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  ١٧٠  قند پارسي

  ين عادلشاهياست سکوالر سالطيس

  ♦عمارت واال يعبدالغندکتر 
*خان محمد صادق جونپوري: هترجم   

 يا ژهيت ويجاپور از اهميخ بيدر تار يالديمه اول قرن هفدهم ميقرن شانزدهم تا ن
آن ادغام فرهنگ هندو و مسلمان و اتحاد اصول  يصه اصليبرخوردار است چرا که خص

 يدر نظام اجتماع ي، انقالبين عادلشاهيسالط يصدر مذهبسعه . است يو خارج يبوم
جاپور برپا کردند و آنان يدر ب يک نهضت فرهنگيآنها . وجود آورد  به آن دوره يو مذهب

و  متاسفانه پژوهشگران. جاپور دانستيدرخشان آسمان فرهنگ و تمدن ب يها د ستارهيرا با
 ينه سهم فرهنگيجاپور، در زميبن يسالط ياسيس يها تينه موفقيجز در زم  به مورخان

  .اند ق نکردهيد تحقيآنها چنان که با
از  يکي، يوسف عادل خان ساوي، يف شدن سلطنت بهمنيبا ضع. م ۱۴۸۹در سال 

 يبرال و دارايشتر لين سلسله بين ايسالط. اد نهاديرا بن يسرداران آنها، سلسله عادلشاه
موجود در جامعه را مختل  ياعتقاد ها و بافت ها، سنت شيآنها گرا. سعه صدر بودند

موجود  يعموم يو اجتماع يت مذهبيوضع  به خود را با توجه يها استينکردند و س
 را يا ت قابل توجهين قلمرو هندوها جمعين امر واضح است که در ايا. کردند وضع 

، کنترل مؤثر و اداره هر ياسيت قدرت سيتثب يدادند و در راستا يخود اختصاص م  به
  .از زمان بوديعمده جامعه ن يها بخش يهتر کشور، همکارچه ب

                                                   
 .جاپور، کرناتک، هندي، دانشکده انجمن اسالم، بيشناس باستان. خيس گروه تارياستاد و رئ ♦

 .دکتری، دانشگاه دهلی، دهلی دانشجوی   *
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  سياست سکوالر سالطين عادلشاهي  ١٧١

ت يتحت حما ١ها يژه مراتيو به گريطبقات د به متعلق يها از خانواده ياريبس
آنها استفاده کردند و   ين حاکمان از همکاريا. ظهور کردند ين عادلشاهيسالط

. کار گرفتند  به استحکام حکومت ين نحو ممکن در راستايبهتر به آنها را ياستعدادها
ن ييطبقات پا  به ها و افراد متعلق ها، برهمن يدهد که مرات يخ آن دوره نشان ميتوار

موارد  يدر برخ. ره استخدام شدنديها و غ ، اداره قلعهياجتماع در ارتش، خدمات دولت
ر مسلمان جامعه از خود نشان يغ يها حفاظت از منافع گروه به يشتريحکومت توجه ب

م عادل يکوالر زمان ابراهس يها استياند که س دهين عقيمورخان بر ا يخداد اما بر يم
قت يحق يول. معکوس شده بود يعادلشاه ثان يدر زمان محمد عادلشاه و عل يشاه ثان

 رهيو غ) منتشر نشده(ي دولت يها و سندها ها، فرمان بهيات آن دوران، کتين است که ادبيا
کوالر است سيز سين دو سلطان مورد بحث نيکنند که در زمان ا يآشکار م يخوب  به

طور خالصه ما  به .چ وقت ضد هندوها نبوديهمان روال سابق بود و ه به دولت
 يبرال و دارايخود ل يايجاپور در قبال رعاين بيسالط يباً تماميم که تقرييم بگويتوان يم

جاپور بودين بياست سالطياز س يزم بخشيرکوالسعه صدر بودند و س.  

