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چکیده  

افت و خیز در تاریخ روابط هاي پرمناسبات ایران صفوي با هند گورکانی یکی از دوره

بانی به عنوان دشمن مشترك خارجی دو کشور ایران و هند است. تحرکات ازبکان شی

گورکانیان و صفویان، از عوامل مؤثر بر تنظیم روابط خارجی ایران و هند بود و وجود این 

تهدید مشترك مرزي، سبب نزدیکی روابط آنان شد. فعالیت نظامی گسترده دولت عثمانی در 

قی به دنبال داشت تا براي آرام نگه داشتن مرزهاي شر غرب ایران نیز صفویان را بر آن می

حسن روابط با دولت گورکانی باشند. گذشته از تحوالت سیاسی، پیوند دیرینۀ ایرانیان و 

هندیان و اشتراکات فرهنگی متعدد موجب پیوند نزدیک میان شاهان صفوي و سالطین 

گورکانی شد. در روابط صفویان و گورکانیان مانند هر مناسبات دو جانبۀ دیگر، عوامل 

مذهب  هاي محلّی منطقۀ دکن که برخی از آنان شیعیود داشت. حکومتزا نیز وجتنش

شدند و دولت گورکانی با ادعاي  بودند، همواره از حمایت دربار صفوي برخوردار می

هاي محلی و دولت ایران ناخشنود بود. گرچه مالکیت بر دکن، از توسعۀ روابط میان سلسله

ترین عامل مؤثر زش خاصی داشت، اما مهمهاي محلی دکن براي صفویان ارمسأله حکومت

بر تیرگی روابط ایران و هند گورکانی، مسألۀ قندهار بود و این موضوع، چندین بار به 

روابطبرمؤثرعواملتاریخی،روشبرتکیهباحاضر،واکنش نظامی منجر شد. در پژوهش

  .شناسایی و تشریح شده استهندگورکانیانوایرانصفویان
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  مقدمه

سابقۀ روابط خارجی ایران و هند به دورة باستان و تشکیل قدرت متمرکز در هر دو 

گردد. با گسترش فتوحات اعراب و از بین رفتن دولت مرکزي فراگیر در  کشور بازمی

ند و ایران به اتمام رسید. پس هاي هایران، روابط خارجی منسجم و مستمر میان دولت

سده  9ریزي مشروعیت نوین شیعی، ایران پس از از تشکیل دولت صفوي در ایران و پی

به قدرت مرکزي پیشین دست یافت و این زمان را باید آغاز مناسبات خارجی ایران با 

کشورهاي همسایه از جمله هند تلقی کرد. همزمان با ظهور شاه اسماعیل صفوي در 

ن، ظهیرالدین بابر از اخالف تیمور گورکانی موفق به تشکیل دولتی مستقل در ایرا

مناطق مرکزي و شمالی هند شد. شرایط حاکم بر منطقۀ ماوراءالنّهر و تحرکات گسترده 

و مخرب ازبکان در شمال خراسان بزرگ، زمینۀ همکاري هر چه بیشتر میان بنیانگذاران 

د؛ گرچه مناسبات خارجی ایران و هند در گذر دولت صفوي و گورکانی را فراهم آور

  زمان به مسأله شیبانیان محدود نماند و ابعاد گسترده یافت. 

این پژوهش در جست و جوي عوامل مؤثر بر روابط خارجی ایران با هند در عصر 

حاکمیت صفویان و گورکانیان است. تاریخ روابط خارجی صفویان و گورکانیان در 

تاب یافته که غالب آنها گزارش توصیفی و ترتیبی وقایع است. تحقیقات متعددي باز

را به  روابط سیاسی و اقتصادي ایران در دورة صفویهعبدالحسین نوایی بخشی از کتاب 

ها بر  مناسبات خارجی صفویان با گورکانیان اختصاص داده است، اما در آن، نقل گزارش

روابط سیاسی منابع اولیه است. کتاب تحلیل غلبه دارد و از سوي دیگر، فاقد ارجاع به 

تألیف امیرحسین برازش، پژوهش مفصل و  دیپلماتیک ایران و جهان در عهد صفویه

بسیار ارزشمندي در بارة تاریخ روابط خارجی صفویان است. ساختار کتاب بر اساس 

تاریخ روابط خارجی ایران در دوره پادشاهان صفوي سامان یافته است و گزارش روابط 

رجی صفویان با گورکانیان در چندین بخش کتاب مطرح شده است. ارجاع دقیق به خا

ها بر ارزش کتاب افزوده،  الي توصیف گزارشبههاي نویسنده در المنابع اولیه و تحلیل

گیري روابط خارجی ایران صفوي با سایر  اما در این اثر نیز، به عوامل مؤثر بر شکل

  اي نشده است.ها اشارهدولت



3/ گزارش

ترین پژوهش در باب تاریخ روابط صفویان با گورکانیان، مقالۀ فاطمه سرخیل فصلم

گزارشی نسبتاً جامع از روابط سیاسی و  "روابط صفویان با گورکانیان هند"با عنوان 

فرهنگی میان ایران و هند در این دوره است. اساس این تحقیق بر روش توصیفی است و 

دارد. در مقاالت دیگري به همین شیوه و با موضوع  ترتیب تاریخی بر ساختار آن غلبه

روابط شاه اسماعیل "تر به روابط دولت صفوي و گورکانی توجه شده است: مقالۀ  جزئی

، گرچه شامل "نقش قندهار در روابط ایران و هند"و  "صفوي با ظهیرالدین بابر

ریخی و یک جنبه از هایی در بارة این موضوع است، اما مؤلفان فقط به یک برهه تا تحلیل

روابط خارجی دو دولت و نه همۀ عوامل مؤثر بر روابط صفویان با گورکانیان اشاره 

اند؛ بنابراین، تاکنون عوامل مؤثر بر روابط خارجی صفویان با گورکانیان، موضوع  کرده

  پژوهش مستقلی نبوده است.

و جوي  پژوهش حاضر، از نوع تحقیقات کیفی است و با روش تاریخی، در جست

شناسایی عوامل مؤثر بر روابط خارجی ایران با هند در عصر حاکمیت صفویان و 

گورکانیان ترتیب یافته است. هدف این مقاله، شناخت همۀ عواملی است که بر 

مناسبات خارجی ایران و هند در عصر صفویان و گورکانیان تأثیر داشته است. برخی از 

ساز بروز  تر دو دولت و بعضی دیگر، زمینه تردهاین عوامل، موجب پیوند و همکاري گس

  اند.  اختالف بوده

  

  تحرکات نظامی شیبانیان در مناطق مرزي ایران و هند

روابط میان مؤسس سلسلۀ صفویه و گورکانیان کامالً دوستانه آغاز شد: شاه اسماعیل 

سان آگاه از خطر امنیتی بزرگ ازبکان در مرزهاي شمال شرقی ایران و تهدید ایالت خرا

بود و به همین سبب کوشید تا از نیروي بازماندگان تیموري علیه ازبکان استفاده کند. شاه 

اسماعیل پس از شکست دادن شیبانیان در نبرد مرو، خانزاده بیگم خواهر اسیر ظهیرالدین 

را بابر در دربار ازبکان را با احترام نزد وي فرستاد تا باب مناسبات دوستانه با گورکانیان 

). در برابر، بابر نیز که به ایجاد رابطه با 10: 1367؛ قزوینی، 370: 1383بگشاید (دوغالت، 

حکومت تازه تأسیس و قدرتمند صفوي تمایل داشت، با مغتنم شمردن فرصت، هیئتی 

 ).26: 1373دیپلماتیک براي قدردانی از شاه اسماعیل به ایران فرستاد (ریاض االسالم، 
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داران تیموري، هم از برخورد احتمالی با آنان سماعیل صفوي با میراثحسن روابط شاه ا

کرد و هم سبب استفاده صفویان از توان نظامی گورکانیان براي فشار بر  جلوگیري می

  شد.ازبکان می

ساز پیوند سیاسی ازبکان به عنوان دشمن مشترك صفویان و گورکانیان زمینه

هنگامی که  ان ایران و هند شدند. معموالًهاي نظامی گسترده مینزدیک و همکاري

یا در مرزهاي غربی درگیر بودند،  شدند و می صفویان دچار اختالفات سیاسی داخلی

تاختند. در آغاز سلطنت شاه طهماسب اول به ازبکان شیبانی به مناطق شرقی ایران می

از مشهد تا  سبب منازعات سران قزلباش بر سر قدرت، ازبکان از فرصت استفاده کردند و

هاي فرصت ). شیبانیان در44: 1383دامغان را محلّ تاخت و تاز قرار دادند (وحید قزوینی، 

کردند می شد، تا کرمان هم پیشروي تر و هنگامی که خأل قدرت بیشتر احساس میمناسب

). 4/504: 1380؛ خواندمیر، 33: 1383؛ وحید قزوینی، 273: 1343(غفاري کاشانی، 

ترین تهدید امنیتی در شرق بب هجوم به خراسان و غارت این منطقه، اصلیازبکان به س

شدند و شاه اسماعیل از هیچ اقدامی براي یاري به ظهیرالدین بابر در ایران محسوب می

کرد. بابر با یاري نیروهاي نظامی قزلباش که شاه جهت مقابله با ازبکان فروگذاري نمی

ده بود، توانست سمرقند را تسخیر کند (خواندمیر، اسماعیل براي کمک به وي اعزام کر

1380 :4/524.(  

شدند، اما از  هر چند شیبانیان، دشمن مشترك شاه اسماعیل و بابر محسوب می

هاي نظامی و قدرت روزافزون امیر تیموري در برابر ازبکان، چندان  سوي دیگر، موفقیت

ر طوالنی مدت، تهدیدکنندة توانست دخوشایند حکومت صفوي نبود، زیرا این امر می

مرزهاي شرقی ایران باشد. از سوي دیگر، شاه اسماعیل ادعاي بابر در بارة میراث 

پذیرفت که عامل تحدید مرزهاي شرقی ایران نباشد، زیرا حکومت تیموري را تا آنجا می

اجازهثانینجمامیربهاسماعیلرسید. شاه مرزهاي شرقی ایران صفوي تا قندهار می

قمی،حسینی(کندهمراهیازبکانبانبرددررابابرلشکر کشد وفرارودبهتاددا

شکست بابر و رانده شدن دوبارة وي از سمرقند، نتیجۀ هراس شاه ). 1/118: 1383

اسماعیل از افزایش قدرت نظامی بابر و نیز حاکی از نگرانی صفویان در بارة میراث 

پس از تسخیر سمرقند به یاري نیروهاي اعزامی  تیموریان در فرارود بود؛ زیرا بابر
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اقدام را به منزلۀ آغاز  نجم ثانی، اینندهان قزلباش را مرخص کرد و امیرصفوي، فرما

). هدف شاه اسماعیل از فرستادن 258: 1378طلبی بابر تلقی کرد (جنابدي، استقالل

شمال شرق ایران را  هاي جنگامیر نجم فقط یاري بابر نبود، او قصد داشت اختیار جبهه

هایی در دست داشته باشد. بابر ابتدا با امیرنجم همکاري کرد و از آن رو به موفقیت

دانست، استبداد رأي و  دست یافتند، اما امیرنجم چون خود را در جایگاه فرماندة برتر می

توجهی به نظرات دیگر فرماندهان را در پیش گرفت و سرانجام به شکست غجدوان و  بی

) و بابر ناچار دوباره به شمال خراسان بزرگ 219: 1372ل وي انجامید (واله اصفهانی، قت

هاي صفویان و پناه برد. بنابراین، گرچه تهدید ازبکان از عوامل گسترش همکاري

طلبی اخالف  باید به توسعه شد، اما این عامل از نظر صفویان، نمیگورکانیان محسوب می

  انجامید. یران میتیموري در مرزهاي شرقی ا

طرفی بود سیاست دولت گورکانی در مواجهه با همسایگان غربی معموالً مبنی بر بی

گاه به صورت عملی و جدي از ازبکان یا صفویان حمایت نکرد. در دورة اکبرشاه،  و هیچ

به سبب افزایش قدرت اقتصادي و نظامی حکومت گورکانی، هر دو حکومت صفویان و 

هاي بسیاري به پیمانی با هند بر ضد دشمن خود شدند. ازبکان نامه هم شیبانیان خواهان

اکبرشاه نوشتند و وي را براي حمله به ایران تشویق کردند. اما اکبرشاه درخواست آنان 

اي به عبداهللا خان ازبک یادآور شد که گرچه صفویان سنّی را رد کرد و حتی در نامه

). شاه 49: 1385قدیم با آنان رابطۀ خوب داریم (نوایی، اند و ما از نیستند، اما از سادات

عباس نیز خواهان اتحاد با اکبرشاه بر ضد شیبانیان شد و پس از جلوس به تخت 

سلطنت، هیأتی سیاسی به ریاست یادگار سلطان روملو به دربار اکبرشاه فرستاد و از وي 

). یادگار 2/430: 1382براي همکاري در زمینۀ سرکوب ازبکان یاري خواست (ترکمان، 

)، 2/431سلطان روملو با سفیران اکبرشاه پس از هفت سال به قزوین بازگشت (همان: 

آنکه دستاورد ملموسی براي شاه صفوي در پی داشته باشند. شاه عباس که گویا به  بی

باشی را به  ق. منوچهر ایشیک آقاسی1066یاري نظامی گورکانیان امید نداشت، در سال 

کبرشاه فرستاد و وي را از تصمیم خود مبنی بر تارومار ازبکان از خراسان آگاه کرد دربار ا

). شاه عباس بدون مساعدت دولت گورکانی به جنگ شیبانیان رفت و نه 2/543(همان: 

تنها خطر حمالت ازبکان از ایاالت شمال شرقی ایران رفع شد، بلکه پس از آن، به نحوي 
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چندان که برخی از سران آنان به دربار شاه عباس پناه  به دولت ایران وابسته شدند؛

  ).73: 1329آوردند (وحید قزوینی،  می

ها میان ایران و هند به ویژه بر سر ادارة قندهار، در برخی مواقع سبب خروج تنش

طرفی و گرم شدن روابط میان آنان و ازبکان در جهت فشار بر  گورکانیان از سیاست بی

اه پس از مرگ شاه طهماسب، براي به دست آوردن شهر قندهار شد. اکبرشایران می

حاضر شد با ازبکان توافق کند، بدین ترتیب که خراسان و بدخشان از آنِ ازبکان و 

). اما این توافق 94- 95: 1373االسالم،  کابل و قندهار به گورکانیان واگذار شود (ریاض

و عبیداهللا خان نسبت به قندهار چندان دوام نیافت، زیرا اکبرشاه نسبت به بدخشان 

ق./ 1031). پس از آنکه شاه عباس اول در سال 50: 1385ادعا داشت (نوایی، 

اي به جهانگیر گورکانی م. قندهار را فتح کرد، امام قلی خان حاکم شیبانیان نامه1621

نوشت و با اشاره به اقدام شاه عباس در شرق، خواهان اتحاد علیه وي شد 

میل نبود، اما  ). جهانگیر گورکانی به اتحاد با ازبکان بی1/261: 1967(کنبوالهوري،

). شاه 432: 1392گذاشت (برازش،  هاي داخلی مجالی براي اتحاد باقی نمیآشوب

جهان گورکانی از اشتغال شاه صفی در جنگ با مراد چهارم عثمانی و محاصرة بغداد 

: 1394خراسان برانگیخت (صالحی،  بهره برد و حسین خان ازبک را به یورش به ایالت

236.(  

حضور شیبانیان ازبک در مرزهاي شمال شرقی ایران و تهدیدات فزایندة آنان تا زمان 

شاه عباس اول، یکی از عوامل همگرایی دولت صفوي و گورکانی بود. در این میان، دولت 

هاي  رشصفوي نیاز بیشتري به اتحاد با دولت گورکانی داشت، زیرا مقصد اصلی یو

ازبکان، یعنی ایالت خراسان از هر نوع مانع طبیعی براي جلوگیري از هجوم صحراگردان 

بهره بود. گرچه دولت صفوي تا زمان شاه عباس اول چندین بار به دولت  ازبک بی

ي گورکانی پیشنهاد اتحاد نظامی داد، اما دربار هند براي رفع مشکل ازبکان اقدامی جد

پذیرتر از مرزهاي هند بود و دولت ایران باید براي حل  یران آسیبنکرد، زیرا مرزهاي ا

  شد.مشکل خود به تنهایی وارد عمل می
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  هاي نظامی گستردة عثمانیان در مرزهاي غربی ایران اردوکشی

مشروعیت دولت شیعی صفوي، در تضاد کامل با اندیشۀ سیاسی سنّی حاکم بر 

دن مذهب شیعۀ امامی و ترویج آن، عمالً خالفت عثمانی شکل گرفت. صفویان با برگزی

هان طلبی فکري و نظامی فزایندة عثمانیان که مدعی خالفت و رهبري جدر برابر توسعه

گاه عثمانیان به مرزهاي غربی ایران،  هاي گاه و بیاسالم بودند، ایستادند. هجوم

دان حد ترین تهدید در طول حیات دولت صفوي بود. وسعت و عمق این تهدید ببزرگ

رسید که تا پیش از شاه عباس اول و انتقال پایتخت به اصفهان، حمالت عثمانیان  می

  داد.گاه پایتخت صفویان را در معرض سقوط و اشغال قرار می

ترین و  حملۀ عثمانیان از غرب و هجوم ازبکان از شرق، دولت صفوي را وارد حساس

کرد. ازبکان با آگاهی از این حران میگیري براي مقابله با ب ترین مراحل تصمیم خطرناك

مسأله، همواره در صدد اتحاد با عثمانیان براي ضربه زدن به دولت صفوي بودند. 

اي به سلیمان اول عثمانی خواست تا با هم به مرزهاي شرق عبیداهللا خان ازبک در نامه

خواست از )، اما این در2/489: 1369و غرب ایران هجوم آورند (حقی اوزون چارشی لی، 

  سوي عثمانیان پاسخ مثبت نداشت.

