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 فصلنامه تاريخ اسالم

  83-83، شماره مسلسل 8837 زمستانپاييز و ، نهمسال 

 

 

 علل لشكركشي مسلمانان به هند در قرون اوليه اسالمي

 

 ياسمن ياري

كه علل حمله مسلمانان بهه ندهچ  هه    پرسش محوري مقالة حاضر اين است 

اد بها  كشي تدها در جهت گسترش اسالم و انجهام ويفههه جهه   بود؟ آيا اين لشكر

يها  و كافران صورت گرفته است يا انچافي  ون رسفچن به ثروت اين سهرممفن  

نا عامل اين لشكركشي ماندچ آن در ممفده تجارت و آنتسلط بر نقاط استراتژيك 

بوده است؟ در اين تحقفق، شرايط جغراففايي ندچ، موقعفت ندچ در دوران مقارن 

نگي اين حمهالت در دو مرحلهه   با حمالت مسلمانان به اين سرممفن و نفز  گو

در تمهام ايهن    ممان غزنويان، بررسي شچه است.در  سپسدر قرن اول نجري و 

 ون غزو با كافران، گسترش دين اسالم و حمايت ام مسهلمانان   موارديمراحل 

تهوان  اما نمهي ، مطرح شچه استاين حمالت  به عدوان انگفزة ،ساكن آن سرممفن

قچرت طلبي، كشور گشايي و دسهت يهافتن بهه     ام نقش آفريدي عواملي نمچون

 . شم پوشفچاي ثروت بفكران اين سرممفن افسانه

 

 ، ثروت هند، هندوستان.غزنويانهاي مسلمانان، لشكركشيجهاد،  هاي كليدي:واژه

                                                 

 دانشجوي كارشداسي ارشچ دانشگاه شفرام 
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 موقعيت جغرافيايي هند

كيلومتر مربع وسعت دارد و شامل كشوورهاي   000/030/8شبه قاره هند نزديك به 

م سواتت   شود. ويل دورانت بوه منووور م س و   ال و بوتان ميپالدش، پاكستان، نهند، بنگ

 نويسد:نقشه شبه قاره هند مي

هاي جاوداني هيماليا تا گرماي هميشگي مثلث عظيمي است كه از منطقه برف

سيالن به تدريج باريك شده و پيش رفته است و كشور ايران در گوشه چپ  نن  

و زبان و ايزدان با هند دوران ودايي نزديكپي بيپيار   قرار گرفته كه از نظر مردم 

 1دارد.

هواي اقيوانوه هنود در    هاي هيماليوا در سرتاسور شومال و      به علت وجود كوههند 

سراسر ضلع شرقي و غربي  ن، تنها از دو گوشه شمال غربي و شومال شورقي بوا منوا       

ند را يوك جزيوره دانسوت    توان ههاي ديگر ارتباط دارد. ميجغرافيايي و فرهنگي سرزمي 

جدا كورده و   ن را بخشي از دنيا كه درياهاي بزرگ دو سمت جنو  شرقي و جنو  غربي 

بقيو    ن را از نيوز  هاي بلند و تقريباً غير قابل عبور شمال غربي و شمال شورقي  كوهستان

 دنيا جدا كرده  و بدان شكل جزيره داده است.

يد كه حمله به هند بعد  ه قاره هند، به نور ميالعبور شببا توجه به اي  جغرافياي صعب

شمال غربي صوورت گرفتوه باشود و     يابي به راهاز فتح ايران و ماوراء النهر و پس از دست

 اند.مسلمانان تا قبل از  ن حمله جدي به اي  سرزمي  پهناور و ثروتمند نكرده

را بايود در درون  اما علل فتح  سان اي  سرزمي  كه  و پهنواور بوه دسوت مسولمانان     

 وجو كنيم. مسلمانان در حمله به دو امپراتوري عوويم ساسواني و روب بوا   جامعه هند جست

رو شدند كه بسياري از عوامل داتلي  ن را كوامالً ضوعيس سواتته    يك قدرت ظاهري روبه

بود و فروپاشي  نها با يك تهاجم نوامي ميسر گشت. براي بررسي علل سقوط جامعه هند، 

 پردازيم.وضعيت اجتماعي هند در  ستانه حمله مسلمانان مي به تبيي 
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 موقعيت هند در آستانه ورود مسلمانان

الدي وارد دوره انحطواط  يوضعيت سياسي، اقتصادي و اجتماعي هند از قرن پون م مو  

 2گرديد. در همي  دوران حمله ترد كننده صحراگردان به سرزمي  هنود نيوز اتقواف افتواد.    

وجو كورد. نوواب  بقواتي و نوواب     را بايد در نواب اجتماعي هند جست عوامل اي  انحطاط

هاي تانوادگي و متعاقب  ن سسوت  شمار، جنگفئودالي، وفور تدايان كوچك و بزرگ بي

تور، دگرگوون شودن و    هاي اقتصادي، نبود حكومت مركزي مقتدر و از همه مهمشدن پايه

يرش نيروهاي بيگانه و تسخير  سوان  هاي فكري حاكم بر جامعه، زمينه پذپوسيدگي نواب

  ن را فراهم ساتت.  

هوا بوود و يوك    در  ستانه ه وب مسلمانان به اي  سرزمي ، حكومت در دست راجپووت 

هواي قودرت را در دسوت داشوت.     متمركز از نور سياسي و نووامي، اهورب   نهاد فئودالي نا

نداشت. در ايو  دوره،   بنابراي  يك انس اب سياسي متمركز و يكپارچه در سراسر هند وجود

ها بوود. اگور   ي مورد حمايت راجپوتهند هنوز درگير جنگ مذهبي بي  بوداييان و هندوها

چه در بسياري منا   دي  هندو بر بودايي چيره شده بود، اما  ثار ترد كننده جنگ مذهبي 

 3شد.هنوز در جامعه هند ديده مي

 

 آشنايي مسلمانان با هند

انگيوزد شوناتت  نوان از  ن سورزمي  و از     فتح سرزميني بر مي عاملي كه مردمي را به

ها دست يابي به قدرت، ثروت و موقعيت مناسب  ن سرزمي  است. علت بيشتر لشكركشي

 ثروت و موقعيت مناسب يك كشور است.

روابط شبه قواره هنود بوا اعورا ،      .اعرا  از گذشته دور با سرزمي  هند  شنايي داشتند

بي  عربستان به ويژه يم  و حضرموت و سند  ،ان دارد. در اياب باستانريشه در عهد سومري

مناسبات بازرگاني ميوان هنود و كشوورهاي     4و سواحل ماالبار روابط بازرگاني وجود داشت.

