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چکیده
ورود اسالم به شبهقاره هند افزونبر تحوالت مذهبی ،تحووالت و تیییورات اجتموا ی ،سیاسوی و
فرهنگی را بهدنبال داشت .یکی از مهمترین جلوههای این تحوالت ،ایجاد سنّت تاریخنگاری بوود.
نخستین دورۀ تاریخنگاری در هند همزمان با فتح آن توسط «محمدبنقاسم» بوده و نخستین اثر در
این زمینه کتاب «فتحنامۀ سند» (چچنامه) است .اصل این اثر در سدۀ سوم ه.ق نوشته شدهاست که
لیبنحامد ابوبکرکوفی در حدود سال 613هو.ق آن را از متنی ربی بدون نام مؤلف و نوان بوه
فارسی ترجمه کرد .اصل ربی کتاب گم شده و فقط ترجمۀ فارسی آن موجود است .این اثر برای
تاریخ اسالم در هند اهمیت بسیار دارد؛ بنابراین پژوهش حاضر بهدنبال پاسوخی بورای یوافتن ایون
پرسش است که مهمترین مؤلفههای تاریخنگاری «چچنامه» کدام هستند؟ و در میان پژوهشهوای
تاریخی در زمینۀ معرفی و تبیین ابعاد مختلف تاریخنگاری هند ،چه سهمی میتوان برای چچنامه
درنظر گرفت؟ با توجه به ماهیتِ پژوهش ،روش تحقیق توصیفی-تحلیلوی اسوت .ایون پوژوهش
میکوشد تا با معرفى ،بررسى و مطالعۀ کتاب فتحنامۀ سند (چچناموه) ازطریوق درك مفهوومى و
روشمند گزارشهاى آن ،به شناخت وجوه مدۀ حیات سیاسى ،مذهبی و اجتما ى ایون برهوه
دست یابد؛ همچنین دیدگاههای مؤلف و بازتاب آن دیدگاهها در محتوا و روش تاریخنگاری وی
را بازجوید.
واژههایکلیدی :تاریخنگاری ،هند ،فتحنامۀ سند (چچنامه) ،لیبنحامد ابوبکر کوفی.
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-1مقدمه 
تاریخنگاری انعکاس بینش و نگرش اجتما ی و فرهنگی جامعهای قلمداد میشود که ایون دانوش
در آن پدید آمده است .اگر لم تاریخ را حاصل ارتباط متقابل میان مورخ و گوزارشهوای وقوایع
تاریخ بدانیم ،تاریخنگاری صورت نوشتاری این ارتباط متقابل بهشمار میآید .تاریخنگاری یک امر
گفتمانی بهشمار میرود و بینش و نگرش جامعۀ فعلی و قانونمندیهای خاصی را که بوا توداخل
افقهای گونواگون تواریخی بوهوجوود آمودهاسوت ،در درون خوود دارد (فوی.)217-214 :1383 ،
تاریخنگاری هند نیز از این قا ده مستثنی نیست .سیمای فرهنگی هند اسالمی به بهتورین وجوه در
ادبیات آن که به زبانهای متعددی نوشتهشده ،انعکاس یافتهاست .پرسش از ساختار و خصوصیات
تاریخنگاری هند ،یکى از موضو اتى است که پژوهشگران حوزۀ تاریخنگارى هند هموواره بوا آن
روبهرو هستند .از دالیل مهم توجه جدى پژوهشوگران بوه ایون مقولوه ،جایگواه ایون موضوو در
شناخت و مطالعۀ تواریخ اجتموا ى ،ادارى و سیاسوى هنود در دورۀ موورد پوژوهش اسوت .بیشوتر
پژوهشگران بر این باورند که با ورود اسالم به شبهقواره هنود و تشوکیل حکوموتهوای اسوالمی،
تاریخنگاری در هند آغاز شد .هرچند مفهوم تاریخنگارى اسالمى ،محل مناقشۀ برخى از اهل نظور
قرار گرفتهاست .دهاى بر این ا تقادند که اساساً ترکیب «تاریخنگارى اسالمى» ترکیوب صوحیح و
دقیقى نیست ،زیرا همۀ مؤلفههایى که در میراث مکتووب تواریخنگوارى مسولمانان جواى گرفتوه،
اسالمى نیست .بر این مبنا توصیه مىکنند از ترکیب (تاریخنگارى مسلمانان) استفاده شود؛ زیورا از
آنِ مسلمانان است ،اگرچه ممکن است در مواردى با اصل و بنیادهاى اندیشۀ اسوالمى هومخووانى
نداشتهباشد (حضرتی .)2 :1391 ،سنت ربینویسی در هند همانند سوایر بوالد اسوالمی و بودون
هیچگونه ویژگی خاص هندی بود .تنها در سند ،دوران حکومت بنیامیه و بنی باس و احتمواالً در
صر صفاریان ،ربی ،زبان دیوانی بود .نسخۀ اصلی منهاجالمسوالک (چوچناموه) نخسوتین تواریخ
اسالمی سند ،در دست نیست؛ اما تحریر فارسوی آن یکوی از قودیمیتورین منوابع تواریخ سوند را
تشکیل میدهد (احمد )95 :1366 ،که بهنامهای تاریخ قاسمی ،فتحنامۀ سند ،منهاجالدین و الملک
و چچنامه نیز معروف است (آفتاب.)9 :1364 ،
-1-1بیانمسألهوسؤاالتتحقیق 
نخستین تاریخ مکتوب هند پساز ورود اسالم به این سرزمین کتاب فتحنامۀ سند (چچنامه) اسوت
که در قرن هفتم هجری به فارسی برگردانده شد .این کتاب از حلقوههوای آغوازین تواریخنگواری
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اسالمی در هند است که ازنظر سبک و محتوا منبع اصلی مورخوان بعودی در تواریخنگواری شود.
مؤلف «چچنامه» ،اثر قابلتوجهی در تاریخنگاری پدید آورد .هرچند اثر وی محدود به تاریخ نبوده
یرةالمعارفی از ادبیات ،جیرافیا و تاریخ شمرده میشوود؛ اموا بوهدلیول اینکوه بُعود تواریخی آن
و دا 
پُررنگتر بوده و افزونبر این ،تمامی مطالبی که وی بدان پرداختوه موضوو ات تواریخی بوهشومار
میآیند ،اثر وی منبعی تاریخنگارانه شمرده میشوود؛ بنوابراین بیونش و روش او از حیو

بررسوی

مؤلفههای تاریخنگارانه ،مقولۀ قابلتوجهی بهنظر میرسد .میتوان گفت تاریخنگاری هنود در دورۀ
اسالمی تأثیرپذیری بسیاری ازتاریخنگاری ایرانی داشتهاست؛ اما پژوهش حاضر درصدد پاسوخ بوه
این پرسش است که :چچنامه به چهمیزان بر سبک و ساختار تاریخنگارى هند تأثیر گذاشته اسوت؟
نتایج تحقیق بیانگر آن است که بدونشک میوان صور حیوات مؤلوف و تواریخنگواری او ارتبواط
مستقیمی وجود داشتهاست؛ ازاینرو روشنکردن ارتباط میان دوران زندگی مؤلف ،اوضا حاکمبر
آن و شیوۀ تاریخنگاری وی نکتۀ مهمی است .صرفنظر از این زمینه که همواره جهانبینیِ موورخ
را شکل میداده است ،طبیعی بود کوه نیازهوای فرهنگوی ،سیاسوی ،اجتموا ی و اقتصوادی جامعوۀ
گسترشیافتۀ اسالمی و مالحظات نوظهوری که برای مسلمانان مطرح بود ،در جای خود تووجهی
جدی برای شناخت تاریخنگاری چچنامه است .هرچند میان پژوهشهای تاریخی سهم چچنامه در
زمینۀ معرفی و تبیین ابعاد مختلف تاریخنگاری هند ناچیز بودهاست ،با مطالعۀ متون تواریخی دورۀ
اسالمی هند از حضور و تأثیر خطمشی و انگارههای مؤلف چچنامه بور مورخوان هوم صور وی و
دورههای بعدی خبر میدهد.

-1-2اهدافوضرورتتحقیق 
مسئلۀ تاریخنگاری در جهان اسالم از اهمیوت بواالیی برخووردار اسوت .از جریوانهوای مهوم آن،
بدونشک تاریخنگاری در شبهقاره هند است که با وجود تألیفات پرشمار و ارزشمند مورخان هند
دورۀ اسالمی ،کمتر به آن توجه شده است .نگارندگان این پژوهش برآناند تا از طریق مطالعوه و
بررسى اوضا سیاسى و محیط فرهنگى صرى که مؤلف چچنامه در آن میزیست ،نخست تأثیر
شرایط و اوضا زمانه را بر تفکر و نگرش وی به بح

بگذارند ،آنگاه با ارزیابى گزارش وقایع

و رخدادهاى بیان شده ،به بررسى سبک و خصوصیات تواریخنویسوى وی و نتیجوهگیورى از آن
بپردازند؛ بنابراین در سایۀ این پژوهش ،میتوان شناختی میق از تاریخ هند بهدست آورد.
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-1-3روشتفصیلیتحقیق 
در این پژوهش پژوهشگران در کنار نقل روایات غالباً به روش ترکیبی به تحلیل و تبیین و بررسی
لل میپردازند .اگرچه در تاریخنگاری اسالمی نمیتوان تاریخی تحلیلی کوه کوامال ًمصوداق ایون
تعریف باشد پیدا کرد ،اما برخی تواریخ را میتوان یافت که دیودگاههوای تحلیلوی در آنهوا دیوده
میشود .روش تحقیق بهصورت تبیین و تحلیل موضو است کوه بوا اتکوا بور روایوات و مطالوب
تاریخیِ اثر انجام میگیرد.

