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آنان گرديدند.
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نشر و گسترش اسالم از جمله تشیع در نقاط مختلف دنیا و كم و كیف آن از جمله مسائلي است كه
7
توجه بسیاري از پژوهشگران و به خصوص شرق شناسان را به خود جلب كرده است .واقع امر اين
است كه اسالم گاهي از طريق لشكركشي نظامي وارد يك منطقه شده و گاهي نیز تنها علما ،دانشمندان ،
تجار ،ديوانساالران و ديگر اقشار غیر نظامي حامل و عامل انتشار و نفوذ آن بوده اند .شبه قاره هند هر دو
تجربه را دارد .دكن از جمله مناطقي است كه از مبادي مسالمت آمیز و توسط اقشار مختلف از جمله
ديوانساالران ،مباني فكري اسالم و تشیع تعمیق و توسعه يافت .اين رخنه و نفوذ تدريجي بود ولي در
دوره ي بهمنیان نمود و ظهور بیشتري داشت .ايرانیان با وجود اختالف مذهبي كه با بهمنیان داشتند به
دلیل قرابت نژادي و فرهنگي جذب دربارشان شدند و آنان نیز براي بهبود وضعیت فرهنگي ،علمي و
اقتصادي و همچنین به دلیل تهديد اياالت همسايه و پادشاهي دهلي از آنها به گرمي استقبال؛ و به آنها
مناصب عالي كشوري و لشكري واگذار ميكردند .علماي شیعه كه وارد دستگاه حكومتي بهمنیان شدند،
بنابر شرايط خاص دربارهاي حكومت هاي سني مذهب با تقیه زندگي ميكردند به طوري كه برخي از
منابع آنها را سني دانستهاند(صفا .)15 :4914 ،آنها بدون ايجاد حساسیت در نظام سیاسي حاكم كه
داراي مذهب سنت بودند؛ براي ترويج تشیع اقداماتي انجام دادند كه در اين مقاله مورد بررسي قرار
ميگیرد.
اهداف تحقیق
هدف اين پژوهش شناخت عوامل حضور ديوانساالران ايراني در دكن(111-4531ق) ،بیان نحوه
عملكرد اين ديوانساالران براي نشر و گسترش تشیع در اين منطقه ،معرفي و شناخت اجمالي آثار و
شاگردان آنان و به طور كلي تبیین نقش ديوانساالران ايراني در گسترش تشیع در دكن عصر بهمنيها مي
باشد.
بیان مساله و سواالت تحقیق
در سال هاي 111تا 4531ق حكومتهاي بهمنیان(111-392ق)،.عادلشاهیان(111-4531ق)،.نظام-
شاهیان(131-4559ق) .و قطبشاهیان(341-4531ق) .در دكن تشكیل شدند .پادشان دكني كه دربارشان
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محل تجمع علما و فضال بود ،از ايرانیاني كه به دكن ميآمدند به گرمي استفبال ميكردند .اين امر سبب
شد تا تعداد زيادي از ايرانیاني كه شرايط سیاسي ايران برايشان مساعد نبود ،به دكن مهاجرت كنند و در
دستگاه حكومتي به مناصب عالي كشوري و لشكري برسند .اين ديوانساالران كه از علماي بزرگ شیعي
بودند ،براي گسترش تشیع در دكن اقداماتي اساسي انجام دادند .ديوان ساالران ايراني ،عالمان شیعي را
به منطقه دكن دعوت نمودند كه اين امر زمینهي غناي فرهنگي جامعهي دكني را فراهم كرد و به رشد
تشیع در اين منطقه نیز كمك نمود .آنها همچنین مناصب كلیدي را به شیعیان سپردند .ديوانساالران ايراني
از جمله محمود گاوان مراكزي آموزشي از جمله مدرسهي بزرگي در بیدر تأسیس نمودند .در اين
مدارس استاتید بزرگي كه گاوان آنها را از نواحي مختلف ديار اسالم به بیدر آورده بود تدريس مي-
كردند .ديوانساالران ايراني شاگردان زيادي را نیز تربیت نمودند كه برخي از آنها صاحب مقامهاي عالي
درباري گرديدند .میرفضلاهلل استاد دو تن از برجستهترين پادشاهان دكني به نام فیروزشاه و احمد اول
بود .محمد قطبشاه نیز از شاگردان میرمحمد بن استرآبادي بود .به دلیل حضور و تالش ديوانساالران
ايراني رابطه بین حكومت شیعه مذهب صفوي و حكومتهاي دكني به اوج خود رسید .تأثیر اين
اقدامات بر گسترش تشیع در منطقه دكن ،و كم وكیف آن موضوع پژوهش و مقاله حاضر است.
روش تحقیق
اين پژوهش از نوع پژوهش هاي تاريخي است كه با روش كتابخانه اي و به شیوه ي توصیفي-تحلیلي
صورت گرفته است .در مباحث توصیفي با استناد به منابع اصلي و موثق ،اطالعاتي راجع به زندگي و
اقدامات ديوانساالران جمع آوري شده و در بخش تحلیلي با مراجعه به پژوهش ها و تحقیقات نوين،
اين اقدامات تحلیل و تبیین گرديده است .در نهايت چارچوبي عیني در زمینه تعامل ديوانساالران با
راس حاكمیت از يك طرف و ديگر اقشار به خصوص اهل سنت ترسیم شده است.
پیشینه ی پژوهش
در باب موضوع نقش شاه طاهر در گسترش تشیع در دكن پژوهش منسجمي صورت نگرفته است
اما در البه الي آثار مربوط به اين موضوع ،مطالبي به طور مختصر مي توان يافت كه در ادامه به مهمترين
آنها اشاره مي گردد:
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عشريه در دوران خاندان بهمني وجانشینان آنان ،در عهد مغول كبیر ،در كشمیر و در اوده و لكهنو كه
7
پايتخت امامیه در هندبوده پرداخته است و در بخش دوم به تاريخ شاخه هاي مختلف اسماعیلیه مي
پردازد و بیش از نیمي از بخش دوم را به بررسي دو فرقه ي اسماعیلیان يعني خوجه و بهره و شاخه
هاي آنها اختصاص داده است .مؤلف تنها در صفحات 441تا  421به حكومت بهمنیان ميپردازد و به
صورت گذرا به محمود گاوان نیز اشاره ميكند.
