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 چکیده

قرن هشتم هجری افزایش چشمگیری داشت و  مهاجرت شیعیان ایرانی به دکن از نیمه 
و  ق ٩٠٧ یابی صفویان در رغم قدرت به. در قرن دهم و یازدهم به اوج خود رسید

و افزایش قدرت و ) ق٩٣٠ـ٩٠٧: ـ حک(رسمیت یافتن تشیع از سوی شاه اسماعیل اول 
نفوذ علمای شیعی، شمار زیادی از عالمان، مردان سیاست، شاعران، اطبا و دیگر 

مهاجرت این افراد، . نخبگان ایرانیِ شیعی، در این دوره به دکن مهاجرت کردند
های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی در  امدهای بسیاری در زمینهپی

.  دکن بررسی کرده استها را در مهاجرتپژوهش حاضر، پیامدهای این . دکن داشت
 تحلیلی -ای و با روش توصیفیهای پژوهش حاضر که با استفاده از منابع کتابخانه یافته

ها موجب گسترش مذهب تشیع و زبان  هاجرتدهد که این مشده است نشان می انجام 
فارسی، نفوذ سبک معماری ایرانی در هند، گسترش مناسبات سیاسی و در نهایت رواج 
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 مقدمه
ق و رسمیت یافتن تشیع در ایران، موجب شد، رقیبی ٩٠٧تشکیل حکومت صفویه در 

محض  شاه اسماعیل اول به. قدرتمند برای حکومت سنی مذهب عثمانی، ظهور کند
در نتیجه علمای شیعه . عنوان مذهب رسمی قلمرو خویش اعالم کرد جلوس، تشیع را به

قدرت روزافزون رغم  به. قدرت و نفوذ زیادی در دستگاه سیاسی و اداری صفویه یافتند
های گوناگون اقتصادی، سیاسی،  علمای شیعی در این دوره، شمار زیادی از آنها با انگیزه

عدم حمایت شاهان صفوی . مذهبی، راه مهاجرت به دکن را در پیش گرفتند و اجتماعی
از شاعران، اوضاع نابسامان اجتماعی، تنش و درگیری صفویان با برخی از سادات بر سر 

ابل صوفیان با فقها، از جمله عواملی بود که برخی از علمای شیعی را به قدرت و تق
اوضاع مناسب اقتصادی دکن و حمایت سالطین شیعی مذهب . مهاجرت واداشت

ـ  ٨٩٥: ـ حک (احمدنَگرشاهی در نظام ،)ق١٠٩٧ـ٨٩٥: ـ حک (شاهی در بیجاپور عادل
از شیعیان ایرانی ) ق١٠٩٨ـ٩٠١ :ـ حک (آباد و حیدرشاهی در گُلکُندَه و قطب) ق ١٠٤٨

های مهاجرت  و واگذاری مناصب مهم دیوانی و دولتی به ایرانیان از دیگر عوامل و مشوق
و صوفیان به  ساالران، جنگجویان، شعرا شمار زیادی از علما، بازرگانان، سیاسیون، دیوان

امی جبل توان به افرادی چون شیخ عبدالسالم پی ازجمله این مهاجران می. دکن بود
ـ ٩٥٥: ـ حک(عاملی شاگرد عالمه دوانی و از شاعران برجسته دوران شاه عباس اول 

الدین شیرازی متوفی  ، حسین کرکی عاملی از عالمان و فضالی بزرگ، جمال)ق١٠٣٨
شاه شرحی بر مصباح کفعمی   ق از عالمان بزرگی که به دستور محمد قطب١١٢٥

الملک گیالنی از شاگردان بهاء الدین  ، حکیمق٩٩٧ متوفی هللا شیرازی نوشت، شاه فتح
خان شیرازی از  الدین افضل عاملی و میرداماد، رفیقی آملی، عالم، شاعر و مورخ، غیاث

رجال معروف علم و سیاست، قاسم بیگ حکیم از حکمای حاذق و مشهور فارس، 
مؤمن طاهر از سادات خوندیه، میرمحمد محمدقاسم فرشته، حکیم و مورخ بزرگ، شاه

استرآبادی و محمد ابن خاتون شاگرد شیخ بهایی و از علمای بارز در تفسیر و فقه، اشاره 
الذریعه الی این گروه از علمای مهاجر، در عمده منابع رجالی شیعه از قبیل . کرد

مطلع انوار ، الشیعه مستدرکات اعیان، اعیان الشیعه، الشیعه طبقات اعالمو الشیعه  تصانیف
 همگی از ریاض العلماء و حیاض الفضالء و) وران شیعه پاکستان و هنداحوال دانش(

 .اند شیعیان برجسته و صاحب نفوذ دانسته شده
هر چند درباره پیامدهای مهاجرت شیعیان ایرانی به دکن در این دوره، پژوهش 



  ١٠١ های شیعی دکن پیامدهای مهاجرت شیعیان ایرانی به دربار حکومت

. های شده است های جدید، به این موضوع اشاره مستقلی یافته نشد، اما در برخی از پژوهش
پژوهشگاه علوم انسانی و (اثر فرهنگ ارشاد  ،»مهاجرت تاریخی ایرانیان به هند«کتاب 

ارشاد برخی از پیامدهای مهاجرت . ، ازجمله این آثار است)ش١٣٧٩مطالعات فرهنگی، 
عالوه وی در پایان  به. به هند را بررسی کرده است) عمدتاً پارسیان و زرتشتیان(ایرانیان 

عمدتاً شمال هند (های ایرانیان به هند  فرهنگی کوچ ای اجتماعی وکتاب خویش به پیامده
سهم آفاقیان ایرانی در سلطنت  <کتاب . ، توجه کرده است)و همه ایرانیان نه شیعیان

اثر صادق نقوی نیز به حضور و نفوذ شماری از ایرانیان در  ١>شاهیان و عادلشاهیان قطب
تاریخ فکری و اجتماعی «کتاب دو جلدی  . استشاهیان پرداخته شاهیان و عادل دربار قطب

رضوی، در فصلی با عنوان شیعه در دکن   اطهرعباس  اثر سید٢»شیعیان اثنی عشری در هند
 . و بیجاپور به شرح احوال و تأثیر شیعیانی که از ایران وارد دکن شدند، پرداخته است

