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1.Introduction 

The Safavids, as the first government after Islam, Established a 

centralized military and formalized Shiite religion in Ira. In the east 

and west with important and centralized governments like neighboring 

India and the Ottomans bordering with the governments of these 

countries, they were in conflict and sometimes at peace. Accordingly, 

scientists and politicians and even the masses in these lands were 

commuting and engaged in scientific, cultural and economic 

exchanges. Accordingly, this article, as one of the most important 

sections of society in the Safavid era, seeks to study the causes of 
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migration of Iranian physicians to India and its impact on medical 

knowledge of Indian Gūrkānids and find out about issues like 

religious prejudice and political crises during the Safavid period, as 

well as how much social, political, and economical conditions of India 

have been influential in these migrations. 

 

2. Methodology 

the present article seeks to investigate the causes of the Iranian 

doctors' migration to India and its impact on the medical knowledge of 

the Gūrkānids of India as one of the important strata of the Safavid 

era, and find out about Issues such as religious prejudice and political 

crises during the Safavid era,. Regarding the nature of the subject, a 

descriptive-analytical method was used to collect information from the 

library and to examine the documents and texts. This research 

attempts to answer the following questions: What were the causes of 

migration of Iranian physicians to India and its impact on medical 

knowledge of Indian Gūrkānids? and to what extent have social, 

political, and economical conditions in India influenced these 

migrations? 

 

3. Discussion 

Based on these issues, it is worth mentioning that the Safavid doctors 

were forced to emigrate for various reasons. There have been some 

positive and some negative reasons. Negative reasons can stem from 

the prejudices common in the Safavid era and excessive rigor pointed 

to Sunnis and the consequences of the succession crisis and the 

assassination of the former king's physician. Positive reasons, like the 

motivation to raise money, appropriate treatment of Indian Gurkani 

kings with Iranian scientists and the religious similarity of the doctors 

with the Indian Gurkhani court. In explaining each of these topics, it 

should be noted that coinciding with the rise of the Safavids in Iran, 

intellectuals and teachers were mainly Sunni, fearful of the enormous 

violence inflicted on them, most of them fled to neighboring countries, 

and as a result, the real centers of rational science were completely 

broken and many Iranian scientists who inherited rational knowledge 

from the Timurid and Bindari period left Iran from the very beginning 

and took refuge in the territories of India, Ottoman, Arabia and 
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elsewhere. This migration encompassed all classes, including the 

physicians who migrated to the Indian Gurkhani court. This migration 

caused stagnation in medicine in Iran and the boom in science in 

India. Apart from religious prejudice, one of the major problems 

encountered by the Safavid era was that of scientists, especially 

doctors, who were blamed for immediate deaths of kings. In fact, 

during the Safavid period, and even before them, when a king died, all 

those around him considered the cause of death to be insufficiency of 

the king's physician expertise; and, this led to the death of that 

unfortunate physician after the king's death. Therefore, the skilled 

doctors were not very keen on working in the Safavid court and 

preferred the Indian court. Besides important factors such as the 

dominant atmosphere and the conditions of the original land, target 

location potentials can be considered as interfering and effective in 

migrating between two locations. As in the Safavid era in Iran, 

important reasons including the dogmas and attitudes of religious 

dogmatic and the impunity of court physicians had caused the 

migration of doctors, but in India, there were many factors that 

attracted immigrants, like geographical, religious and facilities that 

Gurkani's powerful owners had provided to the immigrants; and, 

although the Safavid court was not keen on keeping elites and 

scientists in check, Gurkani's court showed a great deal of enthusiasm 

and interest in scholars, especially scientists and doctors. In fact, 

sometimes the Gurkani kings and emirs of India invited Iranian 

physicians and scientists to India, so that they could use their skills 

and abilities in the field of medical science; and, sometimes to treat 

diseases that Indian doctors could not cure, Iranian doctors were 

invited to treat them. In the meantime, unlike the Safavid court, 

Iranian physicians held such a high position in the Indian court that 

they could even become governors and officials; so, it would not be 

strange if Iranian doctors were always afraid of losing their lives and 

property, choose India as 'the ideal land' for their work and life. 

 

3. Conclusion 

 According to available evidence, scientists and doctors of the Safavid 

era preferred India and the Gurkani court over Iran and the Safavid 

court due to the attractions of India and the deterrent factors that the 

Safavids possessed. In the meantime, however, material motivations 
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and the quest for governmental position was also an important factor 

that coul not be easily overlooked. In fact, Gorkani kings had provided 

immigrants with many opportunities, including  medical books, 

libraries, hospitals, wealth and governmental positions. There are 

many factors in the migration of people in historical times from one 

land to another, among which adverse social and political conditions 

that hinder people in an area from dealing easily and comfortably with 

religious and non-religious beliefs and using their skills and talents, 

have the most important role. So, in the Safavid era, with the Shiite 

religion being recognized as the official religion,  because of the 

misconduct of some of the Safavid kings in dealing with religious 

minorities as well as rejecting ideas and activities of other religions, 

and of course some misconducts in dealing with doctors, many of the 

community's elites, including doctors preferred immigration to 

neighboring countries, especially India, over staying in Iran. As a 

result, skilled doctors who were always suspect, brought their 

knowledge to India and the Gurkani court; and, they were given 

wealth and status, and sometimes even state and army positions. In 

this way, Iran became the key to India's success; and, Iranian 

knowledge, separating from its original position, grew up elsewhere 

and transferred Iranian heritage to the land of India and to the next 

generation of Indians. 
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 مجلّة مطالعات ايرانی

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1291 زمستانو  پاییز، ششمو  سیشمارۀ  ،همهجدسال 

 هاجرت پزشکان ايرانی ع ر م بررسی چرايی
 نتايج آن صفويه به هند و
 

 9حميد کاويانی پويا دکتر

                                                                                     2نيافائزه شجاعی

 چکيده 

ین حکومتی که پس از اسالم، نظامی متمرکز را بنیاد گهاشته و مههب صفویان به عنوان نخست
های مهم و متمرکزی  ت بخشیدند، در شر  و غرب با حکومتزمین رسمیّع را در ایرانتشیّ

کشاکش و گاه نیز در  های این ممالک درمرز و با دولتهمچون هند و عثمانی همسایه و هم
-دانشمندان و سیاستمداران و حتی تودۀ مردم در این سرزمین ابردند. بر این مبنمیسرحالت صلح به

بر این اسا  مقالۀ پیش  پرداختند.به تبادالت علمی، فرهنگی و اقتصادی می ،شد بودهها در آمدو
به بررسی علل مهاجرت پزشکان رو درصدد است به عنوان یکی از اقشار مهم جامعۀ عصر صفوی 

مسئله در خالل این و  بپردازدگورکانیان هند  بر دانش پزشکیثیر آن  ایرانی به هند و بررسی ت
و از طرفی اوضاع  های سیاسی در دوران صفویانبحران و بات دینیتعصّدریابد مسائلی همچون 

. از استگهار بودهثیر ت هادر این مهاجرتتا چه حد  سرزمین هند اقتصادی و اجتماعی، سیاسی
 ای و بررسی اسناد و متونگردآوری اطالعات کتابخانه بالی تحلی -توصیفی رو بر اسا  روشیاین

-سخت های پژوهش نیز حاکی از آن است کهبر این مبنا یافته هشده است؛ ها پرداختبه تحلیل داده

و از سویی جوّ سیاسی و  دینی حاکم بر نظام سیاسی عصر صفویب گیری پادشاهان صفوی و تعصّ
 تشویق پادشاهان هند از عالمان و دانشمندان ایرانی همچنین فرهنگی مساعد در جامعۀ گورکانی و
 است. بودههندوستان  های عصر صفویه بمهاجرت اطبّ برای اقامت در هند از دالیل اصلی

 
 .، هند، گورکانیان، پزشکانهایران، صفوی های کليدی:واژه
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 مهمقدّ .9
ادهای مهم )دینی و بنیان حکومت صفویه در ایران سدۀ یازدهم هجری مصادف با رخد 

مرزی بود که ت ثیر بسزایی در دنیای معاصر سالطین صفوی مرزی و برونسیاسی( درون
ها تحت ت ثیر های مختلف تا سدهزمین و ایرانیان را در بین حکومتگهارده، اوضاع ایران

 عملکرد شهریاران صفوی قرار داد. درواقع این دولت شیعی در روزگار حکمرانی خود
ها داشته و عثمانیهمچون ازبکان وهمجوار های و درگیری بسیاری با دولت دشمنی 

باورهای مههبی و ایدئولوژیکی صفویان عامل اصلی این برخوردها بود. در این بین در 
قرار داشت که  (م 1127تا  1226)مههب گورکانیان یدولت سنّ همسایگی شرقی صفویان

عنوان م منِ  گاه دربار ایران به بود و حتی دوستانهتا حدودی آنان با صفویان  ۀرابط
 . پناهندگان سیاسی شاهزاده های گورکانی هند تلقی می شد

به سبب ارتباط دیرینۀ هند و ایران، تجانس فرهنگی بین این دو کشور بسیار زیاد بوده و 
هرروی این ارتباطات تاریخی و بهزبان رسمی دربار گورکانیان زبان فارسی بود. حتی 
واری که دوران های طوالنی را شامل می شد در عصر صفویان سبب گردید نحبگان همج

زمین و قلمرو صفویان را مناسب برای زیست و و دانشمندان ایرانی که به دالیلی ایران
دیدند، دربار گورکانی و قلمرو هندیان را برای ادامۀ زندگی و فعالیت علمی خود نمی

ند. بدین سان پژوهش پیش رو بر آن است با توجه به تکاپوی علمی و پیشۀ خود برگزین
اوضاع عصر صفویان به دالیل مهاجرت و اقامت پزشکان ایرانی در هند پرداخته، عوامل 

گرفته دریابد و دستاوردها و نتایج حاصل از مختلفی را که در این مهاجرت علمی صورت
 این امر را برای دربار گورکانیان مورد بررسی قرار دهد.

