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ع در یگرایش به تش مذهب دکن در ی شیعهها حکومت یرتأث

 این منطقه
 *محمود صادقی علوی

 [00/00/69؛ تاریخ پذیرش: 01/11/69دریافت: تاریخ ]

 چکیده
ان و سادات باعث شد  یعیاز ش آنمذهب  یام سنکت حیان و حمایومت بهمنکح یستأس
نن . پس ک ن هجرتکآنان از نقاط مختلف به منطقه د یها گروهین زمان بسیاری از از ا

ان و یشدداه ان، نظامیشدداه قطب یعنددینان آنهددا یان، جانشددیددومددت بهمنکاز انقددراح ح
ام کدردن . حکومت خود اعالم کح یعه را به عنوان مذهب رسمیان مذهب شیشاه عادل

ه باعث شد  کع انجام دادن  یت از مذهب تشیحما برای یاق امات فراوان ها حکومتن یا
ن مهداجرت کدن دوره به دیدر ا ،ران و عراقیاز جمله ا ،از نقاط مختلف یان فراوانیعیش

 کهدر این پژوهش به دنبال آنیم  ن .شوبرخوردار  ها حکومتن یام اکت حیو از حما کنن 
مدذهب و  نشدان دهدیم اقد امات ایدن حکدام شدیعهای موجود،  با بررسی منابع کتابخانه

گسترش تشیع در بین مدردم شیعیان مهاجر به منطقه دکن در این دوره تا چه ان ازه در 
ن نتیجه حاصد  شد  کده یا یتا  نهابا بررسی منابع مختلف  بوده است. مؤثربومی منطقه 
چیز باعث آشنایی مردم این منطقه بدا تشدیع شد ه  بیش از هر ها حکومتاق امات این 

 نه گرایش به این مذهب. ،است
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 لهئطرح مس
پنن  حکومنت    (deccan)در منطقه دکن    (bahmani) پس از انقراض حکومت بهمنیان

در  (adilshahi)شناهیان   عناد   (،golkonda)در گلکننده   (qutb shahi)شناهیان   محلی، قطن  
یان شناه عماد (،Ahmadnagar)در احمندنگر  ( nezam shahi) شاهیان نظام (،Bijapur)بیجاپور 

(Imad Shahi)  بننر ردر (Berar)  یدشنناهیان برو(barid shahi)  در بینندر(Bidar ،)  جانشننی
حکومنت   ی محلنی، هنا  حکومنت حکومت بهمنیان در ای  منطقه شندند  از مینان این     

را در  شاهیان بیجاپور منهه  شنی ه   شاهیان احمدنگر و عاد  شاهیان گلکنده، نظام قط 
رو در  ت بخشیدند و از شی یان حمایت کردند  از این  قلمرو تحت حاکمیت خود رسمی

پژوهشنگران   عموماًشود   یممهه  از  نها یاد  ی شی هها حکومتتاریخ اسالم به عنوان 
در ای  دوره، گمان  ها حکومتمندان به مطال ه تاریخ، در نگاه او  به تاریخ ای   و عالقه

، همنه ینا   ها حکومت  رسمی ای  زمان با اعالم مهه  تشیع به عنوان مهه کنند هم یم
به ای   یی  جدید گرایش پیندا کنرده و شنی ه     (بسیاری از مردم ای  منطقه )به هر دلیل

  در ای  تحقیق بر نیم تا جام ه شی یان در دوره مد نظنر را مشنخک کننیم و بنا     اند شده
  ی مختلف بنه این   ینی   ها گروهمیزان گرایش  ،بررسی تحلیلی منابع و تحقیقات جدید
 جدید در دوره مد نظر را نشان دهیم 

ام و کن رغنم اقندامات فنراوان ح    یه علن کن ه اسنتوار اسنت   ی  فرضن یق بر ای  تحقیا
  یع در بن ی  منهه  تشن  یتنرو  برای ، ک  دوره در دی ه در ایبرجسته ش های یتشخص

د ی  مهه  جدیبه ا یش فراوانیمهه ، گرا ی منطقه و همچنی  مسلمانان سنیمردم بوم
  کن ران و عنرا  بنه د  یچون ا یه از مناطقکبودند  یسانک  منطقه یان ای یثر شکنبود و ا

شنی ه در این  دوره بنر منردم      یها حکومتشی یان و  یرتأث ی تر مهمو  رده بودندکوچ ک
به ای  منهه  در   شان بومی ای  منطقه،  شناشدن  نها با مهه  تشیع و گرایش تدریجی

 ب د بوده است  یها دوره

 ات بحثمقدم
محلنی شنی ه    یهنا  حکومنت  یستأس  به دوره پیش از کسابقه حضور شی یان در د

رسد  حضنور   یو حتی پیش از  ن م (434-847 : )حک انیومت بهمنکدوره ح ی نیدک ، 
های تجاری بوده  کاروان در قال  حضور احتماالًشی یان پیش از دوره حکومت بهمنیان 
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حکومت بهمنیان از مهاه  اهنل   رد  در دوره ن اسناد مکتوبی وجود ندا بارهکه البته در
در دوره  حنا  ، بنا این    شند  یمن حماینت   در قلمرو  نهنا  یمهه  رسم سنت به عنوان

ه این   کن ز وجود داشنت  یع نیهایی به تش حکومت برخی از حاکمان ای  سلسله گرایش
 ه در این  دوره بنه  کبود  یانیرانیاز حضور ا متأثربسیاری گرایش به مهه  تشیع تا حد 

؛ حسنینی،  44: 3373 ،خالدی  :کن) کردند یمدر قلمرو بهمنیان زندگی  ،  مهاجرت کردهکد
یس حکومت تأسو پیش از  اند داشتهدر تاریخ تشیع  ای یرینهدایرانیان سابقه  ( 304: 3384

از  ییافت  ای  مهه  در ای  کشور، حضور شی یان در بسیار صفویه در ایران و رسمیت
له خنار   ئفراوان است که پرداخت  به ای  مسو خراسان  م، کاشانشهرهای ایران مثل ق

 از موضوع ای  مقاله است 
 ،حکومت خود در منطقه دکن   یستأسداشتند و ب د از بهمنیان اصل و نسبی ایرانی 

 دوسنتانه روابن    رفتنند  یمی که از ایران به دک  صوفیان و بازرگانان علما، ،با دانشمندان
  رسنیدند  به حکومتاز ای  خاندان  نفرهجده   439 تا  847 سا  از کردند  میبرقرار 
این  اخنتال     وجنود  اما بنا  حنفی بودندبا گرایش  نیسُ حکومت بهمنی پادشاهاناکثر 
شاید بتوان  کردند  می حمایت از سادات و شی یان طو  دوران حکومت خوددر  ،مههبی

شنمار  دوره حکومنت  نهنا   گفت به دلیل حمایت حکام بهمنی از شی یان و سنادات در  
ای  گروه   مهاجرت کردندبهمنیان حکومت دک  و دربار  از ای  گروه به منطقه فراوانی

