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ـ فرهنگى  مشروع سازی قدرت: درک نظام مذهبى 
قطب شاهيان گلكندا

سلما فاروقى*
دانشيار تاريخ، دانشگاه ملى اردو موالنا آزاد، حيدرآباد

قرن چهاردهم ميالدى دورۀ تسلط مسلمانان بر حكومت جنوب هند بود و براى اثبات 
اين امر مى شود به شكل گيرى حكومت هاى اسالمى محلى، از جمله حكومت بهمنى ها 
و پنج حكومت جانشين آنها، در اين منطقه اشاره کرد. تسلط مسلمانان باعث شد بُعد 
ـ فرهنگى دکن افزوده شود. تضعيف  جديدى به نهادهاى سياسى، مذهبى و اجتماعى ـ
نهايت  در  و  ويالما  ردى،  گاجاپاتى،  گنگا،  کاکاتيا،  از جمله  هندو،  قدرت هاى سياسى 
ويجياناگر، منجر به تغييراتى در نظام هاى مذهبى دکن شد.1 اتحاد سياسى و ثباتى که 
حكومت هاى هندو پيش از آن پديد آورده بودند در حدود قرن چهاردهم از بين رفت و 
اين امر طبيعتاً منجر به ظهور اديان متفاوتى در آن منطقه شد که پيروان زيادى نداشتند 
و از ميان آنها مى شود به بودايسم، جينيسم و مسيحيت اشاره کرد.2 در نتيجه، دو دين 
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stitutions-Andhradesas, 1300-1600 (Madras: 
New Era, 1984), 2-4.
2Reddy, Hindu and Muslim Religious Institutions, 3-4.
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اصلى هندو و اسالم همچنان اديان غالب منطقه باقى ماندند. فرقه هاى متفاوت آيين 
هندو که در قرن هاى پيش از آن در اوج شهرت قرار داشتند عبارت بودند از شيوايسم،3 
وشناويسم،4 آيين شكتى5 و تعدادى از آيين هاى بدوى.6 بعد از حملۀ مسلمانان به دکن 
و اشاعۀ اسالم در آن منطقه، گروه هاى جديدى از مسلمانان به منطقه راه يافتند که 
در واقع آغازکنندۀ فعاليت هاى تبليغاتى آيين اسالم بودند.7 سرانجام، بيشتر فرقه هاى 
مذهبى هندو به علت تبليغات ناکافى و نيز به سبب سقوط حكومت هاى هندو در منطقۀ 
جنوب تضعيف شدند. اين مسئله باعث شد اسالم بيش از پيش در منطقه رواج يابد و 
پيروان بيشترى پيدا کند.8 بعد از اينكه حكومت هاى بسيارى در دکن به قدرت رسيدند 
و از قدرت ساقط شدند، در اوايل قرن شانزدهم، قطب شاهيان حكومت خود را در ناحيۀ 
تلنگ، واقع در دکن، بنياد نهادند. سلطان قلى قطب الملک که از اهالى قبيلۀ ترك ايرانى 
پايتخت  را  گلكندا  و  تأسيس  را  در سال 1518م سلسلۀ قطب شاهيان  بود،  قراقويونلو 
خود اعالم کرد. قلمرو سلسلۀ قطب شاهى تقريباً همۀ منطقۀ تلنگ را در بر مى گرفت. 
حكومت قطب شاهى نقش مهمى در اشاعۀ هر چه بيشتر دين اسالم و به خصوص مذهب 
شيعه، مذهب رسمى قطب شاهيان، در آن منطقه داشت. با اين همه، مسلمان آن منطقه 

هميشه در اقليت بودند.9

از  گفته اى  در  مى توان  را  اسالمى  فرقۀ  اين  به  آنان  تعلق  بودند.  شيعه  قطب شاهيان 
سلطان قلى مشاهده کرد که مى گويد وى به پيامبر و آل على سوگند خورده که چنانچه 
بتواند به استقالل خود يابد، مذهب دوازده امامى را در همۀ مناطقى که هيچ گاه در آنها 
پرچم تشيع به اهتزاز در نيامده بود رواج دهد. با اين حال، گوشزد مي کند که در اين امر از 
شاه ايران، شاه اسماعيل، پيروى نمي کند، زيرا نياکان او پيش از اين، يعنى از دورۀ حكومت 
سلطان يعقوب، شيعه بوده و خاندانش پيرو مذهب دوازده امامى بوده اند.10 بنابراين، مذهب 
شيعه در دوران حكومت قطب شاهيان به مذهب رسمى نخبگان حاکم بر جامعه تبديل 

3Reddy, Hindu and Muslim Religious Institu-
tions, 3-4. 

از  بودند  عبارت  شيوايسم  آيين  زيرمجموعه هاى 
پاشوپاتيس، کاال موکهاس، کاپاليكاس و ويرا شيواس.

4Reddy, Hindu and Muslim Religious Institutions, 3-4. 
از  بودند  عبارت  وشناويسم  آيين  زيرمجموعه هاى 
و  چيتانؤس  مادهئوس،  وشناواس،  سرى  وکهاناس، 

ويتالس.
5Reddy, Hindu and Muslim Religious Institutions, 3-4.

آيين شكتى شبيه آيين قهرمان پرستى است. 
6Reddy, Hindu and Muslim Religious Institutions, 3-4.

بعضى از آيين هاى بدوى که در آن زمان وجود داشتند 
گاناپاتى،  ويربهدر،  از سيدهاس، ستايش  بودند  عبارت 

سريا، هانومان.
7Reddy, Hindu and Muslim Religious Institutions, 5.
8Reddy, Hindu and Muslim Religious Institu-
tions, 5-6.

9تعداد مسلمانان در ناحيۀ تلگانا به نسبت ديگر نواحى 
آندرادسا بيشتر بوده است. 

10John Hollister, Islam and the Shia Faith in In-
dia (New Delhi: Taj, 1989), 121-122.
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شد و طبيعتاً توانست از حمايت مردمى برخوردار شود. اما به رغم اين مسئله، مذهب اهل 
سنت، که سلسلۀ تغلقيان و بهمنى ها در دکن از آن پيروى مى کردند، همچنان مذهب 
غالب منطقه باقى ماند.11 ظاهراً چنان که تاورنيه )1605-1689م(، سياح پرآوازه، شرح 

مى دهد، اختالفات بين اين دو فرقه آشتى ناپذير بود. 

