
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  روابط ايران و هند در دورة سلطنت 
  قويونلو بيگ و يعقوب آق حسن

  *زاده  هدي سيدحسيندكتر 
 چكيده

قويونلوها در ايران، با وجود اهميت آن، يكـي از دورانـي اسـت كـه كمتـر مـورد توجـه         دورة حكومت آق
عـد  ي چـون ب دستاورد اين تحقيق حكايت از اين دارد كـه بـا وجـود مـوانع    . پژوهشگران قرار گرفته است

هـاي داخلـي و    و مسـائل مختلـف و كشـمكش    كوتاه بودن مدت حكومت آق قويونلوها در ايران ،مسافت
آنها نيز مانند سالطين مسلمان بهمنـي در   ،خارجي كه دو سلطان نامبردة آق قويونلو با آن مواجه بودند

گر بوده و براي نيـل بـه ايـن    دكن، خواهان ايجاد و برقراري روابط سياسي و ديپلماتيك دوستانه با يكدي
در اين ميان نبايد پيشينة روابـط تجـاري بازرگانـان    . ها و هدايايي ميانشان مبادله شد سفرا، نامه ،مقصود

رواج و  ،رسـد در ايـن برهـة زمـاني     نظر مي به؛ زيرا ايران و هند از طريق خليج فارس را نيز ناديده گرفت
قويونلوهـا   يكي از داليل عمدة ارتباط آق ،هاي زميني سبت راهسهولت ارتباط از طريق اين مسير آبي به ن

  .با سالطين دكن باشد
  .فارس  قويونلو، بهمني، دكن، خليج بيگ، يعقوب، آق قارة هند، حسن روابط خارجي، ايران، شبه :ها كليدواژه

                                                      
  .قاره، فرهنگستان زبان و ادب فارسي استاديار گروه شبه. *
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  بيگ  دورة سلطان حسن
ر خصـوص منـابع ايـن    رسد ذكر نكاتي د در آغاز و پيش از ورود به بحث اصلي، به نظر مي

بايد اذعان كرد كه با وجود در دسترس بودن برخي منـابع، هـر   . دوره خالي از فايده نيست
قويونلوهـا و سـالطين    قاره در خصوص ارتباط سياسي ميان آق دو دسته منابع ايراني و شبه

ماند تا اي جز اين ن همين سبب، چاره اند، و به قاره، به جزئياتي بسيار اندك بسنده كرده شبه
  .اي كه در البالي مطالب ديگر وجود داشت، اكتفا شود به اطالعات جسته و گريخته

قويونلوها دانست، بـا وجـود    ترين سلطان آق ترين و قدرتمند بيگ كه او را بايد مهم حسن
ويـژه بـا    مسائل و معضالت مختلفي كه در حوزة سياست خارجي با همسايگان خود و به

بـه مـدد   . قاره نيز بـود  د گسترش روابط خارجي با سالطين شبهصدرها داشت، د عثماني
قويونلوهـا در برابـر    هاي جوزفا باربارو كه به عنوان سفير ونيز بـراي اتحـاد بـا آق    گزارش
تـوانيم اطالعـات اگرچـه انـدك، امـا ذيقيمتـي در        ها به ايران سفر كرده بود، مي عثماني

  . قاره به دست آوريم هقويونلوها و شب خصوص ارتباط ميان سالطين آق
بيگ حضور داشـت، سـفيراني بـا     باربارو، از زماني كه در دربار حسن  بر اساس مشاهدات

بيگ رسيدند و هـدايايي را پيشـكش    همراهان خود از سوي پادشاه هند به حضور حسن
رو باربا. قويونلو كردند، اما باربارو نامي از اين سفيران يا پادشاه هند نبرده است سلطان آق

هـاي   پس از اينكه صحنة تقديم هدايا را كه در ميانشان حيواناتي چون ببـر، شـير، فيـل   
شـك  كـه از آنهـا م  هايي را  هاي مخصوص، داركوب سبز و گربه تربيت شده، زرافه، كبوتر

