
 

 

 

 فصلنامه مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان

 (109-126 )صص 1396، بهار 30سال نهم شماره 

 

 شعر یخط و دندانه ۀطر

 هند( یدربار پادشاهان گورکان يرانیا يسو هنر شاعران خوشنو يگاهبر جا ی)نظر

 6یمحمود یرضاعل -1

 چكيده

 انیرانیا یاندر م یجرا یفنون و هنرها ینو ممتازتر ینارجمندتر ۀاز جمل یسیو خوشنو شاعری

آثار  یبا،ز یدر قالب نوشتار یارزشمند نظم فارس میمفاه یریکارگبا به یسهستند. هنرمندان خوشنو

محتوا،  یانم یاز هماهنگ یبرخوردار یلاند که به دلرا خلق نموده یمنحصر به فرد یهنر

 یگسترده یققرار دارند. توف یرانیهنر ا یهانمونه یندر شمار فاخرتر یینو تز نگاریوفحر

ان آن یرا برا یدرخشان ینام و آوازه یصفو ۀدور یرانآثار، نه تنها در ا یندر خلق ا یرانیهنرمندان ا

 یدهردگ نیزامر  ینهندوستان به ا یحاکمان گورکان یبه ارمغان آورد، بلکه سبب جلب توجه و عالقه

را در  یرانبه هند، فرهنگ و هنر ا یرانیا یمهاجرت هنرمندان زبده یینهها با فراهم آوردن زمو آن

ر حضو یرانیشاعران ا ینتراز باذوق یهنرمندان مهاجر تعداد ینا یانند. در مهند رواج داد یقارهشبه

ودند. مند ببهره یزن خوشنویسیاز استعداد  یخوش ادب یحۀاز قر یداشتند که عالوه بر برخوردار

 دهیدر شبه قاره هند، سبب گرد یرانیهنرمندان در گسترش ادب و هنر ا ینمهاجرت ا یخیتار یّتاهمّ

و  یفیتوص ییوهکه به ش یقتحق ین. در ایردقرار گ یضوع در پژوهش حاضر مورد بررسمو ینتا ا

در دربار  سیشده، حضور شاعران خوشنو ینتدو ماندهیو اسناد باق یخیبر منابع تار یهبا تک یلی،تحل

 هند مورد توجه قرار گرفته است.  یانگورکان

  د.هن یانگورکان یسان،هنر، شاعران، خوشنو :هاکليدواژه

                                                      
 Email:mahmoodi_ar@uoz.ac.ir  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه زابل -1

 15/11/1395 :يرشپذ يختار               26/5/1395:يافتدر يختار
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 مقدمه -1 

 یحمله یانبه خصوص در جر یخی،تار هایاز برهه یدر برخ یرانی،ا یسندگانو نو شاعران

با  زنی هند پادشاهان. اندهند کوچ کرده ینبه سرزم یه،حکومت صفو ۀدر دور یزو ن یران،مغوالن به ا

. ندرا فراهم ساخت یهنر و شعر و ادب فارس یمهاجر، اسباب رشد و تعال یرانیانگسترده از ا یتحما

-1275م/ 1526 -1858هند) یبه دوران حکومت پادشاهان گورکان توانیپادشاهان م ینا یاز جمله

پادشاهان عالوه بر گوهر شعر، از نعمت خط  یناز شاعران دربار ا یهغ.ق( اشاره کرد. تعداد 933

شاعران  نیا یسیه هنر خوشنوب ی،از منابع ادب یاریکه در بس آنجایی از. اند برخوردار بوده یزخوش ن

 شاعران هنرمند پرداخته شود. ینا یمقاله تالش شده تا به معرف یندر ا یده،کمتر اشاره گرد

 يقمسأله و سؤاالت تحق يانب 1-1

 هاییناست که در سرتاسر سرزم یهنر اسالم یهانمونه ینتربرجسته یاز جمله یسیخوشنو هنر

مقدس قرار دارد  یهنرها ی¬برخوردار بوده و در زمره یامالحظه از گسترش قابل یاسالم

 یسی،تا هنر خوشنو یدهموجب گرد یرانیانخط و کتابت در نزد ا یّت(. اهم150ّ: 1381)بوکهارت، 

 یباشناختیز یدگاههنرها با د ۀاز هم یشهنر ب ینبه شمار رود. ا یرانینبوغ ا یانب یبرا یمناسب ییلهوس

 است یدهها را تجسم بخشآن یو هنر یآرمان هاییشهاند ۀهم یباًتقر داشته و یسازگار یرانمردم ا

 ییهما ماز مرد یاریدر نزد بس یسیاز مهارت خوشنو یبرخوردار سبب ین(. بد1961: 1387)اکرمن،

. دادیم یلروشنفکر را تشک یطبقه یهااز آموزش یو افتخار بود و آموختن آن بخش مهم یازامت

ز ا هاینهزم یدر همه یهنر اسالم ییرشد و شکوفا یدر هند با دوره یانکانگور ییفرمانروا سرآغاز

ن بود. مقار ینسرزم یندر ا یانواع هنر اسالم یرشعر و سا ی،معمار ی،گرفته تا نگارگر یسیخوشنو

امر  ینا به یسبب جلب توجه حاکمان گورکان یع،و بد یبادر خلق آثار ز یرانیانا یگسترده یقتوف

 یرانبه هند، فرهنگ و هنر ا یرانیا یمهاجرت هنرمندان زبده یینها با فراهم آوردن زمهشده و آن

 یسیهنرها خوشنو ینا ینترمهم ی(. از جمله303: 1380هند رواج دادند )سودآور، یقارهرا در شبه

 و به هند پرداخته زمیندر سر یفاخر ادب فارس یراثم یجبه ترو یکدیگرو شعر است که همگام با 

پاسخ داده  یپرسش اساس یناست تا بد یدهتالش گرد الهاین مقدر  .یافتندسرعت رشد و گسترش 

 ؟ستادهبوهند چه  یدربار پادشاهان گورکان یسشاعران خوشنو ترینبرجسته هنریاه جایگشود که: 
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 یقاهداف و ضرورت تحق 2-1

 یسیخوشنو از هنر توانیو هند م یرانا یندر ب یمشترک مکتوب فرهنگ هاییراثم یجمله از

 این در. نداو آراسته شده یینتز یکه به خط خوش فارس یبناها و کتب یارندکرد. چه بس یاد یفارس

. نداهند بر عهده داشته یهنر در شبه قاره ینا یجرا در خلق و ترو یسهم مهم یسشاعران خوشنو ینب

 یانار پادشاهان گورکدرب یسو شناخت هر چه بهتر شاعران خوشنو یکه با هدف معرف یقتحق یندر ا

 شاعران هنرمند پرداخته شود. ینا یتا به معرف یدهتالش گرد یرفته،صورت پذ

 یقروش تحق-3-1

، ره در شبه قا یدر گسترش ادب و فرهنگ فارس یرانیتوجه به سهم بزرگ هنرمندان و شاعران ا با

و اسناد  یخیبر منابع تار یهبوده و با تک یلیو تحل یفیتوص ییوهبر ش یکه مبتن یقتحق یندر ا

 .ورد توجه قرار گرفتهند م یانرکاندربار گو یسشده، موضوع شاعران خوشنو ینتدو ماندهیباق

راطوران شده است. در بخش اوّل به اختصار به نقش امپ ینتدو یپژوهش در دو بخش کلّ ینا

ش پرداخته شده و بخ ینسرزم یندر ا یبه هند و گسترش زبان فارس یرانیاندر مهاجرت ا یگورکان

