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 نشینان اردبیل دنیاطلبی زاویه

 (تحلیلی بر علل گرایش صوفیان صفوی به کسب قدرت)

1دکتر رضا شعبانی
 

2اصغر گرزین متاعی
 

 

 هچکید

هجری قمری با ورود شاه اسماعیل نوبوان بهه شههر    616سلسله پردوام صفوی که در سال 

هجری قمری که به دست افغانان و سهپس   0085، تا سال  شد ، رسمی  تبری  و اعالم سلطنت

با فراز و فرودههای فهراوان در   ( سال 223به مدت ) نادرشاه افشار ساقط شد و به انتها رسید 

، رویکهرد بهه    های داخلی، نبردهای خاربی ، اختالفات درونی، بنگ نحوزه های گوناگو

امها ایهن سلسهله    .    دسهت و پنجهه نهرم کهرد    ... ، اقتصاد و نی  روابهط خهاربی و    ، معماری هنر

عجش آن کهه صهوفیانی آخهرت    .       ی طوالنی و در عین حال ژرفی در تصوف داشت پیشینه

، این چنین روی به کسهش قهدرت آوردنهد و     دین بین و ع لت گ ین و تارک دنیا و متوبه

، از  از مقاطعی برای بدست آوردن و سپس تعمیق و تداوم آنچه که بهه دسهت آورده بودنهد   

،  به راستی آیا این صوفیان از ابتدا با نیهت دسهتیابی بهه دنیها    .       هیچ کوششی فروگذار نکردند

ای سهنجیده و   یشان ساختند و با برنامهها ی تالش ، دین و عرفان را دستمایه قدرت و سلطنت

تعریف شده بدان روی آوردند و یا این که طوفان تحوالت روزگهار و اببهار ایهام آنهان را     

                                                
 رانیا ،تهران ،یاسالم آزاد دانشگاه ،اتقیتحق و علوم واحد ، خیتار گروه. 0

gorzin.mahdi1989@gmail.com 

 26/5/68 :تاریخ پذیرش                   03/2/68: تاریخ دریافت 
 

 مسکويه ی فصلنامه

 1231زمستان 32 شماره 7سال 
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؟ اگهر چنهین اسهت، عوامهل ایهن چهرخ  از زاویهه نشهینی تها            بدان سوی رهنمهون گشهت  

دنیاطلبی و کسش قدرت دنیوی کدامین هستند؟ نق  ههر یهك از مهرادان صهوفی صهفوی      

؟ تحولی کهه    در این تحول عظیم چه بود( که این نام را از شیخ صفی به میراث برده بودند)

نه تنها به تصوف معنای دیگری بخشید، بلکه تأثیری شگرف از دستاوردهای آنهان بهر مهرز    

بهدیهی اسهت کهه چنهین     .       و بوم ایران از یك سو، و دنیای پیرامونی آن از سوی دیگر، نهاد

تی به آسانی به کف نیامد و به ویژه در این راه شیو  متهأخر صهفوی قبهل از    قدرت و سطو

ههای فراوانهی    های مهداوم کشهیدند و رنهج    ، در به دری دولت دین پناه شیعی تشکیل رسمی 

این مقاله بنا دارد به بررسی این نکته بپردازد که، آیا شیو  صهفوی از ابتهدا   .       متحمل گشتند

؟ اگهر        ی بودند و یا این که به مرور ایام بهه ایهن امهر روی آوردنهد    در پی کسش قدرت دنیو

، چه عواملی در تهداوم امهر نقه  آفرینهی      ی آنان چه بود و پی  از این چنین است، انگی ه

 ؟      نمودند

 صفویان، طریقت، شریعت، سلطنت :واژگان کلیدی
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 مقدمه

تا تکاپوهای شیخ بنید برای رسیدن به  های زعامت معنوی شیخ صفی، ی سال در فاصله

قدرت دنیوی، هیچ یك از پیروان طریقت صفویه که در اردبیل مستقر بودند، سودای 

دستیابی به حکومت را نداشتند، یا دست کم در اعمال و رفتار خوی  چنین امری را 

 . آشکار نساختند

ود که در یك شرایط گیری حکومت صفویه مدیون عوامل گوناگونی ب در واقع، شکل     

. ی تاریخی ایران گردد تاریخی در کنار هم گرد آمدند تا چنین حکومتی وارد عرصه

اردبیلی  الدین ی نام شیخ صفی بی  از هر چی  بایگاه معنوی خاندان صفوی در سایه

ی حکومت دنیوی  اگر چه خود شیخ داعیه. های نفوذ در میان توده را فراهم آورد زمینه

های چرخشی  میراث معنوی و دنیوی را که برای اخالف  باقی نهاد، زمینهنداشت، اما 

آنان نی  چون . آشکار در میان بانشینان  را فراهم آورد تا در پی فرمانروایی نی  برآیند

ای ب  سازماندهی یك نیروی نظامی نداشتند که شیخ بنید از  همه شیفتگان قدرت، چاره

 .ن زمینه برداشتها را در ای اخالف او، اولین گام

نظامیان تحت فرمان صفویان در راه رسیدن به قدرت، مریدانی بودند که به عشق مرشد      

ای بود در قبال خانقاه شیخ  دند و قصدشان ادای وظیفهیبنگ کامل و صوفی اعظم می

همین عامل نی  سبش شد تا به . ها واگذار شده بود صفی و نه فقط رفع تکلیفی که به آن

های فراوان در راه رسیدن به قدرت، خاندان صفوی با وبود چنین مریدان  کامیرغم نا

. پرشوری همچنان امیدوار به کسش قدرت تالش نماید که در این راه نی  توفیق یافت

تالشی را که بنید برای ساماندهی یك نیروی نظامی آغاز کرد، شیخ حیدر با استادی 

گیری خاندان  های قدرت باش نوید فراهم شدن زمینهتولد نیروی ق ل. تمام به انجام رسانید

حیدر بدین وسیله آشکارا به استفاده از یك نیروی نظامی متشکل در کنار . صفوی بود

های خانقاه شیخ صفی، همچون تصوف، تشیع و سیادت، مبادرت ورزید تا  گاه دیگر تکیه

ای بنید و حیدر برای ه ی تالش اما ثمره. مربع اب ار رسیدن به قدرت را تکمیل نماید

او بود که با . تجهی  خاندان صفویه به یك نیروی نظامی، نصیش اسماعیل نوبوان گردید
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های موبود، در طی سالیان طوالنی از شیخ صفی تا حیدر،  تکیه بر این تجارب و زمینه

های فداکار گرد آمده بر پیرامون خانقاه را سامانی نو بخشد و راه تصاحش  توانست توده

 .درت را به راحتی پشت سر نهدق

 ، شرایط اجتماعی موجود برای صوفیان ی تاریخی صوفیه و تصوف ریشه
های پهرتالطم   ، قرن ، در تاریخ ایران به دالیل گوناگون های ششم تا هفتم هجری قمری قرن

نشهینی و   ، گوشهه  ، فرهنگی و ابتماعی بود و به ویژه از حیهو رشهد و نمهو تصهوف     سیاسی

داران صهوفی بهرای گهرد     در عهین حهال، بهازار دکهان    .       های خاصی است ، قرن یگرای ع لت

، پرسهودا   آوردن خالیق و راه اندازی مشاربی به منظور گرم کردن کهانون ایهن قبیهل امهور    

، تشهخیش سهره از ناسهره و صهوفی صهاف از ناصهاف سهخت و گهاه          به همهین منظهور  .       بود

رن صوفیان مورد احترام و ستای  غالش مردم بودند و خهواص و  در این ق.       نمود ناممکن می

، حتهی امهرا و سهالطین، بهه      علت توبهه و اقبهال غالهش طبقهات    .       ها توبه داشتند عوام به آن

مسلك تصوف آن بهود کهه اکثهر علمهای دیهن و فقهها و محهدثان عصهر، بها قبهول منصهش            

عمههالً وظیفههه خههور دیههوانی  ...       قضههاوت و تههدریس در مههدارس و تولیههت امههور اوقههاف و  

شهد، از دیوانیهان    می   شدند و خواهی نخواهی در امور شرعی که به آنان محول  می   محسوب 

؛ لذا، همین امر سبش دلسهردی عامهه از    نمودند می   بانبداری و به میل و خواه  آنان توبه 

آن

 .       ان شد

داشت و به  می   ات بدلی فقها دور نگه ی مردم را از مباحث در واقع تصوف، عامه     

تقریباً در هر شهری یك صوفی وبود داشت .       پرداخت می   های واقعی زندگی مردم  بنبه

این افراد . زد که برای مردم عادی شگفت انگی  بود می   و معج ات و کراماتی از او سر 

الحسینی )      کردند می   رطرف و مذهبی مردم عادی را ب می    ، مشکالت و مسائل اسال مقدس

 (. 06/0: 0838، القمی
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 کارکرد صوفیان و اهل تصوف

، ارتباطهات خاصهی را بها اقشهار معهین و       نشهین  به این ترتیش، عالوه بر آن که صوفیان زاویه

کردند، در عین حال سعی داشتند تا نسبت بهه حهل و عقهد مشهکالت      می   تابع خوی  حفظ 

،  بخشهید  مهی    این امر، عالوه بهر آن کهه مریهدان آنهان را ف ونهی      .       رزندی مردم اهتمام و توده

 :خواصی به شرح زیر نی  داشت

 .       آورد می   اقبال مردم را برای حل مشکالتشان از سوی مرشدان فراهم  .1

 .       شدند می   ی بین مردم و حکومت وقت  مرشدان، واسطه .2

 .       آورد می   ناسبی برای آنان فراهم توبه و اقبال مردم، منابع مالی م .3

ای از امنیهت بیشهتر نسهبت بهه      ، آنهان را در هالهه   ی مهردم  ی تهوده  ی گسهترده  حلقهه  .4

ی  داد و حاشیه های وقت از یك سو، و رقبایشان از سوی دیگر، قرار می حکومت

 .       آورد می   امنی برای ایشان به وبود 

ی وسهیعی از   گیهر، ولهی عمهالً بها بدنهه      نشین و گوشه ع لت ، ظاهراً ، صوفیان بدین شکل     

رسهد ههر چهه کهارکرد گروههی از       در این میان بهه نظهر مهی   .       ی مردم در ارتباط بودند توده

، اقبهال مهردم و حکومهت     رفهت  می   تر، و امور آنان باتدبیر بیشتر پی   صوفیان بهتر و مناسش

توانسهت صهوفیان را بهه اههداف دنیهوی و اخهروی        مهی    ه نحهوی  این امهر به  .       شد می   نی  بیشتر 

 (.115: 0830عطار نیشابوری، )      ، راهبر شود خوی 

طرفهه  .       ، عدم توبه به دنیا و امور دنیهوی بهود   های مشخش و بارز اهل تصوف از ویژگی     

و زههد و ورع آنهان    اقبال مردم را از آنان برگرداند توانست می   آن که، خالف چنین امری، 

توانست حکام وقهت را نیه  نسهبت بهه آنهان       می   ، توبه به دنیا  از دیگر سو.       را زیر سؤال ببرد

