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چکیده

با فتوحات تیمور در شبهقارۀ هند ،بخشهایی ازجمل ه مُلت ا

ننا اب ب ه

بهانۀ غزا به قلمر ی ا افز ده شد برخی حکّام ایاالت برای اظهار انقی اد

به تیمور نیش قدم شدند برخی نیز ادارۀ متصرفات ا را در این س رزمین

برعهده گرفتند .اگرچه مرگ تیم ور رقاب ت م دعیا حکوم ت از نف و

تیموریا در شبهقارۀ هند کاست ،به دالیلی چ و ب ر ز مناقت ات داخل ی

حکمرانا هند سیاست شاهرخ در بسط مناسبات سیاسی اقتصادی ،بار
دیگر زمینۀ تادید مناسبات تیموریا با برخی حکّام ای ن س رزمین ف راه

شد .در این نژ هش به ر ش تحقیق ت اریخی ش یوۀ توف یفی -تحلیل ی

متکی بر مستندات منابع دست ا ل تحقیق ات متتب ر ،زمین هه ا ،فریین د،
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بازخورد نتایج دیپلماسی شاهرخ در ش بهق ارۀ هن د بررس ی ش ده اس ت.

نتایج حافل از این نژ هش از مقافد سیاسی اقتصادی شاهرخ در اقدام
ب رای برق راری مناس بات ب ا ش بهق ارۀ هن د نی ز اه داس سیاس ی بتض ی

حکومتهای شبهقاره برای ارتباط با ا حکایت میکند.

واژههای کلیدی :شاهرخ ،تیموریا  ،شبهقارۀ هند ،مناسبات اقتصادی-
سیاسی.

 .1مقدمه

بخش قابلتوجهی از د را حکمرانی تیمور (800-771ق) ،فرس لتکرکت ی در ای را
سرزمینهای نیرامو ازجمله غرب شمال شبهقارۀ هند شد که از مدتها ن یش ب ه دالیل ی
چو اقدامات توستهطلبانۀ غوریا
ادیبا  ،فوفیا

نیز هاوم مغوال به ای را  ،ب ه محل ی ب رای مه اجرت

علمای ایرانی تب دیل ش ده ب ود .ب ه نا ر ا ا ب ن (،)Aubin, 2000: 80

اگرچه بسیاری از حکیما  ،فقها ،بازرگانا سرزمینهای عربی در مناطق مختلف شبهق اره
حاضر بودند ،به اسطۀ غلبۀ ناامی متنوی ایرانی ا مس لما  ،هن د -مس لما ب ه تم دنی ب ا
فرهنگ ایرانی تبدیل شده بود .بدین ترتیب ،نیش از حملۀ تیمور به ش بهق ارۀ هن د ،حض ور
برخی از مااهر فرهنگ تمد ایران ی در قلم ر ی حکّ ام من اطقی چ و دهل ی ،ننا اب،
گارات ،بنگال ،دکن در شهرهایی چ و م اد ری ،دهل ی ،گلبرگ ه حت ی در قلم ر ی
حکوم ت هند م بهب یای انگر در جن وب ش بهق اره بس یار مت هود ب ود ( Alam and

.)Subrahmanyam, 2007: 45, 47
تیمور در یالحاۀ 800ق به بهانۀ غزا جنگ با کفار هن د

ماوس ا  ،ع ازم مُلت ا ،

ننااب ،کابل برخی دیگر از نواحی شمال غرب شبهقارۀ هن د ش د (ی زدی59 :1379 ،؛
شرسالدین علی یزدی)73-71 ،64 ،21 /2 :1336 ،؛ اما افز
ام را فرمان دها مس لما
سلطا نافرالدینمحم ود (ح

بر ام رای هن د  ،تت دادی از

حامی ا یخ رین فرم انر ای سلس لۀ تُغلق ی،
817-796 .ق) ،نی ز در براب ر ی ق رار گرفتن د .اختالف ات

امرای مسلما زمینۀ تازیۀ قلمر ی ی ها موفقیت تیمور در هند را فراه ک رد (ب داوونی،
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186-182 /1 :1380؛ طباطب ا39-38 :1936 ،؛ تت وی .)4977 /7 :1382 ،برخ ی حکّ ام نی ز
دا طلبانه اظهار تابتیت کردند (ی زدی163-162 :1379 ،؛ بهارس تا ش اهی)270 :1982 ،

ادارۀ بخش بزرگی از مناطق مفتوحه به ی ها مح ول ش د (س رهندی .)167-166 :1382 ،ب ا
مرگ تیمور یغاز د رۀ نزاع مدعیا حکومت ،برخی مناطق شمال غرب شبهقارۀ هند به
سرسپردگی ظاهری خود ب ه تیموری ا ادام ه دادن د برخ ی نی ز درف دد کس ب اس تقالل
بریمدند .نس از تثبیت قدرت شاهرخ (ح

850-807 .ق) در مناطق شرقی قلمر ی تیم ور

(ابنعربتاه ،)232-223 ،200-194 :1381 ،بار دیگر زمینۀ برق راری مناس بات ب ین ای را
هند فراه شد.
طی حکومت طوالنی شاهرخ (850-812ق) ،حض ور ش مار قاب لت وجهی از هنرمن دا ،
دانتمندا  ،فوفیا

دیوا ساالرا در درب ار ا

نی ز اق داماتش ب رای اع زام ایلای انی ب ه

دربار برخی از حکمرانا متتبر ی ر زگار مانند حکّام مصر چین هن د ،اس باب ارتق ای
مرا دات متقابل سیاسی ،اقتصادی فرهنگ ی خ ارجی کس ب اعتب ار ا ش د (عب دالرزاق
سمرقندی565-563 ،350-327 /2 :1383 ،؛ ن وایی .)94-82 /1 :1377 ،ب ا توج ه ب ه اینک ه
هند با تواناییه ای اقتص ادی ،اجتم اعی فرهنگ ی ،مه ت رین همس ایۀ ش رقی متص رفات
شاهرخ بهشمار میرفت با توج ه ب ه مناقت ات حکّ ام داخل ی هن د در د را موردبح

،

سؤالی که مطرح میشود این است :دیپلماس ی ش اهرخ در ش بهق اره چ ه نقت ی ایف ا ک رده
است؟
 .2پیشینۀ پژوهش

درخصوص مناسبات شاهرخ با شبهقارۀ هند ،اطالعات ارزشمندی در شماری از منابع دست

ا ل جود دارد که این دادهها دستمایۀ تالیف برخ ی مق االت ب وده اس ت .ازجمل ه مقال ۀ

«سفیر شاهرخ در دکن» اثر محمدحسین متایخ فریدنی که در  1327در نتریۀ زارت ام ور

خارجه منتتر در سال  1385در فصلنامۀ تاریخ ر ابط خارجی تادی د چ اش ش ده اس ت.
همانین مقاله «ر ابط خارجی ایرا در د را شاهرخ تیموری» نگاشته ش هرزاد ساس ا ن ور

