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چکیده
سومین پادشاه از ) میالي1605میالدي تا 1556فرمانروایی (د اکبر محمالدیناکبر شاه یا جالل

مغوالن کبیر در هند است به نام مغول اعظم یا اکبر کبیر نامیده سلسله گورکانیان یا امپراتوري 
ثیرگذارترین أاز وي در کنار آشوکا یکی از ت. فرزند همایون و پدر جهانگیر بود. شودمی

مادرش زنی ایرانی به نام . اندترین پادشاه آن سرزمین یاد کردهپادشاهان در تاریخ هند و بزرگ
به دربار صفوي یا وي ازدواج ) پدر اکبر(زمان پناهندگی همایون حمیده بانو بیگم بود که در 

اکبر در سیزده سالگی و پس از فوت ناگهانی همایون به پادشاهی رسید و طی نیم قرن . کرد
.پادشاهی ارتباط او با فرهنگ ایرانی همواره پابرجا بود، همسرش ملکه جودا آیین هندو داشت

اي در ایجاد آرامش و اتحاد در شبه قاره هند و شکوفایی دهاکبر شاه اهل تساهل بود و سهم عم
اي دین الهی که اکبر در راستاي این آرامش و اتحاد ایجاد کرد آمیزه. امپراتوري گورکانی داشت

زرتشتی بود تا ک، مسیحیت، کاره آکا و حتییاز ادیان و مذاهب مختلف هندوئیسم، اسالم، س
دوران فرمانروایی او و فرزندانش تنها حکومت . هم نزدیک کندهرچه بیشتر مردم شبه قاره را به 

اسالمی ثبت شده در تاریخ هند است که بدون فشار خارجی اتباع غیر مسلمان، حقوقی برابر با 
باید دید چگونه اکبر از این طرح براي ایجاد نوعی زندگی مسالمت آمیز که او .مسلمانان داشتند

رساند، استفاده کرد؟را به اهداف سیاسیش در هند می

.اتحاد، دین الهی، تسامح مذهبی، اکبرشاه، هندو:هاکلیدواژه

کارشناس ارشد تاریخ اسالم دانشگاه شیراز1
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همقدم
واند سبب حرکت و پویایی در تهاي متفاوت میفرهنگوها با مذاهبحضور قومیت

این فرهنگ شامل . ویژگی فرهنگ هندي ترکیبی بودن آن است. باشدوامع فرهنگ ج
است که عقاید، رسوم، شعائر، نهادها، هنرها، مذاهب و هاي گوناگونها و مسلکاندیشه
هایی را در خود پرورانده است که به قشرهاي جامعه در مراحل مختلف تکامل فلسفه

تعلق دارد؛ این فرهنگ همیشه در جستجوي وحدت عناصر ناهمگون بوده است تا 
دن پیوستگی مآین شرایط این تالش موجب به وجود در بدتر. تمامیت خود را حفظ کند

سبب شده است؛ صوري شده و در وضعیت مساعد یک سیستم سازمان یافته و معتبر را 
تاریخ محل اي قدیمی است زیرا این سرزمین از آغازها مسئلهپیچیدگی زندگی هندي

ثیر اجتماعی آن باعث أاي متفاوت و حتی متضاد بوده که تهتالقی و برخورد فرهنگ
).27:1374چند، (وده استتحول و غناي فرهنگی هند ب

دگی معنوي و روحانی در ا زنام. هند رسماً کشوري سکوالر و غیر مذهبی است
. یستهاي فرهنگی خاصی دارد که با هیچ یک از کشورهاي دنیا برابر نهند ویژگی

ه مراتب بیش از جوامع شود و زندگی روزمره در هند بجامعه هند با آیین تعریف می
ي تمام آیین تقریباً مشخصهاینعالوه بروفاهیم آیینی بوده ثیر مأغربی تحت ت

ها هندورا حدود هشتاد درصد جامعه هند. هاي سیاسی و اجتماعی نیز بوده استجنبش
در واقع در حال حاضر هند (دهند مسلمانان دومین گروه مذهبی را در هند تشکیل میو

) را در خود جاي داده استترین جمعیت مسلمانبعد از اندونزي و پاکستان بیش
).62:1390برزنونی، (

داشت تا تالشی وافر براي ن کبیر و در دوره اکبر او را وااین شرایط در عصر مغوال
اتحاد شبه قاره انجام دهد، اکبر کوشید ترکیبی از اعتقادات مذهبی به وجود آورد که 

