
  
  
 
 
 
  
  

﹫︺﹫︀ن ︋﹠﹍︀ل ﹨﹠︡ از آ︾︀ز ︑︀ دوره ﹊﹢﹝️ ﹝︽﹢﹐ن  ︫︋︀ز︠﹢ا﹡﹩ ︑︀ر  
   1﹁︣و︫︀﹡﹩ ︮﹀︣ی اً ﹡︺﹞️

 ︡﹝﹞ ز﹟ ︡︋︀︺﹛ا﹟2  
  ﹊﹫︡ه

مــذهب تشــیع در بنگــال هنــد، از اوایــل قــرن هفــدهم مــیالدي، توســط 
ـ  . ي مهاجر گسترش یافتها یرانیا ول، شـاه شـجاع از نخسـتین    پادشـاه مغ

تشیع در عصر اکبـر، جهـانگیر و شـاه    . ی در بنگال بودعیشحاکمان مستقل 
نخسـتین  . علما و رجال ایرانی در سراسر هند رونق گرفـت  لهیوسجهان، به 

بابر، بود که به بنگال قـدم   محمد نیرالدیظهامپراتور مغولی شیعی در هند، 
. رفـت شیعه در بنگال بـه شـمار مـی   ران خان نیز آخرین حکمستهیشا. نهاد

ـ  و حاکمـان شـیعی    سـو  کاطالعات کمی از پیوند بین شیعه و ایرانیان از ی
بنگالی از سوي دیگر وجود دارد و آثار زیادي در ایـن زمینـه منتشـر نشـده     

از میزان تـأثیر شـیعیان ایرانـی در بنگـال از آغـاز تـا        پرسش ،رو نیازا است؛
 همـه وجـود   بـا ) سـؤال ( .له حاضـر اسـت  اصلی مقا سؤال حکومت مغوالن،

در ابعاد گوناگون  توانستند ها، شیعیان بنگال به تأثیر از ایرانیان شیعه، چالش
 .دهنـد ي فرامـوش نشـدنی انجـام    ها تیفعالتاریخی، فرهنگی و اجتماعی، 

 .ي گسترده اسـت ها تیفعالدرصدد نشان دادن این  ،رونوشتار پیش) فرضیه(
تحلیلـی   -طریق مطالعـات تـاریخی   از ن مقصدي،ی به چنیابیدست) هدف(

ـ درا رابطه بین سیاسـت ایرانـی،   تا) روش(شود  یمبنگال دنبال  علمـاي   تی
قـدرت و مـذهب را در منطقـه دور از     ،دینی و مذهب شـیعی و در مجمـوع  

  )یافته( .ایران تصویرسازي کند
  واژ﹎︀ن ﹋﹙﹫︡ی

  .، بنگال، هند، مغول، ایران و مذهبتشیع
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  ﹉ ﹡﹍︀ه ︋﹠﹍︀ل ﹨﹠︡ در
পি«هنـد،  بنگال التیا ینام رسم মব«) شـچیپنگيهـا  الـت یابنگـال از   .اسـت ) مب 

که از ابتداي قرن سیزدهم میالدي، با حاکمیت و سرپرستی  رودبه شمار میجمهوري هند 
کوچک منطقه زیـر   يها التیاپادشاهان، این در زمان سلطنت . پادشاهان مسلمان اداره شد

حـدود  .) م 1880-1717(در عصر حکومـت نـوابین مرشـدآباد    . نددرآمدنظر دولت مرکزي 
اراضی استان بنگال و کیفیت دریافت مالیات از آن، مشـخص شـد و دانشـمندان مسـلمان     

  .استعمار بریتانیا، علیه حکومت استعماري به مبارزه برخاستند دورهبنگال در 
، یالديمـ  2011بر آمار سـال  این ایالت بنا تیجمع. مرکز این ایالت است»کولکاتا«شهر 

ایـن  ) 3: 2011بهتاچـارج، . (اسـت  لومترمربـع یک 88752، وسـعت آن  بودنفر  9،1،347،736
اکثریت قومی ایـن   ،هندوهاي بنگالی زبان 1 .شود یمایالت، طبق نظام پارلمان ایالتی اداره 

الـت،  ایـن ای  دیـن رسـمی  . زبان رسمی این ایالت، بنگالی اسـت . دهند یمایالت را تشکیل 
هـر روپیـه   . نـد یگو یم »شایوپ« را هکس و است »هیروپ« »تاکا«هندوئیسم و واحد پول آن 

شـهرهاي بـزرگ آن، کولکاتـا،    . تومـان اسـت  پنجـاه  معادل صد پویشا و هر روپیه، معادل 
، از اشـعار روبینـدرنات   »جونُ گونُ«آن،  یسرود مل. و وردهمان است 2بیست و چهار پرگنه

هنـدو، بـودایی و مسـیحی،     يهـا  جشـن ت رسمی آن، عالوه بر برخی تعطیال. تیگور است
آغـاز سـال   (ل ژانویـه  ، عید فطر، عید قربـان، او االول عیربدهم محرم، دوازدهم : از ندعبارت

روز استقالل هنـد از اسـتعمار   (آگوست  پانزده و )روز اعالم جمهوریت(ژانویه  26 ،)مسیحی
  .)انگلیس

                                                    
در هند از سوي پارلمان مرکزي  يگذار قانوناما  پردازد یمهند  يها التیادر  يگذار قانوناین نظام تنها به  .1

  .ردیگ یمصورت 
  .کنند یمترین شیعیان ایالت بنگال در آن زندگی در شرق کلکته قرار دارد و در حال حاضر بیش Perganas 24 شهر .2
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  )چِمبنگپش(ایالت بنگال هند  نقشه

  

 ︎﹫︪﹫﹠﹥ ︑︪﹫︹ در ︋﹠﹍︀ل

 .دقیقی در دسـت نیسـت   اتبنگال، اطالع به دوازده امامیورود نخستین شیعیان  درباره
) 493: 1996اکـرام،  ( .شیعیان بنگال نوشته نشـده اسـت  درباره مذهبی  -فرهنگی  یخیتار

ان شیعیان روستایی بنگال، حاکمان سرشـناس شـیعی بنگـال را بـه عنـو      تربیش هم هنوز
حسینیه در هنـد   نیتر بزرگدر حالی که آنان، بسیاري از آثار شیعه مانند  ؛شناسند ینمشیعه 

و  هـا  عـرب در هند از شهر گجرات آغاز شد و روابط میان  تشیعظهور . اندبه وجود آوردهرا 
-317: 1379مظفـر،  ( .گسترش تشیع در هنـد تـأثیر گـذارد    در در دوره جاهلیت، ها يهند
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-روایان شیعه مغول، در بنگال هنـد حکـم  شانزدهم میالدي، برخی از فرمانقرن  در) 320
تاریخی چنـدان ذکـر    يها کتابآنان پیرامون مذهب تشیع، در  يها تیفعالا ام رانی کردند،

  .واقع شد مؤثر، در گسترش تشیع در بنگال، ها تالشاین  که نشده در حالی

  

  ︎﹫︩ از ﹁︐ ︋﹠﹍︀ل ︋﹥ د︨️ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ︑︪﹫︹
ـ درد ورود و گسترش شیعیان در بنگـال،  در مو برخـی  . وجـود دارد  یمختلفـ  يهـا  دگاهی

