جستاری در تغییر مذهب نظامشاهیان دکن؛
بازخوانی روایات تاریخی
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خدیجه سهرابزاده
چکیده
نظامشاهیان دکن از تسنن حنفی به تشیع امامی ،روی آوردند .پژوهش حاضر میکوشدد
ضمن بازخوانی روایات مربوط به تغییر مذهب آنان از خالل منابع ،اصلیترین عوامل آن
را تحلیل کند و پیامدهای تشیع نظامشاهیان در این منطقه را مشخص نماید .در اینباره
به برخی نظریات مطرح شده برای تغییر مذهب ،مانند خواب دیدن برهانشاه یا خلدو
وی و تأثیر شیخ طاهر بر او در منابع این دوره تأکید شده اسد ؛ در حدایی کده مددعای
اصلی این پژوهش د که با شیوه تبیین تاریخی انجام شده د بر این مبناسد کده تغییدر
گرایش مذهبی نظامشاهیان از تسنن حنفی به تشیع ،بنا به دالیدل سیاسدی و تمایدل و
نزدیکی به حکوم صفویه صورت پذیرف و پیامدهای این امر بنا به دالیدل متعددد از
جمله سرع این دگرگونی ،به بروز اختالفات و درگیریهایی انجامید که به دییل نبدود
زیربناهای مستحکم عقیدتی ،تشیع نتوانس به عنوان جریانی مستمر در این منطقه بقدا
یابد.
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نظامشاهیان دکن ،تسنن حنفی ،تشیع امامی ،تغییر مذهب،
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فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامهی تاریخ اسالم
سـال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394
صفحات 130 - 107

حهنمت نظامشاهیاا دکن (1042 - 895ق) با دورهای از حهنمـت صـفنیه (- 907
1135ق) همزماا بنده است .نظامشاهیاا و دو خانداا دیهر بازمانده از بهمنیاا ـ ی نـی
عادلشاهی و ق بشاهی ـ همهی به تشیع روی آوردند .بـه محـپ پـذیرش تشـیع از
سنی این سه سل له ،سفرایی از جانب دربار ایراا بـرای مبارکبـاد بـه دکـن فرسـداده
میشد و این م ئله ،نق ه آغازی برای ایجاد ارتباط سیاسی ،فرهنهی ،نظـامی و ...میـاا
آنها به شمار میآمد .تشیع دکن را نمیتناا بـدوا در نظـر گـرفدن تشـیع ایـراا عصـر
صفنی و بدوا ارتباط با آا ،بررسی کرد؛ ایرانیانی که در این عصر بـه دکـن مهـاجرت
نمندند و اصنل و عقاید و آداب و رسنم خاص خند را به دکن بردنـد .پـذیرش آیـین
تشیع از سنی سه خانداا نظامشاهی ،عادلشاهی و ق بشاهی از جمله م ـالل مهمـی
است که تقریباً مقارا با تثبیت قدرت صفنیه ،در مناسبات من قه نقشی مهم ایفا کرد.
دقت در چهننهی پذیرش تشیع و رسـمیت یـافدن آا از سـنی سـال ین ایـن سـه
خانداا ،نهاتی مهم را مشـص

میسـازد .از میـاا ایـن سـه حهنمـت ،ابدـدا ینسـ

عادلشاه در سال  895قمری تشیع را در من قه خند به عنناا مذهب رسمی اعالم کـرد
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

و پس از او نظامشاهیاا در عصر دومین پادشاه خند ـ ی نی برهااشـاه (حهنمـت914 :
961ق) ـ به تشیع گرویدند .سپس ق بشاهیاا با تشـهیل حهنمـت خـند ،بیدرنـتشیع را مذهب رسمی خند قرار دادند .خانداا نظامشاهی ن بت به دو خانـداا دیهـر،
تمایزاتی مهم دارد .گرویدا به تشیعِ این خانداا با پیشینۀ ت نن حنفی ـ که پیشتر نیـز
از برهمناا و غیرم لماناا بندند ـ انهیزه آناا را از دو خانداا دیهر مجـزا میسـازد .از
اینرو ،ندایج و پیامد آا نیز ن بت به دو حهنمت دیهر مدفـاوت اسـت .ایـن مقا ـه بـا
بررسی روایات مصدل

درباره تغییر مذهب نظامشـاهیاا در پـی یـافدن پاسـخ بـه ایـن

پرسش است که علت یا علل اصلی تغییر مذهب نظامشاهیاا چه بند و چـه پیامـدهایی
دربر داشت؟
108

مدعای پژوهش حاضر بر این مبناست که بـه دسـت آوردا حمایـت دو ـت شـی ی
صفنی از جمله مهمترین عنامل پذیرش تشیع تنسط نظامشاهیاا دکن اسـت کـه ایـن
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مقدمه

در ندیجه مانع از ماندگاری و بقای تشیع در این من قه گردید.
از جمله م ا ات اندکی که پیشتر در اینباره نهاشده شده ،مقا ه «روابـط صـفنیه و
نظامشاهیاا دکن» از عباسقلی غفاریفرد است که ننی نده ،در این مقا ه ضمن بررسـی
زندگانی شاه اهر اسماعیلی و نامههای او به دربار صفنیه ،او را در گرایش نظامشاهیاا
به آیین تشیع مؤثر میداند؛ در حا ی که در پژوهش حاضر ،س ی بر آا است بـا تحلیـل
نظریات م رح شده ،این مدعا را م رح کند که د یل واق ی تغییر مـذهب نظامشـاهیاا،
وجند حهنمت قدرتمند شی ی صفنی و نیاز این دو ت به چنین قدرتی بنده است که
ا بده این امر به د یـل نداشـدن پشـدنانههای فهـری و اجدمـاعی حهنمـت نظامشـاهیاا
ندنان ت به تداوم حضنر تشیع در این من قـه بینجامـد .از نظـر نبایـد دور داشـت کـه
اصلیترین محنر منرد تنجه در منابع ،بیاا جن ها و رویدادهای سیاسی ـ نظامی ایـن
خانداا است و منرخاا به م الل فرهنهی و دینی کمدر تنجه کردهانـد .بنـابراین مقا ـه
حاضر از خالل ا العات مصدصری که درباره وض یت دینی نظامشاهیاا در منابع وجند
داشده به نهارش درآمده است.

سل له پادشاهاا م لمانی که در نل سالهای  748تا  932قمـری در فـالت دکـن
حهنمت میکردند ،سل له بهمنی نامیده میشدند و نص دین حهنمت م ـدقل م ـلماا
در این من قه بندند .در عصر سال ین بهمنی ،ایرانیاا ب یاری از ریق راههای ارتبا ی
خلیج فارس ،به سناحل غربی و جننبی هند مهاجرت کردند (خا دی .)1383 ،حمالت
تیمنر باعث تشدید منج این مهاجرتها شد .حمایتهای بیدریغ بهمنیـاا از ایرانیـاا،
سادات عراق ،مهه و مدینه باعث شد گروه کثیری از ایـن مهـاجراا ،سـرزمین دکـن را

ج داری در تغییر مذهب نظامشاهیاا دکن

تأسیس سلسله نظامشاهی

بهدرین ملجأ و مأوای خنیش بدانند و به صنرت فردی و گروهـی بـه قلمـرو بهمنیـاا
هجرت کنند .این گروه پس از ورود به دکن برای تمایز از م لماناا بنمی آاجـا و نیـز
ک انی که از شمال هند به دکـن آمـده بندنـد ،غریبـاا یـا غریبا ـدیار نامیـده شـدند
(م صنمی .)146 - 145 :1383 ،از وزیراا و بزرگاا ایرانی شی ی این خانـداا میتـناا
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تغییر ناگهانی مذهب ،منجب بروز اخدالفات و کشمهشهایی درواساخداری شـد کـه

و برج دهترین و تأثیرگذارترین آنها ،محمندگاواا ـ وزیـر بـزرب بهمنیـاا ـ نـام بـرد
(همن) .ا بده تشیع در این مرحله آاچناا قنت نداشت که به صنرت دین رسمی دربـار
بهمنیاا درآید.
با ضـ

حهنمـت بهمنـی ،هـر یـ

جدایی لبی در سر پروراندند و هری

از سـرداراا بـزرب ایـن حهنمـت ،سـندای
در گنشهای اعالم اسدقالل کردنـد .او ـین آنهـا،

احمدشاه بحری بند که در سال  895قمری ،خند را از بدنه این سل له جدا ساخت .از
میاا این پنج سل له ،نظامشاهیاا در احمدنهر (895-1004ق) ،عادلشاهیاا در بیجاینر
(895-1097ق) و ق بشاهیاا در گُلهُنده (918-1098ق) حهنمتهایی شی ی تشهیل
دادند و دو سل لۀ دیهر ـ سل له عمادشاهی در بـرار (980 - 890ق) و بریدشـاهی در
بیدر (1018 - 898ق) ـ سنیمذهب بندند .مؤسس نظامشاهیاا ،احمدشـاه م ـروب بـه
نظاما مل

بحری و از فرزنداا برهمناا بیجانهر است .پدر وی ،بهر ،در زماا احمدشاه

بهمنی اسیر م لماناا شد و در سل

غالماا او درآمد .وی کمکـم مـدارج پیشـرفت را

ی کرد و به مل ح ن بهر ن مشهنر شد و از آاجـا کـه محمدشـاه بهمنـی در دوراا
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