 هند اختصاص داده شده است. یدربار گورکان یسشاعران خوشنو یدوم به معرف

 یقتحق یشینهپ -4-1

که در  یدمشاهده نشد و مشخص گرد ینهزم ینمشابه در ا یبه عمل آمده، پژوهش هاییبررس در

ارت به شهرت و مه تریشب یرانیا یسانصورت گرفته در مورد شاعران و خوشنو هاییقاکثر تحق

به صورت مجزا مورد  یسهنرها پرداخته شده و موضوع شاعران خوشنو یناز ا یکیها در اشاعه آن

 (.1379 یمل،؛ ش1373؛ صفا،1369معانی،یننگرفته است )گلچ قرارتوجّه 

 هند یانگورکان -2

 و در ینثروتمندتر ین،تراز بزرگ یکیهغ.ق(  933-1275م/ 1526 -1858) یگورکان سلسلۀ

 موریان،یهمچون ت یمختلف یسلسله به اسام ینهند بود. ا یاسالم یهاحکومت ینترپردوام حالینع

 -907) ی(. همزمان با حکومت پادشاهان صفو751: 1386ی،شهرت دارد )مؤذن یزو مغوالن ن یانبابر



  

 

 

1

1

2 

  112 فصلنامه مطالعات شبه قاره

 یانهغ.ق(، قطب شاه 1004 -914) یانشاه نظام یهادر هندوستان سلسله یران،هغ.ق( در ا 1135

هغ.ق( حکومت  1275 -933) یانهغ.ق( و گورکان 1097 -916) یانهغ.ق( عادل شاه 1098 -918)

و هنر  فرهنگ نشر نظر از یحکومت یها دستگاه ینمشهورتر از یانگورکان ینب ینکه در ا کردندیم

دند ) برخوردار بو یشتریشهرت باز  تن یازدهسلسله  ینپادشاهان ا ین. در بدبودندر هند  یفارس

در زمان شش پادشاه  یرانیخدمات به فرهنگ و هنر ا ترینیشمقدمه( اما ب 8: 1369 ی،معان ینگلچ

بر محمد اک الدینجالل یون،محمد هما یرالدینمحمد بابر، نص یرالدین: ظهیعنیسلسله  ینبزرگ ا

 صورت گرفت. یبگ زشاه جهان و اورن ینالدشهاب یر،محمد جهانگ ینشاه، نورالد

 ياندر دربار گورکان یفارس يسیشعر و خوشنو -2-1

 421 -338م/ 1030 -988) یسلطان محمود غزنو  یدر دوره یکه از قرن چهار هجر یفارس  زبان

 .  یافتگسترش  یانهند وارد شده بود، در دوران حکومت گورکان ینهغ.ق( به سرزم

 ینرزمس یندر ا یهمگام با شعر و ادب فارس یزن یسیدر هند، خوشنو یگسترش زبان فارس با

قرآن،  اتیمختلف ظاهر شد. وجود آ یبناها ییکرهفاخر بر پ هاییبهو به صورت کت یافتگسترش 

: 1384ها داللت دارد )ذکرگو،آن ینیو د یادب یآثار، بر محتوا یندر ا یو اشعار فارس ینبو یثاحاد

 یساناست. خوشنو یرانیا یساز مهاجران خوشنو یر گروهاث هایبهکت ینا ینترو مهم یباترین(. ز118

 دادند¬یرا در هند رواج م یادب فارس یو شاهکارها یرانهنر ا یرانی،ا یو نگارگران زبده

ا از غن ینه تنها به علت برخوردار ی،آثار فاخر ادب فارس یسنف یها(. نسخه127: 1384)سوچک،

رعت العاده به سخارق یبصر یباییعلت دارا بودن ز به ینبلکه همچن ی،ادب یمالحظهو لطف قابل

در دربار هند که سبب  ی،شعر فارس نفوذرا به خود معطوف کرد.  یشهتوجه صاحبان ذوق و اند

 یه.ق(، برهمن و فان 1068 -1037همچون دارا شکوه ) یمشهور تباریرانیا یا یظهور شاعران هند

ه بار آورد. را ب یمشابه یجنتا یزن یسیخوشنو یینهمشعر، در ز یشده بود، همگام با عرصه یریکشم

از جمله شاه جهان، شاهزاده دارا شکوه  گورکانیدربار  ییختهاز شاهان و شاهزادگان فره یاریبس

فخر و  ییهرا ما یسیکه هنر خوشنو یب،هغ.ق( دختر اورنگ ز 1113 -1048) یگمب النساءیبو ز

را کتابت کردند  یو آثار ارزشمند یدهر اهتمام ورزهن ینبه آموختن ا دانستند،یمباهات م

 یالدی،م 16سده  یشده یسیخوشنو منظوم یهانسخه یناز مشهورتر ی(. برخ176: 1381یانی،)ب

)  یخسرو دهلو یرهغ.ق( و خمسه ام 1004) یهغ.ق(، خمسه نظام 1004) یمانند: بهارستان جام
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 نیهمچون محمد حس یابرجسته یسانخوشنوهستند که به قلم  یدر شمار آثار یزهغ.ق(  ن1006

: 1385اند )بلر،نوشته شده «لمق ینعنبر»معروف به  یمو عبدالرح« قلم ینزر»معروف به  یریکشم

 هاتیبه خاطر حما یالدی،هندوستان که در قسمت اعظم قرون شانزده و هفده م یبترت بدین(. 330

خان خانان و  یراممانند با یپرورگان ادبو بزر یپادشاهان گورکان یسخاوتمندانه هاییقو تشو

را به خود جلب کرده بود، به محل  یرانشاعران ا ینتراز باذوق یادیز یخان خانان عده یمعبدالرح

از  یگسترده بود، که برخ یمهاجرت به قدر اینشد.  یلارباب هنر تبد یتفعال یبرا یمناسب

 یران،ا یدربار ثان»را نه  یدربار گورکان یگرد یخکرده و بر یرپژوهشگران، از آن به کاروان هند تعب

که از آغاز عهد شاه  ی(. در مورد تعداد کسان257: 1375اند )بهار،دانسته «یرانا یبل دربار اصل

 یکنزد یدر مدت یعنیه.ق(  1135) یصفو ینشاه سلطان حس کار یانهغ.ق( تا پا 907اول ) یلاسماع

 یارائه شده است. بداؤن یهند ترک کردند، نظرات گوناگونرا به مقصد  یرانقرن، ا یمبه دو و ن

 یو شبل درفتنیمهاجر به شمار م یرانیانکه از تبار ا شماردیبه صد و هفتاد نفر از آنان را برم یکنزد

به هند آمده و به  یرانکه در زمان اکبر شاه از ا پردازد¬یم یک نفر از کسانیبه ذکر نام پنجاه و 

هفت صد و چهل و پنج  ینتعداد مهاجر یز،(. در کتاب اکبرنامه ن175: 1375)براون، یافتنددربار راه 

 و یستو دو یونو سه نفر در دوران هما یتعداد نه نفر در زمان بابر، س یننفر ذکر شده که از ا

 (.14: 1372رحل اقامت افکندند )مبارک، ینپنجاه و نه نفر در دوران حکومت اکبر شاه در آن سرزم

 یهدر عهد صفو یرانیمهاجرت شاعران ا یخود علل عمده هاییاز پژوهشگران در بررس تعدادی

 یو عدم توجه امرا یرانو مشوق در دربار ا ینبودن حام -1اند: بر شمرده ینرا در مجموع چن

