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Abstract
Amir Seyyed Fathollah Shirazi, a physician, historian and poli-
tician of Indian Mughal Empire court, was one of the scholars 
of Shiraz. Initially, he served as a teacher at Mansurieh School 
in Shiraz. He worked for Imamgholi Mirza, the brother of King 
Ismaeil II, from Safavid dynasty. After killing Imamgholi Mirza, 
by the Order of the King, he went to India following the invitation 
of the Muslim rulers of India. He later became the Prime Minister 
of Mughal Empire. He wrote many medical books. Also, he had 
an important role in transmitting Iranian knowledge and culture 
to India.  
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خالصه مقاله
سید فتح اهللا شیرازى، پزشک، مورخ و سیاستمدار دربار گورکانیان هند از   امیر 
علما و دانشمندان بنام خطه  شیراز بوده است. وى در آغاز استاد مدرسه منصوریه 
صفوى  خدمت امامقلى میرزا برادر شاه اسماعیل دوم  بوده و مدتى نیز در  شیراز 
بوده است. وى پس از قتل امامقلى میرزا با دعوت حکام ادب دوست مسلمان هند 
وارد این خطه شده و با طى مدارج عالى، حتى به مقام وزارت دربار گورکانیان هند 
نیز رسیده است. از این دانشمند شیرازى تعداد زیادى مولفات در زمینه پزشکى نیز 
به جاى مانده است. وى در تاثیر و انتقال دانش و فرهنگ ایران زمین به هندوستان 

نقش بسزایى داشته است.
دهلى،  صفویه،  هند،  گورکانیان،  شیرازى،  اهللا  فتح  سید  امیر  کلیدي:  کلمات 

مکتب دارالعلم شیراز

مقدمه
گذشته شیراز و حوزه هاى متعدد علمى آن در گذر تاریخ با نوسانات سیاسى و 
اجتماعى بسیارى همراه بوده که این عوامل در پیشرفت و عقب ماندگى دارالعلم 
دوران  میان  این  در  اند.  بوده  مؤثر  بسیار  گوناگون  زمانى  هاى  برهه  در  شیراز 
حکومت صفویه در ایران از جمله دوره هاى مهم به شمار مى رفته است. با تأسیس 
این سلسله، از سویى به علت اوضاع و احوال سیاسى، برخوردهاى اعتقادى، قویتر 
همچنین  پایتخت،  در  دانشمندان  و  علما  شدن  جمع  و  مرکزى  حکومت  شدن 
اختالفى که بین علماى دارالعلم شیراز و دستگاه صفوى ایجاد مى شود، و از طرف 
ستیزى که بعضى از کوته نظران دربارى نسبت به حکمت، دانش،  دیگر به علت 
علوم طبیعى و فلسفه روا مى داشتند، حوزه دارالعلم شیراز از جوانب مختلف مورد 
فشار و بى مهرى قرار گرفته و بسیارى از فضال و دانشمندان شیراز مجبور به جالى 
افراطى  تعصبات  نبود  و  اندیشى  آزاد  روحیه  علت  به  میان  این  در  شدند.1  وطن 
توجه این علما براى مهاجرت  جمله سرزمین هاى مورد  از  بابرى، هند  پادشاهان 
مى  شمار  به  نیز  هند  شمال  در  شیعه  تاریخ  در  عطفى  نقطه  این مهم  گرفت.  قرار 
دارالعلم و  یافتگان  تعلیم  از  عصر،  آن  در  هندى  نام  به  اطباى  اکثر علما و  رود.2 
دربار  در دهلى  بهار  الشعراى  به تعبیر ملک  بنا  آنجا که  شیراز بوده اند تا  مکتب 
بزرگترى ایجاد شد که باید آن را دربار ثانى ایران نامید.3 در این میان امیر سید فتح 
شیراز  دارالعلم  شاگردان بنام غیاث الدین منصوردشتکى، مکتب  شیرازى از   اهللا 
پژوهش  در این  برد.  مى  هند  قاره  شبه  سرزمین  در  ایران  مرزهاى  از  خارج  را به 
دارالعلم و  در  یافته  این دانشمند تربیت  علمى  و دستاورد هاى  به بررسى زندگى 

