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حاكميت صفويان در ايران و به سبب ارتباط نزديك با آنان ،از عالمان شيعه مهاجر ايراني براي گسترش معارف
شيعي در مناطق تحت حاكميت خود بهره بردند و با تلاش اين عالمان هويت شيعي در بين ساكنان اين مناطق
نهادينه شد؛ بهگونهاي كه اين هويت پس از قرنها هنوز عامل تعيينكنندهاي در انديشههاي مذهبي ساكنان
منطقه دكن است .سؤال اصلي پژوهش اين است كه عالمان شيعه مهاجر ايراني چه نقشي در گسترش معارف
شيعي در بين ساكنان قلمرو دولتهاي عادل شاهيان و نظام شاهيان داشتهاند؟ فرضيه اين است كه عالمان
شيعه مهاجر ايراني با بهكارگيري توان علمي و مذهبي خود ازجمله تربيت شيعي حكام ،تشكيل كلاسهاي
درس ،برگزاري جلسات مناظره ،تأليف كتب شيعي و برگزاري مراسم مذهبي در نهادينه شدن مذهب تشيﻊ در
بين ساكنان مناطق تحت حاكميت دولتهاي عادل شاهي و نظام شاهي مؤثر بودهاند .دستآوردهاي پژوهش
حاكي از آن است كه عالمان شيعه با فعاليت در زمينههاي ذكرشده در مناطقي كه پيشازاين كمترين شناخت
نسبت به تشيﻊ وجود داشت ،توانستند بيشترين اثرگذاري در بين ساكنان اين مناطق جهت آشنايي با آموزههاي
مذهب تشيﻊ را بر جاي گذارند؛ بهگونهاي كه هرساله بر سيل جمعيت مشتاقان به فراگيري علوم شيعي و حضور
در محافل علمي و مذهبي كه توسط آنان تأسيسشده بود افزوده ميشد .نظر به اهميت موضوع اين پژوهش به
روش توصيفي – تحليلي و مبتني بر منابﻊ كتابخانهاي صورت گرفته است.
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مﻘدمه
گسترش معارف شيعي همواره يكي از رسالتهاي دولتهاي شيعه بوده است كه در دورههاي
مختلف موردتوجه قرارگرفته است .دولتهاي شيعه عادلشاهيان و نظامشاهيان نيز از اين قاعده مستثنا
نبوده و در اين زمينه تلاش نمودهاند .پس از انقراض حكومت بهمنيان كه عليرغم حمايت از شيعيان ،بر
مذهب اهلسنت بودند؛ دولتهاي شيعه بر ويرانههاي اين حكومت در جنوب هند بنا گرديد.
عادلشاهيان و نظامشاهيان ازجمله اين حكومتها بودند كه در بيجاپور ) (Bijapurو احمدنگر
) (Ahmadnagarمستقر شدند .يوسف عادلشاه ) ٨٩٥ – ٩١٥ق( هرچند همزمان با تأسيس دولت
عادلشاهي بر انديشههاي شيعي بود؛ اما درنهايت با اطلاع يافتن از رسميت مذهب تشيﻊ در ايران عصر
صفوي ،به تبعيت از صفويان مذهب تشيﻊ را در بيجاپور رسميت بخشيد .با رسميتيافتن مذهب تشيﻊ
در بيجاپور دولت عادلشاهي بهمنظور تثبيت جايگاه اين مذهب به تقويت هويت شيعي و گسترش
معارف تشيﻊ در بين ساكنان اين منطقه پرداخت .حكام شيعه عادلشاهي از عالمان و علماي شيعه
ايراني براي مهاجرت به هند و حضور در بيجاپور دعوت كردند و از ظرفيت علمي و توان مذهبي آنان در
اين راه سود بردند .عالمان نيز بهعنوان پرچمدار تشيﻊ در جنوب هند با قبول دعوت آنان به سلسله
فعاليتهاي علمي و مذهبي در راستاي گسترش معارف شيعي در بين ساكنان منطقه بيجاپور كه
اطلاعات اندكي از مذهب تشيﻊ داشتند مبادرت كردند .گسترش معارف شيعي در دوره نظامشاهيان البته
با اندكي تأخير نسبت به عادلشاهيان و در دوره حكومت برهان نظامشاه ) ٩١٥ – ٩٦٠ق( كه
تحتتأثير شخصيت علمي و مذهبي شاه طاهر حسيني بود صورت گرفت؛ زيرا مؤسس اين سلسله احمد
نظامشاه ) ٨٩٦ – ٩١٥ق( بر مذهب اهل سنت بود و تنها زماني كه شاه طاهر حسيني در عهد جانشين
او برهان نظامشاه به احمدنگر مهاجرت كرد ،اين سلسله تحت تأثير شاه طاهر به مذهب تشيﻊ روي
آوردند .حكام اين دولت نيز با دعوت از عالمان ايراني براي حضور در احمدنگر بهمنظور آشنايي ساكنان
اين منطقه با مذهب و فقه شيعي از توانايي آنان در اين زمينه استفاده كردند .تعداد پرشمار و تأثيرگذار
عالمان ايراني در دوره عادلشاهيان و نظامشاهيان موجب تقويت حضور آنان و ايجاد مراكز علمي و
مذهبي شيعي در مناطق تحتحاكميت اين دولتها گرديد .ازجمله عالمان ايراني كه در تقويت هويت
شيعي و گسترش فرهنگ تشيﻊ در بين ساكنان منطقه بيجاپور و احمدنگر مؤثر بودند ميتوان به
شاهنواز خان ،افضل خان ،مولانا غياث كمال ،عنايتالله شيرازي ،فتحالله شيرازي ،شاه طاهر حسيني و
مولانا حسين تبريزي اشاره كرد.
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درواقﻊ ميتوان گفت عالمان ايراني مهاجر به دكن براي گسترش فرهنگ تشيﻊ همان كاري را
كردند كه در ايران دوره صفوي علماي عراق و جبل عامل مانند محقق كركي ،شيﺦ بهايي و ميرداماد با
ورودشان به ايران در پي انجام آن بودند .همانگونه كه صفويان در ابتداي تأسيس حكومت شيعه در
ايران با كمبود مؤسسات علمي و منابﻊ فقهي و مذهبي براي ترويج آموزههاي شيعي مواجه بودند و
براي جبران اين خلأ از علماي مطرح شيعه كه در خارج از ايران سكونت داشتند دعوت نمودند )روملو،
٨٦ :١٣٤٩؛ خوانساري ١٣٩٠ ،ق(١٧٠ :؛ حكام شيعه عادل شاهي و نظام شاهي نيز همين سياست را
دنبال كردند .ازآنجاييكه بيجاپور و احمدنگر پيشازاين تحت حاكميت دولت سني مذهب بهمنيان قرار
داشت ،همه امور مذهبي و فرهنگي اين مناطق بر اساس آموزههاي اين مذهب تبيين شده بود .لذا
زماني كه دولتهاي شيعه به حكومت رسيدند با كمبود مؤسسات علمي و خلأ كتب و دانش مذهبي
شيعي مواجه شدند .به اين منظور آنان درصدد برآمدند از عالمان شيعه ايراني در حل اين مسئله استمداد
بجويند .ارتباط صميمانه اين دو حكومت شيعي با دولت صفويه نيز در دعوت ايرانيان و پيشبرد اين
هدف مؤثر بوده است .ضمن اينكه از سالها پيش ساكنان اين نواحي با زبان فارسي آشنا بودند و همين
مسئله زمينه فعاليت عالمان ايراني را در اين مناطق به گونه بهتري فراهم ميكرد .با اين رويكرد چنين
به نظر ميرسد كه حكام شيعه دكن با دعوت عالمان ايراني چندين هدف را دنبال ميكردند .نخست
اينكه ايران در آن دوران كانون تشيﻊ بود و عالمان شيعه ايراني كه مدتها پيش تجربه حضور در
منطقه دكن را داشتند ،بهتر از عالمان ديگر مناطق ميتوانستند از عهده اين مهم برآيند .ديگر آنكه
حكام شيعه از اين طريق ميتوانستند ارتباط خود با دولت صفوي را مستحكمتر كنند و در برابر حكومت
مركزي سني مذهب گوركاني از آنان استمداد بجويند .همچنين همانگونه كه اشاره شد زبان فارسي در
اين مناطق پذيرفته شده بود و مردم بومي با اين زبان آشنايي داشتند و اين نكته حكام شيعه را براي
دعوت عالمان شيعه ايراني مصممتر ميكرد.
ايران دوره صفوي داعيه جهاني داشت و بهعنوان قطب تشيﻊ در جهان به شمار ميرفت .آنان
براي مقابله با مسائل و شبهات اهل سنت و ديگر فرق اسلامي و بهويژه عثمانيها نيازمند برترين
فقهاي تشيﻊ بودند؛ اين در حالي است كه در ايران علماي شيعه ممتازي كه پاسخگوي نيازهاي دولت
صفويه باشد حضور نداشتند و بهترين فقها و علماي شيعه در اين دوران در جبل عامل و عراق بودن n
) (١٠٥Rula, 1994, XXVII:؛ اما عادلشاهيان و نظامشاهيان هرچند با رقيب جدي مانند
گوركانيان مواجه بودند و براي نهادينه كردن هويت شيعي خود در برابر آنان به فقها و عالمان شيعه
ايراني نيازمند بودند؛ اما داعيه جهاني نداشتند و تلاش آنان به داخل محدود ميشد .ذكر اين نكته
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ضروري است كه آنچه موجب قبول دعوت علماي جبل عامل گرديد وضعيت دورني آنان و دشواري
محيط جبل عامل ،تحميل فشار از سوي دولت عثماني بر آنان و نيز بهرهمندي آنان از توجهات و
مزاياي دولت صفوي بود )فراهاني منفرد .(٩٤ :١٣٧٧ ،عالمان ايراني نيز بهگونهاي از چنين شرايطي
برخوردار بودند .آنان كه در داخل تحت تعقيب و فشار حكام صفوي و در خارج موردتوجه و حمايت
حكام عادلشاهي و نظامشاهي قرارگرفته بودند ،مانند علماي جبل عامل مهاجرت را برگزيدند و در
بيجاپور و احمدنگر سكونت يافتند .از سوي ديگر در ايران زبان عربي حتي پيش از دوران صفويه
به عنوان زبان دين و مذهب شناخته شده بود و بسياري از ايرانيان در كنار زبان فارسي ،كتب مذهبي
خود را به اين زبان مينوشتند .همين نكته حكام صفوي را بر آن داشت تا از بهترين فقها و علماي
مطرح شيعه كه در جبل عامل و عراق ساكن بودند براي مهاجرت به ايران دعوت كنند؛ اما در منطقه
بيجاپور و احمدنگر مردم بهجاي زبان عربي با زبان فارسي آشنايي بيشتري داشتند و اين زبان بيشتر
مورد استقبال آنان قرار ميگرفت .آنچه مسلم است مهاجرت گسترده علماي جبل عامل و ايران به دربار
صفويه و عادلشاهيان و نظامشاهيان تأثيرات شگرفي بر حيات علمي و فرهنگي و اجتماعي اين
دولتها بر جاي گذاشت و عامل آثار خير و بركات عظيمي گشت .عليرغم فعاليتهاي بيشماري كه
عالمان شيعه در راستاي بهبود وضعيت سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي از خود نشان دادند؛ اما
پرداختن به همه جنبههاي ذكرشده در اين مجال نميگنجد و آنچه در اين مقاله به آن پرداخته خواهد
شد نقش اين عالمان در بهبود كيفيت آموزش مذهب تشيﻊ و ترويج آن از طريق مجالس علمي و در
قالب تأسيس مدارس ،برگزاري كلاسهاي آموزش ،تأليف كتب ،مناظرات مذهبي و برگزاري مجالس
مذهبي است.
