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  ١٢٨  قند پارسي

  وقف در زمان عادلشاهيان

  ♦عمارت واال يدکتر عبدالغن
  *خان محمد صادق جونپوري: هترجم

گر يد سبقت را از يگو يزندگ يها نهيزم جاپور در همةيب يسلسله عادلشاه
. ربوده بود، ل شديدر دکن تشکي سلسله بهمن يکه بعد از فروپاش ييها حکومت

انه يخ ميدر تار. تصرف خود داشتند تحت از دکن را يبخش بزرگ ن سلسلهيپادشاهان ا
ن يا. قرار دارد يدهل يت بعد از سلسله گورکانياز لحاظ اهم جاپوريحکومت ب، هند

 کوت ينگر در جنگتال يجيمسلمان بر دولت و هاي دولت يروزيپ سلطنت بعد از
  .قدرت گرفتن کرد به شروع) .م  ۱۵۶۵(

و تحت  يرانياشراف ا تيمابعد از جلب ح، ن سلسلهيانگذار ايبن، وسف عادلشاهي
ع را در يمذهب تشي، ل صفويشاه اسماع يعنيران ير پادشاه معاصر خود در ايتاث

به سبک  خطبه خوانده شد و نام دوازده امام  به و در نتيجه ت داديخود رسم يقلمرو
 و دا کرديدکن مانند سابق ادامه پ به انيرانيا زمان مهاجرتآن در . ١عه اذان گفته شديش

ن يآنها در ا يو فرهنگ ياجتماعي، اسيسي، ات مذهبينظر باعث نفوذ ت آنها در دکناقام
  .ن شديسرزم

امور ي، نه مذهبيدر زمي، و فرهنگ ياسيعالوه بر خدمات س ين عادلشاهيسالط
ي اند و در توسعه تمدن اسالم داشته ييسزا به ز سهمين المنفعه عام يها تيه و فعاليريخ

                                                   
 .هند، کرناتک، جاپوريب، ده انجمن اسالمدانشکي، شناس باستان و خيس گروه تارياستاد و رئ ♦

 .دانشجوي دکتري، دانشگاه دهلي، دهلي *
  . ۱۱برگ ، ۱۸۵۵، لکهنو، بخش دوم، )يچاپ سنگ(، خ فرشتهيتار، محمد قاسم فرشته  .١
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  در زمان عادلشاهيان وقف  ١٢٩

مختلف آن مانند  يها در شکل يو خدمات اجتماع يالآموزش ع مؤسسات در قالب
، برا امام، خانقاهي، نيمدرسه د، مکتب، )ايمقبره صوف( درگاه، دگاهيع، مساجد

چاه ، حوض آب، )مارستانيب( شفاخانه، کتابخانه، لنگرخانه، خانه جماعت، عاشورخانه
  . اند فا کردهيا ينقش مهم… سرا و کاروان ،)باغ( عنبرخانه، آب

کردند و آنها  يه بنا ميريو خ ياماکن مذهب، و اشراف جامعه آنهاان همسر، نيطسال
، ات حاصل از روستاهايمال، ن اماکنيا اداره يآنها برا. کردند يرا در راه خدا وقف م

آنها . گرفتند يگر را در نظر ميمنابع درآمد د ها و مغازه، ن اماکنيا به متصل يها نيزم
آنها . ١کردند يخرج م ياديمحرم و عاشورا مقدار زي، الدالنبيد ميع مراسم ين برايهمچن

ان در يصوف ينام مدد معاش برا به را يگريد ينقد يها و کمک زيخ حاصل يها نيزم
 يمذهب يها تيفعال به رفت که يها از آنها انتظار م ن کمکيگرفتند و در مقابل ا ينظر م

  . ن و مردم دعا کننديسالط يمتسال يرا عام کنند و برا يم اسالميتعال، بپردازند
مطالعه  به جاپوريخ بيتار يو فرهنگ ياسيس يها نهيدر زم ياريمورخان بس

ان يم ي بهن سخنيسالطاين  هيريو امور خ يمذهب يها تيدرباره فعال ياند ول  پرداخته
مشابه آن در  يها تيموجود درباره وقف و فعال يو ادب يخيتار شواهد. اند اوردهين
ه يريت امور خياز اهم يخوب  به ين عادل شاهين امر است که سالطيانگر ايب، جاپوريب

