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 ررسی نقش محمود گاوان در بسط و تعمیم اخالق پزشکی و ب

 جذب پزشکان و اندیشمندان ایرانی به شبه قارة هند

ناصرپویان  -دکتر محمود عباسی 
*

 

 چکیده

یا « محمود گاوان»معروف به بن محمد گیالنی التجار عمادالدینخواجۀ جهان ملک

از مردان ادب و سیاست و طب و اقتصاد سدۀ نهم هجری قمری به شمار « محمود قاوان»

رود. پدران وی از فرمانروایان و سیاستمداران گیالن بودند. سبب اضافۀ نام وی به می

ه گاوان انتساب خاندانش به روستایی به همین اسم در گیالن است. حکیم محمود گاوان ب

( چشم 475( در دوران سلطنت سیدرضی کیا )رابینو، ص 214هجری قمری )صفا، ص  808سال 

هجری قمری به قتل رسید. آن حکیم و سیاستمدار  866به جهان گشود و در ماه صفر سال 

و ادیب بخش بزرگی از زندگانی خود را در خدمت پادشاهان بهمنی دکن گذرانید و در آن 

تبه نایل شد. او در دورۀ پادشاهی سلطان محمدشاه بهمنی دربار به مقامات بلندمر

« وکالت امور شاهی»و « امیراالمرایی»و منصب « خواجۀ جهان»ترقی بسیار کرد و عنوان 

بر القاب و مناصب پیشین وی افزوده شد. بعالوه، چند فتح بزرگ و از همۀ آنها مهمتر 

که توسط محمود گاوان صورت گرفت تسخیر والیت سنگسیر و برخی از شهرهای بیجانگر بود 

و موجب ارجمندی بیشتر او، حتی غالمش نزد سلطان گردید. سلطان محمد پس از بازگشت 

اش رفت و یک هفته در آنجا محمود گاوان از جنگ سنگسیر و بیجانپور، به خانه

، در احوال وی تحولی پدید آمد به وانماند.گویند پس از رفتن سلطان از خانۀ محمودگا

طوری که جز کتاب و اسب و فیل بقیه اموال و دارایی خود را میان علما و فضال و مرضی 

تکلف و فقرا و سادات احمدآباد تقسیم کرد و از دست نفس اّماره رست. از آن پس، بی

شد به مسجد تکاثر هنگامی که از کارهای مهم مملکتی فارغبال میجامه بر تن کرده و بی

رفت و با حاجتمندان نهاده بود به انضمام محالت فقیرنشین شهر میای که بنیاد و مدرسه

شان جویا شده و به نوازش و مراقبت کرد و از احوال و وضعو مردم صاحبدل گفتگو می

های زر و سیم و خورجینی باصره کهپرداخت. در تمامی شبهای جمعه و لیالی متبر آنها می

گشت و دردمندان و عاجزان را تر و شربت میپشمین با دو جیب مملو از داروهای خشک و 

کرد که آنها نیز چنان کنند. نواخت و به سران کشوری و لشکری و متمولین توصیه میمی

 214)صفا، ص « این عطیۀ شاه است دعای دوام دولت او به جای آورید»گفت او به همه می

 (.215و 

دیوانه شو که عشرت 

 طفالنۀ جهان

 

ر در کوچۀ سالمت زنجی 

 بوده است

 )صائب( 

بنیانگذار یک دانشگاه و  اما سرانجام در حالی که این ادیب و سیاستمدار و طبیب

دو هزار سوار مغول نوکران ویژه و دو هزار نیز از سوی پادشاه گوش  مدرسه بزرگ که

کرد )صفا، ص به فرمان او بودند و بر همۀ نیروهای کشوری و لشکری فرمانروایی می

حسودان و درباریان و امرای دستگاه بهمنی قرار گرفته و بسان رشیدالدین محسود ( 215

هللا، قائم مقام فراهانی و امیرکبیر به دست دژخیمان پادشاه خودکامۀ بهمنی با خون فضل

(. اما با قتل نسنجیدۀ او 20گرم خود غسل سفر به ابدیت کرد )پویان، گیله وا، ص 

شد که رنجور گشت و بیش از دو سال زنده نماند و  نخست اینکه خود سلطان چنان پشیمان

دوم آنکه حکومت بهمنیان نیز خیلی زود فروپاشید. اما نام نیک و اخالقیات پسندیده 

 وی در جهان بویژه در شبه قارۀ هند و ایران جاودانه گردید.

 محمود گاوان، گیالن، دکن، بهمنیان، ادب، سیاست، پزشکی و اخالقیات. کلید واژگان:

 

مقدمه


 

خواجه عمادالدین محمود گاوان از 

معروف به  –سرزمین سرسبز و نمور گیالن 

_______________________ 

 

* مرکز تحقیقات اخالق و حقوق  انپژوهشگر

 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

برخاست و پس از تحصیل علوم  -هند ایران

معقول و منقول به ویژه پزشکی و ریاضی 

با کوله باری از علم تداوی عمیق و 

تدقیق در معالجه بیماران رهسپار هند 

شد و سرانجام در همان شبه قاره به قتل 

رسید و به کالمی دیگر مظلومانه شهید 
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شد. در تاریخی که محمود گاوان در 

کرد، این ناحیه از میگیالنتحصیل 

کانونهای شعر و ادب و موسیقی و طب و 

رفت. بنا شمار میهیئت و نجوم ایران به

در »به نوشتۀ سیدظهیرالدین مرعشی 

که آن را در « تاریخ گیالن و دیلمستان

 894هجری قمری آغاز کرده و در  880سال 

هجری قمری به پایان رسانیده و معاصر 

در  ،اوان بودهحکیم عمادالدین محمود گ

دستگاه امرای محلی گیالن اطبای حاذقی 

بحرالعلوم  کهبه طبابت اشتغال داشتند 

پزشکی بودند. مثاًل پیرامون مداوای یکی 

و »... نویسد از بزرگان زمان خود می

المتبحرین المتأخرین و افضلجناب اکمل

جالینوس زمان و ابقراط دوران موالنا 

داشت روز و متطبب که در فن خود نظیر ن

نمود. سایر اطباء شب در معالجه قیام می

که هریک در آن زمان خود از حکمای 

برده بودند، ]پیشی[دوران در طبابت سََبق 

-نمی ]کوتاهی[دانستند تقصیر آنچه می

و 264)سیدظهیرالدین مرعشی، صص « کردند

(. او در جای دیگر تاریخ نفیس خود 265

ل و به پزشکی علمی و عملی طبیب فاض

هللا طبیب دانشمندی به نام موالنا نعمت

در این سال جناب »نویسد: اشاره کرده می

المتأخرین موالنا المتقدمین و اعلمافضل

هللا طبیب خلدفضله و کماالته در علوم نعمت

متداوله عالمۀ دوران و اعجوبه زمان 

بود، به تخصیص در علم طب که در آن فن 

ید بیضاء  از علمی و عملی نفس مسیحا و

(. گیالن 442)همان، ص « رغبت نمود...

-رغم حکومت ملوکزمان محمود گاوان علی

الطوایفی )حکومت خان خانی( در راه 

ترقی و تعالی طب گام نهاده و پزشکانی 

هللا طبیب در آن پرورش یافته و مانند نعمت

اگر در وطن خویش عرصۀ زندگی را تنگ 

کردند یافتند و احساس غبن و رنجش میمی

بردند به عراق و خراسان و هند پناه می

 (.544)پویان، ص 

 1148 -9007در دورۀ پادشاهی صفویان )

( دانش پزشکی در ایران پیشرفت ق.ه.

خبر از چندانی نکرد، پزشکان این عصر بی

تحوالت عظیم علمی و صنعتی مغرب زمین 

-کار خود را به روال گذشته ادامه می

ن که سنی مذهب دادند. گروهی از پزشکا

-بودند و به قبول آیین شیعه تن در نمی

دادند و سختگیریهای سالطین صفوی آنها 

داد به قلمرو دولت را رنج و عذاب می

عثمانی و شبه قارۀ هند و یا دربار 

بردند. سایر پادشاهان پناه می

مشهورترین اطبایی که ترک دیار کرده و 

در هند اقامت گزیدند بدین شرح بودند: 

بن محمدبن یوسف مؤلف وسفی

طب »و « االمراضعالج»و « فوایداالخبار»

بن حکیم ؛ نورالدین محمدعبدهللا«یوسفی

-الفاظ»الملک شیرازی نویسندۀ عین

و طب دارا شکوهی؛ میرمحمد « االدویه

ارزانی بن میرحاجی مقیم معروف به شاه 

« الکبریطب»یا « االکبرطب»ارزانی مؤلف 

در باب « مجربات» و« الطبمیزان»و 

؛ «قرابادین قادری»داروهای مرکب، و 

حکیم ابوالفتح گیالنی و برادرانش حکیم 

الدین نورالدین محمد و حکیم همام

 (.543)همان، ص 

 قاز قرار معلوم پسران حکیم عبدالرزا

-الدین ابوالفتح، حکیم همام)حکیم مسیح

الدین و حکیم نورالدین یا حکیم قراری( 

احمد گیالنی، پس از صدراعظم خان 

فروپاشی فرمانروایی او و تبعید و 

و فوت پدرشان، در سال بیستم  شدن زندانی

(در ق.ه.983الدین اکبرشاه )پادشاهی جالل

حدود یک قرن بعد از کشته شدن محمود 

گاوان در دربار آن پادشاه پذیرفته شده 

و در هند ماندگار گردیدند. عالوه بر 

یگر از پزشکان پسران عبدالرزاق، یکی د

الدین سرشناس گیالنی قرن یازدهم نظام

-احمد گیالنی مشهور به حکیم الملک نظام

الدین احمد گیالنی بود که در خدمت قطب 

برد. آثار شاهیان گلکنده به سر می
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معروف وی اسراالطباء در شناخت داروهاست 

که به زبان فارسی و به نام سلطان 

ف شده است. ( تألیق.ه.1083 -1020عبدهللا )

درمان »اثر پزشکی دیگر وی کتاب 

باشد که به زبان فارسی است می« بواسیر

 (.544)همان، ص 

هجری  851عمادالدین محمود گاوان در سال 

قمری یعنی در آغاز نیمۀ دوم سده نهم 

سالگی به بیدر پایتخت ملوک  43در 

بهمنی رسید و درشمار اکابر و اعیان 

تواناییها نظامی  و قرار گرفت و شخصیت

و ادبی و سیاسی و پزشکی خود را به 

نمایش گذاشت. آنگاه پس از جذب در 

تشکیالت کشوری و لشکری و جای گرفتن در 

رأس آنها، به رتق و فتح امور پرداخت 

لیکن حسودان و مخالفان وی از پای 

ننشستند تا سلطان مستبد بهمنی را 

 کردند.در ایناو وادار به عزل و قتل 

آوردهای ، اصالحات و دستوعة پژوهشیمجم

خواجه محمود سیاسی و اخالقی و پزشکی 

گاوان گیالنی با تکیه بر منابع و مآخذ 

مستند و مستدل فارسی و انگلیسی واردو 

همۀ زوایای آشکار و پنهان زندگی وی در 

گیالن و دکن مورد تحقیق و وارسی قرار 

گرفته تا سرمشقی برای باشندگان امروز 

)پایان  ا و فرداهای دیگر باشد.و فرد

 مقدمه(

 شوم یحرکت به سوی سرانجام

هجری قمری  808عمادالدین محمود به سال 

در گاوان یا قاوان در گیالن )یا 

استرآباد( زاده شد. پدران وی در دوران 

الطوایفی از وزیراِن فرمانروایان ملوک

گیالن بودند. او علوم معقول و منقول، 

اضی و پزشکی را در بویژه دانشهای ری

-گیالن آموخت. اما خیلی زود متوجه شکل

چینی بعضی از فرمانروایان و گیری دسیسه

وزیران علیه خود شد. از این رو با 

مادرش )که هرگز به دکن نرفت(  ةاشار

گیالن را ترک کرد و رهسپار خراسان و 

عراق گردید و به تکمیل معلومات خود 

موالً برای پرداخت. محمود که در جوانی مع

کرد و کاالهای تجارت به هند سفر می

اش را در دکن به مشتریان و بازرگانی

-امرا و بازرگان دربار بهمنی ارایه می

(، پیشۀ 20نمود )پویان، گلیه وا، صفحۀ 

بازرگانی را برگزید. از سویی چون به 

گیری از محضر علما دانش اندوزی و بهره

سیار مندی بو فضال و اهل طریقت عالقه

هجری قمری )مطابق  851داشت در سال 

م.( در دورۀ پادشاهی عالءالدین 1447

 -م.1436مطابق  ق.ه. 839احمدشاه دوم )

م.( برای بازرگانی 1457مطابق  ق.ه. 862

لیکن در اصل جهت دیدار علما و فضالی آن 

سرزمین و بویژه دیداری آموزنده و 

 هللاهللا )نوۀ شاه نعمتثمربخش با شاه محب

ولی( از راه بنادر خلیج فارس به بندر 

دابول هند سفر کرده و از آنجا به شهر 

( پایتخت بهمنیان وارد شد Bidarبیدر )

