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  بررسی اهداف و پیامدهاي یورش دو فاتح به هند

)سلطان محمود غزنوي و امیر تیمورگورکانی(

  1جلیل قصابی گزکوه

  2سیدجالل رجائی

چکیده

 ختهیانگیبر م يو اقتصاد یهبمذ يها زهیباز، توجه فاتحان و قدرتمندان را با انگ ریهند از د

ـ و ام.) ق420-386(يسلطان محمود غزنـو  :اند است؛ از آن جمله - 807(یگورکـان  مـور یت ری

ـ اما در پوشش د ،يبا هدف کسب منابع اقتصاد يسلطان غزنو). ق771 و مـذهب بارهـا بـه     نی

رخ  زین یهلبه د یگورکان موریرتیام ۀدر حمل ها زهیهمان انگ شیکماب. دآور ورشیهند  نیسرزم

هند را سخت  يو اقتصاد یاجتماع ،یفرهنگ يمایدر هر دو دوره، س ها، ورشینیا يامدهایپ. نمود

ـ کرد؛ حال آنکه مهاجمان از ثروت خ رهیمشوه و ت هنـد توانسـتند اوضـاع     نیسـرزم  ةکننـد  رهی

  .را سر و سامان دهند شیحکومت خو ياقتصاد

کلیديواژگان  

  ها ورشیهند،  ،یگورکان ورمیت ریام ،يسلطان محمود غزنو

                                               
  11/11/1393: تاریخ پذیرش مقاله      5/7/1393: تاریخ دریافت مقاله

  ghasabian60@gmail.comدانشجوي دکتراي تاریخ ایران دوره اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد. 1

sjrajai@yahoo.comاستادیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد. 2
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  مقدمه

در زمان خلیفـه دوم آغـاز شـد کـه     . ق15برخورد مسلمانان با هند در سال 

؛ 315: 1367بـالذري،  (هاي شـمالی هنـد هجـوم آوردنـد      سپاه مسلمانان به بخش

در زمان خلیفه سوم، مهلب ابن ابی صفره از حوالی مرو به کابل ). 22: 1384کوفی، 

پس از ایـن، مسـلمانان   . تان رفت و با کفار به جنگ پرداختو زابل و سپس هندوس

چندین بار به آن سرزمین لشکرکشی کردند، اما کاري از پیش نبردند، تـا اینکـه در   

عهد خالفت ولید بن عبدالملک، حجاج بن یوسف والـی عـراق، سـرانجام محمـدبن     

بعد از فـتح   محمد بن قاسم. قاسم، داماد و پسر عموي خویش را به آن دیار فرستاد

مولتان از جانب حجاج دستور یافت در هر قصبه و شهري که فـتح شـد، مسـاجد و    

فتح سند به ). 240: کوفی، همان(منابر بنا کند و خطبه و سکه به نام خلیفه گرداند

دست محمد بن قاسم راه را براي تسلط امویان و عباسیان گشود و تا عهد غزنویـان  

هـاي محلـی    افزوده شد؛ هر چند که بـین حکومـت   بر شمار مسلمانان این سرزمین

اند که هدف امویـان از فتوحـات    گفته. هایی جریان داشت مسلمان و امراي هند نزاع

  ). 82: 1316دالفوز، (در سرزمین هند، غارت و کسب غنایم بوده است 

القادربـاهللا  خالفـت   حکومتش با دورة که، سلطان محمود، در عهد غزنویان

-416هـاي   ، طـی سـال  دکشیطول .ق420تا  386از سال  ود وهمزمان ب عباسی

. بزرگی از سرزمین هند هجوم آوردهاي  تحت عنوان جهاد بارها به بخش. ق 387

همانند محمـود غزنـوي بـا    ، امیرتیمور گورکانی. ق 800-801در ، چهار قرن بعد

بـر  ، یادعاي غزو با کفار و جهاد در راه خدا براي از بین بـردن کفـر و بـت پرسـت    

دو یـورش  . از سرزمین زرخیز هندوستان به ویـژه دهلـی یـورش آورد   هایی  بخش
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یکسـان داشـت؛   هـاي   تقریبـا اهـداف و انگیـزه   ، چهارصد سالهاي  با فاصله، مذکور

  .هرچندکه پیامدهاي دو تهاجم متفاوت بود

  

پیشینه تحقیق

ــاریخ    ــان و ت ــاریخ غزنوی ــاب ت ــان و پژوهشــگران در ب ــک از محقق ــیچ ی ه

ریاناهداف و پیامدهاي یورش به هند در دوره محمود و امیرتیمور را به صورت تیمو

در این پژوهش با استفاده از دستاوردهاي تحقیقی و بـا  . اندتطبیقی بررسی نکرده

یعنـی قـرن   ، اهداف و پیامدهاي یـورش بـه هنـد در دو دوره   ، تکیه بر منابع اولیه

  .بررسی شده است )امیر تیمور(و قرن هشتم) محمودغزنوي(چهارم 

  

  اهداف سلطان محمود و امیر تیمور در یورش به هند -1

در ، سرزمین هندوستان به سبب ثروت عظیم معابد و انبوه نیـروي انسـانی  

یـورش محمـود غزنـوي    . طول تاریخ آماج حمالت اقوام گوناگون قرار داشته است

امیر ، ن بعدچهار قر. دومین موج حمالت مسلمانان پس از فتوحات نخستین است

مذهبی و در واقع براي دست یافتن بـه ثـروت سرشـار    هاي  تیمور گورکانیبا بهانه

  . به دهلی لشکر کشید .ق 800هندوستان در سال 

  

  اهداف مذهبی -1-1

سرکوب . 1: هاي سیاست مذهبی سلطان محمود بر سه محور قرار داشت پایه

برکشـیدن  . 2اسـماعیلی؛   هاي مخالف اهل سنت با عنوان قرمطی و رافضی و جریان
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ایجـاد  . 3در راه دیـن و مجاهـدت بـا کفـار در هندوسـتان؛       »غـازي «خود به مقـام  

  . مناسبات گرم و نزدیک با خلیفه عباسی با ارسال بخشی از غنایم هندوستان

: انـد دیدگاه مذهبی تیمور را در این زمینهبا این ادله همراه کردهمنابع، اما 

کسب منافع دنیوي از طریـق  . 2، ا و ثواب وافر در آخرتبقاي نام نیک در دنی. 1«

و غم اند  براي مسکینان لشکر که اوالغ ندارند و پیاده مانده«غنایم و منفعت مالی 

زیردستان خوردن و به جهت آسایش ایشان رنج بر خود نهادن بـه از اختیـار تـن    

: 1380، ؛ میرخوانـد 2/862: 1380، ؛حـافظ ابـرو  200: 1363، شامی(» آسانیست

یورش تیمور به هندوستان نمی توانست براي جنـگ بـا کفـار    ، بنابراین). 6/4915

:زیرا بر اساس منشور فتح دهلی که او براي امیرزاده محمد در شیراز فرستاد، باشد

، نـوایی (» انـد من و مسـلمان ؤشهر دهلی از دیار اسالم است و اهالی آنجا اکثراً م«

محمود در قرن چهارم و امیـر تیمـور در قـرن    مورخان براي سلطان ). 72: 1341

ایـن دو  : انـد اهداف مذهبی را بسیار پراهمیت جلوه داده، هشتم در یورش به هند

پاي در سرزمین هند نهادند که که به قول ، فاتح براي گسترش اسالم در بالد کفر

  ). 700: 1361، مقدسی(» سرزمین زر و بازرگانی است« مقدسی

  

  گسترش اسالم ) الف

هدف عمده سلطان محمود از یـورش بـه   ، مورخان عصر غزنوي و بعد از آن

سـلطان محمـود در   : گسترش و تقویت اسالم ذکر کرده اندو  هند را جهاد با کفار

گسترش داد و در  ،اسالم را در مناطقی که چندان رسوخ نکرده بود، یورش به هند

براي ). 331: 1345، دقانیاجرف(مساجد بنا نهاد  ها، جاي بتخانهه مناطق مفتوحه ب
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مؤیـد گسـترش اسـالم در هنـد بـه دسـت        »غزوه بهاتنـه «گزارش عتبی از ، نمونه

والـی بهاتنهـاز   ن سلطان محمود بقایاي لشکر بچهرا، به فرما: سلطان محمود است

مسـاجد و منـابر ترتیـب    . دم تیغ گذرانیدند و بساط شریعت محمدي گسـتراندند 

). 179: 1334، عتبی(فرائض و سنن دین نصب کردند دادند و ائمه را براي تعلیم 

وي را بـراي جهـاد بـا کفـار و     هاي  یورش، شاعر پرآوازة این عهد، همچنین فرخی

  : هالکت بدمذهبان یاد کرده است

  

ــدام   ــت و م ــزو و جهادس ــار او غ   ک

  سند و هند از بت پرستان کرد پاك

       