کندکی ،او را «بحری» تلفظ میکرد ،به آا اسم م روب شد و ب دها همین عنناا پ نند
نام سال ین نظامشاهی شد (فرشده ،بیتا .)180 :احمدشـاه نص ـدین نظامشـاه بـا فـنت
مل ح ن صاحب امالک و اراضیای شد که در اخدیار پدر بند .او با ض

حهنمـت

بهمنی ،ادعای اسدقالل کرد و سـرانجام در سـال  896قمـری ،حهنمـت نظامشـاهی را
تشهیل داد .او در سال  900در مقابل باغ کنار نهر سینا ،شهری منسنم به احمـدنهر بنـا
کرد و آاجا را پایدصت خند قرار داد (خاازمااخاا .)515 :1419 ،د یل این نامگـذاری
از آارو بند که خند او ،وزیرش و قاضی م هر ،هر سه احمد نام داشدند.
در این دوره ،ت نن حنفی ،مذهب رسمی دربـار احمـدنهر بـند و اخـدالب مـذهبی
چندانی پدیدار نشد .ا بده این سصن به م نای ی دسدی مذهبی نی ت؛ چرا که عالوه بر
حنفیاا ،شاف یاا نیز حضنر داشدند و شی یاا نیز در اقلیت و به صنرت تقیه روزگار بـه

110

سر میبردند .حهنمدی که احمدشاه تأسیس کرد ،حدود ی

قرا تا سـال  1004قمـری

( ینپنل )280 :1363 ،به نل انجامید و از حهنمتهای قدرتمنـد من قـه بـه شـمار
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از فضلاهلل اینجن ،خل

ح ن بحری ،فرزنداا و مریداا شـاه ن مـتاهلل و ـی کرمـانی

گنرگانیاا هند منقرض شد.
شاه طاهر ،برهانشاه و تغییر مذهب

چنااکه پیشتر گفده شد ،نظامشاهیاا سنیمذهب بندند و بـرخالب عادلشـاهیاا و
ق بشاهیاا ،با مذهب تشیع آشنایی نداشدند و این امر ،مهمترین تمایز نظامشـاهیاا بـا
این دو به شمار میرود .دو خانداا عادلشاهی و ق بشاهی ،از جملـه مهـاجراا و بـه
عبارتی آفاقیاا یا غریباا حاضر در دربار بهمنیـاا بندنـد؛ امّـا نظامشـاهیاا از برهمنـاا
بیجانهر و غیرم لماا بندنـد کـه در عهـد حهنمـت سـل اا احمدشـاه بهمنـی ،اسـیر
م لماناا شدند (فرشده ،بیتا :ج )185 ،2و به حنزه حهـنمدی آنـاا وارد گشـدند .آنـاا
بدین ترتیب اسالم را پذیرفدند و به مذهب ت نن ـ که مذهب رسمی دربار بهمنیاا بـند
ـ گرویدند .زمانی که برهااشاه ـ دومین نظامشاه ـ در سال  914قمری روی کـار آمـد،
ت نن همچناا مذهب رسمی دربار بند و بنا به عرب رایج ،خ به به نام خلفای راشدین
خنانده میشد؛ امّا دیری نپایید که برهااشاه تغییر عقیده داد و بـه نـام المـه

اثنیعشـر

خ به خناند (همن.)212 :
کردهاند ،نفنذ شاه اهر ح ینی ( 956 -880ق) اسـت کـه اعدقـاد دارنـد تحـت تـأثیر
رهنمندهای او ،تشیع به مذهب رسمی دربار نظامشـاهیاا تبـدیل شـد (همـن؛ با بـا،
 .)267 - 259 :1355در اینجا این امر ،بر اساس روایت منابع به نر اجمال بررسـی و
تحلیل میشند.
شاه اهر بن رضی بن اهر بن رضیا دین بن محمدشاه بن مـؤمن ( ،)952-880در
دوراا حهنمت برهااشاه وارد دکن شد .ورود او بـه دکـن ،بـابی جدیـد در مناسـبات

ج داری در تغییر مذهب نظامشاهیاا دکن

نص دین د یلی که منابع در این تغییر و تحنل ،به عنناا نقش کلیدی و محنری ذکـر

سیاسی ،فرهنهی و مذهبی نظامشاهیاا گشند .دربـاره شصصـیت ـاهر و مـذهب وی،
ابهامات ب یاری وجند دارد .بر اساس م ا ات انجام شـده ،بـه نظـر میرسـد مـذهب
شاه اهر ،اسماعیلی بنده باشد .بر اساس نقل فرشـده ،وی از اوالد سـال ین اسـماعیلیه
مصر و افریقیه بند (فرشده ،بیتا :ج .)213 ،2پس از انقراض دو ت اسـماعیلیه ،سـادات
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میآمد .در این حهنمت ،یازده پادشـاه بـه حهمرانـی پرداخدنـد و سـرانجام بـه دسـت

سرحد گیالا ،م دقر گشده و به سادات خنندیه شهرت یافدنـد (شنشـدری :1375 ،ج،2

 .)234تاریخ فرشته درباره اصل و ن ب و کیفیت ورود شاه اهر بـه دکـن و همچنـین
اقدامات او برای رسمی کردا تشـیع ،کامـلترین شـرح را ذکـر کـرده اسـت .بـه بیـاا
وی ،سادات خنندیه حدود سیصد سال ،م ـئن یت ارشـاد و راهنمـایی مـردم آا خ ّـه
را بر عهده داشدند .زمانی که خالفـت و سجادهنشـینی بـه شـاه ـاهر رسـید ،شـی یاا

ب یاری نزدش رفدند و جل ات درس او رونقی ب زا یافت (فرشـده ،بیتـا :ج- 213 ،2
 .)216در تذکرهها نیز ابیاتی به شاه اهر ن بت داده شده است که بر اسماعیلی بندا او
دال ت دارد.
م لع ایجاد احمد ح ن م لع بـنتراب

هفت بیت اهلبیدش ،شاه فـرد اندصـاب

مرتضی آاکه شه م ند عا ی ن بیست

آفدابیست که برج شرفش دوش نبیست
(صدراالفاضل)326 :1374 ،

چنااکه در ادامه خناهد آمـد ،بـهرغم تأکیـد منـابع بـر اسـماعیلی بـندا شـاه اهر،
مذهبی که ـاهر در دکـن بـه تبلیـغ آا پرداخـت و برهااشـاه را بـداا دعـنت کـرد،
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

مــذهب دوازدهامــامی بــند (ح ــینی154 :1379 ،؛ با بــا264 :1355 ،؛ فرشــده ،بیتــا،
ج218 ،2؛ اعدمادا ــل نه :1367 ،ج .)810 ،2افــزوا بــر ایــن مــنرد ،وجــند آثــاری در
مذهب تشیع دوازدهامامی مانند شرح بـاب حادیعشـر در کـالم و نیـز شـرح ج فریـه
یا جفریـه در فقـه (ح ـینی329 :1379 ،؛ فرشـده ،بیتـا :ج230 ،2؛ شنشـدری:1375 ،
ج )237 ،2که به او من نب است ،بر ابهام م ئله میافزاید؛ هرچنـد بـر فـرض صـحت
این اند ابها ،مشص

نی ت وی این آثـار را پـس از ورود بـه دکـن یـا پـیش از آا

نهاشده است.
در برخی از آثار اسماعیلی و جز آا ،نقل شده که شاه اهر ،برهااشـاه را بـه تشـیع
اسماعیلی درآورد (ن  :صفا :1378 ،ج .)664 ،5این سصن با آاچه منابع درباره پذیرش
مذهب دوازده امامی از سنی برهااشـاه بـه صـراحت بیـاا کردهانـد ،ناسـازگار اسـت.
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ضمــن اینکه دفدری ـ مؤ

اسماعیلی کداب تاریخ و عقاید اسماعیلیه ـ بر این بـاور

است که شاه اهر در زیر نام مذهب شـی ه اثنیعشـری بـه تـرویج مـذهب اسـماعیلی
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این فرقه مدفرق شدند؛ عدهای از این سادات سجادهنشین ،در خنند از تنابع قـزوین در

که میخناسدند با سل له شی ه دوازده امامی صفنیه در ایـراا رواب ـی دوسـدانه داشـده
باشند ،پذیرفدنیتر است (دفدری.)559 :1375 ،
بنابر آاچه گفده شد ،به نظر نمیرسد مذهب شاه اهر ،دوازدهامامی بـنده باشـد .از
سنیی بیشدر منـابع ـ حدی آثار و تحقیقات مـؤ فـاا اسمـاعیلی ـ بر اینکـه وی مـروّج
مذهب اثنیعشری در دکن بند ،صحّه گذاشدهاند .این امر تنـاقپآمیز ،درخـنر تأمـل و
بحث است.
درباره چهننهی راه یافدن اهر به دربار برهااشاه چنین آمـده کـه در اثـر شـفاعت
میرزا ح ین اصفهانی ـ که یهی از مقامات صاحب نفنذ دربار صفنی کـه از پشـدیباناا
شاه اهر بند ـ به وی اجازه اقامت در کاشاا دادند .او در آاجا علنم دینی تدریس کرد
و تنان ت محصالا و مریداا فراوانی دور خند جمع کند .این منفقیـت دوبـاره سـبب
تحری