پيشينه پژوهش حاكي از آن است كه كتاب »نقش علماي شيعه در گسترش تشيﻊ در هند از حمله
مغول تا پايان عهد صفويه« اثر راضيه نجاتي حسيني؛ نويسنده در اين كتاب به فعاليتهاي علمي،
فرهنگي و سياسي عالمان برجسته شيعي بهصورت محدود توجه كرده است .در كتاب دوجلدي »تاريﺦ
اجتماعي – فكري شيعه اثناعشري در هند« اثر سيد اطهر عباس رضوي ،در جلد اول فصلي به شيعيان
ايراني مهاجر و نقش آنان در دربار سلاطين دكن و در جلد دوم به سهم شيعيان ايراني در علوم و
بزرگداشت حادثه كربلا پرداخته شده است .در كتاب »تشيﻊ در هند« از جان نورمن هاليستر؛ نويسنده
بخشي از كتاب خود را به حكومتهاي شيعه جنوب هند و نقش ايرانيان در اين منطقه اختصاص داده و
در يكفصل به دولت شيعي عادلشاهي بيجاپور و نظام شاهي احمدنگر نيز پرداخته است .در مقاله
»پيامدهاي مهاجرت شيعيان ايراني به دربار حكومتهاي شيعي دكن )قطبشاهيان ،عادلشاهيان و
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نظامشاهيان(« از محسن معصومي و فاطمه اصغري؛ نويسندگان تأثير مهاجرت ايرانيان در زمينههاي
اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي و مذهبي را موردبررسي قرار دادهاند .تغيير تركيب جمعيتي ،رونق
تجارت ،نزاع مهاجران ايراني با دكنيها ،حضور ايرانيان شيعي در ديوانسالاري دكن ،گسترش زبان
فارسي و معماري و هنر از دستآوردهاي اين پژوهش است .در مقاله »جايگاه تشيﻊ در دربار
عادلشاهيان« از خديجه عالمي؛ نويسنده حضور و نفوذ آفاقيان و شكلگيري دولت شيعهمذهب صفوي
در ايران را از عوامل تداوم و تفوق تشيﻊ در دوره عادلشاهيان ميداند .در مقاله »ايرانيان و اشاعه
فرهنگ تشيﻊ )در دوره عادلشاهيان هند(« از جلال جعفر پور و زينب اصلاني؛ نويسندگان به سياست
عادلشاهيان در ت رويج تشيﻊ و نقش آنان در مهاجرت ايرانيان شيعي به اين منطقه پرداختهاند .در اين
مقاله به نقش خاندانهاي برخواسته از ايران و ازجمله مهمترين آنها يوسف عادل شاه در ترويج
فرهنگ تشيﻊ در دوره حكومت بهمنيان و بهويژه در دوران حكومت مستقل او در بيجاپور توجه شده
است .در مقاله »جستاري در تغيير مذهب نظامشاهيان دكن؛ بازخواني روايات تاريخي« از نيره دلير و
خديجه سهرابزاده؛ نويسندگان علت تغيير مذهب نظامشاهيان را نزديكي به دولت صفويه و عوامل
سياسي دانسته و پيامدهاي تشيﻊ نظامشاهيان را در منطقه دكن موردبررسي قرار دادهاند .در مقاله »تأثير
حكومتهاي شيعهمذهب دكن در گرايش به تشيﻊ در اين منطقه« از صادقي علوي ،نويسنده بر اين
باور است كه اقدامات حكومتهاي شيعي صرف ًا باعث آشنايي مردم اين منطقه با مذهب تشيﻊ شده و در
گرايش مردم به آن مذهب تأثير چنداني نداشته است .اين پژوهش در باب نقش عالمان شيعه ايراني در
گسترش آموزههاي شيعي ساكنان مناطق تحت حاكميت دولتهاي عادلشاهي و نظامشاهي ميتواند
حائز اهميت باشد.
دلايل مهاجرت عالمان ايراﻧي به دكن
مهاجرت ايرانيان به دربار حكام دكن به عوامل داخلي ايران كه از آن تحت عنوان علتهاي سلبي
و نيز عواملي خارجي كه از آن تحت عنوان علتهاي ايجابي ياد ميشود ،بستگي داشت .پس بايد در
ابتدا به اين نكته پي برد كه محيط ايران چگونه بوده است كه ايرانيان را به جلاي وطن واداشت و
سپس جاذبههاي دربار حكام دكن براي مهاجرت ايرانيان را موردبررسي قرارداد.
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عوامل داخلي )دافعه(:
ﻧارضايتي اقتصادي و منازعات داخلي ايران
در دوره صفويه به دليل توجه دولت به سركوب نزاعهاي داخلي و عدم تأمين امنيت جاني براي
ارباب علم ،آنان ترجيح دادند تا به دربار دولتهاي شيعه دكن مهاجرت كنند) .الگود .(٨٥ :١٣٥٧ ،وجود
مالياتهاي سنگين همزمان با بحرانهاي اقتصادي )شاردن ،١٣٤٥-١٣٣٥ ،ج  (٤٧٨ :٤از مهمترين
علل داخلي مهاجرت است .جنگهاي فرسايشي صفويان مانند حملات چهارگانه شاهطهماسب به
گرجستان )قمي (٢٩٤ :١٣٨٣ ،ازجمله دلايل افزايش اين مالياتها بود .در اين دوران بيدادگري حكام
محلي فارس در اخذ ماليات هنگفت از مردم نيز موجب مهاجرت عالمان زيادي از شيراز به دكن در دوره
صفويه گرديد )ارشاد .(٢٠٩ – ٢١٠ :١٣٦٥ ،همچنين عزلتنشيني شاهان صفوي نيز مزيد بر علت
ميشد .شاهطهماسب اول به مدت بيست سال از قزوين خارج نشد و امور مردم را به خودشان واگذار
كرد )دالساندري.(٤٦٥ :١٣٨١ ،
سياست خشن شاﻫان صفوي و قتلعام
پس از تأسيس حكومت صفوي شاه اسماعيل براي يكپارچه كردن قلمرو خود به سركوب مدعيان
پرداخت و آنان را به سختترين شكل ممكن قتلعام كرد )ميرخواند ،١٣٣٩ ،ج  .(١٦ :٨عالمان ايراني
براي دوري از اين جنگها و كسب امنيت و آرامش به دربار حاكمان عادلشاهي و نظامشاهي كه
پناهگاه مطمئني براي اهل علم بود كوچيدند .در دوران شاهعباس نيز عليرغم روحيه شايسته سالارانه
كه در طول دوران حكومتش از خود به نمايش گذاشت؛ اما گاهي سركوب مدعيان از هر گروه و
طبقهاي كه به ظن او در امور كشور دخالت ميكردند ،در دستور كار قرار ميگرفت و همين نكته موجب
گرديد كه چندي از اهالي علم از ترس جان خود به هند كوچ كردند )تنكابني ١٣٠٤ ،ق ١٧٩ :و .(١٧٣
ازجمله در سال  ١٠٠٢هجري كه شاهعباس دستور سركوب حاكم گيلان و قتلعام مردم اين ناحيه را
صادر كرد ،عدهاي از علما توا نستند جان خود را نجات دهند و راهي منطقه دكن و سرزمين بيجاپور و
احمدنگر شوند و در آنجا مأوا گزينند )الگود٨٦ :١٣٥٧ ،؛ .(٩: ١٩٧١Tikku,
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اﻫميت ﻧيروﻫاي خارجي و كمتوجهي به عالمان ايراﻧي
از ديگر دلايل مهاجرت عالمان توجه برخي حكام صفوي به نيروهاي خارجي و جايگزيني آنان
بهجاي نيروهاي ايراني بود كه موجب سرخوردگي آنان گرديد .شاردن از تعداد بيشمار گرجيان در ايران
و سپردن غالب امور به دست آنان سخن گفته است )شاردن ،١٣٧٢ ،ج  .(٣٠٧ :٥شاهعباس شهرهايي
چون شيروان ،استرآباد و مشهد را به گرجيها سپرد و متوليگري بقاع متبركه عراق را به صفي قليخان
واگذار كرد )مينورسكي ١٣٣٤ ،ق .(٢٤ :واگذاري مسند و شغلهاي دولتي به غير ايرانيان شرايط حضور
را براي ايرانيان دشوار كرده بود .عالمان ايراني كه از سويي مورد بيمهري پادشاهان صفوي به دليل
توجه آنان به نيروهاي خارجي و از سويي ديگر شاهد استقبال و حمايت حكام شيعه دكن بودند؛
مهاجرت به سرزمين عادلشاهيان و نظامشاهيان را به ماندن در ايران ترجيح دادند و بهصورت گروهي
و فردي وارد اين سرزمين شدند.
عوامل خارجي )جاذبه(:
روحيه تسامح و تساﻫل ﻫنديﻫا
ساكنان دكن همواره دو صفت را حفظ كردهاند كه يكي عشق به دگرگوني و ديگري گرايش به
وحدت بوده است )گرينبرگ كارل ،١٣٦٩ ،ج  .(٤٠٧ :٣جواهر لعل نهرو از جامعه هند بهعنوان جامعهاي
كه در آن آزادي انديشه وجود داشته نام برده است )نهرو ،١٣٦١ ،ج  .(٢٦٤ :١همچنين وجود فرضيه
كارما ،مبحث آهيسما )عدم آزار به ديگران ازجمله غريبهها( و نيروانا داراي مباني نظري مساعدي براي
مهاجرت به اين منطقه بوده است كه باعث تشويق مهاجرت عالمان ايراني به دكن شده است )ارشاد،
 ١٣١ :١٣٦٥و  .(٨٢اعتقاد به فرهنگ بهكتي و عشق يا سلوك هندي نيز از ويژگيهاي دكنيها بود كه
بر اساس آن حق حيات را حتي براي دشمنان خود قائل بودند )شايگان .(١٨٣ :١٣٦٢ ،سيل اين
مهاجرت به همان اندازه كه بر قدرت علمي اين مناطق افزود؛ موجب فقر و ناتواني ايران ازاينجهت
گرديد.
ترويج زبان فارسي در دكن
توجه حكام عادلشاهي و نظامشاهي به زبان فارسي نيز از دلايل ترويج اين زبان بود .در دوره
صفوي به سبب مهاجرت بسياري از عالمان شيعه از جبل عامل ،بحرين و شهرهاي عراق تأليف و
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تدوين بسياري از كتب به زبان عربي صورت گرفت .اين عالمان در تعليم و تربيت به زبان عربي سخن
ميگفتند و شاگردان آنان نيز همين رسم را دنبال ميكردند .در اين دوره بياعتنايي به زبان و ادب
فارسي در ايران شدت گرفت )بهار ،١٣٤٩ ،ج ٢٥٧ :٣؛  (٩٠: ١٩٧١Tikku,و اين بياعتنايي و عدم
توجه به زبان فارسي موجب مهاجرت بسياري ايرانيان به سرزمين دكن گرديد .در سرزمين دكن از
سالها پيش به دليل سيل مهاجرت عالمان و هنرمندان ،زبان فارسي جايگاهي بالاتر از اصفهان دوره
صفوي پيدا كرده بود .نفوذ زبان فارسي در دكن آنچنان قدرتمند بود كه تا زمان استيلاي انگليسيها بر
اين سرزمين ،نه تنها زبان فارسي ،زبان رسمي و اداري و نيز زبان رايج بين مردم بود ،بلكه بسياري از
شخصيتها و سفراي هندي كه تا اواسط دوره قاجاريه بهعنوان سفير و يا براي مأموريتهاي مختلف
سياسي و فرهنگي به ايران ميآمدند از ميان ايرانيان مقيم اين سرزمين بودند .درواقﻊ ميتوان گفت
احساس نياز عادلشاهيان و نظامشاهيان به عالمان ايراني از سويي و عدم توجه به زبان فارسي در دوره
صفوي از سويي ديگر موجب مهاجرت آنان به سرزمين بيجاپور و احمدنگر گرديد.
شرايط مطلوب اقتصادي و امنيت
رونق اقتصادي در دربار عادلشاهيان و نظامشاهيان موجب شده بود كه محيط بيجاپور و احمدنگر
براي كثيري از ايرانيان جاذبه ايجاد كند .حكام جنوب هند ضمن برخورداري از جايگاه مناسب اقتصادي،
برحسب جايگاه ايرانيان به آنان هداياي گرانبها ميدادند و همين بخشش و انعامات شاهانه موجب
مهاجرت اقشار مختلفي از مردم بهويژه عالمان از ايران به اين منطقه گرديد )شبلي نعماني ،١٣٦٣ ،ج :٣
 .(٣هرچند مهاجرت همه ايرانيان در دوره حكومت صفويان به سبب فقر نبوده است و برخي ثروتشان
در ايران قابلملاحظه بوده است )شاردن ،١٣٣٥ – ١٣٤٥ ،ج  .(٢٥٧ :٨علاوه بر دلايل اقتصادي ،وجود
عدالت و امنيت را نيز ميتوان از دلايل مهاجرت عالمان ذكر كرد .بايد دانست كه وقتي عدالت و امنيت
باشد مهاجرتها به آن سرزمين صورت ميگيرد و سرمايههاي انساني و مادي از زيرزمينها و خزانهها
سر بيرون ميآورد؛ كه اين خود موجبات شكوفايي و رونق علمي و فرهنگي را فراهم ميآورد .همان
اتفاقي كه در دوره صفويه رخ داد و بسياري از اقشار به دليل عدم وجود عدالت و امنيت داخلي راهي
سرزمين بيجاپور و احمدنگر شدند.
