
 

  در نفوذ و بسط اسالم در شبه قاره   ی جهان اسالم نقش مهم  خ یتار  در مهم    ۀدی عنوان پدتصوف به

مختلف تصوف   یها فرقه  یرایپذ  هند  شبه قاره  یو تمدن  یعنوان قلب فرهنگدکن به  ؛کرد   فایا  هند

  یفرقه از نفوذ معنو  نیا  خیمشا  ه،یچشت  قتیو استقرار طر  یدهل  نی حکومت سالط  لیشد. با تشک 

و    فیبر توص  یکه مبتن  یخ یتار  قیا استفاده از روش تحق ب  پژوهش حاضر  .برخوردار شدند  یاریبس

که    دهدیپژوهش نشان م  یها افتهی  . انجام شده است  یابر مطالعات کتابخانه  هیاست و با تک  لیتحل

  ؛رفتندیشمار مبه  ی و اجتماع  ی اسیس  رگذار یتأث  ی هااز گروه  یک ی  انی در دوره بهمن  هیچشت  خ یمشا

  خینفع حکومتشان بهره ببرند اما مشابه  گاهیجا  نیاز ا  کردندیم  یسع   یبهمن   نیکه سالطیطوربه

س  هیچشت   هیاول امور  به  پرداختن  از  خود  اصول  حکومت   یاس ی براساس  مناصب  قبول  امتناع    یو 

در دکن نفوذ    هیالله نعمت  ه،یکمک کرد. بعد از چشت  قتیطر  نیعوامل به رشد ا  نیو هم  کردندیم

منطقه  و  ندکرد این  جریان  عنوانبه  ها قتیطر  ن یایافتند.  گسترش    در  تمام    رگذار یتأث  یک  در 

زبان   جیاسالم و ترو  نیگسترش د  انه،یصوف  ی هاتیمردم عالوه بر فعال  یو اجتماع  یفرد یهاتیفعال 

فارس فرهنگ  عرصه  ی ریتأث  ی و  در  زندگ   ی هاشگرف  به  ی اجتماع  یمختلف  و    هنردر    ژهیومردم 

احمدشاه به آرامگاه   یی اهدا به یو هنر در کت  ی ممتاز معمار یهااز شاخصه ی ک یداشتند که  ی معمار

 شده است. ی اهلل متجلشاه نعمت
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 یاهلل ول مقبره شاه نعمت  ایهب یکتدر مقایسه با مفاهیم   اللهیه در دکنت بررسی روند گسترش چشتیه و نعم  419 

 اعظم غالمی، مهدی انصاری، محبوبه شرفی   در ماهان کرمان

  همقدم

  نیاز مسلمانان قرار گرفت. ا  ی اری قرون ظهور و گسترش اسالم مورد توجه بس نیدکن در جنوب هند از نخست  نیسرزم

 یبرا  ش یها پ از مدت  انیبوده است اما صوفمسلمانان    یرایپذ  ی قرن هشتم هجر  لیمنطقه در اواخر قرن هفتم و اوا

  ه یاللهو نعمت  ه یچشت  یها قتی نقش و عملکرد طر  ن ییتب  شپژوه  ن یمسئله ا  وارد این منطقه شده بودند.  دشان یعقا  غ یتبل

  یها منطقه به رشد و گسترش فرقه  ن یمستقل مسلمان در ا  ی هاحکومت  ل یکه تشک  ه یفرض   ن یبا ا  ؛ باشدیدر دکن م 

زودتر    ه« یاما »چشت  دندیزمان به شبه قاره رس  کی تصوف در    ی ها. اگرچه گفته شده که فرقهدیانجام  ه یمختلف صوف 

گوناگون    یدر شهرها  یقو  یغاتیتبل   ستمیاز س  یبرخوردار  لیمورد قبول واقع شد و به دل  شتریب  قتیطر  نیمعروف شد. ا

  ی متعدد تصوف توانستند زندگ  یها سلسله  ل یتشک  ت.گرف   یش یپ   ه یصوف   گرید  یهاقتیو گسترش اسالم بر طر  غ یدر تبل

  ان یکند. صوف   یمعرف  انهی صوف   ی هاتیاز مراکز مهم فعال  ی ک یعنوان  قرار دهند و هند را به  ر یرا تحت تأث  این منطقه   مردم

گذاشتند   ریمردم تأث ین ی و معرفت د شهی بود، نه تنها در اند نهی با تساهل و تسامح عارفانه که در رفتار و گفتارشان نهاد

  ن یو سالط  ان یفصو  نیب  محترمانه که در اکثر موارد روابط  یطورداشتند؛ به  ی و روحان  یبر پادشاهان هم نفوذ معنو  کهبل

  ی اعتال  ۀدور  هیچشت  نکهی دنبال کردند. بعد از ا  استیرا در برابر س  یمتفاوت  یکردهایمختلف رو  یهاقتیبرقرار بود اما طر

را پشت ایاللهنعمت  قهی طر  ،سر گذاشتخود  از  نفوذ کرد و جا  رانیه  بررسی    ت.را در دکن گرف   ه یچشت  گاه یبه هند 

کند.  ها با جغرافیا و فرهنگ ایران، ضرورت این پژوهش را مطرح میها در هند و ارتباط آنطریقتچگونگی رشد این  

ایران شهر کرمان مرکز اصلی طریقت نعمت قرار دارد و دارای  در  این گروه در منطقۀ ماهان  بود و مقبرۀ مرشد  اهلل 

ختصاتی از ارتباط فرهنگی ایران و هند در  تواند مفردی است. بررسی مختصات کتیبۀ مقبرۀ وی میمعماری منحصربه

 های صوفیانه را آشکار سازد.سایۀ طریقت

  ی مطالب  انیبه ب  یطورکلنوشته شده است که به  یمنابع و مقاالت متعدد  قیتحق   ۀنیشیپ   ۀنیبه ذکر است که در زم   الزم

(  1387)مسگر و همکاران  پژوهش اشاره نشده است. نی اند اما به مسئله اپرداخته هاقتیطر نیاز ا کیمجزا درباره هر 

اند. در  های این بنا پرداختهاهلل ولی« به بررسی مختصات کتیبهای بقعۀ شاه نعمتای با عنوان »تزئینات کتیبهدر مقاله

نصیری جوزقانی و همکاران  های فرهنگی و هنری موجود در این بنای تاریخی بررسی شده است.  این پژوهش ویژگی

طریقت چشتیه )از آغاز تا پایان اعتالی آن(«به بررسی فراز و فرود  فکری  -ای با عنوان »سیر تاریخی ( در مقاله1394)

اند که طریقت چشتیه منشأ خدمات مهمی در  بندی رسیدهها به این جمعاند. آناین طریقت در شبه قارۀ هند پرداخته

 جهان اسالم بوده است.

ساختن زوایای مختلف  ای در صدد روشننههای منابع کتابخاپژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده

 این موضوع است.

