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 2440-2461،صص 1398زمستان( 8)پیاپیچهارم،شماره دوم  شناسی سیاسی ایران، سالپژوهشی( جامعهـ فصلنامه علمی )مقاله علمی

 هندی اداری های سنت و تشکیالت و ایرانی دیوانساالری متقابل تاثیر و پنجاب در اسالم

 1خلیل شوهانی

 2سیاوش یاری

 3نصراله پورمحمدی املشی

 4بشری دلریش

 چکیده

پنجاب به عنوان یکی از شهرهای تاثیرگذار در مبادالت فکررریف فرهن رری ک تتررکیرت اداری در ایررران 

در بعررد فکررری ک توانست  دکره غزنوی مطرح بوده است. بعد از کرکد اسرم به پنجابف این شهرف رفته رفته

در دکره غزنویف بخش مهمی از تتکیرت اداری متاثر از پنجرراب فرهن ی نفوذ خود را در ایران نتان دهد.  

گذاران سلطنت دهلیف که خود در دربررار پادشرراهان غزنرروی ک غرروری عنوان بنیانغرمان ترک بهبوده است.  

خوبی آشررنا شررده بودنررد. دهلیف با نظام اداری ک تتکیرتی ایرانیان بهبالیده بودندف پیش از اعرم استقرل در 

عرکه بسیاری از دیوانساالران ایرانی در این دکره از ایران ک ماکراءالنهر برره دهلرری مهررادرت کردنررد ک در به

ر از شرردت مترر ثرک تتکیرت اداری در دکره سرطین دهلی بررهکارهای اداری ک دیوانی اشتغال یافتند. از این

های محلی ک بومی هنرردف درآمیخترره بررود. ایررن مقالرره برره بررسرری های ایرانی ک اسرمی بود که با سنت سنت 

نررور رکت تحقیرر  در ایررن   .ت ثیرات دیوانساالری ایرانی بر تتکیرت اداری سرطین دهلی پرداخترره اسررت 

 تحلیلی ک بر مبنای مطالعات کتابخانه ای بوده است. –مقالهف توصیفی 

 1مبادالت فکریف مبادالت فرهن یف تتکیرت اداریف پنجابف دکره غزنوی  کلیدی:  کلمات
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 مقدمه

نفوذ ک گسترت دین اسرم چه از حیث دغرافیایی ک چه از نظر فکری ک فرهن رری از مباحررث ک مسررا   

مهمی است که از دیرباز اذهان محققان ک پژکهت ران را متوده خود کرده است. نتر ک گسترت دین اسرم 

آن راه یافترره بررا دی ررر منرراطقی کرره اسرررم برره   ک لررذا  صورتی چند کدهی داشررتهبویژه در پنجابف  در هندف  

. برخی از محققین برآنند که نفوذ ک گسترس اسرم در این منطقه همانند سایر نقررا  های اساسی داردتفاکت

انررد. امررا دهان به کندی صورت گرفته ک مردم این ناحیه با اختیار کام  ک از رکی عرقه برره اسرررم گرکیررده

یع ک بررا اهرررم ترررس ک ادبررارهمراه برروده اسررت. کسانی دی ر نیز گفته اند گسترت اسرم در این منطقه سر

های فتوحف در کهله اکل ذهررن را برره سررمت مسررشله گسررترت اسرررم از طریرر  شمترریر اگرچه کثرت کتاب

هایی همچون فعالیت ها کتبلیغات آزادانه فرق اسرمی چون مهادرت اعراب مسلمان برره کتاندف اما مؤلفهمی

کان یررافتن ایترران در آن ناحیرره کدررود شرررایع بررد ادتمرراعی صورت فردی ک گرکهی به این سرزمین ک اس

 ت ثیر دانست.آمیزاسرمف بیتوان در نفوذ ک گسترت مسالمت برخاسته از آیین برهمن را نمی

بسرریاری از مهررادرت    د.ک برای همین امرررگردی  آنانی غزنویانف مرکز سیاسی ک اداری  در دکره  پنجابف 

مسررلمانف برره ایررن سرررزمین  را در پرری داشررت. ح ررور ایررن   ک صوفیان  دانتمندان ک حتی عرفاف  علما  فامرا

های اسرررمی در مؤلفهفرآیند گسترت ک تعمی   اشخاص به عنوان صاحبان خرد ک اندیته اسرمی نبوده  در  

نقش بسررزایی ایفررا کردنررد. ی هندف قارهشبه ناحیه پنجاب کگسترت ارتباطات ک تعامرت دکسویه فرهن ی با

توان در ساختار نظام اداری کمررالی ک معمرراری پنجرراب در ایررن فرهنگ ک تمدن اسرمی را می  همچنین ت ثیر

بررسی ک تحلی  فرآیند کرکدف نفوذ ک گسترت   ف این مسا   ککاکاکی  دکرهف به خوبی قاب  متاهده می باشد.

از   سرررمیاسرمی ک بررسی دای رراه پنجرراب در ترراریخ ک تمرردن اترکیج ک تعمی  فرهنگ ک تمدن    اسرم ک

اینکه پنجرراب بعررد از  .است  این رساله فها ک اهدااز دغدغهظهور دکلت غزنوی تا ابتدای دکلت گورکانیانف 

سند یکی از ایاالت پرنفوذ هند بوده دای شکی ندارد. با کرد تدریجی اسرم توسع بازرگانان در ایررالتی کرره 

آمررد قابرر  تودرره مرری باشررد. فقرا به شمار مرریدین فقع یک حد ادتماعی برای تفکیک افراد ثرک ت مند از 

پنجاب به دالی  سیاسی از اهمیت باالیی در هند برخوردار بود ک همچنین باتوده برره رکنرر  اقت ررادی ایررن 

تا با نفرروذ مررو    ناحیه زمینه تبادالت سیاسی ک اقت ادی زیادی با دی ر ایاالت داشته ک همین امر سبب شده

ای اهی برای اشاعه اسرم در تمام آن منطقه تبدی  شد. پنجابی هایی که تررا آن ف پنجاب به پدکم اسرم گرایی

زمان درک درستی از زیبابی دین نداشتن خود را در مقاب  زیبایی های فهم اسرم تسلیم دیدند ک همین امررر 

 سبب شد تا پنجاب به دای اهی برای گسترت اسرم تبدی  شد. 

 

 

 نظام اجتماعی منطقه پنجاب

هایی که در دهان بینی ک اید ولوژی خود دارنرردف میررزان ک بسته به میزان دستوراتف قوانین ک برنامهادیان  

نماینررد. مکتررب هندک یسررمف بررا کیفیت ح ور خود را در زندگی فردی ک ادتماعی پیرکان خود متخص می

کنار خود داشررتن گذشت زمان قوانین متعددی را برای پیرکان خود متخص ک کضع نمود. این قوانینف با در 

ها ک کتاتریاهاف به زکدی قرردرت ک اقترردار الزم برررای تثبیررت شرردن در های باال دامعه همچون برهمنطبقه
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ها های متعرردد زنرردگی انسرراندامعه را فراهم نمود ک قوانین دینی مکتب هندک یسررم ک بودا یسررم  در دنبرره

 . (127ف ص 1380قرا یف  )  دخالت یافت 

مردم ناحیه پنجابف به علت رکابع قوی تمدنی ک دینی با هندکسررتانف برره زکدی ترر ثیرات بسرریاری را از 

ایتان در دینف فرهنگ ک سیاست به خود پذیرفت. قدرت یافتن طبقه برهمنان بر این دامعه ک ح ور ایتان 

های بنا نمود. امررا کاسررتی ای با نظام ادتماعی متناسب با آن رادر نوک هرم قدرت ک دیانتف به زکدی دامعه

ها ک دمود آنف سبب دذب مردم این ناحیه به مکتب بررودا گتررت. بودیسررمف اگرچرره آن از دمله سخت یری

ها ک اصول دامعه ترسرریم شررده از سرروی هندک یسررم تفکری خاص را در بین ایتان رکا  بختیدف اما با پایه

ابرراذریف ) های پایین چیزی نکاسررت ایجاد شده بر طبقهای آن را ت یید نمود ک از رنج کاری نداشته ک به گونه

 . (201ف ص 1ف   1382

بایسررت در در این میان شناخت نظام ادتماعی این دامعرره ک علرر  گرررایش مررردم آن برره اسرررم را می 

هایی دست که برخواسته از همین مکاتب بوده اند. براین اساس عوام  ادتماعی را از کنه عقاید این دیدگاه

ر بیرکن کتیده ک سپس با تحلی  آنها به عوام  ادتماعی گرایش مررردم پنجرراب برره ایررن آیررین ددیررد ادتما

 .رسیممی

 

 کاست یا نظام طبقاتی

در زبان پرتغالی برره   1اصطرح کاستف به لحاظ لغوی یک کاژه هندی نیست. این کاژه از کاژه ی »کاستا«

. در تعریررب برره معنررای نررابف سررره ک (239ف ص  1379ف  گیرردنز)  معنای نژاد یا گوهر پاک گرفته شده است 

ک   2. هندکان طبقه ادتماعی خود را »کارنه«(85ف ص  1370سارکخانیف  )  آیدن هدار پاکی ک خلوص گرکه می

مراد از رنگف داشررتن کیفیررت خاصرری اسررت کرره .  اند. معنی اصلی کلمه »کارنا« رنگ است نام نهاده  3»داتی«

گردانررد. معنرری دی ررر کند ک اک را از سایر طبقات به لحاظ کیفیت ممتاز میمیگوهر درکنی شخص را تعیین 

طبقات ادتماعیف داتی نیز به معنای تولد استف زیرا که میراث اددادی افراد نقش به سزایی در خلقیررات ک 

سررویی بررر ک از دی ر  4های مورکثی افراد است استعدادهای ذاتی اک دارند. این تولد از سویی مبتنی بر کیفیت 

گیرند که هر کسی که در مرتبرره باشد. از نظر ایتان همه این مسا   در این راستا قرار میمی  5هامیراث نوعی

مراعات شده ک همرراهن ی کامرر    6ی مطاب  با امکانات کدودی خود قرار گیرد ک به این ترتیب ناموس الهی

 .(293ف ص 1   ف1346شای انف  ) آیدبین اع اء مختلب یک دامعه به کدود می

های ساختاری آن از یک ناحیه تا یک ناحیه دی رف برره های بسیار ک تفاکتنظام کاستی به علت پیچیدگی

توان گفت مجموعه گوناگون از باکرهررا ک دهدف بلکه میهیچ کده یک نظام هماهنگ ک منسجم را شک  نمی

 
1 Casta  
2  Varna  

3  Jati  

4 Namika  
5 Gotrika  

6 Dharma  
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 با یکدی ر متترک ک مرررتبع هسررتند دهدف که کم ک بیش در برخی مواردهای عم  مختلب را شک  میشیوه

 .  (239ف ص 1379گیدنزف )

ها به کدود آمده اسررت. امررا پژکهترر ران احتمررال رغم کدود این نظر که نظام کاست توسع آریاییعلی

دهند که نوعی از تقسیمات کاستیف پیش از کرکد فاتحان ددید برره ایررن سرررزمینف در آن کدررود فراکانی می

های ها به هندف برره همررراه ایترران گلررهبا هجوم آریایی. اف تقویت ک تثبیت شده است هداشته که توسع آریایی

های فتح شده در میرران خررودف برره گاک ک گوسفند خود را به این سرزمین کارد کردند ک کم کم با تقسیم زمین

ومیرران هررای دی ررر خررود ک همچنررین بای دست یافتند. این موقعیت ایتان را نسبت به گرکهموقعیت مالکانه

داد. با مرکر زمان ترس فاتحان از ه م شدن در دمعیررت بسرریار بومیرران ک طبقررات دی رررف منطقه برتری می

هررا محرردکد ها را در میان گرکههای پیتبرد که برخی از این مقررات ازدکا ایتان را به سمت اتخاذ سیاست 

رتبه گذاشته نتدف بلکه بررر رنررگ پوسررت نمود. اما مرک در این تقسیم بندی در این دکره بر پایه مقام ک  می

 .کردندت کید شد. بدین کسیله که بینی پهن افراد آریایی را از »ناگا« ک »دراکیدی ها« مجزا می

نظام کاستی از سویی مورد حمایت نظام »درمه« مذهب هندک یسم است. براساس شریعت یا دین هنرردک 

فررردیف عمررومی ک اضررطراری( در قسررمت تکررالیب   )درمه( از میان سه نور تکلیب هر فرد هندک )تکررالیب

یا تکالیب طبقرراتی ک دی ررری آشرررمه  1فردیف یک هندک به دک مسشله دستور داده شده است. یکی کرنه درمه

 .(127ف ص 1380قرا یف  ) درمه یا تکالیب خ وصی

 (37ف ص  1379سررنف  )  کرنه یا رنگ به عنوان اکلین عن ر نظام طبقاتی در مکتب هنرردک یزم قرررار دارد 

)در ابتدا اکلین کده تمایز مهادمان پیرکز آریایی ک بومیان مغلوب رن تان بوده است(. پس از آن تولیررد یررا 

ن »کارما« هر فرد مکلررب برره داتی عن ر دی ر این نظام طبقاتی است. براساس عقیده ایتان به تناسخ ک قاک

انجام دستورات ک تکالیب طبقاتی خود بود تا بتواند در زندگی بعدی خودف حیات بهتررری را تجربرره نمایررد. 

