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نگاهی به مهاجرت گیالنیها به شبه قاره هند
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 چکیده
یکی از سرزمینهایی که گیالنیان حضور گستردهای در آن داشتند ،شبه قاره هند است؛ آناتا
شبه قاره را جایگاه امنی برای خود یافتند و در آن دیار به رشتد و عاتا ی سیاستی و مت هبی
نایل آمدند .کشمکش هتای دوران موتو،ن ،عرکمانتان و یتنویان کته بته اناتران خانتدان
حکومتگر گیالنی انجامید ،به عالوه سرزمین دل انگیز هند با ثروتهای بیکرانش ،انگیتزهای
برای مااجرت گیالنیان نامداری چون جمالا دین گیالنی ،خواجه محمود گیالنتی و حتزین
،هیجی به هند شد .در این ماا ه کوشش شده اس؛ عا خدمات مااجران گیالنی به هند که به
گسترش فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی ،م اهب اسالمی و مباد،ت بازرگتانی و سیاستی دو
کشور انجامید ،بررسی شود.
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مقدمه
مردمان شبه قارة هند در طی تاریخ ،همانند ما ایرانیان مردمانی اهل علم

دانم

بوده اند این موضوع را مورخمان دانشممندان اسمیمی نیم تأییمد کمردهانمد (ممنم ،
 .)152:1921گذشتة تاریخی نی مؤید این نظر نشان دهنمدة جریمان پیوسمتة تبماد
افکار اندیشههای تاریخی میان آنها بوده است .به نوشتة یعقوبی ممور سمدة سمو ق،.
هر علمی از علو که یونانیان ایرانیان در آن سخن گفتهانمد ،برگرفتمه از کتما نممو
هندیها به نا "السند هند" بوده است (یعقوبی .)112/1:1921 ،عمی ه بمر اینهما ،ر اج
فرهنگ هندی در عهد انوشیر ان ساسانی (کریستن سن )213:1922 ،پیشرفت علمو
کانون های علمی هند نیر ی جاذبی بودنمد کمه شمیفت ان علم

دانم

را از منماط

مختلف جهان از جمله ایران به سوی خود میخواند .همچنمین ،جهمانبینمی هنمدی
شیوههای فکری خوی بردباری هندی در برابر عناصر فکری بیآزاری ،ر ابم تمماری
راههای بازرگمانی هنمد بمه عمی ه فرا انمی نعممت تمر
کوچندگان فراه میکرد .داریوش هخامنشی ،پم

 ،شمرای مناسمبی بمرای

از تسمخیر هنمد ،آنمما را بیسمتمین

استان یا ساتراپ خود قرار داد .اهمیت ر د ایرانیان برای آنها به اندازهای بود کمه ماننمد
بعثت بودا ،آن را مبدأ تاریخ خود قرار دارند .هممین ر

تسمامو ممداراجویی هنمدیان

سبب شده بود که مانی ،پیامبر عهد شاپور ساسانی ،زمینه فعالیت تبلیغ دیمن خمود را
در هند ستان بموید به نوشتة حافظ ابمر «بعضمی از زممین هنمد ممذهب ا را قبمو
نمایند» (خوافی .)92:1921 ،مهاجر تاریخی زرتشتیان ایران که تا به امر ز یژگیهای
قومی فرهن ی خود را حفظ کرده اند ،نمونمههمایی از هممین ر

تسمامو هنمدیان بما

دی ران بوده است .با ظهور اسی  ،مبلغان دین اسی  ،حاکممان جوامما اسمیمی ،عرفما
صوفیه هر کدا با دیدگاه بین

فکری خاص خود ،برای اشاعة دین اسمی یما اامرا
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دی ر رهسپار این دیار میشدند ،چنانکه در سا  933ق .ان ی ة ا ة سلطان محمود بمه
مولتان هند ،خدانا با ری فرمانر ای این سمرزمین بیمان شمده اسمت (ابمن اتیمر:1939 ،
 .)2191/15حا آنکه تمر

سرشمار جمواهرا گرانبهما محرکمی بسمیار قموی بمرای

حاکمانی چون ا بود .به هر حا  ،ا نویان ،اوریان ،ممالیک ،بابریان دی مران ،بمه ایمن
کشور تاختند مد های مدید بر آن فرمان راندند این همه بدین سبب میسر شد کمه
در کی

آیین هند  ،جنگ نار است (یکتایی ،)95:1929 ،شرحی که گذشت اشمارهای

بود به ر اب ایرانیان هندیان ،اما در میان ایرانیان ،حضور گیینیان در سرزمین هند در
ا اس قر ن اسیمی چندان بود که یکی از محی پان ده گانة اطراف دهلی را گیینیمان
تشکیل میدادهاند (ارشاد. )152:1923 ،
نقش مهاجران گیالنی در گسترش فرقهها و نحلههای اسالمی در شبه قاره هند
گیینیان در گسترش توسعة برخی از فرقهها نحلههای اسیمی در شبه قارة هنمد
نق

