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تأثیر حکومتهای شیعهمذهب دکن در گرایش به تشیع در
این منطقه
محمود صادقی علوی
[تاریخ دریافت69/11/01 :؛ تاریخ پذیرش] 69/00/00 :

چکیده

تأسیس حکومت بهمنیان و حمایت حکام سنیمذهب آن از شیعیان و سادات باعث شد
از این زمان بسیاری از گروههای آنان از نقاط مختلف به منطقه دکن هجرت کنن  .پس
از انقددراح حکومددت بهمنی دان ،جانش دینان آنهددا یعن دی قطبشدداهیان ،نظامشدداهیان و
عادلشاهیان مذهب شیعه را به عنوان مذهب رسمی حکومت خود اعالم کردن  .حکدام
این حکومتها اق امات فراوانی برای حمایت از مذهب تشیع انجام دادن که باعث شد
شیعیان فراوانی از نقاط مختلف ،از جمله ایران و عراق ،در این دوره به دکدن مهداجرت
کنن و از حمایت حکام این حکومتها برخوردار شون  .در این پژوهش به دنبال آنیم که
با بررسی منابع کتابخانهای موجود ،نشدان دهدیم اقد امات ایدن حکدام شدیعهمدذهب و
شیعیان مهاجر به منطقه دکن در این دوره تا چه ان ازه در گسترش تشیع در بین مدردم
بومی منطقه مؤثر بوده است .با بررسی منابع مختلف نهایتا ای ن نتیجه حاصد شد کده
اق امات این حکومتها بیش از هر چیز باعث آشنایی مردم این منطقه بدا تشدیع شد ه
است ،نه گرایش به این مذهب.
کلیدواژهها :شیعیان دکن ،عادلشاهیان ،قطبشاهیان ،نظامشاهیان ،تشیع در هن .
* استادیار گروه تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسالمی ،دانشگاه پیام نور
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طرح مسئله
پس از انقراض حکومت بهمنیان ( )bahmaniدر منطقه دکن ( )deccanپنن حکومنت
محلی ،قطن شناهیان ( )qutb shahiدر گلکننده ( ،)golkondaعناد شناهیان ( )adilshahiدر
بیجاپور ( ،)Bijapurنظامشاهیان ( )nezam shahiدر احمندنگر ( ،)Ahmadnagarعمادشناهیان
( )Imad Shahiدر بننر ر ( )Berarو بریدشنناهیان ( )barid shahiدر بینندر ( ،)Bidarجانشننی
حکومت بهمنیان در ای منطقه شندند از مینان این حکومنتهنای محلنی ،حکومنت
قط شاهیان گلکنده ،نظام شاهیان احمدنگر و عاد شاهیان بیجاپور منهه شنی ه را در
قلمرو تحت حاکمیت خود رسمی ت بخشیدند و از شی یان حمایت کردند از این رو در
تاریخ اسالم به عنوان حکومتهای شی ه مهه از نها یاد میشود عموماً پژوهشنگران
و عالقه مندان به مطال ه تاریخ ،در نگاه او به تاریخ ای حکومتها در ای دوره ،گمان
میکنند هم زمان با اعالم مهه تشیع به عنوان مهه رسمی ای حکومتها ،همنه ینا
بسیاری از مردم ای منطقه (به هر دلیل) به ای یی جدید گرایش پیندا کنرده و شنی ه
شده اند در ای تحقیق بر نیم تا جام ه شی یان در دوره مد نظنر را مشنخک کننیم و بنا
بررسی تحلیلی منابع و تحقیقات جدید ،میزان گرایش گروههای مختلف بنه این ینی
جدید در دوره مد نظر را نشان دهیم
ای تحقیق بر ای فرضنیه اسنتوار اسنت کنه علنیرغنم اقندامات فنراوان حکنام و
شخصیتهای برجسته شی ه در ای دوره در دک  ،برای تنروی منهه تشنیع در بنی
مردم بومی منطقه و همچنی مسلمانان سنیمهه  ،گرایش فراوانی به ای مهه جدید
نبود و اکثر شی یان ای منطقه کسانی بودند که از مناطقی چون ایران و عنرا بنه دکن
کوچ کرده بودند و مهمتری تأثیر شی یان و حکومتهای شنی ه در این دوره بنر منردم
بومی ای منطقه ،شناشدن نها با مهه تشیع و گرایش تدریجیشان به ای منهه در
دورههای ب د بوده است
مقدمات بحث
سابقه حضور شی یان در دک به دوره پیش از تأسیس حکومنتهنای محلنی شنی ه
دک  ،ی نی دوره حکومت بهمنیان (حک  )434- 847 :و حتی پیش از ن میرسد حضنور
شی یان پیش از دوره حکومت بهمنیان احتماالً در قال حضور کاروانهای تجاری بوده
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که البته درباره ن اسناد مکتوبی وجود ندارد در دوره حکومت بهمنیان از مهاه اهنل
سنت به عنوان مهه رسمی در قلمرو نهنا حماینت منی شند ،بنا این حنا در دوره
حکومت برخی از حاکمان ای سلسله گرایشهایی به تشیع نیز وجود داشنت کنه این
گرایش به مهه تشیع تا حد بسیاری متأثر از حضور ایرانیانی بود که در این دوره بنه
دک مهاجرت کرده ،در قلمرو بهمنیان زندگی میکردند (نک  :خالدی44 :3373 ،؛ حسنینی،
 )304 :3384ایرانیان سابقه دیرینه ای در تاریخ تشیع داشته اند و پیش از تأسیس حکومت
صفویه در ایران و رسمیت یافت ای مهه در ای کشور ،حضور شی یان در بسیاری از
شهرهای ایران مثل قم ،کاشان و خراسان فراوان است که پرداخت به ای مسئله خنار
از موضوع ای مقاله است
بهمنیان اصل و نسبی ایرانی داشتند و ب د از تأسیس حکومت خود در منطقه دکن ،
با دانشمندان ،علما ،صوفیان و بازرگانانی که از ایران به دک میرفتنند روابن دوسنتانه
برقرار میکردند از سا  847تا  439هجده نفر از ای خاندان به حکومت رسنیدند