ـ  بازرگانان، دانشمندان و جهان که نداهاحتمال داد  نخسـتین شـیعیان   یگردان عـرب و ایران
مهـاجرت مسـلمانان در زمـان ترکـان      منـابع، بـه   در. این سرزمین قدم نهادند بهکه  بودند

ازبکسـتان،   ،ال از مناطق مختلف جهان، مانند ترکستانبنگ بهمغولی  يها سلطانعثمانی و 
به منظور کسب شغل، بازرگانی و تبلیغ اسالم، اشاره  ،تاجیکستان، ایران و کشورهاي عربی

شیعیان قبل از فتح بنگال به دست محمدبختیار خلجی، ) 10: 1365آخوندزاده، ( .شده است
 ؛ه بودنـد حال تقیـ ین زمان، شیعیان در البته در ا. در لباس صوفیان وارد این سرزمین شدند

؛ دنـد ید یمـ  تـر  مناسبحفاظت از خود و پیروان خویش مبنابراین، تظاهر به تصوف را براي 
ـ    سـنی بـا وجـود    توانسـتند  یمچون صوفیان  و  7یعلـ ن حضـرت  ابـودن، بـه امیرمؤمن

  .ارندزاحترام بگ :تیب اهل
در این منطقـه گسـترش    تشیع رامسلمان، خود صوفیان  نگاران تاریخبنابر نظر برخی از 

مغـولی و   عهیشرانان پشتیبانی برخی از حکمآنان با صوفیان و پیروان  ،مرور زمان به. دادند
شـاه و برخـی از بازرگانـان    حمایت نوابین مرشـدآباد و نـواب واجـد علـی     اب ،بعد مرحلهدر 

  .ع گرویدندتشیثروتمند عرب و ایرانی مقیم بنگال، به مذهب 

 

  از ﹁︐ ︋﹠﹍︀ل ︋﹥ د︨️ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن︋︺︡  ︑︪﹫︹
  :به دو قسمت تقسیم کرد توان یمرا عد از فتح بنگال به دست مسلمانان تاریخ شیعیان ب
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  ﹊﹢﹝️ ﹝︽﹢﹐ن دوره︑︪﹫︹ در  )ا﹜︿
ـ اوایل قرن هفدهم میالدي، بازرگانان و جهان از ،که اشاره شد گونه همان  یگردان ایران

 یعیشـ ه شجاع پادشاه مغول، یکی از حاکمـان  شا. دادنددر بنگال گسترش  را مذهب تشیع
تشـیع از طریـق ممتازمحـل،     .رفتبه شمار میمذهب این پیرو  نیز مادرش ممتازمحل. بود

 تهماسـب  شـاه وزیر  نیالد اثیغ رزایمممتازمحل، دختر . میان پادشاهان مغول هند راه یافت
و ایـن   بودندآن  ثمرهاع، شججهان با ممتازمحل، ازدواج کرد که مراد و شاهشاه. صفوي بود

-اکثر امیران دربـار شـاه  ) 332-331: 1379مظفر، ( .دو، آشکارا خود را شیعی معرفی کردند
حکومت مغوالن بـه عنـوان    دورهشیعیان دیگر در  ،غیر از شاه. شجاع، شیعیان ایرانی بودند

سیاسی  يها تیفعالقدرت بودند و به  دارايجانشین سلطنت مرکزي مغولی هند، در بنگال 
  .اشتغال داشتند

-دانسته و نوشتهبنگال را در قرن شانزدهم میالدي  بهبعضی از نویسندگان، ورود تشیع 
اسـعدي،  ( .حکومت مغوالن، به بنگال راه یافـت  دورهقرن و در  اینمذهب تشیع در  اند که
، چنـدان تـالش نکردنـد و یـا     تشـیع البته آنان در مورد گسترش مـذهب  ) 18: 2ج ، 1369
جهـان  در عصر اکبر، جهانگیر و شـاه  تشیع مذهب .ت مناسب براي آن، فراهم نگردیدفرص
اگر شـیعه  ) 7: 1366عزیز احمد، ( .گرفتعلما و رجال ایرانی در سراسر هند رونق  لهیوسبه 

ایـن   انـد  کـرده تـالش   نگـاران  تـاریخ که برخی از بپذیریم هند را  یبودن امپراتورهاي مغول
بابر، بود که بـه بنگـال    محمد نیرالدیظهین امپراتور مغولی هند، اثبات شود، نخست موضوع

  .قدم نهاد

﹝﹞ ﹟︡﹛︣ا﹫︸︡  ︣︋︀︋  
در هند، ظهیرالدین محمد بـابر پسـر عمـر شـیخ میـرزا پسـر        یحکومت مغول گذار انیبن

اُزبکستان، در متولـد   1در فرغانه. یالديم 1483چهاردهم فوریه  ،نوة تیمور دیابوسعسلطان 

                                                    
این شهر مرکز استان فرغانه در خاور . نفر 214٬000ور ازبکستان با جمعیت فَرغانه شهري است در کش. 1

کیلومتر با تاشکند، پایتخت کشور،  420فَرغانه . گرفته استازبکستان است و در گوشه جنوبی دره فرغانه قرار 
 .فاصله دارد
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 1494بـابر در ژوئـن سـال    . ر بابر، قتلغ نگار خانم، از نسـل پـانزدهم چنگیـز بـود    ماد. شد
 1526او در آوریــل ) 303: 1ج ، 1376رضــوي، . (در فرغانــه جانشــین پــدر شــد یالديمــ
رانـا سـنگه را    1527ابراهیم لودي افغانی را در پانی پت، شکست داد و در مـارس   یالديم

رضـوي،  . (درگذشـت 1در آگـره  1530شد و در سـال   در کنوه مغلوب ساخت و امپراتور هند
  )310: 1ج ، 1376

در مورد گرایش مذهب شیعه، پیش از ورود بابر به هند، اشاراتی وجود  ،در منابع تاریخی
 بـه  ،هـا  يصـفو براي برخورداري از حمایت  ،ظهیرالدین محمد بابر و پسرش همایون. دارد

 به بیـان دیگـر،  ) 118: 1385گلی زواره، . (داقرار کردن تشیعطور رسمی در برابر همگان به 
شـاهیان و  شـاهیان، عـادل  زیـرا نظـام   ؛در هند داشت تشیعنقش مؤثري براي نفوذ  هیصفو
صفوي، علما و شـاعران   شاهان. را پذیرفتند تشیع، مذهب ها آنشاهیان بر اثر اهتمام قطب

در این مـورد،  ) 331: 1379مظفر، ( .فرستادند یم بدان جا تشیعدعوت مردم هند به  برايرا 
  : کرد توجه باید چند نکته به 

، براي وفاي به عهد خـود،  لیاسماعبابر بعد از فتح ماوراءالنهر به کمک شاه  که نیااول 
  . ضرب گردد و به نام آنان خطبه خوانده شود :ائمهه به نام سکدستور داد 

را قزلباشـان شـیعه    جامه ،...و دیدار با سفیر ایران  مانند ،بابر هنگام ضرورت که نیادوم 
عبیـدخان اُزبـک کـه جانشـین شـیبانی      با  یالدي،م 1512در آوریل  که نیاسوم  .دیپوش یم

حـامی ایرانـی    فرمانـده مذهب بود، در نزدیکی بخارا جنگید و بعد از رسـیدن  متعصب سنی
رضـوي،  ( .دسرباز قزلباش، بار دوم به بخارا یـورش بـر   هزاریازدههمراه با ) نجم ثانی(خود 