اختالف بين مسلمانان فقط به تفسيرهاى متفاوتى که از قرآن به دست مى دهند محدود 
نمى شود، بلكه آنان در خصوص اولين جانشينان پيامبر نيز با هم اختالف نظر دارند. اين 
اختالف باعث پديد آمدن دو فرقۀ کاماًل متضاد شده است که يكى از آنها سنى ناميده 
مى شود و ترك ها از آن پيروى مي کنند و ديگرى شيعه است که مذهب ايرانى هاست.12

نيرا چاندوك بر اين باور است که دين در هر جامعه اساساً سه بُعد دارد: اول بُعدى نظرى 
براى درك فعاليت هاى اجتماعى،13 دوم بُعدى مبتنى بر ارتباط دين با ديگر ابعاد جامعه 
از جمله اقتصاد، حكومت و طبقۀ اجتماعى14 و در آخر نقش مهم دين در شكل بخشيدن 
به تشكيالت و جنبش هاى مذهبى.15 حال اگر دريابيم دين چگونه باعث پديدار شدن 
ساختارهاى سلطه در هر نظام اجتماعى مى شود، آن گاه با نظريۀ ماکس وبر در خصوص 
تأثير نظام اخالقى پروتستان بر ظهور جامعۀ مدرن هم رأى خواهيم شد؛ نظريه اى که نقش 
مهمى در تعيين رابطۀ دين و جامعه داشته است. معموالً به پرسش گرفتن ارزش هاى 
اخالقى و فعاليت ها و شرايط گوناگون در جامعه ارزش هاى مذهبى آن جامعه را نيز تحت 
تأثير قرار مى دهد. در جوامع گوناگون دکن، حمايت از مذهب و فرهنگ و سياسى کردن 
اقليت، قرار  ابزارى در اختيار گروه هاى متفاوت جامعه، و به ويژه گروه هاى  آنها در واقع 
مى داد که به کمک آن به گروه هاى فشار کارآمدى تبديل مى شدند. عالوه بر اين، چنين 
وضعيتى باعث مى شد که اين گروه هاى اقليت در موقعيت بهترى نسبت به اکثريت جامعه 
قرار گيرند.16 در منطقۀ دکن، مذهب جزيى از نظام اجتماعى بود و در واقع ابزار سياسى 

11Reddy, Hindu and Muslim Religious Institu-
tions, 5-6. 
12Jeane Baptiste Tavernier, Travels in India (Cal-
cutta, 1908),vol. 2, 137. 

13نيرا چاندوك در مقالۀ خود با عنوان “مذهب، فرهنگ 

و دولت” در صفحات 12 و 13 مجموعه مقاله هاى کتاب 
انتشارات  )دهلى:  هند  در  سياست  و  دولت  مذهب، 
مى گويد:  شاکرى،  معين  ويراستۀ   ،)1989 آجانتا، 
عمل  و  بينش  که  است  نمادين  چارچوبى  “مذهب 
بينش  همين  و  مى کند  تعيين  را  اجتماعى  گروه هاى 
است که به شرايط عينى شكلى خاص مى بخشد. به اين 
سبب که مذهب خود نيرويى اجتماعى است که جزء 

اين  در  و  مى آيد  به حساب  کلى جامعه  ذاتى ساختار 
ساختار نقشى تعيين کننده دارد.” 

14“اين ساختار کلى با منطق خاص خود رابطۀ عناصر 

خصوص  اين  در  و  مى بخشد  شكل  را  جامعه  متفاوت 
نقشى تعيين کننده دارد.” بنگريد به چاندوك، “مذهب، 

فرهنگ و دولت.” 
15“آگاهى و فرايندهايى فرهنگى که اين ساختار ايجاد 

دارند.”  سياسى  رفتار  درك  در  مهمى  نقش  مى کند، 
بنگريد به چاندوك، “مذهب، فرهنگ و دولت.” 

16پرابها ديكسيت، فرقه گرايى: نزاع بر سر قدرت )دهلى: 

اُرينت النگزمن، 1974(، 7.
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ـ اقتصادى را منعكس مى کرد. مذهب  مهمى محسوب مى شد که واقعيت هاى اجتماعى ـ
ابزارى در دست نجيب زادگان بود و نه فقط باعث تداوم ساختارهاى سلطه در نظام مى شد، 
بلكه در چارچوب نظام ادعاهاى گوناگونى مطرح مى کرد و در خصوص پى گيرى اين ادعاها 
نيز نقشى مؤثر داشت.17 قطب شاهيان با اينكه پيرو مذهب شيعه بودند، نه فقط از مسلمانان، 
بلكه از نهادهاى مذهبى غيراسالمى ضعيف شده نيز حمايت مى کردند، زيرا معتقد بودند 
حمايت از نهادهاى مذهبى فايده هاى سياسى بسيارى برايشان دارد. در نتيجه، خيلى از 
نهادهاى مذهبى و از جمله معبد، ماتها، آگراهارا، مسجد، درگاه، خانقاه و عاشوراخانه ها 
در آن دوران به مراکزى براى تبليغ و حفظ اين اديان تبديل شدند. اين نهادهاى مذهبى 
رفته رفته با حمايت حكام و نجيب زادگان توانستند زمين هايى بزرگ و منابع درآمد ديگرى 
براى خود به دست آورند. يكى از اهداف اصلى اين نهادهاى مذهبى مسلمان و غيرمسلمان 
به  اقتصادى  و  اجتماعى  مسايل  در خصوص  که  بود، چنان  جامعه  معنوى  رفاه  ارتقاى 
اهالى جامعه کمک مى کردند و مثاًل به يتيم ها غذا و لباس مجانى مى دادند و مراسم لنگر 
)آشپزخانۀ همگانى( برگزار مى کردند. اين نهادهاى مذهبى عالوه بر اينكه به مراکز مذهبى 
و معنوى مهمى تبديل شده بودند، بر عقايد تودۀ مردم نيز تأثير مى گذاشتند، باورهاى آنان 
را بيان مى کردند و عالوه بر اينها، تأثير عميقى بر زندگى سياسى، اجتماعى، اقتصادى و 

فرهنگى مردم مى گذاشتند.18

از  آن،  از  که هدف  بود  و همگون سازى  قطب شاهيان سياست جذب  مذهبى  سياست 
ديگر، مشروع سازى  از طرفى  و  بود  فئوداليسم  ـ اقتصادى  اجتماعى ـ نظام  طرفى حفظ 
و  حكام  که  زمين هايى  تعداد  در  مى توان  را  سياست  اين  تبلور  دولت.  سياست هاى 
زيردستان آنها به نهادهاى مذهبى هندو و از جمله معبد، ماتها، و آگراهاراها مى بخشيدند 
مشاهده کرد.19 با اين همه، اعتبار و محبوبيت اين نهادهاى مذهبى هندو در کل کم 
شده بود، زيرا حاميان خود را از دست داده بودند. معابد واقع در مناطق ساحلى آندهرا 
پرادش و راياالسيما بيش از ديگر معابد هندو تضعيف شده بودند و اين امر به خصوص 
بعد از سقوط حكومت گجپتى در 1538م و همچنين بعد از سقوط حكومت ويجايانگر 
در 1565م، بيش از پيش شدت گرفت.20 علت اين انحطاط سقوط قدرت سياسى هندو 

17چاندوك، “مذهب، فرهنگ و دولت،” 9.

18Reddy, Hindu and Muslim Religious Institu-
tions, 9.
19K. Satyanarayana, “Religion and Society under 
the Qutb Shahis of Golconda,” in Andhra 
Pradesh History Congress, 3rd session (Vijayawa-
da, 1978), 46. 

20Reddy, Hindu and Muslim Religious Institu-
tions, 25-30; John Briggs, History of the Rise of 
Mahomedan Power in India til the Year A.D. 
1612 (Delhi: Oriental Books Reprint Corpora-
tion, 1981), vol. 3, 355.

