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مقدمه
اولين	ارتباطات	بين	سرزمين	ايران	و	هندوستان	بايد	به	حداقل	دو	هزار	سال	پيش	
از	ورود	آريايی	ها	به	ايران	و	هندوستان	در	حوالی	3500	پيش	از	ميالد	برسد.	زيرا	در	
حوالی	سال	3500	ق.م.	الجورد	بدخشان،	واقع	در	شرق	ايران	و	شمال	هندوستان،	
در	س��رزمينی	بس��يار	دور	از	هندوس��تان،	در	مصر،	ديده	شده	است.	اگر	ما	سندی	
درباره	ی	ارتباط	بدخشان	با	مصر	در	دست	داريم،	پس	می	توانيم	مطمئن	باشيم	كه	
راه	هندوستان	با	ايران	كه	بسيار	نزديک	تر	از	اين	فاصله	و	در	جوار	يكديگر	هستند،	

برقرار	بوده	است.
پس	به	گونه	ای	قطعی،	مردمان	زاگروايالمی	و	پيش	از	آن	شايد	در	دوره	ی	تمدن	
نوشناخته	ی	جيرفت	با	مردمان	سرزمينی	كه	امروزه	هندوستان	ناميده	می	شود،	در	

ارتباط	تجاری	و	فرهنگی	بوده	اند.	
با	آغاز	دوره	های	تاريخی	روابط	روشن	تر	می	شود.	خاستگاه	مشترک	آريايی	ايرانيان	
و	هندوس��تان	منجر	به	آغاز	فصل	جديدی	در	روابط	دو	س��رزمين	ش��د.	ايرانيان	
و	هندي��ان	در	عصر	ودايی	به	يک	زبان	س��خن	می	گفتند	و	خدايان	مش��ابهی	را	
می	پرس��تيدند،	كه	فقط	در	لفظ	تفاوت	داشتند.	تشابهات	فرهنگی	اين	دوره	باعث	
ش��ده	امروزه	محققان	برای	شناخت	آريايی	های	موج	سوم	)عصر	مهاجرت	1500	
ق.م(	كه	به	ورود	پارس	ها،	پارت	ها	و	مادها	به	ايران	منجر	شد،	از	آثار	به	جا	مانده	ی	

عصر	ودايی	كمک	بگيرند.
در	عهد	باستان	روابط	سياسی	و	تجاری	بين	كشورهای	ايران	و	هندوستان	برقرار	
بوده	اس��ت.	قديمی	ترين	سند	سياسی	كه	به	روابط	ايران	و	هندوستان	اشاره	دارد،	
كتيبه	ی	بيس��تون	اس��ت	كه	در	آن،	داريوش	شاهنش�اه	بزرگ،	به	ضميمه	
ک�ردن	ايالت	ثروتمند	هيندوش	در	جنوب	ش�رقی	ايران	بزرگ	به	
عنوان	جزئی	از	قلمرو	خويش	اش�اره	دارد.	هرودوت	خراج	اين	ايالت	را	

4560	تاالن	نقره	می	نويسد	)هرودوت،	تاريخ،	ج3،	ص194(.	
شرايط	اقليمی	متفاوت	دو	س��رزمين	و	وجود	كاالهای	تجاری	مورد	نياز	يكديگر	
باعث	می	ش��د	در	بس��ياری	از	موارد	روابط	حسنه	ای	بين	ايرانيان	و	هنديان	برقرار	
باشد.	گزارشی	از	درگيری	نظامی	بين	ايران	و	هندوستان	در	دوره	ی	باستان	به	جز	
چند	مورد	استثنائی	وجود	ندارد.	بيش	تر	اين	درگيری	ها	مربوط	به	عصر	مقدونی	و	
سلوكی	تاريخ	ايران	است.	در	دوره	ای	كه	اسکندر	قسمتی	از	شمال	غربی	هندوستان	
را	گرفت	و	بعدها	سلوکوس	اول	در	برابر	مقدار	زيادی	فيل	و	اقالم	ديگر	تجاری،	آن	

ناحيه	را	پس	از	چند	نبرد	به	چاندرا	گوپتای	بزرگ	داد.
در	دوره	ی	اش��كانی	و	ظهور	دولت	كوشانی	در	شمال	هندوستان،	برخورد	ايرانيان	
و	هنديان	از	طريق	كوشانيان	بود.	كتيبه	ی	رباطک	اطالعات	جالبی	درباره	ی	اين	
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دوره	ب��ه	م��ا	می	دهد		)ياراحمدی،	1388،	ص6(.	يك��ی	از	مهم	ترين	حوادث	اين	
دوره،	حمله	ی	س��كاها	در	معيت	مهرداد	دوم	اش�ک	نهم	يا	به	دستور	او	به	
س�رزمين	هند	اس�ت.	)p.195	1945,	Maghan,(	اين	حمله	منجر	به	
استفاده	از	تقويم	سکايی	يا	مهر	اشکانی	در	هند	شد.	فرزندان	آن	
	Maghan,	1945,(	دهند	می	تشکيل	را	هند	راجپوتان	اکنون	مهاجمان،
p.142(.	وجود	خاندان	سورن	يكی	از	خاندان	های	هفت	گانه	ی	ايرانی	در	حاشيه	ی	
مرز	ايران	با	هند	در	دوره	های	اشكانی	می	تواند	اخطاری	برای	نقش	مهم	ايرانيان	در	
هندوستان	باشد.	اما	اين	كه	اين	خاندان	دقيقاً	چه	نقشی	در	تاريخ	هندوستان	بازی	

