
  ١٤٤  قند پارسي

  شيراز هند جونپور در عهد ابراهيم شاه شرقي

ــذري   ــاد بگ ــر اي ب ــور گ ــاک جونپ ــر خ   بـري  اي هزين آب چشم و آتش دل تحفـ   ب
ــري   بر فيض جونپـور شـد از آب رشـک غـرق       ١يونــان زمــين کــه داد بــر آفــاق برت

 تحوالت بستر، ين دهلياز زمان سالط است که يکوچک در شرق دهل يجونپور شهر
 يپرثمر اجتماع يباعث رواج و رونق روندها ياسيس تحوالت .ه استبود يخيمهم تار
 يريکث ةعد و وجود آورد  به را يوضع نابسامان ،يدهل به موريحملة ت .ديگرد يو فرهنگ

ز ين يشاهان شرق يو علم دوست يسرپرست. شدند جونپورروانه  يدهل ياز علما و فضال
م شاه يخ آمده که چون ابراهيدر تار. ديکش شانيدربار ا  به دانشوران و شعرا را ،هنرمندان

ضياءالدين ابونصر . سرودندها  دهيشاعران قص ،ديمتمکن گرد يبر تخت شاه يشرق
و  انعامات و خلعت سرفراز شدند  به خين و مشاياکابر .شان بودياز ا يکي يفراه
  .ديگرد» دارالسرور«و شهر جونپور  ت قرار گرفتنديتحت حما ها قاهنو خا رسامد

از  ين دهليقبل از حکومت سالط ،واقع است آندر  که شهر جونپور يا منطقه
در  بهر  به موسوم يو قوم ينشهوبگُر ةاز خانواداي  هليقب. نبود برخوردار يخيتار تياهم

  .٢کردند ي ميزندگآن جا 
ن منطقه در يا. ان بوديبابر حکومت ليان و اوايحکومت جونپور مقارن با سلطنت لود

 ينام عمو  به يآنجا شهردر  .م  ۱۳۶۰در سال  يو .گرفتاي  هوزشاه تغلق شکل تازريعهد ف
. افتي اسم جونپور شهرت  به زمان رمرو  به ، کهدينام جوناپور بنا کرد و آن را خود جوناشاه

ع يکه در توس ،جهان ةر خود ملک سرور خواجيوز  به محمود تغلق يالديم ۱۳۹۴در سال 
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و جوناپور را  ١الشرق عطا کرد خطاب ملک ،داده بودانجام  يانيت شااحکومت خدم
با استعداد  يمرد يو .ک سال و چند ماه حکومت کردي يو .قرار داد يو  ٢هفدارالخال

 يو. گرفت کرده شاه شرق هند شد و اتابک اعظم لقب يه ترقنشح درجه از که بود
ن شهر جمع از علما و فضال را در آ يريکث ةعد يت کوتاهدر مد و علم دوست بود

تازه واردان  .ا بوديز مرکز عرفا و صوفين، ميست قد يوج که شهربود که قنّ يزمان. کرد
 .ديخاص بر مطلع جونپور نمودار گرد يک فضايشان ارتباط داشتند و ين شهر با ايا

 يان جهان گشت که در گسترش فرهنگ اسالميجهانسيد  مخدوم ،يبخار الدين جاللسيد 
  .ف داشتيجونپور تشر در الشرق در زمان ملک يو .انجام داده است يانينما يهاکار

 يپس از وفات و ،يعل ٣رجبسيد  مبارک شاه پسرسيد  الشرق، پسر خوانده ملک
خ ينگارنده تار ياختالف است ول يوت يدر ولد. ديبر تخت مشرق متمکن گرد

بودند و با ملک  يدينها از سادات زآرسد که  مي جهين نتيا  به يخيجونپور با شواهد تار
مدت حکومتش دو . شدند يهند آمدند و وارد دهل  به )رانيا( ٤زايا هويسرور از بخارا 

وزرا زمام  نظر م با اتفاقيابراهسيد  برادر کوچکشهجري  ۸۰۳در سال . سال بود
. ل و شکوه برگزار شديبا تجل يپوش مراسم جشن تاج. سلطنت را در دست گرفت

