زمينه هاي تأسيس سلسله گوركانيان هند
زينب

اميديان١

چكيده:
گوركانيان مهم ترين و قدرتمندترين سلسله مسلماني بود كه در هند تشكيل شد .در دوره
گوركانيان هند ،در واقع مسلمانان قدرت بﻼمنازع سياسي در شبه قاره شدند .سلسله گوركانيان
به واسطه ساختار منظم و تشكيﻼت منسجم توانست سراسر هند را زير پرچم حكومت مركزي
مسلمانان گردآورد و در حقيقت  ،اوج حكومت مسلمانان در منطقه شبه قاره دوره گوركانيان
است.
در اين پژوهش به زمينه هاي تأسيس سلسله گوركانيان هند پرداخته شده است.براي تحليل
اين زمينه ها از يك سو تأثير بسترسازي اسﻼمهاي قرن ها در هند ،ضعف سياسي و نظامي
هند ،حمﻼت تيمور با هند و ظهور صفويه در ايران مورد مطالعه قرار گرفت.
از سويي ديگر به نقش بابر به عنوان موسس سلسله همانند مدير سياسي ـ نظامي و نخبهاي
نگريسته شده كه توانسته است از شرايط خاصي كه در منطقة ماورء النهر ،ايران و هند به وجود
آمده بود ،نتيجه اي مطلوب به دست آورد و دولتي مقتدر ايجاد كند ،به اين ترتيب راه گسترش
يك امپراطوري بزرگ را هموار سازد.
واژگان كليدي :گوركانيان ،بابر ،هند ،اسﻼم.
 .١كارشناسي ارشد تاريخ اسﻼم دانشگاه تهران.

