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  السالطين بساتين يا بيجاپور تاريخ ىمعرف

  زبيرى ابراهيم ميرزا

  ♦♦♦♦اطهر يمصطفدكتر 

 الدىمي 1825 سال در جاهيان، آصف عهد در السالطين، بساتين  به مسمى ،بيجاپور تاريخ
 كتاب اين. درآمد تحرير رشته به شاهيان عادل سلسلة سقوط از پس نيم و قرن يك يعنى

 دوران ابتداى از بيجاپور ةمنطق تاريخ مورد در زبيرى راهيماب رزامي مشهور مورخ توسط
. است گرديده تأليف شهر اين در ها انگليس ورود و آن انقراض تا شاهيان عادل سلطنت

 از و زيسته مى سوم جاه آصف سكندرجاه خان اكبرعلى رمي دوران در اثر اين مؤلف
 تاريخى متون فقدان را كتاب تحرير علت مقدمه در او. است بوده وى دربار رجال

 مورد در دقيقى اطالعات سپس و كند  ميذكر شاهيان عادل سلطنت بارة در موجود
 وى. 1كند  مي عرضه سلسله اين پادشاهان نامه زندگى و حوادث و شاهيان عادل حكومت
 و شاهيان قطب بخصوص دكن، مسلمان هاى حكومت ديگر به مربوط كه مباحثى

 شود  مي مطرح شاهيان عادل با ها آن ارتباط و دهلى، گوركانيان رىامپراطو و شاهيان، نظام
 اى ويژه تاريخى ارزش از نالسالطي بساتين كتاب. دهد  مي قرار بررسى مورد دقت با را

 وى زمان تا دهد  مي توضيح نويسنده كه طور همان كه جهت اين از يكى. است برخوردار
 از زبيرى كه اين ديگر و ،نبوده موجود عادلشاهى سلسلة مورد در ديگرى كامل اثر

 در كتاب اين عالوه، به .نيستند دسترس در اكنون ها آن از بعضى كه كرده استفاده منابعى
 زبيرى مثال، عنوان  به. درنيامده نگارش به ايشان نفوذ تحت و شاهيان عادل دوران
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 اسماعيل زا پس ماه هفت براى فقط كه را، عادلشاه ملو مدت كوتاه حكومت ماجراى
 محمدقاسم كه حالى در ،كند  مي مطرح اختصار به نشست، سلطنت تخت به عادلشاه
 و نوشته مورد اين در تفصيل به فردى داليل هب ،فرشته تاريخ نويسندة فرشته،
 توضيح زبيرى. است كرده توجيه را وى كردن ركو و زده عادلشاه ملو به هايى تهمت

 جمله از و است داشته اختيار در متعددى منابع اپوربيج تاريخ نوشتن براى كه دهد مي
  :1كند  مي اشاره زير آثار به
 1015 سال در كه فرشته، تاريخ  به معروف ،ابراهيمى گلشن يا نامه نورس كتاب .1

 سلطنت شرح كتاب اين سوم فصل. شده نوشته فرشته محمدقاسم توسط هجرى
 .است دوم عادلشاه ابراهيم دورة تا عادلشاه يوسف

 شيرازى الدين رفيع رزامي توسط هجرى 1017 سال در كه الملوكةتذكر تابك .2
 .كند  مي توصيف عادلشاه على دورة تا را شاهيان عادل تاريخ و است شده نوشته

 دوران حوادث كه محمد على سيد فرزند نوراهللا سيد نوشته عادلشاهيه على انشاء .3
 .آورد درمى تحرير رشته  به را دوم عادلشاه على

 شاه عادل على دوران حوادث كه دكن الشعراى ملك نصرتى انمي نوشتة نامه على .4
 .كند  مي بازگو نظم به را دوم

 شامل كه عبدالعزيز قاضى پسر ابوالحسن شيخ نگارش به شاهيان عادل تاريخ .5
 .است عادلشاه سكندر دوران از شرحى

 اثرى عنوان به محمدنامه ناياب كتاب  به تحقيقاتش اصلى منابع معرفى از پس زبيرى
 مال فرزند ظهور مال تاريخ اين مؤلف. كند  مي اشاره نيز نبوده دسترسش در كه اهميت با