مکتب پزشکى شیراز در شبه قاره هند مى پردازیم. 
امیر سید فتح اهللا شیرازى

امیر سید فتح اهللا شیرازى فرزند حبیب اهللا و مشهور به شاه فتح اهللا کبیر شیرازى، 
از سادات شیراز و معاصر شاه طهماسب اول صفوى بوده است. از تاریخ تولد وى 
اطالعى در دست نیست. وى از شاگردان سرشناس میرغیاث الدین منصور دشتکى 
عالمه  و  ُکرد  موالنا  شروانى،  الدین  کمال  محضر  از  او  از  بعد  که  است  شیرازى 
جمال الدین محمود شیرازى استفاده کرده و در زمان خود در شاخه هاى گوناگون 
حکمت، هیئت، ریاضى، جراثقال، طب و علوم غریبه و دانش هاى دینى و ادبى از 

شهرت بسزایى برخوردار گردید.5,4 
وى پس از اتمام تحصیالت در شیراز به علت شهرتى که در فضل و دانش خاصه 
دوم،  اسماعیل  شاه  برادر  میرزا  امامقلى  خدمت  به  آغاز  در  بود،  کرده  پیدا  طب 
دستور  صفوى  پادشاه  این  دوم،  اسماعیل  شاه  رسیدن  قدرت  به  از  پس  درآمد. 
جمله  از  باشند  سلطنت  در  او  رقیب  رفت  مى  احتمال  که  کسانى  تمام  قتل¬عام 
امام قلى میرزا و پنج شاهزاده دیگر را در سال 985 را داد. در این شرایط حکیم 
شیرازى از ترس گرفتار شدن به سرنوشت مشابه ولینعمت خود، به هند  فتح¬اهللا 
عزیمت کرده6 و به توصیه خواجه محمد دهدار به نزد حاکم دکن، على عادلشاه 
این  در  یافت.8,7  وزارت و قضاوت دست  به منصب  ورود  در  و  رفت  بیجاپورى 
راستا در تاریخ فرشته آمده است: «عادلشاه ملیونها روپیه خلعت و انعام ارسال داشته 

1- Kakaei, 1998: 23.
2- Suboot, 2003: 7.
3- Bahar, 2002: 3/250.
4- Badaeny, 2001: 3/105.
5-Nasiri, 2005: 4/263
6- Elgood, 1978: 93-4.
7-Shirazi, 1966: 4/144
8-Golchin Ma’ani, 1990: 2/992.
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حکیم را از شیراز بدکن طلبید و با اعزاز و اکرام تمام از وى پذیرایى نمود.»9 
   پس از کشته شدن على عادلشاه در سال 988 هجرى، ابراهیم عادلشاه که غرق 
لعب بوده و بعلت کمى سن مورد بازیچه ى دست وزیران و درباریان  در لهو و 
قرار مى گرفت به جانشینى وى رسید، در این زمان حکیم فتح اهللا شیرازى مورد 
غضب قرار گرفته و نفى بلد شد.10 تا اینکه در سال 991 هجرى به دستور اکبرشاه 
گورکانى به فتح پور خوانده شده و در زمره درباریان این سلطان در آمد،11 و به 
لقب عضدالدوله منصوب گردید. همچنین به مناصبى مانند حکیم، منجم، طبیب، 
منصب  به  قمرى  سال 994 هجرى  در  سرانجام  و  مملکت   مالى  امور  کل  مسئول 
صدارت کل بالد هندوستان و وکیل شاه (نخست وزیر) که در بعضى دوره ها همه 

امور را به دست داشت منصوب گردید.13,12 
   امیر فتح اهللا با اینکه برخالف اکبر شاه که تقید به مذهب را نفى کرد، در مذهب 
کوتاهى نمى نمود، لکن به  آن  دستورات  عمل به  در  و  تشیع بسى متعصب بوده 

خاطر مقام علمى خود در نزد شاه مقام و احترامى فراوان یافت.15,14 
   وى با ازدواج با دختر کوچک مظفرخان تربتى، باجناق اکبرشاه شده و امیر و 
حکیم و طبیب و منجم و وکیل وى به شمار آمد. پس از دو سال به امین الملک 
و عضدالدوله و عضدالملک ملقب گردید و منصب صدرارت عظمى یافت و شاه 

رأى او را در مهمات امور دولتى مطاع مى شمرد.17,16 
   امیر فتح اهللا با وجود داشتن جاه و مقام و ثروت، انسان بلند مرتبه اى بود، وى 
براى درس دادن به امیرزادگانى گورکانى، همانند قاصدان، با اسب، سالح بر شانه 
مى گرفت و در جنگل مى تاخت و وقار علمى خود را در نظر نمى گرفت.19,18 

