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Abstract 

Almost simultaneously with the formation of the three governments of Nezam Shahi, 

Qutb Shahyan and Adel Shah in Deccan, the Safavid government came to power in 

Iran.Choosing Shiite religious by this powerful government and factors such as Shiites 

migration to Deccan led to the spread of Shia .On the other hand, the acquisition of court 

positions by a number of Shiite elites in these courts had a tremendous effects on 

domestic politics as well as regional relations. One of the influential people in the Nezam 

Shahi dynasty is Shah Tahir. This research uses the method of historical research which 

is based on description and analysis and based on library resources to explain Shah 

Tahir's position in Deccan and his religious, political and cultural influences in the court 

of Nezam Shahi court and the results of his actions in spreading Shiism. 

The findings show that the presence of Shah Tahir is one of the important reasons for the 

promotion of Shiism in the Deccan. In addition to inviting Shiite scholars from Shiite 

lands, he authored various books and taught so that all of the capital's scholars attended 

his lectures in Ahmadnagar. 

His closeness to the government and the support of the Safavids helped his efforts to 

spread Shiism. 

of Nezam Shahi court and the results of his actions in spreading Shiism. 
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 179-191،صص 1041آبان،هشتم،شماره پنجمجامعه شناسی سیاسی ایران، سال  (پژوهشی_میمقاله عل)علمی ماهنامه 

 

 مذهبی، فرهنگی و سیاسی شاه طاهر در حکومت نظام شاهیان جایگاه

 1اعظم غالمی

 2مهدی انصاری

 1محبوبه شرفی

 

 هچکید

شاهیان در دکن، دولت صفوییه در ییفرین    مقارن با تشکیل سه دولت نظام شاهیان، قطب شاهیان و عادل تقریباً

برگزیدن مذهب تشیع تیسط یین دولت قدرتمند منطقه و عییملی مانند مهاجرت شیعیان به دکن  .آمدروی کار 

های درباری تیسط تعدیدی یز نخبگان  میجب گسترش تشیع در آن سرزمین گردید. یز سیی دیگر، کسب مقام

یکفی   .به دنبال دیشتیی  ثیریت شگرفی ری در سیاست دیخلی و همچنین مناسبات منطقهأشیعه در یین دربارها ت

تحقیق تاریخی که باشد. یین پژوهش با یستواده یز روش  شاه طاهر می ،نظام شاهیان حکیمتیر ذثیرگأیفرید تیز 

ثیریت أجایگاه شاه طفاهر در دکفن و تف    تبیین بهی ی کتابخانهمبنای آن تیصیف و تحلیل یست و با تکیه بر منابع 

تشفیع ری   و نتفای  یقفدیمات یو در زمینفه گسفترش    مذهبی، سیاسی و فرهنگی یو در دربار نظام شاهیان پردیخته 

 .دهد یممیرد بررسی قریر 

پف  یز   وی حضیر شاه طاهر، یکی یز علل مهم تروی  تشفیع در دکفن یسفت،    دهد یمپژوهش نشان  یها افتهی

ی جفامع  ی برنامفه ورود به دکن در فضایی که تعصبات یهل سنت، شیعیان ری تحت فشار قریر دیده بید به تدوین 

 بریی تروی  و یشاعه تعالیم تشیع پردیخت.

بفه   پردیخفت  به تألیف کتب مختلف و تدری   ی شیعی،ها نییز سرزموی عالوه بر دعیت یز دینشمندین شیعه 

نزدیکی وی به دولفت بفه    .کردند یمطیری که در جلسات درس یو در یحمدنگر، همه علمای پایتخت شرکت 

 .به یقدیمات وی در گسترش تشیع کمک کرد آنانحمایت یز  و کسبصوییان 

 

 : نظام شاهیان، صوییه، تسنن حنوی، تشیع، شاه طاهرها دویژهیکل

 

 
   a.gh0931@yahoo.comن امام خمینی )ره( شهرری، دانشگاه آزاد اسالمی تهران، ایرا دانشجوی دکتری تاریخ ، واحد یادگار -1

   )نویستتتتنده مستتتت ول( استتتتتادیار گتتتتروه تتتتتاریخ، واحتتتتد یادگتتتتار امتتتتام خمینتتتتی )ره( شتتتتهرری، دانشتتتتگاه آزاد استتتتالمی تهتتتتران، ایتتتتران   -2

dr.mahdi.ansari@gmail.com                           

 Sharafi84@yahoo.comایراندانشیار گروه تاریخ، واحد یادگار امام خمینی )ره( شهرری، دانشگاه آزاد اسالمی تهران،    -1

41/41/1044تاریخ دریافت :  

40/47/1044تاریخ پذیرش:   

mailto:ایرانSharafi48@yahoo.com


 

180 
ماهنامه 

علمی 
(

مقاله عل
می

_
پژوهشی

) 
جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 

پنجم
،شماره 

هشتم
 ،

مرداد
1041

 

 

 مقدمه

گذیری شد نظام شاهیان بیدند. یین دولت تیسط  یی که بعد یز فروپاشی بهمنیان در دکن پایهها حکیمتیکی یز 

ی هفا  سفال  ی هندو که در یسارت بهمنیان مسلمان شده بید، تأسی  شد. پادشاهان یین سلسفله در ی زیدهبرهمن 

یولیه تأسی  به تغییر مذهب روی آورده و یز تسنن حنوی به تشیع گفرییش پیفدی کردنفد و ییفن مفذهب ری بفه       

ی مختلوی قابل ها جنبهدر یین تغییر مذهب که یز  رسد یمبرگزیدند. به نظر عنیین مذهب رسمی دولت خییش 

مسفلله یصفلی پفژوهش حابفر بررسفی دسفتاوردهای       . یند بیدهی مختلوی مؤثر ها انیجربررسی یست، یفرید و 

هرچند که به نظر می رسد در منابع، یطالعات مربیط به دوره نظام شفاهیان  ؛ باشد یمدکن  طاهر درحضیر شاه 

محدود می باشد ولی پژوهش هایی در یین زمینه صیرت گرفته یست عباسفقلی فوفاری ففرد درمقالفه رویبفط      

صوییان با نظام شاهیان، دلیل یصلی تشیع نظام شاهیان ری وجید شاه طاهر در دکن عنیین کرده یسفت و دلیفر و   

ییفات تفاریخی، بفا بررسفی     سهریب زیده در مقاله جستاری در تغییر مذهب نظام شفاهیان دکفن؛ بفازخیینی رو   

زندگینامه و یقدیمات شاه طاهر در دکن، دلیل یصلی تشفیع در دوره نظفام شفاهیان ری وجفید دولفت قدرتمنفد       

صوییه بیان کرده یند و در نیشتار دیگری با عنیین  نقش عالمان شیعی مهاجر ییرینی در گسترش معارف شیعی 

ییرینفی دردوره عادلشفاهیان و نظفام شفاهیان پردیختفه ینفد       دکن، نییسندگان به بررسی یقدیمات عالمان شفیعه  

پژوهش حابر یز یین جهت که بنا دیرد زمینه های مختلف حضیر شاه طاهر در دکن ری بررسی کند می تیینفد  

 حائز یهمیت باشد.