-شـاه  .حتی قسمتی از هند را با کمک دولت صفوي فتح کرد بابر) 309-307: 1ج ، 1376
تا راه ترویج مذهب شـیعه در هندوسـتان    نموداسماعیل صفوي به این شرط به بابر کمک 

  )283: 1387میرشریفی، . (را هموار کند

                                                    
رودخانه  در کنارین شهر ا. سومین شهر بزرگ در ایالت اوتار پرادش در کشور هندوستان است ،آگره یا آگرا. 1

دقیقه فاصله  سیساعت و با هواپیما  چهاریامونا قرار گرفته و از دهلی، با ماشین تنها دو ساعت و نیم، با قطار 
 .دارد
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ن لبـاس قزلبـاش و   بـود و پوشـید   تشیع نشانهکه  1»دوازده توزك«تاج  بابر با گذاشتن
 .اسماعیل بودبه خاطر استحکام روابط با شاهدنبال پوشاندن این لباس بر تن سربازان خود، 

ه و خوانـدن خطبـه بـه    ضرب سکالبته با وجود ) 143: 1373؛ هالیستر، 48: 1385عارفی، (
شیعه، شواهدي وجود دارد که بابر آشکارا شیعه  يها قزلباشو پوشیدن لباس  :هئمنام ا

برخـی از  . بمانـد  سـنی حفظ حکومت و موقعیـت خـود، مجبـور بـود      شاید براي ؛شده بودن
در هند همراهی کردند و احتماالً برخی از آنان، ایرانیان شیعه  او را که تبار یرانیافرماندهان 

چرا آنان مجبـور   ،اگر بابر شیعه بود حال) 311: 1ج ، 1376رضوي، ( .کردند یمه تقیبودند، 
  د؟ه شدنبه تقی

آشـکار شـیعه بـودن خـود را اعـالم نکـرد و        طـور  بهکه چرا بابر  سؤالدر پاسخ به این 
فرصـت نیافـت تـا در هنـد سیاسـت       اوبایـد گفـت کـه     ،حکومت شیعی را برقرار نسـاخت 

ـ بحکومتی خاصی را سامان دهد و با بودن فرماندهان نظامی و  چنـین   2،تـورانی  يهـا  گی
بـراي   یالديمـ  1528بابر در سال ) 311: 1ج ، 1376رضوي، ( .کاري براي او ممکن نبود

  .قلمرو حکومت خود به بنگال حمله کرد و خود به این سرزمین رفت توسعه

  ﹡︭﹫︣ا﹜︀﹝﹨ ︡﹝﹞ ﹟︡﹢ن 
بـود   سـنی همـایون  . در کابل به دنیا آمد 1508همایون پسر ارشد بابر، در ششم مارس 

 .از دنیـا رفـت   1556نویـه  وي در ژا) 312: 1ج ، 1376رضـوي،  ( .امان نه سـنی متعصـب  
: 1369هـاردي، (مقـیم بنگـال    يها یافغانپس از شکست از  او) 320: 1ج ، 1376رضوي، (

حکومت برادر ناتنی خود میرزا عسکري، چون احتمال  دورهبه طرف قندهار رفت و در ) 48
رضـوي،  ( شـیعی  تهماسـب  شـاه از قنـدهار گریخـت و از    ،از سوي وي زندانی شـود  داد یم

                                                    
روا یا فرمانده نظامی براي لشکریان و مراتبی که فرمانترکی به معناي نظم و ترتیب و سلسله يا واژه ،توزوك. 1

توزوك از توز ترکی . گورکانی هند شاهان دورهاز  ییها کتابسرعنوانِ  ،و نیز کرد یمعمال وابسته ا يها سازمان
 در .ضبط شده است همتُزُك، تُزوك و توزك  يها صورتاین واژه به . به معناي آراستن و منظم کردن است

در اردو  .ار رفته استو متون تاریخی ترکی، توزوك با توره به معناي نظم و قانون به ک ها نامه لغتبرخی از 
 .آید یمبه معناي شأن و شوکت  ،همراه احتشام

  .آنان شدیداً مخالف شیعیان بودند. و همراه بابر، وارد هند شدند بودند  مذهبیي تورانی همه سنها گیب .2
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همایون در هـرات  . درخواست کمک کرد ،)13: 1365آخوندزاده،(، )315-313: 1 ج، 1376
وي بـه  . خـان بـه ایـران رفـت    همایون همراه بیـرم . دریافت کرد تهماسباز  يا نامهپاسخ 

ــام   ــد ام ــارت مرق ــازی ــد و   7رض ــرف ش ــلمش ــوار  چه ــرتروز در ج ــد آن حض  .مان
از همـایون اسـتقبال شـایانی     1544در ژوئیـه   تهماسب شاه) 284-283: 1387میرشریفی،(

همـایون بـه دربـار    ) 29: ب 2009فهمـی، ( .خـود را بـراي او بـاز گذاشـت     خزانهکرد و در 
بـود   ییهـا  سوءتفاهمرفع  شگامیپ خان، رمیب) 402: 1361نهرو، ( .پناهنده شد تهماسب شاه

ـ حمیـده . کرد یممذهب همایون و شیعیان پیرو شاه ایران بروز  سنیکه میان همراهان  انو ب
بـه  ) خواهر شـاه (بیگم بود که دوست سلطان ها سوءتفاهمکمک براي دفع این  نیتر بزرگ
خـان  خـافی . (دیرسـ  یم جام احمد خیش به نسبش که بود یرانیا یزن  دهیحم .رفت یمشمار 
ان متعصـب در ارتـش همـایون ماننـد     بـه سـنی  ایرانیان، ) 127: 1ج ، م 1865الملکی، نظام

 نیبنـابرا . دانسـتند  یمـ  ممکننـا را  سـنی و جنگیدن در کنار امپراتور  کردند یمخوارج نگاه 
همـایون اطمینـان داد کـه وي پیـرو     . ع وادار کـرد به پذیرش تشی، همایون را تهماسب شاه

و بـراي  ) 315-313: 1ج ، 1376رضـوي،  (اسـت   :معصـوم و امامان  تیب اهلمخلص 
، 1376رضوي، ( رفتیپذرا  تشیع ، مذهباماممتقاعد کردن شاه در وفاداري خود به دوازده 

 تهماسـب  شـاه . اعـالم کـرد   آشکاراخود را به طور رسمی و  مذهب ،و در قزوین) 315: 1ج 
در برابر تعهد همایون به گسـترش تشـیع   و ) 284: 1387میرشریفی، (شد  حال خوشبسیار 

ــه او داد  ــی ب ــروي کمک ــد، نی ــاردي، ( .در هن ــن،). 48: 1369ه ــس از ای ــا پ ــه  ونیهم ب
محبـت  ایـن   هـاي از عالمـت  یکـ ی) 37: 1369هـاردي،  ( .دیورز یممحبت  :تیب اهل

رفـت   7رضـا زیـارت امـام    بـه  در راه بازگشت از قزوین، بـار دیگـر   که بود  نیاورزیدن 
و چند روزي که در مشهد توقف داشت، سادات و فضال بـا وي  ) 316: 1ج ، 1376رضوي، (

  )38: 1382بیات، ( .پرداختعلمی  يها بحثبه  دیدار داشتند و او با آنان
 .یافـت صـحنه سیاسـت، نفـوذ شـیعه در هنـد و بنگـال افـزایش         بـه آمدن همـایون  با 

