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وري با طريقتهاي پيشهعامل گروهبررسي ت  
الصفاةاردبيلي بر اساس مندرجات صفوالدينصفيشيخ  

   **يزدان فرخي/ *  خسروبيگيهوشنگ

 ايران در دوران پس هاي مهم جامعة يكي از مشخصه:چكيده
اجتماعي و  رشد و گسترش حضور و نفوذ ،از تهاجم مغوالن

آنها در  شكبي. است هاي متصوفهسياسي مشايخ و گروه
 داشتند و در مناسبات اجتماعي و سياسي نقش مهمي بر عهده

  . بسزايي گذاشتندتأثيرروند تحوالت بعدي 
الدين اردبيلي صفيشيخفعاليت اجتماعي و سياسي طريقت  
بر روي ، سرانجام به هدوروان يكي از مشايخ بزرگ اين عنبه

نان چ قدرتمند صفويه منجر گرديد و آنسلسلةكار آمدن 
لياقتي ه حتي باوجود بينفوذي در بين عامة مردم پيدا كرد ك

دوم و اضمحالل آن سلسله در مقابل عباس شاه جانشينان
 باز هم در بين مردم نفوذ ،ها و ساير نيروهاي خارجيافغان

 ناگريز از توجه افشاريه و زنديه خود رافرمانروايان داشتند و 
 .ديدندبه آن خاندان مي

 از ،وي اخالفالدين  و در ادامه زرگ  و شيخ صفيمشايخ ب  
و با  ..).بازاريان، ديوانيان و(هاي اجتماعيطريق جذب گروه

  در بين مردم قدرت فراواني كسبافزايش پيروان طريقت 
در بين حكومت كردند و از طريق اين نيروها و نفوذ مي

مورد كيفيت روابط طريقت در  .شدندصاحب نفوذ سياسي مي
ها هاي اجتماعي و كيفيت جذب نيروها و گروهيخ با گروهمشا

ت و نيز پژوهش چنداني شكل اطالع چنداني در دست نيس
 تعامل و يابي به نحوةهدف اين پژوهش دست. استنگرفته

  .  استنيروهاي بازار با طريقت صفويهواكنش 
اثر ن  و گردآوري و تحليل اطالعات ايالصفاةصفوبررسي 

هدف اين پژوهش . شود محسوب ميمينهتالشي در اين ز
وري نسبت پيشههاي و بررسي گروش و واكنش گروهسنجش 

  .الدين اردبيلي استصفيريقت شيخ ـبه ط
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .نورعضو هيئت علمي دانشگاه پيام* 
  kh-beagi@pnu.ac.ir   :نشاني اينترنتي

  .نور دانشگاه پياممدرس** 

  yazdan-farokhi@yahoo.com :تينشاني اينترن
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   17 ...وريهاي پيشهبررسي تعامل گروه

اينكه نوع حرفه و پيشه و كاالها و خدمات ارايه شده توسط  
الدين ها به طريقت شيخ صفيها در نزديكي و ارتباط گروهگروه

هاي وران كدام گروهو نيز پيشه استكننده بودهتعيين تا چه ميزان
اند؟ الدين داشتهصفيوري تعامل بيشتري با طريقت شيخ پيشه

به  و وران استهاي بازار و پيشهاين پژوهش معطوف به گروه
كومت و خادمان اوقاف حها و مقاماتي كه در خدمت ساير گروه

و  گونه تالش مشخصبررسي هردر اين . پردازدنميبودند، 
شود مي  مايحتاج زندگي افراد انجام تأمينمنظور داري كه بههدف

  به،انجامدمي رد نياز جامعهه انجام خدمت موو يا به نوعي ب
  .استعنوان يك پيشه در نظر گرفته شده

   ،پيره، پيشه ،اخيالدين اردبيلي، شيخ صفيبزاز، ابن: كليدواژه 
 ،هاي اجتماعي گروه، صفويه،الصفاةصفو روايت، راوي،، ورپيشه
  . وريهاي پيشهگروه

  الصفاةصفو
 از ،يهه في مناقب الصفومواهب السنييا  الصفاةصفو

گيري منابع اساسي در درك چگونگي و قدرت
الدين اردبيلي و شناخت طريقت خاندان شيخ صفي

سلة صفوي هاي اجتماعي و مقدمات تأسيس سلپايه
، درويش اثر مذكور لفمؤ .شوددر ايران محسوب مي

بزاز ، مشهور به ابندبن حاجي محماسماعيلبنتوكلي
  در سال، مرگ شيخها بعد ازاست كه اثر خود را سال

بزرگ آقا/  ؛3ص ،1373 بزاز،ابن( استنموده تأليف 759
   .)49/15 :ق1408 تهراني،

 الدينصفي اثري دربارة زندگي شيخ تأليف وي هدف
آوري مؤلف با جمع .استبودههاي وي و شرح بزرگي

خود به انجام اين هدف ت مختلف از معاصرين ارواي
روايات،  مستند ساختن همچنين براي .استيازيده دست

اش همراه معرفي پيشهويت راوي را بهمشخصات و ه
 كه اين عمل به شناخت پيشه و ماهيت استدرج كرده

شده در هاي معرفيكنندگان و شخصيتشغلي روايت

الدين يا صفير بيشتر موارد از پيروان شيخ كه د-روايات
  .كند كمك شاياني مي-اندشيخ زاهد بوده

هاي فرعي تمورد شخصيدردسازي حتي اين مستن 
توان با كمك آن به مي است وها نيز صادقروايت

با نگاهي دقيق به . ها نيز پرداختشناسايي ساير گروه
توان به نوع نگاه  ميالصفاةصفولف هويت اجتماعي مؤ

  . برد بيني وي تا حدود زيادي پيو جهان
. است روران بازايافتة يكي از پيشهبزاز تربيتابن

نفوذان در بازارها صاحبطور كلي از هبزازان نيز ب
لف ، طبيعي است كه مؤ بنابراينشدند؛محسوب مي

است وري نگاه خاصي داشتههاي پيشهنسبت به گروه
 چرا كه اد را با نسبت شغلي آنها ذكر كند؛و اسامي افر

ي براي وي در قالب و ديدگاه مفهوم هويت اجتماع
  . شودمشخص ميوري تعيين و پيشه

وب بزاز يكي از شهريان و بازاريان شهري محسابن
. بيندي پيرامون خود را از اين نگاه ميشود و دنيامي

ياري از روايات در روستا با وجودي كه موضوع بس
 ديدگاه شهري خود را لف نتوانستهاست، مؤرخ داده

  .پوشيده دارد
  : است آمدهالصفاةصفو براي نمونه در 

عالي نخوانده باشد تكه علم از براي رضاي حقهر كسي 
به روستا يا : ا به يكي از سه چيز مبتال گرداندتعالي او رحق

 :همچنين بنگريد ؛230 :1376، بزازابن... (مبتال گردد يا محتاج
  .)133،267 :همان

  الصفاةصفووري در هاي پيشهگروه
الصفا ةصفووري در هاي پيشهپيش از بررسي گروه

 دارد مفاهيم و اصطالحات مرتبط مندرج در ضرورت
  : تعريف شودكتاباين 
م مشايخ و ارباب مقاكلمة پهلوي جانشين و قائم: پيره

 دهندةهاست كه در اين پژوهش نشانطريقت در خانقاه

  رفه با طريقتـارتباط نزديك اين ح پيوند قدرتمند و
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    دوم پيك نور، سال هفتم، شمارة  18

 عنوان لقب مريداناژه به كاربرد اين و،به عبارتي .است
ور در مراحل طريقت نزد دهد كه مريد مذكنشان مي

  . پيش رفته بود زياديالدين تا اندازةشيخ صفي
طور ه در معنايي ب)1383 :معين(حرفه  صنعت، :پيشه

 حرفه و كار امل گسترده و وسيع طيف دربرگيرندةك
، عمدة مداومي كه افراد جامعه به آن شهرت داشته

د كه البته شامل شويتأمين مدرآمد آنها از طريق آن 
ساالري و امرا و  در خدمت ديوان كههاييگروه

ت صرفاً به گاهي در رواي .گرددنظاميان است، نمي
ن بمطابق انديشة محمد. استماهيت پيشه اشاره شده

بزاز اثر خود را هندوشاه نخجواني كه در عصر ابن
و در » سومة مرتب«وران در پيشه،است نمودهتأليف

  .گيرندمي  قرار»ط الناسصنف اوسا«
پيش » صنف«واني آنها را در انتهاي رديف اين نخج 

وي . دهدهاي مذهبي قرار مياز اهل كتاب و اقليت
، به دو كار بردههرا ب »سوقه و محترفه« در مورد آنها

: 1971 نخجواني،( كنداشاره مي» سمسار «و» بزاز«حرفة 
389-390(.   

 »متشخص«هاي ي گروهوران در انتهابنابراين پيشه
  .اندهآمدة اين قرن به حساب ميدر جامع

 كساني كه داراي لقب پيره هستند ةعربي؛ به هم :مريد
 الدين اثباتيا مالزمت ايشان در كنار شيخ صفيو 

  .گردداست اطالق ميشده
، )جوانمردان(  نامي كه فتيان؛ برادر من؛عربي: اخي

   ن مخاطب مسلكان خود را بداهمطريقتان و هم
  ).معين( خواندندداشتند و ميمي

 تدها با هدف گزارش ارابزاز به پيشههاي ابناشاره
 .است گرفتهالدين صورتوران به شيخ صفياين پيشه

، بخشدبزاز را تحقق ميها نه تنها هدف ابناين گزارش
 جايگاه و ،ها و نوع فعاليت آنانبلكه ما را با اين پيشه

  . سازدوران آن آشنا ميها و پيشههماهيت اين پيش
 هاي از هفتادودو پيشه در روايتالصفاةصفوبزاز در ابن

 و وريهاي پيشهة وي به گروهاشار .استخود نام برده
  :وران به دو صورت استپيشه
است و نام  به ماهيت پيشه اشاره كردهصرفاً. 1

  .بردور را نميشخص خاص يا پيشه
ز كند و گاه به معرفي او نيياد ميور را نام پيشه. 2
ان يكي ورها پيشه در هريك از اين روايت.پردازدمي

  .كننداز سه نقش زير را ايفا مي
براي شرح هاي او  شخصي كه روايت:راوي 1-2

 بزازالدين مورد وثوق ابنزندگي و كرامات شيخ صفي
  .نداهاين اشخاص از معتقدان طريقت بود .است
روايت در  شخصي كه :روايتنقش اصلي  2-2

الدين بيان  شيخ صفيمورد ارتباط وي با طريقت و
  .استشده

اصي كه در روايات نام شخا : نقش فرعي روايت 3-2
 صورت موضوع فرعي روايت برده شده وآنها به

  .استروايت اساساً در مورد شخص ديگري
معرفي آنان بزاز به وراني كه ابنها و پيشهپيشه

  :ه ترتيب زيرندپرداخته ب
است و در هر دو  دو روايت موجود :آسيابان .1

 است اين پيشه اشاره شده»به ماهيت تنها« روايت
  ).574، 170: 1376 بزاز،ابن(

است و در اين روايت به  يك روايت موجود:آشپز .2
 »فالن آشپز« شخص خاصي اشاره نشده و تحت عنوان

   .)830:همان( .استذكر گرديده» نقش فرعي«و 
. است سيزده روايت موجوداين مورد در: آهنگر .3

بزاز جزو مريدان در هفت روايت آهنگر مورد نظر ابن
  . استالدين بوده و يا جزو مريدان شدهشيخ صفي

 همراه به»محمد موسويان آهنگران«در يك روايت 
 و سرانجام از كار دكناي ادعاي شيخوخيت ميعده

 روايت نقش  اينرمحمد د. دشوخود پشيمان مي
   .)130-128 :همان( را دارد اصلي

 ة شيخراوي روايتي دربار »ادحد مالپيره ج«در روايت دوم 
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   19 ...وريهاي پيشهبررسي تعامل گروه