كرده	اند،	نامشخص	است.
اسدی	طوسی	در	گرشاسپ	نامه	به	حضور	گرشاسپ،	نيای	رستم	در	سركوبی	بهو	
اشاره	دارد،	كه	با	توجه	به	حضور	سورنيان	در	مرزهای	سيستان	بعيد	نيست،	دور	از	
واقعيت	باشد.	داستان	گرشاسپ	در	تاريخ	هندوستان	جای	خود	را	باز	كرده	است.	
در	اين	باره	می	خوانيم،	گرشاسپ	كه	به	دعوت	مهراج،	شاه	هند	برای	سركوبی	بهو	
بدان	ديار	دعوت	ش��ده	بود،	پس	از	شكس��ت	بهو،	دستگيری	و	به	دار	آويختن	او،	

.)Hadi,	1928,	p.5(	است	بازگشته	ايران	به	پيروزمندانه
در	عصر	بعدی	در	دوره	ی	ساسانی،	انتظار	داريم،	روابط	بين	ساسانيان	و	هنديان	به	
دليل	اختالفات	مذهبی	بين	بوداييان	و	زرتشتيان	تيره	باشد.	به	ويژه	كه	اين	دولت	ها	
بر	سر	تصاحب	سرزمين	كوشانيان	در	افغانستان	امروزی	در	حال	رقابت	بودند.	اما	
حقيقت	چنين	نبود.	فلس��فه	ی	زندگی	هنديان	در	بس��ياری	از	دوران	اين	بود،	كه	
زندگی	كنيد	و	اجازه	دهيد	ديگران	هم	زندگی	كنند	)خدايی،	1388،	ص76(.	شايد	
ناشی	از	همين	فلسفه	بود،	كه	همواره	در	دوره	های	تاريخی	متفاوت	و	حتی	امروز	
هم،	هندوستان	يكی	از	مقصدهای	مهم	برای	ايرانيانی	است	كه	به	داليل	گوناگون	

مجبور	به	ترک	ايران	هستند.
رقابت	بر	س��ر	قلمروی	كوشانی	در	افغانستان	را	ساس��انيان	بردند.	در	نهايت	اين	
شاپور	اول	ساسانی	بود	كه	با	اقتدار،	كابل	را	سريع	تر	از	هنديان	تصرف	كرد.	هنديان	
در	اين	عصر	تالش��ی	ناموفق	كردند،	تا	از	نظر	فرهنگی	و	اقتصادی	كوش��انيان	را	

مستعمره	ی	هندوستان	كنند.	
اما	روابط	ساس��انيان	و	هندوستان	در	بيش	تر	موارد	دوستانه	و	عميق	بود.	ماحصل	
اين	عمق،	سكه	های	هندوساسانی	است.	اين	گنجينه	ی	جالب	و	ارزشمند،	نمونه	ی	
بارزی	از	روابط	فرهنگی،	سياس��ی	و	تجاری	ايران	و	هندوس��تان	اس��ت.	انقراض	
دولت	كوشانی	كه	تحت	تأثير	شديد	فرهنگ	و	دين	هندوستان	بود	و	به	دنبال	آن،	
ورود	سرزمين	های	شرقی	فالت	ايران	به	قلمرو	شاهنشاهی	ساسانی،	راه	را	برای	

توسعه	ی	بيش	تر	روابط	دينی	و	فرهنگی	بين	دو	كشور	باز	كرد.	
در	دوره	ی	اس��المی	روابط	دو	كش��ور	بعد	خش��ن	تر	نظامی	پيدا	كرد.	غزنويان	از	
معروف	ترين	غارتگران	هندوستان	قبل	از	ورود	اروپاييان	به	اين	سرزمين	بودند.	در	

دوره	ی	حمله	ی	مغول،	سلطان	جالل	الدين	منکبرنی،	دوره	ای	را	در	هند	گذراند.	
ب��ا	پايان	دوره	ی	مغ��ول	و	تيموری،	پس	از	يک	دوره	ی	فترت	در	دو	كش��ور،	
آفتابی	نو	بر	س��رزمين	های	آريايی	ش��رقی	تابيد.	بابر	سلس��له	ی	گوركانيان	را	
در	هند	تأس��يس	كرد.	درست	در	همان	زمان	شاه	اسماعيل	صفوی،	سلسله	ی	
صف��وی	را	در	ايران	پايه	گذاری	كرد.	روابط	ايران	و	هندوس��تان	در	اين	دوران	
سرنوشت	س��از	در	اغلب	موارد	همراه	با	صلح	و	دوس��تی	بوده	است.	صرف	نظر	
از	قندهار،	دژ	مورد	عالقه	ی	هنديان	در	س��رزمين	ايران،	دو	كش��ور	اختالفات	
ارضی	مهمی	نداشتند.	دليل	اهميت	قندهار،	عبور	مهم	ترين	راه	ارتباطی	ايران	

