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مسلمانان از زمان ورود به منطقه دکن به دو گروه اجتماای  فااا   و دکنا     

ها که از ایران و یراق به دکن رهسپار شاده بددناد باه د یا      تقسیم شدند. فاا  

هاای  رااه کام  یا نسب  ا تصادی به سریت در الیاه برخدرداری از یلم، ادب و 

اجتمای  شهری دکن نفدذ کردند و حت  در دربار حکدمت ، مناصب حساس  را 

ساز ر ابت پیدسته باا مسالمانان بادم  و م لا       در اختیار گراتند. این امر، زمینه

هاای   شد که به دکن  معروف بددند. باا تسسایح حکدمات بهمنیاان و حکدمات     

 ها رو به اازایش نهاد. ها و دکن  از بهمنیان، منازیات فاا  شیع  پح 

مقا ه پیش رو بر فن اسات باه روو وصاف  ا ت لیلا ، یداما  ما  ر بار           

هاای م لا  شایعه     ها در حکدمت بهمنیان و حکدمات ها و دکن مناسبات فاا  

هاای نهام تاا یاازدهم      شاهیان را در  ارن شاهیان و نظامشاهیان، یادلمانند  طب

دهاد کاه    های پژوهش نشان ما  هجری در م دوده دکن هند بررس  کند. یااته

هاا و باه   بر سیاست سالطین نخستین بهمن ، پیشینه یلم  و ادبا  فااا    یالوه 

                                              
 .(lidamavadat@gmail.com): چمران اهواز یددانشگاه شه یخگروه تار یاراستاد. 1

 .(ali.sajadi.1371@gmail.com) چمران اهواز: یداسالم دانشگاه شه یخارشد تار یکارشناس یدانشجو. 2
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هاای م لا  دکان مدجاب     رسمیت شناخته شادن مابهب تشایر در حکدمات    

کدب یاام و سار  ها و در نهایت  ت شدن دکن  ها و برانگیختهگیری فاا    درت

  ها شد.فاا  

 

شاهیان، شاهیان، قطبها، نظامها، دکنیشیعیان هند، آفاقیقرآن کریم،  :کلیدواژگان

 .شاهیانعادل

 مقدمه. 1

مسلمان هند، بسیار دیر مورد توجه سپاهیان  دکن در جنوب هند بر خالف شمالسرزمین 

هنود، وارد  عنووان فواتا از شومال    بار در دوره خلجیان، مسلمانان به قرار گرفت. نخستین 

سیطره ق.( بیشتر دکن، تحت 522-522تغلق ) آن در دوره محمد بناز پس  1دکن شدند.

هنود تشولی    مسلمانان قرار گرفت. محمد توانست امپراتوری بزرگی از شمال توا جنووب   

د، ضعف نهواد و در دهوه پایوانی ملوموت محمو      سرعت رو به دهد، اما این امپراتوری به

 ای متعددی از آن منشعب شدند.های محلی و منطقهسلسله

جا ای بودند که در دکن از ملومت تغلقیان منشعب شدند. از آنبهمنیان اولین سلسله 

فراوانوی  دانستند، تالش که پادشاهان بهمنی، خود را از نس  پادشاهان باستانی ایرانی می

اصلی ساختار سیاسی و تشولیال  اداری  ، بدنه برای ورود ایرانیان به دکن کردند. بنابراین

کثیوری از  دادند. به همراه ایرانیوان، جمو   ملومت بهمنیان را مهاجران ایرانی تشلی  می

 دوره بووه دکوون بهمنووی در ایوون شوویعی پادشوواهان  دلیوو  تمووایال  شوویعه بووه اعووراب

  2مهاجر  کردند.

                                              

 . 281، ص 1، جتاریخ فرشتهفرشته، . 1

 . 181، ص 2، جمآثر رحیمی؛ نهاوندی، همان. 2
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گروه و دیگر شویعیان و  کرد که به اینتأثیر نفوذ مهاجران، سالطین بهمنی را وادار می  

-از آن 1ای نشان دهند.ویژه بودند، توجهسادا  که از مناطق دیگر به دکن مهاجر  کرده 

بومی و محلی کوه  با مسلمانان  بودند مهم ملومتی جذب شدهها در مناصب جا که آفاقی

نوژادی از   ایون دو گوروه  معروف به دکنی بودند، پیوسته در رقابت بودند. رقابت و درگیری 

 بهمنیان است.  مهم دوران ملومت مسائ 

محلوی در دکون، ایون    شویعه  هوای  گوزین شودن ملوموت    با سقوط بهمنیان و جای

های شیعه مستقر بودند، ادامه یافت. این هایی که ملومتاختالفا  کماکان در سرزمین

ویژه مورخوان راه  شمندان و بهمداران و امرا به میان برخی از دان دشمنی از میان سیاست

 فرشوته  تواری  طباطبا و  بننوشته عزیزاهلل  مآثربرهانیافت. برای مثال در سراسر کتاب 

چشم ها بهداری از آفاقی ها تعلق دارند، ممایت و طرفکه هر دو نویسنده به گروه آفاقی

 2.خوردمی

 سونت و  محلوی دکون، بیشوتر اهو      هوای هوا در دوره بهمنیوان و ملوموت   دکنی

دلی ، برخی ریشه اختالف این دو گروه را به اخوتالف   همینآفاقیان شیعه بودند و به 

-مذهب را در مناسبا  میان ایون دو   این گروه، عام  3اند.شیعه و سنی منتسب کرده

 اسوت اخوتالف  دانند، اما در مقاب  برخوی معتقدنود کوه مملون     آفرین میگروه نقش 

ها بیشتر سیاسی و باشد. این اختالفمذهبی موجب افزایش دشمنی این دو گروه شده 

هوا  مذهب در ایون درگیوری  ای به دخالت عام  گاه قومی بوده است و در مناب  اشاره

  4 شود.دیده نمی

                                              

 . 11، ص 1، جاقلیم هفترازی، ؛ 88، هند قاره شبه در اسالم تاریخصادقی، . 1

 ، در بیشتر صفحات.تاریخ فرشتهدر بیشتر صفحات؛ فرشته،  مآثر،برهانر.ک: ابن طباطبا، . 2
3. Alavi, Studies in the History of the Medieval India, p.4, Haig, The 

Kingdom of the Deccan ،1347-1490, p.404.  

 .111 -88، ص هند قاره شبه در اسالم تاریخصادقی، . 4
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و  هوا یآفواق استمرار و تداوم منازعا  میوان  است که  یننوشته ا یندر ا یاصل پرسش

 یبوه چوه عووامل    های شیعه محلی دکن یان و سپس در ملومتمت بهمندر ملو هایدکن

ی بهمن یهاول یناص  استوار است که توجه سالط ینبر ایق تحق یهمربوط بوده است؟ فرض

هوا از    یآفواق  یو اجتماع یها و قدر  اقتصاد  یبه آفاق های شیعه و دیگر سالطین ملومت

  .داشتندنقش ها   و دکنی ها  زعا  آفاقیمناتداوم که در  ندبود یعوامل

 پیشینه تحقیق. 2

ها و مقاالتی در زمینه ملومت بهمنیوان و   در خصوص پیشینه تحقیق باید گفت که کتاب

 و مقواالتی  تشوی  در هنود  هایی ماننود   رشد تشی  در این ملومت نوشته شده است. کتاب

، تشوی  در دکون  ملوک بهمنی و جایگاه ، های ظهور تشی  در دکننخستین نشانهچون  هم

هوا )مطالعوه مووردی      نقش دیوانساالران ایرانی در گسترش تشی  در دکون عصور بهمنوی   

دوران ، شواهیان امیواگران تشوی  در دکون    قطب ،میرفض  اهلل اینجوری و محمود گاوان(

شواهیان در دکون و   تأسویس ملوموت عوادل   ، شواهیان در دکون   طالیی ملوموت قطوب  

هوای دهوم و یوازدهم    گسترش تشی  در دکن سوده ، شاهعادلهای مذهبی یوسف سیاست

هوایی هسوتند کوه از منظور رشود و       از نوشته شاهیان جایگاه تشی  در دربار عادل هجری،

 اند.  های دکن به مسائ  نگریسته گسترش تشی  در ملومت

 –هایی چون تاری  اسالم در شبه قاره هند و فرهنگ و تمدن ایرانوی  چنین، کتاب هم

تأثیر و نتوای  سیاسوت اممدشواه ولوی       چون  هم اسالمی دَکَن در دوره بهمنیان و مقاالتی

نقوش صووفیان در تشولی  و توداوم ملوموت      و  هوا بهمنی در خصوص ممایت از آفواقی 

 اند.          نوشته شده در این موزه بهمنیان

سیاسوی و اجتمواعی دکون     رسد، آثار دسته اول با نگاه موذهبی بوه اوضوا     می به نظر

تواری   انود. کتواب            های دیگری به تاری  دکن نگریسته اند و دسته دوم آثار از جنبه        پرداخته

به طور کلی وضعیت سیاسی و اجتمواعی هنود را واکواوی نمووده      اسالم در شبه قاره هند

بوه   هوا یوت از آفواقی  ولی در خصووص مما  تأثیر و نتای  سیاست اممدشاه   است، اما مقاله
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هوا پرداختوه اسوت.    صور  جزئی به نقش سیاست اممدشاه بهمنوی در ممایوت از آفواقی   

 چنین، مقاله دیگری به نقش صوفیان در ملومت بهمنیان پرداخته است. هم

ها به عنوان دو گروه   دکنی –ها   بنابراین در هیچ کدام از این مقاال  به مناسبا  آفاقی

شویعه  های تأثیرگذار در تحوال  سیاسی و اجتماعی ملومت بهمنیان و ملومت  اجتماعی 

پردازد  مسئله مهم می رو به ایندکن توجهی نشده است. بدین ترتیب، تحقیق پیشمحلی 

 که در تحقیقا  جدید به آن پرداخته نشده است. 