ــددمیان     تاتواندغزورابنـــــــــــــ

ــوتاب ــایه رفتازینســــ   رواندریــــ

  )1349:263فرخی، (

به طور کلی به معناي نبرد با کفار و به طور خاص، یادآور دورة »غزو«کلمۀ 

هاي شمالی هند،  هاست که در سند و بخش است و به سبب همین جنگرسالت

این تلقی را  ).1/228: 1363جوزجانی، (اند  خوانده »سلطان غازي«محمود را 

از اولیاء «عالوه بر سپاهیانش»غزو مولتان«در : اند پذیرفته بسیاري از وجوه جامعه می

ده و) 279:عتبی، همان(»ار فراهم کردحشمی بسیار و لشکري جرّ... هدین و مطّوع

گردیزي، (محمود را همراهی کردند، )پیشاور(هزار مرد غازي نیز در غزاي پرشاور

ر داشتند همچنین در غزو قنّوج بیست هزار نفر مردم مطّوعه حضو). 1363:385

ها، این ادعاها را  با این همه، دقت در برخی نکته). 2/387: 1380خواند میر،(

پادشاهان هند با میزان قدرت با محمود رفتار در فتوح هند،  .دهد تبلیغاتی جلوه می

مطمئن بود،  او در مواجهه با حاکمی که از پیروزي در مقابل: داشت ارتباط آنها



1393زمستان–61، ش 16، س تاریخ روابط خارجی فصلنامۀ6

  

قتل و  داد قلمرو او را دستخوش دستور میگرفت و  میاظهار اطاعت وي را نادیده 

مردد ماند، با او وارد مصالحه  »نندا«در مقابل سپاه  براي نمونه، چون. کنندغارت 

  ).387:گردیزي، همان(اسالم را مطرح کردپذیرش شد و شرط 

 خـود را مـدیون محمـود غزنـوي     مبلغان و علماي دین هـم ، از سوي دیگر

. ندباشـ غ دین مبل هاي کفردر سرزمین مکانی فراهم آمده بود تازیرا ا، دانستندمی

محمود با همداستانی علمـا و  ها،  با در هم شکستن قدرت چیپال و تخریب بتخانه

را براي تعلـیم فـرایض دیـن و سـنن     کسانی مساجد و منابر ترتیب داد و ، مبلغان

در ممالک ،بر این عالوه). 277: 1334، عتبی(برگزید اسالم و تبیین حالل و حرام 

آنها را براي آمـوزش تعـالیم اسـالمی    ، یافتمی به فتحی دست محمودکفر هرگاه 

فرمود هر جا از دیار کفر که ، »نندنه«بعد از غزو ، براي نمونه. کردمی راهی آن دیار

عالمان دین را براي آمـوزش و تـرویج اسـالم    و  بسازندمسجدهاي جامع ، فتح شد

  ).394-395:همان ، گردیزي(کنند  رهسپار مناطق فتح شده

در آنجـا  «: نوشتۀ مسعودي گواهی است بر رسوخ اسـالم در منـاطق مفتوحـه   

شهري است موسوم به بؤوره به نام ملوك ایشان که اکنـون بـه حـوزه اسـالم     ] قنوج[

مسـعودي،  (» مولتان از دربنـدهاي مسـلمانان اسـت   «و » آمده و از توابع مولتان است

وي همچنــین از حضــور گســترده مســلمانان در هنــد اطــالع  ).163- 1/164: 1370

در آن موقـع، حـاکم   . من به سال سیصد و چهار به دیار صیمور هنـد بـودم  «: دهد می

سیرافی، عمانی، بصري، بغـدادي  1صیمور معروف به جاذح بود و ده هزار مسلمان بیسر

گـواهی همـو    عالوه بر ایـن، بـه  ). 205- 1/206:همان(» و دیگر شهرها مقیم آنجا بود

                                               
  .ولد شده باشد و جمع آن بیاسره استمسلمانی که در سرزمین هند مت.1
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از ملوك سند و هند جز بلَّهرَا کـس  « : کردند ملوك محلی هند، مسلمانان را اکرام می

ـلمانان مسـجدها و    نیست که اسالم و مسلمانان در قلمرو او عزیز و محترم است و مس

  ).167- 168/ 1:مسعودي، همان(» ها دارند که به نماز آباد است جامع

انـد و   ا در زیـر نقـاب نشـر اسـالم پوشـانده     متقدمان اقـدامات محمـود غزنـوي ر   

اند او را مسلمانی معتقد معرفی کنند؛ حال آنکه تبلیغ اسالم با شمشـیر و خانـه    کوشیده

ـال    ). 90: 1316دوالفوز ، (بر سر مردم خراب کردن، نمی تواند پذیرفته باشد  بـه هـر ح

ـال آیـین   روشن است که محمود نخستین کسی نبود که اسالم را به هند آورد،  ب لکه نه

هـاي آن را در   و شـاخه .) ق 90- 92(جدید را محمد بن قاسم ثقفی در هند غرس کـرد  

محمود با یورش بـه هنـد،   ). 4/156: 1363فراي، (سراسر درة سند تا مولتان انتشار داد 

اسالم را در نظر هندوان بیشتر به صورت آیینی جنگی عرضه کرد تا آیینـی کـه صـلح،     

  ).415: 1378زرین کوب، (ا براي مردم به ارمغان آورده باشد برادري و برابري ر

از سوي دیگر، گسترش اسالم در نبردهاي دورة امیرتیمور در یورش به هنـد  

رسد؛ زیرا همزمـان بـا بـه     تحت عناوینی چون جهاد و غزو با کفار دشوار به نظر می

م مسـلمان،  قدرت رسیدن امیرتیمور، فرمانروایی بیشتر سرزمین هند در دست حاک

هـاي   هـا در هنـد جنـگ    ها و راجـه  سلطان محمود تغلق دوم بود؛ گرچه میان ایالت

مداوم براي کسب قدرت جریان داشت و همان سبب، مانع اتحـاد هنـدوها در برابـر    

). 1/184: 1380؛ بداونی، 516- 1/514: 1387هندوشاه، (شد  مهاجمان خارجی می

کرد، از وضعیت داخلی  ز مذهبی توجیه میتیمور که جنگ و نبرد را اغلب با دستاوی

بـه  ). 24: 1377منـز،  (هند، فرصت مناسبی به دست آورد تا لشکر بـدان سـو بـرَد    

بـر مبنـاي دیـن اسـالم بـوده       استحکام و شکوه امپراتوري تیموري، استناد تزوکات
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شـریعت محمدصـلّی    اول تزوك که از مشرق دلم سر زد رواج دین و تقویت«: است

ادعاي امیرتیمور ایـن بـود کـه    ). 1342:176حسینی تربتی، (» یه و سلم بوداهللا عل

پرستان به اندازة کافی سختگیر نیستند و سرانجام، پیر محمد بن  حاکمان هند با بت

پیرمحمد از رودخانه سند . با سپاهی راهی پنجاب کرد. ق 800جهانگیر را در سال 

این . ش ماه بر آن ناحیه مسلط شدگذشت، مولتان را در محاصره گرفت و پس از ش

  . بود. ق 801پیروزي، پیش درآمدي براي حمله به هند در سال 

باید دانست که قبل از تهاجم تیمور بـه هنـد، مسـلمانان در بیشـتر منـاطق      

به نوشتۀ غیاث الدین علی شـامی  . همچون دهلی، مولتان، سند و قنّوج ساکن بودند

در بعضی از بالد هندوستان دین اسالم رواج «: ددر بارة علل لشکرکشی تیمور به هن

و ملـوك  [...] اما عامه اطراف آن ممالک بخباثت وجود کفر ملوث اسـت  [...] داشت 

). 170: 1363شـامی،  (» مسلمان آن مناطق نیز جهت دفع کفار تالشی نمی کردند

و آوازة پس از فتح دهلی بود که غبار کفر و الحاد و شرك از آیینه روزگار زدوده شد 

حال آنکه ). 142: 1379یزدي، (غزوات خاقان غازي در معمورة عالم گسترده گشت 

به تیمور خبر رسید که سلطان هنـد  : دهد ابن عربشاه گزارشی متفاوت به دست می

از دنیا رفته و چون فرزند ذکور براي جانشینی نـدارد، آن دیـار دچـار تفرقـه شـده      

: 1365: ابـن عربشـاه  (بـه هنـد یـورش آورد     پس تیمور با استفاده از فرصـت، . است

  :هاتفی شاعر، سبب یورش به هند را از زبان تیمور این گونه آورده است). 100

  

  بر آنم که لشکر کشـم سـوي هنـد    «

ــت   ــت پرس ــرانی و ب ــی و نص   مجوس

  نهنگـــان در آرم بـــه دریـــاي ســـند

  در آن بـوم هـر جـا کـه هسـت      نمانم
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ــاب    ــن بیحس ــیخ و ب ــدازم از ب ــر ان ب