 درآورده تحرير رشته  به را عادلشاه ابراهيم دوران ادامه اثر اين در كه بوده قاينى ظهورى
 زبيرى مون،ضم همين در. 2كند  مي اشاره نيز عادلشاه محمد سلطان دوران حوادث  به و
 زبيرى و اند بوده ناياب تقريبا نيز ها آن كه كند مي ذكر ابوالحسن شيخ هاى نوشته از

 بعضى جمله از ديگرى آثار از همچنين وى. داشته دسترس در را ها آن از بعضى صرفاً
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 در وى. برد  مي نام اش نگارى تاريخ منابع عنوان به اسدخان ابراهيم تحقيقات مطالب از
 هركجا و نموده آورى جمع را پراكنده مطالب كه گويد  مي كتابش نوشتن چگونگى مورد
 كرده استفاده اختصار طور به ديگر آثار و خان خافى تذكرة و فرشته تاريخ از بوده نياز

 بستان يا بهشت هشت در هشتگانه هاى بهشت اساس بر را آن كتاب اتمام از پس. است
 فصل، يا بستان، هر. است كرده رىنامگذا السالطين بساتين عنوان  به و كرده مرتب

 .است يافته اختصاص عادلشاهى سلسلة پادشاه يك  به

 تأسيس و وى آمدن كار روى حاالت چگونگى عادلشاه، يوسف اجداد ذكر
 آمده اول بستان در سلسه اين بنيانگذار حكومت دوران وقايع و شاهيان عادل حكومت

 معرفى ترك غالمى را عادلشاه يوسف كه نگارانى تاريخ كه دهد  مي توضيح زبيرى. است

 در عادلشاه يوسف كه گويد  مي او. 1اشتباهند در كامالً بوده، رسيده فروش هب كه اند كرده
 سال در مراد درگذشت از پس. بوده ملك اين پادشاه مراد سلطان فرزند و روم از اصل
 گويد  يم زبيرى سلطنت، تخت بر محمد سلطان او بزرگ پسر جلوس و هجرى، 854

 امان در براى مادرش توسط سالگى هفت سن در عادلشاه يوسف يعنى كوچكتر برادر كه
 ناحيه  به روم از مخفيانه صورت به دشمنان، و سياسى رقيبان ةحمل از او داشتن نگاه

 عمادالدين. 2شود  مي فرستاده عمادالدين خواجه نام  به تاجرى همراه به ساوه دورافتادة
 در. 3باشد امان در ساوه حاكم گزند از كه برد مى قم  به ساوه از را يوسف مدتى از پس
 روى تشيع به سپس و بيند مى روحانى خوابى كه ،كند  مي ساوه به رجوع قصد او قم
 سوى به گويد  مي و شود  مي ظاهر او بر خضر حضرت خواب اين در. 4آورد مى

 خواجه و او ورود. 5»يدرس خواهى دل بكام سفر مشقت تعبد بعد« كه برو هندوستان
 بيدر، شهر به ايشان زودى به .بوده هجرى 868 سال در هندوستان  به عمادالدين

 با عمادالدين خواجه طريق از يوسف آنجا در. روند  مي بهمنى سلسلة پايتخت
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 استخدام به و كند  مي مالقات بهمنى سالطين ةبرجست وزير گاؤن، محمود التجار ملك
 سرعت  هب يوسف. 1پيوندد مى بهمنى سلطان ةويژ سپاهيان جرگة  به و آيد درمى حكومتى
 بهمنى سلطنت اركان در يوسف پيشرفت. 2رسد مى وزارت ةپاي  به و كند  مي پيشرفت

 در استقالل قيام  به هجرى، 697 سال در كه دهد  مي را فرصت اين او به عاقبت
 .آيد يلنا موفقيت به و كند اقدام آن نواحى و بيجاپور فرمانروايى

 ابراهيم و عادلشاه اسماعيل حكومت  به ترتيب  به السالطين بساتين سوم و دوم فصل
 على پادشاهى دوران ذكر بر عالوه چهارم بستان در. است يافته اختصاص اول عادلشاه
 عادلشاه على لشكركشى و پرداخته منطقه جغرافيائى اوضاع بررسى  به اول عادلشاه

 خان افضل احوال همچنين فصل اين. دهد  مي شرح را گربيجيان  به و ناحيه اين  به
 كتاب بخش ترين مفصل. كند  مي بازگو را اردستانى خان مصطفى و شيرازى
 اختصاص خود به را كتاب اين از صفحه 131 كه است پنجم بستان السالطين بساتين