 هجری هشتم تا دهمادی دکن در قرون هشت، . ساختار قومی و نژ3

بوه مملوه    یود با هجری ده و نه هشت، قروندکن در  یو نژاد یساختار قوم یبررس یبرا

 ،بوه دکون   او. از زموان مملوه   یمق.( به دکن توجه کن792-517) یخلج محمدین عالءالد

 بوه  یو نژاد یقوم هایگروه یگروابسته به د یاافغان  یااز سرداران مسلمان ترک  یگروه

کوه از آن   یریدئووگ  یژه،مختلف به و یکردند و در شهرها مهاجر به جنوب هند  ی تدر 

 مودود )محمود بون تغلوق     دوره در. شودند  سواکن  آن اطوراف  و شد خوانده آبادپس دولت

 جابه آن یساکنان دهل یو کوچاندن اجبار یریبه دئوگ یاز دهل پایتخت انتقال ق.( با537

  1.شد افزوده دکن به هند شمال از مهاجر سرداران شمار بر

در  2صوده   یوران سورداران بوه عنووان ام    یون اتغلق محمد بن  ملومت ضعف دوره در

ق. شرکت 547در  یانملومت مستق  بهمن ی تشل یتو در نها یشورش بر سلطنت دهل

 مفظ ضمن و بودند ساکن دکن در نس  چند تا که هاسرداران و اخالف آن ینا 3 داشتند.

و یم( قود  ی)اردو یکنّواده، تلللگوو، دکنو    ی،چون مراته یمحل هایزبان یش،خو اصلی زبان

                                              

 . 111-148، ص1، جتاریخ فرشتهفرشته، . 1

 امیران صدی هندبت. . 2

 . 111-111، ص1، جتاریخ فرشتهفرشته، . 1
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دکون   یگرفتوه بودنود و خوود را بووم     سواکنان جنووب هنود را فورا     یو سبک زندگ یوهش

 خوانده شدند.  یدکن دانستند، یم

 یارتقوا  یبورا  یود و بر آن بودند که با خواندندیم یشگروه همه دکن را وطن خو ینا

سوبب   ینهمتالش کرد. به ی آنو محل بومی و رسوم و آداب هازبان یایفرهنگ آن و ام

بودنود و   یدهکه به اسالم گرو یهندوان 1.کردندیبر دکن مقابله م یگانگانبا نفوذ و تسلط ب

 یو مادر هند یکه پدر مبش ها و مولدون هایچون مبش ان،آن یاسیس پیماناناز هم یبرخ

  2بودند. هایکنگروه ددر  داشتند

بود که از  مهاجرانی توجه دکن مورد ینسرزم ،به بعد یهجرنه از قرن  یگر،د یاز سو

کوه وارد   ایرانی مهاجران یشترمهاجر  کردند. ب ینسرزم ینبه ا یرانای مانند نقاط مختلف

گوران، دانشومندان،    صونعت  یوان، جو مانند بازرگانان، جنوگ  یدکن شدند از طبقا  مختلف

 یافراد که به لحاظ طبقوات  ینا 3مداران بودند. معماران، هنرمندان و سیاست قها،ف یان،صوف

دکون نفووذ کردنود و گوروه و      ینسرزم یشهر یهایهمتوسط بودند در ال یااز طبقه مرفه 

 یدر دکن و تصد ایرانی و القاب یبا اسام یرا به وجود آوردند. مضور افراد یدیطبقه جد

هوای   در جنبوه  یرانیوان نشان از نفوذ گسوترده ا  وسیله آنان، بهمناصب و مشاغ  گوناگون 

 4. دارددوره  یندکن در ا یاجتماع -یاسیس یمختلف زندگ

( در منطقه هاآفاقی) مهاجران تعداد که جااز آن یانتأسیس ملومت بهمن در دوره قب  از

 یوب نداشتند و به عنوان رق هایبا دکن یجد رویارویی یگروه اجتماع ینکم بود، ا یاردکن بس

منطقوه دکون   ی در برتر اجتماع یگاهو کسب جا یاسیو س یدر تصامب مناصب ادار هایدکن

                                              
1. Kruijtzer, Xenophobia in seventeenth- century India, p.74-104. 

2. Eaton , A social of the Deccan ،1300-1761, p.68-69, Haig, The Kingdom 

of the Deccan, 1347-1490, p.403-404, Joshi, The Adil Shahis and the 

Baridis, p.263. 

 .172-111، ص1، جتاریخ فرشتهفرشته، . 1

 . 281، ص1، جهمان. 4
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. شدندیمند محسوب نم قدر  یگروه اجتماع یک عنوان گروه به ینهنوز ا یراز ند؛مطرح نبود

 . نشده است ایدو گروه در مناب  اشاره ینا یانم یجد رویاروییدوره به  یندر ا روینا از

نبود که  ایورود به منطقه دکن به اندازه ی( در ابتداهایتعداد مهاجران )آفاق ،چنین هم

 ها یتعداد آفاق ،منطقه یندر آغاز ورود مسلمانان به ا 1باشد. اشتهد یدر فرهنگ دکن یتأثیر  

جران بور تعوداد مهوا    تدری  قرار داشت، اما به هایاندک بود و همواره قدر  در دست دکن

تأسویس ملوموت    از یشبوه دکون پو    هوا یورود آفواق  ترتیب،ینبد 2( افزوده شد.های)آفاق

 آغاز شده بود.  یانبهمن

 هامهاجر  ینا ی ق.( بر س547در دکن ) شاهیتأسیس ملومت بهمن است با یگفتن

تأسیس ملومت  از زمان ویژه به .م17و12ق./11و9 هایمهاجران در سده این. شد افزوده

 تدری به شاهیو نظام شاهیقطب شاهی،عادل هایو سپس در زمان ملومت شاهیبهمن

 یمتقسو  ینمختلوف آن سورزم   یمهاجر  کردند و در نوام دکنعراق و مجاز به  یران،از ا

  3بودند. یستانو س یالنو از سادا  کربال، نجف، گ یعهش یشان،ابیشتر شدند. 

 الودیار  یوب غر یوا  یوب گوروه را غر  یون ا ،به بعود  شاهیاز دوره بهمن تاریخی در متون

 یآفاق شود،یبه آنان داده م یدجد یقا  تاریخیو تحق ها باکه در کت یاما عنوان ،4اند یدهنام

مو  تعلوق    یتکه به خارج از مواق یکسانی؛ یعنی آفاق یعنوان از اصطالح فقه یناست. ا

کوه از   یکسوان هوا؛ یعنوی   یو گواه غربو   یور ملللوی  ا غر هوا آفاقی. شده است گرفته ،دارند

  2.اندخوانده یآنان را مللل یدکن یبه دکن آمدند و رقبا یغرب های ینسرزم
                                              

1. Naqavi, the Iranian Afaquies Contribution to the qutb Shahi and Adil 

Shahi Kingdoms, p.275. 

 . 88، صهند قاره شبه در اسالم تاریخصادقی، ؛ 281-282، ص1، جتاریخ فرشته. فرشته، 2
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 و دادنود  تشلی  را خاصی اجوتماعی طوبقه یان،تأسیس ملومت بهمن پس از  هایآفاق

در جامعه دکن  هایآفاق یاجتماع یگاهگرفتند. جا یاررا در اخت  خاصی  مشاغ  و  هامسئولیت

و  یوان تأسویس بهمن  از زمان  ها آفاقی هایفعالیت ترین. یلی از عمدهاستاز مبامث مهم 

 شواهیان،  های قطوب  ملومت ساالری پس از آن در منطقه دکن، فعالیت در سیستم دیوان

  1.بوود شاهیاننظام و  شاهیان عادل

نفوذشوان   و شدند هاملومت این اداری سیستم وارد هایادی از آفاقیز تعداد نتیجه در

خوود در مشواغ  مختلوف در کارهوا      پیشوینه  واسوطه  بوه  ها ی. آفاقیافت یشدر دربار افزا

از طریوق   آفواقی  برجسوته  نظوامی  فرمانودهان  و سواالران نمودند. دیوان یفراوان یشرفتپ

و گسوترش  کردنود و بوا توسوعه     دریافوت موی    را  از ملومت، مقووق خوود   2دریافت جاگیر

 3 .آوردنوددرآمود فراوانی به دست می ،جواگیرها

 ها در دوره آغازین بهمنیانگیری بیش از پیش آفاقی. قدرت4

الودین مسون کوانگو بهمنوی،     با نوام عوالء    آباد مسن  ق. در547مسن در سال  عالءالدین

نظوم و  مووسن بوورای برقوراری     کوشش عالءالدیوون   4.تأسیس کرد ملومت بهمنیان را

سورکوب   ها شد. قدر  سویاسی آن  و تثبیت  بهمنیان  سبب ثبا  ملومت ،آرامش در دکن

و دیووانی در    نظوامی   های داخلی و گسترش قلمرو ملومت و سامان دادن به امور شورش

  2. ان او در آراموش ملومت کنندنجوانشیتا  شد سبباین دوره 

                                              

 . 161، ص1، جتاریخ فرشتهفرشته، . 1

 .شدی م گذاروا یمحل یانپادشاهان به فرمانروا یکه از سو هاییینزم .2

 . 16، صبرهان مآثرابن طباطبا، . 1

 . 281، ص1، جتاریخ فرشته؛ فرشته، 18، همان. 4

 . 174، 211، ص1ج، تاریخ فرشتهفرشته، . 1
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گرفتن  م.( در دکن، زمینه قدر 1227-1345ق./ 547-934با تشلی  ملومت بهمنیان )

ها در این سرزمین فراهم شد. ممایت پادشاهان بهمنی از سادا  و شیعیان سوبب شود   آفاقی

در اولوین مووج مهواجر  ایرانیوان      1 در این دوره، بسیاری از شیعیان به دکن مهاجر  کنند.

روزگوار سولطان   م.( و 1345-1327ق./ 547-529بهمنوی ) مسن  زمان ملومت عالءالدین

  2.م.( به نامیه دکن آغاز گردید1357-1395ق./ 571-599محمود دوم ) 

ق./ 722-739م.( و امموود اول )1395-1422ق./ 711-722فیروزشوواه )الوودین توواج

توجه و جوذب مهواجران ایرانوی و عورب بوه دربوار خوویش،        م.( برای جلب 1437-1422

قصد توأمین کوارگزاران دسوتگاه ملوومتی و      فیروز بهالدین  های بسیار کردند. تاج تالش

هوای مهواجر از   دهلوی، سیاسوت جلوب گوروه     نظامی خود و برای رویارویی بوا سوالطین  

های دیگر را در پیش گرفت و هر سال با فرستادن کشوتی بوه ایوران و عوراق از      سرزمین

ن آیند و کرد که به دکادب و عرفان دعو  میعلم، امیران، کارشناسان، هنرمندان و اه  

با وجود ورود خیو  عظیموی از مهواجران، فیروزشواه بوا مودارا و        3به دربار او ملحق شوند.