بسیار مؤتری داشتهاند برخی از ب رگان آنها قبل از مهاجر به هند ،در کشور خمود

از جای اه بسیار االیی برخوردار بودهاند ،از جمله جما المدین گیینمی ،صموفی اسمماعیلی
مذهب استاد شیخ زاهد الهیمی ،که فرمانر ای اسماعیلی مذهب المو همر سماله مبلمغ
پانصد دینار زر برای ی میفرستاد (کیانی .)919:1933 ،فرمانر ای المو به سمبب اراد
به شیخ جما الدین ،بر مرد ق ین منت مینهاد میگفت« :اگر حضر شیخ در آن بلده
نبود ،من خاک ق ین را در توبره کرده به المو میبرد » (اصمی عربمانی.)323:193 ،
جما الدین در بحبوحة حمی مغو

انقرا

د لمت اسمماعیلی الممو  ،بمه هند سمتان

مهاجر کرد (یکتایی .)95:1929 ،این د ران مصادف با قتل عما اسمماعیلیان بمه دسمت
مغوالن است رگههای مهاجر گستردة اسماعیلیان به هند نیم بیشمتر در هممین د ران
دیده میشود .اتباع اسماعیلی در هند ،بمه یمژه در الیمتهمای بمبیمی ،کلکتمه ،پنمما ،
کشمیر ،احمدآباد ،سورا

دی ر جاهما پراکنمدهانمد (ابمراهی حسمن.)539-531:1922 ،

صوفی دی ر گیینی که به هند مهاجر کرد سبب گسترش فرقة قادریه در هند شد ،ابمو
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عبداهلل محمد اوث گیینی ،از نوادگان شیخ عبدالقادر گیینی است .نیای ا صاحب طریقت
قادریه بود در گیین متولمد شمد در بغمداد نشمو نمما یافمت (مطهمری.)231:1922 ،
عبدالقادر گیینی اصالتاً از صومعه سرا بود ه اکنون نی  ،م ار مادر ی به نا سمید نسما
در این شهر قرار دارد .فرزند ی صفی الدین صوفی گیینی ،ا لین رهر طریقت قادری بود
که قد به دیار هند نهاد ،اما مه ترین خلیفه مر ج این طریقت ابوعبمداهلل محممد اموث
گیینی است ( الیتی .)392:1931 ،این طریقت به پایمردی محمد اوث استقرار یافت در
قرن یازده همری با حمایت داراشکوه پسر شماه جهمان جهمان آرا دختمر ایمن پادشماه
اهمیت خاصی یافت .قادریه به طور عمو نسبت به ایرمسلمانان سعة صدر داشمتند ایمن
ر یه میباید یکی از عوامل شکل دهندة تفکر التقاطی داراشکوه باشد .طریقت قادریه ،گرچه
در ر زگار ا رنگ زیب از ر ن افتاد ،اما ر ی ه رفته از دی ر طریقت ها محبمو تمر بماقی
ماند( .ع ی احمد.)31-35 :1933 ،
مذهب دی ری که در هند با حضور گیینیان گسترش بیشمتری یافمت ،تشمیا اسمت.
قتی تشیا مذهب رسمی ایمران شمد شماهان بمابری از دربمار سمیطین صمفوی کممک
خواستند ،صفویان شرط کمک را به پیر ی از مذهب تشیا منوط کردند .از ایمن زممان بمه
بعد نق

شیعی گیینیان را در میزمت این شاهان میتوان پی یری کرد ،از جمله هن امی

که همایون با شورش شیرخان سوری ملقب به بهادر شاه ر به ر شمد ،بمه پناهنمدگی نم د
تهماسب رفت .تهماسب بعد از امضای چندین سند به این شرط که همایون شمیعه شمود
منابر هند را به اسما ائمة معصومین مم ین کنمد ،حاضمر شمد بمه ا کممک کنمد (نموایی،
 .)13:1922از اینماست که حضور پررنگ گیینیان شیعی چمون افضمل الهیممی قاضمی
یحیی الهیمی در دربار همایون دیده میشود .نفوذ شیعیانی چون افضل به حدّی بمود کمه
دی ران به ا حساد میکردند ،چنانکه خود در شعری به این موضوع اشاره کرده است:
همه دعوی به خون من دارند