مقدمه:
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اهميت بررسي اين سلسله از يك طرف به جهت آن است كه سلسله گوركانيان هند
يكي از سلسله هاي بزرگ جهان اسﻼم در كنار صفويان ،عثمانيان و ازبكان بوده كه
تداوم فرهنگ و تمدن اسﻼمي را در جهان اسﻼم امكان پذير ساخت و عمﻼً يكي از نقاط
اوج اين تمدن با شكوه را در تلفيق با دستاوردهاي فرهنگ هندي و ايراني پديد آورد .از
طرف ديگر اهميت بررسي آن ،از جهت تاريخ ايران حائز اهميت فراوان است زيرا سلسله
گوركاني رابطه سياسي ـ فرهنگي گسترده اي با دولت صفوي داشت .اين ويژگي ها
جذابيت خاصي به سراسر تاريخ سلسله گوركاني مي بخشد .از اين رو مراحل مختلف اين
سلسله در خور بررسي است .ﻻزم به ذكر است تأسيس گوركاني با در نظر گرفتن زمينه
هاي تاريخي آن يكي از مهم ترين مراحل اين حكومت است .اهميت موضوع و اين كه
هيچ تحقيق مستقلي در اين باره به زبان فارسي انجام نگرفته است ،انگيزه نگارنده در
انتخاب اين موضوع بوده است.
ظهيرالدين محمدبابر از نوادگان امير تيمور گوركاني بود .وي در سال  ٨٩٩هـ١٤٩٣/م
به جاي پدرش به حكومت فرغانه رسيد و يازده سال با امراي ازبك و مغول در جنگ
بود ،سرانجام توسط ازبكان از فرغانه رانده شد و در سال  ٩١٠كابل را تصرف كرد .و
مركز حكومت خويش را در كابل پايه ريزي كرد .همسايگي و مجاورت با دو قدرت مهم
آن روزگار ،يعني صفويان و ازبكان ،هرگز اين اجازه را به بابر نمي داد تا بتواند قلمرو
حكومت كوچك خويش را به طرف ماوراءالنهر و ايران گسترش دهد .به همين جهت به
طرف شرق و مناطق هند رو مي آورد .وي در سال ٩٣٢هـ١٥٢٦/م پس از پيروزي در
جنگ پاني پت وارد دهلي گرديد و دولت پر آوازه گوركانيان را در هند بنيان نهاد.
پيشينه اسﻼم در هند:
تأثير عميق اسﻼم در هند يكي از زمينههاي اصلي تأسيس سلسله گوركانيان هند بود،
زيرا هند از چندين قرن قبل با اسﻼم آشنا شده بود و گوركانيان بر يك بستر آماده خود
را مستقر مي سازند پس در اينجا ﻻزم است به اين موضوع بپردازيم .اسﻼم ،به دو طريق
وارد هند شد:
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 -١ورود اسﻼم به هند از طريق تجار و بازرگانان و مبلغان مسلمان
روابط بازرگاني ميان نواحي مختلف شبه قاره هند و كشورهاي آسياي غربي از روزگاران
قديم ،از طريق خليج فارس برقرار بوده است .بندر اُبُله در نزديكي بصره امروزي يكي از
مراكز مهم بازرگاني هند با جهان غرب بوده و به سبب اهميتي كه از اين لحاظ داشت،
به دروازه هند مشهور شده بود .اين گونه روابط تجاري و بازرگاني در دوران اسﻼمي نيز
ادامه داشت )مجتبائي .(٥٢٦/٨ :١٣٨٣ ،بنابراين تجار و بازرگانان مسلمان عقايد و
انديشه هاي ديني خود را به مردماني عرضه كردند كه با آنان در ارتباط بودند .پذيرش
اسﻼم توسط ساكنان سواحل غربي و جنوبي ،توسط اين دسته از مسلمانان صورت
گرفت.
اسماعيليان با اعزام مبلغ و با فعاليتهاي تبليغي سازمان يافته ،بخشي از ساكنان سند را
تحت تأثير عقايد و باروهاي مذهبي خود به خصوص در مُلتان قرار دادند .آنان سعي
ميكردند ابتدا افراد مطرح و صاحب نفوذ يا رؤساي قبايل و حاكمان محلي يا منطقه اي
را به آئين تازه خود وارد سازند .اسماعيليان در ملتان حاكم محلي را به آئين اسماعيلي
در آوردند كه نتيجه آن قبول و پذيرش اين آئين توسط بسياري ديگر از ساكنان منطقه
بود .شايد بتوان گفت در سراسر دنياي اسﻼم ،اين نخستين و آخرين بار بود كه فعاليت
اسماعيليان بدين گونه قرين موفقيت گرديد .اسماعيليان از طريق دادن وعده هايي
مبني بر ظهور منجي و رهايي انسانها از مشكﻼت و درد و رنج سعي در گسترش
انديشه هاي اسماعيلي داشتند.
صوفيان دسته اي ديگر از مسلمانان بودند كه نقش اساسي در انتشار اسﻼم در ميان
ساكنان شبه قاره بخصوص در نواحي دور دست و روستائي بر عهده داشتند .صوفيان
گاهي به عنوان مبلغ و زماني بعنوان مهاجر وارد سرزمين هند شدند و در تقابل و تعامل
با جامعه ،فرهنگ و تمدن هندي ،تأثيرپذير و نيز تأثيرگذار بودند .زندگي و فعاليت آنان
باعث پاﻻيش ذهني بسياري از ساكنان هند گرديد .آنان توانستند تا حدود زيادي،
بدبيني و نفرتي كه در نتيجه عملكرد نظاميان و تهاجم آنان ايجاد شده بود را از بين
ببرند و اسﻼم عارفانهاي به آنان معرفي و عرضه كنند را كه با خصوصيات و خلق و خوي
پيروان اديان و مذاهب هندي سازگار بود).همان(٥٧٦-٥٧٥ ،
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مسافرت يا مهاجرت دانشمندان و علماي مسلمان به هند يكي ديگر از عوامل نفوذ اسﻼم
در هند بود .يكي از علل اصلي مهاجرت اين گروه به هند آزادي فكر و انديشه در اين
سرزمين بود .از آنجا كه در مذهب هندوئيسم عامل تبيلغ وجود ندارد ،در نتيجه تعصب
و تحديد فكر و انديشه نيز در اين سرزمين كمتر بوده است)كاردوش.(٨٤ :١٣٨٤ ،
عﻼوه بر اين موارد ،فشار جمعيت و اوضاع آشفته و نامساعد ماوراءالنهر در قرنهاي  ٦و ٧
هـ و هجوم مغوﻻن ،بسياري از خانوادههاي مسلمان را به سمت هند كوچاند .بعدها نيز
حاكمان افغاني هند ،بسياري از خانواده هاي مسلمان افغاني را براي سكونت در هند
فراخواندند .بدين ترتيب اسﻼم آرام آرام در جامعه هند گسترش يافت.
 -٢ورود اسﻼم به هند از طريق عمليات نظامي
حمﻼت مسلمانان به شبه قاره هند را مي توان به دو دوره تقسيم كرد .دوره اول اين
حمﻼت در واقع ادامه فتوحات مسلمانان در سرزمين هاي ديگر بود كه در قرن نخست
