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مقدمه 
تفكيك عوامل گسترش اسالم از عوامل گسترش مذهب اهل بيت غيرممكن است، زيرا 
اين ها دو ماهيت با دو محتواى خاص و متمايز از يكديگر نيستند؛ بلكه صرفاً دو تعبير و يا 
دو لفظ با يك معنى و تعريف هستند. تاريخ ظهور و گسترش اسالم و حاكميت مسلمانان، 
اهل بيت حقيقتى واحدند  مذهب  و  اسالم  كه  است  ناب  اين حقيقت  بر  روشنى  گواه 
اگرچه بعدها قدرت مداران سودجو و فرصت طلب، براى رسيدن به اهداف مادى خود، دست به 
تحريف حقايق روشنى همچون القاى وجود تمايز بين اسالم و مذهب اهل بيت  زدند و 
با انحراف افكار عمومى مسلمانان و غيرمسلمانان و تبليغ اين باور نادرست كه بين اسالم و 
مذهب اهل بيت  ـ كه بعداً از آن به مذهب تشيع تعبير شد ـ تفاوت وجود دارد و تشيع 
نيز فرقه اى در كنار ديگر فرق اسالمى است، بزرگترين جنايت تاريخ را در حق اسالم و 

عوامل گسترش اسالم 
و مذهب اهل بيت  در شبه قاره

محمد اسعدى* 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* دين پژوه ـ كارشناس فرهنگى بين المللى

ظهور اسالم در سال 615 ميالدى در جزيرةالعرب و گسترش سريع آن در آسيا، به آفريقا و اروپا، 
نقشة جهان را تغيير داد. نويسنده در اين مقاله سعى كرده است عوامل گسترش اسالم و مذهب 
اهل بيت در شبه قاره را به اختصار واكاوى نمايد. شرايط نامناسب سياسى، مذهبى، فرهنگى 
و اجتماعى و به  ويژه نظام كاستى و طبقاتى ظالمانه و غير انسانى هندوئيسم، نقشى قوى در 
فراهم  كردن زمينة پذيرش اسالم و مذهب اهل بيت در هند داشته است. محتواى غنى و 
رهايى  بخش اسالم و شخصيت پيام  آورش، ارزش نهادن به انسان و اعطاى جايگاه خليفةاللهى به 
او، مهاجرت مسلمانان و شيعيان از ماوراءالنهر، ايران و ديگر بالد اسالمى به هندوستان، حمايت 
دولت هاى اسالمى عرب و ايرانى از ترويج و توسعه اسالم، علما و مبلغين، تجار و بازرگانان و ... از 
جمله مهم ترين عوامل گسترش اسالم و مذهب اهل بيت  در شبه قاره محسوب مى  شوند كه 

در اين مقاله به اختصار مورد بررسى قرار گرفته  اند. 
واژگان كليدى:

عوامل گسترش اسالم، مكتب اهل بيت، شبه قاره، هند، حكومت هاى شيعه هند
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مسلمين مرتكب شدند. 
اگر در قيد نام، عنوان و لفظ نباشيم و به باور و حقيقت نظر داشته باشيم، هم اكنون مسلمانان 
محّب اهل بيت اكثريت قاطع پيروان اسالم را در جهان تشكيل مى دهند. درست است 
كه به لحاظ فقهى ممكن است جمعيت مسلمانان به گروه هاى مختلفى همچون: حنفى، 
مالكى، حنبلى، شافعى و شيعه تقسيم شود و هريك از اين عناوين زيرشاخه هاى ديگرى را 
در برگيرد، اما به نظر مى  رسد اين تقسيمات چندان بيان گر حقيقت نباشد؛ زيرا كسانى بر آن 
تأكيد مى  كنند كه از وجود چنين تمايزاتى سود مى  برند و احياناً در اين اختالفات منافعى را 
جست و جو مى  كنند. بدون ترديد اگر با تسامح از آن ها عبور كنيم و به متن جامعه مسلمان 
ـ با هر عنوانى ـ وارد شويم، موضوع متفاوت خواهد شد. آن ها همه خود را محّب اهل بيت 
 مى دانند1 و اسالم خود را نيز اسالم اهل بيت  معرفى مى كنند و اگر در باورهاى 
تفضيلىـ  تاريخى آن ها اشكاالتى هم وجود دارد، نه از سرآگاهى و انتخاب، كه نتيجة تبليغات 

و القائات صاحبان منافع بوده است. 
تأمل در چگونگى رسميت يافتن چهار مذهب فقهى اهل سنت در ايام حكومت بنى عباس 
كه پيروان اهل بيت  تحت فشار و محدوديت شديد قرار داشتند، به گونه  اى كه براى 
حفظ جان خود، از بيان مذهبشان خوددارى مى  كردند و با بهره  گيرى از شيوة تقيه، براى 
خود مصونيتى نه  چندان مطمئن فراهم مى  كردند، مى  تواند در رمز گشايى اين حقيقت، نقش 
مؤثرى داشته باشد. براساس اسناد موجود و موثق و به نقل از صاحب روضات: «در ميان 
علما چنين شهرت يافته كه چون اهل تسنن، در زمان خلفاى عباسى، ديدند مذاهب فقهى 
متشتّت و آرا در احكام فرعى مختلف و اهواى فقيهان متفرق گشته؛ به  طورى كه ضبط آن ها 
از حّيز امكان خارج گشته؛ چه هريك از صحابه و تابعان و اتباع ايشان را تا آن عصر مذهبى 
مستقل و رأى و معتَقدى منفرد در مسايل شرعية فرعيه و احكام عملية دينيه پديد آمده و 
ناگزير بايد آن ها را تقليل دهند و برخى را به تحليل برند. پس بر اين متفق شدند كه برخى از 
آن مذاهب را برگزينند و عمل به آن ها را مورد اتفاق قرار دهند... پس رؤسا و عقالى ايشان را 
عقيده متحد و كلمه متفق گرديد كه از اصحاب هر مذهبى هزارها هزار درهم و دينار بگيرند 

1. امام صادق : «و مگر دين،  چيزى جز محبت است؟» (سفينة البحار: ج 1،  ص 201،  ذيل كلمه «حب»)
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و بقاى آن مذهب را بپذيرند. پس حنفى و شافعى و مالكى و حنبلى، از لحاظ ِعّده بسيار و 
از لحاظ عُدّه آماده اين كار بودند. مالى را كه مى  خواستند پرداختند و مذهب خود را ثابت و 
برقرار ساختند. از شيعه كه آن زمان به «جعفرى» معروف بودند، آن مال را خواستند. ايشان 
كه از لحاظ ِعّده و ُعّده ضعيف بودند،1 در پرداخت مال مقّرر، ناتوانى و سستى كردند و اين 
قضيه در زمانى بود كه سيد مرتضى رياست ايشان را داشت و او آن چه توانست در تحصيل و 
فراهم آوردن آن از شيعيان كوشش كرد؛ لكن دست  تنگى و كم  مالى ايشان يا قضاى مبرم 
الهى باعث شد كه كوشش وى به جايى نرسد. . . و چنين شد كه ناگزير مذهب شيعه بركنار 

ماند و چهار مذهب فقهى سنى رسميت يافتند».2 
در عين حال اگر بخواهيم با ادبيات معمول موضوع را پى بگيريم، تاريخ دقيقى براى ورود 
تشيع3 به هند نمى  توان تعيين كرد؛ ولى بروز و ظهور رسمى آن به بعد از قرن هشتم هجرى 

باز مى  گردد كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت. 

پيش زمينه ها  
تاريخ  نگاران، وضعيت سياسى، مذهبى و اجتماعى كهن  ترين مهد تمدن بشرى4 يعنى شبه 

قاره هند را در قرن هفتم ميالدى هم زمان با بعثت پيامبر خاتم چنين گزارش كرده  اند:

1. عرصة سياسى
در پى هجوم «هون»هاى وحشى، هندوستان نيز مانند بخشى از اروپا و نقاط ديگر آسيا 
ويران و بيش از يك قرن در آشوب و فساد غوطه ور بود و تمدن عظيم امپراطورى «گوپتا»ها 

در آستانه نابودى قرار گرفت. 

1. همان طور كه اشاره شد،  در آن زمان شرايط حاكم بر شيعيان بسيار صعب و دشوار بود؛ به  گونه  اى كه 
در  نيز  موضوع  اين  است  ممكن  لذا  مى كردند.  پرهيز  خود  مذهب  ابراز  از   اهل بيت پيروان  و  شيعيان 

همين راستا تحليل شود.
2. ادوار فقه،  ج3،  صص647 ـ 648

3.  در هندوستان فرقه  هاى  مختلفى از شيعه حضور دارند كه شاخص  ترين آن ها عبارتند از: زيديه،  اسماعيليه،  
بهره و اثنى عشريه.