به جز این نیس؛ مدعای شما
(صبا)32:1919 ،
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چندی بعد ،سرکو حاکمان شیعی گیینمی بمه دسمت شماهان صمفوی ،موجبما
مهاجر شماری از دانشمندان دربار خان شیعی گیین را به هند سمتان فمراه آ رد .از
جمله ،مهاجر حکی ابوالفتو برادران  .بمه نوشمتة جمان نمورمن هالیسمتر در کتما
تشیا در هند ،ایرانیان شیعی ،در د رة سملطنت اکبمر شماه ،برگم اری جلسما دینمی را
مناسب پیشبرد اهداف خود میدانستند .نورمن در ادامه از سه برادر گیینی که به دهلی
آمدند ،نا میبرد (هالیستر .)113-121 :1929 ،همین مذهب تشمیا گسمترش آن در
هند بوده که بدا نی مور سنّی مذهب این د ره را خشم ین کرده به ابوالفتو گیینمی
نسبت بیدینی میدهد (بدا نی .)112/9 :1931 ،برادرش حکی هما را دشممن خمدا
میخواند (همان )112/5 :1931 ،به عقیدة برخی از نویسندگان ،حکی ابوالفتو گیینمی
حتی بر عقاید ب رگترین پادشاه گورکانی هند یعنی جمی المدین اکبمر شماه نیم تمأتیر
گذاشت (ع ی احمد.)53:1933 ،
از دی ر مشر هایی که گیینیان در هند ر اج دادند ،فرقة نقطویه است .ایمن فرقمه
را محمود پسیخانی گیینی بنیان نهاد در د ران شاه عباس پیمر ان نقطموی قتمل عما
شدند به هند ستان گریختند .از جملة آنها حیماتی گیینمی اسمت کمه بمه هند سمتان
گریخت به دربار اکبر شاه گورکانی پناه جست در ایماد دیمن الهمی اکبرشماه بما ی
همکاری داشت (صفت گل .)135:1931 ،دین الهی ترکیبی از ادیان مذاهب اسیمی
ایراسیمی مانند نقطوی ،زرتشتی ،بودایی بود حیاتی کمه از پیمر ان برجسمته ممذهب
نقطوی بود ،همراه سایر ب رگان دربار در پایهگذاری این مذهب به اکبر شاه کمک شمایان
کرد .این دین سعی در ن دیکی پیر ان ادیان هندی با ه داشت برای کشمور پهنما ری
چون هند که در آت

منازعا دینی طایفهای میسوخت ،در آن برهه بهترین مسمکن

چاره درد برای حل مشکی بود .از دی ر عرفا صوفیان قابل ذکر گیینمی ،کمه حتمی
در راه گسترش اسی

تشیا جان خود را از دست دادند ،حکی حسمن گیینمی اسمت.

این حکی طبیب دربار اکبر شاه بوده سرانما به سبب اشاعة مذهب تشیا با سمعایت
دشمنان به شهاد رسید (سرتیپ پور.)111:1921 ،
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نقش مهاجران گیالنی در تجارت و بازرگانی هند و ایران
چنانکه در مقدمه ذکر شد ،یکی از دالیل مهاجر ایرانیان به یمژه گیینیمان بمه
سرزمین هند ،راههای بازرگانی این کشور تر

سرشار آن بود .از جملة آنهاست حماج

محمد تاجر ،از بازرگانان مشهور گیینی در عصر صفوی .حاج محمد پ

از مسمافر بمه

هند با سپهساالر عبدالرحی خان خانان ،سردار ب رگ اکبرشاه آشنا شمد بمه اسمطة ا
منصب قافله باشی راه ایران را به دست آ رد در این راه کما ترقی را پیمود (نها ندی،
 )595/9 :1931ر زی از جانب سپهساالر مأمور شد مبلغی نقد جن

در جوار حمر

اما رضا (ع) خیرا کند هدایایی ه به حم ه میرزای صفوی تقدی دارد .حاج محمد
ظیفة خود را انما داد شاه ادة صفوی در ازای احسان خمان خانمان ،همدایایی الیم
عبدالرحی خان به حاج محمد تاجر سپرد ،تا ارمغان به هند ستان ببمرد .تماجر گیینمی
بعد از دریافت هدایا به کاشان رفت به عی

عشر مشغو شد ،تا بدان حمد کمه در

خرج یومیه در ماند ج تحف هدایای حم ه میمرزا مخیمری بمرای
همین اتنا خبر قتل حم ه میرزا بهانهای شد تا همان هدایای نفی

بماقی نمانمد .در

را نیم خمرج کمرد

کارش به فقر فیکت کشید .حاج محمد پریشان خاطر ن د محتش کاشانی رفت از ا
خواه

کرد تا شر حال

را به نظ بکشد از سپهساالر تقاضای عفو کند .عبدالرحی

خان خانان بعد از دریافت شعر محتش  ،خیانت حاج محممد را بخشمید عمی ه بمر آن،
مبلغی نی به رس انعا برای تاجر گیینی فرستاد (همان .)595-599:مسمل اسمت کمه
حاج محمد از جانب گورکانیان هند سپهساالر خان خانان مأموریت جاسوسمی داشمت
تا دقی ترین اطیعا راجا به ترکان عثمانی

ضا صمفحا اربمی ایمران اطیعما

دقیقی از ضا خراسان تما ز ازبکان آشو خراسان به دسمت آ رد .آنچمه از ر ابم
ایران هند در این عهد جلب توجه میکند ،مسألة مالکیت قندهار بوده است .به هممین
سبب ،شاه جهان در سا  1113ق .در نامهای طمر خمود مبنمی بمر تصمرف قنمدهار از
طری اتحاد مثلث ازبکان ،هندیان عثمانیان بر ضد ایران را به مراد چهمار اعمی کمرد
که تا حدی با عثمانیان نی به تواف رسید (نوایی .) 35-39 :1922،با توجمه بمه چنمین
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شرایطی ،ارتباطا تماری بازرگمانی از جانمب تممار کمه بمرای مأموریمت سیاسمی ،در
پوش