اکثر پادشاهان حکومت بهمنی سُنی با گرایش حنفی بودند اما بنا وجنود این اخنتال
مههبی ،در طو دوران حکومت خود از سادات و شی یان حمایت میکردند شاید بتوان
گفت به دلیل حمایت حکام بهمنی از شی یان و سنادات در دوره حکومنت نهنا شنمار
فراوانی از ای گروه به منطقه دک و دربار حکومت بهمنیان مهاجرت کردند ای گروه
در حقیقت اولی شی یانی بودند که در دک استقرار یافتند و زمیننهسناز رسنمیتینافت
تشیع در ای منطقه در دورههای ب د شدند (م صومی)344 :3374 ،
با وجود اینکه حکام بهمنی به مهاه اهنل سننت اعتقناد داشنتند و رسنماً از این
مهاه حمایت میکردند ،در تمام دوران حکومت خنود بنه سنادات و شنی یان توجنه
خاصی داشتند و در جهت دعنوت از نهنا بنرای مهناجرت بنه دکن و اسنتقرار در ن
میکوشیدند تالش حکام بهمنی برای بهبود وض یت اقتصادی شی یان و سادات منناطق
مدینه ،مکه ،نجف و کربال و ارتباط گسترده نها با دک و همچنی اش اری منسوب بنه
برخی از سالطی بهمنی دک که در ن از حضرت علی (ع) یاری جستهانند ،منیتوانند
مؤ ید ای نظریه باشد که حکام بهمننی اگرچنه رسنماً از منهاه اهنل سننت حماینت
میکردند ،اهل سنتی بودند که در اصطالح به تفضیل م تقد بودند و با وجود اعتقناد بنه
خلفای سهگانه و پهیرش نها ،حضرت امیر (ع) را بر نها برتری میدادنند حنکشندن
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اسامی ،که داللت بر حمایت از مهه شی ه دارد ،در کننار ننام خلفنا در کتیبنه برخنی
بناهای مربوط به دوره حکومت بهمنیان و نیز حمایتهای حکام ای سلسله از شنی یان
بر صحت نظریه فو تأکید دارد
عوامل فو باعن شند پنیش از تأسنیس حکومنتهنای شنی ه در منطقنه دکن و
حمایتهای رسمی نها از شی یان ،پیروان ای منهه در این منطقنه اسنتقرار یابنند و
گروهی اجتماعی با ویژگیهای مخصوص خنود تشنکیل دهنند البتنه رسنمیتنینافت
مهه تشیع به عنوان مهه رسمی حکومت بهمنیان و رسمیتداشت منهه حنفنی،
از مهاه اهل سنت ،در تمام طو دوران حکومت نها باعن شنده بنود در این دوره
شی یان به عنوان گروهی مههبی قدرت چندانی در منطقه نداشته باشند و داب و رسوم
مههبی نها نیز چندان بروز نیابد
در ستانه انقراض حکومت بهمنیان پن ت از امرا و شخصیتهای صناح منصن
ای حکومت در مناطق تحت امر خود اعالم اسنتقال کردنند و حکومنتهنای جدیند
تشکیل دادند از میان ای حکومتها ،حکومت قط شاهیان ،عاد شاهیان و نظامشاهیان
به دلیل سابقه شنایی و گرایش به مهه تشیع ،ای مهه را مهه رسمی حکومنت
خود اعالم کردند در ادامه ،اقدامات ای حکومتها برای حماینت از منهه تشنیع و
گسترش ن بیان خواهد شد
حمایت حکومتهای محلی دکن از تشیع
حکومت قطبشاهیان
از نجا که نس حکام حکومت قط شناهیان (حنک 403 :نن )3047بنه قراقویونلوهنا
میرسید ،نها پیش از نکه به منطقه دک در جنوب شنبهقناره هنند مهناجرت کننند بنه
واسطه سابقه قوم خود ،به مهه شی ه اعتقاد داشتند و در قلمرو حکومت قراقویونلوها
مهه تشیع ،مهه رسمی ای بود کنه حماینت منیشند (رویمنر )944 :3370 ،از اولنی
کارهایی که مؤسس حکومت قط شاهیان ،ی نی سلطان قلی قط شناه ،انجنام داد این
بود که پس از اعالم استقال در گلکننده ،منهه شنی ه را در قلمنرو حکنومتی خنود
رسمیت بخشید و به عنوان مهه رسمی حکومت خود از ن حماینت کنرد (میرعنالم،
39 :3304؛ هندوشاه ،بیتا )367/9 :با ای اقدامِ سلطان قلنی قطن شناه ،از ابتندای تأسنیس
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حکومت قط شاهیان در منطقه دک  ،مهه تشیع نیز با حمایت نها گسترش یافت
در دوران حکومت سلطان قلی قط شاه هم خطبه به نام دوازده امام خوانده میشند
و هم بناهایی با جلوه هنایی از منهه شنی ه سناخته شند (اطهنر رضنوی)468/3 :3386 ،
سیاست حمایت و تروی مهه تشیع در دوره جانشنی سنلطان قلنی ،ی ننی سنلطان
جمشید قط شاه ،نیز ادامه یافت دوران حکومت جمشید قط شاه کوتاهمدت بود؛ امنا
در همی دوران کوتاه نیز او سیاسنت پندرش سنلطان قلنی قطن شناه را در تنروی و
حمایت از مهه تشیع و شی یان ادامه داد با وجود تالشهنا و ف الینتهنای این دو
پادشاه از حکام سلسله قط شاهیان در حماینت از شنی یان و منهه تشنیع در منطقنه
دک  ،در دوره ای که ای دو شخصیت در گلکنده حکومت میکردند ،منهه شنی ه در
بی مردم بومی و هندومهه ای منطقه و همچنی در بی مسلمانان دک چندان روا
نیافته بود نبود گزارشنی از برگنزاری مراسنم منههبی شنی یان در این دوره در مننابع
تاریخی ،نظر فو را تأیید میکند با توجه به اینکه مراسم مههبی همچون عزاداری ایام
محرم یا جش عید غدیر از جمله مراسمی است که فق شی یان ن را انجام منیدهنند،
اگر چنی مراسمی در ای دوره انجام میشد حتماً در منابع تاریخی ،بهویژه منناب ی کنه
شی یان تألیف کرده اند ،من کس میشد لها با توجه به مطال ذکرشده به نظنر منیرسند
