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 /استاديار دانشگاه تهران ،دکتراي تاريخ اسالم

عادلشاهيان ،بهعنوان يکي از حکومتهاي ش يعهم هه  ،ب هم ت د ر رن -598
7991ق 7951-7859 /م) بر بيجاپور منطقهاي از دکن) حکوم ت کردن ت يوس
عادلخان ،نخستين حاکم عادلش اهي ،م هه تش يع را در رلم ر و ود ب هرس ميت
شناوت اين امر همزمان با شکلگيري حکومت شيعهمهه صفوي در ايران بود ب ا
اين همه ،بروي از جانشينان ي درصتد احياي مهه تسنن برآمتن ت اي ن نوش تار
درصتد است جايگاه مورعيت تش يع در درب ار عادلش اهيان را ب هلح ا سياس ي،
اجتماعي فرهنگي بررسي کنت به اين مسئله پاسخ دهت که چگونه تش يع در د رة
حاکمان عادلشاهي در منطقة بيجاپور بهرسميت شناوته شت؛ به گونهاي که ب ا ج ود
تقابل اهل تسنن با تشيع ،مهه تشيع همچنان در دربار عادلشاهيان برتري تف وق
وود را حفظ کرد؟ در پاسخ به اين پرسش ،به اين فرضيه پرداوته شته است :ررابت
ميان آفاريهاي شيعه دکنيهاي سنيمهه در منطقة دکن ،يوس عادلوان را که
تمايال شيعي داشت ،بهسمت ايجاد حکومتي شيعهمهه که بتان سيله آف اريه ا
بر دکنيها تفوق يابنت ،سوق داد همچنين شکلگيري د لت شيعهم هه ص فوي در
ايران از يکسو فعاليتهاي سياسي ،اجتماعي فرهنگي شيعيان در بيجاپور از سوي
ديگر ،از عوامل مهم تتا م تفوق تشيع در د رة عادلشاهيان بوده است
عادلشاهيان ،يوس عادلوان ،آفاري ،دکني ،صفويه
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فال دکن در تاريخ شبه رارة هنت ،از جمله مناطقي است که حکومتهاي سني
شيعهمهه را در وود تجربه کرده است در اين ميان ،بيجاپور ،يکي از مناطق دکن،
بهلحا شکلگيري حکومتي شيعهمهه در اين منطقه ،داراي اهميت است از اين
ر  ،بررسي مورعيت جايگاه تشيع در اين منطقه ميتوانت بخشي از ز اياي تاريخ
تشيع در شبه رارة هنت را بازگو کنت بتين منظور ،جهت بررسي مورعيت تشيع در
دربار عادلشاهيان ،به اين نکا پرداوته شته است :عادلشاهيان دربارة تشيع چه
ديتگاهي داشتنت در اين زمينه چگونه عمل کردهانت؟ تشيع در دربار آنان از چه
مورعيتي برووردار بوده است؟ آيا مورعيت منزلت تشيع در دربار عادلشاهيان،
هماننت مورعيت تسنن بوده يا مورعيتي يژه داشته است؟ مورعيت سياسي اجتماعي
شيعه در اين د ره چگونه بوده حاکمان عادلشاهي چه نقشي در بهبود ضعيت
مورعيت تشيع داشتهانت؟ ارتاما حاکمان عادلشاهي در تر يج تشيع چگونه بوده
است؟ آنان چگونه در برابر مهه تسنن که اکثريت مسلمانان بتان تمايل داشتنت
توانستنت تشيع را در دربار وود رسميت بخشنت؟ چرا بروي حاکمان عادلشاهي
تحت تأثير دکنيهاي سنيمهه ررار گرفتنت به تسنن گر يتنت؟
در اين نوشتار ،ابتتا زمينه ريشههاي رسميت يافتن م هه تش يع در بيج اپور
بررسي شته است با آنکه تشيع بهعنوان مهه رسمي در بيجاپور اعالم شت ،برو ي
حاکمان عادلشاهي از تشيع ر يگردان شتنت تسنن را بهرسميت شناوتنت در اي ن
نوشتار ،عوامل بر ز تقابل تسنن با تشيع تمايال مههبي حاکمان عادلش اهي م ورد
توجه ررار گرفته است بت ن ترديت ،ارتاما بروي حاکمان شيعهمهه عادلشاهي
فعاليتهاي هنري ،فکري علمي شيعيان ،در تقويت تش يع در اي ن د ره تأثيرگ هار
بوده است اين امر از يکسو ،رسميت يافتن مهه تشيع در اي ران د رة ص فويه)
از سويي ديگر ،از عوامل تتا م برتري تشيع در اي ن د ره ب وده اس ت از اي ن ر ،
افز ن بر بررسي تأثيرپهيري عادلشاهيان از د لت شيعهمهه صفوي ،فعالي ته اي
فرهنگي شيعيان حاکمان شيعهمهه عادلش اهي در تقوي ت تش يع در بيج اپور ،از
جمله مباحثي است که در اين مقاله بتان توجه شته است
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سلسلة عادلشاهيان ،منسوب به يکي از فرمانتهان نظامي د رة ملوک بهمن ي ب هن ام
يوس عادلوان ترک حک971-598 :ق) است دربارة اصل نس ي اتفاق نظر
جود نتارد فرشته ،يوس را فرزنت سلطانمراد ر م ي مت وفي588ق) ذک ر ک رده؛
فرشته ،7097 ،ج ،2ص (Naqvi, 2003, p.3 / 2اما رفيعالتين شيرازي ا را از اهالي سا ه
نوة حاکم آن ديار معرفي کرده است شيرازي ،نسخة وطي ،ش ،7957برگ )28به نظ ر
ميرست آنجا که وواجه نظامالتين هر ي در طبقا الکبري از يوس با نام عادلخان
سوايي ياد ميکنت ،منظور همان سا هاي باشت مقيم هر ي ،بيتا  ،ج ،0ص)15-11
به استناد تاريخ فرشته ،سلطانمحمت د م پس از مرگ پترش سلطانمراد ر مي)
درصتد رتل برادر کوچک وود يوس ) برآمت؛ اما مادر يوس  ،ا را توس وواج ه
عمادالتين محمود گرجستاني که از اهالي سا ه بود از عثماني وارج کرد آنان ب ه
اردبيل رفتنت وواجه عمادالتين ،يوس را از مريتان شيخصفيالتين اردبيل ي ک رد
سپس از آنجا بهسوي سا ه رفتنت فرشته ،7097 ،ج ،2ص1)0-2يوس به توصية وواجه
عمادالتين ،اصل نس وود را از ديگران پنهان ميکرد؛ اما هنگامي ک ه وواج ه در
 .1باسووث  ،اصووو ت ارووا ثسووخ نارا ووا ا اوواس را و اس و ( .باسووث  ،1731 ،ص/ 733
 )Bosworth, 1967, p.206-207فاش می ث د« :پس از ماگ سلطا ماار تمی ،سلطا محمد
رتم ب سلطن سید .ر رت ة ات ش صی ظهث کار ت ارنا مثر ک مصطفی پ ا ا لد م با ز د اس ت
زر ک بثر ک از آ  ،ف ن ر آ ما رتا نثما ی اف د .از ا ن ت ،سولطا اصومیگ فافو کو بو جوز
تاینهد ،سا ا اتالر ملثس ا ک ر قید حیات بثر د ،ب ق و باسا د .مار ثسخ ،از خثاج نمارااد ن
محمثر فاج ا ی ،ااجا ساکن ساته ک همیش از ا اا احخ ت فا س ب تم میآت ر ،اقاضا کار کو
پ اش ا ب همااه خثر ب ا اا بار .اذا ب ات اراس غالمی پثشوا د د ت خثاجو ادهود موثر کو افوا
ب سالم ب همااه شاهزاره ب ساحد نااق نجگ باسد ،خمس سوا ا بوا زا واا سوماقند بو ماقود
شیخصفی تاصو کند  ...خثاج ب ساحد نجگ سید ت ب ا ربیو ش اف ت ب نهدي ک با خوثر کواره
بثر ،تفا کار ت شاهزاره ا از ما دا شیخصفی کار؛ ت از آ جوا بو بلودة سواته سوید». ( .س :فاشو ،
 ،1731ج ،2ص)7-2
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يکي از سفرهاي وود به هنت رف ت ،راز يوس ب ر ح اکم س ا ه ک ه از ترکمان ان
آقرويونلو بود آشکار شت از آن پس ،يوس به رم ،کاشان ،اصفهان شيراز رف ت؛
سپس به دکن مهاجر کرد همان ،ص 1)0اگرچه احس ا امني ت ،ع املي مه م در
سفرهاي متعتد يوس بهشمار مير د ،اما بهنظر م يرس ت مه اجر ي ب ه دک ن،
بهدنبال سياست جهب مهاجران مسلمان توانمنت باکفايت از س وي مل وک بهمن ي
2
( )Devare, 1961, p.59بوده است
يوس در سال 518ق از راه بنتر جر ن هرموز) به سوي دکن ر انه شت ي به
بنتر مصطفيآباد ،ارع در دابل ،از شهرهاي سواحل غرب ي دک ن رس يت؛ س پس ب ه
ترغي يکي از بازرگانان ،بهسوي بيتر ) (Bidarپايتخت مل وک بهمن ي در دک ن
رفت در اين هنگام ،وواجه عمادالتين محمود گرجستاني ک ه ب همنظ ور تج ار در
دکن بهسر ميبرد ،نزد محمود گا ان از يوس
جوان امور مشاهتة رابلي ت توان ايي يوس

