نظم در آورده است را به» جنگ گرشاسب با بهو«نامه داستان  گرشاسب

  :کنيم ياين داستان را ذکر م
  جنگ گرشاسب با بهو

  بجوشيد هندو پـس صـف پيـل       
  سـپاه , همه همچو ديـوان دوزخ    

ــد    ــرون تاختن ــران ب ــران اي   دلي
  ز گرشاسب نـزد بهـو شـد خبـر         

 

   قير از پس کـوه نيـل       يچو دريا 
  دست آتش و تن چو دود سياه       به

   جنـگ بـر سـاختند   يجدا هر يک 
  که تنهـا سـپه کـرد زيـر و زبـر           

 ۱۶-۱۳ص , گرشاسبنامه: نک
پادشاه هند دست نشانده و باجگزار , )مهراج(» اجمهار«بر » بهو«علّت تسلط  .۳

او از مهراج . نام که از بزرگان بود» بهو« داشت يمهراج خويش. ضحاک بود
مهراج نپذيرفت و .  کنديضحاک باژ ندهد و از فرمان ضحاک سرپيچ خواست که به

 جانب يا  جانب بهو را گرفتند و عدهيا عده,  پيدا شديدر ميان سپاه دو دستگ
مهاراج ضحاک را از شورش . جنگ کشيد و مهراج شکست خورد کار به. مهراج را

نوشت که گرشاسب را » اثرط« بهيا ضحاک نامه. و شکست خودش آگاه کرد» بهو«
  ]۱۱ص , گرشاسبنامه[جنگ بهو بشتابد   بهينزد او فرستد تا با لشکر به

                                                   
  ). فرانک طال۵۵۶۰ (= کيلوگرم ۳۰/۳۶ برابر با ,واحد وزن و پول در يونان باستان: تاالن  .1
 ترجمة هرودوت تاريخ؛ ۹۸ ص, فارسنامة ابن بلخي؛ ۱۰۱ ص, آثارالباقيه؛ ۴۲۲ص , التّواريخ مجمل: نک  .2

  .۱/۲۴۹,کشف هند؛ ۲۲۴ص , يترجمة مازندران, تواريخ هرودوت؛ ۳/۱۹۳, يتهداي
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 پسر يو. سلطنت رسيد ان به که پس از جمشيد در ايريپادشاه داستان: ضحاک .۴
او را ,  بودي ده هزار اسب تازيچون دارا. بود که اهريمن او را بفريفت» مرداس«
 يگفتند» ده آک«پارسيان او را . خواندند ي ده هزار اسب مة دارندييعن» راسپوبي«

, ب کردندپس چون معر, از جهت آن که ده آفت و رسم زشت اندر جهان آورد
. سرانجام فريدون بر او بشوريد و او را مغلوب کرد. دضحاک سخت نيکوآم

الضحاک بن علوان من ”:  نسب او را چنين يادداشت نموده استيابوريحان بيرون
العمالقة و هو بيوراسب بن ارونداسب بن زينکاو بن بريشند بن غار و هو ابوالعرب 

  .“يالعاربة بن افرواک بن سيامک بن ميش
 يسن؛ ۲۶ص , التّواريخ مجمل؛ ۱/۴۴/۸۳, ي فردوسشاهنامة؛ ۱۰۳ص, آثارالباقيه: نک
؛ ۴ ح ۲ص , تاريخ سيستان؛ ۸۵ص, التنبيه و االشرف؛ ۲۴-۲۰ص , االرض ملوک

 سرايي حماسه؛ ۱۰۴ص , اساطير ايران؛ ۹۰ص, الملوک نصيحة؛ ۵-۴ص , اخبارالطوال
  ,بندهشن, بعد  به۲/۶۵۱,  شاهنامهيفرهنگ نامها؛ ۴۵۷-۴۵۶-۴۵۱ص, ايران در
  .۳۲ ص
.  جمشيد استيها  از اجداد رستم و از نبيرهينام يک): اترد(گرشاسپ بن اثرط  .۵

گرشاسف «:  نسب گرشاسپ را چنين بيان نموده استالتّواريخ مجملصاحب 
 نسب او را چنين يبيرون. »اثرط بن شم بن طورک بن شيداسب بن جمشيد بن
 بن اشک بن نوش گرشاسپ و هوسام بن نريمان بن تهماسب«: کرده است ياد
  :مآخذ ذيل مراجعه شود  بهي شرح حال مفصّل ويبرا. »دوسر بن منوشجهر بن

, ي فردوسشاهنامةتمام اثر؛ , ي طوسيسپنامة اسدشا؛ گر۱۰۴ص, آثارالباقيه
,  گاتهايها ؛ يادداشت۱۸۸ص , ؛ کيانيان۱۴۶ص,  اساطير ايران۱/۲۵۹/۱ ,۶/۲۵۷/۶۴۹

  .۸۶۷-۲/۸۶۵,شاهنامه ينامهانگ فرهبعد؛   به۴۱۳ص , ؛ مزديسنا۴۰۰ص 
گرشاسف از اثرط بزاد . ذکر شده است» اثرط «التّواريخ مجملدر : نام پدر گرشاسپ .۶

در اوستا ] ۲۵ص , التّواريخ مجمل. [نريمان بزاد, و گرشاسپ را از دختر ملک روم
 ۲/۸۶۵ شاهنامه ينامهافرهنگ . [ مذکور استThritaصورت  نام پدر گرشاسپ به

  .ذکر شده است» اثرط«اسبنامه نيز م پدر گرشاسپ در گرشنا] بعد به
ــذران   چنين گفت کز چرخ سـر » اثرط«به   ــر بگ ــسر  ياگ ــن پ ــزد زي    س
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ــرط«زد  ــام » اث ــم تيزگ ــرون اده   ب
 

  نـام   بهخواند يک يـک  ييالن را هم 
 ۲۶ص , گرشاسبنامه             

  از پـيش ضـحاک را     » اثـرط «ستود  
 

ــاک را بـــه ــسودمر خـ ــسار ببـ   رخـ
 ۱۰ص , گرشاسبنامه              

  .آمده است» اترد« مآخذ نام پدر گرشاسب يدر برخ
: عين عبارت مجمل چنين است.  مذکور استالتّواريخ مجملاين مطلب در  .۷

 يياور نبيرة جمشيد را به, يگرشاسف زابل, ضحاک چون از کار جمشيد بپرداخت«
: نک. (»ج برداشتو چند سال بماند تا دشمن مهارا, هندوان مهاراج فرستادش به

  )۴۰ص, التّواريخ و القصص مجمل
مستقيم  يسليم و ذهن يطبع.  از جملة متقدمان شعراستي طوسي بن احمد اسديعل .۸

رسالة فرهنگ لغت فرس و گرشاسبنامه .  خراسان بوده استيداشته و استاد شعرا
 اشارت شاهنامهنظم   را بهي فاضل بوده و فردوسي مرديو. از تأليفات اوست

نخجوان رفته و مورد  او به. شود ي ميپادشاهان عجم منته نسب او به. کرده است يم
  .حمايت ابودلف امير آنجا قرارگرفته است

؛ ۳۲-۳۱ص, الشعراة؛ تذکر۲/۶۰۹,المؤمنين ؛ مجالس۵ص , مقدمه گرشاسبنامه: نک
  .»ياسد« ذيل  دهخداةنام لغت, آتشکده آذر؛ ۳۸ص , فرهنگ سخنوران

 سروده شده است و شاهنامهة وزن و شيو  بهي طوسياستاد اسدگرشاسبنامه از  .۹
 از درخت يا  شاخهي طوسيقول خود اسد گرشاسبنامه به.  نه هزار بيت استيدارا

موضوع . آن نظر نداشته است  بهي است که حکيم ابوالقاسم فردوسشاهنامهتناور 
استان سرايان نام گرشاسب که بر حسب روايات د  است بهياين کتاب داستان پهلوان

ها کرده و نام خود  در هند و ساير ممالک رزم,  رستم بودهي نريمان نيايعمو
مقدمة . [ است٤٥٨تاريخ تأليف گرشاسبنامه سال .  مشهور ساخته استيپهلوان به

  ].گرشاسبنامه
آورده است که ) ١٦ تا ١٢صفحات ( در گرشاسبنامه ي طوسياين داستان را اسد .۱۰