غربي، چون عربستان، فلسطي  و مصر از روزگاران بسيار قديم رواج داشته است و اعورا   

داشتند. تان بهادر فضل اهلل لطس اهلل فريدي  ايدر ت ارت ميان شرف و غر  نقش عمده
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نويسد كه اعرا  قبل از ظهور اسوالب در چوول، كاليوان و    مي فرهنگ جغرافيايي بمبئيدر 

هواي  هواي بسويار در كرانوه   سوپارا اقامت داشتند. در روزگار  گاتار سيدها، اعرا  در گوروه 

احتماالً اعرا  موذهب   5رده بودند.كردند و بوميان مذهب  نان را اتتيار كالبار زندگي ميام

ي داشوتند. بازرگانوان عور  در مسوير توود بوه  ورز چوي  از سواحل كورومانودل           ئصاب

 6تورد.گذشتند و هنوز هم  ثاري از اعرا  قبل از اسالب در كانتون به چشم ميمي

هاي بازرگاني ميوان  ها قبل از حمله مسلمانان، به هند راه يافت. تماهدي  اسالب قرن

نياي عر  و هند رو به افزايش بوود. مسوافران از دو سوو در رفوت و  مود بودنود و ايو         د

ها  شنا شووند. بوه   ها با مذهب جديد عر شد هنديها و مبادالت فراوان موجب ميتماه

تدريج مبلغان مذهبي مسلمان به هند  مدنود و بوه نشور موذهب جديود پرداتتنود و موورد        

 استقبال نيز قرار گرفتند.

دي وجود دارد كه اسالب كمي پس از تثبيت در شبه جزيوره عربسوتان از  ريو     شواه

بازگانان به شبه قاره هند وارد شد. نخستي  نقاط شوبه قواره كوه در معورن ايو  انتقوال       

اليا، تليج كابيلوه، گ ورات،   ابه ويژه نواحي م ،فرهنگي قرار گرفت، سواحل جنوبي و غربي

به فزونوي نهواد. بويش از     ل ه ري نقوذ مسلمانان رواز همان قرن او 7دك  و سيالن بود.

يك قرن مسلمانان در سواحل ماالبار ساك  بودند. موردب نيوز  نهوا را بوه عنووان تواجران       

 نهوا   سواتتند. تر بودن  نها فراهم ميداشتند و حتي امكاناتي براي راحتتارجي گرامي مي

تبليو  و انتشوار ديو  توويش     به تدريج در  ن ا صاحب زمي  و امالك شدند و شروع بوه  

كردند. اي  مسلمانان مورد احتراب تاص بوميان بودند؛ زيرا  نان مانند مسيحيان شوامات از  

مملكت تويش رانده نشدند، بلكه مغرور و پر از شور مذهبي و به اعتبار يك فاتح پواي بوه   

يي نيوز در  هوا درباره موفقيت اسالب و پيشرفت  ن در اي  سرزمي  داسوتان  8هند گذاشتند.

متون تاريخي  ورده شده است؛ براي مثال گزارش شده كه م  پرومال، پادشاه ماالبوار، در  

گيري كرد و به اسوالب روي  ورد. گويوا قافلوه    پي توابي كه ديده بود، از مذهب تود كناره

يور كورد و وي را بوه اسوالب     عب مود تووا  او را ت  ساالر كاروان مسلمانان كه از سيالن مي
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رد و ناب عبدالرحمان  سامري بر او نهاد. او سوپس بوه عربسوتان سوقر كورد و در      مشرز ك

همان جا در گذشت. او مالك ب  دينار، جعقر ب  مالك و مالك ب  حبيب را بوا اهول بيوت    

تويش به ماالبار فرستاد و حكمي به  نها داد تا در  ن ديار از  نها به گرمي استقبال شوود.  

تغييور   .نود گقته شده كه در يازده محل مسو د بنوا كرد   ندساتتايشان در ماالبار مساجدي 

 9مذهب سلطان اثر عميقي بر مردب ماالبار داشت.

گويود بويش از ده هوزار    او موي  .مسعودي در قرن سوب ه ري به هند مسوافرت كورد  

انود.  اموروزي، مهواجرت كورده   « سيمور اچوال »مسلمان از سيراز، عمان، بصره و بغداد به 

ن، تعوداد زيوادي از مردموان عور  تبوار در  ن ناحيوه سواك  بودنود.  نوان          عالوه بر ايشا

داشتند كه از جانب سلطان هند اتتياراتي به او تقويض شوده  « حزمه»هايي به ناب سركرده

بود. ابودلس مهلل مس دهايي در بندر سيمور ديده است. اب  سعيد در قرن هقوتم ه وري   

كنند. اب  بطو وه در سوقر   نوبي هند زندگي مينويسد كه مسلمانان در ميان ساكنان جمي

تود در تماب بنادر توقس كرد و بسياري از هم كيشوان توويش را در ايو  نوواحي ديود. او      

توانسته بود بوا درباريوان    معتقد است همگي از شرايط تو  و دلخواهي برتوردار بودند. او

 10مسلمان نيز مالقات كند.

 

 لشكركشي مسلمانان به هند

 ميز وجود دارد كه ايو  فكور را بوه زموان     مله مسلمانان به هند روايتي افسانهدرباره ح

دهد. روايت شده است كه پيامبر اسالب هميشه  رزوي فتح هند و سوند را  پيامبر نسبت مي

داشته است. به همي  دليل اكنون بي  مسلمانان هند مرسوب است كه اماب جماعت پس از 

گويند كه پيامبر هميشه بعود از  گرداند. ميب شمال روي مينماز در تأسي به پيامبر به جان

 11شدند و رزوي تسخير هندوستان را داشتند.ب شمال متوجه ميننمازشان به جا

هاي در زمان تالفت عمر مسلمانان به بخش شمالي هند ه وب بردند و اولي  كوشش

و از  ن وا رفوت      نان براي تسلط بر بخش شمالي هند پس از تصرز ايران در مكران بود

 نان به سوي سند  غاز گرديود. در قورن هقوتم مويالدي حموالت بسوياري بوه مرزهواي         
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هواي مورثر بوراي    بلوچستان و سند ان اب گرفت و به  ور كلي راه نقووذ زمينوي و منطقوه   

لشكركشي شناسايي شد. نخستي  سردار عر  كه تصميم گرفت از  ريو  دريوا بوه هنود     

، والي بحري  در زمان عمر بود كه بدون اجوازه تليقوه بوراي    دست يازد، عالء ب  حضرمي

تسخير سواحل تليج فاره به دريا نوردي پرداتت؛ اما كاري از پيش نبرد و به دستور عمر 

 12بازگشت.

در زمان تالفت عثمان، هنگامي كه سپاهيان مسلمان به تسوخير تراسوان، سيسوتان،    

سوتي  بوار مهلوب بو  ابوي صوقره از       قهستان، سرتس و بادغيس مشغول بودند، براي نخ

در زموان   13حوالي مرو به كابل و زابل و سپس هندوستان رفت و با كقار به جنگ پرداتت.

