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طرح مسئله و اهمیت آن

شبهقارههند با ویژگیهای خاص خـدد ،از جنبـههای گدنـاگدن ،نـادرتری پدیـدهها
را دارد .در زمینه آثارمکتدب ،برخـی تتـ  ،جـوو اولی هـا و نـدادر جهـانی بـه شـمار
مــیآینــد .قــدیمیتری منظدمــه جهــان بــه نــام ری گ ودا در آنجــا پدیــد آمــد و
اولی تذترهندیسی فارسی تدسـ «عـدفی» بـا نـام لبابااللبگاب و قـدیمیتری نسـهه
خطی مدجدد از تت

منثدر فارسی در جهان به نام االبنیة عن حقگائق االدویگة در سـال

 447قمری تدس اسدی طدسـی در پاتسـتان نگاشـته شـد .درحـدزه قرآنـی نیـو ایـ
سرزمی  ،تمنظیرتری اثر را در تفسیر «بینقطه» از آن خدد ساخته اسـت .ایـ شـاهکار
هنری و تفسیری سگواع االلهام نام دارد و اثر فیضـی دتنـی اسـت تـه نهسـتی بار در
عصر سلطه شاهان تیمدری در هند پدید آمد 1.بهرغم نقشآفری بـددن پدیدآورنـدگان
آثاری ای چنی در حدزههای سیاسی و اجتماعی قرون میانـه تـاریخ هنـد ،سـدگمندانه
به ندرت تحقیقات درخدر تدجهی از سدی محققان قرآنـی و نیـو پژوهشـگران حـدزه
تاریهی در ای مدضدع ارائه شده است .مهمتر ای ته برخی از ای فعـانن عرصـههای
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

سیاسی ـ اجتماعی شبهقاره در دوره یادشده ،ایرانیان مهاجر بددهانـد و ایـران تنـدنی در
تعامل با دوَل دیگر ،بیشتر بـه برجسـته تـردن تـثثیرات فرهنگـی ایـ مهـاجران بـه آن
سرزمی  ،در اعصار پیشی نیاز دارد .با تدجه به چنی ضرورتی ،پژوهش پیش رو پاسخ
به پرسشهای ذیل را پی میگیرد:
 .1قرآنپژوهان ایرانی و هندیتبار ،در دوره حاتمیت گدرتانیـان هنـد ،چـه تسـانی
بددهاند و آثار قرآنی آنها چه ویژگیهایی داشته است؟
 .1جایگاه وانی قرآن در نود شاهان بابری هند نیو درخدر تدجه اسـت .بـه عنـدان نمدنـه ،ظهیرالـدی
بـابر ،قــرآن را بـاخ زیبــا ندشـت و بــه تعبــه اهـدا تــرد (حکمـت)126 :1337 ،؛ اورنگزیـ

بــا

خ خدیش قرآن را خدشندیسی ترده بدد (همد) .در برخی منابع ،علت جذب ابدالفضل عالمی بـه
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دربار اتبرشاه با ارائه تفسیری از آیة الکرسی و یا قصیدهای در مدح شاه ذتـر شـده اسـت (بـدائدنی،

 :1380ج.)138 ،2

Downloaded from journal.isihistory.ir at 21:08 +0330 on Sunday November 28th 2021

مقدمه

ایجاد تحدنت سیاسی و اجتماعی دوره گدرتانیان هند نقشآفری بددهاند؟
هدف ،روش و محدودیتهای پژوهش

جستار پیش رو ،برای معرفی چهرههای ایرانی و هندی قرآنآگاه و البته تثثیرگذار در
سیاست و جامعه دوره تیمدریـان شـبهقاره و بررسـی آثـار برخـی از آنـان و بـه روش
تدصیفی ـ تحلیلی و استناد تاریهی برای پاسخیابی به پرسشهایی ته در طـرح مسـهله
آمد ،سامان یافته است .در آغاز ،تدجه به چند نکته ضروری به نظر میرسد:
 .1از آنجا ته قرآنپژوهـی ،عنـدانی تلـی و پردامنـه اسـت تـه ابعـاد گدنـاگدنی از
مطالعات قرآنی را دربر میگیرد و پرداخت به تمام مصادیق آن ،خارج ازظرفیت چنـی
ندشتاری است و از سدیی ،بسیاری از مباحث قرآنی معمـدن در مقدمـه آثـار تفسـیری
شده آنان خداهد بدد.
 .2تاریخ تفسیرنگاری قرآن تریم در شبهقاره هند ،دو مرحله تلی تکدی (قرن اول تا
پایان قرن ششم هجری) و تدسعه (قرن هفتم هجری تا تندن) را دربر میگیرد و مرحله
تدسعه ،خدد شامل دو دوره تالسیک (قرن هفتم تا دوازدهـم هجـری) و نـدگرا (قـرن
دوازدهم تا تندن) است .دوره تالسیک نیو در دو گستره زمـانی قبـل و بعـد از شـروع
حکدمتهای تیمدریان قابل بررسی است.

2

 .3ازآنجا ته محدوده ندشـتار پـیش رو ،بـه مطالعـه قرآنپژوهـان دوره گدرتانیـان
شبهقاره و نقش سیاسی ـ اجتماعی آنـان (دوره تالسـیک از مرحلـه تدسـعه تفسـیر در
شبهقاره) تعلق میگیرد ،برای پرهیو از فاصله گرفت با اصل مدضدع مدرد مطالعه ،ورود
به مراحل پیش و پس ازآن فرونهاده میشدد.

نقش قرآنپژوهان ایرانی و هندی در سپهر سیاست در دوره گدرتانیان هند

مفسران مطرح میشدد 1،محدر اصلی در بررسی آثار قرآنپژوهـان ،تفسـیرهای نگاشـته

 .1برای مثال ،نک :البیان فی تفسیر القرآن اثر سید ابدالقاسم خدیی.
 .2ای تقسیم از تاریخ تفسیر و مراحل آن ،حاصل مطالعات نگارنده ای سـطدر در حـدزه قرآنپژوهـی
شبهقاره است ته بحث مفصل آن را در رساله دتتری خدد و مقانت برگرفتـه از آن ،از جملـه «تـثثیر
مهاجران ایرانی در روند قرآنپژوهی هند (با محدریت میرسیدعلی همـدانی در قـرن هشـتم)» طـرح
ترده است.
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 .2از بی ای قرآنپژوهان ،چه تسانی در عرصههای حکدمتی و مناصـ

دولتـی یـا

تا تندن تمتر منبع تاریهی مرتب با عصر گدرتانیان شبهقاره هند و نیو تاریخ تفسـیر
قرآن تریم آن دیار 1به طدر مشهص به قرآنپژوهان دوره تیمدریان آن سرزمی یا نقش
اجتماعی ـ سیاسی آنان پرداخته است .از منابع متقدم مربدط به تاریخ دورههای نهستی

گدرتانیان ،منتخگب التگواری بـدائدنی ـ تـه بیشـتری ارجاعـات ایـ ندشـتار بـه آن
اختصاص دارد ـ در خالل برخی نکتههایی ته خدد به مطال

منـابع در دسـترـ ـ از

جمله عبقگا اببگر خداجه نظامالدی هروی ـ افووده است ،اندتی نیـو بـه مطالعـات
قرآنی علمای مدرد اشاره خدیش پرداخته است .در منابع تاریهی دیگرِ معاصر یا تمـی

قبل و بعد از آن ،از جمله «آیی اتبری» به عندان بهشی از اببرنامه (ابدالفضل عالمی)،
تاری الفی (تتدی) ،تاری رشید و تاری همگایونی (میرزا حیدر تاشـغری و ابـراهیم

ب جریر) ،تاری اببگر (محمدعارف قندهاری) و برخی تـذترهها ـ از جملـه نجگوم

السماء (میرزا محمدمهدی لکنهدی تشمیری) ،گلگاار ابگرار فگی سگیر االخیگار (محمـد

ب حس غدثی شطاری) و تحفة االعیان فی ذبرفضالء هندوستان (محمد هدایت) ـ
نیو مطال

منسجم در ای مدضدع تمتـر نگاشـته شـدهاند .ندیسـندگان متـثخر نیـو در

مقانت وتت

خدیش ،با محدریت بررسی تفسـیرنگاری در شـبهقاره ،بیشـتری تدجـه

سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

خدد را به دوره معاصر و یکی دو قرن اخیر معطدف تردهاند و بررسی مدضدع در دوره
میانه آن را وانهادهاند؛ مثال در بی تت

و مقانت منتشر شدۀ معاصر مرتب با تفسـیر و

رجال تفسیری در شبهقاره ،یا فهرستوار به برخی تفاسیر قرون میانۀ هند اشاره گردیده
و فاقد تحلیل تفاسیر معرفی شده هستند 2و یا در برخی از آنهـا بـهرغم برخـدرداری از
 .1نک :مقدمه اتثر تفاسیر نگاشـته شـده شـبهقاره در قـرون  12تـا  14هجـری از جملـه نظگام القگرآن
عبدالحمیدفراهی ،تدبر در قرآن اصالحی ،غایگة البرهگان حکیم سیدمحمدحسـ نقـدی ،بیگان القگرآن
اشرفعلی تهاندی ،ماجد عبدالماجد دریابادی ،تفهیم القرآن ،ابدانعلی مددودی ،تفسیر سگاد خداجه
حس نظامی ،حمائل القرآن محمد عبدالحکیمخان ،مفتگا القگرآن مقبدل احمد و اعجازحس بدائدنی،
ینابی االبرار ،ممتازالعلماء سیدتقی (معروف به جنتمآب) و ترجمان القرآن ابدالکالم آزاد.
 .2به عندان نمدنه ،تذترهای به نام معلگ االنگوار از سید مرتضی حسـی صدرانفاضـل در شـرح حـال
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رجال عصر خدد ،از منابع دست اول به شمار میرود و با ای ته در معرفی مشاهیر و مراتـو اسـالمی
هند ،خدش درخشیده ،ولی به ندرت به علمای قرون میانه از تاریخ آن دیار پرداخته اسـت .دو مقالـه
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پیشینه تحقیق

گدرتانیان آن سرزمی تدجه نشده است .به عندان نمدنه ،به معرفی ترجمهها و تفاسگیر

بگگه ابگگان اردو اا علمگگا شگگیعه و بررسگگی رو هگگا آنگگان از غالمجــابر جعفــری،
جریانشناسی تفاسیر قرن سیاد و چهارد شبهقار هند از سید زوار حسی نقـدی و

همچنی ندشتهای از سید محمدعباـ رضدی ـ ته به بررسی و نقد تفسیر القرآن و هو
الهد و الفرقان از سِرسیداحمدخان هندی اقدام ترده است ـ میتدان اشاره ترد.

نگارنده در سفر مطالعاتی به هند در زمستان سال  1391مدفق به اسـتفاده اجمـالی از
اثرِ در حال ویراستاریِ سید محمدعلی نقدی ـ از فرهیهتگان شیعی معاصر هند ـ به نام
تفسیر و مفسران هنگد شد ته نسبت به دیگر نگاشتههای معاصران ،از مطـالبی غنـی در
مدضدع مدرد مطالعه برخدردار بدد و در پژوهش پـیش رو ،بیشـتری ارجاعـات بـه آن
تاریخ اجمالی حاکمیتهای سیاسی مسلمانان در شمال شبهقاره و دکن

پیش از پرداخت بـه نقشآفرینـی مهـاجران ایرانـی و هنـدیان قرآنپـژوه در عرصـه
سیاست شبهقاره در عصر تیمدریان ،به دلیـل پیدنـد و ارتبـاط بنیـادی ایـ مبحـث بـا
مدضدع حاتمیتهای سیاسی در شبهقاره از یکسد و دیرپاییحکدمت تیمدریان و نیـو
اهمیت آثار تمدنی بهجا مانده از دوران آنها از سدی دیگر ،بجاست تاریخ حاتمیتهای
سیاسی پس از ورود اسالم به هند ،بر پایۀ حکدمت آنـان تقسـیم شـدد و مـدرد اشـاره
از نامبرده نیو با نامهای «تفاسیر علمای امامیه در شبهقاره هند» و «شیدههای تفسیر قرآن تریم در هند

و پاتستان» (مجله مشکوة بهار و تابستان  ،1365ش 10و )11از ای دست بـه شـمار میرونـد .چنـد

مقاله از دیگران نیو ای تاستی را دارند؛ از جمله «رویکردهای نـدی تفسـیری در شـبهقاره هنـد» از

جعفررضیخان (معالعا قگرآن و حگدی  :1387 ،ش« ،)3بررسی اجمـالی ترجمـههای منثـدر اردوی

قرآن» از ابدالقاسم رادفر(قند پارسگی :1383 ،ش« ،)27ترجمان القرآن» از سیدمهدی حسـینی (ماهنامـه

نقش قرآنپژوهان ایرانی و هندی در سپهر سیاست در دوره گدرتانیان هند

صدرت گرفته است.

