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 چکیده

های جامعه مذهبی است که مورد توجه حاکمااان و ترین بخشهای دینی، از مهمآموزش
شاااهیان هجری در دوره قطاا  11و   10ویژه در قرن  بهدانشمندان بوده است. این آموزش،  

های آن نداشااتند، اهمیاات یی چندانی بااا مااذه  تشااید و اندیشااهکه ساکنان بومی آن، آشنا
منظور تحکاایم مبااانی مااذه  تشااید به    های مذهبی در این دولت،زشبیشتری داشت. آمو

ین ساااکنان منااا   های تشااید در باا صورت گرفت. حاکمان این دولاات، باارای ت ویاات پایااه
نشاامندان شاااهیان ا از دا( ا پایتخت قط Hyderabad( و حیدرآباد )Golcondaگلکنده )

شیعی ایرانی که به دکن مهاجرت کرده بودند، بهره بردند و حضور پُرتعداد آنان، بااه پویااایی و 
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 ارت ای دانش مذهبی ساکنان این منا   انجامید.
دانشاامندان مهاااجر ایراناای چااه ن شاای در گسااترش سؤال اصلی پژوهش، این اساات کااه 

هجری داشتند؟ برای پاسخ  11و  10اهی در قرون شقط  معارف شیعی ساکنان قلمرو دولت
هااای ده است که دانشمندان ایرانی بااا تشااکیل کالسشبه سؤال پژوهش، این فرضیه مطرح 

بی و برگاازاری شاهی، تاایلیک کتاا  مااذهدرس و تربیت شاگردان، تربیت مذهبی حکام قط 
نش مااذهبی مااردم جلسات بحث و مناظره با علمای سایر فرق، در گسترش معارف دینی و دا

ن پااژوهش بااه روش انااد. نظاار بااه اهمیاات موضااو ، ایاا منا   گلکنده و حیدرآباد مؤثر بوده
 ای صورت گرفته است.توصیفی ا تحلیلی و مبتنی بر منابد کتابخانه

 واژگان کلیدی
 مندان شیعه، مهاجران ایرانی، معارف شیعی، گلکنده، حیدرآباد.شاهیان، دانشقط  

 
 

 مقدمه

های شیعه بوده اساات و هاار ترین اهداف دولتهمواره یکی از مهمئل دینی،  آموزش مسا
دولتی به میزان قدرت و امکاناتی که در اختیار داشته، در پی این مهم برآمااده اساات. جای اااه 

زمینااه فروگااذار نکاارده،  داشته تا از هیچ تالشاای در ایاان  این مسئله، حاکمان شیعی را بر آن
د. دولاات هااای شاایعی در بااین مااردم بدانناا د را در تثبیاات آموزهبلکه الزمه حیات مذهبی خااو

ویژه گسااترش ها بود که اهمیت آن از جهات گوناااگون، بااهشاهیان، از این نو  حکومتقط 
تاایثیر دولاات هجااری و تحاات  918شاااهیان در سااال توجه است. قطاا علوم مذهبی، قابل  

هااای دولاات مرکاازی وجااود مخالفتصفویه، مذه  تشید را در گلکنده رسمیت بخشیدند. با 
مذه  تشید را برگزید و بااه همااان مذکور تحت حمایت صفویان   مذه ، دولتگورکانی سنّی

ذهبی کرد، در ترویج علوم دینی و ایجاد محافل ماا اندازه که در ترویج مذه  تشید تالش می
و  البااان  شاهیان، موج  سرازیر شدن تعداد پُرشمار دانشمندانکوشید. تالش قط نیز می

نده و اعااالم مااذه  شاهی در گلکقط  علم از ایران به پایتخت آنان گردید. با تیسیس دولت
هااای مااذهبی کااه عنوان مذه  رسمی این منط ه، تحوالتی در زمینه فعالیتعشری به اثنی
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هااای ویژه ایاان فعالیتبااود، صااورت گرفاات  بااه  های مااذهبی ایاان دولااتسااتهمسو با سیا
جرت دانشمندان ایرانی به این منط ه گسترش یافاات و در سااایه دانشاامندان و مذهبی، با مها

های مذهبی شاایعی در هنااد عنوان مرکز دانششاهی، گلکنده به  کمان شیعه قط حمایت حا
تبد آن، قاادرت شاااهی از مهاااجران ایراناای و بااهشناخته شد. جوّ شیعی و حمایت حکام قط 

تیثیر این فضا بیشترین تالش خااود مراکز علمی تحت گرفتن این دانشمندان، موج  گردید تا
برخی از این دانشمندان، با هدف جل  محبت مردم به سااوی های دینی کنند. را صرف آموزه

ی، سااعی نمودنااد های درس و تاادریس متااون دیناای شاایعمذه  جعفری، با تشکیل کالس
راهم کنند. از جملااه شاهیان را با تشید فموجبات آشنایی ساکنان منا   تحت حاکمیت قط 

خاتون عاملی اشاااره کاارد. بنتوان به میر محمدمؤمن استرآبادی و شیخ محمداین افراد، می
ر های علمی و عملاای خااود دای بودند که با فعالیتهای برجستهاین افراد، از نمونه شخصیت

د. بنااا زمینه مذه  تشید، به پویایی و شکوفایی این مذه  در بین ساکنان بومی کمک کردن
 زیر پاسخ داده شود:های  بر اهمیت موضو ، در این پژوهش تالش خواهد شد به سؤال

 شاهی داشتند؟. دانشمندان شیعی ایرانی، چه ن شی در تربیت مذهبی حاکمان قط 1
هااای مااذهبی و جلسااات بحااث و ایراناای در تشااکیل کااالس. ن ش دانشمندان شاایعی  2

 مناظره چ ونه بوده است؟
دانشمندان شیعی ایراناای، چااه تاایثیری در گسااترش دانااش مذهبی توسط   . تیلیک کت 3

 مذهبی مردم این دوره داشته است؟
 

 پیشینه تحقیق

 ،شایسااته تح یاا  و بررساای اساات کااهآنچنان ،بحث ارتباط مذهبی ایران شیعی بااا هنااد
مهاااجران و اندیشاامندان ایراناای باار  ن ااشویااژه به   پژوهش ران قرار ن رفته است  موردتوجه

تااوجهی بااوده مورد بی ازپیشبیش ،شاهیانمردم تحت حاکمیت قط   شیعی  فرهنگرت ای  ا
عهد ن ش علمای شیعه در گسترش تشید در هند از حمله مغول تا پایان کتاب  دراست. 
در  شاایعی معااارفن ش اندیشمندان شیعی در گسااترش به  ،راضیه نجاتی حسینی  اثر  صفویه

 ا تاریخ اجتماعیدوجلدی در کتاب است.  داشتهتوجه  تر  کم  ،گلکنده و حیدرآبادساکنان  بین  
ل فصلی به شیعیان در جلد اوّ ،ا هر عباس رضوی  اثر سید  فکری شیعه اثناعشری در هند
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 بااه ،در جلااد دوم نویسنده و اختصاص یافته ن ش آنان در دربار سال ین دکنایرانی مهاجر و  
- الااه ودوران  الئاای حکوماات قطاا م دراساات.  پرداختهسهم شیعیان ایرانی در علوم   بیان

نویساانده در ابتاادا بااه بررساای و تبیااین اوضااا   ،شاهیان در دکن« از محمااود صااادقی علااوی
من در ؤماا به ن ااش میر ،توجه داشته و سپس جوارهمهای سیاسی و درگیری با دی ر حکومت

 در م الااه وپیاماادهای مهاااجرت شاایعیان ایراناای بااه دربااار. شااهرها پرداختااه اساات تیساایس
حسن معصااومی شاهیان(« از مشاهیان و نظامشاهیان، عادلهای شیعی دکن )قط حکومت

تغییاار ترکیاا   :هااایی نظیاارمهاااجرت ایرانیااان در زمینااه تاایثیرنویسندگان   ،و فا مه اصغری
هااا، حضااور ایرانیااان شاایعی در جمعیتاای، روناا  تجااارت، ناازا  مهاااجران ایراناای بااا دکناای

در . انااددادهقاارار  بررساای موردرا ر ن فارسی و معماری و هنساالری دکن، گسترش زبادیوان
نویساانده در  ،شاهیان در هند« از محمود صادقی علااویحکومت شیعی قط   تیسیسم اله و

 اه هااای او در دسااتقلی به دکن و فعالیتبه خاست اه و چ ون ی مهاجرت سلطان  ،این م اله
ذه  دکن در گاارایش مهای شیعهحکومتدر م اله وتیثیر . حکومت بهمنیان توجه کرده است
های ی علوی، نویسنده بر این باور است که اقدامات حکومتبه تشید در این منط ه« از صادق

صرفاً باعث آشنایی مردم این منط ه با مذه  تشید شااده و در گاارایش مااردم بااه آن   ،شیعی
 تیثیر چندانی نداشته است. ،مذه 

و مهاااجران برجسااته   دانشاامندان  تیثیردرباره    مست لی  تاکنون پژوهش  کهازآنجا  بنابراین،
 شاااهیانشاایعی در بااین مااردم دوره قط   معااارفگسترش و ارت ااای سااط     شیعی ایرانی در

 ز اهمیت باشد.یتواند حااین م اله می  ،صورت ن رفته است
 

 یانشاهقطب

ساا  در دکاان بودنااد کااه ن  مذه شاایعهگانااه  سه  هایاز دودمان  ایسلسله  ،شاهیانقط 
 شاااهیانبرخالف عادل شاهیپادشاهان قط رسد. می ونلوبه ترکمانان قراقوی  ،هاآن  سال ین
 ،قاارار گرفاات موردحمایتتوسط برخی پادشاهان این سلسله  تسننشاهیان که مذه  و نظام

مذه  رسمی حکومت خود برگزیدند )رویماار،  عنوان بههم ی بر مذه  تشید بودند و آن را 
فرزنااد  ،شاااهیانسلسااله قطاا  مؤسااس ،ق(950-918  )حااک:  قلینسلطا  (.299:  1380
  167: 2ج ق،1301از  ایفه ترکان بهارلو از قوم میرعلی شکر بااود )هندوشاااه،   ،قلیاویس
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او در خاااالل جناااگ باااین . (410: 2ج م،1925  نهاونااادی، 81: 3ج م،1927احماااد، 
: 1380  رویماار، 8: 1377  خانزمان خان،  10:  م1982قراقویونلوها و آق قویونلوها )اکبر،  

ق بااه 883در سااال  ،بیااگبه همراه عمااویش امیاارای قلاای  ،ماندن از خطردور  و برای  (229
 :Sherwani, 1973, v 3 11 ا 10 :1ج ق،1309آباد بیدر مهاجرت کرد )میرعالم، محمد
 تساالط داشاات،بر علم حساب و خط ساایاق و نیز کاردان  ،و چون مردی شجا ، زیرک(  413

)هندوشاااه،  گردیاادباازرو و محتاارم ، ق(887-867 همناای )حااک:شاااه سااوم بناازد محمد
بااه م ااام  ،قلی در دوره محمااود بهمناای(. سلطان26:  1352  مهرین،  117:  2ج  ق،1301

 ق،1301الملکی مفتخر گردید و گلکنده نیز به او واگذار شد )هندوشاه، امارت و خطاب قط 
( 145م: 1936ق/1355اد ) با با، ود قرار درماندهی خ(. او قلعه گلکنده را م ر ف167:  2ج

در  ،دچار ضعک و انحطاط شد  ق(924-887  )حک:  و چون پادشاهی سلطان محمود بهمنی
نمااود  تیساایسشاااهیان را در گلکنااده ق متصدی امر سلطنت شد و سلسااله قطاا 918سال  

در قلی ساالطان(. 124: 3ج م،1925خان، مااد هاشااممح  168: 2ج ق،1301هندوشاااه، )
دسااتور داد کااه در  و گانه را از خطبه حذف کردسه  نام خلفای  ،یشاهقط دولت    تیسیسز  آغا

عشری را ذکر کنند و خطبه نماز جمعه را به ساابک شاایعه نام ائمه اثنی ،های نماز جمعهخطبه
نااام  ،همچنااین ل(. وی: م اله اوّتابی، شاهقط تاریخ سلطان محمد قرائت کنند )ناشناس،  

ارادت خود را بااه او  ،ترتی بر نام خود م دم داشت و بدین هاخطبهوی را در شاه اسماعیل صف
 (.33: 1ج ق،1309نشان داد )میرعالم، 

اما بنیاد آن را چنان مسااتحکم  ،قلی حکومتش را با غلبه شمشیر بنیان نهادسلطان  اگرچه
ت کااافی اره حکوماا باارای اد ،کرد که تا دو سده باقی ماند. او بر این اعت اد بود که تنهااا قاادرت

خااود مساالط گااردد.  در تالش بااود باار قلااوب افااراد تحاات حاکمیاات ،به همین دلیل  و  نیست
و دوسااتی بااا مااردم را در پاایش گرفاات تااا غریبااه بااودن او و مااذهبش مصالحه    ،قلیسلطان

-قطاا  (.Zore, 1962: 2رنگ دوستی و آشنایی بااا مااردم ب یاارد ) ،فراموش شود و تشید
گیری از عالمااان بهره همچنین و  ،خویش  قلمرورامش نسبی در  اری آبرقر  واسطه  بهشاهیان  

صااال  بحریناای، محمااد اصاافهانی و الاادین محمااد ت اای :جملااه از ،و دانشاامندان شاایعی
-الدین نعمااترآبادی، موالنا حسین شیرازی، قط من استؤعرب شیرازی، میر مبناسماعیل

و دی اار  ای شوشااتریمالفاارج ،خاتون عاااملیبنای شیرازی، خواجااه مظفاار علاای، محمااد
نااد وردهای عظیم علمی، فرهن ی و مذهبی در این ن طااه از ساارزمین هادست  به  ،دانشمندان
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هفاات حاااکم دی اار ایاان  وساایله بااه ،قلیشاهیان پس از سلطانقط حکومت  دست یافتند.  
بااه  ق بااا حملااه اورنااگ زیاا 1098سال به  ول انجامید و ساارانجام در سااال   180  ،سلسله

