
  

  

  

  

  

گوركاني و سلطان شاهرخ   مناسبات اميرةمقايس هند، سياست گسترش اسالم در

 )ق 801 -824( تيموري با دولت سادات دهلي

  

  پور  علي بحراني

   دانشگاه شهيد بهشتيدانشجوي دكتراي تاريخ

  

  

  هندوستان در آستانة يورش تيمور گوركاني

، )ق ٥٤٣ -٦١٢(دست غوريان  به)  ق٣٥١ -٥٧٩(هندوستان   غزنويان درةانقراض سلط پس از

ك كه به حكومت هند منصوب شده بود، ادعاي الدين اسب نام قطب غالمان غوريان به يكي از

ها  دولت خلجي. بنيان نهاد، را) ق ٦٠٢ -٩٦٢(ك هند سالطين دهلي استقالل كرد و دولت ممال

حدود دكن  مرو خود را تاآنها به قدرت رسيد دولتي اسالمي بود و قل كه پس از) ق ٦٨٩ -٧٢٠(

سال  اما در. و مناطق گجرات و جيتور توسعه داد (Vindhya)ي ويندها ها و آن سوي كوهستان

  .دشمنقرض   وشكست خورد)  ق٧٢٠ -٨١٧() تغلقيه(ق از تغلق شاهيان  ٧٢٠

  تغلق شاهيان

وك خلجي بود  تغلق شاهيان، خود از سرداران ملگذار بنيان) ق ٧٢٠ -٧٢٥(الدين تغلق شاه  غياث

وي مدتي پس از .  يافته بود»غازي ملك«هندوستان لقب  سبب نبرد با غيرمسلمانان در به و
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شورش افغانان سپاه هند   منتقل كرد تا از،ساخته بود آباد كه خود  تغلقتاجگذاري پايتخت را به

  .ايمن باشد

تخريب  ستوري بسيار دها سبب شورش به)  ق٧٢٥ -٧٥٢(جانشين وي محمد بن تغلق شاه   

سبب  زمان وي به در. آباد كه خود بنا نهاده بود كوچ داد كرد و مردمش را به دولت دهلي را صادر

 ةاطاعت ظاهري از المستكفي بن الحاكم اول خليف  سرپيچي ازهمچنيني نادرست او ها سياست

هاي  پيشكش. شورش كردند ق ٧٣٥در  هندوان كرنال بهرها وهاي گجرات  مصر، خان عباسي در

 در. حمله به هند نيز موجب بروز مشكالت حاد اقتصادي شد وي به مغوالن براي جلوگيري از

. آنجا بسط داد تصوف را در به كشمير رفت و) ٧٨٦متوفي ( علي همدانيزمان وي ميرسيد

زمان  در. زمان وي منتقل شدند در نشين ويجانگر دكن و سلطنت هندومعني بهي ملوك ها دولت

طلبي به خود   تجزيهصورتي اياالت ها و جانشينان او شورش)  ق٧٥٢ -٧٩٠(م شاه سوفيروز

 از خليج بنگال تا سند و ، از به ارث مانده بودويي كه براي يالبته وسعت قلمرو. گرفت

رو  اين از. ترين نقطه ادامه داشت جنوبي  در(Madura)شمال تا مادورا  ي هيماليا درها كوهستان

 و (Malwa)، ملوك مالوا يان دكن و ملوك گجرات ملوك بنگال چون بهمنييها  تشكيل دولتةپاي

وي . گذاشته شد مصر  عباسي درة سياسي خليف- با حمايت معنوي(jaranpour) ملوك جوانپور

 و اعزام به نقاط گوناگون ، بناي مساجدها و معابد هندوان ي تبليغ اسالم به تخريب كتابخانهبرا

  .نام وي نگاشته است برني كتاب تاريخ فيروزشاهي را به الدينضياء. پرداخت هند مي

جانشين فيروزشاه بود كه دوران سلطنت وي سراسر  نواده و)  ق٧٩٠ -٧٩١( تغلق شاه دوم  

  .گذشت) سوم محمد(به نبرد با اميران صده و شورش عمويش ناصرالدين محمد 

چه سنگه ي راها ا قيام غالمان فيروزشاه، بشورش عالوه بر) ق ٧٩٢ -٧٩٦(محمدشاه سوم   

  .و حاكم گجرات مواجه بود

بيماري  اثر يك ماه سلطنت بر جانشين محمدشاه بود كه پس از و پسر)  ق٧٩٦(سنكدرشاه   

  .درگذشت

 در. جانشين سكندرشاه بود كوچكتر و برادر)  ق٧٩٦ -٧٩٧( ناصرالدين محمودشاه دوم  

تا آنجا كه . هندوها شد ر مسلمانان وسبب كشتا سراسر هند جنگ در سركشي هندوها و زمان او
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گوركاني به  اين زمان اميرتيمور در. كنند داد هندوان پانزده ساله به باال را كشتار وي دستور

 ٨٠٣ -٨٠٨ي ها  وي بين سال.) ق٨٠١(كشيد و محمودشاه به گجرات گريخت   لشكرنهندوستا

جمله خان لوي سلطنت  ازجنگ با خوانين   كه در٨٣٠سال   به دهلي بازگشت و تاق مدتي

 گذار بنيانآنجا كه خضرخان،  از. دهلي كشته شد، چراغ دولت تغلق شاهيان را روشن نگاه داشت

وي دولت خود را  پس از محمودشاه رشد كرد و دربار در) شاهيان خضر(دولت سادات دهلي 

نگي برآمدن دولت اميرتيمور گوركاني و چگو شاه و ، جزئيات مربوط به نبردهاي محمودبنياد نهاد

 يورش ةآستان  هند درةقار  شبهةي پراكندها پرداختن به دولت آن ميان را، پس از سادات دهلي از

  .مور، مورد بررسي قرار خواهيم دادتي

  

  مناسبات آنان با دولت سادات دهلي ي محلي هندوستان وها دولت

  )  ق599 -984(ملوك آن  حكام بنگال و) الف

، )ق ٥٩٩ -٧٤٠(شاهان بنگال  حكام و:  از كه عبارتندهستندل نه سلسله اين فرمانروايان شام

رب بنگال غ بر كه بيشتر)  ق٧٤٠ -٨٠٩( شاه  ، خاندان الياس)ق ٧٣٩ -٧٤٦(ملوك مستقل بنگال 

، ) ق٨٤٦ -٨٨٦(شاه    دوم خاندان الياسة، دور) ق٨١٢ -٨٤٦(جاكانس تسلط داشتند، خاندان را

دست همايون شاه گوركاني  كه به) ق ٨٩٩ -٩٤٤(حسين شاه   بني،)ق ٨٩٢ -٨٩٩(ملوك حبشي 

كه ) ق ٩٧١ -٩٨٠(خاندان سليماني كرراني  و)  ق٩٦٠ -٩٧١( برافتادند، خاندان سورمحمدسور

 پايتخت بود و بنگاليان (Lakhnawti) لكهنوتي تمام اين دوره شهر  در.دست گوركاني برافتادند به

گوركاني به   تيمورةروزگار حمل در. كردند عالم استقالل مي پادشاهان دهلي اروزگار ضعف در