  4های مختلف جامعه توازن برقرار کرد.تساه  بین گروه

هوا را ماننود سولف    ولی بهمنی سیاست توجه به آفاقی 2اممد اول الدین سلطان شهاب

اول ایرانیوان بوه دکون را بایود دوره اممود       مال، نقطه اوج مهواجر  خود ادامه داد. با این

                                              

 . 111 -211، ص1، جهمان. 1

2. Naqavi, the Iranian Afaquies Contribution to the qutb Shahi and Adil 

Shahi Kingdoms, p.275-276. 

 ؛41، صمآثربرهان؛ ابن طباطبا، 118، ص1ج، تاریخ فرشتهفرشته، . 1

Ghauri, Muslims in The Deccan in The Middle Ages ،A Historical Survey, 

p.156. 

4. Sherwani, Haroon Khan, The Bahmanis of the Deccan,p.123. 

 احمدشاه.. 1
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ها بر بومیان، سیاست توازن پیشین فیروزشواه را دگرگوون   دانست و با اولویت دادن آفاقی

 3به سلطنت رسید. 2بصریمسن ها به رهبری خَلَف اول با تالش آفاقیاممد  1کرد.

واالی  که به قدر  رسید، خلف مسون بصوری را بوه منصوب    اممد اول به محض این

در دوره  2التجوار را بوه او داد.  آمیوز ملوک  رساند و لقب امترام4اعظم  السلطنه و صدروکی 

ای چون سید مسین بدخشی، میرعلی خورد، عبداهلل خوورد،  های برجستهاممد اول، آفاقی

شلن، عبداهلل قدیر و عبداهلل لطیوف توانسوتند در   خواجه مسن اردستانی، قاسم بیگ صف

 اممدشاه به مقاما  باال دست یابند.  دستگاه ملومت

خانان، عنوانی عالی کوه بوه درباریوان و نجیوب زادگوان اعطوا       عبدالقدیر به مقام خان

م. یلی از رداهوای سولطنتی   1431ق./734اممدشاه بعد از نبرد کنلان در  7 شد، رسید. می

رداد صولا بوا   بهمنی بعد از امضای قرامسن بصری بخشید. اممد اول  خود را به نام خلف

  5ها ترفی  درجه داد.گجراتی به تعدادی از آفاقی اممدسلطان 

منتق  کرد توا دوره   9به بیدَر 7گُلبَرگَه م. پایتخت خود را از1424ق./ 725اممد اول در 

شد پایتخت او با بناهایی تاریخی، زینت داده می 11جدیدی را در ملومت بهمنی آغاز کند.

                                              

 .28ص ،تاریخ تفکر اسالمی در هنداحمد،  عزیز. 1

 بازرگانی آفاقی شیعه مذهب.. 2

 . 42، صبرهان مآثرابن طباطبا، . 1

 . 114-111، ص1،ج تاریخ فرشتهفرشته، . 4

 .14، 48، ص مآثربرهان؛ ابن طباطبا، 122، ص1ج، همان. 1

 .11-14، صمآثربرهانابن طباطبا، . 6
7. Sherwani, Haroon Khan, The Bahmanis of the Deccan, p.132. 

 . است منطقه گلبرگهاست. این شهر مرکز بخش و  هند کارناتاکا. شهری در ایالت 8

 .است  واقع شده هنددر کشور  کارناتاکا. در ایالت 8

 .11-11، ص جامع مفیدیمستوفی، . 11

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
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ساختند که از عراق کردند و می کارانی ایرانی طرامی میو کاشیگران  که معماران، صنعت

ها، چالشی برای اقداما  ممایتی اممد اول از آفاقی 1و ایران به بیدر مهاجر  کرده بودند.

  2ها ایجاد نمود.دکنی

ها اعتماد داشت، ارتش جدیدی بنیان نهاد که افوراد آن    جا که به آفاقیاممد اول از آن

 هوزار ای تشلی  داد که مرکوب از سوه   اممدشاه، سپاه ویژه 3ا تشلی  شده بود.هاز آفاقی

خواجوه مسون اردسوتانی     ،چنوین  هوم  4گیر اه  عراق، ایران، ترکیه و عربستان بود. کمان

 2گیوری را بوه شواهزادگان برعهوده گرفوت.      مسئولیت آمووزش هنور تیرانودازی و کموان    

 7ها سپرد. یار جاگیرها را به آفاقیترتیب، سلطان مناصب مهم دولتی و اخت بدین

دراز، یلوی از مشوای  صووفی     گیسوهای سید محمد اممد اول که در ابتدا از ممایت 

رو، اعتقواد شود. ازایون   دکن برخوردار بود و به وی توجه داشت، پس از چندی بوه وی بوی  

گذار طریقه م.( بنیان1431ق./ 734ولی )د اهللنعمتاممد اول از شاه  سلطان شهاب الدین

و نووه او، شواه    5اللهیه درخواست کرد که یلی از فرزندان خوود را بوه هنود بفرسوتد     نعمت

بود، راهوی  محمدباقرمذهب و از نوادگان امام ولی کرمانی که سنی  اهللنعمتنورالدین 

 ترتیب، اممد اول، او را بر تمامی مشوای  دکون از جملوه مریودان محمود      بدین 7دکن شد.

                                              

 .18-11، ص همان. 1

 . 41-18، ص همان. 2

3. Sherwani, Haroon Khan, The Bahmanis of the Deccan, p.132. 

 . 121-121، ص 1، جتاریخ فرشتهفرشته، . 4

5. Sherwani, Haroon Khan, The Bahmanis of the Deccan, p.200-201. 

 . 126، ص 1، جتاریخ فرشتهفرشته، . 6

 . 61، ص مآثربرهان؛ ابن طباطبا، 128، ص 1ج، همان. 7

 .41-11، ص مفیدیجامعمستوفی، . 8



 دکنشیعه محلی های ها در حکومت بهمنیان و حکومتدکنی -هابررسی منازعات آفاقی 292 

ولوی در   اهللو خانواده شی  نعمت 1م.( پیر قبلی خود برتری داد1422ق./ 722دراز )د گیسو

  2جا امترام و نفوذ بسیاری یافتند.آن

ولوی   اهللنعموت نورالدین توجه است؛ زیرا شاه انتخاب اممد اول در این خصوص قاب  

کرمانی نه فقط بین ایرانیان جامعه بهمنوی شوناخته شوده بوود، بللوه در میوان فرزنودان        

قرار داشت. مضور او در پایتخت هم خأل عرفانی ناشی از مرگ سید  بالفص  امام باقر

کرد و هم با فرقه قومی جدیدی سازگاری داشت که در دراز را پر می گیسومحمد مسینی 

 این 3مهمی در آن داشتند. های ایران و عراق، نقش بود و آفاقی گیریبیدر در شرف شل 

ای را بر سرکار آورد تا بتوانود  دهد که اممد اول مشتاق بود، صوفی آفاقیمسئله نشان می

  4های بیدر را جلب کند.اعتماد آفاقی

چنین، اممد اول امترام بسیاری برای سوادا ، فرزنودان شویعی خانودان مضور        هم 

قائ  بود. اممد اول، مبلغ هنگفتی به سیدها بخشید تا بتوانند در کربال مجرایی  محمد

رسود، امتراموی کوه اممود اول بورای نوادگوان       بوه نظور موی    2برای انتقوال آب بسوازند.   

قائ  بوود بوه معنوای گرویودن او بوه       مهو مضر  فاط امیرالمؤمنین مضر  علی

چنین، وی مناطقی از قلمرو خود را وقف کسانی کرد کوه از دیوار    هم 7مذهب شیعه نیست.

 5کردند و سرپرستی و تولیت این موقوفا  را به خود آنان سپرد.عرب به دکن مهاجر  می

                                              
1. Ghauri, Muslims in The Deccan in The Middle Ages ،A Historical Survey, 

p.150. 

 .88، ص مآثربرهانابن طباطبا، . 2

 .41-11، ص مفیدیجامعمستوفی، . 1

 .68، ص مآثربرهانابن طباطبا، . 4
5. Sherwani, Haroon Khan, The Bahmanis of the Deccan, p.134. 

 . 118 -117، ص در هندتشیع هالیستر، . 6

 .48، ص مآثربرهانابن طباطبا، . 7
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دعو  گسوترده از   اول، مانند انتقال پایتخت از گلبرگه به بیدر، برخی از اقداما  اممد

ای جدید بنیان نهواده  ولی موجب گردید، جامعه اهللنعمتایرانیان و دعو  از خاندان شی  

ویوژه ایرانیوان در هموه    هوا بوه  تأثیر آفاقی  دادند. ها تشلی  میشود که اساس آن را آفاقی

ر اقوام تأثی  شدن رنگ تدری ، سبب کم شئون زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دکن به

 ها گردید.ویژه دکنیهای دیگر بهو گروه

هوا و هنودوها و جمعیوت    هوا، آفواقی  ساختار اجتماعی جدید در بیدر متشل  از دکنوی 

گوران، علموا و    ها، صنعتزادگان، ارتشیمسلمان منطقه متشل  از خاندان سلطنتی، نجیب

گلبرگوه مهواجر  کورده     صوفیان بود. بسیاری از مسلمانان مقیم بیدر سنیانی بودند که از

با افزایش تعداد  1کردند.بودند و از مذهب منفی که مذهب رسمی ملومت بود، پیروی می

 به تغییر گذارد. آرام رو  مهاجران ایرانی که تمایال  شیعی داشتند، ساختار جامعه آرام

توجه خاص اممد اول به مهاجران خارجی و قدر  و نفووذی کوه اینوان در دسوتگاه      

هوا گردیود و سورانجام بوه     تی او به دست آورده بودند به زودی مایه مساد  دکنوی ملوم

ها وقتی بوود کوه پوس از    ها و دکنیمیان آفاقی گرفتن کدور  منازعاتی منجر شد. شد 

، اممد اول ایرانیان و اعوراب را بوه طوور گسوترده وارد تشولیال  اداری و      2نبرد بیجانَگَر

 3امترام آنان افزود.نظامی خویش کرد و بر شأن و 

ها بود، ها و دکنیقدر  میان آفاقی قوا و موازنهاممد اول مانند فیروزشاه در پی تعادل

ها در دوره اممد اول، بیشتر شده بود و در اختیوار  ولی نلته مهم این است که تعداد آفاقی

یروزشواه و  هوای ف به افزایش نهاده بود. با وجود سیاسوت  گرفتن مناصب در دوره اممد رو

                                              

 .111، ص1، جتاریخ فرشتهفرشته، . 1
2. Sherwani, Haroon Khan, The Bahmanis of the Deccan, p.77,140. 