 

 ق( 598-4001) انینظام شاهتشکیل دولت 

نائفب نظفام    ملفک  ( فرزنفد 151:1181 عفرب، ؛ حسینی 25: تا یبیحمد نظام شاه )شیریزی، یین سلسله  مؤس 

 نقشفی  گفاوین  محمفید  سفرنگینی  (. ملک نائب درSEWELL,51؛ 91: 1101یست )هندوشاه،  یلملک بحری

 و ممتفاز  یعنفی  یتفم،  حسفن،  ملفک  یصفلی  نفام . شفد  بهمنیان صدریعظم خید یو، یز پ  و دیشت عهده بر مهم

و علفیم یدبفی و    مسلمان شدو در جنگی به یسارت بهمنیان درآمد. یو  بید بیجانگر یهل برهمنی پسر و برجسته

یو خفط   (.449: 1191ی، یطهر ربی) شد ها یآفاق ریناپذ یدربار بهمنی، دشمن آشت و در آمیخت ریفنین نظامی 

و سیید هندی ری آمیخته بید و به همین دلیل یحمد شاه بهمنی یو ری به پسر یرشد خید محمفد بخشفید و یو ری   

« یشرف همایین نظام یلملفک »همریه پسرش به مکتب فرستاد؛ همچنین هنگام به سلطنت رسیدن محمد با لقب 

ی حکیمت ری به دست گرفت. ملک نائفب  ها یینیدی متعددی به دست آورد و پ  یز مرگ گاوین یدیره ها مقام

وکیفل یلسفلطنه محمفید شفاه     پ  یز مرگ سلطان محمد،  که تیینسته بید به مقام سرلشگری دست پیدی کرده و

 (.91: 1172بهمنی، پسر خردسال یو شید بعد یز مدتی به دستیر محمید شاه کشته شد )خطیبی، 

یحمد پسر ملک نائب در زمان محمید شاه بهمنی، با سرکیب گروهفی یز مخالوفان یریدت خفید ری بفه پادشفاه      

پدرش به فرمان محمفید   آنکهنشان دید و یز همین ریه تیینست ثروت و یمییل فریوینی به دست آورد یما پ  یز 

( و بفا یسفتواده یز بفعف    427 :1192شفاهمریدی،  و  شاه به قتل رسید، به پشتیینه ثفروت ففریوینش )چلفینگر   
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: تفا  یببا نام یحمد شاه زمام یمیر ری به دست گرفت )خییجه پیری،  نمید وی خیدمختارحکیمت بهمنیان یعالم 

؛ ریی بنفد،  14: 1109کرد و خطبه و سکه به نام خید زد )میرعالم،   یتأسسلسله مستقل نظام شاهی ری  و (45

ق در بریبر لشکر بهمنی به پیروزی رسیده بید بافی به نام نظفام شفاه    892(. یو در مکانی که در سال 111تا:  بی

؛ 212: 1177مقابل همین باغ پایتخت خید یحمدنگر ری بنا نهاد )خانزمان خفان،   در 900بنا کرده بید و در سال 

SEWELL,51     نگر در زبان سانسکریت به معنای شهر و آبادی یست. یین شفهر کفه در شفرق بمبلفی و در .)

خیبی برخیردیر بیده و در دورین یحمد شاه مدیرج ترقی و رففاه ری   ییالت مهاریشتری قریر گرفته یز آب و هییی

 (.98-99: 1172پیمید و در دورین فرمانروییی فرزندش برهان شاه، یکی یز مریکز علمی و فرهنگی شد )ربا، 

تسفنن حنوفی، در ییفن دوره،    (. 141: 1188)نجفاتی حسفینی،    در تسنن کمال تعصب ری دیشت یحمد نظام شاه

مذهب رسمی دربار یحمدنگر بید و یختالف مذهبی چندینی پدیدیر نشد. یلبته یین سخن به معنای یفک دسفتی   

مذهبی نیست؛ چری که عالوه بر حنویان، شافعیان نیز حضیر دیشتند و شیعیان نیز در یقلیت و بفه صفیرت تقیفه    

قمفری بفه طفیل     1004شاه تأسی  کرد، حدود یک قرن تفا سفال    د. حکیمتی که یحمبردند یروزگار به سر م

. در یین حکیمت، یازده پادشاه به حکمرینی پردیختند آمد یم های قدرتمند منطقه به شمار ینجامید و یز حکیمت

 (.110-111: 1194سهریب زیده،  و )دلیر انیان هند منقرض شدکو سرینجام به دست گیر
 

 دکنی شاه طاهر

مفتکلم،   (1444: 1181، )مصفاحب  حسینییسماعیلی ربی یلدین  فرزند، دکنی ینجدینی قمی یا طاهرشاه طاهر 

 .کفرد  یمدر محلی به نام خند )خییند( نزدیک قزوین زندگی  یو. همدین متیلد شد شاعر درو  مدرس دینشمند،

 .(591: 1184، )یثرآفرینفان گذشت زمان به خاطر علم و تقیییی که دیشت به محبیبیت زیادی دست پیدی کرد  با

: 1144، نویسفی ) دیدنفد  یمف خید ری به یسماعیل بن جعور صادق نسبت  که دیرس یمنسبش به خلوای یسماعیلی 

 (.224: 1181)دفتری،  یستیمام سلسله محمد شاهی  نیتر معروف یو سی و یکمین و(. 117

که نیبت بفه شفاه طفاهر    یین تا عهده دیشتند.یجدید یو نزدیک به سیصد سال مسند یرشاد و ریهنمایی مردم ری به 

رتبه یو در علیم ظاهری و باطنی و فصاحت بیان یز آباء و یجدیدش فریتر رفت و شیعیان مصر و بخاری و  رسید

نظام پیری و مریدی یسماعیل صویی که خید یز طریق قزوین و فیره یریدتمند یو شدند و یو بسیار مشهیر شد. 

شد تا سلسفله جمیفع مشفایا ری بفه خصفی        صدد دربه سلطنت رسیده بید یو ری رقیبی بریی خییش دید و 

یز ییفن  میرزی شاه حسین یصوهانی ناظر دییین عالی یز یریدتمنفدین شفاه طفاهر بفید، چفین       .بریندیزد خییندیه ری

وسفاطت میفرزی    با. دید ینینش ادهدر ترک سجری و شاه طاهر ریه صییب  به شاه طاهر یطالع دید، مسلله آگاه شد

 ؛مریدین و شاگردین بسفیاری رو بفه کاشفان آوردنفد    شاه حسین، شاه طاهر ری منصب تدری  در کاشان دیدند، 

کالنترین کاشان، نامه به شاه یسماعیل نیشته، شاه طاهر ری متهم به تروی  مذهب یسماعیلی نمیده و شفاه   دوباره

میرزی شاه حسین به تعجیل یین خبر ری به  یین بار همقتل یو ری صادر نمید.  دستیر، یین دستاویزیسماعیل نیز به 

 (.111: 1188، )هندوشاه یسترآبادی خارج شیدیز ییرین  تر عیشاه طاهر رسانید و یز یو خییست هر چه سر

ل دریفای  یو یز طریفق سفاح   .شاه طاهر با تمام فرزندین و متعلقان یز کاشان به سمت هندوستان عزیمفت نمفید  

 یسفمعیل  بفه شفاه  و چین ییفن خبفر   ( 524: 1911، )طباطبا عمان و یز جزیره جردن با کشتی به بندر دیبل رفت
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ندی شاه یسمعیل یز چ یز پ  و نرسیدندبه یو  سییرین یما ،بازگردینند ری یو که فرستاد یو پی در سییر چند رسید

گلبرگه رفتفه  ه یز ریه بیجاپیر ب طاهر و همریهانش یین در حالی یست که شاهبدخییهی نسبت به یو پشیمان شد 

و در آنجا ساکن شده بید و هر چه شاه یسمعیل یو ری بازگشت دعیت کرد نپذیرفت و شاه طهماسب هم که به 

و پف  یز چنفدی    یو ری به ییرین بازگردیند یما شاه طفاهر نپفذیرفت  و دلجییی کرد و خییست ی سلطنت رسید یز