یعناای ابوالحساان  ،در دوره آخاارین حاااکم ایاان سلساالهشاااهیان  بساط دودمان قط   ،دهگلکن
 برچیده شد و به قلمرو گورکانیان ضمیمه گردید. ق(1098 ا 1083 )حک: تاناشاه

 

 شاهیانتوسط قطب ه ایرانیدانشمندان شیعاز چرایی دعوت 

بااود مؤسسااات که صفویان در ابتدای تیساایس حکوماات شاایعه در ایااران بااا کمگونههمان
جبااران ایاان های شیعی مواجه بودند و باارای زهعلمی و منابد ف هی و مذهبی برای ترویج آمو

دعااوت نمودنااد )روملااو،  ،از علمای مطرح شیعه که در خارج از ایااران سااکونت داشااتند  ،خأل
ی نیااز همااین شاااهقط حکام شاایعه    ،(170ق:  1390خوانساری،  الموسوی ال   86:  1349

مذه  یازاین تحاات حاکمیاات دولاات ساانّشکااه گلکنااده پاایکردنااد. ازآنجاسیاست را دنبااال  
هااای ایاان امور مااذهبی و فرهن اای ایاان منااا   باار اساااس آموزه  بهمنیان قرار داشت، همه
بااا کمبااود  ،های شیعه بااه حکوماات رساایدندزمانی که دولت  رو،زاینمذه  تبیین شده بود. ا

آنان درصاادد  ،اجه شدند. به این منظورمؤسسات علمی و خأل کت  و دانش مذهبی شیعی مو
. ارتباااط صاامیمانه ایاان مساائله اسااتمداد بجوینااد برآمدند از دانشمندان شیعه ایراناای در حاالّ

 ،رد ایاان هاادفبُاا شاهیان با دولت صفویه نیز در دعااوت ایرانیااان و پیشحکومت شیعی قط 
ن فارسی آشنا بودنااد و ساکنان این نواحی با زبا ،ها پیشمؤثر بوده است. ضمن اینکه از سال

گونااه بهتااری فااراهم  زمینه فعالیاات دانشاامندان ایراناای را در ایاان منااا   بااه  ،ین مسئلههم
رسااد کااه حکااام شاایعه دکاان بااا دعااوت دانشاامندان چنین به نظر می  ،کرد. با این رویکردمی

د و نخست اینکه ایران در آن دوران کانون تشااید بااو  کردندچندین هدف را دنبال می  ،ایرانی
ها پیش تجربااه حضااور در منط ااه دکاان را داشااتند، بهتاار از نی که مدتدانشمندان شیعه ایرا

-برآیند. دی ر آنکه حکام شیعه قطاا توانستند از عهده این مهم دانشمندان دی ر منا   می
تر کننااد و در براباار توانستند ارتباط خود با دولت صفوی را مسااتحکماز این  ری  می  ،شاهی

کااه گونههمان  ،همچنااین  ز آنااان اسااتمداد بجوینااد.ا  ،مذه  گورکااانییزی سنّحکومت مرک
بود و مااردم بااومی بااا ایاان زبااان آشاانایی  شده پذیرفتهزبان فارسی در این منا     ،اشاره شد

 کرد.تر میحکام شیعه را برای دعوت دانشمندان شیعه ایرانی مصمم ،داشتند و این نکته
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تشااید در جهااان بااه شاامار عنااوان قطاا   ی داشاات و بااهداعیه جهااان  ،ایران دوره صفوی
ویژه ت و دی اار فاارق اسااالمی و بااهساانّرفت. آنان برای م ابله بااا مسااائل و شاابهات اهلمی

نیازمند برترین ف های تشید بودند  این در حالی است که در ایااران علمااای شاایعه   ،هاعثمانی
بهترین ف هااا و علمااای اشتند و حضور ند ،ممتازی که پاسخ وی نیازهای دولت صفویه باشد

(  امااا Rula, 1994, XXVII: 105عاماال و عااراق بودنااد )در جبل ،شاایعه در ایاان دوران
کااردن هویاات نیان مواجه بودند و برای نهادینهیان هرچند با رقی  جدی مانند گورکاشاهقط 

داعیااه جهااانی  ماااا ،بودناادبه ف ها و دانشمندان شیعه ایرانی نیازمند  ،شیعی خود در برابر آنان
ضروری است که آنچه موجاا   ،شد. ذکر این نکتهنداشتند و تالش آنان به داخل محدود می

عاماال، وضعیت دروناای آنااان و دشااواری محاایط جبل ،عامل گردیدقبول دعوت علمای جبل
 مندی آنان از توجهات و مزایای دولااتتحمیل فشار از سوی دولت عثمانی بر آنان و نیز بهره

ای از چنااین شاارایطی گونه(. دانشمندان ایرانی نیز به94: 1377نی منفرد،  د )فراهاصفوی بو
توجااه و  و در خارج مورد ،برخوردار بودند. آنان که در داخل تحت تع ی  و فشار حکام صفوی

عاماال مهاااجرت را برگزیدنااد و مانند علمای جبلگرفته بودند،  شاهی قرارحمایت حکام قط 
 افتند.سکونت ی در گلکنده

عنااوان زبااان دیاان و  حتی پیش از دوران صفویه بااه  ،در ایران زبان عربی  ،از سوی دی ر
بود و بسیاری از ایرانیان در کنار زبان فارسی، کت  مذهبی خود را به این   شده  شناختهمذه   

طرح حکام صفوی را بر آن داشت تا از بهترین ف ها و علمای م  ،نوشتند. همین نکتهزبان می
باارای مهاااجرت بااه ایااران دعااوت کننااد  امااا در   ،عامل و عراق ساکن بودندبلکه در ج  شیعه

بااا زبااان فارساای آشاانایی بیشااتری داشااتند و ایاان  ،جای زبان عربی مردم به  ،منط ه گلکنده
مهاااجرت گسااترده علمااای  ،گرفت. آنچه مسلم استبیشتر مورد است بال آنان قرار می  ،زبان
تاایثیرات شاا رفی باار حیااات علماای و  ،یانشاااهقط ر صاافویه و عامل و ایران بااه درباااجبل

 بر جای گذاشت و عامل آثار خیر و برکات عظیمی گشت. فرهن ی و اجتماعی این دولت
 

 یشاهقطبحکام  مذهبیبیت ترایرانی در شیعه دانشمندان نقش 

و رهن اای دانشمندان بسیاری به دالیل اقتصادی، فعلما و   ،پس از ان راض دولت بهمنی
ای موقعیت فرهن ی و مذهبی برجسته و در آنجا بهشدند  ط ه دکن  راهی مناز ایران    ،یسیاس
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 هایزمینااهدر  هاااییفعالیت بااه سلسااله ،اینان به سب  دارا بودن شخصاایت علماای.  رسیدند
 شاااهیقطاا حکااام  برخاای معلم تربیتاای و دیناای عنوانبه و  مشغول شدندعلمی و فرهن ی 

زیاارا در   بااود تیثیرگااذاربسیار  ،این حکام مذهبی  تعلیم  از جهتاد  فرن ش این ا  .یافتند  دست
شاایعیان حمایاات ایاان پادشاااهان و  ،حکااامصورت موف یت این دانشمندان در تربیت شاایعی 

بااا توجااه بااه در  ،امکانات دولتی را برای تبلیغات دینی در اختیار داشتند. در غیر ایاان صااورت
 ،گرفااتالی که از سوی فرق دی ر با آنها صورت میهای احتماقلیت بودن شیعیان و مخالفت

بااا  های مختلک اجتماعی نفوذ کرده و معارف شیعی را تبلیااک کننااد.توانستند در الیهآنان نمی
ساکنان  ،آن تبدبهو  شاهیحکام قط بر معرفت دینی  ،تالش این افراد  ی سالیان متمادی
-منا   تحت حاکمیت قط  مردمدر بین  جای اه خود رابومی افزوده شد و علوم دینی شیعه  

رو بااه افااول  شاااهیقطاا شیعه  لتدوتشید با س وط  اگرچهکه ایگونهبه  تثبیت کرد  شاهیان
هرگااز از میااان نرفاات و هنااوز شاایعیان بساایاری در جنااوب هنااد حضااور دارنااد ولی    ،گذاشت

 (.244 :1372)بهبهانی،  
دان شاارایط باارای حضااور دانشاامن ،نانبودن نس  آ  شاهیان به دلیل ایرانیقط در دوره  

 ،شاااهیان بااود. در ایاان دورهشاااهیان و نظااامحکوماات عااادلدو مهیاااتر از در دکاان ایراناای 
قاارار شاااهی قطاا حکااام  موردحمایاات ،و حیاادرآباددانشمندان بسیاری با حضور در گلکنااده 

 ،قلیساالطان هوراین موضو  در د معلم دینی فرزندان آنان انتخاب شدند.  عنوان  بهگرفتند و  
اناار ی و  ینبیشتر اوو  گرفت قرار توجه مورد، کمتر جوارهمبه دلیل درگیری او با سایر رقبای 

 جمشااید ،قلی و در دوره جانشااین او. پااس از ساالطانمبارزه با آنااان کااردخود را صرف    توجه
ننااد اما دوران او ما ،در جنگ بود جوارهم هایحکومتاو نیز با  هرچند، ق(957-950  )حک:

توانست اندکی از زمان خااود را صاارف امااور فرهن اای و  درگیری نبود و جمشیدپدرش سراسر  
و  شااد مندعالقهشعر و ادب  به ،و تربیت دانشمندان ایرانی تیثیرجمشید تحت  مذهبی نماید.  

  169: 1ج ،1309)میرعالم،  کردمیشعرا نیز حمایت  از ،به زبان فارسیضمن سرودن شعر  
بااوده  افااراد فرهیختااه و دانشاامنددربار او محاال تجمااد  ،به همین علت(.  15م:  1982اکبر،  

در شااده اساات.  مناادبهرهاز علوم مختلک   ،که جمشید با حضور در جمد آنانایگونهبهاست   
وپادشاهی بود به انوا  فضایل و کماااالت وصک دانش و کماالت جمشید آورده شده است که: 

از اقااران و امثااال امتیاااز تمااام داشااته« )بسااطامی،  ،دتو در شجاعت و تهور و جااال  ،آراسته
بااه شاایوه پاادرش در تاارویج و گسااترش  ،و نفوذ دانشمندان ایراناای تیثیرتحت (. او  94:  تابی
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کوتاااه حکوماات  دوران وجااود بااا( و 168: 2ج ق،1301مذه  تشید عمل کاارد )هندوشاااه،  
ن ایراناای در امااور حکااومتی به دلیل مبتال بودن بااه بیماااری ساار ان، از مهاااجرا  ،سالههفت

 داد.  ایویژهاهمیت  استفاده کرد و به آنان 
قلی بااود کااه در سااال فرزنااد ساالطان  ترینجوان  ،شاهقط ابراهیم  پس از مرو جمشید،  

سال و چندماه به  32یعنی  ، والنی  زمانمدت  ،ق به حکومت رسید. دوران حکومت او957
و  آوردی را در دربااار خااود جمااد بسیاردانشمندان دوست بود و  علم  ابراهیم نیز ول انجامید.  

وهمیشه صحبت با علمااا، فضااال، حکمااا و  و(. ا16م:  1982به آنان صله و هدیه داد )اکبر،  
 :جملااه از ،انیااان بساایاری(. ایر14: 1377« )خانزمااان خااان، داشااتمی شااعرا و اهاال علاام

الاادین محمااد ت ی، محمد اصفهانی، اسماعیل بین عاارب شاایرازی، مصطفی خان اردستانی
در ایاان دوره در دربااار ابااراهیم حضااور داشااتند و باارای  ،و شاه میاار  با بااایی صال  بحرینی

 رضااوی،ی انجام دادند )ا هر فراوان هایتالش ،تشید و تثبیت زبان فارسی  هایپایهتحکیم  
کااه ساالطان ابااراهیم بااه  دهاادمینشان  ،حضور گسترده علما در دربار او  (.473:  1ج  ،1376

البته آرامش نسبی و فرصااتی کااه از ایاان است.  کردهمیبوده و از آنان حمایت  مندعالقهما  عل
، او را در پرداختن بااه مسااائل علماای و مااذهبی برقرار گردیدابراهیم  دوران حکومت ری  در  
عالقه ابراهیم به امور مذهبی و برگاازاری   گیریشکلدر    ،حضور دانشمندان ایرانید.  یاری دا
رسومات مذهبی تشید اوج گرفت و  ،در زمان اواست.    بوده  تیثیرگذارهبی  و مذ  علمی  محافل

خصااوص ایااران بااه گلکنااده وارد واکناف جهااان اسااالم و بهعلما و دانشمندان شیعه از ا راف
عنااوان  به ،دانشمندان شیعه ایرانی و با حمایت ابراهیم  تیثیرتحت    شدند و گلکنده در این ایام

 جاهیان ن االتاااریخ آصااکهااایی در گزارش تشید و علوم اسالمی درآمااد.های  یکی از پای اه
شااده اساات برگزار میدر اوج شکوه و عظمت شاه قط  شده که مراسم محرم در زمان ابراهیم

 (.17-16 :1377)خانزمان خان، 
شاهیان در منط ه گلکنده تثبیت شااد و آرامااش و امنیاات حکومت قط  ،با تالش ابراهیم

دی باارای دانشاامندان ایراناای جهاات زمینه مساااع  ،ترتی اینبهبرقرار گردید و    در این منط ه
ی را بااه علمااا و بساایارمبااالک  ،توسعه و اعتالی فرهن ی به وجود آمد. ابااراهیم در ایاان دوره

ار دانشمندان و علمای زیادی از سراسر دنیا به درباا  ،دانشمندان اختصاص داد و با این سیاست
باارای  ایمیوهکه وقتی از باغ یاگونهبهاندیشمندان مبالغه کرد    ر اکراماو مهاجرت کردند. او د

بااا علمااا و  خااویش را . ابااراهیم بیشااتر اوقاااتدادماای، ابتدا آن را به آنااان هدیااه آوردندمیاو  
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قسمتی از کااا   شود، مندبهرهاز وجود آنان در نزد خود بود و برای اینکه    همنشیندانشمندان  
اهاال فکاار و نظاار گاارد هاام  ،را به آنان اختصاص داد. در این مکان  نهخاآتشخود موسوم به  