حاسداا شد و در ندیجه از روی بدخناهی ،اخباری به شـاه اسـماعیل دادنـد و

گفدند شاه اهر مانند ح ن صباح ،قدرت سیاسی خـند را مصفیانـه افـزایش داده و بـا
دو تهای هم ایه در ارتباط است .شاه اسماعیل نیز به فرماندهاا نظامی خـند دسـدنر
بازداشت او را داد .در ندیجه شاه اهر با آگاهی از این امر ،بیدرن

کاشاا را ترک کرد

عادلشاه رفت ،امّا به سبب بیاعدنایی او ،آاجا را نیز ترک کرد و به من قه «پرنده» عازم
شد .وی تصمیم گرفده بند از آاجا به زیارت مهه و عدبـات بـرود ،امّـا خناجـه جهـاا
ـ حاکم پرنده و از امیراا نظامشاهی ـ با اصرار او را نزد خـند نهـه داشـت و جل ـات
درس و بحثش را برقرار کرد .در همین حال منالنا پیرمحمد شروانی ـ م لم برهااشاه ـ
وارد پرنده شد و آاچناا تحت تأثیر دانش شاه اهر قرار گرفت که حدود ی

سال در

آاجا ماند .وی پس از بازگشت به احمدنهر از علم و فضل شاه اهر بـرای برهااشـاه

ج داری در تغییر مذهب نظامشاهیاا دکن

و به سمت دکن گریصت ( با با .)254-253 :1355 ،او ابددا به بیچاپنر نـزد اسـماعیل

م ا بی بیاا کرد ،به نری که برهااشاه مشداق دیدار او شـد و در ندیجـه پیرمحمـد را
برای آوردا شاه اهر به پرنده بازگرداند .شاه اهر در سال  928وارد احمدنهر شـد و
ن ی نهشید که نزد شاه ،جایهاهی واال یافت (فرشده ،بیتـا ،ج216 ،2؛ صدراالفاضـل،
.)322-327 :1374
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میپرداخت و تقیه میکرد .به گفده وی ،این ننع از تشیع برای حهمراناا م ـلماا هنـد

سیدعلی با با ـ منرخ دربار برهاا دوم نظامشاه و مؤ

قدیمیترین منبـع دربـاره

این خانداا ـ اصلیترین د یل پذیرش تشیع از سنی برهااشاه را روحیه حقیقـتجنیی
شاه و تالش او برای یافدن مذهب حق از میـاا مـذاهب گننـاگننی کـه آا روزگـار در
دکن وجند داشت ،عنناا کرده است .به بیاا با بـا ،برهااشـاه بـه مجا ـت علمـای
ملت پیامبر مینش ت و پینسده ا ب حق بـند .سـرانجام شـاه بـه حقانیـت مـذهبی
که شـاه اهر نـزد خـند مصفـی کـرده بـند و از روی تقیـه آا را آشـهار نمیسـاخت،
عالقهمند شد و در خلنت از او خناست مـذهبش را بـرایش آشـهار سـازد .شـاه اهر
بــا بیــاا احادیــث و اخبــاری در حقانیــت اهلبیــت پیــامبر شــاه را بــه پــذیرش آا
مذهب دعنت کرد ( با با .)262 - 258 :1355 ،سپس با با بدوا ذکر بیماری فرزند
شاه ،به بیاا رؤیای صادقهای که شاه دیده بنده ،پرداخدـه اسـت و آا خـناب را صـرفاً
منجب اسدناری و تصمیم ق ی شاه مبنی بر پذیرش مذهب المـه اثنیعشـری دان ـده
است (همن.)264 :

امــا منــابع دیهــر ماننــد تاااریخ فرشااته (فرشــده ،بیتــا :ج ،)219 ،2مجااا ا مؤمنین

سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

(شنشدری )235 :1375 ،و منتخبا لبااب ،به تنسل و نذر برهااشاه برای شفای بیماری
فرزندش عبدا قادر تأکید بیشدری کردهاند که به راهنمایی شاه اهر صنرت گرفده بند و

اصلیترین و تنها عامل گروش شاه به تشیع را دیدا رؤیا دان دهاند .در همه این منـابع،
از کیفیت خناب برهااشاه ،گزارشی مفصل به میاا آمده است .مؤ

منتخبا لباب کـه

ن بت به دیهراا مدأخرتر و برخالب سه منرخ دیهـر ،سـنیمذهب اسـت .وی بـهرغم
اینکه با دیدۀ تم صر به این داسداا نهری ده و آا را اف انۀ محپ دان ده ،امّا این امـر
مانع از ذکر آا در تاریخ او نشده است .خالصهای از این ماجرا که با انـدک تفـاوتی در
منابع ذکر شده ،به شرح زیر است:
شاه برای شفای بیماری پ رش عبدا قادر ـ که ب یار منرد عالقه او بند ـ بـه فقـرای
م لماا و کافر صدقات ب یاری میداد .شاه اهر با دیدا این وض یت ،از شاه خناست
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چیزی هم نذر المه اثنی عشر کند .شاه پذیرفت و پـس از آا ،جـرتت یافـت و از وی
تقاضا کرد نذر کند در صنرت بهبندی عبدا قادر به آیین تشـیع درآیـد و بـه نـام

المـه
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رسمیت یافتن تشیع در احمدنگر

چرا آا را پذیرفت و در هماا شب بر سر با ین فرزندش خنابی از پیامبر و المه دیـد
و در آا خـناب پیـامبر بـه او تنصــیه کـرد بـه سـصناا شــاه اهر گـنش فـرا دهــد.

1

شاه پس از بیدار شدا ،فرزندش را سالمت یافت و در هماا حظه شـاه اهر را لبیـد
و از او خناست اعدقاد خـند دربـاره المـه اثنیعشـر را بـرایش بـازگن کنـد تـا او نیـز
به آا مذهب بهرود .اهر نام همه المه را گفت و خلفـای سـهگانه را غاصـب م رفـی
کرد .شاه پس از شنیدا سصناا اهر ،مذهب تشیع اخدیار کرد و سپس ـاهر ،او را بـه
تقیه و مصفی داشدن اعدقاد خند فراخناند؛ چرا که امرای دربار ،همهـی سـنی بندنـد و
مادامی که جم یدی از شی یاا در احمدنهر فراهم نیامده بندند ،انجام دادا هر اقدامی در
این باب میتنان ت به شه ت بینجامد .شاه پس از مدّتی تقیه را رها کرد و در یهی از
روزهای عید به عیدگاه رفت و بدوا ا الع شاه اهر ،دسدنر به خناندا خ به بـه نـام
دوازده امام و حذب نام خلفای سهگانه از آا داد .این امر ـ چنااکه شاه اهر پیشبینـی
کرده بند ـ خشم امرا را برانهیصت و علیه آا به شدت مقاومت کردند (همن :ج235 ،2
  .)237با پذیرش تشیع باب مراودات و مناسبات دوسدی میاا دو سل له نظامشاهی وصفنی باز شد.
را به حقیقتجنیی او یا دیدا خناب پیامبر و درخناست ایشاا بـرای پـذیرش تشـیع
مربنط میدانند ـ میخنانیم ،دالیل دیهری در این امر نهفده باشد که بـا م ا ـه تـاریخ
این دوره میتناا به آا دست یافت .تغییر مذهب از ت نن حنفی به تشیع اثنی عشـری،
امری نی ت که تحقق آا را بدناا از ریق رؤیا اندظار داشـت؛ بـهویژه کـه ا رافیـاا و
فرماندهاا بزرب نظامشاهی ،همهی از حنفیاا مد صب بندند و شاه با این اقدام ،حامیاا
خند را از دست میداد .ضمن آاکه اگر بحـث تغییـر مـذهب ناشـی از حقیقـتجنیی

ج داری در تغییر مذهب نظامشاهیاا دکن

به نظر میرسد بهرغم آاچه در منابع این دوره ـ که پذیرش تشیع از سنی برهااشاه

برهااشاه و ا هام به وی در خناب باشـد ،ایـن امـر نبایـد از سـنی دیهـر نظامشـاهیاا
 .1بــرای آگــاهی ازجزلیــات ایــن خــناب و اخدالفــات منــابع در ذکــر آا ،نـ  :رضــنی :1377 ،ج،1
.457 – 453
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خ به بصناند .شاه که برای شفای فرزندش ،حاضر به انجام هر کـاری بـند ،بیچـنا و

پذیرش مذهب تشیع واکنش منفی بروز ندادند ،بلهه در تثبیت آا کنشـیدند .از ایـنرو
تالش میشند برای این تغییر مذهب ،د یلی مهمتر بیابیم که بـا سیاسـتهای آا روز و
واق یتهای جاری همخنانی بیشدری داشده باشد.
در ادامه به نقش صفنیه و تـأثیر حمایـت آنـاا در مناسـبات من قـهای نظامشـاهیاا
پرداخده میشند.
نظامشاهیان و صفویان

روابط نظامشاهیاا با صفنیاا از جهاتی برای آناا اهمیت داشت؛ نظامشاهیاا کـه بـه
تازگی در جننب هند ،حهنمدی م دقل تشهیل داده بندند ،برای اسدمرار حیات و حفظ
منجندیت خند در شرای ی که از سنی حهنمتهای هم ـایه خـند ،بارهـا چپـاول و
غارت شدند ،نیازمند حمایت قدرتی برتر بندند .ایـن حهنمتهـا پینسـده بـه جنـ