شد تا صفویان همزمانی حمالت عثمانیان و تحرکات نظامی ازبکان در شرق سبب می

براي ایجاد پیوند استوار با همسایۀ هندي خود بیشتر احساس نیاز کنند. صفویان در 

ن بودند تا چنین مواقعی، در پی استفاده از توان نظامی گورکانیان براي دفع خطر ازبکا

بتوانند بر جبهۀ نبرد با عثمانیان متمرکز بمانند. شاه محمد خدابندة صفوي در سال 

م. چون با هجوم همزمان عثمانیان از غرب و ازبکان از شرق مواجه شد، 1583ق./ 991

). نامۀ شاه صفوي، 53: 1391از اکبرشاه گورکانی یاري خواست (هوشنگ مهدوي، 

) تا 3/300: 1366گورکانیان براي نبرد با ازبکان است (نوایی، حاکی از یاري خواستن از 

  هاي غربی در برابر عثمانیان بایستد. تر در جبههبا خیالی آسوده

با این همه، دولت گورکانی به ویژه در زمان جانشینان بابر، در جهت یاري به 

ایگان غربی صفویان براي دفع خطر ازبکان کاري نکرد و خود را در منازعات میان همس

طرف نشان داد. با این وجود، شاهان صفوي در مواقع بروز جنگ با عثمانیان  خویش بی
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نداشتند. کوشیدند تا مرزهاي شرقی را آرام نگاه دارند، زیرا توان مقابله در دو جبهه را  می

گورکانی، جنب و  تر با دولت هاي مهم شاه صفی براي برقراري روابط نزدیکیکی از انگیزه

ش ترکان عثمانی در غرب و تکاپوهاي ازبکان در شرق براي تهدید مرزهاي ایران بود جو

). سیاست خارجی دولت صفوي براي نزدیکی بیشتر با دولت گورکانی 61: 1385(نوایی، 

توانستند می هاي حساس، گورکانیان در هنگام هجوم عثمانیان، از آن رو بود که در این برهه

توانستند. براي مثال، هنگامی که روابط  ه در شرایط عادي نمیبه چیزهایی دست یابند ک

ایران با هند بر سر مسألۀ قندهار تیره بود، دولت گورکانی از اهرم عثمانیان براي فشار 

م. بغداد را 1636ق./ 1046کرد. وقتی مراد چهارم عثمانی در سال بر ایران استفاده می

ز نیت خود براي هجوم به خراسان سخن به اي، ا در محاصره داشت، شاه جهان با نامه

میان آورد و اینکه آرزو دارد تا روزي همۀ ایران را از اسارت حکومت شیعیان رها کند 

). به طور کلی، وقتی روابط گورکانیان هند و 162-2/163ق: 1274(فریدون بک، 

اشتغال  صفویان حسنه نبود، دولت گورکانی از تهدیدات موجود در مرزهاي غربی ایران و

اندازي به مناطق شرق به ویژه قندهار بهره صفویان به جنگ با عثمانیان براي دست

برد؛ چنانکه یکی از دالیل مهم سقوط قندهار در دورة شاه صفی، اشتغال کامل وي  می

  ).141: 1386به نبرد با عثمانیان بود (سرخیل، 

گورکانیان را هر چه بیشتر هاي نبرد عثمانی، روابط صفویان و پیروزي ایران در جبهه

کرد. شاهان گورکانی با مالحظۀ افزایش اقتدار صفویان، براي ختم موقت  گرم می

میل نبودند. جهانگیر گورکانی با وجود نارضایتی شدید از هاي مرزي بیتنش

هاي هاي شاه عباس اول مبنی بر تسخیر نظامی قندهار، پس از مشاهده پیروزيسیاست

اي به شاه صفوي تبریک  آمیز و مؤدبانه ثمانیان با لحن بسیار ستایشوي در نبرد با ع

گاه به ایدئولوژي مطلوب شیعیان اشاره هاي خویش هیچگفت. همایون گورکانی در نامه

کرد، اما پس از فتح بغداد به دست شاه عباس، در نامۀ تبریک، به جایگاه معنوي  نمی

  ).137: 1373االسالم،  (ریاضعشري ابراز احترام کرد امامان شیعۀ اثنی

طرفی گورکانیان در مواجهه با همسایگان شرقی، گرچه در زمینۀ مقابله  سیاست بی

با ازبکان سودي براي صفویان نداشت، اما از جهت عدم همکاري با دشمنان دولت 

آمد. سالطین عثمانی از اهمیت پتانسیل دولت گورکانی  صفوي امتیازي مهم به شمار می
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دانستند که در صورت پیشنهاد اتحاد علیه ایران با  بله با ایران آگاه بودند، اما میبراي مقا

پاسخ منفی روبرو خواهند شد، زیرا گورکانیان ضرورتی براي آغاز نبرد با همسایه و 

دانستند دولت کردند. از سوي دیگر، گورکانیان می شریک تجاري خویش احساس نمی

هاي شرقی ایران، مانند ازبکان و گورکانیان است ا دولتعثمانی تا زمانی در پی رابطه ب

که جنگ و نبرد با صفویان در دستور کار این دولت قرار داشته باشد. به عنوان نمونه، در 

هاي اواخر دولت صفوي، روابط ایران و عثمانی بهبود یافت و دولت ایران با رد درخواست

یت خود را به طرف مقابل ثابت کرد (متی، اروپاییان براي اتحاد علیه عثمانیان، حسن ن

هاي سازندة ایران  ). در همین دوره، سلیمان دوم عثمانی که شاهد کوشش36: 1387

اي به اورنگ زیب گورکانی نوشت و  م. نامه1689ق./ 1100براي حفظ صلح بود، در سال 

ن از وي خواست از تعصب در تسنن دست بر دارد و از هر گونه اقدام علیه صفویا

بپرهیزد (همان). گورکانیان به سبب آگاهی و آشنایی با سیاست خارجی متغیر دولت 

مدت هاي کوتاهعثمانی حاضر نبودند که منافع بلندمدت اقتصادي خود را فداي وعده

  سیاسی عثمانیان کنند.

  

  هاي محلی دکن حکومت

م. عالءالدین حسن کنگو بهمنی در شبه جزیرة دکن 1347ق./ 748در سال 

کومتی تشکیل داد که به سالطین بهمنی معروف شد و یک و نیم قرن دوام آورد. با ح

تر همچون  بروز ضعف در ارکان این سلسله، قدرت آن به چندین حکومت محلی کوچک

شاهیان و عمادشاهیان انتقال یافت.  شاهیان، بریدشاهیان، نظام شاهیان، قطبعادل

هاي مذکور شیعی بودند و با دولت گر حکومتسنت و دیبریدشاهیان و عمادشاهیان، اهل

شاهیان و  شاهیان، عادل). پیوند نظام74: 1385صفوي ارتباط نزدیک داشتند (نوایی، 

شاهیان با دولت صفوي به سبب وجود مذهب، فرهنگ و حتی نژاد مشترك برقرار  قطب

  ). 233: 1392بود (برازش، 

هاي محلی ماتیک با حکومتدولت صفوي همواره به حفظ و گسترش روابط دیپل

توانست بر شاهیان، میدکن تمایل داشت و ایران از طریق توسعۀ روابط خود با قطب

تحوالت دکن مؤثر باشد. روابط خارجی دوستانۀ حاکمان محلی دکن با دولت صفوي، از 



1397بهار، 74، ش 19فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی، س / 10

سو ریشه در تشیع صفویان و احساس قرابت مذهبی با ایشان داشت و از سوي دیگر،  یک

هاي محلی از گسترش تسنّن افراطی در دربار گورکانیان بود. در از بیم حکومت برآمده

ترین روابط را با صفویان داشتند؛  شاهیان صمیمانههاي محلی دکن، قطبمیان سلسله

شدند و بنابراین، از قدیم شیعی مذهب بودند  آنان از بازماندگان قراقویونلوها محسوب می

اي براي آغاز  ساز و انگیزههاي دکن به تشیع، زمینهحکومت). تمایل 229: 1380(رویمر، 

شاهیان، نظام و بهبود روابط خارجی میان آنان و دولت صفوي بود: برهان شاه حاکم سلسلۀ

مذهب تشیع امامی را در احمدنگر رسمی کرد و خطبه را از نام خلفاي نخستین به نام 

). همین اقدام 2/256: 1388رآبادي، عشري تغییر داد (هندوشاه استامامان شیعۀ اثنی

اي وي سبب شد تا شاه طهماسب، آقا سلمان تهرانی چراغچی دربارش را به همراه نامه

شاهیان روانه کرد (خورشاه بن قباد  آمیز و هدایایی ارزشمند به دربار نظامتبریک

  ).15: 1379الحسینی، 

ب شد تا دولت هاي دکن سبتجانس مذهبی و فرهنگی میان صفویان و حکومت

صفوي به اشکال مختلف براي تحکیم روابط دو سویه کوشش کند. یکی از اَشکال، ایجاد 

پیوند سببی میان دربار ایران و سالطین دکن بود؛ شاهان صفوي براي استحکام روابط 

خود با حاکمان محلی دکن مایل بودند با شاهزادگان ایرانی و هندي ازدواج کنند. به 

شاهی را براي ه عباس اول، دختر سلطان محمدقلی حاکم سلسلۀ قطبهمین منظور، شا

). شاهان صفوي 158: 1387یکی از شاهزادگان صفوي خواستگاري کرد (صادقی علوي، 

هاي دیپلماتیک با هدایا به دربار هاي گوناگون هیئتهاي مختلف و در موقعیتبه بهانه

به را گسترش دهند. در یک نمونه، کردند تا روابط دوجانحاکمان محلی دکن اعزام می

م. سفیر خود را با نامه و هدایاي نفیس به گلکنده 1563ق./ 971شاه طهماسب در سال 

  ).115: 1379شاهیان روانه کرد (خورشاه حسینی،  پایتخت قطب

هاي محلی شیعی دکن را باید یکی از عوامل مناسبات دوستانۀ صفویان و حکومت

ران تلقی کرد. دولت گورکانی، دکن را جزء طبیعی و ثابت زا در روابط هند و ای تنش

ها مانند خواندن خطبه به نام دانست و از برخی اقدامات این حکومتقلمرو خود می

سالطین صفوي ناخشنود بود. بابر و همایون با وجود همۀ اشتغاالت در مناطق شمالی از 

کردند و همایون حتی توانست  الدین نظام شاه مکاتبه میدکن غافل نبودند و با برهان
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گیرانه  سخت هاي خشن و). اعمال سیاست75: 1385مدتی گجرات را تصرف کند (نوایی، 

هاي محلّی دکن با صفویان، برخی از شاه جهان گورکانی نسبت به ارتباط میان سلسله

هاي محلی را به پذیرش تابعیت دولت گورکانی واداشت. دولت صفوي در این  حکومت

ق./ 1049هاي شیعی دکن حفظ کرد. در سال نیز ارتباط خود را با حکومتشرایط 

شاه و چند تن دیگر از بانوان قزوین به حضور شاه صفی  م. عمۀ عبداهللا قطب1639

هاي دولت هند را رفتند. این زن میانجی مکاتبات بود و در زمان شاه عباس دوم هم پیام

شاه خواسته بود تا شاه  ها عبداهللا قطب امهکرد. در یکی از نبه سلطان صفوي منتقل می

  ).77ایران وسیلۀ فرار وي را از گلکنده فراهم کند (همان: 

دولت گورکانی در مواقعی براي کاهش نفوذ دربار صفوي در دکن به اقدامات نظامی 

شد، اما همواره از واکنش متقابل ایران در هراس بود. اکبرشاه گورکانی توجه  متوسل می

به دکن نشان داد و تصمیم گرفت سیطرة دولت مرکزي را در آن منطقه  ايویژه

م. فشار بر 1592ق./ 1000بگستراند. سلطۀ اکبر بر گجرات، مالوه و اریسه در سال 

حاکمان دکن را افزایش داد. وي سلسله هاي محلی دکن را ملزم کرد تا سیادت کامل 

). حاکمان دکن که به صورت 148: 1373االسالم،  حکومت گورکانی را بپذیرند (ریاض

مستقل، توانایی رویارویی با نیروي اکبرشاه را نداشتند، پاسخ خود را به مکاتبه با شاه 

طهماسب و کسب تکلیف از شاه صفوي موکول کردند. اکبرشاه براي جلوگیري از 

ها و هدایایی براي مداخلۀ صفویان و عدم مواجهه با شاه طهماسب، ضمن ارسال نامه

اي نطنزي، مان دکن از آنان دلجویی کرد و خواست خود را پس گرفت (افواشتهحاک

). با این حال، اکبرشاه از فشار، به ویژه بر حاکمان محلی شیعی دکن نکاست 17: 1350

شاهیان را تسخیر و آنان را وادار به  م. احمدنگر پایتخت نظام1600ق./ 1008و در سال 

شاهیان و  م. به قطب1636ق./ 1045هایی در سال  مذاکره کرد. شاه جهان در فرمان

شاهیان اعالم کرد که خطبه به شیوة اهل سنت بخوانند و به دولت گورکانی باج  عادل

شاهیان نظام شاهیان که شاهد سرنوشت). قطب23: 1389بپردازند (آهنچی و صادقی علوي، 

ه در ابتدا تصمیم بودند، به سرعت از دولت مرکزي هند اطاعت کردند. محمدعادل شا

گرفت مقاومت کند، اما پس از تخریب بیجاپور ناچار شد با شاه جهان از در مصالحه در 

  گذار او باشد. آید و خراج
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سالطین صفوي در مناسبات خود با گورکانیان، همواره بر رفتار توأم با مالیمت 

نان را کردند. شاه عباس اول تقاضاي آ هاي محلی دکن تأکید مینسبت به حکومت

م. سفیري براي میانجیگري میان گورکانیان هند و 1613ق./ 1022پذیرفت و در سال 

)، اما پس از شاه 240: 1375حاکمان محلی دکن به دربار گورکانیان فرستاد (بالن، 

: 1385عباس حمایت چشمگیري از حاکمان محلی شیعی هند صورت نگرفت (نوایی، 

هاي  پیروي از سیاست اکبرشاه، فشار بر حکومت ). هنگامی که جهانگیر گورکانی با76

شاهیان را میان پذیرش م. قطب1616ق./ 1026محلّی دکن را افزایش داد و در سال 

جنگ و پرداخت باج مخیر کرد، سلطان محمدقطب شاه با شرط حفظ استقالل داخلی 

گورکانی، پذیرفت که مبلغ هنگفت مورد مطالبۀ جهانگیر گورکانی را بپردازد (جهانگیر 

هاي دکن ناچار به دربار صفوي متوسل شدند تا در برابر ). سلسله397- 399: 1359

ها در  نیروي فزایندة گورکانیان از حمایت ایشان برخوردار شوند. سفیران این حکومت

م. به دربار شاه عباس اول اعزام شدند و از وي خواستند تا آنان را 1611ق./ 1020سال 

). سلیم شاه گورکانی جانشین 240: 1375انی یاري کند (بالن، در برابر دولت گورک

). 4/1422و  5: 1369جهانگیر درخواست میانجیگري شاه عباس اول را پذیرفت (فلسفی، 

مداراي حکومت گورکانی با حاکمان محلی دکن موقت بود و شاه جهان سیاست ثابت و 

-م. نظام1633ق./ 1043خشن تري در قبال دکن در پیش گرفت. گورکانیان در سال 

شاهیان به حال ضعف و پریشانی شاهیان و قطبشاهیان را برانداختند و در پی آن، عادل

  ).76: 1385افتادند (نوایی، 

بدین ترتیب، روابط شاهان صفوي و حاکمان محلّی دکن، تابعی از قدرت نظامی 

هاي ند با سلسلهتوانستدولت صفوي بود: هر زمان که صفویان در اوج قدرت بودند، می

شیعی دکن مناسبات گسترده برقرار کنند و در صورت بروز اختالف میان آنان و 

گورکانیان، دربار دهلی را به رفتار دوستانه با آنان بخوانند. اما ضعف دولت صفوي پس از 

طلبی گورکانیان در دکن و تسلیم شاه عباس، مقارن افزایش قدرت گورکانیان به توسعه

  ی مورد حمایت ایران در آن منطقه انجامید.حاکمان محلّ
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  نقش پناهندگان سیاسی

هاي عصر پیشامدرن، معموالً پس از مرگ حاکم، رقابت سیاسی میان در حکومت

هاي بسیار گسترده آمد و گاه به خشونتبازماندگان وي بر سر تصاحب قدرت پدید می

هاي سیاسی و نظامی به رقابت انجامید. بر این اساس، پناهندگی شاهزادگان ناکام درمی

هاي همجوار، امري متداول بود. شاهزادگان گورکانی هند در مواقع بحرانی به حکومت

شدند. حمایت از  سبب همجواري و اشتراکات فرهنگی و زبانی به دربار ایران پناهنده می

هاي نظامی به شاهزادگان گورکانی براي بازیابی قدرت، پناهندگان سیاسی و کمک

پیمانی با  ترین آن، حفظ همتوانست عوامل مختلفی داشته باشد؛ از جمله مهم یم

  گورکانیان براي همکاري در جهت دفع تجاوزات ازبکان به شمال خراسان بزرگ بود.

اعطاي پناهندگی به شاهزادگان گورکانی و کمک نظامی به آنان در اوایل دولت صفوي 

د؛ نخست به سبب قدرت نظامی گستردة و تا پایان دوران شاه طهماسب معمول بو

پیمانی براي مبارزه با ازبکان،  قزلباشان در آن دوره زمانی و دوم، نیاز صفویان به یافتن هم

زیرا دولت صفوي تمام توان خود را صرف مبارزه با عثمانیان در غرب کرده بود و همواره از 

ن شاهزادگان پناهندة هندي، تری یورش گستردة ازبکان به خراسان بیم داشت. یکی از مهم

همایون گورکانی، وقتی از شیرشاه سوري فرماندة افغان شکست خورد، به ایران گریخت. 