تاریخ )ناشناس،  بردمیو از علم آنان بهره  شدمیو سلطان نیز در جمد آنان حاضر    آمدندمی
و گرایش ابراهیم بااه  الذکرفوقبا توجه به مطال   : م اله دوم(.تابی،  شاهقط سلطان محمد  
علااوم دیناای، او را باار  ویژهبااهعالقه ابراهیم به کس  علم و که  درسمیبه نظر   ،مذه  تشید

حضااور و ایاان و  کناادباارای حضااور در دربااار دعااوت  ،آن داشت تا از دانشمندان شیعه ایراناای
موجاا  عالقااه  ،گرفااتمیدر ناازد ابااراهیم صااورت   دانشمندان شیعهسلسله مباحثی که بین  

 .یدشیعی و حمایت از شیعیان گرد  بیشتر او به علوم
اسااترآبادی  منؤماا  میر محمااد ،یانشاهقط ی ایرانی دوران هاشخصیت  ترینمعروفاز  

بودن شخصاایت علماای و مااذهبی و دارا  سب به  ،قبل از ورود به دکنبود که حتی در ایران و 
منصااوب شااد  تهماساا شاهفرزنااد  ،میاارزا  به معلمی شاااهزاده حیاادر  ،داشتن مکارم اخالقی

  208 :تاااابیبساااطامی،   258: 1ج ق،1309میرعاااالم،   531 :3ج ،1393هندوشااااه، )
و باایم از دساات  تهماساا شاه(  اما به دلیل بدگویی حاسدان نزد 2555 :3ج ،1350منزوی،  

در من ؤاز میاار ماا  تهماساا شاه حمایتعدمدادن جان خود، ایران را به م صد دکن ترک کرد. 
من در دوران حضااور خااود در ؤیاار ماا مجبور به ترک و ن کاارد. م را بدگویی ا رافیان، اوبرابر  

 نیز از حسادت ا رافیان و بدگویی از او نزد محماادقلی ق(1021-988 )حک: دربار محمدقلی
از  جانبااههمهبااا حمایاات  ،تهماساا شاه باارخالف ،شاااهیدر امان نبود  اما این حاااکم قطاا 

بااه  ظاات کاارد ومذه  حفایهااای ساانّدکناای تو ئااه ویژهبهابر ا رافیان و من از او در برؤمیرم
به او عالقااه  رسانیخدماتر محمدقلی و من به ماندن در درباؤجهت این رویکرد بود که میرم

من در برابر ا رافیان و باادگویان، باادون ؤممحمدقلی از میر  حمایتعدمنشان داد. در صورت  
چااه نآو  کردمیترک  تهماس شاهدربار  مانندبهشاهی را من دربار این حاکم قط ؤردید میرمت

محمدقلی از او بااوده  نظیربی هایحمایت شکبی  ،موج  ب ا و دوام حضور او در دربار گردید
 .است

 :قدرعالیتفسیر و حدیث، شرح، ف ه و کالم و علوم متعدد را از محضر اساتید   ،منؤممیر
و سید محمااد آموخاات و در جمیااد   الدینشمس  ،سید علی شوشتری مکیبنموالنا نورالدین

)هندوشاااه،  شاادمیاعلم علما و برجساات ان عصاار خااود محسااوب   ،مع ول و من ولعلوم از  
 محماادقلیبااا حکوماات  زمااانهم او(. 296: 2ج ،تااابی  الحاار العاااملی، 531: 3ج ،1393
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از سوی محمدقلی بااه کااار گمااارده  بسیاریو با اختیارات  شدوارد سرزمین گلکنده   ،شاهقط 
از نکوداشاات او غافاال نشااد. او  ایلحظهت و دانسمن میؤخود را مرید میرم  ،محمدقلی  .شد

کاارد و باادون من مراجعه ماایؤمیرمکارهای بزرو به   خصوصبه  ،در انجام تمام امور سلطنت
گماشااتن  ،محماادقلی (.534 :3ج ،1393داد )هندوشاااه، کاااری انجااام نماای ،مشااورت او

د و ن ی واگذار کرده بااول امور مذهبی و فرهن ش اوّ عنوان بهمن ؤنیروهای مذهبی را به میرم
من باار محماادقلی در ؤو نفااوذ میرماا  تاایثیراهمیاات دانست. می ا اعت از او را بر هم ان الزم

 اوقاارار خواهااد گرفاات کااه  توجااه مااورداین نکته  با بیان ،مذه  تشید هایاندیشهحمایت از  
  سااتا هدینی و علمی کمتری برخااوردار بااود  هایآموزهاز    ،شاهینسبت به دی ر حکام قط 

 ایرابطااه ،است که میان من و علاام و فضاال کرده اشارهخودش نیز به این نکته    کهایگونهبه
 . وجود ندارد

ائل دیناای و مااذهبی توجه او به مس ،شاهیمن به دربار این حاکم قط ؤد میرمپس از ورو
 مااردم بااینمراسم مذهبی با حمایاات محماادقلی در  ،مؤمنمیر و نفوذ تحت تیثیربیشتر شد و 

ی و بااه مسااائل دیناا  مندعالقهباز، یک انسان از یک پادشاه شهوت ،مؤمنمحمد .  برگزار شد
صاااعدی ) ساااخت ،شاهی مااوقعیتی اجتهااادی کساا  کااردمعرفتی که در بین سال ین قط 

 ،شاهیان به مذه  تشیددر کنار اعت اد قط باید متذکر شد که البته  .(12م:  1961شیرازی،  
زیاارا   بااودنیااز دارای منااافعی دوسااویه  ،نشمندان مهاجر ایرانیدا از این سلسلهحمایت حکام  

قادر بودنااد در براباار دی اار فاارق حاضاار در دکاان و بااا  ،دانشمندان ایرانی با دانش مذهبی خود
هااای موجاا  اسااتحکام پایااه خودخودبااه ،یه ع النی بر آنان غلبه پیدا کننااد. ایاان عماالتوج

 ،شااد و از سااویی دی اارماای ،ا نهاااده شااده بااودشاهیان که بر مبنای تشااید بناا حکومتی قط 
شاااهیان در براباار گورکانیااان از قطاا تا کرد آنان را مت اعد می و بودخوشایند حکومت صفویه  

 محافظت کنند.
ق آغاااز کاارد و ایاان تااالش در سااال  995را از سااال  تربیت مذهبی محمدقلی  ،مؤمنمیر
کردن ایاان پادشاااه بااه مناادعالقه. تاریخ به ثمر رسااید ازاینپسسال  5یعنی   ،هجری  1000

کار بسیار دشواری بود که توسااط دانشاامند ایراناای صااورت پااذیرفت.   ،مسائل دینی و مذهبی
قلی را برای برپایی مراسم مذهبی در سااط  دولتاای بران یخاات و بااا عالقه محمد  ،مؤمنمیر

ک کاارد ی معرفاات دیناای آنااان کماا تشید در بااین مااردم و ارت ااا هایآموزهبه ترویج   ،این کار
 ،خااودبااا تبلیغااات گسااترده او (. ل الااه اوّ: متااابی، شاهقط تاریخ سلطان محمد ناشناس،  )
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در ایاان  همچنااین ت و هندوها را بااه مااذه  تشااید درآورد.سنّتعداد زیادی از مسلمانان اهل
 .گردیدشاهیان وارد  در نظام اداری و دولتی قط مؤمن توسط میر ،عیاعت ادات شی ،دوره

یعناای محمااد  ،و علماای جانشااین او در تربیاات دیناایمااؤمن  ، میرمحمدقلیپس از مرو  
 تحاات ،به گلکناادهمؤمن ران حکومت محمدقلی و با ورود میردر دوبود. او  مؤثرشاه نیز قط 
ار بااود و بااه کاا مت اای و پرهیز ،نیجااوا یاز همااان ابتاادا ،برخالف عمویشقرار گرفت و   تعلیم
ضاامن آشاانایی بااا علااوم  ،مؤمنمیر ایه توجهاتمحمد در س نداشت. ایعالقهنوش    و  عیش

روزگااار خااود را  هااایدانشاخت و با کمک او تمااام به مطالعه کت  سیر نیز پرد  ،ع لی و ن لی
 کاارد تاایلیکرا  هاااییکتاب ،و به خط خااودمؤمن درس میر هایکالسو با حضور در   فراگرفت

اق مااذهبی تیاشاا  ،مااؤمنمیر. (Devare, 1991: 142  18م: 1961شاایرازی، صاااعدی )
کااه از جناب میر درخواست کرد  محمد ،به همین سب  .محمد به مسائل شرعی را بران یخت

: 1362  مناازوی، 200 :1386)قادری،  را به او تعلیم دهد  هاپیمانهشرعی اوزان و    لحاظ  از
 هایبناادوباریبیبه تمام  ،و  بد مذهبی او  کردنمی(. او در اجرای احکام شرعی غفلت  178
مراسم رقص و عیاشاای را داد تا مؤمن میراین اجازه را به  ،تربیت دینی محمدان داد. ر پایدربا
مااالی زیااادی بااه  هایکمک ،آن جای بهو    نیمه شعبان وش  برات« حذف کند  هایجشناز  

 .اهدا کند  داراندین
 برگزار شد و مردم با هزینه دولاات در ایاان ایگستردهدر سط     ،مراسم محرم در این دوره

امکااان موف یاات در ایاان امااور را  ،باادون همراهاای محماادمااؤمن میر. شدندمیمراسم ا عام  
تمااام های افراد قدرتمند و صاح  نفوذ م اومت کنااد. توانست در برابر مخالفتنداشت و نمی

تربیاات دیناای و ارت ااای در تعلاایم و  او  بوده است.مؤمن  زیر نظر میر  ،شاهمحمد قط زندگی  
تنهااا بااه  ،مااؤمنن ش بسزایی داشااته اساات. میر  ،محمدی و اخالقی  معرفت مذهبی، معرفت

 ،از میان علمای شاایعه ایراناای، شاهمحمدقلی قط ه نکرد و به درخواست تعلیمات خود بسند
 ،محمااد چهارسال ی در سنّمؤمن برگزید. میرشاه معلم قرآن محمد قط  عنوان بهرا   فردی

 ،نهایاات در ،ارد. پااس از تح یاا  و تفحااصبرآمد برای تربیت دینی او معلماای ب ماا   درصدد
 پاایش بااه دکاان مهاااجرت کاارده بااود و هاسااالکه  ا از بزرگان تشید را  ،سمنانی  قاضی محمد

در اصول  ،شدمیعلم قرآن و حدیث که در حیدرآباد تشکیل   هایکالسعالوه بر تدریس در  
 گمااارد شاااهقط رای به تعلیم قرآن باا  ا از سرآمدان این عصر بودنیز  و مبانی مذهبی و دینی  

اهمیاات از هیچ تالشی فروگذار نکاارده باشااد.  ،تا در این راه  (265:  1ج  ق،1309)میرعالم،  
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محمااد  اشبرادرزادهجانشینی  قلی درشود که تصمیم محمدزمانی مشخص می  ،این موضو 
تربیاات  ،داشتمؤمن قرار گیرد. محمدقلی به جهت اعتمادی که به میر  توجه  مورد  ،شاهقط 
شاااهی در حکوماات قطاا  ،خااود گذار کرد تااا بااه ظاانّنشین خود را به او واو مذهبی جا  علمی

به دلیل رابطه تن اتن ی که بااا   ،شاهمحمد قط ترین فرد خاندانش قرار گیرد.  اختیار شایسته
از  درگذشاات. ،جااوان بااود کااهدرحالی ،پس از مرو اسااتادش چند ماهتنها    ،داشت  معلم خود

از فرزندان قاضاای ظهیرالاادین  ،میر میران ،شاه در این دورهحمد قط دی ر معلمان ایرانی م
علوم مع ول و من ول را کس  کاارده بااود. او بااه  ،محمد نجفی بود که نزد شیخ محمد عالمی
شاه به منصاا  دبیااری توسط محمد قط بعدها  ،سب  تجهیز به جامد علوم مع ول و من ول

باار مااؤمن میر تاایثیربار دی ر  ،بدین ترتی  ( تا167م:  1961شیرازی،  صاعدی  انتخاب شد )
عه ایراناای و شاااه و شااوق او بااه جااذب دانشاامندان شاایتربیاات علماای و دیناای محمااد قطاا 

 نمایان گردد.  گونهاین  ،شاهیدربار قط آنان در امور علمی و مذهبی  کارگیریبه
-ان حکوماات قطاا سکّ ،ق(1083-1035 )حک: عبدایشاه،  پس از مرو محمد قط 

شاااه اب معلم تربیتی باارای عباادای قطاا در انتخمؤمن ن ش میر. گرفتا در اختیار  ان رشاهی
 الاادینقط ایرانی بااه نااام  تحت تعلیم مذهبی عالمی ،عبدای در کودکیاست.    توجهقابلنیز  

شاه و بزرگان دربار محمد قط  علمااز  یو. ( بوده است1028یا    1023شیرازی )م    اینعمت
عالوه بر منصاا  دبیااری،  ،الدینقط به تربیت عبدای گماشته شد. میر   ،او  بود که از سوی

سعی بلیااک بااه انجااام  ،در تربیت عبدای او. یافت دستاز سوی محمد به منص  میرجمل ی 
تا پایان عماار باار همااین  الدینقط . رسانیدمیشاه و اخبار آن را به سمد و نظر قط   رسانید

وظیفه تربیت عبدای تا سن  ،الدینقط  پس از میر .رگذشتمنص  د  در این  نهایتاًامر بود و  
-در کنار منص  دبیری عباادای قطاا  میرزا شریک بود. او نیز ،داماد او بر عهده  سال یهشت
 ازجملااهملک مبارک و ملااک یوسااک کااه  ،و در این کار  گماشته شدم ام میرجمل ی  به  شاه،  

شاااهزاده حاضاار  دند. آنان هر صب  و شام نزداری رساناو را ی  ،شاه بودندمعتمدان دربار قط 
 :1ج ق،1309)میرعااالم،  رسااانیدندمیشاااه و احوال او را به عاارض محمااد قطاا   شدندمی

