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هاي كرانة درياي خزر هاي محلي متعددي وجود دارد كه به گروه گويشدر سرزمين گيالن، زبان
پيش است كه به هم بسيار پس و بيههاي بيهاند؛ اما ابزار ارتباط زباني همة گيالنيان گويشمتعلق

ي، گيالن را از نواحي مركزي ايران، طي قرون گذشته، يكه به لحاظ جغرافياسد البرز،  .نزديكند
  .نگه داشته، باعث انزواي نسبي اقوام گيل و ديلم شده است جدا

اي از ارتباط مردم اين سامان با هرگاه بخواهيم از راه آثار زباني گيالنيان، رد و نشانه  
آثار مكتوب فارسي . خوريمبرمياندك دي زبانان بيابيم، پيش از عصر صفويه به شواه فارسي

 متعلق به كساني است كه، براي تحصيل علم يا شمار و عموماًگيالنيان پيش از اين عصر انگشت
اند و در به قصد زيارت اماكن مقدس و بزرگان دين و دانش و تصوف، زادگاه خود را ترك گفته

باري، در سراسر گيالن، پيش از آن . اندبيرون از مرزهاي گيالن به تصنيف و تأليف دست زده
نعمتاني كه  دوره، مركزي آموزشي وجود نداشت كه زبان فارسي در آن تعليم داده شود يا ولي

ها بودند كه در شهر حتي، در چند قرن اخير، طالقاني. نويسان باشندگويان و پارسيمشوق فارسي
س كردند كه در آنها به كودكان مكتبي هايي تأسيها مكتبرشت و شايد مراكز شهري ديگر و بقعه

  .آموختندقرآن و خواندن و نوشتن مي
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دربارة ارتباط گيالنيان با مردم بيرون از مرز و بوم خود اين نكتة مهم را بايد به خاطر سپرد   
 مأمن و مأواي ،ي براي متواريانيكه سرزمين گيالن، در پرتو همان شرايط انزواآفرين جغرافيا

 از فرهيختگان بودند شد و اين براي بوميان موهبتي بود؛ زيرا پناهندگان عموماًميمطمئني شمرده 
سان، براي جويندگان علم و بدين. آمدندو با سرماية دانش و ادب به ميهماني مردم گيالن مي

كه براي نآآمد تا از اين منابع رايگان بهره گيرند بياي پديد ميهاي خجستهمعرفت فرصت
  . به ترك يار و ديار نياز پيدا كننداندوزي دانش
تري  تر و زندهدر عصر صفويه، گيالن با ديگر نقاط ايران و بيرون از ايران ارتباط وسيع  
هاي پس بخش عمدة آثار فارسي مكتوب شاعران و دانشمندان گيالن به اين عصر و دوره. يافت
زيست و   ميقهشتم / ر قرن هفتمالدين اردبيلي، كه ددانيم كه شيخ صفيمي.  تعلق داردناز آ

سالطين صفوي به او منتسبند و نام سلسله نيز از نام او گرفته شده است، مريد شيخ زاهد گيالني 
پس از وفات شيخ، جانشين او  بود و نزديك بيست و پنج سال در خدمت او به سر برده بود و

  بوري براي دسترسي به خطةالعهاي ارتباطي سهلدانيم كه در عصر صفوي راههمچنين مي. شد
سالمي، سراسر ا بار در تاريخ ايران ينشمال ايران احداث شد و هم در اين عصر بود كه نخست

 براي رشد علمي و  در كنار هم اين عواملةهم. كشور زير لواي حكومت مركزي مقتدري درآمد
هاي  شي در حوزهفرهنگي مردم گيالن زمينة مساعدي فراهم آورد و سبب شد آثار متعدد باارز

 ،هاي عربي و فارسي به قلم شاعران كالمي و عرفاني به زبان، فلسفي، ادبي،متنوع علمي
 للباب خاطر نشان سازيم كه اميران اين نكته را نيز طرداً. نويسندگان و مؤلفان گيالني پديد آيد

 نرد و ،بازي چوگان ،محلي و اميرزادگان اوقات فراغت خود را ، كه كوتاه هم نبود، تنها به شكار
شعر . كساني از آنان اهل شعر و ادب نيز بودند. گذراندندها نميشطرنج و اين قبيل تفنن

 عوفي فصلي به اين االلبابلبابدر . كردندآزمايي ميآوردند و طبعخواندند و شعر گرد مي مي
 خانزادگان شاعراني در روزگار ما نيز، از ميان خانان و. دسته از سرايندگان اختصاص يافته است

در دستگاه بعضي از . ند در عصر قاجاريه پرشمار و از آن پس اندك شماركهسراغ داريم 
  .شدهاي ادبي نيز تشكيل ميشاهزادگان قاجار و حكام آن سلسله، انجمن
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پيش از روزگار صفويان نيز، آثار فارسي و عربي به قلم سرايندگان و نويسندگان گيالني   
  :، هر چند به شمار اندك، پر ارزشندسراغ داريم كه

هر چند از او . ، شاعر و كاتب)۴۲۸: وفات (]ابوالحسن مهيار بن مرزوية ديلمي[مهيار ديلمي  -
آثاري به زبان فارسي برجاي نمانده، در اشعار خود از اعياد ملي ايرانيان، چون مهرگان و نوروز، 

 .بودن خود باليده استيادكرده و بارها ايرانيان را ستوده و به ايراني 
بعض   ابوالهيجاء اردشير بن ديلمسپار نجمي، شاعر نيمة دوم قرن پنجم هجري، كه در مقدمة -

 اسدي طوسي از او نام برده شده و به نقل از اسدي آمده كه آن كتاب به خواهش لغت فرسنسخ 
محمدبن عمر  ترجمان البالغة هجري از ۵۰۷اي كهن مورخ همچنين نسخه. او تأليف شده است

ترين اثر فارسي در بديع و بالغت كه تاكنون به دست آمده، به خط او در كتابخانة رادوياني، قديم
 . به طبع رسيده است۱۹۴۹فاتح استانبول محفوظ است كه به اهتمام احمد آتش در سال 

 هزار مستمع ، كه چند ده]الدين ابومحمد عبدالقادر بن ابي صالح جيالنيمحي[عبدالقادر گيالني  -
سخنانش چندان مؤثر . داشتندنشستند و چند صد نفر از سخنان او يادداشت برميپاي وعظ او مي

طريقت او در متصرفات و . اي از يهوديان و مسيحيان در اثر تبليغ او به اسالم گرويدندبود كه عده
 .در هند نشر يافت

 اهالي طالقان ديلم كه، به قول عوفي بونصر احمد بن ابراهيم، شاعر و مورخ عصر سلجوقي، از -
سروده  هاي فارسي و عربي تسلط داشته و به اين هر دو زبان شعر مي، بر زبانااللبابلبابدر 

 .است
، از بزرگان صوفيه ) قزوين۶۵۱: وفات(الزمان الدين گيالني ملقب و مشهور به عينشيخ جمال -

تاريخ حمداهللا مستوفي در .  او لقب گرفتالدين كبري بود و ازو از مريدان مقرب شيخ نجم
اند كه در شعر عربي و فارسي دستي قوي گفته. اند از او ياد كردهنفحات االنس و جامي در گزيده
 . استداشته

، كه شيخ صفي به )۷۰۰ رجب ، سياورود گيالن۶۱۵ (]الدين ابراهيمشيخ تاج[زاهد گيالني  -
، هفتمين پادشاه سلسلة )۷۰۳-۶۹۴: سلطنت(ازان خان غ. دست او توبه كرد و از مريدان او شد
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. احمد، اسپهبد گيالن پذيرفتايلخانيان، اعتقادي خاص به او داشت و شفاعت او را در حق ملك
 .الدين علي، ترجيح دادوي شيخ صفي را به جانشيني خود برگزيد و او را بر پسرش، جمال

هايي   مناظره،»عميد«ه فخرالملك و متخلص بملقب به فخرالدوله يا ) ۷۹۲-۷۳۸(عميد ديلمي  -
از قبيل مناظرة شمشير و قلم، بنگ و شراب، كه از اواخر قرن پنجم در شعر فارسي رواج يافت، با 

 .اشعار عميد ديلمي در هند رونق گرفت
ديوان . الدين، سيدشرفشاه گيالني معروف به پير شرفشاه، شاه شرف، پير شرف-ييشرفشاه دوال -

كتابت شده و نسخة منحصر به فرد آن است ) ۸۹۸ ةحج مورخ غره ذي( او، كه در قرن نهم نويافتة
 دو بيتي و چند تك بيت به ۷۸۸شود، مشتمل است بر و در كتابخانة آكادمي بوخارست حفظ مي

بنياد فرهنگ   نسخة عكسي اين ديوان را، كه به همت محمدعلي صوتي تهيه شده،. زبان محلي
مونس الدين شرفشاه در اي فارسي از شمسقصيده.  به چاپ رسانده است۱۳۵۸ايران در سال 
پژوه نيز روايت شده كه در از محمدتقي دانش. نقل شده است) ق ۷۴۱( ق االشعارياالحرار في دقا
نام صاحب آن حاوي  جنگ شعري بي،هاي خطي دانشكدة ادبيات دانشگاه تهرانفهرست نسخه

 . باشداالحرارمونسالدين شرفشاه وجود دارد كه شايد همين  شاعر از جمله شمس۳۴۶اشعار 
 محمدبن بدر جاجرمي غزلي به نام مونس االحرار في دقائق االشعارمنوچهر پسر شرفشاه كه در 

 .او نقل شده است
وي . شيخ ميرزا احمد رشتي معروف به استادي، عارف قرن نهم هجري، شاگرد شمس مغربي -

 او شرح نوشت كه فيلم آن در كتابخانة مركزي دانشگاه نمايم جهانجابه اجازة استادش، بر 
 .بودتخلص » رضا « تخلص ويسرود ووي به فارسي و عربي شعر مي. تهران محفوظ است

دبستان .  از اوستميزانكتاب . مبدع مذهب نقطوي) ۸۳۱: وفات( گيالني محمود پسيخاني -
 .كارش بحث شده است نخستين منبعي است كه در آن از وي و افمذاهب

، از اعقاب عبدالقادر گيالني و از )۸۳۲ حدود -۷۶۷(عبدالكريم گيالني يا جيالني يا جيلي  -
 .در حدود سي كتاب و رساله نوشته است. عربيپيروان ابن

از او آثاري در حساب بجا . دان نيمة دوم قرن نهم هجريخيرالدين خليل بن ابراهيم، رياضي -
 به زبان فارسي كه به سلطان محمد ارباب قلم و مصاباح روموز اصحاب رقم وز مانده از جمله كن
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آن را به عربي و تركي   شاگردش، پيرمحمد صدقي،. تقديم شده است) ۸۶۶-۸۵۵: سلطنت(فاتح 
از اثر ديگر او در حساب، به . اي از آن در كتابخانة ملي پاريس محفوظ استبرگرداند كه نسخه

اي خطي در كتابخانة اياصوفياي استانبول ، نسخهنماي كتابو معضلگشاي حساب  مشكلنام 
 .شودنگهداري مي