  جاپورين بيبر سالط ييهندو يها ر فلسفه و سنتيتاث
رو مذهب يعادلشاه اول و دوم پ يعل و ل عادلشاه، ملو عادلشاهيوسف عادلشاه، اسماعي
مذهب  يم عادلشاه اول و دوم، محمد عادلشاه و سکندر عادلشاه سنيعه بودند و ابراهيش

ا تحت يدر دربار و نفوذ بزرگان فرقه خاص  به ن با توجهين سالطياز ا يبرخ. بودند
 شدت  به از آنها يبرخ. ر مذهب دادندييمذهب تغ يسن يايان و رعاير صوفيتاث
 يها عالقه داشتند و حت ياسيها و سن ي، جوگ)ون مذهب هندويروحان( ها تيپند  به
 يشه تعداديهم)۸۰-۱۵۵۸ ( عادلشاه اول يعل. ده داشتنديها و رسوم هندو عق سنت  به

ر خود يوز  به ين مرتاضان، وير هميد تحت تاثيداشت و شا ر همراه خوديو فق يجوگ
  .٢ز کنديوانات و مرغ پرهيح ذبحدربار، دستور داد تا از  ير بخاول، آشپزباشيمنصب خان م

                                                   
، ۱۳برگ ، ۱۲۷۲/۱۸۵۵، لکنو، بخش دوم، چاپ سنگي فارسي، تاريخ فرشته، محمد قاسم فرشته  .١

  ۴۲- ۳۹صص ، بخش اول، )انگليسي(تاريخ مراتا ، گرانت دف
  ۴۵برگ ، ۱۸۹۰، حيدرآباد، نسخه خطي فارسي، بساتين السالطين، ميرزا ابراهيم زبيري  .٢
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  ١٧٢  قند پارسي

ز عالقه نشان داد و از اسقف اعظم گوا يت نيحين مسيد  به عادلشاه اول يعل
 يدربار و  به يث مذهبمباح يسا را براياز افراد عالم کل يدرخواست کرد تا تعداد

 .١جاپور آمدند و با سلطان مالقات کردنديب به کيش کاتوليجه سه کشيدر نت. بفرستد
ان را راهنما يها و صوف تيعادلشاه اول، پند ين عليم عادلشاه دوم، جانشيابراه

نات پنت  يها يبا جوگ يده است که احتماال وين عقيچندرا بر ا يدکتر موت. خواند يم
ز مالقات کرد و مجذوب فلسفه ين تيبا رکمنگرا پند يو .٢اس داشته استآن زمان تم

ات کتاب ياز اب يدا کرد که در برخيل پيمذهب هندو تما  به يتا حد يو .٣شد يو
وا، همسر ي، ش)خرد يخدا (ي ، گنپت)الهه دانش (ي ش سرسوتيمدح و ستا به نورس

و  يدرگاه گنپت به شيايز با نين يو يها بهياز کت يبرخ. روا پرداخته استيو ب يپاروت يو
ر يخ مذهب و اساطينه تاريدر زم ياطالعات و. رسد يان ميپا به شود و يشنا آغاز ميکر

  .ن موضوع استيانگر ايب) جهان يمرب( جه انتخاب لقب جگت گرويهندو و در نت
. صبور و بردبار بود ي، مرديم عادلشاه ثانيز مانند پدر خود ابراهيمحمد عادلشاه ن

عرضه کرده است که در آن محمد عادلشاه در حال گفتگو  يريچندرا تصو يدکتر موت
 يانگر وابستگين امر بيو ا ٤در حضور شاگردانش نشان داده شده است يک جوگيبا 

ن يبر ا يا اثر قابل توجه ييهندو يها فلسفه و سنت. است يمرتاضان هند  به سلطان
  .اند ر بودهکوالبرال و سيل ينظر فکرجه ، آنها از ين داشته است و در نتيسالط

                                                   
 Three Catholic Padres at the Court of(شيش کاتوليک در دربار علي عادلشاه اول سه ک، هيراس  .١