اگر چنی مراسمی هم در ای دوره برپا میشده محندود بنوده و فقن شنی یان برگنزار
میکرده اند و دیگر مردم ،همچون هندوها و مسلمانان از مهاه دیگر ،با برگزاری این
مراسم ارتباطی نداشتهاند و احتماالً فق شی یانی که از ایران بنه دکن مهناجرت کنرده
بودند در ن شرکت میکردند شاید علت اصلی ن درگیری ای دو حاکم قطن شناهی
در درگیریهای سیاسی و نظامی و تالش برای تثبیت ای حکومت بوده است از ای رو
ای دو شخصیت بیش از نکه به ف الیتهای مههبی توجه داشته باشنند ،متوجنه امنور
سیاسی و نظامی بودهاند
با به حکومت رسیدن ابراهیم قطن شناه تنا حندودی وضن یت شنی یان نسنبت بنه
دورههای قبل در انجامدادن مناسک و مراسم مههبی تغییر یافت یکی از شخصیتهنای
بزرگ شی ه در ای دوره که از ایرانیان مهاجر به شبهقاره بود ،مصنطفیخنان اردسنتانی
است مصطفیخان اردستانی که در سازمان اداری حکومت قط شاهیان نینز جایگناهی
داشت برای به حکومت رسیدن ابراهیم قط شاه تالش فراواننی کنرد و وقتنی ابنراهیم
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قط شاه به حکومت رسید به پاس تالشهای مصنطفیخنان ،او را بنه مقنام میرجملنه
منصوب کرد (هندوشاه ،بیتا380/9 :؛ خان زمانخان)33 :3388 ،
بر اساس گزارش منابع ،برای اولی بار در دوره حکومت ابراهیم قط شاه بنود کنه
مراسم مههبی شی ه مثل برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم یا جشن هنای مربنوط بنه
شی یان ،مثل جش عید غدیر ،در قلمرو حکومت قط شاهیان به صورت گسترده انجام
شد یکی از ای مراسم که در ماه محرم در قلمرو حکومت قط شاهیان انجام میشند،
مراسمی بود که به مراسم نمایش ن ل 2مشهور بود برگزاری ای مراسم در دک از زمان
حکومت ابراهیم قط شاه غاز شد ن ل تکه هنی بود کنه شنی یان منطقنه دکن اعتقناد
داشتند از کالهخود امام حسی (ع) جدا شده است و از شهر بیجاپور ،پایتخت حکومت
عاد شاهیان ،به گلکنده ،مرکز حکومنت قطن شناهیان ،ورده شنده بنود و همیشنه در
مراسم عزاداری ایام محرم از ن استفاده میشد (خنان زمنانخنان38 :3388 ،؛ اطهنر رضنوی،
 )474/3 :3386از ای دوره به ب د ،شی یان در قلمرو حکومت قط شاهیان بنا فنراب بنا
بیشتر و به طور گسترده ف الیتهای مههبی خود را انجام میدادند و اگرچه اکثنر منردم
در ای ناحیه هندو یا مسلمان سنیمنهه بودنند ،بنه دلینل حماینت حکنام حکومنت
قط شاهیان از مهه تشیع و شی یان ،واکنشی در برابر برگزاری ای گونه مراسم نشنان
نمیدادند و با شی یان مخالفتی نمیکردند
در سا  474میرمحمد مؤم استر بادی به منطقه گلکنده مهاجرت کرد با حضور
ای شخصیت در گلکنده و حمایتهای او از شی یان ،شنایی با ای منهه در منطقنه
دک گسترش یافت میرمحمد مؤم استر بادی از شخصیتهای برجسته زمان خود بود
که اصالتاً از سادات و بزرگان استر باد محسوب می شد قبل از اینکه میرمحمد مؤم به
منطقه دک مهاجرت کند در ایران نیز از شخصیتهای سیاسی و متنفنه دربنار صنفوی
بود میرمؤم مسئو موزشدادن به حیدرمیرزا از شاهزادههای صفوی بود کنه پنس از
مرگ ای شاهزاده صفوی ،در سا  476به مکه رفت او که پس از به قدرت رسنیدن
شاه اسماعیل دوم در ایران اوضاع را برای حضور خود مناس نمیدید ،پس از برگزاری
مراسم ح دیگر به ایران بازنگشت و از مکه به جان دک رفت از نجا که محمدقلی
قط شاه با رسمیتبخشیدن به مهه تشیع بنه حماینت از تشنیع مشنهور شنده بنود،
میرمحمد مؤم در سا  474به نزد وی شتافت میرمحمد مؤم از علمای زمان خود
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بود و سابقه ای در امور دیوانی داشت لها در سا  443از طر محمدقلی قط شناه
به مقام پیشوایی 3قلمرو حکومت قط شاهیان منصوب شد او با استفاده از قندرتی کنه
در ای منص جدید داشت بناهای مههبی فراوانی همچنون مسناجد و عاشنورخانه  4و
مدارس در قلمرو حکومت قط شاهیان بنا کرد ای اقدامات وی باع شنایی فنراوان
مردم بومی منطقه دک با دی اسالم و مهه شی ه شد
بنای دادمحل نیز از بناهای مههبی بود که در دوران حکومت محمدقلی قط شناه و
با نظارت میرمحمد مؤم استر بادی احداث شد ای بننا مخصنوص برگنزاری مراسنم
مخصوص شی یان (مثل مراسم اینام والدت ینا شنهادت) بنود طبقنه هفنتم این بننای
هفتطبقه ،االهنیمحنل ننام داشنت و بقینه طبقنات این سناختمان بنهترتین بنه ننام
پیامبر (ص) و ائمه (ع) نامگهاری شده بود (ناشناس ،بیتا :مقاله چهارم) قبرستان داینره در
شهر حیدر باد مشهورتری بنای دینی بود که میرمحمد مؤم در ای شنهر بننا کنرد او
برای تبرک و تیمّ ای قبرستان قسمتی از خاک ن را با خاک کنربال مخلنوط کنرد تنا
سا ها ب د از مرگ میرمحمد مؤم اسنتر بادی نینز همچننان شنی یان از این قبرسنتان
استفاده می کردند ،به طوری که بر اساس اطالعاتی که برخی از منابع در اختیار منا قنرار