در تابستا سال  1385در فصلنامۀ تاریخ ر ابط خارجی چ اش ش ده ب هاختص ار مناس بات
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شاهرخ را با هند مدنار قرار داده است .ب رخالس ای ن یث ار ک ه ب ه ش رح گوش های از ای ن
مناسبات اختصاص یافتهاند ،مقالۀ نیشِر بر ی بوده است تا دیپلماسی شاهرخ در ش بهق ارۀ
هند را بهفورت جامع موردبررسی قرار دهد .در این ن ژ هش ،مناس بات ش اهرخ ب ا چه ار
حکومت سادات دهل ی در ش مال ،حکوم ت بنگال ه در منته یالی ه ش مالش رق ،حکوم ت
جونپور در حدفاف ل بنگ ال جن وب متص رفات س ادات دهل ی ،حکوم ت بیا انگر در
جنوب متصرفات بهمنیا  ،یتنی در منتهیالی ه نیم ۀ جن وبی ش بهق ارۀ هن د ،موردتوج ه ق رار
گرفته است.
 .۳مناسبات شاهرخ با سلسلۀ سادات دهلی

زمینۀ رابطۀ شاهرخ با سلس لۀ س ادات دهل ی ی ا خض رخانیه (ح

تیمور مهیا شد .خضرخا (ح

855-817 .ق) ،در عه د

824-817 .ق) ،مؤس س سلس لۀ س ادات دهل ی ،ت ا 798ق

حاک مُلت ا ب ود در لتکرکت ی ن وۀ تیم ور (میرزانیرمحم د جه انگیر) در س ند (ح د د
799ق) ،احتماالً با تیموریا همکاری کرد (سرهندی182 ،161 :1382 ،؛ فرش ته/1 :1387 ،
537 ،516؛ ب داوونی .)197 ،187 ،185-184 /1 :1380 ،ع ال هب ر حکوم ت دهل ی ،مُلت ا ،
سند ،دیبالپور الهور ،بختی از ننااب نیز به اقطاع خضرخا متین شد (س رهندی:1382 ،
168-166؛ فرش ته537 ،532 ،529-528 ،526 /1 :1387 ،؛ ب داوونی.)187-185 /1 :1380 ،
ا بارها از نایگاه افلی خود ،یتنی مُلتا  ،سند ننااب ،خارج شد تا ح د د س ال 817ق
به توستۀ قلمر نرداخت (هر ی265 /1 :1935 ،؛ فرش ته .)537-534 /1 :1387 ،خض رخا
به نام تیم ور ش اهرخ س که ض رب ک رد خطب ه خوان د (ه ر ی.)266-265 /1 :1935 ،
شاهرخ نیز در نامهای که در جواب مکاتبۀ سال 816ق خضرخا درخصوص استفس ار از ا
برای نحوۀ ی رد نام شاهرخ در خطبه نوشته است ،یادی ر میشود که خضرخا ب ه اس طۀ
اینکه از سوی شاهرخ ابقا حمایت شده است ،باید سوانح مه قلم ر ی خ ود را ب ه درب ار

تیموری گزارش کند (اس ناد مکاتب ات ت اریخی ای را از تیم ور ت ا ش اهاس ماعیل:1356 ،
 .)145-143با توجه به ه جواری نایگاه اف لی خض رخا  ،یتن ی مُلت ا  ،س ند ننا اب ب ا
مرزهای شرقی تیموریا  ،تالش ی را برای رعای ت حرم ت تیم ور جانت ینانش حف
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ارتباط با تیموریا  ،میتوا سیاستی حسابشده برای حف امنی ت قلم ر

برخ ورداری از

حمایت سیاسی تیموریا بهمناور مواجهه با حریفا متتدد دهلی ش مال ش بهق اره قلم داد
کرد .اگر درنار ی ری که تقریباً تمام د را حکمرانی خضرخا فرس جنگ با حکّ ام
فرماندها مسلما م دعی حکوم ت زم یندارا مخ الف هند م بهب ش د (س رهندی،
192-184 ،181-177 ،174 ،170 :1382؛ فرشته542-538 /1 :1387 ،؛ ب داوونی/1 :1380 ،
 ،)199-196کارایی سیاست رزی بخردان ۀ خض رخا را در تکی ه ب ر حمای ت تیموری ا
حف این نتتوانه سیاسی ناامی بهتر درک خواهی کرد.
با جود اطالعات اندک از ر ابط جانتینا خضرخا ب ا ش اهرخ ،ب هنا ر م یرس د ک ه
اتحاد نسبی ی ها بر ضد رقیبا متترک هند مبهبتا برقرار نمانده است .سلطا مبارکت اه
(ح

837-824 .ق) ،جانتین خض رخا  ،خ الس ر ی ۀ ن در را حت ی در ن بیرش تابتی ت

ظاهری تیموریا
 )266ی

نرهیز از اطالق عنوا ش اهی درن یش گرف ت (ه ر ی-265 /1 :1935 ،

ر ز نس از مرگ ندر بر تخت سلطنت جل و

ک رد (هم ا  .)271 /1 ،نت انۀ

دیگر ینکه یکی از فرماندها مدعی قدرت مخ الف س لطا مبارکت اه ،در ح د د 833ق
بختی از قلمر ی سلسلۀ سادات در ننااب ،الهور دیبالپور را تص احب ک رد ب ا ح اک
منصوب شاهرخ در کابل (امیرشیخعلی مغول) متحد شد .ی ه ا ظ اهراً درب ارۀ تح ت فت ار
قرار داد سلطا مبارکتاه هاوم به قلمر ی س ادات ب ه تواف ق رس یدند مق رّر ش د امی ر
تیموری به تسخیر ی بخش از قلمر ی سلسلۀ سادات بپردازد که در نزدی

مُلتا

س ند

شرق خراسا قرار داشت .دامنۀ خصومت تیموریا با س لطا مبارکت اه ب ه نب رد منا ر ش د.
عال هبر زمیندارا

راجههای هند  ،برخی از حکّام مسلما دیگر مناطق هند مانن د م الوه،

در جنوب متصرفات سادات ،نیز با ی ها درافتادند بهمناور توستۀ ارض ی درف دد جن گ
بودند (سرهندی202-201 :1382 ،؛ هر ی .)285-281/1 :1935 ،مخالفت شورش بتضی
از حکّ ام فرمان دها مبارکت اه ،ب ه ق وع جن گ کت ته ش د مبارکت اه منا ر ش د
(سرهندی202 :1382 ،؛ بداوونی)207-200 /1 :1380 ،
کد رت مبارکتاه در سال های نایانی حکومتش نیز با تیموریا مستقر در بابل رفع نت د
در سالهای 835 834ق به نبرد در مناطقی چ و مُلت ا

تلف ات انس انی م الی ب رای
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طرفین منار شد (سرهندی223-216 :1382 ،؛ فرش ته )556-554 /1 :1387 ،ک ه ب یاعتب ار
شد ابهت تیموریا