، امير و وزير )۸۸۶:  مقتول-۸۰۸(خواجه محمود گاوان، شهرت خواجه عمادالدين محمود  -
. وي با موالنا جامي مفاوضاتي داشت. مشهور ايراني در دستگاه امارت سالطين بهمني در هند

هاي مراسالت از جمله حاوي نمونه) رياض االنشاءيا (االنشاء  ضةرو ن انشاء و در فمناظراالنشاء
كن،  به تصحيح معصومه معدن( هايي خطاب به جامي از تأليفات اوست كه به ترتيب در ايران نامه

به تصحيح غالم يزداني، حيدرآباد دكن (و هند ) ۱۳۸۲فرهنگستان زبان و ادب فارسي، تهران 
 .ده استبه چاپ رسي) ۱۹۴۸

وي از خاندان سادات مرعشي .  هجري۸۱۵ سيدظهيرالدين مرعشي، مورخ و امير گيالني متولد -
تاريخ گيالن و و نيز ) ق ۸۸۱ (تاريخ طبرستان و رويان و مازندران. است) مرعشية مازندران(

 -۸۸۳ يا ۸۸۱: سلطنت(را براي پسر سلطان محمد، كاركيا ميرزا علي الهيجي ) ق ۸۸۱ (ديلمستان
تاريخ طبرستان و . وي شاهد عيني اغلب حوادثي بود كه نقل كرده است. ، تأليف كرد)۹۱۰ يا ۹۰۹

الدين   از علي بن جمالتاريخ طبرستان ، به تصريح مؤلف در مقدمه، مطالب رويان و مازندران
دو فصل، اهللا آملي را دربردارد و  موالنا اولياء و تاريخ رويان )نيمة دوم قرن نهم هجري(روياني 

يكي در ذكر حكمراني ملك كيومرث رستمداري و فرزندان او و ديگري در بيان خروج سيد 
تاريخ مطالب   قسمت عمدة. ها افزوده شده استنالدين مرعشي و استيالي اخالف او، بر آ قوام

)  هجري۶۱۳حدود (ابن اسفنديار تاريخ طبرستان عين محتويات طبرستان و رويان و مازندران 
تاريخ . چاپ و منتشر شده است) ش۱۳۳۳(و تهران ) ۱۸۵۰(اين كتاب در پترسبورگ . است

ابتدا مشتمل بوده است بر يك مقدمه و شش باب كه سپس مؤلف باب هفتمي  گيالن و ديلمستان
 ،خان اين كتاب به اهتمام رابينو با مكاتيب.  بر آن افزوده است۸۹۴-۸۸۱هاي  در ذكر حوادث سال
  ستوده و به نفقة ر رشت به چاپ رسيده است؛ همچنين به تصحيح منوچهراحمدخان گيالني د

 ).۱۳۴۷تهران (بنياد فرهنگ ايران منتشر شده است 



 

  

  ادبيات ايران438

 كه در ۹مورخ اواخر قرن ) ۹۲۲بعد از : وفات(الدين بن حاجي حسين الهيجي علي بن شمس -
 را تاريخ خاني، به نام ۹۲۰-۸۸۰هاي وي تاريخ ايالت گيالن در سال. دربار سالطين كاركيائي بوده
 نوشت و در ۹۲۲صفر    و نيمة۹۲۱، در فاصلة نيمة محرم )۹۴۳-۹۱۱(به دستور سلطان احمدخان 

 را ۸۹۴ كه حوادث تا سال -اثر ظهيرالدين مرعشي  آن جزئيات حوادث تاريخي را در دنبالة
 ). سال در هر دو گزارش شده است۱۴حوادث ( آورد ،دربردارد
اوي شرح دوران اقامت شاه اسماعيل اول صفوي در گيالن پيش از جلوس حتاريخ خاني   

الدين  ترين مدرك مكتوب دال بر سيادت شيخ صفي به قول قزويني، كهن. به تخت سلطنت است
روابط سالطين كاركيا با پادشاهان صفوي در آن بررسي شده و مؤلف از هداياي . اردبيل است

از . آداب و رسوم مردم گيالن نيز در آن وصف شده است. ت ميان آنها سخن گفته اس شدةمبادله
 معرفي در فهرست بلوشه و عكس آن در - شمارة(هايي در كتابخانة ملي پاريس آن نسخه

نسخة (ي لنينگراد يو در انستيتوي كتب آسيا) دارن ي لنينگراد با حواشييانستيتوي كتب آسيا
 برگ كتابت شده با ۳۵۸تعليق خوش در كه با خط نس C    ۴۹۱نويس مؤلف به شمارة دست

اين نسخه به نيكالي خانيكف تعلق . اصالحاتي در متن و حواشي به قلم سلطان احمدخان
) اكنون معلوم نيست در دست كيست(الدين تبريزي در قم ؛ و در كتابخانة سيد شهاب)داشته

  .محفوظ است
اي  نيكالي خانيكف، همراه با مقدمه  ة به اهتمام برنهارد دارن، براساس نسخ۱۲۷۴ در تاريخ خاني

پس از آن مالمحمد جعفر قراداغي .  صفحه، در پترسبورگ چاپ شد۴۰۴به زبان آلماني در 
  .تعليقاتي بر آن افزود

 به اهتمام دكتر منوچهر ستوده تصحيح شد كه در آن ذكورديگر آن بر اساس نسخة خطي مچاپ 
اين تصحيح به .  براي آن تهيه و تنظيم شده استهاييهاي چاپ دارن اصالح و فهرستبدخواني

   .منتشر شد) ۱۳۵۲تهران (همت بنياد فرهنگ ايران 
اشعارش . ، شاعر و عارف)۹۱۲: وفات(» اسير«الدين محمد متخلص به  اسيري الهيجي، شمس-

 شبستري و گلشن راز در شرح مفاتيح االعجاز. حاوي مضامين عرفاني و اخالقي است
 . از آثار مشهور اوستا مثنوي اسيرياسرارالشهود ي
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 .داراي ديوان است. قويونلو، از شاعران اواخر دوران تركان آق)۹۲۷: وفات(شهودي الهيجاني  -
از عصر صفوي به اين سو، شمار آثار فارسي به قلم سرايندگان و نويسندگان گيالني افزايش   

ن علمي و ادبي درآمد و زبان  يافت و زبان فارسي، با وسعت تمام، به صورت زباچشمگيري
اين پديده . الشعاع قرار دادشد، تحتهايي بدان سروده ميمحلي را، كه اشعار و به خصوص ترانه

اثرآفرينان گيالني . موارد مشابه كامالً معقول و طبيعي است  نه تنها در اين مورد بلكه در همة
به ويژه زبان . آموزي كرده بودندو ادباندوزي هاي فارسي و عربي دانشكساني بودند كه به زبان

توان گفت آنان با شعر تنها از طريق شعر، در نظر آنان، تقريباً فقط و فقط زبان فارسي بود و مي
به عالوه، شاعر و نويسنده و مؤلف طالب آن است كه اثرش در مقياس . اين زبان آشنايي داشتند

يشوران اهل قلم طبعاً زبان فراگير ملي را بهترين تر خواننده و خريدار پيدا كند و گوهر چه وسيع
از سوي ديگر، انزواي نسبي گيالن مانع آن نبود كه . يابندرسانه براي نيل به اين مقصود مي

اينان، . هاي گوناگون ترك ديار كنند و از قلمرو زبان محلي گام بيرون نهندفرهيختگاني به انگيزه
مسلكان و سير آفاق و انفس؛ و   قصد زيارت مرشدان و هماگر از اهل طريقت و سلوك بودند، به

اگر تشنة علم بودند به عزم دسترسي به مراكز علمي و استادن؛ و اگر طالب مال و جاه بودند، به 
نعمتان راه سفر در مندي از حمايت وليهاي امارت و سلطنت و بهرههواي نزديكي به دستگاه

  .گرفتندپيش مي
ي از شاعران و اهل طريقت و ارباب علم گيالني را سراغ داريم كه در عصر صفوي، بسيار  

به ويژه راهي هند شدند و از حمايت شاهان و امرا و دولتمردان برخوردار گشتند و قدر و منزلت 
 در دكن فرمانروايي كردند، و ۷۴۸بهمنيه، كه پادشاهان آن از   دربار شاهان سلسلة. يافتند
ة قلمرو بهمنيه در اواخر قرن نهم و اوايل قرن دهم هجري، ظهور هايي كه، پس از تجزي سلسله

شاهيه كه بيجاپور و نظام شاهيه كه احمدنگر و قطب شاهيه كه گلكنده  كردند، به خصوص عادل
آباد سپس حيدرآباد كرسي آنها بود و از  جاهيه كه نخست اورنگقلمرو آنان بود و متعاقباً آصف

همچنين دربار شاهان سلسلة مغولي تيموريان يا . ايي داشتند بر دكن فرمانرو۱۳۶۷ تا ۱۱۳۶
، نزديك به سه قرن و نيم، در سرزمين هند حكومت كردند به ۱۲۷۴ تا ۹۳۲گركانيان هند كه از 

نواز براي شاعران و اديبان و دانشمندان صورت پناهگاهي امن و ميزباني شفيق و مهربان و مهمان
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 ،)۱۰۳۷-۱۰۱۴( جهانگير ،)۱۰۱۴-۹۶۳( اكبرشاه ،)۹۶۳-۹۳۷ (دربارهاي همايون. گيالني درآمد
  .از اين حيث ممتاز بود) ۱۱۱۸-۱۰۶۸(و اورنگ زيب ) ۱۰۶۸-۱۰۳۷(جهان  شاه

هاي دهم تا سيزدهم، در حمايت از شاعران و در حقيقت، دستگاه فرمانروايان هند، طي قرن  
.  داشتيان آن سلسله برتري نمايانزبان بر دربار صفويان و جانشينعارفان و دانشمندان فارسي

برخي از آنان خود اهل . پادشاهان و درباريان هند به زبان و ادب فارسي عالقة فراوان داشتند
  .فضل و ادب و ذوق و هنر بودند

نوشت، بر ، فرمانرواي بيجاپور دكن، خط نستعليق نيكو مي)۹۱۶-۸۹۵(شاه يوسف عادل  
. نواخت علم موسيقي متبحر بود و طنبور و عود نيكو ميعروض و قافيه وقوف تمام داشت، در 

گاهي خود او نيز . شددر مجلس او شعر قدما خوانده مي. داشتوي ارباب فنون را گرامي مي
. نظام شاهيان احمدنگر دكن نيز حامي زبان و ادب فارسي و فرهنگ ايراني بودند. سرودشعر مي

هاي دهم و يازدهم به هند روي آوردند در خدمت رنبسياري از اديبان و شاعران ايران كه در ق
  .كردند و با آنان رابطة دوستانه داشتندبردند، آنان را مدح ميهمين پادشاهان به سر مي

، دومين پادشاه سلسلة لوديان دهلي، با شاعران مجالست )۹۲۳-۸۹۴( سكندرشاه لودي  
  .داشت و خود صاحب طبع بود

 سلسلة گوركانيان هند، به صحبت علما عالقة ، بنيان)۹۳۷-۹۳۲(ظهيرالدين محمد بابرشاه   
پسرش، . ديوانش به طبع رسيده است. بود» بابر«وي داراي طبع شعر و تخلصش . وافر داشت 

