
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سخنوران هندي و شاعران ايراني مقيم هند 
  مجلس 754اشعار شمارة  جنگدر 

   *دكتر حميد رضايي
  **عصومه قاسميم

  چكيده
كـه حتـي پـس از    ، به هـم درآميختـه   قاره شبهفرهنگ و زبان و ادبيات فارسي آنچنان با فرهنگ و زبان 

ايـن ارتبـاط ادامـه    ، ها بـر آن   مدت انگليسي به دو بخش هند و پاكستان و تسلط طوالني قاره شبهتقسيم 
وارد شـدند   قاره شبهبه  امپراتوري مغولي هندتيموريان يا  ةاكثر شعرا و فضالي ايراني در دور. يافته است

  . مند كردند  اهالي آنجا را بهره، و از هنر و علم و فضل خود
اشعار چهارصد  ةكه در آن نام و نمون، مجلس سنا 754 ةدر اين پژوهش بر اساس جنگ اشعار شمار

زندگينامه و اشعار سخنوران هندي و شاعران ايرانـي كـه بـه هندوسـتان     ، شده است و شصت شاعر ذكر
  . آنها مشخص گرديده استة ابيات نويافت نقل شده و، اند  مهاجرت كرده

  
  . شاعران ايراني مقيم هند، جنگ اشعار، هند :ها كليدواژه

                                                      
  .شهركرد نور استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام. *

  .شهركرد نور دانشگاه پياماز ارشد زبان و ادبيات فارسي   كارشناس. **
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  مقدمه
، اسـت  جانبـه بـوده   مـه پيوند ايرانيان با مردمان شبه قارة هند پيونـدي ناگسسـتني و ه  

، سـنت ، آيـين ، رفتـار ، اخـالق ، رسوم، اي از آداب  الب مجموعهقدر كه فرهنگي مشترك 
شك زبان و دين دو ركـن اصـلي همبسـتگي      بي. كند  دين و زبان خود را آشكار مي، هنر

ه و تا به امروز ادامه داشتدوران اسالمي اند كه از آغاز آن در دوران باستان تا   دائمي بوده
هنرمنـدان و  ، صـوفيان ، عارفـان ، هاي گروههاي مردمي از جمله بازرگانان  مسافرت. است

. هند و اقامت در آنجا فرهنـگ ايرانـي را رواج داده اسـت    شاعران از چهار گوشة ايران به
حاكمان هند نيز با توجه و عنايت خود به زبان فارسي و انديشـة ايرانـي در تـرويج ايـن     

در ايــن ميــان بــيش از ســي پادشــاه گوركــاني توانســتند . كردنــد هــا فرهنــگ كوشــش
زبـان و  ، فرهنـگ  .ريـزي كننـد    ايران و هنـد پـي  ميان ترين ارتباطات فرهنگي را   جاودانه

و اين خود پل ارتباطي ايران بـا  ، به هم آميخته قاره شبهادبيات فارسي با فرهنگ و زبان 
ة بخش هند و پاكستان نيز اين رابطـ به دو  قاره شبهمسلمانان هند بوده و پس از تقسيم 

  . )23، صشريف  ( صميمانه ادامه يافته است
بـا روي كـار    .تعداد كمي با زبان فارسي آشنا بودنـد ، از مغول در ميان هندوانپيش 

، شـود   آغاز مـي قاره  ايران و شبهفصل جديدي در تاريخ ، الدين محمداكبرشاه  آمدن جالل
ضـرورت سياسـي را درك كـرده كـه بايسـتي توجـه        اكبرشاه در آغاز حكومت خود اين

ويــژه  بــه، هــاي مردمــان ايرانــي مهــاجرت. )38-34ص ،خــان  اســلم  ( هنــدوها را جلــب كنــد
ل گونـاگون و  عوامـ  هند ةقار شبهبازرگانان به  و هنرمندان، عارفان، دانشوران، سرايندگان

عـواملي  ، نخست: كرد توان به دو دسته تقسيم ؛ اما آنها را به طور كلي ميداشت متفاوت
اني فراو: مانند، جلب كرد قاره شبهو توجه مردم ايران را به داشت تعلق  ايرانكه به خارج 

هـاي گسـترش ديـن اسـالم و      هاي متنوع و تسهيالت مناسـب بازرگـاني و انگيـزه    نعمت
ــان و شــاهان   صــوفي ــروري فرمانرواي ــري اســالمي و روش هنرپ ــاره شــبهگ ــ ق  ةو جاذب
. ها و دربارهاي آنـان و جـز اينهـا    گذاري و يافتن مناصب و مقامات عالي در دولت خدمت

بود و مردم ايران تحت تأثير آنها خود را بـه تـرك   عواملي كه متعلق به درون ايران ، دوم
خرابي اوضـاع سياسـي و اجتمـاعي و اقتصـادي ايـران در      : مانند، يافتند وطن ناگزير مي
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هـاي برخـي از    گيـري  و سـخت ، حمـالت مغـول   ةويـژه در نتيجـ   هاي گونـاگون بـه   دوره
ادب سـنتي   توجهي شاهان صفوي به شعر و فرمانروايان و حكام محلي و تا حدي نيز بي

كه در روزگار پيش از آنان در ايران مرسوم بوده و تعصـب مـذهبي بعضـي از پادشـاهان     
مختلف از سراسر ايران بـه  دوران از ايرانيان در ، اين عوامل ةدر نتيج .صفويو  سلجوقي

  . متوجه شدند قاره شبه
تعدادي شهرت ، در ميان آن دسته شاعران مهاجر كه از ايران به هند راه يافته بودند

توان بـه عرفـي شـيرازي و قدسـي مشـهدي        كه از آن جمله مي و حيثيت فراوان يافتند
سخنوران مهاجر به هند در دربـار پادشـاهان و   بيشتر البته . )30-29، صشريف  ( كرد اشاره

شرح حال . حكام آن ديار مقام و منصبي يافتند و برخي تا پايان عمر در آنجا مقيم شدند
پـس از آن   ي عهد صـفوي و ها و جنگ ها اين شعرا در تذكره اشعار ةو سرگذشت و نمون