4.  تاريخ تمدن ويل دورانت،  ج 1، فصل چهاردهم، ص457
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هم زمان با ظهور اسالم، شخصى به نام «هرشه ـ وردنه» از خاندان گوپته، در اوايل قرن 
كه  م)   684 – آورد (606  به  وجود  مقتدر  حكومتى  هندوستان  شمال  در  ميالدى  هفتم 
پايتخت آن شهر «كنوج» بود. در همان ايام (618 – 642 م) «پولكشين دوم» از سلسله 
«چالوكيه»، در جنوب هندوستان حكومتى قوى و وسيع در دست داشت كه حتى توانست 
يك بار «هرشه» را شكست دهد. سلطان ديگرى به نام «كومارا» نيز در «آسام» حكومت 

مستقلى داشت.1

2. عرصه مذهبى
هنديان در اكثر ادوار تاريخ شبه قاره، با مذهب بيشتر از سياست و اقتصاد سروكار داشتند.2 
اديان هندى پيروان خويش را به انزواى اجتماعى و بريدن از عاليق مادى دعوت مى كنند. 
در عصر ظهور نبوى، اديان و مذاهب گوناگونى در هند وجود داشتند كه همة آن ها شاخه هايى 

از سه دين هندى شامل: هندوئيسم، جينيسم و بوديسم بوده  اند. 
صرف نظر از تعاليم و آموزه هاى اين اديان و بحث هاى فلسفى و كالمى آن ها، در هندوستاِن 
متمدن آن روز، اثرى از يك مكتب توحيدى، ناب وجود نداشت. در مكتب رسمى هندوئيسم، 
نوعى تثليث به  نام «ترى مورتى»3 وجود داشت. هندوها جريان آفرينش و اراده جهان را 
به سه مرحله اساسى آفرينش، اداره و انهدام تقسيم مى كردند و سه خداى برهما، ويشنوا و 
شيوا را به ترتيب متصدى سه مرحلة فوق مى دانستند. اما در مرحلة تقديس و پرستش، به 
اندازه اى سطح اين عمل مقدس را پايين مى آوردند كه كمتر موجودى را مي توان يافت كه 

حداقل يك بار توسط هندوها پرستش نشده باشد. 
اين ها فقط پنج خدا از سى ميليون  ويل دورانت پس از ذكر پنج خداى هندوها مى نويسد: «
خداى هندوها به شمار مى روند و ما اگر بخواهيم به  نام بردن آن ها هم اكتفا كنيم، يك صد 
مجلد كتاب الزم است».  «تاريخ اديان هند» تعداد خدايان هندوها را در ميان عوام، سيصد 

1.  همان، فصل شانزدهم،  اقتباس از صص518 ـ520
2.  آرنولد توين بى،  تاريخ تمدن ،  ص421

۳. Trimurti
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ميليون مى شمارد. 1 
براساس عقيدة تناسخ و حلول، هندوها معتقدند: روح خدا در بسيارى از موجودات حتى 
حيوانات و حشرات حلول مى كند و خدايى مى كند؛ مثًال فيل خدايى مى شود به نام گالشا. 
ميمون ها، افعى ها و مارهاـ  مخصوصاً مار خطرناك « ناگا»ـ  در ميان هندوها به رتبة خدايى 
مى رسند. به افتخار افعى ها معابد زيادى از جمله معابد معروف ميسور شرقى ساخته شده كه 
در آن ها تعداد فراوانى خزنده توسط روحانيون پذيرايى مى شدند و شير، موز و غذا در مدخل 
النه مارها مى گذارند. به افتخار افعى ها جشن هاى مذهبى برپا مى كنند. نهنگ ها، شيرها، 
طوطى ها و حتى موش ها از اين پرستش بى بهره نماندند؛ گرچه گاوها موقعيت بهترى نسبت 

به ديگر حيوانات پيدا كردند. 

3. عرصة اجتماعى
هندوئيسم، نظام طبقاتى را (كه از حدود قرن 15 پيش از ميالد همراه با آريايى ها به هند 
وارد شد)2 به فلسفه اى كه خود براى آفرينش جهان يافته، متكى مى كند و درنتيجه، آن را 
امرى حتمى و غيرقابل اجتناب تصور مى نمايد. براين اساس، برهما، اولين مرد و زن جهان 
را به نام «منو» و «شاتاروپا» آفريد؛ سپس طبقات چهارگانه بشر را به  صورت زير از «منو» 

به  وجود آوردكه هريك وظايف، احكام اخالقى و جايگاه اجتماعى خاص خود را دارند:3
الف) برهمنان4 (روحانيان و آموزگاران) را از سر «منو»؛
ب) كشاتريا5 (فرمانروايان و جنگ جويان) را از دستان او؛

ج) ويشيه  ها6 (تجار و كشاورزان) را از ران او؛

1.  جان ناس، تاريخ جامع اديان، ص195
2.  الملل والنحل، ج2، بخش 2، ص10

3.  راهنماى اديان زنده، بخش اول، ص510
۴.  Brahmans.
۵.  Kshatryas.
۶.  Vaishyas.
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د) شودره  ها1 (خدمت كارها، افراد پست و حقير) را از پاهاى او.2
اين ها طبقات اصلى هستند و تا سه هزار فرع نيز براى آن ها گفته شده است. هريك از اين 
طبقات داراى حدود، تكاليف و امتيازات خاصى بودند. طبقه، قابل جابه  جايى نبود و هركس 
در هر طبقه اى به دنيا مى آمد، در همان طبقه تا پايان عمر ماندگار بود.3 برهمنان طبقه برتر 
بودند و طبق قانون  نامه «مانو»، از جانب خداوند در رأس جميع مخلوقات قرار داشتند و همه 
اموالـ  جهان در درجه اولـ  ملك برهمنان بود و آن ها از ماليات نيز معاف بودند. برهمن هر 
جنايتى را كه مرتكب مى شد محكوم به اعدام نمى شد. البته در مقابل اين امتيازات، تكاليف 

و محدوديت هاى سختى هم داشتند. 
 در نظام طبقاتى هندوئيسم اگر فردى از طبقه پست به كتاب هاى مقدس گوش فرامى داد، 
گوش او را از مواد مذاب آتشين پر مي كردند و اگر تالوت مى كرد، زبانش را مي بريدند و اگر 
حفظ مى كرد، بدنش را دو نيم مي كردند. آن ها حق نداشتند به بيست و چهار قدمى طبقات 
باالتر و هفتاد قدمى يك برهمن نزديك شوند. هم چنين نمى توانستند از چاه هاى عمومى 

آب بردارند و به معابد مخصوص برهمنان بروند. 
براساس قانون  نامة« مانو»، زنان هند، به  استثناى زنان بزرگ زاده و اصيل و زنان روسپى 
معابد، از تحصيل علم و كسب دانش «وداها» محروم بودند،4 مانند برده ها حق مالكيت 
نداشتند و دست رنج آنان به جيب شوهران و اربابانشان مى رفت. 5 رسم خشن ساتى، يعنى 

سوزاندن بيوه با جسد شوهرش نيز از ديگر رسوم هندو است.6 
آن چه اشاره شد شمه اى از وضعيت و شرايط ظالمانه، تبعيض آميز و غيرانسانى حاكم بر جامعه 
هند در ساحت هاى مختلف، هم زمان با ظهور نبى رحمت حضرت محمد مصطفى است كه 

وجود هريك از آن ها به تنهايى براى گرايش مردم به اسالم كافى بود. 

۱.  shudras

2.  دين هاى بزرگ، صص30 ـ 31 
3.  تاريخ تمدن و زندگى مردم جهان،  ص 221
4.  ويل دورانت،  تاريخ تمدن، ج 1،  ص 564

5.  همان،  ص 564
6.  همان،  ص 565
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عوامل مؤثر در گسترش اسالم و مكتب اهل  بيت در هند

1ـ اسالم و پيام آورش:
ــنيد  ــزرگ آن، به  گونه اى بود كه هركس دربارة آن ها مى ش ــالم و پيام آور ب ــاى اس ويژگى ه
ــد كه بيشتر بشنود و بداند. پيامبر اسالم  نه شاهزاده بود، نه اشراف زاده  عالقه مند مى ش
و نه در طبقه روحانيون قرار داشت؛ بلكه يتيم زاده اى اّمى بود كه با بردگان مى نشست، غذا 
مى خورد وخود را بنده خداوند مى دانست.1 خدايى كه او پيام آورش بود، يگانه بود2 و خداى 
همه مردم.3 در نگاه خداى اسالم، تفاوتى بين شاه و گدا، فقير و غنى، روحانى و عامى و ... 

وجود ندارد جز به تقوى؛ گرامى ترين مردم در نزد خداوند باتقواترين آن ها هستند.4
برخى از محورهاى اساسى پيام اسالم كه آن را از ساير اديان، از جمله اديان هندى متمايز 

مى كند و نقش جدى در پذيرش اسالم توسط بخشى از جامعه هند داشته عبارتند از:
الف) توحيد

از نگاه اسالم، جهان آفرينش، پديدآمدة قدرتى واال و برتر به  نام خداوند است كه همة 
صفات زيبا و نيكو در او جمع است. آن چه در هستى وجود دارد مقهور او و در بندگى  اش 
همگان شريك و همطرازند و هيچ  كس و هيچ چيز با هيچ عنوانى (فرزندى، همسرى، 
هم شأنى و...) از دايره بندگى خدا بيرون نيست. بندگان همه چيز را از او دارند و او سررشته دار 

پيدايش و ادامه حيات آن هاست.5
توحيد قرآن شناختى، منطق فكرى و انديشه  اى است كه در بناى جامعه، ادارة آن، ترسيم 
خط سير آن، تعيين هدف آن و تأمين عناصر حفظ و ادامه آن، تأثير اساسى و تعيين كننده اى 

1.  بحاراالنوار، ج 16، ص 262
  .2قُْل ُهَو اهللاُ أَحٌد توحيد: 1

ِرَبِّ النَّاِس  ناس: 1   .3قُْل أُعوُذ ب
  .4إنَّ أْكرََمُكْم ِعنَد اهللاِ أْتَقاُكْم  حجرات: 14

َِّذي  َماَواِت وََما فِي األرِْض َمن َذا ال َُّه َما فِي السَّ وُم َال تَأُْخُذُه ِسنٌَة وََال نَْوٌم ل يُّ   .5اهللاُ َال إلََه إالَّ ُهَو الَْحيُّ الَْق
ُه  يَْشَفُع ِعْنَدُه إالَّ بِإْذنِِه يَْعَلُم َما بَْيَن أْيِديِهْم وََما َخْلَفُهْم وََال يُِحيُطوَن بَِشْيٍء مِّْن ِعْلِمِه إالَّ بَِما َشاء َوِسَع ُكرِْسيُّ

َماَواِت َواألَرَْض وََال يَُؤوُدُه ِحْفُظُهَما وَُهَو الَْعِليُّ الَْعِظيُم؛ بقره: 255 السَّ
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دارد و ركن اصلى ايدئولوژى اسالم است.1
براى درك وابستگى جهان و انسان به قدرت برتر، بايد بدانيم كه اوًال جهان به قصدى و 
براى هدفى آفريده شده و ثانياً انسان با داشتن خرد و نيروى تصميم و اراده بايد در راهى كه 
به سمت هدف و داراى جهت درست است گام بردارد و ناگزير، اين هدف و جهت را بشناسد.2
آفريدگارى و سيطرة تكوينى خدا، مستلزم آن است كه زمام قانون گذارى و تشريع نيز در 
قبضة اقتدار و اختيار او باشد و همگان ملزم به تبعيت از قانون خدا باشند.3 دانش بى پايان 