 ق.( رخ داده است.821-818این نبرد در دوره حکومت احمد اول )

 .111، ص1، جتاریخ فرشتهفرشته،  .1
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دلی  آن، اممد اول، هیچ گزارشی درباره منازعا  این دو گروه به دست ما نرسیده است و 

 ها برانگیخته نشده بود. این است که در این هنگام، مساسیت دکنی

 ها ها و دکنیبندی آشکار میان آفاقی. صف5

بوه   یاسوت س یون ا برد یشو پها   یاز آفاق ممایت خصوص در یبهمن یاممدشاه ول یاستس

درآموود  یش( پوو.م1437-1427 ق./739-772)ین امموود دوم او عالءالوود یندسووت جانشوو

سوت.  پیو وقوو   بوه  دکون  قرن نهم و دهم هجری قمری دربود که در  یمهم یدادهایرو

 یاندر جامعه عهد بهمن ییتأثیر بسزا   اممد دومین اول و عالءالد اممد پسند یآفاق یاستس

 داشت. 

کردند و یم یهمراهرا  ید، اوس هایآفاقی از تن دو  که  مالی  در مد دومام عالءالدین 

اهلل و الودین خلیو   برهان شاهاین دو تن،  1نمود. گذاری تاج سادا  و علما در دربار بودند،

 2.یندشاه بنشو چپ سمت راست به ترتیب افتخار داشتند،  یفمنید محمد س

مسون   خَلَوف ید کوه  واضا گرد یموقع ،در زمان اممد دوم هایبر دکن هایآفاق یبرتر

در برابور   یریچشومگ  هاییروزیموفق شد، پ هایبدون دخالت دکن هایآفاق رهبر بصری،

 یش از پویش توجه بو  سببامر  این. آورد دست به یغربشمال یدر مرزها یدشمنان خارج

  3.یدو سپردن همه مناصب به آنان گرد هایبه آفاق لطانس

 آن یدر آن مضور داشتند و فرمانده هایبعد از نبرد گجرا  که فقط آفاق ین ترتیببد

به بعد در دربار  یناعالم کرد که از ا دوم ینعهده داشت، عالءالد رب مسن بصری را خلف

در زموان   یون ا از یش. پیرنددر سمت چپ قرار گ هایها در سمت راست او و دکنیآفاق ،او

                                              

 . 11-41، صمفیدیجامعمستوفی، . 1

 .71، صمآثربرهانابن طباطبا، . 2

 .81، صمآثربرهان؛ ابن طباطبا، 112، ص1ج،تاریخ فرشتهفرشته، . 1
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 یون ا ،دسوتور  ینرا داد. پس از ا یامر ینبار دستور چن ینبود، اما ا ینچن گذاری او نیز تاج

  1آشلار با هم پرداختند. یو دشمن بندیدو گروه به صف

 میان اختالفا  ها و  کدور . بود بارو  انبار در انداختن مانند آتش ،اقدام اممد دوم ینا

 هوا یکه دکنو  یددستور موجب گرد ینسال بود که وجود داشت، اما ا ینچند ،دو گروه ینا

ضربه مهلک  یننخست یدشا 2بزنند و آنان را از قدر  دور سازند. هاآفاقی عامدست به قت 

که در  یافتنمود  یضربه در زمان یننخست ینق. رخ داد. ا721در سال  هایبر آفاقها   یدکن

 بصریمسن  خلف یبه فرمانده هایو دکن هایمتشل  از آفاق یم ارتش1445ق./721سال

 سوام  غربی دکن گردید.   در  واق  نگیسرمأمور سرکوبی راهزنان منطقه سَو اعزام شد 

هوا بوه   ، اما در این عملیوا  نظوامی، دکنوی   همراه بود یتابتدا با موفق یسفر نظام ینا

ممد رو، اها خیانت کردند و اوضا  را به گونه دیگری به اممد دوم انتقال دادند. از اینآفاقی

 1111سویدد و   2211در این کشوتار،   3. ها را دادعام آفاقیدوم در مالت مستی دستور قت 

مسوئله   یوت شاه را از واقع یدند،رس یدربه ب هایآفاق یوقت 4به قت  رسیدند.  سیدد غیر هشویع

ود و مصادره اموال ایشان، آنان را از مقوام خو   هایدستور قت  دکن ضمنمطل  کردند. شاه 

  2.عزل نمود

                                              

 .112، ص1ج، تاریخ فرشتهفرشته، . 1

 .114ص، 1، جهمان. 2

، محمودشااهی مآثرحکیم،  ؛ شهاب62-61، 1، جاقلیم هفت؛ رازی، 116-111، ص1ج، همان. 1

 .78ص 

هااروی،   ؛ مااقیم 116-111، 1ج، تاریخ فرشاته فرشته، ؛ 84-81، صمآثربرهانابن طباطبا، . 4

 . 28-28ص، 1ج، اکبری طبقات

 . 82-81، صمآثربرهانابن طباطبا، . 1
Sherwani, Haroon Khan, The Bahmanis of the Deccan, p.167-168. 
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سولطان بوه شلسوت و قتو       تدبیرییکه با ب هایو دکن هایآفاق یانم یدشمن یجهنت

 طوف منجر شد از نلوا  ع  1یشوارنگامق. به دست راجه قلعه س721َدر بصریمسن  خَلَف

توطئوه   یواقعوه کوه در پو    یون ا ترتیوب ین. بدرودمی شمار دو گروه به ینا یانمناسبا  م

آنوان   یاندر مناسبا  م گذاریتأثیر  واقعه  یدند،به قت  رسها   یاز آفاق یادیتعداد ز ها، یدکن

 است.  یاندر ملومت بهمن

داشوتند، نشوان    یوار را در اخت یمناصب مهوم دولتو   ها در زمان اممد دوم،که آفاقیینا

تأثیر   و به است  هرا ادامه داد هایاز آفاق یتپدرش در خصوص مما یاستس ویکه  دهد یم

 ی کوه توار   3طباطبوا ابن و  2. فرشتهه استنلرد یدکن توجه اهالی محلیبر  یاستس ینا

 را هوا و آن دهنود یم نشان هایاز دکن یومشتناک تصویر اند،را به ثبت رسانده یدوره بهمن

آنوان توا    هوای یوت رواالبته  4.دانندیآل محمد م یعیسادا ، فرزندان ش همیشگی دشمنان

 هوا یموادث تل  به قلم آفواق  ینکه همه ا یمفراموش کن یدنبا یرااست؛ ز آمیزمبالغه یمد

 شده است.  یتروا

 باشوند، دسوت راسوت او    هوا یمطلب که آفاق ینا یاصرم با اعالین اممد دوم عالءالد

قوومی   –چنین، بذر اختالف اجتمواعی   . همدار شودیحهجر هاییشد امساسا  دکن سبب

. در گردیود منجر به انحطاط ملوموت  شدیدی میان این دو گروه اجتماعی کاشته شد که 

کورد   موی ش تالش خوی در اواخر دوره ملومت وادوم،  اممد محور یآفاق هاییاستس یپ

 اعتدال را بازگرداند. 

                                              

 بندر سنگامیشوار در سواحل غربی دکن قرار دارد. . 1

 ق است. 1111تاریخ وفات وی به احتمال، . 2

 تاریخ وفات وی به احتمال، اوایل قرن یازدهم هجری قمری است. . 1

 ، در بیشتر صفحات. برهان مآثر، در بیشتر صفحات؛ ابن طباطبا، تاریخ فرشتهفرشته، . 4
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ز را فرونشواند ا ها   یدکن یختهبتواند امساسا  برانگ ین کها یو براا یم،تصم ینا یدر پ

 یدردعو  کرد تا به ب دراز  یسوگ ی( از نوادگان پسر.م1447د. ) ینی اولمسید یداهلل شاه س

 ین الدین ابوالفیض من اهلل مسوینی ام برادرش یش،خو جای به ید یداهللس کند. ملان نق 

  1.اشتبه او گذ فراوانی امترام و عز  و کرد واگذار او به را روستا شاه چند را فرستاد.

امساسوا    ینتسول  یودر به ب دراز یسواز دعو  از اخالف گ اممد دومین عالءالدهدف 

 یرا از یک طرف؛ زاین سیاست تا مدودی مؤثر افتادبود.  هایو آفاق هایدکن ینفروخورده ب

سید  شاه ینی،مسیض من اهلل ابوالف یعنی ؛گلبرگه یدکن یانبعد به همت صوف هایدر سال

رفته کمتر  رفته هایو دکن هایدو گروه آفاق ینشلاف ب مسینی اهلل و روح سفیراهلل مسینی

 ادامه داشت. وقفهیدو دسته ب ینا ینرقابت باز طرف دیگر،  2شد.

 هاها و دکنی. آرامش نسبی نتیجه سیاست توازن قدرت میان آفاقی6

دوران مد شده بود و در ها بیاست در دوران پایانی ملومت اممد دوم، قدر  آفاقی گفتنی

یافوت. پوس از   گونه دیگری تغییور  م.( اوضا  به1427-1471ق./ 772-772شاه )همایون

شاه و سوپس  شاه بر تخت نشست. در جریان جلوس همایوندوم، همایون اممدعالءالدین 

آفاقی بارها سبب درگیری و منازعا  خوونین   –در دوره ملومت وی اختالف میان دکنی 

هوا علیوه   ای از آفاقیشاه، عدهدر آغاز جلوس همایون 3گردید. و جنگ داخلی در شهر بیدر

شاه توطئه را  مسن را بر تخت نشاندند، ولی همایون وی توطئه کردند و برادرش، شاهزاده

  4سرکوب نمود.

