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طریقت زاهدیه گیالن و تأثیر آن بر جریان تصوف

صفویه1

چکیده:
طریقت زاهدیه در گیالن با آنکه ادامه سنت جریان تصوف به عنوان غالبترین چهره
جریان اجتماعي در ایران و این پهنه محسوب ميشود ،اما در دوره خود با تغییر و تحوالتي
روبرو گشت .شیخ زاهد با توجه به محبوبیتي که در گیالن به دست آورد توانست عالوه بر
نفوذ در گیالن و مناطق اطراف آن در مناطق مرکزی ایران به ویزه در بین حاکمان مغول نیز
محبوبیت کسب نماید .مهمترین وجه تمایز تفکر طریقتي شیخ زاهد توجه وی به امور دنیوی
و تأکید بر کار و تالش و توأم نمودن ریاضتهای معنوی با تالش و کوشش بود .پس از
پیوستن شیخ صفوی عالوه بر تأثیراتي که شیخ صفي بر طریقت زاهدیه گذاشت ،موجب تداوم
تفکر طریت زاهدیه در تصوف صفویه شد .در مورد روابط شیخ صفي با شیخ زاهد گیالني
هرچند مآخذ صفوی تأکید بر روابط مریدی و مردای این دو صوفي دارند ،اما با نگاه دقیق به
روابط آنها ميتوان به این نتیجه رسید که شیخ برای به نتیجه رسیدن اهداف شخصي خویش
هنگامي که نزد شیخ زاهد به سر ميبرد تالش زیادی کرده است.
مقاله حاضر تالش دارد تا ضمن بررسي طریقت زاهدیه به تأثیر آن بر تصوف زمان خود
به ویژه صفویه بپردازد.
کلیدواژهها :گیالن ،شیخ زاهد ،تصوف زاهدیه ،شیخ صفي ،تصوف.
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مقدمه:
تصوف در اواخر عصر مغول از شکل غالب دنیا گریزانه خود به جهت اقبال عمومي
مردم به آن خارج گشت و به صورت جریاني اجتماعي ،سیاسي و اقتصادی درآمد .بنابراین
بسیاری از حاکمان عصر نیز ضمن توجه به آن به سران صوفیه و مشایخ عصر نیز احترام قائل
شدند .در بین جریانهای صوفیانه اواخر سده هفتم هجری طریقت زاهدیه به جهت مباني
فکری و طریقتي خود توانست عالوه بر توجه و گسترش در گیالن ،در سایر سرزمینهای
ایران نفوذ زیادی کسب کند .این محبوبیت موجب توجه مشتاقان شیخ زاهد به سرزمین گیالن
شد.
شیخ ابراهیم زاهد گیالني یکي از مهمترین شخصیتهای عرفاني ایران در قرن هفتم هـ.
ق است که شهرت وی از سرزمین محل سکونت وی فراتر رفته و سراسر ایران را دربرگرفته
بود .فشار اقتصادی و اجتماعي حاکمیت مغول ،موجب انفعال اجتماعي و اقتصادی مردم شد،
از این رو دراویش و سلسلههای صوفیانه نقش مهمي در کاهش دردها و رنجهای مردم داشتند.
ارتباط قدرتمند و گسترده مردم با فرقههای صوفیه موجب گسترش نفوذ اجتماعي این
جریانها در جامعه ایران شد.
بيگمان شیخ زاهد گیالني یکي از معروفترین چهرههای تصوف ایران در نیمه دوم قرن
هفتم هـ .ق بود .وی عالوه بر اینکه در سرزمین گیالن نفوذ فراواني برخوردار بود ،در خارج از
این سرزمین طرفداران زیادی داشت .نفوذ و معروفیت شیخ زاهد موجب شد تا درویشي
شوریده حال به نام شیخ صفي-الدین اردبیلي به سوی وی جذب شود .شیخ صفي عالوه بر
تمایالت عرفاني به جنبههای اجتماعي و اقتصادی شیخ زاهد نیز توجه داشت ،زیرا شیخ زاهد
مالک ثروتهای زیادی در گیالن و شروان بود .پس از پیوستن شیخ صفي به شیخ زاهد ،شیخ
صفي با مهارت رقبا را از میدان خارج کرد و توانست پس از ازدواج با دختر شیخ زاهد عالوه
بر انتقال ثروتهای شیخ زاهد به خود ،طریقت زاهدیه را به طریقت صفویه منتقل کند.
مهمترین پرسشي که در این پژوهش مطرح ميشود این است مباني فکری و اجتماعي طریقت
زاهدیه چه بود و چه عواملي موجب پیوستن شیخ صفي و دیگران به این جریان گشت؟ با
توجه پرسش یاد شده ،این فرضیه مطرح ميشود :نگرشهای اجتماعي و فکری متفاوت
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طریقت زاهدیه نسبت به سایر طریقتهای هم عصر و میزان محبوبیت گسترده آن موجب
توجه به آن و گسترش مریدانش شد.
محقق با تکیه بر مأخذ مهم اواخر عصر تیموری و همچنین عصر صفویه و تحقیقات
انجام شده در این زمینه تالش دارند تا تحلیلي مناسب در این زمینه ارائه کند.
تصوف در گیالن:
سرزمین گیالن یکي از خاستگاههای مهم تصوف در ایران است .علت این امر را باید در
ساختار اجتماعي ،جغرافیایي و اقتصادی این سرزمین جستجو نمود ،هرچند سرزمین گیالن
محدود بود و از یک سو در کناره دریای مازندران و از سوی دیگر در پناه کوههای البرز و
جنگلهای به هم بافته شده واقع شدهاست ،اما از تحوالت فکری و اجتماعي ایران برکنار
نبودهاست .مهمترین عوامل رشد تصوف در ایران را ميتوان به شرایط اجتماعي ناشي از
یورشهای مکرر ترکان و ناامنيهای اقتصادی و اجتماعي عنوان نمود .در حالي که ترکان کمتر
توانستند به گیالن راه یابند و بر این منطقه مسلط شوند ،بنابراین سوال مطرح ميشود که چه
عواملي سبب رشد تصوف در گیالن شدهاست؟
پاسخ این پرسش را همانطور که آورده شد ،باید در ساختار اجتماعي و اقتصادی گیالن
جستجو نمود .گیالن از نظر اقتصادی منطقهای پررونق بود و کشاورزی و پرورش محصوالت
آن رواج داشت .مالکیت زمینها بیشتر در دست خوانین ،حاکمان و رؤسای طوایف بود و
دهقانان به شدت استثمار ميشدند .به طوری که در عصر صفوی شاهعباس اول یکي از
نخستین والیاتي که تبدیل به امالک شخصي و خاصه نمود ،گیالن و مازندران

بود2.