هجري صورت گرفت .در سال  ٩٢هـ٧١١/م محمدبن قاسم ثقفي در عصر بني اميه،
مأمور فتح سند گرديد وي از طريق مكران وارد جنوب سند شد و تا سال ٩٤هـ٧١٣/م
توانست تقريباً همه سرزمين سند )حدود پاكستان امروزي( را به تصرف خويش درآورد
)بكري .(١٦-٧ :١٩٣٨ ،ولي اين فتوحات چندان دوام و ثباتي نداشت و اين مناطق
مجدداً حكومت آن بدست پادشاهان هند و افتاد.
دوره دوم حمﻼت مسلمانان به هند ،توسط تركان و در اواخر قرن چهارم هجري و
ابتداي قرن يازدهم ميﻼدي آغاز شد .تأسيس سلسله غزنوي در غزنين بوسيله آلپتكين،
سرآغاز عصر جديدي در تاريخ نفوذ اسﻼم در هند شد .در دوره سلطنت سلطان محمود
غزني )٤٢١-٣٨٧هـ٩٨٨-١٠٣٠/م( است كه او حمﻼت گسترده اي را به شمال هند،
تحت عنوان جهاد اسﻼمي و نبرد با بت پرستي تدارك ديد و در بسياري از سرزمين هاي
شمالي و مركزي هند نفوذ كرد )جرفادقاني٢٩ -٢٩٢ :١٣٤٥ ،؛ گرديزي.(٣٩٤ :١٣٢٧ ،
و برخي از حكمرانان محلي هندو را باجگذار خويش ساخت .ليكن حمﻼت محمود
غزنوي و برخي از جانشينان وي به هند ،به هيچ وجه منجر به تأسيس حكومتي
مسلمان در اين سرزمين نگرديد .اين حمﻼت عمدتاً براي كسب غنائم صورت گرفت .با
وجود اين ،سلطان محمود غزنوي با حمﻼت عديده خود به هند توان مقاومت حكمرانان
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آن را درهم شكست و زمينه را براي نفوذ اسﻼم و لشكركشي هاي ديگر به هند و
تأسيس سلسله هاي اسﻼمي در آنجا هموار نمود.
پس از غزنويان ،غوريان نيز سعي در پيشروي به مناطق شمالي هند نمودند و در دوره
همين غوريان و سرداران آنان بود كه حكومت مسلمانان در شمال هند تثبيت شد.
حمﻼت هند ،به وسيله معزالدين محمد غوري برادر غياث الدين حكمران غور در سال
٥٧٢هـ١١٧٦/م آغاز شد .معزالدين امور تصرفات خويش را در هند به دست يكي از
سرداران خود به نام قطب الدين آيبك سپرد .هنگاميكه سرداران معزالدين سرگرم امور
خراسان و جاهاي ديگر بودند ،ايبك ،متصرفات غوريان را در پنجاب و دوآب گنگ و
جمنا گسترش داد و تا گجرات پيش تاخت .وي در دهلي سلسله جديدي را بنيان نهاد
كه آغاز حكمراني سﻼطين ترك و افغان بود)الجوزجاني ٤١٨- ٤١٥/١ : ١٣٤٢ ،؛
ميرحسين شاه ٣٤-٢٥ :١٣٤٥ ،؛ بهروزان .(٩٠ :١٣٧٩ ،جانشينان وي را كه تا سال
٦٨٩هـ١٢٠٩/م در دهلي سلطنت كردند »مماليك«» ،غﻼمشاهيان« و معزيان گويند.
پس از مماليك ،سﻼله اي ديگر از تركان به نام خلجي ها )٧٢٠-٦٨٩هـ١٢٩٠-١٣٢٠/م(
در دهلي قدرت را بدست گرفتند )زامباور .(٤٢٢ :١٣٥٦ ،معروف ترين سلطان اين
سلسله عﻼءالدين محمد خلجي )٧١٥-٦٩٥هـ١٢٩٦-١٣١٦/م( بود .وي عﻼوه بر تثبيت
قدرت خويش در شمال هند به گسترش قلمرو خود به طرف جنوب هند اقدام كرد.
سپاهيان مسلمان در دوره وي براي نخستين بار به دكن پاي نهادند .وي تا جنوبي ترين
منطقه دكن يعني مالبار و معبر ،پيش رفت و بسياري از حاكمان محلي را خراجگزار
خويش گردانيد )باسورث.(٥٧٧ -٥٧٦ :١٣٨١٤ ،
پس از خلجيان گروه ديگري از تركان يعني تغلقيان )٨١٧-٧٢٠هـ١٣٢٠-١٤١٤/م( در
دهلي حكومت را در دست گرفتند )زامباور ،همان .(٤٢٣ ،دومين سلطان اين خاندان،
محمدبن تغلق )٧٥٢-٧٢٥هـ١٣٢٥-١٣٥١/م( را بايد يكي از بزرگترين و توانمندترين
پادشاهان مسلمان هند در طول تاريخ حكومت مسلمانان در اين سرزمين به حساب
آورد .وي با لشكركشي به سرزمين هاي شمال و جنوب هند و سركوب حكومتهايي كه
تا آن زمان تسليم مسلمانان نشده بودند ،توانست حكومتي قدرتمند تشكيل دهد كه
قلمرو آن از كشمير در شمال تا منتهي اليه دكن در جنوب گسترده بود .خشونت
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محمدبن تغلق و سخت گيري وي نسبت به اتباع مسلمانان و هندوي خويش و نيز
گسترش فراوان قلمرو وي باعث شد كه در دهه پاياني حكومت او نوعي نارضايتي در
ميان اميران و حاكمان ايالتهاي مختلف و نيز در ميان مردم مسلمان و هندو بوجود
آيد .اين نارضايتي ها باعث شكل گيري شورش هاي مختلفي عليه حكومت وي گرديد
كه در نهايت منجر به استقﻼل برخي اياﻻت از جمله دكن شد)باسورث ،همان-٥٧٧ ،
 .(٥٧٨در دوره جانشينان وي ،حكومت تغلقيان بيش از پيش رو به ضعف نهاد و حمﻼت
امير تيمور اين ضعف را تشديد كرد.
پس از تغلق شاهيان ،حكومت سادات يا خضرخانيه )٨٤٧-٨١٧هـ١٤١٤-١٤٥١/م( و
سپس لوديان )٩٣٢-٨٥٥هـ١٤٥١-١٥٢٦/م( به قدرت رسيدند )زامباور ،همان( ،كه هر
يك به نوبه خود در رونق و گسترش اسﻼم در هند ايفاي نقش نمودند.
بر طبق نظر ﻻپيدوس ،دوره حاكميت سﻼطين دهلي ،زمينه را براي جامعه اي اسﻼمي
فراهم آورد .وجه مشخصه اسﻼم در هند ،چندگرايي اجتماعات ديني اعم از سني و
شيعه ،گروههاي قومي و جنبش هاي مربوط به علماي شريعت و شيوخ صوفيه بود.
حاكميت دهلي اين چندگرايي را به امپراطوري گوركاني انتقال داد .امپراطوري گوركاني،
تداوم سلطنت دهلي بود ،زيرا در اين دوره مبارزه ديرينه كوشش براي خلق يك فرهنگ
اسﻼمي مبتني بر تلفيق ميراث ايراني و هندي و نزاع بر سر اين كه آيا دولت و جامعه
بايستي هويتي ايراني ـ هندي يا اسﻼمي داشته باشد به اوج خود رسيد )ﻻپيدوس،
 .(٥٨٨ -٥٨٧ :١٣٨٦در تكميل اين نظر ﻻپيدوس بايد گفت كه هويت فرهنگي
تيموريان از فرهنگي كه در قرن نهم در ماوراءالنهر غالب بود ،نشأت ميگرفت كه با
فرهنگ ايراني ـ اسﻼمي پيوند نزديك داشت.
حاصل سخن آن كه قبل از آمدن بابر به هند ،حكومت هاي مسلمان در هند ايجاد شده
بود و بابر هم توانست بر اين بستر آماده ،كه در طول قرنها فراهم شده بود قدرت
جديدي را پي ريزي كند.