 (.66: 0866نیا،  صدری)      حساس نماید

،  ی مغهول بهه ایهران بهود     ی شرایط سخت بعد از حملهه  تصوف بدید که به نوعی زاییده     

، در ایهن راه   لهذا . ، نقض غرض نمایهد  دنیا و امور دنیوی توانست با عجین شدن به خود نمی

، مریهدان بیشهتری بهه     تر بهود  تر طریق اخالص و بندگی و به امور مردم متوبه هر که سالك
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ی  الهدین در زاویهه   راههی را کهه شهیخ صهفی    (. 011: 0856الشهیبی،  )   نمود می   خوی  بلش 

 :کرد که توان از همین دست تلقی می   اردبیل پی  گرفت، 

مریدان شیخ صفی الدین چنان زیاد شهدند کهه حتهی بهه روایتهی شهمار آنهان بیشهتر از         "     

وقتهی امیهر چوپهان از شهیخ     .       لشکریان امیر چوپان و امیراالمرای ایران در دوره ایلخانان بود

، امیهر پاسهخ شهنید کهه مریهدان       صفی الدین پرسید که لشکریان او بیشترند یا مریهدان شهیخ  

گوید زیرا مهن   می   ، آنگاه امیر چوپان این بواب را تأیید کرد و گفت که شیخ راست  شیخ

تا حدود مصر و از سواحل هرم  تا بهاب االبهواب کهه مرزههای     ( بیحون)مویه  ]آ[از آب 

 (. 510: 0861ب از،  ابن)      "ام ، مریدان شیخ را دیده ام ، هربا که رفته دهد می   ایران را تشکیل 

، سی ده ه ار طالش فقط از راه مراغه و تبری  به حضور شهیخ   به روایتی، در مدت سه ماه     

در کثرت مریهدان شهیخ صهفی،    (.  83: 0818شیخ ابدال زاهدی، )صفی الدین آمده بودند 

بهود کهه در زاویهه و     مهی     ازدحا.       مردم از اطراف آمده بودند و به خلوت نشسته": خوانیم می   

و در مسهابدی  .       گنجیدند و مجال مضیق بهود  نمی   ها و آسیاب زاویه و مسابد محله درخلوت

بهدون تردیهد،   (. 012: ب از، همهان  ابن) "     «.    .    .       نی  که در محالت توبه کاران بود نشسته بودند

: 0866جهی،  روزبههان خن )کردنهد   مهی    ها اطاعهت   اینان مریدانی بودند که کورکورانه از آن

بر مسند کشف و مراقبه ( شیو  صفوی)، و این صدرنشینان (31/8-36: 0865؛ براون، 228

ی  که عامه مهردم را بها امیهال و اههوای خهود آزاری رسهانند و آوازه       ، بدون آن نشسته بودند

به دربار سلطان عثمانی رسهید کهه در نتیجهه از آنجها ههر      « بورسه»ها تا  زهد و خداترسی آن

که عنوان آن به زبان ترکهی چهراغ   )های ماالمال از پول  ف و هدایای بسیار و کیسهسال تح

 (. 1: 0812هینتس، )      شد می   به اردبیل فرستاده ( سی، یعنی پول روشنایی و چراغ بود آقچه

و « قربهان اولهد غهوم   »این بماعت با تعصبات دینی و مذهبی شدید و با شعارهایی چون      

سهطح بهاالیی از فهداکاری و گذشهت نسهبت بهه        ،«مرشهدوم »و « پیروم»و « مصدقه اولد غو»

ی یکهی از بازرگانهان و نیه ی در قهرن      بهه گفتهه  . پیران و مرشدان طریقهت صهفوی داشهتند   

ها اغلهش   آن.    که به هنگام بنگ برای صفویه سالح بردارند، امتناع داشتند شان دهم، از این

Archive of SID

www.SID.ir



 لیاردب نانینش هیزاوی اطلبیدن

 

 

60 

فصهیح  )رفتند تا در راه مراد مورد سهتای  خهود بجنگنهد     می   های برهنه به میدان نبرد  با سینه

 (.032/0: م0611خوافی، 

انهداخت تها آنهها را     ، نه تنها حکام و قدرتمندان را طمعی نمی ای چنین کارکرد صوفیانه     

، بلکه بهه عکهس متقاعهد     کند می    نشین و زهاد صاف طینت وادار به اقدا علیه صوفیان گوشه

؛ آن گونهه     ا چنین مرشدان و مریدانی را مورد توبه و لطف خوی  قرار دهنهد ساخت ت می   

هجری قمری، وقتهی    311ه   315که تیمور در سال  می    ، هنگا ی بسیاری از منابع که به گفته

( سههلطان عثمههانی )اش از آسههیای صههغیر و بنههگ بهها بای یههد     از لشکرکشههی پیروزمندانههه 

حسههینی )      ی خوابههه علههی رفههت و او را مالقههات نمههود ه، بههه زاویهه ، در اردبیههل گشههت برمههی

گیهر و زاههد، چنهان تهأثیری در تیمهور       گویا مالقات این مرد گوشهه (. 16: 0836ترابی،  شاه

، بهه عنهوان    ی دهات و قصبات و اراضی متعلق بهه آن  اردبیل و کلیه کرد که فوراً دستور داد

ترین بنایتکاران بسهت   ی برای خطرناکوقف به خاندان صفوی منتقل شود و خانقاه او حت

شهیخ  )      ، بست بودن خهود را حفهظ کهرد    ، این مکان در طی قرون متمادی بدین ترتیش.       باشد

، و همهین گونهه اسهت خواسهت     (25: 0851؛ عالم آرای صهفوی،  61: 0818ابدال زاهدی، 

خوابه علی و موافقت تیمور با آزادسهازی اسهرایی کهه او در بنهگ بها بای یهد بهه چنهگ         

 (.26: 0866؛ ضابط، 82: ؛ شیخ ابدال زاهدی، همان01/0اسکندربیك منشی، )      آورده بود

یری از محرومهان و سهتم دیهدگان    ، دسهتگ  در رأس امور صوفیان و خاصه شیو  صفوی     

ههای   این امر به نحوی در عملکرد آنان روشن و بهارز اسهت کهه اینهان واسهطه     .       قرار داشت

گیهری از   ، دسهت  پناههان  شدند یعنی که نسهبت بهه پنهاه دادن بهی     می   خداوند با مردم شناخته 

ههای   د گیالنی در توصهیه شیخ زاه.       نمایند کشیدگان و حل مشکالت مردمان، اقدام می ستم

 : که مسند ارشاد را به وی سپرد، گفت می    به شیخ صفی، هنگا مهمی 

اهلل علیهه و آلهه بهر     ترا وابش است که در هدایت و داللت امم حضرت خاتم صهلی ...       "     

سلوک طریق دین نبهوی و شهارع ملهت مرتضهوی اهتمهام نمهایی و سهبیل علیهل طالبهان را          

چه حضهرت رب العهالمین   .       ، ابواب اعتقاد بر درماندگان کوی انکار بگشایی مسدود ساخته

طریهق آن کهه بهه نفهس نفهیس خهوی  بهه بانهش         .       ترا به خلق و خلق را به تو حواله کهرده 
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،  ، مشقت سفر را بهر حضهر اختیهار کنهی و بهه تلقهین و اضهائت نصهیحت         بعضی از بالد رفته

، دل طالبههان مقبههل را روشههن  منکههران مفههتن ارتفههاع داده تههاریکی انکههار از مههواطن بههواطن

 (. 01/0: ، همان الحسینی القمی) "گردانی

ی سلوک صوفیان با مردم و رسالت آنان در بامعه حائ  نکهات   این بیان، از حیو نحوه     

ن ی این نوع کارکرد صوفیانه بود کهه فراوانهی مریهدا    به همین دلیل و در نتیجه.       است مهمی 

در .       ، احترام حکام ایلخانی و دولتمردان روزگار را نسبت به وی برانگیخهت [شیخ صفی]او 

مکاتبات رشیدی موردی هست که با ارسال مال و هدایا از سوی خوابهه رشهید بهه خانقهاه     

، و خوابه غیاث الدین محمد ه فرزند خوابه رشید ه با خضهوع آمیختهه        شیخ حکایت دارد

ضهابط،  ) "نهادنهد  مهی    رسید و ایلخانان نی  مالقات بها او را ارج   می   حضور شیخ با احتیاط به 

 (. 06: 0860؛ سومر،  86: همان

 :های مکتش شیخ صفی الدین و مشرب و طریقت او عبارت بودند از از ویژگی     

 :گری گردانی و طفیلی گری و زنبیل ه دوری از تکدی

دان را بهه کسهش فرمهودی و از گهدایی     حکایت شیخ قدس سره کسش کردی و مریه "

: ب از، همهان  ابن)"...      منع کردی و گفتی کسش کردن سخاوت زیاد کند و در طاعت بیف اید

063.) 

 (:60: همان)ه تأکید بر حالل خوری و حالل پوشی 

، دل را قوت طاعت و بوارح را میل به طاعت شهود و   رسد می   لقمه حالل به حوصله "

 (.205: همان) "...      کند می   به طاعت  همه بوارح میل

 :بودن و با مردم بودن می    ه مرد

اعتنهایی بهه آالم و مصهائش و     گریه ی و بهی   گ ینهی و مهردم   مشرب شیخ صهفی ع لهت  

تصوف شیخ صفی تصهوفی مثبهت و ابتمهاعی بهود و بهه همهین       .        های خلق نیست گرفتاری

 (.803-810: همان)       قشر پایین بامعه بوددلیل سخت مورد توبه و عالقه و اعتقاد 
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بعد از آن که به تخلقهوا بهاخالق اهلل معهروف و بهه     ":نویسد ابن ب از در این خصوص می     

 "...      ، بها خالیهق در غایهت حسهن خلهق بهود       آثار وانك لعلی خلق عظیم موصوف شده بهود 

 (. 650: همان)

نگرانهی فرزنهدان   ": گفهت  مهی    اش  ظهاهری  شیخ صفی الدین در آخرین لحظات حیهات      

خورم که به سبش من ایشان را خوش دارنهد امها نگرانهی     ندارم و تشوی  خویشاوندان نمی

، بعد از مهن   اند خورم که چونکه به من بمع شده می   این غریبان و مسکینان دارم و غم اینها 

 (.651: همان) "...      بدیشان که نظر کند

، خالصهه التهواریخ    ی رفتار حکهام و سهالطین نسهبت بهه شهیخ صهفی       حوهدر خصوص ن     

شهتافتند خهود را از فقهرای     مهی    و اعهاظم سهالطین چهون بهه صهحبت فیاضه         ": نویسد می   

یافتنهد   مهی    دانستند و سرداران نخوت آیین هرگاه به مجلس شریف  بار  می   مسلمین حقیرتر 

 (.06-21/0: ، همان الحسینی القمی) "      کاشتند می   تواضع و فروتنی در م رعه ضمیر 

، بها کرامهاتی    هجری قمری خاتمه یافهت  685مورخان، دوران حیات وی را که در سال      

او با حکمرانان معاصر خود روابط حسنه داشهت و ههیچ گهاه در امهر     .    اند فراوان توأم دانسته