و

درگیری نظامی بر سر تصرب امالک و قالع یهـدیهر ایـام میگذراندنـد؛ بـه نری کـه

حجم ب یاری از ننشدههای مدنا تاریصی این دوره مانند تاریخ فرشته ،منتخاب ا لبااب
و ...به شرح و بیاا این جن ها اخدصاص یافده است .بنا بـه روایـت با بـا ،صـفنیاا
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

با پـذیرش تشـیع از سـنی نظامشـاهیاا ،سـپاهی را بـرای حمایـت از آنهـا در مقابـل
چنــین تهاجمــاتی قــرار دادنــد ( با بــا .)288 :1355 ،گفدنــی اســت کــه نظامشــاهیاا
جزو قدرتهای مهم من قـه بـه شـمار میآمدنـد و بیشـدرین درگیـری را بـا هم ـایه
همم ل

خند ،ی نی عادلشاهی داشدند .از میـاا دشـمناا سـنیمذهب نیـز مهمتـرین

دشمن آنها ،گجراتیها بندند.
افزوا بر این ،نظامشاهیاا با پذیرش مذهب تشیع میتنان دند از حمایت صفنیاا در
مقابل قدرت بزربتر دیهر ـ ی نی گنرکانیاا هند ـ نیز برخنردار شنند؛ چنااکه تجزیه
زودهنهام دو خانداا بریدشاهی و عمادشاهی که به علت نداشدن پشدنانهای قدرتمند،
زودتر از سه خانداا شی یمذهب دکن بـه زیـر سـی ره گنرکانیـاا رفدنـد ،از ایـن امـر
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حهایت داشت .گنرکانیاا و صفنیاا بر سر چند من قـه از جملـه قنـدهار ،همـناره در
جن

و جدال بندند .دکن نیز من قه دیهری بند که منافع ایراا و مغنل در آاجا با هـم
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اسدمرار مییافت؛ اما به گناه منابع تاریصی ،تقریباً سایر شاهاا این سل له نیز ن بت بـه

به عنناا حاکمانی م دقل به رسمیت نشناخدند و در ننشدههای دو دی و تناریخ رسـمی
مغنالا ،این حهنمتها به ترتیب به نام عادلخانیاا ،ق ـبا ملنک و نظـاما ملنک نـام
برده شده است (ریاض االسالم.)146 :1373 ،
اداره کردا حهنمدی م دقل در دکن با وجـند هم ـایهاا مد ـددی کـه هریـ

بـه

بهانههای مصدل  ،پینسده در حال دستدرازی به اراضی و امالک نظامشاهیاا بندنـد و
مهمتر از آا حضنر قدرتی بزرب چنا گنرکانیاا هند که در حال پیشروی بـه سـمت
جننب هند بندند و تقریباً در اواسط حهنمت نظامشاهی خند را به ما نه رسانیده بندند
(فرشده ،بیتا :ج ،)266 ،2همهی حهایـت از آا داشـت کـه نمیتـناا بـدوا اتّهـا بـه
حاکمیدی قدرتمند ،در صحنه رقابتهای سیاسی من قه حاضر شد.
پینند میاا حهنمتهای جننب هند با دو ت رقیب گنرکانیاا ـ ی نی صفــنیـه ـ و
ترویج مذهب تشیع از سنی آناا ،و نیز ثـروت بیپایـاا دکـن ،از دالیـل عمـده تنجـه
حاکمــاا گنرکــانی بــه جنــنب هنــد بــند (ننرمحمــدخاا .)122 :1367 ،گنرکانیــاا
میخناسدند حهنمتهای محلی دکن از آنها ا اعت کنند و فرماارواییشاا را بپذیرند.
در واقع آنها این ایاالت را جزلی از قلمرو خند میدان دند .اما این حهنمتهای محلـی
ابراز تمایل میکردند و خند را به آنها واب ده میدان دند.
روابط فرهنهی ،دینی و بهویژه دیپلماتیـ

بـین صـفنیاا و نظامشـاهیاا بـهویژه بـا

گرویدا آنها به تشیع ،در عصر شاه هماسب فزونی یافت .این مراودات در کداب انشاا

شاه طاهر حسینی دیده میشند .منابع درباره چهننهی آگاهی یافدن شـاه هماسـب از

تشیع نظامشاهیاا ،از شصصی به نام سیدح ین مدنی نام میبرند که در دربار برهااشـاه
حضنر داشت و از عزّت و احدرامی درخنر بهرهمند بند .او در بازگشت بـه ایـراا ،بـه

ج داری در تغییر مذهب نظامشاهیاا دکن

نهتنها از گنرکانیاا پیروی نمیکردند ،بلهه ن بت به رقیب آنها ـ ی نی حهام صفنی ـ

حضنر شاه هماسب رسید و از عالقه و محبت برهااشاه به اهلبیت رسنلاهلل سـصن
گفت (ح ینی :1379 ،مقدمه؛ فرشده ،بیتا :ج .)227 ،2شاه هماسـب بـا شـنیدا ایـن
سصن آقاسلیماا هرانی م روب به مهدرجمال را برای گفدن مبارکبـاد مـذهب تشـیع،
همراه با هدایای گرااقیمت از جمله ا ماس بزرب (قزوینی )24 :1367 ،و ق های زمرد

117

Downloaded from journal.isihistory.ir at 21:02 +0330 on Sunday November 28th 2021

برخنرد پیدا میکرد .مغنالا هرگز سه سل له عادلشاهی ،نظامشـاهی و ق بشـاهی را

«ا دنفیق من اهلل» بر آا منقنش بـند (ح ـینی )150 :1379 ،گ ـیل داشـت .وی ضـمن
ارسال این هدایا ،نامهای نیز برای شاه اهر فرسداد .شاه اهر پ ر خند ،شـاه حیـدر را
روانه دربار صفنی کرد و بدین ترتیب نظامشاه منفق به برقراری ارتباط با شاه ایراا شد
( با با288 :1355 ،؛ صدراالفاضل.)326 :1374 ،
همچنین برهااشاه در سال  952قمری ،خنرشــاه بن قبــــاد ح ــینی ـ ایرانیزادۀ

شی یمذهب و صاحب کداب تاریخ ایلچی نظام شاه ـ را به سفارت ،نزد شاه هماسب
فرسداد و او ی

سال و نیم سال در اردوی شـاه هماسـب در قـزوین مانـد (ح ـینی،

 :1379مقدمه) .شاه هماسب سپس ادهمبی

روملن را در سـال  954بـه رسـا ت نـزد

برهااشاه فرسداد (اعدمادا ل نه :1367 ،ج806 ،2؛ قمی :1383 ،ج.)322 ،1
با وجند اشدغال بابر و هماینا گنرکانی به م الل شـمال هنـد ،آنـاا از دکـن غافـل
نبندند و با برهاانظامشاه مهاتبه میکردند .اکبر نص دین امپراتنر مغنل بند که بـه ـنر
جدی به حهنمتهای دکـن تنجـه کـرد .او میخناسـت حهنمتهـای دکـن سـیادت
امپراتنری مغنل را بـر خـند بپذیرنـد (ریاضاالسـالم .)148 :1373 ،امیـر کمالا ـدین
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

ح ین ـ از اعیاا اردسداا ـ به هنهام حضنر در دربـار نظامشـاهیاا بـا شـنیدا دسـدنر
اکبرشاه بر ا اعت نظامشاهیاا از وی ،دسدنر داد نامهای با این مضمنا به اکبر بننی ـند
که آناا در ا اعت شاه هماسب ه دند و هر کاری را با مشنرت او انجـام میدهنـد و
برای این درخناست نیز باید از وی ک ب تهلی

کنند .این نامه مؤثر واقع شـد و اکبـر

ضمن پا پس کشیدا از ت لط بر نظامشاهیاا ،هدایایی برای آناا فرسداد و خناست این
منضنع را از شاه هماسب مصفی دارند (افناشدهی ن نزی.)17 :1373 ،
شاه عباس نیز با مباد ـه سـفرایی ،بـه تقنیـت روابـط میـاا صـفنیاا و نظامشـاهیاا
پرداخت .در دوره او شاهاا گنرکانی بیش از پیش به تصرب دکـن عالقهمنـد بندنـد و
نظامشاهیاا با تهدیدهای جهانهیر مناجه شدند .از اینرو از شاه عباس درخناست یاری
کردند .شاه عباس درویشبی

118

مرعشی را در سـال 1022قمـری بـه سـفارت بـه دربـار

نظامشاهیاا راهی کرد (منشی :1382 ،ج )866 ،2و نامهای به جهانهیر ننشت و او را از
ادامه شهرکشی به دکن منصرب ساخت (همن) .پس از شاه عباس اول ،نظامشـاهیاا از
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که نام م د صم خلیفه عباسی (فرشده ،بیتا :ج )227 ،2یا انهشدری عقیـق کـه عبـارت