خدا مستلزم آن است كه صالحيت تنظيم مقررات بشرى در انحصار او باشد.4 
عبوديت يكسان همه موجودات در برابر خدا مستلزم آن است كه هيچ يك از بندگان خدا، 
خودسر و مستقل، حق تحكم و فرمان روايى بر بندگان ديگر را نداشته باشند و زم امدار، مدير 

و مدبّر امور زندگى انسان ها كسى باشد كه خدا او را به حكومت برگزيده است.5
ب) عدالت

گسترش و استقرار عدالت در زمين از مهم ترين اهداف بعثت انبياى الهى بوده است. 6 
پيامبراسالم يك ساعت رفتار عادالنه را بهتر از هفتاد سال عبادِت شبانه روزى مى داند.7 

َُّه َال إِلََه إِالَّ اهللاُ...  ؛ محمد: 19  .1فَاْعَلْم أن
    حدثنى ابى موسى الكاظم، عن ابيه جعفر بن محمد الصادق، عن ابيه محمد الباقر، عن ابيه زين العابدين، 
عن ابيه الحسين، عن ابيه على بن ابى طالب قال: حدثنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله قال: حدثنى 
جبرئيل قال: سمعت عن اهللا تعالى قال: «كلمة ال آله إال اهللا حصنى فمن قال ال اله اال اهللا دخل فى حصنى 

و من دخل فى حصنى امن من عذابى»؛ بحار االنوار،  ج49 ،  ص126
نَُهَما َالِعبِيَن؛ انبياء: 16 َْي َماء َواْألرَْض وََما ب  .2وََما َخَلْقنَا السَّ

 .3َو إلَُهُكْم إِلٌَه َواِحٌد الَّ إلََه إِالَّ ُهَو الرَّْحَمُن الرَِّحيُم؛ بقره: 163
َّاُه...؛ يوسف، آيه 40  ُدواْ إِالَّ إِي َر أَالَّ تَْعبُ ِ أَم     و إِِن الُْحْكُم إِالَّ ِهللاّ

ََّخاِسرُوَن؛ المؤمنون: 34 َُّكْم إًِذا ل     َولَئِْن أََطْعتُم بََشرًا ِمْثَلُكْم إِن
رَُة ِمْن أْمرِِهْم …؛ احزاب: 36     ََما َكاَن لُِمْؤِمٍن وََال ُمْؤِمنٍَة إَذا قََضى اهللاُ َو رَُسولُُه أْمرًا أَن يَُكوَن لَُهُم الِْخيَ

يَاِطيُن  َِّذي اْستَْهوَْتُه الشَّ ُرَدُّ َعَلى أْعَقابِنَا بَْعَد إْذ َهَدانَا اهللاُ َكال   .4قُْل أنَْدُعو ِمن ُدوِن اهللاِ َما َال يَنَفُعنَا وََال يَُضرُّنَا َون
ِرَبِّ  ل ْسِلَم  لِنُ رْنَا  َوأُِم الُْهَدَى  ُهَو  اهللاِ  ُهَدى  إنَّ  قُْل  ائْتِنَا  الُْهَدى  إلَى  يَْدُعونَُه  أَْصَحاٌب  لَُه  َحْيرَاَن  األَرِْض  فِي 

.الَْعالَِميَن
َّْواْ فَإِنَّ اهللاَ َال يُِحبُّ الَْكافِرِيَن؛ آل عمران: 32  .5قُلْ أَِطيُعواْ اهللاَ َوالرَُّسوَل فإِن تََول

ُقوَم النَّاُس بِالِْقْسِط...؛ حديد: 25 ِيَ نَاِت َوأنَزلْنَا َمَعُهُم الِْكتَاَب َوالِْميَزاَن ل يِّ ْبَ  .6لََقْد أرَْسْلنَا رُُسَلنَا بِال
7.  جامع السعادات،  ج 2،  ص 219
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بى ترديد اهميت اين اصل اساسى به حدى بوده است كه اهل  بيت  آن را پس از اصل 
توحيد بيان فرموده اند و شيعيان از آن حفاظت كرده اند. براساس اين اصل كه بر بينش توحيد 
استوار است، تمايزهاى اجتماعى و وجود طبقات ممتاز در كنار عامه مردم، ستم بزرگ تاريخ 
بشرى است. زيربناى اعتقادى اين وضع ظالمانه به  صورت  هاى مختلفى در باور اجتماعات 
بشرى وجود داشته است؛ گاه به اين صورت كه خدايان مختلف كه آفرينش و تدبير طبقات 
مختلف را در دست دارند، هر طبقه اى را با مزايا و حقوقى خاص به وجود آورده اند؛ گاه به 
اين صورت كه خداى واحد، گروهى از بشر را با مزايايى در خلقت و طبيعت آفريده و آن ها 
را از ويژگى هاى حقوقى برخوردار ساخته است و گاه به صورت هاى ديگر. لذا برخوردارى هاى 
اختصاصى طبقات باال، موهبتى طبيعى و محروميت هاى طبقات پايين نيز ضرورتى فطرى 

قلمداد گرديده است. 
در نگاه عدل محور اسالم اين باورها محكوم و مردود است. همه انسان ها بندگان خدايند 
و در برابر قانون مساوى.8حتى پيامبر خاتم  كه اشرف پيامبران بوده است، بندة خداوند 
و رسول او معرفى مى شود9و اين عنوان بزرگ، جايگاه متمايزى از ديگر انسان ها در برابر 

قانون به وى نمى دهد. 
اسالم براى انديشة «برابرى عمومى» در برابر قانون ـ كه همواره به  صورت يك مسألة 
سياسى و اجتماعى مطرح بوده و امروز نيز در جوامع مختلف با همين عنوان مورد توجه 
استـ  مبانى فلسفى و علمى تعريف كرده است؛ تا اوًال: آن را اصلى مسلّم و طبيعى معرفى 
كند؛ ثانياً: «تساوى و برابرى» را تا «اخوّت و برادرى» ارتقا دهد10 و مالك برترى بين آن ها 

را تقوا، پرهيزكارى و پارسايى بيشتر تعيين نمايد.11

8.  امام على : «الناس سواء كأسنان المشط»؛  الحياة ، ج 1، ص396
يَن؛ احزاب: 40 يِّ ٌد أبَا أَحٍد مِّن رَِّجالُِكْم َولَِكن رَُّسوَل اهللاِ وََخاتََم النَّبِ  .9مَّا َكاَن ُمَحمَّ

ََّما إلَُهُكْم إلٌَه َواِحٌد؛ كهف: 110 َيَّ أن ْثُلُكْم يُوَحى إل ََّما أنَا بََشٌر مِّ     قُْل إن
    و ذكر هر روزه هر مسلمان در نماز اين است؛ «واشهد اّن محمدا عبده و رسوله»

ْحتُم  ََّف بَْيَن قُُلوبُِكْم فَأْصبَ ْم أَْعَداء فَأل  .10َواْعتَِصُمواْ بَِحْبِل اهللاِ َجِميًعا وََال تََفرَّقُواْ َواْذُكرُواْ نِْعَمَت اهللاِ َعَلْيُكْم إِْذ ُكنتُ
وَانًا...؛ آل  عمران:103 تِهِ إخْ مَ نِعْ بِ

ِ أَْتَقاُكْم إِنَّ  ائَِل لِتََعارَفُوا إِنَّ أَْكرََمُكْم ِعنَد اهللاَّ بَ ٍر َوأُنثَى وََجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَ َّا َخَلْقنَاُكم مِّن َذَك  .11يَا أيَُّها النَّاُس إِن
اهللاَ َعِليٌم َخبِيٌر؛ حجرات:13
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ج) رابطه مستقيم ميان خداوند و انسان
اسالم واسطة ميان انسان و خدا را از ميان برد و براى اولين بار، ارتباط مستقيمى را ميان آن 
اِع إَذا َدَعاِن...؛ دو اعالم كرد: َوإَذا َسألَك ِعَباِدي َعنِّي َفإنِّي َقِريٌب أُِجيُب َدْعَوَة الدَّ

به  را  دعاكننده  دعاى  و  نزديكم  من  [بگو]  بپرسند  من  دربارة  تو  از  من  بندگان  هرگاه 
1. .هنگامى كه مرا بخواند اجابت مى كنم

د) محبت 
روح و جوهر اسالِم اهل بيت ، عشق و محبت است. بدون داشتن عشق و محبت 
هيچ كس نمى  تواند وارد اين مكتب شود و وظايف دينى  اش را به  طور شايسته انجام دهد. 

بريد عجلى مى  گويد:
در محضر امام باقربودم. مسافرى از خراسانـ  كه آن راه دور را پياده 
ــد. پاهايش را كه به  خاطر كثرت  ــرفياب ش طى كرده بودـ  حضور امام ش
مسافت شكاف برداشته بود، از كفش درآورد و رو به امام  كرد و گفت: 
به  خدا سوگند كه دوستى شما اهل بيت مرا تا اين جا آورد. امام فرمود: «به  
خدا قسم، اگر سنگى ما را دوست بدارد، خداوند آن را با ما محشور كند و 

قرين گرداند. آيا دين چيزى غير از دوستى است؟»2
اهميت «محبت» به  حدى است كه آيات فراوانى در قرآن به اين موضوع اختصاص يافته 

است. اين آيات را مى  توان به چهار گروه تقسيم كرد:
ـ توصيف دوستى مؤمنان نسبت به خداوند و ديگر مؤمنان؛ مانند: َوالَّذيَن آَمُنوا اََشّد ُحّباً هللا؛3
ُيِحُبّ  َو  ابِيَن  التَّوَّ ُيحُبّ  اهللا  إّن  مانند:  مؤمنان؛  به  نسبت  خداوند  دوستى  توصيف  ـ 

رين؛4 الُمَتطهِّ
ـ توصيف دوستى هاى طرفينى؛خداوند و مؤمنان و مؤمنان با يكديگر مانند:

1.  بقره:186
2.  سفينه البحار، ج 1، ص201، ذيل كلمه «حب»

3.  بقره: 165
4.  بقره:222
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ِحيٌم؛1  ُقْل إن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن اهللاَ َفاتَِّبُعوِني يُْحِبْبُكُم اهللاُ َوَيْغِفْر لَُكْم ُذنُوبَُكْم َواهللاُ َغُفوٌر رَّ
َفَسْوَف َيْأِتي اهللاُ بَِقْومٍ يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَُه؛2

ا؛3 ْحَمُن ُودًّ الَِحاِت َسَيْجَعُل لَُهُم الرَّ إنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

:ـ توصيف محبت نسبت به على و اهل بيت مكّرمش
 4َة ِفي الُْقْربَى  ُقل الَّ أْسألُُكْم َعَلْيِه أْجًرا إالَّ الَْمَودَّ

اينها و ده ها ويژگى جذاب ديگر ـ كه در اين مقاله، مجالى براى بحث دربارة آن ها نيست ـ 
زمينه را براى گسترش اسالمِ اهل بيت  در اقطار مختلف جهان، به  ويژه شبه قاره هند 
فراهم كرد؛ ويژگى هايى كه محتواى اين دين حنيف  االهى را از ديگر اديان، به  خصوص 

اديان هندى، متمايز مى كرد.