اماکن  مسئله ن مقاله ما بهيدر ا. اند واقف بوده خود يايرعا يسطح زندگ يدر ارتقا
  .م پرداختيخواهشاهيان  در بيجاپور در عهد عادل المنفعه عام يها تيفعال موقوفه و
  مساجد

، ثيت مسجد در قرآن و حدياهم  و با توجه به مسجد محل عبادت مسلمانان است
 )۱۶۲۷-۱۵۸۰(ي م عادلشاه ثانيدر زمان ابراه. داشتندي آن بنا  ي بهر توجه خاصيافراد خ

 يبنا مسئوليتر يافراد خ. مسجد وجود داشت ۱۶۰۰جاپور و حومه آن حدود يدر شهر ب
محمد . کردند يآن وقف م يبرا ينيا زميگرفتند و  يعهده م به مسجد را تماماً خود
 يا مبلغ قابل توجه) ۱۵۱۰-۱۴۸۹( وسف عادل شاهي کند که يقاسم فرشته نقل م

                                                   
شرقي  ات، کتابخانه و مرکز تحقيق۱۴۸۱۳االولياي بيجاپور، نسخه خطي شمارهضةميرزا ابراهيم زبيري، رو  .١

  . ۳۵۳، برگ ۱۸۹۰السالطين، چاپ سنگي، حيدرآباد،  ، ميرزا ابراهيم زبيري، بساتين۵برگ  حيدرآباد،
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  ١٣٠  قند پارسي

ک ياز . بنا کند يد تا در شهر ساوه مسجددا، خراسان ياز اهالي، خواجه عبداهللا هرو  به
در زمان  شود که يدا شده معلوم ميالت مهاراشترا پيگان واقع در ايس به که در درگاهيکت

 ياط در روستاين فرزند شمس خيعالؤالد خيتوسط شي مسجدي شاه ثانم عادليابراه
جدهم يه( ه ۱۰۰۲الحجه سال  يازدهم ذيدر  ي هم براي آننيموزه بنا شده بود و زم

  .١وقف شده بود )۱۵۹۴آگوست
ا يآب . دن و استحمام بودندينوش يفرش و آب برا، المپ به مساجد معموالً مجهز

ق چشمه يا از طريشد و  يره ميبه مخزن آب مسجد ذخ صلمت ي سفالينها لوله قياز طر
ز بودند و ين اسر ي کاروانمساجد دارا يمراکز تجار و بزرگ يدر شهرها. شد ين ميتام

ساخت   به خود را يها تير فعاليافراد خ. د در آنها توقف کنندستنتوا يمسافران م
طبق . دنديشياند يز راه حليآن ن يحفظ و نگهدار يمساجد محدود نکردند بلکه برا

خواجه سمبول واقع در  مسجد يها سر درخرابه در. م ۱۵۹۶/. ه  ۹۴۳ به مورخيک کتي
 و شش مغازه متصل يک خانه و سي الملک نيملک ام يشود که غاز يمعلوم م، جاپوريب
وقف  اش خانه يمسجد روبرو يجاپور را برايقلعه ب ٢يدروازه آتن هال يبخش غرب  به

خواجه جنت . ٣مخزن آب فراهم شود و ر مسجديتعم هاي هزينه ق آنيکرد تا از طر
 يها نهيهز ي تامينهمان مسجد پنج مغازه برا يز براين ،لسلطنةا غيبتب ينا، خان

ن يا. ش نماز و فراش وقف کرديو پ) ک تنکهي( حقوق مؤذن، فرش، آبيي، روشنا
) .م ۱۵۵۹ر سال دسامب ۲۱(ي هجر ۹۶۷سال  االول عيرب ۲۱به روز پنج شنبه مورخ يکت

  .نوشته شده است
قلعه اثر مبارک  يکه در بخش جنوب شرق. م ۱۵۸۵/ه ۹۹۳مورخ  يگريبه ديکت

 مسجد خود يحفظ و نگهدار يبرا پنج مغازه دهد که بلد خان ينشان م، محل قرار دارد
  .٤ارث گذاشت  به

