
  

 

تنوعت العالقات بني أباطرة املغول باهلند 
فيما بني وشاهات إيران "الدولة الصفوية" 

والىت ميكن  )م١٨-١٦/ ه١٢-١٠القرنني (
  ا من املصادر التارخيية واآلثرية.ءقرا

كان ملوقع الدولتني اجلـارتني إيـران   و
بـني   حدوث عالقـات واهلند دوراً كبرياً يف 

فتقع  ،الدولة الصفوية والدولة املغولية اهلندية
"اهلند" ىف البالد الشاسعة الىت حيـدها مـن   

ماليا ومن الغـرب  يالشمال سلسلة جبال اهل
جبال هنـدكوش وسـليمان حيـث تقـع     

اىل اجلنوب ىف أفغانستان وإيران مث متتد اهلند 
شبه جزيرة يقع حبر العرب ىف غرا وخلـيج  
البنغال ىف شرقها وسيالن ىف طرفها اجلنـوىب  
ويتجه األقليم الشماىل منها اىل الشرق حـىت  

إيـران ىف   وتقع ،)١()١خريطة (جبال آسام 
املنطقة اليت حيدها من الشمال جبال القوقـاز  

من الشرق ر السند ومن اجلنوب خلـيج  و
  .)٢(والغرب الفرات األعلى ،فارس

ينحدر أصل "بابر" مؤسـس الدولـة   و
ندية إىل صلب التيمـوريني الـذين   املغولية اهل

زدهرت ىف عهدهم الثقافة اإليرانية جنباً إىل ا
، فكان طبيعيـاً أن  )٣(جنب مع الثقافة التركية
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١١٢  

 حممد حممود عبدالرازق –محادة ثابت حممود  العالقات بين شاهات إيران وأباطرة مغول الهند

منها األباطرة املغـول   نتهلاوهى الثقافة الىت  ،يتأثر األباطرة املغول بثقافة أسالفهم التيموريني
ـ آمثل الدولة العثمانية ىف تركيا  ،وغريهم من الدول اإلسالمية األخرى  تنذاك، ومن مث كان

حنـدر منـها   ارغبة األباطرة املغول املستمرة ىف احلفاظ على الروابط الثقافية مع إيران الىت 
هتمـام باألسـاليب   هم إىل توثيق العالقات مع إيـران واال تما دفع، هي أسالفهم التيموريني

  .)٤(اإليرانية

دولتني عظيمتني مهـا "الدولـة    هاتقد سبق يف إيران،الدولة الصفوية ومن املعروف أن 
 تكان ،تأسيس دولة املغول باهلند ه، وأن بابر الذى ينسب إلي)٥(املغولية" و"الدولة التيمورية"

أى أنه ينتسب  ،خرىأ"تيمور لينك" من جهة و"جنكيزخان" من جهة  إىلنسبة بتهى تنه أصول
  .و"التيمورية" إىل تلك الدولتني "املغولية"

 

بني الدولة الصفوية ىف إيران والدولة املغوليـة ىف اهلنـد   العالقات احلروب من أهم تعد 
، والثانيـة:  روب بني الدولتنياحلاألوىل: احلروب بني الدولتني ىف صورتني:  كانت عالقاتو

  .العسكرية ةستعاناال
 

فقد كانت عالقات السلطان "جالل الـدين   ،ماحدث ىف عهد "جالل الدين أكرب" وهو
"أكـرب" إىل   ا دفع اإلمرباطـور مم ،حترام وتعاونا، عالقات ود و)٦(أكرب" بالشاه طهماسب

باهلجوم على  )٧(وذلك حني قام "ادرخان" شقيق "خان زمان" ،ستعانة بالشاه "طهماسب"اال
ستعان حاكمها "شاه حممد قالشى" الذى كان يتوىل أمورها من قبل "بريم خـان"  اف ،قندهار

وذلك وفـق مـا وعـد بـه      ،بشاه إيران حملاربة "ادرخان" مقابل أن يتنازل له عن قندهار
فأرسل حاكم إيران ابن أخيه "سلطان  ،ولكن "قالش" مل يف بوعده ..ايون" والد "أكرب""مه

وقد أقام "حسني مريزا" حصاراً حـول قلعتـها دام    .)٨(حسني مريزا" لإلستيالء على قندهار
أخرب "قالشى" السلطان "أكـرب" عـن   حينما و يء..دون أن  حيصل "سلطان مرزا" على ش
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١١٣  

 بين شاهات إيران وأباطرة مغول الهندالعالقات  حممد حممود عبدالرازق –محادة ثابت حممود 

: "إننا اذا انتـهينا مـن فـتح    أصدر أوامره إليه بأن أباه "مهايون" كان يقول ،تطور األمور
 كما عاتب السلطان واليه على  قندهار من أنـه  ،)٩( وستان فسوف نترك قندهار للشاه"هند

وأمره أن يسلم القلعـة إىل رجـال    ،حارب الصفويني وتسبب ىف تفاقم الوضع إىل هذا احلد
  .)١٠(ار مث يعود إىل أكرهوأن يقدم هلم االعتذ ،الشاه

"جهانگري" عندما هجم الشاه "عبـاس   وقامت احلروب بني البلدين ىف عهد اإلمرباطور
 .ستعاد خراسـان اوذلك بعد أن هزم األوزبك و ،شاه إيران على إقليم "قندهار" )١١(األول"

"جهـانگري"  ملغول حني وكـل  ستيالء والسيطرة على أقليم "قندهار" من أيدى اوجنح ىف اال
نشغاله ىف الصـراع علـى   اولكن االخري مل يلق باالً لذلك بسبب  ،بنه "شاه جهان"األمر ال

الىت كانت تريد الوالية لزوج ابنها "شهريار شـاه" فضـاعت    ،والية العهد مع "نورجهان"
ستمرت احلرب ىف عهد "شاه او .)١٢(وأصبحت ىف أيدى الصفويني ،قندهار من أيدى املغول

وكـان   ،)١٣(ستعادة "قندهار" من إيدى الصفوينيففى عهده جرت عدة حماوالت ال ،جهان"
وملا رأى األمري "على مردان" قوات املغـول   .)١٤(حيكمها األمري "على مردان" من قبل الفرس

إال أن الشاه اإليراىن ظن أنه يطلب  ،يطلب منه املدد )١٥(تزحف حنوه كتب إىل الشاه اإليراىن
فمـا   ،وإمنا لينقض عليـه  ،فسري إليه جيشاً ال ليؤازره ،ر عليه ويستقل عنهمنه املدد حىت يثو

   .)١٦(واستوىل على املدينة هستنجد باإلمرباطور املغوىل الذى زحف إلياكان من األمري إال أنه 
عتزم "الشاه عباس" الصفوى سـنة  احيث  ،هذا األمر إزاءولكن الصفويني مل يصمتوا 

خـرج ىف وقـت   ف ، وهو ما حدث بالفعـل، ستريداد قندهاراخلروج ال م١٦٤٩/ه١٠٦١
"شاه جهان" ىف قندهار "دولت خان" باإلمرباطور املغوىل غري أن املدد  ستنجد نائباالثلوج و
ومل يكـن "دولـت    ،ضطر إىل أن يستسلم للصفوين لعدم قدرته على احلصاراف ،تأخر عليه

، كـذلك  ىف نقص شديد ومستمر ألن املؤن ،خان" على علم بأن الفرس على وشك الرحيل
قـام  ، خاصة حينما ستمرت احلروب بني الدولتنياو .)١٧(جدتهلنقوات "شاه جهان"  اقتراب

فنشـر ـا    ،ستيالء على "البنجاب"وجنح ىف اال ،)١٨(شاه إيران "نادر شاه" بغزو بالد اهلند
  .)١٩(م١٧٣٩/ ه ١١٥١اخلراب والدمار وذلك بعد أن دخل "الهور" ىف شوال عام 
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 حممد حممود عبدالرازق –محادة ثابت حممود  العالقات بين شاهات إيران وأباطرة مغول الهند

تفاق مع أما عن أسباب غزوه لبالد اهلند فذكر البعض أن وزراء اإلمرباطور املغوىل باال
وطمـع اهلنـدوس فيهـا     ،ملا رأوا الفساد يسـتفحل  ،"شاه وىل اهللا" الدهلوى العامل الكبري

طلبوا منه أن يسري إليهم ليقضى على فسـاد   ،وهجومهم عليها دون أن تستطيع ردها عنهم
خر أن بعض األفغان وذكر البعض اآل ،ستجاب هلم وسار حنو اهلند جبيوشهاف ،امللك وحاشيته

الذين كانوا حياربون "نادر شاه" فرو إىل اهلند وطلب تسليمهم فلم يستجيبوا له فرأى هـذه  
 توغلـت قـوات  بعـد أن   إالومل تنتبه حكومة دهلى  .)٢٠(فرصة ملتابعتهم واهلجوم على اهلند

ـ اوذلك رغم  -الفرس ىف البنجاب  وحـاول   -علـى البنجـاب    ةستغاثات عامل احلكوم
أمـا   .فلم يليب الرجبتيون دعوة السـطان  ،ستنجاد بالراجبتيون واملراهتاالسلطان املغوىل اال

أقاموا له خطوطاً دفاعيـة حصـينة وظلـوا مـرابطني ىف     و ،املراهتا ففضلوا تأمني حدودهم
   .)٢١(أماكنهم

وتالقـى اجليشـان ىف رمضـان سـنة      ،الشمالوأعد "حممد شاه" جيشاً سار به حنو 
ومل يكن اجليش املغوىل حبالة تسمح بـإحراز   .عند "كرنال" ىف البنجاب م١٧٣٩/ه١١٥١

نضم حـاكم أوده "برهـام امللـك    احىت أن القتال مل يستمر طويالً و ،النصر لتفرقه وختاذله
طلب الصلح الذى مت  آصاف" سبيالً غري"ومل جيد نظام امللك  ،سعادات خان" إىل "نادرشاه"
عتقل "حممد شاه" ووصل إىل دهلـى  االذي و ،مليون روبيه ٢٠على أن يدفع لـ"نادرشاه" 

لـذا   ،"نادر شاه" غدراً بالعهد هعترب الشعب أن ما فعلاوأمر بذكر أمسه ىف اخلطبة و ،منتصراً
ومل  .)٢٢(سـاد املدينة جلنوده فعاثوا فيهـا الف  بإباحة ضطر إىل أن يطفئهاالقى معارضة وثورة 

نظـري   -وأرغم "حممد شـاه"   ،)٢٣(ستوىل على عرش الطاووسايرجع عن اهلند إال بعد أن 
على التنازل له عن أرض كثرية من البنجاب متتد من كشمري حىت والية  -إعادته على العرش

  .)٢٤(مع تعويضات طائلة من املال واجلواهر واألحجار الكرمية ،السند
 

 ، وقـد بني البلـدين  مظاهر العالقاتستنجاد الدولة املغولية بالصفويني من أهم اويعترب 
فعندما قدم "بابر" إىل فـتح بـالد    ،ستغاثات منذ عهد "ظهري الدين حممد بابر"بدأت هذه اال
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 بين شاهات إيران وأباطرة مغول الهندالعالقات  حممد حممود عبدالرازق –محادة ثابت حممود 