2ـ  مهاجرت 
صرف نظر از انگيزه و علل مهاجرت كه در برخى مواقع تلخ و ناراحت  كننده است، يكى از 
عوامل مؤثرى كه هميشه در تعاطى فرهنگى بين ملت ها نقشى اساسى داشته، «مهاجرت» 
نقش  به  توجه  بدون  بشرى،  بزرگ  تمدن هاى  گيرى  شكل   چگونگى  از  رمزگشايى  است. 
مهاجرت در خلق اين تمدن ها، راه به  جايى نمى  برد. گزافه نيست اگر بگوييم: هيچ يك از 
جريانات و جنبش  هاى اجتماعى، بدون بهره  گيرى از مهاجرت به نتيجه نرسيده  اند. پيامبر اسالم

 پس از بعثت، براى تكميل رسالت و رسيدن به پيروزى و ايجاد جامعه نمونة اسالمى، مامور 
به مهاجرت شد و اهميت آن به قدرى بود كه مبدأ تاريخ مسلمانان قرار گرفت. 

آشنايى مردم هند با اسالم، ابتدا از طريق مهاجران و سياحان عرب بوده است. جواهر لعل 

1.  بگو اگر خدا را دوست داريد، از من پيروى كنيد تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشايد؛ 
و خداوند آمرزنده مهربان است؛ آل  عمران: 31.

2.  به زودى خدا گروهى [ديگر] را مى آورد كه آنان را دوست مى دارد و آنان [نيز] او را دوست دارند؛ مائده: 54.
3.  كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده اند به زودى [خداى] رحمان براى آنان محبتى [در دلها] قرار 

مى دهد؛ مريم: 96.
4.  بگو به  ازاى آن [رسالت]، پاداشى از شما خواستار نيستم، مگر دوستى دربارة خويشاوندان... شورى:23. 
فخر رازى (ره) ذيل اين آيه مي نويسد: زمخشرى در كشاف روايت كرده: «چون اين آيه نازل گشت، گفتند: 

يا رسول اهللا! خويشاوندانى كه بر ما محبتشان واجب است كيانند؟ فرمود: على، فاطمه و پسران آنان». 
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نهرو مى گويد: 
عرب هاى مسلمان به هند رفت و آمد داشتند؛ در اين جا مساجدى مى ساختند 
ــان را تبليغ مى كردند و حتى بعضى اوقات كسانى هم به  و گاهى مذهب ش
ــان مى گرويدند و معتقد مى  شدند. چنين به  نظر مى رسيد كه  مذهب ايش
ــت و تصادم و  در آن زمان، هيچ نوع مخالفتى با مذهب جديد وجود نداش

برخوردى ميان دين هندو و اسالم پيش نمى آمد.5
سال ها طول كشيد تا تشيع توانست با مهاجرت و مسافرت ـ انفرادى يا جمعى ـ نفوذ كند. 

به  گفتة هاليستر: 
ــوم معمول در  ــه هند آمدند. به مفه ــته ب ــريه به تدريج و پيوس اثنى عش
ــنجيده و برنامه ريزى شده نبود... اثنى  ــان س جنگ هاى معاصر، ورود ايش
عشريه به نام مسلمان به هند آمدند و تاريخ، بيشتر آنها را تنها به اين نام 
مى شناسد. اين كه معدودى از آن ها به مقامات عاليه رسيدند، معلوم مى دارد 
كه در كل تعدادشان بسيار زياد بوده و به همين نسبت سهم به  سزايى در 

بهبود زندگانى اين سرزمين داشته اند. 6

داليل مهاجرت شيعيان به هند
انگيزه  هاى  و  داليل  ديگر،  نقطة  به  نقطه  اى  از  گروهى  يا  فردى  مهاجرت  كلى  طور  به  
مختلفى مى  تواند داشته باشد. در اين جا به سه مورد محورى در مهاجرت شيعيان به هند 

اشاره مى  شود:
الف) فشارهاى سياسى و تهديدات امنيتى حكام سنى

تعامل ناشايست حكام اموى و عباسى با شيعيان و پيروان اهل  بيت  زمينه مهاجرت آنان 
را به سرزمين  هاى دور و نزديك فراهم كرد. به گفته هاليستر: 

علويان نخستين پناهندگانى بودند كه بر اثر آزار و تعقيب مكرر حكومت هاى 

5. نگاهى به تاريخ جهان،  صص 12 و 311
6. تشيع در هند،  ص 112 ـ 113
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ــت وجوى مأمنى برآمدند. اين جويندگان آزادى  ــى، در جس اموى و عباس
مذهبى، در اين جا نيز جزيى ازكشورى شدند كه آن ها را پذيرفته بود و براى 
نفوذ در اين سرزمين، راه هاى مسالمت آميز را به روش هاى قهرآميز ترجيح 
دادند و با توسل به تقيه ـ كه از اصول اعتقادى آن ها بود ـ خود را با پنهان 

ساختن هويتشان از ديگران حفظ مى كردند.1
ب) حمله مغوالن به ايران

يكى از پيامدهاى زيان بار جنگ ها، مهاجرت مردم و پراكندگى جوامع جنگ  زده است. در كتاب 
تاريخ مغول مى  خوانيم: 

ــمت بود كه پايكوب سّم ستوران نشد  ــالمى، سه قس در ميان ممالك اس
ــيلة قبول خراج  گزارى و تبعيت از مغول، راه  ــالطين آن ها بوس و امرا و س
ــد كردند و نگذاشتند حال ماوراءالنهر و خراسان  ــان را به آن حدود س ايش
ــه قسمت يكى جنوب ايران بود و دو قسمت ديگر بالد  را پيدا كند. آن س
ــه از مراكز عمدة انتشار زبان فارسى و  ــتان غربى كه هر س روم و هندوس
ــوقين بزرگ ادبيات و شعر اين زبان محسوب مى  شدند.  امراى آن ها از مش
به همين جهت اين سه ناحيه ملجأى شد براى كسانى كه از شر قتل عام 

مغول مى  گريختند.2 
اينان فقط مردم عادى نبودند بلكه هزاران نفر از دانشمندان، هنرمندان، نويسندگان، نخبگان 
و. . . بودند كه محل زندگى خود را ترك و از جمله به هندوستان مهاجرت كردند. آرنولد 

مى  گويد: 
سادات هند از فرمانروايان، سرداران، ادبا، معلمان و اوليا، همه نقش مهمى 
در تاريخ تمدن اسالم ايفا كردند... اين اوليا، فقها، شعرا، ادبا و نيز سربازان، 

لطافت و ظرافت طبع ايرانى را براى هنديان به ارمغان آوردند.3

1. همان،  ص 113
2.  تاريخ مغول، ص123

3.  تشيع در هند، ص113
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ج) استقبال سالطين هندى از مهاجران
 با از بين رفتن حكومت دهلى توسط تيمور، سلسله  هاى مستقل در اياالت مختلف، براى 
رونق دادن به ميراث دينى و فرهنگى، از اعراب، ايرانيان و اهالى ماوراءالنهر براى اسكان 
مهم  مناصب  در  كرده،  اكرام  را  آن ها  علماى  هم چنين  مى  كردند؛  استقبال  مناطق  آن  در 

مى گماشتند.1

3ـ حمايت حكومت هاى مسلمان
بررسى نقش حكومت هاى مسلمان در گسترش اسالم و مكتب اهل بيت  در دو مرحله 
قابل بررسى است؛ مرحلة اول حكومت هاى عرب مسلمان را شامل مى  شود. اما مرحلة دوم، 

حكومت هاى ايرانى را در برمى  گيرد. 
الف) حكومت هاى عرب مسلمان

اسالم در نيمة نخست قرن اول هجرى، حضور خود را در مرزهاى هند تثبيت كرد. پيشرفت 
سريع اسالم در شبه جزيره عربستان و سپس ايران ـ كه به  مثابه دروازه هند بود ـ پيام 
ورود بسيار نزديك اسالم را براى مردم هند به همراه داشت. اگرچه اولين تهاجم مسلمانان 
به هند در زمان خليفه دوم رخ داد، اما اين تهاجم منجر به ورود و استقرار مسلمانان در هند 

نگرديد. مدتى بعد (آن طوركه بالذرى مى  گويد): 
در آخر سال سى و هشت و آغاز سال سى و نه هجرى قمرى، به  هنگام 
حكومت على بن ابي طالب، حارث بن مره عبدى، داوطلبانه و با اجازة امام 
على به آن شهر رفت و ظفر يافت و غنايم و بردگانى به  چنگ آورد و 
در يك روز هزار رأس قسمت كرد. سپس وى و همراهانش و گروه اندكى 
ــدند. قتل وى در سال 42 رخ داد و قيقان از  ــرزمين قيقان كشته ش در س

جمله بالد سند در نزديكى خراسان است.2
به  گفته ابن اثير، در زمان حضرت على نيروهاى عرب پس از عبور از مرزهاى سند و 