ديواني . سرود، با اديبان و شاعران و هنرمندان معاشرت داشت و شعر مي)۹۶۳-۹۳۷(همايون 
وي، در بازگشت . برادران او نيز شاعر بودند. وظ بوداكبرشاه محف  داشت كه نسخة آن در كتابخانة

اي از شاعران ، عده)۹۴۸-۹۳۰: سلطنت(به هند، پس از پناهندگي به دربار شاه طهماسب صفوي 
 شعر فارسي جاي جاي از ترويدر مرتبه) ۱۰۱۴ -۹۶۳(اكبرشاه . و هنرمندان ايراني را به همراه برد

رحيم خان، لسپهساالر او، ميرزا عبدا. ن به آن نرسيده استيك از شاهان هند و ايرا داشت كه هيچ
اي مقرر  اكبرشاه براي سخنوران راتبه. كردرقابت مي در حمايت از شاعران و تشويق آنان با او

گو از هرات،  شاعران پارسي. داشت و كساني را بر تأليف و ترجمه از هندي به فارسي برگماشت
يز، قائن، مازندران، گيالن، قزوين، تبريز، همدان، ري، قم، ساوه، مرو، مشهد، نيشابور، سبزوار، ترش
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بدائوني، مورخ و شاعر هندي قرن دهم .  روي آوردندوي سامره به دربار  وكاشان، كربال، نجف
زبان . برد كه در زمان سلطنت اكبرشاه در هند شهرت يافتند شاعر ايراني نام مي۱۷۰هجري، از 

و ) ۱۰۳۷-۱۰۱۴(جهانگير . ان اكبرشاه، زبان رسمي حكومت هد شد، به فرم۹۹۰فارسي در سال 
الدين حسيني جمال. شاعر و حامي شاعران بودند) ۱۰۵۵: وفات(بانوي تهرانيش، نورجهان بيگم 

خود جهانگير در نويسندگي .  به نام جهانگير تأليف كرد۱۰۳۳ را در سال فرهنگ جهانگيري
 جهانگيري سرشار است از وصف مناظر زيباي كشمير خاطرات وي به نام تزوك. دست بودچيره

، نويسنده )۱۰۶۸ -۱۰۳۷(، پسر و وليعهد شاه جهان )۱۰۶۹: وفات(دارا شكوه . و ديگر نقاط هند
، دختر )۱۰۹۲: وفات(آرا بيگم جهان. فان و شاعران مصاحبت داشترو شاعري فاضل بود و با عا

 تاج محل به يادبود او ساخته شده، مؤلف تذكرة شاه جهان از بانو بيگم ملقب به ممتاز محل كه
بر سنگ قبرش در صحن . وي طبع شعر داشت.  در شرح حال مشايخ چشتيه استمونس االرواح

) ۱۱۸ -۱۰۶۸(اورنگ زيب . خود او نگاشته شده است  بيتي سرودة ، الدين اولياءمزار خواجه نظام
النساء بيگم، شاعر بود و ترش، زيبدخ. در ترسل مهارت و بر علوم ادبي وقوف تمام داشت

  .كردتخلص مي» مخفي«
بيهوده . نمايدزبان به هند كامالً طبيعي ميدر چنين شرايطي، روي آوردن فرهيختگان پارسي  

  :خواندنيست كه كليم كاشاني آن ديار را داراالمان حادثه مي
  طوفانست هند كشتي نوح و زمانه   اش ـهان حادثــــگويــم داراالمـچــرا ن

  هزار سال بماند عزيز مهمانســـت  ر غريب اينجاـان مروت كه گــزهي جه
يابيم  دانشمند و مؤلف گيالني را مي در ميان مهاجران عدة درخور توجهي عارف و شاعر و  

اند و جا دارد كه، در اين كم بخشي از آثار مكتوب خود را به زبان فارسي پديد آوردهكه دست
نويس عصر صفوي و دوران سلطنت نادر و زنديه و قاجاريه ال گيالني پارسيضمن ذكر رج مقام،

  .از شماري از آنان ياد كنيم
گو و ارباب  ، عدة بسياري از شاعران پارسي) قرن۴جمعاً حدود (در عصر صفويه و قاجاريه   

ي چند نوشتند ظهور كردند كه در اينجا به معرفدانش و ادب و فن گيالني كه به زبان فارسي مي
در جمع اينان شاعر، حكيم و فيلسوف و متكلم، عالم ديني، . كنيمتن از برجستگان آنان اكتفا مي
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بسياري از آنان . توان سراغ گرفت خوشنويس مي وداندان، موسيقيپزشك، منجم و رياضي
 اركساني هستند كه به هند مهاجرت كردند و از تشويق و حمايت پادشاهان آن سرزمين برخورد

  :شتندگ
سنج، شاعر،  ، پزشك، اديب نكته)۹۱۲: مقتول(الهي گيالني، موالنا محمد ملقب به سديدالدين  -

، )۸۸۳: ؛ آغز سلطنت۸۴۷: تولد(ردار توانا كه در دستگاه كاركيا سلطان علي ميرزا سسياستمدار و 
 .، به وزارت رسيد)۸۸۳-۸۵۱: سلطنت(پسر كاركيا سلطان محمد 

 بيت در ۱۵۰۰نسخة ديوان شعرش حاوي حدود ).  تبريز۹۴۴: وفات(بابا نصيبي گيالني  -
 .ملي پاريس محفوظ است  كتابخانة

 سلسلة يخ پدرش از مشا، قاضي يحيي الهيجيعم» يقيني«قاضي عبداهللا الهيجي متخلص به  -
  برد و سرانجام خليفةبه سر مي) اسيري(الدين محمد مدتي در خدمت شيخ شمس. نوربخشيه بود

 مخزن الغرائبدر  .اي به قتل رسيددر توطئه. صاحب ذوق شاعري و اهل حال بود. شداو 
 .اشعاري از او نقل شده است

وي مردي فاضل و . ، برادرزادة قاضي عبداهللا يقيني)۹۵۳ يا ۹۵۲: وفات(قاضي يحيي الهيجي  -
ر الهيجان چندي به امر قضا د. نوربخشيه به مقام شيخي رسيد  در سلسلة. درويش مسلك بود

راه يافت و به سمت كتابداري ) ۹۶۳-۹۳۷(به هند سفر كرد و به دربار همايون . اشتغال داشت
مخزن در . يافتمدتي مديد در كاشان اقامت داشت و از اين رو به كاشي شهرت . سرافراز شد

 :ستاين بيت از او.  اشعاري از او نقل شده استالغرائب
  رســرسي متا تــواري راه فنـــاي كه از دش  
  رفت و توان خوابيد بس كه آسان است اين ره مي          

 . بر سنگ قبرش نگاشته شده استاحياي سخن چو كرد يحيي جان دادجملة با تاريخ وفاتش 
ترين  چند تن از معروف. ، خوشنويس عصر صفوي) قزوين۹۶۹-۹۲۴(مالك ديلمي  -

در . اند  نيز در شمار شاگردان او ذكر كردهميرعماد قزويني را.  شاگرد او بودند،خوشنويسان ايران
هاي  تصاوير و تذهيبشنويسان و وخزينة اوقاف استانبول مرقعي با بهترين خطوط خ  كتابخانة
هاي نهم و دهم محفوظ است كه مالك، به خط خوش خود، بر آن و مذهبان قرن مصوران
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از آثار ديگر او، يك نسخه . ستكاران و نقاشان نوشته ااي در ترجمة خوشنويسان و تذهيب مقدمه
 در ، تحرير شده۹۵۵ كه به سال ،السالم و يك نسخه مفردات نستعليقمناجات حضرت امير عليه

حاج سيد نصراهللا تقوي در تهران نيز يك   در كتابخانة. دانشگاه استامبول موجود است  كتابخانة
چنين آثاري از اين هم.  هجري كتاب شده وجود داشته۹۵۶ كه در حادي عشرنسخه باب 

مالك با علوم متداول زمان خود نيز . هاي لنينگراد و وين موجود استخوشنويس در كتابخانه
 .پرداختآشنا بود و به شعر و موسيقي نيز مي

 به زبان فارسي از  التشريحصةخال. ، پزشكي حاذق بود)۱۰۰۴: وفات(حكيم عبدالرزاق الهيجي  -
هايي در از اين كتاب نسخه. تقديم داشته) ۹۶۳ -۹۳۷(شاه يونتأليفات اوست كه آن را به هما

 ۱.پترسبورگ، هند، لندن و ايران موجود است
از . ، پسر موالنا حكيم عبدالرزاق الهيجي)۹۹۷-۹۰۰حدود (الدين ابوالفتح گيالني حكيم مسيح -

الطب  ،شعر، ديوانشرح اخالق ناصري، چهارباغمنشئات و رقعات موسوم به : تأليفات اوست
مظهراالسرار هاي ، دو مثنوي به نام)اهللا مرعشي نجفيآيت  نسخة آن محفوظ در كتابخانة (االكبري

 كنوزالشعرااشعارش در نسخة خطي جنگي متعلق به حسين مفتاح و هم در .  داردضياء النيرينو 
 .را نوشتخ الفي تاري  دنبالة) ۹۹۶مقتول در (به پيشنهاد او بود كه مال احمد تتوي . نقل شده است

وي، به درخواست خان احمدخان، شرحي . جد حزين) الدين عليجمال(وحدت الهيجي  -
اي از آن ، كه نسخهشيخ صنعان و ترسازاده  مثنوي عارفانة. سينا نوشت ابنقانون  تفارسي بر كليا

ديوان شعرش، در دو هزار بيت، حاوي اشعار و . اوست   موجود است، سرودة۱۲۰۹مورخ 
 .هاي نغز است لغز
خان  در سفر حج، به ديدار زين.  كحال و شاعر و اديب،)۱۰۰۳: وفات(الملك دوائي حكيم عين -

اعظم كوكلتاش اكبرشاه نايل شد و به دعوت او به هند رفت و در دربار اكبرشاه به مناصب عالي 
پور رفت  ان به برهانخ به فرمان اكبرشاه، به رسالت نزد راجه علي.  خرم شدةرسيد و استاد شاهزاد

سرانجام، به انزوا روي آورد و در هنپديه مأوايي .  اجرا كرديو اين مأموريت را به وجه مطلوب
. فراهم ساخت و تا پايان عمر در آنجا عزلت اختيار كرد و در سرزمين هند به خاك سپرده شد
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 مضامين الشعراو ) ۲۴۶۶ مركزي دانشگاه، شمارة  كتابخانة(هروي فائضاي   اشعاري از او در تذكرة
 .نقل شده است)  ۲۵۰۴ جا، شمارة همان(
الدين فرزند حكيم عبدالرزاق الهيجي و برادر ، نجيب) الهور۱۰۰۴: وفات(حكيم همام گيالني  -

، به اتفاق سيد صدر ۹۹۴به سال . قلي نام داشت  نخست همايون،ينكوچك حكيم ابوالفتح گيال
رفت و يك ماه پس از مرگ ) ۱۰۰۶ -۹۹۱(بداهللا خان ثاني ازبك گري نزد عجهان مفتي، به ايلچي