  .آنجا سلطنت داشتند جاكانس درسپس خاندان را ، خاندان الياس شاه وهندوستان

  )ق 796 -905) (جونپور( ملوك شرقي) ب

 ،(kanauj) كنوج, (oudh)شامل شهرهاي مهمي چون اود  شرق هند، و اي در ناحيه جونپور

شاهان . زير محمودشاه تغلقي دوم مستقل شد بود و توسط خواجه جهان و(Bahraich)بهرايچ 

اما با شكست حسين شاه بن . يي داشتندها پادشاهان مالوه جنگ جونپور با دولت سادات دهلي و

 ةبراندازند  افغانان لودي وةسس سلسلؤ، مجنگ با بهلول لودي شاه جونپور، درمحمود آخرين 



 

  

 شناسي  شرق-المللي ايران سياست، مديريت و روابط بين4

  ق٩٠٥ با مرگ حسين شاه در  ق برافتادند و٨٩٤نپور در ، شاهان جو سادات دهليةسلسل

  .منقرض شدند

  ) ق937- 804 ((Malwa)ملوك مالوه ) ج

برابر فتوحات اسالمي   در از همهي قوم راجپوت قديم بود كه بيشترها دولت دولت مالوه از

لبان از الدين ب زمان غياث  بود و مردمش در(ujjayn)  آنجا اوجينپايتخت. كرده بودمقاومت 

 در (Narbada)اين دولت شامل مناطق نربادا . اسالم پذيرفتند) سالطين دهلي( مملوكان هند

غرب آن  شرق و در (Bandalkand)شمال گجرات و بوندلكند   در(Chambar) ربامجنوب، ج

عنوان  ماندو را به شهر)  غوزيانةمنسوب به شعب( هوشنگ نام پادشاهان مالوه به يكي از. بودند

سيس شدند أمالوه ت  شاهان خلجي درةپس از شاهان غوري شاخ تخت اسالمي مالوه ساخت وپاي

هاي مالوه چند بار به دهلي لشكر  خلجي. دست شاه گجرات برافتادند  به ق٩٣٧سال  تا اينكه در

  .حال جنگ بودند ها در اجپوترو كشيدند و نيز همواره با مردم گجرات 

  سلطان يورش برد و پس ازة ق به قلع٨٥٥ م مالوه در سلطان محمود خلجي حاككه چنان  

  .جنگي با گجراتيان، متاركه كرد

  )  ق753 -995( ملوك كشمير) د

ي شمال هندوستان ها كوهستان غرب و سمت شمال و شرق، افغانستان در ميان جين از كشمير در

نام  دست مسلماني به  بهرق براي نخستين با ٦٥٤سال  اند كه آنجا در گفته. نوب قرار داردج در

ق معابد  ٧٨٨ -٨١٣ي ها سكندرشاه از ملوك كشمير حكومت بين سال. الدين حسن فتح شد زين

و ي گوركان وي معاصر با اميرتيمور. شكن ملقب شد بتبه  پرستان را ويران كرد و بت بسياري از

اصر با سلطان  ق كه مع٨٢٢ -٨٧٢العابدين  جانشين وي زين. ت سادات دهلي بود دولگذار بنيان

  . پيش گرفت آميزي را در پرستان سياست مسالمت بت شاهرخ تيموري بود، با

زمان  آنجا نفوذ يافتند و در در  جك به كشمير مهاجرت كردند وةهمين اوان خاندان شيع در  

دست  ق به ٩٩٥ دولت كشمير نهايتاً در سال .آوردنددست  را بهخان سلطنت كشمير  جك  غازي

  .كاني منقرض شداكبرشاه گور
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  ) ق799 -985(ملوك گجرات ) هـ

كه يي ها كوه آن سوي يك صحراي بزرگ و سبب موفقيت جغرافيايي خود كه در گجرات به

تا اواخر قرن هفتم و ، واقع است ددپيون  را به هم مي(Aravali) سلسله جبال ويندها و آراوالي

قرن هشتم، تحت  اما در. ذيرفتممالك دهلي اسالم را نپ الدين ازروزگار عالء هجري در

اما با راجاهاي . ق اعالم استقالل كرد ٧٩٩سال  نام ظفرشاه در حاكميت شاهان مسلماني به

شاه معاصر با انشين ظفرشاه اول جاحمد. ي مزمن داشتها  بهيل درگيريقبايل بدوي راجپوت و

 پس از تصرف نسته بودظفرشاه توا.  دهلي بودنيز سادات گوركاني و سلطان شاهرخ و اميرتيمور

كه  ) ق٨١٠(مالوه نيز مسلط شود   مدتي بر(Diu)ديو و  (Idar)شهرهاي تجاري مهمي چون ادار 

  ق شهر٨١٤سال  در) ق ٨١٤ -٨٤٦(احمدشاه اول .  دهلي رقابت داشتبا ساداتمورد اين در 

پايتخت بنا نمود كه بعدها  احمدآباد واقع در محل پايتخت قديمي اساول را تصرف كرد و

دست  از پور  سلطانةالدين حاكم قلع واليان گجراتي از جمله ملك عالءگاه برخي. گجرات شد

اي چون   دولت گجرات با مناطق همسايه). ق٨٥٥(بردند  مان مالوه به دربار هرات پناه ميمهاج

.  داشتهاي استعمارگر نبردهايي نيز با پرتغالي  و(Champanir) و چمپانير (kattiawar)كاتياوار 

  ).ق ٩٨٠. (دست اكبرشاه گوركاني برافتاد هاين دولت سرانجام ب

  )  ق801 -1008(ملوك خاندش دفاروقيان ) و

 ةمجاورت رودخان در) قلمرو بهمينان(شمال فالت دكن  در جنوب مالوه و سرزمين خاندش در

 را كشورو  و فقط يك خط جنگلي اين دغربي آنها قرار داشت شمال گجرات در  و(Tapti) تپتي

سوي فيروزشاه تغلقي  ، ازخان جهان فاروقي پسر) ملك راجه(د  راجه احم.كرد هم جدا مي از

وي .  اعالم استقالل كرد،انقراض تغلقيه و) ق ٧٩٠(وفات فيروز  پس از  شد وحاكم خاندش

دگي با ملوك گجرات روابط خانوا ناميد و) معني سرزمين خان به(نام خاندش   اسيرگره را بهةناحي

اروقيان خود را به فاروق ف. عنوان پايتخت برگزيد  را به(Burhanpour)شهر برهانپور  كرد و برقرار

. ملوك مالوه بودند گذار ملوك گجرات و  خراجها آنان مدت. كردند منتسب مي) خليفه ابوبكر(

  .ق توسط اكبرشاه منقرض شد١٠٠٨سال  سرانجام حكومت ظاهراً مستقل ملوك خاندش در
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  ) ق 747 -933) (ملوك كلبرگه( ملوك بهمني دكن )ز

سوي دولت تغلق شاهي بودند كه توسط   دكن ازةيافت واقع واليان استقالل همنيان دكن در

اين  پايتخت هشت تن از. سيس شدندأت) ق ٧٤٨ -٧٥٩ حكومت در(شاه   عالءالدين حسن بهمن

بوده  محمدآباد بيدر)  سلطان بعديةدر( لبرگه و پايتخت سالطين ديگركآباد  شاهان، شهر احسن

  كريشنا ازة رودخانةوسيل همركز هند بود كه ب اصل شامل فالت دكن در قلمرو بهمنيان در. است

.  مالوه قرار داشت وي رقيب گجراتها  قلمرو بهمنيان نيز دولتشمال در. شد يجنوب هند جدا م

