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  يان در گسترش زبان و فرهنگ فارسيشاه عادلسهم 

  ♦♦♦♦محمدصادق خان

اين سرزمين همواره . هند قدمتي هزارساله دارد ةقار زبان و ادبيات فارسي در شبه
در هند . زمين بوده است گوي ايران پارسي پذيراي انديشمندان، شاعران و نويسندگان

 و گوركانيان …لوديان،خلجيان، تغلقيان، سيدها،  هاي مملوك، شمالي سلسله
  .زبان و ادب فارسي انجام دادند به حكومت پرداختند و خدمات شاياني  به

هايي مانند محمود گاوان از  در هند جنوبي سلسلة بهمني بر سر كار بود و شخصيت
اين سلسله نقش مهمي در گسترش . دوستاني بودند كه خود نيز صاحب آثار هستند ادب

سلسلة  ةبعد از تجزي. داشته است …آثار ادبي و عرفاني و  زبان و ادب فارسي و خلق
 شاهيان، بريدشاهيان و عمادشاهيان شاهيان، نظام يان، قطبشاه عادلهاي  سلسله ،بهمني

، در 1دكن ثالثه نيز شهرت دارند  به كه ،الذكر اول ةحكومت رسيدند كه سه سلسل  به
  .اند گسترش زبان و ادب فارسي نقش مهمي ايفا نموده

خان آغاز و  با اعالن خودمختاري يوسف عادل م1490يان از سال شاه عادل ةسلسل
اين سلسله حدود دويست سال بر . پايان رسيد  به زيب با حمله اورنگ م1686در سال 

تر و  ها قوي و از ديگر سلسله كرد خيزي از بيجاپور حكومت وسيع و حاصل ةمنطق
 .قدرتمندتر بود

و  عنوان مركز مهم فرهنگ، تجارت  به مسلمانان نيز شهر بيجاپور قبل از حكومت
حاكم  ،خلجي الدين ملك كريم. شهرت داشت »بنارس جنوب«به عنوان آموزش و 

                                                   

 .دانشجوي دكتري ادبيات فارسي، دانشگاه دهلي  ♦

  .ابراهيم گلچين معاني، كاروان هند  .1
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در سال . بيجاپور در زمان سلطنت خلجي، نقش مهمي در شكوفايي اين شهر داشت
 پايتختكه  اين در اين زمان نيز با. تصرف سلطنت بهمني درآمد  به بيجاپور م1347
اين شهر در برخي . 1ها گلبرگه و بيدر بود، بيجاپور اهميت خود را از دست نداد بهمني

 .گوي سبقت را ربوده بود هموارد از شهرهاي بزرگي چون دهلي و آگر

مراد عثماني  يان يوسف عادل خان فرزند سلطانشاه عادل ةمؤسس و بنيانگذار سلسل
 محمد عتاب برادر بزرگترش سلطاناست كه مادرش بعد از مرگ پدر، او را از ترس 

او دوران . قم فرستاد  به محمد گرجستاني الدين خواجه عماد نام به همراه تاجري  به
او  .2كرد و بعد از ديدن خوابي همراه او رهسپار هند شد جا سپري كودكي خود را همان

هاي  مرور پله  به يافت و ها راه دربار بهمني به جهان محمود گاوان هبا حمايت خواج
صورت يكي از سرداران مهم  به كرد و استعداد و شجاعت ذاتي، او را ترقي را طي
در  3م1488/ه 897در سال  او بعد از تضعيف سلسلة بهمني. گر ساخت بهمني جلوه

  .4منطقه بيجاپور تشكيل حكومت داد
 هند مسلك شيعه را در منطقه بيجاپور ةقار بار در شبه اين سلطان براي اولين

دستور يوسف عادل خان، نقيب خان از سادات   به .وان مذهب رسمي قرار دادعن  به
مسجد جامع بيجاپور اذان  ةاز منار. ه908روز جمعه سال  به االول مشهد در ماه جمادي

 را در كلمات اذان ايرادكرد و خطيب جمعه بر سر منبر گفت و اَشهد اَنَّ علي ولي اهللا
  .5دخوان نام دوازده امام خطبه  به

او احمد هروي از عالمان . صفويه روابط خوبي داشت ةبا سلسل شاه عادليوسف 
سالطين اين سلسله حامي نظريات . دربار شاه اسماعيل صفوي فرستاد  به شيعه را

                                                   

1. Rise, Growth and Decline of Indo Persian Literature, R.M.Chopra, p 252. 
  .6السالطين، ص  ؛ زبيري، ميرزا ابراهيم، بساتين26بشيرالدين احمد، واقعات مملكت بيجاپور، ص   .2
  .8السالطين، ص  بساتين  .3
نيز درباره  الدين شيرازي و ابراهيم اسد خاني دو روايت ديگر السالطين به نقل از رفيع در بساتين  .4

  ).12و  8السالطين، ص  بساتين: ك.ر(حسب و نسب يوسف بيان شده است 
  .20السالطين، ص  ، بساتين35واقعات مملكت بيجاپور، ص   .5



  شاهيان در گسترش زبان و فرهنگ فارسي سهم عادل  167

  

 شاه عادليوسف  .1پيروان مذاهب ديگر از آزادي زيادي برخوردار بودند و هسكوالر بود
سرود و در دربار او شاعران زيادي  سي شعر ميزبان فار  به زبان بود اما اگرچه ترك

او خط . مردي جهانديده، سخي، عادل و شجاع بود شاه عادليوسف . بودند حاضر
نوشت و در علم عروض و موسيقي ماهر بود و طنبور و عود  خوش مينيز نستعليق را 