افول نفو حاک تیموری کابل را بهدنبال داش ت (س رهندی:1382 ،

 .)223-221نس از ر یار یی مکرر نیر های مبارکتاه سپاه تیموری در دیبالپور ،جالندهر
الهور ،تواز قوا به نفع سلسلۀ سادات تغییر کرد ناامیا تیموری حصار الهور را ت رک
کردند .یکی از شاهزادگا تیموری نیز ب هناچ ار دخت ر خ ود را ب ا نیت کش بس یار ب ه نس ر
سلطا مبارکتاه داد (هر ی .)286 /1 :1935 ،فرشته ضمن ریتهیابی دلی ل اف لی درافت اد
حاک تیموری کابل ،امیرشیخعلی مغول ،با سلطا مبارکتاه گرایش دیگر مخالفا سلسلۀ
سادات به اتحاد با امیر تیموری مس تقر در کاب ل ب هف راحت م ینویس د« :س لطا مبارکت اه
برخالس ندر با میرزاشاهرخ طریق مالیم ت مس لوک نم یداش ت» ( .)554 /1 :1387نت انۀ
دیگری که در تأیید جود خصومت احتمالی بین شاهرخ مبارکتاه جود دارد ،ی اس ت
که در حد د سال 848ق شاهرخ به درخواست کم

یکی از بازماندگا س لطا فیر زش اه

تغلقی (فتحخا ) برای بازستاند حکومت دهلی ر ی خوش نتا داد به ح اک بیا انگر
نوشت با در اختیار قرار داد سپاه ،ی را در اناام این خواسته یاری ده د؛ گرن ه س پاهیا
تیموری بهمناور اجرای خواستۀ فتحخا گسیل خواهند شد (عب دالرزاق س مرقندی:1383 ،
.)574 /2
اطالعات چندانی از چگونگی ر ابط جانتین سلطا مبارکتاه ،محمدشاه (ح

-837 .

849ق) ،در دست نیست؛ بااینحال ،از اشاره مختص ر کم ی م به س مرقندی (هم ا /2 ،
 )533درخصوص ارسال «مال الیت دهلی» به تختگاه هرات از مس یر بل خ در ح د د س ال
847ق دیگر شواهد که در ادامه به ی ها اشاره خواهد شد ،این احتمال مطرح میشود ک ه
ال ب ه
ر ابط شاهرخ با سلسلۀ سادات بتد از م رگ مبارکت اه ،ر ن د متف ا تی یافت ه احتم ا ً
بهبودی گراییده است (هما  .)534-533 /2 ،بر ز اختالفات داخلی شدید بین امرا رج ال
سلس لۀ س ادات در س اله ای نخس ت حکوم ت س لطا محمدش اه ،ب رادرزاده جانت ین
مبارکتاه ،قتل برکناری برخ ی از رج ال عه د خض رخا

س لطا مبارکت اه (ه ر ی،

290-288 /1 :1935؛ فرشته ،)565-562 /1 :1387 ،بر احتمال ضتف جدی سلس لۀ س ادات
اجبار دستاندرکارا دربار به تغییر ر یه در مقابل دربار هرات شاهرخ میافزاید .افز
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بر این ،از حد د سال 845ق به موازات تنزل سریع اقتدار س لطا محمدش اه ،یک ی از ام رای
مقتدر افغا تبار ی به نام مل

بهل ول ل ودی ،بخ ش مهم ی از قلم ر ی سلس لۀ س ادات را

تصاحب کرد احتمال حرک ت ی ب رای تس خیر دهل ی ،تختگ اه س ادات ،ج ود داش ت
(هر ی292-291 /1 :1935 ،؛ فرشته568-566 /1 :1387 ،؛ یادگار1358 ،ق.)5-2 :
دلیل دیگر در تأیید ف حت احتم ال گ ام برداش تن سلس لۀ س ادات ش اهرخ ب هس مت
نزدیکی ر ابط در این ایام ،ی است که نس از گبش ت ح د د ی
شدید تیموریا ب ا سلس لۀ س ادات در مُلت ا

ده ه از زم ا جن گ

ب ا تت دید اختالف ات حکوم ته ای مس تقل

ملوکالطوایفی مستقر در دکن ،گارات ،بنگاله مالوه ،جونپور بنگال ه منازع ۀ مس تمر
ی ها با یک دیگر ب ر س ر قلم ر  ،ش واهدی در دس ت اس ت (فرش ته569-566 /1 :1387 ،؛
بداوونی )212 ،209 /1 :1380 ،که نتا میدهد برخی از این سلسلهها که از رقیب ا سلس لۀ
ضتیفشدۀ سادات بودند ،برای غلبه بر سادات حت ی تس خیر ش هر مه دهل ی در تک انو
بودند .بتید نیست که در این کتمکشها برخی حکّام هند درفدد ارتب اط ب ا درب ار ه رات
بریمدند تا بهسهولت سلسلۀ سادات را حبس کنند .اگر درنار ی ری ک ه مُلت ا  ،ب هعن وا
یخرین الیت غرب قلمر ی سلسلۀ س ادات (فرش ته ،)566-565 /1 :1387 ،در همس ایگی
خراسا

نزدی

به هرات قرار داشت ،در ی فورت اهمیت رابط ۀ خص مانه ی ا د س تانۀ

سلسلۀ سادات حکّام دیگر مناطق مختلف شبهقاره با شاهرخ محسو تر خواهد شد.
 .۴مناسبات شاهرخ با حکّام بنگاله و جونپور

به نوشتۀ عبدالرزاق سمرقندی ( ،)525-524 /2 :1383دلی ل عم دۀ ارتب اط حکّ ام بنگال ه
جونپور با دربار شاهرخ ،ناامیدی ی ها در حل اختالفاتتا بر سر قلمر
ظاهراً حاک

قت بنگاله ،شمسالدین احمدشاه (ح

منافع ب وده اس ت.

830-803 .ق) ،گام نخس ت را ب رای

ارتباط شاهرخ با حکّام این سرزمینها برداشت ضمن شکوه از هاوم مکرر سلطا اب راهی
جونپوری (844-803ق) به بنگاله ،از شاهرخ درخواست کرد تا مانع تدا م ای ن لتکرکت ی
شود .با توجه به اتفاقنار دربارۀ نایا حکمرانی احمدش اه (ه ر ی266 /3 :1935 ،؛ س لی ،
 ،)117 :1890تاریخ این درخواست بای د ن یش از س ال 830ق باش د .ب ه نوش تۀ عب دالرزاق
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سمرقندی ،شاهرخ طی فرمانی خطاب به الی جونپور «نیغام داد که متترّض مملکت بنگال ه
نتود ،اال هرچه ببیند از خود بیند» ( .)525 /2 :1383این تهدید ش اهرخ م ؤثر ب ود