ها  و خانقاه ها در مدرسه. شهر چراغان شد .ف فرستادنديا و تحايشاهان و راجگان هدا
 يفراه. م شدين فقرا و علما و شعرا خلعت و انعام تقسيب. نظام لنگرخانه برگزار شد

  :ر گرفتيانعام کث ريزه قطع يبرا و گفت يديقصاها  يشرق يشاعر دربار
  من شد مسـلّ يبه او تاج و تخت و نگ  عـدل گسـتر   شـاه بحـر سـخا    يزه

ــرون آر ــوس همــا   ب   ٥»سلطان اهـل صـفا شـاه عـالم    «ز   ونيســال جل
  هجري ٨٠٤  
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 يپوش پس از مراسم تاج يو. با استعداد، با فهم و پرکار بود يم شاه مرديابراه
 يبعض. ام عمل کردتامرا و وزرا با ذهانت  د و در انتخابکره توج يامور کشوردار  به

گر يد مشاغل  به ايو  ابقا شدند نيشيان پيفرمانروا خود در زمان يدر مناصب قبل از افراد
 ١ريعنوان مش به بود يقاض که قبالً يگنبد الدينرينص يطور مثال قاض به منصوب شدند،

  .شد منصوب دولت
را  يکالنيک الدين نظام يقاض ،ديبرگز ريوز عنوان به مخلص راسيد  برادر خود يو
الملک،  ملک شجاع. ديالقضات گردان يقاضرا  يآباد دولت الدين شهاب يو قاض يقاض

 يفتح علسيد  صدر جهان اجمل،سيد  ، حضرتيرازيحضرت عثمان ش ،ايض ريملک م
 يوانيعهده د  به انتيد ينندالل بر بنا. خاص بودند ينديعمااز جمله فيروز شاه و شاه 

  .دين گرديمتع
و دو سال هشتاد  در حدود يعني. م ۱۴۷۶تا سال  ۱۳۹۴از سال  يشاهان شرق
. شکست داد يلول لودهبرا  جونپور،ن تاجدار يآخر ،ين شاه شرقيحس .حکومت کردند

  .فوت کرد .م ۱۴۹۹همانجا در سال  در بنگال رفت و به .م ۱۴۷۶در سال  يو
ن يوجود ا باولي  ٢ديجنگ را د يها يان، جونپور نابسامانيشرق يدر طول زمامدار

م شاه که دوره حکومتش چهل سال و ي، ابراهيد شاهمتعدهاي  دورههاي  يرنگيهمه ن
گويي که جونپور  ديار زحمت کشيجونپور بس يالشرق در آبادان بسان ملک ،چند ماه بود
از عرفا و شعرا و  ياريکرد و بس مي خ را دعوتيعلما و مشا يو .بود ٣دهلي ثاني

رضا و جونپور با  يسو به صاحبان فضل يو سرپرست يدن ذوق ادبيسندگان با شنيون
  .٤گفتند مي »راز هنديش« آن به رفتند و مردم مي رغبت

صد و هشتاد و هن به علماهاي  يا روز جمعه فقط پالکيد يخ آمده که روز عيدر تار
هزار و ها  يمجموع پالک. شد مي طرف مسجد روان  به نماز يکه برا ديرس مي عدد ارهچ
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ها  يشرق. بود يتا چه حد دحام مردمژم که ايزنبد حدس يپس با. ١بود عدد صد ارهچ
 ينه کارهاين زميدر ا س را الزم دانستند ويدرس و تدر ،خود يت افراد نظاميترب يبرا
  .انجام دادند يانينما

و  القلب و صاحب خلق و مروت بود قيرق ،يم شاه با وجود جالل شاهيابراه
اقوام  نايم يده داشت و فرقيعق يجمهورنظام   به يو .کرد مي ت محبتيمردم و رع  به

. ت داشتيمحبوب ن مردميدر ب جهيدر نت .گذاشت ينم روان مذاهب مختلفيو پ
 .رنديپادشاه برسند و حق خود را بگ به ماًيتوانستند مستق يم يچ مانعيبدون ه دادخواهان