وتكـوين جـيش شـبيه جبـيش      )٢٥(اهلند ظل عدة أشهر ىف "مسرقند" حياول تنظيم أموره
 ،ستجابة لدى أهل ما وراء النهر الذين كانوا يدينون باملذهب السىناد مل جي هولكن ،الصفويني

فأمده بقوات بقيادة  ،)٢٦(جد "بالشاه إمساعيل الصفوى"ناستالذي  ،وقاموا بثورة ضد "بابر"
وىف عهـد الشـاه    .) ٢٧(رتكب كثرياً من املظامل وأعمـال العنـف  ا"أمحد األصفهاىن" الذى 

 ،وذلك بعد الفترة الىت قضاها ىف إيران ،"مهايون" جبيش صغري"طهماسب" أعان اإلمرباطور 
ومتكن من العـودة اىل   ية،دن اهلنداملستيالء على العديد من فنجح مبعاونة "طهماسب" من اال

  .)٢٨(يف النهاية عرش اهلند

  
ومن خالل الرسم البياىن السابق يتضح لنا نوعية العالقة بـني الـدولتني (العسـكرية)    

ستعانة العسكرية من أهـم  كانت اال م١٦/ه١٠ففى القرن  ،التارخيية الىت مرت اواألطوار 
حتياج أباطرة املغول باهلند للمساندة واملساعدة العسكرية من الدولـة  وذلك نظراً ال ،املظاهر

ونشبت احلروب بني الدولتني  .ومبرور الوقت بدأ أباطرة املغول ىف توطيد حكمهم ..الصفوية
مما يوضح القوة العسـكرية   .كإقليم قندهار ،على بعض األقاليم هماراع بيننتيجة حلدوث ص

  الىت وصلت إليها دولة أباطرة املغول ومدى قدرا على مواجهة وجماة الدولة الصفوية.
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 حممد حممود عبدالرازق –محادة ثابت حممود  العالقات بين شاهات إيران وأباطرة مغول الهند

   
 ."التبعية السياسية - التحالف املذهيب والسياسي - للجوء السياسي"ا

 

 مظاهر العالقات من أهم  ةكان اللجوء السياسى بني أباطرة مغول اهلند والدولة الصفوي
وقد حدث ذلك ىف عهد "الشاه طهماسب" الصفوي حينما جلأ اليه اإلمرباطور  ،بني البلدين

وأخـذ   ،)٢٩(ضطر أن يفر من اهلند بعد أن هزمه "شريشاه سورى"اوذلك بعد أن  ،"مهايون"
"مهايون" يطوف السند ىف حالة شديدة من البؤس والشقاء وأخوته ما يزالون يكيـدون لـه   

حاول فريـق مـن    بل أن صديقه القدمي "مل ديو" صاحب "جدهبور" ،ورجاله قد ختلوا عنه
تفـاق سـابق بينـهم وبـني     ااهلنادكة أن يوقعوه ىف أسرهم حني دعوه للرتول عندهم على 

خوته عندما رفض أخوه "كامريون" السماح لـه بـاللجوء إىل   أكذلك خذله  ،)٣٠("شريشاه"
مسـح لـه الشـاه    حـىت  أخذ يبحث عن ملجأ يأويه ف ،)٣١(ىف بالده ة"البنجاب" أو اإلقام

وكـان يف   ،اجتـه إىل "سيسـتان"  و، فلم جيد ملجأ غريها )٣٢(اللجوء إىل إيرانب"طهماسب" 
وكذلك فعل "حممـود مـريزا"    ا.وتوقري اوتقدير اترحيبالشاه الذي رحب به له نائب استقبا

  .)٣٣(أكرب أوالد العاهل الفارسى حني بلغ مهايون مقر حكمه ىف "رات"

ستقبال "مهايون" على طول الطريق حىت بلغ مقـام  اوظل نواب "طهماسب" يبالغون ىف 
تنكر  بعن ما لقيه من حمن نالت به بسب هوكان قد أفاض ىف حديث ،سيدهم بنواحى "قزوين"

أن ينوى شاه إيران بدوره القضاء علـى   –أخو "طهماسب"  -خوته له حىت خشى "رام"أ
نتقام منه لتقاعس أبيه فحاول "رام" أن يزين لشاه إيران قتل "مهايون" حبجة اال ،خوته هناكأ

 حوكادت تـنج  ي"،يام "إمساعيل الصفوأ"بابر" عن جندة جنود الصفوين ىف قتاهلم األوزبك 
ستطاعت حبكمتـها ونفـاذ   االىت  أخت "طهماسب" "سلطانة خانيم"تدخل  طة لوالهذه اخل

ستقر"مهايون" بـبالد فـارس وأكرمـه الشـاه     هكذا او .)٣٤(كلمتها أن حتبط هذا التدبري
حيث كان حيكـم أخوتـه    ،وظل ىف إيران يترقب األحوال ىف اهلند وأفغانستان ،"طهماسب"

  .)٣٥(هناك
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مـا   ،بني الدولة املغولية ىف اهلند والدولة الصفوية ىف إيرانجوء السياسى لومن أمثلة ال
عندما جلأ "مرزا رستم" بن "سلطان حسني مـرزا   م١٥٩٣/ه١٠٠٢حدث ىف حمرم من سنة 

خوتـه  أحاكم قندهار إىل "أكرب شاه" ومعه  )٣٦(ابن رام مرزا ابن الشاه إمساعيل الصفوى"
ستقبلوا من قبل كبـار أمـراء   اب" ىف البنحاب وملا وصلوا إىل ضفة ر "جنا ،وأبنائه وعياله

سـتقبله  اولقـد   ،"أكرب" أمثال "خان خانان عبدالرحيم خان" و"زين خان كوكه" وغريمهـا 
كما  ،يضا فأنعم عليه وعينه قائداً على وحدة مكونة من مخسة أآلف جنديأالسلطان بنفسه 

لم "مرزا رسـتم" قنـدهار إىل   وباملقابل س ..أقطع له ىف "ملتان" وهى أكرب بكثري من قندهار
، ولقد أشار السلطان ىف رسالته إىل الشاه عبـاس هلـذه التطـورات،    )٣٧(رجال "أكرب شاه"
سترداد قندهار مبهارة سياسية فائقة أبقت على العالقات الودية بينه وبـني  اوبذلك متكن من 

  .)٣٨(جارته إيران
 

أما عن التحالف املذهىب بني الدولتني فقد تفاوض "ظهري الدين حممد بابر" مع الشـاه   
وذلك على الرغم من صعوبة األمر بالنسبة لبابر ألنـه   ،"إمساعيل الصفوى" ملساندته عسكرياً

وكان قبول الشاه  .)٣٩(كان يتبع املذهب السىن والشاه "إمساعيل" كان يتبع املذهب الشيعى
 ةوأن تقـام الصـال   ،سم الشاه الصفوىابسك العملة ب األخريمساعدة بابر يتطلب أن يقوم 

ـ ضطر بابر لقبول هذا األمر نظراً الاوقد  ،سم أئمة الشيعةاب الشـديد للمسـاندة    هحتياج
 ،عتناق املذهب الشيعى لفتـرة اضطر إىل اوىف سبيل هذا  ،العسكرية من قبل الشاه الصفوى

وذكـر   .)٤٠(وهم من أهل السـنة  ،خروجه ىف هذا عن مذهب أتراك التركستانلرغم من با
وال يريـد   ،البعض أن األجزاء املفقودة من تاريخ بابر نامه تتصل بالفترة الىت خيجـل منـها  

 ،عتنق فبها املذهب الشيعى ملدة أربع سـنوات أو أقـل  اوهى تلك الفترة الىت  ،اخلوض فيها
كما أن  ،ى دليل على هذا الرأىأومل يقدم  ،وإنه مل يكتب وقائعها وتركها تبدو وكأا فُقدت

عتنق فيها املذهب الشيعى ليست مربراً كافياً ألن خيفى بابر وقائع  اهذه السنوات األربع الىت 
  .)٤١(ولكن من الراجح أن هذه األجزاء فقدت بالفعل ،إحدى عشر عاماً كامالً من مذكراته
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ـ   ،تتبع املذهب السىن كانتة يالدولة املغولمن املعروف أن و  توالدولة الصـفوية تبع
وهو ما حدث ىف عهـد   ،ولكن ذلك مل مينع من وجود التحالفات املذهبية ،املذهب الشيعى

ـ مسح له الذي  ،)٤٢(مرباطور "مهايون" حينما جلأ اىل الشاه "طهماسب" ىف إيراناإل اللجوء ب
حليف شيعى يتخذه وسيلة ملقاومة الدولتني السنتني الكبريتني (الدولـة  نه كان يبحث عن أل

فقـد  ومن ناحية اإلمرباطور "مهايون"  .)٤٣(ىف الشرق) ةوزبكيالعثمانية ىف الغرب والدولة األ
سترداد ملكه املساعدته على  ةلكى يتخذه أداو ،عتنق املذهب الشيعى تقرباً للشاه الصفوىا

  .)٤٤(السليب

 فسـاعد الشـاه "طهماسـب"    ،حالف بني الرجلني اىل حتقيق أهدافهماوأدى هذا الت
على "قنـدهار"  ، وقد جنح ذلك بالفعل، حينما استوىل سترداد عرشهاالصفوى "مهايون" على 

وكـان   .)٤٥(م١٥٥٣/ه٩٤٧نتزع كابل من أخيه "كامريان" سنة او م١٥٤٥/ه٩٣٩سنة 
 ،كبرية ىف إيران وساعده الشاه "طهماسـب"  ةحيث إنه مكث مد ،هلذا التحالف أثره الكبري

فقد أدى ذلك اىل قـدوم كـثري مـن     ،ىل قوة نفوذ "بريم خان" الشيعى ىف بالطهإباإلضافة 
 ،تساع نفوذهم ىف الـبالط املغـوىل  االشيعة من إيران وغريها اىل اهلند والعمل ىف حكومته و

  .)٤٦(وهذا ما سيظهر بصورة أكثر وضوحاً ىف عهد أكرب

 

مـا  وصل األمر أحياناً بني الدولة املغولية والدولة الصفوية إىل حد التبعية السياسية مثل
حيث أمر بقراءة اخلطبة للشاه إمساعيـل الصـفوى    ،دث ىف عهد "ظهري الدين حممد بابر"ح

ال ، وقام بسك عملة من الفضة حتمل على أحد وجهيها عبـارة " )٤٧(وحسب املراسم الشيعية
 .سم السلطان "بابر ـادر" اخر وعلى الوجه اآل ،على وىل اهللا" ،حممد رسول اهللا ،إله إال اهللا

وله عملة أخرى حتمل أحد وجهيها أمساء األئمة األثـىن   ،ومل يبني عليه تاريخ أو مكان السك
وكانت هذه النقود قـد ضـربت    .)٤٨(يضاًأعشر للشيعة وليس عليها تاريخ أو مكان سك 