                                                   
  . ۳۵صفحه ، XIVشماره ، ۳به شمارهيکت، E I 1937-1950، ۶برگ ، ۲، فرشته  .١
بعد از فتح ) يپادشاه گورکان( بياورنگ ز. جاپور استيجنوب ب يليدر پنج ما ييروستا يآتن هال  .٢

 . ز مشهور بودين ينام دروازه منگول به ن دروازهيا. ديدروازه فتح نام وازه ران دريا، جاپوريب

  . ۲۶ص ، برگ اول، ۳۲۵۱شماره ، )انگليسي(هاي بيجاپور  ، کتيبهناظمدکتر   .٣
  . ۷۱ص ، ۱۲ يا، ۳۳۱۰شماره  همان؛  .٤
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  در زمان عادلشاهيان وقف  ١٣١

 مورخ بهيک کتيطبق . کردند يز وقف ميرا ن ييها باغ، ر عالوه بر مغازهيافراد خ
  .١وقف شده بود يمخارج مسجد يدو باغ برا. م ۱۵۵۵/ه  ۹۴۱ رجب سال

از  يگر کار حفظ و نگهداريد ا اشخاص مشهوريافسران هندو  موارد يبرخدر 
. م ۱۶۵۵/ه  ۱۰۶۶محمد عادل شاه مورخ  يشاه ک فرمانياز . دادند يمسجد را انجام م

داده شد تا  ک افسر هندوي به يماناکال يروستا يها نياز زم يمقدار شود که يمعلوم م
ک يره مسجد نزديش نماز و غيحقوق پ، و آب فرشيي، ت روشنايمسئول يدر عوض و

  .رديعهده بگ به القضات را يقاض ف اهللايد سيف سيشر خانه
ف اهللا يد سيفرزند س نام شاه مردان ي بهشود که شخص يگر معلوم ميبه ديک کتياز 
ن يا. بنا کرد، شده بود دوازده امام وقف يکه برا ينيدر زم ک مسجد و باغي ينيالحس

  .٢ک باغ داشتيو ) رون آنيب يگريداخل مسجد و د يکي( مسجد دو چاه آب
  نمازگاه يا عيدگاه

ن مکان يا. است يدالضحيدالفطر و عياقامه نماز ع يبرا يدگاه مکان مذهبيا عينمازگاه 
مانند مسجد  زيدگاه نيع. دقرار دار يواريباز است که در غرب آن د يک فضايشامل 

دگاه معموالً در خارج يع. وار قرار دارديمرکز ددر در کنار محراب است که منبر  يدارا
  . ا روستا واقع استيشهر 

م يابراه در زمان(. م ۱۵۳۸/ ه ۹۴۵جاپور در سال يخواجه نجار غفلت از اشراف ب
 ٣راجيدر شهر م. کرد جاپور بنايرا در ب يدگاه شاهيع ).م۱۵۵۸-۱۵۳۵عادل شاه اول 

د يس د احمد فرزنديس دهد يافت شده است که نشان ميک نمازگاه يدر  يا بهيکت
) .م ۸۰- ۱۵۵۸( عادل شاه اول يعل ساخت آن را در زمان) جاپوريحاکم ب( نيعالؤالد

 يم عادل شاه ثانيابراه. ماند ن بنا ناتماميا يل مرگ ويدل  ي بهآغاز کرد ول
) يبرادر متوف( د محموديس  به. م ۹۹۷در سال )رينخست وز( انخ دلور درخواست به  بنا

  .٤ل برسانديتکم  به ن بنا رايدستور داد تا ا
                                                   

  . دهد ينم يف اطالعنام مسجد و واق و در مورد جاپور قرار دارديب يشناس به در موزه باستانين کتيا  .١
٢.  E & I ۱۶ به شمارهيکت )Plate XII-B(  ۸۴- ۸۳ص .  
  . الت مهاراشترا قرار دارديدر اي سانگل راج در حال حاضر در شهرستانيشهر م  .٣
 .۶- ۴، ص ۱۹۳۹، شماره اول، جواليي VIIIعادلشاهي در دکن، ژورنال دانشگاه ممبئي، جلد  هاي کتيبه  .٤
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  ١٣٢  قند پارسي