275-276.) 
شهرسااتانی، خواجااه  شااریکمحمدمیاارزا  :زیاار نظاار معلمااانی چااون ،همچنااین عباادای

امااا   (11-9 م:1961ی، شیرازصاعدی است ) شده تربیتمؤمن  محمد  میردبیر و    علیمظفر
وبصااالح و کوتاهی از دنیااا رفتنااد.  زمانمدتیکی پس از دی ری و در  ،مؤمنمیر جز بهآنان  
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کااه خاادمت  دادنااد قاارارمااؤمن  صوابدید نواب عالمی فهامی، مرتضای الممالک میر محمااد
 ،مشااارالیهلل ی شاهزاده عالم بمنشی الممالک خواجه مظفر علی م رر دارند. پس در مناازل 
میرعااالم، ) قصری رفید بنا فرموده به تکلفات گوناگون و تصرفات موزون به تمام رسااانیدند«

علاای، پااس از وفااات خواجااه مظفر(. 11 م:1961شاایرازی، صاااعدی   276: 1ج ق،1309
 موالنااا حسااین شاایرازیبااه نااام بااه دانشاامند ایراناای مااؤمن  عبدای از سوی میرتربیت دینی  

بااه گفتااه سااپرده شااد.  ،اجر بااه دکاان بااودطاارح ایراناای مهاا که از علمای م  ق(1035)وفات:  
موالنااا حسااین وبصااالح جبلاای و سااالمت نفااس اتصاااف داشاات...« )میرعااالم،  ،میرعااالم

تربیاات  ،علیاز مرو مظفرپس من، ؤحسین شیرازی به پیشنهاد میرم(. 276:  1ج  ق،1309
وت قاارآن و ادگیری تااالاو را به یاا بود تا  اوش  و روز در خدمت شاهزاده عبدای را پذیرفت و  

بااه صااالحدید  کااهازآنجا. دینی بران یخاات فرایضآموختن مسائل و احکام مذهبی و سنن و  
شاهزاده اجازه دیاادار بااا یکاادی ر را  سال یدوازدهتا سن  ،منجمان، محمد و فرزندش عبدای

الم، یرعاا )م شاادندمینداشتند  آنان احوال یکدی ر را از  ری  دبیران و معلمان ایراناای جویااا 
تا  دبیران ایرانی در تربیت شاهزادهکه  آن است دهندهنشان ،( و این نکته277:  1ج  ق،1309

بااود کااه عباادای  تیثیرگااذار آنچنااانا تعلیمات موالن. اندبودهدارای اختیارات گسترده چه اندازه  
ش سن کمال و صفات پسااندیده او بااه گااورسید، آوازه و شهرت حُ سال یده زمانی که به سن

. موالنا حسین شیرازی برای تعلیم عبدای خانه خود را ترک کاارد تااا همااواره در هم ان رسید
عباادای چنااان بااه معلاام خااود  ،تمام لحظات در کنار شاهزاده باشد. به سب  همین نزدیکاای

شاااهزاده عااالم را  ،جهااتازاینواز او دور بمانااد.  توانسااتنمی ایلحظهوابست ی پیدا کرد که 
از قدوم  لحظهیککه مولوی  خواستندنمی ،رسیدهو شف ت به حال مولوی به هم کمال لطک  

داشاات«  مولااوی بااه مراساام بناادگی و خاادمت قیااام الاادوامعلی   وبجهت لاازوم دوری نمایااد
ها تالش در جهت موالنا حسین شیرازی پس از سال(.  13-10  :م1961شیرازی،  صاعدی  )

ساارانجام تنهااا چنااد ماااه پااس از درگذشاات  ،شاهارت ای معرفت دینی و مذهبی عبدای قط 
بسیار ناراحت  ،از دنیا رفت و شاهزاده عبدای از مرو او  ،ق1035یعنی اوایل سال    ،مؤمنمیر

 (.16م: 1961شیرازی، صاعدی و متیثر شد )
تربیت دینی دانشمندان ایرانی در ایام خردسااالی، در دوران   تیثیرتحت    ،شاهعبدای قط 

، از رعایاات احکااام شاار  غافاال نشااد و داریحکومااتاشتغال بااه امااور  وجود  باحکومت خود  
و صاح  صالح و ت وی بود. او همواره اعمال دینی را بر کارهای دنیوی م اادم   دارندیمردی  



 

286 
   

 

286
    

 

9139 زمستانپاییز و  ،61 هشمار ،تمشه سال  

 خواناادمییااک جاازآ قاارآن  ،از تااالوت قاارآن بازنمانااد  بلکااه هاار صااب  گاههیچو    داشتمی
بیشااترین حمایاات از برگاازاری مراساام  ،ره اودر دو(. 284-283 :1ج ق،1309)میرعااالم، 

 .صورت گرفاات تشید مذه  هایآموزهمذهبی شیعیان و کمک به عالمان دینی جهت تبلیک 
در دوران سلطنت خود دستور ساااخت ماادارس دیناای و بخشااش   ،شاهقط عبدای    همچنین
از  ازپاایششبیو اهاال علاام را  قااراردادعلااوم دیناای را در دسااتور کااار خااود  های لبههدایا به 

 (.302: همان) ساخت  مندبهره  توجهات خویش
شاهی دکاان بااه ه ایرانی در تربیت دینی حکام قط پای دانشمندان شیع  در مواردی که ردّ

 ،معارف شیعی هسااتیم. ایاان حکااام این حکام در ترویج بدیلبیشاهد ن ش   ،خوردچشم می
شیعی بااه عماال آوردنااد و  هایاندیشهها را از بیشترین حمایت ،اساتید ایرانی خود  تحت تیثیر

اگاار تربیاات دیناای  بساااچه. از مهاجرت شیعیان به منا   تحت حاکمیت خود است بال کردنااد
شاهی در دوران کودکی و حتی در دوران حاکمیت آنان توسااط دانشاامندان ایراناای حکام قط 

دانشمندان شیعه  از سویگرفته در این زمینه صورت  هایفعالیتو    گرفتنمیقرار    توجه  مورد
مااا شاااهد ایاان حجاام گسااترده از  ،شاادنمیدنبااال یت و اعت اااد راسااخ تا به این حد و بااا جااد

ایاان  تیساایسشاااهی از باادو حکااام قطاا تشااید نبااودیم. شاااهی از حکام قطاا   هایحمایت
و ت ویاات ایاان اعت اااد نیااز  گیریشااکلالبتااه در  و حکومت به تشید و اصول آن معت د بودنااد

دان شاایعی در و فعالیت دانشمن  حمایت  عدماما     داشتند  مؤثریایرانی ن ش    دانشمندان شیعه
-امکااان حضااور دکناای ،مبانی تشیدل و شاهی و آشنایی آنان با اصوتربیت دینی حکام قط 

. آوردماای فااراهم ،سرکوب شیعیان و نفوذ در دربار بودند  درصددکه همواره    را  تسنّهای اهل
بااا شاهی توسط دانشمندان شاایعه ایراناای دینی حکام قط  میت و ضرورت تربیتاه ،واقد  در

حت حاکمیاات تت و هندوهای ساکن در منا   سنّخطر بزرگی که از سوی اهل  در نظر گرفتن
گفاات کااه  تااوانمی ،نتیجااه در. اساات بررسی  قابل  ،شاهیان برای شیعیان وجود داشتقط 

مذهبی توسط اساتید شاایعه  هایکالسشاهی از تشید و برگزاری حمایت گسترده حکام قط 
 تاایثیرتحت ی بسیارتا حد  ،که موج  آشنایی ساکنان بومی دکن با مذه  تشید گردید  ایرانی

در  ،ایاان عماالصااورت گرفاات و  دانشاامندان شاایعیشاهی توسط  تربیت مذهبی حکام قط 
 در دربار گردید. تشید علیهها یاست خصمانه دکنیسموج  ناکامی ی  فراوانتا حد   ،نهایت
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 های مذهبیایرانی در تشکیل کالسشیعه نقش دانشمندان 

شاااهی از دانشاامندان عی در گلکنااده، در ابتاادا حکااام قطاا به علت کمبود دانشمندان شی
ت ویت مراکز علماای و های درس و تشکیل کالس منظور بهایرانی برای حضور در این منط ه 

هااای فرهن اای و مااذهبی زمینااه . دانشاامندان ایراناای بااا مشاااهدهدعوت نمودند  ف هی شیعه
با وارد گلکنده شدند و  ،معارف شیعیرشد    و  های مذهبیگسترش آموزه  در راستایمناس  و  

به ایجاد مدارس و مراکز علمی باارای گسااترش تشااید  ،شاهیقط   دوستدانشکمک حکام  
از  عاماال و عااراقعملی که مانند آن در دوره صفویه و بااا دعااوت از علمااای جبل   اقدام کردند

گسترش و تثبیت مذه  تشااید در ایااران صااورت پااذیرفت  منظور بهی پادشاهان صفوی سو
از موقعیت گلکنده و بااه  ا ال  با  ،دانشمنداناین  بسیاری از  (.  60-59  :1380زاده،  )حسینی

بیشترین سااهم در آنجا حضور یافتند و  ،حاضر در این منط ه  های ایرانیِدرخواست شخصیت
داشتند. متون  یانشاهقط دوره در درس  هایکالستشکیل و  علمی    مدارس  تیسیسرا در  

و ف ه شیعی بود که  ، تفسیرحدیث :جمله  ازبیشتر شامل علوم دینی    ،هاکالس  دهندهتشکیل
انجااام جدیت دانشمندان ایرانی در . آموختندمیآن را  هاکالسساکنان بومی با حضور در این 

یان )گلکنااده و شاهقط ی از این مدارس که در قلمرو ربسیا هزینهبود که    ایگونهبه  ،این کار
پرداخاات  ،ایراناای بودنااد غالباااًکااه ایاان ماادارس   مؤسسانتوسط    ،بود  شدهتیسیسحیدرآباد(  

 گرفتمیصورت  ،بود شده گرفتهو گاهی به کمک موقوفاتی که برای این امور در نظر   شدمی
(Siddiqui, 1956: 312 .) های ایراناای تاایثیر شخصاایتتحااتنیز  یشاهقط حکام شیعه

مبااالغی را بااه ایاان اماار اختصاااص ن ااش مهماای داشااتند و  هاااکالسدر برگزاری ایاان   ،دربار
 (.351-336 :تابی)زبیری،   دادندمی

مکااان عنااوان  عالوه بر مدارس که کااارکرد اصاالی آنهااا آمااوزش بااود، از مساااجد نیااز بااه
و ( Siddiqui, 1956: 341شااد )استفاده ماای ،آموزشی که در اختیار متولیان امر قرار داشت

کنندگان به تدریس علوم دینی در مساجد اشااتغال داشااتند. شاارکت  ،دانشمندان مهاجر ایرانی
هااا حضااور صااورت رای ااان در ایاان کالس عمدتاً مردم عادی بودند کااه بااه  ،هادر این کالس

بااود  شااده دادهآنان اختصاص  هایی بهمکان  ،( و برای این کار351تا:  بیری، بی)زیافتند  می
در اختیار  روزیشبانههای مکان  عنوان  بهمساجد    ،واقد  در(.  217  :1ج  ق،1309)میرعالم،  
 بااهمسااجد  اسااتفاده از .قرار داشت ،در آن از امکانات خاصی برخوردار بودند ی که البان علم

ی  البااان علاام از سااوی علمااا و دانشاامندان باارا در دوره صاافویه نیاازمکان آموزشاای   عنوان
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(. دانشمندان مهاجر ایرانی نیز کااه در ایااران بااا ایاان 206: 1381شد )صفت گل، می  استفاده
-از همان روش و مکان ،به هن ام حضور در دکن ،های آموزشی آشنا شده بودندفضا و مکان

 عنااوان بااهاز مساااجد نیااز ، بردنااد و عااالوه باار ماادارسهره ماایها برای تدریس علوم دینی ب
 کردند.آموزشی استفاده میهای مکان

تشااکیل تیساایس ماادارس و دانشاامندان برجسااته در حااوزه از  ،یانشاااهقط در دوره 
خاتون بناسترآبادی و شاایخ محماادمؤمن  محمد میرتوان به  می  ،دروس مذهبی  هایکالس
 ارس بساایاری درمااددر دوران این دو پادشاااه  ،مؤمنو نفوذ میر تیثیر تحت .اشاره کردعاملی  

 :Siddiqui, 1956: 16   Reza alikhan, 1986شاهیان بنا گردید )ت قط گلکنده پایتخ
او ( و اساتید بسیاری از سایر ن اط ایران برای تدریس در ایاان ماادارس حاضاار شاادند. 25-30

درآماادهای  همچنااین های دریافتی از خزانه شاهی وم رری ،برای حمایت از مهاجران ایرانی
صاارف امااور ماارتبط بااا  ،گی که در اختیار وی نهاده شده بوده زمین بزرکه از قطع  را  سرشاری

پرداخاات )هندوشاااه، های  ااالب علاام را بااا آن ماایکرد و هزینهها میخانهمدارس یا مکت 
اشااتغال بااه امااور  وجااود بااایان شاه قطبا حضور در دربار   ،مؤمنمیر(.  174  :2ج  ق،1301

شد و اکثاار  ااالب و فضااالی زمااان در نافل  سلطنتی، از برگزاری جلسات درس و تدریس غ
که بر مبنای موضوعات مختلااک اسااالمی   را  حوزه درس او.  شدندمیجلسات درس او حاضر  

ایاان جلسات علمی در هندوستان به شاامار آورد.  ترینبزرو توان یکی از می  ،شدتشکیل می
مجااالس  ،هل علمتا زمان فوت او ادامه داشته است. او همواره برای سیراب کردن ا  ،جلسات

به دلیل حضور افراد مختلااک از فاارق شاایعه، هربار  ،درس او هایحل هو  دادمیدرس ترتی  
 از دفعات قبل بود.   ترگسترده،  بودائیی، هندو و سنّ

تاارویج مااذه  تشااید و  ،هااااز تشااکیل ایاان کااالسمؤمن  ترین اهداف میراز اصلییکی  
تدریس  ،محوریت بسیاری از این جلسات ، آشنایی مردم با فرایض دینی بود. به همین سب