على إثر التحالف السياسي الذى مجع بني "بابر" والشاه "إمساعيل" عقب هزمية بـابر أمـام   
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ضطر بـابر  اكما   .)٤٩(م١٥٠٤/ ه٩١٠الشيبانني ىف خراسان بقيادة حممد بن شيسبان سنة 
ه وتبعيته وذلك ليربهن على مساندت ،)٥٠(ن جيعل جنده يلبسون غطاء الرأس "القزلباش"أإىل 

ويرجح أن يكون ذلك تكتيكاً سياسياً من جانب بـابر ليحصـل    ."للشاه إمساعيل" الصفوى
    .)٥١(فقط على مساندة الشاه الصفوى العسكرية

 

  ات)املصاهر – العالقات الودية والرسائل املتبادلة -السفارات والبعثات (
 

حيث أراد شاه "طهماسب" أن تكـون   ة،اهلدايا ىف عهد السلطان "أكرب" واضحكانت 
وبعد جلـوس   ،تجديد الروابط القدمية بني األسرتنيبعالقاته مع سلطان اهلند عالقات متينة 

السلطان "أكرب" على عرش اهلند، أرسل شاه إيران ابن عمه "سيد بيك" مبعوثاً عاماً منـه إىل  
 ،م١٥٦١/ه٩٦٩ذلـك ىف سـنة   كان و ،مبناسبة جلوسه على العرش ليقدم له انيه ،أكرب

ستقباله عدد اىل "أكره" كان ىف إوملا وصل "سيد بيك"  ..حامالً معه التحف واهلدايا الكثرية
مث أنعـم   ،أكره ملدة شهرين بعوث يفاملومكث  ،من كبار أمراء السلطان بالترحيب والتكرمي

  .)٥٢(معه حتفاً وهدايا كثرية باخللع اخلاصة وعاد إىل بالده حامالً

عد أن توىل "الشاه عباس" عرش  الصفوين بستمرت اهلدايا والبعثات ىف عهد "أكرب" او
مبعوثه اىل "أكرب" وهو "ياارخان سلطان" الذى وصـل   لقد أرسل الشاهف ،م١٥٨٧/ ه٩٩٥

سترداد خراسان احيث طلب منه أن يساعده ىف  ،ودية ةإىل بالط "أكربشاه" حامالً إليه رسال
ستشار "أكرب" أمراءه ىف هذه الرسـالة  اولقد ،  –وراء النهر  حكام ما –من أيدى األوزبك 

وىف كيفية التعامل مع عاهل إيران ىف هذا األمر فأبدى البعض إرسال جيش إىل إيران وأبدى 
  .)٥٣(ةالبعض األخر املعارض

"أكربشاه" مببعوث الشاه عباس وودعه حسب العادة املتبعة بني الدولتني ىف مثل  رحبو
يبادر سلطان الدولة بتوديع املبعوثني مث يتبعه بإرسال مبعوثـه الشخصـى   بأن  ،هذه احلاالت
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وكان هذا اإلجراء دليالً إلبـداء حسـن النيـة     .ليحمل إىل اجلانب اآلخر رسالته وهداياه
"ضياء امللك" م ١٥٩٣/ه١٠٠٢فأرسل "أكرب شاه" سنة  ،عالقات احلسنةوالرغبة ىف إجياد ال

كما أرسل معه "أبـا ناصـر"    ،مبعوثاً من قبله إىل "الشاه عباس" حامالً رسالته اجلوابية إليه
  .)٥٤(ليكون مشرفاً على نقل اهلدايا والتحف وتقدميها إىل شاه إيران

سبباً ىف توطيد أواصر العالقـات   )٥٥(وكان نقل عاصمة الدولة الصفوية إىل "أصفهان"
ومن أهم السفارات اإليرانية السفارة الـىت أرسـلها    ،مع اهلند وتبادل السفارات والبعثات

الشاه "عباس األول" إىل بالط "أكرب" برئاسة "باد كار" سلطان روملو والـذى محـل معـه    
كما أرسل الشاه عباس مبعوثاً اىل بـالط جهـانگري للعـزاء ىف     ،العديد من التحف واهلدايا

   .) ٥٦("أكرب" والتهنئة بتوليته العرش ومحل معه العديد من اهلدايا والتحف
يضاً "جهانگري" سفارة أخـرى  أوأرسل  ،هناك سفارة أرسلها "أكرب" إىل الشاه عباسو

وكان مرافقاً هلـا املصـور    ،ترأسها املبعوث املغوىل "خان علم" ،)م١٦١٣/ ه١٠٢٢(عام 
/ ه١٠٣٠(وظلت هذه السفارة سبع سنوات حـىت عـادت عـام    ، )٥٧(املغوىل "بشنداس"

    .)٥٨()م١٦٢٠
فهناك أكثر من صورة مـن عمـل    ،السفارات هاملخطوطات هذصور وضحت أولقد 

فاألوىل توضح الشـاه وهـو    ،ستقبال الشاه عباس للسفري اإليراىناالفنان أبو احلسن توضح 
خرى توضح تناول الشاه عبـاس  واأل ،)١لوحة رقم ( نييستقبل السفري وسط مجوع املستقبل

) وهذه الصور حمفوظة ىف متحف فيكتوريـا وألـربت   ٢لوحة رقم (والسفري للشراب سوياً 
ليـة ىف  وع العالقات وقوا بني الدولة الصفوية والدولـة املغو تضح من خالله تنيمما  ،دننبل

  والذى شهد توطد العالقات بني البلدين. ،ول من القرن السابع عشرالربع اال
 ،وعلى الرغم من أن إرسال هذه البعثة كان الغرض منها حتسني العالقات بني الـدولتني 

إال أن "جهاجنرب" كان قد أرسـل املصـور    ،قليم "قندهار"إعلى  ابينهفيما خاصة بعد الرتاع 
  .)٥٩(وهو رسم صور شخصية لنبالء إيران ،"بشنداس" لغرض أخر
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أراد الشاه "إمساعيل" كسـب   حينمابدأت العالقات الودية بني البلدين منذ عهد "بابر" 
 م١٥١١فأرسل رسوالً إىل بابر سـنة   م١٥١٠/ه٩١٦أثناء حروبه مع األوزبك سنة  تهمود
سـتيالئه علـى   اوالىت وقعت ىف يد "شيباق خان" أثناء  ،"البيكم خوانده" شقيقة "بابر" هومع

 .وقد أعادها الشاه "إمساعيل" إىل "بابر" ومعها كل متاعها وأمواهلا ىف موكب يليق ا ،مسرقند
وكان هلذا التصرف أثر كبري ىف نفس "بابر" وسعد جداً باملعاملة الىت لقيتـها أختـها عنـد    

  .)٦٠(الشاه
وأرسل "بابر" رسوالً إىل الشاه "إمساعيل" الصفوى ىف هراه حممالً باهلدايا القيمة ىف العام 

فقـد   ،ويسأله العون واملساعدة ضد األوزبك عدومها املشـترك  )٦١(نفسه ليهنأه بفتح "مرو"
سـتولوا علـى "هـراه"    اكان بابر يدرك قدم قدرته على التصدى بفرده لألوزبك بعد أن 

وقـد   .من يد السلطان "حسني بايقرا" أقوى حكام التيموريني ىف ذلك الوقـت نتزعوها او
سـترد  اوكان نتيجة هذا التحالف أن  ،ستقبال هذا الرسول ووعده باملساعدةاأحسن الشاه 

  .)٦٢(وغريها من األقاليم من يد األوزبك ،"بابر" خبارى ومسرقند طشقند وفرغانه

إذ كان يتبادل الرسائل مع األمري  ،الصفوى طيبةبناء الشاه إمساعيل أوظلت عالقة بابر ب
وقد كـان   .)٦٣(نتصارام على األوزبك"طهماسب" بن الشاه "إمساعيل" ىف فارس ويسعد ال

"بابر" يتذكر دائماً نصيحة "شاه طهماسب" الصفوى ألبيه "مهايون" بعد أن طُرد من اهلنـد  
هلند مـن تصـرف األفاغنـة كـان     نه بعد أن أخرج "بابر" حكم اأإذ قال  ،وجلأ إىل إيران

وعندئـذ   ،نتساب مع كبار مـالك أراضـيها  ايستحسن ىف مثل ذلك البلد قيام مصاهرة و
وذا النمط مل يكن ليحدث ماحدث مـن   .أصبحوا مدينني للحكم ومعاونني له أثناء التفرقة

وملا توىل "مهايون" عرش اهلند للمرة الثانيـة كـان يتـذكر ىف     ،ختالل وضياع ىف السلطنةا
إذ توىف بعد فترة وجيزة وعندما توىل السلطان  ،ولكن مل يتيسر له تنفيذه ،خاطره هذا املطلب

فجـاء زواجـه مـن     ،)٦٤(هتماماً بالغاًاهتم بتطبيق تلك الفكرة ا"أكرب" خلفاً ألبيه مهايون 
وكـان أول زواجـه مـع اهلنـدوكيات ىف سـنة       ،سةاهلندوكيات زواج امللصحة والسيا
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وىف  ،بنة "راجه ارسل" الذى كان من كبار راجوات اهلنـد اإذ تزوج ب ،)م١٥٦٢/ه٩٦٩(
نة "راجه كليان" الذى أصبح من املوالني لدولته، وكـذلك  بتزوج با )م١٥٧٥/ه٩٨٧(سنة 

  .)٦٥(بابنة "راجه كواندس" )م١٠٨٥/ه٩٩٣(بنه ووىل عهده األمري سليم ىف سنة ازوج 
سـتمرت  او ،مرباطور "أكرب" والشاه عبـاس ستمرت العالقات الودية بني اإلاكذلك 

فأرسل أكرب إىل الشاه عباس برسائل عديدة يوضح له فيها العالقات بـني   ،اهلدايا والبعثات
ستلم رسـالته  اولقد ذكر السلطان أكرب ىف رسالته هذه إىل الشاه عباس بأنه قد . )٦٦(البلدين

الودية الىت أُرسلت برفقة "ياد كار"، ويذكر السلطان العلة لتوقف إرسال الرسـائل بأـا   
  .)٦٧(مشاغله الداخلية واحلروب والفتوحات

املخطوطات العالقات الودية وظلت العالقات الودية بني البلـدين  ولقد وضحت صور 
فهنـاك   ،ثننيالعالقات الودية بني االصور الوأكدت  ،ىف عهد "جهانگري" مع الشاه "عباس"

 منها صوره توضح "جها جنري" وهو يستقبل الشاه عباس ،أكثر من صوره توضح هذه العالقة
وهى متثل الشاه عباس وجهانگري جالسـان علـى أريكـة     ،بو احلسنأالفنان  هاقام بتنفيذ

ى هذه املنضـدة  ووضع عل ،منضدة مربعة ترتكز على عمود نفذ على هينة الزهرية امامهمأو
وهذا النوع من  ،التطبيقية اهلندية فشكال التحأباريق املعدنية الىت تأخذ نفس جمموعة من األ

