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  )پژوهشي دانشكدة ادبيات دانشگاه يزد مجلة علمي (نامه كاوش     
م شمارة سال        1386، بهار و تابستان 14هش   ت

                                                          

  
  پارسي گويان ايراني

  * حكومت قطبشاهيان و عادلشاهيانةدر دور
              

  1دكتر محمدكاظم كهدويي
  دانشگاه يزد استاديار 

  : چكيده
هاي  طان محمود وارد سرزمين هند شد و در طول دورهات فارسي از روزگار سلزبان و ادبي

 موجبات تأثير و تأثر ،رفت و آمد مهاجران از ايران به هند. بعد سرتاسر آن سرزمين را فراگرفت
فرهنگي بيشتري به وجود آورد، و از سدة دهم هجري در دورة صفويان در ايران، و تيموريان در 

و به داليل مختلف، همچون عدم توجه الزم پادشاهان   گسترش يافتهند، اين روابط همه جانبه
، تعدادي از شاعران و ...صفوي به شعر و شاعري، و حمايت فراوان پادشاهان هند به اين امر و

توان ديد و  ق مي.ـاديبان ايراني به هند مهاجرت كردند كه اوج اين مهاجرت را در قرن يازدهم ه
 سياسي و ،د، همواره زبان فارسي، زبان رسميم كه حكومت تيموري منقرض ش1875تا سال 

  . ديپلماسي بود
-895(و عادلشاهيان در بيجاپور ) هـ1098-918( در كلگنده انهاي قطبشاهي حضور سلسله

 به سبب نزديكي با پادشاهان صفوي، بويژه از نظر اعتقادي،  ـكه بخشي از دكن بودـ ) هـ1097
توان نام برد كه   را مياز اين شاعران مهاجرهفتاد نفربيش از . موجب مهاجرت بيشتر بدان خطه شد

  . دهد  هندوستان را تشكيل مي درصد از شاعران مهاجر به كل10ّ حدود  ،اين تعداد
  

  .شعر مهاجرتگويان، قطبشاهيان، عادلشاهيان، هند، پارسي: واژهكليد

 
  20/9/86: تاريخ پذيرش نهايي        30/11/85  :  تاريخ دريافت مقاله*
 mkka35@yahoo.com : نشاني پست الكترونيكي– 1
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واج و پيـشرفت   فارسي از ديرباز و بيش از هـزار سـال در شـبه قـاره هنـد ر     ادبياتزبان و  

داشته است و افكار و انديشه هاي مذهبي و عرفاني و هنري ايرانيان با تفكرات و انديشه هـاي                   
عرفاني هنديان به هم آميخته و آميختگي دو فرهنگ غني ايراني و هندي، موجب پيدايش آثـار                 

  . شده است...ادبي، هنري، تاريخي و عرفاني و
د غزنوي، بطور گـسترده وارد هندوسـتان گرديـد و           زبان فارسي، يا دري، در روزگار محمو      

 ادب و   ، گيرايي كالم و سخن و شعر و نثر اين زبـان           ، فصاحت ،ابتدا زبان دربار بود، اما شيوايي     
ل  و در سراسر آن سرزمين پهناور به عنوان زبان اوساخت به سرعت همگاني      فارسي را  فرهنگ

ان و اديبـان ايـن زبـان نيـز از مـذاهب و              شـاعران و محققـ    . يا دوم مورد استفاده قـرار گرفـت       
  .گروههاي مختلف سرزمين بزرگ هندوستان بودند

 تردد و آمد و رفت مهاجران و آميختگي با فرهنگ غني هندوستان موجبـات تـأثير و تـأثر                   
مـردم هنـد نيـز در       ادبيـات    آورد و قـسمتهايي از فرهنـگ و          فراهمفرهنگي و ادبي را در افراد       

ار گرفته شد؛ بويژه كاربرد آيينها و آميختگي فرهنگي را بين پارسيان ايران و              سرزمين ايران به ك   
 بخشهاي مركزي ايران نظير اصـفهان و يـزد و كاشـان    اين آميختگي درهند بيشتر مي توان ديد    

پيدايش سبك و شيوه . خورد  نيز به چشم ميكه مهاجرتهاي بيشتري به سرزمين هند داشتند  ... و
فارسي از سده دهم هجري، نشانگر يكي از اين تأثير و تأثرهاست كه گاه از               اي متمايز در شعر     

  .شود  ميياد» سبك اصفهاني«و گاهي » سبك هندي«آن به 
  :گردد موارد زير بررسي ميدر اين نوشته 

  حكومت تيموريان هند و سالطين آنها -1
  علل و عوامل مهاجرت ايرانيان به هندوستان  -2

) دكـن و بيجـاپور    (ني به دربار عادلشاهيان و قطبـشاهيان         ميزان مهاجرت شاعران ايرا    -3
  .نسبت به ساير سرزمينهاي هند

 ن مملـوك ـ، سالطي )م1206-1148(، تا غوريان  ) ميالدي1186-962(از روزگار غزنويان   
، سالطين  )م1414-1320(، سالطين تغلقيه    )م1320-1290(، سالطين خلجي    )م1206-1290( 

 - 1526(، شاهنشاهان مغول تيموريـه  )م1526-1451(طين لودي  ، سال )م1451-1414(سادات  
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  79هشتم، شمارة چهاردهم       سال ،نامهكاوش

 هـر كـدام از دوره هـا    ،1همايون، اكبـر، جهـانگير، شـاهجهان، اورنگزيـب          بابر، :شامل) م1857
فارسي نشان مي دادند كه دربارهاي سالطين سلسله هاي دكن          ادبيات  توجهي خاص به زبان و      

وده است، و توجه پادشـاهان تيمـوري نيـز جايگـاه     فارسي بادبيات  زبان و ةيكي از مراكز عمد  
خود را داردخاص .  

  :سلسله هاي زير روي كارآمدند) م1526-1347(پس از بر افتادن سالطين بهمني در دكن 
  .) هـ980-890/ م1572-1484از (عمادشاهيان در برار -1
 .) هـ1042-895/ م1595- 1490از( نظامشاهيان در احمدنگر  -2

  .) هـ1028-898/ م1609-1492از (2بريدشاهيان در بيدر -3

 ) . هـ1097-895/ م1686-1489از ( در بيجاپور 3عادلشاهيان -4

 .) هـ1098-918/ م1687-1512از (قطبشاهيان در گلكنده  -5

  .كه اين سلسله ها هم به دست امپراطوران مغول تيموريه منقرض گرديدند
) م1556( از فـوت پـدر   ، پـسر همايون،كـه پـس   )1014 تـا   963پادشـاهي از    (اكبر پادشاه    

وي يكي از بزرگترين امپراطوران مغـول       . چهارده سال بيشتر نداشت، بر تخت سلطنت نشست       
تيموريه شبه قاره به شمار مي رود كه دنباله فتوحات پدر خود را به دست گرفـت و در مـدت                     

و  خانـديش و راجپوتانـه وگجـرات و بنگالـه     ، مـالوه ، جونپـور ،سي و يك سال نواحي گواليار    
 و بعضي از نـواحي  برآمدفتح ممالك دكن درصدد كشمير و سند را تسخير نمود، و چندي بعد  

  .ب گردانيدملقّ» شاهنشاه دكن« خود را به لقب ،م گرفته1600دكن را تا 
ابوالفـضل مـي    .  در سرپرستي شعرا و ادبا و اطبا و هنرمندان ديگر كـم نظيـر بـود                ،اكبرشاه 

 نظم آرا بر همايون آستان باشند و آنكه ديوان به انجـام رسـانده و                هزاران قافيه طراز و   «: گويد  
اكبرشاه .  عده اي از شعرا از ايران به شبه قاره رفتند          ،در اين دوره  . »داستان بر طرازد بس فراوان    

 غزالـي   الشعراي دربار خـود را بـه         عنوان اولين ملك   را تأسيس نمود و   » ملك الشعرايي «منصب  
پس از در گذشت    .فيضي اكبر آبادي به اين منصب رسيد      ) م1572(ات او   بعد از وف  . دادمشهدي  

 در  ،شاهجهان، شاهزاده اورنگزيب كه به فرمان شاهنشاه به نواحي دكن لشكركـشي كـرده بـود               
خبر بيماري پدر را شنيد و در جنگ قدرت و تقـسيم ملـك، دكــن                . هـ1657همان جا به سال     

   )81 -79، ص 1369سرور،غالم(.ب فاتح گرديدنصيـب او شـد و در جنـگ سراسري،اورنگزي
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  ):همايون در ايران(روابط ايران و هند 
از نظـر حفـظ و ادامـة        .)  ه 951( پادشاه دهلي، در دربار شاه تهماسـب       ،پناه گرفتن همايون  

 حتّـي . بـسيار داشـت   اهميـت   اسماعيل و بازماندگان ظهيرالدين بابر      دوستي ميان جانشينان شاه   
 در زمان حضور در ايران با بعضي از اهل شعر و ادب آشنا شد و جمعي را بـه                    همايون پادشاه، 

در هندوسـتان بـه وي      همراه خود به هندوستان برد و از گروهي ديگـر نيـز دعـوت كـرد كـه                   
الــدين  و ســفرها در زمــان جــالل روابــطايــن گــسترش. كردنــدبپيوندنــد و آنهــا نيــز چنــين 

  )13، ص 1/5، ج 1364صفا، (. تر استسمحسو.)  ه 1014 – 963پادشاهي از (اكبر
ادوارد براون در خصوص روابط بين ايران و هندوستان در عصر صفوي، سخن بسيار دارد،               

  :گويداز جمله مي
بين هند و ايران در آن زمان، محدود به حكمرانان آن دو كشور نمانده، بلكه                ما هروابط حسن 

اي از شعراي ايران كه بعضي از       مواره عده  بعد از آن، ه    حتّيدر سراسر عصر سلطنت صفويه و       
اند، از وطن خويش مهـاجرت كـرده، بـه هندوسـتان             زمان خود بوده   استادانآنها از معروفترين    

  .اند تا در آنجا در ظلّ عنايت سالطين مغولي هند، كسب مال و جاه نمايندرخت كشيده
فارسي را نه فقط زبان رسـمي،  ، همواره زبان   ين روز نژاد تا آخر  دربار اين پادشاهان تيموري   

 از آن دسـتگاه  .شـناخت   لغت، شعر و ادب نيز مي زبانسياسي و ديپلماسي قرار داده بود، بلكه    
سلسلة پادشـاهان تيمـوري در سـال        . پناه، آثار بسيار به نظم و نثر فارسي باقي مانده است          دانش
  ) به بعد169ص ، 1369براون، (.ميالدي ،بعد از شورش هند، بكلي منقرض شد 1857

: گويـد  ي و پيشرفت شعر و ادب در دربار سالطين هنـد مـي            شبلي نعماني در خصوص ترقّ    
در دربار اين سالطين، شعر و ادب ترقي و پيشرفتي كه نموده، صرفاً براي ايـن نبـوده كـه در                      «

شاعري مال و دولت به دست مي آمده، بلكه بيشتر از اين جهت بوده كه سالطين مزبور، خـود                   
تشخيص بد و خوب كالم مـي دادنـد، شـعرا را در هـر               . اد سخن بودند  اي طبع موزون و نقّ    دار