در دربار صفوي از او استقبال شد و به یاري نیروهاي قزلباش توانست حکومت از دست 

ر ). گویا شما1/100: 1382؛ ترکمان، 1/309: 1383القمی،  رفتۀ خود را بازیابد (حسینی

پناهندگان سیاسی گورکانی را باید بیش از آن تعدادي در نظر گرفت که در منابع گزارش 

شده است، زیرا، بنابر روایات دیگري، گرچه برخی شاهزادگان گورکانی خواهان پناهندگی 

هایی که بر سر  ها و درگیري به ایران بودند، اما موفق نشدند. براي نمونه، در زمان آشوب

هان در گرفت، دارا شکوه پس از شکست در برابر اوزنگ زیب قصد داشت جانشینی شاه ج

از طریق قندهار به دربار صفویه پناه ببرد، اما حاکم افغان منطقۀ زمین داور او را دستگیر 

  ). 252: 1329کرد و به اورنگ زیب تحویل داد (وحید قزوینی، 

حکومت صفویه دیگر  در اواخر دوره صفویه که خطر هجوم ازبکان رنگ باخته بود،

تمایلی به کمک نظامی به پناهندگان هندي نشان نداد. با حل مشکل ازبکان در دورة 

شاه عباس اول و انعقاد پیمان نامه هاي صلح میان ایران و عثمانی، نیاز جدي صفویان 
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به گورکانیان کاهش یافت و بنابراین، دربار صفوي براي کمک به پناهندگان سیاسی 

جدي نکرد: محمد اکبر فرزند اورنگ زیب که علیه پدرش سر به شورش  هندي اقدام

م. به شاه سلیمان پناهنده 1681ق./ 1092برداشته و خود را شاه خوانده بود، در سال 

شد، اما شاه صفوي به شاهزادة هندي پناهنده یاري نرساند و فقط به وي وعده داد که 

حمایت خواهد کرد (خرافی خان،  پس از مرگ پدرش براي دستیابی به قدرت از وي

). دولت صفوي به محمد اکبر اجازه داد که در مشهد ساکن شود تا در 289: 1874

صورت اقدام احتمالی به مرزهاي هند نزدیک باشد. شاه سلطان حسین هم سیاست 

تا اینکه محمد اکبر  ،پدرش را در قبال محمد اکبر در پیش گرفت و به وي یاري نرساند

م. در مشهد درگذشت 1706ق./ 1117ش از مرگ اورنگ زیب در سال سال پی یک

). به همین سبب است که برخی معاصران صفویان و گورکانیان با 71: 1385(نوایی، 

هاي سیاسی و نظامی از مسأله پناهندگی، عامل اصلی حمایت دربار صفوي از نفی جنبه

ن به نفوذ در قندهار و اعمال اقتصادي و با تمایل ایرا پناهندگان گورکانی را کامالً

  ).2/519: 1369دانند (اورلئاریوس،  حاکمیت بر این شهر مرتبط می

دهد که پناهندگی  تاریخ روابط خارجی صفویان و گورکانیان به روشنی نشان می

سیاسی شاهزادگان درباري کامالً یک سویه بود و غالباً درباریان هندي به ایران متوسل 

تاریخی، گزارشی مبنی بر پناهندگی شاهزادگان صفوي به دربار شدند. در منابع می

اي که از شود، اما عکس این قضیه مصادیق بسیار دارد. تنها نمونه گورکانی دیده نمی

هاي تاریخی بازتاب یافته، استمداد  پناهندگی یک حاکم ایرانی به گورکانیان در گزارش

کم بلخ بود و پس از شکست از ازبکان محمدزمان میرزا از ظهیرالدین بابر است. وي حا

به بابر پناهنده شد و با دختر وي ازدواج کرد و توانست دوباره به حکومت بلخ دست یابد 

). البته محمدزمان میرزا از بازماندگان حکومت تیموریان بود و در 217: 1375(روملو، 

  شد. شمار شاهزادگان صفوي محسوب نمی

  

  تأثیر تحوالت مذهبی

روعیت حکومت صفویه بر مذهب تشیع امامیه بنا شده بود و کوشش آنان بنیاد مش

هاي همجوار براي ترویج این مذهب بر روابط ایران و همسایگانش تأثیر گذاشت. دولت
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ایران، سنّی مذهب بودند و در این میان، عثمانیان و شیبانیان ادعاي خالفت و رهبري 

ند همچون اسالف تیموري خویش، پیرو کردند. گورکانیان هجهان اسالم را مطرح می

مذهب سنّت بودند، اما برخالف دو حکومت عثمانی و شیبانی در تسنن راه افراط 

اي وسیع بود که ظهیرالدین بابر پیمودند. روحیۀ تسامح مذهبی گورکانیان به اندازه نمی

هاي نظامی شاه اسماعیل صفوي، مذهب خود را از تسنن به براي قدردانی از کمک

پیمانی شاه اسماعیل و بابر و  )، اما هم4/524: 1380تشیع تغییر داد (خواندمیر، 

چرخش عقیدتی و احتماال موقت وي، بیش و پیش از آنکه ریشه در مسائل مذهبی 

ي حکومت نظامی شرق ایران و تهدیدها - داشته باشد، تحت تأثیر تحوالت سیاسی

  نوظهور شیبانیان بود.

هاي  به سبب ماهیت ایدئولوژیک و سیاسی شدة مذهب براي دولت صفوي، گرایش

سزا داشت.  مذهبی رجال درباري هند بر روابط خارجی آنان با دولت صفویه تأثیر به

تمایل به مذهب شیعی در میان درباریان بابري به طور طبیعی آنان را به دولت صفوي 

شاه پسر اورنگ زیب که داراي کرد. بهادر قطب تشیع جهان آن روز نزدیک میبه عنوان 

تمایالت شیعی بود، با دربار صفویه ارتباط برقرار کرد و به همین سبب از سوي پدرش 

). وي پس از رسیدن به مقام سلطنت، ارتباط گسترده و 72: 1385سرزنش شد (نوایی، 

؛ شهریار نقوي، 57: 1363رار کرد (نوایی، اي با شاه سلطان حسین صفوي برقدوستانه

). تأثیر پذیرش تشیع و ارتباط با دولت ایران فقط به شاهزادگان 73- 74: 1351

شد. بیرم خان سردار شیعی شد و همۀ مقامات دولتی را شامل می گورکانی محدود نمی

همایون گورکانی، واسطۀ توسعۀ روابط بین او و شاه طهماسب صفوي بود (هالیتر،

1373 :147.(  

گسترش ایدئولوژي شیعی به معناي توسعۀ نفوذ سیاسی حکومت ایران در سایر 

هاي مادي و معنوي خویش به مناطق بود. دولت صفوي با آگاهی از این مسأله، مساعدت

درباریان گورکانی را به پذیرش تشیع از سوي آنان منوط کرده بود. همایون گورکانی که 

شده بود و از دولت ایران درخواست یاري نظامی داشت، تنها  به شاه طهماسب پناهنده

هاي الزم را از سوي پس از پذیرش مذهب شیعه و کوشش براي ترویج آن توانست کمک

دولت ایران دریافت کند. شاه طهماسب در ابتدا به این سبب که همایون شیعه نبود، از 
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ن به تشیع، حاضر شد به پذیرش وي اکراه داشت و فقط با شرط تغییر مذهب از تسن

  ).67: 1383شاهزادة پناهندة گورکانی یاري برساند (راي، 

ساز پیوند نزدیک درباریان گورکانی با دولت هاي شیعی زمینه گونه که گرایش همان

توانست به یکی از موانع ارتباط کرد، تعصب در تسنن نیز می صفوي را فراهم می

د نفس مسائل مذهبی در نظر گورکانیان هند سازنده میان طرفین تبدیل شود. هر چن

تر  کننده نبود، اما در مواقع بروز تنش در روابط ایران و هند، نقش مذهب پررنگ تعیین

شد. بر اساس منابع، اورنگ زیب سنّی متعصبی بود و روابط میان ایران و هند در می

ا شاه عباس دوم ترین حد کاهش یافت. اورنگ زیب از روابط خود بدوران وي به پایین

کاست و پس از مرگ شاه صفوي براي درگذشت وي و تبریک جلوس شاه سلیمان و 

). اگر چه 142: 1386شاه سلطان حسین، سفیري به دربار صفوي نفرستاد (سرخیل، 

عامل اصلی تیرگی روابط اورنگ زیب و شاه عباس دوم را باید در اختالفات دو دولت 

وجو کرد  هاي دو کشور براي تسخیر آن جست یبر سر مالکیت قندهار و لشکرکش

)، اما تضاد عقیدتی اورنگ زیب با صفویان در تداوم این 114: 1329(وحید قزوینی، 

اي مشهور بود که سلطان تأثیر نبود. تعصب اورنگ زیب در تسنّن به اندازهتنش بی

سلیمان سلیمان دوم عثمانی، وي را از هرگونه فعالیت علیه صفویان برحذر داشت. 

دوم با آگاهی از روحیات مذهبی اورنگ زیب بر این نکته تأکید کرد که صفویان 

آیند و گورکانیان نباید علیه آنان  تهدیدي براي به زعم او، اسالم راستین به شمار نمی

  ).36: 1387اقدام کنند (متی، 

، هاي اورنگ زیب در مقایسه با مشی مذهبی سالطین گورکانی استثناء بود سیاست

زیرا روند کلّی حاکم بر سیاست خارجی گورکانیان در عرصۀ دین و مذهب، احترام به 

اصل تسامح دینی و آزادي ادیان بود که نقطۀ اوج آن در دورة اکبر شاه به ظهور 

م. براي رفع اختالف میان ادیان و مذاهب موجود در 1567ق./ 975وي در سال  رسید:

نان، به تأسیس دینی جدید همت گمارد و آن را هند و ایجاد اتحاد و همدلی میان آ

هاي جمعه آزاد  وگو میان ادیان را در شب شاه بحث و گفتنام نهاد. اکبر "دین الهی"

نشست. این امر سبب  اعالم کرد و در کاخ خویش مناظرات پیروان ادیان را به داوري می

ت در این گونه مراسم مهاجرت برخی آزاداندیشان و دانشمندان ایرانی به هند براي شرک
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). دربار گورکانی نه تنها هیچ گاه سیاست خارجی خود را بر اصل 51: 1385شد (نوایی، 

مندي از مزایاي آن  مذهب استوار نکرد، بلکه دربار صفوي را نیز به تسامح مذهبی و بهره

ه شاه گورکانی به شاه عباس است که همتاي خود را بکرد. نمونۀ آن نامۀ اکبردعوت می

). تسامح مذهبی گورکانیان سبب شد تا آنان 53مدارا با غیرهمکیشان فراخواند (همان: 

شاه براي رد از انعقاد هرگونه پیمان با شیبانیان علیه صفویان اجتناب کنند. اکبر

پیمانی عیله صفویان، طرح اتهام علیه شاهان صفوي را  درخواست ازبکان در جهت هم

  ).53: 1391امبر اسالم (ص) معرفی کرد (هوشنگ مهدوي، واهی و آنان را نوادگان پی

  

  مسأله قندهار

محلّ مناقشه میان صفویان و  حاکمیت مرزي شهر قندهار یکی از مسائل مهمِ

گورکانیان بود. این شهر از دو جهت عمده براي هر دو دولت اهمیت خاص داشت. 

هار بود که یکی از ترین مسأله، اهمیت تجاري و ترانزیتی شهر قند نخستین و مهم

هاي تاریخی بر رونق و  رفت و در سفرنامه شهرهاي اصلی مسیر جادة ابریشم به شمار می

اهمیت بازرگانی در این شهر تأکید بسیار شده است. قندهار مسیر اصلی عبور بازرگانان 

). درآمد 697: 1336ایرانی و هندي در مسیر غرب به شرق و بالعکس بود (تاورنیه، 

) و 264: 1373االسالم،  ی دولت صفوي از شهر قندهار هنگفت بود (ریاضترانزیت

هاي بازرگانی در قندهار تأثیر نامطلوبی  گسترش ناامنی و افزایش دزدي و غارت کاروان

).80: 1387شد (متی، بر بازار مالی ایران داشت و سبب کمیابی پول در اصفهان می

تصاحب آن به دست هر یک از دو دولت  و وددومین مسأله، موقعیت استراتژیک قندهار ب

هاي  شد. قندهار را از سه سو رشته کوهمذکور، سبب برتري در موقعیت نظامی می

مرتفع محاصره کرده و به مثابه دژي طبیعی است. از همین روست که در برخی از منابع 

(مرعشی  اندترین قلعۀ دنیا دانسته تاریخی در وصف اهمیت دژ قندهار، آن را مستحکم

). تاورنیه که در عصر صفوي از شهر قندهار دیدن کرده، دژ قندهار را 11: 1363صفوي، 

). هفت دژ مستحکم 697: 1336ترین قلعۀ نظامی ایران نامیده است (تاورنیه،  مهم

کرد (وحید قزوینی،  نظامی در شهر قندهار، این شهر را از خطرات احتمالی حفظ می

سبب اصلی اعطاي پناهندگی به شاهزادگان فراري هندي از ). اورلئاریوس 127: 1329
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سوي دربار صفوي را اهمیت مسألۀ قندهار براي ایرانیان دانسته است (اورلئاریوس، 

سو و ). در مجموع، قندهار به سبب باغداري و کشاورزي گسترده از یک2/519: 1369

ائمی میان صفویان و تجارت پرسود ترانزیتی از سوي دیگر، به یکی از موارد نزاع د

  ).38: 1380گورکانیان تبدیل شد (لوفت، 

با وجود پیوندهاي گوناگون صفویان و گورکانیان و حاکمیت اصل همزیستی 

دو دولت براي دستیابی به قندهار، چندین بار آمیز بر روابط آنان، کوشش هر مسالمت

تسلط بر قندهار از آغاز کار را به جنگ و نبرد کشاند. رقابت گورکانیان و صفویان براي 

م. بابر توانست 1507ق./ 913حکومت ظهیرالدین بابر آغاز شد و نخستین بار در سال 

). شاه اسماعیل پس از شکست 4/390: 1380قندهار را تصرف کند (خواندمیر، 

چالدران، توجهی به شرق ایران نداشت و بابر توانست از این شهر به عنوان پایگاهی براي 

). پس از درگذشت بابر در سال 41: 1385دوستان استفاده کند (نوایی، هجوم به هن

م. برادران همایون با جانشینی وي به مخالفت برخاستند. کامران میرزا، 1530ق./ 937

برادر همایون و والی کابل و قندهار علَم استقالل برافراشت و به نام خود سکه ضرب 

سبب شد تا طهماسب به قندهار لشکر کشد و هاي ضد ایرانی کامران میرزا کرد. سیاست

). شاه 673: 1383؛ دوغالت، 141: 1379آن را فتح کند (خورشاه بن قباد الحسینی، 

طهماسب به نام خود و امامان شیعه خطبه خواند و سکه ضرب کرد و حکومت قندهار را 

ر سال بعد )، اما کامران میرزا توانست د80: 1370نا]،  به بداغ خان قاجار سپرد ([بی

؛ دوغالت، 1/277: 1383م.) دوباره بر قندهار دست یابد (الحسینی القمی، 1537ق./ 944(

1383 :674.(  

هاي گستردة شاه طهماسب  اي اهمیت داشت که با وجود یاري مسألۀ قندهار به اندازه

به همایون گورکانی، وي عهد خود را به شاه صفوي زیر پا نهاد و قندهار را با حیلۀ 

 ،). شاه طهماسب51: 1382می تسخیر کرد و بداق خان قاجار را از شهر راند (بیات، نظا

نخست واکنشی نشان نداد و حتی در نامه هاي رد و بدل شده و کالم سفیران به این 

)، اما بالفاصله پس از مرگ همایون، در سال 216: 1392اي نشد (برازش، مسأله اشاره

ق. خود در 965آمیز نبود و در سال  کرد که موفقیت ق. فرمان فتح قندهار را صادر963
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؛ ولی قلی شاملو، 1/397: 1383القمی،  رأس سپاهی به فتح آنجا اقدام کرد (الحسینی

1371 :1/77.(  

شاه از اقدام شاه طهماسب بسیار آزرده خاطر شد و با اینکه از تقابل و نبرد اکبر

گردید. شاه طهماسب براي از  جست، روابطش با دربار صفوي بسیار تیره دوري می

شاه فرستاد م. سفیري به دربار اکبر1561ق./ 969سرگیري روابط با گورکانیان در سال 

). 87: 1373االسالم،  تا جلوس وي را تبریک گوید، اما شاه گورکانی پاسخی نداد (ریاض

اه شاه از فتح قندهار به دست ایرانیان خشمگین بود و حتی براي تسلیت مرگ شاکبر

). قطع یک جانبۀ روابط 50: 1385اي به قزوین گسیل نکرد (نوایی،  طهماسب، فرستاده

تر شدن روابط ایران و هند شد. وقتی  شاه گورکانی سبب تیرهدیپلماتیک از سوي اکبر

سال تصمیم گرفت تا روابط با ایران را از سر گیرد، شاه اسماعیل  12شاه پس از اکبر

شاه از اختالفات ). اکبر222: 1392پاسخ گذاشت (برازش، دوم سفیران هندي را بی

پدیدآمده میان حسین میرزا و رستم میرزا فرزندان حاکم قندهار، کمال استفاده را برد و 

  ). 2/486: 1382توانست قندهار را تحت نظارت خود در آورد (ترکمان، 

ز طریق دیپلماسی گیري قندهار، ابتدا ا شاه عباس نیز مانند اسالف خود براي بازپس

هاي دیپلماتیک به جنگ روي آورد. وي  وارد شد و پس از به بن بست رسیدن کوشش

اي از اکبرپس از شکست دادن ازبکان و تار و مار ایشان از مناطق شمال شرق، در نامه

سال سفیر ایران را  4شاه شاه خواست تا قندهار را به صاحب اصلی آن بازگرداند. اکبر

داشت و پس از طی این مدت هم، پاسخ صریحی به شاه عباس نداد  در هند نگاه

). شاه عباس پس از مرگ اکبر شاه عزم فتح قندهار را 103: 1373االسالم،  (ریاض

آمیز خود را با جهانگیر ادامه دهد. بدین ترتیب،  داشت، اما ترجیح داد روابط مسالمت

). چون شاه 416: 1392برازش، سال دیگر در دست گورکانیان باقی ماند ( 16قندهار 

م. نبرد 1621ق./ 1031هاي فتح مجدد قندهار را فراهم دید، در سال  عباس زمینه

اي حاکی از تعجب  ). واکنش جهانگیر به نامه881: 1378قندهار را سامان داد (جنابدي، 

) و روابط دوجانبۀ ایران و 397- 399: 1359از اقدام شاه عباس محدود ماند (جهانگیر، 

  ).55: 1385هند به گرمی ادامه یافت (نوایی، 
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هاي گورکانیان براي تسخیر قندهار از دورة شاه جهان از سر گرفته شد. وي  کوشش

با تهدید و سپس تطمیع علیمردان خان زیگ حاکم صفوي قندهار توانست در سال 

ا )، ام254: 1368م. این شهر را به چنگ آورد (محمدمعصوم اصفهانی، 1638ق./ 1048

اي به شاه صفی نوشت، با اظهار امیدواري که تصرف قندهار بر روابط دو  از آن سوي، نامه

دولت تأثیر منفی نداشته باشد. شاه صفی پس از عقد قرارداد ذهاب با ترکان عثمانی و 

م. 1643ق./ 1053گیري قندهار در سال  خاطر آسوده از بابت جبهه غرب، براي بازپس

؛ 1/206: 1376قلی شاملو، اما در میانه راه درگذشت (ولی به سوي شرق لشکر کشید،

آمیز از  ). شاه عباس دوم ابتدا به صورت مسالمت299: 1368محمدمعصوم اصفهانی، 

) و چون این قبیل 98: 1329جهان استرداد قندهار را طلب کرد (وحید قزوینی، شاه

ق./ 1058ی در سال اقدامات دیپلماتیک راه به جایی نبرد، شخصاً و در رأس سپاه

). شاه عباس دوم پس از فتح 114م. به خراسان رفت و قندهار را فتح کرد (همان: 1648

قندهار، سفیري به دربار گورکانی فرستاد و اظهار امیدواري کرد که این اقدام تأثیر منفی 

گیري قندهار سه بار  ). دربار هند براي بازپس125-126بر روابط آنان نگذارد (همان: 

  ).67: 1385پاه به این شهر فرستاد، اما به نتیجۀ مطلوب نرسید (نوایی، س

هاي ثالث را به این معرکه باز کرد: اکبر شاه براي مسألۀ قندهار، سرانجام پاي دولت

گیري شهر قندهار از ایرانیان حاضر شد با ازبکان از در توافق در آید تا خراسان و  بازپس

االسالم،  کابل و قندهار به گورکانیان واگذار شود (ریاض بدخشان از آنِ ازبکان باشد و

گرچه توافق آنان به سبب ادعاي اکبر شاه نسبت به مالکیت بدخشان  ؛)94- 95: 1373

). 50: 1385و ادعاي عبیداهللا خان نسبت به مالکیت قندهار هرگز عملی نشد (نوایی، 

ق./ 1046د، در سال گیري قندهار بو شاه جهان که از آغاز سلطنت در پی بازپس

 - اي به مراد چهارم سلطان عثمانی نوشت و پیشنهاد اتحاد مثلث هندي م. نامه1636

عثمانی را مطرح کرد و از قصد خویش براي تصرف قندهار خبر داد (نوایی، -ازبکی

  ).161: 1373االسالم،  ؛ ریاض229: 1386

در مناسبات ایران با هند ترین عامل  توان مسألۀ قندهار را بحرانی بر این اساس، می

اي که نه تنها هیچ یک از دو دولت مذکور حاضر نشدند که حاکمیت  تلقی کرد؛ به گونه

دیگري را بر قندهار به رسمیت بشناسند، بلکه کار بارها به جنگ و نبرد کشید. در این 



21/ گزارش

 هاي ثالثمیان، این دولت گورکانی بود که در مواقع ضعف، در اندیشۀ اتحاد با دولت

افتاد و گزارشی از کوشش مشابه ایران در  گیري قندهار می علیه صفویان براي بازپس

  منابع موجود نیست. 

