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ق .  ه951رسـال  هاي سياسـي د ن محمد همايون، امپراتور هند، به دليل ناكامي    يناصر الد  :چكيده

 اصلي اين است كه رفتار مـذهبي و     مسئلةاما  . پناهنده شد ) هق984- 930(به دربار شاه تهماسب يكم    

سياسي شاه تهماسب با وي در ايران چگونه بوده است؛ زيرا چگونگي اين رفتار بيشتر از ديدگاه يك                  

كـسو نگـري    ي  نـوعي     رسد، بازتاب يافته و دچار     جريان تاريخ نگاري هندي كه متعصب به نظر مي        

نگاري ايراني را نيز تحت تأثير قرار داده، بر اين بـاور اسـت              اين جريان كه تا حدي تاريخ     . شده است 

 -  به دليل تـضادهاي مـذهبي و سياسـي دودمـاني           - كه رفتار شاه تهماسب با همايون در دربار ايران        

تـر منـابع    شد با واكـاوي دقيـق     كواز اين رو، اين نوشته مي     . آميز بوده است  ناشايسته و حتي خشونت   

ـتي                   هـا و   معتبر ايراني و هندي، به بررسي و ارزيابي چگونگي رفتار شاه تهماسب بـا همـايون و راس

 - دهـد كـه رفتـار مـذهبي    اين پژوهش نشان مـي . بپردازدنگاري ياد شده  هاي جريان تاريخ  ناراستي

ز سوي ديگر بـه دليـل موقعيـت         سو، و ا  سياسي شاه تهماسب به عنوان يك فرمانرواي شيعي از يك         

توانست تحقيرآميز باشد، بلكه بـسيار       سياسي همايون به عنوان امپراتور هند و متحد ايران، نه تنها نمي           

  . شده استهاي بعد صميمانه بوده و سبب تحكيم بيشتر روابط دو كشور درسال

همايون، جـوهر   همايون، شاه تهماسب، پناهندگي، رفتارشاه تهماسب با         :يديكل يهاواژه

  چي، تاريخ نگاريآفتابه
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Abstract: Naser-ed Din Mohammad Humayun sought refuge (in 951 A.H.) in Tahmasb 

court. But the main question is that how was the Tahmasb’s politico-religious behavior 

towards Humayun; because the quality of this behavior has been reflected by an Indian 

Sunnite current of historiography that seems fanatic and tendentious. According to this 

current, Tahmasb’s manner towards Humayun was humiliating and harsh. Therefore, this 

paper is trying to show- by a comparative study of the Indian and Iranian sources- that the 

quality of Tahmasb’s behavior and the rightness and non-rightness of that Indian 

Historiography. Hence, this study shows that Humayun, having a Shiite tendency and 

because of his political situation as  an Indian emperor and an ally of Iran, was respected by  

Tahmasb  in Safavid’s court.  

Keywords: Humayun, Shah Tahmasb, Asylum, Behavior, Jowhar- e - Aftabechi, Historiography 
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  مقدمه

 هايالدين محمد بابر امپراتور هند، پس از ناكامي    ناصرالدين محمد همايون، فرزند و جانشين ظهير      

 .)هـق 984- 930(كميق به دربار شاه تهماسب    .  ه951پياپي سياسي در آن كشور، سر انجام در سال          

ـاري  تاريخاز آن پس، چگونگي رفتار شاه تهماسب با وي، بيشتر از ديدگاه جريان              . پناهنده شد   نگ

اين جريان را به لحاظ ديدگاهش نـسبت بـه مـسئلة مـورد بحـث،                . هندي بازتاب يافته است   

ترين پيشگامان جريان نخـست      از برجسته . توان به دو جريان متعصب و معتدل تقسيم نمود         مي

جوهر .  است الواقعات�تذكر، مؤلف »چيآفتابهجوهر«گيرد، كه در اينجا  مورد بررسي قرار مي

سالي وقايع نگاري خويش را      مذهب و متعصب همايون بود كه بعدها در كهن         يز مالزمان سن  ا

كـه خواهـد آمـد،       چنان. نعمت خود به دربار شاه تهماسب به قلم آورده است         دربارة سفر ولي  

نگاري جوهر سپس توسط مورخان متعصب همكيشش توجيـه و تفـسير و بـه جريـاني                 وقايع

از آثار معاصر مربوط به اين جريان، به        . افته است ي امروز استمرار    تبديل شد كه همچنان تا به     

، به قلـم سـوكمار راي، از بخـش تـاريخ و فرهنـگ               همايون در ايران  ترتيب تأليف، يكي تاريخ     

، تـأليف   تاريخ روابط ايران و هنـد در دورة صـفويه و افـشاريه            اسالمي دانشگاه كلكتّه، و ديگري      

اما در اين بررسي، چون ديدگاه رياض االسالم تـا حـد            . چي است االسالم از دانشگاه كرا   رياض

- از اين رو، اثر سوكمار  . زيادي پيرو نظرات سوكمار راي است، در درجة دوم اهمت قرار دارد           

راي
1

  .گيرند  و سپس رياض االسالم، در مقايسه با ديگر منابع، مورد بحث و بررسي قرار مي

 ياست كه شاه تهماسب با مهمان خود چون هـم سـن           روي هم رفته، اين جريان بر اين باور         

 براي يمذهب بوده و هم با وي اختالفات دودماني داشته، با تحقير و خشونت رفتار كرده و حت

.ر مذهبش وي را تهديد به قتل كرده است و غيره          ييتغ
2

  چنين باور و ادعاهايي، از البالي      

  . استهاي سوكمار راي و رياض االسالم به خوبي آشكارنوشته

واقعيت رفتـار شـاه     . 1: شودبنابر آنچه گفته شد، چند پرسش بنيادي به قرار زير مطرح مي           

آيا اساساَ تحقير و تهديدي در ميان بوده است؟ اگـر چنـين             . 2تهماسب با همايون چگونه بود؟      

بود، پس چگونه روابط دوستانة دو پادشاه، حتي پس از خروج همايون از ايـران نيـز همچنـان     

رار يافته است؟ بر اين اساس، فرض بر اين است كه چون همايون پناهنده و مهمـان بـود، و    استم

________________________________________________________________ 

 .كار رفته است به» مؤلف «ةدر اين پژوهش براي اجتناب از تكرار نام سوكمار راي، واژ   1

 .66انتشارات آرون، ص : ة كيوان فروزندة شهركي، تهران، ترجمهمايون در ايران، )1383(سوكمار راي   2
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اند، لـذا    گرايش زيادي به تشيع داشته     - آيد كه ازمنابع برمي    چنان - كه او و دودمانش   به دليل آن  

ها، گذشته از اين. ضرورتي براي تغيير مذهب وي، آن هم با اعمال خشونت وجود نداشته است      

 سياسي شاه تهماسب و درك وي از موقعيت حـساس سياسـي كـشورش و                - ي مذهب شخصيت

كرد كه با همايون به عنوان امپراتور هنـد رابطـة            هاي سياسي منطقه ايجاب مي    ديگر مصلحت 

طـرف هنـدي و      رو و بـي   انـه يبنابراين، با مطالعة تطبيقي منابع م     . دوستانه و صميمي داشته باشد    

- هاي ادعاهاي ايـن جريـان تـاريخ       ها و ناراستي   اين نظرات، راستي   توان ضمن بررسي  ايراني،  مي  

  .نگاري را دربارة رويداد مهم مذكور آشكار ساخت

  نگاهي به علل و چگونگي پناهندگي همايون به دربار شاه تهماسب

. هـا باشـد   تواند روشنگر برخـي ابهـام     بررسي علل پناهندگي همايون به دربار شاه تهماسب مي        

آيد، آنچه پناهندگي همـايون بـه دربـار شـاه تهماسـب را سـبب شـد،         نابع برمي چنان كه از م   

از . هاي سياسي پياپي وي در هندوستان و سپس ياري خواستن از پادشاه ايران بوده اسـت               ناكامي