دادنـد، از   آزمودند، امتيازي كه به هر كدام يا داد سخن هر يك مي  موقع بازجويي مي كردند، مي    
ت مالحظه شود، دربار، خود تعليمگاه     روي تحقيق و مبني بر فضلي بوده است، و چنانچه به دقّ           

قدرداني و بخشندگي ابراهيم عادلـشاه در       . مكتب پرورش شاعر و سخنور بوده است      شاعري يا   
 از مالزمـان دربـار او بودنـد،    ملـك قمـي   و ظهوري. دكن، بيجاپور را بخشي از ايران كرده بود     
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  81هشتم، شمارة چهاردهم       سال ،نامهكاوش

حتي جاذبه و كشش اكبري، يعني اكبرشاه بزرگ، نتوانست آنها را از بيجاپور به دهلـي و آگـره                   
ظهـوري، سـاقي نامـه را در        . ، گويي مربي فن بوده است     نظامشاه بحري ور  در برهانپ . جلب كند 

شأن او گفت و به صالت گرانمايـه مـورد نـوازش قـرار گرفـت و ايـن بخشـشها و انعامـات                        
هندوستان بوده كه روي آن، سراسر ايران به آن طرف كشيده شد و در اين معني گواهي بهتر از                   

  :گويند ه مي كنيد چه مييست، ذيالً مالحظهاي خود شعرا ن گفته
   : تبريزيصائب

 همچو عزم سفر هند كه در هر دل هست
 

  
  ج

  نيـست  رقص سوداي تو در هيچ سري نيست كه       

 

  :  كاشاني كليم
اسير هنـدم و زيـن رفـتن بيجـا پـشيمانم           

 
شوق همراهـان   كليم از  ناالن رود مي ايران به
 
 دارم قفا بر حسرت چشم سان زان هند شوق ز

  

   رساندن پرفشاني مرغ بسمل راكجا خواهد 

  
 

  
 منزل را كرده طي جرس همچون ديگران پاي به
  

 كه رو هم گر به راه آرم نمي بينم مقابل را

  : دانش مشهدي
ــرا  ــفر دارد م ــست س ــد پاب راه دور هن

 

  

  اسـت  خوش هندستان رفتن به  ميان در شب حنا چون

 

  )21 – 7 ص، ص3، ، ج 1368شبلي نعماني، (    
  

  :امل مهم مهاجرت ايرانيان و بويژه اهل ادب به سرزمين هندبعضي از عو
1-نبودن مشو يق و مرب  

ي براي شعر و شاعري بـوده؛ چنانكـه         ق و مرب  نبودن مشو يكي از مهمترين عوامل مهاجرت      
الفصحا بدان اشاره كرده است و ادوارد بـراون نيـز بـدان معتقـد               خان هدايت در مجمع   رضاقلي

 )42ص ، 1369براون، (. است
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  توجه به علماي ديني و اشعار مذهبي-2

بـدان پرداختـه، آن     » بـراون «اي در پاسـخ بـه       نكته اي كه مرحوم عالمه قزويني نيز طي نامه        
است كه سالطين صفوي، بيشتر قواي خود را صرف مذهب شيعه و تشويق علماي ديني كردند   

و نتيجـة آن هـم وحـدت سياسـي           رفتـه كه اگرچه مساعي آنان در توحيد مذهبي ايران بـه كار          
ساكنانش داراي مذهب و لـسان و نـژاد         پايه گذاري كرد كه     مملكت شد و اساس ايران فعلي را      

نـه  ) كماليات در مقابـل شـرعيات     (واحد هستند، اما از لحاظ ادبيات و شعر و عرفان و تصوف             
تخفيف نمايندگان   نكردند؛ بلكه به انواع وسايل در پي آزار و           هديتنها در توسعه و ترقي آن ج      

 )43-41، ص 1369براون،. (اين كماليات برآمدند

  
  عدم توجه به صوفيه-3

عدم توجه به صوفيه و تعقيب آنان كه منجر به نفي بلد و جالي وطن و قتل و مؤاخذه آنان                    
) شـعر و ادب   (موجبات خاموشي شعلة ديگر ادبيات      ) عرفان(شد، باعث گرديد تا اطفاي يكي       

 )جاهمان. (4و به نابودي و اضمحالل آن بيانجامدرا فراهم آورد 

  
   عدم توجه به مديحة شاعران-4

عدم توجه پادشاهان صفوي به مديحة شعرا، يكي ديگر از عوامل تقليل عدة شعرا در ايـران            
اول، در اين زمينه، سالطيني چون شاه طهماسـب و شـاه عبـاس    . و مهاجرت آنان به هند گرديد     

شـاه  . بپردازنـد ) س( جاي مداحي آنان، به مدح و بيان منقبت ائمة اطهـار           مايل بودند تا شعرا به    
دانـشمندان  اعتنا بود كه بـسياري از  چنان به ارباب دانشهاي عقلي بي.) ه 984: فوت  (طهماسب

 )16 ص 1/5، ج 1364صفا، ( 5.ايران در عهد وي از كشور بيرون رفتند

 از فـضالي پاكـستاني چنـين آورده         در خصوص مهاجرت شعرا و ادباي ايران به هند، يكي         
  :است
عدة زيادي از شعرا و ادبا و هنرمندان ديگـر          .)  م 1501 – 1736(در دورة سالطين صفويه    «

كه در نتيجة سختگيريهاي متعصبانة دولت صفويه، بازار متاع آنان كاسد شده بود، به شـبه قـاره        
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  83هشتم، شمارة چهاردهم       سال ،نامهكاوش

ه و امـر            اي دربـار آنـان پـذيراي شـايان         مهاجرت نمودند و در دربار شاهنشاهان مغول تيموريـ
  )161 ص ،م1962غالم سرور، (» .يافتند

ملك الشعراي بهار نيز در خصوص عدم توجه الزم پادشـاهان صـفوي بـه ادبـا و شـعرا و                     
  :دادن دربار دهلي بدين موضوع چنين آورده استاهميت 

د، بلكـه دربـار      دربار بزرگتري تشكيل شد كه بايد آن را دربار ثـاني ايـران ناميـ               ،در دهلي  «
ات و علوم در دربار دهلـي زيـاده از دربـار            ات فارسي و ادبي    رواج زبان و ادبي    ،اصلي ايران؛ چه  

ان درگـاه، بـه زبـان                     اصفهان بوده است، و شكي نيست كه در دربار اصفهان، پادشاهان و خاصـ
 بـه فارسـي     اند، ولي در دربار دهلي، شاه و دربار و حرمسراييان، همـه           فرمودهتركي صحبت مي  

اند و در آن عهد زبان فارسي در هند، زبان علمي و زبان مترقّي و دليل شـرافت                  كردهگفتگو مي 
پيـدا  را  اهميـت   شد و در دربار اصفهان، هرگز زبان فارسـي ايـن            و فضل و عزّت محسوب مي     

  )228م ص 1962غالم سرور،  (».نكرد
  
5-ت شعرا از صله هاي ممدوحان محرومي  

ت هاي پادشاهان، علّ  افع مادي براي شاعران و اديبان و محروميت آنان از صله          عدم وجود من  
، متوجه و رهسپار هند گردانيد تـا در          را ، بويژه اهل طمع   ديگري است كه چشم و پاي شاعران      

  .دربار سالطين دهلي و دكن، به عرضة هنر شاعري خود، بپردازند
  
  اديب پروري شاهان هند-6

... الـشعرايي و   به شعر و شاعري و اعطاي نشانهاي دولتي و القاب ملك          توجه پادشاهان هند    
 چنانكـه در    از ديگر داليل مهاجرت اسـت ؛      سخن ايراني، گويان شيرين به شاعران، بويژه پارسي   

تبريـزي، قدسـي مـشهدي، ظهـوري        توان از شاعراني چون غزالي مشهدي، صائب       مي مورداين  
، .) ه925ف( تهرانـي، بابافغـاني شـيرازي      ، سـليم  )انيهمـد ( كاشانيترشيزي، ملكي قمي، كليم   

  . نام برد... و .)  ه 999ف (، عرفي شيرازي.) ه 942ف (شيرازي اهلي
دورة شاهنشاهان مغول تيموريه، دورة عروج زبان و كمـال ادبيـات فارسـي در شـبه قـاره                   «

و فضال و اُدبـا     شاهنشاهان اين سرزمين وسيع و عريض، در سرپرستي از علما           . شودشمرده مي 
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و شعرا و هنرمندان ديگر در مشرق زمين نظيري ندارند؛ بلكه امراي دربار و استانداران هـم در                  
پيروي از شاهنشاهان خود در سرپرستي اُدبا و فضال و شعرا، شهرت زيادي به دسـت آوردنـد؛                  

اُدبا و فضال و    قاره، صدها نفر از     پروري و هنرنوازي سالطين و امراي شبه      چنانكه در نتيجة ادب   
سلسلة . قاره آمدند و در عوض هنرنماييهاي خود، صالت گرانبهايي يافتند         شعرا از ايران به شبه    

حـزين  مهاجرت آنان دويست سال دوام داشت و آخرين شاعر بـزرگ ايـران شـيخ محمـدعلي                
الهيجي كه عالوه بر ديـوان شـعر، دو كتـاب خـوب در نثـر فـصيح و سـاده از او بـه يادگـار                           

غـالم  (» .قـاره گرديـده اسـت     وارد شبه .  م 1733در  ) المعاصرينتذكره. 2االحوالتذكره.1(هماند
  )227 ص ،م1962سرور، 
پـروري  الشعراي بهار در خـصوص مهـاجرت ادبـاي ايرانـي بـه هنـد و ادب و اديـب                   ملك

پادشاهان خاندان تيموري هند، ايـران را وطـن خـود و ايرانيـان را               «: پادشاهان آنجا گفته است   
پايـان  بردند و ثـروت بـي  دانستند و از هوش و ذوق اينان لذت مي  همشهري و همزبان خود مي    

كـشد، نيـز درباريـان را بـه پـذيرفتن          هند و اقتضاي آب و هوا كه به استراحت و صـحبت مـي             
 )همان(» .ساختزبان و هوشمند وادار ميگوي و خوشمهمانان بذله

  
  وضع معيشت افراد-7

 كـه طبـع شـاعرانه داشـت، شـعر           اي همگاني بود و هركسي    عري پيشه شادر دورة صفويه،    
- شايد اين افراد به دنبال كسب مشاغل بهتر و يا درآمد بيشتر، راهي ديار غربـت مـي                  .سرود  مي

شدند كه   همانجا ماندگار مي   ، مناسب  اجتماعي يا موقعيت دست يافتن به حرفه      و پس از     شدند
  .تأثير نبود فارسي و ماندگاري آن بيالبته اين شيوه در گسترش زبان و ادب

اند و مرحوم گلچين معاني به مـشاغل آنهـا اشـاره    از بين شاعراني كه به هند مهاجرت كرده 
 6(، مـنجم  ) تـن  22(، پزشك ) تن 118(حكيم و اديب و دانشمند    : توان ديد كرده، اين افراد را مي    

