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تأثير و نتايج سياست احمدشاه ولى بهمنى در خصوص 
حمايت از آفاقى ها

محمدسليمان صديقى*
قائم مقام بازنشستۀ رياست دانشگاه عثمانيه حيدرآباد

و  آفاقى ها  از  حمايت  خصوص  در  1422-1436م(  )ح.  بهمنى  احمدشاه ولى  سياست 
پيشبرد ناسنجيدۀ اين سياست به دست جانشين او، عالءالدين احمد دوم )ح. 1436-

1458م(، پيش درآمد رويدادهاى مهمى بود که در نيمۀ دوم قرن پانزدهم و نيمۀ اول 
بهمنى  سلسلۀ  حكومت  دوم  نيمۀ  تحوالت  پيوست.1  وقوع  به  دکن  در  شانزدهم  قرن 
)1422-1538م( موضوع اصلى اين مقاله است که از منظر بحث دربارۀ اهميت سياست 
آفاقىپسند احمدشاه و عالءالدين دوم به تأثير اين سياست بر جامعۀ عهد بهمنى و ادارۀ 
اين جامعه و نيز تأثير آن بر ساختار طبقۀ اشراف و ارتش مىپردازد. عالوه بر اين، به 
نقش اين سياست در تقويت مذهب شيعه و ايجاد نهادهاى تصوف در دکن و ظهور هنر 
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طلوعى به چاپ مى رسد.
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و معمارى اسالمى در اين منطقه نيز توجه مى شود. در ادامۀ بحث، به ساختار جامعۀ 
بهمنى در گلبرگه، پايتخت بهمنى ها در نيمۀ اول سلطنت ايشان، اشاره مى شود تا درك 

روشن ترى از تحولى اساسى حاصل شود که در بيدر، پايتخت بعدى بهمنى ها، رخ داد.

از  گوناگونى  اقشار  شامل  ايشان  قلمرو  تحت  جمعيت  بهمنى،  حكومت  اول  نيمۀ  در 
نجيب زادگان،  سلطنتى،  خاندان  به  مى توان  گروه ها  اين  جملۀ  از  که  بود  مسلمانان 
بازرگانان، صنعتگران، شاعران، دانشمندان، علما و صوفيان اشاره کرد که  جنگجويان، 
غالباً از منطقۀ شماِل هند به دکن مهاجرت کرده بودند.2 عامۀ مردم اين جامعۀ بهمنى 
مرکزى  آسياى  از  تبارى  با  يا  افغان  فارس،  ترك،  منشأ  با  هندى هايى  از  بود  متشكل 
غربى  کرانۀ  در  پيش  مدت ها  از  و  بودند  تاجر  عمدتاً  که  عرب تبارى  مهاجران  نيز  و 
مهاجران  بودند.  شده  ساکن  منگلور  و  بهتكل  هناور،  تهانه،  چون  مناطقى  در  و  دکن 
ـ ايرانى در دولت آباد اقامت گزيده بودند. عالوه بر مسلمانان مقيم دکن،  ايرانى و هندى ـ
هندوهايى که متشكل از اعضاى فرقه هاى لينگايات، مهابهاباناس و جين بودند هم در 
دکن اقامت داشتند و عمدۀ جمعيت اين منطقه را تشكيل مى دادند.3 ساختار جمعيت 
اقوام مختلف جامعه در نيمۀ اول حكومت بهمنى تا زمان تاج الدين فيروزشاه )ح. 1397-

1422م( بى تغيير باقى ماند.

نهادهاى  اساس  بر  عمدتاً  بهمنى  حكومت  اول  نيمۀ  در  حكومتى  و  سياسى  نهادهاى 
بنا مى شدند. در سلسله مراتب حكومتى، وکيل مطلق )نخست وزير( در  سلطنت دهلى 
دبير،  وزير،  متفاوتى چون  افراد  را  ديگر  اجرايى  مقام هاى  مى گرفت.  قرار  پادشاه  کنار 
)حافظ  خاص  حاجب  پادشاه(،  اختصاصى  )منشى  باربک  پرداخت(،  )مأمور  بخشى 
از  عمدتاً  اين ساختار  و  داشتند  اختيار  در  تشريفات(  )رئيس  و سرپرده دار  مخصوص( 
سلطنت دهلى الگو مى گرفت.4 عالوه بر اين، حاکمان بهمنى به منظور کسب مشروعيت 
براى حكومت خود به خلفاى عباسى بعد از دورۀ مغول روى آوردند. از بين نمونه هاى 
مهم اين روى آورى مى توان به سفر زيارتى مادر محمدشاه اول به مكه اشاره کرد.5 به 
براى  گفتۀ شروانى، “او با معتضد باهلل، خليفۀ عباسى، وارد گفت وگو شد و از او رسماً 

پسرش اجازۀ خطبه خوانى و ضرب سكه گرفت.”6 
2H. K. Sherwani and P. M. Joshi (eds.), History of 
Medieval Deccan (Hyderabad, 1973), vol. 1, 207-
222. See also Muhammad Suleman Siddiqi, The 
Bahmani Sufis (Delhi: Idarah-i Adabiyat-i Delli, 
1989), 31-45.

3Sherwani and Joshi, History of Medieval Deccan, 
vol. 1, 207-222.
4H. K. Sherwani, The Bahmanis of the Deccan, 
37 and 55.
5Sherwani, The Bahmanis of the Deccan, 62.
6Sherwani, The Bahmanis of the Deccan, 62-63.
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مسلمانان دولت آباد و گلبرگه سنى بودند و از مكتب حنفى، از مكاتب شريعت اسالمى 
و مكتب فكرى رسمى در حكومت بهمنى، پيروى مى کردند. نظام قضايى در حكومت 
بهمنى، همانند اين سيستم در دوران سلطنت دهلى، در دست قاضى القضات، قضات، 
محتسب و چند مقام ديگر بود.7 حكام بهمنى حامى اقطابى بودند که از شمال به منطقۀ 
مثل  فرقۀ چشتيه،  به شيخان  اقطاب مى توان  اين  از جملۀ  و  مهاجرت مى کردند  آنها 
او شيخ زين الدين شيرازى )م. 1371م( و  برهان الدين غريب )م. 1344م( و جانشين 
سيدمحمد حسينى گيسودراز )م. 1422م( و نيز به رهبران فرقۀ جنيدى از جمله شيخ 
محمد رکن الدين بن سراج الدين مظفر جنيدى )م. 1380م( و محمد عين الدين معروف 
به گنج العلم )م. 1393م(، از اعضاى فرقۀ جنيدى در بيجاپور، اشاره کرد. آثار تاريخى 
آرامگاه  و  بهمن شاه، هفت گنبد  عالءالدين حسن  آرامگاه  از جمله  گلبرگه،  بهمنى هاى 
معمارى  و  هنر  سبک  از  نشان  زيادى  حد  تا  بنده نواز،  گيسودراز  حسينى  سيدمحمد 

منطقۀ شمال هند دارند. 

در زمانى که محمدشاه دوم )ح. 1378-1397م(، پنجمين حاکم سلسلۀ بهمنى، چشم 
از جهان فروبست، بيشتر افرادى که در زمرۀ اولين نسل مهاجران شمال هند محسوب 
مى شدند از دنيا رفته بودند و نفوذى که مهاجران شمال هند در منطقه داشتند رفته رفته 
از بين مى رفت.8 دوران امن حكومت محمدشاه دوم و سياست هاى او و اين مسئله که 
جانشين قدرتمندش، فيروزشاه بهمنى، مشتاق بود دکن را به يكى از بزرگ ترين مراکز 
فرهنگى و علمى مشرق زمين تبديل کند، درهاى جديدى را به روى مهاجران عراق 
و ايران باز کرد. فيروزشاه براى جلب بهترين افراد و کسب بهترين مواد، کشتى هايش 
را از بندرهاى گوآ و چول به مناطق گوناگون مى فرستاد و دربار او در آن دوران محل 

رفت وآمد بسيارى از علماى شيعه و سنى بود.9 

گرچه سيلى از مهاجران متفاوت از کارمند حكومتى گرفته تا نجيب زاده، جنگجو، شاعر، 
دانشمند و صنعتگر از عراق و ايران و ديگر کشورها به اين منطقه سرازير شد، فيروزشاه 

7Sherwani, The Bahmanis of the Deccan, 55.
8Sherwani, The Bahmanis of the Deccan, 77.