حمله اميرتيمور به هند كه تفصيلش در كتاب هاي تاريخي مضبوط است ،صرفاً براي
ارضاي حس غارت و كشتار بود و هيچ علت و دليل سياسي و نظامي نداشته است١،
چنان كه هميشه در طول تاريخ شهرت و ثروت فراوان هند و جواهر معابد آن ديار،
جنگجويان ماجراجو را بدان سوب مي كشانده است.
آخرين امراي تغلقي همه ضعيف و ناتوان بوددند و ضعف سلطنت آنان ،تيمور را به
لشكركشي به هند برانگيخت )نوايي .(٧٠ -٦٩ :١٣٨١ ،لذا تيمور در سال ٨٠٠
هـ١٣٩٨/م به قصد تسخير عازم آن سرزمين گرديد و در سال  ٨٠١هـ١٣٩٩/م از رود
سند عبور كرده ،وارد خاك هند شد و شهرهاي مهم هند شمالي مانند پيشاور ،ﻻهور،
مولتان را گرفت و سپس سلطان محمود تغلق ،پادشاه دهلي ،را شكست داده و دهلي
پايتخت هند را تسخير نمود .تيمور در  ٨جمادي الثاني  ٨٠١هـ١٣٩٩/م وارد دهلي شد
و شهر و حومه آن را تاراجي عظيم كرد و در آن كشتاري سهمگين به راه انداخت
)شامي٢١١-١٧٠ :١٣٦٣ ،؛ خواندمير ٤٧٨- ٤٧٢/٣ : ١٣٣٣ ،؛ يزدي-٧٥/٢ : ١٣٦٢ ،
 .(٩٩و به قول بدائوني »تا دو ماه در دهلي پرنده پر نمي زد« )بدائوني ،بي تا.(٢٦٩/١ ،
حمله امير تيمور به هند از دو لحاظ زمينه را براي ايجاد امپراطوري گوركاني هند فراهم
ساخت :نخست سقوط امراي تغلقي را تسريع نمود .در نتيجه وحدت سياسي از ميان
رفت و هر ايالتي ،اميري علم استقﻼل بر افراشت و در حكومت هند ملوك الطوايفي
ايجاد شد .نهرو در اين مورد آورده است ..» :سال ها طول كشيد تا دهلي از اين خواب
مرگ بيدار شود موقعي هم كه از نو به پا خاست ديگر پايتخت يك امپراطوري و
حكومت توانا و بزرگ نبود و از بقاياي آن چندين دولت در نواحي جنوبي تر تشكيل
شد« حمﻼت تيمور به هند باعث به وجود آمدن يك خﻼء بزرگ شد كه با آمدن بابر به
هند اين خﻼء پر شد.