پـردازد كـه بـه     ، به مراسمي مي)71 -70ص باربارو، (توصيف كرده است  ،كردند درست مي
  :او در اين خصوص آورده. در دربار برگزار شده بودمناسبت ورود اين سفيران 

براي ورود سفير هند تشريفاتي مهم برقـرار كـرده   . آن روز، روز تعطيل بود... «
هـاي گونـاگون    هاي زربفت و ابريشمين و پشمين به رنگ  درباريان جامه. بودند

در  .تـرين رجـال در كوشـك نشسـته بـود      چهل تنـي از محتـرم  . در برداشتند
ها در حدود دويست تن و در ميان  هاي آن صد تن و در خارج از مدخل مدخل

قريب بيست تن،  هاي خارج، كوشك نزديك به پنجاه تن و در كوچه  دو دروازة
در آن ميان چهـار هـزار سـوار نيـز ديـده      . همه آمادة پذيره شدن سفير بودند

. د شـدند همه با نظم و ترتيب ايستاده بودند كـه دو سـفير هنـد وار   . شدند مي
سپس بيدرنگ هدايا را به پيش آوردند و از پـيش  . ايشان را در برابر شاه نشاندند
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سـپس  . نخست جانوراني كه شرح آنهـا گذشـت   .نظر شاه و همراهانش گذراندند
قريب صد مرد يكي از پس ديگري آمدند و بر دست هـر مـرد پـنج دسـتار بـود،      

كـه بـا آن دسـتارهايي     -  »مبازينب« - هاي بسيار اعال يعني پنج طاقه از آن پارچه
هر قطعة آن پنج يـا هفـت دوكـات ارزش    . بندند مي سازند كه هنديان بر سر مي

سـپس  . سپس شش مرد آمدند و بر دست هر كدام يك طاقه ابريشم بود. داشت
هاي گرانبهـايي بـود    نٌه مرد آمدند و در دست هر كدام ظرفي كوچك پر از سنگ

هـاي   ها و بشقاب بعد چند تن با كاسه. واهم پرداختشرح آنها خ كه پس از اين به
هاي عـود و قطعـاتي بـزرگ از صـندل      پس از آن چند تن با چوب. چيني آمدند
هايي كه هـر كـدام را    آوردند، در زنبه 1افزار بعد بيست و پنج بار ديگ. وارد شدند

پـس از آنكـه ايـن تحـف و هـدايا را از برابـر نظـر شـاه         . كرد چهار مرد حمل مي
  ). 72 - 71ص  همو،( »خوردن بردند گذراندند، گوشت آوردند و همه دست به

آيا غير از پادشاه ايشان پادشاه ديگري «: بيگ از اين سفيران مبني بر اينكه از پرسش حسن
تـوان اسـتنباط كـرد كـه ايـن       ، مـي )72همـو، ص  ( »هم هست كه مسلمان يعني محمدي باشد؟

: افزايد كه اين سفيران باربارو در ادامه مي. اند بودهسفيران از سوي سالطين مسلمان هند 
  . )جا همان( »جواب دادند دو سلطان ديگر، و از آنان گذشته بقية پادشاهان مسيحيند...«

نكتة در خور توجه در پاسخ باربارو اين است كه يا او دقيقاً متوجه سخناني كه ميـان  
و يا اينكه با ذهنيت خود، پاسـخ داده  قويونلو و سفيران رد و بدل شده، نشده  سلطان آق

زيرا در اين دوره سالطين مسـلمان   ؛اش آورده است شده از سوي سفيران را در سفرنامه
هاي مهم شبه قاره حكمروايـي داشـتند، و در    يا رهبران هندو در نواحي مختلف و اياالت

  .اي نشده است منابع به هيچ سلطان مسيحي كه در هند حكومت كند، اشاره
نويسد كه در ميان هداياي پادشـاه هنـد    مطلب، دربارة جواهراتي مي  اربارو در ادامةب