 -3. یو اشعار مذهب ینید یبه علما یتوجه حاکمان صفو -2شاعران.  ی یحهبه مد یصفو

 پرورییباد -5. یضعف دولت صفو -4. یرانممدوحان در دربار ا ایه صله زشعرا ا یتمحروم

؛ 256: 1375در هند )بهار، یشتمهاجرت شاعران به جهت کسب مع -6. یحاکمان گورکان

 یپژوهان بر جنبهادب ینبه اتفاق ا یبکه در آثار قرآن با (.81: 1386یی،؛ کهدو5/1: 1373صفا،

است،  شده یدتأک یبه مقام شعر و شاعر یپادشاهان صفو مهرییو ب یحاکمان گورکان یادب دوست

 به شعر و یگورکان یتوجه و التفات امرا یه،نظر ینوجود دارند که با ردّ ا یزن یاما پژوهشگران

 ییاو خودنم یینتز یثاز ح تریشو مقام شعرا، بلکه ب یفارس بانرا نه از سر ارادت به ز یشاعر

دوم سده شانزدهم  ییمهدر ن یراندر ا یشعر و شاعر یاند که حام( و برآنن52: 1355، یزدانسته )عز

 یبررسنداشتند.  یاراز شاعران در اخت یتحما یرا برا یهند یانو سرتا سر سده هفدهم ثروت حام
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آنان است که  یاناز حضور صاحبان مشاغل گوناگون در م یشاعران مهاجر حاک ینا یتفعال ینهزم

 .دخواهد شاشاره کرد که در ادامه به آن پرداخته  یسیهنر خوشنوبه  توانیها مآن یاز جمله

   ياندربار گورکان يسشاعران خوشنو -2-2

ستن    یوندیپ وجود س شنو  یانم یناگ سی خو س    ی شعر فار   یشاهکارها  یهنر را در زمره ینا ی،و 

اعران  شدر شعر  یسیمرتبط با هنر خوشنو ینمضام یقرار داده است. گستردگ یرانیهنر ا یشاعرانه

که شاعران مشهور     یاتیمدعاست. شمار اب   ینبر ا یشاهد  ی،پنج هجر یپس از سده  گوی،یپارس 

و اندام معشوقگان با   یمو ی،رو یاجزا یباییز یا یانآدم یخلق و خو هاییژگیو یهتشب  رد یرانیا

صطالحات  ص    یگرو د ی،بلند یکی،دور، بار یق،: دندانه، طره، تعلیلاز قب یا صو طوط خ انواع یاتخ

افزوده اسغغغت   یزن یبوده و در طول زمان بر لطافت نظم فارسغغغ یروناند از حد شغغغمار بسغغغروده

شان از قرابت قابل مالحظه   ین(. ا312: 1374یه،)فر سبب    ینا یانم یموضوع که ن هنرها دارد، گاه 

شغغعر آراسغغته بودند و هم از اسغغتادان مشغغهور    یورشغغده که هم به ز یاظهور هنرمندان برجسغغته

شنو خ سی و شمار م  ی شهورتر  یکه در ادامه به ذکر احوال تعداد رفتندیدوران خود به  ا هآن یناز م

 شود:  یپرداخته م

 گوییشاعران پارس ینمشهورتر یاز جمله یهغ.ق( و 986: )ف یهرو یدور یزیدغ سلطان با

 یتبهر : »شهرت داشت «یدور یرم»تخلص کرده و به  «یدور»هند بود که به نام  یسخوشنو

پس از  بایزید(. سلطان 77: 1369ی،افند ی)عال« معمور عالَم مهارت و کتابت است یتاش، بنوشته

: 1355یبی،)حب یافت« کاتب الملک»مهاجرت به هند در سلک مالزمان اکبر شاه در آمد و از او لقب 

ره کرد اشا یخسرو دهلو یرام یو دولران یخضرخان یمثنو یربه تحر توانیم ی(. از آثار و744

 (.792: 1386ی،)مؤذن تمانده اس یباق« مجمع الشعرا»به نام  یاز او کتاب ین(. همچن96: 1363یانی،)ب

ست ا یاز شاعران« قلم یرینش»معروف به  یرازی: خواجه عبدالصمد شقلمیرینعبدالصمد ش غ

نرمندان از ه یاز سرآمدان روزگار خود بود. و یسیآوازه داشت و هم در خوشنو یکه هم در نقاش

هند  یرا راه یو ی،گورکان یونهما یثروت و هنر پرور یبود که آوازه یدربار شاه طهماسب صفو

دارالضرب فتحپور، و به سال  ینهغ.ق( ام 985(. عبدالصمد در سال )397: 1382منفرد، رهانیکرد )ف

 یاررا بسو شعر  نوشتیم یرینرا ش یقنستعل یو"مولتان شد.  یتوال یوانهغ.ق(، صاحب د 994)

 (. 402: 1363یانی،)ب "گفتیم یکون
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زمان خود بود که خط  یهغ.ق(. از فضال و حکما 1039) یزتبر یرعبدالباقی،: میزیتبر یباق -

هان دانشش از شرق تا به غرب ج یتو ص یدهکش یسانخوشنو یاسالم یحثلثش رقم نسخ بر صفا

در نوشتن خطوط  ی(. و403: 1384ی،ان)واله داغست فرمود یم یزتوجه به نظم ن یبود. گاه یدهرس

 ۀدر سن یاقعبدالب یراز سرآمدان روزگار خود بود. م یسینو یبهکت یژهو به و یقنستعل ونسخ، ثلث 

ن م یهالوالبه نام منهاج یکتاب یخان خانان به هند رفت. از و یمه.ق( به درخواست عبدالرح 1036)

 (. 401: 1375سجد شاه اصفهان از آثار او است )انوشه،م هاییبهاست. کت ماندهیکتاب نهج البالغه باق

چون »است که،  یمشهور یسان(: از شاعران و خوشنویکرمان یقلم )وصف ینعبداهلل مشک یرم -

 «یافتقلم شهرت  ینمشک یرعبداهللبه م ید،گرد یساننوخط نسخ، ناسخ نسخ یمدر ترق

سبب جلب توجه و  یو شاعر یسینوخوش یینهدر زم یرعبداهلل(. مهارت م313: 1388یت،)هدا

و « لمق ینمشک»دو پادشاه هندوستان لقب  ینو او از ا یدهشاه گرد انگیرمحبت اکبر پادشاه و جه

از  یشاست که ضمن ستا یمورخان هاز جمل ی(. بداؤن354: 1363یانی،)ب یافترا  «یوصف»تخلص 

اشاره  زین یدر دربار گورکانشامخ او  یگاهدر نوشتن انواع خطوط، به جا یوصف یسیخوشنوۀ یوش

، «محمد مؤمن یرم»و « محمد صالح یرم» یعنی ی(. دو فرزند وصف259: 1379ی،کرده است )بداؤن

 . اند بوده یسسخندان، هنرمند و خوشنو یزن

ه نام و ب گفتیبود که شعر م یزتبر ینیاز سادات حس یم،بن محمد مق یعل یدجواهر رقم: س -

نخست  یهادر سال« جواهر رقم»برآنند که  ی(. برخ541: 1362،ی)فضائل کرد یخود تخلص م

مهاجرت  یگرد یاما برخ یدهغ.ق( به هندوستان کوچ 1068 -1118) یرعالمگ یباورنگ ز یپادشاه

 «ریعالمگ» یبه هندوستان به معلم یدنپس از رس ی. ودانند یشاه جهان م یاریشهر زگاراو را به رو

عتبار ا یتکه کتابدار است و نها شود یم یدهشن»جواهر رقم گرفت. گماشته شد و از شاه جهان لقب 

 (. 299: 1378ی،دارد)نصر آباد

هارت م یسیو خوشنو ینقاش ی،زرگر یع، در صنا«خان بدل یب»: ملقب به یالنیگ یدایسع -

خان گرفت.  بدلیو از او لقب ب شاه به هند کوچ کرد یردر زمان جهانگ یداشت و شاعر بود. و

