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سید علی اصغر میرباقریفرد 1
علی صادقی حسنآبادی 2

مقاله پژوهشی

→ با اسکن تاویر ،میتوانید این مقاله را در تارنمای مجله مشاهده نمایید.

تاریخ دری افت 22 :مرداد  1400ن تاریخ پ یرش 23 :بهمن 1400

چکیده
پ از درگ شت شیخ زاهد و برگزیده شدن شیخ صفی الدین به جانشینی وی و انتقال طریقت زاهدیه به
طریقت صافویه ،تغییراتی در طریقت صافوی ایجاد شاد و رفتهرفته در نساّههای صرفوة ّ
الصرفا بازتار
یافت .این تغییرات که از زمان حیات شیخ صفیالدین آغاز شده و در نسّههای نزدیک به نسّه مال
بازتار یافته بود ،در دوران پیشااصافوی و صافوی تشادید شاد و در نساّههای طریقتی و سالرنتی نیز راه
یافت .ازاینرو پژوهش حاضار با تلفی ،روشهای تحلی تاریّی و نساّهشاناختی ،به بررسای چگونگی
اساتحاله شاّاایت عرفانی شایخ صافیالدین در نساّههای ساهگانه صرفوة ال ّ
صرفا از دوران حیات شایخ تا
دوران رهبری حاکمان صفوی پرداخته و فرایند وارد شدن آنها در نسّههای سهگانه م کور را نشان داده
اسات؛ بنابراین تغییر شاّاایت عرفانی شایخ صافیالدین از نظر دورهبندی تاریّی در ساه دوره ندوران
حیات شایخ صافی الدین( ،ندوران رهبری رهبران طریقت( و ندوران رهبری حاکمان صافوی( صاورت
گرفته اساات .دراینراسااتا ساایمای شاایخ صاافی الدین نیز ناز مریدی طریقت زاهدیه به مرادی طریقت
صافویه :دوران حیات شایخ صافی الدین( ،ناز مرادی طریقت به مرشادی سایاسای حساینینساب :دوران
ّ
رهبری رهبران طریقت( و ناز مرشاد سایاسای حساینینساب به مرشاد الهی مبلغ عرفان حساینینساب
شیعی :دوران رهبری حاکمان صفوی( تغییر یافته است.
کلی دواژهها :شاایخ صاافی الدین اردبیلاای ،عرفااان ،اسااتحاله عرفااانی ،نسااّههای صفوة ّ
الصررفا ،
دستکاریهای طریقتی و سلرنتی.

 .1استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران (نویسنده مسئول).

E-mail: A.mirbagherifard@gmail.com

 .2دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ایرانE-mail: Ali.sadeghihasanabadi@mail.um.ac.ir .

نشریۀ علمی جستارهای نوین ادبی ،شماره ،21۵زمستان ،1400صص66-4۵
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مقدمه

صفیالدین اردبیلی ( 73۵ -6۵0ق) ،جد صفویان ،در واپسین سالهای عمر استاد خود ،شیخ زاهد
گیالنی ( ،)700 -61۵به رهبری طریقت زاهدیه انتّار شد و پ از وفات شیخ بر کرسی رهبری طریقت زاهدیه
تکیه زد و نطریقت زاهدیه( را با تغییراتی در مفاهیم و اصول به نطریقت صفویه( تغییر داد .پ از شیخ صفیالدین
نیز فرزندان و نوادگانش ،شیخ صدرالدین ،شیخ ابراهیم ،خواجه علی سیاهپوش ،شیخ جنید و شیخ حیدر و شاه
اسماعی صفوی در رهبری طریقت صفوی به راه جد خود رفتند .ابتدا شیخ صفیالدین با تأکید بر نوالیت مورو ی(
تغییری بنیادین در طریقت صفوی ایجاد کرد .در ادامه فرزندان شیخ صفی نیز رفتهرفته گرایشهای جدید خود را در
قالب مفاهیم تازه نسیادت( ،نتشیع( و نسیاست( بر طریقت صفیالدین افزودند؛ تاجاییکه نطریقت صفوی( به
نجنبش سیاسی-م هبی صوفیان صفوی( تغییر یافت.

ازآنجاکه مهمترین سند برای شناخت احوال ،اقوال و کرامات شیخ صفیالدین کتار صفوة ّ
الصفا نوشته ابن بزاز

اردبیلی (متوفی  )7۵9بود ،این کتار در مرکز توجه صوفیان صفوی قرار گرفت و طی دو قرن این مفاهیم جدید در
بازنویسیهای مّتل این کتار بازتار یافت .بررسیهای نسّهشناختی بیانگر چگونگی تداوم والیت عرفانی در
خاندان شیخ صفیالدین در دوران حیات شیخ و پیوند انگیزههای قدرتطلبانه رهبران طریقت با مالفههای عرفانی
شیخ و تغییر شّایت وی از «عارف سنیم هب شافعی» به نمرشد سیاسی حسینینسب( است .این تغییرات
ضمن مشروعیت بّشیدن به حکومت صوفیان ،زمینه را برای تشکی نّستین حکومت صوفیانه فراهم کرد و صوفیان
قزلباش با تکیه بر مفاهیم سیاسی نوین ،اسماعی نوجوان وابسته به تبار شیخ صفیالدین را بهعنوان مرشد صوفیان
صفوی بر تّت پادشاهی بنشاندند.
پ از شاه اسماعی  ،فرزندش ،شاهطهماسب ،جانشین وی شد و دستکاریهای راه یافته در نسّههای طریقتی
کتار را ناکافی دانست و طی حکمی ،میرابوالفتک حسینی (متوفی  976ق) را به نتاحیک و تنقیک( کتار
صفوة ّ
الص فا و نجدا گردانیدن ح ،و باط از آن( (چ )1221 :مناور کرد .میرابوالفتک نیز با تأ یرپ یری از