اند: »از سر براساس دیدگاه ک نظر ریگ کداف چهار طبقه این نظام از چهار قسمت بدن پورکشه به کدود آمده

قرا رریف ) ز ران هایش کایتیه ک از پاهایش شررودره خلرر  گتررتند«پورکشهف براهمنهف از بازکان کی کتاتریهف ا

 .(170ف ص 1ف   1380

هررا ها )نظامیرران( برهمنهررا برره ترتیررب عبررارت بررود از: کترراتریههرچند در دکره کداهرراف اهمیررت گرکه

امررا بعرردها بررا   (170ف ص  1ف    1382ابرراذریف  )  )رکحانیان( کیتیاها )پیته کران( ک شودراها )خرردمتکاران(

 ذشت زمان برهمنان موف  شدندف مقام نخست را از آن خود کرده ک به مقام عالی در دامعه هند برسند. گ 

 

 های مطرح در رواج اسالم در پنجاب دیدگاه

پس از لتکرکتی های محمود غزنویف فتح دهلی توسع سردار بزرگ غزنویانف قطب الدین آبیک نقطرره 

به شمار مرری رکد. پررس از ایررن کاقعرره سلسررله هررای   پنجابعطفی مهم در تتکی  سلسله های اسرمی در  

پدیدار شرردند. نخسررتین ک مهررم   شبه قاره از دمله پنجاباسرمی یکی پس از دی ری در دغرافیای سیاسی  

ترین چالتی که از همان آغازف حکومت های مسلمانف در این خطه با آن مواده بودندف مساله تقاب  اعتقادی 

ک آیینی بود که رعایای اصلی این حکومت را تتکی  می دادند. این مساله در کنررار عرردم برخررورداری ایررن 

 
)نظام گیتی( در   اشه مفهوم درمه قاب  مقایسه با مفهوم مفهومی در ادیان هندی تبار است که چندین معنی دارد اما معنای اصلی آن نظام گیتی است  1

   دین زرتتت است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D9%87
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سیاست دینی مناسب از دانب این دکلت هررا را برریش از پرریش حکومت ها از امتیاز بومی بودنف لزکم اتخاذ  

نتان دهنده آن است که اسرراس سیاسرری دینرری پنجاب  بررسی تاریخ این حکومت ها در    نمایان می ساخت.

این سلسله ها پس از استقرارف بر پایه گرفتن دزیه ک آزادی دینی بودف م ر در شرایطی که با شورت یا عرردم 

مواده می شدند. عرکه بر اینف ح ور علما ک سلسله های صرروفیه ک   راد غیربومیافپرداخت دزیه از طرف  

نحوه ن رت آنانف بویژه در ارتبا  با غیر مسلمانان از عوام  موثر در سیاست دینی ایررن دکره بررود. بررا ایررن 

دهررت  حال باید توده داشت که در اکثر مواردف پادشاهان این دکره از دیدگاه های برخی از متررایخ صرروفیه

 .رسیدن به مقاصد سیاسی خود بهره می دستند

به طور کلیف در بررسی آنکه آیا لتکرکتی غزنویان به رکا  ک گسترت اسرررم در پنجررابف الهررور ک... 

کمکی نمود یا خیرف نظرهای متفاکتی ارا ه شده است. برخی تهادمات غزنویان را باعث دلزدگی هنرردکان از 

این اقدامات را از سوی سرطین غزنوی صرفاً به چتم دهرراد ک غررزک بررا   ای دی ر گرچه هدفاسرم ک عده

ن رنرردف امررا درمجمررور آنرررا برررای رکا  ک گسررترت اسرررم در نررواحی مفتوحرره اقرردامی مررؤثر ک کفار نمی

ترین اظهارنظر مربو  به ابوریحان بیرکنرریف مررورد ک دانتررمند معاصررر دانند. اکلین ک قدیمیآمیز میموفقیت 

باشد. کی عقیده دارد که محمود در طی سی کاند سال دهاد با هنداکن »آبادی آن مردمرران ود میسلطان محم

را خراب کرد ک کارهای ش فت بدان سرزمین از اک رد نمود که آنرا »هیاء منثورا« گرداند ک داستان آن شیور 

 .  (12: 1362بیرکنیف) یافت ک بقیه السیبف به نهایت تباعد ک تنافر از مسلمین باقی ماندند«

عنوان یررک مررذهب ک عقیررده برره آمیزی بهتا این زمانف در مدتی بیش از سی دسالف اسرم به شک  صلح

هند آمده بود ک از آنجا که هند سرزمین مذاهب مختلب ک متعدد بودف اسرم نیز در میان سایر مذاهب برردکن 

ا این برخورد تازه در میان مررردم باعررث آنکه آشفت ی ک ت ادفی پیش آیدف برای خود دایی باز کرده بود. ام

العم  شدیدی شد. زیرا هرچند نسبت به یک مذهب تازه مخالفتی کدود نداشت  اما نسرربت برره برکز عکس

 گرفت.کرد ک بدانان تحمیلی شدف مقاکمت شدیدی صورت میهر چیز که ادباراً در زندگی دخالت می

این اقدامات نظامی باعث کحتررت ک تنررافر هنرردکان از   تر آن است که گرچه در ابتدااما داکری من فانه

ها ک استقرار فاتحرران مسررلمان در منرراط  مرکر با پایان پذیرفتن درگیریمهادمین ک اعتقادات آنان شد  اما به

 –مت رفی ک بازگتت زندگی به رکال عادیف میان این دک فرهنررگ ک قرروم متفرراکت چنرران تبررادالت علمرری 

ی عمیقی برقرار شد که ترکیج اسرم ک پذیرت آن در میان هنرردکان یکرری از نتررایج هافرهن ی ک ت ثیرپذیری

کند. بدین نکته اشرراره ای که ابراز میبیتمار این نزدیکی بود. چنانچه دواهر لع  نهرک نیز در عقیده من فانه

ه ک در اقت رراد گرفت  در اندیتهای مداکم ک متعدد که از سوی شمال غربی هند انجام میدارد که این هجوم

تررر آنکرره اسرررم را برررای هند که در صورتی بسته پیداکرده بودف عناصری تازه را کارد ساخت ک از همه مهم

 .  (392: 1/ 1361نهرکف ) نخستین به شک  تازه به هند آکرد

در انتها انقراض سلطنت غزنویان در الهور راه را برای ت رف تمام نواحی شمال هند ک گسترت اسرررم 

اندف بازنمود ک برراالخره نجا توسع محمد بن سام غوری ک دانتینان کی که به نام سرطین دهلی معرکفدر آ

 الدین غوری تتررکی  شررد( اکلین دکلت اسرمی در دهلی به رهبری شهاب602در اکای  قرن هفتم هجری )

 .  (122:  1350قاسمیف)
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 پنجاب در  غزنویان توسط اداری تشکیالت

در پنجاب به کار گرفته شده استف ریته در تتکیرت اسرمی ک ایرانی دارد. در این مناسبات اداری که  

رابطه )تتکیرت اداری(دک دسته دیدگاه کدود دارد. دسته اکل معتقدند که تتکیرت اداری در پنجاب ریته 

 ایرانی ک برخی معتقدند ریته اسرمی دارند که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

رسانده اند ک آن را دلوه   رانیرا در قالب ک محتوا به ا  یاسرم  یعرب  رتیتتک  تهیمحققانف راز    یگرکه

 یاست که به بخترر  یاریشواهد بس یدارا هینظر نیدانسته اند.  ا یرانیا یساالر وانیتوسعه ک استمرار نظام د

 :میکن یاز آن اشاره م

 یساسرران  یبه امپراتور  رتیتتک  نیشک  گرفت ک ا  رانیدر ا  یگسترده ادار  رتیتتک  انیعهد ساسان  در

بود  ادازه داد به تدبیر خوب ک معترردل کتررور  دیغرب ک شرق در حال تهد یکه همواره از طرف دکلت ها

از   شیپرر   یرانرر یا  رتیدکم است انعکاس گسترده ک صب تتک  هینظر  دیبپردازد. از نکات دالب توده که مؤ 

خ ررلت   نیبزرگ تررر  فیتمدن اسرم  نینخست  یققان عرب در قرن هامح  یاست. برخ  یاسرم در منابع عرب

عربف به انتقال ک   ب یاد  انیتواینوشته اند. داحظ از پ  ریک تدب  ادتیرا حسن س  یدر عهد ساسان  رانیشاهان ا

 رتیاعتقرراد راسررخ دارد ک تتررک یعربرر به حوزه  یساسان رانیاز ا یکتوردار  نییک آ  یمملکت دار  یریفراگ 

باید اشاره داشررت کرره تتررکیرت اداری پنجرراب دانسته است.  یرا سرمت  دکلت ها ک ممالک شرق  یساسان

 متاثر از تتکیرت اداری در ایران بوده است. در ادامه مهمترین این تتکیرت را مورد بررسی قرار می دهیم.

 وانی ( دالف

مترادف اداره است. کدرروه   ک  یپهلو   یکلمه ا  وانفیاست. د  وان«ی»د  یسازمان ادار   یدمله عناصر اص  از

 یاز نام ها  یکی  وانفیکاژه د  یرانیمفهوم ا  فیآن آکرده اند  از دمله در منابع عرب  یدر کده نام گذار  یمختلف

آنها بر انوار امررورف برره  یها یسرعت ک مهارت کاتبان ک دامنه آگاه   یکسرا به دل  لهیاستف که به کس  نیاطیش

 میدر مفهوم اداره ک تنظرر  وانیقدمت کاربرد کاژه د سانفینو  خی.  تاردش یمح  دلوس ک دفتر کار آنها گفته م

 امور  میاست که در تنظ  یق( رسانده اند  اک از پادشاهان  521-480بزرگ )    وتیک دار  ارشاهیامور را به ختا

دربررار  رانیرر مخ رروص ک دب و یاز آرشرر  زیرر انجام داد. پلوتارد ن یکتور اقدامات مهم یسازمان ادار  دیک تجد

به عنوان   «یانیاز »لهراسب شاه ک   انفیانیع ر ک   یها  وانید  یبرخ  فیکرده است.  در منابع عرب  ادی  ارشاهیختا

 انیکرره اسررکندر از هخامنترر   یزیرر چ  نیسپاه نام برده اند. به نوشررته مورخررانف آخررر  وانید  ان ذاریبن  نینخست

در تتکیرت اداری پنجررابف ترراثیر پررذیری از دیرروان  آنها بود. یدر کاد ها  یمتعدد دکلت  یها  وانیگرفتف د

ی خود را به صورت آشکار نتان داده است به گونه ای که در ساختار اداری این منطقهف دیوان هررای متعرردد

 .(129 ف1384متکاتیف  )  کدود داشت 

 

 استیو س نی د  یوستگی( پب

در کترراب مترراغ   ینرر یاسررت ک ادارات د ینرر یک د یباستانف شهرها مرکررز ادار  رانیا  یادار  یایدغراف  در

کرره  یع ررر ساسرران ژهیرر برره ک یرانیا رتینظام تتک یاصل یژگ یدارند. ک  یک متوازن  وستهیعملکرد پ  یکتور

ک  یوسررت یپمنعکس شده استف تمرکز قدرت بر محررور  یاسرم نیآن در منابع نخست  یفیک ک   یکم  ترفت یپ

 یحفظ شد  برره طررور انیتا صفو  نیاز راشد  یاسرم  یدر دکلت ها  یژگ یک  نیاست. ا  یک پادشاه  نیاتحاد د

در تتکیرت منطقه ی پنجاب نیز مراکز متعرردد   دانستند.  یم  ایک دن  نید  وستهیکه آنها خود را دامع قدرت پ
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اسرمی برای ح  ک ف   متکرت مردم کدود داشت. همچنین پاداشاهان مختلب در این منطقهف اهمیت ک 

 . (87ص  1394مع ومیف ) ارزت زیادی برای دین ک مسا   دینی قا   بودند

 ( خاتمج

 وانیرر د  نرردهیکرده اسررت  کرره هررر مهرررف نما  ادیاز پنج مهر )خاتم(    یساسان  یها  وانیدر شمار د  یبرذر

مهررردار   ایرر صاحب الزمررام    کی  اریبود که در اخت  یامرکز  یها در حکم کزارتخانه ها  وانید  نیبود. ا  یخاص

 ینررام برررده شررده اسررتف  ماننررد مهرهررا زیرر ن ی رید یرانیا یها وانیبوده است.  البته در منابع از د  یسلطنت

گناهررانف مهررر  یکه شام  مهر تذکراتف مهر نامه ها ک فرمان هرراف مهررر برررات هرراف مهررر بختررودگ   رکانیانوش

مهررر امرررکف مهررر اقطررارف مهررر  اتفیرر مهر فرمان قت ف مهر مال فیشاه یها ک عطرها نهیلباس ک گنج  یانبارها

به نام هر شهر کدررود داشررته   یخاص  یها  وانید  زین  رانیا   ریشد. در نقا  د  یامرک ک مهر چاپارخانه ها م

با ن اهی به منطقه پنجاب شاهد این مساله هسررتیم کرره  مرک. وانیبخاراف دیوان اصفهان ک د  وانیاست  مانند د

 . (94ص  1394مع ومیف ) بودند) متاثر از سنت های ایرانیف در این منطقه نیز خاتم هایی ایجاد شد

 ( سکهد

رکا  مسررکوکات   فیرانرر یا  رتیبررر اسرراس تتررک  یاسرم  رتیتتک  یریمهم شک  گ   یها  نهیاز زم  یکی