اکبـر،   اوبـود کـه از    یشیع یبانو، همسر همایون، دختر عالمدهیحم) 15: 1365آخوندزاده، (
میرشـریفی،  ( البته مـادر همـایون نیـز ایرانـی بـود      ؛)15و  13: 1365آخوندزاده، (شد متولد 
هـاردي،  (چهارده هـزار فرماندهی پسر خود، شاهزاده مراد،  تهماسب تحت شاه .)284: 1387
 همـه کـه  ) 315: 1ج ، 1376رضوي، (داد به همایون  نظام سواره دوازده هزاریا ) 48: 1369
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ایرانیان مورد احترام همایون قرار داشتند و در سـلک خـواص و یـاران او    . شیعه بودند ها آن
در سراسـر   را مستقل کوچکی يها دولت، ها مغولجماعت پس از حکومت درآمدند و همین 

ي هـا  یتـوران وقتی همایون مطمئن شد سربازان ) 333-332: 1379مظفر، ( هند برپا کردند
سـپاه خـود را بـه سـه      ،کاري کننـد در فتح مجدد هند هم ها یرانیادر کنار  توانند ینمی سن

بـود   دار منصب 202دسته شامل  نیتر بزرگ )320: 1ج ، 1376رضوي، ( .دسته تقسیم کرد
را شـامل  افسر تحت فرمان اکبر  59دسته دوم . نفر ایرانی شیعه بودند پانزدهو از بین آنان، 

خـان  گروه سوم تحـت فرمـان بیـرم   . نفر شیعه ایرانی قرار داشتند ششآن که در شدند می
-176: 1382بیـات،  ( .بودنـد نفر، بقیه ایرانی شـیعه   ششافسر به استثناي  53که از  ندبود

187(  
هـاي بیهـار و بنگـال را بـه     قبل از عزیمت همایون به ایـران، شیرشـاه سـوري، ایالـت    

لذا همایون سپاه خود را به دفع او فرستاد اما شیرشـاه ارتـش همـایون    . تصرف خود درآورد
ي هـا  جنـگ در نتیجه، همایون خود به بنگال آمد و بین شیرشاه و همـایون  . را متفرق کرد

 ونیهمـا ) 283: 1ج ، 1375بهبهـانی،  . (متعدد رخ داد که سرانجام همایون شکست خـورد 
او فـردي  . در شـهر گـور یـا لکهنـوتی مـدتی سـکونت داشـت        1539-1538هاي در سال

. ي طبیعی بنگال شـد و در آن سـکونت اختیـار کـرد    ها جاذبهبود، لذا مجذوب  طلب شیآسا
  )38: ب 2009فهمی، (

  ︡ ا﹋︊︣ ﹟ ﹝﹞ا﹜︡ ︗﹑ل
ـ پبانو بیگم از فرزندان پیر مقدس، احمد جام ژندههمایون با حمیده 1541در سپتامبر   لی

از ایـن بـانو، در پـانزدهم اکتبـر     . ازدواج کرد) 127: 1ج ، م 1865الملکی، خان نظامخافی(
  )313: 1ج ، 1376رضوي، ( .در قلعه اَمرکُت، اکبر به دنیا آمد 1542

مسـتقیم در   ،و تفکـرات و اعتقـادات مـادر    اسـت کودکان  سهمدرآغوش مادر، نخستین 
) 13: 1365آخونـدزاده،  . (بـود  یمادر اکبـر، دختـر یـک عـالم شـیع     . گذارد یمکودك تأثیر 

دو بـار همـراه همـایون     7زیارت مرقد مطهر امام رضـا  برايایران  به بانو در سفردهیحم
به اکبر نیـز   تأثیرو این  گذاشتادي ، بر حمیده تأثیر زینینش عهیشسرزمین  بهاین سفر . بود

عضـی  ب نظـر  بـه ) 2: 1ج ، 1359هاشـم،  ( مردي سـخت مـذهبی بـار آمـد     و اومنتقل شد 
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ـ ن و فرزنـدش  دو وفیضـی   مبـارك  خیشـ  خاندان نفوذ زیر برکا ،نگاران تاریخ  و شـاعران  زی
اکبـر،   نتادابسـیاري از اسـ   .بودنـد  رفتـه هنـد   دربار به رانیا از که. قرار گرفت نیدانشمندا

 ایـن اسـتادان  . ایرانی و شیعه بودند و مسـتقیم بـر تفکـرات و اعتقـادات او تـأثیر گذاشـتند      
  : از اند عبارت

 ،همایون وزیر شاه شجاع. الملک بودخواجه عبدالصمد شیرازي که فرزند خواجه نظام. 1
  ) 318: 1ج ، 1376رضوي، ( .شیرازي را مأمور تعلیم نقاشی به اکبر کرد

 لـه یقببهـارلو از   فـه یطان پسر سیف علی، مربی و سرپرست اکبر بود کـه بـه   خابیرم. 2
به مدت چهـار سـال    1560تعلق داشت و از طرف اکبر تا مارس ) قراقویونلو(شیعی ترکمن 

از ایـن رو، بـر او نفـوذ    ) 316و  320و  325-313: 1ج ، 1376رضـوي،  ( .بود هالسلطننائب
 دیکشـ بیهـار و بنگـال لشـکر     بـه  1576ر در سـال  اکب) 316: 1366نوائی، ( .زیادي داشت

بنگـال را بــه اشــغال  ) 77: ب 2009فهمــی،(سـال  و در همــین ) 198: م 2003االسـالم،  (
بـراي فرونشـاندن    1581در اوایـل فوریـه   بـار دیگـر    او) 487: الـف  2009فهمی،. (درآورد

  )352: 1ج ، 1376رضوي، ( .شورش میرزا حکیم، به بنگال لشکر کشید

  ﹊﹢﹝️ ﹝︽﹢ل دوره︫﹫︺﹥ در  ︀﹋﹞︀ن
 تـن در بنگال، چنـد  ) خانپیش از استقالل نواب مرشدقلی(رواي مغول فرمان 38از بین 

، داران منصـب  البتـه  .وجـود نـدارد  شـکی  بابر، همایون و اکبـر،  در شیعه بودن  .شیعه بودند
نـدکی  ع خـدمات ا بنگـال، بـه تشـی   در سرزمین  تبار یرانیا عهیش مداران استیسرانان و حکم

  :میپرداز یمآنان  نیتر معروفاکنون به ) 385: 1ج ، 1376رضوي، ( .کردند

  ) .م 1574-1575﹉ : (︠︀ن﹝﹠︺﹛. 1
او بـه  . بیگ اندیجانی از امیران معروف تـرك دربـار همـایون و اکبـر بـود     میران پسراو 

تحت فرمان همایون به مقـام مهـم دولتـی نایـل     ) عسکري(بابر عنوان برادر رضاعی پسر 
خـان  مـنعم . داد و سمت وکالـت بخشـید  » خانِ خانان«او را لقب  1560اکبر در سال . آمد

اکبـر او را در  . ران جونپور و منـاطق شـرق هنـد شـد    ، حکمها ازبکبعد از سرکوبی شورش 
خـان را بـراي سـرکوبی    اکبـر، مـنعم  . به ریاست برگزید دار منصببر پنج هزار  1575سال 
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در البته بعد از ناکـامی او، خـود اکبـر    . غانی در بنگال، اعزام کردداوودخان کراّنی سلطان اف
مـنعم  . خان و تودرمـل واگـذارد  به بنگال رفت و سرکوبی داوودخان را به منعم 1574 سال