 



 یاهلل ول مقبره شاه نعمت  ایهب یکتدر مقایسه با مفاهیم  در دکن  هیو نعمت الله هیروند گسترش چشت یبررس 420 

 ی محبوبه شرف  ، یانصار ی مهد  ،ی اعظم غالم در ماهان کرمان

 اسالم و تصوف در شبه قاره  ۀنیشیپ .1

 : 1375،ین ینائ  ی وارد هند شد )جالل  بر یخ  ۀ کابل و تنگ  قی ابوصفره از طربنق در زمان مهلب44اسالم در حدود سال    نید

ساکنان شبه قاره    انیو فاتحان مسلمان در م  ینظام   یروهایاز آنکه با ن  شی(. پ21  :1372،یبروجرد  یدی ؛ جمش11-10

ل مختلف با مردم شبه قاره ارتباط داشتند، در آنجا گسترش  یمختلف مسلمان که به دال ی هاگروه ی از سو ابد، یانتشار 

مسلمان    ان یمردم به اسالم شد، صوف  ش یآن در شبه قاره باعث گرا  ی هاتیمسلمان که فعال   یهاگروه نیاز ا  ی ک ی. افتی

از همه نوع وجود    ی شیمسلمان به هند دراو  ی هامهاجرت گروه  ن یاز نخست  باًی(. تقر35  :1396،یعلو  ی بودند )صادق 

هند سهم    نیدر سرزم  ی و اشاعه زبان فارس   جیاسالم و ترو  غ یدر تبل  هی(. صوف 157-158  :1386مل،یاست )ش   اشتهد

و   یفرهنگ  ی در تعال   رگذاریاز منابع تأث دانان یفارس  ی عرفان  یها( و در واقع آموزش55 :1343،یدارد )نقو  ی بزرگ ار یبس

انجام گرفت    ن یدست سالطهند به  ن یزمسر  ر ی(. هرچند تسخ66  :1387،یسبزوار  یبوده است )مصطفو  انی هند  ی اخالق 

به  ریاما تسخ ا  ی کی (Seyyed et al., 2357) سرشت صورت گرفتپاک  انی عارفان و صوف   له یوسقلوب مردم    نیاز 

- 116  :1374،یری؛ ام35  :1388نسب،یالمحجوب است )جابرصاحب کشف ،یریعثمان هجوبنیابوالحسن عل  انیصوف 

  ، حال  نی(. با ا51  :1367است )احمد، (  و آداب تصوف  قتیدر طر  ی فارس  ی متن ادب  نیتریم ی قد)   المحجوب(. کشف115

تار است.  بوده  منازعات  موجب گسترش  آغاز  همان  از  هند  در  حکا  ان یصوف  خ ی تصوف  هند  و    هاییجوزهیست   ت یدر 

 .(1/137 :1380، یاست )رضو دی جد د یآرا و عقا  یداستان بارور زیها و نواکنش

 و تصوف در دکن  عیتش .2

ها قبل  (. دکن سال1/433 :1387از شمال صورت گرفت )تاپار، ی شتری اسالم در جنوب هند با آرامش و سهولت ب نفوذ

منطقه سفر کرده بودند، با اسالم    ن یاز شمال هند به ا  زی و ن  ا یکه از راه در  ی انی صوف   قیمسلمان، از طر  ان یاز هجوم لشکر

  د یآرا و عقا  غیتبل  یمناسب برا  یادکن را منطقه  کردندیم  بمختلف منسو  یهاکه خود را به فرقه  یان یآشنا شد. صوف 

حکومت    س یمسلمان در منطقه دکن، با تأس  یها(. هرچند که استقرار حکومت163  :1381،ی)معصوم  افتندی  شیخو

در جنوب امتداد داشت هسته قدرت    شنا ی کر  هاز برار در شمال تا رودخان  باًیکه تقر  یدشاهپا  ن یآغاز شد و ا  ان یبهمن

  ی هاحکومت  سیاز تأس  ش یپۀ  در دکن به دور  عی تش  ۀنیش یاما پ  (Waghmere, 54) دادیم  لیمسلمانان را در دکن تشک 

از سادات و    ان یبهمن   غی دریب  یها تیالبته حما  رسد؛ یها م از آن  ش یپ  یو حت   انی دوره بهمن  ی عن یدکن،    عهیش   یمحل

  یهاهیو در واقع پا  دیدر دکن گرد  ع یتسنن در قلمرو آنان، باعث نفوذ و گسترش تش   ی مذهب رسم   دبا وجو  ان یعیش

دوره نهاده شد    ن یدکن درآمد، در ا  ی رشد و نفوذ کرد و به صورت مذهب رسم  ار یمنطقه بس  نیکه بعدها در ا  ی عیتش

 .(109 :1396،ی)صادق

  جاپور،یدر ب  ان یشاهدر گلکنده، عادل  ان ی شاه)قطب  ی در منطقه دکن پنج حکومت محل  ان ی از انقراض حکومت بهمن  پس

احمدنگر، عماد شاه  انی شاهنظام بر  انی در  و  برار  ب  ان ی شاهدیدر  برجادر یدر  )اسپ  ی (  نشستند  ؛  2/16  :1387ر،یآنان 
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  ی را مذهب رسم  عیتش  انی شاهو عادل  انیشاهو نظام  انیشاه(. قطب323  :1368؛ مظفر،75-76  :1393،یعلو  ی صادق 

 .(75-76 : 1393 ، یعلو ی)صادق شوندیشناخته م عه یش یهاحکومت خ،ی حکومت خود خواندند و در تار

 به هند  هیچشت  ورود .2.1

منسوب به    هیداشتند که سلسله چشت   ریمعروف بودند و شهرت چشمگ  انهیصوف  ۀدر شبه قاره، پنج سلسل  ،یطورکلبه

ابدال چشت سهرورده355)م.    ی ابواحمد  سلسله  و  شهاب  ه،ی(  به  آن  ،یسهرورد  نیالدمنسوب  بهاز  مها    روند یشمار 

 .(116 :1374،یری؛ ام55 :1378)عامر،

اکرم )ص(    امبریپ   نانیموجود در مورد جانش  یخ یتار  بیبودند و به ترت  ی سن  ه«یو »چشت  ه«یفرقه »سهرورد  انیصوف 

واقع  در  .(158  :1367ه،ی ؛ فق 1/258  :1396  ، ی)رضو  دندی ورزیارادت م   زیو دوازده امام ن  تیاعتقاد داشتند و به اهل ب

آن    انگذاریکه بن(  293  :1384،ی؛ دهباش55  :1367هرات گرفته شده )احمد،  ک ینزد  یاسلسله از چشت، دهکده  نینام ا

نوشته   اءیراالول یدر س  رخوردی(. م 55 :1367در آنجا اقامت داشته است )احمد، ی مدت. هخواجه ابواسحاق در قرن ششم  

از    ی (. ابواسحاق شام 50  تا:بی  رخورد، یاست )م  ی معروف شد، ابواسحاق شام   ی سلسله به چشت   نیکه از ا  یکس   نیاول

برا  ده یخواجه چشت نام  ،ینور یجانب خواجه ممشاد علو د و ارشاد از بغداد به خراسان فرستاده شد    م یتعل  یشد و 

 .(108-109 :1394و همکاران، ی جوزقان یری؛ نص58 :1392،ی)چشت 

  هیادهم   قه یدنباله طر  ه ی: در واقع سلسله چشتسدینویدر هند و پاکستان م   ه یدر کتاب چشت  هیدرباره چشت   ا یآر  ی غالمعل

معروف گشت    ه یبه چشت  قه یطر  ن ی( به بعد اه329ی)متوف   ی و از زمان ابواسحاق شام  باشدیادهم( م   می)منسوب به ابراه

به وس مع  لهیو گسترش آن هم در هندوستان  انجام گرفت ه633ی)متوف  یچشت  نیخواجه  مع  .(  عنوان به  نیخواجه 

سجستان بوده    ا ی ستانیخود اهل س   ن یالدنی(؛ البته مع 83  :1368  ا، ی کرده است )آر دایشهرت پ   ه یچشت  قه یمؤسس طر

سال در خدمت    ست یاو به مدت ب  .(103  :1392،ی؛ چشت364:  1379  ا، یشهرت دارد )آر  ی جهت به سجز  ن یو به هم

درآمد )راجپوت،    شی( تا باالخره به مقام عرفان و به لباس دراو33  :1328،یبود )محدث دهلو  ی خواجه عثمان هارون

1343 :43). 