مى کند؛  اشاره  دوارکندا  قلعۀ  درون  معابد  به  بريجز 
معابدى که ويران شدند و به جايشان مسجد ساخته شد.
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در اين مناطق بود که در نهايت تضعيف ماتها و آگراهارا را نيز در برداشت. عالوه بر اين، 
چنان که به نظر مى رسد، ظهور اسالم و نهادهاى وابسته به آن که از حمايت حكومت 
برخوردار بودند نيز علت ديگرى بود که باعث شد نهادهاى هندو حاميان خود را از دست 

بدهند، زيرا نهادهاى نوبنياد مسلمانان به رقابت با آنها مى پرداختند.21

قطب شاهيان براى گسترش حكومت خود در هر جا که مى توانستند نهادهاى مذهبى 
اسالمى و از جمله مسجد، خانقاه، عاشوراخانه و درگاه ساختند، زيرا اين نهادها مراکز 
مهمى بودند و باعث مى شدند قدرت و اولويت مذهبى قطب شاهيان، يعنى مذهب تشيع، 
در بين مردم رواج پيدا کند. در آن دوران، تعداد خانقاه ها انگشت شمار بود که علت آن 
عمدتاً تضعيف اين نهاد مذهبى در دنياى مسلمانان آن زمان بود و عالوه بر اين، درگاه ها 
در ايالت آندهرا پرادش روزبه روز محبوبيت بيشترى پيدا مى کردند.22 اگر کمک هاى مالى 
حكومت به نهادهاى مذهبى را بررسى کنيم، مى بينيم که پيوند جالبى بين اين نهادها 
و حكومت وجود داشته است. حكام سلسلۀ قطب شاهى از نخبگان و نهادهاى مذهبى 
حمايت مى کردند و در عوض از مشروعيت سياسى برخوردار مى شدند. در واقع، مى توان 
گفت نهادهاى مذهبى و حكام با يكديگر متحد بودند و نيازهاى يكديگر را برمى آوردند. 
به عبارتى ديگر، قديسان به علت تأثيرى که بر افكار عمومى داشتند، سياست هاى حكام 
را مشروعيت مى بخشيدند و حكام نيز در عوض زمين هايى در اختيار آنها قرار مى دادند 

و به اين شكل به آنها کمک اقتصادى مى کردند و آنان را قانع نگه مى داشتند. 

اصلى وجود  نهادهاى مذهبى دو منبع درآمد  تأمين مخارج  براى  به گفتۀ سما ردى، 
داشت که عبارت بودند از دارايى هاى بلندمدت يا ثابت و دارايى هاى کوتاه مدت يا جارى. 
گروه اول دارايى هاى منقول و غيرمنقول را در بر مى گرفت که از جملۀ آنها مى توان به 
جاگيرهاى روستاها، زمين ها، باغ ها، ساختمان ها و نيز رمه هاى گاو و جواهرآالت اشاره 
کرد. گروه دوم شامل درآمد حاصل از ماليات، عوارض و ديگر موقوفه هاى مالى مى شد. 
گرچه نهادهاى مذهبى از طرف گروه هاى گوناگون جامعه حمايت مى شدند، بيشترين 
و باارزش ترين کمک را از جانب حكام و مقام هاى حكومتى دريافت مى کردند.23 افراد 

21Briggs, History of the Rise of Mahomedan Power, 
355; Reddy, Hindu and Muslim Religious Institu-
tions, 25-30.
22Reddy, Hindu and Muslim Religious Institu-
tions, 46-50; Ali Asghar Bilgrami, Landmarks of 
the Deccan: A Comprehensive Guide to the Ar-
chaeological Remains of the City and Suburbs of 

Hyderabad (Delhi: Asian Educational Services, 
1992), 74;

ه. خ. شروانى، تاريخ سلسلۀ قطب شاهى )دهلى: منشيرام 
مانوهارالل، 1974(، صفحه 254 و 601.

23Reddy, Hindu and Muslim Religious Institu-
tions, 95-96. 



167 ایران نامگ، سال ۱، شمارۀ ۳، پاییز ۲۰۱۶/۱۳۹۵

ديگرى هم بودند که به تأمين مخارج نهادهاى مذهبى کمک مى کردند که به ترتيب 
اهميت و مقامشان عبارت بودند از مقام هاى زيردست شاه، نجيب زادگان طبقۀ فئودال، 

گروه هاى مستقل، تشكيالت فرقه اى و افراد مستقل.

بر اساس شواهد موجود، بيشتر نهادهاى مذهبى در دورۀ حكومت قطب شاهيان صاحب 
مثال،  براى  مى شد.  حاصل  زمين ها  همين  از  آنها  درآمد  و  بودند  بزرگ  زمين هايى 
سلطان محمدقلى قطب شاه درآمد حاصل از جاگير روستايى را به خانقاه سيدشاه راجو 
اول بخشيد.24 بيشتر مساجد در شهرهاى مهمى چون گلكندا و حيدرآباد نيز به همين 
شكل درآمد حاصل از زمين هاى متفاوتى را دريافت مى کردند. عالوه بر اين، بعضى از 
نهادهاى مذهبى نيز از طريق خانه يا مغازه هايى که در اختيارشان بود درآمد کم وبيش 
ثابتى به دست مى آوردند. اين رابطۀ مالى محرز مى سازد که جلب نظر مساعد عناصر 
مسلط در حكومت و تشكيالت وابسته به آن و نيز جلب توجه عناصر مسلط در بين 
اين حمايت  از  و  بودند  برخوردار  نجيب زادگان  و  از حمايت شاه  مقام هاى مذهبى که 
استقبال مى کردند مسئله اى ضرورى بود. بر اساس کتيبۀ فارسى مسجد صالح بيگم، واقع 
نوشته شده  نزديكى منطقۀ کتالعلى جاه که در 1657م  در شهر قديمى حيدرآباد در 
است، صالح بيگم سيده، از حاميان سلطنتى، براى کمک به مخارج اين مسجد تعدادى 

مغازه و خانه در اختيار آن قرار داده است.25

روستاها و قطعه زمين هايى که در اختيار نهادهاى مذهبى قرار داشتند، در واقع بيشتر 
تضمينى بودند براى تأمين درآمدى ثابت براى اين نهادها و نيز تأمين کاالهاى اساسى 
مورد نياز آنها. ماهيت اين زمين هاى وقفى چنان بود که دريافت کنندگان زمين، يعنى 
نهادهاى مذهبى، يگانه مالک زمين يا روستايى مى شدند که به آنها اهدا مى شد و گاهى 
هم قسمت هايى از اين زمين ها را به کشاورزان اجاره مى دادند تا روى آنها کشت وکار 
کنند و کشاورزان نيز قسمتى از محصول را در اختيار مالک زمين قرار مى دادند. گاهى 
اوقات نيز زمين ها را به همراه کشاورز مستأجر به نهادهاى مذهبى مى بخشيدند.26 در 
کتيبۀ مسجد ميان مشک در حيدرآباد، که در 1681م نوشته شده است، مطلبى دربارۀ 
اجاره دادن زمين هاى متعلق به نهادهاى مذهبى آمده است. در اين کتيبه به يكى از 
سپهساالران قطب شاهى با نام ميان مشک و کمک هايى که به مسجد ميان مشک کرده 
اشاره شده است. او زمين ها و باغ هاى روستاى عطاپور را به کشاورزان اجاره مى داد و 

24Bilgrami, Landmarks of the Deccan, 74.
25Epigraphia Indo-Moslemica 1935-1936, 27.