ینافت    سناز رسنمیت   یافتند و زمیننه  ارستقری یانی بودند که در دک  ادر حقیقت اولی  ش
 ( 344: 3374 )م صومی،ب د شدند  یها دورهتشیع در ای  منطقه در 

از این    اًبهمنی به مهاه  اهنل سننت اعتقناد داشنتند و رسنم     با وجود اینکه حکام 
تمام دوران حکومت خنود بنه سنادات و شنی یان توجنه      در ، کردند مهاه  حمایت می

 ن و اسنتقرار در  بنه دکن    خاصی داشتند و در جهت دعنوت از  نهنا بنرای مهناجرت     
ت منناطق  تالش حکام بهمنی برای بهبود وض یت اقتصادی شی یان و سادا  کوشیدند می

منسوب بنه   اش اری همچنی و ه  نها با دک  دو ارتباط گستر مدینه، مکه، نجف و کربال
توانند   یمن  ،انند  جستهیاری  علی )ع( حضرت برخی از سالطی  بهمنی دک  که در  ن از

از منهاه  اهنل سننت حماینت      رسنماً ید ای  نظریه باشد که حکام بهمننی اگرچنه   مؤ
بنه  د اعتقناد  ووج در اصطالح به تفضیل م تقد بودند و بااهل سنتی بودند که  ،کردند یم

شندن   حنک   دادنند  یم نها برتری  ر، حضرت امیر )ع( را ب نهاپهیرش و  گانه خلفای سه
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در کتیبنه برخنی   در کننار ننام خلفنا     ،که داللت بر حمایت از مهه  شی ه دارد ،اسامی
م ای  سلسله از شنی یان  حکا های یتحماو نیز  مربوط به دوره حکومت بهمنیان بناهای
 کید دارد صحت نظریه فو  تأبر 

شنی ه در منطقنه دکن  و     یهنا  حکومنت  یستأسن عوامل فو  باعن  شند پنیش از    
و  بنند رسمی  نها از شی یان، پیروان ای  منهه  در این  منطقنه اسنتقرار یا     های یتحما
ینافت   ن رسنمیت  البتنه مخصوص خنود تشنکیل دهنند      های یژگیواجتماعی با  یگروه

 ،داشت  منهه  حنفنی   مهه  رسمی حکومت بهمنیان و رسمیتمهه  تشیع به عنوان 
در تمام طو  دوران حکومت  نها باعن  شنده بنود در این  دوره      ،از مهاه  اهل سنت

و  داب و رسوم باشند مههبی قدرت چندانی در منطقه نداشته  یبه عنوان گروه شی یان
  یابدچندان بروز ننیز مههبی  نها 
منصن    های صناح   یتشخصنه انقراض حکومت بهمنیان پن  ت  از امرا و در  ستا

جدیند   یهنا  حکومنت و  نند ای  حکومت در مناطق تحت امر خود اعالم اسنتقال  کرد 
شاهیان  شاهیان و نظام شاهیان، عاد  ، حکومت قط ها حکومتاز میان ای  شکیل دادند  ت

هه  را مهه  رسمی حکومنت  سابقه  شنایی و گرایش به مهه  تشیع، ای  م دلیلبه 
منهه  تشنیع و   از حماینت  برای  ها حکومتاقدامات ای   ،در ادامه  خود اعالم کردند

 بیان خواهد شد  ن گسترش 

 محلی دکن از تشیع یها حکومتحمایت 
 شاهیان حکومت قطب

ونلوهنا  یبنه قراقو ( 3047نن 403:  )حنک  شناهیان  از  نجا که نس  حکام حکومت قط 
قناره هنند مهناجرت کننند بنه        نکه به منطقه دک  در جنوب شنبه  ش ازپی  نها، رسید یم

 یونلوهاقراقوومت کقلمرو حدر  ه اعتقاد داشتند و یواسطه سابقه قوم خود، به مهه  ش
  یاز اولن (  944: 3370)رویمنر،   شند  منی حماینت   بود کنه  ای یمهه  رسم ،عیمهه  تش

این    انجنام داد  ،شناه  ی قط ی نی سلطان قل ،شاهیان حکومت قط  مؤسسکارهایی که 
در گلکننده، منهه  شنی ه را در قلمنرو حکنومتی خنود        بود که پس از اعالم استقال 

)میرعنالم،  حماینت کنرد   د و به عنوان مهه  رسمی حکومت خود از  ن یت بخشیرسم
یس تأسن از ابتندای   ،شناه  سلطان قلنی قطن    با ای  اقدامِ ( 9/367: تا هندوشاه، بی ؛39: 3304
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 شاهیان در منطقه دک ، مهه  تشیع نیز با حمایت  نها گسترش یافت   حکومت قط
شند   یشاه هم خطبه به نام دوازده امام خوانده م ران حکومت سلطان قلی قط در دو

 ( 3/468: 3386)اطهنر رضنوی،    از منهه  شنی ه سناخته شند     ییهنا  جلوهو هم بناهایی با 
ی ننی سنلطان    ،لطان قلنی سیاست حمایت و تروی  مهه  تشیع در دوره جانشنی  سن  

امنا   ؛مدت بود شاه کوتاه حکومت جمشید قط  دوران  نیز ادامه یافت ،شاه ید قط جمش
و   یشناه را در تنرو   یاسنت پندرش سنلطان قلنی قطن      در همی  دوران کوتاه نیز او س

ین  دو  ا هنای  ینت ف الهنا و   حمایت از مهه  تشیع و شی یان ادامه داد  با وجود تالش
از شنی یان و منهه  تشنیع در منطقنه      یان در حماینت شاه سلسله قط  پادشاه از حکام

 ه در ی، منهه  شن  کردند یمنده حکومت ای که ای  دو شخصیت در گلک دوره در دک ،
  مردم بومی و هندومهه  ای  منطقه و همچنی  در بی  مسلمانان دک  چندان روا  یب
ن در این  دوره در مننابع   گزارشنی از برگنزاری مراسنم منههبی شنی یا      نبودافته بود  ین

  با توجه به اینکه مراسم مههبی همچون عزاداری ایام کند یم ییدتأتاریخی، نظر فو  را 
، دهنند  یمن محرم یا جش  عید غدیر از جمله مراسمی است که فق  شی یان  ن را انجام 

کنه   ویژه منناب ی  ، بهمنابع تاریخی در حتماً شد یماگر چنی  مراسمی در ای  دوره انجام 
رسند   به نظنر منی   شدهلها با توجه به مطال  ذکر شد  یس مک، من اند کرده یفتألشی یان 
برگنزار  و فقن  شنی یان   بنوده  شده محندود   یهم در ای  دوره برپا م ی  مراسمیاگر چن
با برگزاری این    ،و مسلمانان از مهاه  دیگر هندوهاهمچون  ،و دیگر مردماند  کرده می

فق  شی یانی که از ایران بنه دکن  مهناجرت کنرده      احتماالًو  اند نداشتهمراسم ارتباطی 
شناهی   درگیری ای  دو حاکم قطن  ن  کردند  شاید علت اصلی  بودند در  ن شرکت می

