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شاهیان دکنبازتاب مذهب، تاریخ، سیاست و فرهنگ ایرانی در فالنامه قطب

 چکیده

واسطه فرهنگ ایرانی خارج از مرزهای جغرافیایی آن است. قطب شاهیان به های اوجیکی از دوران، دوران قطب شاهیان در دکن بیان مسئله:

بودن، گرایش خاصی به فرهنگ ایران داشتند و تعداد زیاد مهاجران و کارگزاران ایرانی در دکن، به رونق فرهنگ ایرانی در  تبار و شیعهایرانی

گیرنده یک تعامل  بر کرد. با پشتوانه فرهنگ ایرانی و حمایت ایشان، آثار هنری و ادبی زیادی شکل گرفت که دراضافه می قلمرو ایشان

است که در گلکنده کار شده است. این فالنامه  فرهنگی شکوهمند میان فرهنگ جنوب هند و ایران است. یکی از این آثار، فالنامه مصوری

نوعی با فرهنگ، سیاست، مذهب و توان بهها را میگیرند که هریک از آنای از مضامین مختلف را در بر میموعهمج نگاره است که ۳7دارای 

توان های این کتاب، میرو مسئله این پژوهش، این است که تا چه اندازه از طریق مضامین مختلف نگارهاین فرهنگ ایرانی ارتباط داد؛ از

در متن فرهنگ دربار قطب شاهیان، بازخوانی کرد. آن راتأثیرگذاری  های مختلف فرهنگ ایرانی وجنبه

 .هدف این پژوهش است ویژه در منطقه دکنبه قاره هندشناخت بیشتر قلمرو نفوذ فرهنگ ایرانی در سرزمین شبه هدف:
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تهماسب، تاریخ معاصر آن زمان پرداختن به شاهاند و مشخصاً یک نگاره از این نسخه با ها به موضوعات ادبی و تاریخ باستان ایران پرداختهنگاره

های مختلف فرهنگی و حتی سیاسی ها به اشکال مختلف، شاهد جنبهدهد در همه این نگارهها نشان میگیرد. تدقیق در نگارهرا در بر می
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 مقدمه
عنوان ها بود بهزمان با صفویان، گستره فرهنگ ایرانی در پرتو هنر، زبان فارسی و ادبیات پراحساسش که مدتهم

های اطراف ایران رواج پیدا کرده، به شکل چشمگیری گسترش یافت. قلمرو این یک الگوی فرهنگی در سرزمین

های از پیش، سنت طی این دوران، بیش فت.گریم برای از شرق تا غرب آسیا را در جهان فرهنگ ایرانی، دامنه

ایرانی خارج از مرزهای جغرافیایی متعارف آن نفوذ کرد و در آسیای دور، میانه، صغیر و هندوستان، فرهنگ 

های این زنجیره فرهنگی را تشکیل ترین حلقهتأثیر قرار داد. زبان فارسی مهمنخبگان و حتی مردم عادی را تحت

ها را شعر و خوشنویسی و دیگر هنر ای از تاریخ و ادب،سی تنها یک زبان نبود؛ بلکه مجموعهکه فار داد؛ چرامی

قاره هند بود. های تأثیرپذیری از فرهنگ و هنر ایرانی، نواحی مختلف شبهترین کانونگرفت. یکی از مهمدر بر می

در این تحول فرهنگی  یز نقش مهمیهای دکن نچند گورکانیان دهلی زبانزد هستند؛ ولی سلسله در این میان، هر

بودن و وابستگی نَسَبی به  مذهب واسطه شیعهها، قطب شاهیان بودند که بهداشتند. از مهمترین این سلسله

دادند. طی حکومت ترکمانان حاکم بر غرب ایران و اتحاد با صفویان، عالقه وافری به فرهنگ ایرانی از خود نشان 

جمله  گرفت که از بسیاری جهات ریشه در فرهنگ ایرانی داشت؛ ازهنگی ارزشمندی شکل ایشان بر دکن، آثار فر

و هنری این فالنامه،  شود. سوای وجه ادبینگهداری می «مجموعه ناصر خلیلی»ای مصور که امروزه در فالنامه

های مختلف از جنبهتوان در تأثیرپذیری قطب شاهیان دکن ترین وجوه اهمیت این نسخه خطی را مییکی از مهم

های فالنامه رو مسئله این پژوهش، واکاوی نگارهاین فرهنگ، باورها و سیاست ایران عهد صفوی دید؛ از

های متعدد فرهنگی و سیاسی ایرانی بر این نسخه و به گلکنده/خلیلی و بررسی چگونگی تأثیرگذاری گفتمان

ایست مصور که در گلکنده تصور شده و خلیلی، فالنامهتر، فرهنگ قطب شاهیان هند است. فالنامه معنای وسیع

بنابراین طبیعی ؛ کند که در آن دوران در ایران و عثمانی رواج داشتهای مصوری پیروی میاز ساختار فالنامه

شناسی تبعیت کرده باشد؛ اما در ویژه در ابعاد ساختاری و زیباییهای صفوی بهاست از جهاتی از الگوهای فالنامه

هایی از تاریخ فرهنگی قطب شاهیان و تواند جنبههایی وجود دارد که میها، گاه تفاوتتباط با مضمون نگارهار

پی آن  کند. این پژوهش با هدف شناخت دامنه قلمرو فرهنگ ایرانی، درنحوه تعامل با فرهنگ ایرانی را بازگو 

ان صفوی و های فرهنگ ایرهایی از گفتمانهای فالنامه خلیلی، بخشاست تا از طریق خوانش مضمون نگاره

  .بازخوانی کندفرهنگ تشیع را در دکن 

 

 روش پژوهش
 یفرهنگ یهایژگیو فیاز توص پس  ین مقاله از نوع کیفی و روش آن توصیفی ـ تحلیلی است، به این صورت کها

 پردازد؛یمخود  زماندر  رانیبا ا شانیبه نحوه تعامل ا -انیطور مشخص قطب شاهبه- دکن عهیش یهاسلسله

 یو فرهنگ کیدئولوژیا یبا مبان هاآن قیتطب و یلیخل فالنامهچهار نگاره از نسخه  لیاز خالل خوانش و تحل سپس

 انیشاه قطب دربار هنر در رانیا یاسیس و یادب ،یخیتار ،یمذهب نیمضام بازتاب یچگونگ ران،یبرگرفته از ا

 ،یمذهب مختلف یهابازتاب جنبه ۀنحو ها،نگاره یشناختییبایز لیتحل از گذر با واقع در .شودیم یبررس