-1-4پیشینۀتحقیق 
تاریخنگاری در هند ،موضو یست که برخی از جنبههای آن تواکنون موورد پوژوهش قورار گرفتوه
است .مشکالت و ایراداتی که در منابع پژوهش نوان خواهد شد با

شده در پوژوهش حاضور

به بررسی مشخصات و ویژگیهای تعدادی از آنها پرداخته شود .این دسته از تحقیقوات مطالوب
ارزندهای در زمینۀ این پژوهش رضه کردهاند .مهمترین مزیت این سری از پژوهشها ایون اسوت
که نویسندگان در جایجای بح  ،به جهت روشنشدن یافتهها تا آنجا کوه ایون منوابع بتوانود بوه
پیشبُرد فرضیه و تجزیه و تحلیل آن مدد رسانند از آنها استفاده کردهاند؛ در این زمینوه مقواالت و
تحقیقاتی انجام شده که برخی از مهمترین آنها بدین شرح هستند :مقالۀ محمدرضا ناجی ،با نوان
«چچنامه» دانشنامۀ جهان اسالم ،ج ،)1386( 11اسما یلپوور مقالوۀ «تواریخنویسوی در شوبهقواره»
دانشنامۀ ادب فارسی ،ج ،)1380( ،4لی اطهر« ،تواریخنگواری در هنود دورۀ اسوالمی» ،دانشونامه
جهان اسالم ،ج  )1380( 6رزمآرا «تاریخنگاری در شبهقاره هند»« ،دایرةالمعارف بوزر

اسوالمی»،

ج  .)1385( 14این آثار در بیشتر موارد دچار شتابزدگی شدهاند و فاقود چشومانوداز تواریخی و
تحلیلی از شکلگیری و بسط این مسأله هستند ،البته پژوهشهایی مانند این آثار و آثار دیگری که
در فهرست منابع آمدهاند؛ کمکهایی در اختیار این پژوهش قرار دادهاند .همچنین میتووان کتواب
اصیر آفتاب تحت نوان «تاریخنویسی فارسی در هند و پاکستان» )1364( ،را نام برد؛ اموا اشوکال
اصلی این پژوهش نبود توجه کافی به تحوالت تاریخنگاری در شبهقاره هنود اسوت .همچنوین در
هیچکدام از مقاالت ذکرشده بهصورت تخصصی به بح

تاریخنگاری و کتاب چچناموه بوه نووان

نخسین اثر در این خصوص نپرداختهاند .بر این اساس ،باتوجه به آنچه دربوارۀ منوابع و مطالعوات
این دوره آمد ،بهنظر میرسد هنوز نیازمند اذهانی جستجوگر و پرسشمند ،در دو حوزۀ شناسوایی
منابع اصیل و تألیف ،درجهت پاسخگویی به ابهامات موجود در ابعادی از تاریخنگاری در شبهقاره
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هند هستیم؛ اما این مقاله بهصورت نظاممند و مدون ،به چچنامه و جایگاه آن در تواریخنگواری در
شبهقاره هند پرداخته و مورد واکاوی قرار میدهد.
حامدبنابوبکرکوفی
بن 
ی 
ندگینامۀعل 
-2ز 
مترجم این کتاب از ربی به فارسی لیبنحامدبن ابوبکرکووفی ،نوامش بوه چندگونوۀ دیگور نیوز
آمدهاست :محمدبن لیبنحمیدبنابوبکر یا محمد لی فرزند حامد فرزند ابوبکر ،نویسنده و شا ر
فارسیسرای سدۀ ششم و هفتم ﻫ.ق اسوت (منوزوی .)1248/2 :1382 ،اطال وات موا دربوارۀ وی
مستند به اظهاراتش در چچنامه است .هرچند خود دربارۀ تاریخ تولدش اطال اتی بهدسوت نوداده
است ،ولی ازآنجایی که خود را در سال  613ﻫ.ق ،پنجاه و هشتساله معرفوی مویکنود ،مویتووان
تاریخ تولدش را سال  555هو.ق حدس زد .کوفی جزء اول تألیف خود لبوابااللبواب را در سوال
 617ﻫ.ق به پایان رسانده و به هموان وزیور منتسوب کورده و اسوم لویکووفی را در بوین ادیبوان
ناصرالدین قباچه ( 625-607ﻫ.ق) بیان نکرده؛ پس میتوان نتیجه گرفت که او پیش از ایون سوال
درگذشته است (کوفی :1358 ،مقدمه ،یو) .لیبنحامد ابوبکرکوفی از مردم کوفه بوده که در قرن
ششم و هفتم هو.ق میزیسته است .در ابتدای فرمانروایی ناصرالدین قباچه رهسپار ناحیۀ سند شود
(صفا .)1166/3 :1373 ،مترجم پیش از رفتن به بهکر ( ،)bhakkarدر شوهر او ( )Uchپایتخوت
این فرمانروا اقامت گزید و در آن زمان مورد توجه خاص شرفالملک وزیور واقوعشوده و تحوت
حمایت وی در او زندگی کورد .پوس از مور