 كريشنا ةهاي حاصلخيز رودخان كرانه سر هاي تلنكات ويجانگر بر  منطقه،جنوب بارايان بهمنيان در

ق با  ٨٤٧ و ٨٨٦ ،٨٢٥، ٨٢٣، ٨٠٨، ٨٠٠، ٧٦٧ ،٧٥٥، ٧٥٠ي ها سال  دركه چنان.  داشتنديدرگير

  .آنان جنگيدند كه نهايتاً آن ناحيه به ويجانگر ضميمه شد

از نواحي مهم  (Bidar)و بيدر  (warangal)، ورنگل (Kulbarga)مناطقي چون كلبرگه   

به اين ترتيب  ان بود كه بعدها توسط فرماندهان ارتش بهمنيان مستقل شدند ونيبهمقلمرو 

 بيدر، عادلشاهيان در ، بريد شاهيان در(Ahmad Nagar)احمد نگر  ي نظام شاهيان درها دولت

آنان   كه بعدها بسياري ازپديدار شدند (Golkanda)گلكنده  خاندان قطب شاهيان در بيجاپور و

  .ميان رفتند ا امپراتوري گوركاني هند ازتوسط يكديگر ي

 دكن با راجاي بر در)  ق٨٠٠ -٨٢٥(، فيروزشاه بهمني  تيمور به هندوستانةروزگار حمل در  

 وي در. )ق ٨٢٠ و ٨٠٩ ،٨٠٠ي ها سال( جنگيد (doab)و دوآب  (Raucur)نواحي رايچور  سر

، با راجاي گوندراجاي (Bhima)ساحل رود بهيما  فيروزآباد بر سيس شهرأپس از ت ق ٨٠٢سال 

(Gond radja)كهرالة ناحي  (kherala)سپس حاكم تيلينگانا   و(Tilingana)اند كه  گفته.  درافتاد

وي دريافت  دكن را از منشور سلطنت بر ر اعزام كرد تايمو ق سفيراني نزد ت٨٠٣سال  وي در

 آميز رفتار اطاعت  حقيقت ازنشده است، اما اين منابع تيموري ذكر گرچه چنين سخني در. نمايد

اي توسط ملوك گجرات،   اتحاديههرچند. آيد تر نسبت به همنيان برمي حاكمان واليات جنوبي

  .عليه آنان شكل گرفت كه به صلح منتهي شد مالوه، خاندش وراجاهاي ويجانگر

ه  طريقت چشتيانعارف گيسودر از ويژه با مهاجرت محمد تصوف، به  تشيع و،نظر مذهبي از  

  . آنجا نفوذ يافتند به دكن، در
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  )م1336 -1565) ( ق973- 737) (Vijanagar ويجانگر( شاهان بيجانگر) ح

 اما آثار. هاي مسلمانان، آثار كمي مانده است نوشته ويژه در شاهان ويجانگر منابع مكتوب، به از

گابادرا  جنوبي رود تونةكران  بر(Hampi) هامپي ةنزديكي دهكد در قديمي ويجينگر شهر

(Tungabhadra)  ثروتمند است كه امروزه   اين پايتخت پررونق وةعظمت گذشت ازحاكي

ينگر كه جوي شهر. جنوب هندوستان قرار دارد  در(Mysore)ايالت ميسور  هاي آن در ويرانه

 (Bukka)بوكا و  (Harigava)ي هاريهارا ها به فرمان دو برادر به نام پيروزي است معني شهر به

م توسط ارتش دهلي طي جنگي ١٣٤٦/ ق ٧٤٧سال  در بوكا برادر پادشاه ويجانگر.  شدساخته

برادر، به تخت  ، پس ازدوباره يجانگر واما براي احياي نظم در. پذيرفت  اسالم رادينشد و  اسير

رايا  دوازمان سلطنت كريشنا اوج قدرت شاهان ويجينگر در. سلطنت بازگردانده شد

(Krishnadeva Roya) )سياسي وسيعي   تجاري وطبود كه رواب) م١٥١٠ -١٥٣٠/  ق٩١٦ -٩٣٧

مراكز مهم تجاري آن روزگار  از نگريويج شهر. اروپايي برقرار نمود كشورهاي آسيايي و با را

 شمالي خود بريد شايهان بيدكه، ةچهار دولت مسلمان همساي اما اين دولت هندو مذهب با. گرديد

خصوص با قطب شاهيان  به ان احمدنگر، عادل شاهيان بيجاپور و، نظام شاهيعماد شاهيان برار

 سالطين بهمني دكن پديد آمده بود و ةتجزي  ازها اين دولت. گلكنده اختالفات شديدي داشتند

 /ق ٩٧٣سال   در نهايت درياين دشمن. ان بوديني آنان با بيجانگر ميراث روزگار بهمها جنگ

 نظر نگر ازدولت ويجا. شد نگر منجرو انقراض دولت ويجا (Tellikota)م به جنگ تليكوتا ١٥٦٥

م س هندوئيسم به تازگي مذاهب بودائي و حانيسي،جنوب هند در. مذهبي به هندوئيسم وابسته بود

حدي، بنا به  تا با اسالم رودررو شد و  و براي نخستين بارداده الشعاع قرار تحت ثير وأت را تحت

 ةه شاهان بيجانگر همواره با همسايچ گر.گرفت ثير آن قرارأت تاعتقاد تاراچند پژوهشگر هندي تح

ي ها نيز با دولت ند وگذاشت ما به اعتقادات همديگر احترام ميا. حال جنگ بودند شمالي خود در

 كه چنان. نداي داشت و ملوك هرمز روابط حسنه)  تيموريسلطان شاهرخ(مسلماني چون تيموريان 

فرستاده بود كه شرح آن   ق به بيجانگر٨٤٥ -٨٤٧ي ها بين سال شاهرخ، عبدالرزاق سمرقندي را

  .مطلع سعدبن ثبت شده است در
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   سادات دهليةسيس سلسلأت گوركاني به هندوستان و يورش تيمور

در واقع براي غارت هندوستان از راه  هاي مذهبي و ق به بهانه ٨٠٠سال  گوركاني در اميرتيمور

 ق ٧٩٥سال  سلطان محمود تغلق دوم كه از. ستان يورش بردسمت هندو  خيبر و پنجاب بهةتنگ

پرستان هندوستان اعمال  جانشين اسكندرشاه تغلقي شده بود چندان سختگيري نسبت به بت

 خود پيرمحمد ةرو اميرتيمور نواد اين از.  تيمور به هند را فراهم آوردة حملةبهان اين كار كرد و نمي

عبور   پيرمحمد پس از.مشغول شدخود به فتح فيروزآباد  اد وفرست سمت رود سند سپاهي به با را

منتقدين محلي از كه   خضرخان رادسي ، آنجا را تصرف كرد و مولتانرةشش ماه محاص سند و از

ي متعدد با ها گپس از جن آنگاه تيمور به وي پيوست و. ديپالپور گماشتو بود، به حكومت آنجا 

. هاي شمال هندوستان از راه پاني پت به دهلي رسيد راجپورت و ها ويژه خبت قبايل گوناگون، به

شورش عليه وي،  خطر اتحاد آنان با مردم دهلي و خاطر ترس از صدهزار اسير هندو را بهوي 