پیش از ورود به  .شودیم یبازخوان یلیفالنامه خل یهانگاره قیاز طر یزمان صفو رانیا یو ادب یخیتار ،یااسطوره

فرهنگ »یا به شکل خاص، « ایرانی»شود عبارت دفعات استفاده می ای که در این پژوهش بهبحث، باید گفت، واژه

است؛ کاربرد این عبارت در این پژوهش، به معنای سرزمین ایران با جغرافیا و فرهنگی که به آن تعلق « ایرانی
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است  گیرنده جهانی گسترده بر ایران و در یای سیاسیبر جغرافدارد نیست؛ بلکه کاربرد آن، امری فراتر از تأکید 

و منظور از آن، گستره  شودمی نامیده (Persian Cosmopolis) «ایرانی جهان»زبان  که عموماً در منابع انگلیسی

گرفته با آن  فرهنگی شکلهای مختلف و برساخت جهان نفوذ فرهنگ ایرانی با محوریت زبان فارسی به سرزمین

 .(Amanat, 2020, P. 15)است 
 

 پیشینه پژوهش
بر  سندگانیاست که عمده تمرکز نو شده نوشته یبر هنر و فرهنگ دکن مقاالت یرانیفرهنگ ا ریتأث ةنیزم در

 است. در یخال نیسرزم نیمطالعات در ارتباط هنر در ا یشده و جا در دکن کار انیرانینقش ا ای عیفرهنگ تش

 قیمقاله، تحق کیجز به گذردینم یچندان زمان ،نسخه نیا یمعرف از نکهیا واسطهبه زین یلیخلفالنامه  ةنیزم

 تیهو و یلیخل فالنامه: سرنوشت و مانیا»با عنوان  یامقاله( در ۲۰۲۰)« ۱خیپر». ستیدر دسترس ن یگرید

 نیا یهااز نگاره یپرداخته و برخ یلیآن بر فالنامه خل ریدر دکن و تأث عینقش تش یبه بررس ،«در گلکنده عهیش

( در کتاب ۲۰۲۲) «خیپر»خود  ،نهیزم نی. در هماست کرده یبررس عیتش مذهب یمبان با ارتباط در را نسخه

نسخه  نیاز ا یشتریکه اطالعات ب است کرده چاپمبسوط  صورتبه را خود قاتیتحق مجموعه ،«یلیفالنامه خل»

تعامل »با عنوان  یامقاله( در ۱۴۰۰) «شاد یائیو اول ینیالدنیمع» زین رانیا در. دهدیممخاطبان قرار  اریرا در اخت

 ییمحتوا لیتحل از فارغ ،«یلیخل/گلکنده فالنامه نسخه در یرانیا ینگارگر با دکن ینگارگر یبوم یهایژگیو

و وجوه  یصفو یاز نگارگر هاآن یریرپذیفالنامه و نحوه تأث نیا یهانگاره یشناختسبک لیتحل به ها،نگاره

منطقه  یبر نگارگر یرانیهنر ا ریهستند که به تأث یگریالبته مقاالت د ؛اندپرداخته یرانیا یهانمونهافتراقشان با 

 یرانیا یو نگارگر یسلطنت یهاکتابخانهفرهنگ کتاب، » ( در مقاله۲۰۱6) «۲اُورتون» جمله از ؛انداختهپرددکن 

 گرید از را حاضر پژوهش آنچه. پردازدیمدکن  انیبه هنر سلسله عادل شاه ،«۱۵۸۰-۱6۳۰ یهاسال جابوریدر ب

 یصفو و دکن فرهنگ و یاجتماع و یاسیس طیشرا با یقیتطب صورتبه هانگاره یبررس ،کندیم متفاوت هانمونه

 خیتار از یرانیا فرهنگ مختلف یهاجنبه ،نسخه نیا تا است شده باعث دکن یاسیس طیشرا چگونه نکهیا و است

 .دهد بازتاب را معاصر خیتار یحت و یمذهب ،یادب ،یااسطوره

 

 قارهاسالم و شبه
گردد؛ از اشتراک نژادی اقوام هند و ایرانی ایرانیان با هند، به گذشته بسیار طوالنی برمیپیشینه تماس فرهنگی 

های مشترک. فارغ از این بخش مهمی از نمود بارز تماس فرهنگی بین این دو سرزمین گرفته تا برخی اسطوره

های هندی دید که جمله تعدد واژگان فارسی در زبان ها، ازمشترک میان آنتوان در کثرت واژگان کهن را می

، ص. ۱۳۹۲)سیفی، بختیاری و محمد اکمل، رسد اش به رویارویی سپاه کوروش هخامنشی با هندیان میپیشینه

های مسلمان حکومتبا ورود  اما اوج نفوذ اسالم به هند،؛ . آنچه طی دوران پارتیان و ساسانیان نیز ادامه داشت(76

باید نقطه عطف مهمی در تماس فرهنگی بین دو فرهنگ  رو اسالم رااین و گسترش زبان اردو ادبیات فارسی بود؛ از

آمیز و از طریق آشنایی با بازرگانان مسلمان یان با اسالم، صلحهندایرانی و هندی دانست. هرچند بخشی از آشنایی 

فاتحان مسلمان  تدریجبه .رزمین، با کشورگشایی حاکمان مسلمان صورت گرفتبود؛ اما اوج نفوذ اسالم در این س

 ایرفته جامعهو تبار خود، فرهنگ اسالمی را در این کشور نهادینه کردند و رفتهاسکان ایل  با ساخت مسجد و
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فرهنگی بین مسلمانان پیوند پیامد آن،  و قدرتمند از مسلمان در کنار و در تعامل با ساکنان بومی هند شکل گرفت

و اقوام مختلف بومی هند بود، البته که بخش مهمی از این فرهنگ تلفیقی برگرفته از الگوهای فرهنگ ایرانی 

 .محسوب می شد

 

 قارهسالمی و جنوب شبها-فرهنگ ایرانی
اداری ایرانیان  اولین نفوذ فراگیر فرهنگ ایرانی در هند، با یورش غزنویان و کاربست الگوهای مدیریتی سیاسی و

نظام کاملی از تشکیالت اداری و کارآمدِ جهان ایرانی را که خود از سامانیان وام  در این کشور آغاز شد. غزنویان

های بعد در اقتصاد سیاسی بیشتر نواحی هندوستان استفاده گرفته بودند، در هند پیاده کردند؛ آنچه که در سده

؛ از آن (Eaton, 2019, p. 48) رباری از هنر و صنعت و ادبیات فارسی بودسنت حمایت د ها،جمله آن شد و ازمی

های تأثیرپذیری از فرهنگ و هنر ایرانی شد. هرچند با نفوذ اسالم به هند، پای ترین کانونپس، هند یکی از مهم

 ,Thapar) متفاوت بودها به این سرزمین باز شده بود؛ اما جایگاه ایرانیان و زبان فارسی ها و ترکها، افغانعرب

1990, p. 198)کرد، فرهنگ و هنر ایرانی نیز در کنار آن، به نواحی مختلف تدریج که اسالم در هند پیشرفت می. به

ترین قلمروهای فرهنگ به یکی از مهمو دکن تبدیل  قاره هند نفوذ پیدا کردجمله دکن در جنوب شبه هند از

طور مشخص، شکوفایی فرهنگ ایرانی در دکن پس از خودمختاری این منطقه از به اسالمی و سپس ایرانی شد.