  :کنيم يجا ذکر م چند بيت آن را در اين
ــ  بدان گـه کـه ضـحاک بـد پادشـاه           ــا  يهم ــه را ابلي ــد آن خان   …خوان
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ــو  ــا س ــه گفت ــر هفت ــد زوديس    هن
ــدار    ــا ب ــان ج ــد و هم ــو را ببن   به

ــه ــوده ب ــا فرم ــهام ت ــار   ب ــا کن   دري
  چـو سيـصد هـزار از يـالن سـترگ     

  شش ماهه يک ساله ره بر نوشت       به
 مهراج شـاه, همان هـفته کـو رفت

ــار بــه ــرکشيي    چــو دود مهــراج ب
  …دار  بــهدرگــاه مهــراج بــرکن بــه

ــشت  ــد کـ ــزار يبيارنـ ــاره هـ    دوبـ
ــپاه  ــدم دالور س ــزرگيگزي   … ب

   گذشـت  يخـشک   بـه  آزار و خـرم    يب
 ز دسـت بهـو جـسـته بـد با سـپاه

اند   گفتهيو بعض, نام پسر ايرج است, يبهشت رو,  سرشتي روحانييعن: منوچهر .۱۱
  .اهللا اعلم, نبيرة ايرج است از جانب دختر

؛ ١٠٦ص , آثارالباقيه؛ »منوچهر« ذيل قاطع برهان؛ »منوچهر«ذيل , آنندراج: نک
 ٢ صالذّهب جمرو؛ ٩٠ص, التّواريخ مجملبعد؛   به٢/١٠٠٥, شاهنامه ينامهافرهنگ 

,  اخبارالبشريتاريخ المختصر ف؛ ١/٤٣٣,يتاريخ طبر؛ ١٢ص , االرض  ملوکي؛ سن١١٧/
؛ ١١٦٢ص ,  اوستاينامهافرهنگ ؛ ٣٣ص , يبلعم تاريخ؛ ٧٠ص , الفدا يابن اب
, ي ثعالبشاهنامه؛ ٥٦ و ٥٢ و ٤٧ ص ,يغرر ثعالب؛ ٤٤٣ص , سرايي در ايران حماسه
  …؛ و٢٥-٢٤ص

چند مرتبه . سام در خدمت او بود, در عهد منوچهر. يپهلوان ايران, پسر نريمان: سام .12
.هندوستان رفته است دستور منوچهر و نوذر به به  

 ي؛ مينو١٥٧١ص ,  ايرانيحماسة ملّبعد؛   به٥٢٨ص , هنامهشا ينامهافرهنگ : نک
 شاهنامه؛ ٤٠٠ص ,  گاتهاي؛ يادداشتها١/١١٤/٥٨٣, ي فردوسةشاهنام؛ ٨٠ص , خرد
  . ٤٤ص, التّواريخ مجمل؛ ٥٥٤-٥٥٣ ص ,سرايي در ايران حماسه؛ ٥٤ص , يثعالب
 يه با سمنوچهر سام را فرمان داد ک.  مذکور استي فردوسشاهنامةاين مطلب در  .۱۳

  .هندوستان رود هزار سوار به
 همه کاخ محراب و کابل بسوز هندوسـتان آتـش اندر فـروز به

  .٢/١٠٠٩, شاهنامه يفرهنگ نامها؛ ١/١٩٧/٩٤١, ي فردوسشاهنامة: نک
-١/٦٠٣, يتاريخ طبر:  شرح حال او نکيبرا, پهلوان مشهور ايران زمين: رستم .۱۴

, نامنامه؛ ١٠٤ص , آثارالباقيه؛ ١٠٥ و ٦٨ ص, يالفرس ثعالب غرر اخبار ملوک؛ ٦٠٤
؛ ٤٦-٤٥ص, التّواريخ مجمل؛ ٨٢ص , اخبارالطّوال ٤٧ص , يتاريخ بلعم؛ ١١٣ص
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, سرايي در ايران حماسه؛ ٤٨ص , همانجا,  ؛ همو٣٨ و ٣٧ص , ي ثعالبشاهنامه
بعد؛   به١/٤٠٩, شاهنامه يفرهنگ نامها؛ ٤٩ص , اساطير ايران؛ ٥٦٤-٥٦٣ ص

  .١١ص,  ايرانيحماسة ملّ
لقب » يک«.  کرديشاه ايران از نژاد فريدون که صد سال پادشاه, فرزند زاب: کيقباد .۱۵

 آمده التّواريخ مجملدر . »اصل «ي يعنيک. اين لقب را زال داد.  استيشاهان کيان
و اين سخن , از وقت کيقباد, در نام همه پادشاهان آوردند» يک«اين طبقه را : است

, التّواريخ مجمل: نک ـ اصل يلقب نهاد؛ يعن» يک«قباد را از زال برخاست که 
 ملوک يسن؛ ١٠٣ص , آثارالباقيه؛ ٢/٥٣٣, يتاريخ طبر؛ ٤٦٢ و ٤٥ و ٢٩ ص

  .١٠٧ و ٢٤-٢٣ص , کيانيان؛ ١٢ص, االرض
زمان  بود به) قنّوج(=  شهر کنوج ينام را) Porus/Fur: پرچ/پروس/پورس/پور(فور  .۱۶

فرزندان آن مهتران بود که در عهد ضحاک و افريدون از , فور پادشاه هند. اسکندر
, ي رشيدالتّواريخ جامع, للهند تحقيق ما, شاهنامهدر . بودند از نسل حام

 و يدر مآخذ هند. ذکر شده است» فور«نام اين پادشاه …  و التّواريخ مجمل
ه رسد نام اين پادشا ينظر م به. مذکور شده است» پورس«صورت   اين نام بهيانگليس

در مورد برخورد . تلفظ شود» پروس «ييونان و به» فور «يفارس به» پرچ «يهند به
  : مذکور استياسکندر با او اقوال مختلف

. فور در مقابل اسکندر مقاومت کرد و اسير گرديد و مورد عفو او قرارگرفت: الف
  )۲/۱۷۸۳, ايران باستان[

  ]۱۹۳ص , ي ثعالبشاهنامه. [اسکندر با فور نبرد کرد: ب
  ]۷۳ص , الذهب جمرو؛ ۲۲ص , اسکندرنامه نثر.[اسکندر فور را گردن زد: ج
  ]۲۰ص, نثر, اسکندرنامه. [اسکندر فور را بخشيد: د
  .جنگ بين آنها صورت نگرفت و آنها باهم صلح کردند: ه
, التّواريخ مجمل. [ صلح خواستيفور بر دست اسکندر کشته شد و کيد هند: و
, کرمان گريخت ب سه بار از اسکندر شکست خورد و به دارايچون دارا]. ۵۶ص 

,  فرستادي وييار فور ژنده پيالن خود را به. فور نامه نوشت و از او کمک خواست به
  چهارمين بار با دارا نبرد کرديبرا, فور خشمناک شده بود اسکندر که از نامه نوشتن دارا به
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]. ۶/۳۹۹/۳۲۲, ي فردوسةاهنامش, ۱/۸۷, شاهنامه يفرهنگ نامها[و او را شکست داد
  :جهت شرح حال فور ببينيد

 ,ي ثعالبشاهنامة, ۲/۷۳۰,  شاهنامهيفرهنگ نامها؛ … و۶/۳۹۸/۲۹۰, ي فردوسشاهنامه
, الذّهب جمرو, بعد  به۲/۱۷۸۳, ايران باستان؛ ۲۲-۲۰ص ,  نثراسکندرنامه, ۱۹۳ص 
  .۱۰۸،۵۶،۴۸ص , التّواريخ مجمل؛ ۷۳ ص
پس از ) م. ق۳۳۶(ي سالگ۲۰در ) فيلقوس( پسر فيليپ ياسکندر مقدون: اسکندر .۱۷

 با هوش و مطّلع از ي مرديو. مرگ پدرش بر تخت سلطنت مقدونيه جلوس کرد
) م.  ق۳۳۴(او در بهار .  بلند بودي و همتي قوي عزميآداب و علوم عصر و دارا

در  صغير رسيد و با سپاه ايران يآسيا  هزار سپاه از داردانل گذشت و به۴۰ با
او . کنار خليج اسکندرون جنگيد و پيشنهاد صلح داريوش سوم را رد کرد, ايسوس

او را در اسکندريه .  در بابل درگذشتي سالگ۳۲در .  ايران را گشوديهمه شهرها
 ياند؛ چه در تمام کتب مذهب گاه ايرانيان هواخواه اسکندر نبوده هيچ. خاک سپردند به