او نیوز تحوت حمایوت پسورش وینالملوک (م

625ﻫ.ق) وزیر قرار داشت (کوفی :1358 ،مقدمه ،یو) .او یکی از آن ربهایی بوده که بوهواسوطۀ
نزدیکی با ایران زبان فارسی را خوب میدانسته است .از ناصرالدین خوواهش کورد کوه بقیوۀ ایوام
زندگی را در تألیف کتاب تاریخی صرف کند و چون خوود از نوژاد ورب بوود ،تورجیح داد آثوار
فتوحات ا راب را در این دیار زنده کند (اسوما یلپوور .)683/4 :1380 ،متورجم در آغواز کتواب
میگوید« :من در نظر داشتم برای سند در دورۀ اسالم کتابی بنویسم ،زیرا برای سایر اماکن هرکدام
کتابی نوشتهشده؛ ولی نواحی سند را در دورۀ اسالم کتابی نبود» .وی در سال  613ﻫ.ق ،از او بوه
شهر ارور( )Arorو بهکر کو کرد و در اینباره میگوید« :من در شهر ارور که اهوالی آن هموه از
نژاد رب هستند ،خدمت امام اجل ،الم البار  ،کمال الملة و الدین ،سید الحکوام ،اسوما یل ابون
لیابنمحمدابنموسی ثقفی (از بازماندگان محمدبنقاسم ثقفی فاتح هنود) کوه در فصواحت کوان
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فضل است و در مالحت جان قل است و در فنون لوم و زهود بوینظیور و در صونوف بالغوت
بیظهیر ،رسیدم» ،پس از این گوید اسما یلابن لی به من گفت« :تاریخ سند را یکی از اجوداد موا
به زبان ربی نوشته است و اکنون در صندوق ما محفوظ است و ما تاریخ مزبور را از اجداد خوود
به ارث میبریم» سوپس کتواب را بورای مون آوردنود و مون آن را ترجموه کوردم (کووفی:1358 ،
13،10،9؛ طاردی .)216 :1376 ،پس از ترجمۀ کتاب فتحنامه به فارسی ،در مقدمۀ کتاب آن را به
ممدوح خود ینالملک وزیر اهدا کرد (منزوی .)1245/2 :1382 ،وی افزونبر ترجموۀ کتواب بوه
فارسی ،مقدمه و اشعاری بدان افزوده اسوت (اسوما یلپوور )683/4 :1380 ،سورزمین سوند سوهم
بسزایی در ترویج زبان فارسی داشته است ( میرزا .)136:1388 ،سید هاشوم مولووی معتقود اسوت
مترجم چچنامه مطالبی را به آن افزوده یا برخی از مطالب را حذف کرده است ،با اینحال او بورای
این اد ای خود مدرك یا شاهدی ارائه نمیدهد (یاری )30 :1388 ،بنابر پارهای قوراین ،وی بواقی
مر خود را تحتحمایت قاضیان ارور ،به ترجمۀ کتواب گذرانود و در همانجوا درگذشوت .سوید
محمدمعصوم بکری در تاریخ سند ،بهجز چچنامه از آثار دیگر کوفی ،ازجمله ترجمۀ تنقیحاالسوناد
فی تشریح االمصوار و الوبالد و توألیف کتواب االنسواب ،یواد کورده ،اموا نوام کووفی را بوهاشوتباه
لیبنابراهیم نوشته است (ناجی .)775/11 :1386 ،سیر تاریخنگوارى در هنود پویش از چوچناموه
نخستین تاریخهای هر سرزمین با اسطوره ،افسانه ،حکایت و قصههای تواریخی آمیختوهانود .ایون
ویژگی نهتنها در تاریخنویسی مشرقزمین ،بلکه در تاریخنویسی کشورهای غربی نیز آشکار است.
در تاریخنویسی هند نیز در روزگار باستان ،تاریخنویسی بوه معنوای واقعوی و اموروزی آن وجوود
نداشووت .آثوواری ماننوود :راموواین ( ،)Ramayanaمهابهووارت ) ،(Mehabeharataهوورش چریتووا
( ،)Harshăcaritaرام چریتا ،کرمانیک چریتا و جز اینها را که روایتهوایی تواریخی ،اموا بودون
تأکید بر مکان یا ترتیب زمانی رویدادها و آمیخته به اسطورهاند ،در شمار نخستین آثار تاریخی این
سرزمین آوردهاند .از دیگر منابع تاریخی کهن هند ،راج ترنگینی ( )Rajtaranginiتألیف کلهنه در
قرن ششم میالدی به زبان سنسکریت است .هندوها منابع تاریخی دیگور ،ماننود اشوعار خنیواگران
راجپوت که چشم دیدههایشان را دربارۀ حامیانشان ،همراه با نسبشناسی آنان سروده ،سینهبهسینه
به فرزندانشان میسپردند .اشعار قهرمانی ،افسانههای منظوم شاهزادگان و نیز آثاری بوه زبوانهوای
گوناگون دربارۀ مرهتهها ،سیکها و ...هم داشتهاند .این آثار مدتاً ،نفوذ مشخص و محسوسی بور
تاریخنگاری هند در دورۀ اسالمی نداشتهاند ،اما مطالب اولیه و شواهدی مهم بورای تواریخنویسوی
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در خود دارند .بعدها تاریخنگاران مسولمان از آگواهی هوای ایون آثوار ،بورای نگوارش یوا اصوالح
تاریخهای خود ،بسیار بهره بردند .با پیدایش و گسترش اسالم در شبهقاره ،تاریخنویسی مسولمانان
با گستردگی و گوناگونیاش که تاریخها (میازی ،تاریخهای اسالم) ،زندگینامهها (زندگینامههای
پیامبر ،انساب ،طبقات) و نامهها را دربر داشت ،با وقایعنگاری دقیق و نیز با ویژگیهایی کوه از دو
سنت تاریخنویسی ربی و ایرانی در خود داشت ،الگویی برای تاریخنویسوی هنود در سودۀ میانوه
شد .زبان تاریخنویسی مسلمانان در سدههای نخست تنها ربی بود و حتی ایرانیان هم در نگارش
تاریخهایشان از آن بهره میبردند ،اما از سدۀ چهارم هجری در ایران و رفتهرفته در ترکیوه ،آسویای
مرکزی و هند ،فارسی ،زبان ادبیات تاریخی مسولمانان شود (اسوما یلپوور.)649-639/4 ،1380 ،
چچنامه نخستین اثر تاریخنگاری هند پس از ورود اسالم به این سرزمین است (ریواحی و قیلوی،
 )85:1396و تاریخنگاری هند ،در ابتدای راه خود بود .فاتحان مسلمان بورای شورح گوزارشهوای
قهرمانیهای نظامی خود ،مورخان را استخدام کردند تا گزارشهای اغلب مونظم و تواریخمندشوان
هرچند غلوآمیز را ثبت کنند ( .)Mehta, 2002, 1تدوین تاریخی در هند دوران باستان بیشوتر بوه
صورت شفاهی رواج داشته است .بیشتر متون باقیمانده از آن دوران متون ادبی ،دینوی ،فلسوفی و
اندرزنامه هستند .شرو تاریخنگاری در شبهقاره هند ،بسیار دیرتر از سایر ممالک اسالمی آغاز شد
و آنچه میتوان تاریخنگاری هند خواند متأثر از تاریخنگاری ایرانی و به زبان فارسی بود (سجادی
و المزاده .)123 :1389 ،ویژگی اصولی تواریخنگواری سونتی در هنود تأثیرپوذیری فوراوان آن از
باورهای کالمی و دینی است .از این حی

تاریخنگواری اسوالمی در هنود را معطووف بوه باورهوا

دانستهاند ،نه معطوف به حقیقت که بیتوجهی به جریانات کلوی تواریخی اسوت .مورخوان سونتی
بیشتر واقعهنگار بودهاند و بیشتر تالششان در توضیح چگونگی رخدادن حوادث خالصه میشود؛
درنتیجۀ این نو نگاه ،نتیجهگیریهای کلی و تعمیمهای تاریخی امکانپذیر نبود .چچنامه به نووان
نخستین اثر برجایمانده از تاریخنگاری هند است که لیبنحامود کووفی آن را از متنوی ربوی و
گمنام به فارسی ترجمه کرد .سنت تاریخنویسی پس از آن در هند با اثور پرتکلوف حسون نظوامی
نیشابوری (م 614هو.ق) ،تاجالمآثر آغاز شد ( فیف .)6 :1385 ،بینش اسوالمی و توجوه بوه ایوران
باستان که از خصوصیات مدۀ تاریخنگاری ایرانی در قرون نخست اسالمی بود ،بهخوبی در ایون
آثار دیده میشود .افزونبر این ،نگاه حکومتی به تاریخ ،شرح زندگی پادشاهان و امرا و بیتوجهی
به زندگی اجتما ی مردم که آنهم از مؤلفههای تاریخنگاری ایرانی بوده در آثار مورخان هند دورۀ
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اسالمی به چشم میخورد (میرجعفری و اشورینژاد .)89-85 :1386 ،تا پیش از دورۀ تیمووری،
تاریخنگاری غالب این سرزمین ،دورهای بوده اسوت ،اموا در دورۀ تیموریوان ،اکبرشواه (934-984
هو.ق) نخستین پادشاهی بود که خواستار نگارش تاریخ مومی شد و گروهی از مورخوان را گورد
آورد که حاصل آن نگارش کتاب تاریخالفی است (حضورتی ،و برومنودا لوم )214 :1391 ،ثبوات
سیاسی و بهوجودآمدن فضای باز سیاسی و ا تقادی بوهوجوود آموده توسوط فاتحوان مسولمان ،از
وامل گسترش تاریخنگاری این دوره بود (همان .)214 :آنچه در این پوژوهش اهمیوت دارد ایون
است که باید تاریخنگاری چچناموه (فوتحناموۀ سوند) را در محودودۀ تواریخنگواری دورۀ پویشاز
تیموریان و در فضای سیاسی و اجتما ی آن زمان بررسی کرد .بدینسوان در پوژوهش حاضور ،بوا
درنظرگرفتن مشخصههای تاریخنگاری این صر ،با نگاهی نوپردازانه به متن چچنامه ،این اثور بوه
بررسی و مداقه گذاشته شدهاست.
چچنامه؛ساختار و محتوا
 -3
در کتاب چچنامه اشارۀ صریحی به نام نویسندۀ ربی آن نشده و مورخان اطال ات دقیقوی از نوام
اثر و نویسندۀ آن ندارند .احتمال داده شدهاست که تألیف شخصی بهنام خواجه امام ابراهیم باشود
(اسما یلپور ،م)683 ،1380 ،؛ چراکه نام هیچ راویای با چنین احتراموی در ضومن کتواب آورده
نشده و میتوان حدس زد که مؤلف اصلی نسخۀ ربی (منهاجالدین) او بوده است (کوفی،1358 ،
مقدمه ،یو) .گمان بر این است که کتاب به فتحنامۀ سوند موسووم اسوت ،ولوی طبوق وادت آن را
چچنامه میگویند (کوفی ،1358 ،مقدمه ،یز)؛ زیرا با شرححال چچ که نام یکی از پادشاهان ناحیوۀ
غربی سرزمین هند و والیت سند بود که از برهمنزادگی به مقام رایی رسید و حمله مسولمین بوه
هند در هد جانشینان او انجام گرفت ،آغواز مویشوود (کووفی ،1358 ،مقدموه ،یوز؛ صوفا:1373 ،
 )1167/3لیبنحامد ابوبکرکوفی چهار بار در ترجمۀ خود تصریح کرده که نوام کتواب فوتحناموه
است (کوفی 14 ،13 ،11 :1358 ،و  .)248وی همچنین کتاب را با نام منهاجالدینوالملک خوانده،
گویا نام نسخۀ ربی کتاب این بوده است؛ ولوی نظوامالودین بخشوی در طبقوات اکبوری و دیگور
مورخان آن را بهنام منهاجالمسالک موسوم کردهاند .نسخۀ کلکتۀ آن را تواریخ قاسومی مویخوانود
(همان :مقدمه ،یز) کتاب فتحنامۀ سند یا چچنامه نامهوای دیگوری نیوز دارد؛ ماننود منهواجالملوک
والدین ،منهاجالمسالک و تاریخ قاسمی .همچنین از این اثر بهنامهای تاریخ سند و تاریخ هنود نیوز
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یاد شده و چون نسخۀ ربی آن در دست نیست .چچنامۀ فارسی نخستین کتاب سند است کوه بوه
دست ما رسیده (آفتاب.)167 :1364 ،
لیبنحامد کوفی این کتاب را از نسخۀ اصلی ربی در زمان ناصرالدین قباچه در  613هوو.ق
به فارسی ترجمه کرد .وی درباره اینکه چرا دست بوه ترجموۀ فارسوی کتواب زده ایونگونوه بیوان
میکند که« :بنده به جهت خلود ذکر لو قدر دودمان ا ظم و خاندان معظم ،این کتاب را از پوردۀ
حجازی در بیان پارسی ترجمه کرد؛ چون بعین رضا لمحه کرم اطال افتد ،موزین گوردد وو بنوده
بواساطت آن مزید درجه و ارتفا منزلت یابد ،که رداء فخر و طراز ز این فتحنامه بتداول روزگار
خلق بگردد» (کوفی« .)13 :1358 ،و برحسب مقال بر شرح خواص افتد تا بهوسیلۀ ایون بضوا ت
مزجات وجوه درجات میسر گردد و بحضرت الی الزالل الیا تقرب یابد ،و بقبول اقبال مشورف
گردد» (همان .)14 :نمیتوان بهیقین گفت که نسخۀ ربی در چه سالی نوشتهشوده .از قوراری کوه
اغلب روایات چچنامه از مدائنی آمده و مدائنی در سال  215یا  225فوت کرده ،باید تاریخ کتابوت
نسخۀ ربی را بعد از  215هو.ق تصوّر کرد و چون وقایع تاریخی چچنامه مفصلتر است از آنهوا
که در فتوحالبلدان بالذری (م 276ق) (بالذری )458 :1337 ،آمده و فصول اخیر فتووحالبلودان در
حوالی سال  255هو.ق نوشتهشده ،میتوان نتیجه گرفت که نسخۀ ربی در بین  215هوو.ق و 255
هو.ق تدوینیافته است .چچنامه توسط مر ابن محمدداود پوته ویرایش شد و در سال 1939م در
دهلی چاپ و منتشر شد .این کتاب توسط میرزاقلیچبیک به انگلیسی و توسط مخدوم امیراحمد به
زبان سندی برگردانده شد ( )Pathan, 1978: 3ترجمۀ جدیدی نیز به ربی از این کتاب از سهیل
زکار در دست است که در بیروت چاپشده است (ناجی.)776/11 :1386 ،
بدونشک نخستین تاریخ فارسی که در تاریخ سند پیشاز فتح رب نوشتهشده ،چچنامه اسوت
که لی کوفی از یک کتاب ناشناس ربی به فارسی درآورده است (آفتاب .)167 :1364 ،چچناموه
امروزه از منابع مهم تاریخ شبهقاره هند بهشمار میرود ( فیف ،)7 :1385 ،پوس از لویکووفی توا
قرنهای متمادی هیچکس تاریخ این ناحیه را ننوشته و اگر احیانواً نوشوته ،دسوتخووش روزگوار
گشته و اکنون نشانی از آن باقی نمانده است (آفتاب .)167 :1364 ،تاریخ قاسمی یا چوچناموه کوه
مشتمل است بر شرح وقایع حملۀ محمدابنقاسم به سند ،تاریخ محلی سند اسوت و در سوال 613
هو.ق درست یکسال پساز پایان تاجالمآثر به فارسی برگردانده شد .این کتاب یکی از مهومتورین
منابع مورخان هندی-ایرانی برای تاریخ سند پیش از اسالم و آغاز دورۀ اسالمی بوده است (همان:
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 .)9سید محمدمعصوم بکری مؤلف تاریخ سند ،کتابش را مدتاً بر اساس چچنامه نوشت (بکری،
 :1382مقدمه .)31-4 ،خواجه نظامالدین احمد بن محمدمقیم هروی در طبقات اکبری ،بدالبواقی
نهاوندی در مآثر رحیمی (همان )25 :و میر لی شیرقانع تتوی در تحفهالکرام (تتووی1971 ،م-2 :
 )45نیز مطالب چچنامه را بهاختصار نقل کردهانود .چوچناموه در بیوان وقوایع تواریخی از دیگوران
معتبرتر است و طرف حقیقت و صحت را فرو نمیگذارد .غیر از حکایت انجوام محمودبنقاسوم،
تقریباً جمیع وقایع فتح سند بر وفق بالذرى و یعقوبی است ،زیورا بیشوتر راویوان چوچناموه هموان
کسانی هستند که بالذرى به آنها اسوتناد و ا تمواد داشوته ،ماننود مودائنى و ابومحمود هنودى و...
(کوفی :1358 ،مقدمه ،یح) .کتاب فاقد تبویب و فصلبندی و مشتمل بر مباح

