
 

 

  نقش صوفیان در تشكیل و تداوم حكومت بھمنیان
 1دكتر محسن معصومى 

جرى صـورت  قرن ھشـتم ھ ورود اسالم به جنوب ھند در اواخر قرن ھفتم و اوايل 
ھـا پیــش مــورد توجـه برخـى از صـوفیان  با اين حال، ايـن سـرزمین از مــدت. گرفت

. مسلمان قرار گرفته بود كه براى تبلیغ عقايد خــويش بـه آن جـا سـفر كـرده بودنـد
فتح دكن به دست مسلمانان و تأسیس حكومت بھمنیان به عنوان اولیـن حكومـت 

ھـاى مختلــف  مستقل مسلمان، باعث گسترش عقايـد صـوفیانه و نــیز رشـد فرقـه
ھـاى  صوفیان در ايــن منطقــه نفـوذ و اعتبـار فراوانـى در میــان گـروه. صوفیه گرديد

مختلف اجتماعى پیدا كردند به طورى كه پادشاھان بھمنى براى اسـتقرار و تـداوم 
قدرت خويش در دكن و نفوذ در میان مردم ناچار دست به دامان اين گروه شـدند و 

. بــا نزديــك ســاختن خـويش بـه صــوفیان از حمايـت جـدى مــردم برخـوردار گرديدنـد
صوفیان نیز فرصت پیش آمده را براى تبلیغ و گسترش آراء خويش مغتنم شمرده و 

یان و نـیز نقــش . به حمايت از بھمنیان پرداختنـد ايــن مقالـه رابطـه صـوفیان و بھمن
 .كند صوفیان در تشكیل و تداوم حكومت بھمنیان را بررسى مى

 .ھندوستان، بھمنیان، تصوف، دكن، گلبرگه، بیدر: ھاى كلیدى واژه

  مقدمه

عالمـت اختصـارى :(حـك(حمالت مسلمانان به جنوب ھند در دوره سلطان عالءالدين خلجـى 
ين ) 725-752: حك(آغاز شد و در دوره محمد بن تغلق ) 695-715) حكومت مسلمانان ھمه ا

گیرى محمد تغلق به اتبـاع  عواملى، چون ظلم و سخت. سرزمین را به تصرف خويش درآوردند
ھندوى خويش در جنوب، انتقال پايتخت از دھلى به دولت آباد واقع در دكن، مھاجرت اجبـارى 

، زمینـه اسـتقالل )ھاى پايانى حكمرانى در دھه(مردم به آن شھر و نیز ضعف حكومت محمد 
فراھم كـرد سرداران او را  حسـن كـانگوى بھمــنى، يكـى از امـیران . دكن به دست امـیران و 

یش  محمد در دكن با ادعاى انتساب به بھمن اسفنديار، پادشاه افسانه اى ايران، از فرصـت پ
ھا و  آمده به خوبى استفاده كرد؛ وى با حمايت و پشتیبانى ديگر امـیران، پـس از بسـیج نیرو

ستین  748تدارك چندين نبرد بـا محمـد تغلـق، در  ستولى شـده و نخ بـر شـھر دولـت آبـاد م
 170پس از وى، ھفده تن از فرزندانش حدود . حكومت مستقل مسلمان را در دكن بنیان نھاد

شتند» گلبرگـه«از اين تعداد ھشت تن در شـھر . سال بر دكن فرمانروايى كردند . اسـتقرار دا
شھر )ه 825-838: حك(احمد اول  ، نھمین سلطان بھمنى پايتخت خـويش را بـه داليلـى بـه 

منتقـل سـاخت و سـاير ســالطین بھمــنى نـیز پـس از وى در ايـن شـھر بــه حكومـت » بیـدر«
انتقــال مركـز حكومـت از گلبرگــه بــه بیــدر، تبعــات سیاســى، اجتمـاعى و مذھبــى . پرداختنــد

لف  بسیارى به دنبال داشت و باعث افزايش نقش دانشمندان و وزيران ايرانى در شـوؤن مخت
 .حكومت بھمنیان شد

بھمنیان در سراسر حكومت خويش در گلبرگه و بیدر، توجه فراوانى به دانشـمندان، صـوفیان، 
اديبان، شعراء، صنعتگران و ساير نخبگان اجتماعى به ويژه در میان ايرانیان داشتند و اين امـر 

سرزمین ھـاى  باعث شد كه در اين دوره، بسیارى از دانشمندان و صــوفیان، از ايـران و سـاير 
سى و ادارى را  ھاجرت و برخـى از آنـان، مشـاغل و مناصـب بـاالى سیا به دكـن م اسـالمى 

يت از  در اين میان، نقش مھمى كه صوفیان از فرقه. تصاحب كنند ھاى مختلف تصوف، در حما
صوفیان . بھمنیان داشتند، قابل توجه است ين  تالش پادشاھان بھمنى براى نزديك ساختن ا
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نه كارى  به خويش و كسب مشروعیت و مقبولیت در میان مردم، يكى از نمو ھـاى جالـب ھم
 .میان صوفى و سلطان را در اين دوره رقم زد

  تصوف در دكن پیش از بھمنیان

سلمان، از طريـق صـوفیانى كـه از راه دريـا و نـیز از  سال» دكن« ھا قبل از ھجوم لشـكريان م
صوفیانى كـه خـود را بـه  شنا شـد؛  سالم آ شمال ھند، به اين منطقه سفر كرده بودند، بـا ا

اى مناسب بـراى  كردند، دكن را منطقه ھاى مختلف به ويژه قادريه و جنیديه منسوب مى فرقه
قابر و  ابن بطوطه در سفر بـه جنوبـى. تبلیغ آرا و عقايد خويش يافتند تـرين منـاطق دكـن، از م

خبر داده اسـت خانقاه ھـر  2.ھايى متعلق به صوفیان مسلمان در سیالن و برخى جزاير ديگر 
در دربار خويش در احاطه علمـا و فقھـا قــرار داشـت و ) ه 725-752: حك(چند محمد بن تغلق 

مى يد صـوفیان ن نب آنـان  3كـرد تحت تأثیر افكار و آراى ابن تیمیه توجه چندانى به عقا و از جا
سترده مورد انتقاد قرار مى صوفیان در شـمال ھنـد پديـدار  گرفـت، در دوره وى شـبكه گ اى از 

سیارى )واقع در شمال دكن(محمد با انتقال پايتخت خويش از دھلى به دولت آباد . گشت ، ب
ھى از ايـن مھـاجران صـوفیانى . از مردم، اشراف و دانشمندان را به اين شھر منتقل كرد انبو

تالف در ارائـه تعالیـم . ھاى مختلف تعلق داشتند  بودند كه به فرقه اين اقدام محمد، سبب اخ
شھرھاى دولـت آبـاد،  صوفیان در شمال گرديد، اما به محض ورود اين صوفیان به جنوب، آنان 
لدآباد و برخى ديگر از شھرھاى جنوبى را مكانى مناسب براى تبلیغ عقايد خويش يافتنـد و  ُ خ

مور خانقـاه نیز ا عالیم و  ئه ت ھـا ايجـاد  به سرعت، مشكالتى كه پس از انتقال پايتخت، در ارا
شھرھاى  به ھمین دلیـل، مقـارن شـكل. شده بود، ترمیم و بازسازى كردند یان،  گـیرى بھمن

ھاى جنیديـه و   ويژه پیروان فرقهآباد و خلدآباد محل تجمع انبوھى از صوفیان برجسته به دولت
، خواجــه )ه 736د (، میرمبــارك كــاروان )ه 736د (امــیر حســن عــالء ســجزى . چشــتیه گرديــد

بیر كاشـانى، )ه 750د (حسن و خواجه عمر  بن عمـاد د لدين  ، كاكا سعدبخش، شیخ ركن ا
، شیخ وجیه الدين، شیخ يوسف حسینى مشھور به راجا )ه 739د (شیخ برھان الدين غريب 

د (، سـیدعالءالدين حســینى جیــوارى )ه 771د (الــدين داوود شــیرازى  ، شــیخ زيــن)ه 731د (
ه )ه 736د (الدين المغانى   ، شیخ شمس)ه 734 ، شـیخ ركـن الديـن )ه 753د (، شیخ عبداللـَّ

جنیدى، حاجى رومى، شیخ صوفى سرمست، شیخ كمال خجندى، منتجب الدين زربخـش، 
لم ) ه 781د (كمال الدين سامانه، سید عالءالدين جويرى  795د (و شیخ عین الدين گنـج الع