 
 پیامدهای مهاجرت

  اقتصادی ـپیامدهای اجتماعی. ١
 یر ترکیب جمعیتیتغی. ١ـ١

مهاجرت شیعیان ایرانی به دکن از دو طریق ازدواج و دعوت از هموطنان، به مرور زمان 
برخی از مهاجران به همراه خانواده خود . به تغییر ترکیب جمعیتی این منطقه منجر شد

. وارد دکن شدند و برخی نیز در دکن و پس از ازدواج با بومیان، تشکیل خانواده دادند
سبب نبوغ و شایستگی مهاجران ایرانی  ها گاه به خواست سالطین دکن و به زدواجاین ا

در واقع سالطین با برقراری مناسبات سببی با دانشمندان و عالمان . گرفت صورت می
کوشیدند از خدمات علمی و اجتماعی و سیاسی آنها بهره بیشتری ببرند و بر  مهاجر، می

دهنده رتبه، درجه و مقام ایرانیان  ها نشان  نوع ازدواجاین. اعتبار حکومت خویش بیفزایند
) ق ١٠٢٠ـ٩٨٨: ـ حک (شاه محمدقلی قطب). ٢٤٦میرعالم،  (در نزد سالطین دکن بود
دختر شاه میرزای اصفهانی را که از ) ق ٩٨٨ـ٩٥٧: ـ حک (شاه فرزند ارشد ابراهیم قطب

شاه به  لگی ابراهیم قطبهای فراوان میرجم سادات صحیح النسب طباطبایی بود و سال
 ).٢/١٧٢فرشته،  (او تعلق داشت، به عقد نکاح خود درآورد
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یابی به مقام و موقعیت مناسب، از  شیعیان ایرانی مهاجر به دکن پس از دست
کردند و به حمایت از آنها  هموطنان خویش برای مهاجرت به این سرزمین دعوت می

های  روه و خانواده به دکن، معموالً مهاجرتدر واقع مهاجرت هر فرد یا گ. پرداختند می
تدریج موجب افزایش شمار مهاجران و  بیشتری را به دنبال داشت و همین موضوع به

حضور شاه طاهر در دربار نظام شاهیان و قدرت و . شد نغییر ترکیب جمعیتی دکن، می
/ ٢فرشته،  ( شدنفوذ وی در دربار چنان زیاد شد که تمام اداره امور دربار به وی واگذار

در نتیجه شمار زیادی از علماء، فضال و سادات ازجمله شاه حسن انجو، شاه جعفر ). ٢٨٤
برادر شاه طاهر، مالشاه محمد نیشابوری، مالعلی استرآبادی، مالرستم جرجانی، مالعلی 
مازندرانی، مالعزیزهللا گیالنی و مالمحمد استرآبادی به دعوت وی راهی دکن شدند و 

). ٥/٢٤٥؛ امین، ٢٨٤؛ طباطبا، ٢/١١٦ فرشته، (ایت او در احمدنگر قرار گرفتندتحت حم
ترین مرکز تجمع شیعیان تبدیل شد و  شاهیان، احمدنگر به مهم رو در دوره نظام از این

 ).٥/٢٤٥ امین،( شیعیان زیادی از عرب و عجم وارد این منطقه شدند
 

 رونق تجارت. ٣ـ١
.  ازجمله سواحل غربی دکن داشتند هندقاره شبه ای با بقه پرسا تجاریمناسباتایرانیان 

 ، دکندر مذهب عهیش  محلیهای پس از تثبیت حکومتو  های نهم تا یازدهم سدهدر 
 منابع در  از به گزارش برخی.های تجاری بیش از پیش فراهم شد  گسترش فعالیت زمینه

 دنبال امنیتی که در به وود ازار تمام جهان بب١1هزمان حکومت ابراهیم قطب شاه، تلنگان
ی تجاری به وجود آمد، بازرگانان زیادی از مناطق مختلف راهی این رهایمساین دوره در 

شاهیان در   قلمرو حکومت قطبژهیو منطقه دکن و به). ٢/١٧٠فرشته،  (سرزمین شدند
در این و تاجر که فرانسوی ، جهانگرد هتاورنی. وفور معادن الماس معروف بود  این دوره به

شاهیان و   الماس در قلمرو حکومت عادل غنیدوره از دکن دیدار کرد، از معادن
 ).Tavernier, 2/ 55-79 (تسخن گفته اسشاهیان  قطب

 ازجمله تذکره الملوکالدین شیرازی عالم برجسته و نویسنده کتاب تاریخی  رفیع
  دوم،شاه عادل در زمان ابراهیم وی .قصد تجارت راهی دکن شد افرادی است که به
  عهده برپدیاپور را که از مراکز مهم تجاری در نزدیکی بیچاپور بود، ریاست حکومت شهر

). ٢٤٣ـ٢٣٣زبیری،  (افت ی دستداشت و پس از مدتی به ریاست حکومت بیچاپور نیز 

                                                                                                                                            
1. Tilangana 
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 فرسخ  کپور در بیجاپور اشاره کرده که حدود ی ی به نام شاها قصبهشیرازی در کتابش به 
ی تجاری بود و ا قصبه پور شاه.  به شهر متصل شدزمان مرور بهور فاصله داشت و با بیجاپ

 . داشتندوآمد رفت سوداگران و تجار فراوانی از مکه و خراسان به این قصبه ساله هر
تجار بسیار معروف ایرانی در زمینه  ازنیز محمد سعید اردستانی معروف به میرجمله 

 راهی تجارت الماس از اصفهان منظور به  کهاس بودهای قیمتی ازجمله الم تجارت سنگ
که یکی از باالترین گی منصب میرجملبه  انشاهی  قطبیحکومتدستگاه او در . دکن شد

 حکومت عبدهللا دوره در یافت و، دستبودو همپایه وزیر و پیشوا های اداری  مقام
ر این ایالت نیز  د.منصوب شد 1کبه حکومت ایالت کرنات) ١٠٨٣ـ١٠٣٥ :ـ حک(شاه  قطب

دست  یک معدن الماس وجود داشت و میرجمله از راه تجارت الماس ثروت فراوانی به
از  ،خان اردستانی از سادات اردستان ی مصطف).EI2, S. V. "Mir Djumla", 93 (آورد

 بر درخشش در زمینه سیاسی و امور عالوهبود که به دکن دیگر مهاجران شیعی ایرانی 
ها، از   براساس برخی از گزارش وسیار گسترده برای خود ایجاد کردتجارتی بدربار، 