 يول. اند خوانده» ملعون «ييعن» کجستک«اسکندر را ,  ايرانيان پيش از اسالميو ادب
. اند تمجيد و تعريف کرده, رغم ايرانيان از اين فرد مخرب تمدن ياعراب عل

 ي ابن بلخةفارسنامدر ]  بهاريالشّعرا قلم ملک  بهالتّواريخ مجمل ۵۶ص , پانوشت[
فيلقوس بن مصريم بن هرمس بن هردس بن «. نسب او چنين ذکر شده است

…  بنمية بن سرجون بن روبة بن يونان بن نافت بن نوي بن ليطيطون بن روممي
  .يروايت اسکندر لقب است نه نام به. السالم عيص بن اسحاق بن ابراهيم عليه

چون دارا .  گويند اسکندر دخترزاده فيلقوس است و پدرش دارا نام داشتيبرخ
 دختر از دارا حامله بود و سبب گند دهن پيش فيلقوس فرستاد و دختر فيلقوس را به

گويند عالج » سير «يفارس که آن را به» اسکندروس« دهن او را با يتا بو, کرد ياظهار نم
وجود آمد او را اسکندر نام نهادند و نام مادر او ناهيد  کردند و بعد از آن چون فرزند به

  ]بعد  به۱/۸۵, شاهنامه يفرهنگ نامها… ,۱۰۸, ۶/۳۷۹/۱۱۶, ي فردوسةشاهنام. [بود
جهت اين که دو  گفتند به  گويند اسکندر پيامبر شد و او را ذوالقرنين مييو برخ
 يفرهنگ نامها, برهان قاطع, المعارف اسالمةدائر. [ او بلند و بر آمده بوديطرف پيشان
, آثارالباقيهبعد؛   به۵۶ص , التّواريخ مجمل: نک,  شرح حال اسکندريبرا] … وشاهنامه
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-۲۹ص , اخبارالطوال , معينيفرهنگ فارس؛ ۱۶-۱۵ص , ي ابن بلخةفارسنام؛ ۱۱۳ص 
تاريخ ايران ؛ ۵۴۷ص , سرايي در ايران حماسه؛ ۵ و ۳ص ,  کارنامة اردشير بابکان۳۹

؛ ۲۱۰ص , اسکندرنامة منثور؛ ۲۰۵-۲۰۲ص , ي ثعالبشاهنامه؛ ۱۳۴۹-۱۳۴۴ص , باستان
و۱/۲۸۳, الذهب جمرو …  
او .  ساسانيان استة بن بهمن اولين پادشاه سلسلنام پسر ساسان: اردشير بابکان .۱۸

کرمان و ,  پس از تسخير فارسيو. است)  م۲۴۱-۲۲۴ (ي ساسانةمؤسس سلسل
 در دشت هرمزگان يجزاير خليج فارس بر اردوان پنجم آخرين پادشاه اشکان

: نک ـ.  مدبر بودي مقتدر و کشورستانياو سردار. نزديک شوش غلبه کرد
, اآلثارالباقيه؛ ۱۲۷-۹۹ص ,  مسکويهياالمم بوعل تجارب, ۴۵-۴۲ص , اخبارالطوال

کارنامة اردشير  معين ذيل اردشير؛ يفرهنگ فارس؛ برهان قاطع؛ ۱۲۵-۱۲۱ص 
؛ ۴۶-۳۸ص , شاهنامه يفرهنگ نامها, ۸۶ و ۱/۸۱ يتاريخ بلعم؛ تمام اثر, بابکان
تاريخ  ؛۶۰ص , کارنامة شاهان؛ …۱۹۲, ۷/۱۲۳, ۱۱۹/۷/۱۲۶ ي فردوسةشاهنام
؛ ۳۳ص , االرض  ملوکيسن؛ ۶۱-۶۰ص , ي ابن بلخةفارسنام؛ ۲/۱۵۱, يطبر

بعد؛   به۱۰۴ص , ايران در زمان ساسانيانبعد؛   به۶۹ص , التّواريخ مجمل
والذّهب جمرو …  
, التّواريخ مجمل: نک, هندوستان رفت نه در عهد باسديو بهرام گور در عهد شنگل به .۱۹

  .۴۱۶ و ۷/۴۱۱ ,ي فردوسةشاهنام؛ ۷۰ص 
در ]. يقانون مسعود[در آنجا متولد شده است » باسديو« است که يماهوره شهر
رفته ذکر » ارجن«و » باسديو«باشد آنچه ميان  ي از کتاب بهارات ميکتاب گيتا که جزئ

  ].۱۴ص , للهند تحقيق ما[شده است 
 لقب باقيهآثارال و التّواريخ مجملنوشته  باشد؛ چون بنا به» باسديو«شايد شنگل لقب 

, آثارالباقيه؛ ۴۲۲ص , التّواريخ مجمل: نک. بوده است» شنگل«, »قنّوج«پادشاهان شهر 
  .۱۰۱ص 
وي در )  م۴۳۸وفات , ۴۲۱جلوس (پانزدهمين پادشاه سلسلة ساساني : بهرام گور .۲۰

او ارمنستان را ضميمة ايران کرد و . دربار منذر از پادشاهان عرب تربيت شد
بالد هند نهاد و دختر ملک هند را  بهاو روي .  مذهب دادممالک تابعه آزادي به



  اي از حزين الهيجي روابط ديرينة ايران و هند در رساله  ٢١٩

  

 يها بهرام داد و بهرام با مال ملک هند سرزمين ديبل و مکران را به. زني گرفت به
, التّواريخ مجمل؛ ۸۲ص , يفارسنامة ابن بلخ:  نک-.پيروز و با کام, بسيار بازگشت

؛ نايران در زمان ساسانيا ؛۸۹ص , البلدان؛ ۶۲-۱۶ص , اخبارالطوالبعد؛   به۶۹ص 
؛ ۷۶-۷۵ص , ي ناصرةفارسنام؛ ۱/۲۰۴, شاهنامه يفرهنگ نامها؛ ۳۰۵- ۳۰۳ص

 ۱۲۰-۱۱۰ص , يتاريخ بلعم؛ ۲۶۶-۲۶۳ و ۲۵۷ص , يغررثعالب؛ ي فردوسشاهنامة
  …و

بهرام گور برسان «:  چنين آمده است۷۰ص, التواريخ مجمعاين مطلب درکتاب  .۲۱
 بر يدست و  عظيم بهيو آنجا کارها,  پيش شنگل,زمين هندوان رفت فرستادگان به

 سينود و ي داد نام ويو  بهيپيش خود بداشت و دختر ناکام شنگل او را به تا به, آمد
, و او را دريافت,  بيامدي ايران گريخت و شنگل از پس وي با دختر سويبعد مدت

واست ذرها خعپس بهرام خود را آشگارا کرد و شنگل خيره ماند و فرودآمد و 
هند   در جامة فرستادگان بهم آمده است که بهراي فردوسةشاهنامو نيز در …» و

 ي يافت و در چوگان بازي گرفت و چيرگي کشتيرفت و در هند با پهلوانان هند
درخواست شنگل گرگ و اژدهايي را کشت و سرانجام با  از همه پيش افتاد و به

 ميزبان يت و پس از چندايران گريخ همسرش سپينود که دخت شنگل بود به
  ]. ۲/۶۲۸, شاهنامه يفرهنگ نامها[ شد يشنگل و هفت شاه هند

  .  هند استيا  از سالطين اسطورهينام يک,  تابش ماهييعن: چند پرتاب .۲۲
 از خدايان هندوان ينام يک: رام. تشکيل شده است» ديو«و » رام«از دو واژة : ِديو رام .۲۳

  .خدا: ديو. است
در اين . کردند يايران خراج پرداخت م به… ترکستان و, نچي, در قديم ملوک هند .۲۴

 و هرگز از فرس يفرس آوردند خراج از همه جهان به”: نويسد ي ميباره ابن بلخ
  .۹۸ص , فارسنامه: نک“ اند  نبردهيهيچ جا خراج به

در , دادگر  ملقب بهياولين شاهنشاه سلسلة ساسان, يفرزند قباد ساسان: انوشيروان .۲۵
 بود که قباد يمادر او دختر دهقان.  م درگذشت۵۷۹کرد و در  م جلوس ۵۳۱
او در جنگ با روميان پيروز شد و .  گرفتيزن هنگام فرار از بالش در نيشابور به به