1

اعالعا حکم و معرفگ  :1388 ،ش )39و «گوارشی از وضعیت تفاسیر شیعی در هند» از مصطفی

احمدزاده (مشکوة :1391 ،ش.)116

 .1بر اساـ آخری اطالع نگارنده ،ای اثر ته در تاریخ یادشده ،از سـدی رایونـی فرهنگـی جمهـدری
اسالمی ایران در دهلی آماده چاپ میشد ،هندز هم در پیچ و خم مسائل مالی ـ اداری گرفتار شده و
به چاپ نرسیده است.
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تحلیل تفسیرهای معرفی شده ،بـه تفاسـیر دوره میانـه از تـاریخ هنـد بـهویژه روزگـار

الف) حاکمیتهای سیاسی مسلمانان در شمال شبهقاره پیش از تیموریان هند:

عالوه بر حضدر اسالم در شبهقاره در شکل غیرنظامی (با رواب تجاری و فرهنگی)

1

خاندانهایی غالبا با انگیوههای نظامی ،در گسترش مهاجرت و حاتمیت سیاسـی اسـالم
در شمال شبهقاره ،ایفای نقش تردهاند؛ ای خاندانها عبارتاند از:
 .1بنیامیه :آنها با گسیل لشکری با فرماندهی محمد بـ قاسـم ،در اواخـر قـرن اول
هجری ،به تس

فتدحات و حاتمیت در سند نایل شدند.

 .2بنیعباـ :منصدر عباسی (158 - 136ق) با اعوام سپاه ،بساط امدیـان را در هنـد
برچید و در روزگار مثمدن (218 - 198ق) مستعمرهای وسیع در سند پیریوی شد.
 .3غوندیان :سلطان محمـدد غونـدی (421 - 389ق) بـی سـالهای 417 - 391ق،
هفدهبار هندوستان را هدف لشکرتشیهای خدد قرار داد و به حکدمت عربها در سند
پایان داد.

2

 .4غدریان :شهابالدی غدری در سال  572قمری به هند لشکر تشـید و غوندیـان را
از آنجا برانداخت .جانشینان وی دامنۀ اسالم را تا سداحل شرقی هند گسترش دادند.

3

سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

 .5ممالیک :ای سلسله به دست یکی از غالمان شهابالدی غدری به نام قط الدی
ایبک تشکیل شد و امپراتدری واقعـی مسـلمانان هنـد را پدیـد آورد .ممالیـک پـس از
رسیدن به حکدمت ،دست مسلمانان غیرترک را از همۀ امدر تدتاه تردند (نـک :بَرنـی،
1862؛ جدزجانی(منهاج سراج) 1342 ،ق).
 .6ترتان خَلَج :آنان در سال  689قمری در دهلـی بـه قـدرت رسـیدند .در روزگـار
 .1بازرگانــان عــرب ونیــو عرفــای مســلمان بــهویژه ایرانــی ،در قالـ

روابـ تجــاری یــا تبلیـ دیـ

اسالم ،مدجبات تغییر آیی بسیاری از بدمیان شبهقاره به اسالم را فراهم آوردند (نـک :نـدوی ،بیتـا:
 8 - 4از مقدمه).
 .2برای آشنایی بیشتر با فتدحات آغازی مسلمانان درشبه قاره در عصرامدیان وعباسیان ،نـک :بـالذری،
1988م و تــدفی1384ش .همچنــی بــرای آشــنایی بیشــتر بــا فتدحــات محمــدد غونــدی ،نــک:

78

فرشته(هندوشاه)1321ق ،باسدرث.1382 ،
 3برای آشنایی بیشتر نک :نظامی نیشابدری1391 ،؛ جدزجانی1342 ،ق.
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اجمالی قرار گیرد.

تازهمسلمان وحتی مردم غیرمسلمان باز شد و اسـالم در هنـد جنـدبی تدسـعه و ترقـی
بیشتری پیدا ترد (نک :بدائدنی1379-80 ،؛ باسدرث.)625:1388 ،
 .7تُغلقیه :ای سلسله از سال  720تا  815قمری در دهلی حکدمت داشـتند و دامنـۀ
حمالت خدد را تا جندبیتری نقاط هند گسـترش دادنـد .همزمـان بـا حکدمـت ایـ
خاندان ،تیمدر هند شمالی را مدرد تهاجم قرار داد و پایههای حکدمتشان را در دهلـی
تضعیف ترد (نک :برنی1862 ،؛ باسدرث.)1388 :
 .8سادات دهلی :ای سلسـله از  817تـا  855قمـری فرمـانروایی تردنـد .مسسـس
خاندان ،از سدی امیرتیمدر بر مدلتان گماشته شد و پـس از آن ،قلمـروش را بـه سـدی
دهلی گسترش داد (باسدرث.)1388 ،
افغان ،مدتزمانی عَلم قدرت برافراشتند و سرانجام به دست بابر ،از پا درآمدند.

1

 .11خانداده بهمنی :سلسلۀ بهمنـی سـرزمی پهنـاوری در هنـد را در تصـرف خـدد
داشتند .مرتوآنان بَیْدَر بدد و هجده ت از پادشاهانشـان از  1347تـا  1527مـیالدی در
دت حکدمت تردند (نک :طباطبا1355ق؛ فرشته( هندوشاه)1321ق).
 .12قط شاهیان :ایـ سلسـله ،یکـی از پـنج سلسـلۀ مسـلمانی بـدد تـه بـر دتـ
فرمانروایی تردند .آنان از  918تا  1098قمری در گُلکُنده حکدمت داشتند.

2

ب) تاریخ حاکمیت سیاسی گورکانیان در شمال هند و دکن

ظهیرالدی محمد بابر (937- 888ق) ته با پنج پشت به امیرتیمدر میرسد ،مسسـس
سلسله گدرتانیان هندوستان است .در زمان حاتمیتش بر سمرقند ،یک گروه ناراضی از
 .1جای بسی شگفتی است ته در دوران حکدمـت دو خانـدان افغـانی لـددی ( )932 - 854و سـدری

نقش قرآنپژوهان ایرانی و هندی در سپهر سیاست در دوره گدرتانیان هند

 9و .10خاندانهای لددی ( 932 - 854ق) و سدری (962 - 945ق) :ای دو طایفـۀ

( )962 - 945دربارۀ آنها تاریهی ندشته نشده است .رِزق اهلل مُشـتاقی (م989م) در تتـابش واقعگا

مشتاقی ،به شرح رویدادهای سلسلۀ لددی پرداخته و عباـ سروانی در تحفة اببرشگاهی (تثلیف پـس

از  )987به رخدادهای زمان سدریان اشاره ترده است (آفتاب اصغر.)13 - 11 :1346 ،
 .2پس از فروپاشی قدرت خاندان بهمنی در دت  ،عادلشاهیان ،نظامشاهیان ،بریدشاهیان و عمادشـاهیان
به حکدمت رسیدند (نک :نیشابدری ،بی تا؛،فرشته(هندوشاه)1321ق).
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خلجها ،تمایو میان ترک و غیرترک از میان رفت و راه ترقی و پیشرفت به روی هندیان

سال  932قمری ،سلطان ابراهیم دوم لددی را شکست داد و قدرت را به دست گرفـت
(عالمی138 :1372 ،؛ باسدرث .)624 :1388 ،با وجدد فتدحات اندک در منـاطق هنـد،
مرگ مهلت چندانی به ظهیرالدی بابر نداد و او در سال  936قمری درگذشت .بابر سـه
دختر و چهار پسر داشت ته نصیرالدی محمـد همـایدن از جملـه آنـان بـدد (عالمـی،
 .)186 :1372همایدن در سال  913قمری درتابل به دنیا آمد و در سال  936قمـری بـر
تهت پادشاهی نشست؛ اما ضعف او در برابر شیرشاه سدری و بهادرشاه و دیگر رقبـای
خدیش ،به شکست در نبرد با آنان و گریو وی انجامید و باألخره پس از مدتی آوارگـی
در سال  951قمری به دربار شاه تهماس

صفدی پناهنده شد .وی تا سـال  962قمـری

در ایران بدد و به تمک ایرانیان تدانست دوباره تابـل را تصـرف تنـد و دیگـر منـاطق
سلطنتی مانند پنجاب و دهلی را بار دیگر به دست آورد و بر تهـت پادشـاهی بنشـیند.
البته او ده ماه بعد ،بر اثر سقدط از پلههای تتابهانـۀ دربـار خـدیش درگذشـت (بیـات،
195 :1382؛ طباطبایی .)24 :1252 ،بدی ترتی  ،دوران حکدمت همایدن در مرتبه اول
ده سال و در مرتبه دوم ده ماه بدده است (طباطبایی.)55 :1252 ،
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

پس از درگذشت همایدن ،جاللالدی اتبر ،به جانشینی پدر به حکدمت رسید .او بـا
تمک بیرامخان شیعی ،تدانست بر مشکالت حکدمتی فایق آید .بـا ایـ حـال ،اتبـر در
سال  968قمری بیرامخان را از مقام خدد معوول ترد .اتبر سرزمی های از دسـت رفتـۀ
پدر را دوباره به دست آورد و پایتهت حکدمت را از دهلی به آگره منتقل ترد (عالمی،
 195 :1372و  205و نیو نک :بدائدنی :1380 ،دفتـر دوم؛ باسـدرث .)625 :1388 ،دورۀ
اتبر دورۀ اوج گسترش قلمرو گدرتانیان اسـت .او سیاسـت تسـامم مـذهبی در پـیش
گرفت و در سال  990قمری «دی الهی» خدیش را آشکار تـرد تـه آمیـوهای از اصـدل
اسالم و هندو بدد (نک :بدائدنی :1380 ،دفتـر دوم؛ عالمـی .)186 :1372 ،همچنـی در
زمان او هندوان بیش ازحد معمدل در امدر مملکت شـرتت یافتنـد و اتبـر بـا ترتیـ
عناصر نژادی مهتلف از ترک و افغان و ایرانی ،طبقهای به وجدد آورد ته منصـ داران

80

حکدمت را تشـکیل میدادنـد (نـک :بـدائدنی1380 ،؛ باسـدرث625 :1388 ،؛ ونیتـی،
.)289 :1384
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درباریان سالطی لددی دهلی ،او را به مداخله در امدر مملکتشان فراخداندند .وی در

 38سالگی به سال  1014قمری در آگره به تهت نشست و لق

جهانگیر بر خدد نهاد.