س اطت ک رد ي پ س از بررس ي
در موس يقي ،و  ،س واد آداب

سپاهيگري ،ا را به حضور نظامشاه بهمني 3ملکه جهان 4معرفي کرد نف وذ ي در
دربار ،به سرعت انجام گرفت؛ چنانکه توانست منص سرپرستي اصطبل سلطنتي را
دريافت کنت؛ اما پس از متتي ،به سپاه نظامالمل ک از فرمان تهان مل وک بهمن ي
حاکم منطقة برار) پيوست به اميري پانصتي برگزيته شت هنگامي که نظ امالمل ک
 .1فاش نل مهاجات ثسخ ب رکن ا چنین ذکا کاره اس  :ثسخ ر نااگ ؤ ا حضات خضا
ا ر د ک ب تي اثصی کار ب هندتس ا سفا کنود اوا بو سولطن باسود. ( .س :فاشو  ،1731 ،ج،2
ص)77
 .2فاش می ث د :ساال کش یها ی از بنار فوثآ ،رابوو ت چوات  ،بوااي ا قوا بز فوا ت نلموا از
سازمینهاي م لخ اسالمی ب رکن فداای میکار. ( .س :فاش  ،1731 ،ج ،1ص)77-8
 .7ظامااد ن احمد سثم ،اثسط محمثر فاتا ب سلطن بافز ده شد ت ر سن هش سااگی با ا و
خطی ،ش ،7873باگ)633
ش  .رت ة حکثم ات از سا  868اا 868ق بثره اس ( .ح ینی،
 .3ملک جها  ،مار ظامااد ن احمد سثم بثر ت ر ارا ة حکثم  ،قش مؤثاي راش اسو ( .فاشو ،
 ،1731ج ،1ص)737
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در يکي از نبردها بهدست راجپو ها کشته شت ،يوس فرمانتهي سپاه ا را برعه ته
گرفت بههمراه غنايم تعتادي فيل بهسوي بيتر بازگشت فرشته ،7097 ،ج ،2ص/ 8
ضياءالتين محمت ،نسخة وط ي ،ش ،59 ،089ب رگ )80-82موفقي ت يوس در اي ن نب رد،
فرش ته ،7097 ،ج ،2ص1)8ب ه نف وذ ي در درب ار انجامي ت؛ چنانک ه محم ود گ ا ان
مناطق دک ن مي ان فرمان تهان نظ امي،
زيرملوک بهمني) بههنگام تقسيم اياال
عادلخان سپرد؛ فرشته ،7097 ،ج ،7ص )081سپس ي را

منطقة د لتآباد را به يوس
به اميري هزاري منصوب کرد همان ،ج ،2ص)8
رتل محمود گا ان طباطبا ،7088 ،ص / 729فرشته ،7097 ،ج ،7ص / 081نيمتهي ،نسخة
وطي ،ش ،217برگ /891عالمي ،7097 ،ش ،05ص 2)228-271ضع مل وک بهمن ي در
سالهاي پاياني سلطنت ،زمينه را براي استقاللطلبي امرا فرمانتهان نظ امي ف راهم
کرد اگرچه حکومت بهمني تا سال 908ق تتا م يافت ،اما در اي ن د ره ،فرمان تهان
بر امور حکومتي تسل يافتنت آنان با تقويت نظ امي و ويش اع الم اس تقالل ک رده،
منطقة حکومتي ملوک بهمني را به پنج سلطاننشين تقسيم کردنت فرش ته ،7097 ،ج،2
ص )Cambridge, 1958, p.433 / 8در اين مي ان ،يوس عادلخ ان نخس تين ح اکم
نظامي است که استقالل وويش را در سال 598ق در بيج اپور اع الم ک رد يوس
وطبه بهنام وويش ووانت نام وود را از عادلخاني به عادلشاهي تغيي ر داد فرش ته،
 ،7097ج ،7ص / 081هاشموان7928 ،م ،ج ،0ص / 18سبحانراي بهن تراي7917 ،م ،ص/ 809

عادلخ ان ب ه
طريح ي7821 ،ق ،ص / 18ع المي ،7097 ،ش مارة ،09ص )728-722يوس
گسترش رلمر وود همت گماشت ،چنانکه تا سال 995ق مناطق گوآ ) (Goaارع
 .1فاش می ث د :ر ا ن رار ،پس از محاصاة وکسواا  ،ظوامااملوک قلدوة کااو ) (kherlaا از
اصاف اجپثتها بیات آت ر ت ر هما تز ب رس رشمن کش شد .ثسخ ناراشاه کما شجان
ت مارا گی اس ثا مثره ،کفا ا ک هجثم آت ره بثر د ،م فاق فارا ید ت قلد ا مضرثط ساخ  ،خثر
غنا گ ت فیال ا ب ر فاه ر آت ر ت خدم ش م ح ن اف ار. ( .س :فاش  ،1731 ،ج ،2ص)73
 .2محمثر فاتا ر سا 886ق ب ر را ک اثطئ ت ب رس ث سلطا محمد بهمنی کش شود( .طراطروا،
 ،1788ص .121بااي اطالنات بیش ا ر با ة محمثر فاتا . ،س :ناامی ،ش  ،78ص)223-213

 58

در س واحل غرب ي دک ن  ،گلبرگ ه (Gulbarga) ،کلي اني ) (Kalyaniنل ترک
) (neldrokاز مناطق دکن) نيز به تصرف ي درآم ت فرش ته ،7097 ،ج ،2ص )5-8ب ا
استناد به گزارشهاي يادشته ،ميتوان اظهار داشت يوس عادلخ ان ف ردي ايران ي
بوده که با حمايت محمود گا ان ،مراحل رشت ترر ي و ود را در دک ن ط ي ک رده
است

يوس عادلشاه ،که در د رة ملوک بهمني تحت تربيت محمود گا ان تمايال شيعي
يافته بود ،پس از استقالل نيز همچنان بر اعتقادا وويش پايبن ت مان ت ي هنگ امي
که در يکي از نبردهاي وود در سال 598ق بهسوي مرزه اي بيج انگر )(Bijanagar
ميرفت ،در کنار ر د کريشنا در دکن) )1(Krishnaبيمار شت ب هنظ ر م يرس ت ي
2
براي بهبودي وويش نهر کرده باشت؛ چنانکه پس از بهبودي ،مبلغ بيست هزار هون
که در ارد ي ا بودنت هتيه ک رد س پس بيس ت ه زار
به علما ،فضال سادا
هون ،توس وواجه عبتاهلل هر ي به سا ه فرستاد تا براي بناي مسجتي صرف ش ود
فرشته ،7097 ،ج ،2ص )1

يوس پس از گسترش رلمر وود ،در سال 995ق درصتد علني ک ردن م هه
تشيع برآمت از اين ر  ،مجلسي متشکل از اعيان برجستة شيعي ترتي داد در اي ن
شورا ،افراد برجستهاي ماننت ميرزا جهانگير رمي ،حيتربيگ سيتاحمت هر ي حضور
داشتنت يوس در اين جلسه وطاب به حاضران اظهار داشت :حض ر وض ر را در
عالم رؤيا مشاهته کرده آن حضر از ي وواس ته اس ت ب ههنگ ام دس تيابي ب ه
سلطنت ،وانتان د ستتاران پيامبر اکرم را محترم بتارد مهه اثناعش ري را
 .1تر کا شنا ،تاقع ر رکن اس  .زرا ی مد قد اس  :ا ن ام ب مدناي خاس ا زمین سیاه اس . .س:
)(Yazdani, 1960, p.9-11
 .2هث  ،ب ز م کثس ا ج ر رکن فف میشود ت ا زش آ کموی پوا یناوا از اشوافی بوثر. ( .س:
چندبها  ،1783 ،ص)2136
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تقويت کنت ي همچنين واطرنشان کرد ،براي رفع وط ر ته اجم بيج انگر به ادر
گيالني 1نهر کرده است تا مهه تشيع را تر يج کنت يوس عادلشاه پ س از اع الم
انگيزة انتخاب تشيع بهعنوان مهه رسمي ،از رجال حاضر در شورا دروواست ک رد
تا در اينباره اظهار نظر کننت فرشته ،7097 ،ج ،2ص / 77هاشموان ،ص / 211-218اطه ر
رضوي ،7011 ،ص/ 875پارسا د ست ،7018 ،ص)181