 عنوانبه (م ۱۳۴7–۱۵۲7 ه.ق/ 7۴۸-۹۳۳برآمدن بهمنیان )و با م  ۱۳۴7 /ه.ق  7۴۸سلطنت دهلی در سال 

 یموابط مستقها پیش از بهمنیان، رهرچند مدتدر این منطقه فزونی گرفت؛  نخستین حکومت اسالمی مستقل

 (Alam & Subrahmanyam, 2020, p. 77) دبرقرار بوفارس بندر خلیج یقاز طر یرانهند و ا یسواحل غرب ینب

یک ارتباط دوستانه بین حاکمان این سرزمین و ایران شد. یکی برقراری  پیامد استقالل دکن از دهلی، منجر بهاما 

طلبانه شد. از همان ابتدا، برخالف روحیه جنگ از نقاط عطف روابط بین این دو سرزمین، از زمان تیموریان شروع

ارسال شکل گرفت که با  (م ۱۳۹7-۱۴۲۲ ه.ق/ 7۹۹–۸۲۵) هشتم روزیف سلطانای دوستانه بین او و تیمور، رابطه

هایی از بندرهای هند بود که هرساله برای تجارت و کشتیشدن شد؛ نتیجه آن، روانتر مینامه و هدایا محکم

ارغ از نظام سیاسی و مناسبات . ف(Overton, 2020, p. 9) آمدندفارس میمستعد انسانی به خلیججذب نیروی 

الهی به دکن، نقش مهمی در استحکام روابط فرهنگی میان تیموریان و تجاری، نیز سیر و سفر دراویش نعمت

 از مرگ تیمور نیز این روند همچنان ادامه داشت و در زمان صفویان به اوج خود رسید. پس دکن گذاشت.

 

 زبان فارسی در دکن
ساز جهان سانسکریت داد، ریشه در دو فرهنگ تمدناز نظر تاریخی، آنچه شالوده قلمرو فرهنگی دکن را تشکیل می

ترین کانون اتصال دکن به جهان ایرانی، زبان فارسی در این میان، مهم. (Flatt, 2019, p. 19)و جهان ایرانی داشت 

رزمین هند یان و غورها و سپس بابریان ]و سالطین دکن[ در سغزنوصورت تاریخی، زبان فارسی همگام به بهبود. 

نوزدهم میالدی، یک دوره تحول و تکامل  /میالدی تا اواخر قرن سیزدهم هجرییازدهم  /از اوایل قرن پنج هجری

انتخاب . در دکن نیز زبان فارسی از اقبال زیادی برخوردار بود و (۸۴، ص. ۱۳۳7)حکمت، طی کرد  تدریجی را

عنوان زبان رسمی دربار بهمنیان، روند نفوذ فرهنگ و ادب ایرانی را در این منطقه شدت بخشید. با فارسی به

درست در میانه حکومت که  طوریهتنها از اعتبار فارسی کم نشد که رونق بیشتر یافت؛ بفروپاشی بهمنیان، نه
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صفویان بر ایران و در قلب اصفهان، زمانی که ترکی زبان رسمی دربار شده بود، زبان رسمی دربار برخی سالطین 

تبار دکن فارسی بود و برخالف اینکه برخی از ایشان مانند عادل شاهیان و قطب شاهیان، همانند صفویان ترک

، ۱۳۸6)شیمل، ها فارسی بود کردند؛ لیکن زبان ادبی و فرهنگ هر دوی آنار میبودند و به نسب خود نیز افتخ

ها از آن یتحماکردند و ای به فرهنگ و ادب فارسی میمشخص، قطب شاهیان توجه ویژه طوربه .(۲7۹ص. 

زبان باعث شده بود تا دربارشان مقصد بسیاری از ادیبان طراز اول زمان خودشان باشد؛ ادیبان و شاعران فارسی

طی حکومت ایشان یک دوران از شکوفایی هنر و ادبیات با محوریت فرهنگ ایرانی در دکن شکل گرفت که چنان

ن، انبوه مهاجران ایرانی به دکن، سیر نفوذ مبانی فرهنگی و ها باقی مانده است. در این میاکه آثار باارزشی از آن

 ویژه دکن،که طی دوران صفوی، نواحی مختلف هند و به طوریکرد؛ بهاعتقادی ایرانیان به دکن را بیشتر می

کردند؛ رفت و تعدادی از ایشان در هند پایگاه اجتماعی پیدا شمار میانتخاب اول مهاجرت نخبگان ایرانی به

کند: دست ایرانیان مهاجر بود، چنین شرح میی در حدیقه السالطین، کثرت مشاغلی که بهرازیش یصاعدچنانچه 

معتبر و  زنقلمداران اثر و اکثر عمال و عهده ظفرمکان با اکثر لشکر شان و وزرای رفیعچه جمیع امرای عالی»

 گاه .(۲۰۴، ص. م ۱۹6۱)صاعدی شیرازی، « اندایراناهل مناصب و سایر مجلسیان و اکثر سلحداران از مردم 

جایی که دکن تبدیل به یکی الهی توانستند پیروان زیادی را هم جلب خود کنند؛ تا مهاجرانی مانند مشایخ نعمت

ای از یک نوع زیست اجتماعی در یک سرزمین آمیزه هامهاجرتهای تصوف شد. ماحصل این ترین پایگاهاز مهم

کردند، نقش پررنگی مهاجرانی که از ایران به دکن مهاجرت میپیوند آن با فرهنگ آبا و اجدادی خود شد. بیگانه و 

 در امتزاج فرهنگ سرزمین دکن با فرهنگ ایرانی داشتند.