یز آن سفور منفع کردنفد و     یو ریرسفید دوسفتانش    منطقه پرندهه ور ح  کرد و چین بس قصد گهتیقف در گلبر

ه بف  جهفت کن رفت و در دکن ساکن شد و به همفین  ده نگر و یز آنجا بحمدبه ی جا ماند و پ  یز چندی همان

شاه طاهر دکنی معروف شده و در دکن کارش بسیار باال گرفت و نخست برهان نظام شاه پادشاه دکن وکالفت  

 در جدیفدی  دوره آففاز یو به مقفام وزیرت،  و ینتصاب  طاهر شاه ورود (.117: 1144، )نویسی به یو دیدخید ری 

 (.Sherwani, 1971: 512؛ 52: 1181قادری، یست ) نظام شاهیان فرهنگی و سیاسی تاریا

 (.155: 1181، )حسفینی عفرب   به برهان نظام شاه کیشفید  ییرزگتآن سرزمین ری آباد کرد و در خدم شاه طاهر

خدمت شاه طاهر در هند بسیار یهمیت دیرد، علماء زیادی ری در میبفیعات مختلفف یسفالمی تربیفت کفرد و      

علمی هندوستان بید. شاه طاهر بسیار محترم بید و خفدمات وی   یها حیزه درسی وی یکی یز بزرگترین حیزه

یهمیتی که شاه طاهر بریی یهل فضل قائل بید باعث شد که تعفدید زیفادی یز    (.141تا،  مطهری، بی) بید یرزنده

 یحمدنگر طاهر، شاه ورود زمان یز (.25 تا: )شیریزی، بی صلحا و یتقیا به دکن مهاجرت کنند علما، فضال، شعری،

یدبفی و   یهفا  تیف فضفای مناسفبی بفریی فعال    و (Sherwani, 4991: 010) شد تبدیل شیعه فرهنگی مرکز به

حمایت یز شاعرین و زبان فارسی در یحمدنگر به وجید آمد. شاه طاهر خید شاعر و عالمی مشفهیر بفید و بفا    

 کالجی مخصی  علیم دینی و یستخدیم عالمان ییرینی تیینست در یین زمینه میفق باشد.  یتأس

شاعرینی چین ملک قمی، نظیری نیشابیری، ظهیری ترشیزی، نییفدی یصفوهانی   ، فضال و حضیر سادیت، علما

یحمفدنگر   در دربار نظام شاهیان، دلیلی بر عالقه یین خاندین به یهل فضل و یدب یست؛ یمفا یوبفاع پریلتهفاب   

و قطفب شفاهیان پنفاه     انیباعث شد تا بسیاری یز یین بزرگان یز جمله فرشته و ملک قمی به دربار عفادل شفاه  

 (.180: 1191)یصغری،  ببرند

 

جا گذیشت. یز طریق وی بید که رفع یختالف میان برهان ه در دکن ب یی تأثیر سیاسی قابل مالحظه یو هم چنین

عنیین نماینده سیاسی برهان نظام شاه به دربفار سفلطان   ه بیجاپیری حاصل شد و بنظام شاه یسماعیل عادل شاه 

میفقیت زیادی کسب نمید. یو با بصارتی که در یمیر سیاسی دیشت، سلطان ری تحفت تفأثیر    شاه گجریتیبهادر 

اده نمفید.  قریر دید و با مباحثات مذهبی جالبی که با علمای گجریت دیشت زمینه ری بریی تبلیغ مذهب تشیع آمف 

دکن مهاجرت کردند و شاه طفاهر بفا ییجفاد     رهیدر یین دورین یز ییرین به شبه جز یرینظ فضال و دینشمندین کم

 درگذشت ق 921 م / 1249و با یین سرینجام نیک به سال  نمید ییک محول روحانی با رونق یز آنان یستقبال م

 (.281: 1115، ؛ رئی  یلسادیت115-111: 1171)هالیستر، 

شاه طاهر بفه تشفیع روی آورد    زیآم اطیرفتار یحتق با داللت، همریهی، مییظبت و  944سال برهان نظام شاه در 

 و چین نشان دویزده یمام سبز رنگ بید چتر خید ری سفبز ینتخفاب کفرد و نفام خلوفا ری یز خطبفه حفذف کفرد        

 (.109: 1188، )هندوشاه یسترآبادی
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حضیر شاه طاهر در دربار نظام شاهیان میجب تقییت پشتیینه فکری یندیشه مفذهبی تشفیع گردیفد و دولفت     

نظام شاهی ری قادر ساخت با مبانی فکری فرقه مهدویت به مبارزه برخیزد و بر آنفان فلبفه یابفد. یگرچفه فرقفه      

یز مخالوت با آنان سفر بفاز نفزد و    مهدویت در بین بسیاری یز مردم یین منطقه طرفدیرینی دیشت؛ یما شاه طاهر 

 ،)میسفیی  ری بریی مبارزه با آنفان در نفزد شفاه طفاهر بفاقی نگذیشفت       یی شبهه چیهیعتقادیت خا  یین فرقه 

 (.184: 1199، عباسی و چلینگر

 

 انینظام شاهتشیع مذهب رسمی 

و روییاتی در منابع ذکر شده که بیشتر آنها به نقل یز تاریا فرشفته بیفان شفده     ها دیستاندرباره تشیع برهان شاه 

 .میپردیز یمدر یین باره  عالم ریمدر یینجا به گزیرش  .یست

 پزشفکان شاهزیده عبدیلقادر بفه شفدت بیمفار شفد، هفیچ یفک یز        شاه، که پسر برهان دیستان یز یین قریر یست

ز پزشکان یینفانی و هنفدی کمفک گرففت و یز آنفان      بریی درمان فرزندش ی نتیینستند درمانی برییش بیابند. یو

 هفا  بتخانفه بریی معالجه فرزندش ینجام دهند یو در یین ریه نذرهای بسفیاری ری بفه    تیینند یمی هر کارخییست 

. شاه طاهر که همیشه در فکر تروی  مذهب تشفیع بفید   شد یم تر میوخفرستاد ولی حال عبدیلقادر روز به روز 

خییست تفا  شاه با یحتیاط تمام یز  ری عملی کند یو یش خییستهفکری به ذهنش رسید و خییست تا در یین زمان 

تفا مبفالغی ری صفرف یئمفه معصفیمین و یوالد آنهفا کفه سفادیت         نذر کند یگر فرزندش شوا یافت، دستیر دهد 

شاه پرسید: یئمه معصیمین چه کسانی هستند وقتی تیبیحات شاه طاهر ری شنید قانع شد  ،هزینه کنند باشند یم

بیان کفرد کفه یمشفب کفه شفب       گینه نییو قبیل کرد و چین شاه طاهر، برهان ری مییفق دید مسلله ری بار دیگر 

ه خطبه بفه نفام یئمفه    نذر کنند که یگر در یین شب شاهزیده شوا پیدی کنند، پادشا گینه نییپادشاه  باشد یمجمعه 

بیدیر ماند در حالی که  شبرهان تمام شب ری در کنار بستر فرزند یثنی عشر بخیینند و در تروی  تشیع بکیشند.