و  غواز   83است كه در سال  در دست تنها يك گزارش از بالذري تالفت حضرت علي

 نويسد:اي به هند صورت گرفت. بالذري ميحمله . ه 80سال 

بي طالب پ رضي اهلل عنه پ چون پايان سال سپي    به روزگار خالفت علي بن ا

رضپي   -و هشت و نغاز سال سي و نه بود، حارث بن مره عبدي به فرمان علپي  

شپمار  لشكر به نن حدود كشيد و پيروز شد، غنيمت بييار و برده بپي   - اهلل عنه

به دست نورد. تنها در يك روز هزار برده ميان ياران خويش پخش كرد و لپيكن  

خود و يارانش، جز گروهي اندك، در سرزمين قيقان كشته شدند. قيقپان   سرانجام

 14در ديار سند نزديك سر حد خراسان واقع است.

  ورده است: فتوح البلدانبالذري در 

فر بپه  صدر سال چهل و چهار هجري يعني در روزگار معاويه، مهلب بن ابي 

ان جنگيپد. معاويپه   ايشپ  هندوستان رفت كه در الهور با دشمن برخورد كرد و بپا 

داد. ابپن   را واليت مرزهپاي هنپد   عبداهلل بن عامر و سپس عبداهلل بن سوار عبدي

سوار به جنگ قيقان رفت و غنيمت بييار به دست نورد و سپس به نپزد معاويپه   

بازگشت و به او اسباني قيقاني هديه داد... امپا سپرانجام سپپاهيان تركيپتان بپه      
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 15را كشتند. ياري اهل قيقان شتافتند و او

  مده است: چاچ نامهدر كتا  

به حجاج بن يوسف رسيد، محمپد قاسپ ، كپه     الخالفهچون حوالت سند از دار

پير ع  او و دامادش بود و دختر حجاج را در كابين خود داشت را به واليت هند 

 16نصب كرد. او در نن زمان در سن هفده سالگي بود.

هاي سعيد ب  اسلم كالبي، م اعوه بو  سوعد    باما قبل از محمد ب  قاسم سه ت  به نا

مكران و ثغر هند شده بودنود،   فتحتميمي و محمد ب  هارون نيمري از  رز ح اج مأمور 

كشوتي   ،ولي كاري از پيش نبرده بودند. در زمان محمد ب  هوارون نيموري دزدان دريوايي   

ربودنود. ح واج از    ،فرستادحامل زنان مسلمان را كه ياقوت، پادشاه جزيره، براي ح اج مي

 17داهر، پادشاه سند، تواست تا زنان را ن ات دهد، اموا داهور اقودامي در ايو  بواره نكورد.      

محمد ب  قاسم در حمله به هند، ابتودا مكوران    .محمد ب  قاسم را به اي  مأموريت فرستاد

ب( سوند را مطيوع توويش     780ه. ) 08را كه بلوچستان كنوني است گرفوت و در سوال   

 18ساتت.

مد ب  قاسم ارن سند و قسمتي از نواحي سيستان را گشود. و پس از فوتح، شوهر   مح

« كنوج»تواند. او در هند تا شهر « معموره»را « مولتان»و واليت « منصوره»را « بمهنوا»

پيش رفت و هنگاب بازگشت، گاه به ستيز و گاه به  شتي، از قندهار و كشمير گذشت و جز 

 19به قتل رساند و اي  تخم كينوه را در دل هنودوان پاشويد.    بقيه را نان كه مسلمان شدند 

داهور   (787)اول جوالي سال  08سران اب محمد ب  قاسم در روز جمعه يازدهم رمضان 

 را كشت و بر سند تسلط يافت.

به دست محمد ب  قاسم صوورت  . ه  08اگر چه حمله مسلمانان نخستي  بار در سال 

اشغال هند، غزنويوان بوه ويوژه سولطان محموود در قورن        ها رادرتري  گابگرفت، اما مرثر

ي  براي نخستي  بار در قرن چهارب ه ري به هند حملوه  گچهارب ه ري برداشتند. سبكت

        از سكرد و حاكميت تود را بر بخوش عويموي از منطقوه مسوتقر سواتت. چنود سوال پو        
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يا هقده بوه هنود ه ووب    اش پانزده او، محمود غزنوي به هند حمله كرد و تا  تر پادشاهي

 برد.

هاي وسيعي از گ رات، بناره، سند و گنگ به تصورز  در زمان سلسله غزنوي قسمت

 مسلمانان در مد و پس از  ن الهور و بخش مركزي هند جزو قلمرو دولت غزنوي شد.

هاي محمود به هند، حمله بوه مولتوان بوه بهانوه ديگوري بوود. سولطان        در لشكركشي

رخ ه .  803وارد مولتان شد و  ن ا را غارت كورد. اولوي  حملوه در     لهحمحمود در چند مر

داد. ابوالقتح، حاكم مولتان، همه تزاي  تود را به جزيره سيالن منتقل كرد و تود گريخت 

رحمانه رفتار كرد. حملوه محموود بوه ايو      و چون محمود بر مولتان  دست يافت، بسيار بي

بنا به  20بهانه قرمطي بودن ايشان صورت گرفت. مسلمان بودند بهساكنان  ن سرزمي  كه 

 21 وردند.گقته مقدسي، مردب مولتان شيعه بودند و بندهاي اقامه را جقت مي

. مستقر گرديود و   ه 878قدرت اسماعيليه در مولتان به دست جلم ب  شيبان در سال 

و بويش از  نقوذ اسماعيليان و هر چند به اسم     .اي  حكومت ا اعت فا ميان را گردن نهاد

. قوواي ابووالقتح داود،    ه 808و  803هاي يك قرن ادامه يافت. محمود غزنوي در سال

فرمانرواي قرمطي مولتان را در هم شكست و  ن شهر را اشغال كورد، اموا نتوانسوت نقووذ     

محمود بو  سواب غووري مولتوان را     ه.  378اسماعيليه را در  ن ا از بي  ببرد. سران اب در 

 22درت و نقوذ اسماعيليه پايان داد.فتح كرد و به ق

 

 علل لشكركشي  مسلمانان به هند

پوردازيم كوه در  ثوار    تهاجم مسلمانان بوه هنود موي   مختلس در  غاز اي  بحث به علل 

 تاريخي بيان شده است.  

