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نوشته  تاریخ ادبیات زبان سنسکریتآرتور مکدونل، هندشناس بزرگ سدۀ گذشته، در کتاب 
ن به ایـن سـرزمین آغـاز شـد؛ و اسـتاد مـا، است که تاریخنگاری در هند بعد از ورود مسلمانا

روانشاد ویلفرد کنتول اسمیت در درس تاریخ اسالم در هند، در توضـیح ایـن گفتـۀ مکـدونل 
همانطور که مسـلمانان ارقـام هنـدی و عالمـت صـفر را از هنـدیان گرفتنـد و بـه که گفت  می

ند و امـروز تـاریخ هـزارۀ جهان غرب رساندند، هندیان نیز تاریخنگاری را از مسلمانان فراگرفت
اکنون به . بینند های مسلمانان و بیشتر آن را به زبان فارسی می اخیر زادگاه خود را در نوشته

توان افزود که همانطور که ارقام هندی و عالمت صفر در پیشرفت علوم و فنون  این سخن می
ت ملـی مـردم هنـد مغرب زمین تأثیر بنیادی داشته است، تاریخ نیز در تکوین و تحکـیم هویـ

روشن است که ملتی که بی تاریخ باشد، و یا تاریخ خود را بـه . دارای سهم اساسی بوده است
ای است که خودی خود را نشناسد و نداند  درستی نداند و نشناسد، همچون انسان سرگشته

  . شود که کیست و جایگاه او کجاست و به هر بادی به هر سو برده می
رگترین فرهنگها است و ملتی اسـت کـه خـود از سـازندگان تـاریخ هند دارای یکی از بز 

ای بـوده اسـت کـه زمـان و  بینی ایـن مـردم بـه گونـه لـیکن جهـان. رود جهان به شمار می
، چنانکـه در انـد دیده تغییرات و تحوالت زمـان و جهـان را امـوری بـی اعتبـار و وهمـی می

  Vac ārambhanam vikāro nāma dheyam (Chānd. VI. 1.4) :اوپنیشاد چهاندکیه آمده است
گذرد و همۀ دگرگونیهـا، تنهـا صـوت و سـخن  و این بدان معناست که آنچه در عالم می

اعتقاد به تناسخ نیز که اصل . است و استقالل و اصالت ذاتی ندارد و جز نامگذاری نیست
مال او بینی این مردم است، شرایط وجودی هرکس را در این عالم نتیجۀ اع و اساس جهان

بیند و طبعًا در چنین نگرشی به زندگی در  در نشآت پیشین و جدا از خواست و ارادۀ او می
از سـوی دیگـر، در . مانـد این عالم، جائی برای ثبت و ضـبط وقـایع و رویـدادها بـاقی نمی

بعضی از مهمترین مکاتب فکری و فلسفی این مردم، جهان هستی موهوم و نمـود محـض 
 :به قول عطار. یا بازی برهمن درخود او و با خود اوست» لیال«. است» مایا«است، و 

 بازد او با خویشتن عشقبه خود می
 

ـــــه ـــــل در ره بهان ـــــال آب و گ  خی
 

کمال مطلوب در زندگی ترک و تجرید و بریدن یا انقطاع کلی از امـور دنیـایی  ،بنابراین
 advaita(یـا » مایاواده« توان در تعلیمات است، چنانکه صورت کامل اینگونه نگرش را می

vedānta ( ْه ه واَد یَ ۀ توحید وجـودی مطلـق شـنکر آچاریـا و شـونْ تَ ودان)Šunya – vāda( ی
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بودائی دید، که در هر دو مکتب، کار بـه راه و روش رهبانیـت، خـوار شـمردن دنیـا و قطـع 
  .بستگیهای دنیائی کشیده شده است

رود اسالم به آن سـرزمین آغـاز شـد، و تاریخنگاری در هند چنانکه اشاره رفت، بعد از و
purān(ه و داسـتانهای کهـن یـا پوراَنـ) itihāsaیـا (آنچه در آنجا بـه عنـوان شـرح وقـایع  a (

، کـه در میـان طبقـات درس خوانـده راماینـهو مهابهارتـه ساخته شده بود، و آثاری از نـوع 
آنهـا اشـارات های دینـی بودنـد کـه گهگـاه در  ها و حماسـه وجود داشت، همگی اسـطوره

هـای  گرچـه در خانواده. شد تاریخی آمیخته به افسانه نیز در ضمن مطالب دیگر آورده می
هائی وجود داشته و در معابد و مراکـز دینـی هنـدوئی و  نامه سالطین و اشراف غالبًا شجره