دو ت نظامشاهیاا را برانداخدند (غفاریفرد.)11 - 9 :1386 ،
تشیع در احمدنگر

نظامشاهیاا پس از پذیرش مذهب تشیع ،برای تحهیم و رسـنخ فرهنـ

شـی ی در

من قه حهنمدی خند دست به اقداماتی زدند .ا بده بـه د یـل نارسـایی منـابع ایـن دوره،
نمیتناا به درسدی از میزاا تأثیر این خانداا در ترویج مهدب تشیع در دکن ـ چنااکـه
دو دودماا عادلشاهی و ق ب شاهی بر جـــای گذاشدند ـ سصـن گفت .اخدالفـات و
ت صبات مذهبی و نبند آرامش ن بی که تقریباً در سراسر این سل له حهمرانـی وجـند
داشت ،ضمن اینکه سبب کنتاه شدا مدت فرمااروایی آنها شد ،از شهنفایی فرهنـ
و تمدا شی ی نیز جلنگیری کرد .بهرغم این امـر ،بـا رسـمیت یـافدن تشـیع در عصـر
برهااشاه ،به شی یاا و سادات قلمرو نظامشاهی تنجه خاصی شد .آناا که تا این زمـاا
در اقلیت بندند و روزگار در تقیه سپری میکردند ،در کاننا تنجه شـاه قـرار گرفدنـد؛
م دمریای که پیش از این به اهلسنت داده میشد ،ق ع شد و بـه آنهـا ت لـق گرفـت
(فرشده ،بیتـا :ج .)234 ،2همچنـین بـه دسـدنر برهااشـاه ،در مقابـل قل ـه احمـدنهر
کردند که هر روز در آاجا آش میپصدند و به مؤمناا میدادند (همن و نیـز خافیخـاا،
.)182 :1925
در جایی که برهااشاه خناب مذکنر را دیده بند ،عمارتی بنا نهادند و آاجا را بغداد
نامیدند ( با با359 :1355 ،؛ فرشده ،بیتـا :ج )234 ،2و در مدرسـهای کـه شـاه ـاهر
تدریس میکرد ،ح ین نظامشاه م جدی از گچ و سن

بنا کرد که در روزگار مرتضـی

نظامشاه کارش به اتمام رسید (فرشده ،بیتا :ج .)234 ،2از دیهر اقدامات برهااشاه ایـن
بند که مبا غ فراوانی به کربال و نج

فرسداد .ارسال ایـن مبـا غ هنهفـت بـه عدبـات و

جاهای دیهر با سه هدب عمده صـنرت گرفـت :کمـ
شی یاا از نقاط مصدل

ج داری در تغییر مذهب نظامشاهیاا دکن

مدرسهای ساخده شد که نام آا را « نهر دوازده امام» گذاشـدند و چنـد قریـه وقـ

آا

بـه زوار و م ـدحقاا ،جلـب

به احمدنهر (همن )235 :و ادای نـذورات و صـدقات ( با بـا،

 .)284 :1355در اثر این اقدام برهااشاه ،علمای ب یاری به دربـار نظامشـاهیاا راه پیـدا
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حمایت صفنیاا بهره چندانی نبردند و به این ترتیب گنرکانیاا پس از مرب شاه عباس،

تشیع در دکن نقشی مؤثر ایفا کردند .برخی از این علمـا کـه در ـنل زمامـداری ایـن
خانداا به خدمت آناا درآمدند بدین شرحاند:
 .1سید ح ن بن علی بن ح ن بن علی شدقم ح ینی کـه در مدینـه مدن ـد شـد و
محدث بزرب شبهقاره بند .وی عالوه بر تف یر و فقه در ادب نیز تبحر داشـت .وی در
عهد سل نت ح ین نظامشاه وارد دکن شد و ب یار مـنرد تهـریم و ت ظـیم شـاه قـرار
گرفت و با خناهر او ازدواج کرد .او پس از کشده شدا ح ین نظامشاه ،دکـن را تـرک
گفت ،امّا دوباره در عصر مرتضی به احمدنهر بازگشت تا اینکـه در سـال  999وفـات

یافت .وی صاحب تصانیفی بند که ا جواهر ا نظامیة مان حادیخ خیار ا بریاة و کدـاب

زهر ا ریاض و زالل ا حیاض (صدراالفاضل )206 :1374 ،از آا جملهاند.

 .2سید ح ین بن ح ین بن شدقم مدنی پ ر ح ین بن علی شدقم بند که پـس از
تحصیل علم در مدینه ،به دکن وارد شد و به دربار نظامشاهیاا راه یافت (همن).
 .3میرزا صادق اردوبادی در اردوباد آذربایجاا مدن د شد .پس از ک ب علنم عقلیه و
نقلیه از محضر علمای بزرب ،به احمدنهر آمد و در مدت اقامت ده سا ۀ خند بـه مقـام
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

وزارت صالبتخاا ـ از وزیراا نظامشاهی رسید ـ و در جمادی االخر سال  997کشـده
شد (همن.)311 :
 .4شیخ عبدا لی بن محمند ا صادم ا جابلقی االصل ،عا م و فقیـه و شـاگرد میربـاقر

داماد بند .وی به دسدنر نظامشاه ،شرح اال فیه را ننشت (همن.)346 :

 .5شیخ بن عبداهلل عیدروس ح ینی خصنمی ،از حضرمنت به دکن آمد .او محـدث
و فقیهی شاف ی بند که به مرتضی نظامشاه و مل عنبر پینسـت و مد اقبـاً بـه بیجـاپنر
رفت و نزد ابراهیم عادلشاه دوم منز دی یافت (قادری :1387 ،مقدمه).

 .6محمد بن صا ح اسدی جزالری ،کداب ا نظامیة فی فقاه االمامیاة را به عربی برای

مرتضی نظامشاه تأ ی

کرد (همن).

 .7سید شاه فدح اهلل بن حبیباهلل ح ینی ،در عصر سل نت مرتضی شاه در احمدنهر
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به سر میبرد .وی در پاسخ بـه پرسـشهای سـل اا ،رسـا های فارسـی بـا نـام االساللة

ا سالطانیة به نهـارش درآورد (همـن) .محمـد بـن محمـند دهـدار ،در عصـر مرتضـی
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کردند و برخی از ایناا نیز تأ یفاتی را از خند بـر جـای گذاشـدند و در تـرویج مـذهب

 .8ابنا فضل محمد فضلی نیز درباره فقه شی ه ،رسا های با نام ا فوالاد ا برهانیاة برای

برهاانظامشاه دوم ننشت (همن).
همچنین ک اا دیهری چنا شاه ج فر برادر شاه ـاهر ،مالمحمـد نیشـابنری ،مـال
علیگل اسدرآبادی ،مال رسدم جرجانی ،مال علی مازندرانی ،مـال عزیـزاهلل گیالنـی ،مـال
اینب ابنا برکه و مالمحمد امامی اسدرآبادی از دیهر عا مانی بندند که مدتی را در ایـن
من قه گذراندند (صدراالفاضل.)326 :1374 ،
از جمله مناصب مهم و کلیدی در حهنمتهای شی ی جننب هند ،مقام پیشـنایی و
رهبری بند .پیشنا یهی از ارکاا مهم سل نت به شمار میآمد (صاعدی شیرازی:1961 ،
 .)33وی عا م و حهیمی برج ده بند و در ب یاری منارد از علمـای مهـاجر ایـراا بـه
دربار نظامشاهیاا ،این نقش را که اعم از ف ا یت سیاسی ـ نظامی و نیز ف ا یت دینـی و
مذهبی بند ،ایفا میکرد .در دوره برهااشاه ،شاه اهر این منصب را بـر عهـده داشـت.
منابع از اقدامات او در رفـع مشـهالت حهـنمدی ،سیاسـی و نیـز اخدالفـات خـارجی
گزارشهای جا ب تنجهی اراله کردهاند (برای م ا ه بیشدر ،ن  :با بـا274 :1355 ،؛
رضنی :1377 ،ج .)452 - 451 ،1با وفات شاه اهر ،منصب پیشنایی به قاسـم حهـیم
عینا مل

این سمت را بر عهده گرفدند ( با با.)433 :1355 ،

نهدۀ گفدنی ،اهدمام خاص منرخاا ایـن دوره ،دربـاره مدشـیع نشـاا دادا شـاهاا و
داسدااسراییهایی اغراقآمیز در اینباره است .برای نمننه میتناا به داسدانی که فرشـده
درباره شاهح ین ـ جانشین برهااشاه ـ نقل کرده اشاره کرد .شاهح ین در حین جنـ
با یهی از دشمنانش خناست نماز را به وقت و به صـنرت کامـل و بـه شـهلی کـه در
مذهب شی ه رایج است بهجا آورد:

ج داری در تغییر مذهب نظامشاهیاا دکن

داده شد و پـس از او بـه ترتیـب منالنـا عنایـت ،شـاه رفیعا ـدین ح ـین ،تاجخـاا و

ارکاا دو ت گفدند :در این وقت از اسب فرود آمدا و به نماز مشـغنل گشـدن
در شرع درست نی ت؛ به ایما و اشاره ،سناره نماز کنید .امـا قبـنل ننمـند ،در
غایت ا میناا و وقار به نماز مشغنل شد و افناج خصماا که اضـ اب بندنـد،
دور دور ای داده ،پیش نیامدند .ح ین نظامشاه از نماز فارغ شـده ،چـنا کمـر
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نظامشاه ،درباره تنحید ،رسا های م ابق با مشرب عرفاا برای شاه ننشت (همن).