يك بار نيز، به عنوان . يافت ، در نزديكي كابل، به حضور اكبرشاه بار)۹۹۷(برادرش حكيم ابوالفتح 
شناس و خط. نيز رسيد) ساالريخوان(به منصب بكاول بيكي . سفير، به دربار صفوي آمد

در مقبرة حسن ابدال در راه كابل، كنار . شركت داشتي تاريخ الفدر تأليف . شعردوست بود
 .برادرش، به خاك سپرده شد

. گيالن پيش ذوق از اهالي بيهدان وخوش، سردار موسيقي)۱۰۰۵: وفات(عبدالغفور بيك گيالني  -
به روزگار زوال قدرت كيائيان مالطي، به خدمت . وي صاحب تصنيفاتي در فن موسيقي بود

وست و در جنگ با فرهاد خان قرامانلو، كه با سپاهي عظيم در گيالن بود، خان تولمي پي علي
 .متواري گشت و سرانجام دستگير و كشته شد

ي جان فرزند موالنا احمد طبيب گيالني كه در دستگاه كيائيان مالطي مقامي يطالب گيالني، يح -
اي در فن شعر سالهر. كردتخلص مي» طالب«در شعر . در ادب نيز دست داشتوي . واال داشت

، از جانب او به ۹۶۷در سال . بود) ۱۰۰۵: وفات(مدتي در خدمت خان احمد گيالني . نوشت
 .به قزوين رفت و در آن شهر بيمار شد و درگذشت) ۹۸۴ -۹۳۰(رسالتي نزد شاه طهماسب اول 

را  نامه بلبل  وي چندي در حلب به سر برده و منظومة. علي گيالني فومني، از سخنوران گيالن -
 ۲۶۸۷ ميكروفيلم شمارة( از او دو قصيده و يك رباعي ۲).ق ۹۷۵(ساخت  بيت ۱۰۹۱در حدود 
 .دست آمده است به) مركزي دانشگاه تهران  كتابخانة

با فلسفه و . دوست و هنرپرور بود، در عين جنگاوري، ادب)۱۰۰۹ -۹۴۲(خان احمد گيالني  -
ش يهاي خوسرود و براي غزل فارسي شعر ميبه. رياضي آشنايي و در موسيقي دست داشت

اند  يكصد و(مكاتبيب او . دانان و منجمان فراهم بودنددر دستگاه او، موسيقي. ساختالحاني مي
هاي  نامهسيد ظهيرالدين مرعشي و هم جداگانه با عنوان تاريخ گيالن و ديلمستان ، ضمن )نامه
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 مكتوبات حاوي ناي. اپ رسيده استبه كوشش فريدون نوزاد به چخان احمدخان گيالني 
 .مطالبي است روشنگر برخي از ابهامات تاريخ صفويان

وي به نظيري نيشابوري . سراي گيالن، از شاعران غزل)۱۱ و قرن ۱۰اواخر قرن ( نادم گيالني -
 .ورزيد و او را به استادي پذيرفت و نظيري او را به جهانگير معرفي كردارادت مي) ۱۰۲۲: وفات(
وي پزشك مخصوص اكبرشاه . ، ملقب به جالينوس الزمان)۱۰۱۸: وفات(حكيم علي گيالني  -

در تأليف . سيناابنقانون از آثار وي شرحي است بر . يك بار، به عنوان سفير، به بيجاپور رفت. بود
 . شركت داشتتاريخ الفي

 حوادث نيم قرن گيالن ، در اثر خود،نتاريخ گيال، مؤلف )۱۰۲۲درحيات تا ( عبدالفتاح فومني  -
به همت دكتر منوچهر تاريخ گيالن . زمين را كه بيشتر خود ناظر آنها بوده روايت كرده است

 ).۱۳۴۹بنياد فرهنگ ايران، تهران (ستوده تصحيح شد و با حواشي سودمند به چاپ رسيد 
در شرح ( نامه  قوي، به فرمان جهانگير، مثنوي تغلُ). ۱۰۲۸صفر  :وفات(موالنا حياتي گيالني  -

آغاز كرده بود، به پايان ) ۷۲۵-۶۵۱(را، كه اميرخسرو دهلوي ) هاي اعضاي خاندان گورگانيجنگ
در سه هزار بيت و يك سليمان و بلقيس در هفت هزار بيت و مثنوي  يديواناز او . رساند
 .نامه بجا مانده است ساقي

اي   پنج هزار بيت و رساله-در چهارديوان شعر . ، ميرمحمدحسين)۱۰۲۹: وفات(فغفور گيالني  -
صفت گرجستان، صفت كليسا و كشيش، (در حساب اصابيع و اشعاري از نوع شهر آشوب 

 .دارد) فروش، صفت حمام، صفت دالك صفت مي
، از او كتابي به فارسي )۱۰۳۸-۹۹۶: معاصر شاه عباس اول(الدين افضل بن يحيي گيالني كمال -

 .  بجا مانده كه در فهرست ريو معرفي شده استلجوامعجامع ادر داروشناسي به نام 
 نقل مخزن الغرائبابياتي از او در ). ۱۰۳۸-۹۹۶: معاصر شاه عباس اول(موالنا مخفي رشتي  -

 .شده است كه از ذوق لطيفش حكايت دارد
از . ، اهل سالكده از توابع الهيجان)۱۰۳۸ -۹۹۶: معاصر شاه عباس اول(عبدالوحيد سالكدهي  -
) ش۱۳۳۹ -ق ۱۲۹۹(جاي مانده كه شيخ بهاءالدين املشي   بهشرح دعاي صباح اثري منثور در او
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سروده  عبدالوحيد شعر نيز مي. اين نسخه به عباس اقبال بخشيده شده است. آن را خريده بوده
 . است

هنر خوشنويسي را از ميرعماد قزويني )  بنگاله۱۰۵۲ و ۱۰۵۰بين : وفات(حكيم قراري الهيجي  -
ستعليق مأمور ن قرآن به خط ةشاه عباس او را به نوشت. الخطاطين معروف شدآموخت و به شهاب

 .كرد
طراح . ، شاعر و نقاش و طراح زرينه و سيمينه)۱۰۳۷-۱۰۱۴: معاصر جهانگير(سعيد الهيجي  -
 .ت طاووس اوستخت
بجا مانده ان اشعار پادشاه نامه و ديواز او ).  اكبرآباد۱۰۶۸شوال : وفات(حكيم حاذق گيالني -

گنج طلسم، ظل هاي از او پنج مثنوي به نام. صائب به فصاحت و بالغت او اعتراف دارد. است
 .  بجا مانده استنامه، تمسك نجات، طور تجلي و دو ساقيدخل المبين، بهار

ار مضماي به نام نامهرسعباس ثاني فَبه فرمان شاه). ۱۰۵۹: وفات(الدين احمد گيالني نظام -
اين كتاب به تصحيح نادر حائري و به همت مركز نشر دانشگاهي در سال ( تأليف كرد دانش
 ). در تهران چاپ و منتشر شد۱۳۷۵
كتاب . را در شناخت بعضي داروها به فارسي به نام سلطان عبداهللا نوشتاسراراالطباء وي   

 .ديگري به فارسي در درمان بواسير دارد
اي در اثبات حدوث عالم كه رساله: از آثار اوست). ۱۰۶۰د از بع: وفات(شمساي گيالني  -

اي در وجود واجب و هستي  در مشهد به پايان رسانيد؛ رساله۱۰۴۵نگارش آن را در سال 
شرح    الواجب؛ حاشيةةمسالك اليقين؛ رسالة اثبات وحد   في علم اهللا؛ رسالةلةرسامخلوقات؛ 

 بيان احوال موجودات  رسالة به فارسي؛ الحقيقه و الحالتجريد؛ رسالة اظهار الكمال علي اصحاب 
دانشگاه تهران موجود و از جمله كتب   هاي ديگر او در كتابخانةها و رسالهاين رساله. به فارسي

 . اهدائي شادروان استاد سيد محمد مشكوة بيرجندي است
 و اعراض شرح ديوان شعر، حاشية جواهر: از آثار اوست). ۱۰۷۲: وفات(فياض الهيجي  -

مال عبداهللا يزدي بر تهذيب المنطق سعدالدين تفتازاني، حاشيه   تجريد قوشچي، حاشيه بر حاشية
، ين طوسيدلبر حاشية خضري بر الهيات شرح تجريد، حاشيه بر شرح اشارات خواجه نصيرا
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ماهيت شوارق االلهام في شرح تجريدالكالم خواجه نصيرالدين طوسي، الكلمات الطيبه در اصالت 
كه آن را به نام شاه عباس ثاني ) داوري دربارة نظر ميرداماد و نظر مالصدرا (يا اصالت وجود 

، كه در آن، مطالب فلسفي و گوهر مرادنوشته، حدوث العالم، مشهورترين اثر او، ) ۱۰۷۸ -۱۰۵۲(
ايد الطريق كالمي به زبان فارسي ساده و فصيح بيان شده است، سرماية ايمان في اثبات اصول العق

 . االشراقحكمةالبرهان، شرح الهياكل في 
محبوب القلوب؛ لطايف الحساب؛ خيرالرجال؛ : از آثار اوست). ۱۱قرن (الدين الهيجي قطب -

 .مثاليه  شرح صحيفة سجاديه؛ فانوس خيال يا رسالة
ه  به فارسي در طب كه براي شاالمؤمنين حتفة، صاحب )۱۱۱۰: وفات(حكيم مؤمن تنكابني  -

  سال و در استمعروفتحفة حكيم مؤمن اين كتاب، كه به . سليمان صفوي تأليف شده است
شادروان احمد . مفرده و مركبه است   نوشته شده، حاوي شرح گياهان دارويي و ادوية۱۰۸۰

، »المؤمنينحتفةهاي گويشي در واژه«(هاي گويشي آن را استخراج و منتشر كرده است تفضلي واژه
 حكيم مؤمن  تحفة).  به بعد۹۵، ص ۱۳۶۱، انتشارات ادارة فرهنگ عامه، تهران ۳ة نشرية شمار

 .نزديك به سه قرن كتاب باليني اطباي ايراني بوده است
وي زاهد و اديب و ).  اصفهان۱۱۱۸ و ۱۱۱۵بين : وفات(امين  واصل الهيجي، مالمحمد -

 .نام برده شده است خلوت رازاز آثار شعري او مثنوي . سرا بودشناس و سخنسخن
رافع الخالفه، حاشيه : از آثار اوست). الهيجان١١١٩ -١٠٦٢حدود  (ابراهيمني، شيخزاهدي گيال -

حزين .  در توضيح كتاب اقليدسرساله، حاشيه بر كشاف؛ كاشف الغواشي حلي؛ بر مختلف عالمه
 . نقل كرده استالمعاصرين ةاشعاري از او در تذكر

 ۱۱۲۷خود را در حدود فرنامة   وي رسالة). ۱۲قرن ( زاهدي گيالني شيخ محمد بن ابوطالب -
هاي خطي  فهرست نسخه(رساله در خواص الحيواندفتر فارسي ديگري دارد به نام . نوشت