قدر  نيا يو. شان را از محضر پادشاه محروم نکننديکه ا موظف بودند ها پاسبان
ت ق مذهب و ملّيبالتفر ،مردم هعامهاي  يو عروسها  بود که در جشن شکسته نفس

 ،ياسيرفت و از احوال س مي کوچه و بازار  به مبدل،  لباسبا ها  شب يو .کرد مي شرکت
 را ييزهايچ يها نگاه دوررس و وقت يبعض .شد مي شهر باخبر يو اجتماع ياقتصاد

و امداد  يهرير خامو يبراوي . انداخت يرت ميح به د که جاسوسان رايفهم مي د ويد مي
 و مخارج مساجد. داد مي هيان بورسيدانشجو به و ن کرده بوديمتع ين، مبلغيمساک

عالوه بر  ها مهمان يبرا .همه مجهز بود هاسرا و مهمانها  خانقاه .مدارس جداگانه بود
از طرف  ،شد مي ضيمر ياگر راهوار .ا بوديز مهيله حمل و نقل ني، وسسکونت و طعام

 يبرا شاه ميابراه. معالجه اطبا هم بودند يدادند و برا مي او  به تازه نفس بسرا اس مهمان
. فرستاد مي دستدور طقامن به علما و فضال را از يگروه ،ن و فرهنگيگسترش د

شان  يجسد خاک يشدند ول مي س فوتيتدرغ و يتبل حلدر همان م ن افرادياز ا  يبعض
شان لوح مزار، قبه، ساختمان  بر آرامگاه ها،پاس خدمات آن  به شد و مي نيپور تدفندر جو

  .٢ساختند يره ميوغ) داشت دوازده در( يدر هربا
ش پادشاه يپ ييمرد هندو يخ آمده که باريدر تار .عادل بود يپادشاه ،م شاهيابراه

آن  يقاض  به ،کنند، پادشاه مي بنا يمسجد ين ويه بر زمياد کرد که مسلمانان آن قريفر
طرفانه عمل کرد و در  بي زين يقاض. که بر عدل و انصاف عمل کندداد  دستور منطقه
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نحو   به نيت زمياول اجازه مالک د کهيدستور رس د ويل گرديعطت مسجد يجه کار بناينت
  .١مسجد بنا شود رند بعداًيز بگيجا

را هت ترحاکم پدرشان سلم، ت کردند که ملک اياو شکا  به ن طور چند نفر هندويهم
و بعد  آنجا رفته  به سينفس نف  به م شاهيابراه. ه استبر آن منطقه حاکم شد دهيقتل رسان  به
  .٢رنديپس بگ باز ش رايجاه و حشمت خو داد تا شانيا  به را يلشکر ،يبررس از

ت يد که امن و امنيرسان ييجا به خود جونپور رارفتار و عدل  م شاه از حسنيابراه
 ،راز هنديش ،ن شهر را دارالسرورين ايمورخ خاطر نيهم به و شد حاکمدر دارالسلطنت 

درگاه ” داشت که مثل  ييجاه و شکوه و فضا ناو چناند  هداراالمن و دارالعلم نوشت
  .٣“دين گرديران رنگين ايسالط

  يمعمار
 يم، شاعر، منجم، عالم، عارف و صوفين فن، دانشور، حکيماهر م شاهيابراه در دربار

از بخشد و در سراسر هند تنها ينپور را امتخواست که شهر جو مي يو. حاضر بودند
مسجد و مدرسه  ،سرا مهمان ،ابان و خانقاهيجه شهر و خيدر نت ،ر باشديجنت نظ مکان

. شد مي از طرف حکومت اداره ينحو عال به شد و ميتأسيس  ه خاصز با توجيهمه چ
معمار ر نظارت محمد خان يخوب ز يقصرها. کرد ران را آباديو و يخالهاي  تپه يو

بر در . کنار حوض بود عموماًها  يشرق يقصرها. از آنها بود يکيجنت محل . ديبنا گرد
 ييروشنا شعاعشد و  مي ٤روشن خود به خود که بود يچراغ ،قصر جنت محل يورود

  .کرد مي ده تار تاريتا دور چادر ظلمت را در
سند ينو ين ميمورخ. مردانه و زنانه جدا جدا بود) گهات( ، محل استحمامبر حوض