خددش میگدید« :چدن رسم شاهان ،جهـانگیری اسـت ،ایـ لقـ

1

را بـه خـدد دادم»

(گدرتانی 1 :1359 ،و .)3
وی در آغاز ،ادعای پسرش خسرو بر سلطنت را پاسخ گفت و سپس شدرش بـورگ
سیکهای هند را سرتدب ترد .در دوره جهانگیر ،منـاطقی ماننـد دتـ و احمـدنگر از
قلمرو بابریان خارج شد و او به ناچار در سالهای آخر حکدمت در تابل اقامت گویـد
(بدائدنی :1380 ،ج.)136 ،2
پس از جهانگیر ،شاهجهان در  1037قمری بـه قـدرت رسـید .او در دورۀ حکدمـت
خدد با چندی شدرش داخلی از جمله شدرش برادرش اورنگزیـ

روبـهرو بـدد تـه

تصرف تند .از ای رو در سال  1067قمری بدانجا لشکرتشی تـرد ،ولـی مدفـق نشـد
(دونفدز .)161 :1316 ،پس از وی ،اورنگزی
تدانست به قدرت برسد .اورنگزی  ،به سب

ـ برادر او ـ با سرتدب دیگـر رقیبـان،
گرایشهای مـذهبی خـدیش ،شـیعیان و

ایرانیان را تحت فشار قرار داد .از اواخر دورۀ اورنگزی  ،قدرت بابریـان رو بـه افـدل
گذاشت (همد).
پس از اورنگزی  ،قط الدی محمد معظم با عندان بهادرشاه ،در سال  1118قمری
بر تهت نشست .او در حکدمت پنج سالهاش ،به سب

گرایشهای شیعی ،باعث خشـم

مسلمانان سنی شد .با مرگ وی در  1124قمری تقریبا حکدمت بابریان به پایان رسید و
در دورههای بعد ،حکدمتهای محلی مسلمان ـ ته به نام گدرتانیان حکدمت میتردند
ـ به وجدد آمدند .با حملۀ نادر به هند ،ای حکدمتها نیو از بی رفتنـد؛ هرچنـد نـادر
ظاهرا محمدشاه ،ندۀ محمد معظم را در منص

خدیش ابقا ترده بدد ،بـا مـرگ نـادر و

نقش قرآنپژوهان ایرانی و هندی در سپهر سیاست در دوره گدرتانیان هند

سرانجام تدانست تا حدودی بر آنان چیره شـدد .او میخداسـت قنـدهار و بلـخ را نیـو

لشکرتشیهای احمدخان دُرّانی بـه هنـد و تصـرف پنجـاب ،مدلتـان و دهلـی آخـری
 .1جهانگیر ـ یا همان سلطان سلیم ـ به اقرار خدد با التجای پـدرش اتبـر بـه شـیخ سـلیم ـ تـه او را
مستجاب الدعا ـ میدانست به دنیا آمد .از ای رو او را با تبرک به نام شیخ سـلیم در همـان آغـاز بـه
سلطان سلیم نامگذاری ترد (گدرتانی 1 :1359 ،و.)3
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پس از اتبر ،سلطان سلیم ـ فرزند بورگ وی ـ زمامدار حکدمت بابریـان شـد .او در

از گدرتانیان در مناطق محـدودی از هنـد بـه قـدرت رسـیدند ،امـا در  1253بـدد تـه
نیروهای انگلیسی تمپانی هند شرقی تدانستند حکدمـت بابریـان را تـامال سـاق تننـد
(ونیتی289 :1384 ،؛ دونفدز.)200 :1316 ،
قرآنپژوهان نقشآفرین در عرصه سیاست دوره گورکانیان شبهقاره

دستهای از قرآنپژوهان شبهقاره ،در صحنههای اجتماعی و سیاسی حضدری مـسثر و
چشمگیر داشتهاند ته در ای ندشتار ،در دسته اول مـدرد بررسـی قـرار میگیرنـد .ایـ
گروه ،خدد شامل تقسیمات ذیل میشدند:
 .1ایفای نقش سیاسی ـ اجتماعی برخی از آنان ـ مانند شـاهطاهر حسـینی و صـرفی
تشمیری ـ در حد ایجاد تحـدل در گرایشهـای مـذهبی و باورهـا و یـا دگرگـدنی در
حاتمیت سیاسی معاصر خدد پیش رفته است.
 .2برخی ـ مانند شیخ مبارک ناگــدری و فرزندش ابدالفضل عالمی ـ بدون پـذیرش
مناص

دولتی ،اما با استفاده از اعتبار خـدد در نـود سـالطی  ،در دیـدگاههای سیاسـی

اجتماعی آنان مسثر واقع میشدند.
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

 .3ایفای نقش سیاسی اجتماعی در برخی ـ همچدن ابدالفیض فیضی ،شیخ مندر بـ
عبدالمجید نهدری ،قاضی ندراهلل شدشتری ،مال محمد یودی و حافظ اماناهلل ـ نیـو در
شــکل پــذیرش مناصــ

وانی حکــدمتی از قبیــل وزارت و صــدارت یــا منصــ

شیخانسالمی ،قضاوت یا پذیرش سفارت و مثمدریتهای داخلی و خارجی تبلدر یافته
است.
گروهی دیگر از قرآنپژوهان (دسته دوم در ایـ پـژوهش) در فضـای سیاسـت وارد
نشدند و از فعالیتهای اجتماعی نیو به شرتت در مراتو علمی ،شـاگردپروری و امثـال
آن اتتفا تردند و البته سالطی  ،در تالش برای تس

مشروعیت حکدمتی ،خـدد را بـه

تقرب آنان نیازمند میدیدند.
82

پیش از شروع بررسی احـدال و آثـار شهصـیتهای یادشـده ،گفتنـی اسـت بیشـتر
شهصیتهای قرآنی نقشآفری در عرصههای اجتماعی سیاسی ،به قرن دهـم و انـدتی
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بازماندگان گدرتانیان نیو از بی رفتند .در بی سالهای  1167تا  1221قمری چنـد تـ

قرآنپژوهان دسته دوم ،در هر سه سدۀ دهم ،یازدهم و دوازدهم هجـری قابـل رصـد و
معرفی هستند ته به دلیل خروج از شمدل مدضدع مدرد تحقیق در ای ندشتارف به آنها
پرداخته نمیشدد و به ارائه فهرستی از آنان بسنده میگردد.
دسته اول
 .1شاه طاهر حسینی (880-952ق)

در تــاریخ حاتمیتهــای سیاســی دتــ در شــبهقاره ،وی در زمــره برجســتهتری
شهصیتهای سیاسی ـ علمی شیعی ایرانی است ته در زمان شاه اسـماعیل صـفدی بـا
هجرت بـه هنـد و همچنـی نیـل بـه مقـام وزارت (928ق) در حاتمیـت نظامشـاهیان
( 1044-896ق) ،در تاریخ ایـ سلسـله ،دورهای جدیـد رقـم زد .او بـه عنـدان وزیـر
نمازها خطبه خدانده شدد (قادری :1387 ،مقدمه قرایی.)23 ،
شاه طاهر ،رهبرسادات «خدند قووی » در آغـاز ،از جنـبش بی المللـی تـردن تشـیع
تدس شاه اسماعیل حمایـت تـرد و در  926قمـری بـه دربـار وی پیدسـت .صـاح
عرائق الحقگائق ضم ای ته او را سی و یکمی امام نواری محمدشاهی معرفی میتند،
علت مهاجرت وی از ایران به هند را خشـم شـاه اسـماعیل بـراو ،بـه دلیـل گـردآوری
مهالفان در روستای انجدان تاشان ذتر ترده است (شیرازی :1339 ،ج 36 ،3و نیو نک:
بدائدنی :1380 ،ج .)330 ،1شاه طاهر در سال  926وارد بندر گدا شد و در شـهر پرنـده
به تدریس علـدم اسـالمی پرداخـت تـه مدجـ

جلـ

نظـر علمـای سـنی در حـدزه

نظامشاهی گردید .وی با تبلی شیعه اثنی عشری ،ابتدا مردم احمدنگر را متثثر ترد و در
 928قمری به عندان مشاور برهاننظامشاه منصدب شد (رضدی )447 :1380 ،در سـال

نقش قرآنپژوهان ایرانی و هندی در سپهر سیاست در دوره گدرتانیان هند

برهاننظامشاه ،برای اعالم رسمیت مذه

شیعه دستدر داد به نام ائمه اثنـی عشـریه ،در

 936قمری مثمدر مناظره با علمای سنی در تاخ سلطان گجرات (سلطان بهادر) شد تـه
به تدجه علما ودر نتیجه پیمان صلم گجرات و احمدنگر انجامید .تحت تثثیر او بدد تـه
برهاننظامشاه به تشیع گرایید وآن را به عنـدان مـذه

رسـمی اعـالم تـرد (شـیرازی،

453 :1339؛ بدائدنی .)1380 ،به همت شاه طاهر ـ ته خدد نیو عالم و شاعری برجسـته
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نیو به قرن یازدهم هجـری تعلـق دارنـد و دسـته اول مـدرد مطالعـه قـرار میگیرنـد و

دانشمندان و شاعران به آنجا شد .حاشیه بر تفسگیر بیضگاو  ،اثر تفسـیری او بـه زبـان
عربی است 1.اگرچه اهمیت آثار قرآنی سیاستمداران اهـل فضـیلت و دانـش ،در منـابع
تاریهی تمتر نمایان شده است ،با درنگی در یکی از نامههای ای دانشـمند سیاسـتمدار
به شاه تهماس

صفدی ـ ته درآن به تثلیف تفسیر خدد به سبک بیضاوی اشـاره تـرده

است ـ میتدان به جایگاه پژوهشها و نگاشتههای قرآنی در نود دولتمردان و سـالطی
آن روزگار پی برد.

2

 .2شیخ منور بن عبدالمجید الهوری (م 1011ق)

از جمله مفسران قرآنی ته در دوره اتبرشـاه ،ضـم برخـدرداری از شـهرت بـانی
علمی ،به پذیرش مناص

اقدام ترد ،شیخ مندر بدد .وی ته در نیمه قرن دهـم در شـهر

نهدر متدلد شد ،تحصیالت ابتدایی خـدد را نـود شـیخ سـعداهلل بـ ابـراهیم نهـدری

فراگرفت ته خدد از عالمان برجسـته بـدد .حفـظ بسـیاری از تفاسـیر از جملـه تفسگیر

بیضاو  ،نشان از حافظه بسیار قدی او دارد ته صاح

تتاب مگرآة العگالم به آن اشـاره

ترده است (بهتیارخان .)436 :1979 ،اتبرشاه به وی مقـام اسـتانداری منطقـه مـالده را
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394
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 .1انوارالتنایگل بیضاوی ،ازجمله تفاسیر مجمل و سددمندی است ته در قرن هشتم ،تدس ناصـرالدی
ابدسعید بیضاوی شیرازی (م685ق) نگاشته شد و مدرد تدجه حدزههای علـدم اسـالمی قرارگرفـت.
حتی منولت آن در بی برخی مفسران ،به حدی بدده است ته صاحبان حافظـۀ قـدی ،ایـ تفسـیر را
حفظ داشتهاند .بدائدنی در منتخب التواری خدد ،از حافظۀ قدی شیخ مندر عبدالمجید نهـدری ـ از
قرآنپژوهان شبهقاره ـ یاد میتند و میندیسد« :بسیاری از تت تفسیر از جمله تفسگیر بیضگاو را از
حفظ داشت» (بدائدنی  :1373ج .)53 ،3ای اثر با تمایالت عقیـدتی اشـعری در برابـر تفسگیر بشگا
زمهشری قرار میگیرد« .در طبقهبندی تفاسیر اهلسنت از جمله تفاسـیر بـه ر ی ممـدوح بـه شـمار
میآید؛ زیرا برخی معضالت تفسیری را در پرتدتدبر و تاوشهای لغـدی تدضـیم میدهـد» (ایـازی،
.)35 :1378
 .2خاتسار طاهر بیمقدار ،به تلک تتابتنگار عجو و افتقار بر شرف سلطنت و اعیان خطـۀ خالفـت...
مینگارد ته معتکف زاویه ضعف و ناتدانی  ...به نظم و نثر علدم دینی  ...معطدف است .از جملـه در
ای وقت ،تفسیری به اسلدب قاضی بیضاوی  ...در نصـرت مـذه منصـدر امامیـه سـمت تـرقیم و
صدرت تثلیف مییابد  ...امید ته بعدانتمام ،آن را به دعای بقای ایام اقبال و استدعای ارتقای مـدارج
عو و جالل مشرف و مدشم ساخته ،دستآویو شرف پایبدـ گرداند (ندایی.)79-76 :1341 ،
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بدد ـ مدرسهای دینی در احمـدنگر بنـا گردیـد تـه باعـث جلـ

تعـدادی از عالمـان،

آنته در سال 995قمری از مقـام حکمرانـی مـالده معـوول شـد .وی عمـر خـدد را در

زندان «تدالبار» ،با ندشت یا تکمیل تفسیری به نام الدر النظیم فی ترتیب اآلیگة و سگور
القرآن الکریم به سر برد (بدائدنی :1379 ،ج .)52 ،3او در اواخر عمر بـه شـدت مـدرد

تعقی

و حتی شکنجه قرار داشت .شاید ای امر ،جوئی از سیاست تلی انقراض و قطع

نفدذ علمای قشری سنی بدده باشد .وی در سال 1011قمـری در زنـدان درگذشـت .او
دارای آثار متعددی بدد ته در منابع از آنها یاد شده؛ ولی خـدد ایـ تتـ

در دسـترـ

نیستند .شیخ مندر در تفسیر خدد ـ چنانته از نـام تتـاب پیداسـت ـ هـدف اصـلی از
نگارش ای تفسیر را بیان رب آیات و سـدرهها و نظـم قـرآن معرفـی میتنـد (نقـدی،
.)48 :1391
مبــارک در ســال  911قمــری در نــاگدر هنــد دیــده بــه جهــان گشــدد .برخــی او را
ایرانیانصل (نقدی )38 :1391 ،و برخی با اجدادی یمنی معرفـی تردهانـد (مـارهروی،
.)45 :1335
وی پــس از تحصــیالت ابتــدایی ،بــرای تکمیــل دروـ خــدد بــه مــدارـ عــالی
در احمدآباد گجرات راه یافـت .بـه دلیـل بهرهمنـدی از اسـاتیدی چـدن عمادالـدی و
ابدالفضل خطی