و ناوین متعددی

است .بهجز مطالب نخستین کتاب که در آن به تاریخ سلسله بدهگان (رایان) و برهمنوان (آخورین
حاکمان سند پیشاز فتوحات مسلمان) اشارهشده .بقیۀ مباح

کتاب ،شرح جنگهوا و لشکرکشوی

مسلمانان به سرزمین سند و نخستین حکمرانان مسلمان آن نواحی است.
در ابتدای کتاب ،مصحح چچنامه ( مر بن محمد داود پوته) مقدموهای آورده و سوپس کتواب
بهرسم دیگر فتحنامهها با بسماهللالرحمنالرحیم آغاز و به حمود و سوپاس خداونود پرداختوه و بوه
توصیف حضرت محمد(ص) و رسالتش با تکیه بر آیات نورانی قرآن پرداخته است (کووفی:1358 ،
 .)1-6مترجم کتاب لیکوفی به مدح ولینعمت خوود ابووالمظفر محمودبن سوام بوا ذکور القوابی
همچون سلطان سعید شهید ،پادشاه اسالم ،باداهلل ،غیاثاالسالم والمسلمین ظولاهلل فوی العوالمین
و ...در  31لقب پرداخته (کوفی )6 :1358،و سپس بابیان جمالتی چون بزرگان وقت و خداونودان
تاریخ ،چند چیز را مبقی ذکر و محیی نام خود ساختند :اول انصاف و معودلت و حلوم و وقوار را
شعار و دثار خود سازند؛ دوم اموال بعد از معاش نفس که سرمایۀ آدمی است ذخیرۀ آخرت کنود؛
سوم از هنر بدیع ،فرزندان را پیرایه دهند؛ چهارم لما و حکماء وقت را در تنصیف کتب نفیس و
تألیف حِکم انیس خیال دهند و آن را مدارج امانی و مدارك معانی دانند و آنچه سخن حکموت و
فنون مو ظت بر صحائف و اوراق جوراء توا ابدالودهر یادگوار مانود (کووفی .)13-12 :1358 ،در
تکمیل مباح

خویش در باب لت نگارش کتاب میکوشد؛ سپس با آوردن مطالبی که گزارشوی

از تاریخ سند پیش از اسالم و دودمان های حاکم بور ایون ناحیوه ،ماننود سلسوله بوودائی سویهرس
()Rayan؛ شورش سیالئج برهمائی و دستیابی وی بر تاجوتخوت و توداوم سلسولۀ سویالئج توا
زمان فتح اسالمی ،تاریخ والیان مسلمان ثیر هند و سند و حمالت مسلمانان به مکوران و سوند در
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زمان خلفای راشدین و امویان تا روزگار ولید ابن بودالملک (خالفوت 86-96 :هوو.ق)؛ شورح و
تفصیل فتوح محمد ابنقاسم ثقفی در سند و پیشروی او به نوواحی شومالی هنود ،سورانجام وی و
سرنوشت دو دختر داهر ،پادشاه شکستخوردۀ سند .در این اثور جوز برخوی حکایوتهوا دربوارۀ
روزگار پیشاز اسالم سند و قصۀ گشوده شودن آن بوه دسوت محمودابن قاسوم کوه رنوگ افسوانه
گرفتهاند ،بیشتر رویدادها مطالبی معتبرترند که در کتب تاریخی ربی ،مانند فتوحالبلودان و تواریخ
یعقوبی هم نقل شودهانود .نثور لویبونحامود در ایون ترجموه ،روان و اسوتوار و بوه شویوۀ آثوار
پارسینویسان سادهگوی قرن ششم هجری است .درست است که آثار ترجمۀ ربی به فارسوی در
کتاب آشکار است ،ولی این امر به شیوۀ پارسیگوویی متورجم آسویبی نرسوانیده و آن را منحورف
نساخته است .مترجم در دیباچۀ کتاب بهرسم هموۀ مؤلفوان زموان ،انودکی پویش از موتن لیوات و
ترکیبات ربی بهکاربرده ،ولی در متن که ترجمه از اصل ربی است چنین حالتی مشهود نیست و
نثر او در این قسمت ساده و روان و با جملههوای کوتواه و اسوتوار نگوارش یافتوه اسوت (کووفی،
 1-6 :1358صفا .)1168/3 :1373 ،لیبنحامد کوفی دارای قریحوۀ شوا ری بووده و در ترجموۀ
کتاب به مناسبتهای مختلف شعری سوروده اسوت ،وی در مقدموۀ کتواب قصویدهای را در مودح
ناصرالدین قباچه سروده که بر توانایی و تسلط او بر شعر فارسی حکایت دارد .ذکر اشعار نیوز از
ویژگیهای دیگر این کتاب است .بهنظر مویرسود از ایون روش بورای درك معوانی و حووادث
تاریخی بهره گرفته شده است (کوفی .)7 :1358 ،مطالب مربوط به تاریخ سند پیش از اسوالم کوه
ربع اول کتاب را تشکیل میدهد و چچنامه تنها منبع آن بهشمار میرود ،مبتنی بور روایوات محلوی
ارور و احتماالً بخشی از تاریخ شفاهی خاندان برهمائی چچ بوده اسوت .ایون بخوش تحوتتوأثیر
تاریخنگاری هند میانه متضمن پارهای مطالب اشقانه و افسانهای اسوت و مودتاً دربوارۀ مسوائل
نظام طبقاتی کاست در هند یعنی پاکی و پلیدی در بین خاندانهای رقیب شاهی سند ،ترتیب یافته
است .بهنظر میرسد که نویسنده در این بخش با صحهگذاشتن بر حقوق و امتیازات بورهمنهوا و
وضع پست طبقات پایین ،خواسته شریعت اسالم را با ساختار اجتما ی هند که در تضاد شدید بوا
جهانبینی اسالمی است ،سازگار نشان دهد .در کتاب به این مطلب اشاره شده که بوداییهای هنود
به دلیل فشاری که از طرف هندوها بر آنها وارد میشده است ،اغلب جذب اسالم شدند و بهطور
غیرمستقیم و خیلی روشن دودستگی شمنها و برهمنها را بیان کرده و اینکه داهر چگونه توسوط