شعرشان در آن نقل  ةتنها منبعي است كه نمون ها و جنگ ها ضبط شده و گاه اين سفينه
  . گرديده است

شاعران ايراني مقـيم هنـد    ي مهمي كه حاوي اشعار سخنوران هند وها يكي از جنگ
مجلس شوراي اسالمي ة مجلس سنا است كه اكنون در كتابخان 754است جنگ شماره 

  . شود مي نگهداري
  

  معرفي نسخه
 به خـط ة دوازدهم هجري س شوراي اسالمي در سدلمج) سنا  ( 754 ةجنگ اشعار شمار
 مـتن و هـامش   اشـعار در  اسـت و  شـنگرف  ها عنوان .است كتابت شده نستعليق و نسخ

، بيـت در چهـار بخـش قصـايد     7607برگ و مشتمل بر  157 جنگ داراي، نوشته شده
ـ اشـعار   اول آن افتادگي دارد و ةغزليات و رباعيات است؛ چند صفح، مقطعات ه ترتيـب  ب

شعر آنهـا ذكـر كـرده؛ از     ةشاعر را همراه با نمون 460جنگ نام جامع  .است تهجي قافيه
نظـامي  ، بنـايي هـروي  ، طوفـان ، انـوري ابيـوردي  : تـوان از   شاعران اين جنگ مـي ة جمل

سـعد  ، ولي دشت بياضـي ، شيخ ابوالعباس بخاري، طيان بمي، شوقي تبريزي، استرآبادي
. شريف تبريزي و رضي همداني نـام بـرد  ، اثيرالدين اوماني، يسپهري جرفادقان، اصفهاني

اند و در بيشتر موارد وزن شعر به همراه   اشعار بر حسب حروف الفباي فارسي نوشته شده
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پسوند يـا محـل سـكونت    ، از آوردن نام بيشتر شاعرانپس نويسنده . بحر آن آمده است
ن نـزول آن را نيـز   أشدن شعر و شـ موارد علت سروده برخي در . شاعر را نيز آورده است

  . )51، ص2و علمي، ج پژوه  دانش: نك  ( باالي ابيات با رنگ قرمز نوشته است
 

  شاعران ايراني مقيم هند
زبان و  با توجه به سير. توان در همان كشور جستجو كرد  تاريخ ادبيات يك كشور را نمي

شـويم كـه     هنـد متوجـه مـي   ة شبه قـار  مخصوصاًمجاور   هاي  سرزمين ادبيات فارسي در
در پژوهش . اند  بخشي از عمر خود را در آنجا گذرانده، صفويه ةبسياري از شاعران در دور

و اشعارشـان  شاعر ايراني مقيم هند و سخنور هندي پرداخته شـده   19حاضر به معرفي 
  . است سنجيده شده ها و جنگ ها ي شعري آنها در تذكرهها و نمونه ها با ديوان

  

  مازندراني اشرفي
محمدسعيد متخلص به اشرف در مازندران متولد شد و در اصفهان نشو و نمـا يافـت و بـه    

از وي . )727قهرمـان، ص   ( دكـر ق به هند مهاجرت 1070وي در سال . تحصيل علم پرداخت
مادرش خواهر مال محمد باقر . خاندان فضاليي بود كه در دربار صفويان نفوذ بسيار داشتند

زيـب اشـرف را كـه مـردي بـا اسـتعداد        اورنـگ . مرتبة دربار صفوي بود  بلند مجلسي، فقيه
كـالس درسـش هميشـه بـا     . النساء استخدام كـرد   العاده بود براي تعليم دخترش زيب  فوق

اين شاعر توانا تأثيري عميق بر شـاهزاده خـانم   . مالحظة وي همراه بود  هاي بي  حاضرجوابي
  ). 49- 48سيدجوادي، ص  حاج ( گي رواقيون رهنمون شدجوان گذارد و او را به شيوة زند

  : دو بيت از وي نقل شده است در جنگ حاضر
  ديرم گـاه اينجـا وگـاه آنجـا     به سير كعبه و

  

 اينجا وخواه آنجا  چو مطلب جستجوي اوست خواه
 

  )پ83، گاشعار جنگ  ( 
  آن مرحمت كـه كـرد آن چشـم كـافرت    

  

ــت  ــر اسـ ــلمان ديگـ ــدهزار مسـ   آزار صـ
  

  )ر98، گهمان  (
  امامي هروي

ن ارا از معاصروي . اند  داده »پيشواي فضالي زمان و مقتداي فصحاي خراسان«به او لقب 
كـه در  ، علمـاي نامـدار خراسـان بـوده     از. )364، صدارابي( اند  سعدي و مجد همگر دانسته
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 سـت كرمان نشو و نما يافته است و در علوم غريبه مهارت كامل داشته و صاحب ديوان ا
آبـاد   زيـب در اهللا  شاعر و صـوفي بـود و در عهـد اورنـگ    «امامي . )51، ص1، جواله داغستاني  (

. ليف كردأدر باب علم معاني و علم بديع ت »الصنائع  حةدو«اي با عنوان   زيست و رساله  مي
هاي قتيل را با   اي از نامه  او مجموعه. استاد او در فن شاعري ميرزا محمدحسن قتيل بود

در جنـگ حاضـر ابيـات    . )65، صسيدجوادي  حاج ( »گردآوري و تدوين كرد الفوائد  معدنم نا
  :نقل شده است زير از او

  دوش چون برزد سر از جيب افـق بـدر منيـر   
  طالع سعد و هواي مدح صـاحب چـون نمـود   
  مـــاه مهرافـــروز مـــن در كـــاروان آورد روي
  زلف چون بر الله سنبل خط چو بر آتش دخان

  ر بهار و لب شـراب انـدر صـبوح   رخ صبوح اند
  گفت كي در عشق من قولت سقيم و عهد سسـت 
  در چنين فصلي كـه كـوه از التهـاب مهـر داد    
ــين آب    ــوا در ع ــي ه ــاهي ز گرم ــن م   جوش

  كه بر خاك و هواش از تيغ و تيـر    ميروي راهي
  گرد چون گردم اساس عذرهاي خـوش گـوار  

  پـروين بـي نشـان   را در تحيـر مانـد   نرگسش 
  گرم و مـن    گالب  او   ز نرگس روان كردگل ا  بر 