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حمايت حكام شيعه دكن از عالمان ايراﻧي
در سايه حمايت عادلشاهيان و نظامشاهيان ،بيجاپور و احمدنگر بهعنوان مركز دانشهاي ديني در
هند شناخته شد .اكثر حكام شيعه دكن علم دوست و هنرپرور بودند؛ به همين منظور درصدد جذب
عالمان ايراني برآمدند .آنان بيجاپور و احمدنگر را بهعنوان پايگاهي امن براي علما و عالمان قرار دادند
)طباطبا ١٣٥٥ ،ق٤٣١ – ٤٣٤ :؛ هندوشاه ١٣٠١ ،ق ،ج ١٢١ – ١٢٣ :٢؛ بسطامي ،بيتا(٨٥ - ٨٧ :؛ و با
اين كار عالمان ايراني راضي و خشنود در زير سايه فرمانروايي آنان زندگي كردند )خانزمان خان:١٣٧٧ ،
 .(٣٥اين حكام در حمايت از عالمان مهاجر ايراني دستور ساخت مراكز علمي ازجمله مدارس دادند و با
حضور عالمان ايراني در اين مدارس ،بيجاپور و احمدنگر بهعنوان يكي از مراكز مهم علمي و ديني در
سرزمين هندوستان درآمدند .براون معتقد است اين امر از سويي با خوششانسي عالمان و بهصورت كلي
مهاجران ايراني همراه بوده است كه حاميان سيريناپذيري چون حكام عادل شاهي و نظام شاهي از
آنان حمايت ميكردهاند و از سويي ديگر خوششانسي اين حكام بوده است كه در پي يافتن چنين
استعدادهاي بينظيري بودند )رياض الاسلام(٣٢٤ :١٣٩١ ،
گستره تأثيرپذيري شيعي حكام عادل شاﻫي از معلمان شيعه ايراﻧي
عالمان شيعه ايراني هركدام به سهم خود براي حفظ و انتشار مذهب تشيﻊ در عرصههاي مختلف
علمي و مذهبي نقشي اساسي ايفا كردهاند .برخي از آنان با درك بهتر شرايط سياسي ،مذهبي و
فرهنگي نقشي برجستهتر داشته و با مهاجرت به سرزمينهايي كه تشيﻊ بهعنوان مذهب نوظهور در آن
مناطق پا به عرصه گذاشته است ،برگزريني را در تاريﺦ تشيﻊ آن سرزمين ورق زدند .بدون حضور اين
افراد امكان گسترش آموزههاي شيعي امكانپذير نبود و تشيﻊ از همان ابتداي ورود خود از حركت
بازميماند و قادر نبود بين لايههاي مختلف اجتماعي و فرهنگي نفوذ كند .با تأثيرات اين عالمان بر
آموزههاي شيعي حكام عادلشاهي و نظامشاهي ،بسياري از ساكنان اين مناطق نيز تحتتأثير حكام و
بر طبق قاعده »الناس علي دين ملوكهم« با تشيﻊ آشنا شده و موجب گسترش آموزهها و فرهنگ
شيعي شدند .هرچند ميزان تأثيرگذاري عالمان ايراني در دوران عادلشاهيان و نظامشاهيان به يك
اندازه نبود .گستردگي طول مدت حكومت عادل شاهيان نسبت به دوران نظامشاهيان؛ اين امكان را
براي عالمان شيعه ايراني فراهم آورد تا مدتزمان بيشتري در بيجاپور حضور داشته باشند كه اين
ازجمله دلايل گسترش فعاليت عالمان در بيجاپور بود .عادل شاهيان تا سال  ١٠٩٨ق بر مسند قدرت
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باقي ماندند و به دليل خاستگاه ايراني يوسف عادلشاه در حمايت خود از ايرانيان مصمم بودند و البته
برخي پادشاهان اين سلسله مانند ابراهيم اول و دوم اهل سنت بودند و بر ايرانيان سخت گرفتند
)هندوشاه ،١٣٩٣ ،ج (١٠٢ :٣؛ اما اين سختگيري در دوره حكومت نظامشاهيان كه خاستگاهي غير
ايراني و در اصل از هندوهاي دكن بودند كه در دوره بهمنيان به اسلام گرايش پيداكرده بودند ،بهمراتب
بيشتر بود .بهگونهاي كه گاهي به كشتار شيعيان توسط دكني ها و حبشيها ميانجاميد و از آن جمله
ميتوان به حادثه غريب كشي در دوره ميران حسين و اسماعيل نظامشاه اشاره كرد كه طي آن هزار
غريبه به قتل رسيدند )هندوشاه ١٣٠١ ،ق ،ج  .(٢٩٠ :٢حكام نظامشاهي در مقابل عادلشاهيان نسبت
به ايرانيان شيعه سخت گيري بيشتري داشتند و سركوب آفاقيان در مدت حكومت نظام شاهيان با
نمونههاي گستردهتري به چشم ميخورد .اين خود عاملي براي كنارهگيري عالمان ايراني از مبادي
علمي و مذهبي بود ،درحاليكه در دوره عادلشاهيان عالمان شيعه ايراني از آزادي عمل بيشتري
برخوردار بودند و بسياري از آنان كه در نقلي تعدادشان سه هزار نفر آمده است؛ از ظلم حكام نظامشاهي
متواري شده و به دربار عادلشاهيان پناهنده ميشدند )همان ،ج  .(٢٩٥ :٢از سوي ديگر نظامشاهيان در
سال  ١٠٤٣توسط گوركانيان برافتادند و احمدنگر تحت تابعيت حكومت سني مذهب قرار گرفت؛
بنابراين امكان ادامه فعاليتهاي علمي و مذهبي براي عالمان شيعه در اين منطقه وجود نداشت و آنان
به ديگر دولتهاي شيعه دكن ازجمله عادلشاهيان پناهنده شدند و در آنجا فعاليتهاي خود را پي
گرفتند.
آموزههاي مذهب تشيﻊ در دوره عادلشاهيان از آغاز حكومت يوسف عادلشاه ) ٨٩٥ – ٩١٥ق( و
با حمايتهاي بيدريغ او در منطقه بيجاپور همراه بود و اين حمايتها در دوره جانشين او اسماعيل نيز
ادامه داشت .هرچند به دليل حمايتهاي مادي و معنوي اين حكام از عالمان شيعه ايراني ناديدهگرفتن
و حذف آنها از جريان مذهبي و فرهنگي امري دشوار بود؛ اما شيعيان در دوره ابراهيم اول بهسبب
رسميتيافتن مذهبتسنن با محدوديتهاي زيادي مواجه شدند و تحتفشار قرار گرفتند )همان ،ج :٢
٢٧؛ ميرعالم ١٣٠٩ ،ق ،ج  .(٤٥ :١فعاليت و حضور معلمان شيعه ايراني در اين دوره حائز اهميت است.
آنان عليرغم محدوديتها و سركوبهايي كه در اين دوره از سوي ديگر فرق بر آنان اعمال ميشد،
بهسبب قدرت و نفوذي كه در دورههاي پيشازاين كسب كرده بودند توانستند به دربار ابراهيم اول
) ٩٤١ – ٩٦٥ق( راه يابند و برخي بهعنوان معلم فرزند او علي عادلشاه اول ) ٩٦٥ – ٩٨٧ق( انتخاب
شدند .درباره تأثيرگذاري اين معلمان بر آموزههاي ديني و معرفتي علي آورده شده است كه :ابراهيم در
مجلسي با حضور پسرش علي خدا را به خاطر فاصله گرفتن از مذهب جد و پدر و همچنين بخاطر
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ممنوع كردن شعائر رافضي شكر كرد .علي به پدرش گفت اگر ترك دين آبا پسنديده است بايد همه
فرزندان چنين كنند .ابراهيم عصباني شد و از او درباره مذهبش سؤال كرد .علي گفت كه امروز در دين
پادشاه هستم و بعدازاين خدا داند .ابراهيم از اين جواب فهميد كه او شيعه است و معلم فرزندش خواجه
عنايتالله شيرازي را بازخواست كرد و به فتواي علماي هند به قتل رساند و ملافتحالله شيرازي معروف
به فتحخان را به معلمي علي عادلشاه برگزيد .ازقضا فتحالله نيز شيعه بود اما تقيه ميكرد .بههميندليل
علي در بزرگداشت استاد و معلم خود بسيار كوشيد و فتحخان نيز با جديت به او آموزش داد .علي
عليرغم تلاشهاي پدرش براي جلوگيري از جانشيني او پس از مرگ ابراهيم به جانشينياش انتخاب
شد .او در روز جلوس خود به شيوه اجدادش يوسف و اسماعيل خطبه به نام ائمه اثناعشر خواند و به
مؤذنان دستور داد در مساجد لفظ اشهد ان عليا وليالله را جهت اظهار شعائر مذهب اماميه داخل كلمات
اذان سازند )هندوشاه ،١٣٩٣ ،ج  .(١٣٨ – ١٣٤ :٣علي در يادگيري آموزههاي مذهب تشيﻊ تحتتأثير
اساتيد و عالمان شيعهمذهب ايراني بوده است .او هرچند در يك خانواده سني مذهب متولد شد )زبيري،
بيتا(٤٩ :؛ اما تحتتعليم معلمان ايراني خود به مذهب تشيﻊ گرويد و شيعيان در دوران او شأن و منزلت
يافتند )هندوشاه ،١٣٨٨ ،ج ٣٤ :٢؛ توفيق شيرازي ١٤٧٢ ،م .(٣٩ – ٤٠ :او پس از جانشيني پدرش
دستور داد باغ دوازده امام عليهالسلام ،باغ فدك و مسجدجامﻊ را در راستاي حمايت از تشيﻊ تأسيس
كنند و در دوره او تعداد زيادي از شيعيان ايراني به بيجاپور مهاجرت كردند )همان .(٤١ – ٤٦ :بهدليل
حساسيت زماني اين دوره و قوت گرفتن مذهب تسنن در دوره ابراهيم عادلشاه اول ،حضور عالمان
ايراني و تربيت شيعي علي عادلشاه توسط آنان موجب بقاي تشيﻊ در اين دولت گرديد و از بروز
مشكلاتي كه ممكن بود براي شيعيان به وجود آيد جلوگيري كرد .عالمان شيعه در همين راستا از علي
عادلشاه حمايت كردند و ضمن استقبال از برنامههاي مذهبي او از هيچ تلاشي در اين زمينه فروگذار
نكردند .علي نيز با مشاهده همراهي همهجانبه عالمان شيعه ايراني؛ براي قدم نهادن در اين مسير
مصممتر شد و از تهديدهايي كه از سوي اهل سنت و ديگر فرق حاضر در دربار پدرش متوجه او بود
هراسي به خود راه نداد.
از ديگر عالمان ايراني دربار علي عادلشاه ،امير فتحالله شيرازي است .او كه در اكثر علوم زمانه
سرآمد علماي ايراني بود ،موردتوجه علي عادلشاه قرار گرفت و با دعوت او راهي بيجاپور شد )خوافي،
 ١٨٨٨م ،ج  .(١٠١ :١علي هداياي بسياري به او تقديم كرد و همواره با او همنشين بود و در جوار
فتحالله بسيار آموخت؛ اما پس از مدتي جامعه دوران علي دچار لهو و لعب شد و فتحالله كه فردي
مذهبي و شيعهاي معتقد بود )بدائوني ،١٣٨٠ ،ج  (٣١٥ :٢و ميانه خوبي با اين اوضاعواحوال نداشت،

٢٨٢

مجله پژوهشهاي تاريخي ايران و اسلام شماره  ٢٧پاييز و زمستان ١٣٩٩

تصميم به ترك بيجاپور گرفت .اكبر شاه كه آوازه فتحالله را شنيده بود از او دعوت كرد و خواستار
مصاحبت با او شد؛ ولي علي از اين امر خودداري كرد و او را نزد خود نگاهداشت .در دوران سلطنت
ابراهيم دوم كه فردي سني مذهب بود ،موقعيت فتحالله به وخامت گراييد .در اين دوران سلطه
دلاورخان حبشي زندگي را براي شيعيان برجستهاي همچون امير فتحالله دشوار ساخته بود .دلاور خان،
او را مورد آزار قرارداد و به زندان افكند .اكبر شاه كه از اين اخبار مطلﻊ بود ،نامهاي به ابراهيم نوشت و
خواهان فتحالله شيرازي شد .ابراهيم پذيرفت و فتحالله را به همراه هيئتي عازم دربار اكبر كرد .پسازاين
امير فتحالله در جوار اكبرشاه مورد لطف او قرار گرفت و به مقام صدارت رسيد )بدائوني ،١٣٨٠ ،ج :٢
٢٤٣؛ بهنيافر .(١٣ - ١٤ :١٣٩٨ ،با توجه به مطالبي كه ذكر شد بايد اذعان كرد كه عليرغم تلاشهايي
كه از سوي عالمان شيعه ايراني براي بهرهمندي حكام شيعه دكن از معارف شيعي صورت ميگرفت؛ اما
گاهي ملزومات زمانه و كارشكنيهايي كه توسط برخي افراد مخالف صورت ميگرفت ،آنان را از ادامه
فعاليت بازميداشت و به دربار ديگر حكام روانه ميكرد .هرچند اين عالمان شيعه در آنجا نيز بر تشيﻊ
خود استوار بودند و بهصورت علني از آموزههاي شيعي دفاع ميكردند و بهمحض دستيابي به فرصت
مناسب درصدد ترويج و گسترش آن برميآمدند.