رو  ثبیت ای  حکومت بوده است  از ای تبرای سیاسی و نظامی و تالش  های یریدرگدر 
داشته باشنند، متوجنه امنور    مههبی توجه  های یتف الای  دو شخصیت بیش از  نکه به 

  اند بودهسیاسی و نظامی 
شناه تنا حندودی وضن یت شنی یان نسنبت بنه         ن ابراهیم قطن  با به حکومت رسید

 هنای  یتشخصمناسک و مراسم مههبی تغییر یافت  یکی از  دادن قبل در انجام یها دوره
ن اردسنتانی  خنا  یقاره بود، مصنطف  که از ایرانیان مهاجر به شبه بزرگ شی ه در ای  دوره

شاهیان نینز جایگناهی    حکومت قط خان اردستانی که در سازمان اداری  است  مصطفی
فراواننی کنرد و وقتنی ابنراهیم      شاه تالش برای به حکومت رسیدن ابراهیم قط داشت 
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 1رجملنه یخنان، او را بنه مقنام م    ی مصنطفی ها تالششاه به حکومت رسید به پاس  قط 
  ( 33: 3388خان،  زمان خان ؛9/380 :تا )هندوشاه، بیمنصوب کرد 

شاه بنود کنه      بار در دوره حکومت ابراهیم قط برای اولی ،بر اساس گزارش منابع
مربنوط بنه    یهنا  جشن  یا  ام محرمیا یمراسم مههبی شی ه مثل برگزاری مراسم عزادار

شاهیان به صورت گسترده انجام  در قلمرو حکومت قط  ،جش  عید غدیرمثل  ،شی یان
، شند  یمشاهیان انجام  در ماه محرم در قلمرو حکومت قط  که کی از ای  مراسمشد  ی

ر دک  از زمان ای  مراسم د برگزاریمشهور بود   2مراسمی بود که به مراسم نمایش ن ل
منطقنه دکن  اعتقناد    بود کنه شنی یان    ی هن شاه  غاز شد  ن ل تکه حکومت ابراهیم قط 

، پایتخت حکومت جاپوریجدا شده است و از شهر بخود امام حسی  )ع(  داشتند از کاله
 ورده شنده بنود و همیشنه در     ،شناهیان  کنده، مرکز حکومنت قطن   به گل ،شاهیان عاد 

اطهنر رضنوی،    ؛38: 3388خنان،   زمنان  )خنان شد  مراسم عزاداری ایام محرم از  ن استفاده می
اهیان بنا فنراب بنا     ش ، شی یان در قلمرو حکومت قط از ای  دوره به ب د ( 3/474 :3386

و اگرچه اکثنر منردم    دادند یممههبی خود را انجام  های یتف البیشتر و به طور گسترده 
دلینل حماینت حکنام حکومنت     بنه   ،منهه  بودنند   یا مسلمان سنیدر ای  ناحیه هندو 

گونه مراسم نشنان   ای  برگزاریشی یان، واکنشی در برابر  شاهیان از مهه  تشیع و قط 
  کردند ینمبا شی یان مخالفتی و  دادند ینم

نده مهاجرت کرد  با حضور کبه منطقه گل یاستر باد مؤم میرمحمد    474در سا  
او از شی یان،  شنایی با ای  منهه  در منطقنه    های یتحماای  شخصیت در گلکنده و 

برجسته زمان خود بود  های یتشخصاز  یاستر باد مؤم رمحمد یدک  گسترش یافت  م
به  مؤم   قبل از اینکه میرمحمد شد یماز سادات و بزرگان استر باد محسوب  اصالتاًکه 

سی و متنفنه دربنار صنفوی    سیا های یتشخصمنطقه دک  مهاجرت کند در ایران نیز از 
صفوی بود کنه پنس از    یها شاهزادهدادن به حیدرمیرزا از  بود  میرمؤم  مسئو   موزش

  او که پس از به قدرت رسنیدن  مکه رفت به   476مرگ ای  شاهزاده صفوی، در سا  
 برگزاریپس از  ،دید ینماسماعیل دوم در ایران اوضاع را برای حضور خود مناس   شاه

ی ه محمدقلک  رفت  از  نجا کمراسم ح  دیگر به ایران بازنگشت و از مکه به جان  د
، ع مشنهور شنده بنود   یبخشیدن به مهه  تشیع بنه حماینت از تشن    با رسمیت شاه قط 

از علمای زمان خود  مؤم رمحمد یشتافت  م یبه نزد و   474در سا   مؤم میرمحمد 
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شناه   ی قط قلاز طر  محمد   443در سا     لهاای در امور دیوانی داشت بود و سابقه
شاهیان منصوب شد  او با استفاده از قندرتی کنه    قلمرو حکومت قط  3ییشوایمقام پ به

و  4مههبی فراوانی همچنون مسناجد و عاشنورخانه    در ای  منص  جدید داشت بناهای
فنراوان   ییای  اقدامات وی باع   شنا  دکران بنا یشاه کومت قط مدارس در قلمرو ح

  ه شد یبومی منطقه دک  با دی  اسالم و مهه  ش مردم
شناه و   ی قط قلکه در دوران حکومت محمدبود  یمههب یدادمحل نیز از بناها یبنا

مراسنم   برگنزاری   بننا مخصنوص   یاستر بادی احداث شد  ا ؤم مرمحمد یبا نظارت م
دت( بنود  طبقنه هفنتم این  بننای      ا شنها ین ام والدت ین مثل مراسم ا) ی یانشمخصوص 

  بنه ننام   ین ترت ینه طبقنات این  سناختمان بنه     ننام داشنت و بق   محنل  هنی طبقه، اال هفت
داینره در   قبرستانرم(  تا: مقاله چها )ناشناس، بیشده بود ی گهار )ص( و ائمه )ع( نام امبریپ

او   ردکن در ای  شنهر بننا    مؤم محمد یره مکبود  ینید یشهر حیدر باد مشهورتری  بنا
رد  تنا  کن ربال مخلنوط   ن را با خاک کن  کاز خا یقسمت   ای  قبرستانبرای تبرک و تیمّ

این  قبرسنتان   از اسنتر بادی نینز همچننان شنی یان      مؤم ها ب د از مرگ میرمحمد  سا 
که بر اساس اطالعاتی که برخی از منابع در اختیار منا قنرار    ه طوریکردند، ب میاستفاده 

در این  قبرسنتان    ،از جمله سادات و عرفنا  ،از بزرگان بسیاری   3360تا سا   دهند یم
 (  3/487: 3386)اطهر رضوی،  اند شدهمدفون 

 یادر داخل شنهر حیندر باد و شنهرهای مهنم بناهن      فق استر بادی  مؤم میرمحمد 
عمرانی فراوانی در روستاهای دورافتناده انجنام داد و    های یتف البلکه  ،بنا نکرد یمههب