ھر ) ه  ند و  لق بـه دكـن نقـل مكـان كرد برخى از اين صوفیان بودند كه به اجبار محمد بـن تغ
بـه عــالوه، ھفـت تـن از  4.كدام در شھر يا روسـتايى مشـغول تبلیــغ عقايـد خـويش گرديدنـد

يه، معـروف بـه  قه قادر نده، » سـبعه قادريـه«صوفیان برجسـته فر گَـه، گُلْگُ ْ َر لْب در شـھرھاى گُ
ْگَل و برخى مناطق ديگر فعالیت مى ن َ ر َ اين صوفیان روابط بسیار نزديك و صـمیمى بـا  5.كردند و

بنابراين، از ھمان آغاز فعالیت خود در دكن به دلیـل برخـى . مسلمانان و ھندوان دكن داشتند
نوازى مورد توجـه مـردم  ھا، از قبیل مبارزه با نابرابرى و تبعیض و نیز مھمان آرا، عقايد و خصلت

ند و  قرار گرفتند و به صورت گروھى درآمدند كه به راحتى توانستند حمايت مـردم را جلـب كن
 .آنان را به پیروى از اوامر و دستورات خويش وادارند

  تصوف در دوره بھمنیان

توانست ھمانند تغلقیان براى جلب حمايت مردم بر فقھـا و علمـا  حكومت نوپاى بھمنیان نمى
ھاى ادارى و قضايى تغلقیان خدمت كرده و حقوق  تكیه كند، چرا كه اكثر اين افراد در دستگاه

رو،  از ايـن. توانستند اعتماد پادشاھان سلسله جديد را جلب كنند گرفتند و نمى و مواجب مى
ند -كه قدرتى بیش از فقھا در میان مردم دكن داشتند  -بھمنیان به صوفیان  صـوفیان . رو آورد

براى تبلیـغ عقايـد خـويش و كسـب منـافع مـادى مناسـب ديدنـد بـر ايـن . نیز اين موقعیت را 
اى میان صوفیان و طبقه حاكم  گیرى حكومت بھمنیان، ھمكارى گسترده اساس، از آغاز شكل

سى. به وجود آمد مردم، اسا یان حكومـت و  تريـن  در واقع، اين گروه به عنوان حلقه ارتبــاط م
سـالطین بھمـنى نـیز بـراى . نقش را در ھمه امور سیاسى و اجتماعى اين دوره ايفـا كردنـد
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 .كسب مشروعیت و جلب حمايت مردم، توجه فراوانى به اين طبقه كردند
َرگَـه و چـه در بیــدر، اصـلى لْب تـرين ركـن ديـن و  به طور كلى، صوفیان در دوره بھمنى چـه در گُ

760:حك(حسن كانگو . آمدند سیاست و مدار ھمه امور سیاسى و اجتماعى به حساب مى
یش از پیوسـتن (كرد  گذار سلسله بھمنیان، زمانى كه در دھلى زندگى مى ، بنیان)ه 748- پ

تـرين صـوفى آن دوره در دھلـى  به خانقاه نظام الدين اولیـاء، معـروف) به دربار محمد بن تغلق
ھـاى حسـن بـا  الدين در يكى از مالقات رفت و آمد داشت و به گفته بسیارى از مورخان، نظام

به وى مـژده حكومـت داد بـه عــالوه مؤلـف تـذكره  6.وى، سلطنت حسن را پیشگوئى كـرد و 
كه حسـن  الملوك خبر داده كه شیخ سراج الدين جنیدى، صوفى معروف اين دوره، ھنگـامى 

ین پیشـگوئى 7.در دكن ساكن شد، سلطنت او را پیش بینى كرده است ھـايى از  اين كه چن
حث اسـت شد يـا نـه، جـاى ب ته با صورت گرف مال دارد مورخـان و . جانب صوفیان فوق  و احت

خوش آينــد ايـن پادشـاھان  نويسندگان اين روايات را در دوره فرزندان و جانشـینان وى جھـت 
ھم رواج ايـن . ساخته باشند با اين حال، حتى اگر روايات فوق را جعلى به حساب آوريم، باز 

تذكره كثر تـواريخ و  كر آن در ا ھـايى كـه در ايـن دوره و پـس از آن  مطالب در دوره بھمنیان و ذ
نوشته شده است، نشانگر اھمیت و اعتبار صوفیان نزد سالطین و مردم دكن است، زيرا اين 

 .شدند پادشاھان براى كسب اعتبار و جلب حمايت مردم، به اين قبیل سخنان متوسل مى
على رغم نفوذ صوفیان در سراسر دوره بھمنیان، نقش آنان در حكومت و نیز نحوه تعامل آنان 

َرگَه و بیدر با يك لْب بوده اسـت با پادشاھان و حاكمان در دوره گُ گَـه، . ديگر متفاوت  ْ َر لْب در دوره گُ
كه ھــر كـدام توانسـتند ھمـه صـوفیان و  سته و پرنفـوذ ظھــور كردنـد  چند صوفى بسـیار برج

اين صوفیان به ھیـچ . الشعاع مقام علمى و معنوى خويش قرار دھند ھاى ديگر را تحت خانقاه
لى  وجه وارد كارھاى اجرايى و حكومتى نشدند و حتى برخى از آنان از پذيرش كمك ھـاى ما

برخـــى از ايــن صـــوفیان در برابــر . ســـالطین نــیز ســـرباز زده و يـــا آن را بــا اكــراه پذيرفتنــد
سوى آنـان، ايسـتادند و گـاه  خواھى زياده شتن قـوانین شـرعى از  ھاى سالطین و زيرپـا گذا

شینى در برابـر خواسـته سلطان را مجبور بـه عقـب ظر و  ن خويش و پـذيرفتن ن ھـاى مشـروع 
فظ كردنـد و . عقیده خود كردند به طور كلى، اين صوفیان، استقالل خويش را در امور دينى ح

نان  به پـذيرش خواسـت و نظـر آ بور  به دلیل نفوذ فراوان در میان مردم، سالطین بھمـنى مج
سید  شیخ سراج الدين جنیدى، شیخ زين. شدند لم و  الدين دولت آبادى، عین الدين گنج الع

گَه بودند ْ َر  .محمد گیسودراز، از جمله صوفیان معروف دوره گُلْب
یان  گى در م گَـه، خـأل بزر ْ َر لْب فوذ در دوره گُ صوفى معـروف و بـا ن درگذشت گیسودراز، آخرين 

، نھمین پادشاه بھمنى چنان )825-838: حك(تأثیر فقدان وى بر احمد اول . صوفیان ايجاد كرد
يدى از صــوفیان،  سله جد بود كه وى را مجبور ساخت با انتقال پايتخت به بیدر و دعوت از سل

احمد اول تالش كرد با دعوت از نخبگان و دانشمندان ايرانـى، . در صدد جبران اين ضايعه برآيد
ين جامعه رو، وى ناامیـد  اى جديد بر اساس روابط فرھنگى و سیاسى نو در بیدر ايجاد كند از ا

از تأثیر فرزندان و نوادگان گیسودراز در جامعه، دست به دامان صـوفیان خانـدان نعمـت اللھیـه 
نگ  شد تا عالوه بر ھـم عه جديـد، بـا عقايـد و تمـايالت شـیعى وى نـیز ھماھ خوانـى بـا جام

اللَّه ولى با آثـار و كرامــات  به ھمین دلیل، وى كه از طريق برخى شاگردان شاه نعمت. باشند
ه و فرزنـدانش را بـه پايتخـت جديـد فراخوانـد او آشنا شده بود، نعمت ه، خـود از  نعمـت. اللـَّ اللـَّ

كن يكـى از نـوه. پذيرش دعوت سلطان سرباز زد یدر فرسـتاد لی به ب پـس از . ھـاى خـويش را 
رغـم ادامـه  علـى. اللَّه، فرزندان و مريدان وى ھمگى راھى دربار بیدر گرديدند درگذشت نعمت

مت بھمنیـان در بیـدر را بايـد دوره تفـوق و برتـرى  فعالیت صوفیان فرقـه گر، دوره حكو ھـاى دي
گَـه، در . اللھیه دانست صوفیان قادريه از شاخه نعمت ْ َر یدر«بر خالف دوره گُلْب ھیـچ صـوفى » ب

الشعاع قرار داده و نقش يگانه داشته باشد، ظھور  اى كه بتواند ھمه صوفیان را تحت برجسته
سترده وارد . نكرد ه بـه طــور گ از طرفى صوفیان دوره بیدر و فرزندان و نوادگان شـاه نعمـت اللـَّ