 نويسد:بالذري درباره حمله مسلمانان به هند در دوره عثمان مي

ر را واليپت عپراد داد و وي را   چون عثمان به خالفت رسيد، عبداهلل بن عپام 

نامه نوشت كه كيي را به حدود هند فرستد تا در حال نن ديار نظر كنپد و خبپر   
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ه عبدي را به ننجا فرستاد. چون باز نمد، وي جبلنزد وي نورد. عبداهلل، حكي  بن 

را روانه درگاه عثمان كرد. خليفپه احپوال نن ديپار بپاز پرسپيد. گفپتم اي اميپر        

ديار را نيك بشناخت . عثمان گفتم ننجاي را وصف كن. گفپتم در  المؤمنين، نن 

هپاي بلنپد نويپزد و دزد نن خپود دليپري      ننجاي نب اندك ريزد، ميوه بر درخت

انگيزد. اگر سپاهي اندك بدانجاي رود، ره نييپتي گيپرد،  چپون بيپيار شپود از      

خبري  گويي؟ گفتم اينپردازي يا خبر ميگرسنگي بميرد. عثمان گفتم سجع مي

 23قيقت؛ پس هيچكس به جنگ نن ديار نرفت.حاست سرا پا 

بنابراي  مسلمانان تا زماني كه احساه نكردند كه حمله به هند بوراي ايشوان منقعتوي    

 دارد به اي  سرزمي  حمله نكردند.

 اند:علت حمله به هند را اي  گونه گقتهفتحنامه سند  اما در كتا 

و  تي، تحفه و هپدايا فرسپتاد و از در   ملك سر انديب براي حجاج، توسط كش

ها به دار الخالفه فرستاد و زنپان  جواهر و غالمان و كنيزكان وحشي و ديگر تحفه

ميلمان براي زيارت كعبه و ديدن دارالخالفه با ايشان روان شدند؛ اما در راه باد 

مخالف كشتي را از راه درست بيرون نورد و سرانجام در ساحل به دسپت دزدان  

اد؛ و سرانجام دادخواهي زنان ميلمان كه به دست دزدان افتاده بودند به گوش افت

حجاج رسيد و سعي كرد تا اين همكيشان را نجات دهد و به همپين دليپل حجپاج    

 24حوالت سند را از دار الخالفه گرفت و به ننجا لشكركشي كرد.

انتقاب از داهر  اساه گزارش بالذري دليل ديگري براي اي  حمله وجود داشته و  ن بر

 بوده است:  

 

هپاي محمپد بپن قاسپ      نظر كرد، دريافپت كپه نفقپه جنپگ    چون حجاج نيك

اند صد و بييت هپزار  هزار هزار دره  شده است و مالي كه نزد وي نوردهشصت
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هزار دره  شده است، پس گفتم نتش خش  خويش فرو نشاندي ، انتقام بگپرفتي   

 25ر زيادت نمد.و باز شصت هزار هزار دره  با سر داه

اي  مكتو  از محمد »اي كه محمد ب   قاسم به ح اج نوشت چني   مده بود: در نامه

 26«.قاسم ثققي كه كشنده انتقاب مسلمانان از متمردان و متعندان است...

هاي مختلقي كه براي حمله مسلمانان به هند در دوره ح اج بيان شده، از جمله انگيزه

هند، كه در حمالت پيشي  به  ن پي برده بودنود، اي واد امنيوت     دستيابي به غنايم فراوان

توان برشمرد. در جويي ح اج را ميبراي بازرگانان مسلمان در سرزمي  سند و هند و انتقاب

كسب امنيت براي بازرگانان مسلمان در سورزمي    27توان گقتنقد برتي از اي  عوامل مي

حادثه غارت كشتي به دست دزدان دريايي نيوز  تواند صائب باشد، حتي اگر سند و هند نمي

درست باشد؛ زيرا مسلمانان در هند موقعيت بسيار توبي داشوتند. بنوا بوه برتوي روايوات،      

بازرگانان عر  در عهد عمر ب  تطا  با مسلمانان بوومي جنوو  و سوواحل غربوي هنود      

حاكم هنودي  هاي بعدي فزوني گرفت مصاحبت داشتند و  نگاه كه شمار مسلمانان در سال

براي نو مسلمانان  ن ا قاضي مسلمان گماشت توا اموور حقووقي  نوان را بور پايوه احكواب        

در بعضي منابع درباره ورود اسالب به هند در دوران پيامبر سوخ    28اسالمي رسيدگي كند.

العور  فرسوتاد توا     ةالبار هيئتي را به جزيرا، راجه ماند. بنا بر روايتي در زمان پيامبرگقته

اره دي  اسالب پره و جو كنند؛ اما پيامبر در اي  زمان وفات يافته بود و در نتي ه ايو   درب

كر در مدينه صحبت كردند و اسالب  وردند و پس از بازگشت، موردب سورزمي    بهيئت با ابو

هاي جنو  هند بوه ويوژه راشوترا    به گقته نهرو، دولت 29تويش را به اسالب دعوت كردند.

ها روابط بازرگاني داشوتند. ايو    كردند با عر غربي هند حكومت ميكوتاها كه در سواحل 

ها موجب  شنايي هندوان با مذهب جديد اسالب شد و به تدريج مبلغان مسلمان نيوز  تماه

 به هند سقر كردند و مورد استقبال واقع شدند و مساجدي نيز در هند ساتتند.

هنود در دوره تالفوت وليود بو      حمله مسولمانان بوه     توان گقت كه اوليبنابراي  مي

جوويي  يابي، كشورگشايي و دست يافت  به ثوروت هنود و انتقواب   عبدالملك در جهت قدرت
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شان بوا هودز گسوترش    اجمهبوده است و با شناتتي كه از حكومت امويان داريم، مسلماً ت

 اسالب نبوده است.

تووان  با كقار، موي  اما در حمله غزنويان به هند نيز در پشت ادعاي ايشان مبني بر غزو

قوودرت  لبووي و ثووروت انوودوزي  نهووا را  شووكارا مشوواهده كوورد. سوولطان محمووود در     

انگيوز  پايان و ثروت حيرتهاي دولت بيهاي پدرش به هند از حكايات و افسانهلشكركشي

بنوابراي  سولطان   تبر شده و  تش حرص و  مع وي برافروتته شده بود.  سال ي  هند با

تحوت سولطه    ختي حمله بوه منوا   شومال و غور  قلموروش كوه      محمود با توجه به س

هواي  . از  رفوي سورزمي   ند را به جهت  سان بودن حمله بوه  ن برگزيود  قراتانيان بود، ه

اي براي م اهدان ديني براي پيوست  بوه  شرقي غزنويان غير مسلمانان بودند و اي  انگيزه

حمالت باشد؛ از اي  رو حمله بوه  توانست توجيه توبي براي اي  شد و ميسپاه محمود مي

رسوانيد،  كوران هنود موي   هند نه تنها سپاهيان محمود و تود او را به جواهرات و ثروت بي

بلكه باعث شهرت محمود به عنوان غازي بت شك  توا نقواط دور دسوت قلمورو اسوالمي      

 ديود و يوا  بو  گوزارش فرمانودهان     اش را تالي ميشد. بنابراي  محمود هرگاه تزانهمي

 كرد.كرد، به سرعت لشكر  رايي مياي را مستعد تصرز احساه مينوامي منطقه

البته ا رافيان محمود به تصوص شاعران و مداحان دربار او تنها به يوك علوت بوراي    

اند و  ن غزا و نابود كردن كوافران اسوت. عنصوري بلخوي در     تهاجم او به هند اشاره كرده

ي به هند اشاره كرده و  ن را تنها در جهت گسترش اشعار تود به نيت محمود در لشكركش

 داند:اسالب مي
 دي به است وم امروم بود فردا م  صالح دين را امروم نفت و فكرش

 30مد به رنج تو دنفارمبهر آنكه نف  دنفاديدي نه ام پيرنجه ام پي تو

 31ددر جهان بر كافران بار دگر طوفان بو  بام آن ام آب داده تفغ او خفزد اگر

عنصري در توجيه حمله محمود به مولتان، كه مسولمان بودنود، جنوگ بوا فرموانرواي      

 ملحد مولتان بهانه قرار داده است.