طارمی ،میتدان شیخ مبارک را شاگرد با واسطۀ جاللالدی دوانی بـه

شمارآورد؛ چراته آنان هر دو از شاگردان دوانی بددهاند (عالمی :1372 ،ج.)203 ،3
با هجرت به آگره ،طدلی نکشید ته شیخ مبارک تا مدتی طدننی (بیش از سی سـال)
استاد بالمنازع در مراتو علمی آگره شد و ای  ،مدجبات جل

تدجـه اتبرشـاه بـه او را

فراهم آورد .نکته مهم ای جاست ته شیخ مبارک به قدری از عوت نفس و قدرت تدتل
به خداوند برخدردار بدد ته هرگو با میل خدد به دربار نرفت .البتـه عـدهای از علمـای
درباری دنیاطلـ

نقش قرآنپژوهان ایرانی و هندی در سپهر سیاست در دوره گدرتانیان هند

 .3شیخ مبارک ناگوری (زنده در قرن دهم)

ماننـد مهـدومالملک و قاضـی عبـدالنبی ،از ایـ حضـدر نیـافت او

سدءاستفاده تردند و هرچه تدانستند علیه وی نود سلطان سعایت نمددنـد ( نظامالـدی
احمد هروی بهشی ،بیتا.)472 :آنان داشت ِ عقاید شیعی شیخ مبارک را چنان برای شاه
خطرناک جلده دادند ته به گریو وی از آگره به همراه دوفرزند فرزانهاش انجامید؛ اما با
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سپرد .گذران عمر در ای مقام در تنـار تـدریس و اشـتغانت علمـی ادامـه داشـت تـا

یافت ،بلکه هردو پسرش برای منشیگری ،امدر دیدانی و سرودن اشعار و ندشت تاریخ
به دربار راه یافتند و به قدری منولت آنان و پدرشان در نود اتبرشاه فوونـی گرفـت تـه
دشمنان شیخ مبارک ،از نود شاه و امدر و مناص

حکـدمتی طـرد شـدند و درسـت در

هفتادسالگی شیخ مبارک بدد ته محضر مشهدر اتبر برای اعالم دی جدید تشکیل شـد
(بدائدنی :1379 ،ج.)137 ،2
در تحلیل دقیقتر علل راهیابی مجدد ای خانداده ،بهخصدص فرزندان شیخ مبارک به
دربار اتبرشاه ،شاید بتدان با اشـاره بـه قـدل صـاح
دیگری پرده برداشت .وی سب

فرهنگ

فگرا اسگالم از علـت

قتل عام فرقه نقطدیه در ایران دوره حاتمیت صـفدی

1

را ارتباط آن گروه با شیخ ابدالفضل ،پسر شیخ مبارک ،مدرخ مشهدر دربار اتبرشاه بیـان
میتند و میندیسد:
در خانۀ برخی از ایشان (نقطدیه) نامههایی از او یافتند و شیخ ابدالفضل رئـیس
و پیشدای نقطدیه در هند بدد.

اگر ادامۀ سه ای ندیسـنده درسـت بـدده باشـد ،بایـد در پایـان دادن بـه تعقیـ
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

ای خانداده از سدی اتبر ،تنها به انگیوۀ استفادۀ علمی از فرزندان شیخ مبارک در دربـار
خدد یا احترام به وساطت بورگانی چدن شیخ سلیم چشتی به دیدۀ تردید نگریسـت .در
ادامه میخدانیم:
ظاهرا اتبرشاه به وسیله آنان در ایران جاسدسی میترد.

(مشکدر)449 :1372 ،

بر اساـ قدل نقدی ،تتاب تفسیری شیخ مبارک در اوان پیری و زمانی ته وی نابینـا

شده بدد ،با امالی او تدس تاتبان در سه جلد ندشته شـد تـه پـس از اتمـام ،بـه منبگ

المعان و معل شموس المثان شهرت یافت .ویژگیهـای ایـ تفسـیر عبارتانـد از:

 .1پیش از ای دوره ـ یعنی در اوایل قرن دهم هجری و در زمان شاه اسماعیل صفدی (930- 907ق) ـ
پیروان محمدد (نقطدیان) در روستای انجدان تاشان ـ مرتو اصلی اسماعیلیان نواری ـ جنبشـی پدیـد
آوردند ته به سب
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آن ،بورگانشان مدرد خشم و تعقی

هند گریهتند .ای تعقی

شاه اسماعیل قرارگرفتند و عدهای از آنان به

و گریو و سهتگیریها در دورۀ شاه عبـاـ شـدت گرفـت و بسـیاری از

فضال و عدهای از شعرا احتیاط را در ترک دیار و مهاجرت به هند دیدند (فلسفی.)184 :1364 ،
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پادرمیانی شیخ سلیم چشتی و میرزا عویو تدته نود اتبرشـاه ،نـهتنها از آوارگـی نجـات

آیاتانحکام؛  .3تدجه خاص به قصص انبیاء و پرهیو از ذتر اسرائیلیات در تفسیر آنهـا
(نقدی)39 :1391 ،؛  .4تالش مفسر در بیان نظم قرآن و ترتی

آیات و ارتبـاط معنـایی

در سدرهها و آیات آنها.
شیده مفسر در آغاز هر سدره چنـی اسـت تـه ابتـدا بـا بیـان محـدر و مدضـدعات
سدرقرآنی ،نظم وترتی

سدره و رابطه آن با سدره پیشی و پسـی  ،بـه بحـث گذاشـته

میشدد (همد).
شیخ مبارک در مقدمه ،ضم بیان هدف اصلی خدد از نگارش ای اثـر ،منـابع مـدرد

استفاده برای نگارش ای تفسیر را ذتر ترده است تـه عبارتانـد از .1 :تفسگیر عگالبی؛

 .2تفسیر غسانی؛  .3تفسیر ااهد (همد.)54 :
از ای گدنه تت

تفسیری ،از جنبه وجدد مباحث پیدستگی آیات قرآنی سهنی بـه میـان

نیاورده است .دسترسی به آنها نیو برای نگارندۀ ای سطدر تا تندن میسر نبدده است .از
ای رو در تحلیل منشث پیدایی نظریه نظم در آیات قرآنی در تفسیر شیخ مبـارک ،وجـدد
چند فرض محتمل است:
اول ای ته خـدد او بـا بهرهمنـدی از الهامـات غیبـی و در تـالش بـرای نشـان دادن
جنبههای خاصی از اعجاز قرآنی ،آن هم در شرایطی ته اتبرشاه ،برتری دی خاص بـه
ادیان دیگر را با جانشی تردن دی خددساختهاش ملغی اعالم نمدد ،به تشـف و بیـان
ارتباط سیستماتیک بی سدر وآیات قرآنی دست یازیده باشد.
فرض دوم ای است ته او بدون هیچ ابداعی ،بـا بهرهمنـدی از آثـار بورگـانی چـدن
مهائمی ،جاللالدی سیدطی یا فهر رازی و زرتشی به ای ایده دست یافته باشد.
برای تثیید صحت فرض دوم ،دنیل و شداهدی میتدان ارائه داد:

نقش قرآنپژوهان ایرانی و هندی در سپهر سیاست در دوره گدرتانیان هند

همانطدر ته میدانیم ،ای تفاسیر در میان مفسران شهرتی ندارند و تا تندن تسی نیو

نهست ای ته انتقال چندی بارۀ محل زندگی شیخ مبارک ،چه برای ادامه تحصـیل و
چه برای مهاجرت یا متداری شدن در شهرهای متعدد برای تثمی جانی خدد و خانداده،
امکان دسترسی او به منابع دیگری چدن تفسگیر مهگائمی را بیشـتر میتـرد .دوم ای تـه
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 .1برخدرداری از مباحث علـدم قرآنـی در مقدمـه؛  .2بیـان فلسـفه احکـام در تدضـیم

تبصیرالرحمن مهدومعلی مهـائمی 2را بیشـتر میسـازد .سـدمی شـاهد ،شـاگردی بـا
واسطۀ شیخ مبارک نسبت به اب حجـر عسـقالنی اسـت و از آنجـا تـه محـل زنـدگی
عسقالنی در شام (ناحیه فلسطی ) با مصر (محل زندگی سیدطی) ،همجـداری داشـته و
به ظ قدی ،دسترسی به نسهههایی از آثار قرآنی سیدطی بـرای عسـقالنی آسـان بـدده
است ،میتدان نتیجه گرفت شیخ مبارک با مباحث نظـم قرآنـی سـیدطی ،تدسـ اسـتاد
خدد ،میررفیعالدی ایجی ـ ته او شاگرد شیخ سهاوی (از شاگردان اب حجرعسـقالنی)
بدده ـ آشنا شده است.
همی دلیل به شکلی دیگر ،مسید اسـتفادۀ شـیخ مبـارک از منـابع تفسـیری پـیش از
مهائمی در هند و بهویژه منابع مدجدد در غیر سرزمی هند است .همانطدر ته پیشتـر
گفته شد ،ای ته شیخ مبارک با واسطۀ دو استاد طارمی خدد ،بـه نامهـای عمادالـدی و
ابدالفضل خطی

طارمی ،شاگرد جاللالدی دوانی به شمار میآمد و احتمـال دریافـت

نظریۀ نظم قرآنی از اساتیدی ته ذترشان رفت و امکان دسترسی آنها به منابع مربدط بـه
نظریۀ انسجام قرآن ،بیشتر بدده است ،بر فرضیه مسـتقل بـددن شـیخ مبـارک در طـرح
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

نظریۀ یادشده چیره میشدد.
 .4شیخ ابوالفیض فیضی (956-1004ق)

وی فرزند شیخ مبارک و صاح

تفسیر بینقطۀ سواع االلهام اسـت تـه بـه همـراه

برادر خدد ،ابدالفضل عالمی در دوره اتبرشاه گدرتانی ،جایگاهی وان داشـتند .فیضـی،
متدلد سال  954قمری در اتبرآباد (آگره) است (خـدافی :1888 ،ج .)585 ،2بهشـی از
سرگذشت او به همراه برادر مدرخش ،در ذتر شرح حال شیخ مبـارک (پـدر وی) بیـان
گردید و گفته شد ته پس از برگشت ورق روزگـار ،فیضـی و بـرادرش مقـرّب دربـار
اتبرشاه گردیدند و فیضی در سال  975به عندان شاعر ،به دربار راه یافت و پـس از آن،
هم در مقام منشی و هم مشاور شاه ،مدرد اعتماد وی شد .او و برادرش در سال  990در
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 .1شیخ مبارک در سال وفات مهائمی ( 911ق) به دنیا آمده است.
 .2مهائمی در قرن نهم ،تفسیر به روش ساختاری و نظم قرآن را مطرح ترد.
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بــددن فاصــلۀ زمــانی انــدک بــا دورۀ مهــائمی 1،احتمــال بهرهمنــدی وی از تفســیر

بددند(عالمی :1372 ،ج .)589 :3همنشینی وی با شاه بدان حـد رسـید تـه اتبرشـاه در
سال  978تعلیم و تربیت شاهزاده مراد ،پسر خدیش را به وی واگذار ترد .همچنی اتبر
در سال  990صدارت آگره ،تالنجر و تالپی را بـه فیضـی واگـذار تـرد و از سـال 993
نهدر را مرتو حکدمت خدیش قرار داد و شاعران و دانشدران را نیو با خدد به آن شهر
برد (فیضی دتنی .)6 :1362 ،در همی سال ،اتبرشاه به فیضی لق
ترد .او به سب

ملکالشعرایی اعطـا

حمایت از «دی الهی» اتبر و داشت اعتقادات صدفیانه ،جوو  18نفـری

است ته اتبر برای اختراع دی الهی خـدد از آنـان سـدد جسـت (خـدافی :1388 ،ج،2
 )585و نیو به همی دلیل ،تسـی مثـل عبـدالقادر بـدائدنی ،اظهـار مـیدارد فیضـی بـا
برادرش ،محرک شاه برای تشکیل محضـر معـروف بـرای اعـالم دیـ جدیـد بددهانـد
تدچک مسلمان هند برای پیدست به او ،به منـاطق خانـدیش و احمـدنگر فرسـتاد تـه
فیضی از عهدۀ تار به خدبی برآمد و نیو گوارشهایی درباره احدال ممالک خارج تهیـه
ترد ته ای گوارشها نشان دهندۀ آشنایی وی به تشدرداری و سیاست و اجتماع است
(فیضی دتنـی .)3 :1362 ،وی در سـال  1004قمـری (سـال چهلـم الهـی) درگذشـت
(خدافی :1888 ،ج.)589 ،2
مقام علمی فیضی و آثار او

فیضی ابتدا نود پدر و سپس نود خداجه حسی مـروزی ،بـه فراگیـری فنـدن ادب و
شعر و انشا همت گماشت .او را از بورگتری شاعران هند ،پس از امیرخسرو دهلـدی،
میدانند .وی در طدل زندگی خدیش به همروزگارانش بـه دیـدۀ احتـرام مینگریسـت؛
مثال به یاری وی بدد ته عرفی شیرازی بـه دربـار گدرتانیـان راه یافـت .او تتابهانـهای
بورگ داشت ته انداع تت

عقلی ،حکمت ،ادب و تاریخ و شـعر در آن یافـت میشـد.