Ali Adil Shah I( ،۶۳-۱۵۸صص ، اول، فصلنامه سوسايتي تاريخ بيهار  
جوگي مات سيندر نات : ۴۵ص ، CSMB  ،۱۹۴۵، تصوير ابراهيم عادلشاه ثاني، دکتر موتي چندرا  .٢

اين . مرتاض نات در آنجا بودند ۸۴ها  طبق سنت. ا آغاز کرددر قرن دهم ميالدي مکتب نات پنت ر
ها را  آنها بت. چادرنشين بودند آنفرقه داراي عقايدي مخالف عقايد عمومي بود و اعضاي 

، افتخار حسين، دکتر غوري. (دادند پرستيدند و عقايد سنتي هندوها را مورد تنقيد قرار مي نمي
  )۵۱ص ، ۱۹۷۲ژانويه ، حيدرآباد، اسالميک کلچر، هپادشاهي در سلطنت بيجاپور و گولکند

  ۳۴- ۳۱صص ، هجري ۱۰۹۶، )ترجمه(الهدي  ةصحيف، شاه ابوالحسن قادري  .٣
، )(Some Unpublished Paintings From Bijapur چند تصوير منتشر نشده از بيجاپور، رادکتر موتي چند  .٤

  ۳۹-۳۸صص ، ۱۹۴۱، بمبئي، ۲و  ۱شماره ، ششم، جلد، فصلنامه سوسايتي تاريخي بمبئي
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  سياست سکوالر سالطين عادلشاهي  ١٧٣

  گر دولياتحاد با د يبرا يکارازدواج راه
برال يانگر تفکر ليگر اجتماع نماينه ازدواج با طبقات ديان در زميعادلشاه يها استيس
ازدواج کرد  يک زن مراتهين سلسله، با يانگزار ايوسف عادلشاه، بني. ن استين سالطيا

خواهر موکند راؤ  يو. افتيخانم شهرت  يا بوبوجيون خات ينام پونج  به که بعدها
قبل از پادشاه اکبر از سلسله  ها سالن عمل خود يوسف عادلشاه با اي. بود ١مراتا

داسو . عادلشاه اول هندو بود يمادر عل. زم عرضه کرديرکوالس يبرا يا ، نمونهيگورکان
ازدواج   به ، دختر خود رايم عادلشاه ثانياز اشراف برجسته دربار ابراه يکيت، يپند

عقد شهزاده   به دختر خود را يکوارين ساونت راؤ نيعالوه بر ا. سلطان درآورد
ه سلطان ين شهزاده را عليا يحت يو. درآورد يم عادلشاه ثانيل، برادر ابراهياسماع
دا کرد ين روند ادامه پيز اين.) م ۱۶۸۶(ي سلسله عادلشاه يبعد از فروپاش .٢ک کرديتحر

ن سلسله، که ين سلطان اين، فرزند سکندر عادلشاه آخريالد يم که محمد محينيب يمو ما 
خواهر ساهو مهاراج (ي بود، با دختر سمباج يدر آن زمان در خدمت پادشاهان گورکان

 ۷۰۰۰ن ازدواج را فراهم کرد و مبلغ يب مقدمات ايپادشاه اورنگز. ازدواج کرد) از ستارا
  .٣نمود خته پردايزيعنوان جه به هيروپ

شمار   به ن طبقات مختلف اجتماعيشگامان ازدواج بيان از پيا گورکانيان يعادلشاه
ن روش را آغاز کرده يدکن ا ين بهمنيسالط يالديمپانزدهم روند بلکه در قرن  ينم

ي روز شاه بهمنين فيالد دهد سلطان تاج يم که نشان ميار داريدر اخت يما منابع. بودند
 يفرزند و. ازدواج کرد.) م ۱۴۰۸( ه ۸۱۰ا اول در سال يورير دبا دخت) ۱۴۲۲- ۱۳۹۷(