يوس عادلشاه ،در شرايطي شوراي يادشته را تشکيل داد که سلطانمحم ودش اه
بهمني در منص حکومت بود تسنن حنفي) مهه رس مي درب ار مل وک بهمن ي
بهشمار ميرفت فرشته ،7097 ،ج ،7ص 2)018با اين هم ه ،يوس عادلش اه ،تش يع را
بهعنوان مهه رسمي اعالم کرد همان ،ج ،2ص )77بهنظر ميرس ت تم ايال ش يعي
يوس همان) تأثير علماي شيعهمهه ماننت موالنا غياث کمال ب ر ي هم ان) 3از
يکسو ،اعالم تشيع در ايران بهعن وان م هه رس مي در د رة ش اه اس ماعيل ا ل
صفوي حک909-991 :ق) از سويي ديگر ،انگيزهاي کافي در اتخاذ مهه تش يع از
سوي يوس عادلشاه بوده است
 .1بهار فیال ی ،ر رت ة محمثرشاه بهمنی با باخی مناطق بنار غابی رکن (فثآ ،رابو ،چات  ،کلهوا،
پناا  ،کثالپث  ،لگثا ت ماج) ا لط اف  .تي همچنین ب کش یهواي اجوا ي کو ر فجواات انگوا
میا داخ ند رس رار زر ت امثا اجا ا غوا ت موثر .بوااي رفوع تي ،فاما ودها ی (از جملو ثسوخ
ناراشاه) ب کمک محمثرشاه بهمنی ش اف ند .ر ا ن رار ،بهار فیال ی کش شد ت شوث ش تي پا وا
ة خطی ،ش ،331-1133باگ37ب /
ة خطی ،باگ 13ااخ ت ب  /حییخا ،
اف ( .ب ا ي،
فاش  ،1731 ،ج ،1ص )733-761
 .2افاچ سلطا محمثرشاه اما الت شیدی راش ت ر فاف وا يهوا ت مشوکالت از وام نلوی مودر
میج  ،با ا ن هم تي هد ة شاهاسمانیو ات صفثي ا ک ااج فاا بها ی بثر ،پذ اف ت فاس ارة
ات ا ب ا اا بازفارا د. ( .س :طراطرا ،1788 ،ص )162تي چنین ساتره اسو  :ر بحوا غوگ ف وارم ت
امثاج بیندر اا چند رس ت پا ز گ ا نلی مدر (فاش  ،1731 ،ج ،1ص)733
 .7فاش می ث د :مثال ا غیا کما  ،ک مار را ا ،مث خ ،حکیگمنش ت سواآمد مداکو فیواا فا سوی
بثر ،ر مناقب خا دا طیرین قصا د غوااا آت ره ،اشودا ات ر آ مشوهث اسو ( .فاشو  ،1731 ،ج،2
ص)11
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اکنش افراد حاضر در شورا ،متفا بود :بروي بيدرنگ نظر ي را پهيرفتن ت
ا را در اين ارتام تأييت کردنت؛ بروي نيز وطرا ناش ي از آن را ت هکر دادن ت؛ ام ا
يوس عادلشاه بر تصميم وويش مصمم بود بهنظر ميرس يت تش کيل ش ورا ،تنه ا
بهمنظور آگاه کردن بزرگان حکومتي از اين امر بوده است؛ چنانک ه پ س از آن ،در
ر ز جمعه ماه ذيحجه) سال 995ق ،يوس در مسجت جامع بيجاپور حضور يافت
به نقي وان يکي از سادا ) دستور داد عبار «اشهت أن عليًا ل ي اهلل» را ب ه اذان
بيفزايت سپس وطبه بهنام د ازه امام ووانته شت همان)1با اين هم ه ،پ س از اع الم
تشيع بهعنوان مهه رسمي ،يوس عادلشاه س ّ صحابه را ممنوع اعالم ک رد ب ه
هريک از مهاه اجازه داد طبق آداب وويش عمل کننت اين سياست به آرام کردن
سنيهاي متعص انجاميت با اين همه ،بروي دکنيهاي سنيمهه ماننت ميان محمت
عينالملک ،دال روان حبشي محمتوان سيس تاني ،ک ه ج ز س پاهيان مع ر ف ا
بودنت ،با ي مخالفت کردنت يوس عادلشاه کوشيت آن ان را آرام کن ت؛ ام ا ت وفيقي
نيافت از اين ر محمت عينالملک را در سال999ق از فرمانتهي سپاه و ويش ع زل
کرد فرشته ،7097 ،ج ،2ص/ 77شيرازي ،نسخة وطي ،ش  ،782/012ب رگ  / 02-21زبي ري،
 ،7079ص )27-29اين ارتام منجر به تالش افرادي شت که در پي فرصت براي تصرف
رلمر يوس عادلشاه بودنت از اين ر  ،راسم بريت يکي از فرمانتهان نظ امي مل وک
بهمني) با سلطانمحمود بهمني متحت شت تا به نابودي يوس عادلشاه ار تام کن ت از
سوي ديگر ،ملکاحمت نظامالملک بحري از فرمانتهان نظامي ملوک بهمن ي) ني ز از
ارتام يوس وشمگين شت با سلطانمحمود بهمني متحت شت در اين ميان ،يک ي از
فرمانتهان ملوک بهمني بهنام فتحاهلل عمادالملک که ب ه آن ان نپيوس ته ب ود ب ه
يوس عادلشاه وبر داد که متحتين درصتدنت تا به بهانة مههبي ،بيج اپور را از ي
بازپس گيرنت از اينر  ،چاره در آن است که ي ظاهراً از مهه تشيع دست بردارد
انمود کنت که متحول شته است يوس موافقت کرد دستور داد تا وطبه بهن ام
 .1فاش  ،قیبخا ا از سارات مد ن ذکا کاره؛ (فاش  ،1731 ،ج ،2ص )11اما ب واطین اا والطین،
ات ا از سارات مشهد ب شما آت ره اس ( .زبیاي ،1713 ،ص)21-23
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ولفاي نخستين ووانته شود اين ارتام مؤثر ارع ش ت متح تين از اي ن ام ر اط الع
يافتنت بهسوي رلمر وويش بازگشتنت در اي ن مي ان ،نق ش ف تحاهلل عم ادالمل ک
بهعنوان ميانجي جال توجه است؛ چنانکه ي به هري ک از متح تين وب ر داد ک ه
يوس از تشيع دس ت برداش ته ت ر يج آن را در بيج اپور متور ک رده اس ت
گفت گوي عمادالملک با متحتين تأثيرگهار بود به بازگشت آنان ب هس وي رلم ر
وويش انجاميت يوس نيز پس از چنت ماه به بيج اپور بازگش ت فرش ته ،7097 ،ج،2
ص / 72زبيري ،7079 ،ص / 22-27ميرابوالقاسم رضيالتين ،7099 ،ص)788

بهنظر ميرست يوس عادلشاه بهدليل احسا وطر از س وي رريب ان ،ب ه تور
وطبة تشيع دستور داده است؛ چنانکه پس از شنيتن وبر اع الم تش يع در اي ران در
سال 991ق از يکسو ،رفع وطر مخالفان داولي از س ويي ديگ ر ،انتيش ه تص ميم
ربلي وود را تکرار کرد ) (Khalidi, 1991,p.16ي ادعا کرد که در د ران ک ودکي
به مزار شيخصفي رسيته نهر کرده است اگر به تاج تخت برست ،مروّج م هه
تشيع وواهت بود و افيو ان7928 ،م ،ج ،0ص )211-218پ س از آن ،يوس عادلش اه
بهنام امامان شيعه وطبه ووانت تشيع را مهه رسمي اعالم کرد جال توجه است
هنگامي که شاهاسماعيل صفوي در وراسان بهرصت سرکوب شيبکوان ا زبک آم ته
بود ،سيتاحمت هر ي ،فرستادة يوس عادلشاه ،با نامهاي که در آن عادلشاه رس ميت
يافتن تشيع را در بيجاپور اطالع داده بود ،به حضور ي رسيت؛ ام ا در هم ين ح ين،
يوس عادلشاه فو کرد د سرسو ،7018 ،ص )57فرشته مينويست :يوس عادلش اه،
بههمراه سيتاحمت هر ي هتايايي بهنزد شاه اس ماعيل ا ل ص فوي فرس تاد ا را از
1
ارتاما وويش آگاه کرد فرشته ،7097 ،ج ،2ص)72