پس از علي فرزندش ابراهيم دوم ) ٩٨٧ – ١٠٣٥ق( نيز تحتتأثير آموزههاي ديني عالمان ايراني
قرار گرفت .يكي از اين شخصيتهاي دانشمند كه معلم ديني و علمي ابراهيم بود سعدالدين عنايتالله
معروف به شاهنوازخان است .او شاگرد شاه فتحالله شيرازي بود و علوم مختلف ازجمله حكمت را نزد او
گذراند )هندوشاه ،١٣٩٣ ،ج  .(٢٦٥ :٣شاهنوازخان پس از فراگيري علوم مختلف در ايران با ورود به
بيجاپور جلسات درس تشكيل داد و معروفيت او به گوش علي عادلشاه اول رسيد .علي طالب او شد و
وي را نزد خود فراخواند )زبيري ،بيتا١٣٠ :؛ طريحي ٢٠٠٥ ،م .(١١٩ :او سپس در دوره ابراهيم دوم
موردتوجه قرار گرفت و بهعنوان سفير به دربار نظامشاهيان و قطبشاهيان فرستاده شد .شاهنوازخان
پس از دستيابي به منصب حكومتي درصدد برآمد ابراهيم را تعليم دهد .ابراهيم همواره به شاگردي
شاهنوازخان اعتراف ميكرد و در سال  ١٠٠٠هجري ١٥٩١ /م .بر روي قطعه ياقوت بسيار گرانقيمت
اين عبارت را نقش كرد» :شاگرد ابراهيم عادلشاه شاهنوازخان« و آن را بر روي انگشتري گذاشت.
ابراهيم اين انگشتر را با دستان خود در انگشت شاهنوازخان كرد و او را عنايتالله لقب داد )هندوشاه،
 ،١٣٩٣ج  .(٢٧٢ :٣دعوت علي عادلشاه از عالمان ايراني براي حضور در بيجاپور اين بستر را براي
جانشين او ابراهيم دوم محيا كرد تا در دوره حكومت خود از اين ظرفيت جهت گسترش معارف شيعي
بهره ببرد .در اين دوره به هراندازه اين عالمان شيعي از فضيلتهاي بيشتري برخوردار بودند ،در
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جلبتوجه حكام عادلشاهي موفقتر عمل ميكردند .بههمينسبب پس از اسماعيل عادلشاه )– ٩٤١
 ٩١٥ق( بهدليل عدم حضور شخصيتهاي شيعي در دربار او ،علماي اهل سنت فضا را براي فعاليت و
جلب نظر جانشين اسماعيل يعني ابراهيم اول محيا ديدند و با جريانسازي و تبليغ عليه شيعيان
توانستند ابراهيم را با خود همراه كنند؛ اما اين موضوع در دوره جانشين او يعني علي عادلشاه به دليل
حضور شخصيتهاي بزرگ شيعي بهگونهاي ديگر رقم خورد و علي تحتتأثير اين شخصيتها عليرغم
مخالفتهاي پدرش مذهب تشيﻊ را برگزيد .حضور شخصيتهاي بزرگي چون شاهنوازخان در دوره
ابراهيم دوم نيز خود گواه اين مدعا است .در همين دوره مولانا غياث كمال كه شيعهاي فرزانه و
فيلسوف بود موردتوجه ابراهيم دوم بود .او بهواسطه پاسﺦ حكيمانهاي كه در برابر سؤال ابراهيم داد،
گرايش اين پادشاه به مذهب تشيﻊ را مستحكمتر كرد و از او جايزهاي دريافت نمود .آوردهاند كه روزي
ابراهيم از او درباره برترين مذهب اسلامي سؤال كرد .مولانا غياث كمال پاسﺦ داد :اي سلطان! پادشاه
درون خانه نشسته است و اين خانه چند در دارد .از هر در كه درآيي ،سلطان را ميبيني .تو جهد كن كه
قابليت خدمت سلطان را حاصل كني .سپس در اين باب سخن نگويي .سلطان از او بار ديگر پرسيد كه
در ميان پيروان همه مذاهب اسلامي ،كداميك فاضلترند؟ او پاسﺦ داد :صالح هر قوم و هر مذهب،
فاضلترين آنها هستند .ابراهيم كه شيفته اين پاسﺦ شده بود ،پاداش سخاوتمندانهاي را به او اهدا كرد
)اطهررضوي ،١٣٩٦ ،ج  .(٤٢١ -٤٢٢ :١وجود چنين شخصيتهايي در دربار ابراهيم دوم و تأثيراتي كه
بر تعليمات ديني و معرفتي او گذاشتند از دلايل گسترش دانش مذهبي و استحكام بيشتر مذهب تشيﻊ
در دوران اين حكومت بوده است.
گستره تأثيرپذيري شيعي حكام ﻧظام شاﻫي از معلمان شيعه ايراﻧي
برخي از اين عالمان ايراني در دوره حكومت نظامشاهيان نيز بهعنوان معلمان ديني حاكمان اين
سلسله برگزيده شدند .نظامشاهيان از اعقاب نظامالملك بحري بودند .او ابتدا از برهمنان بيجانگر بود
كه در زمان احمدشاه سوم بهمني ) ٨٦٥ – ٨٦٧ق( اسير مسلمانان شد و به مذهب اسلام درآمد
)هندوشاه ١٣٠١ ،ق ،ج  .(٩٣ :٢فرزند او احمد نظامشاه ) ٨٩٦ – ٩١٥ق( كه مؤسس حكومت
نظامشاهيان بود سني متعصبي بود )همان (١١ :و حتي به علت تشيﻊ عادلشاه با او درگير شد .پس از
درگذشت احمد فرزندش برهان نظامشاه اول ) ٩١٥ – ٩٦٠ق( در سن هفتسالگي به حكومت رسيد .او
به مدت پنجاه سال در احمدنگر حكومت كرد )طباطبا ١٣٥٥ ،ق .(٣٥٦ :زماني كه برهاننظام شاه
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حكومت را به دست گرفت به دليل تعصب شديد پدرش در مذهب تسنن ،در اطراف او علماي سني
مذهب بسياري حضور داشتند و حتي ملا پيرمحمد شرواني استاد و معلم و مشاور او از سنيهاي متعصب
بوده است .وجود فرقه مهدويت و فعاليتهاي آنان نيز در اين دوره رواج داشت و نفوذ آنان بهگونهاي
بود كه اين پادشاه نظامشاهي دختر خود را به ازدواج يكي از مشايﺦ آنان درآورد )هندوشاه ،١٣٩٣ ،ج :٣
 .(٣٣٩برهان نظامشاه زماني كه از وجود شاه طاهر حسيني در قصبه پرنده و فضايل او مطلﻊ گرديد به
دنبال او فرستاد و شاه طاهر با درخواست برهان در سال  ٩٢٨ق وارد احمدنگر گرديد )هندوشاه١٣٠١ ،
ق (١ - ٢ :٢ /و اندكي بعد بهعنوان معلم و مشاور برهان انتخاب شد )همان (١٠٩ - ١١٢ :و در تمام
امور او را راهنمايي كرد .شاه طاهر به دليل نفوذ مذهب تسنن و مهدويت از بيان عقايد مذهبي خود
بهصورت صريح خودداري كرد .او بعد از مدتها حضور در دربار برهان و شناخت كافي از روحيه او و
مشاهده جديت برهان در حمايت از تشيﻊ »با صيقل آيات بينات و احاديث سيد كاينات  ...رنگ شك و
ريب از آينه خاطر ملكوت ناظر شهرياري زدوده به متابعت و صحبت اهلبيت  ...هدايت نمود« )طباطبا،
 ١٣٠٥ق .(٢٦٠ – ٢٦٣ :برهان نظامشاه تحتتأثير آموزههاي ديني شاه طاهر ،علماي دربار خود را مورد
سرزنش قرار داد كه چرا مانند شاه طاهر با برهان و منطق علمي درصدد رد مذهب تسنن برنيامده بودند
)هندوشاه ١٣٠١ ،ق ،ج  .(١٠٤ :٢او همچنين از رفتوآمد مهدويان به دربار جلوگيري كرد و از وصلت
دخترش با آنان پشيمان شد .علماي پايتخت را نيز سرزنش كرد كه نتوانسته بودند مانند شاه طاهر در
بطلان مذهب فرقه مهدوي دلايل قاطﻊ و عقلي ارائه دهند )هندوشاه ،١٣٩٣ ،ج  .(٣٣٩ :٣حضور
شاهطاهر در دربار نظام شاهيان موجب تقويت پشتوانه فكري انديشه مذهبي تشيﻊ گرديد و دولت نظام
شاهي را قادر ساخت با مباني فكري فرقه مهدويت به مبارزه برخيزد و بر آنان غلبه يابد .اگرچه فرقه
مهدويت در بين بسياري از مردم اين منطقه طرفداراني داشت؛ اما شاه طاهر از مخالفت با آنان سر باز
نزد و اعتقادات خاص اين فرقه هيچ شبههاي را براي مبارزه با آنان در نزد شاه طاهر باقي نگذاشت.