. بيگ در فرداي روز پذيرايي از هنديان، آنها را به باربـارو نشـان داده اسـت    بوده و حسن
  :بيگ گفتة او، حسن به

دسـت   كشند بـراي تماشـا بـه    كه با آن كمان مي 2فرمود كه يك شست زرين... «
ر ميان شست، ياقوتي به وزن دو قيـراط بـود و چنـد قطعـه المـاس      د. من دهند

                                                      
  ).72اميري، حاشية ص (ريزند  اي است كه در طعام مي افزار ادويه ديگ. 1
ساختند و بر انگشت ابهام كرده در وقت  ترمانندي كه از شاخ و استخوان و جز آن ميشست يا زهگير، انگش. 2

هر چند / بازآي كه بازآيد عمر شدة حافظ: گير زه= ؛ شست)فرهنگ نفيسي(گرفتند  كمانداري، زه كمان را بدان مي
  ).فرهنگ انوري(كه نايد باز تيري كه بشد از شست 
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زرين با دو يـاقوت    هداياي ديگر عبارت بود از دو حلقة. گرداگرد آن نشانده بودند
مرواريـدها  . اش پـنج قيـراط   شصت رشته مرواريـد هـر دانـه   . به وزن چهار قيراط

يـراط كـه چنـدان    تيز به وزن بيسـت ق  الماسي نوك. اما گرد نبودند سفيد بودند،
دو كلـة پرنـدة مـرده كـه روي آنهـا بـا جـواهر        . امـا خوشـاب بـود    شفاف نبـود، 

ايـن مرغـان در مقـام قيـاس بـا پرنـدگان مـا بسـيار         . كاري كرده بودنـد  برجسته
شاه پس از آنكه اين جواهرات را به من نشان داد پرسـيد  . نمودند انگيز مي شگفت

آنها را پادشاهي از آن سوي درياها يعنـي از  پسندم يا نه، و گفت  كه آيا آنها را مي
  .)73 - 72همو، ص ( »آن سوي خليج فارس برايش فرستاده است

كـه در ايـن زمـان، ارتبـاط ميـان      رسـد   بـه نظـر مـي   بيـگ   گفتة حسنبا استناد به 
از باشـد،   از سوي مرزهاي شرقي ايرانبيشتر از اينكه قويونلوها با سالطين شبه قاره،  آق

طريق خليج فارس، يعني همان راهي كـه بيشـتر تجـار و بازرگانـان هـر دو       راه آبي و از
  .كردند، بوده است مي كاالهاي تجاري خود استفاده ةطرف براي مبادل

متأسفانه منـابع فارسـي دورة آق قويونلوهـا در ايـران هـيچ نشـاني از ارتبـاط ميـان         
مهـم ديگـر يعنـي     سالطين شبه قاره با حسن بيگ ندارند، اما بر اسـاس منبـع فارسـي   

، )ق 886 -813(جهـان   اثر عمادالدين محمود گاوان گيالني ملقـب بـه صـدر    االنشاء رياض
قويونلـو و   يابيم كه ميـان دو دربـار آق   قاره، درمي ان در شبهيتبار بهمن وزير معروف ايراني

رسـد بـا بـه وزارت رسـيدن      به نظر مي. ان دكن ارتباط سياسي وجود داشته استيبهمن
ه گاوان ارتباط ميان اين دو دربار بيشتر شده، و مكاتباتي ميان آنها جريان داشـت محمود 

ق از محمود گاوان در دست است كه عنوان  877اي از سال  نامه. )Aubin, p. 11: نك( است
الدين و اخبـار فـتح قـالع     مما كتب الي السلطان الكيالني ادام اهللا ايام عمره الي يوم«: آن چنين است

در اين نامـه، ضـمن اعـالم وصـول خبـر فـتح       . »و غيره و حاالت والده الخواجه عبداهللاسنگسير 
فتوحـات قـالع    ،قويونلوها، و اظهار خشنودي و مسرت از ايـن خبـر   گرجستان توسط آق

