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   مهاجرين اصفهاني به سرزمين هند
  )الدين محمد اكبر در دورة جالل(

  *دكتر كريم نجفي برزگر

  چكيده
مهاجرت گستردة شعراي ايران به قلمرو گوركانيان هند و دكن  است كه رونق شـعر  عصر صفوي، دوران 

ها در دورة سلطنت  اين مهاجرت. فارسي و گسترش فرهنگ ايراني و زبان فارسي را در هند در پي داشت
حمايت . الدين محمد اكبر به اوج خود رسيد وي آغاز شد و در دورة سلطنت جاللشاه طهماسب اول صف

دربار گوركاني از هنرمندان و شعراي ايراني مهاجر سبب شد تا مكاتب نوين هنري و ادبي در كشور هند 
همايون و اكبرشاه و نيز دولتمرداني چون خان خانان عبدالرحيم و نواب ظفرخان، همـواره  . به وجود آيد

در ميـان ايـن مهـاجران،    . با شعرا و هنرمندان مصاحبت داشتند و از حمايت و ترغيب آنان غافل نبودنـد 
در اين مقال به ذكر شرح حال تعدادي از شـعراي  . تعدادي از شعراي اصفهاني بودند كه به هندكوچيدند

 .مهاجر اصفهاني به هند پرداخته شده است

  .صفويه اكبر، شعرا، هند، ايران،: ها كليدواژه

                                                      
  .عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور. *
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  مقدمه
هـاي خـود همـواره شـاهد      هندوستان سرزميني است كه در طول تاريخ به جهت جاذبه

. انـد  هاي اقوام مختلف بوده است كه تأثيراتي بـر فرهنـگ ايـن سـرزمين نهـاده      مهاجرت
عنصر اول مربـوط بـه   . دانند ها مؤثر و اساسي مي شناسان دو عنصر را در مهاجرت جامعه

ن مهاجرپذير و عنصر دوم مربوط به سرزميني است كه مهاجرت عوامل جاذب در سرزمي
در مهاجرت صنوف مختلف ايرانيان بـه سـرزمين هنـد عوامـل     . پذيرد از آنجا صورت مي

هاي مهـاجرت فـردي و جمعـي طبقـات      جاذب و دافع نقش مهمي را ايفا نموده و زمينه
از با سرزمين هند آشـنايي  ايرانيان از ديرب. مختلف ايرانيان را به هند سبب گرديده است

شـود كـه تصـور جـاذب و      فردوسي آشكار مـي  شاهنامةداشته و با مطالعة منابعي چون 
  :گويد چنانكه فردوسي مي. اي از هند در ذهن آنان وجود داشته است رباينده

  مــــن امــــروز در دفتــــر هنــــدوان   
ــد    ــوه هن ــه در ك ــته ك ــد نوش ــين ب   چن

ــرده بپراكنـــي بـــي گمـــان چـــو بـــر مـ  
 

 يــــدم بــــه روشــــن روانهمــــي بنگر
ــد   گيــاهي اســت چينــي چــو رومــي پرن
ــان  ــدر زمـ ــم انـ ــردد هـ ــخنگوي گـ  سـ

 

  )248، ص8ج(
بر اين اساس برزوية طبيب به همراه هيأتي از پادشاهي ساساني براي بـه دسـت آوردن   

موسوم  كليله و دمنهاكسير حيات به هند رفت و گرچه به آن دست نيافت اما اثر ارزشمند 
به ايران آورد كه ترجمة آن از پهلوي به عربي و نيـز بـه فارسـي منثـور و      را 1پانچاتانترابه 

منظوم توسط ايرانيان نه تنها در حيات فكري و فرهنگي ايرانيـان تـأثير خـود را بـر جـاي      
  .اي را ايفا نمود گذاشت بلكه در معرفي فرهنگ هنديان به جهانيان نيز نقش عمده

هـاي   يز در طول تـاريخ سـبب لشكركشـي   هاي گوناگون ن ثروت سرشار و وفور نعمت
م حمالت خود را بـه هنـد و   . ق 500ايرانيان در سال . است  متعدد به اين سرزمين بوده

درة سند آغاز كردند و پس از تسخير، آنجا را بيستمين ساتراپ خـود قـرار دادنـد و هـر     
مـت  ساله از آن منطقه خراجي سنگين كه معادل يك سوم عايدي ساليانه دسـتگاه حكو 

  .)5؛ تاراچند، ص458لينتون، ص(نمودند  هخامنشيان بود مطالبه مي
درخصوص ثروت فتح شدة چوراگده بـه دسـت خواجـه     اكبرنامهابوالفضل عالمي در 

                                                      
1. Panchatantra. 
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  :نويسد ق مي971خان اول به سال  عبدالمجيد هروي آصف
خواجه عبدالمجيد آصف خان اگرچه تاجيك بود و از طبقة اهل قلـم امـا   «

دولت ابد قرين كارها از او به ظهور آمد كه تركان پيش او پشت  به اعتضاد اين
القصه چون قلعه مفتوح شد از قسم طال و نقره و زر مسكوك و .... دست نهادند

ع و   غيرمسكوك و مرصع آالت و جواهر و آللي و هياكل و تماثيل و اصنام مرصـ
نفايس و اجنـاس  مكلل و صور جانوران كه به تمام، از زر ساخته بودند و ديگر 

خارج اندازه و حساب و قياس، به دست آصف خان و مردم او افتاد و از راويـان  
خان تنها بـر   ثقات مسموع گشته كه از جملة اموال و خزاين چوراگده كه آصف

آن دست تصرف يافته بود، صد ديگ پر اشرفي عاليي بود و چنـدين اسـباب و   
ـ  ، 2، ج1ابوالفضـل عالمـي   ( »....وداشياي ديگر از حيطة احصا و احصار بيرون ب

  ).215-208ص 
ق قصد تعاقب فرزنـد ارشـد و سـركش    1015جهانگير پادشاه گوركاني كه در محرم 

  :نويسد خود شاهزاده خسرو را داشته دربارة ثروت آگره مي
در اين حالت خالي گذاشـتن دارالخالقـه آگـره كـه مركـز دولـت و محـلّ        «

نمود، بنـابراين   داري دور مي بود، از صالح ملكهاي عالم  و مدفن گنج.... سلطنت 
خـود  ... پرويز نوشته شدكه  ]شاهزاده[  از آگره در حالت توجه به تعاقب خسرو به 

را بزودي به آگره برسان كه پايتخت و خزانه را كه سرماية گنج قارون است به تو 
  ).43جهانگير گوركاني، ص( »سپرديم و ترا به خداي حي و قادر

هاي بازرگاني و روابط تجاري نيز سبب ارتباط دو كشور ايران و هنـد بـوده    اهوجود ر
جادة ابريشـم كـه   : المللي قرار داشت سرزمين هند بر سر راه دو جادة تجارتي بين. است

گذشـت و بـه    كرد و جادة ادويـه كـه از جنـوب هنـد مـي      شرق چين را به روم وصل مي
كردنـد، وسـيلة    جاده كه از ايران عبور مي اين دو. پيوست كشورهاي ساحل مديترانه مي

  .مناسبي براي ارتباط تجاري و رفت و آمد بين ايران و هند بوده است
اي بين دو كشور برقرار بود و در  در دوران پادشاهي اشكانيان روابط بازرگاني گسترده

اروپـا  ايران كه در سر راه اين جاده به جنـوب  . اين زمان جادة ابريشم رونق شاياني يافت
پس از نـاامن گرديـدن   . قرار داشت، واسطة عمده و قدرتمندي در داد و ستد ابريشم بود

هاي فرعي و دريـايي   ها، راه راههاي خشكي من جمله جادة ابريشم به علت وجود راهزني
هـاي   در دورة حكومت ساسانيان راه. هاي هند اهميت پيدا كردند از خليج فارس به كرانه
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-668، ص1راونـدي، ج (هميت بيشتري در ارتباطات ايران و هند يافتنـد  دريايي به تدريج ا
در واقع سيادت دريايي اين منطقـه در دسـت ايرانيـان قـرار     . )64-63؛ پيگولوسكايا، ص671