شد و هر دو  یشاه ۀزرگر خان یدار سمت داروغگشاه و شاه جهان عهده یردر دوران جهانگ یداسع

 یدهبه او بخش یهم وزن و یهو هر بار پنج هزار روپ یدهکرم سنج یزانشعر در م ۀیزرا به جا وپادشاه ا

 یناو ساخته شد )گلچ یبه سرپرست« تخت طاووس»معروف به  ی. تخت مرصع شاه جهاناند

ده در کتاب توزک آور جهانگیر که معزز بود چنان یاربس یردر دربار جهانگ یدا( سع558: 1369ی،معان
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 «را بر وزن کنند یداحکم فرمودم که سع یدهقص ینا ۀبه صل 1037 یورروز شنبه چهارم شهر»است: 

 (. 549: 1362ی،)فضائل

جا به د و همانآم یابه دن یرازهغ.ق( در ش 936محمد در سال ) الدین¬: جمالیرازیش یعرف -

 تیرا کسب کرد. فعال ییهاخط نسخ مهارت یسیادوار و خوشنو یقی،پرداخت. او در موس یلتحص

(. 801: 1373کرد )صفا، یاررا اخت یدوران آغاز شد و تخلص عرف یناز هم یزن یشاعر ینۀاو در زم

. از آن یافتاه خان خانان ر یمهندوستان شده، به دربار عبدالرح یهغ.ق( راه 990در سال ) یعرف

: 1379،یشد )بداؤن یلنا یاقابل مالحظه هاییشرفتپس روز به روز هم در شعر و هم در اعتبار به پ

تذکره  ۀاز جمل ینهاوند یو عبدالباق ینیقزو یفخرالزمان یگدلی،خان آذر ب علی¬(. لطف195

 اند. نموده یشرا در سرودن شعر ستا یهستند که مهارت عرف ویسانین

هغ.ق(،  1066)ف  یکاشان یعل ینالدمسعود بن نظام الدین¬: رکنیکاشان یرکنا یمحک -

بوده و  پزشک یرکنا در کاشان متولد شد. و یمو مشهور به حک یحیمس یحا،مس یح،متخلص به مس

بنا به  یا(. اما گو881: 1365ی،معزز و محترم بود )منزو یارهغ.ق( بس 1038 -995نزد شاه عباس )

واقعه به شدت آزرده خاطر شده  ینرکنا که از ا یمها به وجود آمد و حکآن یانم دورتیک یلیدال

 الدین¬پس از رفتن به هندوستان به دربار جالل ی(. و313: 1387ی،بود، به هند رفت )نصرآباد

است  یمسعود بحر ینالدرکن یمحک»نوشته است:  یناو چن ۀدر بار ی. فخر الزمانیافتاکبر شاه راه 

دون  یدارد که شاعر یلتاست ماالمال از معرفت، آنقدر دانش و فض یاییت و درمملو از حکم

عهد  یگانۀعصر و  ۀحذاقت، نادر یو در واد یتموزون ۀجزو زمان در مرتب یناوست ... در ۀمرتب

 یزن یقدر نوشتن خط نستعل ی(. او عالوه بر شاعر495: 1375ینی،قزو ی)فخرالزمان« خود است

ه اکنون در مانده ک یادگاربه  یباز یاربس یقبه خط نستعل یاشت. از او گلستاند زیادی یارمهارت بس

 ( . 774: 1355یبی،)حب شودیم ینگهدار یتانیاموزه بر

 ید،عبد اهلل مروار الدین فرزند خواجه شهاب یخواجه محمد مؤمن: خواجه محمد مؤمن هرو -

دانشمند، فاضل، خطاط  ید پدرش مردمانن یهغ.ق است. و 922به سال  یو متوف «یانیب»متخلص به 

سام  شد. یصفو یرزااستاد سام م ی،اول صفو یلماهر هفت قلم و شاعر بود که در دربار شاه اسماع

. من به خدمت ینشود مع یگردد، کتاب یناو مب یلاگر از فضا یاشمه: »گویدیزا در مورد او میرم

است و در هرات  یشانانم کرد از برکت اکه فرق تو یدیو سف یاهام و اندک سدرس خوانده یشانا

 یبه واسطه یا(. گو107: 1384ی،)صفو «یشانو منصب صدارت مرجوع به ا بود یبا من م یرازو ش
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سال  یک یهغ.ق به هند رفت. و 947خاطر شده و در سال  یدهاز امور از شاه طهماسب رنج خیبر

فراهم کرد  یمعظ یه طهماسب مرقعنام شا به مؤمن محمد. گذشت در جا هغ.ق در آن 948بعد در 

و دانشگاه استانبول متفرق  یسرا یکه جامع انواع خطوط او بود و اکنون اوراق آن در موزه توپقاپ

 (. 194: 1355یبی،است )حب

و  یردب یس،، خوشنو«روشن رقم»ملقب به  یل)روشن رقم(: محمد اسماع یغافل مازندران -

از زادگاهش مازندران به هند مهاجرت کرده، به دربار  یاست. و یهجر یازدهم ۀسد یرانیشاعر ا

 یق،لنسخ، نستع یر؛. انواع خطوط نظیافت« روشن رقم»و از او خطاب  یوستپ یگورکان یباورنگ ز

ادشاه خاص پ یریاستاد بود و سمت دب یزن ی. در انشاپردازنوشتیم یکوان و رقاع را نیحثلث، ر

 (. 1853: 1375را بر عهده داشت )انوشه، یباورنگ ز

 اری یراز نوادگان ام یرانی،ا یبو اد یس: محمد باقر، سردار، شاعر، خوشنویباقر خان نجم ثان -

در  یهغ.ق( بود. و907 -930) یصفو یلشاه اسماع یرو وز «ینجم ثان»ملقب به  یاحمد اصفهان

ر ی. جهانگیافتراه  یشاه گورکان یرهغ.ق( به هند مهاجرت نمود و به دربار جهانگ1016حدود سال )

نور  یبا خواهرزاده ی. باقرخان پس از مدتشمردیداشته و همچون پسر خود م یزعز یاراو را بس

بود  یردل یسردار ی(.و1: 1369ی،معان ین)گلچ یافت یازدواج کرد و منصب دو هزار یگمجهان ب

 (.377: 1384ی،مهارت داشت )واله داغستان یزن یسیکه در شعر و خوشنو

پس از مهاجرت  یهغ.ق( اهل کاشان بود. و1038: متخلص به باقر )ف یکاشان یاهباقر خرد غ

هغ.ق( محمد باقر در نوشتن انواع خطوط  1035 -987عادل شاه دوم ) یمبه هند به دربار ابراه

: نوشته است یندر مورد او چن ی،دقاق یبود. اوحد یقمهارت داشت و از استادان به نام خط نستعل

نقط حروفش زنگ غم از دل احباب برده،  یقلخضر آب خورده و ص ۀش از چشمخط یحانر قالح»

 ی)اوحد« فطرت واقع است یمهمت عظ یعال یسنازک ادا، خوش طبع، خوش فهم، خوشنو یاربس

 (. 789: 1388ی،دقاق

 یاکبر گورکان الدین دربار جالل یرانیا یسشاعر و خوشنو ی: قاسم مشهدیارسالن مشهد -

 . مهارتکردیتخلص م «یقاسم طوس» یعنیبه نام خود  یزن یو گاه« ارسالن»ه  بود که در شعر ب

 یواناز د یامشهور گردد. نسخه یزن «یثان یعل یرم»سبب شده بود تا  با نام  یسیارسالن در خوشنو