هاي شيرخان افغـان و نـاچيز شـمردن          ها، ناديده گرفتن نيرنگ   ترين علل اين ناكامي   جملة مهم 

.ن و سپاهيان همايون، نيز ضعف تدبير وي بوده است         وي، تفرقه ميان برادرا   
1

 هق،  946 در سال    

آرايـي  كه دو سپاه متخاصم شيرخان و همايون در كنار آب گنگ در برابر هـم صـف               هنگامي

ايـن  . گريختنـد  كردند، گروه گروه از لشكريان همايون پنهـان و آشـكار از اردوي وي مـي                مي

از امرايش، سبب شدند در نبردي كه در دهم محـرم           ناپايداري سربازان، همچنين سستي برخي      

 هق، بين همايون و شيرخان روي داد، همايون شكست بخورد و ناگزير به اگـره و سـپس              947

.به الهور روي آورد   
2

نتيجه ماند  گانگي ميان برادرانش بي   ي در آنجا نيز كوشش وي براي ايجاد         

.و آنان از وي رويگردان شدند     
3

ي با مخالفان و از دست دادن اميد به          پس از جنگ و گريزهاي     

. ساكن گردد و كنج عزلت اختيار نمايد» ارض مقدس حجاز«سلطنت، ظاهراً تصميم گرفت در     

اند پايمال حـوادث    اما مالزمان وي هشدار دادند كه در آن صورت، جمع كثيري كه در ركاب             
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.از برسانندخواهند شد، و از سويي با آن تنگدستي نخواهند توانست خود را به حج
1

  

كه اميدهايش را به كلي در هنـد         ، پس از آن   ق.  ه950سرانجام، همايون در ربيع االول سال       

كاروان سلطنتي پس از تحمل رنج بسيار، در سرماي سخت          . از دست داده بود، عازم قندهار شد      

 قيـب اما در آنجا نيز تحت تع     . كصد و پنجاه مايلي جنوب شرقي قندهار رسيد       يدر  » مستانگ«به  

، ق. ه 950 تن از همراهانش شتابان عازم سيستان گرديد و در شوال            22قرار گرفت و ناگزير با      

.وارد اين ايالت شد
2

   

هاي سياسي، نخـست بـراي نجـات         بنا برآنچه گفته شد، همايون درپي يك سلسله ناكامي        

از شاه  كه خواهد آمد، به اميد دريافت كمك نظامي          جان خويش و همراهانش، و سپس چنان      

 كه برخي بـه نقـل از جـوهر          - اما هرگز از اين راه به حج      . تهماسب، وارد قلمرو ايران گرديد    

  .  نرفته است- اندذكر كرده

 بـسيار از سيـستان آغـاز        ي دوم سفر همايون، برعكس مرحلة نخست، با شكوه        ةاما مرحل 

توانـد   ه مـي   دوم سفر وي در داخل ايران از آن روي حائز اهميت است كـ              ةبررسي مرحل . شد

دهد،  سفرش در ايران انجام ميييكي اين كه اعمالي را كه وي در ط   . روشنگر چند مسئله باشد   

كه استقبال گرم حاكمـان در مـسير راه         ديگر آن . گذاردهاي شيعي وي را به نمايش مي      گرايش

كه به دستور شخص شاه تهماسب انجام شد، خود بيانگر ارج و احترامي اسـت كـه وي بـراي                    

  . ان مهماني قائل بودچن

ـتقبال                 گـرم و    يبه عنوان مثال، در ايالت سيستان، احمدسلطان حاكم آن واليـت، پـس از اس

.»لوازم ميهمانداري قيام نمود   «دايا، به   تقديم ه 
3

 پس از چند روز اقامـت در سيـستان، همـايون            

ه وي خـود    در اين نام  . اي به شاه تهماسب نوشت و اجازة زيارت مشهد را از وي خواست            نامه

جاد عترت مصطفوي و ائمه معصومين     محب آل طهارت مĤب نبوي و اوالد ام       «را  
)ع(

.» خوانـد  
4

 

شان و دودمان واليـت  متابعت خاندان هدايت ن«شاه تهماسب نيز در پاسخ، اين عمل همايون را     
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مكان اهل بيت  
)ع(

دانست،» 
1

 اميد چنان اسـت كـه    «:  و در ادامه به وي نويد ياري و پيروزي داد          

 از كنار هندوستان    ... بعد از مالقات فايض البركات چندان آثار فيض و فتوح به ظهور رسد كه             

گفته باشند، و به توفيق      ها مي  جايي را مشاهده نمايند كه در قرن       و تركستان و ايران و توران آن      

.»... حضرت عزّت حاسدان و منافقان سيه روي هندوستان را با خاك يكسان ساخته
2

  

هنگام، شاه تهماسب خطاب به محمدخان، حاكم هرات، فرمان مفصلي صادر كرد            در اين   

.  وي ارائه نمـود      به يهاي مهم  هاي گسترده از همايون و همراهانش دستورالعمل       ييو براي پذيرا  

گرچه اين فرمان خطاب به حاكم هرات بود، ولي متن آن چنان تنظيم شده بود كه حكام همة  

اين فرمان كامالً ديدگاه شـاه      . گرفت ايون از سيستان تا دربار دربر مي      ها را در مسير هم    واليت

متن فرمان كه با دقت، سليقه و ريزنگـري خاصـي           . دهد تهماسب را نسبت به همايون نشان مي      

وي . لعادة وي نـسبت بـه مهمـانش بـود    اتنظيم شده بود، بيانگر اهميت و احترام قائل شدن فوق    

 ة شـريف  ةاز محـال خاصـ    «: اسم پرشكوه را نيز تعيين كرده بـود        مر يهاحتي محل تأمين هزينه   

دارالسلطنة هرات و باقي واليات خراسان، هرچه اورا ضرورت شود قبض به وزارت اقبال پناه               

.»آصفي خواجه اميربيگ وزير خراسان داده اخذ اجناس و نقود نمايند          
3

در بخشي ديگر از اين      

كه اين نوع    به شكر آن  «: دانسته و آمده است   » ظيميغنيمت ع «مايون به ايران را     حكم، ورود ه  

اي است از هداياي الهي مهمان ما شده، در مالزمت و خـدمت آنچـه نهايـت                 پادشاه كه هديه  

سپاري و خونگرمي نسبت بـه      تودد باشد به جاي آورند و تقصير ننمايند كه هرچند انواع جان           

.»تر خواهد بود  آن حضرت بيشتر بجاي آورند پسنديده     
4

آنچه نهايت  «:  باز درهمان راستا افزود    

غمخوارگي و يك جهتي باشد به ظهور آورند و خاطر آن جمعيت را كه از گردش روزگـار                  

ناهموار به قدر غباري دارد به دلداري و غمخوارگي كه در اين نوع اوقات اليـق و خـوش نمـا                     

.»است مسرور گردانند
5

  

وارد مـشهد شـد و در آنجـا هـم توسـط         . ق951 محرم سال    15به اين ترتيب، همايون در      

________________________________________________________________ 

 .49، ص 2 ارغوان، چانتشارات: ، تهران)اسناد و مكاتبات تاريخي( شاه تهماسب صفوي، )1368)(كوششبه(عبدالحسين نوايي   1

 .جاهمان   2

بنگـاه ترجمـه    : ، ترجمـة كيكـاووس جهانـداري، تهـران        نظام ايـاالت در دورة صـفويه      ،  )1349(ئل رهر برن  كالوس ميشا    3

 .164ونشركتاب، ص 

مؤسـسة مطالعـات و تحقيقـات       : ، به كوشش غالمرضـا طباطبـائي مجـد، تهـران          اكبرنامه،  )1372(شيخ ابوالفضل مبارك     4

 . 423، ص 1، ج2ي، چفرهنگ

 .جاهمان   5



 107  )امپراتور پناهندة هند(بررسي چگونگي رفتار شاه تهماسب با همايون 

ارت در ياو پس از حدود چهل روز اقامت و ز. حاكم و بزرگان شهر مورد استقبال قرار گرفت

مشهد، از راه نيشابور و سبزوار و دامغان و سـمنان بـه قـزوين رسـيد و عـازم يـيالق سـورلق                        