کشاورزان صاحبان اصلي تولیدات کشاورزی بودند ،اما سهم اصلي متعلق به اربابان بود.
این زمینههای اجتماعي سبب شد تا نارضایتي مردم شکل کلي و عمومي به خود گیرد و ما در
تاریخ گیالن بارها مشاهده ميکنیم که قیامهایي با ماهیت اجتماعي در این سرزمین شکل
ميگیرد ،اما مفاهیم و شعارهای اساسي آن از باورهای عرفاني و صوفیانه متأثر است .این
آرمانگرایي صوفیانه در تمامي حرکتهای اجتماعي گیالنیان قابل مشاهده است .حتي پس از
سقوط خاندان کارکیا و تصوف گیالن توسط صفویان نقش اجتماعي صوفیان قابل مالحظه
است.
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تصوف در قرن هفتم و هشتم هـ .ق در این منطقه جنبه سیاسي به خود گرفت .بنابراین
پیش از اینکه شیوخ صفوی به نقش تصوف در قدرت سیاسي پي ببرند آل کیا و اجداد آنها
این مسیر را هرچند در ابعاد محلي و منطقهای ،اما به عنوان ابزاری جهت رسیدن به قدرت
استفاده نمودند .نخستین فرد از این دودمان –آل کیا -که برای رسیدن به قدرت سیاسي از
جریان صوفیانه قدرتمند در گیالن استفاده نمود ،امیرکیای مالطي بود .او با توجه به شرایط
اجتماعي موجود در گیالن قیام نمود ،اما نتوانست در برابر حاکمان قدرتمند کاری از پیش برد.
در این دوره سربداران خراسان موفق به تشکیل حکومت شدند ،برخي از شیوخ مازندران با
توجه به ماهیت سیاسي و اجتماعي خود به آنها پیوستند تا از تجربه اجتماعي و سیاسي آنها
در ایجاد قیام اجتماعي با نیروی تصوف بهره

گیرند3.

با به قدرترسیدن آل کیا در گیالن جریان تصوف  -چه سیاسي و چه غیر سیاسي  -رو
به ضعف نهاد ،بنابراین فرآیندی که پس از به قدرت رسیدن صفویه در دستگاه حکومت
صفویه شکل گرفت و شاهان صفوی صوفیان را ابتدا از دستگاه سلطنت کنار نهادند و سپس
جاروکش امارتهای سلطنتي نمودند ،قرنها پیش چنین سرگذشتي برای صوفیان عصر آل کیا
و جنبشي که آنها را به قدرت رسانده بودند ،پیش آمده

بود4.

شیخ ابراهیم زاهد گیالني ( ۷۰۰ -۶۱۵هـ .ق) با آنکه تاکنون تحقیقهای زیادی درباره
اندیشهها و به ویژه زندگي شیخ زاهد صورت گرفته است ،اما درباره زندگي شیخ ابراهیم زاهد
گیالني مطالبي مبهم و بسیار کمي وجود دارد 5.با این حال به گزارش مأخذ پیش از سال
ششصد هـ .ق «شیخ روشن امیر پسر بابیل شیخ بندار الکردی السنجاني» از عرفای خراسان از
روستای سنجان مرو به گیالن مهاجرت کرد و در سیاورود آستارا 6اقامت کرد .وی در این
منطقه برای خود زمیني تهیه کرد و به کار کشاورزی مشغول شد و ضمن ازدواج با یکي از
دختران این روستا ابراهیم در سال  ۶۱۵هـ .ق در سیاورود متولد

شد7.

ابراهیم برای کسب علوم دیني از سوی خانوادهاش نزد شیخ جمالالدین تبریزی فرستاده
شد .این شیخ از عرفایي بود که ضمن کشاورزی و تهیه نان خود ،فنون عرفان و تصوف را به
شیخ ابراهیم آموخت .شیخ ابراهیم ،لقب زاهد را به جهت زهد و تقوایي که در دوران شاگردی
شیخ جمالالدین از خود نشان داده بود از وی دریافت نمود 8.شیخ زاهد پس از تحمل
ریاضتهای فراوان از سوی مرشد خویش مسند ارشادی دریافت کرد ،اما وی نه تنها در دوران
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زندگي مرادش بلکه تا بیست سال پس از مرگ او به مسندنشیني نپرداخت و به تزکیه روح و
نفس و ریاضت معرفت

پرداخت9.

درباره عقاید و افکار شیخ زاهد اظهار نظرهای متفاوتي وجود دارد ،برخي او را از طریق
جمالالدین تبریزی پس از چهارده سلسله به امام رضا

(ع)

منتسب نمودهاند 10.و عدهای دیگر

نسبت او را پس از شانزده سلسله به امام علي (ع) ميرسانند 11.گرچه این گزارشها اندکي با
هم تفاوت دارند ،اما مسأله مهم بر سر سلسله عرفان و تصوف شیخ زاهد است که مرتبط با
ائمه تشیع

(ع) است12.

داستان مالقات شیخ صفي با امیر عبداهلل در شیراز و راهنمایي امیرعبداهلل به شیخ صفي
جهت یافتن شیخ زاهد در گیالن نشاندهنده معروفیت شیخ زاهد در آن زمان است .تعداد
بيشمار مریدان شیخ نشاندهنده معروفیت اوست 13که نام و آوازه او حتي تا شیراز و نواحي
دورتر رسیده بود که امیرعبداهلل بزغوش حال شیخ صفي را تنها در شفاخانه شیخ زاهد
ميداند 14.اما دیدار شیخ صفي با شیخ زاهد چهارسال به درازا کشید .در حالي که اردبیل در
فاصله نزدیکي با محل سکونت شیخ زاهد قرار داشت ،منابع یادآور ميشوند که این درنگ و
تأخیر حتي صبر و حوصله شیخ زاهد را که از طریق مکاشفه و الهام این موضوع را دریافته
بود ،لبریز کرد و او نیز به صفيالدین اعتراض کرد که این همه تعلل و تأخیر به چه علت روی
داده

است15.