 .١تيمور بر حسب عادت معمول خويش براي موجه نمودن اقدامش به آن عنوان و رنگ و روي مذهبي داد .يزدي،
ظفرنامه ،ج ،٢ص ،٢١در حالي كه سلطنت دهلي اساساً سلطنتي مسلمان بود .تيمور براي توجيه عمل خويش اين
سﻼطين را به مماشات با بي دينان متهم مي كرد
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حمله تيمور به هند:

دوم اين كه ،بابر هند را ميراث تيموري و ملك اجدادي خود مي دانست و اين مسئله را
مي توان از نامه اي كه براي مسلمان ابراهيم لودي فرستاده بود ،دريافت.
ضعف سياسي و نظامي هند:
الف :سياسي  :از منابع تاريخي به وضوح درك مي شود كه در اولين سال هاي سده
شانزدهم ميﻼدي ،انحطاط سياسي بي سابقهاي در سرزمين هند حكمفرما بود .هرج و
مرج و آشفتگي سراسر كشور را فرا گرفته بود كه نتيجة منطقي آن قره گريز از مركز
بود .بنابراين در سرزمين هند ،مجموعهاي از حكومت هاي ايالتي تشكيل شده بود كه
آن ها بي وقفه با يكديگر در جنگ و ستيزي بودند ،اين جنگ ها خسارت مالي و جاني
فراواني به جاي گذاشت  .و آن ها را از خطرات خارجي محتمل كامﻼً غافل كرد .شايان
ذكر است كه حكومت دهلي كه در دست سلطان ابراهيم لودي ١بود قرار داشت ،مهم
ترين قدرت اين ناحيه محسوب مي شود كه وي نيز با شورش هاي داخلي قلمرو خود
مواجه بود.
از ويژگيهاي مهم دوران سلطنت ابراهيم ،درگيري مداوم او با بزرگان و درباريان افغاني
بود .ابراهيم در نامه اي به دولت خان گفته بود كه با دعوت بابر به هند ،خيانتي بزرگ
مرتكب شده است و دولت خان ٢پاسخ داده بود كه »مغول را من نياوردم افعال
ناپسنديده شما آورد« )يادگار ١٣٥٨ ،ق.(٩٣ :
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 . ١لودي نام تيره ايست از افغان كه مرز بوم ايشان كناره هاي باختري آب سند بوده ،نژادشان از پدر به يكي از
بزرگان افغان و از مادر به خالد پسر عبداﷲ تازي مي پيوندد و نياي خالدرا برخي خالدبن وليد مي دانند» .فدايي
اسپهاني ،نصراله خان ) ،(١٣٤١داستان تركتازان هند،با مقدمه حواشي وتراجم اعﻼم بخامه قويم ،چاپخانه محمد
علي فردين ،ص «١٧٧خاندان لودي از  ٨٥٥هـ١٤٥١/م تا  ٩٣٢هـ١٤٥١/م در دهلي سلطنت كردند .بهلول ملقب
به سلطان باني و موسس خاندان لودي مي باشد .او  ٢٦سال سلطنت نموده و در مودت سلطنت خود جونپور را
فتح كرد .پس از او پسرش اسكندر لودي ،پنجاب و بهار را نيز ضميمه قلمرو خود كرد و پايتخت را به آگره انتقال
داد .و پس از مرگ او سلطان ابراهيم به جاي او نشست» .دوﻻفوز ،ث.ف ،١٣١٦ ،تاريخ هند ،مترجم سيدمحمدتقي
فخر داعي گيﻼني :نشريات كميسيون معارف ،،تهران ،ج اول ،ص.«١١٤
 .٢دولت خان از اشراف افغان و حاكم پنحاب كه از بابر دعوت كرد به هند حمله كند
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نگرش وي درباره پادشاهي» ،پادشاهي خويش بر نمي تابد« )فرشته ١٣٠١ ،ق ،(١٨٨ :با
نگرش سنتي و مرسوم هندي درباره پادشاهي سازگاري داشت ،ولي سركوبي امراي
نيرومند قبايل نوحاني ،فرملي و لودي به دست او ،بر افتادن و مرگ وي را در پي آورد.
او براي برقراري سلطه و سروري خود به اقدامات شديد و تندي دست زد ،ولي او در،
درهم شكستن قدرت اشراف ناكام ماند .اين اشراف را بهلول ،نياي ابراهيم ،امتيازات
فراوان بخشيده بود ،اما اسكندر ،پدر ابراهيم ،توانسته بود با تدبيرهاي سنجيده و
آميخته ،با گشاده دستي ،آنان را تا اندازه اي زير فرمان خود درآورد .بهلول و حتي
اسكندر خواستار نوعي فرماندهي توأم با مشاركت اشراف )امرا( در قدرت بودند ،نه
سلطنتي با قدرت مطلق و متمركز(Halim , 1961: 195-197).
بدين ترتيب مي توان گفت سلطان ابراهيم لودي را پراكندگي داخلي و كشمكشهاي
پياپي بر سر قدرت با اشراف ،كه نفوذ گستردة آنها در امور درباري ،كشوري و لشكري
ريشه در دوران قبل وي داشت ،پيش از قدرت ظهير الدين بابر به شكشت كشاند.
ب( نظامي :با وجود داشتن ثروتهاي فراوان در هند ،اين سرزمين از لحاظ نظامي بسيار
ضعيف بود .آشفتگيهاي سياسي ،ربع اول قرن شانزدهم ميﻼدي/دهم هجري ،مانع از
تﻼش جمعي براي دفاع و حمايت از سرزمين هند مي شد .اگرچه در اين سرزمين به
دليل جمعيت زياد از لحاظ جمع آوري سپاه بزرگ مشكلي وجود نداشت ،اما از لحاظ
پيشرفت نظامي ،كيفيت سﻼحها و توسعه تاكتيك ها از ديگر كشورها عقب مانده بودند.
در حالي كه ايران و حتي افغانستان در سپاه خود به توپ مجهز بودند ،هيچ كدام از
حاكمان هند شمالي ،اعم از هندو و مسلمان ،به داشتن توپخانه اهميتي نمي دادند.
ارتش دهلي در دوره لوديان يك نيروي ملي نداشت و پايه قبيله اي داشت .سربازان به
جاي اينكه از سلطان اطاعت كنند از رئيس قبيله خودشان اطاعت مي كردند .در مورد
ارتش راجپوت هم درست وضعيت به همين روال بود ،حال چه راناسنگا يا هر پادشاه
هندوي ديگر در رأس باشد .ارتش هاي هندي به چهار بخش سنتي تقسيم مي شد و
فاقد تحرك بودند كه ويژگي آنها در اوايل دوران سﻼطين دهلي بود .و افسرها و سربازان
با استراتژي قديمي هدايت مي شدند .سنگربندي و دفاع از مرزهاي شمال غربي بطور