 فررهیاست  از دمله در مازندران که عرررکه بررر نررام خل یرانیتا چند قرن پس از ظهور اسرم با عر م ا  یرانیا

هنرروز  یرانرر یا انشاه  ریع ر خلفاف ت و   یهم در آن نقش بسته است.  در سکه ها  یپهلو   یکاژه ها  یاسرم

کاژه »نرروت   یتخت شاه ساسان  ریکه ز  نیکدود دارد  مانند مسکوکات ع ر راشد  یمسکوکات اسرمی  کر

 (.96:  1394مع ومیف ) بودند  خور ضرب شده است 

 خی و تار ی( گاه شماره

تررا دکره  یک اسرررم یعرب یها وانیاز د یدر برخ فیگاه شمار نهیدر زم یرانیا رتیک رسوم تتک  نیقوان

 بوده است.    یقم همچنان باق وانیاز دمله در د  یعباس

 

 ( منصب کتابت و کاتبانو

از  میاست. ابررن نررد در منطقه پنجاب است که متاثر از سنتهای ایرانی ک اسرمی  یشغ  از ارکان اصل  نیا

را برره هفررت دسررته   یدکلت ساسان  رانیدب  فیکرده است  ک خوارزم  ادیبا خع خاص    یادار  ینوشتن نامه ها

 یاسرر یس  رتیکاز طبقررات ممترراز تترر   رانیخاص بوده اند. طبقه دب  یکرده  که هر کدام عهده دار امر  میتقس

 رانفیرر در رأس دماعررت کاتبرران ا نیاست که مختص به اشراف ک بزرگ زادگان بوده اسررت. همچنرر   یساسان

قرار داشت که آن را به »حافظ الکتاب« تردمه کرده اند  آن هفررت دسررته   رانیطبقه دب  سیبه عنوان ر   یریدب

 عبارتند از:

   . )داد دفیره(یک دادگستر  یاحکام حقوق ریدب  هر ی.داد دب1

 . )شهرهمار دفیره(یشهر یالباب  مسشول در آمد کتور ک حساب ها  رهیدب  ای  هری.شهر آمار )همار(ف د ب2

 شاه. )کده همار دفیره(  ژهیآمار ک ریدب  خزانه ک ریدب  هر ی. کذک آمار دب3

 . )آهر همار دفیره(یاصطب  شاه  ریدب  هرای. آخور آمار دب4

 خزانه. )گنج همار دفیره( ریدب  هر ی. کنز آمار دب5

 امور آتش کده. )آتش همار دفیره(  ریدب هر ی. آتش آمار دب6
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 (140-141ف 1395مهریف  )  )رکانکان دفیره(.  هیریاکقاف ک امور خ  ریدب  هر ی.رکان ان آمار دب7

اشاره کرده  یرانیا رتیبه عنوان رکح ک محور نظام تتک رانیک گسترت سازمان دب  یدگ یچیبه پ  میند  ابن

امور مختلب داشته انرردف از دملرره خررع   یهفت خع برا  انیرانیاست. اک به نق  از ابن مقفع آکرده است که ا

اکقررات پرداخررت   ککه مخ وص مکاتبات شاهان بوده است ک خع »کسررتج« کرره فقررع عهررود    ه«یری»شاه دب

 ینرروریک د  یخع است. طبر  نیبا ا  انیک اقطاعات ک نقش ک ن ار ان تتر ک سکه درهم فارس  انیحقوق سپاه

رسا   به نام »اسفاد دتنس« نررام  وانید ای رخانهیدب سیاز ر به عنوان »کاتب سر« ک  زد«یبا نام »  یرانیاز دک ا

کردنرردف در ع ررر   نیترردک  یرانرر یکه کاتبان ا  ینیله قوانیبه کس  یریبرده اند ک چنان که خواهد آمدف من ب دب

 یرانرر یا رتیاسررتمرار تتررک فیعربرر  رتیرسد تتررک یشواهد به نظر م  نیکرد. با ذکر ا  دایاستمرار پ  یاسرم

   است.

 یظهور اسرررم انقربرر  دگاهفید نیا  براساسدر پنجاب باید اشاره داشت که    رتیتتک  یاصالت اسرمدر  

 یک نظررام ادار  رانیرر ا  یادار  ترررفتهیهن ام ظهورف کدرره متررترک نظررام پ  رایکرد ز  جادیا  یادار  رتیدر تتک

ک ظلم حاکم بر آنهررا بررود  در   یعدالت  یعربف کدود رکح ب   یاداره در قبا  یسنت  یها  وهیک رکم ک ش  زانسیب

عرردالت ک نجررات   یارا رره شرردف در پرر   یاسرم  عت یفقه ک شر  لهیکه به کس  یاسرم  یکتوردار  نییکه آ  یحال

در  سررتمیس نیرر ندارد. ا رانیرکم ک ا نییدر آ تهیاست ک ر یکام  ک ابتکار  یقانون  فیانسان ها بود. فقه اسرم

 رتیشررد کرره قرررن هررا مجهررول بود.اصررالت تتررک یک عدالتاسرمف مودب به بار نتستن نظم   عیقلمرک کس

   ش فت قرکن کسطا بوده که مورد توده محققان قرار گرفته است. یده هایاز پد یاسرم

انرردازه  کیرر برره  یاسرررم یفقرره در همرره نقررا  امپراتررور نیا  فیبا کدود مذاهب گوناگون در فقه اسرم

 هیرر مترراکران فق یاسرررم یدکلررت هررا تررتریکه ب یحکومت بوده استف به طور  ت یارزشمند ک عام  مترکع

ک  لسرروفیکرره در قرررن هفرردهمف »کلتررر« ف  ییدانستند  تا دا  یداشتند ک فقه اسرم را اساس حکومت خود م

آکرد   مررانیدوامررع ا دهنرر یاسرررم در اداره آ یحقرروق نیاز قرروان  یاریبسرر   ییایبر اصالت ک پو   فیفرانسو   ب یاد

 یبررر اصررالت ک ابتکررار نظررام ادار  یمتعرردد  یدر کنفرانس هررا  زین  یردیم  ستمیقرن نوزدهم ک ب  تمندانیاند

از   شیپرر   ی( انرردک یدکلت اسرم  نینخست   یحجاز )مرکز تتک  ینظام ادار  یبررسنموده اند.    حیت ر  یاسرم

 400کدود داشته است. در سررال    نهیدر مکه ک مد  یادار  ماتیاز تنظ  یزیدهد که شک  متما  یاسرم نتان م

اهلل   یاکرررم صررل  امبریرر بن کرب« از ادداد پ  یشک  گرفت که آن را به »ق   یاقدامات مدن  نینخست  فیردیم

 ریرر را سامان داد به تعب  یدیدد  یشهر  یپراکنده را متحد کرد ک زندگ    یقبا  فیعلیه ک آله نسبت داده اند. ق 

حجابررتف سرردانت ک لررواء را   تفیک امر مکه ک حکومت را به دست گرفت. اک مترراغ  سررقا  ت یاک ب  یعقوبی

بررود ک کدررود آن  یدعاک زا یاریمح  طرح بس فیمرکز وانیکرد ک »دار الندکه« را بنا نهاد که مانند د  سیت س

تا هن ام ظهررور ک  یگفت که شهر مکه از زمان ق  توان یحال م نی. با ادیگرد  ینظم در مکه م  یمحور نوع

شدن به رسرروم ک   کینزد  یدک قرن ترت برا  فیردیم  610اهلل علیه ک آله در    یآغاز نظم ح رت محمد صل

  یرر قبا  نیرکابع برر   میک تنظ  یشهر  یسامانده  ینوع  یرا تجربه کرده است.اقدامات ق   یدوامع شهر  نیقوان

بررزرگ دنرروب  یدکلت شررهرها یکردند. اک دارالندکه را بر اساس ال و  ادیبا لقب مجتمع  یبود ک لذا از ق 

 .  (147-148: 1395مهریف ) مزکد بوده اند دانسته اند ای(  لندکه)دارا یمجالس متورت یعربستان که دارا

بررود. در آن   یدر مرکز ارتباطات دهان  یک فرهن   یاسیک س  یبازرگان  یک شامف شهر  منیراه    نیدر ب  مکه

 ت یشک  گرفته بودف لکن با کدود حاکم  رهیعت  نیبود که از چند   یمردم بر اساس سازمان قبا  یدکرهف زندگ 
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 یک ادتمرراع یبرخرروردار بودنرردف  ک تجررارتف دنبرره فرررد ت یآنها از ح  مالک لهفیبر افراد هر قب  یرکح دمع

 داشتند.  ت یدر امور مختلب در مکه فعال یاز مراکز ساده ادار  یداشت ک برخ  یخاص

گرفررت حرر    یقرررار مرر   یمورد تعد  ینداشتند ک اگر کس  یکامل  یاسینظم س  تفیدر رکزگار داهل  اعراب

کردند ک  یک عرف عم  م یبه مودب رسوم دار لهی. در آن زمانف افراد قبردیداشت شخ ا انتقام خود را ب 

 نیرر امررا بررا ا   نکرررده بررود  دایپ  یعیکس  یعرب هنوز بعد ادتماع  یا  لهیقب  ت یمؤسسات مودود در دکره داهل

ازدکا   یبرخوردار بررود. آنهررا برررا  یدار  تهیر  یافراد از سنت ها  یکدودف عرب در خ وص احوال شخ 

( تررانی)خو  انیرر اطراف ت یرضررا ابتدا دیازدکا  کند با یخواست با زن یم یداشتند ک اگر کس  ینیمع  ینظام ها

 یژه در خ وص ازدکا  عربرر یبه ک هیاحوال شخ   یکه به بررس  یمف ل  یکرد. گزارت ها  یرا دلب م  یک

 مورد است.  نیاز کدود مؤسسات ک ادارات گسترده در ا  یپرداخته اند حاک 

 یدربار  فاتی آداب و تشر -1

ابررن )  بررود  یرانیا  یشکوه ک عظمت در بارها  ادآکری  پنجاب  نیک شکوه ک عظمت دربار سرط  فاتیتتر 

 یدربارهررا ب یرر با همرران شررکوه ک نظررم ک ترت فپنجابها ک مراسم بار عام در دربار   نیی. آ(75  :1380بطوطهف

ک   یادتمرراع  یتعل  برره گرررکه هررا  زیک ن  شیشد. حاضران بسته به شغ  ک من ب خو   یداده م  ب یترت  یرانیا

شررد.   یمرر   ختررهیآک  یپرررده ا  سلطان ک حاضرررانف  انیگرفتند ک م  یمخ وص خود قرار م   اهیدادر    فیاسیس

گرفته   انیک خوارزمتاه  انیسلجوق  یدربارها  ژهیبه ک  یرانیا  یها  یدربار را از ال و   فاتیسلطان بلبن که تتر

آداب ک رسرروم  فیدر بررار ک دبدبهسرروار ب یکه در ترت یزبانزد بود. اک اعتقاد داشت پادشاه نهیزم نیبودف در ا

 للهرراځک   ندیاک در دل خ مان ملک ننت  بت ینتودف ه  متاهده  یندارد ک از اک حتمت پادشاه  یسلطنت مرع

سرراداتف خانررانف ملرروکف   خفیهمه ق اتف علماف متررا  زی. در بار عام سلطان محمد تغل  ند«یآ  دیدر ملک پد

خری  از خواص ک عرروام همرره   عیک دم  اگرانیدربارف خن  میمق  انیدامادهاف خارد  کانفیبرادرانف نزد  بفیمعار

کرره شخ ررا در بررار عررام   بفیرر گرفتند. ابن بطوطه ک شررمس سرررا  عف  یقرار م  خوددر مح  مخ وص به  

مراسم ارا رره کرررده   نیا  یبرگزار  یاز چ ون   یمف ل  یگزارت ها  کرده بودندف  دایح ور پ  پنجاب  نیسرط

 .اند

. افررت یراه    پنجرراب  نیبود که به دربار سرررط  یرانیرسوم دربار شاهان ا   ریاز د  «یف »خدمت  هیهد  گرفتن

گوناگون ک با توده به شغ  ک من ب آنانف برره سررلطان   یکه از دانب افراد مختلب در مناسبت ها  ایهدا  نیا

 یک مقدمان  انیرا  فیرفت. به نوشته حسن نظام  یشمار م  هب  نیاز منابع مهم درآمد سرط  یکیشدف    یم  میتقد

کردند. به گزارت ابن بطوطرره   یم  میتقد  یبه ک  ییایهدا  دندفیرس  یمسلطان  احترام به ح ور    یکه برای ادا

مطاب    یا  هیکوتاه هم بودف هد  بت یغ  کیاگر بعد از    یآمدف حت  یم  سرطینحترام نزد  ا  یادا  یهرکس که برا

 جررادیا  یراترر ییتغ  ایهدا  افت یدر  یدر چ ون   تغلقی  ہشا  رکزیکرد. ف  یم  میبا درده ک مقام خود به پادشاه تقد

صرافان ک بقاالن را برره صررورت قرررض قبررول کرررد ک در  یایخودف هدا یها  یاز لتکرکت  یکیدر    یکرد. ک

را حساب کردهف از مبلغ مالیات إقطار داران کم کننررد.   ایکزارت خواست که ارزت هدا  وانیاز د   رید  یزمان