ها، با  ها و هندي پيمانان آنها از عرب هاي تجارتي ايران و هم گرفت كه در ساية آن كشتي
-17فهمـي، ص (پرداختنـد   به جزيرة سرانديپ مي آزادي كامل به حمل و نقل كاالي خود

اين ارتباطات تجاري در قرون اسالمي نيز اهميت زيادي يافت به طوري كه اوج آن . )18
  .در دورة صفويه و گوركانيان هند بود

اما يكي ديگر از موضوعاتي كه در جذب مهاجران به سرزمين هند تأثير بسيار داشت 
هاي تفكـرات فلسـفي    ن سرزمين بود كه مبتني بر شيوهعناصر عرفاني و معنوي مردم اي

  :نويسد ويل دورانت مي. آنها بوده است
در هيچ سرزميني عالقه و دلبستگي به فلسفه بـه گرمـي اشـتياق مـردم     «

هند نبوده به طوري كه شمار معلمان فلسفه در هند به اندازة بازرگانـان بابـل   
مه مكاتب فكري و فلسـفي وجـود   اي به اندازة هند اين ه بود و در هيچ جامعه

البته ويژگي تفكرات فلسفي هنـد كـه آن را از تفكـرات فلسـفي     . نداشته است
غرب تمايز داده اين است كه هرچه فلسـفة غـرب بيـانگر تـالش و مبـارزه بـا       

جويي  طبيعت بيجان و زمانة ستمكار است فلسفة هند به تسليم و رضا و آشتي
اند كه  را پذيرفته) نيروانا(مكاتب، آيين آزادي تمام اين  تكيه دارد به طوري كه

گاه حاجت و مقصد ممتازي داشـته كـه انسـان     ژرفناي نيروانا براي هندي قلبه
توانسـت از طريـق آن بـه سـاحل آرامـش، آسـايش آزادگـي، وارسـتگي و          مي

هـا بـر    پرهيزكاري دست يابد؛ لذا مجموع اين تفكـرات و  تعليمـات كـه قـرن    
وده تأثيرات عميقي بر مردم نهاده و بنا به گفتة ابوريحان سرزمين هند حاكم ب

هاي آنان كه در قـرون اوليـه تـاريخ در     بيروني بيشتر حاالت صوفيان و طريقه
ميان مسلمانان منتشر شده است از سابق در اعتقادات و عادات براهمـه ريشـه   

  .داشته است
بيني ويژة مـردم   عالوه بر نيروانا از ديگر عناصر فلسفة هندي كه در جهان

 »اهمسـا «اي دارد مفهـوم عـدم خشـونت و آزار يـا      جايگاه عمـده  اين سرزمين
بنـا بـه گفتـة ويـل     . باشدكه در فلسفة يوگاي هنـدي اهميـت وااليـي دارد    مي

هـاي   اي عميق در نظام فكـري مـردم هنـد از زمـان     دورانت تفكر اهمسا ريشه
روح فلسفي هـر هنـدو را طـي    ) الهيات رباني(ديرينه دارد و فلسفة اپانيشادها 

  ).783، 757، 84، 58، ص)2(1ويل دورانت، ج( »ها خشنود نموده است قرن
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ورزي، خشونت و آزار ديگران نـه تنهـا در    ويژه خودداري از كينه اين عناصر فكري به
جذب مهاجران به هند نقش اساسي داشت بلكه مرحلة سازگاري اجتماعي آنها را نيز در 

  .)جا همان(كرد  رهنگي آسانتر ميتأثيرات متقابل ف
با ورود اسالم به هند تغييرات سياسي، اجتماعي و فرهنگي وسيعي در آنجـا پديـدار   

هاي مسلمانان از سال  سلسله  پس از حملة سلطان محمود غزنوي و تشكيل حكومت. شد
هـاي بـزرگ    قرن به طول انجاميد، سبب گرديـد شخصـيت   3ق كه بيش از 932 - 602

و  المحجوب كشفچون ميرسيدعلي همداني، علي بن عثمان هجويري صاحب عرفاني هم
الدين چشتي به هند مهاجرت كنند و نـه تنهـا تـأثيرات شـگرفي را در آن      خواجه معين

اي از اربابـان   هاي مناسبي براي مهـاجرت و سـفر عـده    سرزمين ايجاد نمايند بلكه زمينه
  .فضل و هنر و ادب را نيز فراهم آوردند

ق توسط ظهيرالدين محمد بـابر  932ها با تأسيس سلسلة تيموريان هند در  اجرتاين مه
بـر  . بـه اوج خـود رسـيد   ) زيـب  همايون، اكبر، جهانگير، شـاهجهان و اورنـگ  (و حكومت جانشينانش 

قلمـرو  نفـر از شـعرا بـه داليـل مختلفـي بـه        745ها و منابع تـاريخي بـيش از    اساس تذكره
ميـرزا  . كردند كه رونق شعر فارسي را در هند در پي داشـت گوركانيان هند و دكن مهاجرت 
نويسد كه ظاهراً علـت اساسـي عـدم توجـه شـاهان صـفوي        محمدخان قزويني به براون مي

نسبت به شاعران به سبب مشي سياسـي و دشـمني بـا عثمـاني و بيشـتر بـه رواج شـيعه و        
نويسد دلبستگي فرهنگي  ريپكا نيز مي. تشويق از متكلمان و متشرعان اين مذهب بوده است

صفويان محدود به استوار ساختن موقع شـيعه بـود و بنـابراين بـه شـاعران و آثـار ايشـان و        
سـام  «مزارات آنان توجهي نداشتند، گو اينكه ديوان شاه اسماعيل اول به زبان تركي و تذكرة 

  . استنمودار آن است كه اندك توجهي به اشعار غيرمذهبي كمابيش رواج داشته  »ميرزا
ظاهراً چون در زمان اكبر، جهانگير و شاهجهان هند ثروتمندتر از ايـران دوران شـاه   
طهماسب اول صفوي تا شاه عباس دوم بوده مهاجرت شـاعران ايرانـي بـه هنـد فزونـي      

هـاي هنگفـت بـاز     به گفتة براون گروه انبوهي شاعر ايراني از هند بـا ثـروت  . يافته است
  . نعمت و مال بيشتر بودآمدند؛ زيرا در آنجا وفور 

هجوم ازبكان به خراسان و نابساماني و نا امني آن خطه نيز ازجمله عوامل مهاجرت 
برخي شاعران ماننـد غـروري كاشـي، ركنـاي      .شاعراني چون حيرتي هراتي به هند بود
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موالنا برخي چون  .گرفتند كاشاني بر اثر ناخشنودي از شاه عباس اول راه هند در پيش 
گري نخست ميل در چشمش كشـيدند و سـپس    ري كه به جرم الحاد و نقطويقاسم ام

در در اين ميان گروهي از شاعران اصفهاني نيز به هند مهاجرت كردنـد كـه   . كشته شد
  .اين مقال به بررسي تعدادي از آنان پرداخته خواهد شد

هنـد   به )ق1014 – 963(الدين محمد اكبر  در زمان جالل :مير شريف اماني اصفهاني
شعر دالويز داشت و مدت بيست سال در هند اوقاتش  ةسليق«ني ؤآمد و به گفتة مال عبدالقادر بدا

  .)184، ص3بداؤني، ج( »به صفت تجريد گذشت
مالعبدالباقي نهاوندي از قول ملهمي شيرازي نقل كرده كه در الهور به شرف خدمت 

اشـند بـا اكثـري از اهـل     ب آن سيد عارف رسيدم، اهـل ايـران را كـه در هندوسـتان مـي     
هندوستان اعتقاد تمام به درويشي او بود و مريد و معتقد او بودند و به مـال دنيـوي بـه    

كرده و مدح اهل  نمودند و شيعة اثني عشري بوده و تقيه نمي هيچ وجه با او مضايقه نمي
  .)1406-1400، ص3عبدالباقي نهاوندي، ج(گفته است  زمان نيز نمي

اي با مطلع زير در مدح اكبر پادشاه گوركاني هند و عبدالرحيم  يدهاماني اصفهاني قص
  :آباد گجرات را داشته است خان خانان سروده در زماني كه حكومت احمد