-2شیعه در هند نوشته عباس اطهر رضوي ،اين كتاب به نقش تشیع در بناي تمدن هندي مي پردازد و
بسیاري از عالمان نا شناختۀ شیعه را معرفي مي كند .مؤلف مي كوشد ضمن بررسي نقش شیعیان  ،نشان
دهد كه در آفريدن تمدن امروز هند نقش بي مانندي داشته اند .اين كتاب بیشتر با نگاه تاريخي ،وقايع
مربط به شیعیان هند را مورد نقد و بررسي قرار داده و شناختي كه نويسنده از شبه قاره ،تاريخ و منابع آن
به عنوان پژوهشگري بومي داشته است ،تحقیق او را به اثري عمیق و نسبتا دقیق تبديل نموده است .اين
ويژگي ها سبب شده تا اين اثر ،كتابي قابل اعتماد و استناد در پژوهش هاي تاريخي باشد .مؤلف در
فصل دوازدهم كتاب به زندگي نامه میر فضلاهلل اينجوي و محمود گاوان ،علت مهاجرت آنها از ايران و
چگونگي راه يافتن آنان به دربار بهمنيها مي پردازد و سپس اقدامات آنها را به عنوان يك مقام عالي رتبه
ي درباري بیان مي كند.
-9بررسي جايگاه ايرانیان شیعه در عرصه علم و سیاست هندوستان از سده 3تا 42هجري ،نوشته راضیه
نجاتي حسیني ،اين كتاب كه رساله ي دكتري راضیه نجاتي حسیني مي باشد ،از عمق و دقت بااليي
برخوردار است .مؤلف در اين كتاب به پیشینه ي تشیع در اين سرزمین ،نقش حكومت ها و عالمان
شیعي در جهت گسترش تشیع و فعالیت هاي آنان در اين زمینه ...،پرداخته است .مؤلف در عین استفاده
از منابع دست اول ،به تجزيه و تحلیل منابع نیز پرداخته و همین امر سبب شده كه در اين مقاله از اين
كتاب به عنوان اثري قابل اعتماد و استناد استفاده شود .مؤلف در بخش سوم به زندگي نامه میر فضلاهلل
اينجوي و محمود گاوان ،علت مهاجرت آنها از ايران و چگونگي راه يافتنشان به دربار بهمنيها مي
پردازد و سپس اقدامات آنها را به عنوان مقامات عالي رتبه ي درباري شرح مي دهد .محمود گاوان،
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نوشته تاجالدين نوشآبادي ،اين مقاله به زندگي نامه محمود گاوان ،علت مهاجرت وي از ايران و
چگونگي راه يافتن او به دربار بهمنيها مي پردازد و سپس اقدامات او را در دربار بهمنيها توضیح مي
دهد .در پژوهش پیش رو سعي شده است كه به صورت منجسم به نقش میر فضلاهلل اينجوي و محمود
گاوان در حكومت بهمنيها پرداخته شود و سپس اقداماتي كه آنها براي ترويج تشیع در دكن انجام داده
اند ،تحلیل و تبیین گردد.
زندگينامه و ورود میرفضل اهلل اینجوی به دربار بهمنیان
میرفضلاهلل بن فیضاهلل حسیني اينجوي شیرازي (م  122ق) از سادات بلند مرتبه شیراز و از
شاگردان سعدالدين تفتازاني بود (هندوشاه ،ج .)943 :4911 ،2تفتازاني را از دانشمندان مشهور دربار
تیمور دانستهاند (اطهر رضوي ،ج)939 :4911 ،4كه از ايران بهند مهاجرت نمود .گرچه علت سفر
میرفضلاهلل از ايران به هند در منابع ذكر نشده است ،امّا آمده است كه سلطان محمود بهمني از علما و
شعراي مهاجر به گرمي استقبال ميكرد (هندوشاه ،ج )951 :4911 ،2و شايد دلیل مهاجرت میرفضلاهلل
به هند همین بوده باشد .میرفضلاهلل در هند به دربار بهمنیان راه يافت و به سبب دانشي كه داشت
(حسیني فسايي )313 :4911 ،سلطان محمود او را به منصب صدارت «رئیس امور ديني و اوقاف» گمارد
(تهراني ،ج )424 :4319 ،1و میر ،ياور اصلي او در اجراي برنامههاي علمي و آموزشي گرديد
(معصومي .)14 :4913 ،از آنجا كه سلطان محمود خود هنوز پسري نداشت در تربیت محمدسنجر،
فیروزخان و احمدخان پسران برادرش بسیار كوشید و به آنها تیراندازي ،چوگانبازي و نوشتن و
خواندن آموخت و باالترين نیكويي كه در حق آنها روا داشت اين بود كه تربیت آنها را به میرفضلاهلل
سپرد (هندوشاه ،ج .)943 :4911 ،2فیروز خان و احمد خان تحت تأثیر میرفضل اهلل از بزرگترين
پادشاهان بهمني شدند و روحیات ايراني و گرايشات شیعي يافتند .برخي منابع نیز بر اين باورند كه او در
روزگار عالءالدين حسن بهمني به هند وارد شد و معلم سه تن از فرزندان او به نام محمد ،محمود و
داوود گرديد و زماني كه محمود به پادشاهي رسید ،او را به جاي صدرشريف سمرقندي به صدارت
منسوب كرد (حسني ،ج .)11 :4312 ،9نام فرزند میرفضل اهلل را میر غیاث الدين مي دانند كه وي نیز در
دربار شاهان بهمني از علماي بزرگ و باوقار بود (صدراالفاضل .)115 :4912 ،میرفضلاهلل را مؤلف
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كتابي به نام الخلود دربارهي احاديث مربوط به خلود در بهشت و جهنم دانستهاند (تهراني ،ج:4319 ،1
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 .)212فیضاهلل اينجوي شیرازي (پدر میرفضلاهلل) نیز كتابي به نام الجاللیه و الجمالیه به فارسي ،درباره
7
صفات ثبوتي و سلبي نوشته است (نجاتيحسیني.)412 :4913 ،
نقش میرفضلاهلل اینجوی در گسترش تشیع در دکن
میرفضلاهلل اينجوي را بايد از جمله نخستین و مؤثرترين افرادي به حساب آورد كه باعث آشنايي دكن
با فرهنگ و مذهب تشیع شد .وي نقش مهمي در توجه سلطان به سادات و شیعیان داشت و به همین
سبب مهاجرت شیعیان و سادات به دكن در دورهي فیروزشاه افزايش يافت (معصومي.)411 :4913 ،
میرفضلاهلل فاضالن ،شاعران و اديبان زيادي از جمله لطفاهلل سبزواري ،حكیم حسن گیالني ،سیدمحمد
كازروني ،شرفالدين علي يزدي و خواجه بندهنواز گیسودراز را به دكن دعوت كرد (كرمي.)21 :4919 ،
حضور اين بزرگان در دكن زمینه بالندگي تشیع در اين منطقه را فراهم مينمود .او همچنین از خواجه
حافظ شیرازي (م  132ق) دعوت نمود كه به دكن بیايد و مبلغي را هم به عنوان هزينه سفر به شیراز
فرستاد و چنانكه مشهور است حافظ تا جزيره هرمز پیش آمد ،امّا چون دريا طوفاني بود به شیراز
برگشت و غزل معروف :دمي با غم به سر بودن جهان يكسر نمي ارزد /به مي بفروش دلق ما كزين بهتر
نمي ارزد ،را سرود (ركن زاده ،ج.)912 :4991 ،4
آنچه نقش میرفضلاهلل را در تشیع بیشتر نمايان ميكند ،نقل متواتري است بدين قرار« :فیروزشاه به
داشتن حرمسرا و گردآوردن زنان از كشورها و ملیتهاي مختلف عالقه بسیار داشت .با اين حال ،از
مخالفت اين امر با قوانین شرعي آگاه بود و سعي داشت اين عمل خود را به گونهاي با تعالیم شرعي
موافق سازد .در نتیجه از علما و فقهاي دربار خواست تا تدبیري بینديشند تا بتواند بیش از چهار زن حره
(زن آزاد يا غیركنیز) به عقد خود درآورد .عدهاي گفتند يكي از زنانش را طالق دهد و زن ديگري بگیرد.