از زرگران شهر مدگل،  يکي، دختر ينام پرتال  به ک دختر هندويز با يحسن خان ن
 يبا دختر راجا. م ۱۴۳۷در سال ) ۵۸-۱۴۳۵(ي ن احمد شاه ثانيعالؤالد. ازدواج کرد

چهره نهاد و  بيخود را ز ينام زن مرات يو. شور از سواحل کونکن ازدواج کرديسنگام
. سپرد يفراموش به ش، رايشد که ملکه اول خود، دختر پادشاه خاند يفته ويچنان ش

                                                   
  )۱۳برگ ، فرشته. (موکند راؤ مراتا يکي از اشراف دولت بهمني بود  .١
  ۲۰۸و  ۲۰۷، ۱۸۹: برگ، نسخه خطي، الملوکةتذکر، رفيع الدين شيرازي  .٢
  ۲۸۷ص ، مآثر عالمگيري، ساقي مستعد خان  .٣



گی
رهن
ی ف
ايزن
 ر

ران
ی اي
سالم
ی ا
هور
 جم

 نو
هلی
 د

  ١٧٤  قند پارسي

ن صورت يا  به ن مورد مداخلت کند ويک کرد تا در ايملکه اول پدر خود را تحر
  .١ن دو پادشاه درگرفتيب يجنگ
هدف . ا شدجاد روابط دوستانه با هندوهيباعث ا ييزناشو يها ن گونه وصلتيا

ن کار خود ين با اين سالطيبوده است و ا ياسينبوده بلکه س يها فقط شخص ن ازدواجيا
  .گر بکاهنديکدي  به طبقه حاکم و محکوم نسبت يگانگيزان بياند از م خواسته

  ر مسلمانانيعدالت و غ ياجرا
و ا اعم از مسلمان يرعا يعدالت و انصاف را دوست داشتند و تمام ين عادلشاهيسالط

ن هندو مطابق آنچه يقوان. شدند ين عدالت برخوردار مياز ا يکسانيطور   به ر مسلمانيغ
ت يجمع يش رواج داشته است، برايپ ها سالهندوها آمده و از  يمذهب يها در کتاب

 خود يو مذهب يحل اختالفات مدن يکه هندوها برا يزمان. هندوها نافذ بوده است
 يمذهب يها از کتاب يل عدم آگاهيدل  به دند، آنهاکر يماموران مسلمان مراجعه م  به

  .٢کردند ين کار ابا ميهندوان از ا
اختالف داشتند و  يا به طور نمونه افراد طبقه برهمن و پربهو کاست در مورد مسئله

. جاپور رفتندياز ماموران مسلمان دولت ب يکيش يناچار پ  به نتوانستند آن را حل کنند و
 ون هندويروحان به شنهاد کرد که هر دو طرف اختالفيها پآن  به ن مامور دولتيا
ن منطقه قابل اجرا يکه صادر کنند در ا يدر بنارس رجوع کنند و آنها هر حکم) تيپند(

 ون بنارسيآنها رهسپار بنارس شدند و بعد از مدتها بحث و مباحثه، روحان. خواهد بود
ک شرکت کنند و کتاب مقدس يديو توانند در مراسم يدند که پربوها ميجه رسين نتيا  به
  .آنها آموزش داده شود  به يتريگا

 يشد ول يحل و فصل م ين مذهبيره عموماً تحت قوانيل ازدواج، ارث و غيمسا
ت يکه ضامن حفظ امن ين شاهيوجود نداشت و قوان يچ فرقيه ييل جزايدرمورد مسا

                                                   
 The Deccan Sultanates)  فصلنامه ميديول دکن، هاي دکن و قوانين اسالمي سلطنت، دکتر مطلب  .١

and Muslim Law) ، ۸۵-۴۸۴صص، ۱۹۷۴، )هند(حيدرآباد  
  ۴۸۵ص ، همان  .٢
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  سياست سکوالر سالطين عادلشاهي  ١٧٥

  .١همه الزم االجرا بود يمردم بود، برا يو مال يجان
 مردم يبندين و پاينفاذ قوان يد که برايآ ين برميچن ين دوران عادلشاهياز فرام