تلط هند و مسلمان براي همه کس مناسب باشد و در زمان سلطنت او بود که فرهنگ مخ
هاي اجتماعی عث محبوبیت او در بین تمامی گروهدر شمال هند قدمی بلند برداشت و با
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در جهت تحکیم وحدت، محل مالقات صاحبان عقاید و پیروان شاهشد، دربار اکبر
. مذاهب مختلف و هر کسی بود که فکري تازه یا اختراعی نو براي این منظور داشت

اي بود که بعضیایجاد دین الهی هر چند به اندازهعقاید مختلف و بردباري او نسبت به
د نزا در نهایت باعث محبوبیت وي در ساخت اماز مسلمانان متعصب را خشمگین می

.اي در شبه قاره هند شدهژو وحدت اجتماعی وی... مانان و هندوان، مسل

مناسبات اکبر شاه با اقشار مختلف در هندوستان
با افکار گروه اول.اندزیستهشر اجتماعی متمایز در کنار هم میاره دو قدر هند همو

هاي مردم که به جتماعی و گروه دوم متشکل از تودهها و نهادهاي اپیشرفته و اندیشه
هاي ان جایگاهی ندارند، قشر اول پایهتعداد بسیارند ولی از لحاظ اعتبار فرهنگی چند

ي هند اند و دومی در تشکیل فرهنگ عامهساختهاشرافیت را استوار میروشنفکري و
).28:1374چند، (سهم دارند

مصطفوي (یافته » کشور عجایب«شمارش که لقب هاي بیسرزمین هند با شگفتی
فارس و کشورهاي اسالمی و باز ارتباط وسیع تجاري با خلیجاز دیر) 5:1382سبزواري، 

افکار، اعتقادات و آداب ،تجارتداشته و بدون شک همراه هاي اطراف خویشسرزمین
هاي قیمتی و و سنگچنان که فوالد و شمشیر هندي، طالهم. اندثیر خود را داشتهأهم ت
هاي پیازي شکل در معماري و عقاید هاي قوسی و گنبدهاي هندي چون طاقسبک

ها نیز در هند این سرزمینآداب و رسوم و عقاید .فلسفی از هند به ایران و عراق رسید
). 106:همان(رخنه کرد 

ر هند، وي ان سومین پادشاه گورکانیان دونشستن اکبر شاه به عنپس از به تخت
ي این ارتباطات و مفاهیم در جهت تقویت و ایجاد برداري از همهتصمیم گرفت با بهره

و با ایجاد ا. وحدت در شبه قاره تالش کند و با ایجاد دین الهی به این مهم دست یازید
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صوص ساکنین به خهمه روشی تلفیفی از آیین هاي موجود و فرهنگ هاي مفید
. ي خود رسیدمسلمانان و هندوها به خواسته

چهارده سالگی بر تخت سلطنت جلوس نمود و تا پنجاه داکبر درالدین محمجالل
1605میالدي تا 1556(سال در نهایت قدرت و نفوذ بر هندوستان حکومت کرد 

تر از آن یک متفکر و سردار و سیاستمداري بزرگ و جالبوي بدون تردید). میالدي
ي عمیق پژوهش و کنجکاو» دین الهی«وردن مسلکی به نام آمصلحی مذهبی بود که با 

مورد قبول دین الهی تلفیقی از اصول کلی و. خود را درباره ادیان به طور کلی نشان داد
).15:1359گورکانی، (سایر ادیان بزرگ بود

افراد مختلف از نژادهاي گوناگون را که مرکب از ترك، افغان، ایرانی، شاهاکبر
اینان . مه به وجود آوردحاکها یک طبقهو از آننزدیکعرب و هندوستانی بود با هم 

اینهر یک از). 82:1385الهوري، همانجا ؛ (داران مملکت را تشکیل می دادند منصب
داران اکبر ناچار به تدارك تعدادي سپاهی بودند تا به هنگام جنگ در اختیار او منصب

جاگیرا، امشدمین میأجاگیر یا تیول تيند؛ حقوق و مواجب اینان به وسیلهقرار ده
گورکانی، (هاي غربی اسالمی معمول بود، مورثی نبود مانند اقطاع که در سرزمین

15:1359.(

اصلی اکبرشاه در ایجاد اتحادهايراهکار
دین الهی) 1

ثیر شیخ مبارك و فرزندش ابوالفضل عالمی که گویا شیعه مذهب بود أاکبر شاه تحت ت
دین الهی اکبر که روشی . گذاشتبنیان دین جدید خود را ) 28:1372، طباطبایی مجد(