 .1ر سا هاي پا ا ی ز دفی ات ،ب ش مهمی از قلمات ات ب ام فثآ ،ب اصاف پااغاایها ر آمد .ثسخ
االش فااتا ی بااي خا ج کار آ جا از اشغا پااغاایها کار؛ اما ب رایو ضدخ ملثس بهمنوی ت نودم
ااحار میا فاما دها ظامی ت ندم حما ت کمک سا ی ر گا سالطین رکن ،ما نود فجواات ،اوالش
تي ب یج اي اسید ت با ماگ ات نمالً پااغاایها با فثآ م لط شد د. ( .س :مدراي ،1183 ،ص-81
 / 13فاش  ،1731 ،ج ،2ص  17ت )737-731
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اگرچه بهنظر ميرست يوس عادلخان بهتبعي ت از ص فويان اع الم تش يع ک رده
باشت 1)Momen, p.121 ،اما تمايال شيعي ي در اين ام ر ب يت أثير نب وده اس ت
اوتالفا ديرينة ميان آفاريها دکنيها يکي از مهمترين عوامل در اتخ اذ سياس ت
دفاع از تشيع توس يوس عادلشاه بود اعالم رسميت تشيع توس ي ،بت ن ش ک
ميتوانست حمايت د لت شيعهمهه صفويه را بهدنبال داشته باش ت ب ا اي ن هم ه،
سياست مههبي يوس عادلخان هماننت د لت صفويه نبود گستردگي تر يج م هه
تسنن در دکن اوتالفا ميان آفاريهاي دکن ي از يکس و ،محل ي ب ودن ر تر
عادلشاهيان از سويي ديگر ،مانع از اتخاذ سياست سختگيرانةمههبي از سوي يوس
عادلخان بوده است صادري علوي ،7055 ،ص)91
يوس عادلشاه ،اگرچه به تر يج تشيع جهب شيعيان ارتام کرد ،اما به اه لس نت
نيز آزادي داد؛ چنانکه کمالوان دکني سنيمهه را به ناي السلطنگي منصوب کرد
فرشته ،7097 ،ج ،2ص )78يوس عادلشاه اين سمت را بهدليل سن ک م پس ر و ويش
اسماعيل ،به ي سپرد کمالوان پس از درگهش ت يوس  ،وطب ه ب هن ام ولف اي
راشتين مهه حنفي ووانت شعاير تسنن را برررار کرد ي ب ا اعط اي ارط اع
هتايا به فرمانتهان نظامي ،درصتد برانتازي سلطنت اس ماعيل عادلش اه ع زل ي
برآم ت؛ ام ا ب ا ف اداري س پاهيان آف اري2 ،توطئ ه ا شکس ت و ورد اس ماعيل
 .1ر با ة افاتت سیاس هاي مذهری ثسخ ناراشاه ت اسمانیو ناراشاه صفثي. ( ،س :صارقی نلثي،
 ،1788ش ،21ص.)13
 .2مهاجاا  ،مداتف ب آفاقی ا غا بااد ا (غا ر ها) بثر د .آ ها مذهب اشیع راش ند ت از طا ق ر ا
از ا اا ا نااق ب رکن مهاجات کاره بثر د .بیش ا آ ا از سارات کابال ،جخ ،ا اا (ب ت ژه سی ا
ت فیال ) بثر د .ر مقابوِ آ ا  ،ک ا ی قاا راش ند ک رکنوی امیوده مویشود د .آ هوا از سوازمینهواي
ین م لما  ،مهاجاا م لما شما
م لخ اسالمی ب رکن مهاجات کاره بثر د( .ما ند مهاجاا
هند ت ندهاي از امیاا صده) .ا ن افاار ،نمثماً سنیمذهب بثر د(Ghausi, 1975, p.154-157) .
شاتا ی می ث د :آفاقی ب مدناي خا جی ی ؛ بلک ب مدناي مهواجاا جد ود اسو کو رکون ا
ب ننثا تطن خث ش بافز د د .بنگا د ب پات قی(Sherwani, 1942, p.63) :
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حک987-971:ق) ادارة امور را برعهته گرف ت تش يع را م هه رس مي ک رد؛
سپس بهپا وتما سپاهيانش ،افراد نظامي وويش را از ميان آفاريه ا فرزن تان
آنها برگزيت اين ر نت بهمت د ازده سال ادامه يافت فرشته ،7097 ،ج ،2ص)78
تأثير شاهاسماعيل صفوي بر ر نت تر يج تشيع در اين د ره ،جال توج ه اس ت
بهعبارتي ،نقط ه عط ر اب عادلش اهيان ص فويان اي ران ،در اي ن د ره اس ت
شاهاسماعيل صفوي سفيري را به دربار بيجانگر گجرا فرس تاد؛ ام ا آن ان توس
سلطانمحمود بهمني يکي از فرمان تهان نظ امي ي ب هن ام راس م بري ت ،در بِ رار
منطقهاي از دکن) بهمت د سال تحت نظر نگاه داشته شتنت فرشته مينويست :اين
امر بهدليل مخالفت راسم بريت با مهه تشيع بوده است فرش ته ،7097 ،ج ،2ص )75
سفير ايران مخفيانه از اسماعيل عادلشاه تقاضاي کمک ک رد ي ب ه س لطانمحم ود
بهمني راسم بريت واطرنشان کرد که اين ارتام از حسن ادب ب هد ر اس ت باي ت
نسبت به مروص کردن سفرا ارتام کننت از اين ر  ،راسم بريت به ي اجازة بازگشت
داد سفير ايران ب هن زد عادلش اه رف ت ب ا کم ک ي ،ب ه اي ران فرس تاده ش ت
شاهاسماعيل صفوي از اين رفتار ورسنت شت يکي از نزديکان وويش ،اب راهيمبي گ
ترکمان را بهعنوان سفير ،بههمراه نامه ،کمر شمشير مرصع هتايايي گرانبه ا ،ب ه
دربار اسماعيل عادلشاه فرستاد در اين نامه ،اسماعيل عادلشاه با القاب «مجدالسلطنة
والحشمة والشوکة واالقبال» وطاب شته بود اسماعيل عادلشاه از اين امر مسر ر ش ت
آن را آغاز پادشاهي در وانتان وويش بهشمار آ رد؛ س پس دس تور داد اس تقبالي
باشکوه از سفير ايران برگزار شود فرشته ،7097 ،ج ،2ص )79-75
ي همچنين دستور داد لشکريانش بهتقليت از سپاه رزلباش ص فويان ،ت اج س ر
د ازده ترک بر سر بگهارنت ي بر اين امر اصرار رزيت اعالم کرد هرکس دستور
ا را اجرا نکنت ،د ازده گوسفنت جريمه شته ،ميان مردم مورد تمسخر ر رار وواه ت
گرفت؛ زبيري ،7079 ،ص )00سپس دستور داد ر زه اي جمع ه ،اعي اد ديگ ر اي ام
متبرکه ،براي سالمتي شاهاسماعيل صفوي بر منابر فاتح ه ووان ته ش ود و افيو ان،
 ،7928ج ،2ص / 297-299 257عالمي ،7097 ،شمارة  ،09ص )728-728اي ن ام ر زمين ة
تفاهم ميان صفويان عادلشاهيان را فراهم کرد کرمي ،7010 ،ص)79
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اصرار يوس عادلشاه در انتخاب تشيع تثبيت آن در دربار وويش از يکس و،
رابطه با د لت شيعهمهه صفوي از سويي ديگر ،فرصتي مناس در د رة اس ماعيل
عادلشاه ايجاد کرد تا ي به پشتوانة اين عوامل ،به دفاع از تشيع در مقابل دکنيهاي
سنيمهه بپردازد

د رة جانشينان اسماعيل عادلشاه ،د رة تقابل تس نن ب ا تش يع اس ت ب ا درگهش ت
اسماعيل عادلشاه در سال 987ق ،پسر بزرگتر ي ،موالو ان ،جانش ين ا ش ت ي
فردي بيبنت بار بود؛ از اين ر  ،استوان ي را تحمل نکرد گوشهنشيني اوتيار کرد؛
اما سرانجام با توافق ي ،موالوان کور ش ت در زن تان درگهش ت س پس اب راهيم
1
برادر موالوان) در همان سال 987ق) جانشين ي ش ت فرش ته ،7097 ،ج ،2ص)21
ابراهيم عادلشاه حک918-987 :ق) فردي س نيم هه ب ود سياس ته اي پ تر
وويش اسماعيل عادلشاه را تغيير داد ابراهيم رسوم شيعي را منسو ک رد م هه
حنفي را بهرسميت شناوت در وطبه نيز نام چهار وليفة نخست ،جايگزين نام امامان
شيعه شت؛ همچنين گهاشتن کاله ررمز ر ي سر ممنوع گرديت صاح منصبان آفاري
نيز برکنار دکنيها حبشيها به سمت وويش بازگردانته شتنت؛ چنانک ه از مي ان
سه هزار آفاري در سپاه حکومتي ،تنها چهارصت تن در سپاه ب اري مانتن ت هم ان ،ج،2
ص)Naqvi, 2003, p.40 / 21

2

اگرچه ابراهيم توانست در طول سلطنت د ازدهسالة و ويش جايگ اه تش يع را در
دربار تضعي کنت ،اما موفق نشت ريشة تشيع را در وانوادة وويش بخشکانت؛ چنانکه
رتي در حضور پسرش علي ،از اينکه وتا نت به ي رترتي داده است تا بتوانت از اين

 .1خ ات ال ي کی از فاما دها ظامی آفاقی ر رت ة اسمانیو ناراشاه بثر ک ب اسودخا مدواتف
شد .تي ب اسمانیو ناراشاه تفارا ما د( .فاش  ،1731 ،ج ،2ص)23
 .2ب اسث ناي تمیخا  ،اسدخا ت شجان خا  ،بقی آفاقیها از سِمَ خوثر باکنوا شود د( .فاشو ،
 ،1731ج ،2ص)23
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دين رافضي پتر پتربزرگش دست بکش ت مراس م ش يعي را منس و کن ت ب ه
مهه امام ابوحنيفه درآيت ،وتا را شکر گهارد ،علي نتوانست وود را کنترل کن ت؛ از
اين ر به طعنه گفت :از آنجا که شما دست کشيتن از دي ن اج تاد و ود را ام ري
شايسته ميدانيت ،الزم است که تمام فرزنتان از شما سرمشق بگيرنت ابراهيم از پاسخ
پسرش شگفتزده شت از ا پرسيت که تابع چه مههبي اس ت عل ي پاس خ داد :در
حال حاضر من تابع دين پترم هستم؛ اما از اين به بعت را تنه ا وتا ن ت آگ اه اس ت
فرشته ،7097 ،ج ،2ص )08ي از پاسخ پسرش وشمگين شت به شيعه ب ودن ي پ ي
برد ابراهيم ،وواجه عنايتاهلل شيرازي معلم پسر وود) را در اين امر مقصر دانس ت
دستور رتل ي را صادر کرد؛ سپس معلمي جتيت بهنام مالف تحاهلل ش يرازي ب راي
تربيت ا گماشت؛ اما ي ني ز ف ردي ش يعهم هه ب ود براس ا تقي ه ،و ود را
حنفيمهه ووانته بود همان ،ص)08-08
اب راهيم عادلش اه عوام ل حک ومتي ش يعي را ک ه ب تانان مظن ون ش ته ب ود ،از
سمت هايشان برکنار کرد استوان الري آفاري ،با آنکه فردي ش يعي ب ود ،توانس ت
منص وود را بهعنوان يک فرمانتة نظامي در د رة ابراهيم همچنان حف ظ کن ت؛ ام ا
هنگاميکه ابراهيم مطلع شت ي با برهاننظامشاه در احمتنگر از حاکمان نظامش اهي
در منطقهاي از دکن) که شيعهمهه بود ر اب نيک ويي دارد ،درب ارة ا دچ ار
ترديت شت از سوي ديگر ،بروي توطئهگ ران ب ه اب راهيم وب ر دادن ت ک ه اس توان
درصتد است رلعة نلگوان ) (nelgoanارع در دکن را به برهاننظامش اه اگ هار
کنت ابراهيم بت ن تحقيق در اين امر ،دستور نبرد با استوان را صادر کرد اس توان
در اين نبرد پير ز شت چون اصل رضيه بر ابراهيم ر ش ن گردي ت ،اس توان را ب ر
منص وويش بازگردانت همان ،ص)29-25
آن گاه که ابراهيم عادلشاه به تشيع فرزنتش علي مظنون شته بود ،برهاننظامشاه
توطئهاي را براي مسموم سازي ابراهيم ترتي داد؛ اما سرپرست آشپزوانه ک ه ي ک
سني فادار به سلطان بود ،ابراهيم را از اين توطئه آگاه ساوت سلطان نيز دستور داد
تمامي عوامل توطئه اعتام شونت در اين ميان ،علي نيز بههمراه معلمش ش اه ف تحاهلل
شيرازي به رلعة مرج ) (Mirajارع در دک ن فرس تاده ش ت تح ت کنت رل ش تيت
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اسکنتروان ،فرمانته آن رلعه ،ررار گرفت ،سپس تما اف راد ش يعه ب ا ي ممن وع
اعالم شت در چنين شرايطي ،اوباري مبني بر اذان گفتن علي ب هس بک ش يعيان ب ه
اطالع ابراهيم رسيت از اين ر  ،ي تصميم گرفت علي را از ليعهتي و ويش ع زل
کنت طهماس  ،پسر جوانتر وويش را به جانشيني برگزينت ب ا اي ن هم ه ،افراط ي
بودن طهماس در مهه تشيع ،مانع از عملي شتن اي ن تص ميم ش ت؛ از هم ينر ،
مسئلة جانشيني ،بت ن تعيين باري مانت همان ،ص)08