 چون ی او با پادشاهان بزرگ. کشتی در خدمت او بود١٨٠دریای گجرات تا دریای بنگاله 
 رابطه داشت و برای آنها  بابریاکبر شاهصفوی و طهماسب   سلطان سلیمان عثمانی، شاه

 ).١٣٦زبیری،  (کرد می یی ارسالهدایا
ترین کاالهای تجاری بود که واردات آن به دکن در دست یکی از پر رونقاسب 

یکی از کاالهایی که اغلب در ). ١١٨؛ معصومی، ١/٣٢ فرشته، (بازرگانان ایرانی قرار داشت
 شود، اسب است میان سفارشهای سالطین دکن یا وزیران و بزرگان حکومت، دیده می

ی و گرانبهایی چون خنجر و شمشیر طال و کاالهای تجمل). ١٥٧، ١٢صاعدی شیرازی، (
 ).١٢١ـ١١٧ارشاد،  (های ایرانیان در دکن بود التجاره ای زربفت نیز ازجمله ماله پارچه
 

 پیامدهای سیاسی. ٢
 نزاع مهاجران ایرانی با دکنیان. ١ـ٢

گیری گروهی شد که در  افزایش شمار مهاجران ایرانی و غیر ایرانی به دکن، موجب شکل
در مقابل این گروه، بومیان بودند . وره سالطین به آفاقیان یا غریبان مشهور شدندمنابع د

صحنه سیاسی و اجتماعی دکن در دوره سالطین، محل . که به دکنیان شهرت یافتند
های سیاسی و  غریبان، بیشتر مناصب و پست. رقابت و منازعه میان این دو گروه بود

                                                                                                                                            
1. Karnatak 
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مر موجب ایجاد رقابت و نزاع شدید دکنیان با آنها اجتماعی را بر عهده داشتند و همین ا
االیام غریبان را دشمن جانند و عداوت  وزرای دکن از قدیم «):٨٣(نوشته طباطبا به. شد می

ها عامل مذهب  در این درگیری. »ایشان با طایفه بی خان و مان قدیمی است، بلکه ذاتی است
ی به قدرت و نفوذ سیاسی بیشتر یاب نقش چندانی نداشت و اغلب منازعات برای دست

توجه . انجامید های نظامی و کشتار گروه رقیب می این منازعات گاه به درگیری. بود
خان که از  شاه دوم به غریبان، موجب شد تا اخالص بی مادر ابراهیم عادل چاندبی

اپور نیروهای حبشی در دربار ابراهبم بود، بسیاری از غریبان را به قتل رساند یا از بیج
 ).٧٨، ٥٢/ ٢ فرشته،(اخراج کرد

 
  ایرانیان شیعی در دیوانساالری دکنحضور .٢ـ٢

حضور ایرانیان مهاجر در دستگاه دیوانساالری سالطین دکن نیز بسیار چشمگیر و 
اساساً نظام دیوانساالری دکن در این دوره تقلیدی از دیوانسالری ایرانی بود . پررنگ بود

)89-90 ,Naqvi( .سلطان شوایی که دومین مقام سیاسی و دیوانساالری پس ازمنصب پی 
برگرفته » پیشوا«عالوه  به). ٣٣صاعدی شیرازی،  (بود، اغلب در دست ایرانیان قرار داشت

 و» مقتدا«که ) Naqvi,90 ( یافته نظام ایدئولوژی شیعی و منصبی دینی نیز بود و تکامل
 صاحب این مقام ).١١، ٣٣ی شیرازی، صاعد( شد نیز خوانده می» مرتضی ممالکی اسالم«

در نزد سلطان اهمیت و موقعیت خاصی داشت و تنها کسی بود که بعد از سلطان اجازه 
که سایر امیران، ارکان و بستگان شاهی،  یدرحال شاهی شود خانه دولتداشت سواره وارد 

دند شپشت پرده زرباف از اسب پیاده می  شاهیخانه دولتبایست بیرون از درب می
میرمحمد مومن استرابادی و شاگرد و جانشین وی محمد ابن خاتون که ). ١١٤قادری، (

تنها افرادی بودند ) ٨/٥١٢، طبقات اعالم الشیعهآقا بزرگ، (عالم و فاضل و ادیبی بزرگ بود
صاعدی  (دندش عالی خانه دولتکه این موقعیت را به دست آوردند و با کجاوه وارد 

یرمحمد مؤمن در منصب پیشوایی دربار قطب شاهیان چنان  نقش م).١٧٥شیرازی، 
عالوه بر انجام امور درباری . شدبرجسته بود که بدون مشورت با وی هیچ کاری انجام نمی

همان،  (شاهی نیز بر عهده وی بود معلم برای شاهزادگان قطب له وو سیاسی انتخاب له
بعد  شاه نشان داد که محمد قطبمیرمحمد مؤمن چنان از خود لیاقت و کفایت ). ١٢ـ١١

دانست و خود اداره این منصب  کس را شایسته جایگزینی در مقام پیشوایی نمی از وی هیچ
شاه، ابن خاتون شاگرد میرمحمد مؤمن را بر  و امور را به دست گرفت تا اینکه عبدهللا قطب



  ١٠٥ های شیعی دکن پیامدهای مهاجرت شیعیان ایرانی به دربار حکومت

 هر یک وظایف وی برای اداره امور دوازده وزیر انتخاب کرده بود که. این منصب گماشت
در زمان پیشوایی او تعداد . معینی داشتند و اکثر این وزرا از ایرانیان مهاجر به دکن بودند

 .)Naqvi,91 ؛ ١٥٢صاعدی شیرازی،  (خانه شدند زیادی از اهل استعداد وارد دولت
میرجمله از دیگر مناصب مهم و پرتأثیری بود که عمدتاً در اختیار ایرانیان مهاجر 

؛ ١٤٩صاعدی شیرازی، (بود وظیفه میرجمله رسیدگی به امور مالی دولت . تقرار داش
دو )  ق١٠٨٣ـ١٠٣٥ :ـ حک(شاه  ابن خاتون در زمان عبدهللا قطب). ٢٥٩ صدیقی،

 ).١٦٥شیرازی،  صاعدی(داشت زمان بر عهده منصب مهم پیشوایی و میرجملگی را هم
رانی به دکن، به میرجملگی ین شهرستانی از دیگر مهاجران ایمحمدامسعید و محمد