مهذهش شهیخ صهفی ههر چهه بهوده، در       : تبه هر حهال، بایهد گفه   .       کرد سیاست دخالت نمی

آنچه مسلم اسهت خانهدان صهفوی از احتهرام خاصهی در       .       ، شکی نیست اعتقاد وی به اسالم

ن د سالطین و حکهام وقهت برخهوردار و در واقهع والیهت معنهوی آنهان نه د شهاهان وقهت           

 (.06: ، همان ؛ الحسینی القمی06/0: 0801اسکندربیك منشی،)پذیرفته شده بوده است 

کار اطعام فقرا تشدید ( ق.      هه 381ه  350)در زمان شیخ ابراهیم : نویسد می   والتر هینتس      

او به علت کثرت صوفیان در اردبیل عمالً فرمانروا و شاه .       تری افتاد یافت و به بریان وسیع

انی هم به عنوان ای از طریق دولت عثم شد و مکنت او به گفته می   در این منطقه خوانده 

به این ترتیش باید (. 1: 0812هینتس، )شد  می   یا خرج سفره، تأمین « چراغ آقچه سی»

مندانه و  نشینی ریاضت گفت امور روزمره مرشدان صوفی صفوی عبارت بود از گوشه

ای که در عین حال ضمن پرهی  از امور دنیوی و  کشی سخت عابدانه و زاهدانه ریاضت

ی  ، به حل مشکالت عدیده و عدم مداخله در امور سیاسی و حکومتی دنیاگرایی مادی
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ای منطقی بین مردم و  مردم روزگار اهتمام داشتند و به این ترتیش خود به خود، واسطه

، گاهی به حل مشکل آنان از  حکام وقت بودند که ضمن تکریم مردم محروم و ستمدیده

این روند تا زمان شیخ بنید به نحوی .       ندگماشت می   های حکومتی نی  همت  طریق دستگاه

آرام و منطقی بر اساس مشرب صوفیانه پی  رفت و از آن پس تحوالت بدیدی در 

 .       ی تصوف خاندان صفوی بروز کرد عرصه

 (نگر دنیوی شدن صوفیان آخرت)سیر تحول به امور دنیوی و علل آن 

ه دنیها و امهور دنیهوی و در نهایهت     نشهین و تهارک دنیهای صهفوی به      گرای  صوفیان ع لت

.       ، بهه آسهانی و نیه  دفعتهاً بهه انجهام نرسهید        تشکیل حکومت و دستیابی به قهدرت و سهلطنت  

نگهر نقه     ، بسترها و علل گونهاگون و متکثهری در دنیهوی شهدن صهوفیان آخهرت       ها زمینه

.       نی حهادث شهد  ی زمانی نسبتاً طهوال  عالوه بر آن، این امر به توالی و طی یك دوره. داشت

هجری قمری که با مرگ شهیخ   611      از شروع صدرنشینی شیخ صفی الدین اردبیلی در سال

دویسهت           ق.      ههه  616زاهد گیالنی آغاز شد، تا قبضه قدرت توسط اسماعیل صفوی در سال 

ی  ت داهیانهه ای که صفی آغهازگر آن بهود، در اثهر اقهداما     ، تا نهضت صوفیانه      سال گذشت

ی قهدرت صهفویان    ، تثبیهت و توسهعه   اسماعیل، بهه نهضهتی سیاسهی مبهدل شهد و بهه قهبض       

 .       انجامید

و حتهی  ( هشهتم هجهری قمهری   )ی این تحول را قطعاً باید در قرن سی دهم میالدی  ریشه     

از بعهد از مهرگ شهیخ صهفی و مسندنشهینی صهدرالدین موسهی        . قبل از آن بسهتجو نمهود  

هجری قمری بنبشی آرام و بطیء نضج گرفهت و در زمهان شهیخ     685به سال ( یفرزند و)

کهه بعهداً سهلطان خوانهده شهد      ( سال مسند نشینی او)هجری قمری  350-312بنید در سال 

بویانه بسهط   ، به اقداماتی متهورانه و مبارزه (56: 0835؛ قریشی کرین، 05: 0831سیوری، )

بهه بهار   ( ق.      هه 616) اوج گرفت و در زمان اسماعیل  یافت، تا آن که در زمان سلطان حیدر

 .       نشست
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در واقع، کار انتقال از طریقت درویشی شیو  صفویه، به حکومت دنیوی، با روی کهار       

او کهه پیشهوا و   . شیخ بنید مردی کم نظیهر و فهوق العهاده بهود    .    آمدن شیخ بنید عملی شد

ؤمن و سرسپرده بود، تنها به قدرت معنوی راضهی نبهود   مرشد مقتدر بماعتی از درویشان م

ی بنگجهویی را در طریقهت صهفوی وارد نمهود و مهدعی حکومهت و        و از آن رو، روحیه

 (. با ؛ قریشی کرین، همان38: 0811شیبانی، )ریاست دنیوی شد 

همان طور که گفته شد، شهیو  صهفوی بهه دنبهال کسهش قهدرت و حتهی امهور دنیهوی               

و با احتیهاط ه کهه بهدان خهواهیم پرداخهت ه تها         )چنین امری را حتی تا قبل از بنید .       نبودند

ای از ناسهازگاری اههل خانقهاه     هیچ نشهانه .       توان لمس کرد می   به راحتی ( زمان شیخ ابراهیم

تهوان دلیلهی محکهم بهر دنیهاگرایی       خهورد و نمهی   های وقت به چشم نمی اردبیل با حکومت

اما چه شد که بنیهد بهه یکبهاره مهدعی حکومهت و ریاسهت       .       نشین اقامه کرد صوفیان زاویه

، تصهمیم بهه    توان باور کرد که بنید به یکبهاره  ، این نکته را نمی ؟ هر آنچه هست  دنیوی شد

و زمهان  )قطعاً عوامل متعددی که در سهیر یهك زمهان طهوالنی     . ریاست دنیوی گرفته باشد

روشهن  .       ، موببات بروز چنین مقصدی را فراهم آوردند نددست به دست هم داد( بنید هم

.       است که تصوف از دیرباز به صورت یکی از اشکال زنهدگی مهذهبی وبهود داشهته اسهت     

ههای مهذهبی و    آنچه که بسیار مهم است، قوام یافتن تدریجی آن و رهبری برخهی حرکهت  

ی  خصیصهه .       ها بوده اسهت  حرکت سیاسی در ادوار تاریخی و یا حداقل تأثیرگذاری در آن

هها پناهگهاه    ههای آنهان مهدت    شهیو  و خانقهاه    . ی مهردم بهود   بارز این طرایق، نفوذ در تهوده 

 .کسانی بودند که از مظالم دستگاه حاکم به ستوه آمده بودند

 فشارها و تضییقات حکام وقت علیه صوفیان

ر دنیهوی را در ذیهل عنهوان    ابی شهیو  صهفوی بهه امهو    یه اینك دالیل بارز و روشهن سهمت  

کنیم اعتقاد بهر ایهن اسهت کهه حکهام       بندی می شان دسته فشارهای حکام وقت علیه صوفیان

مظنون به فعالیت صوفیان، به دلیل ایراد فشارهای مختلف بهه منظهور محدودسهازی فعالیهت     

ریع میهل  ، در تسه ( گرفهت  می   های مردم را در بر  از توده که قشر عظیمی ) ی صوفیانه گسترده
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برای تقابل و مبارزه و در نتیجه کسش قدرت، نقه   ( همچون بنید) احتمالی شیو  صفوی

ی  را در زندگی آرام صهوفیانه  ، تنگناهای مهمی  ها این فشارها و محدودسازی.       اند ایفا نموده

 .       ی درونی گردید های نهفته شیو  فراهم آورد و موبش بیداری تدریجی عصبیت

بهر مسهند ارشهاد نشسهت، بها آن کهه در ابتهدا         می    صدرالدین موسی که بعد از پدر به آرا     

، بهه تهدریج تحهت     ی ملك اشرف، حاکم مغولی والیت آذربایجان، بهود  مورد عنایت ویژه

، مجدداً مجبور بهه تهرک دیهار و     فشارهای سنگینی قرار گرفت، تا عالوه بر حبس در تبری 

 .       سفر به سوی گیالن شود

اشرف چوپان سبش شد که صدرالدین از بیم بان به گهیالن بگریه د    خصومت دائمی "     

نتیجهه آن کهه   . تا در پناه یاران صوفی پدرش و نی  پدرب رگ  شهیخ زاههد، مصهون بمانهد    

حاکم رشت خانی بیك و بقولی ارغون بیك به طرفهداری از صهدرالدین بهه تبریه  لشهکر      

: ، همهان  ؛ الحسهینی القمهی  131: ، همان ابن ب از)      "شته شدکشید و ملك اشرف در بنگ ک

 ( 21ه  25ص

[ در آن]در حالی که وقتی تبری  بعدها به دست بالیریان افتاد، صهدرالدین بها آرامه          

در ( شهیخ شهاه  )همچنین است زندگی شیخ ابهراهیم  .       زندگی کرد و مشکلی با آنان نداشت

اسهان، و قراقویونلوهها بهر آذربایجهان، کهه بها آرامه  سهپری         زمان تسلط تیموریهان بهر خر  

بهه وضهوح   (. 255: 0861؛ میربعفهری،  15و 12: 0833؛ نهوایی،  252: 0865ینهانچ،  )      گشت

مهورد  ( حتی به دلیهل توبهه و اقبهال انبهوه مریهدان     )توان گفت از شیو  صفوی چنانچه  می   

، حرکتی در راستای مخالفهت بها    فتندگر عتاب و خطاب و فشار و تضییقات حکام قرار نمی

، بهاز ههم    شود و بسیار اتفاق افتهاده کهه بهه رغهم وبهود فشهارهای زیهاد        حکام مشاهده نمی

امها در مهورد بنیهد کهه     .       مخالفت علنی از سوی آنان علیه حکام وقت گ ارش نشده اسهت 

و و پسهرش حیهدر   ی ا های فوق العاده ی تالش ی صفوی نتیجه توان گفت تشکیل سلسله می   

، دشمنی بهانشهاه قراقویونلهو بها شهیخ بنیهد سهبش تغییهر        (223-226: 0831رویمر، )است 

 .       مسیر زندگانی او شد
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ی تحول از قهدرت روحهانی بهه قهدرت      های بنید و حیدر، نشانه لقش سلطان در اول نام     

قدرت روزافه ون  . شدند می   ته ، به شیخ شناخ رهبران صفویه قبل از این دو نفر.       دنیوی است

و گهرد  ( ی فکهر و اندیشهه افراطهی شهیعی     های او حتهی در حهوزه   و البته بلندپروازی)بنید 

بهانشاه قراقویونلهو   ی دائمی  ، موبش دغدغه آمدن مریدان فراوان از اقصا نقاط به دور وی