شـده اسـت، و  بودائی نیز صورتهایی از اسامی پیشوایان و ترتیب جانشینی آنان نوشته می
از شاهان بـر سـنگها و سـتونها و دیوارهـای غارهـا تـاریخ جلـوس و فرمانهـا و شـرح بعضی 

ها نسبت به پهنۀ جغرافیـایی و  اند، لیکن شمار اینگونه نوشته نویسانده فتوحات خود را می
شـک . درازنای تاریخی این سرزمین بسیار ناچیز است و اهمیت تاریخی آنها بسـیار انـدک

انـد کـه کارهـا و فتوحـات  و شاعرانی بوده) kavis(ن، کویها نیست که در دربارهای سالطی
وار، کـه در  های مدیحـه اند، لـیکن ایـن گونـه سـروده آورده ممدوحان خود را به نظم در می

شــود، همگــی  یــا ستایشــنامه نامیــده می) prašasti(آنــان پرَشســتی  اصــطالح خــوِد 
ین و فتوحات معجزه ماننـد هایی بودند مصنوع و مّزین در وصف جاه و جالل سالط سروده

ای در آنهـا  هاشان، بی آنکه ارزش تاریخی قابل مالحظـه آنان و شرح عشقبازیها و کامرانی
نگـارانی بودنـد کـه رویـدادهای دوران ســلطنت  ظـاهرًا در بعضـی از دربارهـا وقایع 1.باشـد

انقـراض هـر  ها بعد از مرگ هر پادشـاه و یـا اند، لیکن اینگونه نوشته نوشته پادشاهان را می
امروز . رفته است مانده و غالبًا به دست پادشاه سلسلۀ بعدی از میان می سلسله متروک می

ــه نگاشــته ــاتی از اینگون ــا قطع ــه صــورت  تنه ــا ب ــده و ی ــه طــور پراکن ــار مختلــف ب ها در آث
 .ها باقی مانده است ها و کتیبه سنگنبشته

اعران تاریخنگـار هنـد در دیـدگاه شـ) ششم هجـری قمـری(در سدۀ دوازدهم میالدی 

                                                      
ــار را در شــمار ) ١٢١-١٠١، ص ٣ترجمــۀ انگلیســی، ج(نســکریت تــاریخ ادبیــات سوینتــرنیتس در . ١ ایــن گونــه آث

  .آورده است و نه در شمار آثار تاریخی) ornate(های مصنوع و مزین  سروده
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شـود کـه بـا روحیـۀ تـاریخ گریـز و نگـرش فراتـاریخی  تحول بنیادی آشـکاری مالحظـه می
، که )Cālukya(شاعر دربار سالطین چالوکیه ) Bilhana(ِبلَهَنه . هندوئی تفاوت کلی دارد
تاریخ شاهان این سلسله را تـا زمـان ویْکـَرم ) پنجم هجری قمری(در سدۀ یازدهم میالدی 

ها و احـوال  به نظم درآورده است، در ذکر وقایع و توصیف صـحنه) Vikramāditya(َیه تْ یآد
تر از شاعران گذشـته دارد و پـس از او  ر و عینیتو رفتار اشخاص، دیدگاهی به مراتب روشن

ــه  ــاریخ بســیار معــروف )Kalhana(کلهن ، در )Rājatarangini( راج ترنگینــی، ســرایندۀ ت
میر، روشی علمی و نظرگاهی غیر اسطوری، نزدیک به اصول و نگارش تاریخ سالطین کش

داند کـه کـار تاریخنگـار بـازآفرینی درسـت و  وی نیک می. مبانی تاریخنگاری امروزی دارد
  :گوید وی در آغاز سرودۀ خود می. صادقانۀ گذشته است

که توانست جهانی بدین خوبی و زیبـائی بیافرینـد، چـه ) پرجاپتی(همچون پروردگار «
ای  ها را پیش چشم مردمان قرار دهد؟ شاعر فرهیختـه تواند که گذشته سی جز شاعر میک

شایستۀ ستایش و تکریم است که کالم او در بیان رویدادها، چون کـالم سرسـوتی داور، از 
  .»دوستی ورزی و کینه توزی بر کنار و بدور باشد

ه است، در ترجمـۀ این قطعه، که در حقیقت نمودار روشن روش و نگرش تاریخی کلهن
فارسی این کتاب که در عهد اکبرشاه بابری و بـه فرمـان او بـه دسـت مالشـاه محمـد شـاه 