كلي ناديده گرفته مي شد .به طور كلي شرايط نظامي هند ،دور از رضايت
بود(Srivastava, 1966:8).
ظهور صفويه در ايران:
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دهههاي اول قرن شانزدهم ميﻼدي  /دهم هجري تغييرات ژرفي در ماوراء النهر و ايران
رخ داد .در ايران شاه اسماعيل اول با غلبه بر حكام محلي و رسمي كردن مذهب شيعه
اماميه ،حكومت مستقل صفويه را بر مبناي اتحاد مذهب و دولت پي ريزي كرد.
همچنين ازبكهاي صحرانشين دهه هاي اول قرن شانزدهم ميﻼدي  /دهم هجري
تغييرات ژرفي در ماوراء النهر و ايران رخ داد .در ايران شاه اسماعيل اول با غلبه بر حكام
محلي و رسمي كردن مذهب شيعه اماميه) ،جهانگشاي خاقان (١٤٩ : ١٣٥ ،حكومت
مستقل صفويه را بر مبناي اتحاد مذهب و دولت پي ريزي كرد (١.همچنين ازبك هاي
صحرانشين به رهبري شيبانيخان ،ماوراء النهر و مدتي بعد ساير مناطق قلمرو تيموريان
را تسخير نمودند و سلسله جديدي با نام ازبكان تأسيس كردند٢.
)مير جعفري  (١٠٤ -١٠٣ : ١٣٨١برخورد ميان شاه اسماعيل و شيباني خان اجتناب
ناپذيري نمود چرا كه شاه اسماعيل براي تشكيل يك حكومت يكپارچه مي بايستي
خراسان را از تصوف ازبكان بيرون آورد و از سويي ديكر شيباني خان در مذهب تسنن و
شاه اسماعيل در مذهب تشيع بسيار متعصب بودند ،از اينرو هر كدام ديگري را دشمن
خويش مي پنداشت) .مهدوي(١٥ ، ١٣٦٤ ،
دﻻيل فوق ،سبب بروز جنگي در مرو ) / ٩١٦هـ  ١٥١٠ /م( ميان صفويان و ازبكان
گرديد كه در اين جنگ شيباني خان كشته شد و ازبكان شكست سختي خوردند) .دو
 .١براي اطﻼعات بيشتر درباره تحوﻻت مذهبي اين خاندان رجوع كنيد به :مزاوي ،ميشل ،١٣٦٣پيدايش دولت
صفوي ،ترجمه يعقوب آژند :،نشر گستره ،تهران  ،ج اول؛ همچنين سيوري ،راجر ،١٣٨٢تحقيقات در تاريخ ايران
عصر صفوي ،ترجمه عباسقلي غفاري فرد و محمدباقر آرام :،انتشارات امير كبير ،تهران ،صص١٩٧-٢٣١؛ صفت گل،
منصور ،١٣٨١ساختار نهاد و انديشه ديني در ايران عصر صفوي) :تاريخ تحوﻻت ديني ايران در سده هاي دهم تا
دوازدهم قمري( :،خدمات فرهنگي رسا؛ تهران،صص١٢٩-١٨٤
 .٢بعضي منابع ابوالخيرخان را موسس واقعي سلسله اوزبكان )ازبكان( ميدانند .گروسه ،رنه ) ،(١٣٦٨امپراطوري
صحرانوردان ،ترجمه عبدالحسين ميكده  ،انتشارات علمي فرهنگي ،تهران ،ص  ، ٧٨٥و نيز بوات ،لوسين ،١٣٨٣
تاريخ مغول )تميوريان( ،زير نظر كاويناك ،مترجم محمود بهفروزي ،نشر آزاد ،تهران ،ص .١٤٨

 .١نجم ثاني ،سردار سپاه صفوي كه از سوي شاه اسماعيل براي جنگ با ازبكان و كمك به بابر به مارواء النهر
فرستاده شد.
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غﻼت  ٣٦٥ -٣٦٤ : ١٣٨٣؛ واله اصفهاني قزويني ٦٤٩ : ١٣٧٩ ،؛ محمد حكيم خان،
 ١٩٨٢م (١٧٩- ١٧٨ :
بابر كه قبﻼً توسط شيباني خان از ماوراء النهر رانده شده بود پس از شكست و مرگ
وي ،به عنوان دست نشانده شاه اسماعيل حكومت سمرقند را به عهده گرفت تا اينكه
صفويان در نبرد غجدوان ) ١٩١٨هـ ١٥١٢ /م( از ازبكان شكست خوردند) .جهانگشاي
خاقان ،همان ٤٣٤ ،؛ شاهنوازخان  ١٨٨٨ ،م(٤٠٩/ (١) /١ :
در اين شرايط كه بابر تمامي اميدها خود را براي حكومت بر سمرقند از دست داد ،به
كابل بازگشت و پس از آن همه توجه خود را به هند معطوف ساخت.
حاصل سخن آنكه ظهور صفويان عميقاً بر فعاليت بابر اثر گذاشت زيرا روي گرداندن بابر
از ماوراء النهر عمدتاً بدين سبب بود كه مردم سني مذهب اين منطقه سلطة بابر را
نپذيرفتند چون كه هواخواه ايرانيان شيعي مذهب بود ) .اطهر رضوي ٣٠٨/١ :١٣٧١ ،ـ
٣٠٩؛ هاليستر (١٤٣ -١٤٢ : ١٣٧٣ ،همچنين نجم ثاني١پس از ورود به ماوراء النهر در
شهرقرشي ،كشتاري هولناك به راه انداخت ،از آنجا كه بابر هم پيمان نجم ثاني بود به
وي نيز به ديده دشمن نگريستند .بنابراين بابر مطمئن شد كه راهي براي چيرگي بر آن
ها ندارد.
از سويي ديگر ظهور دولت مقتدر صفوي در ايران و عمليات نظامي آن ها براي دور
گرداندن ازبكان از مرزهاي شرقي ،جكومت بابر را از نابودي نجات داد .و نيز در حالي كه
ازبكان تمام تﻼش خود را براي جنگ با صفويان به گرفته بودند ،بابر از غفلت آنها و از
فرصت تاريخي پيش آمده سود جست و يا آگاهي از ناتواني خود خود در فتح
ماوراءالنهر متوجه ممالك هند شد .بدين ترتيب مي توان گفت با ايجاد سلسله صفويه،
شرايط مساعد تأسيس سلسله گوركانيان هند ايجاد شد.