پس از درگهشت ابراهيم ،فرمانتهان نظامي مردم به علي متمايل شتنت اگرچه
بروي نيز از سلطنت طهماس حمايت کردنت ،اما علي عادلشاه ح ک955-918:ق)
در سال 918ق در باغي در نزديکي بيجاپور ت اجگ هاري ک رد تش يع را ب هعن وان
مهه رسمي اعالم نمود همان) فرشته دراينباره مينويست:
علي عادلشاه در باغ محمت کشوروان بر تخت جلو نموده ،اهالي موالي س ادا
اس ماعيل
رضا به تهنيت پرداوتنت به شيوة ستودة اجتاد عاليج اه يوس
عادلشاه عمل نموده ،هم ر ز جلو وطبه بهنام ائمة اثناعشر سالم اهلل عل يهم ال ي
يوم الحشر ووانت لفظ علي لي اهلل در مساجت معابت ،داول کلما اذان نمود،
ايرانيان را ظاي مقرر کرده ،فرمود که در مساجت کوچه بازار بيانتيش ه ب ه آ از
علما فضال را گرامي داشت همان)
بلنت به کار وود مشغول باشنت سادا
علي عادلشاه مناص حک ومتي را مي ان ش يعيان تقس يم ک رد؛ زار س رويل
سرلشکر) که مسئوليت نظار بر نير هاي نظامي کنترل عايتا د لتي را برعهته
داشت ،به فردي شيعي از اهل نج به نام شيخسالم سپرده شت؛ امور داولي حکومتي
تحت سرپرستي يک سيت الري بهنام حيتروان ررار گرفت؛ شيخ نورال تين محم ت
الري نيز مسئول تشريفا درباري شت؛ همچنين لطي وان نسايي ،مشهور به عوصلي
شاعري فصيح) به سمت حسابدار کل منصوب گرديت؛ رفيعالتين شيرازي عم وي
افضل وان) نيز به سمت وانس االر کنت رلکنن تة وزان ة س لطنتي) منص وب ش ت
شيرازي ،نسخة وطي ،ش  ،782/012برگ)10-12

در مسائل سياسي ،توجه علي عادلشاه معطوف به شيعيان آفاريها بود ي براي
حل فصل امور سياسي ميان د مملکت ،سفيران نماين تگان و ود را از آف اريه ا
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برميگزيت شاهبوتراب شيرازي بهسوي دربار نظامشاهيان فرستاده شت زمينة اتحاد
ميان عادلشاهيان آنان را که بر سر رلع ة ش والپور کلي ان او تالف داش تنت
فراهم کرد همچنين محمتحسين صتيقي اصفهاني نيز به احمتنگر از من اطق دک ن)
فرستاده شت براي اتحاد تالش نمود؛ چنانکه رام راج نيز مقتم ي را گرامي داشت
يکي از نزديکان وود را براي تهنيت مبارکباد جلو علي عادلشاه ،بههم راه ي
ر انه کرد فرشته ،7097 ،ج ،2ص )01

پس از مرگ علي عادلشاه ،ب رادرزادة ي ب ه ن ام اب راهيم عادلش اه د م ح ک:
7901-955ق) به سلطنت رسيت در اين د ره ،بهدليل کمسن بودن سلطان ،ب ر س ر
کس مقام کالت صتار ناي السلطنگي) ميان درباريان ررابت به ج ود آم ت
افضلوان براي متتي از سياست کنارهجويي کرد؛ اما با اصرار کش وروان ب ه ر تر
بازگشت تا امنيت را برررارکن ت مخالف ان کش وروان تقاض اهاي و ود را مبن ي ب ر
فرستادن ابراهيم مادرش به مکه ،کشته يا ک ور ش تن افض لو ان ،زن تاني ش تن
فتحاهللوان ،تحويل تمامي موجودي وزانه به آنان ،فهرس تي ط والني از تقاض اهاي
غيرمعمول را مطرح کردنت کش ورو ان دس تور داد ت ا شورش يان س رکوب ش ونت
افضلوان نيز در مرزهاي گلکنته ) (Golkondaاز مناطق دک ن رلم ر حک ومتي
رط شاهيان ،حک7995-975 :ق آن ان را شکس ت داد ش يرازي ،نس خة وط ي ،ش
 ،782/012برگ)701 721

اوتالفا ميان دکنيها آفاريها ادامه يافت اين اوتالفا به فرار کش وروان از
بيجاپور کشته شتن افضلوان انجاميت رفيعالتين شيرازي نيز به زنتان افکنته شت
سپس دال روان حبشي ،بهدليل کمسن ب ودن اب راهيم د م ،ب ه م ت هش ت س ال
حکومت کرد ي مهه تسنن را بهرسميت شناوت آفاريه ا را از درب ار بي ر ن
کرد همان ،برگ )701-707در اين ميان ،شاهفتحاهلل شيرازي نيز او راج ش ت؛ ام ا ب ه
دستور اکبرشاه گورکاني ،تا درب ار س لطنتي گورکاني ان ب ا احت رام همراه ي گردي ت
دال روان درصتد بود ضمن تحکيم مورعيت تسنن در دربار ،ابراهيم عادلش اه را ني ز
سنيمهه کنت؛ از اين ر  ،دستور داد تا هريک از چهار پسر ي ر ابطي نزدي ک ب ا
سلطان برررار کننت از سويي ديگ ر ،دس تور داد کت ابي در رد ش يعه نوش ته ش ود؛
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چنانکه کمالالتين فخرالتين جهرمي در سال998ق کتاب الص واعق المح رقةة اب ن
حجر م918ق) را از عربي به فارسي ترجم ه ک رد ن ام «بره ان ر اطع» را ب ر آن
گهاشت که هتفش محکوم کردن تشيع بهح ق نش ان دادن س ه وليف ة ا ل ب ود
فرش ته ،7097 ،ج ،2ص )11در چنين شرايطي ،اعتقادا مههبي ابراهيم ناش ناوته ب ود
فض اي
بروي ي را شيعه بروي نيز سني ميپنتاشتنت ي بنابر ارتضاي ش راي
حاکم بر دربار از ر ي مصلحت) وود را گاهي شيعه گاهي سني معرفي م يک رده
است استبيگ ،نسخه وطي ،ش نتارد ،برگ)11-18
د رة ابراهيم د م ،مصادف با سلطنت اکبرش اه جه انگير گورک اني ب ود ي از
اکبرشاه در بيم بود؛ از اين ر الزم ديت تا و مشي سياس ت و ود را تغيي ر ده ت
ابراهيم براي جلوگيري از پيشر ي گورکانيان ،به درب ار ش اهعب ا ص فوي نام هاي
نگاشت کوشيت با جل نظر صفويان ،آنان را به تصرف رن تهار تش ويق تحري ک
کنت ابراهيم عادلشاه در اين نامه ،مکرر تأکيت کرد که دکن از اياال اي ران اس ت
الزم است که شاه ايران آن را در برابر حمال گورکانيان محافظت کنت شاه عب ا
صفوي در پاسخ به اين نامه ،ابراهيم د م جهانگير گورکاني را ب ه مص الحه دع و
کرد جهانگير نيز به منظور وشنود کردن ش اهعب ا  ،حمل ه ب ه دک ن را ب هت أوير
انتاوت نعيم7918 ،م ،ص / 898-898م نجم ،7011 ،ص / 791فيگ وئر ا ،7010 ،ص )89در
اين نامه ،نهتنها دکن جزئي از رلم ر ص فوي ش مرده ش ته ،بلک ه اب راهيم عادلش اه
واطرنشان کرده است نام سالطين صفوي در وطبههاي عادلشاهيان ووانته ميش ود
نهير احمت ،7017 ،ص )750-757بهنظر ميرست عتم توان ايي جه انگير نب ود ش راي
الزم براي حمله به بيجاپور ،دليل تأوير ي در حمله به دکن بوده است
شاهعبا از ارتاما نظامي در حمايت از فرمانر ايان دکن وودداري کرد؛ اما در
نامههايي که از ا وطاب به جهانگير موجود است ،سفارشه ايي درب ارة آنه ا دي ته
ميشود؛ از جمله آنکه شاهعبا از جهانگير وواسته است ،اس تقالل ش اهان دک ن را
محترم شمارد اگر آنها مرتک اعمال وطايي شتنت ،تنبي ه ايش ان را جه انگير ب ه
اگهار کنت تا نزد شاهان سرزمينهاي ديگر ،اتح اد ص فويان گورکاني ان
شاهعبا
ثابت شود صاعتي ش يرازي7917 ،م ،ص )18-17پاسخ اين پرسش که ش اهعب ا چ ه
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ارتاماتي را در حمايت از فرمانر ايان دکن ،غير از ارسال نامه ب ه س الطين گورک اني
انجام داده است ،بهطور دريق مشخص نيست؛ اما دادن عتههايي دربارة حمايتهاي
معنوي ،بعيت بهنظر نميرست؛ چنانکه فرستادگان شاهعبا حامل اين پيغامها بودهانت
نامههايي نيز موجود است که شاهعبا از جهانگير تشکر کرده که ب ه دروواس ت ا
مبني بر وودداري از لشکرکشي به سرزمين فرمانر اي ان دک ن عم ل نم وده اس ت
همان) شاهعبا نماينتگاني بهسوي دربار عادلشاهيان اع زام م يک رد طال بي گ
ايواغلي ،از کساني بود که در سال 7929ق از سوي ي به دربار عادلش اهيان اع زام
شت نها نتي7928 ،م ،ج ،7ص)0-7
با جود تالش دال روان حبشي در تبتيل بيجاپور به سلطاننشين متعص س ني،
بروي شيعيان مقيم بيجاپور ،از جمله سعتالتين عنايتاهلل ،ملق به شاهنوازوان ،ارد
مناص ع الي حک ومتي ش تنت فرش ته ،7097 ،ج ،2ص 1)19-18از جمل ه ار تاما
شاهنوازوان ،فرستادن سفير نماينته به دربار بره انش اه در احم تنگ ر از من اطق
دکن) ،سرکوبي شورش اسماعيل بن طهماس  ،ارد کردن اف راد دال ر ش جاع ب ه
دربار حکومتي اوراج افراد نااليق از آنجا ب وده اس ت ش اهن واز ب هپ ا و تمت
برجستهاش ،عنوان عنايتوان را از سوي ابراهيم عادلشاه دريافت کرد؛ همان ،ص)19
ام ا ا در اي ن د ره از دني ا رف ت س لطان عن وان ش اهنوازو ان را ب ه دام اد ا
ديانتالملک شيرازي اعطا کرد زبيري ،7079 ،ص)250