تحلیلی است و رو   -ا توجه به ماهیت موضوع، رو  تحقیق در این پژوهش توصیفیب
در  ای و بررسی اسناد و متون است.کتابخانه گرد آوری اطالعات در این پژوهش عمدتای

مندکردن پژوهش از نظریۀ نگری و قالباین پژوهش سعی گردیده برای گریز از سطحی
شود و منابع مختلف بر اسا  گرفته( بهرهرت ا .لیاورایج در چرایی مهاجرت ها )نظریۀ 

 و از روزنۀ این نظریه گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
در چند مورد می توان  تنها شمارند.اندك و کم سوابق پژوهش در این موضوع نسبتای

ت صوره مطالب مهمی به صورت پراکنده و جزئی یافت. تحقیقاتی در مورد این موضوع ب
طورمختصر اند و بهبیشتر آثار به طب زمان صفویه پرداخته .استکم و پراکنده انجام گرفته

 اثر صفویهۀ طب در دورطور مثال کتاب  به اند؛به مهاجرت اطباء و طب هند اشاره کرده
به تاریخ پزشکی ایران و آالت و ادوات جنگی و رسوخ طب ایران در هند  ،سیریل الگود

ما به طور دقیق و کلی به دالیل این مهاجرت ها و اوضاع داخلی ایران و هند ا ،استپرداخته
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نوشتۀ حکیم نیر واسطی، کتاب  تاریخ روابح پزشکی ایران و پاکستاناست. کتاب نپرداخته
ونه طبیب از سید علی کوثر چاندپوری که به شرح زندگی صدوشصت اطبای عهد مغول
ه   به هند مهاجرت کردند. در  12و  11دند که در قرن تن از آنها ایرانی بوپرداخته که سی

شاعران دوران صفوی و »است. مقالۀ این کتاب تنها به شرح زندگی این طبیبان پرداخته شده
از « معرفی و شناسایی مهاجران گیالنی هند، با تکیه بر دکن»از پروفسور احمد و مقالۀ « هند

و تحقیقات به طب دورۀ صفویه و میزان اندکی بنابراین بیشتر پژوهش ها ؛ جالل جعفر پور
ها از جنبۀ سیاسی، دینی و اند و در این بین دالیل این مهاجرتهم به مهاجرت اشاره کرده

ای مهم، خألی فرهنگی و تبعات آن برای قلمرو صفوی و گورکانیان هند به عنوان مسئله
و ضرورت پژوهش در این و همین امر اهمیّت  های موجود وجود دارداست که در پژوهش

 حوزه را نشان می دهد.
 
 و بررسی بحث .2
 مؤثّر در مهاجرت پزشکان عهد صفويه به هندوستان عوامل .2-9 

پزشکان عهد صفویه به دالیل مختلفی مجبور به مهاجرت شده اند که در اتین ببین برخی  
ی توان از تعصّبات از دالیل مثبت و برخی دیگر از دالیل منفی بوده است. دالیل منفی م

رایج در عهد صفویه و سختگیری بیش از حد نسبت به اهل سنّت و نتایج بحران جانشینی و 
آوری مال و مقام، قتل پزشک پادشاه پیشین اشاره کرد. دالیل مثبت نیز مثل انگیزۀ جمع

برخورد مناسب پادشاهان گورکانی هند با دانشمندان ایرانی و همچنین مشابهت مههبی 
 کان با دربار گورکانیان هند عنوان کرد.پزش
. تأثير تع ّبات رايج دينی در دوران صفويان بر مهاجرت پزشکان به دربار 2-2

 گورکانيان هند
در ایام اولیۀ دولت صفوی که شور انقالبی هنوز قوی بود، ت کید بر لعن سه خلیفه رایج » 

دند، در کوچه و بازار راه می افتادند شبود و طرفداران صفویه که به نام تبرائیان شناخته می
مههبان طورکلی سنّی)ع( و دیگر امامان و بهگانه، بلکه همۀ دشمنان علیو نه تنها خلفای سه

گفت)بیش باد و کم باد(، خطر آن درنگ در جواب نمیکردند. هرکس که بیرا لعن می
 (. 61: 1219)روملو،  «بود که در دم خونش ریخته شود

نه از »ن تسنّبخشی به مههب تشیّع و طرد و زدودن اهل ه اسماعیل در رسمیّتدرواقع شا
نودی «)هایی که منقرض نمودهای فراوانی که ریخت، پروا کرد و نه از خاندانخون

سنّیان متعبّد و خوارج متعصّب از وهم »( بدین گونه به نوشتۀ خواند میر، 41: 1269شیرازی،
م، خاسر و خائب و میدان و هارب روی به اطراف و آفا  انتقام غازیان غطاحسام بهرام

خان در نبرد مرو شاه اسماعیل یکم پس از پیروزی بر شیبک( 4/461 تاخواندمیر، بی «)نهند
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گانه کنند به قزلباشان دستور داد تا مردم سنی مههب را مجبور به دشنام گویی به خلفای سه
از دیگر اقدامات  .(164: 1271 ی،ی سمنانپناهن. ك: کشتند )زد میو هرکس سر باز می

مههب بود یشاه اسماعیل یکم در روند سیاست تغییر مههبی، کشتار فضال و دانشمندان سنّ
توان به برای نمونه می ؛(262: همان)برداشتن از باورهای خود نشدندکه حاضر به دست

 .(262: )همان داالسالم هراتی و قاضی میبدی اشاره کر شوشتری، شیخقاضی نوراهلل

رغم چند سده فعالیّت سیاسی و اجتماعی مکاتب شیعی در ایران هنوز در اوایل دوران به 
بعضی از مشاوران شاه »صفوی ترویج تشیّع به عنوان مههب رسمی کشور خطرناك بود 

-از دویست الی سیصد گفتند:اسماعیل از واکنش حاصل از این کار نگران بودند. آنها می

-ترسیم مردم بگویند فرمانروای شیعه نمیمردم تبریز دو سوم سنّی هستند ... ما میهزار نفر 

توانیم بکنیم؟ کار مینکرده! مردم از قبول تشیّع خودداری کنند چهو اگر خدای خواهند
گفت م مور انجام این کار است و خداوند و امامان ناپهیر بود، او میپاسخ اسماعیل ساز 
آشکار / پنج(. 1؛ 1269)گلچین معانی،« کس هم باکی نداردو از هیچ معصوم همراه اویند

طور رسمی قسمت اعظم جمعیت آن سنّی است برقراری تشیّع در کشوری که حداقل به
-بودند، بدون بروز مخالفت یا بدون تعقیب و آزار کسانی که از قبول آن خودداری می

رسید. در ابتدا تهدید و سپس، به هم میورزیدند، میسّر نبود، مجازات نافرمان تا حد مرگ 
زور متوسل می شدند. در مورد مردم عادی، وجود این تهدیدات برای تغییر مههب به نظر 

تر بودند. برخی از آنها کشته شدند، عدۀ بیشتری به اهل سنت سرسخت ایکافی بود اما علم
ف خراسان به دست نشین گریختند به دربار تیموری در هرات و بعد از تصرّمناطق سنّی

 (.66: 1271خواندمیر، صفویه، به بخارا پایتخت ازبکان رسیدند)ن. ك: 
با این ایدئولوژی که شاه اسماعیل بدان جامۀ عمل پوشانید، برخی افراد که از اقشار  

فرادست جامع بوده و یا حرفه ای و یا دانشی )علمی و سیاسی( را دارا بودند و نخواستند به 
های دردهند، مهاجرت را بر ماندن در ایران ترجیح داده، جهب سرزمینی تنباور شاه صفو

اسماعیل برای تقویت نظام شرقی و غربی که در مههب تسنّن بودند، شدند. از طرفی شاه
که  خود چون احتیاج به شیعیان بیشتری داشت تا بتواند در مقابل پیروان اهل تسنّن در داخل

ی مستحکمی ایجاد نماید و هم در آینده با استفاده از آنان قادر تعدادشان نیز کم نبود، نیرو
 مههب برخیزد، سعی در جلب شیعیان آسیای صغیر کرد؛باشد به مقابله با عثمانیان سنّی

گروه روی به ای باعث شد که شیعیان آسیای صغیر گروهگونهیافتن شیعه بهرسمیت نیبنابرا
 .(22: 1212ایران بگهارند)ن. ك: طغیانی، 

پهیر نبود و با تمام جدیّت، سعی در رسمی باری شاه اسماعیل در هیچ صورت ساز  
همان زمانی که برای نخستین بار در »کردن تشیّع در سراسر سرزمین ایران داشت و 