در ای  روسنتاها عنالوه بنر سناخت بناهنای عمنومی، بناهنای منههبی مثنل مسنجد و           
ها که در ای  مناطق احداث شند و در     مساجد و عاشورخانهیعاشورخانه نیز ساخت  ا

عاملی شد تا ساکنان غیرمسلمان این  منناطق    ،شد یمر مههبی شی ی برگزا یها برنامه ن 
ای  مهه  را بنه عننوان منهه      ب ضاًو  نندبا دی  اسالم و مهه  تشیع  شنایی پیدا ک

 خود بپهیرند 
سناالری و کشنورداری    انی را کنه در حنوزه دینوان   ین رانیاستر بادی ا مؤم میرمحمد 

و بنا اسنتفاده از  نهنا     گرفت یمر نص  در مقامات باالی اداری به کا یبرا بودندمست د 
 منؤم    اقدام میرمحمد ی  ابخشید یمشاهیان را بهبود  ساالری حکومت قط  دیوان نظام

  افنراد  ین ان شد  از جمله مشهورتری  ایشاه ی حکومت قط باع  تقویت سازمان ادار
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 3033ه پس از ورود به هند، در سا  کرد کاشاره  ی  شهرستانیرزا محمدامیتوان به م یم
تنا: مقالنه چهنارم؛     )ناشنناس، بنی  شند  منصنوب   یرجملگیبه منص  م مؤم با توصیه میر  

شنی ه بودنند    عمومناً شاهیان کنه   به دربار قط ای  افراد  ورود ( 300-944: 9434انصاری، 
اقدام مهمی در جهت حمایت از شی یان و تشیع در ای  دوره بود  قرارگرفت  ای  افنراد  

شاهیان، حمایت هرچه بیشتر  نهنا از شنی یان را    ری حکومت قط ر امور اجرایی و اداد
 به دنبا  داشت 

ری اینام  اویژه مراسم عزاد ، بهشاه مراسم مههبی شی ه قط  اهللدر دوره حکومت عبد
با شور و حا  خاص و بنا نظنارت دربنار     ،اصلی تشیع است ینمادهامحرم که یکی از 

برخی  دادن روع ماه محرم با دستور دربار انجامزمان با ش   در ای  دوره همشد یمبرگزار 
، نظینر  و استفاده از ب ضی اط مه 5،تنبو   خرید و فروش  خوانی و ، همچون  وازهکارها

ه کن ان، بلی یتنهنا شن   یام محرم، در ای  دوره ننه ت ایاهم دلیلبه  6 شد یمممنوع  گوشت،
  مقنررات را در اینام   همچنی  هندوهای بومی منطقه ملنزم بودنند این    تمام مسلمانان و

رنگ  ماده  های سیاه از طر  دربار لباس اولی  روزهای ماه محرم محرم رعایت کنند  در
م ی، تقسن کردنند  یمن سرایی  کسانی که در مجالس عزاداری نوحه   درباریان ویو ب شد می
شناهیان برگنزار    ایام محنرم در قلمنرو حکومنت قطن      که در ید  مجالس عزادارش یم

بلکنه همنه منردم و     ،برجسته نبنود  های یتشخصشرکت درباریان و  شد مخصوص می
حضور  م موالًحتی غیرمسلمانان نیز اجازه شرکت در ای  مراسم را داشتند و ای  گروه 

 اهللر دوران حکومت سلطان عبند پررنگی هم داشتند  یکی از رسومی که در ایام محرم د
رم بنه ت ندادی از ایتنام سنادات     ای  بنود کنه در پاینان مناه محن      شد یمشاه انجام  قط 
  مراسم عزاداری ایام محنرم کنه در این  دوره برگنزار     کردند یمبها اهدا  گران یها لباس

ر باد نیز اگرچنه  دو روستاهای اطرا  حی شهرها  در نبوددر شهر حیدر باد  فق  شد یم
و  شند  یمبا هزینه دربار مراسم عزاداری ایام محرم برگزار  ،نبود چشمگیرت داد شی یان 

در این  مراسنم شنرکت     ،و منهاه   همه مردم، چه شی یان و چه پینروان سنایر ادینان   
 ( 48: 3463 )ساعدی شیرازی، کردند یم

در ای  دوره به طور کلی بسیاری از مراسنم منههبی شنی یان بنا حماینت دربنار بنه        
اهی و ش در بازار یا دربار شاهان قط  م موالً  ای  مراسم شد یمصورت گسترده برگزار 

جهان گورکانی که  شاه ( 96-94: 3306 )منشی قادرخان، شد یمدربار برگزار  حمایت مالیبا 
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 باد حملنه کنرد    درین به شنهر ح    3046در سا   ،کرد یماز مهاه  اهل سنت حمایت 
شندت   شاهیان قندرت سیاسنی  نهنا بنه     حکومت قط  جهان به قلمرو پس از حمله شاه
تنهایی تواننایی مقاومنت    شاهیان به کانیان نه خود قط برابر حمله گورکاهش یافت  در 

شناهیان از  نهنا حماینت     اما نظن ین شاهیان  یی مثل صفویان، عاد ها حکومتداشتند و نه 
هنا از شنی یان نینز    شناهیان، حماینت  ن   کردند  در نتیجه کاهش قدرت سیاسی قطن   یم

را از دسنت دادنند    ای  حکومت  تدری  شی یان جایگاه اولیه خود در کاهش یافت و به
از قدرت سیاسی و نظامی گورکانیان که از مهاه  اهل سنت حمایت  متأثرشاهیان  قط 

شنی ه   یهنا  حکومنت اصلی  یها نشانهه از ک ،عشر راامجبور شدند نام ائمه اثن کردند یم
بنا حملنه نظنامی     ی تناً طب دادنند  ینمن از خطبه حه  کنند و اگر ای  کار را انجنام   ،بود

شناهیان   دادنند  قطن    یمن و موجودینت خنود را از دسنت     ندشند  میمواجه گورکانیان 
 ،منهه  بنود   ی سننی ها حکومتکه نشانه  ،را  یراشد یهمچنی  مجبور شدند نام خلفا

وسننیله بنه حماینت خنود از مننهه  تشنیع پاینان دهننند       کننند و بندی   در خطبنه وارد  
 ( 384-367: 3463ساعدی شیرازی،  ؛3/404: 3484)بختاورخان، 

 شاهیان شاهیان و نظام دلعا
 نیز( 3046-744 : )حکشاهیان  و نظام (3048-744 : حک) یانشاه در دوره حکومت عاد 

 ،شناه  احلی را پشنت سنر گهاشنت  یوسنف عناد      ، مهه  تشیع چنی  مرییها تفاوتبا 
محلی و تثبیت حکومت خود  یها شورشوب کپس از سر ،شاهیان سلسله عاد  مؤسس
 ی ه را منهه  رسنم  یجناپور منهه  شن   یدر مسنجد جنامع ب     407الحجه سا   یدر ذ
عشنر  اه در هندوستان بنه ننام ائمنه اثن   کبود  یسک  یاو نخست  ردکومت خود اعالم کح