رشد  خصوص  در  شروانى  که  عللى  از  اطالع  براى 
فرهنگ دکنى به دست مى دهد بنگريد به

Sherwani, The Bahmanis of the Deccan, 76-77.
9سيدعلى طباطبايى، برهان مآثر )حيدرآباد، 1936(، 41؛

Mohammad Firishta, History of the Rise of the 
Mahomedan Power in India Till the Year A.D. 

1612, trans. John Briggs (London: Longman 
Press, 1829), vol 2, 365-370; 

 ،MSS, O.M.L.( تذکرة الملوك  شيرازى،  رفيع الدين 
احمد  سلطان  ظهيرالدين،  مولوى  9؛   ،)1611 شمارۀ 
عبدالمجيد  24؛   ،)1940 )حيدرآباد  بهمنى  ولى  شاه 
صديقى، “فيروزشاه بهمنى،” در مجموعه مقاالت کنگرۀ 

تاريخ هند در نشست اهلل آباد، 290؛ 
Sherwani, The Bahmanis of the Deccan, 102.
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بين گروه هاى مختلف جامعه توازن برقرار کرد. شروانى مى گويد که “فيروز اولين پادشاه 
بهمنى بود که با وجود حمايت از سيل مهاجران ايرانى، عراقى و عربى که از آن سوى 
آب ها مى آمدند، سعى مى کرد زندگى در دکن را با سنت هندو درآميزد و بتواند نفوذ 
خارجى ها را در منطقه تعديل کند.”10 به گفتۀ فرشته، فيروزشاه پسر و دخترش را به 
با سيدان  تبديل شد که  اولين سلطان دکن  به  ترتيب  اين  به  و  عقد آل اينجو درآورد 
آل اينجو پيوند زناشويى برقرار کرد و تعدادى از برهمن هاى هندو را به مقامات مهمى 
منصوب کرد. ارتباط نزديک فيروزشاه با هندوها را از اينجا مى توان فهميد که وقتى پرده 
از راز توطئۀ قتل فيروز برداشته شد، يكى از مأمورين شهر ساگر، با نام سادهو، تا جايى 
که مى توانست به او کمک کرد. فيروز نيز جاگيرهاى )زمين هايى که از سوى پادشاهان 
به فرمانروايان محلى واگذار مى شد( شهر مادهول و 84 روستا را به پسر سادهو، باهيرو 
پرنسس  با  او  ازدواج  و  ويجاياناگر  امپراتورى  در  فيروزشاه  اقامت  کرد.  واگذار  سينگ، 
اين  پادشاهى شد.11  دو  اين  بين  به طوالنى ترين دورۀ صلح  منجر  منطقه  آن  هندوى 
ديپلماسى قدرت به همراه مدارا و تساهل احتماالً با دوران فيروز سازگارى کامل داشت 
آفاقى ها  بين سه گروه اصلى جامعۀ خود، يعنى هندوها،  بتواند  او کمک مى کرد  به  و 

)خارجى ها( و غيرآفاقى ها )اهالى محلى( توازن برقرار کند. 

احمدشاه ولى بهمنى، برادر و جانشين فيروزشاه، اين سياست توازن را دگرگون کرد. به 
گفتۀ عزيز احمد، “احمدشاه ولى بهمنى در انتصاب افراد به مقام هاى اجرايى، خارجى ها را 
به نجيب زادگان هندى ترجيح مى داد و به اين ترتيب، سياست پيشين بهمنى را دگرگون 
کرد.”12 همزمان با دورۀ حكومت احمدشاه ولى بهمنى و پيش از تأسيس حكومت شيعى 
فرقۀ صفويه  بود. خواجه على، رهبر  وقوع  تغييراتى در حال  ايران  صفويان، در سرزمين 
)1392-1427م( و از معاصران شاهان بهمنى، رفته رفته از باورهاى صوفيان راست کيش 
فاصله مى گرفت و به مذهب شيعه تمايل پيدا مى کرد. بالفاصله پس از خواجه على در 
سال هاى بعد و در زمان رهبرى جنيد )1447-1460م(، ويژگى هاى افراطى و جاه طلبانۀ 
فرقۀ صفويه بيش از پيش آشكار شد و تا پيش از سال 1501م، حكومت صفويه به رهبرى 
شاه اسماعيل تأسيس شد. صفويان بعدها مكتب اماميه را مذهب رسمى حكومت خود اعالم 
کردند.13 اين تحوالت در ايران تأثيرات مهمى بر حيات سياسى دکن داشت که بازتاب آن را 

10Sherwani, The Bahmanis of the Deccan, 123.
11Firishta, History of the Rise, 346 and 349; 
Sherwani, The Bahmanis of the Deccan, 98-99, no. 3.
12Aziz Ahmad, Studies in Islamic Culture in the 
Indian Environment (Oxford: Clarendon Press, 

1964), 48.
13P. M. Holt, Ann K. S. Lambton and Bernard 
Lewis, The Cambridge History of Islam 
(Cambridge: Cambridge University Press, 
1970), vol. 1, 395-398.
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مى توان در سياست هاى احمدشاه ولى بهمنى مشاهده کرد. احمدشاه دو سال بعد از اينكه 
در 1424م به قدرت رسيد، پايتخت خود را از گلبرگه به بيدر منتقل کرد تا دورۀ جديدى را 
در حكومت بهمنى آغاز کند. پايتخت او با بناهايى تاريخى زينت داده مى شد که معماران، 
صنعتگران و کاشى کارانى ايرانى طراحى مى کردند و مى ساختند که از عراق و ايران به 
بيدر مهاجرت کرده بودند. اين مهاجران در زمرۀ ساکنان غيرمحلى يا آفاقى هايى بودند که 
نخبگانشان موفق شده بودند به دربار راه يابند و مورد لطف شاه قرار گيرند. احمدشاه از 
موج جديد مهاجرانى که به قلمرو او مى آمدند جانب دارى مى کرد و آنها را در رديف نخبگان 
دربار قرار مى داد و اين امر چالشى براى نخبگان تثبيت شدۀ دکن محسوب مي شد. به اين 
ترتيب بود که احمدشاه سياست حمايت از آفاقى ها را آغاز کرد. عالوه بر اين، شاه ارتش 
جديدى بنيان نهاد که افراد آن منحصراً از آفاقى ها تشكيل شده بود. او همچنين از فرقۀ 
جديدى از صوفيان که از اهالى کرمان و ماهان بودند حمايت کرد و شاه نورالدين نعمت اهلل 
ولى کرمانى )1330-1430م( را، که على رغم سنى بودن، از فرزندان بالفصل امام پنجم 
شيعيان بود به قلمرو خود دعوت کرد.14 در نتيجۀ اين سياست ها، چشتى ها و جنيدى هايى 
که بومى منطقه بودند به حاشيه رفتند و قادرى هايى که از عراق، ايران و مولتان مهاجرت 

کرده بودند جاى آنها را گرفتند. 

خاندان  که  مى گويند  نكردند،  مكان  نقل  پايتخت جديد  به  گلبرگه  اهالى  همۀ  گرچه 
سلطنتى، اشراف، نجيب زادگان، ارتشى ها، مقامات حكومتى، و طبقۀ باالى جامعه همگى 
از  بودند که  فرزندان مهاجرانى  اين مهاجران در زمرۀ  بيشتر  بيدر مهاجرت کردند.  به 
شمال هند به دکن نقل مكان کرده و ديگر جزو محلى هاى دکن شده بودند و شروانى 
از آنها با عنوان “دکنى ها” ياد مى کند.15 عالوه بر اين افراد، بعضى از مهاجرانى که در 
گلبرگه اقامت داشتند نيز به بيدر نقل مكان کردند. بنابراين، گلبرگه که پايتخت قديمى 
استان هاى حكومت  از  يكى  به  و  داد  از دست  را  نخستين خود  بود، جايگاه  بهمنى ها 
زندگى  آن  در  هند  شمال  مهاجران  فرزندان  از  تعدادى  هنوز  که  شد  تبديل  بهمنى 

مى کردند که غالباً به طبقۀ متوسط و پايين جامعه تعلق داشتند.