همانند اين عمل در ايران دوره صفوي از سوي محقق كركي پس از ورود به دربار صفويان در مبارزه با
صوفيان صورت گرفت )حسيني زاده.(٥٩ – ٦٠ :١٣٨٠ ،
شاه طاهر به عنوان معلم ديني برهان نظامشاه علاوه بر مسائل اعتقادي و مذهبي ،با ترسيم فضاي
سياسي و نياز به يك متحد قوي در برابر گوركانيان كه هممرز نظامشاهيان بودند ،نظر برهان را به
صفويان و پذيرش مذهب تشيﻊ سوق داد .برخي نويسندگان سعي كردهاند پذيرش مذهب تشيﻊ توسط
برهان را به شفاي بيماري فرزندش عبدالقادر و خواب ديدن برهان نظامشاه پيوند دهند و دراينباره
آوردهاند كه در سال  ٩٤٤ق شاهزاده عبدالقادر فرزند برهان نظامشاه به تب محرق دچار گرديد .برهان
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از شدت نگراني حكماي يوناني و هندي مانند قاسم بيك حكيم را براي معالجه فرزندش به بالين او
فراخواند .پس از ناتواني حكما از درمان عبدالقادر؛ پدرش برهان نذر كرد و به فقرا و كفار مانند بهمنان و
زنار داران نيز نذوراتي را اهدا كرد )شوشتري ،١٣٧٦ ،ج  (٢٣٥ :٢و از آنان خواست براي شفاي فرزندش
دعا كنند .برهان همچنين اموالي را بهعنوان نذر به بتخانهها فرستاد .شاه طاهر با مشاهده حال برهان
نظامشاه و باهدف ترويج تشيﻊ ،به او گفت كه براي شفاي فرزندش چيزي به خاطرم رسيد كه از بيان
آن بيم دارم .برهان به او اطمينان داد كه به او گزندي نخواهد رسيد .شاه طاهر پس از معرفي  ١٢امام
از او خواست در صورت شفاي فرزندش به مذهب تشيﻊ درآيد .برهان پذيرفت و شب به خواب رفت
)ميرعالم ١٣٠٩ ،ق ،ج ٣٤ – ٣٥ :١؛ بهادر ١٢٩٣ ،ق .(٢٧٧ :او در عالم خواب حضرت محمد )ص( و
 ١٢امام )ع( را ديد .حضرت محمد )ص( به برهان فرمود :خداوند فرزندت عبدالقادر را شفا بخشيد و تو
نيز از گفته فرزندم طاهر تجاوز نكن )هندوشاه ١٣٠١ ،ق ،ج ١١٣ :٢؛ مظفر .(٣٢٩ :١٣٦٨ ،برهان از
شوق ديدن اين خواب سر بر سجده فرود آورد و خدا را شكر كرد .شاه طاهر نيز در آن شب همان خواب
را ديده و از طرف امام باقر )ع( به هدايت و ارشاد برهان نظامشاه مأمور شده بود .زماني كه برهان اين
خواب را براي شاه طاهر تعريف كرد؛ طاهر او را به اجراي دستورات پيامبر )ص( و ائمه معصومين )ع(
تشويق كرد و از او خواست از مخالفان اهلبيت تبري جويد .برهان از شاه طاهر براي بيان حقيقت اين
مذهب نزد ديگر فرق درخواست كمك كرد .شاه طاهر پذيرفت و جلسه مناظرهاي ترتيب داد و مخالفان
مذهب تشيﻊ را ملزم كرد )طباطبا ١٣٥٥ ،ق .(٢٦٦ -٢٦٨ :برخي از نويسندگان اين دوره ،بيماري
عبدالقادر و شفاي او و ارتباط اين موضوع با تشيﻊ برهان را نميپذيرند و پذيرش تشيﻊ از سوي برهان را
ناشي از روحيه حقيقتجويي او ميدانند كه به دنبال يافتن مذهب حقه بوده است )همان.(٢٥٨ - ٢٦١ :
طباطبا بدون ذكر بيماري عبدالقادر ،به بيان رؤياي صادقانه برهان نظامشاه پرداخته و آن را موجب
استواري تصميم او در پذيرش مذهب تشيﻊ دانسته است )همان .(٢٦٤ :هندوشاه نيز با رد اين مطلب
مينويسد» :آنچه به نزد اين دلريش به ثبوت پيوسته كه خواب برهان شاه و غازان خان همه هيچ و
پوچ بود ،چه كه مردم رفضه براي ترويج و ترغيب مذهب خود بالعكس به قلم ميآورند« )هندوشاه،
 ١٣٠١ق ،ج  .(١١٥ :٢مسلم است كه رسميت يافتن مذهب تشيﻊ در دربار نظامشاهيان توسط برهان
تحت تعليمات مذهبي شاه طاهر حسيني صورت پذيرفته است )بسطامي ،بيتا .(١٢٢ :برهان شاه با
تعليمات شاه طاهر و مباحثاتي كه توسط او با مذاهب ديگر و بهخصوص اهلسنت بر اساس نوشتههاي
رسمي آنان صورت ميگرفت؛ پذيرفت كه شيعه برترين مذهب است )طباطبا ١٣٠٥ ،ق.(٢٥٨ – ٢٦٨ :
پسازاين اكثر علما ،غلامان و منصبداران كه تعدادشان نزديك به  ٣هزار نفر بودند به مذهب
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اثناعشري گرويدند )هندوشاه ١٣٠١ ،ق ،ج  .(١١٤ :٢در حقيقت اين مسائل توفيقات شيعيان را در دكن
رقم زد و مذهب اماميه با تلاش شاه طاهر بهعنوان معلم ديني برهان نظام شاه به رسمي جايگزين
مذهب حنفي گرديد .علاوه بر شاه طاهر ،برهان نظامشاه در تعليم مسائل ديني از حضور فردي به نام
شاه حسن اينجوي كه اهل شيراز بود بهرهمند گرديد .برهان در سال  ٩٢٨ق از وي جهت حضور در
احمدنگر دعوت كرد و مسائل و احكام مذهب اثنيعشري را از او آموخت )صفا ،١٣٧١ ،ج – ٣٧٧ :٥
 .(٣٧٦آنچه در آغاز نظر برهان نسبت به تشيﻊ را برانگيخت شخصيت برجسته علمي و مذهبي شاه
طاهر حسيني بود؛ زيرا پيشازاين نيز دربار او خالي از عالم و دانشمند از ساير فرق حاضر در احمدنگر و
بهخصوص عالمان اهل سنت نبوده است .برهان نظام شاه زمان زيادي را با آنان سپري كرده و از
محضر بسياري از اين شخصيتها نيز بهره برده بود و حتي برخي از آنان ازجمله ملاپيرمحمد شرواني
به عنوان مشاور در خدمت برهان بوده است؛ اما برهان نظام شاه بهمحض آشنايي با شاه طاهر و ورود او
به احمدنگر ،نهتنها شيفته شاه طاهر شد بلكه علماي اهلسنت و مهدويت را مورد سرزنش قرار داد و
ضمن تضعيف قدرتشان ،آنان را از دربار خود راند .به همين سبب پيرمحمد به همراه برخي از علما و
شخصيتهاي مذهبي درصدد قتل شاه طاهر حسيني و به دست آوردن موقعيت گذشته خود در دربار
برآمد كه در اين امر با شكست مواجه شد و برهان نظامشاه او را سركوب كرد.
از بين حكام نظامشاهي ،مرتضي نظامشاه اول ) ٩٧٣ – ٩٩٥ق( نيز در يادگيري احكام ديني تحت
تعليم يك معلم دانشمند شيعي ايراني بوده است .چون مرتضي قبل از حكومت تمام اوقات خود را به
عيشونوش و لهوولعب گذرانده بود و از امور سلطنت غافل بود مادرش مهدعليا كه به دانايي و كفايت
تدبير مشهور بود امور مملكت را به دست گرفت .در همان اوان سلطنت ،مهدعليا فرمان داد يكي از
علما كه به تقوا و صلاحيت معروف است را براي همنشيني مرتضي برگزينند تا به تعليم سنن و فرايض
و شريعت بپردازد و در تهذيب اخلاق او بكوشد و از رذايل شهواني و نفساني رها سازد .بعد از مشورت
فردي به نام مولانا حسين تبريزي را براي اين كار برگزيدند .مولانا حسين در كوتاهمدت آنچنان
تأثيرگذار بود كه مرتضي نظامشاه نميتوانست از دوري او شكيبايي كند )طباطبا ١٣٥٥ ،ق– ٤٤٠ :
 .(٤٣٩مولانا حسين بعدها از سوي مرتضي لقب خان خانان دريافت كرد )همان .(٤٤٣ :گستردگي حضور
عالمان شيعه ايراني و شخصيت علمي و اخلاقي آنان مؤلفه بارزي بوده است كه ساكنان احمدنگر و
بهويژه علماي اين منطقه به اين امر آگاهي داشتهاند .بههمينسبب زماني كه مهدعليا از بزرگان دربار
درخواست كرد تا براي تربيت ديني و مذهبي فرزندش مرتضي فردي را به عنوان معلم او برگزينند ،اين
امر مهم به تشخيص آنان به مولانا حسين تبريزي كه در علوم ديني سرآمد آن دوران بود واگذار گرديد.
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مولانا حسين نيز در تربيت ديني او موفق عمل كرد و ضمن علاقهمند كردن او به مسائل مذهبي و
مكارم اخلاقي ،حمايت او را نسبت شيعيان و نشر معارف شيعي برانگيخت.
عالمان شيعه مهاجر ايراﻧي و تشكيل كلاسﻫا و مدارس شيعي
تشكيل كلاسهاي درس توسط عالمان مهاجر ايراني در بيجاپور و احمدنگر يكي از پيامدهاي
شكلگيري حكومت شيعي در اين مناطق بود .نبود عالمان طراز اول در بدو تشكيل دولتهاي
عادلشاهي و نظامشاهي ،حكام اين دولتها را بر آن داشت تا از عالمان شيعه ايراني دعوت كنند تا به
بيجاپور و احمدنگر بروند .عالمان نيز با مشاهده شرايط و زمينههاي مساعد ،به منظور گسترش معارف
شيعي كه در گذشته چنين فرصتي محيا نشده بود ،به سوي اين مناطق روي آوردند .همانگونه كه در
ايران دوره صفوي با دعوت حكام صفوي از علماي جبل عامل و عراق ،آنان نيز براي گسترش تشيﻊ
وارد ايران شدند )حسيني زاده .(٥٩ – ٦٠ :١٣٨٠ ،عالمان شيعه ايراني پس از ورود به دكن با حمايت
حكام عادلشاهي و نظامشاهي موفق به تشكيل كلاسها و تدريس متون مذهبي با هدف تحكيم مباني
مذهب تشيﻊ شدند و بسياري از طلاب شيعه و افرادي از ساير فرق اسلامي و هندو را در اطراف خود
جمﻊ كردند .اين حكام شيعه كه نميتوانستند در برابر مشكلات مذهبي ناشي از رسميتيافتن مذهب
تشيﻊ پاسخگو باشند با دعوت از عالمان شيعه ايراني سعي نمودند فقدان اين موضوع را جبران كنند.
گروهي از عالمان ايراني با استفاده از اين فرصت و بهمنظور ادامه فعاليتهاي علمي خود وارد بيجاپور و
احمدنگر شدند و با تشكيل كلاسهاي درس و جذب ساكنان اين مناطق موجب گسترش فرهنگ شيعي
در بين آنان شدند و به تبيين مسائل ديني پرداختند .عالمان ايراني در انجام اين تصميم بسيار مصمم
بودند و به همين سبب هزينه اين كلاسها از داراييهاي شخصي مؤسسان ايراني و موقوفاتي كه توسط
اين عالمان بر آنان قرار داده ميشد )  (٣١٢: ١٩٥٦Siddiqui,و گاهي از سوي حكام شيعه پرداخت
ميگرديد )زبيري ،بيتا :ص  .(٣٣٦ – ٣٥١حاكمان شيعه بر اين امر واقف بودند كه براي تثبيت
حكومت مذهبي خود نيازمند تشكيل كلاسهايي هستند كه با پرورش طلاب شيعه و از طريق آنان
ساكنان بومي را با معارف شيعي آشنا كرده و موجب گسترش تشيﻊ شوند .علاوه بر مدارس از مساجد نيز
 به سبك ايران دوره صفوي  -بهعنوان كلاس درس عالمان شيعي ايراني استفاده ميشد ): ١٩٥٦(Siddiqui, ٣٤١در اين مكان مردم عادي بهصورت رايگان در كلاس حضور مييافتند )زبيري ،بيتا:
 (٣٥١و براي اين كار مكانهايي به آنان اختصاص داده شده بود )ميرعالم ١٣٠٩ ،ق ،ج  .(٢١٧ :١در
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واقﻊ مساجد به عنوان مكانهاي شبانه روزي در اختيار افراد قرار داشت و طالبان علم در آن از امكانات
خاصي برخوردار بودند .انتخاب مسجد به عنوان مكان آموزشي درست همان شيوهاي است كه از سوي
علما و عالمان براي طالبان علم در ايران تدارك ديده ميشد )صفت گل .(٢٠٦ :١٣٨١ ،عالمان مهاجر
ايراني نيز كه در ايران با اين فضا و مكانهاي آموزشي آشنا شده بودند به هنگام حضور در دكن از
همان روش و مكانها براي تدريس علوم ديني بهره ميبردند و علاوه بر مدارس از مساجد نيز به عنوان
مكانهاي آموزشي استفاده ميكردند.
يكي از عالمان برجسته در حوزه تشكيل كلاسهاي دروس مذهبي عنايتالله شيرازي معروف به
افضلخان بود .او ازجمله عالمان شيعه دربار عادلشاهيان بود كه به همراه طالبان علم در دوره علي
عادلشاه اول از ايران به بيجاپور مهاجرت كرد و موردتوجه قرار گرفت )هندوشاه ،١٣٨٨ ،ج ٤٥ :٢؛
زبيري ،بيتا .(١٣٢ :او افرادي بسياري را از شيراز عازم بيجاپور كرد و براي آنها مدارس ديني تأسيس
كرد .در اين مدارس طالبان علم به تحصيل علوم ديني مشغول بودند .تعداد زيادي از سراسر مملكت
عادلشاهيان به دليل شهرت اين مدارس در آن حضور مييافتند .حضور افراد مختلف در اين كلاسها
علاوه برافزايش معرفت ديني ،موجب آشنايي اقشار مختلف مردم با تشيﻊ گرديد .گستره فعاليتهاي
علمي افضل خان و اشتياق علماي شيعه ايراني براي حضور در بيجاپور موجب تأسيس مدارس زيادي
توسط او در بيجاپور گرديد )طريحي ٢٠٠٥ ،م (٢٥ :و در اين مسير با جديت قدم برداشت .او همچنين از
فتحالله شيرازي براي حضور در بيجاپور دعوت نمود و مجلس درسي براي او فراهم كرد )رفيﻊ الدين
شيرازي ،نسخه خطي ،برگ ٧٣؛ زبيري ،بيتا .(١٣٢ :افضلخان شيرازي علاوه بر ساختن مدارس ،از
عالمان و بزرگاني چون مير فتحالله شيرازي ،سيد طرابليس ،ميرعزيزالدين و فضلالله يزدي براي
تدريس در اين مدارس دعوت كرد )طريحي ٢٠٠٥ ،م (١١٩ :و با جديت اين امر را دنبال كرد .زبيري
دراينباره مينويسد» :در نخستين حال در جمﻊكردن علما و فضلا و فراهم كردن اصحاب فهم و ادراك
و مديران كارديده درآمد ) «...زبيري ،بيتا .(١٣١ :علما و عالمان ايراني نيز كه شرايط را براي حضور در
بيجاپور محيا ديدند با قبول دعوت افضل خان عازم اين منطقه شدند و با حضور در كلاسهاي درس و
تدريس علوم ديني به گسترش معارف شيعي در منطقه بيجاپور مبادرت كردند.