 قرار گرفت   يد استقبال گرم  ، اقامتگاه تابستاني شاه تهماسب گرديد و در آنجا نيز مور          )سورليق(

. از وي به عمل آمديو ضيافت بسيار با شكوه
1

  

بنابر آنچه گفته شد، روابط دو پادشاه از پيش دوستانه بوده و شاه تهماسب با سـنگ تمـام                   

  . گذاشتن براي همايون، نيت دوستانة خودرا كامالً آشكار ساخت

  چگونگي رفتار مذهبي شاه تهماسب با همايون

 برانگيـز هاي بحث ترين بخش  مذهبي شاه تهماسب باهمايون در دربار ايران، از مهم         نحوة رفتار 

و ريـاض االسـالم   ) سوكمار راي(شمار مي رود كه درآثار مؤلف نگاري جوهر به   جريان تاريخ 

 هاي بين دو پادشاه را به دو دستة مسائل مذهبي و      ن اختالف يمؤلف، بيشتر . نيز بازتاب يافته است   

ـتالف    . م كرده و سپس به تجزيه و تحليل هر دسته پرداخته است           سياسي تقسي  ـاي در مورد علل اخ  ه

اختالفات مذهبي بين شـيعيان و سـنيان و رقابـت           «: نويسدمذهبي شاه تهماسب با مهمانش، مي     

، و »رفتنـد شـمار مـي   هاي واقعي اختالفـات بـه   خاندان صفوي و خاندان جغتايي، انگيزه   ةديرين

 بودند، بنابراين كامالً طبيعي اسـت       ي بود و اكثر مالزمان وي نيز سن       يدي سن همايون فر «: كه نيا

.»هاي مذهبي با همايون عناد ورزدكه شاه تهماسب در زمينه   
2

 مؤلف سپس بـه نقـل از جـوهر    

دهد كـه شـاه بـه همـايون         ، ادامه مي  »شيخ اله داد فيضي سرهندي    «آفتابه چي و ديگر پيرو وي       

شيعه را بپذيرد از هيچ كوششي براي كمك بـه وي دريـغ نخواهـد       اگر مذهب   «: پيغام داد كه  

آن چنـان   «: همـايون نيـز پاسـخ داد      . »صورت وي را در آتش خواهد انداخت       كرد، در غير اين   

شيفتة سلطنت نيست و در مذهب خود پايدار خواهد ماند و تنها اجازه خواست عـازم مكـه                  

.»گذشت وارد ايران شده بودشور ميكه مسير مكه از اين ك دليل اين شود، زيرا وي به
3

 همچنين، 

خواهر شـاه  » سلطانم«هاي ديگري، چون شاه درصدد قتل همايون بود، و اگر مداخالت   عبارت

و قاضي جهان وزير نبود، چه بسا همايون به قتل آمده بود و غيره، كه مجموعاً بنياد گفتمان اين               

________________________________________________________________ 

 .93، ص 2انتشارات سحر، چ:  كامبيزعزيزي، تهرانة، ترجمايران عصر صفوي، )1359(؛ راجر سيوري308قمي، همان، ص    1

 .66راي، همان، ص    2

 .67همان، ص    3
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  . دهندجريان را تشكيل مي

هاي مـذهبي دودمـاني مطـرح شـده، بايـد گفـت كـه چنـين                 فاما نخست درمورد اختال   

 كه ادعا شده، نبوده، بلكـه       ي، نه تنها به آن شدت     يهاي صفوي و تيمور    هايي بين دودمان  اختالف

ـته   طرف بر مي  كه از منابع بي    برعكس چنان  آيد، نوعي همگرايي مذهبي نيز بين آنان وجود داش

از جمله حاكمان تيموري بـود كـه در بارگـاهش در            حسين بايقرا   به عنوان مثال، سلطان   . است

.كوشـيد مـذهب شـيعه را در قلمـرو خـويش جـايگزين تـسنن نمايـد                  هرات مي 
1

 همچنـين،   

محمد بابر، پدر همايون و بنيانگذار امپراتوري تيموري هند، تمايل زيـادي بـه تـشيع                نيظهيرالد

حتي گفته شـده    . گذاشتند سر مي بر) نماد شيعه (كه همراه با سربازانش تاج قزلباش        چنان. داشت

 مذهبش در ماوراءالنهر از وي      يكه اعتراف بابر به مذهب شيعه، سبب شده بود كه رعاياي سن           

اند، بـسيار انـدوهگين شـده       كه اين رعايا راضي به پذيرش تشيع نبوده         بگردانند و او از آن     يرو

.است
2

  

و سياسي بـين    ) شيعي( مذهبي   هاي بسياري وجود دارد كه از همگرايي      از اين گذشته، نشانه   

. كنـد عي شخص بابر حكايت مـي  ي، همچنين تمايالت ش   )ق930- 907(بابر و شاه اسماعيل يكم      

ـتح               براي نمونه، وي به شاه اسماعيل پيشنهاد كرده بود كـه در صـورت كمـك نظـامي بـراي ف

عشرياثنيسمرقند و بخارا، خطبه به نام او خواهد خواند و سكه به اسامي ائمة
)ع(

ن خواهد ي مز

طرفي نيز معروف بوده، مؤيـد      مير كه شاهد عيني و به بي      گزارش خواند . نمود و چنين نيز كرد    

.اين امر است  
3

 همچنين، بابر همين مورخ را كه شيعه نيز بود، بـه خـدمت خـويش درآورد و                  

ندش شد، به عنوان همدم و همراه دائمي فرزبيگ را نيز كه يك شيعة ايراني محسوب مي بيرام

.همايون انتخاب كرد  
4

 مؤلـف، اختالفـات مـذهبي مـوروثي بـين دو            ي بنابراين، برخالف ادعا   

هاي پسين سبب برانگيختن كينة شـاه تهماسـب         كم به آن شدت نبود كه در سال       دودمان دست 

  . نسبت به همايون و به آن شدتي گردد كه در صدد قتل وي برآيد

اش نيز شيعه بوده و يا      دهند كه همايون و خانواده    ها، داليل و شواهد نشان مي     گذشته از اين  

در اين راستا، گفته شد كه پيش از ورود همـايون بـه            . اندكم گرايش زيادي به تشيع داشته     دست
________________________________________________________________ 

 .74انتشارات مرواريد، ص : هران، ترجمة بهرام مقدادي، تتاريخ ادبيات ايران از صفويه تا عصر حاضر، )1369(ادوارد براون   1

 .134انتشارات جامي، ص : ، ترجمة يعقوب آژند، تهرانتاريخ ايران دورة تيموريان، )1379(پژوهش دانشگاه كمبريج    2

 .118؛ قمي، همان، ص 524انتشارات خيام، ص: ، تهران4ج ، ج4، ريحبيب الس، )1353(ن خواندميريغياث الد   3

 .473ص: ، بمبئي1ج، ج2، )تاريخ فرشته(گلشن ابراهيمي ، )1832(محمدقاسم هندوشاه    4
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دليل طرفداري افراطـي وي از شـيعه، او را تـرك            ايران، بسياري از سرداران و اشراف مغول به       

.كرده بودند 
1

اش به شاه تهماسـب، خـود را        شد، همايون در نامه   كه در پيش نيز اشاره        همچنان 

نيمحب ائمة معصوم  
)ع(

 خواند و شاه تهماسب نيز در پاسخ، وي را تـابع اهـل بيـت               
)ع(

.  دانـست  

روز و شـب را بـه       «همايون در مسير راه خود، حدود چهل روز نيز در مشهد اقامت نمود كه               

.»زيارت آن روضة مقدسه صرف كرد     
2

يز باز يك هفتـه در مـشهد         وي در بازگشت به هند ن      

مؤلف خود نيز در خالل نوشته هايش نشانه هاي ديگري از           . اقامت نمود و به زيارت پرداخت     

ـلطان محمـد خدابنـده، از             : دهد دست مي  تشيع همايون را به    در سلطانيه به زيارت آرامگـاه س