نی ت ،اعاده باید کرد .پس کمر گشنده باز بـه اعـاده نمـاز پرداخـت و چـنا
خالص شد ،کمرب ده سنار گشت.

(فرشده ،بیتا :ج)247 ،2

همین منرخ اندکی پس از بیاا این داسـداا ،از افـراط ح ـین نظامشـاه در ننشـیدا
شراب و مباشرت سصن میگنید که سرانجام به مرب وی انجامید (همن.)253 :
از شدت عالقه و دوسدی مرتضیشاه ن بت به اهلبیت پیامبر مـاجرای دیهـری نیـز
نقل شده است و آا اینکه مرتضیشاه به هنهام ت قیب تفالخاا ،حاکم برار ـ منسـی
مازندرانی ،سیدی از خانداا پیامبر ـ را دید .وی او را به دوازده امـام ق ـم داد و از او
خناست به عشق دوازده امام ،دوازده هزار هنا دکنی بـه او عنایـت کنـد .نظامشـاه بـا
شنیدا نام دوازده امام ،فیل را از حرکت مدنق

کرد و از اصل و ن ب او پرسید .وقدـی

مدنجه شد او محب اهلبیت پیامبر است ،بدوا در نظر گرفدن ح اسیت مـنق یدی کـه
در آا بند و بدوا اعدنا به هشدار امیـراا در اینبـاره ،دسـدنر داد همااجـا آا مبلـغ را
برایش فراهم کنند .این م ئله آاقدر نالنی شـد کـه تفالخـاا ،منفـق شـد از دسـت
نظامشاهیاا فرار کند (همن266 - 265 :؛ خافیخاا.)206 - 205 :1925 ،
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

منرخاا ،شاهح ین را مروّج مـذهب ج فـری و محـب اهلا بیـت رسـنلاهلل قـب
دادهاند .گفده شده که او به صحبت و همنشینی با علما تمایـل داشـت و بـرای آنـاا در
دربار خند ،جل ات مباحثه و مناظره ب یاری ترتیـب مـیداد ( با بـا .)361 :1355 ،از
دیهر اقداماتی که به شاه ح ـین ن ـبت داده شـده ،برگـزاری جشـنهای سـا هره بـه
مناسبت میالد پیامبر و دادا انـناع

ـام بـه مهمانـاا بـند .شـاه در سـا هره ،سـادات

عا یرتبه را بر صدر مجلس مینشاند و به دست خنیش آب بر دست آناا میریصت و
میش ت .در عهد او م اجد و مدارس زیادی ساخده شد (همن.)363 - 362 :
گفده شده در عصر مرتضی نظامشاه ،مذهب اثنیعشری به اوج شـهنفایی رسـید .او
برای سادات و محباا اهلبیت احدرام فراوانی قالل شد و چند روسـدا و قصـبه ،وقـ
علما ،سادات و سایر م دحقّاا کرد و به ا ام مؤمناا پرداخت (فرشده ،بیتا :ج252 ،2؛
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خافیخاا ،196 :1925 ،صدراالفاضل .)326 :1374 ،بنای ساخدماا سل ندی منسنم بـه
« نهر دوزاده امام» را نیز به مرتضی نظامشاه ن بت داده شده است (فرشـده ،بیتـا :ج،2
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خند را ج ت ب ده بند ،گفت در مذهب شی ه بـا چنـین بـاس نمـاز درسـت

از آناا به بیچاپنر مهاجرت کردند .در ادامه ،درباره آفاقیاا صحبت خناهد شد.
پس از مرتضیشاه ،تشیع رشد و گ درگی چندانی نیافت؛ به ـنری کـه شـی یاا در
ادواری مانند دوره میرااح ینشاه و بهویژه اسماعیلشـاه در انـزوا قـرار گرفدنـد .شـاه
اسماعیل با پذیرش مذهب مهدوی ـ که شرح آا در ادامه خناهد آمد ـ بـه مبـارزه بـا
شی یاا و اخراجشاا از احمدنهر پرداخت .با روی کـار آمـدا برهااشـاه دوم ،مـذهب
مهدوی تقریباً سرکنب شد و تشیع جانی تازه گرفت .برهااشاه ،غریباا بهویژه سـادات
و فضال را که به سرزمینهای ا راب پناهنده یا اخراج شده بندند ،به شهر بازگردانـد و
آناا عزّت و احدرام پیشین خـند را بازیافدنـد (خافیخـاا :1925 ،ج .)237 ،3مدأسـفانه
منابع تنضیح بیشدری از وض یت شی یاا این دوره و اقداماتی که برهااشاه برای احیای
تشیع در احمدنهر انجام داد ،اراله نمیکنند.
پیامدها؛ اختالفات سیاسی ـ مذهبی

نظامشاهیاا بنا به مصا حی بـه تشـی ی روی آوردنـد کـه بدنانـد بـا برخـنرداری از
حمایت صفنیه ،منازنه قنا را در مناسبات آناا با قدرتهای همجنار برقرار سازد .ایـن
حضنر به عنناا واحدی م دقل در جنار قـدرتهای مهـاجم انجامیـد؛ امـا ایـن تغییـر
مذهب ـ که ناگهانی و بدوا هیچگننه هماهنهی میاا ارکاا مصدل

حهنمـت صـنرت

پذیرفده بند ـ تحنالتی عمده در احمدنهر ایجاد کرد .شی یاا و غریبـاا کـه تـا آا روز،
ایام را به سصدی میگذراندند ،ی باره در کاننا تنجه شاه قرار گرفدند .از سنی دیهـر،
به اهلسنت بیمهری شد و مناجبشاا پرداخت نهردید .این دگرگننی ناگهانی سـبب
تحری

امیراا و مقامات حهنمدی و در پی آا ،سل ـلهای از جن هـای خـننین میـاا

ج داری در تغییر مذهب نظامشاهیاا دکن

امر مق ی بند و در کنتاهمدت هدب آناا را تأمین میکـرد و بـه تثبیـت آنـاا و ادامـه

گروههایی از جمله دکنیاا ،حبشیاا ،غریباا یا آفاقیاا و مهدویاا رخ داد .در ادامه شرح
مصدصری از این گروهها بیاا میشند.
در سالهای نص دین پادشاهی بهمنیها ،ارتش آنها از گروههایی تشهیل شده بند که
با یهدیهر رقابت داشدند .در آا دوراا به شی یاا ایرانی و همچنین ترکهـا و مغـنالنی
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 .)326با این حال ،آفاقیاا در دوره او جنر و سدم فراوانی دیدند و به دنبال آا ب ـیاری

نظر برخی دیهر از محققاا ،این گروه که عمـدتاً شـی یمذهب و از سـادات بندنـد ،در
قرا نهم و دهم قمری از ایراا ،عراق و حجاز به دکن مهاجرت کردند و در ق متهای
مصدل

آا ساکن شدند

(1975: 156

 .)Ghauri,این گروه در دسدهاه حهنمت پادشاهاا

بهمنی به مناصب باال دست یافدند و دارای قدرت زیاد بندند (ارشاد .)94 :1365 ،دسده
دیهرِ ارتش بهمنیاا ،م لماناا جننب هند و مـزدوراا حبشـی تشـهیل میدادنـد؛ ایـن
گروه را دکنی مینامیدند .این دو دسده به سبب اخـدالب مـذهب ،پینسـده بـا یهـدیهر
درگیری داشدند (ها ی در .)116 :1373 ،این دسده بندی به ادوار ب د راه پیـدا کـرد و در
دوره نظامشاهیاا نیز اسدمرار یافت.
مؤسس فرقه مهدویه فردی حنفیمذهب به نام سیدمحمد بند که گماا کرد برخی از
نشانههایی که در احادیث درباره مهدی گفده شده ،بر او من بق است .از ایـنرو ،ادعـا
کرد مهدی است و افرادی را دور خند گرد آورد و سرانجام در اواخر سال ،960فرقهای
با نام مهدویه در هندوسداا پدید آورد (فرشده ،بیتا :ج .)201 ،2در عصر برهااشاه اول،
این مذهب رواج زیادی یافت (عبدا قادر بـن ملـنک :1379 ،ج ،)330 ،1بـه نری کـه
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

برهااشاه ،دخدر خند را به یهی از مشایخ آناا داد (فرشده ،همانجا) .شاه اهر بـا ورود
به احمدنهر بازار آناا را از رونق انداخت و ورودشاا به مجلس بهشت آیین را ممنـنع
کرد .برهااشاه از وصلت با آنها پشیماا شد و فرقه مهدویه جننپنری ـ که سبب فریب
او و وصلدش با آنها شده بند ـ را از احمدنهر اخراج کرد (همن) .امّا این کار هرگـز بـه
م نای سرکنبی کامل یا کنار رفدن آنها از عرصه سیاست نبند و آناا همـناره بـه دنبـال
فرصدی برای اعالم منجندیت خند بندند .این فرقه جزو مذاهب حاضر در رقابتهـای
سیاســی و مــذهبی احمــدنهر بــند و در ــنل دوره حهمرانــی ایــن دودمــاا ،فــراز و
نشیبهای ب یاری به خند دید.
نص دین نشانههای اخدالب مذهبی در حهنمت نظامشـاهیاا در دوره برهااشـاه اول
نمایاا شد .او با وجند تنصیه شاه اهر در مصفی کردا مذهب جدید ،ندنان ـت تقیـه
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کند و اعالا مذهب را تا فرصدی مناسب به تأخیر انداخت .با علنی شدا این منضـنع،
امرا و بزرگاا واکنشهای تندی نشاا دادند .آنها به رهبری مالپیر محمد شروانی ـ همن
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که از آسیای مرکزی آمده بندند ،غریبه یا آفاقی میگفدند (ها ی در .)116 :1373 ،بنا بـه