ته و  سپاه دسـت ياف ندھى  خدمات سیاسى و نظامى گرديدند و برخى از آنان حتى به فرما
یان . در نبردھاى زيادى شركت كردند سى م برخى از اين صوفیان در تنازعات و اختالفات سیا

بط سـببى . نقش مھمى ايفا كردند» دكنى«و » آفاقى«دو گروه  آنـان بـا خانـدان شـاھى روا
اى برقرار كردند و احترام و نفوذ آنان در میان مردم تنھا به دلیل نقش برجسـته دينـى  گسترده

و معنوى آنان نبود، بلكه بیشتر به سبب موقعیت برتـر سیاسـى و اجتمـاعى آنـان و روابطـى 
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 .بود كه با سالطین و امرا داشتند

  صوفیان برجسته در دوره بھمنیان

صوفى ): ه 670-781(شیخ ركن الدين بن شیخ سراج الدين ابوالمظفر جنیـدى . 1 ین  وى اول
الدين  در واقع، شیخ سراج. برجسته و صاحب نفوذ در دوره پنج سلطان نخست بھمنى است

قه جنیديـه . گرديـد جنیدى، نام پدر اوست كه به وى اطالق مى به فر سوب  او از صـوفیان من
پدر وى از بغداد به  8.رسد است كه نسبتش با دوازده واسطه به ابوالقاسم جنید بغدادى مى

كه در . ه در اين شھر به دنیا آمد670پیشاور مھاجرت كرد و شیخ سراج در  او از صوفیانى بود 
وى در مـدت  9.ه ، با اجبار و اكراه محمدبن تغلق از دھلى به دولت آباد نقل مكـان كردنـد729

موزه نیز آ ھـاى فرقـه متبـوع خـويش در میـان  حضور خويش، تالش زيادى براى تبلیغ اسالم و 
 10.مسلمانان و ھندوان انجام داد و موفق شد گروھى از ھندوان را به دين اسالم جذب كند

شــیخ ســراج در دوره پنــج ســلطان نخســت بھمنیــان، نقــش مھمــى در مســائل سیاســى، 
ظر وى را  اجتماعى و مذھبى ايفا كرد؛ اين سالطین در كارھاى مھم سیاسى و اجتماعى، ن

به گفته مؤلف تذكره الملوك، حسن كانگو قبـل از رسـیدن . كردند جويا شده و به آن عمل مى
چى  گـى(به سلطنت، در روستاى كود ْ كى مِـرج ) گَن لت آبـاد(در نزدي مدتى بـه )از توابـع دو  ،

شاگردان و مريـدان خانقـاه او بـه حسـاب  ھمراه مادر خويش در خدمت شیخ سـراج بـود و از 
ھاى مختلف بارھا سلطنت حسن را پیشگويى كرد  در اين مدت، شیخ در موقعیت 11.آمد مى

ھاى تغلقیـان و  با نیرو نبرد  مايى وى بـود كـه حسـن لشـكريانى بـراى  و با پیشـنھاد و راھن
سراج،  12.ھندوان فراھم ساخت یان، شـیخ  پس از پیروزى حسـن و اسـتقرار حكومــت بھمن
فت الديـن  گـذارى حسـن را در مســجد قطـب شـیخ مراسـم جلـوس و تـاج. موقعیـت برتــرى يا

لَجى در دولت آباد انجام داد و به ھنگام جلوس وى، خطبه اى به زبان عربى ايراد  مباركشاه خَ
اين شیوه، ھنگام جلوس چھـار  13.كرد و به رسم عباسیان، عبايى سیاه بر سلطان پوشانید

-780: حـك(، مجاھد شـاه )ه 760-777: حك(تن از جانشینان حسن كانگو؛ يعنى محمد اول 
گـذارى و  نیز تكرار شد و در مراسم تاج) 780-799: حك(و محمد دوم ) 780: حك(، داوود )777

به،  جلوس ھر يك از آنان شیخ پیراھن و دستارى سیاه بر سلطان پوشانید و پس از ايراد خط
ر«ه بـه 752حسن كانگو پس از سركوب يـك شـورش در سـال  14.با آنان بیعت كرد در » ساغَ

گَه رفت و در آن ْ َر ً وى در ھمیـن  15.جا با بسیارى از علما و صوفیان ديدار كـرد جنوب گُلْب ظـاھرا
به شیخ سراج بخشـید و شـیخ نیـز » جاگیر«سفر روستاى كودچى در اطراف آن را به صورت 

گَـه دو سـند دربـاره ايـن جـاگیر موجـود  در كتاب. با اكراه آن را پذيرفت ْ َر لْب خانه مقبره شیخ در گُ
جاگیر را بـه نـوه 779است؛ در يك سند كه مربوط به سال  سراج تولیـت ايـن  ه است، شـیخ 

صیت«خويش، شیخ شبلى واگذار كرده است و در سند ديگر كه بـه  معـروف اسـت، » نامـه و
مردم تقسـیم  شیخ برخى از درآمدھاى حاصل از اين جاگیر را میان فرزندان خود و گروھى از 

صاحب نگیـن و تـاج، قطـب دوران، قطـب  16.كرده است ھل االسـالم،  القابى از قبیل مرجع ا
كار بـرده،  االقطاب، قطب االنام و غوث االسالم كه سلطان در سند اول، خطاب بـه شـیخ بـه 

 .دھد اعتقاد وى به شیخ و نھايت احترام او را در نزد دربار نشان مى
او مدام براى زيارت شـیخ و  17.محمد اول، ھمانند پدر، به شیخ سراج اعتقادى راسخ داشت

ھـاى سـلطان و  شیخ كه شاھد رنـج. رفت استمداد از وى، از گلبرگه به روستاى كودچى مى
شود ساكن  فت در گلبرگـه  صمیم گر عث . ھمراھانش در اين رفت و آمدھا بود؛ ت ايـن امـر با

سـلطان  18.اى در پايتخـت بنـا كـرد خوشحالى فراوان سلطان گرديد و براى وى خانقاه و خانه
رفت و بـا اجـازه وى بـه شـھرھا و نواحـى  در آغاز و پايان ھر لشكركشى به خانقاه شیخ مى

نايم، خمـس آن را . كرد مختلف حمله مى ست آوردن غ به عالوه پس از كسب پیروزى و به د
 19.فرستاد جھت تقسیم میان مستمندان، نزد شیخ مى

بـه گفتـه مؤلـف تـذكره الملــوك، . اى نیكـو داشـتند مجاھدشاه و محمد دوم نیز با شیخ رابطـه
جا  مجاھدشاه ھر روز در خانقاه شیخ حاضر مـى سیارى از كارھـاى ديوانـى را در آن  شـد و ب

تیره شـد 20.داد انجام مى ايـن . در اواخر سلطنت مجاھد رابطه وى با شیخ سراج به داليلى 
ند او را  مردم اجـازه نداد امر به قدرى مردم را به سلطان بدبین كرد كه پس از مرگ سـلطان، 
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ه 781شـــیخ ســراج در دوره محمــد دوم در  21.اش بــه خــاك ســپارند در مقـــبره خـــانوادگى
سلطان محمد به ھنگام بیمارى شیخ به عیادت او رفت و پس از وفــات وى نـیز بـر . درگذشت

 22.سر تربتش حاضر شد و مراسم تعزيت به جاى آورد
شیخ سراج در دوران فعالیت خويش، شاگردان بسیارى تربیت كرد و بسـیارى از صـوفیان را از 

رو، فعالیت فرزندان و مريدان شـیخ پـس  از اين. ايران و شمال ھند به درگاه خويش جذب نمود
خود را در میـان فرزنـدان و برخـى . از وى نیز ادامه يافت شیخ درآمدھاى جاگیر اعطا شده به 

پس از اوسـت مه فعالیـت ايـن گـروه  مر نشـان دھنـده ادا انتقـال . مردم تقسیم كرد كه اين ا
حال، .  پايتخت به بیدر باعث كم شدن نفوذ صوفیان جنیدى و اعقاب شیخ سراج گرديد با اين 

ــان در ســال ــیز در دوره جانشــینان آنــان در بیــدر  خانقــاه آن ــانى حكومــت بھمنیــان و ن ھــاى پاي
مى چنان فعال بود و گروه ھم لب  حضـور محمودشـاه  23.كـرد ھاى زيادى از مردم را به خود ج

شانه  ه در مقبره شیخ سـراج در گلبرگـه و ديـدار بـا سـجاده901بھمنى در سال  نشـین آن، ن
مروزه  24.اھمیت اين خانقاه در اواخر دوره بھمنیان است خانقاه شیخ سـراج الـدين جنیـدى ا