اهمیت منصب میرجمله از وصف صاعدی شیرازی درباره . شاهیان رسیدند دربار قطب
مجلس جنت مثال را به تجمالت سلطنت  «:شود تفویض این منصب به ابن خاتون روشن می

آراسته جمیع ارکان دولت و اعیان حضرت و مجلسیان محفل قدس منزلت و امرا و وزرا و 
 قرارگرفته در محل و مقام خود از روی ادب ایستاده و جا بهطین ذوی االقتدار جه سال حجاب

بودند نسبت به نواب عالمی توجهات شاهانه فرمود بخلعت خاص جمله الملکی قامت قابلیتش 
  ).١٤٩صاعدی شیرازی، (»را آراستند

ر از دیگر مناصب مهم دربا) ٢٦٠ صدیقی، (الممالک لممالک و منشیدبیر، دبیرا
این منصب مخصوص . سالطین دکن بود که تعدادی از ایرانیان به آن دست یافتند

افرادی بود که ادیب بودند، تسلط خوبی در زبان فارسی و نوشتن داشتند و مکاتبات 
میرسید محمد اسفراینی و میرمیران ). ٨٠صاعدی شیرازی،  (دادند دربار را انجام می

نجفی از شاگردان ابن خاتون، از دبیران دوره القضات ظهیرالدین محمد  فرزند قاضی
سبب اینکه منصب دبیری عمدتاً در دست  به ).١٦ ،٨٠همان،  (شاهیان بودند قطب

شد تا تمام مردم  ایرانیان بود، درگُلکُندَه همه فرامین به دو زبان فارسی و تلگو نوشته می
 ).Naqvi,91 ؛٢٦١ـ٢٦٠صدیقی،  (مسلمان و هندو بتوانند آن را بخوانند

، از دیگر مناصب مهم نظامی بود که در دست ایرانیان )رئیس گروه و سرلشکر( سرخیل
چنانکه ابن خاتون، ). Wilson,467  (شداین منصب توسط پیشوا تفویض می. قرار داشت

میرزا حمزه استرآبادی . خواهرزاده خود شیخ محمد طاهر را به منصب سرخیلی گماشت
 و دیانت موصوف بود به این منصب گماشته شد اما به دلیل که به صفات راستی و امانت

برنیامدن از عهده کار پس از سه ماه از این منصب عزل و با وساطت ابن خاتون، میرزا 
  ).١٤٩، ١٠٤صاعدی شیرازی،  (روزبهان صفاهانی به این منصب گماشته شد

چراکه . ایان نیافتها پ در دربار سالطین دکن با مرگ آن تأثیر و نقش ایرانیان شیعی



 ١٣٩٧بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ پنجاه و یکم سال ،تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ١٠٦

فرزندان این مهاجران که همراه پدران وارد دکن شده بودند و یا در دکن به دنیا آمدند؛ 
واسطه کفایتی که خود داشتند، بعد از  واسطه مقام و منزلت پدران خود در دربار و گاهی به به

حیدر پسر  اهتوان به شازجمله این افراد می. یافتندمرگ پدران به همان قرب و مقام دست 
اشاره کرد که اداره امور مملکت را ) ق٩٩٨ـ٩٧٢: ـ حک (طاهر در دربار مرتضی نظام شاه شاه

الدین حسین انجو به دستور مرتضی  همچنین جمال). ٤٥٣طباطبا،  (در دست داشت
الدین حسین فرزند بزرگ   رفیع شاه). ٤٥٢همان،  (شاه، اداره امور دربار را دست داشت نظام

 ).٤٣٣همان،  ( در امر وکالت وارد شد٩٩٨ر به دستور موالنا عنایت در شاه طاه
 

  فرهنگی ـپیامدهای مذهبی. ٣
 های شیعی گسترش تشیع و رواج آیین. ١ـ٣

. ی در دکن فراهم شدامام دوازدهدر دوره حکومت بهمنیان زمینه نفوذ و گسترش تشیع 
عنوان مذهب رسمی برگزیده های جانشین بهمنیان، تشیع به  در دوره برخی از سلسله

 خانعادل یوسف  ق٩١٠در. توسط ایرانیان مهاجر، رشد و گسترش یافت شد و به
). ١١ـ٢/٣؛ ١/٣٧٢فرشته،  (نام ائمه شیعه کرد ، خطبه بهانیشاه عادل سلسلهبنیانگذار 

شاهی نیز شیعه بودند و از شیعیان مهاجران ایرانی حمایت دیگر سالطین عادل
تشیع به واسطه ) ق٩٨٧ـ٩٦٥ :ـ حک(وره حکومت علی عادلشاه در د. کردندمی

هللا شیرازی و حمایت آنها از  الدین شیرازی و شاگرد وی شاه فتح های میر غیاث فعالیت
 الدین شیرازی معروف غیاث). Razavi ,1/271 (شیعیان مهاجر، رشد چشمگیری یافت

 تصمیمات مهم سیاسی، به خان، عالوه بر حضور در دربار و تأثیرگذازی بر به افضل
رو شیعیان زیادی برای شرکت در  های درس نیز همت گماشت، از این برپایی کالس

  ).٢/٤٥فرشته،  (شدند درس وی وارد دکن 
شاهیان، تشیع را مذهب رسمی اعالم کرد و به  قلی نیز پس از تأسیس قطب سلطان

ت یابی صفویه در ایران، پس از قدر). ٣٨، شاهیتاریخ قطب (ترویج این مذهب پرداخت
قلی، نام شاه اسماعیل صفوی را در خطبه مقدم بر اسم خود قرار داد و نام خلفای  سلطان

وی با ساخت عاشورخانه برای برپایی مراسم ). ٢/٧٦همان،  (گانه را از خطبه انداخت سه
اری  بسیاین دوره در). ٢/٢٠٩ همان، (عزاداری محرم، در گرامیداشت شعایر شیعی کوشید

میر محمدمؤمن در ترویج تشیع در  ازجمله .از علمای شیعه از ایران به گلکنده رفتند
طاهر نیز در گسترش تشیع در دکن سهم  شاه). ٢/١٧٣ ،همان (این دوره، بسیار کوشید



  ١٠٧ های شیعی دکن پیامدهای مهاجرت شیعیان ایرانی به دربار حکومت

شاه به تشیع، با  دعوت برهان نظام وی عالوه بر). ٢/٤٠٦ طبقات،آقا بزرگ، (زیادی داشت 
  برای مهاجرت به دکن، موجب تقویت و گسترش این مذهب شددعوت از سایر شیعیان