  ز خضر خط، لب جانبخش، آن پري پيكر
 

ــه چشــمه كــوثر   نشــان نمــي دهــد اال ب
 

بـه جهـت   فرزند ملك معرف اصفهاني بود كه در خراسان و عـراق   :آقا تقي اصفهاني
وي از مالزمان محراب خان قاجار در . سنجي داراي مقام وااليي بود فضايل علمي و سخن

مشهد بود كه به همراه تقي اوحدي به شبه قـاره آمـد و در مالزمـت عبـدالرحيم خـان      
  .پور رسيد خانان به برهان

الـدين   ميـر جمـال   االحبـاب روضـة اي از كتـاب   آقا تقي اصفهاني در اين سفر نسـخه 
ث را كه به خط خود مؤلف كتابت شده بود به خان خانان اهـداء نمـود و او نيـز در    محد

  .قبال آن آقاتقي را با صالت و هداياي گرانبها مورد استمالت قرار داد
وي پس از مالزمت خان خانان به دربار شـاهزاده پرويـز ملحـق شـد و سـرانجام در      

؛ 131؛ نصرآبادي، ص 1474، ص3ندي، جعبدالباقي نهاو(پور درگذشت  ق در برهان1020رمضان 
  .)58آبادي، ص  شفيق اورنگ

اهل تبارزه، عباس آباد اصفهان كه در زمان اكبرشاه به دهلي آمد و در : ميراسداهللا
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  .او اهل شعر بود. همانجا درگذشت
  طرفه حاليست كه آن آتش سـوزندة مـن  

 

ــي  ــر م ــي  دورت ــترم م ــوزد رود و بيش  س
 

  )33آبادي، ص نگ؛ شفيق اور310نصرآبادي، ص(
در زمان اكبر به قصد دربار به شبه قاره آمد و در مسير به طـرف   :حرمان اصفهاني

   .)118راشدي، ص(الهور درگذشت 
  سـوخت  زگرمي جگرم دوش چشم تر مي

 

 سـوخت  چراغ ديده به راه تو تا سحر مـي 
 

الدين محمد متخلص به حزنـي اصـفهاني، از شـاگردان     موالنا تقي :حزني اصفهاني
وي در جميـع اقسـام علـوم    . رشيد ميرزا مخدوم بن ميرميران حسيني صفاجاني بـود  

 .)417-414، ص2امين احمـد رازي، ج (معقول و اصناف فنون سرآمد علماي زمان خود بود 
ها در دارالسلطنه صفاهان به نشر فوايد علميـه و دروس مسـايل يقينيـه اشـتغال      سال

ابوالفضل عالمي وي را در شـمار  . ندوستان آمددر اواخر زندگي از صفاهان به ه. داشت
 989كه در . )304-303، ص1، ج1ابوالفضل عالمي (كند  سنجان درباره اكبري ذكر مي قافيه

در سرزمين دكن به مالزمت سلطان محمد قلي قطب شاه درآمد و سرانجام در موضـع  
   .)جا امين احمد رازي، همان(رسول پور پنجاب درگذشت 

فرزند ملك مقصودعلي در قريه ويركوپاي اصـفهان   : مد دخلي اصفهانيموالنا ملك اح
وي خواهرزاده شيخ ابوالقاسم امري است كه در شعرگويي مهارتي تمـام داشـت   . متولد شد

  .)128- 120، ص1 گلچين معاني: نك(ق به قتل رسيد  597و به اتهام نقطوي گري در 
قـاره آمـد و    محمد اكبر به شبه الدين ق در دوره سلطنت جالل 997موالنا دخلي در 

ق به دكن رفت و به دربار عبدالرحيم خـان  1003در . به سلك مالزمان در بار وي درآمد
او باقيماندة زنـدگي خـود را   . اي نايل آمد خانان ملحق شد و به جاگير و مناصب شايسته

، 3ج عبـدالباقي نهاونـدي،  (در خدمت خان خانان سپري نمود و اشعاري در مدح وي سـرود  
  .سنجان دربار اكبري شمرده است ابوالفضل عالمي وي را در شمار قافيه .)1508-1497ص

ق كه خان خانان به 1003ويژه در  خان خانان به مطلع شعري كه در مدح عبدالرحيم
  :صوبگي و فتح دكن نايل گشته چنين است 

 چــون دهــد آن شــوخ جلــوه خنجــركين را  
 

 عمـــــر ابـــــد دان نگـــــاه بازپســـــين را
 

  )1508، ص3عبدالباقي نهاوندي، ج(
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محمدرضا بن خواجه ظهيرالدين عبـداهللا مـتخلص بـه شـكيبي     : شكيبي اصفهاني
الدين  اصفهاني و مشتهر به شكيبي امامي از نژاد خواجه عبداهللا امامي فرزند خواجه امين
  1.حسن معاصر خواجه حافظ شيرازي است كه مورد ستايش او نيز قرار گرفته است

در اوان جواني به خراسان رفت و مدتي در . ق در اصفهان متولد شد 964شكيبي در 
مشهد و هرات به تحصيل علم پرداخت و به شاعري روي آورد و شهرة شهر و نادرة دهـر  

چون صيت شاعري و قدرت دانشوري . او در علم موسيقي و ادوار نيز تبحر داشت. گرديد
الدين محمد  ت و نزد عالمة زمان اميرتقيخود را در آن واليت ظاهر ساخت، به شيراز رف

  .)682، ص3همو، ج(تلمذ كرد ) ق1018: وفات(نسابه شيرازي 
خانـان   ق عزم سفر هندوستان نمود و به شوق ديدار و مالزمت عبدالرحيم خان997در 

چــون متوجــه شــد كــه خــان خانــان در آن هنگــام در . عــازم احمــدآباد گجــرات گرديــد
  .آنجا رفت و در فتح دكن و سند خان خانان را همراهي نموددارالسلطنت آگره است به 

هنگامي كه خان خانان سند را فتح كرد و ميرزا جـاني والـي آن ملـك را گرفتـه بـه      
اي دربارة اين فتح به نظم كشيد كه اين بيت از جمله  درگاه اكبري آورد، شكيبي مثنوي

  :آن است
ــرام ــردي خ ــرخ ك ــر چ ــه ب ــايي ك  هم

 

 ي زدامگرفتـــــــــي و آزاد كـــــــــرد
 

  )608، 603-601، ص3، ج1 ابوالفضل عالمي(
  .خان خانان در قبال اين مثنوي هزار اشرفي طالي سرخ به او صله داد

نامة معروفي به نام خان خانان در سلك نظم كشيد و به صلة ده هزار روپيه  وي ساقي
  . )640، ص1، ج2معاني  گلچين(كامياب گرديد 

ن مقرب بود كه او خاتم دولت و مهر سلطنت خود را اي نزد خان خانا شكيبي به گونه
اي بود كه اكثر مسـتعدان   به وي سپرد، مقام و منزلت او در خدمت خان خانان به مرتبه

  .گفتند رسيدند و مدح او مي هر صنف به وسيلة او به مراتب عاليه مي
وبة ق بعد از فتح جنگ سهيل از خان خانان جدا شده به سرونج از توابع ص1006در 

مالوه آمد اما چون بيمار شد، تصميم گرفت در صورت بهبودي به زيارت حرمين شرفين 
                                                      

آزاد (الـدين حسـن دارم    ر عـالم امـين  به رندي شهره شد حافظ پس از چندين ورع ليكن، چـه غـم دارم كـه د   . 1
 ).29بلگرامي، ص 
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ق به زيارت حرمين شريفين رفت و بعد از سه 1012بنابراين چون بهبود يافت، در . برود
پور رسيد، نزد خان خانان رفت و  چندي در  چون به برهان. سال به بندر سورت بازگشت

  .مالزمت وي به سر برد
خان خانان از درگاه جهانگيري . نشيني كرد ق از خان خانان درخواست گوشه1018ر د

  .ق درگذشت1023شكيبي در . براي او صدارت صوبه دهلي و سيورغالي گرفت
الـدين   ميرحيدر متخلص به ذهني صفاهاني در دورة سلطنت جـالل : ذهني صفاهاني

در دكـن بـه خـدمت عادلشـاه      و )143، 139فرشـته، ص (محمداكبر از اصفهان به هند آمد 
بيجاپوري رسيد و با موالنا ملك قمي و ظهوري ترشيزي كه تحت حمايت صالبت خـان  