  . )136 :همان(است  زاهد
 نام شخصي »ادغريب شاه حد «در روايت سوم

پرداخته اما جذب طريقت  است كه به راهزني مي
جمعي نيز از مردم ديه « شود و با مريد شدن ويمي

 در ).309 :همان( »كردند و اعتقاد پاك آوردندتوبه 
روايتي را از  »ابراهيم آهنگر اردبيلي« روايت چهارم

كند الدين بيان مية عرفاني خود با شيخ صفيتجرب
   ).689 :همان(

روايتي را  »ادپيره جمال حد «در روايت پنجم
 به  قدرت ماورايي شيخ صفي كهة مشاهدةدربار

  . )842 :همان( داردان ميچشمان خود ديده بود، بي
روايتي را از  »ادپيره مراد حد «در روايت ششم

دارد بيان مي» مجاهده«يخ صفي در مورد زبان ش
اخي سلطان شاه حداد  «در روايت هفتم .)889 :همان(

 ة شيخ خليفةبودن تشييع جنازانگيز شگفت» اردبيلي
 كند را كه خود شاهد آن بوده، بيان ميالدينصفي

  ).1153 :نهما(
ة آهنگري براي در شش روايت نيز از ماهيت حرف

ها و موضوعات تصوف و جز آن توضيح روايت
است  و به شخص خاصي اشاره نشدهسخن گفته شده

  ).1002، 662، 661، 411-410، 367، 99: همان(
يك بار به اين پيشه اشاره   : نفروشاابريشم .4

ه مريد و ي اين گرواست و در آن يكي از اعضاشده
  ).1183 :همان(است ودهالدين بمعتقد شيخ صفي

روايت اول در . استچهار روايت موجود: اشتربان .5
از مريدان شيخ » اشتربان چركسخواجه حسن «

 :همان( استروايت » نقش اصلي«الدين است و صفي
1186.(  

موالنا « .در روايت دوم آنها معتقد شيخ هستند
راوي روايت » davačiيچودالدين معروف به محي

   ).770:نهما(است 
چي كه تركان امروزه نيز براي و دةكاربرد واژ

 -حكايت از نفوذ عناصر تركي ؛برندكار ميبان بهشتر

 . داردالديندر اين پيشه و طريقت شيخ صفي مغولي
ا از رفتار  ام،روايت بودند »نقش فرعي«دو مورد نيز 

 خ اعتقاد دارندكم به شيآنها مشخص است كه دست
  .)1013، 324 :همان(

 مورد اين پيشه هشت روايت را    در: طبيب .6
 در هفت روايت اعتقاد و ايماني. استبزاز آوردهابن

به عبارتي . استنسبت به شيخ و طريقت اثبات نشده
ة  موارد از اين گروه براي انجام وظيفة در هم،تردقيق
آنها اشاره اي دعوت شده اما به نام و شخص حرفه
  .)1139، 980 ،975، 972، 340 ،143، 89: همان( استنشده

» سليمان طبي «صي به نامدر يك روايت نيز به شخ
اشاره شده كه  »الدين حسن طبيشرف« و برادرش 

  ).312 :همان(معتقد شيخ هستند 
. استبزاز ده روايت از باغبانان آورده ابن:باغبان .7

كه  »پيره سخي باغبان «چهار روايت مربوط است به
 محسوب ب مقام و درجه در طريقتمريد و صاح

 است» نقش راوي« در  مواردةوي در هم. شودمي
  . )819، 670، 606 -605، 297 :همان(

 )333: همان(» رستم«سه مورد نيز افراد منسوب 
 »زن«و همچنين يك  )434:همان(» ابراهيم كنو«
  . از مريدان طريقت هستند )677:همان(

ن در روايت هشتم در قالب تشبيه و حكايتي از زبا
: همان(است الدين به يك باغبان اشاره شدهشيخ صفي

يك روايت نيز به باغباني بدون ذكر نام در . )943-944
 :همان( اشاره شده كه نقش فرعي در داستان دارد

است صورت تشبيه آمدهههمچنين يك مورد ب ).138
  .)353 :همان(

    اي به بزاز در گزارش خود توجه ويژهبن ا:بزّاز. 8
فروشان پارچهاو چهارده روايت از  .پيشگان خود داردهم

  . استآورده
 در همة. نظير استة اين پيشه به طريقت بيكشش و جذب
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    دوم پيك نور، سال هفتم، شمارة  20

يكي از مشايخ براي .  آنها منش دوستي دارند،موارد
» گرددورة«صورت هگذران خود به فروختن كرباس ب

ر اي نبودن وي دت كه باوجود حرفهاسپرداخته
  ).103: همان(است كارش، باز هم قابل توجه

 و» ازپيره اسماعيل بز « سه روايت مربوط است به
 :همان( كه نقش راوي را دارند» پيره مجدالدين بزاز«

156 ،142 ،953.(   
از نيز هم راوي و هم نقش اصلي روايت در روايتي 

 در سه روايت ).684 :همان( ارادتمندان طريقت هستند
نيز مريدان شيخ نقش اصلي روايت را دارند 

در سه روايت ديگر نيز ). 744، 672، 314:همان(
، 997، 267 :همان( مريدان نقش فرعي روايت را دارند

1066.(  
مورد موضوع كار بزازان مبناي توضيح   دريك

 دو مورد نيز به بزازان ).578:همان( ل عرفاني استمسائ
  .)105: همان( شودد اشاره مياعتقابي

 بايد در بررسي اين پيشه و ارتباط آنها با طريقت 
نيز اشاره كرد  تا به » بزازابن«، يعني  كتابةبه نويسند

است  شايان توجه. ة آنها دست يافتالعاداهميت فوق
 مريدان ة نيز در حلق،»پيره يعقوب«، بزازكه برادر ابن

  ).353 :همان(شيخ قرار داشت 
در هر . است ن دو روايت موجوداز بقاال: بقّال. 9

شيخ » مريد«روايت و » نقش اصلي«دو مورد بقاالن 
در روايت دوم به . )611، 98: همان( صفي را دارند

اي آنها و تشكيالت و تمركز حرفه» بقّاالنبازار «
  .استاشاره شده

ان  ـاينّـزارش از بـ دو گفاـالصة صفوفـمؤل :ابنّ .10
ا  بنّدر روايت اول بدون ذكر نام شخص .استداده 

نقش «  واستبه اعتقاد و ارادت وي اشاره شده
   ).872:همان( در روايت داردرا  »اصلي

 حرفه در قالب »تنها به ماهيت« در روايت دوم
  ).929 :همان(است تمثيل آمده

 در يك روايت موجود شخصي به نام :دوزانپاالن. 11
 و »نقش اصلي« مريد شيخ و »دوزحاجي بگي پاالن«
  ).734 :همان(روايت خود را بر عهده دارد  »نقش راوي«

چهار روايت نقل وبزاز از تجار سيابن: تاجر .12
هشت روايت تاجران خود ودر بيست. استكرده

روايت و جزو پيروان مصمم  »نقش اصلي«و » راوي«
و مريدان شيخ هستند و مورد لطف شيخ قرار دارند 

، 318، 310 ،304، 302-301، 299 - 110، 63، 60:نهما(
320 ،324 ،333 ،636، 681 ،750،793، 796 ،817، 871 ،

1013،1014 ،1016-1017 ،1018 ،1019 ،1030 ،1031، 
1032، 1034-1035 ،1043- 1070 ،4.(  

در يك روايت تاجر مورد نظر منسوب يكي از 
   .)294: همان( را دارد» نقش فرعي« واستمريدان 

ة زادبرادر» الدينخواجه جالل«روايتي ديگر  در
شده مربوط به وي شيخ كه بسياري از روايات ذكر

   ).828 :همان( را دارد »نقش رواي« است
نقش « اي از تجار سيالنيدر روايتي ديگر عده

  يك مورد.)1120-1119 :همان(روايت را دارند » اصلي
ه شدن الدين و كشتنيز به تاجر بودن برادر شيخ صفي

است كه نقش فرعي را  شدهوي در راه كرمان اشاره
  نام اشاره يك مورد نيز به تاجري بي).95 :همان(دارد 

  ).774 :همان(روايت را دارد » نقش فرعي« شود كهمي
اين پيشه اشاره » ماهيت«يز به ه نسرانجام يك مرتب

   ).573 :همان(شود مي
ايات را به ترين روتوجه  اين گروه بيشترين و قابل

 الدين،عالوه بر خواجه جالل. استادهخود اختصاص د
  وافضلي سراوي،الدين، خواجه محمدخواجه امين

 هستند كه يهاي نيز از شخصيتخواجه مصطفي تاجر
  .است بسياري از روايات ذكرشده به آنها مربوط

تره و كنندگان ابن بزاز از كشت: كارتره .13
 هر سه روايت به. استهكاران سه روايت آوردسبزي

 ،الدين، مريد شيخ صفي»كار پشكينيره عوض ترهپي«
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 نقش و» راوي«در روايت دوم وي . استمربوط
  .)628، 295 :همان(  روايت را دارداصلي

 الدينصفي دربارة بزرگي شيخيك روايت نيز صرفاً  
  ).412:همان( است
در يك روايت موجود از پيشه : تراشتير .14

 اشاره »تراش سراويين تيرپيره نورالد«ي به تراشتير
ور نقش راوي را است كه در اين روايت پيشهشده
  ).926-295: همان(دارد 
 ،در سه روايت موجود از جاليزبانان: جاليزبان .15

در . روايت را دارند» نقش اصلي «،متصديان اين شغل
دو روايت نخست نام شخص منسوب گفته نشده و 

  . است استفاده شده»جاليزبان« تنها از اصطالح
پيره «در روايت آخر نيز يكي از مريدان به نام 

، 631، 396 :همان(به اين كار مشغول است  »سراج
1025(.  
دهد كه دو روايت موجود نشان مي: امه بافج .16

بين اين گروه و طريقت پيوند و ارتباط قدرتمندي 
  . وجود دارد

ز پيوستن خود ا» پيره عمر خلوتي«در روايت اول 
بافي و نيز مريدي شيخ به جامه» رغَصِ«در سنين 

را » نقش اصلي روايت« گويد والدين سخن ميصفي
  . )216 -215: همان( دارد

 مانند روايت ،»بافپيره عوض جامه«در روايت دوم 
را  »راوي« نقش داراي لقب خانقاهي است و ،اول

  .)332:همان(دارد 
و نوعي گياه  )هويج(ر زَگَمعرب  رزَج: فروشجزر .17

 بدون فروش يك روايت از جزَر).معين( خوراكي است
اشاره » فروشرزَج«  يعني،عنوان پيشهذكر نام و فقط به

. دارد »نقش فرعي«فروش در روايت رزَ و جاستشده
: همان(تعيين ارادت وي به طريقت قابل تحقيق نيست 

426(.  
اين  در .استاز حجامان يك روايت آمده: امجح .18

 هنام دارد ك »محمد حجامان«روايت شخص مورد نظر
 زاهد جزو پيروان طريقت از زمان حيات شيخ

  .)128 :همان(شد محسوب مي
در  .است از حماالن سه روايت در دست:الحم .19

ثيل به ماهيت اين صورت تمهروايت اول و دوم ب
در روايت سوم  .)918،930:همان(است پيشه اشاره شده

نقش «، شده كه از خدمتگزاران شيخ هستندفراد ذكرا
  .)935 :همان( را در روايت دارند» فرعي
در يك روايت موجود موضوع ارتباط : اميحم .20
 به حاليشه با طريقت مطرح نيست و در عيناين پ

  .)1146 :همان( استشخص خاصي نيز اشاره نشده
شيخ عمر «در اين روايت پسر : حلوافروش .21

وايتي را در مورد ر، »پيره زكريا« به نام ،»حلوايي
كند الدين از زبان پدر خود بيان ميظهور شيخ صفي

  .)67:همان(
هاي ها و رسالهنامه در بسياري از فتوت:ازخب .22

ت دانستن  خبازي و ضرورةصنفي بر اهميت پيش
، چهارده رساله( استقواعد و آداب نانوايي تأكيد شده