  

  اشتراکات فرهنگی

ساکنان ایران و هند به عنوان دو ملت همجوار، اشتراکات دیرینه و گسترده فرهنگی 

آغاز تاریخ هر دو  زبانی ایرانیان و هندیان که به نژادي و هم با یکدیگر داشته و دارند. هم

هاي فرهنگ و  گردد، سبب شد تا در عرصه ها بازمی ملت و دوران مهاجرت آریایی

هاي بسیار داشته باشند. هند در طول تاریخ،  بینی، ایرانیان و هندیان شباهت جهان

شد و مقصد نهایی بسیاري از ایرانیان  مأمنی مطلوب براي ایرانیان مهاجر محسوب می

رش تازیان بود. گسترش زبان فارسی در شبه قاره هند که به همت زرتشتی پس از یو

ترین عامل پیونددهندة ایرانیان و  مبلّغان صوفی مسلمان ایرانی صورت پذیرفت، مهم

هندیان بود. اشتراکات فرهنگی میان ایرانیان و هندیان به صورت غیرمستقیم بر روابط 

داشت. در واقع قرابت فرهنگی سبب هاي مستقر در این دو سرزمین تأثیر  خارجی دولت

  شد. تسهیل در مراودات سیاسی و اقتصادي بین دو کشور می

زبان در دربار گورکانیان، سبب آشنایی و  حضور ادیبان و شاعران ایرانی فارسی

گردید و همین یگانگی زبانی  گسترش زبان فارسی در ارکان مختلف این حکومت می

اي براي تعامل بیشتر و بهتر میان دو دولت را  مینهمیان دو دولت صفوي و گورکانی، ز

آورد. گسترش زبان فارسی و رسمیت آن در دربار هند، تبادل سفیران را براي  فراهم می

ترین عامل جذابیت دربار  پیوند زبانی میان ایران و هند مهم و کرد تر می دو دولت آسان

در دربار دهلی، فارسی بود (جاللی  گورکانی براي شاعران و ادبیان ایرانی بود. زبان سخن

) و با وجود چند زبانه بودن دربار هند، شاهان گورکانی میل 490: 1375نائینی، 

  بیشتري به رسمیت دادن زبان فارسی داشتند.

برخی از شاعران ایرانی که پس از روي کارآمدن دولت صفوي به علل سیاسی و 

دانستند، راهی جز ه سود خود نمیاقتصادي و مذهبی، ماندن در دربار صفویه را ب

هاي اکبر شاه گورکانی براي گسترش زبان  مهاجرت به عثمانی یا هند نداشتند. کوشش
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ساز مهاجرت شاعران  فارسی و پاسداشت مقام شاعران و ادیبان از سوي دیگر، زمینه

). دربار عثمانی به سبب مخاصمات عمیق 208: 1369زبان به هند شد (ارشاد،  فارسی

هبی میان دولت ایران و عثمانی، محل امنی براي مهاجران نبود و در نتیجه، هند مذ

). وجود شاعرانی همچون آتشی 209گورکانی به بهترین گزینۀ آنان تبدیل شد (همان: 

گوي در هند  قندهاري در دربار ظهیرالدین بابر، از حضور دیرپاي شاعران ایرانی پارسی

گوي در دربار  شمار چشمگیري از شاعران پارسی). 91: 1337حکایت دارد (حکمت، 

شاه به تقلید از دربار گورکانیان رفت و آمد و حتی منصب داشتند، چندان که اکبر

پدید آورد و غزالی مشهدي نخستین شاعري بود  "ملک الشعراء"ایران، منصبی به نام 

اي بود  ندازه). گسترة زبان فارسی در هند به ا89که به این منصب دست یافت (همان: 

و دعوت از مبلغان ادیان، به سبب  "دین الهی"که اکبر شاه گورکانی در دورة تأسیس 

عالقه به عقاید مسیحیت یسوعی، به مبلغان این فرقه در هند دستور داد که زبان فارسی 

). 131: 1395بیاموزند تا شاه گورکانی بتواند بدون واسطه با آنان مباحثه کند (رحمتی، 

هاي فارسی آن بود (همان) و  ه براي خواندن انجیل در آیین جدید در پی ترجمهاکبر شا

  این خود، نشان از تسلط وي به زبان فارسی دارد.

هایی بودند که از سویی سبب توسعۀ زبان فارسی و فرهنگ علماي ایرانی از گروه

در شیعی در هند شدند و از سوي دیگر با دست یافتن به مناصب اداري،  - ایرانی

گسترش روابط خارجی هند با ایران تأثیرگذار بودند. علماي شیعی ایرانی در هند 

اهللا  بن هبهتوان اینها را برشمرد: محمد هاي شاخص آنان میبسیار بودند، اما از چهره

: 1369)، عهدي خراسانی (گلچین معانی، 5/626: 1420رضوي مشهدي (حسنی، 

) و قاضی نوراهللا شوشتري (خواندمیر، 1/925ن: الدین عیسی قزوینی (هما )، صفی1/924

) و خواجه 1420:5/509). برخی از آنان مانند قاضی شوشتري (حسنی، 200: 1379

) در دورة جهانگیر گورکانی از امر 9/537: 1403محمدرضا امامی اصفهانی (تهرانی، 

ساز انی زمینهقضاء به مقام صدارت ارتقاء یافتند. حضور پررنگ ایرانیان در دربار گورک

آشنایی بیشتر دربار هند با فرهنگ ایرانی بود و مناسبات میان دو دولت صفوي و 

  کرد. گورکانی را تسهیل می
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عالقۀ شاهان گورکانی به هنر ایرانی یکی از عوامل تمایل آنان به ایجاد ارتباط 

تر آسان گسترده با دربار صفوي بود تا از این طریق، انتقال هنرمندان ایرانی به هند

گردد. همایون خود به ادب و هنر دلبستگی داشت و هنگام بازگشت به هند بسیاري از 

این امر به گسترش نفوذ فرهنگ و  ؛هنرمندان و ادیبان و شاعران را با خود به هند برد

). همایون هنگام پناهندگی در ایران، 48: 1385تمدن ایرانی در هند منجر شد (نوایی، 

کرد که در آن نقاشانی مانند میرك، میرسید علی، مظفرعلی، سلطان  از کارگاهی دیدن

اي از خمسۀ  هاي فاخر بر نسخه محمد و عبدالصمد مشغول ترسیم و تذهیب و نگارگري

از میرسید علی و عبدالصمد قول گرفت تا  وينظامی به خطّ شاه محمود تبریزي بودند. 

ند که دسبک نقاشی خاصی را پدید آوربه هند سفر کنند و آن دو پس از سفر به هند، 

  هندي معروف شد (همان).- به سبک ایرانی

یکی از عوامل مهم استمرار رابطۀ فرهنگی گورکانیان با صفویان، اشتیاق وافر 

: 1384سالطین گورکانی به هنر نگارنگري و خوشنویسی استادان ایران بود (سوچک، 

ی مانند سلطان علی مشهدي براي ). آثار نگارگرانی چون بهزاد و خوشنویسان126

شد و میزانی براي سنجش کیفیت کار به هنرمندان هندي الگوي کار محسوب می

آمد. گرچه شماري از هنرمندان ایرانی را دربار گورکانی به هند دعوت کرد، حساب می

اما بیشتر این هنرمندان به صورت خودخواسته و براي برخورداري از آزادي و آسودگی 

). هنرمندان ایرانی عالوه بر انتقال هنر 127گزیدند (همان:  ي مهاجرت را برمیاقتصاد

هاي نقاشی مکتب گورکانی هند تأثیر پذیرفتند وایرانی صفوي به هند، از دستاوردهاي 

عبدالصمد شیرازي هنگام اقامت در کابل به روشنی گویاي تأثیرپذیري وي از سبک 

  ).6: 1373گورکانی است (کري ولش، 

فیران ایرانی و هندي در دورة زمامداري شاه عباس و جهانگیر، عالوه بر انجام س

ترین آنها خرید اشیاء  مأموریت سیاسی، وظایفی فرهنگی نیز برعهده داشتند که مهم

هنري مانند تابلوهاي نقاشی، مرقعات، آالت نجومی و ظروف چینی براي دربار بود. 

، برجعلی نخجوانی را به ایران فرستاد تا اشیاي جهانگیر گورکانی در دوران والیت عهدي

هنري مورد نیاز را از ایران تهیه کند. شاه عباس وقتی به مأموریت نخجوانی پی برد، در 
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هاي هنري از دربار ایران درخواست  اي از وي گله کرد که چرا براي تأمین سفارشنامه

). همایون 117: 1373االسالم،  ضوگو شده است (ریا نکرده و با بازرگانان ایران وارد گفت

م. محمدحسین چلبی را براي خرید اشیاي هنري به استانبول 1613ق./ 1022در سال 

ها و هدایایی از طرف دربار به وي داده شد (نوایی، فرستاد و در گذار از ایران، تحفه

م. خواجه عبدالکریم تاجر گیالنی را 1615ق./ 1024). شاه عباس هم سال 56: 1385

راي خرید اشیاي هنري فاخر به هند فرستاد و از جهانگیر شاه خواست تا کارگزاران ب

یکی از خان عالم ). 119: 1373االسالم،  معتمد هندي را مأمور کمک به وي کند (ریاض

سفیران جهانگیر به دربار شاه عباس، نقاشی به نام بشنداس را به همراه خود آورده بود. 

یکی تصویري از شاه عباس در ي براي شاه عباس آوردند که اثر نگارگر 240این هیأت 

بود و در یکی دیگر، تصویري خیالی از شاه عباس و جهانگیر را در کنار یکدیگر نشان 

هاي هندي مرغوب،  بارِ شتر شامل پارچه 29). خان عالم 58: 1385داد (نوایی، می

هاي قیمتی براي  نگکاري با س صنایع دستی ظریف و نفیس هندي و شمشیرهاي مرصع

). شاه عباس در پاسخ به سفارت خان 2/340: 1380شاه عباس هدیه آورد (دالواله، 

هاي هنري ایران به دربار جهانگیر فرستاد  عالم، زینل بیگ شاملو را با نامه و تحفه

  ).876: 1378(جنابدي، 

و در دورة از محورهاي مؤثر بر مناسبات ایران با هند بود ، عامل اشتراکات فرهنگی

تیرگی روابط، به تلطیف فضا و در دورة گرمی روابط به استحکام بیشتر دو دربار 

مندي از آثار هنري و  انجامید. شاهان گورکانی اشتیاق وافر خود را نسبت به بهرهمی

کردند و به دنبال انتقال هنر، آثار هنري و هنرمندان ایرانی  هنرمندان ایرانی پنهان نمی

. دولت صفوي به ویژه در عصر شاه عباس، در پی گسترش روابط فرهنگی و به هند بودند

هنري با هند بود، اما بیش از آنکه به جذب هنرمندان هندي بیاندیشد، در پی انتقال 

  آثار هنري آنان بود.
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  نتیجه

هاي ثالث به ویژه ازبکان در همگرایی صفویان و گورکانیان بسیار مؤثر نقش دولت

ساز نزدیکی روابط و ا تهدید مرزهاي شمالی هر دو کشور زمینهبود. ازبکان ب

هاي نظامی به ویژه در نیمۀ نخست دورة صفوي را فراهم کردند. درگیري همکاري

صفویان با دولت عثمانی در غرب نیز صفویان را به ایجاد رابطۀ حسنه با گورکانیان سوق 

پذیر نبود. دولت گورکانی، امکانداد، زیرا نبرد در چندین جبهه عمالً براي آنان می

پسندید، زیرا مغوالن  هاي محلّی شیعی دکن با صفویان را نمیمناسبات دوستانۀ حکومت

هاي شیعی دکن کردند. صفویان با سلسلههند، دکن را جزو سرزمین خود محسوب می

مراودات گسترده داشتند و همواره به سالطین گورکانی براي مدارا با آنان سفارش 

کردند. دولت گورکانی به سبب تسامح مذهبی، درگیري ایدئولوژیک با دولت صفوي یم

کردند و نداشت، اما صفویان در توسعۀ مناسبات خویش با دربار هند بر تشیع تأکید می

کرد. مسیر پناهندگان دولت گورکانی تمایل به تشیع را ناشی از نفوذ صفویان تلقی می

ن بود و گزارشی از پناهندگی شاهزادگان صفوي به دربار از هند به ایرا سیاسی غالباً

گورکانی در دست نیست. تا زمان شاه عباس اول، پناهندگان سیاسی گورکانی همواره از 

شدند، زیرا ایران در صدد بود تا از دولت هند  حمایت نظامی دربار صفوي برخوردار می

و با کاهش خطر ازبکان، این براي مقابله با ازبکان استفاده کند. پس از شاه عباس 

ها رنگ باخت و کمک نظامی از سوي ایران به شاهزادگان پناهنده اعطاء نشد.  حمایت

اشتراکات فرهنگی دیرینه میان مردم ایران و هند، استوارترین عامل پیوند دربار 

گورکانی و صفوي بود. سالطین گورکانی در مناسبات خود با دربار صفوي، همواره 

ها و دولت صفوي با خواسته خدمت گرفتن هنرمندان ایرانی بودند و معموالً خواهان به

ترین عامل تنش میان ایران و هند، کرد. مهم هاي آنان همکاري و همراهی میسفارش

الجیشی اهمیت خاصی مسألۀ قندهار بود که براي هر دو کشور از نظر تجاري و سوق

کردند  ي فتح و تسخیر این شهر اقدام میبرا یکهر  ،داشت. در مواقع درگیري یا ضعف

  انجامید.که در برخی موارد به قطع روابط دیپلماتیک و گاهی به جنگ می
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  منابع و مآخذ

نقش مذهب تشیع در روابط سیاسی "، 1389آذر و محمود صادقی علوي،  ،آهنچی

  .29، شیعه شناسی، سال هشتم، بهار، شماره "قطب شاهیان و صفویان

، تهران: مؤسسه مطالعات و مهاجرت تاریخی ایرانیان به هند، 1369، ارشاد، فرهنگ

تحقیقات فرهنگی.

، به تصحیح: اآلثار فی ذکر االخیار هنقاو، 1350اهللا، اي نطنزي، محمود بن هدایت افواشته

  احسان اشراقی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

: حسین کردبچه، تهران: شرکت ، ترجمهاورلئاریوس سفرنامه، 1369اورلئاریوس، آدام، 

  کتاب براي همه.

، روابط سیاسی دیپلماتیک ایران و جهان در عهد صفویه، 1392برازش، امیرحسین، 

  تهران: امیرکبیر.

  اهللا شادان، تهران: اساطیر.، ترجمه: ولیزندگانی شاه عباس اول، 1375بالن، لوئی، 

یح: محمدحسین هدایت، تهران: ، به تصحتذکره همایون و اکبر، 1382بیات، بایزید، 

  اساطیر.

، ترجمه: ابوتراب نوري، به تصحیح: حمید سفرنامه تاورنیه، 1369تاورنیه، ژان باپتیست، 

  شیروانی، تهران: کتابخانه سنایی.

، به تصحیح: ایرج افشار، تهران: تاریخ عالم آراي عباسی، 1382ترکمان، اسکندر بیک، 

  امیرکبیر.

  ، بیروت: داراألضواء.الذریعه الی تصانیف الشیعه، 1403تهرانی، آقابزرگ، 

  ، تهران: شیرازه.هند در یک نگاه، 1375جاللی نائینی، محمدرضا، 

، به تصحیح: غالمرضا طباطبایی مجد، تهران: الصفویهروضه، 1378جنابدي، میرزا بیگ، 

  بنیاد موقوفات محمود افشار.

، به تصحیح: محمد (توزك جهانگیري)جهانگیر نامه ، 1359جهانگیر گورکانی، محمد، 

  جا]: بنیاد فرهنگ ایران. هاشم، [بی

(نزهه الخواطر)،  اإلعالم بمن فی تاریخ الهند من األعالم، 1420الطالبی، عبدالحی،  الحسنی

  بیروت: دارالنشر ابن حزم.