 ( 648: 3384؛ پارسادوست، 988-3/984: 3494خان،  هاشم)محمد خواندخطبه 
ی بخشیدن به ای  مهه  بنرای جلنوگیری از ننزاع احتمنال     شاه در کنار رسمیت عاد 

صنورت   مههبی بی  مسلمانان از فر  مختلف، س  و ل   خلفا را ممنوع کنرد و بندی   
: 3494خنان،   )محمدهاشنم  کردنند  یمخوبی در کنار یکدیگر زندگی  شی یان و اهل سنت به

وی همچنی  اهل سنت را مجبور به ترک مهه  خود نکرد و اجازه داد هر کسی (  3/987
کردند  یمو در مناطقی که امرای اهل سنت حکومت  خواهد به مهه  خود باقی بماند یم

 ( 3/44: 3304؛ میرعالم، 9/33تا:  بی )هندوشاه،اجازه داد اذان به شیوه اهل سنت گفته شود 
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ه در  ن منطقه نماز گاهی بن لها  ؛ی بودندشاهی برخی شی ه و برخی سن حاکمان عاد 
شناه بنرای تنروی       شند  علنی عناد    ت برگزار میسبک شی ه و گاهی به سبک اهل سن

را اما پس از او گاهی امرای حبشی و دکنی ای  منهه    ؛مهه  شی ه تالش بسیار کرد
 ( 336-334 :3383؛ هالیسنتر،  34، 98، 37-38، 34/33: تنا  )هندوشناه، بنی   نداختندا از رسمیت می

گنهار حکومنت    ، بنینان شناه  از طنر  یوسنف عناد    بخشیدن به منهه  تشنیع    رسمیت
از و برقراری مهه  شی ه در بیجاپور سنب  شند بسنیاری       407ا  در س ،شاهی عاد 

از علمنای شنی ه از اینران بنه  نجنا       یا عدهامرا و بزرگان به مهه  شی ه روی  ورند و 
و اسنتاد او   ،خنان  مشهور به افضل ،الدی  شیرازی  نها میرغیاث ی تر مهممهاجرت کنند  

شناه بنه    ن او بودند که در زمان علی عاد اشیرازی و چند ت  از دیگر شاگرد اهلل شاه فتح
داشت و به او شغل میرجملنه   خان افضلبسیار به  هشاه عالق علی عاد  بیجاپور رسیدند 
بخشیدن به امور دیوان از علمای اینران   خان برای سامان نت را سپرد  افضلو وکیل سلط

له کسانی بودنند  خان از جم خان اردستانی و کامل دعوت کرد به بیجاپور بروند  مصطفی
 : )حنک  شناه دوم  ان حکومنت علنی عناد    به بیجاپور دعوت شدند  تا زم از طر  اوکه 
م در نقناط مختلنف شنهر بیجناپور     عزاداری ایام محر مراسم (م3646-3676/ 3066-3073

و  شناه  منادر عناد   جه سنلطان شنهربانو،   خدیبه همت  3068در سا  اما  ؛شد برگزار می
 هرخانه در بیجناپور سناخته شند کنه خناص مراسنم دهن       عاشنو  ،شناه  دختر محمدقط 

هنا   فقن  در عاشنورخانه  ن به ب د این  مراسنم    از  ؛(3/344: 3386)اطهر رضوی، بود  ممحر
  شد یمبرگزار 

طاهر مهه   یر شاهتأثشاه تحت  نظام نیز برهان (3046-744 : )حکشاهیان  در دوره نظام
بنه  (  339-9/304: تنا  )هندوشاه، بنی د شی ه را مهه  رسمی قلمرو حکومت خود اعالم کر

از علمای شی ه را  شمار فراوانیطاهر  یافت  مهه  تشیع در احمدنگر، شاه دنبا  رسمیت
و دانشمندانی  ، به احمدنگر دعوت کرد  از علماهمچون ایران و عرا  ،از نقاط مختلف

)بنرادر   فنر  ج چون شناه به افرادی  توان یمکه در ای  دوره به احمدنگر مهاجرت کردند 
 المُن علنی مازنندرانی،   مالحسن  اینجنو،    گیالنی، شاه اهللز، سید حس ، مالعزی(طاهر شاه
و  ةرسنتم جوزجنانی، اینوب ابوالبرکن    المُگنل اسنتر بادی،    علیمالمحمد نیشابوری،  شاه
شاه و مرتضی  حسی  نظام(  448 :3386)اطهر رضوی، محمد امامی استر بادی اشاره کرد المُ

ی پایان ها سا در (  964-963 :3344)طباطبا،  کردند یمز از مهه  تشیع حمایت شاه نی نظام
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در ای  حکومت قدرت را در دست گرفتند و  ها یحبشها و  ، دکنیشاهیان حکومت نظام
 ( Bernier, 1972: 194)در ای  دوره حمایتی از مهه  تشیع صورت نگرفت 

 در دکنگسترش تشیع 
شاهی بنرای گسنترش    و نظام شاهی شاهی، عاد  ط هایی که حکام ق رغم تالش علی

کنه از این  دوره بناقی     ییهنا  گزارشبر اساس برخی  ،تشیع در منطقه دک  انجام دادند
در این  دوره   رسند  ینمبه نظر  ،پژوهان م اصر های برخی تاریخ یلتحلمانده و همچنی  

رفتنه باشنند    به ای  مهه  جدید گرایش پیدا کرده و این  منهه  را پهی   چندانیگروه 
گینر تشنیع در این  دوره در     چشم نیافت  تری  عوامل گسترش مهم توان یمدالیل ذیل را 
 :دانستمنطقه دک  

 محدودیت برای پیروان سایر ادیان و مذاهب  نکردنایجاد
اگرچنه منهه     هنا  حکومنت مهه  این    ، حکام شی هموجود یها گزارشبر اساس 

رده بودند و اقندامات فراواننی در جهنت    تشیع را مهه  رسمی حکومت خود اعالم ک
مراسم مههبی شی ه و همچنی  ارتقنای جایگناه سیاسنی و اجتمناعی شنی یان       برگزاری

گونه محدودیتی برای پیروان سایر مهاه   م دود هیچ سائلانجام دادند، جز در برخی م
 چنانکنه   کردنند  ینمن و مردم را مجبور به پهیرش منهه  جدیند    ندو ادیان ایجاد نکرد

 ،شاه هنگامی که مهه  شی ه را مهه  رسمی حکومت خنود اعنالم کنرد    یوسف عاد 
تنها  نها را مجبور به  او نهولی  ؛گروهی از علما و بزرگان اهل سنت با او مخالفت کردند

بلکه به  نها اقطاع جداگانه داد و دستور داد در منطقه خود  ،پهیرش مهه  رسمی نکرد
 ( 3/988: 3494خان،  هاشم)محمد  خود انجام دهند ر مههبی را بر اساس مههئش ا

شناهیان ذکنر    باره حکومت عاد شبیه به  نچه در وض یتیشاهیان نیز  در قلمرو قط 
م ابنند  نهننا را  هننندوهاشنند وجننود داشننت  اگرچننه  نهننا در تصرفاتشننان در قلمننرو  