دستکاریهای پیرواننکاتبان طریقت صفوی ،به جرح و تغییر نسّههای صفوة ّ
الصفا پرداخت و شیخ صفیالدین
ّ
نسب شیعی( بدل کرد.
را از نمرشد سیاسی حسینینسب( به نمرشد الهی مبلغ عرفان حسینی ِ
پژوهش حاضر تالش دارد با تلفی ،روشهای تحلی تاریّی و نسّهشناختی ،روند تغییر مالفههای عرفانی شیخ
صفیالدین در دورههای تاریّی سهگانه و نحوه بازتار آنها را در نسّههای سهگانه صفوة ّ
الصفا تبیین کند؛ بنابراین
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پرسشهای اصلی پژوهش عبارتند از:

 .1استحاله شّایت عرفانی شیخ صفیالدین در دورههای تاریّی سهگانه در نسّههای صفوة ّ
الص فا چگونه
بازتار یافته است؟

 .2هدف از بازتار این تغییرات در نسّههای سهگانه صفوة ّ
الصفا چه بوده است؟
پیکرۀ متنی تحقیق

بر اساس بررسیهای نسّهشناختی ،پ از نسّه ابن بزاز اردبیلی که به نسّه مال نامگ اری شده و تاکنون هیچ
نشانی از آن یافت نشده ،نسّههای صفوة ّ
الصفا تا دوران شاهطهماسب صفوی دستکم در سه دسته نسّه ردهبندی
میشوند.
 .1نسخههای نزدیک به نسخه مؤلف :نزدیکترین نسّهها به دستنوی ابن بزاز اردبیلی مانند دستنوی های
لیدن (کتابت  890ق)؛ ایاصوفیا (کتابت  896ق).
 .2نسخههای طریقتی یا نسخههای رهبران طریقت :نسّههای متأ ر از اندیشههای جدید رهبران طریقت
صفوی تا ظهور شاهطهماسب مانند دستنوی کتابّانه بانکیپور (کتابت  103۵ق) ،آستان قدس (کتابت
 1042ق).
 .3نسخههای سلطنتی یا نسخههای دربار صفوی :نسّه اصالحی میرابوالفتک حسینی و رونوی های بعدی
آن .نسّه میرابوالفتک (کتابت نیمه دوم قرن  )10در کتابّانه ملی تهران موجود است و رونویسی از آن نیز در
موزه بریتانیا (کتابت  976ق) نگهداری میشود.
در این پژوهش نسّۀ ایاصوفیا با نام اختااری نال ( نمایندۀ نسخ نزدیک به مال  ،نسّه آستان قدس با نام
اختااری نق( نماینده نسّههای طریقتی و نسّه کتابّانه ملی و نسّه موزه بریتانیا با نامهای اختااری نم( و
نر( نماینده نسّههای سلرنتی هستند .نسّۀ ماحک کتار ،طباطباییمجد ،نیز با نام اختااری نچ( نماینده
نسّههای چاپی صفوة ّ
الصفا است؛ بنابراین شیوه ارجاع به دستنوی ها براساس نام اختااری نسّه ،صفحات
راست و چپ نسّه با عالمتهای ال و ر و شماره برگ نسّه خواهد بود؛ بنابراین منظور از نال  :ال ،(72
نسّه ایاصوفیا ،سمت راست نسّه و شماره برگ  72است .ازآنجاکه در تمام صفحات نسّه میرابوالفتک نسّه
چاپی طباطباییمجد شماره صفحه ذکر شده است ،تنها شماره برگ و شماره صفحه آمده و به راست و چپ بودن
صفحه نسّه اشاره نشده است .همچنین آمدن عدد یک تا چهار قب از عالمتهای ال و ر در نسّه موزه بریتانیا
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برای اشاره به فای های چهارگانه این نسّه و ارجاع به فای های مربوطه است.
پیشینه پژوهش

مسئله استحاله شّایت عرفانی شیخ صفیالدین و بازتار آن در نسّههای صفوة ّ
الص فا در دورههای تاریّی

مّتل از مسائ کمتوجه محققان است .محققان پیشین (کسروی در کتار شیخ صفی و تبارش ،زرینکور در
کتار روزگاران ،شفیعی کدکنی در مقاله نقش ایدئولوژیک نسّهبدلها و فتوحی و همکاران در مقاله بررسی فرایند
نسبسازی شیخ صفیالدین اردبیلی از نسّه ابن بزاز تا دستکاریهای طریقتی و سلرنتی صفوة ّ
الصفا و بازتار
آنها در منابع تاریّی) بیشتر بر نسبسازی شیخ صفیالدین و ترور م هب وی تأکید کرده و از جنبههای مّتل
استحاله شّایت عرفانی وی چشم پوشیدهاند .تا اینکه ایده اصلی مقاله کنونی را نّستین بار مای هروی در مقاله
میزان تغیی و تبدیل در صفوة ّ
الصفا با عنوان دگرگونی طریقت خانقاهی به سلسله سیاسی مررح کرد ،اما وی نیز مانند
محققان پیشین بر ترور سیادت و م هب شیخ صفیالدین تأکید کرد و جنبههای مّتل آن را نادیده گرفت .سرانجام
نگارندگان با تمرکز بر نسّههای سهگانه صفوة ّ
الص فا و مقابله آنها با همدیگر و ایده گرفتن از مقاله مای هروی،
برای نّستین بار فرایند استحاله شّایت عرفانی شیخ صفیالدین را در نسّههای سهگانه م کور بهصورت کام
صورتبندی کردند.
بحث اصلی

فرایند استحاله شخصیت عرفانی شیخ صفیالدین در نسخههای سهگانه صفوة ّ
الصفا
تغییرات نسّههای صفوة ّ
الص فا طی سه دوره آشکار نشان میدهد که شّایت عرفانی شیخ صفیالدین در گ ر