: 0830گهل،   ؛ صفت23و26: 0866اسپانقچی پاشازاده، )بود و دفع شیخ را ضروری دانست 

 (051: 0813؛ م اوی، 010-012

توانست در برابر مردی روحانی لشکرکشی کند و خود نیه  یهك شهیعه     که نمی[ او... ]"     

بود، نامه شدیداللحنی به شیخ بنید نوشت و از او خواست که پیهروان  را متفهرق سهازد و    

: 0831روملهو،  ) "...مانع ورود مریهدان بهه اردبیهل شهود و خهود نیه  اردبیهل را تهرک کنهد         

 (. 015-016: 0831نیا،  ؛ رئیس110/2

ی  دری در راه اعهتالی اندیشهه   از این پس، زنهدگی بنیهد مشهحون از آوارگهی و دربهه          

و از آنجها بهه سهوریه رفهت کهه      ( در بنوب غربهی دیهار بکهر   )او به قرامان . خوی  گردید

کوهستانی در کنهار خلهیج    ، سپس به ببال ارسوس. کردند می   ملوک مصر بر آن حکومت 

ههای شهدید متعصهبان اههل      اسکندرون، و از آنجا نی ، به دلیهل فشهارهای وارده و مخالفهت   

؛ 833: 0818ق وینهی،  )سنت، از فرمانروای مملوک مصر خواستند تا بنید را بیهرون برانهد   

گاه وی عهازم بهانیق شهد و سهپس بهه       آن(. 666: 0812؛ حسینی مجدی، 803: 0863تتوی،

کیف و از آنجا به دیار بکر مهمهان اوزون حسهن گردیهد و بها خهواهر اوزون حسهن       حصن 

؛ عالم آرای شاه 26-23: 0851؛ عالم آرای صفوی، 181/1: 0885، خواندمیر)ازدواج کرد 

اهمیت این وصهلت  (. 016: 0863ق وینی،  ؛ منشی80/0: 0860؛ شاملو، 28: 0816اسماعیل، 

آن روز فقهط در کسههوت رهبهری روحههانی ظههاهر    آن بهود کههه رهبهران صههفوی تها قبههل از   

، ایهن   که بنید برای کسش مقام دنیوی تالش بسیاری آغاز کرده بهود  شدند و به رغم آن می

ی خویشهاوندی بها آنهان برقهرار      خاندان با هیچ خاندان حکومتگری وصلت نداشته و رابطهه 

را در رقابههت بههین دو  وی بههه درسههتی دریافتههه بههود کهه بایههد موفقیههت خههود .       نکهرده بودنههد 

از آن رو، بههر اثههر خصههومت بهها بهانشههاه . قوینلههو بسههتجو کنههد ی قراقوینلههو و آق اتحادیههه
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قوینلو متمایل گشت و از آن به بعد، بانشینان بنیهد از   قراقوینلو، به طرف اوزون حسن آق

طرف پدر، رهبهری روحهانی داشهتند و از طهرف مهادر وابسهته بهه دسهتگاه سهلطنتی بودنهد           

 (.216: ؛ رویمر، همان626: 0815طبایی، طبا)

بنید، پس از این وصلت، با شأن و شوکت به اردبیل بازگشت؛ اما نگرانهی بهانشهاه از        

لهذا  .    نفوذ وی باعو شد تا برای بیرون راندن او از اردبیل به گردآوری سهپاه مشهغول شهود   

، «فئهه باغیهه  »خود برای نبرد با  ی اردبیل را به عموی  شیخ بعفر سپرد و بنید به ناچار بقعه

 (.13: 0862؛ واله اصفهانی، 121/1: 0885خواندمیر، )   یعنی گروه ستمگر، عازم شروان شد

بینانهه بهه سهپاه ده هه ار نفهری بنیهد، کهه وی را هنگهام خهروج بهرای شهروان             نگاه واقع     

ر اردبیهل را نشهان   ، دلیل روشن مخالفت بهانشاه را بهرای حضهور وی د   کردند می   همراهی 

، توسهط   هها  به همین دلیل بود که پس از بازگشت پیروزمندانه از بنگ با چهرکس . دهد می

 . بهانشاه به تبری  احضار و در آنجا سوگند وفاداری یاد کرد و به اردبیل مرابعت نمود

بهانشاه، به دلیل سعایت اطرافیهان خهود از یهك سهو، و دیگهر رقبهای صهوفی بنیهد از              

بهه همهین بههت    .    دیگر، تالش کرد فشار روانی و فی یکی علیه بنید را تشدید نماید سوی

،  ای تهدیدآمی  برای وی ارسال نمود اخطهار کهرد، چنانچهه از قلمهرو وی بیهرون نهرود       نامه

آسهوده  ... ": در حالی که بنید بهه بهانشهاه اطمینهان داد کهه    .       اردبیل را خراب خواهد کرد

حال خود بگذار که مرا با تو هیچ دشمنی نیست و خهاطر از بانهش مهن بمهع     باش و ما را ب

 (. 28: 0851عالم آرای صفوی، )      "دار و از عقوبت پروردگار اندیشه کن

ی این سهعایت، مجهدداً خهاطر بهانشهاه را مشهوش و او را وادار بهه تبعیهد بنیهد و          ادامه     

ن فرد از خاندان صهفوی بعهد از شهیخ صهفی الهدین      چرا که بنید اولی.       طراحی قتل او نمود

، بهه شههرت و قهدرت     اردبیلی بود که عهالوه بهر قهدرت مهذهبی و مقهام اربمنهد روحهانی       

ی فرمهانروایی   لهذا، داعیهه  . مند گردید سیاسی و قبضه کردن قدرت مادی و حکومتی عالقه

کردن صهوفیانی کهه تها     و بر این نی  به نحوی آگاهیم که قدرت طلبی بنید و مسلح      داشت،

، بهه بنهگ مسهلحانه و تهدیهد علیهه       قبل از ایهن بهه ذکهر و سهماع صهوفیانه عهادت داشهتند       
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؛ 188-181رویمهر، همهان؛   )      ، انجامیهد  سهابقه  قدرتمندان وقت به عنهوان امهری بهدی و بهی    

 (056: 0861مورگان، 

یشتر و اقهدام بهه ارشهادات    طلبی شیخ بنید به قصد گردآوری مریدان ب و قدرت می    ناآرا     

، از عوامههل مههم خصههومت        و تعلیمهات مخفهی و تغییههر خهط مشهی طریقههت خانهدان خهود      

وی اعمال مذهبی طریقت صفوی را که از زمان شیخ صفی تا خوابهه  . بهانشاه علیه او بود

ی مهذهب  ، تغییهر داد و بهه آن از لحهاظ سیاسهی     بهود  مهی     ای مالیم و مرد علی سیاهپوش طریقه

 (.226ه  223: 0835،  یوسف بمالی)      ای الحادی اضافه نمود صورتی افراطی و بنبه

نظیر آنچه در ارسوس توسط حهاکم حلهش   )های مستقیم حکام وقت  تا قبل از درگیری     

با سعایت موالنا احمد بکری و سایر شیو  متعصش بهه برخهورد مسهلحانه بها وی انجامیهد و      

و بههدون ایههراد فشههارهای سههنگین علیههه او و   ( قتههل عههام شههدند نفههر از طرفههداران وی  61

ی ظهور  طرفداران  و اقدامات مکرر برای قتل وی، مخالفت عملی از سوی بنید به منصه

از آنجا که بهانشاه قصهد بهان   ": در این باب در خالصه التواریخ چنین آمده است.       نرسید

نمهود کهه دوحهه     اده گردیهده گهاه قصهد مهی    اش زیه  ی دیرینه در سینه بنید را نموده و کینه

عهرق حمیّهت آن   ...       زندگانی آن مقهرب درگهاه سهبحانی را بهه تنهدباد بیهداد منقطهع سهازد        

حضرت در حرکت آمده خیال استقالل و داعیه بهانگیری در ضهمیر مههر تنهویرش بهای     

ب استشهاره  ، این اندیشهه را بها ابلهه اصهحاب و اعهاظم احبهاب در میهان آورده از بها         گرفته

 (.85/0: ، همان الحسینی القمی) "...مجموع این رأی را استصواب نمودند 

یابی صهوفیان صهفوی بهه     در تأیید این که فشارها و تضییقات حکام وقت موبش سمت     

( بعهدها سهلطان  )ی ایهن سهویابی را شهیخ     سوی تقابل و درنتیجه کسش قدرت شده و برقهه 

ی هینتس، یعنی تشهکیل دولهت ملهی در ایهران، بهه خهوبی        ققانهتوان در اثر مح می   ، بنید زد

 : دریافت

ی مغهولی چوپهان علیهه شهیخ      فشهار ملهك اشهرف از عشهیره    ]درست اتفاقی مانند ایهن  "     

، بههت سهیر زنهدگی شهیخ بنیهد را معهین        یعنی دشمنی یکی از حکام[ صدرالدین موسی

 (. 01: 0812،  هینتس)      "کرد
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بها ورود شهیخ بنیهد بهه     [ صهفوی ]عتقد است که خط مشی ایهن طریقهت   فاروق سومر م     

های سیاسی موبود آن زمهان ه بهه ویهژه رقهابتی کهه بهین اوزون حسهن آق          ی رقابت عرصه

بهه خهود گرفهت و     مهی     ی سیاسهی و نظها   قویونلو و بهانشاه قراقویونلو وبود داشت ه بنبهه  

مهی     ای نظها  ، به بنب  صهوفیان چههره   باشق ل می   بانشین او شیخ حیدر با تشکیل نیروی نظا

، از همههین دوران اسههت کههه خانقههاه اردبیههل بههه تههدریج وارد میههدان سیاسههت و       بخشههید 

 (.21: سومر، همان)های بنگی شد  حرکت

بدون تردید، نق  بنید در ایفای چنین مسئولیتی بهرای خانهدان صهفوی و تنهد نمهودن           

. بهدیلی بهوده اسهت    ، نقه  بهی   اهی صوفیان صفویگرایی به دنیا خو شیش تحول از آخرت

 : لیکن بیان فاروق سومر به بهات گوناگون، محل تأمل است

که شیخ بنید توسط بهانشاه برای بهار نخسهت از اردبیهل رانهده شهد، هنهوز        می   هنگا( الف

، بهه نظهر    همان گونه که گفتهه شهد  . شیخ نسبت به تسلیح مریدان خوی  اقدام نورزیده بود

، ریشهه در منازعهات صهوفیانه بهین      رسد این اقدام بهانشاه، گذشهته از تهرس و تهوهم او    یم   

 .       هراسیدند می   ها داشت که از قدرت روز اف ون خاندان شیخ صفی  خانقاه

که بنید و مریدان او در ارسوس توسط حاکم حلهش مهورد هجمهه و قتهل عهام       زمانی ( ب

وزون حسن وصلتی نکرده بود، تها بها بازگشهت مجهدد بهه      قرار گرفتند، هنوز شیخ بنید با ا

 .       اردبیل مورد تهدید و درمعرض اخراج قرار گیرد و به سوی شروان رهسپار گردد

وی قبل از اخراج از اردبیل، در نامه به بهانشاه، به وی اطمینان داد که علیهه او دشهمنی   ( ج