1381 :149- 163(.   
 و برده شدهاشخاص نام. استمدهاز خبازان ده روايت آ

 مريدان و پيروان طريقت منسوب به اين پيشه جزو
، 771، 331، 336 ،98: 1376بزاز، ابن( شوندمحسوب مي

711 ،712 ،867 ،1115 ،1123.(  
 در يك روايت موجود، شيخ    :فروشخربزه .23

 از دان خود بر سر گور يكيهمراهي يكي از مري به
رود و شود، ميم وي گفته نميكه نا »فروشانخربزه«

: همان(كند وي براي عفو، شفاعت او را طلب مي
231.(  

سه روايت ): فروشدوز و كفشكفش (خفّاف .24
» حاجي محمد خفّاف«در روايت اول . استموجود

در  .)312:همان(  و نقش فرعي را دارد استمريد شيخ
نقش اصلي »  اردبيليپيره محمد خفاف«روايت دوم 
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 و راوي را دارد و موضوع روايت كمك رساني
است شيخ به وي در مسافرت شغلي بوده) كرامت(
   .)624-623:همان(

، »شركت خفافي «،»پيره زكريا«در روايت سوم 
رساني شيخ در كمك وي روايتي را در مورد . دارد

   ).1015-1014:همان(كند اش بيان ميسفر شغلي
الوه بر اشاره به پيشة خفافي، پنج روايت ابن بزاز ع
دوز وراني آورده كه از آنها با عنوان كفشنيز از پيشه

  . كندياد مي
با توجه به اينكه ابن بزاز دو عنوان متفاوت را براي 

دوزي برگزيده بود، ترجيح داده شد در پيشة كفش
بندي نيز  بر همين اساس اقدام شود و پيشة تقسيم
اي از پيشة خفافي به عنوان يك پيشه دوزان جدكفش

  . آورده شود55در رديف 
 شراب( دارانارخانهبزاز از خم ابن:دارخمارخانه .25

   .استسه روايت آورده) فروشان
 اول صرفاً به محل كار آنها يعني در روايت

 در دو ).595 :همان( استاشاره شده» خمارخانه«
ن تفاوت كه  با اي،روايت ديگر نيز به همين صورت

و جايي كه  )1148 :همان( پاتوق افراد بدكار و دزد
است، توصيف فته مريدان شيخ قرار گرةمورد حمل

  ).1055: همان(شود مي
 منظور شكارچيان خوك و يا  ظاهراً:كشخوك. 26

از اين پيشه يك .  استفروشندگان گوشت خوك
  . استروايت آمده

يخ شخص منسوب به اين پيشه به حرم مقدس ش
 با قدرت غيبي شيخ به ،گستاخانه تعرض كرده

 ياعتقادبود كه اين موضوع گوياي بيرسيدهمجازات 
كش است الدين از سوي خوكبه طريقت شيخ صفي

   .)250:همان(
بزاز چهار روايت از خياطان    ابن: خياط .27

نقش  »اطپيره اسحاق خي« در روايت اول .استآورده

 نزديك شيخ است فرعي دارد و جزو مريدان
  .)387:همان(

خادم يكي از » اطمحمود خي« در روايت دوم 
الدين ارتباط صميمي يخ صفيطرايقي بوده كه با ش

استاد حسن «در روايت سوم  ).630:همان( استداشته
روايتي را در مورد رابطة صميمي خود  »اط تبريزيخي

   ).698 :همان(كند با شيخ بيان مي
 شودوتمندي فقير مي روايت آخر شخص ثردر

» خياطي« به و در حالت فقر) نقش اصلي روايت(
رسد كه شيخ  ميشود اما وضع به حالتيمشغول مي

فرستد هاي وي كمك جنسي ميبراي زن و بچه
  ).935: همان(

 در يك روايت موجود شخص :خيارفروش .28
شيخ بر سر  .فروش نقش اصلي روايت را داردخيار

شنود و با اين  مي»خيارها...خيارها«قبر وي فرياد 
كسي بود كه عمر به خيارفروشي به « توضيح كه وي

ون نيز همان نداي خيار اكن، سر برده و صرف كرده
دهد تا روح  وي را توبه و تلقين مي»كندفروختن مي

  ).762:همان(وي آرام گيرد 
ار روايت سه  روايت مربوط است از چه: اغدب .29

 :همان( »نقش راوي« دو موردكه در  »يعقوبپيره «به 
مورد نقش فرعي روايت را دارد و در يك  )731،696

 استوب شيخ توصيف شدهكه جزو مريدان خ
   ).1150:همان(

نقش اصلي  »پيره محمد دباغ« روايت آخر در
. روايت را دارد و جزو مريدان مصمم شيخ است

خالص و تالش وي در طريقت و روايت در مورد ا
  ).607:همان(است هاي شيخ كرامت

گران ميان عنوان واسطه از دالالن به:دلّال .30
   .استدهروايت آم فروشنده و خريدار دو

پيشه در قالب يك در روايت اول به ماهيت اين 
   ).573 :همان(است تمثيل اشاره شده
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نقش « در روايت »برادر دالل غيبي« در روايت دوم
 به شيخ است كه ، كسيحالدرعين را دارد؛ »فرعي
 در برابر بالي حراميان ،الدين اعتقاد نداشتهصفي

ي كه تاجري ديگر كه راواست درحاليمصون نبوده
  ).672:همان(يابد داستان است، نجات مي

  .استاز دالكان دو روايت موجود: دلّاك .31
نقش راوي » من دالكپيره مؤ« در روايت اول 

 در ).666 :همان( داستاني در مورد كرامت شيخ را دارد
عظمت ر مورد من روايتي را دروايت دوم نيز پيره مؤ
  ).1094 :همان(كند و شهرت  شيخ بيان مي

 داستاني به اين پيشه به هنگام بيان: تراشدوك .32
 استالدين اشاره شدهصفياز زبان شيخ  تمثيلي

  ).250:همان(
بزاز زارعان و كشاورزان در روايات ابن: زارع .33

عنوان  .اندوايت را به خود اختصاص دادهوسه ربيست
هاي كلي، زارع، وران آن بصورت پيشه و پيشهاين

   .استشدهكار ذكر  و برنجكار دهقان، پنبهبرزيگر،
 الديندر هفت روايت به اشتغال شيخ صفي

و چهار مورد  )126، 158، 220، 243، 133، 83، 62:همان(
 استره شده زاهد به اين پيشه اشابه مبادرت شيخ

  . )213، 189، 186، 194 :همان(
دين الجمال« ،به استناد روايت ديگر پسر شيخ زاهد

. )242 :همان(  نيز تمايل زيادي به زراعت داشت،»علي
پير جبرئيل، و  الدين،در دو روايت پدر شيخ صفي

الدين، در حال زراعت يكي از اجداد وي، صالح
  ). 73، 76 -75:همان(اند توصيف شده

نشان  و ناماعتقادي كشاورزي بييك روايت به بي
   ).53:همان( الدين مربوط استبه شيخ صفي

در يك روايت نيز كشاورزان با اعتقاد كامل براي 
   ).895:همان(اند دعاي دفع آفت و بال نزد شيخ آمده

صورتي  هب» شروان«كشاورزان  ،در روايتي مشابه
ند كه مخالفت و اه شيخ روي آوردگسترده به مريديِ

  ). 198-197:همان( واكنش حاكم آنجا را در پي داشت
 و» عيل آغونياپيره اسم«، »پيره موسي سهايي«

مريدان شيخ نيز به زراعت ، »پيره احمد پرنيقي«
  ).1039، 639، 635 :همان(ند مشغول بود

» يپيره ابوبكر بياتي موقان« الدين بهشيخ صفي 
شيخ . )635 :همان(بود هپيشنهاد اشتغال به زراعت داد

 آورده دسته خانقاه خود بهايي خاصةالدين زمينصفي
 كرد آن استفاده مي براي ادارةبود كه از مريدان خود

   ).619، 373 :همان(
عنوان موضوع نجام در يك مورد نيز نام آنها بهسرا

  ).864 :همان(است فرعي روايت ذكر شده
.  در دست استپانزده روايت از زرگران :زرگر .34

مربوط است كه در » الدين زرگرنظام «هفت روايت به
دارد كه موضوع هايي را روايت »نقش روايِ« آنها همة

، 309 :همان(الدين است هاي شيخ صفيآنها كرامت
سه روايت از زبان  ).820، 819، 779، 780، 672، 747
رش به گروش پددر مورد  »شاه زرگرعلي«پسر

شود كه  بيان ميالدينگي شيخ صفيطريقت و نيز بزر
  . )865، 709 :همان(پسر نقش راوي  را دارد 

ة عظمت نيز روايتي را دربار»  زرگرةپيره خواج«
 سه ).703 :همان(كند الدين تعريف ميشيخ صفي

 »الدين زرگرشمس« و »خواجه افضل «روايت دربارة
 :همان(شود كه آنها نقش اصلي روايت هستند بيان مي

868 ،887 ،1110-111.(   
نها به ماهيت اين سرانجام در يك روايت نيز ت

  ).698 :همان( استپيشه اشاره شده
به استناد  .پز است منظور كلهاحتماالً: سرپز .35
 شيخ صدرالدين طالبان خود را ، النسب صفويهةسلسل

گوسفند و غير گوسفند منع بليغ     ةاز خوردن كل
 نيز روايتي از بزاز ابن).37: 1343شيخ حسين، ( كردمي

در تنها روايت موجود سرپز . استاين گروه نياورده
همچنين ارتباط وي با طريقت قابل . نقش فرعي دارد
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  .)690: 1376 بزاز،ابن(تحقيق نيست 
 سه روايت در مورد الصفاة صفومؤلف: اجسرّ .36

   .استسرّاجان آورده
 و جريان »اجحسن سرّ«موضوع روايت اول به 

 نقش اصلي روايت را كهاست گروش وي به طريقت
نقش » اجغريب سرّ«در روايت دوم  .)429 :همان( دارد

الدين است وي مريد شيخ صفي.  را داردفرعي روايت
صورت هب »سراجان«در روايت آخر به  .)650:همان(

.  را دارند كه نقش فرعي روايتاستكلي اشاره شده
 مراسم عزاي يكي الدين در صفيمطابق روايت، شيخ

  ).845 :همان(است هشركت كرده بود »سرّاجان«از 
 صنفي قصابان و سالخان ةبه روايت رسال :اسقّ. 37
 سقايان قسمتي از پوست گوسفندي است كه ةكيس

افشاري ( ابراهيم خليل آن را به فرمان خدا قرباني كرد
   ).180: 1381و مدايني

 در .استهاز پنج روايت را از سقايان آوردبزابن
وب  منسةبه زواي »فرعي« صورتروايت اول و دوم به

بزاز با احترام ابن. شوداشاره مي» پيره احمد سقّا«به 
: 1376 بزاز،ابن(كند ياد مي»  پيره احمد سقّا«زيادي از 

. اوستبارة روايت سوم و چهارم نيز در. )286، 430
» قّاس«كه او نيز  - وي ةاين روايات از زبان خواهرزاد

 »اصلي«نها در روايات  نقش آ.شود گفته مي-بود
   ).305، 296 :همان( است

مربوط است كه پس » حاجي سياه«روايت پنجم به 
 »سقّايي«الدين به  توبه و اعتقاد آوردن به شيخ صفياز

ت معنوي اين پيشه  گواه اهميمسئلهپردازد كه اين مي
 :همان(را دارد  »نقش اصلي« وي در روايت. است
1032(.   