  

 زورق زريــن شــتابان گشــت بــر دريــاي قيــر  
ــارگير     ــاي ي ــان به ــوش و آس ــانم خ  راه كرم
 زلف و ابرو چون كمان و غمزه و باال چـو تيـر  

 شـير  لب چو در ياقوت جان رخسار چون در بـاده 
 خط عبير اندر گلستان زلف تـاب انـدر عبيـر   

 پيـر  1. . . وگفت كي در كار من رايت جـوان  
ــر     ــع اثي ــاد را طب ــزاج ب ــردون م ــبش گ  جن

 آتـش حريـر  ة همچنان سوزد كـه انـدر شـعل   
 شاه مـار انـدر سـقر تابيـد و تنـين در سـعير      

 ي دلپـذير هـا  گرد نكتـه   به   گشتم    چون   گشت
 دســتگير پــروين 2. . . تعجــبفنــدقش را در 

 راندم از خـون جگـر سـيالب بـر بـرگ زريـر      
  

  )پ39، گجنگ اشعار  ( 
ــكر   ــز در ش ــادام و معج ــحر در ب   س
  دام مشــــكينش كمنــــد آفتــــاب

 

 آب حيوان در لـب و جـان در دهـن   
 ســـيب ســـيمينش پنـــاه نســـترن

 

  )پ57، گهمان  ( 
، 1، جاوحـدي بليـاني  ؛ جـا  ، همـان والـه داغسـتاني    ( بيت فوق در منابع ديگر نيز آمـده اسـت  

  . )344ص
ــ ــبا ة نافــ ــان از صــ ــكش هراســ   مشــ

ــان   ــب و ج ــالش دلفري ــف و خ ــك زل   ارش
 

ــن   ــزان از چمـ ــتش گريـ ــرگس مسـ  نـ
 شـــكن جـــزع و لعلـــش ســـاحر پيمـــان

 

  )پ57، گجنگ اشعار  ( 
                                                      

 .در اصل يك كلمه ناخواناست. 2  .در اصل جا افتاده است. 1
2  
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  . )جاها ، هماناوحدي بلياني ،واله داغستاني  : نك( ابيات فوق در منابع ديگر نيز آمده است
  زلفـــش انـــدر پرنيـــان جســـته مكـــان

ــرماي  ــزع او ســ ــالل ة جــ ــحر حــ   ســ
 

  1خــالش انــدر گلســتان كــرده مكــان    
ــ  ــل او پيرايـــــ ــدن ةلعـــــ  در عـــــ

 

  )جا ، همانجنگ اشعار  ( 
  . )جاها ، هماناوحدي بلياني، واله داغستاني :نك  ( ابيات در منابع ديگر نيز آمده استاين 

  
  ميرزا جعفر قزويني

از رجـال سياسـي و شـاعران     )ق1021-958( »آصف خـان «ميرزا جعفر قزويني ملقب به 
 »گستر طباع نظم«به او لقب . ند بودنامبردار عصر صفوي در ايران و دولت گوركاني در ه

وي مـردي  . )202، صگوپـاموي   ( بـديل بـود   نظير و كالمش بي پردازي بي داده شده در نظم
اعضـاي   و بـه هنـد مهـاجرت كـرد    ، از شـهر قـزوين  . اهل شمشير و قلم بـود و برجسته 
عمـويش  وي بـه واسـطة   . )146، صسيدجوادي  حاج ( اش از دربار ايران و هند بودند خانواده
 )158-157ص(خوشـگو  . بـود به مالزمت اكبرشاه رفته و منصـب يافتـه    ،الدين  غياث ميرزا

گفت و نثر  شعر بسيار خوب مي. ش بر ديگر جوهر غالب بودا وري سليقة سخن« :دربارة او آورده است
خان گرايش شديدي به نظريات مذهبي اكبرشـاه داشـت و    آصف. »نوشته  پاكيزه و شسته مي

عصـرش    مسلمانان و هندوهاي هـم . شد مي روي معتقد به دين الهي اكبر محسوب  دنباله
وي . درآورد تـاريخ الفـي  اكبر او را به عضويت نويسـندگان  . كردند  عقايد او را مسخره مي

طالبي را كـه از مـال   م. بعد از مال احمد تتوي بيشترين سهم را در تكميل اين كار داشت
، جعفربيـگ . بـه نگـارش ادامـه داد   ) ق997  ( رد و تا سـال گردآوري ك، احمد به جاي ماند

چون . و داستان عاشقانة خسرو و شيرين نظامي را ترجمه كردنمود ديوانش را گردآوري 
را بـراي آن انتخـاب    »نورنامه«نويسنده نام ، اين شعر به شاه نورالدين جهانگير هديه شد

  .)147، صسيدجواديحاج   ( كرد
  :اوستابيات زير در جنگ از 
  ام كـه تـا غايـت    كـرده  ادب مالحظـه مـي  

 

ــداده ــزيين   ن ــعر را ت ــو ش ــاي ت ــه ثن  ام ب
 

   )ر51، گجنگ اشعار  ( 
                                                      

 .وطن: 51، ص1، جواله داغستاني .1



311 
  قــاره شبـه

  ... سخنوران هندي و شاعران  مقاله
 

 

  شريك غالب مدح تو ال شريك لـه اسـت  
 

 كسي كه مدح تو گويد شريك كيسـت ببـين  
 

  )ر51، گهمان  (
  دانــد بــه نگــاهي همــه احــوال نهــان مــي

 

 دانـد  مـي  1چشم بد دور ز چشم كه نهان
 

  )ر104گ ،انهم  ( 
  خـون حريفـان خـود شـراب نخـورد      كسي ز

 

 خوري كـس آب نخـورد    به رغبتي كه تو خون مي
 

 )ر104گ ،همان  ( 

، صـفا   ؛ 627، ص2، جاوحدي بليـاني   ؛ 159، صخوشگو  ( بيت فوق در منابع ديگر نيز آمده است
  . )926، ص5ج
  

  حسن خان شاملو
، هـدايت   ( شـاه سـليمان صـفوي بـوده     حسن شاملو از ايل شاملو و ساكن مشهد و معاصر