شاه،  طاهر، برهان نظام ق و به اشاره شاه٩٤٤در  ).٣٨ـ٣٦عالم، ؛ میر٢٦٨ـ٢٦٤طباطبا، (
طاهر، شمار زیادی از علمای  عنوان مذهب رسمی حکومت خود اعالم کرد و شاه تشیع را به
). ٢٨٤ ؛ طباطبا،٢/١١٦فرشته،  (رخواندمناطق مختلف ازجمله ایران، به دکن ف شیعی را از

ها  شاه، حقوق و مواجبی که قبالً به سنی پس از پذیرش تشیع از سوی برهان نظام
 اختصاص یافت اختصاص داشت به شیعیان تعلق گرفت و عواید چندین روستا به آنها

د ازپیش نز بیش بیت سادات و محبان اهل) ٢٨٥( به نوشته طباطبا). ٢٨٧ـ٢٨٥طباطبا، (
 .و مستحقین شد شاهیان عزیز شدند و چندین قریه و قصبه وقف علما و سادات نظام

. توسط مهاجران ایرانی در دکن رواج یافت های شیعی نیز در این دوره به آداب و آیین
ها که برای  عاشورخانه. ها بود ترین این آیین برپایی مراسم ویژه ماه محرم ازجمله مهم

ترین مراکز دینی و اجتماعی   شدند، در این دوره یکی از پررونقبرپایی این مراسم ساخته
به ابتکار ) ق١٠٢٠ـ٩٨٨ :ـ حک (شاه در دوره سلطنت محمدقلی قطب. رفتند به شمار می

میرمحمد مؤمن استرآبادی مراسم عزاداری ساالر شهیدان همانند مراسمی که در ایران 
آن اختصاص داده شد، هرچند که نیز برای  شد رواج یافت و بودجه خاصیبرگزار می

در آغاز دهه اول محرم چند هزار . عناصر بومی و هندویی زیادی نیز وارد این مراسم شد
 تقسیم -السالم علیهم-بیت دست لباس سیاه بین مردم بویژه مداحان و ذاکران اهل

نی و خوا ها به نوحه خوانان در عاشورخانه سرایان و نوحه مردم به همراهی مرثیه. شد می
 ).٥٠ـ٤٩، صاعدی شیرازی: ـ نک (پرداختندزنی می سینه

 علیه السالم، عید فطر، عید قربان -النبی، عید مبعث، والدت حضرت علی های مولد جشن
شاهیان و  و عید غدیر از دیگر مراسم شیعی رایج در این دوره بویژه در قلمرو قطب

در اطراف میدان حیدرآباد را با تجمالت النبی، چهار صفه  در مراسم مولد. شاهیان بود نظام
ها، تنقالت، حلوا، اشربه و اطعمه از مهمانان آراستند و با انواع میوهفراوان طاله و نقره می

) ٢١١ـ٢١٠،تاریخ قطب شاهی (کردندپذیرایی و جشنی در نهایت شکوه و عظمت برگزار می
شد و سادات تکریم  گزار میتر بر النبی با شکوه هرچه تمام  جشن مولددر احمدنگر نیز

هللا تعالی  عج ـ البرات مصادف با میالد امام زمان لیله/شب برات ).٣٦٢طباطبا،  (شدند می
 ).٢٧٤ـ٢٧٣صاعدی شیرازی،  (های شیعی دیگر در این دوره بود  از آیین ـالشریف فرجه
یافت، توسط برخی از مهاجران ایرانی در دکن رواج  جمله دیگر مراسم شیعی که به از



 ١٣٩٧بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ پنجاه و یکم سال ،تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ١٠٨

 میرمحمد مؤمن پس از ساخت دایره. آیین تشییع و تکفین اجساد مردگان بود
وی . میرمؤمن، دستور داد چندین جهاز خاک کربال را به این قبرستان آوردند) قبرستان(

و دفن میت را به غالمان و کنیزان آموزش داد و برای  مسائل ضروری غسل و کفن 
بسیاری از ). ٩٩٣ـ٢/٩٩٢ملکاپوری، صوفی  (ردخرج معاش و انعام مقرر ک ها غساله

به روش شیعیان تجهیز و ) ق٩٦١ـ٩١٥ :ـ حک(شاه اول جمله مرتضی نظام سالطین از
 ).٢/١٤٧ فرشته، (تکفین شدند

توسط مهاجران شیعی ایرانی  های اسالمی بود که در دکن و به وقف از دیگر سنت
 مناسبی داشتند و تعدادی از آنها از ازآنجاکه شیعیان اوضاع اقتصادی. رواج پیدا کرد

. های باال در دربار دکن بودند به سنت وقف توجه زیادی کردند تجار بزرگ و دارای مقام
. موقوفات زیادی در گلکنده داشت میرمحمد مؤمن استرآبادی ازجمله مهاجرانی بود که

بال رواج سنت به دن). ٣٠٢قادری،  (ترین و مشهورترین وقف او دایره میرمؤمن است مهم
وقف در دکن عالوه بر مهاجران شیعی ایرانی برخی از سالطین دکن ازجمله عبدهللا 

نیز درآمد حاصل از  برخی روستاها را وقف  )ق١٠٨٣ـ١٠٣٥ :ـ حک( قطب شاه
 ).٢٢٦صاعدی شیرازی،  (فرستادالشهدا کرد، او هر ساله این درآمدها را به کربال می سید

آموزشی بسیاری توسط مهاجران ایرانی و سالطین بنا گردید و همچنین مدارس و مراکز 
 ).٩٤ /٢صوفی ملکاپوری،  (های مالی آن اوقافی مشخص شد برای تأمین هزینه

 
 گسترش زبان فارسی. ٢ـ٣

ین خَلَجی به دکن، وارد این عالءالدزبان فارسی در واقع از شمال هند و با حمالت 
یس حکومت بهمنیان و انتخاب زبان فارسی ستأ. منطقه شد و به تدریج گسترش یافت

 یدگرد زبان رسمی، اداری و علمی موجب گسترش سریع این زبان در دکن عنوان به
 آموزشی توسط مهاجران شیعی ایرانی و حضور عالمان مؤسساتایجاد ). ١٤٤معصومی، (