عنوان يكي از  به سلطانيةنامفتوتاين گروه در 
: 1350كاشفي،(شود  شناخته مي»اهل زور«هاي شاخه

292-297.(  
 سوزن و يا ة منظور سازندظاهراً:  سوزنگر.38 

 .استكرد و يا خياط بودهكاري ميهنرمندي كه سوزن
، مريد »محمد سوزنگر« از ،در تنها روايت موجود

 ةرا دربار» روايتي«وي . استلدين ياد شدهاشيخ صفي
براي يكي از خلفاي طريقت عظمت و بزرگي شيخ 

  ).1127 :1376 بزاز،ابن(كند بيان مي
باف پيره علي شال « ازدر اين روايت: بافشال .39

 .است ياد شده،الدين، از مريدان شيخ صفي»تبريزي
  ).287: همان (را دارد» اوير «نقش  وي
در . است  از شبانان سه روايت در دست:شبان .40

 خدمتگزاران كه از» ميران« روايت اول شخصي به نام
فرعي در روايت مطرح صورت ، بهشيخ و خانقاه بود

  ).624 :همان(شود مي
ز شبانان خوراكي به شيخ در روايت دوم يكي ا 

كند، اما چون نظافت آن رعايت نشده بود تعارف مي
 بعد شيخ از اما مدتي. »ات كردشبان را به دعا مجاز«

 :همان( شود مي  و رستگاركندوي نزد خدا شفاعت مي

1052.(  
اشاره  »بانيگوساله«ة در روايت سوم صرفاً به پيش 

 منظور پست بودن آن شغل  ،شده كه در روايت
 گويديخ به كسي كه از وي خشگين است ميش. است

ها گردي هباني در دياگر تو را چنان نكنم كه گوساله«
  ).267 :همان( »و قبولت نكنند پس مرد نباشم

 الدينبهاء«شش روايت موجود به : فروش نصابو. 41
  . است ربوطم» فروشصابون

ا هايي رر پنج روايت اول شخص مذكور روايتد
كند الدين بيان ميدر مورد ارتباط خود با شيخ صفي

ند كالدين را بيان ميصفي  آنها بزرگي شيخةكه هم
در روايت آخر پيره . )1145، 690، 693، 688 :همان(

  ).1150، 1149 :همان( الدين صرفاً نقش راوي را داردبهاء
ة صابون  در اينجا منظور سازندظاهراً :صابوني .42
از قول  »الدين صابونيعماد«در روايت اول . است

، روايتي را در مورد »پير ابراهيم صابوني«، پدر خود
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 .)758-757 :همان(كند الدين بيان ميبزرگي شيخ صفي
 كه يكي از مريدان »بدرالدين صابوني« در روايت دوم

 الدين است نقش فرعي روايت را داردشيخ صفي
  .)1053 :همان(

به اين پيشه  »پيره ابراهيم كرد« در روايت آخر نيز 
  در روايت نقش اصلي را بر عهده دارده،اشتغال داشت

  ).1170:همان(
» افخواجه سديد صرّ«در روايت اول : افصرّ. 43

شخصي بود كه شيخ با غضب خود وي را به طريقت 
 شخص اخير نقش اصلي روايت را دارد. جذب كرد

  .)802: همان(
جزو فرعي  »افحاجي احمد صرّ«در روايت دوم  

يزبان يكي از مقامات اردوي روايت و به شكل م
 محسوب -است  كه شخص اصلي روايت-سلطان

 ياد »يكي از مشاهير اردبيل« عنوانود و از وي بهشمي
داده شود كه نوع بيان  توضيح  استالزم. استشده

 سازدي را مشخص نميگونه ارتباطروايت هيچ
  .)820:همان(

روايتي را » سعدين صفّاركلو«در اين روايت  :صفّار. 44
 :همان( كنددر مورد بزرگي و عظمت شيخ نقل مي

803.(   
الدين صفي آن است كه طريقت شيخ ين گواههمچن

يرازي و ـوران شة جغرافيايي در بين پيشهاز نظر گستر
  .تـاسچه اندازه بوده» كلو«زرگان بازارب

در روايت اول . است دو روايت موجود: ادصي .45
 است الدينشيخ صفي» معتقدان« جزو »اديصي محمد«

شيخ رساني  را در مورد كمككه مشاهدات خود
بيان  ،در جنگ با مملوكان» غازان خان« ين بهالدصفي

   .)230:همان( كندمي
   به دليل » پدر مقصود صياد«در روايت ديگر 

گيرد و دا مورد غضب شيخ قرار مي در ابت،اشپيشه
  : كند كه به آن حرفه نپردازدبه او امر مي

م شخص مذكور اما سرانجا ،»...چند صيد طيور كني؟«
الدين واقع شيخ صفيدر. گيردمورد لطف وي قرار مي

 :همان( بودكردهبا اين عمل وي را جذب طريقت 
428.(  

 »اخطبالدين پيره ركن«در دو روايت : طباخ .46
وي در هر دو روايت . شودمريد شيخ معرفي مي

 كندرحمت شيخ را نسبت به خود بيان ميلطف و م
  ).730: همان(

نظر در اين روايت شخص مورد  :چيعرابه. 47
 قصد استوي كه نامش ذكر نشده. نقش فرعي دارد

كند كه شيخ به داشت به يكي از مريدان شيخ تعرض 
  ).1147 :همان(دهد مريد خود آگاهي مي

شود كه به اين پيشه در حالي اشاره مي: رعطّا. 48
صورت ه عرفاني ب را براي توضيح مسألةشيخ آن

  : استتمثيل آورده
وي تلخ خورده باشد به او كسي كه از عطّار دار«

  ).907 :همان( »شيريني نتوان فروختن
كسي كه جو و  فروش وبه معني علف: علّاف. 49

   ).معين( فروخت و علف ميكاه و هيزم و يونجه
يتي را روا» ابراهيم« در اين روايت شخصي به نام

 كند كه اين موضوع خوددر مورد بزرگي شيخ نقل مي
بزاز، ابن( است به طريقتگواه اعتقاد شخص مذكور 

1376 :709.(  
50 .ايت غساالن در حال در تمامي چهار رو :الغس

ر اند و نقش آنها دها توصيف شدهغسل دادن مرده
كه به اسم هيچ يك اشاره طوريه باست؛روايت فرعي

ت اول ارتباطي با طريقت ديده در رواي. شودنمي
كم يگر دستاما در سه روايت د ،)361 :همان( شودنمي

غساالن شاهد عجايب مريدان شيخ در هنگام غسل 
دادن آنها هستند كه باور اين موضوع براي آنها مشكل 

  ).1181، 1174، 1140:همان( است
در اين روايت با ) معين(كارگران و عمله : فعله. 51
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و مبلّغ شيخ » فعال«ور از مريدان اينكه شخص پيشه
و در ا. استدهشود، نام وي آورده نشمحسوب مي

پرداخت و اين حال كار كردن به ذكر شيخ مي
موضوع صاحب كار را كه يك مسيحي ارمني بود 

  ).389: 1376بزاز، ابن( ناراحت ساخته بود
 اولين پير »قصابان و سالخان«  در رسالة:ابقص .52

جوانمرد « و آخرين پير قصابان ، ابراهيم خليل،قصابان
نمرد قصاب در قرن اجو .استدانسته شده» قصاب

، ...چهارده رساله( رفتهشتم از اولياي خدا به شمار مي
1381 :184- 190.(   
 چهار روايت از قصابان الصفاةصفوبزاز در ابن
ة يكي از آنها در روايت اول تنها به مغاز. استآورده

 اشخاص مورد بحث روايت شود كه يكي ازاشاره مي
، شخص ته وي رفةفروش به در مغازبراي خريدو

- 1004: 1376بزاز، ابن( يابدديگر وي را در آنجا مي
1005.(    

 »اباحمد نام قص«در روايت دوم يكي از قصابان 
   الدين زبان به بدي طور دائم به شيخ صفيهكه ب

الدين سر به ها بعد از فوت شيخ صفيگشود، سالمي
كند كه شيخ گردن وي زند و احساس ميديوانگي مي

 :همان( كشدمي سمان گرفته و به دنبال خود ريرا به
1066.(  

 است و ه كار رفتهدر روايت سوم براي تشبيه ب 
الدين را ديدم كه ميزري را به پيره عز«: نويسدمي
ده كه كارد بر آن سايند تا تيز ة قصابان بسته و مسيقرط

 اما در روايت آخر شخص منسوب ،)1146 :همان(» شود
يك طريقت و جزو ز ياران نزديكي ا» ابملكشاه قص«

الدين است و ، خليفة شيخ صفي»الدينپيره عز«مالزمان 
  .)1187:همان(نقش فرعي روايت را دارد 

روايت اول مربوط به زندگي و جريان  :گركاسه. 53
ايمان، سپس نخوت و سرانجام پشيماني يكي از 

»  اردبيليگرالدين كاسهشمس« اعضاي اين گروه به نام

  ).412-409 :همان(  نقش اصلي روايت را داردوي. است
 الدين به ناميت دوم به يكي از مريدان شيخ صفيروا

وي . بود، اشاره دارد» پيره«كه داراي لقب » گرة كاسهشم«
ابق شود كه مطبزرگان و نزديكان طريقت محسوب مياز 

ديد وي نيز مشاهده اين روايت چيزهايي كه شيخ مي
  ).763 :همان( است »فرعي« وايتنقش وي در ر. كردمي

شيخ را در » گيرپهلوان احمد كشتي«: گيركشتي. 54
در عوض . مورد حمايت خود قرار داد» سراو«شهر 

 پهلوان مذكور مدعي. ق او دعا كردشيخ نيز در ح
 آن تا كنون در كشتي شكست شود كه بعد ازمي

  . استنخورده
هاي اصلي روايت شخص مذكور يكي از شخصيت

 نامةفتوتطور كه در  همان).215-214 :همان( ستا

 »گيرانكشتي« در قرن نهم است، نيز ذكر شدهسلطاني
 و اهل فتوت »اهل زور« گانةهاي هشتيكي از شاخه

  ).306: 1350،كاشفي(هستند 
سه روايت . پنج روايت موجود است :دوزانكفش. 55

وي در دو  »دوزپيره جبرئيل كفش« مربوط است به
» فرعي«ايت سوم نقش و در رو» نقش راوي« يتروا

   ).778، 903، 980: 1376 بزاز،ابن(را دارد 
 ي در روايتي ديگر پيره جبرئيل براي شيخ كفش

: همان( است است كه نقش وي در روايت فرعيدوخته
666.(   

را مورد » دوزشعبان كفشك« روايتي ديگر شيخدر 
يدان شيخ گويا وي از مر. دهدعنايت خود قرار مي

كه شخص اخير به مسافرت رفته بود و درحالي. است
 بودند شيخ براي آنها مايحتاج  وي گرسنهةخانواد

دوز مذكور اين روايت از زبان پسر كفش. فرستدمي
 است و ازبزاز روايت شده، براي ابن»بدل «به نام

بزاز درآمده بود آنجايي كه شخص اخير به خدمت ابن
 شعبان و فرزندش با طريقت سخن توان از ارتباطمي

  .)936-935: همان( گفت
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 ةامير« در روايت اول شخصي به نام: دوزكاله. 56
الدين و حضور فيبا روش و منش شيخ ص» دوزكاله

 و حتي قصد درگيري كند مياجتماعي او مخالفت
   .)1145: همان( دارد

دوز غريب كاله« در روايت دوم شخصي به اسم
را به مهماني » پيره عزالدين « شيخة خليف،»اردبيلي

گذارد و ، اما چون نزد وي لقمه حرام ميكنددعوت مي
 وي از خوردن ،كندشيخ آن را به خليفه خود الهام مي

زند و در نتيجه غريب به فروش كالهي ز ميبا آن سر
  ).1055: همان(كند ة خود اعتراف ميصورت ظالمانهب

زكنان دو روايت ارائه بزاز از كاري ابن:كنكهريز. 57
 »كهريزكني تبريزية پيره امير«در روايت اول  .استكرده

 داشت كه او »خويشي«شخص اخير . مريد شيخ است
مطابق روايت بين آنها رقابت كن بود و ريزنيز كه
 نقش وي در روايت اصلي. وجود داشتاي حرفه
   ).297 :همان( است