و	هندوستان	از	اين	دژ	طبيعی	بود.
طرفي��ن	در	اين	دوران	تالش	می	كردند،	تا	با	واقع	بينی،	روابط	خود	را	برقرار	كنند.	
نتيجه	ی	اين	ديدگاه،	دويس��ت	س��ال	رابطه	ی	سياس��ی،	تجاری	و	فرهنگی	بين	

سرزمين	ايران	و	هندوستان	در	دورانی	پرفراز	و	نشيب	است.	
نگارنده	با	بررسی	تاريخ	ايران	در	عصر	صفوی	قصد	دارد	به	اين	سؤال	پاسخ	گويد	
كه:	داليل	ايجاد	روابط	حسنه	بين	ايران	و	هندوستان	در	عصر	صفوی	چه	عواملی	

بوده	است؟
ازبکان

نطفه	ی	روابط	حس��نه	ی	ايران	صفوی	با	گوركانيان	هندوس��تان،	سال	ها	پيش	از	
تأس��يس	امپراتوری	مغول	هند	در	جايی	خارج	از	ايران	و	هندوس��تان	در	سرزمين	
ماوراءالنهر	بس��ته	شد.	در	جايی	كه	امپراتوری	شيبانی،	در	سرزمين	ازبكان	كم	كم	

امرای	امپراتوری	تجزيه	شده	ی	تيموريان	را	به	حاشيه	می	راند.	
در	زمانی	كه	شاه	اسماعيل	سلسله	ی	صفويه	را	در	ايران	پايه	گذاری	می	كرد،	يكی	
از	اين	امرای	تيموری	به	نام	بابر	در	دوازده	سالگی	بر	تخت	حكمرانی	ايالت	كوچک	
فرغانه	در	شمال	افغانستان	نشست.	بابر	به	واسطه	ی	شش	نسل	به	تيمور	می	رسيد.	
او	در	سرزمين	های	شرقی	ازبكستان	و	شمال	افغانستان	امروز	حكومت	می	كرد	و	در	
آرزوی	بازسازی	امپراتوری	تيمور	به	زعامت	خويش	بود.	تصرف	سمرقند،	پايتخت	
س��ابق	تيمور،	اهميتی	كاريزماتيک	در	دس��تورالعمل	سياست	خارجی	بابر	داشت.	
اين	ش��هر	اهميت	حيثيتی	زيادی	برای	تيموريان	داش��ت	)رياض	السالم،	1373،	
ص19(.	بابر	به	واس��طه	ی	اين	شهر	مهم	و	ثروتمند	كه	از	شهرهای	آباد	و	بزرگ	
اين	دوره	بود،	انتظار	داشت،	بتواند	بخش	مهمی	از	سرزمين	های	تيموری	را	حداقل	
در	ناحيه	ی	ماوراءالنهر	به	تصرف	خود	درآورد.	بنابراين	منافع	بابر	با	صفويان	در	برابر	

ازبكان،	در	اين	دوره	در	تضاد	با	يكديگر	بود.
ش�اه	اس�ماعيل	صفوی	در	دوم	دس��امبر	1510م.	در	نبرد	مرو،	ازب��كان	را	در	هم	
شكست.	بابر	با	استفاده	از	موقعيت	در	ژوئن	1511م.	در	سرمای	زمستان	از	كابل	
مرك��ز	حاكميت	خود	به	قندوز	در	قلم��رو	ازبكان	حمله	كرد	و	آن	واليت	را	گرفت	
)بابر،	1912،	ص350(.	كمی	بعد	سفير	حسن	نيت	شاه	اسماعيل	به	خدمت	بابر	وارد	
ش��د.	اين	حركت	دوستانه	ی	شاهنشاه	صفوی،	با	اعزام	سفارت	خان	ميرزا،	عموی	
بابر	و	ايدئولوگ	مغوالن	به	نزد	ش�اه	اسماعيل	پاسخ	داده	شد.	خان	ميرزا	عالوه	بر	
ابراز	اطاعت	بابر	از	ش��اه	صفوی،	از	او	خواست	عليه	ازبكان	با	وی	متحد	شود.	در	
1512م.	شاه	اسماعيل	بار	ديگر	بدون	همراهی	متحد	جديد	خود	به	ازبكان	حمله	
برد.	ازبكان	به	سرعت	تقاضای	صلح	كردند	و	حاكميت	صفويان	را	بر	جنوب	آمودريا	