عدهاي ديگر نیز پیشنهادهايي داشتند كه هیچ كدام مورد قبول سلطان واقع نشد .میرفضلاهلل كه از نفوذ
فراوان در دربار برخوردار بود ،درصدد استفاده از اين فرصت برآمد و براي تشويق سلطان به پذيرش
مذهب تشیع به وي پیشنهاد كرد كه به پیروي از فقه شیعه ،رسم متعه (ازدواج موقت) را كه در زمان
پیامبر (ص) رايج بود و خلیفهي دوم آن را ممنوع كرد ،بپذيرد .عالمان سني با میر مخالفت كردند و بحث
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به درازا كشید .به كتابهاي معتبر حديث همچون صحیح بخاري ،صحیح مسلم و مشكوه مراجعه كردند
كه همه نشان ميدادند ،متعه در زمان پیامبر (ص) متداول بوده ،سلطان نیز نظر میرفضلاهلل را برگزيد و به
شیوه شیعیان در اين زمینه عمل كرد(هندوشاه ،ج229 :4911 ،2؛ اطهر رضوي ،ج913 :4911 ،4؛
مهرين(شوشتري) .)41 :4912 ،به خاطر شرايط دربار بهمنیان كه اكثر بزرگان آن سني بودهاند ،بعد از اين
واقعه تالشي از سوي میرفضلاهلل براي آشنايي بیشتر فیروزشاه با مذهب تشیع انجام نگرفت ،در حالي كه
به نظر ميرسد اين واقعه ميتوانست نقطه شروعي براي تالش میرفضلاهلل ،جهت اقناع فیروزشاه براي
پذيرش مذهب تشیع باشد .میرفضلاهلل استاد دو تن از برجستهترين پادشاهان بهمني به نام فیروزشاه و
احمد اوّل بود (مهرين(شوشتري) )41 :4912 ،كه در ادامه بحث به نقش آنها در فراهم آوردن زمینههاي
شكلگیري و رشد انديشههاي شیعي در دكن پرداخته ميشود .میرفضلاهلل عالوه بر كارهاي ديواني و
علمي در جنگها نیز سرداري توانا بود .او همراه سلطان  21بار با كفار جنگید و قالع آنها را فتح كرد
(حسني ،ج )11 :4312 ،9و در نبرد با شاهان هندو ،به ويژه "ديواري" ،حكیم فرمانرواي بیجانگر/
ويجیهنگر و نرسنگه راجهي كهیرله دالوريهاي شاياني كرد (برزگر .)4311 :4911 ،وي تا زنده بود به
دولت خدمت كرد و سرانجام در يكي از جنگها توسط يكي از خدمتكارانش كه "ديوراي" او را
تطمیع كرده بود ،كشته شد (مهرين(شوشتري).)41 :4912 ،
نقش شاگردان میرفضلاهلل در گسترش تشیع
-1فیروزشاه بهمني
به گفتهي تاريخ فرشته فیروزشاه و احمدشاه ولي ،از شش هفت سالگي تحت تربیت میرفضلاهلل
اينجوي بودند (هندوشاه ،ج .)943 :4911 ،2فیروزشاه را نیرومندترين و دانشمندترين پادشاه بهمني مي
دانند كه دورهي او عصر طاليي پادشاهان بهمني بود و بهمنیان با او بلند آوازه گشتند (كرمي21 :4919 ،؛
بهادر )949 :4239 ،وي با چنان آوازهاي بعد از اتمام كارهاي سلطانیش روزگار را با اطرافیانش مي-
گذراند چنان كه مؤلف حدايق السالطین مينويسد« :شبها دو پهر و سه پهر با علما و مشايخ و شعرا و
قصه گويان و شاهنامه خوانان نديمان و خوش طبعان صحبت شگفته مي داشت و پادشاهي را منظور
نداشته ،با اين جماعت مذكور برادرانه و مصاحبانه سلوک مي نمود» (بسطامي ،بي تا )15 :گويند در اكثر
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و هفته اي سه روز تفسیر زاهدي شرح تذكر در رياضي ،شرح مقاصد در كالم ،تحرير اقلیدس در
7
هندسه و مطول مالسعدالدين تفتازاني در علم معاني و بیان را تدريس ميكرد (برزگر .)2559 :4911 ،او
تحت تأثیر وزيرش میرفضلاهلل به حمايت از دانشمندان پرداخت و به كشتيهاي خود كه هر ساله از
بنادر دكن براي تجارت ارسال ميشدند دستور داد كه تحفهي هر مملكت را بیاورند و ميگفت« :بهترين
تحفهي هر مملكت مردم صاحب كمال آن مملكت است» (هندوشاه ،ج )921 :4911 ،2و به اين ترتیب
مهاجرت شیعیان و سادات نیز به دكن شدت يافت .از بركت وجود میرفضل اهلل چنین پادشاه مردم
دوست و عالم و فاضلي تربیت شده بود كه هم از بزرگترين سالطین بهمني به شمار مي آمد هم با
اقدامات خود به گسترش تشیع در دكن كمك مي نمود .فیروزشاه اوّلین پادشاه دكن بود كه با خاندان
شیعه مذهب اينجوي وصلت كرد و دختر ملك نايب امیر فضلاهلل اينجوي را به عقد شاهزاده حسن
خان درآورد و يكي از دختران خود را كه از دختر سلطان محمود شاه بود به شمسالدين محمد اينجوي
داد (همان .)921 ،همان طور كه گفته شد سلطان فیروز فردي زن دوست بود و ميخواست به طور
مشروع زنان فراواني را در حرمسراي خود داشته باشد .فضلاهلل به او پیشنهاد متعه (ازدواج موقت) داد
كه فرقهي امامیه آن را حالل و جايز ميدانند و فیروزشاه پیشنهاد او را پذيرفت و طبق فرقه امامیه عمل
كرد.