 گويد:فرتي نيز در مورد كشتار سلطان محمود غزنوي در مولتان مي
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 سال ديگر بگذراني ام لب درياي نفل         ايژنچه پفالن كز در درياي سدچ آورده

 ناي خون شود در باديه ريك مسفل شمه       كشي كز خونشان تا  دچ سال قرمطي  دچان 

 بسته و خسته به غزنفن انچر آورده ذلفل       و آن سگ ملعون كه خواندچ انل مصر او را عزيز

 سرايد:همچني   فرتي در رثائيه محمود چني  مي
 32گ پراكدچه و راايمدي يابدچ ام سد        آه و دردا كه كدون قرمطفان شاد شونچ

كران اي  سرزمي  هدز اصلي سلطان محموود از لشكركشوي بوه    در حقيقت ثروت بي

توري   در اين ا به بررسي ثروت هند و ت ارت اي  سرزمي  كه پر جاذبهبوده است. لذا هند 

 پردازيم.عوامل حمله مسلمانان به اي  سرزمي  بودند مي

 

 . ثروت هند1

هوا و در  بيعوي اسوت كوه در دل كوهسواران و بيابوان     كشور هند داراي ثروت عويم  

هاي اي  سرزمي  نهقته است. همي  عامل باعث شده كشورهاي شمالي و غربي ناهمواري

هندوستان در  ول تاريخ به حسرت بر ثروت اي  كشور بنگرند، از اي  رو همسايگان هنود  

ردند. اولي  گروه اي  تري  نقاط اي  كشور ه وب  ودر حوالي قرن چهارب ه ري به شمالي

هاي  سياي مركزي بودند. اي  قوب وحشيانه به هندوستان ه ووب بردنود و   مهاجمان هون

هواي گرانبهواي بسويار و ظوروز زريو  و سويمي  و       معابد اي  سرزمي  را كه در  نها گنج

 33غارت كردند. ،شمار مردب وجود داشتهداياي بي

هواي مختلوس   ثبتي براي جلب توجه دولوت شرايط اقليمي مساعد هند از ديرباز عامل م

هواي انسواني   به اي  سرزمي  بوده است. اي  امر به ويژه در زماني كه سطح تمدن جامعوه 

پيشرفت چنداني نداشوت و گشواد دسوتي  بيعوت در يوك منطقوه و چشوم تنگوي  ن در         

داشته  مد، اهميت بيشتري ها به شما مياي ديگر از عوامل نيرومند در زندگي انسانمنطقه

 است.

 نويسند:نگاران مسلمان درباره منابع  بيعي هند مياز سياحان و تاريخ مقدسي،

اينجا سرزمين زر و بازرگپاني اسپت. داروهپا، وسپايل، پاينپد، محصپوالت       
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ارزاني را با داد، انصاف و سياست و نيز نخليتان و خرما و  .شگفت، برنج و موز

ا سرفرازي و بازرگاني و صنعت، جمع كاالهاي ديگر و سود و درنمد سرشار را ب

هاي مرفه با بهداشپت و بهزييپتي و امانپت    ردارد. مركزي نبرومند شهرها و قص

شكافد، نخليتان در دشت و كشتزار بر دارد. در كرانه دريا است و نهر نن را مي

ها دارد... جز با پذيرش خطرهاي دريا و صحرا و تحمل رنج و دلتنگپي نتپوان   تپه

 34.بدان رسيد

 راجع به هند  مده است:   مرنت االحوالدر كتا  

هيچ كشوري مانند اين كشور زرخيز نييپت. دولپت سپالطين ايپن ديپار در      

جميع اعصار ضرب المثل بوده است؛ نه در لباس و نه در خوراك و نپه در سپاير   

ير بپالد را در اقشپمه نفييپه از    اامور معيشت به خارج احتياج ندارنپد، بلكپه سپ   

غيره به او احتياج است... پس هر كه مالك هنپد اسپت فپارل البپال و      پشمينه  و

 35محل صاحت اهالي ساير ممالك خواهد بود.

بوه  ن دسوت يافتنود نيوز     ه .  03در مورد ثروتي كه مسلمانان در حمله اول در سوال  

توان داليلي را بر  مع ايشان به اي  ثروت عويم در اي  لشكركشي ديد. اب  تردادبوه  مي

 گويد:دهد ميرحي كه از مولتان ميدر ش

اند، چون محمد بن يوسف برادر حجپاج بپن   مولتان را فرج بيت الذهب ناميده

اي از ننجا )مولتان( چهل بت طال به دست نورد كه هر بتي از نن يوسف در خانه

ها سيصد و سي و سه من وزن داشته است. به همين جهت فپرج بيپت الپذهب    بت

 معناي ثغر است و مقدار نن ثغر به طال دو هزار هزار و ناميده شد و فرج به 

 36سيصد و نود و هفت هزار و ششصد مثقال نقره است.

 گويد:اما اصطخري در شرح علت اينكه مولتان را فرج بيت الذهب تواندند مي
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ها بيياري يافتند و برگ ر ميلمانان در تنگي بودند، چون مولتان بيتدند و دُ

 37بياختند و قوت گرفتند.

 گويد:بالذري در مورد فتح مولتان به دست محمد ب  قاسم مي

محمد بن قاس  همه جنگجويان را كشت و ششصد تن از كودكان و متوليپان  

بتكده شهر را به اسارت گرفت و زر بييار به دست نورد. گويند وي اتپاقي بپه   

ذراع برگزيد و روزني در بام نن گشپود و هپر چپه زر     8طول ده ذراع و پهناي 

افكند. بپدين سپبب مولتپان را    نوردند، از روزن بام به درون اتاد مينزد وي مي

 38اند.فرج الذهب ناميده

ها كه درست باشد مهم  ن است كه نشان دهنوده ثروتوي اسوت    هر كداب از اي  روايت

يم نزد ح واج رسويد نتي وه كوار را     ن شد و چون غناناكه دراي  لشكركشي نصيب مسلما

 بسيار تو  ارزيابي كرد و ثروت كسب شده را دو برابر ترج اي  لشكركشي دانست.