 

 تشیع در دکن
ترین عوامل تأثیرگذار فرهنگ ایرانی در دکن بود که تا حدودی به یکی از مهمها، تشیع نیز ر مؤلفهدیگ در کنار

 ینجویا اهللضیف بن اهللفضل ریم شد. کسانی چوناعتبار و جایگاه برخی رجال قدرتمند ایرانی نیز مربوط می

بهمنیان، ( وزیر مقتدر م ۱۴۱۱-۱۴۸۱ ه.ق/ ۸۱۴-۸۸6) گاوان محمود نیعمادالدیا  م ۱۴7۸ه.ق/  ۸۸۲ یرازیش

طور مشخص، پادشاهان بهمنی هرچند به ایجاد پایگاه اجتماعی تشیع نزد بهمنیان دکن داشتند. نقش مهمی در

اویل قرن شانزدهم میالدی(،  /در این منطقه )آغاز سده دهم هجریهای شیعه دکن تا پیش از تأسیس حکومت

؛ اما این نفوذ فرهنگی تشیع (۸۱ ، ص.۱۳۹۳)صادقی علوی، رسمی از مذهب تشیع حمایت نکردند  صورتبههرگز 

تر دکن شد. در های کوچکگرفتن سلسلهگرفتن و تأثیرگذاری فرهنگ تشیع در زمان قدرتاوج در دکن، منجر به

عنوان مذهب رسمی سرزمین خود ، تشیع را بهشاهیانشاهیان و نظامقطب شاهیان، عادلاین میان، سه سلسله 

ایران و عراق و  کردند، بسیاری از ایشان را از از عالمان و دانشمندان شیعه که ایگستردهبا حمایت پذیرفتند و 

های اصلی از پایگاه؛ تا جایی که دکن در این دوره، به یکی نشین به دکن دعوت کردندههای شیعدیگر سرزمین

)معصومی و  جرت کردندآنجا مهاتبدیل شد و شیعیان بسیاری از سراسر جهان به  قاره هندشیعیان در شبه

های . این دوران، مقارن با حکومت صفویان در ایران بود و مذهب تشیع، یکی از حلقه(۵، ص. ۱۳۹۳عسکرپور، 

 محکم ارتباط سالطین دکن با ایران شد.

 

 



 
 نامه علمی، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازفصل 

 شاهیان دکنبازتاب مذهب، تاریخ، سیاست و فرهنگ ایرانی در فالنامه قطب

 ۵2تا  ۳۹ شماره صفحات    11۴۰، تابستان ۸2دوره یازدهم، شماره 

44 

 دکن و صفویان
برای سالطین مذهب صفویان ایران بود که گانه آن با حکومت شیعیطف روابط دکن در زمان سالطین پنجع نقطه

توانست عباس، میآمدند. اتحاد با صفویان و در اوج اقتدار شاهحساب مینوعی پشتوانه معنوی و قدرت به دکن به

ای دکن، یش دهد. ثروت افسانهها یعنی گورکانیان افزاها را در برابر همسایه قدرتمند آنحاشیه امنیتی آن

م همواره بر سر  ۱۵۹۰ /ه.ق ۹۹۸دید گورکانیان از حدود سال سایه ته ترین عاملی بود که باعث شده بودمهم

؛ کما اینکه این اتفاق هم افتاد و درخواست سالطین ( ,p. 2020Alam & Subramanyam ,83)دکن احساس شود 

حمله به دکن بود، بخواهد تا از لشکرکشی ای، از جهانگیر که در تدارک شد تا او در نامه عباس باعثاز شاه دکن

نام ی متحد مشترکی بهگریانجیمجدای از این، . (۸66، ص. ۱۳۸۲بیک ترکمان،  )اسکندربه دکن منصرف شود 

از سوی دیگر، صفویان فراتر از یک  های درونی سالطین دکن داشت.ها و رقابتای در نزاعصوفیان، نقش سازنده

عشری در برخی شدن شیعه اثنی که با رسمی آمدند؛ چراایدئولوژیک هم به شمار میعنوان یک قطب متحد به

وابستگی بیشتری به ایران پیدا کنند.  نواحی دکن، نیاز به علمای شیعه شدت گرفت و همین باعث شد تا ایشان

از اصول و عقاید  سریتدریج یکبه دکن مهاجرت کنند و به تدریج علمای شیعه ایرانیاین امر، موجب شد تا به

، جهینت در؛ (۵۵، ص. ۱۳۸۳)خالدی، قبیل اقامه نماز جماعت و نماز جمعه در مساجد را ترویج دهند  شیعه از

؛ از سوی دیگر، ارتباط با دکن نیز برای مذهب دکن بیشتر شدپیوند فرهنگی میان ایران صفوی و جامعه شیعه

داد و تر جلوه میهب رسمی شیعه، جهان تشیع را بزرگوجود سرزمینی با مذ که صفویان خالی از فایده نبود؛ چرا

شدند؛ به این شکل، مذهب، از قدرت نمادین بیشتری برخوردار میآرایی در برابر عثمانیان سنیصفویان در صف

 ازات سیاسی آن بهره ببرند.توانستند دامنه نفوذ خود را در هند بیشتر کنند و از امتیصفویان می

 

 قطب شاهیان
غرافیای طبیعی تدریج در اثر جطور که ذکر شد، بهمنیان اولین سلسله مستقل مسلمان دکنی بودند؛ اما بههمان

بین سرداران بهمنی تقسیم شد و پنج سلسله  و ضعف سیاسی ایشان در اواخر قرن نهم، سرزمین دکندکن 

-۱6۸۵ه.ق/  ۸۹۵-۱۰۹7شاهیانِ بیجاپور )حک: عادل، م( ۱۴۹۱-۱6۱۹ه.ق/  ۸۹7-۱۰۲۸بَریدشاهیانِ بیدر )حک: 

 ۸۹6-۹۸۲عمادشاهیانِ بِرار )حک: ، (م ۱۴۹۰-۱6۳6ه.ق/  ۸۹۵-۱۰۴6شاهیانِ احمدنگر )حک: نظام، م( ۱۴۹۰

قدرت را  م( ۱۴۹6-۱6۸7ه.ق/  ۹۰۱-۱۰۹۸قطب شاهیان گلکنده و حیدرآباد )حک: و  م( ۱۴۹۱-۱۵7۴ه.ق/ 

رسید؛ بنابراین یونلوها میقواقریان نَسبشان به شاهقطب  .(۴، ص. ۱۳۹۳عسکرپور، )معصومی و  دست گرفتندبه

قومی مقتدر که در تبریز توانسته بودند شاهکارهای درخشانی  رسوم و فرهنگ اسالف خود بودند؛ و حامل آداب