نقش قرآنپژوهان ایرانی و هندی در سپهر سیاست در دوره گدرتانیان هند

(بدائدنی :1379 ،ج )137 ،2اتبر در سال  999قمری ،فیضی را برای دعدت دیگر حکام

وی افوون بر شعر و ادب ،در عروض و قافیه ،ط  ،فلسـفه و منطـق ،ریاضـی و خـ ،
دستی تدانا داشت .بدائدنی با ای ته بدتری مدضع را به دلیـل شـیعی بـددن فیضـی در
89
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تنار میرزافتماهلل شیرازی ـ فیلسدف بورگ شیعی ـ ازاعضـای تمیتـه اصـالح مملکـت

(بدائدنی .)205 :1379 ،فیضی با زبانهای اردو ،سنسکریت و هندی نیو آشنا بـدد و در
شعر ،معانی تازه را در قال

ته ریهت و در مثندیها و غولهـایش ،آن را بـه خـدبی

نشان داد .دیدانش نیو سرشار از مضامی عرفانی و دینـی اسـت .آثـار او عبارتانـد از:

 .1دیوان؛  .2پنج نامه در برابر پنج گنج نظامی؛  .3مربا ادوار؛  .4نَل و َد َمن؛  .5هفگ

بشور یـا بهرامنامگه؛  .6سگلیمان و بلقگیس؛  .7اببرنامگه؛  .8مگوارد الکگالم در مدضـدع

اخــالق؛  .9سگگواع االلهگگام در تفســیر قــرآن؛  .10لعیفگگه فیضگگی (انشــای فیضــی) تــه
مجمدعه نامههای اوست .ترجمهۀ رامایانگا از هندی به فارسی بـه روش منظـدم نیـو از

دیگر تارهای او به شـمار مـیرود (اندشـه :1375 ،ج ،4بهـش  ،3ذیـل فیضـی دتنـی؛
ونیتی.)299 :1384 ،
اثر قرآنی فیضی

چنانته گفته شد ،سگواع االلهگام تفسیرمشـهدر بینقطـۀ فیضـی اسـت .بسـیاری از
تذترهنگاران ،همی اثـر وی را نشـان فضـل او دانسـتهاند (خـدافی :1388 ،ج.)585 ،2
فیضی بهرغم قرارگرفت در صف روش فکران عصر خـدد ،در تفسـیر سگواع االلهام از

سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

عقاید سنتی پیروی ترده است .به همی دلیل دشمنان او از علمای اهلسـنت ـ تـه بـا
ورود وی به دربار از نود شاه طرد شدند ـ وقتـی نتدانسـتند بـه تفسـیر مـذتدر ،ایـراد
محتدایی بگیرند ،شهصیت او را آماج حمالت خدد قرار دادند .مثال بدائدنی میندیسد:
تفسیر بی نقطه ،برای شست بدنامی است ته تا روز جوا به صد آب دریا پـاک
نگردد .نگارش آن در حال مستی بدده است و سگان از هر سدی ،آن را پایمال
میتردهاند.

(بدائدنی)205 :1379 ،

اماناهلل ب غازی ،قاضی ندراهلل شدشـتری و شـیخ یعقـدب صـرفی نیـو بـه سگواع

االلهگام فیضی تقریظ ندشتهاند .با تنار هم نهادن اعتراف بدائدنی بـه صـدق و اخـالص
شدشتری از یکسد و اعتراف وی بـه تدقیـع شدشـتری بـر تفسـیر فیضـی از دیگرسـد
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 .1بدائدنی در ذم او میندیسد« :همۀ هندد ونصارا ویهدد ومجدـ بر او هوار شرف داشـتند» (بـدائدنی،
.)205 :80-1379
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معرفی او نشـان میدهـد 1بـه تداناییهـای متعـدد یادشـده در فیضـی اعتـراف میتنـد

همد :ج 93 ،3و .)137
موضع معاصران دربارۀ این تفسیر

محمدعلی ایازی آن را تنها یک هنرنمایی و نه یک اثر تفسیری معرفـی تـرده اسـت
(ایازی .)67 :1380 ،از نظرعالمه شبلی نعمانی ـ دانشمند فرهیهته دوران معــاصر ـ بـا
ای ته تفسیر فیضی ،پس از ماجرای معروف محضر و اعالم دیـ الهـی جدیـد تدسـ
اتبرشاه ـ ته قطعاَ فیضی هم در تشکیل آن دخالت داشت ـ ندشـته شـده ،ولـی در آن،
چیوی ته مهالف عقاید مسلمانان و خالف مداضع عقیدتی و تالمی فقهی باشـد ابـراز
نشده است (نقدی .)43 :1391 ،نقدی اتهام ندشت ای تفسیر در حال مستی را از آنرو
نمیپذیرد ته تسی مثل شیخ احمد سرهندی ،در ایام نگارش ای تفسیر ،بـا وی رابطـه
سرهندی ،حتی در برخی مدارد احتمـان در تکمیـل آن ،بـه او تمـک نیـو تـرده اسـت
(تشمی.)132 :1302 ،
 .5ابوالفضل عالمی (957-1010ق)

ای شهصیت 1بیشتر از جنبه نگارش تت

تاریهی دوره تیمدریان هند ،بـهویژه دوره

حاتمیت اتبر شهرت دارد و اببرنامه او بهتری و نهستی منبع تاریهی عصر تیمدریان
شبهقاره به شمار میرود .برخی او را نهسـتی مـدرخ شـبهقاره میداننـد تـه رهیافـت
عقالنی و سکدنر را برای تاریخ به تار بست (رزمآرا .)1383 ،شـداهد تـاریهی نشـان
میدهد ابدالفضل ،به امدر و مطالعات قرآنی ارج مینهاد .اگر بتدان ندشت تفسـیری بـر
آیةالکرسی و اهدای آن به اتبرشاه را با انگیوه تقربجـدیی وی بـه دربـار تدجیـه تـرد
(بدائدنی )136 :1380 ،شاهدی ته صاح

مآثر االمگراء ذتر میتند ،نشان از عالقـه و

همت وانی او به مطالعات و امدر قرآنی است .روزی شاهزاده سلیم به منول ابدالفضـل
 .1مشکدر ،از او با عندان پیشدای «نقطدیه» در هند یاد میتند و میندیسـد« :سـب

سیاسـی قتـل عـام

نقطدیه در ایران ،ارتباط آن گروه با شیخ ابدلفضل ب مبارک ناگدری ـ پیشدای نقطدیه در هند ـ بـدد
و اتبر به وسیله آنها در ایران جاسدسی میترد» (مشکدر.)444 :1372 ،

نقش قرآنپژوهان ایرانی و هندی در سپهر سیاست در دوره گدرتانیان هند

داشته است (همد )45 :و صاح

ابگدة المقامگا بـر ایـ باوراسـت تـه شـیخ احمـد
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میتدان به تناقضگدیی وی و غلبۀ تعصبات فرقهای بر دیـدگاههای او پـی بـرد (نـک:

(خدافی :1388 ،ج .)610 ،2وی عالوه بر تفسیر آیگة الکرسی ،تفسیری دیگـر بـه سـدره
فتم داشته است.
نورّللا شوشتري (1019 - 956ق)
 .6قاضي
ه

سید ضیاءالدی ندراهلل ـ فرزند سید شریف الدی مرعشی حسـینی ـ مـعــروف بـه
قاضی ندراهلل شدشتری و نیو شهید ثالث ،در شدشتر به دنیا آمد .او در سال  979قمـری
به خراسان رفـت و پـس از مـدتی بهرهمنـدی از محضـر علمـایی چـدن عبدالداحـد و
عبدالرشید شدشتری و ایفای نقش مسثر در حدزههای درسی ،در سال  993به هندوستان
رفت و با وساطت ابدالفتم مسیمالدی گیالنـی ،مـالزم اتبرشـاه شـد (بـدائدنی:1379 ،
 .)93وی ته با حفظ تقیه ،افوون بر آرای فقهی شیعه ،به آرای ائمۀ چهار مـذه
اهلسنت نیو در تدریس درـ فقه اشاره میترد ،باعث جل
شد و منص

فقهـی

نظر اتبرشاه گدرتانی هند

قضاوت به او پیشنهاد گردیـد .وی ابتـدا از پـذیرش ایـ منصـ

امتنـاع

میترد ،سپس به شرط داشت اختیار اجتهاد در صـدوراحکام حقـدقی ،ایـ منصـ

را

پذیرفت (شدشتری.)11327 ،
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

مرحدم عالمه امینی در وصف او میگدید:
مشعل دی و دریای دانش ته با شمشیر آخته و زبان شیدایش ،پرچمدار تشـیع
بدد؛ مبلّغی تدانا و دلیر ته خدا برای رهبری و ارشاد خلقش برانگیهتـه بـدد .و
او چندان به جهاد پیگیر و سرسهتانه ادامه داد تـا جـان در راهـش بباخـت و
خدنش سرزمی هند را گلگدن

ساخت( 2.امینی)62 :1352 ،

برخی شهید ثالث را عالم شیعی اخباری و متمایل به غلد معرفی میتنند (جعفریـان،
 :1388مقدمه) .وی با میریدسفعلی بـه عنـدان نماینـده شـیعی اعتـدالی و بـه عبـارتی
نماینده مکت

اصدلی دربرابر مکت

اخباری قاضی ندراهلل مکاتباتی داشته اسـت و ایـ

 .1ای اثر حدود شصت سال پیش (1327ش) با مقدمهای با نام رسالۀ «فـیض اإللگة فگی ترجمگة قاضـی
ندراهلل» نگاشتۀ عالمه سید جاللالدی محدث ارمدی منتشر شد.
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 .2برای آگاهی بیشتر ،نک :عبداهلل افنـدی اصـفهانی1389ش ومدسـدی 1392ق و میرزامحمـد مهـدی
لکنهدی(بی تا).
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عالمی رفت و دید ته چهـل نفـر خطـاط ،مشـغدل ندشـت قـرآن و تفسـیر آن بددنـد

عبدالقادر بدائدنی در منتخب التواری درباره شهصیت شدشتری میندیسد:
اگرچه او شیعهمذه

است ،بسیار به صفت عدالت و نیکنفسی ،حیـا ،تقـدا و

اوصاف اشرف مدصدف است و نیو به علم و حلم و جددت فهم ،حدت طبـع،
صفای قریحه و ذتاء مشهدر و صاح

تصانیف نیقه است.

(بدائدنی)93 :1379 ،

شدشتری پس از چند سال قضاوت در نهدر به آگره بازگشت و در همـان نقطـه از
هـنـدوسـتـان به شهادت رسید و به خاک سپرده شد 2.تاریخ شهادتش در ایـ عبـارت
فارسی تضمی شده است« :سید ندراهلل شهید شـد» (نـک :امینـی156 :1352 ،؛ عبـداهلل
افندی اصفهانی.)208 :1389 ،
شوشتری ،در مقام قضاوت در دکن و مأمور سیاسی در کشمیر

ترد و با مساعی خدد ،پایه ها و مدازی تحقیقی علمای شیعه را درتشمیر ارتقا داد .وی
در ای سفر ،مثمدر تهیه گوارش از تشمیر شد ته پس از حمله اتبرشاه ،دچار سدء اداره
امدر داخلی شده بدد (رضدی .)53 :1376 ،شدشتری ته  73سال پـس از تشـته شـدن
میرشمسالدی عراقی ـ نهستی مبلّ رسمی شیعی در تشـمیر ـ بـه تشـمیر آمـد ،در
مجالسالمدمنی  ،گوارشهایی از آن سفر ارائه ترده است (شدشتری :1377 ،ج.)118 ،2

 .1ای تتاب شامل  12نامه (رقعه) میریدسفعلی و پاسخهای قاضی ندراهلل به وی درباره علم پیامبر و
ائمه است؛ ولی به اطالعات تاریهی درخدر تدجهی نیو اشاره دارد ته برای شناخت پـارهای مسـائل
تاریخ شیعه مفید است .جال

ای است ته هر دو شهص یادشده در دهههای پایانی قرن دهـم و دو

دهه اول قرن یازدهم در شهر آگره میزیستند .از ویژگیهای ای مکاتبات ،به انتقاد قاضی از ضـعف

نقش قرآنپژوهان ایرانی و هندی در سپهر سیاست در دوره گدرتانیان هند

قاضی در سال  1000هجری به تشمیر رفت و با روحانیان محلی شیعه تماـ برقرار

منابع استرآبادی در خطبۀ البیان و غالیان ،قرآن محک زرهـای نـاقص ،اسـتفاده از آثـار صـدفیه و در
مقابل ،متهم تردن قاضی به ترک تقیه در هند میتدان اشاره ترد (جعفریان.)1388 ،

 .2محدث قمی در فوائد الرضویة (ص )256و واجـدعلیخان هنـدی در معلگ العلگوم و مجمگ الفنگون
(ص )118دربارۀ بدخداهی و تدطهه علمای اهلسنت علیه شدشتری و چگدنگی شـهادت او مفصـل
سه گفتهاند.
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مکاتبات ،درتتاب اسئله یوسفیه 1درج شده است (همد).