  .كشت

 .جنگي كوتاه با اميرتيمور، به گجرات گريخت پس از ق ٨٠٠در سال سلطان محمود دوم   

 دروازه ميدان، در در.  ق وارد دهلي شد٨٠١الول سال ا هشتم ربيع چهارشنبه در اميرتيمور روز

تغلق شاهيان به رياست  بزرگان و ديوانيان دربار سادات و شد و عيدگاه بارگاهي براي او برپا

روز  در. وي با وساطت اينان مردم دهلي را امان داد. اهللا بلخي به خدمت اميرتيمور رفتند فضل

نام فيروزشاه  ان بهجمعه دهلي كه تا آن زم  نمازةخطب ين عمراالول موالنا ناصرالد جمعه دهم ربيع

سيد خضرخان را   و و وليعهد او پيرمحمد، تغيير دادگوركاني نام اميرتيمور بود، به جانشينان او و

  . عنوان شاه دهلي منصوب كرد به

ز بسياري راه بازگشت ني در. رفت لنهرءااسرا و صنعتگران به ماورا سپس اميرتيمور با غنايم و  

  .پادشاه مسلمان كشمير به دلخواه خود اعالم اطاعت كرد مطيع كرد و از امراي نواحي را

سقوط دولت آنان،   ق و٨١٥ با وفات ناصرالدين محمودشاه آخرين سلطان تغلقي در  

.  به شاهي دهلي برگزيدندخان را نام دولت راد خاندان افغاني نژاد لوديه بهاف اشراف دهلي يكي از

  .تخت دهلي نشست  مجدد امراي تيمور، سيدخضرخان دوباره برةملح با اما
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  )  ق817 -855(دولت سادات دهلي 

  ) ق 817 -821 حكومت(ان بن ملك الشرق بن ملك سليمان سيدخضرخ) الف

مرگ او   كه پس ازملك شيخ حاكمان مولتان بود خضرخان خدمتكار دربارسيد ملك سليمان جد

 ملك سليمان ةسوي سلطان فيروزشاه تغلقي به سيدخضرخان نواد ان ازو دوارباش، واليت مولت

، )خان مهابت(اكمان نواحي هرسنگ بدائون وي ح. رسيد اما براي خود لقب شاهي انتخاب نكرد

كمك وزير  نشين جليسرو اتاوه را با ، گواليار و نواحي غيرمسلمان)ملك حمزه(چنداور، راپري 

  .)ق ٨١٧( .آنجا تبليغ نمود اسالم را در رد والملك تصرف ك خود ملك نحو تاج

  پيوست واوخضرخان به ، سيد)لنگ تيمور(گوركاني  فتح دهلي توسط اميرتيمور پيش از  

آن  در. به وي دادنيز ، قول حكومت دهلي را مولتان تيمور عالوه بر اعطاي حكومت ديپالپور و

حاكمان محلي هند  خان از اقبال. ي كردا ويرانه  دهلي را تبديل به نيمهآبي روزگار قحطي و بي

  سلطاني كه ازهاين زمان ترك بچ در. كردخود  هرسنگ را مطيع ةدهلي را تهديد و ناحي

 اجودهن به جنگ ةناحي  ق در٨٠٣نهم رجب  خان شهر سامانه بود، در  فرماندهان سپاه غالب

اما . خضرخاني درآمد سادات  سامانه به تصرفةناحي  ومقتول شد خضرخان رفت اما مغلوب و

 و نواحي گواليار، اتاوه، سامانه و روپر را تصرف ) ق٨٠٤ (دهلي به تخت نشسته بود خان در اقبال

 ق به ٨٠٨االول   جمادي١٩با برخي حاكمان محلي در خان پس از اتحاد   اقبال.) ق٨٠٧( كرد

لق شاهي همان سال سلطان محمود تغ در. جنگ خضرخان رفت اما شكست خورد و كشته شد

  .تخت دهلي تكيه زد دوباره بر

.  وي به دهلي مواجه شدةحمل سلطان ابراهيم داشت، با سبب رقابتي كه با اما به  

شهرهاي سر راه را  هاي دهلي پيش رفت و فرصت تا دروازه با استفاده از خضرخان نيزسيد

 اما ،)ق ٨١١ -٨١٢. (خان ترك بچه حاكم سامانه مطيع وي شد اين ميان بيرم  در.تصرف كرد

سال  مرگ سلطان محمود تغلقي در پس از. شد فتح دهلي نهكمبود آذوقه موفق ب سبب قحطي و به

سبب  به)  رهتكةحاكم ناحي(ان همچون مبارزخان و ملك ادريس ، برخي حاكمان هندوستق ٨١٥

خان  بتاجاي كيتهر، حاكم بيتالي و مهار خان افغان متحد شدند و دشمني با سيدخضرخان با دولت

پايتخت تغلق ( سيدخضرخان پس از مطيع كردن امراي فيروزآباد. والي بدائون نيز به وي پيوستند
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خان ميواتي، تصرف و  ، متحد شدن باجالن رهتكةقلع ، محاصره كردن ملك ادريس در)شاهيان

عد مدتي ب. به تسليم كرد خان را مجبور ماه، دولت چهار  دهلي پس ازةمحاصر  سنبل وةغارت قلع

  .) ق٨١٦االول   ربيع١٧( خان به فرمان سيدخضرخان به دار آويخته شد دولت

خان ترك  ي بيرمها اقطاع و  ق حكومت نواحي فيروزپور، سهرند٨١٨سال  سيدخضرخان در  

بچه و فرماندهي غرب هندوستان را به فرزند خود سيد مبارك سپرد و ملك سدهونادره را نايب 

الملك وزير خود را براي مطيع كردن بيانه و گواليا و گسترش   تاجلكسال بعد م او قرار داده در

ا تصرف و ملك سدهونادره  سهرند رةمدتي بعد خاندان ترك بچه ناحي. آنجا اعزام كرد اسالم در

سال  در).  ق٨١٩(  اما همانند شورش سلطان احمد گجراتي درناگور، سركوب شدندرا كشتند

  كيتهر غنايم بسياري به دربار خضرخان درةناحي ديو درسركوب شورش هرسنگ   ق پس از٨٢١

 رود گنگ ةكنار خان است در عد شخصي با ادعاي اينكه او سارنگسال ب در. دهلي سرازير شد

پيروزي سلطان شه . شورش كرد و خضرخان سلطان شه لودي افغان را به سركوب وي فرستاد

از  اواخر عمر خضرخان كه در.  بخشيد سرعتشد نفوذ لوديان در دربار خضرخانرو به رروند 

پس از . برد بهره مي) ق ٨٢٢متوفي (الدين  پسر وزير سابقش ملك تاج وزارت ملك سكندر

االول   جمادي١٧سبب بيماري در  هاي نامسلمان گواليار و اتاوه بهجامطيع كردن را تصرف كوتاه و

 اما ، كرده بودلم استقالق اعال ٨١٧كلي سيدخضرخان گرچه ازسال  طور به. ق درگذشت ٨٢٤

هايي   خطبه نامهة خواهد آمد نمونكه چناننام سلطان شاهرخ تيموري كرده بود و  سكه و خطبه به