عدهای عقیده دارند ،شیخصفي برای دستیابي بر ثروت برادر متوفي خویش (محمد) به
شیراز سفر کرد ،اما برادر دیگر (صالحالدین) وی را به بازی نگرفت .بنابراین شیخصفي دست
خالي به اردبیل بازگشت .بنا به عقیده وی ماجرای مالقات شیخصفي با امیرعبداهلل صرف ًا
داستاني است که ابن بزاز حکایت کرده است و پس از وی مورخان و سیرهنویسان آن را
«متواتر» نقل نمودهاند .بسیاری از محققان جدید نیز بر پایه مالقات واقعي شیخصفي با
امیرعبداهلل به تحقیق در ارتباط با رابطه مریدی و مرادی شیخ صفي و شیخ زاهد

پرداختهاند16.

محققان بر پایه گزارشهای ابن بزاز به نشانهای متضادی برخورد نمودهاند و از این روایتها
به چنین تحلیلي رسیدهاند .از جمله روایتهای متضاد ابن بزاز درباره شیخ زاهد ،تناقض گفتار
وی درباره میزان معروفیت شیخ زاهد است .ابنبزاز در بسیاری از موارد به معروفیت شیخ
زاهد در سراسر گیالن و ایران اشاره دارد ،اما برای باالبردن مقام شیخ صفي و اهمیت و نفوذ
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وی مينویسد که شیخ زاهد در گمنامي و خمول ميزیست و توسط شیخصفي صاحب آوازه و
شهرت شد 17.هدف ابن بزاز از ارائه این گزارش اهمیت مقام و میزان ا عتبار شیخ صفي در نزد
شیخ زاهد بوده است.
شِروان شاه (اخستان دوم در زمان حکومت ایلخانان  ۶۸۳تا  ۶۹۰هـ .ق) شیخ زاهد
گیالني را متهم ميکرد که رعایای او را از راه به در ميبرد و از کارهای زراعي باز ميدارد و
نیز تهدید کرده بود 18که خانقاه او را در مغان ویران و مریدانش را در دریا غرق خواهد

کرد19.

با این وجود شیخ زاهد به شروان مسافرت و پس از مناظره با صوفیان آن دیار و غلبه بر آنها،
عالوه بر اینکه توانست شروانشاه را نسبت به خود عالقهمند کند ،نفوذ زیادی در آن دیار به
دست آورد 20و به این وسیله زمینه گسترش طریقت زاهدیه و سپس صفویه را فراهم آورد 21.با
توجه به عالقه پادشاهان و دیگر امرا نه تنها فعالیتهای مریدان شیخ زاهد محدود نشد ،بلکه
هر روز بیشتر گسترش ميیافت .این نکته و موارد دیگر سبب شد تا حاکمان محلي از قدرت
دنیوی شیخ زاهد احساس خطر نمایند .و انگیزه سلطان احمد برای نابودی زاهدیان ،نشان از
جایگاه سیاسي و مذهبي آنها در این دوره دارد ،هر چند از رویارویي فرقهای در ستیز با
زاهدیان سخن به میان آمدهاست 22.برخي از فرمانروایان ایلخاني نظیر سلطان احمد تکودار با
آنکه مسلمان بود با شیخ زاهد میانه خوبي نداشت حتي وی تهدید نمود که « ...پس از فیصله
کار ها ارغون به نفس خود بروم و قصاص کنم و قطع خانه و خاندان و قلع آثار زاهدیان
کنم»23...
ابنبزاز به والیت شیخ زاهد اشاره ميکند که در گفتگوی شیخ زاهد با موالنا کمالالدین
احمد شهراوری مورد تأکید قرار گرفتهاست ،در این گفتگو ،والیت نتیجه نبوت ،الهام نتیجه
وحي و کرامات نتیجه معجزات شناخته

شدهاست24.

پس از مرگ شیخ زاهد ،شمسالدین محمد ،نواده شیخ زاهد به سبب تسلط بر والیت
خانبلي با امیرمبارک ،که از طرف پادشاه ابوسعید به خراسان فرستاده شده بود ،به نزاع
برخاست25؛ گستاخي امیرمبارک در مورد شیخ ،موجب صدور فرمان قتل وی از سوی ابوسعید
گردید 26.بنابراین مناسبات مناقشهآمیز میان زاهدیان و مقامات محلي در کوشش و تمایل آنان
برای داشتن حاکمیتهای محلي وجود داشتهاست .به نظر ميرسد منازعه خاندان شیخ زاهد با
جانشیني شیخ صفي و توطئههای گوناگون برای قتل وی ،انگیزه غیر روحاني داشتهاست .شیخ
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صفي در حضور دمشق خواجه تأکید ميکند که هر آنچه یافته است از خاندان شیخ زاهد
است 27.در واقع محبوبیت اجتماعي و نفوذ سیاسي خاندان شیخ صفي در جایگاه مهم سیاسي
و اجتماعي زاهدیان نهفته

است28.

با وجود همه اخالص و ارادت شیخ صفيالدین به شیخ زاهد و خاندان وی ،پس از
رحلت شیخ زاهد ،بعضي از اطرافیان و اوالد شیخ زاهد چون وجود شیخ صفي را مانع شهرت
و محبوبیت خود ميدانستند ،به تحریک جمالالدین پسر شیخ زاهد ،تصمیم به قتل شیخ صفي
گرفتند؛ اما به رغم به کارگیری شیوههای گوناگون و بر اثر همکاری حرم شیخزاده جمالالدین
به جهت اطالعیافتن و مطلعساختن شیخ صفي ،موفق به قتل وی نشدند .مسأله قتل شیخ صفي
به وسیله خاندان شیخ زاهد ،عوامل اختالف را فراتر از وراثت روحاني شیخ زاهد نشان
ميدهد ،به طوری که ميتوان این اختالفات را نخستین جلوههای توجه به مسائل دنیوی از
سوی شیخ صفي دانست که در این راه عناصر و نیروهای شیخ زاهد را مجذوب خود
ساختهبود .نفوذ شیخ صفي در خانواده جمالالدین و آگاه شدن وی از توطئهها ،قدرت روحاني
وی را منعکس ميکند .همچنین حضور هواداران ترک در گیالن و نفوذ آنان در دستگاه شیخ
زاهد ،در کسب اطالعات و اخبار مهم

بودهاست29.