با آنکه ابراهيم عادلشاه د م ،مهه تسنن را بهرسميت شناوت در ط ول س لطنت
وويش کوشيت از تبتيل شتن بيجاپور به مرکزيت شيعهنشين جلوگيري کنت ،اما پسر
 .1شاه ثازخا  ،اضیات ت حکم ا زر شواهفو اهلل شویاازي فواا فاف و بوثر ت از باج و اوا ن
طلر هاي شیااز بثر .تي ب همااه شاه ف اهلل ب بیجواپث فو ت پوس از سوفاهاي م دودر ،بو شویااز
بازفش  .سپس ر سا 113ق ب سثي هند حاک کار .ر ا ن سوفا ،مالشوکیب شوانا ت ننا و اهلل
ا رس ا ی (ملقب ب سدد) یز همااه ات بثر د( .فاش  ،1731 ،ج ،2ص)31-38
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ارشت ي بهنام در يش پادشاه ،هماننت مادرش بهم هه تش يع گر ي ت ي م ورد
حمايت آفاريها ،از جمله ديانتالملک ،نواب امينالملک ،آر ارض ا ش يرازي ديگ ر
رجال بزرگان حکومتي بود از اينر ابراهيم دکن يه ا را تش ويق ک رد ت ا از پس ر
کوچکترش بهنام سلطانمحمت ک ه س نيم هه ب ود حماي ت کنن ت در س ال
7901ق محمت عادلشاه حک7915-7901 :ق) بنا بر ص يت اب راهيم ب هس لطنت
رسيت محمت ،اگرچه فردي سني بود ،سياست حمايت از شيعيان را در پ يش گرف ت
ر اب عادلشاهيان با صفويان ،پس از مرگ ابراهيم عادلشاه د م جانشيني محمتشاه
ادامه يافت فرستادة محمت عادلشاه که نام ا در منابع ذکر نش ته اس ت) ،در س ال
7988ق به دربار شاهصفي رفت مورد پهيرايي ي ر رار گرف ت ن وايي ،7019 ،ج،7
ص )899شاهصفي نيز شخصي بهنام احمتوانبيگ رورچي را به نزد محمتشاه فرستاد
اين مأموريت در سال 7981ق انجام گرفته است ص اعتي ش يرازي7917 ،م ،ص/ 222
ترکمان ،7078 ،ج  ،2ص)120

زبيري دربارة ر اب د ستانة محمتشاه حکومت صفويه مينويست « :اليان کشور
هتايايي شاهانه در
عرب شاهصفي شاهعبا ثاني ،بارها رسوالن کاردان با تح
درگاهش فرستاده ،اظهار اوالص يکجهتي کردنت ک الي ص اح ررآن ي ث اني
شاهعبا ثاني ،که از جهانداران ديگر چشم داشت تعظيم ميداشتنت ،از ف رق ادب
رتم ساوته ،در جلت پادشاه غازي لوازم وتمت به تقويم ميرسانيتنت» تا رنيه،7001 ،
ص/ 877نوراهلل ،7918 ،ص / 19-09زبيري ،7079 ،ص)250-259

سالهاي پاياني حکومت عادلشاهيان ،د ران درگيري بيجاپور ب ا گورکاني ان ب وده
است اگرچه ر اب د ستانهاي ميان محم ت عادلش اه ش اهجه ان گورک اني ج ود
نتاشت ،با اين همه شاهجهان ي را با عنوان «شاه» وط اب م يک رد؛ چنانک ه س اير
حکام دکن ،با عنا ين «وان»« ،صاح منص » «اس تانتار» م ورد وط اب بودن ت
زبيري ،7079 ،ص )071-078 090-092در د رة حکومت عل ي عادلش اه د م ح ک:
7950-7915ق) که جانشين محمتشاه شته بود ،ر اب ميان آنان تيره بود؛ چنانک ه
ا رنگ زي دستور تصرف بيجاپور را از شاهجهان دريافت کرد ي در سال7991ق،
بيجاپور را به رلمر گورکانيان هنت افز د از اين ر  ،اسکنتر عادلشاه ح ک-7950 :
7991ق) که جانشين علي عادلشاه شته بود ،به زن تان افت اد در س ال 7777ق از
دنيا رفت فرشته ،7097 ،ج ،2ص)92-99
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بهنظر ميرست ،بروي حاکمان عادلشاهي ،ماننت ابراهيم عادلشاه د م محمت عادلشاه،
تحت فشار دکنيهاي سنيمهه  ،در ظاهر تسنن را پهيرفته بودنت؛ زيرا ر اب د س تانة
آنان با سالطين صفوي ،گوياي اين مطل است که در بروي د رهها ،به يژه بههنگام کم
سن بودن حاکمان عادلشاهي ،تالش عمال حکومتي سنيمهه جهت رس ميت دادن ب ه
تسنن ،موفقيتآميز بوده است

حاکمان عادلشاهي به رشت اعتالي فرهنگ تمتن اسالمي توجهي يژه داشتنت ب تين
منظور ،جهب مهاجران مسلمان از سرزمينهاي مختل اسالمي ،از جمل ه سياس ته اي
فرهنگي آنان بود در اين ميان ،حضور شيعيان در بيجاپور بهعنوان سياستمتار ،هنرمن ت،
شاعر ،عالم فقيه ،جال توجه است بت ن شک ،توجه حاکم ان عادلش اهي ب ه ت ر يج
تشيع در اين د ره ،فرصت ظهور فعاليتهاي علمي فرهنگي شيعيان را فراهم ميک رده
است همچنين ايران بهعنوان منطقهاي که د لت شيعهمهه را تجربه کرده بود ،م ورد
توجه عادلشاهيان ررار گرفت ارسال دعوتنام هه ايي از س وي حاکم ان دک ن ،يک ي از
سياستهاي آنان بود تا بتين طريق با جهب علما هنرمنتان ،زمينههاي رشت اعتالي
فرهنگ تشيع را فراهم کنن ت از اي نر  ،يوس عادلخ ان دعوتنام هه ايي ب ه اي ران
جزيرةالعرب مينگاشت از جوانان اهل رلم شمشير دعو م يک رد ت ا ب ه بيج اپور
بياينت همان ،ص )70ي همچنين سيتاحمت هر ي را بهنزد شاهاسماعيل صفوي فرس تاد
ا ده سال در ايران زنتگي کرد تأثير حضورش در ايران چنان بود که بروي از ايرانيان
به بيجاپور مهاجر کردنت همان ،ص1)29رشت بالنتگي تشيع در د رة حکومت عل ي
عادلشاه نيز معلول سياستي بود که ي هنگام آغاز سلطنت بهکار برد ب تين منظ ور ،ا
دستور داد تا درهاي دربار به ر ي شيعيان نيکو صاح هنر باز شود فرشته دراينب اره
مينويست « :همت مصر ف آن گردانيت که مردم ووب در درگاهش جمع شونت له ها
در انتک فرصتي ،از ايران توران ساير ار اليم ش يعه ،م ردم و وب تش ري آ رده،
بيچاپور ربع مسکون گرديت» همان ،ص)08