14براى اطالع از کليات زندگينامه اى او بنگريد به محمد 

افشار  ايرج  کوشش  به  مفيدى،  جامع  مستوفى،  مفيد 
سيدغالمعلى شاه،  30-43؛   ،)1340 اساطير،  )تهران: 
گلبرگه(؛  بزرگ  روضۀ  خطى  )نسخۀ  مشكوة النبوه 
 ،3 جلد  اسالم،  دايرة  المعارف  در  ولى،”  “نعمت اهلل 

صفحات 450-452؛

Edward G. Brown, A Literary History of Persia 
(Cambridge: Cambridge University Press, 
1929), 463-464; Nazir Ahmad, “An Old Persian 
Treatise of the Bahmani period,” Islamic Culture 
(July 1972), 213; Nazir Ahmad, “An Old Persian 
Treatise of the Bahmani period,” Islamic Culture 
(Jan. 1974), 50-57.
15Sherwani, The Bahmanis of the Deccan, 76-77.
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جمعيت  و  هندوها  و  آفاقى ها  دکنى ها،  از  متشكل  بيدر  در  جديد  اجتماعى  ساختار 
مسلمان منطقه متشكل از خاندان سلطنتى، نجيب زادگان، ارتشى ها، صنعتگران، علما 
و صوفيان بود. بسيارى از مسلمانان مقيم بيدر که از گلبرگه مهاجرت کرده بودند سنى 
پيروى مى کردند.  بود،  از مذهب حنفى، که همچنان مذهب رسمى حكومت  و  بودند 
آرام آرام  جامعه  ساختار  داشتند،  شيعى  تمايالت  که  ايرانى  مهاجران  تعداد  افزايش  با 
تازه واردان به منطقه  رو به تغيير گذاشت. شروانى شرح مى دهد که “جريان خروشان 
روزبه روز شدت مى يافت. اين افراد که شاعر، اديب، مشايخ صوفيه، صنعتگر، تاجر، سرباز 
از  يعنى  شمال،  در  خزر  درياى  سواحل  و  فارس  خليج  سواحل  از  بودند،  ماجراجو  يا 
ايران، عراق و عربستان به اين منطقه مهاجرت مى کردند.”16 اين روند حاکى از تغيير 

سياست هاى احمدشاه و جانشين او، عالءالدين احمد دوم، است.

اين نقشه مسير مهاجرت آفاقى ها از کشورهايى مثل ايران را به دکن نشان مى دهد.

16Sherwani, The Bahmanis of the Deccan, 77.
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واالى  منصب  به  را  بصرى  حسن  خلف  رسيد،  قدرت  به  اينكه  محض  به  شاه  احمد 
وکيل السلطنه رساند و لقب احترام آميز ملک التجار را به او داد.17 آفاقى هاى شاخصى چون 
قاسم بيگ  اردستانى،  عبداهلل خورد، خواجه حسن  ميرعلى خورد،  بدخشى،  سيدحسين 
به  احمدشاه  حكومتى  دستگاه  در  توانستند  لطيف  عبداهلل  و  قدير  عبداهلل  صف شكن، 
مقامات باال دست يابند.18 عبدالقدير عنوان “برادر جانبخش” را دريافت کرد و به مقام 
خان خانان، عنوانى عالى که به درباريان و نجيب زادگان اعطا مى شد، رسيد. او عالوه 
بر اين سرلشگر برار شد و منصبى دوهزارى دريافت کرد. برادر او به منصب خان اعظم 
از نبرد کنكان در 1430م نيز  ترفيع پيدا کرد و سرلشگر تلنگانا شد.19 احمدشاه بعد 
يكى از رداهاى سلطنتى خود را به خلف حسن بصرى بخشيد.20 احمدشاه بهمنى بعد 
از امضاى قرارداد صلح با سلطان احمد گجراتى به تعدادى از آفاقى ها ترفيع درجه داد: 
محمدبن على بواردى عنوان خواجه جهان را دريافت کرد و قاضى احمد کابلى به مقام 
ملک العلما و صدر جهان رسيد. قاضى نظام الدين شريف به مقام شرف جهان ترفيع يافت 

و سيدعبدالمؤمن، نوۀ سيدجالل بخارى، عنوان سيد اجل را دريافت کرد.

بار محک زد،  شروانى شرح مى دهد که “احمد وفادارى آفاقى هاى دربارش را چندين 
خصوصاً در اوايل دوران حكومتش و در زمانى که در نبرد ويجايانگار در محاصرۀ دشمن 
قرار گرفته بود و اساساً با تدبير و شجاعت تازه واردانى چون سيدحسين بدخشى، ميرعلى 
سيستانى، عبداهلل خورد و ديگران بود که به سختى جان سالم بدر برد.”21 در نتيجه، 
ايران،  عراق،  اهل  کمانگير  هزار  سه  از  مرکب  که  داد  تشكيل  ويژه اى  سپاه  احمدشاه 
ترکيه و عربستان بود.22 خواجه حسن اردستانى نيز مسئوليت آموزش هنر تيراندازى و 

کمانگيرى به شاهزادگان را بر عهده گرفت.23

17Firishta, History of the Rise, 392; Sherwani, 
The Bahmanis of the Deccan, 132; J. S. King, 
The History of the Bahmani Dynasty (London: 
Luzac, 1900), 50;

طباطبايى، برهان مآثر، 48 و 54.
18طباطبايى، برهان مآثر، 54-55؛

King, The History of the Bahmani Dynasty, 50.
بعضى از آفاقى ها و از جمله سيدحسن بدخشى و ميرعلى 
سيستانى از شاه منصب سيصدى دريافت کردند. قاسم بيگ 
صف شكن منصبى پانصدى دريافت کرد و جاگير منطقۀ 
داروغه  و  قلندرخان  خواجه بيگ  رسيد.  او  به  نيز  کلبر 
گلبرگه شد و ميرخورد به منصب هزارى ترفيع پيدا کرد. 

19طباطبايى، برهان مآثر، 54-55؛

King, The History of the Bahmani Dynasty, 

50-55; Firishta, History of the Rise, 392-400; 
Sherwani, The Bahmanis of the Deccan, 132.
20Sherwani, The Bahmanis of the Deccan, 132; 
Firishta, History of the Rise, 395.
21Sherwani, The Bahmanis of the Deccan, 132.

احمدشاه  جان  دادن  نجات  در  که  ديگرى  آفاقى هاى 
نقش داشتند عبارت بودند از ميرفرخ بدخشى، ميرعلى 
خواجه حسن  ازبک،  خسرو  کابلى،  عبيداهلل  خورد، 

اردستانى، قاسم بيگ صف شكن. بنگريد به
Sherwani, The Bahmanis of the Deccan, 139.
22King, The History of the Bahmani Dynasty, 59-60.
23Sherwani, The Bahmanis of the Deccan, 200-
201; Firishta, History of the Rise, 396.
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احمدشاه احترام بسيارى براى سيدان، فرزندان شيعى خاندان حضرت محمد، قائل بود. او 
دستور داده بود 30 هزار تنكا )نوعى سكه( نقره بين سيدهاى مكه، مدينه، نجف و کربال 
تقسيم کنند.24 يک بار که يكى از نجيب زادگان دکن، به اسم شيرملک، به سيدناصرالدين 
کرباليى توهين کرد، احمدشاه دستور داد او را زير دست و پاى فيلى وحشى له کنند. عالوه 
بر اين، مى گويند احمدشاه مبلغ هنگفتى به سيدها بخشيد تا بتوانند در کربال مجرايى براى 
انتقال آب بسازند.25 اين اطالعات کمک مى کند به اين نتيجه برسيم که تمايالت شيعى 
کم کم به دکن راه پيدا مى کردند، هرچند احترامى که احمدشاه براى فرزندان بالفصل 