-، موسـيقي  ) نفـر  57(، خوشنويس ) نفر 2( دان، محاسب و سياق   ) نفر 9(آشنا به علوم غريبه   ) تن

گـو و   ، قـصه  ) نفر 27(، هنرمند صنايع مستظرفه   ) نفر 47(، صوفي و درويش و قلندر     ) نفر 24(دان
ص ص، 1ج1369گلچين معاني،  ()  نفر 48(و سياح   )  نفر 43(، بازرگان ) نفر 18...(خوان و شاهنامه

ـ  »بنـد جـدول «، مالغروري   »شعرباف« چنانكه جالالي كاشي   ،)چهار و پنج   اخ «افع قمـي    ، ن طبـ« ،
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هـاي گونـاگون رهـسپار هنـد شـده        بـا داشـتن حرفـه     ... و  » حالج«، شفايي »بزّاز« نوراي نجيب 
  6.اند بوده

  
  ضعف دولت صفوي-8

 باعث هجرت اهل علم و ادب گرديد، ضعف و     ،عامل مهم ديگري كه در جامعه اثر گذاشته       
 شـاه طهماسـب، محمـد        نظير افرادي ؛بود.)  ه 930ف  (سستي جانشينان شاه اسماعيل صفوي      

هم شاه صفي و شاه عبـاس دوم و         .)  ه 1038ف  (ميرزا، حمزه ميرزا و پس از شاه عباس بزرگ        
حسين برسركار آمدند و رويدادهايي سخت كشور را در برگرفت كـه            شاه سليمان و شاه سلطان    

 :هايي از آنها عبارت است ازنمونه

  ؛هاي عثماني به ايرانتجديد حمله -1
 ؛زيهاي دولت روس در متصرّفات ايراناندادست -2

 ؛دولت صفويضعف و سستي تدريجي  -3

 ؛... زبانه گرفتن آتش ناخشنودي در بين مردم و دولتيان بر سر كسب قدرت و  -4

 ؛... گسيختگي نظام ارتش، پس از مرگ شاه عباس بزرگ و  -5

ه اهل علم  بويژر را فرا بگيرد و مردم آزاديخواهتا آشفتگي، سراسركشو   اين عوامل سبب شد   
و دانش و ادب، راهي سرزمينهاي ديگر شوند؛ بويژه هندوستان كه از نظر زبـان و فرهنـگ نيـز             

پـروري و حرمـت     دوسـتي و اديـب     هماهنگي و همسويي با آن وجود داشت، ضمن اينكه ادب         
7.برخوردار بودجايگاهي خاص ازصاحبان فضل و دانش نيز نزد سالطين و امراي آن ديار، 

 صـفويان  دلشاهيان در بيجاپور و قطبشاهيان در گلكنده كه مصادف با حكومـت  در دوره عا  
 دكن و حيدرآباد، برهانپور و بيجاپور و گلكنده از مراكـز تجمـع اديبـان و سـخن              ،در ايران بود  

رفـت و هـر كـدام از ايـن           پروران و شاعران ايراني و ايراني تباران و پارسي گويان به شمار مي            
 و  بگيرنـد بر ديگـران پيـشي      كردنـد   سعي مي ت شاعران و مؤلفان ايراني،      حكومتها، در نگاهداش  

  . بياراينددربارهاي خود را به وجود وزيران و منشيان و شاعران ايراني 
 نفر از شاعران را نام مـي بـرد كـه اكثـر آنـان اگرچـه در          170 ، نزديك به  عبدالقادر بدايوني 

و شـبلي نعمـاني     ) 3، ج   1379بدايوني،  (دند  هندوستان متولد شده بودند، ولي ايراني االصل بو       
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شـبلي نعمـاني،   ( نفر را نام مي برد كه در زمان اكبرشاه از ايران به هندوسـتان رفتـه انـد         51نيز  
  ).3، ج 1368

  : توان به دست آورد از حاصل بحث اين نتيجه را مي
 نفر هـم    30 (شود نفر را شامل مي    745از آنها نام برده،     جموعة شاعراني كه گلچين معاني      م

 نفـر از آنـان در       74و از اين تعداد افراد،      ) در ذيل نام افرادي كه مطمئن نبودند، ذكر كرده است         
) دكـن و بيجـاپور و گلكنـده       (اند كـه بـه بخـشهاي جنـوبي هندوسـتان            اين مقاله نام برده شده    

  .اندمهاجرت كرده
-در بررسـي سـده    . دندهاز جمعيت شاعران مهاجر را نشان مي      % 10اين تعداد افراد، حدود     

  :توان اشاره كردهاي مهاجرت و تعداد افراد نيز به اين آمار مي
   %35/1=  نفر 1  در سدة نهم هجري

   %1/8=  نفر 6    سدة دهم 
   %4/86=  نفر64     سدة يازدهم

   %15/4=  نفر 3     سدة دوازدهم
ست و بـا توجـه      البته كثرت درصد شاعران در قرن يازدهم، به سبب تاريخ درگذشت آنان ا            

هاي دهم توان آنان را در رديف مهاجران سده به زمان حضور، رفت و آمد، اقامت و زيست، مي         
 و  ؛و يازدهم دانست كه اوج حكومت عادلشاهيان در بيجاپور و قطبـشاهيان در گلكنـده اسـت                

 نفـر را در     15اگر ربع اول سدة يازدهم را براي شاعران مهاجر سدة دهـم بـه حـساب آوريـم،                   
  .شودآنان را شامل مي% 20گيرد كه حدود رميب

هاي دهم و يازدهم صورت گرفته است  توان گفت كه بيشترين مهاجرت در سده   بنابراين مي 
و كساني كه در اواخر سدة دهم و در روزگار پادشـاهي شـاه طهماسـب و پـس از او بـه هنـد                         

 آمار شـاعران در سـدة يـازدهم         صورت  بدين. اند  در همانجا ماندگار شده و وفات يافته      اند،    رفته
هاي قبل و بعد است، پناهنده شدن همايون پادشاه به دربار شاه طهماسب و رابطـة             بيش از سده  

تـأثير نبـوده اسـت؛ بـويژه          خوب دولت صفوي با تيموريان هند نيز در مهـاجرت شـاعران بـي             
راي مـذهب تـشيع   مهاجرت به دكن و بيجاپور كه پادشاهان آنجا غالباً همـراه بـا صـفويان و دا          

  . اند بوده
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ت در اين نوشته، جمعي از اين شاعران ايراني كه به سرزمين دكن، بـويژه بيجـاپور، مهـاجر             
  احوال افراد به صورت كامـل، حجمـي در حـد           ةاز آنجا كه ترجم   . گردند مي   عرفي  اند، م   كرده

ـ       يك كتاب را مي طلبيد، غالباً در معرفي اشخاص،            و  ده اسـت،  رعايت ايجـاز و اختـصار گردي
بـويژه كتـاب    . نماينـد ر بايد به منابع معرفي شده رجوع        راي آگاهي بيشت  خوانندگان عالقه مند ب   

جمـع  . ، كه در دو مجلد توسط احمد گلچين معاني گردآوري شده اسـت            1369گلچين معاني،   
  :قريب به اتفاق اين شاعران عبارتند از

 ة مرتبـ  ،بتدا در دولت شـاهرخ سـلطان      شيخ نورالدين آذري اسفرايني، در ا     « :آذري اسفرايني 
 يك سال ماند و باز به هند        ،به مكه رفته  . بلند يافت و به منصب ملك الشعرايي سر فراز گرديد         

ا در پيوسـت و قـصايد غـرّ   ـ  والي دكـن    ـ  به دكن رفت و به سلطان احمد شاهسپس. برگشت
شـفيق،  ( ». رفـت  از دنيـا  در سـن هـشتاد و دو سـالگي           . هــ  866 ة در سـن    و مدح او پرداخـت   

  )23-21م،ص1977
ضـمن رعايـت احـوال او ،        در دكن به خدمت ميرجمله رسيده و مير مذكور          « :اختري يزدي 

گلچين معاني اختري در سفر بيجـاپور،       بر اساس گفتة    . وي را در همان محل مقيم ساخته است       
، ص 1، ج1369، گلچين معاني( ».با كليم همداني همراه بوده و هر دو گرفتار راهداران شده اند          

28(  

م

 بـوده    از قضات معـروف ميبـد و اردكـان         ، و »بفرو« امير محمد مؤمن، از قريه       :ادايي بفرويي 
 بـه دربـار      حيـدرآباد  پس از اقـامتي كوتـاه در سـورت، در          در پايان زندگي به هند رفته،        .است

 كـه بـه    دكن، اردو، چاپ حيدرآباد، آمـده     ةدر تذكر .سلطان محمد قلي قطبشاهي راه يافته است      
 ،1341خاضـع،   . (از دنيا رخـت بربـست     . هـ1038  سال دروي  .  وزارت هم رسيده است    ةدرج

  )46، ص1976راي لكهنوي، 
پـدرش منـصب شـيخ      . متولد شـد  .  هـ 1128 ةنامش ميررضي بود، در سن    « :اقدس شوشتري 

عراق عرب و عجم را سياحت كرد و سرانجام عازم هندوستان شد و در سال               . االسالمي داشت 
در بنگاله مورد توجه . از بندر بصره به بندر سورت رسيد و از راه دريا به بنگاله رفت       .  هـ 1149

 پـس از فـوت وي همـراه نـواب     .و حمايت ناظم بنگاله ـ نواب شجاع الدولـه ـ قـرار داشـت     
  )94، ص 1386صديق،  (».مرشدقلي خان به دكن آمد و مالزم خدمت آصف جاه گرديد
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شريف نام داشت، معروف به ميرزا امان اهللا امـاني، مخاطـب بـه خـان                مير   «:اماني اصفهاني 
زمان خان پسر مهابتخان از امراي شاهجهاني است، شاعري خوش كالم بوده و در فن طب هم                 

، 1366گوپاموي،  ( ».رخت به دار القرار كشيد    . هـ1046 ةدر دولت آباد دكن، سن    . مهارتي داشت 
  )27، ص1977 و شفيق، 47و46ص

 در جواني به هند رفته و از عـالمگير پادشـاه بـه              ، قزلباش خان همداني   «: زلباش خان اميد، ق 
ـ الدين بـه دكـن خراميـد و رفاقـت مبارزخـان     منصبي امتياز يافته و در زمان محمد معزّ  نـاظم   

بعد از كشته شدن مبارزخان در سلك مالزمان نـواب آصـفخان، خـديو    .  برگزيد ـ را  حيدرآباد
در . هــ  1159 به جهان آباد رفت و سر انجام به سـال 1150 سفر حج در دكن، درآمد و پس از

  )44و43م، ص1977شفيق،  (».گذشت
 از واليت دلپسند دماوند است، از دماوند برآمده، به ديار هندوسـتان افتـاده،               «:باقي دماوندي 

س بـه   اول به گلكنده رفته، در آن ملك لواي شاعري برافراشت و از آنجا به بيجاپور آمد و سـپ                  
سـخنانش از حالـت و كيفيـت نـشأت درد خـالي             ... خانان به برهانپور رفته اسـت      خدمت خان 