دوفصلنامۀ مطالعات شبهقاره

246

سال  /11شمارۀ 37

راهبان بودائی تضعیف شده و شکست خورده و آنان موجب پیروزی مسلمانان شدند (حضورتی و
برومندا لم.)211 :1391 ،
بخش مربوط به فتوح قاسم ثقفی که قسمت ا ظم چچنامه را شامل میشود مبتنویبور روایوات
قدیم اسالمی بهویژه روایات ابوالحسن مدائنی است (225م یا 215هوو.ق) .روایوات مودائنی منبوع
اصلی مورخان بعدی همچون بالذری دربارۀ سند بوده است .مؤلف چچنامه احتماالً از آثارِ از میان
رفته مدائنی مانند؛ ثیرالهند ،مالالهند ،فتح مکران و اخبار ثقیوف بهوره گرفتوه اسوت (ابوننودیم،
 )171: 1381چون هیچیک از آثار مدائنی برجای نمانده است ،اهمیت چچنامه بوه سوبب گوزارش
فتحسند و انتقال این روایت تاریخی مهم ،بیشتر آشکار میشود .مؤلف چچنامه به واسطۀ مودائنی،
از برخی راویان اولیه مانند هذلی نیز روایاتی نقول کورده اسوت (کووفی-81-80-78-77 :1358 ،
 .)94به نظرِ خانم شیمل ،ایون اثور تواریخی احتمواالً اقتباسوی از اثور گمشودۀ مودائنی ،بوا نووان
فتوحاللهند و السند بوده است (رزمآرا ،1385 ،ج .)319 /14پارهای از اطال ات چچنامه را درجای
دیگر نمیتوان یافت ،ازجمله حضور سپاهیان اسالمی در قنودابیل ( )kandabilو فرمانودهی ثواغر
ابنذغر بر لشکریان ثیور هنود در زموان حضورت لوی( ) (کووفی .)77 :1358 ،بعضوی اطال وات
چچنامه ،مانند آغاز خالفت امام لی( ) در سال  38هوو.ق و آغواز خالفوت معاویوه در  44هوو.ق
نادرست است (همان )76-77 :و پارهای روایات آن ماننود سرنوشوت محمودابن قاسوم ثقفوی ،از
داستانپردازی خالی نیست ،اما اغلب وقایع مندرج در آن بوا فتووحالبلودان بوالذری مطابقوت دارد
(بکری .)5 :1382 ،استفادۀ مؤلف چچنامه از منوابع ارزشومندی کوه اموروزه بسویاری از آنهوا در
دسترس نیستند ،بر اهمیت چچنامه میافزاید.
یسیهند
یخنو 
چچنامهواهمیتآندرتار 
 -3-1
تاریخ محلی جزئی از تاریخ است و تمام مؤلفههای شکلدهندۀ تاریخ را دربردارد؛ از ویژگیهوای
تواریخ محلی ،توجه به جیرافیا و ارتباط آن با تاریخ است ( اروان .)25 :1391 ،به بواور ودهای،
تاریخنگاریِ محلی ،ذیل تاریخ ملی قرار میگیرد .کارول کوامن ( )Carol Kammentبوراین بواور
است که تاریخنگاریِ محلی تنها بخشی از تاریخ ملی نیست ،بلکه حوادث گذشته گروهی از مردم
در منطقۀ جیرافیایی خاص است (چلونگر .)76 :1392 ،تاریخنگاری محلی نزد مورخوان مسولمان
گزارشی از زندگی جوامع مختلفی بود که جهان اسالم از آن تشکیل میشود (خضور.)65 :1389 ،
در همۀ دورهها ،اشتیال به تاریخ محلی ،یکوی از راههوای مطلووب بیوان ادبوی و آگواهی گروهوی
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بودهاست .همۀ گروههای مردمی که در قلمرو اسالم سکنی داشتند ،وابستگی و تعلق توانمنودی را
که میان انسان و محل تولدش پیوند ایجاد میکند احساس کرده و بیان داشتهاند (روزنتوال:1366 ،
 .)17صرفنظر از دیدگاههای فوق باید گفت تاریخنگاریِ محلوی بوهرغوم جیرافیوای محودودش
طیف گستردهای از نیازها را -شامل تاریخ سیاسی ،اجتما ی و اقتصادی یوک جامعوه و موذهب و
ذهنیت آن -پوشش میدهد .همچنین در برخی موارد ،تاریخ محلی به شوکل بررسوی تواریخ یوک
خاندان یا سلسلۀ خاص در یک منطقۀ جیرافیایی مشخص گفته میشوود .هرچنود برخوی از ایون
سلسلههای حکومت ممکن است بوه شوکل یوک دولوت فراتور از محول و منطقوۀ خواص مول
کردهباشند .تاریخنویسی محلی بیش از هرچیز به تاریخنویسی تحوالت اجتما ی در سطح محدود
توجه دارد که با محور قرار دادن جیرافیایتاریخی در یک محدودۀ مکانی سعی در بررسی وقوایع
تاریخی دارد (شبانه .)59-54 :1391 ،در اینگونه تاریخها که غالباً اطال اتی سودمند نیوز در بواب
والیات نوشتهاند ،معلومات مفیدی در باب حوادث و وقایع اوایول فتووح اسوالم منودرج اسوت و
درواقع اوایل ظاهراً موجب تألیف اینگونه تاریخها تا حدی تدوین اطال ات در باب کیفیت فوتح
بالد بوده است (زرینکوب .)58 :1380 ،سرزمین هند با توجه به شرایط خاص اقلیمی خود یکوی
از مهمترین مکانها برای رشد تاریخنگاری محلی بود ،ازجملۀ ایون مؤلفوان مویتووان بوه مؤلوف
چچنامه اشاره کرد که با نگارش کتاب چچنامه نقش بارزی در شناخت تواریخ ایون سورزمین ایفوا
کرده است .نویسندۀ چچنامه به شرایط اجتما ی ،وضع زندگی مردم ادی ،وضعیت زنان ،شیل و
صنا ت مردم ،دین و آیین و ا تقادات آنها اشاره کردهاست .هرچند سخن گفتن در تاریخنگواری
محلی ،از این طبقات مردم مرسوم نبوده ،اما نویسندۀ چوچناموه بوهصوورت مختصور از آنهوا یواد
کردهاست.
از آنجایی که یکی از انگیزه های توألیف توواریخ محلوی ،دفوا از خانودان حواکم محلوی بوود
(ثواقب22 :1393 ،؛ قدیمیقیداری )114 :1388 ،تاریخ چچنامه نیوز از ایون قا وده مسوتثنی نبوود.
چچنامه ازجمله تواریخ محلی است که شامل روایات محلی معتبور و دسوتاول فوتح ناحیوۀ سوند
توسط ا راب و همچنین وضعیت و مقدرات آن ایالت است و آگاهیهایی از تاریخ محلی ،تواریخ
سیاسی دودمانهای رای و برهمن پیش از تسلط مسلمانان ،بهویژه چچ بونسویالج ( Chach ibn