می دهند تا سا  3360بسیاری از بزرگان ،از جمله سادات و عرفنا ،در این قبرسنتان
مدفون شدهاند (اطهر رضوی)487/3 :3386 ،
میرمحمد مؤم استر بادی فق در داخل شنهر حیندر باد و شنهرهای مهنم بناهنای
مههبی بنا نکرد ،بلکه ف الیتهای عمرانی فراوانی در روستاهای دورافتناده انجنام داد و
در ای روسنتاها عنالوه بنر سناخت بناهنای عمنومی ،بناهنای منههبی مثنل مسنجد و
عاشورخانه نیز ساخت ای مساجد و عاشورخانه ها که در ای مناطق احداث شند و در
ن برنامههای مههبی شی ی برگزار میشد ،عاملی شد تا ساکنان غیرمسلمان این منناطق
با دی اسالم و مهه تشیع شنایی پیدا کنند و ب ضاً ای مهه را بنه عننوان منهه
خود بپهیرند
میرمحمد مؤم استر بادی ایرانینانی را کنه در حنوزه دینوانسناالری و کشنورداری
مست د بودند برای نص در مقامات باالی اداری به کار میگرفت و بنا اسنتفاده از نهنا
نظام دیوان ساالری حکومت قط شاهیان را بهبود میبخشید ای اقدام میرمحمد منؤم
باع تقویت سازمان اداری حکومت قط شاهیان شد از جمله مشهورتری این افنراد
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میتوان به میرزا محمدامی شهرستانی اشاره کرد که پس از ورود به هند ،در سا 3033
با توصیه میرمؤم به منص میرجملگی منصنوب شند (ناشنناس ،بنیتنا :مقالنه چهنارم؛
انصاری )300- 944 :9434 ،ورود ای افراد به دربار قط شاهیان کنه عمومناً شنی ه بودنند
اقدام مهمی در جهت حمایت از شی یان و تشیع در ای دوره بود قرارگرفت ای افنراد
در امور اجرایی و اداری حکومت قط شاهیان ،حمایت هرچه بیشتر نهنا از شنی یان را
به دنبا داشت
در دوره حکومت عبداهلل قط شاه مراسم مههبی شی ه ،بهویژه مراسم عزاداری اینام
محرم که یکی از نمادهای اصلی تشیع است ،با شور و حا خاص و بنا نظنارت دربنار
برگزار می شد در ای دوره همزمان با شروع ماه محرم با دستور دربار انجامدادن برخی
کارها ،همچون وازهخوانی و خرید و فروش تنبو  5،و استفاده از ب ضی اط مه ،نظینر
گوشت ،ممنوع می شد  6به دلیل اهمیت ایام محرم ،در ای دوره ننهتنهنا شنی یان ،بلکنه
تمام مسلمانان و همچنی هندوهای بومی منطقه ملنزم بودنند این مقنررات را در اینام
محرم رعایت کنند در اولی روزهای ماه محرم از طر دربار لباسهای سیاهرنگ ماده
می شد و بی درباریان و کسانی که در مجالس عزاداری نوحهسرایی منیکردنند ،تقسنیم
میشد مجالس عزاداری که در ایام محنرم در قلمنرو حکومنت قطن شناهیان برگنزار
می شد مخصوص شرکت درباریان و شخصیتهای برجسته نبنود ،بلکنه همنه منردم و
حتی غیرمسلمانان نیز اجازه شرکت در ای مراسم را داشتند و ای گروه م موالً حضور
پررنگی هم داشتند یکی از رسومی که در ایام محرم در دوران حکومت سلطان عبنداهلل
قط شاه انجام می شد ای بنود کنه در پاینان مناه محنرم بنه ت ندادی از ایتنام سنادات
لباسهای گرانبها اهدا میکردند مراسم عزاداری ایام محنرم کنه در این دوره برگنزار
می شد فق در شهر حیدر باد نبود در شهرها و روستاهای اطرا حیدر باد نیز اگرچنه
ت داد شی یان چشمگیر نبود ،با هزینه دربار مراسم عزاداری ایام محرم برگزار میشند و
همه مردم ،چه شی یان و چه پینروان سنایر ادینان و منهاه  ،در این مراسنم شنرکت
میکردند (ساعدی شیرازی)48 :3463 ،
در ای دوره به طور کلی بسیاری از مراسنم منههبی شنی یان بنا حماینت دربنار بنه
صورت گسترده برگزار می شد ای مراسم م موالً در بازار یا دربار شاهان قط شاهی و
با حمایت مالی دربار برگزار می شد (منشی قادرخان )96- 94 :3306 ،شاهجهان گورکانی که
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از مهاه اهل سنت حمایت می کرد ،در سا  3046به شنهر حیندر باد حملنه کنرد
پس از حمله شاهجهان به قلمرو حکومت قط شاهیان قندرت سیاسنی نهنا بنهشندت
کاهش یافت در برابر حمله گورکانیان نه خود قط شاهیان بهتنهایی تواننایی مقاومنت
داشتند و نه حکومتهایی مثل صفویان ،عاد شاهیان ینا نظنامشناهیان از نهنا حماینت
می کردند در نتیجه کاهش قدرت سیاسی قطن شناهیان ،حماینت نهنا از شنی یان نینز
کاهش یافت و بهتدری شی یان جایگاه اولیه خود در ای حکومت را از دسنت دادنند
قط شاهیان متأثر از قدرت سیاسی و نظامی گورکانیان که از مهاه اهل سنت حمایت
میکردند مجبور شدند نام ائمه اثناعشر را ،که از نشانههای اصلی حکومنتهنای شنی ه
بود ،از خطبه حه کنند و اگر ای کار را انجنام نمنیدادنند طبی تناً بنا حملنه نظنامی
گورکانیان مواجه میشندند و موجودینت خنود را از دسنت منیدادنند قطن شناهیان
همچنی مجبور شدند نام خلفای راشدی را ،که نشانه حکومتهای سننیمنهه بنود،
در خطبنه وارد کننند و بندی وسننیله بنه حماینت خنود از مننهه تشنیع پاینان دهننند
(بختاورخان404/3 :3484 ،؛ ساعدی شیرازی)384- 367 :3463 ،