1 . شيعه در هند، ج1، ص257
2. بالذرى،  فتوح البلدان،  ترجمه محمد توكلى،  ص 603



172
13

90
تان

بس
  تا

ومـ 
ه د
مار

 ش
هىـ 

ژو
ت پ

مام
مه ا

ـلنا
ص
ف

تسخير سيستان، نظام ادارى آن را تجديد سازمان نمودند. بخشى از مردم «جات» از منطقه 
سند ارادتى عميق نسبت به حضرت على داشتند تا آن جا كه برخى از آنان با انتساب 

الوهيت به ايشان موجب خشم آن حضرت شدند.1
در «طبقات ناصرى» آمده است: 

«شنسب» جد «غوريان» كه فاتح شمال هند بود، به دست حضرت على 
ــت و از ايشان،  ــالم آورد و با امام پيمان وفادارى بس بن ابى طالب اس
مقررات و دستورالعمل هايى را گرفت و با پايان دوران حكمرانى «شنسب» 
ــط حضرت على ابن  ــم تاج گذارى حاكم جديد، ميثاقى كه توس در مراس
ــده بود، به زمام دار جديد تحويل داده شد و او نيز  ــته ش ابى طالب نوش

متعهد شد كه به شرايط و مفاد آن عمل كند.2
آنان مريدان آن حضرت بودند و عشق ايشان و اهل  بيت پيامبر در عقايدشان ريشه دوانده 
بود. در زمان حكومت بنى اميه، در سراسر قلمرو امپراطورى اسالمى، اهل  بيت مورد لعن 

قرار مى گرفتند؛ اما اتباع پادشاهى «غوريه» از اين روش زشت و ناپسند تبعيت نكردند.3
مالقات  به  غور،  منطقه  دانشمندان  و  متفكران  كه  مى كند  تصريح  فرشته  قاسم  محمد 
اهل  بيت مى رفتند و با روش و مسلك آنان آشنا مى  شدند. مثًال «ابوخالد كابلى» از 
اصحاب محمد بن حنفيه بود، اما پس از چندى از او روى گردان شد و به جمع مريدان امام 
 درآمد. وى بارها به مدينه رفت و با امام محمد باقر و امام جعفر صادقزين العابدين

ديدار كرد.4
در زمان معاويه، «مكران» و «قصدار» به دست سنان بن مسلمه هزلى فتح شدند؛ اين دو 
منطقه  اى كه از نواحى مرزى هند به  شمار مى آمدند. مسلمانان تا زمان حجاج بن يوسف 

ثقفى نتوانستند در عمق شبه قاره نفوذ كنند. 
در دوران خالفت وليد بن عبدالملك، حجاج كه واليت عراق، خراسان و نواحى هم  مرز با 

1. ابن اثير،  كامل، ج 3،  صص 45،  46 و 681
2. طبقات ناصرى،  ص 29

3. فرشته (محمد قاسم هندوشاه)،  گلشن ابراهيم،  ج 1،  ص 27
4. همان،  ص 95
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هندوستان را برعهده داشت، محمد بن قاسم را ـ كه يك جوان 17 ساله عرب بود ـ مأمور 
فتح سند كرد.1

محمد بن قاسم مكران را قرارگاه خود كرد و از آن جا به سوى سند لشكر كشيد.2 او توانست 
«ديبل» (مقر مذهبى مهم هندوهاى مرزى) را تصرف كند و از مسير مهران وارد سند گردد 
و آن جا را تصرف كند. محمد بن قاسم پس از قتل پادشاه آن جا (راهر) و چيرگى بر سند، عازم 

«ملتان» شد و آن شهر را نيز تصرف كرد.3
جواهر لعل نهرو مى گويد: 

دراوايل قرن هشتم، به سال 712 ميالدى، عرب ها با فتوحات خود به حدود سند رسيدند و 
آن جا را اشغال كردند؛  اما در همان جا متوقف گشتند و در هند پيش نرفتند. حتى ايالت سند 
هم پس از حدود نيم قرن، از تسلط عرب ها بيرون آمد و در آب ها يك حكومت مستقل 

اسالمى تشكيل شد.4
در سال 710 ميالدى، محمد بن قاسم كه فرمانده سپاه عرب بود، دره سند را فتح كرد و 
تا حدود مولتان در پنجاب غربى رسيد. اين پيشرفت، حداكثر فتوحات اعراب در هند بود. 
فتوحات مسلمانان در هند چند قرن بعد صورت گرفت. اما تماس عرب ها با مردم هند ـ كه 
از همان زمان شروع شدـ  نتايج فرهنگى و معنوى بزرگى به  بار آورد.5 حفظ روابط فرهنگى 

هند با مسلمانان، زمينه هاى گسترش اسالم را در آن زمان كم و بيش فراهم كرد. 
هم زمان با فتوحات چشمگير محمد بن قاسم در سند و پنجاب، تحولى در مركز خالفت 
اسالمى رخ داد كه مانع از ادامة پيش روى اسالم در اين سرزمين گرديد. در اين ميان، وليد 
بن عبدالملك خليفه وقت درگذشت و سليمان بن عبدالملك به  خالفت رسيد. او يزيد بن 
ابى كبشه را والى سند كرد و يزيد بن ابى كبشه به دليل خصومت شخصى، محمد بن قاسم 

1.  نگاهى به تاريخ جهان، ص310
2.  هنرى لوكاس، تاريخ تمدن،  ج 1،ص 506

3.  بالذرى،  فتوح البلدان،  ترجمه محمد توكلى،  صص 611 ـ 613
4.  كشف هند (ترجمه محمد تفضلى)،  ج 1، ص 389

5.  نگاهى به تاريخ جهان،  ص 310
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را دستگير و روانه زندان كرد.1 پس از كشته شدن محمد بن قاسم و نيز جنگ قدرت در 
مركز خالفت، سند و پنجاب به فراموشى سپرده شدند. 

پشتيبانى  و  حمايت  بنى اميه  عليه  قيام هايش  در  را  خراسانى  ابومسلم  شنسبانى،  سلسله 
مى كردند و دشمنان اهل  بيت  را از بين مى بردند. اما بازداشت و حبس ائمه در اوايل 

دوران حكومت بنى عباس، ارتباط رهبران اين مناطق را با ايشان قطع كرد.2
 منصور، خليفه دوم عباسى«عمرو بن حفص» را به  عنوان حاكم سند تعيين كرد. ابن اثير، 

عمرو بن حفص را كه در سال 151هـ استان دار سند بود، شيعه مى  داند.3
ب) حكومت هاى ايرانى 

جواهر لعل نهرو معتقد است: «در ميان نژادها و ملت هاى بسيارى كه با هندوستان رابطه 
و در تمدن و فرهنگ هند نفوذ داشته اند، قديمى تر و مداوم تر از همه، ايرانى ها بوده اند». 

روابط ايران و شبه قاره هند، قبل از اسالم، بر اساس نژاد مشترك، زبان مشترك و آداب و 
رسوم مشترك بوده است. ايران و شبه قاره هند، از طريق زبان پارسى درى همان رابطه اى 
را ايجاد كردند كه قبل از اسالم با زبان هاى پهلوى، اوستايى و سانسكريت ايجاد كرده بودند.4
از آن جا كه سياست كلى سلسله صفويه از يك سو نشر و گسترش تشيع بود و از سوى ديگر، 
زمينه  هاى الزم در بخش  هايى از هند فراهم شده بود، درنتيجه، روابط بسيار فاخر، گسترده 

و عميقى بين صفويه و سالطين و حكومت هاى شيعة هند ايجاد شد. 
همه پادشاهان صفوى روابط بسيار نزديكى با سالطين و حكومت هاى هند داشتند. اگرچه 
در عهد شاه صفى روابط به  سردى گراييد و با به قدرت رسيدن شاه عباس دوم به تدريج 
سردتر شد و در دوره شاه سليمان و سلطان حسين نيز اين روند ادامه داشت، اما عهد سه 

پادشاه اول صفوى دوران طاليى روابط محسوب مى  شود. 
 بابر شاه، با حمايت شاه اسماعيل، بخارا و سمرقند را تسخير كرد و در سال 932ق سلسله 

گوركانيان را بنياد نهاد. 

1. همان،  صص 614 ـ 615
2. شيعه در هند،  ج 1،  ص 230
3. ابن اثير، كامل، ج5، ص 595

4. كشف هند
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همايون شاه (فرزند بابر) پس از شكست از شير شاه سورى، به ايران پناهنده شد. وى در 
سال 950ق وارد خراسان شد و با استقبال گرم محمد ميرزا، فرزند ارشد شاه طهماسب روبه 
 رو شد. وى پس از پذيرايى  هاى مفصل و اكرام و احترام و نيز پذيرش مذهب شيعه، به 
همراه ده هزار قزلباشـ  پس از زيارت امام رضاـ  راهى هندوستان شد  و با حمايت شاه 

طهماسب، سلطنت را بازپس گرفت.1
در زمان جهانگير شاه، شيعيان در دكن، به  نام شاه عباس خطبه مى  خواندند و از او به  عنوان 

خليفه و شاه بزرگ اسالمى وقت نام مى  بردند.2
 

حكومت هاى شيعى در هند 
1) بهمنى  ها: پادشاهان مسلمانى كه طى سال هاى 748 تا 932ق در فالت دكن حكومت 
مى كردند، سلسله «بهمنى» ناميده مى شوند. مؤسس اين خاندان، «عالءالدين حسن بهمن 
شاه گنگو» بود. سالطين «بهمنيه» ارتشيان، دانشمندان و تاجران ايرانى را به اقامت در 
كشورشان ترغيب و تشويق مى كردند. بيشتر مهاجران ايرانى شيعه بودند و هيچ فرصتى 
را براى آماده كردن زمينه رشد تشيع در دكن، از دست نمى دادند. از ابتداى تأسيس اين 
خاندان، مسلمانان دكن به  طور معمول به زيارت مرقد مطهر حضرت على، امام حسين و 

امام رضا مى رفتند.3
2) عادل شاهيان: يوسف عادل شاه( 895 ـ916ق) بنيان گذار پادشاهى بيجاپور با تبعيت از 
سلسله صفوى به آيين ها و مراسم عبادى عمومى در قلمرو خود صبغة شيعى داد. پس از 
او پسرش اسماعيل(916ـ941ق) تشيع را در نظام ادارى مستحكم نمود و حتى نام پادشاه 

صفوى در خطبه نماز جمعه خوانده مى شد.4
3) نظام شاهيان: برهان اول(915ـ961ق) دومين فرمان رواى «احمدنگر» با هدايت وزير 

1. تاريخ تحوالت سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى ايران در دوران صفويه، ص128؛  شيعه در هند، ج 
1، صص314ـ313

 .2
3 . شيعه در هند، صص391ـ392

4 . تاريخ شيعه، ص323 ؛ شيعه در هند، صص420-415.