بـود كـه پـدر بـر پـدر در دربـار        شـاملو بزرگان امـراي  او فرزند حسين خان از . )120ص
شـاه عبـاس   حسن خان در زمان سـلطنت  . اند داراي مشاغل مهم بوده صفويپادشاهان 

والـه داغسـتاني،     (يازدهم به حكومت هرات رسيد  ةدر در سدبعد از پق 1027به سال  دوم
را داشـت و اميراالمـراي    هـرات همچنـان حكومـت    شـاه سـليمان  در زمان  .)439، ص2ج

در زمان حكمراني جهانگير از ايران به هند آمد و در دوران جانشـينان   وي. خراسان بود
دار مناصـب مهمـي     وي تا روي كار آمدن شاهجهان در شهرهاي گجرات و بنگـال عهـده  

حـاج  ( ن شعري از خود به جـاي گذاشـت  او كه از شعراي مقبول زمان خود بود، ديوا. بود
پردازي فكر بلنـد   در نظم .اند گفته »گو كالم و پخته ناظم خوش«به او . )292صسيدجوادي،   

در تربيـت اربـاب فضـل و اهـل كمـال      . )242-241صگوپـاموي،    (و طبع رسا داشته اسـت  
از  كرده، ميرزا ملـك مشـرقي و ميـرزا فصـيحي هـروي و مـال اوجـي         كوشش فراوان مي
بيـت   .)جـا  همـان واله داغستاني،   (ديوانش قريب به سه هزار بيت است . اند  همنشينان او بوده

  :زير در جنگ از اوست
  خموشم در وداع دوسـتان  2بيني اي كه مي

 

 سـت  اي گر زبان شـرم داري هرنگـاهم نالـه   
 

 )ر101گ ،اشعار جنگ  ( 

                                                      
 .زبان :202، صگوپاموي .1

 .پنداري :242- 241، صگوپاموي ؛197، صخوشگو؛ 439، ص2، جواله داغستاني .2
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  حياتي كاشي
شده، در جواني به كاشان رفتـه و همـان   در گيالن متولد است كه  ق11-10شاعر سدة 

داده شده، در اوايـل حـال    »بياني حيات بخش قالب خوش«به او لقب . شود  جا ساكن مي
به شغل تجارت مشغول بوده، به وسـيلة حكـيم ابـوالفتح گيالنـي در بارگـاه اكبرشـاه و       

اهللا  يـر نعمـت  ما. )238صگوپاموي،   ( شاهزادگان واالتبار عزت و اعتبار به دست آورده است
بـه  ، انـد   الدين مسعود ركني از بزرگان عهد به او عنايت تمام داشته  و فرزندش ركننقيب 

نقطويان گرويده و نزد آنان به مدارج عالي رسيده و بعدها در كاشان از عقايـد نقطويـان   
پس از چندي بـه هندوسـتان سـفر    ، دست برداشته و به زندگي زاهدانه روي آورده است

آنكـه  پـيش از  ، »حياتي«. )136، ص»حياتي كاشي«( گزيند مي و در احمدنگر اقامتكند   مي
هنگامي كه . در ميان شعراي كشور خود شاعري مقبول بوده است، راهي هندوستان شود

از او بـه  ، همـدم نزديـك شـاه   ، حكيم ابوالفتح گيالنـي ، به قلمرو حكومت اكبر وارد شده
لشكري دكن به عبدالرحيم خـان خانـان محـول    هنگامي كه امور ، گرمي استقبال كرده

مسجد و باغي نيز احـداث  ، حياتي همراه او به برهانپور رفته و در اين شهر خانه، شود  مي
دانست و بـه همـين جهـت او را بـراي       ترين شاعر مي  را شايستهحياتي وي . نموده است

رد و پـس از اتمـام   از اميرخسرو دهلوي انتخاب ك، نامه  تغلقتكميل بخشهاي مفقودشدة 
 مثنوي ديگري نيز در بحر هزج سروده استحياتي . آن برابر وزن شاعر به او نقره بخشيد

  :زير در جنگ از اوستبيت . )185-184ص ،سيدجوادي  حاج (
  من به جور او خوشم اما نه چنداني كه يـار 

 

ــرا  ــازد آزار مـ  باعـــث لطـــف رقيبـــان سـ
 

  )ر 84، گجنگ اشعار  ( 
 آذر؛ 1049، ص1، جرازيامـين احمـد    :نـك   ( بع ديگر نيز ذكر شـده اسـت  اين بيت در منا

  . )31بيگدلي، ص
  

  حيرتي
از مصـاحبان  . داده شده، از اهالي تـون بـود   »صاحب كالم رنگين و طبع موزون«به او لقب 

پس از مهاجرت به هندوستان بـه  . )230گوپاموي، ص  (شد  شاه طهماسب صفوي محسوب مي
خيـالِ   بنـد نـازك   شاعر زبردست ايهام«. )190سيدجوادي، ص  حاج (اكبر پيوست جرگة شاعران دربار 
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 )205خوشـگو، ص   ( »گفتار حاضرجواب بوده گو و شيرين بسيار بذله. يابِ صاحب تالش است فكرِ معني خوش
پـردازي مشـهور بـوده،      به فصاحت بيان و طالقت زبان موصوف است، در مجالس بـه نكتـه  

كرده و با سخنان نمكين و كلمات   پوشي نمي  س افروزي و دقايق آن چشماي از مجال  دقيقه
او را از اهـالي   )859، ص1رازي، ج  امـين احمـد   (. شـده اسـت   شيرين باعث انبساط خـاطر مـي  

اند، كه در زمان شاه طهماسب به ايران آمـده و بـه مالزمـت پادشـاه       ماوراءالنهر نيز دانسته
مملكت ايران كسي قدرت و جرأت ارتكاب مناهي نداشته، رسيده و گفته شده كه در تمام 

. )432، ص2والـه داغسـتاني، ج    (خورده و به همين خاطر متواري بـوده    حيرتي گاهي شراب مي
همـه نـوع   . در جايي ديگر گفته شده كه او مروي است؛ اما خودش گفته كه اهل تون است