تاریخ دستّوش تغییر شده است .این تغییرات دستکم به سه دوره تاریّی زیر تقسیم میشود:
 .1از مریدی طریقت زاهدیه به مرادی طریقت صفویه :دوران حیات شیخ صفیالدین و دوران انتقال طریقت
زاهدیه به شیخ صفیالدین؛  .2از مرادی طریقت صفویه به مرشدی سیاسی حسینینسب :دوران پیشاصفوی یا دوران
ّ
نسب شیعی:
رهبری رهبران طریقت صفوی؛  .3از مرشد سیاسی حسینینسب به مرشد الهی مبلغ عرفان حسینی ِ
دوران صفوی یا دوره پادشاهی شاهطهماسب و دیگر حاکمان صفوی.
 .1از مریدی طریقت زاهدیه به مرادی طریقت صفویه :دوران حیات شیخ صفیالدین

شیخ صفیالدین اردبیلی عارف قرن هفتم هجری از مریدان ماس

طریقت زاهدیه ،شیخ ابراهیم بن روشنامیر
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بن باب بن شیخ بندارالکردی السنجانی ،است .شیخ صفیالدین پ از چهار سال سرگردانی و تحیر ،در ماه رمًان
در دیه هلیه کران به زاویه شیخ زاهد رسید و به خلوت او راه یافت .رفتهرفته در زمره مریدان خاص شیخ زاهد قرار گرفت
و از مرتبه نمریدی( به مرتبه نشیّی( (چ )16۵ :و نقائممقامی( (چ )161 :ارتقا یافت .درنهایت با محرز شدن برتری
وی بر دیگر مریدان ،از جانب شیخ زاهد به رهبری طریقت زاهدیه برگزیده شد .پ از درگ شت شیخ زاهد و انتقال
رهبری طریقت به شیخ صفیالدین ،طریقت صفویه که بر پایه میراث شیخ زاهد شک گرفته بود و از لقب شیخ زاهد
برگرفته شده بود (چ ،)186 :به طریقت صفوی که مأخوذ از نام شیخ صفیالدین بود ،تغییر یافت (سیوری:138۵ ،
)8؛ بنابراین نّستین استحاله شّایت عرفانی شیخ صفیالدین در زمان حیات وی رقم خورد و شیخ از مریدی
طریقت زاهدیه به مرادی طریقت صفویه ارتقا یافت .در این بّش منظور از استحاله ،ارتقای مقام معنوی شیخ
صفیالدین از مرتبه مریدی به مرتبه مرادی ،تغییر نام طریقت از طریقت زاهدی به طریقت صفوی و انحاار والیت
عرفانی در خاندان شیخ صفیالدین است.
ازآنجاکه کهنترین و جامعترین منبع برای شناخت طریقت زاهدیه و تفاوت آن با طریقت صفویه گزارشهای
ابن بزاز اردبیلی در نسّههای صفوة ّ
الصفا است ،این نسّهها بسیار اهمیت دارند .هرچند مقایسه نسّههای سهگانه
م کور بیانگر دنبال شدن اهداف مادی و معنوی طریقت زاهدیه در طریقت صفوی و تداوم طریقت زاهدیه در طریقت
صفویه و گسترش آنها است (پناهی)1 :1389 ،؛ اما وجه ممیز طریقت صفویه از طریقت زاهدیه انحاار والیت
عرفانی در خاندان شیخ یا والیت مورو ی است (سیوری .)8 :138۵ ،این اقدام که با اراده شیخ صفیالدین انجام
شد ،به استحاله شّایت عرفانی شیخ صفی و طریقت صفوی منجر شد .سرانجام جانشینان شیخ صفیالدین با
تمرکز بر والیت مورو ی و تأ کید بر گرایشهای جدید سیاسی -اعتقادی (سیاستطلبی و تشیعخواهی) زمینه را برای
برپایی نّستین حکومت صوفیانه در دوران شاه اسماعی فراهم کردند.
طریقت زاهدیه بر خالف طریقتهای عرفانی پیش از خود ،ضمن توجه بر جنبه معنوی حیات انسان ،بر
جنبههای مادی حیات انسان نیز متمرکز بود .ازاینرو در این طریقت ضمن تمرکز بر زهد و ورع و تقوا ،ریاضت و
مجاهده ،بر جنبههای اقتاادی و اجتماعی حیات انسان (کشاورزی و زمینداری) ،مسائ مربوق به امرارمعاش
مردمان و روابط حسنه با حاکمان محلی توجه میشد .با انتقال طریقت زاهدیه به شیخ صفیالدین ،تمرکز بر جنبههای
مادی و معنوی حیات انسان بهعنوان اصلیترین مبانی طریقت صفویه بهطور گستردهتری دنبال شد (شورمیج:1390 ،
 .)103در این راستا توجه بر جنبههای اقتاادی و اجتماعی و مراوده با سران قدرت و حاکمان محلی که در زمان شیخ
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زاهد آغاز شده بود ،در زمان شیخ صفیالدین گسترش یافت .تاجاییکه شیخ صفیالدین با حمایت از دهقانان،
پیشهوران ،زمینداران و مراوده با سران قدرت و رهبران سیاسی از حمایتهای مالی زمینداران و صدقات دهقانان و
احترام حکام و فرمانروایان برخوردار شد و با تلفی ،مقام نشیّیت و اربابی( از این دو بهعنوان مکم بهره برد
(شورمیج .)97 :1390 ،درنتیجه با حمایتهای مالی دهقانان و حاکمان محلی و سیاست تبلیغاتی وسیع از طری،
ارسال خلیفه به مناط ،مّتل و ج ر مریدان بیشمار ،دامنه جغرافیایی طریقت گسترش یافت و طریقت محلی
زاهدیه به جریانی فراگیر تبدی شد (پناهی .)8 :1389 ،ازاینرو تفاوت طریقت صفوی با دیگر طریقتهای عرفانی
معاصرش ،زمینهسازی برای کسب قدرت سیاسی صفویان در دوران شاه اسماعی است.
در بّش معنوی نیز مبانی عرفانی شیخ زاهد دنبال شد و مبانی طریقت زاهدیه در طریقت صفویه تداوم یافت.
ازاینرو لزوم توجه بر جنبههای سهگانه نشریعت( ،نطریقت( و نحقیقت( بهعنوان اصلیترین مبانی عرفانی طریقت
صفوی در صدر توجه قرار گرفت .در این راستا شیخ صفیالدین بنابر سفارش شیخ زاهد به جمع میان شریعت و
طریقت و حقیقت پرداخت .نچون ح،تعالی ارشاد به تو حوالت کرده است باید که جمع میان حقیقت و شریعت
کرده باشی و لقمه حقیقت را در کسوت شریعت در حوصله مرید اندازی( (ال  :ر 196؛ چ .)883 :همچنین شیخ
صفیالدین بنابر سفارش شیخ زاهد نسیاست فرستادن خلفا به مناط ،مّتل برای ج ر مریدان( را دنبال کرد و
خلفای خود را به بالد عرر و عجم فرستاد (حسینیقمی1 :1383 ،ن )118و مقام نملکالّلفایی( را پایهریزی
کرد (چ .)64۵ ،639 :در این راستا ابتدا شیخ زاهد برای نّستین بار شیخ صفیالدین را بهعنوان خلیفه به مراغه فرستاد
و خرار به وی گفت :نتو را قائممقام من میباید شدن و به عو