 .در يك مقدمه و دو باب) ۴۸۳، ص ۲بريتانيا، ج  فارسي موزة
پدرش از تبار شيخ ).  بنارس۱۱۸۰ - اصفهان ۱۱۰۳(طالب حزين الهيجي، محمدعلي بن ابي -

او در فقه و اصول و حديث و درايه و رجال و تجويد و كالم و عرفان و . زاهد گيالني بود
حدود پنجاه هزار بيت شعر .  توانا بود، متبحر و در شعر و ادب، جوجوم و كايناِتنرياضيات و 
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از . هاي اوست و مثنوييواندكليات اشعار او شامل چهار . به زبان فارسي و عربي سروده است
 ةتذكر تن شاعر متأخر زمان او به ترتيب الفبا؛ ۱۰۷ در ذكر سفينة علي حزين: آثار اوست
در شرح حال صد تن از شاعران و عالمان معاصر مؤلف كه با اغلب آنها ديدار داشته  المعاصرين

 .است
معاشر . م گرديدلَاعري عوي در اصفهان مقيم شد و به ش). ۱۲قرن (محمدحسن طالع گيالني  -

 .حزين بود و حزين اشعاري از او نقل كرده است
  

  )1344-1210(عصر قاجاريه 

 را در زمان رسالة اسهاليه. باشي مخصوص فتحعلي شاه، حكيم)۱۳قرن (ميرزا احمد تنكابني  -
 ةعسابرءالهمچنين رسالة .  را در زمان محمدشاه قاجار نوشتلطلب السؤالفتحعلي شاه و رسالة 

 باب است، از عربي به فارسي برگردانده و هفت ۲۳رازي را، كه شامل ) هاي اضطرارِيبيماري(
 .باب بر آن افزود

رد انثري روان ودلنشين و اشعاري نغز د. روحاني و اديب) ۱۲۳۱-۱۱۵۰(ميرزا ابوالقاسم رشتي  -
 .شودكه به حدود پنج هزار بيت فارسي و عربي بالغ مي

. كرد تخلص مي» مفتي«در شعر، . ، شيخ محمدصادق الهيجي، روحاني و شاعر)۱۳قرن (مفتي  -
سوزي مهيب قطعة مذكور را در وصف آتش. بندي مفصل از او در دست استقطعه و ترجيع

 .، كه نيمي از شهر را به كام كشيد، سرود)۱۲۵۷ صفر ۲۱سوزي دوم در گويا آتش(گيالن 
 تأليف از او در علوم و ۱۵۰بيش از . ي فرقة شيخيه، پيشوا)۱۲۵۹ -۱۲۱۲(سيدكاظم رشتي  -

 .معارف اسالمي به يادگار مانده است
). ۱۳۱۳ -۱۲۶۴: هاث سلطنت ناصرالدين شاه در سال-۱۲۲۰(العابدين سراواني حاجي زين -

 .الي گيالن بجا مانده استس اي در وصف قحطاز او چكامه. كردتخلص مي» حاجي«وي 
 ذوق و در شعر به شيوةشاعري پرمايه و خوش). ۱۳۱۳ -۱۲۶۷ يا ۱۲۶۲(حكيم صبوري رشتي  -
ديوان او حاوي اشعار نغز و شيرين . كردتخلص مي» صبوري«. سهل و ممتنع سعدي مقيد بود 

 .ديوانش به چاپ رسيده است. نظر بودوي در موسيقي نيز صاحب. است
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او در  اشعار. ده معرفي شده استدوست و آزا، شاعري ميهن)۱۴ و اوايل ۱۳قرن (فارغ رشتي  -
. شد  سيد اشرف منتشر مينسيم شمالزدند در جواب ايرانياني كه در قفقاز بر ملت ايران طعنه مي

الدين حسيني آمده ولي در ستون ادبيات او به نام اشرف» فوضولي موقوف«، شعر باغ بهشتدر 
بعيد نيست كه .  ثبت شده استغفاربه نام » جواب اشعار مالنصرالدين تفليسي« در نسيم شمال

 .نام مستعار باشد» فارغ«
 جبر و تفويض،: از آثار اوست. امام جمعة رشت ، فقيه و)۱۳۲۰-۱۲۳۴(حاجي مالمحمدعلي  -

سياست مو الشهود شرح ابيات مثنويةف الصعود الهل المعرةمرقا، ن محافل العارفيند . 
، از )ق۱۳۱۳-۱۲۶۴( معاصر ناصرالدين شاه ، حاج محمدباقر، روحاني عارف)۱۳قرن(مالباشي  -

مورد توجه وي . دست بود سرايي چيره وي در مرثيه. هي الهيجانلال شيوخ سلسلة نعمت
 .ها نقل شده است اشعارش در جنگ واصرالدين شاه قرار گرفتن
سخن و فصيح و بليغ و پرمخاطب  ، واعظي شيرين)ق۱۳۴۶ -نجف ۱۲۶۵(االسالم دانش حسام -

 خدمت يكي از اقطاب سلسلة ذهبيه تشرف يافت و ديري نگذشت كه خود از مشايخ آن به. بود
 اصغر نريحان اكبر و ريحا او را به چاپ رسانيده و از دو تأليف ديوان ،هادي جلوه. سلسله شد

 .نام برده است
وي در بادكوبه به تجارت . گيالن  قريحة ، شاعر طنزپرداز و خوش)۱۴قرن (ابراهيم سراج  -
پس از انقالب اكتبر، به زادگاهش، رشت، بازگشت و با تشكيالت نهضت جنگل، . شتغال داشتا

 .اشعار گيلكي و فارسي از او بجا مانده است. در هيئت اتحاد اسالم، همكاري كرد
وي روزنامة . ملقب به افصح المتكلمين، از مردم املش گيالن) ۱۴قرن (شيخ ابوالقاسم  -

در نكوهش . گذاري، در رشت منتشر كردقانون  از افتتاح نخستين دورةرا اندكي پس خيرالكالم 
هاي ساحل خواهان، در روزنامهپس از پيروزي آزادي. پروا بوداستبداد محمدعلي شاه سخت بي

 ق ۱۳۲۸خيرالكالم در . تاختبه حريفان خود مي) رشت( و خيال و راه خيال) انزلي(نجات 
 .تعطيل شد

هاي عربي و اردو و ، كه با زبان)ق۱۳۸۴ -ق ۱۲۹۷(به فخرداعي گيالني سيدمحمدتقي معروف  -
 اثر سرپرسي تاريخ ايرانهاي متعدد است از جمله صاحب تأليفات و ترجمه. انگليسي آشنا بود
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از روي ترجمة اردوي سيدعلي ( اثر گوستاو لوبون تاريخ تمدن اسالم و عرب؛ ) جلد۲(سايكس 
 اثر تفسير قرآن؛ مجموعة مقاالت شبلي نعمانثر شبلي نعماني؛ اتاريخ علم كالم ؛ )بلگرامي

 ). جلد۵( اثر شبلي نعماني شعرالعجم اثر اميرعلي؛ تاريخ هند؛ )جلد۳(سيداحمدخان 
ران معاصر، نويسندگان بسياري از مردم گيالن در شئون ادب و علوم و فنون، آثار ودر د  

مشروطيت، كه گيالنيان در پيروزي آن سهم مؤثر جنبش . اي به زبان فارسي پديد آوردند  برجسته
نويسي و  نامه نمايش كننده داشتند، مشوق ظهور اين آثار به ويژه در عرصة مطبوعات و و تعيين

  .شعر و ترجمه گرديد
محقق ادبي و زباني، محقق در علوم اجتماعي و   نويسان اين دوره، روحاني،در ميان فارسي  

نويس، مترجم و محقق ر، مترجم ادبي، مترجم علمي و تاريخي، داستانشناسي، شاعتاريخ و باستان
نويس، پژوهشگر در فرهنگ مردم، نويس، فرهنگنامهتجربي و رياضي، نمايشدر علوم
از طايفة نسوان نيز شاعران و نويسندگاني ظهور . توان سراغ گرفتشناس، مصحح متون مي گويش
  .كردند
 روزگار نو، شمار ارباب قلم، به ويژه در عرصة شعر، در صوص، در چند دهة اخير ازخ به  

  . مقياس نظرگيري رو به فزوني نهاد
طي صد سال اخير، شاهد فعاليت ادبي و علمي چهار نسل از نويسندگان و مؤلفان و   

سلطنت   نسل متعلق به دورة. ۲ ،نسل متعلق به نهضت مشروطيت. ۱: مصححان و شاعرانيم
دوران اوج چپ، دوران مصدق، (ق به دورة سلطنت محمدرضا شاه نسل متعل. ۳ ،رضاشاهي

  .هاي پس از انقالب اسالمينسل متعلق به سال. ۴) ددوران پس از كودتا، دوران انقالب سفي
اند ولي رونق حيات ها را درك كردهدوره يا همة اين دوره اي از اثرآفرينان چندالبته عده  

  . بوده استفرهنگي آنان بيشتر در يكي از آنها
نگاري و  در نهضت مشروطه، روزنامه: اي از فعاليت ادبيها، شاخهدر هر يك از اين دوره  
نويسي و شعر و تصنيف سياسي، در دورة سلطنت رضاشاهي، تحقيق علمي و ادبي و نامهنمايش
اني شناسي؛ در مراحل متعدد دورة سلطنت محمدرضا شاه، ترجمة آثار مكتبي و ادبيات داست ايران

نگاري و ادبيات نمايشي و شعر و، به موازات آنها، تحقيقات علمي و ادبي و زباني و و روزنامه
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شناسي و هاي پس از انقالب، تحقيقات گيالننويسي، در سالتصحيح متون و فرهنگ
  .نويسي و تصحيح متون و تحقيقات ادبي و زباني داستان
مترجمان و محققاني از گيالن زمين ظهور  ، شاعران،دگاننها، نويسدر سراسر اين دوره  

كردند كه در مقياس ملي و گاه جهاني شهرت يافتند و بسياري از آنان به مقامات بلند دانشگاهي 
  .مريكا رسيدندآهاي معتبر اروپا و در ايران و احياناً در دانشگاه

اند  اگون درآمدههاي گونها در دورهاي از اين فرهيختگان به عضويت پيوستة فرهنگستانعده  
  .اندهاي ماندگار قلمداد شدهچهره  و از زمرة

معرفي همة گيالنياني كه در روزگار معاصر از طريق يا طرقي به زبان و ادب فارسي خدمت   
گنجد و ما ناچار به ذكر شماري از برجستگان آنان اند در حوصلة اين مقال نميدرخور ذكر كرده

  .نيمكهاي متعدد اكتفا ميدر حوزه
كه ذكرشان ) دانش(االسالم در عرصة شعر، سواي سرايندگاني چون حكيم صبوري و حسام  

السلطنة  گذشت، از اسماعيل دهقان، محمدتقي حديدي، محمدباقر طاهري، ابراهيم پورداود، اديب
  .، و زهري بايد ياد كرد)ابتهاج(، گلچين گيالني، سايه )افراشته(اي سميعي، راد بازقلعه

. شد  منتشر ميجنگال  روزنامةدر ) ش۱۳۲۵ -ش رشت ۱۲۶۷/ ق۱۳۰۴(ر اسماعيل دهقان اشعا -
ديوان .  ش تأسيس شد به عهده گرفت۱۳۲۳وي رياست اولين انجمن ادبي گيالن را كه در سال 