آذربایجان خطبه را به نام امامان شیعه کرد، اعالم داشت که مؤذنان مساجد و معابد لفظ 
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اهلل( داخل کلمات اذان سازند و غازیان عابد و لشکریان مجاهد از )اشهدن أنَّ علیای ولی 
: 1264خواندمیر، «)هرکس امری مخالف ملت بیضاء مشاهده نمایند سر  از تن بیندازند

امامی برای بیشتر ایرانیان به منزلۀ مههبی نو و . اعالم رسمیّت مههب شیعۀ دروازده(467
اسا ، شاهنشاهی رفتند. برایناز این براین طریق می سابقه بود، مگر برای اقلیتی که پیشبی

نوپای صفوی با تعصّبات خشک و غیرمنطقی استوار گشت و در نتیجه، اعالم رسمیت تشیع 
ای دیگر و البته کوچ اجباری دانشمندان و صاحبان با کشتار عده ای و سکوت اجباری عده

ی از همان آغاز، کار بر خشونت و زیرا برای ترویج باور صفو؛ مکنت و حِرَفی همراه بود
سفرنامه  :ك..)نشد که گاه تا مرز توحش و بربریت پیش می رفتهایی بنانهاده خونریزی

های گوناگون آشامی چهرۀ ناسازگار خود را به گونهاین خون( »21: 1249های ونیزیان، 
یر ملک و نمود. گاه در پوشش دین و پراکندن دین حق و گاه در جامۀ سیاست و تدبمی

کردن و بیشتر در راه فرونشاندن آتش خشم و کینه و نفا  و در این راه سربریدن و دوشقه
 .(22: 1212طغیانی، «)شدآسانی انجام میکندن و ... بهچشم درآوردن و پوست

ت ثیری شگرف در  میان صفویان و عثمانیان های مستمرجنگدر زمان شاه عبا  یکم،  
عبا  اول در مههب ب شاهداشت و نیز باعث افزایش تعصّآنان ن های میاازدیاد خصومت
رفتار . ت در اولین فرصت ممکن شدی و انتقام از اهل سنّ  با مههب سنّاشیعی و دشمنی

به  ؛ی بودن آنها و عدم قبول مههب شیعه بودعبا  با کردهای ایران به خاطر سنّسوء شاه
اذیت و آزار آنها به حدی رسید . گرفتند عبا  قرارهمین خاطر مورد غضب و کینه شاه

زیادی از آنان را از کردستان به  عبا  آنها را در کشور پراکنده کرد و تعدادکه شاه
 . برندسرخراسان انتقال داد تا در آنجا دائم در آوارگی و غربت به

النهر بود اندخود در ماوراء ۀان قلعت اقدام او با سکّاز مظاهر این برخورد سخت با اهل سنّ
ت اطمینان هر فتح کرده بود و اهل آن قلعه را به امنیّ 1111عبا  آن قلعه را در سال و شاه

اما هنگامی که در ؛ ض آنها نشودی مخالف است ولی متعرّداد که اگر چه وی با مههب سنّ
ت اندخود گهر کرد، ناگهانی و بدون علّ ۀهر به محاصره شهر بلخ بازگشت و از قلع 1112
هیانش را به غارت آنها فرمان داد و جمیع بزرگان و اعیان و قضات را به اسارت سپا

راند تا بنابراین حالتی پیش آمدکه هر سرباز صفوی اسیری از اهل قلعه را پیش می؛ درآورد
گونه نقل کرده اسکندربیگ منشی این حادثه را این .رسیدند( اصفهان)اینکه به ناحیه عرا  

زدن آن قصبه را نابود کرد و بسیاری از زنان و کودکان اسیر همهبدر یک چشم» :است
 ۀای بود که تنها تعداد کمی ازسربازان صفوی، اسیرانی از قلعگونهشدند، هنگام بازگشت به

 (.222: 1242منشی، )«اندخود را با خود به همراه داشتند

بودند، بسیار با قساوت ت با اسرای ازبکان و عثمانی ها که ازاهل سنّ عبا  معموالیشاه
کشت کرد و کمترین مجازات وی نسبت به آنها این بود که اگر آنها را نمیقلب رفتار می
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کرد مگر اینکه از مههب یک از اسرای آنها رحم نمیکشید و به هیچچشمانشان را میل می
 م خاصالدین محمد یزدی، منجّجالل. گرویدع میگشت و به مههب تشیّت خارج میسنّ
عبا  نسبت به اهل ر از سخت گیری شاهدر کتابش تاریخ عباسی به طور مکرّ ،عبا شاه
 (.27)ن. ك: فلسفی، بی تا:  استت ذکر کردهسنّ

هر به شهر سمنان وارد شد و به سبب  1111عبا  در سال شاه» گوید:همچنین البستانی می
یان زیادی نیز وجود سنّ گستاخی حاکم آن و عدم اطاعت مردمش در اجرای قوانین شاه و

 211بینی غها دادند و نیز را از گو  و علما طریق در آن شهر، دستور داد تا عوام را از 
هر دستور داد تا حاکم شهر همدان به نام محمود  1111تومان آنها را جریمه کرد و در سال 

 اما محمود؛ کردت بود و به شیعیان آنجا ظلم میچراکه وی از اهل سنّ ؛شوددباغ کشته
کردن وی داد و اعالن کرد که اگر محمود دباغ در ظرف پنهان گشت و شاه نیز امر به پیدا

ی آن شهر را خواهد کشت و بر اموال و زنان و تمام افراد قبایل سنّ ،روز ظاهر نشودسه
، 11ج البستانی، )«عاقبت دباغ دستگیر و اعدام شد. شان استیال پیدا خواهد کردبچگان
1911 :416.) 
سان مقارن ظهور صفویه در ایران مروّجان و معلمان علوم عقلی چون عمدتاَ بدین 
گردید، حدوحساب که در حق آنان روا میهای بیمههب بودند، از تر  خشونتسنّی

کلّی از های واقعی علوم عقلی بهبیشترشان به کشورهای مجاور گریختند و درنتیجه، کانون
های عقلی بازمانده از دار دانشاز دانشمندان ایرانی که میراثهم گسست و عدۀ بسیاری 

های هند، دورۀ تیموری و بایندری بودند، از همان اول از ایران متواری شدند و به سرزمین
مههب سپردند که عثمانی، عربستان و دیگر جاها پناه بردند و جای خود را به علمای شیعی

زیر شده بودند و همۀ فکر و ذکرشان چیزی جز از اطراف و اکناف به سوی ایران سرا
(. درواقع با رسمیّت 77: 1212ترویج و اشاعه و تعلیم علوی مههبی نبود)ن. ك: طغیانی، 

گونه راهی باقی نماند جز مههب تشیّع برای برخی از عالمان و دانشمندان اهل سنّت، هیچ
را منابع صفوی نیز به خوبی نجات جانشان از طریق مهاجرت از سرزمین ایران. این اتفا  

به  الصفویهروضهگزار  می دهند. در این بین میرزا بیگ حسن بن حسینی در کتاب 
-گونه میمهاجرت سنّیان به دلیل تر  از مرگ توسح سالطین صفوی و قزلبا  بدین

عبا  امیه لعین و بنیکه اعتقاد محبت بنی سنّیان متعصّب و خارجیان معتقد»پردازد: 
آشام غازیان شدیداالنتقام قزلبا ، خاسر و شعار ایشان بود، از بیم حسام خونخارجی 

خایب و ترسان و هارب، به اطراف آفا  پراکنده شدند و آنانی که قوّت گریز از ایشان 
سربرده خاك ادبار بر مفار  مسلوب بود در زوایای ناکامی، قرین محنت و گمنامی به

 .(122: 1271ی، نی. حس461: 1271)خواندمیر، « خویشتن می ریختند.
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در چنین وضعیتی که هرکس به فکر جانش بود راهی جز فرار و مهاجرت از ایران  
در کوششی که »که برایشان باقی نمانده بود و این تعصب نسبت به تشیّع به حدی زیاد بود 

ا که در بین شد شاه اسماعیل تمام ملّاها رها از کشور ایران مبهول میبرای راندن غیر شیعی
و » (172: 1262کمپفر، )« آنها فقح معدودی شیعی بودند، از سراسر مملکت جمع کرد

طهماسب به جای حکیمی که فقیه نبود، یکی دیگر را که فقیه بود ولی هیچ آگاهی از شاه
 .(121: 1219)جعفریان، « علم طبابت نداشت جایگزین کرد

لمان، دانشمندان، شاعران، طبیبان و... که در این کشتار بی رحمانه جان بسیاری از عا 
حاضر به تغییر عقیده خود نبودند یا نتوانستند یا نخواستند مهاجرت کنند، گرفته شد. چه بسا 
بسیاری از طبیبان با استعداد قربانی این کشتار شدند. از جمله پزشکان سنّی که توسح شاه 

زانی هم با قفس آهنین طعمه حریق امیر سعدالدین عنایت اهلل خو»صفوی به قتل رسیدند 
الدین مسعود کازرونی از عالمان و پزشکان نامدار که بر خشم سلطان گرفتار گردید و رکن

موالنا »و همچنین  (212: 1219)روملو، « های، آتش جان سپردشده بود، درمیان شعله
نست از ایران الدین احمد بن یحیی بن موالنا سعدالدین تفتازانی به سبب اینکه نتواسیف

« مهاجرت کند به واسطه تعصّب مههب اهل سنّت به تیغ قهر پادشاه شیعه به قتل رسید
 .(241: 1271)حسینی، 