بـه ایـن  )۴٣، ص١٩٧۴طبـع راولپنـدی، بـه کوشـش دکتـر صـابر آفـاقی، (آبادی انجام گرفته است 
آنچه از تواریخ سابقه به ما رسیده در این کتاب نوشته شـده، «: صورت تلخیص شده است

  .»لوب شعرا و دروغ سعی ننمودهو به اس
گرچـه تمـامی مضـمون نوشـتۀ اصـلی کلهنـه را دربرنـدارد، لـیکن  این جملۀ کوتاه نیز

اسـلوب «و » دروغ«کوشیده است کـه از  دهد که نویسنده در گزارشهای خود می نشان می
و ها بوده اسـت اجتنـاب کنـد  ، که آن هم طبعًا مبتنی بر دروغ و اغراق و نقل افسانه»شعرا

کلهنه با آنکه خود از شیواپرستان کشمیر بوده و به خاندان . رویدادها را نقادانه بازگو نماید
روحانیان همین مـذهب تعلـق داشـته اسـت، بـه ادیـان و مـذاهب دیگـر بـه دیـدۀ احتـرام 

نگــرد، و خصوصــًا بــا بودائیــان و راهبــان بــودائی مــذهب، کــه در آن روزگــار از رقیبــان  می
بعـد از . کشمیر بودند رفتاری دوستانه و مساهله آمیـز داشـته اسـتسرسخت شیواپرستی 

جونـه راج . کلهنه کسانی که به ادامۀ کار او پرداختند از شیوه و روش کار او پیـروی کردنـد
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 اواسـطرسد، تا  تاریخ کشمیر را از اواخر قرن دوازدهم میالدی که تألیف کلهنه به پایان می
-١۴٢٠(العابـدین کشـمیری  وران شـاهی سـلطان زینگیـرد، و در د قرن پانزدهم پـی می

راج، تاریخ سالهای سلطنت او را به نام زین راج ترنگینی بـه  وره، شاگرد جونه شری) ١۴٧٠
هـای ادبـی و  گرچه این دو اثر اخیر از لحاظ ویژگی. آورد همان سبک و شیوه به نظم درمی
رویدادها و توصیف اشـخاص رسند، لیکن از جهت گزارش  هنری به پای تألیف کلهنه نمی

قـرار ) نه صرفًا ادبی و شاعرانه(کًال قابل اعتنا و اعتماداند و در شمار آثار و تألیفات تاریخی 
  .گیرند می

وی آثـار پیشـینیان . کلهنه را باید آغازگر تاریخنگاری علمی به زبان سنسکریت دانست
ها و آثار معمـاری و  ها و سکه یبهها و کت نگریسته، از سنگنبشته خود را با نگاهی نقادانه می

هـای  شـناس در بخش گرفته و همچـون یـک مـورخ جامعه ها در کار خود بهره می نسبنامه
پردازد  آخر کتاب به شرح اوضاع اقتصادی و احوال فرهنگی و دینی کشمیر زمان خود می

ار شناسـی هنـد بسـی دهد که امروزه بـرای محققـان تـاریخ و مردم و اطالعاتی به دست می
ولی با این همه و در عین حـال وی از سـنتها و باورهـای بـومی . سودمند و بازگفتنی است

خود برکنـار نبـوده و همچـون هـر هنـدوی دینـدار معتقـد اسـت کـه اعمـال و کامیابیهـا و 
ناکامیهای امروزی هرکس نتیجۀ اعمال او در نشآت پیشین اسـت، و خواسـت خـدایان در 

از این روی میان سرنوشت انسان و ارادۀ خدایان نوعی . یستتأثیر ن رویدادهای تاریخی بی
  .شود تر می ارتباط هست، و بار سنگین جبر تناسخ گرائی اندکی سبک

ــازآفرینی گذشــته، فــارغ از توهمــات  این ــاریخ و ســعی در ب گونــه نگــرش نقادانــه بــه ت
و فرهنگـی ای در هند تازگی دارد، و دور نیست که نوعی آشـنائی یـا عوامـل فکـری  افسانه

  .غیرهندی در پیدایش آن مؤثر بوده باشد
دانیم که از اوائل سدۀ دوم هجری سرزمین سند تا حدود ملتان و پنجاب بـه دسـت  می