د، کررا، ستم، ارعاب و غرور را نهی میتلفیقی بود، نفس پرستی، اختالس، نیرنگ، افت
جتناب از دلبستگی شمرد و آزادگی، بردباري، پرهیز و اکشتن حیوانات را عملی قبیح می
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ده بود؛ دین تقوي، ایثار، نجابت و مالطفت را از اصول کار خود قرار دا،شدید به مادیات
.داخل کرد،داشتآنچه از ادیان دیگر پسندیده ،یشتر مبتنی بر اسالم بود و در آنالهی ب

فرامین اسالم) 2
در جامعه پدید آمد و مردم به جاي شاه به مختلفهاي سیاسیگروهشاهدر عصر اکبر

براي رفع این هیاهو شاهپیروي از دستورات رهبران دینی و سیاسی خود پرداختند و اکبر
و هرج و مرج به دنبال راهکاري مناسب بود که به نظرش دین الهی بهترین راه هبستگی 
و اتحاد شبه قاره بود تا اینکه با تحمیل دین اسالم و مذهبی خاص به عنوان مذهبی 

هم چنان که اکبر . رسمی فرق مختلف شبه قاره را از خود برنجاند و باعث شورش شود
به اتحاد هند و نیز کم کردن قدرت علماي دینی و فرامین اسالم»دین الهی«با ایجاد

سرانه ماندن این همبستگی از رفتار خودجاو به آن عمل کرد از طرفی براي پابراندیشید 
امرا و حکام مغول از حکومت مرکزي و فشار بر مردم نیز کاست و براي اینکه از 

ت به حکومت مرکزي مطمئن باشد، دین الهی وفاداري حکام مغول در هر شرایطی نسب
به نوعی انجمن سري و پنهانی براي بزرگان کشور به ویزه رجال سیاسی مسلمان تبدیل 
شد تا بدین گونه حکام مسلمان و مغول وفاداري خود از شاه را با پذیرش دین جدید 

یرش دین اعالم دارند و مانند مریدي که مطیع مرادش است عمل نمایند؛ زیرا عدم پذ
).135:1386شیمل، (الهی به معناي عدم فرمانبرداري از شاه بود 

ي و به پشتوانه» و اولی االمر منکماطیعواهللا و اطیعو الرسول «ي آیهاکبر بر طبق 
اي خود را خلیفه اسالم هیشماري از علماي طراز اول از جمله شیخ مبارك، با صدور بیان

به این ترتیب جایگاه فرمانروایی خود را از شاه .)2/188: 1380بدائونی،(اعالم کرد 
، توسط شیخ مبارك تاکوري» دین الهی«مسلمان به شاه همگان تعمیم داد و فرمان 

و رسماً مجوز ) 37:1386شیمل، (امضاء شد ملکاالسالم عبدالنبی و محذوم الشیخ
در این میان نقش خانواده شیخ مبارك و دو . داده شدشاهاعمال دین الهی به اکبر
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معنوي و روحانی شاه و فرزندش شیخ ابوالفضل و شیخ فیضی در باال بردن مقام
ها براي ایجاد دین جدید، اتحاد شبه قاره، تحکیم پادشاهی اکبر و اقدامات همراهی آن

است، به این ترتیب بود هاي مختلف در شبه قاره بسیار حائز اهمیت اي در زمینهگسترده
را برتر از شاهها، اکبریید آنأفتواي علما و ت. گذاشته شدشاهکه بنیان دین جدید اکبر

اه شیعه مذهب ایران در هند ي پادشداد و سلطهمجتهدان و اولیاي مذهب شیعه قرار می
اد و داحکامش را واجب االجرا نشان می. شکست و نیز او را در مقام خلیفه نهادرا می

1579ي عثمانی تبعیت کنند، بنابراین ن هند نیز نیاز نداشتند از خلیفهعالوه بر آن سنیا
این امرو ) 2/188: 1380بدائونی،(شخصاً خطبه خواند شاههجري اکبر987/ میالدي

ي کامل او بر شبه قاره هند و نیز وحدت و همبستگی اجتماعی عظیمی در باعث سلطه
تا ،ان در هند دوره اکبر و بعد از آنخود محوري تک تک ادیهند شد به طوري که هم

مین شد و هم هندي متحد و قوي در عصر او أمنافع حکومتش تحدودي منسوخ و
شد نیز چیزي حتی اگر نیت اکبر اقتدار شخصی و حفظ حکومت خودش با. ایجاد گردید

را در کنار هاي مختلف اجتماعی کند که او توانست گروهاز اصل موضوع کم نمی
.یکدیگر قرار داده و هندي یکپارچه ایجاد کند