قيـد بـوده و اكثـراً      واني الابالي و بيكوشيده، در ج  گفته؛ اما در منقبت بيشتر مي شعري مي
زماني كه به همراه شاه عـازم كشـمير     «. )156سام ميرزا صفوي، ص(در هجو مردم زبان گشوده است 

الحرام سنه احدي و تسعين و تسعمائه از باالي بام بـه زيـر افتـاده، از      به قضاي ملك عالم در ماه محرمبوده، 
  :زير در جنگ از اوستابيات  )331كابلي، ص  عبداهللا ( »اين عالم رخت بربسته، سفر نمود

  قـــتلم فرســـتد و نتـــوان خوانـــد ةنامـــ
 

ــه رقيــب از ســر شــتاب نويســد  بــس  ك
 

  )پ112، گجنگ اشعار    (
ــاي   ــن پـ ــالين مـ ــر بـ ــر سـ ــادي بـ   نهـ
ــار  ــه درد دل گرفتــ ــردي بــ ــرا كــ   مــ

 

 ســـــرت بـــــالين بيمـــــاري نبينـــــد
ــد   ــاري نبينــــ ــت درد گرفتــــ  دلــــ

 

  )ر113گ ،همان    ( 
  خلــق ســتم بــر مــن آشــكار مكــن ميــان

 

 به لطف خود همه كس را اميـدوار مكـن  
 

 )ر132، گهمان  ( 

  سالك يزدي
آنجـا صـاحب ثـروت و    ، آخراالمر به هندوستان رفته، سالك مدتي در عراق و فارس بوده

در . )107، صبيگـدلي  آذر  ( سفر آخرت شـده ة سامان معقولي گشته است و هم در آنجا روان
زيب  شاه شده كه پس از به تخت نشستن اورنگ الزم دربار عبداهللا قطبحيدرآباد دكن م

-554ص ،مهـري   ( مالزم دربار گوركانيان بوده و تا پايان عمر در شاهجهان آباد مانده اسـت 
سپس به دهلـي  . مريد و شاگرد ركناي كاشي از شاعران برجستة تاريخ مغول است. )555

رقيب او شاعر ديگري به نام سالك قزويني . تهو نزد ظفرخان بزرگزادة عهد شاهجهان رف
دربـارة او   )292ص(خوشـگو  . )264، صسـيدجوادي   حـاج  ( از ادباي حلقة ادبي ظفرخـان بـود  
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در شـعرش،  . ديـوان كالنـي دارد  . پله و با معاصران كله به كله بود گوي گران شاعر خوب«: نوشته است
  :نگ از اوستزير در جبيت . »نجابت و دردمندي و صافي بسيار است

  مـن غيـر نـا اميـدي نيسـت     ة جواب نامـ 
 

ــوترم پيداســت  ــال كب  ز دســت ســودن ب
 

  )ر95، گجنگ اشعار  ( 

  . )937، صقهرمان  ؛ 107بيگدلي، ص آذر  ( منابع ديگر نيز ذكر شده است بيت فوق در
  

  سليم شاملو
عهـد  كه در اواخر  طرشت طهران از تركان شاملو استة زاد، محمدقلي متخلص به سليم

رود و چند سال بعد گذارش به شيراز افتـاده و از راه دريـا     شاه عباس اول به اصفهان مي
از اشـراف دربـاري عهـد    ، از پشـتيباني اسـالم خـان   . )203، صقهرمان  ( شود  عازم هند مي

كه در آنجا جمعـي از   زندگي او در كشمير گذشتة آخرين دور. شاهجهان برخوردار بود
رقيبـانش او را  . درخشـيدند   به نام ظفرخان مـي ، فرمانرواي آن استاناديبان در پيرامون 

از . اما او آنقدر باهوش بود كه توانست در برابرشـان بايسـتد  ، متهم به سرقت ادبي كردند
حاج ( هاي اسالم خان در آسام  پيروزي، اسالم خان مثنوي جنگ، ديوان اشعار: آثار اوست

  . )278، صسيدجوادي  
  :جنگ از اوستزير در ابيات 
  كه فكـر از آشـنايان وطـن    كنم چندان مي

 

 نيست در يادم كسي كو را توانم ياد كـرد 
 

 )ر108، گجنگ اشعار  ( 

  .)222، صقهرمان  ( بيت فوق در منابع ديگر نيز ذكر شده است
  است دركنعـان شـوق امـا    دماغ آشفته بسيار

 

 خواهـد   يعقـوب مـي   و گردد  نسيم پيرهن مي
 

 )ر110، گارجنگ اشع  ( 

  كنـد  مـي  رشكم ز گفتگـوي تـو خـاموش   
 

 كنـد  مـي  بـرم كـه دلـم گـوش     نمي نامت
 

 )ر110گ ،همان  ( 

  شاپور رازي
، تـا  تـذكرة هفـت اقلـيم   الدين شاپور طهراني، پسرعم امين احمد رازي مؤلف   خواجه شرف

ه صدراعظم الدول  خويشان اعتماد از   وي. )897قهرمان، ص  (كرده است   مدتها فريبي تخلص مي
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در زمان اكبر شاه كه بين ايرانيـان و هنـديان منـافع تجـاري     . بود )ق1037- 1014  (جهانگير 
شـاپور در  . فراواني وجود داشته براي بررسي اوضاع تجاري دو بار بـه هنـد مسـافرت كـرد    

الهور، آگره و ساير شهرهاي هند به گرمي مورد استقبال اهل ادب و خصوصاً طالب آملي و 
هايي از ديـوان وي    طالب اشعاري در ستايش او سرود و نسخه. ميخانه قرار گرفت نويسندة

در الهـور بـا او    )ق1025  (در سـال   ميخانـه مؤلـف  . گرديد  در بين اشراف دست به دست مي
: ، نيـز نـك  341خوشـگو، ص ( و اشعار او را نيز براي كتابش به دست آورده اسـت    مالقات كرده

  :زير در جنگ از اوستابيات  .)290سيدجوادي، ص  حاج 
  دانـم  نمـي  خرامـي و مـن از پيـت    مـي  تو

 

 ز اضــطراب زنــم بوســه بــر كــدام زمــين 
 

  )ر51، گجنگ اشعار  (
  گردون يقين دانـم  دانم تو خواهي بود يا نمي

 