محمدبن قاسم، داماد حجاج بن یوسف، بـه تصـرف مسـلمانان درآمـد و از آن پـس قـدرت 
ان نظامی و سیاسی دسـتگاه خالفـت امـوی و سـپس عباسـی در نـواحی غربـی هندوسـت

در این دوران، خصوصًا . گسترش یافت و دامنۀ آن تا مرزهای پنجاب و کشمیر کشیده شد
های ســوم و چهــارم بــه بعــد، تــاجران و ســیاحان و دانشــمندان مســلمان در ایــن  از ســده
ها به سیاحت و تحقیق و تاریخنگاری پرداختند و کسانی چون ابوالحسن علی بن  سرزمین
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در تألیفـات خـود از  چچنامـهو مؤلـف اصـلی  فتوح البلـدانمحمد مدائنی، که بالذری در 
که ترجمـۀ فارسـی آن امـروز در  چچنامهاند، علی کوفی، مؤلف اصلی  نوشتۀ او بهره گرفته

، سلسـلةالتواریخابوزیـد سـیرافی در  در المسـالک و الممالـک،دست است، ابن خردادبـه 
، الهنــد عجایبار در ســلیمان تــاجر در کتــاب دیگــری بــه همــین اســم، بــزرگ ابــن شــهری

، ابن فقیه همدانی البلدان کتابیعقوبی در  ،اخبار الّصین و الهندای ناشناس در  نویسنده
ــم، اصــطخری در  ــین اس ــه هم ــری ب ــاب دیگ ــکدر کت ، مســعودی در المســالک والممال

سی در الذهب مروج ، البـدءوالتاریخ، َمْقَدسـی در یملمعرفـةاالقا فیاحسن التقاسیم ، ُمَقدَّ
و چنــد تــن دیگــر کــه ذکــر  کتــاب الهنــد، ابوریحــان بیرونــی در نزهةالمشــتاقی در ادریســ

آثارشان در تألیفات دیگر آمده است، در طی دو یا سـه سـده اوضـاع و احـوال اجتمـاعی و 
های غربی و جنـوبی هنـد را از جهـات مختلـف اقتصـادی و  چگونگی جغرافیایی سرزمین

ی مشـاهده و مالحظـه کـرده و در آثـار خـود سیاسی و آداب و رسوم و عقایـد بـه طـور عینـ
ها نباشـند  این آثار اگر تنها منابع تاریخنگاری هند در این سده. اند توصیف و تشریح کرده

رونـد، و خوشـبختانه امـروز چنـد تـن از دانشـمندان  شک مهمتـرین آنهـا بـه شـمار می بی
طق، در کتـاب اروپایی و هندی، چون الیوت و داوسن در چند جلد مختلف بر حسـب منـا

The History of India as Told by its Own Historians  عرب و سید سلیمان ندوی در
، خورشید احمـد میں هندوستان عربون کی نظر، مسعود علی ندوی در و هند کی تعلقات

عـرب و هنـد ، و قاضـی اطهـر مبـارکپوری در قدیم هندوسـتان میں یترچرلعربی فارق در 
ن این متون را گردآوری کرده و غالبًا با اشارات تحقیقی و اضافات بیشتری میںعهد رسالت 
  .اند منتشر کرده

اهمیــت ایــن آثــار کــًال در ایــن اســت کــه ســیاحان و تــاجران و دانشــمندان مســلمان در 
مشاهدات و گزارشهای خود به توصـیف اوضـاع و احـوال موجـود و مشـهود در حـوزۀ سـیر و 

تی است که در هیچ یک از آثار شبه تاریخی هند پـیش اند و این خاصی سیاحت خود پرداخته
گونه امـور جـاری و مربـوط  برای یک فرد بومی و محلی این. شود از ورود مسلمانان دیده نمی

 ترنگینـی راجایـن تنهـا در . به زندگانی روزمره چیزی نبوده است که قابل ثبت و ضـبط باشـد
ه همچون سیاحان و مؤلفان مسـلمان های آخرین این اثر، که کلهن است و خصوصًا در بخش

پـردازد و اوضـاع اجتمـاعی و  به شرح و بیان کیفیات همگانی و روزانۀ مردم سرزمین خود می
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لیف او در همین ویژگی است و این روش أامتیاز عمدۀ ت. گوید معاشی همزمان خود را باز می
  .شود میو نگرش جدید در تاریخنگاری زبان سنسکریت تنها بعد از کلهنه دیده 

رفتنـد بـا   شک نیست که سیاحان و بازرگانان و دانشـمندان مسـلمانی کـه بـه هنـد می
مــردم بــومی منــاطق مختلــف و اهــل علــم آن نــواحی در ارتبــاط بــوده و صــحبت و گفتگــو 