، 1، ج 1369گلچين معـاني،    ( ».نيست، و اكثر اوقات به گوشه گيري و تنها نشيني به سر مي برد             
   )151 -2ص

، در  در زمان عالمگير پادشاه به هند آمد      .  ابوطالب كليم است   ة خواهر زاد  ، ميرزا مهدي  «:بيان
   :دكن وفات يافته، از اوست 

 گيـرد  دهم چـون زر نمـي      اش سر مي   بهاي بوسه 
« 

  
   
 

 »خيالي كرده ام با خويـشتن بـاور نمـي گيـرد             
 

  )121-120،ص1م، ج1976راي لكهنوي، (
  

 به هند دكن آمد با مال فرج اهللا شوشتري مشاعره داشـت             ، فخرا تفرشي  «:تائب، فخرا تفرشي  
  :از اوست. ت در گذشدر اين شهرو 

  

فلك بندي نهاد از شش جهت بر هفـت انـدامم          
 

  
   
 

 » داممةكه سر از هر طرف بيرون كنم در حلق  
  )61م،ص1977و شفيق، 260، ص1361نصر آبادي، (        
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 در آغـاز  ،حبله رودي، حضور خود را در حيـدرآباد دكـن     : 8)جبله رودي (حبله رودي محمد  
 المتقين في مقام انّ «ة كريمةخ ورود به دكن را موافق آي     تاري.  آورده است  9»جامع التمثيل «كتاب  
حبلـه   ( ق اسـت .هــ  1054محاسبه كرده و نگاشته كه به حروف ابجـد، نـشانگر سـال    » امين 

  )230، ص1372، و ستوده، 5تا، ص رودي، بي

-

.(

-  

   .گفتني است كه در غالب تذكره هاي هندي، نامي از حبله رودي برده نشده است
واجه حسين سمناني، در عهد جهانگيري در حوالي دكن به سر مي خ « : سمنانيحسين

   :كرده، از اوست 

 ما نور فـرو ريخـت      ةبي روي تو از ديد    
 

  

  هجران تو الماس به ناسور فرو ريخـت     

 

  )203ص1م، ج1976راي لكهنوي، (       
 اصلش از شيدان بوانات اسـت و آبـا و اجـدادش در آن قريـه بـه رنگـرزي                 «:حمزه بواناتي 

غال داشته اند، از راه دكن وارد بيجاپور و گلكنـده شـده و از بزرگـان آنجـا رعـايتي يافتـه،                     اشت
 ».به شيراز رسيده و همانجا رحل اقامت افكنده است        .  هـ 1020سرانجام به ايران بازگشته و در       

  )332 3، ص 1، ج1369گلچين معاني، (
.  بـود  ضي حـسن،قاضي تويـسركان     ميرزا داوود تويسركاني برادرزاده قا     «:داوود تويسركاني  

براي تحصيل به اصفهان رفته، در عهد شاهجهان پادشاه به هند و سپس به دكن رفت و در آنجا       
  )101م،ص1977شفيق،  (».در گذشت

 در مبادي حال به دكـن       . بود  از اكابر دارالمومنين قم و بهره مند از علوم رسمي          «:دركي قمي 
به قم  .  هـ 1017در  . من استرآبادي به سر مي برده است      ؤ م  تربيت شتافته و در حيدرآباد، در ظلّ     

از موالنـا  .)  هـ1035 – 988(بازگشته، يك سال در قم بوده كه ابراهيم عادلشاه، پادشاه بيجاپور   
 او هم دركي قمي را معرفي مي كند و بـه انـدك              داني استفسار شاعري برتر مي كند     جسمي هم 

  407 – 8، ص 1، ج1369ين معاني، گلچ( ».فرصت، دركي به بيجاپور مي رود
در ايام شباب به ديار     .  نامش محمد سعيد بوده و در فصاحت و كمال بي نظير           «:راغب يزدي 

پيوسته زبان به نظم اشعار مـي       . هند و از آنجا به گلكنده رفته و در حيدرآباد رحل اقامت افكند            
)134136،ص1341خاضع، (  ».گشود و در همانجا به عالم باقي شتافت
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مخان خانخانان، كه از اويماق بهارلوي تركمان ا ميرزا عبدالرحيم خانخانان، فرزند بير«:رحيم
در عهد . مدتي انتظام ممالك دكن داشت.  امراي اكبري و سراپا عدل و دادةبود و از اجل

جهانگير پادشاه به شكايت اعتماد الدوله اسير شد و پسران رشيدش به قتل رسيدند و خود 
، 1976راي لكهنوي،  (».به جوار رحمت الهي پيوست. هـ1036نان نيز بعد چندي در خانخا

  )256ص1ج
م

.(

-

ا بوده، اوايل حال به مكـه رفتـه و           معم  مستعد و ماهر فنّ    ، طالب علم  «:آملي) رفيقي(رفيعي  
مالزمـان دربـار اكبـري    ] سـلك [سپس به واليت دكن آمد و از آنجا به هند شتافت و مدتها در              

 گلچين معاني او را رفيقي آملي گفته است كـه بـه             107م، ص   1977شفيق،  ( »شتانسالك دا 
، 1369گلچـين معـاني،   (دكن رفته، چندي در حيدرآباد و بيجاپور، نزد سالطين آنجا به سر برد         

  )467، ص 1ج
.  يازدهم هجري بود   ةمير محمد امين اصفهاني، از رجال معروف سد       « :روح االميني اصفهاني  

تولـد  . هــ  981به سال   . آمده  شهرستاني و گاهي هم، روح االميني      ةره ها مير جمل   نامش در تذك  
يافته، اوايل شباب در اصفهان به تحصيل علم و دانش گذرانـده و در بيـست و نـه سـالگي بـه                    

پادشـاه گلكنـده در دكـن       .)هــ 1020-989(هندوستان و به خدمت سلطان محمد قلي قطبـشاه          
در دهلـي از    . هــ 1047ر جملگي نائل شده و سرانجام به سال         به مقام مي  1017در  . درآمده است 

گفتـه انـد حـدود      . از اوست ....ليلي و مجنون، شيرين و خسرو، آسمان هشتم و        . دنيا رفته است  
، 1369 نيـز گلچـين معـاني،        )1171124، ص 2/5، ج 1364صفا،  ( ».بيست هزار بيت شعر دارد    

  )471- 5، ص1ج
پدرش شيخ فقيه بـوده و      .  تولدش در مشهد مقدس     اصلش از عرب است و     «:ساقي جزايري 

ساقي مقداري تحصيل كرده، خوش طبع و شـيرين كـالم بـود، از              . در مشهد توطن داشته است    
شـفيق،   (».وطن خود به دكن افتاد و از دكن در عهد اكبري به هند و از هنـد بـه بنگالـه رفـت                      

  )124م، 1977
كـرد،    رنگ مي  ، در شيراز شانه   ،حالبدايت  .  سالك مسلك خوش مقالي است     «:سالك يزدي 

والـي  ـ در كسوت فقر به اصفهان رفت و سـپس عـازم دكـن شـد و مـالزم عبـد اهللا قطبـشاه         
به همراهي مـال شـفيعا، دانـشمند خـان يـزدي كـه       1066بعد مدتي به سال . گرديدـ حيدرآباد  
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 ».شي اسـت شاگرد حكيم ركناي كا  . هموطن او بود، به مالزمت شاهجهان رسيده، نوازش يافت        
، 128و127، ص 1977شـفيق،   329، ص 1361، نـصر آبـادي،      476و475، ص 1379مدرسي،  (

  ) 148،ص1341و خاضع، 275، ص1378آذر، 
م. 

سـرور اهـل سـرور موالنـا سـروري يـزدي         :...  اوحـدي در عرفـات گفته      «:ي يزدي   سرور
ا غازي بـود، چـون بـه        در اوايل با ميرز   . است، وي را در راه منداو ديديم و با ما رفاقت داشت           

، نيـز   709، ص 1379مدرسـي،   (. » با اعتماد الدوله سر مي كرد و بالفعل در دكن است           ،هند آمد 
  )104، ص1382، و فتوحي، 554، ص1، ج1369گلچين معاني، 

خـان آرزو   .  از شعراي خوش فكر و از معاصـران محتـشم كاشـاني اسـت              «:شريف كاشاني 
 شمع انجمن آمـده كـه       ةدر تذكر ) 141-140م، ص 1977شفيق،  . (نوشته كه به دكن آمده است     

  )140ص (».شريف كاشاني شاعري صاحب قدرت بود
مدتها . مولدش اصفهان و از مشاهير ندما و ظرفا و بذله گويان بوده است «:شمس دده عراقي  

در احمدنگر و گلكنده و بيجاپور در خدمت مرتضي نظامشاه و محمـدقلي قطبـشاه و ابـراهيم                   
، يكبـار بـه اصـفهان       ...ي به سر برده و سپس به مالزمت جالل الدين اكبرشاه شتافته           عادلشاه ثان 

، ص  1، ج 1369گلچـين معـاني،      (».رفته و دوباره به هند بازگشته و همانجـا درگذشـته اسـت            
653.(  

هـانگيري بـه هنـد آمـد، در         در عهد ج  .  مير صابر از سادات زواره است      «:صابر زواره اي    مير
ت منسلك گرديد، مدتي واقعه نويسي و ديواني گجـرات و بعـد از آن بـه                 هاي خالف  سلك بنده 

تأهـل اختيـار نكـرد و مجردانـه بـه خـوبي و              .  صوبه جات دكن قيام داشـت      واقعه نويسي كلّ  
  (».گفـت  رباعي بسيار مـي .  رخت هستي بربست.هـ 1064 ةو در سن. نيكنامي عمر به سر آورد

  ) 267، ص1386و صديق، 157و156م، ص1977شفيق، 
 ميرزا صادق اردوبادي به واليت دكـن آمـد و از مرتـضي شـاه منـصب و          : اردو بادي  صادق

  )151م،ص1977شفيق، ( مقتول گرديد ، غريب كشيةجاگير يافت و در قضي
بـه  . بوده است .) هـ1028مؤلفه  ( ميخانه   ة شيخ صالح از معاصران مؤلف تذكر      :صالح تبريزي 

اباً عن جد از    . ع فضايل انساني و اصناف فنون نكته داني بود         ميخانه جواني آراسته به انوا     ةنوشت
در قزوين نشو و نما يافته و اكثر بالد روم و اغلب شهرهاي آن مـرز و بـوم         . مشايخ تبريز است  
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آبـادي،    دولـت . (را سير كرده بعد به زيارت حرمين رفته و بعد به هند دكن رهسپار شده اسـت                
-  )881882، ص1367و فخرالزماني، 472، ص1، ج1377

م

-

م

 اصفهان است، در عهد سلطنت شـاهجهان        بارزة   ميرزا محمد علي اصفهاني كه از ت       «:صائب
 لقب ،سير كابل و ممالك دكن كرده و در زمان شاه عباس ثاني) حسن(به هند آمده، با ظفرخان 