26Reddy, Hindu and Muslim Religious Institu-
tions, 97-98. 
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درآمد حاصل از آن را به مسجد ميان مشک مى بخشيد تا به مخارج مسجد کمک کند.27 
عالوه بر اين، بر اساس اطالعات مندرج در اين کتيبه، حاميان سلطنتى درآمد حاصل 
از عوارض را نيز به اين نهادها مى بخشيدند. براى مثال، ملک مشک درآمدهاى حاصل 
از مغازه هاى بازار کنار مسجد ميان مشک را به آن مسجد بخشيد تا مخارج انجمن هاى 
خيريه اى را تأمين کند که خود در آن مسجد تأسيس کرده بود.28 بعضى وقت ها نيز 
مقام هاى حكومتى از نهادهاى مذهبى ماليات و عوارض نمى گرفتند که نوعى کمک به 

اين نهادها محسوب مى شد.29

به دست مى آمد.  نقدى و جنسى  راه کمک هاى  از  ثابت داشتند که  درگاه ها درآمدى 
حكومت قطب شاهى معموالً به درگاه هاى مستقر در قلمرو خود مستمرى مى داد. بنا بر 
گزارشى که تاريخ ظفر از درآمدها و هزينه هاى پادشاهى گلكندا از 1685 تا 1686م 
نظرگير  مبلغ  راجو  ميران شاه  به  کمک  براى  قطب شاهى  حكومت  مى دهد،  دست  به 
قديس  دوم  راجو  شاه  يا  راجو  ميران شاه  مى کرد.  پرداخت  مستمرى  روپيه   397.801
صوفيمسلک خانقاه حيدرآباد بود که آخرين سلطان قطب شاهى، يعنى ابوالحسن، از او 
حمايت مى کرد. تاريخ ظفر اضافه مي کند که در آن زمان مستمرى معابد هندو مبلغى 

معادل 64.925 روپيه بود.30

در کتيبۀ فارسى مسجد ميران مشک، متعلق به 1681م، عالوه بر مطلبى دربارۀ سازنده 
و حامى اصلى مسجد، يعنى ميران مشک، اشاره اى هم به مخارج اين مسجد و نهادهاى 

مذهبى ديگرى شده است که با آن قابل مقايسه بودند:31

حقوق ساليانه )بر اساس واحد پولى ُهن(کارکنان مسجد

20سرپرست مسجد1

10مؤذن2

6مسئول توزيع جانماز3

6هزينه هاى اضافى4

6مسئول آب5

72مسئول مشعل6

27Bilgrami, Landmarks of the Deccan, 78-85.
28Bilgrami, Landmarks of the Deccan, 78-85.
29Reddy, Hindu and Muslim Religious Institu-

tions, 109.
30شروانى، تاريخ سلسلۀ قطب شاهى، 656-654.

31Bilgrami, Landmarks of the Deccan, 83-84.
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12دربان7

6دو نظافتچى8

84خادم برهمن9

6بّناهاى مسئول تعمير پله ها 10

15دو نفر مسئول شستن قالى11

12دو مسئول آبكشى12

مجموع 114 يا 115

جدول 1. برگرفته از
 Bilgrami, Landmarks of the Deccan, 83-84.

هزينۀ کاالها در سال )بر اساس واحد پولى ُهن(اقالم 

12نفت براى چراغ1

6نفت براى چراغ )هزينه هاى اضافى(2

21فرش براى مسجد3

6آشپزخانه4

12حراست و هزينه هاى مرتبط با آن5

98ساخت حمام و هزينه هاى مرتبط با آن6

40سوخت حمام7

162علوفۀ رمۀ گاو، سطل و طناب8

12حصير و مالفۀ مخصوص حمام9

مجموع 183 يا 184

جدول 2. برگرفته از
Bilgrami, Landmarks of the Deccan, 83-84.

ادارۀ مساجد و نهادهاى مذهبى مشابه آنها کار پرهزينه اى بود. يكى از اين نهادهاى 
مذهبى عاشوراخانه بود که براى قطب شاهيان شيعه اهميت ويژه اى داشت و در واقع، 
افراد جامعه را در اين مكان با هم متحد مى کردند. حكام قطب شاهى طى ماه محرم 
هزار   400 حدود  مبلغى  قطب شاه  محمدقلى  دورۀ  در  مثاًل  مى کردند.  خيرات  بسيار 
اين، هر سال  بر  علما مى شد. عالوه  و  براى سيدها  غذا  تهيۀ  پول( صرف  )واحد  ُهن 
لنگر و حقوق کارکنان عاشوراخانه ها و 12 هزار ُهن صرف  مبلغ 60 هزار ُهن خرج 
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خيريه  بنيادهاى  بين  نيز  ديگر  ُهن  هزار   100 و  شده  فقيران  و  محتاجان  به  کمک 
براى  قطب شاهى  حاکم  که  بود  سياستى  نشان دهندۀ  مسئله  اين  مى شد.32  تقسيم 
جذب گروه هاى مختلف جامعه اتخاذ کرده بود. نويسندۀ حدیقة السالطين قطب شاهى 
مى نويسد که عالوه بر ابراهيم قطب شاه و محمدقلى قطب شاه، عبداهلل قطب شاه نيز طى 
ماه محرم بسيار سخاوت به خرج مى داد و به يتيمان غذا و لباس مجانى مى بخشيد و 
مراسم لنگر برگزار مى کرد.33 اين عالقۀ حاکم قطب شاهى براى خدمت رسانى به مردم 
و همچنين اقداماتش براى رفاه حال آنها مسلماً احترام و منزلت او را نزد شهروندان 

باال مى برد.

در خصوص ديگر جوامع مذهبى بايد به خاطر داشت آنچه اساساً باعث پيدايش بحران 
مالى در نهادهاى مذهبى آنها و به خصوص نهادهاى مذهبى هندوها شد، عدم حمايت 
از اين نهادها بود. براى مثال، وقتى قطب شاهيان تعداد روستاهاى وقفى معبد سيمها 
َچلَم را از ده روستا به يک روستا کاهش دادند، بودجۀ ادارۀ اين معبد کاهش يافت و اين 
مسئله تأثيرى زيان بخش بر عملكرد آن گذاشت.34 بر اساس آنچه در گزارش هاى تاريخى 
و  انعام  آگراهارا  گاهى  است،  آمده  گنتو،  منطقه  در  واقع  پداپودى،  روستاى  با  مرتبط 
زمين هاى متعلق به برهمن ها را مصادره مى کرد.35 اما درست برعكس، بر اساس اطالعات 
در سال هاى 1586- که  نيلور،  منطقۀ  در  واقع  روستاى مسيحاپت،  در  موجود  کتيبۀ 

1587م نوشته شده است، درمى يابيم يكى از مقام هاى مسلمان حكومت قطب شاهى، با 
نام اللخان، روستايى را براى آگراهارا به چند برهمن مى بخشد.36

گلكندا  حكام  شهرسازى  به  واقع  در  عاشوراخانه،  و  خانقاه  جمله  از  مذهبى،  نهادهاى 
مشروعيت مى بخشيدند. پادشاهان مسلمان هند براى به دست آوردن مشروعيت سياسى 
به حمايت صوفيان متكى بودند، زيرا حمايت نخبگان مذهبى براى حفظ قدرت ضرورى 

)حيدرآباد،  آصفيه  گلزار  غالمحسين خان،  32خواجه 

1890(، 145. اولين سلطان قطب شاهى که رسم غذا 
ابراهيم  کرد،  آغاز  را  عيد  روزهاى  در  فقيران  به  دادن 
قطب شاه بود. او براى اولين بار به منظور رسيدن به اين 

هدف بنيادى تشكيل داد. همچنين بنگريد به
Ian Austin, City of Legends: Story of Hyderabad 
(New Delhi: Viking, 1992), 15.