ان شاه و حسادت رقیبان خانقهاه نقه    توان گفت سعایت اطرافی بر این اساس، می. کند نمی

 .       ها داشته است ای در این دشمنی عمده

به این ترتیش، اگر بپذیریم شیخ بنید هوای دنیاخواهی داشته و سازوکار کسش قهدرت       

بهرده،   مهی    اش را پهی    ، منویات قدرت طلبانه آورده و آرام آرام را نی  بی  و کم فراهم می

امها  .       شده اسهت  می   سبش ترس و وحشت حکام وقت و موبش فشار علیه او و همین امر نی  
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طلبهی و دنیهاخواهی    ی قدرت فشارهای حکام گذشته نسبت به خاندان شیخ صفی که داعیه

توان گفت، گهرد آمهدن    لذا می! از آنان نمایان و گ ارش نشده، چگونه توبیه پذیر است؟

 ی آن،  و در نتیجه صوفیان انبوه ن د مرادان صفوی خوی 

  تجمع این نیروهای صوفی به عنوان عناصری بالقوه برای وقت مبادا؛ 

 های شیو  صفوی؛  سعایت رقبا و حسادت آنان از ف ونی طرفداران و رونق زوایه 

 های افراطی شیعی توسط بنید و طرفداران  کهه موببهات    طرح تفکرات و اندیشه

 ای آنها؛ یت مخالفان اندیشهآورد و سعا می   رنج  دیگران را فراهم 

 .       های حکام وقت علیه شیو  صفوی بود همگی، علل و عواملی برای مخالف خوانی     

دلیهل   توانسهت  ، نمهی  بنابراین، البرم تنها اقدام سران صوفیه علیه دستگاه حکومتی وقت     

، قبهل   ن و شیو  صفوی؛ چراکه در سرا   موبهی باشد تا حکام را به مخالفت با آنان وا دارد

آمی  عملی علیه حکام و سالطین مشهاهده نشهده اسهت؛ در     ، دست کم اقدام مخالفت از این

چنانچه این امهر را در  . حالی که محدودسازی آنان همیشه مورد نظر حکام وقت بوده است

، بهه دلیهل نوپها بهودن اقهدامات شهیخ صهفی و         توان مشاهده کهرد  زمان شیخ صفی کمتر می

ی شیخ صفی در میهان عبهاد و زههاد و     خته بودن مشرب و منویات او و نی  بایگاه ویژهناشنا

 . دیگر مشایخ صوفیه بود

ی بنیهد و تحرکهات او را بهرای کسهش      پهروا مآبانهه   طلبانهه و بهی   گرچه اقدامات توسهعه      

یسهت  ، اما به انصاف ن دیهك ن  توان نادیده گرفت ، نمی هایی از قدرت دنیوی نمایان بایگاه

بهه راسهتی، از شهیخ    .       که تنها این اعمال را بتوان دلیل موبه فشار حکهام وقهت تلقهی نمهود    

ی قتل وی طراحهی کردنهد و    علیه حکومت وقت بروز نمود که نقشه می   صدرالدین چه اقدا

و افراطهی از حیه   می   ؟ از او نه اقدا  همین امر منجر به اخراج او از اردبیل و فرار به گیالن شد

.    که حکومت وقت را آمهاج خهوی  سهاخته باشهد     می    مذهبی گ ارش شده است، و نه اقدا

( اش طلبانه مهذهبی و نیه  دنیهوی    سوای تفکرات توسعه)در این میان اما اقدامات شیخ بنید 

شهکی نیسهت کهه او چهه بهر ایهن       .       توان تابعی از اقدامات پیرامونیان وی دانست می   را بیشتر 
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عالم آرای امینهی کهه   . ها و آرزوهای ب رگ داشت ، داعیه یا در بطن تفکر خوی  اساس و

 : نویسد می   موضع خصمانه او علیه خاندان صفوی مخفی نیست، در همین رابطه 

، سهیرت ابهداد را تغییهر داد و     چون این نواله به شیخ بنید والد شیخ حیدر حواله شهد "     

البهرم در فضهای سهودا    .       ههوای مملکهت داری نههاد    مرغ وسواس در آشیانه خیال  بیضهه 

و کشهوری   می    ، هر ساعت به تسخیر بو کرد و باز فکرت را بهت صید مملکت می   پروازها 

 (. 812: روزبهان خنجی، همان) "...       فکند می   

.       ی دودمان صفوی بود که به سلطان بینهد شههرت یافهت    های بربسته بنید از شخصیت     

، شیخ و مریهدان او از ههر نهوع بنهگ و      الدین پیر صوفیان گردید که شیخ صفی می   از هنگا

همچنهان  ( پدر بنیهد )کردند و این رویه تا پایان زندگی شیخ ابراهیم  می   خونری ی ابتناب 

ر طلبهی د  ی بنهگ  طلبی نیاکان را کنار گذاشت و روحیهه  روش صلح      اما بنید.       ادامه داشت

: 0866؛ الحسهینی،  25و21: 0811اسهترآبادی،   ؛ حسهنی 2و  0: 0866مسهتوفی،  )      پی  گرفت

بخه ،   ؛ تهاج 01: 0838؛ وارد، 210: 0818ق وینهی،   ؛ غفاری62-65: 0863؛ بنابدی، 2و0

0811 :25.) 

گرچه، به رغم اظهار فوق و اظهار بسیاری از محققان و مورخان، مبنی بر ایهن کهه لفهظ         

بهه ابهراهیم و   « شاه»، نباید غفلت نمود که لفظ  برای نخستین بار به بنید اطالق شد« نسلطا»

اسکندربیگ منشی در عالم آرای عباسی در مهورد  .       نی  اطالق شده است« علی»به « سلطان»

اش مملو از ظهروف   مطبخ معموره": نویسد می   ، چنین (شیخ شاه)ی رفتار شیخ ابراهیم  نحوه

اش شهاهانه و   ، اطهوار حمیهده   یم و زر و در بخش  و احسان از آباء و ابداد برتهر و اوانی س

 (.03/0: 0801اسکندربیگ منشی، ) "...       اش پادشاهانه بود شمایل پسندیده

، زمان شیخ بنیهد را زمهان تحهول     گران در مورد خاندان صفوی بیشتر مورخان و تحلیل     

رسهد   اما به نظر می.       اند طلبی تعبیر نموده اخواهی و سلطهنشینی به دنی گری و ع لت از صوفی

البتهه  .       ؛ یعنی زمان شیخ ابراهیم یا شیخ شهاه       گردد می    پی  از آن بر که این امر به زمان کمی 

در عین ارتبهاط گهرم و مهداوم    )مورد قبول و پذیرفته است که سیر تحول از ع لت صوفیانه 

Archive of SID

www.SID.ir



 لیاردب نانینش هیزاوی اطلبیدن

 

 

018 

به دنیاخواهی، تها  (   صفوی از زمان شیخ صفی تا سلطنت شاه اسماعیلبا مردم توسط شیو

 .       ، بطیء و نه چندان نمایان داشته است ، سیری آرام زمان شیخ بنید

، مرشهدان   هها بهه شهیو  صهوفی     علی رغم فشارها و تضییقات حکام وقهت، یها اقبهال آن        

تگهی ن دیهك بها آنهان، پرهیه       صفوی از درگیری و ن اع مسهتقیم بها حکهام یها حتهی آمیخ     

ی شهایان   لهیکن نکتهه  .       این امر تا زمان سلطان بنید به وضوح درک شدنی است.       نمودند می   

های روشهن تهاریخی،    ، برابر داده توبه آن است که شیخ ابراهیم که مشهور به شیخ شاه بود

ی ایهن   ی صهوفیانه  زاویهه .       ادد مهی    قامتی شاهانه داشت و رفتاری پادشاهانه از خهوی  بهروز   

؛ از همین رو نی  هست کهه        تر از پیشینیان به سوی دنیای برون داشت ای گشاده ، دریچه شیخ

 .       اند وی را شاه خوانده

، نقه  شهیخ    بویی به دنیاطلبی سهران صهوفی صهفوی    بنابراین، در سیر تحول از آخرت     

در ایهن تحهول    ، او سههم مهمهی    گهر چنهین ههم باشهد    شاه نق  چندان کم رنگی نیست و ا

رنهگ  .       تهر از سهوی بنیهد گردیهد     همین سهم بود که باعو بروز رفتهار عریهان  .    داشته است

ای مشهحون از نخسهتین    ، نتیجهه  دنیوی دادن به تصوف توسط شیخ شهاه بهود، کهه مهرگ او    

ی  ی نویسهنده  بر عقیدهبنا. های درون خانوادگی شیو  صفوی را به همراه داشت کشمک 

ی آن بهود کهه    ، نشهان دهنهده   ی شروان مرتکش شد عالم آرای امینی، آنچه، بنید در حمله

، در زمهان   سیر صعودی فشارها و تنگاهای حکام و دیگر صوفیان رقیش بهر شهیو  صهفوی   

در ، در اقهدام بنیهد    چرا کهه برابهر مهتن عهالم آرای امینهی     .       بنید به اوج خوی  رسیده بود

، نوعی سبعیت علیه ساکنان شهر، و اقدامات غیر انسانی علیه زنهان و کودکهان مهوج     شروان

دههد کهه دنیهاخواهی بنیهد و تهالش او بهرای بهه دسهت آوردن          می   این نشان .       زده است می   

ای عمیق علیه ساکنان شروان و حکام آن بود که ریشه آن را بایهد بهه    ، آمیخته به کینه غنائم

، بههه دور از طریقههت پیشههین و  چنههین اقههداماتی البتههه.       عی انتقههام کشههی مههرتبط دانسههت نههو

 (. 818و  812: ، همان روزبهان خنجی)      ها بود نشینان خانقاه خداترسی و مردم داری زاویه

های اقدامات بنید مبتنی بهر خهوی دنیاطلبانهه و سهلطنت      و عوامل و ریشه گذشته از علل     

کهه از ایهن راه    ، غنهائمی   آورد مهی    هایی که به دست  ، پیروزی ، محاربات پیاپی وی خواهانه

Archive of SID

www.SID.ir



29ی شماره/ 7سال/ هیمسکو  114 

ی خهود   بخشید و در عین حال مکنتی کهه بهرای تهرویج تصهوف از گونهه      می   به هواخواهان 

شهد   می   ، موبش  ناپذیر بودن اقدامات و نیات او بینی ها و به ویژه پی  می   اندوخت و ناآرا می   

، فرمانروایان آذربایجهان   به همین دلیل.       ها علیه وی بی  از پی  برانگیخته شود یتتا حساس

از ایام بنید به بعد، قدرت روحانی صفویه، به ویژه تمایل آنان برای کسش قدرت دنیهوی،  

آرای  عهالم )   پرداختنهد    را خطری بالقوه برای خود دانستند و در هر فرصتی به سرکوبی آنهان  

 (.058: به بعد؛ م اوی، همان 21: 0851صفوی، 

ی  ی نگهاه مهذهبی و دینهی، و چهه در حهوزه      ، اقدامات بنید، چه در حهوزه  که طرفه آن     