خضرخان نه چندان قوي و با اين وجود حكومت سيد. كرده است از دربار هرات دريافت مي

اشراف و ها  بچهسركوب ترك   گردآوري ماليات و،هاي آنان براي حفظ قلمرو  لشكركشيةعمد

  . پنجاب بوده است) اميران ((Khokar)ترك ناراضي و خوكارهاي 

  )ق 824 -837: حكومت(سلطان مبارك شاه خضرخان ) ب

آن سال شورش  وي در.  ق به وليعهدي پدر خود منصوب شده بود٨٢١سال  سيد مبارك از

د، را فرونشاند جسرت كهوكر كه پس از شكست دادن شاه كشمير براي فتح دهلي حمله كرده بو

 ة ق قلع٨٢٥وي در . او را تا آن سوي رودخانه لدهيانه تعقيب كرد و با غنايم بسيار بازگشت و

 ةاما جسرت كهوكر به محاصر. سپرد) الشرق ملك( تعمير كرد و به ملك محمود حسن الهور را
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اه لشكري سال بعد مبارك ش. نشيني كرد دهلي، عقب  اما با آمدن نيروهاي كمكي از،آنجا رفت

پي سركوب  خان حاكم دهلي رفت كه در خود به ياري الب  وي فرستاد وةگران را به محاصر

خان به مبارك شاه خيانت ورزيد، مبارك شاه توانست   گواليار بود و گرچه البةشورش ناحي

ي سراسر هندوستان را فراگرفته بود، مبارك حطسال بعد كه ق در)  ق٨٢٦( گواليار را مطيع كند

  مجدد به ميوات درةحمل. و غارت ميوات رفت شاه دوباره به سركوب نواحي كوه كماون وكيتهر

 ق ٨٣٠سال  جاهاي گواليار درمطيع كردن را شهر بيانه و  خاندان اوحدي درانقراض ق و ٨٢٩

، بدائون و اتاوه را محاصره كرد الپي نواحي ك،نام شرقي ق يك شورشي به ٨٣١سال  در. روي داد

دو لشكر  آنجا كه هر اما از. م كرددو مبارك شاه پس از جنگي سخت در نزديكي بيانه وي را منه

 ةناحي  ضمن تعويض اقطاع دار ق مبارك شاه٨٢٣سال  در .مسلمان بودند به تعقيب وي نپرداخت

 به تازگي درگذشته بود، را به  خضرخان را كهةپسر سيد سالم خدمتگزار سي سال ، دوراپري

اقطاع دار  عنوان حاكم و  بترهنده بهةناحي  پدرشان درجاي بهالملك  شجاع ي سيدخان وها نام

لشكرهاي  نام ترك بچه شورش كرد و بسياري از  غالمان سيد سالم بهاما يكي از. منصوب كرد

بل قدرت بيشتري يافت علي مغول حاكم كا  پس از اتحاد با شيخ خضرشاهيان را شكست داد و

سوي مبارك شاه به سركوب وي اعزام شده بود،  الملك حاكم مولتان كه ازق عماد ٨٣٤اما در 

سال بعد واليات  در. مولتان كشيده شد  جنگ و آشوب تاةلشكر او را پراكنده كرد گرچه دامن

ي ها شورش وتاز  و   تاختة، واليت راي فيروز، الهور عرصكنار رود جيلم ، جيلم درمولتان

 ازدو كه واليات الهور وجلنو هر  چنانهم. پوالد ترك بچه بود جسرت كوكهر، شيخ علي مغول و

  ق مبارك شاه ضمن فتح مجدد الهور وجلند هر و٨٣٦سال  در. قلمرو مبارك شاه جدا شد

 هدوبار شيخ علي نيز.  تبرهنده به نبردي ناموفق با جسرت كوكهر دست زدةناحي سركوب پوالد در

فتح كامل الهور  دست گرفت و تا ك شاه شخصاً فرماندهي سپاه را بهالهور را تصرف كرد و مبار

يوخ و عرفاي مولتان را  شة آن مزارهاي متبركةبه شكران و شكست و فرار شيخ علي جنگيد و

برانداز ديوانيان دولت  هاي خانه چشمي و رقابتم هةي پراكندها شورش گذشته از. زيارت كرد

پي كشتن شاه  الملك درتا آنجا كه وزيرش سرور. آورد د مييشاه مشكالتي اساسي را پد مبارك

و فتح تبرهنده )  ق٨٣٧(كنار رود جون  آباد در مبارك سيس شهرأ اندكي پس از ت.) ق٨٣٦( برآمد
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جنگ ميان سلطان ابراهيم شرقي حاكم  قتل فوالد ترك بچه، مبارك شاه با شنيدن خبر و

كه سواره براي  اما هنگامي. سمت كالپي شد  حركت بهة، آمادخان حاكم كالپي الب جاونپوري و

زمان مبارك  از).  ق٨٣٧(شد  رفت به تحريك سرورالملك ترور دهلي ميبه برگزاري نماز جمعه 

اندازي  سيس هند غربي، مالوه و دكن به دستأالتفرمانروايان سلطنت جديد شاه، مغوالن كابل و

  .بر قلمروش پرداختند

  )ق 837 -847( خانسلطان محمدشاه بن فريد) ج

آغاز سرورالملك را با لقب  وي در. خوانده و جانشين مبارك شاه بودمحمدشاه برادرزاده، فرزند

وزارت با وي شراكت  الملك نيز در الشرق كمال  ملك.انتخاب كرد وزارت رايخان جهان ب

  .داشت

 هاي خونيني در به تسويهوي دست . دنصب مشغول ش سرورالملك نيز خودسرانه به عزل و  

 و حاكمان سنبهل، اين شورش سراسر كشور را فراگرفتبنابر. زدميان طرفداران سابق مبارك شاه 

  .سمت دهلي حركت كردند  براي گرفتن انتقام مبارك شاه بهآهار، چيمن وبدائون و گجرات

 ريك سرورالملك نيز سوءبه تح. دنددهلي را محاصره كر الملك نيز به آنان پيوست و كمال  

 سرورالملك كشته شد و درنتيجهو نكردند افشا را  آن اما  شدريزي قصدي عليه محمدشاه طرح

 .)ق ٨٣٨(يافت دست ت رامقام وزاو به  و الملك گشوده شد هاي دهلي به روي كمال دروازه

.  ساعي بودجاي آوردن سنت زيارت قبور مشايخ مولتان همانند مبارك شاه به محمدشاه نيز در

. كرد را سركوب ميگرفت و آنها  قرار ميراه شورشيان نواحي سامانه و مولتان  سر گرچه بر

 ديگر حاكمان سر جاي گواليار ورا  دهلي را تصرف كرد وةحوم سلطان ابراهيم شرقي پرگنات و

ت مالوه براي سلطن آنجا كه حاكمان ميوات سلطان محمود خلجي را از تا از اطاعت برداشتند

پس از جنگي سخت   ق سلطان محمود به دهلي رسيد و٨٤٤سال  در. )ق ٨٤١( دهلي طلبيدند

نشان  رشادت ش، وليعهد،الدينسيدعالء  لشكر محمدشاه وةآن ملك بهلول لودي فرماند كه در

 بهلول لودي واليت الهور. دادند، براساس قرارداد صلحي، محمودشاه آنجا را رها كرد و گريخت

  ق به تحريك جسرت لوكهر، دعوي سلطنت يافت و٨٤٥ در لاما بهلو. را دريافت كرد و ديبالپور

 ق به بيماري ٨٤٧  محمدشاه نيز در.اي دربرنداشت  البته اين محاصره نتيجهكرد  دهلي را محاصره
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 تدريج بر ملك بهلول لودي به سراسر سلطنت محمدشاه حاكم سرهند و بنابراين در. درگذشت

