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چکیده
تاریخ نگاری فارسی در دکن در دوره سلطنت بهمنیبان آغباز و در دوره جانشبینان آنهبا
رونق یافت و در دوره آصفجاهیان /نظامهای حیدرآباد دکن (حک )1367-1137 .رواج
بیشتری یافت .افزون بر توجه به تاریخ سیاسی ،یکی از ویوگیهای مهبم تباریخنگباری
فارسی در این دوره ،توجه به جنبههای متتلف زندگی روزانه مردم ببود .بیشبتر تبواریخ
فارسی این دوره ،گزارشهای دقیقی از آداب و رسوم و زنبدگی روزانبه مسبلمانان ارائبه
کردهاند  .پرسش اصلی پووهش این است که تواریخ فارسی دکن ،از حیث موضوعهبای
گوناگون مرتبط با زندگی روزانه چه اهمیت و اعتباری دارند؟ در نوشبتار حاضبر ،اجبزا و
عناصببر تشببکیلدهنببده زنببدگی روزانببه در تببواریخ فارسببی دوره سببالطین دکببن و
آصفجاهیان ،در بتشهای آیینهای ماه محبرم ،جشبنهبا و اعیباد مبههبی ،دینبی و
غیردینی ،تفریحات و سرگرمی ها و خوراک و پوشاک مورد بررسی قرار گرفتبه و نشبان
داده شد که در منابع این دوره افزون بر آیبینهبای مبههبی ،تفریحبات ،سبرگرمیهبا،
خوراک و پوشاک نیز انعکا یافته است .همننین در منابع این دوره ببه سبب شبیعه
بودن برخی سالطین دکن آداب و مناسک شیعی نیز بازتاب یافتهاست.
کلیدواژهها :آصفجاهیان ،تاریخنگاری فارسی در دکن ،زندگی روزانه ،سالطین دکن.

مقدمه

حمالت مسلمانان به دکن (جنوب هند) در دوره سیلطان عال الیدین خلجی(حیک.
 ) 715-۶95و به فرماندهی ملیک کیافور ،از فرمانیدهان نظیامی او ،آغیاز شید .وی تیا
جنوبی ترین منطقه دکن یعنی سواحل ماالبار تا مَعْبَر پی

رفیت و بسییاری از حاکمیان

محلی را خراجگزار دهلی کرد .پس از سلطان عال الدین خلجی ،محمد بن تغلق(حک.
 )752-725به قصد ضمیمه کردن جنوب هند به قلمیرو خیوی

و تأسییس حکیومتی

مسلمان در آن منطقه به جنوب هند لشکرکشید و تمام سیرزمین دکین را تحیت سیلطه
خوی

درآورد .در دهه پایانی حکمرانی محمد تغلق ،قلمیرو وی مییان حکومیتهیای

مستقل و نیمه مستقل تقسیم شد .یکی از این حکومتها ،سلسیله بهمنیان(حیک-748 .
 ) 934بود .حکومت بهمنیان به دلیل بروز اختالفات شدید میان سرداران و امیران ،دچار
 ،)1028عادلشاهیان در بیجاپور(حک ،)1097- 895 .نظامشیاهیان در احمیدنگر(حک.
 ،)1048- 895عمادشییاهیان در بِرار(حییک )982-89۶ .و قطییبشییاهیان در گُلْکُنییده و
حیدرآباد (حک)1098- 918 .تقسیم شد .بهمنیان و جانشینان آنها به نام «سالطین دکن»
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

نیز مشهورند .قلمرو جانشینان بهمنیان به تدریج جیذب قلمیرو وسییع بابرییان (حیک.
 ) 1273-932شد .بعد از سقوط سلسله قطبشیاهیان در حییدرآباد ،بابرییان در 1137
یکی از سرداران سپاه خود به نام میرقمرالدین نظیام الملیک آلیفجیاه را ،بیه عنیوان
«لوبهدار» 1دکن انتخاب کردند .او با فتح دکن در همین سال سلسله آلیفجاهییان را
تأسیس کرد که ده تن از سالطین آنان حدود  234سال بر حیدرآباد حکمرانیی کردنید.
سالطین دکن و آلف جاهیان ،همگی از مشیوّقان و مروّجیان زبیان فارسیی بودنید ،از
اینرو ،بسیاری از شعرا و پارسیگویان ایرانی و برخی از مورخیان فارسیی زبیانِ هنید
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ضعف شد و در نهایت بیه پینج حکومیت کوچیک بریدشیاهیان در بییدر(حک-892 .

شمالی برای برخورداری از حمایتهای آنها راهی دکن شدند .کتابهیایی کیه در ایین
دوره به زبان فارسی در حوزه های تاریخ ،تصو  ،شعر و علوم ادبی نوشته شده ،گیواه
50
 .1تقریبا معادل استاندار کنونی.
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روشنی بر رونق زبان فارسی در دکن است

(Ahmad, 2/75-115

 .)Nazirشمار زیادی از

این آثار تاکنون چاپ نشده است و در کتابخانهها و موزههای هنید بیه وییژه کتابخانیه
آلفیه و موزه و کتابخانه ساالر جنگ در حیدرآباد دکن نگهداری میشود.
تاریخنویسی فارسی از دوره بهمنیان راییج شید ،امیا تیواریخ نگاشیته شیده در ایین
دوره جز تعداد اندکی ،همگی مفقود شیده اسیت و اطالعیات میا دربیاره تیاریخ دکین
در این دوره بیشتر مبتنی بر تاریخهیایی اسیت کیه در دوره جانشیینان بهمنییان نوشیته
شییدهاسییت (معصییومی .)11-10 ،7 ،در اییین دوره ،سیینت تییاریخنویسییی فارسییی
در پایتختهای سالطین دکن ،به ویژه در گُلکُنیده و حییدرآباد و بیجیاپور ادامیه یافیت
( .)Nazir Ahmad, Ibidدر دوره آلفجاهیان نییز بیهرغیم رواج تیاریخنویسیی اردو و
انگلیسییی ،تییاریخنویس یی فارسییی همچنییان ادامییه داشییت .در دوران قطییبشییاهیان و
عادلشاهیان و آلفجاهیان بیشترین آثار تاریخی به زبان فارسی نوشته شدهاست و در
بود و تاریخ این سلسلهها بیشتر در کتابهایی که در بیجاپور و حیدرآباد نوشیته شیده،
مانند کتاب گلش ابراهیمی یا تاریخ فرشته ،نوشیته محمید قاسیم هندوشیاه اسیترآبادی
معرو