تصحيح  حدیقة السالطين،  احمد،  33ميرزانظام الدين 

سيدعلى بلگرامى )حيدرآباد، 1961(. ترجمۀ اين اثر به 
ادبيات  )ادارۀ  به همت خواجه محمد سرور  اردو  زبان 

اردو، حيدرآباد( صورت گرفته است.

34N. Venkataramanayya, Studies in the History of 
the Third Dynasty of Vijayanagara (Madras, 
1935), 253-255; South Indian Inscriptions, XVI, 
No.149 (Archaeological Survey of India, New 
Imperial series).
35Mackenzie Manuscripts (A.P. State Archives), 
No.4, 19.
36A. Butterworth and V.V. Chetty, A Collection of 
Inscriptions on Copper Plates and Stones in the 
Nellore District (Madras, 1905), No.2, 667.
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بود. در کل، نگرش حكومت هاى دکنى به علما37 و صوفيان38 ماهيتى يكسان نداشت، اما 
با توجه به محبوبيت قديسان صوفى مسلک هيچ حكومتى نمى توانست به آنها بى توجه 
باشد. قطب شاهيان نظرى حمايت گرانه نسبت به صوفيان داشتند، زيرا به واسطۀ صوفيان 
مى توانستند اعتماد کامل تودۀ مردم را نسبت به حكومت خود به دست آورند. صوفيان 
چنان نفوذى بر حكام داشتند که حتى گاه مسئوليت طراحى سياست هاى مهم حكومت 
را بر عهده داشتند.39 بسيارى از مردم به اين قديسان صوفيمسلک رجوع مى کردند و 
از آنها مى خواستند تبعيض و نابرابرى رايج در جامعه را از بين ببرند. جنبش صوفيان 
عالوه بر اينكه توان تمييز ارزش هاى معيار را در اختيار حكومت قطب شاهى قرار داد، جو 

مساعدى براى تجديد رابطۀ فرهنگى گروه هاى متفاوت در دکن پديد آورد.40 

صوفيان پيش از تأسيس سلطنت مسلمانان در جنوب، در منطقۀ آندهرا ساکن بودند. 
آنها در آن دوران در مناطق متفاوت خانقاه هاى بسيارى تأسيس کرده بودند که در واقع 
مرکز فعاليت هاى تبليغى آنها بود.41 از تصوف طى دوران حكومت قطب شاهيان، به رغم 

37علما خدمت گزاران حكومت در بخش قضايى بودند و 

اقدامات مذهبى دولت شرکت مى کردند.  و  مراسم  در 
آنها مردم را متقاعد مى کردند که پذيراى سياست هاى 
مذهبى حكام باشند و از اين طريق به نوعى به قدرت 
حكام مشروعيت مى بخشيدند. براى اطالعات بيشتر در 

اين خصوص بنگريد به
Ishtiaq Husain Qureshi, Ulema in Politics (Delhi: 
Renaissance Publishing House, 1985).

بر  کراماتشان  سبب  به  که  بودند  عارفانى  38صوفيان 

احساسات مردم تأثير مى گذاشتند. تصوف، که بر پايۀ 
قرن  از  اوست،  به  وصول  و  خدا  با  جزئيه  نفس  انس 
دوازدهم ميالدى به بعد در ايالت آندرادسا رايج شد، اما 
تا قرن شانزدهم آرام آرام جايگاه خود را از دست داد. از 
به  مى توان  قطب شاهى  دورۀ  صوفى مسلک  قديسان 
حمايت  او  از  قطب شاه  ابراهيم  که  والى  حسين شاه 
مى کرد و دختر خود را به عقد او درآورد، سيدشاه راجو 
اول که حمايت محمدقلى قطب شاه را داشت و شاه هم 
جاگيرى به او بخشيد و هم مستمرى ماهيانه اى به او 
اختصاص داد و سيدشاه راجو دوم نام برد که ابوالحسن 
قطب شاه حامى او بود. براى اطالعات بيشتر بنگريد به

Bilgrami, Landmarks of the Deccan, 74 and 110; 
Suleman Siddiqui, The Bahmani Sufis (Delhi: 
Idara Adabiyat-e-Dilli, 2009).

براى اطالعات کلى در اين خصوص بنگريد به
Athar Abbas Rizvi, A History of Sufism in India 
(Delhi: Munshiram Manoharlal, 1983); Athar 
Abbas Rizvi, Muslim Revivalist Movements in 

Northern India in the Sixteenth and Seventeenth 
Centuries (Agra: Agra University, 1965).

فعاليت  معنوى  مسايل  خصوص  در  فقط  39صوفيان 

شرکت  مرتباً  نيز  سياسى  مسايل  در  بلكه  نمى کردند، 
داشتند که از جملۀ اين فعاليت ها مى بايد به توطئه گرى 
و مشاوره با پادشاه اشاره کرد. حسين شاه ولى، قديس 
صوفى مسلک پرآوازه، با دختر ابراهيم قطب شاه، يعنى 
سرپرستى  و  کرد  ازدواج  خيريت النساء بيگم،  شاهزاده 
امور ساختمانى حكومتى را به عهده گرفت و همچنين 
فرماندۀ يگانى 10 هزار نفره در حكومت قطب شاهيان 

شد. بنگريد به
Bilgrami, Landmarks of the Deccan, 110; Austin, 
City of Legends, 13-15.

در خصوص ديگر نمونه هاى فعاليت هاى سياسى قديسان 
مى توان به شاه راجو اول اشاره کرد که مى گويند عليه 

محمدقلى قطب شاه توطئه کرد. بنگريد به
Bilgrami, Landmarks of the Deccan, 74.

40جوامع الكليم، 107  و 118-119. همچنين  بنگريد 

به جوشى و شروانى، تاريخ دکن در دوران قرون وسطى 
)حيدرآباد، 1974(،  جلد 2، 199-198.

در  پرورش  و  آموزش  نظام  على خان،  41ميرنجم الدين 

دکن، صفحه 383؛
Reddy, Hindu and Muslim Religious Institu-
tions, 90-93.