  .ط شده بودندسراسر پنجاب مسل

  )ق 847 -855( الدين بن محمدشاهسلطان عالء) د

. فكر سلطنت افتاد ملكداري سستي كرد، ملك بهلول در پدر در الدين بيش ازچون سلطان عالء

 ٨٥١سال  از(بدائون به خوشگذراني مشغول بود در دهلي كه  خود را نه در عالءالدين بيشتر عمر

نام  سرهند به و در)  ق٨٥٢( با ملك بهلول متحد شدند وزيرحميدخان  خان و بنابراين حسام). ق

بازگذاشت الدين نيز سلطنت را به وي سلطان عالء.  دهلي را تصرف كردند،بهلول خطبه خوانده

ق  ٨٥٦ ق يا ٨٥٥ در  واطراف رودخانه قناعت كرد ، پرگنات وو تنها به حكومت بدائون

  . سادات دهلي برافتادةبنابراين سلسل. درگذشت

  

  سادات دهلي با)  ق807 -850( روابط سلطان شاهرخ تيموري

دست است، اينكه  ترين خبري كه از روابط ميان سلطان شاهرخ و دولت سادات دهلي در يقديم

از او صورت  خضرخان سفيراني به دربار سلطان شاهرخ فرستاد وق سيد ٨١٦در سال 

از منشات  در. هلي خوانده شود دةنماز جمع نام شاهرخ در اي خواست كه به نامه خطبه

خضرخان خطاب به سيد ق موجود است كه سلطان شاهرخ ٨١٩اي به تاريخ  حيدرايواوغلي نامه

 هنام خود براي او ارسال كرد به اي را نامه ضمن آن صورت خطبه نگاشته و در)  ق٨٢٤متوفي (

ويژه كه  ولت است بهمناسبات اين دو د است كه مضمون آن به روشني نمايانگر گفتمان حاكم بر

  .انتخاب كلمات امري مسلم و رايج بود ادبيات عصر دقت در در

  :فرمايد وزمين ميشاهرخ بهادر س  

الدوله والدين خضرخان خلداهللا ملكه  مملكت مآب سلطان معظم خاقان اعظم، غياثجناب ه ب

 ت بلند واهداء داشته جوامع هم عاطفت اتحاف و صنوف مهرباني و مكرمت و فنون نوازش و

مصروف  دولت و استدامت ملك و مملكت آن عزيز همگي نيت ارجمند به جانب استقامت امور

 رقم انهاء و سمت ابالغ ٨١٩ ةسن االخر اوايل جمادي  مودت درةصحيف. و معطوف است

اسباب هدايت لم يزلي دولت   ايام گشاده وةچهر كه ابواب عنايت ازلي بر حالي پذيرد در مي



 

  

 شناسي  شرق-المللي ايران سياست، مديريت و روابط بين14

و خواقين روزگار اوامر و احكام مطاع را مطيع  ، سالطين اقطار مهيا و آماده گردانيدهزافزون رارو

  .الحمداهللا علي عواطف كرمه المتظاهره و سوابغ نعمته المتوافره. فرمانبردار و

يك جهتي كه معروض  متابعت و خواهي و دولت انواع اطاعت و  كريمه مشتمل برةمفاوض  

االخالص، صورت ةالكتاب اين سورحتةفا از فت ملحوظ گشت وأرنظر  گردانيده بعين عاطفت و

يك  چون آن عزيز مراسم نيكو خدمتي و وظايف عبوديت و. اختصاص مطالعه و مشاهده رفت

نتايج دولت قاهره شناخته و  جهتي قرين روزگار خويش ساخته و سعادت و اقبال خود از آثار و

تجدد  آينه بر سپاري منظم و ملحق داشته هر جان سوابق حسن خدمتكاري بلوا حق وفاداري و

ارقام مزيد ه بود و صفحات ملك او ب مستمر خواهد حق او توالي ليالي نفحات عواطف در ايام و

سپاس آن  جمله عنايات يزداني و بدايع صنايع رباني كه شكر و از انعام متوسلم خواهد گشت و

كه دست اميد در دامن اقبال  ه هريكي آن است ك شمريم در حق ما ميلوازم  فرايض و از

ذلك .  او رفت، پذيره فرمانشادان كنان استقبال مواكب او كرد و قهرمان دولت فرخ و جلوه

  .اهللا ذوالفضل العظيماهللا يوتيه من يشاء و فضل

ظن صادق است كه روائع لطايف الهي را اين معني هنوز اول تنسم است و  يقين واثق و  

  .قمر سعادت هالل شجر دولت نهال و ا آغاز ترنم وبلبل دولت و كامراني ر

  نتايج سحرست كاين هنوز از    باش تا صبح دولتش بدمد

 اعلي رسانيده و سخن سكه كه بعرض سرير خطبه و حديث و. اول الغيث رش ثم ينسكب  

اطاعت اذعان و  منورگردانيده انقياد و زيور القاب همايون مزين و منبر وردي زر را بزيب و سر

كيفيت خواندن آنكه . تر شد نو روش محق بود، اكنون ظاهرتر تابعت آن عزيز جهانيان را معين وم

 حده مكتوب است به مطالعه رسيده بر نامه صورت آن علي ضمن آن نوازش اند در نمودهاستفسار 

مهمات كه سانح گردد بعز عرض همايون  دوام حاالت كه روي نمايد و بر آن موجب بخوانند و

متصل  تكلف اعالم دهند تا بانجاح و امعاف مقرون و حجاب و مراوات بي مقاصد و د ورسانن

قرير آن حال ناطق و فصيح كه عن ه تزبان سعادت ب بنيض فضل ايزدي امل فسيح است و. گردد

سلطنت ميسر  بسطت و قوت و نهايت نعمت است آن عزير را از قريب آنچه عنايت همت و

 عليه االعتماد و التوفيق من اهللا الملك المنان و جات بزرگوار يابد ودر گردد و مناسب كامكار و
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صلي اهللا علي  اللمتقين و ةقبالعا نعم الوكيل و الحمداهللا رب العالمين و هو حسبنا اهللا و التكان و

  .محمد و آله اجمعين

  صورت خطبه شاهرخ پادشاه

اركان الشرع المبين بنفاذ دوله  يدش اعلي اعالم االسالم و الدي و الملك و اللهم خلد قواعد«

 اهللا العجم، ظل رقاب االمم مولي سالطين العرب و السلطان االعظم الخاقان االعدل االكرام مالك و

 ، باسط اجنته االمن واالمان، ناشر الويه العدل و االحسان، حافظ بالءاالرضين، قهرمان ماءالطين في

الدين شاهرخ بهادر  مظفر علي االعداد، معين الحق و الدنيا ويد مي السماء الؤ، الماهللا، ناصرعباداهللا

ل ادم اللهم في ظال افاض علي العالمين مرحمته و احسانه و سلطانه و خلد اهللا تعالي ملكه و

 الدوله و يد المكرم، اعتضاد الملوك في الزمان، غياثؤ، الملك المسلطنته و دولته السلطان المعظم

  »كرمك يا ارحم الراحمين كه بفضلك والدين خضرخان خلداهللا مل

الدوله  غياث خضرخان را با القاب سلطان معظم ونامه، سلطان شاهرخ سيد نخستين سطر در  

برابر صفت معظم كه صفتي مشبهه و بدون  حال آنكه در. خطاب قرار داده است والدين مورد

شتمل بر صفتي تفضيلي  كه م»السلطان االعظم«ابتداي صورت خطبه لقب  مفهوم برتري است، در