  . چاپ و منتشر شد۱۳۳۰ در سال مجموعة اشعار دهقاناو به نام 
، هواخواه مشروطيت نهضت ) ش انزلي۱۳۳۱ - ق انزلي ۱۳۰۱(زادة حديد از محمدتقي وهاب -

وي، دربارة اوضاع ايران، قصيدة . جنگل، ديوان اشعاري مشتمل بر ده هزار بيت بجا مانده است
الممالك اديب. در ساختن اشعار گيلكي نيز مهارت داشت.  بيت دارد۸۰انتقادي مفصلي در 

ار و حافظة قوي داشت و قصايد هوش سرش. شناختندالشعرا بهار قدر او را ميفراهاني و ملك
 . از بر بود رابلند
 او به چاپ رسيده جام احمدي، ديوان )۱۳۳۱ مرداد - ش رشت ۱۲۷۰(محمدباقر طاهري  -

در اشعار عرفاني .  او نيز نزد يكي از مريدانش بجا مانده استةرنامِساي از مثنوي نسخه. است
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بابويه  در ابنوي .  به سرالحق مشهور بودكرد و نزد اهل طريقتتخلص مي» سري«يا » سر«خود، 
 .مدفون است

  ظر از مقام وااليش در عرصةن ، صرف) تهران۱۳۴۷ -ش رشت ۱۲۶۴(ابراهيم پورداود  -
 نامه اندخترپوسرود و مجموعة اشعار او به نام  شناسي و فرهنگ ايران باستان، شعر نيز مي ايران

 .چاپ و منتشر شدانگليسي، در بمبئي   ، با ترجمة۱۳۰۶در سال 
در اينجا، مجال آن ). ش۱۳۳۸ - ش روستاي بازقلعة رشت ۱۲۸۷) (افراشته(اي بازقلعه راد -

نيست كه دربارة شأن و منزلت ادبي افراشته در جهان ادب و شعر فارسي در حد مطلوب اداي 
. ه استهنرهاي افراشته، هر چند در شعر منعكس است، به زبان تحقيقي هنوز بيان نشد. حق شود

هاي او  هنرنمايي. ادبي ممتازي است  وي، نه تنها در مقياس محلي كه در مقياس ملي، چهرة
افراشته شاعري است صاحب سبك و در زمينة . آنچنان كه شايد و بايد بيان و شاخته نشده است

ارات وي از افتخ. نظيرانتقاد اجتماعي و خلقيات و مناسبات در ادبيات ايران شايد بتوان گفت بي
مسلم گيالن و گيالنيان در عرصة شعر و ادب است و نامش شايسته است كه در تاريخ ادبي ايران 

هيچ هنرمندي به مهارت و استادي او مناسبات مالك و رعيت را در گيالن . ثبت شود وخواهد شد
يز نويس ننامه تنها شاعر نيست، نمايشچهار فصلگيلكي  او در منظومة. به تصوير نكشيده است

هاي متفاوت، هر يك به زبان خود، منش خويش را نشان ارباب و رعيت، در موقعيت. هست
در عالم واقع نيز، او به نوعي دورگه . افراشته در اين منظومه هم ارباب است هم رعيت. دهند مي
خود او در بيتي گيلكي اين نسب را به طنز بيان . مادرش روستايي و پدرش تاجر مالك: بود
   :كند مي

  ر كذاب جه ماري گيله مرده شاِعاَ  دهران بو بمـانس ر آدم وافراشته ِپ
»است) دهاتي(اين شاعر كذاب از مادر گيله مرد   ردپدر افراشته آدم و انسان بود م «  

 گشاي شعر گيلكي و پيشگام همة شاعران پويندةساالر و راه كاروان«افراشته، به قول پاينده،   
 او، در فراز و فرود راه ناهموار ادبيات گيلك، پيشاپيش همة گيلكي گيالن است و جاي پاي 

سرايي است كه اصالت دستوري زبان گيلكي را به كمال حفظ  وي يگانه گيلكي. »سرايان پيداست
 .ها و الگوهاي فارسي قرار نگرفته استكرده و تحت تأثير ساخت
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در . ، مرد ادب و سياست) ش تهران۱۳۳۲ - ش رشت ۱۲۵۲(السلطنه حسين سميعي اديب -
  الملل اول دارد به مطلع جنگ بين اي دربارةقصيده. كرد تخلص مي»عطا«شعر 

  ها را نقيصتي استيا منظره  من نقص و علتي است  در ديدة
ة مبسوط فرزندش، حسن مديوانش با مقد. آزمايي كرده است در قالب و موضوعات متعدد طبع

از تأليفات . الشعراي بهار مكاتبة منظوم داشتوي با ملك.  به چاپ رسيد۱۳۳۵سميعي، در سال 
 . را بايد نام برد كه نخستين تأليف مدون جديد در اين باب استآئين نگارشاو 
دبيرستان را   ، مجدالدين ميرفخرائي، هنوز دورة)۱۳۵۱ آذر - ش رشت۱۲۸۹(گلچين گيالني  -

در انجمن ادبي ايران به .  رشت چاپ شدوغفردر مجلة  به پايان نرسانده بود كه دو شعر از او
 منتشر ، چاپ لندن،روزگار نوچند قطعه شعر از او در . الرئيس افسر عضويت داشترياست شيخ
ظاهراً، پس از سفر به انگلستان، دفتر شعري با عنوان نهفته . از آن جمله بود» برگ«شد كه شعر 
اي است ضد تهران منتشر كرد كه منظومهدفتر شعر ديگري با نام مهر و كين در . منتشر ساخت

ها پس از آن، مجموعة سال.  سروده شده است۱۳۲۵ - ۱۳۲۰هاي جنگ و ظاهراً در فاصلة سال
او، در مجلة » باران«با انتشار شعر .  در تهران به چاپ رسيدلي براي توگُديگري از او با عنوان 

جهان نو چاپ    در ماهنامة۱۳۲۶در سال او، كه » پندار  پردة«. ، شهرت يافت۱۳۲۳سخن در سال 
گلچين گيالني شاعر باران و . شد، نمونة بهترين و زيباترين اشعار گلچين شمرده شده است

هاي طبيعي گيالن و احياگر خاطرات روزگار خوشي است كه هنوز خلقيات و ستايشگر زيبايي
نادرپور . شفتگي نشده بودمند گيالن دچار آآداب و رسوم و فرهنگ و معماري منظبط و سامان

ش، همچون سرود جاويد كودكي و جواني، آهنگي شاد و نسخ«: دربارة اين شاعر گفته است
 .»سبكبار دارد

 او هاي مشق سياه. سراي قهار و شيرين بيان و بديع گفتارغزل. ، هوشنگ ابتهاج)ش۱۳۰۶(سايه  -
هاي او غث ر سرودهد. آوردياد ميهاي حافظ را به كاريانديشي و طرفهلطف و ظرافت و باريك

هايي كه به  دردانه-الغزل عشق و شور عاشقانه است هر بيت او بيت. توان يافتو سمين نمي
 آبدارتر يالعقد دشوار است، چون يكي از ديگرةسطرشته كشيده شده و در آنها تشخيص وا
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، اشبگير، چند برگ از يلدمشق، ها، سراب، سياهنخستين نغمههايي به نام از او مجموعه. است
 . منتشر شده استزمين، تا صبح شب يلدا، يادگار خون سرو، آينه در آينه

جزيره، گاليه، هاي هاي شعري به نام، از او مجموعه) روستايي در شهسوار۱۳۰۵(زهري  -
 . منتشر شده است بانگ صحراو ، مشت در جيب، بيريا گفته، تتمهنام شب
پژوه،  هايي چون خليل دانشگرا و نوپرداز گيالني، سواي اينان چهرهنتها شاعر ساز ميان ده  

. اند مهكامة محصص، اشرف مشكوتي كمابيش شاخص گشته  پور، پاينده، ثاراللهي، پديهيم، سرتي
گوياني چون فيض رباني، شهنازي سراغ داريم كه چراغ عمرشان هاي بعدي، پارسيدر نسل

اي بارور و جوشان و خالق خبر آنان بجا مانده از ذوق و قريحهزودهنگام خاموش شد و آنچه از 
همچنين در آثار شاعراني چون جفرودي، بهمن صالحي، محمود طياري، فريدون گيالني، . دهدمي

  .شود هاي الهام و ذوق ديده مي جرقه) محمدامين الهيجي(تيمور گرگين، غالمرضا مرادي، راما 
اي از جوانان گيالني به آن هاي اخير عدههر چند در سالاما، در عرصة ادبيات داستاني،   
در . نويس برجسته و ممتازي ظهور نكرده استو آثاري پديد آوردند، هنوز داستانآوردند روي 

مثل همة عصرها، طعم اي ه  داستان به نامهاز او چند مجموع. ويا پيرزاد استثناستزاين زمينه، 
جايزة   ، كه برندةكنمها را من خاموش مياك و رمان چراغگس خرمالو، يك روز مانده به عيد پ

، منتشر شده كه عموماً مورد ستايش كنيمعادت ميرمان سال هم شده، همچنين آخرين اثر او، 
 ديم نگه  مانداستاه  نيز مجموعرشتيآذين، مترجم و نويسندة از به. جامعة ادبي ما قرار گرفته است

اما خالقيت او بيشتر در ترجمة ادبيات داستاني .  منتشر شدتدختر رعيو رمان ) ارسرخ ماه(
در اين حوزه، از مجيد دانش آراسته و ابراهيم رهبر نيز بايد نام برد كه . گر شده استجلوه

  .هايي از آنان منتشر شده استمجموعه داستان
ز با كشاور: آذين در صحنة مقدم جاي دارندخالق، كريم كشاورز و به  در عرصة ترجمة  

باران  از كارولينا ماريا دژزوس؛ آشغالدوني از پوشكين؛ روسكيدوب از چخوف؛ موژيكهاترجمة 
 از گوركي؛ دشمنان و دوران كودكي از لرمانتوف؛ ا و بلّنقهرمان دورا از ماسودزي ايبوسه؛ سياه

ك توآين؛  از مارزارع شيكاگو از واندا واسيلوسكايا؛ پيرايهعشق بي از سيمونوف؛ موضوع روسيه
كودكي،  از ارل استانلي گاردنر؛ بازي با مرگ از موپاسان؛ لبخند بخت از پريستلي؛ شهر در تاريكي
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 با سه داستان ديگر از ژرژ كارد و طناب و جنايتي در گابون از تولستوي؛ نوباوگي، جواني
ژان رجمة آذين با ت  از ادمون آبو؛ بهشهريار كوهسارنكو؛  ازروِدهاي كرديافسانهسيمنون؛ 

هاي  در سال.  از بالزاك درهسوسِن از شولوخف و ن آرامد از رومن روالن، كريستف و جان شيفته
و هادي غبرائي و خسرو سميعي نيز از ) مترجم آثار پروست و زوال(اخير، محمدتقي غياثي 

  .اندمترجمان پركار ادبيات داستاني بوده
. امه در گيالن توجه خاصي مبذول شدنهاي جنبش مشروطيت به ترجمة نمايشطي سال  