 )Silajمیدهد .این اثر از حی

تاریخی ،بهسبب اشتمال بر اطال ات مفیودی از لشگرکشویهوا و

رخدادهای سیاسی و نظامی مسلمانان به هند ،بسیار قابل استفاده و توجه است ،لکن اشتباهاتی نیز
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در آن به چشم میخورد؛ برخی از قسومتهوای ایون کتواب ،شوامل داسوتانهوای محلوی غلوط و
اغراقآمیز میشود کوه توسوط منوابع تواریخی دیگور تأییود نشودهانود ( )pathan, 1978:15طوی
تاریخاسالم ،موضو فتحنامهنویسی بهتدریج رشد و گسترش یافت .بدین شرح کوه پوس از آغواز
فتوحات و در صر خلفای راشدین ،فتحنامهها همانند مکاتیبی کوتاه ،تنها حاوی نتیجۀ نبرد بودند
و به خلیفۀ وقت یا فرمانده ارشد ارسال میشدند .یعقوبی (متولد 284 :هو.ق) مینویسد :محمودبن
قاسم (م96 :هو .ق) پس از شکست سپاه داهر ( ،)Dahirفتحنامۀ سند را بوههموراه سورِ داهور نوزد
حجاج (م 95 :هو.ق) فرستاد (یعقوبی .)245:1378 ،زبان نوشتاری فتحنامهها ربی بووده و توسوط
فرماندهان بالفاصله به خلیفه ارسال میشد (ابنا ثم کوفی .)85 :1244 ،مهمترین ویژگی چچنامه،
به نوان تاریخ محلی ،توجه مؤلف به فتوحات اسالمی (فتح سند) بود که آگاهیهوای ارزشومندی
به دست میدهد و مانند اغلب منابع تاریخ اسالم ،ا م از تواریخ مومی و کتوب فتووح بوه شورح
بسیاری از فتوحات اسالمی پرداختهاند ،اما دربارۀ فوتح ایالوت سوند از تفصویل و غنوای مطلووب
برخوردار نیستند .ازطریق چچنامه است که میتوان به جزئیات فتح سند دستیافوت .کووفی بیوان
میکند که :محمدبن قاسم ایاالت سند را با جنگ یا مصالحه یکی پس از دیگری فتح میکند تا بوه
مولتان ( )Multanرسیده در آنجا مستقرشده و بوه تنظویم و ترتیوب اموور موالی ،اداری و نظوامی
متصرفات خود که از دیبل ( )Daybolتا مولتان امتداد داشت ،پرداخوت و در ایون کوار از بومیوان
هند استفاده کرد (کوفی.)210-209 :1358 ،
چچنامه
یخنگاری 
-3-2بینشوروشدرتار 
«روش» بارت است از فرآیند قالنی یا غیر قالنی ذهن برای دستیابی بوه شوناخت یوا توصویف
واقعیت .بهواسطۀ روش میتوان ازطریق قل ،یا غیر آن واقعیتهوا را شوناحت ،مودلل کورد و از
لیزش برکنار ماند (حقیقت .)31 :1385 ،مورخ مانند انسانهای دیگر با توجه به شرایط زنودگی و
دورهای که در آن زندگی میکند ،متأثر از فرهنگها ،باورها و نگورشهوای جامعوۀ روزگوار خوود
است ،درنتیجه پیش از آنکه به نگارش تاریخ خود بپردازد تحتتأثیر روزگار خود دارای تفسویرها
و تحلیلهایی دربارۀ انسان ،تاریخ و جهان است و تحلیلها و تفسیرهایش را به شوکلی آشوکار و
پنهان ،آگاهانه و ناآگاهانه در متن خود انعکاس میدهد .در دنیای سنتی این تحلیل وجوود داشوت
که مهمترین نیروی حرکتدهندۀ تواریخ و پدیدآورنودگان اصولی تحووالت تواریخی ،پیوامبران و
شاهان هستند .این تحلیل موجب میشد که تاریخ زندگینامۀ شاهان و پیامبران تلقی شود و توجه

چچنامه؛ حلقۀ آغازین تاریخنگاری اسالمی در هند

249

چندانی به زندگی تودۀ مردم نشان نمیدادند .هموانطوور کوه بیوان شود ،چوچناموهنخسوتین اثور
تاریخنگاری هند پس از ورود اسالم به این سرزمین اسوت .در ایون دوره ،تواریخنگواری هنود در
ابتدای راه خود بود .فاتحان مسلمان برای شرح گزارشهای قهرمانیهای نظامی خود ،مورخوان را
استخدام کردند تا گزارشهای اغلب منظم و تاریخمندشان هرچند غلوآمیز را ثبت کنند ( Mehta,

 )J.L 2002, p1که مؤلف چچنامه نیز از این قا ده به دور نیست .مؤلف چچنامه این مطب را در
بح

حملۀ لشکر رب بر کافران چنین آورده که« :محمدبنقاسوم نعوره بوزد و فرموود :هوان ،ای

لشکر رب حمله کنید ...محمدبنقاسم ایشان را بر سر جنوگ خیوره مویکورد کوه اموروز توالش
شماست تا از کافران کشته ،پشته شد (کوفی.)178 :1358 ،
روش تاریخنگاری در چچنامه از نظر روش تدوین ،موضو ی است ،نوه سوالنگارانوه؛ البتوه
ترتیب زمانی وقو رویدادها نیز در این اثر درنظر گرفته شدهاست .بهرهگیری از انسجام و تبیین
آن در پیوستگی متن ،یکی دیگر از شاخصهای روانشناختی در تاریخنگواری چوچناموه اسوت.
مؤلف در تالشی آگاهانه پیوستگی را ازطریق ساختارمندی ،ایجاد کانون روایوت ،نظوم کلموات،
جملهها ،بندها و توالی بین آنها در متن پیگیری میکند .وی از چند روش برای نیل به این مهم
بهره برده است :یکی اتخاذ روش موضوو نگواری رویودادها و نصور زموان اسوت .مهومتورین
گزارههایی که مؤلف بهکار میگیرد تا پیوستگی را در متن ایجاد کند ،گزارههای شناختی یا معرفه
و اسنادی است .گزارههای شناختی گزارههایی هستند که مورخ برای معرفی بیشتر امول ،مکوان
جیرافیایی ،مفاهیم و ...آگاهیهایی دربارۀ آنها رضه میکند .وقتی مؤلف از یک قوم یوا طبقوه
یاد میکند ،به توصیف ویژگی و خاستگاه اجتما ی آنها اشاره مویکنود (کووفی :1358 ،مقدموه،
یح) .دیگر آنکه روش تاریخنگاری مؤلف چچنامه از نظر چگونگی تألیف ،توصیفی بوده .توجوه
به تاریخ سیاسی ،تأکید بر نقل و توجیه وقایع بهجای تعلیل و تحلیل آن که از ویژگیهای بوارز
تاریخنگاری سنتی است ،در این اثر دیده میشود و بارها خواننوده را بوا بیوان ایون جملوه مواجوه
میکند که «راویان احادی »« ،در احادی

آمده» .منصفان تاریخ ،مفسران زمان و مشاطگان تفسیر و

بیان چنین آوردهاند که ،مطالبی که در متن اثر آورده ،بدون ذکر نام اثری است که ارجوا مویدهود
(کوفی.)195 ،193 ،191 ،186 ،179 ،177 ،176 ،78 ،72 ،14 ،1358 ،
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یتگرایی
چچنامهواندیشۀمش 
 -3-3
دیدگاه مؤلف در باب مسألۀ مشیتالهی و تقدیرگرایی ،بُعد دیگری از بینش هستیشناسانۀ مؤلوف
را تشکیل میدهد .در اینجا بح