عني ياريگر دين و دولت كه به م الدوله و الدين به لقب غياث.  براي خود برگزيده استاست، را

اي  نوان معاون و ياريگري براي شاهرخ، در ردهع  شده است، جايگاه او را بهخضرخان دادهسيد

دربارهاي تيموري   حاكم بر سياسيةانديش پيوند اين دولت در نيز بر دهد و قرار مي او از تر پايين

ذكر  با خضرخان اشاره كرده و حمايت از دوستي طرفين و  نامه برةادام در. كند كيد ميأدهلي ت و

كيد أاو اطاعت دارند ضمن ت سبب مشيت خداوند، از مان مناطق گوناگون، بهاينكه بسياري از حاك

كارگيري  هدهد ب د قرار مي خوةنشاند حد يكي از سالطين دست در بر برتري خود، خضرخان را

هايي  دولتخواهي و متابعت و نيكوخدمتي و اخالص براي خضرخان و واژهلغاتي چون اطاعت، 

اين گفتمان . دهد مينشان   براي خود شواهد ديگري كه گفتمان مذكور رافتأرچون عاطفت و 

 )ن و خان واينجوايلخا  قاآن وزيردست مورأحاكم و م( آغاوايني ةعهد مغول تحت عنوان رابط در

  . مطرح شده بود
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 د از بايشده است، مقام برتر ذكر  مورد بحث نيزة نامةادام  دركه چنان، براساس اين گفتمان  

دولت و فرح و شادان  ،مايت با عباراتي چون اقبالجكرد كه اين  گماشتگان خود حمايت مي

يت شعري كه در ادامه آمده همچنين ب  اين مطالب و.)پايان پاراگراف دوم در(همراه شده است 

كند  عنوان ابزاري سياسي معرفي مي  را بهاي خوش اميدوار كردن زيردستان به آينده است تطميع و

مصاديق ظاهري اين اطاعت . برده است مي كار هكه شاهرخ براي حفظ تداوم روند اطاعت آنان ب

دهلي معرفي شده  منبر  و، سكهخطبه ذكر نام سلطان شاهرخ در ابتداي پاراگراف چهارم در در

حوادث  جريان امور و خضرخان خواسته است كه وي را در عوض سلطان شاهرخ از در. است

  .كندرا ياري  صورت نياز او قرار دهد تا در

ر شد صفات يك شاه ايراني باال ذك عالوه بر القابي كه در  ارسالي نيزةنام متن خطبه در  

 ةساي(االرضين  اهللا في ، ظل) شاهنشاهةمعادل واژ(العجم همچون االعدل، مولي سالطين العرب و 

كنار صفات يك شاه  ، در)نيكي عدالت و پرچمدار(االحسان  ناشر الويه العدل و ، و)زمين خدا بر

 ياريگر(عباداهللا   ناصرقلمرو خداوند،  وها  سرزمينةكنند حفظ(مسلمان همچون حافظ بالداهللا 

 دلير و(  مغولي چون بهادر-نيز لقبي تركي  والدين الدنيا و حق وال و معين) منينؤم بندگان خدا و

 فرايزدي ةانديش( دولت او ةگان هاي مشروعيت سه پايه كار رفته و براي سلطان شاهرخ به) شجاع

) زاده  يك خانةگرد دربار مغوالن صحراة مربوط به سلطان مسلمان، و انديشة، انديشايران باستان

عناوين درجه دومي  نام خود، نام سيد خضرخان را با القاب و پس از شاهرخ. دهد را نشان مي

، اعتضادالملوك في الزمان )بزرگوار است يد وأيپادشاهي كه مورد ت(المكرم  يدؤالملك المچون 

  . همراه كرده استالدين غياث الدوله و و) يار پادشاهان زمانه(

 اواخر عهد در مير خواندكه چنان ،خضرخان تداوم يافتسيد مناسبات ميان دربار شاهرخ و  

 ...) ق ٨٢٤(ثمانمايه  عشرين و  اربع وةچهاردهم محرم الحرام سن در« كه تيموري نوشته است

زبان خضرخان  هندوستان به رسم پيشكش گذرانيده از) ها تحفه(دهلي آمده تنسوقات  قاصدي از

 محمد يوسف واله اصفهاني در. »آن ديار حاكم شده بود، سخنان نيازمندانه به عرض رسانيد كه در

آن  هاي پادشاهانه كه يكي از يلچيان خضرخان والي دهلي با تحفها «:نويسد تكميل اين مطالب مي

هداياي ديار هند را از نظر كيميا  ، تحف ويان آمدهتشآجمله يك فرد كرگدن بود به آستان اقبال 
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 ١٧نوشته است كه خضرخان در وني  مورخ هندي عبدالقادر بدائكه چناناما . »گذرانيدند اثر

زمان رسيدن (سال قمري بين ماه محرم   و با توجه به اينكه درق درگذشته بود ٨٢٤االول  جمادي

درگذشت خضرخان، سه ماه فاصله است، زمان االول  جمادي تا) به دربار شاهرخ چيان هندلاي

 لطان شاهرخ و رد و بدل شده ميان سهيئتتوان دانست كه سفارت مذكور آخرين  مي

 ق ٨٢١سال  است كه سلطان مبارك شاه از اين نكته نيز شايان ذكر. خضرخان بوده استسيد

  .برعهده گرفته بود عمالً رسيدگي به امور مملكت را

 دربار ، باق برافتادند ٨٥٥سال   سالطين دهلي، كه درةرابط منابع خبري از اين در از بعد  

ضعف . دهد طرف را نشان مي  مذكور ختم مناسبات دوتهيئاحتماالً  تيموري نيامده است و

طلبي افغانان لودي،  به رشد با همسايگان، قدرت هاي رو خلي دولت سادات دهلي، درگيريدا

مسائل مربوط به ايران غربي را  اشتغال سلطان شاهرخ درز ني نظاميان ترك بچه و سادات بارهه و

  . كردعلل افول اين رابطه تلقي احتماالً بتوان از

  

  نتيجه

اما . نگريستند نشانده مي عنوان دولتي دست دات دهلي بههم سلطان شاهرخ به سا هم اميرتيمور و

طبق  گردي وديدگاه سلسله مراتب صحرا عنوان جهانگشاي نيمه مغول نيمه مسلمان از تيمور به

رو خواستار حفظ قلم نگريست و به اين مناسبات مي) خان وزيردست( اميني رسومات آقا

كه خود را سلطاني  عنوان كسي ن شاهرخ بهحال آنكه سلطا. اين طريق بود فتوحات خود از

ه با نيز همرا دانست با توجيهات شرعي اسالمي و مي) جهاندار نه جهانگشا( مسلمان جاافتاده و

همچنين رسوم سياسي مربوط به  رايزدي شاهنشاه ايران باستان وف ةاندكي عرفيات پيرامون انديش

طريق تقويت روابط خود  هندوستان از بند خود بر  نيمةميان تركان خواستار حفظ سلط  درقانخا

ضعف  سبب وجود سرجنبان متعدد محلي و  بهها عمل اين آرمان اما در. با سالطين سددهلي بود