27/ گزارش

، به تصحیح: احسان اشراقی، تهران: خالصه التواریخ، 1383القمی، قاضی احمد،  الحسینی

  انشگاه تهران.د

، ترجمه: ایرج نوبخت، تهران: تاریخ عثمانی، 1369حقی اوزون چارشی لی، اسماعیل، 

  کیهان

بررسی تاریخی و اجتماعی و سیاسی و ادبی  - سرزمین هند، 1337اصغر، حکمت، علی

  ، تهران: دانشگاه تهران.هندوستان از ادوار باستانی تا عصر حاضر

، به تصحیح: مولوي منتخب اللباب، 1874اشم خان، الملکی، محمد ه خان نظامخافی

  کبیرالدین احمد صاحب، کلکته: مطبعه مظهرالعجائب.

  ، تهران: خیام.تاریخ حبیب السیر، 1380الدین، خواندمیر، غیاث

، گردآوري: عبدالحسین نوایی، رجال کتاب حبیب السیر، 1379، ____________

  تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

، به تصحیح: محمدرضا نصیري تاریخ ایلچی نظام شاه، 1379شاه بن قبادالحسینی، خور

  و کوئیچی هانه دا، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

، به تصحیح: عباسقلی غفاري فرد، تهران: تاریخ رشیدي، 1383دوغالت، محمدحیدر، 

  میراث مکتوب.

  ان فروزنده شهرکی، تهران: آرون.، ترجمه: کیوهمایون در ایران، 1383راي، سوکمار، 

الدین اکبر گورکانی در تعامل با خودشیفتگی جالل"، 1395رحمتی، محمدجواد، 

  .7هاي ادیانی، بهار و تابستان، شماره  ، پژوهش"ژزوئیت ها و دین الهی

  ، به تصحیح: عبدالحسین نوایی، تهران: بابک.احسن التواریخ، 1357روملو، حسن بیک، 

، ترجمه: تاریخ روابط ایران و هند در دوره صفویه و افشاریه، 1373، االسالم ریاض

  محمدباقر آرام و عباسقلی غفاري فرد، تهران: امیرکبیر.

، م.1750تا1350تاریخ ایران از سال  - ایران در راه عصر جدید، 1380رویمر، رهانس روبرت، 

  ترجمه: آذر آهنچی، تهران: دانشگاه تهران.

، تاریخ اسالم، سال هشتم، "روابط صفویان و گورکانیان هند"، 1386سرخیل، فاطمه، 

  .30تابستان، ش
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، ترجمه: عباس آقاجانی، "هنرمندان ایرانی در هند گورکانی"، 1384سوچک، پریسیال، 

  .2، پاییز و زمستان، شگلستان هنر

نمایندگان سیاسی ایران و هندوستان در زمان صفویان و "، 1351شهریارنقوي، حیدر، 

  ، بهمن و اسفند.6، ش7هاي تاریخی، سال  ، بررسی"بریانبا

، تاریخ "شاهیان در دکن دوران طالیی حکومت قطب"، 1387صادقی علوي، محمود، 

  .34و  33اسالم، بهار و تابستان، ش

  ، تهران: طهوري.تاریخ روابط ایران و عثمانی در عصر صفوي، 1394صالحی، نصراهللا، 

، تاریخ "روابط شاه اسماعیل صفوي با ظهیرالدین بابر"، 1387فرد، عباسقلی، غفاري

  .37روابط خارجی، زمستان، ش

  ، تهران: کتابفروشی حافظ.تاریخ جهان آرا، 1343کاشانی، قاضی احمد، غفاري

  ، استانبول: بی نا.مجموعه منشآت السالطینق.، 1274بک، فریدون

  علمی.، تهران: زندگانی شاه عباس اول، 1369فلسفی، نصراهللا، 

، به تصحیح: مریم میراحمدي، تهران: مؤسسه فوائدالصفویه، 1367قزوینی، ابوالحسن، 

  مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

، ترجمه: زهرا احمدي و مینیاتورهاي مکتب ایران و هند، 1373کري ولش، استوارت، 

  محمدرضا نصیري، تهران: یساولی.

، به تصحیح: غالم یزدانی و ان نامه)جه عمل صالح (شاه، 1967کنبوالهوري، محمدصالح، 

  وحید قریشی، الهور: مجلس ترقی ادب.

  ، مشهد: آستان قدس رضوي.با کاروان هند، 1369گلچین معانی، احمد، 

، ترجمه: کیکاووس جهانداري، تهران: ایران در عهد شاه عباس دوم، 1380لوفت، پاول، 

  وزارت امور خارجه.

، ترجمه: حسن زندیه، یاست خارجی عصر صفوياقتصاد و س، 1387پ.، متی، رودلف

  قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

، به تصحیح: عباس اقبال آشتیانی، مجمع التواریخ، 1328مرعشی صفوي، محمدخلیل، 

  نا]. تهران: [بی
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، به تصحیح: ایرج افشار، تهران: دنیاي عالم آراي شاه طهماسب، 1370نویسنده مجهول، 

  کتاب.

، تهران: ق.1135تا  1105اسناد و مکاتبات سیاسی ایران از ، 1363ن، نوایی، عبدالحسی

  مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی ایران ، 1386، ___________

  ، تهران: سمت.در دوران صفویه

  تهران: سمت.، روابط سیاسی و اقتصادي ایران در دوره صفویه، 1385، ___________

  ، تهران: زرین.شاه عباس: مجموعه اسناد و مکاتبات تاریخی، 1367، ___________

، به تصحیح: میرهاشم محدث، تهران: بنیاد خلد برین، 1372واله اصفهانی، محمدیوسف، 

  موقوفات محمود افشار.

 ، به تصحیح: سعید میرمحمدتاریخ جهان آراي عباسی، 1383وحیدقزوینی، محمدطاهر، 

  صادق، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

، به ساله شاه عباس ثانی 22عباسنامه یا شرح زندگانی ، 1329، _______________

  تصحیح: ابراهیم دهگان، اراك: کتابفروشی داودي.

ناصري، تهران: وزارت ، به تصحیح: حسن ساداتالخاقانی قصص، 1371قلی شاملو،  ولی

  شاد اسالمی.فرهنگ و ار

، ترجمه: آزرمیدخت مشایخ فریدنی، تهران: تشیع در هند، 1373هالیتر، جان نورمن، 

  مرکز نشر دانشگاهی.

، به تصحیح: محمدرضا تاریخ فرشته، 1388هندوشاه استرآبادي، محمد بن قاسم، 

  نصیري، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

ط خارجی ایران از ابتداي دوران صفویه تا تاریخ رواب، 1391هوشنگ مهدوي، عبدالرضا، 

، تهران: امیرکبیر.پایان جنگ دوم جهانی
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فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

سال نوزدهم، شماره 74، بهار 1397، صص 49- 21

عوامل مؤثر بر روابط صفویان با گورکانیان

قاسم قریب


( چکیده

مناسبات ایران صفوی با هند گورکانی یکی از دورههای پر افت و خیز در تاریخ روابط خارجی دو کشور ایران و هند است. تحرکات ازبکان شیبانی به عنوان دشمن مشترک گورکانیان و صفویان، از عوامل مؤثر بر تنظیم روابط خارجی ایران و هند بود و وجود این تهدید مشترک مرزی، سبب نزدیکی روابط آنان شد. فعالیت نظامی گسترده دولت عثمانی در غرب ایران نیز صفویان را بر آن میداشت تا برای آرام نگه داشتن مرزهای شرقی به دنبال حسن روابط با دولت گورکانی باشند. گذشته از تحولات سیاسی، پیوند دیرینة ایرانیان و هندیان و اشتراکات فرهنگی متعدد موجب پیوند نزدیک میان شاهان صفوی و سلاطین گورکانی شد. در روابط صفویان و گورکانیان مانند هر مناسبات دو جانبة دیگر، عوامل تنشزا نیز وجود داشت. حکومتهای محلّی منطقة دکن که برخی از آنان شیعیمذهب بودند، همواره از حمایت دربار صفوی برخوردار میشدند و دولت گورکانی با ادعای مالکیت بر دکن، از توسعة روابط میان سلسلههای محلی و دولت ایران ناخشنود بود. گرچه مسأله حکومتهای محلی دکن برای صفویان ارزش خاصی داشت، اما مهمترین عامل مؤثر بر تیرگی روابط ایران و هند گورکانی، مسألة قندهار بود و این موضوع، چندین بار به واکنش نظامی منجر شد. در پژوهش حاضر، با تکیه بر روش تاریخی، عوامل مؤثر بر روابط صفویان ایران و گورکانیان هند شناسایی و تشریح شده است.


( واژگان کلیدی

ایران، هند، صفویان، گورکانیان، روابط خارجی

مقدمه

سابقة روابط خارجی ایران و هند به دورة باستان و تشکیل قدرت متمرکز در هر دو کشور بازمیگردد. با گسترش فتوحات اعراب و از بین رفتن دولت مرکزی فراگیر در ایران، روابط خارجی منسجم و مستمر میان دولتهای هند و ایران به اتمام رسید. پس از تشکیل دولت صفوی در ایران و پیریزی مشروعیت نوین شیعی، ایران پس از 9 سده به قدرت مرکزی پیشین دست یافت و این زمان را باید آغاز مناسبات خارجی ایران با کشورهای همسایه از جمله هند تلقی کرد. همزمان با ظهور شاه اسماعیل صفوی در ایران، ظهیرالدین بابر از اخلاف تیمور گورکانی موفق به تشکیل دولتی مستقل در مناطق مرکزی و شمالی هند شد. شرایط حاکم بر منطقة ماوراءالنّهر و تحرکات گسترده و مخرب ازبکان در شمال خراسان بزرگ، زمینة همکاری هر چه بیشتر میان بنیانگذاران دولت صفوی و گورکانی را فراهم آورد؛ گرچه مناسبات خارجی ایران و هند در گذر زمان به مسأله شیبانیان محدود نماند و ابعاد گسترده یافت. 

این پژوهش در جست و جوی عوامل مؤثر بر روابط خارجی ایران با هند در عصر حاکمیت صفویان و گورکانیان است. تاریخ روابط خارجی صفویان و گورکانیان در تحقیقات متعددی بازتاب یافته که غالب آنها گزارش توصیفی و ترتیبی وقایع است. عبدالحسین نوایی بخشی از کتاب روابط سیاسی و اقتصادی ایران در دورة صفویه را به مناسبات خارجی صفویان با گورکانیان اختصاص داده است، اما در آن، نقل گزارشها بر تحلیل غلبه دارد و از سوی دیگر، فاقد ارجاع به منابع اولیه است. کتاب روابط سیاسی دیپلماتیک ایران و جهان در عهد صفویه تألیف امیرحسین برازش، پژوهش مفصل و بسیار ارزشمندی در بارة تاریخ روابط خارجی صفویان است. ساختار کتاب بر اساس تاریخ روابط خارجی ایران در دوره پادشاهان صفوی سامان یافته است و گزارش روابط خارجی صفویان با گورکانیان در چندین بخش کتاب مطرح شده است. ارجاع دقیق به منابع اولیه و تحلیلهای نویسنده در لابهلای توصیف گزارشها بر ارزش کتاب افزوده، اما در این اثر نیز، به عوامل مؤثر بر شکلگیری روابط خارجی ایران صفوی با سایر دولتها اشارهای نشده است.

مفصلترین پژوهش در باب تاریخ روابط صفویان با گورکانیان، مقالة فاطمه سرخیل با عنوان "روابط صفویان با گورکانیان هند" گزارشی نسبتاً جامع از روابط سیاسی و فرهنگی میان ایران و هند در این دوره است. اساس این تحقیق بر روش توصیفی است و ترتیب تاریخی بر ساختار آن غلبه دارد. در مقالات دیگری به همین شیوه و با موضوع جزئیتر به روابط دولت صفوی و گورکانی توجه شده است: مقالة "روابط شاه اسماعیل صفوی با ظهیرالدین بابر" و "نقش قندهار در روابط ایران و هند"، گرچه شامل تحلیلهایی در بارة این موضوع است، اما مؤلفان فقط به یک برهه تاریخی و یک جنبه از روابط خارجی دو دولت و نه همة عوامل مؤثر بر روابط صفویان با گورکانیان اشاره کردهاند؛ بنابراین، تاکنون عوامل مؤثر بر روابط خارجی صفویان با گورکانیان، موضوع پژوهش مستقلی نبوده است.

پژوهش حاضر، از نوع تحقیقات کیفی است و با روش تاریخی، در جست و جوی شناسایی عوامل مؤثر بر روابط خارجی ایران با هند در عصر حاکمیت صفویان و گورکانیان ترتیب یافته است. هدف این مقاله، شناخت همة عواملی است که بر مناسبات خارجی ایران و هند در عصر صفویان و گورکانیان تأثیر داشته است. برخی از این عوامل، موجب پیوند و همکاری گستردهتر دو دولت و بعضی دیگر، زمینهساز بروز اختلاف بودهاند. 

تحرکات نظامی شیبانیان در مناطق مرزی ایران و هند

روابط میان مؤسس سلسلة صفویه و گورکانیان کاملاً دوستانه آغاز شد: شاه اسماعیل از خطر امنیتی بزرگ ازبکان در مرزهای شمال شرقی ایران و تهدید ایالت خراسان آگاه بود و به همین سبب کوشید تا از نیروی بازماندگان تیموری علیه ازبکان استفاده کند. شاه اسماعیل پس از شکست دادن شیبانیان در نبرد مرو، خانزاده بیگم خواهر اسیر ظهیرالدین بابر در دربار ازبکان را با احترام نزد وی فرستاد تا باب مناسبات دوستانه با گورکانیان را بگشاید (دوغلات، 1383: 370؛ قزوینی، 1367: 10). در برابر، بابر نیز که به ایجاد رابطه با حکومت تازه تأسیس و قدرتمند صفوی تمایل داشت، با مغتنم شمردن فرصت، هیئتی دیپلماتیک برای قدردانی از شاه اسماعیل به ایران فرستاد (ریاض الاسلام، 1373: 26). حُسن روابط شاه اسماعیل صفوی با میراثداران تیموری، هم از برخورد احتمالی با آنان جلوگیری میکرد و هم سبب استفاده صفویان از توان نظامی گورکانیان برای فشار بر ازبکان میشد.

ازبکان به عنوان دشمن مشترک صفویان و گورکانیان زمینهساز پیوند سیاسی نزدیک و همکاریهای نظامی گسترده میان ایران و هند شدند. معمولاً هنگامی که صفویان دچار اختلافات سیاسی داخلی میشدند و یا در مرزهای غربی درگیر بودند، ازبکان شیبانی به مناطق شرقی ایران میتاختند. در آغاز سلطنت شاه طهماسب اول به سبب منازعات سران قزلباش بر سر قدرت، ازبکان از فرصت استفاده کردند و از مشهد تا دامغان را محلّ تاخت و تاز قرار دادند (وحید قزوینی، 1383: 44). شیبانیان در فرصتهای مناسبتر و هنگامی که خلأ قدرت بیشتر احساس میشد، تا کرمان هم پیشروی میکردند (غفاری کاشانی، 1343: 273؛ وحید قزوینی، 1383: 33؛ خواندمیر، 1380: 4/504). ازبکان به سبب هجوم به خراسان و غارت این منطقه، اصلیترین تهدید امنیتی در شرق ایران محسوب میشدند و شاه اسماعیل از هیچ اقدامی برای یاری به ظهیرالدین بابر در جهت مقابله با ازبکان فروگذاری نمیکرد. بابر با یاری نیروهای نظامی قزلباش که شاه اسماعیل برای کمک به وی اعزام کرده بود، توانست سمرقند را تسخیر کند (خواندمیر، 1380: 4/524).

هر چند شیبانیان، دشمن مشترک شاه اسماعیل و بابر محسوب میشدند، اما از سوی دیگر، موفقیتهای نظامی و قدرت روزافزون امیر تیموری در برابر ازبکان، چندان خوشایند حکومت صفوی نبود، زیرا این امر میتوانست در طولانی مدت، تهدیدکنندة مرزهای شرقی ایران باشد. از سوی دیگر، شاه اسماعیل ادعای بابر در بارة میراث حکومت تیموری را تا آنجا میپذیرفت که عامل تحدید مرزهای شرقی ایران نباشد، زیرا مرزهای شرقی ایران صفوی تا قندهار میرسید. شاه اسماعیل به امیر نجم ثانی اجازه داد تا به فرارود لشکر کشد و بابر را در نبرد با ازبکان همراهی کند (حسینی قمی، 1383: 1/118). شکست بابر و رانده شدن دوبارة وی از سمرقند، نتیجة هراس شاه اسماعیل از افزایش قدرت نظامی بابر و نیز حاکی از نگرانی صفویان در بارة میراث تیموریان در فرارود بود؛ زیرا بابر پس از تسخیر سمرقند به یاری نیروهای اعزامی صفوی، فرماندهان قزلباش را مرخص کرد و امیرنجم ثانی، این اقدام را به منزلة آغاز استقلالطلبی بابر تلقی کرد (جنابدی، 1378: 258). هدف شاه اسماعیل از فرستادن امیر نجم فقط یاری بابر نبود، او قصد داشت اختیار جبهههای جنگ شمال شرق ایران را در دست داشته باشد. بابر ابتدا با امیرنجم همکاری کرد و از آن رو به موفقیتهایی دست یافتند، اما امیرنجم چون خود را در جایگاه فرماندة برتر میدانست، استبداد رأی و بیتوجهی به نظرات دیگر فرماندهان را در پیش گرفت و سرانجام به شکست غجدوان و قتل وی انجامید (واله اصفهانی، 1372: 219) و بابر ناچار دوباره به شمال خراسان بزرگ پناه بُرد. بنابراین، گرچه تهدید ازبکان از عوامل گسترش همکاریهای صفویان و گورکانیان محسوب میشد، اما این عامل از نظر صفویان، نمیباید به توسعهطلبی اخلاف تیموری در مرزهای شرقی ایران میانجامید.