م و او براي علما و صاحبان فن احترام زيادي قايل بود و اهل عل. نواخت را خوب مي
و دربار او محل اجتماع افراد  ،كرد دربار خود دعوت مي به فضل را از اقصي نقاط دنيا

در زمان او جريان جديدي بنام مهدويت شكل گرفت و باني آن سيد محمد  .2فاضل بود
  .3خود را مهدي موعود خواند) 5-910/1504(جونپوري 

  :كند او را چنين مدح مي ،عياني بيدري از شاعران معاصر
ــرو     او پهلـــواني شـــده روبـــرو بـــه ــواني بـ ــود پهلـ ــلم بـ   مسـ

  و بر كم استا به جود و سخاوت از  گر رسـتم اسـت  ااگر حاتم است و 

ــال دور از   وا خراسان شـد الحـق سـالپور از    ــق ب ــي مطل ــد ح   4وا كن

در شعر نيز مهارت داشت و تاريخ فرشته و بعدها علي بن  شاه عادلسلطان يوسف 
 الملوك اشعار وي در كتاب كالم. ر او را براي اولين بار نقل كردنداشعا اميطبسطيفور 

  :ة اشعار وي از كتاب واقعات مملكت بيجاپورنمون. السالطين نيز نقل شده است و حدايق
  ها شـكفد هرطـرف از مرحلـة مـا     گل  كشــد قافلــة مــا عشــق تــا بــار غــم

  دي گلـة مـا  پيش دگران بهر چـه كـر    جان با تو نكـرديم بخيلـي   كه به با آن

ــا   بـارة عشـقت   لب آمد و بـر  تبخاله به ــة م ــيم كــه شــد هــادي ره آبل   رفت
  آسان شده از عشـق نهـان مسـئلة مـا      يوســف ومــا مســئلة فقــه نــدانيم چــ

  ٭

                                                   

 ,Imartwala, Abdul Ghani براي آگاهي بيشتر از نظريات سكوالر اين پادشاهان رجوع شود به  .1

Studies in Medieval Bijapur, Secular Attitudes of Adil Sahis Sultans of Bijapur, p189, 

Islamic Wonders Bureau, 2011.  

  .38واقعات مملكت بيجاپور، ص   .2
  .الجواهر، سيرت مهدي االنوار، اسرار عشق، كحل مطلع  .3

4. Farishta, Annals of oriental research madras, Vol XI, p 12. 
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ــه  ــي ب ــر وارس ــن  گ ــاتوان م   كسان رشك جان من مرگ برد به كي مي  درد دل ن

  درد نهـان مـن   تـو  كنـد بـه   ظاهر كه مي  سـت  كـار مشـكل   ،درد دل خود ار نكنم

ــيده   اي جفـا آزمـوده   كـه صـد رهـم بـه     يآن ــي كش ــن  تيغ ــان م ــي امتح   اي ز پ
  داسـتان مـن   بلبل نخوانـد وقـت سـحر     ام گوش تـو قصـه   اي گل رسيده است به

  وفــايي گــل از زبــان مــن حرفــي ز بــي  انـد  گويا كـه بلـبالن چمـن نقـل كـرده     

  دان مـن  كنـد نكتـه   شكه گو كو بخت آن  زاري دل من گوش كس نكـرد  يوسف به

  ٭
ــادة جــامي فــراغ يعنــي چــه   سبو سبو و خم و خم ايـاغ يعنـي چـه     مــرا ز ب

  وگرنه عاشقي و گشت باغ يعنـي چـه    را ست يوسـف ا رسگلي در  هواي تازه

  ٭
ــر آســتان   ماليـدم سـر و دو دسـت و رخ زرد    مي  يــار از ســر درد دوشــينه ب

ــود كــ    بــر حلقــة در دســت زدم گفــت چــرا ــوده ب ــرد بيه ــن س   ؟وفتن آه

  ٭
ــه  رخـت وقـت صـبوح    اي آمده ديـدن  ــار هزارگونـ ــوح آثـ ــباب فتـ   اسـ

ــي   ــت م ــويي از رخ ــوار نك ــد ان   شده آيينـة روح  زآن روست كه رويت  تاب

  ٭
  در مــزرع دهــر تخــم نيكــويي كاشــت  نـامي افراشـت   نيـك  كس كه علم بـه  آن

ــد  ــدة جاويدنـــ ــان زنـــ   1نـام نيكـو نگذاشـت    كـه بمـرد   مرد آن  نيكونامـــ

» جا در بهشت«و ) ه 916(» شهنشاه عادل بگفتا نمانده« هاي ماده تاريخچنانچه از 
  . كرد فوت ه925و يا  ه916و يا  ه913در سال  شاه عادليوسف  ،شود ظاهر مي) ه925(

خاتون نهاد و  كرد و نام او را پونجي او با خواهر مكت راو حاكم مراتا ازدواج
 نام عامي وقايع دوران او را در مثنوي به شاعري. صاحب يك پسر و سه دختر شد

  .2كرده است نامه نظم نام عادل  به

                                                   

  .38و  37واقعات مملكت بيجاپور، ص   .1
  .تاريخ فرشته. 2
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 1وسه سالگي قولي بيست به سالگي و در سن شانزده) 1534-1510( اسماعيل
 نيابت از وي زمام حكومت را  به خان دكني و كمال ،رسيد شاه عادلجانشيني يوسف   به
و اسماعيل و مادرش  تعدي گشود  به خان دست بعدها كمال. دست گرفت  به

خان و پسرش  اما بعد از خونريزي بسيار كمال ،خاتون را در كاخ محبوس نمود پونجي
 .وزيري رسيد نخست به دست وفاداران شاه كشته شدند و اسدخان الري به صفدرخان