 رحلــۀهــای بعــد، خصوصــًا از  اند، و چنانکــه از برخــی از ایــن آثــار و تألیفــات دوره داشــته
خی از این مناطق مسلمانان حتی بـه مقامـات عـالی حکـومتی آید، در بر بطوطه برمی ابن

اند و طبعًا از لحاظ فکری و فرهنگی نیز در محیط خود اثـر  رسیده نواحی هندو مذهب می
روایتی را دربـارۀ اسـالم آوردن یکـی از الهند  عجایببزرگ بن شهریار درکتاب . اند نهاده می

شـک از  جای تردیـد و سـخن باشـد، بی کند که اگر در تمامی آن سالطین کشمیر نقل می
وی . دهـد چگونگی روابط مسلمانان با مردمان بومی و محلی تصویری درست به دست می

هجـری قمـری، مهـروک بـن رایـق،  ٢٧٠کند که در سـال  از قول برخی راویان حکایت می
بن عمر بن عبدالعزیز، حاکم منصوره  هللاپادشاه یکی از نواحی کشمیر سفیری به نزد عبدا

در سند فرستاد، و از او خواست که شریعت اسالم را به زبان هندی برای او شرح و توضـیح 
درخواست پادشاه کشمیر را با مردی از مردم عراق که در سند پرورش یافته و  هللاعبدا. دهد

  . به زبان هندی کامًال آشنا بود در میان نهاد
ای به زبان وی بیان کـرد و  هخواسته بود در قصیدکشمیر مرد عراقی آنچه را که پادشاه 

. نوشت و دیدار صاحب قصیده را خواستار شـد هللای به عبدا پادشاه نامه. به نزد او فرستاد
مرد عراقی به دربار او رفت و سه سال در آنجا مقیم شد و در این مـدت پادشـاه را بـا اصـول 

، ولـی از بـیم مـردم پادشاه اسالم آورد. اسالم آشنا ساخت و قرآن را نیز برای او ترجمه کرد
  .مملکت خود یارای اظهار آن را نداشت

بنابراین روایت، این پادشاه فرمـانروای یکـی از نـواحی کشـمیر بـوده، و کشـمیر در آن 
های ورود به هند از  روزگار با بدخشان کافرستان همسایه و هم مرز بوده است، و یکی از راه

و شد ترکان و جنگ بـا ترکـان کـه همسـایگان بارها از آمد  راج ترنگینیدر . گذشته آنجا می
های محمــود غزنــوی نیــز در  انــد ســخن رفتــه، و لشکرکشــی غربــی و شــمالی کشــمیر بوده
  . مواردی از این راه بوده است
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دربـارۀ کشـمیر و  کتـاب الهنـداز اطالعات دقیق و سودمندی که ابوریحان بیرونـی در 
شود که وی زمانی دراز در آنجـا زنـدگی  می دهد معلوم ها و حدود و ثغور آن می شهرها و راه

وی یکـی از آثـار خـود، . کرده و با دانشمندان کشمیری مباحثات و مکاتبات داشته اسـت
ل کشمیری ترتیب داده بـود و از رسـالۀ پرا برای شخصی به نام سیاو کندکاتک العربی زیج

عات علمی مورد در موضووی آید که  چنین برمیالجوابات عن المسائل العشر الکشمیری 
  .مباحثات و شاید مناقشاتی نیز داشته استکشمیر مراجعه بوده و با اهل علم 

با توجه به آنچه گفته شد هیچ بعید نیست که کلهنه با روشـهای مسـلمانان در نگـارش 
ا غیرمسـتقیم آشـنایی داشـته و از ایـن یـتاریخ و مطالعات جغرافیـائی بـه نـوعی مسـتقیم 

در پایان این مختصر، باز بـه . نگاری هند تحول ایجاد کرده باشد رهگذر در چگونگی تاریخ
طور کـه مسـلمانان  همـان«: گردم که گفت سخن استاد روانشاد، ویلفرد کنتول اسمیث باز می

ارقام هندی و عالمت صفر را از هندیان گرفتند و به جهان غرب رساندند، هندیان نیز فنون تاریخنگـاری را 
های مسـلمانان و بیشـتر آن را در  و امروز تاریخ هزارۀ اخیر سرزمین خـود را در نوشـتهاز مسلمان فراگرفتند 

  .»بینند زبان فارسی می