فرهنگی بود که باعث ی هاشهیر. شاید همین (۱۳۵، ص. ۱۳7۳)هالیستر،  دایران را رقم بزنن از تاریخ فرهنگی

های دکن، شد قطب شاهیان، همواره گرایش به فرهنگ ایرانی را در خود حفظ کنند و در بین حکومتمی

مؤسس این سلسله  (۱۵۴۳-۱۴7۰ ه.ق/ ۹۵۰-۸7۵ی )قل سلطانرین رابطه را با صفویان داشته باشند. تنزدیک

 مذهب بود، به تأسی از شاه اسماعیل، تشیع را مذهب رسمی قطب شاهیان کرد و برای نشانچون خود شیعه

. (۴6، ص. ۱۳7۳)کرمی، ها خواند دادن ارادت خود به صفویان، نام شاه اسماعیل را مقدم بر نام خودش در خطبه

های ترین دورانتوان یکی از مهماین دوران را میان برقرار شد. از آن به بعد، ارتباط زیادی بین این ایشان و صفوی

اضافه اینکه این روابط نزدیک با صفویان، موجب  به شکوفایی زبان فارسی خارج از مرزهای ایران دانست؛
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یک به  ای آثار فاخر شکل گرفت که هرنتیجه مجموعه تأثیرپذیری بیشتر هنر دربار قطب شاهیان از ایران شد؛ در

 مصور خلیلی یا گلکنده نیز از ایران بودند. فالنامه های مختلف، حاصل تعامل فرهنگی و هنری باجنبهشکلی از 

فرهنگ، سیاسی،  ای از انواع مختلف تأثیرپذیری قطب شاهیان ازتواند مجموعهتنهایی می جمله آثاری است که به

 نشان دهد.اعتقادی و تاریخی ایران را در قلب سالطین قطب شاهی 

 

 فالنامه خلیلی )گلکنده(
بر سنت فالنامه های مصور ایرانی کتاب آریی شده و تنها فالنامه هجری/ هفده یازده  فالنامه خلیلی در اواسط قرن

دهنده این نیست سفارش چند مشخص ؛ هرمصور با ریشه ایرانی است که تا کنون در هندوستان دیده شده است

ویژه مقدار بیش از عرف استفاده طال رفته در آن، به کاربه مواد و فنون به فالنامه چه کسی بوده است؛ اما با توجه

 منصب درباریصاحبیک حامی سلطنتی یا حداقل یک  ،ها، بدون شکها و متنو نقره و اجرای پیچیده تذکره

کدام در ارتباط یا  نگاره است که هر ۳7. این نسخه دارای (Parikh, 2020, p. 228) ه استدهنده آن بودسفارش

مرتبط با همان نگاره قرار دارد که  ،ها در سمت راست کتاب و در سمت چپ فالنگاره اند.یک داستان مصور شده

داستان نگاره  شده است کهای نوشته پایین هر نگاره جمله. توصیفی در نیک و نحس بودن فال و تغییر آینده است

 های این کتاب باشناسی، نگارهنظر سبک شناسد. ازها را بازمیکند و بیننده بر اساس آن، شخصیترا بازگو می

های ویژه مکتبتأثیر نگارگری دربار صفویان بههای بومی دکن و گورکانیان، تا حد زیادی تحتسنت وجود بهره از

های این از شباهت باالی بین برخی از نگاره توانقرار دارند. این را می ابخارتبریز و قزوین و البته هرات پسین، 

سازی این فالنامه، توان نتیجه گرفت که پیش از آمادهبنابراین می؛ های مصور صفوی دیدفالنامه فالنامه با دیگر

نظر موضوع و  از بودند.های صفوی به گلکنده راه پیدا کرده و منشأ تأثیرپذیری شده هایی از فالنامهنمونه

معصومه »است که مشابهی  موضوعاتهای مصور صفوی، دارای شناسی، فالنامه خلیلی مانند دیگر فالنامهمضمون

 اند.بندی کردهها را دستهآن های مصور صفوی،( در کتاب مرتبط با نمایشگاه فالنامه۲۰۰۹) «و سرپیل باجی فرهاد

شده )فالنامه پراکنده تهماسبی، فالنامه فارسی توپقاپی، فالنامه  النامه شناختههای چهار فها با مطالعه نگارهآن

اند از: سنن ابراهیمی، مایه کلی شناسایی کردند که عبارتدرسدن، فالنامه سلطان احمد اول(، پنج موضوع و درون

و همچنین صور فلکی و های مربوط به حکیمان، قهرمانان و شروران پرستی، روایتآخرت، مضامین مرتبط با بت

ها، از موضوعات مشابه استفاده شده است؛ با این دیگر فالنامه همانندسیارات و ستارگان. در فالنامه خلیلی نیز 

تهماسب ای به جنگ شاهنگاره ای با موضوع صور فلکی در آن وجود ندارد و در عوض،ها که هیچ نگارهتفاوت

شناسایی داستان  منظوربه حکیمان و قهرمانان دانست. رمجموعهیزتوان آن را اختصاص پیدا کرده است که می

شده که شرح ماجرای تصویر نگاره نوشته  ها جدا از متنی که نگاره به آن مربوط است، عنوانی نیز زیر هرنگاره

صورت باشد که بهها است هاله نوری میهای اصلی نگارهنچه معرف شخصیتاست؛ اما در ساختار هر تصویر، آ

این صورت که چهره پیامبران و معصومین شیعه،  های قدسی کشیده شده است؛ بهشعله، اطراف سر شخصیت

ای های معصومین با روبندهها خودداری شده است. چهرههای نور هستند و از تصویرگری چهره آنغرق در شعله

دهم هجری  )ص( به سده ید و کوتاه پوشیده شده است که پیشینه آن، به بازنمایی تصویر حضرت محمدسف

های کار رفت. این شیوه از مشخصهبا هدفی مشابه برای امامان شیعه نیز به گردد کهشانزدهم میالدی برمی /قمری

. برخالف پیامبر و (۱۰۲ ، ص.۱۳۹۳)عصار کاشانی، مصورسازی مورد اعتقاد شیعه در اوایل دوره صفوی است 

اند؛ با این تفاوت که مقام جمله پیامبران، بدون روبنده تصویر شده های مذهبی ازمعصومین شیعه، دیگر شخصیت
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ها متمایز کرده است. از ها را از دیگر شخصیتها، با هاله آتش نورانی اطراف سرشان، آنقدسی و معنوی آن

پردازی ابوبکر دید که با اینکه از خلفای راشدین توان در چهرهدر این نسخه، می های مهم گرایش به تشیعنشانه

های این فالنامه را مضمون، نگاره نظر از است؛ اما برخالف معصومین شیعه، بدون هاله نور تصویر شده است.