بر این موضو متمرکز است کوه از دیود مؤلوف چوچناموه چوه

واملی موجب حرکت و تحول در تاریخ بهشمار آمده و نظر وی دربارۀ مشویت الهوی و توأثیر آن
در حرکت تاریخ چیست؟
برخی از مورخان سیر تاریخ را براساس خواست خداوند و مشیتالهی تعبیر کورده و معنوی و
هدف حوادث و وقایع را ارادۀ خداوند میدانند .گروهی با ا تقاد به حاکمیت مطلوق خداونود بور
زندگی انسان ،و بیاختیاری بشر در سرنوشوت خوویش ،بوه تورویج اندیشوۀ تقدیرگرایانوه؛ یعنوی
حاکمیت ارادۀ مطلق الهی بر سرنوشت انسان پرداختند .براساس روایتهای افراطی از مشیتالهی،
انسان در تاریخ ،نقش چندانی ندارد یوا نقوش آن کمرنوگ اسوت (مشوکور .)44 :1385 ،در میوان
مورخان مشیتگرای هند که این طرز تفکر در اثرش بازتاب چشمگیری یافتهاست ،مؤلف چچنامه
است که آن را در فتح هند اینگونه ترسیم میکند« :که ناگاه بوهقضواء اهلل تعوالی ،ازطورف فوارس
لشکر بادشاه نیمروز برسم پاره تازی بکرمان وصوول کورد .رای سویهرس چوون اسوتما کورد ،از
حصار ارور دماغی با تکبر و دلی بیتفکر با استقبال با قلب خود برفت و با ایشان جنگ پیوست و
بعد از آنکه از طرفین مردان نامدار و دلیران کارزار لف تیغ خونخوار شدند ،اهل فارس توکل بر
حکم قادر حکیم کردند و حمله بردند؛ لشوکر رای سویهرس منهوزم و مقهوور و مخوذول گشوت»
(کوفی .)16 :1358 ،وی تصرف هند توسط مسلمانان را امری از پیش تعیینشده دانسته کوه موردم
هند نیز آن را پذیرفتهاند و از آن به نوان میثاق الهی یاد میکند و مطلب را چنین بیان میکنود کوه:
«حکمای سند و فیلسوفان هند که ساکن و مقیم این ملکاند ،در کتب قدیم چنوان از اسوطرالب و
تنجیم استخراج کردند که این مملکت را لشکر اسالم فتح کنود و در ضوبط آورد» (کووفی:1358 ،
.)134
این اندیشه پس از کوفی توسط مورخان دیگر نیز تداوم یافت .مشاهده مویشوود کوه در ایون
گونه آثار ،مورخ بهجای کشف روابط لّی و معلولی میان پدیده و ژرفاندیشوی و خوردورزی در
تحلیل و تعلیل آنها ،به بیان وقایع به شکلی از هم گسیخته و پراکنده بدون برقراری پیوند منطقوی
میان آنها یا برخورد نقادانه به مسائل ،بیشتر به قضا و قدر الهی متکی است و انسوان را واری از
مسئولیت در رفتار ،ا مال و تفکرات خویش میداند و مطلب را چنین بیان میکند کوه« :پادشواه را
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به همه حال همت و نهمت بر آن مقصود باید داشت و توکل بر حکم خدای تعالی بایود کورد کوه
ملک تعالی امنیت بهقضاء رای همت برآرد و امید تو بوفا رساند ».در جای دیگر نیز با آوردن ایون
مطلب که همۀ کواکب سعد به طالع تو ناظر است و هیچ نحسی از تربیع و مقابله نواموافق نیسوت.
این حصار و مملکت تا چند سال بر تو مقرر است و مضوبوط باشود و اگور رای را اتفواق سوفری
باشد مبارکست و مسعود و سالمت بر مسند جاه و جالل باز آید (کوفی .)56 :1358:،درنتیجۀ این
نو نگاه وی ،انسان در موضعی بسیار انفعوالی قورار مویگیورد (شورفی .)152 :1392،مطلبوی کوه
روزنتال نیز اینگونه بیان کرده که« :در دنیای اسالم هیچ زمانی تاریخنگار حرفهای وجود نداشته و
گذشتۀ تاریخی ،اغلب از سر نیاز یا تفنن توسط دولتمردان ،دینداران و وابستگان به حکوموتهوا
نوشته میشد» (روزنتال .)68 :1366 ،این نو نگاه از نظر روزنتال ،مسبب بیتوجهی به جریانوات
کلی تاریخی از سوی کوفی شدهاست .کوفی به نوان مورخ سنتی بیشتر واقعهنگوار بووده و بیشوتر
تالش وی در توضیح چگونگی رخدادن حوادث خالصه میشد .وی تقریباً هیچ توجهی به کلیوت
جریانهای تاریخی نداشته است .این بیتوجهی ،تاریخ را بهصوورت حووادث و اتفاقواتی متفورق،
پراکنده و جدا از هم که گهگاه فقط شباهتی با حوادث گذشته داشتهاند ،درمیآوردهاست؛ درنتیجوۀ
این نو نگاه ،نتیجهگیریهای کلی و تعمیمهای تاریخی امکانپذیر نبود؛ ازاینرو بوود کوه چنودان
دارای نظریهپردازی فلسفی نباشد و بهصورت شاخهای از حکمت ملوی در خودمت دیون یوا بوه
بارتی دین حکومتی قرار گیرد .تاریخنگاری اسالمی اغلب بهجای تعلیل وقوایع بوه توجیوه آنهوا
پرداختهاست؛ اینکه بیشتر خود را صرف سرگذشت سیاسی-نظامی و شورح ملکورد برگزیودگان
دینی و حکومتی کردهاند نیز از همین ویژگی ناشی میشود .در بسط چنین تفکری ،تاریخ بارت
میشود از تاریخ پادشاهان و سالطین که برگزیدگان و نمایندۀ خداونود در روی زموین بووده و
خواست الهی را به اجرا درمیآورند.
بهطورکلی از نظر مورخان مسلمان ،ازجملوه مؤلوف چوچناموه ،ارادۀ خودا لوت اصولی هموۀ
رویدادها بود و ابزارهای خدا برای تحقق ارادهاش ،در ا مال شخصیتهای برگزیده نموود داشوت
و معیارهایی که خدا برای مخلوقاتش در نظر گرفته بود در شریعت الهی بیانشده بود .وقتوی خودا
محور تاریخ بود ،وظیفهای که بر دوش مورخان مسلمان بود ،تبیین اقدامات انسوانهوا نبوود ،بلکوه
وظیفۀ آنها سرمشق قرار دادن حقایق شناختهشده و درسآموزی ازطریق توضیح دربارۀ آنها بوود
(رابینسوون .)238-1392:237 ،اگور بیونش دینوی را بوه معنوی تجلّوی معرفوت دینوی موورخ در
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تاریخنگاری وی بدانیم ،در این صورت مؤلف چچنامه به مانند اغلوب مورخوان مسولمان ،دارای
بینش و جهانبینی اسالمی بوده .معرفت دینی در زمینۀ معرفت کالمی وی قابل بازیافت است .در
زمینۀ معرفت کالمی وی ،مشیت الهی را به مثابوه قانونمنودی کلوی در تواریخ سواری و جواری
میدانستهاست .وی در جریان مر

ساهسی رای و جانشینشدن چچ بوا بیوان ایون جموالت کوه:

«پس قضای الهی از وراء حجاب خفیات ظاهر شد .رای رنجور گشت و لۀ او دراز گشت و اثور
ممات بشره حیات او متییر کرد .زن رای متفکر شد ،...رای من چنوان اقتضوا مویکنود کوه خودای
تبارك و تعالی به همت ما این مملکت را در تحویل تو کنود ...و چنانکوه در یوک شوب مخالفوان
ناموفق را لف تیغ خونخوار کردند و دل ایشوان از خصومان فوارد شود و هویچ منواز ی در آن
مملکت نماند که د وی میراث کند» (کوفی .)23-25 :1358 ،بااینحال مؤلوف چوچناموه در هموه
جای کتاب خویش با این نگرش برخورد نکرده و در مواردی از تعلیل برخی وقوایع پرهیوز و بوه
توجیه آنها پرداخته است؛ بهویژه آنچه درخصوص صور اسوالمی و ا تقوادات مسولمانان آورده
است .آنجا که میگوید پادشا را به همه حال همت و نهت بر آن مقصود باید داشوت و توکول بور
حکم خدای تعالی باید کرد ،که ملک تعالی امنیت بقضاء رای همت برآرد و امید تو به وفا رسواند
(کوفی .)33 :1358 ،مطلب مهم درخصوص بینش تاریخی مؤلف چچنامه این است که وی برخوی
از مطالب را در کتاب خویش با رویکردی معرفتشناسانه آورده و به تاریخ پیوند نزده است ،البتوه
این بدان معنی نیست که مؤلف چچنامه نگرش انتقادی نداشته ،بلکه بودان معناسوت کوه وی نیوز
همچون مورخ حرفهای به تعریف از تاریخ ،سازوکار پیدایی لم تاریخ ،جایگاه موورخ در پیودایی
این لم و مسائلی از این قبیل نپرداخته و فقوط در مفهووم فلسوفۀ کالموی کوه در بهتورین حالوت
میتوان آن را شایستۀ نام فلسفۀ نظری تاریخ قلمداد کرد ،تاریخ را میشناخته است.
نتیجه 
 -4
لل و وامل زیادی موجب آغاز تاریخنگارى در شبهقاره هند شد .بخشی از این وامول را بایود
در نقش مسلمانان و ماهیت حضور آنها در شبهقاره هنود ارزیوابی کورد .کتواب فوتحناموۀ سوند،
معروف به چچنامه ،تاریخ محلی سند است که توسط لیبونحامود ابووبکر کووفی در سوال 613
هو.ق از ربی به فارسی برگردانده شد که شامل روایات معتبر و دستاول فتح سند ،توسط ا راب
مسلمان است و آگاهیهایی از دودمانهای حاکمبر این ناحیه ،پیش از ورود اسالم بوه ایون منطقوه
میدهد که بیشتر روایتهای آن مبتنیبر آثار ابوالحسن لیبنمحمدابویسویف مودائنی بووده و از