حضرت على و بى بى فاطمه قائل بود به معنى گرويدن او به مذهب شيعه نيست.26 

شرايط مذکور به همراه عوامل ديگرى چون حضور آفاقى هاى بانفوذ در اطراف احمدشاه، 
عدم اعتقاد احمدشاه به مشايخ صوفى دکن و احتماالً پيش بينى گيسودراز مبنى بر پيروى 
احمدشاه از قطبى ديگر باعث شدند احمدشاه به فراسوى مرزهاى هند توجه کند و شاه 
نورالدين نعمت اهلل ولى کرمانى را به دربار خود دعوت کند. شاه نعمت اهلل در گلبرگه نيز 
شناخته شده بود و اين شهرت به واسطۀ يكى از شاگردانش به اسم نظام الدين فاروقى به 
دست آمده بود که به شيخ خجان معروف بود و در گلبرگه زندگى مى کرد.27 بنابراين، 
احمدشاه از خود گلبرگه هيئتى را به همراه هدايايى به خدمت شاه نورالدين نعمت اهلل ولى 
کرمانى فرستاد و از او درخواست کرد که به دکن نقل مكان کند.28 انتخاب احمدشاه در 
اين خصوص قابل توجه است، زيرا شاه نورالدين نعمت اهلل ولى کرمانى نه فقط بين ايرانيان 
جامعۀ بهمنى شناخته شده بود، بلكه در زمرۀ فرزندان بالفصل امام پنجم شيعيان، امام 
باقر، قرار داشت. حضور او در پايتخت هم خأل عرفانى ناشى از مرگ سيدمحمد حسينى 
گيسودراز را پر مى کرد و هم با فرقۀ قومى جديدى که در بيدر در شرف شكل گيرى بود 
و آفاقى هاى ايران و عراق نقش مهمى در آن داشتند کاماًل سازگارى داشت. ليكن دعوت 
شاه نتيجه اى نداشت و قطب کرمان از نقل مكان به دکن امتناع ورزيد. احمدشاه از جانب 
دريافت  را  ولى  لقب  همچنين  و  بود  شيعه  امام  دوازده  نشانۀ  که  دوازده تَرك  تاجى  او 

Sherwani, The Bahmanis of the Deccan, 134.
24طباطبايى، برهان مآثر، 73-74؛

25Sherwani, The Bahmanis of the Deccan, 134, 
no. 3; Firishta, History of the Rise, 396; J. N. 
Hollister, The Shi’a of India (London: Luzac, 
1953), 107-109.
26W. Haig, “The Religion of Ahmad Shah 
Bahmani,” Journal of the Royal Asaitic Society 
(1924), 73; Hollister, The Shi’a of India, 107-109.

27طباطبايى، برهان مآثر، 54؛ مستوفى، جامع مفيدى، 

شاه  ولى  احمد  سلطان  ظهيرالدين،  مولوى  30-35؛ 
بهمنى، 226-209.

و  اعزامى  هيئت  اين  اعضاى  اسامى  از  اطالع  28براى 

جزييات آن بنگريد به
Firishta, History of the Rise, 418.

مفيدى،  جامع  مستوفى،  به  بنگريد  همچنين 
20؛  مشكوة النبوه،  سيدغالمعلى شاه،  30-43؛ 
ولى  نعمت اهلل  شاه  آثار  و  احوال  ميرزاضياءالدين بيگ، 

کرمانى )کراچى، 1975(، 47-19. 
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کرد.29 شكى نيست که جواب رد شاه نورالدين نعمت اهلل ولى کرمانى برنامۀ احمدشاه را، 
که خواهان تأسيس جامعه اى مرکب از شيعه و سنى و طريقه هاى عرفانى بود، بر هم زد. 
احمد شاه هيئتى ديگر را به نمايندگى از طرف خود فرستاد و اين بار از قطب خواست 
که دست کم پسرش را بفرستد. اين بار قطب نوۀ پسرى اش، ميرزانوراهلل، را فرستاد. در اين 
ميان، احمدشاه پايتختش را به بيدر منتقل کرده بود و در همان بيدر بود که شخصاً از 
ميرزانوراهلل استقبال کرد. آنها در نعمت آباد، منطقه اى که به اسم شاه نورالدين نعمت اهلل 
ولى کرمانى نامگذارى شده بود، يكديگر را مالقات کردند. ميرزانوراهلل جوان بالفاصله به 
درجۀ ملک المشايخى ترفيع يافت و به اين ترتيب، بر ديگر صوفيان دکن برترى پيدا کرد. 
عالوه بر اين، زمان زيادى نگذشته بود که با خاندان سلطنتى وصلت کرد. اين نكته جالب 
است که هيچ يک از اولين صوفيان بهمنى چنين القابى دريافت نكرده بودند و با خاندان 
سلطنتى پيمان ازدواج نبسته بودند.30 اين مسئله نشان مى دهد که احمدشاه مشتاق بود 
صوفى آفاقى اى را بر سر کار آورد تا بتواند اعتماد آفاقى هاى بيدر را جلب کند که ديگر 

تعدادشان در دومين پايتخت بهمنى بسيار زياد شده بود. 

بعد از شاه نعمت اهلل ولى کرمانى، پسرش شاه برهان الدين خليل اهلل )م. 1455م( به همراه 
مهاجرت  بيدر  به  حبيب اهلل،  محب الدين  شاه  و  محب اهلل  حبيب الدين  شاه  پسرش،  دو 
کردند.31 شاه حبيب الدين محب اهلل با دختر عالءالدين، وليعهد احمدشاه، ازدواج و نه تنها 
جاگير منطقۀ بير، بلكه لقب قاضى را نيز دريافت کرد.32 نعمت آباد و بير تقريباً به مراکز 
اقامت آفاقى ها تبديل شده بودند. اين نكته را نيز نبايد فراموش کرد که احمدشاه يكى 
از دخترانش را به عقد آفاقى ديگرى به اسم جالل خان، نوۀ پسرى سيدجالل بخارى، 
درآورد.33 موقعيت و شهرت اعضاى خاندان نعمت اللهى در بيدر را از اينجا مى توان فهميد 

29طباطبايى، برهان مآثر، 54؛

Firishta, History of the Rise, 418; Siddiqi, The 
Bahmani Sufis, 155-165.

30براى اطالع از اسامى اعضاى هيئت اعزامى دوم بنگريد 

به مستوفى، جامع مفيدى، 30-43؛ سيدغالمعلى شاه، 
65؛  مآثر،  برهان  طباطبايى،  20؛  مشكوة النبوه، 
 O.M.L,( تذکرة   القديرى  منشى،  محمدقديرخان 
MSS(، 31؛ جهنما على شاه، تاريخ محمديه )حيدرآباد، 

.201 ،)1318
Firishta, History of the Rise, 419; Sherwani, The 
Bahmanis of the Deccan, 133-134; Siddiqi, The 
Bahmani Sufis, 155-157.

31متخصصان معتقدند که شاه برهان الدين خليل اهلل در 

اين  همه  اين  با  شد.  دکن  وارد  834ق/1431م  سال 
مرگ  از  بعد  خليل اهلل  شاه  زيرا  نيست،  دقيق  تاريخ 
پدرش به دعوت شاهرخ، پسر اميرتيمور، به هرات سفر 
سال  از  زودتر  نمى توانست  زياد  احتمال  به  پس  کرد. 
باشد. مستوفى، جامع  وارد دکن شده  835ق/1432م 
20؛  مشكوة  النبوه،  سيدغالمعلى شاه،  38-46؛  مفيدى، 

ميرزاضياءالدين بيگ، احوال و آثار، 19-47؛
Brown, A Literary History of Persia, 463-464.