  خانه عاشورخانه و جماعت
 ين سبب ما در قلمرويهم  به عه بودند ويرو مذهب شيپ ين عادلشاهيشتر سالطيب
 در. ميخور يرمخانه ب جماعت و عاشورخانه، امامي مانند مقبره برا ييبناها  به جاپوريب
ه مقبره و يشب، )پرچم( علم، هيشد و تعز يماه محرم برگزار م يعزادار ن اماکن مراسميا
ح يضر هيتوان از عمارت شب يطور نمونه م به. خورد يچشم م به در آن ها گر نشانهيد

زمان محمد  شود که در ين ظاهر ميآن دوران چن يها بهياز کت. راج نام برديم امام در شهر
ن عمارت را بنا يحسن شاه ا نام سعادت شاه فرزند  ي بهاز حاکمان و يک، يشاه عادل

  .١و خادم استخدام شدند يآن متول يحفاظت و نگهدار يکرد و برا
در آن زمان در . وجود دارد ن عاشورخانهيز چنديجاپور و اطراف آن امروز نيدر ب

 يخواننوحه و سوزي، خوان هيشد که شامل مرث يبرگزار م يها مجالس عزادار عاشورخانه
  .٢نامه بود جنگ قرائت و

عادل شاه  يعل د که در زمانيآ ين برمين شهر چنيافت شده در هميگر يبه دياز کت
  .٣بنا شد يا خان عاشورخانه ديبابا خورش خواجه اول و تحت حکومت

  درگاه و خانقاه
تصوف  يها تاز نهض، دهيجاپور بدون در نظر گرفتن مذهب و عقيحاکمان و نخبگان ب

. خود جلب کرد  به گران رايدي، جه مذهب و تمدن اسالميدر نت ت کردند ويحما
ان و يصوف دهد که طبقه حاکم توجه ينشان م خ آن دورهيان و تواريصوف يها تذکره

 وجود. را بنا کردند انيصوف يها آنها خانقاها ومقبره. خود جلب کردند  به اخالف آنها را
 نيب يميار صميروابط بس دهد که يقلمرو نشان م کنار وشه ومزار در گ ياديتعداد ز

  .ان و طبقه حاکم وجود داشتيصوف
بنا کرد که  در گلبرگه يديد محمد سراج جنيبر قبر س يعمارت وسف عادل شاهي

ل عادلشاه ياسماع که سدينو يمحمد قاسم فرشته م. ٤دروازه بزرگ و مناره بوديک شامل 
                                                   

  .۱۲-۸ ص، ۲ و ۱به شماره يکت ،VIIIدر دکن، ژورنال دانشگاه ممبئي، جلد هاي عادلشاهي  کتيبه  .١
  .۶۸-۶۱، ۵۴، ۵۲ص ، ۱۹۸۹ي، دهل، )زبان اردو( ه در دکنيو مرث يعزاداري، د ماسويدکتر رش  .٢
  .۱۳ ص، ۳به شماره يکتي، ژورنال دانشگاه ممبئ  .٣
  .۵۳۳ص، جلد دوم، )ردوا(ي چاپ سنگي، ن احمد دهلويرالديبش، اپورجيمملکت ب واقعات  .٤
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  در زمان عادلشاهيان وقف  ١٣٣

 يينهايوسف ترک بنا کنند و زمي يبر قبر خادم وفادار و يمسجد و گنبد دستور داد تا
ن شامنا يالد خ شمسيمقبره ش. ١از آن در نظر گرفته شد يحفاظت و نگهدار يز براين
  .٢راج بنا شديدر م ياسد خان الر ز تحت نظارتيران نيم

 گر موجوديه ديامکانات اول چاه آب و، سرا کاروان، خانقاه ها معموالً در کنار مقبره
سوم  خيسو دراز در تارين گيارت قبر محمد حسيز يرا برا يکاروان يعادل شاه ثان. بود

گلبرگه فرستاد که مخدومه جهان چاند  به ).م۱۵۸۱ه يهفتم فور( ه ۹۸۹محرم سال
ک چاه آب و يدستور داد تا  يو. ز در آن بودين يم عادلشاه ثانيمادر سلطان ابراهي، ب  يب

  .٣ندمقبره احداث کن يبرا يباغ
قصر  يايهدا محمد عادل شاه ).م ۱۶۴۸( ه ۱۰۵۸ ن صورت در ساليبه هم