عالمان ايراني ديگري نيز در دوران حكومت علي عادلشاه اول موردحمايت قرار گرفتند و به
تدريس علوم ديني و ترويج مذهب تشيﻊ در بيجاپور پرداختند .ازجمله آنان ميتوان به محمد هاشمي
سنجر )متولد  ٩٨٠ق( و محمدباقر )متولد  ٩٦٠ق( اشاره كرد كه با تشكيل كلاسهاي مذهبي و تربيت
شاگردان بر غناي معرفت ديني و گسترش آن در اين منطقه افزودند )افراسياب پور .(٥٠ :١٣٩٥ ،در
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دوره نظامشاهيان شاه طاهر حسيني با سعايت افرادي چون مير جمالالدين حيدر استرآبادي كه از افراد
بانفوذ دربار صفوي بود متهم به اسماعيليگري شد و ازنظر شاه اسماعيل صفوي افتاد )هندوشاه١٣٠١ ،
ق ،ج  .(١١١ :٢شاه طاهر بهمنظور حفظ جان خود ،كار تدريس در كاشان را رها كرد و با حمايت شاه
ميرزا حسين اصفهاني كه وكيلالسلطنه شاه اسماعيل بود به هند مهاجرت كرد )طباطبا ١٣٥٥ ،ق٢٥٤ :
–  .(٢٥٣او پس از ورود به هند در قصبه پرنده و به درخواست حاكم آن منطقه مجالس درسي برگزار
كرد كه مورد استقبال ساكنان بومي قرار گرفت .حضور مولانا پيرمحمد شرواني عالم سني مذهب و
استاد برهان نظام شاه در جلسات درس و اطلاع يافتن از كمالات شاه طاهر ،موجبات آشنايي برهان با اين
شخصيت بزرگ و دانشمند ايراني را فراهم آورد )هندوشاه ،١٣٩٣ ،ج  .(٣٦١ :٣شاه طاهر كه از
بزرگترين مهاجران ايراني به دربار پادشاه احمدنگر بود از همان سالهاي ابتدايي حكومت برهان
نظامشاه با او همراه شد و اقدامات مذهبي وي زمينه را براي فعاليت ديگر علما و عالمان ايراني حاضر
در احمدنگر فراهم كرد .برهان كه به همصحبتي و مجالست با علما و عالمان علاقهمند بود بهمحض
ورود شاه طاهر حسيني به احمدنگر در درون قلعه احمدنگر مجلس درسي براي او ترتيب داد .اين
مدرسه يك مدرسه ديني بود و شاه طاهر آن را لنگر دوازده امام نامگذاري كرد .شاه طاهر هفتهاي دو
روز در اين مكان براي تمام علماي پايتخت از شيعه و سني دروسي چون علوم معقول و منقول و فقه و
فلسفه تدريس ميكرد )هندوشاه ١٣٠١ ،ق ،ج  .(١١٢ :٢برهان خود نيز در اين مجلس شركت ميكرد و
تا پايان كلاس حضور داشت )هندوشاه ،١٣٩٣ ،ج  .(٣٦١ - ٣٦٣ :٣شاه طاهر براي تأمين هزينه اين
مدرسه اوقاف جداگانهاي مقرر كرد )صوفي ملكاپوري :١٣٢٨ ،ص  .(٩٤در اين مدرسه شاه طاهر و
علمايي چون ملاعلي كل استرآبادي ،ملارستم جرجاني ،ملاعلي مازندراني ،شاه حسين انجو ،ملامحمد
امام استرآبادي ،شاه جعفر ،ملاابوبكر ،ملاشاه محمد نيشابوري و ملا عزيز الله ميلاني در احمدنگر به كار
تدريس پرداختند )هندوشاه ١٣٠١ ،ق ،ج  .(١١٥ - ١١٦ :٢شاه طاهر در حوزه درس خود عالمان و طلاب
زيادي را در موضوعات مختلف اسلامي تربيت كرد و حوزه درس او از بزرگترين حوزههاي درسي
هندوستان بود .بهواسطه فعاليتهاي علمي شاه طاهر ،علاوه بر برهان نظامشاه سه هزار نفر ديگر
مذهب تشيﻊ اثناعشري اختيار كردند )طباطبا ١٣٥٥ ،ق (٢٥٣ - ٢٦٠ :و با حضور در كلاسهاي دروس
ديني بر اطلاعات مذهبي آنان افزوده شد .اين جمعيت نيز با حضور در بين مردم موجب گسترش معرفت
مذهبي در مناطق شيعهنشين دكن شدند.

٢٩٠

مجله پژوهشهاي تاريخي ايران و اسلام شماره  ٢٧پاييز و زمستان ١٣٩٩

عالمان شيعه مهاجر ايراﻧي و مناظرات مذﻫبي
نقش عالمان و علماي شيعه مهاجر ايراني در تبيين انديشههاي شيعي و مقابله با افكار ديگر فرق
در چارچوب مناظرات مذهبي از ديگر فعاليتهاي آنان بود .حضور عالمان شيعه ايراني در بيجاپور و
احمدنگر كه نقش اساسي در اعتلاي فرهنگ شيعي در اين مناطق داشت؛ حاكمان عادلشاهي و
نظامشاهي را مجاب كرد تا از نبوغ علمي و مذهبي آنان در برابر علماي ساير مذاهب استفاده كنند.
حكام شيعه براي اثبات حقانيت مذهب تشيﻊ و برتري دادن آن بر ديگر مذاهب موجود در مناطق تحت
حاكميت خود سلسله جلسات بحث و مناظرهاي با حضور افراد شاخص و بهترينها از تمامي مذاهب و
اديان تشكيل دادند .اين مناظرات يكي از راههاي مهم براي تبيين انديشهها و شناساندن عقايد شيعه
بود .در بسياري از اين جلسات مناظره ساكنان بيجاپور و احمدنگر نيز حضور داشتند و علاوه بر آشنايي با
حقيقت مذهب شيعه از برتري اين مذهب نسبت به ساير مذاهب مطلﻊ ميشدند .كاركرد مهم مناظرات
و بحثهايي كه بين بزرگان اديان و عالمان حاضر در اين جلسات شكل ميگرفت همچون كلاسهاي
درسي بود كه حاضرين در جلسه بهرههاي علمي و مذهبي زيادي از آن ميبردند.
در دوره عادلشاهيان بهعنوان نخستين دولت شيعي در منطقه دكن اين جلسات بحث و مناظره در
حضور بسياري از حاكمان علم دوست اين دولت كه به گفتگو و همنشيني با علما و فضلا علاقهمند بودند
و مراعات حال آنان را بر همگان واجب ميدانستند برگزار ميگرديد )بسطامي ،بيتا ،٨٩ :بهادر١٢٩٣ ،
ق٥١٨ :؛ صبا .(٩٠٦ :١٣٤٣ ،علي عادلشاه اول در ميان سلاطين عادلشاهي بيش از همه دوستدار علوم
بود .او به مطالعه علاقهمند بود و در ميادين جنگ ،چهار صندوق كتاب به همراه داشت )جعفريان،
 .(٥٨٨ :١٣٨٧او به مباحثات مذهبي و فلسفي با عالمان مسلمان و هندو علاقهمند بود و كتابخانه بزرگي
داشت كه در آن بيش از شصت نفر به استنساخ و صحافي مشغول بودند ). (Sherwani, ١٩٧٣ :٣٩٧
ثبات حكومت و اقتدار او تا حد زيادي به دليل حضور علماي فرهيخته و وجود فضاي علمي در دوران
حكومت او بود .زبيري درباره حضور عالمان شيعي و برگزاري جلسات مذهبي در اين دوره مينويسد:
»در مجلس بهشتآيين ،مثل شاه كمالالدين فتحالله شيرازي كه او را عقل حادي عشر مينوشتند و
سيد طربليس كه در معقولات يگانه عصر بود و مير عزيزالدين فضلالله يزدي و ميرزا اسد فدايي و
ملايي اصفهاني و مير مرشد قلي و از نوبت جمعي كثير كه دكن را بودند هم در اينجا نحو و صرف و
معاني و تفسير و فقه و حديث حاصل كرده ،خود را يگانه عصر ميدانستند هميشه حاضر ميبودند و
اكثر اوقات به مباحثه و مذاكره مشغول بودند و در حضور عادلشاه همهروزه مجلس درس و بحث منعقد
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مي گشت و مجمﻊ اين فضلا و ارباب حيثيت در سلك مجلسيان و كتابداران جمﻊ شده بودند« )زبيري،
بيتا .(١٣١ – ١٣٢ :در اين مجالس كه تا پايان عمر علي عادلشاه با حضور علماي ديني تشيﻊ برگزار
ميشد  ٢٠٠نفر شركت ميكردند )زبيري ،بيتا .(١٣٢ :برگزاري جلسات مناظره در زمينههاي مختلف
كلامي و عقايد و حضور تعداد زيادي از جمعيت كه همهروزه در آن حضور مييافتند تا حد زيادي
توانست به افزايش سطح معرفت ديني و مذهبي بسياري از مردم دكن بينجامد و نتيجه آن همراهي
مردم بومي با بسياري از مراسمات مذهبي شيعيان در اين دوره بود .بهگونهاي كه برگزاري مراسم
مذهبي ديگر خاص شيعيان نبود و ساكنان بومي دكن نيز در برگزاري آن سهيم بودند.
علاوه بر عادلشاهيان در دوره نظامشاهيان نيز شاهد برگزاري چنين جلسات مناظرهاي هستيم .در
اين دوره برهان نظامشاه اول زمان زيادي را صرف تشكيل جلسات مناظرهاي كرد كه علماي اثني
عشري برگزاركننده آن بودند .برهان دليل خود از مجالست با علما و حضور در اين جلسات را تشخيص
حق از باطل و صلاح از فساد عنوان ميكرد )طباطبا ١٣٥٥ ،ق .(٢٥٩ :درباره تلاش برهان براي يافتن
مذهب حقه آورده شده است كه» :مدتي است كه خاطر ملكوت ناظر از اختلاف مذاهب و طرق متردد و
متحير است كه آيا تبعيت كدام طريق منتج مراتب حق و مرصل مناهج تحقيق است و تا غايت به
وساطت هيچيك از علماي ملت اين عقده مشكل از دل نگشود« )همان .(٢٦٠ :در يكي از اين جلسات
مناظره كه با محوريت شاه طاهر و به درخواست برهان نظامشاه براي يافتن مذهب حقه از سوي اين
حاكم نظامشاهي برگزار شد ،هنگام مباحثه با علماي عظام در باب مسائل شرعي شاه طاهر در اكثر
مسائل دلايل اماميه را بهعنوان حجت مطرح كرد .برهان نظامشاه دلايل شاه طاهر را به حقيقت نزديك
ديد و او را در خفا دعوت كرد و از او سؤالاتي پرسيد .شاه طاهر در ابتدا از بيان حقيقت به دليل سنت
تقيه خودداري كرد اما برهان به او اطمينان داد كه از جانب او گزند و آسيبي به شاه طاهر نخواهد رسيد
)همان .(٢٥٨ - ٢٦١ :بههرحال برهان نظامشاه با رفتار دقيق شاه طاهر و چيرهدستي او در فن مناظره
تشيﻊ را پذيرفت و خواست تا به نام ائمه دوازدهگانه خطبه بخواند اما شاه طاهر مخالفت كرد و لازمه اين
عمل را همراه با مقدماتي دانست )هندوشاه ١٣٠١ ،ق .(١١٥ :٢ /به همين منظور و با همكاري
برهاننظام شاه جلسه مناظرهاي بين چهار مذهب اهل سنت ترتيب داده شد .به دليل عدم حصول
نتيجه در اين جلسه شاه طاهر اعلام كرد كه مذهب ديگري هم هست و آن مذهب اثنيعشري است .او
از شيﺦ محمد نجفي براي بحث با علماي اهل سنت دعوت كرد )عظيم آبادي ١٩٨٣ ،م ،ج  .(٩٤٣ :٣در
اين جلسه مناظره كه با حضور ملاپير محمد شرواني ،افضل خان ثابته ،ملا داود دهلوي ،شيﺦ جعفر،
قاضي زينالعابدين ،قاضي محمد نياتا ،سيد اسحاق و ديگر علماي اهلسنت برگزار شد )ميرعالم١٣٠٩ ،
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ق ،ج ٣٤ – ٣٧ :١؛ صدرالافاضل (٣٢٤ :١٣٧٣ ،شاه طاهر بر اساس نوشتههاي اهلسنت بر علماي آنان
در قضيه خلافت ابوبكر ،مخالفت عمر با پيامبر )ص( در حاضر كردن قلم و كاغذ ،مطالبه فدك به
خواست حضرت فاطمه )س( پيروز شد )حجتي .(١٦٣٦ :١٣٧٥ ،برهان نظامشاه تحتتأثير مباحث علمي
شاه طاهر در پذيرش مذهب تشيﻊ مصممتر شد و به دنبال او بيشتر علما ،مقربان و صاحبمنصبان و
حدود  ٣هزار نفر ديگر از مردم مذهب اثنيعشري را برگزيدند )هندوشاه ١٣٠١ ،ق ،ج  .(١١٥ :٢در اين
جلسات مناظره كه حدود  ٦ماه به طول انجاميد )اطهر رضوي ،١٣٧٦ ،ج  (٤٥٤ :١علماي مذاهب
چهارگانه اهلسنت فهميدند كه شاه طاهر شيعه است و برهان نظامشاه تحتتأثير او مذهب تشيﻊ را
اختيار كرده است )ميرعالم ١٣٠٩ ،ق .(٣٤ – ٣٧ :١ /آنان در پي توطئهاي بودند تا شاه طاهر را به قتل
برسانند اما با دخالت برهان اين توطئه خنثي شد و شاه طاهر جان سالم به در برد )هندوشاه ١٣٠١ ،ق،
ج  .(١١٥ :٢شاه طاهر باوجود تمام مخالفتها تا پايان عمر خويش در رأس امور ديني نظامشاهيان باقي
ماند و ديدگاههاي فقهي و مذهبي او با پشتوانه برهان نظامشاه در بين مردم جايگير شد .پس از
پذيرش تشيﻊ توسط برهان نظامشاه ،شاه طاهر عده زيادي از علماي ايراني چون شاه حسن انجو،
ملاشاه محمد نيشابوري ،ملاعلي استرآبادي ،ملارستم جرجاني ،ملاعلي مازندراني ،ايوب ابوالبركه،
ملاعزيزالله گيلاني ،ملامحمد امامي استرآبادي و بسياري عالمان ديگر را به احمدنگر دعوت كرد تا با
حضور اين عالمان علاوه برافزايش دانش مذهبي ساكنان بومي دكن ،مذهب تشيﻊ نيز در اين منطقه
تقويت گردد )طباطبا ١٣٥٥ ،ق .(٢٨٣ – ٢٨٧ :پس از برهان در دوره حسين نظامشاه نيز عالمان ايراني
در مكانهاي مختلف به بحث و مناظره ميپرداختند .حسين كه به همنشيني و همراهي با علما و
عالمان علاقهمند بود در دربار خود جلسات مناظره براي آنها برگزار ميكرد )همان .(٢٦١ - ٢٦٣ :در
بسياري از اين جلسات بحث و مناظره تعداد زيادي مردم بومي دكن نيز حضور پيدا ميكردند و با
پيگيري اين جلسات و توجه به آن علاوه بر شنيدن دلايل فقهي و شرعي مذاهب مختلف اسلامي و
پذيرش مذهب حقه بر دانش مذهبي آنان نيز افزوده ميشد و اين سطح دانش از سوي آنان گاهي به
بستر جامعه منتقل ميگرديد.