گزارشهای مأخذ اولیه صفویه ،حکایت از آن دارد که در مسأله جانشیني شیخ زاهد ،دو
گروه در برابر هم صفآرایي کرده بودند .گروه گیالنیان (زاهدیان) به رهبری جمالالدین علي
و گروه اردبیليها که از جانشیني شیخ صفي هواداری ميکردند 30.نکته مهمي که درباره این
مسأله به چشم ميخورد این است که با توجه به تأکید شیخ زاهد بر جانشیني صفي و اینکه
این مسأله را فرمان الهي ميدانست ،مخالفین صفي به ایجاد بحران در زمان انتخاب صفي
پرداختهاند و اقدامات سازمانیافتهای علیه وی بروز دادند 31.گروه زاهدیان عالوه بر مسأله
شیخیت در خاندان شیخ زاهد 32ضعف علمي شیخ صفي را بهانه مخالفت خود قرار دادند؛ در
حالي که شیخ زاهد قاطعانه او را برگزید و مخالفان شیخ صفي را در حاشیه قرار

داد33.

با توجه به اینکه که شیخ زاهد هنوز حیات داشت در طریقت زاهدیه ،تحوالت مهم
دیگری هم به وقوع پیوست که تأثیر زیادی بر طریقت صفوی و رویکردهای دنیاگرایانه این
جریان داشت .اندیشه فرستادن خلفا به اطراف و جذب مریدان در دوره شیخ زاهد از سوی
شیخ صفي ،برای شناخت تحوالت آینده طریقت اردبیل از اهمیت اساسي برخوردار است.
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شیخ صفي در بازگشت از ماموریت مراغه ،از نیکي و صاحب اعتقاد بودن مردم آن نواحي
گزارش ميدهد و شیخ زاهد را به فرستادن خلیفه به نواحي مختلف برای دعوت مردم فرا
ميخواند و افرادی چون اخيسلیمان ،موفقالدین ،کمالالدین محمود و اخي جبرئیل را شایسته
این مقام معرفي ميکند 34.اما مشخص نیست که این افراد به دستور مستقیم شیخ زاهد و یا به
توصیه شیخ صفي به این ماموریتها رفته باشند .در مجموع فرستادن خلیفه به نواحي مختلف،
از دوران شیخ زاهد آغاز شده بود و بعدها در طریقت صفوی هم تداوم و گسترش یافته است.
بنابراین میراث طریقت زاهدیه برای شیخ صفي ،تنها جانشین معنوی و اجازه ارشاد نبودهاست،
بلکه شماری از پیروان و عناصر متشکلکننده آنان که همان خلفای شیخ بودهاند ،به طریقت
صفوی انتقال یافت و به تدریج آنان را در گستره وسیعي از نفوذ و محبوبیت برخوردار
گردانید .اقدام مهم دیگر شیخ صفي تبدیل طریقت زاهدیه از یک جریان طریقت تقریباً محلي
به جریاني فراگیر بود .شیخ صفي با قدرت مالي فراوان و با استفاده از شبکه تبلیغاتي وسیع و
جذب قبایل گلهدار ترکمن در آناتولي و سوریه شرقي زمینه قدرت سیاسي خود و خاندانش را
فراهم آورد .وی همچنین توانست تبلیغات خود را تا هند گسترش دهد .البته ریشههای این
اقدامات در عصر شیخ زاهد توسط شیخ صفي شروع شده

بود35.

انتقاد دیگری که مورد تأکید مخالفین و علت دشمنیشان علیه شیخ صفي بود ،مسأله
جلب مریدان به سوی شیخ صفي در دوره شیخ زاهد بودهاست .وی متهم به گردآوری هدایای
طالبان برای خود و استقالل از شیخ زاهد شدهاست .هر چند در آغاز شیخ زاهد اظهار
ناخشنودی کرد و تغییر مزاج نسبت به شیخ صفي نشان داد ،اما صحبتهای شیخ صفي و انکار
جذب مریدان و هدایای طالبان ،به شیخ زاهد اطمینان بخشید و او را بر توبه و تلقین تأکید
کرد 36و مخالفان وی «رقم یأس بر خاطر کشیدند»37.
با توجه به مطالب مورد اشاره و گزارشهای تاریخي موجود درباره این موضوع ميتوان
به این نتیجه رسید که روابط با قدرتهای سیاسي ،کوشش در ایجاد حاکمیتهای محلي،
سازماندهي مریدان و فعالیتهای تحریکآمیز از دوران طریقت زاهدیه شکل گرفته و در
طریقت شیخ صفي هم در حد گستردهتری تداوم یافته بود .از این رو طریقت زاهدیه تأثیر
زیادی در شکلگیری طریقت صفوی و حکومت صفوی داشت.
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یکي از ویژگيهای مهم و بارز شیخ زاهد تأکید بر فعالیتهای اقتصادی و تأمین معاش
بود .شیخ زاهد برخالف عرفا و متصوفه زمان خویش زهد خویش را با فعالیتهای اجتماعي و
اقتصادی توأم نموده بود ،بنابراین زُهد او فقط گوشهنشیني و عبادت در خانقاه نبود ،بلکه
اساس زهد وی بر تکیه بر کسب معاش به وسیله تقوا و خلوص استوار بود .شیخ با توجه به
مقام و اعتباری که داشت تا آخرین روزهای زندگي خویش به کار کشت و زراعت برنج
ميپرداخت و این کار را به مریدانش توصیه ميکرد 38که نان خویش را با دستهای خود تهیه
نمایند .شیخ زاهد ،شیخي و درویشي را در لباس گلآلود ميدانست و مریدانش که به زیارتش
ميآمدند نميتوانستند قبول کنند که درویشي با چنان مقامي به کار کشت و زَرع

بپردازد39.