هواي محموود بوه دسوت مسولمانان افتواد       اما در مورد ثروتي كه در جريان لشكركشي

دارد. در شورح حوال   اي را به تع وب و حيورت وا موي   داستان ديگري است كه هر تواننده

كنود توجوه او بوه  وال،     طان محمود،  نچه بيش از هر چيزي جلب توجوه موي  فتوحات سل

هواي پور از  وال و    شودند، اغلوب بتكوده   ها هم اگر ويران ميجواهر و غنيمت است. بتكده

 جواهر بودند.

به سلطان محمود تبر رسيد كه تنهوا نيسور نوزد كقوار در عوزت و احتوراب بالتشوبيه،        

اي است از قديم االياب، بت بسيار در  ن نصب تخانههمچون مكه معومه است و در  ن ا ب

اند و اعوم اي  بتان جكسوب ناب دارد... سلطان محمود قبل از اجتمواع لشوكر بوه  ن    كرده

ديار رسيد و چون شهر و اهالي را ديد غارت بسيار كرد و تمامي اصناب را شكست، چنودان  

هوا قطعوه يواقوتي    در يكي از بتكوده  تزاي  در بتكده يافتند كه شمار  ن از حد بيرون بود.

مثقال بود و هرگز هيچ كس چني  گوهري به چشم نديوده   830سرخ يافتند كه وزن  ن 

 39بود.
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يكي از حمالت محمود به تانسور بود. اي  شهر قديمي پر از ثوروت و داراي جوواهرات   

هوا  اب بتنقيس قيمتي زيادي بود كه محمود در مقابل مقاومتي مختصر  ن را فتح كرد. تم

غنايم  ،ها و معابد غارت شد. سپاهيان محمودتانهپايان بتمنهدب شده و تزاي  و اموال بي

و اموال غارتي بسياري را بر چهار پايان بار كردند و همراه صدها غالب و كنيز راهي غزنوه  

و ثوروت و   زيبوايي كردند. در حمله محمود به دو شهر مترا و كانوج و اي  دو شهر از حيث  

ها، معابد، قصور، عمارات و حتي مسواك   دولت در تماب هند ممتاز و معروز بودند و بتخانه 

و منازل عمومي غارت شدند. لشكريان دست به غارت ايو  شوهر زدنود و شوهر را ويوران      

 40شمار راهي غزنه شدند.گذاشتند و با غنايم و غالمان و كنيزان بي

هاي جواهر نشاني ور به دست  مد، گردنبنداز جمله غنايمي كه در حمله محمود به پيشا

بود كه به گردن چيپال و فرماندهان سپاه او  ويزان بود. بنا بوه روايوت گردنبنودي كوه بور      

گردن چيپال بود يكصد و هشتاد هزار دينار ارزش داشت. در اي  جنگ نيز تعداد زيوادي از  

 41دند.هنديان اسير شده به عنوان برده به دست سپاه محمود گرفتار ش

شد، سوومنات  در شانزدهمي  حمله محمود كه بزرگتري  لشكركشي او نيز محسو  مي

غارت شد. اي  شهر در جنو  گ رات قرار داشت و بتخانه معوروز سيسووا در  ن وا قورار     

 42تري  معبد هندوها بود.تري  و ثروتمندتري  و مقدهداشت. اي  بتخانه معروز

 ماند درباره ثروت اي  معابد گقته شده است:  مياما در شرحي كه بيشتر به افسانه 

هاي كهنپه روايپت شپده اسپت     در غارتي از يكي از معابد هند كه در نوشته

متپر و  درخشيد به طپول سپي  اي از نقره خام كه چون قصر مردم ثروتمند ميخانه

شد اين خانه را قطعه قطعه كرد و باز نن را به  وصپل  عرض پانزده متر بود. مي

و سايباني داشت كه از ديباي روم بافته بودند و چهل متپر طپول و بييپت    كرد، 

ريزي كرده بودند قپرار  متر عرض داشت و بر روي دو تيرك طال و نقره كه قالب

هپايي بپه رنپگ    هاي گرانبها و مرواريپد ناسپفته و يپاقوت   داشت و نيز از سنگ

اري بپود و  درخشيد و زمردهايي كه چون مورد خرم بهپ شراب كه چون نتش مي
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 43گويد.مانيت، سخن ميزن به يك انار ميو هايي كه در اندازه والماس

 

 . تجارت هند2

تمدن مسلمانان تمدن شهرنشيني بوده و اسالب اصووالً   گويد:محققي به ناب م يب مي

كرد. دليل اي  امر اي  است كه اعرا  مهاجر مسلمان، بوه توا ر   شهرنشيني را تقويت مي

ي چنداني نداشتند و بازرگاني محوور  راي عربستان در كشاورزي ت ربهشرايط  بيعي صح

 44فعاليت شغلي  نها بود. عمده

 نچه مسلم است اينكه اعرا  ح از تا حدودي با ت وارت دريوايي و دريوانوردي  شونا     

 45 مده است نشان دهنده اي   شنايي است. معلقات سبعهبودند. شعري كه در 

شوتيراني داشوتند؛ اموا ت وارت اصولي در شوبه جزيوره        هاي بحري  و عمان كسرزمي 

گويود:  اب  رسته مي بود، عربستان متعل  به جنو  عربستان به تصوص يم  و حضرموت

 مدنود و در دجلوه توا موداي  پويش      هواي دريوا رو از هنود موي    كه پيش از اسالب كشتي»

 46«.رفتندمي

بنودري بوراي   « اُبلوه »ي بالذري و  بري، در زمان كشورگشوايي مسولمانان،   به گقته

بر عوراف و نيوز بنودر    . ه  88اعرا  در سال  47ها از چي ، هند، عمان و بحري  بود.كشتي

تري  منطقه ت اري در تليج فاره در نزديكي بصوره، چيوره   ابله، يعني بزرگتري  و مشهور

اي از تواك  شدند. ت ارت ابله با هند چنوان رونقوي يافتوه بوود كوه اعورا   ن وا را تكوه        

 مدند، در ابله )براي تهيه  ذوقوه(  هايي كه از هند و چي  ميشمردند. كشتيوستان ميهند

 48افتاد.گرفت و از همان ا به سوي هند و چي  به راه ميپهلو مي

هوايي  گيورد و افسوانه  هايي كه هنوز هم در كار الول پاتي هند با احتراب ان اب ميسنت

انود و  مورتان و سوياحان مسولمان نقول كورده     دهند و نيز  نچهكه به مسلمانان نسبت مي

دهد كوه مسولمانان مودت    هاي بسيار قديم، نشان ميت ارت پيوسته اعرا  با هند از زمان

كوتاهي پس از رحلت پيغمبر در سواحل هند حضور يافتند و تيلي سوريع در ميوان حكواب    
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 49هندوي مااليار نقوذ و اعتبار كسب كردند.