176
13

90
تان

بس
  تا

ومـ 
ه د
مار

 ش
هىـ 

ژو
ت پ

مام
مه ا

ـلنا
ص
ف

دانشمند و وارسته  اش به مذهب اهل  بيت درآمد و آن را مذهب رسمى نظام شاهيان 
اعالم كرد. با پذيرش اين مذهب، جمع زيادى از علماى شيعه توسط شاه طاهر، براى تقويت 

و گسترش تشيع، به احمدنگر دعوت شدند.1
4) قطب شاهيان: سلطان قلى قطب شاه (918ـ950ق) اين سلسله شيعى را (918ـ 1098ق) 
 در «گلكنده» و سپس «حيدرآباد» تأسيس كرد كه در آن به نام امامان دوازده گانه شيعه
خطبه خوانده مي شد. حيدرآباد تا مدت ها مركز تشيع بوده است. ميرمحمد مؤمن استرآبادى، 

نقش به  سزايى در اين حكومت و گسترش تشيع داشت.2
5) سلسله «چك»ها در كشمير: ميرسيد على همدانى، معروف به شاه همدان، تأثير ماندگارى 
در حيات كشمير برجاى گذاشت. شاه همدان در سال 774ق براى نخستين بار وارد كشمير 
شد. هفتصد تن از سادات ايرانى، شاه همدان را در اين سفر همراهى مى كردند. هندوها و 
بت  پرستان در كشمير به  دست شاه همدان، اسالم آوردند. مسلمانان كشمير شاه همدان 
را بنيان گذار اسالم در كشمير مى دانند.3 اما حاكميت سياسى تشيع در كشمير بعدها در سال 

968ق با حاكميت سلسله «چك»ها اتفاق افتاد. 
در عصر سلطان زين العابدين(823ـ  875 ق) سلسله«چك»ها از «دردستان» به هند آمدند 
و به خاطر سياست هاى او به قدرت رسيدند. اين سلسله توسط مير شمس  الدين عراقى به تشيع 
گراييدند و در جريان كشمكش هاى قدرت در سال 968ق به فرمان روايى كشمير رسيدند. در 
دوران حكومت سلسله چك، خطبه را به نام دوازده امام مى خواندند. مير شمس الدين 
عراقى، ساكنان «بلتستان» در منطقه «لداخ» كشمير را شيعه كرد و امروز نيز در اين منطقه 
شيعيان در اكثريت مطلق مى باشند. در دوران حكومت صفوى در ايران، شيعيان بلتستان 
خطبه را به  نام دوازده امام و پادشاهان صفوى موسوى ايران مى خواندند. قاضى نوراهللا 
شوشترى در سال 1591م به كشمير رفت و با روحانيون محلى شيعه تماس برقرار كرد و 

با كوشش هاى خود، پايه ها و موازين تحقيقى و علمى علماى شيعه را در كشمير باال برد. 
6) حكومت شيعى «اوده» : ميرمحمدامين موسوي،  بنيان گذار سلسلة نوابان «اوده » بود كه با 

1 . تاريخ شيعه، ص323، تشيع در هند، صص 134-131
2 . همان ، صص 328-326

  .3
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استفاده  از ضعف  حكومت  مركزي  و ياري گروهى از مسلمانان ، قدرت برتر هندوان  را در اوده 
از ميان  برد. او فيض آباد را به عنوان  تختگاه  خود برگزيد. پس از مرگ  وي،  برادرزاده اش  
منصور با لقب « صفدرجنگ»  به حكومت  رسيد. او كه آداب مذهبى را بسيار رعايت مي كرد، 
در سال 1152ق  وزارت  امپراتوري  مغوالن  هند را يافت . افزايش  نفوذ نواب  اوده در دستگاه 
 حكومت  مركزي ، باعث  گسترش  نفوذ ايرانيان  در دستگاه  حكومت  مغوالن  هند شد. لكنهو 
مركز سالطين شيعه (اوده) ـ كه دو قرن پايگاه شيعه بود و آثار و مظاهر فراوانى مانند امام  

باره  ها و حسينيه  ها در خود جاى داده ـ تا روزگار ما باقى مانده است.1
عالوه بر مواردى كه اشاره شد، حكومت هاى شيعى ديگرى مانند: دهلى، آگره و الهور نير 
در عهد مغوالن هند با كمك صفويان به  قدرت رسيدند و سپس با همراهى ايرانيان مهاجر، 

فرهنگ و تمدنى ماندگار در آن ديار آفريدند كه به  خاطر اختصار از آن ها عبور مى كنيم.2

4ـ علما و مبلغين مسلمان
بى  ترديد، علما و مبلغين، نقشى مهم در انتقال پيام مكتب اسالم و اهل  بيت در هند ـ 
طى ادوار مختلفـ  ايفا كرده  اند. البته چنين نبوده است كه همواره علما و مبلغين در كسوت 
خود، به تبليغ اسالم و تشيع بپردازند؛ بلكه در بسيارى مواقع، به  خاطر شرايط سياسى، امنيتى 
و... با عناوين ديگرى مانند تاجر، بازرگان و... وارد هندوستان مى  شدند و با حضور در بين 
مردم و ايجاد ارتباط با آن ها و اطمينان از شرايط، به تبليغ باورهاى خود به صورت محدود 
مى  پرداختند. آرنولد در كتاب «Bridging of Islam» مى گويد: «راجه هاى بت پرست در 
شمال گجرات، با وعاظ و تجار شيعه خوش رفتارى مى كردند و از احسان و نيكى نسبت 
به آن ها دريغ نمى ورزيدند و گروه زيادى از بت پرست ها در ظل مساعى اين وعاظ، تشيع را 

پذيرا گشتند».3
يكى از فضالى بُهره اى در كتاب «المجالس السيفيه» خود آورده است: 

ــتنصر باهللا فاطمى» (419 – 487ق) خليفه مصر، واعظ عبداهللا را  «المس

1 . تشيع در هند، صص 172ـ 185
2 . همان، صص 142ـ 159

3. تاريخ شيعه،  ص 320
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به  سوى دعات يمن فرستاد تا نزد آن ها زبان هندى را فرا گيرد؛ آن گاه براى 
ــوى هند رهسپار گردد. وقتى عبداهللا به هند رسيد، ورود او به  تبليغ به  س
گجرات مصادف با روزگارى بود كه «راجه جى سنگير» بر گجرات حكم 
ــالم شديداً دشمنى مى ورزيد و ميان مسلمانان  مى راند. وى نسبت به اس
ــين بود.  ــت مى يازيد و رفتارش، به  عكس راجه هاى پيش به تبه كارى دس
ــت آشكارا به ترويج و نشر دعوت خود توفيق يابد؛ بلكه  لذا عبداهللا نتوانس

پشت سنگر تقيه به فعاليت مى پرداخت. 
در يكى از روزهاى اقامتش در گجرات، گذرش به چاهى افتاد كه آب آن 
از مدت ها پيش خشك شده بود. آب آن چاه با دعاى او جوشيدن آغاز كرد. 
دو نفر از مسلمانان ساكن گجرات (كه شاهد و ناظر اين جريان بودند، به 
مذهب تشيع درآمدند؛ نام يكى از آن ها «كاكا كيال» و نام ديگرى «كاكى 
كيلى» بود. مع  ذلك عبداهللا از حالت تقيه بيرون نمى آمد و براى حفظ جان 
خويش، از آشكار كردن دعوت به تشيع مى ترسيد. لذا به اشارة اين دو مرد 
شيعىِ جديدالتشيع، به  سوى پايتخت هند سفر كرد تا به ارشاد «المهنت»1 

پيشواى بزرگ بت پرستان بپردازد. 
ــيد، ديد وى سرگرم تعليم حروف هجا به اطفال  وقتى وى به المهنت رس
هندى است. عبداهللا با سخنانى جالب كه براى المهنت سخت شگف انگيز 
ــت كه با وى  ــت. آن گاه عبداهللا از او خواس مى نمود، با او به گفت وگو نشس
ــم آمد، عبداهللا در مباحث  ــوت كند. وقتى محيطى خالى از اغيار فراه خل
ــى به مناظره آغاز كرد و تا آن جا اين مناظره را ادامه داد كه المهنت  عرفان

اسالم آورد و مذهب تشيع را پذيرا شد. 
ــبت به  ــنگيه» پيرو المهنت بود و نس ــر اعظم «راجه س ــل» وزي «بهارم
حرف هاى او گوش شنوايى داشت. المهنت راجه را ـ پس از موعظه هاى 
بليغ و مؤثر و ادلة رسا ـ مسلمان كرد و سرانجام مذهب تشيع را پذيرفت. 