آنااان را بااا مبااانی ف هاای  ،او با حضور در بین مااردم.  ه استمسائل ف هی و مذهبی شیعه بود
عااالوه باار حضااور عالمااان و داد. پاسااخ ماای هاااشاارعی آن هایسااؤالکرد و به شیعه آشنا می

در آن ی مختلااک از شااهرها و روسااتاهاجلسااات، عامااه مااردم نیااز  دانشمندان در این سلسله
  حضااور آنااان در کااالس درس وجااود نداشاات باارایو هاایچ محاادودیتی  کردناادمیشاارکت 

امااوات  ودفاانکفن ماایمور را غااالم آمااوزش داد و آنااان  1000به تعداد  مؤمن  ه میرکایگونهبه
 (.137 :1372  بهبهااانی، 611:  1377رای ان کاارد )خانزمااان خااان،    صورت  بهمسلمانان  
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-جاازآ برجسااته ،ها تربیت کرد که برخی از آنااانرا در این کالس  بسیاریشاگردان    ،مؤمنمیر
بااه تشااکیل  ،و یااا پااس از اومااؤمن در دوره میاار  ،بودنااد. ایاان افاارادترین افراد روزگار خااود  

درس و گسترش معارف شیعی پرداختند و دایااره علماای و مااذهبی شاایعیان را در   هایکالس
جااان از مروّ ،توان گفت که میرمحمد و شاااگردانشمی ،واقد در تر کردند.گسترده  ،این منط ه

اند کااه ایاان شاهیان بودهشیعی در منا   تحت حاکمیت قط  معارفبانیان اصلی گسترش و  
پشااتوانه فکااری ایاان  تاارینبزرو  عنوان به ،شاهیانفرهنگ شیعی پس از اعالم تشید قط 

 دولت درآمد.
هااای درس و در تشااکیل کااالس یاازن عاااملی  خاتونبنمحماادشاایخ    ،منؤعالوه بر میرم

 ترینشاادهشناخته ،. محماادبااود تیثیرگااذارگلکنده شکوفایی و گسترش معرفت دینی ساکنان 
همسااری یکاای از  دختر یکی از سال ین است کااه بااه  ،خاتون از نسل خاتونفرد خاندان ابن
دا بااا او در ابتاا (. 177 م:1982  اکباار، 608م: 1979)بختاورخااان،   بااود  درآمدهاجداد محمد  

( و پس از 941 :2ج ،1381، یراهی سرزمین دکن شد )بیک منش  ،خراسانه ازبکان به  حمل
از زمااره علمااای  ،خاااتونل گردید. ابنینامؤمن  به م ام شاگردی میر  ،ورود به منط ه گلکنده

از تشکیل جلسات درس غافل نبااود و تعااداد  ،اشتغال به کارهای دولتی با وجودافاضل بود که 
و بااه یااادگیری علااوم  شدندمیدر مجالس درس او حاضر صب     هرروزفضال    لما واز ع  زیادی

تو ئااه (. 179 م:1982  اکباار، 224: تااابی)بسطامی،   بودنددینی، منط  و فلسفه مشغول  
خاااتون باارای باانا از عالقااه گاههیچبودن شاه،  مزاجدمدمیرقیبان و وظایک دشوار او در کنار 

صااب  علمااا، دانشاامندان و بساایاری از  هاارروزنکاست و  درس و تدریس  هایکالستشکیل  
. ایاان یافتناادمیحضااور  ،شاادمیرجال برای شرکت در جلسات درسی که در منزل او برگاازار 

قاارار  ،کردناادمیسفیرانی که از دی اار ن اااط بااه گلکنااده مسااافرت   توجه  مورد  ،جلسات درس
بیشااتر متااونی  ،خاااتونبنجلسااات درس ا در. دندنمومیگرفت و آنان در این جلسات شرکت 

در کااالس درس او  هاارروزو تعداد زیااادی شاااگرد  شدمیتفسیر، ف ه و فلسفه تدریس   :مانند
یافتنااد )حساانی،  باالدسااتبسیاری به مناص   ، تعدادو از میان این شاگردان شدندمیحاضر  
شاایعی  به تبلیک معارف ،برخی بنا بر وظیفه خود  ،از میان این شاگردان  (.349:  5ج  م،1955

بااه کااار گمااارده  ،شااد تیساایسشاهی در مدارسی که بعدها در مملکت قط عنوان معلم  ه  و ب
شاااهیان از جواناا  که حکوماات قطاا   درزمانیخاتون  بنمحمدعلمی    هایفعالیتشدند.  می

اساات  توجااه جال  ،گرفتمیمذه  و دی ر فرق قرار یسنّ هایحکومتمختلک تحت حمله 
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و دی اار علااوم بااه  معااارف شاایعیو ایراناای در انت ااال شخصاایت باازرعزم این    دهندهنشانو  
ایاان  ،اشزناادگیشااد و تااا پایااان نخود ناامیااد  هایتالشاز  گاههیچساکنان گلکنده است. او 

تربیاات  ،هاااتالشرد. نتیجااه ایاان علمی را ادامه داد و از هیچ تالشی فروگذار نک  هایفعالیت
 مختلااک اجتماااعی اساات. هایالیااهصدها شاگرد متخصص در مبانی دینی و حضور آنان در 

 :تااابیق در نااواحی بناادر فحااار درگذشاات )بسااطامی، 1059در سااال   ،نهایاات  درخاتون  ابن
225.) 

از دی ر دانشاامند شاایعه ایراناای بااه  ،شاهیاندوره قط در اواخر خاتون و  بنپس از محمد
را ناازد  ماادارج علماای ،شده است. او به هن ام حضور در ایااران  برده  نامشتری  شو  ایفرجنام  

 ،کرد و در دوران جوانی (  ی1088ی االدین نسابه شیرازی )متوفاساتید بزرگی چون میرت ی
با حاکمیاات عباادای  ،بادحیدرآ شوشتری به ایفرجحیدرآباد ترک کرد. ورود   سوی  بهایران را  

در علوم دیناای و تااالش او  ایفرجاست. دیری ن ذشت که تبحر مال   بوده  مصادف  شاهقط 
شاه، او صاااح  فت و در اثر توجهات و عنایات قط عبدای قرار گر  توجه  مورد  ،در این زمینه

(. 103: 1352  مهاارین، 170: 1382ثااروت و اعتبااار و منزلاات گردیااد )آزاد کشاامیری، 
شاه به مالفرج ای شوشتری شد، تساالط او قط جه  آنچه موج  تو  ،که ذکر گردیدگونههمان

در  ،آن اساات کااه مالفاارج ای در ایاان دوره دهندهنشااان ،به علوم دینی بوده است. این نکته
شاااه حت حمایت عباادای بااوده اساات و قطاا تشکیل کالس درس و تدریس علوم مذهبی ت

 اساات. قاارار دادهتشوی   مورداو را  ،مادی و معنوی هایحمایتاز  ری    ،برای ایجاد ان یزه
 هایاندیشااهبه گسترش  ،عبدای و البته با اعت ادی راسخ هایحمایتمالفرج ای نیز در برابر 

مبااادرت در حیاادرآباد به تربیاات  ااالب مااذهبی  ،شیعی اقدام کرده و با تشکیل کالس درس
 است.کرده  

ق 1076در سال   با آغاز حکومت اورنگ زی  ،شاهپایانی حکومت عبدای قط   هایسال
امااور دکاان گردیااده  دارعهاادهنیز از سااوی پاادرش  ازاینپیشکه  اورنگ زی گردید.    زمانهم

در سااال ماارو عباادای  پااس ازشاااهیان وارد کاارد. مهلکی به حکومت قط   هایضربهبود،  
شاااهی بااه آخرین حاااکم قطاا  عنوان به ،ابوالحسن تاناشاه که سومین داماد او بود  ق،1083

البتااه بااا مااذهبی خااود را  هااایفعالیتسااید. دانشاامندان ایراناای در ایاان دوره نیااز حکوماات ر
ضااعک و  ،سااویکقاادرت گورکانیااان از افاازایش دنبال کردنااد  زیاارا    های بیشتریمحدودیت

آنان را به واگذاری امتیازاتی بااه  ،از سوی دی ر شاهیانحامی قط  عنوان  بهحکومت صفویه  
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قاادرت در  ،در دوران ابوالحساان همچنااین  (.65:  1377ان،  )خانزمان خاا   گورکانیان واداشت
و آنااان را  نمااود مادنا قاارار گرفاات و او شاایعیان را از کارهااا برکنااار  ،اووزیر هندومذه   اختیار  

مجبااور شاادند  ،مادنا سرکوب رانهگیرانه و  سختسرکوب کرد. شیعیان بر اثر سیاست    شدتبه
 کنند. گیریکنارههن ی و مذهبی تا حد زیادی فر هایفعالیتبرای حفظ جان خود از قدرت و 

هااا و و باارهمن ساااخت برکنااارآنان را از مناص  مختلااک   ،مادنا ضمن دشمنی با شیعیان
 رای  ۴۱۰ق: 1306خااان، قادر به جای آنها منصوب کاارد )منشاایمذه  را  یمسلمانان سنّ

با تبلیغات مادنااا و  منفی که جوّ و بدگویی اثر در(. ۱۳۸  :5347نسخه خطی شماره    ،رابن  بند
اکثریاات اعتماد شد و وجود آمده بود، سلطان نیز به آنان بیه  دی ر همراهان او علیه شیعیان ب

ل، شاااه از دساات دادنااد )میاار عااالم، م الااه اوّابوالحساان قطاا را در نزد شیعیان جای اه خود  
در ایاان  ،دبه شکل محاادو هرچند  ،از دانشمندان شیعه ایرانی  ،اینوجود    با(.  ۳۷۶ق:  1309
 تااوانمی جمله ازفرهن ی و علمی ن ش داشتند.  هایفعالیتشده است که در  برده  نامدوران  

)م:  الحساان حسااینی موسااوی عاااملییابابن الاادینجمالبااه دانشاامندانی همچااون سااید 
 احمد العاملی النبا ی اشاره کرد.بنو شیخ عبدالنبی ق(1098

فضال و بزرگان شهیر ایرانی بود کااه از مشااهد بااه از علما،   ،ق(1098)م    الدینجمالسید  
(. وی بااه سااب  معروفیاات 122: 5ج ،تااابی، وب«  هرانی،آقابزرو ت)مهاجرت کرد    حیدرآباد
 تاایثیرتحاات  ،ابوالحسن تاناشاه قاارار گرفاات. ابوالحساان  ستایش  مورد  ،علوم مذهبیخود در  

و ضاامن سااپردن امااور  او را به دربااار دعااوت کاارد الدینجمالشخصیت علمی و مذهبی سید 
آورد و او را گرامی داشت. او تااا  جای بهبخشش و نیکوکاری بسیاری در ح  او  ،شیعیان به او

ق در آنجااا درگذشاات و 1098ر حیدرآباد ماند تا اینکه در سال د  ،شاهیانحکومت قط   پایان
و کااه شخصاایت علماای  رساادمی(. بااه نظاار 217: 4ج ،تااابیمین، نیز دفن شد )األ  جاهمان

 تاایثیرمذهبی سید جمال و دعوت از او برای حضور در دربار توسط ابوالحسن تاناشاه که تحت 
 دهندهنشااان ایگونااهبه ،و او را مورد لطک و عنایات خود قاارار داده بااود  قرارگرفتهسید جمال  

 ،ه بودناادکه گورکانیااان باار آنااان اعمااال کاارد  هاییمحدودیتاین است که ابوالحسن به دلیل  
و خااود نیااز ضاامن حضااور در ایاان  دادهماایو جلسات درس خصوصی در دربار تشکیل برای ا

 بهره برده است.  الدینجمالاز شخصیت علمی و مذهبی سید  ،جلسات
احمااد العاااملی النبااا ی )م بنبایااد از عبدالنبی  ،علماای ایاان دوره  هایشخصاایتاز دی ر  

هراناای، بااود )آقااابزرو ت و ایراناای ها و فضالی بزر، فعلما  جمله  ازق( نام برد. او نیز  1097
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در حیاادرآباد سااکونت داشاات.  ،الاادینجمالبااا سااید  زمااانهم( کااه 359: 5ج ،تااابی، وب«
بااه  ،ابوالحسن تاناشاااه قاارار گرفاات و از سااوی او توجه مورد  ،عبدالنبی به دلیل تسلط بر ف ه

ی و دی ااران،   افنااد116: 1ج ،تابیمنص  قضاوت در حیدرآباد گماشته شد )الحر العاملی، 
(. عباادالنبی نیااز تااا پایااان دوره 273: 4ج ،1390  الموسوی الخوانساااری، 270:  3ج  ،تابی

و حمایاات ابوالحساان تاناشاااه قاارار  توجااه مااورددر دربار آنااان بااود و   ،شاهیانقط   حاکمیت
فشااارهای دولاات  هرچنااد ،در دربااار ابوالحساان هاییشخصاایتوجود چنااین  به دلیلگرفت.  