به فرشته ،آمدهاست و کتاب برهان مآثر  ،نوشته سیّد علی بین عزییز اهلل طباطبیا

بهمنی پرداختهاست.
بیشتر تواریخ فارسی دکن توجه نسبتا زیادی به جنبههای مختلیف تیاریخ اجتمیاعی
داشتهاند ،در حالی که در تواریخ فارسی دیگر مناطق هند ،مثال هند شمالی و مرکزی این
رویکرد ،کمتر دیده میشود و بیشتر به تاریخ سیاسی توجه شیدهاسیت .مورخیان دکین
چون میرزا نظامالدین احمد بین عبیداهلل لیاعدی شییرازی ،خیانزمیانخیان دهلیوی،
عبدالعلیم نصراهلل خان خیشکی احمدی خورجوی و مَنسارام خوشابی ،ولف دقیقیی از
زندگی روزانه مسلمانان و هندوان ارائه دادهاند که در دیگر منابع یافت نمیشود .در این

بازتاب زندگی روزانه در تواریخ فارسی دوره ...

نیز ،اگرچه درباره تاریخ سلسله نظامشاهیان است ،اما نویسنده بیشتر به تاریخ سیالطین
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دوران عمادشاهیان و بریدشاهیان و نظامشاهیان تاریخنگاری فارسی کمتر میورد توجیه

نوشتار سعی شده است تا شماری از مهمترین تواریخ معتبیر فارسیی از حییث بازتیاب
تاریخ سلطانمحمد قطربشراه ،از نویسینده ای ناشینا

کیه بیه دسیتور سیلطان محمید

قطبشاه(حک ) 1035-1020.در 102۶ق ،با موضوع تاریخ قطبشاهیان نوشیته شیده-
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زندگی روزانه ،مورد بررسی قرار گیرد .این آثار عبارت است از :تاریخ قطربشراهی ییا

است .حدیقهالسالسی قطبشاهی ،نوشته میرزا نظامالدین احمید بین عبیداهلل لیاعدی
شیرازی به درخواست محمد بن خاتون در  1035نوشت و جزئیات حوادث مربوط بیه
دوران عبداهلل قطبشاه (حک ،) 1083- 1035 .را به شیوه سالشمار تا پاییان  1035بیا

نثری سیاده ولیف کیردهاسیت (لیاعدی شییرازی .)3 ،رسراله دربارآصرفیه یرا قرانون
دربارآصفیه  ،نوشته مَنسارام خوشابی ،در زمان میرنظام علیخان آلفجیاه دوم (حیک.

 ) 1218 -1175و در  1175با موضوع تاریخ آلفجاهییان تنظییم شیدهاسیت .تراریخ
بیجاپور مسمی به بساتی السالسی  ،نوشته میرزا ابراهیم ُزبَیری ،در حدود  122۶در تاریخ
عادلشاهیان است .گلزار آصفیه ،نوشته خواجه غالمحسین ملقیب بیه خیانزمیان خیان
دهلوی( )12۶0 -1199مربوط به سالهای 1257تا  12۶0و درباره تاریخ قطبشاهیان و
آلفجاهیان اسیت .تراریخ دکر  ،نوشیته عبیدالعلیم نصیراهللخیان خیشیکی احمیدی

پیشینه تحقیق

در دوران معالر ،محققان بسیاری به مطالعه برخی آیینها و آدابورسوم مسیلمانان
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

دکن پرداختهاند .از میان آنها ،سه اثر لادق نقوی 1،استاد گروه تاریخ دانشگاه عثمانییه
حیدرآباد دکن و از محققان برجسته مسلمان هندی ،بیه زبیان انگلیسیی حیائز اهمییت
است؛ کتاب نهادهای دینی مسلمانان و نقش آنها در دوره قطبشاهیان 2،رسالۀ دکتیری او
در دانشگاه عثمانیه حیدرآباد بوده است .در این کتاب به نهادهای دینی مسیلمانان چیون
مساجد ،درگاه لوفیان و عاشورخانهها توجه شده است .او در فصلی جداگانه به برخی
از عاشورخانههای دوران قطبشاهیان و آلفجاهیان پرداختهاست و تاریخ تأسییس و
نام مؤسس عاشورخانهها ،علمهای عاشورخانهها و برخی آداب و رسوم رایج در آنهیا
را شرح داده است .وی در این بخ
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خورجوی در  1285با موضوع تاریخ آلفجاهیان به نگارش درآمدهاست.

اطالعات بسیار مهمی راجع به شرکت هندوان در

آیینهای ماه محرم دارد .در فصل پایانی این کتاب به برخی آیینها و آدابورسوم دینی
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عید غدیر ،عید فطر« ،مولد النبی

» و شب برات نیز پرداختهاست .او بیشتر اطالعات

1 . Sadiq Naqvi
2 . Muslim Religious Institutions and Their Role Under The Qutb Shahs

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1396.1.27.3.7

و غیردینی مسلمانان توجه شدهاست .وی به جشن نوروز ،جشن «مِراب» ،عیید قربیان،

خود در خصوص این آیینها و آدابورسوم را از دیوان شیعر محمیدقلی قطیبشیاه و
عبداهلل قطبشاه که هر دو به زبان دَکَنی (اردو قدیم) است ،برداشیت کیردهاسیت و از
برخی منابع فارسی دوران قطبشیاهیان کیه بیه ایین آییینهیا توجیه کیردهانید ،ماننید
حدیقهالسالسی قطبشاهی یا تاریخ سلطانمحمد قطبشاه و دیگر تواریخ مهیم در ایین
دوره که حاوی برخی مطالب مهم درباره این آیینهیا هسیتند ،غافیل مانیدهاسیت .وی
درباره نام برخی خوراکها و وجهتسمیه برخی عاشورخانههای دکن نییز دچیار اشیتباه

شییدهاسییت .اثررر دیگررر او ،سررهم آفرراقیهررای ایرانرری در دوران سررلطنت قطرربشرراهیان و
عاد شاهیان 1نام دارد .او در این کتاب به برخی عاشورخانهها و علمهای حییدرآباد در
دوره قطبشاهیان اشاره کرده است .این اثر جز مواردی اندک ،فرق چندانی با اثر اول او
در زمینه آیینهای ماه محرم و عاشورخانهها و علمها ندارد ،بلکه نویسنده بیشتر سیعی
کرده است در این اثر جدید ،مطالب را خاللهتر کند و نق