ال ی

جونپور از حمله به سرزمین بنگاله دست کتید.
ظاهراً نیغام تند شاهرخ به حاک جونپور

س اطت ش اهرخ ،در خاتم ۀ هرچن د موق ت

اختالفات حکّام بنگاله جونپور مؤثر بود برخی چو

الی ک الیکوت درف دد برق راری

رابط ه ب ا درب ار ه رات بریمدن د (هم ا ج ا) .در فه چرای ی اطاع ت س الطین جونپ ور از
تیموریا

نتتوانۀ عملی تهدیدات شاهرخ ،توجه به این نکته ض ر ری اس ت ک ه قلم ر ی

سلسلۀ سادات در حدفافل قلمر ی سالطین جونپور شاهرخ قرار داش ت .در ای ن ش رایط
تیموریا میتوانستند با تحری

سلسلۀ سادات ب ه جنگی د علی ه س الطین جونپ ور ،حکّ ام

بنگاله را در تقلیل متکالتتا یاری کنند .اهمی ت ای ن مقول ه زم انی ر ش ن م یش ود ک ه
درنار ی ری مقار حکومت شاهرخ اختالفات سلسلۀ سادات دهلی با حکومت جونپور ب ر
سر قلمر شدت گرفت برخی جنگهای م رزی ب ین ین ا درگرف ت (ه ر ی/3 :1935 ،
278-275؛ فرشته.)566 /1 :1387 ،
 .۵مناسبات شاهرخ با والی کالیکوت

کالیکوت بندری در ساحل ماالبار در منتهیالیه جنوبغربی ش بهق ارۀ هن د ،از مراک ز مه

تاارت دریایی ،بازرگانی از انبارهای افلی تاارت دریایی منطقه بود ک ه بازرگان انی از
ع راق ،خل یجف ار  ،دری ای س رخ مص ر در ی ت ردد م یکردن د ( Alam and

 .)Subrahamanyam, 2007: 57این بندر به بهترین مراک ز تولی د اد ی ه فلف ل دسترس ی
داشت .ظ اهراً ک الیکوت در د را ش اهرخ زیرماموع ۀ متص رفات حکوم ت یاای انگر
(ح

1098-736 .ق) نب ود؛ ام ا ح اک ک الیکوت از ح اک

1

یای انگر تبتی ت م یک رد

(عبدالرزاق سمرقندی .)528 /2 :1383 ،یای انگر تنه ا حکوم ت هن د ی منطق ه ب ود ب ا
حکومتهای مسلما مرزهای شمالی خود ،به یژه خاندا بهمنی (ح

934-784 .ق) ،در

تقابل جنگ دای بود (طباطبا.)61-60 ،45-41 ،34-31 :1936 ،
1. Vijayanagara
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به نقل از عبدالرزاق سمرقندی ( ،)525-524 /2 :1383ال ی ک الیکوت ب هدنب ال انتت ار
خبر ساطت شاهرخ در حل اختالفات حکّام بنگاله جونپور ،برای برقراری رابطه با درب ار
شاهرخ اقدام کرد .افز

بر نقش برخی متتمدا محل ی در ب اخبر ک رد

بر ز حادثهای نیز در تصمی

ال ی ک الیکوت،

الی کالیکوت برای اعزام ایلای ب ه درب ار ه رات م ؤثر ب وده

است (هم ا ج ا)؛ توق ف ایلای ا ش اهرخ در مس یر حرک ت از بنگال ه ب هس مت ای را در
کالیکوت ،بیماری مرگ برخی از اعضای این هیئت را بهدنبال داشت حاک ک الیکوت
از حضور ی ها جایگاه شاهرخ در منطقه یگاه شد (هم ا  .)524 /2 ،س مرقندی در ادام ه
چنین مینویسد که ا قافدی را با هدایا اعزام کرد «عرضه داشت که در این بندر ،جمت ه
عید خطبه اسالم می خوانند .اگر ی حضرت رخص ت فرماین د ،ب ه ن ام الق اب هم ایو
متزز مترس سازند» (هما  .)525/2 ،شاهرخ نی ز عب دالرزاق س مرقندی را ب ه ک الیکوت
فرستاد .اعزام سمرقندی بهعن وا ایلا ی را م یت وا ب ا تمای ل ش اهرخ ب رای ایا اد ش بکۀ
گستردهتری از مناسبات نیمه رسمی در فراسوی قلمر ی مور ثی خود در خراسا  ،سیستا ،
مازندرا

نیز ما راءالنه ر م رتبط دانس ت .ی

مکاتب ه اظه ارنار ش اهرخ درخص وص

مداخله برای بازگرداند حکومت به بازماندگا یکی از سلس لهه ای نیت ین هن د ،نت ا از
عالقۀ جدی شاهرخ به اعمال نف و در من اطق بس یار د رت ر از قلم ر ی ا دارد (هم ا /2 ،
 .)574هنگام اع زام س مرقندی ،ش اهرخ موف ق ش ده ب ود م ا راءالنهر را از حیط ۀ قلم ر ی
برادرزاده خود ،خلیلسلطا  ،خارج کند (.)Alam and Subrahamanyam, 2007: 55
سفر سمرقندی از تختگاه هرات بهسمت هند در رمضا س ال 845ق یغ از ش د .ی در
سال 848ق به ه رات بازگت ت (عب دالرزاق س مرقندی.)573 ،526 ،512-510 /2 ،1383 ،

مطابق شرح مفصلی که سمرقندی دربارۀ این سفر در مطلعالستدین مامعالبحرین (هما ،
 )513 /2نگاشته است ،به فرما شاهرخ ،حکّام دار غههای شهرهای مسیر سفر ،موظف به
مهیا کرد بختی از ملز مات ی بودند .رجحا عب دالرزاق در انتخ اب مس یر دری ایی ب ه
مسیر ختکی که از راه بدختا بهسمت هند میرفت ،از اهمیت ر نق این راه دری ایی در
این هنگام حکایت میکند (هما .)515 /2 ،
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عبدالرزاق از کرما عازم هرمز شد که محل تردد بازرگان انی از من اطق مختلف ی چ و
مصر ،شام ،ر م (عثمانی) ،ی ربایاا  ،فار  ،خراسا  ،عراق ،ما راءالنهر ،ترکستا  ،دش ت
قبااق ،چین ،جا ه ،بنگاله ،سیال  ،زنگبار ،حبت ه ،بن درهای بیا انگر ،گلبرگ ه ،گا رات،
کنبایت ،یمن ،عد