شیخ زاهد در طول عمر خویش با سالطین و شخصیتهای زیادی معاشرت داشت و در
نهایت توانست تأثیر زیادی بر آن بگذارد .اما مهمترین حادثه زندگي صوفیانه و اجتماعي او
آشنایي شیخ صفي با شیخ زاهد است ،به طوری که بخشي از زندگي شیخ زاهد در روابط
عارفانه او با شیخ صفي خالصه ميشود .ابن بزاز در کتاب صفوهالصفا به تشریح علل یافتن
شیخ زاهد توسط شیخ صفي ميپردازد 40.او مينویسد که شیخ صفي در جواني به بهانه یافتن
برادر خود ،صالحالدین رشید که در شیراز و هرمز به تجارت مشغول بود و همچنین مراد
خویش شیخ نجیبالدین بُزغوش 41به شیراز مسافرت کرد ،اما از بخت نامساعد او شیخ در این
زمان فوت کرده بود و از آنجا که برادر موکب شاهانهای داشت در خدمت برادر هم به سر
نبرد 42.بنابراین مدتي را نزد موالنا رضيالدین مالغي به تحصیل قرآن مشغول شد و سرانجام از
شیخ اجازه تفسیر قرآن گرفت 43.بنا به تحلیل برخي علل این رویکرد معنوی شیخ صفي به
دلیل ناکامي وی در امور مادی به ویژه عدم دستیابي وی بر ثروت برادر بوده است 44.شیخ
صفي برای کامل نمودن رموز تصوف و عرفان خود ،مدتي در خدمت امیر عبداهلل صوفي بود و
امیر عبداهلل معالجه اصول غریب شیخ صفي را تنها در شفاخانه شیخ زاهد گیالني دانست ،در
پي عدم آگاهي شیخ صفي از شیخ زاهد ،امیر عبداهلل گفت« :جای شیخ در گیالنِ اصفهبد
است»45
شیخ صفي با توجه به چنین نشاني برای درمان درد درون خویش به طلب شیخ زاهد
برخاست ،ابن بزاز مينویسد:
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«شیخ زاهد ،در هلیهکران 46گیالن -در لنکران آستارا -از حاالت و سرگرداني شیخ صفي
در ضمیر دل خویش آگاه بود و حتي در میان جمع اصحاب و مریدان خود روزی این
موضوع را بر زبان آورده و گفته بود:
...نمدپوشي در طلب ما سرگردان است که میان او و حق تعالي یک حجاب بیش نمانده
است»47...
ابن بزاز مدت سرگرداني شیخ صفي یعني از زماني که او به دنبال یافتن «مراد» خود از
زمان رسیدن به اردبیل تا پیوستن به شیخ زاهد را چهار سال مينویسد .سرانجام شیخ صفي از
طریق فردی به نام محمد ابراهیمیان که در اردبیل برنجفروشي داشت از مکان شیخ زاهد در
هلیه کران آگاه شد .در پي این آگاهي شیخ صفي در ماه مبارک رمضان به هلیه کران رسید و به
دیدار شیخ زاهد که در این ماه چلهنشین بود ،رسید .شیخ زاهد در این ماه کسي را
نميپذیرفت ،اما با شنیدن خبر رسیدن شیخ صفي او را به حضور پذیرفت و مورد تفقد قرار
داد 48.ابنبزاز درباره چگونگي برخورد مرید و مراد داستانهای زیادی آورده است و در
گزارشها و داستانهای خود اهمیت زیادی به مقام شیخ صفي داده است ،به عقیده علي
ساالری شادی هدف ابن بزاز در این روایات نه اهمیت دادن به مقام معنوی شیخ زاهد ،بلکه
مطرح کردن حضور همیشگي و مهم صفيالدین است .در ادامه وی معتقد است:
« ..شرفیابي صفيالدین به محضر شیخ زاهد چنان با اغراق و شاخ و برگ فراوان از
طرفین مرید و مراد در هم تنیده است که نه تنها غیرمنطقي ،بلکه سخیف نیز مينماید.
گمان نکنم در هیچ متن صوفیانهای این همه حرمت و احترام و برتریبیني از سوی
شیخي در حق مریدی تازهکار آمده باشد»49...
شیخ صفي مدت بیست و پنج سال در کنار شیخ زاهد به سر برد و در طي این مدت از
کرامات و تقوای شیخ زاهد توشه برگرفت .شیخ زاهد به جهت عالقه به شیخ صفي دختر خود
را به ازدواج او درآورد .تا از این طریق پیوند معنوی خود را با شیخ صفي بیشتر کند 50.این
پیوند خویشاوندی منافع بسیاری برای شیخ صفي در برداشت ،زیرا فرزندان شیخ صفي سیادت
(سید بودن) را از مادر به ارث بردند و خود را سید و از اوالد پیامبر ميدانستند و بعدها پس از
تغییر مذهب از تسنن به تشیع دوازده امامي از آن سود بردند.
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شیخ زاهد دو عیال داشت؛ یکي در سیاورود بر لب دریا و دیگری در هلیه کران .شیخ
زاهد از همسر اول که در سیاورود ساکن بود دو فرزند داشت ،یکي به نام شیخ جمالالدین
علي که تحت عنوان (ساللتهالمشایخالکبار) ميشناسیم و یک دختر که بعدها همسر موالنا
نجمالدین اوتادی شد .همسر دوم شیخ دختر موافقالدین اخي سلیمان از مشایخ بزرگ هلیه
کران بود و از او هم دو فرزند به نامهای سیداالقطاب حاجي شمسالدین و دختری به نام
بيبي فاطمه

داشت51.

شیخ زاهد این دختر را به ازدواج شیخ صفي درآورد .این پیوند موجب استحکام بیشتر
روابط شیخ زاهد و شیخ صفي شد ،52به طوری که مریدان شیخ زاهد با آنکه تمایل داشتند
فرزندش شیخ جمالالدین علي به ریاست خانقاه و طریقت او برسد ،اما شیخ زاهد مایل
نبود53.

شیخ زاهد در اواخر عمر قدرت بینایي خود را از دست داد ،بنابراین بیشتر کارهای
طریقت و خانقاه او را شیخ صفي انجام ميداد .شیخ زاهد با انتخاب شیخ صفي نشان داد که
مهمترین مالک جانشیني زهد و تقوی در طریقت

است54.