گـره، مـونگیر، بهـاگَلپور و    هزار سپاه به طرف بنگال حرکت کرد و سورجخان همراه بیست
 داران نیزمـ ي هـا  کمکخان و با رهبري منعم لشکر مغول به. کُهل گاؤن را تصرف ساخت

 1574سـپتامبر سـال    25خـان در  منعم. ي راج محل پیشرفت کردندها کوهبومی، به طرف 
داوود خـان در نزدیکـی دریـاي     1575سـوم مـارس   . وارد شـد ) تانـدا (بنگـال  به پایتخـت  

ـ   قلعـه شُربورنو ریکها در جنگ توکاروي، شکست خورد و فرار کـرد و بـه    . اه بـرد کتـک پن
امپراتـور اکبـر،   . خـان نمـود  سرانجام داوود مجبور به مصالحه شد و خـود را تسـلیم مـنعم   

خـان  مـنعم ) 198: 2003االسـالم،  . (رانی بنگال و بیهار مأمور سـاخت خان را به حکممنعم
پایتخت را از تاندا به گور منتقل کرد؛ اما گور قابل سکونت نبود، لـذا بـه تانـدا بازگشـت و     

  .از دنیا رفت 1575بر اکت 23

  .)م 1576-1578﹉ (︠︀ن ︗︀ن ︧﹫﹟ ﹇﹙﹩ ︠︀ن . 2
-بیـرم ) 378: 1ج ، 1376رضـوي،  ( .خان بودبیگ ذوالقدر و پسرخواهر بیرمپسر ولیاو  

: 1ج ، 1376رضـوي،  ( .تعلق داشت) قراقویونلو(شیعی ترکمن  لهیقبعلی، به خان پسر سیف
ندگی خود را به عنـوان سـرباز عـادي در ارتـش     او ز. حسین قلی نیز شیعه بود) 313-325

خـان حمایـت   قلی و پدرش از بیرمخان، حسیندر زمان شورش بیرم. امپراتور اکبر آغاز کرد
 بخشـیده قلـی  حسین ،بعد از مدتی. خان، اکبر او را دستگیر کردبعد از سرکوبی بیرم. کردند

امپراتور مغولی وفادار ماند و لذا به  ،مراز این به بعد تا آخر ع. شد و در مقام قبلی ابقا گردید
بـه او داد  » خان جهـان «خان، اکبر لقب بعد از درگذشت منعم 1575در سال . کرد شرفتیپ

محل، پادشاه در جنگ راج 1576ژوئیه  دوازدهقلی در حسین. ران بنگال ساختحکماو را و 
 1578و در سال ) 378: 1ج ، 1376رضوي، ( .دادداوودخان کرّانی را شکست  افغانی بنگال

  .دنیا را ترك گفت ،در نزدیکی تاندا
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  .) م 1579-1580﹉ (︠﹢ا︗﹥ ﹝︷﹀ّ︣︻﹙﹩ ︠︀ن ︑︣︋︐﹩ . 3
وي . مالیاتی اکبـر بـود   گیرندگاناز  و حاکم بنگال -نزدیک مشهد - 1از اهالی تربتاو 

ـ  خان بود و از این رو،پیش از حکومت بنگال، مسئول امور دیوانی بیرم یعی ایرانـی شـ   کی
و تقاضاي رهبـران شورشـی،    چندین بار شورشیان را شکست داداو . شد یمبانفوذ محسوب 

مظفر با کمک لذا دشمنان خواجه .رفتن به مکه را نپذیرفت اجازهمبنی بر عفو کامل آنان و 
حسین بن خواجه معین نقشبندي که بـه دلیـل شـورش در گجـرات، در      نیالد اشرفمیرزا 

 .کشـتند  1580او را شکسـت دادنـد و او را در آوریـل سـال      یورشـ ر بود، در شزندان مظف
  )380و  350: 1ج ، 1376رضوي، (

4 . ﹌﹠︗ ︐﹁ ︠︀ن ﹛﹫ا︋︣ا﹨﹡﹢اب ) ﹉1617-1709 م(.   
ـ گ عـالم . داد» خـان «او را لقب  1635جهان در سال شاه .بود خان یعلفرزند مردان او   ری

در زمــان  ،ت کشـمیر ل ســناهـ . او را بـه حکومــت کشـمیر گماشــت   1661ســال شـاه در  
بعد  ریگ عالم. به شیعیان کمک کرد وا. پا کردنده غوغایی بزرگ علیه شیعیان ب ،خان میابراه

بـار   1678خان،  او را به الهور و سپس به بیهار منتقل کرد؛ اما در سـال   اهللا لیخلاز وفات 
بین شـیعه و   که بار دیگر. خدمت کرد جا آنوي را به کشمیر فرستاد و هشت سال در  دیگر
او . او را از کشمیر فراخواند و حکومت بنگال را به او واگذار کرد ریگ عالماختالف شد،  سنی

او در وطـن خـود   . به کشـمیر رفـت   1701 آباد و براي بار سوم در سال بعد از بنگال به اهللا
کـاخ  الهور، سـکونت گزیـد و بـاغ و     يلومتریک سیبه فاصله » سودهره«و در  آباد میابراه

  .درگذشت 1709وي در سال . ساخت
 سـخاوتمند او  .پرداخت یمامور دولتی  وفتق رتقبه  و مدبر، عالم و ادیب بود خان میابراه

دو فرزنـد   وي. بـود  مند عالقهراسخ داشت و به ساختن مسجد و احداث باغ  يا دهیعقو  بود
نام بیـاض ابراهیمـی    تصنیفی داراي هفت جلد به. خان داشتخان و یعقوببه نام زبردست

ایرانـی و از جانـب    عهیشـ ، خـان  میابـراه ) 50-49: 1374نقـوي،  ( .به رشته تحریـر درآورد 
جهـان، پسـر جهـانگیر    و شـاه  خـان  میابـراه بین  1709در سال . جهانگیر، حاکم بنگال بود

                                                    
 .است تر کینزدبه مشهد  جام تربتدر نزدیکی مشهد دو شهر با عنوان تربت وجود دارد، اما تربت حیدریه از . 1
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در جنـگ کشـته شـد و     خان میابراهجهان به بنگال لشکر کشید و لذا شاه ،اختالفی رخ داد
  )56: 2009آشنا، ( .جهان درآمدل به تصرف شاهبنگا

  .)م 1639-1660﹉ (︫︖︀ع  ﹝﹞︫︡︀ه. 5
و دانشمندان دربار، حمایـت مـالی    زبان یفارسشاعران  و از دوست بودعالم و فرهنگاو 

-، خـدمت یمـی مشاوران او و بـیش از ن . بودند تشیعاکثر آنان ایرانی و پیرو مذهب . کرد یم
تن از شیعیان را همراه خـود   سیصدشجاع شاه. رش نیز شیعه بودندمادر و دو همس وکاران 

، تشـیع او با اختیار نمـودن مـذهب   . در سراسر بنگال مستقر ساختآنان را بنگال آورد و  به
ـ سـعیدالحق،  . (حمایت امیران ایرانی را جلب کـرد  از  ،1616ژوئیـه   23وي در ) 328: تـا  یب

شجاع بـیش از  . ران بنگال ساختحکم 1639سال جهان او را در شاه. ممتازمحل متولد شد
-چنین پایتخت را از داکا به راجاُریسه و بنگال حکومت کرد و هم يها التیاسال بر  بیست