من به مراغه رفتن و تربیت خالی ،کردن( (ال :

مریدان در خدمت وی را دوازده
ال 27 :؛ چ .)161 :کتار عالم آرای صفوی با بیشمار دانستن مریدان شیخ زاهد،
ِ
هزار و خلفای وی را چهارصد نفر دانسته (شکری )11 :13۵0 ،و ابن بزاز حکایتی را از حًور مریدان شیخ
صفیالدین در ایران و اقای نقاق دنیا از ختا و ترکستان تا سراندیب و مار آورده است (چ.)1119 ،1123 ،1126 :
ابنبزاز نیز به ماجرای ساال امیرچوپان از شیخ صفیالدین درباره تعداد مریدان که نلشکر ما بیشتر باشد یا مریدان
شیخ؟( اشاره کرده و بنابر سّن شیخ صفیالدین ،مریدان شیخ را صد برابر لشکر امیرچوپان خوانده و گفته نمرید
من بیشتر است و اگر قسمت کنند در مقابله یک ترک لشکر ،صد ک از مرید من باشد( (چ.)1117 :
مهمترین چرخشی که در زمان حیات شیخ صفیالدین در طریقت صفویه ایجاد شد و طریقت صفویه را از
طریقت زاهدیه متمایز کرد ،مسئله نمورو ی کردن جانشینی رهبران طریقت( بود .در طریقت زاهدیه شایستگیهای
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فردی و ظرفیتهای معنوی مهمترین مالک برای انتّار جانشین بود .ازاینرو شیخ زاهد با کنار گ اشتن فرزندش،
جمالالدین علی ،از رهبری طریقت ،شیخ صفیالدین را که با وی در اتحاد روحی بهغایت رسیده بود (چ )144 :به
رهبری طریقت برگزید؛ اما در طریقت صفوی با تأکید شیخ صفیالدین در مورو ی شدن جانشینی و تأکید بر
رابرههای نسبشناسی ،رابره پدر -فرزندی که از عوام چندگانه انتّار رهبر بود ،به تنها مالک ممکن برای انتّار
رهبر تبدی شد (سیوری .)8 :138۵ ،راجر سیوری با تأ یرپ یری از رفتارهای سیاسی جانشینان شیخ صفیالدین،
اقدام شیخ برای نمورو ی کردن جانشینی( را نمونهای از انگیزههای سیاستطلبانه شیخ صفیالدین خوانده و آن را
ننردبانی برای رسیدن به قدرت سیاسی( خوانده است؛ اما نمیتوان شیخ را به داشتن انگیزههای سیاسی خاص و
تالش برای کسب حکومت محکوم کرد (ساالریشادی)67 :1386 ،؛ چراکه هدف اصلی شیخ صفیالدین ،کسب
ً
قدرت و روت برای تبدی طریقت عرفانی تقریبا محلی به یک جریان فراگیر و جهانی بود.
در نسّه نزدیک به نسّه مال و نسّههای طریقتی وصیتنامه شیخ صفیالدین در آخرین روزهای حیاتش
ذکر شده که تالش وی برای انحاار والیت عرفانی در خاندان خود را نشان میدهد .شیخ در این وصیت ضمن
سپردن رهبری طریقت به فرزندش ،شیخ صدرالدین ،بر لزوم تبعیت رهبران طریقت از سیرت بایسته انبیا و اولیا تأکید
کرده است:
«و چون از مدت حیات ظاه ی شیخ ،قدس س ه ،چند روزی معدود باقی بود ،وصیت ف مود که
م اسم ت بیت سجاده که اط افگی خطه اسالم است با شیخ صدرالمله و الدین ،ادام اهّٰلل ب کته علی
المسلمین ،مفوض است و محافظت از سف ه فق ا و خدمت ضعفا میباید که کماینبغی قایم باشد و
همگنان از خطه سنت انبیا و دای ه سی ت اولیا باید که تخطی ننمایند» (الف :الف 214؛ ق:
ال 346؛ چ.)982 :
 .2از مرادی طریقت به مرشدی سیاسی حسینینسب :دوران پیشاصفوی