  د یبرگز  ش یخو  یهاتیشهر را به عنوان مرکز فعال   نیراجستان رفت و ا  التیدر ا  ر یق به اجم  561در سال    نیمع  خواجه

مسلمانان    یشهر هندوستان برا  نیترشهر مقدس  نیا  ری در اجم  یاقامت و  لی(. به دل 111  :1393،یرازیش   ،ی)معصوم

کرد که پس از او در علم، عرفان، ادب    تیتربرا    یاری(. خواجه، شاگردان بس70  :1353،ینقو  ار ی)شهر  گرددیمحسوب م 

م(.  1236ق/    635  یبود )متوف   یکاک  اریبعد از او بخت   فهی(. خل3/130  ،یزدیانجام دادند )افشار    یبزرگ   یکارها  است،یو س

فر خواجه  او،  وفات  از  چشت   نیدالدیبعد  خالفت  مسند  به  شکر  نظام  دی رس  ه یگنج  سپس  به    ا ی اول  ن یالدو  معروف 

پرداخت )کهدو  خیالمشاخیش ارشاد مردم  به چراغ دهلو  یاوده   ن یرالدینص  خی(. ش137  -140  :1393،ییبه   یملقب 
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به ارشاد مردم پرداخت )هندوشاه    یدر دهل  نیالدبعد از درگذشت نظام  است؛یاول  نیالد نظام  نینشو سجاده  نیجانش

ساکن دکن، خاتم    سودراز،ی محمد گ  دی . بعد از مرگش سدیبرنگز  ین یرا به جانش   ی (، او کس2/612  :1332،یاسترآباد

 .(111-112 :1394و همکاران،  ی جوزقان یریرا در جنوب هند گسترش داد )نص هی چشت قه یخواجگان چشت، طر

 در دکن  هیچشت .2.2

  خ ی پرداخت، ش  قه یطر  نی ا  ج یدکن قدم گذاشت و به ترو  ن یکه به سرزم  ه یاز سلسله چشت  یمعروف  ت یشخص  ن ینخست

مرجع    اری در آن د  یو خانقاه و  دی مأمور ارشاد گرد  یدر آن نواح  اءیاول  ن یالدنظام  خیبود که از جانب ش  بیغر  نیالدبرهان

را ترک کرد    ی(. او که گفته شده به اجبار دهل178-179:  1365  ا،ی آوردند )آر  یمندان بدان روخاص و عام شد و عالقه

  ی شهر  شی پادشاه خاندان خاند  ی فاروق   نیرالدیخاص و عام شد. سلطان نص  یشهر شهره  ن یو به دولت آباد رفت در ا

؛  2/616  :1332،ی)هندوشاه استرآباد  اد نام آن را برهانپور نه  ن، یالدانبره  فهی خل  ن، یالدنیز  خ ی بنا کرد که به اشارت ش

 .(1/221 :1376،یرضو

است   یبود. او که گفته شده خواهرزاده چراغ دهل  یرازی ش  نیالدنیز  خیاو در دکن ش   فه ی خل  بیغر  نیالداز برهان  بعد

به دولت آباد نقل مکان    یبود که بهدستور محمد تغلق از دهل   ی(، ازجمله دانشمندان2/616  :1332،ی)هندوشاه استرآباد

و    د ییبه تصوف گرا  بیغر  ن یالدبرهان  ریتحت تأث  ی بود؛ ول   ه یصوف گرا و از منتقدان  عقل  ی کردند. او در آغاز دانشمند

معاصر محمد کانگو و محمد    ن یالدنیشناخته شد. ز  یو  نیو جانش   فهی به عنوان خل  ق.737پس از درگذشت او در سال  

از    ی اهیهد  ا ی  و   ر یجاگ  چی ه  ی بود. و  بند یپا  داً یخود شد  ی او فرقه  ین یاست که بر اصول د  ی انی اول بود و ازجمله صوف 

  نیپس از درگذشت حسن با جانش   خ یرابطه ش  ی بود ول  یم یصم   اری بس  ی . رابطه حسن کانگو با ورفتینپذ  نیجانب سالط

  کستو از او ش  دیآباد بر محمد اول شورحاکم دولت  یبهرام خان مازندران  نکهی(؛ تا ا171  :1381،یشد )معصوم  رهیاو ت

  خی چون ش  یرا صادر کرد ول  خیش   دی(. شاه در آغاز دستور تبع 33  :1936پناهنده شد )طباطبا،  نیالدنیز  خیخورد، به ش

به    ن یالدنیز  خی درگذشت. ش  یبا سردار شورش   یز گناه او در همراهتحصن کرده بود، ا  بیغر  ن یالددر آرامگاه برهان

ها را از قلمرو خود  بساط شرابخانه  ،یکند و با توبه از مناه  ملپدر خود ع  وهیداد و از او خواست به ش  یشاه لقب غاز

 .(138 :1382منفرد، یعمل کرد )فراهان هی توص  نیبه ا زی. سلطان نندیبرچ

و   رفتیم ی به خانقاه و ی و اجتماع یاسیس مات یو نامال یو سلطان خوب شد و سلطان در سخت خی آن پس رابطه ش از

العاده  از نفوذ فوق ی حاک  ،یسلطان در برابر و ی ن ینشو عقب ش یخو ی هابر خواسته خ ی. اصرار شجستیاز او استمداد م 

  خیکرد. ش   ی نینش با همه قدرت و شوکت مجبور به عقب  ا ر  یکه سلطان بهمن یطورمردم بوده است؛ به  انی در م  یو

  ی . شخصکردندیم   تیمختلف دکن و گجرات فعال  یبود که پس از او در شهرها  یدانی شاگردان و مر  یدارا  نیالدنیز

 :1384 ، یکرده و امروزه موجود است )معصوم  یآورالقلوب جمعتیرا تحت عنوان هدا خ یملفوظات ش  ن یرحسینام امبه

172). 
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زبان بود    ی فارس  ی اسندهیتبار بود. او شاعر و نو  یرانیا  سودرازیمحمد گ   دی س  ان یبهمن  یدوران پادشاه   یصوف  نیبزرگتر

از اقطاب   یک ی  سودرازینواز و گمشهور به بنده ، ینی محمد حس دی دارد. س  یار یکه آرامگاهش در گلبرگه هنوز زائران بس