چچنامه؛ حلقۀ آغازین تاریخنگاری اسالمی در هند

253

اصلیترین و معتبرترین منابع تاریخ سند است که مورخان بعدی از آن متأثر شدند .تواریخنگواری،
پس از ورود اسالم به هند شکل گرفت و میتوان آغاز تاریخنگواری در هنود را بوا توألیف کتواب
چچنامه دانست .در دورهاى که با حاکمیت مسلمانان بر هند آغاز شد ،بوهرغوم شورایط سیاسوى،
اقتصادى و اجتما ى ،در شرایط فرهنگىِ جامعه نو ى تداوم احساس میشود .این قضیه بهویوژه
دربارۀ تاریخنگارى بیش از هر بخش دیگرى محسوس است؛ چنانکه تداوم آن ،بوه تکامول هوم
انجامید.
با بررسی کتاب فتحنامۀ سند (چچنامه) میتوان چندین بینش را در نگارش ایون اثور یافوت.
مؤلف چچنامه در اثر تاریخی خود اطال اتی جامع از فتح سند بهدست میدهد که در حکم یوک
یرةالمعارف است .طبیعتاً تاریخنگاری در شبهقاره هند پساز چچنامه ،آن چیزی نیست کوه پویش
دا 
از او وجود داشتهاست .هرچند هنوز تاریخنگاری در شبهقاره هند دوران گوذار را طوی مویکنود و
راهی بسیار طوالنی برای تکامل در پیش دارد ،اما آثاری همچون چچنامه طی طریق در این مسویر
را تسهیل کردند.
در این کتاب تأثیر تاریخنگاری ایرانی و اسالمی بر یکدیگر بوهخووبی دیوده مویشوود .سوبک
نگارش آن همچون پارسینویسان سدۀ ششم ،روان و استوار است .هرچند که اثر ترجمۀ ربی بوه
فارسی در کتاب آشکار است؛ ولی به شویوۀ فارسوینویسوی آن آسویبی نرسویدهاسوت .متورجم در
دیباچۀ کتاب ،پیش از متن ،لیات و ترکیبات ربی بهکاربرده ،ولی در متن نثر او سواده ،روان و بوا
جملههای کوتاه و استوار نگارش یافتهاست .هدف اصلی فتحنامهها در ابتودا تودوین اطال وات در
باب کیفیت فتح بالد کفر و توفیق گسترش دین الهی بودهاست؛ اموا بعودها اطال وات موجوود در
آنها منعکسکنندۀ اوضا سیاسی ،اجتما ی ،و فرهنگی شد .مورخان مسلمان ،ارادۀ خدا را لوت
اصلی همۀ رویدادها دانسته و شخصیتهای برگزیده را ابزارهوای خودا بورای تحقوق ارادهاش در
زمین میدانستند؛ بنابراین مؤلف چچنامه نیز کمتر به چون و چرایی در لتیابی وقایع و جریانات
تاریخی توجه کرده و این ناشی از ا تقاد به یک نوو جبور تواریخی بووده و بیونش و روش او در
نگارش تاریخ مدۀ این دوره ذیل پارادایم غالوب در تواریخنگواری سورزمینهوای اسوالمی قورار
میگیرد.
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یخنویسهیمحلهی عصهر صهفویه،
 -10ثواقب ،جهانبخش ،بررسی جایگاهومؤلفههههایتهار 
دوفصلنامۀ پژوهشنامۀ تاریخهای محلی ایران ،سال  ،2شمارۀ ( 2پیاپی  ،)4دانشگاه پیوام نوور:
بهار و تابستان .1393
یخنگهاریمحهلدردورۀمغهو وشاخصههههایآن،
 -11چلونگر ،محمد لی و دیگران ،تار 
دوفصلنامۀ پژوهشنامۀ تاریخهای محلی ایران ،سال اول ،شومارۀ  ،3صوص  ،75-90دانشوگاه
پیام نور :پاییز و زمستان (.)1392
یخنگهاری،
یخشناسیوتهار 
 -12حضرتی ،حسن؛ برومندا لم ،مرتضوی ،گفتگوهاییدربابتار 
تهران :پژوهشکدۀ تاریخ اسالم.1391 ،
روششناسیعلومسیاسی ،قم :دانشگاه مفید.1385 ،

 -13حقیقت ،سید صادق،
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چچنامه؛ حلقۀ آغازین تاریخنگاری اسالمی در هند

تاریخنگاری اسهالمی ،ترجموۀ
 -14خضر ،بدالعظیم ،مسلمانانونگارشتاریخ:پژوهشیدر 
صادق بادی ،تهران :انتشارات سمت.1389 ،
یخنگاریاسالمی ،الویری ،محسن ،تهران :انتشارات سمت.1392 ،
 -15رابینسون ،چیساف ،تار 
یرةالمعارف بوزر
درشبهقارههند ،دا 

یخنگاری 
 -16رزمآرا ،تار 

اسوالمی ،ج  ،14تهوران :وزارت

فرهنگ ارشاد اسالمی.1385 ،
 -17رزمآرا ،مرتضی ،نگاهیبهمورخانهندمیانه ،مجلۀ آیینۀ پژوهش ،سال  ،15شمارۀ  ،85قوم:
مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی ،صص .1385 ،63-57
یخنگاری در اسالم ،ج  ،1ترجمۀ اسوداهلل آزاد .مشوهد :آسوتان قودس
 -18روزنتال ،فرانتس،تار 
رضوی.1366 ،
ی
نگاریهای محله 


تاریخ
 -19ریاحی ،محمدحسین؛ قیلی ،سویداحمد ،وجوه غالب در ارزیابی
شبهقاره(از ابتدای قرن هفتم تا اواسط قرن دوازدهم هجری) ،فصولنامۀ مطالعوات
فارسی 
شبهقاره ،سال  ،9شمارۀ  ،31صص  ،79-96دانشگاه سیستان و بلوچستان :تابستان .1396
 -20زرینکوب ،بدالحسین ،تاریخایرانبعدازاسالم ،تهران :امیرکبیر.1380 ،
یخنگاریدراسالم ،تهران :انتشارات سمت.1389 ،
 -21سجادی ،صادق؛ المزاده ،هادی ،تار 
یخنگاریمحلیوبررسییکجنبشمحلی ،کتاب ماه جیرافیوا،
 -22شبانه ،رحیم ،سیریبرتار 
شمارۀ  ،168صص  ،54-59تهران :اردیبهشت .1391
یخنگاریوصافشهیرازی ،تهوران :پژوهشوکدۀ تواریخ
 -23شرفی ،محبوبه ،زندگی،زمانهوتار 
اسالم.1392 ،
 -24صفا ،ذبیحاهلل،تاریخادبیاتدرایران،ج  ،3بخش  ،2تهران :انتشارات اساطیر.1373 ،
یخنگاریمحلهی ،کتواب مواه جیرافیوا ،شومارۀ
 -25اروان ،کامران ،نقشوجایگاهتاریخوتار 
 ،168صص  ،29-24تهران :اردیبهشت .1391
درکتابخانههایهندوپاکستان ،خراسان :انتشارات طارد.1376 ،

 -26طاردی ،زیزاهلل ،سیری
 -27فیف ،شمسسراج ،تاریخفیروزشاهی ،تصوحیح والیوت حسوین ،مقدموه و فهرسوتهوا از
محمدرضا نصیری ،تهران :انتشارات اساطیر.1385 ،

دوفصلنامۀ مطالعات شبهقاره
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 -28فی ،برایان ،پارادایمشناسیعلومانسهانی ،مرتضوی مردیهوا ،تهوران :پژوهشوکدۀ مطالعوات
راهبردی.1383 ،
یخنگهارانزندر
یخنگاریمحلیکردستانوظهورنخستینتار 
 -29قدیمیقیداری ،باس ،تار 
ایران ،پژوهشهای تاریخی ،سوال  ،45دورۀ جدیود ،شومارۀ اول ،صوص  ،113-18دانشوگاه
اصفهان :بهار .1388
سندالمعروفبهچچنامه ،تصحیح داود پوته ،حیودرآباد دکون،

،فتحنامۀ
 -30کوفی ،لیبنحامد 
لطیفی دهلی.1358 ،
وفرقههایاسالمتاقرنچهارم ،تهران :اشراقی.1385 ،

 -31مشکور ،محمدجواد ،تاریخشیعه
 -32منزوی ،احمد ،فهرستوارۀکتابهایفارسی ،ج  ،2تهران :مرکز دایورةالمعوارفهوای بوزر
اسالمی.1382 ،
یخنگهاریوتحهوالتآندرایهران ،تهوران:
 -33میرجعفری ،حسین؛ اشورینژاد ،بواس ،تار 
دانشگاه پیام نور.1386 ،
تذکرهنویسانسنددرترویجزبهانوادبفارسهی ،فصولنامۀ مطالعوات

 -34میرزا ،زهرا ،سهم
شبهقاره ،سال اول ،شمارۀ  ،1صص  ،135-158دانشگاه سیستان و بلوچستان :زمستان .1388
چچنامه ،دانشنامۀ جهان اسالم ،ج ،11تهران :بنیاد دایررةالمعرارف اسوالمی،
 -35ناجی ،محمدرضا ،
.1386
 -36یاری ،سیاوش ،تاریخاسالمدرهند ،قم :انتشارات ادیان.1388 ،
 -37یعقوبی ،احمدبنابی یعقوب ،ترجمۀ آیتی ،محمودابراهیم ،تاریخیعقهوبی ،تهوران :انتشوارات
لمی و فرهنگی.1378 ،
38- Mehta, J.L, Advanced study in the History of Medieval India, New
Delhi, 2002
39- Pathan, Mumtaz Husain, Sind Arab period, Hyderabad Sind Pakistan,
1978.