 (.358، ص 1)فرشته، ج 

مررردم ز راه علررم 

 شرررررود مرررررردم

 

 

صور   تن م ین  نه ز

 دیررررررررررداری

 

 (438)ناصرخسرو 

الدین شیرازی پیرامون چگونگی ورود رفیع

نویسد: چنین می محمود گاوان به بیدر را

هنگامی که عمادالدین وارد دابول شد »

از سادگی مردم این منطقه تعجب کرد و 

با خود اندیشید که این مردم از دنیا 

اند و در این داری چیزی کسب نکرده

توان به مقامات عالیه دست سرزمین می

یافت. وی سپس درصدد برآمد تا به دیدار 

او از برود.  ]دوم[سلطان احمدشاه اول 

های حاکم بندر استدعا کرد تا زمینه

فراهم شود و به او  بیدرورود وی به 

خاطرنشان کرد مسافرتهای مختلفی به 

روم، شام، مصر، خراسان و ترکستان و 

غیره نموده است و تحف بسیاری برای 

سلطان به همراه دارد. حاکم بندر 
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درخواست وی را پذیرفت و نامۀ محمود را 

خود به نزد سلطان احمد به همراه نامۀ 

فرستاد. هنگامی که نامه محمود گاوان 

 ای هبه دست سلطان بهمنی رسید، جلس

منصبان  مشورتی متشکل از بزرگان و صاحب

تشکیل داد و خطاب به آنان اظهار داشت: 

غریبان مدبرند ورود آدمی را فریب 

دهند همین که به حضور آید، به اندک  می

خواهد شد؛  روزی صاحب اختیار و قدرت

آنچنان که شما همه آزرده شوید. امرا 

یک سوداگر است و از یک مرد  الً گفتند او

شود. رفتار او را سوداگر ضرری حاصل نمی

اگر الیق خدمت بود او را نگه  ،بینیممی

داریم و اگر غیر از آن بود عذر او می

را خواهیم خواست. سلطان رضایت خود را 

از ورود محمود به دربار اعالم داشت. 

محمود گاوان به هنگام ورود به یکایک 

ارکان حکومتی پیشکشهایی شامل اسب 

تازی، پارچه، غالمهای ترک و حبشی و 

]کتاب جواهر نفیسه و چند جلد مصحف 

م کرد. هنگامی که تقدیآسمانی، قرآن[ 

وی به مالقات سلطان رفت یکی از مصحفها 

را بر سر خود گرفته و به حضور سلطان 

رسید. احمدشاه هنگامی که متوجه شد روی 

سر محمود مصحف قرار دارد از تخت پایین 

آمد و مصحف را گرفت و آن را بوسید. 

محمود هدایای خود را تقدیم سلطان نمود 

م شد. احمدشاه و میان آنان گفتگو انجا

از مجالست وی لذت برد و از او تقاضا 

کرد هر روز به دیدار وی بیاید. سلطان 

از آن پس در کلیۀ امور سلطنتی و 

حکومتی با عمادالدین محمود به مشورت 

دید، پرداخت و آنچه را که وی صالح می می

)شیرازی، نسخۀ « رسانید.به انجام می

 ف(.ال13ب و 12. برگ 362/ 112خطی، ش 

بدین ترتیب محمود گاوان به دربار 

بهمنیان راه یافت و بخش بزرگی از 

دوران زندگی خود را در خدمت پادشاهان 

دکن گذرانید و به مقامات بلند رسید. 

اما کمال ترقی محمود گاوان در دورۀ 

پادشاهی سلطان محمد شاه بهمنی حاصل 

شد. آنگاه در اوایل سلطنت همین پادشاه 

و منصب « جهان خواجه»عنوان 

بر « وکالت امور شاهی»و « امیراالمرایی»

القاب و مناصب گذشتۀ او افزوده شد. 

ها مهمتر چند فتح بزرگ که از همۀ آن

تسخیر والیت سنگیسر و برخی از شهرهای 

بیجانگر بود توسط عمادالدین محمود 

صورت گرفت. پس از این فتوحات، سلطان 

محمدشاه بهمنی دستور داد تا در 

حضرت »نشورها او را چنین خطاب کنند: م

السیف مجلس کریم سیدعظیم همایون صاحب

والقلم مخدوم جهانیان معتمد درگاه 

میراالمراء ملک اشاهان آصف جم نشان 

-التجار محمود گاواننایب مخدوم ملک

، و غالم او «المخاطب به خواجۀ جهان

یافت « کشورخان»موسوم به خوش قدم خطاب 

ی حضرت درآمد.سلطان محمد و درشمار امرا

بعد از بازگشت خواجۀ جهان از جنگ 

بیجانگر و سنگیسر به خانة او رفت و یک 

اند بعد از  هفته مهمانش بود. نوشته

محمد به کاخ خود، در احوال رفتن سلطان 

عمادالدین محمود تحولی پیدا شد و بجز 

کتاب و اسب و فیل بقیۀ اموال و دارایی 

و فضال و سادات  خود را به دانشمندان

کتابها وقف »احمدآباد بخشید و گفت: 

طالبان علوم و اسب و فیل در اصل تعلق 

به سلطان دارند و چند روز عاریت نزد 

پس از آن در هر فرصتی « باشند.من می

رفت و با مناسب به مسجد و مدرسۀ خود می

کرد و فقرا و مردمان صاحبدل گفتگو می

ر مراقبت و شد و دجویای احوال آنها می

ای تردید به خود راه مداوای آنها لحظه

داد. در شبهای جمعه و متبرک با  نمی

های زر سرخ و سفید در لباس ناشناس کیسه

گشت و به دردمندان و های شهر میدر محله

و  (1)تصویر  رسانیددرماندگان یاری می

این عطّیه شاه است، دعای دوام »گفت: می

)پویان، گیله « دولت او به جای آورید

(. او که در آغاز بازرگان 21و20وا، صص 
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بود و بعد به فرمانروایی و وزارت رسید 

همچنان به کمک معتمدان و وکیالن خود 

کرد ولی به مال و منال بازرگانی می

عالقه بود )همان، همان، ص دنیوی بی

رانجام خواجه محمود گاوان که (.اما س20

دو هزار سوار مغول نوکر و خاصه داشت و 

دوهزار سوار دیگر از جانب سلطان محمد 

زیر فرمان او بودند و بر همۀ سپاهیان 

و دیوانیان و امور کشور فرمانروایی 

کرد، مورد حسد و توطئه امرا و می

درباریان قرار گرفت و به تحریک آنها 

ا صادر نمود. آنگاه شاه فرمان قتل وی ر

به ضرب شمشیر بّران جالد دربار، جوهر 

هجری قمری همچون  886حبشی به سال 

هللا، قائم مقام فراهانی و رشیدالدین فضل

امیرکبیر مظلومانه شهید شد )همان، 

 .همان، همان صفحه(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خواجه عمادالدین محمود گیالنی در . 1تصویر 

و دارو میان  حال توزیع زر سرخ و سفید

 نیازمندان.

 تمثیل بجا و آموزنده

در مقالۀ حاضر آمده که خواجه 

عمادالدین محمود گاوان همچون 

هللا، قائم مقام فراهانی و رشیدالدین فضل

امیرکبیر مظلومانه شهید شد. این مردان 

بزرگ اگر به دست پادشاهان مستبد و 

شدند به ظن یقین خودکامه کشته نمی

اکنون وضع بهتری داشت. این شان کشورهای

سالطین چون خودسرانه و عجوالنه تصمیم 

-گرفتند خیلی زود هم پشیمان میمی

شدند.گاهی هم جهت استحکام حکومت خود 

-فرزندان خود را کور و نابود می یحت

 -996)جلوس  اول ساختند. مثاًل شاه عباس

( اگر در وجود کسی احتمال ق.ه. 1038فوت 

کرد بیدریغ او  ری میایجاد کوچکترین خط

کشت و در اجرای این سیاست از را می

کشتن و کور کردن فرزندان خود نیز 

مضایقه ننمود. نادرشاه افشار )پادشاهی 

( هنگامی که در سال ق.ه.1160 -1148

رفت  به وی سوءقصد شد چون شک می قه.1154

از جانب پسرش رضاقلی میرزا باشد 

بشدت  بیرحمانه کورش کرد، آنگاه اخالقش

متغیر شد و سرانجام رؤسای افشاریه  

قاجاریه به سرش ریختند و آن پادشاه 

 فاتح بزرگ را کشتند.

 718مقتول  -645) هللا همدانیرشیدالدین فضل

( وزیر مدبر و پزشک مخصوص ق.ه.

اباقاخان که پس از درگذشت اولجایتو، 

 70بوسعید در سن ادر دوران پادشاهی 

ساختن اولجایتو سالگی به تهمت مسموم 

اش به دست جالد سپرده ساله 16خود و پسر 

شدند. ابتدا پسر نوجوان وی و بعد خود 

وزیر بزرگ را به دو نیم کردند. 

 (.20)پویان، گیله وا، ص 

( ق.ه. 1251 -1193) ابوالقاسم قایم مقام

السلطنه و پسرش وزیر عباس میرزا نایب

محمدشاه قاجار که فردی ادیب، شاعر، 

و استاد در نظم و نثر بود مورد  یمنش

ای از درباریان قرار گرفت. حسادت عده

هجری قمری در  1251صفر سال  30آنگاه در 

باغ نگارستان تهران به طرز فجیع و 

اش کردند. )پویان، گیله وحشتناکی خفه

 (.20وا، ص 

http://www.imjst.org/


 

www.imjst.org 

IMJSTP29120178 669 

)مقتول به سال  میرزاتقی خان امیرکبیر

ر صدر اعظم بزرگ و بنیانگذا (ق.ه. 1268

دارالفنون و فرهنگ نوین ایران  مدرسة

که به امر ناصرالدین شاه قاجار ابتدا 

عزل و بعد تبعید به کاشان شد. آنگاه 

در حمام فین کاشان ناجوانمردانه به 

 قتل رسید. )همان، همان، همان(.

جستجو برای کشف خزاین خواجه محمود 

 گاوان

پس از قتل خواجه محمود گاوان، جستجوی 

برای کشف خزاین پنهان شدۀ  همه جانبه

خواجه محمود گاوان، به دستور شاه آغاز 

گردید. با توجه به گزارشهایی که به 

الدین حسن شاه داده بودند که نظام

مبالغ هنگفتی  -دار محمودخزانه -گیالنی

اش نگهداری از ثروت محمود را در خزانه

کرده است، قبل از همه به سراغ او 

خواستند هرچه دارد در رفتند. از او 

دار به شاه اختیار شاه بگذارد. خزانه

گفت: صاحب من دو خزانه داشت: یکی 

بود که مخارج اسب، فیل، « خزانۀ شاهی»

و سپاهیان از آنجا  ]آشپزخانه[مطبخ 

شد؛ در آنجا هزار الری )واحد تهیه می

شد( و سه پولی که در الر فارس ضرب می

ند( موجود هزار هون )واحد پول قدیم ه

خزانۀ »است. خزانۀ دیگر به نام 

بود که صرف فقرا و مساکین « درویشان

اکنون یک کیسه به شد؛ در آنجا هممی

مبلغ سیصد الری به مهر خواجه محمود 

-موجود است. سلطان از شنیدن پاسخ نظام

دار محمود گاوان الدین حسن گیالنی خزانه

تعجب کرده گفت: چگونه است که زندگی او 

انند شاهان بود؟ آیا اموال وی همین م

دار پاسخ داد: هرگاه مقدار است؟ خزانه

اموالی از جاگیر )منطقۀ داده شده توسط 

رسید، خرج اسب شاه به خواجه( به او می

کرد و بقیه و فیل و سپاهیان را جدا می

نمود. اموال را در راه خدا صرف فقرا می

شخصی او نیز چهل هزار الری بود که از 

ایران با خود آورده بود. خواجه محمود 

کرد؛ این مبلغ را ساالنه صرف تجارت می

فایده و درآمد حاصل از آن را در خزانۀ 

گذاشت و برای مادر، درویشان می

خویشاوندان و مستمندان مناطق گوناگون 

فرستاد و که با آنان آشنایی داشت می

تنها روزانه دوازده الری را صرف هزینۀ 

 کرد.می شخصی خود

-با توجه به این که دشمنان و توطئه

کنندگان گفته بودند که خواجه محمود 

توسط قاصدی برای دشمنان شاه نامه 

فرستاده و از او خواسته تا به سرزمین 

الدین حسن بهمنیان حمله کند، نظام

گیالنی در همین مجلس از شاه خواست که 

درصورت درست بودن این جریان آن شخص را 

رده تا از او سئوال و جواب شود. حاضر ک

گویا شاه تصمیم داشت که این کار را 

بکند اما به گفته محمدقاسم فرشته، 

نویسندۀ تاریخ فرشته، گروه مخالف و 

عوامل قتل خواجه محمود گاوان با تهدید 

شاه مانع از انجام این کار شدند 

 (.359، ص 1، ج1883)فرشته، 

 بگانارادت و َمَود ِّت غایبانه با نخ

پیش از  خواجه عمادالدین محمود گاوان

کن از شهرت و معروفیت خوبی اقامت در د

برخوردار بود. او با وجود مسئولیتهای 

مهمی که در مشاغل دیوانی و نظامی و 

حکومتی داشت در دانشهای عصر خویش به 

ویژه در فنون شعر و نثر دستی بسزا 

(. از 352، ص 1ق، ج 1301داشت )فرشته، 

شاعران بزرگ مثل امیرخسرو دهلوی اشعار 

گوی هند، ( شاعر پارسیق.ه.705 -651)