اي در گـيالن داده شـده    بندر گوا و نواحي ديگر در دكن بـه شـاهزاده   ،ماچال ،سنگيسر
  :بخشي از اين نامه آمده در. )157محمود گاوان، ص : نك(است 

در تاريخ اوايل ماه رمضان قلم تيز زبان كمر بيـان بـر ميـان جـان معقـود      ... «
مضمونش  -داشته كيفيت صور احوال بر پيش طاق رواق مقال نگاشته گردانيد

كاخ صماخ رسـيد كـه عرصـة مملكـت كـوه دم و      ه آنكه چون از دريچة آذان ب
  : نظم -جهان آمده استكوجستان در قبضة اقتدار آن شهريار 
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  عقل از نشاط مژده به جان برد ناگهان
  جان نيز گفت شكر خدا را هـزار بـار  

  

 كاخر دلـم بـĤرزوي خويشـتن رسـيد    
 »كانچه از خداي خواسته بودم به من رسيد

  

  .)160-159همو، ص (
  :افزايد در ادامه پس از ابراز مراتب شادماني و خرسندي از خبر اين فتح، مياو 

و خشوع مخصوص است و صـنوف   سوز و نياز خضوع و خلوص به  چهرة چه... «
دعا در مصاف صفا موصوف بصـفت كـانهم بنيـان مرصـوص كـه قـوايم سـرير        
حشمت آن شهريار حاتم همت چون كرة ارض ثابـت و راسـخ باشـد، و رايـات     

 »مĤب مانند علم صـبح و منجـوق آفتـاب عـالي و شـامخ      فتح آيات آن مكرمت
  . )165 -157همو، ص : اي متن كامل نامه نك؛ بر160همو، ص (

تر در خصوص مكاتبه ميان حسن بيگ و سلطان بهمني دكن را نيز از  اطالع با ارزش
دو نامه بـا دو انشـاي    رياض االنشاءدر . آوريم مي دست طريق همين اثر محمود گاوان به

ز سوي سلطان متفاوت، اما با يك مضمون مشابه آمده كه حكايت از فرستادن دو سفير ا
ممـا كتـب الـي بعـض     «نامة اول با خطاب كلـي  . قويونلوها در ايران دارد بهمني به دربار آق

مما كتب من قول سلطان العـراق  «ديگر با عنوان   ، و نامة)375 -372ص ( »اهللا ملكه السالطين خلد
شـاي  جـز ان  اختالف اين دو نامه بـه . )380 -375 ص(است  »بيـگ  سلطان االعظم سلطان حسين

  و در نامـة  ،»مولنا شيخ محمد احمد«اول با نام   آن، نام يكي از سفيران است كه در نامة
مشـخص    تـاريخ ايـن دو نامـه   . آمـده اسـت   »مولنا شيخ احمد خنجـي «دوم با نام كامل 

. )جـا  همـان (ق دانسـته اسـت    882 -ق 878هـاي    نيست، اما اوبن، تأليف آنها را بين سال
هـا از سـوي    بپذيريم، بايـد نتيجـه گرفـت كـه ايـن نامـه يـا نامـه         چنانچه گفتة اوبن را

  .، به حسن بيگ نوشته شده است)ق 887-867: حكومت(الدين محمد شاه سوم  شمس
آيد، سـلطان بهمنـي    مي فرد بودن، در ذيل سبب منحصر به دوم كه به ةبر اساس نام 

ا سـلطان عـراق و   بيگ كـه او ر  ضمن اظهار مراتب دوستي و ارادت خود نسبت به حسن
الدين محمد شيرواني  هاي خواجه شمس دو سفير خود به نام ،سلطان اعظم خطاب كرده

كـه بـه دربـار     1اهللا ترخان الدين لطف همراه خواجه جالل محمد احمد را به  و موالنا شيخ
                                                      

ق از سـوي سـلطان    891هاي مازنـدران در سـال    دنبال ناآرامي  است كه بهاهللا ترخان همان كسي  خواجه لطف. 1
يعقوب به گيالن فرستاده شد تا با توجه به سابقة دوستي كه با اميرزاده علي، حاكم اين منطقـه داشـت، اميـرزاده    