در نودیــکتری منبــع تــاریهی نســبت بــه ایــام حیــات شدشــتری ـ یعنــی تتــاب

محفلالفردوس ته تدس فرزندش عالءالملک نگاشته شد ـ از مسلفات قاضی ندراهلل ،تا
بیش از ندد تتاب و رساله نام برده شده است (شدشتری .)54 :1352 ،از میان آثـار وی،

تنهــا تتابهــای مجگگالس المگگنمنین ،الصگگوارم المهرق گة فگگی نقگگد الصگگواعق المحرق گة،
السگحاب المعیگر فگگی تفسگیر آیگة التعهیگر ،شگگر دعگا صگبا و احقگگاا الحگق مجــال

انتشار یافتهاند (نک :شدشتری :1368 ،مقدمه) .شدشتری احقاا الحگق را تنهـا در هفـت
ماه ندشت و مجگالسالمنمنین را در رد ای شـبهه تـه «شـیعه سـاختۀ صـفدیان اسـت»

نگاشت (همد).
آثار قرآنی شوشتری

تـفـسیر شوشتر شامل مجمدعهای از آیات قرآن تریم در مدضدعات عدیده اسـت
ته مفسر درباره ای آیات ،در مناسبات مهتلف و به جهات خاص ،به تفسـیر و تثویـل
اسـجُدُوْا لِـآدَمَ( بقـره)34 :؛
پرداخته است و آنها عبارتاند از آیات وَإِذْ قُلْنَا ِل ْل َم َالئِ َك ِة ْ
ُشـرِتُدنَ
فَمَ یُرِدِ اللَّهُ َن یَهْدِیَهُ( انعام)125 :؛ یَا َیُّهَا الَّذِی َ آمَنُـدا إِنَّمَـا الْم ْ

نَجَـسٌ

سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

(تدبه)28 :؛ وَقَالَ الْمَلِکُ إِنِّی َرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ( یدسف )43 :و آیه غـار إِذْ َخْرَجَـهُ
الَّذِی َ تَفَرُوا ثَانِیَ اثْنَیْ ِ إِذْ هُمَا فِی الْغَارِ( تدبه 1.)40 :ای تفسیردر چند مجلد و در ندع
خدد عجی

و بینظیر است (همد).

تـفـسـیـــرهای دیگــر او عبارتانــد از 1 :و .2حاشگگیه صگگریر وببیگگر بگگر تفسگگیر

بیضگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگاو ؛
 .3الحاشگگیة علگ كناالعرفگگان؛  .4انگگـس الوحیگگد فگ تفسگگیر سگگورة التوحیگگد ،در بیــان و

شرح سدره تدحید (به شیده تالمی)؛  .5مـونس الوحید ف تفسیر آیة العدل و التوحیگد،

در شرح و بحث درباره آیه َ شـهِدَ اللَّـهُ َنَّـهُ لَـا إِلـهَ إِلَّـا هُـدَ( آل عـمــران )18 :تـه
 .1درای رساله ،شدشتری سه نیشابدری را در تفسیرش رد ترده است .بدائدنی نیو پس از یادتردن از
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جلسۀ مشترک خدد با فیضی و شدشتری ،به دیدگاه تفسیری شدشتری دربارۀ مصداق مدح نبددن آیۀ
مذتدر در مدرد ابدبکر اشاره دارد (بدائدنی.)93 :1379- 80 ،
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آثار علمی شوشتری

عـلمای عدل و تدحید هستند ته در شهادت به عـدل و تدحیـد پروردگـار بـا مالئکـه
مشــــــــــــــــــــــــــــــــــارتت دارنــــــــــــــــــــــــــــــــــد»؛

 .6تـفـسیر القرآن قاضی ندراهلل تستری؛  .7التنویر ف آیة التعهیگر ،دربـاره آیـه إِنَّمَـا

یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِ َ عَنکُمُ الرِّجْسَ َهْلَ الْبَیْتِ( احـواب)33 :؛  )8الـسـحگـاب الگـمعیر فگ

تفسیر آیة التعهیر( 1نک :شدشتری :1368 ،مقدمه؛ شدشتری.)14 :1352 ،
روش تفسیری شوشتری

وی آیـات قرآنی را در دو سبک تفسیر ترتیبی ـ با ندشت حاشیه بر تفسگیر بیضگاو
ـ و تفسیر مدضدعی و با روش تالمی آمیهته با روح عرفانی تفسیر و تثویل ترده است
(صدر حاج سیدجدادی :1386 ،ذیل مـدخل قاضـی نـدراهلل شدشـتری) .صدرانفاضـل
(صدرانفاضل .)23 :1365 ،برخالف نظر صدر انفاضل ،باید گفت میرسیدعلی همدانی
پیش از شدشتری ،در قرن هشتم به سبک مدضـدعی بـه تفسـیرآیات قرآنـی در رسـائل
متعدد خدد اقدام ترده بدد.

2

شاگردان شوشتری

جد ضدشیعی و رابطه مهفیانه شاگردان شیعیمذه
مدج

و همچنی تقیۀ قاضـی نـدراهلل

شد غیر از چند ت ـ ته آن هم برخی از فرزندان قاضی بددهاند ـ نام شـاگردان

دیگر وی در تاریخ به ثبت نرسد و تنها نام ایـ بورگـان در دفتـر بـاقی بمانـد .از سـه
شاگرد او در دوران حضدرش در هند یاد شده است .1 :محمدعلی تشـمیری؛  .2شـیخ
محمد هروی خراسانی؛  .3سیدجمال مشهدی (نک :شدشتری :1368 ،مقدمه.)79 ،
 .1گفته شده است با تفسیر فدق تفاوت دارد ،ولی شاید هم متحد باشد و در آن ،آیۀ تطهیر ،تفسیر شده

نقش قرآنپژوهان ایرانی و هندی در سپهر سیاست در دوره گدرتانیان هند

معتقد است شهید ثالث (شدشتری) مبدع تفسیر مدضدعی در شبهقاره به شـمار مـیرود

و بیان مفسران را ـ ته دربارۀ اهلالتطهیر بر سه قدل هستند ـ تجویه و تحلیل ترده است (صـد حـاج
سیدجدادی :1386 ،مدخل قاضی ندراهلل شدشتری).
 .2نک :از همی قلم «تثثیر مهاجران ایرانی در روند قرآنپژوهی هند (با محدریت میرسـیدعلی همـدانی

در قرن هشتم)» در پاییو 1392پذیرش شده و در مجلـه تگاری فرهنگ
است.

وتمگدن اسگالمی آمـاده چـاپ
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اعتراضات تفتازانی را بر زمهشری رد ترده و میگدیـد« :مــراد از اولـدالعلم هـمـانــا

از تاریخ وندت و وفات او اطالعاتی به دست نیامد ،ولـی بـا تـاریخ تـثلیف تتـاب
تفسیرش ته درباره  500آیه احکام قرآنی است و به دستدر سلطان محمـد قط شـاهی
ندشته شده و در ش

قدر سال  1021قمری به اتمام رسیده است ،میتدان او را زنده به

اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم دانسـت .قـادری دربـاره ایـ تفسـیر و صـاحبش
میندیسد:
ای تفسیر به فارسی و درباره آیات انحکام از مـال محمـدیودی ،معـروف بـه
شاهقاضی است ته در ش

قدر  1021به اتمـام رسـید .ظـاهرا همـد صـاح

ترجمه فقه الرضگا به فارسی است ته در سال  1029خاتمه یافت و به خداست
محمدقط شاه و زیر نظر میرمحمد مسم به انجام رسیده اسـت.

(قـادری:1387 ،

47؛ خداجهپیری)72 :1382 ،

 .8صرفی کشمیری (متولد  928ق و زنده دراوایل قرن )11

مالمحمدیعقدب ،متهلص به صرفی ،فرزند میرحس ب میرمحمدعلی گناثی
او از تددتی در وادی تصدّف گام نهاد و «جامی» لق

اسـت.

گرفـت .مجـدد الـف ثـانی (شـیخ

احمد سرهندی) از شاگردان او بدده است .میوان نفـدذ وی بـه حـدی بـدد تـه فرزنـد
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

نهستوزیرتشمیر (محمدمیر فرزند یدسفمیر) پیرو او شد و خلیفۀ وی گردید (آفاقی،
.)1388
تفسیر قرآنی صرفی

تتاب تفسیری وی مقاتل العگالبین نام دارد ته تفسیر دو جوء آخر قرآن تریم اسـت.
البته بنا به ادعای نقـدی ،ایـ تفسـیر فارسـی ،تقریبـا تامـل اسـت و نسـهه خطـی آن
درتتابهانه دانشگاه پنجاب نهدر نگهداری میشدد (نقـدی41 :1391 ،؛ عابـد حسـی ،
 .)1388بدائدنی تفسیری ته صرفی در آخر عمرش ندشته بدد ،آیتی از تمانت او میداند
(بدائدنی .)97 :1379 ،وی همچنی به تصمیم صرفی در آخر عمر برای ندشت تفسیری
به سبک تفسیر ببیر اشاره دارد ته مرگ به سراغش آمد و مدفق نشد (همد.)179 :
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وی از جمله عالمان قرآنی است ته با ورود خدد بـه عرصـه سیاسـت ،بـه انقـراض
حکدمت شیعی چکها در تشمیر تمک ترد .در ادامه بحث ،زمینـه تـاریهی حضـدر و
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 .7مال محمد یزدی ،صاحب تفسیر قطبشاهی (زندده در نیمده دوم قدرن دهدم و اوایدل قدرن
یازدهم)

ورود فرهنگی و غیر نظامی اسالم به تشمیر در شمال هند ،نسبت بـه منـاطق دیگـرآن
دیار ،جنبهای بارزتر داشته است .در اوایل قرن هشتم هجری ،با اسالم آوردن صدرالدی
(رنج ) ـ شاه تشمیر ـ به دست شرفالدی مدسدی ،حکدمت اسالمی تشمیر در دهـه
سدم ای قرن ،برقرار شد و با مرگ صدرالدی در  728قمری ،تا سال  742حکدمـت بـه
دست همسر و فرزندش تداوم یافت و پس از آن« ،شهمیر» (شمسالدی ) ،قدرت را بـه
دست گرفت .شهمیریان تشمیر ،با سالطینی قدرتمند وگاه ضعیف تا دویست سال بـر
آن دیار حکم راندند (شاهآبادی 245 :1923 ،و نیو نک :ددّمری ،محمداعظم87 :2001 ،؛
الطاف حسی  :1372 ،مقدمه).
پس از انقراض سلسله شهـمـیریها در سـال  962قمری ،غــازیچک ـ بنیانگـذار
طدل تشید .در دوران حکدمت چکها ،صرفی ـ ته از علمای بورگ ای عصر به شمار
میرفت ـ بعد از بازگشت از سفری طدننی به ایران وعراق ،شـاهد تشـدید اختالفـات
فرقهای بی سنی و شیعه در تشمیر بدد .از ای رو در نامهای از اتبرشاه دعدت ترد برای
فتم تشمیر ،لشکری گسیل تند .اتبر نیو اجابت ترد و ای سرزمی به قلمرو حکدمتی او
ملحق شد (ددّمری.)87 :2001 ،
با تثمل بر سه صاح

منتخبالتّواری مبتنی بر میوان نفدذ وی در دربار گدرتـانی

(بدائدنی )94 :1379 ،و نیو با دقت در اظهارات ابدالفضل مبارک (عالمـی)126 :1372 ،
میتدان به نقش صرفی در تسهیل فتم تشمیر به دست گدرتانیان هند پی برد.