ن تونل درست کرده بودند که شاه بانوان از آن ير زميز. بوداي  هژيزنان اهتمام و يکه برا
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در  آهسته آهسته است که ياز فرهنگ اسالماي  هن نمونيا. ١رفتند مي حوض به راه
ترين قصرها بود که با سنگ  قصر لعل دروازه نيز يکي از مهم .کرد نفوذ فرهنگ هند 

ن يدرب ا. بود شده کنده يات قرآنيآ يدوبر محراب در ور .ن بوديمز سرخ بيش قيمت
  .دشوار بود ييتنها به ک نفري يآن برا نباز و بسته کرد ن بود کهيار سنگيقصر بس

بود که از  يچراغ يبر سر ورود. جنوب حوض خاص روشن محل بود سمت
ن ية ايوجه تسم ييانن روشيمه. کرد ي ميط را نورانيشد و تا دور مح مي خود روشن
نسوان  ةمدرس ،ع منزليگر مانند بديدهاي  ساختمان ،ن قصرهايعالوه بر ا. ديقصر گرد

  .روند مي شمار  به آن زمان يخوب معمارهاي  ره بودند که نمونهيو غ يدر هربا

  مساجد
اهللا  معماران مهم آن دوره اکرام. جونپور در سراسر هند منفرد است يهنر معمار

ر و بسنت يگ ، رامياسمبخش، پورن  ينب، واحد خان، چراغن، يم عل، قاسالدين شمس
  .٣است يو اسالم يهند ،٢يجونپور امتزاج هنر مصر يمعمار. بودند
 يم شرقيابراه آغاز کرده بود، در زمان روز شاه تغلقيف را شياله مسجد که بناتا

  .در سراسر جهان مثل ندارد يند که از لحاظ هنريگو مي د ويل رسيتکم  به
 يشد و از طرف پادشاه برا بنا ييبايز يو مسجدهاها  ها، مدرسه خانقاه يدر عهد و

  .گرفتند مي ن حقوقيمأمور کارمندان و يشاه ةبود و از خزان يموقوفات شاه يادارهاي  نهيهز
 يبرا و ناظم جونپور بود يو .بود يم شرقياز خواص دربار ابراه يکيملک خالص 

 و جدامس ،شدند مي جونپور عازم يسو  به بودند و يکه عارف و عالم و صوف ييآنها
  .نا کردب را ياديز يها خانقاه

خ عثمان يش يز متصل مسجد براين يبنا شد و خانقاه يمسجد ۱۴۱۷در سال 
 يرا دارد ول يشرق يمعمار يها يژگيتمام و ياز لحاظ هنر که شدتأسيس  يرازيش

مسجد طرف  يرجههنج. است يعال ه از نظر استحکامالبتّ .استاز نقش و نگار  يخال
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 ،گذاشته بود نايم شاه بنيز ابراهيالشرق را ن جامع مسجد .واقع است يشمال رود گومت
ث کسا يو حد يات قرآنيبا آها  مسجد .ديانجام رسان به آن را ين شاه شرقيحس يول
 .بود يدنيد زيمسجد نهاي  هشبک .رفت مي شمار به ينمونه خطاط نيبهتر بود که نيمز
ي ن جا زندگيکه علما و فضال هم چرا ندمرکز علم و فضل بود ها تعمارگونه  نيا

 يکردند که جونپور مانند مراکز علم ي ميشاهان شرق آرزو داشتند و سع. کردند مي
ش از صد و پنجاه بود و يب ن جايدر ا رساتعداد مد. ران و بغداد و بخارا باشديا

 ن هايهم اکنون همه ا افسوس که .خواندند يدرس م در آنها رانيا عرب وان يدانشجو
  .ب داستان استيفقط ز

که مناره  اند سندگان مورد بحث قرار داده شدهياز شاعران و نو ين مقاله بعضيدر ا
  .جونپور بودند يو فرهنگ اسالم يات فارسيادب بلند شهر

  يدالجور الديند عالءيس
مهارت داشت و  ١يقيدر فن موس و و عارفان برجسته بودشمندان ياز اند يکي يو