 از صميم قلب   مدافعان شيعه شتافت؛ در دربار صفوي، در نزد خواهرشاه اذعان نمود كه همواره            

به خاندان پيامبر  
)ص(

خان ايمان داشته است؛ بيرام    
3

 سردار معتمد همايون كه شيعه بـود، در نـزد           

شاه تهماسب اظهار داشت كه ناسازگاري برادران همايون با وي از آن روي بود كه اورا شـيعه                  

 گرفته بود،   دانستند؛ حتي همايون در هندوستان نيز كارگزاران و افسران شيعه را به خدمت             مي

.و غيره
4

  

كـم  آيد كه همايون شيعه بوده و يا دسـت         ها اين نتيجه به دست مي     ، از اين داده   يبه طور كل  

 تغيير مذهب وي    يدر اين صورت، ادعاي كاربرد تهديد برا      . گرايش زيادي به تشيع داشته است     

جايگاه مذهبي دهد كه وي از    كه مكاتبات شاه تهماسب نشان مي      گر آن يد. معني خواهد بود  بي

ازايـن  . دانست مي» اي الهي ك غنيمت و هديه   ي«و سياسي همايون كامالً آگاه بوده و ورود اورا          

________________________________________________________________ 

 .446 و 424هندوشاه، همان، صص    1

نـشر  : ، به تـصحيح محمـدعلي جراحـي، تهـران         تاريخ شاه اسمعيل و شاه تهماسب صفوي      ،  )1370(خواندميراميرمحمود   2

 .215گستره، ص

بيـرام  (مؤلف را در مورد برخورد شاه تهماسب بـا بيـرام خـان    هاي هاي الزم همان عبارت رياض االسالم نيز بدون بررسي       3

بيگ شخـصاً از پـذيرش آن       بيرام. تهماسب به او دستورداد موهايش را بتراشد و تاج برسرگذارد         «: تكرار كرده است  ) بيگ

  ن ساخت و بهاين كار شاه را بسيار خشمگي. تواند بدون اجازة اربابش كاري انجام دهد عذر خواست و اظهار داشت كه نمي

- رياض االسالم، همان، ص(» درنگ اعدام كنندبيگ دستور داد تا تعدادي از رافضيان را بياورند و بيعنوان هشدار به بيرام

بيرام يـك شـيعه     «: افتيتوان در  هاي متناقض مؤلف نيز مي    اما نادرستي اين مطلب را از نوشته      ). 52؛ راي، همان، ص   59

بنابراين يقيناً وي در دربار صفويه از منزلت خاصي برخوردار بـود و ايرانيـان             . شين ايران بودند  بود و اجداد وي از حكام پي      

كه بيرام بيگ وارد دربار شد، نخستين چيزي كه شاه از وي خواست  هنگامي«: افزايد سپس مي. »داشتند وي را گرامي مي

» يرام باعث كوچكترين رنجشي در خاطر وي نگرديـد        تا انجام دهد بر سر گذاشتن كاله قزلباش بود، و اجتناب شجاعانه ب            

دهند كه دليلي وجود نداشـته      هاي مؤلف، نشان مي   گويياين مطالب، ضمن اثبات تناقض     ). 90 و   81راي، همان، صص    (

 .   داشته باشدي چنان رفتار خشن-  كه مهمان و در عين حال شيعه نيز بوده است- است كه شاه تهماسب با بيرام

 .  83، 75، 67راي، صص   4
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از سويي، ايـن    . نگاري جوهر و پيروانش مغاير است      رو، چنين باور و ديدگاهي، با ديدگاه تاريخ       

ـ      -  نيز بازتاب يافته است    ي كه در برخي آثار تاريخي ايران      - ديدگاه   ن كـه تنهـا بـا        مبنـي بـر اي

)مبهم و بحث برانگيز   (خواندن يك رباعي    
1

 در مدح علي   
)ع(

، ناگهان نظر خصمانة شاه تهماسب      

هاي مورد ادعا رفـع شـده باشـد، نيـز           نسبت به همايون يكسره دگرگون گشته و تمام اختالف        

  . رسدمنطقي به نظر نمي

   ي دودماني و رقابت هاياسيهاي سمسئلة اختالف

ان ين صـفو  ي ب ي دودمان يها و رقابت  ياسيهاي س يدگاه جريان ياد شده، اختالف    مسئلة ديگر از د   

: نويـسد  در اين مورد مـي . ان است كه در رفتار شاه تهماسب با همايون مؤثر بوده استيموريو ت 

پدر همايون، بابر كـه     . برخوردار است ] با انگيزة مذهبي  [ سياسي نيز از اهميتي يكسان       ةانگيز«

بـراي  . شـد ثبات براي شاه اسماعيل محسوب ميي در هند بود، متحدي بي  مؤسس يك امپراتور  

تر از وقتي كه پسرش تقاضـاي        انتقام كشيدن از توهين خاندان جغتايي و خصومت بابر، مناسب         

________________________________________________________________ 

  :رباعي مذكور اين است    1

  هستيم هميشه شاد با ياد علي  هستم زجان بندة اوالد علي  

  كرديم هميشه ورد خود نام علي  چون سرّ واليت از علي ظاهر شد  

نخست اين كه اين رباعي را چه كسي سروده يا ارائه كرده است؟ اين          : اصل اين رباعي از چند لحاظ مورد ترديد است        

اند كـه از  اند، گفتهو هم مؤلف، هر دو از تاريخ فرشته نقل كرده     ) 192، ص   ايران و جهان   (ي را كه عبدالحسين نوائي      رباع

كـه   در حالي. را به نظر شاه تهماسب گذراند هاي شخص همايون بود كه خواهر شاه تهماسب در موقعي مناسب آن          سروده

 را بـه    ديگر آورده است كه خواهر شاه خود اين رباعي را خوانـد و آن       كتاب خود به نقل از منابع      77مؤلف در پاورقي ص     

آمده است كـه همـايون خـود پـس از آن كـه مـورد                ) 308قمي، همان، ص     (التواريخ خالصةاما در   . همايون نسبت داد  

  . استقبال شاه تهماسب قرار گرفت، اين رباعي را خواند

يضي سرهندي نوشته اند كه سلطانم ربـاعي زيـر را بـه نظـر شـاه       جوهر و ف  . ديگر آن كه تفاوت در اصل رباعي است       

  :تهماسب گذرانده است

  احسان كرم هميشه سرماية تست   تستةاي شاه جهان كه آسمان پاي  

  بنگر كه هما در طلب ساية تست  طلبندشاهان جهان ساية هما مي  

  )78راي، ص (  

  :ن آمده است همين رباعي با اندكي تغيير چنيالتّواريخ خالصةاما در 

  اين دست واليتست كه سرماية تست  اي شاه جهان چو آسمان ساية تست  

  بنگر كه هما چگونه در ساية تست  طلبندشاهان جهان جمله هما مي  

  )308قمي، همان، ص (  

هاي شكلي و معنايي فاحشي دارند و در ستايش شـاه     شود، اين دو رباعي با رباعي اول تفاوت        كه مالحظه مي   همچنان

اند، نه در مدح عليتهماسب
)ع(

. 
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شاه حتي در فكر كشتن همايون بود، و اگـر          . دادپناهندگي به دربار وي را نموده بود، دست نمي        

 خواهرش و توصية مؤثر وزيرش براي انجام مصالحه نبود،          ةانهاي خيرخواه به خاطر دخالت  

.»چه بسا وي به قتل رسيده بود      
1

ها كه بخش ديگري از گفتمان تاريخ نگـاري          اين گونه داوري   

  .تري استدهد، نيازمند بررسي عميق جوهر و پيروانش را تشكيل مي

 بابر و شاه اسماعيل     در اين مورد، نخست بايد به چگونگي روابط سياسي ظهيرالدين محمد          

ثباتي و خـصومت    هاي دودماني، بي  هاي سياسي، رقابت  پرداخت، تا نشان داده شود كه اختالف      