1

 .1ابدالفضل فیضی دربارۀ انگیوۀ اتبرشاه برای فـتم تشـمیر در اببرنامگه میندیسـد :اتبـر اعظـم چـدن
داستانهای نهدتفروشی و نکدهیدهتاری چکان شمشیر را شنید ،عوم تسهیر آن دیار ترد ،لک تسهیر

نقش قرآنپژوهان ایرانی و هندی در سپهر سیاست در دوره گدرتانیان هند

حکدمت شیعی چکها به امارت رسید و حکدمت شیعی چکهـا در مجمـدع 32 ،سـال

تشمیر تار آسانی نبدد .مسالک آن ملک از آن قبیل است ته اگر چند روز قبل از آمدن بیگانه والی آنجـا
واقف شده تنگنا را بگیرد اگرچه لشگری از هواران رستم آراسته باشد ،گـرفت آن مشـکل ،بلکـه محـال
خداهد بدد .طالع پادشاه عالمپناه در برج سعد بدد ته در ای اثنا شیخ یعقدب صرفی و دیگـر سیاسـیدن
تشمیر به حضدر شاه عرضداشت نمددند ته بورگان آن ملک از تهدید ما سرباز نکشند .اگر لهتی بدمی
سپاه همراه شدند همانا بیآمیوش به دست آید .پادشاه عوم تسهیر تشمیر را جوم تـرده ،عسـاتر را بـه
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حاتمیت شیعیان در تشمیر را مرور خداهیم ترد.

نورّللا (زنده در نیمه دوم قرن یازدهم و نیمه اول قرن دوازدهم)
ّللا بن
ه
 .1حافظ ،امان ه

وی پسر حسی بنارسی صاح

مگآثر الکگرام است و دربـاره اصـدل ،اثـری بـه نـام

محکماالصگول نگاشته است و شرحی بر عقاید دوانی دارد .او در حدزه قرآنی ،صاح

شرح و حداشی بر تفسیر بیضاو است .وی پس از تحصیل ،چندی قاضی لکنهد بـدد

(اشرف .)428 :1391 ،اماناهلل ب غازی بهسان قاضی ندراهلل شدشتری و شـیخ یعقـدب
صرفی به سواع االلهام فیضی تقریظ ندشته است (بدائدنی.)93 :1379 ،
 .2سایر قرآنپژوهان شبهقاره در قرون دهم تا دوازدهم هجری

همانطدر ته پیشتر گفته شد ،در میان قرآنپژوهان شبهقاره ،چند عـالم برجسـته بـه
چشم میخدرند ته در صحنههای سیاسی هند ،یا نقشی نداشتهاند و یـا حضدرشـان در
عرصه اجتماع و سیاست ،محدود به شاگردپروری در مراتو علمی و ارتباط با سـالطی
و شاهان یا درباریان ،بدون پذیرش مناص

دولتی بدده است.

از آنجا ته بس وشرح زندگی و آثـار ایـ دسـته از قرآنپژوهـان ،مدضـدع مـدرد
مطالعه در ای تحقیق نیست ،تنها برای فراهم تردن بستر تحقیق بـرای عالقهمنـدان بـه
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

حدزه تاریخ شبهقاره و پژوهشهـای قرآنـی و بـهویژه تـاریخ تفسـیر و مفسـران در آن
سرزمی  ،به ارائه فهرستی از آنان در دوره گدرتانیان هند بسنده میشدد:
مفسران قرن دهم

حاج عبدالدهاب بهاری ( 869-932ق) ،عبدالحق محدث دهلـدی (958-1052ق)،
حاج محمد تشمیری (م1006ق).
مفسران قرن یازدهم

محمدحســی خبــاز (م 1052ق) ،مالجیــدان (1047-10127ق) ،خداجــه خاونــد
معی الدی معینی تشمیری نقشبندی (م1085ق) ،مالشاه محمـد بـ قاضـی مالعبـدی
جان
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تشمیر گسیل نمدد .قشدن اتبری به تعجیل تمام یلغار ترده به سرحدّات تشـمیر رسـید .میـدان

محاربه ت ها را بیسر دید .شیخ یعقدب صرفی هم در آن جدال و قتال ،به دو زخم از پا درآمد و نودیک
بدد قال

تهی تند ته تدس یکی از همدستان نجات یافت (عالمی :1372 ،ج.)126 ،2
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دسته دوم

شــیرازی (زنــده در 1099ق) ،شــاه ولــیاهلل دهلــدی (م1114ق) ،شــیخ غــالم نقشــبند
گهدسدی لکنهدی (1051ق1126-ق) ،صفی قووینی (م1113ق) ،علیرضا تجلی فرزنـد
تمالالدی حسینی اردتانی (زنده در1060ق) ،سید معوالدی محمد (زنـده در 1044ق)
فرزند امیر ظهیرالدی محمد حسینی اردستانی مشهدر به میرمیران.
مفسران قرن دوازدهم

شاه ولـیاهلل دهلـدی (م1114ق) ،میـرزا ارجمنـد (م1133ق) ،مهـدوم نـدح سـندی
(م1113ق) ،محمد شریف بالیزاده (م1138ق).
و حس ختام ای ندشتار:
گر تد خـداهی مسـلمان زیسـت

نیست ممک  ،جو به قرآن زیست

نتیجهگیری

ای مقالـه ،در واتـاوی نقـش سیاسـی ـ اجتمـاعی قرآنپژوهـان شـبهقاره در دوره
تیمدریان ،ابتدا به دلیل دیرپاییحکدمت آنان و نیو اهمیت آثـار تمـدنی بـهجا مانـده از
دوره ای سلسله ،تاریخ حاتمیتهای سیاسی پس از ورود اسـالم بـه هنـد را بـر پایـۀ
حکدمت آنان تقسیم ترد و با اشاره بـه دو نـدع حضـدر فرهنگـی و نظـامی اسـالم در
شبهقاره ،حاتمیتهای قبل و بعد از دوره تیمدریان شبهقاره را به طدر اجمـالی بررسـی
نمدد و برای ورود به مبحث نقشآفرینی مهاجران ایرانی و هندی قرآنپـژوه در عرصـه
سیاست شبهقاره در عصر تیمدریان ،آنان را در دو گروه ،قابل تقسیم دانست:
الف) دستهای ته در صـحنههای اجتمـاعی و سیاسـی ،حضـدری مـسثر و چشـمگیر
داشتهاند.

نقش قرآنپژوهان ایرانی و هندی در سپهر سیاست در دوره گدرتانیان هند

(اقبال نهدری)

ب) گروهی ته در فضای سیاست وارد نشدند و از فعالیتهای اجتماعی ،به شـرتت
در مراتو علمی و شاگردپروری اتتفا تردند.
در بررسیهای مربـدط بـه دسـته نهسـت ،ایـ گـروه ،خـدد در سـه قسـم از هـم
متمایو میشدند:
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قادری (م 1072ق) ،میرسید محمـد گـالپدی (م1071ق) ،محمـد بـ احمـد خـداجگی

تحدل در حاتمیت سیاسی معاصر خدد انجامید.
 .2برخی مانند شیخ مبارک ناگدری ،بدون پذیرش مناص

دولتی ،تنها بـا اسـتفاده از

اعتبار خدد نود سالطی  ،در اندیشه دینی و دیدگاههای سیاسی ـ اجتمـاعی آنـان مـسثر
واقع شدند.
 .3در برخی نیو مانند شاهطاهرحسینی ،شیخ مندرعبدالمجید نهدری ،شیخ ابدالفیض
و شیخ ابدالفضل دتنی (فرزندان شیخ مبارک) ،قاضی ندراهلل شدشتری و حافظ امـاناهلل،
ایفای نقش سیاسی ـ اجتمـاعی ،در شـکل پـذیرش مناصـ
وزارت یا منص

وانی حکـدمتی از قبیـل

شیخانسالمی ،قضاوت و نیو پذیرش سفارت و مثمدریتهای داخلـی

یا خارجی تبلدر یافت.
در بررسی آثار افراد یادشده دریافتیم ته تحـدل تیفـی ایجـاد شـده در تفسـیرنگاری
شبهقاره در قرن دهم تا دوازدهم هجری ،به دو شکل ،مسیرخدد را پیش گرفت:
یکم .تدسعه و تقدیت تفسیرنگاری به روش ساختاری یـا نظـم قـرآن تـه بیشـتری
نمددش در تفسیر شیخ مبارک و شیخ مندرآشکار گردید؛ روشی ته از زمان مهـائمی در
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394
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قرن نهم در پیش گرفته شد.
دوم .بازآفرینی شیده تفسیر مدضدعی تدس قاضی ندراهلل شدشـتری تـه حـدود دو
قرن پیش از او تدس میرسید علی همدانی آغاز شده بدد.
همچنی از شروع قرن دهم ،تفسیرنگاری شبهقاره ،به شکل شرح و حاشیهندیسی بـر

تفاسیر پیشی  ،از جمله تفسیر بیضاو  ،تدسعه تمّی خدد را نمایان ساخت.
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 .1دخالت برخی از آنان مانند صرفیتشمیری ،در امدر سیاسی و اجتماعی ،به ایجـاد

ـ آزاد بلگرامی ،غالمعلی ب محمد ندح (1976م) ،سبحة المرجان فی آثگار هندوسگتان،
تصحیم و مقدمه :دتتر محمد فضل الرحم ندوی ،بمبهی ،بینا.
ـ آفــاقی ،صــابر (1388ش)« ،صــدفیان تشــمیر و نقــش آنــان در نشــرفرهنگ و ادب»،
قندپارسی ،ش 47و  ،48دهلی ،مرتو تحقیقـات فارسـی رایونـی فرهنگـی جمهـدری

اسالمی ایران.

ـ آفتاب اصغر (1346ش) ،تاری نویسی در هند و پابستان (تیموریان بارگ اا بگابر
تا اورن

ایب) ،نهدر ،خانه فرهنگ جمهدری اسالمی ایران.

ـ عالمی ،ابدالفضل ب مبارک (1372ش) ،اببرنامگه ،بـه تدشـش غالمرضـا طباطبـایی
مجد ،تهران ،مسسسه مطالعات وتحقیقات فرهنگی.

ـ احمدزاده ،سید مصطفی (1391ش)« ،گوارشی از وضـعیت تفاسـیر شـیعی در هنـد»،
مجله مشکوة ،ش ،116مشهد ،بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدـ رضدی.

ـ اسفندیار ،محمددرضا (1389ش)« ،عرفان و سیاست در اندیشه سید محمد ندربهش»
مجله نامه الهیگا  ،ش ،10تهران ،دانشکده الهیـات و معـارف اسـالمی دانشـگاه آزاد

واحد تهران شمال.

ـ اشرف ،وجیهالدی (1391ش) ،بحر اخار ،تصحیم :آذرمیدخت صفدی ،دهلی ،مرتو
نشر تحقیقات فارسی رایونی فرهنگی جمهدری اسالمی ایران.

ـ امینی نجفی ،عبدالحسی (1352ش) ،شهداء الفضیلة ،قم ،مكتبة الطباطبائی.

ـ اندشه ،حس (1375ش) ،دان نامه ادب فارسی (ج ،4ذیـل فیضـی دتنـی) ،تهـران،
سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

ـ ایازی ،محمدعلی (1378ش) ،شناخ نامه تفاسیر ،رشت ،تتاب مبی .

نقش قرآنپژوهان ایرانی و هندی در سپهر سیاست در دوره گدرتانیان هند

ـ ـــــــــــــــــــــــــ (بیتا) ،آیین اببر (ج ،)3لکنهد ،ندلکشدر پریس.

ـ ــــــــــــــــ (1380ش) ،سیر تعور تفاسیر شیعه ،رشت ،تتاب مبی .

ـ باسدرث ،ادمدندتلیفدرد (1382ش) ،تگاری غانویگان ،ترجمه :حس اندشـه ،تهـران،
انتشارات امیرتبیر.
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کتابنامه

و تبارشناسی ،ترجمه :فریدون بدرهای ،تهران ،مرتوبازشناسی اسالم وایران.

ـ بهتیارخان (1979م) ،مرآة االعالم ،نهدر ،بینا.