   وى به امر شاه در سال 992 هجرى قمرى بر اساس زیج گورکانى به تغییر تاریخ 
این  به  علما،  مخالفت  وجود  با  و  ورزید  مبادرت  کامل  شمسى  به  ناقص  قمرى 
تقویم، آن را تاریخ الهى نامید، این تقویم با سال جلوس اکبرشاه آغاز میشود.21,20 
   امیر فتح اهللا در بیست و دوم جمادى الثانى سال 997 هجرى قمرى در کشمیر 
دچار بیمارى طب محرق گردید و بر اثر همین بیمارى درگذشت و در خانقاه میر 
سید على همدانى به خاك سپرده شد. اما پس از چندى به دستور اکبر شاه، جسد 
وى را به کوه سلیمان انتقال داده و در مقبره اى که خاص او بنا کرده بودند، دفن 
نمودند.22 اکبر شاه در مرگ او بسیار متاسف شده و گفت: « او حکیم و طبیب و 

منجم بود و پیوسته در غم و اندوه ما سهیم و شریک بودند.»24,23 
   همچنین آمده است که اکبر شاه پس از مرگ وى مى گفت «که اگر وى (امیر 
درآمد  همه  او  آزادى  براى  و  شد  مى  اسیر  فرنگیان  دست  به  شیرازى)  اهللا  فتح 
حکومت و خزائن سلطنت مرا مى خواستند، مى دادم و یقین داشت در این سودا 

سود فراوان کرده ام.»25 
علوم     عالمه ابوالفضل، وزیر اکبرشاه در مورد وى مى نویسد: «اگر کلیه کتب 
دینى نقلى معدوم و نابود گردد، امیر فتح اهللا مى تواند آنها را دوباره بنویسد». در 
اقبال¬نامه آمده: «در زمره علماى متاخرین امیر فتح اهللا شیرازى و مالمیرزا جان در 

علم و طب تألى و نظیر نداشته اند.»27,26 
   عالمه فیضى شاعر معروف زمان اکبر، در مرگ حکیم فتح اهللا مرثیه اى دارد که 

با ابیات زیر شروع مى شود:
هرگز نمرده و نمیرد اهل دل            حرفى ست نام مرگ بر این قوم ترجمان
بر قد روح پیرهنى  بیش نیست تن      گیرد چو کهنه گشت، سپهر کهنه ستان
بارى ست بر حیات و غباریست بر نشاط    پوشیدن لباس کهن بر توانگران

لیکن کریم کیست در این قحط سال جود   کو جامه کهنه ناشده بخشد به ناتوان
   از این شعر استنباط مى شود که امیر فتح اهللا به سن کهولت نرسیده، و درگذشته 

است.28 
    باز فیضى مى گوید: 

گرامى امهات فضل را فرزند روحانى         ابواالباء معنى شاه فتح اهللا شیرازى
گهى با محفل مشائیان کردى زمین گردى     گهى با موکب اشراقیان کردى فلک تازى

مباهات از وجود کامل او بود دوران را           بدورا جالالدین محمد اکبر غازى
شهنشاه جهان را در وفاتش دیده پر نم شد      سکندر اشک حسرت ریخت کافالطون زعالم شد29

  
 امیر عالوه بر آشنایى با دانش و حکمت با عرفان و تصوف نیز آشنا بوده است و 
چون حکیم ابوالفتح گیالنى دانشمند و عارف دیگر ایرانى مقیم دربار اکبر شاه نیز 
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در همین سال درمى گذرد. فرخى ساوجى ماده تاریخ زیر را براى این دو دانشمند 
ایرانى سروده به دفتر حوادث مى سپارد: 

امروز دو عالمه زعالم رفتند        رفتند موخر و مقدم رفتند
چون هردو موافقت نمودند بهم      تاریخ بشد که «هر دو با هم رفتند»32,31,30