که احتماالً به خط خود شاعر است  شودیم ینگهدار یاسالم یمجلس شورا ۀدر کتابخان یو

 . (376: 1386ی،)مؤذن
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 دانیقیموس یس،خوشنو یب،هغ.ق( ، شاعر، اد 1029)ف  ینمحمد حس یر: میجیفغفور اله -

 «یفغفور»عبد الغفور و فغفور متخلص به  یرفغفور،ها او را ماست. در تذکره یرانیو پزشک ا

: 1375)انوشه، یدبگردان یرم یااما بعدها آن را به فغفور  کردیتخلص م «یرسم». او ابتدا اندیدهنام

هندوستان  یخان خانان راه یمعبدالرح یدارد ۀابتدا به اراد یهغ.ق( و 1012در سال ) ی(. و1991

در آمد. مهارت او را در  یزدر خدمت او به سر برد. سپس در سلک مقربان شاهزاده پرو یشد و مدت

 (. 508: 1381ی،زبانزد همگان بود )نهاوند یقیشعر و موس یهنرها

است.  یرانیا یبو اد یسهغ.ق(، شاعر، خوشنو 992محمد )ف  ینلد: نورایالنیگ یقرار -

هغ.ق(  983در سال ) یبود. و یالنگ یوال یالنیخان احمد گ یرپدرش مال عبدالرزاق صدر، وز

همام، به هندوستان  الدینیبنج یمابوالفتح و حک الدینیحمس یمحک یعنیهمراه دو برادر خود، 

 نالدییبنج یمو حک الدینیحمس یماکبر شاه وارد شد. حک ینالدمهاجرت کرده و به دربار جالل

به  «یقرار»کردند اما  یرا ط یبه سرعت مدارج ترق شناسییتپس از ورود به دربار به سبب موقع

ه شاه قرار گرفت و ب یلطفکه در بدو خدمت بر زبان آورده بود، مورد کم یاشاعرانه یفۀسبب لط

 درگذشت جا¬همان یده،نرس یمقام و منصب یچدر هند به ه یو شد. یدآب و هوا تبع دب ۀبنگال

 (. 215: 1379ی،دست بود )بداؤن یرهچ یسیو خوشنو شاعر ی(. و1122: 1369ی،معان گلچین)

قلم، همانند پدرش از شاعران و  ینمشک یرعبداهللمؤمن پسر م یرمحمد: میاکبرآباد یعرش -

هغ.ق(  1037 -1069من، معاصر شاه جهان )مؤ یرمحمدمشهور روزگار خود بود. م یسانخوشنو

به نام شکرستان، به  یکتاب ی(. و1313: 1373)صفا، یدگرد« نادرالعصر»بوده و به فرمان او ملقب به 

 های¬از او در موزه یزن یمتعدد یسی( آثار خوشنو938: 1365ی،از گلستان نوشت )منزو یرویپ

بوده  تیبه سه هزار ب یکمانده که نزد یشاهد باقبه نام  یاز و ی. کتابشود یم ینگهدار یامختلف دن

 (. 1757: 1380سروده شده است. )انوشه، یمعنو یاز مثنو یرویو به پ

شاه بود. طالب در حدود سال  یردربار جهانگ الشعرای ملک ی،: محمد طالب آملیطالب آمل غ

هغ.ق(، حاکم قندهار،  1021خان ترخان )ف  یغاز یرزاهغ.ق( به هندوستان رفت و به دربار م 1016)

 روزیبه آگره رفته، به خدمت عبد اهلل خان ف یرترخان، طالب ناگز یغاز یرزا. بعد از مرگ میافتراه 

به بارگاه  ی،محمد تهران ینالد یاثاو را ترک کرد و در مالزمت غ یاما پس از مدت یدجنگ رس

او را  یطالب آمل یشاعر ۀتبو مر یگاهبا مدح جا ی(. نعمان1059: 1373)صفا، یدشاه رس یرجهانگ
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 غازود آز یاررا بس یکرده که شاعر یو دانشمند معرف یستوانا، صاحب طرز، خوشنو یاربس یشاعر

 (.139: 1363ی،نموده است )نعمان

دربار  یرانیشاعر و نقاش ا یس،فرزند مال صالح، خوشنو ید: محمد سعیاشرف مازندران -

بود. او در شعر شاگرد  یمجلس یش دختر محمد تقعصر و مادر یبود. پدرش از علما یگورکان

آموخت  یرعمادم ۀخواهرزاد یلمی،د یدرا از عبدالرش یسیبوده و خوشنو یزیصائب تبر

. او یوستپ یبه.ق( به هند رفته، به مالزمان اورنگ ز 1070(. اشرف در سال)211: 1375)انوشه،

 (.549: 1362ی،)فضائلدارد  یزیاشعار فخرآم یشخو یو نقاش یسیهنر خوشنو ۀدربار

 ،یاست که از نظر مقام شعر یاز شاعران مشهور یزیترش یمحمد ظهور ین: نورالدیزیترش -

هم عصر و اقران و امثال خود بوده است  یسانتذکره نو یشمورد ستا یسیحسن خلق و خوشنو

ورود  پس از یاما ظاهراً و یستبه هند، روشن ن یسفر ظهور یخ(. تار823: 1369ی،معان ین)گلچ

 یمو سپس به خدمت عبدالرح یافتههغ.ق( راه  1035 -987) یثان یمعادل شاه ابراه ربه هند به دربا

 یاست. و یساز نفا یالصفا به خط موالنا ظهورروضه یخ(. تار978: 1373خان خانان درآمد )صفا،

 نگلچی) شد سپرده خاک به جا¬در گذشت و همان یجاپورهغ.ق( در شهر ب 1025) یخدر تار

 (.829: 1369ی،معان

 یبو اد یسخوشنو ی،مورخ، قاض ی،محمد غفار یاحمد بن قاض ی: قاضینیقزو یاحمد غفار -

به شغل وزارت اشتغال داشت اما پس از  یرانها در اهغ.ق( که مدت 920 -975بود ) یعصر صفو

 یقعلدر نوشتن خط نست یهندوستان شد. احمد غفار یکرده و راه یریگاز خدمت کناره یمدت

 توانیاو م یفات(. از تأل42: 1363یانی،)ب آموخت یم یسیخوشنو یزمهارت داشت و به شاهزاده پرو

 (. 129: 1379ی،آرا اشاره کرد )بداؤنبه کتاب نگارستان، و کتاب نسخ جهان

 یبن شاه ابوالفتح، از سادات ابرقو که در روزگار پادشاه ی: فرزند شاه ابولولییابرقو یابوالبقا -

 او در یهاپراکنده از سروده یاتی. ابیدبه هند مهاجرت کرد و به خدمت تقرب خان رس« اه جهانش»

است  کرده اشاره ها در نگارش انواع خط یبه مهارت و یها به جا مانده است. نصرآبادتذکره

 (. 167: 1387ی،)نصرآباد

 میهند به خدمت ابراهبود و پس از مهاجرت به  یرازاهل ش یس: شاعر و خوشنویفارس یمابراه -

و در نوشتن خط نسخ  دستیرهچ یسیدر خوشنو ی(. و58: 1375خان فتح جنگ در آمد )انوشه، 

 (. 898: 1375ینی،قزو یپس از، از سرآمدان روزگار خود بود )فخرالزمان
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 هند که از خاندان یدر شبه قاره یرانیا یگو یو شاعر پارس یس: خوشنوینصرآباد یلاسماع -

بع هم ط یلبود. اسماع ی،مؤلف تذکره نصرآباد ی،محمد طاهر نصرآباد یرزام یزادهو عمه ینصرآباد