اسماعیل و با ایجاد دولت صفویه که اقدام به رسمیت شد با ظهور شاهطور که گفتههمان 
ا که پیرو اهل هتشیّع کرد، برای جهب سپاهیان قزلبا  و دشمنی و کینه نسبت به عثمانی

سنّت بودند جان بسیاری از مردم و دانشمندان و عالمان ایرانی را گرفت و در این بین 
شان و مهاجرت از ایران شدند که این مهاجرت شامل ها هم مجبور به ترك سرزمینخیلی

است؛ ازجمله طبیبان که بسیاری به دربار گورکانیان هند مهاجرت کردند شدههمه قشر می
مهاجرت سبب رکود علم طب در ایران و رونق این علم در هند شد و یکی از علل  که این

گردد، زیرا که ایران تا حدودی از نیروهای ها برمیسقوط صفویان به این مهاجرت
 لیاقت و چاپلو  گرفتند.متخصّد و دلسوز خالی شد و جای آنان را آدم های بی

 شاهی صفويه در مهاجرت اطباء به هندهای سياسی و جانشينی پاد. تأثير بحران2-3
ویژه یکی از مشکالت و معظالت بزرگ که در دوران صفوی دامنگیر دانشمندان و به 

پزشکان شده بود، مرگ یکبارۀ پادشاهان بود که البته با توجه به شیوۀ ناسالم زندگی و 
ها بیشتر میرو، اما این مرگ(462: 1221ن. ك: فلسفی، )های افراطی عجیب نبودعادت

اوقات به سوءِ درمانگری پزشکان مربوط می شد. درواقع در زمان صفویان و حتی گاه قبل 
از آنان هرگاه پادشاهی می منرد تمام اطرافیان علت مرگ را عدم لیاقت و کاردانی پزشکِ 

بخت پس و این سبب مرگ آن پزشک نگون (41: 1291دانستند )ن.ك: معتمدی، شاه می
 خوانیم:ها در این باره میشد. از زبان یکی از سفرنامهوقت میاز مرگ پادشاه 
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نشیند؛ برای اینکه به شاه بگوید چه باشی یا اولین طبیب دربار نیز در نزدیکی شاه میحکیم 
باشی بخش است. حکیمهایی مضر و زیانهایی برای شاه مفید و ضروری است و چه گوشتگوشت

منصبان در دربار نیز می باشد و  صی شاه، طبیب تمام صاحبدربار صفویه عالوه بر پزشک خصو
کس به مقام حکیم باشی حسد نمی ورزد بیشتر از تمام درباریان آبرو و افتخار در این شغل دارد. هیچ

زیرا حکیم باشی مسئول سالمت شاه است و اگر شاه بمیرد او نیز جانش در خطر است؛ یعنی جانش 
 (22سانسون، بی تا: )هد. را در این راه از دست می د

ها و اما چنانکه ذکر شد زندگی ناسالم و سوء رفتار برخی شاهان صفوی مسبّب بیماری 
یافت و شد، امری که دانش پزشکان عالجی برای آن نمیهنگام آنها میگاه مرگ زود

داد. کمپفر در مورد علت مرگ شاه تبعات آن نیز زندگی پزشکان را تحت ت ثیر قرار می
 نویسد: با  دوم و نگر  موجود به اطباء میع

یک ماه بعد در شرمگاه شاه آثار درد و تاول ظاهر شد ولی شاه از معالجۀ خود غافل ماند، تااینکه 
توانست امساك اما چون باز وی نمی؛ عالئم بیماری مقاربتی که کامالی پیشرفته بود، نمودار گردید

اطباء خواه به علت جهل و خواه به دلیل اینکه جرأت  کند و برخود سخت بگیرد و از طرف دیگر
طور سطحی و غیر اساسی به معالجۀ تجویز دارویی را که در خور بیماری پیشرفتۀ شاه بود، نداشتند به

صورتی ها استخوان بینی وی را بهمانند تبدیل شد و لثهوی پرداختند. بیماری به نوعی خرده سرطان
وجه در زد. درست در حینی که شاه به هیچقلیان از بینی او بیرون می خورد و از بین برد که دود

اندیشۀ مرگ نبود شب هنگامی که به تقاضای زنانش مقداری شیرینی خورده بود، دچار درد شدیدی 
شد و درنتیجه شب بعد را تا صبح به طرز وحشتناکی تا حد جنون رنج کشید و در حالی که از خود 

الج خود را به باد فحش و ناسزا گرفت. اطباء با تر  و وحشت فراوان خبر خود بود، اطبای معبی
مرگ شاه را به وزیر اعظم دادند و گفتند به عقیدۀ آنها نباید از جمع پسران شاه آن را که قدرت عمل 
باالستقالل دارد برتخت سلطنت نشاند زیرا روزگار همۀ آنها سیاه خواهد شد. تر  این اطباء را از 

توان توجیه کرد که آنان امیدوار بودند در دورۀ سلطنت یک نفر صغیر بتوانند زندگی خود یآنجا م
را نجات دهند، زیرا طبق رسوم کهن به محپ مرگ پادشاهی اطباء، مایملک و آزادی خود را از 

 (41: 1262دست می دهند و باید بقیۀ عمر را در محبس بگهرانند. )کمپفر، 
مان دربار صفوی همیشه از جایگاه و منزلت باالیی در دربار باری با وجود اینکه حکی 

کردند اما همیشه خطر مرگ در کمین آنها برخوردار بودند و حقو  زیادی هم دریافت می
وهشت مالزم دیوان و ساله داشتند به عالوه شصتبود. مبلغ چهارصدتومان مواجب همه

شش دینار در وجه سایر وهزاروسیصدوشصتهزاروهفتصدونودوشش تومان و ششیک
(؛ به عبارتی 21: 1222ن. ك: ناشنا ، ) اطباء، از همه ساله و تنخواه براتی مقرّر بوده است

باشی رئیس همۀ پزشکان بود و در مجالس عمومی و خصوصی شاه حضور و طبابت حکیم
گرفت. هرگاه شخد شاه را به عهده داشت. پرداخت حقو  پزشکان به ت یید او انجام می
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کردند که طبیبی به نزد آنان بفرستد، انتخاب طبیب و الیان و بیگلربیگان از شاه تقاضا میو
نفر مالزم دیوان داشت. هشتوگرفت. او شصتباشی انجام میاعزام او از سوی حکیم

باشی بیش از هزارتومان بود و نیز درآمد حکیمان به نسبت تقرّبشان به موقعیت درآمد حکیم
افتد و ممکن بود از مقام خود عزل شود و به زندان بیفتد و اموالش خطر میباشی به حکیم

؛ بنابراین هر چند اطباء در (221: 1291مصادره شود و حتی به قتل برسد)ن. ك: نوایی، 
اما به محپ آنکه شاه چشم بر جهان ببندد، به طرفۀ العینی »داشتند ای ایران جایگاه برجسته

رانند و آنها را شود. در چنین صورتی حکما را از دربار میمینیز سرنوشت آنها دگرگون 
حال اموال اطباء نیز ضبح و کنند. درعیندر تمام عمر در باغی واقع در قم زندانی می

-گونه که از متن نیز برمیگفتنی است، همان البته .(111: 1262)کمپفر، « شودمصادره می

د و نه همۀ پزشکان اما اهمیت بحث از آید این رفتار خاص اطبای بزرگ درباری بو
ترین پزشکان همین اطبای خاص درباری بودند که با رفتارهای آنجاست که بزرگ
 شدند و آوارۀ سرزمین های دیگر.شد مجبور به ترك دیار میناشایستی که با آنها می

یب حکیم رکنای کاشانی مرشد و راهنمای عارفان و مقتدا و پیشوای عاشقان اشعاری قر 
به صدهزار بیت داشت. در منزل حضرت صایباده دیوان از او مالحظه شد بسیار خلیق و 

کرد. در علم طب خیلی وقوف مهربان بود در شعر نسیح و مسیحا و مسیحی تخلّد می
محبّتی ظاهر شد که توجهی و بیداشت مسموع شد که از شاه عبا  ماضی نسبت به او کم

 .ستان شدبیت زیر را گفت و روانه هندو
 «روم چون آفتاب از کشور شام بیرون می گر فلک یک صبحدم با من گران باشد سر        »
 .(214: 1217نصرآبادی، )

در ایران سالمت »که در سفرنامه های عصر صفوی مندرج است گونهبنابراین همان     
الجش را به جرم و اگر وی بمیرد طبیبان مع استپزشکان دربار به تندرستی پادشاه وابسته
و تنها  کنندشان را مصادره میکم تبعید و داراییعدم توانایی در معالجت اگر نکشند دست
. قتل پزشک پس از (1611: 1272شاردن، «)دهندبه قدر گهران روزانه چیزی به ایشان می

ای گونهاند؛ بهمرگ پادشاه چنان شایع بود که برخی سفرا خود بعینه شاهد این ماجرا بوده
که سیّاح ایتالیایی،کارری، که در اواخر دوران صفوی به ایران و دربار شاه سلیمان و سلطان 

بر طبق معمولِ خاندان سلطنتی، طبیب معالج »نویسد:حسین سفر کرده، در سفرنامۀ خود می
-شاهِ متوفّی، فورای توقیف شد. معموالی در این قبیل موارد طبیب را یا محکوم به مرگ می