استادان  ةمورخان دربار. شاه نمود به شاه اسماعيل صفوي او را ملقب ،نقل از فرشته  به
هاي  زبان  به وي. داند اما دكتر ديوري محمد كاشي را معلم او مي ،اند فتهوي چيزي نگ

زمان زبان اردوي دكني رواج پيداكرده بود اما  در آن. فارسي و تركي تسلط داشت
  .با اين زبان موجود نيست شاه عادلشواهدي دال بر آشنايي اسماعيل 

نقاشي، علم موسيقي  ر فناو د. ر بودو خي عادل، شجاع پادشاهي شاه عادلاسماعيل 
در زمان او آرامش . كرد و عروض و شاعري مهارت تام داشت و وفايي تخلص مي

 نواز قايل بود و وي احترام زيادي براي خواجه بنده. بود نسبي در جامعه برقرار
ها نفر  ساله ده هر نويسد كه وي صاحب طبقات اكبري مي. گذاشت سادات احترام مي  به

وي مانند پدر . كرد بيجاپور دعوت مي  به هرمز ةراني را از طريق تنگاز دانشمندان اي
سه خواهر او در عقد زوجيت . ولي تعصب مذهبي نداشت ،خود پيرو مذهب شيعه بود

  .سه پادشاه سني مذهب بودند
 شاه عادلكردند اما اسماعيل  بيجاپور حمله  به در زمان او قاسم بريد و حاكمان ديگر

با رايان بيجانگر در محل رايچور جنگ . م1520در سال) ه920( ادهمه آنها را شكست د
در . منجرشد شاه عادلشكست لشكر اسماعيل   به درگرفت كه در نهايت سختي

 جنگ سختي در محل شوالپور درگرفت كه با شكست با برهان نظام شاه  ه931سال
با همدستي امير برهان نظام شاه بار ديگر   ه932در سال . برهان نظام شاه خاتمه يافت

در روز  شاه عادلاسماعيل . خورد بار نيز شكست كرد اما اين بيجاپور حمله به بريد
كوكي در  ةوفات يافت و اسدخان الري او را در قصب 941/1534صفر  16چهارشنبه 

  :شود طور نمونه ذكر مي بهاز او  چند شعر. كنار قبر پدرش دفن نمود

                                                   

  .262السالطين، بستان دوم، ص  بساتين  .1
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  بيدادسـت پنـداري   و مدار دلبري بر جور  يمهـر آزادسـت پنـدار    دل خوبان ز قيـد 

  آبادسـت پنـداري   دل ويران عاشق محنـت   دم هر رسد مي دل بر تو عشق از محنت صد مرا

  دلش صدپاره وز بار دل آزادست پنـداري   ز عشق قامتت سرو سهي را مانده پا در گل
  ت پنـداري هاي سرد زاهدان بادس نصيحت  تسـكينش  دل كز بهر دارم به يز هجرت آتش

  جاي مرهم افتادست پنداري كه پيكانش به  خوكرده با تيـرش  چنان آندل ريش وفايي 
  ٭

  بـاري نــدارم  بـه جــز ديـدة اشــك    شب هجر جز گريـه كـاري نـدارم   

  كنـاري نـدارم   پر از اشك حسـرت   شبي نگذرد كز فراق تو چون شـمع 

ــه  من و عشق و رندي و كوي مالمـت  ــدارم  ب ــذاري ن ــالمت گ   راه س
  كه غير از غمش غمگسـاري نـدارم    از آن بــا غمــش خــوگرفتم وفــايي

  ٭
ــكايتي دارد   زلفــش حكــايتي دارد   دل بــه ــم شـ ــب غـ   از شـ

ــي   ــل دل طلب ــي آزار اه ــا ك ــي  ت ــايتي دارد بــ ــايي نهــ   وفــ

ــايتي دارد  خورم ز غصه كه يار خون دل مي   بــــا رفيقــــان عنــ

ــرم ــرايتي دارد   دل ســختش ز آه مــن شــد ن ــق ســـ   آه عاشـــ
ــتمش ــال از سـ ــايي منـ   كـــه ســـتم نيـــز غـــايتي دارد  اي وفـ

  ٭
  اي يـا نـه   دانسـته  وفـا  نداني قدر اربـاب   اي يا نـه  نستهغير از جفا دا اي نداري شيوه

  اي يـا نـه   تو گشتي با رقيبان آشنا دانسـته   مرا سوداي زلفت با رقيبان ساخت بيگانـه 

  اي يـا نـه   ور و جفا دانسـته مرا شايستة ج  رقيب كج نظر را قابـل مهـر و وفـا دانـي    

ــدارد هــيچ اميــد دوا دانســته  ها كه دارم بر دل از مژگان خونريزت جراحت ــه ن ــا ن   اي ي
  :رباعيات

  نـوايي مشـهور   بـي  در عشق منم به  دلربـايي مشـهور   تا حسن تو شد به

  وفايي مشـهور  زان رو شده نامم به  در راه وفاي تو سر من شـد خـاك  
  ٭

  بــاش از صــحبت نااهــل گريــزان مــي  بـاش  خيزان مـي  حچون پير شدي ز صب



  شاهيان در گسترش زبان و فرهنگ فارسي سهم عادل  171

  

  بـاش  ريـزان مـي   پيوسته ز ديده اشـك   را نقـد جـواني از كـف   و چون رفته ت
  ٭

ــگا  ترك سر كـويش اي وفـايي نكنـي    ــر س ــا غي ــينب ــنايي نكن   ش آش
  بايد كه تـو از يـار جـدايي نكنـي      گر يار كند از تو جدايي غم نيسـت 