سيدغالمعلى شاه،  68؛  مآثر،  برهان  32طباطبايى، 

مشكوة  النبوه، 20؛ 
Brown, A Literary History of Persia, 480; 
Firishta, History of the Rise, 421.
33Firishta, History of the Rise, 421.
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که در سال روز مرگ شاه نعمت اهلل ولى، شاه شخصاً دستان شاه برهان الدين خليل اهلل را 
شست.34 عمادالدين محمود گاؤن )1411-1481م(، وزير برجستۀ پادشاهان بهمنى، نيز 
در 856ق/1453م به محض اينكه مطلع شد شاه حبيب الدين محب اهلل در دکن حضور 
دارد، گيالن را ترك و به آن منطقه مهاجرت کرد. اين نكته نشان دهندۀ احترام و عزتى 
است که مردم براى شاه نعمت اهلل ولى کرمانى و فرزندان او قائل بودند.35 ارتباط نزديک 
شاه نعمت اهلل و فرزندان او با خانوادۀ سلطنتى به واسطۀ پيوند زناشويى و همچنين اصل 
و نسب خاندان نعمت اللهى عوامل مهمى بودند که بر محبوبيت اين خاندان در ميان 

ديگر آفاقيان افزود.

از زمان حكومت احمدشاه مرحلۀ جديدى از ارتباط بين صوفيان و حكومت آغاز شد که 
ويژگى و محدودۀ آن با آنچه در گلبرگه وجود داشت کاماًل متفاوت بود. اعضاى خاندان 
برابر  آنها در  از  از يكى  براى رسيدن به سلطنت  نعمت اللهى در رقابت بين جاه طلبان 
ديگرى حمايت مىکردند،36 در ميدان نبرد همراه افراد حكومت بودند،37 و در جنگ هاى 
منظم شرکت مى کردند و حتى در اين راه جان خود را از دست مى دادند.38 در واقع، 
نشان  به وضوح  آنها  فعاليت هاى  ماهيت  بنابراين،  بودند.  و حكومت  از سياست  جزيى 
مى دهد که سياست هاى صوفيان قبلى دکن را که سعى مى کردند هويت مستقل خود را 

حفظ کنند کنار گذاشتند.

از  تاج گذارى  زمان  در  احمدشاه،  جانشين  1436-1458م(،  )ح.  دوم  احمد  عالءالدين 
همراهى دو تن از شيخان آفاقى که پيش از اين به آنها اشاره کرديم، يعنى شاه برهان الدين 
خليل اهلل کرمانى39 و سيدالسادات سيدمحمد حنيف )م. 901ق/1495م(،40 برخوردار بود. 

34طباطبايى، برهان مآثر، 68.

بهمنى  اعظم  وزير  گاؤن:  محمود  شروانى،  خ.  35ه. 

خ.  ه.  3؛  پانوشت   ،22  ،)1942 کتابستان،  )اهلل آباد: 
شروانى، “سلسلۀ بهمنى در زمان ورود محمود گاؤن به 
بيدر،” فرهنگ اسالمى )ژانويه 1940؛ جوالى 1942(.

همايون  وقتى  و  دوم  احمد  عالءالدين  مرگ  از  36بعد 

وارث مطلق معرفى مى شود، شاه محب الدين حبيب اهلل 
کمک  به  و  مى کند  استفاده  همايون  غيبت  از  قاضى 
سلطنت  تخت  به  را  حسن  شاهزاده  ديگر  آفاقيان 

مى نشاند. 
احمد  شد،  بيدر  وارد  خليل اهلل  شاه  وقتى  37مى گويند 

مفيد  محمد  گفتۀ  به  بود.  دوم  ملواى  نبرد  درگير 
شد،  آگاه  قضيه  اين  از  خليل اهلل  شاه  وقتى  مستوفى، 
کجاوه اى بر فيلى بست و مستقيماً به ميدان نبرد رفت. 

به گفتۀ مستوفى، او با حضورش در ميدان نبرد روحيۀ 
دشمن را تضعيف و به احمدشاه کمک کرد که به پيروزى 

دست يابد. بنگريد به مستوفى، جامع مفيدى، 46-45.
38وقتى شاهزاده حسن و حبيب اهلل نتوانستند در برابر 

به  بير مقاومت کنند، شتابان  نيروهاى همايون شاه در 
سمت بيچاپور رفتند تا پناه گيرند. سراج خان جنيدى، 
حاکم بيجاپور، از آنها به خوبى استقبال کرد و در قلعۀ 
خود پناهشان داد. با وجود اين، همايون شاه در دل شب 
قلعه را محاصره کرد و حبيب اهلل را کشت و ديگران را 
دستگير کرد و به بيدر فرستاد و در بيدر نيز همۀ آنها 

با قساوت تمام کشته شدند. 
39مستوفى، جامع مفيدى، 45-50؛ 

Siddiqi, The Bahmani Sufis, chap. 3.
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شاه برهان الدين خليل اهلل مفتخر بود در سمت راست شاه بنشيند و سيدمحمد حنيف نيز 
اين افتخار را داشت که در سمت چپ شاه قرار گيرد.41 بعد از نبرد گجرات، که فقط آفاقى ها 
در آن حضور داشتند و فرماندهى اش را خلف حسن بصرى به عهده داشت، عالءالدين دوم 
اعالم کرد که از اين به بعد در دربار او آفاقى ها در سمت راست او قرار مى گيرند و محلى ها 
در سمت چپ.42 در آن زمان در حكومت بهمنى عناصر، گرايش ها و عوامل متعددى در 
کنار هم قرار گرفته بودند که از طرفى جامعه را به دو بخش آفاقى و غيرآفاقى منقسم کرده 
و از طرفى ديگر تغييرى اساسى در رفتار پادشاه و صوفيان به وجود آورده بودند. اين مسئله 
که آفاقى ها مناصب مهم دولتى را در اختيار داشتند نشان مى دهد که عالءالدين احمد دوم 
سياست پدرش در خصوص حمايت از آفاقى ها را ادامه داد و به تأثيرات ديپلماتيک اين 

سياست بر اهالى محلى دکن توجهى نكرد.

در سال 1447م، ارتشى متشكل از آفاقى ها و محلى ها به فرماندهى خلف حسن بصرى 
اعزام شد تا منطقۀ راجه، واقع در سنگام ايشور، را تسخير کند. اين سفر نظامى ابتدا 
راه  از  تا  َچَكن خارج شد  قرارگاه خود در  از  بود. وقتى خلف حسن  با موفقيت همراه 
جنگلى انبوه به سمت سنگام ايشور پيش رود، محلى هايى که همراهش بودند زير بار 
خطر جنگل نرفتند. خلف حسن و آفاقيان همراه او در جنگل گرفتار شدند و به هالکت 
برگردند،  چكن  به  و  دهند  نجات  را  خود  جان  شدند  موفق  که  آفاقىهايى  رسيدند. 
را مقصر دانستند و قسم خوردند که عدم همكارى  آنها  و  را سرزنش کردند  محلى ها 
آنها را به شاه اطالع دهند. محلى ها که متوجه خطر شده بودند، فوراً پيامى براى شاه 
نقشۀ  آنها،  على رغم هشدارهاى  آفاقى ها،  که  گفتند  و  فرستادند  دوم  احمد  عالءالدين 
خطرناکى طرح کرده اند. شاه که در آن زمان مست بود دستور داد همۀ آفاقى ها را به 
هالکت برسانند، اما وقتى آفاقى ها به بيدر رسيدند، شاه را از واقعيت مسئله مطلع کردند. 
شاه سپس دستور قتل محلى ها را صادر کرد.43 اعضاى خاندان نعمت اللهى نيز در اين 
خصوص با شاه صحبت کرده و بديهى است که از مدعاى آفاقى ها حمايت کردند. بسيارى 
از محلى ها از مقام خود عزل شدند و اموالشان مصادره و به آفاقى ها واگذار شد.44 فرشته 

40سيدالسادات سيدمحمد حنيف از پيروان مسعودبيگ، 

قطب فرقۀ چشتيه، نيز در بيدر زندگى مى کرد. گيسودراز، 
مكتوبات، تصحيح سيدعطا حسين )حيدرآباد، 1362(، 
سلطان،  محمد  96-107؛  مآثر،  برهان  طباطبايى،  3؛ 
آيينۀ بيدر )گلبرگه، بى تا(، 82-83؛ محمدعلى سامانى، 

سيرۀ محمدى )اهلل آباد،1347ق(، 143-147؛
G. Yazdani, Bidar: Its History and Monuments 
(Oxford: Oxford University Press, 1947), 185.