عادلشاهیان و نظامشاهیان
در دوره حکومت عاد شاهیان (حک  )3048- 744 :و نظامشاهیان (حک  )3046- 744 :نیز
با تفاوتهایی ،مهه تشیع چنی مراحلی را پشنت سنر گهاشنت یوسنف عناد شناه،
مؤسس سلسله عاد شاهیان ،پس از سرکوب شورشهای محلی و تثبیت حکومت خود
در ذیالحجه سا  407در مسنجد جنامع بیجناپور منهه شنی ه را منهه رسنمی
حکومت خود اعالم کرد او نخستی کسی بود که در هندوستان بنه ننام ائمنه اثناعشنر
خطبه خواند (محمدهاشمخان988- 984/3 :3494 ،؛ پارسادوست)648 :3384 ،
عاد شاه در کنار رسمیتبخشیدن به ای مهه بنرای جلنوگیری از ننزاع احتمنالی
مههبی بی مسلمانان از فر مختلف ،س و ل خلفا را ممنوع کنرد و بندی صنورت
شی یان و اهل سنت به خوبی در کنار یکدیگر زندگی میکردنند (محمدهاشنمخنان:3494 ،
 )987/3وی همچنی اهل سنت را مجبور به ترک مهه خود نکرد و اجازه داد هر کسی
میخواهد به مهه خود باقی بماند و در مناطقی که امرای اهل سنت حکومت میکردند
اجازه داد اذان به شیوه اهل سنت گفته شود (هندوشاه ،بیتا33/9 :؛ میرعالم)44/3 :3304 ،
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حاکمان عاد شاهی برخی شی ه و برخی سنی بودند؛ لها در ن منطقه نماز گاهی بنه
سبک شی ه و گاهی به سبک اهل سنت برگزار میشند علنی عناد شناه بنرای تنروی
مهه شی ه تالش بسیار کرد؛ اما پس از او گاهی امرای حبشی و دکنی ای منهه را
از رسمیت می انداختند (هندوشناه ،بنیتنا34 ،98 ،37- 38 ،33/34 :؛ هالیسنتر)336- 334 :3383 ،
رسمیتبخشیدن به منهه تشنیع از طنر یوسنف عناد شناه ،بنینانگنهار حکومنت
عاد شاهی ،در سا  407و برقراری مهه شی ه در بیجاپور سنب شند بسنیاری از
امرا و بزرگان به مهه شی ه روی ورند و عدهای از علمنای شنی ه از اینران بنه نجنا
مهاجرت کنند مهمتری نها میرغیاث الدی شیرازی ،مشهور به افضلخنان ،و اسنتاد او
شاه فتحاهلل شیرازی و چند ت از دیگر شاگردان او بودند که در زمان علی عاد شناه بنه
بیجاپور رسیدند علی عاد شاه عالقه بسیار به افضلخان داشت و به او شغل میرجملنه
و وکیل سلطنت را سپرد افضلخان برای سامانبخشیدن به امور دیوان از علمای اینران
دعوت کرد به بیجاپور بروند مصطفیخان اردستانی و کاملخان از جمله کسانی بودنند
که از طر او به بیجاپور دعوت شدند تا زمان حکومنت علنی عناد شناه دوم (حنک :
3676- 3646/ 3073- 3066م) مراسم عزاداری ایام محرم در نقناط مختلنف شنهر بیجناپور
برگزار می شد؛ اما در سا  3068به همت خدیجه سنلطان شنهربانو ،منادر عناد شناه و
دختر محمدقط شناه ،عاشنو رخانه در بیجناپور سناخته شند کنه خناص مراسنم دهنه
محرم بود (اطهر رضوی)344/3 :3386 ،؛ از ن به ب د این مراسنم فقن در عاشنورخانههنا
برگزار میشد
در دوره نظامشاهیان (حک  )3046- 744 :نیز برهاننظامشاه تحت تأثیر شاهطاهر مهه
شی ه را مهه رسمی قلمرو حکومت خود اعالم کرد (هندوشاه ،بنیتنا )339- 304/9 :بنه
دنبا رسمیتیافت مهه تشیع در احمدنگر ،شاهطاهر شمار فراوانی از علمای شی ه را
از نقاط مختلف ،همچون ایران و عرا  ،به احمدنگر دعوت کرد از علما و دانشمندانی
که در ای دوره به احمدنگر مهاجرت کردند میتوان به افرادی چون شناهج فنر (بنرادر
شاهطاهر) ،سید حس  ،مالعزیزاهلل گیالنی ،شاهحسن اینجنو ،مالعلنی مازنندرانی ،مُنال
شاهمحمد نیشابوری ،مالعلیگنل اسنتر بادی ،مُالرسنتم جوزجنانی ،اینوب ابوالبرکنة و
مُالمحمد امامی استر بادی اشاره کرد (اطهر رضوی )448 :3386 ،حسی نظامشاه و مرتضی
نظامشاه نیز از مهه تشیع حمایت میکردند (طباطبا )964- 963 :3344 ،در سا های پایان
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حکومت نظامشاهیان ،دکنیها و حبشیها در ای حکومت قدرت را در دست گرفتند و
در ای دوره حمایتی از مهه تشیع صورت نگرفت ()Bernier, 1972: 194
گسترش تشیع در دکن
علیرغم تالش هایی که حکام قط شاهی ،عاد شاهی و نظامشاهی بنرای گسنترش
تشیع در منطقه دک انجام دادند ،بر اساس برخی گزارشهنایی کنه از این دوره بناقی
مانده و همچنی تحلیل های برخی تاریخپژوهان م اصر ،به نظر نمیرسند در این دوره
گروه چندانی به ای مهه جدید گرایش پیدا کرده و این منهه را پهیرفتنه باشنند
دالیل ذیل را میتوان مهمتری عوامل گسترشنیافت چشمگینر تشنیع در این دوره در
منطقه دک دانست:
ایجادنکردن محدودیت برای پیروان سایر ادیان و مذاهب
بر اساس گزارشهای موجود ،حکام شی همهه این حکومنتهنا اگرچنه منهه
تشیع را مهه رسمی حکومت خود اعالم کرده بودند و اقندامات فراواننی در جهنت
برگزاری مراسم مههبی شی ه و همچنی ارتقنای جایگناه سیاسنی و اجتمناعی شنی یان
انجام دادند ،جز در برخی مسائل م دود هیچگونه محدودیتی برای پیروان سایر مهاه
و ادیان ایجاد نکردند و مردم را مجبور به پهیرش منهه جدیند نمنیکردنند چنانکنه
یوسف عاد شاه هنگامی که مهه شی ه را مهه رسمی حکومت خنود اعنالم کنرد،
گروهی از علما و بزرگان اهل سنت با او مخالفت کردند؛ ولی او نهتنها نها را مجبور به
پهیرش مهه رسمی نکرد ،بلکه به نها اقطاع جداگانه داد و دستور داد در منطقه خود
ش ائر مههبی را بر اساس مهه خود انجام دهند (محمدهاشمخان)988/3 :3494 ،
در قلمرو قط شاهیان نیز وض یتی شبیه به نچه درباره حکومت عاد شناهیان ذکنر
شنند وجننود داشننت اگرچننه نهننا در تصرفاتشننان در قلمننرو هننندوها م ابنند نهننا را