ج ، 1375بهبهـانی،  ( .او در کنار دریاي گنگا هویداسـت  وساز ساختآثار . نمودمحل منتقل 
فوریـه   24 شـجاع  .داشـت  حکومت شجاع، اُریسه و بنگال آرامش خـوبی  دوره در) 277: 1

شکوه و والی امبر، سردار جئ سـنگه، در جنـگ   از دست پسر داراشکوه، سلیمان 1658سال 
  )329: تا یبسعیدالحق، ( .بهادرپور شکست خورد

6 . ﹤﹚﹝︗︣﹫﹞) ﹉1660-1663 م(.  
مـدتی در بنگـال حکومـت    ) 15: 1365آخوندزاده، ( و ایرانی بود عهیشاو یکی از بزرگان 

او از طـرف   .)18: 2ج ، 1369اسـعدي،  . (در بسـط نفـوذ تشـیع داشـت     یمهمیر کرد و تأث
وي از امپراتـوران مغـول،   . اصـلی او، محمدسـعید بـود    نام. ران بنگال شدحکم ،زیباورنگ

او . کسب کـرد » یار وفادار«و » ساالر سپه«، »خانانخان«، »خانمعظم«القاب زیادي مانند 
 يو .معمـولی بـود   فـروش  روغنمتولد شد و فرزند یک  در اردستانِ اصفهان 1591در سال 

دیگـر بـه    ییـک بازرگـان المـاس را برعهـده گرفـت و همـراه بازرگـان        گريبعدها منشی
 يهـا  یکشـت ، صـاحب  او بعـدها . آغاز کـرد را هندوستان وارد شد و خود نیز تجارت الماس 

یشرفت او کمک کرد پ هزیب بران جنوب هند، اورنگحکم. فراوان و بازرگانی بزرگ گردید
 و سـاخت  نفـر  هـزار دوازده فرمانـده جهـان او را  شاه. جهان از او حمایت نمودو امپراتور شاه

زیب امپراتور شد، میرجملـه را بـه جنـگ    وقتی اورنگ. برگزید يریوز نخستسپس او را به 
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 میرجملـه شـجاع را تـا داکـا    . شجاع از میدان جنگ به کهجوا فرار کـرد . شجاع فرستادشاه
ی یو بـه بخـش قضـا    سـاخت محل به داکا منتقـل  میر جمله پایتخت را از راج. دنمودنبال 

)Sarkar,1972:74 ( بازرگانـان   يهـا  شـرکت بـه  او . نمـود  يا ژهیوو منافع بازرگانان توجه
حـاکم بزرگـی    و شیدورانددانشمند،  او فردي بااخالق، شجاع،. کرد یمخارجی هم کمک 

او ) Karim, 1995:2( .حکومـت کـرد   هـا  مـدت  دل رحـم ر و بران مـد به عنوان حکم بود و
  )Narayan, 1979:123( .در نزدیکی خضرپور درگذشت 1663مارس سی سرانجام در 

7 .︀︫﹤︐︧ ︠︀ن) ﹉1664-1688 م(.  
بعد از درگذشت میرجملـه،   1663در سال او . بنگال بود اکمسال ح 24خان پسر آصفاو 

 اعتمادالدولـه بیـگ  غیاث رزایپدربزرگش ماسم . و شیعه بود او نسالً ایرانی. حاکم بنگال شد
، دختر اعتمادالدوله همسـر جهـانگیر و   نور جهان. سلطنتی مغول بود خانوادهاو فامیل . است

 .جهـان بـود و هـر دو خـواهر و بـرادر شـیعه بودنـد       او برادر بزرگ ممتازمحل، همسر شـاه 
جهـانگیر لقـب    و خـان بـود  یرزاابوطالـب خـان، م ستهیشا اصلی نام) 15: 1365آخوندزاده، (
سـالگی بـه بنگـال     63در . رانی کردمختلف حکم يها التیااو در . به او داد» خانستهیشا«

 اصالحات حکومتی، جلـوگیري . کردند یماو در امور حکومتی به او کمک  شفرزندان. رسید
ـ فعالاز  ،نو مجـازات مجرمـا   یرقانونیغ هايمفاسد کارمندان دولتی، لغو مالیات از  يهـا  تی

او بـا   نزدیـک روابـط   سبببه  یررسمیغ داران نیزمسران فاسد و . رود یمبه شمار  خوب او
 جهـت خـان بـه   سـته یشا. شـدند  زده وحشـت ، ويشخصیت و اخالق عـالی   و نیز امپراتور

وي بعـد از ورود  . بسیار معروف گردید ،)یکی از شهرهاي بنگالدش فعلی(پیروزي چتّوگرام 
در  ،اراکان يها راجهچون ارتش  کرد،او به اهداف شوم راجۀ اراکان مرکوز توجه  بنگال، به

گاهی داکا پایتخت بنگال را نیز غـارت  آنان . کردند یممناطق حکومت مغول ناآرامی ایجاد 
گـري دزدان دریـایی و ارتـش اراکـان، در     غارت از خان براي جلوگیريستهیشا. نمودند یم

حمله برد و بر دالورخان، حاکم سندیپ غلبه نمود و چتوگرام  سندیپ رهیجزبر  1665سال 
  .به دست وي افتاد

 را ییاروپـا  يهـا  شرکتاین امر، مخالفت  کهخان قانون بازرگانی را سخت کرد ستهیشا
آنان را رد کرد و آنان را از بنگال بیرون راند  یرمنطقیغ يها درخواست چنینهم ؛باعث شد
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) 448 :2011مونُرما ایربک، (راضی نشد  ها یسیانگل همیشگیه و هرگز براي تأسیس پایگا
چند مسجد، آستانه، قبرستان و قصـر در داخـل و بیـرون    او . بود یخان معمار بزرگستهیشا

  .پایتخت ساخت

  ﹝︽﹢ل دوره︫﹫︺﹥ در  داران ﹝﹠︭︉
شـیعه عـازم آن دیـار     داران منصبحکومت مغوالن در سرزمین بنگال، برخی از  دورهدر 

  :از اند عبارتبرخی از آنان . البته آنان چندان فعالیت دینی نداشتند .دشدن

1 . ﹩﹡﹑﹫﹎ ︐﹀﹛ا︋﹢ا ﹜﹫﹊) ︡﹛﹢︑1548 م(.  
و در فلسـفه،   بـود  مشـهور  یعـالم  و )364: 1ج ، 1376رضـوي،  ( از بزرگان شـیعه وي 
-مصـباح  نویسـنده .) م 1567 یمتـوف ( عبـدالرزاق پـدرش  . طبابت شهرت داشت و حکمت
. دانهرساند 7کاظمبرخی نسب او را به امام موسی . الهیجان بود تالقضاقاضی، الشریعه

متولـد  (و طبیـب دربـار اکبـر    ) 69: 1374نقـوي،  (شـد  از شیراز وارد هند  1575او در سال 
در اواخـر سـال   او . سیاسـی و انتظـامی دسـت یافـت     يها مقامسپس به . گردید.) م 1542
عروف شیعه، قاضی نـوراهللا شوشـتري از دوسـتان او    عالم م. قاضی و امین بنگال شد 1579

دهمتـور مـریض شـد و     منطقـه در  ،ابوالفتح هنگام بازگشـت از کشـمیر   1.فتر یمبه شمار 
آثـار وي  . داشـت  اهللا فتحسـه فرزنـد بـه نـام سـیدابوالوفاء، سـیدخلیل و سـید       او . درگذشت