  :فرد
  تر كجاست  ن آب گرمِگشته طبعم سرد و خشك آ

  گشت مـا را گـردش سـاغر كجـاستكر گـوش سـر

دربار بيجاپور   به  ه928-926بار در سال  شاه طاهر از عالمان شيعه براي اولين
 الدين خواجه غياث. بيجاپور آمد به عنوان سفير ايالت احمدنگر به و بار دوم ،واردشد

جانم و محمد  الدين برهان. ان خود بودنگار دربار و بهترين نثرنگار زم شيرازي تاريخ
) االولياي بيجاپور ضةتذكره رو( دهان از شعراي صوفي اين زمان هستند خوش
در دربار وي . است شاه عادلالعلوم از آثار منثور زمان اسماعيل  السرور و نجم مفتاح

  .حضور داشتنام مهدي نيز   به شاعري
دليل رفتارهاي   به اما ،سلطنت رسيد  به شاه عادلو فرزندش مّل شاه عادلبعد از اسماعيل 

 دستور مادربزرگش  به و ،ماه حكومت نكرد غيرمتعارف و ناهنجار بيش از شش
حكومت   به )57- 1534( شاه عادلخاتون مكحول شد و برادر كوچكش ابراهيم  پونجي
وي اصالحات . اي در كالبد بيجاپور دميده شد نشيني او جان تازه تخت به با. رسيد

ها  اطهار از خطبه ةاسامي ائم. مذهب اهل تسنن دوباره رونق يافت. داد يدي انجاممف
هاي ايراني بر سر سپاهيان بيجاپور  تقليد از قزلباش  به ركي كهَت و تاج دوازده ،حذف شد

  .كالم آقا بقيه افراد معزول شدند بجز اسدخان الري و خوش. بود، موقوف شد
گ و پدر در دربار پرورش يافته بودند يعني وي افرادي را كه از زمان پدربزر

. ها را در دستگاه حكومتي وارد كرد ها و حبشي ها، برهمن و دكني ، ها را موقوف آفاقي
وي زبان هندوي را جايگزين . در اين زمان عناصر هنود در مناصب دولتي غالب بودند

هاي همسايه  يالتا  به زبان زبان فارسي كرد كه باعث مهاجرت شاعران و اديبان فارسي
نظم   به جانم از صوفيان بزرگ بيجاپور چندين رساله الدين زمان شاه برهان در همان .شد
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  1.ليف كردأزبان اردو ت به و نثر
دنبال عاللت دوساله  به سال و چندماه حكومت و24اول بعد از  شاه عادلابراهيم 

رزند كوچك او بر ف) 1580-1557( اول شاه عادلكرد و علي  فوت 965/1557در سال 
علي . اهللا شيرازي اتاليق او بودند اهللا شيرازي و فتح خواجه عنايت. تخت نشست

كرد و اسامي خلفاي  اهللا را در اذان جاري بارديگر عبارت اشهد ان علي ولي  اول شاه عادل
وي تمامي احكام پدر . راشدين را از خطبه ساقط و اسامي ائمه معصومين را داخل كرد

  .كرد نسوخخود را م
ونيم كرور هون بين شاعران، اديبان و  وي در مدت كوتاهي بعد از تخت يك

وي خود صاحب علم . دل بود سخي و نيك ،وي پادشاهي منصف. كرد صوفيان تقسيم
او خط ثلث . بود و كتب متداول حكمت، كالم و منطق و مسايل شرعيه را خوانده بود

 الدين يرازي، حكيم احمد گيالني، مير شمساهللا ش شاه فتح. نوشت اع را خوب ميقو ر
 الدين خان انجو، رفيع الملك شيرازي، شاه ابوالقاسم انجو، مرتضي محمد اصفهاني، عين
هايي هستند كه  خان شيرازي از جمله شخصيت الملوك و افضلةشيرازي صاحب تذكر

ان او جنگ ترين وقايع دور از مهم. فعاليت پرداختند به در اين دوران با آزادي تمام
  .نگر و رام راج بود كامل حكومت ويجي ةتاليكوت و خاتم

او . بريد كشته شد دست غالمان علي به 988/1580اول در سال  شاه عادلعلي 
  .كرد خود انتخاب يجانشينبه فرزندي نداشت و ابراهيم پسر برادر خود طهماسب را 

هورترين پادشاه مش) 1626-1580(گرو  جگت  به ثاني ملقب شاه عادلابراهيم 
نيابت از وي   به خان كامل. حكومت رسيد به سالگي يه بود كه در سن نهشاه عادل ةسلسل

 ظلم و تعدي گشود و آخر كار به تدريج دست  به دست گرفت اما  هزمام حكومت را ب
اما كشورخان نيز فتنه و فساد برپاكرد و . دست كشورخان كشته شد هدستور ملكه و ب  به

احمدنگر فراركرد و   به قتل رسيد و باالخره وي  به دست وي  به ستانيخان ارد مصطفي
دست دالورخان و حميدخان مقيد   هوي نيز در آخر ب. نيابت انتخاب شد  به خان اخالص

بعد از مدتي دالورخان حميدخان را نيز از سر راه خود برداشت و خود . و مكحول شد
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كرد و بعد از قضايا و  حكومتدالورخان چندمدتي . زمام حكومت را در دست گرفت
ثاني خود زمام  شاه عادلو ابراهيم  ،آخر از كار معزول و مكحول شددرمسايل بسيار 
  .دست گرفت هحكومت را ب
 وي عيدي. مزاج و عاشق موسيقي و رقص بود پادشاهي رنگين شاه عادلابراهيم 

سلطان ابراهيم  .كرد اي كه نهم ماه باشد، برگزار مي نام عيد نورس در روز جمعه  به
بيجاپور بنيادنهاد كه هنرمندان،  ةپور در حوم ثاني شهري بنام نورس شاه عادل