 كشي از اند كه پس از سالياني دراز شاه تهماسب را به انتقام          بين آنان، چگونه و به چه ميزان بوده       

ـان       باز مي  اما آغاز روابط بابر و شاه اسماعيل به زماني        . اندهمايون واداشته   گشت كه آن دو همزم

. اندالنهر، در راستاي توسعه و تثبيت متصرفات خود با ازبكان در نبرد بوده            در خراسان و ماوراء   

 را در جنگ مرو   ) خانشيبك(ق بابر اطالع يافت كه شاه اسماعيل، محمد شيباني        .   ه 916در سال   

.ده و وارد هرات شده است     يبه قتل رسان  
2

» زاده بـيگم خـان « كه شاه اسـماعيل      در اين زمان بود    

خواهر بابر را كه به اجبار به حرم محمد شيباني درآمده بود آزاد كرد و با احترام بسيار به نزد 

بابر نيز به منظور  اظهار اخالص و دولتخواهي، شاهزاده ميرزاخـان            . برادرش در قندوز فرستاد   

اند بر شما و دفع ازبكان كه دشمن قديم    : ترا با تحف و هدايا به نزد شاه اسماعيل فرستاد و نوش           

شاه اسماعيل نيز، ضمن گرامي داشتن ايلچي بابر، موافقت نمـود كـه از ممالـك                . ما الزم است  

.النهر آنچه را كه بابر فتح نمايد، جزو ملك مسلّم او باشد           ماوراء
3

 در پي آن، بابر نيـز در سـال          

ـتاند        هاي شادمان، ختالن، قندوز، و بق     ق واليت .  ه917 او سـپس طـي     . الن را از ازبكـان بـاز س

مكتوبي به شاه اسماعيل پيشنهاد نمود كه اگر فوجي را براي تصرف سمرقند و بخارا بـه يـاري                   

نـام ائمـة    خوانـد و سـكه بـه      نـام وي خواهـد      ها، خطبه بـه   وي اعزام نمايد، با فتح آن واليت      

معصومين
)ع(

سـان،  بـدين . واست پاسخ مثبت داد   شاه اسماعيل نيز به اين درخ     .  مزين خواهد نمود   

هاي مذكور را فتح، و به قول خـود در مـورد خطبـه و       ق واليت .  ه917بابر توانست در رجب     

.سكه عمل نمايد
4
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ثـاني  كه ميرنجم بنابراين، روابط بين بابر و شاه اسماعيل همچنان دوستانه ادامه داشت، تا اين  

ـ ورز  نيز دشمني مي   كه گفته شد مردي متكبر و مغرور بود و با بابر            -  سياسـي  ةد، وارد صـحن   ي

 به يميرنجم ثاني كه به مهم«:  اين خصومت آمده است كهةدربارة ريش. نظامي خراسان گرديد

وقت  بيگ وقت و بيبه موجب دلخواه رخصت نكرده بود، نجم] بابر وي را[سمرقند رفته بود 

ثير از لشكر قزلباش بـه يـورش        بيگ با جمعي ك   كه نجم  گفت تا آن  به شاه اسماعيل سخنان مي    

.»خراسان مأمور شد  
1

آيد، ميرنجم برضد بابر توطئه كـرد تـا خـود           كه از اين گفته برمي      چنان 

فرماندهي لشكركشي به خراسان را به عهده گيرد و بتوانـد انتقـام شخـصي خـويش را از وي                    

. رو گرديـد  نهر روبه هاي ازبكان به ماوراء ال    ورشياما درطي اين لشكركشي، ميرنجم با       . بستاند

 شاه اسماعيل، نخست به دفع ازبكان بپردازد، و سـپس       ةاز اين رو، تصميم گرفت كه بدون اجاز       

.»متوجه بابر پادشاه گشته وي را از لباس حيات عاري سازد«
2

  

پس كساني . در اين ميان، ميرنجم دريافته بود كه براي دفع ازبكان به ياري بابر نيازمند است

بابر اين درخواسـت را پـذيرفت و پـس از           .  حصار فرستاد و تقاضاي كمك نمود      را نزد وي به   

.اتفاق هم به ظاهر قرشي درآمدند     ، دو سپاه به   »در بند آهنين  «كديگر در موضع    يمالقات  
3

 قلعة  

 به محاصرة ميرنجم درآمد و در آنجا نزديك به پانزده هزار تن از خرد و بزرگ، سـيد     يقرش

.ل عام شدند  و ناسيد به دستور وي قت     
4

اعتنـايي ميـرنجم بـه وسـاطت         در اين رويداد بود كه بـي       

. ، در باب سادات پناهنده به مسجد، موجب رنجش وي گرديـد           )از امراي قزلباش    ( اميرمحمد  

التماس خون جمعي از اهل قومش كـه از قبايـل جغتـاي بودنـد نمـود،                 « ديگر، بابر نيز     يازسو

.»بين غبار نقـاري ارتفـاع يافـت       بدين جهت بين الجان   . درجه قبول نيافت  
5

چنـين رفتارهـايي از      

ميرنجم كه رنجش اميران قزلباش و بابر را در پي داشت، مقدمات شكـست وي را در جنـگ    

هـا، بـابر    اين را هم نبايد از نظر دور داشت كه در اين لشكركـشي            . فراهم كرده بود  » غجدوان«

اما ايـن از فروتنـي و       . گرفتبه عهده مي  بايست فرماندهي را     عنوان پادشاهي داشت و طبعاً مي     

  .ارادت وي به شاه اسما عيل بود كه به فرماندهي سرداري چون ميرنجم تن داده بود
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ميرنجم سپس متوجه بخارا شد و به محاصرة قلعة غجدوان پرداخـت كـه ازبكـان در آن                  

ـ  يـ اي حاصل نشد، ام   پس از مدتي كه از محاصره نتيجه      . متحصن شده بودند   اش و بـابر    ران قزلب

ند و پس از زمستان متوجه      ي قشالق نما  يچنين پيشنهاد كردند كه ترك محاصره كنند، در قرش        

.اما ايـن پيـشنهاد نيـز مـورد پـذيرش ميـرنجم واقـع نـشد        . ازبكان شوند 
1

 بـدين سـان، بـازهم    

از آن سوي، ازبكـان بـا هـم اتفـاق نمودنـد و سـخت بـه جنـگ                    . ها افزوده شد  برناخرسندي

.ران ناراضي قزلباش در جنگ سستي كردند و فرار را بر قرار ترجيح دادنـد              يا ام ام. برخاستند
2

 

بـابر نيـز كـه در    . ران قزلباش كشته شدنديدرپي آن، با يورش ازبكان، ميرنجم و تني چند از ام          

، بـا  »جنود قزلباش در محاربه تساهل مي نمايند و خيال گريختن دارنـد          «آغاز نبرد دريافت كه     

 از افـراد در پنـاه او از         ي، بسيار ينشينن عقب يي حصار شادمان بازگشت و با ا      سپاه خود به سو   

.خطر ازبكان رهايي يافتند
3

  

آيد كه روابط دو كشور تا رويداد غجدوان كامالً دوستانه           ها چنين بر مي    ن، از اين گفته   يبنابرا

ص ميـرنجم   تدبيري شـخ  ترين علل شكست قزلباش، خودسري و بي      بوده و در آن واقعه نيز مهم      

هنگام بابر، در واقع يك تـدبير   نشيني به از سوي ديگر، عقب   . ثباتي اتحاد بابر  بوده است و نه بي    

از ايـن  . افتادنـد دان جنگ به خطر مي    يز قزلباشان از م   ينظامي براي نجات كساني بود كه با گر       

نموده و چنين نتيجـه   ي بابر در اتحادش با شاه اسماعيل تلق  يثباتتوان چنين تدبيري را بي    رو، نمي 

جويي وي از فرزند بابر، همايون، شده گرفت كه اين امر بعدها سبب كينة شاه تهماسب و انتقام  

  . است

  نگاهي به زمينه هاي دوستي و اتحاد دوجانبه

نگـاري  هاي مذهبي و سياسي همايون و شاه تهماسـب در تـاريخ           برعكس آنچه كه از اختالف    