پیش یز سپیده صبح خییبش برد و حضرت محمد ) (  .زد ییو یز شدت تب پیشش ری یز روی بدنش عقب م

د. پیامبر فرمید: یی برهان خدیی تعفالی بفه برکفت علفی و     ری دید در حالی که دویزده یمام دور یو ری گرفته بیدن

یز شادی بیدیر شد و پیشش  .ی فرزندم طاهر تجاوز ننمایی بخشید، باید که یز گوته فرزندینش عبدیلقادر ری شوا

یو گوتند لحاف خید به خفید بفه حرکفت آمفده، بفاالی عبفدیلقادر        ی هیروی یو دید. ویلده و دیه عبدیلقادر ری ب

پیشیده شد. پ  برهان شاه در پی شاه طاهر فرستاد، هر چند شاه طاهر ترسیده بید که مبفادی عبفدیلقادر ففیت    

 شاه رسید. و شاه در پی مجازیت یو باشد یما به هر ترتیب همریه فرستادگان به خدمتشده باشد 

درآورد پ  یز ذکفر مفاجری   یز یو خییست یو ری به مذهب یثنی عشری به یستقبال یو آمد و شاه برخالف همیشه 

برهفان   (12-17: 1109)میرعفالم،   کردنفد  یهل حرم نیز چنین یبر شاه طاهر، برهان شاه به تشیع درآمد و تمام

و شتاب شد و صالح حکیمفت   یز عجلهمانع شاه خییست تا خطبه به نام یئمه دویزده گانه خییند یما شاه طاهر 

کرد که مقدمات آن ری تهیه کند و به یین منظیر علمفای   درخییستری در مخوی ماندن یین ریز دینست و یز شاه 

جلسفات  کند که مذهب حقیقی ری به یو معرفی کننفد.   درخییستیهل سنت ری دعیت کند و یز آنها  گانه چهار

ه بید شش ماه طیل کشید حتی شفاه خفید در برخفی جلسفات آن     برپا شدکه بریی یین منظیر مناظره و مباحثه 
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تا باالخره در یکی یز همین جلسات که با حضیر پادشاه برگزیر شد شاه طاهر تیینست مذهب  افتی یمحضیر 

یو در  ی طاهر و فلبهچند که با مخالوت سایرین روبرو شد ولی درییت شاه  یثنی عشری ری ویرد بحث نماید هر

تیسط برهفان شفاه باعفث    لحاف  ی حکایت بیماری عبدیلقادر و خییب و قصهبیان  ومباحثات بر سایر مذیهب 

که فرشته گوتفه حفدود سفه هفزیر نوفر بفه        طیر آنو فالمان ترک و حبش و  شد یکثر علمای مجل  و مقربان

)هندوشفاه   د به رنگ سبز درآمدچتر سویدی که سلطان بهادر به برهان بخشیده بی و مذهب یثنی عشری درآیند

 (.114: 1188، یسترآبادی

یست درباره دلیفل پفذیرش مفذهب تشفیع یز سفیی برهفان شفاه هفیچ          انینظام شاهیما طباطبا که میرخ دورین 

 کنفد  یمف و بیان  دیند یمیی یو ری دلیل یین پذیرش جی قتیحق هیو روحی به بیماری فرزند یو نکرده یست ی یشاره

مجال  بحث و مناظره برپفا   ،که شاه به دنبال یافتن مذهب حق یز بین تمامی مذیهبی که در دکن وجید دیشت

یدلفه محکمفی    طفاهر بفا  کفه شفاه   و پییسته طالب حق بفید تفا یین   نمید یمخید در یین مجال  شرکت  کرد یم

ن نظام شاه با ریهنمفایی شفاه   تیینست بر رقبای خییش پیروز شده و حقانیت تشیع بریی شاه یثبات شید و برها

ی هفا  تیف رویی بفه  ی یشفاره ی هم بدون هفیچ  شروین(. 528-511: 1911، )طباطبا طاهر در یین مسیر قدم بگذیرد

گذیشت و بفه تفدری  یو ری یز تمفایالت     ریتأث شاه طاهر بر ذهن برهان کند یممختلف درباره تشیع برهان، بیان 

 و شفاه خید و مجالست با علمای یهل سفنت و شفنیدن مباحثفات آنهفا      یستداللیهل سنت دور کرد و برهان با 

 .(Sherwani, 4991: 010) به پذیرفتن تشیع گرفت میطاهر تصم

مبانی عقاید شیعه یستییر بید در پذیرش تشفیع برهفان شفاه     سخنان شاه طاهر که بر رسد یمچند که به نظر  هر

مطالبی که در منابع مختلف آمده یست درباره مذهب شاه طفاهر یبهامفاتی وجفید دیرد و     بر یساسثر بید یما ؤم

کن نظفریت متوفاوتی یریئفه    میرخین درباره مذهب شاه طاهر در ییرین و د .رسد یممل به نظر أیین مسلله قابل ت

 یز برخفی  در حتی و گذیشته صحه ییرین در طاهر شاه بیدن مذهب یسماعیلی بر میرخین یکثر یینکه با  .یند کرده

 یده شده که بر یسماعیلی مذهب بیدن یو داللت دید. یبیاتی یز قبیل:د نسبت طاهر شاه به یبیاتی ها تذکره

 مطلفففع ییجفففاد یحمفففد حسفففن مطلفففع بفففیتریب

 

 هوففت بیففت یهففل بیففتش، شففاه فففرد ینتخففاب      

 

 مسففند عففالی نسففب یسففت   شَففهِمرتضففی آنکففه  

 

 یسفت  آفتابی یسفت کفه بفرج شفرفش دوش نبفی      

 

لفف برهفان مفأثر    ؤکه با وجید یین، شاه طاهر در دکن پیرو چه مفذهبی بفیدم م   شید یمیل مطرح ؤحال یین س

. کفرد  یمف و برهان شاه ری نیز به آن دعیت  پردیخته یمنیشته که شاه طاهر در دکن به تبلیغ مذهب دویزده یمامی 

ه شده که نشان دهنفده آن یسفت کفه وی پف  یز     به فیر یز آن در تاریا ییلچی نظامشاه آثاری به وی نسبت دید

شفرح  »و نیفز  « شرح باب حادی عشر در کفالم ». آثاری مثل کرد یمورود به دکن مذهب دویزده یمامی ری تبلیغ 

کفه   رسد یمکه یین آثار در شرح یصیل و عقاید مذهب جعوری )دویزده یمامی( یست و به نظر « جعوریه در فقه

پ  یز ورود به دکن نیشته یست. قابی نیریهلل نیشته: شاه طاهر در دکن به خفالف  شاه طاهر دکنی یین آثار ری 
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و سالطین دکفن و جمیفع یتبفاع     بریفریشتیعتقادی که یهل ییرین به یو دیشتند علم مذهب شیعه یثنی عشریه ری 

 ییشان ری شیعه یهل بیت گردینید.

کیفد  أطاهر در دکفن ت  یسماعیلی مذهب بیدن شاه در مقابل یین گروه یز میرخین، نییسندگانی نیز هستند که بر

قیرچیان شاه یسماعیل جان بفه در بفرد و    یز چنگ ق 951ذبیح یهلل صوا نیشته: شاه طاهر در سال  کنند، مثالً می

منیه یز مذیهب یسماعیلیه ری در آنجفا شفییع دید.   ؤم یافت و مذهب ییها مقامخید ری به دکن رسانید و در آنجا 

دفتری، مؤلف یسماعیلی کتاب تاریا و عقاید یسماعیلیه بر یین باور یست که شاه طاهر در زیر نفام   بمن یینکه

نیع یز تشفیع   و به گوته وی یین کرد یمو تقیه  پردیخته یممذهب تشیع یثنی عشری به تروی  مذهب یسماعیلی 

با سلسله شیعه دویزده یمامی صفویی در ییفرین رویبطفی دوسفتانه      خییستند یمبریی حکمرینان مسلمان هند، که 

که مفذهب شفاه طفاهر در ییفرین      رسد یمدیشته باشند قابل پذیرش یست. با تیجه به مطالب فیق چنین به نظر 

جهت نزدیکی به دربار صوییه به طفرف   دالیلی نامعلیم و یحتماالً بنا بهیسماعیلی بیده یما پ  یز ورود به دکن 

ب یثنی عشریه کشانده شده و شروع به تبلیغ یین مذهب در دکن کرد، یمری کفه بیشفتر منفابع آن ری مفیرد     مذه

: 1192)رحمفانی،   مل و بررسفی بیشفتر یسفت   أله تناقض آمیز در خیر تأ، با یین حال یین مسیند دیدهکید قریر أت

141-145). 