تعداد زيادي از . كردندهاي عظيمي بنا جا خانه دانان و رقاصان و غيره در آن موسيقي
 وي. دانان در قصر همراه وي بودند و وي خود نيز در موسيقي دستي داشت موسيقي

نقاشي و خوشنويسي از . ان يعني سرسوتي اعتقاد خاصي داشتموسيقي هندو هةال  به
وي . ثلث و نستعليق مهارت داشت ،وي در خط نسخ. اين پادشاه بود ةفنون مورد عالق

  .كتابي بنام نورس در فن موسيقي نگاشت
. آتشي، مقيمي، نورسي، ملك قمي از شاعران مشهور عهد وي هستند ،ظهوري

سلطان ابراهيم . را نوشت ...و خان خليل ،ابراهيمگلزار و  سه نثر ظهوريظهوري 
و ملك قمي و موالنا  ،االسرار وي داشت نظامي و مخزن به زيادي ةعالق شاه عادل

ميرحيدر ذهني، . طرز نظامي سرودند  به االنهار را طور مشترك مثنوي منبع  به ظهوري
اشاني و غيره ميرسنجر كاشي، عبدالقادر نورسي، باقر كاشي خرده، ميرحسن عسكري ك

عبدل، مقيمي، صنعتي و غيره از شعراي اردوزبان دربار . از شاعران همين دربار هستند
زبان اردو   به ثاني شاه عادلرا در احوال ابراهيم  نامه ابراهيمعبدل مثنوي . او هستند

 الدين مال رفيع. اردو سرود  به را بانو مثنوي بهرام و حسننام امين  به شاعري. سرود
اهللا از هرات و مصطفي عبداللطيف  شاه خليل. كرد الصفا را مرتبةضرو ةي خالصشيراز

دان در زمان  بيش از چهارهزار موسيقي. كاتب نورس از خطاطان مشهور دربار او هستند
حسين از نقاشان مشهور  موالنا فرخ. كردند ثاني در بيجاپور زندگي مي شاه عادلابراهيم 

  .از تواريخ مهم اين دوره است ر محمدقاسماث تاريخ فرشته. اين عهد است
 1م1627/1037سال سلطنت در سال  49ثاني بعد از  شاه عادلسلطان ابراهيم 
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ثاني  شاه عادلسلطان ابراهيم . بيماري العالج دارفاني را وداع گفتيك دنبال   به
خواست فرزند بزرگش درويش كه تمايالت شيعي داشت،  مذهب بود و نمي سني

) 55-1627(شاه عادلهمين دليل وي وصيت كرد كه سلطان محمد   به ،ودنشين ش تخت
  1.بر تخت سلطنت بنشيند شاه عادلفرزند كوچك ابراهيم 

بعد از  2:30ساعت  1037در تاريخ يازدهم محرم الحرام  شاه عادلسلطان محمد 
تر  برادر بزرگ(درويش پادشاه . ظهر در سن پانزده سالگي بر تخت سلطنت نشست

را انگشت بريدند و برادر ديگر را نيز  را مكحول كردند و سليمان) شاه عادلمحمد 
ميرزا . سرخيلي سرفراز شد  به الملك كار ملكي و ديانت به آقا رضا. ناقص كردند

  .خان خطاب خواص خاني يافت خان و دولت محمدامين خطاب مصطفي
كرد اما لشكر  لهبيجاپور حم  به در سال اول جلوس پادشاه، لشكر برهان نظام شاه

بيجاپور   به مدتي بعد لشكر برهان نظام شاه بار ديگر. داد محمد آنها را شكست سلطان
  .بار نيز دچار شكست سختي شد اما اين ،وتاز در اطراف شهر پرداخت تاخت  به كرد و حمله

بيجاپور   به جلوس ةنام ايلچي شاهجهان با تهنيت الدين شيخ معين 1038در سال 
. خواست با همكاري مغوالن حكومت نظام شاهيان را از بيخ بركند خان مي مصطفي. آمد

شاهيان را بين  گرفت قلمروي نظام شمرد و تصميم وي اين فرصت را غنيمت
وي مخالف اين . كرد خان مشورت وي با خواص. كند يان و مغوالن تقسيمشاه عادل

چرا كه آنها حد فاصل  ،شاهيان باقي بماند حمله بود و اصرارداشت كه حكومت نظام
عمل صورت سپري  به يان و مغوالن بودند و در برابر حمالت مغوالنشاه عادلبين 
سركردگي  به خان بر اين امر مصمم بود و آخر كار لشكر بزرگي ولي مصطفي كردند، مي

ي مخالف اين حمله شاه عادلبيشتر امراي . مغوالن فرستاد به خان براي كمك رندوله
چند روز بعد از بازگشت ايلچي مغوالن . كردند خان سكوت ترس مصطفي بودند ولي از

. سوي بيجاپور در حال حركت است  به شكني كرده وخبررسيد كه لشكر مغول عهد
در بين راه  الدين سوي ملك مرجان فرستاد و شيخ معين به سلطان فوراً قاصدي

  .دستگيرشد
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هان جخان برادر نور ، آصفنالدي شاهجهان بعد از شنيدن خبر دستگيري شيخ معين
گلبرگه  به خان همراه لشكر عظيم آصف. سوي بيجاپور فرستاد  به بيگم را با امراي ديگر

روز  هر .كرد قلعه بيجاپور رسيد و لشكر خود را بيرون قلعه متوقف به و بعد از آن
خان يكي از سرداران  در يكي از روزها سكندر علي. گرفت زدوخوردهايي صورت مي