رقعـات  ( چهاربـاغ ، )شـرح اخـالق ناصـري   ( قیاسـیه ، )شرح قانونچـه ( فتاحی: از اند عبارت
  )71-69: 1374نقوي، . (مظهراالسرارمثنوي و  افادات حکیم ابوالفتح، )ابوالفتح

  ﹊﹫﹛ ﹨﹞︀م. 2
در نخستین دیدار، به حکیم همام، بـرادر حکـیم ابـوالفتح    .) م 1542متولد (امپراتور اکبر 

ــدایایی  ــاه، (داد ه ــال  )212 :2، ج 1388هندوش ــاطق  1581و در س ــت من ــه ریاس  او را ب
رضـوي،  . (حکـیم همـام شـیعه بـود    . منصـوب کـرد  ) سـرجواوز (و سـرُو  ) بنگال(پور حاجی
ششصـد تـن از سـربازان اکبـر      فرماندهاو قبل از آمدن به بنگال، ) 354-353: 1ج ، 1376

                                                    
 . م1968چاپ  ،الهور پاکستان ، دانشگاه پنجاب،ر﹇︺︀ت ا︋﹢ا﹜﹀︐ ﹎﹫﹑﹡﹩ :نکتر در این زمینه مطالعه بیش يبرا .1
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. نگارش تاریخ اسالمی به دستور اکبـر در هنـد آغـاز شـد    ) 383: 1ج ، 1376رضوي، . (بود
: 1ج ، 1376رضـوي،  . (به حکیم همـام واگـذار گردیـد   حکومت شهر میژلیت در سال سوم 

370-371(  

  .)م 1545﹝︐﹢﹜︡ (اً  ﹁︐︫︀ه . 3
به دستور امپراتور اکبر، بـراي بررسـی امـور دولـت     . م 1588از شیعیان بود و در سال او 

  )364: 1ج ، 1376رضوي، . (حاکم بنگال شهبازخان، همراه چند تن به بنگال رفت

  .)م 1542﹝︐﹢﹜︡ ( ﹊﹟︣ا﹁﹫︫﹩ ︋﹫﹌ ﹇﹙ ﹩︻﹙. 4
همسر او، نورجهان کـه بعـد از کشـته شـدن او، همسـر      . شیعه بود و حاکم وردهماناو 

: 1365آخونـدزاده،  ( .نیز ایرانـی و شـیعه بـود    )136: ب 2009فهمی،( امپراتور جهانگیر شد
ـ . شاه ایران بود )خانهآشپز( خانهنعمترئیس  یقل یعل )15  جـا هوقتی در ایران پادشاهی جاب

وارد ارتش گردید و اکبـر بـه سـفارش    ) خانبیرم(خانان شد، او به ملتان رسید و توسط خان
دختر یکی از کارمنـدان   ،مهرالنساء 1592خانان، سمت مناسبی به او بخشید و در سال خان

 .ایرانی در دربار خـود را بـه عقـد میرزاغیـاث درآورد و اراضـی وردهمـان را بـه او بخشـید        
ـ  یعل). 136: فال 2009فهمی،( پـور، معـاون جهـانگیر بـود     در جنـگ علیـه رانـا اُودي    یقل
دار ارتـش وردهمـان   خود، فرمـان  ینینش تختجهانگیر او را بعد از ) 137: ب 2009فهمی،(

کشتن شیر، پادشـاه بـه    سبببرخی از نویسندگان، به  ه گفتهب )210: 2003االسالم، . (کرد
بـه  خـان را  نیالـد  قطبامپراتور جهانگیر، ) 137: ب 2009فهمی،. (داد» رافکنیش«او لقب 

 نیالـد  قطب. او نیامد اما ،فراخواندرا  رافکنیشاو بعد از رسیدن به بنگال، . بنگال اعزام کرد
حمله  نیالد قطب هو ب شدبه وردهمان رفت و براي او دشنامی فرستاد که او از آن، ناراحت 

 2009فهمـی،  ( .را کشـتند  رافکنیشـ ، نیالد قطبکرد و او را مجروح ساخت؛ اما محافظان 
) 210: 2003االسـالم،  ( دیگردگونه او به دست ایلچی جهانگیر کشته بدین) 137-136: ب

  )137: ب 2009فهمی،( .گیر شدنداو دست خانوادهضبط و  رافکنیشو دارایی 
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﹤︖﹫︐﹡  
» پشـچِمبنگ «هند قرار دارد و نام رسمی بنگـال،   قاره شبهبنگال در جنوب شرقی  التیا

کشـور   ایـن . مرکز ایـن ایالـت اسـت   » کولکاتا«شهر . است» بنگال غربی«و نام دیگر آن 
قـومی ایالـت را تشـکیل     تیاکثرهندوهاي بنگالی  .شود یمطبق نظام پارلمان ایالتی اداره 

  . هندوئیسم است دین رسمی وزبان رسمی این ایالت، بنگالی . دهند یم
 ورود ،آن پـس از . اسالم را در این سرزمین تبلیـغ کردنـد  ، امبریاصحاب پ از تعدادي

و با سفر دانشمندان عـرب   دیآغاز گرد نیسرزم نیبه ابازرگانان، مبلّغان، عارفان و صوفیان 
در قرن شانزدهم میالدي توسط صـوفیان   تشیع نیزمذهب  .تحرك بیشتري یافت یو ایران

بسیاري از  .در این سرزمین گسترش یافتمغولی  عهیشروایان و با پشتیبانی برخی از فرمان
رانـی کردنـد؛   براي مدتی در بنگال حکم ،شیعی مغول انروایان و امپراتورفرمان ،پادشاهان

 . ا بنگال مرکز حکومت آنان نبودام
کـاري بناهـاي سـلطنتی در داکـا،     در گـچ  ،دومین جریان ورود تمدن ایرانی بـه بنگـال  

الل بـاغ   یـز انگ دل قلعه يها باغو  ها کاخدر  یژهو بهال، در ایالت بنگ ها مغولپایتخت جدید 
، شمار زیادي از دیوانیان، سربازان، ادبـا  ها مغولاست، بر اثر فتح این خطه به دست  مشهود

آنان نخبگـان مسـلمان   . به بنگال سرازیر شدند ،دانستند یمو صوفیان که خود را از اشراف 
 .کننـد حکومـت مـی  نشان بر امور سیاسی مسـلمانان  بازماندگا ،بودند و از آن تاریخ تاکنون

اجدادشـان از کشـمیر،    ،کردند یمو اعیانی که در داکا زندگی  یدولت منصبان صاحبتر بیش
  . جا آمده بودندگیالن به آن ومشهد، تهران، بدخشان، مازندران 

ت در دوران حکومـ . ایرانیان از طریق نظام عایداتی مغـول نیـز در بنگـال نفـوذ کردنـد     
 هـا  مغول، اما شد یممستقل بنگالی، دیوان محاسبات این ناحیه به زبان بنگالی اداره  شاهان

 هـا  مغـول . نظامی دیوانی با خود آوردند که با رسوم و اصطالحات دیوانی ایرانی آمیخته بود
و چـون   کردنـد  یمـ رتبۀ خود را از ایالتی به ایالت دیگـر منتقـل   عالی منصبان صاحبمرتباً 
زبان مشترك این افراد در سراسر امپراتوري فارسی بود، گسترش حکومت مغـول در  یگانه 