بزرب در مقابل برهااشاه قرار گرفدند و به عزل او و قدل شاه اهر مصمم شدند .میـاا
دو سپاه ،جن

درگرفت و شهر پیرمحمـد شه ـت خـنرد و خـند او اسـیر شـد .بـا

شفاعت شاه اهر ،برهااشاه از قدل او صـربنظر کـرد و وی را در یهـی از قـالع ،بـه
مدت چهار سال به زنـداا انـداخت؛ امـا وی پـس از آزادی از زنـداا ،دوبـاره مقـام و
منق یت پیشین خند را به دست آورد (فرشده ،بیتا :ج223 ،2؛ با با )269 :1355 ،امـا
خافیخاا میگنید :او ابددا نزد بیرم خااجاناا و سـپس بـه نـزد محمـد اکبـر ،پادشـاه
گنرکانی رفت (خافیخاا :1925 ،ج.)182 ،3
شنشدری نیز از درگیری و اخدالب دیهری سصن میگنید که به رهبری نصیرا مل
ـ از امرای بزرب نظامشاهی ـ رخ داد .برهااشاه برای دلجنیی ،نصیرا مل

را نزد خند

لبید ،و ی همین کـه او را در دربـار خـند دیـد ،دسـدنر داد چشـمهایش را از حدقـه
درآورند و بر ک

دسدش بهذارند .پس از این منضنع هیچی

از امیراا ناراضـی علیـه

نظامشاهیاا کارشهنی نهردند (شنشدری :1375 ،ج.)237 ،2
او ین اخدالب مذهبی نظامشاهیاا و هم ایهاا آنـاا پـس از آا بـند کـه برهااشـاه
دسدنر داد نام خلفای سـهگانه را از خ بـه بیندازنـد و در برخـی از منـابع ،خـند او یـا
امری بندند .در برخی منابع دیهر ،این کار به جهّال ن بت داده شده است (فرشده ،بیتا:
ج .)226 ،2به نقل برخی دیهر ،برهااشاه نهتنها به چنین کاری امر نهـرد ،بلهـه جهـال
را نیز از آا پرهیز میداد (خافیخاا :1925 ،ج .)182 ،3همچنین وی درصدد د جـنیی
از علمای مذاهب دیهر بهویژه شاف یاا برآمد که در آا عهـد ،بیشـدر از شـمار حنفیـاا
بندند (همن.)182 :
با روی کار آمدا شاه ح ین نظامشاه (م ،)972امرا در اعدراض به مذهب تشیع ،بـاز

ج داری در تغییر مذهب نظامشاهیاا دکن

شاه اهر به ن خلفا امر کردند .گروهی منسنم به «تبرّالیاا» منظ

بـه انجـام چنـین

هم دست به اقداماتی علیه شاه زدند .با با از سنء قصد میراا عبدا قادر ـ بـرادر شـاه
ح ین که در اثر خناب برهااشاه شفا یافده بند ـ در اینباره سـصن میگنیـد ( با بـا،
 .)361 :1355با قدرت یافدن مرتضیشاه دشمنیها ـ که تا آا زماا به صنرت مصفیانـه
بند ـ آشهار شد .در این دوره آفاقیاا ب یاری کشده شدند .پایین بندا سنّ اغلب شاهاا
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که به سبب تمجیــداتش از شاه اهر ،سبب اندقال او به احمدنهر شده بند ـ با شهری

نفنذ امیراا در اداره حهنمت بند .میتناا گفت کشدار آفاقیـاا بـیش از اینکـه صـبغه
دینی و مذهبی داشده باشد ،صبغه سیاسی داشت .هـر امیـری کـه قـدرت را بـه دسـت
میگرفت ،بنابر دکنی یا آفاقی بندنش ،منضع مصصنصی ن بت به آفاقیاا میگرفت که
در ادامه بداا خناهیم پرداخت.
تقریباً از زماا حهنمت مرتضی نظامشاه که مدتی کنتاه بند و بنا به قـنل خافیخـاا
وی در اثر جننا ،تصمیم به کنارهگیری از سل نت و وا نهـادا آا بـه سیدرضـی نـامی
گرفت ،دخا ت امرا افزایش یافت و غریباا ب یاری را کشدند .صاحبخاا یهی از امـرا
با دادا اخباری کـذب مبنـی بـر تن ئـه غریبـاا بـرای کشـدن شـاه ،او را نیـز در ایـن
غریبکشی با خند همراه کرد (فرشده ،بیتا :ج276 ،2؛ خافیخـاا :1925 ،ج- 209 ،3
 .)211در ندیجه ب یاری از آنها بـه دربـار عادلشـاهیاا بیچـارپنر یـا نـزد سیدمرتضـی
ـ امیراالمرای برار ـ رفدند .سرانجام شاه از اخبار دروغ صاحبخاا م لع شد و دسـدنر
کشده شدا او را صادر کرد و مقام پیشنایی و وکا ت را به شــاه حـــیدر ــ فرزند شاه
اهر ـ سپرد ( با با.)500 :1355 ،
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

دور دوم غریبکشی در زماا میرااح ینشاه رخ داد .در این دوره مهدویاا به د یـل
حمایت از شاه ،جایهاهی واال داشـدند و در عصـر پادشـاهی نظامشـاه ب ـدی ـ ی نـی
اسماعیل شاه ـ قدرت را از آا خند کردند .با باال گرفدن قـدرت آنهـا در مـدت هفـت
روز ،هزار غریب در شهرها و قصبات به قدل رسیدند و حدی از کفـن و دفـن آنهـا نیـز
جلنگیری شد .حدی ج د فردی به نام میرزاخاا را تههتهـه کردنـد و بـر سـر بازارهـا
آویصدند .با ورود فرهادخاا حبشی به احمدنهر آتش این فدنه برای مدتی خامنش شـد
(فرشده ،بیتا :ج .)290 ،2به تدریج قدرت فرقه مهدویه تا جایی پیش رفـت کـه منفـق
شدند اسماعیل نظامشاهی را به مذهب خند درآورند و مذهب اثنیعشـری را از خ بـه
بیندازند .آنها با شی یاا (غریباا) رفداری ب یار خشننتبار کردند و ب ـیاری از آنـاا را
کشدند (همن) .سه هزار نفر از غریباا ـ که به شفاعت فرهادخاا حبشی ،جاا سـا م بـه
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در برده بندند ـ از احمدنهر به بیچاپنر رانده شدند .محمدقاسم فرشده ـ ننی ندۀ تاریخ

فرشته ـ نیز از جمله غریباا مهاجر به دربار ابراهیم عادلشاه بند (همن.)295 :
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این سل له و بهویژه شاهاا اواخر این خانداا ،عامل دیهر تشـدت و اخـدالب و اعمـال

بر غریباا رفده بند ،گریباا خندشاا را گرفت و برهااشاه مذهب مهدویـه را بـه ـنر
کامل برانداخت و غریباا را به احمـدنهر بازگردانـد .او گروهـی از دکنیـاا و حبشـیاا
دیهر را که منجب کشدارها شده بندند ،کیفر کرد .وی بـه غریبـاا و بـهویژه سـادات و
فضالی آناا تنجهی ویژه کرد و برای بهبند وضع زندگی و رفـاه آنـاا کنشـید؛ امّـا در
اواخر عمر او ،با اندشار شای ۀ سنءقصـد اخالصخـاا حبشـی ،عـدهای از غریبـاا کـه
میترسیدند به حال سابق خند بازگردند به بیچاپنر پناهنـده شـدند (همـن .)307 :از آا
پس ،گزارش چندانی از وض یت غریباا اراله نشده است که به نظر میرسـد از انـزوای
آناا حهایت دارد.
سرانجام شاهزاده دانیال ـ پ ر اکبر گنرکانی ـ منفق شد نظامشاهیاا را ـ کـه بـر اثـر
اخدالفات داخلی بـه شـدت ضـ ی

گردیدنـد و پـس از شـاه عبـاس اول از حمایـت

صفنیاا نیز بیبهره شده بندند ـ با برکناری بهـادر نظامشـاه و ت ـصیر احمـدنهر از پـا
درآورد؛ هرچند امیراا این خانداا در دو تآباد به نام مرتضی دوم خ به خناندنـد ،امـا
سرانجام مل

عنبر حبشی در سال  1016به حهنمت آناا پایاا داد.