آخر . كرد طور كامل محاصره به دنبال آن لشكر مغول قلعه را  به شد و دهلي كشته نامور
جنگ پرداختند و مغوالن را شكست دادند و آنها   به كار لشكر بيجاپور با شجاعت تمام

  .را از بيجاپور بيرون راندند
تصرف خود درآورد و اين امر باعث ناراحتي   به آباد را جهان قلعه دولت لشكر شاه

 ںخان را در قلعه بلگاؤ خان مصطفي در همان زمان خواص. ان محمد شدسلط
خان شد و سلطان محمد در يك فرصت  كرد كه باعث مخالف امرا با خواص زنداني

خان از زندان  خان ماموركرد و مصطفي قتل خواص  به رسان را ريحان رقعه مناسب سدي
  .رهايي يافت
 شاهجهان. آگره فرستاده بود  به اننزد شاهجه  به را الدين خان شيخ محي خواص

شاهجهان در انجام كار  قتل رسيد و  به خان زمان خواص آباد آمد اما در همان دولت  به
طرف بيجاپور فرستاد و از سلطان محمد   به شاهجهان بخشي از لشكر خود را. مردد بود

غوالن را سلطان محمد تاب مقابله با لشكر م. شاهيان شد خواستار مملكت نظام شاه عادل
زارهاي اطراف بيجاپور را  برد و تمام مزارع و سبزه بيجاپور پناه ةناچار در قلع به نداشت

لشكر شاهجهان با مشكالت عديده . ها را خشكاند تا بيست مايلي از بين برد و آب چاه
طرف رود كرشنا در  صلح شد و قرار شد مناطق آن  به ناچار حاضر به اي مواجه شد و

اين . بماند يان باقيشاه عادلطرف رود در دست  باشد و مناطق ايندست شاهجهان 
 تسلطان محمد قول داد ساالنه بيس. بسته شد  ه1045الحجه سال  عهدنامه در ماه ذي

شنبه  روز پنج 1058القعده  ذي 23خان در تاريخ  نواب مصطفي. لك روپيه ماليات بپردازد
  .يافت وفات

ب حضرت سيد شاه هاشم الحسيني العلوي در االقطا نقل شده است كه روزي قطب
محمد رسيد كه  در همان زمان خادمي از طرف سلطان. مسجد جامع مشغول وعظ بود

وي دستمالي از . اند و شما دعا بفرماييد پادشاه مريض است و اطبا در عالج وي درمانده
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ءاهللا شفا شا كرد و فرمود آن را بر پيشاني پادشاه ببندد ان خادم گرفت و روي آن دم
وي فرمود . پادشاه دوباره التماس كرد. ولي اين عمل هيچ افاقه نكرد. حاصل خواهد شد

اي نخواهد  عمر سلطان محمد بسر آمده و تا وقتي در عوض آن كسي جان ندهد فايده
در مدت . كنم پادشاه هديه مي  به ده سال از زندگي من باقي مانده من آن را. داشت

ادشاه پاالقطاب منتقل شد و در روز سوم وفات يافت و  قطب  به كوتاهي بيماري پادشاه
  .دست آورد به سالمتي خود را

 زبان اردو سروده شده  به كه نامه ميزبانينام حسن شوقي در مثنوي   به شاعري
پردازد و اوضاع  خان وزير مي با دختر مصطفي شاه عادلموضوع ازدواج محمد   به

صنعتي نيز از شاعران اردوزبان دربار بود . دهد ح ميخوبي توضي به اجتماعي بيجاپور را
هاي  نام  به ملك خشنود دو مثنوي. را سرود گلدستهو مثنوي  نظير قصه بيكه مثنوي 

اردو   به نيز محمدنامهظهور فرزند ظهوري صاحب . سرود بازار حسنو  هشت بهشت
وي را در سال  تاريخ منثور عهد شاه عادلدستور سلطان محمد   به ظهور .سرود شعر مي

  .آغاز كرد 1051
شنبه ساعت نه صبح وفات  روز سه 1067محرم 28در تاريخ  شاه عادلسلطان محمد 

 شاه عادلسال حكومت كرد و سلطان علي 31وي . مقبره گول گنبد مدفون شد كرد و در
  :وي چنين حك شده است ةتاريخ وفات وي در سه رواق مقبر. ثاني جانشين وي شد

  حمود شدعاقبت محمد م«
  سلطان محمد جنت آشياني

  »محمد شه دارالسالم شد
ملو و  ،خان خان، اسماعيل عادل يان در زمان يوسف عادلشاه عادل قلمرو سلسله

 ةاما در نتيج ،خان اول فقط شامل شمال كرناتك و غرب مهاراشترا بود ابراهيم عادل
هاي  سلسله اول و با همكاري شاه عادلهمت علي   به كه) 1565( جنگ تاليكوت

يان وسعت شاه عادلداد؛ قلمرو حكومت  نگر رخ مسلمان ديگر عليه حكومت ويجي
در زمان . تصرف خود درآورد به ثاني بيدر و مناطق اطراف را شاه عادلابراهيم . پيداكرد
 عروج خود رسيد و قلمرو بيجاپور در غرب  به يانشاه عادلقلمرو  شاه عادلمحمد 

اما اين فتوحات همزمان با . خليج بنگال رسيد  به ر شرقسواحل درياي عمان و د  به
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 ؛تصرف مراتا و مغول درآمد  به كاهش نهاد و مناطق مهمي به رو شاه عادلمرگ محمد 
 .درآمده بود 1565حالت قبل از سال   به مرزهاي بيجاپور 1686طوري كه در سال   به

ن محمد و فوت سلطا) 1558(اول  شاه عادلعلي  بين حكومت سلطان ةفاصل
جمعيت بيجاپور . ناميد انيشاه عادلتوان دوران طاليي سلطنت  را مي) 1656( شاه عادل