هماهنگی با دیگر تحقیقاتی که در ارتباط با مضامین  منظوربهی کرد؛ اما بنددستهی گوناگونی هاروش بهتوان می

 الزم معصومه فرهاد و سرپیل باجی، مورد نظر قرار گرفته است. استفاده موردهای مصور شده است، الگوی فالنامه

مجموعه  توان زیرها را میبندی مضامین، پیشنهاد نگارندگان است و برخی از نگارهبه ذکر است که این دسته

ی هاجنبهی قطب شاهیان از ریرپذیتأثبندی، مالک بررسی یگر از مضامین نیز قرار داد؛ اما همین تقسیمبرخی د

 مختلف فرهنگ ایرانی است.

هایی مرتبط با تاریخ ادیان ابراهیمی ای از نگارهتوان مجموعهفالنامه گلکنده را می: مضامین ادیان ابراهیمی. 1

 ۳7نگاره از  ۳۰که  طوریهای مرتبط با یهودیت و مسیحیت تا اسالم و مذهب شیعه، بهگرفت، از روایت در نظر

ای و ادبی ها به موضوعات تاریخی و اسطورهگیرنده مضامین دینی هستند. مابقی نگاره بر این فالنامه درنگاره 

دیگر هم دیده  شده شناختههایِ نیز در فالنامهها مانند ساختن کشتی نوح برخی از نگاره .(۱)جدول پردازند می

ها، پرداختن به موضوعاتی است که فارغ از دین اسالم، میان پیروان دیگر مایه این دسته از نگارهشود. درونمی

ه بارگا»، یا «ورود یوسف به مهمانی زلیخا»توان به نگاره ها میترین آن. از معروفدارند اعتبارادیان ابراهیمی نیز 

ها برخی از این نگاره اند.های مذهبی دیگر هم مصور شدهاشاره کرد که در بسیاری از کتاب (۱)تصویر « سلیمان

دارای فال نحس هستند. داستان این « دار کشیدن برصیصای عابد»دارای فال نیکو هستند و برخی مانند به 

که به قلم مسلمانان  هایی اقتباس شدهد، از کتابهای یهودی و مسیحی باشها بیش از آنکه برگرفته از کتابنگاره

بن جریر الطبری، تاریخ ابوعلی محمد بلعمی،  محمدهای ابوجعفر ها، تاریخشده است و در میان آن نوشته

یکی از  «االنبیاقصص»ین میان، کرد. در ا اشاره (Farhad & Bagci, 2009, p. 35) االنبیاهای مختلف قصصنسخه

ها، دفعات نیز در ایران تصویر شده بود. ترکیب این داستانرفت و بههای مرجع شیعیان به شمار میکتابترین مهم

 ای از روایات معتبر مذهبی و همچنین روایات کمتر معتبر یا عامیانه است.آمیزه

 
 ی با مضامین ادیان ابراهیمی. منبع: نگارندگان.یهانگاره .1جدول 

 عنوان نگاره ردیف عنوان نگاره ردیف

 بارگاه سلیمان و بلقیس 7 مجلس زلیخا و بریدن انگشتان مهمانان از دیدن یوسف ۱

 ساختن کشتی نوح ۸ صالح پیامبر و معجزه ناقه ۲

 کردن زکریای نبی در درختپیدا ۹ آویختن برصیصای زناکار داربه ۳

 های بهشتشداد پشت دروازه ۱۰ دادن خبر مرگ یوسف به یعقوب ۴

 قتل حضرت یحیی ۱۱ فرعون و کودکی موسی ۵

 مایه آخرت(داوری )همچنین با درون روز ۱۲ دیدار زکریا و یحیی با مریم و فرزندش 6
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حضرت سلیمان و بلقیس،  .1تصویر  

-۱۰۳۹ )حدود فالنامه گلکنده،

مجموعه  .(م ۱6۱۰-۱6۳۰ /قه.۱۰۱۹

 ناصر خلیلی. 

 .https://khalilicollections.orgمنبع: 

 

 
 

شدن پیامبر)ص( و پنهان .2تصویر 

 )حدودابوبکر در غار، فالنامه گلکنده، 

 .م(۱6۱۰-۱6۳۰ /ق.ه ۱۰۳۹-۱۰۱۹

 مجموعه ناصر خلیلی. 

 .https://khalilicollections.orgمنبع: 

 

 
 

روایات اسالمی است که عمومًا مرتبط با گیرنده  بر های این فالنامه، درگروهی دیگری از نگاره: تاریخ اسالم. 2

ها میان هایی هستند که عمومًا درباره وقوع آنگیرنده روایت بر )ص( و در پیامبر صدر اسالم و حوادث زندگی

نظرهایی نیز برخورد؛ برای مثال،  توان به اختالفچند می هر ؛(۲)جدول نظر وجود دارد  همه فرق اسالمی اتفاق

شود ، برگرفته از روایتی است که عموماً در منابع متأخر اهل سنت دیده می«ن پیامبر و ابوبکرشد پنهان» نگاره

گذارد در این روایت ابوبکر برای اینکه پیامبر در غار ثور آسیب نبیند، پای خود را بر در سوراخ مارها می .(۲)تصویر 

دانند. عبدالحسین کند؛ روایتی که شیعیان آن را دارای شبهه و ضعیف میها به پیامبر جلوگیری آن تا از حمله

توان بنابراین می ؛(67-6۵ صص. ،ه.ق ۱۴۱6مینی، )ابه شبهات این روایت پرداخته است امینی در کتاب الغدیر 

 اند.های این نسخه بودههای مذهبی، منبع روایتگفت، طیف وسیعی از کتاب

 
 . منبع: نگارندگان.اسالمهایی با مضامین تاریخ نگاره .2جدول 

 عنوان نگاره ردیف عنوان نگاره ردیف

 در مدینهموعظه پیامبر  ۴ جعفر طیار در دربار پادشاه حبشه ۱

 شدن پیامبر و ابوبکر در غارپنهان ۵ بازدید پیامبر از کعبه ۲

   معراج پیامبر ۳

هایی هستند که روایات مرتبط با مذهب تشیع را به های این فالنامه، آنترین نگارهاما مهم: مضامین شیعی. 3

یای خاص نیست و میان شیعیان جغرافهای شیعه، محدود به یک چند منشأ روایت ؛ هر(۳)جدول  اندتصویر کشیده

های توان گفت بسیاری از این داستانمی در این فالنامه، رفته کاربه موضوعاتملل مختلف وجود دارد؛ اما با توجه به 

