تأثیر منصبداران ایرانی مهاجر به هند
1
در تحول نظام دیوانی و سیاسی دولت گورکانیان
احمدرضا بهنیافر

*

چکیده
ایرانیان مسلمان با پیریزی تمدن ایرانی ـ اسالمی و انتقال آن به سایر جوامع ،از جمله
شبهقارۀ هند ،در پیشرفتهای فرهنگی و تمدنی نقشـی مـریری ایفـا کردنـد .نخبگـان
ایرانی ـ که با توجه به وجود عوامل دافعه در ایـران و عوامـل جاهبـه در هندوسـتان بـه
دربار گورکانیان مهاجرت کردند ـ به دلیل شایستگیهای فراوان خود توانستند به عنوان
منصبدار ،در حوزههای گوناگون بهویژه نظام دیوانی و سیاسی دولـت گورکـانی ،منشـ
خدمات بسیاری شوند .از اینرو هدف این نوشـتار ،آن اسـت کـه بـا اسـتفاده از روشـی
تحلیلی و بهرهگیری از منابع کتابخانهای معتبر ،به این پرسش پاسخ دهد که آیار حضور
منصبداران ایرانی مهاجر به هند در تحول نظام سیاسی و دیوانی دولت گورکانیان چـه
بود؟ فرضیهی پرسش یادشده نیز آن است که تفکر ایرانی ـ اسـالمی در شـکلگیری،
شکوفایی و یبات ساختار دیوانی و نظام سیاسی گورکانیان هند ،نقشی بسزایی ایفا کـرد.
در نتیجه منصبداران ایرانی مهاجر به هند با تـدوین قـانون ،عقـد معاهـدات سیاسـی،
مبارزه با مقطعان ،تنظیم سیستم مالی و قضایی ،مشاوره سیاسی و تثبیت نظـام سیاسـی
دولت در جریان انتقال قـدرت و روا زبـان فارسـی در سیسـتم اداری در تحـول نظـام
دیوانی و سیاسی گورکانیان مریر بودند.
کلیدواژگان
هند ،منصبداران ایرانی ،دولت گورکانیان ،نظام دیوانی و سیاسی.
 .1تاریخ دریافت 93/06/18؛ تاریخ پذیرش .93/11/26
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فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامهی تاریخ اسالم
سـال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394
صفحات 24 - 5

ایرانیا مسلما با پیریزی تمد ایرانی اسالمی ،ضمن انیقال س به سایر جوامـ  ،اال
جمله شبهقاره هند ،در پیشرفت و تکامل مظاهر تمدنی ،اال جمله تشـکیالت سیاسـی و
دیوانی نقشی بسیار مؤثر داشیند .در میا راههای انیقال مفاهیم فرهنای و شاخصـههای
تمدنی ،شاید مؤثرترین و کارسمدترین سنها که توانسـیه در پیکـره کاکمیـت سیاسـی ـ
اجیماعی هند ،به گونهای مؤثر بر جای بماند ،مهـاجرت نبباـا ایرانـی اسـت کـه در
طیفهای مبیلف و بهویژه در فاصله المانی اوایل قر دهم تا نیمه قر سیزدهم هجری
قمری صورت گرفت.
بسیاری اال این مهاجرا به سبب صالکیت و شایسیای در دولت گورکانیـا عنـوا
منصبدار ـ که مقامی نظامی بود ـ را به دست سوردند و توانسیند منشأ خدمات بسیاری
در ابعاد سیاسی و دیوانی شوند .اال اینرو ضروری است نقش منصبدارا ایرانی ـ کـه
اال جمله موضوعات مهم در تأثیرگذاری فرهنای و تمدنی ایرانیا در سـایر جوامـ بـه
شمار میرود ـ مورد عناییی ویژه قرار گیرد.
در نییجه ،پرسش اصلی این نوشیار ،س است که تأثیرگذاری منصـبدارا ایرانـی در
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

ساخیار سیاسی و دیوانی کواله جغرافیایی دولت گورکانیا ـ بهویژه در شـمال هنـد ـ
چه بود؟ فرضیه پرسش مذکور س است که منصبدارا ایرانی در تحول ،تکامل و ثبات
ساخیار سیاسی و دیوانی دولت گورکانیا نقشـی مـؤثر ایفـا کردنـد .بـرای اثبـات ایـن
فرضیه ،با اسیفاده اال روشی تحلیلی ،سثار کضور منصبدارا ایرانی در نظـام دیـوانی و
سیاسی دولت گورکانیا بررسی میشود.
بر اساس بررسیهای انجام شده ،درباره موضوع ایـن نوشـیار ،مقالـه ،رسـاله یـا اثـر
پژوهشی روشمندی به دست نیامد ،اما برخی اال سثـار پژوهشـی کـه بـا عنـوا نوشـیار،
مرتبطاند بررسی میشوند .یکی اال پژوهشهای مرتبط« ،مهـاجرت ایرانیـا بـه هنـد در
عصر صفویه» (دارابی )1392 ،است .در این اثر ،نویسنده ضمن بیا چاونای مهاجرت
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ایرانیا به هند ،عوامل داخلی و خارجی س را مـورد بررسـی قـرار داده؛ امـا بـه نقـش
مهاجرا ایرانی در فرهنگ و تمد هند توجه نکرده است.
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مقدمه

(شکوهیا  )1389 ،است که در س  ،به ریشههای نـژادی و تـاریبی مشـیری ایرانیـا و
هندیا اال عهد باسیا به عنوا عاملی مؤثر در روابط طرفین توجه شده اسـت .در ایـن
پژوهش ،هرچند روابط گورکانیا و صفویا در ابعاد سیاسی ،اقیصادی و فرهنای مورد
بررسی قرار گرفیه ،اما در البهالی مطالب س  ،به مهاجرت ایرانیا و تأثیر س بـر مظـاهر
فرهنای و تمدنی هند نیز اشاراتی شده است.
در مقالۀ «مهاجرت ایرانیا به هند» (جابرینسب )1388 ،نیز گروههای مهاجر ایرانی
و علل مهاجرت سنها که با هدس کسب مقام سیاسی به هند رفیه بودند بررسـی شـده و
رواج البا فارسی در شبهقاره مورد کاوش قرار داده است.

سرانجام باید به کیاب«مهاجرت تاارخی یخرییخااب ان یا نااشـیۀ فرهنـگ ارشـاد

اشاره کرد که تنها مین موجود درباره مهاجرت ایرانیا به هند اال سغاال تـا دورا معاصـر
به شمار میرود.
نکیۀ گفینی دربـاره ایـن سثـار و سـایر پژوهشهـای انجـام شـده ،س اسـت کـه بـه
منصبدارا ایرانی و بهویژه نقش سنا در نظام دیوانی و سیاسی دولت گورکانی توجـه
نشده است.
در اینجا به اخیصار ،چند منب اصلی مقاله نیز نقد و تحلیل میشود.