  .)352فخرالزماني قزويني، ص( بردند مالقات نمود السطنه مرتضي نظام شاه به سر مي وكيل
فرزند خواجه محمدحسين اصـلش از بسـينان اصـفهان    : الدين محمود اصفهاني زين

او را واصل كعبه مقصود، زيب و زينب صـفات محمـود ذكـر نمـوده اسـت      اوحدي . است
  .)284اوحدي بلياني، گ(

وي از حكماي معروف اصفهان و شعراي آنجا بود كه در زمان اكبر شاه دو سه بـار بـه هنـد    
هـاي   وي در سـال . )118آبادي، ص اورنگ ؛ شفيق35صبا، ص(سفر كرد و سرانجام به اصفهان بازگشت 

  .)جا اوحدي بلياني، همان(برد  سر ميه ق در دورة جهانگير پادشاه در عراق ب1024تا  1022
كرد و چون به  ميرشريف سرمدي كه ابتدا فيضي تخلص مي :موالنا سرمدي اصفهاني

مولد و . حضور پادشاهي شيخ فيضي را به او معارض افتاد، تخلص سرمدي را انتخاب كرد
فهـم و مستحسـن    همت، خـوش  طبيعت، عالينفس، بلند او نيك. منشأ وي صفاهان است

الـدين اكبـر بـه     االخالق، داراي ذهني سليم و ادراكي مستقيم بود كـه در زمـان جـالل   
نويسي را بـه عهـده    سرايان دربار و زماني نيز منصب چوكي مدتي از غزل. هندوستان آمد

ي بيجـاپوري  ق از سوي اكبر نزد ابراهيم عادلشاه ثان1009در  .)631، ص3بداؤني، ج(داشت 
وي به همـراه ميرشـريف آملـي    . ، سپس مراجعت كرد)377اوحدي بلياني، گ(فرستاده شد 

اي در  حكيم ابوالفتح گيالني در نامـه . گيري در بنگاله شد مأمور خدمتي به عنوان بخشي
  :ق به ميرشريف آملي مرقوم داشت996سال 

اعـزي  اي مشتمل بر لطـايف نظـم و شـرايف نثـر كـه اخـوي        مجموعه... «
بخشي الملكي شريفاً سرمداً با انبساط خاطر دوستان را روانه كرده بودند، ورود 
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  ).782، ص3، ج1ابوالفضل عالمي ( »آن باعث افزوني حسن عقيدت گرديد
الـدين محمـد    در دورة سلطنت جـالل . وي در اصفهان متولد شد :شمس ددة عراقي
اكمان احمدنگر، بيجـاپور و گلكنـده   در ابتداي ورود به مالزمت ح. اكبر به هند سفر كرد

او از . به سر برد، سپس به دربار اكبـر پيوسـت و او را در آگـره و الهـور همراهـي نمـود      
ظرافت طبع و ذوق خوبي برخوردار بود، بدين سبب هدايا و صالت گرانبهايي از پادشـاه  

در امـا دوبـاره بـه هندوسـتان مراجعـت كـرد و       . دريافت و به موطنش اصفهان بازگشت
اي در مـدح   مالزمت عبدالرحيم خان خانان باقي زندگي خود را گذراند و قصـايد ارزنـده  

   :مطلع يكي از قصايد او چنين است. )1255، ص3عبدالباقي نهاوندي، ج(خان خانان سرود 

  اي فلــــك رتبــــه اي كــــه درگاهــــت
 

ــت   ــر اسـ ــارم خضـ ــاق طـ ــر از طـ  برتـ
 

  )1277-1258، ص3، جهمو(
او . هور به صفيا پسر خواجه قاسم مستوفي اصفهان استآقاصفي مش :صفي اصفهاني

. نوشـت  در علم رمل و حساب و سياق و دفتر مهارت داشت و خط شكسته را درست مي
مـدتي بـا   . در آغاز جواني به سير و سياحت پرداخت و در اواخر عهد اكبري به هند رفت

پـس از  . به كشمير رفتخان قزويني به سر برد و همراه وي  الدين جعفر آصف ميرزا قوام
چـون بـه آگـره رسـيد،     . آن در لباس قلندران تمام بالد هند و سند به سياحت پرداخت

چنـدي حكومـت   . زمانه بيگ مهابت خان او را از آن لباس برآورد و مقرّب خـود سـاخت  
جليسر از مضافات آگره را به وي محول داشت و سپس رتق و فتـق مهمـات و معـامالت    

صفي در تمشيت آن امور . ر خود را به عهدة كارداني او واگذار كردرعيت و سپاهي سركا
اش را بـه سـي و پنجهـزار     چنان كفايتي از خود نشان داد كه مهابت خان مقرري ساالنه

  : ق نوشت كه1024روپيه رسانيد، و باقي نهاوندي در 
امروز از عمال مشهور معتبر كاردان هندوستانسـت، و در وادي دنيـوي و   «

  .»اسباب از مشاهير است، و عن قريب ترقي كلي خواهد كرد جمعيت و
صفيا ـ به لطف طبع و حدت ذهن موصوف بوده بسـيار مهربـان و    «: نويسد رازي مياحمد امين 

  .به دل نزديك و گرمخونست و در ياري پاي برجا چون بيستون
  :بيت

  زخوي نيك و به خلق كريم و خوش منشي
 

 ددعجــب مــدار كــه بيگانــه آشــنا گــر     
 

  )433-432، ص2امين احمد رازي، ج(
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  : تقي اوحدي گويد
صاحب الخلق و الشّيم، جامع السيف و القلم، مظهر كمال جاوداني، نوباوة «

باغ رشد و كارداني، آقا صفياي صفاهاني به مزيد همت و فطرت و قدرت ممتاز 
در  و طبع نقّاد وقّادش از حقيقت با خبـر و . است، نهايت دقت طبيعت وراست

مراتب تصوف كامور است، مدتي است كه به هند آمـده چنـدي دسـت رد بـر     
اسباب دنيوي گذاشته صاحب تجرد ظاهري و باطني گرديده سياحت را مرهم 
جراحت ساخت، و باز به تكليـف تمـام او را از آن لبـاس برآوردنـد، مـدتي در      

ن كرد، الحـال در خـدمت مهابـت خـا     خان به سر مي صحبت ميرزا جعفر آصف
  .)731اوحدي بلياني، گ( »باشد مي

  :افزايد تقي اوحدي مي
در فصاحت و بالغت و سماحت و جالدت و ظفر و اقبال يگانـه و منفـرد   «

همـو،  ( »است، اقسام سخن گفته اشعارش قريب بـه چهـار هـزار بيـت هسـت     
  .)405گ

 ق در مندو او را مالقات كرده و نوشته كـه در آن 1026به سال  تذكرة ميخانهمؤلف 
وقت سال عمرش به شصت و يك رسيده بود، و كليات اشعارش را بـه شـش هـزار بيـت     

وي همراه مهابت خان به كابل رفـت و  . )436-431فخرالزماني قزويني، ص(تخمين زده است 
اي اسـت   نامـه  وي داراي سـاقي . به سال هزار و بيست و هشت در آن شـهر وفـات يافـت   

ات  . مـدح شـاه عبـاس اول اسـت     مشتمل بر هشتاد و پنج بيت كه مذيل بـه  وي مثنويـ
ديگري نيز در بحر خسرو و شيرين نظامي و مثنوي موالناي روم و جـز آن سـروده و در   
غزل سبك متحولي دارد مابين طرز وقوع و شيوة اصفهاني كه حكـيم شـفايي و حكـيم    

او ركنا و اقران ايشان از پيشگامان آن طـرز و روش بودنـد، چنانكـه از منتخبـات اشـعار      
  .)305نصرآبادي، ص(آشكار است،  با حكيم شفايي معارضه داشته است 

نامة او در شكايت از فقر و تنگدستي و اظهار اشـتياق نسـبت بـه سـفر هنـد       از ساقي
  :است

  بيـــــا ســـــاقي از احتيـــــاجم بـــــرآر
  به هندم رسان خـوش در آن مـرز و بـوم   
  بــه ملــك عــراقم چــو گنجــي بــه خــاك

 