ــنم خانــه  ــنم     ص ــا را مســاجد ک ه

  

ــاب    ــش و آفتـــ ــتندة آتـــ   پرســـ

ــنم   ــد ک ــت دران جِ ــیر حج   »زشمش

  )136: 1958هاتفی، (

خـود را  و  تیمور حتـی بـراي خـویش رسـالت و مـأموریتی دینـی قائـل شـد        

علمـاي دربـار را    و) 178: حسـینی تربتی،همـان  (قلمـداد کـرد  »مجدد دیـن «عنوان به

نظیر همین حال از تیمور در فتح بالد . یم کنندترس ینیداي  وجههاو،  برايشت تا وادا

دیـد،   عمـر ضـدچین تـدارك مـی     اي کـه وي در پایـان   حمله: جریان داشتچین نیز 

هدف تیمور از فتح چین .یافت) 476:یزدي،  همان(»جهاد با کفار ختا«عنوانهمچنان 

کشـور  هـدف تیمـور از    حال،به هر . در درجه اول کشورگشایی بود و بعد ترویج اسالم

جهـاد بـا   صرفاًهمان دوره،  منابعبرخی وي و  خود ، بنابه ادعايگشاییبه ویژه در هند

ـلمانان  یا دفع ظلم ظالمـان و کفار و استحکام دین مبین اسالم  حسـینی  (بـود   از مس

ها، توسعه اسالم بـوده   توان پذیرفت که هدف او از این جنگنمی). 166:تربتی، همان 

توان ضعف و اختالفات داخلـی سـالطین هنـد، کسـب      می ).79: 1379رویمر، (است 

  . غنایم و گرفتن باج و خراج را هدف اصلی تیمور در حمله به هند برشمرد

  

  مشروعیت مذهبی و سیاسی)ب

ـله  هـاي حکـومتی در ایـن عهـد، بـراي تـأمین        غزنویان مانند بسیاري از سلس

غزنوي  محموداز این رو،  .مشروعیت خود به تأیید خلیفه عباسی در بغداد نیاز داشتند

رضایت دستگاه خالفـت   در صدد کسب خشنودي وسالۀ خودهمواره  34حکومت در 

در سایۀ حمایت خلیفه و به بهانۀ اسالم گسـتري و  سلطان محمود،  فتوحات همۀ. بود
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سلطان محمـود در اغلـب نبردهـا بـا امـراء خراسـان و       . دشپیروي از خلیفه انجام می

فرسـتاد   تالف نفوس مسلمین بود، هدایا و اموالی بـراي خلیفـه مـی   ماورالنهر که مایه ا

فیل و پـنج بـت زریـن و صـد شمشـیر هنـدي      دویست ): 2/236: 1373زرین کوب؛(

ــبانکاره( ــه او). 51: 1368اي،  شـ ــه  درفتحنامـ ــایی کهبرایخلیفـ ــی هـ ــتاد، مـ فرسـ

ــعهوتقویتدین اســـــالم بـــــه دســـــت   شرحکاملیازفتوحاتخودواقداماتشبرایتوســـ

از ). 382]: تا بی[مجمل التواریخ، (منشورحکومتمناطقتازهمفتوحهرادریافتکند دادتا می

اي همراه عهـد و لـواي خراسـان و هندوسـتان و نیمـروز       فرستاده خلیفهآن سوي نیز 

براي او فرستاد و القابی چون یمین الدوله، امین الدوله و کهف الدوله و االسالم بـه وي  

ــزي، 138: 1334عتبــی، (داد  ــادر بــاهللا). 414: 1363؛گردی ، در منشــور ارســالی الق

ــایهحمایتخلیفه،  خدارابهسببداشتنفرمانبرداریچوناوسپاســـمی گوید؛فرمانبرداریکهدرسـ

  . رابهمسجدتبدیلکردها  بتخانه

 :بود .ق 417در سال  مهمترین فتح محمود در هند، لشکرکشی به سومنات

هـا   تـا مـدت   منـات  از بـت هـایی   تکهها را شکست و  محمود در سومنات همه بت

عتبـی،  (مسـجدغزنهباقیبود  گواهی بـر کفرسـتیزي سـلطان، بـر درگـاه       همچون

فـتح سـومنات بـر    ). 1/299: 1363؛ جوزجـانی، 411:؛گردیزي، همـان 337:همان

مشروعیت سیاسی و مذهبی سلطان محمود افزود تا بدانجا که فرخی در توصـیف  

  :تشبیه کرد )ص(یامبر ها به پ فتح سومنات، محمود غزنوي را در شکستن بت

  

ودند«   منات و الت و عزي در مکه سه بت ـب

  همه جهان همی آن هر سه بـت پرسـتیدند  

ـبر شکســــت و ز دو ــ ـردودرآنروز  ان پیم ــ   ه

ـــانآذر   زدسـتـبــردبــتآرایآنزمــــــــــ

  جزآنکسیکهبدوبودازخـــــــــــــداینظر

ــر   فکندهبودستانپیشکعبهپایپســـــــــ



11  )رکانیسلطان محمود غزنوي و امیر تیمورگو(بررسی اهداف و پیامدهاي یورش دو فاتح به هند 

ـان بـت را      ـان کـرده بـود ک   خداي حکم چن

  

ـای ــ ــزج ــریاردـی دآنشه   »رورـن پبرکـن

  )69- 71:فرخی، همان(

اي در کار نبـود و تیمـور بـراي کسـب      حال آنکه در دورة تیمور، دیگر خلیفه

تـزوك هفـتم در   «: مشروعیت دینی، پیوند با سادات و اولیاء دین را در نظـر داشـت  

: 1342حسینی تربتی، (» پیش گرفتم، تعظیم علما، سادات،  مشایخ و محدثین بود

علماي اسالم فتوي نوشتند چون اهللا تعـالی در هـر صـد سـال مروجـی و      «و ) 164

مجددي براي رواج و تجدید دین محمدي برمی انگیزد، درین سـدة هشـتم تجدیـد    

- 180: همـان (» دین را امیر صاحبقران نموده، پـس مجـدد دیـن محمـدي باشـد     

ت و علما و تکریم فضال و تعظیم سادا تیمور در اهتمامچنانکه خواندمیر نیز از ).179

تیمـور،  بهانـۀ  ). 475- 478/ 3: 1380خواندمیر، (سخن  به میان آورده است صلحا 

رعایاي والیـت کتـور تظلـم نـزد     : یاري مسلمانان هند و نجات آنان از ستم کفار بود

گیرند و اگر تأخیر  تیمور بردند که ما مسلمانیم و کفار هر سال مبالغی مال از ما می

پس تیمـور بـه   . برند مان را به اسارت می کشند و زن و فرزندان ان ما را میکنیم مرد

قصد جهاد با کفار رهسپار والیت کتور شـد، حاکمـان آنجـا را شکسـت داد و زن و     

؛ 173: 1363شـامی،  (فرزندانش را به اسارت گرفت و اموال آنان را به باد غارت داد 

یزي را از نظر دور نمی داشـت، امـا   گر چه یاساي چنگ). 233: 1379واله اصفهانی، 

). 24: 1377منز، (کوشید خود را حامی مسلمانان و مروج دین اسالم جلوه دهد  می

به تیمور خبر رسید که بـا وجـود   : شامی در توجیه حمله تیمور به هند نوشته است

کنند و وي بـراي از بـین    اسالم در هند، کفار در اطراف و اکناف آن بالد زندگی می

در واقع تیمور برخـی  ). 19- 2/20: 1336شامی، (کفر بدان سوي رهسپار شد  بردن
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داد و تحت لواي آن  می »غزو«هاي خود را، مانند یورش به هند عنوان  از جهانگشایی

  .برد، تا در شمار غازیان اسالم درآید پیش می

  

  بدعت ستیزي) پ

یت کسب مشـروع و در نهایت،  خلیفه خاطر سلطان محمود براي خشنودي

تا حد ممکن، با مخالفان خالفت در حال جنگ و مبارزه بود؛ به ویژه بـا شـیعیان،   

مـثال در لشکرکشـی   . خوانـد مـی  »یقرمطـ «و اصوال هر مخالف دیگـري را  نانآکه 

هـا   به بهانه سرکوب قرمطی. ق 401و . ق396محمود به هند، حمله به مولتان در 

را بـه دیـن خـویش دعـوت      حاکم مولتـان، ابـوالفتح لـودي مـردم    : صورت گرفت

: 1334عتبـی،  (» انـداخت  و خلق را در مزلۀ ضاللت و مهلکه جهالت مـی «کرد می

در سدة چهارم داعیان اسماعیلی در میان مسـلمانان  ).391: 1363؛گردیزي، 180

کردنـد و محمـود غزنـوي در قلـع و قمـع اسـماعیلیه        ن خود را تبلیغ میآئیسند 

ان و بازگرداندن مذهب اهل سنت و جماعت تسخیر والیت مولت. کوشیدسخت می

تعقیـب و کشـتار   ). 155-4/156: 1363فـراي،  (به همین منظور صـورت گرفـت   

  : به دست محمود در آثار ادبی منظوم ستایش شده است) قرمطیان(اسماعیلیان 

  