نیرویی قوي در اتحاد شبه قاره،حمایت هندوها) 3
وقوف اکبر شاه به توانایی رزمی شاهزادگان راجپوت حاکم بر هندوستان و نیز لزوم به 
،کار گیري آنها براي مهار ساختن قدرت اشرافی تورانی و ایرانی حاضر در دربار مغول

این . ضرورت یک ائتالف سیاسی و اجتماعی پایدار و مستحکم را به آنان یادآوري کرد
ائتالف که بر دو محور ادغام برگزیدگان راجپوت در اشرافیت دربار مغول و پیوند 
خویشاوندي با آنان استوار بود، پیامدهاي اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بسیار مهمی را به 

کرد میسر ینی که در دین الهی نمود پیدا میمعتقدات دهمراه داشت که جز از طریق 
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و دین باور چون مردم هند عجین بود و دات با روح و فکر مردمی سنت مداراعتقا. نبود
).200: 1381شیخ عطار،(مکان پذیر نبود ها از طریق خود دین اکنترل اعمال آن

دوباره شکل اهشرؤیاي قدیمی به وجود آوردن یک هند واحد متحد در وجود اکبر
در یک دولت واحد باشد بلکه سراسر آن به صورت وجود طبه هندي که نه فق.گرفت 

به 1556ش که از ادر تمام دوران سلطنت طوالنی. پیوند داشته باشدیک تن واحد به هم
بسیاري از رؤساي . کوشیدمنظور میبعد مدتی نزدیک پنجاه سال طول کشید در راه این 

. شدند به خود جلب و هوادار خود ساخترا که هرگز به هیچ کس تسلیم نمیراجپوت
ـويخود با یک شاهزاده خانم راجپوت ازدواج کرد و بدین قرار پسر و جانشینکبرا

ها ازدواج کرد و هندو بود، جهانگیر نیز با راجپوتنیمه مغول و نیمه راجپوت ـ جهانگیر
بدین گونه از لحاظ نژادي این سلسله که در . بودپسر او شاه جهان از مادري راجپوت 

اکبر براي نخستین بار ).430: 1361نهرو، (اصل ترك و مغول بود نیز بیشتر هندي شد 
شمردند، احترام ندوان را که پیشتر آن را خوار میظف دانست تا آیین هموخود را 

براي اشراف گذارد؛ تا آنجا که حق انتخاب مذهب را هم براي همسران خود و هم 
).200: 1381شیخ عطار،(راجپوت به خود آنان سپرد 

دادند، قشر وسیعی از جامعه را تشکیل میوي بیشتر تأکید داشت تا هندوها را که
که به ـهاي حاکم مسلمان را حتی با ابزار دین یق به حمایت از خود کند و خاندانتشو

دارد تا واـدین الهی داشت تبع آن قتل و تبعید را به دلیل سرپیچی از فرامین
.فرمانبرداري خود را از او اعالم کنند

شاهاکبرمذهبیتسامح و تساهل
اهل اقدام و عمل بود، آلیست وهمردي ایدك و در عین حالباسرداري دلیر و بیشاهاکبر

و به عنوان جنگجو اانگیخت رشور و صمیمانه پیروانش را بر میبود که وفاداري پرهبري
همواره به یک افکارشا اي از نواحی مختلف هند را تسخیر کرد، امعمدهقسمت 
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هاي مردم توجیه داشت ها و دلتر یعنی پیروزي بر اندیشهتر و پردوامپیروزي بزرگ
در اطراف خویش مردان الیق و ممتاز مسلمان شاهکه اکبرچنانهم).429: 1361نهرو، (

هاي او کرده را داشت که خود را وقف آرمانچون دو برادر معروف فیضی و ابوالفضل
م خان نیز به شدت از او بودند اشخاصی چون بیرمال، راجامان سینگ و عبدالرحی

.)430: همان(کردند حمایت می
ه امپراتوري وي بیش از نیمی از شبه ش کاشاه در طول دوران پادشاهیدر واقع اکبر

قاره را تحت پوشش داشت، فرآیند آشتی بودائی گري و اسالم را که تا آن به طور 
خدمات . اعمال کرد و آن را به صورت سیاست حکومت درآورد. نامنظم در جریان بود

هاي ابتدایی حکومت اکبر براي وي بسیار واجد اهمیت ال در سالمبهاي بهاري گران
بنابراین تمایالت شخصی و نیز مصالح حکومتی باعث شد که وي دریابد عالوه بر . ودب

نزدیک به پنجاه . مسلمانان کمک و یاري هندوان نیز براي حکومتش بسیار ضروري است
دادند و مسائل مالی و درآمدها در انحصار هندوها درصد ارتش او را هندوان تشکیل می