 كه چنان. ندوستان ناكام ماندتمام خاك ه ايجاد قدرتي فراگير در دولت سادات دهلي در

. ادات دهلي متولد شدند دولت سةتجزي  از...، عادلشاهيان و رومندي چون بهمنيانهاي ني دولت

يي ها نيز ضرورت  وراه دور  هندوستان ازةادار سلطان شاهرخ در هاي ناموفق تيمور و اين تجربه
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وستان توسط دولت خراسان به درون هند لنهر وءاتاريخي همچون رانده شدن گوركانيان ازماورا

سيس دولت گوركانيان هند أسنگ بناي ت زمان ابوالقاسم بابر هاي بعد در دهه ، دركانتازه نفس ازب

  .را گذاشت

  

  منابع

 ،سبحاني، تهران. ه ،، تصحيح مولوي احمدعلي مصاحب، با حواشي توفيق۱التواريخ، ج   منتخب،عبدالقادر ،بداوني -
  .۱۳۸۰ ،مفاخر ملي و انجمن آثار

اين مفاهيم همگي . (۱۳۷۱ مركز نشردانشگاهي، ،، تهران۲ ، جاين عهد مغول دين و دولت در شيرين، ،بياني -
 آن كه توسط يكي از بخش از هاي يك قبيله بود كه هر معني زمين و دارائي برگرفته از مفهوم اولوس بود كه به

  ).كرد پيدا مي) معني هديه يا ارث به(حكم اينجو . شد شاهزادگان اداره مي
  .۱۳۷۴ پاژنگ، ،عزالدين عثمان، تهران  علي پيرنيا وة، ترجمفرهنگ هند الم دراس ثيرأت تاراچند، -
  .۱۳۵۳ خيام، ،محمود دبيرسياقي، تهران ، به كوشش دكترتاريخ حبيب السيرخواندمير،  -
  .۷ جهان اسالم، ج ة دانشنام،)تغلقيه(تغلق شاهيان  ،دادور -
 نشريات كميسيون معارف، چاپ ،رداعي گيالني، تهران سيدمحمدتقي فخة، ترجمتاريخ هند ،.ف .ث دوالفوز، -

 ،، تهران۷عادل، ج  نظر غالمعلي حداد  جهان اسالم، زيرة دانشنام،)تغليه(تغلق شاهيان  ، و ابوالقاسم دادور؛۱۳۱۶اول، 
  .۱۳۷۵المعارف اسالمي، ةبنياد داير

 ،، الهور۳ و ۲ ، جز۲هوري، ج ، تصحيح محمد شفيع المجمع بحرين مطلع سعدبن وعبدالرزاق،  سمرقندي، -
  .ق۱۳۶۵مجلس تحقيقات اسالمي، 

  .۱۳۱۶ نشريات كميسيون معارف، ، سيدمحمد تقي فخرداعي گيالني، تهرانة، ترجمتاريخ هند دوالغور، ،شدف -
 بنياد ،غالمعلي حداد عادل، تهران نظر ، زير۵ جهان اسالم، ج ة دانشنام،بهمنيان دكن ،خان هارون شيرواني، -
  .۱۳۷۵المعارف اسالمي، ةرداي
 تاريخ مسلم ةشعب انگليسي حسين صديقي، علي گده و ، تصحيح شيخ عبدالرشيد، ترجمه ازتاريخ داوديعبداهللا،  -

 سلطان شاه ةاصل برادرزاد  شاهان لودي دهلي درةگذار سلسل بهلول بن كااللودي بنيان (.۱۹۶۹يونيورسيتي علي گره، 
تدريج  بهلول مدتي از راه تجارت اسب به ثروت رسيد و به.  سرهند كرده بودبود كه سيدخضرخان وي را حاكم

  ).دولت سادات دهلي پيمود تا آنجا كه اين دولت را برانداخت مدارج نظامي را در
  .۱۳۶۵ پژوهشگاه، ،هاي تاريخي ايرانيان به هند، تهران  فرهنگ ارشاد، كوچ-
  .۱۳۷۸روز،  فكر  كلبه و،، به كوشش سيدعلي آل داوود، تهرانغيال تاريخخان قزويني،  آصف قاضي احمد تتوي و -
، ي حكومتگرها خاندان ي اسالمي وها تاريخ دولتسعيد سليمان،  بارتولد، خليل ادهم، احمد و. استانلي و پل، لين -

  .۱۳۷۰تاريخ ايران،   نشر،، تهران۲ صادق سجادي، ج ةترجم
سيدسالم يكي از  (.۱۳۸۱ نشر شهيد سعيد محبي، ،، تهران۹، ج رف تشيعالمعاةداير) سادات بارهه( ،مشايخ فريدني -

 واسط در اهالي شهر مشهورند اصالً از اين سادات كه به سادات كالن نيز. بود) باره(اعضاي خاندان سادات بارهه 
وي . كرد ب ميمنسو) ع( جد اعالي آنان سيدابوالفرج واسطي خود را به زيدبن علي بن الحسين. نزديكي بغداد بودند

شهرهاي دهلي، ميرتهه و دوآب بسيار  كم در ق با لشكريان سلطان محمود غزنوي به هند آمد و كم ۴۹۱سال  در



 

  

19    ...گوركاني و سلطان شاهرخ تيموري  مناسبات اميرةمقايس هند، سياست گسترش اسالم در

سوي خاندان سلطنتي  فعاليت آنان شد و از استان لكنهو مركز قدرت و در  ق شره مظفرنگر۷۵۱در سال . شدند
 ۸۰۱گوركاني در  عام دهلي توسط تيمور از قتل بعد. تنددهلي مورد حمايت قرار گرف در) نوادگان خضرخان(سادات 

آن پس  از. استان لكنهو را به سيدسالم رئيس سادات بارهه واگذار كرد ق سلطان خضرخان، حكومت سهارنپور در
  ).سياست و ارتش امپراتوري دهلي به مقامات عالي رسيدند سادات بارهه در

تركمانان،   تيموريان وةفرهنگي ايران در دور تماعي، اقتصادي و تاريخ تحوالت سياسي، اج،حسين ميرجعفري، -
  . دانشگاه اصفهان،اصفهان

  كتاب  سالطين بهمني در  قلمروةنقش -
  .۲۵۳۶نشر كتاب،   بنگاه ترجمه و،، تهرانتيموتا شاه اسماعيل مكاتبات تاريخي ايران از اسناد وعبدالحسين، نوايي،  -
، به )تركمانان تاريخ تيموريان و(خلد برين  هاي ششم و هفتم از روضه، سفمحمديو واله اصفهاني قزويني، -

 .۱۳۷۹ ميراث مكتوب، ،كوشش ميرهاشم محدث، تهران
هاي اسالمي آستان قدس رضوي،   بنياد پژوهش، حسن الهوتي، مشهدة، ترجمبريتانيا مسلمانان هند ،پيترهاردي،  -

۱۳۶۹.  
امام  ، جلد اول، به تصحيح سيدتاريخ خان جهاني و مخزن افغانيب اهللا،  خواجه نعمت اهللا بن خواجه حبي،هروي -

  .۱۹۶۰ ايشيائك سوسائتي آف پاكستان، ،فخرالدين، دهاكا
، به كوشش ايرج افشار، ۸۰۰ -۸۰۱ي ها سال  غزوات هندوستان درةنامه يا روزنام سعادت ،غياث الدين علي يزدي، -

  .۱۳۷۹ ميراث مكتوب، ،چاپ اول، تهران
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