موقعيـت  . شـود   براي اتحاد آن دو در منابع ايـن دوره ديـده مـي             هايييادشده آمده است، زمينه   

سياسي حساس منطقه و تهديدهاي همسايگان تسنن، حكومت صفوي را در شـرايط دشـواري               

از اين رو، و نيز از منظر سياست و روابط خارجي، اگربه فرض كدورتي هم بين                . قرار داده بود  
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اني دراز ازنو   يه تهماسب نبود كه آن را پس از سال        بابر و شاه اسماعيل پيش آمده بود، به سود شا         

عنوان  شرايط ياد شده ايجاب مي نمود كه وي با شخص همايون، به           . زنده كند و به آن دامن زند      

ويژه در شرايطي كه ميرزا كـامران، بـرادر نـاتني            اي داشته باشد؛ به    امپراتور هند، رفتار دوستانه   

ق، دوبار  .   ه 944 تا   941هاي  ورزيد و در فاصلة سال    يهمايون، نسبت به شاه تهماسب دشمني م      

ـتانه        . ورش برده بود  يبه سپاهيان شاه تهماسب در قندهار        در حالي كه همايون با رويكردي دوس

. كرده بود  يدر دربار صفوي، از اين عمل برادرش عذرخواه       
1

ها، درشـرايطي كـه      گذشته از اين   

كوشـيدند تـا سـالطين       شرق ايـران بودنـد و مـي       هاي تسنن م  عثمانيان در پي اتحاد با حكومت     

تيموري را نيز وارد اين اتحاديه كنند و از ايـن راه بـر صـفويان فـشار آورنـد،              
2

 شـاه تهماسـب   

هـاي عثمانيـان از ازبكـان       پـشتيباني .  نمايـد  يتوانست دوستي با همايون را تبديل بـه دشـمن          نمي

تمايالت شيعي و همگرايي مـذهبي  رفتند،  متعصب كه دشمن مشترك هند و ايران به شمار مي     

تيموريان با صفويان، نيز همسايگي و نزديكي هند بـه ايـران و دوري آن كـشور از عثمـاني، از               

بنـابراين، پناهنـده شـدن      . رفتنـد  ترين عوامل ايجاد اتحاد بين دو كشور به شـمار مـي           جملة مهم 

ا هر چـه بيـشتر روابـط         مذهبي فرصتي مغتنم بود ت     - همايون براي شاه تهماسب از نظر سياسي      

توان پذيرفت كـه  از اين رو، از نظر سياسي نيز نمي.  خود را با امپراتور هند استوارتر سازد ةآيند

ـ  بابر ةجويي از عملكرد گذشتشاه تهماسب تمامي اين مسائل را ناديده گرفته و در صدد انتقام        ا ي

ـ   حتي در ر  . تغيير مذهب همايون با تحقير و تهديد بر آمده باشد           ين اتحـاد  ياستاي استواري چن

صفوي را نامزد همـايون     بيگ خود، دختر معصوم   ةشد شاه تهماسب خواهرزاد   بود كه گفته مي   

.ست كه آيا اين ازدواج سر گرفته است يا نه         يكرده است؛ ولي مشخص ن    
3

شد كه   البته گفته مي   

اما . نفاق ايجاد كنندكوشيدند كه بين آن دو  برخي از مخالفان همايون در دربار شاه تهماسب مي

در خـالل اوقـات فرخنـده       «: اي كـه  روي هم رفته آنان نتوانستند كاري از پيش برند، به گونه          

ن به اغواي بعضي از اهل فساد غبار خاطري از جانبين حادث شده بـود، آن                يساعات، قران سعد  

.»امتداد نكشيد و به زالل صفا مصفا گشتكدورت به
4
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  ه همايون واستمرار روابط دوستانهكمك نظامي شاه تهماسب ب

شاه تهماسـب نيـز طبـق    . همايون پس از چند ماه اقامت در ايران، سرانجام عازم قندهار گرديد   

اين ياري در واقع به سود هردو پادشاه بـوده          . قول پيشين خود، به وي كمك نظامي و مالي نمود         

ت، و شاه تهماسب نيز افزون بـر        افياست، زيرا همايون امپراتوري از دست رفتة خود را باز مي          

همـايون  . كـرد دست يافتن به قندهار و خزاين آن، دوستي و اتحاد هند را براي خود حفظ مـي                

، هند را بازستاند، در      تهماسب خود در دربار صفوي چنين قرار گذاشته بود كه اگر با ياري شاه            

.آن صورت قندهار را به مالزمان وي تسليم خواهد نمود         
1

ـتور شـاه تهماسـب،         بنابراين،   به دس

سـركردگي بـوداغ خـان قاجـار،        ميرزا با دوازده هزار تن از قزلباشان، بـه         شاهزاده سلطان مراد  

.تحت فرمان همايون در آمدند    
2

 اين سپاه مأموريت داشـت پـس از تـصرف قنـدهار، كابـل و                

ـتح قنـدهار        . غزنين را نيز بازپس گيرد و تسليم همايون كند          وي  ي از يـار   اما قزلباشان پـس از ف

.خودداري كردند و برخالف دستور شاه تهماسب، به الكاي خود بازگشتند          
3

 از اين رو، در ايـن       

ـتمرار روابـط         ياي رقم خورد كه چندان مطلوب طرف      مرحله، وقايع به گونه    ن نبود، اما مـانع اس

  .دوستانة آنان نيز نگرديد

خان بر قنـدهار تـسلط      ، بوداغ پس از فتح قندهار و ارسال خزاين آن به دربار شاه تهماسب           

در نتيجه، همايون با دويست     . داد ورود به داخل شهر نمي     ةيافت، ولي به مالزمان همايون اجاز     

.پناه مانده بودند اش در نواحي قندهار سرگردان و بيتن از افراد و خانواده
4

 درچنين شرايطي بود 

ان شدند، تا كـوچ خـود را در آنجـا           كه وي و امرايش ناگزير به بازستاندن قندهار از بوداغ خ          

خان نيز كه توان مقاومت نداشت، قلعـه را تـسليم           بوداغ. مستقر كنند و سپس عازم كابل شوند      

.نمود و با رخصت از همايون، روي به دربار شاه تهماسب نهاد           
5

 همـايون سـپس سـردار خـود         

شـت كـه چـون      خان را به حكومت قندهار گماشت و ضمن مكتوبي به شاه تهماسب نو            بيرام

خان را كه در زمرة خادمان      خان مناسب نبوده و شاهزاده مراد نيز فوت كرده، بيرام         رفتار بوداغ 
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.آيد، به حكومت قندهار گماشته استرخواه شاه به شمار مييخ
1

  

شكني كرده بود، اما عـدم       پيمان ياسان، هرچند همايون با باز ستاندن قندهار به گونه         بدين

 در يخان، نيز نداشتن پناهگاهمناسب بوداغبا وي تافتح كابل و غزنين، رفتار ناهمراهي قزلباشان 

نمودند كـه بـراي شـاه تهماسـب نيـز            اي عمل او را توجيه مي      شرايط اضطرار جنگي، به گونه    

ن رويدادها از يك سو، و از سوي ديگر اصل اتحاد و دوستي دو پادشـاه كـه           يا. شدني بود درك

ايـن  . پيگير آن بود، سبب شدند كه وي به عمل همـايون اعتـراض نكنـد           شاه تهماسب با عالقه     

مالزمـان آن   «كه   براي آن : چنين آمده است    ) يمنش(مفهوم در گزارش اسكندر بيك تركمان       

خـان تركمـان سـپردند كـه        خان گرفته به بيرام   حضرت را مأمني باشد باز قندهار را از بوداغ        

 و چند سال كه همايون پادشاه در كابل و بدخـشان            ... دچون دولتخواه طرفين است او نگاه دار      

خان داشت و حـضرت شـاه بـه مراعـات      به منازعة ميرزا كامران مشغول بود، قندهار را بيرام        

خان، در باب قنـدهار تغافـل       جانب همايون پادشاه و ظهور خدمتكاري و حسن اخالص بيرام         