-انوری )اوحدالدین محمدابن محمد حجت

الحق(، شاعر و دانشمند ایرانی قرن ششم 

-هجری قمری، حافظ شیرازی )خواجه شمس

الدین محمد( شاعر بزرگ اوایل قرن هشتم 

هجری قمری، رشید وطواط )امیر امام 
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سعدالملک محمدبن محمدبن رشیدالدین 

عبدالجلیل عمری از اعقاب عمربن خطاب( 

کاتب و شاعر ایرانی، خواجوی کرمانی 

بن الدین ابوالعطاء محمودبن علی)کمال

( شاعر معروف، ظهیر ق.ه.753 -689محمود، 

فاریابی )طاهربن محمد ملقب به 

( ق.ه. 598ظهیرالدین، متوفی به سال 

نورالدین شاعر مشهور ایرانی، جامی )

الدین احمدبن محمد، عبدالرحمن ابن نظام

، معروف، ة( شاعر و نویسندق.ه. 898 -817

( ق.ه. 672 -604الدین محمد، مولوی )جالل

-شاعر بزرگ و کمال خنجدی )شیخ کمال

بن مسعود عارف و شاعر معروف الدین

( استفاده کرده ق.ه. 804)فوت: حدود 

 است. او همچنین اشعاری در پاسخ به

الدین بن جمالالدین )اسماعیلقصاید کمال

 635محمدبن عبدالرزاق اصفهانی، فوت:

ی شاعر قصیده نالمعا( ملقب به خالقق.ه.

الدین انوری، و سرای ایرانی، حکمی حسام

الزمان )احمدبن حسین، فوت: بدایع

، نامۀ 1948( سروده است )گاوان ،ق.ه.397

 (. محمود گاوان با این کار،37شمارۀ 

ای مهارت خود را در مشاعره از به گونه

طریق مکتوب ظاهر کرده است )محمود 

(، 2گاوان وزیر گمنام شیعی در دکن )

(.گاوان با جامی مکاتبات 3از  2 صفحۀ

منشیانه داشت و بنا بر مودت غایبانۀ 

میان آنها، جامی خواجه محمود را ستوده 

(. وی طی 216و 215، صص 3است )صفا، ج

جامی را به هند دعوت نمود چندین نامه 

هایش، عاجزانه از و در یکی از نامه

به دکن مهاجرت کند.  هجامی تقاضا کرد

همچنین در نامۀ دیگری از دوری و هجران 

نویسد: تا کی باید  نالد و میاو می

تقاضای دعوت از وی کند، در حالی که 

تواند دوری او را تحمل کند. دیگر نمی

ای وی در پاسخ هنامه از بعالوه برخی

نامه جامی نگاشته شده است )گاوان، 

(. این نامه نشانگر 102، نامۀ ش 1948

ارتباط دوسویه میان محمود گاوان و 

جامی است. )محمود گاوان وزیر گمنام 

(. مال 3از  2 (، صفحۀ2شیعی در دکن )

نظیری )غیر از نظیری نیشابوری( و مال 

سامعی نیز خواجه محمود گاوان را 

 (.216، ص 3اند )صفا، جدهستو

 آثار خواجه محمود گاوان

محمود گاوان انواع علوم معقول و منقول 

دانست. بویژه ریاضی و پزشکی را خوب می

او در فن نثر و نظم و انشاء و حساب 

و خط سیاق « نظیر روزگار خویش بودبی»

نوشت. دیوان اشعار وی در دکن را خوب می

« یخ فرشتهتار»مشهور و تا زمان نگارش 

تألیف محمدقاسم فرشته رواج داشت و چند 

قصیده و بیتهایی از آنها را در کتاب 

 آورده است. یاالنشامشهورش ریاض

مهمترین اثر او منشآت وی به نام 

باشد که در هند شهرت می« االنشاءریاض»

بسیار داشته وسرمشق منشیان به شمار 
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رفت و تا امروز معروف است و در می

م.(. 1948حیدرآباد به چاپ رسیده است )

االنشاء نیز موجود های خطی ریاضنسخه

 است.

اثر دیگر عمادالدین محمود گاوان 

. (2)تصویر  نام دارد« مناظراالنشاء»

این کتاب در آیین ترسل و مباحث مربوط 

به بالغت است. مناظراالنشاء دارای یک 

باشد. مقدمه و دو مقاله و یک خاتمه می

اش به شیوۀ منشیانۀ عالی است و مقدمه

متن آن انشایی عالمانۀ مقرون به ترجمه 

 دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مناظراالنشاء )مملو از عبارات . 2تصویر 

حکیمانه و اخالقی(، اثر عمادالدین محمود 

 گاوان که در مجموع یک مقدمه،

، ص 3دو مقاله و یک خاتمه دارد.)صفا، ج

216.) 

 محمود گاوانمدرسۀ 

کارهای مثبت محمود گاوان  از جمله

توان ساختن مدرسه بود که برای نمونه می

( Bidarبه مدرسۀ محمود گاوان در بیدر )

. ( Eatoh، 2005: 59 -77اشاره کرد )

مدرسۀ محمود گاوان در بیدر یکی از 

ست ا ترین آثار مهرازی بهمنیهابرجسته

( به ق.ه.877میالدی ) 1472که در سال 

وسیله محمود گاوان و در دوران سلطنت 

م. مطابق 1482 -1463)محمدشاه سوم بهمنی 

اخته شده که همانند ( سق.ه. 887 -868

دانشگاهی همراه با خوابگاه دانشجویان 

است. این دانشگاه دارای تاالر مرکزی و 

ای اتاقهایی در پیرامون آن و کتابخانه

ت. است که اکنون تقریبًا ویران شده اس

ورودی مدرسه با کاشیهای رنگارنگ سبز، 

زرد و سپید در طرحهای گوناگون تزیین 

 (3)تصویر شده است. 

این بخش از مدرسه ،اوج رخنۀ هنر 

مهرازی ایرانی و تزیینات وابسته به آن 

دهد کاری را در هند نشان مییعنی کاشی

 (.Zebrowski&Michelleو  2008: 74-75)

 وانآرامگاه خواجه محمود گا

آرامگاه محمود گاوان در شکلی بسیار 

صف ساده در بیدر قرار دارد! در دوران آ

جاهی لوحی که نام و نشان محمود گاوان 

به زبان پارسی بر روی آن نگاشته شده، 

روی سنگ گور اضافه گردیده است )سروری، 

 (.1396فروردین 
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مدرسه )دانشگاه( محمود گاوان در . 3تصویر 

که در آن حکمت و طب نیز  (Bidarبیدر )

 .شد تدریس می

 اصالحات و دستاوردها

 863خواجه محمود گاوان گیالنی از سال 

هجری قمری  866م.( تا 1458هجری قمری )

دار مقام سال عهده 23م.( به مدت 1481)

وزارت سه پادشاه بهمنی بود. در این دو 

دهه و اندی خدمت، او مصدر اصالحات و 

برجسته و ثمربخش شد که به اقدامات 

-ای از آنها در اینجا اشاره میگزیده

 شود:

در مدح و ثنای خواجه محمود  مدح و ثنا:

گاوان گیالنی شعرا و نویسندگان معاصر و 

بعد از شهادت وی اشعار و سخنهای بسیار 

اند. مثاًل قاسم فرشته مؤلف تاریخ گفته

فرشته او را میوۀ باغ سالطین بهمنی به 

آورده و وی را در چهل سطر ستوده  شمار

است. فرشته پیشرفتهای سریع دکن در 

بخشهای کشوری و لشکری و اجتماعی و 

و غیره و اخالق پزشکی و درمانی کشاورزی

را براثر مساعی و تدابیر عقالیی وی 

 دانسته است.

با اراده و عزم مستحکم،  دکن سرفراز:

دیپلوماسی متبحرانه و عملیات نظامی 

ندانه، خواجه محمود گاوان پیروزم

ترین و سرزمین دکن را به گسترده

ترین سطح خود ترین و پررونقباثبات

رسانید. او یکی از بزرگترین رجال 

سیاسی و نظامی دکن بود که با مقام 

وزارت به رتق و فتق امور پرداخت و 

دولت و دربار را دقیقًا زیرنظر قرار 

-داد. اما مخالفان و حسودان و توطئه

گران از پای ننشستند تا سرانجام سلطان 

مستبد بهمنی حکم قتل وی را صادر کرد و 

 به شمشیر جالد حبشی شهید شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمودگاوان سوار بر فیل جنگی . 4تصویر 

 )تصویر خیالی(.

: محمود گاوان از دستاوردهای نظامی

نظر نظامی یک اردوکشی پیروزمندانه نقطه

( و Orissaسپاهیان متحد اوریسا )را علیه 

( به انجام رسانید. او Khandeshخاندش )

آباد و برار نواحی حاصلخیز بیدر، دولت

(Berar را اشغال کرد. به یاری سلطان )

( را Malwaُگجرات، فرمانروای مالوه )

شکست داد. محمود تمامی سواحل غربی تا 

( را تحت Goaو گوآ ) )دابول( دابهول

یان درآورد. تصاحب این دو سیطره بهمن
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ای برای دولت بندر بزرگ منافع دوگانه

نخست این که  :بهمنی به ارمغان آورد

بازرگانی دریایی بین سلطان نشین بهمنی 

با ایروان و عراق را افزایش داد و 

تجارت داخلی دکن را نیز رونق بخشید. 

دوم آن که سبب تضعیف قدرت پادشاهی 

موذی و شیطان صفت ( Vijayangareویجانگر )

 (4)تصویر  گردید.

او با مهارت و هنر سیاستمدارانه: 

استمداد از هوش و ذکاوت خود برای مطیع 

و مقهور ساختن حکمران قدرتمند مالوه 

با سالطین جانپور و بنگال و گچرات 

همدست شد. سرانجام صلح بین دکن و 

 مالوه برقرار گردید.

 اصالحات اجرایی

گیالنی اصالحات زیر خواجه محمود گاوان 

 را به مورد اجرا گذاشت:

چهار استان موجود دکن را به دو  -1

استان تبدل کرد، بدین صورت که از هر 

دو استان یک استان تشکیل داد و هشت 

 ( ایجاد نمود.Tarafَطَرف )

را « طرفها»او قدرت فرمانداران  -2

 کاست.

در هریک از هشت َطَرف، چند حوزه برای  -3

لت مرکزی و کنترل امور نظارت دو

شان در دست حکومت محلی نبود و اجرایی

-مأموران آنها از سوی مرکز منصوب می

 شدند.

محمود گاوان اوامری مبنی بر ایجاد  -4

یک قلعه در هر استان به مسئولیت 

های . مسئولیت قلعهکردفرماندار صادر 

دیگر با فرماندهان نظامی منصوب شده 

 توسط سلطان بود.

ای استحکام تشکیالت دولت از قدرت بر -5

 و توانمندی اشراف و نجبا کاست.

او یک سازمان قضایی منصف و مقرون  -6

 ریزی کرد.به انصاف و منزه را پی

: در دوران وزارت بسط و توسعه کشاورزی

خواجه محمود گاوان همۀ زمینهای 

کشاورزی ممیزی شده و عایدات و مالیات 

فعالیتهای آنها تثبیت گردید. بر 

اجرایی مقامات و مأموران  محلی نظارت 

آمد تا مبادا در کامل به عمل می

آبادانی و توسعه کشاورزی کوتاهی کرده 

و مالیات را بیش از آنچه تعیین شده 

 دریافت دارند.

: خواجه محمود آموزش و پرورش همگانی

گاوان در راستای همگانی ساختن آموزش و 

ت. او یک پرورش گامهای مؤثری برداش

مدرسه )دانشگاه( در بیدر برای آموزش 

ن مدرسه سه ماعالی بنیان نهاد. ساخت

کارگیری آجرهای قرمز طبقه داشت و با به

رنگ نمای آن بسیار زیبا و دلربا بود. 

و  برای تدریس در آن، چندین دانشمند

از ایران  طبیب و معلم فقه و علم اخالق

ا و و عراق دعوت شده بودند. تحصیل و غذ

خوابگاه در این مدرسه رایگان بود. 

 جلد کتاب داشت. 3000ای با کتابخانه

در دوران وزارت محمود  اصالحات نظامی:

گاوان، سلطان فرمانده کل قوا بود. 

شرایط خدمت نظامیان بهبود یافت و ارتش 

 دارای نظم و انضباط ویژه گردید.