ويرتدى كـل   ،وىف بعض بلدان أوربا )،م١٦/ه١٠( يطاليا ىف القرنإاملناضد كان منشراً ىف 
)، وهـى  ٣لوحة رقـم  (يقف اثنان من احلاشية  امامهمأو ،أوالريش" ةعمامته "العمام امنهم

حمفوظة ىف قاعة "الفريد للفن بواشنطن" وتوضح الصورة "جهانگري" وهو يسـتقبل الشـاه   
وأمهيتها حـىت أـا    ا،مما يؤكد على قوة العالقات الودية الىت كانت بينهم ،عباس ىف بالطه

  .)٦٨(نفذت على صور املخطوطات
العالقات الوديـة بـني   ستمرار ااهلندى يوضح  يليضاً منوذج من التصوير املغوأهناك  

فهناك صورة توضح مدى قـوة   ،وبني "جهانگري" و"الشاه عباس" بصفة خاصة ،البلدين عامةً
إلمرباطـور "جهـانگري"   اوهى توضح  ،لفنان "أبو احلسن"ا هانفذ هما،العالقة ومحيميتها بين

ومن  ،ماان بعضهنوقد رمسا اإلثنان ومها حيتض ،والشاه عباس ىف حالة ترحيب من "جهانگري"
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شكل كوكب  اللوحة نفذت الرسوم الىت تعلو ، كماقدامهما رمسا شكل األسد واحلملأحتت 
وعلى جانبيهما يظهر رسـم   ،ىف حالة تألأل ياألرض ومن خلفهما رمست الشمس بلون فض

) توضح "جهانگري" وهو حيلم بزيارة "الشاه عباس" ىف منظـر  ٤لوحة رقم ( املالئكة انحة
فيظهر جهانگري وهو حيتضن الشاه عباس مرحباً به ممـا   ،ىل حد بعيدإىفء ترحيب خاص ودا

وكانت هذه الصـورة   .)٦٩(يؤكد على أمهية هذه العالقات بالنسبة جلهاحنري ىف ذلك الوقت
لذلك بدأت أسارير السرور علـى   ،اخليال وليس الواقع فهذه الزيارة كان يتمناها جهانگري

  .هانگريولكنها تعرب بشكل كبري عن أمهية زيارة الشاه عباس بالنسبة جل ،)٧٠(وجهه
 

رائعه اجلمال  ةمرأابرزت على مسرح األحداث ىف إمرباطوية دهلى ىف عهد "جهانگري" 
وقد شاهدها اإلمرباطور "جهانگري" صدفة ىف  ،حسنة املظهر حادة الذكاء  تسمى "مهرالنسا"

، )٧١(وكانت أرملة ألحد الظباط الفرس فتزوجها ولقبها "نورجهان" ،السوق وأعجب جبماهلا
وكانت  ،ىف تاريخ اهلند له مثيل وهذا أمر مل يسبق ،مسهامسها على العملة مقروناً باوأمر بنقش 

وهلا ىف سياسة الدولة وأحـوال   ،مثقفة ومفكرةتتقن اللغتني العربية والفارسية وتلقى الشعر و
   .)٧٢(اتمع وشئون احلكم والقصر

كانت هذه املرأة حتب اخلري وتفعله كثرياً وتعطف على البنات الفقريات وتقـدم هلـن   و
فضالً عن ذكائها ومقـدرا علـى    ،املساعدات املالية الىت تيسر هلن الزواج واملعيشة الكرمية

ومـا زال   .ها ويعتمد عليها ىف عظائم األمـور ريمما جعل اإلمرباطور يستش ،حل املعضالت
زدياد حىت متكنت من السعى إىل زواج األمري خرم ببنـت  اىف  داخل قصر اإلمرباطور نفوذها
ـ اد نفوذها ىف القصر بعد مرض اإلمرباطور وضعفهدزاو .أخيها يطرت علـى شـئون   ، فس
نتصاراته ىف الدكن وثقة أبيـه  اجهان" (خرم) بعد وشعرت نورجهان بقوة "شاه  ..)٧٣(الدولة

فتقربت من أخيه "شهريار" وسـعت إىل توليتـه    ،فسعت إىل إضعافه والنيل منه ،الغالية فيه
وكان هلذه السيدة أثر كبري ىف نقل الكثري من التقاليد الفنية اإليرانية إىل . ) ٧٤(العهد بدالً منه

  .وخاصة حلى السيدات ي،كالزياء اإليرانية واحلل ،بالد اهلند
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ستمرت ظاهرة زواج األباطرة املغول من إيرانيات ىف الدولة املغولية مما يؤكد علـى  او
مرباطور "شاه جان" من ابنة "أصاف خان" الرجل فقد تزوج اإل ،قرب العالقات بني البلدين

ـ   ،األول ىف الدولة ىف عهد "شاه جان" وهى "ممتاز حمل" وعمتها "نورجهان" ديها وكانـت ل
وكان هلا دور بارز ىف األحداث السياسية ىف عهد "شـاه جهـان"    ،مكانة كبرية لدى زوجها

مرباطـور "ملكـة   ولذا مساها اإل ،ألنه كان دائم املشورة هلا ويأخذ برأيها ىف كثري من األمور
  .)٧٥(الزمان"

 

  )نقل املواد الفنية "كتب وخمطوطات" - نتقال الفنانني(ا
 

بدأ قبل عصر  منتقاهلاحيث أن  ، إىل اهلند حبكم املغولنينتقال الفنانني اإليرانيامل يرتبط 
-٦٦٩السـيما السـلطان "غيـاث الـدين اخللجـي"        ،منذ فترة سالطني دهلى املغول
سـتقدام الفنـانني   اوالـذى حـرص علـى     ،سلطان "مالوه" م١٣١٦ -١٢٩٦/ه٧١٩

  .)٧٦(إيرانواملخطوطات من 

وكان أمههـا ىف عهـد    ،يرانإستقدام الفنانني ىف عهد الدولة املغولية من بالد اولقد مت 
سترجاع ملكه ىف دهلى دعا الكـثري مـن   افعند عودته من إيران و ،)٧٧(مرباطور "مهايون"اإل

 ،بالغة ىف البالط املغوىل بدهلى ةني اىل اهلند، ولقوا حفاويالفنانني والرسامني واخلطاطني اإليران
حيث  ،كبري خاصة ىف اخلطوطال هوظهر تأثري ،غة اإليرانيةبمما أدى اىل صبغ احلياة الفنية بالص

قـام  . كـذلك  )٧٨(الذى كان منتشراً ىف إيـران  ،ستخدام خط النستعليقامال الفنانون اىل 
املتخصصني ىف اللغة الفارسية ة ستقدام عدد كبري من املدرسني واألساتذااإلمرباطور "أكرب" ب

  .)٧٩(لتعليم الطالب ىف املدارس اللغة الفارسية

والذين عملـوا ىف الـبالط    ،ووفد إىل بالط "أكرب شاه" العديد من املشاهري اإليرانيني
ولقوا عنده كـل عنايـة    ،)٨٠("مري سيد على" و"عبد الصمد الشريازى"هم وكان من ،املغوىل
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 بين شاهات إيران وأباطرة مغول الهندالعالقات  حممد حممود عبدالرازق –محادة ثابت حممود 

سبوع أكل  ةذه الفنون إىل أن يأمر بإقامة معرض للنقش مر هتمام "أكرب"اودفع  .وتشجيع
وقـام أيضـاً    .)٨١(ليـه إتشجيعاً منه للفنانني وإعزازاً للمشاهري من البالد األخرى بالقدوم 

طبقة كبرية من الفنانني اهلنود الـذين يعملـون   خلق ف ،بتشجيع الفنانني اهلنادكه على العمل
وظهر ذلك جلياً عندما أنشأ أكرب مدينة "فتحبور" وجعلها  ،وفق األساليب اإليرانية املختلفة

وزين قصورها برسوم حائطية مجيلة نفذت على أيـدى جمموعـة مـن الفنـانني      ،عاصمة له
لتحق به حواىل مائة اكذلك أنشأ "أكرب" معهد حكومياً  .)٨٢(اإليرانيني واهلنود على حد سواء

بل ومجعت هلم الصور الفنية الرائعة من  ،انينيكانوا يعملون حتت إرشاد املصورين اإلير ،فنان
  .)٨٣(إيران ليحاكوها

عبـد  و" )٨٤("مري سيد علـى " ىف بالط املغول او من أهم الفنانني اإليرانني الذين عملو
    ."حممد زمان"و "أبو احلسن"و  )٨٦(رضااأقو )٨٥("الصمد الشريازى

 ،ىل بالط املغول ىف اهلندإ نييرانينتقال عدد كبري من الشعراء اإلاوشهد العصر الصفوى 
نتقاالت الشعراء تلك الـىت كانـت ىف   اوكانت أهم  ،تناولوا اهلند ىف كثري من أشعارهمممن 

سـتمر  او .)٨٧(وغريهـم  ،عهد الشاه "طهماسب" مثل الشاعر "وحشى" و"حمتشم خاشـى" 
ىل اهلنـد عـام   إمثل الشاعر "تـاجى أوادى" الـذى رحـل     ،ىف عهد الشاه عباس منتقاهلا

  .)٨٨(وأصبح من مشاهري شعراء اهلند ،م١٦٠٦/ه٩٨٤

 

ويعود أقدمها إىل عهد  ،بني البلدينمظاهر العالقات يرانية من كان نقل املواد الفنية اإل
  ،أمكنه مجعها من مكتبة أجداده التيمـوريني  يت"بابر" الذى أحضر إىل اهلند أحسن النماذج ال

ويقال أن مـا   ..رحتال "بابر" من "هرات" إىل "كابل" قبل هجوم "حممد الشيباىن"اوذلك عند 
أخذه كان خمطوطات نادرة وكتب قيمة كان بعضها موشى ومصورة ومل يزل بعضها موجوداً 

 هم، وأبـرزهم هذا النهج ىف عهـد ، الذين استمر )٨٩(ن خمتوماً خبامتة أو خامت خلفائهحىت اآل
ستطاع أثناء تواجـده لـدى الشـاه    اففى عهد "مهايون"  )،انگري""أكرب" و"مهايون" و"جه(
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مجـع  و ،"محيدة بـانو"  هقتنتها زوجتاقتناء نسخة من خمطوط كلستان السعدى ا"طهماسب" 
  .)٩١(وأقامريك )٩٠(كبهزاد ،نيمن إنتاج املصورين اإليراني ،أمجل النماذجمكتبة من "أكرب" 

 

نشطت التجارة بني البلـدين  قد و ،)٩٢(بني الشعوب العالقاتلتجارة مكانة مهمة ىف ل
ختذها التجار اإليرانني قاعدة جتاريـة  اوكانت من أهم املدن التجارية الىت  ،قبل العصر املغويل

 حـىت   وتوافد عليها جمموعة كبرية من التجار -اهلند ئأحد موان -هلم هى مدينة "منجرور" 
وكذلك كـان هنـاك    ،نتقال التجار والتبادل التجاري بني البلديناأصبحت من أهم مراكز 