41طباطبايى، برهان مآثر، 75.

42طباطبايى، برهان مآثر، 77؛

Firishta, History of the Rise, 430.
43Sherwani, The Bahmanis of the Deccan, 167-168.

44طباطبايى، برهان مآثر، 81-82؛

Firishta, History of the Rise, 436; Sherwani, The 
Bahmanis of the Deccan, 167-169; Siddiqi, The 
Bahmani Sufis, 166-167.
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و طباطبا که تاريخ دورۀ بهمنى را به ثبت رسانده اند، تصوير وحشتناکى از محلى ها به 
دست مى دهند و آنها را دشمنان هميشگى سادات، فرزندان شيعى آل محمد، مى دانند. 
روايت هاى آنها تا حدى مبالغه شده است، زيرا نبايد فراموش کنيم که همۀ اين حوادث 

تلخ به قلم آفاقى هايى روايت شده است که اکثراً مهاجران دورۀ صفوى بودند. 

گرچه عالءالدين دوم سياست حمايت از آفاقى ها را ادامه داد، در اين کار آينده نگرى 
با  او هستند و  با اعالن صريح اين مطلب که آفاقى ها دست راست  نداشت. عالءالدين 
حمايت از آنها باعث شد احساسات محلى هايى که پيش از اين هم فروخورده شده بود 
جريحه دار شود و در عين حال اختالفى آشكار بين آنها پديد آورد و باعث کاشته شدن 

ـ قومى شديدى شد که در واقع منجر به انحطاط حكومت شد. بذر اختالف اجتماعى ـ

سيديداهلل  شاه  از  فرونشاند،  را  محلى ها  برانگيختۀ  احساسات  بتواند  اينكه  براى  شاه 
نقل  بيدر  به  تا  نوادگان پسرى گيسودراز، دعوت کرد  از  )م. 1448م(،45  اول  حسينى 
مكان کند. اما او از رفتن امتناع ورزيد که به احتمال زياد به سبب توجهش به شرايط 
ابوالفيض  امين الدين  برادرش،  خويش  جاى  به  سيديداهلل  بود.  بيدر  بر  حاکم  ناسازگار 
را قبول کرده  اين دعوت  تا  نمايندگى فرستاد  به  را  من اهلل حسينى )1408-1474م( 
باشد.46 به محض ورود او، شاه چند روستا را به او واگذار کرد و عزت و احترام فراوانى به 
او گذاشت.47 سياست شاه که از دکنىهاى قديم شخصى روحانى را به بيدر آورد مؤثر 
واقع شد، زيرا در سال هاى بعد به همت صوفيان دکنى گلبرگه، يعنى ابوالفيض من اهلل 
حسينى و شاه سيدسفيراهلل حسينى )م. 1536م( و روح اهلل حسينى، شكاف بين دو گروه 

آفاقى و غيرآفاقى رفته رفته کمتر شد.48

احساسات  تسكين  بيدر  به  گيسودراز  اخالف  از  دعوت  از  دوم  احمد  عالءالدين  هدف 
فروخوردۀ بين محلى ها )ملكى( و غيرمحلى ها )غيرملكى( بود. اين سياست فقط تا اندازه اى 
مؤثر واقع شد، زيرا رقابت بين اين دو دسته همچنان بى وقفه ادامه داشت. عالءالدين احمد 
دوم قبل از اينكه چشم از جهان فرو بندد، همايون شاه )ح. 1458-1461م( را وليعهد خود 

سال  در  که  حسينى  اصغر  شاه  سيد  بزرگ  45پسر 

عالقۀ  گيسودراز  رفت.  دنيا  از  گلبرگه  در  1448م 
مختلفى  مباحث  شخصاً  خود  و  داشت  او  به  بسيارى 
چون فقه، دستور زبان عربى و تصوف را به او آموزش 
همت  به  بعدها  محبت نامه  عنوان  با  او  ملفوظات  داد. 
واعظى  حسينى  فضل اهلل  سيدمحمدبن  او،  خليفۀ 
گردآورى شدند. سيد يداهلل حسينى، محبت نامه، 116-

سامانى،  20؛  مشكوة النبوه،  سيدغالمعلى شاه،  125؛ 
سيرۀ محمدى، 136-134.

46Siddiqi, The Bahmani Sufis, 55-57 and 168-169.
محمد  142؛  محمديه،  تاريخ  على شاه،  47جهنما 

محى الدين، تاريخ خورشيدجاهى )حيدرآباد، 1286ق(، 
205؛ محمدقديرخان منشى، تذکرة  القديرى، 36.

48شاه سفيراهلل، پسر اکبر حسينى، سپهساالر بيدر شد.
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معرفى کرد. زمانى که همايون شاه پاييتخت خود را به قصد جنگ با دشمنان همسايه ترك 
کرد، شاه محب الدين حبيب اهلل قاضى به همراه ديگر آفاقيان، برادر جوان تر همايون، يعنى 
شاهزاده حسن، را به تخت سلطنت نشاندند. همايون شاه فوراً به پايتخت خود بازگشت و 
حسن را از سلطنت برکنار و قدرت خود را تثبيت کرد. او حسن را کور و حاميان او، از جمله 
شاه محب الدين حبيب اهلل قاضى، را دستگير کرد.49 اين ضربۀ شاه محب الدين حبيب اهلل 
که سعى مى کرد سياست احمدشاه و پسرش عالءالدين احمد دوم در خصوص حمايت 
از آفاقى ها را استمرار بخشد، بى شک همايون شاه را نسبت به آفاقى ها و از جمله اعضاى 
خاندان نعمت اللهى بدگمان کرد. دوران کوتاه سلطنت او که فقط سه سال به طول انجاميد 
اهميت بسزايى دارد، زيرا او سياست پدر و پدربزرگش در خصوص حمايت از آفاقى ها را 
دگرگون کرد. طباطبا و فرشته هر دو تصويرى وحشتناك از دوران حكومت همايون شاه 
ترسيم کرده اند که علت آن کاماًل مشخص است، اما وزير فاضل عصر وى، محمود گاؤن، 

تصويرى کاماًل متفاوت عرضه مى کند.50

الزم به يادآورى است که در زمان تاج گذارى همايون شاه هيچ صوفى اى در بيدر حضور 
فرقۀ  )رهبر(  قطب  ديگر  که  مى شد  نيز  محب اهلل  حبيب الدين  حال  شامل  که  نداشت 
نعمت اللهى شده بود. طولى نكشيد که آفاقى ديگرى به اسم سكندرخان دست به شورش 
زد و همايون شاه مجبور به مقابله با او شد و با خشونت و بى رحمى سرکوبش کرد.51 اين 
دومين شورش در طول يک ماه بود. اما قضيه به همين جا ختم نشد. وقتى همايون شاه 
پايتخت خود را ترك کرده و درگير جنگ با حاکم لينگا و فرماندۀ تلنگانا بود، برده اى 
بود، سعى کرد شاهزاده  پيروان شاه محب الدين حبيب اهلل  از  به اسم يوسف ترك، که 
حسن، حبيب اهلل، جالل خان، يحيى خان و تقريباً 7 هزار نفر ديگر و از جمله بسيارى از 
سيدان، عالمان و پارسايان را از زندان آزاد کند. در نزاع بين زندانى ها و حاميانشان با 
نگهبانان قلعه، جالل خان و يحيى خان کشته شدند. شاهزاده حسن و حبيب اهلل در خانۀ 
يک سلمانى پناه گرفتند، اصالح کرده و و خود را به شكل گداها درآوردند و يوسف ترك 
را در جايى خارج از بيدر مالقات کردند و به همراه ديگر حاميان به طرف منطقه اى به 
اسم کمتانا در شش مايلى بيدر حرکت کردند تا آنجا را به تصرف خود درآورند. با اين 

49طباطبايى، برهان مآثر، 88؛ 

Firishta, History of the Rise, 449.
50Firishta, History of the Rise, 463-464; Sherwani, 
The Bahmanis of the Deccan, 183-185.