 مجلد و 6ديوان اشعار صائب در ). 384، ص 1م، ج 1976راي لكهنوي،   . (يافته» ملك الشعرايي «
 و  ؛ در اصفهان وفـات يافـت      1080صائب به سال    .  هزار بيت به چاپ رسيده است      80ا حدود   ب
، 1364، صـفا،    98م، ص 1913ك آزاد،   .نيـز ر   (».ماده تاريخ فوت اوست   » 10صائب وفات يافت  «
، ص 2، ، ج1368، شــبلي نعمــاني، 408 – 18، ص 1366، گوپــاموي، 1271 – 84، ص 2/5ج

171 - 158(  
 شاه طاهر دكني، اصلش از سادات انـدجان از محـالت قـم و مولـدش همـدان        «:دكنيطاهر

 ةآخرها به هند افتاده، باعث هدايت سلطان نظامشاه دكني و موجب ترويج مـذهب شـيع               . است
  )412، ص1، ج1976راي لكهنوي،  (»اثني عشريه شده،

. اسـت )  السير دودمان خوانديان مؤلفان روضه الصفا و حبيب      (شاه طاهر از نسل خوانديان      «
متوجـه عـالم عقبـي    . هــ  952 ةاول در كاشان متوطن بوده، بعد متوجه هند شده، در شهور سن

ــد ــرزا،   (».گردي ــام مي ــفيق،  و 43، ص1346س ــاموي،  و 163164م،ص1977ش ، 1366گوپ
  )438-436ص

منـشĤت او جـزو     . در نثر نويسي طرزي خـاص دارد      .  منشور فصاحت است   «:طغرا مشهدي 
از واليت به هند آمده، چندي نزد شاهزاده مـراد بخـش بـن              . ي هندوستان است  درس دبستانها 

 انـزوا در كـشمير گرفـت و         ةاواخر عمر گوشـ   . شاهجهان بوده و سپس به سير دكن رفته است        
 گوپـاموي،    (».و قبر او متصل به قبر ابوطالـب كلـيم اسـت           .) هـ1100سنه  (همانجا در گذشت    

  11)124م، ص1913 و آزاد، 168و 167، ص1977 شفيق، ،نيز441، ص1366
در اوايـل جـواني از   ). كاشـمر (نورالدين محمد ظهوري از ترشـيز اسـت        « :ظهوري ترشيزي 
بـه  .  هـ 988 شاعري مشغول بوده و درسال       ة يزد خراميد و در آنجا به شيو       ةخراسان به دارالعباد  

گويند كه  . موده است هندوستان رفته است و در دكن نشو و نما يافته، به مكه رفته و معاودت ن               
 13. چراغ عمـرش خـاموش گرديـد     12در بيجاپور . هـ1024هشتاد و يك سال عمر كرد و درسنه         

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

        

  93هشتم، شمارة چهاردهم       سال ،نامهكاوش

موالنا ظهوري نه هزار بيت از اقـسام سـخن بـه مـدح ابـراهيم         . )362، ص   1367فخرالزماني،  (
ار الري كه   نام نهاده است و موازي نود هز      » گلزار ابراهيم «عادلشاه پادشاه بيجاپور گفته و آن را        

، بـه   367 ص   ،1367فخرالزماني (».چهل هزار روپيه بوده باشد، به رسم صله، جايز گرفته است          
  )829، ص 2گلچين معاني، ج و 33م، ص1913 آزاد، ،نيز393 ص 3نقل از مأثر رحيمي، ج 

 فـرزنـد ميـرزا شريــف بــن ميــرزا خـضـر بــن مــال فـرج اهللا                  «:عازم، رستم علي خان     
روي داد و در سال ) بين شوشتر و اصفهان(  در بختياري    1037تولد او به سال     . شوشتري است 

در آنجـا بـوده     .) هــ 1170حـدوداً   ( تا زمان تأليف شام غريبـان       . از وطن به دكن آمد    . هـ1159
شــفيق،  (».در حيــدرآباد بــا وي مالقــات داشــته اســت» شــام غريبــان« كتــاب ةنگارنــد. اســت
  )192-190م،ص1977

ميـر  . د عتابي نجفي، شاگرد ميرعزيـز اهللا حـضوري قمـي اسـت            د محم  ميرسي «:عتابي نجفي 
د پس از كسب مقدمات و تمرين شاعري به هندوسـتان رفـت و مالزمـت علـي عادلـشاه                  محم

 مورد غـضب هـم قـرار        ،پادشاه بيجاپور دكن اختيار كرد، بعد هم به خدمت اكبر پادشاه رسيده           
   )817-815، ص2/5، ج1364صفا،  (».واليارزنداني بودگرفت و هفت يا ده سال درفتحپور و گ

.  هــ  999شيخ جمال الدين، عرفي شيرازي از شاعران گرانمايه كه به سـال             « :عرفي شيرازي 
نتـايج  «و » يـد بيـضا  «در تـذكره هـاي      . دار فاني را وداع گفته و در الهور به خاك رفتـه اسـت             

عالمـه شـبلي   .  و اشـعارش آمـده اسـت      احـوال » مجمع النفـائس  «و  » رياض الشعرا «و  » االفكار
 ».نعماني گفته است كه عرفي در الهور از دنيا رفته و جنازه او را بـه نجـف اشـرف بـرده انـد                       

  )66، ص 3، ، ج1368شبلي نعماني، (
. نوشت  خوب مي گفت و خط نستعليق خوب مي        شعر.  از سادات يزد است    «:عشرتي يزدي 

شـفيق،  ( ». جهـان فـاني را وداع گفـت   ،لگيبه واليت دكـن آمـد و همانجـا در عمـر سـي سـا        
  )276، ص1337و آذر، 183م،ص1977

 شمس الدين محمـد بـرادر صـدرالدين محمـد كالمـي،             «:علمي الري، شمس الدين محمد      
بعد از آن به زيارت حرمين شـريفين  . مخاطب به افضلخان است، اوايل حال قاضي طرشت بود 

  )141م،ص1977 شفيق،  (».فوت شد. هـ975شتافت و از آنجا به دكن آمد و در سنه 
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 درويش صاحب دل بود، از گيالن به اصفهان رفـت و از آنجـا بـه                 «:فاتح، مير رضي گيالني   
در اثنـاي راه بـر دسـت        . هند آمد و چندي به گلگشت دكن خراميد و باز قصد مراجعت كـرد             

  )211م،ص1977شفيق،  (». شهادت چشيدةقطاع الطريق جرع
علـم از شـاه فـتح اهللا شـيرازي          .  از علماي صوفيه است    «:ر شيرازي فاني، خواجه محمد دهدا   

عبـدالرحيم  . تقرب به هـم رسـاند     .)  هـ 988 – 965( نزد علي عادلشاه     ،آموخت و به دكن آمده    
رخـت هـستي    1016 ةشصت و نه سال عمر يافت و در سـن         . خانخانان به او اعتقاد تمام داشت     

ـ   » خداشـناس «تاريخ رحلت او را   . بربست ، 290، جلـد چهـارم،ص    1371هاشـمي،    (».دگفتـه ان
 595، ص   1379، قانع تتـوي،     70م، ج دوم، ص   1976، و راي لكهنوي،     204، ص 1977شفيق،  

  )985، ص 1، ج1369گلچين معاني، نيز
م

.(  

  .استآمده  خواجه محمد بن محمود ديدار فاني ،مخزن الغرايبدر 
تحصيل علم نمود و از وطـن       .  فتحي از ملك آباد از توابع اردستان است        «:فتحي ملك آبادي  

آخر به عراق مهاجرت كـرد و همانجـا بـه           . به اجمير رسيد  . هـ1020در سال   . خود به دكن آمد   
و صـديق،   376، ص   1379، نـصر آبـادي،    206م،ص1977شـفيق،    (».رحلت كرد . هـ1045سال  
  ) 1631، ص 1384، واله، 372، ص 1386

 اقتضاي اصل تخلص خود، به سير        اول سيري تخلص مي كرد، به      «:فكري، نور بخشي رازي   
واليت دكن آمد و از شاه طاهر خواندي، منفعت فراوان اندوخت و بـه وطـن خـود مراجعـت                    

  )1624،ص 1384 واله، 201م،ص1977شفيق،  (».كرد
د مقيم فوجي تخلص، پسر وسط مال قيدي، به هند رفته، بعـد           موالنا محم « :فوجي نيشابوري 

نصرآبادي با او صحبت داشته، او را ملكي دانـسته در           . هان آمد  به اصف  ،از مدتي مراجعت نموده   
  )479، ص 1379 نصرآبادي، (». در آنجا فوت شد،از اينجا به نيشابور رفته. لباس انسان

نامش فهيم الـدين اسـت و فهمـي تخلـص داشـته، در هفـت اقلـيم و روز                    « :فهيمي هرمزي 
ا عبدالرحيم خانخانان به سر برده و وي چندي در مالزمت ميرز. گفته شده است  »فهمي«روشن،  

از نعمـت حيـات برخـوردار       .  هــ  1025او را مدح گفته، سپس به موطن خود برگشته، تا سال            
بنا به نوشته گلچين معاني او از ستايشگران شاه نوازخان شـيرازي، وكيـل الـسلطنه                . بوده است 

1075 – 1074، ص2، ج1369گلچين معاني، ( »ابراهيم عادلشاه بيجاپوري بوده است
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از وطن به دكن آمد .  قاسم خان ولد ميرمراد جويني از اكابر سادات جوين است   «:قاسم خان 
و مدتي در اينجا به سر برد، بعد از آن در سلك مالزمـان اكبـر پادشـاه منـتظم شـد و در سـال                        

)560562، ص1366، گوپاموي، 215م، ص1977شفيق،  (».از دنيا رفت 1042 يا 1041 -  

ش

5

.(

  

م

كالمي الري، مخاطب به افضل خان از امراي دكـن بـود و             « :ري، صدرالدين محمد  كالمي ال 
ــنه     ــت و در س ــال داش ــر كم ــضيلت ب ــت977ف ــفيق، 313، ص1378آذر، (  ». در گذش و 

  )219م،ص1977
 از شاعران معروف سده يـازدهم       ،ميرزا ابوطالب كليم، مشهور به طالباي كليم       «:كليم كاشاني 

 از همدان دانسته انـد كـه چـون در كاشـان اقامـت داشـته، بـه                    بعضي اصل او را    .هجري است 
به هند رفت و    .)هـ1037-1014( در آغاز جواني به عهد پادشاهي جهانگير         .كاشاني معروف شد  

.) هــ 1035-987(مالزمت شاهنواز خان اختيار كرد كه در خدمت ابراهيم شاه ثاني عادلـشاهي              
بـه  . ين مأمني كه كليم در هند يافـت، بيجـاپور بـود           بنا براين نخست  . والي بيجاپور به سر مي برد     

 در كـشمير در گذشـت و در كنـار گـور سـليم               1062يا1061در  . آگره و كشمير هم رفته است     
نصرآبادي ). 1180-1170،ص/2،ج1364صفا،  ( ».تهراني و قدسي مشهدي به خاك سپرده شد       