-2احمد شاهولي
بعد از فیروزشاه ،برادرش احمد ،با پشتیباني سیدمحمد گیسودراز و با كمك بازرگاني شیعه مذهب به
نام خلف حسن بصري و ديگر غريبان /آفاقيها (كوچندگان ايراني ،عرب و ترک در دكن) بر تخت
شاهي بهمنیان در گلبرگه نشست (برزگر )421 :4911 ،و چون موفقیت خود را مرهون حمايت و توجه
گیسودراز ميدانست ،خانقاهي براي او بنا كرد (هالیستر .)443 :4919 ،احمدشاه در خانقاه گیسودراز
حاضر ميشد و به تعلیمات وي گوش فرا ميداد و به مريدان وي هدايايي اعطاء مي كرد .وي همچنین
جاگیرهايي براي تأمین هزينۀ خانقاه به گیسودراز واگذار كرد(عالمي )441 :4934 ،سید محمد گیسودراز
پیش گويي كرده بود كه احمد شاه بعد از فیروزشاه به پادشاهي ميرسد .او به سادات بسیار احترام
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ميگذاشت .روزي سیدناصرالدين كرباليي كه سلطان احمدشاه ،پیغمبر آخرالزمان را در خواب به شكل
او ديده بوده به دربار احمدشاه آمد .پادشاه مبلغ فراواني جهت سادات كربال به وي داد .سید در راه
بازگشت شیرملك را ديد كه با بزرگان نشسته است .سید خواست همچنان سواره از پیش او بگذرد اين
كار ،بر شیرملك كه از امرا بزرگ بود سخت آمد ،دستور داد كه سید را از باالي اسب پايین بكشند .سید
از شیرملك نزد سلطان شكايت كرد .سلطان به او دلداري داد و گفت« :او را به خدا و رسول خدا حواله
كن كه سزايش خواهد داد» و بعد از مدتي دستور داد تا او را زير پاي فیالن بیندازند (هندوشاه ،ج،2
914 :4911؛ نهاوندي ،ج.)911 :4321 ،2
احمدشاه پس از اينكه به سلطنت رسید همواره در جستجوي بزرگان و درويشان بود تا بزرگي را كه
در عالم خواب قبل از آنكه به سلطنت برسد تاج دوازده ترک را بر سر او گذاشته بود پیدا كند(شیرازي،
ج)42 :4911 ،9در آن روزگار چون آوازهي شاه نعمتاهلل ،صوفي معروف ايراني عالمگیر شده بود ،شیخ
حبیب اهلل جنیدي و میر شمس الدين قمي را با جماعتي و با هداياي گران به كرمان نزد وي فرستاد
(مهرين(شوشتري) )41 :4912 ،كه براي سفر به دكن از او دعوت به عمل آورند .شاه نعمتاهلل خود به
دكن نرفت ،ولي مال قطبالدين كرماني كه در سلك مريدان او بود همراه با هداياي گرانقدر كه تاج سبز
دروازه ترک نیز در میان آنها بود را براي او فرستاد و احمدشاه از ديدن تاج بسیار مسرور گشت
(هندوشاه ،ج .) 912 -919 :4911 ،2قطب الدين همان كسي بود كه تاج را در خواب بر سر او گذاشته
بود .فرستادن هديه تاج دوازده ترک از طرف صوفي ايراني به احمدشاه نشان دهندهي آوازهي وي به
تشیع و آگاهي شاه نعمت اهلل از اين مطلب ميباشد (معصومي .)411 :4913 ،شاه نعمت اهلل نامه اي نیز
به احمد شاه نوشت و او را در اين نامه شهاب الدين احمد خواند احمد شاه پس از دريافت نامه فرمان
داد كه او را در باالي منبر به همان نام و لقب بخوانند (مهرين(شوشتري) )41 :4912 ،و در همان سال
عمادالدين سمناني و سیف اهلل حسن آبادي را بار ديگر نزد شاه نعمت اهلل فرستاد و از او خواست يكي
از اوالدش را به دكن بفرستد چون شاه نعمت اهلل فقط يك فرزند به نام خلیل اهلل داشت و جدايي از او
برايش سخت بود نوهي خود نوراهلل را نزد وي فرستاد .احمد شاه خود به پیشواز نوراهلل رفت و در مكان
مالقات قريه و مسجدي ساخت و آن را نعمت آباد نامید ،وي میر نوراهلل را ملك المشايخ لقب داد و او
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ج .)49 :4911 ،9پس از مرگ شاه نعمت اهلل ،فرزندان (خلیل اهلل و فرزندان وي) و مريدان او همگي
7
وارد دكن شدند و در ترويج مذهب شیعه و نیز فرهنگ ايراني و زبان فارسي در اين منطقه نقش مهمي
ايفا كردند (معصومي )411 :4913 ،و از چنان نفوذ و احترامي برخوردار شدند كه محب اهلل نبیرهي شاه
نعمت اهلل داماد ولیعهد شد و حبیب اهلل با عنوان غازي ،داماد شاه گرديد و جاگیر بیر به او سپرده شد
(موسوي بجنوردي :4911 ،ج .)1،119احمدشاه در زمان حیاتش مقبرهاي براي خود در بیدر بنا كرد كه
آن را شكراهلل قزويني ساخته و يا زينت داده بود .در كتیبههاي اين بنا اسامي دوازده امام نقش شده ،امّا در
آن نام خلفاي راشدين ذكر نشده است (هالیستر.)422 :4919 ،
بسیاري از مالزمان احمد اوّل شیعه بودند و او آنها را در مناصب مختلف به كار ميگرفت از جمله
شیخ آذري كه احمد شاه او را به منصب ملك الشعرايي گماشت (هندوشاه ،ج .)911 :4911 ،2شیخ
آذري؛ بهمن نامه ،تاريخ مربوط به سلسلهي بهمنيها را به نظم در آورد (احمد )441 :4911 ،امّا با اين
وجود از نظر احمدشاه معتقدات مذهبي امري فردي بود و از اينرو وي با هوشمندي از سختگیري
دربارهي مذهب اتباع خويش خودداري ميكرد (هالیستر .)441 :4919 ،احمدشاه مذهب تشیع را در
قلمرو خود رسمیت نبخشید ،امّا با فعالیتهاي خود و با دعوت از بزرگان شیعه به گسترش تشیع در
دكن كمك شاياني نمود.