ترين   او از درخشانيدوران پادشاه. اشاعة عدل و داد موفق گرديد در داخل به
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 در زمان - و آله اهللا عليهي صل-حضرت رسول.  سلطنت ساسانيان استيها دوره
  . اين پادشاه متولّد شد

فرهنگ … ۸/۵۱, ي فردوسشاهنامة,  مختلفيجاها, ايران در زمان ساسانيان: نک
, التّواريخ مجمل؛ ۱۲۱, آثارالباقيه؛ ۵/۱۹۱ معين يفرهنگ فارسبعد؛   به۲/۷۸۴, شاهنامه ينامها
  …؛ و۴۵-۴۲ص , اخبارالطوال؛ ۶۳-۶۱ و ۳۲ص 
  .۱۰۰ص , آثارالباقيه: نک.  استي ساسانةسل لقب پادشاهان سل:يکسر .۲۶
:  است آمدهيدر فارسنامة ابن بلخ. هندوستان رفته است انوشيروان خود نيز به .۲۷
 بسيار آورد و يها نيمتغگشت قصد هند کرد و انوشيروان چون از صين باز«

 ي فردوسشاهنامةو در ] ۹۴ص, ي ابن بلخةفارسنام. [مواضعه بر ملک هند نهاد
هندوستان شد و مورد استقبال گرم قرارگرفت و   انوشيروان بهيه کسرآمده است ک

 ].۲/۷۸۶, شاهنامهيفرهنگ نامها[ بلوچان رفت يسرکوب از آنجا به
دخت » قاقم«مادرش .  برگزيديجانشين او را به,  فرزند انوشيروان که پدر:هرمز .۲۸

 کين خود را نثار درويشان و  پند داد و مهر خود را بهينيک او مردم را به. خاقان بود
او امويدوار و ستمگران از او بيمناک  همين جهت تنگدستان به ستمگران کرد و به

 ايجاد کرد و ي دورة ساساني در نظام طبقاتي اساسيل هرمز تحويکارها. شدند
 و يسرانجام بندو. همين جهت اين پادشاه از هر سو مورد هجوم قرارگرفت به

 . گستهم او را خفه کردند
 الذهب جمرو؛ ۷۹ص , )ترجمه (اخبارالطوال؛ ۹۹-۹۸ص , ي ابن بلخةفارسنام :نک

 ۲/۱۷۲, يتاريخ طبر؛ ۴۶۲ص , ؛ ايران در زمان ساسانيان۲۶۸ و ۱/۲۶۵, )ترجمه(
  . شاهنامهيفرهنگ نامها؛ ي فردوسةشاهنام ۱۰۸۰, ۲/۱۰۷۱, يتاريخ بلعمبعد؛  به

 که از همة ي و اکاسره آن بودعادت ملوک فرس«: نويسد ي در اين باره ميابن بلخ .۲۹
 ي و پيوند ساختنديملوک اطراف چون صين و روم و ترک و هند دختران ستدند

 از اهل بيت ي کيدختران را جز با کسان, يو هرگز هيچ دختر را بديشان ندادند
  .۹۸-۹۷ص , فارسنامه: نک» يمواصلت نکردند, ايشان بودند

او لشکر آرايي .  با سپاه پيران ويسه بودکه در نبرد هماون,  شاه هندŠangol:شنگل  .۳۰
چون رستم کرد و  ي ميدلير بود و در نبرد هماون ميسرة سپاه خاقان را رهبر
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 را از رستم يشود تا کين کاموس کشان طلب نبرد با رستم ميآيد او داو يهماون م به
 داستان نبرد رستم و شنگل در. رستم با شنگل نبرد کرد و او را کشت. باز ستاند
و ] ۲/۶۲۶,  شاهنامهيفرهنگ نامها. [ ذکر شده است۴/۹۹۲/۵۴۴, ي فردوسةشاهنام

 .۴۲۲ص , التّواريخ مجمل: نک. لقب پادشاهان هندوستان است: نيز شنگل
ص , التّواريخ مجمل[ مفتوح مشدد يو ثان, فتح و کسر و ضم اول به: کنوج= قنوج .۳۱

سلطان محمود . کاونپور يدر شمال شرق,  رود گنگي ميل۵در , ]۱پانوشت , ۴۲۲
 :سرايد ي در اين باره ميفرخ.  اين شهر را تصرف کرديغزنو

 »ان آتش بارـتارکش  به زان سـو ِنه ويرو قنّوج سپه گرد شده است  بهکه! خيز شاها«
  ].ذيل قنّوج,  معينيفرهنگ فارس؛ ۹۱ص , ديوان: يفرخ[

گنگ و گنج و گانژ همه  رود گنگ هندوستان را گويند و ِقنّوج و کنوج و ينواح
 بهار يالشّعرا قلم ملک  پانوشت شماره يک به۴۲۲ص , التّواريخ مجمل. [اند يک لفظ

] ۱۱۰ص, آثارالباقيه[است » يرا« است که لقب پادشاهان آن ينام واليت: ِقنّوج
  ].۴۲۲ص , التّواريخ مجمل« …خوانند و» يرا«پادشاه قنوج را هر که باشد او را 

 يابوريحان بيرون. پسر پشنگ و نبيره تور و پادشاه ترکستان استنام : افراسياب .۳۲
بشنک بن اينت ريشمن بن ترک  فراسياب بن”: نسب او را اين گونه ياد کرده است

أديل منه منوشجهر و نفاه مث اصطلحا بالرميه يبن زبن اسب بن ارشسب بن طوج حت 
فراسياب بن «: ده استبندهشن نسب او چنين ياد ش«در ] آثارالباقيه[“ املعروفه

. بن فريدون) تور(پشنگ بن زئشم بن تورگ بن سپنيسپ بن دور شسپ بن توج 
فراسياب بن ”: گونه برشمرده است  نسب او را اينيطبر].  شاهنامهيفرهنگ نامها[

 نتسب اليه األتراک بن شهراسپ و يقال بن ارسسب يالذ ـفشنج بن رستم بن ترک 
 ـ . اختالف ذکر کرده استي نيز نسب او را با اندکيخابن بل. “بن طوج بن افريدون

, االرض  ملوکي؛ سن۱۱-۱۰ص , اخبارالطوال؛ ۱۳ص , ي ابن بلخةفارسنام: نک
ص , يتمام اثر؛ غرر ثعالب, ي فردوسةشاهنام؛ ۱۰۶ص, ي ثعالبشاهنامه؛ ۱۲ ص
؛ ۱۳۵ص , هبالذّ جمرو؛ ۱۰۴ص , آثارالباقيه؛ ۶۱۸ص, سرايي در ايران حماسه؛ ۲۳۴
,  شاهنامهيفرهنگ نامها؛ ۱۲۷ص , آفرينش و تاريخ؛ ۳۴ص , يبلعم تاريخ
  .۱۱۲-۱۰۱ ص
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 از مردم يو. پيران پسر ويسه سپهدار و جهان پهلوان افراسياب است: پيران ويسه .۳۳
 آمده سرايي در ايران حماسهدر کتاب . جنگ سپاه ايران آمد ختن است و چند بار به

 نام برده نشده؛ زيرا او يزشت روايات ما از او به است که در يپيران از کسان«: است
داستان . هيچ گاه دست از وطن و افراسياب برنداشت و تا آخرين نفس وفادار ماند

 يشناس  و حقي و رحم و وفاداريو مردانگ يپيران و حديث دانش و خرد و پهلوان
را  نيست؛ زيياين سخن درست. » استشاهنامه يها ترين قسمت او يکي از دلکش

خواند و چند تن از افراد  يرستم در نبرد هماون همه افراد خاندان ويسه را دو رو م
 .برد ياين خاندان را نام م

  انـد   بزرگان کـه از تخمـه ويـسه       
 

  انـد    پيسه يدو رويند و با هر کس     
 ]۴/۲۱۵/۱۱۰, شاهنامه[       

, التّواريخ مجمل؛ ۱۶ص , اخبارالطوال؛ ۴۶ و ۴۴ و ۴۱ص , ي ابن بلخةفارسنام: نک
, شاهنامه يفرهنگ نامها؛ … و۲/۱۶۳/۵۵۷, يفردوس ةشاهنام؛ ۹۰ و ۴۹-۴۸, ۲۹ص 
غرر ؛ ۱/۶۰۰, يتاريخ طبر؛ ۶۲۸-۶۲۷ص , سرايي در ايران حماسه؛ ۲۷۰-۲۶۴ص 
  .۵۵,۳۶ص , يبلعم؛ ۱۷ص ,  ايراني ملّةحماس؛ ۱۹۹ص , يثعالب