 .كند مندان را به خود جلب مى بسیارى از عالقه» روضه شیخ«نیز در گلبرگه با نام 
لم . 2 جاپورى مشـھور بـه گنـج الع لدين محمـد جنیـدى بی ديگـر صـوفى ): ه 706-795(عین ا

از رابطه گنج العلم با پادشاھان اين . برجسته جنیدى در دوره سالطین نخست بھمنى است
ديدار حسن كانگو با وى به ھنگام سفر سلطان به . سلسله اطالع چندانى در دست نیست

گان آن عصــر نشـانه اعتبـارى اسـت كـه وى نـزد اولیـن  ر، در كنار ساير دانشمندان و بزر ساغَ
وى يكى از صوفیان فعال جنیدى دكن در دوره بھمنیان اسـت و . سلطان بھمنى داشته است

. لیكن متأسفانه، ھیچ يك از اين آثار موجود نیست. آثار و تألیفات زيادى به وى منسوب است
گستردگى حوزه مطالعاتى و پرداختن به موضوعاتى، از قبیل تفسیر، تصوف، كـالم ،حــديث و 

نش و معرفـت وى اسـت سعت دا شانه و تـوان او را بزرگـترين و  بـه طـور كلـى، مـى. تاريخ، ن
محمد قادرى در اثر كوچك خويش بـه نـام  25.پركارترين صوفى دكن، قبل از گیسودراز دانست

نامه صوفیان جنیدى در دكـن اختصـاص دارد، از يكــى از  شجره اجازه و اراده كه به بیان شجره
بان عربـى و دربـاره شـرح  26.العلم به نام اطوار االبرار سود برده است آثار گنج اين كتاب بـه ز

يخ . حال و نسب صوفیان جنیدى بـوده اسـت سلیمان صـديقى، محقـق برجسـته تار محمـد 
يكى  27.اى از اين كتاب به زبان فارسى موجود است تصوف در دكن، مدعى است كه خالصه

از آثار مھم وى به نام ملحقات طبقات ناصرى نیز در اختیار مورخانى چون فرشته و عبـدالجبار 
نج العلـم، نشـانه احاطـه وى بـر تاريـخ . قرار گرفتـه اسـت قل از گ مورخ بـه ن لب ايـن دو  مطا

 28.ھاى اسالمى و نیز رابطه مؤلف با بھمنیان است سرزمین
وى اولین صوفى برجسته از سلسـله چشـتیه ): ه 701-771(شیخ زين الدين دولت آبادى . 3

ــت ــان اس ــن. در دوره بھمنی ــیخ زي ــدين در  ش ــه 701ال ــى ب ــد و در جوان ــد ش ــیراز متول ه در ش
وى نیز از جمله دانشمندانى بود كه بـه دسـتور . ھندوستان و دربار محمد بن تغلق سفر كرد

گـرا  الدين در آغاز دانشمندى عقل  زين. محمد بن تغلق از دھلى به دولت آباد نقل مكان كردند
الدين غريب به تصوف گرائید و پس از درگذشت  ولى تحت تأثیر برھان.  و از منتقدان صوفیه بود

كانگو و محمـد  زين. ه به عنوان خلیفه و جانشین وى شناخته شد737وى در  الدين با حسن 
ً  وى، از جمله صـوفیانى اسـت كـه بـر اصـول ديـنى و فرقـه. اول معاصر بود اى خـويش شـديدا

يه سالطین نپــذيرفت پايبند بود و ھیچ جـاگیر يـا ھد طه حسـن كـانگو بـا وى . اى از جانـب  راب
من . بسیار صمیمى بود نج  به گفته فرشته حسن گانگو پس از استقرار بر تخـت سـلطنت، پ

تا میـان فقـرا و مسـاكین تقسـیم كنـد  29.طال و ده من نقره براى شیخ برھان الدين فرستاد 
جاى وى، بـه 737لیكن با توجه به درگذشت برھان الدين در سال  ين الـدين بـه  ه و انتخـاب ز

ين . الـدين فرسـتاده اسـت رسد كانگو اين مقدار طال و نقره را براى شیخ زين نظر مى شـیخ ز
فرد  الدين پس از درگذشت حسن، محمد فرزند وى را به دلیل ارتكاب مناھى و شـرب خمـر، 

مردم . مناسبى براى احراز سلطنت ندانست و از بیعت با وى سرباز زد اين امر باعث بدبینى 
مل آورد ولـى ايـن . به سلطان شد از اين رو، وى تالش فراوانى براى جلب رضايت شیخ به ع

ند ھا ثمرى نبخشید و روابط آن دو ھم تالش الـدين،  بـه عـالوه شـیخ زيـن. چنان تـیره بـاقى ما
حاكم دولت آباد به بھرام خان مازندرانى كه علیــه محمـد اول شـوريده بـود، پنـاه داد و از ايـن 

ترك . طريق نارضايى خويش را از سلطان آشكار ساخت كه شـھر را  سلطان از وى خواسـت 
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سلطان از او  ين تقاضـا ايسـتاد و ضـمن رد درخواسـت  نمايد، لیكن وى بـه شـدت در مقابـل ا
كر نمايـد و بـه  عروف و نھـى از من خواست از ارتكاب معاصى و محرمات دورى كنـد، امــر بـه م
. قوانین شرعى جامع عمل پوشد تا وى حكومت او را مشروع دانسته و به رسمیت شناسـد

سلطان و در نتیجـه، پـذيرش نظـر وى گرديـد شت  بنابرايـن . غضب شیخ زين الدين سبب وح
گران و كسانى كه به اعمال خالف  فروشى بسته و دزدان و غارت ھاى شراب دستور داد مغازه
به او لقـب . زدند، تنبیه شوند شرع دست مى .داد» غازى«شیخ نیز وى را دعاى خیر كرد و 

سختى 30 سلطان در  مات  از آن پس رابطه شیخ و سلطان بسیار خـوب شـد؛ و  ھـا و نامالي
مى سیاسى و اجتماعى به خانقاه وى مى اصـرار شـیخ بـر  31.جسـت رفت و از او اسـتمداد 

نشینى سلطان در برابر وى، از طرفى، نشانه پايبنـدى شـیخ بـر  ھاى خويش و عقب خواسته
مردم اسـت، بـه  اصول و قوانین دينى و از طرف ديگر، حاكى از نفوذ فوق العـاده وى در میـان 

به عالوه اين . نشینى كرد طورى كه سلطان بھمنى را با ھمه قدرت و شوكت مجبور به عقب
دھد در میان صوفیان اين دوره، اختالفاتى درباره نحوه تعامـل بـا حاكمـان وجـود  امر نشان مى

ھا شیخ سراج الدين جنیدى از حامیان سرسخت محمد  داشته است، چرا كه در ھمین سال
اول در ھمــه امــور سیاســى و اجتمــاعى بــود و طبــق اســناد موجــود امــوال و جاگیرھــايى از 

در واقع شـیخ زيـن الـدين بـا اعمـال خـويش، بـه نوعـى شـیخ . پادشاھان بھمنى پذيرفته بود
 .ھاى وى از سلطان را مورد طعن قرار داده بود سراج و حمايت

لف دكـن و  شیخ زين الدين داراى شاگردان و مريـدانى بـود كـه پـس از وى در شـھرھاى مخت
رات فعالیت مى َ شخصى به نام امیر حسین ملفوظات شیخ را تحت عنـوان ھدايـت . كردند گُج

 32.القلوب جمع آورى كرده و امروزه موجود است
ھـاى نخسـتین  صوفیان معروف سال: سید محمد بن يوسف حسینى معروف به گیسودراز. 4

لدين دولـت آبـادى و عیـن الدين جنیدى، شیخ زين حكومت بھمنیان؛ يعنى شیخ سراج ين  ا الد
مريدان و خلفاى اين صوفیان در گلبرگـه . بیجاپورى تا اواخر دوره محمد دوم ھمگى درگذشتند

اى كه بتواند خأل ناشى از فقـدان آنـان  و ساير شھرھاى دكن فعال بودند، اما صوفى برجسته
یان آنھـا وجـود نداشـت فیروزشـاه بـراى . را پر كند و ھمه مردم را گرد خويش جمع كند، در م

پركردن اين خأل دست به دامان يكى از صوفیان معروف و پرنفوذ چشـتیه؛ يعـنى سـید محمـد 
بن . ه در دھلى متولد شد721گیسودراز در . گیسودراز شد پدرش از صوفیانى بود كه محمـد 

باد، در جوانـى . تغلق او را به دولت آباد منتقل كرد گیسودراز پس از مـدتى اقامـت در دولـت آ
بزرگ بـه ويـژه شـیخ نصـیرالدين  نش از برخـى دانشـمندان و صـوفیان  ً بـراى كسـب دا مجددا