، نهوعی   گهری  و سهپاهی  مهی     ی نظها  گری، و چه بهه ویهژه در حهوزه    تصوف و مشرب صوفی

ختن احساسهات  در بهرانگی  همین بدعت، اساس و علت مهمهی .       بدعت در سنت پیشینیان بود

در این مورد باید گفت که بنیهد و مخالفهان او، بهه مهوازات     .       شد می   ضد بنیدی محسوب 

، ایفهای نقه     گهری بهه نیهت دنیهابویی     هم در تکمیل فرآیندی از تحهول از سهنت صهوفی   

، کهار سهختی    که سهم کهدام یهك بهی  از دیگهری اسهت      قضاوت در مورد این.       کردند می   

اما در الواقع بنید و بانشهینان او، شهکلی از تشهیع را پهذیرا شهدند کهه میهان پیهروان         .       است

ترکمان شان در آناتولی رواج داشت و پذیرش این شکل از تشیع موبهش گردیهد مقلهدان    

بنیهد و بانشهینان  نیه  از ایهن امهر بهرای بهه        .    به دورشان گرد آینهد  می    همچون نیروی نظا

 (. 01: 0861بلو، )  وی بهره برداری کردنددست آوردن قدرت دنی

صفوی [ ی سلسله]ی این توصیفات، بنید را باید به درستی بنیانگذار دودمان  با همه     

هایی را برای به  های  کامیاب نشد، ولی او پایه صحیح است که او در کوش . دانست

ی طریقت  سی در شیوهاگر بنید چرخشی اسا.       دست آوردن قلمرو اختصاصی بنیاد نهاد

گذاشت،  ، نی ه و شمشیر در دست مریدان  نمی داد و به بای تبرزین و تسبیح صفوی نمی

و خود نی   کشاند ، مریدان  را از خانقاه به میدان بنگ نمی و با شخصیت نیرومند خود

پادشاهی [ ی سلسله]، شاید تأسیس دودمان  گرفت فرماندهی سپاهیان  را بر عهده نمی

 (. 011ه 012: 0865پارسادوست، )کرد  می   ، شرایط مناسش بیشتری را طلش  صفوی
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 حیدر و عطش دنیاطلبی او

،  سهپاهی انگیختهه  .       ای بهه مریهدان بخشهید    حیدر، نظم و نسقی عیان و در عهین حهال مدبرانهه   

متحدالشکل، با کالهی دوازده ترک به عنوان نمهاد و نشهانی آشهکار از تشهیع افراطهی کهه       

 .       ساخت ناً وی را در میان دیگران ممتاز میعل

کهرد و بلهوگیری از ایهن     می   ازدیاد روزاف ون مریدان، شیخ حیدر را مجبور به حرکت      

( مریهدان )حرکت حتی به خواست او نی  ممکن نبود؛ زیرا به طور معمول صوفیان آنهاتولی  

، انجهام دادن   به شیو  طریقت و با وابستگی( ص)با اعتقادات عمیق خود به حضرت محمد

گرچه شعار حیدر، ماننهد  (. 03: سومر، همان)ها انتظار داشتند  تری را از آن کارهای ب رگ

بخشهیدن بهه    ، اما وی بها انتظهام    ، پیگیری بهاد با کفار و غ ا و بهاد در راه خداوند بود پدر

کسش قهدرت دنیهوی و تهاج و    ، برای  بس مهم می    ، گا ی آنان مریدان و ساماندهی منظبطانه

آنچه از شیخ حیدر بهه صهورت سهنتی در خانهدان صهفوی      .       تخت سلطنت صفوی برداشت

امام شهیعه، یها تهاج حیهدری بهود کهه او        02باقی ماند، کاله دوازده ترک ق لباش، ملهم از 

آغهاز   های توان از آن به عنوان یکی از نقطه می   پس از دیدن خوابی آن را متداول کرد، که 

اسهکندر بیهك، تلفیهق    .       ی خاص سیاسی در طریقت معنوی صوفیان صفوی یاد کرد مرحله

آن حضهرت را روز بهروز اسهباب    ": دهد می   سیادت معنوی و زعامت دنیوی را چنین شرح 

گشت و هجوم ارباب اخالص بر درگاه سهپهر مهدارش بیشهتر     می   تر  حشمت و مکنت زیاده

، تها آن کهه بهامع سهلطنت صهوری و       ورتهر  ق از مواید افضال  بههره از پیشتر و عموم خالی

پروری و ظهاهراً بهه    باطناً به دستور مشایخ اهل اهلل مسالك طریق ارشاد و دین.       معنوی گشت

 (. 06/0: اسکندربیك منشی، همان)      "آیین سالطین مسند آرای سروری بود

ی شهیو  متهأخر صهفوی بهه قهدرت       پهرده  ح و بی، در مورد چرایی اقبال صری با این همه     

 : توان گفت دنیوی، می

قدرت نفوذ رهبران معنوی و می ان تأثیر بسیار بهاالی ایهن رهبهران بهر هواخواههان       .1

ی اسهتفاده   ، کارآمهد و شایسهته   ها را به نحو دلخهواه رهبهران   صوفی صفوی که آن

 .       نمود می   
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ته، صوفی مسهلك و اههل اخهالص کهه بها      انبوه هواخواهان و مریدان ازبان گذش .2

، نقهاط مختلهف دنیهای     اعتقادی عمیق و اطاعتی محض از رهبران صوفی خهوی  

؛ سهومر،  261و  265: ، همهان  روزبههان خنجهی  )ها را مملو ساخته بود  پیرامونی آن

 (. 03: همان

فرهنگهی و خاصههه سیاسهی آن عصههر از حیهو حضههور یها عههدم      شهرایط اقتصههادی  .3

، آسای  و رفاه نسبی را برای آحهاد   مسلط، تا بتواند امنیت حضور حکومت واحد

 .       مردم تدارک نماید

ههای   دوران معروف به فترت پس از تیمور بههانگیر در ایهران و وبهود حکومهت     .4

 .آنان با یکدیگر های دایمی ای گوناگون و ن اع و کشمک  محلی و منطقه

یرت از محهل نهذورات و   تمکن و غنای مالی رهبران طریقت و صوفیان صهاف سه   .5

های هواخواهان و نی  برخی حکهام از سهر ارادت کهه تهوان کهافی بهرای        پیشک 

زد که اشخاصهی      داد، همگی شرایط مناسبی را رقم  می   تأمین و تجهی  لشکریان را 

ههای روشهنی وبهود دارد تها      چون بنید و حیدر به این صرافت درافتند کهه نشهانه  

، بهه منظهور دسهتیابی     ی عظهیم  که از این فرصت و نی  قهوه  ها را راهنمایی نماید آن

به قدرت استفاده نمایند و یا دست کم این که بخت خاندان شیخ صفی را در ایهن  

 : ، عواملی چون های یاد شده در این راه عالوه بر بسترها و زمینه.    باره بیازمایند

 آنان ترس و وحشت حکام وقت نسبت به تجمع صوفیان و قدرت . الف

شهمار علیهه صهوفیان و رهبهران آنهان کهه هرچنهد گهاه بهه           ایراد فشارها و تضییقات بهی . ب

های مختلف و بهر اسهاس توهمهات و تهرس حکهام شهکل گرفتهه و منجهر بهه تبعیهد و            بهانه

 ؛       گشت می   دری صوفیان و بالی آنان از وطن  دربه

این تصور در میان صوفیان که چهرا  ی اب اری حکام وقت از قدرت آنان و بروز  استفاده. ج

 ی مادی نکنند؛  خود از قدرت معنوی خوی  استفاده
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هها و درگهاه آنهان، بهرای      ، خانقاه های شیو  صفوی ربوع گسترده و انبوه مردم به زوایه. د

 .توانی حکام به منظور رفع مشکالت و مضایق عارض به مردم حل مشکل و ناتوانی یا کم

شده در باال، دالیل و توبیهات مناسهبی بودنهد کهه بنیهد و پهس از او       ی موارد یاد همه     

، در  بهه متابعهت از همهین دالیهل    . حیدر را وادارند تا کسش قدرت را در دستور قرار دهنهد 

، سیاسهی و ابتمهاعی، بهه ویهژه پهس از انجهام گهرفتن         ، شرایط اقتصادی زمان سلطان حیدر

هها و   کوه و عظمت حاصل از ایهن لشکرکشهی  ، و ش های موفق او علیه چرکسان لشکرکشی

،  روزبههان خنجهی  )، سراخالص در پی  داشتند  خاصه سپاه قدرتمندی که به تبعیت از وی

کشی سهخت از شهروانیان و    ، حیدر را به گمان واداشت تا عالوه بر انتقام(266-266: همان

 (. 61 :، همان یوسف بمالی)، راه کسش قدرت را مستقیماً باز کند  فر  یسار

اش، امیرحسن بیهك،   سالگی با حمایت دایی 6پسری که در )با به قدرت رسیدن حیدر      

ایهن  .       یابی صفویان تغییهر محسوسهی یافهت    ، شکل سامان( در اردبیل بر مسند ایشان تکیه زد

 : ی آشکار، دالیل روشنی به شرح زیر داشت تغییرِ رویه

بهه  .        گری و بنگاوری نبوغی بس ا داشهت  می   سازی و نظا حیدر خود در فن اسلحه .1

ای، شهامل چنهدین هه ار     ی اردبیل به سرعت تبدیل بهه زرادخانهه   همین دلیل، بقعه

 .شمشیر و سپر و نی ه، شد

، سازماندهی مشخصی به مانند یهك سهپاه مهنظم و     طرفداران و هواخواهان صفوی .2

 .        آماده یافتند که همگی مسلح بودند

یع از سهوی وی بهاب شهد و آن بهر سهر نههادن تهابی از سهقرالت قرمه           بدعتی بد .3

مشتمل بر دوازده ترک به نام دوازده امام معصوم شیعه بود که طرفهداران صهفوی   

ایهن کهاله کهه    .       بخشهید  مهی    ای عمیهق   نمود و به آنان انگی ه می   را از همگان متمای  

، خهود    لباشهان مشههور شهدند   بعد از آن بر سرگذارندگان  بهه سهر  سهران یها ق    

عالمتههی دال بههر قههدرت و اقتههدار صههفویان بههود و ایههن اقتههدار را بههه همگههان        

 (.06: سیوری، همان)      نمایاند می   
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تر آن که از آن پس امیرحسن بیك آق قویونلو، ههم بهه عنهوان دایهی، و ههم       مهم .4

فویان بهه  چهون و چرایهی را از صه    ، حمایت بی ، به صورتی مستقیم چون پدر زن 

 (06:همان. )      آورد می   عمل 

شرایط زمانه نی  اقتضای مناسبی یافت و آن این کهه پادشهاه مقتهدر قراقویونلوهها،      .5

یعنی بهانشاه، به عنوان دشمن خونی صفویان، به دسهت توانمنهد اوزون حسهن از    

میان برداشته شد و به این ترتیش یکی از مخالفان بدی صهوفیان صهفوی از میانهه    

 (.211: میربعفری، همان)      ایش بودغ

، آمهوزش دیهده و    کهه حیهدر سهپاهی غهدار     کهرد  می   ها و عوامل ایجاب  ی این زمینه همه     