عالمان شيعه مهاجر ايراﻧي و گسترش تأليفات شيعي
زمينهاي كه براي فعاليت عالمان شيعه دربار قطبشاهيان به وجود آمد موجب تاثيرگذاري آنان بر
امور اجتماعي و فرهنگي گرديد .به دليل برخي مشكلات موجود در مطالعه متون شيعي ،به ويژه كمبود
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اين متون و در برخي موارد عربي بودن آنها ،حكام قطبشاهي از عالمان ايراني درخواست كردند،
علاوه بر نگارش كتب مذهبي ،اين كتب را از عربي به فارسي ترجمه كنند .خط دهي ترجمه و تاليف
كتب مذهبي در اين دوره بر عهده عالمان مهاجر ايراني بود .در اين دوره كتب زيادي در مباحث فقه،
شرح حال امامان و اصول عقايد شيعه تاليف و ترجمه گرديد .در نتيجه تاليف و ترجمه اين متون از يك
سو مذهب تشيﻊ گسترش پيدا كرد و از سوي ديگر آثار فرهنگي مناسبي برجاي گذاشت كه شناخت و
آشنايي ساكنان دكن با تشيﻊ يكي از مهمترن آنهاست .حاكمان شيعي براي استحكام حاكميت مذهبي
خود به عالماني نياز داشتند كه با كمك آنها به بسط و توسعه معارف شيعي بين مردم بپردازند .يكي از
راههاي انتقال علوم شيعي به احمدنگر و بيجاپور تأليف كتب مناسب با نياز شيعيان بود كه توسط
عالمان شيعه مهاجر ايراني صورت گرفت .تأليف كتب مذهبي توسط اين عالمان در زمان عادلشاهيان
و نظامشاهيان به دليل سياست متفاوت حكام در پذيرش مذهب تشيﻊ و تسنن و همچنين سركوب
آفاقيها توسط برخي از آنان كه با تنگناهاي سياسي و مذهبي نيز همراه بود ،با موانﻊ زيادي مواجه
گرديد و به كندي دنبال شد .عالمان شيعه در اين دوران در مقايسه با قطبشاهيان؛ زمان زيادي را
صرف تربيت ديني و پذيرش مذهب تشيﻊ از سوي حكام عادلشاهي و نظامشاهي كردند .بههمينسبب
در اين دوره تأليفات شيعي كمتري از سوي مؤلفان در مقايسه با دولت قطبشاهيان كه حكام آن
همگي بر مذهب تشيﻊ بودند و همهجانبه از مؤلفان دانشمند ايراني حمايت كردند؛ صورت گرفت.
بااينوجود دوره عادلشاهيان و نظامشاهيان خالي از تاليفات شيعي نبود و عالمان ايراني با تأليفات
گرانسنگ خود بر حاكميت و مردم تأثيرگذار بودند و تبحر آنان درزمينه كلام ،فقه ،تفسير ،حديث و
ديگر علوم مذهبي موجب انتشار مذهب تشيﻊ در مناطق تحت حاكميت عادلشاهيان و نظامشاهيان
گرديد .در زير به برخي از اين عالمان و تأليفات آنها اشاره خواهد شد.
محمد بن احمد خواجگي ابن عطاءالله شيرازي ازجمله اين افراد بود كه در دوره ابراهيم عادلشاه
اول كتاب المحجه البيضا في مذهب آل العباء را به نام ابراهيم تأليف و به او تقديم كرد )آقابزرگ
تهراني ،الذريعه ،بيتا ،ج  .(١٤٦ :٢٠وي از انديشمندان مسلمان در بيجاپور بود كه در اثر وفور كارداني و
فضائل نفساني از محرمان مجالس خاص دربار گرديد و با مباحث كلامي خدمات شاياني به جهان اسلام
بهويژه منطقه دكن نمود .اثر كلامي ديگر او به نام »النظاميه في مذهب الاماميه« نام داشت كه اين
كتاب را براي يكي از سلاطين نظامشاهي نوشته است )آقابزرگ تهراني ،الذريعه ،بيتا ،ج  .(٣٥١ :٢١او
افزون بر كلام بر معارفي چون تفسير و صرف و نحو نيز تسلط داشت و به مكارم اخلاق و محاسن آداب
شهره بود و از طبعي سليم و ذهني مستقيم برخوردار بود )خواجگي شيرازي .(٣ :١٣٧٥ ،در دوره
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نظامشاهيان بهويژه دوره برهان نظامشاه ،شاه طاهر حسيني با تأليفات شيعي و مذهبي گوناگون بيش از
هر انديشمند و مؤلفي بر غناي مذهبي دربار نظامشاهيان افزود .شاه طاهر در علم فقه ،حديث ،تفسير و
اصول سرآمد روزگار بود )هندوشاه ،١٣٩٣ ،ج  (٣٧٧ :٣و به دليل علقههاي مذهبي در آثار و حتي اشعار
خود بر ذكر مصائب اهلبيت پرداخته است )آفتاب .(٧٦ :١٣٤٢ ،او پس از ورود به دربار نظامشاهيان
كتب بسياري تأليف كرد .ازجمله :شرح باب حاديعشر كه اين كتاب در زمينه علم كلام تأليف شده
است .او همچنين كتاب شرح جعفريه در فقه را در شرح اصول و عقايد مذهب اماميه و تبليغ مذهب
شيعه و آشنايي ساكنان بومي با مذهب امامي نوشته است .شرح تفسير بيضاوي ،رسالهاي فارسي در
احوال معاد ،شرح تهذيب اصول ،حاشيه بر الهيات شفا ،حاشيه شرح اشارات ،رساله انموذج العلوم
)هندوشاه ،١٣٩٣ ،ج ٣٧٨ :٣؛ حسيني٣٢٩ :١٣٧٩ ،؛ سبحاني١٥٩ :١٣٧٧ ،؛ شوشتري ،١٣٧٦ ،ج :٢
٢٣٧؛ آقابزرگ تهراني ،طبقات ،بيتا ،ج ١١٣ :٤؛ مدرس تبريزي ،١٣٦٩ ،ج  (١٧٣ :٣از مهمترين آثار
تأليفي اوست كه بسياري از آنان را پس از ورود به دكن و در خلاء تأليفات شيعي و مذهبي به رشته
تحرير درآورده است .پس از شاه طاهر در دوره مرتضي نظامشاه ،سيد شاه فتحالله بن حبيبالله حسيني
در سال  ٩٩٤ق ١٥٨٦/م رسالهاي تحت عنوان الاسئله السلطانيه را به فارسي در زمينه حكمت و كلام
تأليف كرد .او اين كتاب را در جواب سؤالاتي كه مرتضي مطرح كرده بود نوشت )آقابزرگ تهراني،
الذريعه ،بيتا ،ج  .(٨٥ :٢همچنين رسالهاي در باب توحيد كه مطابق با مشرب عرفان بود توسط محمد
بن محمود دهدار براي مرتضي نظامشاه اول تأليف شده است )آقابزرگ تهراني ،الذريعه ،بيتا ،ج :١١
 .(١٥٩در دوره برهان نظامشاه دوم نيز دانشمندي به نام ابوالفضل محمد فضلي اثري با عنوان الفوائد
البرهانيه را در فقه شيعه به نام اين پادشاه نوشت )قادري (٢٧ :١٣٨٦ ،تا هرچند بهصورت محدود
ساكنان بومي دكن و بهويژه عالمان غيرشيعي را با انديشههاي تشيﻊ آشنا كرده و از سويي ديگر
حكومت نظامشاهي باوجوداين تأليفات شيعي بتواند تا حد امكان از مذهب تشيﻊ در برابر ساير فرق
حمايت كند .عالمان شيعي در اين دوره بنا بهضرورت و فرصتي كه در اختيار داشتند با تأليف كتبي چند
به رفﻊ شبهات مذهبي و سؤالاتي كه از سوي حكام و علماي ساير فرق مطرح ميشد پاسﺦ داده و به
نحو مطلوب از كيان مذهب تشيﻊ حمايت كردند.
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ﻧﻘﺶ عالمان شيعه در آشنايي بوميان دكن با مراسم شيعي
ايرانيان در بدو ورود به منطقه دكن از همان دوران حكومت بهمنيها در انجام فعاليتهاي مذهبي
مشكلي نداشتند و در تنگنا نبودند )اطهر رضوي ،١٣٩٦ ،ج  .(٥٠٢ :٢فعاليتهاي مذهبي ايرانيان بهويژه
در دوران حكومتهاي شيعه با گسترش قابلتوجهي ادامه يافت .قسمت عمده اين فعاليتهاي مذهبي
در مناطقي همچون بيجاپور و احمد نگر كه حكام شيعي در آن فرمانروايي ميكردند صورت گرفت.