.»ورزيده در مقام استرداد آن نشد
2

  

هاي ديگر هندوستان   اي كه همايون سرگرم باز پس گرفتن بخش       رطي دوره به اين ترتيب، د   

. بود، سفيران دو پادشاه در رفت و آمد بودند، و روابط دوستانة بين آنان همچنان استمرار داشت

دهد كه نه تنها رفتار شاه تهماسب در دربار ايران بـا همـايون تحقيرآميـز و                  اين وضع نشان مي   

وجود آمـده بـود، حتـي مـسئلة قنـدهار نيـز              صميميتي كه در آنجا به    خشن نبوده است، بلكه     

  . اي بر آن وارد كندنتوانست خدشه

  »  جوهرآفتابه چي«نگاري  بررسي و نقد جريان تاريخ

چي از مالزمان متعصب همايون، همچنـين       جوهر آفتابه  الواقعات   �تذكرهمچنان كه اشاره شد،     

ـتوارت،       نگاري جوهر وقايع ةمنابع پيرو آن مانند ترجمة آزادگون      تـاريخ   توسط ماژور چارلز اس

 اثـر ويليـام   بـابر و همـايون   در عـصر  تاريخ هندسرهندي، اله داد فيضي، تأليف شيخهمايون شاهي 

وجود  نگاري را به     تأليف عبدالقادر بدايوني و غيره، يك جريان تاريخ        منتخب التواريخ ارسكين،  

جريان دربارة چگونگي رفتار شـاه تهماسـب بـا همـايون در             هاي اين    جوهرة ديدگاه . اندآورده

________________________________________________________________ 

 .92، ص2تركمان، همان، ج   1

 .92، ص2همان، ج   2
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 مهم ديگر اين اسـت كـه ديـدگاه ايـن جريـان              ةنكت.  است وقايع نگاري جوهر  ايران، برآمده از    

دربارة چگونگي رفتار شاه تهماسب با همايون، در آثار برخي از محققان ايرانـي هـم بازتـاب                  

.اندنگاري جوهر بازتاب دادهاه تاريخيافته و اينان نيز اين تعامل را با همان ديدگ
1

   

 سال پـس از مـرگ       32ق، يعني نزديك به     .   ه 995ش را در سال     ينگاري خو جوهر، وقايع 

 نويـسنده،   يسـال از اين رو، اين اثر افزون بر اشتباهات احتمالي دورة كهن          . همايون نگاشته است  

هاي فاحشي ؤلف، با هم تفاوتاي نيز هست كه بنا بر اعتراف م     پراكنده يهاي خط داراي نسخه 

 دانشگاه پنجـاب و     ي خط ة جادونث سركر، نسخ   ي خط ةنسخ: اند از ها عبارت اين نسخه . دارند

ـتي    «: نويـسد   مي تاريخ جوهر  خود دربارة    ،مؤلف.  خطي اينديا آفيس   ةنسخ هـاي  جـوهر از كاس

ص مسائل جزئـي    يشخ وي قادر به ت    ... باشدويژه دچار كمبود منابع مي     برد، و به  بسياري رنج مي  

.»از مسائل مهم نيست   
2

- 949( سرهندي كه در دورة اكبرشـاه        ي اثر فيض  شاهيتاريخ همايون  اما   

 اسـت از كتـاب      ياياي نيست، بلكه رونويس   نوشته شده است، در واقع اثر جداگانه      ) ق.  ه1014

  . جوهر با كمي آرايش

» لز اســتوارتمــاژور چــار«اي اســت كــه اثــر ديگــر مربــوط بــه ايــن جريــان، ترجمــه

ايـن ترجمـه انتقـاد سـخت ديگـران و حتـي             . از كتاب جـوهر منتـشرساخت     . م1832درسال

اي ترجمـه « را    آن االسـالم به عنوان مثال، رياض   . طرفداران خود جوهررا نيز بر انگيخته است      

ترجمة ماژور استوارت به هيچ وجـه ترجمـه         «: خواند، و ارسكين نيز نوشت    » بسيار نادرست 

.  بر متن افزوده، از متن دور شده و تغييراتي در آن داده استي مطالب...ت از اغالط نيست، پر اس

.»اين ترجمه قابل اعتماد نيست    
3

ش را از يكـسونگري     ي البته ارسكين خـود نيـز نتوانـست خـو          

به جاي اهميت دادن به اسناد رسمي،        »ادوارد براون « سرهندي برهاند و به قول       يجوهر و فيض  

________________________________________________________________ 

خان تحت فـشار قـرار       آورده است كه همايون و سردارش بيرام       ايران و جهان  به عنوان مثال، عبدالحسين نوايي در كتاب           1

  گفته شده است كه شاه تهماسب براييحت. را كوتاه كنند، و تاج قزلباش برسر نهند داشتند تا همانند قزلباشان موهاي سر

ها در  گيريگونه سخت  اين. كشان را در برابر چشمان وي گردن زنند       خان دستور داد چند نفر از فرقة چراغ       ترساندن بيرام 

 اما با لطف سلطانم و قاضي جهان،. ده بودامر مذهب به جايي رسيده بود كه حتي جان همايون و همراهانش به مخاطره افتا

آنان يكي از رباعيات همايون را در مدح علي        
)ع(

 از نظر شاه تهماسب گذراندند، و وي با شنيدن اين رباعي شـادمان شـد و     

نشر : ، تهرانايران و جهان از مغول تا صفوي، )1366(عبدالحسين نوايي : نك. تصميم گرفت به همايون كمك نظامي كند      

 .هاي جوهرندكه در كتاب مؤلف نيز آمده استها دقيقاً همان عبارتاين عبارت. 192- 191، صص2چهما، 

 . 158- 157راي، همان، صص    2

 .351- 350رياض االسالم، همان، صص   3
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.ادة جوهر اهميت داده استهاي س به داستان
1

   

نگاري االسالم كه از نمايندگان جديد اين جريان تاريخ       بنابر آنچه گفته شد، مؤلف و رياض      

هاي متعدد جوهر را بررسـي و نقـد         هاي نسخه اند تناقض روند، نتوانسته يا نخواسته    به شمار مي  

چگونگي رفتار شاه تهماسـب     نگاري وي را در خصوص      هاي وقايع ها و ناراستي  نمايند، تا راستي  

ـاي  االسالم، تضادهاي موجود در نسخه    مؤلف و به پيروي از او، رياض      . با همايون آشكار سازند    ه

 اند برخي ادعاهاي وي را، چون تهديـد       مختلف جوهر را به متن تاريخ خود انتقال داده و نكوشيده          

انتقاد . طرفانه اثبات نمايند  بيبه قتل يا به آتش انداختن همايون توسط شاه تهماسب را مستدل و              

وارد است، اين است كه وي ديدگاه مثبت بـسياري از   ديگري كه بر اين جريان، به ويژه مؤلف   

مورخان معتبر و نويسندگان هموطن هندي خود را نسبت به رفتار شاه تهماسـب بـا همـايون،                  

 را در سـال     نامـه نهمـايو به عنوان مثـال، گلبـدن بـيگم، خـواهر همـايون،             . ناديده گرفته است  

 قضايا دريافت   يق و با اطالعاتي كه وي مستقيماً از همسر همايون و ديگر شاهدان عين             .  ه1000

.كرده بود، به فارسي روان تأليف نمود      
2

ـتي و توافـق ايـن دو        «:  در اين اثر چنين آمده است       دوس

فق ادامـه داشـت،   يكدلي و توا. پادشاه واالمقام مانند دو جسم در يك كالبد به هم نزديك بود      

رفـت، و   به طوري كه در دوران اقامت اعليحضرت در آن كشور، شاه غالباً به اقامتگاه وي مـي             

.»آمد دن وي مي  يرفت، امپراتور به د   يدر ايامي كه او نم    
3

-  مورخ ديگر هندي، شـيخ ابوالفـضل       

 نيـز   يخ فرشته تار تأليف كرده و از منابع معتبر        ق. ه 1004 را در سال     اكبرنامهمبارك كه تاريخ    