هند، کعبۀ آمال محمود گاوان و دیگر 

 و قلم صاحبان اندیشه

حکومتهای محلی مسلمان که در سراسر 

نواحی سند )یکی از ایاالت غربی پاکستان 

کنونی( و هندوستان شمالی تا بنگال/ 

بنگال باختری )ایالتی در هند( و فالت 

، بخش مرکزی شبه قارۀ هند( Deccanدکن )

دایر بودند، بر سیرت قدیم با شاعران و 

 ادیبان و پزشکان محشور بودند و آنها

را به تألیف و تصنیف و نفوذ آداب و 

و فرهنگ ایرانی پسندیده رسوم اخالق و 

در محدودۀ فرمانرواییهای خویش ترغیب و 

(. 22، ص 3کردند )صفا، جتشویق می

عمادالدین محمود گاوان که از نیمۀ دوم 
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قرن نهم هجری قمری در هند ماندگار شد 

العاده زیاد صاحب مناصب و با سرعت فوق

و لشکری گردیده بود موجبات جذب کشوری 

علما و اطبا و ادبا و فضال و نخبگان 

به قلمرو مسلمانان متصف به اخالق حمیده 

هند را فراهم آورد. هموطنان محمود که 

در خطۀ سرسبز گیالن )بیه پس و بیه پیش( 

های پیاپی امیران و دچار طغیان

الطوایفی بودند موقعیت و گردنکشان ملوک

پیشرفتهای ایجاد شده در بستر مناسب 

هند را مغتنم شمرده و در هر فرصتی که 

آوردند راه شبه قارۀ هند را به دست می

-در پیش گرفته و خود را به آنجا می

رسانیدند. در میان مهاجران به هند، 

شماری چشمگیر اطبا، عرفا، شعرا، علما 

و فضالی مؤلف بودند که دست کم بخشی از 

ی است. فهرست آثارشان به زبان فارس

 شود:جا ارایه می ای از آنها در اینعده

( عارف ق.ه. 953/ 952)وفات: یحیی الهیجی

وارستۀ سلسلۀ نوربخشیه که بر اثر 

آشفتگی اوضاع در گیالن زمین، به هند 

 مهاجرت کرد.

 1004)وفات:  حکیم عبدالر زاق الهیجی

و مؤلف  و نیک مرام (، پزشک حاذقق.ه.

هایی از آن در نسخهالتشریح که ةخالص

پترزبورگ، هند، لندن و ایران موجود 

 است.

)حدود  الدین ابوالفتح گیالنیحکیم مسیح

منادی حسنات و اخالق ( ق.ه. 997 -955

پسر موالنا عبدالرزاق الهیجی نیکو، 

)وزیر دانشمند خان احمد گیالنی که به 

فرمان شاه طهماسب صفوی در دژ الموت 

ا درگذشت( که به جزندانی شد و در همان

الدین و حکیم همراه برادرانش حکیم همام

نورالدین از گیالن به هند مهاجرت کرد و 

به دربار اکبرشاه راه یافت و پزشک 

منشآت  :مخصوص او گردید. از آثار اوست

و رقعات موسوم به چهارباغ، شرح اخالق 

دو مثنوی به نام  .االکبریناصری، الطّب

 نّیرین نیز دارد.و ضیاءال راالسرامظهر

معروف به درویش حکیم، از  دوایی گیالنی

پزشکان قرن دهم و اوایل قرن یازدهم که 

یک مثنوی دارای مؤلف فوایداالنسان است. 

نیز دربارۀ داروها و خواص آنها 

 باشد. می

( ق.ه. 1028)وفات: صفر  حیاتی گیالنی

متولد رشت که به هند مهاجرت کرد و به 

ت. آنگاه در دربار اکبرشاه یاف

برهانپور اقامت گزید و خانه و مسجد و 

باغی احداث نمود. از او یک مثنوی به 

نام تعلق نامه و یک دیوان شعر و یک 

 جای مانده است.برساقی نامه 

)نورالدین محمد  حکیم قراری الهیجی

( ق.ه. 1052/ 1050معروف به نورا، وفات 

فرزند ارشد موالنا عبدالرزاق الهیجی که 

از برادرانش رهسپار هند شد و در بعد 

-االشعار تقیجا از اشعارش در خالصۀهمان

 الدین کاشانی نقل شده است.

حدود  -ق.ه. 980/990)بین  نادم گیالنی

( متولد آستانه ق.ه. 11دهۀ ششم قرن 

سیداشرف شاعر ملقب به شهسوار بیک که 

ابتدا متخلص به صدقی و بعد نادم شد. 

کرد لیکن بعد به  او نیز به هند مهاجرت

ایران بازگشت و در اصفهان زیست و در 

 جا درگذشت.همان

 ق.ه. 1068)وفات: شوال  حکیم حاذق گیالنی

اکبرآباد( پس از درگذشت پدر نزد اعمام 

خویش که دانشور و صاحب مقام و منصب 

عالی بودند پرورش یافت. او در کنار طب 

به رسم زمانه به شعر نیز روی آورد و 

حاذق تخلص کرد. از این پزشک و 

سیاستمدار و شاعر پنج مثنوی و دو ساقی 

 نامه باقی مانده است.

یر و شاه )معاصر جهانگ سعیدا الهیجی

جهان( شاعر معروف که به هند مهاجرت 

کرد. در توزک جهانگیری آمده است که 

فرمان داده شد به صلۀ این قصیده، 

 سعیدا را به زر وزن کنند.

 1029)میرمحمدحسین، وفات:  فغفور گیالنی

( طبیب، شاعر، موسیقیدان و ق.ه.
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خوشنویس گیالنی پس از فروپاشی دستگاه 

سیر و سفر پرداخت و  خان احمد گیالنی به

سرانجام به سرزمین هند رسید. او بعد 

از سالها خانه به دوشی در برهانپور 

مأوا گرفت. در این زمان جهانگیر فرمان 

داد شاهزاده به هللا آباد باز گردد و 

حکیم فغفور گیالنی همراه او شد و در 

همان شهر درگذشت و از او یک دیوان شعر 

بیع و اشعاری از ای در حساب اصاو رساله

 نوع شهر آشوب باقی ماند.

هجری  1112، محمد در سال انوار الهیجی

قمری یا چند سال پیش از آن به هند 

مالزمان شاهزاده محمد  . ازمهاجرت کرد

در مأموریتی به تّته و معزالدین درآمده 

 در همان شهر درگذشت.

/ 1058میرزا صدرالدین )به تخلص م، بینا

(، معاصر ق.ه. 12قرن نیمۀ  -ق.ه. 1059

حزین الهیجی )متولد رشت( به هند مهاجرت 

-کرد ولی به موطن خود بازگشت و شیخ

االسالم شهر رشت شد. وی زاهد و پاکباز 

 سرود.بود و شعر می

، سیدمحمد رضی )مقتول: بعد یفاتح گیالن

پس از مهاجرت به هند در  (ق.ه. 1145از 

دهلی مقیم شد. آنگاه در سفر به مکه 

رای زیارت به اسارت راهزنان درآمد و ب

کشته شد. دیوان وی چهار هزار بیت شعر 

 دارد.

 1180 -ق.ه.1103، محمد علی )حزین الهیجی

، عالم، شاعر چیِردست، ، بنارس(ق.ه.

صاحب استاد اخالق، و بصیر،  مورخ موثق

آرام، پرداز وسیاح بینظر و ادیب نکته

داشت به سبب اختالف شدیدی که با نادر 

به هند روی آورد. آنگاه پس از آوارگی 

بسیار عاقبت به بنارس رسید و در آن 

شهر درگذشت. حزین در علوم دینی، علوم 

قرآنی، تفسیر، ادیان، انساب، کالم، 

فلسفه و اخالقیات، عرفان و تصوف، 

زندگینامه نویسی، تذکره نویسی، تاریخ، 

خوابگزاری و جانورشناسی آثاری دارد. 

-اوست:سفینۀ علی حزین و تذکرۀ از آثار

المعاصرین در شرح حال و آثار صدتن از 

 وی. شاعران ،دانشمندان و اطبای معاصر

، با تخلِص میرمحمد هاشم گیالنی جرأت

( در اورنگ آباد ق.ه.1175 -ق.ه. 1088)

هند زاده شد و به مقامات عالی سیاسی 

 رسید.

الدین الهیجی شاعری ، با تخلِص مالجاللتجلی

نازک خیال و باریک اندیش بود. .در 

نوباوگی به هند رفت و در آن دیار 

 پرورش یافت.

، در جوانی به خدمت امرای مخفی رشتی

بیه پس )غرِب گیالن( درآمد. آنگاه به 

( ق.ه.1024دستگاه امامقلی خان )مقتول: 

پیوست و سپس به هند سفر کرد. وی بدیهه 

-12)سمیعی، صص  ود.گو و حاضر جواب ب

20). 

، از کسانی بود که الدین حسن گیالنینظام

از گیالن به دکن مهاجرت نمود و به خدمت 

خواجه محمود گاوان درآمد و به عنوان 

 ةدار وی برگزیده شد و رسیدگی کلیخزانه

 .امور خواجه با وی بود

 9م./ قرن 15)قرن  الدین گیالنیخواجه نجم

اجران گیالنی در ( از معروفترین مهق.ه.

هند بود. وی که فردی عادل و منصف به 

رفت جذب دستگاه حکومتی بهمنیان شمار می

گردید. سلطان محمودشاه بهمنی بندری به 

را به عنوان جاگیر )اقطاع( « هکوو»نام 

به کشورخان)غالم محمودگاوان( اعطا کرد، 

مور ساخت أالدین را مکشورخان نیز نجم

ار آن منطقه شود که از طرف او جاگیرد

 (.433، ص 2ج 1883)فرشته، 

 9م./ سدۀ 15)قرن  بهادر خان گیالنی

الدین گیالنی پس از .ق.( خادم نجمه

درگذشت وی جاگیردار بندر کووه شد. وی 

الدین مناطق زیادی در پس از مرگ نجم

اطراف بندر کوه را تصرف کرد و عمالً در 

مقابل بهمنیان دست به شورش زد. در این 

ای زیاد از گیالنیان نیز شورش عده

 همراهش بودند.
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، که جاگیردار الدین علی تالشیزین

بود، پس از قتل محمود « جاگنه»منطقۀ 

( سر از اطاعت ملک ق.ه. 866گاوان )صفر 

الملک )عامل اصلی قتل احمد پسر نظام

محمود گاوان( برداشت. هنگامی که ملک 

-احمد تصمیم به سرکوبی او گرفت. زین

الدین علی تالشی از عادل خان 

پسرخواندۀ محمود گاوان و حاکم بیجاپور 

تقاضای کمک کرد و عادل خان در حمایت 

نیروی نظامی به منطقۀ جاگنه  5000از او 

فرستاد. ظاهرًا پس از قتل خواجه محمود 

ای گاوان همۀ این افراد به صورت شبکه

، 2، ج1883با هم ارتباط داشتند )فرشته، 

 (.478ص 

(. در میان سیدحنیف گیالنی )تاج بخش

مهاجران گیالنی به هند عده شاعر و 

نویسنده بودند که جایگاه ممتاز و ویژه 

داشتند لیکن در میان آنان علما و 

تر بودند. سادات صاحب مقام برجسته

اند که به هنگام تاجگذاری نوشته

( دوتن ق.ه.862-838عالءالدین احمد دوم )

همراهی کردند که پس از سادات آنها را 

از تاجگذاری به شاه تبریک گفتند. در 

هللا در دست این مراسم عالءالدین شاه خلیل

راست او و سید حنیف گیالنی در سمت چپ 

 (.75ق، 1355او قرار داشتند )طباطبا، 

، از شعرای گیالن که اصل وی تجلی گیالنی

از رودسر و فرزند یکی از علمای گیالن 

 1015ن بود. وی در سال به نام مالسلیما

 هجری قمری به هند مهاجرت کرد.

)موالنا مصطفی معروف به  قدسی گیالنی

قدسی گیالنی( از شاگردان عالمه چلبی بود 

و در حکمت علمی و عملی دستی بسزا داشت 

 (.207، ص 1369ی، ن)گلچین معا

، از دانشمندان و عبدالجبار گیالنی

وی  پزشکان دربار عبدهللا قطب شاه بود.

-عالوه بر طبابت در ماههای محرم روضه

 کرد.خوانی نیز می

، از دانشمندان و حکیم حسن گیالنی

منجمین مهاجر گیالنی به دکن بود که به 

 خدمت فیروزشاه بهمنی درآمد.

، پزشک حاذق الدین احمد گیالنیحکیم نظام

و معمار دقیق در تشکیالت باشکوه خان 

، فضال و حامی علما، شعرا –احمد گیالنی 

کرد. او پس از خدمت می -نویسندگان

فروپاشی حکومت مستقل خان احمد گیالنی 

به هند مهاجرت کرد و جذب دربار سلطان 

را « اسراراالطباء»عبدهللا قطب شاه شد و 

نوشت و به آن سلطان تقدیم نمود )علی 

( بنای 127، ص 1387ابراهیم نژاد، 

در شهر حیدرآباد از « حکیم پت»تاریخی 

 (.Kirmani، 2004، 24اوست )

، از بازرگانان الدین گیالنیخواجه شمس

گیالنی مهاجر به هند که به خدمت 

نظامشاهیان احمدنگر درآمد. او در دهۀ 

مسلمانان منطقۀ جمعیت میالدی رهبر  1540

 کنتور شد.