 خاصى جهتو با را دوم عادلشاه ابراهيم دوران وقايع چگونگى شرح بستان اين. دهد  مي
 هاى ازدواج وقوع و بيجاپور، در وزارت سال هشت براى دالورخان نمودن مقرر  به

 خواهر با دوم عادلشاه ابراهيم ازدواج شامل ها وصلت اين. كند  مي توأم سياسى
 و شاه، نظام مرتضى پسر با دوم عادلشاه ابراهيم خواهر ازدواج شاه، قطب محمدقلى

 اين. است اكبرشاه پسر دانيل گوركانى شاهزادة با دوم هعادلشا نوة بيگم سلطان ازدواج
 و روحانى عالم شيرازى، الدين معين رمي توسط پور نورس شهر تأسيس همچنين فصل
 الملوكةتذكر كتاب مطالب اساس بر عمدتاً كتاب بخش اين. دهد  مي شرح را ايرانى معمار

 جهانگير مورد در فصل اين مهم هاى بحث از ديگر يكى. است شيرازى الدين رفيع رمي
 همچنين پنجم بستان. است دكن تسخير جهت لشكر و سپاه فرستادن و گوركانى پادشاه

 حمايت عدم را داليل اين مهمترين جمله از و كند  مي اشاره نظامشاهيان سقوط داليل  به
 در اباره عادلشاه ابراهيم زبيرى، گفته به .داند مي نظامشاهيان از دوم عادلشاه ابراهيم

 مكرراً و بودند كرده عمل او برخالف ها آن اما بود كرده تالش نظامشاهيان تقويت و تأييد
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 از كه خان مصطفى عاقبت،. كردند  مي لشكركشى شاهيان عادل قلمرو سرحدات  به
 حكومت گوركانيان همكارى با كه يافت مأموريت بود عادلشاهى دربار بزرگان

 .كند مغلوب را نظامشاهيان

 معروف عادلشاه، محمد سلطنت اجتماعى و سياسى اوضاع به مربوط ششم نبستا
 دولت زوال داليل شرح به شروع نويسنده فصل اين در. شود  مي بخش، زينت غازى  به

 على پادشاهى بارة در هفتم، فصل. كند مي بيجاپور شهر ناهنجار شرايط و نظامشاهيان
 تصرف و دكن مسلمان هاى كومتح زوال داليل و بحث اين ادامة دوم، شاه عادل

 خرسنده حوادث  به همچنين فصل اين در. است گوركانى پادشاهان توسط آنان سرزمين
 سلطنت تخت بر وى جلوس و خوانى اهللا بسم جشن جمله از دوم شاه عادل على دوران
 شاه عادل سكندر سلطنت دوران به هشتم، بستان كتاب، اين فصل آخرين. شود  مي اشاره

 و بيجاپور لشكر پاشيدن هم از چگونگى به زبيرى كه اينجاست. است يافته اختصاص
 گوركانيان كه دهد مي توضيح وى. پردازد مى گوركانى سپاهيان توسط شهر اين تصرف

 بزرگان و امرا جذب طريق از شدند موفق شاهيان عادل درونى اختالفات از استفاده با
 حكومت  به داده، شكست را بيجاپور لشكر و ايجادكرده تزلزل حكومت اركان در دولت
 .دهند پايان شاهيان عادل

 و بيجاپور شهر ويرانى  به كه هست نيز ضميمه بخش يك شامل السالطين بساتين
 ابراهيم. 1كند مي اشاره نويسنده زمان تا شاهيان عادل سقوط از پس مردم مشكالت

 از بيش نويسنده حيات انزم در بيجاپور آبادى و شكوه به شهرى كه گويد  مي زبيرى
 مرج و هرج طرفى از بيجاپور ويرانى سبب. است شده سكونت غيرقابل و خراب حد

 و هزار سال در طاعون بروز ديگر طرفى از و بوده، سكندرشاه سلطنت سال چهارده
. دربرگرفته را منطقه اين هزارويكصدوسى سال در كه است قحطى سوم و يكصدويك،

 وجود با. است جارى مردم زبان بر قرن نيم از بيش از پس زهنو ناگوار حوادث اين
 هاى لحظه  به كتاب ديگر جاهاى در زبيرى بيجاپور، شهر تاريخ تلخ اوقات يادآورى