 کرد. یم یالمال ن هدار  ت یکرد ددا از خزانه ب  یم افت یک تحب در ایاز هدا هآنچ یسکندر لود

 یرانیرسوم ا   ریاز د  فیک پابوس  یک دست بوس  یبوس  نیزم  فیخاکسپاردر برابر پادشاهف کرنش ک    میتعظ

گرفررتف »رسررم  یکه گاه در سرره مرحلرره انجررام مرر  یبوس نیزم انفیبود. در دکره غزنو  پنجابدر دربار   جیرا

 فیرفت. به گفته دوزدرران یافتخار ک سعادت به شمار م یپادشاهف نوع یشد ک دست بوس  یم  دهیخدمت« نام
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 فیسررلطان سررنجر سررلجوق  یخال پا  دنیبوس  یعرء الدین بعد از گرفتارشدن به دست سلطان سنجرف در ازا

را   نیرریآ  نیرر بود. به نوشته ابن بطوطه کرره ا  جیرا  زین  پنجابرسم در دربار    نیکرد. ا  افت یمملکت غور را در

گفررت مررن   یم  ی: »هر کقت سلطان سخن مناسبدیگو   ل خود با سلطان محمد تغ  داری»رسم خدمت« مورد د

 ک پس از گرفتن خلعت مرادعت کردم«  دمیهفت بار دستش را بوس  ب یترت  نیزدم ک به ا  یدستش را بوسه م

 .(201  :1380ابن بطوطهف)

بررود  یرانیرسوم دربار شاهان ا  ریمردم ک سخن ن فتن با آنهاف از د دگانیآشکار نتدن پادشاه در برابر د

بود بعررد از آن کرره شرراه   افتهیشاه بار    ت اهیکه به پ  یکس  انی. در دربار ساسانافت یرکا     پنجابکه در دربار  

آکرد. خوادرره   یپادشاه بودف بررر زبرران مرر   دتسعا  یدعا برا  تتریدمله که ب  کیداد تنها    یبدک ادازه سخن م

 رایرر ز  ندفیدهت گفت کگو برگز  ستهفیشا  مانیکرد که ند  یسفارت م  یبه سلطان سلجوق  ینظام الملک طوس

را   شیدارد ک حرمررت خررو   انیرر را گستاد گردانررد ک حتررمت را ز  تانیا  ندیبا بندگان نت  تتری» پادشاه اگر ب

( انیرر بازار ریرر ام سیشد. در دکره بلبنف )ر رر  یم ت یک آداب رعا ومرس  نیا  زین  پنجابشکست بود«. در دربار  

گفترره بررود:   ینتوانست  بلرربن در پاسررخ برره درخواسررت ک  ابدفین گفتن با سلطان بتا اذن سخ  دیهر چه کوش

رکا دارد که اک با پادشاه هررم سررخن  ایک  دیچ ونه سخن گو  انیبازار ریبودف پادشاه با ام  انیبازار  ری»ر یسف ام

دکنانف مطربانف مسخرگان ک   انفیگردد ک اگر پادشاه با اساف ف المف مفردانف سرهن انف نادنسانف نااهرنف بازار

از کارداران ک مقربان با خود هم سخن گردانرردف   ریغ  یرا در مسند پادشاه  یک هر کس  دیسخن گو    انیفرکما

 .(146 :1380ابن بطوطهف)  را به دست خود بر باد داده باشد« یاالمراکلوا    بت یک ه  یحتمت پادشاه

خرراص را   -شد. عفیب دامه دار خانه    یدامه دار خانه خاص خوانده م  ایسلطان ک خلعتهاف دامه خانه  

کردندف دامه دار ک به  یم ت یکارخانه فعال  نیکه در ا  یکرده است. به کسان  ادی  یسلطنت  یدر زمره کارخانه ها

 شد.  یآنها سر دامه دار گفته م سیر 

بود.  پنجابدر  یرانیا یت ثیرات سنت در بارها  ریاز دمله نورکز از د  یکهن پارس  یدتن ها  یبرگزار

 یهرراک در گسررتردن فرت یک نورکز را به طرز پادشاهان عجررم برره سررر برررد دیع  امیبه نوشته فرشته »بلبن ا

 یزربفت ک انوار فواکه ک اطعمه ک اشربه ک تنبول مبالغه نمود یکانی طر ک نقره ک پرده هامنقش ک استعمال ا

ک چررون  یک امرررا از نظررر گذشررت نیخرروان یهررا تررکشیک پ  یک در رکز دتن تا آخر رکز در مجلس نتست

 یاک را معرررکض مرر   سررتهیک خرردمات شا  دهیمقربرران مجلررس صررفات پسررند  یگذشت  انیاز اع  یکی  تکشیپ

گرفترره  ینورکز را دتن م یاز ک شیپ نیک سرط تغلقی ہشا رکزیدهد که ف  ینتان م  بعفی  گزارتداشتند«.

ک شب برات ک رکز نورکز دتن   ادی... در مراسمات رکز اع  رکزشاهی: »ح رت شهنتاه سلطان فدیاند. اک گو 

  .(360 :1374عفیبف)  «یکار کوشش چون خسرکان اه  تبار نمود نیک در ا یعام کرد یها

 دربار مناصب -2

اسرررمی فرهنگ    ریمهم که مطالعه در آنها شدت ت ث  اریف چند من ب بس  پنجاب  یمناصب دربار  انیاز م 

 :دیآ یم یدر پ اندینما یدکره بازم نیرا در ا

 لدریحاجب و وک

 یاست که مردمان را از در آمدن )کارد شدن( باز دارد. در فارس  یکس  یبه معنا  یحادب« از دهت لغو »

اسررت   یحادب کسرر   فیاسرم  رتیتتک  سندگانیشخص ف پرده دار ک دربان گفته اند. در اصطرح نو   نیبه ا

 یخوانررده مرر  حادررب دهررت  نی. اک بدردیگ  یاذن م تانیا یرساند ک از اک برا  یرا به امام م  ت یکه اخبار رع
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 یکنررد. حررادب یادازه بر اک کارد شوند در پرده نهان مرر  یکه بخواهند ب یپادشاه را از کسان  ای  فهیشود که خل

رک انوار حادب در متررون   نیبوده است  از ا  یادار   ها ک دفاتر  وانیک د  ریپادشاه ک کز  فهفیخل  یدر بان  ینوع

الحادب الرابعف حادب الدیوانف حادب   فیذکر شده است  مانند الحادب األکلف الحادب الثان  یاسرم  یادار

 ریرر رک در تعب نیبود که حادب انتخاب کرد  از ا یاکل امو   فهیبارف خل  نینخست  یالکبیر ک حادب ال غیر. برا

 فهیور خلکقت مناسب به ح   ت یاست  حادب همه مردم را با رعا  یابن خلدکنفحادبف خاص دکلت امو 

 .(64: 1388اف لیف ) ک صاحب الطعام دیبه دز مؤذن نماز ک م مور بر  ایبرد یم

دربررار ع ررر بررود.   ریکز  ایک    فاتیتتر  سیکرد ک ر   دایپ  ییمقام حادب اعتبار باال  فیدکره اکل عباس  در

آمررد کرره   دیرر دک خانه فاصله بود ک پرده سرروم پد  فهیمردم ک خل  انیحادبانف پرده اکل ک پرده دکم داشتند ک م

 یدکران اکل عباس  ادبانح  نیمعرکف تر  عیشدند  ف   بن رب  یبود که فقع خواص کارد آن م  ی ریخانه د

برخاسررت  عنرروان  ریرر برره رقابررت بررا کز یدر دکره دکم عباس  افتفیاست. از آن دا که من ب حادب قوت  

مقام در آن دا ک م ر برره کدررود آمررد  حادررب در انرردلس   نیا  ینبودف اما در ع ر فاطم  هیقیحادب در افر

 فیهیک بو   یمعتبر بود. )ر( در ع ر غزنو   ممقا  نیدکم  فهفیداشت ک پس از خل  ریبلندتر از کز  اریبس  ی اهیدا

چررون  یک مترراغل دندیرس یشد ک حادبان به امارت ک حکومت ک کزارت م  یامرا انتخاب م  انیحادب از م

کره دک شرراد ک   اهفیس  یقبا  کیخلعت اک    ک  دیپوش  یحادبف خلعت م  نیک دز آن داشتند.  همچن  یشحن 

  کمربند زر بود.

کرره بررر  یبرره طررور د یبه اک  مقام خود رس  فحادب یسلطان دکلت حف   نیدر دکران سلطنت دکازدهم

 لهیالعباس به دهت ترس از دست دادن مقام خرفررت برره کسرر   یک سرانجام سلطان اب  دفیسلطان استبداد کرز

حادب را لغو کرد ک فقع مقام اداره امور خاص خانه سلطان را به اک داد ک اک ی  عال  یادار  یحادبف مقام ها

ک امررور   انیرر ک اطراف  هیکزارت کوچک بود که امور کوچررک مربررو  برره حاشرر   ی. مزکارف نوعدیرا» مزکار« نام

 ییادرا بیدر کظا ت یحادب محدکد  یعبدالواد برا  یکرد. در دکره بن  یخانواده سلطان را اداره م  یخ وص

  .(88: 1388اف لیف  ) جاد کردندیا

 است یبه نام حادبف ر  یمن بف صاحب  در دکره غزنوی  یرانیپادشاهان ا  منطقه پنجاب متاثر از  در دربار 

 ریحادبف ام  یسرا  رامی  بزرگف  حادب را بر عهده داشت.    انیرکابع شاه با دربار  میتنظ  زیدربار ک ن  فاتیتتر

حادبرران دربررار   سیر رر   هبرر   یبود که در دکره اسرم  یخاصهف ک حادب الحجاب القاب  یآغاد  فیحادب سرا

ک  یک نظررام یدربررار یبررار( صرراحب من ررب ریرر باربک )ام ای رحادب یام زفین پنجابشد. در دربار   یاطرق م

 فررهیرسررد کظ  یک مردم بود. به نظر م  یبا کارگزاران حکومت  نیسرط  یسامان دادن بارها ک مرقات ها  یمتول

از   تررانیپنهرران داشررتن ا  یبا سررلطانف ک برره نرروع  ردمکارگزاران ک م  میحادب ممانعت از تماس مستق  یاصل

سررر پرررده دار  ایآنها را سر پرده دار   سیشغ  اک با پرده دار که ر   ثفیح  نیک از ا  با مردم بود  میارتبا  مستق

کقت ک ادازه  نییبردن پرده مقاب  پادشاه را داشتف همسان بود. تع  نییباال ک پا  ت یگفتند ک مسؤکل  یخاص م

  رراهیدا نیرریادررازه کرکد نداشررتندف تع ایرر که نوبررت  یاز کرکد کسان یریتقدم افراد ک دلوگ   ح ت یبارف رعا

  ریرساندن اخبار گوناگون به سلطانف از د  زیک ن  یک  ت یاستقرار هر فرد به هن ام بار با توده به مقام ک موقع

( بررود. همرره بررکحادررب )بار ریرر خاص ام بیاز کظا یکیمهم    یدادن دتن ها  ب یحادبان بود ترت  بیکظا

شررد.  یدستش به پادشرراه رسررانده مرر  ری( ک افراد زکیحادب )بار ریام   یاز طر  هافیدرخواست ها ک دادخواه

شد. اعرن دسررتور اعررزام سررپاه  یم به حادبان محول زیپادشاه ن یافتیدر یایاز تمام هدا  یفهرست  هیته  فهیکظ
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کررردف حادبرران برره عنرروان   یسپردند ک اگر سلطان شخ ا در دنگ شرکت م  یبه حادب م  زینبرد را ن  یبرا

چررون   یخررودف القرراب  فررهیبا توده برره رتبرره ک کظ  پنجابکردند. حادبان در دربار    یاک عم  م  ژهیک  یرکهاین

که عهده دار سامان دادن برره امررور   ی)حادب  ییحادب خاصف سیدالحجابف شرف الحجاب ک حادب الغربا

متررابه   یفیکظررا  پنجررابدر    زیرر کیلرردر نرسد صاحب من ررب ک  یدر دربار بود(ف داشتند. به نظر م  انیخارد

»از اعظررم االشررتغال درگرراه بررود«.   لرردریکک   ی. به نوشته برن(64:  1389ضیاییف  )  حادب بر عهده داشته است 

داشت که دستورات در آن ثبت ک ضرربع ک مهررر   ییامجز  وانید  لدریکه کک   دهدینتان م  زیگزارت فخرمدبر ن

 شد. یم

 ریگ یچاشن

 یسرمت آن بود ک برره نرروع  زیاز مزه ک ن  نانیسلطان ک اطم  یغذا  دنیکه م مور چت  ریگ   یمن ب چاشن 

منطقرره پنجرراب بررود کرره مترراثر از  در یمناصررب مهررم دربررار   ریرفتف از د  یبه شمار م  یمطبخ شاه  سیر 

ک   ریرر گ   یچاشررن  پنجرراب. در دربررار  (520کریسررتین سررنف  )  از آن بررود  شیک پرر   غزنویدکره    رانیا  پادشاهان

از مهمانان شرراه  ییرایغذا ک پذ هیداشت. به عرکه ته یبهمتا بی( کظایآشپزخانه سلطنت  سیر« )ر »خوانساال

 زد ک بر حم  طعررام از آشررپزخانه برره نررزد سررلطان یسلطان برت م  یگوشت را برا  یبر عهده اک بود. ک  زین