تا	بلخ	را	به	رسميت	شناختند.
بابر	پس	از	اتحاد	با	شاه	اسماعيل	مستقاًل	به	ماوراءالنهر	حمله	كرد.	اما	عماًل	كاری	
از	پيش	نبرد	و	به	قندوز	عقب	نش��ينی	كرد	)دغالت	رشيدی،	1898،	ص238(.	بار	
ديگر	سفيری	از	سوی	بابر	به	سوی	شاه	اسماعيل	روانه	شد	و	تقاضای	كمک	برای	
حمله	به	ازبكان	را	نمود.	ش�اه	اس�ماعيل	كه	خطر	ازبكان	را	بزرگ	تر	از	خطر	امير	
ايرانی	مس��لک	مغول	كابل	می	ديد،	برای	بابر	نيروی	كمكی	فرستاد.	بابر	با	كمک	
نيروهای	ايرانی	س��مرقند	و	بخارا	سرزمين	های	آبا	و	اجدادی	خود	را	پس	گرفت.	
اما	گرويدن	او	به	مذهب	شيعه	و	وجود	نيروهای	ايرانی،	كه	دشمنان	سرزمين	های	
ازبک	نشين	سمرقند	و	بخارا	بودند،	موجب	تنفر	عمومی	از	بابر	شد.	با	بر	هم	خوردن	
رواب��ط	ايرانيان	و	بابر،	بابر	ايرانيان	را	مرخص	كرد،	اما	در	جنگ	كول	ملک	در	مه	
1512م.	از	ازبكان	تجديد	قوا	كرده،	شكس��ت	خورد	و	مجبور	به	عقب	نشينی	شد	

)خواندمير،	1333،	صص67-66(.	
درست	در	همين	زمان	شاه	اسماعيل	صفوی	در	حال	فرستادن	قوای	تنبيهی	برای	
باب�ر	بود،	ت��ا	مفاد	عهدنامه		ی	طرفين	را	به	زور	اجرا	كند،	اما	شكس��ت	كول	ملک	
ماهي��ت	ماموريت	قوای	اعزامی	را	تغيي��ر	داد.	قوای	اعزامی	صفوی	به	فرماندهی	
امير	ياراحمد	اصفهانی	معروف	به	نجم	ثانی	با	همراهی	قوای	مغول	به	فرماندهی	
ش��خص	بابر،	كه	بار	ديگر	مورد	اطمينان	قرار	گرفته	بود،	به	سرزمين	ماوراءالنهر	
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حمل��ه	كردند.	پس	از	چند	پيروزی	در	اين	س��رزمين،	ق��وای	متحدين	در	قلعه	ی	
غج��دوان	در	نوامبر	1512م.	به	محاصره	ی	عبيدالل	خ�ان	و	جانی	بيک	وزير	او	
درآمدند.	بابر	و	تعدادی	از	ايرانيان	كه	از	رفتار	نجم	ثانی	دلگير	بودند،	از	نبرد	كناره	
گرفتند.	نجم	ثانی	اسير	و	كشته	شد.	اين	روز	با	بدبختی	بی	سابقه	ای	برای	سپاهيان	
صفويان	به	پايان	رسيد	)روملو،	1934،	صص3-130/	خورشاه	بن	قباد	الحسينی،	

نسخه	ی	خطی	موزه	ی	بريتانيا،	ص658(.
ازبكان	پس	از	پيروزی	در	غجدوان	به	خراس��ان	ريختند.	در	پاسخ،	شاه	اسماعيل	
شخصاً	در	اوت	1513م.	به	خراسان	آمد.	اخبار	نزديک	شدن	شاه	اسماعيل	موجب	
به	هم	خوردن	تعادل	عصبی	ازبكان	گرديد	و	ايشان	سريع	تر	از	آنچه	پيشروی	كرده	

بودند،	عقب	نشينی	كردند.	
علی	رغم	عالقه	ی	بابر	به	رابطه	با	ايران،	ايرانيان	در	حمالت	ناموفق	آينده	ی	بابر	
به	ازبكان	وی	را	همراهی	نكردند.	عدم	همراهی	ايرانيان	باعث	شد	بابر	نگاه	خود	
را	از	ش��مال	به	جنوب	برگرداند	و	با	نيروی	25000	نفری	خود	در	پانی	پات	ارتش	
100000	نفری	ابراهيم	لودی	را	در	س��ال	1526م.	شكست	داده	و	دهلی	و	آگرا	را	
تصرف	كند	)لمبتون	و	ديگران،	1387،	ص990(.	دو	س��ال	قبل	از	اين	واقعه	شاه	

اسماعيل	درگذشته	بود.
در	سپتامبر	1528م.	شاه	طهماسب	صفوی	در	نبرد	جام	تقريباً	تمام	رهبران	ازبک	
را	شكست	داد	)بابر،	1912،	ص622(.	پس	از	اين	پيروزی،	بابر	از	موقعيت	استفاده	
كرد	و	حصار	شادمان	را	در	آن	سوی	آمودريا	تصرف	كرد.	)همان،	صص640-639(	
اما	اين	حركت	با	هماهنگی	صفويان	نبود.	با	مشغول	شدن	شاه	طهماسب	در	غرب،	
ازبكان	در	1529م.	دوباره	پيدا	شدند	و	مشهد	و	هرات	را	تصرف	كردند.	بابر	عالقه	
داشت	هرات	را	از	يوغ	ازبكان	آزاد	كند.	آزادی	هرات	توسط	مغوالن	هر	چند	ازبكان	
را	به	عقب	می	راند،	اما	نتيجه	ی	نهايی	آن،	تثبيت	جايگاه	مغوالن	در	قندهار	بود،	كه	