 

 روابط نظام شاهیان با صفویه برقراری و تحکیمشاه طاهر در تاثیر

گوفت   تفیین  یبرهان شاه به یقین م ییجی قتیبه فیر یز شاه طاهر ینجدینی و همچنین حق انیدر تشیع نظام شاه

که عامل دیگری نیز در آن دخیل بیده یست و آن بعد سیاسی یین جریان یست. باید گوفت کفه تشفیع دکفن ری     

بدون در نظر گرفتن تشیع ییرین عصر صویی میرد بررسی قریر دید. در یین عصر بفه دلیفل مهفاجرت     تیین ینم

ییرینیان به دکن بسیاری یز عقاید و یصیل فرهنگ ییرین و یسالم ویرد یین منطقه شد و پذیرش تشفیع یز سفیی   

تثبیت حکیمت صفوییه بفید،    مقارن با باًیکه تقر انیقطب شاهو  انی، نظام شاهانیعادل شاهنظیر  ییها حکیمت

 (.149: 1192رحمانی، ) نقش مهمی ییوا کرد یی در مناسبات منطقه

رویبط نظام شاهیان با صوییان یز جهاتی بریی آنان یهمیت دیشت؛ نظام شاهیان که به تفازگی در جنفیب هنفد،    

کفه یز سفیی   حکیمتی مستقل تشکیل دیده بیدند، بریی یستمریر حیات و حوظ میجیدیفت خفید در شفرییطی    

هفا   تر بیدند. ییفن حکیمفت  رت شدند، نیازمند حمایت قدرتی برهای همسایه خید، بارها چپاول و فا حکیمت

؛ به طیری کفه حجفم   گذریندند یپییسته به جنگ و درگیری نظامی بر سر تصرف یمالک و قالع یکدیگر ییام م

... بفه شفرح و بیفان ییفن      نتخفب یللبفاب و  متین تاریخی یین دوره مانند تاریا فرشفته، م  یها بسیاری یز نیشته

ها یختصا  یافته یست. بنا به روییت طباطبا، صوییان با پذیرش تشیع یز سیی نظام شفاهیان، سفپاهی ری    جنگ

مهفم   یهفا  گوتنی یست که نظام شاهیان جزو قفدرت  .بریی حمایت یز آنها در مقابل چنین تهاجماتی قریر دیدند

و بیشترین درگیری ری با همسایه هم مسلک خید، یعنی عادل شاهی دیشفتند. یز میفان    آمدند یمنطقه به شمار م

 بیدند. ها یدشمن آنها، گجریت نیتر دشمنان سنی مذهب نیز مهم
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وییان در مقابفل قفدرت بزرگتفر    یز حمایت صف  تیینستند ییفزون بر یین، نظام شاهیان با پذیرش مذهب تشیع م

و عمفاد   یشفاه  دیف که تجزیه زودهنگام دو خاندین بر نیز برخیردیر شیند؛ چناند ف  یعنی گیرکانیان هنف   دیگر

قدرتمنفد، زودتفر یز سفه خانفدین شفیعی مفذهب دکفن بفه زیفر سفیطره            یی که به علت ندیشتن پشتیینه یشاه

گیرکانیان رفتند، یز یین یمر حکایت دیشت. گیرکانیان و صوییان بر سر چند منطقه یز جملفه قنفدهار، همفییره    

. کرد یبرخیرد پیدی م ر جنگ و جدیل بیدند. دکن نیز منطقه دیگری بید که منافع ییرین و مغیل در آنجا با همد

مغیالن هرگز سه سلسله عادل شاهی، نظام شاهی و قطب شاهی ری بفه عنفیین حاکمفانی مسفتقل بفه رسفمیت       

ترتیب به نام عادل خانیان، قطفب  ها به  دولتی و تییریا رسمی مغیالن، یین حکیمت یها نشناختند و در نیشته

 .یلملیک و نظام یلملیک نام برده شده یست

مختلفف، پییسفته در    یها یدیره کردن حکیمتی مستقل در دکن با وجید همسایگان متعددی که هر یک به بهانه

 چفین گیرکانیفان  تر یز آن حضیر قدرتی بزرگ  به یریبی و یمالک نظام شاهیان بیدند و مهم یدریز حال دست

خید ری بفه مفالیه    ینظام شاهدر یویسط حکیمت  باًیجنیب هند بیدند و تقر روی به سمتهند که در حال پیش

 یها بدون یتکا به حاکمیتی قدرتمند، در صحنه رقابت تیین یرسانیده بیدند، همگی حکایت یز آن دیشت که نم

 سیاسی منطقه حابر شد.

و تروی  مذهب تشیع یز سفیی  ف   یعنی صوییهف   گیرکانیانجنیب هند با دولت رقیب های  پییند میان حکیمت

دکفن، یز دالیفل عمفده تیجفه حاکمفان گیرکفانی بفه جنفیب هنفد بفید گیرکانیفان             انیپا یآنان و نیز ثروت ب

ری بپذیرند. در ویقع آنها یین ییاالت  شان ییهای محلی دکن یز آنها یطاعت کنند و فرمانروی حکیمت خییستند یم

، بلکفه  کردنفد  یهای محلی نه تنها یز گیرکانیان پیفروی نمف   ؛ یما یین حکیمتدینستند یری جزئی یز قلمرو خید م

سفهریب   و )دلیر دینستند یو خید ری به آنها ویبسته م کردند ییبریز تمایل مف   حکام صویی فنسبت به رقیب آنها 

 .(111-117: 1194زیده، 

 و )چلفینگر  یز شنیدن رسمیت یافتن تشیع در دربار نظام شفاهی یظهفار خرسفندی کفرد     رینیدر یدربار صوییه 

سید محمدحسین مدنی یز ییرینیان مقیم دربار برهان شاه، پ  گییا یین خبر یز طریق  (.414: 1192شاهمریدی، 

رسید و یز عالقه و محبت برهان شاه به یهل بیفت پیفامبر یسفالم و     یز بازگشت یز هند، به حضیر شاه تهماسب

شاه طاهر در تروی  مذهب تشیع سخن گوت. یین یمر سبب شد که دوستی و محبت میان ییفن دو   یها کیشش

جمفال ری کفه    ریف باز شید. شاه تهماسب، آقا سفلمان تهرینفی، مشفهیر بفه م     ینگار خاندین مستحکم و باب نامه

یلتیفیق »و ینگشتری عقیقی که عبارت  ها هیبریی مبارک باد تروی  مذهب تشیع با هد د،ربار بیچریفچی باشی د

درخییسفت  نیز به شاه طاهر  (.1: 1181)فواری فرد،  بر آن منقیش بید و فرمانی نزد شاه طاهر فرستاد« من یهلل

شاه حیدر پف  یز   .تهماسب کرد شاه تهماسب و با مییفقت برهان شاه، پسر خید، شاه حیدر ری روینه دربار شاه

کفرد.   تقفدیم به برهان شفاه  همریه تحف و هدییا برگشت و نامه شاه تهماسب ری  مدتی یقامت در ییرین، به هند

نیفت بفه همفریه     حسن رییز جانب برهان شاه و شاه طاهر در مقام سو 925خیرشاه بن قباد یلحسینی در رجب 