محمد در سال    د یس  .(180:  1380  ا،ی؛ آر136  :1382منفرد، یفراهاناهل هرات بودند )   اکانشی بود که ن  هیچشت  قتیطر

  یدرگذشت و بعد از آن مادرش با او به دهل   731متولد شد. پدرش به دولت آباد دکن رفت و در سال    یدر دهل  ق.721

- 56  :1332برق،  یالنید )جبه دکن بازگشت و در گلبرگه اقامت کر  یمراجعت کرد. او بعد از چهل سال اقامت در دهل

 : 1392،یچشت   فیارشادات او قرار گرفته بود )ظر  ریشده بود و تحت تأث  یمجذوب چراغ دهلو  ت ی(. او که از طفول55

بر    ی( و پس از و180  :1380  ا،یبه دکن رفت )آر  یچراغ دهل  نیرالدینص  خی(، پس از درگذشت مرشد خود ش104

فراگرفت. ترجمه »رساله    یع یوسرا به طور    اتیو ادب  ین ید  مات یتعل  ی(. و104  :1332،ی چشت  فیمسند او نشست )ظر

دارد. او    انه یصوف   ات یدر ادب  ی انجام شد، سهم بزرگ   ی که توسط و  ی به فارس   یاز عرب  هیصوف  ی هاکتاب  ر یو سا  ه« یریقش

با خواندن فلسفه و علوم معقول مخالف بود. خبر تهاجم    انی بود، مانند صوف   ده یبه شهرت رس  یصوف  ک ی که در مقام  

 815خواجه بنده نواز را بر آن داشت که به طرف گجرات و از آنجا به دکن نقل مکان کند و در حدود سال    مور،یت

او را    ی وقت  ی از او استقبال کرد، ول  ی ( و در آغاز سلطان به گرم1/396  :1376  ، ی)رضو  دی به گلبرگه رس  ی قمر  یهجر

مغز بود به  و سبک   اشیخان را که عفرزند بزرگش حسن  روزیشد. سه سال بعد، سلطان ف   وسیمأ  افت،یخالف فلسفه  م

  تیبر دعاکردن در حق او رد کرد و به سلطان گفت که بنابه مش  ی سلطان را مبن  یانتخاب کرد. خواجه تقاضا  یعهدیول

گرفت با مجبورساختن    می شدت برآشفت، لذا تصم بهمقدر شده است. سلطان    ین یجانش  یبرادرش احمدخان، برا  ی اله

 : 1332،ی)هندوشاه استرآباد  رفت یپذ  ز یرا در فشار قرار دهد و خواجه ن  ی خانقاهش از قصر، و  از خواجه به دورکردن  

 .آنجاست رفت  نکی که مرقدش هم ا  یی آمد و به جا  رونیخود از شهر ب  ال ی( و با اهل و ع 1/396:  1376  ، ی؛ رضو1/355

ف   هامدت را از دست بدهد    ین یجانش  تیگرفت احمد را کور کند تا او صالح   می تصم  یریدر وقت پ   روزیبعد سلطان 

 Siddiqi) پناه آورد   سودرازی او توانست جان سالم به در برده و به منزل گ ی (. ول1/355 :1332،ی )هندوشاه استرآباد

(. سلطان  1/355  :1332، ی)هندوشاه استرآباد  دادبه سلطنت را به او    دنیاو دعا کرده و بشارت رس   یبرا  دیس(.   :85

روزافزون دولتمردان از احمد تاب آورد سرانجام با کراهت سلطنت برادر را    ی هاتیهم که نتوانست در برابر حما  روزیف 

(. ظهور احمدشاه  48  :1396؛ طباطبا،1/306  :1380  ،ی )رضو  دیبه قتل رس   یبه طرز مرموز  یو بعد از مدت   رفتیپذ

( مورد  ق.825-838)حک    ی خواجه در زمان احمدخان بهمن   (Siddiqi, 85) د.گشو  ان ی بهمن  خ ی در تار  یدی جدفصل  

او کرد. او خود اغلب در    ی را وقف کارها  یساخت و قراء و قصبات   یاو خانقاه  یخاص او قرار گرفت. احمدخان برا  ت یعنا

  ی( او که دارا1/360  :1332،ی)هندوشاه استرآباد  شدیمند م او بهره  انهیمجالس خواجه حاضر شده و از سخنان صوف

ها رمزها و اسرار تصوف  نوشته و در آن  یادیز  ی رهایبوده است، تفس  یسندگ یخاص در نو  یسرشار در شعر و مهارت   ی ذوق 

احمدخان خواجه بنده نواز از    دن یبعد از به سلطنت رس  یکم   اری(. مدت بس 31-33  :1373،یکرده است )کرم   انیرا ب

 (.  54 :1396اطبا،رفت )طب  ایدن
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خود،    فاتی و تأل  یشاه و احمد اول( داشت با اقدامات علم روزی)ف  یکه با دو سلطان بهمن  یاعالوه بر رابطه  سودرازیگ

  یها در سراسر دکن، رونق و سازمانمختلف و گسترش خانقاه  یفراوان به شهرها  یداشتن خلفا  لیگس  دان،یمر  تیترب

 ش یبه نوبه خو  ک یکه هر    دیبرگز  شیخو  یبرا  فهیخل  42دکن    یشهرها  ریادر گلبرگه و س   ی. ودی بخش  هیبه چشت   دیجد

  هیمؤلف کتاب تبصره اصطالحات الصوف  ی ن یاکبر حس  دی س  ، یبودند. دو فرزند و  ه یچشت  د یعقا  غ یمشغول آموزش و تبل 

از جمله    یریخواندم  نی صدرالد  خ یش   ، یاریگوال   ن یموالنا عالءالد  ر،یشاه راجا، خواجه احمد دب  ،ی نیاصغر حس   د یو س

  ن یپرکارتر  د یرا با  سودرازیکردند. در واقع گ   فایدر دکن ا  هیچشت   م یدر اشاعه تعال   یبودند که نقش مهم   ی معروف و  یخلفا

مردم دکن با فرهنگ و    یی باعث آشنا  شیفراوان خو  فاتی در دکن به حساب آورد. او با تأل  هیچشت   یصوف   نیو مؤثرتر

فرقه    ژهیو  هیصوف   می و تعال  د یرواج داشت، گرد  یاسالم  یها نیسرزم  ر یو سا  رانیگونه که در اعلوم مربوط به تصوف آن

( که زبان عامه  م ی)اردو قد   ی آثار به زبان دکن  یبرخ  فیمنطقه از جهان اسالم شد. او با تأل   نیوارد ا  یو  قیاز طر  هیچشت

و مناظره با آنان درباره    ثجلسات بح  ی و برگزار  شیهندوان در خانقاه خو  رش یپذ  زی مردم دکن در آن دوره بود و ن

 .دیدوره گرد ن یو هندو در ا  یدو فرهنگ اسالم  شتری باعث ارتباط ب ، یو مذهب  ی نی مسائل د

انتقال پا  سودرازی گ  درگذشت ب  تختی و سپس  ل  هیمنظم چشت  یهاتیفعال  در،یبه    سودراز، ی گ  کنی را دچار خلل کرد. 