اين	مسأله	مورد	عالقه	ی	صفويان	نبود.	
پس	از	بابر،	پسرش	همايون	بر	تخت	نشست.	همايون	در	ابتدای	سلطنت	با	شورش	
شيرشاه	سوری	مواجه	شد	و	شكست	خورد.	پس	به	ايران	پناه	برد.	پناهنده	شدن	
همايون	به	ايران	و	سپس	استقرار	مجدد	او	بر	تخت	سلطنت	هندوستان،	باعث	شد	
روابط	نزديكی	بين	دو	دربار	گوركانی	و	صفوی	برقرار	شود.	در	اين	دوره،	مرزهای	
شمالی	دو	كشور	در	برابر	ازبكان	در	آرامش	بود،	زيرا	عبدالل	خان	ازبک	كه	در	ابتدا	
ب��ه	نام	پدرش	برای	اتحاد	توران	می	جنگيد،	هنوز	موفق	به	يكپارچگی	قلمرواش	

نشده	بود.	اما	اوضاع	در	سال	1583	ميالدی	تغيير	كرد.
در	اين	زمان	همايون	جای	خود	را	به	پسر	بسيار	مشهورش،	اکبر	)از	1556م.(	داده	
بود.	در	ايران	نيز	شاه	اسماعيل	دوم،	پسر	شاه	طهماسب،	جای	خود	را	در	1577م.	

به	سلطان	محمد	خدابنده	داده	بود.	
عبدالل	خان	در	1573م.	بلخ	را	گرفت	و	سفيری	برای	اتحاد	عليه	ايران	به	دربار	اکبر	
فرستاد	)رياض	االسالم،	1373،	ص91(.	برای	اکبر	بازپس	گيری	سمرقند	باارزش	تر	
از	فتح	خراسان	بود.	سفير	عبدالل	خان	دست	خالی	برگشت.	در	1578م.	عبدالل	خان	
كه	خراسان	را	مورد	حمله	قرار	داده	بود،	از	اکبر	خواست	بدو	بپيوندد.	اکبر	با	استدالل	
اين	كه	خاندان	صفوی	از	نسل	رسول	خدا)ص(	هستند	و	به	دليل	دوستی	خاندان	
كورگانی	و	صفوی،	پيش��نهاد	عبدالل	خان	را	رد	كرد.	اکبر	بيش	تر	تمايل	داش��ت،	
ايرانيان	روش��نفكر	و	منطقی	را	در	پش��ت	مرزهای	خود	ببيند،	تا	ازبكان	غارتگر	و	
متعصب.	او	از	همراهی	با	ازبكان	خودداری	كرد	و	محرمانه	نامه	ای	برای	همكاری	

به	دربار	ايران	فرستاد	)ابوالفضل	اعالمی،	1879،	ص297(.
اما	در	1588م.	اوضاع	ايران	تغيير	كرد.	شاه	محمد	خدابنده	با	يک	كودتای	نظامی	
به	اجبار	به	نفع	پسرش،	عباس	ميرزا	كناره	گيری	كرد	تا	جای	خود	را	به	بزرگ	ترين	
پادش��اه	صفوی	بدهد.	ش�اه	عباس	اول	در	نامه	ای	به	اکبر،	به	اتحاد	با	او	در	برابر	

ازبكان	اظهار	تمايل	كرد	اما	اکبر	از	اين	پيشنهاد	استقبال	نكرد.
ش�اه	عباس	بدون	كمک	اکبر،	ازبكان	را	راند	و	در	فرصت	مناس��ب،	قندهار	را	از	
گوركانيان	بازپس	گرفت.	از	اين	دوره	به	بعد،	زمينه	ی	فعاليت	ازبكان	در	مرزهای	
شمالی	شرقی	ايران	كم	تر	شد.	اما	اکبر	چهارده	سال	تمام	نتوانست	مرزهای	شمالی	
خود	را	ترک	كند.	جهانگير،	پادشاه	بعدی	هندی	در	يک	چرخش	سياسی	عجيب	
تالش	كرد	با	اتحاد	با	ازبكان	عليه	ايران،	ايشان	را	تقويت	كند.	اما	از	اين	راه	نصيبی	

نبرد	)رياض	االسالم،	1373،	صص145-136(.
پادشاهان	صفوی	كه	از	اين	زمان	تضعيف	شده	بودند،	به	خوبی	مرزهای	غربی	را	
در	صلح	حفظ	می	كردند.	ازبكان	نيز	می	دانستند،	توانايی	درگيری	با	تمام	قزلباشان	
صف��وی	را	در	يک	زمان	ندارن��د.	حمالت	ازبكان	از	اين	دوره	ت��ا	انتهای	دوره	ی	
صفوی،	غارتگری	ها	كوچک	در	مرزهای	شمال	شرقی	بود	و	به	ندرت	شامل	تصرف	

شهرهای	مهم	می	شد.	
با	تضعيف	ش��ديد	ازبكان	و	دفع	فتنه	ی	ايش��ان،	جنبه	ی	نظامی	همكاری	ايران	و	
هندوستان	بر	حول	موضوع	قندهار	چرخش	داشت،	كه	در	دوره	ی	صفوی	شانزده	

بار	مورد	حمله	قرار	گرفت	و	دوازده	بار	دست	به	دست	شد.	