یکــی اال منــاب مهــم ایــن نوشــیار ،کیــاب گلشااب ی ری خم ا یــا تااارخف شرشااتن

نوشیه محمدقاسم هندوشـاه اسـیرسبادی دربـاره تـاریخ عمـومی هنـد در دوره اسـالمی
است .این کیاب ـ که توسط یک مـور ایرانـی نوشـیه شـده ـ مملـو اال اصـطالکات
دیــوانی و اداری اســت کــه میتوانــد در المینــه پژوهشهــای تشــکیالت اداری و
دیوانی منبعی بسیار خوب باشد .نویسنده ضمن بیا شرح کال رجال و شبصـیتهای

تأثیر منصبدارا ایرانی مهاجر به هند در تحول نظام دیوانی و سیاسی دولت گورکانیا

سثار س را در داد و سیدهای علمی ،تأثیرگذاری تصوس و هنر ایرانی اسالمی بـر هنـد و

لشکری و کشوری ،به نقل اشعار سنها نیز پرداخیه که در نوع خود ،شـیرینی خاصـی بـه
کیاب ببشیده و به غنای مطالب افزوده است (هندوشـاه اسـیرسبادی :1388 ،ج ،1ص،8
.)121 ،95 ،30

دیار اثر تاریبی ـ که اال مناب اصلی مقاله به شمار میرود ـ کیاب میتیا یتتاریرخف
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دیار اثر پژوهشـی« ،روابـط سیاسـی ،اقیصـادی و فرهناـی گورکانیـا و صـفویا »

س که گنجینهای اال اطالعات گرا بها دربارۀ مهاجرا ایرانی به هند به شمار میسید ،ولی
چو بدائونی سنی میعصبی بوده ،این اثر نیز مانند بیشیر نوشیههایش به اغراض مـذهبی
سلوده شده است .وی در جلد اول و سوم کیاب خود ،سثار و اکـوال بسـیاری اال شـعرا،
عرفا و دانشمندا ایرانی را بررسی کرده و در جلد دوم بـه اکـوال چهلسـالۀ سـلطنت
اکبرشاه گورکانی و شرح قوانین ملکداری و رفیار و کردار علمای س المـا بـا نظـری
انیقادی پرداخیه است (گلچین معانی :1369 ،ج.)796 ،2

یک ریامن و آخخب یک ار دو اثر مشهور ابوالفضـل عالمـی هسـیند کـه اال منـاب مهـم

برای شناسایی سیسیم اداری و دیوانی دولـت گورکـانی بـه شـمار میرونـد .یک ریامان
مهمترین نااشیۀ عالمی است که بیـا گر ارتبـا تنااتنـگ ادبـی ،اجیمـاعی ،نـژادی و
دینی بین ایرا و هند در دورا سالطین گورکـانی اسـت و بـه نقـش مسـائل سیاسـی
و اجیماعی ایرا ـ که المینه را برای مهاجرت ایرانیـا بـه هنـد فـراهم کـرده ـ اشـاره
میکند .روش عالمی به عنوا تاریخنویسی بزرگ دوره سلطنت اکبر ،این بود که اصـل
و اعیبار هر یک اال اقدامات مهم و موفقیتسمیز را به امپراتـور نسـبت مـیداد (عالمـی،
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

 :1877ج.)347 ،1

آخخب یک ر اثر دیار عالمی است که شرح سیین ،رسـوم و مقـررات دربـار اکبـر بـه

شــمار مــیرود .او در ایــن کیــاب ،فهرســیی اال منصــبدارا ایرانــی را در عهــد اکبــر
برمیشمرد ،به طوری که دقت او در این اسامی بیا گر س است که ایرانیا  ،یکچهـارم
منصبدارا را تشکیل میدادند (بهنیافر.)87 :1393 ،

ترزک جهااییخر یادداشتهای جهانایر ،پادشاه گورکانی است که به نظم تقویمی،

اال تاریخ جلوس خود (1014ق) تا هفدهمین سال پادشاهیاش را به قلم خویش نااشیه
است .این کیاب دارای اطالعاتی دست اول و موثـ دربـاره دورا پادشـاهی و اکـوال
جهانایر است و به علل وقای و نیایج کارها نیـز توجـه داشـیه دارد (گورکـانی:1359 ،
 .)45این کیاب دارای مطالب تـاریبی بسـیاری دربـاره پادشـاها پـیش اال جهـانایر و
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اطالعات جغرافیایی ،ادبی ،فرهنای و اجیماعی است که بعدها برای نویسندگا تـاریخ
هندوسیا  ،به عنوا منب و مرج قرار گرفت.
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نوشیۀ مالعبدالقادر بدائونی دربارۀ تاریخ عمومی هندوسیا اسـت .ایـن کیـاب ،بـهرغم

گورکانیا ـ یا به تعبیر مورخا غربی و نویسندگا هندی ،مغول هند یا مغـول کبیـر
هند ـ اال اخـالس ههیرالـدین بـابر تیمـوری بودنـد .نسـب بـابر در پشـت چهـارم بـه
جاللالدین میرانشاه پسر امیرتیمور گورکانی میرسد (عالمی :1893 ،ج .)138 ،1در این
سلسله ،هفده نفر به پادشاهی رسیدند که شش نفر اال سنها ـ یعنی بـابر ،همـایو  ،اکبـر،
جهانایر ،شاهجها و اورنگالیب ـ نسبت به دیار امپراتورا  ،اقیدار بیشیری داشیند.
گورکانیا ـ که در سال  932قمری  1526 /میالدی به قدرت رسیدند ـ پـ

اال 343

سال در سال  1275قمری  1857/میالدی به دسـت انالیسـیها اال بـین رفینـد .در ایـن
سیاسی ،علمی و هنری ،به فعالیت پرداخیند و در پیشـرفت و توسـعه دولـت گورکـانی
نقشی بسزا ایفا کردند.
در اصطالح ،منصبدار کسی است که اال جانب پادشاه دارای رتبه و عهده شود و بـه
ادارهای اال ادارات دولیــی منســوب باشــد (نفیســی :1357 ،ج3546 ،5؛ دهبــدا:1365 ،
ج .)1271 ،46به دیار سبن ،کسی کـه در دسـیااه دولیـی ،رتبـه و شـغلی مهـم دارد
منصبدار محسوب میشود (معین.)4294 :1365 ،
سنهماری شیمل معیقد است منصبدار اصطالکاً بـه معنـای کسـی اسـت کـه شـغلی
رسمی و معیّن یا منصبی دارد و همۀ کسانی که در سلسلهمراتب نظامی مقـامی داشـیند
چنین نامیده میشدند (شیمل.)92 :1386 ،
مقامات نظامی در دورۀ گورکانیا با عنوا منصـب شـناخیه میشـد و منصـبدارا ،
نظامیانی بودنـد کـه مقامهـای گونـاگو نظـامی ماننـد منصـب نـههزاری ،پنجهـزاری،
چهارهزاری و ...داشیند .این نظامیا کقوق و مزایای خویش را به صورت نقد دریافت
میکردند .همچنین امالی و المینهـایی در اخییـار میگرفینـد کـه اال مالیـات و عوایـد

تأثیر منصبدارا ایرانی مهاجر به هند در تحول نظام دیوانی و سیاسی دولت گورکانیا

دوره ،اصطالح منصبدار به بسیاری اال نبباا نظامی اطالق شد که در امور گونـاگو

ککومیی س بهرهبرداری کنند .واگذاری این امالی اال طرس شاه به نظامیـا را «جـاگیر»
یا «اقطاع» میگفیند .این امالی نیز «تنبواه جاگیردار» نامیده میشد (.)Athar: 5, 320
منصبدارا الندگی خود را کامالً وقف خدمت به فرما روا و انجـام دسـیورهای او
کرده بودند .سنا برکسب موقعیت سیاسی ممکن بود به سرعت اال پُسیی به پُسیی دیار
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تبیین واژۀ منصبدار