آفاقیها در تأسیس برخیی

بودهاست ،حل کند .از ویژگیهای مهیم ایین کتیاب ،پیرداختن بیه

مطالب کتاب اول

برگزاری آیینهای ماه محرم در بیجاپور در دوره عادلشاهیان اسیت؛ زییرا منیابع دوره

مسلمانان در دوران قطبشاهیان 2که در مجموعه مقاالتی با عنوان «آیی هرای مراه محررم
میان غیر مسلمانان آندهراپرادش» 3چاپ شده از دیگر آثار مهیم اوسیت .نقیوی در ایین
مقاله ،تأثیر برخی از آیین های رایج میان هندوان در مراسم ماه محرم و شرکت آنیان در
این مراسم را توضیح دادهاست .از ویژگیهای بسیار مهم این مقاله ،استفاده نویسینده از
منابع «تِلِگو» است.
تفاوت الیلی ایین پیژوه  ،بیا تحقیقیات جدیید فیوق ،در ایین اسیت کیه مقالیه
حاضر ،میکوشد با رویکردی تولیفی -تحلیلی بازتاب عنالر تشکیل دهنیده زنیدگی

بازتاب زندگی روزانه در تواریخ فارسی دوره ...

عادلشاهیان چندان به این آیینها توجه نکردهاند .مقاله آیی هرای مراه محررم میران غیرر
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عاشورخانهها و برپایی علمها را نشان دهد و پیچیدگیهیایی را کیه در فهیم برخیی از

روزانه مسلمانان را در تواریخ فارسیی دکین ،میورد بررسیی و تحلییل قیرار دهید .در

1 . The Iranian Afaquies Contribution to the Qutb Shahi and Adil Shahi Kingdoms
2 . The Muharram ceremonies among the Non- Muslims during the Qutb Shahi period
3 . The Muharram ceremonies among the non- muslims of Andhra Pradesh
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این نوشتار ،بیه بخشیی از زنیدگی روزانیه مسیلمانان در تیواریخ فارسیی دکین نظییر

آیینهای محرم ،جشنها و اعیاد مذهبی ،دینی و غیردینی ،تفریحیات و سیرگرمیهیا و
خوراک و پوشاک پرداخته میشود.
الف) .آیینهای محرّم

یکییی از موضییوع هییای زنییدگی روزانییه کییه در تییواریخ فارسییی دوره سییالطین
دکن و آلف جاهیان بسیار به آن پرداختیه شیده ،مراسیم عیزاداری میاه محیرم اسیت.
پیشینه برگزاری این آیینها ،بیه دوره سیلطنت بهمنییان بیاز مییگیردد .در ایین دوره،
تحت تأثیر سیّد محمد خواجه بندهنواز گیسیودراز حسیینی ،خوانیدن اشیعاری دربیاره
شهادت امام حسین

در میان مردم در خانقاههای چِشتیه در گُلْبَرگِه رایج شد و بعد از

انتقال پایتخت بهمنیان از گلبرگه به بیدَر ،خانقاههای نعمتاللهی سبک عزاداری ایرانیان
را در ایام ماه محرم در دکن پیروی کردند و برخیی از سیالطین و وزییران بهمنیی کیه
( .)Sherwani,1/222; Rizvi, 2/334یکی از این افراد خواجه عمادالدین محمود گاوان ،از
وزاری مشهور ایرانی در دربار بهمنیان بود که در دهه اول ماه محرم بسیاری از علمیای
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

ایرانی و عراقی را برای شرح و روایت واقعه کیربال بیه ایین مجیالس فیرا مییخوانید
( .)Howarth,10بعد از تأسیس حکومت عادلشیاهیان در بیجیاپور ،یوسیف عیادلشیاه
(حک ،) 91۶-895 .بنیانگذار این سلسله ،برای نخستین بار ،تشیع را در دکین میذهب
رسمی اعیالم کیرد و اذان و خطبیه شییعی در دکین راییج شید .گیرای هیای شییعی
عادل شاهیان ،آنان را به برگزاری آیین های عزاداری در ماه محرم در بیجاپور سیوق داد،
اما مورخان این دوره ،جزئیات برگزاری آن را ثبت نکردهاند و آگاهیهای ما دربیاره آن
بسیییار انییدک اسییت و اغلییب اطالعییات مییا محییدود بییه منییابع دوره قطییبشییاهیان و
آلفجاهیان است.
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ارادت ویییژهای بییه خانییدان پیییامبر

داشییتند در اییین آیییینهییا شییرکت کردنیید

نخستین آگاهی های ما درباره آداب و رسوم مسلمانان دکین در میاه محیرم ،میدیون
کتاب تاریخ سلطان محمد قطب شاه است .اطالعات این کتاب درباره مراسم ماه محرم،
54

مخصوص عزاداری در ایام محرم« ،زَرعاشوری»  ،مبالغ نقدی که هر ساله پیس از پاییان
ماه محرم به فقرا ،سادات و علما داده می شد و همچنین درباره نحوه ساخت و چراغانی
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اگرچه اندک است ،اما گزارشهیای

دربیاره پوشییدن «سَیراپائی» ،لبیا

سییاه رنیگِ

«پادشاهی عاشورخانه ، »1بسیار با اهمیّت است به نحوی کیه ایین اطالعیات ،از سیوی

برخ ی مورخانِ پس از او چون لاعدی شییرازی میورد اسیتفاده قیرار گرفیت .حدیقره
السالسی قطبشاهی نیز ،از درجه اهمیّت باالیی از نظر توجه به زندگی روزانه بیه وییژه
مراسم عزاداری ماه محرم برخوردار است .این کتیاب مهیمتیرین مرجیع بیرای مطالعیه
اوضاع اجتماعی مسلمانان دکین اسیت و بیه جرئیت مییتیوان آن را «شیاهکار تیاریخ
اجتماعی در دکن» نامید؛ چرا که عالوه بر پرداختن به دیگر موضوعهای زندگی روزانه،
مراسم عزاداری را با ذکر جزئیات دقیق شرح داده است و حتی فصلی مجیزا بیا عنیوان
« ذکر ماتم و تعزیه داشتن شهادت ححرت سیدالشهدا علیه التحیه و الثنا» دارد .لاعدی
شیرازی عمده اطالعات

درباره پادشاهی عاشورخانه را از کتاب تراریخ سرلطان محمرد

قطبشاه گرفتهاست اما گزارش های جالبی درباره مراسم عزاداری لیبح هفیتم محیرم،
شب نهم محرم و لبح روز عاشورا در این عاشورخانه دارد که در هیچ یک از تیواریخ
عزاداری و انگیزه و اهدا