دکن فعال بودند و    یاز شهرها  گرید  یو برخ  دریداشت که پس از او در گلبرگه و ب  یاد ی ز  دانیفرزندان، نوادگان و مر

برخالف   راهلل، یشاه سف   دی ازجمله س  ،یاز نوادگان و   ی. برخندمردم قرار داشت   زیو ن  ی بهمن  ن یمورد احترام و توجه سالط

  دهد یشدند. اسناد و مدارک نشان م   ان ی بهمن  یوارد دستگاه ادار   سودراز،یگ   ه یتوص  رغم یو عل  شیخو  ی سنت خانوادگ 

جهت    اها از روست  یبرخ  ات یتوجه داشتند و با اختصاص اوقاف و مال   هیچشت  انیبه صوف   زی ن  در یدر دوره ب  یبهمن   نیسالط

به    سودراز ی از نوادگان گ  ی کی آنان پرداختند. احمد شاه دوم،    ی اریو    ت یفرقه، به حما  نی ا  ی هاخانقاه  ی هانهیهز  نیتأم

از    یک ی  ی را نزد سلطان فرستاد. و  اهللضیف   خ یش  شیو برادر خو  رفتینپذ  ی دعوت کرد، اما و  دریرا به ب  داهلل ینام شاه  

فرقه    نیا  یبه منصب سجادگ   اهللمیابو احسن کل  نیرالدیاست، پس از او فرزندش نص  دریدر ب  هیمعروف چشت  انیصوف 

صوف دیرس دوره  در یب  ه یچشت  انی .  همگ  ی هادر  ب  یبعد  در  امروزه  او  نوادگان  و  هستند  او  نسل  هستند    در ی از  فعال 

تأث  ی(. گفتن 175-177:  1381  ،ی)معصوم به وس  هیاشاعه سلسله چشت   وکه نشر    یریاست    نیالدبرهانۀ  لیدر دکن 

ها به مراکز اصالح  شدن آن  لیجنوب هند و تبد  ی هاخانقاه  س یجا گذاشت، تأسبه  سودرازی محمد گ  د یو سپس س   بیغر

 .(75 :1392،یچشت فیظر ؛181 :1365 ا، ی)آر بود  نیمسلم  تیو ترب

که    م یفراموش کن   دیهر چه باشد نبا  یروزیپ   نیبرآمد. علل ا  روزیمسلمانان پ  یروحان  تیترب  ۀ از عهد  هیچشت   سلسله

  ی دارا  هیآماده بوده است. به طور مثال متصوفان چشت   غی و تبل  رشیپذ  یشبه قاره هند در آن زمان برا  یوضع اجتماع 

که   ییهابه شعر و ادب داشتند و از راه  ی و عالقه وافر  رمسلمانیغ فهی بودند و حسن سلوک با طا  ی ق ی رسم سماع و موس

  ن یا  انی که صوف   رساند یبه اثبات م   زینکته را ن  ن یگرفتند، ا  ش یبه فرقه مزبور در پ  یداری و پا  غیبه منظور اشاعه و تبل 

و خواجه   یچشت  نیچون خواجه مع  ی عالقه داشتند به طور مثال از کسان  زین  یسلسله اهل دل بودند و به انشاپرداز
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بنده نواز )مؤلف »ترجمه معارف«    سودراز ی محمد گ  د یو س  ا ی اول  ن یالدگنج شکر، نظام دی بابا فر  ، یکاک ار یبخت   ن یالدقطب

خسرو شاعر معروف    ریذکر کرد. ام  توانیاالنس«( م قی»اسماراالسرار« و »حدا  ، یفارسبه زبان    ه«یریو »ترجمه رساله قش 

ا  ازاننو  ی قی از موس  ی کی زبان و    یفارس  از  ا  نی ممتاز آن عصر هم    یمسلک تصوف، حسن سجز  ن یسلسله است. در 

سلسله   ونیرو احوال و آثار روحان ن یبودند، از ا زیمورخ مشهور ن یبرن ن یاءالدیزبان و ض  ی ( شاعر برجسته فارسی)دهلو

  نی(؛ همچن135-136  :1393،یی)کهدو  د یگرد  دانیمحفوظ و جاو  سندگانینو  ن یا  فاتیو تأل   فات ی تصن  له یبه وس  ه یچشت

دال  ی کی فارس  ل یاز  زبان  سلسله چشت  ی گسترش  قاره،  شبه  اسالم،    ه یدر  جهان  )دانشنامه  است  آن  آثار  (.  5441و 

محمود معروف به    ن یرالدینص  خ یدر بنگال و دکن، ش   اءیاول  ن یالدخواجه نظام  فهی شد دو خل  ان یب  شتر ی طورکه پهمان

هند و    نیدر سرزم  هیدکن سبب گسترش چشت  یدر نواح  یو  خالفو ا  سودرازیمحمد گ  دیو س   یدر دهل  یچراغ دهل

کردند. افزون بر  جاد یا یمطلوب یمختلف فضا یهاگروه  ن یب یروابط فرهنگ  د یتجد یشدند و برا ی فارس زبان   جیترو زین

  ،یسالم ا  یها و مبلغان ارزش  یاسالم در شبه قاره هند به عنوان اصالحگران اجتماع   جیدر ترو   هیچشت   خ یسهم مشا   ن،یا

به اوج    ، یقرن هشتم، در دوره چراغ دهل   ل یسلسله در اواخر قرن هفتم و اوا  نیاست. ا  اریبس  ت یدر خور توجه و اهم 

توانسته است موجبات    یمرشد   ا ی   ریاعتال رو به انحطاط و زوال نهاد و از آن پس، کمتر پ   ن یا  ، یو با مرگ و  د یرس   یمعنو

 .(72 :1392،یچشت  فی)ظر د را فراهم ساز هیچشت  ن یشی و شهرت پ شرفت یپ

 اهلل ولی در ماهانها با ایران و کتیبۀ بقعۀ شاه نعمت و ارتباط آن  دکن در هیاللهنعمت  .3

  یبر و  ینفوذ چندان  سودرازیگ   نانیبر احمد شاه وارد ساخت و فرزندان و جانش  ریناپذجبران  یاضربه  دراز  سویگ  مرگ

ا از  آنان وابسته نگرد  یو  ،رونینداشتند.  برآمد در مح   دیبه  اند  التیبا تما  د،یجد  یطیو درصدد  متفاوت،    یهاشهیو 

منتقل    « دریب»ق از گلبرگه به  829را در سال    یبهمن   ملوک  تخت یپا  ، اساس  ن یرا مستحکم سازد. بر ا  ش یسلطنت خو

دکن   ی فرد در مرکز پادشاهمنحصربه یم یکه با اقل  دیجد  تختی فرشته معتقد است که پا .(114 :1391،یساخت )عالم

جبران خأل    یاحمدشاه برا .(Sherwani, 37) کرده بود  لیمناطق هند تبد  نیاز بهتر  یک یواقع شده بود آن را به  

ا  ی اهلل ولاقدام به جذب خاندان شاه نعمت  سودراز، یاز فقدان گ   یاشن به دکن نمود.  نه تنها طرح  نیاز کرمان    ی امر 