در آن مسجد  1600بود و  نفر984000ثاني بالغ بر  شاه عادلدر زمان سلطان ابراهيم 
جمعيت اين شهر افزايش بيشتري  شاه عادلدر زمان سلطان محمد . فعال بودعهد 

شهر  ةهايي در حوم افزايش شهرك به رو اين جمعيت بعدها براي اسكان. پيداكرد
پور،  پور، نواب پور، امين آباد، شاهپور، چاندپور، عنايت پور، عالي مانند فتح ؛بناشد
پور،  پور، رامپور، آغاپور، زهره پور، پادشاه پور، افضل پور، فقيرپور، رسول لطيف

پور، سكندرپور،  ، ديانتپور پور، نورس پور، يعقوب پور، صالبت پور، حبيب خديجه
ها تا پانزده مايلي بيجاپور  اين شهرك. پور پور، عين پور، امام قادرپور، برهانپور، خواص

. طراحي شده بود از قبل دهد كه اين شهر آثار باستاني بيجاپور نشان مي .1گسترده بودند
صورت منظم  هب ها، مساجد، بازارها همه ها، سراي ها، اماكن عمومي، قصرها، چاه خيابان

  .قرار داشتند
هاي مناطق مختلف دكن مانند  حكومت بيجاپور با اين وسعت و گستردگي فرهنگ

اشاره  طور كه قبالً همان. داد نادو را در خود جاي آندرا و تاميل كرناتك، مهاراشترا،
مذهب بيجاپور در بود، مذهب شيعه را  نذري كه كرده  به خان بنا كرديم يوسف عادل

همه اين سلطان و جانشينان او همواره حامي نظرات  اما با اين ؛م كردرسمي اعال
كردند و از اين  مذهب خود عمل مي  به و پيروان مذاهب ديگر با آزادي ،سكوالر بودند

  .نظر مشكلي نداشتند
 ،ملو ،خان خان، اسماعيل عادل يوسف عادل. سالطين اين سلسله عقايد مختلفي داشتند

اول، ابراهيم  شاه عادلدوم پيرو مذهب شيعه و ابراهيم  شاه عادلعلي اول و  شاه عادلعلي 
برخي از سالطين اين . سني مذهب بودند شاه عادلو سكندر  شاه عادلمحمد  ،دوم شاه عادل

                                                   

1. Studies in Medieval Bijapur, Abdul Gani Imaratwale & Rafiq Ahmad Killedar,Bijapur the 

Great Metropolis of the Medieval Deccan, p 108. 
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 ةتحت تاثير فلسف شاه عادلدوم و محمد  شاه عادلاول، ابراهيم  شاه عادلسلسله مانند علي 
  .ها معاشرت داشتند نياسيو جوگي و س هندويي بودند و با عالمان هندو

هاي پيروان اديان مختلف مانند كليسا، درگاه،  گاه اين سالطين براي مخارج عبادت
طور مثال شريف ملك يكي  به .گرفتند اي نيز در نظر مي بودجه …مسجد و گرودورا و 

بلغي هديه گاه گوكرنا م براي عبادت 1618-19ثاني در سال  شاه عادلاز افسران ابراهيم 
هايي براي معبد ويتوبا  فرمان داد تا زمين م1640در سال  شاه عادلسلطان محمد  .1كرد

  .ر رتنگيري، مهاراشترا وقف شوددر روستاي ستوالي در شه
فرهنگ نيز  ةهاي سياسي و نظامي، در زمين شاهيان عالوه بر موفقيت سلطنت عادل

يجاپوري را در منطقه دكن خلق نام فرهنگ ب و فرهنگي بهموفقيت چشمگيري داشت 
پيروان مذاهب مختلف مانند هندوان، مسلمانان، مسيحيان و يهوديان  در اين شهر .كرد

حاكم بودند  ةمسلمانان آفاقي و دكني طبق. كردند در آن با صلح و صميميت زندگي مي
سجد، مانده مانند م آثار باستاني باقي. كردند آن زندگي مي ةو بيشتر در پايتخت و حوم

 حكومت مسلمانان. شود درگاه، عيدگاه و عاشورخانه در جاهاي مختلف ديده مي
  .گذاشت ها و رسوم ديرينه مردم احترام مي سنت  به

مردم بيجاپور اعيادي مانند هولي، ديپاولي، دسهرا، عيدالفطر، عيد قربان، شب برات 
ي ماه محرم نيز مراسم عزادار. گرفتند اي جشن مي طور گسترده  به عيد ميالد را و
ي شخصاً مخارج عزاداري ماه محرم را شاه عادلسالطين . شد اي برگزارمي شكوه ويژه  با

طور  هون، براي روز دوم دوهزار هون و همين براي روز اول هزار .كردند پرداخت مي
  .2شد هون پرداخت مي 55000هزار هون و جمعاً  براي روز دهم ده

تا حدي كه بيجاپور را  ،ش نيز بسيار كوشا بودندآموز ةي در زمينشاه عادلسالطين 
مشغول فعاليت   بذهشاهي شانزده خطاط و م ةدر كتابخان .ناميدند نيز مي 3ثاني بغداد

                                                   

1. Studies in Medieval Bijapur,Major Fairs Festivals and Uruses in the Adil shahi Kingdom 

of Bijapur, P 29. 

2. Studies in Medieval Bijapur ,Major fairs,festivals and urses in the Adil Shahi kingdom of 

Bijapur, p 37. 