ویران می کردند ،در قلمنرو خودشنان هنندوها نینز از زادی منههبی برخنوردار بودنند
( )Siddiqui, 1956: 315زادی مههبی ویژگنی برجسنته حکنام گلکننده بنود تمنام منردم
صر نظر از طبقه و عقیده در تمام زمینهها زاد بودند هنیچ گزارشنی از تغیینر عقینده
هندوها به اسالم در طو حکومت نها ثبت نشده است و م ابد نها نیز همچون مساجد
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مسلمانان از حکومت کمکهزینه دریافت میکرد ( )Ibid.: 314-315چننی گنزارشهنایی
داللت بر ن دارند که اگرچنه منهه رسنمیای کنه حکومنتهنا در این دوره تأییند
می کردند عمدتاً مهه شی ه بوده است ،پیروان سنایر منهاه اسنالمی و حتنی ادینان
دیگر ،جایگاه خود را در جام ه حفظ کرده و محل احترام و توجه حکومتهنای وقنت
بوده اند شاید بتوان گفت ایجادنکردن محدودیتی خناص بنرای پینروان سنایر ادینان و
مهاه از عوامل تغییرنینافت منهه بنه صنورت گسنترده در بنی منردم این منطقنه
بوده است
علت ای رفتار مسالمت میز پادشاهان شی همهه دک در ای دوره با پیروان دیگر
ادیان و مهاه و مجبورنکردن نها به پهیرش دی جدید بهدرستی مشخک نیست اگر
بخواهیم علتش را صرفاً در اعتقاد حکام شی همهه دک به تقری مهاه اسنالمی و
زندگی مسالمت میز پیروان ای مهاه در کنار یکدیگر بندانیم ،بنه نظنر منیرسند کنه
اشتباه کرده باشیم در ای دوره ،در دک  ،شی یان گروهی اقلیت بودنند و اکثنر ننان از
نقاط مختلف به ای منطقه مهاجرت کرده بودند غلبه جم یتی در ای دوره در دکن بنا
هندوها و پس از ن با مسلمانان سنیمهه بود همی مسئله سب شده بود پادشناهان
شی ه مهه دک در رسمیتبخشیدن به مهه تشیع جان احتیاط را رعاینت کننند و
پهیرش ن را برای همه مردم اجباری نکنند؛ چراکه اگر میخواستند این کنار را انجنام
دهند ممک بود با مخالفت شدید پیروان دیگر مهاه مواجه شوند و حکومت خود را
از دست بدهند
مستقیمنبودن نفوذ حکومتهای شیعه در مناطق روستایی و محل استقرار بومیان هند
باید متهکر شد که قدرت حکومتی سنالطی مسنلمان هنند بیشنتر در شنهرها نفنوذ
مستقیم داشت و روستاییان که جم یت اصلی مردم هنند را تشنکیل منیدادنند زنندگی
اصیل و سنتی خود را داشتند و دی و زبان بومی خود را پاسداری میکردند و حکومت
مرکزی بر روند اقتصاد و فرهنگ نها نفوذ مستقیمی نداشت ،جز اینکه از طریق حکنام
محلی مالیات و خرا از نها دریافت میکرد (ارشاد )334 :3364 ،بیشتر شی یان ،از جملنه
کسانی که از ایران به شبهقاره هند مهاجرت کردند ،دیوان ساالر ،تجارتپیشه ،صنن تگر،
طبی  ،ادی و به طور خالصه از طبقههای متوس یا مرفه ایرانی بودنند کنه در منطقنه
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شهری زندگی کرده بودند و در شهرهای هند سکونت گزیدنند و بنا روسنتاییان بنومی
مواجهننهای نداشننتند بننه این ترتین نظننام زننندگی روسننتایی در این منطقننه عمنندتاً
دستنخورده باقی ماند ،به طوری که حتی گرایش برخی روسنتاییان بنه اسنالم نینز بنا
حفظ داب و رسوم قبلی نها بود (همان )944 :همچنی بومینان شکسنتخنورده منطقنه
دک طب اً در مواجهه با تازه واردان روش خصومت میزی اختیار کردنند و اعتمنادی بنه
نها نداشتند (صدیقی )399 :3374 ،از ای رو از ای طریق زمینه شنایی بومیان ای منطقنه
با مهه تشیع و گرایش به ن چندان فراهم نشد
ضعف دانش فقهی شیعیان در این دوره در دکن
با تأسیس حکومت صفویه در ایران و رسمیتیافت تشیع در ای منطقه ،حکام این
سلسله برای پاسخ گویی به نیازهای فقهی شی یان اینران کنه تناکنون بنه سنب اسنتقرار
حکومتهای سنی مهه مجالی برای گسترش دانش فقهنی خنود نداشنتند ،از علمنای
بزرگ شی ه از مناطق مختلف دعوت کردند تا به اینران مهناجرت کننند و پاسنخگنوی
نیازهای فقهی شی یان باشند با مطال ه متون و منابع تاریخی درباره تاریخ حکومتهنای
شی ه دک درمییابیم که گزارشهای چندانی راجع به توس ه دانش فقهی شی ه در این
دوره در منطقه دک وجود ندارد تاورنیز ،جهانگرد و تاجر الماس کنه در این دوره بنه
منطقه دک سفر کرده ،در سفرنامه خود مینویسد« :علیرغنم نکنه دیگنران منیگوینند
اکثر مردم در پادشاهی گلکنده و بیجاپور مسلمان اند ،م می گویم بنتپرسنت هسنتند»
( )Tavernir, 1889: 187چنی گزارشهایی نشاندهنده ن است که در ای دوره هنوز دین
اسالم نیز که از زمان غاز حکومت بهمنیان و حتی پیش از ن به ای منطقه منده بنود،
چندان در میان مردم بومی منطقه با استقبا مواجه نشده بود به تبع ن مهه تشیع نینز
که با تأسیس حکومتهای شی ه دک در ای منطقه مهه رسمی اعالم شند ،در مینان
بومیان منطقه محل توجه واقع نشده است
همچنی باید یاد ور شد که اگرچه سا ها پس از نکه مهه تشنیع در این منطقنه
روا یافت و گروهی از مردم بومی دک ای مهه را پهیرفتند ،اطالعات نها دربناره
مهه تشیع بسیار سطحی بود ،به طوری که احمد بهبهانی که در قرن  33هجری ،ی نی
حدود دو قرن پس از انقراض حکومتهای شی ه دک  ،به ای منطقه سفر کرده دربناره
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دینداری و امور مههبی نها میگوید شی یان دک فق به ظواهر این منهه  ،همچنون
عزاداری ایام محرم و امسناک در روز عاشنورا ،شننایی دارنند ،ولنی بیشنتر نهنا نمناز
نمیخوانند و از فروع احکام خبری ندارند او در گزارش خود مینویسد:
در ای ایام سیاحت اغل