پس از سقوط رضاشاه نيز، . حسن ناصر در اين راه مشوق مترجمان از جمله كريم كشاورز گرديد
كردگان ايراني در فرانسه، رونق نامه در رشت به همت گرامي، از تحصيلنهضت ترجمة نمايش

  .گرفت
از گيالنيان، . گيالني را جلب كرداي از محققان گيالني و غيرشناسي نيز عالقة عدهگيالن  

زاده، جكتاجي، مدني، محمدعلي پور، فخرائي، مرعشي، پاينده، خماميكريم كشاورز، سرتيپ
 زاده، ابوالحمد، محمدري، ملكوپور ماچياني، سادات اشكَبهاءالدين املشي، فرض گيلك، شيخ

ي فروحي، ميراحمد روشن، خسرو خسروي، فريدون نوزاد، دكتر محمدعلي فائق، دكتر عل
طباطبائي، تيمور گرگين، عبدالكريم گلشني، شيخ محمد مهدوي سعيدي الهيجاني، از غير 

سن، خودزكو، بارتلد، نيشناسان، رابينو، كريستگيالنيان ايراني، ستوده، احمد كتابي؛ و از ايران
  .را بايد نام برد...  اواستارگوي
بسيار )  فارسي-گيلكي  نامةز آستارا تا استارباد و واژها(ستوده  در اين زمينه، دستاورد منوچهر  

نيز تحقيق جامعي با عنوان )  اشتوتكارت۱۳۶۵ - رشت ۱۳۲۲(رضا مدني مقدم . ارزشمند است
هشتم   هاي گيلكي و ديلمي و تالشي از سدةها، نوشتهها، دستورنامهنامهكتابشناسي و بررسي واژه«

شناسان منتشر ساخته و در آن، آثار ايران) ۳۸۱ -۳۳۶، ص ۱۳۶۸، ۲جلد (نامهگيالندر » تاكنون
توان گفت فهرست كاملي از اهم آثار مكتوب اين تحقيق مي. اروپايي را نيز معرفي كرده است

  .زش استرالعاده باادهد و از اين نظر فوقدربارة گيالن به دست مي
 كارهاي كساني تمامن گفت تواشناسي نام برديم، ميهايي كه در عرصة گيالناز چهره  

خان، ابراهيم فخرائي، منشي مخصوص ميرزا كوچك. تحقيقاتي خود را وقف همين حوزه كردند
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، آثار متعددي دربارة گيالن و فروغ، ناشر مجلة طلوع، سردبير روزنامة پيامهفتگي   ناشر روزنامة
جنگل؛ گيالن در جنبش سردار : از جملة اين آثار است. گيالنيان و زبان گيلكي منتشر ساخت

 ادبيات گيلكي؛ و امثال ةمشروطيت؛ گيالن در گذرگاه زمان؛ گيالن در قلمرو شعر و ادب؛ گزيد
  ).چاپ نشده(گيلكي 
نامه براي هيئت ، عالوه بر نگارش چند نمايش)۱۳۷۱ - ش۱۲۸۲(پور  جهانگير سرتيپ  

 نامهگيالنمنتشر ساخت، از جمله شناسي تئاترال جمعيت آزاد ايران، آثار متعددي در حوزة گيالن
 تصنيف گيلكي كه ۷۰شامل  (اوخان؛ )در تعرفة محصوالت كشاورزي و اوضاع طبيعي گيالن(

هاي  هايي از گذشتة دور گيالن؛ ويژگينشاني؛ ) تاي آنها را خود او ساخته است۱۵آهنگ 
متضمن (هاي گيلكيواژهيابي ها و نامدارهاي گيالن؛ ريشه هاي گيلكي؛ نامدستوري و فرهنگ واژه

  ).وجه تسمية بعضي از شهرها و روستاهاي گيالن
هاي باارزشي دربارة گيالن انتشار يافته، از جمله ، ترجمه)ش۱۲۹۹(زاده از جعفر خمامي  

اثر  هجري قمري ۱۳۱۹هاي ايران از آغاز تا سال  روزنامه،واليات دارالمرز ايران، گيالن اثر رابينو
 اثر مفخم درياي خزرن سن؛ ي اثر كريستگويش گيلكياثر رابينو؛ ن در ايران  صنعت نوغارابينو؛
). در دست انتشار(، اثر الكساندر و خودزكو واليات جنوب درياي خزر و برنج در گيالنپايان؛ 
  . را نيز تأليف و منتشر ساخته استهاي گيالنكتابخانه تاريخوي 

 نامة واژهپور، از هاي گيلكي ستوده و سرتيپنامهنويسي، عالوه بر واژهدر زمينة فرهنگ  
كه اخيراً فريدون نوزاد )  فارسي-فرهنگ گيلكي  (گيله گب احمد مرعشي و گويش گيلكي 

  .منتشر ساخته بايد ياد كرد
 نام برد كه تاكنون سه جلد آن به كوشش كتاب گيالنسرانجام، بايد از مجموعة حجيم   

ر ستايش آقاي عرباني منتشر شده است و حاوي گروهي از پژوهشگران و به همت درخو
ي و تاريخي و اقتصادي و ياطالعات وسيع و پرارزشي دربارة گيالن و شئون گوناگون جغرافيا

  ۳.حيات علمي و فرهنگي آن سرزمين است
اي از گيالن هاي برجستهدر عرصة تحقيق در زبان وادب فارسي و فرهنگ ايراني، چهره  

 -ش۱۲۶۴(در رأس آنان، ابراهيم پورداود . ان نياز به معرفي ندارنداند كه چندظهور كرده
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د كه اوستا را به زبان فارسي برگرداند و دربارة آن به تحقيق زباني و محتوايي ر داقرار) ش۱۳۴۷
زيابي كرده كه از آغاز مشروطيت به فارسي رترين آثاري ايارشاطر اين ترجمه را از مهم .پرداخت

بهايي از  او ترجمة اوستاي پورداود را دقيق و قابل اعتماد و گنيجنة گران.انتشار يافته است
قزويني نيز . اطالعات گوناگون دربارة فرهنگ و اساطير و اديان و تاريخ ايران باستان شمرده است

گذار  نپورداود بنيا.  داد سخن داده است،در ستايش آن ، چه از حيث محتوا و چه از حيث زبان
وي، عالوه بر دورة دكتري زبان و ادبيات . يران باستان در دانشگاه تهران بودرشتة فرهنگ ا

وي در زمينة فرهنگ . كردرا تدريس مي» حقوق در ايران باستان«فارسي، در دانشكدة حقوق نيز 
  .اند و نيازي به ذكر يكايك آنها نيستايران باستان آثار پرارزش متعددي دارد كه معروف

 مزديسنااز او، محمدمعين بايد ياد كرد كه رسالة دكتري خود را با عنوان سپس از شاگرد ممت  
نامه  وي با دهخدا در سازمان لغت. ي استاد پورداود گذراندي به راهنماو تأثير آن در ادبيات

عالوه بر حواشي .  داشت و در سرپرستي اين سازمان جانشين او شديهمكاري مستمر و نزديك
 نخستين فرهنگ فارسي جامع جديد كه ساليان متمادي هنگ فارسي،برهان قاطع و فرپرارزش 

شناسي و دستور زبان فارسي و تصحيح متون آثار پرشماري دارد كه رقيب ماند، در زمينة ايران بي
  .به ذكر آنها حاجت نيست

اند،  شناسي يافتهپس از اين دو چهرة برجسته، كه جايگاه و شهرت جهاني در عرصة ايران  
ناپذير متون، محمد روشن ياد كرد كه آثار تصحيحي متعددي به جامعة  مصحح خستگيبايد از

تفسير سورة يوسف؛ الستين الجامع للطائف البساتين؛ ادبي ايران تقديم داشته است از جمله 
 الديباج؛ بختيارنامه؛ منشئات ة السراج لحضرةملعالدين اشرف؛ نامة حضرت سيدجاللجنگ

هاي رابينو به انضمام وقايع مشهد؛ يري كهن؛ مشروطة گيالن از يادداشتخاقاني؛ بخشي از تفس
هاي بيدپاي؛ شرح ؛ ترجمة كليله و دمنه؛ داستانالنبيشرف؛ ) جلد۲(نامهداستان فرود؛ مرزبان

نامة تاريخ ،) جلد به همراهي مصطفي موسوي۴(جامع التواريخ ؛ ) جلد۵(التعرف لمذهب التصوف
  .العقول ةضرو و )جلد ۵( طبري
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در تصحيح و )  ش۱۳۵۷ -ش ۱۲۹۷(به دستاورد ارزشمند عبدالعلي طاعتي بايد سرانجام   
 اشاره شود كه رسالة دكتري او بود و به راهنمائي استاد فروزانفر گذرانده و صحاح الفرستحشية 

  .به همت بنگاه ترجمه و نشر كتاب منتشر شد
فهرست جرايد و مجالت . سزايي يافتند همطبوعات فارسي نيز، گيالنيان سهم ب  در عرصة  

 ابراهيم فخرائي درج شده است كه بيش گيالن در گذرگاه زمان قمري در ۱۳۴۷ تا ۱۳۲۵گيالن از 
در اين زمينه، از سيد اشرف، محمود طلوع، حسين . گيرد مجله و روزنامه را دربرمي۶۰از 

يلك، ميرصالح مظفرزاده، كسمائي، ابراهيم فخرائي، غالمحسين نوري، مدني، محمدعلي گ
ب بايد ياد كرد كه در تأسيس يا سردبيري نشريات ئئا جكتاجي، دكتر محمدعلي فائق، سيدمحمد

  .و يا همكاري با آنها سهم داشتند
 و مترجماني از گيالن برخاستند و آثار نانساني نيز، محققاهاي متعدد علومدر زمينة رشته  

از جمله پديدآورندگان و مترجمان آثار . نظير استع خود كممتعددي پديد آوردند كه بعضاً در نو
شناسي؛  محمدجعفر جعفري لنگرودي در رشتة حقوق؛ علي حاكمي در باستان: انددر اين حوزه

اهللا رضا در تاريخ و ايتنعبدالكريم گلشني در رشتة تاريخ؛ سيروس سهامي در رشتة جغرافيا؛ ع
شناسي؛ باقر قديري اصلي در اقتصاد؛ و خسروي در جامعهشناسي و جغرافياي تاريخي؛ خسرايران

در اين عرصه، كريم كشاورز مترجمي پركار . المللاحمد مهرداد در تاريخ سياسي و روابط بين
نهضت شناسان شوروي را به فارسي برگرداند كه ازجملة آنها وي آثار ارزشمندي از ايران. بود

 از پتروشفسكي؛ اسالم در ايران و  ايران عهد مغولكشاورزي و مناسبات ارضي در و سربداران
 از  ميالدي۱۸تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان سدة  از دياكونوف؛ اشكانيان و تاريخ ماد
 از بارتلد و همچنين گزيدة مقاالت نامهتركستان و آبياري در تركستان؛ نپيگولوسكايا و ديگرا