شاه تهماسب رسید. یو یک سال و نیم در یردوی شاه تهماسب مانفد  به ییرین آمد و در قزوین به حضیر  هیأتی

 و )چلفینگر  مشهیر شد و کتابی با عنیین تاریا ییلچی نظام شاه نگاشفت « ییلچی نظام شاه»و به همین سبب به 

یما پف  یز شفاه   حمایت دربار صویی یز نظام شاهیان تا دوره شاه عباس یدیمه دیشت (. 412: 1192شاهمریدی، 
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یز حمایت صوییان بهره چندینی نبردند و به یین ترتیب گیرکانیان پف  یز مفرگ شفاه     انینظام شاهعباس یول 

 انینظام شفاه ری بریندیختند. دلیل عدم حمایت صوییان یز سالطین دکن به خصی   انینظام شاهعباس دولت 

صوییان دچار آشوتگی دیخلی شدند و قدرت و یقتدیر سابق خید  ،شاید به یین دلیل بیده که پ  یز شاه عباس

ری یز دست دیدند و به حل مشکالت خید پردیختند و سالطین دکن ری در مقابل حمفالت گیرکانیفان هنفد بفه     

 (.120: 1192رحمانی، ) حال خید رها کردند

 

 اعالم تشیع در احمدنگرشاه طاهر پس از  و فرهنگی سیاسی ـ مذهبی اقدامات 

یعالم مذهب شیعه به عنیین مذهب رسمی دولت، معلم برهان، میالنا پیر محمد و دیگر علمای سنی ری سفخت  

آشوته کرد. هیجان بر بد شاه طاهر باال گرفت. تحت رهبری میالنا پیر محمفد، برهفان عفزل شفد و شفاهزیده      

زیر پرچم میالنا پیر محمد گرد  عبدیلقادر به تخت نشست. یک لشگر با حدود دویزده هزیر سییره و پیاده نظام

شکست دهند.  شد، حتی لشکر کیچکی ری که تیسط برهان و شاه طاهر هدییت می تیینستند یآمدند، یما آنها نم

طفاهر   شاه عده قابل تیجهی یز پیروین پیر محمد یو ری ترک کردند و به برهان پییستند. پیر محمد یسیر شد، یما

ری یز مرگ نجات دید و یو ری زندینی کردند. یو پ  یز حدود چهار سفال بنفا    یش یو گذشته یها به خاطر یحسان

 (.422-421: 1171، ییطهر ربی) به درخییست شاه طاهر آزید شد و به شغل پیشین خید بازگشت

خزینفه نظفام شفاهی بفه      بفه پشفتیینه ی   شاه طاهر پ  یز رسمی شدن مذهب تشیع در حکیمت نظام شفاهیان 

یز خریسفان و   سرزمین هفای دور و نزدیفک،  تا یندیشمندین و متوکرین و دینشمندین شیعه ری یز  تصمیم گرفت

گرد هم آورد تا به تقییت تشیع در قلمرو نظام شفاهیان کمفک   عریق و فارس و گجریت و آگره در یحمد نگر 

مفال علفی کفل یسفتر     . یفریدی چین شاه حسن ینجی، شاه جعور بریدر شاه طاهر، مال شاه محمد نیشابیری، کنند

آبادی ، مال رستم جرجانی، مال علی مازندرینی، یییب یبی یلبرکه، مال عزیز یهلل گیالنی، مال محمفد یمفامی یسفتر    

 (.111: 1101رهسپار دکن شدند)هندوشاه، آبادی و دیگر یفابل و یکابر 

تا بین زیئرین و نیازمندین تیزیع شید و به عالمان شیعه، حقیق و  فرستاد یزیادی به کربال و نجف م یها پیل یو

. مرکز وقوی بریی تیزیع رییگان فذی بین نیازمندین به نام )لنگر دویزده یمفام( تأسفی    نمید یمییجب پردیخت م

 (.21-25: 1189)رجب نژید،  کرد و عییید چند روستا ری بریی مخارج آن یختصا  دید

علم توسیر، حدیث، فقه، یصیل، ریابی و سایر حکمیات و در رمل و جور بفی  طاهر در به گزیرش فرشته شاه 

یز خید به جا گذیشت یز جمله: دییین قصفائد،   یظم و نثر تبحر دیشت و آثار بسیاربدیل بید. یو هم چنین در ن

حاشفیه توسفیر    شفرح جعوریفه )فقفه یمامیفه(،     کتاب ینشای شاه طاهر، شرح باب حادی عشر)در علفم کفالم(،  

 شفرح تحوفه شفاهی، رسفاله پفالکی     شفوا،  بیضاوی، حاشیه شرح یشاریت، محاکمفات، مجسفطی، گلشفن ریز،    

 (118: 1101)هندوشاه، 

زمینه آشنایی مردم دکفن   و وجید آوردهی نظام شاهیان ری به فرهنگی و مذهبشکیفایی آثار و تالیوات یو رشد و

 ری با مذهب تشیع ری فریهم کردند
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حکفیمتی  گوتنی یست که نظام شاهیان پ  یز پذیرش تشیع، بریی تحکیم و رسیخ فرهنفگ شفیعی در منطقفه    

بفه درسفتی یز میفزین تفأثیر ییفن       تفیین  یخید دست به یقدیماتی زدند. یلبته به دلیل نارسایی منابع یین دوره، نمف 

 ف  جفای گذیشفتند   دو دودمان عادل شاهی و قطب شاهی بفر  که چنانف خاندین در تروی  مکتب تشیع در دکن  

لسفله حکمرینفی   در سریسفر ییفن س   بفاً یسخن گوت. یختالفات و تعصبات مذهبی و نبید آریمش نسبی کفه تقر 

که سبب کیتاه شدن مدت فرمانروییی آنها شد، یز شکیفایی فرهنگ و تمدن شیعی نیفز  وجید دیشت، بمن یین

ر، با رسمیت یافتن تشیع در عصر برهان شاه، به شفیعیان و سفادیت قلمفرو نظفام     جلیگیری کرد. به رفم یین یم

، در کفانین  کردنفد  یشاهی تیجه خاصی شد. آنان که تا یین زمان در یقلیت بیدند و روزگار در تقیفه سفپری مف   

 رففت شد، قطع شد و بفه آنهفا تعلفق گ    که پیش یز یین به یهل سنت دیده می یی یتیجه شاه قریر گرفتند مستمر

شد و مییجبشان پردیخت نگردید. یین  یمهر یبه یهل سنت بیز سیی دیگر  (.119: 1194زیده،  سهریب و )دلیر

خفینین میفان    یهفا  یز جنگ یی دگرگینی ناگهانی سبب تحریک یمیرین و مقامات حکیمتی و در پی آن، سلسله

 (.151 :1194،سهریب زیده و دلیر) یز جمله دکنیان، حبشیان، فریبان یا آفاقیان و مهدویان رخ دید ییها گروه

تشیع نتیینست در ییفن منطقفه دویم    عمالًباعث شد که به جز مدت زمانی کیتاه،  ها کشمکشو  ها یریدرگیین 

بیاورد. در نتیجه فرصت الزم بریی شکیفایی فرهنگ و تمدن شیعی در یین ناحیه فریهم نشفد؛ بفه طفیری کفه     

که یقدیمات بسیاری در ف جییر نظام شاهیان    برخالف دو حکیمت شیعی مذهب عادل شاهی و قطب شاهی هم

 و دلیفر ) چنفدینی ندیشفتند  نظام شاهیان در رویج یین مذهب تیفیفق   ف  ت تشیع یمامی در منطقه دکن کردندتثبی

 .(158:1194، سهریب زیده

 