، که پس از مهاجرت به الملک گیالنیعین

هند نخست به خدمت نظامشاهیان در 

درآمد. آنگاه بدالیلی دربار  راحمدنگ

نظامشاهیان را ترک گفت و جذب دستگاه 

عادلشاهیان بیجاپور شد اما پس از مدتی 

)معرفی و اش با آنها نیز تیره شد.رابطه

شناسایی مهاجران هند با تکیه بر دکن، 

 .(16از  12تا  16از  9صفحه 

رفته، در دوران فرمانروایی  روی هم

تیموریان هند، نخستین پادشاهان سلسلۀ 

بسیاری از شعرا، اطباء، هنرمندان و 

دانشمندان گیالنی به هند مهاجرت کردند 

بابر، همایون،  ها و تشکیالتو در دستگاه

الدین اکبر، جهانگیر و پسرش پرویز، جالل

شاهجهان، اورنگ زیب، بهادر و پسرش 

وزیران و  نزد جهاندار معّزالدین همچنین

یرفته شدند و ایرانیان با آغوش باز پذ

 یعمومًا به مناصب بلند رسیدند. بسیار

از این گیالنیان مهاجر در هند زندگی 

کردند و در همان سرزمین درگذشته و 

ای از مهاجران گیالنی مدفون شدند. عده
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ای بودند که یکجا به نیز اعضای خانواده

جا سکونت اختیار هند رفته و همان

تان و کردند. مهاجران غالبًا در هند دوس

آشنایانی داشتند که در آن سرزمین 

کردند و به تشویق آنان به هند زندگی می

مهاجرت نمودند و یا گاهی با معرفی 

آنان به دربار و درگاه بزرگان راه 

یافتند. مهاجران گیالنی معمواًل در 

شهرهای مهم شبه قارۀ هند و مراکز 

های حکومتی متعدد سکونت اختیار سلسله

 کردند.می

 اجرنشینهای گیالنیمه

شهرهایی از هند که گیالنیهای مهاجر در 

 آن مقیم شدند به قرار زیر بوده است:

)اکبرآباد سابق( در غرب  آگره یا آگرا

 اوتار پرادش.

)ایالت راجستان( در شمال  رجمِّ ااجمیر یا

 غربی هند.

در ایالت بمبئی ،بنیانگذار آن  احمدنگر

 احمدشاه سرسلسلۀ نظام شاهّیه بود.

 .کرسی آن: لکهتو اوتار پرادش )ایالت(،

، شهری در جنوب ایالت اوتار هللا آباد

 دش.اپر

، در ایالت بمبئی، در حملۀ اورنگ آباد

م.( لیکن 1612 -ق.ه.1021مغول نابود شد )

دوباره ساخته شد و اورنگ زیب نامبردار 

 گردید.

درهند، درکنار ساحل  شهری پور، برهان

 شمالی رود تاپتی.

، شهری در جنوب شرقی اوتار بنارس

 نگ.گپرادش، در ساحل چپ رود 

ای در شمال ، ناحیهبنگال یا بنگاله

شرقی هند و شمال پاکستان،کنار خلیج 

جنگلهای هیمالیا و جنگلهای  .بنگال

 سونَدروان در جنوب آن است.

 در جنوب شرقی ایالت بمبئی. بیجاپور،

وزارت   دکن که درزمان ، درناحیۀبیدر

( ق.ه. 886-866دین محمود گاوان )عمادال

 خودرسید. به اوج رونق

تتوی، و امیر  .، شهر مشهور سندَتت ه

 خسرو دهلوی منسوب به آنجا هستند:

سروی چو قّدت در چمِن تّته 

 نباشد

 

 

 
گل همچو رِخ خوب تو  

 البّته نباشد

)برای تمییز  حیدرآباد یا حیدرآباد دکن 

پایتخت (، ندآن از حیدرآباد ناحیۀ س

 مملکت حیدرآباد.

، شامل میسور و جنوب حیدرآباد و دکن

جنوب شرقی بمبئی و شمال غرب َمدرس. 

در دکن  ق.ه. 748سلسله بهمنیه از سال 

حکومت داشتند. سرانجام این سرزمین به 

پنج مملکت احمدنگر، بیجاپور، برار، 

بیدر، ُگلکنده تجزیه شد که به ترتیب در 

قلمروهای نظام شاهّیه، عادل شاهّیه، 

. آنگاه ندطب شاهّیه بودقبرید شاهّیه و 

در قرن یازدهم هجری قمری به قلمرو 

 .ندتیموریان هند ُمنضم شد

، در ساحل یا شاهجهان آباد دهلی کهنه

 غربی رود جمنا.

، پاتنای کهنه شهر باستانی عظیم آباد

)کرسی ایالت بهار هند(، در ساحل جنوبی 

 رود گنگ.

، که درغرب اوتارپرادش فتح پورسیکری

 واقع شده است.

، جمو و کشمیر، با نام رسمی کشمیر

سرزمینی در شمال غربی هند و شمال شرقی 

 پاکستان.

ایالتی در غرب هند که از شمال  ،ُگَجرات

به پاکستان غربی و از مغرب به دریای 

 عربستان محدود است.

)محمدنگر(، در جنوب بخش مرکزی  ُگلکُنده

 هند.

، پایتخت پاکستان غربی سابق، الهور

 نزدیک ساحل شرقی رود راوی.
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ترین مملکت مسلمانان ، عمدهمملکت دهلی

 الدیندر هند شمالی که بانی آن شمس

( بود و در ق.ه. 633التتمش )فوت: 

پادشاهی اکبرشاه به امپراتوری 

 تیموریان هند منضم گردید.

ای در جنوب : ناحیهُملتان یا مولتان

پنجاب


. 

محمود گاوان، خالق بستری مناسب و 

مساعد برای جذب پزشکان عصر خود و 

 حوالی آن

 ،در دورۀ فرمانروایی ساسانیان

نونهای پزشکی ایران یکی از بزرگترین کا

و آموزش پزشکی جهان بود. در دوران 

_______________________ 

 
نامۀ . سمیعی گیالنی، احمد ، ویژه

فرهنگستان، مقالۀ گیالنیان مهاجر به دیار 

نامه با استفاده . این ویژه26-21هند، صفحۀ 

 تهیه شده است: از منابع زیر

المعاصرین، مقدمه، حزین الهیجی، تذکرۀ -

تصحیح و تعلیقات: معصومه سالک، نشر میراث 

 .1375مکتوب، تهران، 

العشراء، رشت، بی حقیقت، داود، تذکرۀ -

 تاریخ.

سرتیپ پور، جهانگیر، نامها و نامدارهای  -

 تاریخ.گیالن، نشر گیلکان، رشت، بی

سهم گیالنیان در  احمد، سمیعی)گیالنی(، -

دی  3 -آذر 30زبان و ادب فارسی، تهران، 

1383. 

هللا، تاریخ ادبیات در ایران، صفا، ذبیح -

(، تهران، 2)5؛ جلد 1366(، تهران، 1) 5جلد 

1364. 

ظهیرالدین مرعشی، تاریخ گیالن و  -

دیلمستان، تصحیح و تحشیۀ منوچهر ستوده، 

 .1347بنیاد فرهنگ ایران، تهران، 

ی،  قاضی احمد و آصف خان قزوینی، تتو -

تاریخ الفی ،تصحیح سیدعلی آل داود، 

انتشارات کلیه و شرکت انتشارات فکر روز، 

 .1378تهران، 

اصالح عربانی، ابراهیم، کتاب گیالن،  -

انتشارات گروه پژوهشگران ایران، تهران، 

1374.  

-شناسی و بررسی واژهکتاب»مدنی، رضا،  -
گیلکی و دیلمی و تالشی  هایها و نوشتهنامه

نامه )مجموعۀ ، گیالن«از سدۀ هشتم تاکنون

، به کوشش م.پ. 2شناسی(، جلد مقاالت گیالن

 .1369جکتاجی، انتشارات طاعتی، رشت، 

الغرائب، هاشمی سندیلوی، احمدعلی ، مخزن

، به اهتمام محمدباقر، اسالم آباد، 5جلد 

اسالم مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، 

 میالدی. 1994آباد، 

تمدن اسالمی، بنیانگذاران طب اسالمی 

مانند ابن ربن طبری، محمدبن زکریای 

رازی، اهوازی، ابن سینا از ایران 

برخاستند. در حقیقت اگر گندی شاپور و 

این چهار ستارۀ آسمان طب و طبابت 

نبودند شاید پزشکی پیشرفته جهان وضع 

آوری که را نداشت. اما حوادث رنجکنونی 

بعدها در دوران مغول و تیموریان و 

بویژه صفویه و افشاریه و زندیه روی 

داد، گروه کثیری از دانشمندان، 

پزشکان، شعرا، هنرمندان و دیگر 

نخبگان، موطن خود را ترک کرده و راه 

در غربت را در  خدمتمهاجرت و زندگی و 

لمروهای پیش گرفتند. چون پادشاهان ق

مسلمان نشین شبه قاره هند مهاجران یاد 

پذیرفتند اکثر شده را با آغوش باز می

آنها به هند پناه برده و در دربار 

سالطین مسلمان این سرزمین ارج و مقام 

یافته و منشأ خدمات بسیار گردیدند. در 

زیر فهرست اسامی، و آثار فارسی و عربی 

 شود:آنها ارایه می

بن عثمان ابوبکر ابن علی پزشکان: -الف

کاشانی،ولی کاشانی، رستم جرجانی، 

-ابن الدین علی علی میرمحمد مؤمن، شمس

الملک شیرازی، الحسینی، ابوفاتح عین

-هللا ابن مهاباتعلی حسینی گیالنی، امان

خان، نورالدین ابن عبدهللا شیرازی، 

محمدحسین شیرازی معروف به علوی خان، 

-اق گیالنی، صفیعبدالفاتح ابن عبدالرز

محمد گیالنی، فدایی دوایی، محمد  الدین

ابن ی گیالنی، اسماعیلررگیالنی، عل

کریم  بن ابراهیم تبریزی، محمد معصوم

-الدین احمد گیالنی، تقیدستوری، نظام

الدین ابن صدرالدین علی ،ابن رمضان 

بیک مازندرانی، محمدحسین شیرازی، 

 خواجه خاوند محمد، حکیم احمد، حکیم

صدرا، حکیم محمدامین، ابن محمدابن 

الملک، حکیم نصیری، الطبیب، حکیمیوسف

الدین مالطبیب هروی، حکیم زنبیل، جالل

الملک، حکیم شفایی، هللا، عینمظفر، لطف
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هللا، هللا، طلب علی، عبدالرحیم، روحنعمت

حکیم حمام )همام(، نورالدین، حکیم 

الدین باقر، حکیم جبرئیل، جالل

انی، مظفرابن محمدالحمینی شفایی. اردست

 (.106و  105، بخش اول، صص 2)سرمدی، ج

برخی از آثار خطی فارسیِ  آثار خطی: -ب

مشهور ایرانیان مقیم هند و فارسی 

 زبانها بدین شرح است:

تألیف محمدمسعود رشید  ،«الزیهمجمع»

-تألیف شهاب ،«طب شهابی»عمرقزوینی؛ 

نظام  ذخیره»الدین عبدالکریم ناگوری؛

، تألیف رستم «شاهی

الملک  تألیف عین ،«یاءالعیونض»جرجانی؛

-قصاص»؛«اختیارات قاسمی»شیرازی؛

تألیف نورالدین  ،«االطباء

تألیف  ،«التشریحخالصۀ»محمدعبدهللا؛

تألیف محمد  ،«االدریامنتخب»عبدالرزاق؛

 ،«الدین معصومیقراب»قمرالدین حسن؛

-کریم تألیف محمدمعصوم ابن

محمدرضا  تألیف ،«االمجیری ریاض»الدین؛

-تألیف هدایت ،«یسراالیاج»شیرازی؛

الدین ابن تألیف جمال ،«الجمالمجرب»هللا؛

 ،«طب قیاسی»الدین والجاهی؛ محمدحسین

الملک  الدین ابن نورالدین عینتألیف شمس

الدین تألیف شرف ،«مفریات هندی»شیرازی؛

لیف تأ ،«االطباءاغراض»الدین؛قاضی شمس

عبداالبراهیم اسماعیل 

تألیف الحمل  ،«دستورالعمل»جرجانی؛

تألیف فدایی  ،«فوائداالنسان»خان؛

تألیف ابن  ،«الفوایدجمع»دوایی؛

الطبیب هروی معروف به  محمدابن یوسف

النبص و دالئل»؛«ستاء ضروریا»حکیم یوسف؛

-تألیف ابن ،«االدویاریاض»؛«البولدالئل

وف به حکیم الطبیب معرمحمدابن یوسف

تألیف  ،«االخیارفواید»باشی؛

الطبیب معروف به حکیم  یوسف محمدابن ابن

 محمدابنابن  تألیف ،«الزاویه جمع»باشی؛

  به  معروف  الطبیب یوسف 

 ،«بروزضعف»؛«االمراض  عالج»باشی؛ حکیم

-خان معروف به محمدمحیترجمۀ محمدمعصوم

تألیف  ،«ضیاءالعیون»الحسینی؛الزمان

-بن عبدالطیف معروف به عین  محمدیوسف

 106الملک شیرازی، )همان، همان، صص 

 (.107و

ای از آثار گزیده چاپ آثار فارسی: -ج

پزشکی که در هند به چاپ رسیده از این 

 قرار است:

تألیف  ،«الشافی اسکندرشاهیمعدن»

 ،«محیط اعظم»بهاءالدین ابن قابوس خان؛

تألیف  ،«راعظمنی»تألیف محمداعظم خان؛

تألیف  ،«الدین اعظمقراب»محمداعظم خان؛

تألیف  ،«رموزاالعظم»محمد اعظم خان؛

تألیف محمد  ،«اکسیر اعظم»خان؛محمداعظم

تألیف محمد  ،«الشریفیتألیف»اعظم خان؛

تالیف غالم  ،«القرباءعالج»خان؛شریف

 ،تألیف« البقاءمجموع»امام؛

تألیف  ،«االمراضعالج»محمدبقاخان؛

تألیف  ،«ةالحکمةخالص»خان؛محمدشریف

 ،«الدین ذکاییقراب»محمدحسین خان؛

تألیف هادی  ،«کنزاالسرار»تألیف ذکاءهللا؛

تألیف  ،«الدین کبیرقراب»حسین خان،

تألیف  ،«طب مزیدی»محمدحسین خان؛

تألیف  ،«الدین شفاییقراب»مزیدالدین؛

الدین قراب»مظفرابن محمدحسین شفایی؛

الدین قراب»تألیف محمد ارزانی؛ ،«قادری

الدین قراب»الدین؛تألیف جالل ،«جاللی

-تألیف معصوم ابن کریم ،«معصومی

تألیف  ،«االدویامخزن»الدین؛

یف ابن لتأ ،«طب یوسفی»محمدحسین؛

دارالتدبیر »الطبیب هروی؛محمدابن یوسف

الدین اسماعیل تألیف کمال ،«البدنقوۀ

ای کیف»ابن محمد یوسف هروی؛

تألیف حکیم منصورابن محمدابن ،«منصوری

تألیف  ،«تشریح منصوری»ابن احمد؛یوسف

ابن حکیم منصورابن محمدابن یوسف

تألیف میرمحمد  ،«المومنینتحفۀ»احمد؛

تألیف  ،«االدویاالفضول» تنکابنی دیلمی؛

 الملک شیرازی؛نورالدین محمدعبدهللا عین

یم تألیف حک ،«مجاربت» ؛«المعالجینانیس»

هللا ابن تألیف امان ،«العالج ام»علی گیالنی؛
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تألیف  ،«دستوراالصبا»خان؛مهتاب

تألیف  ،«طب اکبری»محمدکاظم فرشته؛

تألیف  ،«القالبمفرح»محمداکبر ارزانی؛

تألیف  ،«الطبمیزان»محمداکبر ارزانی؛

 ،«مجربات اکبری»محمداکبر ارزانی؛

تلخیص طب »تألیف محمداکبر ارزانی؛

مطب »ألیف محمداکبر ارزانی؛ت ،«نصری

تألیف محمدهاشم شیرازی  ،«علوی خان

 ،«هومیات قانون»معروف به علوی خان؛

 ،«الهندةتذکر»خان؛تألیف محمد شریف

التعلیم معروف مخازن»خان؛تألیف رضا علی

تألیف محمدصادق علی  ،«به زادالقریب

تألیف سلطان علی  ،«دستورالعالج»خان؛

تألیف  ،«القلوبمرقوب»خراسانی؛

تألیف  ،«شفاءالبدن»سیدمعصوم علی؛

تألیف  ،«انتخاب نادر»وحیدعلی؛

تألیف  ،«الجوامعمجمع»نادرعلی؛

 ،«االکسیرمخزن»محمدحسین خان علوی؛

شرح »الدین صاحب پاک پاتنی؛تألیف امام

تألیف  ،«روبیات یوسفی

تألیف  ،«اللبیبتذکره»محمدعبدالحکیم؛

تألیف  ،«یاقوتی»وکیل احمد اسکندرپوری؛

 ،«الوبا دفع»وکیل احمد اسکندرپوری؛

-بهجت»تألیف وکیل احمد اسکندرپوری؛

تألیف قدرت احمدابن حفیض  ،«الحذاقت

افضل   تألیف ،«الشفایاجمع»عنایت احمد؛

 ،«رساله جنین» گ؛علی خان بهادر مدبر جن

تألیف  ،«مجربات دزایا» تألیف اصغرحسین؛

 ،«کبیرتریاق » سیدرضا حسین جعفری؛

 ،«االطباء انیس»؛تألیف سیدابن حسین

 ؛تألیف محمدصادق علی رضوی

 ؛تألیف موالنا انورعلی ،«انوارالحواشی»

 ،«العوارض فی شرح حدوداالمراضفضول»

تألیف  ،«ضیاءاالبصار» ؛کاظم تألیف سید

تألیف  ،«طب حکیم میرزا» محمدخان؛

تألیف  ،«البرهانتحقیق» سیدجوادعلی؛

تألیف  ،«نصیرالمعالجین» احمدخان دهلوی؛

تألیف  ،«مناظرالبدن» محمدنصیر علی؛

التلخیص البقراط معفصول» محمدیحیی؛

 خادم حسین کنتوری؛ تألیف ،«جالینوس

 الدین احمد؛ شمس  تألیف ،«الملوکخزائن»

 تألیف محمداعظم خان؛ ،«رکون اعظم»

ممتاز » تألیف عبدالحکیم؛ ،«تریاق اعظم»

تألیف  ،«عریضی معروف به کیمیای عشرت

تألیف  ،«اختیارات بدیعی» محمدصادق؛

 بن حسین انصاری(؛العطار )علیحاجی زین

 تألیف مظفرحسین؛ ،«االطباءبهدایت»

 تألیف محمدنصیر علی؛ ،«مفردات نصیری»

تألیف مزیدالدین حکیم  ،«مفردات بهیا»

ین الدتألیف امام ،«المزاجمیزان» ؛کوال

تألیف میرزا  ،«الطباءاسرار» پاک پاتنی؛

 ،«مفردات باکریمی» الدین دهلوی؛شهاب

 ،«تشریح منصوری» الدین؛تألیف محمدچراغ

 ،«تکشیف حکمت» ؛تألیف سیدحیدر حسینی

 ،«تریاق استمناء» ؛تألیف محمدسلیم خان

 الدین پاک پاتنی؛تألیف امام

الدین تألیف سیدقطب ،«االجسام سراج»

تألیف شیخ  ،«مجاز ازمون نفاع» حسینی؛

تألیف  ،«المنیادفع» حسینی جابر؛

تألیف  ،«طب رحمانی» سیدافضل علی؛

القدر فی اذیت» محمدعبدالشکور؛

 تألیف محمد حمیدهللا خان؛ ،«شفاءالصدر

-تألیف عبدالحق ابن شهاب ،«البدنعالج»

تألیف محمدسلیم  ،«العیونکشاف» الحسن؛

تألیف عبدالرحمان  ،«طب عثمانی» خان؛

تألیف  ،«قانون عالج» ساحران پوری؛

رسالۀ در معالجات » الدین؛سیدسراج

رسالۀ سئوال و » تألیف اصغرحسین؛ ،«حیضه

مجربات » تألیف اصغرحسین؛ ،«جواب طبی

 ،«مفیدالمعالجین»معروف به « میتیز

 ،«رسالۀ جودری» تألیف محمدسلیمان؛

-عموم رسالۀ» حکیم محمدحسین خان؛ تألیف

 تألیف حکیم محمدحسین خان؛ ،«السبیان

تألیف حکیم محمدحسین  ،«رسالۀ صبا»

تألیف حکیم  ،«رسالۀ عرق مدنی» خان؛

تألیف  ،«رسالۀ ختان» محمدحسین خان؛

حکیم محمدحسین خان )همان، همان، صص 

107- 111.) 
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برخی  آثار پزشکی خطی به زبان عربی: -د

بدین از آثار پزشکی خطی عربی هند نیز 

 شرح است:

 تألیف احمدسعید؛ ،«معیاراالطباء»

الرئیس ابوعلی سینا  شیخ ،«شرح قانون»

 ،«الکافیکتاب» تألیف علی حسین گیالنی؛

احوال » تألیف محمد مازندرانی؛

هاشم شیرازی معروف  تألیف ،«اعضاءالنفس

تألیف  ،«السنااکمل» خان؛ به علوی

 ،«دارالصفای اورنگ شاهی»محمدکاظم؛

االسرار حقیق» تألیف ابوالفاتح خیری؛

 تألیف مسعودبن محمد سنجری؛ ،«اطباء

 تألیف حکیم محمدالیاس؛ ،«السناءجمیع»

، تألیف «کتاب الفتاب فی تداوی»

-کتاب»ابوسعید بن ابراهیم المغربی؛ 

تألیف ، «المقنی فی شرح المزاج

  تألیف ،«الطبمفتاح»سیدالدین کازرونی؛

رساله »حسن هندی؛بن ا ابوالفرج علی

 الدین گیالنی؛تألیف امان ،«جالینون

تألیف ابوعلی  ،«ذات سینالالاالرج»

تألیف محمدبن « االسباب والعالمات»؛ سینا

الدین بن حمزه )نجیبعلی

ابن  تألیف ،«بحرالجواهر»سمرقندی(؛

تألیف  ،«عین حیات»محمدبن یوسف طیب؛

 ،«الناسشفاء»ابن محمدبن یوسف طیب؛

الدین قراب»بن محمدبن یوسف طیب؛تألیف ا

تألیف محمدبن علی ابن عمر  ،«مریستانی

 ،«المرضیتیاملاالرساله فی» سمرقندی؛

 ،«العظامتشریح» تألیف زکریای رازی؛

 تألیف جالینوس، ترجمۀ حسین ابن الحاق؛

-تألیف نجم ،«التداویالعلمالحاوی فی»

-رساله فی» الدین محمدبن الیاس شیرازی؛

 تألیف ابوساحل مسیحی؛ ،«الطب

تألیف زکریای رازی )همان،  ،«بارالساو»

 (.112و  111همان، صص 

آثار پزشکی عربی چاپ شده در هند:  -ه

چاپ شده در پزشکی عربی فهرستی از آثار 

 هندوستان از این قرار است:

تألیف  ،«االمراض حدود»

 الحدود الجواهر بحر»؛ محمدالزمانی

-حمیل» تألیف محمدابن یوسف؛ ،«االمراض

تألیف علی  ،«حسین الشد  تان جامعالم

 ،«الکتابی فی اصطالحات طبیلغت» حسین؛

االعضاء شرح تشریح» تألیف عبدالوهاب؛

کتاب » خان؛تألیف محمدصدیق علی ،«مرکب

تألیف زکریای  ،«الطبالحادی فی

تألیف ابن  ،«المخترعات فی طب»رازی؛

تألیف  ،«الکوهالینةتذکر» جبال بغدادی؛

المعده فی کتاب»بن کوهال؛عیسی

-تألیف عبدالفرج ابن موفق ،«جراحیات

تألیف  ،«شرح اسباب العالمات» الدین؛

-المجازالمشابه تشریحات»بن عوض؛نفیس

 تألیف حکیم عبدالرزاق؛ ،«الجدیده

تألیف مظفرالدین محمدابن  ،«قانونچه»

تألیف  ،«مجیزالقانون» عمر چغانی؛

تألیف  ،«الموجیزشرح» لدین قراحی؛عالءا

 ،«الفردایةاالدِوِِ » الدین اقصری؛جمال

امبار » الدین سمرقندی؛تألیف نجیب

تلخیص » تألیف عبدالعزیز؛ ،«اشاب

 تألیف جالینون؛ ،«البقراطجالینون فصول

تألیف محمد اشرف  ،«سدیدیالموجیزشرح»

 (.113و  112)همان، همان، صص  .علی

پزشکان معروف ایران در  نام برخی از -و

 هند:

ابوالحسن  ابوذکر یا یوحناابن بزویا؛

ابوبکر محمدبن  الطبری؛ابن ساحل ربانعلی

 بن عباس مجوسی اهوازی؛علی زکریای رازی؛

ابوالحسن احمدبن محمد طبری؛ابوسهل 

بن علی ابن سینا؛ابن نیبن حسعبدهللا مسیحی؛

 ابناسماعیل ابوریحان بیرونی؛ ابی صادق؛

-نفیس بن منصور قمری؛نوح الجرجانی؛الحسن

 بهاءالدوله؛ الدین کرمانی؛بن جمال

الدین محمد امام سعدالدین کازرونی؛

 الدین منصور شیرازی؛غیاث شیرازی؛
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حکیم  حکیم احمد؛ الدین ایرانی؛مالکمال

حکیم صدرا؛محمد  فخرالدین میرزااحمد؛

حکیم باقر  حکیم ابوطالب تبریزی؛ امین؛

 حکیم جبراییل تبریزی؛ زی؛تبری

حکیم ؛ الدین اردستانیجالل میرقابیل؛

شفایی )مظفرابن محمدالحسینی شفایی( 

 (.114و  113)همان، همان، صص 

 نکات برجستۀ زندگینامه محمود گاوان

  مادر محمود گاوان با فرزندش به هند

مهاجرت نکرد و در گیالن ماند 

 (.359، ص 1ق، ج  1301)فرشته، 

 های وان در یکی از نامهمحمود گا

خود علت اصلی ترک گفتن سرزمین آبا 

اش را رهایی از دست و اجدادی

 حاسدان نوشته است.