با درگ شت شیخ صفیالدین و تأکید وی بر نوالیت مورو ی( ،فرزندان و نوادگانش رهبری طریقت صفوی را بر عهده
گرفتند .ابتدا شیخ صفیالدین فرزندش ،شیخ صدرالدین ،را به رهبری طریقت برگزید .شیخ صدرالدین با انگیزههای
سیاستطلبانه بر کارکرد اجتماعی طریقت افزود و با گردآوری اموال و ن ورات طریقت ،اهتمام به منافع اقتاادی و
تجاری ،دنبال کردن سیاست ج ر حداکثری مریدان و ب ل و بّشش بر آنها به لقب نخلی العجم( مشهور شد
(شوشتری2 :13۵4 ،ن )44و به تعبیر صاحب عالمآرای امینی نرتبت خالفت هارونی [را] به حشمت قارونی قرین
ساخت( (خنجی .)2۵8 :1382 ،پ از وی نیز فرزندش ،خواجه علی سیاهپوش ،به رهبری طریقت برگزیده شد .با
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گرایش خواجه علی به تشیع ا نیعشری ،اقداماتی را در راستای پیوند شیخ صفیالدین با خاندان سیادت و تشیع یا
پیوند تاوف با تشیع آغاز کرد (زرینکور )643 :1378 ،و طریقت صفوی را به مرحله نوینی وارد کرد .مای هروی
نّستین تغییرات وارد شده در نسّههای صفوة ّ
الص فا را که متًمن دگرگونیهای خانقاهی است ،به دوران خواجه
علی ارجاع داده است (مای هروی .)33 :1376 ،پ از وی نیز فرزندش شیخ ابراهیم ملقب به نشیخ شاه( به رهبری
طریقت برگزیده شد .شیخ ابراهیم نیز فرزندش ،شیخ جنید ،را به رهبری طریقت انتّار کرد.
شیخ جنید نیز انگیزههای سیاسی و قدرتطلبانه آمیّته با اندیشههای غالیانۀ شیعیان آناتولی را به طریقت تزری،
کرد و از نطریقت صفوی( یک ننهًت سیاسی صوفیانه( ساخت .ازاینرو مورخان صفوی وی را به داشتن نمی
سلرنت صوری( (بوداقمنشی قزوینی )109 :1378 ،یا نداعیه سلرنت صوری( (حسینی قزو ینی)238 :1314 ،
ستوده و وی را نسلران جنید( (بوداقمنشی قزوینی109 :1378 ،؛ حسینیقزوینی )239 :1314 ،یعنی نصوفی
مدعی سلرنت( و مّالفان صفوی وی را نتغییر دهنده سیرت اجداد خود( (خنجی )260 :1382 ،خواندهاند.
سلران جنید نیز فرزندش ،شیخ حیدر ،را به رهبری طریقت برگزید .شیخ حیدر نیز بر تقویت گرایشهای
م هبی-سیاسی طریقت تأکید کرد و با طراحی کاله و لباس متحدالشک صوفیان صفوی ،اندیشههای قدرتطلبانه
خود را دنبال کرد (زرینکور .)660 :1384 ،وی رؤیای صادقهاش را مبنایی برای طراحی آن کاله و لباس دانست و
بنابر ادعای صاحب عالم آرای عباسی نشبی در خوار دید که او را منهیان عالم غیب مأمور گردانیدند که تاد دوازده
ترک که عالمت ا نیعشری است از سقرالق قرمزی ترتیب داده ،تارک اتباع خود را به آن افسر بیاراید( (اسکندربیگ،
1 :13۵0ن .)19سرانجام اقدامات سیاسی رهبران طریقت صفوی برای رسیدن به قدرت سیاسی در زمان شاه اسماعی
نتیجه داد و شاه اسماعی در قامت نّستین صوفی حسینینسب شیعی در کسوت سلرانی بر تّت پادشاهی نشست
و م هب رسمی ایران را شیعه ا نیعشری قرار داد.

ازآنجاکه اندیشههای عرفانی شیخ صفیالدین و طریقت صفوی در نسّههای صفوة ّ
الص فا بازتار یافته بود و با

گرایشهای جدید رهبران طریقت ناساز بود ،رفتهرفته پیرواننکاتبان طریقت صفوی به نهمسوسازی زندگی و
اندیشههای شیخ صفیالدین با گرایشهای جدید رهبران طریقت( اقدام کردند .درنتیجه با دخ وتارف در
نسّههای طریقتی ،از شیخ صفیالدین نصوفیمشرر شافعیم هب( یک نمرشد سیاسی حسینینسب( ساختند.
ازاینرو منظور از مرشد سیاسی تلفی ،آموزههای عرفانی با مرامنامههای سیاسی و پیوند عرفان با سیاست است .البته
تغییرات راه یافته در نسّههای طریقتی در دوران رهبران طریقت بهصورت تدریجی و گامبهگام دنبال شده و یکدست
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نیست و شدت و ضع دارد؛ این اقدام بیانگر تالشهای تدریجی پیرواننکاتبان طریقت صفوی در دورههای مّتل
برای همسوسازی گرایشهای فکری و عرفانی جانشینان شیخ صفی با عقاید فکری و طریقت شیخ صفیالدین و
توجیه کردن اقدامات آنهاست .گرایشهای جدید جانشینان شیخ صفی دستکم در سه حوزه نسیادتخواهی(،
نتشیعگرایی( و نسیاستطلبی( پیگیری شده است.
سیادتخواهی همواره از برنامههای کلیدی رهبران طریقت برای دستیابی به قدرت سیاسی بوده است؛ اما زمان
دقی ،اجرای این برنامه مح تشکیک محققان است .کسروی با تمرکز بر تناقضهای موجود در حکایات مربوق به
سیادت شیخ صفیالدین در نسّههای صفوة ّ
الصفا  ،سیادت وی را جعلی و دروغین دانسته و این حکایات را از