                                              

 . 118-117، ص1، جتاریخ فرشتهفرشته، . 1

ایاران  ، «ها یاز آفاق یتدر خصوص حما یبهمن ولی احمدشاه یاستس یجو نتا یرثأت»صدیقی، . 2

 .12، ص 1، شنامگ

 .81-88، صبرهان مآثرابن طباطبا، . 1

 . 84-81، صهمان. 4
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هوا خواهوان   دهد که آفاقی ها نشان می  مسن از سوی آفاقیبرتخت نشاندن شاهزاده  

شاه، دوم بودند و همایوناممد استمرار ممایت از آنان، مانند دوران اممد اول و عالءالدین 

ها داشته است که این کودتا علیه وی رخ داده است. ایون مرکوت،   نگرشی منفی به آفاقی

اللهی بدگمان کرد. دوران ها و اعضای خاندان نعمتشاه را نسبت به آفاقیشک همایونبی

طول انجامید، اهمیت بسزایی دارد؛ زیورا او سیاسوت   سال به وتاه سلطنت او که فقط سه ک

 1ها را دگرگون کرد.بزرگش در خصوص ممایت از آفاقی پدر و پدر

شواه ترسویم   طباطبا و فرشته هر دو، تصویری ومشتناک از دوران ملوموت هموایون   

گاوان  ر فاض  عصر وی، محموداند که دلی  آن به طور کام  مشخص است، اما وزیکرده

2کند.تصویری متفاو  ارائه می
ها منجور بوه تغییراتوی    این کودتای ناموفق از سوی آفاقی 

بزرگش، سیاست توازن را بوه اجورا    شاه برخالف پدر و پدراساسی در دربار گردید. همایون

ان که خودش گاو که محمودها قرار داد. عجیب آندرآورد و قدر  بیشتری در اختیار دکنی

  3ها بود از این سیاست شاه ممایت کرد.از آفاقی

هوای   افلار و اندیشه دهنده رانی که نشان را با یک سخن  شاه سلطنت خویش همایون 

هوا مواجوه   که با توطئه آفواقی شاه با وجود آننمود. همایونکشورداری بود، آغاز ه و دربارا

وزار  انتخاب کرد. این موضو ، رویلورد اعتودالی   شده بود، اما محمود گاوان آفاقی را به 

در ایون   4دهود.  هوا نشوان موی   هوا و دکنوی  گاوان را نسبت به آفاقی شاه و محمودهمایون

خلعوت    سوپس توصیف کرد.   و انوصاف  به عدالترا گاوان  محمودشاه، همایونرانی،  سخن

                                              

 . 118، ص1، جتاریخ فرشتهفرشته، . 1
2. Sherwani, Haroon Khan, The Bahmanis of the Deccan, p.183-185. 

ایاران  ، «ها یاز آفاق یتدر خصوص حما یبهمن ولی احمدشاه یاستس یجو نتا یرتاث»صدیقی، . 1

 .14، ص 1، شنامگ

 . 88، ص مآثربرهانابن طباطبا، . 4
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السلطنه را لتجار و وکی ا عناوین ملک ،چنین هم 1خاص، کمر و کاله طال را به وی بخشید.

  2. کرد  اعطا  به وی

به عنووان وزیوری شایسوته و عوادل،       گاوان محمود همه، اقدام وی در انتصاب  با این 

  آغواز   درخووویش   رانوی   شواه در سووخن   . هموایون دهد را نشان میدرایت و دوراندیشی او 

وزیری که مورد اتفواق موردم و     تعیین  پیشورفت جز باکرد که نلته اشاره  به این سلطنت

اصو  مهوم اتحواد و      بوه   شاه همایون  پذیر نیست. توجه عقالی عرب و عجم باشد، املان

-یآفاق  میان  داخلی  صدد برطرف کردن اختالفا  و دراکه دهد می اتفاق میان مردم نشان

  3.ه استبوود هاها و دکنی

هوا و  آفاقیاتحاد میان   برقراری  ایجویی بر رو، شناسایی معض  مهم دکن و چاره ازاین

  مختلوف   را در اتحاد و توازن میوان قشورهای   انبهمنیملومت ای از تاری   ، دورههادکنی

پس از . گردید  پذیر جامعه قرار داد. این امر با انتصاب محمود گاوان به موقام وزار  املان

-1471ق./ 775-772) سووم  اممود  الودین  نظوام  .ق  772  شاه در سوال  درگذشت همایون

 . گاوان به سلطنت برگزیده شد محمود م.( به دست1473

. سوپس   وزیور کو  منصووب کورد      سومت   بوه   گاوان را  محمود سوم، اممد  الدین نظام 

 گاوان و مخدومه  ، محمود گانه( متشلّ  از خواجه جهان ترک مشورتی )اتحاد سه ای هجلس

 گفتنی 4.اعضای آن واگذار گردید  به  امور ملومتی هشد و ادار  مادر سلطان تشلی ، جهان

جهوان،  هوای شوورای سوه نفوره مخدوموه     اممد شاه سوم، تالشالدین است در دوره نظام

ای ترک و تقسیم مناصب میان این دو گروه متخاصم تا اندازهجهان گاوان و خواجه محمود

                                              

 .همان. 1

 .118، ص 1ج، تاریخ فرشتهفرشته، ؛ 141نامه ش ، االنشاء یاضرگاوان، . 2

 .88، ص مآثربرهانابن طباطبا، . 1

 . 141، ص 1ج، تاریخ فرشتهفرشته، . 4
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متی با ها منجر نگردید. آن ها کاست، اما این اقدام به ختم دشمنی میاناز شد  درگیری

 هووا در زمووان ملومووت هووا و دکنوویهووای آفوواقیوجووود توودابیر محمووود گوواوان، رقابووت

 هوای  شودن شومار بسویاری از آفواقی    اممد سوم بهمنی سوبب کشوته   الدین  سلطان نظام

  1مذهب شد.  شیعه

 -775سووم ) محمدشواه   بزرگوان بورادرش،   اممود سووم،  الودین  نظوام پس از مورگ   

در دوران  2را که نه یوا ده سوال داشوت بوه ملوموت برگزیدنود.      م.( 1472-1473ق./775

هوای   ترک و مخدومه جهان از صحنه قدر ، زمینوه جهان  محمدشاه سوم با مذف خواجه

دلی  سن کوم   در این دوره به 3گاوان در امور سیاسی فراهم گردید. محمودبرتری خواجه 

گاوان در منصب امیراالمرا، تموام اموور ملوموت را در     محمود سلطان محمد سوم، خواجه

سازی این منطقه از اشرار و کفار، های او در مناطق غربی در پاکاختیار داشت. لشلرکشی

  4ترین اقداما  او در تثبیت قدر  بهمنیان در مرزهای غربی بودند.مهم

دسوت آورده بوود،   گواوان در ملوموت محمدشواه بوه      با توجه به اقتداری که محموود 

 رو، سیاسوت و تودابیر   از ایون  2هوا برقورار کنود.   هوا و دکنوی  توانست تووازنی میوان آفواقی   

گاوان در روزگار ملومت محمدشاه با تقسیم مناصب ملومتی میان دو گروه آفاقی  محمود

وزار  وی،  ههموین دلیو  در دور   بوه زیسوتی و آراموش پدیود آورد.     و دکنی، نووعی هوم  

خواتمه یافت. تا مدودی  هاها و دکنیآفاقی  میان  و دسیسه  چینی ، توطئهنظمی، اختالل بی

                                              

 .188، ص 2، جمآثر رحیمی؛ نهاوندی، 117، ص 1ج، تاریخ فرشتهفرشته، . 1

 طبقاات هاروی،  ؛ ماقیم117، ص مآثربرهان؛ ابن طباطبا، 147، ص 1ج، تاریخ فرشتهفرشته، . 2

 . 44، ص 1، جاکبری

 . 112، ص 1ج، اللّبابمنتخبالملکی، نظامخانخافی. 1

 . 111، 147، ص 1ج، تاریخ فرشتهفرشته، . 4

5. Sherwani, Haroon Khan, The Bahmanis of the Deccan, p.226-227.  
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 دورهوا   ها انجامید و آنان را از ورود بوه رقابوت ناسوالم بوا آفواقی      این امر به تقویت دکنی

سیاست وی در ایجاد هوماهنگی و تووازن قودر  میان قوای ملومتی نقشی  1داشت. نوگه

ای که مرزهای آنوان را از خوطر بووی ثبواتی    گونه به .داشت انقلمرو بهمنی  تثبیت  مؤثر در

 .فراهم نمود اننجا  بخشید و زمینه را برای رشد و شلوفایی ملومت بهمنی

مرکزی و کاهش قدر  امیران که تثبیت ملومت  محمود گاواناقداما  و اصالما   

اشت، سوبب مسواد    ها و سران دربار و افزایش قدر  و محبوبیت خود را در پی د  والیت

-ها در دربار بهمنی بر شد  ایون کینوه  ها و آفاقیها گردید. اختالفا  قدیمی دکنیدکنی

بَحوری، ملفتواح   المللوک  رو، گروهی از امیران دکنی، ماننود نلظوام  افزود. از همینجویی می

هوای  که کینه بسویاری از خواجوه در دل داشوتند، هموواره مورف      2المللکمبشی و ظَریف

 3رساندند.ندی از زبان خواجه به گوش شاه میناپس

شاه را از دربار دور کردند و به سورمدا   چنین، برخی از مامیان خواجه، مانند عادل هم

را از پایتخوت دور   محموود گواوان  که بیشتر مامیوان خواجوه    ها پس از آنفرستادند. دکنی

کردند، دستور قت  وزیر را از شاه گرفتند. بدین ترتیب، خواجه محمود گاوان با وجود تالش 

 4هوادارانش به قت  رسید. 

 دکنی در سراشیبی بهمنیان -. تأثیر منازعات آفاقی7  

اخوتالف،   شلننده از بین رفت. آتش به دستور محمدشاه، این موازنه انمحمود گاوبا قت  

شاهی و اضمحالل این سلسله منجر درونی قدر  بهمن بار دیگر باال گرفت و به فرسایش

                                              

 . 116، ص 1ج، تاریخ فرشتهفرشته، . 1

 هجری قمری است.  11و یا  8تاریخ وفات این گروه از امیران به احتمال زیاد، قرن . 2

 .111-118، ص 1ج، اللّبابمنتخبالملکی، نظامخانخافی. 1

 . 112-111، ص همان. 4
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قوودر   انحصار  محمد و آغاز ملومت فورزند خوردسال او، مرگ سلطان با سپسگردید. 