ــاني   ــن نامهرب ــردد خــون م ــه دامنگيرگ  را   ك
 

  )پ85، گهمان  (
ــد    طفــل اســت و عاشــق روش زيســت ندان

ــ  ــد دل يــ ــدار ندانــ ــاردلــ   ار از دل اغيــ
 

ــد   صــدجان اگــر ازكــس طلبــد نيســت ندان
 داند كه دل است اين كه دل كيسـت ندانـد  

 

  )ر102گ ،همان  ( 
ــرگم   ــه بـ ــاربن ريختـ ــه آن خـ   در باديـ

 

ــزد    ــاهم نگري ــه پن ــي ب ــه مرغ ــز حادث  ك
 

 )ر103گ ،همان  ( 

 .)902، صقهرمان؛ 343، صخوشگو:نك  ( بيت فوق در منابع ديگر نيز ذكر شده است

ــو ــيم   بك ــه در كن ــي از دل ب ــا غم   ش ت
 

  از تـــو حـــديث دوري از مـــا گريســـتن
 

  )ر131، گجنگ اشعار  (
ــدم ــود  همــ ــته بــ ــر فرشــ ــار اگــ   يــ

 

ــودن    ــان ب ــد گم ــت ب ــق اس ــرط عش   ش
 

 )پ133، گهمان  (

  .)904، صقهرمان  ؛ 342، صخوشگو  ( بيت فوق در منابع ديگر نيز ذكر شده است
  

  صبوحي هروي
با بازگشت پيروزمندانة . بود) ق911 -  873  (لطان حسين بايقرا از شاعران سوي اهل هرات و 

نشـيني    او از هـم . اش، صبوحي نيز به هند آمد و شاهد دهة نخست سلطنت اكبر بود  حامي
تاريخي در مرگ وي كه در آگره روي داد، از  با ساختن ماده. مند بود  ادبي قاسم گاهي بهره
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صبوحي از . به جهت نزديكي، به او نسبت فرزندي دارد امير عليشير نوايي،. او قدرداني كرد
روزگار كودكي به كسب علوم و فضايل و معما و ساير فنون پرداخته و در سرودن شعر نيـز  

  :بيت زير در جنگ از اوست .)324سيدجوادي، ص  حاج (توانا بوده است 
  اچنان از ناله شب دلتنگ سازم پاسبانش ر

 

 آسـتانش را كه برخيزد رود بـا مـن گـذارد    
 

 )پ81، گجنگ اشعار  ( 

  دكنيشاه طاهر 
، خوشـگو   ( انـد   اجدادش در خدمت سـلطان وقـت احتـرام داشـته    ، از واليت سلطانيه است

. كرد و پيرو طريقـت سـهروردي بـود     به عنوان يك عارف در گجرات زندگي مي .)413ص
از نمـاز جمعـه در    همزمان بـود و او پـس   )ق1014-963   ( دورة زندگي او با سلطنت اكبر

ايـن  ، سيد جعفر بـدر عـالم  ، يكي از نوادگان او .كرد  مسجد جامع احمدآباد سخنراني مي
. )293، صسـيدجوادي   حـاج  ( آوري كـرد   جمـع  »جمعات شاهيه«عنوان  تها را تح  سخنراني

گيـرد او را بـه منصـب      تصميم مي، يابد  شاه اسماعيل صفوي وقتي از قابليتش اطالع مي
و  كننـد   برساند؛ ولي گروهي از راه عناد و حسد او را به مذهب باطل مـتهم مـي  صدارت 

  .)414، صخوشگو  ( كند  ميخوار و خفيف در حدي كه او را ، دهند  نظر شاه را تغيير مي
  :زير در جنگ از اوستابيات 

  

  باز وقـت اسـت كـه بـر طبـق تقاضـاي فلـك       
ــد     ــبيخون آرن ــبح ش ــكر وي ص ــر لش ــر س   ب

ــو  ــة معمـ ــاختي خانـ ــرانسـ ــك را ويـ   ر فلـ
 

 )؟  (افكند بـر سـر ايـوان چمـن گـل ترشـك       
ــگ ــگ    تن ــپاه اورن ــو س ــكوفه چ ــمان ش  چش

 بــر ســر پيــل ســحاب ار نــزدي بــرق كجــك 
 

  شــاهد بــاغ لطيــف اســت ولــي خــوش بــودي
  هـر كمـالي كــه نـه ايمــن بـود از نقــص زوال    

ــك  ــه چوب ــب اســت ك ــزان عنقري ــام خ   زن اي
ــتم   ــران سـ ــر پيـ ــزان   بهـ ــام خـ ــده ايـ   ديـ

  كنــد عــزم طــواف چمنــي عاقــل آن بــه كــه
  قدريســت آن چمــن گلشــن مــدح شــه عــالي

  مرتضــي پادشــه صــورت معنــي كــه دروســت
  او بـــه اغيـــار جفاپيشـــه چـــه نســـبت دارد
ــر عــدالت غلــط اســت    عــدل تقريــري و تقري

 گر نگشـتي روي آن حسـن و لطافـت منفـك    
ــدك    ــا انـ ــت دانـ ــر همـ ــد آن در نظـ  باشـ

ــي ــر در درواز  مـ ــد بـ ــك  ةزنـ ــن چوبـ  گلشـ
ــخ شيشــه كــروي عينــك   ســازد از شيشــة ي

 )؟  (كه خـزان را نتـوان بـرد بـر آنجـا يكتـك       
ــك     ــه مل ــواف درش آيين ــر ط ــك به ــز فل  ك

 رابطــة صــورت و معنــي بــي شــك     ةنشــا
ــي ــيم م ــك    شناس ــك ي ــر را ي ــان دگ  حريف

 زانكه تحقيق شد ايـن مسـاله در بـاب فـدك    
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  دانـش تـو   ]و[آن حكيمي كه بـود پـيش تـو    
  هر كسـي را بـه كسـي دسـت توسـل محكـم      
ــاه    ــو آورده پن ــه ت ــيان ب ــت عص ــاهر از ذل   ط