املشهورة  ومن أهم األسواق سوق "كابل" و"غزنة" ..مراكز جتارية ىف إيران للنشاط التجارى
بالبضائع اهلندية، وكانت القوافل التجارية تنتقل من بالد السـند اىل إيـران عـن طريـق        

  .)٩٣(سجيستان

ختذت التجارة عدة طرق من "الهور" او ،استمر النشاط التجاري ىف العصر املغوىللقد 
كانت جتتمـع فيهـا املراكـب    ، اليت ومن أهم املراكز التجارية ىف اهلند "مآبد" ،إىل" كابل"

  .)٩٤(العربية والفارسية

ففى عهـد   ،وتعد التجارة واحدة من الطرق املباشرة لنقل التأثريات الفنية بني البلدين
وكانـت التجـارة مزدهـرة     ،مرباطور "أكرب" كانت تشهد بالد اهلند نشاطاً جتارياً كبرياًاإل

 اإلمرباطور أكـرب واستورد  ،يرانإفنشطت التجارة بني بالد اهلند وبني  ،)٩٥(داخلياً وخارجياً
تصـل   التجارية القوافلاليت كانت  ،)٩٦(من إيراناليت كان حيب اقتنائها  الكثري من اخليول

  .)٩٧(طوال العاممنها 

ها مـن  سـيتراد احيث كان يقوم ب ،كذلك راجت جتارة األقمشة ىف بداية عهد "أكرب"
 وبتوجيهـات  ،)٩٨(وذلك قبل أن يقوم بإنشاء مصانع األقمشة واملنسوجات ىف اهلنـد  إيران،

السلطان بنيت مصانع إلنتاج األقمشة املختلفة ىف مدن "الهور" و"أكرا" و"فتح بور" و"أمحد 
ستجمع اخلرباء والفنيون من أماكن خمتلفة لتدريب الصناع على اكما  ،)٩٩(آباد" و"كجرات"
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وبدأت مراكز اإلنتاج تنتج أقمشة مصورة ومنقوشة أثارت إعجاب السـياح   ،تلك الصنعة
وقد أمل الفنيون قواعد تلك الصـنعة النظريـة منـها     ،رباء ىف معرفة األقمشةوالرحالة واخل

 ،وجهاأووصلت صنعة األقمشة الصوفية واحلريرية إىل  ،نتشرت صنعتها ىف البالداوالعملية و
. )١٠٠(وأصبح كل ما كان يستورد من سائر البالد كاألقمشة اإليرانية واإلفرجنية تتنج حمليـاً 

بني البلدين ىف جتارة احلرير والسجاد وامللـح والرصـاص واألحجـار     لباإلضافة إىل التباد
   .)١٠١(الكرمية واألفيون

وكان لذلك التبادل التجارى كبري األثر ىف نقل املميزات الفنية للفنون الىت أنتجـت ىف  
وذلك عن طريق تقليد هذه القطعة الفنية الىت تستورد من اخلارج ونقل  ،إيران إىل بالد اهلند
وما يترتب عليه من  ،حتكاك املباشر بني التجار والشعوب األخرىواال ،املميزات الفنية منها

  نقل املميزات الفنية من إيران إىل اهلند. 

 

غم من أن الدولة املغولية اهلندية كانت تتبع املذهب السين إال أنه ظهر ىف بالد على الر
هم ىف حياة موكان هلم دور  ،أباطرة املغول بعض الرجال الذين كانوا يتبعون املذهب الشيعى

وأهم هذه الشخصيات "بريم خان" الذى ولد ىف غزنه  ،)١٠٢(األباطرة وىف تاريخ دولة املغول
وملا صار ملكاً أخلص له وأصبح من  ،حينما كان ولياً للعهد ،وأدخل ىف حكم "مهايون شاه"

ستطاع اوكان شيعياً و ه،ومكث هناك مع ،جتاه إىل إيرانمهايون باال نصحوهو الذى  ،املقربني
 ،حينما تـوىل العـرش   ،اإلمرباطور "أكرب" وتوىل اإلشراف على. )١٠٣(أن خيدم مهايون كثريا

   ..درب "أكرب" وأحسن تدريبهف ،ثىن عشر عاماًحيث كان عمر "أكرب" وقتها مل يتعد اإل

وحـرمهم   ،هادهمطضاهد السنة وبالغ ىف طضافقد  ،وكان " بريم خان" متعصباً ملذهبه
وعلى الرغم من ذلك، لكنه كان  .)١٠٤(من شغل املناصب الرفيعة وجعلها للشيعة دون السنة

نظم اإلدارة وبعـث باجلنـد   ف ،ى أحسن وجهلع اوئجهداً صادقاً ىف تصريف شمينح الدولة 
فأمكن بذلك لسـلطنة   ،وأمن احلدود الشمالية الغربية ،فتح "كواليار" و"آمجري" و"جونبور"ل
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بريم خان" العديد من وتوىل " ..)١٠٥(دهلى أن تستعيد أغلب األراضى الىت كانت هلا أيام بابر
طان يتكـون  لحيث كان جملس الس ،الوكيل ىف عهد اإلمرباطور "أكرب" مثل وظيفة ،املناصب

وكان بريم خان يباشر مهـام امللـك دون    .)١٠٦(باإلضافة إىل الوزراءمن الوكيل ومساعديه 
مل  ،وكانت هذه السلطات الىت آلت إليه واسعة ،ستئذان من أكرب نظراً حلداثة سنه أنذاكاال

  .)١٠٧(يشهدها أى وكيل بعد "بريم خان"

ىف عهـد   ى"  من الرجال الذين كان هلم دور مهـم ويعد "خواجه شاه منصورى شرياز
وهى السنة الواحدة والعشرين من  ،م١٥٧٦/ه٩٨٤ىف سنة  )١٠٨(حيث توىل الوزارة ،أكرب

  . )١٠٩(برياً ىف احملاسبةكان خو ،جلوس "أكرب" على عرش احلكم

ال ميكن إغفال الدور الكبري الذى قام به الوزير" أبو الفضل" ىف عهد اإلمرباطور كذلك 
وسـاعده األميـن    ،علـى الـديوان   افكان وزيراً لإلمرباطور وكامت أسراره ومشرف ،"أكرب"

 .)١١٠(ىف اإلشراف على أمور الدولـة  هشركيكان اإلمرباطور أكرب يقربه إليه و، وومستشاره
وكان هلم دور بارز وفعـال   ،همة ىف عهد "جهانگري"املناصب امل أيضا وتوىل بعض اإليرانيون

فمنهم "غياث الدين الطهراىن" الذى قدم إىل اهلند من طهران  آنذاك،حداث السياسية ىف األ
  .)١١١(وتوىل منصب رئيس الوزراء ىف عهد "جها جنري" ونورجهان زوجة "جهانگري"

شقيق نورجهان  ،همة ىف عهد "جهانگري"مومن الرجال اإليرانيني الذين تولوا مناصب  
ىل إوهو األمر الذى أدى  ،)١١٢(مرباطور"أصف خان" الذى توىل منصب رئاسة تشريعات اإل

   .)١١٣(نتشار الرجال الفرس ىف البالط املغوىل اهلندىا

نتقل مع أبيه إىل امث  ،بو احلسن غياث الدين) ىف بالد فارسأاألمري "أصف خان" (نشأ و
وهـو أبـو    ،ختهأوذلك بعد أن تزوج ب ،اهلند أيام "أكرب" وقربه "جهانگري" وواله "جنبور"

وكان له أثر ىف توليه "شاه جهان" بعد  ،"أرجند بانو" أو"ممتاز حمل" الىت تزوجها "شاه جهان"
ولذلك قربة أيضاً "شاه جهان" كثرياً وفـوض إليـه الكـثري مـن       ،أن قبض على األمراء

  .)١١٤(األمور
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حيـث   ، ىف البالط املغوىل ىف عهد "أورانگزيب"نيولقد ظهر العديد من الرجال اإليراني
 ،ستعانة بالعديد من الفـرس ىف احلكومـة املغوليـة   ىف إدارة البالد اال هأنه كان من سياسات

الدولـة   سـيطرة  عـن  املنشـقني  حروبه مع ىفستعان ببعض العسكرين الفرس اوكذلك 
   .)١١٥(املغولية

)تفريس الدواوين( 

حتذت الثقافة الفارسـية  او ،متزج التراث الفارسى بالثقافة العربيةاملا فتح العرب فارس 
حىت أن اللغة الفارسـية والثقافـة الفارسـية     ،نتقاله إىل بالد اهلنداثوباً إسالمياً من السهل 

وكانت الفارسية هى لغة الـبالط  . )١١٦(أصبحت جزءا أساسياً من الثقافة اإلسالمية ىف اهلند
الثقافة والدبلوماسية ىف عهد "أكرب"، وعمل الوزير اهلندوكى "راجه تود" بتوجيه مـن   ولغة

إذ أنه كان احملررون اهلنود قبل هذا يكتبـون الـدفاتر    ،السلطان إىل تفريس الدواوين خطاً
لتزم بـه  افوضع "تود رسل" دفتراً فارسياً على غرار ما كان موجودا بإيران و ،باخلط اهلندى

فأقبل كثري من  ،وبذلك أصبحت الفارسية لغة الدولة الرمسية ،جالت الدولة كلهاىف حترير س
وقد  .ىل رواج كبريإمما أدى  ،عمال الدولة من املسلمني اهلنود واهلنادكة على تعلم هذه اللغة

  .)١١٧(مهد هذا اإلجراء إىل ظهور اللغة األردية الىت هى مزيج من لغات املسلمني واهلنادكة
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  : توضح موقع اهلند بالنسبة للدولة الصفوية يف إيران ١خريطة 
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 )٢: ١٩٩٠ ،تاريخ اإلسالم(عبد املنعم النمر  )١(
  .)٣٨٧ :١٩٠٦( احلمويياقوت  )٢(

(3  ) Soucek (Persian artist, 1987: 166). 
  .)٥٥٠ :٢٠٠٩، زخارف( رحاب بيومى )٤(
 .)١٦٣ :١٩٨٧، سالمىالشرق اإل( حممد عبد ايد فهمى )٥(
عتلى العرش وهو ىف سن العاشرة ا ) الذىم١٥٧٦ -١٥٢٤/ه٩٨٤ – ٩٣٠طهماسب األول ( )٦(

ويرى البعض أن السبب ىف هذا  ..ثنني ومخسني عاماًاحواىل  ،وحكم أطول مدة ىف العهد الصفوى
ىف األحداث الداخلية  ةختاذ ردود إجيابية وحامساوإمنا لفشله ىف  ،ستقرار والسالمليس حبه لال

ادت ىف عهده قوى التركمان من القزلباشيه وكثرت دزاقد فل .واخلارجية الىت هزت كيان الدولة
)؛ ٤: ١٩٨٩ ،إيران وعالقاا(حممد فتحى لالستزادة، راجع:  مما أضعف مركزه بينهم. ،ثورام

)؛ ٤٠ -١٠: ٢٠٠٨ ،موسوعة(حسن اجلاف )؛ ٢٧ :١٩٧٨ ،الظواهر األدبية(حممد السعيد 
  كذلك:

O'kane (Studies, 1995: 11- 15). 
  .    )٢١٦ :١٩٨٤ ،عصر أكرب( محدأراجع: نصري  ،متردا على حكم السلطانقد خوان األ نهذا )٧(

(8  ) Wilson (Rulers, 1899: 145). 
(9  ) Jackson (The History, 1906: 215).  