شد که اگر  يمثال گفته م يبرا. گرفت يمردم کمک م ينيد ديمقررات، دولت از عقا  به
شود و از شفاعت  يخشم خداوند دچار م به ن مقررات عمل نکنديا به ک مسلماني

ن گفته يهندوان چن يبراو . در روز محشر محروم خواهد شد) ص( حضرت محمد
 يا گاويخارج شده و گو يين هندويعمل نکند از د ين دولتيقوان  به اگر يشد که و يم

ق دولت بدون ين طريا به .٢دست خود ذبح کرده است  به )بنارس(ي را در شهر کاش
  .کرد ينافذ م يزيآم صورت مسالمت  به ن رايه، قوانيمه و تنبياعمال جر

  يدولت يها بخش ر مسلمانان دريت غيموقع
خ يمطالعه تار. از هندوان را استخدام کرد يادياداره کشور تعداد ز يجاپور برايدولت ب

ها و افراد طبقه  ها، برهمن يجاپور از خدمات مراتين بيدهد که سالط يآن عصر نشان م
عنوان فرمانده ارتش، سرپرست   به آنها. شدند يمند م بهره) يکوارين( ن اجتماعييپا

ره يدان و غ يقي، معمار، نقاش، موسيس حسابداريها، رئ ، مسئول قلعهيدولت يها بخش
ز يخود از جوا يآنها بر اساس مهارتها و استعدادها. کردند يجاپور خدمت ميدر دربار ب

ً در دست   کامال يات و حسابداريبخش مال. شدند يمند م ز بهرهين نيسخاوتمندانه سالط
 يات مهارت داشتند و بخش حسابدارياضيالذکر در ر لها بود که او يها و مرات برهمن

. ات مورد اعتماد بودنديمال ينه جمع آوريکردند و آخرالذکر در زم يدولت را ثبت م
زبان   به يسنده نورس منجرينو(ي ت ناراهاريت، پنديت، داسو پنديش وامن پنديس

اسد . جاپور بودنديگران از برهمنان برجسته دربار بيت و ديپند ي، مورار)تيسانسکر
بر  ياست اصناف مختلف صنعتيسد که رينو يجاپور ميان در دربار بير گورکانيگ، سفيب

 يمدن يتوان گفت که هندوها در زندگ يطور خالصه م به .است بوده عهده هندوها

                                                   
  ۹۴-۴۹۳صص ، دکتر مطلب  .١
  ۰۶-۲۰۵برگ ، چاپ سنگي، فرامين  .٢
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ها بودند  ان قدردان راجپوتيدر شمال گورکان .١اند برخوردار بوده ييت بااليجاپور از موقعيب
 ين عادلشاهيق سالطين طريهم  به .اند فا کردهيا يت و اداره حکومت نقش مهميتثبکه در 

  .٢اند جامعه برخوردار بوده يها گر گروهيها، و د ها، برهمن يشتر مراتيت بياز حما يحت

  دولت از اماکن مقدسه يمال يها تيو حما يمذهب يآزاد
 نات پنت يها يات جوگميتعل به برخوردار بودند و يمذهب يجاپور از آزاديمردم ب

 يعادلشاه اول اثر و رسوخ يظاهراً آنها در دربار عل. ستندينگر يده احترام ميد  به
رگذار بوده يتاث يم عادلشاه ثانيا در دربار ابراهرت راکمنگين طور پنديهم. ٣اند داشته
لور و يدو تيم. اند در جامعه داشته ياضت هندوان نقش اصالحيخانقاها و محل ر. است
گشت و  به جاپوريآزادانه در قلمرو ب يحياند که مبلغان مس س فرگوسن اشاره کردهجم

  .٤پرداختند يگزار م
 يها درگاهگر همانند مساجد، خانقاها و يساها و اماکن مقدس مذاهب ديمعابد، کل