 الدین،یاثغ یرزام یو ی(. عمو663: 1387ی)نصرآباد نوشتینظم داشت و هم شکسته را خوش م

 بعد در یمالزم مهابت خان شد اما اندک یشبه وساطت عمو یزن یبود. و یشاه جهان گورکان زممال

 (.419: 1386ی،در گذشت )مؤذن جاهمان

ود و تا دار باکبرشاه را عهده یکه سمت کتابدار یرانیا یس: شاعر و خوشنویرازیش اهللیتعنا -

هغ.ق( در دربار  1068 -1037هغ.ق( و شاه جهان ) 1037 -1014شاه ) یرزمان سلطنت جهانگ

ود. ماهر ب یزنواع خطوط ن. در نوشتن اکردیتخلص م «یفرس»شاعر بود و  یسلطنت مالزم بود. و

اهلل  یتهغ.ق عنا 985و رقم  یخخوش با تار یحافظ به قلم کتابت خف یواننسخه از د یکاو  ثاراز آ

هغ.ق در  964سال  یخبا تار یسعد یاتنسخه از کل یکو  یدهل یدر موزه باستان شناس یرازیش

 (. 542: 1363 یانی،)ب شودیم ینگهدار ینبورگدانشگاه اد ۀکتابخان

 934) در یبود. و یدربار گورکان یسشاعر، نوازنده و خوشنو یم،ابراه یر: میقانون یرابراهیمام -

ازبکان بود، به هند رفت  ۀاز هرات که در محاصر یهرو یرو خواند م یهرو یریهغ.ق( به همراه حق

. ید( رسهغ.ق 937) یبابر گورکان یرالدینسال بعد با همسفران خود در آگره به حضور ظه یکو در 

و علوم روزگار  لیفضا تریشاز ب یصفو یرزایبابر بود. به نوشته سام م ینالد یراز مقربان ظه یمابراه

 ید،و در نواختن قانون به روش خواجه عبداهلل مروار نوشتیخود بهره داشت و خط را خوب م

 (.73: 1384ی،داشت )صفو یدست

از شاعران و  «یکام»متخلص به  ینیقزو یحسن یفیس یرعمادالدوله: مینیقزو یکام -

ان بودن به فرم یعالءالدوله پس از آن که پدرش به جرم سن یربود. م یرانیمعروف ا یسانخوشنو

ه.ق( به همراه برادرش به هند مهاجرت نموده، به  963شاه طهماسب روانه زندان شد، در سال )

 یسیو خوشنو ییسرار غزلد ی(. و1636: 1373)صفا، یوستپ یاکبر گورکان دینالدربار جالل

و  «یشعر یعدر صنا یارساله»، «المآثر یسنفا» ۀبه تذکر توانیدست داشت. از آثار او م

 (.1161: 1369ی،معان یناشاره کرد )گلچ یدر فن خطاط «االرقامیفهصح»

ط که در نوشتن خ یرانیا یسشاعر و خوشنو ،«یاصف»مشهور به  ی: آقا صفیاصفهان یصف -

 یا(. صف2004: 1373)صفا، ساختیم یزداشت. او شعر و غزل عارفانه و عاشقانه ن شکسته مهارت

 یهغ.ق( درآمد. مدت 1021) ینیبه هند مهاجرت کرده و به خدمت آصف خان جعفر قزو یدر جوان
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 یشاندرو ۀو در جام یدهدست کش یخان خانان به سر برد. سپس از نوکر یمعبدالرح اردر درب یزرا ن

او را در دربار خود به کار « مهابت خان یگزمانه ب» یدر هند پرداخت. پس از مدت به گشت و گزار

 (. 1195: 1384ی،گماشت )واله داغستان

 نیاست. در مورد او چن یرانیا یسشاعر و خوشنو یب،: ادیجیاله یتجل یا یالنیگ یتجل -

 ینا انسخنیرینو ش یانگواطالع داشته و خود را از تازه یناشعار متأخر یو خف یبر جل»اند: گفته

کو ین یتاست ... شکسته را به غا یشدر پ یعتعرصه به جودت طب یناما از نوآمدگان ا داندیزمان م

را به  یاما در هنگام مهاجرت به هند، جمال نمودیتخلص م یسن جمال یل... در اوا نویسدیم

را  «یتجل»تخلص  یزن یمدتپس از  یا(. گو573: 1381ی،نهاوند یکرد )عبدالباق یلتبد یخاور

 .یدبرگز

 ق،یکه در نوشتن انواع خطوط از جمله نستعل یرانیا یس: شاعر و خوشنویکاش یدمروار یتق -

لک بود که ف یجوان یدمروار یمحمدتق»گفته است:  یو یدرباره یمهارت داشت. راز یقنسخ و تعل

ا در و عمره یدهتر از او نشنتجمعمس یو گوش سپهر ذات یدهند ییدر استعداد از اقران مثل او یرپ

 (.1025: 1378ی،)راز فرمودیم یرعذوبت تحر یترا در غا یقاقامت کرده، خط نستعل دکن

 یزن یقیو موس یسیخوشنو یدر هنرها یعالوه بر شاعر یجسم ینالد: کمالیهمدان یجسم -

 یرلغو و سا ی،ماز سر آمدان روزگار خود بوده، اشعارش از خا یدر فن شاعر یمهارت داشت. و

 ی(. عالوه بر آن جسم277: 1369ی،معان ینمبرا بود )گلچ شد،یم یدهد یانگوکه در کالم تازه یوبع

خان  یدارهغ.ق( به قصد د 1016در سال ) ی. وپرداختیم یزن یوانیاوقات به انجام امور د از یبعض

 (. 524: 1381ی،هندوستان شد )نهاوند یخانان راه

که در هرات متولد شد.  یرانیا یساناز شاعران و خوشنو یخصال حیدریر: میهرو یخصال -

ط خجسته فرج است و خ یاما ینبه نام ا یاز شعرا یکی»درباره او گفته است:  ینیقزو یفخر الزمان

 ی)فخر الزمان« و انشا مهارت تمام دارد یو در شعر فهم نویسدیخوب م یترا به غا یقنستعل

عالوه بر داشتن مهارت در نوشتن خط  یو ینهاوند یر اظهارات باق(. بنا ب845: 1375ینی،قزو

 یشعر یواند ی(. از و378: 1369 ی،معان ین)گلچ نوشتیم یکون یزخط شکسته را ن یق،نستعل

ت اس ماندهیباق ی،نظام یریندر بحر خسرو و ش یمثنو یک ینو همچن یتبه چهار هزار ب یکنزد

 (.1271: 1388ی،دقاق ی)اوحد
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زبر دست  یانو منش یساناز شاعران، خوشنو ی،صالح یرک: محمد میخراسان یصالح -

بر ز یاناست که هر دو از منش «یصوف»متخلص به  یرک،برادر کوچک احمد م یبود. و یانگورکان

 (.89: 1337یگدلی،)آذر ب اندسرودهیدست شاه طهماسب بوده و به طرز وقوع شعر م

از سرآمدان روزگار خود بود.  یسیو خوشنو یدر شاعر یوقوع یف: محمد شریشابورین یوقوع -

 یماال کالم داشته و هرگاه به غواص یتمام و علم یدر انشا و خط وقوف»اند: گفته یندر مورد او چن

را  نبه خاک نشانده و کا یادر یده،کان فکر را کاو یشهاند یشۀمواظبت نموده و به ت یعتطب یایدر

مهارت او را در خط و انشا ستوده  یزن ی(. بداؤن386: 1381ی،ندنهاو ی)عبدالباق« به آب رسانده