الشهدای های مذهبی مانند روضهشده است؛ کتابهایی هستند که در ایران تولید میمذهبی برگرفته از کتاب

؛ ضمن اینکه (Overton, 2020, p. 35)نیز رواج داشت  که در آن دوران در گلکنده کاشانی محتشم و آثار کاشفی

فرهنگ عامیانه ایران نیز به این منطقه وارد های شفاهی با توجه به کثرت مهاجرت شیعیان، بسیاری از سنت

های مصور متفاوتی نسخه ،قطع طوربهواسطه فرهنگ مشترک شیعه، میان ایرانیان و شیعیان هندی، شدند و بهمی

پسند نیز بودند. اکثر هایی عامههای غیرسفارشی با داستانها برخی نسخهکردند که از میان آنبه دکن راه پیدا می
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های تجاری مشهور هستند. شد و با نام نسخههای محلی شهرهایی مثل شیراز تصویر میدر کارگاه هانسخهاین 

، ۱۳۸۰)پاکباز، مشهورترین است  فرهادنام به تصویرگری نگارگری به حسامابنه نامدر این زمینه، کتاب خاوران

ع(، زینب کذابه ) رضاهایی مانند برصیصای عابد، شیخ کرخی در حرم امام کلی با توجه به داستان طور. به(77ص. 

های حاکم بر ادبیات گفتمانتوان گفت فرهنگ مذهبی عامیانه، یکی از وجوه غالب شدن مَرِه در نجف، می و نصف

شدن آن در بافت فرهنگ  دهنده نفوذ فرهنگ شیعی ایرانی و نهادینهو محتوای این فالنامه است و از طرفی، نشان

 تشیع دربار قطب شاهیان است.

 
 نگارندگان. یعی. منبع:شهایی با مضامین نگاره .3جدول 

 عنوان نگاره ردیف عنوان نگاره ردیف

 )ع( یعلکشتن غالم توسط امام  6 ساقی کوثر ۱

 )ع( شیخ کرخی در حرم امام رضا 7 )عج( جدال مسیح با دجال در حضور امام مهدی ۲

 شدن مره در نجف نصف ۸ توسط دو شیر زینب کّذابهبلعیده شدن  ۳

 جنگ خیبر ۹ )ع( فارسی از دست شیر توسط حضرت علی سلماننجات  ۴

   تن آل عباپنج ۵

تواند عالقه گیرنده موضوعات ادبی هستند که می بر های این نسخه دردسته دیگری از نگاره :ادبیمضامین . ۴

های ادبی و ها، راوی داستانشاهان دکن به ادبیات و حتی تاریخ باستانی ایران را نشان دهد. این دسته از نگاره

مربوط  هاینگاره در جمله از؛ (۴)جدول رفت گ ها را در خمسه نظامی پیتوان رَد آنویژه میتاریخی هستند که به

ها یرپذیری از خمسه نظامی را دید. اهمیت این نگارهتأث، لیلی و مجنون و اسکندر (۳)تصویر و شیرین  به خسرو

داشته و آن پیوند  تواند تداوم خاطره نوستالژیکی باشد که مکرر در فرهنگ و هنر ایران وجوددر این فالنامه، می

ایران باستان بوده؛ چیزی که همواره در بستر زبان فارسی همانند رشته تسبیحی ادوار مختلف فرهنگی با خاطره 

های دیگری بود که هم . تمایل به فرهنگ ایران باستان، یکی از ویژگیکرده استهم وصل و تاریخی ایران را به

 .(Flatt, 2019, p. 192)توان دید ی میفردوسه شاهنام جمله ازدر فالنامه گلکنده و هم در دیگر آثار ادبی این دوران 
 

 نگارندگان. ی. منبع:ادبهای با مضامین . نگاره۴جدول 

 عنوان نگاره ردیف عنوان نگاره ردیف

 شکار شیرین و خسرو 6 دیدار اسکندر و افالطون ۱

 اسکندر و پیر دانا 7 مرگ اسکندر ۲

 پرویزقتل خسرو  ۸ گرفتن احمد جام از شیر سواری ۳

 آخرالزمانی پریان در بهشتشاه ۹ کردن مجنون در برابر لیلی غش ۴

  برندخضر نبی و الیاس اسکندر را در جستجوی آب حیات به ظلمات می ۵

های مذهبی را از این فالنامه یک مجموعه مجزا در نظر بگیریم، یک نگاره چنانچه روایت: مضامین تاریخی. ۵

 ای دارای اهمیت که شاید بتوان آن را ها فرق دارد؛ نگارهدر این فالنامه وجود دارد که تا حدودی با دیگر نگاره
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و  هماسبتشاهنقشه  نگاره با ناممصداق تام ارتباط مرید و مرادی میان قطب شاهیان و صفویان تفسیر کرد. این 

ای از قهرمانی شیعه را به تصویر ای اسطورهکند چهره، به شکلی سعی می(۴)تصویر  جنگ کردن با فوج غنیم

  بکشد.

 

 

 

 

 

 
شیرین و خسرو در شکار، فالنامه  .3تصویر 

-۱6۳۰ /ق.ه ۱۰۱۹-۱۰۳۹ )حدود گلکنده،

 مجموعه ناصر خلیلی.  .م( ۱6۱۰

 .https://khalilicollections.org منبع:

-۱۰۳۹ )حدود و جنگ کردن با فوج غنیم، فالنامه گلکنده، تهماسبشاه .۴تصویر  

 .Parikh, 2020, p. 245: ی. منبعمجموعه ناصر خلیل .م( ۱6۱۰-۱6۳۰ /ق.ه ۱۰۱۹

 

بانی را باالی سر دیگری سایهکه یکی پرچم و  سوارهمراه دو مالزم اسبسوار بر اسب به تهماسبشاهدر این نگاره 

فرمان هایی نزار چشم به بسته و با چهره تهماسب، اُسرایی دستاو گرفتند، به تصویر درآمده است؛ در جلوی شاه

ها، کردن سپاه دشمنان است و بر فراز کوهتهماسب در حال متالشیاو هستند. از میانه تصویر به پایین لشکر شاه

تهماسب یا به عبارت بهتر، پیروزی نوازند، گویی که آهنگ پیروزی شاهو بوق و سرنا می کوبندگروهی بر طبل می

متن صفحه مقابل این نگاره، نویدبخش فال نکوست که مژده پایان پریشانی از طالع خواننده ؛ دهندیسر متشیع را 

اسی میان ایران صفوی و قطب نوعی سازگاری سی توان بهکامی و تشیع که آن را میدهد؛ پیوندی از خوشرا می