ارتقای درجـۀ یـک منصـبدار نـه بـر اسـاس سـنوات خـدمت ،بلکـه المـانی بـود
که در جنگ ،نسبت به دیاـرا  ،برتـری و امییـاال داشـت یـا بـرای فرمـا روا خـدمیی
ویژه انجام میداد و یا کاری خوشایند او میکرد (گورکـانی)11-9 :1359 ،؛ بـه طـوری
که وقیی ککیمالملـک میرمحمدمهـدی ،بیمـاری اسیسـقای شـاهالاده محمـد اعظمشـاه
را درمــا کــرد منصــب دوهــزاری او بــه چهــارهزاری افــزایش یافــت (چانــدپوری،
:1390

.)249-250

با مرگ یک منصبدار ،منطقه به سلطنت باالگردانده میشد و اگر بـدهکاری او الیـاد
نبود ،مبالغی برای ناهداری فرالندانش اخیصاص مییافت .البیه گاهی اتفاق میافیاد کـه
نبست ،بدهیها وصول میشدند و بقیه به ارث داده میشـد و اگـر منصـبدار وارثـی
نداشت ،مأمورا تمام ثروت و سودها را برای خزانۀ سلطنیی میبردند (بدائونی:1380 ،
ج .)221 ،2گــاه منصــبداری کــه اکســاس میکــرد مــرگش نزدیــک اســت ،مواجــب
سرباالانش را برای یک یا دو سال پرداخت میکرد تا بدین ترتیب سنها در دورۀ تصـدی
جانشینش رنج نبرند.
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

منصبدارا بزرگ ،تشکیالتی گسیرده شبیه تشکیالت فرما روا داشـیند؛ بـه طـوری
که ببشی ،رئی
او بودند .او سروی

سشپزخانه ،رئی

دبیرخانـه ،منشـیهای محرمانـهنوی  ،اال الیردسـیا

سرّی مبفی مبصـوص بـه خـود داشـت کـه در هناـام جنـگ،

مفید واق میشد .منصبدارا میتوانسـیند بـا داد هـدایای بـزرگ و کوچـک ،چنـا
مشکالت را اال سر راه بردارند کـه فرمـا روا اال خطاهـای سنهـا سگـاه نشـود؛ الیـرا اگـر
منصبداری خطا میکرد و به دربار اعالم میشد باید مجاالاتی سـناین تحمـل میکـرد
(شیمل.)95-94 :1386 ،
در این پژوهش ،منظور اال منصبدار ،ایرانیا مهـاجری بودنـد کـه در سلسـلهمراتب
نظامی صاکب مقام و منصـب میشـدند؛ هـر چنـد برخـی اال ایـن منصـبدارا دارای
مقامات و مناصب سیاسی و اداری نیز بودند .اال مشهورترین منصبدارا مهاجر ایرانـی
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به هند ،به مسیحالدین ابوالفیح گیالنی ،ککیم علی گیالنی ،ککـیم نجیبالـدین همـام،
ککیم عینالملک شیراالی ،سصفجاه تهرانی ،جعفربیگ قزوینی و امیر فـیحاهلل شـیراالی
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منیقل شوند؛ اال اینرو به ندرت با ساکنا ناکیۀ خود ،رابطهای واقعی برقرار میکردند.

منصبداران ايراني و تحول نظام ديواني و تشكیالت سیاسي دولت گورکانیان

به طور کلی افرادی که در هند ،بهویژه دهلی قدرت سیاسی را به دست گرفینـد سـه
گروه بودند:
 .1بردگانی که در دسیااه ککومت به سرعت پـرورش یافینـد و المینـه بـرای رشـد
و ارتقای مقام سنها تا والارت ،قاضیالقضات ،وکالـت و سرلشـکری فـراهم شـد .اینـا
پ

اال مدتی جزو سالطین دهلی یـا منطقـهای اال هندوسـیا شـدند .ایـن دسـیه افـراد

غیربومی بودند که اال راه کملۀ نظامی به هند سمدند یا به صورت برده به ایـن سـرالمین
 .2افرادی که ماجراجویی همراه با الندگی نظامی ،سنها را به هند کشاند .اینا گروهی
بودند که برای مطی کرد مردم منطقهای فرسیاد میشدند ،ولی خود در س جا ککومیی
مسیقل تشکیل دادند و به قدرت رسیدند.
 .3مهاجرانی که بنا به دالیل گوناگو به هند مهاجرت کردند و به دلیل مناسب بود
شرایط و نیز صالکیت و شایسیایشا به مقامات باالی سیاسی و ککومیی رسیدند.
ایرانیا در این دسیه جای داشیند .اال اینرو ککّام محلی و پادشاهانی کـه غیرهنـدی
بودند معموالً مورد دشمنی بومیا و قدرتهای محلی واقـ میشـدند .اال سـوی دیاـر
چو سنها عمدتاً با الور و جنگ به قدرت سیاسی دست یافیه بودند ،برای کفظ س باید
ساالما نظامی نیرومند و مفصلی ایجاد میکردند .در نییجـه سـاالما های نظـامی ماننـد
دیوا عَرَض و دیوا ببشی در ساخیار اداری و سیاسی هند بهویژه در عهد گورکانیـا
نقشی مؤثر ایفاء میکرد .در واق میتوا گفت ایرانیانی که در نظام سیاسی و ککـومیی
هند ـ بهویژه در فاصلۀ المانی قر دهم تا دواالدهم هجری ـ صـاکب قـدرت و نفـو

تأثیر منصبدارا ایرانی مهاجر به هند در تحول نظام دیوانی و سیاسی دولت گورکانیا

سورده شده بودند.

شدند ،یا ماننـد موالنـا شـمیمی یـزدی ،موالنـا محـوی اردبیلـی ،موالنـا محمـد قمـی،
 .1برای سگاهی بیشیر درباره الندگینامه منصبدارا مهاجر ،نک :علی ،بیتـا؛ خـوافی1888 ،؛ بـدائونی،
1380؛ گورکانی1359 ،؛ چانـدپوری1390 ،؛ عالمـی1877 ،؛ همـو1893 ،؛ کنبـوه1967 ،؛ هندوشـاه
اسیرسبادی.1388 ،
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میتوا اشاره کرد.

1

هدس کسب مناصب سیاسی در دربار وارد این سرالمین شده بودند و یا مانند سصفجاه
تهرانی ،ککیم ابوالفیح گیالنی ،امیر فـیحاهلل شـیراالی ،جعفربیـگ قزوینـی (سصـفخا
سوم) ،باباطالب اصفهانی ،محمدبیرمخا  ،عبدالرکیمخا خانا و ...به دلیل شایسیای و
صالکیت به مقامات باالی سیاسی ،ککومیی و نظامی دست یافیند.