 يدورجالسيد  تيسو دراز در تربينقش خواجه گ .جاد نموديرا ا يقين آلت موسيچند
ن شاه فوت شد و در محله يدر عهد حس ۱۴۸۰در سال  يو .ر استيذانکارناپ

و در  لپاک د يعنوان صوف به غبار خاطردر  .ه چاند مدفون استيارکوت تکرگ
 شعرش يم شاه شرقيخر عهد ابراهاوادر  .شده است يمعرف يار شاعر بزرگخاخباراال

  .دياوج رس  به
  :شعر ةنمون

ــه  ندانم آن گل خندان چـه رنـگ و بـو دارد    ــرغ  ک ــو  م ــن گفتگ ــر چم   او دارد يه
ـ نه آ يجهت جو به   ابــد کــه جســتجو دارد  يمــراد ب يکســ  افـت ين شيد، مـراد خـو  ي
  داردن گونـه گفتگـو   يکه هر که هست از ا  ميگـو  يث عشق تو تنها نه مـن همـ  يحد

ــه ا  بــده تــو عــال يکــف دلبــر بــه متــاع دل ــک ــاع گرانماي ــن مت ــه را ني   ٢و داردک
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  يروز جونپوريخ فيش
ن يدارد که موضوعش جنگ حس ييمثنو. گانه روزگار بودي يو شاعر يگر هپدر فن س

  .است يودلشاه و بهلول 
ــا ــهر دهلــ  ي ــابض ش ــنو يا ق   ن جـا بـرو  ياز ا يخواه اتت چويح  ش
  ١خدا داد مـا را خـدا راسـت ملـک      راسـت ملـک   م قابض ملک مامن

  يجونپور يفراه تحضر
شاعر  .الشعرا بود ملک .داشت يص فراهو تخلّ بود ابونصر الديناءياسم مبارکش ض

  .بود» اليگفتار و نازک خ و ن مقاليريه شيبلندپا«
ــدار چــون کــنم   نازکش اظهار چون کنم يخو ترسم ز  اظهــار درد بــر دل دل

∗ 
  سـت يار آورنـده ک يخاطر  به کن مرايل  ناله مانـد در دل و نـه آه در جگـر    ين

∗ 
  ٢يکـ يست از هزار يمن ن يزار به يول  يکـ ي ن چمـن از بلـبالن زار  يمنم در ا
  .ستاواز آثار  يکيمنظوم  يان کتابينصاب صب

  يخ محمد حسن جونپوريش
سند که ينو مي نيمورخ .بود يحسن بن طاهر جونپور خيپسر ش و يهجر ۹۴۴ يمتوف
نه منوره يدر مد ها سال .ادگار استين رساله و مکتوب از او يچند .پاک نفس بود يمرد

  .٣است يز اقامت داشت مزارش در دهليدر آگره ن. در حرم رسول مجاورت کرد

  يجونپور يسيخ محمد عيش
 .جونپور رفت  به مور پدرشير تيام در زمان حمله .بود يدهلو يسيخ احمد عيفرزند ش

 يش قاضيپ او را خيش. شد يهدوخ فتح اهللا اَيد شيمر يخ محمد در صغر سنيش
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از  يکيت علما و عرفا ير تربيدر همان شهر زسپس . فرستاد يبادآ دولت الدين شهاب
  .آرامگاهش در جونپور است. خ بزرگ شمرده شديمشا

  تاج يسيحضرت مخدوم خواجه ع
 يو فارس يبر زبان عرب .مزارش در محله ارزن است .بزرگ آن دوره بود يايصوفاز  يکي

 .بود يمستغن يشاه يايو هدا تحايف از .گفت مي در هر دو زبان شعر و تسلط داشت
  :س دادپ آن را ريمخدوم با قطعه ز .ه فرستادياو هد  يراب يم شاه شرقيابراه يروز

  دهـم  ملک سليمان نمي به قر خودمن ف  دهم اطلس شاهان نمي به خود لقمن د
  ١دهـم  راحت شاهان نمـي  به اين رنج را  از رنــج فقــر در دل گنجــي کــه يــافتم

  يجونپور يباسط
قطعه . تخلص بود ياسمش عبدالقادر قلندر و باسط .بود يم شرقيشاعر دربار ابراه

