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  رانيان ايشاهان هند و صفو

 وابطصرف نظر از تمام ر من. آغاز روابط دو کشور است ةران نقطيهند و ا يجوار مه
ران يان ايصفو و ان هنديگورکان بطارو به با اشاره ، مقاله خود رايو ادب يکهن فرهنگ

  .کنم مي شروع
 در هند ينمدت طوال يبرا ينان ويجانش و ،ان هنديگورکان سلسله انگذاريبن ،بابر

 ،مير مستقيغ يم و گاهيمستق يگاهشاهان دو کشور در مواقع مختلف،  .حکومت کردند
ها  يلچيسفرا و ا ،کردند مي مالقات و مذاکرهگر يکدي با ،شدند مي گريکديار يرهسپار د

 يگاه آنها .شد يرد و بدل م تيت و تهنيتسلهاي  نامه ا ويبودند، هدا رفت و آمددر 
 ياريو  يهمدل ن کهيخالصه ا .کردند ياز آن ابا م يو گاه شتافتند يگر ميکدي کمک  به

  .نه ادامه داشتيدر هر زم
در سال . داشتند ياسيروابط س گريکديبا  محمد بابر الدينريل اول و ظهيشاه اسمع

 يگر يلچيا به يل صفويعراق نزد شاه اسمع  به اسد که از کابل يخواجگ”.ق  ه  ٩٣٣
ت تعلق ينها بي بودند که پادشاه را …زيرد از آن جمله دو کنآوها  سوغات …رفته بود

  .١“ديخاطر بهم رس
عنوان  الدين صفوي از علماي وقت بود که به در زمان شير شاه سوري ميرزا رفيع

  .کرد و در امور سياست دست داشت مفتي سکونت مي
مک ران کيرم خان از شاه ايب شنهاديپ به مجبور شد يام سختيون شاه در ايهما

 باسمطهشاه   ي بها ، نامه ستانيس به دنيو بعد از رس شد خراسان عازم يو .رديبگ
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  ١٠٠  قند پارسي

حاکم آنجا بود با  يب صفواحمد شاملو که از جانب شاه طهماس .١نوشت يصفو
و زان برجسته يکن ،ر بانوانيت اميمع به همسر خود را و از او استقبال کرد امتت يرضا

بختان مالزمت کرد  کين نييآ ي بهو .م فرستادگيده بانو بيخدمت حم  به خاص هداياي
  .٢اقدام نمود يزبانيداب مآو  يف خدمتگاريوظا به و

 يسو  به رم خانيب. دين رسيمشهد و قزو  به جانب هرات رفت و  به ون از آنجايهما
رزا، يسه برادر خود بهرام م ،با چشم روشن و دل شاد بشاه طهماس. ٣ديشاه روان گرد

آب  به استقبال وي به از اشراف و اکابر را يريرزا و جمع کثيمرزا و سام يالقاس م
ن يا .نمودند يو ون شاه، همسر و همرکابانيهما از استقبال شايانيآنها . هلمند فرستاد

ن يا .رفت آنها استقبال به شخصاًران يشاه ا د،يتخت رسيپا يکينزد به چونکاروان 
شاه  ،ون شاه آنجا بوديهماکه  يدتطول م در ده بود کهيرس يحد به يگانگياخالص و 

دن شاه يد به ونيآمد هما يکه او نم يرفت و روز مي يو اقامتگاه  به هر روز رانيا
  .٤رفت يطهماسب م

و احترام او  يزبانيدر م ،داشت يکه از قدرت شاهان مغول آگاه يسلطان صفو
 مدنظر داشترا  ييها حتما هدف ييراين همه پذيا يازا در يو اگرچه. غ نکرديچ دريه
 او نشان داد و هم به هم اقتدار خود ران اقدام خود، يبا ا يو ست کهين يشک يول
 را يم شاه صفويم و تعظيع مالقات و تکرين وقايمورخ .اذعان کرد او مقتدر بودن  به
 ،احترام ،يجاز نوشته و مهمانيا به ع رايگم تمام وقايگلبدن ب. اند هان کرديل بيتفص  به