 (.256: 1379ی،است )بداؤن

شاعر و  یس،خوشنو یر،دب ی،منش یرمحمد اصغر، معروف به اشرف خان م یر: میاشرف مشهد -

بار در یمهارت داشت. از امرا« هفت قلم»به  یسیشبه قاره هند که در خوشنو تباریرانیدولتمرد ا

 (. 68: 1363یانی،پادشاه گرفته بود )ب ینرا از ا« اشرف خان»ه بود و لقب اکبر شا

 یاثفرزند خواجه غ یمشهور به آصف جاه الدولهیمینابوالحسن  یرزا: میآصف خان تهران -

. آصف خان پدر ارجمند بانو مشهور یرانیا یسمحمد اعتمادالدوله، دولتمند، شاعر و خوشنو ینالد

 ۀشاه و شاه جهان در ادار یرجهانگ یپادشاه ۀدر دور یشاه بود. و یرجهانگ ، همسر«ممتاز محل»به 

مهارت داشته  یسی(. آصف خان در خوشنو30: 1375تمام داشت )انوشه، یدخالت یگورکان قلمرو

 (. 600: 1388ی،دقاق ی)اوحد  سرودیم یزو شعر ن

 یرانیو شاعر ا دانیقیموس یس،خوشنو یمی،محمد مؤمن، مشهور به شم یر: میزدی یمیشم -

ت ستوده اس یقیمهارت او را در نوشتن انواع خط و ساختن قطعات موس ینیقزو یاست. فخرالزمان

در مالزمت ظفرخان  یبه هند رفت و مدت یجوان یلدر اوا ی(. و855: 1375ینی،قزو ی)فخرالزمان

 (. 654: 1369ی،معان ینکشته شد )گلچ« کرناتک»به سر برد اما سرانجام در  یاحسن تربت

)آذر  نوشتیخوب م یاررا بس یقبود که خط نستعل یزد: از سادات یزدی یعشرت -

 989 -1020گلکنده ) یقطب شاه، فرمانروا یدر روزگار محمد عل ی(. عشرت268: 1337یگدلی،ب

جا در همان یقرار گرفت. و یتمورد حما یمحمد مؤمن استرآباد یرم یهغ.ق( به هند رفت و از سو

 (. 901: 1369ی،معان ین)گلچ یافتوفات  یسالگ یهغ.ق( در سن س 1037در سال )
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 یاز اهال یهجر یازدهم ۀسد یرانی،و شاعر ا یردب یس،اکبر، خوشنو ی: خواجه علیخواف یعل -

 یمرد یهغ.ق( به هند رفت. و 1052 -1077) یشاه عباس دوم صفو یخواف بود و در اواخر دوره

ه ب ینداشت. از او مرقعات رنگ یبود و نظم و نثر یسوشنوو خ گویخطبع، سخنور، تارصاحب

 (. 1816: 1380است )انوشه، ندهما یادگار

که عالوه بر نظم  یرانیا یسهغ.ق(. شاعر و خوشنو 1027)ف  یک: محمود بیزیتبر یفسون -

 ینالدهغ.ق( و در روزگار جالل 1001در سال ) یدست داشت. فسون یزو نجوم ن یاقو نثر، در علم س

دار سمت در دربار اکبر شاه، عهده ی(. و1984: 1375ه.ق( به هند رفت )همان، 1014 -936اکبر )

 شاه جهان را داشته و در خالل یفایپادشاه منصب است یربود. در زمان جهانگ یو مترجم یسندگینو

 ۀترشرا به  «یمفتاح المعان»موسوم به  یفارس یدر علم حساب، و فرهنگ یزن یااحوال رساله ینا

 (. 1013: 1369ی،معان ینمشهور مکتب وقوع بوده است )گلچ یاناز غزل سرا یدر آورد. و یرتحر

برادر شمسا، »در مورد او نوشته است:  ینصرآباد یرانی،ا یس: شاعر و خوشنویرازیواله ش -

ه از لطف نبوده، ب یطبعش خال نوشت،یعماد است. خوش م یراست که شاگرد م «ینیب»مشهور به 

 یکرده، به واسطه وسعت مشرب که در هند باب است، اعتبار یاردوستان رفته، مالزمت امرا اختهن

 (.408: 1378ی،و فوت شد )نصر آباد یدبه هم رسان

نخست در اصفهان  ی. آقا تقیرانیا یسهغ.ق( شاعر و خوشنو 1021: )ف یاصفهان یآقا تق -

هند کرد. طبع  یز شاعران و هنرمندان او را راها یاندربار گورکان یتحما یاما آوازه کردیم یزندگ

فراهم  یزسبب شد تا خان خانان موجبات ورود او را به دربار شاهزاده پرو یو یزفهمیو ت یعال

رگذشت د یپس از آن در جوان یکتابخانه را به عهده گرفت اما اندک یمنصب کتابدار ی. آقا تقسازد

 (.107: 1386ی،)مؤذن

شته مهارت دا یقکه در نوشتن خط نستعل یرانیو شاعر ا یسخوشنو یلع: مال طایزدی یطالع -

 (.1633: 1380مشغول بوده است )انوشه، یو در آگره اکبر آباد هند به شغل صحاف

که در روزگار  یرانیو شاعر ا یسهغ.ق(، خوشنو1226: متخلص به الهام، )ف یاصفهان یامام -

ست ا ماندهیباق یتاز او مشتمل بر سه هزار ب یعرش یوانشاه جهان به هندوستان رفت. د یپادشاه

 (.571: 1386ی،)مؤذن
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ن که در نوشت یرانیا یسشاعر و خوشنو ی،مشهور به جوهر یفی،: مال صحیرازیش یفیصح -

شعر  یهم به فارس یفیمساجد اصفهان کار اوست. صح هاییبهاز کت یخط ثلث مهارت داشته و برخ

 (.1593: 1380ه معصوم است )انوشه،در مدح ائم یعار واش تریش. بیو هم به ترک گفتیم

نقش  ان،یمهاجر به دربار گورکان یسنکته است که شاعران خوشنو ینا یانگرب یبررس این :يجهنت -5

 هاییقو تشو هایتنمودند. حما یفاهند ا یندر سرزم یرا در گسترش فرهنگ و ادب فارس یمهمّ

ربابان ا یتفعال یبرا یدربار هندوستان را به محل مناسب ی،گورکان یسخاوتمندانه پادشاهان و امرا

مختلف، همچون؛  هایینهمهاجر در زم یرانیانا یادز یهاها و مهارتکرده بود. تخصص تبدیلهنر 

از  گروه ینا یو نخبگ یختگیعلوم و فنون، نشان از فره یرطب، نجوم و سا یقی،موس ی،نقاش

همانقدر به تخصص و مهارت  یگورکان یکه امرا رسدینظر مبه  ینمنظر چن ینمهاجران دارد از ا

آنان. عالوه بر آن، در  هاییتداشتند که مهاجران به حما یازمختلف، ن هایینهن مهاجر در زمیرانیاا

گردد که -یهنرمندان بود، مشخص م ینو آثار ا یبه زندگ یاجمال یکه شامل نگاه یبررس ینا

را  ینه تنها دربار گورکان یرانی،از مهاجران نخبه ا یتحما یبرا یگورکان یامرا یو عزم جد یلتما

هند  ینسرزم یبرا یزرا ن یدرخور توجه یفرهنگ یآراسته بود، بلکه غنا یداسات ینوجود ا یببه ز

درخور توجه آن  های¬از نمونه یزبان و ادب فارس یسی،به ارمغان آورده بود که گسترش خوشنو

 . روند یبه شمار م

 منابع

ه نشر تهران: مؤسس یدی،جعفر شه یدس یقاتآذر، فهرست و تعل ۀآتشکد یگ،ب علیلطف یگدلی،ر بآذ -1

 . 1337کتاب، 

ا ت یخاز تار یشاز دوران پ یراندر هنر ا یریترجمه هوشنگ رهنما، س ،«یسیخوشنو» یلیس،اکرمن، ف -2

 ی،و فرهنگ یلم، تهران: ع4پرهام، ج یروسس یرایشاکرمن، و یلیسنظر آرتور پوپ و ف یرامروز، ز

1387. 