  ، یبود )عالم  رگذار یتأث  زین  ع یتش   ج یبلکه بر روند ترو  رفت،یشمار م به  ی و  انه یگرایصوف   الت یتما  ن یتأم  یمناسب برا

  شیو انتصاب آنان به مناصب مهم باعث رونق ب  انیرانیاز ا  واستقبال ا  نیاقدامات احمدشاه و همچن   نی(. ا114:  1391

. (98  :1384  ،یشهر شد )معصوم  نیبه ا  انیرانیاز ا  یشتریو مهاجرت گروه ب  دیجد  تختیدر پا  یرانیفرهنگ ا  شیاز پ

نشانه    زین  دری آرامگاه او در شهر ب  ناتیبنا و تزئ  شودینم   ود او محد  اتیبه زمان ح  یرانیعالقه احمد شاه به فرهنگ ا

شکراهلل    یبایز   یهاینقاش  ،است  رینظ یدکن ب  یکه در معمار  ییو استثنا   بایز  یهایبراست. گچ  انیرانیاو به ا  ژهیتوجه و

  ی س یتوسط خوشنو  مقبرهدر گرداگرد    یو فارس   ی و طغرا و به زبان عرب  یکه به خط ثلث، نسخ، کوف  ییبای ز  بهیکت  ، ینیقزو

  ی حاو  یها بهیکت  نیدوره است و همچن  نیدر ا  یسیکه نشانگر رواج هنر خوشنو  دهیگرد  جادیا  یرازیش  ثیبه نام مغ



 یاهلل ول مقبره شاه نعمت  ایهب یکتدر مقایسه با مفاهیم  در دکن  هیو نعمت الله هیروند گسترش چشت یبررس 426 

 ی محبوبه شرف  ، یانصار ی مهد  ،ی اعظم غالم در ماهان کرمان

  انهیصوف  یها شیو گرا  عی دهنده اعتقاد او به تش قرآن نشان اتیو آ  عه ی)ع( و امامان ش یعل   ی و اسام  ی اهلل ولاشعار نعمت

 .(101-102همان:است )

سفر و اقامت در    یبرا  یاهلل ول گرانبها به کرمان فرستاد و از شاه نعمت  ییایرا با هدا  یمنظور احمدخان جمع   نیهمبه 

  ان یاهلل نه تنها در م شاه نعمت  رایز  رسد؛ینظر قابل توجه به نظر م  ن یدکن دعوت به عمل آورد انتخاب احمد شاه از ا

  همانان یم  ی اهلل ولشاه نعمت .(Siddiqi, 89) شناخته شده بود بلکه از نوادگان امام باقر هم بود  یزبانان بهمن   یفارس 

سبز رنگ    یو تاج   دیخود بود به همراه آنان روانه دکن گردان  دانی را که از مر  ی کرمان  نی الدبداشته و مال قط  ی را گرام

خان آن تاج را بر سر گذاشت  احمددهد.  لیسپرد تا به احمدخان تحو یبه و یارا که دوازده ترک داشت به همراه نامه

  ، یلقب مشهور گشت )کرم نیخوانده بود به هم   یاحمدشاه ول   نیالددر نامه خود، او را شهاب یاهلل ول و چون شاه نعمت

1373 :33). 

 

 ماهان، کرمان. )منبع: نگارنده(. ه.ق. 840مربوط به دوره تیموری،  لی،  و اهلل  مقبره شاه نعمت -1تصویر

از فرزندان    ی ک یدرخواست نمود تا    ی اهلل ولرا به کرمان فرستاد و از شاه نعمت  ی مجدداً کسان  ان یجر  ن یخان بعد از ااحمد

بود    زیانگغم  ش یاو برا  یبود و دور   ی اهلل ولتنها فرزند شاه نعمت  اهلللیاما چون شاه خل   د؛ یخود را به دکن اعزام نما

نوراهلل را مورد    ریاحمدخان م  .(Lewisobn, 50) نوراهلل را به دکن اعزام نمود  ریاش م( لذا نوه26-29  :1351)فرزام،  

  ر یبه استقبال م  یادیاحمدشاه مسافت ز  دیخود برگز  یملقب نمود و به داماد   خیالمشاقرار داده به ملک   اریاحترام بس

( و 120  :1373ستر،یآباد بنا کرد )هالنام نعمتبه  یانائل شد مسجد و دهکده  ی و  دارید   بهکه    ینوراهلل رفت و در محل 

(.  1/399  :1376  ،یمنصوب کرد )رضو  سودراز یمحمد گ   د یو مقدسان از جمله اوالد س   ان ی تمام صوف   است ی را به ر  یو

کامالً مشهود    ی برد ول  یپ   ی ول   اهللعمتبه ارادت و اخالص سلطان احمد نسبت به شاه ن  توان یبنا بر آنچه که گفته شد م

ب  ی اهلل ول است که نعمت قبال محبت  با فرستادن    شائبهیهم در  به دربار و  یک یپادشاه مزبور  نوادگانش  کمال    ،ی از 
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برقرار    شانیا  ان یم  یامانهی صم  ار یجهت مناسبات بس  نی را نسبت به او ابراز کرد و به هم  شیخو  ی و عالقه قلب   ی دلبستگ

اهلل  خاندان شاه نعمت  تی(. محبوب31  :1351)فرزام،   دیانجام   هیاللهو نعمت  هیشد که به ازدواج و قرابت دو خاندان بهمن 

 .دیدر دکن انجام  هیبه رشد و گسترش نعمت الله  ی بهمن نی آنان با سالط یخانوادگ  وندیو پ

احمدشاه    ژهیاست از ارادت خاص و و  انی متون بهمن  نیتریمی از قد  یک یدر رساله خود که    یواعظ  رملک یبن ش  زیعبدالعز

اهلل  پس از وفات شاه نعمت یاست که احمدشاه بهمن   ی (. گفتن316  :1361،یکرده است )واعظ  اد ی   یاهلل ول به شاه نعمت

 : 1351بر مرقدش بنا کنند )فرزام،    ع یرف   ی داد گنبد و بارگاه  ور کمال اخالص و محبت خود را به او نشان داد و دست  زین

ق  840م /1436 در آن قرار دارد؛ و در سال  اهللمنفرد بود که صندوق قبر شاه نعمت  یآرامگاه او گنبد  هی(. هسته اول 39

 (. 57: 1387 ، یی)تنها افتیتوسعه   یدر ادوار بعد  جی تدرشد و به ته دستور احمدشاه ساخشد به انی طورکه بهمان

 

 ه.ق.ماهان، کرمان. )منبع: نگارنده(. 840اهلل ولی، مربوط به دوره تیموری،  آرامگاه شاه نعمت   :2تصویر

ا   خ ی وجود دارد، که نام احمدشاه و تار  ی الجورد  نه یبر زم  دی به خط ثلث سف   سینف  اری بس  یابهی مزار کت  نیبر سردرِ 

بخش آستان وی و نمودار  هم پس از پنج قرن و نیم زینت  زکه هنو(  66،  همانساخت حرم بر آن نقش بسته است )

ارسال   اند.به این عارف بزرگ داشتهکمال اخالص و ارادتی است که سلطان احمد بهمنی و فرزندش سلطان عالءالدین 