 رواجــــم بــــرآر وزيــــن كشــــور بــــي
ــه  ــوم؟  ب ــو ب ــينم چ ــي نش ــا ك ــه ت  ويران

ــا مـــــوم در آتـــــش تابنـــــاك   و يـــ
 

  )731، ص1، ج2معاني  گلچين(
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باقي نهاوندي مثنوي از وي روايت كرده كه در برهانپور خانديس در ايـامي كـه   عبدال
  .)1655-16536، ص3عبدالباقي نهاوندي، ج(در مالزمت خان خانان بوده آن را سروده است 

قادر سخن و نيكو طبيعت است و در طريـق محبـت و    شاعري :بابا طالب اصفهاني
ين چند بيـت كـه ثبـت ايـن اوراق     ا بيان حاالت مودت نادرة دهر و فريد عصر، والحق از

گوينـد در اوايـل جـواني بـه     . شـود  شده، درستي سليقه و چاشني طبيعت وي معلوم مي
د جغتـاي  داشت، از وطن دلگير شده بـه جانـب هنـ   اصفهان واسطة آزردگي كه از مردم 

  .ها در آنجا به فراغت گذرانيد و ديگر ياد وطن نكرد شتافت، و سال
  : نويسد سنجان دربار اكبري مي ابوالفضل عالمي در شمار قافيه

 »اي دانـي نصـيبه   بابا طالـب اصـفهاني از معنـي خبـري دارد و از معاملـه     «
  ). 319، ص1، ج1ابوالفضل عالمي (

پوشـان   حـال بـا درويشـان و خرفـه     باب طالـب ـ اصفهانيسـت، و از مبـادي    «
نْهم  «آميزش داشته و آخر به مقتضاي  مـ و م فَهـبِقو هنْ تَشَببـه لبـاس تـرك و     »م

تجريد قامت قابليت خود آراسته در ايام كهول عزيمت هندوستان نموده، در آخـر  
و طلوع اقبال اكبري ممالك هند را سير كـرده قـدم بـه عرصـة      ]همايوني[دولت 

هاد، يوسف شاه والي كشمير مقـدم او را گرامـي داشـته ايـامي مصـاحب      كشمير ن
مجلس خاص جناب يوسفي بوده، از بس مهرباني بـه قيـد تصـرف آن پادشـاه در     
آمده او را از لباس درويشي بيرون آورده اگرچه اين معني نـزد اهـل دل نكوهيـده    

ب شـاه ولـد   است، اما بابا طالب را درين معني عذر دلپذير هست، چـرا كـه يعقـو   
يوسف شاه به صفت حسن و جمال يوسـف بـود كـه بـه سـمت يعقـوبي موسـوم        
گرديده بود، و در مصر وجود بابا طالب مرتبة عزيزي يافتـه، بنـابراين ارائـة خـاطر     

خلت اهل دنيا ساخته، اما در حقيقـت   اولياي ظاهر، درويشي را متغير به خلعت بي
ا بر تارك ترك دنيا نهاده بقية عمر تعلقي پوشيده دراين صورت كاله فن كسوت بي

نمود، تـا در هـرج و مـرج     نعمت حقيقي خود اشغال مي به خدمت و كارگزاري ولي
كشمير و بعد از انهدام اساس دولت يوسف شاهيه، دوازده مرتبه با سي چهـل نفـر   
از تبع خود با جهود اكبر شاه مقابله و مقاتلـه نمـوده، و آخـر بـه خـدمت پادشـاه       

شاهنشاهي گرديده مدتي در آن بارگاه از جملـة مصـاحبان   ! د نوازشاتشتافته مور
و نديمان بود، و مدتها ميرعدل گجرات و بنگاله بـود، و در ايـام جلـوس نورالـدين     
جهانگير پادشاه در زمان ايالت ميرزاغازي به مملكـت قنـدهار شـتافت و ميرعـدل     

خي است، و گاهي بـه  ذات و شجاع و س ممالك پنجاب و قندهار بود، و بسيار نيك
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  ).374- 373شاه حسين، گ ملك( »گفتن اشعار ذوقي دارد
  : تقي اوحدي گويد

بابا طالب صفاهاني ـ پيري موقر نورانيست، مدتها مرد بوده و به درويشي  «
باشد، حالـت   و فقر سلوك نموده الحال مردي متعين است و در هندوستان مي

از آنجا به صـدارت گجـرات رفـت، در    التحرير از سند و قندهار به آگره آمده و 
آگره وي را ديديم، الحق مردي وايافته است، اشعار بسـيار گفتـه و نظـرش در    
آن علو است، در عين غالبيت نظم به مرتبة طالبيت اسـت، طالبانـه بـه نقطـة     

  ).422گ( »رسد غالب سخن مي
  : عبدالهاقي نهاوندي نوشته است

يان اين واليت مثل حكيم ابـوالفتح  وي اكثر اوقات به مصاحبت اكابر و اع«
و زين خان كوكه و شيخ ابوالفضل و شيخ فيضي و ساير بزرگان به سر مي برد 

تعلقـي و   صـحبتي و بـي   و به صحبت او ميل تمام داشـتند و در كمـال خـوش   
باشـد، و   دانيست، و بيشتر ايام توقف در هندوستان در كشمير دلپذير مي قاعده

يگر خصوصيات آن ديار محظوظ اسـت، و در وقتـي از   با غايت از آب و هوا و د
اوقات فرمانفرماي كشور هندوستان نورالدين محمد جهـانگير پادشـاه او را بـه    
طلب ميرزاغازي ترخان والي تته فرستاد به رسم حجابت، و در آن رفت و آمـد  
كارهاي نمايان ازو به ظهور آمد، والحال صدر واليت گجراتست، و در شاعري و 

داني نيز مهارتي تمام دارد و في الجمله طالب علمي نيز كرده و هميشه با  نكته
موالنـا قاســم كــاهي و موالنــا نظيـري كــه از دانشــمندان روزگــار بودنــد و در   

اين اشعار ... داشت برد و صحبت مي هندوستان به دانش ممتاز بودند به سر مي
وجود بـود كـه بـه مقـام     از زادة طبع وقاد بابا م) خان خانان(در كتابخانة عالي 

  ).1266-1259، ص 3ج ( »ثبت درآمد
ق بـه تقريـب ذكـر    1028بهمـن مـاه    10جهانگير پادشاه در ياداشت روز پنجشنبة 

  : طالبي آملي نوشته است
معتمد خان درين وقت رباعي از طالب اصـفهاني خوانـد، مـرا بـه غايـت      «

  :خوش آمد و در بياض خود نوشتم
 ه چـه شـدزهرم به فراق خود چشاني كـ 

  اي غافل ازين كه تيغ هجر تـو چـه كـرد   
 

 خون ريزي و آستين فشاني كه چـه شـد  
ــداني كــه چــه شــد  ــا ب  خــاكم بفشــار، ت

 

االصل است، در عنفوان شباب به لباس تجريـد و قلنـدري    طالب صفاهاني
گذارش به كشمير افتاده از خوبي جا و لطافـت آب و هـوا دل نهـاد آن ملـك     

بـه خـدمت   ) ق995(=نمود، و بعد از فـتح كشـمير    شده توطن و تأهل اختيار
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الحال . هاي درگاه انتظام يافت در سلك بنده پيوسته،) اكبر شاه(عرش آشياني 
عمرش قريب به صد رسيده در كشمير به فراغ خاطر با فرزندان و متعلقان بـه  

   ).325جهانگير گوركاني، ص( »دعاي دولت ابد قرين مشغولست
  : افزايد وي مي

ه عرض رسيد كه فقراي كشمير در زمستان از شدت سرما محنت چون ب«
اي از  گذارننـد، حكـم فرمـودم كـه قريـه      كشند، و به سختي و دشواري مي مي

اعمال كشمير كه سه چهار هزار روپيه حاصل آن بوده باشد، حوالـة مالطالـب   
اصفهاني نمايند كه در وجه لباس فقرا و گرم كردن آب جهت وضو ساختن در 

  ).جا همان(صرف نمايد  مساجد
گري اكبر شاه نزد مرزيـان تبـت كـالن     ق از كشمير به ايلچي997بابا طالب در سال 