در مورد مذهب شیخ زاهد آگاهي زیادی در دست نیست ،با این وجود با توجه به اوضاع
مذهبي گیالن غربي (بِیَه پَس) و اشراه ابن بزاز و محققان به مذهب شیخ صفي ،55ميتوان به
این نتیجه رسید که شیخ زدهد نیز پیرو مذهب اهل سنت بودهاست 56.ابن بزاز درباره این
موضوع مينویسد:
«از شیخ پرسیدند که مذهب او چیست ،شیخ صفي در پاسخ فرمود ..« :ما مذهب صحابه
داریم و هر چهار را دوست داریم و هر چهار را دعا کنیم…»57
بنابراین با توجه به اینکه شیخ صفي مذهب سنت داشت ،58نميتوان مذهب شیخ زاهد را
جدا از آن دانست ،زیرا شیخ صفي ارادت کامل به مرادش داشت و در صورت تفاوت مشرب
مذهبي ،این دو مرید و مراد تا این اندازه نميتوانستند به هم نزدیک شوند تا آنجا که شیخ
زاهد دخترش را به شیخ صفي داد و حتي پسرش را به جانشیني انتخاب نکرد و شیخ صفي را
که اصلح و برتر ميدانست ،وصي خود کرد .یکي از نکات مهم و قابل توجه درباره مذهب
مردم غرب گیالن تفاوت مذهبي آنها با مذهب مردم شرق گیالن بود .مردم گیالن غربي (بیه
پس) مذهب تسنن حنفي و یا شافعي داشتند و به دلیل تضاد مذهبي همواره با گیالنیان بیه
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پیش در نبرد دائمي بودند ،این نبردها پس از به قدرترسیدن آل کیا در  ۷۶۹هـ .ق بیشتر
شد59.

تأثیر شیخ زاهد بر شیخ صفی:
با توجه به تأثیر بسیار زیادی که تفکر زاهدیه بر طریقت صفویه گذارد ،نميتوان تصوف
صفویه را برکنار از تصفوف زاهدیه دانست .همانگونه که پیش از این اشاره شد در طریقت
شیخ زاهد اساس تقوا و زهد بر مبنای عملگرایي و کارکردن توأم شده بود ،بنابراین از تکدی،
زنبیلگرداني و طفیليگری اجتناب ميشد در حالي که در آن دوره صوفیان از این طریق شکم
خود را سیر ميکردند .شیخ زاهد به جز ایام روزه و ریاضت دائماً در مزارع به کار مشغول بود
و همواره مریدان و عالقمندانش او را با لباس گلآلود مشاهده ميکردند .بنابراین شیخ زاهد
تأکید زیادی بر حاللخوری و حاللپوشي

داشت60.

این مفاهیم بعدها توسط شاگرد وفادار شیخ زاهد ،شیخ صفي و فرزندانش ،اساس
طریقت صفوی شد .به طوری که اندیشههای آنان دیگر فرقههای صوفیانه را متأثر کرد و حتي
صوفیان بلندآوازهای نظیر شاه قاسمانوار جذب طریقت صفوی شدند و دعوت طریقت صفوی
تا آناتولي گسترده شد .مباني این طریقت توسط شیخ زاهد گیالني پایهگذاری شدهبود 61.نکته
بارزی که در طریقت صفوی به ویژه در عصر شیخ جنید و شیخ حیدر مشاهده ميشود ،تبدیل
طریقت صوفیانه صفوی به جنبشي سیاسي است .با آنکه طریقت زاهدیه و حتي شیخ صفي
تمایالت بارز و آشکار سیاسي نداشتهاند ،اما ابن بزاز به حکایاتي اشاره دارد که کم و بیش رگ
و ریشههای «والیت» که از آن تعبیر به سروری سیاسي خاندان صفوی است ،ميشود .در
خوابهایي که شیخصفي ميبیند ،شیخ زاهد از آن تعبیر به «والیت» وی ميکند ،برخي
معتقدند که تبدیل طریقت صفوی به تصوف سیاسي توسط شیخ صفي هنگامي که در نزد شیخ
زاهد به سر ميبرد کم و بیش در اندیشههای وی وجود

داشتهاست62.

با آنکه در تأثیرهای شیخ زاهد بر شیخ صفي تردیدی نیست ،اما شیخ صفي در طول
اقامت طوالني خود در حضور شیخ زاهد تأثیرهای نیز بر روند فکری و اجتماعي آن گذاشت.
هر چند بعدها در عصر شیخ صفي این تأثیرات چشمگیر و بارز گشت.
برخي از محققان در ارتباط با پیوند شیخ صفي با شیخ زاهد و تأثیرات متقابل آنها
تحلیلهای خود را بر پایه گزارشهای ابن بزاز و دیگر مورخان عصر صفوی قرار دادند ،مآخذ
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مذکور همگي سعي در بزرگنمایي شخصیت شیخ صفي داشتند .در بیشتر حکایتهایي که
ابنبزاز از شیخ صفي و پیوند وی با شیخ زاهد نقل ميکند ،شیخ صفي در محضر استاد از
عطش فراواني نسبت به مراد برخوردار بوده است .ابن بزاز و دیگران سعي داشتند از همان
نخستین پیوند شیخ صفي با شیخ زاهد ،وی را به عنوان جانشین زاهدیه معرفي کنند ،زیرا شیخ
صفي از دیدگاه آنان فردی زاهد ،باتقوا و دارای ایمان روحاني خاصي است .در حالي که بر
پایه همان گزارشها شیخ زاهد پس از بازگشت از سفر شیراز به اردبیل مدت چهار سال در
طلب «مراد» تعلل ورزید .مأخذ طرفدار صفوی به این سؤال پاسخ ندادهاند که علت این تأخیر
چهارساله شیخ صفي چه بوده است؟ اگر شور و اشتیاق عامل اصلي «وصل» بوده است،
هیچگاه شیخ صفي این مدت طوالني منتظر نميماند .بنابراین با توجه به گزارش منابع و
عملکرد شیخ صفي در دوران زندگياش ميتوان به این نتیجه رسید که شیخ صفي برای به
دستآوردن جایگاه و طریقت «شیخ زاهد» و کسب قدرت ،خود را در کسوت مریدان شیخ
زاهد درآورد و پس از آگاهي از اینکه شیخ زاهد در سراسر شمال ایران و شروان ،پیروان
زیادی داشت ،در سرمای زمستان و ماه رمضان سراسیمه به دیدار وی رفت 63.شیخ صفي پس
از پیوستن به شیخ زاهد در نخستین اقدام خود برای تحکیم موقعیت و نفوذ خود رابطه
خویشاوندی با وی برقرار کرد .زیرا این پیوند ميتوانست در آینده برنامههای شیخ صفي نقش
مهمي داشته باشد .پس از ازدواج شیخ صفي با دختر شیخ زاهد (بيبي فاطمه) فرزندانش
عنوان «سید» را از مادر به ارث بردند 64.و از سوی دیگر شیخ صفي جزو خانواده شیخ زاهد
قرار گرفت .بنابه گزارش ابن بزاز این ازدواج به درخواست شیخ زاهد صورت