شاااهی باارای برکناااری شاایعیان باار دولاات قطاا  ی از وزرا و درباریان غیرشیعهگورکانی و برخ
از نااابودی و  ،و تدریس علوم شیعی توسط آنااان هاشخصیتاما حضور این    ،کرد  افزایش پیدا

جلااوگیری کاارد و بااا تااالش دانشاامندان بین مااردم از بین رفتن کامل اصول و مبانی تشید در 
 .ماندگار گردیدحیدرآباد منط ه تشید در شیعه ایرانی در دوران سخت فشار، 

 

 برگزاری جلسات بحث و مناظرهنقش دانشمندان شیعه ایرانی در 

های رایج و پسندیده در میان فرق اسااالمی تیکی از سنّ  ،برپایی جلسات بحث و مناظره
 هااایآموزهباارای گسااترش تشااید و  ،دانشمندان شیعی مهاجر ایرانیشیعیان است.    ویژهبهو  

سلسااله  ،شاااهیانقط  حاکمیااتمنااا   تحاات ساااکنان  مااذهبیو ارت ااای سااط   دیناای
برگزاری جلسات مناظره با علمااای مااذهبی سااایر   ،آنهارا صورت دادند. یکی از    هاییفعالیت

جلسات بحث و مناااظره  ،این دانشمندان در  ول حضور خود در گلکنده و حیدرآباد  فرق بود.
در دو سااط  عااالی و عمااومی باارای خااواص و عااوام  یهای مختلک کالمی و ع ایددر زمینه

تبیااین جای اااه  ،این جلساتمحور بسیاری از  شیعی پرداختند. معارفبرگزار کردند و به تبلیک 
-کردند. حکام قط ت و هندو بر شیعیان وارد میسنّامامت و رفد شبهاتی بود که علمای اهل

لسااات بحااث و مناااظره عالقااه و بااه برگاازاری ج  ،شاهی تحت تعلیم دانشمندان شیعه ایرانی
اثبااات ح انیاات تشااید و  ،دادند و گاهی هدف آنان از برگاازاری ایاان محافاالاشتیاق نشان می
 نسبت به سایر فرق مذهبی دکن بود.برتری دادن آن 

برگاازار  عمااومیو در سااط   عالیبه دو صورت   غالباًاین جلسات    ،که اشاره شدگونههمان
سااایر فاارق و عالمااان  شاااهیقطاا حکااام شاایعه باار حضااور عالوه  ،در این جلسات.  شدمی

 بااهمی مذه  تشید از زبان علمای شیعی کااه در سااط  عااالی و اسالمی و شنیدن برهان عل
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 ،گرفااتمیصااورت  در جهت اثبات ح انیت تشااید در ناازد حکااام  مناظرات تخصصی  صورت
و برخاای  کااه بااا حضااور علمااای تشاایددر جلسات عمااومی مناااظرات ساکنان بومی نیز    گاهی

کااه موجاا  ایجاااد ات داشتند و از این جلساا   شرکت  ،شدمیعلمای دی ر فرق اسالمی برگزار  
. هاادف دانشاامندان شاایعی از بردناادمیبهااره  ،شاادماایدر میااان سااایر مااردم   ان یزه مذهبی

به منظور به  عالوه بر تعلیم مبانی تشید به  الب دینی  ،در سط  عالیبرگزاری این جلسات  
د اثبات برتری تشاای ،شاهیانرای ترویج تشید در منا   تحت حاکمیت قط کارگیری آنان ب

علمااای  شاادهارائهع النی و  علمیبرهان پذیرش شاهی و بر دی ر مذاه  در نزد حکام قط 
دن یرساننیز در سط  عمومی  بود.  غیراسالمیعلمای سایر مذاه  اسالمی و  از سوی  شیعه  
بیشتر اسالم  ازاینپیشکه آنان و روشن کردن اذهان   تشید به گوش مردم  هایبرنامه  افکار و

ل از دی ر اهااداف دانشاامندان شاایعی باارای تشااکی ،را از زبان علمای غیرشیعی شناخته بودند
دولت شیعی و رسمیت یااافتن تشااید در ایاان   تیسیسزیرا     جلسات مناظره با حضور عوام بود

را باارای دانشاامندان  هاییبرنامااه برای انجام چنین  شرایط مناس   ،هرزمانیبیش از    ،منط ه
فرهن اای و  هااایفعالیت ،شیعه ایرانی فراهم آورده بود تا آنان بتواننااد باادون تاارس و دلهااره

هرگونااه فشااار  از دور بااهی آسوده و خیالبا مذهبی خود را به انجام برسانند و در فضایی برابر و 
گویااای ایاان  ینااد. شااواهدبه مناظره علمی با دی ر مذاه  فعااال دکاان مبااادرت کن  ،سیاسی
تا حااد زیااادی بااا موف یاات همااراه بااود و  ،این امر است که تالش دانشمندان ایرانی درمطل   

 هایندیشااهابا  ،شاهیان با حضور در چنین جلساتیاکنان بومی منا   تحت حاکمیت قط س
مراساام  هویژبااهدر مراساام مااذهبی و  هرساله ،که بسیاری از آنانیاگونهبهتشید آشنا شدند   

دانشاامندان شاایعه و  تیثیراین دوران و تحت  دراین درحالی است که   .کردندمیمحرم شرکت  
بلکااه سااایر مااردم از   ف ط مخصوص شاایعیان نبااودمحرم  مراسم    ،مذهبی آنان  هایفعالیت

 (.57: 1377)خانزمان خان،   کردندمیشیعه و غیرشیعه در آن شرکت 
حمایاات همااه حیدرآباد و و نفوذ تشید در گلکنده و به دلیل قدرت    ،شاهیانقط دوره    در

 هااایآموزهبه تاادریس  ،از شیعیان، بیشترین تالش دانشمندان ایرانی  شاهیقط پادشاهان  
یعناای  ،دورههاامهااای نساابت بااه حکومتدینی و برگزاری مراسم مذهبی اختصاص یافاات و 

ین شیعیان و دی اار فاارق بشاهد برگزاری جلسات مناظره  کمتر    ،شاهیانشاهیان و نظامعادل
کااه سااایر فاارق دارای  افتاادمیزمااانی اتفاااق  عموماً  ،ساکن در دکن هستیم. برگزاری مناظره

کااه حاکمااان شاایعی باارای توجیااه و مت اعااد کااردن ایگونهبه  قدرت و نفااوذ یکسااانی باشااند
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 سااایر ،شاااهیانامااا در دوره قط    شوندجلسات مناظره    به تشکیلمجبور    ،داران آنان رف
 دانشمندان قدم را فراتاار نهاااده و ،به همین جهت .تشید بودند شدهتثبیتفرق در ذیل قدرت 

 بودند. شده  واردبه وادی تدریس و امور فرهن ی شیعی 
توسااط دانشاامندان شاایعه  آثاری از برگزاری جلسات مناظره ،در همین دوره  ،اینوجود    با
 ،فاات. یکاای از ایاان حکااامیا توانمی  شاهیحکام قط   د برخینزبا علمای غیرشیعی    ایرانی

 فهاام بااوددوساات و سااخنبساایار علاام ،بود. ابااراهیم ق(988-958  )حک:  شاهابراهیم قط 
ی را فراواناا  هایهزینهو  کوشیدمی. او در حفظ آثار علما بسیار (521 :3ج  ،1393)هندوشاه،  

، شعرا و اهاال وهمیشه محبت با علما، فضال، حکما(. او 16  م:1982)اکبر،    رف علما کردص
از هاایچ فرصااتی باارای گسااترش  ،ابااراهیم(. 14 :1377)خانزمااان خااان،  «داشااتمیعلاام 

گروهاای از علمااا و دانشاامندان را  ،در سفرهای خود. او حتی کردغفلت نمیتشید   هایاندیشه
 پرداختناادمیهمواره علما در علااوم دیناای بااه مباحثااه او و در مجلس   کردمیهمراه    یشبا خو

از .  (Siddiqui, 1956: 292م اله چهارم   ،تابی، شاهقط اریخ سلطان محمد ت)ناشناس،  
الاادین محمااد صااال  بحریناای، ت اای :بااه تااوانمی ،شاهشمندان ایرانی دربار ابراهیم قط دان

مهاام بااا حضااور  هایشخصیتاشاره کرد که این عرب شیرازی بنمحمد اصفهانی و اسماعیل
 بااین مااردم شاایعی هایاندیشااهی دربااار و گسااترش موجاا  روناا  علماا  ،در جلسات مناااظره

که همت و تااالش حکااام  رسدمیبه نظر  .(473-472 :1ج ،1376رضوی،    )ا هر  شدندمی
نااه در جهاات  ،شاهی در برگزاری جلسات مناظره بین علمای شیعه و سایر فرق اسالمیقط 

نی علمااای شاایعه نشان دادن قدرت علمی و ع ال منظور  به  غالباًبلکه    ،پذیرش مذه  جدید
  صااورت گرفتااه اساات  زیاارا به دی ران و نیز برتری تشید و رجحان دادن آن بر سایر مذاه

 آن را پذیرفته بودند.  ،به تشید معت د بوده  ازاینپیشخود   ،شاهیحکام قط 
محمااد محماادقلی و بااا    معاصاارشاااهیان کااه  دانشمند دوره قطاا   هایشخصیتاز دی ر  

 ،اسااترآبادی اساات. او عااالوه باار امااور کشااوری و حکااومتی  مؤمنمحمااد  میر  ،شاه بودقط 
)اکباار،  کردناادمیمجالس بحث و مناظره نیز داشته و جمعی از علمااا و  ااالب در آن شاارکت 

و  با تعلیم علمامؤمن بیر کرد. میربه جلسات عالی تع توانمیکه از این جلسات   (13  م:1982
د از ظرفیت این افراد برای تبلیک تشااید بو درصدد ، الب شیعی و آموزش فن مناظره به آنان

در ایاان جلسااات  ،مااؤمنبساایاری از شاااگردان میرترتی  کااه  بدین   در بین مردم استفاده کند
نشسااتند. شدند و استدالل ع النی و شیوه بحث او با علمای دی ر را به نظاااره ماایحاضر می
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ا یااادگیری فاان مناااظره و دانستند که باا کالس درس می مثابهبهر این جلسات را آنان حضور د
تاار عماال کننااد. جلسااات مناااظره و حضااور شاااگردان توانستند در این راه موفاا می  ،مباحثه

بخشی از احساس نیاز شیعیان به تربیت افرادی جهت مناظره با علمااای غیرشاایعه   ،مؤمنمیر
مناااظرات  ،لیالبته در کنار محافاال عاااداد. آنان را آموزش  ،عملی صورت بهرا برآورده کرد و 

از و افااراد بساایاری  اساات شده برگزارعمومی  صورت بهبیشتر    ،مؤمنگرفته توسط میرصورت
و در خاادمت حکوماات شاایعی  دیااده آمااوزشدر ایاان جلسااات مردم عادی و حتی از غالمان  

صاارف برگاازاری مراساام   ،مااؤمنبیشتر تالش میر  (.611:  1377)خانزمان خان،    انددرآمده
سااعی داشاات مااردم را بااا  ،او از این  ریاا و مساجد شده است.   خانهعاشورمذهبی و ساخت  

خاتون در دوره بنماادمح ،تشید آشنا کرده و بر ارت ای دانش مذهبی آنااان بیفزایااد. شاااگرد او
 ،اداری، بااا حضااور علمااا، فضااال، قضااات و اکااابر  هااایگرفتاری  ا وجااودب  ،شاهقط عبدای  

 چااون اسااتاداو نیااز هم(. 180-177 م:1982اکباار، ) دادماایمجلس بحث و مناظره تشکیل  
در پی تربیت شاگردانی بود تا با تعلیم علماای و عملاای آنااان بااا حضورشااان در جلسااات   ،خود

-  تشااید در مملکاات تحاات حکمراناای قطاا مااذه  هایاندیشهمناظره، به استحکام مبانی  
مااذهبی و  بیشترین سعی این دانشمند بزرو ایرانی نیااز در برگاازاری مراساامشاهیان بپردازد.  

ی مااذهبی، تشااید حتاا  هااایفعالیتکت  دینی سپری شد. به دلیل حجم گسترده ایاان   تیلیک
که مااا ایگونهبه  به حیات خود ادامه داد هاسالدر این دیار باقی ماند و   ،شاهیانپس از قط 

 شاهد حضور جمعیت عظیم شیعه هستیم.امروز نیز در منط ه حیدرآباد 
 

 کتب مذهبی تألیفانی در سهم دانشمندان شیعه ایر

حکام شاایعی ایاان منط ااه بااه دلیاال ف اادان منااابد  ،با رسمیت یافتن تشید در جنوب هند
های مااذه  صاادد اسااتحکام پایااه در ،با دعوت از دانشمندان و مؤلفااان ایراناای  ،ف هی شیعه

بر غنای علماای و عملاای مااذه  تشااید در دکاان   ،هاوجود این شخصیتتشید برآمدند  زیرا  
های شاایعی توسااط ساااکنان بااومی ایاان منط ااه و موج  تسرید در شااناخت اندیشااه  افزود و

عالمان دی ر مذاه  گردید. تیلیک کتاا  مااذهبی توسااط دانشاامندان شاایعی ایراناای در دوره 
سلسله از شیعیان، بااا ساارعت و  این جانبه حکامِبه دلیل حمایت همه  ،شاهیانحکومت قط 

شاااهیان دنبااال شاااهیان و نظامیعنی عادل ،عاصرشیعه م هایدولتجدیت بیشتری نسبت به 



 

296 
   

 

296
    

 

9139 زمستانپاییز و  ،61 هشمار ،تمشه سال  

شاهی به دلیل ارتباط نزدیک و صمیمانه بااا دولاات صاافویه و داشااتن نساا  شد. حکام قط 
یعی ایرانی جهت تیلیک کتاا  شاا  مؤلفانایرانی، از همان آغاز تشکیل حکومت، به حمایت از  

ر مااذه  تشااید تاایلیک بیش از صدها کتاب دیناای د ،در این دوره  ،پرداختند. به همین جهت
 گردید.