  هاي خون شود در بادیه ریگ مسیل چشمه    قرمطی چندان کشی کز خونشان تا چند سال

  )121: 1349فرخی، (

درباب بدعت ستیزي امیرتیمور در هند بر همان سیاق که سلطان محمـود  

  .شوددیده نمیغزنوي انجام داده بود، در منابع موجود اطالعات دقیقی 
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  اهداف اقتصادي  -1-2

هاي دیگر، منابع درآمدي متنـوع و   غزنویان و تیموریان مانند همۀ حکومت

یم جنگی به ویژه غنایم سرشار هندوستان متفاوت داشتند و یکی از آن منابع، غنا

غنایم و نفائس سرشار هند از طریق سفرهاي جنگی و خراج ایاالت متصـرفی  : بود

  .شد ها به دربار سالطین غزنوي و تیموري سرازیر می و نیز هدایا و پیشکش

  

  )طال، نقره(غنایم جنگی)الف

لطان گمان بیشـترین غنـائم در سـفرهاي جنگـی غزنویـان در دوره سـ      بی

منابع و مآخذ هم عصر یا نزدیک به آن دوره نیز از . محمود و از هند به دست آمد

هـاي   خزائن و گنجینه. اندغنایم هند با اغراق، فخر و مباهات سخن به میان آورده

گردید، چنـدان   عظیمی از آن سرزمین به دربار غزنویان و جهان اسالم سرازیر می

هـاي منـابع و مآخـذ آن دوره دربـارة      ن گـزارش از میا. که گاه قابل شمارش نبود

عنصـري در   :،از جملهشود سه نمونه اشاره می -میزان، حجم و ارزش غنایم، به دو

  : سروده است .ق400در سال  »بهیم نغز«خصوص ارزش و حجم غنائم جنگ 

  

ــم    ــارزار به ــروي ک ــیلم از آن   از آب ج

خداي داند کانجا چه برگرفـت از گـنج  

هــا یــگ در بیابــانفــزون از آن نبــود ر

جاي خیمـه همـی زر نهـاد بـر اشـتر     

بدار ملک خود آورد تخت ملـک بهـیم  

  

  خزینــۀ ملکــان بــود در بهــم مضــمر  

زِ زر و سیم و سلیح و زِ جامه و زیور

که پیش شاه جهان بود تـودة گـوهر  

بجاي موکـب گـوهر نهـاد بـر اسـتر     

»ز سیم خام چو بتخانه پرنگار و صور

)1342:138عنصري، (
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از «کـه   »بهیم نغز«بیات عنصري مؤید گزارش عتبی است در بارة غنائم غزو ا

نفایس ذخائر و زواهر جواهر و نبات معادن و دفائن خزائن چیـزي یافـت کـه انامـل     

کتّاب و اوراج حساب از حد و عد آن قاصر بود و آنچه در ضبط کتّاب و حساب آمـد  

رصد من زرینه و سیمینه و از اصناف هفت هزار بار درم شاهی و هفتصد هزار و چها

» هاي تستري و رومی و چنـدان کـه دبیـران دولـت از ضـبط آن عـاجز آمدنـد        جام

مردم والیت مولتان که تحـت والیـت   . ق 396در سال ). 187- 188: 1334عتبی، (

ابوالفتح داود بن نصر بودند، بعد از هفت روز محاصره با قبول باج سـالیانه بـه مبلـغ    

گردیـزي ،  (ار هزار درم به محمـود غزنـوي از محاصـره نجـات یافتنـد      بیست بار هز

از توابع والیت قنّوج سه بار هزار هـزار   »آسی«همچنین از خزانه قلعه ). 388: 1363

محمـود در سـال   ). 4/2933: 1380میرخوانـد،  (دینار در اختیار محمود قرار گرفت 

اموال بسیار به چنـگ آورد،   در حمله به شهر متهوره، بتخانه را غارت کرد و. ق409

پنج صنم یافتند که از طالي خالص سـاخته بودنـد و در چشـم خانـه آن     «از جمله 

دیگر بر یکی از اصنام . ارزیدند یاقوت تعبیه کرده که در مجموع پنجاه هزار دینار می

چون آنـان را  [...] طال، یاقوت ارزق نصب کرده بودند که چهارصد مثقال وزن داشت 

). 101- 1/102: 1387هندوشاه، (» ر شکستند صد بار شتر شددر یکدیگ

اهمیت جنبه تبلیغی فتوح با استفاده از غنایم حاصالز آناز نظـر سـلطان دور   

بفرمودتادرمیانسرایاوبساطیبگستردندوآندرهایستارهپیکرویواقیتنارگونوزمردهایآ«:نبود

[...] حاضــر شــدند ســفیران اقطــار الماســتمامبریختندووفوداطرافوهــاي ســرنگوپاره

ــتتعجبدردندانگرفتندو [...] انگشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عتبــی، (» همگاناقرارکردندکهاینجنسدرحوصلهظنوننگنجدوخزانهقارونبهعشرآننرســد



15  )رکانیسلطان محمود غزنوي و امیر تیمورگو(بررسی اهداف و پیامدهاي یورش دو فاتح به هند 

گـو اینکـه در کنـار ایـن ثـروت خیـره کننـده،        ).391:؛ گردیزي، همـان  294:همان

درگفـت و  »دیرکجینکرمـان «هایی هم در بین بود؛ مثـل نکوهشپیرزنروسـتاي   مالمت

حمودغزنویکــــــــــــــــــــــــــــه نمــــــــــــــــــــــــــــادي  گوبام

- 1347:86طوسی، (»چندانوالیتبستانکهنگاهتوانیداشت«:استازمخالفتباجهانگیریاو

87.(  

یکی از اهدافی که امیر تیمور در جهاد با کفار هند داشـت، گـرفتن غنـایم    

شـامی،  (» خواهیم نفع به ایشان برسانیممی«بود و اینکه » براي مسکینان لشکر«

  ).  151: 1379؛ یزدي، 200-202: 1363

  

  بر آن داشت رایش به فرخنـدگی 

  ز هندوســـتان خـــراج آورنــــد  

  

  که سلطان هندش کنـد بنـدگی    

  ســـتانند انعـــام و بـــاج آورنـــد 

  ).136: 1958هاتفی، (

هاي بسیاري حاکی از به دست آوردن برده، زر و سیم،  فیل و اسب و  گزارش

ورش اصلی تیمـور بـه   شاهزاده پیرمحمد که پیش از آغاز ی. سایر غنایم جنگی است

جانب سند رفت، بعد از تصرف مولتان غنایم فراوانی به ارمغان آورد؛ چندان که اهل 

؛ 180: 1363شـامی،  (دیوان و ارباب قلم دو روز به کتابت آن اجناس مشغول بودند 

بعد از فتح دهلی نیز غنایم فراوانی از جواهرات قیمتی، یـاقوت،  ). 83: 1379یزدي، 

اقمشه و نفایس گوناگون و بی حد و شمار که به قـول شـرف الـدین    الماس، اصناف 

). 2/95: 1336یـزدي،  (علی یزدي شرح آن مشکل است، نصیب سپاه تیموري شـد  

قیـاس از نقـود و اجنـاس نصـیب      در تزوکات هم آمده است که غنـایم و امـوال بـی   
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الول در سه شنبه پـنجم ربیـع ا  ). 138: 1342حسینی تربتی، (سپاهیان تیمور شد 

اکثر آنان را هالك گردانید  »گبران«تیمور بعد از فتح دهلی در سه جنگ با . ق 801

محاسـب وهـم از شـمارش آن عـاجز     «و غنایم فراوان به دست آورد، آن اندازه کـه  

به سبب غنیمت وافر که در تصرف «چنانکه در غزو با گبران کوه سوالیک نیز . »ماند

- 2/860: 1380حافظ ابـرو،  (» گی میسر میشدلشکر منصور آمده بود نقل به آهست

در غزو با گبران کوه سـوالیک لشـکریان تیمـور بیشـتر     ). 153: 1379؛ یزدي، 862

و هریک از افراد سپاه را صد گاو و دویست گـاو و  [...] اهل ظالم را به تیغ گذرانیده«

  ). 6/4917: 1380میر خواند، (» بیست برده به دست افتاد

  

  بردگان  اسراي جنگی و) ب

هــا، نقــش مــؤثري در  اســیران و بردگــان بــه دســت آمــده در ایــن جنــگ

بردگان را از طریق بازارهاي شـهرهاي  . اندبخشی به تجارت و بازرگانی داشتهرونق

بـه نوشـتۀ مسـعودي کـه در     . بردنـد  غزنوي و از آنجا به بازارهاي جهان اسالم می