شائبه سلطان احمد و  دهنده ارتباط عاطفی و عالقه بیهای مربوط به ساخت آرامگاه نشاناین کتیبه نفیس و هزینه

نعمت به  او  م خاندان  ولی  مهمیاهلل  که  استقبال  باشد  و  مقبولیت  معنوی،  ارتباط  این  نتیجه  ازع ترین  مردم    مومی 

  اهللتدر احوال و آثار شاه نعم  قیکتاب تحق   سندهیفرزام نو  باشد.اللهیه و رواج عقاید صوفیانه در آن سرزمین مینعمت

  ی ورود  ی(. درها188  :1374نموده است )فرزام،    یابیمهم ارز  ار یبس   یو فرهنگ  یاجتماع   ، یاسی را از جنبه س  بهیمتن کت 

  کوهو ش یی باینجار، ز شاهی چون عل یدست معمارچوب صندل، ساخت هندوستان و به نه یشده با عاج در زم  یکارخاتم



 یاهلل ول مقبره شاه نعمت  ایهب یکتدر مقایسه با مفاهیم  در دکن  هیو نعمت الله هیروند گسترش چشت یبررس 428 

 ی محبوبه شرف  ، یانصار ی مهد  ،ی اعظم غالم در ماهان کرمان

آن دو    وار یرا بر در و د  ران یکهن هند و ا  ی و معمار  یافزوده و جلوه جمال و کمال هنر نجار   ی را بس  ی بقعه عال   نیا

 .(191همان: چندان نموده است )

 

 ه.ق.ماهان، کرمان. )منبع: نگارنده(. 840اهلل ولی، مربوط به دوره تیموری،  های رنگی مقبره شاه نعمتکتیبه  :3تصویر

و سپس    د یرس  ین یبه جانش  اهلل لیخل  ن یالدفرزندش شاه برهان  گانهیبنا به فرمان او    ی اهلل ولبعد از وفات شاه نعمت 

(. بعد از درگذشت شاه  119  :1383،ی)پازوک   دند یو مقام ارشاد رس   ی نیبه جانش   ی هشت تن از فرزندزادگان و اعقاب و

به هندوستان که مهد    دند،ی ند  یبا توسعه عرفان واقع   مناسبرا    ران یچون اوضاع آشفته ا  یو  نان ی جانش  ی اهلل ولنعمت

  د یسکونت شا  ر یی(. تغ19  :1358،یونی)هما  دند یدکن اقامت گز  درآباد یو افکار بود مهاجرت کرده و در ح   ان یاد   یآزاد

خراسان از    یحنف  یفقها  تیبه سبب حسادت و سعا  یمور یخصوصاً شاهرخ ت  یموریحکام ت  ی ناخرسند  ل یهم به دل

انوار    یشدند و برا  زیمرقند ناهلل در سکه مانع اقامت شاه نعمتباشد؛ چنان  رانیدر ا  ی عیان ش یرونق صوف  شاه قاسم 

  شی مشکالت را پ  نیبود، هم  زین  یاهلل ول و از ارادتمندان شاه نعمت  کردیم  ی زندگ  امیا  نی که در هم   یگرید  عهیش  یصوف 

به    انیرانینمونه بارز مهاجرت ا  کی  ه یاللهنعمت  قهیطر  انگذاریپسر بن  لی(. مهاجرت شاه خل119  :1383،یآوردند )پازوک 

گفته شد شاه نوراهلل فرزند    شتری چهار فرزند داشت. بنابر آنچه پ  ل یشاه خل .(Khalidi, 6) دوره است  ن یدکن در ا

شده و   ییرایاستقبال و پذ یرفته و از طرف سلطان احمد به گرم  تیپدرش به دکن به آن وال مت یقبل از عز ی ارشد و

جا  در دکن اقامت داشت و در همان  ات ی مقدم دانسته بود، او تا آخر ح  سودراز یاوالد گ   یسلطان او را بر همه بزرگان و حت 

دکن در ماهان    مت یرا پدر هنگام عز  ن یالدفرزند شاه شمس  ن یواقع شده است. دوم  دری در ب  شان ی رفت. مقبره ا  ا ی از دن

است    یالله و دوم سلسله نعمت  ستیقطب ب  ی ثان  لیجد شاه خل  شانیو ا  رد گذار کوا  شانیگذاشت و امور آستانه را به ا

بعد از مرگ پدر به همراه دو فرزند خود عازم هندوستان    اهلللیشاه خل  بی(. به هر ترت152  :1383،یگناباد  ی)سلطان
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  یک ی ر«یگ خدمات »جا  نیگرفت و به پاس ا  یحضور در چند جنگ لقب غاز ل ی( به دلاهلل بیاز پسران او )حب  ی کیشد. 

سلطان    ی و به داماد(   Siddiqi, 89 ؛1/387  :1332،ی؛ هندوشاه استرآباد120  :1373ستر، ی هال. )دیدکن گرد  یاز نواح

رس ددیهم  پسر  عالءالد محب  گرشی.  داماد  )فرزام،    عهدیول  نیاهلل  شد  شاه  هندوشاه 29-30:  1351احمد  ؛ 

پ1/387  :1332،یاسترآباد نعمت  وندی(.  شاه  خاندان  با  ولاحمدشاه  ازدو  ،یاهلل  گرد  یبعد  یهااجبا    د یمستحکم 

احمدآباد   ک ی نزد ی شده، خانقاه قتی دار امور طرپدر شد، پس از پدر عهده  نیاهلل که جانش (. محب117 :1391،ی)عالم 

  دای تازه پ  ی و ارزش  د یجد  ی رونق  شان ی در زمان ا  ی اللهکوشش کرد. سلسله نعمت  ار یبس  عتیشر  جی ده و در تروبنا کر  دریب

منابع او به ماهان    یم درگذشت. طبق نقل برخ1460ق/824در سال    لی(. شاه خل154  :1383،ی گناباد  ی کرد )سلطان

هم در کتاب خود نوشته    ی(. کرم 1/400:  1376  ، یدر دکن درگذشت )رضو  یو  گر، یمنابع د  یبازگشت؛ مطابق نقل بعض

  هاست یدوران بهمن   یمعمار  ثارقرار دارد از آ  دریشهر ب  رونیعمر در دکن ماند. مقبره او که در ب  انیتا پا  اهلللیکه خل

 .(34 :1373،ی)کرم

کرد. حضور    ت یسلسله حما  ن یبود، احمدشاه از اوجود آمده  و سلطنت به  ه یاللهنعمت  انیم  ی خانوادگ   وندیواسطه پبه

  نیمذهب سالط  رییتغ  یرا برا  نهیبر مردم شد و زم  سودرازیگ   روانیپ  ریدر دکن، سبب کاهش تأث  هیللهانعمت  روانیپ

  شد و شاخه هاشم  یمحکم   گاهیپا  ی در هند دارا هیاللهنعمت  ران، یادر    ه یظهور صفو  لیاز اوا   ج یدکن فراهم نمود. به تدر

اهلل  (. نفوذ خاندان شاه نعمت40  :1389،ینفوذ نمود )طاهر  یدر دهل   زین  ریجهانگ  رهاشمیآن، منسوب به م  یهیشاه