: 1241)کارری، « یا حبس ابد و یا نفی بلد. شنیدم وی را به حبس ابد محکوم ساختندکنند 
. باری در بسیاری ازموارد مرگ شاه از چشم پزشک و در نتیجۀ پیامد عملکرد وی (91

بخت نیز جان شیرین را بر سر حرفۀ خود از دست شده و بدین سان پزشک نگوندانسته
طور معمول قاعده آن به»دارند منابع دوران صفوی بیان میگونه که داد؛ بنابراین بدانمی
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است که وی را عامل مرگ شده و علت آن نیز این بودهباشی کشته میاست که حکیمبوده
باشی بعدی برای رعایت مراقبت بیشتر گیری حکیمشان ازین کار عبرتشاه دانسته و هدف

 (22: 1211)فندرسکی، « است.بوده
نماند که علت فروگرفتن طبیبان دربار که مطمئنای از خواص اطباء و سرآمد البته ناگفته  

پزشکان محسوب می گردیدند، به سبب بحران های سیاسی و سوءظن درباریان به عملکرد 
ها و توهّمات توطئه که دامنگیر پزشک نبود و همواره نباید اطباء را قربانی این سوء ظن

آمده و رویکرد مههبی و سیاسی خاصی که ا اتفاقات پیشدرباریان بود قلمداد کرد، بلکه ب
یافتند که همیشه در ساختار سیاسی صفویان وجود داشت، پزشکان خاصی به دربار راه می

-گریرنگ جوّ موجود، اسیر خرافات و یا توطئهماهرترین اطبّای موجود نبوده و بلکه هم

های رده و گاه ناکارآمدی رو های سیاسی بودند تا بدین طریق جایگاه خود را حفظ ک
 درمانگری و ضعف مهارت طبی خود را توجیه نمایند. 

باره ذکر است که شاه صفی که دچار بیماری شده بود با طبابت اطباء سالمتی خود دراین
یافت. درواقع چون او همیشه ناتوان و رنجور بود و طبیبان تا آن را به طور کامل باز نمی

ا  را کشف کنند، این گمان برای او حاصل شده بود که علت بیماری زمان نتوانسته بودند
سبب با دو، سه طبیب بدرفتاری شده همیناندازد و بهنادانی طبیبان بهبود او را به ت خیر می

بود. سرانجام به فکر طبیبان دیگر که از جان خود ترسان بودند خطور کرد که چون کشور 
زدۀ بیماری شاه است، این زندگی و از طرف دیگر غمطرف گرفتار گرانی هزینۀ از یک
تواند جز از اشتباه منجمان ناشی شده باشد که نتوانسته بودند ساعت سعد جلو  امر نمی

مرحمتی واقع درستی تعیین کنند. خشمگین از این که چنین مورد بیشاه را بر تخت به
متر از منجمان نیست بر آن شدند اند و با این ادعا که آگاهی آنها در شناخت آینده کشده

اند و ناچار برای تخت به او نشان ندادهوتا به شاه برسانند که زمانی سعد برای تصاحب تاج
بازگشت سالمت به او و برکت به مملکت باید مراسم جلو  را در ساعتی سعد تجدید 

اطباء خود در  گونه برخی. همین(91: 1241ن. ك: تارونیه، )کند و نام خود را تغییر دهد
طریق با یافتن پایگاهی از تیرر  کردند تا بدینها شرکت میچینیها و دسیسهگریتوطئه
گونه که بودند. بدینگری یافتهها در امان باشند و البته برخی شدیدای خوی توطئهتوطئه
هایش توسح شاه صفوی مشخد گشته بود، به دربار است، حکیم ابوداوود که دسیسهآمده

به هر روی پروردگار بر عنایت خود »زیب در هند گریخت و صاحب مقام شد اما ورنگا
انگیزی پرداخت و نسبت به وی نیفزود، زیرا در هند نیز چنان که عادتش بود به فتنه

 .(1496: 1272شاردن، «)سرانجام در آن سرزمین به تیره روزی جان باخت

وی ضرورت می نمود و اگر سرنوشت اندیشی پزشکان در عصر صفواقع این چارهبه 
زیرا ؛نمایدپهیر میهای اطباء توجیهجوییاطبای دربار را وارسی نماییم بهانه
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صورت مرگی وحشتناك و در کمترین مرتبه فقر و مسکنت در انتظار اطباء بود. درغیراین
ین نکتۀ مهم این است که چنان مرگ شاه با عملکرد طبیب پیوند داشت که گویی در سرزم

تحت سیطرۀ صفویان پزشک مزبور قاتل پادشاه شناخته شده، م منی درجایی و نزد امیری و 
گونه بود که تنها راه چاره، پناهندگی به دربار کشورهای یافت و اینقدرتی نمیصاحب

طبیب ابوذر پسر »نمود. دربارۀ بحث فو  گزارشی موجود است بدین قرار: همسایه می
که در اواخر ایام حیات شاه به درجۀ اعتبار رسیده بود، در این وقت  مالصدرا الشریفه طبیب

الحال به قتلش حکم به نظر میرزا سلیمان درآمد و میرزا که از او آزردگی بسیار داشت، فی
 .(2917: 1212قزوینی، )« پاره کردندکرد. آن بیچاره را همان جا پاره

از ایران و زندگی در سرزمین  بدین سان اغلب پزشکان سرشنا  عصر صفوی مهاجرت 
بیگانه را به ماندن در جایی که تضمینی برای مال و جانش نبود، ترجیح می دادند و در این 
بین یکی از مناطق مورد نظر و مطلوب هندوستان و دربار گورکانیان بود. از شمار این 

مانی شاه گونه رفتار کرد، حکیم داوود، قابل ذکر است که مورد بدگپزشکان که بدین
واقع شده؛ بنابراین احسا  خطر کرد و به هندوستان گریخت. وی در آن جا صاحب 

و در جنگی که میان اورنگ زیب و  منصب و نام ونشان شد، دارایی فراوان به چنگ آورد
 .(1496: 1272ن. ك: شاردن، )خان شرکت کردبرادرانش روی داد به نام عرب

طباء از ایران از عوامل اصلی ضعف طب و طبابت و هرروی و علتی که بود مهاجرت ابه 
زیرا اکثر این  افتادن این دانش در سیری قهقرایی در ایران عصر صفوی و اعصار بعدی بود،

پزشکان به اذعان منابع حهاقت و مهارت بسزایی در درمانگری داشته، در دربارهای انیرانی 
هند احمد گلچین معانی از حکیمی با  یافتند. در کتاب کاروانبدین سبب جایگاه رفیعی می

که به  آیدمیمیانالدین ابوالفتح، پسر موالنا عبدالرزا  گیالنی، سخن بهعنوان حکیم مسیح
است و در آنجا ارج و قرب دادن جانش به هندوستان مهاجرت کردهدلیل تر  ازدست

 .(12: 6912)گلچین معانی، « در رتبه از پایۀ وزارت و وکالت درگهشت»یافته و 

شد و گاهی شدن به دربار ممالک همسایه مقدور نمیالبته همیشه گریختن و پناهنده 
)خلد برین(  نیبشد. در این نشینی طبیبان میدادن جان تنها باعث انزوا و گوشهتر  ازدست

این » نویسد:است و میافزا یاد کردهعنوان سوانح حیرتبه 1نشینی حکیم شمساازگوشه
به  چون طبابت ذات اقد  و سرکرده اطبای خاصه شریفه در اوج اعتبار بود،»حکیم که 

-نسبت بود، میگرمی و استظهار قرب و منزلت زیاد جرئت مطالبی که نسبت به او بیپشت

: 1211خلدبرین، «)نمود، به اشاره واال در دارالمؤمنین کارشان انزوا و عزلت اختیار نمود
214). 
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 اطباء مهاجرت بر( گورکانی دربار و هند هایويژگی) یرونيب عوامل تأثير. 2-4

های مکان پتانسیلبدین سان سوای عوامل مهمی چون جوّ حاکم و اوضاع سرزمین مبدأ،  
توجه مورد بین دو مکان  و مؤثر در مهاجرت گرمداخلهامری  توان به عنوانرا می مقصد
-مهمی چون: تعصّبات و نگر  جزم طورکه در ایران زمان صفویان دالیلد. همانداقرار 

اندیشانه مههبی و عدم مصونیّت جانی و مالی پزشکان درباری سبب مهاجرت اطباء گشته 
بود اما در سرزمین مقصد یعنی هندوستان هم عوامل بسیاری بود که باعث جهب مهاجرین 

قدرت و امکاناتی بود که صاحبان  گشت و این عوامل شامل اوضاع جغرافیایی، مههبیمی
بودند و با وجود اینکه دربار صفوی چندان و مکنت گورکانی در اختیار مهاجرین قرارداده

گورکانی اشتیا  و تمایل بسیاری  داشت نخبگان و دانشمندان نداشت، دربارتمایلی در نگاه
 داد.ویژه ادیبان و پزشکان نشان میدر جلب عالمان و به

مهمی از بیرون سبب فرار نخبگان به خارج از  بنابراین در کنار عوامل داخلی موارد 
عنوان همسایۀ شرقی صفویان پناهگاه و مرکزی برای مرزهای ایران بود و هندوستان به

 تافت. دانشمندانی بود که جامعۀ سیاست محور صفویان اندیشه و عمل آنها را برنمی
ن موجب جلب باری چنانکه ذکر گردید عوامل جغرافیایی و مههبی و سیاسی هندوستا