دنند  نینز از  زادی منههبی برخنوردار بو    هنندوها در قلمنرو خودشنان    ،کردند یم ویران
(Siddiqui, 1956: 315)    حکنام گلکننده بنود  تمنام منردم        زادی مههبی ویژگنی برجسنته

 زاد بودند  هنیچ گزارشنی از تغیینر عقینده      ها ینهزمنظر از طبقه و عقیده در تمام  صر 
چون مساجد به اسالم در طو  حکومت  نها ثبت نشده است و م ابد  نها نیز هم هندوها
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 ییهنا  گنزارش چننی   (  Ibid.: 314-315) کرد یمهزینه دریافت  مسلمانان از حکومت کمک
 ییند تأدر این  دوره   هنا  حکومنت کنه   ای د که اگرچنه منهه  رسنمی   نداربر  ن داللت 
پیروان سنایر منهاه  اسنالمی و حتنی ادینان       ،مهه  شی ه بوده است عمدتاًکردند  می

وقنت   یهنا  کومتحاحترام و توجه  حلدیگر، جایگاه خود را در جام ه حفظ کرده و م
محدودیتی خناص بنرای پینروان سنایر ادینان و       نکردن  شاید بتوان گفت ایجاداند بوده

منهه  بنه صنورت گسنترده در بنی  منردم این  منطقنه          نینافت  مهاه  از عوامل تغییر
 است  بوده

مهه  دک  در ای  دوره با پیروان دیگر   میز پادشاهان شی ه علت ای  رفتار مسالمت
درستی مشخک نیست  اگر  نکردن  نها به پهیرش دی  جدید بهروجبم وادیان و مهاه  
ری  مهاه  اسنالمی و  مهه  دک  به تق در اعتقاد حکام شی ه صرفاًرا  شبخواهیم علت

کنه   رسند  یمن بنه نظنر    ، میز پیروان ای  مهاه  در کنار یکدیگر بندانیم  زندگی مسالمت
از  ان نن اقلیت بودنند و اکثنر    یگروه شی یان ،در دک  ،اشتباه کرده باشیم  در ای  دوره

نقاط مختلف به ای  منطقه مهاجرت کرده بودند  غلبه جم یتی در ای  دوره در دکن  بنا   
مسئله سب  شده بود پادشناهان  مهه  بود  همی   دوها و پس از  ن با مسلمانان سنیهن

و  ننند بخشیدن به مهه  تشیع جان  احتیاط را رعاینت ک  مهه  دک  در رسمیت شی ه
این  کنار را انجنام     خواستند یمچراکه اگر  ؛پهیرش  ن را برای همه مردم اجباری نکنند

و حکومت خود را  ونددهند ممک  بود با مخالفت شدید پیروان دیگر مهاه  مواجه ش
 از دست بدهند 

 شیعه در مناطق روستایی و محل استقرار بومیان هند یها حکومتنفوذ  نبودن مستقیم
که قدرت حکومتی سنالطی  مسنلمان هنند بیشنتر در شنهرها نفنوذ       باید متهکر شد 

زنندگی   دادنند  یمن مردم هنند را تشنکیل   اصلی یان که جم یت یمستقیم داشت و روستا
و حکومت  کردند یماصیل و سنتی خود را داشتند و دی  و زبان بومی خود را پاسداری 

اینکه از طریق حکنام   جز ،مرکزی بر روند اقتصاد و فرهنگ  نها نفوذ مستقیمی نداشت
از جملنه   ،بیشتر شی یان(  334 :3364)ارشاد،  کرد یممحلی مالیات و خرا  از  نها دریافت 

پیشه، صنن تگر،   ساالر، تجارت دیوان ،جرت کردنداقاره هند مه ه از ایران به شبهکسانی ک
نطقنه  متوس  یا مرفه ایرانی بودنند کنه در م   یها طبقهو به طور خالصه از  طبی ، ادی 
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یان بنومی  یشهری زندگی کرده بودند و در شهرهای هند سکونت گزیدنند و بنا روسنتا   
تاً نداشننتند  بننه اینن  ترتینن  نظننام زننندگی روسننتایی در اینن  منطقننه عمنند  ای مواجهننه
یان بنه اسنالم نینز بنا     یکه حتی گرایش برخی روسنتا  به طوری ،نخورده باقی ماند دست

خنورده منطقنه    بومینان شکسنت   همچنی (  944 :همان)حفظ  داب و رسوم قبلی  نها بود 
و اعتمنادی بنه    نند  میزی اختیار کرد ن روش خصومتاوارد ا تازهبدر مواجهه  طب اًدک  

رو از ای  طریق زمینه  شنایی بومیان ای  منطقنه   از ای  ( 399: 3374)صدیقی،  نها نداشتند 
 چندان فراهم نشد به  ن با مهه  تشیع و گرایش 

 هی شیعیان در این دوره در دکنضعف دانش فق

یافت  تشیع در ای  منطقه، حکام این    یس حکومت صفویه در ایران و رسمیتتأسبا 
گویی به نیازهای فقهی شی یان اینران کنه تناکنون بنه سنب  اسنتقرار        سلسله برای پاسخ

مهه  مجالی برای گسترش دانش فقهنی خنود نداشنتند، از علمنای      ی سنیها حکومت
 گنوی  و پاسنخ  کننند مناطق مختلف دعوت کردند تا به اینران مهناجرت    بزرگ شی ه از

ی هنا  حکومتتاریخ  بارهه متون و منابع تاریخی در فقهی شی یان باشند  با مطال یازهاین
توس ه دانش فقهی شی ه در این   راجع به چندانی  یها گزارشیابیم که  شی ه دک  درمی

انگرد و تاجر الماس کنه در این  دوره بنه    جه ،دوره در منطقه دک  وجود ندارد  تاورنیز
گوینند   رغنم  نکنه دیگنران منی     علی»: نویسد یمدر سفرنامه خود  ،منطقه دک  سفر کرده

 «پرسنت هسنتند   گویم بنت  م  می ،اند اکثر مردم در پادشاهی گلکنده و بیجاپور مسلمان
(Tavernir, 1889: 187 )   وره هنوز دین   دهنده  ن است که در ای  د یی نشانها گزارشچنی

اسالم نیز که از زمان  غاز حکومت بهمنیان و حتی پیش از  ن به ای  منطقه  منده بنود،   
نینز   به تبع  ن مهه  تشیع  چندان در میان مردم بومی منطقه با استقبا  مواجه نشده بود

شی ه دک  در ای  منطقه مهه  رسمی اعالم شند، در مینان    یها حکومت یستأسکه با 
 توجه واقع نشده است  حله مبومیان منطق

ها پس از  نکه مهه  تشنیع در این  منطقنه     همچنی  باید یاد ور شد که اگرچه سا 
 بناره اطالعات  نها در ،گروهی از مردم بومی دک  ای  مهه  را پهیرفتند و روا  یافت