ند، نیکوتر و زیباروتر و سپیدتر در میان زنان ه«: در هند بود. ق 300-304حدود 

و دریانوردان در خرید آنهـا بـاهم رقابـت    [...] نباشد) طاقی(از زنان ایشان طافنی 

  ). 168-1/170: 1370مسعودي، (» دارند

بنـابر  . ها و اسراي جنگی اشـاره شـده اسـت    به موضوع برده منابعدر اغلب 

شمار سپاهیان غزنـوي  حتی بیش از ) نارین(گزارشی، شمار بردگان جنگ ناردین 

سواد عدد سپاه در میان عدد سـپاهیان هنـد نـاچیز شـد و بـرده از قیمـت       «: بود

بیفتاد، چنانکه هر جمال و حمال و کنّاش و نخّاس خواجـه شـد و خداونـد بنـدة     



17  )رکانیسلطان محمود غزنوي و امیر تیمورگو(بررسی اهداف و پیامدهاي یورش دو فاتح به هند 

و به گزارش دیگري، پس ). 335: 1345دقانی، جرفا(» بسیار و بردة بیشمار گشت

چندان برده بیاورد که نزدیک بود که مسارب و مشـارع  «، »قنوج«و  »مهره«فتح از 

غزنه بر ایشان تنگ آید و مآکل و مطاعم آن نواحی بدیشان وفا نکنـد و از اقاصـی   

اقطار و اصناف تجار روي به غزنه آوردنـد و چنـدان بـرده بـه اطـراف خراسـان و       

عتبی، (»شد ماوراءالنهر و عراق بردند که عدد ایشان بر عدد حرایر و احرار زیادت

هاي آن جنگ  شمار برده. ق 409در غنایم سفر جنگی قنّوج در سال ). 386:همان

یـا در فـتح قلعـه    ). 399: 1363گردیـزي،  (پنجاه و سه هزار نفر ذکر شده اسـت  

به دست سلطان محمود، شمار اسیران بسیار بود و هریک را به دو درهم تا  »آسی«

محمود در حمله بـه تهانیسـر   ). 3/617: 1383ابن خلدون، (فروختند ده درهم می

نزدیک دویست هزار بنده و برده از آن والیت گرفت و به غـزنین  . ق 402در سال 

، لشکر به هند.ق392سال محمود در  در لشکرکشی). 1/94: 1387هندوشاه، (برد 

بـه دسـت   آن والیـت   »اطفال و ذراري و جواري«صد هزار برده از نزدیک غزنوي 

توان بـه ایـن ارقـام     معلوم نیست تا چه حد می). 385-386:همان گردیزي،(آورد 

  . اي از کثرت بردگان در این عهد در این روایات هست اعتماد کرد، اما نشانه

امیرتیمور نیز، عالوه بر کسب زر و سیم و نقـره در یـورش بـه هنـد، اسـرا و      

زنوي، از اسـرا و  در دورة تیموري نیز همانند دورة غ. هاي بسیاري به دست آورد برده

هاي  گزارش. کردند بردگان براي کسب سود سرشار یا انواع کارهاي دیگر استفاده می

. هـا و اسـراي جنگـی اسـت     حاکی از انبوه بردگان، نشـان از اهمیـت موضـوع بـرده    

بـه شـمار اوراق   «هنگام یـورش بـه هنـد    . ق 800لشکریان تیمور را در رجب سال 

شمار و چون ستارگان آسـمان بسـیار    ت بیابان بیاشجار و قطرات امطار و چون ذرا
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پس از شکست سلطان محمود ). 21: 1379؛ یزدي، 171: 1363شامی، (»اند آورده

هـر نفـر از   «در دهلی، غنایم چشمگیري عاید لشکریان تیمور شد، بـه طـوري کـه    

شـامی،  (» لشکریان صد و بیشتر از مرد و زن و کودك اسـیر گرفتـه بیـرون آمدنـد    

قلعـه  «بعد از فتح دهلـی لشـکریان تیمـور بـه     ). 2/95: 1336؛ یزدي، 193: 1363

بـه همـین   . حمله کردند که هندوها و مسلمانان در آنجـا سـکونت داشـتند    »میرت

حـافظ ابـرو،   (سبب، بیشتر مردان کشته شدند و زنان و فرزندان آنان را اسیر کردند 

ي تیمـور، در صـورت   هـا  هاي موجود، در تمـام جنـگ   بنابر گزارش). 2/856: 1380

  .شدند پیروزي، اسراي بسیاري از مرد و زن و کودك به سمرقند برده می

  

  پیامدهاي یورش محمود غزنوي و امیرتیمور  -3

تیمـور پیامـدهاي   ستان در دوره محمـود غزنـوي و امیر  لشکرکشی به هندو

هاي مهاجم داشت  نظامی براي هندوستان و همچنین حکومت و مذهبی، اقتصادي

  . شود در اینجا به صورت موجز به آنها اشاره میکه 

  

  پیامد دینی-3-1

ها را ویران و  محمود غزنوي در تمام شهرهاي متصرفی هند، معابد و بتخانه

هنـدوان را در ربقـۀ   «وي شریعت محمدي گستراند و . جاي آن مسجد بنا کرده ب

و تربیـت فـرائض و   اسالم کشید و مساجد و منابر ترتیب داد و ائمه را براي تعلیم 

). 605-3/606: 1383؛ ابـن خلـدون،   179: 1334عتبی، (» سنن دین نصب کرد

نمونـه سـلطان محمـود در     هاي هند به اسالم متمایل شدند؛ بـراي  برخی از راجه
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را کـه مسـکن گبـران     دره قیرات در مسیر بازگشت از والیت قنوج،. ق410سال 

آمد، مسـلمان شـد و بـه تبعیـت آن      پادشاه قیرات نزد محمود. بود، محاصره کرد

البتـه گـاهی   ). 401: 1363گردیزي، (شاه، بسیاري از مردم قیرات مسلمان شدند 

نندا راجه کالنجر به دست لشکریان . ق411سال «: اظهار اسالم از روي اکراه بود

سلطان افتاد و سلطان به غزنه بازگشت و دیار بسیار از کفار در حوزه تصرف اهـل  

: 1380نی، ؤبدا(» مد و اهل آن دیار به طوع و یا کره اظهار اسالم کردنداسالم درآ

یا به گزارش جوزجانی که شاید اغـراق آمیـز بـه نظـر برسـد، سـلطان       ). 1/10-9

: 1363جوزجـانی،  (محمود غزنوي چندین هزار بتخانه را به مسجد تبـدیل کـرد   

در . ق 404بـه فرمـان محمـود در سـال      :کنـد کـه   روایت می و گردیزي) 1/229

  ).394:گردیزي، همان(هرمکانی که متصرف شد، مسجدي جامع ساختند 

نداشت تا از آن استفاده کنند؛  امیرتیمور به هند پیامد آنی دینیاما یورش 

هرچند که پیامدهاي سیاسی آن با تشکیل حکومتی مسلمان به دسـت اعقـاب او   

  . لبدط دار بود و پرداختن به آن مجالی دیگر میبسیار دامنه

  

پیامد اقتصادي-3-2

غنایم و ثروت هند در معماري و شهرسازي حکومت غزنوي نیز بسیار مؤثر 

هاي معماري و هنرهاي مختلف در این دوره  رشد و شکوفایی در برخی جنبه. بود

هاي عظیمی که به سـوي غزنـه و دیگـر     دهد که غزنویان هم از گنجینه نشان می

هنرمندان و صنعتگران مناطق تسـخیري، بـراي    گردید و هم از شهرها سرازیر می

چـون سـلطان از ایـن غزوهـا بـه غزنـه       «: بردنـد  زیبایی پایتخت خویش بهره مـی 
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بازگشت و مسجد جامع غزنه بنیاد نهاد، چند تنۀ درخت به سختی سنگ از هنـد  

و براي فرش آن، مرمرها از جاهـاي دور دسـت چـون نشـابور بیاوردنـد و درهـا و       

و در جوار [...] اي که از گداختن بتان حاصل شده بود زراندود کردنددیوارها از زره

[...] هاي اولین و آخرین در آنجا گرد آمده بـود  اي ساخت که کتاب مسجد مدرسه

اي  و به امرا و سرداران سپاه و حاجبان دستور داد در گرد مسجد براي خود خانـه 

هندوشاه نیز ). 3/617: 1383ابن خلدون، (»هاي بیشماري ساختند بسازند و خانه

ی که در این زمان ساخته شد، سـخن  یها ها و سایر ابنیهها، مدارس، رباط از خانقاه

 »عروس فلـک «به میان آورده و از فرط زیبایی مسجد جامع غزنین، از آن با تعبیر 

هـاي   عالوه بـر ایـن، بایـد نقـش بـرده     ). 1/103: 1387هندوشاه، (یاد کرده است 

ثـروت غـارت شـده از هنـد بـه      . داشـت به یـاد  اي عمرانی غزنه هندي را در کاره