عالى دسـت . محمود چراغ دھلى، راھى دھلى گرديد قامى  و در خدمت چراغ دھلــى بـه م
ناماليماتى كه در  33.يافت و پس از درگذشت او، به عنوان خلیفه و جانشین وى برگزيده شد

ھور سـلطان قـدرت شمال ھنـد بـه وجـود آمــد و ظ ھم در دھلــى و  قرن ن چون  اوايل  منـدى، 
فیروزشاه در دكن، احتماالً از داليلى بوده است كه گیسودراز را در حدود نـود سـالگى مجبـور 

وى در اين زمان عالوه بر تربیت . ساخت از دھلى روانه جنوب گردد و در خلدآباد سكنى گزيند
. شــاگردان فــراوان و تـألیف چنـد كتــاب، داراى شــھرت و محبوبیــت زيـادى در میــان مــردم بـود

سب شـھرت و  بنابراين، حضور گیسودراز در دربار يكى از پادشاھان مى توانسـت عـالوه بـر ك
شود مى وى  به . امتیاز بر سالطین ديگر، سبب حمايت و مقبولیت مرد فى  فیروزشـاه از طر

طرف  بود و از  صوفیان جنیـدى  شى از فقـدان  دنبال يك صوفى برجسته براى پر كـردن خألنا
ـرات يـا  َ َه، گُج سالطین مسـلمان مـالْو به دربــار  ديگر، بیم آن داشت كه گیسودراز با پیوسـتن 

شود نم شــمرد و . خانديش موجب تقويت و برترى آنـان  مده را مغت یش آ ين رو، فرصـت پ از ا
كار و عقايـد . گیسودراز را به گلبرگه دعوت كرد به دنبـال اشـاعه اف گیسودراز نیز كه ھمـواره 

 .خويش بود، از اين دعوت استقبال كرد
يد ورود گیسودراز به گلبرگه با حسن قبول و استقبال بى جه گرد او . نظیر سلطان و مردم موا

به سرعت توانست بر ھمه اقشار مختلف مردم تأثیر نھد و آنان را از طبقات مختلف به سـوى 
لم از شـمال ھنـد و . خويش جلب كند بان ع به عالوه بسیارى از مريدان گیسـودراز و نـیز طال

.گیرى از مقام معنوى و علم و دانش او راھى گلبرگه شدند شھرھاى مختلف دكن براى بھره
نى بـه . رابطه فیروزشاه و گیسودراز در آغاز بسیار خوب و صمیمى بود 34 سلطان توجه فراوا

مى وى داشت و كارھاى مھم سیاسى و اجتماعى را با صالح . داد ديد و مشـورت وى انجـام 
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قرار مـى امـا رابطـه سـلطان و  35.داد گیسودراز نیز سلطان را مورد توجه و دعاى خیر خويش 
مورخان و محققان داليل فراوانـى را بـراى تیرگـى روابـط . گیسودراز به زودى به سردى گرائید

قل. اند آن دو برشمرده لوم عقلــى  فیروزشـاه پادشـاھى ع بود و بـه فلسـفه و نجـوم و ع گـرا 
دربار او محل نزاع و اختالف دو گروه از دانشمندان؛ يعنى اھل ظـاھر و . داد اھمیت زيادى مى

مال . اھل باطن بود شت، احت لى ندا با توجه به اين كه گیسودراز توجه چندانى به علــوم عق
ْجـو  رود اختالف اين دو گروه و سعايت برخى از دانشمندان عقل مى َن گرا، مانند میر فضل اللَّه ا

دلیل ديگر اين اختالف، محبوبیت و شھرتى بود كـه  36.موجب سردى روابط آن دو شده باشد
گى. گیسودراز در میان طبقات مختلف اجتماعى دكن به دست آورد قى  برخـى ويژ ھـاى اخال

نوازى، پذيرش مردم از ھـر طبقـه و نـژادى در سـلك پـیروان خـويش،  گیسودراز از قبیل مھمان
ھــا و تعلیمــات خــويش و نــیز آشــنايى بــا  زبــان گويــا و فصــاحت و مھــارت وى در ارائــه آمــوزش

مورد توجـه ھمـه  ھاى فارسى، دكنى، عربى و سانسكريت، او را به چھره زبان بوب و  اى مح
ست 37.مردم، حتى ھندوان تبديل كرده بود ھـاى فیروزشـاه  مردم در ھمان زمان، برخى شك

یل نفـوذ  را از سلطان ويجیانگر به دلیل نارضايى گیسودراز از وى مى دانستند؛ اين امر خود دل
عروف 38.العاده گیسودراز در میان مردم و حمايت افكار عمومى از اوست فوق كى از م تريـن  ي

یل مھمــان. است» بنده نواز«القابى كه مردم به گیسودراز دادند، لقب  نـوازى  اين لقب بـه دل
ــاه او وارد  ــه خانق ــه ب ــرا و زيردســتان و ھمــه كســانى ك ــال فق ــه ح گیســودراز و توجــه وى ب

و به روشنى بیانگر رابطه صمیمانه گیسودراز با مــردم و نفـوذ در  39شدند، به او داده شد مى
محبوبیت وى شھرت و قدرت سلطان و فقھاى دربارش را، تحت الشعاع قرار . میان آنان است

اى بـود  داده بود؛ ازدحام مردم در خانقاه وى، كه در نزديكى قصر سلطان قرار داشت به اندازه
نى و دربـارى دانسـت و از وى خواسـت خانقـاه  كه فیروزشـاه آن را مـانع انجـام كارھـاى ديوا

وى حتى پس از مرگ، محبوبیت فراوانى نـزد مـردم  40.خويش را به مكانى ديگر منتقل سازد
با زيـارت مكـه  گاه وى  يارت آرام داشت به طورى كه برخى مردم دكن معتقد بودند كه ثواب ز

فت كـرد و او را  41.برابر است خان، فرزنـد فیروزشـاه مخال سن  گیسودراز بـا ولـى عھـدى ح
ايــن امــر مــورد توجــه احمــدخان، بــرادر فیروزشــاه كــه منصــب . شايســته ســلطنت ندانســت

اى بســیار  احمــدخان قبــل از ايــن نــیز بــا گیســودراز رابطـه. امیراالمرايــى داشــت، قــرار گرفــت
مدخان . صمیمى داشت در نزاع احمدخان و فیروزشاه براى تصاحب سلطنت، گیسودراز از اح

حمايت كرد؛ در واقع، او با يارى و پشتیبانى گیسودراز توانست بر برادر خويش غلبــه و قــدرت 
عث ضـعف و  روى. را تصاحب كند گردانـى گیسـودراز از فیروزشــاه، يكـى از داليلـى بـود كـه با

رو، وى بیش از پیش مورد توجه احمد اول قرار  از اين 42.سپس شكست وى از احمد اول شد
نه نى  گرفت؛ سلطان خانقاه بزرگى براى گیسودراز سـاخت و بـراى ھزي ھـاى آن اوقـاف فراوا

قاه گیسـودراز حاضـر مــى 43.قرار داد شـد و بـه سـخنان وى گـوش فـرا  احمد اول خود در خان
سـند يكـى از . كرد داد و گاه صوفیان و مريدان وى را با بخشش و انعام خويش نوازش مى مى

ھاى خانقاه به گیسودراز واگذار كرد، ھم اكنون در  جاگیرھايى كه احمد اول براى تأمین ھزينه
ست كتاب ھـاى نخسـت  درگذشـت گیسـودراز در سـال 44.خانه مقبره وى در گلبرگه موجود ا

سلطنت احمد اول سبب شد كه سلطان براى جـبران فقـدان وى، بـا دعـوت از خانـدان شـاه 
 .اللَّه، صوفیانى ديگر را وارد تاريخ سیاسى و اجتماعى دكن سازد نعمت

شت،  -فیروزشاه و احمد اول  -اى كه با دو سلطان بزرگ بھمنیان  گیسودراز عالوه بر رابطه دا
با اقدامات علمى و تألیفات خويش، تربیت مريدان، گسیل داشتن خلفاى فراوان به شھرھاى 

سازمانى جديـد بـه سلسـله  مختلف و گسترش فعالیت خانقاه ھا در سراسر دكـن، رونـق و 
ھر  42وى در گلبرگه و ساير شھرھاى دكن . چشتیه بخشید خلیفه براى خويش برگزيـد كـه 