گردي عر  به عمر توان در پاسخ جهانت ارت با هند را مي اما ديدگاه اعرا  در مورد

در درياي  ن ا گوهر است و كوهش ياقوت »گويد: ب  تطا  درباره اوضاع هند ديد. او مي

تووان در  اي  عالقه شديد مسلمانان و اعرا  به ت وارت هنود را موي    50«.و درتتانش عطر

 وجو كرد.تموقعيت سرزمي  عربستان، تليج فاره و درياي هند جس

هواي  گيرد؛ بيشتر اي  سرزمي  را دشتسرزمي  عربستان را از سه جهت دريا در بر مي

هاي برهنه و غير قابل عبور پوشانده اسوت و ديگور منوا    ن نيوز        و علس يا كوه بي

هاي كم حاصل است. با توجه به اي  شرايط سخت  بيعي، لزوب ت ارت براي موردب  زمي 

بود. بحري ، عمان، حضرموت، يم  و ح از كه بر ساحل دريواي سورخ،     اي  منا   مبي 

تري براي ت وارت دريوايي بودنود.    منا   مناسب ،اقيانوه هند و تليج فاره قرار داشتند

انداتت و كاالها به گشت در سواحل يم  لنگر ميهاي مسلماناني كه از هند باز ميكشتي

 شد.ي سرخ به شاب و مصر منتقل ميهاي شتر از تشكي كناره درياوسيله كاروان

نكته شايان ذكر اينكه  درياي هند درياي  رامي بود و موقعيت بهتري نسبت به درياي 

مديترانه داشت و همي  باعث شد در دوره پس از اسالب در درياي هند بازرگاني گسوترش  

. تليج فاره اما راهي كه در ت ارت با هند بسيار مرثر بود تليج فاره بود 51بيشتري يابد.

سواتت. ايو    هاي عربي و هند را به هم متصل ميهاي دريايي بود كه سرزمي يكي از راه

راه همواره براي مسلمانان گشوده بود. ساكنان سواحل تليج فاره، اعم از ايراني و عور ،  

پرداتتنود. اينوان در مسوير هندوسوتان از جزايور      همواره به بازرگاني دريايي و زمينوي موي  

گذشتند. راه بازگشوت از  كردند و در راه چي  از بنگال و  ساب نيز ميه هند عبور مياقيانو

في و مسوعودي دربواره ايو  مسوير     رچي  و هندوستان به يم  بود. سليمان و ابوزيود صوي  

اند كه نشان دهنده شهرت ديرينه راه مزبوور اسوت.   هايي دادهدريايي و حوادث  ن گزارش

است و داد و  هاي گوناگون از اي   ري  رفت و  مد كرده ارههاي زيادي با مال التكشتي

 52گرفته است.ستدهاي بسياري ميان كشورهاي مسلمان و هند ان اب مي

ت ارت با هند با فتح سند رون  بسيار گرفت. بصره از هموي  زموان بوه بوازاري بوراي      
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هوا مقورر   ت ارت با هندوستان تبديل شد و عوارن گمركي كاالي ت وارتي كوه بركشوتي   

 53رفت.شد چنان فزوني يافت كه از منابع مهم در مد تزانه تليقه به شمار ميمي

ا بر مصب رود سند تسلط داشتند، راه بازرگاني از  ن ا به داتول  هدر روزگاري كه عر 

هاي پن ا  كاالي بازرگواني  گذشت و از شمال اي  راه كاروانقلمرو پاره از سيستان مي

رسوانيدند كوه بعودها از    دادند و به كابل و دگر شهرها ميانستان عبور ميرا از ارتقاعات افغ

ها به سوي غر  تا تراسوان و سووي شورف توا     مراكز معتبر بازرگاني شد و از  ن ا كاروان

رفت. ادويه هند در اي  نواحي رواج داشت و در بخارا با كواالي چينوي كوه از راه    بخارا مي

از  رفي باگشوده شدن سند به دست ح اج،  54رسيد.ر مي سياي مركزي رسيده بود به بازا

ها افتاد. بدي  سان ايشان يك پايگاه بندرهاي پر ارزش ديبل و منصوره نيز به دست عر 

 تر شدند.به شرف دور نزديك

ت ارت با هند در دوران عباسيان به اوج تود رسويد. بنوابر روايوات از روزگوار منصوور،      

بصره تا چي  پيموده شد. نخسوتي  ا والع موا از روابوط دريوايي      تليقه دوب عباسي، راه از 

عر  و ايران با هندوستان گزارشي از سقرهاي سليمان تاجر و ديگر ت ار مسلمان در قرن 

سوب ه ري است. اساه اي  ت ارت بر داد و ستد ابريشم، از چي  به مغور  زموي  قورار    

دوران هوارون سواتته شود، معلووب     هزار و يك شب، كه در  و از داستان سند باد 55داشت.

شود  شود كه اعرا  در دوران عباسيان سقرهاي دراز دريايي داشتند كه از بغداد  غاز ميمي

رسيد. بازرگانان اي  سقرها، ادويوه و  گذشت و تا شبه جزيره مااليا ميو از تليج فاره مي

ها از جزيره عباسي عر رسانيدند. در دوران اول عطر هند و حرير چي  را به بازار بغداد مي

سيالن گذشتند و چينيان كه تا  ن روزگار پيوسته در درياهاي ا راز هند به تكاپو بودند از 

هوا ضوم  سوقرهاي دراز توا چوي        ن پس به ندرت به تليج فاره راه يافتند كوه عور   

 رفتند.مي

ايي را كوه  ابوالقاسم ب  تردادبه براي مسافران راهنمايي نوشت و راه دري ،در قرن سوب

رسيد توصيس كرد. بوه گقتوه او   شد و به هندوستان و چي  مياز دجله نزديك ابله  غاز مي
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ها رفت. انتخا  كنارههاي تليج فاره و درياي هند به مااليا ميهاي عر  از كنارهكشتي

 ها بتوانند از بندرهاي مختلس بار بگيرند و بار پياده كننود و ايو   به اي  علت بود كه كشتي

گرفت به رسم كشتيبانان، تليج بنگال را بوه  هاي كرماندل لنگر ميها وقتي از كنارهكشتي

وزيد اي  راه در كشيد و اگر باد مواف  ميپيمود اي  مسير سه ماه  ول ميتط مستقيم مي

شد. جهانگردان عر  در قرن سوب و چهارب از توجوه و مهربواني شواهان    يك ماه  ي مي

اند كه گروهي از بازرگانان مااليا به مسلماني رو كورده بودنود و بوه    و گقتهاند هند ياد كرده

ها اجازه داده بودند در  ن ا مس د بسازند. از اوايل قورن هشوتم اعورا  در بنودرها و     عر 

 بعضي شهرهاي داتل هند منا   عر  نشي  پديد  وردند.