  همایون شاه بهمنی که تنها دو سال

هجری قمری  864تا  862یعنی از سال 

سلطنت کرد، حکومتش سرآغازی در 

راستای تحکیم و گسترش و شکوفایی 

فرمانروایی بهمنیان بود. او 

طنتش را با یک سخنرانی پرمحتوی سل

های ژرف وی که حاکی از اندیشه

پیرامون اصول و موازین کشورداری 

بود آغاز نمود. همایون در این 

معارج قهرمانی و »سخنرانی گفت: 

ن ارتفاع جهان بانی جز به تعیّ 

وزیری که به اتفاق اولوااللباب اهم 

الکفاف و عقالی عجم عرب و عجم اکفی

نشود و تمهید قواعد  رباشد میسّ 

فرمانروایی و کشورگشایی جز به 

تقلید مشیری که ظاهرش به حلیۀ 

امانت و دیانت مزّین و باطنش از 

ت مبّرا و معّرا نشوایب ربا و رعو

باشد دست ندهد. بنابراین، نظام حل 

و عقد، مورد قبض و بسط جمهور در 

کف کفایت و اختیار و قبضۀ درایت و 

و دستور ارسطو  اختیار آصف جم آثار

-اخبار، سلطان الوزراء خواجه نجم

الدین محمودبن گاوان جیالنی، که از 

اعاظم مملکت به وفور معدلت و کمال 

نصفت و تعّمق انظار و تدقق افکار 

؛ ق، 1355سرآمد است،... )طباطبا، 

89). 

  :همایون شاه به محمود وصیت کرد

هرکدام از پسران وی را که در امر 

داند انتخاب نماید می سلطنت شایسته

، 3135)رک.الحسینی، نسخۀ خطی، ش 

 ب(. 601برگ 

  خواجه محمود گاوان با تکیه بر

نبوغ نظامی، سیاسی و پزشکی خویش 

ای انجام داد که در خدمات برجسته

تحوالت عصر سالطین بهمنی )حکومت از 

( اثرگذار بود. 933تا  748

دستاوردها و اصالحات وی در این 

ن بود که دکن به کانون دوره آنچنا

یکی از درخشانترین دوران 

 .فرمانروایان مسلمانان مبدل گردید

اقدامات محمود گاوان نه فقط حکومت 

بهمنیان را از انحطاط زودرس رهایی 

بخشید بلکه منجر به بسط و گسترش 

و رشد و مذهب امنیت و آسایش 

 اقتصادی پایدار نیز گردید.

 هایهنگامی که سرانجام توطئه 

حسودان و دشمنان خواجه محمودگان 

به ثمر رسید و سلطان فرمان قتل او 

را صادر کرد، خواجه پس از شنیدن 

قتل »دستور قتل خود به سلطان گفت: 

ام سهل من که به غایت پیری رسیده

است اما موجب خرابی ملک و بدنامی 

و همین هم شد. چه « تو خواهد شد

انقراض قطعی سالطین بهمنی درست از 

تاریخ قتل خواجه جهان آغاز شد و 

بعد از آن هیچ یک از شاهان بهمنی 

 (.، همان3روی خوش ندیدند. )صفا، ج

  با آن که در منابع همایون شاه

پادشاهی خشن و ظالم معرفی شده 

لیکن محمود گاوان در وصف وی چنین 

 سروده است:
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عین عمرم کز غبار 

 غم بود تار شد

 

 

کنون روشن ز کحل خاک  

 شهریار شدپای 

 

  روند رویدادها نشانگر این حقیقت

است که گرچه ملکه مخدومه جهان در 

اتخاذ تصمیم و اجرای اقدامات نقش 

محوری داشت، اما حضور خواجه محمود 

گاوان در این شورا و مشورتهای 

نظامی وی نه تنها پادشاهی بهمنیان 

را از حمالت همسایگان شمالی نجات 

قراری اتحاد داد بلکه منجر به برمی

 شد.و توازن میان قوا می

  چنان که پیش از این نوشته شد

خواجه محمود گاوان گرایش و 

باورهای شیعی داشت و در ترویج آن 

می کوشید، چنان که وقتی سلطان 

حسین هراتی خواست تشیع را به 

عنوان مذهب رسمی سرزمین خویش اعالم 

ای به نام سیدحسین نماید نماینده

دکن فرستاد و از  کاظمی را به

محمود دعوت به عمل آورد تا به 

، 1948دربار وی بپیوند. )گاوان، 

 (.21نامۀ س 

  هنگامی که خواجه محمود گاوان از

سوی سلطان محمد سوم )به قصد قتل( 

به دربار خواسته شد، هواخواهان وی 

از رفتن وی به دربار ممانعت به 

که حکیم و عمل آوردند اما او 

نا و آراسته به صفات سیاستمداری دا

نپذیرفت )محمود گاوان نیکو بود 

وزیر گمنام شیعی در دکن، صفحه 

1072.) 

  محمود گاوان با آنکه فردی ثروتمند

بود ولی همواره به یاری نیازمندان 

شتافت و مردی صوفی و حاجتمندان می

 (.1، ص 1396مشرب بود )طوسی، 

  پس از کشته شدن مظلومانۀ خواجه

ود گاوان خبر آن عمادالدین محم

بسرعت در سرزمینهای دور و نزدیک 

قلمرو اسالمی پخش شد و در مکه برایش 

عزاداری مفصل برپا گردید )سخاوی، 

 (.145، ص 10بی تا، ج 

 محمود گاوان در منابع اردو زبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .5تصویر 

خواجه عمادالدین محمود گاوان ترجمه: 

ادیب، عالم الهیات، ریاضی دان، 

نویسنده، شاعر و عالم در علوم مختلف 

از وزرا و وکالی دربار بهمنیان هند در 

قرن نهم هجری قمری بود. او از روستایی 

به نام گاوان واقع در گیالن به هند 

مهاجرت نمود. گاوان در دربار محمود 

( به صدراعظمی م. 1482-1462شاه سوم )

دست یافت و مورد اعتماد و اطمینان 

واقع شد. گاوان نه تنها در تشکیالت 

بهمنی صاحب عزت و احترام بسیار بود 

بلکه سالطین دیگر شبه قارة هند نیز او 

نگریستند. او  را به دیده احترام می

 همزمان با آغاز فعالیتهای علمی و فکری

سة مدر»به نام  دارالفنونیفرهنگی،  و 

را در سه طبقه بنیاد « محمود گاوان

نهاد. این مدرسه دارای تاالر سخنرانی، 

ای به گنجایش  تاالر اجتماعات، کتابخانه

 بود.سه هزار جلد کتاب، و کالسهای درس 

گلدسته  جای در این اثر برخالف گذشته به

گنبدهای دوالیه و به سبک مدارس از 

تیموریان در سمرقند، از « چهار ایوانه»

.( 5)تصویر مناره بهره گرفته شده است. 

احمدی، نثار احمد )ترجمه و تألیف: 
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دارای تابعیت دوگانه پاکستان و 

 ایران.(

منشأ پدران خواجه عمادالدین محمود 

 گاوان

در برخی از کتابها و رساالت، مؤلفان 

آنها عمادالدین محمود گاوان گیالنی )یا 

اند. به عنوان مثال استرآبادی( آورده

دکتر ذبیح هللا صفا در تاریخ خویش 

خواجۀ جهان ملک التجار »نویسد:  می

یا بن محمد گیالنی )عمادالدین

استرآبادی( معروف به محمود گاوان یا 

محمود قاوان از مردان ادب و سیاست در 

(. 214، ص 3قرن نهم هجری است )صفا، ج 

آید که پدران حال این پرسش پیش می

گیالنی هستند یا محمود گاوان به راستی 

 استرآبادی؟

ال بسیار روشن است آنها پاسخ سؤ

استرآبادی نیستند زیرا در شهرستان 

گرگان که نام قدیم آن تا اوایل سلطنت 

پهلوی والیت استرآباد بوده است )معین، 

(، یک چنین نام یا مشابه آن 1691، ص 6ج 

در منابع و فرهنگهای قدیم و جدید از 

ی و اقتصادی جمله فرهنگهای اجتماع

( 1358جهاد سازندگی )« دهات و مزارع»

 .(20وجود ندارد )پویان، گیله وا، ص 

والیات دارالمرز »برعکس رابینو در کتاب 

از وجود هفت روستا با « ایران، گیالن

پیشوند گاو در گیالن خبر داده است مثل 

؛ گاوجاده، در 147گاومیش بان، در صفحۀ 

؛ 360و  316س در صفحۀ وگاوخ ؛182صفحۀ 

؛ گاورود، در صفحۀ 247گاودول، در صفحۀ 

؛ 204و  186؛ گاوکده، در صفحۀ 152

)پویان، گیله وا،  191وگاوکوه، در صفحۀ 

همان، همان(. ابراهیم اصالح عربانی نیز 

در جلد اول کتاب گیالن، در فصل تقسیمات 

کشوری به نقل از مرکز آمار ایران چنین 

؛ ده استنامهایی را بدین شرح ضبط نمو

؛ گاوخسب در 555و  47گاوخُس، در صفحۀ 

؛ گاوکول، 53گاوکلی، در صفحۀ  ؛90صفحۀ 

؛ گاوکوه، در 300و  299و  52در صفحۀ 

؛ 49؛ گاوماست، در صفحۀ 51صفحۀ 

در  ،؛ وگاویه44بان، در صفحۀ گاومیش

. روستاهایی با چنین نامها 53صفحۀ 

نشان دهندۀ این حقیقت است که روستایی 

گاوان در گیالن وجود داشته ولی به نام 

بعدها براثر گذشت زمان تغییر شکل 

یافته و یا آنکه وجود داشته، اما همه 

گیریهای پی در پی و خانمانسوز طاعون و 

الطوایفی خانمان وبا و جنگهای ملوک

برانداز آن را ابتدا خالی از سکنه و 

سپس از صفحۀ تاریخ محو کرده است 

 (.)پویان، گیله وا، همان

 تاریخچۀ بهمنیان هند

شاهان گلبرگه(  =بهمنیان )سالطین بهمنی 

که در دکن و نواجی  از سالطین ایسلسله

 933تا  748مجاور آن )هندوستان( از سال 

-م.( حکومت کرده 1536تا  1347)از  ق.ه.

اند و مؤسس این سلسله حسن نام داشت که 

با عنوان عالءالدین کانگوبهمنی بر تخت 

در  .(306؛ ص 5نشست )معین، ج سلطنت 

المعارف بزرگ اسالمی با شرح دایرۀ

بیشتری نیز در همین باره آمده که: 

امیران دکن پس از شورش بر ضد پادشاه »

 752 -725دهلی، محمدشاه ُتغُلق )حکومت 

رماندهان فز ایکی  .م.(1351 -1325/ ق.ه.

خویش به نام اسماعیل فتح )مجومدار، 

کومت برگزیدند. به : ُمخ( را به ح356

قولی، اسماعیل پس از دو سال به علت 

ناتوانی در ادارۀ کشور، از حکومت 

کناره گرفت و داوطلبانه قدرت را به 

حسن کانگو )کانکو(، ملقب به ظفرخان 

برپایۀ گزارشی دیگر، حسن کانگو  .داد

اسماعیل را برانداخت و خود با لقب 

 ق 748ابوالمظر عالءالدین بهمن شاه در 

به سلطنت رسید و سلسلۀ بهمنیان دکن را 

 -1/275پایه گذاری کرد )فرشته، 
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؛ احمد نظام الدین، 1/236؛بدائونی، 277

؛ مجومدار، همانجا(. 111( 1/)2—3

خاستگاه بهمنیان به درستی روشن نیست. 

اند. برخی نژاد ایشان را افغان دانسته

یانۀ مهای گروهی از تاریخ نگاران سده

نگو را خواهرزاده هند، حسن کا

هژبرالدین ملقب به ظفرخان از امیران 

بلندمرتبۀ عالءالدین خلجی و برادر علی 

-شاه از سرداران محمدشاه تغلق دانسته

؛ص 13اند. )دایرۀالمعارف بزرگ اسالمی،ج 

219.) 