ان يب ييبايتر و طاق را با زچام و يو خها  خرگاه و شهرها يبند نيذآ ،گردش و شکار
ها  محبت آن يو تمام ،يخواهرشاه صفو ،گميخانزاده ب يداستان مهمان يو .است کرده

  :کند مي خالصه ک جملهيده بود در يون ديرا که هما يهاي يو دلگرم
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  ان ايرانيشاهان هند و صفو  ١٠١

ف يتکل آمد و مي شيو مروت پ يار مهربانيحضرت بس به قصه مختصر شاه”
  .١“نمود مي مادرانه و خواهرانه يکرده مهربان
شاه  يروز. وجود آمد  به يانقباض روح ک باري يت باريمين همه صميبا وجود ا

ان کرد يبرادران را ب يشياند او عناد و ناعاقبت. ديون را پرسيعلت شکست هما يصفو
رزا يبهرام م. کردندرا پهن  غذا حضور داشت، سفره زين رزايدر آن موقع برادرش بهرام م

د مثل من يبا برادر با: برجسته گفت يشاه صفو. ستش مي طشت و آفتابه گرفته دستش را
د و از همان ين سخن ناراحت گرديااز رزا يبهرام م. ديا که شما کرده يد نه طوريرفتار کن

ن دوران يغرض در قزو. رديون در هند استحکام نپذين فکر بود که حکومت همايزمان در ا
  .٢وجود آمد  به يون شاه شکرنجيو هما ين شاه صفويب د ويچ يا وطئهت شکار

ز خس در ين ،ونيمالزمان وفادار هما ،ين روشن کوکه و خواجه غازيعالوه بر ا
ش يپ ار غربتيدگم را که آنها در يده بانو بيحم يبها بي شان جواهراتيا. آتش گذاشتند

کمک برادر خود  به گميده بانو بيحم. ددنيداشتند، دزد مي وقت ضرورت نگه يخود برا
خاطرش را از  و رفته ش شاه طهماسبيا پيح بي ن دزدانيا. دست آورد  به آن را دوباره

گم، يرم خان و سلطانه بيب. شد يياعتنا  ين بيمتوجه اون يهما. شان مکدر ساختنديا
 گريکدي با الدينم نوريو حک ،وانيناظر د ،ينيجهان قزو يو قاض ،يخواهر شاه صفو
 يخواهر شاه در محضر برادرش رباع يبيشان در تقريا يغرض با مساع .مشورت کردند

  :ر را خوانديز
ــت ــ يهس ــده اوالد عل ــان بن ـ شـه شـاد بـا    يم هميهست  يم ز ج ـ ي   ياد عل

ـ شه ورد خـود  يم هميکرد  ظـاهر شـد   يت از عليچون سر وال ـ  داي   يعل
که از منابر  ن امر کرديبر ا د و کمک خود را مشروطيشادکام گرد يشاه صفو

در خاطرات  ن داستان راياگم يگلبدن ب يول. ٣شود انيب صل محمد و آل محمديفضا
ن تکدر يون شاه ايهما. است اشاره نموده يکدورت موقت  به البته ،ذکر نکرده است خود
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  ١٠٢  قند پارسي

گفت  يشاه صفو. شاه اهدا نمود به را شده دهيدزد اتجواهر يخاطر را زدود و تمام
 گانهيرا  اال ما شما گانه کرده بودند ويا را از شما بمو روشن کوکه  يازکه خواجه غ

  .١کدل شدنديباز هر دو پادشاه . ميدانست مي
اهدا شده  يشاه صفو به ونيکه از طرف هما يلعل و الماس عدد ست و پنجاهيدو

 يتا برگشت و رانيا به ون از زمان وروديهما يمخارج مهمان ن برابريچند متشيق ،بود
  .٢بودهند   به

هنگام  .گذشت ار خوشيبس يو بر ران بود،يدر اون يکه هما يتغرض تمام مد
ب رسامان ح به ن و امرا مجهزيران فرزندان خود را با خواتيشاه ا ،ونيهمامت يعز

  .٣همراه کرد
 ،سندگانينو ،بلکه شاعران ،انيفقط امرا و سپاه ، نههند به ونيهماهنگام بازگشت 