زندگینامه محمود گاوان
عمادالدين محمود گیالني فرزند محمد گیالني از سیاستمداران و بازرگانان ايراني است (كرمي،
 .)95:4919مؤلف تاريخ فرشته مينويسد كه وي در  111ق كه هفتاد و هشت سال داشت كشته شد.
پس تاريخ تولد او را ميتوان حدود  151ق دانست (هندوشاه :4911 ،ج ،)113 ،2امّا برخي منابع بر اين
باورند كه او در سال  149متولد گرديد (نجاتيحسیني .)419 :4913 ،محمود گاوان را از مردم شیعه
مذهب «قاوان» از توابع گیالن در كرانهي درياي خزر دانستهاند (نوشآبادي 2591 :4911 ،و هالیستر،
 )429 :4919و احتماالً گاوان كه عمادالدين محمود به آن شهرت دارد ،از نام زادگاهش برگرفته شده
است (هالیستر .)429 :4919 ،وي از نسل ملوک بود (نجاتيحسیني .)419 :4913 ،نیاكان او از بزرگان
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گیالن بودند كه در سلكوزران سالطین گیالن انتظام داشتهاند (هندوشاه .)114:4911 ،يكي از خاندانش
فرمانرواي رشت بود (نوشآبادي )2591 :4911 ،كه سلطنتش تا زمان شاه طهماسب امتداد يافت
(هندوشاه ،ج )112 :4911 ،2و توسط او منقرض شد(نفیسي )111:4919،و محمود گاوان از ساللهي
اوست (نوشآبادي .)2591 :4911 ،عمادالدين محمود تحصیالت عالیه داشت و دورهي مديريت عملي
و آموزشهاي نظامي را با نظارت يكي از عموهايش طي كرد (اطهر رضوي :4911 ،ج .)151 ،4بعد از
كسب علوم و رسیدن به كماالت و موقعیت مناسب در دستگاه حكومتي گیالن مورد حسادت برخي از
افراد از جمله سپهساالر حاج محمد و شیخ علي دبیر قرار گرفت (نجاتيحسیني )419 :4913 ،و به
پیشنهاد مادرش كه از خاندان مشايخ بزرگ بود از بیم مخالفان ،زادگاهش را ترک كرد (نوشآبادي،
 .)2591 ،4911پادشاهان عراق و خراسان هرچه منصب وزارت را به او پیشنهاد كردند از بلند همتياش
نپذيرفت (هندوشاه ،ج )112 :4911 ،2و به تجارت پرداخت و در پي داد و ستد با بسیاري از عالمان و
مشايخ روزگار ديدار و گفتوگو كرد (نوشآبادي .)2591 :4911 ،خواجه آثار مشهوري دارد ،مهمتر و
مشهورتر از همه منشآت اوست به نام رياضاالنشاء اين مجموعه از سرمشقهاي منشیان در هند شمرده
ميشد (مهرين شوشتري )153 :4912 ،و شامل نامههاي او به پادشاهان ،وزيران و شاهزادگان محلي و
وزيران و پادشاهان هند و همچنین عالمان و دانشمندان ايران و ماوراءالنهر مانند عبدالرحمن جامي و
شیخ صدرالدين رواسي و نیز بستگان ،نزديكان و دوستانش ميباشد (كرمي .)95 :4919 ،در بعضي از
اين نامه ها دخل و تصرف شده است تا براي كساني كه از آن استفاده ميكنند فايده بیشتري داشته باشد
(حسیني ،بي تا )3-45 :با مطالعه اين نامهها ،ديدگاه صلحجويانهي گاوان بیشتر خودنمايي ميكند .او با
سالطیني كه هريك در پي غلبه قدرت خويش بودند ،جداگانه مكاتباتي از سر دوستي و مصالحه داشته
است (نجاتي حسیني .)413 :4913 ،نسخهاي از رياضاالنشاء كه در بردارنده يكصد و چهل و هشت
نامه است به تصحیح شیخ چاند بن حسین احمد نگري تاگوري پاكستاني چاپ و منتشر شده است
(نوشآبادي .)2591 :4911 ،اثر ديگر محمود گاوان مناظراالنشاء است كه رسالهاي است علمي و
تحقیقي در فن انشاء فارسي (كرمي .)95 :4919 ،مؤلف تاريخ ادبیات ايران اظهار مي دارد كه خواجه
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محمود شاهي بر احوال و آثار او نگاشت (معصومي.)11 :4913 ،
7
محمود گاوان در دکن از سال  151تا  168ق.