1

در نظام اداری ،دیوانی و سیاسی هند ،ایرانیهـا بیشـیر شـغلهای لشـکری ،دیـوانی
و مالی بر عهده داشیند؛ کیی پادشاهی چـو اورنـگ الیـب ـ کـه نسـبت بـه ایرانیـا
چندا خوشبین نبود ـ عقیده داشـت کسـی ماننـد ایرانیـا نمیتوانـد کارهـای اداری
و مالی را انجام دهد .اال اینرو بسیاری اال ایرانیا در کوالۀ دیوا ساالری هند ـ بـهویژه
در دولت گورکانی ـ عنـوا کـاکم ،والیـر ،وکیلالسـلطنه ،صـدر و میرببشـی داشـیند
).(Yasin, 1975: 27-29
همچنین ایرانیا مهاجر به هند در مناطقی همچـو کشـمیر و اوده در کـوالۀ شـمال
هند توانسیند ککومتهایی نیمهمسیقل و مسیقل تشکیل دهند؛ مانند سالطین شـاهمیری
در کشمیر و نواب اوده که این نواب اال الما غاالیالدین کیدر عنوا پادشـاهی اوده را
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

پیدا کردند .برخی اال ایرانیا اال جانب سالطین گورکانی بـه ککومـت منـاط مبیلـف
فرسیاده میشدند؛ به طوری که ککـیم صـدرالدین شـیراالی (الهـی شـیراالی) در عهـد
شاهجها  ،ککومت بندر سورت در گجـرات را بـر عهـده داشـت (کنبـوه :1967 ،ج،3
.)392-394
اکبر نیز پ

اال تسلط بر کشمیر ،سصفخا را به ککومت س جا فرسـیاد (گورکـانی،

 89 :1359و  .)151محمدصادقخا هـروی ککومـت کـل منطقـۀ گجـرات (عالمـی،
 :1877ج701 ،3؛ همو ،)1869 :1893 ،طغرای مشـهدی ککومـت اکمـدسباد گجـرات
(کنبــوه :1967 ،ج )330-329 ،3و رســیم میــرالای فــدایی صــفوی نیــز در عهــد اکبــر،
ککومت مولیا (عالمی :1877 ،ج ،3ص645-644؛ گورکانی )149-148 :1359 ،را بر
 .1برای سگاهی بیشیر ،نک :کنبوه :1967 ،ج210-209 ،1؛ الهـوری :1967 ،ج ،1ص73-69؛ گورکـانی،

12

509-514 :1359؛ علی ،بیتا10-5 :؛ عالمی :1877 ،ج308-306 ،1؛ همو :1893 ،ج208 ،1؛ خوافی،
 :1877ج112-108 ،1؛ نهاوندی :1381 ،ج1361-1359 ،3؛ اوکدی بلیانی ،بیتا.425-422 :
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محمدرضا شکیبی ،درویش جاوید ،شیخ صالح تبریزی و موالنا مجید قمـی اال سغـاال بـا

در ساالما سیاسی ـ اداری هندوسیا ـ بهویژه در دورۀ گورکانیا ـ ایرانیـا نقشـی
مهم ایفا کردند؛ اال جمله:
خواجه ابراهیم کسین ببشی در عهد جهانایر به منصب میرببشی 1دکـن منصـوب
شد (گورکانی .)229 :1359 ،اال دیار ایرانیانی که در دربار بابریا به منصب میرببشـی
رسیدند میتوا به افرادی مانند انیسی شاملوی هروی ،خواجه علی (سصـفخا دوم)،
در عهد اکبرشاه ،مالساکت یزدی ،مالشفیعای یـزدی در دورا جهـانایر و روحاالمـین
شهرسیانی اصفهانی اشاره کرد.

2

شاهجها  ،مقام سپهساالر و خا خانا داشت (گورکانی.)511-509 :1359 ،
ابوالفیح گیالنی در دربار گورکانیا به مقام والارت و وکالت رسید و بر دیوا اعلی ـ
که مهمترین دیوا در ساالما سیاسی گورکانیا بود ـ نظارت میکـرد (خـوافی:1888 ،
ج2؛  )559-558میرالا صالح سالادانی اصفهانی نیز عهـدهدار مقـام والارت سـورت را در
گجرات بود (اوکدی بلیانی ،بیتا.)399 :
آثار حضور منصبداران ايراني در نظام سیاسي و ديواني دولت گورکاني

مهمترین سثار کضور منصبدارا ایرانی مسلما در نظام سیاسـی ـ دیـوانی دولـت
گورکانیا را میتوا چنین برشمرد:
 .1رواج و گسترش فرهنگ و زبان فارسي در دربار سالطین هند

اال جمله سثار مهاجرت ایرانیا به هند و راهیـابی سنـا بـه مقامـات بـاالی سیاسـی و
دیوانی ،رواج فرهنگ و البا فارسی در دربار سالطین هند بود؛ به طوری کـه در دربـار
سالطین گورکانی و نیز ککومتهای کشمیر ،اوده و گجرات ،البا فارسی البا رسـمی

تأثیر منصبدارا ایرانی مهاجر به هند در تحول نظام دیوانی و سیاسی دولت گورکانیا

سصــفجاه تهرانــی (سصــفخا ) در ســلطنت جهــانایر وکیلالســلطنه و در عهــد

 .1میرببش ،ریاست دیوا ببشی را به عهده داشت و مسئول کفظ امنیت مملکت بود.
 .2برای سگاهی اال وض الندگی این مهاجرا  ،نک :نهاوندی :1381 ،ج517 ،3؛ عالمـی :1877 ،ج64 ،3
 65؛ هــروی4442-4444 :1911 ،؛ سالاد بلارامــی125-126 :1971 ،؛ خــوافی :1888 ،ج30-31 ،2؛منشی882-883 :1377 ،؛ الهوری :1967 ،ج ،2ص.85-87
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عهده داشیند.

عالمی مینویسد:
در سیســیم مالیــاتی موجــود در نظــام اداری گورکانیــا  ،همــا سیســیم ایــرا
قبل و بعد اال تیموریا ـ یعنی نظام غلهببشی و مقطعی ـ وجـود داشـت کـه
پیش اال س در هند به جـای ایـن وا ههـا اال وا ۀ «کـا کوت» اسـیفاده میشـد.
(عالمی :1893 ،ج)199 - 198 ،1

راجهتودرمال ـ والیر خزانه و دارایی جاللالدین محمد اکبر ـ به همۀ مأمورا دولت
ـ اعم اال مسلما و هندو ـ امر کـرد خوانـد و نوشـین فارسـی را بیاموالنـد و دانسـین
فارسی را شر ورود به خدمات دولیی تعیین کرد .البـا فارسـی ،البـا محـاورۀ طبقـۀ
تحصیلکرده و خواص و نیز البا محاکم قانونی ،دفاتر و اسناد مالیاتی و همچنین البـا
رسمی دولت شد .بهکارگیری فارسی و عربی نشانۀ نفو فرهنگ ایرانـی ـ اسـالمی در
روابط اداری هند است که عامل اصلی س مهاجرا ایرانی بهویژه منصبدارا بودنـد .اال
اینرو برخی پژوهشگرا معیقدند نظام اداری گورکانی ،نهادی فارسی ـ عربی بود کـه
به وسیله هندیا تنظیم و اداره میشد ).(Ghosh,1982: 338
در نییجۀ فعالیت همین افراد ـ بهویژه منصبدارا ـ اصطالکات دیوانی و دولیی هند
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