بعضى از صوفيان به همراه پيروان خود از شمال هند يا 
حتى از عربستان به جنوب مى آمدند تا به فعاليت هاى 

تبليغى بپردازند.
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شيعه بودن حكام، در مناطق تلوگوزبان حمايت مى شد. از جمله قديسان اين دوران که 
اطالعاتى از آنها در دست است مى توان به سيدشاه جمال )1590م( از اهالى ورنگل، 
سيدعبدالطيف الابالى )1647م(، سيدشاه عبدهلل قادرى از اهالى کرنول، سيدابوطاهر و 
سيدکليم اهلل مكائى )1653م( از اهالى جانكام پيت، منطقه اى در نظام آباد، اشاره کرد.42 
طى اين دوران، اعضاى فرقۀ چشتيه افراد بانفوذى بودند و ظاهراً ابراهيم قطب شاه در آن 

دوران حسين شاه والى )1671م( را به گلكندا دعوت کرد.43

خانقاه ها درصدد بودند بين مردم آگاهى مذهبى ايجاد کنند و به اين ترتيب، به آنها آموزش 
دينى دهند. به گفتۀ مورخ معروف اين عهد، نظامى، “گروه فرهنگى مسلمان از طريق عرفان 
موفق شد خود را با فضاى محلى وفق دهد و عالوه بر اين، عرفان باعث شد همۀ موانع 
ـ زبانى اى که باعث جدايى جنوب از شمال شده بودند کنار روند و راه براى توسعۀ  اجتماعى ـ
گرايش هايى باز شود که کل هند را در بر مى گرفتند.”44 او همچنين شرح مى دهد که “اشتياق 
صوفيان به برقرارى ارتباط مستقيم با طبقۀ عوام وشريک شدن با شادى ها و غم هاى آنها منجر 
به شكل گيرى زبان ارتباطى جديدى شد که شروانى آن را شكل اوليۀ زبان اردو مى داند.”45 
چنين ويژگى هايى ابتدا در خانقاه هاى شمال هند ايجاد شده بود. صوفيان دکنى، که نياکانشان 
از شمال به اين منطقه مهاجرت کرده بودند، سعى مى کردند همان فضا را در جنوب نيز ايجاد 
کنند. حتى عاشوراخانه ها که در گلكندا محل توجه بودند مى کوشيدند فرهنگ هاى گوناگون 
را با هم ترکيب کنند. در همۀ شهرهاى شيعه نشين دکن مراسم يادبود محرم هر سال برگزار 
مى شد. عزاداران در مراسم چهل روزۀ محرم ماکت هايى سبک از ضريح امام حسين را با خود 
حمل مى کردند که با تكه هايى از چوب صاف و صيقل داده شده و پوششى از کاغذ سبزرنگ 
که با مهارت تمام ساخته مى شد. اين ماکت ها تعزيه ناميده مى شدند و در همۀ دوره هاى 
حكومت قطب شاهى رايج بودند.46 در قرن هاى پانزدهم و شانزدهم ميالدى در دکن، براى 
مراسم عزادارى محرم علم هاى مخصوص محرم يا علم هايى ساخته مى شد که نماد مذهب 
شيعه بودند. بر روى اين علم ها نام شهدا و عقايد مذهبى آنان نوشته مى شد. عالوه بر اين، 
نام پنج تن پاك، يعنى محمد، على، فاطمه، حسن و حسين را نيز هميشه بر روى اين علم ها 
مينوشتند. اهميت مذهبى محرم در دربار قطب شاهيان کاماًل مشهود بود. اين حكام شيعۀ 
دکن که با باورهاى راست کيشى هيچ ميانه اى نداشتند و اهل جزم انديشى هم نبودند، علم هاى 

42Siddiqui, The Bahmani Sufis, 14; Reddy, Hindu 
and Muslim Religious Institutions, 48;
شروانى و جوشى، تاريخ دکن در دوران قرون وسطى، 189.

43شروانى، تاريخ سلسلۀ قطب شاهى، 601؛ 

Reddy, Hindu and Muslim Religious Institu-
tions, 48.
44شروانى و جوشى، تاريخ دکن در دوران قرون وسطى، 75.

45شروانى و جوشى، تاريخ دکن در دوران قرون وسطى، 75.

46شهباز سفرانى، گلكندا و حيدرآباد  )بمبئى، 1994(، 71.
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محرم را گرامى مى داشتند، زيرا اين کار به نفع حكومتشان بود. براى مثال، محمدقلى شاه 
)ح. 1580-1612م( دستور مى دهد در چهارمنار علم هايى از گچ بسازند که آنها را در باالى 
سرطاق هاى اين بنا قرار دادند.47 همۀ اينها نشان مى دهند که در زمان حكومت قطب شاهيان، 
مراسم محرم با اخالص و شور و حرارت هر چه تمام برگزار مى شد. تِونو )1633-1667م(، 
جهانگرد فرانسوى، در زمان برگزارى مراسم محرم برحسب تصادف در گلكندا بود. او از هر 

آنچه ديد و از جمله درگيرى هاى بين شيعيان و سنى ها گزارشى تهيه کرد.48 

براى جلوه بخشيدن  عاشوراخانه در دوران قطب شاهيان نهاد مذهبى اى بود که عمدتاً 
مى کرد.  ايفا  جامعه  در  مهمى  نقش  نيز  اما خود  بود،  آمده  وجود  به  تشيع  به مذهب 
عاشوراخانه ها به حكام قطب شاهى کمک مى کردند تا عناصرى از فرهنگ هاى متفاوت 
جامعه را با هم ترکيب کنند و همچنين، فاصلۀ بين گروه هاى مختلف جامعه را کم کنند. 
طى ماه محرم، شيعيان مراسم گوناگونى برگزار مى کردند که از جملۀ آنها مى توان به 
مراسم مجلس، ماتم و فاتحه اشاره کرد. اما علم هاى محرم را نه فقط شيعيان، که هندوها 
و سنى ها نيز مقدس مى دانستند و عالوه بر اين، در خصوص مراسم مختلفى چون نذرى 
و لنگر نيز بايد گفت که هندوها و سنى ها نيز همچون شيعيان در برگزارى اين مراسم 
سهم داشتند که اين نشان از اجتماع هماهنگ گروه هاى مختلف در عاشوراخانه ها دارد.49 
عاشوراخانه را در واقع شيعيان ثروتمند براى برگزارى مراسم يادبود محرم در نظر گرفته 
بودند. اين مكان ها را در اندازه هاى متفاوت، از اتاق هايى کوچک گرفته تا ساختمان هايى 
بزرگ، مى ساختند و آنها را تزيين مى کردند. در دوره هاى ديگر، مكان هايى موقتى براى 
مراسم محرم در نظر مى گرفتند که به امامبارا معروف بودند و در دهۀ اول محرم علم هاى 

محرم را در آنجا نگهدارى مى کردند.50 

عاشوراخانه ها مرکز فعاليت هاى ماه محرم بودند. هدف از برگزارى مراسم مجلس که طى 
ماه محرم در عاشوراخانه ها برگزار مى شد، سوگوارى براى فاجعۀ کربال بود. بنابراين، همۀ 
اهالى گلكندا از حاکم تا افراد زير نظر او صرف نظر از نژاد، طبقه و مذهبشان در اين مراسم 
شرکت مى کردند.51 عاشوراخانه ها نقش مهمى در امور مذهبى، اجتماعى، اقتصادى و ادبى 
داشتند و قطب شاهيان شيعه مى دانستند عاشوراخانه ها چه نقش مهمى در زندگى مردم 

47Khawja Moinuddin, Muharram in Hyderabad, 
Census of India, series 2 (A.P, 1981); Jan Pieper, 
“Hyderabad: A Quranic Paradise in Architectural 
Metaphors,” Environmental Design (1984), 46-51.
 همچنين بنگريد به سفرانى، گلكندا و حيدرآباد، 77.