آنان از شرکت در این آیین است .وی درباره یکی از دالییل

ححور هندوان در مراسم عزاداری ماه محرم گوید:
ایشان مسدود مانده قفلها بر لبان و دهان خود میزنند و در برابر ایوان اَلاوَه 2به نهایت
خحوع و غایت خشوع مسألت فتوحات مینمایند .در شب دهم محرم آن قفلها از لبان
و دهان ایشان بهخودی خود گشیوده و ایین لیورت عجییب از کرامیت روح مقید
ححرت سیدالشهدا علیه التحیه و الثنا مشهور و منظور آشینا و بیگانیه ملیت و میذهب
می گردد و در آن سال ابواب کامرانی بیر وجنیات زنیدگانی ایشیان مفتیوح مییشیود»
 .1از بزربترین و مهمترین عاشورخانههای قطبشاهیان در حیدرآباد است که سیاخت آن در دوره محمیدقلی
قطبشاه (حک )1020- 988 .و در  1001شروع شد و در  1005با لر هزینه زیاد پایان یافت.
 .2در حیدرآباد ،آیینهای ماه محرم در مکانهایی به نام «عاشورخانه» یا « االوه» برگزار میشد .االوه به معنی آت
یا آت بازی و در الل به گودالهای مدوری گفته میشد که درون عاشورخانهها ساخته میشد و گیاهی دور
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آن را با آجر حصار می کشیدند .در ایام ماه محرم درون این االوهها آت روشن میکردنید و عیزاداران بیا در
دست داشتن چوب یا شمشیر دور آن حصار میچرخیدند و فریاد «یاعلی یاعلی» «شاهحسین شاهحسین» سر
می دادند (برای آگیاهی بیشیتر دربیاره االوه نیک( Jaffur shurreef , 173- 174; Naqvi, The Iranian Afaquies :
.)Contribution to the Qutb Shahi and Adil Shahi Kingdoms, 141

بازتاب زندگی روزانه در تواریخ فارسی دوره ...

« جمعی از طبقات مسلمان و کافر که ابواب بخت نصیب بر روی تعی

و زنیدگانی
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نیامدهاست .از دیگر امتیاز ات این کتاب ،گزارش او درباره ححیور هنیدوان در مراسیم

(لاعدی شیرازی.) 58 ،
برخی از آیین های عزاداری رایج میان مسلمانان وامیدار آداب محلیی هنیدوان بیود.
برگزاری مراسم لَنْگَر ،یکی از این آیینها بهشمارمیآیید کیه تیأثیر آداب محلیی بیر آن
آشیکار و ملمیو

اسیت (

Qutb Shahi period, 8

Naqvi, Muharram Ceremonies among the Non-Muslims

 .)during theتیاریخ برگیزاری مراسیم لنگیر بیه دوران عبیداهلل

قطبشاه بازمی گردد .در منابع آمدهاست فیلی که عبداهلل قطبشاه بر آن سوار بیود ،وی
را به مدت چند روز در جنگل میچرخاند و از حرکت باز نمییایسیتاد .پیس از اینکیه
حیاتبخشی بیگم ،مادر سلطانعبداهلل قطب شاه ،از این حادثه با خبر شد ،نذر کیرد کیه
در لورت رهیایی پسیرش ،لنگیری (زنجییر ییا افسیار) طیال هیموزن لنگیر فییل بیه
«عاشورخانه حسینی عَلَم» ،1ببرد و آن را میان فقرا تقسیم کند .پیس از رهیایی سیلطان،
دوران ،سالطین ،درباریان و عموم مردم هرساله از پنجم تا نهیم محیرم ،آیینیی بیه نیام
مراسم لنگر را در عاشورخانه حسینیعَلَم برگزار کردند .آنها لنگرهایی از طال یا نقره و
یا تنها شاخههای گل را بر کمر کودکیان مییبسیتند و بیه ایین عاشیورخانه مییآمدنید
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

(خانزمان خان،

5 ;43-41

(Law,؛ بهنظر میرسد ایین مراسیم تنهیا در ایین عاشیورخانه

برگزار میشد و در دیگر عاشورخانهها و یا جاهای دیگر حیدرآباد مرسوم نبودهاسیت
(خانزمان خان،

43؛Law, 7

) .لاعدی شیرازی تأثیر آداب محلی هندوان بر این آیین را

چنین ولف میکند:
« رسوخ عقیده این جماعتِ بیگانه ملتِ آشنا سیرت بهمرتبهایست که ازواج و نسیوان
و دختران و پسران ،اغنیا و فقیران ایشان در ایام عاشیورا غسیل کیرده کسیوت پیاکیزه
پوشیده سبوهای شرب ت قند و شکر برسر خود گذاشته برابر ایوان االوه میآیند و شربت
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وی لنگری طال به همراه شربت به آن عاشورخانه برد و میان فقرا تقسیم کرد .بعد از آن

بخادمان آنجا قسمت مینمایند» (لیاعدی شییرازی ،همانجیا) .وی همچنیین گیزارش
مهمّی درباره منهیات ماه محرم و پرهیز مسلمانان و هندوان از برگزاری جشن و شادی
] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1396.1.27.3.7

5۶

 .1این عاشورخانه در دوره محمدقلی قطبشاه ساخته شدهاست و مهمترین و مقد ترین عَلَم حیدرآباد در این
بیر ایین
عاشورخانه نگهداری می شد و شیعیان بر این باور بودند که شمشیر منسوب به امام جعفر لادق
عَلَم نصب شدهاست (بلگرامی.)۶4 - ۶3 ،

و خوردن برخی خوراکها دارد .گزارش او نشان میدهد که منهیات ماه محرم بیشیتر از
سوی حاکمیّت و با فرمان حکومتی به النا

مختلف اجتماعی ابیالغ مییشید و آنیان

موظف به اجرای آن بودند .وی مینویسد:
« و امر جهان مطاع بجمیع ممالک محروسه لادر فرمایند که در نقاره خانهیای فلیک
رفعت دست از نوازش کو