  .السالطين بساتين  .3
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خرده كاشي از شاعران دربار سلطان ابراهيم . ومن پنديت كتابدار شاهي بود سيش. بودند
ديني  ةدر آثارمحل دو مدرس. دكر عنوان كاتب در كتابخانه شاهي فعاليت مي به شاه عادل

براي . فقه و ايمان فعال بود ةحديث و دومي در زمين ةوجود داشت كه اولي در زمين
در مساجد نيز . شد مبلغ يك هون پرداخت مي به اي طالب غذاي رايگان و شهريه

. پرداخت تدريس عربي و فارسي مي به كه ،بود مكاتب يا مدارس ديني ابتدايي فعال
طالبي كه در امتحانات پايان سال . شد طور رايگان از طرف دولت داده مي هب ها كتاب
 و بعدها ،كردند كردند از طرف دولت جوايز نقدي دريافت مي  هاي برتر كسب مي رتبه

  .عالوه بر اين بيشتر صوفيان خانقاه كتابخانه داشتند. شدند مناصب مهم گماشته مي  به
دارالشفا . فعاليت چشمگيري داشت شهر بيجاپور از نظر پزشكي و طب نيز

. هاي مختلف داشت و طب يوناني، آيورويديك، ايراني و اروپايي رواج داشت بخش
ثاني مطب  شاه عادلحكيم گيالني و فارنالوپ فرنگي از طبيبان اروپايي در زمان ابراهيم 

 ي را براي فرزند خودايتهيپا از طبيبان آيورويديك كتاب طب بحري و برّ. داشتند
بيجاپور بود كه  ةفرشته صاحب تاريخ فرشته از پزشكان پرآوازمحمدقاسم . نوشت

وي كتاب دستور اطبا يا اختيارات قاسمي را تحريركرد و . شاگرد حكيم مصري بود
حكيم ركني مسيح نيز از طبيبان . ها و روش معالجه آنها را شرح داد انواع بيماري

دربار مغول  به ثاني وابسته بود و بعدها شاه ادلعدربار سلطان ابراهيم   به مشهور بود كه
حكيم آتشي . بيگ كتاب طب را نگاشت در زمان همان سلطان حكيم يونس. پيوست

  .در فن طب خبره و طبيب دربار بودنيز  شاه عادلشاعر دربار سلطان محمد 
هاي مختلف هنري مانند نقاشي، موسيقي و خطاطي نيز پيشرو  يان در زمينهشاه عادل

ي از مشوقان فن نقاشي بودند و نقاشان بيجاپور توانستند شاه عادلسالطين . ودندب
هاي ملي  بخش موزه ها امروزه نيز زينت اين نقاشي. كنند خلقدر اين هنر نويني را   سبك

 آب كوماتاگي را مخزندكتر زمان خدايي بناي . المللي و شخصي هستند و بين
داده  نقاش دربار وي حيدر كاشي نسبت به اهاي آن ر خان و نقاشي يوسف عادل  به

اول  شاه عادلاما در زمان علي  ،نيز نقاشي رونق داشت شاه عادلدر زمان اسماعيل . است
در سال  .اي مورد حمايت قرارگرفت طور گسترده  بهبيجاپور،  ةجانب با شكوفايي همه
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شيرازي در  دينال رفيع .1شد نقاشي خلق 876العلوم شامل  مينياتور نجممرقع  م1570
بان اول در كتابخانه شاهي مذه شاه عادلنويسد كه در زمان علي  الملوك ميةتذكر
  .راستندآ ميزيبا  هايها را با نقاشي و مينياتور كتاب

مال ظهوري   .ثاني دوران شكوفايي هنري و ادبي بيجاپور بود شاه عادلزمان ابراهيم 
استادان ديگر  برثاني در فن نقاشي  شاه عادلكند كه ابراهيم  كيد ميأت سه نثر ظهوريدر 

حسين شيرازي، ميرزا نقاش و ديگران در  دستي چون مال فرخ نقاشان چيره. برتري دارد
  .كردند دربار اين سلطان فعاليت مي

داد و آثار مهمي  پيشرفت خود ادامه  به نيز فن نقاشي شاه عادلدر زمان محمد 
در . اند دست ما رسيده به خه خطي مينياتورهمچون خاورنامه و ديوان عرفي دو نس

  .خطي مثنوي نصرتي در دسترس است ةثاني نيز نسخ شاه عادلزمان علي 
نام   به زبان اردو به مثنوي شاه عادلحسن شوقي از شاعران دربار محمد 

اين  ةبا مطالع. سرود و شجاعت و سخاوت او را ستود بيت 1200در  »نامه ميزباني«
  .2ا فرهنگ و رسم و رواج آن دوران آشنا شدتوان ب مثنوي مي

. كرد ثاني نظم شاه عادلنامه را در مدح علي  حماسه علي) 1076وفات (نصرتي 
دولت منظومه عاشقانه . كرد نام هاشمي موضوع يوسف و زليخا را نظم به شاعري

  .بانو سرود براساس بهرام و گل
دهن، شاه  شيخ محمود خوشجانم،  الدين العشاق، شاه برهان شاه ميران جي شمس

هاشم حسيني العلوي، شاه نعيم اهللا قادري، شاه باقر گوگاوي، شاه طاهر كرنلي و بحري 
اهللا شيرازي، هاشمي  شاه فتح. يان هستندشاه عادلگوگاوي از شاعر صوفي عهد 

 الدين خان اردستاني، مير محمدرضا رضوي، احمد انجو و رفيع اصفهاني، مصطفي
  .ف شاعر بودندشيرازي از اشرا

                                                   

1. Zebrowski,M, Deccani Paintings, New Delhi,1983 p 154. 

 .1988، حيدرآباد، 23محمدعلي اثر، دكني شاعري تحقيق و تنقيد، ص   .2
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