از اشراف دوره ، افضل خان. ٤مذکور ارسال کرد ينان صوفيجانش يرا برا يسلطنت
  .٥بنا کرد ين صوفيمقبره ا يدر بخش جنوب ييسرا ز کاروانين، عادلشاه محمد

را وقف  ييها نيز زميا نها و خانقاه ن مقبرهيا ينگهدار يجاپور برايحاکمان ب
، نير عالؤالديپ خانواده يبرا يفرمان. م ۱۶۴۶/ه ۱۰۵۶ محمد عادل شاه در سال. کردند

 و اليهر يات روستايمال ن فرمانيا يط. نوشت ين چراغ دهليرالديخ نصياز اخالف ش
ها  ن مقبرهيا در آن زمان. ٦آنها در نظر گرفته شد يدر برايشهر ب يگنجوت نگوپال درم
 يبرا يو محل ياخالف آنها و مردم عاد ،انيشاگردان صوف تجمع يبرا يرکز بزرگم

سفر  يها يحمل زحمت و سختتآنها بعد از . بود يويو دن ينيج ديحوا ه شدنبرآورد
ها در  ن خانقاهيا. يافتند دست مي مراد خود به دند ويرس ين اماکن ميا ، بهدور و دراز

بود  يمقبره و به متصل يا بود و بعد از مرگ وخانه آنه  به متصل يات صوفيح زمان
                                                   

  .۱۷برگ ، جلد دوم، فرشته  .١
  .۴۰ ص، جلد اول، و واقعات ۲۴- ۲۲ برگ، نيبسات  .٢
٣ E & I) (A & P ۱۹۰۷-۱۹۱۲ ، عادل شاه اول  يوه سلطان عليب سلطانهي ب يملکه چاند ب، ۵ص

، بشاه طهماس يفرزند برادر و يم عادلشاه ثانيابراه، نداشت يکه فرزند يت ويطبق وص. است
  .حکومت کرد السلطنه بيعنوان نا ، بهديشاه جد يکودک در زمان يب يچاند ب. ديسلطنت رس به
  .۷ص ، همان  .٤
  .۵۳۳ص ، جلد دوم، واقعات  .٥
  . ۰۸-۲۰۷برگ ، نيفرام  .٦
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  ١٣٤  قند پارسي

داده  ينيآموزش د شاگردان ن اماکن بهيدر ا. شد ياو اداره م ينان معنويکه توسط جانش
  . اند داشته يدر جامعه نقش مهم يم اسالمين مراکز در گسترش تعاليا شد و يم

  لنگرخانه و مؤسسات خيريه
م يتقس ازمندين مردم نيو صدقات ب لباس، غذا در آنجا است که يلنگرخانه مکان

در حال  يمردم اي يدولت يها ن گونه اماکن با کمکيان ايعادلشاه در زمان. شود يم
دو  يمحمد عادلشاه ط. ها قرار داشتند ها در کنار مقبره معموالً لنگرخانه. ت بودنديفعال

ر يپ مقبره لنگرخانه روزمره مخارج يبرا. م ۱۶۵۶/ه ۱۰۶۶و ۱۶۴۶/ه ۱۰۵۶ فرمان مورخ
  .١را اختصاص داد يدرآمد پور در برهان نيعالؤالد

 دادگاه بيجاپور، حکام بيجاپور موظف بودند از) قانون اساسي(طبق دستور اعمال 
مبلغ زيادي  يوسف عادل شاه توسط خواجه عبداهللا هروي. ٢مؤسسات خيريه حمايت کنند

 ۷۸۰۰۰بين  عاشوراي محرم، سالطين روز عيد ميالدالنبي و. بين مردم ساوه تقسيم کرد  را به
  .٣کردند خيرات مي) سکه طال، يک هون برابر با چهل روپيه(هون  ۵۵۰۰۰تا 

ن يمخارج ا يبرا ين عادلشاهيسالط د کهيآ ين برمين آن دوره چنياز فرام
 نيا. کردند يآن وقف م يرا برا ييها نيدادند و زم يرا اختصاص م يدرآمد ها لنگرخانه

از  يو نژاد يچ تعصب مذهبيه بود ومردم بدون ازمندانين يبرا يکمک بزرگ مراکز
  .٤شدند يم مند خدمات آن بهره