و نقاره و طبل و دمامه باز دارند و اربیابِ سیاز و نغمیه،

آالت لنعت خود در غال

کیرده از ارتکیاب عمیل خیود مجتنیب باشیند و بجمییع

خوان ساالران و چاشنی گران حکم معلی شر

نفاذ یابد کیه در مطیبخ خیاص و عیام

مطبخیان و باورچیان ادخال لحوم در اغذیه و اطعمه خاله و خرجی ننمایند و در بازار
و محالت حکم فرم ایند که دکاکین تاری و سندی و بنگ و مغیرات حیرام و حیالل در
ایام عاشورا ببندند و قصابها قنارها از بازار بردارند و تنبولیان تنبیول نفروشیند و کسیی
بالجمله جمیع تکلفات و لذات محرمه و مباحه متیروک و ممنیوع میی باشید و احکیام
مذکوره بر جمیع مسلم و کافر و طبقات انام در این ایام غم انجام ،در ممالک محروسیه
جاری میدارند» (همان ،همانجا).
نوشته خانزمانخان دهلوی است .اطالعات او در زمینه آییینهیای میاه محیرم در دوره
آلف جاهیان بسیار دقیق و منحصر به فرد است و نویسنده برای ایین آییینهیا ،عنیوان
«ذکر عشره محرمالحرام در بلده حیدرآباد فرخنده بنیاد» گذاشیته اسیت .خانزمیانخیان
گزارش های کمیابی از تاریخ تأسیس و نام مؤسس عاشورخانهها و همچنین آییینهیای
رایج در آنجا و باورهای عامه مردم درباره برخی از عاشورخانههای حیدرآباد دکین بیه
ویژه عاشیورخانه کیوه میوالعلی  1و عاشیورخانه حسیینی عَلَیم دارد .وی همچنیین
نخستین کسی است که روایت تاریخ برگزاری مراسم لنگر در دوره عبداهلل قطبشیاه را
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 .1کوه موالعلی در اطرا شهر حی درآباد و در نزدیکی روستایی به نام مَلکاجگیری قرار دارد و برای مسلمانان
کوهی مقد به شمار میآمد .براسا اعتقاد عامه مردم ،اثرِ پنجه ححرت علی بر روی سنگی بر باالی آن
کوه حک شده است .در دوره ابراهیم قطبشاه ،به احترام آن اثرِ پنجه ،عاشورخانهای در آنجا ساخته شد و در
دوره آلفجاهیان نیز عاشورخانههای دیگری به آن اضافه شد(خانزمان خان.)559 - 549 ،

بازتاب زندگی روزانه در تواریخ فارسی دوره ...

یکی دیگر ازآثار پراهمیّت درباره مراسم عزاداری میاه محیرم ،کتیاب گلرزار آصرفیه،
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مباشر خوردن گوشت و تنبول نشود و حجامان در حمامات سر نتراشند و کیسه نمالند.

در کتاب

آورده و به تفصیل آن را توضیح داده است .کتیاب خانزمیانخیان اطالعیات

بسیار مهمی در زمینه «آیین فقیرشدن» نیز دارد .در این آیین ،افراد لبا هیای گونیاگون
برتن میکردند و در نق های متفاوتی ظاهر می شدند .گاه نیز خود را به حیوانات ،شبیه
مییکردنید

(Jaffur shurreef, 189; Naqvi , Muharram Ceremonies among the Non-

.)Muslims during the Qutb Shahi period, 8
بهنوشته خانزمانخان « :قریب دولد جوق 1جوانان و طفالن گهگری 2و الهها فقییر
میشوند یعنی به لبا

و رنگ مختلف بست بست 3کس از هر محلیه برمییینید کیه در

دست همهها گهگریها میباشد مانند زنگولههای خرد مدوّر کیه از آن آواز برمیییید و
یک سبوچههای برنجی را زنگولیه هیای خیرد خیرد بسیته موافیق لهجیه سیرود خیود
برمی گردانند و ابیات چند در مدح احوال شهدا میخوانند و فیمابین اینها نیز تقید لبا
آیین «تعزیهبرداری /تعزیه داری» میان مسیلمانان هنید بیه وییژه دکین بسییار رونیق
داشت و هر ساله در ایام ماه محرم برگزار میشید .در شیبهقیاره هنید ،لفیظ تعزییه بیا
وجود ارتباط با مصائب شهدای کربال ،به معنای «شبیه خوانی» به کار نمیرود بلکه آنان
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

تعزیه را به مراسمی نمادین اطالق میکنند که در آن دستههای عزاداری در طول مراسم،
شبیه ضریح یا تابوت امام حسین

را بر دوش میکشند (لیاعدی شییرازی53-52 ،؛

 Rizvi, 2/349؛  .)Hollister, 166در دکن تیابوتهیا را بیهطیور نمیادین و بیه ییاد امیام
حسین

و خاندان

امام حسین

می ساختند و در بعد از ظهر روز عاشورا بیرون میآوردند .ضریح

و خاندان  ،نوعی از تعزیه و نمیادی از آرامگیاه ایشیان بیود (لیاعدی

شیرازی ،52 ،خانزمان خان،192 ،

2,349

 .)Rizvi,این ضریحها معموال از نقره ،بیامبو و

کاغذ و در اندازه های گوناگون ساخته می شد و در ساخت ضریح امام حسین  ،حفظ
شکل اللی آن آرامگاه در کربال مورد توجه قرار میگرفت .ضریح برخال
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و رنگ است که دیگری به آن رنگ بر نهآید (خانزمان خان.»)5۶4 ،

تیابوتهیا

که بعد از پایان تعزییهبیرداری دفین ییا بیر آب فیرو بیرده مییشید بیهطیور ثابیت در
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 .1دسته یا گروه.
 . 2این واژه ریشه هندی دارد و در زبان اردو به معنی دامن پرچین کوتاه است.
 .3ظاهرا منظور عدد بیست است.

عاشورخانه ها نگهداری و در ایام ماه محرم بیرون آورده میشد (خانزمیان خیان-192 ،
 .)Meer Hasan Ali, 1/31.32 ،193اطالعات خانزمانخان درباره شکل ظاهری و آداب و
رسوم مربوط به ضریح االوه یتیمان که نمادی از آرامگاه دو طفل مسلم

بود ،بسییار

در خور توجه است.
ب) .جشنها و اعیاد دینی

جشن نیمه شعبان یا سالروز والدت امام زمان ،به «شبِ َبرات» مشهور بود .در ایین
شب از انواع چراغها و روشناییها برای نورانی نگهداشتن شهر استفاده میشد و میردم
در مجالس شادی ،آت بازی برپا میکردند ،از این رو ،این جشن به «جشن روشناییها
» نیز مشیهور اسیت (