مسائل عنوان مثال براي توضيح در روايت دوم به
 و تنها به ماهيت پيشه اشاره استعرفاني ذكر شده

   .استشده
فرمود مثل كساني كه تلقين ذكر بسيار گيرند و كار «

چنان باشد كه كهريزكني كلنگ بسيار بخرد نكنند هم
  ).582:همان( » اما كار نفرمايد،كارش فرمايد

 ،»دوزپيره خليل كيسه« هر دو روايت به : دوزكيسه. 58
پيره در روايت اول .  مربوط است،الدينشيخ صفيمريد 
  . )706 :همان( روايت را دارد »نقش فرعي«خليل 

دهد كه چگونه شيخ وي در روايت دوم توضيح مي
كاري  آغازين پيوستن به طريقت، از زنارا در دوران

 »نقش اصلي«وي در اين روايت صرفاً . استبازداشته
  .)828 :همان( روايت را بر عهده دارد

سه روايت به شويندگان رخت و لباس  :گازر. 59
 يكي »الدين گازربهاء«در روايت اول . اختصاص دارد

ين است كه بر الداز مريدان و پيروان شيخ صفي

  راالدينتوان توجه شيخ صفياساس اين روايت مي
صورت كاري ، بهوجود فقر اين پيشهبا به اين پيشه 

نقش شخص  .نمودنمادين براي جلب پيروان بررسي 
  .)347 :همان( است» فرعي«در روايت  اخير
متن كتاب به روايت قبلي و در روايت دوم در  

 :همان( واقع استناد به آن استشود و دراشاره مي
نقش فرعي  »حاجي گازر« در روايت سوم ).113-114

 دارد و نيز واكنش وي با طريقت قابل تحقيق نيست
  ).1180:همان(

 است ميان مالك و زارع بودهةظور واسطمن :گاوبند .60
  . )معين(

شود كه ت به گروهي از گاوبندان اشاره ميدر اين رواي
شيخ به يكي از . داران شيخ هستندهمگي از طرف
گويد كه در صورت نياز از آنها كمك مريدان خود مي

د، به ايشان و اگر ندهد جماعت گاوبندان برسن« بگيرد
 بزاز،ابن( »ت تا ايشان بستاننداسبگو مرا شيخ فرستاده

  .استنقش آنها در روايت فرعي .)824 :1376
  ،صورتي متشكله اين گروه ب): دارارابه(دارگردون. 61

 ودند و جزو معتقدانالدين باطاعت شيخ صفيتحت 
  . شدند شيخ محسوب ميبه

هنگامي كه قرار بود يكي از مريدان شيخ مجازات 
 وي را به دست آنها بسپارد شود، پيشنهاد شد تا شيخ

داران بگو تا فردا با مردم گردون«: تا وي را تنبيه كنند
 :همان( »بر گردونش ببندند و چوبي چندش بزنند

387.(  
دارند و » نقش فرعي« روايت آنها جدر پن: ملّاح. 62

ين از همچن .استيك از آنها اشاره نشدهه اسم هيچب
، 242، 246 :همان( است آنها سخني بيان نشدهادتار

1023 ،1030- 1031 ،1033.(  
 در اين روايت معمار نقش فرعي روايت: معمار. 63

ص دارد و نام معمار و ارتباط وي با طريقت مشخرا 
  . )389 :همان( شودنمي
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 داد كه حيوانات باركش را كرايه مييكس: مكار .64
در هر دو روايت اشخاص منسوب به اين  ).معين(

اي به اسم آنها نيز حتي اشاره، ي داشتهپيشه نقش فرع
توان به ماهيت  در هر دو روايت مي،همچنين. نيست

كه در طوريه ب؛اهميت اين پيشه پي بردو كم» پست«
به خودش  از مريداني كه يروايت اول شيخ به يك

  :گويدمغرور شده بود با خشم مي
 »آلودت نفرستم ت نفنِكاري درازگوشاآري، اگر به م
در روايت  .)226: 1376 بزاز،ابن( » سيد جمال نباشمةوردپر

الدين را حمل  يكي از مريدان شيخ صفيةدوم نيز جناز
  .)1153 :همان( كندمي
 كه تا ساق پا و افزار نوعي پاةتوليدكنند :دوزهموز. 65

   ).معين( گرفتمي زير زانو را فرا
يكي از مريدان شيخ  »پيره عزالدين«در روايت اول 

 وي در اين روايت نقش اصلي را .الدين استفيص
پيره «ر روايت دوم د. )331 :1376 بزاز،ابن( دارد

 .است راوي و نقش اصلي روايت» دوزشروانشاه موزه
   .)691 :همان( وي مريد و مورد لطف شيخ بود

از مريدان » دوز اردبيليكمال موزه«در مورد آخر 
وي . ا داردلي راست كه در روايت نقش اص طريقت

 است شيخ قرار گرفتهة خليف،الدينمورد لطف پيره عز
  .)1152: همان(

 نوعي حلوا، ةفروشند منظور :فروشناطف. 66
معين( دشكرينه بو.(   
. استفروش اشاره نشدهروايت به اسم ناطفدر اين 

ت كه مورد خشم شيخ نقش وي در روايت اصلي اس
كه وضعيت   يادآوري شودالزم. استزاهد واقع شده

گرد ذكر هدور ةصورت فروشندبه  مذكورةفروش پيش
  ).239-238  :1376 بزاز،ابن( استشده
 در چهار روايت .است هفت روايت موجود: نجار. 67

.  را داردنقش اصلي روايت» ارشمس نج استاد«نخست 
، 270، 252 :همان( وي مريد و در خدمت زاويه بود

ت چهارم را يكي از است كه رواي گفتني ).606، 358
از زبان استاد شمس » پيره سليمان نجار« اران به نامنج

  . )606 :همان( كندنجار نقل مي
كه است  وي اشاره شدهةهمچنين يك بار به خان

خالف نظر شيخ انجام دوستان وي در آنجا كاري بر
  .)717 :همان( و نقش شمس نجار فرعي است داده بودند

    ون ذكر نام اشارهم به فردي بددر روايت شش
  نجاري در بيابان به خدمت شيخ شود كه با آالت مي

 .)849: همان( رسدالدين ميصفي

 بدون ذكر نام شخص ، سرانجام در مورد آخر
شود كه با يكي اشاره مي» نجاران« از  به يكي،خاصي

 كاالي ،بدون اطالع، از مريدان شيخ معامله كرده
 به ،اميري گرفته بودعوض دستمزد از كه حرامي را 

 شودوشد كه شيخ از اين موضوع آگاه ميفرمريد مي
  ).854-853: همان(
 68 .در اين روايت :اجنس »از  »اجپيره بدرالدين نس

وي در روايت . است »پيره عزالدين«ة زيردستان خليف
چنين شاهد كرامتي از هم. نقش راوي و اصلي را دارد

  .)1149: همان( الدين استسوي پيره عز
 در روايت اول يكي از پيروان شيخ :فروشتنف. 69

 وي در .كرد وارد ميتاز بادكوبه نف» كشه نام«
  . )193 :همان( روايت نقش اصلي را دارد

يكي از مريدان  »فروشتنفكلوي « در روايت دوم
، شيخ وي را مورد توجه خود قرار داده. شيخ است

ه و در مورد كاري كه وي در هنگام كندن باغچ
  : گويدانجام داده بود، چنين مي» اجنه« تعرض به مكان

كلو خوش كردي كه ديگر كلنگ بدان سنگ نزدي «
كه آن مقام صلحاي جن است و امشب همه شب به 

روايت از قول پسر  ).605 :همان( »تشويش تو بودم
 و پدرش نقش اصلي روايت را استكلو نقل شده

  .دارد
به » الدين نقاشالنا عزمو«در روايت اول  :نقّاش .70

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


   29 ...وريهاي پيشهبررسي تعامل گروه

ا از  ام،كردبراي آن نقاشي مي، خدمت بقعه درآمده
وي و شاگردش كه . آيداعتقاد وي سخني به ميان نمي

. وايت را دارند وي نيز بود نقش اصلي رةخواهرزاد
 شوداحترامي به بقعه كشته ميشاگرد به دليل بي

   ).1053 :همان(
يتي را در روا »پيره محمد نقّاش« در روايت دوم

. كندنقل مي» ماچين«وردن يكي از مردم مورد ايمان آ
 تأميندر » پيره محمد نقّاش«ليت سئودر اين روايت به م

 شودمياشاره » خرجي«مايحتاج خانقاه و با عنوان 
  .)1121 :همان(

در اين روايت به گروهي  فروشهيزم :فروشهيمه. 71
 كه نقش تاسشده صورت كلي اشارههفروشان باز هيمه

انگيز اي شگفت شاهد حادثه،اصلي را در روايت داشته
الدين  براي درك و تحليل آن به شيخ صفيشدند كه

   ).772 :همان( روي آوردند
كه آنها در اين روايت يادآوري شود الزم است 

 و براي  بودندكاالي خود را از روستا فراهم كرده
رو ه روب مذكورةبردند كه با حادثفروختن به شهر مي

 چه در ،آيد طريقتكه از متن كتاب برميچنان. شدند
 خود را از ة هيم،زمان شيخ زاهد و چه پس از آن

براي نمونه نگاه (كردند مي تأمينطريق مريدان زاويه 
  ).128، 121 :كنيد به همان

 چوبي بود كه ةمنظور فروشند: فروشيوغ. 72
وايت  سه ر).معين( نهادندزن ميبرگردن گاو شخم

است كه مربوط» فروشصدرالدين يوغ«به  موجود
يت اول وي راوي در روا. الدين استمريد شيخ صفي

   .)622: 1376 بزاز،ابن( است و نقش اصلي روايت
 ةم راوي حكايتي از قول مادرش درباردر روايت دو

:  همان(الدين پس از مرگ است بزرگي شيخ صفي
759.(   

ا مقامي واال در زاويه بالدين در روايت آخر صدر
 »فرعي« نقش وي در اين روايت. شودتوصيف مي

 ).1056:  همان( است

  بزازهاي ابنارزيابي روايت
امل نوع و كيفيت تع ،بزازهاي ابنبر اساس گزارش

توان مورد از دو روش مي با طريقت را ورانپيشه
  :ارزيابي قرار داد

    محتواي روايات) الف

 منظور ، هدف اين پژوهش نيستدر اين ارزيابي كه
ور يا ت و ميزان وفاداري يا دشمني پيشهتوصيف كيفي

  .گروه پيشه با طريقت است
رسد كه هريك از روايات، ديدگاه شيخ به نظر مي

ان ي بها نسبت به پيشه راالدين و طريقت ويصفي
 نوعي جايگاه و ويژگي سوي ديگر بهكند و ازمي

ن ديدگاه برخي از اي. دهدها را نشان ميعمومي پيشه
ها از اهميت و جايگاهي خاص مشاغل و برخي پيشه

. اند بودهها پست و مطرودو برخي پيشه برخوردار
رتباط فعاليت ها به دليل اشهمطرود بودن تعدادي از پي

  .است آنان با اعمال گناه
 از بزاز، آهنگرانهاي ابناز جمله بر اساس روايت 
در يكي از . اندعه برخوردار بودهذ بسياري در جامنفو

، تعداد  به طريقتروايات با پيوستن يكي از آهنگران
  .پيوندندري از مردم آن منطقه به طريقت ميبسيا
هنگر ياد شده طوري كه پس از جريان جذب آهب 

جمعي نيز از مردم ديه « استبه طريقت چنين آمده
 ).309: 1376بزاز، ابن( »توبه كردند و اعتقاد پاك آوردند

نزد  زراعت نيز از مشاغل بااهميت در ةهمچنين پيش
به  .استبوده انساني ين پيشهزراعت اول .است طريقت

 جبرائيل حضرت آدم ،صنفيهاي  يكي از رسالهةنوشت
  ).178 : 1381افشاري و مدايني، ( را تعليم زراعت داد

في از راه كشاورزي امرار بزاز شيخ ص ابنةبه نوشت
: 1376 بزاز،ابن(  بود»صنعت او زراعت«كرد و يمعاش م