-867(، احمد سوم )حک:  838-862جلوس احمد دوم )حک:    افت؛یهمچنان ادامه    زیدر دوران پس از احمدشاه ن  یول

و    ان ی صوف   ریخاندان و سا  نیبه دست فرزندان و نوادگان ا  ی نت( بر تخت سلط887-867( و محمد سوم )حک:  865

 .(118 :1391،یصورت گرفت )عالم  خ یمشا

سلطنت به نام حسن    یاز شاهزادگان مدع   ی کی از    اهللبی شدند. حب  ریدرگ   زین  است یاهلل در عرصه سشاه نعمت  نوادگان

خود را    یروحان   گاهیداد جا  ح یاهلل ترجمحب  یکرد؛ ول   تی م سر به شورش برداشته بود، حما1459ق/  863خان که در  

اهلل  (. شهرت خاندان شاه نعمت137-138  :1382منفرد،  ی است )فراهان  هبود  ان ی مورد احترام بهمن  زیحفظ کند و همواره ن

  خ یبه دکن شد. ش  انیعیو جذب ش  یمنجر به شهرت دربار ملوک بهمن  ،یو اجتماع   یاسیو مشارکت آنان در امور س   یول

به   وستن یبودند که به منظور پ ی ( از جمله افرادیملوک بهمن یاز فرماندهان نظام  ی کی شاه )قطب ی و سلطان قل  یآذر

در دکن حضور    ی اهلل ولبه خاندان شاه نعمت  وستن یافراد که با هدف پ  ن یعازم دکن شدند. ا  ی اهلل ولتخاندان شاه نعم

  ی هاتیو فعال  افت یحضور    در یدر ب  ی آذر  خی که شمنطقه کمک کردند؛ چنان  نیدر ا  یبه رشد و توسعه زبان فارس  افتند، ی

 .(118 :1391،ی)عالم د یدر دکن گرد یرانیو فرهنگ ا یرس زبان فا تیمنجر به رشد و تقو ی و یفرهنگ

از    یک ی  یمازندران  نیالدبودند. مالشرف  یکه به دکن مهاجرت کرده بودند افراد بااستعداد  زیشاه ن  دانیاز مر  گرید  یبرخ

خواجه محمود    نانینشهی اهلل بود که بعد، از سانعمت  دانیاز مر  زین  «یتوس  یبود. »ناظر  یماهر  سیهاست؛ او خوشنوآن
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اهلل  شاه نعمت  می ها، به تصمآن  یاس یاهلل به عالوه قدرت و نفوذ س نعمت  شاه   دان یفرزندان و مر  یگاوان شد. عظمت معنو

  ع یموجب رواج تصوف و تش  یمعنو  طرهیس  نی(. ا1/400  :1376  ،یدر هند کمک کرد )رضو  یگریبر اشاعه صوف   ی مبن

 : 1383،ی )پازوک افتیدر آنجا گسترش    زین  عیو مذهب تش  یراه زبان فارس  نیر هند خصوصاً در منطقه دکن شد و از اد

 نامه حتیعنوان »نصدو رساله به  یپارس   نیریاحمدشاه به زبان ش  یبرا  یبه احتمال قو  ی ( به خصوص آنکه شاه ول119

ابوالمغاز  یف  اهللفهیخل برا  «یالبهمن   یارضه« و »رساله نسبت خرقه سلطان احمدشاه  فرستاده است.    یو  ینوشته و 

زبان مکاتبه   نیداشته و به ا  ییهند رونق بسزا هیدر دربار بهمن   یفارس   ان مطلب است که زب ن یا دیمکاتبات مؤ گونهنیا

در شبه قاره و مخصوصاً در    ی در اشاعه زبان فارس  هیاللهمسلم است که نعمت  ،است. به هر حال   شده یو محاوره انجام م 

  ی الشعراکه ملک   ،یوسط  ی آذر  خ یاهلل معروف به ش شاه نعمت  دانی از مر  یک ی داشته است؛ خاصه آنکه    ی دکن سهم بزرگ 

 (.32-33 :1353فراوان داشته است )فرزام،   ریدر هندوستان تأث ی سلطان احمد بوده است در بسط و توسعه ادب پارس 

 گیرینتیجه

کرد.    یرا در دکن ط  یبیمردم قرار گرفت، راه پرفراز و نش   رشیمورد پذ  نیریاز سا  شتریکه ب  یقتیعنوان طربه  هیچشت

آنان   رایراه تنها در صدد گسترش اسالم بودند؛ ز  نیپرداخته و از ا  قتیطر  جیدر دکن فقط به ترو  هیچشت  هیاول  خیمشا

ها با سلطنت  روابط آن  ن،یشدن مناسبات با سالط   شتری و ب  زمان اما پس از گذشت    دانستندیم   یرسالت خود را معنو

آمده، مسائل    رونیخود فاصله گرفته، از خانقاه ب  ه یاز اصول اول  هیچشت   خ یاز مشا   یبه خود گرفت. برخ  ی دیشکل جد

باعث عزل و به   یو حت  نددر حکومت دخالت کرد  رفتهیرا پذ ی شدند، مناصب حکومت استی را کنار زده، وارد س یمذهب

.  شودیشمرده م   ه یاز علل انحطاط چشت  ی کی   ن، ینخست  خی از اصول مشا  ی دور  ن یکه ا  شدند یسلطان م   دن یقدرت رس

  ی بر گسترش اسالم در منطقه باعث نشر و اشاعه زبان و فرهنگ فارس عالوه  هیچشت   یها تیاست که فعال  یالبته گفتن 

  شیفراوان خو  فات ی با تأل  ن،یاش با سالط بر حفظ رابطهعالوهدر دکن که    سودرازیچون گ  یبزرگ  انیصوف  ت یشد؛ فعال  زین

گسترش و    یرا متحول کرد، راه را برا  هیچشت قتیمختلف دکن، طر یخود به نواح یو فرستادن خلفا دانیمر تیو ترب

  ازکرد. پس    جاد یا  یمطلوب  ی مختلف فضا  یهاگروه  انی م  ی روابط فرهنگ  دی تجد  یهموارتر کرد و برا  ی نشر زبان فارس

اهلل  اش شاه نعمتسرسلسله  یبود، به واسطه وسعت دامنه نفوذ معنو  افتهیبه هند راه    ران یاز ا  زین  هیاللهنعمت  هیچشت

رشد    یبرا  ی مساعد  نهیتوانست زم   دند یورزیو اعقابش به او و خاندانش م  ی که احمد شاه بهمن  ی او ارادت خالصانه  یول

مدرسه، بازار و    شامل  یشامل همه آثار معمار   ریتأث  نیکند هرچند که ا  دایپ  یمعمار  ژهیوو گسترش فرهنگ و هنر به

  یی اهدا  بهیهنر در کت  نی ا  یاوج تجل   ردیگیها را دربرمآن مقابر و خانقاه  یهاجلوه  نیتربرجسته  یول   شودیمسجد م 

دهنده  بوده و هم نشان  ی ول  اهللاو به نعمت  ی عالقه قلب   انگری که هم ب  افته یاهلل انعکاس  احمدشاه به آرامگاه شاه نعمت

 و تصوف در دکن است. قتی گسترش طر
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