رياض  گاؤن،  محمود  95؛  مآثر،  برهان  طباطبايى، 

49؛  شمارۀ  نامۀ   ،137  ،)1948 )حيدرآباد،  االنشاء 
399، نامۀ 149.

51طباطبايى، برهان مآثر، 89-91؛

Firishta, History of the Rise, 454-454.
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همه، متوجه شدند تسخير آنجا کار مشكلى است و به همين سبب به طرف منطقۀ بير 
رفتند که امالکش متعلق به حبيب اهلل بود. شاهزاده حسن به محض ورود به بير خود را 
شاه ناميد و شاه حبيب اهلل را وزير خود خواند و يوسف ترك، از پيروان شاه حبيب اهلل، را 
به مقام اميراالمرايى منصوب کرد. همايون شاه سريع به بيدر بازگشت و سپاهى به منطقۀ 
بير اعزام کرد. شاهزاده حسن و حبيب اهلل شتابان به طرف بيچاپور رفتند تا در آنجا پناه 
گيرند. حاکم بيجاپور، سراجخان جنيدى، از آنها به خوبى استقبال کرد و به آنها در قلعۀ 
خود پناه داد. با وجود اين، همايون شاه در دل شب قلعه را محاصره کرد و حبيب اهلل را 
کشت و ديگران را دستگير کرد و به بيدر فرستاد و در بيدر نيز همۀ آنها با قساوت تمام 
اعدام شدند.52 اين کودتاى ناموفق کاماًل به دست آفاقى ها طراحى شده بود. تالش شاه 
حبيب اهلل و آفاقى ها براى جايگزين کردن پادشاه در نهايت منجر به اين شد که تغييراتى 
اساسى در دربار پديد آيد و على رغم تالش هاى ديپلماتيک، برخورد شديد بين شاه و 

نجيب زادگان آفاقى به از دست دادن مقام و منزلت آنها انجاميد. 

همايون شاه سياست پادشاهان قبلى بهمنى را در خصوص حمايت از آفاقى ها ادامه نداد 
و سياست توازن را به اجرا درآورد که قدرت بيشترى در اختيار دکنى هاى محلى قرار 
مى داد. عجيب آنكه محمود گاؤن، که خودش مهاجرى ايرانى و نمونۀ بارز سياست بازان 
عصر خود بود، از اين سياست شاه حمايت مي کرد. با مرگ شاه حبيب اهلل، پيوند ضمنى 
بين خاندان سلطنتى و خاندان نعمت اللهى و آفاقى ها بيش از پيش از هم گسست. با 
وجود اين، آفاقى ها همچنان در سال هاى بعد تأثير فراوانى بر حيات سياسى و مذهبى 
با  که  است  مشهود  کاماًل  بهمنى  عصر  بيدر  معمارى  بر  آفاقى ها  تأثير  داشتند.  دکن 
معمارى گلبرگه، اولين پايتخت بهمنى ها، تفاوت چشمگيرى دارد. بناهاى گلبرگه نشان 
به  را  آن  بازتاب  که  دارد  دهلى  معمارى  سبک  و  هند،  شمال  پادشاه  تغلق،  تأثير  از 
وضوح مى توان در معمارى چشمگير مقبرۀ فيروزشاه مشاهده کرد. حتى در بعضى از 
ساختمان هاى گلبرگه، لغازهاى دو طرف درها به سبک معمارى هندوهاست و پايه هاى 
سه گوشى که رواق يا سقف سايبان بر روى آن قرار مى گيرد معابد هندوها در دکن را 
به خاطر مى آورد،53 در حالى که بناهاى تاريخى بيدر شبيه مساجد کشورهاى آسياى 
غربى اند. در بسيارى از اين بناها و از جمله در برج چوباره، مدرسۀ محمود گاؤن، تخت 
کرمان، چوکندى )مقبره( شاه خليل اهلل، مقبره هاى سلطنتى آشتور و نيز ساختمان هاى 
ديگر تأثير معمارى ايران و آسياى مرکزى به وضوح ديده مى شود. درون اين بناها با 

52طباطبايى، برهان مآثر، 92-94؛

Firishta, History of the Rise, 458-464; Sherwani, 
The Bahmanis of the Deccan, 179-180.
53Sherwani, The Bahmanis of the Deccan, 58-59.
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انواع متفاوتى از سبک هاى خطاطى عربى از جمله کوفى، طغراء، نسخ و نستعليق تزيين 
شده است. اين نوشته ها با رنگ هاى روشن، طاليى، قرمز روشن و سبز طراحى شده و 
با سنگ هاى پر تأللؤ تزيين شده اند که بعضى الماس اصل اند.54 سقف و ديوارهاى گنبد 
احمدشاه با تصاويرى از ابزار خوشنويسى يا نقاشى هايى با طرح گل تزيين شده اند که به 

علت زيبايى و ظرافتشان در هند بى نظيرند.55 

تعليم خانه هاى  بود.  تأثير بى نظير صوفيان و شيعيان  بناها مى توان شاهد  از  در بعضى 
بدنى شهر  تربيت  مدارس  تعليم صديق شاه  و  پنسال  تعليم  تعليم،  منهيار  يعنى  بيدر، 
بيدر بودند . در اين مدارس، بناهايى به اسم عاشورخانه قرار دارد که در واقع مراکزى 
براى اجراى مراسم مذهبى شيعى در ماه محرم و همچنين مكان هايى براى نگهدارى 
پرچم هاى مذهبى )علم( و ديگر آثار تاريخى اند.56 در بناى تخت کرمان، که در نزديک 
که  را  ايران  سرزمين  سلطنتى  نشان  مى توان  است،  شده  واقع  گاؤن  محمود  مدرسۀ 
ترکيبى است از پيكر يک شير و خورشيد برآمده از پشت آن مشاهده کرد. بديهى است 
که همۀ کاشى کاران و صنعتگرانى که براى تزيين گنبدها استخدام مى شدند، کسانى 
آمده  ايران  کاشى سازى  مراکز  ديگر  و  کاشان  از  ميالدى  پانزدهم  قرن  در  که  بودند 
بودند.57 سيدعلى طباطبا مى گويد که در تزيين اين بناها از خشت کبود، يعنى کاشى 

نيلى، استفاده مى شده است.

54Sherwani, The Bahmanis of the Deccan, 131.
55Yazdani, Bidar, 7.

56Yazdani, Bidar, 102.
57Yazdani, Bidar, 70-71.

سبک معمارى گلبرگه: قلعه اى در گلبرگه با سبک معمارى بيدر. 
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هنر و معمارى بناهاى بيدر، شيوه هاى متفاوت خوشنويسى در آنها و همچنين طرح هاى 
زيادى  تعداد  که  دارند  اين  از  نشان  همه  آنها  در  به کاررفته  کاشى کارى هاى  و  گلدار 
اين  ايران و آسياى مرکزى در  از خاورميانه،  صنعتگر، معمار، خوش نويس و کاشى کار 

منطقه فعاليت مى کردند.

 باال: قلعه اى در بيدر؛ پايين: مقبرۀ فيروزشاه.



تأثيرونتایجسياستاحمدشاهولیبهمنیدرخصوصحمایتازآفاقیها 158

مقبرۀ احمدشاه.

مقبرۀ گيسودراز.



159 ایران نامگ، سال ۱، شمارۀ ۳، پاییز ۲۰۱۶/۱۳۹۵

 چوکندى )مقبرۀ( خليل اهلل.