ها و نوعی خویشاوندي و قرابت با آنفراوان داشتاو براي راجپوت ها تحسین. بود
هاي دیگري که اتخاذ کرده با ها و روشکرد و از راه سیاست ازدواج با آناحساس می

طبقات حاکمه راجپوت اتحادي استوار برقرار ساخت که در تحکیم امپراتوري او اثري 
ر هنر و فرهنگ و فوق العاده داشت، این همکاري نه فقط در حکومت و ارتش بلکه د

زادگان هندو اکبر با دادن آزادي عمل به شاه). همانجا(بعد اجتماعی نیز موثر واقع شد 
.ها اجازه داد از مزایایی برابر با نجیب زادگان مسلمان بهره برنددر قلمرو خود، به آن

ها، این نکته دانست که در ي آییني چشمگیر هند را در مقولهشاخصهشاید بتوان
قعی رخ نداده است؛ هند هیچ وقت میان دین داران و آیین ورزان مختلف جنگی واهند

شاید اینکه پیروان ادیان و مذاهب مختلف هندو، . ها و ادیان مختلف استکشور آیین
به ... بودایی گري، شیوایی و نیز ادیان ابراهیمی اسالم و مسیحیت و یا زرتشتی ها و 

اش نبود نظام منسجم اند دلیل اصلیمت آمیز دادهتن به همزیستی مسالنوعی آشکار
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اعتقادي و نیز تا حدودي اختالف در زبان و قومیت در آن کشور بوده است ـفلسفی
خویش اکبر از همین شاخصه به نفع دین الهی و پیش برد اهداف). 61:1390برزنونی، (

.هاي حکومتش بهره برددر تحکیم پایه
) هاها، سیکهندو، جین(هند به جز سه مکتب در شود چنان که مالحظه می

سکونت داشتند و هر یک داراي ) زردشتی(مسلمانان با مذاهب سنی و شیعه و پارسیان 
هاي خاص خود بودند و نوعی همزیستی مسالمت آمیز معروف در و محلهمعبد ،مسجد

که در مواقع الزم آنان را کنار یکدیگر قرار داده و ) 48:1390بارانی، (هند حاکم است 
ی ویوکانندا مسوا. اندخود جانشان را نیز دادهخارج از هر دین و مذهبی در راه کشور 

ویوکانندا، (هب دیگر بستگی دارد ي مذاحقانیت یک مذهب به حقانیت همه: دگویمی
).72:1378... نهرو و 

اکبر شاه وارث سرزمینی بود که وجود فزاینده فرق و مذاهب در قیاس با اعصار 
حکومت بر آن را به چالشی بس تر و ار اجتماعی آن را به مراتب بغرنجگذشته ساخت

که اکبر در ابتداي آزادي عملی). 83ـ82: 1388م،زیبا کال(.تر تبدیل نموده بودعظیم
فرمانروایی خویش به مذاهب و فرق مختلف اعطا کرد باعث شد تا شمار زیادي از 
پیروان ادیان مختلف و علماي اهل فضل و دانش شهرها و کشورهاي مختلف به هند 

بدائونی، (مهاجرت کنند و سعی در متمایل کردن شاه به مذهب خود داشته باشند 
کرد در خارج از مرزها و با همسایگانش نیز از این ایده او حتی سعی ). 2/181:1380

). 89:1373ریاض االسالم، (اش همه گیر شد ره برد و آوازهخود به
هجري شمار کثیري از ایرانیان شیعه به دلیل آن که اسماعیل 984چنان که در سال 

راجعت دوم صفوي مذهب تسنن اختیار کرده بود و مورد آزار و اذیت بودند، به هند م
هندوستان همیشه یکی از تعدد دینی و مذهبی در ). 125:1364آفتاب، (کردند 
به طوري که بابر نخستین پادشاه . هاي بزرگ پادشاه این سرزمین بوده استدغدغه

گورکانی هند در وصیت نامه خود به پسرش با اشاره به تعدد مذاهب در هندوستان و 
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رزمین به خاندان وي داده شده است، فرزند شکر الهی بر این که نعمت حکومت این س
اساس با عدالت و بر: گویدخود را به اجتناب از تعصب دینی فرا خوانده و به وي می

را به جاي شمشیر به وي آیین هر دین با پیروان آن رفتار نماید و تبلیغ اسالم با حجت
خواند و این یقت نظر در اختالف تسنن و تشیع منماید و نیز او را به دتوصیه می

شمارد و اعتدال میان ادیان و مذاهب یک اختالف را نقطه ضعف آسیب پذیر اسالم می
این ). 199:1381شیخ عطار، (داند براي سالمتی آن اجتماع ضرورت میجامعه را