بازرگانان احیاناً مل

به جاسوسی میشدهاند ،آشکار میگمردد .نمونمة مقابمل آن

سفار عبدالکری گیینی از جانب شاه عباس صفوی به هند ستان بوده است .گیین در
این د ره مه ترین ناحیة پر رش ابریش ایران بود تممار ابریشم گمیین بمه ار پما
آسیا ر ن بسیار داشت .تمار نامداری از این منطقه بودهاند که به سمبب داشمتن جهمة
سیاسی اجتماعی باال ،در نظر دربار صفوی شاهان این سلسله قرار ممیگرفتمهانمد ،از
جمله ،عبدالکری گیینی .عبدالکری اگر چه به شغل تمار ابریش مشغو بود ،امما بمه
درخواست شاه ایران به سفار ن د جهان یر گورکانی مأموریت یافت .د همدف عممده از
مأموریت عبدالکری گیینی به هند در نظر پادشاه قدرتمند صفوی بموده اسمت :ا

بُعمد

تماری مأموریت که پادشاه از عبدالکری خواست برای ی اشیائی در هند بخمرد همدف
د  ،بعد سیاسی این مأموریت است ،زیرا شاه عباس صفوی از جهان یر خواست کسی را
مأمور یاری خود کند (همان  .)23-22گیینی دی ری که در ایمن زممان بمه هنمد رفمت،
یادگار علی سلطان گیینی ،نوادة خلیفه الخلفا تال
منشی ،مأموریت ی در یکی از سفار های

بوده است .به نوشتة اسکندر بیمگ

در بارة معاملة قندهار بمود کمه گورکانیمان

آن را در تصرف داشتند (منشی.)1312/9 :1922 ،
نقش هنرمندان گیالنی در ترویج هنرهای ایرانی در شبه قاره هند
برخی از سیطین گورکانی به هنرهای ایرانی اسیمی عیقهمنمد بودنمد بنمابراین،
ر د هنرمندان ایرانی به دربار آنهما بما حسمن اسمتقبا ر بمه ر ممیشمده اسمت .قتمی
عبدالرشید دیلمی به دربار شاه جهان راه یافمت ،شماه جهمان از ا

همراهمان

بما القمابی

چون"جواهر قل " "یاقو رق " استقبا کرد ( الیتی .)313 :1931 ،عبدالرشید عی ه بر
ظایف سیاسی ،در انتقا فرهنمگ هنمر ایرانمی نقم

مهممی داشمت .ی از ب رگتمرین

هنرمندانی است که توانست آتار عمیقی در ارتقای هنر خ فارسی از خود به جای گمذارد.
ا عی ه بر تربیت شاه ادگانی چون دارا شکوه زیب النسما  ،در تربیمت شماگردانی چمون
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محمد اشرف خواجه سرا ،سعیدای اشرف ،عبمدالرحمان فرممان نموی

میرجمامی بسمیار

کوشید .اکثر قریب به اتفاق هنرمندان خ نستعلی در هند پیر ا بودند .حماجی ناممدار،
خوشنوی

پرآ ازة عصر بابری میر ابوالحسن معر ف به کلن محمد افضمل الحسمینی از

ر ش دیلمی پیر ی میکردند .هنرمند دی ر کمه خمود در خوشنویسمی اسمتاد بمود ،میمرزا
محمّد علی ،از ر ش ا پیر ی میکرد .سایر هنرمندانی کمه بمه تقلیمد از عبدالرشمید خم
مین اشتند ،بسیارند از آن جمله حافظ عبدالعلی که در بنارس میزیست ،حافظ ابراهی
فرزندان ا

موالنا فخرالدین از ب رگان چشتیه که در دهلی بود بسمیاری دی مر (عابمدی،

محمود .)532-531 :1931 ،دی ر مهاجر هنرمند گیینی ،محمد سعید گیینی مشهور بمه
سعیدا ،در زمینههای حکّاکی ،خوشنویسی جواهرشناسی همتا نداشت در شعر ،به یمژه
ماده تاریخ نی بسیار ماهر بود .جهان یر شاه جهان ،د پادشاه گورکانی ،ی را بمه میم ان
در سنمیدند د بار پنج ه ار ر پیه ه

زن ی ،به ا بخشیدند .تخت مرصا شاه جهمان

معر ف به تخت طا س در مد هفت سا به سرپرستی ی سماخته شمد (بیمانی:1913 ،
 .)221/9شاه جهان به اسطة کاردانیاش ،به ا لقب "بی بد خان" داد (اصمی عربمانی،
 .)321 :1931در میان مهاجران دی ر گیینی که در انتقا