تساهل مذهبي بابر:
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يكي از بهترين منابع تاريخي براي درك مواضع مذهبي بابر نسبت به اديان و مذاهب،
خاطرات شخصي وي» ،بابرنامه« است .او با بياني روشن و صريح كه حاكي از صداقت
وي در بيان عوالم درون و انگيزه هاي باطني اوست .بنابراين مي توان از نوشته هاي او
به خوبي دريافت كه اوﻻً وي برخﻼف شمار بسياري از فاتحان مسلمان پيش از خود،
ادعاي گسترش اسﻼم را به عنوان انگيزه خود براي فتح هند نداشت .ثانياً هدف او از
حمله به هند مانند فاتحاني چون محمود و تيمور ،غارت و پر كردن خزانه نبود؛ بلكه مي
خواست در اين سرزمين مستقر شود و اساس يك حكومت را پي ريزي كند.
بابر تعصب مذهبي نداشت و محور انگيزه هاي او قدرت و حاكميت بود .او در مقابل
رعاياي غير خشونت را به كار نمي برد بلكه با آنان با مﻼيمت و نرمي رفتار مي كرد و
اين تفكر و عقيده وي در وصيت نامه اي كه به پسر و وليعهد خود همايون نگاشته بود
نيز آمده است:
هميشه از تعصبات مذهبي برحذر باش و به مقدسات ديني و مذهبي و سنن
-١
و رسوم مردم احترام بگذار و بدون تبعيض خاص با تمام طوايف به انصاف رفتار كن.
عبادتگاه هاي هيچ ديني را تحزيب نكن و با پيشواي مذهبي رويه مناسب
-٢
داشته باش.
از كشتن گاو بپرهيز ،تا در دل مردمان جاي گيري ،و از راه احسان مردم
-٣
مطيع تو باشند.
نشر و اشاعه دين اسﻼم مسالمت آميز بهتر است تا به زور شمشير.
-٤
بي طرفي نسبت به مذاهب اسﻼمي و تأكيد بر اين كه از آن مذاهب براي
-٥
مقاصد سياسي استفاده نشود )شيخ عطار ١٩٩-١٩٨ :١٣٨١ ،؛ كارگر.(٤٨-٤٧ : ١٣٨٣ ،
در مورد صحت و سقم انتساب وصيت نامه به بابر اختﻼف نظر وجود دارد ،اما اعمال و
كارهاي بابر نمايان گر آن است كه بابر تعصب مذهبي نداشته ،چون در دوران فتوحات
خود هيچ گاه معبد و عبادتگاه اديان ديگر را خراب نكرده است و همين وصيت او را
اخﻼقش در نظر داشتند كه توانستند مدت طوﻻني در هند حكومت كنند.

٣١

بابر در كتاب خود به بازديدش از بتخانه گواليار با ذكر جزئيات اشاره مي كند و كوچك-
ترين بحثي از دستور تخريب بتخانه و بتها را به ميان نمي آورد .و اين نشان مي دهد
كه بابر هيچ احساس مخالفي نسبت به اديان ديگر ندارد.
بابر هند را مستعد برپا داشتن يك امپراطوري قدرتمند مي ديد و پس از سالها جنگ و
گريزي بي نتيجه در ماوراءالنهر ،آرزوهاي بلندپروازانه خود را در هندوستان قابل تحقق
مي ديد .او اگر چه بيشتر از چهار سال در اين سرزمين سلطنت نكرد ،اما با درك اين
واقعيت كه بسياري از مردم هند ،هم مسلك او نيستند و با توجه به اين كه برپايي
امپراطوري براي وي مهم تر از گسترش اسﻼم بود ،در همين دولت كوتاه سياستي را در
پيش گرفت كه حاكي از طرح هاي بلند مدت او ،براي همزيستي با اتباع غيرمسلمان
خود بود .بابر ،همچنين هماهنگي و اعتدال ما بين اديان يك جامعه را براي سﻼمتي
سياسي آن مي داند .يكي از نكاتي كه ذكر آن ضروري به نظر مي رسد اين است كه
متأسفانه افراطيون هندوي معاصر ،تأسيس مسجد بابري را به عنوان دستاويزي براي
نشر اختﻼف هندو و مسلمان مطرح كرده و ادعا كرده اند كه ظهيرالدين محمدبابر ،اين
مسجد را در محلي ساخته است كه معبد محل تولد رام )خداي هندوان( بوده و وي آن
را به دست خود ويران كرده است .اين افراطيون براي اثبات ادعاي خود ،به تحريفات
زيادي در اسناد و مدارك تاريخي و باستانشناسي دست زده و سعي كرده اند چهره يي
ضد هندوي خشن از بابر نشان دهند .اگرچه محققان منصف هند كه شمار بسياري از
آنان هم هند و غيرمسلمان هستند تحقيقات سودمندي در اين باره كرده و نظريات
هندوهاي افراطي را مورد ترديد قرار داده اند )همان(.
تسامح و استفاده از همه گروه هاي اجتماعي و قومي از علت هاي اصلي موفقيت بابر در
تأسيس سلسله گوركاني در هند بود .در دربار بابر همه گروه هاي مختلف اجتماعي
وجود داشتند ،اين گروه ها عبارت بودند از -١ :هندوها  -٢مهاجران كه شامل تركان،
افغانان ،ايرانيان و هنديان ايراني تبار و مغوﻻن بودند -٣ .هنديان بومي كه مسلمان شده
بودند.
هنر بابر اين بود كه از همه اين گروه ها استفاده كرد و سياست اشتباه لوديان كه فقط از
افغان ها حمايت مي كردند را تكرار نكرد ،و انديشه تسامح مذهبي بابر پايه گذار