  )؛ أيضا:٢١٦: ١٩٩٠( عبد املنعم النمر )١٠(
Jackson (1906: 216). 

للسلطان "حممد شاه" ليخلفه على كرسى العرش ىف قزوين بن الثاىن جلس شاه "عباس األول" اإل )١١(
مما جعل الكثريين حوله يعتقدون بأنه سيكون  ،) وهو ىف السابعة من عمرهم١٥٨٨/ه٩٩٦( سنة

ولكنه خيب كل ظنوم فقد كان أعظم شخصية صفوية  ،حيركوا كيفما يريدون ةمثل سابقيه لعب
حتلت إيران مكاناً مرموقاً ىف العامل اإلسالمى على اىف عهده و ،عظمشاه عباس األ حىت أطلق عليه

فمن  ،ستطاع  بسياسته حتقيق اإلستقرار الداخلى واألمان اخلارجىااملستوى احلضارى والثقاىف و
بدأ باحلد من قوة القزلباشية و ،داخلياً السلطنة والدولة الصفوية ممزقة الناحية الداخلية جاء إىل
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عتباره اوإمنا ب ،عتباره رأس التنظيم الصفوى الديىن فقطاب يسل ،له وأجربهم على الوالء والطاعة

 ."أصدقاء الشاه"ستطاع بأن جيمع رؤسائهم ليكونوا سندا له وعوناً حتت اسم اكما  .سلطان الدولة
  )؛ أيضا:٩٥ -٨٦ :١٩٨٥ ،إيران(دونالد ولرب  اجع:ر

Braun (Iran, 1969: l9l- 195); Bosworth (The Islamic, 1980: 70- 80); 
Savory (Iran, 1980: 78- 80). 

(12  ) Jaffara (Mughal, 1909: 220).                                                                   
أن يسري للدفاع عنها من  "شاه جهان"بنه اوذلك حني رفض  "،جهانگري"يدى أضاعت قندهار من  )١٣(

مري أللجيش الفرس عندما بلغه ما تدبرة نورجهان ىف اخلفاء حلمل زوجها السلطان على البيعه 
  )؛ كذلك:١٥٥ه: ١٣٣٧ ،نيتاريخ املسلم(الساداتى  نظر:، اشهريار من بعده

Jaffara (1909: 221). 
  .)١٥٢ ه:١٣٣٧ (السادايت )١٤(
كان شاه إيران "عباس الثاىن" (حممد مريزا) الذى توىل العرش ىف السادس عشر من شهر صفر سنة  )١٥(

ستطاع بفضل وزراءة أن يضع حكماً مركزياً ، قد ام١٦٥٢/ اخلامس عشر من ماير عام ه١٠٥٢
فت فرض نظاماً حازماً ىف مجع الضرائب إىل جانب زيادة عدد األقاليم اإليرانية الىت أُضيف ،لدولته

حتسني العالقات اخلارجية لتأممني حدوده الشرقية مع  هلى أراضى الشاه، وينسب إليعأراضيها 
يرانية مع تسع نطاق العالقات اإلا ر، كماستقراىف ربوع البالد األمن واال نتشراو ،األتراك العثمانني
التجارية األوروبية على سواحل  الشركةجنلترا وتأسست إل واوخباصة الربتغ ،الدول األوروبية
  .Esposito (1999: 165- 170)     )؛ انظر:٥٠ :١٩٩٠(أبو احلمد  راجع:، اخلليج الفارسى

(16  ) Jaffara (1909: 221). 
  .)١٤٧ :١٩٩٧ ،املساجدعمارة (أمحد رجب  )١٧(
عرش  علىىل اجللوس إ هقة احلال ىف خراسان وتوصل جبده وطموحرقيكان من أسرة تركمانية  )١٨(

فقد  ،فغانما رزحت كثرياً حتت حكم األ جمدد الدولة اإليرانية بعد "اهشنادر"، ويعترب نيالصفوي
وأن يزحف على ما جاوره من البالد ىف العراق  ،ستطاع أن يرجع حكمها إىل أحد أبنائهاا

 . )٣٠٧ :١٩٩٠( عبد املنعم النمر، انظر: ليضمها إىل حكم إيران ،وأفغانستان وغريها
  .)٢١١ه: ١٣٣٧(الساداتى  )١٩(
  .)٣٠٧ :١٩٩٠( عبد املنعم النمر )٢٠(
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  .)٣١٢ه: ١٣٣٧(الساداتى  )٢١(
  .)٣٠٨ :١٩٩٠( عبد املنعم النمر )٢٢(
ستة ماليني من بقيمته قدرت و ،عرش الطاووس هو عرش مثني أسسه شاه جهان من الذهب اخلالص )٢٣(

وزين ا تاجة وظل امللوك  ،أحد التجارشتراها من اليت انادرة الوهرة كذلك تلك اجلاجلنيهات، 
وصارت  ،ا من بعده، ويقال أنه حني رأها أول مرة ذهل وقال "كوهى نور" أى جبل نوريتوارثو

ملك  ستقرت ىف تاجاد تنقلت هذه املاسة من يد إىل يد حىت قو ،هذه الكلمة بعد ذلك علماً عليه
  .)٣٠٨ :١٩٩٠( عبد املنعم النمر؛ انظر: إجنلترا

  .)٣١٢ه: ١٣٣٧(الساداتى  )٢٤(
(25  ) Satyal (Mughal Empire, 1975: 20) 

الذى كون " شيخ حيدر" يهبأوكان  ،الصفوى" حفيد شيخ صفى الدين من اجليل السادس إمساعيل" ٢٦)(
ثنىت عشرة ارتداء قلنسوه محراء ذات اوميزهم ب ،مدرباً تدريباً عسكرياً من املريدين التركمان جيشاً

الرؤوس  يأى ذو – "القزلباش"وأطلق عليهم املصطلح التركى  ،االثىن عشر ةئملألذؤابه رمزاً 
خنراطوا فيها اولقد وجدت هذه الدعوة اجلديدة املناخ املالئم بني هؤالء التركمان الذين  .احلمراء

حنو أردبيل الىت تعترب مركز التنظيم الصفوى  "الصفوى "إمساعيلحىت أنه عندما تقدم  ،حبماس شديد
  : كذلك)؛ ٦١: ١٩٧٦ ،نيتاريخ الصفوي(راجع: اخلوىل ؛ ابله التركمان بالفرح والسرورق

Braun (1969: 190); O'kane (Treasures, 2003). 
  .)١٥ :٢٠٠٣ ،الدولة التيمورية(عادل غنيم  )٢٧(
  .)١٩٦ :١٩٩٠( عبد املنعم النمر )٢٨(
  نفسه.. )٢٩(
  .)٦٨: ه١٣٣٧(الساداتى  )٣٠(
  .)١٨١ :١٩٩٨ ،بالد اهلند(ف وعصام عبد الرؤ )٣١(
تطلق على املنطقة الىت حيدها من الشمال جبال القوقاز ومن الشرق ر السند ومن اجلنوب إيران:  )٣٢(

ر باسم "ايران شهر". ديران ىف كثري من املصاإعلى، وذكرت خليج فارس ومن املغرب الفرات األ
سم اسم، ويقول الفرس أن إيران جيمعها هذا االبو رحيان اخلوارزمى هى بالد فارس وخراسان أوقال 

 ".من "اذ فخشر" بن سام بن نوح عليه السالم، وشهر تعىن البلد فيكون معناها "بالد دار فخشد
  . .)٣٨٧: ١٩٠٦( احلموىياقوت  انظر:
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مت فتح أوىل مدن إيران وهى مهزان على يد "املغرية بن شعبه" وهو عامل "عمر بن اخلطاب" على  دوق

اهللا الغازى ىف نفس  ومت فتح أصفهان على يد عبد ،ه٢٣الكوفة بقيادة "جوير بن عبد اهللا" سنة 
جتاهات اال(عادل عبد املنعم )؛ كذلك: ٣١٩: ١٩١٢ ،فتوح البلدان( العام. راجع: البالزري

  .)٢٩ :١٩٩٤ ،العقائدية
  ).١٠٥: ٢٠٠٩ ،الدولة الصفوية(سهيل طقوش  )٣٣(
  .)٦٩: ه١٣٣٧(الساداتى  )٣٤(
   .)١٩٨ :١٩٩٠( عبد املنعم النمر )٣٥(
 .)٦٢: ٢٠٠٣ ،تاريخ إيران(شاهني ماكاريوس  )٣٦(
كما يقدم نصائحه إىل الشاه عباس  ،ضطرابات ىف إيرانيشري "أكرب" ىف رسالته أيضا إىل اال )٣٧(

يسمع من القادمني من إيران ما يفيد عن تدارك األوضاع املتوترة  الصفوى، فيبدى دهشته من أنه ال
مهتم بكل مطلب ومقصد منه ويطلب منه أن يسلك طريق املراسلة ويبلغه  كما يصرح بأنه ،هناك

فعليه أن  ،لماء اخلرباء قد قل وجودهم ىف إيرانينبهه إىل أن الع حبقائق األحوال اليومية ىف بالده مث
نتظام امللك والقيام بأحوال مجهور الناس وأن يراعى ىف كل أمر احلزم والتأمل ا يبذل جهداً بليغاً ىف

 نصري أمحدانظر:  واجلدد وأن يقدم أرباب اإلخالص. مىوأن يتحمل ويغض عن زالت املالزمني القدا
)٢٨٢: ١٩٨٤(.  

  .)٩٧: ه١٣٣٧(الساداتى  )٣٨(
(39  ) (Babur Nama, Journal, 2006: 115). 

  .)٢٤ :٢٠٠٢ ،خ بابرشاهيتار(ماجدة خملوف  )٤٠(
  نفسه.. )٤١(

(42) Jaffara (1909: 221). 
(43) Satyal (1975: 21).  

  .)١٩٨ :١٩٩٠( عبد املنعم النمر )٤٤(
  .)١٨٢: ١٩٩٨( فوعصام عبدالرؤ )٤٥(
  .)١٩٨ :١٩٩٠( عبد املنعم النمر )٤٦(
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(47  ) (Babur Nama, 2006: 31). 