  .بودند يو همراه زيگر نيد برجستهي ها شخصيتو ان نقاش ،انمعمار ،هنرمندان
ي ا ت نامهيت نامه و تهنيتسل رانيشاه ا ،ق. ه ۹۶۲ون در سال يپس از درگذشت هما

در سراسر عهد مغول  دو جانبه ن روابطيا. فرستاد شهنشاه اکبر  يبرا يريدست سف  به
 ياز آن خبر اکبر شاه ون بود در عهديکه در زمان هما يتيميصم يول. ادامه داشت

ن يسلطان حس ،بقال مشغول جنگ بود ومياکبر با هکه ي زمان .ق ۹۷۲در سال . ستين
 سفرا ولي با وجود اين تصرف خود درآورد به قندهار را بحکم شاه طهماس به رزايم

  .ندرفت و آمد داشت يتجارت يوفدها و آوردند مي فيا و تحايهدا ،آمدند مي
قدر گرفتار آنز ين يل بوميدر مسا يو .داشت ياسيز روابط سيها ن اکبرشاه با ازبک

ران در ير ايجه سفيدر نت .ماند مي التوا معرض در ياسيل سيموارد مسا يبود که در بعض
 ميشاهزاده سل  به يا شاه عباس نامه. ک سال مانديران ير هند در ايپنج سال و سف هند

بود که هر دو مملکت  يشهر قندهار .ها کمک کند ع ازبکفشهنشاه اکبر در د تا نوشت
تصرف خود  به اکبر قندهار را. دهندباز دست  خواستند آن را ينمبر آن نظر داشتند و 
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  ان ايرانيشاهان هند و صفو  ١٠٣

گ ولد يد بيق س  ه ۹۶۹در سال . ن رفتيت سابق از بيميصم جه آنيدر نتدر آورد و 
آورد و خود از  اکبرشاه يبرا يفياتحي شاه صفو ريعنوان سف به يگ صفويمعصوم ب

  .١انعام گرفت ،ه که برابر پنج هزار تومان عراق بوديکبرشاه دو لک روپا
رزا رستم بن يهمان سال م حمله کرد و در دکن به پادشاه اکبر  ه ۱۰۰۲در سال 
از  ،که حاکم قندهار بود يل صفويرزا ابن شاه اسمعيرزا بن بهرام مين ميسلطان حس

پنج  يشکش کرد و در سلک امرايرا پ قلعه قندهار ،تنگ آمده  به ها برادر خود و ازبک
  .شامل گشته حاکم ملتان شد يهزار

ران برقرار ين هند و ايب يکه از زمان شاهزادگ يا ر روابط دوستانهيعهد جهانگدر 
نه ين زمير در ايجهانگ و بود يميصم دو پادشاه ظاهراً نيا يدوست. تر شد حکمستم بود،

و ها  نامه ،يخياز اسناد تار ياريبس .د که قندهار را از دست داديمطمئن گرد آنقدر
  .آن زمان است ياسيمنعکس کننده وضع س  آن دوران، يها ينقاش

م ععنوان  به شاهجهان شاه عباس را. ن منوال بوديهم  به زيعهد شاهجهان ن
 که يا ت نامهيتسلرا با گ يب يبحر ،ريپس از رحلت جهانگ شاه عباس .٢شناخت يم

ت دزود معاووي حضور شاهجهان فرستاد و قرار بود که   به ،ت هم بوديتهن شامل
 .بر تخت نشست ين جهان چشم بربست و شاه صفياثنا شاه عباس از ا نيهم در. دينما

مراسم  يادا يبرا شاه صفي .فرستاددربار ايران   به تعزيت و تهنيت ةشاهجهان نام
 ز اسب و شتر ويبها ن گران يبا ارمغان ،ودد دولت بياز عما يکيگ را که يب يمحمد عل

شاهجهان . فرستاد هند به ،ه بوديش در حدود سه لک روپيران که بهايا يگر کاالهايد
 ،ش از چهار لک بوديمتش بيمت و نوادر که قيش قيب يايبا هدا هم صفدرخان را

 يه برايوپک لک و پنجاه هزار رين يعالوه بر ا. دربار ايران فرستاد  بهرسم ارمغان   به
  .٣اهدا نمود يلچيا به ليغة مرصع و اسپ و فيخرج راه و خلعت با ج
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  ١٠٤  قند پارسي