حكومت قدرتمند گوركاني هند شد .آن حكومت هايي در هند موفق بودند كه از همه
گروه ها استفاده مي كردند .بابر و ديگر سﻼطين گوركاني در هند مادامي كه نسبت به
گروه هاي قومي و مذهبي متنوع در هند سعه صدر نشان دادند ،در اداره قلمرو خود از
موفقيت هاي شايان برخوردار شدند و حكومت آنان از ثبات و انتظام ﻻزم برخوردار بود.
بدين ترتيب ،مﻼحظه مي شود كه بابر با پيش گرفتن تسامح مذهبي و اعتدال سياسي،
پايه هاي امپراطوري آينده خود را مستحكم ساخت .هر چند كه گسترش اسﻼم براي
بابر مهم بود ،ليكن گسترش قلمرو حكومتش اهميتي بيشتر براي وي داشت و همين
نگرش به جانشينان وي نيز انتقال يافت.
تشكيﻼت و سازماندهي سپاه بابر:
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نيروي نظامي در حكومت گوركانيان هند از نقش و اهميت ويژه اي برخوردار بود.
پادشاهان توانستند با استفاده از سپاه و نيروي عظيم نظامي حكومت خود را در مقابل
دشمنان و مخالفان استوار سازند .در رأس امور نظامي شاه قرار داشت و دستورات او
مستقيماً و يا توسط ميربخشي به ديگر مقامات لشكري ابﻼغ مي شد.
چنان كه معروف است ،سپاه عثماني در جنگ چالداران بر ضد لشكر ايران توپ به كار
برده بودند و اين سﻼح جديد در سرنوشت نبرد ترك ها و ايرانيان تأثير بسزائي داشت؛
بابر از آن پيش آمد درس آموخته و در صدد تهيه توپ و توپ ساز برآمد) .مازندرني،
 .(٥١ :١٣٥٠شايان ذكر است بابر سرداري محتاط بود كه از سرداران ازبك درس هاي
بسياري گرفت و انضباط دقايق و فنون دفاع در سرزمين هموار و سنگربندي و توپخانه و
آئين محاصره را به صورتي مؤثر در لشكركشي هاي خود به هندوستان به كاربست.
تجربه بسيار به او امكان داد كه ميان گروه هاي كوچكي از تيموريان شكست خورده كه
هنوز عاري از جاه طلبي شخصي نبودند و مغوﻻني كه حتي از تيموريان هم كمتر قابل
اعتماد بودند و در كابل در اطراف او جمع آمده بودند ،اتحاد برقرار كند و سرانجام ،پس
از كسب پيروزي و قدرت ،فرماندهي بﻼمنازع شود )هاردي.(٦٠ :١٣٧٥ ،
از ويژگي هاي بارز بابر تنظيم لشكري بود ،كه در اكثر جنگ ها وسيله پيروزي وي بوده
است .بابر لشكريان خود را تقسيم بندي مي كرد و همواره در رأس هر دسته ،امراي

عسكري با تجربه و آزموده خود را مي گماشت و در ميدان هاي جنگ جايگاه خود را
چنين مي گرفتند -١ :ميمنه )برانغار(  -٢ميسره )جرانغار(  -٣قلب )قول( كه در طرف
راست آن اونگ قول و در طرف چپ سول قول قرار داشت و در مركز قول يك دسته
خاص لشكر وجود داشت ،كه قسمت راست آن را اونگ يان و چپ را سول يان مي
گفتند .همراه بابر كه در مركز قول قرار داشت ،جوانان خاصه به نام »تابين« بودند ،كه
چپ و راست آنها را اونگ و سول مي گفتند )بابر.(١٣٢ :١٣٠٨ ،
بابر بدين شيوه در جنگ پاني پت ٩٣٢هـ١٥٢٥/م لشكر خود را ترتيب و در ميدان
جنگ حاضر كرده بود )همان .(١٤٠ ،لشكر بابر از سه گروه سوارنظام ،پياده نظام و
توپچي تشكيل مي شد كه در گروه توپچي ،شامل ضرب زن ،ديگ فرنگي ،ارابه و تفنگ
مي باشد .اين گروه در صف اول نبرد قرار داشتند و آتش باز ،رعدانداز ،تفنگ انداز،
فرنگي انداز كاركنان اين دسته بودند) .همان.(١٠٠٠/٢ :١٣٥٠ ،
بدين ترتيب مي توان گفت :از عوامل اصلي پيروزي بابر تنظيمات لشكري و توپخانه و
تفنگ بود .جواهر لعل نهرو در كتاب خود آورده است كه كاميابي و پيروزي بابر احتماﻻً
تنها نتيجه ضعف سلطنت دهلي نبود ،بلكه از آن جهت نيز بود كه او نوعي توپخانه
تكامل يافته در اختيار داشت كه در آن زمان هنوز در هند معمول نبود )نهرو:١٣٥٠ ،
.(٣٩٩/١

در مقاله حاضر زمينه هاي تأُيس سلسله گوركانيان هند مورد تجزيه و تحليل قرار
گرفته است .روشن شد كه در تأسيس اين سلسله عواملي چند دخيل بودند از جمله:
تأثير عميق اسﻼم در هند ،چرا كه اسﻼم از قرن هاي پيش در هند ريشه دوانده بود و
حكومت هاي مسلمان در هند شكل گرفته بود؛ بابر نيز توانست از اين بستر آماده كه در
طي قرن ها فراهم گرديده بود ،قدرت جديدي را پي ريزي كند .و نيز اوضاع ملوك
الطوايفي ،خﻼء قدرت و ضعف لوديان در هند راه را براي بابر هموار ساخت كه بتواند با
بهره گيري از امكانات و تجهيزات نظامي برتر و مديريت و سازمان دهي مناسب اقدام به
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نتيجهگيري:

تأسيس سلسله اي جديد نمايد .وي براي تحكيم اين حكومت نيروها مختلف جامعه هند
اعم از هندو ،مسلمان ،ترك ،ايراني و  ...را در دربار خويش به كار گرفت .بابر با پيش
گرفتن تسامح مذهبي و اعتدال سياسي پايه هاي امپراطوري اينده خود را مستحكم
گردانيد.
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