د براي حفظ قدرت بر سیاستی که بابر به فرزندش براي حفظ حاکمیت توصیه کر
ا با گسترش قلمرو دیگر آن ت حاکمیت اکبر بود، امتر از سرزمین تحسرزمینی کوچک

گونه که باید کارایی نداشت و اگر بسط و گسترش قلمرو امپراتوري شمشیر اسالم را 
دیگر بود که در اي همبستگی اجتماعی آن نیازمند شیوهطلب کرده بود، حفظ وحدت و 

).743:1378تقوي قزوینی، (یافت دین الهی نمود می

در تثبیت دین الهیشاهاکبرراهکارهاي 
فرهنگ مردم هند، فرهنگی خورنده بود و نفوذ اسالم در آن جز با تسامح و تساهل با 
دیگر ادیان ممکن نبود؛ لذا اکبرشاه همزمان با تضعیف قدرت مراجع اسالمی و سیاسی، 

الغاي همیشگی جزیه یا مالیات سرانه اعمال شده بر غیر. سیاستی جدید را اتخاذ کرد
کردن همسر از بین هندوها و اختیار) 135:1386شیمل، (هجري 987مسلمانان در سال 

هر چند حذف جزیه از نظر . بودترین اقدامات او در جهت جلب همراهی هندوها از مهم
ي متعصب دربار و سایر نقاط بسیار نامطلوب بود ولی براي رسیدن اکبر به هاسنی

به نظر کردن پادشاهی خویش بود منطقیمحکمهدفش که همانا اتحاد شبه قاره و 
).جاهمان(رسید می

میالدي بر هندوها در 1351/هجري752چنین مالیات زیارت را که در سال اکبر هم
دادن این قبیل ). همانجا(برچید ،صورت رفتن به اماکن مقدسشان تحمیل شده بود
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یک طرف اکبر را در نظر شد، از دم هندو که در دین الهی خالصه میامتیازات به مر
یاري از محققین در جهت رفع داد که به گفته بسوها شاهی عدالت خواه جلوه میهند

االطاعه واجب). 601: 1350نهرو،(کند اجتماعی و برقراري عدالت تالش میهاي تبعیض
دین . رساندف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی خود میاست و از طرف دیگر اکبر را به اهدا

هاي مختلف مذهبی هند به حاکمیت و فرقهبردن رعایا سلطهبر در عین به زیرالهی اک
.بخشیدخصوص اکبر بیش از پیش مشروعیت میمغوالن و به 

سومین پادشاه گورکانی بود و براي کسب مشروعیت سلسله نورس شاهاکبر
اساس نبرداري می بایست شرایط جدیدي برگورکانی و نگه داشتن مردم در حالت فرما

ود منافع و اهداف حکومت خود به وجود آورد و شاید این همان دینی بود که خ
ادیان مختلف به خصوص اسالم با پیروان . کردمحوري ادیان دیگر را منسوخ می

کومت و اداره جامعه هند محسوب متعصب خود هر کدام موانع متعددي براي ح
ذهان مردم بذر اعتقادي را بنشاند کرد بر اهمین دلیل اکبر در ابتدا سعی میشدند؛ بهمی

که همه فرایض او را دستورات دینی تلقی کنند و آن را مردمان جاي خداوند بدانند و 
وسیله مند است تا بدینطبیعت واالتري نسبت به مردم بهرهاین عقیده که شاه از 

یرفته ي ایجاد دین جدید با سهولت بیشتري از جانب مردم پذقوانینش به ویژه در زمینه
). 2/173: 1370جونز،(شود 

براي رسیدن به مقصود خویش سعی کرد دست شیوخ و قضات اسالمی که شاهاکبر
بنابراین . تمایل زیادي به مال اندوزي و اختالس از ثروت کشور داشتند را کوتاه کند

الزم بود که برتري جایگاه مذهبی خود را نسبت به علماي طراز اول اسالم تثبیت کند و 
میالدي با گرفتن فتواي خالفت خود از علما 1579/ هجري987ین رخداد در سال ا

).2/188: 1380بدائونی،(تحقق یافت 
ه متعصب بودند از این مسلک هایی کشاه آندر میان رعایاي مسلمان اکبر

دوالفوز، (متعصبانه او ناراضی و خشمگین بودند خواهانه و خط مشی غیرآزادي
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گونه تعصب و تبعیض مذهبی، وحدت چنین شرایطی هرچون در). 142:1316
داد؛ منطق قدرت ایجاب ر میامپراتوري و متعاقباً اقتدار فرمانروا را مورد تهدید قرا