1. «المهنت» لقب فرمان رواى مذهبِى بت پرستان هند بوده است.
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اين موعظه و ادله را المهنت از عبداهللا فراگرفته بود. 
عبداهللا به تشيع اين دو شخصيت برجسته بسنده نكرد؛ بلكه هدف اصلى 
ــنگيه» بود و مى دانست كه راجه نسبت به بت بزرگ به  او «راجه جى س
ــدت ارادت و اخالص دارد. اين بت بزرگ در وسط سالن (بدون پايه و  ش
استوانه) در فضا معلق بود. براى عبداهللا پس از تأمل و دقت معلوم شد كه 
پيرامون اين بت، جاذبه هاى مغناطيسى وجود دارد و همين محيط حساب 
 شده مغناطيسى، بت را ميان اين سالن در فضا نگاه داشته و مانع از سقوط 
آن گرديده است. روزى به سراغ اين سالن آمد و پوشش هاى مغناطيسى را 

از ديواره ها كند؛ در نتيجه بت بزرگ بر روى زمين سقوط كرد. 
ــبت به المهنت و بهارمل از دست داده بود و  ــن خلق خود را نس راجه حس
ــوايى افزود و خشم راجه باال گرفت و با سپاه  ــقوط بت، در اين ِگل رس س
ــد و  ــد را در محاصره قرار داد. اما عبداهللا در اين ميان پيدا ش ــادى معب زي
ــه اى چند برخواند؛ آن هم در حالى كه بدن راجه از  ــى از قرآن و ادعي آيات
ــده بود. لكن كار عبداهللا مؤثر افتاد و  ــدت درد و رنج روحى ملتهب ش ش
راجه از تصميم خود صرف نظر نمود و همين جريان باعث شد راجه اسالم 
ــيع درآيد. 1 آنگاه عبداهللا به «پتنه» و «سدهه پور»  آورد، و به مذهب تش
ــهر از بالد دكن بود) كوچيد و از رهگذر دعوت خود هزاران تن  (كه دو ش

بت پرست را وارد اسالم كرد.2
در دوران امامت امام زين العابدين ارادت و عالقة مردم سند به تشيع، بعد تازه اى يافت. 
يكى از همسران امام اهل سند بود.3 پسرى كه او از حضرت به  دنيا آورد، همان زيد 
شهيد بود. از زمانى كه مسلمانان به سند حمله كرده بودند، وجود مذهب شيعه در شبه قاره 
هند در كتاب ها ثبت شده است؛ چنان كه مى بينيم، تذكره هاى آل محمد در مولتان، از 

1. ژورنال ابشياتيك سوسايتى آف بنگال (Asiatic Society of Bengal Journal)،  ص 842
2. تاريخ شيعه،  ص 322

3.  مقاتل الطالبين، ص127
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سال 760م آغاز شده و اولين مبلّغ شيعه  مذهب، به نام على به آن جا رسيده است.1 عبد اهللا 
بن محمد كه به فاصله پنج پشت شجره نامه وى به حضرت على مى رسد، براى تبليغ 

به سند آمده بود.2
به گفته صاحب نزهة الخواطر مى نويسد: «علماى شيعه به نحوى به تبليغ مذهب شيعه 
پرداختند كه در نتيجة آن، بيشتر مردم در سند و مولتان، شيعه مذهب شدند و حكومت شيعى 

به  وجود آمد».3 
عالمان و مبلغان وارسته  اى كه گسترش تشيع و مكتب اهل  بيت در هندوستان را نقشة 
راه خود قرار داده بودند و در راه رسيدن به آن جهاد مستمر نمودند كم نيستند؛ ولى برخى از 
آن بزرگواران شهرتى جهانى يافتند و تأثيرى ماندگار و فراتر از زمان خود بر مردم و جامعه 
هند و حتى سرزمين  هاى فراتر از هند گذاشتند. اشاره  اى هرچند مختصر به آن ستارگان 
درخشان آسمان ايمان و محبت و داعيان عشق به اهل  بيت عصمت و طهارت خالى از 

لطف نيست. 
ـ شاه طاهر حسينى قزوينى

شاه طاهر رهبر«سادات خونديه»، ساكن «خوند» در نزديكى قزوين بود. وى در اوايل سال 
926ق به دربار شاه اسماعيل پيوست و از جنبش بين المللى و جهانى كردن تشيع توسط شاه 
اسماعيل صفوى حمايت كرد. شاه طاهر در جمادى االولى 926ق وارد بندر معروف «گوا» 
در سواحل غربى هند شد. او پس از ورود به هند، در شهر«پرنده» اقامت گزيد و به تدريس 
علوم اسالمى، از جمله علم نجوم و مثلثات مشغول شد. شاه طاهر با علم و دانش خود، 
دانشمندان و علماى بزرگ سنى در حوزه نظام شاهى را تحت تأثير قرار داد. تبليغات عميق 
و علمى شاه طاهر براى ترويج تشيع اثنا عشرى، مردم منطقه حكومت نظام شاهى احمدنگر 
را جذب تشيع نمود. شاه طاهر در سال 928ق با استقبال رسمى سلطنتى، وارد احمدنگر شد 
و به  عنوان مشاور اصلى «برهان نظام شاه» برگزيده شد. كتاب انشاى شاه طاهر حسينى، 
دربردارندة نامه هاى سياسى است كه خود او پيش  نويس آن ها را تهيه كرده است. اين نامه ها 

1.  آيينه ملتان، ص382
2.  فقهاى هند، ج1، ص382

3.  نزهة الخواطر، ج 1، ص51 ـ 52
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با نثرى زيبا، نمونه هاى بى  نظيرى از رويارويى با بحران ها را ترسيم مى كند.1 
در سال 936ق شاه طاهر از سوى برهان نظام شاه، عازم گجرات شد. وى در قصر سلطان 
گجرات (سلطان بهادر) با علماى برجسته سّنى آن منطقه، دربارة حقانيت تشيع مناظره كرد. 
سخنان گران بها و شيواى شاه طاهر، علما و دانشمندان سّنى را مبهوت كرد و اثرى جاودانه 
از معنويت و معرفت تشيع بر آن ها باقى گذاشت. با تالش هاى شاه طاهر، پيمان صلح بين 

گجرات و احمدنگر، بسته شد.2  
شاه طاهر با وجود مسئوليت هاى سياسى گسترده، در قلعة احمدنگر حوزة علميه تأسيس 
كرد. او هفته اى دوبار در اين حوزه تدريس مى كرد و همه علماى پايتخت (احمدنگر) در آن 

شركت داشتند. 
در سال 944ق پسر برهان (شاهزاده عبدالقادر) به  شدت بيمار شد؛ به  گونه اى كه پزشكان 
مسلمان و هندو نتوانستند او را درمان كنند. وقتى برهان نظام شاه از زنده ماندن فرزندش 
اميد شده بود، شاه طاهر از او خواست تا نذر كند كه اگر فرزندش شفا يافت، او دستور دهد  نا
خطبه را به نام دوازده امام در سراسر سلطنت بخوانند. برهان شاه نيز چنين كرد و پسر 
بيمار او در شب آن روز به  طور معجزه آسايى شفا يافت. پس از اين واقعة تاريخى، شمار 
بسيارى از درباريان برهان، اشراف عالى رتبه و خدمت گزاران، مذهب شيعه اثنا عشرى را 
پذيرفتند. بدين سان، خطبه به  نام دوازده امام خوانده شد و شيعه اثنا عشرى به  عنوان 

مذهب رسمى سلطنت نظام شاهى احمدنگر اعالم گرديد.3
پس از اين، شاه طاهر عده زيادى از متفكران شيعه را از ايران، عراق و از مناطق شبه قاره 
هندـ  از جمله گجرات و آگراـ  گردآورد تا مذهب شيعه اثنا عشرى را در سلطنت نظام شاهى 
احمدنگر تقويت كرده و گسترش دهند. در ميان علماى شيعه  اى كه به احمدنگر مهاجرت 
كردند، مى توان از شاه حسن اينجو شيرازى، مال شاه محمد نيشابورى، مال على استرآبادى، 
مال رستم جوزجانى، مالعلى مازندرانى، ايوب ابوالبركه، مالعزيزاهللا گيالنى، مال محمد 

امامى استرآبادى، سيد حسن مدنى و برادر شاه طاهر حسينى(شاه جعفر حسينى) نام برد. 

1. شيعه در هند، صص 447ـ 448
2. همان، ص450

3. دين و سياست،  مورد هند، ص236؛ شيعه در هند، ج 1، ص453
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شاه طاهر حسينى قزوينى در ترويج تشيع در دكن نقشى حياتى داشت. وى در تفسير قرآن، 
حديث، فقه، اصول فقه، رياضيات، علوم، فلسفه، رمل و جفر متخصص بود و داراى نثر و 

نظم بسيار خوبى بود.1
ـ قاضى نوراهللا شوشترى

سيدنوراهللا حسينى مرعشى شوشترى (1019ـ956ق) معروف به «قاضى نوراهللا شوشترى» 
و «شهيد ثالث» فقيه، اصولى، متكلم، محدث، رجالى و شاعر بزرگ عهد صفويه بود. پدرش، 
سيد شريف يا سيد شرف الدين شوشترى، از مجتهدان ممتاز شوشتر بود. علوم مقدماتى و 
علوم عقلى و نقلى را نزد پدرش آموخت و در 23سالگى براى تكميل تحصيالت خود به 

مشهد رفت.2
اوايل شوال سال 992ق، از مشهد به هندوستان رفت. پس از ورود به هند به نزد پادشاه 
هندوستان رفت. در آن جا «فتح اهللا شيرازى» و حكيم «ابوالفتح گيالنى» او را به «اكبر 
شاه» معرفى كردند.3 دو سال بعد وى ـ به دستور اكبر شاه ـ قاضى «الهور» شد. معموًال 
ماموريت  هايش، تحقيق در منازعات پيچيده بود. يك بار در سال 1000ق، مأمور تهيه گزارش 
از ايالت كشمير شد؛ آن هم به دليل سوء اداره آن جا در حمله مغول. سال 1005ق، براى 
تحقيقات امور مذهبى و خيريه، به ايالت «اگرا» رفت. سال 1008ق، از طرف اكبر شاه، 
قاضى ارتش شد. وى اهل تقيه نبود و به مذهب شيعه عمل مى  كرد. اكبرشاه نيز به خاطر 

توانايى  ها و صالحيت  هايش، علي رغم تشيع او، سمت  هايى به او داد.4  
قاضى نوراهللا بعد از مرگ بعضى از دوستان و ياران با وفاى شاه و حاميان خودش و بعد از 
برگشتن از اگرا تصميم گرفت به ايران برگردد؛ ولى تالش او به نتيجه نرسيد.5 كم  كم از 
حمايت اكبر شاه و اطرافيان او، محروم شد و تنها حامى  اش، حكيم على گيالنى بود كه او 
نيز در سال هاى آخر سلطنت اكبر شاه، درگذشت و از اين رو، قاضى نوراهللا تنها ماند. پس از 

1. شيعه در هند، ج 1، ص458
2. همان، ج 1 ص540
3. همان، ج1، ص541

4.  همان، صص 543 ـ 545
5. همان، ص571
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مرگ اكبر شاه و با شروع سلطنت سلطان سليم، رهبران متعصب سنى، فشار زيادى بر او 
آوردند؛ به  طورى كه روز به روز، زندگى برايش سخت  تر مى  شد. 