ـ بدائدنی ،مالعبدالقادر (80-1379ش) ،منتخب التواری  ،تصحیم :احمد علی صاح ،
مقدمه :تدفیق سبحانی ،تهران ،انجم آثارو مفاخرفرهنگی.
ـ بالذری،احمداب یحیی(1988م)فتدح البلدان،بیروت ،دارالمکتبه الهالل

ـ بیات ،بایوید (1382ش) ،تگذبر همگایون و اببگر ،تصـحیم :محمـد هـدایت حسـ ،
تهران ،انتشارات اساطیر.

ـ جعفریان ،رسدل (1388ش) ،اسئله یوسفیه؛ جدال اندیشگیی تفکگر شگیعه اصگولی بگا

گورل شوشگگتر ،
اخبگگار ؛ مکاتبگگا میریوس گ علی اسگگترآباد و شگگهید قاضگگی نگ ّ
تهران ،تتابهانه مدزه و مرتو اسناد مجلس شدرای اسالمی.

ـ جدزجانی،ابدعمروعثمــانبــ ســراجالــدی محمــد(منهاج ســراج) (1342ق)طبقــات
ناصری،به تصحیم عبدالحی حبیبی ،تابل ،انجم تاریخ افغانستان.

ـ حسنی ندوی ،حیات عبدالحی (1956م) ،یادایام (علیگره) ،علیگره هند،اعظم گره.
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

ـ حســنی ،عبــدالحی (1978م) ،ناهگگة الخگگواعر و بهجگگة المسگگام و النگگواظر (ج،)6
حیدرآباد ،دت .

ـ حسینی ،محمدزاهد (1401ق) ،تذبرة المفسرین ،نهدر ،بینا.

ـ حکمت ،علیاصغر (1337ش) ،سرامین هند ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.

ـ خداجـــهپیری ،مهـــدی (1382ش) ،فهرسگگگ مخعوعگگگا فارسگگگی بتابخانگگگه مگگگوا
ساالرجن

(ج ،)7دهلی ،رایونی فرهنگی جمهدری اسالمی ایران.

ـ خدافی ،عبدالرزاق ،صمصگام الدولگه (1888م) ،مگآثر االمگراء ،تصـحیم :عبـدالرحیم،
تلکته ،انجم آسیایی بنگال.

ـ ددّمری ،محمداعظم (2001م) ،واقیعا
ایند تشمیراسالمک سنتر سرینگرتشمیر.
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بشمیر ،ترجمه :احمـد شـمسالدی  ،جـامد،

ـ دونفــدز ،ث .ف (1316ش) ،تگگاری هنگگد ،ترجمــه :محمــدتقی فهرگیالنــی ،تهــران
چاپهانه مجلس.
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ـ ــــــــــــــــــــــ (1388ش) ،سلسلهها اسالمی جدیگد راهنمگا گا شگمار

دهلی ،مطبع مجتبایی.

ـ رادفر ،ابدالقاسم (1383ش)« ،بررسی اجمـالی ترجمـههای منثـدر اردوی قـرآن» ،قنگد

پارسگی ،ش ،27دهلی ،مرتو تحقیقات فارسـی رایونـی فرهنگـی جمهـدری اسـالمی

ایران.

ـ رحمانعلی ،محمد ب عبدالشکدر (1332ق) ،تذبر علما هند ،لکنهد ،ندل تشدر.

ـ رزمآرا ،مرتضی (1383ش)« ،نگاهی به مدرخان هند میانه» ،دوماهنامـه آیینگه پگهوه ،
ش ،85قم ،دفتر تبلیغات اسالمی حدزه علمیه.
ـ رضاداد ،علّیه (1388ش)« ،روشهای ندی در عرصه تفسیر قـرآن تـریم» ،فصـلنامه

پهوه

دینی ،ش ،19تهران ،زیر نظر دتتر عباـ همامی و جمعی از اساتید.

اسالمی.

ـ ــــــــــــــــــ (1380ش) ،تگاری تصگو

در هنگد ،ترجمـه :منصـدر معتمـدی،

تهران ،مرتو نشر دانشگاهی.
ـ رضــیخان ،جعفــر (1387ش)« ،رویکردهــای نــدی تفســیری در شــبهقاره هنــد»،
دوفصلنامه علمی ـ تهصصی معالعا قرآن و حگدی  ،ش ،3تهـران ،دانشـگاه امـام

صادق.7
ـ روبی  ،آندره (1382ش)« ،نگاهی به رویکردهایی در تـاریخ تفسـیر قـرآن» ،ترجمـه:
تاظم رحمتی ،ماهنامه بتاب مگا دیگن ،ش 61و  ،62تهـران ،وزارت فرهنـگ و ارشـاد

اسالمی.

ـ شاهآبادی ،شاهمحمد (1923م) ،تاری بشمیر ،دهلی ،مطبع مجتبایی.

ـ شدشتری ،عالءالملک ب ندراهلل (1352ش) ،محفل فردوس ،تهران ،انجم آثار ملی.

نقش قرآنپژوهان ایرانی و هندی در سپهر سیاست در دوره گدرتانیان هند

ـ رضدی ،اطهـر عبـاـ (1376ش) ،شگیعه در هنگد ،قـم ،مرتـو مطالعـات وتحقیقـات

ـ شدشــتری ،نــدراهلل شــرفالدی (1368ش) ،احقگگاا الحگگق و اذهگگاا الباعگگل ،مقدمــه:
حسینی مرعشی ،قم ،تتابهانه آیتاهلل مرعشی.

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ (1327ش) ،الصگگگوارم المهرقگگگة ،تصـــحیم و مقدمـــه:
جاللالدی محدث ارمدی ،تهران ،اسالمیه.
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ـ دهلدی ،عبدالحق ب سیفالدی (1332ق) ،اخباراالخیگار ،تصحیم :محمد عبدانحد،

ـ شهیدی صالحی ،عبدالحسی (1381ش) ،تفسیر و تفاسیر شگیعه ،قووی  ،نشر حدیث
امروز.

ـ شیرازی ،محمدمعصدم (1339ش) ،عرائگق الحقگایق ،ج ،3تهران ،انتشـارات تتابهانـه
صناعی.
ـ صدرانفاضل ،سید مرتضی (تابستان 1365ش) «تفاسیرعلمای امامیه در شبهقاره هند»،
ترجمه :هاشم محمد ،مجله مشگکوة ،ش ،11مشهد ،بنیاد پژوهشهای اسـالمی آسـتان

قدـ رضدی.
ـ ـــــــــــــــــــــــــــ (بهــار1365ش)« ،شــیدههای تفســیر قــرآن در هنــد و
پاتستان» ،ترجمه :هاشـم محمـد ،مجلـه مشگکوة ،ش ،10مشـهد ،بنیـاد پژوهشهـای

اسالمی آستان قدـ رضدی.

ـ صدرحاج سیدجدادی ،احمـد و دیگـران (1386ش) ،دائگرة المعگار

تشگی  ،تهـران،

شهید سعید محبی.

ـ الطاف حسی (1372ش) ،بشمیر بهشگ اخمخگورد  ،ترجمه :فریدون دولتشاهی،
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

تهران ،انتشارات اطالعات.
ـ طباطبا سیدعلی ب عویواهلل1355( ،ق)برهان مآثر ،دهلی  ،جامعه ملیه .
ـ طباطبــایی ،غالمحســی بــ هــدایتعلیخان (1252ق) ،ســیرالمتثخری  ،تصــحیم:
عبدالمجید ،تلکته ،مطبع طبی.
ـ عابد حسی  ،محمد (زمستان  1388و بهار 1389ش)« ،صرفی تشمیری و شعر و ادب
فارسی» ،فصلنامه قند پارسگی ،ش ،48 - 47دهلی ،مرتـو تحقیقـات فارسـی رایونـی
فرهنگی جمهدری اسالمی ایران.
ـ افندی اصفهانی ،عبداهلل (1389ش)ریاض العلماء وحیـاض الفضـالء ،مشـهد ،آسـتان
قدـ رضدی  ،بنیاد پژوهشهای اسالمی.

ـ غفارآوا ،ضمیره (1390ش) ،جانب هندوستان آید همی ،دهلی ،مرتوتحقیقات فارسـی
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ـ ــــــــــــــــــــــــــ (1377ش) ،مجالس المنمنین (ج ،)2تهران ،اسالمیه.

ـ فیضی دتنی ،ابدالفیض ب مبارک (1362ش) ،دیوان فیضگی ،تصـحیم :ایدی ارشـد،
مقدمه :حسی آهی ،تهران ،انتشارات فروغی.

ـ قادری ،سید محییالدی (1387ش) ،میرمحمگد مگنمن اسگترآباد

مگروی تشگی در

جنوب هند ،ترجمه :عدنعلی جاوری ،قم ،نشرمدرخ.

ـ تشمی ،خداجه محمدهاشم (1302ش) ،ابدة المقاما  ،لکنهد ،محمدد پریس.
ـ تدفی ،علی اب حامد(1384ش)چچ نامـه ،محقـق داودپدتـه عمـرب محمـد تهـران،
اساطیر.

ـ گلچی معانی ،احمد (ش ،)1369باروان هند ،مشهد ،انتشارات آستان قدـ رضدی.

ـ گدرتانی ،ندرالدی محمد جهانگیر (1359ش) ،جهانییرنامگه (تگواج جهگانییر )،
ـ نهدری ،غالمسرور (1914م) ،خاینة االصفیا ،تانپدر ،بینا.

ـ مارهروی ،احمد سعید (1335ق) ،بوستان اخیار ،آگره ،ابدلعالیی پریس.

ـ مرادآبادی ،حافظ محمدحسی (1876م) ،انوارالعارفین ،ندلکشدر ،پریس ،لکنهد.

ـ مشکدر ،محمدجداد (1372ش) ،فرهنگ

فگرا اسگالم  ،مشـهد ،بنیـاد پژوهشهـای

آستان قدـ رضدی.

ـ مطهری ،مرتضی (1364ش) ،خدما متقابل اسالم و ایران ،تهران ،صدرا.
ـ مهدویراد ،محمدعلی (1375ش)« ،سـیر نگارشهـای قرآنـی  ،»7فصـلنامه بیّنـات،
ش ،10قم ،مسسسه معارف اسالمی امام رضا(ع).
ـ مدسدی ،محمـد بـاقر(1392ق)روضـات الجنـات فـی احـدال العلمـا والسـادات،قم،
اسماعیلیان.
ـ میرزا محمد مهدی لکنهدیی (بی تا) نجدم السماء ،هند ،لکنهد  ،ندلکشدر .

نقش قرآنپژوهان ایرانی و هندی در سپهر سیاست در دوره گدرتانیان هند

به تدشش :محمد هاشم ،تهران ،بنیاد فرهنگ ایران.

ـ ندوی ،شاه معی الدی احمد (بیتا) ،تاری اسالم ،تراچی ،غضنفر آتادمی.

ـ نظامی نیشابدری ،صدرالدی حس (1391ش) ،تای المآثر ،تصحیم :مهدی فامدری و
علیرضا شادآرام ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسدج.
ـ نظام الدی احمد هروی بهشی(،بی تا) طبقات اتبری ،چاپ ندلکشدر ،لکهند .
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ـ فلسفی ،نصراهلل (1364ش) ،اندگانی شا عباس اول ،تهران ،علمی.

محمدهاشم ،نهدر ،بینا.

ـ نقدی ،علیمحمد (1391ش) ،تفسیر و مفسران هند ،بیجا ،بینا.

ـ نــدایی ،عبدالحســی ( ،)1341اسگگناد و مکاتبگگا تگگاریخی ایگگران اا تیم گور تگگا شگگا
اسماعیل ،تهران ،بنگاه نشر وترجمه تتاب.

ـ نیازمند ،محمدصدیق (تابستان 1380ش)« ،سهم تشمیر در ترویج و پیشرفت زبـان و
ادبیات فارسی  ،»2فصلنامه ایرانشناسی ،ش ،50بنیاد مطالعات ایران.

ـ نیشابدری،محمدب عبداهلل(بی تا)مآثرقط

شاهی،هند ،تتابهانـه مـدزه سـانر جنـگ

حیدرآباد.

ـ ونیتی ،علیاتبر (1384ش) ،پویایی فرهن
امدر خارجه ،مرتو اسناد و خدمات پژوهشی.

و تمدن اسالم و ایران ،تهـران ،وزارت

ـ هالیستر ،جان ندرم (1373ش) ،تشی در هند ،ترجمه :آذرمیدخت مشـایخ فریـدنی،
تهران ،مرتو نشر دانشگاهی.

سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394
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ـ نقدی ،سید حسی عـارف (1998م) ،تگذكر علمگا امامیگه پاكسگتان ،ترجمـه :دتتـر