هـاي زیبـا و    محمود غزنوي مجال داد تا شهر کوچک غزنه را به یکـی از پایتخـت  

پوشیده نیست که رتق و فتق امور حکومت غزنـوي   .درخشان آن عهد تبدبل کند

لت و ثر دوؤادارة م. طلبید هاي سنگین می با آن گستردگی در زمان محمود، هزینه

پرداخـت دسـتمزد سـپاهیان کـه      و نیـز  هاي نظامی مین هزینۀ مالی اردوکشیأت

طلبی بود، که بخش اعظم آن از طریق لشکرکشی به مستلزم حفظ حرکت توسعه

  .شدهند کسب می

وي . امیرتیمور به آبادانی و به ویژه توسعۀ شهر سمرقند توجه خاص داشت

ل را به سمرقند و سایر شهرهاي مهـم  بعد از تصرف هر شهر، ارباب صنایع و مشاغ

ارباب حرف و صناعات را از  که براي نمونه، بعد از فتح دهلی فرمان داد. فرستاد می

سنگ تراشان و گلکاران «اسیران جدا کنند تا شاهزادگان به والیات خویش برند و 



21  )رکانیسلطان محمود غزنوي و امیر تیمورگو(بررسی اهداف و پیامدهاي یورش دو فاتح به هند 

را جهت خاصه همایون گرفت تا در مالزمت موکـب عـالی بـه سـمرقند رفتـه در      

؛حـافظ  193: 1363شامی، (» معی که آنجا ساخته خواهد شد کار کنندمسجد جا

شــمار ). 1/473: 1307؛ فــدایی، 3/478: 1380؛خوانــدمیر، 855/ 2: 1380ابــرو، 

همچنـین بـراي   . انـد صنعتگران اسیر در دهلی را چندین هزار نفـر بـرآورد کـرده   

فیـل از  آوري و حمل وسایل براي احداث مسجد جامع سمرقند، پنج زنجیـر  جمع

تیمـور  امیر). 96و 2/114: 1336یـزدي،  (غنایم هندوستان اختصـاص داده شـد   

هاي سرسبز و بـا طـراوت بنیـاد نهـاد و مـدارس و مسـاجد       هاي باشکوه و باغ کاخ

  ).1370:308ابن عربشاه، (بسیاري پی افکند 

  

پیامد نظامی  -3-3

اوت یورش بـه سـرزمین ثروتمنـد هنـد از جنبـه نظـامی در دو دوره متفـ       

استفاده از نیروي بردگان، فیالن جنگـی،  : پیامدهایی یکسان و گاه متفاوت داشت

اي  استفاده از معادن براي ساخت سالح، تضعیف بنیۀ نظامی ملوك هند و تا اندازه

  .درگیري میان لشکریان خودي در سرزمینی ناآشنا

  

  تأمین نیروي نظامی از بردگان) الف

تجارت و بازرگانی سودآور نبودند، بلکه در سپاه بردگان و غالمان تنها در کار 

پادگـان سـپاهیان هنـدي در غزنـه     . غزنویان و تیموریان نیز نقش مـؤثري داشـتند  

رسد که وجود سپاهیان هنـدو در سـپاه غزنـوي بـا      جداگانه بود و چنین به نظر می

اهراً کرد، به ویژه از این جهت کـه ظـ   اي موازنه برقرار می وجود سپاهیان ترك، گونه
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: 1384باسـورث،  (در بسیاري از مواقع، آنها از نیروهاي ترك قابـل اعتمـادتر بودنـد    

اندر لشکر داشـتن از  «نامه در فصلی با عنوان  خواجه نظام الملک در سیاست). 108

عـادت سـلطان   : ها را در سپاه غزنوي سـتوده اسـت   ها و ملیت تنوع قوم» هر جنس

هاي مختلف ترك، عرب، خراسانی، هندو،  لیتمحمود چنان بوده است که لشکر از م

پنجاه روز بعـد از مـرگ سـلطان    ). 136: 1347طوسی، (دیلم و غوري داشته است 

محمود، به سبب عدم وفاداري بسیاري از لشکریان سلطان محمد، سـربازان هنـدي   

؛ 420: 1363گردیـزي،  (شان، سوندهراي به وي وفادار ماندند  تحت ریاست فرمانده

تیموریان نیـز ماننـد غزنویـان آن    ). 1/141: 1387؛ هندوشاه، 1/14: 1380بداونی، 

گـري داشـتند، وارد سـپاه     بخش از اسـراي جنگـی را در هنـد کـه قابلیـت نظـامی      

مردمـان گونـاگون صـحراگردان، یکجانشـینان،     «کردند، زیرا سپاه تیمور شـامل   می

  ). 127: 1377منز، (» مسلمانان، مسیحیان، ترکان، تاجیکان، اعراب و هندوها بود

  

  ها استفاده از فیل در جنگ) ب

یکی از غنایم با ارزش در سفرهاي جنگی سـالطین غزنـوي کـه در پایـان     

آمد،  جنگ یا در نتیجۀ قراردادهاي صلح بین آنها و شاهزادگان هندي به دست می

هاي مختلف به ویژه مقاصد  گذشته از ارزش مالی هنگفت، فیل در زمینه. فیل بود

اهمیت و ارزش فیل براي سالطین غزنوي چندان بود که در . آمد به کار می مینظا

قراردادهاي صلح میان خود با شاهزادگان هندي، یکی از مـوارد بـه فیـل مربـوط     

همچنین گاهی، شاهزادگان هندي به جاي پرداخت پول نقد و خراج مقرر . شد می

براي نمونه، پس ). 162-4/163: 1363فراي، (داشتند  در قرارداد، فیلی تقدیم می
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راجهنراینپور تعهد کرد که سالیانه پنجاه زنجیـر فیـل بـه عنـوان     . ق 399از سال

گردیـزي،  (خراج به سلطان محمود تقدیم دارد و بـدین ترتیـب بـا او صـلح کـرد      

ی یهـا ها، یا فیـل  آمار و ارقام فیالن به غنیمت گرفته شده در جنگ). 403: 1363

فیل را در  تواند اهمیتبه دولت غزنوي داده شده بود، میکه به شکل باج و خراج 

  :آن روزگار نشان دهد

زنجیـر فیـل، در    300محمود غزنوي در جنـگ بـا چیپـال    . ق 391در سال 

ا اننـدبال    280در جنگ بهاطیه . ق 393سال گردیـزي،  (فیـل   30فیل، در جنگ ـب

 400ر سـال  ، د)187: 1334عتبی، (فیل  30، در جنگ ویهند )385- 391: 1363

و در جنگ گواگیر فرمانده ) 12/5495: 1383ابن اثیر، (فیل  50در جنگ نارین . ق

). 12/5432: ابن اثیر، همان(فیل بعد از صلح با سلطان محمود تحویل داد  500دژ 

داونی،  (سلطان محمود در جنگ تهانیسر پنجاه فیل  : 1307؛ فـدایی،  1/9: 1380ـب

و در ) 2/383: 1380خوانـدمیر،  (فیـل   185در جنـگ قنّـوج  . ق407، سال )1/84

فیـل بـه عنـوان بـاج گرفـت       30در محاصره قلعه برنه از توابع قنّوج، . ق 409سال 

در جنـگ  . ق409همچنین در سـال  ). 1/93: 1307؛ فدایی، 397: گردیزي، همان(

در جنگ بـا ننـدا،   . ق.411- 412، در سال )398: گردیزي، همان(فیل  185مهاون 

؛ فدایی، 1/107: 1387؛ هندوشاه، 1/7: بداونی، همان(فیل  580النجر، راجه شهر ک

فیل به عنـوان جزیـه    30فیل و از والیت نندا  35ق  413، در سال )1/100: 1307

این آمارها از چند جهت ). 1/12: نی، همان؛ بداؤ 404:گردیزي، همان(افت کرد دری

ها در منـابع دوره غزنـوي؛    فیلنخست همخوانی شمار . توانند قابل اعتماد باشند می

گـزارش اول، بـه دسـتور سـلطان     : هاي موجود مانند دوم تناسب کل آمار با گزارش
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ق سپاه غزنوي براي بازدید عرضگاه لشـکر بـا تمـام وسـایل و      414محمود در سال 

فیـل   1300در این سـان،  . تجهیزات جنگی حاضر شدند و سلطان از آنها سان دید

). 403- 404: گردیزي، همان(ان از جلوي سلطان گذشتند جنگی همگی با برگستو

جوزجانی در گزارش دوم، شمار فیالن سلطان محمـود را دو هـزار و پانصـد زنجیـر     

در گزارش سوم به اشـعار فرخـی در اوایـل    ). 1/230: 1363جوزجانی، (آورده است 

  :دوره سلطان مسعود استناد شده است

  