محمود گاوان سفرهاي بسیاري داشت (مشار،ج .)14 :4911 ،1او در چهل و سه سالگي ( )114در
دورهي پادشاهي عالءالدين احمد بهمني به عنوان تجارت و به قصد ديدار شاه محباهلل نوهي شاه
نعمتاهلل كرماني ( )112-191از راه دريا به احمدآباد بیدر رفت و با سلطان عالءالدين نیز ديدار كرد
(هندوشاه ،ج)112 :4911 ،2؛ از آنجا خواست به ديدار مشايخ دهلي و الهور برود امّا سلطان عالءالدين
احمد دوم مانع او شد و او را از بزرگان دربار خود قرار داد (همان) .شايستگي خواجه در سركوب
شورش جالل خان در تلنگ و شكست حاكم ماهور باعث شد كه احمد دوم به او منصب هزاري اعطا
كند (نجاتيحسیني .)419 :4913 ،پس از احمد دوم فرزندش عالءالدين همايون ( )121-112نیز به
وصیت پدر ،محمود را همچنان در مقامات بلند درباري نگاه داشت (صفا ،ج ،)155 :4914 ،1به او لقب
ملكالتجار و مقام وكالت شاهي (صدراعظمي) و حكومت بیجاپور داد (برزگر .)2131 :4911 ،چون
سلطان همايون شاه بیمار شد خواجه جهان و خواجه گاوان را طلبید كه هر كدام از اوالدش كه لیاقت
جانشیني او را دارند به جاي او منصوب كنند و آنها بعد از مرگ پادشاه به اتفاق ساير امرا ،اشراف و
اعیان نظام شاه بهمني را به سال  111در  1سالگي به تخت نشاندند (طباطبا .)31 :4391 ،مادر نظام شاه
كه زن عاقلي بود هیچ كاري را بدون مشورت محمود گاوان انجام نميداد و وي را وزير «جملۀ الملك
كل» و «طرفدار» بیجاپور گردانید (هندوشاه ،ج .)124 :4911 ،2در ابتداي پادشاهي همايون ،عمدتاً به
رأي و كوشش محمود گاوان ،همهي زندانیان دورهي همايون شاه را از بند بیرون آوردند و امراء و
ديوانیان به مناصب و مشاغل پیشین خود بازگردانده شدند( .طباطبا)31 :4319 ،اين نشان ميدهد كه
محمود گاوان بر درباريان بهمني نفوذ زيادي داشته است.
محمود گاوان در دورهی محمدشاه
نظامشاه ( )111-111در عنفوان جواني درگذشت و پس از او برادرش محمدشاه در  3سالگي
عهدهدار سلطنت گرديد (نجاتيحسیني )411 :4913 ،در اين دوره نیز به صالحديد مخدومه جهان،
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ماهبانو ،خواجه محمود به كارهاي مملكت رسیدگي مينمود و با مديريت خردمندانه ،رهبري نظامي و
استعدادهاي فكري خود باعث شد كه اعتبار دكن نه تنها در هند بلكه در سراسر ممالك اسالمي شرق
گسترش يابد (اطهر رضوي ،ج .)151 :4911 ،4مادر شمسالدين محمد ،عنوان خواجه جهان ،منصب
امیراالمرايي و وكالت امور شاهي را بر القاب و مناصب پیشین او افزود و القاب او را چنین نوشتند:
«مخدوم جهانیان ،معتمد درگاه سلطان آصف جم نشان ،امیراالمرا ملك نايب مخدوم خواجهي جهان»
بعد از اينكه چندين فتح بزرگ كه از همهي آنها معتبر تسخیر واليت سنگسیر و بعضي از بالد بیجانگر
بود به دست وي صورت گرفت .چنان مقام بلندي يافت كه مادر سلطان يعني «مخدومهي جهان» او را
«برادر» خواند و سلطان دستور داد كه در منشورها او را چنین خطاب كنند« :حضرت مجلس كريم سید
عظیم همايون صاحب السیف و القلم مخدوم جهانیان معتمد درگاه شاهان آصف جم نشان امیراالمراء
ملك نايب مخدوم ملك التجار محمود گاوان المخاطب بخواجۀ جهان» (صفا ،ج.)154 :4914 ،1
محمود گاوان براي اداره و نظارت آسان بر اياالت بهمنيها آنها را كه به چهار قسمت تقسیم ميشدند به
هشت قسمت تقسیم كرد (شیرواني .)2 :4913 ،البته اين تقسیم بندي كه در پي توسعه ممالك بهمني
انجام گرفت راه را براي تجزيه قلمرو آنان باز كرد .بطوري كه بعد از مدتي يوسف عادلشاه در واليت
جديدالتأسیس بیجاپور ،نظام الملك در واليت جنیر و عمادالملك در برار اعالم استقالل نمودند .پس از
اينكه اين واليات از دست بهمنیان خارج شدند ساير ممالك نیز طغیان كردند و بدين ترتیب سلسلهي
بهمنیان رو به زوال نهاد (لین پول .)211 :4919 ،البته اين جدايي ها بعد از مرگ محمود گاوان و به
سبب بي تدبیري پادشاهان بهمني به وجود آمد .وي در امور ديواني ايرانیان را به كار ميگرفت و در
سازمان نظامي نیز از نظامیان گیالني استفاده كرد (اسعدخان گیالني يكي از آنان بود كه همراه گاوان
كشته شد( ).نجاتيحسیني .)411 :4913 ،خواجه براي بزرگان هم عصر خود در عراق و خراسان تحف
و هدايا ميفرستاد (هندوشاه ،ج .)114 :4911 ،2به همین سبب در همهي كشورهاي اسالمي به نهايت
شهرت رسید (نفیسي ،ج )213 :4919 ،4و اين دانشمندان را به مهاجرت به دربار بهمني و اقامت در آن
ديار فرا ميخواند كه اين ،هم زمینه غناي فرهنگي جامعهي مسلمان بهمني را فراهم ميكرد و هم باعث
ترويج تشیع ميشد (نجاتيحسیني .)411 :4913 ،پادشاه هرات ،سلطان حسین میرزا ،كه درصدد بود تا
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قبول خدمت در پادشاهي او دعوت كند (هالیستر .)421 :4919 ،محمود گاوان علت آمدن سیدكاظم به
7
دكن را به سلطان عرض داشت و چون سلطان محمد اجازه رفتن به او نداد ،خواجه سیدكاظم را با
احترام فراوان و تحف و هداياي بسیار روانهي درگاه پادشاه هرات كرد و از نیامدن خود معذرت
خواست (هندوشاه :4911 ،ج.)2،119
مدرسه محمود گاوان
يكي از مشخصترين بناهاي باقيمانده از دوره بهمنيها مدرسه و مسجد خواجه محمود وزير
دانشمند اين دوره است (كرمي .)24 :4919 ،اين مدرسه كه به سبك مدارس علوم ديني ايران و به سبك
بناهاي چهار ايوانه ساخته شده است ،اوّلین و آخرين بناي چهار ايوانه در طول تاريخ معماري دكن
ميباشد (معصومي .)224 :4913 ،سراسر اين بناي بزرگ با كاشيهاي لعابدار كه نقش گل و بوته و
كتیبههايي با رنگهاي زنده زينتبخش آن بود پوشیده شده است (نجاتيحسیني .)411 :4913 ،البته به
دلیل گذشت مدت زمان زيادي از تاريخ تأسیس بنا و تغییرات جوي مقدار زيادي از كاشيها شكسته و