جده بود (هما  .)514-513 /2 ،به نوش تۀ س مرقندی (هم ا ج ا) ،در

بین تاار سکنۀ هرمز که نیر ادیا مختلف بودند ،هن دیا از گ ر هه ای مه محس وب
میشدند .سفر عبدالرزاق از هرمز به هند با متکالت بسیار ناشی از نامساعد بود یب هوا
برای دریانوردی ،فتالیت دزدا دریایی ،کمبود امکانات بهداش تی ش یوع بیم اری هم راه
بود سراناام به توقف طوالنی مسافرا در مسقط منا ر ش د (هم ا -519 ،515-514 /2 ،
 .)527 ،521سمرقندی تا محرم سال 846ق در مسقط ماند سپس با نامه هدایای ش اهرخ
چو «اسب نوستین دگلۀ طالد زی کاله ن ور زی» ع ازم ک الیکوت ش د (هم ا /2 ،
 .)524 ،521 ،519با عنای ت ب ه من درجات اث ر س مرقندی (هم ا  ،)525-523 /2 ،احتم االً
دالیل دیگری نیز در تصمی شاهرخ برای مکاتبه ارتباط با الی ک الیکوت اثرگ بار ب وده
است .ازجملۀ این دالیل احتمالی می ت وا ب ه اعتب ار ک الیکوت در تا ارت دری ایی ح وزه
هند ،مدیریت مسئوال این بندر در حفاظت از کتتیهای نواحی مختل ف ام وال

اقیانو

تااری ی ها ،زندگی نسبتاً یرام یزاد اقلیت مسلما عمدتاً شافتیمبهب بن در ک الیکوت
در کنار اکثریت غیرمسلما  ،قرار داش تن ای ن بن در در زم رۀ بن ادر عم دۀ عزیم ت حا اج
هندی ،یزادی عمل مسلمانا کالیکوت در ساخت مساجد برن ا داش تن نمازجمت ه اش اره
کرد.

1

سمرقندی (هما  )529-526 /3 ،اطالعاتی مختص ر ،متن وع ارزن ده از ض تیت ال ی
کالیکوت جامتۀ مس لما

غیرمس لما ای ن بن در اراو ه م یکن د .ا ال ی را «س امری»

2

مینامد که لقب مور ثی حکمرانا ساحل ماالبار بوده است (هم ا ج ا؛ س لی زی دین ور،
 .)388 :1890به نقل از س مرقندی ( ،)529-527 /2 :1383درب ار ح اک ک الیکوت ن هتنه ا
 .1برای اطالعات بیتتر دربارۀ اهمیت تااری کالیکوت ،حضور مسلمانا

مؤسسات ی ها در این بندر ،فتالی ت تا ار

مسلما در کالیکوت درگیری ینا با تاار ار ن ایی ،نق ش ح اک ک الیکوت در ای ن منازع ات ،ن

 .خوان دمیر،

حبیبالسیر فی اخبار افراد بتر ،ج ،4ص265؛ سلی زیدینور ،ریاضالسالطین (تاریخ بنگاله) ،فص.391-388

2. Samothiri, Samorin
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استقبال چندانی از هیئت اعزامی شاهرخ نکرد؛ بلکه ا ننج ماه منتار ماند ماوز خر ج از
این بندر نیز زمانی فادر شد که حاک بیاانگر جویای اقامت درازم دت ی در ک الیکوت
شد .احتماالً اقدام شاهرخ برای دعوت الی کالیکوت به دین اسالم (هما ،)526-525 /2 ،
زمینهساز ناختنودی الی شد کارشکنی رقیبا اقتصادی منطقهای مانند هرمزیها (هم ا ،
 ،)552 /2نیز در به شکست اناامید مأموریت عبدالرزاق در کالیکوت مؤثر بوده است.
 .۶مناسبات شاهرخ با حاکم بیجانگر

سمرقندی (هما  )525 /2 ،در ابتدای شرح داستا سفر خود ،ب ه مأموری ت بیا انگر اش اره
نمیکند؛ اما در ادام ۀ داس تا

در اظه ار گالی ه از برخ ی کارش کنیه ا ،از داش تن حک

شاهرخ برای حاک بیاانگر سخن به میا ی رده است (هما  .)553 /2 ،نکتۀ م به دیگ ری
ک ه من درجات من ابع موج ود ناس خگوی ی نیس ت ،چگ ونگی ر د ح اک بیا انگر ب ه
ساطت برای گرفتن اجازه خر ج ایلای شاهرخ از کالیکوت است .سمرقندی تنها به نف و
زیاد حاک بیاانگر بر الی کالیکوت اشاره میکند چنین مینویسد« :س امری اگرچ ه در
تحت حک ا نیست ،اما از ا بهغایت ترسا
سیصد بندر دارد هری

هراسا باش د .چ ه گوین د نادش اه بیا انگر

قرینۀ کالیکوت» (هما .)528 /2 ،

در هنگام ر د سمرقندی به بیاانگر ،حاک این سرزمین دیورای /د رای د م 1بود ک ه

از حکمران ا قدرتمن د سلس لۀ س انگاما 2محس وب م یش د (.)Sastri, 2002: 244-245
سمرقندی دربارۀ اعتبار ا مینویسد:
مملکت ا از سرحد سراندیب تا الیت گلبرگه از حد د بنگاله تا ناحیت ملیبار،
زیادت از هزار فرسنگ باشد .بیتتر الیات ،متمور متتبر موازی سیص د بن در
لت کر در تم ام

دارد زیادت از هزار فیل کوهنیکر عفری تمنا ر ی ازده ل
هند ستا  ،رای خود رایتر از ا نتا نمیدهند نادشاها ی

الی ات را «رای»

خوانند (.)535/2 :1383

1. Deva Raya II
2. Sangama Dynasty
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بختی دیگر از اقتدار اعتبار حاک بیاانگر متأثر از موفقیتهای ا در توستۀ قلم ر
جنگهای متتدد با حکّام مسلما سلسلۀ بهمنیا بود .بهمنی ا ب رای مقابل ه ب ا دی ورای ،ب ه
حکّام مسلما گارات متوسل ش دند ک ه البت ه نتیا های نگرفتن د (فرش ته-350 /2 :1387 ،
351؛ طباطبا.)81-80 :1936 ،
عب دالرزاق در ادام ۀ جن گ ح اک بیا انگر ب ا بهمنی ا  ،در یالحا ۀ س ال 846ق
کالیکوت را که سرحد قلمر ی بیاانگر بود ،بهسمت بندر منگلور ت رک ک رد (عب دالرزاق
سمرقندی )553-551 ،529 /2 :1383 ،در ا اخر ی ماه ب ا اس تقبال ح اک
ش د (هم ا  .)543-542 ،531 /2 ،چن د م اه بت د ،موازن ۀ نب رد بهمنی ا

ارد بیا انگر

بیا انگر ب ه نف ع

مسلمانا تغییر یافت در قرارداد فلحی که در سال 847ق منتقد ش د ،دی ورای متته د ب ه
نرداخت باج خراج ساالنه ب ه س لطا بهمن ی ش د (فرش ته395-394 /2 :1387 ،؛ طباطب ا،
 .)81-80 :1936اگرچه به دلیل این منازعات ،خصومت بین هند ا

مسلمانا در دکن باال

گرفت بسیاری از طرفین کتته شدند ،سراناام دی ورای ب رای تثبی ت حکوم ت تقوی ت
سپاه بیاانگر ،به اقداماتی چو استخدام جنگاویا مسلما