 يشرق که در کتابخانه يدر نسخه خط. دولت برخودار بودند يت ماليمسلمانان از حما
 )يم عادلشاه ثانياز ماموران ابراه يکي( ف ملکيشر ي، کمک مالمدراس محفوظ است

ز يو سلطان محمد عادلشاه ن يم عادلشاه ثانيابراه. ٥معبد گوکرنا ثبت شده است  به
  .ر مسلمانان اهدا کرده بودندياداره هرچه بهتر اماکن مقدس غ يرا برا ييها نيزم

 ينيشان و مبلغان دياز کش يتعداد  به عادلشاه اول در آغاز دوره سلطنت خود يعل
چور دوب ير فرستاده شده بودند، اجازه داد تا در رايس زاويکه از طرف سنت فرانس

آنان در  يت ماليحما يرا برا ييها نين زميهمچن يو. نديس نمايک تاسيکاتول يسايکل

                                                   
 Position of the Hindus in the Adil)  موقعيت هندوان در سلطنت عادلشاهيان، ايم.پي.دکتر جوشي  .١

Shahi Kingdom of Bijapur) ،۳۱۰ص ، ۱۹۴۵آوريل ، حيدرآباد، کنفرانس تاريخ دکن  
  براي اطالعات بيشتر رجوع کنيد به مقاله تحقيقي دکتر عبدالغني عمارت واال  .٢
  ۵۱ص ، دکتر غوري  .٣
، ۱۸۶۶، لندن، )Architecture at Bijapur(معماري بيجاپور ، کپتان ميدو تيلور و جمس فرگوسن  .٤

  ۴۸و ۴۷صص 
 Kannada Sources of the Adil Shahis) منابع کناري عادلشاهيان بيجاپور، جي.کي، اواوسنت ماده  .٥

of Bijapur) ،IHC، ۳۸۲ص ، ۱۹۷۸، حيدرآباد  
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  سياست سکوالر سالطين عادلشاهي  ١٧٧

چور يتاپور، رايچ يمس فرگوسن در شهرهايلور و جيدو تيگفته کپتان م به .نظر گرفت
شتر نساجان ين شهرها بيدر ا. کوچک همراه با مدارس وجود داشت يساهايل کلو مدگ

در دست داشتند که از طرف  ييها دند و آنها فرمانين گروين ديا به و عرق کشان
 ين، غالت و بخشيزم يو محمد عادلشاه صادر شده بود که مقدار يم عادلشاه ثانيابراه
  .١گرفت يآنها تعلق م  به اتياز مال

آنان را  ير مسلمان و اماکن مذهبيغ يايروابط دولت با رعا يخوب  به باالموارد 
ل ينبود بلکه مسا يل مذهبيفقط مسا يمال يها ن کمکيا يهدف اصل. دينما يواضح م

ک دولت مستحکم و يل ياست در تشکين سيا. داشت يز در آن نقش مهمين ياسيس
  .رگزار بوديت حکومت تاثيمشروع

  ات آنهاير مسلمان و روايغ يها ت از گروهيحما
ر مسلمان يغ يها ت دولت از گروهياز حما ييها خ معاصر و متاخر آن دوران نمونهيتوار

د که در يآ ين برمين منابع چنياز ا يکياز مطالعه . آنان را ثبت کرده است يها و سنت
حق دولت  به اگر فرزند ذکور نداشت، اموال او ين رسم بود که متوفيمنطقه دابول چن

آنها از سلطان محمد .مردم شده بود يبرا ين قانون باعث مشکالتيا. شد يضبط م
از . م ۱۶۵۱جه در سال ين قانون را لغو کند و در نتيعادلشاه درخواست کردند که ا

ت قول داده شد يپ شاه يهندوها به ن طوريهم. عمل آمد به يريجلوگ قانونن يااجراي 
  .٢خواهد شدبدون وارث، مصادره ن يکه اموال متوف