مانند خا ِ ساما (مسئول بیوتات و امور کرفهای و صنعت) ،داروغه ،محیسب (پلی )،
ببشیالممالک (مسئول امور جنای و صنای جنگ) ،دیوا  ،خاقا بن خاقا  ،عالمپنـاه،
هـلّاللّهی ،صــوبهداری (اســیا داری) ،منصــبدار ،مشــرس الممالـک (کســابدار کــل)،
مسیوفیالممالک (محیسب کل) ،امین ،منصف ،شقدار ،عامل ،فوجدار ،سرکار (فرماندار)
و میرعدل به فارسی تبدیل شده است (صافی.)70 :1382 ،
 .2تدوین قانون

منصبدارانی چو امیر فیحاهلل شیراالی ،ککیم ابوالفیح گیالنـی ،ککـیم نجیبالـدین
همام به همراه فیضی ،نظامالدین ببشی و راجهتودرمال اال اعضای تدوین کننـدۀ قـانو
در مجل
14

دربار اکبری بودند .این مجل

برای دفاتر مشـاورۀ جمعـی ،قـوانینی وضـ

نمود و چنا ضوابطی برای کسابها درست کرد که به طور یکسا عمـل میکردنـد و
به دلیل ضوابط مقرر شده در تحریرات هیچ اخیالفی به وجود نمیسمد (عالمـی:1893 ،
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دربار و دیوا به شمار میسمد.

 .3سفارت به دربار سایر حكام و پادشاهان

یکی اال مهمترین اقدامات منصبدارا ایرانـی در هنـد ،سـفارت بـه دربـار ککـام و
پادشاها بـود؛ بـه طـوری کـه ککـیم عینالملـک در عـین طبابـت ،بـه سـفارت نیـز
میپرداخت .او در سال هفدهم سلطنت اکبر به همراه میرالاابوتراب نامۀ تسلیت پادشـاه
را نزد اعیمادخا گجراتی برد .در سال نوالدهم سلطنت اکبر نیز به شرق هند سفر کـرد
وپ

اال س برای راهنمایی عادلخا بیچابوری به دکن فرسیاده شد و در سال بیست و

سوم سلطنت اکبر اال س جا باالگشت .سپ

به فرماندهی ارتش در سنبهل منصوب شد و

سرکوب کرد (عالمی :1372 ،ج.)184 ،3
ککیم علی گیالنی نیز اال جانب ککومت گورکانیا به عنوا سفیر نزد علی عادلشاه
ـ والی بیجاپور ـ فرسیاده شد (بدائونی :1380 ،ج .)226 ،2وی اال ککیم اسـیقبالی گـرم
انجام داد و او را با اکیرام فراوا به شهر سورد؛ اما در همین الما ـ یعنی در سـال 998

قمری ـ ناگها علی عادلشاه به قیل رسید .نویسندۀ تاارخف شرشاتن مینویسـد« :ککـیم
علی گیالنـی اال عادلشـاه هـدایایی گرفـت و پـیش اال قیـل وی باالگشـت» (هندوشـاه
اسیرسبادی :1248 ،ج ،)128-127 ،3در کالی که عالمـی کادثـه قیـل عـادل شـاه را در
دورا سفارت ککیم علی گیالنی سورده است (عالمی :1372 ،ج.)261 ،3
 .4عقد معاهدات سیاسي

اال مهمترین نقشسفرینیهای منصبدارا ایرانی در هند ،انعقاد معاهدات سیاسی بـود
و در اینباره ،نقش سصفجاه نظامالملک قمرالدین فرالند شهابالدین بـن عابـدخا اال
امرای پنجهزاری و هفتهزاری عهد اورنگالیب ارالش و اهمییی بسـیار دارد (خـوافی،
 :1888ج121-120 ،3؛ سالاد بلارامی :1971 ،ج .)173 ،2او مردی باتدبیر و شجاع بـود،

تأثیر منصبدارا ایرانی مهاجر به هند در تحول نظام دیوانی و سیاسی دولت گورکانیا

در سال بیست و ششم سلطنت اکبـر شـورش اعـراب بهـادر و نیابتخـا را در س جـا

ولی نکیۀ مهم س است که وی سـالهای طـوالنی در دکـن در جنـوب هنـد ککومـت
میکرد و در شمال شبهقاره فعالییی نداشت و سرانجام نیـز در دکـن ککومـت مسـیقل
سصف جاهیه کیدرسباد را بنیاد نهاد و فرالندا او به عنوا نظام ،تا سال  1286قمری در
س ناکیه ککومت کردند .مهمترین نقـش سیاسـی وی در جنـگ کَرنـال و مـذاکره بـا
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ج.)7576 ،1

بــاقی مانــد .او تــدبیر و کیاســیی تمــام اال خــود نشــا داد و بــه همــین دلیــل هناــامی
که امیراالمراء صمصامالدولهخا دورا در جنگ کشیه شد ،محمدشاه گورکانی منصـب
امیراالمرایــی (فرمانــده کــل قــوا) را بــه او ســپرد .نــادر نیــز در مــدت اقامــت دوماهـۀ
خود در دهلی نسبت به وی عناییی خاص داشت (قدوسـی143-141 :1339 ،؛ مـروی،
 :1364ج.)733 ،2
 .5مبارزه با جاگیرداران (مقطعان) در نظام دیواني

در عهد گورکانیا منصبدارا کقوق خود را نقدی ،جنسی یا به صورت ببشـی اال
المینهایی که مأمور گردسوری عواید و مالیاتهای س بودند ،دریافت میکردند .این نوع
واگذاری المین به جاگیر یا تنبواه جاگیر (تیول ،اقطاع) معروس شد و به دارندۀ جاگیر،
جاگیردار میگفیند .جاگیرها انیقالپذیر بودند و برای جلوگیری اال فزونی نفو اشراس و
فرماندهی نظامی ،کسی نمیتوانست جاگیری را برای مـدتی طـوالنی در اخییـار داشـیه
باشد .کاکم و والیرا او بر قدرت جاگیردارا نظارت میکردند.
این نظام تا اواسط سلطنت اورنگالیب ،شکل سنّیی خود را کفظ کـرد؛ امـا در ایـن
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

دوره بر اثر جنگهای مداوم با دکن ،نابسامانی دیوانی و غیبـت پادشـاه اال شـمال هنـد،
نظام پیچیدۀ تعیین جاگیرها به سسیی گرایید.
نظام انیقال جاگیرها یکی اال دالیل ضعف نظام گورکانی بود؛ الیرا جـاگیردار کـه بـه
طور مداوم صاکب جاگیر نبود ،میکوشید اال جایااه موقیی خود تـا کـدی غیرمعمـول
بهرهبرداری کند و این امر به غـارت کشـور میانجامیـد .اال ایـنرو اال جملـه مهمتـرین
سیاستهای پادشاها گورکانی ،مقابله با نظام جاگیردارا بـود و یکـی اال منصـبدارا
ایرانی که در این راه به اکبر و جهانایر ،بسیار کمک کرد ،میرالا جعفـر بـن بـدی الزما
قزوینی ملقب به قوامالدین و سصفخا بود (منشی :1377 ،ج.)182 ،1
او در سغاال ،منصب دویسیی داشت و بعد اال وفات عمویش خواجه غیاثالدین علـی
(سصفخا دوم) ـ که عهدهدار مقام ببشیگری (والیر خـــزانهداری دربار) بـود ـ بـه
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عنوا میرببشی دربار و منصب دوهزاری دست یافت .وی در سال  1003قمـری و در
دورا سلطنت اکبر نبست به ککومت کشمیر رسید و پنج سـال پـ