بهدین وسهیله   .       ی آن قدرت خوی  را به نمای  بگهذارد  متحدالشکل گرد آورد تا به وسیله

ی شهیخ حیهدر صهفوی     ه، بهه وسهیل   آغاز دنیاخواهی صفویان که با شهیخ بنیهد نطفهه بسهت    

، توسهط اسهماعیل    بعد، به رغم تمام تضهییقات بانشهینان حسهن بیهك     تکامل یافت و کمی 

 .       نوبوان به بار و ثمر نشست

، غه ا و بههاد علیهه کفهار را پیشهه سهاخت؛ گرچهه         حیدر نی ، مانند پهدر خهوی  بنیهد        

بهه همهین   .       از قهاتالن وی بهود   خهواهی  تری از پدر نی  داشت و آن خهون  ی بسیار مهم انگی ه

روی، تاریخ حکایات تأثر آوری از قتل عام مردم شهروان بهه دسهت سهپاهیان او و سهبعیّت      

 (. 311/2: 0831،  روملو)آنان دارد 

سلطان حیدر به وضوح دریافتهه بهود تها طرفهداران و مریهدان خانهدان صهفوی مسهلح و              

وی بهه  .    ی او و فرزندان او میسهر نخواههد شهد   ، کسش قدرت سیاسی برا متحدالشکل نشوند

، صهوفی را   ، مرید را از نامریهد  این حقیقت آگاه بود که متحدالشکل کردن مریدان صفوی

، دوست را از دشمن و سرانجام، هواخواههان ظهاهری و نهامطمئن را از یهاران      از غیر صوفی

 (.250: ، همان یوسف بمالی)      حقیقی متمای  خواهد کرد

هها بعهد، میهراث او بهه دسهت پسهر        وی که همچون پدرش در آن دیار کشته شهد، سهال       

بوان  اسماعیل رسید که در آن زمهان، قدرتمندانهه در هیبهت مرشهد کامهل و بها سهپاهی        
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ی مهردم   ، تشیع را نی  به عنوان مهذهش همهه   سلطنت گرانبار به تبری  درآمد و با اعالم رسمی

ی معنهوی و   ی سیاسی شیو  صفوی، بر بنبه در زمان اسماعیل، بنبه.       ایران رسمیت بخشید

ی آنان غلبه یافت و از آن پس، در طول عصر صفوی، ایهن دو بنبهه گهاه     عقیدتی صوفیانه

، سیاسههت دولههت صههفوی را تعیههین  بههه مههوازات هههم، و زمههانی بهها تفههوق یکههی بههر دیگههری

 .کردند می   

 داف مترتب بر آن شیوخ متأخر صفوی و اه می   اقدامات نظا

ها و مبارزات صوفیان بهادگر که بهه صهورت حمهالت مسهلحانه در زمهان بنیهد        درگیری

ایهن  .       تهری بهه خهود گرفهت     پذیرفت، در زمان شهیخ حیهدر شهکل بهدّی        شروع و صورت 

شهد، تها    می   انجام « کفار»و در حمالت به « بهاد فی سبیل اهلل»تحت عنوان  می،    اقدامات نظا

، بههاد در راه خهدا را توبیهه    (در پرهی  از برادرکشهی )من توبیه هواخواهان و مریدان ض

 .    نماید

، اقههدامات  هههای مسههلح ی سههران صههوفیِ تشههکل در مههورد صههوفیان مسههلح و در اندیشههه     

 : توانست دالیلی مبتنی بر موارد زیر داشته باشد می   مسلحانه 

بودند، ولیکن منظم و نظام یافتهه بهه معنهای    تا قبل از بنید، گرچه صوفیان متشکل  .1

،  ، تهرک دنیها   نشهینی  ، ع لهت  بنهابراین، اعمهال صهوفیانه   .        اشکال مسلح آن، نبودنهد 

ها و دنیاگری ی و معادگرایی و حتهی تمکهین بهه حکهم قضها و       اعتکاف در خانقاه

ی توانست توبیه منطقی داشته باشد که با عبهادات سهخت و ریاضهت کشه     می   قدر 

که چنین روشی به عنوان طریقهت صهوفیانه،    ؛ به ویژه آن      شد می   مفرط توبیه پذیر 

 .       شد می   ها نی  تلقی  خود نوعی پرهی  و دوری از حساسیت حکومت

، متناسهش بها    ی رهبهری  بهود تها قهوه      ، الزم  مند شدن مریهدان  پس از متشکل و نظام .2

 ی بدیهدی اهتمهام ورزد؛ چراکهه تمایهل بهه      ریه  شرایط بدید هواداران به برنامهه 

توانسهت اشهکال بدیهد صهوفیانه و      ، نمهی  شرایط پی  گفته و اقدام به سهیاق قبهل  

این امهر، عهالوه بهر اببهاری کهه موبهش تهن دادن        .       تمایالت آنان را توبیه نماید
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ی قلبهی   ، طبعهاً منطبهق بها خواسهته     شهد  مهی    رهبران و هواخواهان به شهرایط بدیهد   

 .       واخواهان صفوی نی  بوده

سازی هواخواهان به امهوری بهود کهه     ، مشغول های این گونه رهبران کی از روشی .3

هههای معادگرایانهههه و   دوران ریاضههت و اندیشهههه )ضههمن توبیهههه شههرایط قبلهههی   

توانسهت بهه    مهی    این اقدام .       باربدید معنوی و خدایی نی  داشته باشد( تقدیرپذیرانه

، اشتغال به بنگ و مبهارزه علیهه دشهمنان کهافر      ز سوی سران صوفیطور طبیعی ا

 .       باشد

توانست منافعی به شهرح زیهر در برداشهته     که می   ، اشتغال به بنگ از سوی صوفیان .4

 : باشد

، نسهبت بهه تغییهر     مریدان صوفی را که از آن پس در قالهش بدیهد نظهام یافتهه بودنهد     ( الف

دوران بدیهدی از شهرایط و محهیط عملهی صهوفیانه، آگهاه       شرایط و گذار از گذشهته، بهه   

 .       کرد می   ساخت و از انفعال احتمالی و انشعاب یا یأس و ناامیدی آنان بلوگیری  می   

،  های معمول ومرسوم خارج و به افهرادی توانمنهد   ، سستی و ریاضت ها را از رخوت آن( ب

 .       ساخت می   بدیل ، قوی و آماده به کار ت بو باانگی ه و ستی ه

قهدرت معنهوی و   )آنان را برای شرایط بدید پی  رو به منظور کسهش قهدرت دنیهوی    ( ج

و درگیهری مسهتقیم بها حکهام     ( های صوفیانه یافته بودنهد  ابر اخروی را که قبالً در ریاضت

 .       ساخت می   وقت، آماده 

هها   افروخت تها آن  را در آنان برمی، چراغ امید به آینده  در صورت پیروزی در یك نبرد( د

 .       را همیشه برای پیکار نهایی آماده و هوشیار نگه دارد

؛ چهرا        شهد    ، اشکال بدیدی از قدرت صوفیان نمایان  به دلیل انجام دادن عملیات نظامی( هه

های معنهوی   ، قدرتی فردی و شخصی با دسترسی ، قدرت موبود در صوفیان که قبل از این

ههای   ، این قدرت تبدیل بهه قهدرت بمعهی و بها دسترسهی      اما در قالش بدید.       و اخروی بود
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، بها   گرا، بعهد از ایهن بهه حهظ امهور مهادی و دنیهوی        ؛ لذا صوفیان آخرت شد    مادی و دنیوی 

 .       گشتند می   کسش غنائم نی  آشنا 

، که علیهه کفهار    ن مسلمان و همکی این اقدامات، به ویژه و حتی االمکان نه علیه برادرا( و

( غه ا )، تحت عنهوان بههاد مقهدس در راه خهدا      های دور و مشرکان، و آن هم در سرزمین

پذیرفت که در بدو امر، هم مسلح شدن و نظام یافتن صوفیان در اشهکال بدیهد را    می   انجام 

راه خهدا را،  هایی قوی برای شهکل بدیهدی از گهام نههادن در      کرد، و هم انگی ه توبیه می

 .       داد به آنان می   ی قدیم، های صوفیانه همراه با حفظ اصالت

، و بهروز بنهگ بهین صهوفیان      ای با آنان در صورت درگیری حکام وقت محلی ومنطقه( ز

، از این منظر عمل آنان توبیه پذیر بود که صوفیان که بهه بههاد علیهه کفهار      ها مسلح با آن

پردازنهد، بهرای دفهاع از کیهان      برادران دینهی خهود بهه بنهگ نمهی     ورزند و علیه  اشتغال می

ههای   قاعهدتاً تشهکل  .       ، چاره ای ب  دست بردن به سهالح ندارنهد   خوی  و نوامیس صوفیان

ههایی از سهوی    ی برنامهه  طراحهی کننهده   مراد و مریدی در سیر تکامل خهوی  بایهد بتواننهد   

، بهه سهوی   «ی ثابهت  تعریهف شهده  »یط رهبران شان، برای برون رفت مریهدان از یهك شهرا   

ی سهنت   ، باشهند، تها بتواننهد دوام و قهوام و شهالوده      اما بدید« ی سیال تعریف نشده»شرایط 

واال در دراز مهدت، بهه دلیهل بیکهاری     .       مرید پروری را حفظ کنند و آن را استمرار بخشهند 

ی آن را  کهه نتیجهه   های عبادتی معین و معمهول  م من و زندگی ثابت و یکنواخت، با روش

نمایانهد، موبهش از ههم گسسهتگی و از ههم       در چشم انداز ن دیکی به عابهد وصهوفی نمهی   

ی صهوفیان   بنابراین، اقهدامات بهادطلبانهه  .       پاشیدگی محفل صوفیانه و درویشی خواهد شد

 .    توانست عبادتی مقدس تلقی شود ، می صفوی

، موبش به دست آمدن غنائمی شد که عهالوه   با فتحهمراه  می،    انجام دادن عملیات نظا( ت

ای محکم برای نهضت و بنب   ، عمالً پشتوانه بر ارضای روحی و مادی بهادگران صوفی

 .  گردید که زان پس روی به دنیاخواهی داشت صوفیانه می
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هایی بس مهم در بنب  آغازین صفویه بود  ، گام های بنید و حیدر به این دالیل، گام     

سالی قرار داشت و دیدیم که چنین حرکتی به سرعتی  ه از آن زمان به بعد در میانک

 .       ، توفیق بخشید ، آنان را نسبت به دستیابی به قدرت و سلطنت باورنکردنی

 گیری نتیجه
گرای  صوفیان صفوی به دنیا و امور دنیوی و در نهایت تشکیل حکومت و دستیابی به 

ها، بسترها و علل گوناگون و متنوعی در  زمینه. دفعتاً به انجام نرسیدقدرت، به آسانی و نی  