بهرهگیری از تاربۀ مسلمانا

در سوارهناام تیراندازی ر ی ی رد .ی برای جلبنا ر برخ ی شخص یته ای مس لما ،
اقطاعاتی را برای مسلمانا شاغل در دربارش تتیین کرد افز

بر اج ازۀ س اختن مس اد،

دستور داد هیچ تترّضی به مسلمانا در اجرای ش تاور م بهبیش ا ف ورت نگی رد (فرش ته،
 .)395-392 /2 :1387اق دامات دی ورای ن هتنه ا ب ر ر اب ط هن د ها مس لمانا قلم ر ی
بیاانگر ،بلکه بر برخورد حاک بیاانگر درباریا عمدتاً هند مبهب ی با ایلای شاهرخ
اثرگبار بود .در اقع ،با توجه به ر ابط حاک بیاانگر با حکّام مسلما همس ایه مس لمانا
قلمر ی خود ،احتماالً تصمی دیورای برای کم

ب ه ایلا ی ش اهرخ ب همنا ور خ ر ج از

کالیکوت چگونگی استقبال از ی بیدلیل نبوده است .بهرغ فقر منابع برای ابه امزدای ی
از این احتمال ،باید بهخاطر داشت ک ه در کت اکش جن گه ای ط والنی ،سیاس ت ج بب
متحد سیاسی ناامی از بین همسایگا مقتدر متتبر د ر نزدی
است.

 ،از امور متم ول ب وده
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سمرقندی چند ماه در بیاانگر ماند (عبدالرزاق س مرقندی.)551 ،548 ،542 /2 :1383 ،
مأموریت ا در بیاانگر همانند اقامتش در کالیکوت ب ینتیا ه ب ود .س مرقندی (هم ا /2 ،
 )553این امر را متوجه دسیسههای تاار هرمزی مقی بیاانگر میداند که با برخی درباری ا
هند مبهب حاک متحد شدند به ح اک الق ا کردن د ک ه ا  ،ن ه فرس تادۀ ش اهرخ ،بلک ه
تاجری است که با ترفند حک شاهرخ را بهدست ی رده است .س مرقندی (هم ا -513 /2 ،
 )527 ،516 ،514یادی ر میشود که اهالی هرمز ن یشت ر ،یتن ی در یس تانۀ حرک ت ی از
بندر هرمز ب هس مت هن د ،ن هتنه ا برخ ورد ف میمی ب ا ی نداش تند ،بلک ه باره ا در انا ام
مأموریت ی کارشکنی کردند .احتماالً رفتار هرمزیها با س مرقندی ن یش از عزیم ت ی
به هند نیز در بیاانگر ،متأثر از رابطۀ ش اهرخ ب ا ح اک هرم ز اس ت .اینک ه س مرقندی ب ا
ا گانی چو « الی»« ،مل

» «نادشاه» از حاک هرمز ،یتنی مل

فخرالدین تورانتاه ،یاد

میکند (هما جا) ،حاکی از نفو اندک شاهرخ بر حاک هرمز استقالل نسبی ای ن ح اک
محلی است که افز

بر جزیرۀ هرمز بر بختی از نواحی شمال جنوب خلیجف ار

چو

بحرین عما ه فرمانر ایی میکرد .برای درک بهتر رابطۀ شاهرخ ب ا ح اک هرم ز بای د
مدنار داشت که مل

فخرال دین از طری ق ش ورش ب ر ب رادرش (س یفال دین) ک ه تح ت

حمایت شاهرخ بود ،به حکومت هرمز دست یافت .شاهرخ نیز ابتدا بر ی شد ت ا ب ا جن گ،
سیف الدین را به حکومت بازگرداند؛ لی سپس با دریافت هدایای فخرال دین نی ام اب راز
اطاعت ی ،از جنگ منصرس شد به حکوم ت فخرال دین رض ایت داد (هم ا ،698 /2 ،
717-707؛ غفاری قز ینی.)192 :1343 ،
موضوع مه دیگری که باید در فه دالیل چرایی نامهربانی هرمزیه ا ب ا س مرقندی
درنار داشت ،توجه به موقتیت تااری خاص هرمز در هنگام سفر ایلای شاهرخ نگران ی
احتمالی ی ها از باز شد باب تاارت مستقی شاهرخ بیاانگریها ازدست رف تن من افع
اقتصادی فرا ا حکومت محلی هرمز است .یناه سمرقندی (هما  )514-513 /2 ،در بی ا
اهمیت تااری هرمز نوشته است ،ب هر ش نی از جوان ب مختل ف اهمی ت اقتص ادی هرم ز
منافع فرا ا ی حکایت میکند .افز

بر اقدامات مکرر مستمر ایباوی هرمزیهای مق ی

بیاانگر برای تضتیف سمرقندی در دربار بیاانگر ،برخ ی از درباری ا هند م بهب ح اک
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بیاانگر نیز ب ا ی ه ا هم راه م یش دند در ت أمین تس هیالت امکان ات اق امتی ب رای ی
کارشکنی میکردند (هما  .)553-552 /2 ،نیش از عزیمت عبدالرزاق سمرقندی ب هس مت
هرات ،حاک بیاانگر د نفر از خراسانیهای مقی این شهر را «با اندک ب یالک قماش ی»
بهعنوا ایلای خود ر انۀ دربار شاهرخ کرد .همانین ،نبیرۀ سلطا فیر زشاه تُغلقی (ح

.

790-752ق) ،حاک سابق دهلی که از مدتی نیش به بیاانگر نناهنده شده ب ود ،قاف دی را
با هدایا به ایرا فرستاد (هما  .)556 ،554-553 /2 ،هدس این بازماندۀ سلسلۀ تُغلقی ،جلب
حمایت شاهرخ برای نبیرش درخواست نناهندگی ی به ایرا

کم

نا امی تیموری ا

برای بازگتت مادد به حکومت بود (هما .)574 /2 ،
عبدالرزاق همراه با ایلایا حاک بیاانگر ،عازم ایرا شد (هم ا -569 ،560-555 /2 ،
 .)571ر د عبدالرزاق به ایرا با بیم اری ش اهرخمی رزا انتت ار خب ر م رگ احتم الی ی
مقار شد (هما  )561 /2 ،برخی کارگزارا ایاالت ،ازجمله دار غۀ کرما  ،از نرداخ ت
هزینۀ گزاس سفر عبدالرزاق خودداری کردند (هما  .)573-571 /2 ،عبدالرزاق در رمضا
سال 848ق به هرات بازگتت .ا حامل نامۀ حاک بیاانگر بود که ضمن ی ابتدا ب ه ش رح
اقامت عبدالرزاق ادعای هرمزیا مینرداخت سپس تمای ل خ ود را ب ه برق راری رابط ه
بیا میکرد (هما  .)554/2 ،به ادعای سمرقندی (هما  ،)574-573 /2 ،شاهرخ از زحمات
ا در این سفر قدردانی کرد با کناکا ی درفدد کسب اطالع از ا ض اع من اطق جن وبی
هند نیز برخ ی س واحل اقی انو