بود موزش و تبلیـغ عقايـد چشـتیه  خويش مشـغول آ دو فرزنـد وى، سـید اكبـر . يك بـه نوبـه 
صغر حسـینى، شــاه راجـا، خواجـه  حسینى مؤلف كتاب تبصره اصطالحات الصـوفیه و سـید ا
احمد دبیر، موالنا عالءالدين گُوآلیارى، شیخ صدرالدين خواندمیرى، سید كمال الـدين غزنـوى، 
قاضى اسحاق و شیخ عالءالدين انصارى از جمله خلفاى معروف وى بودند كـه نقـش مھمــى 

در واقع، گیسودراز را بايد پركارترين و مؤثرترين  45.در اشاعه تعالیم چشتیه در دكن ايفا كردند
او با تألیفات فراوان خويش باعث آشنايى مـردم دكـن . صوفى چشتیه در دكن به حساب آورد

سرزمین ھـاى اسـالمى رواج  با فرھنگ و علوم مربوط به تصوف آن گونه كـه در ايـران و سـاير 
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ھان  ين منطقـه از ج داشت، گرديد و تعالیم صوفیه به ويـژه فرقـه چشـتیه از طريـق وى وارد ا
كه زبان عامه مردم دكن در آن  -، )اردو قديم(او با تألیف برخى آثار به زبان دكنى . اسالم شد

با آنـان  -دوره بود  و نیز پذيرش ھندوان در خانقاه خويش و برگـزارى جلسـات بحـث و منـاظره 
درباره مسائل دينى و مذھبى، باعث ارتباط بیشتر دو فرھنــگ اسـالمى و ھنـدو در ايـن دوره 

ھـاى منظـم چشـتیه را  درگذشت گیسودراز و سپس انتقال پايتخت به بیدر فعالیـت 46.گرديد
دچار خلل كـرد، لیكـن گیسـودراز فرزنـدان، نوادگـان و مريـدان زيــادى داشـت كـه پـس از او در 
مورد توجـه و احـترام سـالطین  ند و  گر از شـھرھاى دكـن فعـال بود گلبرگه و بیدر و برخى دي

خالف . بھمنى و نیز مردم قرار داشتند برخى از نوادگان وى از جمله سید شاه سفیراللَّه، بـر 
شدند  47.سنت خانوادگى خويش و على رغم توصیه گیسودراز، وارد دستگاه ادارى بھمنیان 

نیز بـه  اسناد و مداركى در دست است كه نشـان مـى یدر  منى در دوره ب سالطین بھ دھـد 
صوفیان چشتیه توجه داشتند و با اختصاص اوقاف و مالیـات برخـى از روسـتاھا جھـت تأمیــن 

احمدشـاه دوم، يكــى از  48.ھـاى ايـن فرقـه، بـه حمايـت و يـارى آنـان پرداختنـد  ھزينه خانقاه
برادر خويـش  ما وى نپـذيرفت و  نوادگان گیسودراز به نام شاه يداللَّه را به بیــدر دعــوت كـرد، ا

وى يكى از صوفیان معروف چشـتیه در . را نزد سلطان فرستاد) ه 811-879(اللَّه  ابوالفیض من
ين فرقـه  پس از او فرزندش نصیرالدين ابوالحسن كلیم. بیدر است صب سـجادگى ا اللَّه به من

ھاى بعد ھمگى از نسل وى ھستند و نوادگـان او امـروزه  صوفیان چشتیه بیدر در دوره. رسید
مـل فـى  ابـوالفیض مـن 49.باشـند نیز در بیدر فعال مى ُ تابى بـه نـام شـوامل الج ه داراى ك اللـَّ
ند كوچــك او ناصـرالدين . شمايل الكُمل اسـت بوالفیض اسـت كـه فرز ايـن كتـاب، ملفوظـات ا

صوفیان  ابوالحسن كلیم اللَّه آن را جمع آورى كـرده و داراى اطالعـات مفیـدى دربـاره فعالیــت 
خانقاه برخى از صوفیان چشـتیه،  50.ويژه خاندان گیسودراز در دوره بھمنیان است چشتیه به

ھـاى حیـدرآباد،  به ويژه ابوالفیض من اللَّه پس از بھمنیان و در دوره جانشینان آنان و نیز نظـام
 51.اى داشتند چنان به فعالیت خود ادامه داد و برخى سالطین و امرا به آن توجه ويژه ھم

سلطنت عـالوه بـر تـأثیرات سیاسـى و : خاندان شاه نعمت اللَّه. 5 جلوس احمد اول بر تخت 
كمى . اجتماعى بر حكومت بھمنیان، به نقطه عطفى در تاريخ تصوف در دكن نیز تبديل گرديد

پس از جلوس وى، گیسودراز بزرگترين حامى سلطان و كسى كه سلطان حكومت خويش را 
ــود، درگذشــت ــراى احمــد اول . مــديون وى ب فقــدان گیســودراز از نظــر اجتمــاعى و روحــى ب

او بنابر داليلى تصمیم گرفت پايتخت خويش را از گلبرگه .  آمد اى سنگین به حساب مى ضايعه
ً از . به بیـدر منتقـل سـازد كه وى در بیــدر فـراھم آورد عمــدتا نیروھـاى اجتمـاعى و اشـرافى 

یدر  سلطان در سال. ھا و شیعیان ايران و عراق بودند آفاقى ھاى نخست استقرار خويش در ب
يت از خويـش  ھم مردم را بـه حما یه بـر وى  با تك چنان از فقدان يك صوفى بـزرگ كـه بتوانـد 

ھنگامى كه شیخ آذرى، ملك الشعراى دربـار احمـد اول تصـمیم گرفـت . برد برانگیزد، رنج مى
بیدر را به مقصد اسفراين ترك كند، سلطان از وى تقاضا كرد به دلیل غم و انـدوھى كـه فـوت 

سازد  52.گیسودراز براى وى به ھمراه داشت، در بیدر بماند و با ترك بیدر اندوه او را بیشـتر ن
در واقــع سـلطان ســعى داشــت بــا اســتفاده از شــھرت شــیخ آذرى، كمـى از ضــايعه فقــدان 

ً فردى صوفى منش بـود و بـه صـوفیان و . گیسودراز را جبران كند گذشته از اين، احمد اول ذاتا
كلمــات قصــار و نصــايح و ســخنانى كــه از صــوفیان در . افكــار صــوفیانه توجھــى خــاص داشــت

یل  به ايـن قب شانگر توجـه وى  به روشـنى ن گرداگرد محراب مقبره وى در بیدر نقش بسـته، 
در جامعـه جديـد كـه داراى مـردم و اشـرافیتى متفـاوت بـا جامعـه  53.افكـار و سـخنان اسـت

گلبرگه بود، احمد اول نیاز به صوفیانى داشت كه از نظر مذھبى و قومى و نژادى با اين مردم 
به حكومـت  ھم خوانى داشته باشند و در واقع، بتوانند حمايت اين اشرافیت جديد را نسـبت 

ه ولـى  بنـابراين متوجـه ايـران شـد و از شـاه نعمـت. جلـب نماينـد ، صـوفى )ه 730 - 834(اللـَّ
به عمـل آورد سـلطان پیـش از ايـن، از طريـق . معروف فرقه قادريه، براى سفر به دكن دعوت 

اللَّه به نام نظام الدين فاروقى، معروف به شیخ خوجَن،  يكى از شاگردان و مريدان شاه نعمت
نزد نعمـت 54.با وى آشنا گرديده بود مان  از اين رو، گروھى از مشـايخ و بزرگـان را  ه در كر اللـَّ

شاه نعمت اللَّه به داليلى از اين سفر سر باز . فرستاد، و از وى براى سفر به دكن دعوت كرد
كه بـه وى داشـت،  زد و با سفر تنھا فرزند خويش، خلیل اللَّه نیز به دلیل دلبستگى فراوانى 

سلطان براى اسـتقبال . لیكن نوه خويش، میرزا نوراللَّه را به دربار احمد فرستاد. موافقت نكرد
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عزاز و احـترام  از نوراللَّه، با جمیع امرا و شاه ه را بـا ا فت و نوراللـَّ زادگان از شـھر بیـدر بـیرون ر
َّه مالقـات كـرد، روسـتايى . فراوان به شھر درآورد بار بـا نورالل وى در محلــى كـه بـراى اولیـن 

صوفیان برتـرى داد و او را بـه  ه را بـر ھمـه  ساخت و آن را نعمت آباد نام نھاد و سـپس نوراللـَّ
َّه از چنـان شـھرت و اعتبـارى برخـوردار  55.سرافراز گردانید» ملك المشايخ«لقب  میرزا نورالل