در دربررار داشررتف چنانکرره  یادیرر رفررت ک نفرروذ ز یاز مقربان دربار به شمار مرر  ریگ  یکرد. چاشن  ینظارت م

 بود. زین یمجلس ک  فانیک حر مانیاز ند یخلج نیعرءالد  ریگ   یچاشن

 شرابدار

 از  خانررهف  ۔شرابخانه/شررربت   انفیک خوارزمترراه  انیک سررلجوق  انیرر غزنو   زیک ن  انیاز دربار ساسان  دیبه تقل 

شرابخانه ک شربت خانه )آبدارخانه( را شرابدارف ک شرابدار   یرفت. مت د  یبه شمار م  شاهی  دربار  ملزکمات

دربارف آماده کررردن شررراب   هشرابدارف اداره شرابخان  فهیخواندند. کظ  یمخ وص سلطان را شرابدار خاص م

آمرراده   زیرر ک ن  هیادک  هیمهیا ساختن انوار اشربهف گرب هاف رکغن هاف دوشاندن گ  ها در آب ک ته  کوفین  یها

کرره برره سررلطان ک  یشراب در مجالس سلطان بود. در مجلس شراب سررلطانف افررراد  ییرایپذ   یساختن کسا

 .(36  :1374دوزدانیف) شدند یم  دهینام(  یخاصف سرساق  یساق یدادندف )ساق یشراب م  همانانیم

 دار / تشتدار   طشت

ک  یک سررلجوق یغزنررو  یبررا عنرروان طتررت دار در دربارهررا یاز ح ررور فرررد یادیرر ز یهررا گررزارت

( از مناصب یآفتابه چی  آفتابچ  ایخاص    یطتت دار  ای  یطتت دار  )  در دست است. من ب   یخوارزمتاه

من ب )تتت ک آفتابه( طتتدارخانه نام داشررت.  نیملزکمات ا  یبود. مح  ن هدار  زین  پنجاب  نیدربار سرط

بردنررد تررا دسررتان خررود را  یمرر  یقرر یطتت ک ابر یسلطان ک مهمانان ک یااز آغاز طعام ک پس از آن بر  شیپ

 مهمانرران بررر عهررده طتررت دار بررود  کبررر دسررتان سررلطان    خررتنیظرررکف ک آب ر  نیرر ا  هیته  فهی. کظندیبتو 

کرررد. سررلطان درررل   یکمررک مرر   زیسلطان را در کضو گرفتن ک شست کشو ن  نی. اک همچن(22دوزدانیف  )

بودف به طتت داران ک دانرردارانف   دهیشده را بخت  ریدست   یکه امرا ک ملوک شورش  نیبعد از ا  یخلج  نیالد

طتررت دار  "بر تن آنها بپوشررانند.  یکسوت سلطان  یآنها را شستهف عطر بمالند ک دامه ها  یدستور داد سرها

 .(24  :1371هملنف) رفت  یبا سلطانف از مقربان درگاه به شمار م کیبه کاسطه ارتبا  نزد

 یوانساالری و د ها  وانی مرتبط با د یها سنت
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اسررت. دکره   یرانرر یدر منطقرره ا  یرانرر یا  رتیتتررک  یعرر یدکران استمرار ک توسعه طب  یک سامان  هیبو   ع ر

 یاز نظام عباسرر   یبیترک   انیهیاست. ادارات بو   رانیبه ا  یع ر ساسان  یادار  ماتیمقطع باز گتت تقس  فیهیبو 

ک   یوانیرر در سررازمان د  ک  رفتنرردیاز خررود را پذ  شیبود. آنان ساختار نظام پرر   رانیا  یادار  یک سنت ها  نیتیپ

در بغررداد همررراه بررا آشرروب   یاسرر یبه حوزه قرردرت س  انیهیآکردند. کرکد بو   دیپد  یدز   یراتییآن تغ  یادار

امر مودررب  نیبر سر قدرت بود. ا یلمیترک ک د یصحنه منازعه امرا  یهیدربار بو   رایبود  ز  یک ادار  یاسیس

مانده   یباق  یشد. ک از خرفت تنها اسم  یدکلت اکل عباس  یک مال  ینظام قدرتمند ادار  رازهیاز هم گسستن ش

عوامرر    نیرر محرردکد شررد. ا  رهیفرات ک دز  فیتنها به عراق دنوب  یبودف تا آن دا که دامنه نفوذ خرفت عباس

دکلررت ک  یدررار یهررا نهیبا زحمت توانستند هز انیهیکه بو  یالمال شد  به طور  ت یمودب کاهش در آمد ب

از سازمان اقطررار   انیهیاز عوام  استفاده بو   زین  نیا  ایکنند. گو   هیالمال ته  ت یب  درا از راه درآم  انیحقوق سپاه

 یدکلررت دارا یمربررو  برره درآمرردها یهررا وانیرر د ژهیها به ک  وانیاز د  یالغاء برخ  لهیاست که به کس  ینظام

 یعباسرر  ت اقالیم داشت ک با ضعب خرفرر  ریدر سا ییخرا  بغداد که شعبه ها  وانیبود  مانند د  یقانون  هیتود

 ینمود تا بتوانند در آمد ثابت  میتقس  انیسپاه  نیب  ولیسواد را به عنوان اقطار ک ت  یشد. معزالدکله اراض   یتعط

پس   یهیکه معزالدکله بو   یکار  نیفراهم کنند. در کاقع نخست  لمیترک ک د  ینظام  یرکهایحقوق ن  نیت م  یبرا

را  یاراضرر  نیبدکن مالک بود. اک ا  یک اراض  یسلطنت  یاه  نیگرفتن زم  اریاز سلطه بر بغداد انجام دادف در اخت

شررد ک    یها تعط  وانیاز د  یاریشد ک بس  یادار  یکار مودب آشفت   نیکرد که ا  میفرماندهان ارتش تقس  نیب

   رفت. نیدفاتر ک اسناد آنها از ب

آغاز به کار نمود ک اداره آن به »عمید دیوت سپرده شد. بویهیررانف    ریزمام بار د  وانید  انفیهیبا همت بو 

آنها  یها ک درآمدها ک امور مال وانیدر نظارت بر امور د  ریمن ب »صاحب الدیوان« را که در ظاهر معاکن کز

»ابررالفر  بررین فسررانج«  فیمهلب رتگزارت هاف صاحب الدیوان در دکره کزا  یرخبودف حفظ کردند براساس ب

خود را از دسررت داد  ت یاهم جیمن ب به تدر نیمن ب قرار داشت  اما ا نیدر ا یهجر 328بود که تا سال  

نظارت بررر   ریرفت ک خود کز  نیمعزالدکله« از ب  اربنیکه در ع ربخت  نیآن محدکد شد تا ا  اراتیاخت  رهیک دا

در دکره نفرروذ   یع ررر عباسرر   یها  وانیاز د  ی ریتعداد د  نیهمچنها را به عهده گرفت.    وانیک د  یامور مال

 وانیها انجام داد ک د  وانیاز د  یدر برخ  یشد  چنان که ع دالدکلهف اصرحات اندک    یتعط  انیهیحکومت بو 

خررود ادررازه   هیرر کرد.  اک به کررارگزاران بلندپا  سیبا عنوان »دیوان المراعی ک فرا ض ال دقات« ت س  یدیدد

 وانیرر خزانرره دکلررت د  یشد  چنان کرره برررا  یها م  وانیداد ک مانع نفوذ آنها در د  ینم  وانید  ردخالت در امو 

 . (52: 1394شیبانیف  )  خزا ن« بود  وانیآن با صاحب د  است یکرد که ر سیت س  یخاص

 یکررردف سررازمان برخرر  یحکومررت مرر   یهیبررو   ریرر الجیوت در بغداد که به نررام ام  دیدکره حکومت عم  در

 نیشد. همچن  میترک ها تقس  وانیک د   المهید  وانیبه دک بخش د  شید  وانیاصرح شد ک د  ینظام  یهاوانید

 شد. نییآن را به عهده داشتف تع  ت یکه مسشول یبازرس عموم کی  شید وانید  یبرا

به کار گرفترره شررد  دیرروان   یرانیاز گذشته در مناط  ا  شیباستان ب  رانیا  یادار  وهیش  زین  یع ر غزنو   در

 یرا شام  مرر  یهاف ادارات وانید  ریسلطان بود ک مانند د یبرا یخانه ک دفتر خانه مرکز ریرسالت در حکم دب

را به عهده داشررت. نتررانه   لت رسا  وانید  است یر  فیک مسعود غزنو   شد. ک »ابو ن ر متکان« در عهد محمود

 وانیرر از آنهررا در د  یکی  وستهینزد اک بودند که پ  یمنت  یادیبزرگ بود ک عده ز  یقلمدان نقره ا  وانفید  سیر 

 نام داشت.  «ینوبت ریماند ک »دب یم
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مقترربس از ع ررر   یک سررلجوق  یغزنررو   یشدف دسررت اه ادار  یها کارد کاد سلطنت  وانیفدیع ر غزنو   در

 ت یمسررشول رفیرر کزارت دربررار بررود ک حادررب کز ایدربار  یک سلجوق یغزنو  یرتیاست. در گاه تتک  یسامان

 فاءفیاسررت  وانفیرر سرره د  یدربار قرار داشت که مت د  ریدربارف کز  رتیدربار را به عهده داشت. در رأس تتک

کرره  عیکسرر  یکردند. منهیان ک اسکداران در شبکه ارتباط یم ت یفعال یعرض ک رسالت بود که در دربار مرکز

رساندند. نظام الملررک   یرسالت م  وانیبه د  یغزنو   یاز سراسر امپراتور  ییبودف گزارت ها  یرانیا  دیشبکه بر

 لهیکسرر  نیکرده است تا بررد دیت ک   اندر خ وص حقوق ک متاهره در حد کفاف منهیان ک مترفان ک اسکدار

بررود  در  یداخلرر  مسشول مراقبررت از امررور دفیصاحب بر ایل دهند. مترفف صاحب خبر اخبار را رکزانه انتقا

 .(96:  1387مهدکیف )  داشت   یاریبس  ت یعهد مسعودف شغ  مترف خزانهف فعال

در مرراکراء النهررر اسررت.  یرانرر یا رتیک اسررتمرار تتررک اءیرر ک اح  سیت سرر   انیدکلت سامان  یها  یژگ یک  از

 نیرر ارا ه کرررده اسررت. ا  یها ک دست اه دکلت سامان  وانیاز د  یخیتار  یبخارا گزارش  خیتار  سندهینو   فینرشخ

العلرروم   حیدر مفررات  یخرروارزم  لهیباشد کرره برره کسرر   یم  یوانیاصطرحات د  نیتدک  یهسته اصل  ان رینوشته ب

را در بخررارا  ییبغررداد در اک  شررکوفا یسرراالر  وانیرر از د  ی( نمونرره ا1389-279)    انیاست. سررامان  دهیگرد

اداره  دندفیرسرر  یمرر  وانیبه کزارت د یساالر ستهیکه با شا  یدماعت  لهیبه کس  یکردند. مملکت سامان  سیت س

 وانیرر ک د ریرر کز وانیرر سلطان چون د یسراسلطان خبر داده است: »در   یدر سرا  وانید  9از    یشد  نرشخ  یم

محتسب  وانیمملکه خاص ک د وانیشرف ک د  وانیک د  دیصاحب بر  وانیصاحب شر  ک د  وانیک د  یمستوف

در  یسررامان یهررا  وانید  ت یها فرمود بنا نهادند...«ف کده اهم  وانید  ب یترت  نیق ا بد  وانیاکقاف ک د  وانیک د

ک شرراعر ک   ب یرر از کاتبرران اد  یادیگرکه ز  انیبوده است. سامان  لبمخت  یکارکرد مثبت آنها در مهار بحران ها

کردنررد.   یالجیش من وب مرر   ریام  یبه مقام کزارت ک سپهساالر  جیداشتند ک آنها را به تدر  اریعالم را در اخت

 یافراد را در عهررد سررامان نیا یها یست یافراد نام برده است ک شا نیاز ا شفیاز گزارت ها  یدر برخ  یثعالب

: »اک از سدینو  یم «یکرده است. اک در مورد »ابو من ور احمد بن محمد البغو   سهیکزارت مقا  یبرا  یو ک غزن

در شررعر ک ادب   یدلررد  یسرر ی  ک کترراب  دیدرده رسرر   نیتر  یبزرگان خراسان بود که در ادب ک کتابت به عال

نحررو ک لغررتف مسررشول   انیرر از اع  یفارسرر   یشد  ابراهیم بن عل  انیرسالت سامان  وانید  ینوشت ک سپس متول

ثعررالبیف )  شررد.  یسررامان  دیرر بر  وانیرر ف مسشول د  ب یبودف ابو من ور شاعر ک اد  یرسا   سامان  وانیدت فح در  

1390 :54).   