گران  يايران با هداير ايگ سفيبوداق ب زيب اورنگپس از وفات شاهجهان در عهد 
 د غلطان آبداريمروار عدد کي، يقشش راس اسپ عرا”س عالوه بر يبها و امتعه نف

ي وز در احترام و اکرام ين زيب اورنگ. وارد هندوستان شد “راطيو هفت ق يوزن س  به
 و ١ت کرديره عناير و غير و همراهانش را خلعت فاخره و شمشيو سف نکرد فروگذاشت

زمان زوال  تا ياسيگونه روابط س نيا .ش بها ارسال نموديف بيران تحايشاه ا يراب
  .ادامه داشت يحکومت گورکان

زبان  مروجان از يکيظام شاه برهان ن. داشتند يشتريدر جنوب هند نفوذ بان يصفو
 شاه وسف عادلي. داشت» روابط حسنه«با شاه طهماسب  که در جنوب هند بود يفارس

 عربستان و روم را ،عراق ،رانينقاط مختلف ا شعرا و مشاهير هنرمندان ،فضال زين
  .دربار خود فرا خواند  به

 ير روزهاکه د قرار داشت يشاهان صفو ريتحت تاثي حد  به ل عادل شاهياسماع
با تا يتقر امر نيشد و ا مي خوانده يل صفويشاه اسماع يسالمت يدعا د،يع اميجمعه و ا

 .گذاشتند مي کاله سرخ بر سرها  مانند قزلباش يان ويسپاه .دا کرديهفتاد سال ادامه پ
نه يبلکه در زم ،نبود ياسيارتباط دو جانبه فقط س نيکه ا نيغرض ا .سخن دراز است
  .وجود داشت زين فرهنگ و ادب

 شاهزادگان را در دربار خود ،يان با شاهان صفويگورکان ياسيعالوه بر ارتباط س
چشم  به که يزين چيمهمتر. دادند مي ريو حاکم منصب و جاگ ير و واليعنوان ام  به
عروس  يبرا. بود يصفو يبا فرزندان امرا يهند خورد ازدواج شاهزادگان يم

  .ا انتخاب شدرزين ميشاهجهان، دختر مظفر حس
 .بود يل صفويرزا بن شاه اسمعيرزا ابن بهرام مين مين پسر سلطان حسيمظفر حس

رزا و سنجر يد ميابوسع ،رزايرزا، رستم مين ميمظفر حس. ن چهار برادر بودنديمظفر حس
حسن  ،رزايرزا، شاهرخ ميمراد م(رزا و چهار پسر خود يسنجر م رزا بايرستم م .رزايم
غرض  .وارد هند شد يو هشتم جلوس اکبر يدر ماه مهر سال س) رزايم ميرزا و ابراهيم

منصب  يدر امور دولت از آنها يهند آمدند و بعض به آهسته آهسته تمام افراد خانواده
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  ان ايرانيشاهان هند و صفو  ١٠٥

ستان و ياز س يو حکومت صوبه ملتان و برخ ي، هفت هزاريپنج، پنج هزار يپنج هزار
  .١افتندي ر سنبهليجاگ

برابر هفدهم آبان سنه پنج جلوس  يار و نوزده هجردر ماه رجب المرجب سنه هز
ن مراسم يده بود، با دختر مظفر حسيت رسسيب به رمخر که سن شهزاده يجهانگ

 کرد ازدواج يرزا صفويطور شاه شجاع با دختر رستم م نيهم. رفتيانجام پذ خواستگار
 يفوبا دختران شاهنواز خان ص زيب اورنگو ازدواج شاهزاده محمد مراد بخش و 

النسا و مهرالنسا از بطن دلرس بانو  ةزبد ،النسا نتيز ،يالنسا مخف بيز. ٢رفتيصورت پذ
ن دو کشور يب يشاونديوند خوينمونه از پچند  هانيا. ندبود يفرزند شاهنواز خان صفو

  .است داشته يکه در فرهنگ هند سهم بزرگ ران و هند استيا
پادشاهان و امرا . کردندر يدا يدبو ا يدر هندوستان مراکز علم يشاهزادگان صفو