  ؟تکوه چـ اند  آن هزار و هفتصد و: گفت

  

  اند پیـل شـاد   هزار و هفتصد و: گفتم  

  ).344:فرخی، همان(               

هاي دورة اسالمی، گویا غزنویان نخستین دودمانی بودند که  در میان سلسله

آنهـا اسـتفاده از فیـل را از    . از شمار چشمگیري فیـل در جنـگ اسـتفاده کردنـد    

ز مهمترین وسـایل نظـامی   هندیان آموخته بودند و در نگاه غزنویان، فیل بخشی ا

  ).1/114: 1384باسورث، (بود 

هاي بسیاري به عنوان غنیمت جنگـی بـه    تیمور هم در یورش به هند، فیل

در جنگ میان تیمور و سلطان محمود دوم پادشاه هند، تمام خزانـه،  : چنگ آورد

در ). 39: 1936طباطبـا،  (فیل خانه و اسبان وي به دست سپاهیان تیمـور افتـاد   

؛ 91: 1336یـزدي،  (فیـل بـه چنـگ آورد     120دهلی نیـز، سـپاه تیمـور     تصرف

ها به تبریز، شیراز، هـرات و شـروان فرسـتاده     این فیل). 1/526: 1387هندوشاه، 

او همچنین نودوپنج زنجیر فیل از غنایم دهلی را به سمرقند فرستاد تـا در  . شدند

به ). 876/ 2: 1380، حافظ ابرو(ساخت مسجد جامع سمرقند از آن استفاده کنند 

بـا  «: کردنـد  گزارش کالویخو، تیموریان براي مقابله با دشمن از فیل استفاده مـی 
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چـون هرگـاه   . آنچه من دیدم که در روز جنگ، هر فیل برابر هزار مرد پیاده است

که در میان گروهی مردان جنگی، در تنگنا بیفتد، از هر سو که باشد مردم را زیر 

د و دیگر هیچ خطري به چشم او کن زخمی شود، بهتر پیکار میهرگاه . گیرد پا می

  ).265: 1366کالویخو، (» آیدنمی

  

  کشتار نفوس و تخریب هندوستان ) پ

ها، با توجه به شمار سپاهیان مهاجم و نحوه برخـورد بـا    در این لشکرکشی

کشـتار  و  رسـانی کشـاورزي و آب  توان به میزان تخریـب منـابع   جامعه مغلوب می

هـا و   ها، تخریب در این مقاله تنها به بخش ناچیزي از میزان آسیب. پی برد وسیع

 .ق 391بـراي نمونـه، سـلطان محمـود در سـال      . کشتار وسیع اشاره خواهد شـد 

: 1380نی، بداؤ(در آن معرکه به قتل رسیدند  پیشاور را فتح کرد و پنج هزار کافر

داد تا سـپاهیانش آن بـالد را    بعد از فتح مولتان دستور .ق 396او در سال ). 1/8

در فتح سومنات نزدیـک   .ق416در سال ). 1/83: 1387هندوشاه، (تخریب کنند 

؛ میرخوانـد،  3/620: 1383ابـن خلـدون ،   (پنجاه هزار تن از هندوان کشته شدند 

عالوه بر این، گردیزي گزارشی از قطع درختان و از بـین بـردن   ).4/2936: 1380

مسیر عبـور لشـکریان غزنـوي بـه دسـت داده اسـت        مناطق جنگلی براي ساخت

  ).401: 1363گردیزي، (

یورش امیرتیمور به بالد هندوستان نیز مانند لشکرکشی غزنویان به تخریب 

توان بـه   براي نمونه می. هایی از تمدن کهن آن سرزمین انجامید و سوزاندن بخش

ر را به تخریـب بـالد   لشک«تخریب بالد مولتان بعد از پیروزي تیمور اشاره کرد که 



1393زمستان–61، ش 16، س تاریخ روابط خارجی فصلنامۀ26

  

. ق 801همچنـین در اوایـل صـفر    ). 1/83: 1387هندوشاه، (» آنندپال فرمان داد

انبارهاي غالت را غارت و آنچه را که باقی مانده بود  »تلمینه«سپاه تیمور در قلعه 

در همین ایام ). 80-81: 1379یزدي، (ها آتش زدند و ویران کردند  به همراه خانه

که انبار غله آن منطقه بود، وارد شدند  »شاهنواز«ریانش به موضع امیرتیمور با لشک

و بعد از قتل و غارت گسترده، آنجا را به آتش کشیدند و در نهایت تخریب کردند 

همچنـین  ). 2/838: 1380حـافظ ابـرو،   (» گبران از آن نتوانند استفاده کننـد «تا 

جمعـه سـوم ربیـع    در : هاي موجود، حاکی از سبعیت سپاه تیموري اسـت  گزارش

امیرتیمور مقابل دهلی اردو زد و در مجلـس مشـورتی فرمـان داد،    . ق 801االول 

همۀ اسیرانی را که از لب آب سند تا درین منزل نزدیک صـدهزار هنـدو از کفـار    

از بیم پیوستن به سپاه سلطان محمـود، در دهلـی    ،اندگبر و بت پرست اسیر شده

: 1380؛خوانـدمیر،  2/849: 1380افظ ابرو،؛ح108: 1379یزدي، (قتل عام کنند 

نی، بـداؤ (اند  هاي آن روز را پنجاه هزاز نفر تخمین زده برخی شمار کشته). 3/474

این رقم، نشان از انبوه کشتگان در آن روز ). 165: 1382؛ سهیرندي، 186: 1380

بـا وسـاطت    801امیر تیمور بعد از تصرف دهلی در هشتم ربیـع الثـانی   . دهد می

، امـا چنـد   )2/91: 1336یزدي، (ما وسادات ابتدا فرمان عفو عمومی صادر کرد عل

روزي بیش برنیامد که لشکریان تیمور براي به دست آوردن آذوقه با مردم شهر رو 

آنگاه امیرتیمور بـه لشـکریان دسـتور    . به خشونت آوردند و مردم نیز مقابله کردند

مانند گرگان گرسنه قصد «کریان که داد تا پس از غارت شهر، همه را بکشند و لش

عـدد  «و چنان کشتاري کردند کـه  » گله گوسفند داشتند بر مردم متعرض شدند

ایشان از اندازه وهم بیرون بود که حکایت کشتار اصفهان و سیستان منسوخ گشته 
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و از خسته و کشته، صحراي نبرد با کوه و پشته مسـاوي شـد و دریـاي خـون در     

هـاي   هاتفی با بیـانی شـاعرانه سـیاهکاري   ). 120-114: 1379یزدي، (» موج آمد

  : سپاه تیمور را در هند سروده است

  

  بسی دیر و بتخانه کـردي خـراب  

  هـــا را برانـــداختی  صـــنم خانـــه

  

  به هر منزلی کآمـدي در حسـاب    

  بناهـــاي مســـجد بـــر افراختـــی

  )145: 1958هاتفی، (

گسـترده رخ   از عزیمت تیمور، در دهلی و حـوالی آن قحطـی و وبـاي    پس

نمود و هر که از نفوس در قتل عام لشکریان تیمور زنده مانده بود، بر اثر گرسنگی 

  ). 167: 1382؛ سهیرندي، 1/187: 1380بداونی، (و بیماري از میان رفت 

هاي محمود غزنوي و امیر تیمور به هند در دو مرحله سـپاهیان   لشکرکشی

ار دقیقـی در ایـن زمینـه در دسـت     خود آنان را به هالکت انداخت؛ هرچند که آم

در هنگـام بازگشـت از هنـد و ناآشـنایی بـا      . 2در هنگام نبرد و جنـگ  . 1: نیست

براي نمونه در سفر جنگی محمود در بهاطیه، انبوهی از . محیط طبیعی و پیرامونی

4: 1380؛میرخوانـد،  12/5428: 1383ابـن اثیـر،   (لشکریان به هالکـت افتادنـد   

گام بازگشت سپاه محمود غزنـوي از غـزو تانیسـر در سـال     همچنین هن). 2911/

افزون ). 3/614: 1383ابن خلدون، (بسیاري از سپاهیان در آب غرق شدند .ق406

در بازگشت از سومنات هنگام عبور از بیابان و رود سند بسیاري از سـپاه و   بر آن،

ــا در زمــان یــورش لشــکریا). 413: 1363گردیــزي، (احشــام از بــین رفتنــد  ن ی

ها موجب تلفات سپاهیان تیمـور   موانع طبیعی به ویژه عبور از رودخانه ،امیرتیمور
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آب «هنگام عبـور از  .ق 801در اواخر جمادي الثانی  :کند که یزدي روایت می .شد