ملومت بوهمنی را در سراشیبی  ،ها ها و آفاقیدست امرای دکنی افتاد و اختالف بین آن به

گفتنوی اسوت در طوول دوران     .بهمنیان بوه پایوان رسوید     اقتدار ملومت  دوران و  قرار داد

هوا در دوران  ها و دکنوی ق.( منازعا  میان آفاقی924 -775طوالنی سلطنت محمودشاه )

  1چنان ادامه یافت. پایانی ملومت هم

هوا،  ق.( توا آخورین آن  772-772شواه ) بهتر، پادشاهان بهمنوی از هموایون  عبار   به 

ها بودند و تالش برخوی از  ها و آفاقیها و نزا  دکنی  ق.( گرفتار توطئه932-934اهلل ) یمکل

که مناصب  محمود گاوانقوا میان این دو گروه، جز در مد  وزار  ها برای ایجاد توازنآن

ها ای نرسید. در نهایت، دشمنی میان این گروهرا میان افراد دو گروه تقسیم کرد، به نتیجه

  2و تجزیه ملومت بهمنیان منجر شد. به ضعف

م(، 1221-1217ق./ 925-924اممد چهارم ابن محمود )چهار سلطان پایانی بهمنیان، 

ق./ 932-925اهلل بن محموود )  م(، ولی1221-1221ق./ 925عالءالدین بن اممد چهارم )

هیچ نقشوی در اداره   م(1227-1227ق./ 934-932اهلل بن محمود ) م(، کلیم1221-1227

 3امور نداشتند و اسیر دست امرای آفاقی یا دکنی بودند. 

صوور   تدری  قدر  خویش را از دست داد و بوه مردان به شاه در درگیری میان دولت 

اهلل، آخورین پادشواه بهمنوی از سووی امیور      ای در دست آنان در آمد. سرانجام کلیمبازیچه

تله، تقسیم گردید که بریدشاهیان،  بهمنیان به پن  بریدی از ملومت خل  شد و سرزمین

  4راندند.شاهیان بر آن فرمان میشاهیان و عادلشاهیان، نظامعمادشاهیان، قطب
                                              

 . 188، ص 2، جمآثر رحیمی؛ نهاوندی، 117، ص 1ج، تاریخ فرشتهفرشته، . 1

 ؛ شاهاب 67-61، ص 1، جاقلیم هفت؛ رازی، 61 -26، ص 1، جاکبری طبقاتهاروی،  ماقیم. 2

 . 81-78، ص محمودشاهیمآثرحکیم، 

 .81-78، صمحمودشاهیمآثرحکیم،  شهاب. 1

 .111، صاسالم در شبه قاره هندتاریخصادقی، . 4
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شواهیان و  از میان این پن  ملومت بازمانده بهمنیان سه ملومت قطب شاهیان، نظام

سیاسوی و اجتمواعی ایون    ها نقوش بسوزایی در اوضوا       شاهیان شیعه بودند و آفاقیعادل

-در ملومت بریدشاهیان و عمادشاهیان، گزارشوی از مضوور و نقوش    1ها داشتند.ملومت

 ها گزارش نشده است.ها و منازعا  آنان و دکنیآفرینی آفاقی

بهمنیان، منازعا  میان این دو گروه بود که متی پس از سوقوط  یلی از دالی  سقوط 

-شاهیان، نظوام محلی عادل شیعههای برای ملومتدکنی -ملومت، منازعا  آفاقیاین 

 پردازیم.  میراث گذاشته شد که در ادامه به آن میشاهیان بهشاهیان و قطب

بررسوی  چنوین،   اسوت. هوم  مد  اتفواق افتواده   دکنی در دراز-رو، منازعا  آفاقیازاین

 بهمنیوان،  زموان از بازمانودگان ملوموت    ها در سه ملومت هوم ها و دکنیمنازعا  آفاقی

شیعه محلی و واکاوی مناسبا  عصر بودن سه ملومت زمانی و هم مسئله مهمی است. هم

 زمان، کاری بس دشوار است.  ها به طور همها و دکنیآفاقی

 محلی شیعه دکن هایها در حکومتدکنی -ها. تداوم منازعات آفاقی8

آوری  ها را جم  فرمانداری داشت که مالیا  بهمنیان هر ایالت، اداری ملومت  سویستم  در

این فرماندار در عوض اداره ایالت خود، همیشه تعداد معینی سرباز برای شاه آماده  .کرد می

نووظامی و   ایون، او موق داشووت کسووانی را بورای تصودی مقاموا          بور   کرد. افزون می

امر خود را قلمورو   تحت شد فرمانداران، ایاال  غویرنظامی منصوب کند. این امر سبب می

  دائوم بوه سوربازان توازه     نیواز  ، بهمنوی   ملومت  پیوسته های خویش بدانند. جنگ شخصی

و کمتر در نماید ایاال  بوسنده  از سویشد سلطان به ارسال نیرو  سبب می  امر . این داشت

 2امور آنها دخالت کند.

                                              

 .118 ، ص1، جتاریخ فرشتهفرشته، . 1

 . 418، ص1، جتاریخ هندتاپار، ؛ 281، ص1ج، همان. 2
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 ملوموت، سوودای جودایی    بزرگ ایون بهمنی، هر یک از سرداران با ضعف ملومت  

ها، اممدشاه استقالل کردند. اولین آنای، اعالم طلبی در سر پروراندند و هر یک در گوشه

ق. خوود را  792شاهیان بود که در سال بحری، مؤسس نظامالملک بحری معروف به نظام

-792)شواهیان در اممودنگر   سلسله جدا ساخت. از میان این پن  سلسله، نظاماز بدنه این

-911شواهیان در گُللُنوده )  ق.( و قطوب 1195-792شاهیان در بیجوابور ) ق(، عادل1147

شیعی تشلی  دادند و دو سلسله دیگر، سلسله عمادشاهی در برابور  هایق.( ملومت1197

 مذهب بودند.  ق.( سنی792-1127ق.( و بریدشاهی در بیدر )972-797)

شواهیان و  شواهیان، قطوب  نظوام  هوای بررسی منازعوا  آفواقی و دکنوی در ملوموت    

ملوموت، شویعه بوود بوا وضوعیت       این سوه  رسمیکه مذهب شاهیان با توجه به این عادل

رسمی آنان شیعه نبود، تفاو  چندانی نودارد.  بهمنیان که مذهب منازعا  در ملومت  این

بوه  تووان  های محلی شیعه در دکن را میها در ملومتها و دکنیوضعیت منازعا  آفاقی

العمو   هوا و علوس  هوا بور دکنوی   دو دوره کلی به رسمیت شناختن تشی  و برتری آفواقی 

 تقسیم کرد. ها مذهب رسمیها و تضعیف آفاقی دکنی

در  هههاههها بههر دکنههیبههه رسههمیت شههناختن تشههیی و برتههری آفههاقی. دوره اول: 1-8

 های محلی شیعه حکومت

  را به رسمیت شناختند و بوا  های محلی شیعه دکن، مذهب تشیدر این دوره، ملومت

ها از قدر  بسیاری برخوردار گردیدند. در این جا الزم است به بررسوی  این شرایط، آفاقی

 های محلی بپردازیم. به رسمیت شناختن تشی  در ملومت

هوا در  هوا و دکنوی  آمیوزی میوان آفواقی   هجری، مناسبا  مسالمتدهم نیمه اول قرن

-1497ق./ 911-921شواه )  قطوب  قلوی ای کوه  بود. به گونهشاهیان برقرار ملومت قطب

گووللنده   عشوری را در اثنوا  شواهیان پوس از آن کوه شویعه    م.( اولین پادشاه قطوب 1234
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کوار خود بوه کشوری و لشلری بسیاری از ایرانیان را در دستگاه تعداد، 1رسمیت شناخت به

تأسویس   از آغواز هوا بودنود   آفواقی ز ا این افراد کوه . هوا دادبه آن  مهمی مناصب و گرفت

شاه تا زمان قطبپس از قلی  2شاهیان در رأس امور اداری و نظامی بودند.قطب مولومت

م.( گزارشوی از منازعوه جودی میوان     1712-1271ق./977-1121شواه ) قطوب  محمدقلی

 ها ارائه نشده است. ها و دکنیآفاقی

بهمنیان، سولطان کمتور در   اداری ملومت گردید با توجه به سیستم طورکه بیانهمان

بهمنیان، هور یوک از سورداران     ترتیب با ضعف ملومتکرد. بدین  امور ایاال  دخالت می

-1491ق./792-917شواه ) عوادل  یوسوف اسوتقالل نمودنود.   ملومت، ادعای  بزرگ این

ق. در 795  اتو .ق 792هوای   و در بوین سوال  بهمنی بوود دربار آفاقی که از امرای م.(1211

 دلیو   او در ابتدای تشلی  ملوموت بوه   3تأسیس نمود. شاهیان راملومت عادلبیجاپور، 

 شوویعه هووایسیاسووی، اجتموواعی و فرهنگووی آفوواقیهووای. فعالیووت2شوویعی؛  . تمووایال 1

شیعه تبعیت از صفویان، مذهب .  به4ها و ها با دکنی. رقابت و دشمنی آفاقی3در بیجاپور؛ 

 4را رسمیت بخشید. 

 ها ممایوت کورد و ایون   تشی  از آفاقیبخشیدن به مذهب شاه با رسمیت عادلیوسف 

هوا در  دیگور، دکنوی   شاهی پیدا کردنود. از طورف  ممتازی در ملومت عادلگروه، جایگاه 

منصبان را  شاه، بسیاری از صامبعادلکردند و یوسف بسیاری میقدر ، تالش تصامب 

  درشواهی  هوا در دوره عوادل   و دکنوی هوا  آفواقی  2مذهب برگزید.سنی های میان دکنیاز 

                                              

 .11ص ،تاریخ تفکر اسالمی در هنداحمد،  عزیز. 1

 . 1، ص2، جتاریخ فرشتهفرشته، . 2

 . 271، صاللّبابمنتخبالملکی، نظام خانخافی؛ 4، ص2ج، همان. 1
4. khalidi, Omar, Dakan under the Sultan , (The Shiites of the Deccan), p.16.  