 .1فا ا ،سفیا آارثکاس میفث د :هاتي ر سا 1813م مجودراً ر رکون ز ودفی مویکوار ت ر سوا
1827م ب احمد گا فاس اره شد( .فاش  ،1731 ،ج ،2ص)23
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ر اب فرهنگي ميان بيجاپور اي ران عص ر ص فوي در اي ن د ره ،داراي اهمي ت
است اين امر زمينههاي انتقال آداب رسوم مههبي شيعي را به بيجاپور فراهم کرد؛
چنانکه مراسم محرم که در شهرهاي شيعهنشين ايران به اجرا درميآمت در دکن
نيز برگزار ميشت  1نجاتي ،7059 ،ص(Sharif, 1999, p.159 / 70در د رة علي عادلشاه
نيز نخستين عاشوروانة شيعيان بنا گردي ت ( )Naqvi, 2003, p.157,288از آن پ س،
مراسم ماه محرم عزاداريهاي آن ،در کوچهها وياب انه اي بيج اپور ب هنم ايش
گهاشته شت ()Sharif, 1999, p.159با اين همه ،در دکن برپايي ماه محرم متفا از
ايران بود با نام جشن محرم از آن ياد ميشت ( )Rizvi, 1986, p.346سپس بهتقليت
از ايرانيان ،جشن ر ز تولت علي ر ز عيت غتير ،ب هعن وان يک ي از آداب رس وم
شيعي ،مورد توجه شيعيان بيجاپور ررار گرفت ()Pinault, 2001, p.145اب راهيم د م
نيز با آنکه مهه تسنن را بهرسميت شناوته بود ،از توجه به شيعيان دلگرم کردن
آنان غفلت نکرد؛ چنانکه فعاليتهاي شيعيان در تر يج فرهنگ تشيع ،همچنان ادام ه
ياف ت ش يرازي ،نس خة وط ي ،ش  ،782/012ب رگ / 81فرش ته ،7909 ،ج ،2ص )81ر د
سادا به دکن ،يکي از مهمترين ر يتادهايي است که بهدنبال اجراي سياست جهب
مهاجران ر ي داده است شيخ جاللالتين ،معر ف به «شيخ چانتا» ،ک ه از نوادگ ان
امام زينالعابتين بهشمار ميرفت ،از جمله ساداتي بود که در بيجاپور حضور ياف ت
جز مشا ران يوس عادلشاه درآمت وانتان ا در بيجاپور معر ف بودنت يوس
عادلشاه نيز از مريتان ا بوده است فرشته ،7097 ،ج ،2ص)70
2
به دنبال سياست جهب مهاجران ،دانشمنتان معر في ماننت غياثالتين ش يرازي
معر ف به افضلوان ،بههمراه بروي طالب ان عل م ،از ش يراز ب ه بيج اپور مه اجر

 .1باخی حاکما  ،نالته با اا اذ مذهب اشیع ،ام پارشاها ا اا ی ا اا چند ن ره ر خطرو هواي مواز جمدو
میخثا د د ت بااي بقاي نما آ ا رنا میکار د( .هما  ،ص)khalidi, 2006, p.104 / 11
 .2غیا ااد ن شیاازي از باج اا ن شافارا شاهف اهلل شیاازي بثر .پد تي ر ا اا ر منطقة فوا س ،را اي
منصب حکثم ی بثر .افضوخا ر هش سااگی پد خثر ا از رس رار؛ سپس اح ظوا شواه فو اهلل شویاازي
ب احصیو پاراخ  .بحاا هاي سیاسی ر شیااز ،تي ا تاراش ب هموااه ادوداري از را وشآموثزا  ،بو بیجواپث
مهاجات کند( .زبیاي ،1713 ،ص )171-173از شافارا تي ،خثاج سددااد ن ،همااه شاه ف اهلل شیاازي بوثر.
تي ر رت ة حکثم باار زارة نلی ناراشاه ت جا شین ات ،ب مقام تزا ت رس اف ( .زبیاي ،1713 ،ص/ 172
ة خطی ،باگ )37
شیاازي،
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کردنت ي مورد توجه علي عادلشاه ررار گرفت از اين ر  ،منصبي در درب ار ب ه ي
اگهار شت در طول مت کوتاهي ،به مقام کي لالس لطنه مي رجملگ ي منص وب
گرديت زبيري ،7079 ،ص1)702-709در بروي موارد ،حضور علما دانشمنتان ،زمين ة
بنا احتاث متار علوم ديني را فراهم ميکرد بناي م تار  ،در رش ت اع تالي
فرهنگ تشيع تأثيرگهار بوده است غياثالتين شيرازي معر ف به افضلوان) بروي
طالب را از شيراز به بيجاپور فرستاد براي آنان مترسهاي بنا ک رد ک ه در آن ب ه
تحصيل علوم مههبي مشغول بودنت اين امر مورد حمايت علي عادلشاه ر رار گرف ت
همان) فعاليت ي در جهب دانشمنتان معر ف شيعي ،داراي اهميت اس ت ،چنانک ه
شاهفتحاهلل شيرازي ،مبلغ بسياري از سوي ي دريافت کرد دع و ا را مبن ي ب ر
مهاجر به دکن پهيرفت بههمراه بروي شاگردان وويش ،ماننت وواجه سعتال تين
ارد بيجاپور ش ت هم ان ،ص / 702ش يرازي ،نس خة وط ي ،ش  ،782/012ب رگ )10عل ي
عادلشاه به مسائل فرهنگي توجهي يژه نشان ميداد ي کت مربوط به علم ،منطق،
کالم حکمت را مطالعه ميکرد آن را از اساتيت وود فرا ميگرف ت از اي نر  ،ب ا
مسائل بروي علوم آشنايي داشته اس ت فرش ته ،7097 ،ج ،2ص )08از ديگ ر ش يعيان
ايراني ک ه ب ه بيج اپور مه اجر کردن ت ،محم ت هاش مي س نجر متول ت959ق)
محمتبارر متولت919ق) را ميتوان نام برد آنان ه ر د از اه الي کاش ان بودن ت
نهتنها مورد حمايت دربار ررار داشتنت ،بلکه زمينة رش ت تقوي ت تش يع را در اي ن
منطقه فراهم ميکردنت فيضي ،7910 ،ص)701
معماري ،از جمله هنرهايي بود که حاکمان مسلمان دکن همواره درص تد تقوي ت
آن بودنت در بيشتر موارد ،تأثير هنر ايراني در معماريه اي دک ن دي ته م يش ود
معصومي ،7059 ،ص )228-798بناي ش هرهاي اس المي ،از جمل ه م واردي اس ت ک ه
همواره از سوي مسلمانان ،ب راي ت ر يج فرهن گ اس المي اتخ اذ م يش ت در د رة
عادلشاهيان ،نمونهاي از اين موارد ديته ميشود که با حماي ت اب راهيم عادلش اه د م
انجام گرفته است بناي شهري که بازتاب فرهنگ اس المي تش يع باش ت بتوان ت
افرادي را در اين شهر جهب کنت تا بهلحا مههبي همگوني داشته باشنت ،نمونهاي از
 .1فاش می ث د :نلی ناراشاه منصب تکاا
ج ،2ص)38

ت امیاجملگی ا ب افضووخوا شویاازي سوپار( .فاشو ،1731 ،
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اين موارد است شاهنواز از جمله کساني است که نمونهاي از اي ن ش هر را در غ رب
بيجاپور بنا کرد نام نورازپور را بر آن گهاشت ي طراحان ،معماران ،سنگتراش ان
نجارها را از مناطق مختل دعو کرد اين شهر داراي ک ا  ،ب ازار ،گ هرگاهه اي
1
طاقدار ،مغازهها ،کار انسراها ،راهها مناظر زيبا بوده است شيرازي ،نسخة وط ي ،ش
 ،782/012برگ )782-789علي عادلشاه نيز در بناي بروي اماکن که نماي انگر فرهن گ
تشيع باشت ،فعاليت ميکرد ي با احتاث باغهايي با نام فتک ن ام امام ان ش يعه،
درصتد احياي فرهنگ تشيع در بيجاپور برآم ت هم ان ،ب رگ / 81فرش ته ،7097 ،ج،2
ص )81ووشنويسي نيز از هنرهايي بود که مورد توجه عادلشاهيان ررار داشت عل ي
رر اع را نيک و م ينوش ت؛
عادلشاه در ووشنويسي تبحر داشت و نسخ ،ثل
چنانکه اين امر از امضاي ي با عنوان «علي صوفي رلن تر» دي ته م يش ود فرش ته،
 ،7097ج ،2ص )08

حضور شيعيان ايراني در دکن ،زمينة تر يج زبان فارسي را در اين منطق ه ف راهم
ميکرد حاکمان دکن همواره عالرهمنت ب ه آم وزش زب ان فارس ي بودن ت از جمل ه
کساني که در زمينة تر يج زبان فارسي در اين د ره فعاليت داشتتنت ،ميتوان شاهنواز
را نام برد ي زبان فارسي را به ابراهيم عادلشاه د م تعليم م يداد؛ چنانک ه ب ر اث ر
آموزشهاي ي ،ابراهيم در تکلم زبان فارسي مهار يافت نص ير احم ت7980 ،م ،ج،7
ص)81-88

شعرا نيز مورد توجه عادلشاهيان بودنت از مهمت رين آن ان ،نورال تين ظه وري
مالک رمي را ميتوان نام برد که هر د از شاعران معر ف شيعي شمرده م يش تنت