اهالی ای مملکنت را چننی دیندهام کنه در جزئینات

مثل امساک در روز عاشورا و علم و منبر و شبیه ضرایح مقدسه را زینارتکنردن
و با کفش داخل ت زیه خاننه نشندن و پنیش منبنر و ضنریح ننرفت و قلینان در

مسجد و ت زیهخانه نکشیدن و خاک پاک را در جی

و بغل گهاشنت و تسنبیح

سیوسه دانه در دست داشت و روز دوشنبه از خانه بیرون نیامندن و امثنا اینهنا
بسیار دقت و تجسس و تفحک میکنند و همی اشنخاص اغلن

ن اسنت کنه

نماز نمی کنند و روزه نمیگیرند و مطلقاً از فنروع احکنام خبنری ندارنند و اگنر

کسی در امورات مهکوره مسامحه کند او را فاسق و بیدین منیداننند (بهبهنانی،

)946/3 :3389

ای گزارش تأییدکننده فرضیههای ای مقاله درباره میزان گرایش مردم بنومی منطقنه
دک به دی اسالم و مهه تشیع است؛ چراکه مؤلف ای گزارش کنه حندود دو قنرن
پس از انقراض حکومتهای شی ه دک به ای منطقه سفر کرده میگویند شنی یان این
منطقه با احکام و داب اسالمی شنایی کاملی ندارند و شنایی نهنا بنا احکنام اسنالمی
فق در حد برخی مسائل سطحی است بننابرای وقتنی پنس از گهشنت  900سنا از
رسمیتیافت مهه تشیع در دک  ،شی یان فق شنایی مقدماتی با ای مهه داشنتند،
چگونه میتوان انتظار داشت که همزمان با رسنمیتینافت منهه تشنیع ،منردم بنومی
منطقه به ای مهه جدید گرایش پیدا کرده و ای مهه را پهیرفته باشند؛ چراکه اگر
چنی بود با وجود علما و دانشنمندان بنزرگ شنی ه در ن دوره ،پنس از گهشنت 900
سا  ،شی یان بومی منطقه میبایست شنایی بیشتری با ای مهه میداشتند
فقدان حوزههای علمیه برای پرورش علمای مههبی شی ه و همچنی فقندان داننش
فقهی در ای دوره در دک را نیز شاید بتوان یکی از دالیل تروی نیافت ای منهه در
میان هندوها دانست چنانکه پیشتر ذکر شد ،دو قرن ب د از انقراض این حکومنتهنا
بهبهانی در گزارشی که از شی یان دک میدهد به ای نکته اشاره میکند که شی یان این
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منطقه در برگزاری مراسم مههبی فق به برخی ظواهر ،همچون با کفنش داخنل ت زینه
خانه نرفت و در مسجد قلیان نکشیدن و تسبیح سیوسه داننه در دسنت داشنت  ،اکتفنا
کرده و از هیچ یک از فروع دی  ،همچون نماز و روزه ،چیزی نمنیداننند (همنان) این
مطل حاکی از ن است که در ای دوره علیرغم اقدامات فراوان حکام و وزرای شی ه
در تروی مهه تشیع ،موزش مسائل فقهی ای مهه چندان محل توجه نبوده است؛
به عبارت دیگر ،شی یان دک در ای دوره دانش فقهنی چنندانی نداشنتهانند و شننایی
بومیان و پیروان دیگر ادیان و مهاه با مهه شی ه بسیار ابتدایی و ساده بوده است
در ای دوره از برخی افراد همچون میرمحمد مؤم استر بادی و شاهطاهر به عننوان
علمای بزرگ شی ه یاد می شود باید خاطرنشان کرد که اکثر شهرت ای افراد بنه دلینل
اقداماتی بوده که در تروی مهه تشیع و حمایت حکومتها از ای مهه در منطقنه
دک انجام داده اند ،نه به دلیل دانش فقهی نها درباره مهه تشیع علمای دیگنری نینز
که از نها به عنوان علمای شی ه ای دوره یاد میشود و برخی مواقع ثاری نینز بنه ننام
حکام شی همهه ای منطقه تألیف کرده انند ،اغلن افنرادی بنوده انند کنه بنرای دوره
محدودی به ای منطقه مده بودند و هرگز پایهگهار حوزه فقهی منسنجم و پاینداری در
ای منطقه نبوده اند اگرچه دوره حکومت این حکنام شنی ه حندود دو قنرن بنه طنو
انجامید و دوره رشد و بالندگی شی یان در سایه حمایت صنفویان در اینران بنود ،مننابع
تاریخی مربوط به ن زمان اشاره ای به حضور علما یا فقهای بزرگ شنی ه در این دوره
در منطقه دک نمیکنند
نتیجه
تأسیس حکومتهای شی همهه دک در قرن  30و  33هجری در ای منطقه باع
شده که هماکنون بزرگتری جم یت مسلمانان شنی همنهه  ،ب ند از کشنور اینران در
شبهقاره هند حضور داشته باشنند و شنهرهایی مثنل حیندر باد ،کنه پایتخنت حکومنت
قط شاهیان بود ،شی یان فراوانی داشته باشند؛ امنا بنا وجنود تمنام اقنداماتی کنه این
پادشاهان و بسیاری از شی یان مهاجر به ای منطقه برای تبلیغ مهه تشیع انجام دادنند،
در دوره مد نظر ما (قرن  30و  33قمری) گرایش چندانی در بی مردم بومی ای منطقنه
یا حتی مسلمانان سنیمهه مهاجر به ای منطقنه بنه منهه تشنیع ایجناد نشند این
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اقدامات ،بهویژه برگزاری مراسم مههبی در سطح وسیع ،فق باع شنایی منردم این
منطقه با مهه شی ه شد ،نه گرایش به ای مهه و پهیرش ن همچنی رقابنت بنی
دو گروه فاقی و دکنی ،که مهه شی ه و اهل سنت نیز در ای تقسنیمبنندی بنیتنأثیر
نبودند ،مانع از گرایش مسلمانان سنیمهه به مهه شی ه میشد در نتیجنه ،شنی یان
دک در ای دوره اغل کسانی بودند که از مناطقی مثل ایران و عرا به دک مهاجرت
کرده ،با حمایت حکام ای منطقه زندگی میکردند در حقیقنت ،شنی یان در این دوره
مهاجرانی بودند که طبقه حاکم را تشکیل میدادند و اغلن بنا دربنار و نظنام اداری در
ارتباط بودند
پینوشتها
1