 ).236خنجي اصفهاني، ص (عبدالكريم را كه به او پناه برده بود، نزد يعقوب بفرستد 
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  :متن نامه چنين است. قويونلوها فرستاده است به دربار آق ،ان رفته بوديبهمن
  بيگ سلطان العراق سلطان االعظم سلطان حسين مما كتب من قول

برهانـا   المحبـة الحمدهللا الذي جعل ارسال الرسل و افتتاح السبل علـي اثبـات   
ملـوك االسـالم    ةمبينا و سلطانا حسينا و صير سلوك طريق االلتيام بـين غـزا  

اكمل سننا و احسن سننا، خصوصا سلوك در مسالك حسن اعتقاد و شروع در 
وداد آن سلطان جمشيد مكانـت و مكنـت، جـامع شـرايط و      مشارع اخالص و

اركان هويت سلطنت، محي رفات فراغ اهل سنت، مشيد بنيان قرار ارباب نفـل  
في االرض، شهريار فغفور درايـت   خلیفةو فرض، ئينة جمال اقبال انا جعلناك 

بهرام سالت، كامگار فريدون جاللت بهمن اصالت، در درج قدر و مهر برج قضا، 
او ننسها نـات   آیةسخ صيت سالطين ماضي بر وفق يرليغ تبليغ ما ننسخ من نا

 ةبخير منها، الزالت المشارق و المغـارب مـن سلسـال سـفيه القاضـب محضـر      
االرجاء و الجوانب، و سنان رمحه و نصال سهمه في معارك الكتايب و مضـامير  

العقل عن  الشهب و ضياء الكواكب في علو قدره تعجزلسنان  ةالمحارب محسود
محـب مخلـص    -ادارك جده و طول عمره و نفاذ امر الينبغي الحد مـن بعـده  

ملتاع، كه شعاع مهر اخالص و التياعش منور بـواطن سـكان اصـقاع و خـواطر     
قطان ارباع است و سيمرغ روانش در هواي رجاي اجتماع طاير با جنحة مثنـي  

   -:بيت -و ثالث و رباع
  بستة دام بال باد چو مرغ وحشي

  طاير سدره اگر در طلبت طاير نيست
بدايع ادعية بي پايان كه نقاد تيز بازار عـالم امكـان از مشـاهدة خلـوص عيـار      

الجنان كه عيـون   ةاخالص آن كلمة شهادت در دهان دارد، و روايع اثنية منور
رويت سواد سطور كتاب و زالل مغـزاي خطـاب آن از تالطـم مـواد     ه سحاب ب

ارد، بر بال همايون فال هماي صباح و جناح مامول ب رشك سيل باران اشك مي
اميـد واثـق اسـت كـه ماليـك      د ـ  النجاح طاؤس رواح مبلـغ و مرسـل ميـدار   

دبيرخانة فلك برين صـورت آن سـواد را بـر بيـاض ديـدة حـورالعين مرسـوم        
گردانند و مفهوم اخالص ملزم آنرا كروبيان مالء اعلي در دفتر اجابـت و قبـول   

  ـ :رشعد ـ مرقوم سازن
  و هذا دعاء قبل ان ابتني به
  يبشرني روح االمين بĤمين

اكتاف الفاظ و كو اهل حروف چگونه مرفوع دارد كـه   لواي بيان شوق و ولوع بر
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كثرت سورت اشتياق و فورت حرارت فراق نه در آن درجه و نصـاب اسـت كـه    
غبـار   قوت زبان باد پيما و قدرت قلم سودا سيما قطرة از بحار متالطم و ذرة از

   -:شعر -متراكم آن در طي تقرير و افشا و زي تحرير و انشا تواند آورد
  يفني الزمان وال يحيط بشرحه
  ايحيط ما يفني بما ال ينفذ؟