 نقش شاه طاهر در حضور شیعیان در مناصب اداری

بید، پادشاه در رأس تمام یمیر یجرییفی، قضفایی و نظفامی     ینظام  نگر که یک حکیمتدر نظام حکیمتی یحمد

شاهیان همچفین نظفام یدیری   نظام یدیری حکیمت نظام  .کرد یقریر دیشت و هیچ چیزی قدرت یو ری محدود نم

حکیمت بهمنیان بید که با تیجه به نیازها و شرییطشان در آن تغییریتفی ییجفاد کفرده بیدنفد. در رأس سیسفتم      

زیفر نظفر یو بفید و بفه      هفا  یینیف یدیری حکیمت نظام شاهیان بعد یز شاه، پیشیی یا وزیر قریر دیشت که تمامی د

حکیمفت  درکفه   ه طفاهر شفا (. 92: 1191)صادقی علیی، با شاه بید ها یینیعبارتی پیشیی یا وزیر عامل یرتباط د

باعث جذب یفرید بسیاری بفه دربفار نظفام     یختیار دیشتدر  زمان برهان شاهمنصب پیشیییی ری در نظام شاهیان

منصب پیشفیییی ری پف  یز شفاه طفاهر در     شاهی شد یز جمله یین یفرید میتیین قاسم بیک حکیم ری نام برد که 

که یو نیز بعد  دهلل در دستگاه یدیری نظام شاهی شویسطه حضیر میالنا عنایت یهم   گرفت. قاسم حکیمیختیار 

رفیع یلدین حسین، تاج خان و عین یلملفک   شاهیفریدی چین و سپ   یز قاسم حکیم به منصب پیشیییی رسید

   (.411: 1911طبا طبا، هم به یین منصب دست پیدی کردند)

شفاه طفاهر    پ  یز رسمیت یافتن تشیع بید که یکثر مناصب حکیمتی به شیعیان دیده شفد. الزم به ذکر یست که 

در دربار نظام شاهیان چنان نویذ و یعتباری یافت که برهان تمام یمیر مملکتش ری به یو سپرد هرچند کفه یو در  

 (585: 1911طبا،طباآفاز یز پذیرفتن ین خیددیری کرد ولی در نهایت یین مسلیلیت مهم ری برعهده گرفت )
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و ینتقفال آن بفه   حکیمفت   یدرآمفدها  یآور مسلیلیت جمع که دییین درآمدها و یمیر مالییی نظیر ها یینید در

تحت نظارت وکیل یا پیشیی بید. صالبت خفان و نعمفت خفان سفمنانی دو      و ری بر عهده دیشتخزینه عمیمی 

ییفن  ( در 1290-1212/ 998-975حکیمفت مرتضفی نظفام شفاه یول )حفک:       شیعه برجسته بیدند که در زمان

 .کردند یفعالیت م دییین

منابع در ریبطه با دییین قانین و قضاوت یطالعات زیفادی در یختیفار مفا    هر چند که  ها دییین قانین و دیدگاهدر 

نظام شاهیان در یین دییین ویرث بهمنیان بیدند. آنها یین دیفیین ری بفر یسفاس     رسد ی؛ یما به نظر مدهد یقریر نم

سازمان دیدند. حکام نظام شاهی بریی ییفن سیسفتم قضفایی مشفهیر      یلقضات یشریعت یسالم و تحت نظر قاب

 . سید علفی یز جملفه شفیعیانی بفید کفه در ییفن      دیدند یبیدند و یمیر قضایی ری به کمک موتی و قابی ینجام م

 .کرد یسیستم قضایی در حکیمت نظام شاهیان فعالیت م

 بر عهدهری ینجام خدمات رفاه عمیمی شهری  کهبید دییین خدمات عمیمی ی عمیمی یز وظایف ها باغساخت 

دیشفتند. در زمفان یحمفد نظفام شفاه و       یی ژهیفریوینی ساختند و به یین یمر تیجه و یها نظام شاهیان باغ. دیشت

ها در زمان برهان نظام شاه بفاغ هشفت بهشفت     فریوینی ساخته شد که یز جمله یین باغ یها باغ برهان نظام شاه

زیبفای ییفن دوره بفید. مرتضفی      یها بخش نیز یکی یز باغ بید که تیسط ملک یحمد تبریزی کامل شد. باغ فرح

البت خفان  صف ادشاه ها منصیب کرد. در زمان همین پ نعمت خان سمنانی ری بریی نظارت بر باغ ،نظام شاه یول

 (.92-1191:91صادقی علیی، ) دوم در یین دییین ریه، کانال و مخازن آب فریوینی ساخت

قاسم تعدید شیعیان در دستگاه یدیری نظام شاهیان قابل تیجه نبیده ولی یفریدی نظیر  رسد یمهر چند که به نظر 

صفادقی  ) بیدنفد  نویذ یبیدند که در تشکیالت یدیری نظام شاهیان ذ یی یرسالن و ملک قمی یز شیعیان برجسته

   (.98: 1191، علیی
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 نتیجه

در تشیع نظام شاهیان باید به علل و عییمل مختلوی پردیخت یما نقش حیاتی شیعیان ری  رسد یمچند به نظر  هر

بفه   علمی، سیاسفی و مفذهبی خفید تیینسفت    یفریدی مانند شاه طاهر که با پیشینه فنی  ؛نادیده گرفت تیین ینم

ورود یو . ینجفام دهفد  و خدمات سیاسی و مذهبی و فرهنگی یرزشمندی جایگاه مهمی در حکیمت دست یافته 

فرهنگی خید ا یقدیمات یو ب .رقم زد ها نهیزمبه عرصه سیاسی دکن تاریا جدیدی ری بریی نظام شاهیان در همه 

یدبفی و حمایفت یز    یها تیفضای مناسبی بریی فعال یو یها تیحمابا  ،نگر ری به مرکز فرهنگی تبدیل کردیحمد

مجفال تبلیفغ ندیشفتند یو     و در زمانی که شیعیان تحت فشفار شاعرین و زبان فارسی در یحمدنگر به وجید آمد 

شفاه طفاهر    .رش تشیع آمفاده کنفد  بریی تبلیغ و سپ  پذیتیینست با ییجاد بسترهایی مناسب ریه ری بریی ریه ری 

ترین میفقیت مذهبی ری در دکن زمانی کسب کرد که برهان شاه کمی بعد یز گرویدن به تشیع، یین مذهب بزرگ

و  پ  یز رسمیت یافتن تشیع بید که یکثفر مناصفب حکفیمتی بفه شفیعیان دیده شفد       ری دین رسمی یعالم کرد.

 پیدی کردند.تشکیالت یدیری نظام شاهیان در  فعالیتیان فرصت حضیر و شیع

در دربار نظام شاهیان میجب تقییت پشتیینه فکری یندیشه مفذهبی   خید یها تیفعالبا حضیر و  طاهر کهشاه 

 یزیف ر برنامهبا و دولت نظام شاهی ری قادر ساخت با مبانی فکری فرقه مهدویت به مبارزه برخیزد  ،تشیع گردید

دعیت یز یندیشمندین بریی حضیر در قلمرو نظفام شفاهیان    یو با کرد.یز رویج یین فرقه جلیگیری خید عالمانه 

رشفد و  لیوات یرزشمند یو أت وتحکیم مبانی مذهب تشیع برآمد  درصدد درس بریی طالب یها کالسو ییجاد 

 مذهبی و فرهنگی دربار نظام شاهی ری به دنبال دیشت.بالندگی 

یحسفاس نیفاز بفه    تیینست ، و با آگاهی عمیق خید یز شرییط و فضای حاکم بر منطقهبا بینش قیی  چنینیو هم

ییجاد کند  می دیدندقریرتهدید میرد نظام شاهیان ری پییسته گیرکانیان که بریبر  ری درمانند صوییه متحدی قیی 

نظفام  دلیلی بریی قبیل تشفیع  یین یمر ری مذهب شیعه دویزده یمامی دیشت شاید بتیین در آن زمان و چین ییرین 

ری در دیخفل حکیمفت و در    یدیر دیمنهتحیالت نظام شاهیان تغییر مذهب  رسد یمیلبته به نظر  دینست.شاهیان 

علمای مخفالف یهفل سفنت و     یبند دستهشاهد در دیخل دربار نظام شاهی منطقه به دنبال دیشت به طیری که 

گیرکانیفان قفریر    مقابفل نهایفت در   و دربه دست آورده و در منطقه یتحاد با صوییه ری  بیدنددرباریان ناریبی 

 گرفتند.