از « است ظهور شيخ چنين آمدهة وعدةباردر و يا )905
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خاليق را بر ذكر الاله االّ اهللا  ...آذربيجان باشد
راعت و شيمه او اطاعت تحريض كند و صنعت او ز

   .)62: 1376 بزاز،ابن(» باشد
 ةصفي و اجداد او پيشهمچنين شيخ زاهد و شيخ 

راي كشت هايي نيز ب زمين،اند و خانقاهزراعت داشته
، 133، 83، 62 :همان( استو زراعت در اختيار داشته

   .) و جز آن126، 158، 220، 243
 نزد شيخ نيز در كشاورزان جمعيحضور دسته

 اين گروه با طريقت است ةگوياي ارتباط گسترد
هايي چون گروهاين بر افزون ).898- 895،197 :همان(

عنوان  همواره به،هاي فراوان با وجود اشاره،اطبا
در اين . شونداعتقاد به طريقت معرفي ميگروهي بي

اي نسبت به طريقت دوزان نيز رفتار زنندهبين كاله
يكي از » گيرانكشتي« هايي مثلارتباط گروه .ددارن

كاشفي ( و اهل فتوت» اهل زور«گانه هاي هشتشاخه
عنوان به  بنابر همان منبع» سقايان «،)306: 1350سبزواري،

 با )297-292: همان( »اهل زور«هاي يكي از شاخه
طريقت كه بعدها درسلك اهل فتوت قرار داشتند، 

ه واكنش دهد كه گرايش آنها به طريقت بنشان مي
گردد و اي آنها بازميطبيعي آنها و ماهيت حرفه

   .اي تصادفي نيستلهئمس
 بزاز در تعامل برخي نوع نقش و صراحت ابن

وران با طريقت نيز از اين ديدگاه قابل ارزيابي پيشه
توان به تعامل مثبت تجار، بزازان، از جمله مي .است

داران، ارخانهخم هايهعامل منفي گروداران و نيز تگردونه
  .ها اشاره كردكاريكشان، سرپزان و مخوك

  ارزيابي كمي  ) ب

و موارد وران  حضور پيشهزيابي تعداد نقش و نوعار
هاي پيشه با وران يا گروهتعامل مثبت يا منفي پيشه

   .استبر مبناي آن شكل گرفته اين پژوهشطريقت كه 
ي تعداد  كمةمبناي ارزيابي در اين روش مقايس

هاي پيشه و تعداد وران يا گروهموارد ايفاي نقش پيشه

 هايوهوران يا گرموارد تعامل مثبت و يا منفي پيشه
بزاز است ابن  هاييبر اساس روايت ،شه با طريقتپي

وران و پيشه ها يا ها به نوعي به پيشهكه در آن روايت
   .است پيشه اشاره شدههايگروه

مان و نوع و تعداد ذكر كه چيدورتيصگرچه در
 هاي هر پيشه پرداختهروايات با آگاهي به روايت

ي تصادفي و با باشد و يا اين چيدمان به صورتشده
هاي موجود توسط  همه يا بخش اعظم روايتةارائ
اند در كاهش كيفيت تو مي،باشدبزاز آورده شدهابن

  . باشدثر ؤاين ارزيابي م
 پژوهش ارزيابي ميزان كه هدفاينولي به دليل 

شده  با طريقت از ميان اطالعات ارائههاتعامل پيشه
تواند ما را  مي نتايج اين ارزيابي،بزاز استتوسط ابن

ها و نيز طريقت در ارتباط با پيشه ديدگاه در شناخت
 هايطريقت در ميان گروه ها و جايگاهنوع تعامل پيشه
  . پيشه ياري دهد

 از الصفاةصفوبزاز در هاي ابنبر اساس گزارش
هاي لدووران با طريقت جو نوع تعامل پيشه تعداد
 روايت 263 درزازبابن. قابل ارائه است 6 و 1 ةشمار

  . استها اشاره كردهوران و پيشهبه نوعي به پيشه
 م تقسي، به شرح زير،اين موارد به شش حالت

  :استشده
  ؛ور نقش راوي روايت را داردپيشه. 1
 ؛كندور نقش اصلي را در روايت ايفا مييشهپ. 2

حال ور خود راوي روايت است و درعينپيشه. 3
 ور به نوعي پيشه . داردنقش اصلي را نيز در روايت

 ؛گويدخاطرات خود را بازمي

 ؛ور نقش فرعي را در روايت داردپيشه. 4

ور راوي روايتي است كه خود او در روايت پيشه. 5
 ؛دنقش فرعي را دار

 صورت تشبيه يامواردي كه در روايت فقط به. 6
  .استاي ياد شدهپيشهاشاره از 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  31...وريهاي پيشهبررسي تعامل گروه

  

  ور در روايتبزاز به تفكيك نقش پيشهشده توسط ابن شاره فراواني موارد ا.1 شماره لدوج
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 اشاره پيشه
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  )حالت ششم( 

هاي جمع نقش

  راوي 

هاي حالت(

اول و سوم و 

  )پنجم
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ج

ت
واي

 ر
ل

ك
  ها

  2  -  2  -  -  -  -  -  آسيابان  1

  1  -  -  -  1  -  -  -  آشپز  2

  13  4  6  -  -  -  3  4  آهنگر  3

  1  -  -  -  -  -  1  -  فروشابريشم  4

  4  1  -  -  2  -  1  1  اشتربان  5

  8  -  -  -  7  -  1  -  طبيب  6

  10  4  2  -  4  -  -  4  بانغبا  7

  14  4  1  =  5  1  4  3  بزاز  8

  2  -  -  -  -  -  2  =  بقال  9

  2  -  1  -  -  -  1  -  ابنّ  10

  1  1  -  -  -  -  -  1  دوزپاالن  11

  34  30  1  -  3  29  -  1  تاجر  12

  3  1  -  -  -  1  2  -  كارهتر  13

  1  -  -  -  -  -  1  -  تراشتير  14

  3  -  -  =  -  -  3  -  جاليزبان  15

  2  2  -  -  -  2  -  -  بافهجام  16

17  1  -  -  -  1  -  -  -  فروشرزَج  

  1  -  -  -  -  -  1  -  حجام  18

  1  -  -  -  1  -  -  -  حمال  19

  1  -  1  -  -  -  -  -  حمامي  20

  1  1  -  -  -  1  -  -  فروشحلوا  21
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  10  -  -  -  -  -  10  -  خباز  22

  1  -  -  -  1  -  -  -  فروشخربزه  23

  3  2  -  -  1  2  -  -  خفاف  24

  3  -  3  -  -  -  -  -  دارخمارخانه  25

  1  -  -  -  1  -  -  -  كشخوك  26

  4  1  -  -  2  1  1  -  خياط  27

  1  -  -  -  -  -  1  -  فروشخيار  28

  4  2  -  -  1  -  1  2  دباغ  29

  2  1  -  1  1  -  -  -  دالل  30

  2  2  -  -  -  -  -  2  دالك  31

  1  1  -  1  -  -  -  -  تراشكدو  32

  23  3  -  3  -  -  20  -  زارع  33

  15  11  1  -  -  -  3  11  زرگر  34

  1  -  -  -  1  -  -  -  سرپز  35

  3  -  -  -  2  -  1  -  اجسرّ  36

  5  -  -  -  2  -  3  -  سقا  37

  1  1  -  -  -  -  -  1  سوزنگر  38

  1  1  -  -  -  -  -  1  بافشال  39

  3  -  -  -  3  -  -  -  شبان  40

  6  6  -  -  -  5  -  1  فروشصابون  41

  3  1  -  -  1  -  1  1  صابوني  42

  2  -  -  -  1  -  1  -  صراف  43

  1  1  -  -  -  -  -  1  صفار  44

  2  1  -  -  -  -  1  1  صياد  45

  2  2  -  -  -  2  -  -  طباخ  46

  1  -  -  -  1  -  -  -  چيعرابه  47

  1  -  1  -  -  -  -  -  عطار  48

  1  1  -  -  -  -  -  1  عالف  49

  4  -  -  -  4  -  -  -  غسال  50

  1  -  -  -  -  -  1  -  فعله  51
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  3  -  -  -  2  -  1  -  قصاب  52

  2  -  -  -  1  -  1  -  گركاسه  53

  1  -  -  -  -  -  1  -  گيركشتي  54

  5  2  -  -  2  -  1  2  دوزكفش  55

  3  -  -  -  -  -  3  -  دوزكاله  56

  2  -  1  -  -  -  1  -  كهريزكن  57

  3  -  -  -  3  -  -  -  دوزكيسه  58

  1  -  -  -  -  -  1  -  گاوبند  59

  1  -  -  -  -  -  1  -  دارگردونه  60

  5  -  -  -  5  -  -  -  مالح  61

  1  -  -  -  1  -  -  -  معمار  62

63  2  -  -  -  2  -  -  -  كارم  

  3  1  -  -  -  1  2  -  دوزموزه  64

  1  -  -  -  -  -  1  -  فروشناطف  65

  7  -  1  -  1  -  5  -  نجار  66

  1  1  -  -  -  1  -  -  نساج  67

  2  -  -  -  -  -  2  -  فروشتنف  68

  2  1  -  -  -  -  1  1  نقاش  69

  1  -  -  -  -  -  1  -  فروشهيمه  70

  3  2  -  -  1  1  -  1  فروشيوغ  71

                    

  263  92  21  5  64  47  86  40  جمع  
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   .دارد) حالت اول و سوم و پنجم(صورت مستقل يا مشترك ور نقش راوي را بههايي كه پيشهراواني پيشهف. 2 ة شمارلدوج

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاپيشه

درصد نسبت به  فراواني

وراني كل پيشه

  اندكه راوي بوده

درصد به كل 

  هاروايت

6/7  23  20  تاجر  

  2/4  8/12  11  زرگر

  5/1  7/4  4  بزاز - باغبان -ر آهنگ

  1/1  5/3  3  زارع

  دالك  - دباغ - خفاف -بافجامه
  فروشيوغ  - دوزكفش - طباخ

2  3/2  8/0  

  كارتره -دوزپاالن -اشتربان
  دوك تراش -  خياط - حلوافروش

  فروشصابون  -باف شال  - گر سوزن
  صياد – صفار - صابوني

  قاشن  -نساج  -  دوزموزه  - عالف  

1  7/1  4/0  

  0  0  0  هاساير پيشه
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  .مستقل و يا مشترك با راوي  داردصورت را به) حالت دوم و سوم( ور نقش اصليهايي كه پيشهراواني پيشهف .3 ة شمارلدوج

  

  

  

  هاپيشه

درصد نسبت به كل   فراواني

 كه نقش ورانيپيشه

حالت دوم و ( اصلي

ها يتروا  را در)سوم

  اندداشته

درصد به 

  كل 

  هاروايت

  11  8/21  29  تاجر

  6/7  15  20  زارع

  8/3  5/7  10  خباز

  9/1  8/3  5   نجار-فروش  صابون- بزاز

   زرگر -بانجاليز  -كارتره  -آهنگر
  دوزموزه  -دوزكاله - سقا 

3  3/2  1/1  

   خياط – خفاف -بافجامه -بقال
  فروشتنف - طباخ 

2  5/1  8/0  

  طبيب -اشتربان  -فروشيشمابر
 حلوافروش -حجام -تيرتراش - ابنّ 

   سراج  -دباغ - خيارفروش
  فعله – صياد -صراف  -ونيصاب  

   گيركشتي -گراسهك  - قصاب 
  گاوبند -كهريزكن  -دوزكفش
 نساج -ناطف فروش  -دارگردونه

  فروشيوغ  -  فروشهيمه - نقاش

1  8/0  4/0  

  0  0  0  هاساير پيشه
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    دوم پيك نور، سال هفتم، شمارة  36