 اینکااهو یا  اندشده نوشتهبا ادله کالمی مناس  در دفا  از شیعه  ،هاکتاببرخی از این نو  
  اناادکردهدانشاامندان باازرو شاایعی را شاارح  هایاسااتداللکالماای شاایعه و   مهاامّ  هایکتاب
فصول فاای الشرحی بر کتاااب  ،معروف به جواجکی شیخ رازی ،احمدبنمولی محمد  کهچنان

م و در دوران 1546ق/953نصیرالدین  وسی نوشت. این کتاب بااه سااال خواجه  علم الکالم
تهراناای،  ق( و با حمایت او تیلیک شد )آقابزرو 950-957شاه )حک:   حکومت جمشید قط

آثاااری  ،شاااهیعصر قط   از دانشمندان و متکلمان  ،خاتونابن(.  385تا:  ، بی13ج  ،والک«
اساات کااه در  ةاالمامکتاب  ،خاتونکرده است. کتاب مهم و تیثیرگذار ابن  تیلیکدر این زمینه  

یک م دمه، دوازده فصل و یااک  :شامل ،شده است. این کتابم نوشته1648ق/1058سال  
ق( ت اادیم کاارده 1083-1035 شاااه )حااک:خاتون آن را به عباادای قطاا خاتمه است و ابن

خاااتون ترین ویژگی این کتاب است. ابنمهم  ،است. اثبات خالفت امام علی) ( و ائمه دی ر
پااس جانشااین  ،چون خالفاات و جانشااینی خاادا باار روی زمااین اساات  :ویدگدر این کتاب می

پیامبر)ص( نیز باید از سوی خدا انتخاب شود. او در پی اثبات این مطل  اساات کااه جااز امااام 
د. شااواهد و دالیاال این امکان وجود ندارد که کسی امام منصوب باش ،علی) ( و جانشینان او

 ،کند دوازده امااام) (است که ثابت می  شده  ارائهب  ت در این کتاسنّهای اهلی از کتاببسیار
نااد. کتاااب کالماای مهاام اهبرحاا  نبااود ،لخلفای واقعی پیامبر)ص( هسااتند و سااه خلیفااه اوّ
ط العالمین الی صاارا ةهدیق به نام 1058دی ری توسط معزالدین، دانشمند ایرانی در سال  

حکم عبدای نوشت و در آن به اثبات امامت و  نوشته شد. معزالدین این کتاب را به  المست یم
 ،قبااول فااری ین اساات وصایت امیرالمؤمنین) ( با استفاده از آیات قرآنی و روایاتی کااه مااورد

 ةهدایاا (. کتاب 438: تابی  رضوی، 571: تابی، 5ج ،وب« پرداخته است )آقابزرو تهرانی،
و  آیینتحفااه بهشاات، کاشک الح ، کشک الح  :هاین اردستانی به ناممعزالدی  ینالعالم
: 18ج  182و89تااا: ، باای25ج ،والک«شود )آقابزرو تهرانی، نیز شناخته می  ةالنجا  ةوسیل
 (.236: 17ج  32

را مربااوط بااه  هاااکتابآن  تااواننمیداشااته و  المعااارفیةدائرجنبااه نیااز برخی آثار شاایعی 
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ای بااا مجموعااه ،در دوره حکوماات عباادای کااهچناناز علوم شیعی دانساات     خاص  ایشاخه
عماد اصفهانی در ع اید شاایعه بنم توسط روزبهان1635ق/1046در سال  خرقه علماعنوان  

شاگرد شیخ بهایی بوده اساات و بااا مهاااجرت بااه   ،زمان حضور در ایران  ،تیلیک شد. روزبهان
شاه برده است. ایاان اثاار را نیز با خود به دربار عبدای قط ادش افکار و آثار است  ،دربار گلکنده

تفسیر، حدیث، ف ه، حکمت، فلسفه و علوم متفرقااه  :م اله است که درباره  6دارای    ،مذهبی
نویسد: چون این اثاار را دیاادم، آن را جااامد این اثر می  مورد  خاتون عاملی دربناست. محمد

عماد خواسااته اساات بنآن را ندیده بودم. او از روزبهان در دی ر آثار ،ازاینپیشعلوم دیدم که 
 (.111: 1374از این اثر را برای او بفرستد )زارعی مهرورز،  اینسخهتا 

 شاادهمیراهی باارای گسااترش نفااوذ تشااید محسااوب   ،تالش در جهت توسعه ف ه شیعه
شااتند. ش چشاام یری دادر این راستا تال  ،شاهیانقط   حکومتدوره  ایرانی  است و علمای  

سااید  ،کت  ف هی توسط ف یه شیعه ایرانی  ،ق(988-958  شاه )حک:در دوران ابراهیم قط 
 ةذخیااربار دست به تیلیک کتاب ای حسینی  بسی نوشته شد. او برای نخستینروحبنحسین
آثار ف هی و  خألواآلداب( زد و آن را به ابراهیم ت دیم کرد.   ةواالدعی  ة)فی اعمال السن  ةالجن
او را باار آن داشاات از موالنااا میاارزا احمااد  ،شاااهیانقطاا  ثی در منا   تحاات حاکمیااتحدی

 او ارسااال کنااد در زمینه ف ه را تهیه و باارای  المیامین  کثیراسترآبادی درخواست کند تا کتاب  
ای در خود م دمه ،س از دستیابی به این کتابپمؤمن (. میر501:  1ج  ،1376)ا هررضوی،  

م از  رف 1620دسامبر/ق1029ت آن ن اشت و آن را در محرم سال مورد این نسخه و اهمی
یکی از  ،مل   به وشاه قاضی« ،شاه ت دیم کرد. مالمحمد یزدیمیرزا محمد به محمد قط 

ترجمه کاارد. بعااد از سی سرعت آن را به فارشاه بهبه دستور محمد قط   ،مؤمنشاگردان میر
-از خطا ان برجسته شیرازی دربار قط   ،الدین شیرازیشرفبنعربمؤمن  ترجمه محمد،  

ق استنسا  آن را به پایان رساند و عنوان ترجمه این 1029الحجه  ذی  30در تاریخ    ،شاهیان
 خاتونبن(. محمد507:  1ج  ،1396گذاشته شد )ا هررضوی،    ترجمه ف ه الرضوی  ،کتاب

لی نوشاات. بهاآالاادین محمااد عااام جامد عباسیای بر کتاب ف هی شرح و حاشیه  ،همچنین
را روشاان  جامد عباساایشده بود و نکات مبهم نوشته بر حاشیه کتاب اصلی  ،خاتونشرح ابن

کتاااب  ،هاآوری ایاان حاشاایهم بااا جمااد1644/ق1054کرد. برهان تبریاازی بعاادها در سااال  
 (.56تا: ، بی6ج ،والک«مست لی ساخت )آقابزرو تهرانی،  

و آثااار  ندشااد قلمبهدسااتندان ایراناای در زمینه ت ری  مذاه  اسالمی هم برخی دانشاام
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 صیدنامهو کتاب  ال لوبحسینی  بسی کتاب مرغوب   ،بر این اساس  .پدید آوردند  ایارزنده
ت ن اشاات. ایاان کتاااب در ساانّرا بر  ب  ف ه شیعه و دیدگاه چهااار مااذه  اهل  شکارنامهیا  

ی دیناای موسااوم بااه مؤلفی ناشناس کتاااب ،وران است. در همین دورهاحکام شکار و کشتار جان
را در اثبات اهل نجات بودن شیعیان نوشت و آن را بااه ابااراهیم   صراط مست یم و دین قویم

شاااه دوره حکوماات محمااد قطاا  در (.32، م دمااه: 1386شاه ت اادیم کاارد )قااادری،  قط 
( کت  مذهبی زیادی 1035استرآبادی )وفات:  مؤمن  محمد  ق( نیز میر1035-1021  )حک:

رساااله م دمه، فصل و خاتمه به نام  :ابی درباره اوزان و م ادیر در سه بخشتیلیک کرد. او کت
(. این 178: 1362د )منزوی، نموهای پزشکی و ف هی تیلیک  گیری از کتاببا بهره  م داریه

و وجود اخااتالف بااین کسااانی کااه در شاه و بنا بر نیاز قانونی به درخواست محمد قط   ،کتاب
نوشته شد تا فصاال الخطااابی بااین آنااان باشااد و از   ،رت داشتندامور اوزان شرعی و  بی مها

ها، کت  ف هی و پزشکی استفاده کاارده میر از قاموس  ،شدت اختالفات بکاهد. در این رساله
درباااره مؤمن ره باشد. میاستفادو البته نظرات ف هی خود را نیز به آن افزوده تا برای همه قابل

دانستنی نیساات  ،هاها و پیمانقدر و م دار بعضی وزن  گوید: وچونعلت تیلیک این کتاب می
دانسااتن آنهااا واجاا  و ضااروری  ،و به جهت رعایت بعضی امور شرعیه و بعضی اعمال  بیااه

 مرقااوم و ،بنابراین درین باب چند کلمه که مناس  حال و م تضای ضی  مجااال باشااد  ،است
شاارف اقاادس« )قااادری، ا حضاارتاعلی ةحکم اشارت واجاا  اال اعاا   گردد و بهمعروض می

عنوان سند معتبر  قبول مردم قرار گرفت و افراد آن را به  مورد  ،(. رساله م داریه233:  1386
 کردند.به آن مراجعه می ،و در صورت نیازنمودند  نزد خود ن هداری  

ی از راهکارهای علمای شیعه برای رشااد تشااید شیعه هم یک  توجه  موردتوجه به احادیث  
از دی اار آثااار  ،بااود شااده نوشااتهدر زمینه حدیث که به زبان عرباای   رجعتب  در هند بود. کتا

حاوی احادیثی از ائمه ا هار) ( اساات کااه  ،(. این کتاب775:  1392است )م دم،  مؤمن  میر
 ،رساادکند. بااه نظاار ماایهای جدیدی را برای بررسی احادیث معرفی میروش  ،مؤلک در آن

خاص صورت گرفتااه باشااد. او باارای  باهدفو  مدعبه ،مؤمناز سوی میر  رجعتکتاب    تیلیک
کتااابی در زمینااه  یلیکتاقدامی هوشمندانه انجام داد و با  ،نزدیکی و هم رایی هندوها با تشید
هایی را با اندیشااه تناسااخ هناادوها دارد، سااعی در جااذب رجعت که از بسیاری جهات شباهت

آوری ایاان نااو  ی بااه جماادیاربسعالقه  ،عالوه بر تیلیک کت  مذهبیمؤمن  آنان داشت. میر
ا ای نیز در جمد بین اقوال پیااامبر )ماا رساله ،معروف به شاه قاضی  ،ها داشت. مالیزدیکتاب



 

 شاهیان ن ش دانشمندان شیعه مهاجر ایرانی در گسترش معارف شیعی دوره قط 
 

299 

ق از آن فااارغ شااده 1031عرفناک...( و امیرالمؤمنین )لو کشک الغطاآ...( دارد که در سااال 
 (. 47، م دمه: 1386است )قادری، 

ز اهمیاات اساات. از یحااا نیااز  خاتون عاااملیبنتیلیفات شیخ محمااد  ،مؤمنزمان با میرهم
خاااتون قباال خاتون است. ابنابن ،مهم داشتند تیلیفاتیدی ر دانشمندانی که در زمینه حدیث 

شاایخ  ،اششاهیان، علوم دینی و معارف ی یناای را در مشااهد ناازد دایاایبه دربار قط   وروداز  
رود بااه بااا و ،مااؤمنمیر ،د اسااتادشمانناا  (. او نیز به222تا: بهاآالدین آموخت )بسطامی، بی

صدد شکوفایی و گسترش معرفاات دیناای ساااکنان دکاان بااود و تااا آخاارین   در  ،منط ه گلکنده
د. نمااودر این زمینه تالش کرد و کت  متعددی را بااا رویکاارد دیناای تاایلیک   ،لحظه عمر خود

محمااد بهاآالاادین  اربعون حاادیثاشرحی است که بر کتاااب  ،ترین تیلیک اونخستین و قدیمی
شاااه نوشاات و بااه کتاب را به نام محمااد قطاا  (. او این269م: 1977عاملی نوشت )شفی ،  

خاتون پس از ترجمه این کتاب و زمانی که به نمایندگی معروف شد. ابن  شاهیترجمه قط 
عباس شد، آن را نزد بهاآالدین عاملی برد و بهاآالدین پااس از شاهیان راهی دربار شاهاز قط 
 با حسّ ،(. از دی ر کت 518: 1ج ،1396 هررضوی،  جمه فارسی آن را ستود )اتر  ،مطالعه

اوست )آقابزرو  االربعینکتاب  ،شدهنوشتهزمینه علوم حدیثی   خاتون که درتوسعه تشید ابن
دانشمند ایرانی بااه نااام  ،(. در اوایل دوران حکومت عبدای156تا: ، بی17ج ،والک«تهرانی،  

احادیااث کتاااب  ،خاااتونبا حمایت ابن  ،شیراز بودزی که از سادات بزرو  ای شیرامیرزا افضل
به علم و فضل موصوف بود.  ،ایرا در ح انیت مذه  تشید تدوین کرد. میرزا افضل  رضوی

و  کاارد ی انتخااابهزار حدیث از کت  احادیث شیعه و سنّ ،او برای اثبات ح انیت مذه  شیعه
 مود.آن را به زبان فارسی شرح و بیان ن

 ااه یتفساایری باار اساااس ذا هااایکتابن ارش  ،نشمندان شیعی در هندبرخی از تالش دا
معااروف بااه  ،مالمحمااد یاازدی ،یان بود. در این راستاشاهقط شیعیان و رواج آن در قلمرو  

را بااه زبااان فارساای  شاهیتفسیر قط موسوم به  آیات االحکامکتاب تفسیری   ،شاه قاضی
شاه نوشاات و به دستور محمد قط  ،آیه قرآن است 500 دربارها که تیلیک کرد. او این کتاب ر

به محمد ت دیم کرد )آقابزرو تهراناای،  ،عنوان هدیه ق آن را به1021در سال    ،پس از اتمام
رساای و نویسااد: وبااه فا(. قادری درباره ایاان تفساایر و صاااح  آن می41تا:  ، بی1ج  ،والک«
ق بااه 1021ف به شاه قاضی است کااه در شاا  قاادر از مالیزدی، معرو  آیات االحکامدرباره  

بااه فارساای اساات کااه در سااال   ترجمااه ف ااه الرضااا) (  اتمام رسااید. ظاااهراً همااو صاااح 
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بااه  ،مااؤمنمحمد  شاه و زیر نظر میرم خاتمه یافت و به خواست محمد قط 1620ق/1029
 . (47، م دمه: 1386)قادری،   «انجام رسیده است

معروف  ،ظهیرالدین محمدبنیلیفات مذهبی شیعیان با محمدت  ،شاهدر دوره عبدای قط 
بااه  ،خاااتون و بااا همکاااری عباادایبه معزالدین اردستانی ادامه یافت. معزالدین زیر نظاار ابن

به زبان فارسی پرداخت و آن را در اختیار مردم دکن گذاشاات. تاایلیک   «تیأهل  وتفسیر سوره  
تفساایری  راآن  توانمی نوعیبهکتبی که  ی راز دق صورت گرفت.  1044در سال    ،این کتاب