ق نيز به همان سـمت بـه جانـب    1005ق بازگرديد و دولت بار يافت، در 998رفت و در 
اي بـود كـه دربـارة غرايـب و      حاصل دوبار سفارت او رساله. مرزبان تبت خرد گسيل شد

، 1ابوالفضل عالمي (قلم آورد، و ابوالفضل عالمي آن را داخل اكبر نامه ساخت نوادر تبت به 
  .)265، ص3؛ بداؤني، ج731، 569، 552، 523، ص3ج

در كشمير وفات يافـت و مـدفن وي در محلـة بابـاپورة كشـمير       1032وي در سال 
، 2، جراشدي( آمده است تذكرة شعراي كشميراشعاري از او در . نزديك مزار باباخيل است

  . آمده است) 675-666ص
از مداحان شاه طهماسب صفوي بود كه در دورة اكبر پادشـاه بـه    :صبائي اصفهاني

اطالعات زيادي درباره او در دسـت   .سرايي امراي او را اختيار كرد شبه قاره رسيد و  مدح
  .ابياتي از او نقل كرده است) 469صصبا، ( روز روشنمؤلف تذكره . نيست 

در آغاز جواني به سـير  . ق در اصفهان متولد شد965وي درسال  :»نيصفي صفاها«
مدتي بـه خـدمت ميـرزا جعفـر     . و سياحت پرداخت و در زمان اكبر به هندوستان رسيد

خان بود و همراه او به كشمير رفت و نقاط مختلف كشمير و سند و هند را سياحت  آصف
مؤلف . خان به او تفويض شد چون به آگره رسيد خدمت فوجداري از طرف مهابت. نمود

نامـة   در اين مالقات، صفي ساقي.  هجري با او مالقات كرد 1027در سال  تذكرة ميخانه
بقية ايام زندگاني خود را در آنجا به سر برد . خود را به مؤلف مذكور داد و عازم كابل شد

؛ 1653، ص3عبـدالباقي نهاونـدي، ج  (ق در همـان شـهر درگذشـت    1028و سرانجام در سال 
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  .)429فخرالزماني قزويني، ص 

كليـات  . دارد »اشـعار خـوب و ابيـات بـا اسـلوب     «، صفي تذكره ميخانهبه قول مؤلف 
   .)جا فخرالزماني قزويني، همان(است سخنانش قريب به شش هزار بيت 

صفي يك مثنوي مشتمل بر هزار بيت در بحر خسرو شيرين، دارد كـه بـا بيـت زيـر     
 :آغاز مي شود

ــ ــدا بـ ــن خداونـ ــري كـ ــقم رهبـ   ه عشـ
 

 خـــدايي كـــرده اي پيغمبـــري كـــن   
 

  :و در بحر مثنوي موالنا رومي هم اشعاري گفته كه از آن جمله دو بيت زير است 
ــوي  ــوي معنـــــ ــوي مولـــــ   مثنـــــ
  اينقــــدر دانــــم كــــه آن عاليجنــــاب 

 

ــوي    ــد نـ ــاله را بخشـ ــد سـ ــردة صـ  مـ
 نيســـت پيغمبـــر ولـــي دارد كتـــاب   

 

  )430همو، ص(
ور معروف به غياثا و متخلص به منصـف  در اصـفهان   الدين منص غياث: منصف اصفهاني

  در اوايل عمر بـه شـيراز رفـت و همانجـا بـه كسـب تحصـيل و درك صـحبت        . متولد شد
در زمان اكبـر در سـن بيسـت و    . همچنين سرودن شعر را آغاز كرد. سرايان پرداخت سخن

خـان   عفر آصـف الدين ج سه سالگي از اصفهان به هندوستان آمد و به سرپرستي ميرزا قوام
پس از مدتي مديد به دكن رفت و به سلك مالزمان رسـتم ميـرزا صـفوي    . نشو و نما يافت

پس از مدتي ترك مالزمت او كرد، به . درآمد و از او منصب وكالت سركار را به عهده گرفت
بـاز بـه برهـانپور    . شاه رفت، ولي احوالش با او سازگار نيامـد  گلكنده پيش محمد قلي قطب

  .ق درگذشت1019خدمت ميرزا رستم صفوي مراجعت نمود و باالخره در دكن به 
او پيش از مرگ، ديوان اشعار خود شامل پنج هزار و دويست بيت از قصيده و غزل و 

؛ 772؛ صـبا، ص 280همـو، ص (غيره را مرتب كرد و  به عزيزي سپرد كه به اصفهان برسـاند  
  .)249آبادي، ص شفيق اورنگ

صـبا،  ( تـذكرة روز روشـن  و ) 283صفخرالزماني قزوينـي،  ( ة ميخانهتذكراشعاري از او در 
  .آمده است) 772ص

محمدرضا بيگ متخلص به فكري فرزند شيخي بيگ در علم سـياق  : فكري اصفهاني
  .او را با حكيم شفايي مناظره و مشاجره بود. مهارت تام داشت

ر خـوبرويي دل باختـه   ب. فكري رفتار عاشقانه داشت و زندگاني را آزادانه بسر مي برد
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همراه او در زمان اكبرشاه از اصفهان به شبه قاره وارد شد و در دكن مسكن گزيد و بقية 
تـذكرة روز  ابياتي از او در  .درگذشت 1020زندگاني را همانجا به پايان رسانيده در سال 

  .نقل شده است) 636صصبا، (روشن 
هان است كه در زمان اكبـر بـه سـال    از قرية بستان از توابع اصف : عبدالقادر بستاني

  :ابيات زير ازوست. ق درگذشت1020ق به شبه قاره آمد و در 1002
  افتاده به پهلو خُم مي قالـب مسـتي اسـت   

 

 خامي شده از هستي خود باده پرستي اسـت 
 

***  
  ام از وي نكردم جان نثـار قاصـد و شـرمنده   

 

 كه در اول سخن بيهوش كرد از ذوق پيغـامم 
 

  )177، صهمو(
چون در چشـمي انـدكي   . در زمان اكبر به هندوستان رسيد: مال وفايي كور اصفهاني

   .اشتهار يافت »كور«عيب داشت، به 
الدين محمد هاشمي اصفهاني كـه از سـادات بـود و در     اميرشمس: هاشمي اصفهاني

 از وطن به دكن رسيد، با عادلشاه والي بيجاپور پيوست و به. ايران حرفة كوفتگري داشت
شام سروده، ولي از كالمش فقط بيت زير از  او غزل مي. ملقب گرديد »صدر جهان«لقب 

  :به دست آمد غريبان
 آيـدمرا هر شب خيال يـار در آغـوش مـي

 

 آيـد  غلط كردم كه جاني در تن بيهوش مي
 

  )284آبادي، ص شفيق اورنگ(
ة از شـاگردان محتشـم كاشـاني بـود كـه در اصـفهان بـه حرفـ         :مجلسي اصـفهاني 

وقتي دلدادة جواني شده و همراهش در زمـان اكبـر پادشـاه بـه     . بافي مشغول بود پارچه
؛ 246همو، ص(هندوستان آمد ولي در آغاز قرن يازدهم با معشوق خود در دكن درگذشت 

  :بيت زير ازوست. سرود مجلسي غزل مي .)658، ص1نفيسي، ج: نيز نك
  در جهان هر جا باليي بـود از مـا درگذشـت   

 

 ت تيره كو چون سايه در دنبال ماسـت غيربخ
 

  )247آبادي، ص اورنگ  شفيق(
  : گويدبلياني اوحدي 

مال مجلسي اصفهاني ـ از شاگردان محتشـم بـود، بسـيار خـوش طـرز و       «
صاحب قدرت آمده بود در سخن، و مردي متقي، صـاف طبـع، درويـش نهـاد،     

ت، كسـب  عاشق پيشه واقع بود، هميشه در صفاهان كارخانـة جـوالهگي داشـ   
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معيشت به همان كردي، و درين اواخر به محمدزمان نام جواني عاشق شد، كه 
پسر استاد علي طباخ بود، و آن پسر چون خالي از جوهري نبود، مرتبه مرتبـه  
از وي تربيت يافت، و ترك پدر و مادر كرده با وي به هند آمـد، هـر دو لختـي    