2
3

4
5
6

میرجمله از مقامهای بسیار قدرتمند در نظام اداری حکومت قط شاهیان بود که پس از شاه و پیشوا
در جایگاه سوم هرم قدرت قرار داشت همچنی در مواق ی که پیشوا انتخاب نمیشد ،قندرت وی
در اختیار میرجمله بود
تکه هنی شبیه ن ل اس که روی کالهخود نص میشود
باالتری مقام اداری و اجرایی در حکومت قط شاهیان که پنس از شناه در رأس قندرت اداری و
اجرایی قرار داشت و تمام امور را اداره میکرد اگر شاه شخک بیکفایتی بود ،تمام امور در اختیار
پیشوا قرار میگرفت
در دک به ساختمان هایی که برای برگزاری مراسم عزاداری شنهادت امنام حسنی (ع) و ینارانش
استفاده میشود ،عاشورخانه میگویند
تنبو برگ سبزی است که در هند با فوفل و هک بخورند و ل را سرخ کند و دندان را پاک دارد
(نک  :دهخدا)8039/4 :3388 ،
احتماالً در منطقه دک نیز ،مثل سایر مناطق ،مردم بومی منطقه داب و رسوم خاصی داشتهانند کنه
برخی از ای داب و رسوم بر برنامههای مههبی شی یان نیز تأثیراتی داشتهاند؛ از ن جمله میتوان به
حرام بودن خوردن غهایی که با گوشت حیوانات ماده شده باشد و همچنی استفاده از تنبو ب د از
غهاخوردن اشاره کرد (نک  :حکمت)964 :3338 ،

منابع

ارشاد ،فرهنگ (3364ش) ،مهاجرت تاریخی ایرانیان به هند ،تهنران :مؤسسنه مطال نات و تحقیقنات
فرهنگی
اطهر رضوی ،عباس (3386ش) ،شی ه در هند ،ترجمه :مرکز مطال ات و تحقیقات اسالمی ،چاپ او ،
قم :دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم
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انصاری ،شر النساء بیگم ( 9434شاهنشاهی) ،تصحیح و تحشیه انتقادی حدائق السالطی فنی کنالم
الخواقی  ،علی اب طیفور بسطامی ،استاد راهنما :ناصرالدی شاهحسینی ،پایاننامه دکتری زبنان و

ادبیات فارسی ،دانشگاه تهران
بختاورخان ،محمد (3484م) ،مر ة ال الم ،تصحیح :ساجده س علوی ،چاپ او  ،الهور :اداره تحقیقات
پاکستان
بهبهانی ،احمد (3389ش) ،مر ة االحوا جهاننما ،چاپ او  ،بیجا :مرکز فرهنگی قبله
پارسادوست ،منوچهر (3384ش) ،شاهاسماعیل او  ،تهران :شرکت سهامی انتشار
حسینی ،خورشاه اب قباد (3384ش) ،تاریخ ایلچی نظامشاه  ،تصحیح محمدرضا نصیری و کوئیچی هانه
دا ،تهران :انجم ثار و مفاخر فرهنگی
حکمت ،علیاصغر (3338ش) ،سرزمی هند ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران
خالدی ،عمر (3373ش)« ،نگاهی به فرهنگ شنی یان دکن » ،ترجمنه محمدمهندی توسنلی ،گنزارش
گفتوگو ،س ،3ص44ن47
خان زمانخان ،غالمحسی خان ( ،)3388تاریخ صف جاهیان /گلزار صفیه ،بنه اهتمنام محمدمهندی
توسلی ،اسالم باد :مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان
دهخدا ،علیاکبر (3388ش) ،لغتنامه  ،زیر نظر محمد م ی و سید ج فر شنهیدی ،تهنران :انتشنارات
دانشگاه تهران
رویمر ،رهانس روبرت (3370ش) ،ایران در راه عصر جدید ،ترجمه :ذر هنچی ،چناپ او  ،تهنران:
انتشارات دانشگاه تهران
ساعدی شیرازی ،احمد ب عبداهلل (3463م) ،حدیقة السنالطی  ،تصنحیح سنید علنیاصنغر بلگرامنی،
حیدر باد دک
صدیقی ،زبیر ،دیواره ،تی ان (3374ش) ،تأثیر زبان ایرانی بر زبنانهنای هنندی :مجموعنه مقناالت
فرهنگی رواب ایران و هند ،به اهتمام م اونت بی الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ،تهران:
الهدی
طباطبا ،سید علی عزیزاهلل ( ،)3344برهان مآثر ،دهلی :جام ه دهلی
محمد هاشم خان ،مخاط به خافی خان نظامالملکی (3494م) ،منتخ اللبناب در احنوا سنالطی
ممالک دک  ،گجرات و خاندیش ،تصحیح سر ولزلی هیگ ،به اهتمام انجم سیایی بنگاله ،کلکته :
بینا
م صومی ،محس (3374ش)« ،نخستی نشانههای ظهور تشیع در دک » ،فصلنامه علمیپژوهشی علوم
انسانی دانشگاه الزهرا ،س ،36ش ،43ص343ن369
منشی قادرخان ( ،)3306تاریخ قط شاهی ،به اهتمام سید برهانالدی احمد ،حیدر باد دک
میرابوالقاسم رضیالدی ب نورالدی  ،مخاط به میرعنالم ( ،)3304حدیقنة ال نالم ،بنه اهتمنام سنید
عبدالطیف شیرازی ،حیدر باد دک
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