هن د بریم د .همان ین ،س مرقندی از برخ ورد محترمان ۀ

شاهرخ با ایلای حاک بیاانگر قاف د نبی رۀ س لطا فیر زش اه س خن م یگوی د .ش اهرخ
ایلا ی ح اک بیا انگر قاف د نبی رۀ س لطا فیر زش اه را ب ا ه دایایی م رخص ک رد
موالنانصراهلل جنابدی نیز به سمت ایلای شاهرخ با این هیئت همراه شد (هما  )574 /2 ،که
از سراناام سفر ا اطالعی در دست نیست.
سمرقندی (هما جا) هدس نبیرۀ س لطا فیر زش اه تُغلق ی ،یتن ی ف تحخ ا  ،را از اع زام
ایلای به دربار شاهرخ ،درخواست حمایت ناامی برای بازنس گرفتن قلمر ی ندربزرگش
بیا میکند که بهعلت ضتف تُغلقیا متافر تیمور ازدست رفته بود .درخواس ت ف تحخ ا
مبیّن باقیماند خاطرۀ اقتدار ناامی تیمور در هند گویای امید اری برخی حکّ ام هن د ب ه
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برخورداری از حمایت ناامی مالی شاهرخ بهمناور غلب ه ب ر حریف ا اس ت .ناس خ ق اطع
شاهرخ به درخواست نبیرۀ سلطا فیر زشاه (هما جا) ،این انگاره را در هن تقویت میکند
که شاهرخ همانا بهدنبال تصاحب میراث تیمور قلمر ی ا در هند بوده است .ای ن ام ر
از ی

سو ،نتا دهندۀ ر یکرد شاهرخ برای مداخل ه در ام ور ش بهق اره از س وی دیگ ر،

مبیّن بیاطالعی ا از ا ضاع سیاسی هند

اقف نبود به دشواریهای عمل ی س اختن ای ن

عدۀ بزرگ است .اگر کارشکنی هرمزیها را دلیل افلی شکست مأموریت عبدالرزاق در
بیاانگر بدانی  ،باید گفت این عملکرد با اکنش شاهرخ ر بهر شد .ی زیر حاک هرمز
را به دربار هرات فراخوان د ت ا ناس خگوی همک اری نک رد ب ا عب دالرزاق باش د .ای ن ام ر
سراناام با ساطت حاک

امرای هرمز ارسال برخی هدایا برای عبدالرزاق فیص له یاف ت

(هما .)575/2 ،
ساطت حاک بیاانگر برای خر ج سمرقندی از ک الیکوت اق دام دی ورای در اع زام
ایلای به هرات در متیت سمرقندی ،از تمایل حاک بیاانگر برای برقراری رابطه با ش اهرخ
حکایت میکند .در تالش برای فه چرایی دالیل ای ن تمای ل ،بای د ب ه چگ ونگی رابط ۀ
تیموریا با رقیب عمدۀ بیاانگر ،یتنی سالطین بهمنی ،نیز توج ه ک رد .نخس تین گ ام ب رای
برقراری ر ابط بهمنیا

تیموریا  ،حد د چهار دهه نیش از اعزام ایلای ش اهرخ ب ه دک ن

یتنی در سال 804ق از جانب سلطا فیر زشاه بهمنی برداشته شد .ی نس از شنید خب ر
احتمال اگباری دهلی به یکی از فرزندا تیم ور حمای ت از ا ب همنا ور تس خیر کام ل
هند ،نمایندهای از مسیر دریا بههمراه هدایای درخور به دربار تیمور اع زام ک رد یم ادگی
خود را برای همراهی با ی یا فرزندش در سفر جنگی یینده در هند اعالم نمود .تیم ور نی ز
طی فرمانی که در ی فیر زشاه را «فرزند خیرخواه» نامید ،نادشاهی دکن ،گا رات م الوه
را به ی اعطا کرد (فرشته .)336-337/2 :1387 ،این امر موجب نگرانی سالطین گا رات،
مالوه خاندیش شد که در تالش برای تثبی ت اس تقالل حکوم ت خ ویش بودن د .ی ه ا
حاک بیاانگر را مااب کردند که از نرداخت باج خ راج ب ه فیر زش اه خ ودداری کن د.
سراناام ،جنگ بین طرفین یغاز شد که نتیاۀ ی شکست دیورای قبول نرداخت غرام ت
سنگین به بهمنیا بود (هما .)346-337 /2 ،
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تتامالتی که به شکل گیری این رخداد منار شد ،از سیاست تیمور درخصوص شبهق ارۀ
هند موضعگیری حکّام محلی در تتامل یا تقابل با ا حکای ت م یکن د .ب ا جود س کوت
من ابع ،احتم االً موض عگی ریه ایی از ای ن دس ت در د را حکمران ی جانت ینا تیم ور
بهخصوص در ایام طوالنی حکومت شاهرخ نیز در شبهقاره ش کل گرفت ه اس ت .یگ اهی از
حضور نمایندگا دربار شاهرخ در منطقه ،زمینهساز چنین دستهبندیهایی بوده است .گرچه
منابع درخصوص ر ابط شاهرخ با بهمنیا اطالعاتی اراوه نمیکنند ،بتید است طرفین ب د
رفد کرد ا ضاع یک دیگر ب رای برق راری رابط ه ه یچگون ه اق دامی نک رده باش ند .بناب ه
اشارات برخی منابع ،در بین مهاجرا ایرانی قلم ر ی بهمنی ا  ،اف رادی بودن د ک ه خ ود ی ا
خاندانتا سابقۀ خصومت با شاهرخ در ای را داش تند س پس ب ه قلم ر ی بهمنی ا ک و
کردند (اب ووی مهری زی .)82-75 ،73 :1383 ،حض ور چن ین مه اجرانی در درب ار بهمنی ا ،
سبب کاهش عالقۀ بهمنیا برای نزدی

شد به شاهرخ میشد فضا برای نزدی

شد

رقیب منطقهای بهمنیا  ،یتنی بیاانگریها ،به شاهرخ مهیا میگردید .ظاهراً شاهرخ اق دامی
برای اعزام ایلای به دربار بهمنیا که بسیاری از متاغل مه اداری نا امی ی در دس ت
ایرانیا مهاجر ش یتی س نیم بهب ب وده (متص ومی ،)239 ،83-81 :1389 ،انا ام ن داده
است ،اما در عهد یکی از جانتینا متتبر شاهرخ ،یتنی س لطا حس ین ب ایقرا (ح

-862 .