اال س  ،صـاکب
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نادرشاه و عقد معاهده کرنال بود که در پی س  ،محمدشاه همچنـا سـلطا هندوسـیا

اقطاعات را تعیین کند و المـانی کـه مملکـت کشـمیر بـه سـبب اقـدامات جـاگیردارا
(مُقطعا ) میفرقه ،رو به ویرانی نهاد ،سصفخا به ککومت کشمیر منصوب شد و امور
س جا را سر و ساما داد (خوافی :1888 ،ج.)107 ،1
 .6ت الالالالش ب الالالرا تثبی الالالت نظ الالالام سیاس الالالي در جری الالالان انتق الالالا ق الالالدرت از ی الالال پادش الالالاه ب الالاله
پادشاهی دیگر

یکی اال منصبدارا ایرانی در دربار گورکانیا  ،ابوالحسن بن اعیمادالدوله غیاثبیگ
معروس بـه سصـفخا اسـت .وی پـ

اال مرگ پادشاه بـا البردسـیی و چـاالکی تمـام بـر

اوضاع مسلط شد و برای س که تا رسید شاهالادهخرّم (شاهجها ) اال دکن تبت شـاهی
خالی نماند ،شاهالاده داورببش ـ نوۀ جهانایر و پسر خسرو ـ را بـر تبـت پادشـاهی
نشاند .این شاهزادۀ ناو ببت که خود میدانست قربانی خواهد شد (فـدایی اسـپهانی،
305 :1341؛ گورکانی ،)509 :1359 ،اال پذیرش این مقام سر باال الد .سصفخا او را بـا
سوگند ،سسودهخاطر کرد؛ اما در باطن ،راه را برای ککومت شاهجها هموار ساخیه بود.
هناامی که نورجها مراسم تدفین جهانایر را در الهور به پایا رسـاند ،سصـفخا بـا
الیرکی ارتبا او را با اُمرا قط کرد و دست وی را اال توطئههای دربـاری و دخالـت در
امور کوتاه نمود (همو )510 :س گاه سپاه را برای مقابلـه بـا شـاهالاده شـهریار ـ رقیـب
شاهجها و مدعی سلطنت ـ سمـاده سـاخت و در کنـار الهـور ،لشـکری را کـه او بـا
شیابالدگی گرد سورده بود ،شکست داد .شـهریار بـه قلعـۀ اری گریبـت و بـا اشـارۀ
شاهجها و توسط سصفخا کور شد (خـوافی155 :1888 ،؛ خافیخـا .)390 :1869 ،
به پاس این خدمات ،شاهجها به سصفخا لقب یمینالدوله داد و در محـاورات ،او را
عمو خطاب میکرد .در دوم رجب سال  1037قمری نیز منصـب هشـتهزاری و مقـام
وکالت و مهر اوالی (مهر اناشیری شاه) را به وی تفـوی

تأثیر منصبدارا ایرانی مهاجر به هند در تحول نظام دیوانی و سیاسی دولت گورکانیا

گورکانیا  ،نقشی مهم داشت .او پ

اال مـرگ جهـانایر ،در تثبیـت نظـام سیاسـی

کـرد (خـوافی :1888 ،ج،1

 .)156سصفخا در دولتمداری و ککومـت ،اسـیعدادی فـراوا داشـت و اال ثـروت
سرشاری که اندوخیه بود برای کسب قدرت و نفو سیاسی بهره میگرفـت (الهـوری،
.)184-186 :1967
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مقام دیوا کل ،یعنی والارت شد .در دورا ککومیش در کشـمیر بـه خـوبی توانسـت

ککیم عینالملک شیراالی اال امرای پانصـدی و طبیـب و مشـاور سیاسـی اکبـر بـود
(عالمی .)184 :1372 ،وی در امور سیاسی ،اعیبار الیادی داشت ،به طـوری کـه بیشـیر
الندانیا سیاسی را به او واگذار میکردند.
در سال  989قمری ،کاجی ابراهیم سرهندی ـ که اال صدارت گجرات معـزول شـده
بود و با مقداری پولِ به دست سمده اال راه رشوه و ال هـای بسـیار ،بـه سـوی دکـن در
کرکت بود ـ دسیایر و الندانی شد .پادشـاه او را بـرای مـدتی بـه عینالملـک سـپرد و
ککیم عینالملک نیز توانست کاجی ابراهیم را اال طری مشاوره و اقدامات دیار تأدیب
کند (بدائونی :1380 ،ج.)343 ،2
 .8تنظیم و ترتیب سیستم مالي و مالیاتي (دیوان اعلي)

اال عمـدهترین اقــدامات منصــبدارا ایرانــی در هنـد ،ســر و ســاما داد بــه نظــام
مــالی و مالیــاتی در س ســرالمین بــود .تشــکیالت مالیــه در امپراتــوری گورکــانی در
دیوا اعلی ـ که مهمترین دیوا به شمار میرفت ـ جای میگرفت .وهایف این دیـوا
عبارت بود اال:
 .1تعیین میزا جاگیردارا (مقطعات)؛
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

 .2پرداخت کقوق ،هزینهها و مبارج دربار و افراد ککومیی؛
 .3نظارت بر درسمدهای سلطا و امالی او (خالصجات)؛
 .4نظارت بر شعبههای دیوا در مناط گوناگو امپراتوری.
در رأس این دیوا  ،وکیل یا والیر قرار داشت .سصـفخا  ،ابـوالفیح گیالنـی و امیـر
فیحاهلل شیراالی ،سه تن اال منصبدارا ایرانی بودند که به این مقام دست یافیند و منشـأ
خدماتی ارالنده شدند .در این بین ،اقدامات امیـر فـیحاهلل ،در امپراتـوری گورکانیـا در
هند ،تحولی مهم ایجاد کرد .او یکی اال منصبدارا مؤثر در سیاست و ککومـت عصـر
گورکانیا بود که در سیامین سال سلطنت اکبـر بـه امینالملـک ملقـب شـد (عالمـی،
 :1893ج)35 ،1؛ به طوری که اکبر فرما داد که راجهتودرمال باید مسائل اداری و مالی
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امپراتوری را با مشورت شاه فیحاهلل کل و فصل کند .هرچند بدایونی مینویسـد« :اکبـر
شاه فیحاهلل را با راجهتودرمال مشیرکاً والیر قـرار داد» (بـدائونی :1380 ،ج ،)316 ،2امـا
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 .7مشاوره و تأدیب زندانیان سیاسي