هاي حاکم بر امپراتوري حفظ گردد و بین گفتمان رسمی اسالم و واقعیتکرد که مرزمی
تنها با ایجاد ظر اکبر این کاراز ن. کلید ادیان را تحت نظارت و کنترل خود درآورد،شاه 

رفت تساهل دید نیست که هر چه سن او باال میجاي تر. یک دیدگاه مشترك ممکن بود
شد؛ هر چند او یک مسلمان کامالً تر و زیادتر مینسبت به ادیان بیششامذهبی

به طوري که با برگزاري .مند بودا به مسائل قضایاي مذهبی عالقهپرهیزکار نبود ام
جالس مباحثه ومناظره مذهبی درعین بی طرفی به پیروان ادیان ومذاهب مختلف اجازه م

بر را در کز اشخاصی بودند که ااابوالفضل و ابوالفیضی به خصوص . اظهار نظر می داد
ويالوزراء عنوان مشاور و رئیسو بههمراهی کردهاین آزادي فکر، فلسفه و سیاست 

.)همانجا(کردند فعالیت می
رد محبت قرار دادن رعایاي هندو وایجاد رابطه اي صلح آمیز با آنان، گماشتن مو

اشراف هندو همانند مسلمانان به مشاغل مهم نظامی، حذف مالیات جزیه از زوار هندو 
که به زیارت اماکن مقدس خود میرفتند، برانداختن رسوم غیرانسانی مانند زناشویی 

، لغو )دو به همراه جسد همسر در برخی قبایلسوزاندن زنان هن(کودکان و رسم ساتی 
ازجمله اقدامات اکبر شاه ...محاکمه همراه با شکنجه، احترام به رسوم مذهبی هندوها و

).141: همان(در جلب رضایت هندوها بود
اي همراه رشاه خود آگاه بود که بن که اکبربه هر حال آنچه حائز اهمیت است ای

نوان اکثریت جامعه هند، نیاز به ها به عهاي بالقوه آنتواناییردن هندوها و استفاده از ک
که چرا که اختیارات و امتیازات فقها.بزداید نیزن داشت تا نمودهاي اسالم فقاهتی راآ

یافت، مانع از همراهی هندوها و زار هندوها و سایر اقشار تجلی میدر فشار و اذیت و آ
ها را کوتاهبایستی دست آناي اقتدار پادشاهی خویش اتحاد شبه قاره بود، بنابراین او بر

. جتهدین بودماش باالتر بودن قدرت مذهبی شاه نسبت به علما و این کار الزمه.،کردمی
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شد مگر در قالب قانونی جدید که اکبر هیچ روي حاصل نمیبردن این مقوله بهاز بین 
که باشندو دینیاعت از پادشاه اطگذاشت تا همه مردم موظف به» دین الهی«نام آن را 

هاي ستورات خویش براي محکم کردن پایهتمام دشاهاکبر. او را مشروع نشان می دهد
.ئه کردقالب نو ارااینقدرت و حاکمیت گورکانیان و در نتیجه اتحاد شبه قاره هند را در

گیرينتیجه
بزرگ پادشاهان این هاي وستان همیشه یکی از دغدغهد دینی و مذهبی در هندتعد

به همین منظور سومین پادشاه قدرتمند گورکانی سعی کرد این . سرزمین بوده است
او : اوان در هند بود حل کندمشکل را که باعث بروز اختالفات سیاسی و اجتماعی فر

.د معروف به مغول اعظم یا اکبر کبیر استالدین محمجالل
ی به وجود آورد که براي همه کس مناسب کوشید ترکیبی از اعتقادات مذهبشاهاکبر

حبوبیت داشت و باشد، مسلماً او همان قدر که محبوب مسلمانان بود براي هندوها هم م
کم و ي هندي موقعیتی محي مغوالن در هند مانند یک سلسلهبا سلطنت او سلسله

قرار اش بیش از نیمی از شبه قاره را تحت پوشش و سلطهاستوار پیدا کرد؛ امپراتوري
ي گورکانی و نگه داشتن مردم در حالت اکبر براي کسب مشروعیت سلسله. ادد

فرمانبرداري تالش کرد دین جدیدي بر اساس منافع و اهداف حکومت خود به وجود 
کرد، به نظر نان بر مردم را منسوخ میآکه خود محوري ادیان دیگر و فشار آورد، دینی 

داشت آن چه از ادیان دیگر پسندیده مین هرآود و در ن اکبر مبتنی بر اسالم برسد دیمی
داخل می کرد، او سعی کرد بر اذهان مردم بذر اعتقادي نشاند تا دستورات او را 