سیر تصوف صفویان تا کسش قدرت، . بین، نق  داشته است دنیوی شدن صوفیان آخرت

ی شیخ ب رگ، شیخ  نخست، دوره. مراحل روشن و مشخصی را پشت سر نهاده است

ری ی شد و  صوف پیی مکتش بدیدی از ت الدین اردبیلی، که در آن شالوده صفی

ی  ی بانشینان شیخ صفی تا زمان بنید، که دوره دوم، دوره. های آن استوار گشت ستون

داری و  تثبیت مکتش شیخ و انتظام بخشیدن به مکتش تصوف شیخ صفی و خانقاه

ی شیخ بنید، معروف به سلطان بنید، تا کسش قدرت توسط  سوم، دوره. نشینی بود زاویه

بخشی مریدان و هواداران صفوی،  ی نظام توان به دوره یاسماعیل اول، که م

سازی آنان، نصش نشان و عالمت مخصوص، تسلیح به سالح بنگی، ورود به  متحدالشکل

های نظامی و در نهایت کسش قدرت و تشکیل سلطنت رسمی تعبیر  حمالت و درگیری

دند و یا دست کم شیو  صفوی از ابتدا به دنبال کسش قدرت و حتی امور دنیوی نبو. کرد

در . توان استنباط کرد چنین امری را تا قبل از بنید به راحتی می. کردند چنین وانمود نمی

های وقت به  های آشکاری از ناسازگاری اهل خانقاه اردبیل با حکومت این دوران نشانه

توان باور کرد که بنید به یکباره  از دیگر سو، این نکته را نی  نمی. خورد چشم نمی

 .تصمیم به ریاست دنیوی گرفته باشد

قطعاً عوامل متعددی در سیر یك زمان طوالنی، دست به دست دادند و موببات بروز      

اعتقاد بر این است که دو عامل مهم و ملموس در : چنین مقصودی را فراهم آوردند

های  نخست رقابت خانقاه: گرای  صوفیان صفوی به کسش قدرت ایفای نق  نمودند
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ها نسبت به قدرت و نفوذ کالمی و معنوی شیو  صفوی در مردم و  گر و حسادت آندی

های صفویان، و در نتیجه  ی رشد و تعالی خانقاه های شان در سایه ضعیف شدن نور خانقاه

دوم، مظنونیت حکام وقت به صداقت اهل . سعایت ن د حکام وقت به منظور تضعیف آنان

های وقت، با  ت عمل آنان در مقابل حکومتخانقاه صفوی و شك نسبت به شفافی

تأثیرپذیری از سعایت رقبا، و وحشت از نفوذ اهل خانقاه اردبیل و احساس خطر از حضور 

های  و تجمع آنان، به همین روی، حکام وقت نسبت به تشدید فشار به آنان، ایجاد مضیقه

نمودند و گاهی  میگوناگون و با استفاده از هر فرصت و تالش برای حذف آنان، اقدام 

ها استفاده  نی  از نفوذ آنان در حل و عقد مشکالت مردم و از قدرت شان در بنگ

 .کردند می

چنین وقایعی قاعدتاً در تسریع تمایل احتمالی شیو  صفوی، همچون بنید، برای      

بینی  ها، پی  گذشته از این. تقابل و مبارزه و در نتیجه کسش قدرت نق  ایفا نمودند

ها علیه وی  شد تا حساسیت پذیر بودن اقدامات و نیات بنید از سویی، موبش مینا

خواهانه، و از دیگر سو،  اقدامات وی مبتنی بر خوی دنیاطلبانه و سلطنت. برانگیخته شود

آورد، خود مکنتی برای  های  به دست می محاربات پیاپی او و غنایمی که از پیروزی

به همین، . نمود ی و عدم اعتماد حکام را تشدید میترویج تصوف بدید بود که ناآرام

دلیل فرمانروایان آذربایجان از ایام بنید به بعد، قدرت روحانی صفویه، به ویژه تمایل 

بنید برای کسش قدرت دنیوی را خطری بالقوه برای خود دانستند و در هر فرصتی از 

 .سرکوبی آن بریان فروگذار نکردند

های  بل بین سه مثلو صوفیان صفوی، صوفیان رقیش و حکومتبه این ترتیش، تقا     

ی ترازوی کسش قدرت را به نفع نیت  وقت، که طی در سالیان طوالنی ادامه یافت، کفه

 .ی آن را رقم زد شیو  متأخر صفوی سنگین و سرنوشت تشکیل سلطنت چند صد ساله
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 .، تهران، انتشارات دانشگاه تهران0، ج تصحیح احسان اشراقی

، تهران، زینت المجالس، 0812. حسینی مجدی، مجدالدین محمد .13

 . ی سنایی کتابخانه

، تصحیح و اضافات شاه تاریخ ایلچی نظام، 0866. خورشاه بن قبادالحسینی، .14

 .دا، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی نهها محمدرضا نصیری و کوئینجی

ی بالل  ، به تصحیح محمد دبیرسیاقی، با مقدمه      السیر حبیب، 0885،  خواندمیر .15

 .، تهران، انتشارات کتابفروشی خیام1همایی، ج

ی شروان در عهد  تاریخ عمومی منطقه، 0831.نیا، رحیم رئیس .16

 .ارت امور خاربه، تهران، مرک  چاپ و انتشارات وزشروانشاهیان

، به اهتمام عبدالحسین نوایی،  ، احسن التواریخ0831 .، حسن بیك روملو .17

 .، تهران، انتشارات اساطیر8و2ج

ی یعقوب  ، تربمه(ی صفویان دوره)تاریخ ایران کمبریج، 0831رویمر،  .18

 .آژند، تهران، بامی

ع مطلع السعدین و مجم   ، ] تا بی[. ، کمال الدین عبدالرزاق سمرقندی .19

 .]نا بی[، ]با بی[، البحرین

ی  ، نقش ترکان آناطولی در تشکیل و توسعه0860.، فاروق سومر .21

 .تهران، نشر گستره، احسان اشراقی و محمد تقی امامیی  ، تربمه دولت صفوی

ی کامبی  ع ی ی، تهران،  ، تربمه، ایران عصر صفوی0831. سیوری، رابر .21

 .نشر مرک 

، تصحیح سیدحسن قصص الخاقانی، 0860. شاملو، ولی قلی بن داودقلی .22

سادات ناصری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 

 .اسالمی
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، تهران، دانشگاه تشکیل شاهنشاهی صفویه، 0811. الدین شیبانی، مجیر نظام .23

 .تهران

تشیع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم ، 0856. الشیبی، کامل مصطفی .24

 .ذکاوتی قراگ لو، تهران، امیرکبیری علیرضا  ، تربمههجری

ی دینی در ایران عصر  ساختار نهاد و اندیشه، 0830. گل، منصور صفت .25

 .ی خدمات فرهنگی رسا ، تهران، مؤسسهصفوی

 .، تهران، سپهر ادبتذکره األولیاء، 0830عطار نیشابوری،  .26

، به کوش  حسن آرا تاریخ جهان ، 0818. ق وینی، قاضی احمد غفاری .27

 .هران، کتابفروشی حافظنراقی، ت

، 0، به تصحیح محمود فر ، جمجمل التواریخم، 0611فصیح خوافی،  .28

 . تهران، نشر گستره

ی  ، تهران، مؤسسهفواید الصفویه، 0818. ق وینی، ابوالحسن بن ابراهیم .29

 .مطالعات و تحقیقات فرهنگی

، با مقدمه و تصحیح اصغر منتظر عالم آرای شاه اسماعیل، 0816گمنام،  .31

 .حش، تهران، بنگاه تربمه و نشر کتابصا

 .بنیاد ایران، به کوش  یداهلل شکری،تهران،عالم آرای صفوی،0851گمنام،  .31

ی یعقوب آژند،  ، تربمهپیدایش دولت صفوی، 0813. م اوی، میشل .32

 .تهران، نشرگستره

، به کوش  بهروز گودرزی، التواریخ زبده، 0865. مستوفی، محمدمحسن .33

 .ت دکتر محمود افشارتهران، بنیاد موقوفا

 .، تهران، امیرکبیرعالم آرای عباسی، 0801. ، اسکندربیك منشی ترکمان .34

، مقدمه و تصحیح محسن جواهر االخبار، 0863. ق وینی، بوداق منشی .35

 .نژاد، تهران، مرک  میراث مکتوب بهرام

Archive of SID

www.SID.ir



 لیاردب نانینش هیزاوی اطلبیدن

 

 

006 

ی فر   ، تربمههای میانه ایران در سده، 0861. مورگان، دیوید .36

 .ی فرهنگی و انتشاراتی فروهر ، مؤسسهبوانمردیان، تهران

، تهران، انتشارات تاریخ تیموریان و ترکمانان، 0861. ، حسین میربعفری .37

 .سمت

،  تاریخ تحوالت سیاسی، 0833. ، عبدالحسین و عباسقلی غفاری فرد نوایی .38

، تهران،  ی صفویه ، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره اجتماعی

 .انتشارات سمت

تاریخ سقوط صفویان، )مرآت واردات ، 0838. فیع طهرانیوارد، محمدش .39

، مقدمه و تصحیح پیامدهای آن و فرمانروایی ملک محمود سیستانی

 .گل، تهران، مرک  نشر میراث مکتوب منصور صفت

، به کوش  میرهاشم محدث، خلد برین، 0862. واله اصفهانی، محمد یوسف .41

 .تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

ی کیکاووس  تربمه ، تشکیل دولت ملی در ایران، 0812. ، والتر تسهین .41

 .، تهران، خوارزمی بهانداری

،  ، تاریخ تحوالت ایران عصر صفوی0835. ، محمد کریم وسف بمالیی .42

 . اصفهان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 .، تهران، امیرکبیر تشکیل دولت صفوی، 0866. ههههههههههههه .43

 ها مقاله. ب

سیاست مذهبی تیمور گورکانی »، 0836زمستان . ترابی، سید مرتضی حسینی شاه .1

 .00، ش1، سخن تاریخ، س«در مورد شیعیان

، «از شیخ صفی تا شاه صفی»، 0810فروردین و اردیبهشت . روحانی، کاظم .2

 .28کیهان اندیشه، ش
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ی  انشکده، د«تصوف، از دنیاگری ی تا دنیاگرایی»، 0866پایی  . نیا، باقر صدری .3

 .013، ش2ادبیات و علوم انسانی تبری ، س

ی صفویه، نقطه عطفی در  ظهور سلسله»، 0866بهار و تابستان . ضابط، حیدررضا .4

 .56و53، مشکوه، ش«تاریخ ایران

صفویه، از تخت پوست درویشی تا تخت »، 0815شهریور . طباطبایی، محیط .5

 .88، ش2، وحید، س«شهریاری

، «برخورد دو تفکر در عصر صفوی»، 0835آبان . کرین، حسن قریشی .6

 . 3، ش11هایی از مکتش اسالم، س درس

ی وهاب ولی،  ، تربمه«بهانشاه قراقوینلو»، 0865پایی . نانچ، مکرمین خلیلی .7

 .8، ش6ی فرهنگ، س فصلنامه
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