خالق المعـاني   «دانسته و او را     اشعار او را از مثنوي و غيره، قريب به بيست و چهار هزار بيت               
 و شبلي   1177، ص 2، ج 1369گلچين معاني،   نيز 327، ص   1379نصرآبادي ،   (گفته است   » ثاني

  172 - 91، ص3، ، ج1368نعماني، 
 غالم شاه عباس ماضي بود، آخراالمر چون كوكب سيار بر منازل ،قبادبيك گرجي« :كوكبي

 ». فنا ناپديد گرديدة در ظلمتكد1033سنه دكن گذر كرد و در حيدرآباد ساكن شد و در 
)400، ص 1386صديق، (

از وطن به دكن آمد و از آنجا به هند خراميد           .  گلشن از سادات كاشان است     «:گلشن كاشاني 
 گلشن به. هـ 972و جمعيتي به هم رساند و به وطن مراجعت كرد و باز به هند آمد و در سال 

  )219، ص1977شفيق،  (».ت خراميدجنّ
مولــد وي كاشــان اســت و اســم خــود را تخلــص خــويش «: محمــد بــاقر خــرده كاشــاني

پس از كسب علم و شروع شاعري و ايراد         . قرارداده،چون مدار كار پدرش به خرده فروشي بود       
بـه  . اشعاري كه براي وي مشكل آفرين شد، از راه فارس و هرمز به هند و دكن متوجه گرديـد                  
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تذكره ميخانه را مي نوشته، باقر خـرده در بيجـاپور در خـدمت               كه فخرالزماني     ،  هـ 1028سال  
هـايي هـم در بحـر        اند و مثنوي   اشعار او را تا هفت هزار بيت گفته       . ابراهيم عادلشاه بوده است   

  ) 22، ج اول، ص 1385 آرزو، نيز،  617 – 614، ص 1367فخرالزماني، ( ».مخزن االسرار دارد
شرح بر اربعين شـيخ بهاءالـدين عـاملي نوشـته كـه             .  فاضل مستعد بود   «:د خاتون شيخ  محم

از وطن به دكن آمد و در خدمت عبداهللا قطبـشاه كمـال اعتبـار بـه هـم                   . برهان استعداد اوست  
  )246م،ص1977شفيق،  (».شيخ طبع موزون داشت. رسانيد و در دكن فوت شد

خشيگري مخلص حسين تبريزي، ب   .)  هـ 1041 – 1038( در عهد قاسمخان     «:مخلص تبريزي 
.  هــ  1046در اواخـر شـعبان      . به لطـف طبـع، موصـوف بـود        . بنگاله يافت و به اين ديار رسيد      

گلچين معاني،  ( ».شاهزاده اورنگزيب، وي را از دولت آباد به حجابت روانه بيجاپور كرده است            
).  1271، ص 2، ج1369

-

 در علـوم     مير سـيد شـريف جرجـاني،       ة مير مـرتضي شريفي شيرازي، نبير     «: شيرازي شريفي
از شيراز بـه مكـه معظمـه رفـت و علـم             .عقلي و نقلي و رياضي بر علماي عصر خود فايق بود          

بـه جـوار رحمــت    . هـ 1064 ةدر سن. حديث آموخت و از آنجا به دكن و بعد به آگره شتافت
  )231-230ص م،1977شفيق،  (».حق آسود

ز پزشـكان و شـاعران      حكيم ركناي كاشاني، متخلص به مسيح و مـسيحي ا         « :مسيح كاشاني 
مدتي در مالزمت شاه عباس بود، به اغواي حاسدان         .  دهم و يازدهم هجري است     ةمعروف سد 

 و كرداز چشم شاه افتاد، بعد راهي هند شد، به آگره رفت و بعد اله آباد، و از آنجا به دكن سفر  
د مـؤمن  و وكيل او، مير محمـ .)هـ1020-989(چندي در گلكنده، در خدمت محمد قلي قطبشاه       

استرآبادي گذراند و سپس به بيجاپور نزد عادلشاهيان رفت، و ديگر بار راه درگاه جهـانگير در                 
به قصد زيارت مكه و مشهد از شاهجهان رخصت گرفت، به وطـن             1041 در سال    .پيش گرفت 

 11931203،ص2/5،ج1364صـفا،    (». بدرود حيات گفـت    1066ام به سال    خود آمد و سرانج   
  )1305 – 1293، ص 2، ج1369 و گلچين معاني، 322 – 317، ص 1379 نصرآبادي، ،نيز

هـاي   الدين فرزند ميرزا حسن فرزند محمد صـادق خـان از تبريـزي             ميرزا معزّ  «: تبريزي معزّ
 پيش سالطين صـفويه بـا كمـال اعـزاز و احتـرام مـي                ،نياكانش. ساكن عباس آباد اصفهان بود    

در خدمت ميرزا ابوسعيد به تحصيل كمـاالت        . بود ساله   6ميرزا هنگام فوت پدرش     . گذرانيدند
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بعد به شيراز رفت و     ... پرداخت و پس از آن به فيض صحبت آخوند مالشفيعاي طالقاني رسيد           
وي از شـيراز بـه      . ابوالحسن حاكم شيراز كه مرهون نيكيهاي او بود، مقدمش را گرامي داشـت            

ــه ســال  ــاد درگذشــت. هـــ1183حيــدرآباد رفــت و ب ــادي،  دولــت(» .در اورنــگ آب ، 1377آب
ــاموي، 658ص2ج ــز669-667، ص1366و گوپ ــديق، ،ني ــت،  436-435، ص1386 ص و تربي

  )351 -350، ص1314
در عهد شـاهجهاني بـه هنـد آمـد و در            . محمد صالح نام داشت   « :استر آبادي ) صلح(مصلح  

م  )256، ص 1977شفيق،  (».دكن به سر مي برد

-

-

آنجا عالقه بندي مي كـرد، آخـر بـه    . د اصفهان است عباس آباةاز تبارز « :مظفر، حاجي مظفر  
و نزد تقرب خان و ديگر امرا تقربي يافـت، بعـد            . ملك دكن افتاد و از دكن به جهان آباد رفت         

، 429430، ص1379نـصر آبـادي،    (».به مكه رفته، به هند برگشت و سپس به اصـفهان رفـت         
  ) 654،ص2، ج1377آبادي،  ، دولت348، ص1314، تربيت، 253م،ص1977شفيق، 

 شراري، عبدي بيك نام دارد و از نيكان سر آمد روزگار خود بـوده كـه در                  «:شراري همداني 
 14.همدان متولد شده و هفت نوبت از وطن خود بر آمده و به هندوسـتان و دكـن رفتـه اسـت                     

عدد ابيـاتش بـه سـه هـزار         . قصيده ها در مدح عبد الرحيم خانخانان گفته وصله ها يافته است           
در اجميـر هنـد مالقـات     ) عبد النبي فخرالزمـاني ( ميخانه ةبا نگارند. هـ1025در سال  . رسد مي

تقـي الـدين اوحـدي او را بـرادر          .  او به شصت و يك رسيده بـوده        داشته، كه در آن وقت سنّ     
در ريـاض العـارفين آمـده       ) 801803، ص 1367فخرالزماني،   (».داند كوچك موالنا رشكي مي   

راي لكهنـوي،   .( عبدي بيك برادر كوچـك موالنـا رشـكي همـداني اسـت             شراري، يعني : است
  )340،ص1م، ج1976

 خالي از فضيلت نبوده، در عالم سياحت به حيدر آباد دكن رفته و از پادشاه                «:موالنا فرج اهللا  
آذر،  (». است  داعي حق را اجابت نموده     بازگشته،احسان بسيار يافته، بعد از آنكه به وطن         ،عهد  
  )118ه دوم، ص، نيم1378

قوام الدين عبداهللا كامل پسر استادعلي طباخ جهرمي، در جهرم فارس           « :موالنا كامل جهرمي  
 تميز، در بهار جواني به شيراز رهـسپار شـده و در بيـست و                متولد شده، پس از رسيدن به سنّ      

پنج سالگي از راه هرمز به هند و دكن رفته و پـس از سـير گلكنـده و بيجـاپور بـه خـدمــت                         
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گفتـه، و بـه سـال هـزار و          » محمود و ايـاز     « مثنوي به نام    . عبـدالرحيم خانخانان رسيده است   
 – 704، ص   1367فخرالزمـاني،   ( »بيست و هشت هجري خبر فوت وي مسموع شـده اسـت             

  )1149، ص 2، ج1369 گلچين معاني، نيز،706
از استادان نامي  ملك محمدقمي، ملقب به ملك الكالم و متخلص به ملك،«:موالنا ملك قمي 

. مولدش از ملـك قـم اسـت . سخن در نيمه دوم قرن دهم تا ربع اول قرن يازدهم هجري است  
در اول جـواني به دكن رفته، داخل مجلسيان نظامشاه بحري شد و بعـد از فـوت نظامـشاه، بـه       

 . هــ  1024وي به سـال     . محفل ابراهيم عادلشاه وارد شد و قصايدي در مدح وي به هم رسانيد            
 ».نزديـك مقبـره ميرسـنجر مـدفون كـرده انـد           » تال شاپور «از دنيا رفته و او را در بيجاپور كنار          

  )1355 - 1340، ص 2، ج1369 گلچين معاني، ،نيز355 – 351، صص 1367فخرالزماني، 
 ). از وي نقل شـده اسـت        نيز آمده و ابياتي پراكنده   1026دررياض العارفين سال وفات وي      (

در مـسقط الـرأس خـود بـه سـن           . مش محمد مؤمن و مولد وي شيراز است        نا «:موالنا وجودي 
رشدو تميز رسيده، در جواني به وادي سخنوري افتاده، و در سي سالگي از وطن به عـزم هنـد                    

  )880، ص1367فخرالزماني،  (».بر آمده و از راه هرمز به بيجاپور رسيده است
در عهد  .  زاده فخرالدين سماكي است     مير محمد مؤمن استر آبادي،خواهر     «:مؤمن، مير محمد  

شاه طهماسب صفوي به تعليم سلطان حيدر خلف آن شاه، قيام نمود، بعد رحلت شاه و كـشته                  
شدن سلطان حيدر و استيالي شاه اسماعيل ثاني به دكن آمد و بنابر اتحاد مـذهب، بـا ابـراهيم                    

ت او، پسرش محمـد قلـي نيـز          فو  از بعد. قطبشاه، والي حيدرآباد گيرا افتاد و ترقي عظيم نمود        
تـا آنكـه در سـنه       . مير را نزد خود آورده، به منصب پيشوايي و وكالـت مطلـق ممتـاز سـاخت                

وي در گورستاني كه خود او بـراي   . از دنيا رفت و دامن از غبار حيات مستعار افشاند         . هـ1034
، ج  1976نوي،  راي لكه  (».ايرانيان وقف كرده و به دايره ميرمؤمن معروف است، آرميده است          

  ) 243و 242م،ص1977 شفيق، ،نيز24،ص2
م

 مير حيدر ذهني، كاشاني االصل، در دكن سـكونت اختيـار نمـوده و مـداح                 «:ميرحيدر ذهني 
در نقاشي و نرادي هم استاد بوده، و اگر چه كم شعر است، اما هر چه       . عادلشاه بيجاپوري است  