 .11، ص2ج، تاریخ فرشتهفرشته، . 1



 دکنشیعه محلی های ها در حکومت بهمنیان و حکومتدکنی -هابررسی منازعات آفاقی 222 

و فراوانوی   تسنن موذهب توروی  کردند. گوستردگی موی  رقوابت  قدر  با یلدیگر  تصامب

بووودن   سو و موحلییک از هادکنی و ها در دکن و اختالف میان آفاقیجمعیت اه  سنت 

سووی   موذهبی از ی گیور  سخت دیگر، مان  از اتخاذ سیاست سویی از  شاهیان عادل  قدر 

1بود. شاهعادل یوسف
 

شدید ایون دو   شاه با دو گروه آفاقی و دکنی، مان  از جدالرو، رفتار متعادل عادلازاین 

کرد، اما بوه  شیعه ممایت میهای تشی  از آفاقیدر پی تروی   شاهلعاد یوسف 2گروه شد.

 داد. او به امیران دکنی اجازه داد توا در اقطوا   عم  می مذهب هم، آزادی یسنهای دکنی

دکنی را که در ملوموت مناصوبی   سنت بخوانند. او، امیرانرسم اه خود، اذان و خطبه به 

اداری ملوموت  خود را در سیستم داشتند در همان مناصب نگه داشت و اجازه داد، مناصب

 مفظ کنند. 

شاهیان عادل قدر ، میان دو گروه آفاقی و دکنی در ملومتشد توازن این امر سبب 

 3باشووند.شوود و ایون دو گوروه بووا یلودیگر تعارضوی جودی نداشوته         دوره مفوظ در ایون  

همان طور  4السلطنگی منصوب کرد.  مذهب را به نایب  سنی دکنی خان کمال طورکه همان

شواهیان بوا   شاهیان، مانند دربار عادلار قطبکه مالمظه گردید در این دوره زمانی در درب

 ای میان دو گروه اجتماعی آفاقی و دکنی وجود نداشت. ها، منازعهوجود برتری آفاقی

شاهیان است. در دربار شده از قلمرو بهمنیان، نظامهای منشعب یلی دیگر از ملومت 

-دوره آغوازین ملوموت    درشاهیان به رسمیت شناختن تشی ، اندکی به تأخیر افتاد. نظام

شواهیان و  رسمی دربار اممدنگر بوود و بورخالف عوادل   منفی مذهب شاهیان، تسنن نظام

                                              

 . 11ص ،تاریخ تفکر اسالمی در هنداحمد،  ؛ عزیز14، ص 2ج، همان. 1

 . 278، ص1ج، اللّبابمنتخبالملکی، نظامخانخافی. 2

 . 114، ص تاریخ اسالم در شبه قاره هند؛ صادقی، 14، ص2، جتاریخ فرشتهفرشته، . 1

 .14، ص2ج، تاریخ فرشتهفرشته، . 4
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 شواهیان بوا دو  ترین تمایز نظامتشی  آشنایی نداشتند. این امر مهمشاهیان با مذهب قطب

 رود.شمار میملومت دیگر به

شاهی از آفاقیان دربار بهمنیان شاهی و قطبالزم به توضیا است که دو خاندان عادل 

آنان سپس اسالم آوردند  1شاهیان از برهمنان بیجانگر و غیر مسلمان بودند.بودند، اما نظام

سوال  شواه در   نووظام  بوورهان بهمنیوان گرویدنود.    رسمی دربار تسنن، مذهبو به مذهب 

 2. گرفتدست بحری، مؤسس نظام شاهیان قدر  را در ق. پس از مرگ اممدشاه 912

 شواه نظام شاهیان، زمانی شل  گرفت که برهاننظامدکنی در ملومت  -نزا  آفاقی  

با ممایت وزیرش، شاه طاهر مسوینی )جنیودی( بوه     (م.1224-1219 ق./912-971)اول 

شواهیان  رسمی دربار نظوام ق. تشی  به مذهب 942رو در سال از این 3تشی  درآمد. مذهب

بوود در  صفوی به دکون مهواجر  کورده    جنیدی که از ایران عصر طاهر  شاه 4تبدی  شد.

شواهیان، رقابوت   تغییر مذهب نظامبه هر مال،  2کوشید.تشی  میگسترش و تبلیغ مذهب 

 ها را تداوم بخشید.ها و دکنیآفاقی

هوایی بوه تشوی  روی آوردنود کوه      شاهیان بنا بر مصلحتتوضیا است، نظام به الزم 

جووار   هوای هوم  قوا را در مناسبا  با قودر  بتوانند با برخورداری از ممایت صفویه، موزانه 

گونوه همواهنگی میوان ارکوان     برقرار سازند، اما این تغییر مذهب که ناگهانی و بدون هیچ

آفاقیوان و  عمده در اممدنگر ایجواد کورد.   بود، تحوالتی مختلف ملومت صور  پذیرفته 

 توجوه شواه قورار گرفتنود و بوه      باره در کوانون  روز در سختی بودند، یکشیعیان که تا آن 

 امیران و مقاما توجهی شد. این دگرگونی ناگهانی سبب تحریک ها بیسنت و دکنی اه 

                                              

 . 181، ص2ج، همان. 1

 . 186، ص2، جهمان. 2
3. Alavi, Studies in the History of the Medieval India, p.4-7.  

 .261-218، صمآثربرهان. ابن طباطبا، 4

 . 267-261، صهمان. 1
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هوا و  چوون دکنوی   هوایی، هوم  های خونین، میوان گوروه  ای از جنگملومتی شد و سلسله

 د. ها رخ دا آفاقی

 هاها و تضعیف آفاقیها در برابر آفاقیعکس العمل دکنی. دوره دوم: 2-8

هوا در برابور برتوری    العم  دکنوی دوره دوم منازعا  میان دو گروه اجتماعی با علس 

شاهیان از آغاز توا اواخور   ها با به رسمیت شناختن تشی  بروز نمود. در ملومت قطبآفاقی

شوواه بووه قودر  رسووید، گزارشووی از  قطوب ق.( کووه محموودقلی 977دهووم هجوری ) قورن  

ها در مناب  ارائه نشده است، اما با روی کار آمدن ها و منازعا  با آفاقیالعم  دکنی علس

 1ها را داد.عام آفاقیها، دستور قت   شاه به تحریک دکنیقطب وی، محمدقلی

اصلی اداری شاه،  بیشتر مناصب قطب محمدقلی است در زمان ملومت سلطانگفتنی

عام گسوترده  چندانی نداشتند. پس از قت ها قدر  ها بود و دکنیو نظامی در اختیار آفاقی

هوا آغواز کردنود. اوضوا      مذهب، اقداما  خوود را علیوه آفواقی    های سنیها، دکنیآفاقی

شاهیان موجب تغییرا  اساسوی پوس از   ها در قلمرو قطبها و دکنینابسامان میان آفاقی

-1775ق./1173-1197)شواه  قطوب  ابوالحسون ویژه با جلووس  شاه و به قطبمحمدقلی 

 شاه گردید.قطبم.( آخرین1752

شواه،  قطوب این تغییرا  اساسی در نهایت به زیان مسولمانان تموام شود. ابوالحسون      

رهمن؛ یعنی مادلنا و اُکنا اوضا  هندو بجدیدی در پیش گرفت و با گماردن وزرای  سیاست

 مادنوا کوه از برهمنوان    2های زوال این سلسوله فوراهم گردیود.   را دگرگون ساخت و زمینه

اسوالم و تقویوت   دیون  وزار  مستقر شد، موجبا  تضوعیف   کرناتک بود، چون در منصب

 3خود را پدید آورد. کیش
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مذهب( در  سنی وها و مسلماناندکنی )هند در ملومت، نیروهای مادنا با افزایش نفوذ  

- اصوولی ایون   شویعه و مووامیان  بیشتر ها که  دست گرفتند و آفاقی در  قدر  را  ،آباد میدر

از مناصوب و   نفوذ زیوادی داشوتند   ،شاهیقطب در ملومت  این  از  تا پیش ومذهب بودند 

  1شدند.  ملومتی کنار زده مهم مشاغ 

. هموان  شاهیان بوود قطبدر قلمرو  شیعیانتشی  و  تضعیفموادث، طبیعی اینآمد  پی

ها از دکن به دربار گورکانیان، نشان دهنده این اسوت    طور که واضا است، مهاجر  آفاقی

های سنی مذهب در این راسوتا،   های مادنا بیشتر ضد شیعی بوده است و دکنی که سیاست

 2قدر  بیشتری را کسب نمودند. 

چنان با  شاهیان، همها در دربار عادلها و دکنیه منازعا  آفاقیالزم به توضیا است ک

شواه، اوضوا    عوادل  یوسوف رسیدن جانشوینان  ملومت  ها وجود داشت. با به  برتری آفاقی

- 917شاه )عادل دکنی به عنوان وزیر اسماعی  خانرسیدن کمال قدر  دگرگون شد. به

شواهیان  ها در ملوموت عوادل  گرفتن دکنیر م.( زمینه را برای قد1234-1211ق./941

شویعه را   راشدین خواند و مذهبنام خلفای  ای به خان نخست، خطبهفراهم ساخت. کمال

ها را از مناصب اخراج کرد و سپاهیان آفاقی او در مدتی کوتاه، آفاقی 3در بیجاپور برانداخت.

 ها را به کار گمارد. را منح  ساخت و دکنی

که موجب قت  وی شد، ها، ضمن آنخان دکنی علیه آفاقیتندروانه کمالهای سیاست

خوان  پوس از قتو  کموال    4ها به وجود آورد.ها و دکنیها میان آفاقی  ای از درگیریسلسله

                                              

 . 118، صهندالتواریخلب بندرابن،رای. 1

2. Yusuf husain khan, Selected documents of Aurangzeb s reigh, p.126, 

Devare, .N, a short history of Persian literature at the Bahmani, p.147.  
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-ها و مراسم خطبهچنین،  ها برای مدتی توانستند قدر  را در دست گیرند. همدکنی، آفاقی

جا پیش رفت که متوی  ها پس از قت  کمال تا آندکنیوقم  سیاست قل  1شیعی امیا شد.