معرفی هنر ایرانی به هنمد بمه

چش میآیند ،زمان گیینی است .ی از نوازندگانی است که توانست در دربار بهمنیان هند
جای اه یژهای برای خود باز کند .ی در نمواختن قمانون ،شمبیه نظیمر نداشمت (ارشماد،
 .)132 :1923در د رة شاه عباس ،همراه هیأ سیاسی خان عال سفیر نقاشی ه بود بمه
نا بشنداس که تابلوهای نقاشی متعددی در این سفر فراه آ رد ،ممن جملمه تصمویری از
شاه عباس تصویر دی ری خیالی ،که شاه عباس جهان یر را کنار ه  ،به گونهای د ستانه
نشان میدهد (نوایی.)23 :1922 ،
گیینی دی ری که باید از ا یاد کنی  ،حکی علی گیینمی اسمت .ی کمه بمه سمبب
احاطه به علو مختلف در میان معاصران

مشهور به افیطمون تمانی شمده بمود ،در ا لمین

میقا با نورالدین جهان یر اعما پادشاه را بران یخمت (فر حمی .)919 :1933 ،نمونمهای
جالب از دان

حکی  ،ساختن حو

علی بود .ی در سا  1115ق .در شهر الهور حو
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عمیبی ساخت که طو

عر

آن  51 × 51عم آن  3متر بود .در میمان ایمن حمو

اطاقی ساخته بود که سقف آن به صور برج در  1د ر اطاق  1پمل بمود کمه بمه  1در
منتهی میشد ،اما اگر در ها را باز میکردند ،آ داخل آن نممیرفمت .اکبمر شماه کمه بمه
مسائل عمیب اریب عیقه داشت ،به دیدن آنما رفت از طری آ

ارد اتاق شد .اطاقی

ده الی د ازده نفر ،بسیار آراسته ر شن که رختخوا

اذا طاقچهای با

دید به گنمای

چند کتا در آن جود داشت .جالب این بود که به سبب فشار هوا ،یک قطره آ

ارد اتاق

نمیشد .شاه مدتی را در این اطاق گذراند ،به طوری که همراهان ا ن ران شدند ،لی پم
از زمانی پادشاه از آ بیر ن آمد .نظیر همین حو

در آگره ساخته شد که باز ه معمار

بانی آن حکی علی گیینی بود (فر حی.)911 -912 :1933 ،
نقش رجال سیاسی گیالن درشبه قاره هند
اگر چه مهاجران گیینی در سرزمین هند بسیار بمودهانمد همر یمک در زمینمهای
ایفای نق
ادامه به نق

کردهاند ،اما برجستهترین نق

آنها در زمینمههمای سیاسمی بموده اسمت .در

رجا مهاجر گیینی در سیاست شبه قارة هند میپردازی .

خواجه عمادالدین محمود گیالنی :پی

از شناخت جای اه

نق

خواجه محممود در

شبه قاره هند ،الز است از د شخصیت گیینی دی ر یعنی خواجمه عمیدالمدین دیلممی
نم الدین گیینی ه یاد کنی  .خواجه عمیدالدین دیلمی در عهد ایلخانان مغو از ایران به
هند ستان رفت به ریاست دیوان اشرف سلطان محمد بلبن ( 331-332ق ).رسمید ( المه
دااستانی .)1933/9 :1931 ،دی ر صاحب منصب گیینی ،یعنی نم الدین به حکومت شهر
"کنبایه" هند دستی یافت .به نوشتة ابن بطوطه ،ی حاک شهر کنبایه بود حم رایمت،
طبل ایره داشت (ابن بطوطه .) 391/9 :1931،یکی از گیینیانی که در کشاک

آشو ها

منازعا حکومتهای تیموری ترکمان قبل از برآمدن سلسلة صفویان از ایران به هند
کوچ کرد ،خواجه عمادالدین محمود گیینی اسمت .نیاکمان ا در سملک زرای فرمانر ایمان
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گیین انتظا داشمتند یکمی از آنمان در رشمت قمدر

فرممانر ایی حاصمل کمرده بمود

(صفا.)211/1 :1929،گیین در این د ران ،اگر چه در ظاهر تابعیت بعضمی از حکوممت هما
مثل آق قویونلوها را گردن مینهاد ،اما در باطن به استقی در این منطقه حکومت میکرد.
عد تبا سیاسی در این منطقه سبب مهاجر رجالی چون خواجه محمود به هنمد شمد.
در این زمان د لتهای محلی مسلمان در سراسر نواحی سند هند ستان شمالی تا بن ا
دکن حکومتهای کمابی

مستقل داشتند .از جمله یژگیهای مثبت این حکوممتهما،

نفوذ فرهنگ ایرانی در دربار قلمر آنها بود همچنان با افتخار به این فرهنگ ایرانی ادامه
میدادند .خواجه عمادالدین محمود بن محمد گیینی از اعماظ رجما اد