در اين . مذکور است ۴/۹۹۲/۵۴۴, ي فردوسةشاهنامداستان رزم شنگل با رستم در 
  .کنيم يچند بيت آن اشاره م جا به

ــپاه  بـــهبغريـــد شـــنگل   پـــيش سـ
  چنـگ   بـه  يببينم که آن مـرد سـگز      

ــنگل  ــو آواز ش ــهچ ــيد   ب ــتم رس   رس
 چنين گفت شنگل که اين مرد نيست

ــواه   ــن رزم خ ــرد افک ــت گ ــنم گف   م
ــه دارد ز مردانگــ     ســاز جنــگ يچ

  ز لـــشکر نگـــه کـــرد و او را بديـــد
 …اورد نيست هميگيت  بهکس او را

مقتول ,  ق۲۹۵جلوس  (يدومين امير سامان, يابو نصر احمد بن اسماعيل سامان .۳۴
پرور و  عالم, بخت جوان, مظفّر, با انصاف, عادل,  نيک رفتاري مرديو)  ق۳۰۱
و خاص ,  بوده و تند و ناسازگاري سخت بدخويدوست بوده است و نيز مرد علم

: مآخذ ذيل مراجعه کنيد  بهيصل و شرح حال مفيبرا. و عام ازو ستوه شدند
, تاريخ سيستان؛ ۱۴۴ص , ياصطخر, الممالک مسالک؛ ۳۸۷ص, التّواريخ مجمل
, الدهريتيمة؛ ۱۲۰-۸/۷, اثير  ابنالکامل؛ ۷/۱۱ص , االدباء معجم؛ ۳۰۲-۲۹۱ ص
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؛ ۱۵۰-۱۴۷ص , االخبار زين؛ ۴/۳۹ص , الصّفاضةرو؛ ۳۷۸ص , تاريخ گزيده ۴/۶۴
, العالم اشکال؛ ۱۴۵-۱۰/۱۳۷, يطبر تاريخ؛ ۳۰۲ص , يتاريخ طبرستان مرعش

تاريخ ؛ ل ايرانتاريخ مفصّ و ۱۵۰ص , االرض و االنبياء  ملوکيتاريخ سن؛ ۱۲۲ ص
تاريخ اهللا صفا؛  ذبيح,  در ايرانادبياتتاريخ , االنساب مجمع؛ دستورالوزراء؛ يبيهق
  … وتاريخ نظم و نثر در ايرانا؛ بخار

ابتدا در سلک غالمان احمد بن .  نامدار سامانيان بودي امرااز): الپتکين(البتکين  .۳۵
آزادش ) ه ۳۳۱-۳۰۲(نصر بن احمد . انتظام داشت)  ه۳۰۱-۲۹۵ ياسماعيل سامان

.  از سپاه خود برگزيدهي فوجيفرمانده او را به)  ه۳۴۳-۳۳۱(کرد و نوح بن نصر
پس از وفات . اندندمقام باالتر ارتقا داد و حاجب بزرگش خو لياقت بسيار او را به

حاکم بلخ گشت و , سزا يافت  بهيمنزلت)  ه۳۵۰-۳۴۳ (ينوح پيش عبدالملک سامان
غزنين  از اطاعت سامانيان سرپيچيد و به. او واگذار شد سپس حکومت خراسان به

بعد از او پسرش ابواسحاق ابراهيم . لشکر کشيد و آنجا را فتح کرد و پادشاه شد
بعد از ابو اسحاق بلکاتگين غالم الپتکين .  درگذشت۳۵۵ل سا او نيز به. پادشاه شد

 ۳۸۷-۳۶۷جلوس (سبتگين , ي غزنوة سلسليس واقع مؤسيول. حکومت رسيد به
 .بعد  به۱/۳۴, داستان ترکتازان هند: نک. غالم و داماد الپتگين است) ه

 او را,  بسياريهوش و شجاعت و دالور. نخست از غالمان الپتکين بود: بلکاتگين .۳۶
 وفات يافت ۳۵۵چون ابواسحاق ابراهيم بن الپتگين در سال . سرآمد اقران ساخت
 بلکاتگين همداستان شدند و او يپادشاه بزرگان و اعيان ملک به, و جانشين نداشت

تخت سلطنت عدل و داد پيشه   پس از جلوس بهيو,  برگيزيدنديپادشاه را به
گاه  مانروا بود تا آن که به چند فريسال. ساخت و مردم سخت دستدار او شدند

پس از او پريتکين غالم ديگر . زخم تير فوت شد  به۳۶۴محاصره قلعه گرديز در 
و بيزار ا رحم بود مردم از ي سفاک و بي برخاست و چون مرديپادشاه الپتکين به

 نيز بود ي سبکتکين غالم ديگر الپتگين را که داماد و۳۶۶شدند و در سال 
 ]۲۶۴ص , الحرب آداب[. سلطنت برداشتند به
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 يالنّهر و بخش  که خراسان و ماوراءيخاندان ايران, سامان خدات منسوب به: سامانيان .۳۷
ص , سالطين اسالم. [سلطنت کردند. ق ه ۳۹۸ق تا  ه ۲۶۱ از سال ياز ايران مرکز

۱۱۸-۱۱۹[ 
 افغانستان ي مرکزياز شهرها): جزنه, گجنه, گرنه, غزنو, يغزن, غزنه: (غزنين .۳۸

 غزنين قديم يها خرابه.  مرتفعات سفيدکوه قرار داردياست که در سراشيب يکنون
 يها اين شهر در قرن.  قرار داردي کيلومتر۵فاصله   همين شهر بهيدر شمال شرق

 ]. معينيفرهنگ فارس. [سزايي داشته است  اهميت بهيسوم تا ششم هجر
ان در عهد امارت  بازرگي بود که نصر حاجيناصرالدين سبکتکين غالم: سبکتکين .۳۹

چون آثار رشد و شجاعت و . بخارا برد  را بخريد و بهيعبدالملک بن نوح و
پس از او پيش بلکاتکين . او را امير الپتکين بخريد, کياست از ناصيه او ظاهر بود
امارت غزنين  بعد از او به.  واال يافتي فراوان مقاميتقرب جست و در اثر رشادتها

 ۳۸۷ کرد و در سنه ي سال پادشاه۲۰.  مسلّط گشتيحرسيد و بر اطراف و نوا
 ].الحرب و الشجاعه آداب ۲۶۷پا نوشت صفحة . [درگذشت

بند فرمان  پادشاه الهور که از سرهند تا لمغان و از کشمير تا ملتان خامه: جيپال .۴۰
سرانجام از سبکتين . او با سبکتکين نبرد کرد و شکست خورد. کارگزاران او بود
 پس از دومين شکست مقابل محمود يو.  کشته شديقول  بنا بهزنهار خواست و

. داد» آنند پال«فرزندش   را بهي خود را سوخت و تخت پادشاه۳۹۲سال   بهيغزنو
 هند که سلطان محمود بر يها  از راجهينام يک) بعد  به۱/۴۳, داستان ترکتازان هند[

 ۳۷۳-۲/۳۷۲, السير حبيب[ مطلق پادشاه استعمال کنند يمعن  بهيگاه. او غالب آمد
 ].ذيل جيپال,  دهخداةنام لغت

: نک, يهندوستان و علل نتيجه اين لشکرکش  سبکتکين بهيدر مورد لشکرکش .۴۱
 ].۵۱-۱/۴۲,داستان ترکتازان هند[

فرزند ). قه  ۴۲۱وفات ./ق ه ۳۸۷جلوس /۳۶۱والدت : (يسلطان محمود غزنو
 سال سلطنت کرد و ۳۳مدت .  استي غزنوسلسلةارشد سبکتکين و مقتدرترين شاه 

ف  و اصفهان را تصرير, هندوستان, خوارزم, سيستان, او خراسان. ي سال زندگ۵۱
داستان برخورد . رحم و دشمن سرسخت شيعيان بود يب, محمود بسيار سفّاک. کرد
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و ”: کنيم ي را نقل مالتواريخ مجمل و ديلم ما عين عبارت ي ريمحمود با شيعيان يک
 را در پوست گاو يو بهر, فرمود زدن و بزرگان ديلم را بر درخت کشيدندبسرا دارها ب
از , و مقدار پنجاه خروار دفتر روافض و باطنيان و فالسفه, غزنين فرستاد دوخت و به