پذیرفت65.

طرفداران صفوی سعي ميکردند دامن شیخ را از اتصال به امور دنیوی و مادی پاک کنند تا
ظاهر دنیا دوستي شیخ مورد توجه مردم قرار نگیرد .در تاریخ جهانگشای خاقان نیز آمده است
که شیخ زاهد به شیخ صفي التماس کرد تا دختر وی را قبول نکاح

کند66.

شیخ صفي پس از انجام پیوند با شیخ زاهد اندکاندک با اتخاذ سیاستهایي توانست
نفوذ خود را در بین طرفداران شیخ زاهد و خانواده وی افزایش دهد .شیخ صفي نخست برای
کسب اعتبار برای خود سعي کرد با اعطای هدایای فراوان به شیخ زاهد ،خانواده و مریدان وی
آنها را به سوی خود جلب کند 67.او به دلیل اینکه از موفقیت این حربه آگاه بود ،به اندازهای
در این زمینه دقت داشت که حتي از توجه به زنان شیخ زاهد و خانواده وی نیز غفلت نکرد و
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با دادن هدایای مختلف آنها را نیز متمایل به خود ساخت 68.این اقدامات بعدها نقش زیادی
در موفقیتهای آینده شیخ صفي و حمایت برخي از فرزندان شیخ زاهد از شیخصفي داشت.
شیخ صفي برای مستحکم ساختن موقعیت خود در بین طرفداران شیخ زاهد و خانواده
وی از حربه ایجاد اختالف بین فرزندان شیخ زاهد استفاده کرد .وی با توجه ویژهای که نسبت
به داماد خود شمسالدین که پسر شیخ زاهد بود داشت ،حسادت پسر دیگر شیخزاهد
(شیخجمالالدین علي) را برانگیخت .رابطه جمالالدین علي با شیخ صفي به جایي رسید که
جمالالدین علي به گزارش ابنبزاز معتقد بود که شیخ صفي دارای اغراض خاصي است 69.ابن
بزاز روایتهای متعددی درباره دشمني جمالالدین علي نسبت به شیخ صفي گزارش

ميکند70.