بعد از تمهيد قواعد محبت و تشييد بنيـان مـودت بـر ضـمير منيـر خورشـيد       
حسام اشعة سهام، كه خارق مفارق نيات خواطر اعـدا و جـارح جـوارح عيـون     

ير اهل ريا است، واضح و هويدا باد كه هر مهر سپهر موالفت ازلـي، كـه بـه    سرا
شـبه بـر مقتضـاي     تنوير ارادت درگاه لم يزلي روشن و منجلي گشته باشد، بي

فما تعارف منها ايتلف از عـروض كسـف و زوال محـروس     ةاالرواح جنود مجند
خصوصـا   خواهد بود و دست تعرض محاق نفاق از دامن ماه وفـاق آن مـايوس،  

كه لباس موالفت اراوح بطراز قرابـت اشـباح مقـرون باشـد و سـفينة سـينه از       
الجرم آفتاب عالمتـاب جنـين موالفـت بحجـاب      ـ  نفايس لوازم اتحاد مشحون

سحاب بعد مسافت مختفي نخواهد گشت و مصباح ايـن وداد، كـه از بهمـن و    
وانـع بعـد   فواد است، بقواصف تمادي ايـام و عواصـف م   ةكيقباد موضوع مشكو

  ـ :بيت ـ مقام منطفي نخواهد شد
  نبود قرب روان را خلل از بعد مكان

  زان ميان من و او بعد مكان حايل نيست
  ـ: شعر

  اما وداد ك في الجنان فراسخ
  ان كان مابين الجسوم فراسخ

اهللا  الزمـان خواجـه لطـف    وقت صدراالماثل و االقران فخـر االماجـد فـي    ينا در
لحوق الحدثان و اوصله الي تلك الحضره علي وفق مبتغـي  ترخان صانه اهللا عن 

الحقيقت خلعت رسالتش محلي بطراز اسـتحقاق اسـت و هامـة     الجنان، كه في
ذاتش مزين بعمامة حسن اخـالق، بـي تكلـف كواكـب محبـت از افـق ارسـال        
خواجه مشاراليه طالع گشت و نسيم وداد از مهب وصول شايع و موجب ازدياد 

نهال حسن طويت آمد و تارك لسان  تلزم تسقيه و تمنية خلوص عقيدت و مس
اودا بتاج مكلل ثنا محلي، و رقاب دلهاي مخلصـان مـزين بجـواهر وال گشـته،     
قدوم خواجة مومي اليه بصنوف تبجيـل و احتـرام و ضـروب عواطـف و اكـرام      
مقرون آمد و مصحوب جناب مشاراليه زين الفضال بين االنام المتصـف بحسـن   
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الـدين شـيرواني و زيـن االشـباه و االمنـا،       االهتمام خواجه شـمس االخالص و 
المنعوت باالعتماد و لوازم الزكا مولنا شيخ احمـد خنجـي را فرسـتاده شـد تـا      
چمن محبت و موافقت بسحاب ارسال رسل و كمال مصادقت سرسبز گـردد و  

و  غصون اصول و داد به رياح ارتياح وفور اتحاد مهتز، و طريق يگـانگي از غبـار  
خاشاك بيگانگي پاك شود و ازهار گلشن موافقت محسود دراري چمن افـالك  

زيادت برين سمند قلم تيزگـام در ميـدان اطنـاب كـالم نتاخـت و لـواي        -يد
همواره قبـاب افـالك    ـ  محبت و يتالف در مصاف بسط اوصاف مرفوع نساخت

نـاي  تسعه از صداي دعاي دولت آن سلطان اقاليم سعبه مملو باد و صـحايف ث 
محمـود گـاوان،   ( »ـ  غبـرا متلـو   بي انتهايش به السنة سكان سما و قطان كرة 

  .)380 -378ص
ق صادر شده كه مضمون آن  881همچنين فرمان ديگري از سلطان بهمني در سال 

در ايـن  . هنـد اسـت  در رعايت حال و احترام و حفاظت از خواجـه ترخـان سـفير ايـران     
هـا و مطالبـان بـاج و سـاير      تمـامي عمـال و كوتـوال   فرمان، به تمامي حكام و اميـران و  