 و تدریس به زبان فارسی نقش بسزایی در گسترش فارسی در دکن مؤسساتدر این 
ی بود که عالوه  مؤسساتشاهیان ازجمله  در دوره قطبمؤمنی میرمحمد دارالشفا. داشت

 در شده ترجمهاز آثار . گرفت صورت مین آدربر مسائل درمانی، تألیف کتب علمی نیز 
 عاملی با موضوع ریاضی اشاره کرد که نیبهاءالدتوان به ترجمه کتاب این مرکز می

  میرجملهعنوان بهابن خاتون ). Naqvi,226 (شد  هترجمتوسط عبدهللا بن منصور فُرسی 
دربار وی عالوه بر اداره امور .  فراوانی داشتریتأثشاه نیز در این زمینه  دربار عبدهللا قطب



  ١٠٩ های شیعی دکن پیامدهای مهاجرت شیعیان ایرانی به دربار حکومت

 بعد از فراغت از امور اداری با علما، فضال و شاعران ها شبهر صبح قبل از آغاز کار دربار و 
 برگزار  جلسه، با شاعران شنبه سهر روزهای وی د. کردجلسات درس و بحث برگزار می

در این جلسات اشعار شاعران بزرگی چون متنبی و خاقانی و انوری و مولوی . کرد یم
از عربی  را  شیخ بهایی»اربعین « ابن خاتون کتاب).١٥١صاعدی شیرازی، (شد یمخوانده 

شاه که وى را  به سلطان محمد قطب » شاهی ترجمه قطب«به فارسی ترجمه و تحت عنوان 
 پایان ١٠٢٧ترجمه این اثر در . دانست، تقدیم کرداللّه می ل بیت رسو محب با اخالص اهل

 ).٨/٥١٣ الذریعهآقا بزرگ، ( بر آن تقریظ نوشت ١٠٢٩ رمضان ١٦ در ییافت و شیخ بهای
های ادبی و حمایت از  فضای مناسبی برای فعالیتطاهر به احمدنَگر،   با ورود شاه

خود شاعر و عالمی مشهور بود و با  طاهر شاه. وجود آمد و زبان فارسی در بهشاعران 
تأسیس مدرسه مخصوص علوم دینی و استخدام عالمان ایرانی توانست در این زمینه 

 ).Sherwani ,2 ,79  (موفق باشد
در اندک فرصتی  از عالمان جهت حضور در دکن، شاه عادلپس از دعوت یوسف 

ازجمله  .)٢/١٣فرشته،(شدند  توران و سائر اقالیم سبعه وارد بیجاپور مردم خوب از ایران،
 دوم با شاهعادلدر دوران ابراهیم .  بودالملوک ه تذکرالدین شیرازی نویسنده  علما رفیع

 نورس نامهحضور مهاجران شیعی ایرانی چون ملک قمی و ظهوری شیرازی و سرودن 
 وزیر ابراهیم عادل عنوان به)  شیرازیهللا تیناع(خان  شاهنواز. زبان فارسی به اوج رسید

وی کتب نظم و نثر را به مجلس ابراهیم . ی در این زمینه داشتمؤثرشاه نقش بسیار 
 در خواندن متون فارسی شاه عادل زمان ابراهیم گذشت با.  را مطالعه کندها آنبرد تا می

 در هندو شاه سممحمدقاوی همچنین مشوق اصلی ). ٢/٨٠، همان (دیرسبه مهارت 
ی در تاریخ هند به زبان فارسی که دوجلدکتابی .  بودتاریخ فرشتهتألیف کتاب ارزشمند 

 روضه الصفا عمومی دوره صفوی است و از کتاب خیتوار نثر و نوع نگارش مشابه ازنظر
 ).همانجا(است الگو گرفته 

) ١٦یکتایی، (ود  حال رونق ب درزیتبرشعر فارسی در دکن همگام با اصفهان، شیراز و 
شاهیان عالوه بر اینکه دولتمرد   شهرستانی از ادیبان مشهور دربار قطبنیمحمداممیرزا 

وی به تقلید از .  بسزایی داشتریتأثبود در زمینه ادبیات فارسی و گسترش آن در دکن 
شامل » گلشن ناز«تام  عالوه دیوان وی به به. ، توانست چهار مثنوی بسرایدخمسه نظامی

گسترش زبان فارسی در دکن موجب شد که ). Naqvi ,225( یات و رباعیات او استغزل
 ها بیترکفارسی بر زبان اردوی قدیم که در این منطقه رایج بود، در زمینه اسلوب، اوزان و 
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هایی که در گلکنده از فارسی به اردوی قدیم صورت گرفت،  سبب ترجمه به .تأثیر گذارد
 .)٤٦ـ١/٤٥طریحی،  (ن گُلکُندَه بیشتر از بیجاپور بوددر شعر شاعرا راتیتأثاین 

حضور عالمان و مورخان ایرانی در دکن موجب تألیف آثار ارزشمندی به زبان فارسی 
ی تحلیلی، تتبع و ها نوشتهموضوع این آثار عموماً تحقیقات علمی، . در این منطقه شد

  متون، یادنامهحیو توض، شرح ، اقتباس از آثار بزرگانسؤاالتی مطالب، پاسخ به آور جمع
 تألیف عزیزهللا طباطبا و برهان مآثر، تاریخ فرشته). ٢٢نقوی، (بود  مخالفان و جواب
الدین شیرازی ازجمله شاهکارهای تاریخنگاری فارسی در این   نوشته رفیعالملوک تذکره

ی ها امهن و ها ینگار بهیکتبسط دامنه ادب فارسی در زمینه نظم و نثر،  .دوره هستتد
 مهاجران ایرانی شیعی بود، مراجعه به کتب فارسی ریتأثاداری و سیاسی که عموماً تحت 

 نویسی و  نامه در نتیجه فن لغت. کردرا برای ساکنان بومی و غیر فارسی زبانان الزامی می
 خلف تبریزی، نیمحمدحس تألیف برهان قاطعی فرهنگ فارسی مانند ها کتابتألیف 
 ).٩١ایی، یکت (افترواج ی
 

  معماری و هنر.٣ـ٣
حضور صنعت گران، مهندسان و معماران ایرانی در دکن موجب شد که سبک معماری رایج 

شهرها  در ایران دوره صفوی ازجمله اصفهان، شیراز و مشهد، در احمدآباد و گلکنده و سایر
، سبک مرور زمان ترکیب اسلوب معماری قدیمی شبه قاره هند در معابد به. رواج یابد