دلیل نقش محوری وی در استقرار تواند بهتهماسب میای مختص به شاهتصویرنگاره تفسیر کرد. شاهیان دکن نیز

گرفت و تالش زیادی برای گسترش فقه شیعه کرد و تشیع در ایران باشد. او همواره جانب علمای شیعه را می

ی داشت. در زمان وی، حضور فقیهان در دربار وی شدت گرفت و با آوردن اعتبار و احترام زیادی در دوران صفو

در قرن دهم هجری قمری/ شانزدهم میالدی،  فارس و جبل عامل،یعنی کرانة خلیج فقیهانی از دو مرکز مهم تشیع

چهره تهماسب نوعی . فراتر از این، شاه(۳۹، ص. ۱۳۹۳)عصار کاشانی، تشیع فقاهتی را در ایران قوام بخشید 

آورد که در خواب او را حساب می)ع( به آمد، خودش را ولی حضرت علیقدسی هم در زمان خودش به شمار می

جایی رسیده بود که بیماران باور به مقام معنوی او به .(۸۲۰، ص. ۱۳7۵)پارسادوست، خطاب کرده بود « فرزند»

ی درهاخواستند و برخی به امید اجابت حاجاتشان، واسطه نام او از درگاه خداوند کمک میدستان بهو تنگ

پوش یا شالش را برای تبرک یا ایمنی از چشم بد همیشه ای از پارچة تنبوسیدند و تکهخانه را در قزوین میدولت

. وی نزد قطب شاهیان نیز اعتبار تام داشت، ابراهیم قطب شاه با او (۲۵۴، ص. ۱۳۸۳)طاهری، داشتند  راههمبه
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پردازد، با این صفات وصف شده است: کرد و در کتاب برهان مآثر که به تاریخ قطب شاهیان مینگاری مینامه

 طهماسبشاهحیدر  نیرالمؤمنیاماثناعشر غالم با اخالص  ائمهدهنده مذهب حق  خاک آستان خیرالبشر رواج»

و رواج آن در میان دیگر  نگاریاز یک بابت دیگر، سنت فالنامه .(۲۵۵، ص. ۱۳۹6)طباطبا، « صفویحسینی 

که در مطالعات پیرامون  طوریتهماسب به فال پیوند خورده بود؛ بهها نیز تا حد زیادی به عالقه شاهسرزمین

 ,Farhad & Bagci)دانند نگاری در دوران صفوی، نقش وی و عالقه وی به فال و استخاره را کلیدی میفالنامه

2009, P.23)سالطین قطب  و تصویری از قطب آرمانی توان ادای دین کاملی به صفویاننگاره را می ؛ بنابراین این

یعت شاهان قطب بدهنده در قالب نماینده یک دولت مقتدر شیعی، نشانسب تهماشاهحساب آورد. نگاره شاهی به

 شاهی با همسایه قدرتمند خود صفوی است.

 

 نتیجه
شناختی هایی زیباییوامدار سنت هنرهای اسالمی در دکن تا حد زیادیبا توجه به شواهد، مشخص است که بنیان 

ویژه از دوران تیموریان به بعد در این سرزمین فزونی گرفت. گسترش زبان فارسی در دکن ایرانی است. این امر به

های فرهنگی زبان فارسی تبدیل شود و در اثر آن نفوذ عوامل فرهنگی باعث شد تا این سرزمین به یکی از قطب

شدن تشیع در ایران، گروهی از سالطین دکن نیز با  د. با برآمدن صفویان و رسمیدر این سرزمین فزونی بگیر

ین سرزم یناعنوان دین رسمی و اتحاد با صفویان مسیر ورود مبانی فرهنگی ایران شیعی را به پذیرفتن تشیع به

نتیجه دکن  .؛ درآمدندمی به شمارترین متحدان صفویان این میان، قطب شاهیان دکن از مهمهموار کردند؛ در 

عنوان یک نمونه در شرایطی قرار داشت که ایران و فرهنگ ایرانی را به اشکال مختلف پذیرا بود. فالنامه خلیلی به

تأثیر شناختی در بسیاری از وجوه خود تحتنظر سبک هنر قطب شاهیان از است. شاخص از هنر این دوران

تأثیر الگوهای رایج فرهنگ تشیع ز در ارتباط با مبانی فرهنگی، تحتهمان اندازه نیالگوهای ایرانی قرار دارد؛ به

ای از مبانی مختلف فرهنگ دهد چگونه آمیزههای فالنامه گلکنده نشان میصفوی است. مطالعه مضامین نگاره

تنهایی  بهکه فالنامه گلکنده،  طوریایران صفوی به دربار و متن جامعه شیعی قطب شاهیان راه پیدا کرده بود؛ به

اند؛ از مبانی اعتقادی های مختلفی از مضامینی که در یک اثر جمع شدهگیرنده انواع و طیف بر ای است درمجموعه

های تاریخ باستانی ایران و ایران و همچنین روایتهای تاریخ ادبیات و فرهنگی و ایدئولوژیک تشیع گرفته تا سویه

های این فالنامه تاریخ است؛ منتها تاریخی که از متون وجه غالب نگاره البته تاریخ معاصر زمان قطب شاهیان.

تهماسب با فوج غنیم و توجه به ی، جنگ شاهانگاره، در نیا وجود بامنتخب تشیع و ادب ایرانی گرفته شده است؛ 

همیت شاهان توان به میزان اتا حدودی می ، جدا از نزدیکی فرهنگی بین این دو قلمرو جغرافیایی،تهماسبشاه

های اصیل جهان ایرانی مانند خمسه نظامی یا روایت صفوی در بین قطب شاهیان نیز پی برد. پرداختن به داستان

توان نتیجه می تاریخ معاصر، نشان از تمایل قطب شاهیان به نزدیکی فرهنگی و حتی سیاسی با ایران است؛ در

ها به ایران را در آن واکاوی کرد. فالنامه خلیلی قه آنزنجیره فرهنگی معناداری را میان قطب شاهیان و عال

ای اندازه بخش مهمی از تبادل فرهنگی تشیع است. میزان توجه به عناصر فرهنگ ایرانی در آن، به دهندهنشان

بر حضور احتمالی  تواندیم، شودیمو ساخت نسخه دیده  هانگارهی که در شناختسبکی هاتفاوتاست که فارغ از 

ی فرهنگی هادار سنتامانت توانیمفالنامه خلیلی را  رونیا ازرمندان ایرانی در دربار قطب شاهیان گواهی بدهد؛ هن

 قاره و سرزمین دکن دانست.ایران در دل شبه
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