ريخته است ،امّا با وجود اين ،مسجد مدرسه هنوز مورد استفاده است و در آن نماز جمعه برگزار ميشود
(كرمي .)24 :4919 ،در اين مدرسه بهترين استادان تدريس ميكردند كه وزير آنها را از نواحي مختلف
ديار اسالم به «بیدر» آورده بود (هالیستر .)429 :4919 ،شاگردان نه تنها آموزش ميديدند ،بلكه به آنان
غذا و لباس رايگان داده ميشد .چنین مؤسسهاي نميتوانست بدون كتابخانهاي كه عنصر اصلي آن بود
باشد .به خصوص كه شخصیت گاوان به گونهاي بود كه هیچ هديهاي نزد او نميتوانست مقبولتر از
يك جلد كتاب باشد ،هر نسخهاي كه به او داده ميشد جايي در كتابخانه مييافت .خواجه نیز به طور
مرتب اوقات فراغتش را در گوشههاي مدرسه ميگذرانید (نجاتيحسیني .)411 :4913 ،گاوان دانشمند
و صوفي بزرگ ،شیخ ابراهیم ملتاني ،را به سرپرستي مدرسهي خويش برگزيد و براي دعوت از
دانشمندان مشهور از سرزمینهاي مختلف براي تدريس در آن تالش فراوان كرد (معصومي:4913 ،
 .)492وي نامههايي به نورالدين جامي ،محمدبن اسعد جالل الدين دواني و ديگر دانشمندان برجسته
سال  4141/4529م ،سال تألیف «تاريخ فرشته» برجاي بود (نوشآبادي .)2951 :4911 ،مؤلف تاريخ
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فرشته در مورد آن مينويسد« :كه هنوز آن عمارت و مسجد و چهارطاق از لطافت و پاكیزگي چنان به
نظر ميآيد كه بنا حاال دست از تعمیر آن بازداشته» (هندوشاه :4911 ،ج .)115 ،2مدرسه گاوان به
صورت شبانهروزي اداره ميشد .اين بنا از سالنهاي مختلف براي برگزاري كالس درس ،اتاق وعظ و
خطابه ،محلهايي براي استراحت استادان و دانشجويان تشكیل شده بود (معصومي .)491 :4913 ،وي به
نیازهاي دانشكده واقف بوده و آن را با كتابخانه ،رصدخانه و اجراي ستارهشناسي مجهز كرده بود (اطهر
رضوي :4911 ،ج .)4،151عظمت و شهرت اين مدرسه به گونهاي بوده است كه با مدرسه «خرگرد
خراسان» كه در عصر شاهرخ تیموري ساخته شد و همچنین با مدرسه معروف ريگستان سمرقند ،ساخته
الغ بیك پسر شاهرخ مقايسه ميشود (نجاتيحسیني.)411 :4913 ،
قتل محمود گاوان
بسیاري از مورخین و تذكره نويسان خواجه محمود گاوان را خوشفكر ،كاردان ،زيرک و دانشمند
دانسته و معتقدند در زمان صدارت وي سلطنت بهمنيها اقتدار و شوكت تمام يافت (كرمي.)24 :4919 ،
محمدشاه خود اظهار مي داشت كه« :مرا بر سالطین بهمنیه ماضیه تفاخر است ،چه من مثل خواجه نفري
دارم و ايشان نداشته اند» (هندوشاه :4911 ،ج .)2،119اعتبار خواجه به قدري بود كه محمدشاه به منزل
او رفت و يك هفته نزد او ماند (شوشتري(مهرين) .)24 :4912 ،خواجه در استیفاي حقوق دولت بر
امراء سخت ميگرفت و همین موجب نارضايتي امراء و حسادت درباريان بر او شد چنانكه مزاج پادشاه
را بر او متغیر ساختند و او را به تهمت اينكه ميخواهد با سالطین اطراف براي برانداختن سالطین
بهمني همدست شود به دام غضب پادشاه انداختند چنانكه ناسنجیده فرمان قتل او داد و اين واقعه در ماه
صفر  111اتفاق افتاد (صفا :4914 ،ج .) 1،159زماني كه پادشاه حكم به قتلش داد گفت« :قتل من كه به
غايت پیري رسیدهام سهل است اما موجب خرابي ملك و بدنامي تو خواهد شد» (هندوشاه:4911 ،
ج )2،113چنین نیز شد ،زيرا قتل اين وزير كاردان و فرهیخته و ناتواني شمسالدين محمدشاه سوم و
جانشینانش باعث زوال حكومت بهمنیان شد (نوشآبادي .)2951 :4911 ،اعیان و امرا كه هواخواه
خواجه بودند از اين حادثه سخت متأثر شدند و گرچه علني سركش نشدند ،ولي مقاومت و مخالفت
منفي ميكردند (مهرين(شوشتري) .)22 :4912 ،يوسف عادلشاه كه پسرخوانده و دستپروردهي محمود
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در قلمرو خود رسمیت داد (هالیستر .)422 :4919 ،شايد بتوان اين اقدام وي را يكي واكنشها در مقابل
7
قتل خواجه دانست .يوسف عادلشاه نخستین پادشاهي است كه در هندوستان خطبه به نام دوازده امام
كرد و به ترويج مذهب شیعه پرداخت (برزگر .)2119 :4911 ،با وجود اقدامات خواجه محمود در
گسترش تشیع و پیروي بازماندگان خواجه از مذهب شیعه (نوشآبادي )2951 :4911 ،برخي از منابع او
را متعصب در مذهب سني ميدانند (صفا :4914 ،ج .)15 ،1مؤلف تاريخ فرشته نیز مينويسد او بس
پاک دين و پاک اعتقاد بود و شیخین را به تجلیل و تكريم و تعظیم ياد ميكرد (هندوشاه:4911 ،
ج .)2،111شايد علت اينكه برخي چنین ادعايي داشته اند به اين سبب باشد كه گاوان با تقیه عمل كرده
و از مخالفت با همنشینان سني خود دوري ميكرد و نام ابوبكر و عمر را با احترام ياد مينمود (نجاتي-
حسیني.)411 :4913 ،
نتیجه
مناسبات فرهنگي و تمدني ايران و هندوستان سابقه اي ديرينه دارد .در اين میان ديوانساالران و
عالمان و دانشمندان ايراني نقش بي بديلي در تعمیق اين روابط و مناسبات به خصوص در منطقه دكن
داشته اند .ديوانساالران ايراني كه خود دانشمنداني بزرگ و داراي مذهب تشیع بوده اند با نفوذ به دربار
سالطین مختلف در صدد جلب توجه آنان به منظور كسب حمايت هاي مادي و معنوي اين حاكمان بر
آمدند و با دعوت از علماء و بزرگان شیعي از ايران به دكن و از طرف ديگر ايجاد ساز و كارهاي مناسب
در دكن به تبلیغ انديشه هاي شیعي خود پرداخته اند .از جمله اين افراد میر فضل اهلل اينجوي و خواجه
محمود گاوان از عالمان و سیاستمداران بزرگ شیعي مي باشند كه در دوره حكومت بهمنیان از ايران به
دكن مهاجرت كردند ،وارد دستگاه حكومت بهمنیان شدند و با سرعت مراتب ترقي را طي نمودند .آنها
نقش بسیار مهمي در تثبیت حكومت بهمنیان و سركوب شورش هاو مخالفت هاي آن عصر داشتند و
با دعوت از شیعیان،سپردن مناصب به آنها،ساختن مسجد و مدرسه نقش بسیار مهمي در تحوالت
فرهنگي و سیاسي دكن به خصوص تعمیق و گسترش باورهاي شیعي داشتند.