ترخان كـه در   اهللا گماشتگان و مسؤوالن ذيربط، دستور داده شده تا هر گاه خواجه لطف
نـام بـرده شـده و همراهـانش وارد      اهللا لطفالدين  اين نامه از وي با خواجه حاجي شهاب

و باج و تمغا و ديگر مطالبات حوزة تحت اختيار آنها شوند، مقدم او را گرامي داشته و از ا
ديواني طلب نكنند و تحت هيچ عنواني متعرض او و همراهانش نشده و وظيفة نگهبانان 

 13گنيمـدهي،  : نـك (ها اين است كه او را بدرقه كرده و منزل به منزل همراهي كننـد   راه
  . )الف و ب 14الف و ب، 

ي با خواجه ترخان شده، حكايت ها و توجهي كه در اين نامه براي حفاظت و همكار سفارش
  . قويونلو قائل بودند اي دارد كه سالطين بهمني براي سفيران آق از احترام و جايگاه ويژه

  
  قويونلو دورة سلطان يعقوب آق

هـاي پـدرش بـود، در زمينـة روابـط بـا        سلطان يعقوب كه در بيشتر موارد پيرو سياست
قاره در دورة  آيد كه رابطه با شبه قراين بر مياز . گونه عمل كرد هند نيز به همان ةقار شبه
ق سفيري كه از هند بـه قـزوين آمـده بـود،      890سلطان نيز تداوم يافته و در سال اين 

  . Aubin, p. 14)؛ Berchet, p. 151- 152(قصد بازگشت به سرزمين خود را داشته است 
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سلطان يعقـوب بـراي   ، دو نامه بدون تاريخ آمده كه از سوي 1ادريس بدليسي منشĤتدر 
توسـط  هيئتي است كـه  ها در پاسخ به  يكي از اين نامه. سلطان دكن فرستاده شده است

كه بارها نام او در  ، Aubin, ibid)نقل از منشĤت ادريس بدليسي، به(خواجه اختيارالدين فريدون 
 .p ،مـو نقـل از ه  منشĤت حسين ميبدي، به(الدين محمد خلجي در ماندو برده شده  دربار غياث

قويونلـو، بـراي    اين نامه را شيخ احمد حمزه از سوي سلطان آق. ، فرستاده شده است)14
سـلطان هندوسـتان   «نامة ديگر كه براي حامل . شاه سوم بهمني برد  الدين محمد شمس
منشĤت ادريـس بدليسـي و منشـĤت    ( بوداهللا  الدين خليل خواجه برهانبود، نوشته شده  »دكن

  .)ibid نقل از ابوالفضل دفتري به
درخصوص ارتباط با هند در اين دوره، گزارشي كوتاه از خنجي در دست است كـه  

قـاره   قويونلو و سـلطان شـبه   ميان سلطان آق  دهد تبادل سفرا، هدايا و پيشكش نشان مي
پادشاه هند كه خنجي نامش را ق،  895بر اساس اين گزارش در سال . ادامه داشته است
الـدين محمـود بهمنـي     توجه به تاريخ آن بايد سلطان محمـود شـهاب  ثبت نكرده، اما با 

ارزش بـراي سـلطان يعقـوب     باشد، سفير يا سفرايي با هدايايي بـا  )ق924 -887: حكومت(
  :خنجي در اين خصوص نوشته. فرستاده بود

پناه روان ساخته و تحف و تبركات كـه عقـل در    رسل به درگاه عالم... «
بـدايع آن را نگـران بـود، از جملـه تختـي از چـوب        لطايف آن حيران و ديـدة  
باني در غايت صنعن و لطافـت بـه پايـة سـرير اعلـي       خيزران و برفراز آن سايه

   .)367خنجي اصفهاني، ص( »فرستاده
بيـگ و يعقـوب، اطـالع     قاره در دورة پادشـاهي حسـن   از ارتباط بيشتر ايران و شبه