با تاليف چندين كتاب و رساله، به  ويژه مقاالتى كه در كتاب احقاق الحق در انتقاد از سه 
خليفه اول نوشت، خشم رهبران اهل تسنن را برانگيخت؛ تا جايى كه در سال 1019ق، در 

بين راه او را گرفتند و آن قدر با شاخه  هاى خاردار، زدند تا به شهادت رسيد.1 
ـ مير محمد مؤمن استرآبادى

مير محمد مؤمن استرآبادى (960ـ1034ق) از علما و دانشمندان بزرگ ايرانى بود. وى 
كه مدتى معلم فرزندان شاه طهماسب بود، با مرگ شاه  طهماسب و نامساعد شدن اوضاع 
قزوين، راهى هند شد و در سال 989ق به «گلكنده»، مركز دولت قطب شاهى رفت و در 

اين دولت جايگاهى واال يافت.2 
به همت اين بزرگ  مرد، شهر حيدرآباد به نام مبارك امام على تأسيس شد. اين شهر كه 
در طراحى آن از اصفهان الگوبردارى شده بود، با هدف گسترش تشيع، بزرگ داشت نام امامان 

و ساختن بناهاى دينى و مذهبى ساخته شد.3 
ـ عالمه مير حامد حسين هندى 

و  ايرانى  موسوى  سادات  اصيل  خانواده  هاى  از  حسين(1246ـ1306ق)،  حامد  مير  عالمه 
نيشابورى است. در قرن هفتم و در پى حمله مغول به نيشابور، سيد اوحدالدين (جد پانزدهم 

مير حامد حسين)، به هندوستان هجرت كرد و در شهر« كنتور» اقامت كرد.4 
عالمه سيد محمد قلى (متوفى 1260ق) پدر ميرحامدحسين، از علماى بزرگ قرن سيزدهم 
هجرى و از صاحب  نظران در علم كالم بود . وى كه مدتى نيز در شهر «ميرتهه» بر كرسى 

قضاوت و فتوا نشست كتاب هاى زيادى از خود به يادگار گذاشت .5
مير حامد حسين، پس از طى دروس ابتدايى «مقامات حريرى» و «ديوان متنبى» را نزد 

1. همان، صص580 ـ 579
2. شيعه در هند، ص479

3. دين و سياست، مورد هند، ص237؛  شيعه در هند، ص482
4. مير حامد حسين، ص120

5. همان، ص131(نقل به مضمون)
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مولوى «سيد بركت على صاحب» و نهج  البالغه را محضر مفتى «سيد عباس شوشترى» 
آموخت. سپس به فراگيرى علوم عقلى از «سيد مرتضى خالصة العلماء» و علوم شرعى از 
«سيد محمد سلطان العلماء» و برادر او «سيد حسين سيد العلماء» پرداخت و پس از سال ها 

تالش و همت، تحصيالت خود را با موفقيت به اتمام رساند.1
در دوران زندگى ميرحامدحسين، جوامع اسالمى به  ويژه هندوستان، بيش از پيش دچار 
آشوب و تفرقه شده بودند. استعمارگران و دشمنان اسالم، همواره براى دست يافتن به 
اهداف شوم و غارتگرانة خود، دوست مى داشتند كه مسلمانان با هم اتحاد نداشته باشند و 
مدام با خصومت زندگى كنند. بدين  خاطر، گاه دانشمندانى را در ميان خود مسلمانان تحريك 
مى كردند تا با نوشتن و يا گفتن حرف هايى تفرقه  افكن و اختالف  آفرين، صفوف هم ديگر را 
برهم زنند و محيط زندگى برادرانه را به محيطى مملو از آشوب، سوءظن و دشمنى تبديل 

كنند.2
او تصميم گرفت همچون پدرش، در عرصه قلم، تحقيق و تتبع، با بيان حقايق اسالم و 
وقايع تاريخ اسالم، به دفاع از حق برخيزد و به روشن گرى دربارة مذهب اهل  بيت بپردازد. 
لذا در اين راستا آثار فراوانى را آفريد كه شاه  بيت آثار گران سنگ ايشان عبقات االنوار است 
كه در مناقب ائمه اطهار و پاسخ به كتاب ضد شيعى تحفه اثنا عشريه نوشته شده و 
از كارهاى كم  نظير علمى و اعتقادى شيعه به  شمار مى رود.3 عالمه امينى (صاحب كتاب 

الغدير)، دربارة اين كتاب مى گويد: 
بوى دل پذيرش در تمامى جهان پيچيده و آوازه  اش از خاور تا باختر را فرا 
ــت. هركس آن را ديده، دانسته كه كتاب اعجازآميز روشنگرى  گرفته اس
است كه هيچ باطلى در آن راه ندارد، و من در نوشتن الغدير از دانش  هاى 

با ارزش نهفته در آن، بهره فراوان بردم.4
استاد محمد رضا حكيمى نيز دربارة عبقات االنوار مى نويسد: 

1. مير حامد حسين، ص120 (نقل به مضمون)
2. مير حامد حسين، ص119 (نقل به مضمون)

3. مير حامد حسين، ص125 به نقل از ريحانة االدب
4. مير حامد حسين، ص123، به نقل از: الغدير،  عالمه امينى ،  ج 1 ،  ص 157
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«... و به  راستى كتاب عبقات، عظيم است. اين چنين كتابى در ديگر آفاق 
بشرى و فرهنگ ملت ها نيز همانند ندارد...»1

سيد بزرگوار عالمه مير حامد حسين موسوى هندى، در هيجدهم صفر سال 1306، در 
لكهنو چشم از جهان فرو بست.2 

5ـ تجار و بازرگانان مسلمان
طريق  از  عربستان،  جزيره  شبه  در  تثبيت  از  پس  كمي  اسالم  كه  دارد  وجود  شواهدي 
انتقال  اين  معرض  در  كه  قاره  شبه  نقاط  نخستين  شد.  وارد  هند  قاره  شبه  به  بازرگانان 
فرهنگي قرار گرفت، سواحل جنوبي و غربي، به ويژه نواحي مااليا، خليج كابيله، گجرات، 

دكن و سيالن بودند.3
 بالذرى معتقد است: «تاجران عرب كه اسالم آورده بودند، از زمان پيامبر، اسالم را در 

مناطق ساحلى و جزاير جنوب هند رواج دادند».4
بدون ترديد، از همان قرن اول هجري، نفوذ مسلمانان رو به فزوني نهاد. بيش از يك قرن 
مسلمانان در سواحل «ماالبار» ساكن بودند . مردم نيز آن ها را به  عنوان تاجران خارجي 
گرامي مي  داشتند و حتي امكاناتي براي راحتى آنان فراهم مي  كردند. مسلمانان مهاجر به 
تدريج در آن جا صاحب زمين و امالك شدند و شروع به تبليغ و انتشار دين خويش كردند. 
آن ها مورد احترام خاص بوميان بودند؛ زيرا مانند مسيحيان شامات، از مملكت خويش رانده 

نشده بودند؛ بلكه مغرور و پر از شور مذهبي و به  عنوان فاتح، به هند آمده بودند.5
به گفته جواهر لعل نهرو: «مسافران، سياحان و بازرگانان عرب از نواحى مختلف هند ديدن 
كردند. تعداد زيادى دانشجويان عرب به دانشگاه تاكسيال در شمال هند آمدند كه مخصوصًا 

1. مير حامد حسين،  ص128
2.  سيدمحسن امين عاملى، اعيان الشيعه،  ج 4 ،  ص 381

3. علل ريشه اي درگيري هاي مسلمانان و هندوها، ص21
4. بالذرى،  فتوح البلدان،  ص 432

5.  تأثيراسالم در فرهنگ هند، ص73
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به  خاطر علوم پزشكى مشهور بود».1
اما درخصوص تشيع، آن چه مورخين بر آن اتفاق نظر دارند اين است كه ظهور تشيع با چهرة 
آشكار خود در هند، از شهر گجرات آغاز شد. عامل اصلى ظهور تشيع در اين نقطه، روابطى 
بود كه ميان عرب ها و هندى ها در دوران جاهليت وجود داشت؛ وقتى خورشيد اسالم در 
جزيرة العرب طلوع كرد، اين روابط برقرار ماند و رشتة آن، با برافراشته شدن پرچم تشيع در 

هند استوارتر گشت.2

1. نگاهى به تاريخ جهان،  ص 310
2. تاريخ شيعه،  ص 320

فهرست  منابع:

1ـ  هالم، هاينس، تشيع، ترجمه محمد تقى اكبرى، قم، نشر اديان، 1384. 
2ـ  الهامى، داود، سيرى درتاريخ تشيع، قم، انتشارات مكتب اسالم، قم، 1375. 

3ـ  مظفر، عالمه محمد حسين، تاريخ شيعه، ترجمة دكتر سيد محمدباقر حجتى، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمى، 
 .1384

4ـ  شيخ عطار، عليرضا، دين و سياست (مورد هند)، تهران، مؤسسة چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1381. 
5ـ  كرمى، مجتبى، نگاهى به تاريخ حيدرآباد دكن، تهران، مؤسسة چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1373. 
6ـ   اطهر رضوى، سيدعباس، شيعه در هند (ج اول)، ترجمة مركز مطالعات و تحقيقات اسالمى، قم، انتشارا دفتر 

تبليغات اسالمى،1376. 
7ـ  الهوتى، حسن، مسلمانان هند بريتانيا، بنياد پژوهش هاى اسالمى آستان قدس رضوى، 1369. 
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8ـ  رادفر، ابوالقاسم، كشمير، تهران، دفتر پژوهش هاى فرهنگى،1385. 
9ـ   سازمان فرهنگ و ارتباطات بين الملل، ايران و هند، تهران، انتشارات بين المللى الهدى 1385. 

10ـ  بكرى، سيدمحمد معصوم، تاريخ سند (معروف به تاريخ معصومى)، تصحيح عمربن محمد داود، تهران، اساطير، 
 .1382

11ـ  عارفى، محمداكرم، جنبش اسالمى پاكستان، مؤسسه آموزش عالى باقرالعلوم، قم، بوستان كتاب، 1382. 
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