  :است يفکر و ةجيغوث الدهر قلندر نت الدين نجمسيد  خ حضرتيتار
ــدارد ا  چو خواندم ز امـام  ا هواوالنجم اذ ــآغــاز ن   ن کــالم و انجــامي

ــام د ــر ام ــاز به ــدهري   ٢خ وفـات فهـم کردنـد کـرام    يتار  ن غــوث ال
 يم شرقيابراه دربار به بارز آن دوره کههاي  تيشخصاگر خالصه شرح حال 

حضرت . شود يشان ذکر م يخواهد شد پس فقط اسام ينگاشته شود کتاب ،وابسته بودند
سيد  شانياز ا يکي .بزرگ آن دوره بود ياياز صوف يکيد يجمش يخخ ايشمخدوم 

با  يخلج الدينعالء. آمد يدهل به و از ترمذکهال يدر زمان غارتگر يکمال ترمذ
  .دت داشتياو عق به الشرق ملک .هل مسکن کرديتک ةاحترام در قصب

  ير اشرف سمنانيجهانگسيد  حضرت مخدوم
رفتند و  مي مختلف يشهرها به ان آن زمانيصوف .بود جهانگردو  ش صفتيدرو يمرد

در  حضرت مخدوم .اند داشته يسهم بزرگ يو فارس يدر گسترش زبان و فرهنگ اسالم
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ش يم سکونت گرفت و برايدر مسجد ابراه آمد و جونپور  به يم شرقيعهد ابراه
شه يهم او خواست که مي م شاهيابراه. ه استکه حاال منهدم شدکردند  خانه درست هلّچ

د يشاه را رد نما ميابراه خواست خواهش ينم يو. او قبول نکرد يول ،در جونپور بماند
  .ف رفتيهه شرچوچکه  به نآ س ازپروم و  نمي رونيگفت من از قلمرو تو ب لذا

  آبادي شيخ عمر دولت يالعلما قاض ملک
ثار سنده آيمفسر قرآن و نو يو .ن دوره بوديا يبرجسته و قاض ياز علما يکي

  .بود يگرانقدر
، يدولوخ احمد عبدالحق ريش ،يراج حامد شاه مانکپور، يخ ابوالوفا خوارزميش

، شيخ سعد يلکهنو يخ اعظم ثانيش، يخ عبدالصمد جونپوريش، يعبدالقدوس گنگوه
الملک  لک شجاعز، مسه درايخ سعداهللا کيحضرت ش، يخ فتح اهللا اودهيش، ياهللا لکهنو

، اجت يسيمحمد ع، د خالصيس، سنبرابوالفتح سو، المدار شاه قطب الدين عيبد، ايض مهر
شاه ، اشرف الدين هيخ وجيش، اريخ بختيش، يکالنيک الدين نظام يقاض، خ عثمان صالحيش

و  يگنبد الدينرينص، خ محمديمخدوم ش، يرازيد عثمان شيس، يسهرورد الدين رکن
 يننوشتن، ناحق شناس يزيچا هستند که درباره آنه ييها تيگران از جمله شخصيد

  .توان در مورد همه آنها نوشت ينمن مقاله يا در ياست ول

  يريجه گينت
 يرانيو فرهنگ ا يوجود آمدند که مراکز معارف اسالم  به ياريبس يشهرها در هند
از علما و  يريکث ةعد يدهل  به موريپس از حمله ت. از آنها بود يکيجونپور . بودند
 هم طراز خواستند که جونپور مي پادشاهان .جونپور رخ کردند يسو به يدهل يفضال

دوره   به مقاله محدود نيا. ز بودندين نه فعالين زميونان و بخارا و بغداد باشد و در اي
ک چشم انداز يه فرهنگ و ادب در يکه نما کردم يمن سع است و يم شاه شرقيابراه

در عهد شهنشاه . ند آشکار گرددراز هيشهر ش عظمت ه ويارائه داده شود تا وجه تسم
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ان يب ق شاعر خوشير محمد مراد اليم. ١افتياکبر جونپور دوباره رونق باز رفته را در
  .٢اده پا آمد و در جونپور سکونت گرفتيپ ياز اصفهان تا دهل ياصفهان
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