  :كرد اشاره نكات اين به توان  مي جمله آن از. پردازد مى تاريخ اين جاودانى و شيرين
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 اين. 1گرفته صورت دوم شاه ادلع ابراهيم دوره در كه بوده ابداعاتى از نورس، عيد 
. شد  مي برگزار ناميدند  مي پور نورس و نورس را آن كه بيجاپور نوبنياد شهر در عيد

 روز آن شد، مي مصادف ماه روز نهمين با جمعه روز اگر كه دهد  مي توضيح زبيرى
 طبقات همه از پادشاه روز اين در. گفتند  مي نورس عيد آن به گرفته جشن را جمعه
 ها آن از و كنند شركت جشن اين در كه كرد  مي دعوت غنى و فقير از اعم مردم،

 باشكوه جشن و شدند  مي حاضر دربار در نوازندگان و خوانندگان. كرد  مي پذيرايى
 مربوط نالسالطي بساتين كتاب شاد هاى لحظه از ديگر يكى. شد مي برگزار تمامتر هرچه

 و دوم عادلشاه ابراهيم ةدور در شاگردان يا قواالن هگرو. 2است قواالن ثالثه طبقات  به
 :است زير قرار از ها آن تشكيل چگونگى

 آن. شهريان و درباريان و حضوريان بودند متقسم قسم سه بر طبقه اين و
 وارسيده ينبغى كما فن اين بدقايق بوده متصف ادراك و فهم كمال در كه كساني
 حضور فيض استيفاى بوده مالزم حضور در شب روز ،اند بوده كماليه فضايل حاوى
 بودند اين از فروتر كه ها آن و ،شتندگ مى ملقب حضوريان به و گشتند يم بهرمند
 گشتند موسوم درباريان به داشتند  مي نشسته شب و روز باركاه در هم سراپرده بيرون

 فن اين كمال اكتساب در ،بوده چين ذله انعام خوان از نورس شهر در كه كساني آن و
 .3ناميدند مى شهريان به نمودند مى كوشش

 روز و بودند فضل و كماالت صاحب موسيقى زمينة در كه بودند كسانى حضوريان
 مطلب موسيقى زمينة در پادشاه هرگاه و بردند،  مي سره ب پادشاه حضور در شب و

 نام ارياندرب كه قواالن دوم گروه  به فراگرفته را آن حضوريان داد  مي ارايه جديدى
 چون و بودند حضوريان از تر پايين مهارت نظر از درباريان. كردند  مي منتقل داشتند
 سوم گروه. بردند مي نام اسم اين  به را ها آن بودند دربار در و پادشاهى ةسراپرد از خارج
 نام شهريان بودند، نورس شهر در و سلطنتى قصر از خارج كه اين دليل هب قواالن
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 نويسنده. شد  مي پرداخت ماهانه نقدى مقررى پادشاه توسط گروه سه هر به .داشتند
 وى فراوان ةعالق به موسيقى فن از شاه عادل ابراهيم گسترده حمايت كه دهد  مي توضيح

 در و بوده مشغول موسيقى فراگيرى به كودكى ابتداى از او. 1شد  مي مربوط هنر اين  به
 استادى درجه  به و شود  مي فن اين در يىباال مهارت كسب  به موفق كوتاهى زمان

 داشته هم خوبى آواز و صدا موسيقى علم به تسلط بر عالوه شاه عادل ابراهيم. رسد  مي
 نزديك و دور نقاط از زيادى جوانان كه شده  مي باعث او استادى و مهارت آوازة و

 تعداد يرىزب گفته  به كه شوند، حاضر او دربار در موسيقى يادگيرى و آموزش براى
 . رسيده  مي نفر چهارهزار حدود به ها آن

 صاحب توسط كه است موجود لندن موزة كتابخانه در السالطين بساتين از اى نسخه
. است شده بردارى نسخه صاحب بريگ فرمان به و عبدحسينى دامادشاه حضرت

 ياتباق عنوان  به كتابى الدىمي 1914 و 1913 هاى سال فاصلة در احمد بشيرالدين
 چاپ  به آگرا در را آن 1915 سال در و نوشته اردو زبان به جلد سه در بيجاپور مملكت
 زبان  به زبيرى السالطين بساتين كتاب كامل ترجمة آن اول جلد دو كه است رسانيده

 سال در كه است موجود السالطين بساتين از هم چاپى نسخة خوشبختانه. است اردو
  .است رسيده چاپ به حيدرآباد سيدى مطبع در 1892
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