سازی و پیکرنگاری با اسلوب اسالمی و ایرانی که البته پیش از قرن هشتم  حجاری و قرینه
این سبک در قرن . شد»  اسالمی-معماری هندی«شده بود، منجر به پیدایش اسلوب  شروع

بناهای رفیع، . نهم هجری در عمارات مساجد و قصرهای سالطین به حد کمال رسید
های های اسلیمی، رسمنویسی فارسی، استفاده از طرح کتیبهقصرهای زیبا و ظریف با 

 اسالمی بود که از -کاری همه از نمادهای معماری ایرانی کاری و منبت هندسی، مقرنس
نماهای  ها و طاق وبوته نگاری و طاق گل. طریق مهاجران وارد هند شد و به اوج خود رسید

تنها  موجب زینت طاق و رواق بناها نه نستعلیقها به قلم نسخ و ثلث و  دار و نیز کتیبه کنگره
 ).١١٧، احجار هند نقش پارسی برحکمت،  (قاره هند شد در دکن که در کل شبه

» شاهی طرز قطب«سبک معماری ایرانی اضافه و به  شاهیان ترکیباتی به در دوره قطب
طراحی شاهیان  ویژه در زمان سلطنت قطب در این دوره به). ٧٠همان،  (معروف گردید

و حضور ایرانیان  داخلی و خارجی بناهای مذهبی و غیرمذهبی عموماً به تقلید از ایران بود
 مثال کتیبه عنوان به). Naqvi ,170 (مهاجر در دکن در این الگوبرداری نقش مؤثری داشت



  ١١١ های شیعی دکن پیامدهای مهاجرت شیعیان ایرانی به دربار حکومت

ه نظامی گُلکُندَه، به تاریخ حصار واقع در دروازه ورودی قلع مسجد جامعی نزدیک باال
 ).Razavi ,296/1 ( شده است  خط عبدالکریم از مهاجران شیعی ایرانی نوشتهق به٩٢٧

 نیز به تقلید از معماری ایرانی که بناهاینات داخلی و خارجی، پالن تزئعالوه بر 
 درباره) ٢٦(صاعدی شیرازی چنانکه. شد  ساختهتوسط مهاجران وارد دکن شده بود، 

قصر رفیع  «:گویدشد  ساختهشاه  ی قطبقلمحمدکه در زمان ) باغ نبی(بهشت  قصر باغ
وسیعی به طرز عمارات عراق بدو طبقه ساخته معماران ماهر و بنایان نادر تکلف بسیار 

 .»اند نموده ن آدر
شاهیان در حیدرآباد و تحت تأثیر  اوج تأثیر معماری ایرانی در دوره قطب

این شهر در . ر رسیدترین مهاجر ایرانی، میرمحمد مؤمن استرآبادی به ظهو برجسته
. شاه و پیشوایی میرمحمد مؤمن استرآبادی بنا شد دوران سلطنت محمدقلی قطب

آباد مرکز ایالت آندراپرادش امروزی، یکی از پنج شهر بزرگ هند، با فرهنگ و تمدن  حیدر
شاه   ق در ذهن محمدقلی قطب٩٩٨اندیشه بنای این شهر پیش از ). ٧کرمی،  (ایرانی است

التأسیس دارای  جدید شهر. ق فرمان بنای آن صادر شد١٠٠٠ تا اینکه در  بودگرفته شکل
االضالع بود و در خارج این  های بلند، و چند چهارسوی متوازی چهار بازار وسیع با چهارطاق

میدان چهار کمان حیدرآباد میدانی بود تقریباً . قرار داشت بازارها مدرسه، خانقاه و حمام
سبب چهار دروازه در چهار طرف آن، به این نام موسوم   اصفهان و بهجهان شبیه میدان نقش

از دیگر بناهایی که در زمان . در وسط این میدان حوض مدوری قرار داشت. شده بود
. ها بودند محمدقلی و تحت نظارت میرمحمد مومن استرآبادی ساخته شد، عاشور خانه

 ساختمان چهار منار، دارالشفاء، دایره و ).١١٨قادری،  (مشهورترین آنها پادشاهی عاشورخانه
). ١٠٧همان،  (بناهای متعلق به آن نیز با نظر میرمحمد مؤمن استرآبادی ساخته شدند

کتیبه این مسجد را موالنا .  بوددآبادیسنمونه دیگر از این بناها، روستای سیدآباد و مسجد 
هدف میرمؤمن از ). ١٤٧ن، اهم(است حسن شیرازیِ کاتب از مهاجران شیعی ایرانی نگاشته 

، گسترش اسالم تا دورترین نقاطِ سرزمین ها خانهساخت شهر و روستا، مساجد و عاشور 
ی خاطر بر و تسل«: نوشت) ق١٠٣٨ـ ٩٩٥ :ـ حک(اول  عباس شاهبه  یا در نامهوی . دکن بود

ه  بعد از تزئین به ذکر اسامی مبارکو منبراین است که در این حدود و کشور، مساجد 
 گرامی قاب الو نام نامی به مشرف، مزین و السالم هیعلحضرات عالیات چهارده معصوم 

 کشور هفتی کرام قدسی مقام آن نوربخش و آبا گستر و عدالتشاهنشاه واالگهر دین پناه 
 ).٢٢١صاعدی شیرازی، ( »است
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ربار هللا شیرازی معروف به شاهنواز خان از مهاجران شیعه ایرانی در د خواجه عنایت
های علمی و سیاسی، در زمینه معماری و ساخت مساجد و  عالوه برفعالیت شاهیانعادل

ق مأمور ساخت شهری در غرب ١٠٠٨وی در . بناهای عالی نیز اقدامات مؤثری انجام داد
های طاق دار،  ها، بازارها، گذرگاه برای ساخت این شهر که متشکل از کاخ. بیجاپور شد

سنگ تراشان را  اروانسراها بود، بهترین طراحان، معمارها، نماکاران وک ها و ها، راه مغازه
های بناشده با تصویرهای بسیار زیبا تزئین شده دیوارهای کاخ. به بیجاپور دعوت کرد

وی همچنین بازاری بنا کرد . شده در بناها سنگ و گچ بود بیشترین مصالح استفاده. بود
های عمارت  شهرت داشت و یکی از دروازه» خان بازار شاهنواز«که به نام خود وی به 