48ج. پ. گوها، سفرهاى تونو و کرير )دهلى، 1976(، 183-181.

49صادق نقوى، ترکيب فرهنگى در حكومت قطب شاهى 

)APHC، کرنول، 1985(، 70-69.
50سفرانى، سفرانى، گلكندا و حيدرآباد، 73.

حيدرآباد  شهر  عاشوراخانه هاى  نقوى،  51صادق 

)حيدرآباد، 1982(، 3 و 10. 
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از جمله عاشوراخانه هاى مهمى  ايفا مى کنند.  به خصوص در زندگى شهروندان شيعه  و 
عاشوراخانۀ  به  مى توان  شدند  تأسيس  گلكندا  در  قطب شاهيان  حكومت  دوران  در  که 
پادشاهى، کوه موالعلى، عاشورخانۀ حسينى علم و عاشورخانۀ سرطوق مبارك اشاره کرد.52 
عاشوراخانه عالوه بر ارزش مذهبى اى که داشت در طى دوران حكومت قطب شاهى يكى از 
نهادهاى اجتماعى خاص دکن بود که در واقع محل گردهمايى گروه هاى گوناگون جامعۀ 
قطب شاهى محسوب مى شد. به اين ترتيب، عاشوراخانه هم ابزارى براى برقرارى روابط 

دوستانه در جامعه بود و هم به قدرت سياسى مشروعيت مى بخشيد. 

در خصوص نقش حكومت قطب شاهى در ايجاد تغييرات مذهبى و فرهنگى در منطقه 
دکن، نبايد فراموش کرد که در زمان قطب شاهيان اهالى محلى دکن بيشتر هندو بودند 
و در واقع هندوها قسمت عمدۀ جامعه را تشكيل مى دادند.53 دکن در طول سال ها و با 
به اوج رسيدن عناصر مسلمان خارجى )ايرانيان( و داخلى )دکنى ها(، که نخبگان دکنى 
از ميان آنان برآمدند، توانست هويت خاص خود را به دست آورد.54 روابط دوستانۀ دکن 
و ايران منجر به شكل گيرى نخبگان محلى جديد و نيز گروه هاى اقليت در جامعۀ دکن 
شد. افراد بسيارى از جمله تاجر، صنعتگر، کاشى کار، خوشنويس، قديس، صوفى، کارمند 
نهادهاى قضايى و مذهبى از ايران و آسياى مرکزى به دکن مهاجرت کردند که در واقع 
گروه جديدى از روشنفكران را در دولت هاى نوپاى جانشين دولت بهمنى پديد آوردند. 
در آن دوران، عمدۀ جمعيت ايران را اهل سنت تشكيل مى دادند و فقط بخش مذهبى 
و ادارى در اختيار گروهى شيعه قرار داشت که از نسل اهل بيت تشكيل شده بود که 
براى تحكيم موقعيت خود ايرانى شده و خود را برترين نمايندۀ مذهب تشيع معرفى 
مىکردند. با گذشت زمان، اکثريت جامعه، از شاه و گدا، از نظر فرهنگى و مذهبى به 
تشيع روى آوردند و اين امر باعث شد مذهب شيعه به نماد هويت ايرانى تبديل شود.55 

و 49-17.  عاشوراخانه هاى شهر حيدرآباد، 11  52نقوى، 

علم هاى موجود در عاشوراخانه هاى قطب شاهيان از فلزها و 
ساخته  برنز  و  مس  نقره،  طال،  چون  متفاوتى  آلياژهاى 
مى شدند و از نمونه هاى عالى صنعتگرى محسوب مى شوند.

53سليمان صديقى، “تغيير قومى در جامعۀ بهمنى در 

 ،)1986 )ژوئيه   60 سال   ،IC  ”،1538-1422 بيدر، 
تاريخ دکن در دوران قرون وسطى،  61-62، صديقى، 
که  دکن  منطقۀ  خاص  ويژگى هاى  از  يكى    .51-33
به  عرب  بازرگانان  و  مبلغان  که  زمان  همان  از  تقريباً 
رابطۀ  داشته،  وجود  آنجا  در  کردند  مهاجرت  دکن 
دوستانۀ هميشگى بين هندوها و مسلمانان بوده است. 
به  را  مسلمانان  ويجيانگر  و  پانديان  پادشاهان  حتى 
و  دهند  آموزش  را  ارتش  افراد  که  مى گرفتند  خدمت 

عبادت  اين مسلمانان حق  بياموزند.  آنها  به  تيراندازى 
داشتند و همچنين مجاز بودند در مكان هاى متفاوتى 
بين  نزديک  رابطۀ  کنند.  تأسيس  را  خود  مساجد 
مسلمانان و هندوها باعث از بين رفتن تعصب مذهبى 
شد و همچنين موجبات آن را فراهم آورد که اسالم و 
ابعاد گوناگون آن تأثيرى عميق بر آيين هندو بگذارند. 
بنابراين، رفته رفته رسوم و سنت هايى پديد آمدند که 
بين هر دو گروه مشترك بودند و همين رسوم مشترك 

باعث شد بافت جهان وطنى جامعۀ دکن تقويت شود. 
54د. بردى، ف. کسلوى و س. آمورتى، “تشيع در دکن: تحقيقى 

فرضى،” فرهنگ اسالمى، سال 62 )آوريل و ژوئيه 1988(، 
.99-97

55بردى، کسلوى و آمورتى، “تشيع در دکن،” 97-100 و 104.
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تغييرات  به دکن  دورۀ صفويه  ايران  از  مهاجرت گروهاى شيعى  بعدى  بنابراين، سيل 
بيشترى در فرهنگ و مذهب اقوام متفاوت جامعۀ فعلى دکن ايجاد کرد و به اين ترتيب، 
در زمان حكومت شيعى سلسلۀ قطب شاهى، تشيع توانست هويت فرهنگى خاصى به 

دکن بدهد.

مذهب تشيعى که در دوران حكومت قطب شاهى رواج داشت تا حدى افراطى بود که 
احتماالً علت آن هم زمانى دورۀ حكومت قطب شاهى با دورۀ حكومت شيعى صفوى در 
ايران بود.56 آنچه مشخص است اينكه تشيع مذهب رسمى دکن شده بود و در جامعۀ 
محلى نقش مهمى ايفا مى کرد: اول آنكه پديده اى مذهبى بود و دوم آنكه عامل مهمى 
اقليت  در  که  منطقه  شيعيان  مى گذاشت.  تأثير  اجتماعى  و  سياسى  اوضاع  بر  که  بود 
قرار داشتند، برخالف اهل سنت، قادر بودند روابط دوستانه اى با هندوها برقرار کنند. 
گروه هاى غيرمسلمانى مثل هندوها آمادگى بيشترى براى حمايت از شيعيانى داشتند 
که در اقليت بودند و موقعيت اجتماعى مستحكمى نداشتند. حال آنكه اهل سنت که 
برابر هندوها  موضعى دفاعى در  احتماالً  را تشكيل مى دادند  عمدۀ جمعيت مسلمانان 
اتخاذ مى کردند و از درآميختن با آنها سر باز مى زدند.57 بنابراين، مذهب تشيع توانست 
حمايت ديگر فرقه هاى جامعه، به استثناى فرقه اهل سنت، را به دست آورد که باعث 
تقويت پايگاه حمايتى اش شد. بنابراين، موفقيت مذهب شيعه را مى توان فرايند سياسى 

مستقل و داخلى خاص دکن دانست.