.دهدبيگم از روابط صميمي دو پادشاه به دست ميبه شمار آمده است، تصويري همانند گلبدن
4

 

االسالم بهتـرين گـزارش را در بـارة    ميرخواند كه به اعتراف رياض   محمودها، امير افزون بر اين  

اقامت همايون در ايران نوشته است،     
5

 ها بخشي اين. ندك هيچ گفتگويي از نوع ادعا هاي جوهر نمي        

ها را ناديـده    روند كه جريان يادشده آن    هاي مثبت در بارة اين رويداد مهم به شمارمي        از ديدگاه 

  .گرفته است

________________________________________________________________ 
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 كه تصوير زيبايي از رفتار شاه       - ازسوي ديگر، نه تنها ديدگاه مورخان ايراني معاصر صفويه        

چـون بايزيـد،    ( هنـدي    ة بلكه ديدگاه مورخان برجـست     - دهندتهماسب با همايون به دست مي     

نيز كـه نظـري موافـق بـا         )  و ديگران  تاريخ الفي ن احمد، گلبدن بيگم، مؤلف      يمبارك، نظام الد  

كنـد   مؤلف چنين توجيه مـي    . نگاري يادشده بازتابي نيافته است    مورخان ايراني دارند، در تاريخ    

در صورتي كه بـا     . د به پادشاه شان را آشكار سازن      يحرمتاند بي كه اين مورخان هندي نخواسته    

ورزيد، نيـز   چنين استداللي بايد گفت جوهر كه بيش از همه نسبت به پادشاه خود تعصب مي              

 متعصبي بوده است، و ديگر پيروان اين جريان،         ي كه سن  التواريخمنتخبعبدالقادر بدايوني مؤلف    

  . ساختند ها را آشكار ميحرمتي بايست چنين بينمي

  گيرينتيجه

گي ناصرالدين محمد همايون به دربار صفوي و چگـونگي رفتـار شـاه تهماسـب                مسئلة پناهند 

ترين رويدادهاي تاريخي دورة صفويان متقدم به شـمار         با وي، يكي از مهم    .) هق984- 930(يكم

وقايع نگـاري  آميز هندي، بر آمده از نگاري تعصباما اين رويداد، در يك جريان تاريخ  . رود مي

كسويه بازتاب يافته و چندان مورد     ياي  زمان متعصب همايون، به گونه     چي، از مال   جوهر آفتابه 

ادشده، مبنـي برتغييـر     يدهد كه ادعاي جريان     از اين رو، پژوهش حاضر نشان مي      . اعتماد نيست 

مذهب همايون و همراهانش از راه اعمال خشونت و تهديد به قتل توسط شاه تهماسـب، فاقـد                  

يل و شـواهد تـاريخي، دودمـان، خـانواده، و شـخص همـايون             زيرا بنا بر دال   . اعتبار علمي است  

اند و با وجود اين همگرايي مذهبي و سياسي، كاربرد تهديد بـراي             گرايش زيادي به شيعه داشته    

از سوي ديگر، موقعيـت حـساس       . جويي دودماني واقعيت تاريخي ندارد    ا انتقام يتغييرمذهب و   

 غرب قرار داشت، نيـز اهميـت جايگـاه          حكومت صفوي كه در ميان دو قدرت تسنن شرق و         

رفتنـد كـه شـاه تهماسـب         سياسي همايون به عنوان امپراتور هند، از جملة داليلي به شمار مـي            

  . حضور وي را در ايران فرصت و غنيمتي براي اتحاد بيشتر بداند

در بخشي ديگر نشان داده شد كه روابط گرمي كه پس از تسلط همايون بر هند بين آن دو            

ار شد، حاكي از آن بود كه همايون با خاطرات تلخي دربار ايران را ترك نكـرده اسـت،                   برقر

افته بـود، سـبب شـد تـا بنيادهـاي           يبلكه برعكس، ارج و احترامي كه در طي اقامتش در ايران            

ـتحكام بيـشتري             در پايـان بايـد گفـت كـه چنـين           . ابـد يدوستي و روابط بعدي دو كـشور اس
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هاي غربي و شـرقي از ايـن       نگاري مهمي باشد براي نقد و اصالح تاريخ      تواند گام    هايي مي  بررسي

  . هانگاري داخلي از تأثيرهاي منفي آندست، و در نتيجه صيانت تاريخ

 و مĤخذ منابع 

  .كيهانانتشارات: ، تهران5، ترجمة ايرج نوبخت، ج تاريخ عثماني، )1377(يلي، اسماعيل حق اوزون چارشي  - 

 انتـشارات : ، ترجمة بهرام مقدادي، تهـران     تاريخ ادبيات ايران از صفويه تا عصر حاضر       ،  )1369(براون، ادوارد   - 

  .مرواريد

 بنگـاه : ، ترجمة كيكاووس جهانداري، تهراننظام اياالت در دورة صفويه ،  )1349(ئلرهر برن، كالوس ميشا     - 

  .ترجمه و نشركتاب

  .انتشارات جامي: ، ترجمة يعقوب آژند، تهرانرة تيموريانتاريخ ايران دو، )1379(پژوهش دانشگاه كمبريج  - 

، 8ج، ج8، به تصحيح غالمرضا طباطبائي مجد، تاريخ الفي، )1383(خان قزوينيتتوي، قاضي احمد و آصف   - 

  .انتشارات علمي و فرهنگي: تهران

  .2، ج3اميركبير، چ: هران، ت2، به كوشش ايرج افشار، جتاريخ عالم آراي عباسي، )1382(بيگتركمان، اسكندر  - 

  .بنيادفرهنگ ايران: ، به كوشش محمد هاشم، تهران جهانگيرنامه،)1359( محمدنيجهانگيرگوركاني، نورالد  - 

 تصحيح محمدعلي جراحـي،     ، به تاريخ شاه اسمعيل و شاه تهماسب صفوي      ،  )1370(خواندمير، اميرمحمود   - 

  .گسترهر نش: تهران

  .انشتارات خيام: ، تهران4ج، ج4، ريحبيب الس، )1353(نيخواندمير، غياث الد  - 

  .انتشارات آرون: ، ترجمة كيوان فروزندة شهركي، تهرانهمايون در ايران، )1383(راي، سوكمار  - 

  .انتشارات اساطير: ، تهران3نوايي، ج، به كوشش عبدالحسيناحسن التواريخ، )1384(بيگروملو، حسن  - 

، ترجمـة محمـدباقر آرام و       يخ روابط ايران و هند در دورة صفويه و افـشاريه          تار،  )1373(رياض االسالم   - 

  .انتشارات اميركبير: عباسقلي غفاري فرد، تهران

  .2انتشارات سحر، چ:  كامبيزعزيزي، تهرانة، ترجمايران عصر صفوي، )1359(سيوري، راجر  - 

  .نشر ني: ايي، تهران، به تصحيح عبدالحسين نو االخبار�����، )1369(بيكشيرازي، عبدي  - 

  .انتشارات دانشگاه تهران: ، به كوشش احسان اشراقي، تهران التواريخ	���، )1359(احمدقمي، قاضي  - 

مؤسـسة  : ، تهـران  1، به كوشـش غالمرضـا طباطبـائي مجـد، ج          اكبرنامه،  )1372(مبارك، شيخ ابوالفضل    - 

  .مطالعات و تحقيقات فرهنگي

  ].نابي: [پوته، بمبئيداودمحمدبن به تصحيح عمر،)خ معصومييتار(اريخ سندت، )1938(معصوم بكزي، سيد محمد  - 

  .2نشر هما، چ: ، تهرانايران و جهان از مغول تا صفوي، )1366(نوايي، عبدالحسين   - 

  .2انتشارات ارغوان، چ:  تهران،)اسناد و مكاتبات تاريخي(شاه تهماسب صفوي ، )1368) (كوششبه(-----   - 

  . ، بمبئي1 ج،)تاريخ فرشته(گلشن ابراهيمي ، )1832(محمدقاسمهندوشاه،   - 