شاه فیحاهلل دسیور یافت اصالکات خواجه مظفر تربیی را بـاالناری نمایـد و دربـارۀ
درسمدهای دولت ،طرکی جام ارائه کند .به دیار سـبن ،شـاه فـیحاهلل والیـر و راجـه
معاو وی شد (رضوی :1376 ،ج .)363-362 ،1او بـه دقـت یادداشـتهای پیشـین و
اصالکات مظفر تربیـی را بررسـی کـرد و کاسـییها و ناهماهنایهـایی را در سیسـیم
عایداتی امپراتوری یافت .شاه فیحاهلل نقشهای کامل شامل بیست پیشنهاد ارائه کرد .ایـن
پیشنهادها نهتنها سبب تسهیل جم سوری و محاسبۀ عایـدات شـد ،بلکـه برالگـرا را اال
الورگویی و سوءاسیفادۀ مقامات غـارتگر محافظـت کـرد .کیـی اال رنـج سـرباالا در
گرفت و الکمات او دیوا اعلی را به خانۀ امید مردم تبدیل کـرد (عالمـی :1372 ،ج،3
.)457-459
امیر فیحاهلل شیراالی در قوانین کاکم بر مسکوکات نقرهای و مسی ،کمبودهـایی پیـدا
کرد و برای نر جاری ،طرکی جالب ارائه نمود (همو :1893 ،ج.)35 ،1
در سال  1003قمری امیر فیحاهلل به همراه ککیم ابوالفیح گیالنی ،عبدالرکیم خـا و
ابوالفضل عالمی مأموریت یافیند در دسیااه اداری شهباالخا کامبوه ـ کـاکم بناـال ـ
تحقیقاتی به عمل سورند .این تحقیقات شبهات اکبر دربارۀ شهباالخا را برطرس ساخت
(رضوی :1376 ،ج.)364-363 ،1
در سال  1004قمری بار دیار امیر فیحاهلل به عنوا یکـی اال اعضـای هیئـت اعزامـی
برگزیده شد .مأموریت س هیئت این بود که دربارۀ اتهاماتی که به «شیکدَر» مسـیوفی و
مسئول مالیات منطقۀ سیالکوت در ایالت پنجاب وارد شده بود ،تحقیـ کنـد (عالمـی،
 :1372ج .)529 ،3در همین سال ،اکبر تمامی بساور در راجسـیا را همـراه بـا اراضـی
کمک معاش به شاه فیحاهلل شیراالی واگذار کرد .امیر هزار روپیه را که مش دارها ـ یعنی

تأثیر منصبدارا ایرانی مهاجر به هند در تحول نظام دیوانی و سیاسی دولت گورکانیا

جایازین ساخین اسبا مرده غفلت نشد .طرح اصلی شاه فیحاهلل مورد تأیید اکبـر قـرار

مسیوفیا و تحصیلدارا او ـ به هلم و سیم اال النا بیـوه و فقیـر و یییمـا در بسـاور
گرفیه بودند به اکبر تقدیم کرد و عنوا نمـود کـه مـأمورا مالیـاتی او ایـن مبلـز را اال
المینهای سیما (اراضی کمک معاش) صرفهجویی کردهاند .امپراتوری نیز هدیـهای اال س
به شاه فیحاهلل داد (بدائونی :1380 ،ج.)368-367 ،2
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این نظر صحیح نیست.

دیوا قضا تحت ریاست صدرالصدور بود که مسـئولیت امـور قضـایی را بـر عهـده
داشت .این دیوا سه کار عمده انجام میداد:
 .1رسیدگی به جرایم سیاسی امیرا  ،لشکریا و افراد بلندپایه کـه بـر عهـدۀ دیـوا
صدر بود؛
 .2رسیدگی به شورش و رفیار صاکبمنصبا ککومیی علیه مردم؛
 .3رسیدگی به جرایم و شکایات مردم اال ککومتگرا .
بنــابراین کوالههــای گونــاگو قضــا شــامل امــور سیاســی و مظــالم میشــد
).(Afhar: 320
گفینی است پ

اال کملۀ مغول تا پایا عهد صـفویه ،قضـات و فقهـای بسـیاری اال

ایرا به هند مهاجرت کردنـد کـه اال قاضـی قطبالـدین کاشـانی ،قاضـی جاللالـدین
کاشانی ،قاضی رفی الدین کاالرونی ،قاضی محیالدین کاشانی ،موالنا وجیهالـدین راالی،
قاضی شم الدین کاشانی و موالنا افیبارالدین راالی میتـوا نـام بـرد (برنـی:1862 ،
 111و .)354-353
قاضی نوراهلل شوشیری ،سید شیراالی و شاه فیحاهلل شـیراالی ،اال مشـهورترین فقهـا و
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

قضات ایرانی مهاجر به هند به شمار میروند ()Tikku, 1971: 14-15؛ اما هیچیک به جز
شاه فیحاهلل ،منصبدار نبودند.
اکبر با مرگ سلطا خواجه صدرالصدور ،فیحاهلل را به ایـن مقـام منصـوب کـرد .در
خالل تصدّی شاه فیحاهلل ،قوانین مربو به توارث دارنـدگا المینهـای «کمکمعـاش»
سبتتر شد و صدرالصدور نمیتوانست بدو اجاالۀ سلطا بیش اال کدّی معیّن المـین
واگذار کند .کسانی که به سنا المین واگذار شده بود ،شروع بـه اکـداث با هـای میـوه
کردند (عالمی :1893 ،ج .)141 ،1هدس اال ایـن طـرح ،تسـهیل شـیوۀ ادارۀ المینهـای
واگذار شده بود؛ اما به تـدریج وسـیلهای بـرای تشـکیل طبقـهای جدیـد اال کشـاورالا
مسلما شد که میتوانسیند در مقابل فراال و نشـیبها و تغییـرات ناگهـانی ککومتهـا
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مقاومت کنند .همچنین این طرح ،بهرهکشی اال مسلمانا را در نظـام روسـیایی میوقـف
ساخت .وی همچنین در مقام ریاست بر دیوا قضا ،قوانین جلوگیری اال فسادهای مالی
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 .9تحو در دیوان قضا

کرد (همو.)135 :
نتیجه

مطالعه و پژوهش در کواله نقش منصبدارا ایرانی در تحـوالت سیاسـی و دیـوانی
عهد گورکانیا نشا میدهد:
 .1هرچند عنوا منصبدار در دوره گورکانیا به مقامهای نظامی اطالق میشد ،ولی
سنا برکسب موقعیت سیاسی و صالکیت و شایسـیای ،بـهویژه بـا ایجـاد تشـکیالتی
گسیرده در ساالما اداری و دیوانی این عهد ،در تسهیل امور سیاسی و کشـوری نقشـی
 .2نقش و تأثیرگذاری منصبدارا ایرانی باعث شد ساخیار دیوانی و نظـام سیاسـی
گورکانیا هند بر پایۀ تفکر ایرانی بنا شود.
 .3تأثیرگذاری منصبدارا ایرانی در نظام دیوانی و سیاسی گورکانیا همهجانبه بود
و ابعادی گوناگو را در بر میگرفت؛ یعنی در عین کالی که سنا در تدوین قانو  ،نظام
قضایی و دیوانی و کیی رواج البا فارسی مؤثر بودند ،در عقد معاهدات و سفارتهای
سیاسی و تثبیت نظام سیاسی شاها گورکانی نقشی بسزا ایفا کردند.
 .4بررسیهای انجام شده نشا میدهد اال میا منصبدارا مؤثر در نظـام دیـوانی و
سیاسی گورکانیا  ،نقش امیر فیح اهلل شیراالی اال سایر منصـبدارا بـارالتر ،عمیـ تر و
تأثیرگذارتر بود.