نظامشاهیاا ـ که پس از تجزیه حهنمت بهمنیاا روی کار آمدند ـ در زماا برهااشاه
ـ دومین پادشاه خند ـ از مذهب ت نن به تشیع دوازدهامامی گرویدنـد .منـابع در علـت
گرویدا آناا به تشیع ،عمدتاً به خنابی اشاره کردهاند که در پی بیماری عبدا قادر ـ پ ر
برهااشاه ـ به وقنع پینست .پس از این خناب بند که عبدا قادر شفا یافت و برهااشاه
به راهنمایی شاه اهر ح ینی ،تشیع را مذهب رسمی پایدصت خند احمدنهر قـرار داد.
در حا ی که با دقت در منابع ،میتناا برای این تحنل بزرب ،دالیلی واق یتر پیدا کـرد.
در واقع نظامشاهیاا در برههای از زمـاا بـه حهنمـت رسـیدند کـه عـالوه بـر وجـند

ج داری در تغییر مذهب نظامشاهیاا دکن

نتیجه

هم ایهانی که همناره به مملهت آنـاا چشـم مـع دوخدـه بندنـد ،از سـنی قـدرت
بزربتری در شمال ـ ی نی گنرکانیاا هند ـ نیز تهدید میشدند .گنرکانیاا بـه سـرعت
در حال پیشروی به منا ق جننبیتر هند بندند .نظامشاهیاا برای حفظ اسـدقالل خـند
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با روی کار آمدا برهااشاه دوم ،روی دیهر سـهّه نمایـاا شـد؛ آاچـه از مهـدویاا

برتر آا روزگار ،تنها صفنیاا قدرت مقابله با گنرکانیاا را داشدند .صـفنیاا بـه تـازگی
تشیع را مذهب رسمی خند قرار داده بندند و به همهـاری بـا همکیشـاا خـند تمایـل
داشدند ،چنااکه عادلشاهیاا شی همذهب هم ایه نظامشاهیاا از حمایت آناا برخنردار
بندند .بنابراین نظامشاهیاا تشیع را اخدیـار کردنـد؛ چـرا کـه بـرای حضـنر در صـحنه
رقابتهای سیاسی نمیتنان دند بدوا داشدن پشدنانهای قدرتمند ،ای ـدادگی نماینـد و
نظامشاهیاا در آا برهۀ زمـانی ایـن م ـئله را بـه خـنبی درک کردنـد .بنـابراین بـا در
نظرگرفدن مشهالت و منانع جدی ،آگاهانه تن به پذیرش مذهب تشیع دادند تا چننـاا
هم ایه شی یمذهـب خند ـ عادلشاهیـــاا ـ از سنی خانـداا شـی یمذهب صـفنی
حمایت شـنند .ا بدـه تشـیع ناگهـانی و سـریع آنهـا پیامـد مدفـاوتی از عادلشـاهیاا و
ق بشاهیاا بر جای گذاشت؛ زیرا رسمی کردا تشیع ،بدوا آاکه ایجاد مقـدمات الزم
برای این تغییر ،سل لهای از جن ها و درگیرهای خـننین میـاا گروههـای مصدلـ

در

احمدنهر ایجاد کرد که بهجز مدتزمانی کنتاه ،عمالً تشیع در این من قه ندنان ت دوام
بیاورد .در ندیجه فرصت الزم برای شهنفایی فرهن
سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

128

و تمدا شی ی در این ناحیه فراهم

نشد؛ بـه ـنری کـه بـرخالب دو حهنمـت شـی یمذهبِ عادلشـاهی و ق بشـاهیِ
همجنار نظامشاهیاا ـ که اقـدامات ب یاری در تثبیت تشیع امامی در من قه دکن کردند
ـ نظامشاهیاا در رواج این مذهب تنفیق چندانی نداشدند.
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ناچار شدند دست به سنی قدرتی همسن

گنرکانیاا دراز کننـد .در میـاا قـدرتهای

ـ ارشــاد ،فرهن ـ

(1365ش) ،مهاااجرت تاااریخی ایرانیااان بااه هنااد ،تهــراا ،مؤس ــه

م ا ات و تحقیقات فرهنهی.

ـ اعدمادا ل نه ،محمدح نخاا (1367ش) ،تاریخ منتظم ناصار  ،تصـحیح :محمـد
اسماعیل رضنانی ،تهراا ،دنیای کداب.

ـ افنشدهای ن نزی ،محمند بن هدایتاهلل (1373ش) ،نقاوة اآلثار في ذكر االخیار فاي
تاریخ ا صفویة ،تصحیح :اح اا اشراقی ،تهراا ،علمی و فرهنهی.
ـ بــدالننی ،عبــدا قادر بــن ملنکشــاه (1379ش) ،منتخااب ا تااواریخ ،تصــحیح :تنفیــق
سبحانی و من نی احمدصاحب ،تهراا ،انجمن آثار و مفاخر فرهنهی.

ـ ح ینی ،خنرشاه بـن قبـاد (1379ش) ،تااریخ ایلچینظامشااه ،تصـحیح :محمدرضـا
نصیری و کنلیچی هانه دا ،تهراا ،انجمن آثار و مفاخر فرهنهی.

ـ خافیخاا ،محمدهاشم (1925م) منتخب ا لباب ،به کنشش :انجمـن آسـیایی بنها ـه،
تصحیح :سرو ز ی هی  ،کلهده ،بینا.
ـ خا دی ،عمر (1383ش)« ،نهاهی به وضـ یت شـی یاا دکـن» ،ترجمـه :محمدمهـدی
تنسلی ،گزارش گفتگو ،ش ،13تهراا ،پژوهشهاه علنم ان انی و م ا ات فرهنهی.
دکدر محمدمهدی تنسلی ،اسالم آباد ،مرکز تحقیقات فارسی ایراا و پاک داا.

ـ دفدری ،فرهاد (1375ش) ،تاریخ و عقاید اساماعیلیه ،ترجمه :فریدوا بدرهای ،تهراا،
نشر فرزااروز.

ـ رضنی ،ا هر (1377ش) ،شیعه در هند ،ترجمه :مرکز م ا ات و تحقیقات اسـالمی،
قم ،دفدر تبلیغات اسالمی حنزه علمیه.

ـ ریاض االسالم (1373ش) ،تاریخ روابط ایران و هناد در دوره صافویه و افشااریه،
ترجمه :محمدباقر آرام و عباسقلی غفاریفرد ،تهراا ،امیرکبیر.

ـ شنشدری ،نـنراهلل (1375ش) ،مجاا

ج داری در تغییر مذهب نظامشاهیاا دکن

ـ خاازمااخاا ،غالمح ین (1419ق) ،تاریخ آصفجاهیان (گلزار آصفیه) ،به کنشش:

ا ماؤمنین ،تصـحیح :سـید احمـد عبـدمنافی،

تهراا ،کدابفروشی اسالمیه.

ـ صاعدی شیرازی ،نظاما دین احمد بن عبداهلل (1961م) ،حدیقة ا سالطین ،دکن ،ایناا
اردو.
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کتابنامه

تهراا ،بنیاد پژوهشهای اسالمی آسداا قدس رضنی.

ـ صفا ،ذبیحاهلل (1378ش) ،تاریخ ادبیات در ایران ،تهراا ،فردوس.

ـ با با ،سیدعلی (1355ش) ،برهان مآثر ،تصحیح :سید هاشمی ،دهلی ،م بع جام ـه
دهلی.
ـ غفاریفرد ،عبـاسعلی (تاب ـداا 1386ش)« ،روابـط صـفنیه و نظامشـاهیاا دکـن»،
فصلنامه تاریخ روابط خارجی ،س ،8ش ،31تهراا ،وزارت امنر خارجه.

ـ فرشده ،محمد بن قاسم (بیتا) ،تاریخ فرشته (ج ،)2بیجا ،بینا.

ـ قادری ،سید محییا دین (1387ش) ،میرمحماد ماؤمن اساترآباد  ،ماروی تشای در
جنوب هند ،تهراا ،منرخ.

ـ قزوینی ،ابنا ح ـن (1367ش) ،فوالاد ا صافویة ،تحقیـق :مـریم میراحمـدی ،تهـراا،
مؤس ه م ا ات و تحقیقات فرهنهی.

ـ قمی ،احمد بن شربا دین ا ح ین ا ح ینی (1383ش) ،خالصة ا تاواریخ ،تصحیح:
اح اا اشراقی ،تهراا ،مؤس ه اندشارات و چاپ دانشهاه تهراا.

سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 1394

ـ ینپنل ،اسدانلی (1363ش) ،طبقات سالطین اساالم باا جاداول تااریخی و نسابها
ایشان ،تهراا ،دنیای کداب.

ـ م صنمی ،مح ن (1383ش)« ،نص دین نشانههای ظهنر تشـیع در دکـن» ،فصـلنامه
علمی ـ پژوهشی علوم انسانی دانشگاه ا زهرا ،تهراا ،دانشهاه ا زهرا.

ـ منشی ،اسهندربی

(1382ش) ،تاریخ عا مآرا عباسی ،تحقیق :ایرج افشار ،تهـراا،

امیرکبیر.

ـ ننرمحمــدخاا (1367ش) ،روابااط سیاساای و مناساابات دی لماساای تیموریااان هنااد بااا
صفویان ایران (رسا ه دکدری) ،تهراا ،دانشهاه تهراا.

ـ ها ی در ،جاا ننرمن (1373ش) ،تشی در هناد ،ترجمه :آزرمیدخت مشایخ فریدونی،
تهراا ،مرکز نشر دانشهاهی.
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ـ صدراالفاضل ،سید مرتضی ح ـین (1374ش) ،مطلا اناوار ،ترجمـه :محمدهاشـم،