با ذوق را از افراد  ر صدها نفريهر ام لذا به مواجه بودندين با فرهنگ غرين سرزميدر ا
 ،اقطاع ،مرکب ،خلعت ،زهيجا ،انعام رانين اميآنها از طرف ا. داشت  ت خوديدر مع
 شاهي ردربا در ن افرادياز ا بعضي. کردند يافت ميدر ييالشعرا ملکر و منصب يجاگ

  .داشتند ينفوذ فراوان
شان هم ياز ا ياريبس. کردند مي ت و پرورشيان مذکور ادبا و شعرا را تربيرزايم

سندگان عرب و عجم از داد و دهش شاهان هند يشعرا و نو .سندهيشاعر بودند و هم نو
نقاشان و معماران و هنرمندان و اهل تجارت در تالش . گذراندند مي را يروزگار خوش

متوطن  ن جايآنها در هم از ياريبس ر شدند ويسراز هند يسو  به يت و خوشبختسعاد
  .ادگار گذاشتندي  به نين سرزميخود را در ا يها شدند و نسل

هزار تنکه  يا دهيقص يبرا يران در عهد سلطان محمود شاه بهمنيا ياز شعرا يکي
 ليماتمردم شتر يب لين دليهم  به .افت کردي، درطال لويصد ک باًيتقربا  برابر طال که
دکن سفر   به خواست يم يقدرشناس نيا دنيز با شنيحافظ ن. هند سفر کنند  به داشتند

 مسافرت يبرا خبر تمايل خواجه شيرازعد از استماع ب يرازير فضل اهللا انجو شيم .کند

                                                   
 .۴۱، ص ۱عمل صالح، ج   .١

 .۳۰۷، ص همان  .٢



  ١٠٦  قند پارسي

 ف رايا و تحايعطا آن د و تماميتر گرد خواجه مشتاق. ش زاد راه فرستاديبرا ،هند  به
از  هند وجود بخت سازگار نبود و نيبا ا يول. ديازمندان بخشيهرزادگان و نخوا  به
که عازم  يا يخواجه از کشت. گشت محروم بيغال منت لزوم صاحب لسانيض قدم ميف

  :فرستاد يرازيش ير فضل اهللا انجويم  يراب ريبا مطلع ز يغزل و اده شدهيهند بود پ
  ١ارزد بفروش دلق ما کزين بهتر نمي ه ميب  ارزد دمي با غم بسر بردن جهان يکسر نمي

و  يدر قدردان يلکرد و يالمال اسراف نم تيبود که در ب يسلطان محمود پادشاه
واقعه مسافرت  دنيبعد از شن يو .کرد ينمز ين اهل فضل و هنرمندان بخل يسرپرست
 يزهايمامور کرد که انواع چ و او را هزار تنکه طال داد يمال قاسم مشهد  به ،خواجه
  .ه ببرديهد عنوان به خواجه  يراب دهيرخهند را 

مردم . شد مي ه شمردهيعنوان شاعر و فق  به در هندوستان يمال عبدالرحمن جام
 امين هند نام و پيبا امرا و سالط يو. حج بروند به مال ييآرزو داشتند که در راهنما

 يوفراوان از آثار  نهيه گنجن است که در شبه قاريفرستاد هم مي ها و غزل. ٢داشت 
  .٣وجود دارد

  منابع
، ي، انجمن آثار و مفاخر فرهنگيريح محمد رضا نصيمحمد قاسم هندوشاه، تاريخ فرشته، تصح

  .ش  ه  ۱۳۸۸ايران 
  .م ۱۹۶۷ادب، الهور  ي، مجلس ترقيشيمحمد صالح کنبو، عمل صالح، تصحيح وحيد قر

  

                                                   
 ۵۷۷-۷۸ص  ،۲فرشته، ج تاريخ   .١

 يوجود دارند که به مال جام يخطّ يها ، رک فهرست نسخه۳ن کتاب ير انامه د االنشاء هفت اضير  .٢
 .فرستاده شد

 .هند و پاکستان و بنگالدش يها ها و کتابخانه موزه  .٣