با همه تالشهایي که جمالالدین علي و مخالفان شیخ صفي انجام دادند ،نتوانستند از میزان
نفوذ اعتبار وی نزد شیخ زاهد کم کنند ،بنابراین شیخ صفي توانست توجه شیخ زاهد را نسبت
به خود جلب کند و کور شدن شیخ زاهد در اواخر عمر موجب گشت شیخ صفي عنوان
جانشیني شیخ را کسب نماید و عصاکش او گردد 71.درگیری مخالفان شیخ صفي برای دور
نمودن وی از جانشیني شیخ زاهد نتوانست به نتیجه برسد ،زیرا شیخ صفي توانسته بود جایگاه
خود را در بین طرفداران شیخ زاهد به طور کلي مستحکم نماید .آخرین تالش مخالفان وی
برای محل دفن شیخ زاهد صورت پذیرفت .جمالالدین علي و مخالفان در نظر داشتند جنازه
شیخ را در «جوماق آباد مغان» دفن کنند ،اما شیخ صفي توانست نفوذ خود را به کار اندازد و
شیخ را در سیاورود آستارا به خاک بسپارد 72.پس از درگذشت شیخ زاهد ،با تمام کوششهایي
که مخالفان وی انجام دادند ،نتوانستند از جانشیني شیخ صفي جلوگیری کنند ،زیرا شیخ صفي
در اواخر عمر شیخ زاهد نماینده و جانشین واقعي طریقت زاهدیه در گیالن ،شروان،
آذربایجان و تمام نقاطي که پیروان زاهدیه قرار داشتند ،شناخته ميشد.
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نتیجهگیری:
با آنکه سرزمین گیالن از نظر جغرافیائي با سایر سرزمینهای ایران متفاوت بود و به
صورت پارهای جدا افتاده اداره ميشد ،اما در زمینه تحوالت فکری عالوه بر تأثیرپذیری از
تحوالت اجتماعي و فکری ایران به نحو بارزی نیز تأثیرگذار بود .مهمترین جریان فکری و
اجتماعي تأثیرگذار سرزمین گیالن ،طریقت زاهدیه در عصر مغول بود .این جریان فکری در
زمینههای مباحث صوفیانه به طرح مباحثي پرداخت که پیش از طریقت زاهدیه در سایر ِفرَق
صوفیانه دیده نميشد .این دیدگاههای جدید ریشه در مسائل و مباحث اجتماعي عصر مغول
داشت .با گسترش حاکمیت توأم با ظلم و جور ایلخانان ،ارباب مشایخ از نفوذ زیادی در
جامعه برخوردار گشتند و این اعتبار و نفوذ موجب گرایش حاکمان عصر به آنها شد .در
نتیجه این اقبال عمومي همه جانبه موجب افزایش قدرت آنها گشت .شیخ زاهد از جمله
مهمترین پیشوایان تصوف عصر مغول بود که مورد توجه حاکمان و مردم واقع شد و عالوه بر
گیالن طرفداران زیادی در سایر مناطق یافت .این اشتهار موجب جذب درویشان آشفته حال و
شیخ صفي به جانب وی گشت .البته منابع عصر دالیل روحاني را در این پیوند ذکر ميکنند،
اما با مطالعه دقیق در روابط این دو شخصیت ميتوان به نقش قدرت شیخ زاهد اشاره کرد که
موجب نزدیکي شیخ صفي به او شد .مهمترین ویژگي طریقت زاهدیه را ميتوان در
نگرشهای فکری و اجتماعي این جریان جستجو کرد .زیرا طریقت زاهدیه همانند سایر
طریقتهای عصر صرفا بر ریاضت بنا نشده بود .توجه شیخ زاهد به امور اجتماعي ،اقتصادی و
حتي سیاسي وجه تمایز تفکر وی با سایر طریقتهای زمانهاش بود و بعدها این تفکر زمینه
ساز تشکیل حکومت صفویه گشت.
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 .47همان.۱۰۹ :
 .48همان.
 .49همان۱۱۳ ،؛ خواندمیر ،همان.۱۵-۱۶ :
 .50علي ساالری شادی ،همان.۵۴ :
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 .55همان.۱۲۲ :
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 .57غالمرضا طباطبایي مجد.۲ :۱۳۷۹ ،
 .58ابن بزاز توکلي ،همان.۸۸۶ :
۱۹vol IV: ،۱۹۳۰ ،Brown .59؛ سید کاظم روحاني.۴۳۱ :۱۳۸۳ ،
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.۲۰vol IV: ،۱۹۳۰ ،Brown .61
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منابع و مآخذ:
 -۱ابن بزاز توکلي ،صفوهالصفا به کوشش غالمرضا مجد طباطبایي ،نشر زریاب ،تهران.۱۳۷۶ ،
 -۲اسکندر بیک ترکمان ،تاریخ عالم آرای عباسي به کوشش ایرج افشار ،نشر امیرکبیر ،تهران ،ج
.۱۳۸۲ ۲
 -۳بورن ،رُر ،نظام ایاالت در عصر صفویه ،ترجمه کیکاوس جهانداری ،تهران نشر مرکز۱۳۸۳ ،
 -۴پطروشفسکي ،اسالم در ایران ،ترجمه کریم کشاورز ،نشر پیام.۱۳۶۲ ،
 -۵پارسا دوست ،منوچهر ،شاه اسماعیل اول ،شرکت سهامي انتشار.۱۳۷۵ ،
 -۶تبریزی ،حافظ کربالیي حسین روضاتالجنات و جنات الجنان تصحیح جعفر سلطان قرائي،
بنگاه ترجمه و نشر کتاب تهران.۱۳۵۲ ،
 -۷حسن بیک روملو ،احسن التواریخ به کوشش عبدالحسین نوایي ،نشر اساطیر ،تهران۳ ،ج،
.۱۳۸۴
 -۸خواند میر ،حبیبالسیر فياخبار اوالد بشر ،تصحیح محمود دبیرسیاقي ،کتابفروشي خیام،
تهران ،ج .۱۳۳۵ ،۴
 -۹دوستي ثاني ،مرتضي «صوفیان شیعي و حکمای صوفي» مجموعه مقاالت همایش صفویه در
گسترۀ تاریخ ایران زمین به اهتمام مقصود علي صادقي ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،انتشارات ستوده.۱۳۸۲ ،
-۱۰روحاني ،سید کاظم« ،جانشینان شیخ صفي الدین اردبیلي و نهضتهای سیاسي -دیني آن
دوره» مجموعه مقاالت همایش صفویه در گسترۀ تاریخ ایران زمین به اهتمام مقصود علي صادقي،
دانشگاه تبریز ،تبریز ،انتشارات ستوده.۱۳۸۲ ،
 -۱۰رحمانیان ،داریوش« ،طریقت صفوی و تصوف سیاسي» مجموعه مقاالت همایش صفویه در
گسترۀ تاریخ ایران زمین به اهتمام مقصود علي صادقي ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،انتشارات ستوده.۱۳۸۲ ،
 -۱۱ساالری شادی ،علي« ،بازنگری در احوال و مناسبات شیخ صفيالدین اردبیلي» ،مجله علمي
پژوهشي دانشکدۀ ادبیات و علوم انساني دانشگاه اصفهان ،دوره دوم ،شماره پنجاهم.۱۳۸۶ ،
 -۱۲قزویني ،عبدالطیف ،لب التواریخ ،نشر گویا ،تهران.۱۳۶۳ ،
 -۱۳قمي ،قاضي احمد ،خالصه التواریخ به کوشش احسان اشراقي ،انتشارات دانشگاه تهران،
تهران ،ج.۱۳۶۷ ،۲
 -۱۴گیلک ،محمدعلي ،شیخ زاهد گیالني ،بيتا ،بينا.
 -۱۵طباطبایي مجد ،غالمرضا ،شیخ صفي و پیامش ،فصلنامه گیالن ما ،سال اول ،شماره اول،
.۱۳۷۹
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 -۱۶مرعشي ،ظهیرالدین ،تاریخ طبرستان رویان و مازندران به کوشش محمد حسن تسبیحي،
تهران انتشارات شرق۱۳۶۱ ،
مولف گمنام ،عالم آرای صفوی ،به کوشش یداهلل شکری ،نشر علمي ،تهران.۱۳۶۲ ،
 -۱۷مؤلف گمنام ،تاریخ جهانگشای خاقان ،به کوشش اهلل دتا مضطر ،مرکز تحقیقات فارسي
ایران و پاکستان ،اسالم آباد.۱۳۶۴ ،
 -۱۸مؤلف گمنام ،تاریخ عالم آرای شاه اسماعیل به کوشش اصغر منتظر صاحب ،نشر علمي و
فرهنگي ،تهران.۱۳۴۹ ،
 -۱۹مال جالل منجم ،تاریخ عباسي یا روزنامه مال جالل منجم به کوشش سیف اهلل وحید نیا،
نشر وحید ،تهران.۱۳۶۶ ،
 -۲۰موحد ،صمد ،صفيالدین اردبیلي چهرۀ اصیل تصوف آذربایجان ،نشر ني ،تهران.۱۳۸۱ ،
 -۲۱نوزاد ،فریدون ،نامههای خان احمد خان گیالني ،نشر بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار
یزدی ،تهران.۱۳۷۳ ،
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