  . )١٩٧ :٢٠٠٢، النقود(عاطف منصور  )٤٨(
   نفسه.. )٤٩(
الفنون ( أبو احلمدانظر:  للشاه إمساعيل. ةالتابع ةمتيزت به الطائف ذيغطاء الرأس ال : هوزلباشقال )٥٠(

  .)٢٢ :١٩٩٠ ،الزخرفية
  . )٢٦ :٢٠٠٢خملوف (ماجدة  )٥١(
  .)٢٧٧: ١٩٨٤( نصري أمحد )٥٢(

(53  ) Willson (1899: 16). 
  .)٢٧٨: ١٩٨٤( نصري أمحد )٥٤(
: ١٩٩٠( أبو احلمد فرغلى. انظر: ى نصف الديناأ ،نصف جهانب "صف "أصفهانوتوكانت  )٥٥(

٦١.(  
  .)٥٤٥ :٢٠٠٩(رحاب بيومى  )٥٦(
امسه األصلى "فشنوداسا"، وهو مصور من أصول هندية وبدأ عمله الفىن ىف السنوات األخرية من  )٥٧(

(الصور  "أكرب"، وسطع جنمه ىف عهد اإلمرباطور "جهانگري"، امتاز بتنفيذ البورتريهاتحكم 
  انظر: .اجلدارية). ولقد سجل اإلمرباطور جهاننجري إعجابه الشديد به ىف مذكراته وأعطاه فيال هدية

Asoka (Mughal, 1988: 113). 
  )؛ كذلك:١٣د.ت:  ،مدارس التصوير(ربيع حامد خليفة  )٥٨(

Robinson (Shah Abbas, 1972: 58- 60). 
  .)٥٤٥ :٢٠٠٩(رحاب بيومى  )٥٩(
  .)٢٢ :٢٠٠٢خملوف (ماجدة  )٦٠(
، انظر: م١٥١٠/ه٩١٦ستوىل على مرو سنة او ،نتصر على "شيباق خان "اكان الشاه عباس قد  )٦١(

  ).٦١: ٢٠٠٣( مكاريوس
  .)٢٣ :٢٠٠٢خملوف (ماجدة  )٦٢(
  .)٩ه: ١٣٣٧(الساداتى  )٦٣(
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 .)٢٣٣: ١٩٨٤( نصري أمحد )٦٤(
 .)٨٥: ه١٣٣٧(الساداتى  )٦٥(
  .)٢٨٢: ١٩٨٤( نصري أمحد )٦٦(
 .٢٧٩ نفسه، )٦٧(

(68) Carvalho (What Happened, 2004: 79- 93).  
(69) Beach (The Mughal, 1982: 12). 

  .)١١٧ :١٩٨٣، التصوير(ثروت عكاشة  )٧٠(
ري فأعجب ا جهانگ عجاء أبوها اىل اهلند من طهران وعرفت ىف أكرب آباد باجلمال البار )٧١(

  .)٢٢٣ :١٩٩٠( النمر، انظر: روتزوجها
  .)٣٤ :٢٠٠٣( عادل غنيم )٧٢(
  .)١٧٧، ١٧٦: ه١٣٣٧(الساداتى  )٧٣(
  .)٢٠٨: ١٩٩٨( فوالرؤ عصام عبد )٧٤(
 .٢١٣ نفسه: )٧٥(
  .)٤١٤: ٢٠٠٥ ،تصاوير املرأة( يأمحد الشوك )٧٦(

(77) Tillotson (Mughal, 1967: 41). 
(78) Soudavar (Safavids, 1999: 51). 

  .)٢١٦: ١٩٨٤( نصري أمحد )٧٩(
  )؛ كذلك:١٢٥ ه:١٣٣٧(الساداتى  )٨٠(

Jackson (1906: 239). 
(81  ) Jaffara (1909: 162).  

  .)٤٢٤ :١٩٤٨ ،حضارة اهلند(ون بوستاف لوج )٨٢(
تذكر و "،شاه جهان"مث  "جهانگري"من املصورين يليه مرسم  هائال ايضم عدد رمساًم "أكربأنشأ " )٨٣(

 من أكملمنهم  "،جها جنري"مصوراً من عصر أكرب استمروا ىف العمل لدى  ٥٢أن  اإلحصائيات
  )؛ أيضا:٣٦ -٣٤: ٢٠٠٥ ،فنانون(راجع: مىن سيد على ؛ عمله لدى شاه جهان

Beach (Grand Mogul, 1955: 110- 111). 
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مث رحل إىل تربيز للعمل ىف بالط "شاه طهماسب".  ،"باد قشان" يف م١٥١٣/ه٩٢١ولد سنة  )٨٤(

أنه تفوق عليه وشارك ىف تزويق العديد من  إالوعلى الرغم من أنه تتلمذ على يد أبيه "مري مصور" 
وظهر تأثره الواضح باألساليب الفارسية وأيضاً بأستاذ الفن الصفوى زاد، مث عمل ىف  ،املخطوطات

بنه "أكرب" وخلع عليه اإلمرباطور "مهايون" لقب االبالط املغوىل اهلندى لدى اإلمرباطور "مهايون" و
  )؛ كذلك:٥٢: ٢٠٠٥( مىن سيد؛ انظر: "نادر العصر"

Bahari (Bihzad, 1996: 221). 
خواجه "عبد الصمد الشريازى" ىف شرياز وكان أبوه خواجه "نظام امللك" وزيراً لدى "شاه ولد  )٨٥(

 سيد "طهماسب" ىف تربيز وعمل جنباً إىل جنب مع "مري الفن ىف مرسم الشاهبشتغال بدأ اال. شجاع"
لتحق باخلدمة ىف بالط مهايون منذ أن كان ىف اسلطان حممد" و"أقامريك"، "على" و"مري مظفر" و

 ؛ انظر:بعد أن شاهد أعماله الفنية م١٥٥٢ -١٥٥١/ ه٩٥٩صطحبه معه اىل اهلند عام اإيران و
  )؛ كذلك:٥٤: ٢٠٠٥(مىن سيد 

Okada (Indian, 1992: 65) 
 وأًعجب األمري "سليم" ،قدم "أقارضا" من إيران متجهاً إىل اهلند املغولية ىف أواخر حكم "أكرب" )٨٦(

ونرى ىف أعماله األوىل حرصاً  ، "اهللا آباد"إىلصطحبه معه االفارسية، فغة ب(جهانگري) بفنه ذى الص
  ، انظر:على األسلوب الفارسي

Okada (1992: 105). 
(87  ) Ahmed (Safavid Poets, 1976: 117- 118).       
(88  ) Ibid, 120.                                                       

  .)٥٤٧ :٢٠٠٩(رحاب بيومى  )٨٩(
(90) Schimmel (Bihzad, 1995). 

  .)٤١٧ :٢٠٠٥( الشوكى )٩١(
  ).٦٩ -٣٦: ٢٠٠٤ ،مىن بدر أثر احلضارة )٩٢(
  .)٢٣٩: ١٩٩٨( فوعصام عبدالرؤ )٩٣(
كذلك  ،معظم دول العاملامتد إىل ولكن  ،ومل يقتصر النشاط التجارى مع الدولة الصفوية فقط )٩٤(

  ، انظر:نشطت التجارة مع الدولة العثمانية
Rahman (Mughal, 1986: 245- 279); 
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  .)٢٠: ١٩٩٥ ،البضائع اهلندية( سيد سيفأيضا: 

 .)١٩٠: ١٩٩٨( فوالرؤ عصام عبد )٩٥(
وهى تقع ىف بالد ما وراء  -يستورد اخليول من بالد التركستان والعراق ومن "ثوران"  "أكرب"كان  )٩٦(

: ١٩٨٤( نصري أمحد، انظر: وهى والية ىف اجلنوب الشرقى من القوفاز "شروان"ومن  -النهر
٢٠٧(. 

  ؛ أيضا:)١٢١ ه:١٣٣٧(الساداتى  )٩٧(
Sharma (Mughal Empire, W.D.: 282). 

(98  ) Willson (1899: 149). 
(99  ) Jackson (1906: 51- 53). 
(100  ) Willson (1899: 154- 155). 

  .)١٩٨: ١٩٩٨( فوالرؤ عبد )١٠١
(102) Agrawal (Studies, 1983: 43). 

  .)٢٠٢ :١٩٩٠( عبد املنعم النمر )١٠٣(
 .)١٨٥: ١٩٩٨( فوعبدالرؤ )١٠٤(
  .)٨١ ه:١٣٣٧(الساداتى  )١٠٥(
  .)١٦٩: ١٩٨٤( نصري أمحد )١٠٦(
وكوكه هى كلمة  –عظم مرزا عزيز كوكه اخلان األ خان،من الذين تولوا هذا املنصب بعد بريم  )١٠٧(

/ ه١٠٠٣(سنة  هوتوىل منصب ،وكان مرزا أخا ألكرب من الرضاعة –تركية مبعىن األخ الرضاعى 
  .)١٦٩: ١٩٨٤( نصري أمحدأكرب، انظر: ربعون من حكم وهى السنة األ ،)م١٥٩٤

فأعاد  ،حدود لسلطاا ر الذى ينجم عن قيام وزارة الطلقد تعلم السلطان أكرب من املاضى اخل )١٠٨(
ومن يومها  ،و الوزيرأ "انديوان"املهام املالية إىل وعهد ب ،م١٥٦٤/ ه٩٧٣حكومته املركزية سنة 

  ، انظر:ق منصب الوكيللنطا
Ibn Hasan (Central Structure, 1936: 153). 

(109  ) Willson (1899: 15). 
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  .)٨٥ :١٩٩٧( أمحد رجب )١١٠(
  ).١٧٦ ه:١٣٣٧(الساداتى  )١١١(
 .)٢٤٣ :١٩٩٠( عبد املنعم النمر )١١٢(

(113  ) Jaffara (1909: 149). 
  .)٢٤٣ :١٩٩٠( عبد املنعم النمر )١١٤(

(115  ) Stanely (Aurangzip, 1996: 108). 
(116  ) Abbot (Persian, 1939: 372). 

  .)١١٩، ١١٨ ه:١٣٣٧(الساداتى  )١١٧(
(118) Carvalho (2004: 79). 
(119) Ibid, 12.  