 و مير سنجر همزمـان در دكـن و در           ميرحيدر و ملك قمي و ظهوري ترشيزي      .  نيكوست ،گفته
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 نيـز ،353و352ص1367فخرالزمـاني،    (».حضور داشته اند  ) در بيجاپور  (15دربار ابراهيم عادلشاه  
).  470، ص 1384 و كاشاني، 85، ص1378 و آذر، 104م، ص1977شفيق، 

ا

-
-

ي

م

ميرزا جعفر بن بديع الزمان بن آقا مالي قزوينـي، بعـد از فـوت شـاه                 « :ميرزا جعفر آصفخان  
سماعيل ثاني، به هندوستان مي رود و به خدمت جالل الدين اكبر پادشاه و جهانگير شـاه بـن                   ا

 ».در دكـن بـه اجـل طبيعـي از دنيـا مـي رود              . هــ 1021اكبر نيز مي رسد و سرانجام بـه سـال           
  )1605، ص1367فخرالزماني، (

يري، اكبـر  به سـبب تقـص  .  مير سنجر از كاشان به هند رفت       «:مير سنجر بن مير حيدر معمايي     
پس از مدتي به سـبب      . پادشاه او را محبوس ساخته، نزد راجه سورج سنگ در گجرات فرستاد           

، به نقـل  322، ص 1367فخرالزماني، ( ».اهليت و آدميتي كه در او بود، راجه او را آزاد گذاشت  
  )734، ص 3ز مأثر رحيمي، ج 

ير حسين و نام خـودش      ش م نام پدر .  از بزرگ زاده هاي كاشان است      «:مير عسكري كاشاني  
 سپس بـراي تجـارت بـه        ، در اوايل جواني در كاشان مانده      ؛ تخلص عسكري  بامير حسن است    

روم رفته و باز گشته و از راه هرمز، به دكن رهسپار شده است و در اطراف و اكنـاف آن ديـار                       
حبتها سير كرده، با كساني چون مير سنجر و ملك قمي و موالنا ظهوري و مير حيدر ذهنـي صـ                   

و ابـراهيم    )  فرمـانروايي كـرده    9881020(داشته و در گلكنده و بيجاپور محمد قلي قطبـشاه           
مكرر او را تكليف مالزمت خود فرمودند كه مير حسن          )  فرمانروايي كرده  9881030(عادلشاه  

-719، ص 1367فخرالزمـاني،   ( ».بنا بر جمعيت سامان و اطمينان خاطر، نوكري اختيـار ننمـود           
  )898، ص 2، ج1369 گلچين معاني، ز،ن 731

. مدتي در هرات به سر برد     .  مير معصوم، خلف مير حيدر معمايي است       «:مير معصوم كاشاني  
بـا كلـيم و صـائب تبريـزي اخـالص و            . در عهد شاهجهاني به هند آمد و چندي در دكن بـود           

، 1378،   آذر /250، ص 1379نـصرآبادي،   (  ».فـوت شـد   . هــ 1052مير در سـنه     . ارتباط داشت 
  )250، ص1977، شفيق، 636، ص1366، گوپاموي، 258ص

 نكته سنج خوش انداز و سخن آفرين بي انباز، با وجود لكنـت زبـان نفـس                  «:نادم الهيجاني 
پـس از ورود    . از ديار خود اول به دكن افتاد و از دكن به بنگاله و بعد به پتنا               . شور انگيز داشت  

ي زمان شاه صفي به اصفهان ايران مراجعت كـرد و در            به هند با نظيري صحبت داشته است، و       
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ــد      ــدفون گردي ــارون م ــاه ه ــد و در تختگ ــوت ش ــالگي ف ــاد س ــا در هفت ــفيق،  (».همانج ش
  )720، ص1366گوپاموي،  و 440، ص1379نصرآبادي،  و 273-272م،ص1977

. هــ 1030نظير مشهدي نظير عندليب است و معني آفرين و عجيب، در سنه             « :نظير مشهدي 
 متوجـه هنـد شـد و كـشتي او در دريـاي شـور                ،بيت اهللا كرد و بعد ادراك اين سـعادت        قصد  

 ».شكست و بعد مشقت بسيار به بلده بيجاپور رسيد و در سـلك مقربـان عادلـشاه جـا گرفـت                    
  )272م،ص 1977شفيق، (

محمد افضل سرخوش و مير غالمعلي آزاد بلگرامي گويند كه نظيري نيشابوري، حرف آخر              
قـرار  » نظيـر «باشد، ده هزار روپيه خريد و از آن پس وي تخلص خود را              » ي«كه  تخلص او را    

  ).1449 – 1444، ص 2، ج1369گلچين معاني، . (داد
 عنايت شـاهنوازخان    ة از واليت خود به بيجاپور دكن رسيد و در ساي          «:نورس، شيدا قزويني  

. از سراي فاني در گذشت    كه از امراي عادلشاه بود، جا گرفته، فيض برداشت و در عين جواني              
  )270م،ص1977شفيق،  ( ».خوش فكر است، اما اشعارش تدوين نيافته

 محمد قاسم نويدي اصـفهاني از شـاعران متوسـط نيمـه اول سـده يـازدهم                  «:نويد اصفهاني 
به دكن رفته، و در آنجا به سر مي برده و شايد در همانجـا بـدرود حيـات گفتـه                     . هجري است 

  )1115ص2/5، ج1364صفا، ( ».است
در مبـادي   .  از جمله بلندخياالن طبقه اتراك، مولد او واليت ري است          «:وارسته چگني رازي  

احوال، به موجب تقدير ملك اليزال، به بالد هندوستان افتاده و سي سال در آن ديار گذرانـده،                  
وت سير واليت اصفهان نموده، در آن خطه در ماه مبارك رمضان، دعـ            ة  ، اراد .  هـ 1073در سنه   

  ).1500 – 1497، ص 2، ج1369گلچين معاني، ( ».حق را لبيك اجابت گفته است
از .  از واليت خود به دكن آمده و عالمي را فـيض رسـانيده اسـت               «:واقفي ابن علي مشهدي   
 خواجـه علـي و      نـام اورا  آتـشكده آذر،  ) .277م،ص1977شـفيق،    (».شعراي مأئه عاشـره اسـت     

  )101، ص1378آذر، ( ».نسته استبرادرزاده خواجه جان محمد قدسي دا
از خطه كاشـان اسـت، شـاگرد محتـشم كاشـاني بـوده و شـيوه سـخنش                    «:وحشي كاشاني 

وفـات يافتـه   . هــ 1013آخر حال به هند رفته و مدتي در آنجا گذرانـده وسـال        . غزلگويي است 
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 و صـديق،  736 ص 1366گوپـاموي،  (».در دكن مدفون شده وديـوانش دوهزاربيـت دارد    .است
  )522ص1386

از وطن به دكـن آمـد، در        .  هاشمي، شمس الدين نام داشت     «:هاشمي اصفهاني، شمس الدين   
خدمت عادلشاه والي بيجاپور، اعتبار تمام يافت و به صدر جهان مخاطب گرديد و بـه واسـطه                  

شــفيق،  (».مــوزوني طبــع، گــاهي در صــدد انتظــام نظــم برآمــده، هاشــمي تخلــص مــي كــرد
  ) 1536، ص2، ج1369 و گلچين معاني، 533ص ، 1386 و صديق، 284م،ص1977

گلچـين   (».مير يميني شيرازي، گويند در اين ازمنه در بيجاپور فـوت شـده            « : يميني شيرازي 
  )816 برگ :، به نقل از عرفات العاشقين1556، ص 2، ج1369معاني، 

  
  :نتيجه

محققان آن ، نويسندگان و و تأمل در احوال شاعرانصفويه بررسي اوضاع اجتماعي دوران 
اند و در دربار  بهره بوده روزگاران، مؤيد اين واقعيت است كه شاهان صفوي از ذوق و حال بي

از اين رو شاعران و اديبان آنان جايي براي شعرا و سرايندگان كالم نغز وجود نداشته است،
وده  در آن روزگاران طالب علم و ادب ببسياري در دوران حكومت آنان رهسپار ديار هندـ كه

به مسائل مذهبي و فقهي باعث ي پادشاهان صفوگرايش از سوي ديگر .است ـ گرديده اند
مورد ... عاملي، شيخ بهايي وگرديده تا فقها و علمايي چون مجلسي، محقق ثاني، شيخ حرّ

  . حمايت و خلق آثار ارزشمند قرار گيرند
عر بود ـ باعث تعامل مهاجرت شاعران به سوي ديار هندوستان ـ دياري كه طالب هنر و ش

پيدايي سبك نويني در . فرهنگي بين دو سرزمين و ايجاد زمينة تأثير و تأثر فرهنگي گرديد
ماحصل همين ـشود ن سبك اصفهاني يا هندي ياد ميا كه از آن به عنو ـات فارسيادبي 

  . مهاجرت است
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    : ها نوشت پي
قاره شمرده مي شود، اما به شعر و اگر چه اورنگزيب از بزرگترين شاهنشاهان مسلمان شبه  -1

محمد . سخن چندان عالقه نداشته و در نتيجه، شعراي آن دوره از سرپرستي شاهنشاه محروم گرديدند
حق تعالي ما را در زمانه اي انداخت كه هر «: گويد  مي»كلمات الشعرا« ةافضل سرخوش، مؤلف تذكر

» تا به صله چه رسد . هم از كسي نديديمچند زمين را به آسمان دوختيم، روي دلي بلكه توجهي 
  )84م، ص1962غالم سرور، (

ضميمه قلمرو سلطان بيجاپور گرديد و سلسله بريد شاهي منقرض .  هـ1028 بيدر در  -2
 )348،ص1379خورشاه، .(شد

عادلشاهيان به تأسيس ابنيه اهتمام فراوان داشتند و پايتخت خود بيجاپور را به يكي از  -3
مال محمد . ي معماري اسالمي در هند مبدل ساختند و حامي فضل و هنر نيز بودندعاليترين نمونه ها

، ص )1379(خورشاه(قاسم فرشته، مورخ معروف، در كنف حمايت ابراهيم عادلشاه دوم مي زيست 
347.( 

البته اگرچه در عهد صفويه، جايي چندان براي شعرا نبود، اما فقها و علمايي چون مجلسي،  -4
 .به ظهور آمدند...  حرعاملي، شيخ بهايي و محقق ثاني، شيخ

بندرت هم شاعران مرثيه سرايي؛ چون محتشم كاشاني در ايران ماندند و آثار ارزشمندي نيز  -5
 .برجاي گذاشتند) ع(در مرثيت و تعزيت اهل بيت 

-تكمه: ميرزا صفوي نيز در مشاغل شاعراني كه در تحفة سامي آورده، اينها را برشمرده استسام-6

پز، كمان ساز دار، قصاب، بزاز، الجورد شوي، صحاف، رمال، زارع، كليچهپز، مطرب، مكتبند، يخنيب
گر، واعظ، عصار، كحال، پز، سرتراش، سوزندوز، سيراب، كمرباف، پوستين)كارگل(، بنا )قوسي(