هرچند ايرانيان مهاجر – كه تحت عنوان "غريبه" يا " آفاقي" خوانده ميشدند -در اقليت بودند اما
عواملي هم چون روحيه مسالمت جويانه آنان با ساكنان بومي و نيز توانمندي مذهب تشيﻊ در حفاظت از
خود موجب تقويت نقش آنان در ترويج مراسم مذهبي گرديد .حضور عالمان ايراني در تأثيرگذاري اين
امر اهميت فراوان داشت؛ بهگونهاي كه بيشتر شخصيتهاي مذهبي مملكت عادلشاهيان و
نظامشاهيان كه امور مذهبي را اداره ميكردند ايراني بودند .تلاش شخصيتهاي ايراني در برگزاري
مراسم مذهبي در دكن موجب آشنايي گروه بسياري از غيرشيعيان با آدابورسوم تشيﻊ گرديد ،بهگونهاي
كه آنان تحت تأثير اين مراسم و با حضور در آن با توسل به نذرونياز ،طلب حاجت ميكردند .ميرزا
نظامالدين ساعدي شيرازي مي نويسد :حضور محبان و شيعيان در اين ديار موجب كاهش فساد شده
است .با رسوخ عقيده شيعيان ،دختران ،پسران ،اغنياء و فقرا در ايام عاشورا غسل كرده و لباس پاكيزه
ميپوشند .آنان با نذر طلا و نقره و زر و سيم نيازهاي خود را درخواست ميكنند و اكثر ًا به آرزوي خود
ميرسند .در اين ايام هر پسري كه متولد ميشود نام او را حسين ميگذارند .جمعي از مسلمانان و كفار
كه زندگي و معيشت آنان دچار مشكل شده است با نهايت خضوع و خشوع و زدن قفل بر لب و دهان
خود در برابر ايوان الاوه حاضر ميشوند و در شب دهم محرم آن قفلها بهخوديخود از لب و دهان آنان
باز ميشود )شيرازي ١٩٦١ ،م .(٥٨ :از اين متن ميتوان اينگونه استنباط كرد كه تأثيرات مثبت حضور
شيعيان در منطقه دكن كه ازجمله كاهش فساد و رفﻊ مشكلات روحي و معيشتي مردم بود نيز ،علاوه بر
نزديكي مراسم مذهبي تشيﻊ با برخي مراسم هندويي ،در جذب و توجه بوميان به اين مذهب مؤثر بوده
است .با تلاش عالمان شيعه اهالي دكن كه قبل از اين بتپرست بودند با رهاسازي بتها؛ علمها،
تعزيهها و تابوتها را جايگزين آن كردند و با اصول مذهب تشيﻊ آشنا شدند .هندوها هرسال در كنار
بقاياي عاشورخانهها علمها را برپا ميكردند و با ديده احترام به آن مينگريستند .در بيشتر روستاهاي
اطرافواكناف نيز بيش از مسلمانان ،غيرمسلمانان به عاشورخانهها احترام ميگذاشتند )قادري:١٣٨٦ ،
.(١٣٢
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عالمان شيعه ايراني علاوه بر ساخت بناهاي مذهبي و برگزاري مراسم ،با نفوذ و تسلطي كه بر
پادشاهان شيعه عادل شاهي و نظام شاهي داشتند موفق گرديدند از ظرفيت و توان آنان در جهت هر
چه باشكوهتر شدن مراسم مذهبي و آشنايي مردم بومي با تشيﻊ بهره ببرند .آنان علاقه حكام شيعه را
براي برپايي بسياري از اعياد در سطح دولتي برانگيختند )اطهررضوي(٥٠٣ :١ /١٣٩٦ ،؛ بهگونهاي كه
هزينههاي اين مراسم از سوي دربار پرداخت ميشد )خانزمان خان .(٢٤ :١٣٧٧ ،مهمترين مراسمي كه
در طي سال به پيشوايي عالمان شيعه برگزار ميگرديد عبارت بودند از :جشن تولد پيامبر )ص( ،بعثت،
معراج ،جشن ميلاد حضرت علي )ع( ،آتشبازي و چراغاني در نيمه شعبان ،شب برات ،شهادت علي )ع(،
عيد فطر ،عيدالاضحي يا قربان و عيد غدير .برگزاري اين مراسم در سطح دولتي ،سبب شهرت و
عمومي شدن اين اعياد و مراسم در ميان همه اقشار مردم اعم از مسلمان و غيرمسلمان شد
)اطهررضوي ،١٣٩٦ ،ج  .(٤٩٧ :١بهويژه در برگزاري پرشور مراسم عاشورا و همچنين ربيﻊالاول و جشن
و چراغانيهايي كه صورت ميگرفت ،مصلحتانديشي عالمان شيعه در كشاندن مردم جهت برگزاري
اين قبيل مراسم مؤثر بوده است .اين مصلحت ،اقوام غيرمسلماني كه در دستگاه سلطنت بودند را به
اسلام جذب و بهتدريج با تشيﻊ آشنا و نزديك نمود .برگزاري اين مراسم اين تصور را كه تشيﻊ يك
مذهب خشن و بيروح است را از اذهان مردم بومي بيرون كرد و موجب شركت و حضور رعاياي
غيرمسلمان در اين مراسم از روي اخلاص و اعتقاد گرديد .درواقﻊ مراسم مذهبي شيعه را ميتوان
به عنوان پل ارتباطي بين شيعيان و ساير فرق ساكن در دكن دانست .وجود آزاديهاي مذهبي در دكن،
از دلايل مهم همراهي و شركت غيرمسلمانان در اين مراسم بوده است .شيعيان نيز كه مراسم مذهبي را
فرصت مناسبي براي دفاع از هويت جمعي و مذهبي خود ميدانستند ،به برگزاري آن اهتمام بيشتري
داشتند .بهگونهاي كه در شهرهاي شيعهنشين دكن ،سوگواريهاي محرم جزء مراسم مذهبي ساليانه بود
)  (٧٠: ١٩٩١Safrani,و با استقبال گستردهاي از سوي مردم بومي مواجه ميشد .اقليت شيعيان كه
بهزحمت و بهصورت محدود ميتوانستند به معرفي ابعاد شيعي خود اقدام كنند؛ از مراسم مذهبي براي
ايجاد ارتباط گروهي و فرقهاي با ساير فرق و دوري از تنش و درگيري و همچنين بهبود روابط با
هندوها و بودائيها در فضايي دوستانه و صميمي استفاده ميكردند )  .(٣٢٠: ١٩٩٧Pinault,آنان
بهخوبي توانستند از عهده اين مهم برآيند و ضمن فراهم آوردن زمينههاي آشنايي ساكنان بومي دكن با
اينگونه مراسم مذهبي؛ شاهد حضور حداكثري آنان در اين مراسم باشند.
تلاش عالمان شيعه در برگزاري مراسم مذهبي تا بدان جا پيش رفت كه برخي از مراسم مانند
مراسم محرم بعد از مدتي ديگر مختص شيعيان نبود و ساير فرق مذهبي باكمي تغييرات آن را برگزار
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ميكردند )  .(٢١: ١٩٨٨Cole,تمام اقشار مردم از مردم عادي تا خانواده سلطنتي و همه گروههاي
مذهبي از شيعه ،سني و هندو در عزاداري حضرت سيد الشهداء شركت داشتند و قشرهاي مختلف دكن
حضور در جلسات مراسم مذهبي عاشورا را از دلايل دفﻊ بلا و موجب رحمت و بركت ميدانستند
)  (١٢٢, Vol Lxiv: ١٩٩١khalidi,و با اهداي نذورات بيشمار ،گوشها و بينيهاي فرزندان خود را
در زير علمهاي مذهبي بهرسم تبرك سوراخ ميكردند )خانزمان خان .(٥٧١ :١٣٧٧ ،عالمان ايراني بر
مبناي شناختي كه از اوضاع اجتماعي و فرهنگي جامعه دكن كسب كرده بودند ،با بزرگداشت واقعهكربلا
موفق به ايجاد ارتباط دوستانه و همزيستي شيعيان با ساير فرق اعم از هندو و مسلمانان اهلسنت شدند
و از مراسم محرم بهعنوان يك ويژگي مشترك بين اقشار مختلف شهر بهره گرفتند .سياست مذهبي
عالمان شيعه علاوه بر همبستگي و همزيستي اقشار مختلف جامعه دكن موجب ايجاد روح آزادانديشي و
تحمل عقايد مخالف در بين ساير فرق گرديد.
ازآنجاييكه همواره تأثير اجتماعي و فرهنگي ملل گوناگون بهصورت متقابل و دوسويه بود است
لذا ارتباط بين شيعيان و ساير فرق دكن نيز از اين قاعده مستثني نيست .در اين زمينه شواهدي نيز
مبني بر تأثيرپذيري مراسم مذهبي شيعيان از هندوها وجود دارد .حضور جمعيت زياد هندوها در جريان
برگزاري مراسم مذهبي يكي از مهمترين دلايل نفوذ آدابورسوم هندوها به اين مراسم بوده است.
به عنوان نمونه ممنوعيت استفاده از گوشت در غذاهاي ايام محرم كه از سوي دربار اعلامشده بود از
مواردي است كه تحت تأثير فرهنگ هندوها بوده است زيرا برخلاف عقيده هندوها كه خوردن گوشت
حيوانات را حرام ميدانند ،در فرهنگ شيعه خوردن گوشت حلال ممنوعيت نداشت )حكمت:١٣٣٧ ،
 .(٢٦٤در برگزاري جشنهاي مذهبي و استفاده از رقص و پايكوبي در اين مراسم كه در فقه شيعه
بهصورت گسترده مجاز شمرده نميشود و روشن كردن شمﻊ در مقابل خانهها در شب برات )ثبوت،
 ،٢ ،١٣٧٥ج  (٥٩٧ - ٥٩٨و شركت در مراسم آتشبازي توسط مردان ،زنان و كودكان نيز ،شيعيان
متأثر از آدابورسوم هندوها بودند .ميتوان گفت اجبار همه اقشار مردم اعم از شيعه ،سني ،هندو و
بودائي به رعايت امور از سوي پادشاهان موجب همگرايي اجتماعي ساير فرق و آشنايي با مذهب تشيﻊ
گرديد.
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ﻧتيﺠه
عالمان مهاجر شيعي كه اكثريت آنان از ايران به مناطق تحت سلطه دولتهاي نوبنياد
عادلشاهيان و نظامشاهيان آمده بودند ،به شيوههاي مختلفي در تثبيت اين دولتهاي شيعه و گسترش
مذهب و معارف شيعي در بين مردم مؤثر بودند .اين عالمان نقطهعطفي را در تاريﺦ تشيﻊ بيجاپور و
احمدنگر بهعنوان پايتخت دولتهاي عادلشاهي و نظامشاهي رقم زدند .آنان كه در دوران حكام شيعه
دكن براي نخستينبار به كانون قدرت جنوب هند راه يافته بودند؛ عرصههاي مختلف نشر تعاليم شيعي
و بحث و مناظره با نحلهها و فرقههاي غيرشيعي را ميدان فعاليت خود قرار دادند .همراهي عالمان شيعه
ايراني با حاكمان عادلشاهي و نظامشاهي از نخستين تلاشهايي بود كه در زمينه گسترش معارف
شيعي صورت گرفت .حاكمان شيعي اين دولتها نيز براي مشروعيت بخشيدن به حكومت خود از
طريق پيوند با عالمان شيعي از هيچ تلاشي فروگذار نكردند .اين عالمان عليرغم سركوب و فشارهايي
كه در زمان حكومت برخي از حكام عادلشاهي و نظامشاهي متوجه آنان بود از ادامه مسير باز نايستادند
و فعاليتهاي مذهبي و علمي خود را با جديت ادامه دادند .شمار زياد عالمان ايراني در اين مناطق و
انبوه فعاليتهاي مذهبي و ديني آنان خود گواه اهميت نقش آنان در گسترش تشيﻊ در بيجاپور و
احمدنگر است .عالمان ايراني در مشروعيتدادن به حكومتهاي عادلشاهي و نظامشاهي در بين مردم،
گسترش فعاليتهاي علمي و ديني با تشكيل كلاسهاي درس ،برگزاري مجالس مناظره ،تأليف كتب
شيعي و برگزاري مراسم مذهبي مؤثر بودند .آنان با تشكيل كلاسهاي درس كه غالب ًا متون مذهب
تشيﻊ در آن تدريس ميشد ،پذيراي جمعيت زيادي از ساكنان دكن در اين مدارس بودند و حتي هزينه
بسياري از آنان توسط اين عالمان ايراني پرداخت ميشد .برگزاري جلسات بحث و مناظره با ساير فرق
و نحلهها نيز در راستاي گسترش معارف شيعي در بين ساكنان دكن و فائق آمدن بر علماي ساير فرق
صورت گرفت .ساكنان تحت حاكميت عادلشاهيان و نظامشاهيان گاهي در اين مجالس حضور
مييافتند و با مشاهده مناظراتي كه بين فرق مختلف اسلامي و غيراسلامي صورت ميگرفت به حقانيت
مذهب شيعه اعتراف ميكردند .همچنين عالمان ايراني در دورهاي كه حكام شيعه عادلشاهي و
نظامشاهي نياز مبرم به تأليف كتب شيعي براي شناساندن انديشههاي مذهب تشيﻊ و گسترش آن در
بين ساكنان مناطق تحت حاكميت خود و مقابله با فرق غيرشيعي داشتند؛ با تأليفات متعدد مذهبي و
مطرح كردن انديشههاي شيعي در اين كتب سعي نمودند محل مراجعه ساكنان بيجاپور و احمدنگر قرار
گيرند و در برخي موارد به شبهاتي كه درباره مذهب تشيﻊ مطرح ميشود پاسخگو باشند .برگزاري
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مراسم مذهبي نيز از ديگر فعاليتهاي عالمان ايراني در بيجاپور و احمدنگر بود .آنان با تشكيل اين
محافل مذهبي امكان حضور بوميان و آشنايي آنها با تشيﻊ را بهخوبي فراهم آوردند؛ بهگونهاي كه اين
مراسم ديگر مخصوص شيعيان نبود و ساكنان بومي با اشتياق بيشتري در آن شركت ميكردند.
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