  

 

  العربية واملعربة:املراجع أوال: 
 مكتبة  (القاهرة: ١، طالفنون الزخرفية اإلسالمية ىف عصر الصفوين بإيران ،أبو احلمد فرغلى

  ).١٩٩٠مدبوىل، 
 مكتبة (القاهرة:  ١، طالفنون الزخرفية اإلسالمية ىف عصر الصفوين بإيران ،أبو احلمد حممود فرغلى

  ).١٩٩٠ مدبوىل،
 كلية (القاهرة: رسالة ماجستري  ،تصاوير املرأة ىف املدرسة املغولية اهلندية ي،أمحد السيد حممد الشوك

  ).٢٠٠٥جامعة عني مشس،  ،األداب
 اآلثرية يف اهلند (القاهرة: الدار املصرية اللبنانية،  املساجدوعمارة تاريخ  حممد علي، أمحد رجب

١٩٩٧.(  
 م ة؛بديع مجع١٩٧٦(القاهرة: دار الرائد العريب،  ١ج ،أمحد اخلوىل: تاريخ الصفوين وحضار.(  
 ١٩١٢شركة طبع  الكتب العربية، (القاهرة:  ١فتوح البلدان، ط، البالزري(.  
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 ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر،  (بريوت: ١ط ثروت عكاشة: التصوير اإلسالمى املغوىل باهلند

١٩٨٣.(  
 ١٩٤٨(القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، ون: حضارة اهلند بوستاف لوج.(  
 اية الدولة خ إيرايموسوعة تار ،حسن كرمي اجلاف ن السياسى من بداية الدولة الصفوية إىل

  ).٢٠٠٨ الدار العربية للموسوعات، (بريوت: ٣جملد  القاجارية،

 القاهرة: مطبعة  ١ط معجم البلدان، "،احلموي "شهاب الدين عبد اهللا بن ياقوت بن عبد اهللا)
  .)١٩٠٦ السعادة،

 القاهرة: دار الكتاب  لنعيم حممد حسننيعبد ا :إيران ماضيها وحاضرها، ترمجة ،دونالد ولرب)
 ).١٩٨٥املصري، 

 د.ت).الشروق للطباعة،  (د.ب: سالمىربيع حامد خليفة: مدارس التصوير اإل  
 دراسة أثرية فنية مقارنة :زخارف أطر تصاوير املدرسة املغولية اهلندية ،رحاب بيومى عبد احلافظ، 

  ).٢٠٠٩جامعة القاهرة،  ،كلية االثار( ماجستريرسالة 
 منيتاريخ املسلم ،الساداتىه).١٣٣٧داب، مكتبة اآل :القاهرة(  ىف شبه القارة اهلندية وحضار  
 ١٩٩٥جملة ثقافة اهلند، العدد الرابع، ( سيد حممود سيف: البضائع اهلندية.(  
  :٢٠٠٣شاهني ماكاريوس: تاريخ إيران (القاهره.(  
 دار  (القاهرة: ١٨٥٧ – ١٥٢٦ :اإلسالمية ىف اهلند "املغولية" يةالدولة التيمور ،عادل حسن غنيم

  ).٢٠٠٣ عريبالفكر ال
 سالمية، جتاهات العقائدية والفكرية ىف العصر الصفوى وأثرها على الفنون اإلعادل عبد املنعم: اال

  ).١٩٩٤ ، جامعة عني مشس،(القاهرةدكتوراه رسالة 
 وأمهيتها ىف دراسة التاريخ واآلثار واحلضارة  عاطف منصور حممد رمضان، النقود اإلسالمية

  ).٢٠٠٢اإلسالمية (القاهرة: مكتبة زهراء الشرق،
 ١٩٩٠اهليئة املصرية العامة للكتاب،  (القاهرة: ٢، طتاريخ اإلسالم ىف اهلند ،عبد املنعم النمر(.  
 بالد اهلند ىف العصر اإلسالمى منذ فجر اإلسالم وحىت الغزو التيمورى  ،فوعصام عبد الرؤ

  ).١٩٩٨عامل الكتاب،  (القاهرة:
  :(ترمجة) ظهري الدين  :سم بابر نامه" وقائع فرغانة، تصنيفاخ بابرشاه "املعروف بيتارماجدة خملوف

  ).٢٠٠٢دار األفاق العربية، ( ١طحممد بابر، 
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 مكتبة األجنلو املصرية،  (القاهرة: ظواهر األدبية ىف العصر الصفوىال ،املؤمن حممد السعيد عبد

١٩٧٨.(  

  ،٢٠٠٩حممد سهيل طقوش، تارخ الدولة الصفوية ىف إيران (القاهرة: دار النفائس.( 
 يد فهمى١٩٨٧(القاهرة:  ثماىنعسالمى ىف العصرين اململوكى والالشرق اإل ،حممد عبد ا(.  
 ا اخلارجية ىف العصر الصفوى ،حممد فتحى يوسف الديندار الثقافة للطباعه  (القاهرة: إيران وعالقا

  ).١٩٨٩والنشر، 

 ٢٠٠٥مكتبة زهراء الشرق،  (القاهرة: فنانون ىف مراسم أباطرة املغول ،مىن سيد على.(  
  يوبية سالمى على احلضارتني األأثر احلضارة السلجوقية ىف دول شرق العامل اإل ،بدرحممد مىن

  ).٢٠٠٤مكتبة زهراء الشرق، (القاهرة:  واململوكية مبصر
  سلطان الدولة املغلولية اإلسالمية يف اهلند (مكة: جامعة أم القرى،  : عصر أكربنور محدأنصري

١٩٨٤.(  

  األجنبية: املراجع ثانيا:
 Abbot, N., "Persian Documents from Mughal India" (Journal of the 

American Oriental Society, vol.59, 1939). 
 Agrawal, A., Studies in Mughal History (Delhi: 1983). 
 Ahmed, A., Safavid Poets and India (Iran: vol. 14, 1976). 
 Asoka Kumar Das, Mughal Masters, Further Studies (MARG, 

Bombay: June 1988). 
 Satyal, A., The Mughal Empire (NewYork: 1975). 
 Babur Nama, Journal of Emperor Babur, Trans. by: Beveridge, A. 

S. (New Delhi, India: Penguin group, 2006). 
 Bahari, E., Bihzad Master of Persian Painting (London: 1996). 
 Bamborough, P., Treasure of Islam (Oxford: 1967). 
 Beach, M. C., The Mughal Painter Daswanth (Ars Orientalis: Vol. 13, 

1982). 
 Beach, M.S., The Grand Mogul: Imperial Painting in India (London: 

1955). 
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 Bernard O'kane, Studies in Persian Art and Architecture (American 

University in Cairo: 1995). 

 Bernard O'kane, The Treasures of Islamic Art (Cairo: The American 
University in Cairo, 2003). 

 Bosworth, C.E., The Islamic Dynasties (London: Edinburgh University 
Press, 1980). 

 Braun, H, Iran under the Safvids and in the 18th Century (Leiden: 
1969). 

 Carvalho, P. M., What Happened to the Mughal Furniture? The Role 
of the Imperial Workshops, the Decorative Motifs Used, and the 
Influence of Western Models (Muqarnas: vol.21, 2004). 

 Esposito, J. (Editor), The Oxford History of Islam (London: 1999). 
 Ibn Hasan, The Central Structure of the Mughal Empire (Oxford 

University Press: 1936). 
 Jackson, W. (Editor), The History of India, vol. 3 (London: The 

Grolier Society, 1906). 

 Jaffara, S. M., The Mughal Empire: Overland trade and merchants of 
Northern India, 1526- 1707 (New Delhi: 1909). 

 Okada, A., Indian Miniatures of the Mughal Court (New York: 1992). 
 Rahman, F. N., Mughal Ottoman relation: Study of Political and 

Diplomatic Between Mughal India and Ottoman Empire 1556- 1748 
(Delhi: 1986). 

 Robinson, B.W., Shah Abbas and the Mughal Ambassador Khan Alam: 
the Pictorial Record (The Burlington magazine, vol.114, 1972). 

 Savory, R., Iran under the Safavids (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1980). 

 Schimmel, A., Bihzad Master of Persian Painting (London: 1995). 
 Sharma, S.R., Mughal Empire in India 1526-1761, Part 1 (Bombay: 

w.d). 
 Soucek, P., "Persian artist in Mughal India: Influences and 

Transformation" (Muqarnas, vol.1, 1987). 
 Soudavar, A., "Between the Safavids and the Mughals: Arts and Artists 

in Transition" (Iran, vol.37, 1999). 
 Stanely, M. A., Aurangzip (London:1996). 
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 Tillotson, G.H.R., Mughal India: Architectural guides for travellers 

(London: 1990). 
 Wilson, W., Rulers of India: Akbar and the rise or the Mughal empire 

(Oxford, The Clarendon press, 1899). 

  

  
ـــرب، ا طاقــاتخــالل نفذت ناســـ النتــائجاملتحـــار مـــن ـــ كث ــ إ أدى ممـــا طانيـــاف،، بر اضـــطرفـــى

ـــد "لو بــــ ش ـــ ا ن تمـــو عـــن ـــزه ل ـــرب ا ـــر وز " شـــ "ك بدال اســـ ـــ إ الـــوزراء س رئـــ ت" "ســـكو

و  لــــة طو ـــرب خطــــط الــــذى ن، التمـــو ــــر وز نحو جـــورج" طانيــــا بر طاقــــات ـــل ـــــــاوجــــھ وتــــو ،

زون ــ "ك بمعاونـة ــرب ا ــر وز منصــب ايـة ندرســتون".–ال ــ فقــدمل ســا فر و أمـا زارةاســتقالت

الــــذى لمنصـــــو" " وخلفــــھ انـــــد" بر ــــرفـــــع"أرســــطو الفر الشـــــعب ــــات كســـــببإصـــــرارهمعنو ــــ ع

ـرب. ــا النصـر و إحــراز عــدم مـن الشــعب قلــق زاد كومــةإيطاليـا ا نقــصـانف،وعــارض نــاك

والفحـــــــم، املحاصـــــــيل عو ـــــــ املصـــــــا ا،عطلـــــــت وتــــــــوال الــــــــوزارة، ســـــــقطت تو ابــــــــور مة ــــــــز عــــــــد و

ــــ معنو رفــــع ــــ إ أدى ممــــا داخليــــة، إيطاليــــة وحــــدة ــــ إ دعــــا الــــذى ــــمھشــــعبات"أورالنــــدو"، وجعل ،

النصــــر. ــــ ع أملانيــــا:ويصــــممون القــــروضحــــدثتــــ ب ســــ داخليــــة ــــكــــذلك.١٩١٧عــــامأزمــــة

اطور، م تو ا أثر ع اململكة، اقتصاد يارات ا رت ظ الثنائية: الـوزارة،فـاململكة ـ غي تم

منـــذ مـــرة ألول الرخســـرات مجلـــس ـــ مـــن١٩١٤عـــامود م ـــا بحر لينـــادوا القوميـــات ممثلـــوا وجـــاء ،

ــــرب. ا ــــ ة العســــكر م وحــــدا عــــن م مقــــاتل ــــ وتخ ــــأيضــــو اململكــــة، ــــرت ظ مقــــدماتا روســــيا

ســــم د منــــذ الشــــيوعية ــــرب،.١٩١٦عــــامالثــــورة ا مســــار ــــ ليتغ الــــوزارات افــــة ت ــــ غ كــــذا، و

أور  أن ــــ تــــدمرو وو ســـــوف املعطيــــات ــــذه حـــــرب ــــ اســــتمرت لـــــو ستمامــــاــــا الـــــرئ نــــداء وجـــــاء ،

ي وقامـتمر ـرب. ا اسـتمرار ـ ع ـا أور زعمـاء صـمم فقـد جدوى، دون ولكن بالسالم، لسون و

عـام ر أكتــو روسـيا١٩١٧ثـورة ليــالتطــيحــ ب ـ وت ملــان،بالنظــام، مــع ليتوفسـك صــ عـد

ادخلتف لأمر أبر رب الذي،١٩١٧ا ورتالوقت بع،.،داخلياأملانيافيھتد   )خلفھ(ي
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