افزونههای شیخ صدرالدین بر نسّههای صفوة ّ
الصفا برای نبهرهمندی خود و خاندانش از تبار سیادت( قلمداد کرده
(کسروی)21 :1306 ،؛ درحالیکه زرینکور با استناد به قدیمترین نسّههای صفوة ّ
الص فا سیادت شیخ را پ یرفته
است (زرینکور .)۵9 :1387 ،ازآنجاکه منابع دسته اول دربارۀ سیادت شیخ موجود نیست و مورخان همعار وی
( )1

درباره سیادت او نیز سکوت کردهاند و نمیدانیم که آیا حکایات مربوق به سیادت شیخ در دستنوی ناموجود ابنبزار

بوده یا نه ،نمیتوان درباره سید بودن یا نبودن شیخ صفیالدین و انگیزههای سیادتطلبانه شیخ صدرالدین بهطورقرع
اظهارنظر کرد؛ اما نکته قاب مالحظه اجماع محققان صفوی بر سیادتطلبی و تشیعگرایی خواجه علی سیاهپوش و
تلفی ،سیادت و تشیع در زمان رهبریش بر طریقت صفوی و بازتار آن در نسّههای طریقتی است.
مقابله نسبنامه شیخ صفیالدین در نسّه نزدیک به مال با نسّههای طریقتی ،تالشهای خواجه علی برای
ساختن ننسبنامه حسینی( را آشکار میکند .خواجه علی در این نسبنامه با انتسار شیخ صفیالدین به امام کاظم
(ع) و یادکرد امامان پیش از وی ،نسب شیخ را به امام حسین (ع) رسانده و درنهایت به امام علی (ع) ختم کرده است.
در نسّه نزدیک به مال نسبنامه شیخ اینگونه آمده است:
نشیخ صفیالدین ابوالفتک اسح ،بن الشیخ امینالدین جبرئی ابن صالک قربالدین ابوبکر ابن
صالحالدین رشید ابن محمدالحافظ الکالماهّٰلل ابن عوا

بن پیروزالکردیالسنجانی ،رحمه اهّٰلل

علیهم( (ال  :ال 7؛ چ)70 :؛

درحالیکه در نسّههای طریقتی اینگونه تغییر کرده است:
نشیخ صفیالدین ابوالفتک اسح ،بن الشیخ امینالدین جبرئی ابن صالک ابن قربالدین احمد ابن
صالکالدین رشید ابن محمدالحافظ لکالماهّٰلل ابن عوا

ابن الکردیالسنجانی پیروزشاه زرینکاله

و ابن محمد بن شرفشاه ابن محمد ابن حسن ابن محمد بن ابراهیم ابن جعفر ابن محمد ابن اسمعی
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ابن محمد ابن احمد اعرابی ابن ابومحمدالقاسم ابن ابوالقاسم حمزه ابن االمامالهمام موسیالکاظم
ابن امام جعفرالاادق ابن امام محمدالباقر ابن امام زینالعابدین علی ابن امام سیدالشهدا ابیعبداهّٰلل
الحسین ابن امیرالمامنین و امامالمتقین علی ابن ابیطالب ،صلوات اهّٰلل علیهم اجمعین( (ق :ال
11؛ چ.)70 :

اقدام خواجه علی برای تغییر سیادت شیخ صفیالدین به سیادت حسینی و تثبیت و تقویت آن در نسّههای
طریقتی ،درواقع یک دستکاری اساسی در مالفههای عرفانی شیخ صفیالدین بود که سیمای شیخ صفیالدین را از
نسب نائب امام معاوم در عار غیبت( تغییر داد .ازاینرو شیخ
نمر ِ
ادی طریقت( به نمرشدی سیاسی حسینی ِ

صفیالدین بهعنوان فرزند امام حسین (ع) و نائب امام مهدی (عج) در عار غیبت معرفی شد و طریقت صفوی،
طریقت مورد تأیید امامان معاوم و طریقت برتر قلمداد شد( .)2البته نباید اقدامات برتریطلبانه خواجه علی را با

اقدامات سیاستطلبانه رهبران بعدی طریقت در هم آمیّت؛ چراکه اقدامات سیاستطلبانه رهبران طریقت از زمان
سلران جنید آغاز شد و هدف خواجه علی برتری طریقت صفویه بر دیگر طریقتهای عرفانی بود.
تالشهای خواجهعلی برای تشیعگرایی طریقت صفوی نیز در نسّههای طریقتی بازتار یافته است .این تغییرات
نیز یکدست نیست و در نسّههای مّتل شدت و ضع دارد .این اقدامات بیشتر با تغییر م هب شیخ از م هب
صحابه به م هب پیغمبر و اوالد معاومین او (ال  :ر 31۵؛ چ ،)886 :تغییر جمالت معترضه از طری ،افزودن و
آله بعد از جمالت صلیاهّٰلل علیه و سلم (ال  :ال 174؛ چ )۵24 :و صلوات اهّٰلل و سالمه علیه (ال  :ال 77؛
چ )2۵4 :و تغییر آن به نعلیهالسالم( (ال  :ر 87؛ چ ،)282 :و ح ف نام برخی از راویان اه سنت مانند ابوهریره
(ال  :ر 142؛ چ )437 :ظهور و بروز یافته است .ازاینرو پیرواننکاتبان طریقت صفوی با هدف نهمسوسازی
نسّههای طریقتی با گرایشهای جدید رهبران طریقت( به تقویت تدریجی جنبههای تشیعگرایانه شیخ صفیالدین
طریقتی سنیگرا به نسّههای شیعی را ناروا
در نسّههای طریقتی پرداختهاند و تبدی کردن یکباره نسّههای
ِ

دانستهاند.