Naqvi, Muslim Religious Institution and Their Role under the

 .)Qutb Shahs 243,273در تواریخ فارسی سالطین دکن ،تنهیا کتیاب حدیقره السرالسی
گزارش های این کتاب درباره آداب و رسوم مسلمانان در این جشن بسیار مهم است .او
برخی از آداب ،اعمال و اورادی را که مسلمانان به امید ثواب و تقرب جسیتن بیه ذات
مانند خواندن نماز و ادعیه ویژه این شب ،غسل کردن ،ذکیر لیلوات ،اسیتغفار و دادن
لدقه و خیرات .وی این مراسم را به جشن «دیپاوالی»« /دیوالی» یا «جشن چراغهیا»ی
هندوان تشبیه کرده است .هندوان ،دیپاوالی یا جشن چراغها را بهخاطر گرامیداشیت و
حرمت نهادن به کالی یا بَهاوانی ،از الهههای هندو برگزار میکردند .این جشن پنج روز
ادامه مییافت و هندوان در این روزهیا خانیههیای خیود را تمییز مییکردنید و آذیین
میبستند ،لبا های نو میپوشیدند ،زنان خود را میآراستند ،دختران با آب گرم حمیام
میگرفتند .انواع خوردنیها و شیرینیها را میپختند و مییان میهمانیان و خویشیاوندان
خود پخ

بازتاب زندگی روزانه در تواریخ فارسی دوره ...

مقد

خدای تع الی و تخفیف و آمرزش گناهان خود ،انجام میدادند ،برشمرده اسیت،
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قطبشاهی است که ولفی کامل و دقیق از آداب و رسوم مسلمانان در ایین شیب ،دارد.

میکردند .آت بازی هم ازجمله شادیهیای آنیان در ایین جشین بیود .بیه

پاکیزه میکردند و برای روشنایی و آذینبندی آن چراغهای رنگی بسیاری بهکارمیبردند
و در شب به آت بازی میپرداختند .بهنظر میرسد ،آیینهیایی کیه هنیدوان در جشین

59
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گزارش لاعدی شیرازی ،مسلمانان نیز در شب بَرات مانند هندوان خانههیای خیود را

دیپاوالی برگزار می کردند ،بر آداب و رسوم مسلمانان در کیفیت برگزاری جشین شیب
بَرات تأثیرگذار بیود

( Naqvi, Muslim Religious Institution and Their Role under the

.)Qutb Shahs,243-244 Murdoch, 66-67

یکی از مهم ترین تواریخ از حیث توجه بیه آداب و رسیوم مسیلمانان ،کتیاب تراریخ
دکر  ،نوشیته خیشییکی احمیدی خورجیوی اسییت .گیزارش او دربییاره مقیدار فطریییه
هرمسلمان و آداب پس از پرداخت فطریه ،درخور توجه است .بیهنوشیته او «فطیره بیه
حساب نصف لباع گندم که دو سیر باشد او را  1...کردیم .نرخ گنیدم امیروز بیه ییک
روپیه چلنی 2هشت سیر و باالست» (خیشکی احمدی خورجوی .)340-333 ،3۶،بعید
از پرداخت فطریه و خواندن نماز عید ،خطبه خوانده میشد و امیر یا سلطان مبلغی بیه
خطیب میدادند  .مسلمانان بعد از پایان این مراسم ،برای تبریک عید و دید و بازدید بیه
خانه یکدیگر میرفتند و برخی از آنان ،به یُمین ایین عیید هدییههیایی را بیه یکیدیگر
هندوان در عید فطر دارد .بهدلیل اهمیّ ت و جایگاهی که این عید نزد مسلمانان داشیت،
تمامی مسلمانان به مدت سه روز تعطیل بودند ،اما هندوانی که وظایف اداری و درباری
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

برعهده داشتند باید در محل کار خود حاضر میشدند (همان ،همانجاها).
یکی دیگر از بزربترین و مهمترین جشنهای مسلمانان دکن ،جشن تولد پیامبر
یا جشن «مولد النبی» بود که بهدلیل هزینههای فراوان ،با حمایت مالی سالطین برگیزار
میشد  .اطالعات ما دربیاره چگیونگی برگیزاری ایین جشین ،محیدود بیه منیابع دوره
قطبشاهیان و آلفجاهیان بیه وییژه کتیابهیای تراریخ سرلطان محمرد قطربشراه و
حدیقهالسالسی قطبشاهی است .تاریخ سلطان محمد قطبشاه گزارشهای جالبی دربیاره
رقص و آواز و استفاده از آالت موسیقی ،چون تیار و سیوزاندن بخیورات و همچنیین
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میدادند .همچنین خیشکی روایت جالبی درباره تعداد روزهای تعطیل برای مسلمانان و

استفاده از مشک و عنبرِ آمیخته به گیالب بیرای خوشیبو کیردن فحیای جشین دارد و

نخستین اطالعات ما درباره جشین مولیدالنبی نییز برگرفتیه از ایین اثیر اسیت .حدیقره
۶0

 .1افتادگی دارد.
 .2ظاهرا چانْدی درست باشد که در زبان اردو به معنی نقره است.
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السالسی قطبشاهی نیز از درجه اهمیت بیاالیی برخیوردار اسیت؛ چیرا کیه وی بیشیتر

آیینهای مسلمانان دکن را در کتاب

آورده و گاه با تفصیل شرح کردهاست .گزارش او،

درباره توقف برگزاری این جشین در دوره سیلطانمحمید قطیبشیاه( 1حیک-1020 .
 )1035و از سرگیری آن در دوره عبداهلل قطب شاه جالب توجه است (لاعدی شیرازی،
.)۶0-59
مسلمانان در ذیالحجه« ،عیداألضحی» (عید قربان) ییا «بقیرِ عیید» (جشین گیاو) را
جشن میگرفتند .کتاب تاریخ دک از مهمترین تواریخ فارسی است که بیه ولیف ایین
جشن پرداخته است .گزارشهای آن درباره ذبح حیوانات و تقسیم گوشیت آنهیا مییان
مستمندان و خویشاوندان پراهمیت است .به روایت او ،سالطین و درباریان نیز هر سال
در این روز ،گوسفندهایی را برای قربانی کردن ،به مالزمان ،منشیان و مردم میدادنید و
به مناسبت عید قربان ،مسلمانان (به غیر از هندوان) بیه میدت سیه روز تعطییل بودنید

پ) .جشنهای غیردینی

«سیالْگِرَه» جشینی اسیت کیه در سیالگرد تولید کودکیان (فرزنیدان سیالطین و نیییز
بلکه در بین هندوان نییز رواج داشیت و مرسیوم بیود کیه در سیالگرد تولید فرزنیدان
خود ،مجلس شادمانی برپا میکردند (یوسیف حسیین .)10 ،تیواریخ فارسیی بیه وییژه
کتاب حدیقه السالسی قطبشاهی ( ،)44 -40مفصل به آداب و رسوم مسیلمانان در ایین
جشن پرداخته و ولف دقیقی از ویژگیهیای ظیاهری رقالیان و انیواع زییورآالت و
جواهرات و همچنین استفاده آنان از پان (برب تَنْبول) برای سرخی لبها و مالیدن حنا
بر دستان دارد.
جشن «بسم اهلل خوانی» ،جشن آغاز تحصیل و علمآموزی فرزندان پسیر و دختیر در

بازتاب زندگی روزانه در تواریخ فارسی دوره ...