سیاست دولت گورکانی در مواجهه با همسایگان غربی معمولاً مبنی بر بیطرفی بود و هیچگاه به صورت عملی و جدّی از ازبکان یا صفویان حمایت نکرد. در دورة اکبرشاه، به سبب افزایش قدرت اقتصادی و نظامی حکومت گورکانی، هر دو حکومت صفویان و شیبانیان خواهان همپیمانی با هند بر ضدّ دشمن خود شدند. ازبکان نامههای بسیاری به اکبرشاه نوشتند و وی را برای حمله به ایران تشویق کردند. اما اکبرشاه درخواست آنان را رد کرد و حتی در نامهای به عبدالله خان ازبک یادآور شد که گرچه صفویان سنّی نیستند، اما از ساداتاند و ما از قدیم با آنان رابطة خوب داریم (نوایی، 1385: 49). شاه عباس نیز خواهان اتحاد با اکبرشاه بر ضد شیبانیان شد و پس از جلوس به تخت سلطنت، هیأتی سیاسی به ریاست یادگار سلطان روملو به دربار اکبرشاه فرستاد و از وی برای همکاری در زمینة سرکوب ازبکان یاری خواست (ترکمان، 1382: 2/430). یادگار سلطان روملو با سفیران اکبرشاه پس از هفت سال به قزوین بازگشت (همان: 2/431)، بیآنکه دستاورد ملموسی برای شاه صفوی در پی داشته باشند. شاه عباس که گویا به یاری نظامی گورکانیان امید نداشت، در سال 1066ق. منوچهر ایشیک آقاسیباشی را به دربار اکبرشاه فرستاد و وی را از تصمیم خود مبنی بر تارومار ازبکان از خراسان آگاه کرد (همان: 2/543). شاه عباس بدون مساعدت دولت گورکانی به جنگ شیبانیان رفت و نه تنها خطر حملات ازبکان از ایالات شمال شرقی ایران رفع شد، بلکه پس از آن، به نحوی به دولت ایران وابسته شدند؛ چندان که برخی از سران آنان به دربار شاه عباس پناه میآوردند (وحید قزوینی، 1329: 73).

تنشها میان ایران و هند به ویژه بر سر ادارة قندهار، در برخی مواقع سبب خروج گورکانیان از سیاست بیطرفی و گرم شدن روابط میان آنان و ازبکان در جهت فشار بر ایران میشد. اکبرشاه پس از مرگ شاه طهماسب، برای به دست آوردن شهر قندهار حاضر شد با ازبکان توافق کند، بدین ترتیب که خراسان و بدخشان از آنِ ازبکان و کابل و قندهار به گورکانیان واگذار شود (ریاضالاسلام، 1373: 95-94). اما این توافق چندان دوام نیافت، زیرا اکبرشاه نسبت به بدخشان و عبیدالله خان نسبت به قندهار ادعا داشت (نوایی، 1385: 50). پس از آنکه شاه عباس اول در سال 1031ق./ 1621م. قندهار را فتح کرد، امام قلی خان حاکم شیبانیان نامهای به جهانگیر گورکانی نوشت و با اشاره به اقدام شاه عباس در شرق، خواهان اتحاد علیه وی شد (کنبولاهوری، 1967: 1/261). جهانگیر گورکانی به اتحاد با ازبکان بیمیل نبود، اما آشوبهای داخلی مجالی برای اتحاد باقی نمیگذاشت (برازش، 1392: 432). شاه جهان گورکانی از اشتغال شاه صفی در جنگ با مراد چهارم عثمانی و محاصرة بغداد بهره برد و حسین خان ازبک را به یورش به ایالت خراسان برانگیخت (صالحی، 1394: 236).

حضور شیبانیان ازبک در مرزهای شمال شرقی ایران و تهدیدات فزایندة آنان تا زمان شاه عباس اول، یکی از عوامل همگرایی دولت صفوی و گورکانی بود. در این میان، دولت صفوی نیاز بیشتری به اتحاد با دولت گورکانی داشت، زیرا مقصد اصلی یورشهای ازبکان، یعنی ایالت خراسان از هر نوع مانع طبیعی برای جلوگیری از هجوم صحراگردان ازبک بیبهره بود. گرچه دولت صفوی تا زمان شاه عباس اول چندین بار به دولت گورکانی پیشنهاد اتحاد نظامی داد، اما دربار هند برای رفع مشکل ازبکان اقدامی جدّی نکرد، زیرا مرزهای ایران آسیبپذیرتر از مرزهای هند بود و دولت ایران باید برای حل مشکل خود به تنهایی وارد عمل میشد.

اردوکشیهای نظامی گستردة عثمانیان در مرزهای غربی ایران

مشروعیت دولت شیعی صفوی، در تضاد کامل با اندیشة سیاسی سنّی حاکم بر خلافت عثمانی شکل گرفت. صفویان با برگزیدن مذهب شیعة امامی و ترویج آن، عملاً در برابر توسعهطلبی فکری و نظامی فزایندة عثمانیان که مدّعی خلافت و رهبری جهان اسلام بودند، ایستادند. هجومهای گاه و بیگاه عثمانیان به مرزهای غربی ایران، بزرگترین تهدید در طول حیات دولت صفوی بود. وسعت و عمق این تهدید بدان حد میرسید که تا پیش از شاه عباس اول و انتقال پایتخت به اصفهان، حملات عثمانیان گاه پایتخت صفویان را در معرض سقوط و اشغال قرار میداد.

حملة عثمانیان از غرب و هجوم ازبکان از شرق، دولت صفوی را وارد حساسترین و خطرناکترین مراحل تصمیمگیری برای مقابله با بحران میکرد. ازبکان با آگاهی از این مسأله، همواره در صدد اتحاد با عثمانیان برای ضربه زدن به دولت صفوی بودند. عبیدالله خان ازبک در نامهای به سلیمان اول عثمانی خواست تا با هم به مرزهای شرق و غرب ایران هجوم آورند (حقی اوزون چارشی لی، 1369: 2/489)، اما این درخواست از سوی عثمانیان پاسخ مثبت نداشت.

همزمانی حملات عثمانیان و تحرکات نظامی ازبکان در شرق سبب میشد تا صفویان برای ایجاد پیوند استوار با همسایة هندی خود بیشتر احساس نیاز کنند. صفویان در چنین مواقعی، در پی استفاده از توان نظامی گورکانیان برای دفع خطر ازبکان بودند تا بتوانند بر جبهة نبرد با عثمانیان متمرکز بمانند. شاه محمد خدابندة صفوی در سال 991ق./ 1583م. چون با هجوم همزمان عثمانیان از غرب و ازبکان از شرق مواجه شد، از اکبرشاه گورکانی یاری خواست (هوشنگ مهدوی، 1391: 53). نامة شاه صفوی، حاکی از یاری خواستن از گورکانیان برای نبرد با ازبکان است (نوایی، 1366: 3/300) تا با خیالی آسودهتر در جبهههای غربی در برابر عثمانیان بایستد. 

با این همه، دولت گورکانی به ویژه در زمان جانشینان بابر، در جهت یاری به صفویان برای دفع خطر ازبکان کاری نکرد و خود را در منازعات میان همسایگان غربی خویش بیطرف نشان داد. با این وجود، شاهان صفوی در مواقع بروز جنگ با عثمانیان میکوشیدند تا مرزهای شرقی را آرام نگاه دارند، زیرا توان مقابله در دو جبهه را نداشتند. یکی از انگیزههای مهم شاه صفی برای برقراری روابط نزدیکتر با دولت گورکانی، جنب و جوش ترکان عثمانی در غرب و تکاپوهای ازبکان در شرق برای تهدید مرزهای ایران بود (نوایی، 1385: 61). سیاست خارجی دولت صفوی برای نزدیکی بیشتر با دولت گورکانی در هنگام هجوم عثمانیان، از آن رو بود که در این برهههای حساس، گورکانیان میتوانستند به چیزهایی دست یابند که در شرایط عادی نمیتوانستند. برای مثال، هنگامی که روابط ایران با هند بر سر مسألة قندهار تیره بود، دولت گورکانی از اهرم عثمانیان برای فشار بر ایران استفاده میکرد. وقتی مراد چهارم عثمانی در سال 1046ق./ 1636م. بغداد را در محاصره داشت، شاه جهان با نامهای، از نیت خود برای هجوم به خراسان سخن به میان آورد و اینکه آرزو دارد تا روزی همة ایران را از اسارت حکومت شیعیان رها کند (فریدون بک، 1274ق: 2/163-162). به طور کلی، وقتی روابط گورکانیان هند و صفویان حسنه نبود، دولت گورکانی از تهدیدات موجود در مرزهای غربی ایران و اشتغال صفویان به جنگ با عثمانیان برای دستاندازی به مناطق شرق به ویژه قندهار بهره میبرد؛ چنانکه یکی از دلایل مهم سقوط قندهار در دورة شاه صفی، اشتغال کامل وی به نبرد با عثمانیان بود (سرخیل، 1386: 141).

پیروزی ایران در جبهههای نبرد عثمانی، روابط صفویان و گورکانیان را هر چه بیشتر گرم میکرد. شاهان گورکانی با ملاحظة افزایش اقتدار صفویان، برای ختم موقت تنشهای مرزی بیمیل نبودند. جهانگیر گورکانی با وجود نارضایتی شدید از سیاستهای شاه عباس اول مبنی بر تسخیر نظامی قندهار، پس از مشاهده پیروزیهای وی در نبرد با عثمانیان با لحن بسیار ستایشآمیز و مؤدبانهای به شاه صفوی تبریک گفت. همایون گورکانی در نامههای خویش هیچگاه به ایدئولوژی مطلوب شیعیان اشاره نمیکرد، اما پس از فتح بغداد به دست شاه عباس، در نامة تبریک، به جایگاه معنوی امامان شیعة اثنیعشری ابراز احترام کرد (ریاضالاسلام، 1373: 137).

سیاست بیطرفی گورکانیان در مواجهه با همسایگان شرقی، گرچه در زمینة مقابله با ازبکان سودی برای صفویان نداشت، اما از جهت عدم همکاری با دشمنان دولت صفوی امتیازی مهم به شمار میآمد. سلاطین عثمانی از اهمیت پتانسیل دولت گورکانی برای مقابله با ایران آگاه بودند، اما میدانستند که در صورت پیشنهاد اتحاد علیه ایران با پاسخ منفی روبرو خواهند شد، زیرا گورکانیان ضرورتی برای آغاز نبرد با همسایه و شریک تجاری خویش احساس نمیکردند. از سوی دیگر، گورکانیان میدانستند دولت عثمانی تا زمانی در پی رابطه با دولتهای شرقی ایران، مانند ازبکان و گورکانیان است که جنگ و نبرد با صفویان در دستور کار این دولت قرار داشته باشد. به عنوان نمونه، در اواخر دولت صفوی، روابط ایران و عثمانی بهبود یافت و دولت ایران با رد درخواستهای اروپاییان برای اتحاد علیه عثمانیان، حُسن نیت خود را به طرف مقابل ثابت کرد (متی، 1387: 36). در همین دوره، سلیمان دوم عثمانی که شاهد کوششهای سازندة ایران برای حفظ صلح بود، در سال 1100ق./ 1689م. نامهای به اورنگ زیب گورکانی نوشت و از وی خواست از تعصب در تسنن دست بر دارد و از هر گونه اقدام علیه صفویان بپرهیزد (همان). گورکانیان به سبب آگاهی و آشنایی با سیاست خارجی متغیر دولت عثمانی حاضر نبودند که منافع بلندمدت اقتصادی خود را فدای وعدههای کوتاهمدت سیاسی عثمانیان کنند.

حکومتهای محلی دکن

در سال 748ق./ 1347م. علاءالدین حسن کنگو بهمنی در شبه جزیرة دکن حکومتی تشکیل داد که به سلاطین بهمنی معروف شد و یک و نیم قرن دوام آورد. با بروز ضعف در ارکان این سلسله، قدرت آن به چندین حکومت محلی کوچکتر همچون عادلشاهیان، قطبشاهیان، بریدشاهیان، نظامشاهیان و عمادشاهیان انتقال یافت. بریدشاهیان و عمادشاهیان، اهلسنت و دیگر حکومتهای مذکور شیعی بودند و با دولت صفوی ارتباط نزدیک داشتند (نوایی، 1385: 74). پیوند نظامشاهیان، عادلشاهیان و قطبشاهیان با دولت صفوی به سبب وجود مذهب، فرهنگ و حتی نژاد مشترک برقرار بود (برازش، 1392: 233). 

دولت صفوی همواره به حفظ و گسترش روابط دیپلماتیک با حکومتهای محلی دکن تمایل داشت و ایران از طریق توسعة روابط خود با قطبشاهیان، میتوانست بر تحولات دکن مؤثر باشد. روابط خارجی دوستانة حاکمان محلی دکن با دولت صفوی، از یکسو ریشه در تشیّع صفویان و احساس قرابت مذهبی با ایشان داشت و از سوی دیگر، برآمده از بیم حکومتهای محلی از گسترش تسنّن افراطی در دربار گورکانیان بود. در میان سلسلههای محلی دکن، قطبشاهیان صمیمانهترین روابط را با صفویان داشتند؛ آنان از بازماندگان قراقویونلوها محسوب میشدند و بنابراین، از قدیم شیعی مذهب بودند (رویمر، 1380: 229). تمایل حکومتهای دکن به تشیع، زمینهساز و انگیزهای برای آغاز و بهبود روابط خارجی میان آنان و دولت صفوی بود: برهان شاه حاکم سلسلة نظامشاهیان، مذهب تشیع امامی را در احمدنگر رسمی کرد و خطبه را از نام خلفای نخستین به نام امامان شیعة اثنیعشری تغییر داد (هندوشاه استرآبادی، 1388: 2/256). همین اقدام وی سبب شد تا شاه طهماسب، آقا سلمان تهرانی چراغچی دربارش را به همراه نامهای تبریکآمیز و هدایایی ارزشمند به دربار نظامشاهیان روانه کرد (خورشاه بن قباد الحسینی، 1379: 15).

تجانس مذهبی و فرهنگی میان صفویان و حکومتهای دکن سبب شد تا دولت صفوی به اشکال مختلف برای تحکیم روابط دو سویه کوشش کند. یکی از اَشکال، ایجاد پیوند سببی میان دربار ایران و سلاطین دکن بود؛ شاهان صفوی برای استحکام روابط خود با حاکمان محلی دکن مایل بودند با شاهزادگان ایرانی و هندی ازدواج کنند. به همین منظور، شاه عباس اول، دختر سلطان محمدقلی حاکم سلسلة قطبشاهی را برای یکی از شاهزادگان صفوی خواستگاری کرد (صادقی علوی، 1387: 158). شاهان صفوی به بهانههای مختلف و در موقعیتهای گوناگون هیئتهای دیپلماتیک با هدایا به دربار حاکمان محلی دکن اعزام میکردند تا روابط دوجانبه را گسترش دهند. در یک نمونه، شاه طهماسب در سال 971ق./ 1563م. سفیر خود را با نامه و هدایای نفیس به گلکنده پایتخت قطبشاهیان روانه کرد (خورشاه حسینی، 1379: 115).

مناسبات دوستانة صفویان و حکومتهای محلی شیعی دکن را باید یکی از عوامل تنشزا در روابط هند و ایران تلقی کرد. دولت گورکانی، دکن را جزء طبیعی و ثابت قلمرو خود میدانست و از برخی اقدامات این حکومتها مانند خواندن خطبه به نام سلاطین صفوی ناخشنود بود. بابر و همایون با وجود همة اشتغالات در مناطق شمالی از دکن غافل نبودند و با برهانالدین نظام شاه مکاتبه میکردند و همایون حتی توانست مدتی گجرات را تصرف کند (نوایی، 1385: 75). اعمال سیاستهای خشن و سختگیرانه شاه جهان گورکانی نسبت به ارتباط میان سلسلههای محلّی دکن با صفویان، برخی از حکومتهای محلی را به پذیرش تابعیت دولت گورکانی واداشت. دولت صفوی در این شرایط نیز ارتباط خود را با حکومتهای شیعی دکن حفظ کرد. در سال 1049ق./ 1639م. عمة عبدالله قطبشاه و چند تن دیگر از بانوان قزوین به حضور شاه صفی رفتند. این زن میانجی مکاتبات بود و در زمان شاه عباس دوم هم پیامهای دولت هند را به سلطان صفوی منتقل میکرد. در یکی از نامهها عبدالله قطبشاه خواسته بود تا شاه ایران وسیلة فرار وی را از گلکنده فراهم کند (همان: 77).

دولت گورکانی در مواقعی برای کاهش نفوذ دربار صفوی در دکن به اقدامات نظامی متوسل میشد، اما همواره از واکنش متقابل ایران در هراس بود. اکبرشاه گورکانی توجه ویژهای به دکن نشان داد و تصمیم گرفت سیطرة دولت مرکزی را در آن منطقه بگستراند. سلطة اکبر بر گجرات، مالوه و اریسه در سال 1000ق./ 1592م. فشار بر حاکمان دکن را افزایش داد. وی سلسله های محلی دکن را ملزم کرد تا سیادت کامل حکومت گورکانی را بپذیرند (ریاضالاسلام، 1373: 148). حاکمان دکن که به صورت مستقل، توانایی رویارویی با نیروی اکبرشاه را نداشتند، پاسخ خود را به مکاتبه با شاه طهماسب و کسب تکلیف از شاه صفوی موکول کردند. اکبرشاه برای جلوگیری از مداخلة صفویان و عدم مواجهه با شاه طهماسب، ضمن ارسال نامهها و هدایایی برای حاکمان دکن از آنان دلجویی کرد و خواستِ خود را پس گرفت (افواشتهای نطنزی، 1350: 17). با این حال، اکبرشاه از فشار، به ویژه بر حاکمان محلی شیعی دکن نکاست و در سال 1008ق./ 1600م. احمدنگر پایتخت نظامشاهیان را تسخیر و آنان را وادار به مذاکره کرد. شاه جهان در فرمانهایی در سال 1045ق./ 1636م. به قطبشاهیان و عادلشاهیان اعلام کرد که خطبه به شیوة اهل سنت بخوانند و به دولت گورکانی باج بپردازند (آهنچی و صادقی علوی، 1389: 23). قطبشاهیان که شاهد سرنوشت نظامشاهیان بودند، به سرعت از دولت مرکزی هند اطاعت کردند. محمدعادل شاه در ابتدا تصمیم گرفت مقاومت کند، اما پس از تخریب بیجاپور ناچار شد با شاه جهان از در مصالحه در آید و خراجگذار او باشد.

سلاطین صفوی در مناسبات خود با گورکانیان، همواره بر رفتار توأم با ملایمت نسبت به حکومتهای محلی دکن تأکید میکردند. شاه عباس اول تقاضای آنان را پذیرفت و در سال 1022ق./ 1613م. سفیری برای میانجیگری میان گورکانیان هند و حاکمان محلی دکن به دربار گورکانیان فرستاد (بلان، 1375: 240)، اما پس از شاه عباس حمایت چشمگیری از حاکمان محلی شیعی هند صورت نگرفت (نوایی، 1385: 76). هنگامی که جهانگیر گورکانی با پیروی از سیاست اکبرشاه، فشار بر حکومتهای محلّی دکن را افزایش داد و در سال 1026ق./ 1616م. قطبشاهیان را میان پذیرش جنگ و پرداخت باج مخیّر کرد، سلطان محمدقطب شاه با شرط حفظ استقلال داخلی پذیرفت که مبلغ هنگفت مورد مطالبة جهانگیر گورکانی را بپردازد (جهانگیر گورکانی، 1359: 399-397). سلسلههای دکن ناچار به دربار صفوی متوسل شدند تا در برابر نیروی فزایندة گورکانیان از حمایت ایشان برخوردار شوند. سفیران این حکومتها در سال 1020ق./ 1611م. به دربار شاه عباس اول اعزام شدند و از وی خواستند تا آنان را در برابر دولت گورکانی یاری کند (بلان، 1375: 240). سلیم شاه گورکانی جانشین جهانگیر درخواست میانجیگری شاه عباس اول را پذیرفت (فلسفی، 1369: 5 و 4/ 1422). مدارای حکومت گورکانی با حاکمان محلی دکن موقت بود و شاه جهان سیاست ثابت و خشن تری در قبال دکن در پیش گرفت. گورکانیان در سال 1043ق./ 1633م. نظامشاهیان را برانداختند و در پی آن، عادلشاهیان و قطبشاهیان به حال ضعف و پریشانی افتادند (نوایی، 1385: 76).