ی نی  ،هجری 33که احمد بهبهانی که در قرن  به طوری ،مهه  تشیع بسیار سطحی بود
 بناره به ای  منطقه سفر کرده در ،شی ه دک  یها حکومتقرن پس از انقراض  حدود دو
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همچنون   ،به ظواهر این  منهه    فق شی یان دک  گوید  یم  نهادینداری و امور مههبی 
ولنی بیشنتر  نهنا نمناز      ، شننایی دارنند   ،عزاداری ایام محرم و امسناک در روز عاشنورا  

 : نویسد یماو در گزارش خود   و از فروع احکام خبری ندارند خوانند ینم
ام کنه در جزئینات    ینده ددر ای  ایام سیاحت اغل  اهالی ای  مملکنت را چننی    

کنردن   نبر و شبیه ضرایح مقدسه را زینارت مثل امساک در روز عاشورا و علم و م
ح ننرفت  و قلینان در   و با کفش داخل ت زیه خاننه نشندن و پنیش منبنر و ضنری     

در جی  و بغل گهاشنت  و تسنبیح    خاک پاک را خانه نکشیدن و مسجد و ت زیه
وسه دانه در دست داشت  و روز دوشنبه از خانه بیرون نیامندن و امثنا  اینهنا     سی

کنند و همی  اشنخاص اغلن   ن اسنت کنه      یمبسیار دقت و تجسس و تفحک 
از فنروع احکنام خبنری ندارنند و اگنر       مطلقاًگیرند و  ینمکنند و روزه  ینمنماز 

)بهبهنانی،   داننند  یمن دین    کوره مسامحه کند او را فاسق و بیات مهکسی در امور
3389 :3/946)  

میزان گرایش مردم بنومی منطقنه    بارهای  مقاله در های یهفرضیدکننده أیای  گزارش ت
ای  گزارش کنه حندود دو قنرن     مؤلفچراکه  ؛دک  به دی  اسالم و مهه  تشیع است

شنی یان این     گویند  میکرده  ی  منطقه سفرشی ه دک  به ا یها حکومتپس از انقراض 
منطقه با احکام و  داب اسالمی  شنایی کاملی ندارند و  شنایی  نهنا بنا احکنام اسنالمی     

سنا  از   900پنس از گهشنت    فق  در حد برخی مسائل سطحی است  بننابرای  وقتنی  
د،  شنایی مقدماتی با ای  مهه  داشنتن  فق یافت  مهه  تشیع در دک ، شی یان  رسمیت
ینافت  منهه  تشنیع، منردم بنومی       مان با رسنمیت ز انتظار داشت که هم توان یمچگونه 

چراکه اگر  ؛منطقه به ای  مهه  جدید گرایش پیدا کرده و ای  مهه  را پهیرفته باشند
 900چنی  بود با وجود علما و دانشنمندان بنزرگ شنی ه در  ن دوره، پنس از گهشنت      

  داشتند یم شنایی بیشتری با ای  مهه   بایست یمسا ، شی یان بومی منطقه 
علمیه برای پرورش علمای مههبی شی ه و همچنی  فقندان داننش    یها حوزهفقدان 

ای  منهه  در   نیافت  فقهی در ای  دوره در دک  را نیز شاید بتوان یکی از دالیل تروی 
 هنا  منت حکوتر ذکر شد، دو قرن ب د از انقراض این    پیش چنانکهمیان هندوها دانست  

که شی یان این    کند یمبه ای  نکته اشاره  دهد یمبهبهانی در گزارشی که از شی یان دک  
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همچون با کفنش داخنل ت زینه     ،به برخی ظواهر فق منطقه در برگزاری مراسم مههبی 
اکتفنا   ،وسه داننه در دسنت داشنت     در مسجد قلیان نکشیدن و تسبیح سیخانه نرفت  و 

این    ( همنان ) داننند  ینمن چیزی  ،همچون نماز و روزه ،ع دی از فرو یکهیچ از کرده و 
رغم اقدامات فراوان حکام و وزرای شی ه  حاکی از  ن است که در ای  دوره علی مطل 

 ؛توجه نبوده است حلدر تروی  مهه  تشیع،  موزش مسائل فقهی ای  مهه  چندان م
و  شننایی   انند  نداشنته شی یان دک  در ای  دوره دانش فقهنی چنندانی    ،به عبارت دیگر

 بومیان و پیروان دیگر ادیان و مهاه  با مهه  شی ه بسیار ابتدایی و ساده بوده است 
طاهر به عننوان   ؤم  استر بادی و شاهم در ای  دوره از برخی افراد همچون میرمحمد

  باید خاطرنشان کرد که اکثر شهرت ای  افراد بنه دلینل   شود یمعلمای بزرگ شی ه یاد 
از ای  مهه  در منطقنه   ها حکومتاتی بوده که در تروی  مهه  تشیع و حمایت اقدام

مهه  تشیع  علمای دیگنری نینز    بارهنه به دلیل دانش فقهی  نها در ،اند دادهدک  انجام 
واقع  ثاری نینز بنه ننام    و برخی م شود یمکه از  نها به عنوان علمای شی ه ای  دوره یاد 

کنه بنرای دوره    انند  بنوده افنرادی  غلن   ا، انند  کرده یفألتمهه  ای  منطقه  حکام شی ه
در  یوزه فقهی منسنجم و پایندار  حگهار  ی  منطقه  مده بودند و هرگز پایهمحدودی به ا
حندود دو قنرن بنه طنو      دوره حکومت این  حکنام شنی ه    اگرچه   اند نبودهای  منطقه 

مننابع   ،اینران بنود   انجامید و دوره رشد و بالندگی شی یان در سایه حمایت صنفویان در 
به حضور علما یا فقهای بزرگ شنی ه در این  دوره    یا اشارهمربوط به  ن زمان تاریخی 

  کنند ینمدر منطقه دک  

 نتیجه
هجری در ای  منطقه باع   33و  30مهه  دک  در قرن  ی شی هها حکومت یستأس
اینران در  ز کشنور  منهه ، ب ند ا   ه یشن مسلمانان  جم یت  یتر نون بزرگکا هم شده که
، کنه پایتخنت حکومنت    حضور داشته باشنند و شنهرهایی مثنل حیندر باد     قاره هند شبه
امنا بنا وجنود تمنام اقنداماتی کنه این          ؛شی یان فراوانی داشته باشند  ،شاهیان بود قط 

، دادنند غ مهه  تشیع انجام یتبلبرای پادشاهان و بسیاری از شی یان مهاجر به ای  منطقه 
ری( گرایش چندانی در بی  مردم بومی ای  منطقنه  قم 33و  30رن در دوره مد نظر ما )ق
این     مهه  مهاجر به ای  منطقنه بنه منهه  تشنیع ایجناد نشند       یا حتی مسلمانان سنی
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باع   شنایی منردم این     فق  ،مراسم مههبی در سطح وسیع برگزاریویژه  هب ،اقدامات
 ن  همچنی  رقابنت بنی    نه گرایش به ای  مهه  و پهیرش  ،منطقه با مهه  شی ه شد
 یرتنأث  بنندی بنی   شی ه و اهل سنت نیز در ای  تقسنیم که مهه   ،دو گروه  فاقی و دکنی