عنوان های جغرافیایی هندوستان بهپزشکان ایرانی به هند بود و در این بین اگر به ویژگی
گردیم که: یکی ازعواملی که سبب شد تا همسایۀ شرقی ایران نظری افکنیم متوجه می

-مهاجرین به هندوستان سفر کنند سهولت راه و نزدیکی هند به ایران بود و اینکه مسیر راه

سان العبور بود. بدینهای سخت و صعببه هند راحت و سهل و فاقد ارتفاعات و کوهیابی 
شد ایرانیان راه هند را به به گزار  سفرای غربی، سهولت راه و هزینۀ مطلوب سبب می

 .(272: 1212منظورهای مختلف درپیش بگیرند)ن. ك: تارونیه، 
بود و بدین سان ایرانیان  گهشته سرزمین هند از آب و هوای خو  برخوردارازآن 

مهاجر برای زیست و گهران زندگی در هند در تنگنا و مشقت نبودند. در این باره به 
یابی به هند و چگونگی وضعیت اقلیمی جاست اگر گزارشی تاریخی از مسیر و کیفیت راه

 هند ذکر گردد:
ان خوبی در آن دیار مخفی نماند که هندوستان مملکتی است که در غایت طول و عرض و... چند 

اند، یکی از است، در هیچ مملکتی نیست، از عبداهلل ابن سالم نقل است که شادی را ده جزء آفریده
که استهای هندوستان آناند. یکی از خوبیها، هندوستان و یک جزء را به باقی جهان دادهخوبی

علیق چارپا و محل آسایش موجود مسافر را احتیاج به زاد و همراه نیست؛ چه در هر منزل خوراك و 
گردد، خصوص در زمستان که از غایت اعتدال هوا است و سلسلۀ آمد رفت از یکدیگر گسسته نمی

: 1291)رازی، .تردّد بیشتر است،... دیگر هر نوع که کسی خواهد باشد، منعی و تکلیفی نمی باشد
211) 
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مهمی که اطباء و به طور کلی  نظر از اقلیم و مسیر دستیابی به هند از مسائلاما صرف 
داد، رفتار آزرد و رفتن از ایران را به ماندن ارجحیّت میدانشمندان و نخبگان ایرانی را می

که دستگاه سیاسی صفوی طوریهای مههبی بود؛ بهسختگیرانۀ سردمداران صفوی با اقلیت
های دینی مجالی تتنها مههب تشیّع اثنی عشری را قانونی برشمرده و باقی مهاهب و اقلی

یافتند و مهم اینکه حتی برخی از شیعیان ایرانی نیز به سبب اینکه با برای عرض اندام نمی
زیستند )ن. دری میهای دینی صفویان همراه و همسو نبودند، نیز در دشواری و دربهسیاست

ک، عدم ؛ بنابراین ت کید روزافزون بر الهیات و اصول اسکوالستی(27: 1211ك: آشتیانی، 
حمایت از ادبیات و تعصب شدید پادشاهان سلسلۀ صفویه نسبت به این مسئله، در مقابل 

گرایانه حکومت گورکانی، از وسایل ثروت امپراطوری، سیاست آزادمنشانه و اغماض
اسا  قلمرو گورکانیان هند و نیبرا .(221: 1271االسالم، عمدۀ تشویق بود )ن. ك: ریاض

رو داشتن اشتراك مههبی مرکزی برای ایرانیان غیر شیعی بود و از این دربار ایشان م من و
منصبان گورکانی با پزشکان ایرانی یکی دیگر از عواملی بود که باعث شد اطباء صاحب

ایرانی، سرزمین هند را به عنوان سرزمین مقصد انتخاب کنند. در مقابل صفویان، در هند 
کرد؛ اتفاقی که هرچند از ن را تجویز و تبلیغ میقدرتی در رأ  کار بود که وحدت مسلمی

ویژه سدۀ هفدهم با تعلیمات شیخ احمد طورجدی،  بهابتدای دوران صفوی شایع بود اما به
گفت اسالم تنها عقیده نیست بلکه جمع مؤمنان به اسالم نیز او می»سرهندی شروع شد. 
نگری فراهم آورد تا در طوفانی گونه بود که برای مسلمانان هند لبخشی از آن است. این

 .(71: 1217)تاپار، « که در پیش بود از آن استفاده شود
البته پیش از این دوران، حتی پیش از این سرزمین هند به سبب وجود ادیان گوناگون  
گونه که در دوران گاه روی تعصّب دینی و ت کید بر دین یا مههب خاصی را، آنهیچ

بنابراین فِرَ  و مهاهب و ادیان گوناگون به آسودگی در ؛ ندید صفوی شاهد بودیم، به خود
این دیار زیسته، مشغول به فعالیت بودند و حتی با وجود اینکه دربار گورکانی دارای 

های مختلف به دربار راه داشته مههب تسنّن بود اما ایرانیان شیعی مههب در مناصب و مقام
کردند. زمامداران از مههب شیعه حمایت میو محدودیتی در این بین نداشتند و گاه 

 نویسد: تاورنیه در سفرنامۀ خود و در روزگار صفویان می
کنده و مملکت پیشاور، از در خطۀ پادشاهی هند، یعنی امپراطوری مغول کبیر و کشور سلطنتی گل

شود و اغلب میکنند. ...چون در میان هندوان فرماندۀ جنگی کم پیدا دو فرقۀ شیعه و سنّی پیروی می
اند، اما بظاهر پیرو مههب پادشاهی اند که در پی کسب ثروت به هند رفتهافسران ایرانی از فرقه شیعه
که در آنجا نیز  کندههمه در مملکت گلگزارند تا خوشایند او باشند. بااینهستند که خدمتش را می

کند شاه که در این زمان سلطنت میقطبشود و ایرانیان فراوانی هستند، آشکارا شریعت تشیّع اجرا می
 (17: 1212)تارونیه، .با تعصّب بسیار آن را رواج می دهد
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 . برخورد دربار هند با پزشکان و دانشمندان ايرانی2-5
-با توجه به اوضاع سیاسی، اقلیمی و مههبی هند که در جلب پزشکان ایرانی به هند به 

ان هندی نیز برای مهاجرت نخبگان ایرانی به هند شد، زمامدارای مهم تلقی میعنوان جاذبه
آمد که که گاهی پیش میطوریکوشیده و در این رخداد مبادرت خاصی داشتند؛ به

کردند تا به پادشاهان و امیران گورکانی هند از طبیبان و پزشکان ایرانی دعوت می
طب استفاده کنند و گاهی هندوستان بروند تا بتوانند از مهارت و توانایی آنان در زمینۀ علم 

توانستند آن را درمان کنند از اطبای هایی که پزشکان هندی نمیهم برای درمان بیماری
کردند تا به درمان آن بپردازند. در این بین فراخوان، مهاجرت حکیم ایرانی دعوت می

ه و عزیمت حکیم شا (416: 1244کمال الدین حسین قزوینی به قندهار )ن. ك: سیستانی، 
منصب وکالت یافت، قابل  که در آنجا فتح اهلل شیرازی به دعوت علی عادلشاه به بیچاپور

پس از مرگ عادلشاه، جالل الدین اکبرشاه فرمان به طلب وی فرستاد  ذکرند. جالب آنکه
(. اهمیت و 26: 1269و حکیم در دربار او منزلتی عظیم یافت )ن. ك: گلچین معانی، 

به پزشکان و دانشمندان ایرانی داشتند از آنجا پیداست که در وصف اعتباری که دربار هند 
-پادشاه پایه» اهلل شیرازی که در دربار هند درگهشت، آمده است:مرگ حکیم شاه فتح

شنا  را از گهشتن آن یادگار حکمای پیشین اندازۀ سوگواری ما که تواند شناخت؟ اگر 
، به آرزوی آن سودا، فروان سود به دست فرنگ افتادی و همگی خزاین عوض خواستی

؛ نیز ن.ك: 26: 1269)گلچین معانی، « کردمی، آن گرامی گوهر را ارزان اندوختمی
کرده و سان بسیاری از ایرانیان، ازجمله افراد تحصیلنیبد .(226-224؛1294کاویانی پویا، 

ی به جهب دانشمند به خدمت شاهان هند درآمدند. در این بین اکبر گورکانی عالقۀ شدید
 ویژه ابوالفضلشاعر( و به) یضیففرهیختگان و عالمان ایرانی و غیره داشت. برادران 

 (221: 1271در این امر به او کمک کردند. )ن.ك: ریاض االسالم،  2صدراعظم اکبرشاه
 های مادی در مهاجرت اطباء به هندمقام و من ب و انگيزه رکسبيثأت .2-6
کردند، که با آغو  باز از شعرای بیگانه استقبال می گونهشاهان مغولی هند همان 

 (19: 1217پهیرای هر هنرمند خارجی نیز بودند تا بر افتخارات خود بیفزایند)ن. ك: تاپار، 
طورمثال و البته دانشمندان و پزشکان را در این سرزمین آسودگی و رفاه فراوان بود؛ به

بار هند فراخوانده شده و در عهد یوسف بن محمد هروی، متخلّد به یوسفی، به در
: 1272ن. ك: مبارك، )بردسرمیسلطنت بابر و همایون به عیش و آسایش روزگار به

272).  
نکته مهم آنکه برخی از این پزشکان مهاجر از سرآمدِ پزشکان دوران بودند و فقدان آنها 