ن خبر که برهمنان يدن ايکند که سلطان محمد عادلشاه بعد از شن يم نقل ميابراه
خود درآورد  يت ماليشوند، آنها را تحت حما يه ميک وعده تغذيفقط  يتخت روزيپا
  .جاپور اعطا کرديدر شمال ب ييز و روستايآنها امالک، جوا به و

سلطان   به )ار تجارت مشغول هستندک به شتريب( مردم طبقه مهاجن از مذهب هنود
 شوند، يقلعه مداخل  پور که آنها از دروازه اله يت کردند که زمانيمحمد عادلشاه شکا

                                                   
  ۴۷ص ، ميدو تيلور و جيمس  .١
 ۱۰و  ۹ص ، Epigraphia Indo Moslemica ،۱۹۹۳ -۳۴مجله ، )انگليسي(از دابول  کتيبه، دکتر ناظم  .٢

  ۸۲ص ، ي بيجاپور از همين نويسندهها و نيز مقاله کتيبه
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 يفرونشاندن فتنه دستور داد ورود يسلطان برا. کنند يگر آنها را مسخره ميمردم طبقه د
  .١پور در شرق قلعه بنا کنند نام دروازه پادشاه به يديجد

جامعه  يو مذهب يدهد که ساختار اجتماع ين دوره نشان ميا يها مطالعه فرمان
آنها . شد ير مسلمان بود، کمتر دچار هرج و مرج ميت غيبا اکثر يا که جامعه يعادلشاه
ره يو غ يرا، مهانومي، دسيپاولي، ديپوجا، گوکول استم ي، گوري، هولياوگاد يها جشن

  .٢کردند يرا برگزار م
 يفرمان يط ۱۶۱۴در سال  يم عادلشاه ثانيدهند که ابراه ينشان م يخياسناد تار

ا ياز مراسم مخصوص را دوباره اح يماموران خود در شهر نلدرگ دستور داد تا نوع  به
 يفرمان يط. م۱۰۸۹/۱۶۷۸الحجه سال  يدر ماه ذ) ۸۶-۱۶۷۲( سکندر عادلشاه. کنند
 خواص خان بود  به تعلقچلچگود را که م يدستور داد تا روستا يماموران قلعه بادام  به
ن کشور عبارتند يگر ايد يها جشن. ل دهنديتحو ييسايک ديک فرزند نارسپا ناينا يمرار  به

  …تودا در پندرپور ويدر تولجاپور، و يدر شهر کوالپور، امبا بوان ياز جشن مهالچم
جاپور و اطراف آن يگر در بيهندوها و مذاهب د يمذهب يها عمارت يايوجود بقا

ن اماکن مثل يا ين امر است که در دوره عادشاهيانگر ايس، بياستعمار انگل تا زمان
  .٣اند سابق پررونق بوده

 جاپور باعث ارتباطين بيکوالر سالطس يها استيس م کهينيب ين صورت ما ميبه ا
ها، رسم و رواج  سنت ريهر گروه تحت تاث جهيمختلف جامعه شد و در نت يها ن گروهيب
  .ار گرفتقرگران يزبان د و

                                                   
  ۳۹-۳۳۸برگ ، بساتين  .١
، ۹شماره ، هاي جمع آوري شده توسط والتر اليوت مجموعه فرمان، ۲۰۵برگ ، ۳۵شماره ، فرامين  .٢

، تاريخ بيجانگر، بشير الدين احمد دهلوي، مجموعه ديوان هند، ۵۰. نسخه خطي ايف، ب ۱۲برگ 
  ۳۵- ۱۳۴ص ، ۱۹۱۰

 Hindu and Jains Remains in) در بيجاپور و اطراف آن بقاياي هندو و جين، و ايفدبلي، سينسلير  .٣

Bijapur and its Neighbourhood) ،۲۶- ۱۲۰ص ، ۱۸۷۸ماه مي ، شماره هفتم، عتيقه شناسي هندي :
ص ، ۱۸۴۴، ۱شماره ، The Ruined City of Bijapur)( ،JBBRASهاي بيجاپور  خرابه، برد جيمس

۳۷۲.  
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