اي ي خداوند بدانند و خود چون خلیفههان را فرمانآات دینی تلقی کرده و دستور
.مسلمان و عدالت جو بر آنان حکومت و حاکمیت داشته باشد

ي کامل خویش بر شبه قاره هند شد و باعث سلطه» دین الهی«با ایجاد شاهاکبر
کام بعدي نیز از آن بهره ورد که حآوحدت و همبستگی اجتماعی عظیمی در هند پدید 
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نقض خودمحوري ادیان مختلف و از بین بردن تبعیض و فشارهاي سخت او با .بردند
خود یعنی حکومتی قوي و اتحادي ي محبوبیتی ویژه کسب کرد و خواستهبر هندوان

اختالفات شاهدر واقع اکبر. ي عمل پوشاندمسلمان را جامهـسراسري در اجتماع هندو
شود، تا حدود زیادي ب میاي محسوبه عنوان یک جراحت براي هر جامعهمذهبی را که 

.از بین برد
نوع بندگی آزاد هند را از هر بود، قانونی کهیک قانونایجادگویاایده اکبر شاه 

در هماهنگی کامل و اتحاد با یمذهبون فقیرترین مردم از هر قشرآکرد، تا در می
یکدیگر زندگی کنند و هر مذهب و نژادي جایی براي خود و مقامی مساوي دیگران 

نامیده بود، از هند درختی » دین الهی«ن را آکه خواست با این قانوناکبر می. اشته باشدد
. هاي آن باشندها برگشکوه بسازد و تمام هنديپرتنومند و 

و مآخذمنابع
خانه فرهنگ جمهوري :الهور.تاریخ نویسی فارسی در هند و پاکستان.)1364(آفتاب، اصغر ـ 

.اسالمی ایران
نگاهی دوباره به وضعیت کشور (مجموعه مقاالت همایش تخصصی .)1390(دعلی بارانی، محمـ 

.مهر تابان:تهران.غالمرضا سگلیتدوین . 1ج.)هند
.انجمن آثار و مفاخر فرهنگی:تهران.منتخب التواریخ.)1380(بدائونی، عبدالقادر ـ 

نگاهی دوباره به وضعیت کشور (مجموعه مقاالت همایش تخصصی .)1390(دعلی برزنونی، محم
.مهر تابان:تهران.لگیتدوین غالمرضا س.1ج. )هند

.کلبه:بی جا.تاریخ الفی،)1378(قاضی احمد آصف خان تقوي قزوینی، ـ 
.امیرکبیر:تهران.ترجمه علی رامینف.خداوندان اندیشه سیاسی.)1370(ث . جونز، وـ 
.پاژنگ:تهران.عزالدین عمانیوترجمه علی پرنیا.ثیر اسالم در فرهنگ هندأت.)1374(چند، تارا ـ 
.دانشگاه تهران:تهران.تصحیح احسان اشرفی.التواریخخالصه .)1363(حسین القمی ـ 
.کمیسیون معارف:تهران.دتقی فخرداعی گیالنیترجمه محم.تاریخ هند.)1316(دوالفوز، ث، ف ـ 
ودباقر آرامترجمه محم.)دوره صفویه و افشاریه(تاریخ روابط ایران و هند .)1373(ریاض االسالم ـ 

.امیرکبیر:نتهرا.ري فرداعباسقلی غف
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.بابک:تهران.تصحیح عبدالحسین نوایی.احسن التواریخ.)1388(زیباکالم، صادق ـ 
.نابی:تهران.دین و سیاست، مرد هند.)1381(شیخ عطار، علیرضا ـ 
.امیرکبیر:تهران.ترجمه فرامرز نجد سمیعی.در قلمرو خانان مغول.)1386(شیمل، آنه ماري ـ 
.بنیاد فرهنگ ایران:تهران.دهاشمبه کوشش محم.جهانگیر نامه.)1359(د ین محمگورکانی، نورالدـ 
میراث :تهران.تصحیح عارف نوشاهی.مجالس جهانگیري.)1385(الهوري، عبدالستار بن قاسم ـ 

.مکتوب
.الهدي:تهران.یادگار هندوستان.)1382(مصطفوي سبزواري، رضا ـ 
.امیرکبیر:تهران.ترجمه محمود تفضلی.کشف هند.)1361(نهرو، جواهر لعل ـ 
:تهران.ترجمه محمود تفضلی.سیماي هند، گزیده آثار.)1378... (ویوکانندا، مهاتماگاندي، نهرو ـ 

.کتابسرا