بدین ترتیب، روابط شاهان صفوی و حاکمان محلّی دکن، تابعی از قدرت نظامی دولت صفوی بود: هر زمان که صفویان در اوج قدرت بودند، میتوانستند با سلسلههای شیعی دکن مناسبات گسترده برقرار کنند و در صورت بروز اختلاف میان آنان و گورکانیان، دربار دهلی را به رفتار دوستانه با آنان بخوانند. اما ضعف دولت صفوی پس از شاه عباس، مقارن افزایش قدرت گورکانیان به توسعهطلبی گورکانیان در دکن و تسلیم حاکمان محلّی مورد حمایت ایران در آن منطقه انجامید.

نقش پناهندگان سیاسی

در حکومتهای عصر پیشامدرن، معمولاً پس از مرگ حاکم، رقابت سیاسی میان بازماندگان وی بر سر تصاحب قدرت پدید میآمد و گاه به خشونتهای بسیار گسترده میانجامید. بر این اساس، پناهندگی شاهزادگان ناکام در رقابتهای سیاسی و نظامی به حکومتهای همجوار، امری متداول بود. شاهزادگان گورکانی هند در مواقع بحرانی به سبب همجواری و اشتراکات فرهنگی و زبانی به دربار ایران پناهنده میشدند. حمایت از پناهندگان سیاسی و کمکهای نظامی به شاهزادگان گورکانی برای بازیابی قدرت، میتوانست عوامل مختلفی داشته باشد؛ از جمله مهمترین آن، حفظ همپیمانی با گورکانیان برای همکاری در جهت دفع تجاوزات ازبکان به شمال خراسان بزرگ بود.

اعطای پناهندگی به شاهزادگان گورکانی و کمک نظامی به آنان در اوایل دولت صفوی و تا پایان دوران شاه طهماسب معمول بود؛ نخست به سبب قدرت نظامی گستردة قزلباشان در آن دوره زمانی و دوم، نیاز صفویان به یافتن همپیمانی برای مبارزه با ازبکان، زیرا دولت صفوی تمام توان خود را صرف مبارزه با عثمانیان در غرب کرده بود و همواره از یورش گستردة ازبکان به خراسان بیم داشت. یکی از مهمترین شاهزادگان پناهندة هندی، همایون گورکانی، وقتی از شیرشاه سوری فرماندة افغان شکست خورد، به ایران گریخت. در دربار صفوی از او استقبال شد و به یاری نیروهای قزلباش توانست حکومت از دست رفتة خود را بازیابد (حسینیالقمی، 1383: 1/309؛ ترکمان، 1382: 1/100). گویا شمار پناهندگان سیاسی گورکانی را باید بیش از آن تعدادی در نظر گرفت که در منابع گزارش شده است، زیرا، بنابر روایات دیگری، گرچه برخی شاهزادگان گورکانی خواهان پناهندگی به ایران بودند، اما موفق نشدند. برای نمونه، در زمان آشوبها و درگیریهایی که بر سر جانشینی شاه جهان در گرفت، دارا شکوه پس از شکست در برابر اوزنگ زیب قصد داشت از طریق قندهار به دربار صفویه پناه ببرد، اما حاکم افغان منطقة زمین داور او را دستگیر کرد و به اورنگ زیب تحویل داد (وحید قزوینی، 1329: 252). 

در اواخر دوره صفویه که خطر هجوم ازبکان رنگ باخته بود، حکومت صفویه دیگر تمایلی به کمک نظامی به پناهندگان هندی نشان نداد. با حل مشکل ازبکان در دورة شاه عباس اول و انعقاد پیمان نامه های صلح میان ایران و عثمانی، نیاز جدّی صفویان به گورکانیان کاهش یافت و بنابراین، دربار صفوی برای کمک به پناهندگان سیاسی هندی اقدام جدی نکرد: محمد اکبر فرزند اورنگ زیب که علیه پدرش سر به شورش برداشته و خود را شاه خوانده بود، در سال 1092ق./ 1681م. به شاه سلیمان پناهنده شد، اما شاه صفوی به شاهزادة هندی پناهنده یاری نرساند و فقط به وی وعده داد که پس از مرگ پدرش برای دستیابی به قدرت از وی حمایت خواهد کرد (خرافی خان، 1874: 289). دولت صفوی به محمد اکبر اجازه داد که در مشهد ساکن شود تا در صورت اقدام احتمالی به مرزهای هند نزدیک باشد. شاه سلطان حسین هم سیاست پدرش را در قبال محمد اکبر در پیش گرفت و به وی یاری نرساند، تا اینکه محمد اکبر یکسال پیش از مرگ اورنگ زیب در سال 1117ق./ 1706م. در مشهد درگذشت (نوایی، 1385: 71). به همین سبب است که برخی معاصران صفویان و گورکانیان با نفی جنبههای سیاسی و نظامی از مسأله پناهندگی، عامل اصلی حمایت دربار صفوی از پناهندگان گورکانی را کاملاً اقتصادی و با تمایل ایران به نفوذ در قندهار و اعمال حاکمیت بر این شهر مرتبط میدانند (اورلئاریوس، 1369: 2/519).

تاریخ روابط خارجی صفویان و گورکانیان به روشنی نشان میدهد که پناهندگی سیاسی شاهزادگان درباری کاملاً یک سویه بود و غالباً درباریان هندی به ایران متوسل میشدند. در منابع تاریخی، گزارشی مبنی بر پناهندگی شاهزادگان صفوی به دربار گورکانی دیده نمیشود، اما عکس این قضیه مصادیق بسیار دارد. تنها نمونهای که از پناهندگی یک حاکم ایرانی به گورکانیان در گزارشهای تاریخی بازتاب یافته، استمداد محمدزمان میرزا از ظهیرالدین بابر است. وی حاکم بلخ بود و پس از شکست از ازبکان به بابر پناهنده شد و با دختر وی ازدواج کرد و توانست دوباره به حکومت بلخ دست یابد (روملو، 1375: 217). البته محمدزمان میرزا از بازماندگان حکومت تیموریان بود و در شمار شاهزادگان صفوی محسوب نمیشد.

تأثیر تحولات مذهبی

بنیاد مشروعیت حکومت صفویه بر مذهب تشیع امامیه بنا شده بود و کوشش آنان برای ترویج این مذهب بر روابط ایران و همسایگانش تأثیر گذاشت. دولتهای همجوار ایران، سنّی مذهب بودند و در این میان، عثمانیان و شیبانیان ادعای خلافت و رهبری جهان اسلام را مطرح میکردند. گورکانیان هند همچون اسلاف تیموری خویش، پیرو مذهب سنّت بودند، اما برخلاف دو حکومت عثمانی و شیبانی در تسنن راه افراط نمیپیمودند. روحیة تسامح مذهبی گورکانیان به اندازهای وسیع بود که ظهیرالدین بابر برای قدردانی از کمکهای نظامی شاه اسماعیل صفوی، مذهب خود را از تسنن به تشیع تغییر داد (خواندمیر، 1380: 4/524)، اما همپیمانی شاه اسماعیل و بابر و چرخش عقیدتی و احتمالا موقت وی، بیش و پیش از آنکه ریشه در مسائل مذهبی داشته باشد، تحت تأثیر تحولات سیاسی- نظامی شرق ایران و تهدیدهای حکومت نوظهور شیبانیان بود.

به سبب ماهیت ایدئولوژیک و سیاسی شدة مذهب برای دولت صفوی، گرایشهای مذهبی رجال درباری هند بر روابط خارجی آنان با دولت صفویه تأثیر بهسزا داشت. تمایل به مذهب شیعی در میان درباریان بابری به طور طبیعی آنان را به دولت صفوی به عنوان قطب تشیع جهان آن روز نزدیک میکرد. بهادر شاه پسر اورنگ زیب که دارای تمایلات شیعی بود، با دربار صفویه ارتباط برقرار کرد و به همین سبب از سوی پدرش سرزنش شد (نوایی، 1385: 72). وی پس از رسیدن به مقام سلطنت، ارتباط گسترده و دوستانهای با شاه سلطان حسین صفوی برقرار کرد (نوایی، 1363: 57؛ شهریار نقوی، 1351: 74-73). تأثیر پذیرش تشیع و ارتباط با دولت ایران فقط به شاهزادگان گورکانی محدود نمیشد و همة مقامات دولتی را شامل میشد. بیرم خان سردار شیعی همایون گورکانی، واسطة توسعة روابط بین او و شاه طهماسب صفوی بود (هالیتر، 1373: 147).

گسترش ایدئولوژی شیعی به معنای توسعة نفوذ سیاسی حکومت ایران در سایر مناطق بود. دولت صفوی با آگاهی از این مسأله، مساعدتهای مادی و معنوی خویش به درباریان گورکانی را به پذیرش تشیع از سوی آنان منوط کرده بود. همایون گورکانی که به شاه طهماسب پناهنده شده بود و از دولت ایران درخواست یاری نظامی داشت، تنها پس از پذیرش مذهب شیعه و کوشش برای ترویج آن توانست کمکهای لازم را از سوی دولت ایران دریافت کند. شاه طهماسب در ابتدا به این سبب که همایون شیعه نبود، از پذیرش وی اکراه داشت و فقط با شرط تغییر مذهب از تسنن به تشیع، حاضر شد به شاهزادة پناهندة گورکانی یاری برساند (رای، 1383: 67).

همانگونه که گرایشهای شیعی زمینهساز پیوند نزدیک درباریان گورکانی با دولت صفوی را فراهم میکرد، تعصب در تسنن نیز میتوانست به یکی از موانع ارتباط سازنده میان طرفین تبدیل شود. هر چند نفس مسائل مذهبی در نظر گورکانیان هند تعیینکننده نبود، اما در مواقع بروز تنش در روابط ایران و هند، نقش مذهب پررنگتر میشد. بر اساس منابع، اورنگ زیب سنّی متعصبی بود و روابط میان ایران و هند در دوران وی به پایینترین حد کاهش یافت. اورنگ زیب از روابط خود با شاه عباس دوم کاست و پس از مرگ شاه صفوی برای درگذشت وی و تبریک جلوس شاه سلیمان و شاه سلطان حسین، سفیری به دربار صفوی نفرستاد (سرخیل، 1386: 142). اگر چه عامل اصلی تیرگی روابط اورنگ زیب و شاه عباس دوم را باید در اختلافات دو دولت بر سر مالکیت قندهار و لشکرکشیهای دو کشور برای تسخیر آن جستوجو کرد (وحید قزوینی، 1329: 114)، اما تضاد عقیدتی اورنگ زیب با صفویان در تداوم این تنش بیتأثیر نبود. تعصب اورنگ زیب در تسنّن به اندازهای مشهور بود که سلطان سلیمان دوم عثمانی، وی را از هرگونه فعالیت علیه صفویان برحذر داشت. سلیمان دوم با آگاهی از روحیات مذهبی اورنگ زیب بر این نکته تأکید کرد که صفویان تهدیدی برای به زعم او، اسلام راستین به شمار نمیآیند و گورکانیان نباید علیه آنان اقدام کنند (متی، 1387: 36).

سیاستهای اورنگ زیب در مقایسه با مشی مذهبی سلاطین گورکانی استثناء بود، زیرا روند کلّی حاکم بر سیاست خارجی گورکانیان در عرصة دین و مذهب، احترام به اصل تسامح دینی و آزادی ادیان بود که نقطة اوج آن در دورة اکبر شاه به ظهور رسید: وی در سال 975ق./ 1567م. برای رفع اختلاف میان ادیان و مذاهب موجود در هند و ایجاد اتحاد و همدلی میان آنان، به تأسیس دینی جدید همت گمارد و آن را "دین الهی" نام نهاد. اکبر شاه بحث و گفتوگو میان ادیان را در شبهای جمعه آزاد اعلام کرد و در کاخ خویش مناظرات پیروان ادیان را به داوری مینشست. این امر سبب مهاجرت برخی آزاداندیشان و دانشمندان ایرانی به هند برای شرکت در این گونه مراسم شد (نوایی، 1385: 51). دربار گورکانی نه تنها هیچ گاه سیاست خارجی خود را بر اصل مذهب استوار نکرد، بلکه دربار صفوی را نیز به تسامح مذهبی و بهرهمندی از مزایای آن دعوت میکرد. نمونة آن نامة اکبر شاه گورکانی به شاه عباس است که همتای خود را به مدارا با غیرهمکیشان فراخواند (همان: 53). تسامح مذهبی گورکانیان سبب شد تا آنان از انعقاد هرگونه پیمان با شیبانیان علیه صفویان اجتناب کنند. اکبر شاه برای رد درخواست ازبکان در جهت همپیمانی عیله صفویان، طرح اتهام علیه شاهان صفوی را واهی و آنان را نوادگان پیامبر اسلام (ص) معرفی کرد (هوشنگ مهدوی، 1391: 53).

مسأله قندهار

حاکمیت مرزی شهر قندهار یکی از مسائل مهمِ محلّ مناقشه میان صفویان و گورکانیان بود. این شهر از دو جهت عمده برای هر دو دولت اهمیت خاص داشت. نخستین و مهمترین مسأله، اهمیت تجاری و ترانزیتی شهر قندهار بود که یکی از شهرهای اصلی مسیر جادة ابریشم به شمار میرفت و در سفرنامههای تاریخی بر رونق و اهمیت بازرگانی در این شهر تأکید بسیار شده است. قندهار مسیر اصلی عبور بازرگانان ایرانی و هندی در مسیر غرب به شرق و بالعکس بود (تاورنیه، 1336: 697). درآمد ترانزیتی دولت صفوی از شهر قندهار هنگفت بود (ریاضالاسلام، 1373: 264) و گسترش ناامنی و افزایش دزدی و غارت کاروانهای بازرگانی در قندهار تأثیر نامطلوبی بر بازار مالی ایران داشت و سبب کمیابی پول در اصفهان میشد (متی، 1387: 80). دومین مسأله، موقعیت استراتژیک قندهار بود و تصاحب آن به دست هر یک از دو دولت مذکور، سبب برتری در موقعیت نظامی میشد. قندهار را از سه سو رشته کوههای مرتفع محاصره کرده و به مثابه دژی طبیعی است. از همین روست که در برخی از منابع تاریخی در وصف اهمیت دژ قندهار، آن را مستحکمترین قلعة دنیا دانستهاند (مرعشی صفوی، 1363: 11). تاورنیه که در عصر صفوی از شهر قندهار دیدن کرده، دژ قندهار را مهمترین قلعة نظامی ایران نامیده است (تاورنیه، 1336: 697). هفت دژ مستحکم نظامی در شهر قندهار، این شهر را از خطرات احتمالی حفظ میکرد (وحید قزوینی، 1329: 127). اورلئاریوس سبب اصلی اعطای پناهندگی به شاهزادگان فراری هندی از سوی دربار صفوی را اهمیت مسألة قندهار برای ایرانیان دانسته است (اورلئاریوس، 1369: 2/519). در مجموع، قندهار به سبب باغداری و کشاورزی گسترده از یک سو و تجارت پرسود ترانزیتی از سوی دیگر، به یکی از موارد نزاع دائمی میان صفویان و گورکانیان تبدیل شد (لوفت، 1380: 38).

با وجود پیوندهای گوناگون صفویان و گورکانیان و حاکمیت اصل همزیستی مسالمتآمیز بر روابط آنان، کوشش هر دو دولت برای دستیابی به قندهار، چندین بار کار را به جنگ و نبرد کشاند. رقابت گورکانیان و صفویان برای تسلط بر قندهار از آغاز حکومت ظهیرالدین بابر آغاز شد و نخستین بار در سال 913ق./ 1507م. بابر توانست قندهار را تصرف کند (خواندمیر، 1380: 4/390). شاه اسماعیل پس از شکست چالدران، توجهی به شرق ایران نداشت و بابر توانست از این شهر به عنوان پایگاهی برای هجوم به هندوستان استفاده کند (نوایی، 1385: 41). پس از درگذشت بابر در سال 937ق./ 1530م. برادران همایون با جانشینی وی به مخالفت برخاستند. کامران میرزا، برادر همایون و والی کابل و قندهار عَلَم استقلال برافراشت و به نام خود سکه ضرب کرد. سیاستهای ضد ایرانی کامران میرزا سبب شد تا طهماسب به قندهار لشکر کشد و آن را فتح کند (خورشاه بن قباد الحسینی، 1379: 141؛ دوغلات، 1383: 673). شاه طهماسب به نام خود و امامان شیعه خطبه خواند و سکه ضرب کرد و حکومت قندهار را به بداغ خان قاجار سپرد ([بینا]، 1370: 80)، اما کامران میرزا توانست در سال بعد (944ق./ 1537م.) دوباره بر قندهار دست یابد (الحسینی القمی، 1383: 1/277؛ دوغلات، 1383: 674).

مسألة قندهار به اندازهای اهمیت داشت که با وجود یاریهای گستردة شاه طهماسب به همایون گورکانی، وی عهد خود را به شاه صفوی زیر پا نهاد و قندهار را با حیلة نظامی تسخیر کرد و بداق خان قاجار را از شهر راند (بیات، 1382: 51). شاه طهماسب، نخست واکنشی نشان نداد و حتی در نامه های رد و بدل شده و کلام سفیران به این مسأله اشارهای نشد (برازش، 1392: 216)، اما بلافاصله پس از مرگ همایون، در سال 963ق. فرمان فتح قندهار را صادر کرد که موفقیتآمیز نبود و در سال 965ق. خود در رأس سپاهی به فتح آنجا اقدام کرد (الحسینیالقمی، 1383: 1/397؛ ولی قلی شاملو، 1371: 1/77).