  مکتب و مدرسه
 آموزان در کنار مساجد قرار داشت و در آنجا دانش) ييمدارس ابتدا( معموالً مکتب

 ساز مدار ياريبس. گرفتند يفرا م يو فارس يزبان عرب به را ينيه دياول يها آموزش

                                                   
  . ۲۱۳و  ۲۰۸، ۲۰۷برگ ، نيفرام  .١
  . ۳۵۲برگ ، نيبساط  .٢
  . ۳۵۸و  ۳۵۳برگ ، نيبساط، ۵برگ ي، نسخه خط، روضات  .٣
در سال . کردند يز کمک ميمقدس و سادات ن يها تيشخص  ي بهن عادلشاهيسالط نيعالوه بر ا  .٤

. م کرديتقس کربال و نجف، نهين سادات و افراد مقدس مديب هيروپ ۶۰۰۰۰مبلغ عادلشاه ۱۴۹۲-۱۴۹۳
  .در ارتباط بودند ن افراديهمواره با انيز گر ين ديسالط
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  در زمان عادلشاهيان وقف  ١٣٥

در مسجد . تحت نظارت خانقاها بودند از آنها يکردند و برخ يت ميطور مستقل فعال  به
مدرسه  دو در آثار مبارک محل. کرد يت ميث فعاليک مدرسه حدي جاپوريجامع بزرگ ب

ک از يهر  به ن مدارسيدر ا. مان فعال بوديو ا فقه يبرا يگريث و ديحد يبرا يکي
شد و  يک هون داده ميمبلغ  ي بها هيشهر و ذيلذ ياغذ، گانيآموزش را، دانش آموزان

که در امتحانات  يدانش آموزان. کرد يگان فراهم ميطور را  به را دولت يدرس يها کتاب
 کردند و بعدها يافت ميدر يزه نقديجا، کردند يکسب م يشترينمرات ب ساالنه

 محدث و م اهللايعل خيش چون يمعلمان بزرگ. ١شدند يمنصوب م يمهم يها شغل  به
  .کردند يم ين زمان زندگيمدرس در هم محمد رانيم

  مخزن و چاه آب
 نين وجود سالطيبا ا. قلت آب مشهور است يخشک است که برا يا جاپور منطقهيب

ن يتام يمنبع اصل. را اجرا کردند يخوب يها طرح ن منطقهين آب ايتام يبرا يعادلشاه
ق ين مخازن از طريآب از ا. م بودگيجهان ب پور و افضلي، تارو جاپور مخزنيآب ب
 چاه و مخازن و شد يمنتقل م رون قلعهيدر داخل و ب يمسکون مناطق ي سفالي بهها لوله

ن عبارت يها که گنج نام دارد ا برج يرو. شد ين آب پر ميبا ا ها قلعه آب مساجد و
  :کنده شده بود

 براي بندگان اوانبا کارداني و مهارت فررا  حمد شاهي، اين خط لولهم افضل خان”
با آب  خود را يها دل ابد ويام يالت يجهان کم تشنه يها لب جاد کرد تايا خدا

  .٢“زديدعا برخ به ن دودمانيدوام ا يد زبان آنها براين لوله آرامش بخشند شايا
 خدمت يم که برايبر يم يز پين ييآب و استخرهاي مخزن ايبقا  به ن مايعالوه بر ا

… پورتاالب و فتح، قاسم تاالب، تاالب زيطور مثال رنگر به. بودندخلق خدا بنا شده   به
بنا شده  ٣و محمدپور يکوماتاگ يروستا يو غرب يبخش شرق که در يآب مخزن دو

  .رنديگ يز مورداستفاده قرار ميهنوز ن، بودند
                                                   

  .۶۶، ص ۱۹۷۱گر،  ، اعظم)زبان اردو(مدارس قديمي هندوستان  :، ابوالحسن ندوي۳۵۱بساتين، برگ   .١
  . ۷۸-۷۷ص ، ناظم  .٢
  .جاپور قرار دارنديشرق و جنوب ب يليما ۱۵و  ۱۲ب در يترت به و محمدپور يکوماتاگ يروستا  .٣
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  ١٣٦  قند پارسي