ولد معصـوم  1 نزد خواجه بيگ ميرزاسيار بودند، اتفاقاً در دولت آباد و احمدآباد 
فهمان كامل داناي جـامع دوران اسـت، و    رفته كه حاتم زمان و از خوش 2بيگ

گذارنـد و هـزار روپيـه از     ام، و شعري مي بنده در ايران به خدمت بسيار رسيده
وي گرفته و هزار رويپة ديگر از هر جانب به چنـگ آورده قصـد مراجعـت بـه     

پيوندد، و چنان ظاهر شد كه همان  حوالي به حق ميعراق داشته كه در همان 
محمد زمان او چيزي در كارش كرده بوده و بعد از او اسباب او را تصرف كرده 

  ).697گ ( »و در گجرات و آگره در سير است
ميرزا محمود ـ از سادات برخوار اصفهان است و از دودماني بزرگ،  : محمود اصفهاني

مهين وي ميرزا محمدباقر كه در زمان شـاه سـليمان وزيـر    و نصرآبادي در ترجمة برادر 
  : نويسد قورچيان بوده است مي

چون بعضي از ايشان در نطنز سكني دارند، بـه سـادات نطنـز مشـهورند در     
الطبـع بـود، بـه هنـد افتـاده منصـب و        جواني بعد از وفات برادر كه شاعر لطيـف 

ده در بـالد سـند مقتـول    خدمات يافت، در آخر عمر عزيمت عود به اصفهان نمو
شد، خالي از استعدادي نبود، اشعار ريان دارد، به مالقات فقير نرسيده و در وقت 
  :امال چيزي ازو به ياد نبود كه ثبت شود مگر اين مطلع كه از غزل مشهور اوست

  باده نوش جان كن شد، خون عاشقان نوشي
 

 توان زدن جوشـي  بعد ازين چو مي با او، مي
 

  )70-69، صنصرآبادي(
) ق1147(وي در جواني رهسپار هند شد و پيش از ورود حزين الهيجي بدان سـامان  

  .درگذشته بود
  : نويسد تقي اوحدي مي: منصف اصفهاني

                                                      
به هندوستان رفته و به وسيلة خان خانان بـه دربـار    999در سال ) ق1027: وفات(خواجه بيگ ميرزاي صفوي . 1

از تاريخي كه قلعة احمـدنگر  : اكبري پيوسته و در هزار و چهار به منصب پنجهزاري رسيده و جهانگير پادشاه گويد
حفـظ و  ) ق1019(تـا تـاريخ حـال    ) ق1009(رادرم مرحوم دانيال به تصرف اولياي دولـت قـاره درآمـد    به سعي ب

جهـانگير  : نـك . پناه شاه طهماسب است مقرر بود حراست آنجا به خواجه بيگ ميرزاي صفوي كه از خويشان غفران
  ).260، 224، 104گوركاني، ص 

ماسب را داشته و در سال نهصد و هفتاد و شش با پسر معصوم بيگ صفوي شانزده سال منصب وكالت شاه طه.  2
  .رساندنددانشمند خود خان ميرزا به سفر حج رفته و روميان بر سر وي و همراهانش ريخته همگي را به شهادت 
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الدين منصور هرنـدي ـ تخلـص     شمع مجلس فضايل و دانشمندي، غياث«
طبيعـت،   محـاوره، خـوش   وي منصف اسـت، و الحـق بـه غايـت فهـيم، خـوش      

توشـه بـود، مـدتي جزوكشـي كـرده متـداوالت        زبان، حـرام صحبت، هم خوش
گذرانيده كسب بعضي كماالت نموده بود، دو نوبت از صفاهان به هند آمد، بـار  

خان قزويني برخورده، مـدتي در خـدمت وي بـوده و هنـوز      اول به جعفر آصف
بودم كه برگشت و نوبت ديگر كه به هند آمد، او را بـا رسـتم    بنده در عراق مي

ا اتفاق صحبت و مالزمت افتاد، مدتي با وي به سر كرد از غصة او تريـاك  ميرز
خورده خود را هالك ساخت، و شرح حاالت خود را مفصًال نوشـته بـه وصـيت    
گذاشت، و در اصل خالي از نشĤة جنوني نبوده، اما بـه غايـت فطرتـي عـالي و     

و در طبعي نازك داشت، طاقـت محنـت و تـاب نـادر برابـر نيـاورد، و هـالك ا       
  ).529اوحدي بلياني، گ( »برهانپور است در سنة هزار و نوزده

ايـن مطلـب آگـاهي    بـه هنـد رسـيد، از     1017كه در اواخر سال  تذكرة ميخانهمؤلف 
خان به وطن خود مراجعت كـرده و پـس از سـه     منصف پس از جدايي از آصفنداشته كه 

  : ي پيوسته است، چنانكه گويدچهار سال بار ديگر به هند بازگشته و به رستم ميرزاي صفو
دانــي، غياثــاي اصــفهاني ـ خردمنــدي منصــف و    منصــف ديــوان نكتــه«
تكلّف است، اشعار او همه هموار و كم استعاره واقع شـده، شـعر    سنجي بي نكته

كرده است، چنانكه اگـر كسـي    فهميده و تميز را از روي انصاف مي را خوب مي
كرد و كج بحثـي بـر خـود     ل قبول ميالحا نمود في دخل حسابي در شعر او مي

ساخت، گويا از آن رهگذر است كه تخلص خود منصف قرار داده، نـام   الزم نمي
الدين علي اسـت، ولـيكن در هنـد بـه غياثـا اشـتهار دارد، مولـدش از         او غياث

اصفهان است و در صغر سن از وطن به شيراز رفته و در آن شهر به سن رشـد  
سب فضـيلت كـرده و طبيعـت را از صـيقل صـحبت      اي ك و تميز رسيده و پاره

طبعان شيراز به مرتبة موزونيت رسانيده و در سن بيست و سه از ايـران   خوش
دان، آفتاب فلك مروت و  به هندوستان آمده خود را به شرف خدمت خان نكته

نشـان   الدين جعفر آصف خان مشرف گردانيد، و آن خان جم احسان ميرزا قوام
د تا به توجه او در هند نشـو و نمـا يافـت، بعـد از مـدتي از      در تربيت او كوشي

مخدوم خود مرخص شده به دكن رفته مالزمت سـاللة دودمـان اعـتال، نقـاوة     
خاندان واال، رستم ميرزاي صفوي اختيـار كـرد، و ميـرزاي مـذكور در رعايـت      
خاطر منصف كمال مهرباني به جـاي آورده وكالـت سـركار خـود بـه او مقـرر       

دي در خدمت آن ساللة دودمان واليت به آن امر مشـغول بـود، تـا    فرمود، چن
طلبي كار بر او دشوار كرد و راه سفر در پيش او نهاد، از صاحب خود جدا  زياده
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اي ماند، اما نقش به مدعاي او ننشسـت،   گرديده به گلكنده رفت و در آنجا پاره
او بـه  مطـابق حـال   ) ق1020-989(جمجاه انجم سپاه محمدقلي قطـب شـاه   

احوالش نپرداخت، آن منصف به انصاف دانسـت كـه بـد كـرده كـه از خـدمت       
ميرزاي عاليجاه ميرزا رستم مفارقت گزيده، ديگربـار بـه برهـانپور بـه خـدمت      
ميرزاي مذكور عود نمود، باز آن در صـدف شـرف نبـوي در مراعـات خـاطر او      

  1.توي را در بندگي خود نگاه داش  كوشيده
هنر پوشيده نماند كـه عزيـزي از دوسـتان و يكجهتـان      بر راي انور ارباب

) ق1019(غياثا به اين ضعيف برخورد، و نقل كرد كه در سنة تسع عشر و الف 
در دكن منصف بيمار شد و من بر بالين او بودم، در آن ايام اشعار خود فـراهم  
آورد، همگي از قصيده و غزل پنجهزار و دويست بيت شد، ديواني ترتيـب داده  

عزيزي از دوستان يكجهت خود سپرد، و وصيت كرد كه اين مجموعة مرا به  به
ايران برسان، دو روز بعد از وصيت از جهـان فنـا بـه عـالم بقـا ارتحـال نمـود،        

نامة آن منصف زمانه به نظر اين ضعيف درآمد، به خط خويش بـه ايـن    وصيت
ياثاً  ندانسـت  حيران اين كارخانه غ: كم و بيش مرقوم ساخته بود كه عبارت بي