اکبر شاه از اقدام شاه طهماسب بسیار آزرده خاطر شد و با اینکه از تقابل و نبرد دوری میجست، روابطش با دربار صفوی بسیار تیره گردید. شاه طهماسب برای از سرگیری روابط با گورکانیان در سال 969ق./ 1561م. سفیری به دربار اکبر شاه فرستاد تا جلوس وی را تبریک گوید، اما شاه گورکانی پاسخی نداد (ریاضالاسلام، 1373: 87). اکبر شاه از فتح قندهار به دست ایرانیان خشمگین بود و حتی برای تسلیت مرگ شاه طهماسب، فرستادهای به قزوین گسیل نکرد (نوایی، 1385: 50). قطع یک جانبة روابط دیپلماتیک از سوی اکبر شاه گورکانی سبب تیرهتر شدن روابط ایران و هند شد. وقتی اکبر شاه پس از 12 سال تصمیم گرفت تا روابط با ایران را از سر گیرد، شاه اسماعیل دوم سفیران هندی را بیپاسخ گذاشت (برازش، 1392: 222). اکبر شاه از اختلافات پدیدآمده میان حسین میرزا و رستم میرزا فرزندان حاکم قندهار، کمال استفاده را برد و توانست قندهار را تحت نظارت خود در آورد (ترکمان، 1382: 2/486). 

شاه عباس نیز مانند اسلاف خود برای بازپسگیری قندهار، ابتدا از طریق دیپلماسی وارد شد و پس از به بن بست رسیدن کوششهای دیپلماتیک به جنگ روی آورد. وی پس از شکست دادن ازبکان و تار و مار ایشان از مناطق شمال شرق، در نامهای از اکبر شاه خواست تا قندهار را به صاحب اصلی آن بازگرداند. اکبر شاه 4 سال سفیر ایران را در هند نگاه داشت و پس از طی این مدت هم، پاسخ صریحی به شاه عباس نداد (ریاضالاسلام، 1373: 103). شاه عباس پس از مرگ اکبر شاه عزم فتح قندهار را داشت، اما ترجیح داد روابط مسالمتآمیز خود را با جهانگیر ادامه دهد. بدین ترتیب، قندهار 16 سال دیگر در دست گورکانیان باقی ماند (برازش، 1392: 416). چون شاه عباس زمینههای فتح مجدد قندهار را فراهم دید، در سال 1031ق./ 1621م. نبرد قندهار را سامان داد (جنابدی، 1378: 881). واکنش جهانگیر به نامهای حاکی از تعجب از اقدام شاه عباس محدود ماند (جهانگیر، 1359: 399-397) و روابط دوجانبة ایران و هند به گرمی ادامه یافت (نوایی، 1385: 55).

کوششهای گورکانیان برای تسخیر قندهار از دورة شاه جهان از سر گرفته شد. وی با تهدید و سپس تطمیع علیمردان خان زیگ حاکم صفوی قندهار توانست در سال 1048ق./ 1638م. این شهر را به چنگ آورد (محمدمعصوم اصفهانی، 1368: 254)، اما از آن سوی، نامهای به شاه صفی نوشت، با اظهار امیدواری که تصرف قندهار بر روابط دو دولت تأثیر منفی نداشته باشد. شاه صفی پس از عقد قرارداد ذهاب با ترکان عثمانی و خاطر آسوده از بابت جبهه غرب، برای بازپسگیری قندهار در سال 1053ق./ 1643م. به سوی شرق لشکر کشید، اما در میانه راه درگذشت (ولیقلی شاملو، 1376: 1/206؛ محمدمعصوم اصفهانی، 1368: 299). شاه عباس دوم ابتدا به صورت مسالمتآمیز از شاه جهان استرداد قندهار را طلب کرد (وحید قزوینی، 1329: 98) و چون این قبیل اقدامات دیپلماتیک راه به جایی نبرد، شخصاً و در رأس سپاهی در سال 1058ق./ 1648م. به خراسان رفت و قندهار را فتح کرد (همان: 114). شاه عباس دوم پس از فتح قندهار، سفیری به دربار گورکانی فرستاد و اظهار امیدواری کرد که این اقدام تأثیر منفی بر روابط آنان نگذارد (همان: 126-125). دربار هند برای بازپسگیری قندهار سه بار سپاه به این شهر فرستاد، اما به نتیجة مطلوب نرسید (نوایی، 1385: 67).

مسألة قندهار، سرانجام پای دولتهای ثالث را به این معرکه باز کرد: اکبر شاه برای بازپسگیری شهر قندهار از ایرانیان حاضر شد با ازبکان از در توافق در آید تا خراسان و بدخشان از آنِ ازبکان باشد و کابل و قندهار به گورکانیان واگذار شود (ریاضالاسلام، 1373: 95-94)؛ گرچه توافق آنان به سبب ادعای اکبر شاه نسبت به مالکیت بدخشان و ادعای عبیدالله خان نسبت به مالکیت قندهار هرگز عملی نشد (نوایی، 1385: 50). شاه جهان که از آغاز سلطنت در پی بازپسگیری قندهار بود، در سال 1046ق./ 1636م. نامهای به مراد چهارم سلطان عثمانی نوشت و پیشنهاد اتحاد مثلث هندی- ازبکی- عثمانی را مطرح کرد و از قصد خویش برای تصرف قندهار خبر داد (نوایی، 1386: 229؛ ریاضالاسلام، 1373: 161).

بر این اساس، میتوان مسألة قندهار را بحرانیترین عامل در مناسبات ایران با هند تلقی کرد؛ به گونهای که نه تنها هیچ یک از دو دولت مذکور حاضر نشدند که حاکمیت دیگری را بر قندهار به رسمیت بشناسند، بلکه کار بارها به جنگ و نبرد کشید. در این میان، این دولت گورکانی بود که در مواقع ضعف، در اندیشة اتحاد با دولتهای ثالث علیه صفویان برای بازپسگیری قندهار میافتاد و گزارشی از کوشش مشابه ایران در منابع موجود نیست. 

اشتراکات فرهنگی

ساکنان ایران و هند به عنوان دو ملت همجوار، اشتراکات دیرینه و گسترده فرهنگی با یکدیگر داشته و دارند. همنژادی و همزبانی ایرانیان و هندیان که به آغاز تاریخ هر دو ملت و دوران مهاجرت آریاییها بازمیگردد، سبب شد تا در عرصههای فرهنگ و جهانبینی، ایرانیان و هندیان شباهتهای بسیار داشته باشند. هند در طول تاریخ، مأمنی مطلوب برای ایرانیان مهاجر محسوب میشد و مقصد نهایی بسیاری از ایرانیان زرتشتی پس از یورش تازیان بود. گسترش زبان فارسی در شبه قاره هند که به همت مبلّغان صوفی مسلمان ایرانی صورت پذیرفت، مهمترین عامل پیونددهندة ایرانیان و هندیان بود. اشتراکات فرهنگی میان ایرانیان و هندیان به صورت غیرمستقیم بر روابط خارجی دولتهای مستقر در این دو سرزمین تأثیر داشت. در واقع قرابت فرهنگی سبب تسهیل در مراودات سیاسی و اقتصادی بین دو کشور میشد.

حضور ادیبان و شاعران ایرانی فارسیزبان در دربار گورکانیان، سبب آشنایی و گسترش زبان فارسی در ارکان مختلف این حکومت میگردید و همین یگانگی زبانی میان دو دولت صفوی و گورکانی، زمینهای برای تعامل بیشتر و بهتر میان دو دولت را فراهم میآورد. گسترش زبان فارسی و رسمیت آن در دربار هند، تبادل سفیران را برای دو دولت آسانتر میکرد و پیوند زبانی میان ایران و هند مهمترین عامل جذابیت دربار گورکانی برای شاعران و ادبیان ایرانی بود. زبان سخن در دربار دهلی، فارسی بود (جلالی نائینی، 1375: 490) و با وجود چند زبانه بودن دربار هند، شاهان گورکانی میل بیشتری به رسمیت دادن زبان فارسی داشتند.

برخی از شاعران ایرانی که پس از روی کارآمدن دولت صفوی به علل سیاسی و اقتصادی و مذهبی، ماندن در دربار صفویه را به سود خود نمیدانستند، راهی جز مهاجرت به عثمانی یا هند نداشتند. کوششهای اکبر شاه گورکانی برای گسترش زبان فارسی و پاسداشت مقام شاعران و ادیبان از سوی دیگر، زمینهساز مهاجرت شاعران فارسیزبان به هند شد (ارشاد، 1369: 208). دربار عثمانی به سبب مخاصمات عمیق مذهبی میان دولت ایران و عثمانی، محل امنی برای مهاجران نبود و در نتیجه، هند گورکانی به بهترین گزینة آنان تبدیل شد (همان: 209). وجود شاعرانی همچون آتشی قندهاری در دربار ظهیرالدین بابر، از حضور دیرپای شاعران ایرانی پارسیگوی در هند حکایت دارد (حکمت، 1337: 91). شمار چشمگیری از شاعران پارسیگوی در دربار گورکانیان رفت و آمد و حتی منصب داشتند، چندان که اکبر شاه به تقلید از دربار ایران، منصبی به نام "ملک الشعراء" پدید آورد و غزالی مشهدی نخستین شاعری بود که به این منصب دست یافت (همان: 89). گسترة زبان فارسی در هند به اندازهای بود که اکبر شاه گورکانی در دورة تأسیس "دین الهی" و دعوت از مبلغان ادیان، به سبب علاقه به عقاید مسیحیت یسوعی، به مبلغان این فرقه در هند دستور داد که زبان فارسی بیاموزند تا شاه گورکانی بتواند بدون واسطه با آنان مباحثه کند (رحمتی، 1395: 131). اکبر شاه برای خواندن انجیل در آیین جدید در پی ترجمههای فارسی آن بود (همان) و این خود، نشان از تسلط وی به زبان فارسی دارد.

علمای ایرانی از گروههایی بودند که از سویی سبب توسعة زبان فارسی و فرهنگ ایرانی- شیعی در هند شدند و از سوی دیگر با دست یافتن به مناصب اداری، در گسترش روابط خارجی هند با ایران تأثیرگذار بودند. علمای شیعی ایرانی در هند بسیار بودند، اما از چهرههای شاخص آنان میتوان اینها را برشمرد: محمد بن هبهالله رضوی مشهدی (حسنی، 1420: 5/626)، عهدی خراسانی (گلچین معانی، 1369: 1/924)، صفیالدین عیسی قزوینی (همان: 1/925) و قاضی نورالله شوشتری (خواندمیر، 1379: 200). برخی از آنان مانند قاضی شوشتری (حسنی، 1420: 5/509) و خواجه محمدرضا امامی اصفهانی (تهرانی، 1403: 9/537) در دورة جهانگیر گورکانی از امر قضاء به مقام صدارت ارتقاء یافتند. حضور پررنگ ایرانیان در دربار گورکانی زمینهساز آشنایی بیشتر دربار هند با فرهنگ ایرانی بود و مناسبات میان دو دولت صفوی و گورکانی را تسهیل میکرد.

علاقة شاهان گورکانی به هنر ایرانی یکی از عوامل تمایل آنان به ایجاد ارتباط گسترده با دربار صفوی بود تا از این طریق، انتقال هنرمندان ایرانی به هند آسانتر گردد. همایون خود به ادب و هنر دلبستگی داشت و هنگام بازگشت به هند بسیاری از هنرمندان و ادیبان و شاعران را با خود به هند برد؛ این امر به گسترش نفوذ فرهنگ و تمدن ایرانی در هند منجر شد (نوایی، 1385: 48). همایون هنگام پناهندگی در ایران، از کارگاهی دیدن کرد که در آن نقاشانی مانند میرک، میرسیّد علی، مظفرعلی، سلطان محمد و عبدالصمد مشغول ترسیم و تذهیب و نگارگریهای فاخر بر نسخهای از خمسة نظامی به خطّ شاه محمود تبریزی بودند. وی از میرسیّد علی و عبدالصمد قول گرفت تا به هند سفر کنند و آن دو پس از سفر به هند، سبک نقاشی خاصی را پدید آوردند که به سبک ایرانی- هندی معروف شد (همان).

یکی از عوامل مهم استمرار رابطة فرهنگی گورکانیان با صفویان، اشتیاق وافر سلاطین گورکانی به هنر نگارنگری و خوشنویسی استادان ایران بود (سوچک، 1384: 126). آثار نگارگرانی چون بهزاد و خوشنویسانی مانند سلطان علی مشهدی برای هنرمندان هندی الگوی کار محسوب میشد و میزانی برای سنجش کیفیت کار به حساب میآمد. گرچه شماری از هنرمندان ایرانی را دربار گورکانی به هند دعوت کرد، اما بیشتر این هنرمندان به صورت خودخواسته و برای برخورداری از آزادی و آسودگی اقتصادی مهاجرت را برمیگزیدند (همان: 127). هنرمندان ایرانی علاوه بر انتقال هنر ایرانی صفوی به هند، از دستاوردهای مکتب گورکانی هند تأثیر پذیرفتند و نقاشیهای عبدالصمد شیرازی هنگام اقامت در کابل به روشنی گویای تأثیرپذیری وی از سبک گورکانی است (کری ولش، 1373: 6).

سفیران ایرانی و هندی در دورة زمامداری شاه عباس و جهانگیر، علاوه بر انجام مأموریت سیاسی، وظایفی فرهنگی نیز برعهده داشتند که مهمترین آنها خرید اشیاء هنری مانند تابلوهای نقاشی، مرقعات، آلات نجومی و ظروف چینی برای دربار بود. جهانگیر گورکانی در دوران ولایت عهدی، برجعلی نخجوانی را به ایران فرستاد تا اشیای هنری مورد نیاز را از ایران تهیه کند. شاه عباس وقتی به مأموریت نخجوانی پی برد، در نامهای از وی گله کرد که چرا برای تأمین سفارشهای هنری از دربار ایران درخواست نکرده و با بازرگانان ایران وارد گفتوگو شده است (ریاضالاسلام، 1373: 117). همایون در سال 1022ق./ 1613م. محمدحسین چلبی را برای خرید اشیای هنری به استانبول فرستاد و در گذار از ایران، تحفهها و هدایایی از طرف دربار به وی داده شد (نوایی، 1385: 56). شاه عباس هم سال 1024ق./ 1615م. خواجه عبدالکریم تاجر گیلانی را برای خرید اشیای هنری فاخر به هند فرستاد و از جهانگیر شاه خواست تا کارگزاران معتمد هندی را مأمور کمک به وی کند (ریاضالاسلام، 1373: 119). خان عالم یکی از سفیران جهانگیر به دربار شاه عباس، نقاشی به نام بشنداس را به همراه خود آورده بود. این هیأت 240 اثر نگارگری برای شاه عباس آوردند که در یکی تصویری از شاه عباس بود و در یکی دیگر، تصویری خیالی از شاه عباس و جهانگیر را در کنار یکدیگر نشان میداد (نوایی، 1385: 58). خان عالم 29 بارِ شتر شامل پارچههای هندی مرغوب، صنایع دستی ظریف و نفیس هندی و شمشیرهای مرصعکاری با سنگهای قیمتی برای شاه عباس هدیه آورد (دلاواله، 1380: 2/340). شاه عباس در پاسخ به سفارت خان عالم، زینل بیگ شاملو را با نامه و تحفههای هنری ایران به دربار جهانگیر فرستاد (جنابدی، 1378: 876).

عامل اشتراکات فرهنگی، از محورهای مؤثر بر مناسبات ایران با هند بود و در دورة تیرگی روابط، به تلطیف فضا و در دورة گرمی روابط به استحکام بیشتر دو دربار میانجامید. شاهان گورکانی اشتیاق وافر خود را نسبت به بهرهمندی از آثار هنری و هنرمندان ایرانی پنهان نمیکردند و به دنبال انتقال هنر، آثار هنری و هنرمندان ایرانی به هند بودند. دولت صفوی به ویژه در عصر شاه عباس، در پی گسترش روابط فرهنگی و هنری با هند بود، اما بیش از آنکه به جذب هنرمندان هندی بیاندیشد، در پی انتقال آثار هنری آنان بود.

نتیجه

نقش دولتهای ثالث به ویژه ازبکان در همگرایی صفویان و گورکانیان بسیار مؤثر بود. ازبکان با تهدید مرزهای شمالی هر دو کشور زمینهساز نزدیکی روابط و همکاریهای نظامی به ویژه در نیمة نخست دورة صفوی را فراهم کردند. درگیری صفویان با دولت عثمانی در غرب نیز صفویان را به ایجاد رابطة حسنه با گورکانیان سوق میداد، زیرا نبرد در چندین جبهه عملاً برای آنان امکانپذیر نبود. دولت گورکانی، مناسبات دوستانة حکومتهای محلّی شیعی دکن با صفویان را نمیپسندید، زیرا مغولان هند، دکن را جزو سرزمین خود محسوب میکردند. صفویان با سلسلههای شیعی دکن مراودات گسترده داشتند و همواره به سلاطین گورکانی برای مدارا با آنان سفارش میکردند. دولت گورکانی به سبب تسامح مذهبی، درگیری ایدئولوژیک با دولت صفوی نداشت، اما صفویان در توسعة مناسبات خویش با دربار هند بر تشیع تأکید میکردند و دولت گورکانی تمایل به تشیع را ناشی از نفوذ صفویان تلقی میکرد. مسیر پناهندگان سیاسی غالباً از هند به ایران بود و گزارشی از پناهندگی شاهزادگان صفوی به دربار گورکانی در دست نیست. تا زمان شاه عباس اول، پناهندگان سیاسی گورکانی همواره از حمایت نظامی دربار صفوی برخوردار میشدند، زیرا ایران در صدد بود تا از دولت هند برای مقابله با ازبکان استفاده کند. پس از شاه عباس و با کاهش خطر ازبکان، این حمایتها رنگ باخت و کمک نظامی از سوی ایران به شاهزادگان پناهنده اعطاء نشد. اشتراکات فرهنگی دیرینه میان مردم ایران و هند، استوارترین عامل پیوند دربار گورکانی و صفوی بود. سلاطین گورکانی در مناسبات خود با دربار صفوی، همواره خواهان به خدمت گرفتن هنرمندان ایرانی بودند و معمولاً دولت صفوی با خواستهها و سفارشهای آنان همکاری و همراهی میکرد. مهمترین عامل تنش میان ایران و هند، مسألة قندهار بود که برای هر دو کشور از نظر تجاری و سوقالجیشی اهمیت خاصی داشت. در مواقع درگیری یا ضعف، هر یک برای فتح و تسخیر این شهر اقدام میکردند که در برخی موارد به قطع روابط دیپلماتیک و گاهی به جنگ میانجامید.
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