). 172: 1379یزدي، (» جمجاه بسیار کس از مردم در آب غرق شدند

  نتیجه

نگفـت اسـت و در طـول    هاي ه ثروتاز سرزمین پهناور هندوستان سرشار 

هاي گسترده واقع  تاریخ، از اوایل فتوح مسلمانان تا قرون جدید، بارها هدف یورش

سلطان محمود غزنوي و امیرتیمور گورکانی دو تن از فاتحان بزرگ، با . شده است

. هدف کسب ثروت هند در پوشش جهاد و غزا با کفار به آن صوب لشکر کشـیدند 

هـاي شـمالی    سـند و بخـش  بـه   ، بارهـا اسـالم  رشگسـت  سلطان محمود با ادعاي

و بـا همکـاري و    گرفـت  مشروعیت مـی خلیفه عباسی او از .یورش آوردهندوستان 

هاي دربـار عباسـی،   سو با سیاستو البته هم ي اهل سنت و جماعتحمایت علما

. در پـیش گرفـت   ، بـه ویـژه در هنـد   سـتیزي  با قرمطیان را در قالـب بـدعت  نبرد 

ا کسب حمایت علما و با کسب مشروعیت مذهبی به هنـد یـورش   امیرتیمور نیز ب

هـا پیامـدهاي نـاگوار اقتصـادي، سیاسـی، فرهنگـی، اجتمـاعی و         این یورش. برد

تیمور و امیر جمعیتی براي مردم هندوستان به بار آورد؛ حال آنکه سلطان محمود

وضـع   از غنایم به دست آمده، جواهرات و ظروف زرین و سیمین بسیار، توانسـتند 

همچنین از طریق گرفتن اسراي فـراوان  . اقتصادي حکومت خود را سامان بخشند

هند براي هـر دو فـاتح   . در امور نظامی و فروش و تجارت برده کسب درآمد کنند

بیش از آنکه هدفی براي گسترش اسالم باشد، راهی براي کسب درآمد و بخشی از 

  . برنامۀ جهانگشایی بود
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  منابع و مآخذ

  .انتشارات اساطیر: حمیدرضا آژیر، تهران: ، برگردان12، ج تاریخ الکامل، )1383(ثیر، عزالدین ابن ا

پژوهشگاه علوم : عبدالمحمد آیتی، تهران: ، ترجمهالعبر، )1383(ابن خلدون، ابوزید عبدالرحمن بن محمد 

  .انسانی و مطالعات فرهنگی

انتشارات :محمدعلی نجاتی، تهران :، ترجمهمورآورتیزندگی شگفت، )1370(ابن عربشاه، احمدبن محمد 

  .فرهنگی و علمی

  .امیرکبیر: حسن انوشه، تهران: ، ترجمه1، ج تاریخ غزنویان، )1384(ا، .ك،باسورث

  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: احمدعلی صاحب، تهران: تصحیحبه ، منتخب التواریخ، )1380(بداونی، عبدالقادر،

  .نشر نقره: محمدتوکل، تهران :فتوح البلدان، ترجمه)1367(ابربالذري، احمدبن یحیی بن ج

  .بنگاه ترجمه و نشر کتاب: جعفر شعار، تهران: ، به اهتمامترجمه تاریخ یمینی، )1345(ناصح، 

  .دنیاي کتاب: عبدالحی حبیبی، تهران: صحیح، به ت1، جطبقات ناصري، )1363(جوزجانی، منهاج سراج، 

وزارت : کمال حاج سیدجوادي، تهران: تصحیح ، بهیخزبده التوار، )1380(طف اهللا، حافظ ابرو، عبداهللا بن ل

  .فرهنگ و ارشاد اسالمی

  .کتابفروشی اسدي: ، تهرانتزوکات تیموري، )1342(حسینی تربتی، ابوطالب، 

، به 3و2، جحبیب السیر فی اخبار بشر، )1380(خواندمیر، غیاث الدین بن همام الدین حسینی، 

  .انتشارات خیام: حمد دبیر سیاقی، تهرانم: تصحیح

  .چاپخانه مجلس: محمد فخرداعی گیالنی، تهران: ، ترجمهتاریخ هند، )1316(ف، .دوالفوز، ث

  .جامی: یعقوب آژند، تهران: ، ترجمه6، ج تاریخ ایران کمبریج» تیمور در ایران«، )1379(ر، .رویمر، ه

  .انتشارات امیر کبیر: ، تهرانرانتاریخ مردم ای، )1373(زرین کوب، عبدالحسین، 

: ، تهران»تاریخ ایران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوي«روزگاران، )1378(، ______________

  .تشارات سخننا

: محمد هدایت حسین، تهران: ، به تصحیحتاریخ مبارك شاهی، )1382(سهیرندي، یحیی بن احمد، 

  .انتشارات اساطیر

  .انتشارات بامداد: پناهی سمنانی، تهران :، به اهتمامرنامهظف، )1363(شامی، نظام الدین، 

 :میرهاشم محدث، تهران :به کوشش، مجمع االنساب، )1368(، اي، محمد بن علی بن محمدشبانکاره

  .یرامیرکب

  .مطبعه جامعه: ، دهلیبرهان مآثر، )1936(طباطبا، سید علی، 

، هیوبرت دارك:اهتمام، به )سیاستنامه(ملوكسیرال، )1347(ابوعلی حسن، طوسی، خواجه نظام الملک 

  .بنگاه ترجمه و نشر کتاب:تهران
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چاپخانه : علی قویم، تهران: تصحیح و تحشیه ، بهتاریخ یمینی، )1334(عتبی، ابونصرمحمد بن عبدالجبار، 

  . محمد علی فردین

  .ییسنا :سیاقی، تهرانمحمد دبیر :، به کوششاشعار دیوان، )1342(، ن احمدبحسن عنصري بلخی، ابوالقاسم

  .چاپ سنگی: ، حیدرآباد1، جداستان ترکتازان هند، )1307(فدایی، نصراهللا بن محمدحسین، 

  .امیرکبیر: حسن انوشه، تهران: ، ترجمه4، جتاریخ ایران از اسالم تا سالجقه، )1363(ن، .فراي، ر

  .زوار: نمحمددبیر سیاقی، تهرا: ، به کوششدیوان اشعار، )1349(فرخی سیستانی، 

  .انتشارات علمی و فرهنگی: مسعود رجب نیا، تهران: ، ترجمهسفرنامه کالویخو، )1366(کالویخو، روي گونزالس، 

  .اساطیر: داود پوته، تهران: ، به تصحیح)چچ نامه(فتحنامه سند ، )1384(کوفی، علی بن حامد، 

عبدالحی حبیبی، : ، به تصحیحتاریخ گردیزي، )1363(محمود،  بن ضحاك بن گردیزي، ابوسعیدعبدالحی

  .دنیاي کتاب: تهران

: ، چاپ چهارم، ترجمهمروج الذهب و معادن الجوهر، )1370(مسعودي، ابوالحسن علی بن حسین، 

  .انتشارات علمی و فرهنگی: ابوالقاسم پاینده، تهران

علینقی  :، ترجمهاحسن التقاسیم فی معرفه االقالیم، )1361(مقدسی، ابوعبداهللا محمدبن احمد، 

  .شرکت مولفان و مترجمان ایران: منزوي، تهران

شرکت : گل، تهرانمنصور صفت: ، ترجمهبرآمدن و فرمانروایی تیمور، )1377(منز، بئاتریس فوربز، 

  .فرهنگی رسا

  ].بی جا[ملک الشعرا بهار،  :به تصحیح قرن ششم، ،مجمل التواریخ و القصص، ]بی نا[

: ، به تصحیح6و4، جالصفاء تاریخ روضه، )1380(ن محمود، میرخواند، محمدبن خاوند شاه ب

  .انتشارات اساطیر: جمشیدکیانفر، تهران

بنگاه : ، تهراناسناد و مکاتبات تاریخی ایران از تیمور تا شاه اسماعیل، )1341(نوایی، عبدالحسین، 

  .ترجمه و نشر کتاب

  .امیرکبیر: ی، تهرانمحمود فاضل: ، ترجمه1، ج کشف هند، )1361(نهرو، جواهر لعل، 

، روضه ششم و )تاریخ تیموریان و ترکمانان(خلدبرین ، )1379(واله اصفهانی قزوینی، محمدیوسف، 

  .میراث مکتوب: میرهاشم محدث، تهران: هفتم، به کوشش

  .ابوهاشم سید یوسع، دانشگاه مدرس، چاپ سربی: ، به اهتمامتمرنامه، )1958(هاتفی، عبداهللا، 

: محمدرضا نصیري، تهران: ، به تصحیح1، جتاریخ فرشته، )1387(ادي، محمدقاسم، هندوشاه استرآب

  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

ایرج افشار، : ، به کوشش»سعادت نامه«روزنامه غزوات هندوستان، )1379(یزدي، غیاث الدین علی، 

  .میراث مکتوب: تهران

.امیرکبیر: محمد عباسی، تهران: ح، به تصحی2، ج ظفرنامه، )1336(یزدي، شرف الدین علی، 

  