 منابع

 ( 1184یثرآفرینان)  هجری شمسی، جلد  1100زندگینامه نام آورین فرهنگی ییرین یز آفاز تا

 نصیری، ینجمن آثار و مواخر فرهنگی محمدرباسیم، زیر نظر 

 ،(، مهاجرت علمای شیعه یز ییرین به دکن، عییمل و پیامفدها یز نیمفه   1191) فاطمه یصغری

دینشکده یلهیات و کارشناسی یرشد تاریا و تمدن یسالمی، نامه انیپاقرن دویزدهم،  مهیتا نقرن هشتم 

 دینشگاه تهرین معارف یسالمی،

  ات و ، جلفد یول، ترجمفه مرکفز مطالعف    1(، شیعه در هند 1171) عباس دیسربیی، یطهر

 تحقیقات یسالمی، مرکز ینتشاریت دفتر تبلیغات یسالمی حیزه علمیه قم.
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 ی

ی در هند، جلد یول، ترجمه یثناعشر(، تاریا یجتماعی ف فکری شیعه  1191طهر ربیی، سید عباس )

 منصیر معتمدی، پژوهشگاه علیم و فرهنگ یسالمی

 ( دولت1192چلینگر، محمدعلی؛ شاهمریدی، سید مسعید ،)   شفیعی در تفاریا، قفم   هفای: 

 پژوهشگاه علیم و فرهنگ یسالمی

 ح

، 4شفماره  مهدویت در میان نظام شاهیان، مشفرق میعفید،    شهییند (،1181سینی عرب، سید مهدی )

 151-155 صص

 ( 1177خانزمان خان، خییجه فالمحسین خان،)  آصفوجاهیان )گلفزیر آصفویه(، بفه      ایتفار

 تحقیقات فارسی ییرین و پاکستان مرکزیسالم آباد: یهتمام محمد مهدی تیسلی، 

 خ

 91،   7یلمعارف بزرگ یسالمی، ج  ، دییره«یحمد نظام شاه»(، 1172طیبی، یبییلوضل )

 ی زنیری تحقیقات فارسی، مرکز تا(، تحلیلی بر تاریا تشیع در هند، خییجه پیری، مهدی )بی

 فرهنگی ج.ی.ی. دهلی نی

 ( تاریا و عقاید 1181دفتری، فرهاد ،)   نشفر   :یی، تهفرین  یسماعیلیه، ترجمفه فریفدون بفدره

 فروزین روز

 د

ی در تغییر مذهب نظام شفاهیان؛ بفازخیینی روییفات    جستار (،1194لیر، نیره؛ سهریب زیده خدیجه )

 110-158ی تاریا یسالم، سال پنجم، شماره هودهم، صص  نامه تاریخی، پژوهش

 ر

 ،2147یا تاریا لب یلباب هند، نسخه خطی شفماره   یی بند ریبن پسر ریی بهار مال، لب یلتییریا هند

 مرکزی دینشگاه تهرین کتابخانه

   ( نقفش دولفت  1189رجب نفژید، محمدربفا ،)       هفای شفیعی هنفد در گسفترش میقیففات

 هندوستان، رساله دکتری تاریا و تمدن یسالمی، دینشگاه معارف یسالمی

 ر

 نامه انیپاه.ق،  10 تا 7یعی هند در قرن های ش (، نقش ییرینیان مهاجر در دولت1192حمانی، مهدی )

 دینشگاه تبریزدینشکده حقیق و  علیم یجتماعی، کارشناسی یرشد رشته تاریا تشیع، 

  ،98-99، صص 7ج یلمعارف بزرگ یسالمی،  دییره، «یحمدنگر»(، 1172)، یهلل تیعناربا 
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 ر

  ، 11-14ی بر تاریا تشیع در هند، جستارهای یدبی، شماره مرور (،1115ئی  یلسادیت، حسین )

281 

  شیریزی، رفیع یلدین، تذکره یلملیک، نسخه خطی میجید در کتابخانه ملی پاری  به شماره

 72  یلمعارف یسالمی،  ، یستواده یز نسخه عکسی میجید در بنیاد دییره40

 ص

، رسفاله جهفت   یهجفر  11و  10یجتماعی شیعیان دکن در قرن  ایتار ،(1191یدقی علیی، محمید )

 دینشگاه تهریندینشکده یدبیات و علیم ینسانی، دریافت درجه دکتری تاریا یسالم، 

 ط

 مآثر، دهلی برهان (،1911باطبا، سید علی )

 ف

، 11صوییه و نظام شاهیان دکن، تاریا رویبط خفارجی، شفماره    رویبط ،(1181فاری فرد، عباسقلی )

  1 

 ق

  میر محمد مؤمن یسترآبادی مروج تشیع در جنیب هند، ترجمه علفی  (،1181) نییلد ییدری، سید مح

 نشر میرخ :، قم جاروی

 م

 یک و دو( یها بخشدوم ) جلد یلمعارف فارسی، رهیدی (،1181صاحب، فالمحسین )

  ،خدمات متقابل یسالم و ییرین، کتابخانه سایت نسیم مطهرمطهری، مرتضی 

 ،نقش عالمفان شفیعه   (1199) ، محمد علی، عباسی، علی یکبرچلینگر میسیی، سید هاشم ،

مطالعه میردی دوره عادل شفاهیان و نظفام شفاهیان(،    دکن )مهاجر ییرینی در گسترش معارف شیعی 

 57شماره تاریا ییرین و یسالم،  یها پژوهش

  حدیقة یلعالم، بفه   (،ق 1109)میر یبییلقاسم ربی یلدین یبن نیریلدین، مخاطب به میر عالم

 شیریزی، حیدرآباد دکنلطیف یهتمام سید عبدیل

 ن

ز حمله مغیل (، نقش علمای شیعه در گسترش تشیع در هند پ  ی1188جاتی حسینی، سیده ریبیه )

 کارشناسی یرشد تاریا تشیع، دینشگاه پیام نیر نامه انیپا، تا پایان دوره صویی
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 جا یب(، تاریا نظم و نثر در ییرین و در زبان فارسی تا پایان قرن دهم هجری، جلد یول، 1144سعید )

 ( تشیع در هند، ترجمه آزرمیدخت مشایا فریفدونی، تهفرین  1171هالیستر، جان نیرمن ،): 

 مرکز نشر دینشگاهی

 ه

(، تاریا فرشته، یز بابر تا عادل شاهیان، جلد دوم، تصحیح 1188)محمد بن قاسم یسترآبادی،  ندوشاه

 و تعلیق و تیبیح و یبافات، محمدربا نصیری، ینجمن آثار و مواخر فرهنگی

 ق(، تاریا فرشفته، جلفد دوم، چفان سفنگی،      1101یسترآبادی، محمد بن قاسم ) هندوشاه

 جا بی
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