سیاسمت در

قرن نه همری در سا  321ق .از راه دریا به عنوان تمار به احمدآباد بیمدر ،پایتخمت
سیطین بهمنی هند رسید .در دربار سلطان عی الدین بهمنمی ( 392-335ق ).پذیرفتمه
شد .سلطان عی الدین ا را در صف اکابر اعیان درگاه خود جمای داد ا نیم بمه سمبب
لیاقت ذاتی ،مدارج ترقی را پیمود (صمفا )211/1 :1929،بمه نوشمتة اسمترآبادی «در آن
د لت خانه ب رگتر از آن خطا نبود ،از سایر مرد ممتاز گردید» (هند شماه اسمترآبادی،
 .)135/5 :1933با مرگ سلطان عی الدین ،نق

سیاسی خواجه محمود در زمان هممایون

شاه ( 335-332ق ).پادشاه جدید برجستهتر شد .از جمله اقداما ارزندة خواجمه محممود،
سرکو شورش اسکندر خان علیه پادشاه جدید بود (همان .)111:با ممرگ هممایون شماه،
فرزند خردسا ا نظا شاه به سلطنت رسید .خواجه محممود کمه در ایمن زممان از رجما
برجستة سیاسی محسو میشد ،در زمینة سیاسی نیم فرمانمدهی بمیبماک جسمور در
میدانهای نظامی بود در سرکو
بهمنی همو میآ ردند ،نق
خواجه محمود نق

ه یمت لشکرهای هند که به قلمر د لت مسملمان

اساسی داشت (همان .)151-155 :شهر مقما

موقعیمت

عمده ا در گسترش فرهنگ اسیمی ایرانی در شبه قماره هنمد در

این زمان در همه قلمر های اسیمی پیچیده بمود ،تما آنمما کمه برخمی از فرمانر ایمان د
مما ر هند ،خواهان ی بودند ،از جملة آنها سلطان حسین بایقرا بود که از ا برای پیوستن
به دربار خود در هرا دعو کرد ،اما خواجه نپذیرفت .ر اب مود آمی خواجه محممود
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سلطان حسین بایقرا چنان مستحک

استوار بود که قتی فرسمتادگان خواجمه بمه همرا

میرفتند ،سلطان حسین حتی مالیا
 .)121:1931شهر مقا

باج تمغا از آنهما نممیگرفمت (فراهمانی منفمرد،

موقعیت خواجه محمود نه تنها در میان سیاستمداران ،بلکه به

سبب حمایت از دانشمندان شاعران فارسی زبان در میان آنها نی گسمترده بمود چنانکمه
جامی شاعر بلند آ ازة قرن نه ایران با ی مکاتبه داشت در دیموان ا  ،اشمعاری چنمد در
با

ی سر ده شده است ،از جمله این بیت:
همره قافلة هند روان کن که رسد
شرف مُار قبول از ملک ا تجارش
(جامی)215:1911 ،

خواجه محممود ماننمد هم قطماران خمود در ایمران کمه دسمت بمه اصمیحاتی در
حکومتهای ایلخانی ترکممانی زده بودنمد ،در د لمت بهمنمی چنمین کمرد .اصمیحا
خواجه محمود جلوگیری از زیاده خمواهی برخمی از اممرا حکما بهمنمی سمبب شمد
دشمنان ا با افترا تهمت موجبا بدنامی قتمل ا را در سما  333ق .فمراه آ رنمد.
عبدالکری همدانی از مریدان شاگردان خواجه در سوگ استاد خود چنین سر د:
شتتاید بتتتی گنتته ملتتتدوم م لتت

کتته عتتا را ز جتتودش بتتود رونتت

اگتتر ختتتواهی عتتو عتتاری وفتتاعش

فتترو ختتتوان قتتتتة قتتتل بتته نتتاح
(هند شاه استرآبادی)131/5 :1933 ،

مقارن قتل خواجه محمود ،یکی دی ر از خادمان فرهنگ ایرانی در این دیار به قتل
رسید :اسعدخان گیینی از بست ان خواجه ،که به فرماندهی لشکر جنیر رسیده بمود در
سلک امرای ب رگ درباری انتظا داشت (همان.)192 :
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ابوالفتح گیالنی :پی

زمینة حضور ابوالفتو گیینی در دربار اکبر شماه ،حکمی د ایمی

گیینی حکی الملک گیینی است .ا لین حکی به رسالت ن د راجمه علمی خمان ،المی
برهان پور رفته توانسته بود اعتماد شماه را کسمب کنمد .ی عمی ه بمر آن توانسمت در
دربار ،معلمی شاه جهان را بر عهده گیرد .شاه جهان پیوسته ممیگفمت« :حکمی د ایمی
ح بیشتری از معلمین دی ر بر من دارد» (فر حی .)951:1933 ،عبدالباقی نها نمدی از
معاصران حکی الملک گیینی از ی به عنوان رکن السلطنة اکبمر شماه یماد کمرده اسمت
(نها ندی .)919/9 :1931 ،اما برجسته تر از اینها سه برادر گیینی به نما همای ابموالفتو،
هما