به چه مصلحت آمد و رفت، باري به احتمال اينكـه شـايد تجـرد نفـس باعـث      
كمي خست و عصيان گردد، مرگ را به معشوقي از خدا مسألت نمـود، نهايـت   
ديد درين كارخانه، خود را بيكار ديدن و به چشـم اعتبـار در دنيـا ديدنسـت،     

الق معصـيت بسـيار را   الهي هيچكس را با خلق كار نباشد، در جنب عنايت خـ 
سهل انگاشتن آسان است، خدا كريم است، اين عاصي را وصيت آن كه بر سـر  
راه تيمورني مكان تدفين به جهت او تعيين نمايند، و اسب ابلـق آقـا جعفـر را    
كه بسيار خوش قدم است به او باز پس دهند، ديوان و ارادت ايـن بنـده را بـه    

ند، ديگر خدا ببخشايد، مگر عنايت الهـي  نظر بيگ سپارند، شايد به واليت رسا
  ).289-280فخرالزماني قزويني، ص( »كاري كند، وگرنه كار مشكل افتادست

و نيز ساقي نامة يكصد و پنجاه و سه بيتي كه منصف به نام شاه عبـاس اول سـروده   
  .)جا همان: نك(مسطور است  تذكرة ميخانهدر 

زمان اكبر از اصـفهان بـه هندوسـتان     در. او مردي قلندرمشرب بود: وفايي اصفهاني
مدتي در كشمير به سر برد، بعـد  . بيشتر به خدمت زين خان كوكه وابستگي داشت. آمد

                                                      
رستم ميرزا از اوايل جلوس جهانگير پادشاه از سرداران سپاه دكن در برهانپور بوده، و به درخواست خود در سال . 1

جمـادي االخـر    26و بيست و يك به حضور فراخوانده شده، روز نهم تير با فرزندان به مالزمـت رسـيده، و در   هزار 
  .)130-128، 13جهانگير گوركاني، ص(ق به حكومت تته منصوب گرديده است .هـ 1021
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  .)1672، ص4؛ راشدي، ج278آبادي، ص شفيق اورنگ(به الهور رفت 
  . )1672، ص4راشدي، ج(سرود  وفايي ذوق شعرگويي داشت و گاه گاه غزل مي

، 3ج( »بـود  در كشمير بود، و به الهور آمده بـا زيـن خـان كوكـه مـي     چندگاه «: نويسد ني ميؤبدا
  .)385ص

سنجان دربار اكبري بـه ذكـر وي پرداختـه و نگاشـته      ابوالفضل عالمي در شمار قافيه
وفايي سپاهاني ـ پرتوي از ذوق دارد، چندي آبله پاي دشـت تجريـد شـد، امـروز       : است

  .)314، ص1، ج2(طيلسان تعلق بر دوش 
اخر قرن دهم يا اوايل قرن يازدهم هجري به هندوستان رفته بوده اسـت، و  وي در او

وفـايي اصـفهاني ـ حريفـي     «: نوشـته اسـت  ) ق1016(اينكه صادقي كتابدار در هزار و شـانزده  
رود، ناظر كه زمانيست كه در ايران به سر  سر و پاست، خود را شاعر ساخته شاعرانه راه مي گرد و بي  هرزه
  ).289صادقي كتابدار، ص(ت برده اس مي

  : نويسد مي) 794-793گ(ي ي بلياناوحد
هـا   مهرورز جهان وفا، موالنا وفا از اصفهانست، مجردانه و قلندرانـه مـدت  «

باشـد و در امـور دنيـوي ترقـي      سيار بوده و الحال روزگاريست كه در هند مـي 
در مالزمت ظفرخان بن زين خان اسـت، مـرد از   ) ق1024(عظيم كرده، حال 

ود گذشته صوف طبع وايافته ايسـت، در گجـرات او را دريـافتم، در مهمـات     خ
ديواني و امور پركنات و سپاهيگيري به غايت صـاحب وقـوف و رشـيد و زبـده     

  .»است
الدين در اوايل عمـر و زنـدگاني بعـد از كسـب فضـايل       اميرشمس: هاشمي اصفهاني

ديد و به واسـطة مـوزوني   نفساني به بيجاپور وارد شد و به خطاب صدرجهان مخاطب گر
اين ابيات از آن جملـه  . كرد تخلص مي »هاشمي«طبع گاهي درصدد انتظام نظم برآمده 

  :است
  آيـد  مرا هـر شـب خيـال يـار در آغـوش مـي      

  مگر ميخانة عشقسـت كـوي مهوشـان كĤنجـا    
 

 آيـد  غلط گفتم كه جاني در تـن بيهـوش مـي   
 آيـد   رود مدهوش مي ز اهل هوش هر كس مي

 

  )407-406، ص2رازي، ج امين احمد(
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  قــاره شبـه

  ... مهاجرين اصفهاني به سرزمين مقاله
 

  منابع
  .م1886-1877، به كوشش احمدعلي و عبدالرحيم، كلكته، اكبرنامه، )1(ابوالفضل عالمي 

  .م1893، لكهنو، آيين اكبري، )2( ــــــــــ
  .1340، به كوشش جواد فاضل، تهران، هفت اقليمامين احمد رازي، 
نسـخة خطـي كتابخانـة قـدس     ، نالعـارفي   صـات ن و عرعرفات العاشـقي الدين محمد،  اوحدي بلياني، تقي

  .5324رضوي، ش
  .م1869، به كوشش احمدعلي، كلكته، التواريخ منتخببداؤني، عبدالقادر، 

  .1349، ، ترجمة كريم كشاورز، تهرانآغاز تا سدة هجدهم  تاريح ايران ازپيگولوسكايا و ديگران، 
  .1343، تهران، 10، ش15، دورة سخن، ترجمة مهاجر، »پيوندهاي تمدن ايران و هند«تاراچند، 

، ه، بـه كوشـش سـيد احمـد خـان، عليگـر      )توزك جهانگيري(جهانگيرنامه جهانگير گوركاني، نورالدين، 
  .م1863

  .1346، الهور، پنجابتذكرة شعراي خواجه عبدالرشيد، 
  .1346، الهور، تذكرة شعراي كشميرالدين،  ، سيدحسامراشدي

  .1357، تهران، ايران تاريخ اجتماعيراوندي، مرتضي، 
  .م1977، به كوشش محمداكبرالدين صديقي، كراچي، شام غريباننرائن،  آبادي، لچهمي شفيق اورنگ

  .1327، ترجمة عبدالرسول خيامپور، تبريز، مجمع الخواصصادقي كتابدار، 
  .1343زادة آدميت، تهران،  ، به كوشش محمدحسين ركنتذكرة روز روشنصبا، محمد مظفر حسين، 

  .1381، به كوشش عبدالحسين نوايي، تهران، مĤثر رحيميعبدالباقي نهاوندي، 
  .1340، به كوشش احمد گلچين معاني، تهران، تذكرة ميخانهفخرالزماني قزويني، عبدالنبي، 

  .م1970آذر، . ، زير نظر عشاهنامهفردوسي، 
  .م1884/ ق1301، كانپور، تاريخ فرشتهفرشته، محمد قاسم استرآبادي، 

  .1357فرهنگ ايران، تهران،  ،ها و شرق آفريقا ايرانيمي، عبدالسالم عبدالعزيز، فه
  .1359، مشهد، تذكرة پيمانه، )1(گلچين معاني، احمد 

  .1369، مشهد، كاروان هند، )2( ــــــــــ
  .1337، ، علمي و فرهنگي، تهران، ترجمة پرويز مرزبانسير تمدنلنيتون، رالف، 

  .923، نسخة خطي كتابخانة مجلس شوراي اسالمي، شخيرالبيان، شاه حسين سيستاني ملك
  .1378، به كوشش سيد محسن ناجي نصرآبادي، تهران، تذكره نصرآبادينصرآبادي، محمدطاهر، 

  .1363 ، كتابفروشي فروغي، تهران،تاريخ نظم و نثر در ايراننفيسي، سعيد، 
  .1343 ، ترجمة مهرداد مهرين، تهران،تاريخ تمدنويل دورانت، 
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