مذهب	شيعه
بابر	در	زمان	اتحاد	با	شاه	اسماعيل،	پس	از	فتح	سمرقند	به	گونه	ای	ضمنی	مذهب	
شيعه	را	پذيرفت.	از	او	سكه	هايی	ضرب	سمرقند	وجود	دارد	كه	از	تمايلش	نسبت	
به	اين	مذهب	سخن	می	گويد	)رابينو،	سكه	های	ايران،	ص27؛	خواندمير،	پيشين،	

ص60(.
همايون	در	دوره	ای	كه	در	دربار	ايران	بود،	هر	چند	مذهب	ش��يعه	را	نپذيرفت،	اما	
احترامات	عميقی	نسبت	به	اين	مذهب	به	جا	آورد	)ابولفضل	عالمی،	ص18(.	او	دو	
بار	از	مقبره	ی	امام	رضا)ع(	ديدن	كرد.	البته	می	توان	اين	اقدام	او	را	مصلحتی	ناميد،	

ظهیرالدین بابر

راهقندهار



54

اما	پادش��اهان	گوركانی	با	اين	كار	خود	تمايل	نس��بی	خود	را	به	اين	مذهب	نشان	
می	دادند.	نمی	توان	به	گونه	ای	قطعی	مشخص	كرد	كه	اين	تمايل	چقدر	بوده	است.	
صرفاً	می	توان	گفت،	پادشاهان	بابری	در	اين	دوران،	حداقل	از	نظر	پرستيژ	سلطنتی	
نمی	توانستند	حركتی	فوری	بر	ضد	شيعيان	انجام	دهند.	اين	مسأله	در	دربار	صفوی	

مثبت	ارزيابی	می	شد.	در	دوره	های	بعدی	نيز	اکبر	از	پدرش	پيروی	كرد.	
دوره	ی	جهانگي�ر،	دوره	ی	چرخش	دينی	بود.	جهانگير	رس��ماً	مذهب	تس��نن	را	
حاكم	كرد	و	عليه	ايرانيان	با	ازبكان	متحد	ش��د.	ش��ايد	يكی	از	داليل	وی	برای	
اين	كار،	اتخاذ	سياستی	ضدشيعه	برای	مبارزه	با	دولت	های	شيعه	ی	دكن	بود.	البته	
او	نتوانست	كار	مهمی	در	مرزهای	شمالی	انجام	دهد.	شاه	عباس	بزرگ،	پادشاهی	
نبود	كه	در	برابر	نيروی	به	مراتب	ضعيف	تر	جهانگير	عقب	نشينی	كند.	شاه	جهان	
نيز	با	همين	مسأله	روبه	رو	بود،	البته	او	به	مسائل	سياسی	بيش	از	مسائل	مذهبی	
اهميت	می	داد.	در	دوره	ی	او،	روابط	بين	ايران	و	هند	تضعيف	شد.	اورنگ	زيب	هر	
چند	پادش��اهی	بزرگ	بود،	اما	در	آن	روزگار	ديگر	مسأله	ی	مذهبی	بين	دو	كشور	
از	اهميت	گذشته	برخوردار	نبود.	روابط	ايران	و	هند	در	دوره	ی	پس	از	اورنگ	زيب	

بی	اهميت	و	متشنج	است.	

تجارت
اقتصاد،	پايه	ی	بسياری	از	تحوالت	تاريخ	است	)ياراحمدی،	ب	1388،	ص2(.	
هم��ان	نفوذی	را	كه	ايرانيان	در	فرهنگ	هنديان	داش��تند،	هنديان	در	تجارت	
ايرانيان	به	دس��ت	آوردند.	هنديان	پ��س	از	ارامنه،	دومين	گروه	بزرگ	خارجی	
در	اي��ران	بودن��د.	آن	ها	در	دوره	ی	ش�اه	عباس	خواهان	دريافت	دس��تور	تائيد	
مهاج��رت	ب��ه	اي��ران	از	وی	بودند،	اما	موفق	به	اين	امر	نش��دند.	ش�اه	صفی	
با	دريافِت	رش��وه	ی	كالنی	اين	موض��وع	را	پذيرفت	)توماس	هربرت،	1357،	
صص121-148(.	ش�اردن	هندي��ان	را	مكنده	ی	خون	حي��ات	تجاری	ايران	
می	داند.	او	می	گويد،	هنديان	سود	خود	را	از	معامالت	به	صورت	فلزات	گرانبها	
به	هند	می	فرستند	)شاردن،	1356،	ص166(.	در	يک	سياست	مناسب	تجاری	
مانند	دوره	ی	کريم	خان،	بازرگانان	خارجی	بايد	سود	خود	را	به	صورت	كاالی	

ايرانی	از	كشور	خارج	كنند.
هند	به	نوعی	دروازه	ی	ايران	بود.	كشتی	های	اروپايی	پس	از	رسيدن	به	هند،	عمدتًا	
از	بندر	س��ورات	به	ايران	می	آمدند.	تجارت	زمينی	از	قندهار	می	گذشت	و	اهميت	
تجارت	دريايی	را	نداش��ت.	زيرا	وجود	اقوام	دمدمی	مزاج	متفاوت	باعث	می	ش��د	تا	