سازمان سیاسی در طریقت صفوی نیز از زمان سلران جنید آغاز و در زمان سلران حیدر با شتار بیشتری دنبال
شد .در این دوران سلران حیدر با طراحی کاله و لباس متحدالشک صوفیان صفوی اقدامات قدرتطلبانه خود را
آشکار کرد (اسکندربیگ1 :13۵0 ،ن .)20ازاینرو مورخان این دوران را دوران تغییر نطریقت خانقاهی( به نسلسله
سیاسی( یا تغییر ننهًت صوفیانه( به ننهًت سیاسی -م هبی صفویان( تعبیر کرده (مای هروی)32-3 :1326 ،
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و سلران جنید را بنیانگ ار حقیقی حکومت صفوی پیش از شاه اسماعی دانستهاند (هینت  .)8 :1377 ،هرچند
شیخ صفیالدین و استادش ،شیخ زاهد ،نیز با حاکمان محلی و سران قدرت رابره دوستانه داشتند( )3و خانقاه آنها
محلی برای اجتماع و رفتوآمد پادشاهان و شاهزادگانشان بود و در بزنگاههای سیاسی با مشروعیتبّشی به حامیان
خود از دشمنانشان برائت میجستند؛ اما ارتباق داشتن با سران قدرت با هوای سیاستطلبی داشتن و تکیه زدن بر
مسند پادشاهی متفاوت است .ازاینرو صاحب عالمآرای امینی با تمایز قائ شدن میان طریقت شیخ صفیالدین و
طریقت تبلیغی رهبران متأخر طریقت ،سلران جنید و سلران حیدر ،شیخ صفیالدین را ننادره آفاق در تقوا( خوانده
و طریقت وی را نطریقت مبرای از لقمه شبهه و ماون از آفت نعیم دنیوی( دانسته و شیوه سلران جنید و سلران
حیدر را در نبدل کردن فقر و خاکساری به تّت مملکتداری( نپسندیده و آنها را با عبارت نبایستی ترک تاد گفته،
تاد ترک گزیدندی( نکوهش کرده است (خنجی.)23۵ :1382 ،
اقدامات سلرنتطلبانه سلران جنید و سلران حیدر نیز کموبیش در نسّههای طریقتی بازتار یافته است .در
نسّه نزدیک به نسّه مال عبارتی افزوده شده که بیانگر ایده گرفتن شیخ حیدر برای طراحی لباس قزلباشان از
هدایای شیخ صفیالدین است .این اقدام با هدف قرینهسازی اندیشههای قدرتطلبانه سلران جنید و سلران حیدر
از اندیشههای شیخ صفیالدین و مشروعیتبّشی به سلرنتطلبی آنها انجام شده است .در نسّه نزدیک به نسّه
مال درباره نرسیدن شیخ صفیالدین پیش شیخ زاهد( و آوردن هدایایی برای او و همسرش اینگونه آمده است:
نپ

در خاطر مبارک شیخ زاهد ،قدس روحه ،در آمد که چه بودی اگر از برای اه او نیز چیزی

آورده میبودی؟ خاصه سربندی که در آن زمان مستعم بودی نقرهدوزی و اه شیخ را ،قدس سره،
سّت متعل ،چنان سربندی بود .شیخ صفیالدین دریافت که خاطر شیخ متعل ،این معنی است
یک بوقچهبندی دیگر آورد و در آنجا چندی سربند و مقنعه و کفش و چند دست جامه جهت اه
شیخ زاهد( (ال  :ال 19؛ چ)128 :؛

درحالیکه در نسّههای طریقتی عباراتی افزوده شده که قرمزرنگ بودن لباس صوفیان صفوی و سلرنتطلبی
خاندان شیخ را تقویت میکند .در نسّه ق آمده است:
نو از جمله چیزهایی که برای خادمان آورده بودند تافته سرخی برای یتیمی که میان خدام بود آورده
بودند و بر سر او نهادند .شادان به خدمت شیخ رفت .فرمود که تا قیامت در میان فرزندان تو سلرنت
و پادشاهی باقی خواهد بود و هر که با ایشان بهناح ،در افتد ،برافتد( (ق :ال .)30 :

بنابراین پیرواننکاتبان طریقت صفوی با این اقدام خواستهاند با تراشیدن انگیزههای قدرتطلبانه برای شیخ زاهد
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و شیخ صفیالدین ،انگیزههای حکومتطلبانه سلران جنید و سلران حیدر را مشروع بّشند و سلران جنید و سلران
حیدر را برآورده کنندگان آرزوهای سلرنتطلبانه و محق ،نشده شیخ زاهد و شیخ صفیالدین تلقی کنند .ازاینرو با
افزودن عبارات م کور ،اقدامات سلران جنید و سلران حیدر برای تشکی صوفیان جنگجوی صفوی یا قزلباشان و
سلرنتطلبی آنها را موجه کرده و با یادکرد تافته قرمزرنگ اهدایی شیخ صفیالدین به اه شیخ زاهد و نسبت دادن
سلرنت و پادشاهی به شیخ صفیالدین ،قرمز بودن جامه قزلباشان و سلرنتطلبی رهبران طریقت را موجه کنند .البته
نیامدن عبارات نو از جمله… برافتد( در نسّههای سلرنتی میتواند بیانگر کلید خوردن برنامه ح ف قزلباشان از عرصۀ
قدرت سیاسی در زمان شاهطهماسب و عملیاتی شدن آن در زمان شاهعباس بعد از قدرت گرفتن عالمان شیعی باشد.
سرانجام آرزوهای تحق،نیافته سلران جنید و سلران حیدر برای کسب مسند قدرت سیاسی ،در زمان شاه
اسماعی به بار نشست و شاه اسماعی با تلفی ،ایدههای سهگانه نسیادتخواهی( ،نتشیعگرایی( و نسلرنتطلبی(
با نعرفان( بهعنوان نمرشد سیاسی حسینینسب شیعی( بر تّت پادشاهی نشست.
ّ
 .3از مرشد سیاسی حسینینسب به مرشد الهی مبلغ عرفان شیعی :دوران صفوی