  .صورت مشترك داردرا به) حالت اول و دوم و سوم( ور نقش راوي و يا نقش اصلي و يا نقش اصلي و نقش راويهايي كه پيشهفراواني پيشه .4 ة شمارلدوج

  

وراني كه د نسبت به كل پيشهدرص  فراواني  پيشه ها

ور نقش راوي و يا نقش اصلي پيشه

و يا نقش اصلي و نقش راوي را به 

  ك داردصورت مشتر

درصد به كل 

  هاروايت

  4/11  3/17  30  تاجر

  6/7  6/11  20  زارع

  3/5  1/8  14  زرگر

  8/3  8/5  10  خباز

  3  6/4  8  بزاز

  7/2  4  7  آهنگر

  3/2  5/3  6  فروشصابون

  9/1  9/2  5  نجار

  5/1  3/2  4  باغبان

   سقا -دالك  -دباغ – جاليزبان -كارتره
  دوز موزه -  دوزكاله -دوزكفش

3  7/1  1/1  

 خفاف  - بافجامه -بقال  -اشتربان
   طباخ  -صياد  - صابوني  - خياط
 فروشيوغ  -فروشتنف

2  2/1  8/0  

   ا بنّ-طبيب - فروشابريشم
 حجام  -تراشتير  - دوز پاالن 

   سراج - فروشخيار - فروشحلوا
   صفار - صراف  - بافشال -سوزنگر
 گركاسه   - قصاب -  فعله - عالف
  گاوبند  - كهريزكن - گيريكشت

 نساج  - فروش ناطف - دارگردونه
  فروشهيمه - نقاش

1  6/0  4/0  

  0  0  0  ساير پيشه ها
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  اند نقش اصلي و فرعي در روايت داشتهور كمترين نقش را به عنوان راوي و ياهايي كه پيشه يا گروه پيشهفراواني پيشه .5 ة شمارلدوج  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاپيشه

ي
وان

را
ف

  

وراني رصد نسبت به كل پيشهد

ور نقش راوي و يا نقش كه پيشه

  استاصلي و يا فرعي را داشته

درصد به 

كل 

  هاروايت

  0  0  0  عطار -دارخمارخانه -حمامي -آسيابان

 تيرتراش - دوزپاالن - ابنّ -فروشابريشم -آشپز
حلوافروش -حمال -حجام -رفروشزَج  

   خيارفروش -كشخوك  - فروشخربزه
  بافشال -  سوزنگر -سرپز -تراش وكد

   گيركشتي -فعله -عالف -چيعرابه - صفار 
  معمار -دارگردونه -گاوبند - كهريزكن

  فروشهيمه  - نساج -  فروشناطف 

1  4/0  4/0  

 صياد -صراف -دالك -دالل -بافجامه -بقال
  نقاش  - فروشتنف -كارم  -گركاسه - طباخ

2  8/0  8/0  

 شبان -سراج -خفاف -بانجاليز -كارتره
  دوزكيسه -دوزكاله -قصاب - صابوني

  فروشيوغ - دوزموزه  

3  2/1  1/1  

  5/1  7/1  4  غسال -دباغ - خياط  -اشتربان

  9/1  2  5  مالح -دوزكفش -سقا

  3/2  5/2  6   نجار-فروش صابون

  7/2  9/2  7  آهنگر

  3  3/3  8   طبيب- باغبان 

  8/3  1/4  10  خباز

  9/4  4/5  13  بزاز

  3/5  8/5  14  زرگر

  7/8  5/9  23  زارع

  5/12  6/13  33  تاجر
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    دوم پيك نور، سال هفتم، شمارة  38

 1 شـمارة    لدوبر اساس پنج حالت از شش حالت جـ        
وران را بـا طريقـت شـيخ        توان نـوع تعامـل پيـشه      مي

بديهي اسـت كـه اشـاره بـه         . الدين ارزيابي كرد  صفي
تواند معيار ارزيابي نوع    در روايت نمي  ها  ماهيت پيشه 
  . ها با طريقت قرار گيردتعامل پيشه

 حالت شـشم    ،5 شمارة   لدوبر همين اساس، در ج    
  . در نظر گرفته نشده است

  نوعسه  الصفاةصفوبا توجه به روايات مندرج در 

وران با طريقت به شرح زير قابل تفكيك         تعامل پيشه 
  : است

ور بـا طريقـت تعامـل مثبـت     شهور يا گروه پي پيشه. 1
  .اندداشته، از ارادتمندان به طريقت بوده

ور بـا طريقـت تعامـل منفـي         ور يا گروه پيشه   پيشه. 2
  .اندورزيدهداشته، گاه با طريقت دشمني مي

ور و يـا گـروه      امكان تشخيص نـوع تعامـل پيـشه       . 3
  .)6جدول شمارة  (ور با طريقت ميسر نشدپيشه

  بزازابنالدين به استناد روايات وران با طريقت شيخ صفيع تعامل پيشهنو .6 ة شمارلدوج

  

ف
دي

ر
  

  

  عنوان پيشه
شه

 پي
كه

ي 
رد

وا
م

ر 
و ا 

ت ب
مثب

ل 
ام

تع

شه
 پي

كه
ي 

رد
وا

م
ر 

و ا 
ي ب

منف
ل 

ام
تع

رد
دا

ت 
ريق

ط
ع   
نو

ه 
 ك

ي
رد

وا
م

شه
 پي

ل
ام

تع
ا 

ر ب
و

ص 
خ

ش
 م

ت
ريق

ط

ت
س

ني
  

مع
ج

  

  -  -  -  -  آسيابان  1

  1  1  -  -  آشپز  2

  13  6  -  7  آهنگر  3

  1  -  -  1  فروشابريشم  4

  4  2  -  2  اشتربان  5

  8  7  -  1  طبيب  6

  10  3  -  7  باغبان  7

  13  -  2  11  بزاز  8

  2  -  -  2  بقال  9

  1  -  -  1  ابنّ  10

  1  -  -  1  دوزپاالن  11

  33  2  -  31  تاجر  12

  3  -  -  3  كارتره  13

  1  -  -  1  تراشتير  14

  3  -  -  3  جاليزبان  15

  2  -  -  2  بافهجام  16
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   39 ...وريهاي پيشهبررسي تعامل گروه

17  1  1  -  -  رفروشزَج  

  1  -  -  1  حجام  18

  1  -  -  1  حمال  19

  1  1  -  -  حمامي  20

  1  -  -  1  فروشحلوا  21

  10  -  -  10  خباز  22

  1  1  -  -  فروشخربزه  23

  3  -  -  3  خفاف  24

25  دارارخانهخم  -  -  -  -  

  1  -  1  -  كشخوك  26

  4  -  -  4  خياط  27

  1  1  -  -  فروشخيار  28

  4  -  -  4  باغد  29

  1  -  1  -  دالل  30

  2  -  -  2  دالك  31

  -  -  -  -  تراشدوك  32

  20  -  1  19  زارع  33

  14  -  -  14  زرگر  34

  1  1  -  -  سرپز  35

  3  -  -  3  سراج  36

  5  -  -  5  سقا  37

  1  -  -  1  سوزنگر  38

  1  -  -  1  بافشال  39

  3  2  -  1  شبان  40

  6  -  -  6  فروشصابون  41

  3  -  -  3  صابوني  42

  2  1  -  1  صراف  43

  1  -  -  1  صفار  44

  2  -  -  2  صياد  45

  2  -  -  2  طباخ  46

  1  -  1  -  چيعرابه  47
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    دوم پيك نور، سال هفتم، شمارة  40

  -  -  -  -  عطار  48

  1  -  -  1  عالف  49

  4  1  -  3  غسال  50

  1  -  -  1  فعله  51

  2  -  1  1  قصاب  52

  2  -  -  2  گركاسه  53

  1  -  -  1  گيركشتي  54

  4  -  -  4  دوزكفش  55

  2  -  1  1  دوزكاله  56

  1  -  -  1  كهريزكن  57

  3  1  -  2  دوزكيسه  58

  1  -  -  1  گاوبند  59

  1  -  -  1  دارگردونه  60

  5  5  -  -  مالح  61

  1  1  -  -  معمار  62

63  2  2  -  -  كارم  

  3  -  -  3  دوزموزه  64

  1  -  1  -  فروشناطف  65

  6  1  -  5  نجار  66

  1  -  -  1  نساج  67

  2  -  -  2  فروشتنف  68

  2  1  -  1  نقاش  69

  1  -  -  1  فروشهيمه  70

  3  -  -  3  فروشيوغ  71

            

 243  41  9  193  جمع  
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   با طريقتها پيشهفراواني موارد  تعامل مثبت  .7ة  شمارلدوج

  
  

  هاپيشه

ي
وان
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ف
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 ط
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ته

اش
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ي
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ان ده
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ن 

دو
ا ب

ي
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ا
  

  8/12  1/16  31  تاجر

  8/7  8/9  19  زارع

  8/5  3/7  14  زرگر

  5/4  7/5  11  بزاز

  1/4  2/5  10  خباز

  9/2  6/3  7   باغبان-آهنگر 

  5/2  1/3  6  فروشصابون

  1/2  6/2  5   نجار-سقا 

  6/1  1/2  4  دوز كفش– دباغ -خياط

    سراج -خفاف – جاليزبان -كارتره
  فروش يوغ - دوزموزه – غسال -صابوني 

3  6/1  2/1  

 دالك  - بافجامه  -بقال  -اشتربان

   دوزكيسه  -گركاسه -  طباخ -صياد 
  فروشتنف

2  1  8/0  

  دوپاالن -ابنّ – طبيب  -فروشابريشم
 فروشحلوا -حمال   -حجام -تراشيرت

  صراف – شبان -بافشال  -سوزنگر

 گيركشتي -قصاب -فعله -عالف -صفار 

 دارگردونه -وبندگا -كهريزكن -دوزكاله

  فروشهيمه -نقاش -نساج

1  5/0  4/0  

  0  0  0  ) پيشه17( هاساير پيشه
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    دوم پيك نور، سال هفتم، شمارة  42

  با طريقتها پيشهفراواني موارد  تعامل منفي  .8 ة شمارلدوج

  
   

  هاپيشه

درصد نسبت به   فراواني

ها مواردي كه پيشه

با طريقت تعامل 

  اندهمنفي داشت

درصد نسبت به مواردي 

  طريقتها باه پيشهك

تعامل مثبت يا منفي 

و يا بدون اند داشته

  اندتعامل بوده

  8/0  22  2  بزاز

  زارع -دالل -كشخوك

 ز دوكاله –  قصاب-چيعرابه
  فروشناطف

1  11  4/0  

  0  0  0  هاساير پيشه

  
ن وراپيشه ابي تعداد حضور و ايفاي نقش  نتايج ارزي)الف

  :هاي پيشه در رواياتو گروه

يعني ) حالت اول و سوم و پنجم( روايت 92تعداد  .1
 ورانپيشه هايي كه مرتبط با درصد كل روايت35حدود

وران روايت  توسط پيشه،هاي پيشه استو گروه
  .)1 ة شمارلدوج( استشده

يعني حدود ) حالت دوم و سوم( روايت 133در . 2
وران و كه مرتبط با پيشه هايي درصد كل روايت6/50

وران نقش اصلي را ، پيشههاي پيشه استگروه
 ).1 ة شمارلدوج(دارند

يعني حدود ) حالت چهارم و پنجم( روايت 69در . 3
وران و كه مرتبط با پيشه هايي درصد كل روايت26

 وران نقش فرعي را دارندهاي پيشه است، پيشهگروه
 ).1 ة شمارلدوج(

 8يعني حدود ) حالت ششم(يت  روا21تعداد  .4
وران و كه مرتبط با پيشههايي درصد كل روايت

هايي است كه ، مربوط به روايت استهاي پيشهگروه
 ).1ة شمارلدوج( اندره كردهابه ماهيت پيشه اش

اند به ترتيب هاي پيشه كه راوي بودهدر ميان گروه .5
  مورد11زرگران  ،) درصد23حدود (  مورد20تاجران 

اغبانان و بزازان هر يك آهنگران و ب ،) درصد8/12حدود (
 5/3حدود (  مورد3و زارعان )  درصد7/4حدود( مورد 4

 ).2 ة شمارلدوج( اندداده را به خود اختصاص) درصد

 29هاي پيشه به ترتيب تاجران با در ميان گروه. 6
 مورد 20، زارعان با ) درصد8/21حدود ( مورد

 حدود( مورد 10زان با ، خبا)درصد 15 حدود(
فروشان و نجاران ، بزازان  و صابون)درصد 5/7

، بيشترين ) درصد8/3حدود (  مورد5هر يك با 
 لدوج( سهم را به عنوان ايفاي نقش اصلي دارند

 ).3ةشمار

  مورد30يشه به ترتيب تاجران با هاي پدر ميان گروه. 7
 6/11حدود ( مورد 20، زارعان با )درصد 3/17حدود (

خبازان  ،)درصد 1/8حدود (ورد  م14، زرگران با )درصد
 حدود( مورد 8 ، بزازان) درصد8/5 حدود( مورد 10با 
، )درصد 4 حدود( مورد 7، آهنگران با )درصد 5/3

 5و نجاران با ) درصد 4 حدود( مورد 6فروشان با صابون
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بيشترين سهم را به عنوان ايفاي )  درصد9/2 حدود( مورد
 ش اصلي را به صورت مشترك  دارندنقش راوي و نق

 ).4ة شمارلدوج(

ها، هاي آسيابانان، حماميهاي پيشه، گروهدر ميان گروه. 8
داران و عطاران هيچ نقشي در روايات ندارندخانهارخم .