حکومت بهمنیان که شاهد فراز و نشیبهای 

بسیار بود، در دورۀ وزارت محمود 

ی و فرهنگی و گاوان، به اوج شکوفای

گستردگی وسعت خود رسید. پس از کشته 

شدن این وزیر خردمند و شدت گرفتن 

درگیری آفاقیان


و دکنیان ارکان حکومت  

مرکزی سست شد و حکمرانان منطقه با 

سرپیچی از فرمان حکومت مرکزی، خود را 

بتدریج، شاه در  حاکمان مستقل خواندند.

ا درگیری میان دولتمردان، قدرت خویش ر

ای در دست از دست داد و به صورت بازیچه

آنان درآمد. سرانجام کلیم هللا، آخرین 

پادشاه بهمنی توسط امیر بریدی از 

حکومت خلع شد و سرزمین بهمنیان به پنج 

سرزمین مستقل تقسیم شد که برید 

شاهیان، عماد شاهیان، قطب شاهیان، 

_______________________ 

 
  آفاقیان یا غریبان عنوانی است برای

گروهی که در قرون نهم و دهم هجری قمری 

مطابق سده های پانزدهم و شانزدهم میالدی در 

های بهمنشاهی، عادلشاهی، دوران حکومت سلسله

ایران،  زقطبشاهی و نظامشاهی، بتدریج ا

عراق و حجاز به دکن مهاجرت کردند و در 

نواحی مختلف آن سرزمین تقسیم شدند. اینها 

عمومًا شیعه و غالبًا از سادات کربال، نجف، 

گیالن و سیستان بودند. در متون تاریخی از 

دورۀ بهمنشاهی به بعد این گروه را بیشتر 

اند؛ اما نامیده« غریب الدیار»یا « غریب»

در کتب و تحقیقات تاریخی جدید عنوانی که 

است. این « آفاقی»به آنان داده می شود 

)کسانی که به « آفاقی»عنوان از اصطالح فقهی 

خارج از مواقیت حج تعلق دارند( گرفته شده 

، ص 1است. )دایره المعارف بزرگ اسالمی، ج

 .(443و  442

نظام شاهیان و عادل شاهیان بر آن 

 .(221، ص 13هان، ج فرمان راندند. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قلمرو فرمانروایی سالطین بهمنی در . 6تصویر 

 شبه قارۀ هند در 

 میالدی. 1470هجری قمری مطابق  875سال 

 

ای بود ، سرزمین گستردهقلمرو بهمنیان

که در زمان وزارت خواجه محمود گاوان، 

مرزهای آن  .به بیشترین وسعت خود رسید

از خلیج بنگال در شرق تا دریای عرب در 

غرب، و از سرزمین ویجانگر )ویجیه نگر 

Vijayangar در جنوب تا گجرات در شمال )

ن مالوه و یگسترده بود و با سرزم

هم مرز بود. افزون بر « َورانگل»

ای از مسلمانان و اکثریت هندو عده

اقلیتهای یهودی و مسیحی هم در بخشهایی 

 کردند. قلمرو بهمنیان زندگی میاز 

 (6)تصویر 

 نتیجه

خواجه عمادالدین محمود گاوان بخش 

در هند یعنی را بزرگی از زندگانی خویش 

هجری قمری )تاریخ قتل  886تا  851از 

سال در خدمت پادشاهان  35او( به مدت 

بهمنی دکن گذرانید و در دستگاه آنان 

به مقامات عالی کشوری و لشکری نایل 

شد. نه تنها آن خواجه گیالنی در دیار 
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های ترقی را به سرعت پیمود، هند پله

نیز خطاب « خوش قدم»غالم او به نام 

کشورخان یافت و در شمار امرای حضرت 

درآمد. قریب یک سده پیش از ورود محمود 

گاوان به دربار بهمنیان، پادشاهان 

الیق، جلیل القدر و با صالحیت این حکومت 

 ،(ق.ه.777 -760حمدشاه اول )اسالمی م

(، فیروزشاه ق.ه. 800 -790محمدشاه دوم )

ولی بودند که  ( و احمدشاهق.ه. 800-826)

 ،آینددر ردیف مشاهیر جهان به شمار می

لیکن در زمان محمدشاه دوم کشور در وضع 

بسیار خوبی قرار داشت. دوران پادشاهی 

فیروزشاه در تاریخ دکن الگو به حساب 

در این دوران سیاستمداران الیق  .آیدمی

و قابلی که تعیین شده بودند، دست به 

فعالیتهای گسترده عمرانی و فرهنگی 

آنها علما و فضال و فالسفه و  .زدند

گرد  خود اطبای بزرگی را در مرکز حکومت

آوردند، آنچنان که گلبرگه به صورت یک 

 کانون عظیم علمی درآمد.

در را ولی به جای گلبرگه بی احمدشاه

پایتخت خود قرار داد. در این تاریخ 

شمار مهاجران کشورهای دیگر به دکن 

بسیار زیاد شد و خیلی از آنها وارد 

حکومت گردیدند که این امر امور ادارۀ 

موجبات نگرانی بومیان آن منطقه را 

فراهم کرد. آنگاه در زمان پادشاهی 

عالءالدین دوم این نگرانی و کشمکش 

بیشتر شد ولی هنگامی که نوبت پادشاهی 

( رسید ق.ه. 868به محمدشاه لشکری )

 یبهمنیان به واسطۀ کفایت و کاردانی و

 و ندموفقیتهای زیادی به دست آورد

. خواجه ندسلطنت را گسترش داد

عمادالدین محمود گیالنی صدراعظم 

دانشمند و فاضل و طبیب و وکیل برجسته 

و شایستۀ دربار سلسلۀ بهمیان به شمار 

رفت که بارها از سوی سالطین بهمنی می

صاحب القاب و عناوینی مانندهزار 

امیراالمرا، سپهساالر و خواجۀ جهان شده 

 بود.

د گاوان گیالنی در دوره خواجه محمو

وزارت خویش خدمات بزرگ با اثرات 

فراگیر به انجام رسانید. کارهای 

و  خش او در تحوالت مدنی، سیاسیبثمر

و فرهنگی عصر سالطین بهمنی تاثیر  پزشکی

بسزا داشت آنچنان که دوران فرمانروایی 

و اصالحات و دست آوردهای بهمنیان را 

ترین دوره یکی از درخشانترین و اثرگذار

های حاکمان مسلمان در دکن تبدیل نمود. 

خواجه عمادالدین محمود گاوان در شرایط 

مساعد و مناسبی که در دکن ایجاد شده 

بود به بسط و گسترش فرهنگ و تمدن 

اسالمی پرداخت و به تقویت زبان فارسی و 

مذهب شیعه همت گماشت. محمود با این که 

ب اهل مردی بود دیندار و متعصب در مذه

سنت و جماعت و نسبت به شیخین ارادت 

( اسناد و 215، ص 3ورزید )صفا، ج می

مدارک موجود نشانگر این حقیقت است که 

وی تمایالت و اعتقادات شیعی داشته و در 

ترویج وگسترش آن در سرزمین هندوستان 

اثرگذار بوده است. باورهای شیعی وی 

آنچنان عمیق و مستحکم بود که گاهی 

ن مستقر در هند مانند سلطان حسین سالطی

هراتی برای آن که می خواست تشیع را 

مذهب رسمی قلمرو خود کند از محمود 

گاوان دعوت کرد تا به دربار او 

بپیوند. او برخالف برخی از حاکمان که 

نسبت به مذهب تعصب شدید داشتند با 

پیروان مذاهب دیگر جز یکی دو مورد 

( با کمال )ویران ساختن معابد هندوان

کرد چون می دانست که  محبت رفتاری می

تعصب مذهبی خشک و کناره گیری ازملتهای 

شود. به متمدن به ضرر کشورش تمام می

، پزشکانهمین دلیل پای بسیاری از 

ادبا، شعرا، فالسفه و هنرمندان و دیگر 

صاحبان اندیشه و قلم به فالت دکن باز 

با شد و همه بیش از پیش با میل و رغبت 

انبانی مملو از دانش و فضیلت به این 

جا زیسته و  سرزمین آمده و در همین

سرانجام پس از عمری باردهی، فراغبال 
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به ابدیت پیوستند. تنها شمار اندکی به 

هند رفتند لیکن پس از مدتی به موطن 

 اصلی خود بازگشتند.

 

A Research on the Key Role of Maḥmūd 

Gāwān in Medical Ethics Extension and 

Attracting the Iranian Physicians and Élites to 

the Subcontinent of India 

Summary 

In 851(1447) a high-born Gilanian (Iranian) merchant, 

named Maḥmūd Gāwān stepped onto the India’s 

western shores. From the docks of Dabhol, Gāwān 

oversaw the off-loading of the consignments including 

fabrics, Ethiopian slaves, jewels and most 

importantly,  Arabian horses (the kingdoms of the 

Deccan imported the powerful Arabian horses as a 

key element of their military) (The deccan story: 

Mahmud Gawan, 1 of 15), he had brought with him 

from Iran to Indian Subcontinent. He joined the other 

Persian (Iranian) who had been migrating from Persia 

(Iran) to Deccan and had taken service in Bidar, the 

Bahmani capital. (Mahmud Gawan (1411-1481): 

Deccanis and Westerners (Chapter 3)…,10 f.) 

 

 

Khwaja Maḥmūd Gāwān, from the village of Gāwān 

in Gīlān in Persia, was well-versed in Islamic 

theology, Persian language, medicine and 

mathematics, and was an erudite poet and prose 

writer. Later he became a minister in the court of 

Muḥammad Shāh III (1463-1483). Maḥmūd enjoyed 

the trust of Bahmanī rulers, locals as well as that of 

foreign kingdoms who had great respect for him. 

(Mahmud Gawan, Wikipedia, 1 of 2). He served the 

state most faithfully and enlarged the Bahmanī 

kingdom to an extent never achieved before.  

Gāwān built a great university in Bidar which is 

known «Maḥmūd Gāwan Madrassa». (Figure 7) 

Almost at the center of the Old Town of Bidar stand 

the graceful buildings which bear testimony to the 

genius and ability of Khawaja Maḥmūd Gāwān. Also, 

a library containing 3000 books was established. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. The entire view of Mahmūd Gāwān 

Madrasa. In the reign  

of Muḥammad Shah BahmanīII (1463-1482),  

Maḥmud Gāwān, an old noble who bore the title of 

Malik al-Tujar built this Madrasa (university) of 

which the remains still exist. In the time of Firishta, 

nearly a  

century and half later, it was in perfect presentation 

and with the great mosque and other buldings by the 

same founder in which was called Gawa-ki Chowk 

(present day Gawan Chowsk) were then still applied 

to the purpose for which they were originally 

designed. (Mahmud Gwan Madrasa- Wikipedia, 

2of5.) 

“By virtue of Gāwān’s conspicuous ability, skillful 

diplomacy and successful military campaigns, he 

brought the dominion of the Bahmanis to an extent 

ever achieved by former Sovereigns.” 

Many achievements and reforms were made by 

Maḥmūd Gāwān; some of them are as follows: 

- He led a successful expedition against the 

combined armies of Orissa and Khandesh. 
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- Maḥmūd occupied the fertile areas of Bidar, 

Dawlatābād and Berar. 

- He restored peace between Malwa and Bahmanī 

Kingdom. 

- Gāwān, divided the existing four provinces into 

two each and created eight “Tarafs” (provinces). 

- He put a check on the powers of nobles. 

- Maḥmūd Gāwān introduced a fair justice system. 

- The entire agricultural land was surveyed and land 

revenue was fixed. 

- He took several measures to spread education, and 

opened a madrasa (university) for higher learning. 

- Service conditions of the soldiers were improved 

and better discipline was enforced in the army. 

Although he was at the helm of affairs of the state, 

Gāwān lived a very simple life. He cooked food in 

earthen vessels and slept on mattress. On every Friday 

night, he used to visit various places of worship of the 

Muslims and gave help to the poor and the needy. 

There was also a blot on the character of Mahmūd 

Gāwān Gīlanī who ordered the destruction of several 

temples. 

Finally, plots were hatched to topple him. The nobles 

forged a treasonous document purportedly for him. 

The Sultan in a drunken state ordered him executed in 

April 1481. 

At the last moments of Maḥmūd’s life, he said his 

prayer in these words: 

“I am old and do not mind my 

death but my death is bound to  

come because of destiny. I tank  

God that he gave me an 

opportunity to lay down my life in  

the cause of the dynasty.” 

Of course Khwaja Maḥmūd Gāwān’s execution 

departed all the cohesion and power of Bahmanī 

Sultan. Later, he regretted his hasty bad omen 

decision and he buried him honourably. 

(Achievements and Reforms made by Mahmūd 

Gāwān, 1of  9 – 6 of 9). 

He was a great scholar and wrote two books: Riyaḍ al-

Inshā and Manaz̤ir al-Insha. 
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