سازد؛ وى بـا اوضـاع سیاسـى و اجتمـاعى دكـن  نبود كه بتواند آرزوھاى احمد اول را برآورده 
بار  به عالوه زبان دكنى نمى. آشنايى چندانى نداشت دانست و به ھمین دلیـل بیشـتر در در

يش . توانست ارتباط صمیمى با مردم برقرار سازد بود و نمى بنابراين، سلطان ھمـه توجـه خو
نعمت . دانست را متوجه شاه نعمت اللَّه كرد و او را به عنوان رھبر و مراد حقیقى خويش مى

ه، . اللَّه نیز سلطان را مورد توجه و تفقد خويش قرار داد احمد اول از كسانى بود كه نعمت اللـَّ
كار، وى را وارد حلقـه صـوفیان و مريـدان » شرف خلعت و اجازت«او را به  با ايـن  نايـل كـرد و 

ھـاى فراوانـى جھــت مخــارج خانقــاه  سـلطان نـیز ھـر ســال ھـدايا و پـول 56.خـويش سـاخت
صل از  اين مبالغ به اندازه. كرد اللَّه از دكن به كرمان ارسال مى نعمت اى زياد بود كه مالیات حا

سال  شاه نعمت 57.كرد آن، در آمد فراوانى نصیب حاكمان محلى مى مان 834اللَّه در  ه در كر
ـرس . احمد اول در برگزارى مراسم عزاى وى تالش بسیارى كرد. در گذشت ُ وى در مراسم ع

به دسـت ســادات و مشـايخ آب ) سالگرد(  ً نیز، به نشانه اكرام و احـترام آن مرحـوم، شخصــا
مى840اى به تاريخ  اللَّه در ماھان داراى كتیبه مقبره نعمت 58.ريخت كه نشـان  دھـد  ه است 

ساخت اين بنا در دوره احمد اول تحت نظر وى آغاز شده و در دوره احمد دوم به پايان رسیده 
 59.است

یل پس از درگذشت نعمت ند وى خل ندان گروھــى از مريـدان  اللَّه، تنھا فرز ه بـه ھمــراه فرز اللـَّ
َّه  خلیـل. خويش به بیدر مھاجرت كـرد مت الل ه را بايـد اولیـن صـوفى معـروف از خانـدان نع اللـَّ
نام. دانست كه وارد دكن گرديد ه و محـب ھـاى حبیـب وى داراى دو فرزند بـه  كه  اللـَّ ه بـود  اللـَّ

ین . ھمراه او به بیدر آمدند براى اول اين صوفیان در بیدر از احترام فراوانى برخوردار گرديدنـد و 
بط سـببى برقــرار كردنـد؛ بـدين ترتیـب،  شاھى روا ين دوره، بـا خانـدان  صوف ا بار در تـاريخ ت

یان . اللَّه به دامادى پسرش، احمد دوم درآمـد اللَّه به دامادى احمد اول و محب حبیب ازدواج م
ه بـا خانـدان شـاھى در دوره صوفیان خاندان نعمـت ھـاى ديگـر سـالطین بھمـنى نـیز رواج  اللـَّ

دار خدمات نظامى و ادارى شدند و اقطاع و جاگیرھــايى از  به عالوه اين افراد عھده 60.داشت
را بـه عنـوان اقطـاع ) واقع در شمال غربى بیدر(اللَّه منطقه بیر  سالطین دريافت كردند؛ حبیب

یان كـرد، . از سلطان دريافت كرد وى فرماندھى اليق بود و در نبردھا خدمات فراوانى به بھمن
یل  صوفیان  61شـد» بت شـكن«و » غازى«به ھمین دلیل، مفتخر به القابى از قب قع،  در وا

به دكـن، شـیوه فاوت از صـوفیان قبلـى در پیـش  فرقه نعمت اللھى از آغاز ورود خويش  اى مت
ند. گرفتند كه ايـن . آنان به طــور جـدى وارد مسـائل سیاسـى و نظـامى گرديد نیز  احترامـى 

بود بـا ايـن . صوفیان در بین مردم و امرا داشتند بیشتر به دلیل روابط آنھا بـا خانـدان شـاھى 
سى و  حال، حضور صوفیان نعمت سائل سیا شاركت آنـان در م اللھى در پايتخت بھمنیان و م

سرزمین به ويـژه ايـران گرديـد اجتماعى، باعث شھرت ايـن سـالطین در  پـس از . ھـاى ديگـر 
ستن بـه  صد پیو مھاجرت اين صوفیان به دكن، بسیارى از دانشمندان و صوفیان و شعرا بـه ق

بــا مھـاجرت خانـدان نعمــت اللھـى، سـیل مھــاجرت . ايــن خانـدان از ايـران عـازم دكــن شـدند
حب معروف. ھا به دكن سرعت گرفت آفاقى ه از  ترين فردى كه به قصد پیوستن بـه شـاه م اللـَّ

بود تاريخ سیاسـى  62ايران وارد دكن گرديد، محمود گاوان  اجتمـاعى ايـن  -كـه تـأثیر وى بـر 
به . منطقه بر كسى پوشیده نیست شیخ آذرى و برخـى ديگـر از شـعراى دربـار بھمــنى نـیز 

ــت ــدان نعم ــراه خان ــد ھم ــن آمدن ــه دك ــه ب ــله . اللَّ ــس سلس ــاه، مؤس ــى قطبش ــلطان قل س
 63.اللَّه بود كه جھت پیوستن به آنان روانه دكن گرديد شاھیان نیز از مريدان نعمت قطب

ه  ھاى ديگر حكومت سالطین بھمنى نیز صوفیان خانـدان نعمــت پس از احمد اول و در دوره اللـَّ
سائل سیاسـى، . احترام زيادى در میان دربار، سپاھیان و مردم داشتند اين گـروه در ھمـه م

مى كردند و كمـتر حادثـه اجتماعى و نظامى مشاركت مى تـوان يافـت كـه  اى را در دوره بیــدر 
گـذارى  جلوس بر تخت و مراسم تـاج. صوفیان اين خاندان در آن نقش اساسى نداشته باشند

، بـه )887-867: حك(و محمد سوم ) 865-867: حك(، احمد سوم )838-862: حك(احمد دوم 
عـدم بیعـت ايـن  64.اللَّه و صوفیان و مشايخ ديگر صورت گرفت دست فرزندان و نوادگان نعمت
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. شـد گردانى مردم از وى مـى افراد با سالطین به ھنگام جلوس، موجب ضعف سلطان و روى
ضور داشـتند در لشكركشى سالطین ھنـدو نـیز معمـوالً اعضـاى ايـن خانـدان ح . ھا و نبرد با 

سپاه  برخى از صوفیان خاندان نعمت یان  اللَّه خود فرماندھان اليقى بودند اما حضور آنان در م
تالف و تنــازع . شـد با توجه به شھرت و محبوبیت آنان، باعث تقويت روحیه سربازان مى در اخ

فاقى ھا و دكنى میان آفاقى ھـا پرداختنــد؛ پـس از  ھا نیز صوفیان نعمت اللھى بـه حمايـت از آ
یل ، حبیت)865-862:حك(جلوس ھمايون شاه  ھى ديگـر از  اللَّه فرزنـد خل ه بـه ھمـراه گرو اللـَّ

. ھا علیه سلطان شورش كردند و حسن خان برادر كوچك وى را بـه سـلطنت برگزيدنـد آفاقى
شاعر را  ھمايون، شورشیان را سركوب و حبیب ند نظـیرىِ  خى از ھمدسـتانش، مان اللَّه و بر

ند و شورشـى . زندانى كرد آنان پس از مدتى با مساعدت ياران آفاقى خويش از زندان گريخت
ً شورشــیان را ســركوب كــرد و رھــبران . ديگــر علیــه ھمــايون بــه راه انداختنــد ھمــايون مجــددا

ه سـبب كاھــش  با اين حال، قتل حبیــب 65.اللَّه را به قتل رسانید شورشى از جمله حبیب اللـَّ
یت خـويش در  نفوذ نعمت اللھیه در دستگاه بھمنیان نگرديد و اين صــوفیان ھـم به فعال نان  چ

 .دوره سالطین بعدى ادامه دادند
شركت در مسـائل سیاسـى و نظـامى، دو تـأثیر مانـدگار  صوفیان فرقه نعمت اللھى عالوه بر 

به تشـیع صـوفیان نعمــت  ديگر در تاريخ سیاسى و اجتماعى دكن بر جـاى نھادنـد؛ بـا توجـه 
خود از اعقـاب امـام . اللھى، اين گروه باعث ترويج و رشد تشیع در دكن گرديدنـد َّه  مت الل نع