نقض [“  آويختگان بفرمود سوختنيها  ايشان بيرون آورد و زير درختيسراها
  ].۱۳۲ص , الحرب آداب و ۴۰۴ ص, التّواريخ مجمل؛ ۴۲ص , ي قزوينيعبدالجليل راز

 ۴۲۲: وفات./ قه ۳۸۱: جلوس( است ي عباسةبيست و پنجمين خليف: يقادر عباس .۴۲
؛ الکامل ابن اثير ۳۸-۴/۳۷, تاريخ بغداد:  نک,يل وجهت شرح حال مفصّ.) قه 
-۶/۲۳۹,  بالوفياتيالواف؛ ۳/۱۴۸, يالعبر ذهب؛ ۴۱۷-۴۱۱؛ ص الخلفاء تاريخ؛ ۹/۸۰

, سير اعالم النبالءبعد؛   به۲۲۳-۳/۲۲۱, الذهب شذرات؛ ۴/۱۶۰, هرهالزا النجوم؛ ۲۴۱
 .بعد  به۱۵/۱۲۷
 .۶۳-۱/۶۲, داستان ترکتازان هند: نک .۴۳
 هندوستان که يها ترين بتخانه  از بزرگييک, )صاحب(نات ) + ماه(سومه: سومنات .۴۴

.  فتح و خراب کرد و بت آن را شکست۴۱۵سال   آن را بهيسلطان محمود غزنو
هر روز آن را , آباد گرديده, دست محمود  آن بهيچهار سال پيش از ويرانگويند 

درآمد دو هزار ده . اند شسته يآب گنگ که سيصد فرسنگ از آنجا دور بوده م با
پرستش   آن واگذار شده بوده است و دو هزار برهمن بهي هزينه دستگاه اداريبرا

زنگ , وازنده داشته استپانصد زن خنياگر و سيصد مرد ن, پرداختند يآن بت م
 بت سومنات پنج گز يبزرگ بتخانه از دويست من زر ناب ساخته شده بود و بلند

 .۱۰۹-۱/۱۰۸, داستان ترکتازان هند: نک. بوده است
داستان ترکتازان , تحقيق ما للهند: نک, ي اطالع بيشتر از فتوحات محمود غزنويبرا .۴۵

 . ۱۲۵-۵۴ص , هند
) ۴۳۲مقتول ./ق ه ۴۲۱جلوس (الدوله  شهاب  بهملقب: يمسعود بن محمود غزنو .۴۶

برادر را کور ,  سلطنت برخاستيادعا تخت نشستن برادر به پس از مرگ پدر و به
 مکران را تا حدود سند تسخير ۴۲۲در سال . تخت نشست  کرد و خود بهيو زندان
چون . را گرفت» پت سون«و » يهانس«هندوستان رفت و قلعه   به۴۲۸در . نمود
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 از يجمع. طرف هندوستان رفت مسعود به,  را شکست دادي وي سلجوقطغرل
 . قتل رساندند غالمان شورش کردند و او را به

 درة يهندوستان تاخت و دژها به. ق ه ۴۲۴ نخست در سال يسلطان مسعود غزنو .۴۷
و بار دوم ] ۱۴۲-۱/۱۴۱ص , ترکتازان هند[غزنين بازگشت  کشمير را بگشود و به

هندوستان نهاد و نزديک دو سال در آنجا ماند و   بهي شايسته روي با لشکر۴۲۷در 
و مانند آنها را بگشود و بزرگان دربار » سون پت«و » يهانس«چند دژ نامور همچون 

 ]۱۴۶-۱۴۵ص , داستان ترکتازان هند. [فرمانفرمايي آنجا برگماشت خود را به
ن رساله ياد نشده هندوستان لشکر کشيدند و در اي  که بهي ديگر سالطين غزنو .۴۸

 گرفتن برادرش ي براي که لشکرگرانيمودود بن مسعود غزنو. ۱: است عبارتند از
 ]۱۵۹-۱۵۸ص , ترکتازان هند. [هندوستان فرستاد مجدود به

.  تازه بگشودنديهندوستان فرستاد تا کشورها نخست لشکر به: يزنوغابراهيم . ۲
 الهور گذشته چندين دژ  هند لشکر کشيد و ازيسو  خود به۴۷۲سال  سپس به

طغان تکين را : يمسعود بن ابراهيم غزنو. ۳] ۱۷۸-۱۷۶همان جا . [سخت بگشود
 ي هندي بر شهرهاياو از رود گنگ گذشت و زمين پهناور. هندوستان فرستاد به

.  حکومت غزنين قرار داديغزنين بيفزود و الهور را پايتخت قسمت هندوستان
  ].۱۸۰-۱۷۹, همان جا[
جلوس  (يفرزند مسعود بن ابراهيم غزنو» الدوله يمين« ملقّب به يه غزنوبهرام شا .۴۹

 پس از قتل برادرش ۵۰۹گاه که برادرش ارسالن شاه در  آن) ۵۴۷وفات / ۵۱۲
خراسان شد و از او  بگريخت و نزد دايي خود سلطان سنجر به, شهزاد پادشاه شد

آمد و با ارسالن شاه جنگيد غزنين  بهرام به.  او را سپاه فراوان داديو.  جستييار
.  و پنج سال سلطنت کرديمدت س. و او را شکست داد و بکشت و سلطنت بستد

بهرام شاه .  شکست داديسخت  با او نبرد کرد و او را بهيالدين غور عالء
بعد پايتخت  دست غوريان فتح شد و از آن به هندوستان گريخت و غزنين به به

  .دالهور منتقل ش  بهيدولت غزنو
, ترکتازان هند: نک, هندوستان  بهي بهرام شاه غزنوي اطّالع بيشتر از لشکرکشيبرا .۵۰

  .بعد  به۱۸۲از ص 
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 ينظام, يبنابراين سنايي غزنو. بهرام شاه در آغاز شهرياريش همنشين دانشوران بود .۵۱
سنايي از مداحان . نام او نوشتند ها به نامه, روزگار او بودند  که بهيو حسن عزنو

هفت قصيده بلند در ديوان حکيم سنايي در مدح بهرام شاه .  استيشاه غزنوبهرام 
  : کنيم يچند بيت از اولين قصيده آن اشاره م جا به  است که ما در اينيغزنو

   نقـش نهـان تـرا     يديده نبيند همـ   
  تأييد حـق    سلطان بهرامشاه آنکه به   

  شـحنه وجود ترايهيبتش ار نيست

   شـکل دهـان تـرا   يبوسه نيابد هم  
  هست بحق پاسبان خانه و جان ترا      

  نام و نشان ترايجان ز عدم جويد
, ۹۴-۹۳, ۸۸-۸۶, ۷۷-۷۶, ۶۷-۶۶, ۲۵-۲۴ص , يديوان حکيم سنايي غزنو: نک
۱۰۶-۱۰۷،۱۳۶-۱۳۷…  

 الدين  برادرش غياثييار به, ي بن سام بن حسين غورمحمد الدين يا معزالدين شهاب .۵۲
الدين بهرام شاه  شهاب. زنين فرمانروايي داشتند از بالد هند و خراسان و غيبر برخ
. قتل رسيد به. ق ه ۶۰۲در سنه .  را شکست داد و جانشين غزنويان شديغزنو

  ].۲۳۴-۲۲۹ص , ترکتازان هند؛ ۱۳-۴ص , تاريخ مبارک[
. ق ه ۵۷۱ در سال -۱: هندوستان حمله کرد  يازده دفعه بهيالدين محمد غور شهاب .۵۳

 يبرخ.  کرماخ را جانشين خود کرديساالر عل ن را فتح کرد و سپهاُچه و تهته و ملتا
گجرات  به. ق ه ۵۷۳ در سال -۲. اند ذکر کرده. ق ه ۵۷۲سال  يورش نخستين را به
. ق ه ۵۷۵ در -۳. ديو ضابط گجرات شکست خورد  بهيميحمله کرد و از را
لشکر . ق ه ۵۷۷سال   به-۵الهور تاخت  ق به ه ۵۷۶سال   به-۴. فرشور را فتح کرد

 در سال -۷. الهور را تاراج کرد. ق ه ۵۸۰ در -۶. د و آنجا را فتح کرديسند کش به
 هند درآورد يآخرين پادشاه غزنو, ق الهور را از چنگ سلطان خسرو ملک ه ۵۸۲