   ).٨٢ـ٢/٨٠، همان (شدشاه به این بازار باز می ابراهیم عادل
در این دوره عالوه بر ساختمان بنا، تزئینات داخلی نیز به تقلید از معماری ایرانی 

کاری و خوشنویسی اشاره  بری، کاشی توان به گچازجمله این تزئینات می. صورت گرفن
طور مستقیم از ایران  کاری وجود دارد که به در اکثر بناهای بیجاپور و گُلکُنده کاشی. ردک

کاری که از زمان بهمنیان در جنوب  کاشی. و توسط مهاجران ایرانی وارد دکن شده است
مانده بر  کاری باقی آثار کاشی. شاهیان رونق گرفت هند رایج شده بود در دوره قطب

هایی از کاری پادشاهی عاشورخانه در حیدرآباد، نمونه اه و کاشیشقطب مقبره ابراهیم
ها نبود  بندی زیبای کاشی تأثیر هنر ایرانی تنها در رنگ. کاری این دوران است کاشی

های  وبوته و خوشنویسی با کاشی، همگی از جلوه های پیچیده هندسی و گل بلکه طرح
 ).Naqvi ,171-170  (هنرها ایرانی بود 

 عمیق ریتأث عناصر تزئینی بناها است که تحت نیتر مهمی یکی دیگر از خوشنویس
 ممنوعیت استفاده از نقاشی در بناهای مذهبی، عالقه سالطین .داردهنر ایرانی قرار 

ی ها بهیکت شد تا موجبدکن به زبان فارسی و حضور خوشنویسان ماهر ایرانی در دکن 
 اکثر . کندچندان دوظمت بناهای دکن را  ع،قینستعل و به خط نسخ، ثلث یبسیار زیبای

های فارسی است که این ها و بناهایی که در این دوران ساخته شد، دارای کتیبهامارت
ها اغلب به خط نسخ و طغری و بعضاً به خط نستعلیق توسط استادانی چون  کتیبه
جد مسدر . شده است الدین محمدصالح بحرانی نوشته هللا حسینی تبریزی و تقی لطف

های فارسی  هایی زیبا از کتیبه  نیز نمونه1مقبره پتن چیرو مسجد وو جامع کنار چارمنار 
 ).Naqvi ,172 ؛ ٧٣کرمی،  (شود دیده می

                                                                                                                                            
ـام،          ای است در نزدیکی حیدرآباد که قبر سید عبد          پتن چیرو دهکده  . ١ القادر حسنی حسینی جیالنی از دانشمندان بن

  ).٧٣کرمی، ( شاه بر روی قبر وی عمارت و مسجدی ساخته شد در زمان ابراهیم قلی قطب. در آن قرار دارد



  ١١٣ های شیعی دکن پیامدهای مهاجرت شیعیان ایرانی به دربار حکومت

شاهیان و نظام شاهیان فن نقاشی خصوصا هنرهای شاهیان، عادلدر دوره قطب
یران در قرن پردازی به سبک مینیاتور که در ا و چهره) نقاشی روی دیوار (دیوارنگاری

نهم هجری نخست در هرات و سپس در قرن دهم و یازدهم در قزوین و اصفهان و تبریز 
به اوج خود رسیده بود، توسط مهاجران ایرانی وارد هند و دکن شد و در بناها 

 ).١٢٢، سرزمین هندحکمت،  (مورداستفاده قرار گرفت
 
 نتیجه

یج بود، اما در قرن دهم هجری و با مهاجرت ایرانیان به دکن پیش از قرن دهم هجری را
روی کار آمدن صفویان،  با. ها افزایش یافت یابی حکومت شیعه صفوی، این مهاجرت قدرت

های اجتماعی ناشی از  نابسامانی اما  ایران از قدرت مرکزی نیرومندی برخوردار شد،
  برایراییس های بین شیعیان و سنیان، رواج مدیحه، درگیریحمالت ازبکان و عثمانیان

 رواج ،ی به زبان فارسیتوجه کممدح شاهان بود، که حاوی  توجهی به اشعاری  و بیائمه
ش عالمان و صوفیان  شدن نقرنگ و کم مالی از شاعران تیحما عدمزبان ترکی در دربار، 

عالمان، صوفیان و شاعران شیعی ایرانی که ایران را که  در برابر فقها، همگی موجب شد
این مهاجران از گروهای .  راه هجرت در پیش گیرند،دیدند برای خود نمیفضای مناسبی

مختلف اجتماعی و اغلب از بین اطبا، هنرمندان، شاعران، رجال سیاسی، مورخان و 
ی تجاری ها جاذبهوجود . در این میان بیشتر مهاجران رهسپار دکن شدند. صوفیان بودند

شاهیان ، قطبانیشاهعادل هنرپرور و تدوس ادبو اقتصادی در دکن و حمایت سالطین 
 ایرانی و در موارد بسیاری دعوت از آنان برای حضور در دکن، از مهاجرانشاهیان و نظام

شاهی، وجود معادن الماس  نسب ایرانی سالطین قطب. ها را افزایش داد نرخ این مهاجرت
ها  ایش مهاجرتشاهی از مهاجران ایرانی، موجب افز در گلکنده و حمایت سالطین قطب

سبب حضور تعداد کثیری از ایرانیان مهاجر در  چنانکه به. در دوره سلطنت آنان گردید
ها به دکن  این مهاجرت .شاهیان، حیدرآباد دکن به اصفهان نو شهرت یافت دربار قطب

ها گسترش مذهب تشیع و زبان فارسی در دکن  پیامدهای بسیاری داشت که ازجمله آن
طور چشمگیری  عی ایرانی در ظل حمایت سالطین دکن توانستند بهمهاجران شی. بود

طاهر، مهاجر  شاه، توسط شاه که برهان نظام مذهب تشیع را در دکن رواج دهند چنان
از دیگر پیامدهای مهاجرت علمای شیعی ایرانی به . شیعی ایرانی به تشیع روی آورد

تاریخ تاریخی زیادی همچون دکن گسترش زبان فارسی و تألیف آثار ارزشمند ادبی و 



 ١٣٩٧بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ پنجاه و یکم سال ،تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ١١٤

 بود که تمامی این آثار توسط مهاجران شیعی ایرانی الملوک برهان مآثر و تذکره، فرشته
ها و عناصر  همچنین بر اثر این مهاجرتها، بسیاری از ویژگی. و به زبان فارسی تألیف شد

 .هنری و معماری ایرانی وارد دکن شد
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