ــت ــرش دس ــزا   گي ــا روز ج ــه ت ــف ك   ز ره لط
 

 )؟  (بازي و ارسـطو كـودك   فلسفه ]ش[حكمت
ــي مستمســك   ــبك ل ــوي حس ــيس واهللا س  ل

ــر ــك   1فك ــزل هل ــن ال ــان م ــي ك ــر نكن  او گ
ــد ــر لگـ ــتهلك بـ ــود مسـ ــي نبـ  كوب معاصـ

 

  )ر44، گجنگ اشعار  ( 
  محمــل مهــر چــو آيــد بــه شبســتان حمــل

  حر از مطلـع شـاخ  گل چو خورشيد برآيد س
  كــوه از دردســر بهمــن و دي رســت كنــون 
ــاغ      ــش ب ــي آراي ــار از پ ــوان به ــد ز دي   ش
  مگـــر آهنـــگ تماشـــاي گلســـتان دارد   
  بــا بهــار چمــن ملــك همــايون كــه شــكفت

 

ــعل    ــرگس مش ــروزد و ن ــانوس براف ــه ف  الل
 چون شفق جلوه كند اللـه در اطـراف جبـل   

 اش ابــر بهــاري صــندل   شــويد از ناصــيه 
ــوي ر   ــبا س ــاد ص ــد ب ــل قاص ــاحين مرس  ي

 حضــرت شــاه فلــك زينــت خورشــيد عمــل
 از نســـيم كـــرمش غنچـــه اميـــد و امـــل 

 

  )ر45، گهمان  ( 
ــين    ــاهان پيش ــاريخ ش ــه ت ــن ب ــر ك   نظ
  كجــا شــه فريــدون فرخنــده ســيرت    
  روان اســت پيوســته در شــهر هســتي   
  همــان گيــر كــز فــيض فضــل الهــي     
  بـــه كلـــك بـــديع البيـــان معــــاني    
ــش    ــل و دان ــند فض ــر مس ــه ب   زدي تكي

  ه از صـوب تحقيـق دوري  چه حاصـل كـ  
 

 كــه بســتند از ايــن ديــر ديــرين حمايــل
ــاه عــادل     ــرو آن ش ــت كيخس ــا رف  كج
 بـــه ملـــك عـــدم از پـــي هـــم قوافـــل
 شــــدي بهرمنــــد از فنــــون فضــــايل
 بـــر اقســـام حكمـــت نوشـــتي رســـايل
 نهادنـــد نـــام تـــو صـــدر االفاضـــل    
ــل    ــدين مراح ــه چن ــا ب ــك دان ــه نزدي  ب

 

  )پ47، گهمان  (
  ظهوري

نـامش را   .دهـم و يـازدهم اسـت   ة آور سـد   ظهوري از شاعران نـام موالنا نورالدين محمد 
شهري در خراسان به ، در ترشيز. )494، صگوپاموي  ( اند  ذكركرده »ميرمحمدطاهر ظهوري«

در ، رود  مـي  سپس به يزد، هجوانيش به كسب ادب و دانش در خراسان گذشت، دنيا آمده
در همان ديـار بـا   ، هب معاشرت نمودشاعرى مشغول و با گروهى از اهل ادة آنجا به شيو

در آنجـا بـا درويـش حسـين     ، رفتهبه شيراز  يپس از آن چند. آشنا شده وحشى بافقى
سـپس  . ه اسـت دوستى و مالزمـت يافتـ  ، ب معروفشاعر و نقاش و مذه، سالك شيرازى

                                                      
 .فلك: اصل 1
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و مالزمت  هشاهيان رسيد و در بيجاپور به درگاه عادلشود  ميوارد دكن ه، قصد هند كرد
 »صدرآراي بزم كـالم دالويـز  «به او لقب . او را مدح گفت، هشاه ابراهيم ثانى را يافت لعاد

، شاه والي بيجاپور رسيده و او را مدح كرده به شرف مالزمت ابراهيم علي عادل، داده شده
 مال ملك قمي نظر به كماالت ذاتي و صفاتي او دختر خود را بـه عقـد او درآورده اسـت   

شاه كـه مركـز     حكمران احمدنگر و ابراهيم عادل، شاه  برهان نظام .)495 -494، صگوپاموي  (
فضائل ادبـي او  ، هاي كالن  از او استقبال كردند و با اعطاي پاداش، حكومتش بيجاپور بود

يـك  ( ينظيـر   بي ةبرايش هدي، نامه ساقي، شاه به دليل منظومة بلند او  نظام. را قدر نهادند
اي بر كتـاب    مقدمه، شاه  او در پاسخ به درخواست ابراهيم عادل، كردرا ارسال ) بار فيل نقره
بـه دليـل   ، همين اثر معروف به نثـر ظهـوري  . دربارة موسيقي نوشت »نورس «وي به نام

در برنامة درسي تحصـيالت هنـد وارد   ، آميز بود  هاي تصنع پر از تركيبآنكه بيان دشوار 
اي   ملك قمي و ظهوري مشتركاً منظومه. ر دادوي را در ميان نوابغ قرا، شعر ظهوري. شد

. بـود  گلـزار ابـراهيم   عنوان ايـن كتـاب  . شاه تقديم كردند  سروده و آن را به ابراهيم عادل
واله . )339، صسيدجوادي  حاج ( ديوان غزليات وي مشتمل بر بيش از بيست هزار بيت است

  : دربارة او آورده است) 857-856، ص3ج(داغستاني 
طبع انورش گوي از ميدان مهر و ماه ربوده، نزاكت گلهـاي چمـن   آفتاب «

خاطرش خار حسرت بر گريبان گل پيرهنان گلشن ايجاد ريخته و رعونت تازه 
نهاالن بوستان فكرش دست انديشه در زير شمشادقدان چمن وجود شكسـته،  

خالصـه آنكـه در   . نثرش را به نظمش پيشي و نظمش را به نثرش بيشي است
قصايد . نوري به روش خود بي مثل و عديل و بي شبهه و نظير بودهاقسام سخ

   .»خوب نيز به همان روش دارد
  : دربارة او نوشته است )363ص(عبدالني فخرالزماني 

سنجي متين است، ارباب معاني اين جزو زمان همه  شاعري رنگين و نكته«
  .»كس او را در سخنوري قبول دارند