امنيت	راه	ها	مخدوش	شود.	
در	سال	1615م.	در	دوره	ی	جنگ	ايران	و	پرتغال،	به	واسطه	ی	بسته	شدن	راه	های	
درياي��ی،	تردد	زمينی	چهار	برابر	ش��د	)p.77	1923,	Moreland,(.	تجارت	و	س��ود	
حاصله		از	آن	برای	دو	طرف	به	قدری	بود	كه	در	زمينه	های	سياسی	لحاظ	شود.	شاه	
عباس	از	اکبرشاه	خواست	فهرست	كاالهای	مورد	نياز	خود	را	مستقيماً	به	خود	او	

بدهد.	اما	در	دوره	ی	انتهايی	سلطنت	مغوالن،	روابط	تجاری	ايران	و	هند،	هم	چون	
ديگر	زمينه	ها	كاهش	يافت.	شاه	جهان	در	1648م.	صدور	شوره	به	ايران	را	ممنوع	
كرد.	ش��اهان	ايران	نيز	صدور	اسب	و	س��اير	اقالم	حمل	و	نقل	را	به	هند	متوقف	
كردند	)p.203	1923,	Moreland,(.	اين	مسأله	به	قدری	بر	تجارت	دو	طرف	تأثير	

گذاشت	كه	طرفين	به	زودی	كوتاه	آمدند.	

روابط	فکری
به	جرأت	می	توان	گفت،	هندوستان	در	اين	دوره،	مهد	ادامه	ی	رونق	فكری	ايران	
بود.	بسياری	از	دانشمندان،	اديبان	و	بزرگان	فكری	ايران	در	اين	دوران،	زير	فشار	
صفويان،	به	هندوستان	مهاجرت	كردند.	اين	مهاجرت	برای	اعتالی	فرهنگی	ايران	
بسيار	مهم	بود.	سبک	خيال	پرور	و	ظريف	ادبی	و	هنری	ايرانی	با	تفكرات	هندی	
تلفيق	ش��د	و	س��بک	معروف	»هندی«	را	ادبيات	پديد	آورد.	برخی	از	بهترين	آثار	
علمی	نويسندگان	ايرانی	در	اين	دوره	در	هندوستان	به	نگارش	درآمد.	از	طرفی	در	
همين	دوران	بود	كه	حضور	اين	مردان	فرهنگی،	باعث	نفوذ	شديد	علمی	ايرانيان	
در	هندوستان	شد.	از	برجسته	ترين	شاعران	ايرانی	كه	در	اين	دوران	در	هندوستان	
بودند،	می	توان	به	عرفی	شيرازی،	صائب	تبريزی،	فيضی	دکنی	و	بيدل	اشاره	كرد.
در	تاج	محل،	برجس��ته	ترين	اثر	معماری	هندوس��تان	در	اين	دوره،	آثار	بسياری	از	
معماران	و	هنرمندان	ايرانی	را	می	توان	مشاهده	كرد.	كاشی	كاری	ها	و	اشعار	موجود	

در	اين	مكان	زيبا،	اغلب	ايرانی	هستند.

دولت	های	دکن
ناآرامی	های	داخلی	ايران	پس	از	حمله	ی	چنگيز	و	سپس	تيمور	و	پس	از	آن،	جنگ	
قدرت	بين	قره	قويونلوها	و	آق	قويونلوها،	باعث	گس��ترش	دامنه	ی	نفوذ	ايرانيان	در	
سرزمين	دكن	ش��د.	ايرانيان	در	كسوت	سرباز،	س��ردار،	محدث،	معلم،	هنرمند	و	
بزرگان	علم	و	انديشه،	عامل	تغييرات	شگرفی	در	اوضاع	سياسی	و	اجتماعی	دكن	

شدند	)خدايی،	1388،	ص79(.
در	جنوب	قلمروی	گوركانيان	در	شبه	جزيره	ی	دكن،	سه	دولت	كوچک	شيعه	وجود	
داشت.	اين	سه	دولت،	خود	برگرفته	از	دولت	ايرانی	بهمنيان	دكن	بودند،	كه	نسب	
خود	را	به	بهمن،	فرزند	اسفنديار	کيانی	می		رساندند	)خدايی،	1388،	ص78(.	اين	سه	
دولت	عبارت	بودند	از:	دولت	عادل	شاهيان	بيجاپور،	دولت	قطب	شاهيان	گلكنده	و	
دولت	نظام	شاهيان	احمدنگر.	مغوالن	هيچ	گاه	اين	دولت	های	را	به	صورت	مستقل،	
به	رسميت	نشناختند.	در	نوشته	های	رس��می	مغوالن،	از	اين	دولت	ها	به	نام	های	
عادل	خانيان،	قطب	الملوک	و	نظام	الملوک	نام	برده	می	شود	)رياض	االسالم،	1373،	
ص146(.	اين	دولت	ها،	شيعه	و	ايرانی	بودند.	قطب	شاهيان	قبل	از	ورود	مغوالن	به	
هند	شيعه	بودند.	عادل	شاهيان	از	زمان	رسميت	يافتن	دين	شيعه	در	ايران،	شيعه	