در اطراف شهر حفر  ياريبس يها چاه، جاپورياز بيآب مورد ن نيتام يدر راستا
 حدود، دن کرده استيجاپور دياز ب. م ۱۸۱۹کس که در سال يسا از کپتانبه نقل . شدند
شتر يب. ١جاپور موجود بوديچاه آب بدون پله درون قلعه ب ۳۰۰ دار و پله چاه آب ۷۰۰

ن نوشته يها چن ن چاهياز ا يکيبه يکت يرو. ن وقف شده بودنديريها از طرف خ ن چاهيا
ن يآب ا …يب يفاطمه سلطان ب …است در راه خدا احداث شده ن چاهيا: شده است

  . چاه وقف است
اد تاج سلطانه همسر ي به را) چاه آب(ي بور تاج) معمار مشهور( ملک صندل

  .٢بنا کرد يم عادل شاه ثانيابراه

  عنبرخانه
در . ا انبار غذا بوديعنبرخانه  سيجاپور تاسين بيسالط يرفاهي ها تيگر از فعاليد يکي
 يازهايني، سال مانند خشک يط اضطراريدر شرا شد تا يانبار محبوبات و غله  ن مکانيا

در  عبدالمحمد نام  ي بهشخص د کهيآ ين برميبه چنيک کتياز . برآورده شود مردم ياساس
  .چور احداث کرديک انبار غذا در راي ۲۳-۱۶۲۲در سال يم عادل شاه ثانيابراه زمان

در  قرار دارد آمده است که يعنبرخانه شاه يوار شماليبر د که يگريبه ديدر کت
ض را بنا کرد که در يع و عرين ساختمان وسيا محمد عادل شاه. م ۱۶۴۹/ ه  ۱۰۵۹سال 

  . ٣جاپور قرار دارديب يشرق مسجد جام

  باغات
 يها نهيهز نيها قرار داشت و هدف آن تام ا مقبرهيمساجد  شتر در کناريباغات ب

ن يت که درآمد و محصوالت انقل شده اس يميدر متون قد. بود يموسسات مذهب
 يفارس( به دو زبانهيک کتياز . ازمند اختصاص داشته استيمردم ن  به کمک يباغات برا

                                                   
ي، مبئبي، بمبئ ياد ادبيبن، جاپوريمانده در ب يآثار باق نهيدر زم ييها ادداشت، ياچ. ويدبل کسيسا کپتان  .١

  . ۶۱ص ، ۱۸۱۹سپتامبر 
  . ۶۷-۶۵ص ، ناظم  .٢
  . ۷۵ص ، همان  .٣
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  در زمان عادلشاهيان وقف  ١٣٧

در  را يم عادل شاه اول باغيابراه شود که يمعلوم م. م ۱۵۵۵/ه ۹۶۳ مورخ )يو مرات
جات يسبز يو و شرط کرد که نور خان اعطا کرد  به زهيعنوان جا  به باغ يرا منطقه

  .١ديز نمايمت آنها پرهيق شيو از افزا… مردم برساند به گانيطور را  به را …و

  کتابخانه
. برخوردارند يعلم و دانش از شهره خاص انيعنوان حام ي بهن و اشراف عادلشاهيسالط

در کتابخانه . ل شديتبد يعلم يآموزش يها تيمرکز مهم فعال به جاپوريدر زمان آنها ب
تمام روز مشغول  …و جلدساز، کار بيتذه، خطاط جاپور حدود شصت نفريب يشاه

 يها شتر کتابيب. شاعر کاتب بود يت کتابدار وخرده کاشيپند ش ومنيش. ٢کار بودند
از . بودند يا و نقره ييبا نقش و نگار طال يجلد چرم ين کتابخانه دارايموجود در ا

 يشود که حت يمعلوم م) محمد عادل شاه و مورخ شاعر دربار(ي گفته ظهور بن ظهور
ن يا به و يداريخر يمت گزافيق  ، بهشدند يف ميکه در شمال هند تال ييها کتاب

آثار   بود و بعدها به يدر ابتدا در ساختمان دولت يکتابخانه شاه. ٣شد يکتابخانه منتقل م
 يو فلسف ياسالمي ها کتاب، جاپوريها بعد از تسلط بر ب يسيانگل. مبارک محل منتقل شد