  2ها خویشاوند بودند.هایی را دربرگرفت که با دکنیآفاقی

هوا در دربوار   هوا و دکنوی  بار میوان آفواقی  شود، قدر  چند طور که مالمظه میهمان

ها دوامی نداشت و بار دیگور بوا   گیری آفاقیاما قدر شاهیان دست به دست گردید،  عادل

هوا از مناصبشوان   م.( آفاقی1227-1234ق./941-972اول )شاه  عادل گیری ابراهیمقدر 

رسمیت بشناسد و در خطبه، منفی را به برکنار شدند. این سیاست منجر گردید که مذهب 

  3شیعه را در قلمرو خود ممنو  کند.امام بخواند و مذهب  نام چهار خلیفه را به جای دوازده

آنوان موفوق    4اول بودنود.  شاه عادل ها عنصر فعالی در دوره ابراهیمآفاقی با این وجود،

شواه  عادلگیری علی با قدر   2شدند، ولیعهد شیعی پیشنهادی خود را به ملومت گمارند.

ها، آنان بار دیگور قودر  را بوه    عهد پیشنهادی آفاقی م.( ولی1259-1227ق./975-972)

دو گروه اجتماعی باال گرفت. با تقسویم مناصوب میوان    و منازعه میان این  7دست گرفتند

  5العم  نشان دادند.ها بیش از پیش علسشاه، دکنی ها از سوی علی عادل آفاقی
                                              

-281، ص1، جاللّبااب منتخاب الملکی، نظامخانخافی؛ 18-16، ص2ج، تاریخ فرشتهفرشته، . 1
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 . 27، ص2ج، تاریخ فرشتهفرشته، . 1
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Adil Shahi Kingdoms, p.124. 
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م( منازعا  قدر  بار 1727-1259ق./975-1132دوم ) شاهعادلبا ملومت ابراهیم  

صور  تحرکا  نظامی و ها، این بار به ها و دکنیدیگر بیشتر گردید. منازعا  میان آفاقی

 1شاهیان میان سرداران نظامی آفاقی و دکنی آغاز گردید.تسخیر قال  مساس قلمرو عادل

شاهیان ادامه یافت و از عوامو   عادلدکنی و آفاقی تا پایان ملومت  میان امیران اختالف

 شاهیان شد. عادل ملومت و در نهایت انقراض ملومت اصلی ضعف این

موذهبی، آفاقیوان یوا غریبوان     ن، بیشتر شیعه بودند و به سبب این گورایش شاهیاعادل

سلسوله بوه تسونن و خوودداری     موقعیتی ممتازتر یافتند، اما گرایش برخی از سالطین این 

 ها را در قدر  باقی گذارد. نلته قاب تسنن، دکنیخشونت با اه شیعی از اعمال سالطین 

 هوا  هوای موجوود میوان آفواقی    اهیان بوا وجوود رقابوت   ش توجه این است که در دوره عادل

محلوی شویعه، کمتور در منواب      هوای  ها به نسبت دیگر ملومتعام آفاقیها، قت  و دکنی

 شود. مشاهده می

ها به مانند دو ملومت دیگر، ها و دکنیشاهیان، منازعا  آفاقیچنین در دربار نظام هم 

منود بوود،    هوا قودر   شاهیان که ملومت آنظامن قاب  بررسی است. در دوره اول ملومت

داد، اما با شرو  ها اجازه بروز نمیها و دکنیهای آفاقیمرکزی به اختالفملومت قدر  

دو گروه، بار دیگر آغاز گردید. با روی کوار آمودن شواه    ملومت، نزا  میان این ضعف این

گیوری  تشوی  و قودر   دکنی در اعتراض بوه موذهب    ق.( بزرگان952شاه )د. نظام مسین

 2ها دست به اقداماتی علیه شاه زدند.آفاقی

م.( رقابوت  1277-1272ق./ 952-997شواه ) نظامچنین در دوره ملومت مرتضی  هم 

اداری و نظوامی  ملومت برای تصامب مناصوب   دکنی و آفاقی در قلمرو اینمیان امیران 

                                              

، مآثربرهان؛ ابن طباطبا، 81، ص1، جاکبری طبقاتهاروی،  ؛ ماقیم488-488، ص2ج، همان. 1
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شاه رخ شاهیان در دوره ملومتی مرتضینظامها در دوره فاقیعام آشد  گرفت. اولین قت 

شاهیان به گُللَنده نظامعام شدند و از اممدنگر پایتخت بسیاری قت رو، آفاقیان ازاین 1داد.

عشوری بوه اوج   اثنوا شاه، مذهب نظامهرچند در عصر مرتضی  2و بیجاپور مهاجر  کردند.

مال، با این  3فراوانی قائ  شدند. بیت، امتراماه ان شلوفایی رسید و برای سادا  و محب

  4فراوانی دیدند. آفاقیان در دوره او، ستم

ها در پی فرصتی بودند تا قودر  را بوه دسوت گیرنود. از ایون رو بوا ممایوت از          دکنی

دوم  روی کوار آمودن مسوین    اموا بوا بوه    2شاه را به قدر  رساندند شاه پسر مرتضی میران

 ترها علنی بسیاری از اختالف شاه،نظامجانشین مرتضی ق. 997سال   در(  موسین مویران)

کوه متوی میوران مسوین در ایون       کشی رخ دادجدیدی از آفاق در این دوران، دورهشود. 

  7ها به قت  رسید.  ها به دست دکنی  کشملش

  شواه  امنظ  پسر برهانم.( 1291-1279ق./995-999)اسماعی  پس از میران مسین،  

و هزار آفواقی   بریدند  سر  را  شیعه آفاقی صد مدود سیبه قدر  رسید که در زمان او،  دوم

 شوفاعت فرهادخوان  ها  کوه بوه   هزار نفر از آفاقیسه 5در مد  هفت روز، قت  عام شدند. 

در برده بودند از اممدنگر به بیچاپور رانده شودند. بوه طوور طبیعوی،     مبشی، جان سالم به 

دوم  شواه عادلابراهیم هنگام، مرکز ملومت آفاقیان به بیجاپور که در آن آهنگ مهاجر  
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، یلی از آفاقیان مهاجر به دربار فرشتهتاری فرشته، نویسنده  محمدقاسم 1تر شد.بود، سری 

2شاه بود.عادلابراهیم 
 

م.( در ابتوودا 1292-1291ق./999-1113دوم ) شوواهنظووامدر زمووان سوولطنت برهووان  

ها بر اوضا  دربار مسلط شدند و عده   ها قدر  را در دست داشتند، اما بار دیگر، دکنی  آفاقی

ترتیووب در اواخور روزگووار وی و  بودین  3هووا بوه بیچوواپور پناهنوده شوودند.    زیوادی از آفواقی  

چنودانی از وضوعیت   پس، گوزارش  قدر  دور شدند. از آن  مواض  ها ازجانشینانش، آفاقی

 بردند. سر می سیاسی به رسد آنان در انزواینظر میاست که به  ها ارائه نشدهآفاقی

ها دارای نفوذ دوم، دکنی شاهنظام شاهیان، جز دوره نخستین برهاننظام در بیشتر دوره

آفواقی خوود را   توطئه و اقدام بر ضد سلطان، رقبای و بارها به اتهامفراوانی بودند  و قدر 

شواهیان در  ها به دربوار عوادل  ای که بسیاری از آفاقیگونهعام کردند. بهتعقیب و گاه قت 

توان گفت که در دربار ترتیب میبدین 4شاهیان در گللنده مهاجر  کردند.بیجاپور یا قطب

عوام  شواهیان، بیشوترین منازعوه و قتو     شاهیان و عادلبه نسبت دربار قطب شاهیاننظام

هوا در نهایوت از مناصوب ملوومتی دور     ها رخ داده است. در هر سه ملومت، آفاقیآفاقی

 ها مسلط گردیدند. شدند و دکنی

 . نتیجه9

دو گوروه   یوان م یوری منازعه و درگ ی تار یان،دکن در دوره بهمن اجتماعی - یاسیس ی تار

 و  ایرانیوان  دعوو   بوه  اییوژه توجوه و  ،از آغواز  یبهمن ین. سالطها استیو دکن هایآفاق
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یروزشاه و اممود اول بوا وجوود    فدر زمان در مناصب مختلف داشتند.  هایآفاق یریبه کارگ

اموا   ها، موازنه قدر  میان این دو گروه اجتمواعی وجوود داشوت،    قدر  روز افزون آفاقی

 . گردید آغاز دوم از زمان اممد هایو دکن هایآفاق یانم یآشلار بندیصف

 هوا یدکنو  یتمساسو یود،  موجوب گرد  محوریی آفاق یاستدر س یتندرو با اممد دوم

مود    که در دوره کوتواه ستیزی وجود داشت تا آنبا این مال، روند آفاقی شود. یختهبرانگ

وزار  محمود گاوان، موازنه قدر  در میان آنان تا مدودی برقورار گردیود. پوس از قتو      

پس  یدو گروه بود که مت ینا یانمنازعا  م یان،سقوط بهمن ی از دال محمود گاوان، یلی

و  شواهیان نظوام  یان،شواه عوادل  یمحلو  یعهشو  هایملومت یملومت، برا یناز سقوط ا

 ته شد.گذاش یراثبه م شاهیان قطب

ها، . موقعیت رو به افزایش آفاقی1ها را باید در ها و دکنیدالی  تداوم منازعا  آفاقی 

. نگرانوی از قودر    3هوای محلوی شویعه،    . به رسمیت شناختن تشی  در دربار ملوموت 2

ها از های مناسب برای ضربه زدن به آفاقی. استفاده از فرصت4ها، ها از سوی دکنی آفاقی

 وجو کرد. های شیعه جستثباتی سیاست سالطین ملومت. بی2ا و هسوی دکنی

شواهیان و  شاهیان به نسوبت دربوار قطوب   توان گفت که در دربار نظامترتیب میبدین

هوا رخ داده  شاهیان، بیشترین منازعه میان این دو گروه اجتماعی و قت  عوام آفواقی  عادل

هوا  صب ملوومتی دور شودند و دکنوی   ها در نهایت از منااست. در هر سه ملومت، آفاقی

 مسلط گردیدند. 
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