شیعیان  پنجم شیعیان بود و حضور فرزندان و نوادگان او در دكن موجب شد تا تعداد كثیرى از 
پس از تجزيـه  از سرزمین كه،  ھاى مختلف به ويژه ايران در اين منطقه گرد ھم آيند به طورى 

. حكومت بھمنى، تشیع در قلمرو برخى جانشینان آنان به عنوان مذھب رسمى انتخاب شـد
نان بـه دكـن مھـاجرت كردنـد بـه رشـد و  ستن بـه آ به عالوه صوفیان و ايرانیانى كه بـراى پیو

ترين متن فارسـى بـاقى مانـده  قديمى. توسعه زبان فارسى در اين منطقه كمك زيادى كردند
باره  از دوره بھمنیان، رساله لك واعظـى در بن شـیر م بدالعزيز  احـوال و آثـار «اى است كـه ع

 66.كش كرد تألیف و به احمد دوم پیش» نعمت هللا ولى
اللَّه، صوفیان ديگرى نیز در دوره حكومت بھمنیان در بیدر فعـال بودنـد و  عالوه بر خاندان نعمت

ً به مراتب بااليى در زمینه علم و سیاست دست يافتند  .بعضا
ه بـود كـه در دوره : سید حنیف. 6 مت اللـَّ يدان خانـدان نع شھور و از مر وى يكى از صوفیان م

ين شـھر نقـش  حوادث سیاسـى و اجتمـاعى ا احمد اول به ھمراه آنان وارد بیدر گرديد و در 
مد سـوم بـه ھمـراه . مھمـى ايفـا كـرد مد دوم، احمـد سـوم و مح سم جلــوس اح وى در مرا

با ايسـتادن در سـمت چـپ سـالطین در واقـع  صوفیان خاندان نعـت اللھــى حضـور داشـت و 
كـه در » روضـه سیدالسـادات«مقبره وى به نـام  67.جلوس آنان را بر تخت سلطنت تأيید كرد

 68.بنا گرديد، امروزه در بیدر موجود است) 924-887:حك(دوره محمودشاه 
تانى. 7 يد: شیخ ابراھیم مل او در . وى از صـوفیانى بـود كـه در دوره احمـد دوم وارد بیـدر گرد

ملتانى با تألیف كتابى به نام . ملتان متولد شد و در جوانى وارد دستگاه ادارى بھمنیان گرديد
قرار داد و توجـه  تأثیر دانـش عمیـق خـود  حت  معارف العلوم و تقديم آن به سـلطان، وى را ت
به وى  نوان انعـام  ستاھايى را بـه ع طورى كـه سـلطان رو سلطان را به خود جلب كـرد، بـه 

پـس از آن در دوره . ملتانى تا مرگ احمـد دوم مـورد توجـه و احـترام وى قــرار داشـت. بخشید
ضى القضـاتى قلمـرو  صب قا محمد سوم مورد حمايت جدى محمود گاوان قرار گرفت و بـه من

پس از او فرزندان و مريدانش به اشاعه آرا و عقايد فرقه قادريـه در بیـدر . بھمنیان منصوب شد
 69.و شھرھاى ديگر پرداختند

سائل سیاسـى و اجتمـاعى، در  ھم در م قش م صوفیان عالوه بر رابطه با سلطان و ايفـاى ن
در واقـع ايـن گـروه اولیـن . حوزه علم و فرھنگ نیز نقش بسـزايى در جامعـه دكـن ايفـا كردنـد

سالمى را  عالیم ا كسانى بودند كه مردم دكن را با فرھنگ و معارف اسالمى آشنا كردنـد و ت
بر تـوده. در جنوب ھند رواج دادند ستند  ھـاى  آنان به دلیل روابط نزديك با مردم، به خوبى توان

آنھـا . ھاى اسـالمى، آشــنا سـازند مردم تأثیر گذارند و آنان را با فرھنگ رايج در ديگر سرزمین
مام قشـیرى، ابـن  كى، امـام غزالـى، ا ھم چنین آثار صوفیان بزرگى، چون شـیخ ابوطالـب م

سھروردى را بـه دكـن آورده و در مـدارس و  الدين عطار و شیخ شھاب عربى، شیخ زين الـدين 
الدين بیجاپورى و سـید  به عالوه افرادى، چون عین. ھاى خويش، بحث و بررسى كردند خانقاه
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كنى، بـر غنـاى علمـى و  محمد گیسودراز با تألیف آثار فراوان به زبان ھاى فارسى، عربى و د
ــام بــاقى نمانــده اســت، ولــى . فرھنگــى دكــن افزودنــد از بســیارى از ايــن آثــار امــروزه جــز ن

شائبه صوفیان جھت ارتقاء فرھنگى جامعـه  گستردگى دامنه اين تألیفات، حاكى از تالش بى
سب. خويش است ظات، جـداول ن شناسـى، شـروح،  ايـن آثـار بـه طـور كلــى، در قالـب ملفو

غت،  ترجمه ھا، مجموعه اشعار و نیز علومى، از قبیل تفسیر، حـديث، فقـه، قرائـت، اصـول، ل
صوفیان  بحـث. نحو، تاريخ و حتى پزشكى قابـل بحـث و بررسـى اسـت ھـايى كـه در خانقـاه 

سالمى در  سترش فرھنـگ ا جارى بود، به روشنى نشانه جذب كامل ادبیات صوفیانه و نیز گ
 .است) در اين دوره(كن 

گذشته از ارشاد وراھنمايى . صوفیان از نظر اخالقى نیز تأثیرى ماندگار بر جامعه دكن داشتند
ھت تقويـت روحیـه  سالطین و گاه ايستادگى در برابر اعمال خالف شرع آنان، اين افـراد در ج
اخالقى و دينى مردم و نیز كنترل فساد و تباھى جامعه، نقش مھمى ايفا كردنـد؛ آثـارى كـه 
نان  تحت عنوان ملفوظات از برخى صوفیان اين دوره به جاى مانده، به خوبى نشانگر تـالش آ

 70.براى زدودن فساد و تباھى از جامعه و ايجاد فرھنگى دينى و انسانى است

 ھا نوشت پى
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 ).م1929لكنھو، (اللَّه، اردوى قديم،  قادرى، شمس -
مد  - عه شخصـى مح جازه، نسـخه خطـى موجـود در مجمو مد، شـجره اراده و ا قادرى، مح

 ).حیدرآباد دكن(سلیمان صديقى، 
یه،  - قوام الدين، محمد جمال، قوام العقايد، نسخه خطى موجود در كتابخانه دانشـگاه عثمان
 ).حیدرآباد دكن(
نه دانشـگاه  - طى، موجـود در كتابخا َرخان، محمد ھادى، ھفت گلشن الھى، نسـخه خ و ْ كام

 .اسالمى علیگره
مجموعـه در ترجمـه «كرمانى، عبدالرزاق، تذكره در مناقب حضرت شاه نعمت اللَّه ولـى، در  -

 ).م1956/ق1335(، تصحیح و مقدمه ژان اوبن، »احوال شاه نعمت اللَّه ولى كرمانى
دكن، (گیسودراز، مكتوبات چشتیه، تصحیح مولوى حافظ سید عطا حسین صاحب،حیدرآباد  -

 ).ق1362
دھلى، (محدث دھلوى، عبدالحق، اخبار االخیار فى اسرار ابرار، تصحیح عظیم اشرف خان،  -

 )پايان نامه دكترى). (م1998
معصومعلیشـاه، محمـد معصـوم بـن زيـن العابـدين، طرائـق الحـدائق، تصـحیح محمـد جعفـر  -
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 ).ق1339تھران، (محجوب، 
ظات مشـايخ  - میرخورد، سید محمد بن مبارك علــوى كرمــانى، سـیراالولیاء در احـوال و ملفو

 ).م1978/ ق 1398الھور، (چشت، به كوشش محمد ارشد قرشى، 
 ).م1911كلكته، (نظام الدين احمد، طبقات اكبرى، تصحیح محمد ھدايت حسین،  -
مجموعه «واعظى، عبدالعزيز بن شیر ملك، رساله در سیر حضرت شاه نعمت اللَّه ولى، در  -

/ ق 1335تھران، (، تصحیح و مقدمه ژان اوبن، »در ترجمه احوال شاه نعمت اللَّه ولى كرمانى
 ).م1956

مد ابـراھیم باسـتانى پـاريزى، )ساالريه(وزيرى، احمد على خان، تاريخ كرمان  - صحیح مح ، ت
 ).ش1370تھران، (
State archivesآرشیو دولتى «ھمدانى، منعم خان، سوانح دكن، نسخه خطى، موجود در  -
 ).حیدر آباد دكن(، »
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