قلعه تبرهنده  به. ق ه ۵۸۷ در -۸.  ملتان بود دادي کرماخ که واليعل و اقطاع آن را به
 را يپتهوررا. ق ه ۵۸۸ در -۹.  شکست خورديده و از پتهورراو اجمير حمله کر

 ۵۸۹ در -۱۰. اند ذکر کرده. ق ه ۵۸۹ تاريخ اين يورش را يبرخ. شکست داد
 ه ۵۹۲ -۱۱. اند ذکر کرده. ق ه ۵۹۱ يدر برخ. ق ه ۵۹۰ يبرخ, حمله کرد قنّوج به
؛ ۱۳-۴ص , يتاريخ مبارک شاه. [دژ تهنگر يورش برد و آن را بگشود به. ق

  .بعد  به۲۶۲ص , طبقات سالطين اسالم؛ ]۲۳۴-۲۲۸ص , ترکتازان هند
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 يبا راجه پتهوررا) ۵۹۰ (ةئو در تسعين و خمس ما”:  فرمود-رحمه اهللا-مؤلّف  .۵۴
اکثر  قطع اشتباه است؛ زيرا با استناد به اين تاريخ به. “ صعب کرد و ظفر يافتيرزم

در سال : الف:  جنگيديجه پتهوررا دو بار با رايسلطان محمد غور, يکتب تاريخ
 شکست ي پيروز شد و سلطان محمد غوريکه در اين جنگ پتهوررا. ق ه ۵۸۷

 را ياجمير حمله برد و پتهوررا  بهي محمد غور۵۸۸ يدر سال بعد يعن: ب. خورد
تاريخ  و طبقات سالطين اسالم و مبارک تاريخدر . قتل رساند شکست داد و او را به

 ياد ۵۸۸سال   او بهيو پيروز. ق ه ۵۸۷ در سنه يان محمد غورشکست سلط, هند
 مطابق ۵۸۹سال   بهي محمد غوري پيروزکتاب ترکتازان هنددر . شده است

طبقات : نک. ذکر شده است.) م۱۱۹۲./ق ه ۵۸۷(و شکست او در سال . م ۱۱۹۳ با
؛ ۱۰-۸ص , يتاريخ مبارک شاه؛ ۹۴-۹۲ص , تاريخ هند؛ ۲۶۳ص , سالطين اسالم
  .۲۱۹-۱/۲۱۴,ترکتازان هند

 ي نام ويتاريخ مبارک شاهدر . گون ثبت شده است نام اين راجه در تاريخ گونه .۵۵
 نام ترکتازان هند در کتاب. ثبت شده است» يپتهورا«و در يک مورد» يپتهوررا«
نام اين باجه در کتاب . » راجهيپريتو«در يک مورد , ضبط شده است» يپرتهو «يو

و اين نام صحيح است؛ . ذکر شده است»  راجيپرتيهو«الدهار تاريخ هند اثر شي
 ينام و.  آن سرزمين آشناتر استينامها  است و بهيزيرا نويسنده اين کتاب هند

 تاريخ هند در يو نام و. ياد شده است» يپريت و «طبقات سالطين اسالمدر کتاب 
تاريخ ؛ ۹۳ص , وزدوالف, تاريخ هند: نک. ثبت شده است»  راجيپريتو«اثر دوالفوز 

, طبقات سالطين اسالم؛ ۲۱۵ و ۱/۲۱۹, ترکتازان هند ؛۸۲ص ,  شيالدهارهند
  .۸ و ۱۰ص , يتاريخ مبارک شاه؛ ۲۶۳ ص

در شجاعت و .  بنده سلطان معزالدين محمد سام بوديو: يالمعز الدين ايبک قطب .۵۶
 يبور قاضدر نيشا, در اول حال که او را از ترکستان آوردند. سخاوت نظير نداشت

 او را خريد و در آنجا قرآن را فرا گرفت و يالدين عبدالعزيز کوف  امام فخرةالقضا
تر شد او را  چون بزرگ.  آموخت و در اندک مدت کامل حال گشتيتيرانداز

 رسيد و يسلطنت دهل  بهيبر اثر لياقت و کاردان.  فروختنديسلطان محمد غور به
 انگشت خنصرش شکسته بود بذان سبب چون. حکومت غزنين نائل شد سپس به
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 يالدين محمود پسر برادر بزرگ سلطان محمد غور با غياث. يگفتند) شل(ايبک
الدين يلدز جنگ کرد و از او شکست خورد و  جنگيد و بر او پيروز شد و با تاج

 را که در ي قلعه ميرت و دهل۵۸۸او در . غزنين را ترک کرد و وارد الهور شد
 قلعه کول را بگشاد ۵۸۹ بود فتح کرد و در سنه ي و گوبندرايهورراقبض اقارب پت

 بود و مدت ملک او از اول ۶۰۷وفات او در .  را پايتخت خويش قرار داديو دهل
, ۱۳ و ۱۱, ۱۰ص , يتاريخ مبارک شاه[ سال و چند ماه۲۰ تا ايام وفات يفتح دهل

  ].۱۶و 
الدين  او داماد قطب. مد سام بودالدين مح ملک ناصرالدين قباچه از غالمان شهاب .۵۷

او .  پس از فتح هند او را اقطاع سند و ملتان داديسلطان محمد غور. ايبک بود
]. ۱۶ص , تاريخ مبارک[ها بر ملتان اُچه و بهکهر و سوستان حکومت کرد  سال

منهزم , ناصرالدين قباچه در حد اُچه يک کرت با سلطان مرحوم مقابل شده بود
چون .  در حد اُچه و ملتان مصاف داد و منهزم شد۶۱۵تاريخ  ر ديگر بهگشته؛ با

. و غرق شد, درآمد و عبور نتوانست کرد لشکر تعاقب کرد و در لب آب پنجاب
  ).۱۷ص , جا همان(
حکومت   بهيالدين محمد غور ترين اميران و غالمان شهاب سه تن از بزرگ .۵۸

 ناصرالدين قباچه در سند و -۲راف آن  و اطيالدين ايبک در دهل  قطب-۱: رسيدند
  . يلدوز در غزنين-۳ملتان 

  خوارزمشاهيانسلسلةآخرين پادشاه , الدين بن سلطان محمد خوارزمشاه سلطان جالل .۵۹
,  سال در مقابل مغول دليرانه مقاومت کرد۱۰قريب , ق ه ۶۲۸ تا ۶۱۷بود که از 

  ].معين[ببرد  از پيش ي نتوانست کاريول
حساب  ترين قبايل مغول به يتاتارها هستند که از وحش,  از قبايل مغولييک: تاتار .۶۰

لباسشان از پوست سگ و خوراکشان از گوشت موش و سگ فراهم . آيند يم
  ].معين[شده است  مي
چون سلطان .  بوديالدين ايبک المعز الدين ايلتمش بنده سلطان قطب سلطان شمس .۶۱

. الدين را بر تخت نشاندند سر سلطان قطبشاه پ امرا آرام, الدين وفات يافت قطب
 کردند و او با يايلتمش که امير بداؤن بود را يار, يساالر عل  از امرا چون سپهيبرخ
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 ۲۶نام خود خواند و مدت  خطبه به, ۶۰۷در . شاه جنگ کرد و بر او غالب آمد آرام
, رکتاريخ مبا.  وفات يافت۶۳۳سرانجام در سال . سال و چند ماه حکومت کرد

  .۲۴۵ص, هند ترکتازان؛ ۲۰-۱۶ص 
اما در , شده است ضبط»  کوکار سنگينيرا« نام اين راجه ۴/۴۲۴, الصفاروضةدر  .۶۲

 يرا«ضبط درست آن . ثبت شده است » کهکرانيرا «ي نام وترکتازان هندکتاب 
  .است» کوکار سنگه

  . ثبت شده است» اُچه«صورت   به۱۶ص , تاريخ مبارکنام اين شهر در  .۶۳
, کج, کچ: از آن جمله است. ضبط شده است  گوناگونيها صورت اين شهر بهنام  .۶۴

ص , سفرنامه ابن بطوطه: نک. اين شهر در واليت مکران واقع است. کيچ, کيز
؛ مير ۲۵۴ص, ترکتازان هند؛ ۲۱۴ص, تاريخ افغانستان, ي حبيبي؛ عبدالح۲۵۴-۲۸۱

  .۲۸ص, يطبقات اکبر؛ ۹۲ص , ها در هند افغان, حسين شاه
دريا و  سيستان و از جنوب به کرمان و از شمال به واليت مکران از غرب به: کرانم .۶۵