نمونه اى از کاشى کارى در بيدر.
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دورۀ حكومت محمدشاه سوم )1463-2482م( در واقع حكايت نخست وزير خردمند او 
خواجه محمود گاؤن است. گاؤن سياست مدار و دانشمندى بود که در بند جناح بازى 
و چنددستگى نمىافتاد. چنان که پيش از اين نيز گفتيم، او درصدد بود بين آفاقى ها 
و محلى ها توازن برقرار کند. او در انتخاب محافظان سلطنتى و حكام از اصولى پيروى 
کرد که خود براى توازن قدرت مقرر کرده بود و آفاقى ها و محلى ها را به يک ميزان 
به خدمت گرفت.58 نه تنها منطقۀ مالهور را به شاه حبيب الدين محب اهلل59 واگذار کرد، 
بلكه اجازه داد تا در شهر ساگر، از شهرهاى ايالت بيجاپور، بر روى جسد خاکى شيخ 
عين الدين گنج العلم گنبدى ساخته شود.60 گاؤن شيفتۀ علم بود و دلش مى خواست بيدر 
را به مرکزى براى دانش اسالمى و محلى براى اقامت عرفا تبديل کند و اين امر به او 
کمک کرد ارتباط نزديكى با افراد گوناگونى از علما، صوفيان و روشنفكران برقرار کند. 
مجموعۀ نامه هاى گاؤن که در اثرى به اسم رياض االنشاء گردآورى شده اند گواهى بر اين 
مدعايند.61 او براى عملى کردن هدفش در سال 1472م در بيدر مدرسۀ بزرگى بنيان نهاد 
که کتابخانۀ وسيعى داشت.62 اين وزير مدبر و دانشمند به علما، صوفيان و روشنفكران 
نامه اى خطاب به  نامه نوشت و آنها را به بيدر دعوت کرد. او در  بلندمرتبۀ خاورميانه 
نامۀ  در  است.  تنگ شده  متبحر  اقطاب  با  مصاحبت  براى  دلش  که  مي نويسد  سيدى 
ديگرى خطاب به خواجه عبيداهلل احرارى )1404-1490م(، از صوفيان فرقۀ نقشبنديه، 
آگاه کند.63  را  نيست که مردم  برجسته اى  بيدر هيچ شخصيت روحانى  نوشت که در 
اخالف خاندان نعمت اللهى درگير سياست فرقه گرايى بودند و در ميان صوفيان محلى 
نيز کسى نبود که به رشد معنوى و علمى مردم بيدر توجهى کند. محمد شمس الدين 
شيخ  1577م(،  )م.  حبيب اهلل  اعلم  بدرى  بدرالدين  سيد  )1457-1528م(،  مولتانى 
غرورى  شاه اسماعيل  سيد  سمنانى،  نور  شيخ  )1365-1456م(،  کنج نشين  زين الدين 
)م. 1466م( و فرزندانشان که در بيدر زندگى مى کردند،64 نتوانستند بر رشد معنوى و 
علمى مردم تأثيرگذار باشند.65 اخالف گيسودراز هم که در بيدر ساکن شده بودند در 

58Sherwani, The Bahmanis of the Deccan, 226-227;
شروانى، محمود گاؤن، 200-177.

59يوسف حسين خان، فرمان ها و سندهاى سالطين دکن 

)حيدرآباد، 1963(، 3؛ شروانى، محمود گاؤن، 4؛
Siddiqi, The Bahmani Sufis, App. B-5.

يكم  در  )1482-1518م  بهمنى  محمودشاه  سلطان 
بيگا   5250 فرمانى،  موجب  به  894ق  جمادى الثانى 
زمين به شاه محب اهلل واگذار کرد. بنگريد به حسين خان، 

فرمان ها و سندهاى سالطين دکن، 4 .
اجازات  و  ارادت  شجرۀ  جنيدى،  مصطفى  60شيخ 

قرن  در  گردآورى شده  خطى  )نسخۀ  خود  پيشوايان 
هفدهم ميالدى(، 9. 

61گاؤن، رياض االنشاء، 150-136.

62Sherwani, The Bahmanis of the Deccan, 204;
گاؤن، رياض االنشاء، 145.

63گاؤن، رياض االنشاء، 23-27، نامۀ شمارۀ 3؛ 314، نامۀ 

شمارۀ 107.
64Siddiqi, The Bahmani Sufis, chap. 2.

)حيدرآباد،  الكرامت  مخزن  کريم الدين،  65محمد 

1320ق(، 119-118.



161 ایران نامگ، سال ۱، شمارۀ ۳، پاییز ۲۰۱۶/۱۳۹۵

موقعيتى نبودند که حتى بتوانند متن هاى عرفانى را تفسير کنند.66 بنابراين، مى بينيم 
که نگرانى گاؤن بى جهت نبود. گاؤن بسيار مشتاق بود در بيدر فضايى معنوى و علمى 
به وجود آورد و براى تحقق اين هدف خود از دانشمندان بلندمرتبه عرصۀ علم از جمله 
موالنا نورالدين عبدالرحمان جامى، شرف الدين على اليزدى، جالل الدين دوانى و بسيارى 

ديگر نيز دعوت به عمل آورد.67

در اواخر دورۀ حكومت بهمنى در 1538م، نسل اول مهاجران ايرانى به بيدر چشم از 
جهان فروبسته بودند. نسل بعدى مهاجران ايرانى از ايران عصر صفوى مى آمدند که در 
آن زمان شكلى افراطى از تشيع بر آن حاکم بود. از بين پنج دولت محلى که بعد از 
فروپاشى سلسلۀ بهمنى تأسيس شدند، پادشاهان قطب شاهى، عادل شاهى، و نظام شاهى 
مذهب شيعه را مذهب حكومت خود اعالم کردند و روابط ديپلماتيک نزديک خود را با 

ايران عصر صفوى حفظ کردند. 

آنچه باعث شد حكومت بهمنى در دکن از هم فروپاشد، در واقع سياست احمدشاه ولى 
بهمنى و جانشين او در خصوص حمايت از آفاقى ها بود. آنها توجهى به محلى ها نمى کردند 
و بسيار مشتاق بودند غيرمحلى ها را در اولويت قرار دهند. همين امر باعث شد محلى ها 
احساس کنند در حق آنها بى عدالتى شده و حس حسادت و خشم آنها برانگيخته شود. 
احمدشاه و جانشين او که بيش از اندازه متوجه عراقى ها و ايرانيان و ساکنان آن سوى درياها 
بودند، اساساً آفاقى ها يا غربا را به محلى ها تبديل کرده بودند و محلى ها را به آفاقى هايى 
به حاشيه رانده. مقصر پيدايش جو اختالف و دشمنى بين گروه هاى مختلف جامعه در دکن 
که واکنش مقتدرانۀ محلى ها را در پى داشت احمدشاه و جانشين او بودند و همين فضاى 

نابرابرى و اختالف بود که در نهايت مقدمات سقوط سلسلۀ بهمنى را فراهم آورد. 

شاه   پسر  1497م(،  )م.  ابوالحسن  شيخ  66مى گويند 

کليم اهلل )م. 1486م( و نبيرۀ گيسودراز، براى تفسير چند 
متن عرفانى انتزاعى که از نظر عالمى به اسم شيخ خنان 
کفرآميز بودند به نزد محمد شمس الدين مولتانى رفت. 
فرشته نيز دربارۀ يكى ديگر از اعضاى خاندان گيسودراز 
نوشته و گفته که او را در فاحشه خانه اى دستگير کردند 

و در مالء عام تازيانه خورد. بنگريد به
Siddiqi, The Bahmani Sufis, chap. 2.

38؛  شمارۀ  نامۀ   ،156-152 رياض االنشاء،  67گاؤن، 

172، نامۀ شمارۀ 41؛ 175، نامۀ شمارۀ 43؛ 83-82، 
نامۀ   ،173  ،35 شمارۀ  نامۀ   ،133  ،15 شمارۀ  نامۀ 

شمارۀ 32؛ 14-19، نامۀ شمارۀ 1.