قراری بودند (کتابدار.)12:1952 ،
برادر د  ،حکی هما است که به سفار ن د عبداهلل ازبمک فرممانر ای ترکسمتان

رفت اکبرشاه در ضمن نامهای که به پادشاه ازبک نوشت ،حکی هما را «زبدة مقربمان
هواخواه عمده کارآگاه» خواند (فر حی .)532:1933 ،حکی ضممن موفقیمت در انمما
سفار  ،پیر زیهایی نی برای هموطنان ایرانی خود به ارمغان آ رد :ا موف شد شماری
از اسرای ایرانی را از بند اسار از بکان رهمایی دهمد (نها نمدی .)131/9 :1931 ،امما در
این میان ،شاخص ترین برادر حکی ابوالفتو بود که به منتهمی درجمة تقمر نایمل آممد
(بدا انی )112/5 :1931 ،به چنان مرتبهای رسید که جعفر برمکی بمه همار ن الرشمید
نرسیده بود (نها ندی .)123/9 :1931 ،حکی در هند به سبب حمایت از شعرا ادبما
دانشمندان زمان خود شهر یافته یکی از ان ی ههای مهاجر شعرای ایرانی به هنمد،
حمایت ابوالفتو از آنان بود .دانشمندان سخنوران نامی چون عرفمی شمیرازی ،خواجمه
حسین تنایی ،حیاتی گیینی ،نوراهلل شوشتری بسیاری دی مر از ب رگمان دانشممندان
این د ره پ

از رسیدن به هند به یاری ابوالفتو به خمدمت اکبرشماه در آمدنمد ،یما بمه

مناصب د لتی دست یافتند .به همین سبب ،شاعران بسمیاری ی را سمتودند شماعری
مانند عرفی شمیرازی در قصماید خمود ا را بمی

از اکبمر شماه سمتای

بمنوردی .)112/5 :1929 ،اکبر شاه در سا  332ق .ا را به صدار

کمرد (موسموی
الیت بن ا

ر ایتی الیت الهور منصو کرد ا تا پایان عمر در این مقا بماقی مانمد .ایمن مقما

بمه
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ریاست پ

از ی در خانواده ا مانمدگار شمد بمه فرزنمدان نوادگمان

تعلم گرفمت

(اصی عربانی .)351/5 :1931 ،در جریمان ریاسمت مملکمتداری حکمی در دسمت اه
بابری هند ،شمماری از نقطویمان ایمران بمه جمر الحماد نقطمویگمری بمه هند سمتان
میگریختند احیاناً تحمت حمایمت حکمی قمرار ممیگرفتنمد (گلچمین معمانی:1933 ،
 .)351/1بسیاری از رجا سیاسی در دست اه اکبر شاه جهان یر تربیت شدة ا بودنمد
چه بسیار از بیخانمانان ایرانی ایرایرانی کمه از طریم ا بمه مناصمب بماالی دربماری
رسیدند (نها ندی.)123/9 :1931 ،
حزین الهیجی :شیخ ابوطالب پدر شیخ محممد علمی حم ین از الهیممان بمه اصمفهان
کوچید در آن شهر رحل اقامت افکند (قدیانی .)121:1931 ،ح ین ن د پمدر علممای
دی ر علو رایج زمان را فرا گرفت مدارج کما

ترقی را طمی کمرد ( المه دااسمتانی،

 .)395/1 :1931ح ین نه تنها از مفاخر گیین ،بلکه در شمار اعاظ دانشممندان ایمران
اسی است ،گرچه با کما تأسف ،ا بیشتر به عنوان یک شماعر شمهر دارد تما عمال
دانشمند فقیه فیلسوف (د انی .)512/2 :1925 ،چنانکه مقا معظم رهبمری تأکیمد
فرمودند« :در زمینة شناساندن ح ین الهیمی ،این مرد ب رگ هر قمدر کمار شمود ارزش
دارد» (مظفری .)21:1923 ،زندگی این مرد ،مصادف با همو افاانه بمه ایمران سمپ
سیطرة نادرشاه بود .ح ین در بلوای اصفهان با تغییر لباس از شهر خارج شد با بیماری
رنموری شهر به شهر میگشت چون از سطو نادرشاه در امان نبمود ،از بنمدرعباس
ر انة بندر جده شده پ
 .)515/2 :1925شر

از زیار خانة خمدا د بماره بمه بنمدرعباس بازگشمت (د انمی،
قایعی که ح ین بعد از بازگشت از حج

ر د بمه بنمدرعباس در

تاریخ خود آ رده ،برای آشنایی با ا ضاع آشفتة این د ره قابل توجه است« :در آن قمت
به سبب انقی د لت قوانین سلطنت تعدّی تحمیی زیاده بر خیی آن مملکت به
ه برآمد .اضطرا

آشو تما بود خلقمی را کمه اصمناف حموادث بلیما رسمیده،

پایما چندین مسأله دشمنی مثل افاانه ظال بد معاش بودند .اصی تا

توان تحممل
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تعدی ست نبود .با این حا گماشت ان دیوان عما بر هر کم
اصناف تحمیل تحصیل زر در پی