هاي جنگ دوم خاطرهكشاورز، عالوه بر اينها، . از اورانسكي  ايرانيللغةمقدمة فقه اتحقيقي او؛ 
براي  (گيالن، حسن صباحاثر دوگل را به فارسي برگرداند و آثار ديگري چون ) جلد ۳ (جهاني
 هزار سال نثر پارسي؛ )براي كودكان ( يزدي به گيالنكهاي سفر حسنيادداشت؛ )جوانان

 را)  مرداد۲۸هاي دوران تبعيد پس از يادداشت (ك ماه در خار۱۴؛ ) جلد۵مجموعة منتخبات در (
  .تأليف كرد
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تمدن ايران ؛  اثر پيوتروسكياوراتوآثار تاريخي مانند   اهللا رضا، عالوه بر ترجمةعنايت  
شد؛ اعراب حدود مرزهاي روم شرقي ) ۱۳۵۰( لوكونين كه برندة بهترين ترجمة سال ثر اساساني
؛ آثار تأليفي پيگولوسكايا و چند اثر ديگر از زبان روسي  ميالدي از۶-۴هاي  در سدهنو ايرا

آب و فن آبياري در ايران باستان؛ آذربايجان و اران بخشي از مجموعة متعددي دارد از جمله 
 در يمنتشر شد و همچنين مقاالت متعدد) ۱۹۹۳ايروان (كه ترجمة روسي آن نيز ) آلبانياي قفقاز(

  .لمعارف بزرگ اسالم اةدايرحوزة جغرافياي تاريخي در 
از جمله .  دارديجعفري لنگرودي در حقوق، فلسفه، تاريخ و ادب فارسي تأليفات متعدد  

 ةشي؛ التقريب الي حا)ق۱۳۶۷مشهد (كامل الميزان، منظومة عربي در منطق صورت : آثار اوست
راض ؛ اصول فلسفي حقوق؛ فرهنگ حقوقي؛ تاريخ حقوق ايران از انق)۱۳۶۸( التهذيب به عربي

اي از حقوق كامل علم اصول و مباحث عمده  دورة(ي حقوق  ساسانيان تا آغاز مشروطه؛ دانشنامة
هاي حقوقي در ؛ ترمينولوژي حقوق؛ تاريخچة سازمان قضائي در حقوق اسالمي؛ مكتب)اسالم

 ايران در شخصيت معنوي حافظ؛ راز بقاي؛ ) جلد۳( المعارف علوم اسالميةريحقوق اسالم؛ دا
  .سخن مولوي؛ راز بقاي ايران در سخن نظامي ي ايران درافردوسي؛ راز بقسخن 
  انجام داده كههاي علمي باارزشي پژوهش،شناسي و تاريخجامعه  خسرو خسروي در زمينة  

شناسي روستائي ايران، جامعهنتايج آنها در آثار متعدد او منعكس گرديده است؛ از جمله در 
؛ پژوهشي در جامعة روستائي ايران، مسئلة )از ساسانيان تا سلجوقيان(ينبرداري از زم هاي بهره نظام

دست؛ دهقانان توانگر؛ دهقانان ارضي و مسئلة دهقاني؛ جامعة دهقاني در ايران؛ دهقانان تهي
قاالت چنين مو همشناسي ده در ايران؛ جزيرة خارك در دورة استيالي نفت؛ مزدك پا، جامعهخرده

  .دانشنامة جهان اسالمفياي تاريخي در جغرا  متعدد درحوزة
شهرستان (هاي متعددي از جمله در خوروين شناس برجسته، كاوشعلي حاكمي، باستان  

آباد فرشگان ، علي)محالت(، خورهه )مياندوآب(ميش گلي و، گا)اروميه(، حسنلو )تپهكرج، گنج
و همچنين در گيالن ) مالير (، دشت لوت، تپة كسري)ساوجبالغ(آباد ، اسماعيل)فيروزآباد فارس(
هاي  كاوش جمله ازها در مقاالت متعدد و تأليفات او نتايج اين كاوش. انجام داد) عمارلو، نسفي(
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شناسي ايتاليا به چاپ آن اقدام كرد، منعكس شده ، كه مؤسسة شرقهاي شهدادكاوش و گيالن
  .است
 رضا، علي زرگري، محمود بهزاد، اهللاعلوم تجربي و رياضي بايد از پروفسور فضل  در رشتة  

استاد رياضيات در دانشگاه صنعتي (بويه، و بهمن مهري پور، محمدعلي مجتهدي، آلمهدي تجلي
  .نام برد) محاسبات عدديشريف و مؤلف 

نظران و اهللا رضا در رياضيات كاربردي و نظرية اطالعات از صاحبپروفسور فضل  
ه بر اين، تأليفات ارزشمندي در عرصة تحقيق ادبي دارد وي، عالو. پيشگامان جهان معاصر است

، برگي برگ بي، ) جلد۲(هاي فردوسينگاهي به شاهنامه، پژوهشي در انديشه: آنهاست  كه از جملة
اي شاهكارهاي ادب فارسي را بررسي و تحليل هاي تازهكه در آنها از ديدگاه مهجوري و مشتاقي

  .كرده است
هاي   در پنج جلد دارد كه در سالگياهان دارويي پرارزشي با عنوان  زرگري، اثر تحقيقييعل  
 جلد نيز برندة جايزة ۳ او در شناسائي گياهان  روش. برندة جايزة كتاب سال شد۱۳۷۲ و ۱۳۳۱

  . شد۱۳۴۲كتاب سال 
اي  وي در آثار ترجمه. شناسي استمحمود بهزاد از مترجمان پركار به ويژه در عرصة زيست  

هاي علوم به زبان مندان به كتاب دارد كه باعث استقبال عالقهروان و سادهروشن و خود زباني 
شمار .  اثر جورج گاموف او برندة جايزة سلطنتي شدسرگذشت زمينترجمة . ساده شده است
  . متجاوز است۷۰هاي او از تأليفات و ترجمه

وي در . ات پرارزشي داردتنان تحقيقزي به ويژه نرمپور در زمينة جانوران كفمهدي تجلي  
جام داد نهاي داخلي ايران عمليات پژوهشي خود را ا درياي خزر و آب، درياي عمان،فارس خليج

بررسي اثر علمي او به نام . تنان درياي خزر را اول بار به جهان دانش شناساند نمونه از نرم۱۱و 
ي ايران به چاپ يوم و فنون درياكه به همت انجمن عل)  انزلي-آستارا (جانوران بستر درياي خزر

  .هاست حاصل اين پژوهشفارس تنان مرواريدساز خليجنرمرسيده و 
؛ محمدعلي مدرسي چهاردهي؛ مهدي الكاني؛ ياز محققان در معارف اسالمي، ميرزاي رشت  

سيدحسن معصومي اشكوري؛ حاج شيخ يوسف جيالني؛ حاج شيخ محمد محمدي معروف به 
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بخش را بايد نام  ن قرباني؛ صدرائي اشكوري؛ محمدباقر محقق؛ صادق احسانالعابديگيالني؛ زين
از اين مؤلفان، بعضي در شعر نيز . اندبرد كه هر يك صاحب تأليفات عديده به زبان فارسي

  .اندآزمايي كرده طبع
در اين گفتار، سعي شده است تصويري جامع از خدمات گيالنيان به زبان و ادب فارسي در  -

طبيعي است كه در اين مجال ميسر نبود از همة كساني كه در . هاي گوناگون عرضه گرددحوزه
كه بايد و  چناننيز در مورد كساني كه از آنان ياد شد، . اند نام برده شونداين خدمات سهيم بوده

همين قدر اين فرصت دست داده است كه توجه جامعة علم و ادب . شايد، اداي حق نشده است
نويسان گيالن در پديد آوردن آثار علمي ادبي هاي ارزشمندي كه فارسينتايج كوششايران به 
  .اند جلب شود كه اگر اين توفيق دست داده باشد سزاوار شكر و سپاس استنشان داده

  
  ها نوشت پي
 .شناس، آن را در دست تصحيح دارددكتر فروحي، پزشك و گيالن. ۱
 ). نامة فرهنگستان۱۷شمارة   ضميمة(   منتشر شده است۱۳۸۳جوادي در سال اين منظومه به تصحيح نصراهللا پور. ۲
 .ترين منبع اين تحقيق بوده استاين كتاب از منابع اساسي بلكه مهم. ۳
  

  منابع
، تصحيح سيد علي آل داود، انتشارات كلبه و شركت انتشاراتي تاريخ الفيخان قزويني،  قاضي احمد، آصفتتوي،  -

  .۱۳۷۸ ،فكر روز، تهران
  .تا ، رشت، بي الشعراءةتذكرحقيقت، داود،  -
  .تا، گردآوري فهيمه اكبر، رشت، بياوخان پور، جهانگير، سرتيپ -
  .۱۳۷۰ ،، نشر گيلكان، رشتنامها و نامدارهاي گيالنپور، جهانگير،   سرتيپ-
 شركت سهامي كتابهاي جيبي، ، انتخاب و مقدمه و تفسير از محمدحقوقي،)۱۳۵۰ -۱۳۰۱( شعر نو از آغاز تا امروز -

  .۱۳۵۱ ،تهران
، گردآوري و برگردان به فارسي محمود پاينده لنگرودي، نشر )ايمحمدعلي رادبازقلعه(شعرهاي گيلكي افراشته -

  .۱۳۷۴ ،گيلكان، رشت
  .۱۳۶۴ ،، چاپ اول، تهران۵/۲؛ ج ۱۳۶۶ ،، چاپ سوم، تهران۵/۱، ج تاريخ ادبيات در ايراناهللا،  صفا، ذبيح -
  .گيالن در قلمرو شعر و ادب فخرائي، ابراهيم، -
  .۱۳۷۴ ،، انتشارات گروه پژوهشگران ايران، تهران۲، جكتاب گيالن -
 ،، مقدمه و تصحيح و تعليقات معصومه سالك، نشر ميراث مكتوب، تهران المعاصرينةتذكرالهيجي، حزين،  -

۱۳۷۵.  



 

  

  ادبيات ايران462

  .۱۳۵۸ ، نوح، اتشارات توكا، تهران، گردآوري نصرت اهللامجموعة آثار محمدعلي افراشته -
هاي گيلكي و ديلمي و تالشي از سدة هشتم ها و نوشتهها، دستورنامهنامهكتابشناسي و بررسي واژه« مدني، رضا، -

 ،جكتاجي، انتشارات طاعتي، رشت. پ.، به كوشش م۲، ج)شناسيمجموعة مقاالت گيالن (نامهگيالن، در »تاكنون
۱۳۶۹.  

 ،، تصحيح و تحشية منوچهر ستوده، بنياد فرهنگ ايران، تهرانتاريخ گيالن و ديلمستانيرالدين، مرعشي، سيدظه -
۱۳۴۷.  

  .۱۳۷۳ ،، به كوشش فريدون نوزاد، بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، تهرانهاي خان احمد خان گيالنينامه -
هتمام دكتر محمدباقر، مركز تحقيقات ، به ا۵ ، ج مخزن الغرائبةتذكر خان، شيخ احمد علي هاشمي سنديلوي، -

  .۱۳۷۲/۱۹۹۴آباد فارسي ايران و پاكستان، اسالم
  