رشتۀ اتّصال طب توانست ضربۀ مهمی بر دانش پزشکی ایرانیان وارد آورد و در ایران می
توانستند ایرانی را بگسلد؛ چراکه دیگر سرزمین ایران و ایرانیان عصر صفوی نمی
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دارندۀ علوم ایشان باشند و این سرزمین هند بود که دانش پزشکی ایرانی را که در دریافت
ها منتقل گشته بود، دریافت و به نسل بعد منتقل کرد. در این باره گزار  است طی سده

 که:
کیم صدرالدین شیرازی متخلّد به الهی، فرزند حکیم فخرالدین محمد است که در عهد ح 
تهماسب سرآمد اطبای عصر بود. وی پس از تحصیل طب و ریاضی و سایر فنون این علم به سال شاه

از دولت مالزمت پادشاه  و هزار و یازده قمری به اتفا  حکیم رکنا مسیح کاشی به هندوستان رفت
از پزشکان معتمد وی  (1114-1127)کامیاب مطالب گردیدند... وی در زمان جهانگیرشاه  پرورغریب

الزمان معزز و مکرّم گشت، در بود و پس از فوت حکیم علی گیالنی )هزارو هیجده( به خطاب مسیح
وچهار از جهان نیز از مقرّبان درگاه به خدمت عرض مکرّر منصوب بود، در سال هزاروچهلعهد شاه

هزاری ترقی کرد کشید؛ از آن پس مدتی حکومت بندر سورت را داشت و تا منصب سهبت دستطبا
 (91: 1269)گلچین معانی، .هزار روپیه به مستمری بودو سالی شصت

 هد ببواز  ورد تکریم و نوسیار مبار اکبرشاه بالفتح گیالنی در دربوحکیم اهمچنین  
 هپادشاه ب دمتدر خ»شود ست. گفته میان قرار داشتهرد حسادت دیگراوم علتهمین 
 در او حسبجمیع اهل دخل  هد کبودهنمو تصرّف در مزاجش چنان ،هدتمام رسی تقرّبِ ۀمرتب
 (.112: 2، ج1271، اؤنی)بد «بردندمى
آید پزشکان ایرانی دربار هند از چنان مقام و منزلتی گونه که از گزار  فو  برمیبدان 

بنابراین عجیب نبود اگر پزشکان ؛ یافتندمامداری و حکومت میبرخوردار بودند که حتی ز
آل( برای فعالیّت و ایرانی که همواره هرا  از جان و مال خود داشتند هند را )ارض ایده

 زندگی خود انتخاب کنند. 
توان به میر ازجملۀ پزشکان مهم دیگر صفوی که در هند مقام و حکومت یافت، می

-اشاره داشت که از مشاهیر ایرانی و مؤلّفان آثار طبی مهم به (1124)متوفّی محمد مؤمن، 

هلل( یکی از پسران شاه شماررفته و با وجود اینکه در جوانی به عنوان پزشک )عوان
زمان با موقعی که محمدقلیِ طهماسب برگزیده شده بود، هند را بر ایران ترجیح داد و هم

شاه بیش از همۀ ، به گلکنده رفت. محمدقلی قطبساله به مقام سلطنت رسیدشاه پانزدهقطب
داشت و به همین دلیل مقدم شاهی، فضال و دانشمندان را گرامی میپادشاهان قطب

سال پیشوای)شهردار(گلکنده شد و به میرمحمد را هم گرامی داشت و او در عرض پنج
)ن.ك: الگود، ای براسا  کتب طبی قدیمی ت لیف نمودشاه رسالهمحمد قطبفرمان سلطان

الدین محمود حکیم زین توان به. در زمرۀ دیگر اطبای ایرانی حاضر در هند می(97: 1216
الملک که چندی حاکم تختگاه دهلی و حکیم عین (211: 1269)ن. ك: گلچین معانی، 
. او افزون بر طب از سیاستمداران بنام هم بود و دوایی تخلّد (414بود، اشاره کرد )همان: 

همچنین باید  (.112: 2، ج1271،بداؤنی د و در علم کمال رتبۀ عالیه داشت )ن. ك: کرمی
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خانم، از زنان فاضل پزشک و ادیبی اشاره نمود که برای دیدن برادر  طالب به سنی النساء
الشعرای دربار جهانگیر پادشاه هند، به آنجا رفت و به دلیل کاردانی و آملی، ملک

فنون طب و طریق معالجات، مورد توجه ارجمند بانوبیگم، همسر شیوازبانی و آشنایی با 
جهان، قرارگرفت و به درجۀ مهرداری رسید. وی تا پایان عمر  در دربار هند با احترام شاه

 .(121: 1279زیست. از او به نام رابعه دوم یادکرده اند )ن. ك: رجبی، 
دان و اطبای عصر صفوی به آید دانشمنبدان سان که از اسناد و شواهد موجود برمی 

های هند و عوامل بازدارندۀ صفویان، هند و دربار گورکانی را بهتر و سبب جاذبه
های مادی و تال  برای دیدند. در این بین اما انگیزهتر از ایران و دربار صفوی میمطلوب

قع واتوان از آن به سادگی گهر کرد. بهکسب جاه و مقام نیز عامل مهمی بود که نمی
اند. این امکانات شامل گهاشتهپادشاهان گورکانی امکانات بسیاری در اختیار مهاجرین می

گردید. درواقع ثروت تا کسب ثروت و مناصب می کتب طبی، کتابخانه، درمانگاه
حساب سرزمین هند در مهاجرت نخبگان ایرانی تاثیر بسزایی داشت و البته پرواضح بی

ۀ هند تحت ت ثیر اوضاع نابسامان جامعۀ صفوی بود. کننداست که همۀ عوامل جهب
هرروی پادشاهان گورکانی به دلیل عالقه به رشد علم به اطباء طال و هدایای زیادی به
دادند تا بتوانند آنان را تشویق به ماندن و رشد و شکوفایی علم در سرزمین هند کنند و می

 نمونه: طوربه ؛استشدهاین سبب ایجاد افتخار برای گورکانیان می
شاه گزار  ضمن رویدادهای زمان سلطان عبداهلل قطب« الدین احمد صاعدی شیرازیمیرزا نظام»
صفی بود، الدین یزدی پیشتر در خدمت شاهودو حکیم کریمدهد که در اواخر سال هزاروپنجاهمی
ر رسید، اول بار مبلغ و نسبت به او توجهات خاقانی به ظهو پتن آمداز بندر عباسی به بندر مچلی»

هون )دوهزار روپیه( با پالکیعاج فیل فرستادند و مقرّر داشتند که هر صبح و شام سفرۀ اطعمه و  پانصد
و چون به  کشیده باشند... تا به حضور پر نور برسداشربه به جهت او و رفقا و منسوبانش در منازل می

 ریتحرف شاهانه مسرور گردید و تا غایت شرف بساط بو  رسید، به عنایت خسروانه و انواع الطا
 .(26همان: )« های کلی به طریق انعام و اکرام به مشارالیه واصل گردیده  ( مبلغ 1122)

میرمحمد هاشم حکیم مخاطب به معتمدالملوك و »مشهور  یکی از اطبای نیهمچن
والیت یافته و پس از کسب کمال و تحصیل علم  ه   1111 رازیشخان در علوی

به هندوستان رفته و از اورنگ زیب عالمگیر پادشاه خطاب  ه   1111زشکی در سال پ
و منصب یافته و در عهد محمدشاه بر اثر معالجات سودمند  به زر و سیم سنجیده 

؛ (916همان: «)استهزار روپیه نایل گردیدهزاری و ماهانۀ سهشد و به منصب ششه

یح حسین طبیب شیرازی، از پزشکان و همچنین از این شمار است حکیم الممالک ش
شاعران ایرانی که به هند رفت و به شغل پزشکی دربار سرگرم شد. نخست خدمت 

مدتی (، م 1111) زیبمحمداعظم شاه اختیار کرد که بعداز مرگ پدر ، اورنگ
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داشت و پس از وی در درگاه قطب الدین شاه عالم کوتاه زمام حکومت دردست
سیر هم رسانید و در عهد محمد فرخعزت و احترام به 1119-1124بهادر شاه اول 

محمدشاه الممالک یافت و در دوران پادشاهی ناصرالدین عنوان حکیم 1124-1121
زیارت کعبه رفت و باز به بارگاه شاهان هند برگشت و به منصب  به 1121-1161

دگانی گفت. در شاه جهان آباد بدرود زن 1149چهارهزاری مفتخر گردید تا به سال 
حکیم خباز، نیز اصفهانی بود و طبعی تخلد می کرد و  (1296: 1271)ن. ك: صفا، 

( 24: 1214میرزا،  سامن. ك:  .)در اکثر علوم وقوف داشت از طبیبان مهاجر بود
حکیم بیگ نیز که سرآمد خوبان هرات بود و در چوگان بازی به مثل او کسی یاد 

 (.117: 1221ی، واصفن. ك: )نمی داد
در پایان این بحث الزم به ذکر است بخش مهمی از ثروت دربار هند، بخصوص خزاین  

موفور و غنایم نامحصوری که سالطین تیموری داشتند به پایمردی و جالدت سرداران و 
شمار از فرمانروایان محلی و های بیسپاهیان ایرانی و غیره در کشورگشایی ها و گرفتن قلعه