نهادهاى  رويكرد حكومت و جامعۀ قطب شاهى در خصوص  بايد گفت که  پايان،  در 
افراد ثروتمند  مذهبى رويكردى حمايتى بود. گفته شد که گروه هاى متفاوتى چون 
و سازمان ها و گروه هاى فرقه اى به تأسيس نهادهاى مذهبى و حفاظت از آنها کمک 
مى شد.58  محسوب  نهادها  اين  اصلى  حامى  همچنان  حكومت  هرچند  مى کردند، 
اختصاص  مذهبى  نهادهاى  به  را  سلطنتى  خزانۀ  از  ثابتى  بودجۀ  هميشه  حكومت 
مذهبى  هيئت  بودجه  اين  مديريت  براى  مذهبى  نهادهاى  از  يک  هر  مى داد. گرچه 
کند.  نظارت  آنها  کار  بر  بود شخصاً  مايل  داشت، حكومت  اختيار  در  را  خاص خود 
مى بخشيدند،  مذهبى  نهادى  به  قطعه زمينى  يا  پول  مبلغى  مردم  يا  حكام  هرگاه 
در  مى کردند  وظيفه  انجام  مذهبى  نهاد  آن  محل  در  که  دولت  مالياتى  مأموران 
زمين  اين  از  استفاده  براى  را  الزم  مقدمات  و  مى گرفتند  قرار  موضوع  اين  جريان 

56صديقى، تغيير قومى در جامعۀ بهمنى، 80-64.

57بردى، کسلوى و آمورتى، “تشيع در دکن،” 103.

58Reddy, Hindu and Muslim Religious Institu-

tions, 122.
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يا پول فراهم مى کردند.59 نهادهاى مذهبى به سبب تأثير بسيارى که بر مردم داشتند 
ايجاد نوعى سوسياليسم  اين نهادها در  باز نمى زدند و در نتيجه،  از کمک به آنها سر 
که  مردم کمک مى کردند  به  متفاوت  با روش هايى  نهادها  اين  بودند.  اقتصادى سهيم 
کنار  در  کاروانسرا  بناى  مسافران،  براى  مسافرخانه  تأسيس  به  مى توان  آنها  جمله  از 

مساجد،60 غذا دادن به مردم61 و ساخت حمام براى فقيران و مسافران اشاره کرد.62

بنابراين، حكام قطب شاهى دکن براى آنكه بتوانند سلطۀ سياسى خود را موجه جلوه دهند 
و هماهنگى اجتماعى حاکم بر جامعه را حفظ کنند، به فعاليت هاى مذهبى و معنوى 
رو مى آوردند. نهادهاى مذهبى در دوران حكومت حكام قطب شاهى مراکز مهمى براى 
فعاليت هاى علمى و آموزشى بودند و به امور خيريه نيز مى پرداختند و اين اقدام آنها ارزش 
اجتماعى بسيار داشت. عالوه بر اين، نخبگان مذهبى در سياست، ديپلماسى و دسيسه هاى 
گوناگون نقش داشتند و در نتيجه، بر حيات سياسى معاصر خود تأثيرگذار بودند. همچنين، 
به پادشاهان کمک مى کردند با افراد زير نظر خود ارتباط برقرار کنند. بنابراين، نهادهاى 
مذهبى پل ارتباطى بين حكومت و عوام بودند و از راه همين ارتباط بود که مى تواستند 

عملكرد پادشاهان شيعۀ غيرملكى و نيز نخبگان حاکم بر جامعه را مشروعيت بخشند. 

59Reddy, Hindu and Muslim Religious Institu-
tions, 133, 

به نقل از “فرمان هاى قطب شاهى،” در مجموعۀ حضرت 
بنده نواز، شمارۀ 15 و 18. حكام قطب شاهى در يكى از 
فرمان هاى حكومتى خود در 1585م در تأييد واگذارى 
روستاى مدهول به يكى از شيخان فرقۀ چشتيه، يعنى 
حسين شاه والى، خطاب به کارکنان و ديسائيان )مأموران 
مالياتى منطقۀ آرکى پارگانا که روستاى مدهول در آن 
واقع شده است( از آنها خواسته بودند که در امور مالياتى 
نيز  1607م  سال  در  نكنند.  دخالتى  مدهول  روستاى 
حكام قطب شاهى فرمان ديگرى مبنى بر تمديد پرداخت 
مستمرى 200 روپيه اى به مسجد حسين شاه والى، واقع 
در قلعۀ گلكندا، براى تأمين مخارج آن خطاب به همان 

مأموران مالياتى صادر کردند. 
60شروانى، تاريخ سلسلۀ قطب شاهى، 316. تاورنيه، که در 

کرد،  ديدن  حيدرآباد  شهر  از  1638-1639م  سال هاى 
براى  مسافرخانه هايى  مساجد  کاروانسراهاى  مى گويد 
به  واقع در على آباد که  از مساجد  بودند. يكى  مسافران 
بود،  شده  ساخته  1615م  سال  در  ملک اعلم  همت 
براى  سرا  اين  داشت.  اتاق   83 از  متشكل  کاروانسرايى 
اصاًل  يا  آن  اقامت در  براى  و  بود  مسافران ساخته شده 
بسيار  آن  اقامت در  يا هزينۀ  نمى شد  ناچيز بود. کاروانسراى نعمت اللهى در کنار همان مسجدى هزينه اى دريافت 

قرار داشت که تِونو دو اتاق آن را با کرايۀ دو روپيه در ماه 
و  فرمان ها  حسين خان،  يوسف  نسخۀ  بود.  کرده  اجاره 

سندهاى سلطنت دکن )حيدرآباد، 1963(، 131. 
Hossain Bilgrami and C.  Wilmott, Historical 
and Descriptive Sketch of His Highness the Ni-
zam’s Dominions (Bombay: Times of India 
Steam Press, 1884), vol. 2, 542.

قطب شاهى  حكومت  دوران  در  که  مكه  مسجد  61در 

تأسيس شد، روزانه 36 ماند غذا مى پختند و بين فقرا 
مسجد  اين  در  مقدس،  روزهاى  در  مى کردند.  تقسيم 
کتيبۀ  در  مى شد.  برگزار  عمومى  آشپزخانۀ  مراسم 
ميزان  به  1657م،  سال  به  متعلق  صالح بيگم،  مسجد 
در  ساليانه  مراسم  مخارج  به  کمكى که حامى مسجد 
مسجد اختصاص داده بود اشاره شده است. در کتيبۀ 
فارسى مسجد مشک محل، متعلق به سال 1674م، هم 
کنار  نوانخانه هاى  در  فقرا  به  دادن  غذا  دربارۀ  مطلبى 

مسجد در ماه محرم آمده است. بنگريد به
Bilgrami, Landmarks of the Deccan, 79-83.

62به گفتۀ سما ردى، صفحۀ 178، در مسجد جامع قلعۀ 

گلكندا و مسجد جامعى در نزديكى هاى بناى چهارمنار 
مجانى  بتوانند  تا  مى شد  فراهم  مردم  براى  تمهيداتى 

حمام کنند.
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