 )1346يرزا، سام م... . (گر، ترازو فروش، طبيب، كفش دوز و فروش، تيرگر، شمشيرگر، روغنكرباس
 :اين مشاغل را براي شاعران ذكر كرده است» الشعرارياض«والة داغستاني هم در 

ساز، زرگر، محتسب، مدادفروش، طبيب، دلّال، وزير، خادم حرم رضوي، خياط، عطار، معجون
. ... گير و تراش، شكرفروش، آينه ساز، حالج، اتوكش، توپچي، كشتيميناگر، درودگر، عالقه بند، سنگ

  )1384واله، (
، ، 1368شبلي نعماني، . (بابافغاني شيرازي از طبقة كسبه بود و به حرفة چاقوسازي اشتغال داشت

  )22، ص2ج
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از شاعراني هم كه حزين الهيجي از آنان نام برده، شاعرند و بقيه عناوين شغلي براي آنان بيان % 56
االسالمي و بقيه ب و دو نفر با منصب شيخ نفر عالم و فقيه، يك نفر قاضي، يك نفر طبي20: شده است

  )1375حزين الهيجي، ... . (فروش، معمار، كفشگر، قصاب و باف، تاجر، زعفرانهم آهنگر، پارچه
نخست ايجاد :  البته از ديد تاريخي اگر بنگريم، دولت صفوي داراي دو ارزش اساسي و حياتي استـ7

ان و دشمنان و سركشان، دوم ايجاد ملتي داراي مذهبي ملتي واحد با مسؤوليتي واحد در برابر مهاجم
خاص كه بدان شناخته شده و به خاطر دفاع از آن، دشواريهايي بزرگ را در برابر هجومهاي دو دولت 

 )69، ص 1/5، ج1364صفا، . (نيرومند شرقي و غربي تحمل نموده است

االحترام ساخت و د و توانا و واجببالذات، متّحملتي قائم«به قول ادوارد براون، از ملت ايران 
ج  ،1369براون، .(»ثغور آن را در ايام سلطنت شاه عباس اول به حدود امپراطوري ساسانيان رسانيد

 )16، ص 4

حبله رود رودي است درايالت تهران، سرچشمه آن فيروزكوه و قراي خوار را مشروب مي كند ـ8
بعضي ). لغت نامه دهخدا، ذيل حبله رود ( .و شعب آن موسوم به نمرود و دولي چاي مي باشد

 .منابع جبله رودي نوشته اند

جامع التمثيل كتابي است كه به حروف تهجي بيست و هشت باب قرار داده و مجموعه اي از ـ9
 ) كتاب5ص(امثال و حكايات مربوط به گروههاي مختلف اجتماع است 

  .ست مي دهد را به د1081 به حروف ابجد، عدد »صائب وفات يافت«ـ10
به نظر مي رسد كه در تاريخ تولد عازم كه شام غريبان ذكر كرده اشتباهي صورت گرفته و ـ11

به دنيا آمده و شام غريبان را به . هـ1150زيرا مؤلف شام غريبان به سال . مي بود. هـ1137بايد 
 .به اتمام رسانده است.. هـ1197سال 

ياد » دارالسرور«ي ترشيزي، از بيجاپور با عنوان مولف شمع انجمن، ذيل ترجمه احوال ظهورـ12
 .كرده است

 آقاي دكتر نذير احمد كتابي در شرح احوال و آثار ظهوري ـ بر اساس نوشتة غالم سرور، م، 13
غالم سرور، تاريخ : بنگريد به (. به زبان انگليسي تأليف كرده و در پاكستان به چاپ رسانيده است

 )228زبان فارسي،ص 

است كه ظهوري در يزد به خدمت غياث الدين محمد مير ميران به سرمي برده و با وجود  گفتني 
و اين مير ميران، همان است . حضور وحشي بافقي، مصاحبت و منادمت در آن سلسله يافته است
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 همچنان باقي است، و وحشي ،در آنجا،محله غياث آباد و كه باغي دلگشا در تفت يزد ايجاد كرد
  : يده اي مدحيه، در وصف تفت و ميرميران آورده است، بامطلعبافقي نيز قص

  .  كه در او جاي مير ميران است                                      تفت رشك رياض رضوان است   
  .هيجده قصيده در مدح مير ميران در ديوان خود آورده استنيزوحشي 

حتماالً مراد از آن گلكنده و احمد نگر و دكن ثالثه نوشته كه انام آن را صاحب ميخانه، ـ14
  .بيجاپور است

  در بيجاپور فرمانروايي كرده است.. هـ1037 تا 988ابراهيم ثاني عادلشاه از ـ15
  

  :خذ Ĥمنابع و م
 . آتشكده آذر، تهران، انتشارات اميركبير) 1378(آذر، لطفعلي بيگ،  -1

 . ب، تهران، مؤسسه نشر كتا)1337(آذر بيگدلي، لطفعلي بيگ  -2

، مجمع النفايس، تصحيح ميرهاشم محدث، تهران، انجمـن         )1385(آرزو، سراج الدين عليخان    -3
 .آثار و مفاخر فرهنگي

، تذكره مجمع النفائس، به كوشش دكتـر زيـب النـساء            )1383(آرزو، سراج الدين علي خان،       -4
 .علي خان، اسالم آباد پاكستان مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان

، تذكره سرو آزاد، به سعي عبداهللا خان و مولوي عبـدالحق،            )م1913(ي، غالمعلي   آزاد بلگرام  -5
 .حيدرآباد دكن، هند

، تهـران، انتـشارات     )از صفويه تـا عـصر حاضـر       (، تاريخ ادبيات ايران     )1369(براون، ادوارد،    -6
 . مرواريد

 توفيق  ،منتخب التواريخ،تصحيح مولوي احمدعلي صاحب، مقدمه     )1379(بدايوني، عبدالقادر،    -7
 .سبحاني، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

 . ، دانشمندان آذربايجان، تهران)1314(تربيت، محمدعلي،  -8

 .، جامع التمثيل، تهران، مطبوعاتي حسيني)تا بي(حبله رودي، محمد،  -9

، تذكره المعاصرين، تصحيح معصومه سالك، دفتـر نـشر          )1375(حزين الهيجي، محمدعلي،     -10
 . ر سايهميراث مكتوب و نش

 ش1341،تذكره سخنوران يزد، چاپ حيدر آباد دكن، )1341(خاضع، اردشير  -11
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، تاريخ ايلچـي نظـام شـاه، تهـران، انجمـن آثـار و مفـاخر                 )1379(خورشاه بن قبادالحسيني     -12
 .فرهنگي

تبريـز، انتـشارات    ) از قطـران تـا شـهريار      (، سخنوران آذربايجان    )1377(دولت آبادي، عزيز،     -13
 .ستوده

 . لغت نامه،تهران، چاپ دانشگاه تهران،)1342(ي اكبر،دهخدا، عل -14

، تذكره رياض العارفين، تصحيح سيد حـسام الـدين راشـدي،        )م1976(راي لكهنوي، آفتاب،     -15
 .انتشارات مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان

فـرخ، تهـران،    ، تذكره تحفـه سـامي، تـصحيح ركـن الـدين همـايون      )تا بي(سام ميرزاصفوي،   -16
 .علميانتشارت 

فارسي، تهران، انتشارات   ادبيات  ، مرجع شناسي و روش تحقيق در        )1372(ستوده، غالمرضا،    -17
 .1372سمت، چاپ ششم، 

 .، تاريخ زبان فارسي، كراچي، چاپ مكتبه خورشيد درخشان)م1962(سرور، غالم  -18

، شام غريبان، تصحيح محمد اكبرالدين صديقي،كراچي، انجمن        )م1977(شفيق، لچهمي نراين   -19
 .رقي اردوي پاكستانت

 .، سبك شناسي نظم، دانشگاه پيام نور، تهران، چاپ هشتم)1378(شميسا، سيروس،  -20

، تـذكره شـمع انجمـن، هندوسـتان، مطبـع           )ق.ه1293(صديق حـسن خـان بهـادر، محمـد،           -21
 .شاهجهاني بهوپال 

، تذكره شمع انجمن، تصحيح محمدكاظم كهـدويي،  )1386(خان،  صديق، نواب صديق حسن  -22
 .انتشارات دانشگاه يزديزد، 

 . ، تاريخ ادبيات در ايران، تهران، انتشارات فردوس)1364(اهللا  صفا، ذبيح -23

، تذكره شعراي يزد، يـزد، انتـشارات انديـشمندان يـزد، چـاپ      )1382(فتوحي يزدي، عباس،   -24
 . سوم

چاپ ، تذكره ميخانه، به اهتمام احمد گلچين معاني،         )1367(فخرالزماني قزويني، مالعبدالنبي     -25
 .پنجم،تهران، انتشارات اقبال

، معيار سالكان طريقت، تصحيح سيد خضر نوشاهي، مركـز          )ش1379(قانع تتوي، ميرعليشير     -26
 .تحقيقات فارسي ايران و پاكستان
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، خالصه االشعار و زبده االفكار، به كوشش عبدالعلي برومند          )1384(كاشاني، مير تقي الدين      -27
 .وب، تهران، مركز نشر ميراث مكت...و 

 .كاروان هند، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي) 1369( گلچين معاني، احمد -28

، تـذكره نتـايج االفكـار، ناشـر اردشـير خاضـع،             )1366(گوپاموي هندي، محمد قـدرت اهللا        -29
 .چاپخانه سلطاني بمبئي

 .، تذكره شبستان، به كوشش اكبر قلمسياه، تهران، انتشارات گيتا)1379(مدرسي، محمد علي  -30

 .، فرهنگ فارسي چاپ هفتم، تهران، انتشارات اميركبير)1364( ، محمد، معين -31

، تذكره نصر آبادي، تصحيح وحيد دستگردي، تهـران،         )1361(نصر آبادي، ميرزا محمد طاهر       -32
 .كتابفروشي فروغي

، تذكره نصرآبادي، محمدطاهر به كوشش احمد مدقق يزدي،         )1379(نصرآبادي، محمدطاهر    -33
 .اه يزديزد، انتشارات دانشگ

، شعر العجم، ترجمة محمدتقي فخر داعي گيالنـي، تهـران، انتـشارات             )1368(نعماني، شبلي    -34
 . دنياي كتاب

، رياض الشعرا، تصحيح محـسن نـاجي نـصرآبادي، تهـران،            )1384(قلي    واله داغستاني، علي   -35
 . انتشارات اساطير

ران، انتـشارات   ، تذكره ميكده، به كوشش حسين مسرت، تهـ        )1371(وامق يزدي، محمدعلي     -36
 .ما

،تذكره مخزن الغرائب، به اهتمام دكتر محمد بـاقر   )1371(هاشمي سنديلوي، شيخ احمد خان     -37
 . ، اسالم آباد، مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان) جلدي5دوره (

، پژوهشگاه علوم   ...، رياض العارفين، تصحيح ابوالقاسم رادفر و      )1385(خان    هدايت، رضاقلي  -38
  . انساني

  

www.SID.ir


	كاوشنامه (مجلة علميپژوهشي دانشكدة ادبيات دانشگاه يزد)
	سال هشتم شمارة 14، بهار و تابستان 1386