هند به نوعی دروازه ی ایران بود. کشتی های اروپایی پس 
از رسیدن به هند، عمدتاً از بندر سورات به ایران می آمدند. 
تجارت زمینی از قندهار می گذشت و اهمیت تجارت دریایی را 
نداشت. زیرا وجود اقوام دمدمی مزاج متفاوت باعث می شد تا 
امنیت راه ها مخدوش شود
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شدند.	اين	دولت	های	سه	گانه	روابطی	صميمی	با	صفويان	در	ايران	داشتند.	مغوالن	
همواره	با	ناخش��نودی	اين	روابط	را	زير	نظر	داشتند	)خدايی/	كريمی/	ياراحمدی،	
1389،	ص196(.	صفوي��ان	از	اين	دولت	ها	به	مثابه	لكه	های	جوهر	در	دكن	نگاه	
می	كردند.	به	طور	قطع،	اين	دولت	ها	در	زمان	مورد	نياز	می	توانستند	عليه	مغوالن	

به	كار	روند	)خدايی/	كريمی/	ياراحمدی،	1389،	ص200(.
اکبر،	پادشاه	گوركانی،	با	در	نظر	گرفتن	اين	ديدگاه،	سياست	پيشروی	به	دكن	را	
در	پيش	گرفت.	از	زمان	اکبر	تا	زمان	اورنگ	زيب،	اين	دولت	ها	به	گونه	ای	مستمر	
زير	فشار	بودند،	تا	اين	كه	اورنگ	زيب	ايشان	را	به	طور	كلی	به	قلمروی	خود	ضميمه	

كرد	و	استقاللشان	را	از	بين	برد.	

نتيجه	گيری
صور	اوليه	ی	تجارت،	اولين	شيوه	ی	ارتباط	ميان	سرزمين	ايران	و	هندوستان	بود.	با	
ورود	آريايی	ها	به	ايران	و	سپس	هندوستان،	منشاء	واحد	نژادی،	به	ايجاد	اطمينانی	
گسترده	ميان	ايرانيان	و	هنديان	منجر	شد،	به	گونه	ای	كه	در	روابط	خارجی	ايران	
در	دوره	ی	باستان،	هند	همواره	كم	ترين	ميزان	لشكركشی	های	ايرانيان	را	در	ميان	

همسايگان	دارد.
وجود	شرايط	اقليمی	متفاوت	و	نيازهای	دو	كشور	به	محصوالت	يكديگر	باعث	شد	
پايه	ی	روابط	حسنه	بين	ايران	و	هندوستان	گذاشته	شود.	حمالت	نظامی	اسکندر	
و	س��پس	مس��لمين	و	پس	از	آن	مغوالن	نيز	موجب	شد	سه	دوره	مهاجرت	مهم	
ايرانيان	به	كش��ورهای	خارجی	روی	دهد،	كه	در	هر	س��ه	مورد،	مهم	ترين	مقصد	

مهاجران،	هندوستان	بود.
اين	مهاجران	طی	قرن	ها،	با	تالش،	جايگاه	خود	را	در	هندوستان	باز	كردند	و	كنترل	
بسياری	از	اركان	قدرت	را	در	دست	گرفتند.	تسخير	اين	اركان	قدرت،	باعث	ايجاد	
شانتاژ	در	دولت	های	هندی،	برای	توسعه	ی	روابط	حسنه	با	دولت	های	ايرانی	شد.

اين	روابط	در	عصر	صفوی	به	بار	نشس��ت.	صفويان	كه	در	ش��رق	و	غرب،	گرفتار	
ازبكان	و	عثمانيان	مقتدر	بودند،	آماده	و	مشتاق	حضور	در	جبهه	ی	درگيری	جديدی	
نبودند.	اين	مسأله،	باعث	حمايت	صفويان	از	تيموريانی	شد،	كه	بعدها	دولت	مقتدر	
مغوالن	هند	را	بنيان	نهادند.	در	اين	ميان،	صفويان	از	روابط	تجاری	با	هندوستان	

برای	بهبود	رابطه	ی	حسنه	با	ايشان	بهره	می	گرفتند.
همچنين	ش��اهان	صفوی	همواره	با	در	نظر	داش��تن	دكن،	از	دولت	های	دكن	كه	
برخی	دارای	پيوندهای	نََس��بی	و	س��ببی	با	ايشان	بودند،	در	برابر	مغوالن	حمايت	
می	كردند.	وجود	خطر	ازبكان	در	شمال	باعث	شد	مغوالن	اين	روابط	را	با	تلخكامی	
بپذيرند.	هر	چند	به	محض	كاهش	خطر	ازبكان،	اورنگ	زيب	طومار	حكومت	های	

ايرانی	دكن	را	در	هم	پيچيد.
در	مجموع	آن	چه	گفته	ش��د،	روابط	حس��نه	مابين	ايران	و	هندوستان	در	دوره	ی	

صفوی،	به	دليل	تساهل	و	تسامح	مذهبی	طرفين	نسبت	به	يكديگر،	اولويت	دادن	
به	منافع	اقتصادی	تجارت	خارجی	با	يكديگر	و	اتحاد	برای	از	بين	بردن	دشمنان	

خارجی	مشترک	بوده	است.	
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دولت کوشانی که تحت تأثیر شدید فرهنگ و دین هندوستان 
بود و به دنبال آن، ورود سرزمین های شرقی فالت ایران به 
قلمرو شاهنشاهی ساسانی، راه را برای توسعه ی بیش تر 
روابط دینی و فرهنگی بین دو کشور باز کرد
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