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 -1برزگركشتلي ،حسین« ،فیروزشاه» ،دانشنامه ادب فارسي ،به كوشش حسن انوشه ،جلد  ،1تهران:
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي4911 ،
 -1برزگركشتلي ،حسین« ،همایون شاه» ،دانشنامه ادب فارسي ،به كوشش حسن انوشه ،جلد  ،1تهران:
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي4911 ،
 -1برزگركشتلي ،حسین« ،یوسف عادلشاه» ،دانشنامه ادب فارسي ،به كوشش حسن انوشه ،جلد ،1
تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي4911 ،
 -1برزگركشتلي ،حسین« ،احمدشاه یكم» ،دانشنامه ادب فارسي ،به كوشش حسن انوشه ،جلد ،1
تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي4911 ،
 -1بسطامي ،علي بن طیفور بن محمد ،حدائق السالطین في الخواتین ،تصحیح شريف النساء انصاري،
حیدر آباد :دانشگاه عثمانیه ،بيتا
 -3بهادر ،امیر الملك سید محمد صديق حسن خان ،شمع انجمن ،هند :بينا4239 ،ق
 -45تهراني ،آقابزرگ ،الذريعه الي تصانیف الشیعه ،بیروت :داراالضواء4319 ،
 -44حسني ،عبدالحي ،نزههالخواطر بهجه المسامع و النواظر ،حیدر آباد دكن :دائرهالمعارف عثمانیه،
چاپ دوم4312 ،
 -42حسیني فسايي ،میرزا حسن ،فارسنامه ناصری،تصحیح و تحشیه منصور رستگار فسائي ،تهران :امیر
كبیر4911 ،
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 -41ركن زاده ،محمد حسین ،دانشمندان و سخن سرایان فارس ،تهران :آدمیت ،كتابفروشيهاي
اسالمیه و خیام4991 ،
-41شیرازي ،محمد معصوم« ،معصوم علیشاه» ،طرائق الحقائق ،با تصحیح محمد جعفر محجوب ،تهران:
كتابفروشي باراني4911 ،
 -41شیرواني ،هارونخان« ،بهمنیان دكن» ،دانشنامه جهان اسالم ،به كوشش غالمعلي حداد عادل،
تهران :بنیاد دايره المعارف بزرگ اسالمي4913 ،
-41صدراالفاضل ،مرتضي ،مطلع االنوار« احوال دانشوران شیعه پاکستان و هند» ،ترجمه محمد هاشم،
مشهد :آستان قدس رضوي4912 ،
 -41صفا  ،ذبیحاهلل ،تاریخ ادبیات در ایران ،تهران :فردوسي،ج4914 ،1
 -43طباطبا ،سیدعلي ،برهان مآثر ،دهلي :چاپ سربي4391 ،
-25عالمي ،خديجه« ،ملوک بهمني و جایگاه تشیّع در دکن» ،فصلنامه علمي-پژوهشي شیعهشناسي،
سال دهم ،شماره 4934 ،93
 -24كرمي ،مجتبي ،نگاهي به تاریخ حیدرآباد دکن ،تهران :دفتر مطالعات سیاسي و بینالمللي وزارت
امور خارجه4919،
-22لین پول ،استانلي ،طبقات سالطین اسالم با جداول تاریخي و نسبهای ایشان ،تهران :دنیاي
كتاب4919 ،
 -29معصومي ،محسن ،فرهنگ و تمدن ایراني -اسالمي دکن در دورهی بهمنيها ،تهران :شركت
انتشارات علمي و فرهنگي4913 ،
 -21مهرين(شوشتري) ،عباس ،تاریخ زبان و ادبیات ایران در خارج از ایران ،تهران :ماني4912 ،
-21نجاتيحسیني ،راضیه ،بررسي جایگاه ایرانیان شیعه در عرصه علم و سیاست هندوستان از سده
9تا 12هجری ،گروه تاريخ و تمدن اسالمي4913 ،

نقش ديوانساالران ايراني در گسترش تشيع در دکن عصر بهمني ها
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 -21نفیسي ،سعید ،تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسي تا پایان قرن دهم هجری ،تهران:
فروغي4919 ،
 -21نوشآبادي ،تاجالدين« ،)4911(،محمود گاوان» ،دانشنامه ادب فارسي ،انوشه ،تهران :سازمان چاپ
و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
 -21نهاوندي ،عبدالباقي ،مأثررحیمي ،تصحیح محمد هدايت حسین ،كلكته :انجمن آسیايي بنگال ،ج،2
4321
 -23هالیستر ،جاننورمن ،تشیع در هند ،ترجمۀ آذرمیدخت فريدوني ،تهران :مركز نشر دانشگاه4919 ،
 -95هندوشاه استرآبادي ،محمدقاسم ،تاریخ فرشته ،تصحیح و تعلیق و توضیح و اضافات ،محمدرضا
نصیري ،تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگي4911 ،

491

فصلنامه مطالعات شبه قاره تابستان 4931
مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و

تابستان 3131

7