اداره هفررت  نیرر مستقر در قاهره بود. در ا یها تابع اداره مرکز وانیدر م رف د  انیدکره حکومت فاطم  در

کاتررب  ایرر االنترراء  وانیرر . دیوان االنترراء کرره صرراحب د1کدود داشت که عبارتند از:    یاصل  وانیتا شانزده د

الجرریش« ک »دیرروان  »دیرروان وانیرر . دیوان الجند کرره متتررک  از دک د2نمود    یالدست التریب آن را اداره م

 وانیرر مجموعه آن د  ریرا به عهده داشت ک در ز  یدکلت فاطم  ی. دیوان المجلس که امور مال3الرکاتب« بود   

کرره برره امررور -خرراص    وانیالتحقی ف  د  وانیالنظرف د  وانیهاف د  وانید  نیقرار داشت  از دمله ا  یمتعدد  یها

. 4کارث     یک برر   یفیاموال توق  یبرا  هیواریث الحترالم  انکرد ک دیوان األحباس ک دیو   یق ر نظارت م  یمال

 ان یرر کتام  وانید  9عرا ب     وانید  -8شام     وانی.د7المال ک خزا ن    ت یب  وانی. د6  د یبر  وانی. د5خرا      وانید

. کزارت 15. دیرروان نظررام  14. دیوان نفقات  13 یذمه ک الجوال  وانی.د12زمام     وانی.د11. دیوان احباس   10

 (.64: 1389الویریف  )  ک.... ب ی. دیوان ترت17. دیوان الرکاتب  16رسا      کتوقیع  
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ک   دهیچیپ  یوانساالریدست اه د  فیرانیا  یحکومت ها  یادار  رتیاز تتک  یریپذ  ریبا ت ث  پنجاب  نیسرط 

بودنررد کرره اسرراس   یبزرگرر   وانیرر کزارتف رسالتف انتررا ک عرررض چهررار د  یها  وانیکردند. د  جادیا  یمنظم

امور   یک دز   یلبزرگف ک   وانیچهار د  نیا  یدادند. به نوشته برن  یم   یرا تتک  پنجابدربار    یادار  رتیتتک

هررم دهررت اداره  ی رررید ییهررا وانید وانهافید نیاز ا  ریداشتند. غ  اریرا در اخت  یک م الح ملکران  یدهاندار

 شده بود. جادیامور ا

بررود.  یضرررکر  یبه اسرم ک دانستن زبان فارس  دنیظاهرا گرک  فیبه مناصب عال  یابیدست  یبرا  پنجابدر  

 یهررا  هیرر ال  فیدر دسررت اه حکررومت  فیپلماسرر یک د  یرسم  فیادب  فینوشتار  فیبه عنوان زبان دربار  یزبان فارس

کاژگرران ک  یابیرر ک راه  یفارسرر  انکرراربرد داشررت. رکا  زبرر  نیشهر نت یها  یمرفهف نخب انف اه  قلم ک برخ

از  پنجررابدربررار  یریپررذ ریترر ث یاز عوامرر  اصررل یکرر ی فیپارسرر  یک حکررومت یوانیرر د فیرتیتتررک نیعنرراک

ک   انیرر برره دکلتمررردان ک دربار  نیالقرراب ک عنرراک  یاعطررا  ف  پنجاب  نیبود. به عرکه سرط  یرانیا  یوانساالرید

 فرا گرفته بودند.؟  انیرانیرا از ا  یوانیکارگزاران د

 وزارت  وانی د

دیوان کزارت در پنجاب از دمله مواردی است که از تتکیرت اسرمی تاثیر پذیرفته اسررت. در اسرررمف 

شررود. در  یاهلل علیه ک آله م یدر اطراف رسول خدا صل  هیعال  است یک ر  یحوزه مربو  به مقامات خرفت  نیا

 رانفیرر تررا کز دیرر من بررر گز یک اصحاب مرا برا دینق  شده است که فرمودند: »خدا مرا برگز امبریاز پ  یتیرکا

 ریرر فرمودند: »هر گاه خداکنررد خ  هنق  شده ک   تانیاز ا   رید  یتیرکا  نیمن باشند.«همچن  تاکندانیپرن ک خو 

السرررم   هیعل  یاز ح رت عل  یمتعدد  اتیدهد. در رکا  یاک قرار م  یبرا  یدرستکار  ریرا بخواهدف ک ز  یریام

برره کررار  یدر مررورد کسرر  ر«یکاژه »کز اتیرکا نیشده است. در ا ادیاهلل علیه ک آله  یصل  امبریپ  ریبا عنوان کز

   .(54: 1389اردستانیف  ) برد یشود به اک پناه م یدشوار م  اککه کار بر   یرفته که سلطان در امور

 وانیرر د  ایرر خوادرره    وانیرر د  اکف  رتی»خواده بزرگ« قرار داشت. تتررک  یغزنو   یادار  رتیرأس تتک  در

رسررالتف قرررار  وانیعرض ک د وانیاستیفاءف د وانید یعنی فیع ر غزنو  یها وانید  ریکزارت بود که کنار د

ک دیوان   ریکز  وانیرا حفظ کرد ک از آن به نام د  یهیدکره بو   ت یهمان اهم  یگرفته بود.کزارت در ع ر غزنو 

سررپرد ک خلعررت   یم  ریسلطان همه متاغ  را به کز  یشده است. در ع ر غزنو   ادیخواده    وانیکزارت ک د

برخوردار بودند. ابو   یپوشاند ک کزرا از ثبات فوق العاده ا  یم  ییکزارت را به اه  قلم ک ادب ک علم ک توانا

به مدت هفررده سررال عهررده دار من ررب   فیسلطنت محمود غزنو   یاز ابتدا  ینیفراالعباس ف   بن احمد اس

 .(64: 1389اردستانیف  )  کزارت بود

 یدکلررت هررا سیک ت سرر  یاسرررم رتیع ررر قرردرت تتررک فیک استمرار آن در ع ر غزنو   یهیبو   ع ر

برره    یرا تبد  یک دکره غزنو   یهیدکره بو   فیادار  رتیکتاب در باب تتک  نیچند  دیاست  تول  یاسرم-یرانیا

دهررت  بهاز کزرا  یشغ  برخ یداریناپا ی»آداب الملوک« کرده است. در ع ر غزنو  یدکره توسعه کتاب ها

 دیرر را تهد ریرر همچنان نهاد کزارت ک کز فیک دکلت یوانیمتاغ  د  یت یبرقرار بود ک خطرات هم  یمسا   مال

 زیرر ن  یعباسرر   یتررر برره خلفررا  افتررهیبه صورت توسعه    یم ادره اموال کزرا در ع ر سلجوق  انیکرد. در  یم

کرررده  جادی»دیوان الم ادره« را ا  یکرده بودند ک برا   یتبد  ییبایکار م ادره را به هنر ز  انیشد. عباس  دهیکت

داشتند که معررادل » مطالررب«  ریاقرار گ  ایخودف مستخر «  یهمچون اربابان عباس زین یغزنو   نیبودند.  سرط

از کزارت خلع شرردف  «یمندی»م یگرفت. کقت یم اقرار ریفرد با آالت شکنجه از کز  نیبود.  ا  یمناظر عباس  ای
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محمررود ک   یگرفتن اقرار از سرخس به غزنه آکردند. از شش تن کرره در پادشرراه  یاز دشمنان اک را برا  یکی

درران  یتن از مقررام خررود برکنررار شرردند ک برره سررخت  سه  دندفیرس  یبه من ب صدارت عظم  یمسعود غزنو 

پررس از دلرروس   یمعرکف به »حسنک« بود که اندک   محمدحسن بن    یمحمود ابو عل  ریکز  نیسپردند.  آخر

 ت یرر رعا زیرر ن یصورت قررانون  یطر نیخود را به طور ک رغبت به سلطان فرکخت ک به ا  ییمسعود تمام دارا

  .دیگرد

کزارت اسررت.   وانید  جادیا  فیرانیا  یاز سنت ها  پنجابدربار    یوانساالرید  یریپذ  رینتانه ت ث  نیبارزتر 

 ادیرر کزارت«    یعررال  وانیدکره از آن با عنوان »د  نیها بود ک مورخان ا  وانید  نیک باالتر  نیتر  یعال  وانید  نیا

همرره   سیک ر رر   یمقررام ادار  نیترپررس از سررلطان برراال  ریبود ک کز  یمن ب ادار  نیکرده اند. کزارت مهم تر

چون خواده دهانف خانجهررانف تررا  الملررک ک   یزیافتخار آم  نیبود. عناک  یک لتکر  یادار  فیاسیس  ینهادها

شد.   یاطرق م  زین  پنجابدربار    رانیبود بر کز  جیرا  زین  انیک خوارزمتاه  انینظام الملک که در دکره سلجوق

کزرا گرراه  حررال نی. با اریاه  شمتقلم تعل  داشتف نه   ه دکرهف من ب کزارت اغلب به ا  نیدر ا  نیهم چن

 زین  یقتون مخ وص به خود داشتند. نظارت بر امور مال  یگرفتند ک حت  یبر عهده م  زیلتکر را ن  یفرمانده

نظررارت  اتفیمال یدمع آکر ت یمسؤکل یبود ک ک ریکز فهیکظ فیک سلجوق یغزنو  فیسامان یهمانند دکره ها

 فیمررال یگزارت هررا هیپس از ته مترفک  یرا بر عهده داشت. مستوف وانهایها ک مخار  د  نهیبر خزانه ک هز

 . (80: 1392حسینیف  ) کردند یارسال م ریکز یآن را برا

 انشا    وانی د

ک   اتیرر کال  عیک کقررا  یادار  یثبت ک ضرربع نامرره هررا  انیک خوارزمتاه  انیسلجوق  انفیغزنو   یدکره ها  در

انتا بررا  وانیرسالت ارسای  بود که د وانینامه ها بر عهده د عت یک ارسال نامه ها ک صدکر احکام ک ب  افت یدر

 (.202-203  :1384میراحمدیف) شد یخوانده م زیطغرا ن

برره  وانیرر د نیرر بررود. ا یمکتوبات سلطنت نیک تدک یانتا آماده ساز وانید فهیکظ پنجاب نیدکره سرط  در

خرررا    االتفیسلطان ک حاکمان ا  نیک محرمانه ب  یهمه مکاتبات رسم  رایشد  ز  یح  خزانه اسرار خوانده م

 ریرر خرراصف )دب  ریرر بانتا بر عهده د  وانید  است یگرفت. ر  یصورت م  وانید  نیگزاران ک صاحب من بان در ا

ه سلطان بود تررا بتوانررد همرا یدن   یدر سفرها  یحت  تهفیهم  یممالک انتا( بود. ک  وانیصاحب د  ایممالک  

 یخرراص نامرره هررا  ریرا که ارزت ضبع داشتف به ن ارت درآکرد. دب  ییگفت کگو   ک هر  یضرکر  ینامه ها

داد ک نوشتن فررتح نامرره هررا ک سرررکدن   یبرد ک از دانب سلطان به نامه ها پاسخ م  یپادشاه م  شیرا پ  دهیرس

 سینررو  شیپرر  وانیرر د نیسلطان ابتدا در ا یبر عهده داشت. فرمان ها  زیدلوس پادشاه را ن  ت یدر تهن  یاشعار

 یشد. فرمرران هررا  یارسال م  فیآن گاه پس از ثبت ک نسخه بردار  دفیرس  یسلطان م  ت یسپس به رؤ   شدف  یم

به عنوان احکررام  دیدد یشدند. فرمان ها یم یطبقه بند تفیانتاف با توده به نور ک اهم وانیصادر شده از د

 ییدر فرمان هررا  لطان. ستدیمهرکموم م  یسلطنت  یطغرا  لهیبه کس  نیسرزم  یتوقیع متهور بودند. حکم اعطا

 یانتررا برررا وانینوشت. صاحب د  یدر نامه م  یچند کلمه ا  شیداشتف به خع خو   یادیز  ت یاهم  شیکه برا

محرر ک مرزم   فیرسولدارف کاتبف منت  دارف  طهیخر  رفیچون دب  یوانیاز کارکنان د  یخود گرکه  بیانجام کظا

 .(152 :1380ابن بطوطهف)  گرفت  یرا به کار م

 عرض    وانی د
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ک مقررررات   نیقرروان  میتنظرر   انیک خوارزمترراه  انیسلجوق  انفیعرض در دکره غور  ایعارض    وانید  فهیکظ

عررارض لتررکر خوانررده  ای شیآن عارض د سیآمار ک پرداخت موادب لتکر بود ک ر   هیمربو  به سپاهف ته

عرررضف عررارض   وانیرر د  سیعرض بود. ر رر   وانیبر عهده د  انیبه امور سپاه  یدگ یرس  زین  پنجابشد. در    یم

داشته باشد. عررارض در بارعررام هررا در   ریچونان کز  یاعتبار  ست یبا  یم  فیممالک نام داشت که به نوشته برن

آن ک اداره امررور  یک ن هدار رکیفراهم کردن ن فعرض وانید یاصل فهیگرفت. کظ یسلطان قرار م طرف چپ 

دک بار به   ای  کیداشت چندکچون سپاه را به پادشاه گزارت کند. اک ساالنه    فهیالتکر بود. عارض ممالک کظ

برره  وسررتنیکرد. داکطلبان پ یم یهر دسته را بررس ینظام زاتینتست ک سربازان ک مرگب ک تجه  یعرض م

امتحان شوند ک با توده به   یک توسع ک   ذاشتندیم  شیبه نما  یدر برابر ک  اخود ر  یمهارت ها  ست یسپاهف با

با عررارض بررود. برره   زیحقوق سربازان ن  زانیم  نییشدند. تع  یمختلبف استخدام م  یمهارت خود در دسته ها

شخ ررا در  یک "لتررکر بررود. یمسؤکل تمام اقدامات مرتبع با آماده سرراز  عارض ممالک  فیهن ام لتکرکت