 صحرايي وسيع ي آن خشک و دارايآب و هوا. شود يهند محدود م از شرق به
 معروف آن يشهرها . منزل است۱۲است که طول آن از تيز تا قصدار حدود 

از آن جهت .  شکر سپيدراسک و, فهلفهره, دزک, قصر قند, قربون, کيز: عبارتند از
 برادر کرمان عگويند که مکران بن فارک بن سام بن نوح يم» مکران«اين واليت  به

, التّواريخ مجمل, ۲۰۹-۵/۲۰۸, معجم البلدان: نک. در آنجا توطن اختيار کرد
  .۲۷۹ ص
 ۷۳۶والدت (» صاحبقران«سردار پادشاه بزرگ مغول ملقب به : امير تيمور گورکان .۶۶

پس از ازدواج با دختر .  بودي پسر امير ترغايو) ۸۰۷وفات , ۷۷۱جلوس /قه 
,  را فتح کردي زيادياو سرزمينها. ناميدند» داماد «ييعن» گورکان«خان کاشغر او را 

سرانجام . شامات و مغولستان, مصر, افغانستان, ايران, خوارزم, هندوستان: از جمله
  . در اترار در گذشت۸۰۷سال   بهي سالگ۷۱در 
ذکر شده » محمد«در منابع ) ۸۱۵وفات /۷۹۵جلوس (يدر محمود شاه ثاننام پ .۶۷

ناصرالدين محمود بن ناصرالدين محمد شاه بن ابوالمظفر : بدين صورت. است
 الدين بعد از سلطان عالء.  پسر خرد سلطان محمدشاه تغلق استيو. فيروزشاه تغلق
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,  سالطين اسالمطبقات, ۱۵۶ و ۱۱۸ص , تاريخ مبارک: نک. تخت نشست به
  .۲۶۹ ص
, ترکتازان هندبعد و کتاب   به۶۵ص , تاريخ مبارک تيمور در کتاب ةگزارش حمل .۶۸

  .بعد آمده است  به۱/۴۷۶
تيمور از ميان .  اشاره شده است۴۷۳  ص,ترکتازان هنداين مطلب در کتاب  به .۶۹

د  خوي مانند آن بود براي هنريهر کدام که سنگتراش و گلکار يا دارا, گرفتاران
مانند آن که فيروز شاه تغلق از سنگ , نام او  بهيا گرفت تا در سمرقند نمازخانه

  .بسازند, کنار رود جمن ساخته بودسفيد بر 
شجاع بيک بن امير ذوالنون بيک ارغون استاندار سلطان حسين ميرزا در زمين داور  .۷۰

-۳۰ ص ,التّواريخ احسن, ۳۱۱-۳۱۰, ۷/۸۹, الصفا روضه: نک. و قندهار بوده است
  .۳۹۸ و ۱۲۰-۱۲۳, ۳۱

  از خراسان و گرگان و مازندرانيدر قسمت, ي تيمورةاز سلسل: سلطان حسين ميرزا .۷۱
  ).ق ه ۹۱۱فوت , ۸۷۳جلوس ( سلطنت داشته 

از , )۹۳۷: فوت/۸۸۸: والدت(نوادة پنجم تيمور گورکان , ظهيرالدين پسر عمر شيخ .۷۲
 مغول در هند ي امپراتور يايس دولت گورکان مؤسيو.  در هند سلطنت کرد۹۳۷

  .باشد يم) تيموريان هند(
 آب سند ي باختريها و بوم ايشان کناره  است از افغان که مرزيا نام تيره: يلود .۷۳

 يخالد بن عبداهللا تاز  از بزرگان افغان و از مادر بهييک نژاد آنها از پدر به, بوده
 بود که از طرف ي دهلپادشاه, از بستگان سلطان بهلول» يخان لود دولت. پيوندد يم

  .۵۱۱ و ۴۹۷ص , ترکتازان هند. حکومت پنجاب منصوب شده بود  بهيابراهيم لود
 لوديان است که سلسلة سومين نفر از يشاه بن سکندرشاه بن بهلول شاه لود ابراهيم .۷۴

 از هند حکومت کردند و سرانجام اين سلسله يبر قسمت) ۹۳۰-۸۵۵از سال 
 ۹۲۳تخت نشست و از سال   بعد از پدر بهيابراهيم لود. هجوم بابر از ميان رفت با

 و جور و ستم و تفرعن و استبداد يعلّت بدرفتار ابراهيم به.  حکومت کرد۹۳۰تا 
خان  از جمله دولت.  از اميران از او برگشتندياش تنها ماند و بسيار بزرگان قبيله با
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-۴۹۸ص , رکتازان هندت. هند درآيد  متوهم بود از بابر خواست بهي که از ويلود
  .۱۱۴ص , تاريخ هند؛ ۲۶۹ص , طبقات سالطين اسالم؛ ۵۱۸

  .۱/۵۱۱, ترکتازان هند: و نک.  مذکور استترکتازان هنداين مطلب عيناً در کتاب  .۷۵
 در يصفو طوايف مختلف ترک که با سلطان حيدر و شاه اسماعيل به: قزلباش .۷۶

سبب کاله  ايف ترک بهاين طو. شود ترويج مذهب شيعه تالش کردند اطالق مي
کاله سرخ يا تاج قزلباش را . گذاشتند بدين نام معروف شدند ي که بر سر ميسرخ

راجر :  اطالعات بيشتر نکيبرا.  مريدانش ترتيب دادينخست سلطان حيدر برا
  .۱۹-۱۸ص , يترجمه کامبيز عزيز, يايران عصر صفو, يسيور

له در هند توسط بابر نواده پنجم اين سلس.  هند استياز پادشاهان گورکان: همايون .۷۷
 که يا هناجوانمردانبر اثر حمله .  الهور تأسيس شديتيمور لنگ در شمال غرب

ايران پناهنده  همايون ناچار به,  وارد آورد۹۶۴سال   همايون بهياردو به» شاه شير«
. سر برد  سال در ايران به۱۵او . شد و مورد پذيرايي گرم شاه طهماسب قرار گرفت

 ساله او اکبر شاه ۱۴پسر .  را تسخير کرد و سال بعد وفات کردي دهل۹۶۲ سال در
  .دنباله فتوحات پدر را گرفت

 شاه طهماسب:  اين مسأله را چنين بازگو کرده است۴۰۱ص , التّواريخ احسنروملو در  .۷۸
 سيستان يوال, خان قاجار و احد سلطان  سلطان افشار و بداقيدستور داد که شاه قل

 يولد ديوسلطان و سيصد قورچ, نبيره چايان سلطان و ادهم بيک, بيک و ايقوت
امداد   بيک کچل و هزار سوار از مالزمان محمد خان تکلو بهي شاهورديسردار به

واليت  بعد از فتح آن سرزمين به, زمين داور و قندهار رفته واليت همايون پادشاه به
  .ايون تسليم نمايندهم هب, آن واليت را گرفته, و غزنين روند کابل

۷۹. ق ه ۱۱۶۰مقتول , ۱۱۴۸جلوس , ۱۱۰۰والدت(,  افشاريهسلسلةس نادر شاه مؤس.(  
از ,  امپراطوران مغول هند استسلسلةدوازدهمين نفر از , ناصرالدين محمد شاه .۸۰

طبقات [ او را شکست داد ۱۱۵۱نادر شاه در . حکومت کرد. ق ه ۱۱۶۱ تا ۱۱۳۱
  ].۲۹۷ص , سالطين اسالم

 ي يکيان يا دريفرزند زمان خان ابدال, انيان درسلسلةبنيان گذار : ي شاه ابدالاحمد .۸۱
بعد از کشته .) ق ه ۱۱۸۷/ق ه ۱۱۶۰: جلوس(از سرداران سپاه نادر شاه افشار 



  اي از حزين الهيجي روابط ديرينة ايران و هند در رساله  ٢٣٣

  

شدن نادر شاه با سه هزار تن از لشکريانش از سپاه نادر شاه افشار جدا شد و 
. رئيس قبيله بارکزايي داد, جمال خان ت بهدر آنجا پادشاه شد و وزار. قندهار آمد به

  . را تصرف کرديهند حمله برد و دهل چند بار به
 از شاهزاده احمد شاه و ي آمده است که احمد شاه ابدالترکتازان هنددر کتاب 

. کابل فرار کرد يسو  شب بهيابوالمنصور خان صفدر جنگ شکست خورد و در سياه
  .۲۹۹ص , ترکتازان هند

  