  .لندن منتقل کردند به افتند و همه آنها راين کتابخانه يا در ار يمهم يليخ
 يکتابخانه شخص يکردند که دارا يم يزندگ يا جاپور محققان برجستهيدر شهر ب

صد يس که داشت يهشتصد نسخه خط خود يل در کتابخانه شخصين موقبيشاه ز. بودند
نان آنها کتابخانه يان و جانشيها صوف ن در خانقاهيعالوه برا. ٤بود يو اثر خود عدد آنها

را  يمتيگران ق يخط يها ان نسخهين صوفياز اخالف ا يز بعضيامروز ن يداشتند و حت
  .ار دارنديدر اخت

                                                   
  . ۸۵- ۲۸۴ص ، ۱۹۳۳ه يژانو، بخش چهارم، جلد اولي، ژورنال دانشگاه ممبئ  .١
، نيبسات، ۱۶۰برگ ، درآباديح، OMLRC، ۱۸شماره  ينسخه خط، الملوکةتذکري، رازين شيالد عيرف  .٢

  . ۱۴۸برگ 
  . ۶۳-۲۶۱برگ ، جاپوريموزه ب، ۹۰۰شماره  ينسخه خط، محمد نامهي، ظهور بن ظهور  .٣
  . ۹۹و  ۹۶برگ ، روضات  .٤
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  ١٣٨  قند پارسي

  دارالشفا
 يبرا يمختلف يها بخش يکه دارا ن دارالشفا وجود داشتيجاپور چنديب يدر قلمرو

گر يد يها يماريو ب يتنفس يها يماريب، گوش و چشم يها يماريب، بتمعالجه انواع 
م يحک. پرداختند يطبابت م  ي بهمختلف پزشک يها روش  به يحاذق مانيحک. ١بود
ي، م معصوم اصفهانيحکي، ونانين يحس م محمديحک، پاياتي، فارنالوپ فرنگي، النيگ

خود  يل خدمات پزشکيدل  به گرانيو د يآتش ميحک، حيرکن مس، محمد قاسم فرشته
از  همواره ين و اشراف عادلشاهيسالط. داشتند يطب شخصآنها م. شه زنده هستنديهم
  . دادند يآنها م ي بهاديز زيکردند و جوا يت ميمان حماين حکيا

که سالطين، زنان دربار و اشراف بيجاپور از  توان گفت طور خالصه چنين مي  به
 موقوفات دوره عادلشاهي مانند مساجد، عيدگاه، اند و خوبي آگاه بوده اهميت وقف به

، عاشورخانه، مکتب، مدرسه، کتابخانه و غيره )ع(زيارتگاه، خانقاه، شبيه حرم امام حسين
عبادت خداوند  آرامش و طمانينه به اآورد که ب  براي مسلمانان اين امکان را فراهم مي

سرا، مخزن و چاه آب،  خانه، لنگرخانه، کاروان موقوقات ديگر مانند جماعت. بپردازند
خلق بدون در نظر گرفتن مذهب و تبار   و غيره در راستاي خدمت بهباغات، دارالشفا 

  . اند آنها نقش مهمي داشته

  منابع
 . ۱۸۵۵، بخش دوم، لکهنو، )چاپ سنگي(محمد قاسم فرشته، تاريخ فرشته،  .۱

، کتابخانه و مرکز ۱۴۸۱۳االولياي بيجاپور، نسخه خطي شماره ضةميرزا ابراهيم زبيري، رو .۲
 . ادشرقي حيدرآب اتتحقيق

  . م۱۸۹۰السالطين، چاپ سنگي، حيدرآباد،  ميرزا ابراهيم زبيري، بساتين .۳
 . م۱۹۳۴، شماره اول، جواليي VIIIعادلشاهي در دکن، ژورنال دانشگاه ممبئي، جلد  هاي کتيبه .۴

 . ۱۹۳۶، دهلي، )انگليسي(هاي بيجاپور  ناظم، کتيبه دکتر .۵

                                                   
ي، ر چاپيغ يمقاله دکتر، جاپوريب يهنر و معمار، در فرهنگ يرانيعناصر ايي، دکتر زمان خدا  .١

  . ۱۳۷ص ، ۱۹۸۹، درآباديح، هيدانشگاه عثمان
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  در زمان عادلشاهيان وقف  ١٣٩
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