      در ضمن امیر فتح اهللا پس از شاه طاهر از جمله کسانى است که آثار حکیمان 
دشتکى  منصور  الدین  غیاث  و  دوانى  سهروردى،  سینا،  ابن  همچون  ایران  متاخر 
را به هند برد و بى تردید در انتقال حکمت ایرانى و دارالعلم شیراز به هند نقش 
عنوان  به  خاصى  برنامه  سنت   اهل  دینى،  علوم  حوزه هاى  در  است.  داشته  مهمى 
درس نظامى موسوم به نظام الدین داشته و دارند که این برنامه توسط حکیم فتح اهللا 
خان شیرازى طرح  گردیده است. برنامه او در حدود سه قرن در تمام حوزه هاى 
اهل سنت در شبه قاره رایج بود.33 بیشتر کتاب هاى درسى که بر طبق این  برنامه در 
است. یعنى غالب  عقلى تدریس مى شد از آثار مکتب دارالعلم شیراز بوده  علوم 
کتاب هایى که براى تدریس ریاضى، هندسه، فلسفه و منطق هیئت مورد استفاده 
بود و در حقیقت با ورود امیر فتح اهللا شیرازى به هند کتاب هاى ایرانى و مکتب 
جا  علمیه  حوزه هاى  در  عقلى  علوم  زمینه هاى   در  خصوصاً  پیش  از  بیش  شیراز 
افتاد.34 به قول معروف، شجره نسب علمى همه علماى هند بعد از امیر فتح اهللا در 
با همکارى وى بود که ضوابط دفتر مالیات به  علوم  عقلى به او مى رسد، و ظاهراً 

گونه اى که در ایران رایج بود، در هند نیز مقرر گردید. 
علوم فلسفى، اختراعات شگفت انگیزى نیز     البته این دانشمند بزرگ عالوه بر 
از  غیره به او نسبت مى دهند،  صنایع نظامى و  داشت و هندى ها اختراعاتى را در 
جمله مصنوعات وى آسیابى بود که خود به خود حرکت مى کرد و آرد سائیده 
به دست مى داد و آیینه اى که از دور و نزدیک اشکال غریبه در آن نمایان مى 
گشت، توپى که هر بار دوازده گلوله پیاپى شلیک مى کرد و بندوقى که به یک 

گردش، دوازده آواز مى داد.35 
این رباعى از امیر فتح اهللا شیرازى ست:

مى از خم معرفت چشیدن مشکل           و ز هستى خویشتن بریدن مشکل
تحقیق نکات اهل عرفان آسان               اما به حقیقتش رسیدن مشکل37,36

اندازه  بى  « فتح اهللا  آورد:  مى  وى  متفاوت  خلق  و  حسن  مورد  در  جاندپورى     
خوش خلق، متواضع و نیک سیرت بود، این خصوصیات فقط در محافل و مجالس 
کرد،  رفتار مى  سختى  شاگردان به  با  تدریس  و  تعلیم  مقام  در  اما  شد.  دیده مى 
کلمات نامناسب و فحش و ناسزا بکار مى برد، به همین جهت طالبان علوم کمتر 

گرد محضرش مى گشته اند.»39,38 
   البته این بمعناى نداشتن شاگردان ممتاز نبود، از شاگردان وى سه نفر معروف و 
مشهورند: میر تقى الدین محمد که از مدرسین مبرز مدارس شیراز بود و مال رضا 
شاه  اکبر  دربار  به  و  رفته  هندوستان  به  استاد  رحلت  از  پس  که  شیرازى  همدانى 
شد و  راه یافت و باالخره حکیم على گیالنى که از اطباء مشهور دربار اکبر شاه 
در تمام علوم به خصوص طب و ریاضى تبحر داشت. این حکیم شرحى بر قانون 
زیادى برخوردار  حکیم على که شهرت  عربى دارد، همچنین مجربات  بوعلى به 

است از تألیفات اوست.40 
   پسر فتح اهللا شیرازى به نام صالح شیرازى (صالح خان) نیز در طب شهرت داشت 
و پس از پدر در هند، پزشک مخصوص شاه بود و پس از وى این سمت به پسرش 
که  است  شیرازى  قاضى  عبداهللا  بن  اهللا  فتح  او  ى  نواده  رسید.41  شیرازى  محسن 
االمه» و  «سنن  چون  کتابهایى  صاحب  و  کرد  فوت  سال 1098 هجرى قمرى  در 
شاه  زمان  در  وى  ست.  فارسى  به  الکرار»  مناقب  فى  ابرار  «ریاض  نیز  و  «البدایع» 

سلیمان صفوى مدت زیادى قاضى اصفهان بود.42 
   از تألیفات حکیم فتح اهللا شیرازى مى توان موارد زیر را نام برد:

1-" األسأله السلطانیه، که به فارسى نگاشته شده و جواب سؤاالت فلسفى و کالمى 
است که سلطان نظام شاه بن الحسین در احمدنگر از او کرده است و حدود 994ه 

ق. نگاشته شده است.
2- حاشیه بر حاشیه قدیم دوانى بر تجرید 

3- حاشیه بر شرح مطالع که در 994 هجرى نگاشته است.  
4- رساله فى اسم االجنس.43 

5- رساله عجایبات، این رساله به فرمان شاه در اکبرنامه درج شده است.