مردم عادی) یا خود سالطین برگزار می شد .ایین جشین نیه تنهیا در مییان مسیلمانان،
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(خیشکی احمدی خورجوی.)340-339 ،184 ،

 .1محمد قطبشاه بین علما آموزش و تربیت یافته بود و تحمل تشریفات و اعمیال تجمیلآمییز ایین جشین را

۶1
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نداشت .به همین دلیل هزینه برگزاری جشن را هر سال بین علما تقسیم میکرد .با اینحال پس از به سلطنت
رسیدن عبداهلل قطبشاه ،همچون گذشته شادی و فزونی ضیافتها به برگزاری این جشین بازگشیت ( بیرای
آگاهی بیشتر نیک .لیاعدی شییرازی۶0- 59 ،؛ Naqvi, Muslim Religious Institution and Their Role under
.)the Qutb Shahs, : 221

چهار یا پنج سالگی بود (عبدالجبارخان .)98-97 /1 ،کتاب تاریخ بیجراپور از مهمتیرین
آثار فارسی است که اطالعات جالبی درباره این آیین به دست داده و بر خیال

دیگیر

تواریخ فارسی که بیشتر به خوشگذرانی سالطین در این روز پرداختهاند ،به شیوه تعیین
معلم برای آموزش خواندن و نوشتن به کودک و همچنین آموزش ورزشهای پهلوانی،
اسب دوانی ،تیر اندازی و شمشیر بازی پرداختهاست (زبیری.)3۶3 ،
از آیینهای ویژه سال طین دکن ،مراسم و جشن تراشیدن محاسن سلطان ،برای اولین
بار بود .این مراسم بیشتر برای سالطین کم سن و سالی که بهتازگی و برای نخستین بار
دارای محاسن شده بودند ،برگزار میشد .شاید کتاب حدیقرهالسرالسی قطبشراهی تنهیا
اثری باشد که به تفصیل به این مراسم پرداخته و لفحاتی را به آن اختصاص دادهاست.
گزارش های او درباره برپایی این جشن ،چند روز پیی

از تراشییدن محاسین سیلطان،

(لاعدی شیرازی.)128 -123 ،

جشن عروسی مسلمانان که به جشن «کتخدایی» /کدخدایی نییز مشیهور بیود (دفترر
دیوانی و ما و ملکی سرکار عالی225 ،؛ حیدرآبادی ،)199 ،آداب و آیینهیای متعیددی
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

داشت .برخی از این آداب پی

از مراسیم «نکیاح خیوانی» و برخیی دیگیر بعید از آن

برگزار میشد .آثار اندکی چون گلزارآصفیه به گزارش این آداب و رسیوم پرداختیهانید.
این کتاب اطالعات زیاد ی درباره آداب و رسوم جشن عروسی به ویژه مراسم «ساچَق»/
«سانْچَق» دارد  .این مراسم ،اگرچه در زبان ترکی به معنی حنابندان است ،اما مسیلمانان
دکن برای حنابندان مراسم جداگانهای به نام «مِهَندی» داشتند .در دکن مراسیم سیانچق
قبل از آیین نکاح خوانی و به لورتی بود که بستگان داماد بیه هنگیام غیروب ،نقیل و
بادام ،جواهرات و تزیینات عرو  ،لبا

عرو

و نظایر اینها را به سمت خانه عرو
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نحوه برگزاری مراسم و چگونگی تراشیدن محاسین سیلطان بیا اهمییت و نیادر اسیت

میبردند .خانزمانخان درباره این رسم مینویسد:
« چون رسم سانچق دختر خرد سلطان عبداهلل بهوقوع آمد ابوالحسین نییز بیهجنیاب
۶2

فرمودند که خدام خانقه آبخورههای گلی را بهطور سبوچههای سانچق با نقل و بادام و
غیره پرکرده به کاغذ سرخ و زرد و سبز آراسته در لحن خانقاه بگردانند و بگویند کیه
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ممدوح عرض حال خوی

نمود که یا موال امروز رسم سانچق بهظهور آمد آن ححرت

ایین سیانچق ابوالحسیین اسیت کیه بییه خانیه عیرو

دختییر سیلطان عبیداهلل میییرود

(خانزمان خان.»)4۶ ،
ت) .تفریحات و سرگرمیها

مسابقات کشتی به مناسیبتهیای مختلیف برگیزار مییشید و یکیی از تفریحیات و
سرگرمی های ویژه سالطین ،امرا و درباریان بود .گزارش کتاب تاریخ بیجاپور مسمی بیه
بساتی السالسی نوشته زبیری ،درباره این مسابقات در دربار بهمنییان بسییار جالیب و
قابل توجه است .وی عالوه بر ولف اقبال مردم به ایین تفیریح ،گیزارشهیای مهمیی
درباره آداب و رسومی که کشتیگیران پی

از نبرد انجام میدادند مانند سالم شیاهی و

مصافحه و کسب اجیازه از اسیتاد دارد (زبییری .)12 ،کتیاب گلزارآصرفیه نییز یکیی از
مهمترین آثاری است که به خوبی این نوع مسابقات را ولف کرده اسیت .وی ،عیالوه
خاص کشتی گیران و همچنین هدایایی چون پول نقید و پوشیاک ،کیه بیه برنیدگیان و
بازندگان ،داده میشد ،پرداختهاست.
 .)502-501اطالعات کتاب گلزارآصفیه درباره شکار نیز در خور توجه اسیت .گیزارش
نویسنده درباره همراهی برخی از درباریان در مراسم شکار ،به نام «پیادامی» کیه گیاهی
تعداد آنها بسیار زیاد بود ،بسیار اهمیت دارد .این افراد ،جانوران شکاری چون باز ،یوز
و شاهین را با خود به شکارگاه مییبردنید و هرییک از آنیان مسیئول نگهیداری یکیی
جانوران شکاری بودند و هنگامی که سیلطان جیانوری شیکار مییکیرد ،آنجیا ححیور
مییافتند و از سلطان انعام دریافت میکردند (خانزمان خان.)507 ،
ث) .خوراک و پوشاک

بازتاب زندگی روزانه در تواریخ فارسی دوره ...