 .1ماي کاخ سلطن ی ک با از ینات خیاهکننده ت طالکا يشده آ اس بثر ،ب شها ت ژفیهاي جوذابی
میب شید .ر بناي ا ن کاخ ،انها هش هزا فا ب کا فاف شده بثر ود .بوا هواي تسویع ،سواخ ما
محافظین کاخ ،نما تهاي با ثا  ،جارة تسیع ک از مقابو ساخ ما اصلی کاخ شاتع میشد ت آ ا ب
بیجاپث م صو میکار ،از ت ژفیهاي ا ن بنا بثر .ر رت طاف جاره یز بازا ها ت مغازههوا ر رت طرقو
ساخ شده بثر .مدما ا ی ک ر بناي ا ن شها ر بیجاپث حضث اف ند ،ر طااحی ت ساخ ن م واجد
ة خطی ،باگ )182-131مه امحو
ت آ امگاههاي رت ة ناراشاهیا قش ب زا ی راش ند؛ (شیاازي،
(مجمثن آثا اا ی مداتف ب تضة ابااهیگ) ت فوفنرد (آ امگواه محمود ناراشواه) ،از جملو ا ون
مثا ر اس ( .زبیاي ،1713 ،ص)287-281
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ظهوري در سال 959ق از نيشابور به شيراز رفت؛ سپس در سال 955ق به احمتنگر
کوچ کرد ظهوري بعتها مجموعهاي از آثارش را براي فيضي شاعر دربار اکبرش اه)
فرستاد بهنظر ميرست ،اين مجموعه دربرگيرن تة نخس تين اش عار ي ب وده ک ه در
احمتنگر بهرشتة تحرير درآمته است؛ اما ظ اهراً نس خهاي از آن نمان ته اس ت ي
متتي در دربار نظامشاهيان بهسر ب رد؛ س پس در س ال7998ق ب ه بيج اپور رف ت
ظهوري بهدستور ابراهيم د م ،نثرهايي را ب ه رش تة تحري ر درآ رد همچن ين از ي
مقاالتي بهجاي مانته که با نام «سه نثر» معر ف است همان)
مالک رمي نيز از شاعران شيعهمهه بود که با ظهوري صلت وانوادگي برر رار
کرد به نظرميرست ،ي نيز همزمان با ظهوري ارد بيجاپور شته است اين ام ر ب ه
همکاري آن ان در نويس نتگي انجامي ت؛ چنانک ه ب ا ترغي اب راهيم عادلش اه د م،
مثنويهايي بهتقليت از مخزن االسرار نظامي گنجوي توس آن ان س ر ده ش ت گل زار
ابراهيمي ووان وليل ،از جمله عن ا ين آث ار آنهاس ت ک ه در س تايش از اب راهيم
عادلشاه د م سر ده شته است آنان مورد حمايت ابراهيم ررار داشتنت پاداشه ايي
ي دريافت ميکردنت فيضي7910 ،م ،ص)701
نيکو از جان
سياست ابراهيم ،در د رة پسرش محمتشاه همچنان ادام ه ياف ت محم ت ظه ور
فرزنت ظهوري) ،کتابي بهنام محمتنامه تألي کرد که حوادث د ران سلطنت ابراهيم
محمت عادلشاه را دربرداشت هنگامي که ر اب ميان گورکاني ان عادلش اهيان در
د رة محمتشاه بهتيرگي گراييت ،دربار بيجاپور دچار بحران سياسي شت اين ام ر ب ه
تور مهاجر دانشمنتان ايراني شيعي به بيجاپور انجاميت از آن پس ،درباريان
صاح منصبان مغول براي جهب شيعيان ،تح باارزشي به آن ان اه تا م يکردن ت
نوراهلل7918 ،م ،ص )70-72بهرغم بر ز بحران در رتر سياسي ،علي عادلشاه د م نيز
مهه شيعه را گرامي داشت ي تشيع را توس ملکه شهريار ب انوب يگم ملق ب ه
بارهة صاحبه دوتر سلطانمحمت رط شاه همسر ابراهيم د م) آمووته بود عبار
«غالم حيتر صفتر»ک ه نش انگر تش يع اراد ي ب ه حض ر عل ي اس ت ،در
سکههاي د رة ي ديته ميشود همان ،ص )70-72حمايت از شعرا ،علما هنرمن تان
مهاجر توس عادلشاهيان ،همواره دربار آنان را محل رفت آم ت اف رادي شايس ته
کاردان از مناطق مختل اسالمي ررار داده بود در اين ميان ،ايران بهعنوان منطقهاي
شيعهمهه  ،تأثيرا بسزايي در انتقال فرهن گ تش يع در د رة عادلش اهيان داش ته
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است شيعيان از طريق فعاليتهاي سياسي ،اجتماعي فرهنگي ،با حمايت حاکم ان
عادلشاهي ،براي متتي به تفوق برتري دکنيها واتمه دادن ت موجب ا تقوي ت
رشت فرهنگ تشيع در بيجاپور را فراهم کردنت اين امر با توجه ب ه گس تردگي نف وذ
تسنن حمايت آن از سوي حاکمان مسلمان شبهرارة هنت ،داراي اهميت است
تغيير مهه از تسنن به تشيع که با استقالل يوس عادلخان انجام گرفت ام ري
ناگهاني نبوده است ريشة اين مسئله ،در د رة حکومت س نيم هه مل وک بهمن ي
نهفته است تمايال شيعي بروي حاکمان بهمن ي ،ب ه ج هب ش يعيان س ادا در
منطقة دکن انجاميته بود؛ چنانکه يوس عادلخان ،وود از کساني بود که تحت تربيت
محمود گا ان به تشيع عالرهمنت شت با اين حال ،تمايال شيعي هميش ه ب تان معن ا
نبود که حاکمان متمايل به تشيع بتواننت آن را بهعنوان مهه رس مي اع الم کنن ت
گستردگي تمايل به تسنن ،مهمترين ع املي اس ت ک ه
حضور سپاهيان سنيمهه
زمينة تقابل تسنن با تشيع را در منطقة دکن فراهم ميکرد از اين ر  ،دربار حاکم ان
دکن براي پهيرش تسنن مساعت بوده است؛ چنانکه کمي سن حاکم رت ،ب ر ش ت
اين امر ميافز د فرصت نفوذ عمجال حکومتي سنيمهه را افزايش ميداد
يوس عادلخان ترک در د رة حضور وويش در دکن بهعنوان يکي از فرمانتهان
نظامي ملوک بهمني حک908-185 :ق) منطقة بيجاپور را بهعن وان ارط اع و ويش
دريافت کرد ي تحت تربيت محمود گا ان زير شيعي ملوک بهمني) ررار گرف ت
به مهه تشيع گرايش يافت ضع حکومت ملوک بهمني در سالهاي پاي اني از
يک سو ،ش کلگي ري حکوم ت ش يعهم هه ص فوي در اي ران از س ويي ديگ ر،
انگيزةيوس عادلخان را در تشکيل حکومتي مستقل شيعهمهه در بيجاپور تقويت
کرد ي پس از اعالم تشيع رسميت دادن به آن ،سياست ماليمي را با اه لس نت
درپيش گرفت به آنان در اجراي مراسم مههبي آزادي داد با اي ن هم ه ،مخالف ت
فرمانتهان نظامي گر ههاي دکني) ،آغازگر تقاب ل تس نن ب ا تش يع گردي ت س پس
هنگامي که ي تشيع وويش را بهاطالع شاهاسماعيل صفوي رسانيت ،رحلت ک رد در
چنين شرايطي ،زمينه براي رسميت يافتن تسنن آماده شت يوس عادلشاه ،وود اي ن
زمينه را فراهم کرده بود؛ زيرا بهدليل کم ي س ن فرزن ت و ويش اس ماعيل ،ف ردي
سنيمهه را بهسمت ناي السلطنگي برگزيت با اين همه ،تالش آفاريها ف اداري
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آنان به اسماعيل عادلشاه ،تشيع بهعنوان مهه رسمي اعالم ش ت تش کيل س پاه از
ميان آفاريها ارسال سفير از سوي ش اهاس ماعيل ص فوي ب ه درب ار عادلش اهي ،از
عواملي بود که زمينة تثبيت تشيع را به مت د ازده سال در دربار عادلشاهي فراهم
کرد اسماعيل عادلشاه ،همچنين بهتقليت از صفويان ،شعاير شيعي را در رلمر وويش
تر يج کرد با اين همه ،ابراهيم عادلشاه سياس تي متض اد ب ا سياس ت پ تر و ويش
اسماعيل) اتخاذ کرد ار تاما ي ب روالف ر ش اس ماعيل عادلش اه ،در راس تاي
تقويت تسنن سرکوبي تشيع بود؛ به يژه آنکه ي سپاه را از حضور نظامي ان آف اري
تخليه کرد دکنيها اهل تسنن) را جايگزين آنان نمود
حضور افرادي مانن ت وواج هعناي تاهلل ش يرازي م الف تحاهلل ش يرازي ک ه
عل ي) و تمت
شيعهمهه بودنت بهعنوان معلمان فرزنتان اب راهيم طهماس
ميکردنت سرآغازي براي بازگشت تشيع بوده است؛ چنانکه علي بهعنوان جانشين
ابراهيم) تشيع را بهرسميت شناوت آفاريها را مورد توجه ررار داد اوتالفا ميان
دکنيها آفاريها که از عوامل اصلي بر ز تقابل تسنن با تشيع بود ،در د رة حکومت
ابراهيم د م شت يافت ابراهيم د م بهدليل کمي سن ،بهمت هشت سال حکوم ت
را به دال روان حبشي که دکني از اهل تسنن بود سپرد از اي ن ر  ،ب ار ديگ ر
آفاريها برکنار شتنت تسنن رسميت يافت دال روان بر ضت شيعيان ارتاماتي انجام
داد؛ اما حضور شخصيتهاي برجستة شيعهمهه  ،ماننت سعتالتين عنايتاهلل ملق
به شاهنوازوان ديان تالمل ک ش يرازي ،ار تاما شايس تة آن ان در ادارة ام ور
حکومتي ،به اتخاذ سياست ميانهر توس اب راهيم عادلش اه د م نس بت ب ه ش يعيان
انجاميت
با آنکه اوتالفا ميان دکنيها آفاريه ا ب ه تقاب ل تس نن ب ا تش يع انجامي ت،
فعاليتهاي فرهنگي بروي حاکمان عادلشاهي ،زمينة تقويت تر يج تش يع را ف راهم
کرد حضور ش عرا ،دانش منتان هنرمن تان ش يعهم هه در بيج اپور ،ک ه تح ت
حمايته اي حاکم ان ش يعهم هه عادلش اهي بودن ت ،فعالي ته ايي را در زمين ة
بناها ،شعر آموزش زبان فارسي ب هدنب ال
ووشنويسي ،معماري ،احتاث متار
داشت احتاث بناهايي مثل باغهاي متعتد نامگهاري آنها با نام امامان شيعه ن ام
فتک ،که در راستاي تر يج فرهنگ تشيع انجام ميگرف ت نش انگر نف وذ تش يع در
بيجاپور دستا ردهاي آنان در اين منطقه است
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