بـه نـواحی جدیـد همـراه بـود و چـون دوران        منصـبان  صـاحب هند همواره با اعـزام ایـن   
 سـده در اوایـل  . تـر فرصـت داشـتند زبـان محلـی را فراگیرنـد      کوتاه بود، کم یتشانمأمور



118◄  ︀ر︑ ﹟︨/   و ز﹝︧︐︀ن  _ 20︫﹞︀ره ︤﹫︀︎1393 

ی نیز که کامالً با رسوم دیوانی ایرانـی آشـنا بودنـد    به هندوان ،دوازدهم، مقامات عالی مالیه
 .شـدند  یمـ تشـویق   به آموختن زبان فارسـی در این نظام، کارگزاران محلی . شد یمواگذار 
داران رو دبیـران و حسـاب  یـن ا از. نظام اداري خود را در بنگال بسیار توسعه دادنـد  ها مغول

 مشـاغل حفـظ   یادولتی  هايدستگاهدر  محلی مسلمان یا هندو، ناچار بودند براي استخدام
بدین ترتیب، زبان فارسی بار دیگر در بنگال جاي گرفت و دیوانیـان   .فارسی بیاموزند ،خود

 هـاي  یقـه طردوازدهم بر تعداد  سدهافزون بر این، در . هندو و مسلمان از آن حمایت کردند
ـ  ها آنصوفیه در بنگال افزوده شد و  هرچند در سـطح متوسـط    نیز ادبیات فارسی محلی را 

   .کردند تر یهپرماـ 
گذشته، فرهنگ ایرانی تأثیر زیادي بر زندگی اجتمـاعی،   سدهدر خالل هفت  در مجموع

 . سیاسی و فرهنگی بنگال داشته است
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﹤﹞︀﹠︋︀︐﹋  
  ﹁︀ر︨﹩ و ︻︣︋﹩) ا﹜︿

یاحقی،  محمدجعفر، ترجمه نقی لطفی و ︑﹀﹊︣ ا︨﹑﹝﹩ در ﹨﹠︡ ︑︀ر ).1366(احمد عزیز  -
  .هانینشر کان، تهر

، ترجمـه سـیدمحمدباقر حجتـی، تهـران، نشـر      ︑︀ر ︫ـ﹫︺﹥ ). 1379( نیمحمدحسمظفر،  -
  .فرهنگ اسالمی

تصـحیح محمدرضـا نصـیري، تهـران، نشـر      ︑︀ر ﹁︫︣︐﹥، ). 1388(محمدقاسم هندوشاه،  -
  .2و  1ج  انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

، تهران، دفتـر  ︐﹆﹑ل ︋﹠﹍﹑دش﹨﹠︡ و ا︨ ﹇︀ره︫︊﹥ ﹥︑︖︤ ).1365( يمحمدمهدآخوندزاده،  -
  .یالملل نیبمطالعات سیاسی و 

  .، تصحیح محمد هدایت حسین، تهران، نشر اساطیر﹨﹞︀﹢ن و ا﹋︊︣ ︑︢﹋︣ه). 1382( دیزیبابیات،  - 
  .1ج ،نا یب ، تهران،︑﹢زک ︗︀﹡﹍﹫︣ی ).1359(محمد هاشم،  -
نی، تهـران،  ، ترجمه آزرمیـدخت مشـایخ فریـد   ︑︪﹫︹ در ﹨﹠︡ ).1373(نورمن هالیستر، جان  -

  .مرکز نشر دانشگاهی
قم، مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی     ی ︗︀ن ا︨﹑م،︀﹫︗︽︣ا﹁ ).1385(غالمرضا ، زواره یگل -

  .امام خمینی
   .2ج ،تهران، مرکز نشر دانشگاهی ،︗︀ن ا︨﹑م). 1369( یمرتضاسعدي،  -
قـم،  ، ، ترجمه مرکز مطالعـات و تحقیقـات اسـالمی   ︫﹫︺﹥ در ﹨﹠︡ ).1376(عباس رضوي،  -

  .1جر تبلیغات اسالمی، دفت
  .encyclopaediaislamica.com،"︋﹠﹍︀ل").1390(جواد  کریمی، -
  .شناسی، قم، مؤسسه شیعه︫﹫︺﹫︀ن ︎︀﹋︧︐︀ن ).1385(اکرم عارفی، محمد  -
   .2و  1ج  ،ریرکبیام، ترجمه محمود تفضلی، تهران، ﹋︪︿ ﹨﹠︡ ).1361(جواهرلعل نهرو،  -
 تهـران،  ،︻﹥ ا︨ـ﹠︀د و ﹝﹊︀︑︊ـ︀ت ︑ـ︀ر﹩   ؛ ﹝︖﹞﹢︻︊︀س ︫︀ه ).1366( نیعبدالحس ،یینوا -

  .بنیاد فرهنگ ایران نشر
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تهران، مرکز اسناد ، ، تصحیح علی دوانی﹡﹞︀ ︗︀ن﹝︣آت ا﹐﹢ال  ).1375(احمد ، یبهبهان -
   .2و  1جو انقالب اسالمی، 

ترجمـه حســن الهـوتی، مشــهد، بنیــاد    ﹝︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن ﹨﹠ــ︡ ︣︋︐︀﹡﹫ــ︀،  ).1369( یپــهـاردي،   -
  .قدس رضوي اسالمی آستان يها پژوهش

  .ترجمه محمد هاشم، مشهد، آستان قدس رضوي ا﹡﹢ار،﹝︴﹙︹). 1374( نیحسنقوي، سیدمرتضی  - 
، دهلی ناالرحم لیجم، تصحیح ﹡︀﹝﹥︗︀ن︫︀ه ﹝﹙︬ ).2009(خان آشنا، میرزامحمد طاهر -

  .نو، مرکز تحقیقات رایزنی فرهنگی جمهوري اسالمی ایران
به کوشش کبیرالدین احمد و  ا﹜﹙︊︀ب،﹝﹠︐︉ .)1865(محمدهاشم الملکی، خان نظامخافی -

  .1ج ،نا یب غالم قادر، کولکاتا،
  .، قم، دلیل ما﹨﹠︡و︨︐︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹝﹟ د︡م ).1387( یعلمیرشریفی، سید  -

  اردو) ب
  .، اکیدمیآباد اسالمتک، . م 1965سی  ︑︀ر ︎︀ک و ﹨﹠︡ ︻︡﹇ ︡﹛). 2003(سراج االسالم، سید - 
  .ثقافت اسالمیه اداره، الهور، ︔︣رود ﹋﹢ ).1996(محمد اکرام، شیخ -
﹩ اور﹡﹌ ز︉ ︑﹉). تا یب(محمد سعیدالحق،  -   ︨﹜︨︀﹇ ﹟   .، الهور، شاهد پبلیکیشنز﹝﹞︡ ︋ا
  .، دهلی، دین دنیا پبلشنگ﹨﹠︡و︨︐︀ن ︎︣ ا︨﹑﹝﹩ ﹊﹢﹝️). الف 2009( یعلفهمی، شوکت  - 
  .گ، دهلی، دین دنیا پبلشن﹨﹠︡و︨︐︀ن ︎︣ ﹝︽﹙﹫﹥ ﹊﹢﹝️ ).ب 2009( یعلفهمی، شوکت  -

  ︋﹠﹍︀﹜﹩) ج
 .، کولکاتاپشچِمبنگ گائیید ).2011(کمار بهتاچارج، شوپون  -
 .، کیراال و کولکاتا686001کوتّایام  ).2011( ربکیا، مونُرما نا یب -
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