  شاهی در استخراج آیات اله هادیه قط با عنوان  است  قرآن کریم  اآلیات کشککتاب    ،دانست
از مااولی محماادعلی کربالیاای کااه شاااگرد   ةالستخراج اآلیات ال رآنیاا   ةالواضح  ةالرسال    یا

اه هدیااه داده اساات )آقااابزرو شاا خاتون بوده است. او این کتاب را به عباادای قطاا بنمحمد
 (.229: 11ج  156تا: ، بی25ج ،والک«تهرانی،  

مااه ترج ،یانشاااهقط به توسعه معارف شیعه در قلمرو   مندانعالقهیکی از راهکارهای  
خاتون عالوه بر تیلیک کتاا  بنبوده است. محمد قلم اهلکتاب دانشمندان بزرو و حمایت از 

د. او نمااوحمایاات می ،کردنااددان که در این زمینه فعالیاات میاز دی ر علما و دانشمن  ،مذهبی
شیعه و شاااگردان خااود را بااه  مؤلفان ،برای اینکه مردم بومی با مبانی ف هی تشید آشنا شوند

 یفور کااه پااس از مهاااجرت بااه گلکنااده در دوران بنکرد. علیترجمه کت  شیعی تشوی  می
بااه سااب   ،(37تااا: بوده است )بسااطامی، باایخاتون بنمحمدمدتی شاگرد  شاهقط عبدای  

ی های مالی و معنواز حمایت، تحفه ملکیتحت عنوان    ) (عیون اخبارالرضاترجمه کتاب  
از  ،باااب 139(. او ایاان کتاااب را در 70:  1375استادش برخوردار بوده است )برزگر کشااتلی،  

ال ساالطنت وسااومین ساا زبان عربی به فارسی به درخواست ملااک محمااد انصاااری در بیست
 ،(. اباان  یفااور در ایاان اثاار خااود2عبدای به پایان رسانید )بسطامی، نسخه خطی مجلس: 

بااه ذکاار روایااات  ،) (بیااتاهلمعصوم) ( و عش  و ارادت به ائمه    تسمیهوجهضمن تشری   
امام هشتم) ( درباره اوصاف امام زمان) ( و مبانی اعت ادی تشید پرداخته است )بسااطامی، 

به معادشناسی  رساله معصومیهبا نام  ایرسالهدر  ،همچنین (. او8-7  لس:نسخه خطی مج
 (. 225: 21ج ،والک«عالم برز  از دیدگاه شیعیان پرداخته است )آقابزرو تهرانی،  

است که به زبان فارسی توسط شاایخ احمااد  ترجمه کشکول بهایی ،کتاب دی ر این دوره
شاااه آن را به عبدای قطاا  ،ترجمه این کتابشده است. او نیز پس از  شهیدی عاملی ترجمه

 تاایثیر ،خاتون و شاگردانشابن (.130: تابی، 4ج ،والک«ت دیم کرده است )آقابزرو تهرانی، 
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شاااهیان داشااتند. تیلیفااات مااذهبی و قطاا   در آگاهی مذهبی جامعه شاایعی نوبنیاااد  بسیاری
موجاا   ،مؤمنمیرهای استاد خود در ادامه فعالیت  ،هاهای او از مؤلفان این نو  کتابحمایت

از وجااود ایاان کتاا   ،گسترش سط  معرفت دینی ساکنان بومی دکن شد و مردم ایاان منط ااه
دوساات توسااط مؤلفااان بهره بردند. چندین کتاب مذهبی دی اار کااه در دوره ایاان پادشاااه علم

 الاادیناز جمال ترجمااه مصااباح الکبیاار کفعماای  انااد از:عبارت،  شااده  ترجمااهشیعی ایرانی  
از  نصیرالدین  وساایترجمه تجرید خواجه(،  136:  همانصدرالدین شیرازی )بنایفضل
ای حسینی سمنانی با عنوان از فضل الریاحین یافعی  ة ترجمه کتاب روض الدین بدخشی و زین
 همچنین عبدای قزوینی به زبان فارسی وبناز مولی عبدای شرح حدیث الغدیر،  العیون   ةنزه

(. ترجمه 204: تابی، 13ج همان،که این کتاب به زبان فارسی بوده است )  النبی  ةوفاکتاب  
فرزند قاضی نورای شوشتری که کتاب پدرش را به  ،از سید ابوالمعالی مصای  النواص کتاب 

: 1ج ،1376شاه از عربی به فارسی ترجمه کرده است )ا هر رضوی، درخواست محمد قط 
503.) 
 ،شااده ترجمااهشاااه تاایلیک و ی کااه در دوران حکوماات محمااد قطاا هایکتاب  مالحظه  با

توان فهمید که شاه توفی  و عالقه بیشتری نسبت به نیاکااان خااویش بااه تاارویج وضوح میبه
دوره جدیاادی در زمینااه تاایلیک کتاا  مااذهبی توسااط  ،علوم دینی داشته است. بدین ترتیاا 

به اوج خود رسااید. میاارزا در  ،شاهقط عبدای دانشمندان شیعی ایرانی آغاز شد که در دوران 
بسیاری از علمااا و فضااال  ،جنازه اودارالسلطنه حیدرآباد به علت بیماری درگذشت و در تشیید

اموالش  ،شرکت کردند. او را در قبرستان دارالسلطنه دفن کردند و چون وارثی در دکن نداشت
ح انیاات شاایعه در ایاان دوره  (. اثبات213م: 1961شیرازی،  صاعدی  را به شیراز فرستادند )

مذه  و دی ر فاارق اسااالمی و غیراسااالمی یهای سنّحساس تاریخی که شیعیان با حکومت
یکی از خدمات شایانی بود که این دانشمند بزرو ایرانی باارای تثبیاات قاادرت   ،زمان بودندهم

 .شیعیان و گسترش دانش دینی آنان در بین مردم بومی دکن به انجام رسانید
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شده توسط دانشمندان شیعی ایرانی در موضوعات  لیف أ : نمودار آماری تعداد و درصد کتب ت 1  شماره   شکل 

 مختلف 
 

و ترجمااه مواریااث شاایعه  تاایلیکشاهی از دانشمندان شاایعی خواسااتند تااا بااه قط   حکام
ایااد شاایعه امامااان و اصااول ع  حالشاارحهااای زیااادی در  کتاااب  ،بپردازند و به همین منظور

حاادیثی، ف هاای،  :هااای مختلااکهااا کااه در زمینااهایاان کتاااب  توجااهقابلن اشته شد. حجم  
بر گسترش مبانی و  بسیاری تیثیر ،شد تیلیکها ترجمه و  ها و حاشیهتفسیری، کالمی و شرح

-دولت قطاا  منا   تحت حاکمیت ویژهبهرف شیعی در بین مردم ساکن در جنوب هند و معا
 ،آن دوره قلماهاالو  مؤلفااان توجااه مااوردگفت که کت     توانمی  ،جمو درم  شاهیان داشت.

شاخص هاام توجااه  مؤلفان تیثیرگذاربیشتر کالمی، ف هی و حدیثی بوده و البته به ترجمه آثار 
گویای این واقعیت است که ترجمااه کتاااب  ،موردنظردر دوره  شدهرجمهتاثر   8.  اندداشتهویژه  

اثاار  5 تاایلیک. داشااته باشااد چشم یری تیثیرگذاریتوانسته می  ،برای عوام  فهمقابلبه زبان  
 کتاب تفسیری، یک اثاار در ساایره رسااول خاادا)ص( و 4 ،اثر حدیثی  4اثر ف هی،    5کالمی،  
شاهیان به از توجه قط  ،و نیز اثری در ت ری  مذاه  اسالمی  المعارفیةدائراثری    همچنین

بااه همسااازگاری  ،مؤلفاااندارد. برخاای از یبر رویکرد شاایعی پاارده برماا  تیکیدعلوم مذهبی با  
را بااه  هاااینیآتا بهتر بتوانند پیااروان آن  اندداشتههندو نیز توجه  هایینیآدینی با    هایارزش

سااهم دانشاامندان و علمااای شاایعه ایراناای در  ،1  شااماره  شکلدر    تشید متمایل کنند.  ویس
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 .ه استشد  داده  مایشنتدوین و یا ترجمه کت  شیعی در هریک از علوم مختلک دینی 
 

 نتیجه

گسااترش دانااش مااذهبی هاار جامعااه دارد  باادیل در ن شاای باای ،هااای مااذهبیآمااوزش
از . نمااودوف بااه ایاان اماار بیشترین توجه خود را معطاا  ،یشاهقط نوبنیاد    دولت  کهایگونهبه

پیش زمینه آشنایی ساکنان منط ه دکن با مذه  تشید از  ریاا  دانشاامندان شاایعی   هامدت
در ایاان منط ااه و حتاای پاایش از آن چون خواجه محمود گاااوان در دوره بهمنیااان هم،  حاضر
عطفاای در ت ویاات و  ن طااه عنااوان هباا  ،یانشاهقط دولت شیعه  تیسیساما بود     شدهفراهم

نیازمند حضور  ،شاهیان برای این کارقط . رودمیتثبیت مذه  تشید در این ناحیه به شمار 
 تیلیکدینی،  هایکالس تیسیس، مختلک مذهبی هایعرصهلیت در  شیعیانی بودند که با فعا

هرچااه  ،غیراسااالمیاسالمی و  هایفرقهو دی ر  هانحلهبحث و مناظره با   نیز  وکت  مذهبی  
تحاات  ،دانشاامندان ایراناایدر این منط ه فراهم آورند.  را بیشتر زمینه گسترش معارف شیعی
هااای الزم باارای اشاااعه و ارت ااای زیرساخت ،یشاهقط حمایت مالی و معنوی حکام شیعه 

  دناادنموساکنان دکن را ایجاااد کردنااد و از تشااید در براباار سااایر فاارق حمایاات   معارف شیعی
مذه  یکه حضور دولت ساانّ  شودمیزمانی مشخص    ،اهمیت و ضرورت این موضو   ویژهبه

در ایاان شاااهیان دولاات قطاا  تیساایسنظارت حکومت گورکانیان پیش از   همچنین  بهمنی و
اصااول و مبااانی مااذه  تساانن در ایاان منط ااه  ،پاایش هاماادتمنط ه را در نظاار آوریاام. از 

حضااور دانشاامندان شاایعه ایراناای در ایاان  با وجااود  ،بوده و ساکنان بومی این ناحیه  فرماحکم
ت بیشااتر آشاانا بااوده و بااه آن ساانّبا اصول اهل ،مذه یبه جهت حکومت دولت سنّ  ،منا  
ام فرهن اای حکاا  سیاساات علماای و ،با در نظر گرفتن چنین فضااایی  ند.داشتبیشتری  گرایش  
 جااای بهجای زینی اصول و مبانی مذه  تشید   منظور  بهشاهی برای دعوت از شیعیان  قط 

دکن ساکنان  ترگستردهو  ترعمی آشنایی  منظور بهتشید    هایپایهمذه  تسنن و نیز ت ویت  
 .رسدمیضروری به نظر  ،با این مذه 

مااردم ایاان ناحیااه  استفاده موردزبان درباری و  عنوان بهزبان فارسی   ،گذشته  در  آنجاکهاز
حضااور دانشاامندان  همچنااین بوده و نیز به دلیل تسلط دانشمندان ایراناای بااا مبااانی تشااید و

شاااهی از آنااان حکام قطاا  ،با فضای حاکم بر جامعهایرانی در منط ه گلکنده و آشنایی آنان  
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دند. دانشمندان شاایعه ایراناای بااا قبااول نموا   تحت حاکمیت خود دعوت برای حضور در من
گام و در نخسااتین دند و درکرآغاز را فعالیت خویش  ،و از مسیری علمی و ع النی آناندعوت  
ماااند از  خواص و عااوام دکاان را باار عهااده گرفتنااد وتربیت دینی    ،های حساس تاریخیبرهه

ایاان منااا   و انبااوه ر زیاااد دانشاامندان ایراناای در شااماانحراف آنان از مذه  تشااید شاادند. 
خود گواه اهمیت ن ش آنان در گسترش تشااید در گلکنااده و  ،مذهبی و دینی آنان  هایفعالیت

شاااهی در ناازد مااردم و عه در مشروعیت دادن به حکومت قط شی دانشمندان حیدرآباد است.
متون دیناای در آن  غالباً های درس کهبا تشکیل کالس علمی و مذهبی  هایفعالیتگسترش  

 عااالوه باار دکاان پرداختنااد. مااردم و بزرگاااندر بااین  شیعیبه تدریس متون   ،شدیس میتدر
هااای گردید  زیرا دولت تیلیکهای مذهبی، کت  شیعی بسیاری توسط این دانشمندان کالس

کت  مااذهبی  تیلیکقبل از هرچیزی به  ،مذهبی برای تثبیت قدرت مذهبی خود در بین مردم
های مذهبی خااود را جبااران کننااد. ضعک دینی و آموز  آنهاند تا مردم با مراجعه به  بود  نیازمند

خوبی توسط دانشاامندان ایراناای تحاات پوشااش قاارار گرفاات. برگاازاری جلسااات به  اقداماین  
که با حمایت حکام شاایعه . در این جلسات بوددانشمندان ایرانی    هایفعالیتاز دی ر    ،مناظره

پرداختنااد. به بحث با علمای سایر فرق ماای ،با ارائه نظرات خودشیعی   علمای  ،شدبرگزار می
نااه تنهااا بااا  ،یافتناادمانند نوعی کالس درس بود و افرادی که در آن حضور ماای  ،این جلسات

 درپذیرفتنااد. آن را ماای ،بلکااه از  ریاا  دالیاال ع الناای ،شدندمیآشنا  مذه  تشید بیشتر  
ساااکنان  توجااه موردبیشتر از گذشته   ،علوم دینی شیعیشید و  ها، مذه  تاین فعالیت  نتیجه

در منط ااه  ،شاااهی قطاا شاایعه  از سرن ونی دولت حتی پس ،بومی قرار گرفت و این مذه 
رشور و شاهد حضور پُ ،که حتی امروزهایگونهبه  باقی ماند و به حیات خود ادامه داد  حیدرآباد

 هستیم. این منط هجمعیت زیاد شیعیان در 
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