بمه جموه مختلفمه

داشتند ،عذر ال به کسی مسموع نبود .همر کم

به حا خود درمانده ،دادرسی نه .الحاصل عمب حمالتی مشماهده ممیشمد ممرا خمود
طبیعت ممبولست که ابقای بر باطل تمکین ظال نتوان
مظلو

بر ادراک ملهموف نصمر

حمایت ضعیف بیاختیار اگر عاج آیم  ،آرا محما زنمدگانی بمر ممن حمرا

است .در آن هن ا بیچارگان ناچار به من استغاته میکردند چاره نبود آنچه بمر ممن
گذشت ،عال السرایر آگاه است » (ح ین الهیممی .)32-33 :1995،ا سمرانما از بمی
دشمنی نادر شاه تصمی گرفت به هند مهاجر کند .ح ین در  1113ق .دست نیاز بمه
سوی محمدشاه گورکانی برد بدین منظور از راه بندرعباس عاز سفر شد مراحلمی از
این سفر را به تنهایی گاه با د ست ادیب

اله دااستانی همراه بمود ( المه دااسمتانی،

 .)391/1 :1931در میانة راه مکتوبی با کما اد از جانب تهماسب د دریافت داشمت
مبنی بر اینکه به ایران بازگردد .ا که ر زگاری با عم

احتشما فمرا ان در نم د شماه

سلطان حسین تهماسب د ر زگار ممیگذرانیمد ،ایمن خواسمته را نپمذیرفت ،زیمرا از
عاقبت کار خود بیمناک بود (بهبهانی ،)533-533/1 :1925 ،پ

در جموا درخواسمت

پادشاه قطعه شعری فرستاد:
از گتردش زمانتته ناستاز شتتد تترور

چتندی وداع بتتزم عتو ای قتدردان کتن

از یتتبر متتیزنتتد دل موتترور ،فاتتا

خواه که خویش را به فراق امتحان کن
(ح ین الهیمی)123:1923 ،

ح ین پ

از چندی دربدری آ ارگی در شهرهای مختلف هند به دهلی رسمید

از ا ضاع احوا محمدشاه گرفتاری ی به دسمت اممرا آگماه شمد (بهبهمانی:1925 ،
 ،)533/1اما از بی نادرشاه در هند ستان ماند .با آنکه اکثریت مرد هند به دیدة احتمرا
به ا مین ریستند حتی این من

در بین سیاستمداران این کشور نی دیده میشد ،تا

جایی که محمدشاه بابری ا را استاد خود خواند مقما زار نیم بمه ی اعطما کمرد
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(عابدی محمود ،) 25:1931 ،با این همه ،با هند سازگاری نیافت به کرا در تمذکرة
احوا  ،ا لیا  ،رباعیا

مقطعا خود زبان به شمکایا گشموده اسمت .مخالفمتهما

شکایت ح ین از هند نشان از منازعا ریشهدار در ساختار سیاسمی ،اجتمماعی دینمی
این کشور دارد .ح ین پ

از  92سا اقامت در هند به سا  1131ق .در شمهر بنمارس

چش از جهان فر بست (د انی .)531/2 :1925 ،حکی حاذق سفیر به دربمار امما قلمی
خان ازبک ،بهشتی گیینی معل شاه اده مرادبخ  ،ابوالقاس گیینی دارنده منصمب د
ه اری ملقب به حکی الملک ،عبداهلل گیینی میز شاه جهان

اقعه نموی

دکمن

سرانما فرمانر ایی دکن ،انوار الهیمی میز محمد مع الدین پسر ارشمد ا رنمگ زیمب،
جرأ گیینی خدمت در داراالنشا با لقب مع الد له ،محمد هاش گیینی مأمور صدار
ناد گیینی ،فغفور الهیمی ،نظا الدین گیینی بسیاری دی ر در این زمرهانمد

گمرا

که هر کدا به عنوان رجا نامدار گیینی ،در شبه قاره هند درخشیدند احفاد آنهما در
هند به ایرانی گیینی بودن خود اقف هستند از جمله احفاد حکی میر محمد جعفمر
گیینی ،پ شک دربار مهاراجة جیپور است کمه هنموز در ناحیمة جیپمور سماکن هسمتند.
نخست زیر اسب پاکستان ،رشید رضا گیینی سا  1931ش .در هن ا سفر به گیین،
ایران را طن د خود خواند گفت« :آبا

اجداد اهل گمیین هسمتند» (همشمهری،

 :1931ش .)2211
نتیجه
مهاجران گیینی در زمینههای مختلف سیاسی ،فرهن ی ،مذهبی تماری در شمبه
قارة هند حضور تأتیر چشم یر داشتهاند :برخمی بمه زار رسمیدند از ایمن طریم ،
تمدن ،فرهنگ زبان ایرانی را بمه آن سمامان منتقمل کردنمد عمدهای نیم در کسمو
تمار به کارهای سیاسی پرداختند.
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