911ق) ،ی با اعزام ایلای از مسیر قندهار الهور به قلمر ی بهمنیا تالش ک رد یک ی از
مهاجرا ایرانی حاضر در دربار بهمنیا  ،یتنی عمادال دینمحم ود گ ا ا ملق ب ب ه «ف در
جها » (س886 .ق) ،را به ایرا بازگرداند به خدمت دربار خ ود دری رد ک ه موف ق نت د
(فرشته .)463 /2 :1387 ،بین سلطا ابوس تید -از نوادگ ا تیم ور ح اک رقی ب متاف ر
س لطا حس ین ب ایقرا -عمادال دینمحم ود گ ا ا نی ز مکاتب اتی ف ورت گرفت ه اس ت
(خواجهجها  .)33-27 :1948 ،همانین ،متن مکاتبات بهمنیا با تیموری ا

حکّ ام محل ی

ایرا  ،ازجمله هرموز الر ،از اهدافی چو تأمین نیر ی انسانی موردنیاز برای تدا م جنگ
با حکّام مسلما

هند مبهب همسایه حکایت میکند (نیمدهی.)19 ،16 ،13 :1394 ،
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 .۷نتیجه

ثبات سیاسی نسبی شاهرخ ر حیه سیاست فرهنگی ی زمینۀ مناس ب را ب رای ن رداختن
به امور فراسوی قلمر ی ا فراه کرد .این امر به تالش شاهرخ برای برق راری مناس بات ب ا
چین ،هند ،عثمانی مصر منار ش د .ینا ه در سیاس ت خ ارجی ش اهرخ محس و

اس ت،

توجه ی به برقراری مناسبات ب ا س رزمین ه ای ش رق مرزه ای ای را ب ود .در ب ین عوام ل
مختلف مؤثر در چرای ی توج ه بیت تر ش اهرخ ب ه ش رق ،احتم االً اس تقرار ی در ه رات
تمرکزش بر ادارۀ خراسا

ما راءالنهر نیز مؤثر بوده است .چنین بهنار میرسد که احتمال

درگیریهای مکرر ب ا حکّ ام قراقوینل و عثم انی ،م انع از تحق ق اندیت ۀ گس ترش ارض ی
متصرفات تیمور در فراسوی مرزهای غربی ایرا بود؛ حالینکه یگ اهی ش اهرخ از س اختار
اجتماعی فراسوی مرزهای شرقی ایرا  ،در تأیید ضر رت مناسبات ب ا س رزمینه ای ش رقی
مؤثر بوده است .بهرغ برخی مناقتات با حکّام مغول مستقر در یسیای میان ه ک ه ت ا ح د د
سال 832ق به طول اناامید به غلبۀ شاهرخ بر این حکّام منار شد ،سرزمینه ای فراس وی
مرزهای شرقی ایرا  ،کمابیش از ثبات موقتیت مناسبی برای برقراری مناسبات برخ وردار
بودند .شبهقارۀ هند به یژه شمال غرب ی بهدلی ل لتکرکت یه ای تیم ور همان ا ب ه
اقتدار نفو شاهرخ در منطقه نیازمند بود .سلسلۀ مینگ در چین نیز بهرغ بُتد مس افت ،ب ه
برقراری مناسبات با شاهرخ عالقهمند بود .اعزام مکرر هیئتهای نماین دگی از س وی ه رد
حکومت ،مبیّن تالش برای حف مناسبات ،به ی ژه از نقط هنا ر اقتص ادی ،اس ت .مناس بات
اقتصادی بین چین ایرا  ،افز

بر راه ختکی اقع در راههای منت تب از جن وب یس یای

میانه بهسمت هند ،افغانس تا ام ر زی ،ای را
دریایی ،از دریای چین ،اقیانو

س پس ع راق ب هس مت غ رب ،از طری ق راه

هند ،دریای عما

این عوامل زمینه را برای توج ه ش اهرخ ب ه حف

خلیجفار

امکا ن بیر ب ود .مام وع

موقتی ت تیموری ا در فراس وی مرزه ای

شرقی ایرا جلب کرد .مناقتات داخلی حکّام هند ،اظهار انقیاد یا ابراز مخالفت ینا نسبت
به اقت دار ش اهرخ اهمی ت مناس بات اقتص ادی ب ینالمل ل در س اختار اجتم اعی– سیاس ی
شبهقاره هند ،زمینۀ برقراری مناسبات بین ایرا

هند را در عصر شاهرخ فراه کرد .برخ ی

حکّام مسلما شبهقاره برای حف موقتیت داخلی نی ر زی ب ر رقب ا ،ب ه حمای ت ش اهرخ
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نیازمند بودند .فتالیت اقتصادی در بنادر جنوب هند ،به یژه ک الیکوت ،زمین هس از برق راری
مناسبات شاهرخ با الی کالیکوت نیز حکومت هند ی بیاانگر شد .نافرمانی گاه بیگ اه
قبایل مغول در حدفافل یسیای میانه تا چین ر ن ق راهه ای تا ارت دری ایی در جن وب،
توجه شاهرخ را به برقراری مناسبات با حکومت هند ی بیاانگر جلب کرد .حاک بیا انگر
نیز برای حف موقتیت خود در برابر حکومتهای مسلما نیم ۀ ش مالی ش بهق اره ،ب ه ی ژه
حکومت بهمنیا که رقیب جدی ی بودند ،بهدلیل قوع چند دهه جنگ به حف مناسبات
با شاهرخ نیازمند بود .بدین ترتیب ،نیاز حکّام شبهقارۀ هند به حکومت نتتیبا باثب ات ،در
مقابلْ اهمیت هند در اقتصاد بینالملل که به تثبیت موقتیت ایرا در شاهراه تااری ش رق ب ه
غرب منار میشد ،شکلگیری دیپلماسی شاهرخ را در ای ن منطق ه رق زد .اقت دار دی رین
تیمور در منطقه

جهۀ اجتماعی فرهنگی شاهرخ ،زمینۀ مناسبی ب رای ایف ای نق ش ن اظر

مناسبات داخلی حکّام شبهقاره هند بود .ی هنگ ام ک ه حکّ ام ش بهق اره ب هدلی ل اختالف ات
مبهبی ،دینی ضتف داخلی ،به دستهبن دیه ای سیاس ی جل ب نت تیبا ر ی ی ردن د،
جهۀ نمادین شاهرخ با بهرهمندی از خ اطرۀ جمت ی ش بهق اره از اقت دار تیم ور ،دس تمای ۀ
مناسبی برای نفو شاهرخ در هند بود .از سوی دیگر ،از دید حکّام شبهق اره ک ه در س اختار
منازعات داخلی نیازمند کسب مت ر عیت ح امی بودن د ،ش اهرخ نت تیبا مناس بی ب رای
تثبیت قدرت بهشمار میرفت .ازینااکه ساختار قدرت حکّام شبهقاره ب هدلی ل رقاب ته ای
داخلی متزلزل بود ،ضر رتی برای حضور فیزیک ی نا امی تیموری ا در ش بهق اره ج ود
نداشت .بدین ترتیب ،دیپلماس ی ش اهرخ ب ر نا ارتی از د ر ب ر تت امالت حکّ ام رقی ب در
شبهقاره هند مبتنی بود اتخا این سیاست بد

اتکا ب ه نی ر ی نا امی ،ب ه اقت دار سیاس ی

شاهرخ در این سرزمین منار شد.
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