 یرکزیرر بعررد از پ نی. اک هم چندیگز  یخود بر م  یبرا  ینیصورتف دانت  نیا  ریداشتف در غ  ت دنگ ها شرک 

بررا  یفرررد بفیکرد. عارض را در انجام کظررا  ینظارت م  تختفیک انتقال آن به پا  یدن   میغنا  یبر دمع آکر

 ب یرر ابا عنوان سهم الحتررمف ک ن  یعرض کسان  وانیدر د  نیکرد. همچن  یم  یاریعارض ممالکف    ب یعنوان نا

 .داشت   الت یدر مرکز هر ا یبانیکردند. عارض ممالکف نا یسهم الحتمف چاؤت ک نقیب خدمت م

 اشراف  وانی د

ک  انیک سررلجوق  انیرر مترفف اشراف مملکت / مترف مملکت در دکره غزنو   یاشراف به سرپرست  وانید 

 سیاشراف ک ر رر   وانید  ف  پنجابرا بر عهده داشت. در    یک نظارت بر امور مال  یبازرس  فهیکظ  انیخوارزمتاه

ک نظررارت بررر   یبازرسرر اشررراف    وانیرر د  فررهیکزارت بودنررد. کظ  وانیمجموعه د  ریمترف ممالکف ز  یعنیآن  

فخر مرردبرف مهررم   "بود.  یدر بخش مال  ژهیبه ک  االتیک ا  تخت یدر پا  یها ک کارکنان ادار  وانید   ریعملکرد د

کنرردف در آخررور ک   دیرر بازگفته است: هر شش ماه ادناس کارخانرره هررا را بازد  نیمترف را چن  بیکظا  نیتر

 یانتیاطرر داشته باشد تا در آنها خ  ازیمورد ن  یهام رف کاال  زانیبفرستد تا هر رکز از م  نیام  ب ینا  لخانهیپ

 افررت یک شتر را بداند ک به همراه التکر ک حتررم دهررت در  شیاسبف استرف گاکف گاکم   یندهد. آمار دق  یرک

افررراد معتمرردف راسررت و ک   انیرر ح ور داشته باشد. مترف ممالکف من وب سلطان بود ک از م  مت یخمس غن

در  یفرستاد که از تخ ص ک مهارت کرراف  یمختلب م  اتیبه کال  یبانینا  ففشد. متر  یم  دهیامانت دار برگز

 . (98: 1387رضاییف  ) امر نظارت برخوردار بودند

 د ی بر  وانی د

از ظهور اسرررم در منطقرره   شیاست که از قرن ها پ  یرانیا  دیبر  رتیتتک  افتهیشک  توسعه    دفیبر  نظام 

 یگرکهرر  ای دیدکلت بود. صاحب بر  یازهایدر ابتدا فقع مخ وص رفع ن  دیبر  وانیشناخته شده بود. د  یعرب

انجررام امررور   وانید  نیک توسعه ا  سیاز ت س  یبودند. ک هدف رسم  وانید  نیکارمند ک عام  ک کاتب مسشول ا

 فررهیکظسررتفاده کردنررد. خررود ا یارسال نامه ها یبرا دیبر وانیمردم مدت ها بعدف از د  یدکلت بود کل  یادار

داد  یدکلت را انتقال م  یها  یازمندین  وانید  نیبود  ا  میک اقال  تخت ینق  اخبار پا  دفیبر  وانید  ییک ابتدا  یاصل

به مراح  ک  یاصل ینمود. راه ها  یم  هیک ارا  میرا ترس  میاقال  مناسب   یکرد ک نقته ها  یک بر راه ها نظارت م

ک شام  رهیشد  البته در دز یم یتازه نفس ن ه دار یشده بود  که در هر منزل اسب ها  می]سکه[ تقس  یمنازل

منررازل   نیدر مسافت ب  یدکلت  یسان به طور متناکب نامه ها  نیشد ک بد  یاستفاده م  زیاسب از شتر ن  یبه دا
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 شررد  گرفته  به کار  ینظام  یرکهاین  عیانتقال سر  یبرا  دیارابه بر  یشد.  در ع ر امو   ی  بود حم  میم  12که  

 . (56: 1388اردستانیف  )

در  یمسررتقل وانیرر بود که د نیا یدر ع ر امو   دیمن ب صاحب بر  ت یتکام  در عرصه مسشول  نیتر  مهم

 میدر همرره اقررال  فررهیاطرعات خل  ریصاحب البرید« کز  وانید  نیشد. مسشول ا  سیت س  دیبر  یبرا  یدکلت امو 

 یریچتررم  ت یرر موفق نررهیزم نیدر ا  انیرک امو   نینمود  از ا  یم  افت یرا در  میشد ک اخبار ک حوادث مهم اقال

کرره   ینمررود  برره طررور  فایا  یینقش به سزا  یآنها در حوادث ع ر اکل امو   یحاص  کردند ک شبکه داسوس

ر ک داسوسان دانسررته خود را دارا بودن سازمان خب  یاسیس  ی( علت برتر560-41)  یاکل امو   فهیخل  هفیمعاک

 میرک به توسعه بوده است ک در منابع قررد  انیدکلت امو   انیتا پا  فیاتکا بر سازمان داسوس  است یس  نیاست. ا

 یح رت عل  هیعل  هیمنابع بدان اشاره شده است. بخش اعظم غارات معاک  ریاز دمله در کتاب الغارات ک سا

از ح رررت علرری علیرره    یمراقبت دق  ژهیاز اکضار عراق به ک  هیک دا م معاک   یبر رصد دق  یالسرم مبتن  هیعل

نظررام  یعلیه السرم ک مردم آن دا بوده اسررت  از اهررداف اصررل نیحس  امالسرمف امام حسن علیه السرم ک ام

نظررام   یعمررده برررا  شیسرره گرررا  دیرر از منررابع دد  یهاشم بود ک برخ  یکنترل تحرکات بن  هفیمعاک  یداسوس

السرررم در رأس آن  هیرر عل یک خاندان ح رت علرر  انیدر نظر گرفته اند که کنترل امر هاشم  هیعاکم  اطرعات

 یک اکضررار دررار یداخل ت یبه امن یدگ ی. احوال الدکله العامه. رس3. الت ن االموى 2 ی. الت ن الهاشم1است:  

امام حسن علیه السرم  باراخ نهیمد یقرار دارد. کال یک امو   یاز مسشله نزار قدرت هاشم  یتر  نییدر درده پا

که در مررورد شررما  یالسرم نوشت: بنا بر اخبار  هیعل  نیرساند ک در نامه به امام حس  یم  هیرا هر رکز به معاک

 یتیقرار دهد. از دمله اقدامات امن میاک ق د داشت با بردن امام به شامف اک را تحت مراقبت دا  دهفیبه من رس

خود را در خانه ها برگزار نکنند ک مح  آن را فقع در  یبود که به عمال خود دستور داد دلسات کار  نیاک ا

اسررت.   انیرر امو   یداسوسرر   یعملکردهررا   ریدر کوفه از د   یمسادد قرار دهند. کنترل تحرکات مسلم بن عق

  یالبرید ک از طردر منابعف بر اقدامات گسترده عبدالملک بن مرکان در کسب خبر از طری  صاحب    نیهمچن

داد که دک رکز در  ب یبه نام »ق ص« ترت  یمردم ت کید شده است  عبدالملک مجلس خاص  نیفه بیح ور خل

 یاخبار را برره اک عرضرره مرر   یاقتار مختلب مردم ک ردال دکلت  یدلسه عموم  نیشد ک در ا  یم   یهفته تتک

 ار فررهیحرر  ح ررور نررزد خل ت یرر عبدالملکف در هررر زمرران ک موقع  دیداشتند   »قبی ه بن ذؤیب« صاحب بر

 وانیرر را داشت.  مترف ک ناظر د  فهیبدکن ادازه حادب ح  مرقات با خل  دیداشت  تا آن دا که صاحب بر

ت کرره اخبررار را در برد مختلررب داشرر   اریبس  یک داسوسان  بانیدمت  مستقر بود ک نا  یامو   تخت یدر پا  دیبر

 یراه ها میاستف تنظ دیبر وانید یفیتوسعه ک  از یکه حاک  انیآکردند.  از دمله اقدامات مهم امو   یاک م  یبرا

 تا کاسع بررود  نیک استفاده از آتش ک مناره در راه قزک  نیدر راه فلسط  ینیآدر چ  یک حت  میبا ن ب عر  دیبر

  .(145: 1396محمدیف )

آن را صرراحب  اسررت یمهم بود کرره ر  یها  وانیاز د  یکی  متاثر از سنت اسرمی  دیبر  وانید  زین  پنجابدر  

داشررت.   اریرر در اخت  کیبا عنوان االغف  مترف ک پ  یکارکنان  دی)برید ممالک( بر عهده داشت. صاحب بر  دیبر

بررس   یرا شغل  دیبر  زیدانسته است. فخر مدبر ن  یک دهانبان  یبزرگ دهاندار  یرا از نتانه ها  دینظام بر  یبرن

 فیک ادار  یاسرر یبتن در سامان دادن به امور س  یها  ت یبزرگ ک درده دکم کزارت به شمار آکرده است. موفق

قرردرت  ت یرر تثب یکرره برررا زیرر ن یخلج نینسبت داده شده است. عرء الد  یک منظم ک  دهیچیپ  دیبه سازمان بر

 داشت. یا  ژهیتوده ک دیبر وانیانجام دادف به توسعه د یادیاصرحات ز  شیخو 



 

2458 

الم
اس

 
 در

ب
جا

پن
 و 

یر
تاث

 
ل

قاب
مت

 
ی

الر
سا

وان
دی

 
ی

ران
ای

 و 
ت

ال
کی

تش
 و 

ت
سن

 
ی

ها
 

ی
ار

اد
 

ی
د

هن
 

 
کرره »داکه« خوانررده  ادهیرر پ دیبر ی ریسوار ک د دیبر یکی)پست( کدود داشت:  دیدک نور بر ف پنجاب  در

 االتفیرر در ا یمقام هیتنب ایفرمان عزل  انفیچون خبر مرگ پادشاه به کال  یمهم ک فور  یشد. ارسال خبرها  یم

سررپاه برره  یک ارسال فرمان دمع آکر دایاارسال ه تختفیته شده ک انتقال مجرمان به پاکت  یانتقال سر شورش

مهررم   فررهیکظ  فیبرررد اسرررم   ررریف همچون دپنجابدر    دیبر  گرفت.  یاالغان انجام م  فرار با  یک گاه  االتیا

 . (244 :1327نظامیف)  بر عهده داشت  زیرا ن  یداسوس

   یمال  یها  وانی د

بر دکلت بغداد مسررلع شرردندف   انیک سلجوق  انیهیکه بو   یک هن ام  یاستغرل در دکران مت خر عباس  قطار

ک حقرروق ک ارزاق دنررگف شررک    ینظررام  یها  نهیهز  نیت م  یبرا  یکه اقطار نظام  یکرد  به گونه ا  دایرکا  پ

در   یمهمرر    رراهیشد. ک دا  یاقت اد  وانید  نیمقطاعات مهم تر  وانیکرد ک د  دایپ  یمال  رتیدر تتک  کیکرس

خرررا  اقطاعررات   زانیرر م  نیرریتع  ریرر کز  فررهیکرررد. کظ  دایپ  یک سلجوق  یهیخرفت ک سلطنت بو   یاداره مرکز

سرداران بزرگ برره  یخرا  داشت. برخ زانیم نییدر تع ینقش اصل ایبود ک رشوه ک کساطات ک هدا  یعس ر

کمرشررکن  نررهیک هز  یانرردک ادار  یآگرراهمعاف بودند.    یقانون  اتیخود از پرداخت مال  ادیز  ارینفوذ بس   یدل

 یاقطاعررات نظررام  شیک پس از آن منجر به افزا  یهیدر دکره نفوذ بو   است یدر امر س  انیدخالت ارتش ک نظام

اقطاعررات هرگررز برره   نیرر دادف اما ا  یم  انیحقوق به نظام  یبه دا  یرک معزالدکله اقطاعات متعدد  نیشد   از ا

   .(152: 1388مع ومیف )  آنها را داشت  ستردادح  ا  یهیبو  ریآمد ک ام یملک آنها درنم

 ینبودف بلکرره در مرروارد ینیمع نیدر سرزم یزراع نیاز زم یبه بخت محدکد هیاقطار ک طعمه در ع ر بو 

در  یسرداران ترک پس از معت م در قرررن سرروم هجررر  یگرفت. کقت  یفرد قرار م  کیدر اقطار    ت یکال  کی

داده   یافراد تحو  هبه خزانهف ب نیمع یدر مقاب  پرداخت مال  یک مناصب دکلت  اتیکال  دندیبغداد به قدرت رس

 گفتند. یشد که به آن »نظام الت مینات« م یم

اسررت.از نظررام التررزام ک تقبرر  در ع ررر مترر خر  یاز انوار باط  خرا  ع ر عباس  زیتقب  ک التزام« ن  نظام

سوء استفاده شد  چراکرره شررخص ملتررزم   تتریب  یبر خرفت عباس  یک سلجوق  یهیدر زمان سلطه بو   فیعباس

در مردم کسب کنررد.   یالمال بپردازدف از طر ت یبه ب دیرا که با یکرد تا مال یفتار را به مردم کارد م  نیتتریب

بررود.  ت یبه مفهوم حکومت ک کال  یبودند ک قطار نظام  اتیدمع کننده مال  یفرماندهان نظام  فیاقطاعات نظام

خررود برره   انیرا به سررپاه  عیمنطقه کس  نیکه معزالدکلهف عراق ک اعمال آن را ت رف کردندف اک همه ا  یهن ام

را نررابود ک  یکترراکرز یهررا نیخود داشتند. آنهررا زمرر   هیقطعرا در    یصورت اقطار داد. مقطعین ح  هر کار

مقطعررین در   نیرر از ا  یاریمنوال بررود. بسرر   نیرا از معزالدکله طلب کردند ک اکضار به هم  یدیدد  یها  نیزم

 نرردگانینما  نیرر کردنررد ک ا  یتقر مرر را در آن مناط  مس  یندگانیشدندف بلکه نما  یمناط  اقطار خود مستقر نم

مع ومیف )کردند  یبه مردم کارد نموده ک مح والت را چپاکل ک اموال مردم را م ادره م  یفراکان  یفستم ها

1388 :156). 