 .1375 ی،، تهران: فرهنگ و ارشاد اسالم4ج  ی،انوشه، حسن، دانشنامه زبان و ادب فارس -3

، تهران: وزارت فرهنگ 4بنگالدش(، ج -پاکستان -در شبه قاره )هند یغغغغغغغغغغ، دانشنامه ادب فارس -4

 .1380 ی،و ارشاد اسالم
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 یقو تحق یحمقدمه، تصح ین،و عرصات العارف ینالعاشقمحمد، عرفات  الدینیتق یانی،بل یدقاق یاوحد غ -5

 .1388 یر،، تهران: اساط3و  2و  1ج  ی،نصر آباد یمتن محسن ناج

 احمد صاحب، با مقدمه دکتر یمولو یحبه تصح یخ،شاه، منتخب التوارعبدالقادر بن ملوک ی،بداؤن غ -6

 .1379 یران،ا یتهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگ ی،. ه. سبحانیقتوف

و  هیتحش ی،تا عصر حاضر، ترجمه دکتر بهرام مقداد یهاز صفو یرانا یاتادب یخبراون، ادوارد، تار غ -7

 .1375، تهران: گلشن، 2چ  یی،نوا ینو دکتر عبدالحس یسجاد الدینیاءدکتر ض یقتعل

سروش،  ، تهران:2چ  ی،اشراق یرترجمه اردش ی،اسالم یو ام بلوم، جاناتان، هنر و معمار یالبلر، ش غ -8

1385. 

 .1363 ی،، تهران: انتشارات علم2و 1ج  یسان،احوال و آثار خوشنو ی،مهد یانی،ب غ -9

 .1363 ی،تهران: مرو یانی،ب یغغغغغغغغغغغ ، مجموعه مهد غ -10

 یامترجمه پ یلی،ناصر خل ی، گرد آور 4ج آراستگی، کمال ها،¬سفارش قرآن و مغول یژه،من یانی،ب غ -11

 . 1381: کارنگ، ، تهران 177 -171بهتاش، صص

 . 1381، تهران: سروش، 3چ ی،هنر مقدس، ترجمه جالل ستار یتوس،بوکهارت، ت غ -12

 .1375 یر،کب یر، تهران: ام8، چ3ج ی،سبک شناس ی،بهار، محمد تق غ -13

 .1355 یران،فرهنگ ا یادو متفرعات آن، تهران: بن یموریانهنر عهد ت ی،عبدالح یبی،حب غ -14

 .1384، 125-116، صص3گلستان هنر، ش  یق،علنست ۀلهج ین،حس یرذکرگو، ام غ -15

تهران:  ی،محمد رضا طاهر یدس یقو تعل یح، تصح2و  1ج  یم،هفت اقل ۀاحمد، تذکر ینام ی،راز غ -16

 . 1378سروش، 

، 2گلستان هنر، ش ی،ترجمه عباس آقاجان ی،در هند گورکان یرانیهنرمندان ا یسیال،سوچک، پر غ -17

 .1384، 140 -126صص

 ی،عبدالرضا دهقان یراستارو یرانی،محمد شم یدترجمه ناه یران،ا یلعالء، هنر دربارهاسودآور، ابوا غ -18

 .1380تهران: نشر کارنگ، 

 یهااوج ایرانی، فرهنگ در ها¬آن ۀرابط ۀدربار ی: مالحظاتیسیشعر و خوشنو ی،آنه مار یمل،ش غ -19

 . 1379تهران: آگه، ، 222غ 193پاکباز، صص یینو رو یترجمه هرمز عبدالله یران،درخشان هنر ا

، تهران: 5ج  ی،دوازدهم هجر ۀسد یانۀدهم تا م ۀاز آغاز سد یراندر ا یاتادب یخاهلل، تار یحصفا، ذب غ -20

 .1373فردوس، 

 یر،: اساطفرخ، تهران یونهما ینالددکتر رکن یهو تحش یحتصح ی،سام ۀتحف ۀتذکر یرزا،سام م ی،صفو غ -21
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 .1369تهران: سروش،  ی،سبحان یقران، ترجمه دکتر توفمناقب هنرو ی،مصطف ی،افند یعال غ -22

، 14دوره  یا،هنر و مردم، ترجمه مسعود رجب ن ی¬، مجله«و هند یشاعران دوران صفو»احمد،  یز،عز -23

 .1355، 60-46، صص164ش

، تهران: اقبال، 6چ ی،معان یناحمد گلچ یحتصح یخانه،تذکره م ی،مال عبدالنب ینی،قزو یفخرالزمان غ -24

1375. 

 .1374مرزبان، تهران: فرزان،  یزترجمه پرو یران،ا یهنرها یو،ر، دبل یه،فر غ -25

، تهران: 2چ  یان،و ظهور صفو یموریانو فرهنگ در عصر زوال ت یاستس یوندپ ی،منفرد، مهد یفرهان غ -26

 .1382 ی،انجمن آثار و مفاخر فرهنگ

 .1362، اصفهان، مشعل، 2اهلل، اطلس خط، چ یبحب ی،فضائل غ -27

 یان،و عادل شاه یانحکومت قطب شاه ۀدر دور یرانیا گویانیمحمدکاظم، پارس ،ییکهدو غ -28

 .1386 ،106 -77 صص ،14 ش هشتم، سال نامه،¬کاوش

 .1369، مشهد: آستان قدس، 2و  1احمد، کاروان هند، ج  ی،معان ینگلچ غ -29

و  ه مطالعاتمجد، تهران: مؤسس ییرضا طباطباابوالفضل، اکبرنامه، به کوشش غالم یخمبارک، ش غ -30

 .1372پژوهشگاه،  یفرهنگ یقاتتحق

 یفارس یقات،اسالم آباد: مرکز تحق7پاکستان، ج  یخط های¬احمد، فهرست مشترک نسخه ی،منزو غ -31

 .1365و پاکستان،  یرانا

، تهران: فرهنگستان زبان و ادب 1در شبه قاره، ج یدانشنامه زبان و ادب فارس محمد،¬یعل ی،مؤذن -32

 .1386 ی،فارس

محسن  یقو تحق یح، تصح3و  2و  1الشعرا، ج  یاضتذکره ر ی،بن محمدعل یقلیعل ی،ه داغستانوال غ -33

 .1384 یر،تهران: اساط ی،نصرآباد یناج

 .1387 یر،، تهران: اساط2و  1ج  ی،محمد طاهر، تذکره نصرآباد ی،نصرآباد غ -34

ج  یالنی،گ یفخر داع یتقمحمد یدترجمه س یران،ا یاتشعرا و ادب یختار یاشعرالعجم  ی،شبل ی،نعمان غ -35

 .1363کتاب،  یای، تهران: دن4و 3

 ،یتهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگ یی،نوا ینبه اهتمام عبدالحس یمی،مآثر رح ی،عبدالباق ی،نهاوند غ -36

1381. 

 تایابوالقاسم رادفر، گ یقاتو تعل یحمقدمه، تصح ین،العارف یاضتذکره ر خان،یرضا قل یت،هدا غ -37

 .  1388 ی،و مطالعات فرهنگ ی: پژوهشگاه علوم انسانتهران یدری،اش

  