شکار از دیگر تفریحات و سرگرمی های رایج مییان سیالطین بیود (خانزمیان خیان،
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بر ولف محل برگزاری مسابقه و نحوه زورآزمایی کشتیگیران با هم ،به برخیی فنیون

از بین تواریخ فارسی دوره سالطین دکن و آلفجاهیان ،کتابهای حدیقه السالسی
آیینی و غیرآیینی دارد .گزارشهای لاعدی شیرازی ،درباره خوراکهیای آیینیی چیون
نان ریزه یا نان تکهتکهشده ،کوفته ،آش و پان (برب تنبول) و همچنیین شییوه پخیت و

۶3
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قطبشاهی ،گلزارآصفیه و رساله دربار آصفیه اهمیّت بیشیتری دربیاره خیوراک و پوشیاک

چگونگی مصر

آنها در بین طبقات مختلیف اجتمیاعی بسییار مهیم اسیت (لیاعدی

شیرازی .)201 ،100 ،53 ،44 ،کتاب گلزار آصفیه نیز ،اهمیّت زیادی درباره خوراکهای
آیینی مسلمانان و همچنین شیوه تهیه و پخت غذاها دارد .گزارشهای این کتیاب بیشیتر
درباره برخی خوراک های آیینی مسیلمانان چیون شیربت ،حلییم  ،قورمیه ،شییربرنج و
شیرخرما با اهمیت است (خانزمان خان .)588-575-292،312،514،یکی از آثیاری کیه
به طور جامع گزارش های مهمی درباره پوشاک آیینی و غیرآیینی مسلمانان دارد ،کتیاب
رساله دربار آصفیه یا قانون دربار آصفیه ،نوشته منسارام خوشابی است .گیزارشهیای او
پوشیدن دربارییان و وجیود افیرادی در دربیار

درباره این نوع پوشاک ها و قواعد لبا
برای تعلیم کسانی که مقررات و آداب لبا

پوشیدن را رعایت نمیکردند ،اعتبار زیادی

دارد (خوشابی .) 7-۶،یکی دیگر از نکات مهم کتاب وی ،توجیه بیه جینس ،قیمیت و
گزارش وی «دستار» جزو پوشاک ثروتمندان ،سالطین و درباریان یا طبقه متوسط بیود،
«ازار چوریدار» ،شلوارهایی با پاچه چیندار ،جزو پوشاکهای مشترک بیین هنیدوان و
مسلمانان بود« .دَگْلَه» از پوشاکهای باالتنه مردان مسلمان و نوعی کت آسترپنبهای بیود
سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز 139۶

که بیشتر امرا و درباریان در دربار یا هنگامی که به سفر میرفتند ،در سرما و گرما از آن
استفاده میکردند (خوشابی.)170 ،14-13 ،
نتیجه

برگزاری آیین ها و آداب و رسوم دینی و غیردینی رونق زیادی میان مسیلمانان دکین
داشت به گونهای که سالطین و امرا ،هزینههای هنگفتی لر

برگزاری آن میکردند و

جزئیات برگزاری آن نیز توسط مورّخان که خود از علما و لاحب منصبان دربار بودند،
ثبت شدهاست .بنابراین ،مهمترین ویژگی تاریخنگاری فارسی در دکین ،در مقایسیه بیا
دیگر تواریخ فا رسی هند ،توجه بی

از حد مورخان به انعکا

جزئیات و جنبیههیای

بیشتر شامل آیین ها و آداب و رسوم ماه محرم چون برپایی تعزییه ،مراسیم لنگیر ،ذکیر
کارکردهای عاشورخانهها و االوههای مختلف به عنوان نهادی دینی در جامعه شییعیان،
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مشخص کردن نوع پوش

مسلمانان ،هندوان ،طبقات فرودست و فرادسیت اسیت .بیه

برخی از جشنها و اعیاد دینی و مذهبی مانند عید فطیر ،عیید غیدیر ،مییالد ححیرت
علی  ،شب بَرات ،خوراک و پوشاک و همچنین تفریحات و سرگرمیهیای راییج در
منطقه دکن است .بهنظر میرسد وجود گرای های شیعی در مییان برخیی از مورخیان
دکن چون میرزا ابراهیم زبیری مولف تراریخ بیجراپور ،نویسینده ناشینا

کتیاب تراریخ

سلطان محمد قطبشراه و لیاعدی شییرازی مولیف حدیقره السرالسی قطبشراهی نییز
باعث شده که توجه زیادی بیه برگیزاری آییینهیای شییعی ماننید عیید غیدیر ،مییالد
ححیرت علیی  ،شییب بَیرات و آداب و رسییوم میاه محییرم ،داشیته باشییند .در دوره
آلف جاهیان نیز هر چند که همه سالطین به جز میرعثمان علیخان آلفجاه هفتم اهل
تسنن بودند ،اما برگزاری آیین های مختلف شیعی از سیوی آنهیا میورد حماییت قیرار
می گرفیت و رونیق بسییاری در حییدرآباد داشیت .برخیی از مورخیان آن دوره چیون
محرم اختصاص داده است.
در گزارشهای تواریخ فارسی دکن عالوه بر ترسییم جنبیههیای گونیاگون زنیدگی
روزانه مسلمانان ،تا حدودی نیز به زندگی روزانه هندوهای دکن پرداخته شدهاست .در
مختلف هندوها مانند جشن دیوالی پرداخته شده و حتی برخی از تواریخ فارسی تیأثیر
آداب و رسوم بومی و هندویی را بر آداب و رسوم مسلمانان به ویژه در برخیی مراسیم
ماه محرم همچون مراسم لنگر و برخی اعیاد مانند عید غدیر و میالد ححرت علی
شب بَرات نشان دادهاند .همچنین در برخی از تواریخ فارسی ،به تغذیه و پوش

و

زنان و

مردان مسلمان و هندو توجه زیادی شده تا جایی که گاهی در برخی میوارد بیه وجیوه
اشتراک و تفاوت بین خوراک و پوش اک مسلمانان با هندوان تصریح شدهاست.

بازتاب زندگی روزانه در تواریخ فارسی دوره ...

بسیاری از تواریخ فارسی دکن مانند کتاب گلزار آصفیه به آداب و رسوم و جشینهیای
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خانزمانخان که دارای گرایشهای شیعی بود ،در کتاب خیود فصیول جداگانیهای را بیه
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