  :زير در جنگ از اوستبيت 
  صحبتي اهـل هـوس مـرد كنـد     رك همت

 

 من ندانم چه بگـويم كـه تـو را درد كنـد    
 

  )ر113، گجنگ اشعار  ( 
  . بيت فوق تنها در جنگ حاضر به ظهوري منسوب شده است
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  شيخ فيضي دكني
الشـعرايي را    سلطان مقـام ملـك  . عالم انديشمند دربار اكبر بود، فرزند ارشد شيخ مبارك

در روزگارش آماج  خواهي داشت و  تفكر آزادي. دهد  به او مي بعد از مرگ غزالي مشهدي
اعتقـاد    گرا و بـي   طبيعت، او فيلسوف. اند  اتهاماتي شد كه مدافعان حنفي و سني بر او زده

از . هاي مختلف به كـار گيـرد    فيضي در مقام نويسنده كوشيده قلم خود را در عرصه. بود
  ،نـل ودمـن   .5 ،ديوان اشعار .4 ،ليا وطي .3 ،گود گيتابه .2 ،االلهام  سواطع .1 :آثار اوست

  :دربارة او نوشته است )231ص(هدايت . )447-446، صسيدجوادي  حاج ( مركز ادوار .6
برادرش شيخ ابوالفضل در زمان اكبرشاه صدرالصدور بـود و خـود او نيـز    «

ا چون اكبرشاه ر. گماشته است  كمال تقرب داشته و بر تربيت سلطان همت مي
انحرافي از طريقة شريعت به هم رسيد، مردم ظهور اين معاني را از جانب شيخ 

  .»دانسته وي را به الحاد و زندقه نسبت كردند
  :زير در جنگ از اوستابيات 

  دانــي تــو اي كبــوتر بــام حــرم چــه مــي 
 

 طپيــدن دل مرغــان رشــته بــر پــا را    
 

   )پ81، گجنگ اشعار  (
  مـــــــا محفـــــــل اي همنفســـــــان

 

ــد ــي نـــــ  رفتيـــ ــاولـــ  ه از دل مـــ
 

  )پ85گ ،همان  ( 

  در زلــف بتــان طعــن اســيران بپســندند    
  پــاي بــاال منــه كــه پايــه بلنــد اســت      

 

 گر خلق بدانند كه اين رشته كه رشته است
ــت     ــور اس ــاه غي ــه ش ــزن ك ــرب ن   دم ز تق

 

  ) پ98، گهمان  ( 
  گوينــد همرهــان طريقــت كــه اي رفيــق
ــاره نيســت   ــي آه چ ــيم ز راه ول ــل ن   غاف

 

ــه قا  ــو ك ــاه ش ــاه آگ ــه ناگ ــي فل ــد م  زنن
 زننـد  مـي  زين رهزنـان كـه بـر دل آگـاه    

 

  )ر112گ ،همان  (
  در زير آن دو زلـف زنخـدان سـتاده بـين    

 

 يك گوي در ميان دو چوگان فتـاده بـين  
 

 )پ135گ ،همان  ( 

  .)421-420بيگدلي، ص آذر  ( نيز آمده است آتشكدة آذربا اندك اختالف در  ابيات فوق
 

  قدسي 
قـرن   ايرانـي و سـخنوران   شـاعران مشهور به قدسي مشهدي يكـي از  حاجي محمدخان 
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اما پـس از  كرده  در ابتداي زندگي از طريق بقالي زندگي مي. است يازدهم هجري قمري
در . شده اسـت  شاه جهانرفته، وارد دربار  هندوستانشود به   آنكه در شاعري مشهور مي

برخي منابع علت مهاجرت او به هند را از دست دادن پسر جوان خود و مصيبت اين داغ 
اي هم به عنوان ظفرنامه دارد كـه در   عالوه بر ديوان، منظومه. )167صقهرمان،   (اند  دانسته

ايـن كتـاب اكنـون در    امـا   ؛است  هاي شاهجهان نوشته شده شرح فتوحات و جهانگشايي
اقبالي بود كه شاهان مغول به اندازة وزنشان به آنها نقـره   وي از نوابغ خوش. دست نيست

در زمـان پيـري بـا اجـازة سـلطان بـه كشـمير رفـت و بـه سـرودن           . پاداش داده بودند
هـزار بيـت     ايـن اثـر شـامل ده   . گماشته شد»نامه  شاهجهان«اي منظوم با عنوان   تاريخچه

 از او. )460، صسـيدجوادي   حاج ( اهميت وااليي داشت ان وي در ميان معاصرانشديو. است
   :نيز ياد شده »حسان زمان«به عنوان 

به فضايل و كمال موصـوف  . سخن آگاه، استاد فن واال دستگاه بود  صاحب«
 »در زمان شباب بـه سـعادت حـج مسـتعد شـده     . و به اخالق و اوصاف معروف

  . )564خوشگو، ص  (
كـدام از شـعراي آن بلـده بـه      اند كـه هـيچ    ناميده »بلبل گلستان خيال« ن وي راهمچني

 عبـدالنبي  ( گفتـه اسـت   مـي  شعر را به غايت پختـه ، فصاحت بيان و طالقت لسان او نبوده
. دفن شـد  كشميردرگذشت و در آرامگاه شاعران  ق1056او در سال  .)821، صفخرالزماني

  :ابيات زير در جنگ از اوست
  سـت  يك تنگـدلي  ةعيش اين باغ به انداز

 

 كاش گل غنچه شـود تـا دل مـا بگشـايد    
 

   )پ107، گجنگ اشعار  ( 
ــو   ــا تــ ــنا نمــ ــة آشــ   بيگانــ

 

 نمــــاي آشــــنا مــــن بيگانــــه
 

  )پ133گ ،همان  ( 
  گذر آنجـا ي نيست كسي را يجايي كه تو

 

 از مــن كــه توانــد كــه رســاند خبــر آنجــا
 

 )ر 81: همان  ( 

بيگـدلي،   آذر؛ 167، صنـوايي اميرعليشير : نك  ( بيت فوق در منابع ديگر نيز ذكر شده است
  .)96ص
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