اني داشتند و جوواهر و  مردب يم ، ح از، حبشه و مصر نيز با  سياي شرقي روابط بازرگ

بردند. بندر عدن  بوازار ايو    د را از بندرهاي شرقي هند از راه عدن و مكه به  فريقا ميزمرّ

 رسيد.هايي بود كه از بندرهاي  سيا و  فريقاي شرقي ميگونه كاالها و لنگرگاه كشتي

 هاي سلطان محمود در هندوستان بور رواج ت وارت ميوان   شايان ذكر است كه پيروزي

هواي  هاي امپراتوري عباسويان اثور گذاشوت. بيشوتر سوكه     اي  كشور وسيع و ديگر واليت

اسالمي كه در شمال اروپا كشس شده مربوط به قرن چهارب ه ري، دوره سامانيان، اسوت  

اند از مشورف بوه شومال    ني كه از راه روسيه گذشتهناها به وسيله بازرگاكه بيشتر اي  سكه

ي تسلط محمود بر قسمتي از جاده ابريشوم نيوز موجوب توسوعه     از  رف 56اروپا رفته است.

 57مناسبات ت اري و فرهنگي با هند و چي  گرديد.

هاي شرقي ت وارت  پيمودند تا با سرزمي هاي ت اري كه يهوديان رومي از اروپا ميراه

 كورد و از  ريو   ر بود: يكي از راه فرات تا بغداد كه از دجله و ابله عبوور موي  يو مسدكنند 

از رسيد؛ مسير ديگر كوه در دوران عباسويان رونو  داشوت     درياي عمان به هند و چي  مي

گذشت و با عبور از ماوراء النهور توا   قزوي ، مرو، بلخ و بخارا و سمرقند ميدرياي روسيه به 

گانان اي  مسير، پوست تز، روباه، شمشير، موب و عسول ت وارت   ررسيد. بازهند و چي  مي

 گويد:ردي مسلمان درباره ت ارت هند ميجهانگ 58كردند.مي

هپاي  هپاي نن سپنگ  در درياي هند و چين، مرواريپد و عنبپر، در كوهيپتان   
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هاي نن چوب ساج و گرانبها و معادن طال، در دهان حيوانات ننجا عاج در كارگاه

خيزران و عود و كافور و گياه نيلوفر و پرنيان و جوز بوا و بت  و چوب صندل ني

هپاي  بوي ديگر، در ميان پرندگانش طاووس و طپوطي و در رسپتني  و مواد خوش

 59زمينش مشك و زباد و جوز دارد.

 نويسد: مد ميهايي كه از هند ميمقدسي درباره مال الت اره

بپرنج بيپيار و    ،بهتپر اسپت، سپندان   « ماسپكان »پابند خيزد كه از  ،از توران

و همپان گونپه كپه در    بافنپد  پارچه دارد. در ديگر شهرها فپرش و ماننپدش مپي   

هپاي نيكپو نيپز بيپرون     شود. نارگيپل بيپيار و پارچپه   بافته مي ،قهيتان خراسان

كفپش كنبپاتي نيكپو و پيپل و عپاج و چيزهپاي گرانبهپا و         ،دهد. از منصورهمي

 60داروهاي سودمند خيزد.

 گويد:هاي هند مياب  تردادبه نيز درباره مال الت اره 

و كافور و نب كافور و جوز بويا و قرنفل و از هند انواع عود و چوب صندل 

اي هاي پنبههاي بافته شده از الياف گياهي و لباسقاقله و كبابه و نارگيل و لباس

هاي رنگارنگ و سپنگهاي عقيپو و   كركدار و فيل و از سرنديب همه نوع ياقوت

ا اده كه به وسپيله نن جپواهر ر  بنسگز شفاف و سنگ  ،و بلور نبگينه ر الماس و دُ

 61نمدند.سند گياه دارويي و خرما و خيزران مياز تراشند و مي

شپد.  نارنج و ترنج نيز از هند به عربيپتان تجپارت مپي    ،جات نوياتاز ميوه

گويدم از قرن سوم از هند نوردنپد و در عمپان، بصپره،    ميعودي در اين باره مي

ر شپهرهاي  هاي طرسوس و انطاكيپه و ديگپ  عراد و شام كاشتند و در بيشتر خانه

شام و فليطين و مصر فراوان كشتند كپه قبپل از نن شپناخته نبپود؛ امپا عطپر و       

 62رنگي را كه در هند داشت و از نب و خاك و اقلي  نن ديار بود نداشت.
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 گيريبندي و نتيجهجمع

مسلمانان در دو مرحله مرثر و به صورت وسيع به سرزمي  هند حمله بردند. اولوي  بوار   

قرن اول ه ري به سرزمي  سند لشكركشي كورد كوه در ايو  حملوه      قاسم ب  محمد در

هاي سند و بلوچستان فتح شد؛ ولي حمله اصلي و موف  به هند در دوران محموود  سرزمي 

غزنوي اتقاف افتاد. اي  حمالت،  در ظاهر با انگيزه حمايوت از مسولمانان و غوزو بوا كقوار      

دسوت يوافت  بوه     ،ان ديد كه علت اصولي توان اب شد، اما با بررسي دقي  اي  حمالت مي

در شورف در  وول تواريخ موورد توجوه       انشهايي بود كه ثروت و موقعيت ت اريسرزمي 

هاي دنيا بوده است و تنها حورص و  موع و ثوروت  لبوي غازيواني چوون سولطان        قدرت

د بردند، منا   مختلس را نوابو محمود، او را به اي  سرزمي  كشاند.  نان به هند يورش مي

كشوتند و بقيوه را بوه اسوارت و     مي، كردندبسياري از كساني را كه مقاومت مي و كردندمي

كردنود و بوا   هاي مردب را غارت ميهاي معابد، قصرها و حتي تانهگرفتند. ثروتبردگي مي

جهوت تبليو  ديو      گشتند، بدون  نكوه تالشوي در  تويش باز مي ثروتي كالن به سرزمي 

 مبي  اسالب بكنند.

هاي شرقي بردنود و  ن را  ر حقيقت، ت ار و بعد صوفيه بودند كه اسالب را به سرزمي د

ها حاكي از  ن است تبلي  كردند. موقعيت تو  بسياري از ت ار و صوفيان در اي  سرزمي 

كردند.  نها به راحتي براي توويش  كه ايشان با هيچ مزاحمتي از  رز هندوها فعاليت مي

هوايي كوه از ايو  سورزمي  و اوضواع      سواتتند. تمواب سوقرنامه   ميتانه و زندگي و مس د 

موقعيت توو   نهوا را در ايو  سورزمي  شورح داده و       ،اندمسلمانان ساك   ن سخ  گقته

سلطان محمود به هند منتقل  با شكل تهاجميرسد اگر اسالب اند. به نور ميتصدي  كرده

 انان و هندوها نبوديم.ريزي بي  مسلمشاهد صدها سال جدال و تون ،نشده بود
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