حدود (  مورد33بيشترين نقش را نيز به ترتيب تاجران با 
، ) درصد5/9حدود ( مورد 23، زارعان با )درصد 6/13

 مورد 13، بزازان)درصد 8/5حدود ( مورد 14ران با زرگ
 8/5 حدود( مورد 10خبازان با  ،)درصد 4/5 حدود(

  بيشترين نقش را در مجموع روايات مرتبط دارند)درصد
  ).4 ة شمارلدوج(

هاي پيشه با وران و گروه نتايج ارزيابي نوع تعامل پيشه)ب

  :الدينطريقت شيخ صفي

  وران و تعامل پيشهبراساس تفكيك سه نوع  .1
 263ايت از  رو243 تعداد ،هاي پيشه با طريقتگروه

 قابل الصفاة صفومندرج در) هامرتبط با پيشه(روايت 
 يعني حدود ، مورد193از اين تعداد . استبررسي 

 حاكي از تعامل مثبت ، درصد كل روايات مرتبط79
حاكي از   درصد7/3 يعني حدود ، مورد9 ،هاپيشه

 با يشههاي پور يا گروهفي و دشمني پيشهتعامل من
 درصد 17 يعني حدود ، مورد41در . طريقت است

 لدوج( نيز امكان تشخيص نوع تعامل مشخص نشد
  ).6 ةشمار

)  درصد76حدود (  پيشه54 هاي پيشه،از ميان گروه. 2
 لدوج( اندبا طريقت مواردي از تعامل مثبت داشته

  ). 7 ةشمار
ين تعامل اي كه بيشترهاي پيشههوران يا گروپيشه .3

 : ازانداند به ترتيب عبارتمثبت را با طريقت داشته

، زارعان با )  درصد1/16حدود (  مورد31تاجران با 
 مورد 14گران با زر ،) درصد8/6حدود ( مورد 19

 7/5حدود (  مورد11بزازان با  ،) درصد3/7حدود (

 و ) درصد2/5حدود (  مورد10، خبازان با )درصد
 6/3حدود (  مورد7آهنگران و باغبانان هر يك با 

  ).6 ة شمارلدوج) (درصد
 ) درصد5/8حدود ( پيشه 6هاي پيشه، از ميان گروه .4

 لدوج( اندمواردي از تعامل منفي با طريقت داشته
  ).6 ةشمار

ين تعامل اي كه بيشترهاي پيشهوران يا گروهپيشه .5
 :ند ازاترتيب عبارتاند به منفي را با طريقت داشته

 كشان،، خوك) درصد22حدود (  مورد2بزازان با 
 ودوزان ، قصابان، كالهچيانزارعان، عرابه دالالن،
)  درصد11حدود ( يك با يك موردفروشان هرناطف

 ).8ة  شمارلدوج( 

 درصد 89 يعني حدود ، گروه پيشه63 دتعدا .6
قت  با طرياي هيچ نوع تعامل منفي،هاي پيشهگروه

  ).6ة  شمارلدوج(اندنداشته
 نكشان و دالالتعداد چهار گروه پيشه شامل خوك .7

 ، درصد6/5 يعني حدود ،فروشانچيان و ناطفو عرابه
تعامل مثبتي نيز با در عين تعامل منفي هيچ نوع 

  ).6ة  شمارلدوج( اندطريقت نداشته
 هيچ ، درصد18 گروه پيشه يعني حدود 13تعداد  .8

امل آنان با ي با طريقت نداشته و يا تعنوع تعامل
 ). 6ة  شمارلدوج( استطريقت مشخص نشده

  نتيجه
  :شودهاي انجام شده استنباط ميبر اساس ارزيابي

  و نيز - مورد وثوق طريقتهايوران از گروهپيشه. 1
حدود  در زيرا.  براي دريافت روايات هستند-بزازابن

 نوعي  به صفاالةصفوهاي  درصد از كل روايت4/23
مچنين در ه .استوران اشاره شدههها و پيشبه پيشه
 نقش راوي و  دارايوران پيشه،  روايات5/21حدود 
  .هاي اصلي يا فرعي هستنديا نقش

هاي وران و گروهوران در روايات مرتبط با پيشهپيشه
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 26 درصد نقش اصلي و حدود 6/50حدود ، پيشه
  .)1رة جدول شما(درصد نقش فرعي دارند

بزاز ه كه ابنهاي پيشوران و گروهترين پيشهمهم .2
 به استعنوان راوي مورد استناد قرار دادهآنان را به

 ، باغبانان، آهنگران،زرگران، تاجران :ند ازاترتيب عبارت
  .)2جدول شمارة (بزازان و زارعان

هاي پيشه كه در وران و گروهترين پيشهمهم. 3
اند  عنوان نقش اصلي حضور داشتهاز بهبزروايات ابن

ران، زارعان، خبازان، تاج :ند ازابه ترتيب عبارت
  .)2جدول شمارة ( نجاران و فروشانبزازان، صابون

با توجه به اينكه راويان و دارندگان نقش اصلي و  .4
طريقت هستند و يا سپس فرعي به نوعي از وابستگان 

و دارندگان مجموع راويان توان  مي،اندوابسته شده
هاي وابسته ترين گروههاي اصلي و فرعي را مهمنقش

 ترين  مهم،بر همين اساس. به طريقت تلقي كرد
بزاز به هاي پيشه كه در روايات ابنوران و گروهپيشه

اند و يا نقش اصلي و فرعي حضور داشتهعنوان راوي 
،  بزازان، زرگران،زارعان، تاجران :ند ازابه ترتيب عبارت

 و فروشان صابون، آهنگران، طبيبانان،باغبان، بازانخ
  .)5جدول شمارة ( نجاران

ين تعامل مثبت را با طريقت  كه بيشتريهايگروه .5
، زارعان، تاجران :ند ازابه ترتيب عبارت اندداشته

جدول ( آهنگران و باغبانان،خبازان، بزازان، زرگران
  .)7شمارة 

اط  كه بيشترين ارتبيهايبندي نهايي گروهدر جمع .6
 اول تاجران ة در مرتب،اندو تعامل را با طريقت داشته

 در اين ميان .و سپس زارعان و زرگران قرار دارند
  جلببسيار بيش از زارعانثر تاجران ؤحضور م

 پس از آن خبازان و بزازان و سپس. كندمي توجه
 تري دارندآهنگران حضور بيشتر و تعداد تعامل افزون

  ).6شمارة جدول (
ر ناشي از رسد توجه و ارتباط با تجابه نظر مي .7

  .تـاسقدرت اقتصادي و نفوذ آنان در ميان مردم بوده
 تجار از نظر قدرت تبليغي در ميان اين،افزون بر 

  .هاي ديگر مزيتي خاص داشتندشهرها وسرزمين
 سفرهاي مداوم و ارتباطات آنها با طبقات پرنفوذ

  خاصي براي جذب آنها بهةانگيزساالران مثل ديوان
ار توان مدعي شد كه تج مي،بنابراين. داديطريقت م

  .اندوري اصلي طريقت بودههاي پيشهيكي از گروه
تعداد موارد مرتبط با حضور پر شوداستنباط مي .8

خاندان شيخ زارعان ناشي از وابستگي خانوادگي 
وكار و تقدس اين پيشه  صفي با زراعت و كشت

هاي مهم راه  زراعت از،از سوي ديگر. استهبود
  .شدارتزاق خانقاه محسوب مي

 به وجود زياد موارد مرتبط با زرگران نيز احتماالً .9
 ن و تمايل طريقت به جذب آنان توان مالي آنا

  .گرددبازمي
تقدس كار خبازي و اهميت آن در زندگي اجتماعي  .10

 اين پيشه بهترين عامل توجه طريقت نيز به نظر مهم
  .است

 بزازي به نظر ناشي از انتساب ةتوجه به پيش .11
  .مؤلف به اين پيشه و عاليق اوست

هاي پيشهيكي از عنوان  آهنگري از ديرباز بهةپيش .12
  .استر تحوالت اجتماعي مورد توجه بودهثر دؤم

 بزاز و قليل بودن تعامالت منفيبا توجه به هدف ابن .13

بي جايگاه تعامالت منفي با طريقت بر  ارزيا، با طريقت
با اين .  متقن نخواهد بود، موجودهاياساس گزارش

هاي موجود بيشترين تعامل منفي روايت  بر اساس،حال
اند كه  با طريقت داشته، با دو مورد،را گروه پيشه بزازان

تواند مبناي مناسبي براي نمي همان گونه كه ياد شد
  . )8ارة جدول شم(ارزيابي تلقي شود

قت ها با طريارزيابي نوع تعامل و ارتباط پيشهدر . 14
توان هاي كمي نميو تبديل اطالعات كيفي به داده

محدوديت بررسي به يك اثر  .نتيجه را دقيق تلقي كرد
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ها توسط  انتخاب روايته وئو از سوي ديگر نوع ارا
 ارزيابي شودبزاز عامل ديگري است كه موجب ميابن

  .ها با طريقت با دقت همراه نباشدشه پيةرابط
 ةر شده و اشاربا اين حال با بررسي روايات ذك .15

ت  توان به اهمي مي،ي گوناگونهادقيق آنها به پيشه
العات اجتماعي و شناخت دقيق  در مطالصفاةصفو
 ةهاي مربوط به بافت زيرين جامعها و پژوهشپيشه

  .يران پي بردا
اي كه تا چه حد و اندازهدهد  اين تحقيق نشان مي

ه در خدمت و طريقت شيخ صفي بافت زيرين جامع
  .نداهبود   فداكارية و براي وي آماداستبوده

 ة در زمينالصفاةصفو ةبي شك هيچ اثري به انداز .16
يقت صفوي راهگشا هاي اصناف با طرروابط گروه

كيد و اصرار اين اثر بر ذكر أرسد تبه نظر مي. نيست
 اين اياي مهم بر افراد نشانهةدن حرفه و پيشو قيد كر

نقشي بسيار ها در طريقت له است كه اين گروهئمس
  .اندمهم و بسزا ايفا كرده

بندي و مشخص توان به دستهبر اساس همين اثر مي 
به عبارتي . وري پرداختهاي پيشهساختن گروه

 آنها ئةاد اشارات به هر پيشه و حالت ارا  تعد،ديگر
اي دقيق گوياي حضور و نقش ثر مذكور به گونهدر ا

  .آنها در تحكيم طريقت خواهد بود
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