هـا همچـون گذشـته، روابـط      ايـن سـال   يقين در تمامي بهبيشتري در دست نيست، اما 
فارس و جزيرة هرمـز برقـرار     قاره از طريق خليج ميان تجار ايراني و شبه  تجاري گسترده

شـد، چنانكـه باربـارو، در بـارة هرمـز در       بود و كاالهاي مختلفي ميان طرفين مبادله مي
  :سفرنامة خود آورده

                                                      
بيگ و يعقوب بود كه  ، از منشيان برجستة دورة سلطنت حسن)ق926: وفات(الدين ادريس بدليسي  مموالنا حكي. 1

خدمت سلطان بايزيـد   ق به دربار عثمانيان گريخت و به907قدرت رسيدن شاه اسماعيل صفوي، در سال  پس از به
  .به زبان فارسي استبهشت  هشتاز آثار مشهور او . دوم درآمد



82  
قارهنامة شبه، ويژهنامة فرهنگستان

...روابط ايران و هند در دورة  مقاله
 

كننـد،   به هندوستان سفر مـي  بازرگاناني كه از هندوستان به ايران يا از ايران«
الـدين نـام دارد و    حاكم جزيره سلطان صباح. آيند غالباً در اين جزيره فرود مي

فرسـتد و   زورقهاي خود را براي صيد ماهي و صـدفهاي مرواريـد بـه هنـد مـي     
هنگامي كه در اين شهر اقامـت داشـتم دو   . دهد بسياري از آنها را از دست مي

 »اري از مرواريد و گوهر و ابريشم و ادويه فرارسـيدند بازرگان از هندوستان با ب
  .)96-95ص باربارو، (

هـاي ابريشـمي    شد، پارچه يكي از كاالهايي كه كه از ايران به هند صادر ميگفتني است 
هاي يزد به سبب كيفيـت بـااليي    پارچه. شد بود كه در چند شهر ايران از جمله يزد بافته مي

هـاي مختلـف و از    ر ميان كاالهاي صادراتي ايران بـه سـرزمين  اي را د كه داشت، سهم عمده
از ديگـر اقـالم صـادراتي از ايـران،     . )90همـو، ص  : نـك (خود اختصاص داده بود  جمله هند، به

هاي سرخي بود كه محل رويششان شهر خوي بود و پس از انتقال بـه هرمـز، بـه هنـد      ريشه
  .)406همو، ص : نك(كار رود  ارف مختلف بهعنوان رنگ سرخ الكي، براي مص شد تا به صادر مي

  
  گيري نتيجه

كوتـاه بـودن    ،عـد مسـافت  رسد با وجود موانعي چون ب نظر مي بندي كلي به در يك جمع
هاي داخلي و خـارجي   مدت حكومت آق قويونلوها در ايران و مسائل مختلف و كشمكش

بيـگ و   پادشـاهي حسـن  در دورة  ،كه دو سلطان نامبردة آق قويونلو با آن مواجـه بودنـد  
دو سـلطان بهمنـي يعنـي    يعقوب، روابط سياسي و ديپلماتيك محترمانه و دوسـتانه بـا   

سـفيران،   ،الدين محمود برقرار بوده و هر دو طـرف  و شهاب الدين محمد شاه سوم شمس
قابل توجه در اين ميان اين است كه  ةنكت. فرستادند ها و هدايايي را براي يكديگر مي نامه

هاي تجاري بازرگانان ايراني و هندي از طريق خليج فـارس، و تـداوم آن    فعاليت پيشينة
آورده،  قـارة هنـد را فـراهم مـي     در اين برهة تاريخي كه تسهيالت سفر بين ايران و شـبه 

 ،بـا توجـه بـه قـرائن    و  ،قويونلوها با سالطين دكن داشته است نقش مهمي در ارتباط آق
نيز از همين طريـق ميـان دو دربـار رفـت و آمـد      هندي  ايراني ورسد سفيران  نظر مي به
  .كردند مي
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