آوری آن شان عمرها سعی در جمعرایان و خواجگان هندو که اسالفداران بزرگ و زمین
 .(24: 1269ن. ك: گلچین معانی، )بود آمدهدستکرده بودند، به چنگ به

 
 گيری.نتيجه3
های تاریخی از سرزمینی به اقلیمی های مردم در دورانبسیاری از عوامل در مهاجرت 

گردد ساعد اجتماعی و سیاسی که سبب میدیگر ت ثیرگهارند و در این میان شرایح نام
راحتی و در آسایش به باورهای دینی و غیر دینی پرداخته، از مردم یک ناحیه نتوانند به

ترین نقش و جایگاه را دارند. بدین گونه در های و استعداد خود بهره برند، مهممهارت
رخی شهریاران روزگار صفوی با رسمیت بخشی به مههب تشیّع، به سبب سوء رفتار ب

های دینی و همچنین برنیافتن اندیشه و فعالیت دگراندیشان و صفوی در برخورد با اقلیت
البته برخی رفتارهای ناشایست در برخورد با پزشکان، بسیاری از نخبگان جامعه و در این 

 ویژه هند را بر ماندن در ایران ترجیح دادند.بین پزشکان هجرت به ممالک همسایه و به
های گرینتیجه پزشکان ماهری که همواره در معرض سوء ظن، سوء قصد و توطئهدر

درباری بودند، دانش خود را به هند و دربار گورکانی برده، در آنجا به ثروت و جایگاه 
خانۀ هند سان ایران، مکتب نیبد مطلوب و حتی گاه دارای مقام کشوری و لشکری شدند.

د خود، در منطقه ای دیگر بالید و میراث ایرانی را به شد و دانش ایرانی با گسست از مه
 سرزمین هند و به نسل بعدی هندیان منتقل کرد.
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 هاياداشت
درسان حکیم صدرالمت لهین شیرازی الیقین از معاصران و همالدین محمد گیالنی، نویسندۀ مسالک.شمس1

-، در مباحث عقلی پیرو مکتب مشا و تربیتو از علمای امامیه حوزۀ فلسفی اصفهان و شاگرد میرداماد بوده

 (.24: 1292شمسا ،  ) یافتۀ مکتب اصفهان است
. ابوافضل بن مبارك معروف به ابوالفضل عالمی، ابوالفضل دکنی یا شیخ ابوالفضل ناگوری ادیب. تاریخ 2

، 1ج اسالم،  انجمن دانشنامۀ)نگار و منشی اول و معتمد اکبر یکم، بزرگترین پادشاه گورکانیان هند بود
1224 :117.) 

 
 کتابنامه

. دوم ویرایش .مالصدرا فلسفی آرای و حال شرح(. 1211. )الدینجالل سید استاد آشتیانی،-
 .قم علمیه حوزۀ اسالمی تبلیغات دفتر: قم

 . تهران: بنگاه نشر و ترجمه.دانشنامة اسالم(. 1224انجمن دانشنامۀ اسالم. ) -

جا: مرکز . بیديوان حکيم شيخ حسن شهرت شيرازی(. 1211مجتبی. )انصاری، غالم-
 تحقیقات فارسی.

 نام.بی :مصر .11، ج المعارفۀداير (.م 1911البستانی، المعلم پطر . )-

 ویلوو م توفیق سبحانی :حمصحّ .منتخب التواريخ (.1279.)شاهبن ملوك عبدالقادر ،اؤنیبد-
 مفاخر فرهنگی. من آثار وجانتشارات انن: تهرا ،2ج  صاحب، داحم

. کالهانسرخ مرشد اول صفوی، اسماعيل شاه (.1272) .احمد محمد سمنانی، پناهی -
 تهران: کتاب نمونه.

 زاده. تهران: نشر ادیان... همایون صنعتی1و  2جلد ، تاريخ هند(. 1217)تاپار، رومیال.  -
 ی. تهران: نیلوفر.. حمیدارباب شیروانسفرنامة تارونيه(. 1212.)تارونیه، ژان باتیست -
 (.تصحیح محمد دبیر سیاقی. تهران: طهوری.1222. )ترکرة الملوك -
با تکیه بر ، معرفی و شناسایی مهاجران گیالنی هند»(. 1296جعفرپور، جالل؛ طهماسبی، ساسان. ) -

 .62 – 42، صد 21شماره . 9. دورۀ ف لنامة مطالعات شبه قاره. بی جا: «دکن
. بی جا: 1، ج صفويه در عرصه دين، فرهنگ و سياست(. 1219.)جعفریان، رسول -

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 
 تهران: بی نام. .ال فويهروضۀ(. 1271حسینی، میرزابیگ حسن. ) -
. تهران: ايران در زمان شاه صفی و شاه عبا  دوم(. 1211خلدبرین، محمدیوسف. ) -

 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
 . تهران: کتابفروشی خیام. 4، ج حبيب السيربی تا(. ) .دینخواندمیر، غیاث ال -
 . تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.ترکرة هفت اقليم(. 1244رازی، امین احمد. ) -
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. تهران: گوی از آغاز تا مشروطهمشاهير زنان ايرانی و پارسی(. 1279محمدحسن )رجبی،  -
 سرو .

 تهران: اساطیری. .احسن التواريخ(. 1219.)بیگ حسن روملو، -
در دورۀ صفویه و افشاریه(. ترجمۀ ) هندتاريخ روابم ايران و (. 1271االسالم. )ریاض -

 محمدباقر آرام و عباسقلی غفاری فرد. تهران: انتشارات سپهر.

 . تهران: ارمغان.تحفة سامی(. 1214سام میرزای صفوی. ) -

 رجمۀ تقی تفضّلی. تهران: زیبا.. به اهتمام و تسفرنامة سانسونسانسون. )بی تا(.  -

 (. ترجمۀ منوچهر امیری. تهران: خوارزمی.1249. )در ايران سفرنامه های ونيزيان -   
 . اقبال یغمایی. مشهد: تو .سفرنامة شاردن(. 1272شاردن، ) -
. تصحیح الديناليقين فی بيان عمده اصولمسالک(. 1292الدین محمد. )شمسا، شمس -

 علیرضا اصغری. تهران: بنیاد حکمت اسالمی صدرا.طوبی کرمانی و 

 . تهران: فردو . 2، ج تاريخ ادبيات ايران(. 1294صفا، ذبیح اهلل.) -
 . اصفهان: فرهنگستان هنر.تفکر شيعه و شعر دورة صفويه(. 1212طغیانی، اسحا .) -
 .2ان. جلد . تهران: دانشگاه تهر2، ج اول عبا  شاه زندگانی (.1247فلسفی، نصراهلل. ) -

 . تهران: انتشارات علمی. زندگانی شاه عبا  اول(. 1221فلسفی، نصراهلل. ) -
. تحفة العالم در اوصاف و اخبار شاه سلطان حسين(. 1211فندرسکی، سیدابوطالب. ) -

 تهران: موزه.
 . تهران: علمی و فرهنگی. 1، جتاريخ الفی(. 1212خان؛ تتوی، احمد. )قزوینی، آصف -
جا: . عبا  نخجوانی و عبدالعلی کارنگ. بیسفرنامةکارری(. 1241، جملی. )کارری -

 فرانکلین.
 . تهران: امیرکبیر.بيمارستانها و مراکز درمانی در ايران(. 1294کاویانی پویا، حمید. ) -
 . ترجمۀ کیکاوو  جهانداری. تهران: خوارزمی.سفرنامة کمپفر(. 1262.)کمپفر، انگلبرت -
 . مشهد: آستان قد  رضوی.1، جکاروان هند(. 1269احمد. ) گلچین معانی، -
 . مشهد: آستان قد  رضوی. 2، ج کاروان هند(. 1269گلچین معانی، احمد. ) -
 . محسن جاویدان. تهران: بی نام.طب در دورة صفويه (.1216الگود، سیریل. ) -
 رهنگی.. تهران: مطالعات و تحقیقات فکبرنامه(. ا1272مبارك، ابوالفضل. ) -
.تهران: مؤلفین کتب چاپی فارسی و 2، ج يوسف بن محمد هرویتا(. مشار، خان بابا. )بی -

 عربی. 

 .2. تهران: نشر مهاجر. جلد تاريخ علم در ايران(. 1291معتمدی، اسفندیار. ) -
 . تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.ء الملوكاحيا(. 1244الدین محمد، حسن. )ملک غیاث -
 بی نام. تهران:. عباسی آرایعالم (.1242اسکندربیک. ) ،منشی -
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 . تهران: ارمغان.ترکرة ن رآبادی(. 1217نصرآبادی، میرزا محمد طاهر. ) -

 اجتماعی، سياسی، تحوالت تاريخ(. 1291. )عباسقلی فرد، عبدالحسین؛ غفاری نوایی، -
 .سمت: تهران. صفويه دوران در ايران فرهنگی و اقت ادی

با مقدمۀ عبدالحسین نوایی،  ال فا.روتة  (1269.)شیرازی، خواجه زین العابدین علی نویدی -
 تهران: نشر نی.

جا: مرکز تحقیقات . بیتاريخ روابم پزشکی ايران و پاکستان(. 1222واسطی، حکیم نیر. ) -
 فارسی ایران و پاکستان.

دوم. تهران: انتشارات بنیاد  . چاپالوقايعبدايع(. 1221الدین محمود واصفی. )واصفی، زین -
 فرهنگ ایران. 

 
 