مررورد   دهیرر پد  نیاست  ا  رانیاقطار در ا  دیمجدد اقطار ک گسترت شک  دد  یایدکره اح  یسلجوق  دکره

   از محققان معاصر بوده است.  یاریمستق  بس  یتحق

اقطررار برره  رایرر تفرراکت فرراحش داشررت  ز یک غزنو   یک سامان  یهیبا اقطار ع ر بو   یاقطار ع ر سلجوق

از اقطار بود  از   یدیگرفت که نور دد  یقرار م  انینظام  اریدر اخت  یالخبز« موقت  هی»درا  ایصورت »نان پاره«  

را بررا  یدر اقطار بررر آمررد. اک ف ررل  دیدد  ینظم  جادی)خواده نظام الملک( در صدد ا  یسلجوق  ریرک کز  نیا
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ک نظارت دا م بر عملکرد ک رفتار مقطعان با  یعنوان »اندر مقطعان« آکرده است که در آن بر ضرکرت سرکت

 گتوده است. حت یزبان به ن   افیرعا

 یآبرراد یبرا رانیخاص در سراسر ا ینابود شد ک غازان خان حکم  رانیا  یمغولف اراض  یریع ر است  در

بود ک دکلت   یدکلت  ای  هیریام  یاراض  فیمملکت عثمان  یاراض  تتریهم ب  یها صادر نمود.  در دکره عثمان  نیزم

است  سلطان   یلخانیک ا  یجوقاستمرار نظام اقطار سل  یداد. اقطار در ع ر عثمان  یم  ولیآنها را به صورت ت

داد کرره در اصررطرح  یم ولیمسلحف به آنان اقطار ت یرکهاین یدر برابر خدمات امرا ک درختش نظام  یعثمان

. اقطاعات بر حسب در آمد برره دندینام  یم  ک«یرا »سنج  ب  یگفتند ک اقطاع  یف»سنج « م  یبه اقطاعات نظام

نترردف دکلررت   رفتهیهم که اقطار را پذ  یشد. در مناطق  یم  میاقطار کوچکف اقطار زعامتف اقطار خاص تقس

 در پنجاب نیز متاثر از سنت های ایرانی ک اسرمی به کار گرفته شد. نظام التزام را به ادرا در آکرد.

 و استخدام بندگان یریکارگ  به

غرمرران در  نیرر ا عیک رشررد سررر  یاز دکره سامان  یرانیا  یاز غرمان ترک به در بارها  یادیکرکد شمار ز 

گرررکه شررد. دربررار پادشرراهان  نیک استخدام ا یبه سامانده نیمودب توده سرط یک ادار  ینظام  یحوزه ها

شررد  یاداره م رمانغ نیاغلب به دست ا  فینظام  نهیدر زم  ژهیبه ک  فیک خوارزمتاه  یسلجوق  فیغور  فیغزنو 

سپاهف در  یک فرمانده  یداسوس  فیدکاتدار  فیعلمدار  فیچتردار  فیچون سرحدار  یک مناصب مهم ک حساس

گرررکه  نیبه ا انفیرانیغرمان بودندف مت ثر از ا انیکه خود برخاسته از م زین پنجاب  نیغرمان بود. سرط  اریاخت

 فیشرررابدار فیدامرره دار فیچررون آبرردار یفیکظررا فیسررلطنت یداشتند. بندگان در کارخانه ها یا  ژهیتوده ک

 هیسرر   فیوزبررانی  فیسرررح دار  فیدانرردار  فیپرده دار  فیشمعدار  فیچتردار  فیطتت دار  فیعطردار  فیمطبخ

 را عهده دار بودند.  یک خاص دار  یلبانیپ فیگوت دار

 ادهی)پ "کیبنده را به عنوان سرباز استخدام کرده بودند. هزاران پا  یادیشمار ز  پنجاب  نیسرط  نیچن  هم

سرراخت ک  یهفتاد هررزار کررارگر برررا یخلج  در آمده بود. عرء الدین  یاثیک غ  ینظام به استخدام ارتش عر 

سرراختند. در دکره  یهفترره مرر  دک را ظرررف یرا سه رکزه ک کرراد ک قلعرره ا  یداشت که خانه ا  اریساز در اخت

کزارتف   وانیرر آنهررا در د  ت یریمررد  یک هتتاد هزارنفر(ف  برررا  ک دیبندگان )  ادیبا توده به شمار ز  رکزشاهیف

 .شد جادیبندگان ا وانیبه نام د  یاداره ا
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 گیرینتیجه

انرردف غزنویرران در بین اقوام ک مردم مختلفی که در طول تاریخ با پنجاب ارتبا  برقرار نمودهبه طور کلیف  

های فراکانی در ها ک غزنویانف ریتهای برخوردارند. پیوند فرهن ی ک ادتماعی میان پنجابیاز اهمیت بردسته

حمایت سرطین غزنررویف دررای  گذاری کرده است. زبان پارسی با استقبال کها ک ایرانیان پایهفرهنگ پنجابی

عنوان ازآن در دکران سرطین دهلی ک گورکانیان بهپای خود را در دامعه هندکستان مستحکم ساخت ک پس

های مسلمانان برگزیده شد. در این دکران ت لیفات بسیاری برره زبرران پارسرری برره رشررته زبان رسمی حکومت 

تی در زمان خود همتایی در ایران نداشررتند. چنانکرره تحریر درآمد ک شاعرانی در پنجاب ظهور نمودند که ح

کارآزمودگی ک ذکق سرشار شاعران هندی منجر به ایجاد سبک هندی در شعر فارسی گردیررد. اک  ترر ثیرات 

گیری زبان اردکف که از امتزا  زبان پارسی ک سانسکریت به کدود آمررد زبان ک ادب پارسی در هندف در شک 

ادب پارسی بر حیات فرهن یف ادتماعیف سیاسی ک مذهبی هند چنان عمیرر  برروده   نمایان است. ت ثیر زبان ک

است که همواره یکی از عوام  ترکیج اسرم ک حفررظ موقعیررت ک هویررت مسررلمانان در پنجرراب برره شررمار 

هررای ادتمرراعی غیرقابرر  اسرم زمانی به پنجاب کارد شد که مردم این سرزمین برره طبقررات ک گرکه  رکد.می

ی ها ک رکابع تجاری اعراب از همان اکای  ظهور اسرمف اکلین بارقررهشدند. گرچه مهادرتم مینفوذی تقسی

های مرزی محدکدی در زمان خلفررای اسرررمی آشنایی هندکان را با این دین برافرکخت ک سپس لتکرکتی

ای ف در گسررترهی دین اسرم به هندکسررتاندانبهدهت گسترت اسرم به دارالکفر انجام گرفت  اما نفوذ همه

 ترف در زمان حکومت غزنویان به کقور پیوست.بسیار کسیع

هایی تحت سلطهف نیرراز عنوان نخستین حکمرانان مسلمان در هندف دهت اداره سرزمینسرطین دهلیف به

 چنررینهم  ک  کتررورداری  در  ترراریخی  پیتررینه  عرردم  برره  تودرره  با   به ایجاد تتکیرت دیوانی داشتندف اما آنان

کیژه تتکیرت اداریف با توده برره سریع در گسترت قلمرکشانف سعی کردند در ایجاد تتکیرت به  پیترفت 

های رایج در ایران بعد های قاب  استفاده بهره ببرند. در این میان سنت ها ک سنت نیازهای خود از همه قومیت 

ای قرررار گرفررت. توده کیررژه  عنوان کارث تتکیرت اداری ایران باستان ک خرفت عباسیف مورداز اسرمف به

 ک هرراپندنامرره  ایرانیان توانستند با ح ور خود از طری  مهادرت به هندف ک نفوذ تفکر کتررورداری از طریرر 

-سنت   نفوذ  سبب   همین  به.  ب ذارند  باقی  دهلی  سرطین  اداری  تتکیرت  در  ماندگاری  ت ثیرات  هافاندرزنامه

هررا ک حکومت خَلَجیان ک تُغلُقیانف سررایر قومیررت   کیژه در دکرههب  اداریف  تتکیرت  در  ایرانیف  -اسرمی  های

های حاضر در دکره سرطین دهلی را تحت شعار خود قرار داد ک دربررار سرررطین دهلرری را برره مهررد سنت 

 رشد  به  را  دهلی  سرطین  اداری  تتکیرت  هندف  محلی  –های بومیفرهنگ ایرانی تبدی  کرد ک در کنار سنت 
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 فمهترراب انتتررارات تهرررانف رهبرررف خطیررب  خلیرر  م ررحح فبیهقى تاریخ ف ابوالف   محمد بن حسینفبیهقى

 .ت1374

موسرروی بجنرروردیف تهرررانف   کاظم  زیرنظر  ف13    اسرمیف  بزرگ  المعارف  دا رة دار«فپزشکف منوچهرف »پرده

 .598-594تف صص1383مرکز دا رة المعارف بزرگ اسرمیف

 .ت1386 کتابف آشیانه تهرانف اسرمف ک ایران در  کتورداری آیین تا  داحظف ابوعثمان عمرکبن بحرف

 .ت1389 اساطیرف تهرانف  حبیبیف عبدالحی ت حیح ناصریف طبقات دوزدانیف منها  سرا ف

 نامرره «ف تردمه محمدرضا ن یریف مجلرره2ف اسماعی ف»تتکیرت امپراتوری سلجوقیانحقی اکزکن چارشیلی

 .65-48صص ف7  ت تف1381 پاییز انجمنف

 .ت1333  خیامف  کتابخانه  انتتارات تهرانف بترف  افراد  اخبار فی  السیر حبیب  تاریخ خواندمیرف غیاث الدینف

د کحید میرزاف ایتیاتیک سوسا تی آف بن الف محم  ت حیح  ف(عر ی  تاریخ)الفتوح  خزا ن دهلویف امیرخسرکف

 م.1976

 .ت1372  امیرکبیرف تهرانف  دواهرکرمف علی ن ارت ک تردمه اسرمف تمدن تاریخ  زیدانف دردیف

 .ف امیرکبیرف تهران1های فلسفی هندف  ادیان ک مکتب  (.1346)  داریوتف  فشای ان

 م.1954اریخ مسلم یونیورسیتی علی رف  ت شعبه عبدالرشیدف  شیخ ت حیح داکدیف تاریخ عبداللّهف

 .م1948 مدرسف یوشعف چاپ ع امیف عبدالملکف فتوح السرطینف

 .ت1385  اساطیرف انتتارات تهرانف  حسینف کالیت  ت حیح فیرکزشاهیف  تاریخ عَفیبف شمس سرا ف

خوانساریف سهیلی احمد ت حیح التجاعهف  ک  الحرب  آداب سعید )مبارکتاه(ف  من ور بن  فخرمدبرف محمد بن

 ت.1346اقبالف تهرانف  

 ک آثررار انجمررن تهرررانف ن رریریف محمدرضررا ت حیح فرشتهف  تاریخ فرشتهف هندکشاه استرآبادیف محمدقاسمف

 .ت1387  فرهن یف مفاخر

 .دا: اداره اکقاف پنجاب الهورف بیت ثیر معنوی ایران در پاکستان (. 1350قاسمیف دعفرف )

 .ت1384  آگاهف  انتتارات  مؤسسه تهرانف  یاسمیف رشید تردمه ساسانیانف زمان در ایران آرتورفکریستن سنف 

 فرهن ىف  ک  علمى  انتتارات  تهرانف  بهمنیانف  دکره  در  دََکن  اسرمی–ایرانی  تمدن  ک  فرهنگ مع ومیف محسنف

 .ت1389

اریف کتوری ک لتررکری اد  تتکیرت  در  پژکهتی  اسرمی   دکران  در  ایران  حکومت   نظام میراحمدیف مریمف

 .ت1368 فرهن یف مطالعات مؤسسه تهرانف  ایران از صدر اسرم تا ع ر مغولف

 ک علمررى انتتررارات تهرررانف دارکف هیرروبرت  اهتمام  به  ف(نامه  سیاست )سیرالملوک  بن علیفالملکف حسننظام

 .ت1389  ففرهن ى

 .قزکینیف لیدنچهار مقالهف به کوشش محمد (.  م1909ق/ 1327نظامی عرکضیف احمدف )

 .م1939/ ه1358 کلکتهف حسینف هدایت  محمد ت حیح ف(افغانه سرطین  تاریخ)شاهی تاریخ یادگارف احمدف

 

 