شنی یان   ،  در نتیجنه شد یممهه  به مهه  شی ه  ، مانع از گرایش مسلمانان سنیندنبود
کسانی بودند که از مناطقی مثل ایران و عرا  به دک  مهاجرت  اغل  دک  در ای  دوره

شنی یان در این  دوره    ،کردند  در حقیقنت  میبا حمایت حکام ای  منطقه زندگی  ،کرده
اداری در  نظنام بنا دربنار و    اغلن  و  دادند یممهاجرانی بودند که طبقه حاکم را تشکیل 

 ارتباط بودند 

  ها نوشت پی
شاهیان بود که پس از شاه و پیشوا  ی بسیار قدرتمند در نظام اداری حکومت قط ها مقام  میرجمله از 1

 قندرت وی  ،شد ینمدر جایگاه سوم هرم قدرت قرار داشت  همچنی  در مواق ی که پیشوا انتخاب 
 در اختیار میرجمله بود 

 شود  یمخود نص    هنی شبیه ن ل اس  که روی کاله   تکه2
قندرت اداری و   رأسشاهیان که پنس از شناه در      باالتری  مقام اداری و اجرایی در حکومت قط 3

تمام امور در اختیار  ،کفایتی بود شاه شخک بی اگرکرد   یماجرایی قرار داشت و تمام امور را اداره 
  گرفت مییشوا قرار پ

هایی که برای برگزاری مراسم عزاداری شنهادت امنام حسنی  )ع( و ینارانش        در دک  به ساختمان4
 گویند  عاشورخانه می ،شود یماستفاده 

  تنبو  برگ سبزی است که در هند با فوفل و  هک بخورند و ل  را سرخ کند و دندان را پاک دارد 5
 ( 4/8039: 3388)نک : دهخدا، 

کنه   انند  داشتهدر منطقه دک  نیز، مثل سایر مناطق، مردم بومی منطقه  داب و رسوم خاصی  احتماالً  6
توان به  یماز  ن جمله ند؛ ا ی مههبی شی یان نیز تأثیراتی داشتهها برنامه بربرخی از ای   داب و رسوم 

ز بودن خوردن غهایی که با گوشت حیوانات  ماده شده باشد و همچنی  ا حرام ستفاده از تنبو  ب د ا
 ( 964 :3338)نک : حکمت،  غهاخوردن اشاره کرد

 
 منابع

تحقیقنات  سسنه مطال نات و   ؤم :، تهنران مهاجرت تاریخی ایرانیان به هند ش(،3364) ارشاد، فرهنگ
 فرهنگی 

 ،چاپ او مرکز مطال ات و تحقیقات اسالمی،  :، ترجمهشی ه در هند ش(،3386) اطهر رضوی، عباس
  قم دفتر تبلیغات حوزه علمیه :قم
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تصحیح و تحشیه انتقادی حدائق السالطی  فنی کنالم   ، (شاهنشاهی 9434) النساء بیگم انصاری، شر 
دکتری زبنان و   نامه پایانحسینی،  الدی  شاهناصر :راهنما ، استادالخواقی ، علی اب  طیفور بسطامی

 ادبیات فارسی، دانشگاه تهران 

اداره تحقیقات  :، الهورچاپ او  ،علوی  س ساجده  :، تصحیحال الم ةمر  م(،3484) بختاورخان، محمد
  پاکستان

  قبله مرکز فرهنگیجا:  بی، چاپ او  ،نما ة االحوا  جهانمر  ش(،3389) بهبهانی، احمد

 انتشار  یت سهامکشر :، تهرانل او یاسماع شاه ش(،3384) دوست، منوچهرپارسا

، تصحیح محمدرضا نصیری و کوئیچی هانه شاه تاریخ ایلچی نظام ش(،3384) قباد حسینی، خورشاه اب 
 مفاخر فرهنگی و  ثار  انجم  :دا، تهران

 انشگاه تهران دانتشارات  :، تهرانسرزمی  هند ش(،3338) اصغر حکمت، علی

گنزارش  ترجمنه محمدمهندی توسنلی،     ،«نگاهی به فرهنگ شنی یان دکن   » ش(،3373) خالدی، عمر
  47ن44، ص3، سگوو گفت

، بنه اهتمنام محمدمهندی    تاریخ  صف جاهیان/ گلزار  صفیه (،3388) خان حسی  خان، غالم زمان خان
 مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان  :توسلی، اسالم  باد

انتشنارات   :، زیر نظر محمد م ی  و سید ج فر شنهیدی، تهنران  نامه لغت ش(،3388) اکبر دا، علیدهخ
 دانشگاه تهران 

 :، تهنران چناپ او   ، هنچی  ذر :ترجمه ایران در راه عصر جدید، ش(،3370) مر، رهانس روبرتیرو
 دانشگاه تهران انتشارات 

اصنغر بلگرامنی،    سنید علنی   ، تصنحیح الطی السن  ةحدیق م(،3463) اهللعبد ب  احمد ساعدی شیرازی،
 حیدر باد دک  

مجموعنه مقناالت    :هنای هنندی   زبان ایرانی بر زبنان  ریتأث ش(،3374)  تی  ان ،دیواره ،صدیقی، زبیر
 :الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، تهران به اهتمام م اونت بی  فرهنگی رواب  ایران و هند،

 الهدی 

 جام ه دهلی  :، دهلیبرهان مآثر (،3344) اهللطباطبا، سید علی عزیز

منتخ  اللبناب در احنوا  سنالطی      م(،3494) الملکی به خافی خان نظام مخاط  محمد هاشم خان،
: تصحیح سر ولزلی هیگ، به اهتمام انجم   سیایی بنگاله، کلکته ممالک دک ، گجرات و خاندیش،

  نا بی

علوم  پژوهشی نامه علمی فصل، «ی ظهور تشیع در دک ها نشانهنخستی  » ش(،3374) م صومی، محس 
  369ن343، ص43، ش36س ،انسانی دانشگاه الزهرا

 دک   در بادیح الدی  احمد، سید برهان ، به اهتمامشاهی تاریخ قط  (،3306) منشی قادرخان

م سنید  ، بنه اهتمنا  ال نالم  ةحدیقن  (،3304) عنالم به میر مخاط  نورالدی ، الدی  ب  میرابوالقاسم رضی
 عبدالطیف شیرازی، حیدر باد دک  
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کتابخاننه ملنی   تهنران:   شیرازی، اهللعبد ، به خ  نظام ب شاه تاریخ سلطان محمد قط  (،تا )بی ناشناس
  3774 ۀشمارنسخه خطی  ،ملک

 :، تهنران چاپ او  ،، ترجمه  ذرمیدخت مشایخ فریدنیتشیع در هند ش(،3383) هالیستر، جان نورم 
 هی نشر دانشگا مرکز
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