30-Tagore, 1993: 552.
31-Golchin Ma’ani, 1990: 2/992.
32- Mir, 1989: 2/692-3.
33-Kakaei, 2008: 113.
34-Suboot, 2003: 7.
35-Golchin Ma’ani, 1990: 2/993.
36-Hedayat, 1937: 391-2.
37-Hoseini Fasaei, 1988: 2/1175
38- Badaeny, 2001: 3/105.
39- Jandpouri, 2011: 201.
40- Mir, 1984: 66.
41- Mir, 1989: 2/692-3.
42-Kakaei, 2008: 113.
43- Ibid.
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6- خالصه المنهج در تفسیر، که به نام تفسیر مال فتح اهللا معروف است.
7- منهاج الصادقین، که تفسیر بسیار مفصلى ست. 

شده  چاپ  هندوستان  در  که  فارسى  به  که  سینا  ابوعلى  قانون  کلیات  ترجمه   -8
است.

9- تاریخ جدید که قسمتى از تاریخ الهى اکبر شاهى است. تحت نظر شخص شاه 
و به وسیله حکیم فتح اهللا تنظیم و تالیف شده است.

10- صاحب الذریعه دو کتاب طبقات اکبرى و آیین اکبرى را نیز از او مى داند.44 
11- تاریخ الفى که مانند دایرةالمعارف نوشته شده و تنها قسمت سال دوم رحلت 

رسول اکرم (ص) آن به قلم حکیم است.45 

بحث و نتیجه گیرى
در دوره صفویه بنا به دالیل متعدد بسیارى از ارباب ذوق، کمال و دانش، مهاجرت 
را بر ماندن در ایران رجحان داده و بیشتر به هندوستان مهاجرت نمودند. از جمله 
این دالیل سخت گیرى هاى متعصبانه ى دولت و روحانیون دولتى بوده که موجب 
شد تا گروهى که براى تحمل آزار و تقیه آماده نبودند، از ایران مهاجرت نمایند. 
چنین  نظیر  و  و  داشته   ایران  با  مشابهى  شرایط  نیز  عثمانى  دولت  دیگر  سوى  از 
سخت گیرى ها در آنجا نیز از طرف دولت و شیخ اسالم هاى افراطى سنى اعمال 
مى شده است. بعالوه دولت عثمانى بعد از آنکه چهل هزار نفر از اتباع خود را به 
جرم همدستى با قزلباشان صفوى به تشیع متهم ساخته و در یک روز به دیار عدم 
فرستاد، دیگر ایرانیان ولو سنى جرأت نمى کردند به خاك عثمانى قدم گذارند. از 
سوى دیگر پیش از دوره ى صفویه در شیراز علما و دانشمندانى و طبیبانى وجود 
داشتند که باعث رونق حکمت و فلسفه در مکتب شیراز شده بودند. اما با گذشت 
زمان و قدرت یافتن حکومت صفویه قطب فرهنگى به تدریج از شیراز به اصفهان 
منتقل شد. همچنین با درهم آمیخته شدن سیاست افراطى در دولت صفوى و میل 
حکومت به روى آوردن به علماى شیعه خارج از ایران حوزه ى فلسفى و مکتب 

شیراز رونق خود را از دست داد.
مکتب  برجسته  حکیمان  و  پزشکان  جمله  از  شیرازى  اهللا  حکیم فتح  این میان  در 
علمى  و  تاثیرات فرهنگى  به هندوستان  مهاجرت  زمان با  این  در  که  است  شیراز 
دو  این  میان  فرهنگ  و  دانش  تبادل  موجب  و  گذاشته  سرزمین  این  در  بسیارى 
کشور مى گردد. همچنین سمت هاى باالى سیاسى وى در هند مى تواند از جمله 

شاخصه هاى مهم در افزایش نقش این حکیم ایرانى در این تبادالت باشد. 
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