تأثیر منصبدارا ایرانی مهاجر به هند در تحول نظام دیوانی و سیاسی دولت گورکانیا

مهمی ایفا کردند.
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روکانیو  ،قضات و المینهای غارت شده را به تصویب رساند و سنها را با جدیت اجرا

ـ سالاد بلارامی ،میرغالمعلی (1971م) ،سرر آزی  ،الهور ،بینا.

ـ اوکدی بلیانی ،تقیالـدین محمـد (بیتـا) ،عرشاات یتااشانخب ،تهـرا  ،نسـبه خطـی
کیاببانه ملک ،شماره .5324

ـ بدائونی ،عبدالقادر (1380ش) ،میتی

یتتاریرخف ،تصحیح :مولوی اکمدعلی صاکب،

تهرا  ،انجمن سثار و مفاخر فرهنای.

ـ برنی ،ضیاءالدین (1862م) ،تارخف شخررزشاا

 ،تصحیح :مولوی اکمدخا صـاکب،

کلکیه ،بینا.

ـ بهنیافر ،اکمدرضا (1393ش) ،ایـرا ؛ ماماار رجساتن تما ب ر شاماد یا  ،تهـرا ،
انیشارات پرسما .
ـ جابرینســب ،نــرگ

(« ،)1388مهــاجرت ایرانیــا بــه هنــد» ،فصــلنامه مطاتاااات

ش نقاره ،سال اول ،ش.1

ـ چانــدپوری ،ســید کــوثرعلی (1390ش) ،یط ااا عها م لخاان ،ترجمــه :ســیده جلیلــه
شهیدی ،تهرا  ،مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی و طب اسالمی دانشااه علوم پزشکی
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

تهرا .

ـ خافیخا  ،محمدهاشـم (1869م) ،میتیا یتل اا  ،بـه کوشـش :کبیرالـدین اکمـد و
غالمقادر ،کلکیه ،بینا.

ـ خــوافی ،شــاهنواالخا صمصــامالدوله (1888م) ،ماار ر یرمااری  ،تصــحیح :مولــوی
عبدالرکیم ،کلکیه ،بینا.

ـ دارابی ،علیرضـا ( ،)1392مهااجرت یخرییخااب ان یا ر عفار فا رخن (پایا نامـه
کارشناسی ارشد) ،تهرا  ،دانشااه خوارالمی.

ـ دهبدا ،علیاکبر (1365ش) ،ت تیامن ،تهرا  ،مؤسسه لغتنامه دهبدا.

ـ رضــوی ،ســید اطهرعبــاس (1376ش) ،شااخان ر ی ا  ،ترجمــه :مرکــز مطالعــات و
22

تحقیقات اسالمی ،قم ،دفیر تبلیغات اسالمی کواله علمیه قم.

ـ شــکوهیا  ،کــریم ( ،)1389رری ااط سخاس ا ت یقتفااا

ر شر ییاا گررکایخاااب ر
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کتابنامه

ارشد) ،مشهد ،دانشااه فردوسی.

ـ شیمل ،سنهماری (1386ش) ،ر قلمرر یایااب م ارد ،ترجمه :فرامـرال نجـد سـمیعی،
تهرا  ،انیشارات امیرکبیر.

ـ صــافی ،قاســم (1382ش) ،هااار ی ت تااارخف میتفاار ز اااب ر ی

شارساا

ر

ش نقاره ی ر پاکستاب ،تهرا  ،انیشارات دانشااه تهرا .

ـ عالمــی ،ابوالفضــل بــن مبــاری (1372ش) ،یک ریاماان ،تهــرا  ،مؤسســه مطالعــات و
تحقیقات فرهنای.

سغااکمدعلی ،کلکیه ،مطب مظهر عجایب.

ـ ــــــــــــــــــــــــ (1893م) ،آخخب یک ر  ،لکهنو ،مطب منشی نولکشور.

ـ علی ،اکمد (بیتا) ،تذکره علما

ی  ،لکهنو ،مطب نولکشور.

ـ فدایی اسپهانی ،نواب میرالا نصـراهللخا (1341ش) ،یساتاب ترکتاازیب یا  ،تهـرا ،
چاپبانه محمدعلی فردین.

ـ قدوسی ،محمدکسین (1339ش) ،یا ریامن ،مشهد ،انجمن سثار ملی خراسا .

ـ کنبوه ،محمدصالح (1967م) ،شاهجهابیامن :عماد فاات  ،تصـحیح :وکیـد قریشـی،
ترتیب و تحشیه :غالم یزدانی ،الهور ،مجل

ترقی ادب.

ـ گلچینمعانی ،اکمد (1369ش) ،کارریب ی  ،مشهد ،سسیا قدس رضوی.

ـ گورکانی ،نورالدینمحمد جهانایر (1359ش) ،جهاییخریامن :ترزک جهااییخر  ،بـه
کوشش :محمدهاشم ،تهرا  ،بنیاد فرهنگ ایرا .

ـ الهوری ،عبدالحمید (1967م) ،پا شاهیامن ،بناال ،چاپ انجمن سسیایی.

ـ مروی ،محمدکاهم (1364ش) ،عاات آری یاا ر  ،بـه کوشـش :محمـدامین ریـاکی،

تأثیر منصبدارا ایرانی مهاجر به هند در تحول نظام دیوانی و سیاسی دولت گورکانیا

ـ ــــــــــــــــــــــــ (1877م) ،یک ریامن ،تصحیح :مولوی عبـدالرکیم و مولـوی

تهرا  ،انیشارات الوار.

ـ معین ،محمد (1365ش) ،شر یگ شارس ( 6جلدی) ،تهرا  ،انیشارات امیرکبیر.

ـ منشی ،اسکندربیگ (1377ش) ،تاارخف عاات آری ع اسا  ،تصـحیح :محمداسـماعیل
رضوانی ،تهرا  ،دنیای کیاب.
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فا رخاب یز قاارب  ۱۰تااا یخماان یرد قاارب  ۱۲جاار قماار (پایا نامــه کارشناســی

ـ نهاوندی ،عبدالباقی (1381ش) ،مر ر رحخم  ،تصـحیح :عبدالحسـین نـوایی ،تهـرا ،
انجمن سثار و مفاخر فرهنای.

ـ هروی ،نظامالـدین اکمـد (1911م) ،ط ناات یک ار  ،تصـحیح :محمدهدایتکسـین،
کلکیه ،بینا.

ـ هندوشــاه اســیرسبادی ،محمدقاســم (1248ق) ،تااارخف شرشااتن ،بمبئــی ،نســبه خطــی
کیاببانه مرکزی دانشااه تهرا  ،شماره .936

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ (1388ش) ،تارخف شرشاتن ،تصحیح :دکیـر محمدرضـا
نصیری ،تهرا  ،انجمن سثار و مفاخر فرهنای.
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ـ نفیسی ،علیاکبر ،شر یگ ی خس  ،تهرا  ،انیشارات خیام1357 ،ش.