دوران رهبری حاکمان صفوی با نشستن شاه اسماعی بر تّت پادشاهی آغاز شد؛ عرفان صفویان در دوران شاه
اسماعی همچنان ادامۀ روند عرفان پیشاصفوی است؛ اما در زمان حاکمیت شاهطهماسب دوره جدیدی از استحاله
شّایت عرفانی شیخ صفیالدین آغاز شد .این دوران با دستور مستقیم شاهطهماسب به میرابوالفتک حسینی برای
نتاحیک و تنقیک( نسّههای صفوة ّ
الصفا و نجداگردانیدن ح ،و باط از آن( آغاز شد (چ .)1201 :میرابوالفتک
بهصورت آگاهانه به تاحیک نسّههای صفوة ّ
الصفا و نهمسوسازی عرفان شیخ با گرایشهای جدید حاکمان
صفوی( پرداخت .در این نسّهها که ننسّههای سلرنتی( یا ننسّههای دربار صفوی( خوانده شده ،سیمای شیخ
صفیالدین که در نسّههای طریقتی بهصورت تدریجی و نامنسجم تغییر کرده بود ،بهصورت آگاهانه و منسجم تغییر
ّ
کرد و شیخ صفیالدین از نمرشد حسینینسب سیاسی( به نمرشد الهی مبلغ عرفان حسینینسب شیعی( تبدی شد؛
بنابراین پروژه استحاله شّایت عرفانی شیخ که در نسّههای طریقتی بهصورت جستهگریّته آغاز شده بود ،در این
دوره به معنای واقعی کلمه تکمی شد.
در این راستا تغییرات راه یافته در نسّههای صفوی دستکم در چهار بّش صورت گرفته است .1 :ارتقای مقام
علوی
معنوی شیخ صفیالدین؛  .2تشدید جنبه الهی انتّار وی برای جانشینی شیخ زاهد؛  .3تغییر سلسله
عرفانی ِ
ِ
شیخ به سلسله حسینی؛  .4ح ف عناصر عرفانی مغایر با شریعت و کالم شیعی.
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یکی از اقدامات میرابوالفتک برای استحاله شّایت عرفانی شیخ صفیالدین ،نارتقای مقام معنوی وی( از
طری ،ح ف ،افزایش و تغییر عناوین و عبارات است .این تغییرات که دستکم به سه دسته تقسیم میشوند با اهداف
مّتلفی دنبال شده است .ازجمله این تغییرات نح ف عبارت توبه شیخ صفیالدین( برای زدودن چهره شیخ
صفیالدین از لوث گناه و بری دانستن وی از خرا و اشتباه است .با این اقدام شیخ صفیالدین از نانسان خراکار توبه
کننده( به نانسان بیگناه و معاوم( تغییر یافته است .همچنین نعناوین و القار شیخ زاهد و مریدان شیخ
صفیالدین( و نجمالت معترضه دیگر عارفان( ح ف شده یا تقلی یافته است؛ تاجاییکه جمله معترضه نرحمهاهّٰلل
علیه( که در نسّه نزدیک به نسّه مال و نسّههای طریقتی بعد از عبارت نمشایخ سل ( آمده بود (ال  :ال
210؛ ق :ال 338؛ چ ،)9۵9 :به نرضیاهّٰللعنه( تغییر کرده است (م600 :؛ ر 4 :ال )40:؛ بنابراین هدف
میرابوالفتک و رونویسانش از این اقدام نبرترانگاری شیخ صفیالدین و طریقت صفوی بر دیگر مشایخ و طریقتهای
عرفانی( و ناعتباربّشی به فرزندان و جانشینان وی یا همان حاکمان صفوی( بوده است .دراینراستا شیخ صفیالدین
بهعنوان نبرترین مرشد( و طریقت صفوی بهعنوان نبرترین طریقت( معرفی شده است.
اقدام دیگر میرابوالفتک برای استحاله شّایت عرفانی شیخ صفیالدین ،نتشدید جنبه الهی انتّار وی برای
جانشینی شیخ زاهد( است .وی این تغییرات را به دو صورت نتقلی اراده شّای شیخ زاهد برای انتّار شیخ
صفیالدین و تقویت جنبه الهی انتّار وی( و نح ف یا تقلی تالش شّای شیخ صفیالدین برای رسیدن به
جانشینی شیخ زاهد( انجام داده است .در نسّه نزدیک به نسّه مال و نسّههای طریقتی شیخ زاهد جانشینی را
که نامانت استادان پیشین( ()4میدانست به شیخ صفیالدین سپرده؛ اما در نسّههای صفوی شیخ زاهد این امانت
را از نمنشور خالفت و ارشاد و ربک ما یشاء( دریافت کرده و به تبع آیه نتادوا االمانات الی اهلها( آن را به اهلش،
شیخ صفیالدین ،سپرده است( .)5بدین صورت میرابوالفتک و رونویسانش منشأ انسانی این انتّار (امانت ارشاد) را
تغییر داده و برایش منشأ الهی و قدسی تراشیده و آن را به خزانه غیب حواله کردهاند .همچنین آنها تالش شّای
شیخ صفیالدین را برای کسب جانشینی تقلی دادهاند .در نسّه نزدیک به نسّه مال و نسّه طریقتی آمده است:
نعاقبت شیخ زاهد میفرمودی با صفی چارهای نباشد که این کاله از آن اوست و به بازوی خود برده است و بر من
مقرر میداشتی( (ال  :ر 29؛ ق :ر 46؛ چ)170 :؛ درحالیکه در نسّههای صفوی تالش شّای شیخ ح ف
شده و آمده است :نبا صفی چارهای نباشد که این کاله از آن اوست و این افسر عزت از دیوان قدرت بر تارک قدر او
نهادهاند( (ر82 :؛ م 1 :ر .)9۵
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بنابراین در نسّههای نزدیک به نسّه مال و نسّههای طریقتی سه رکن اساسی ناراده شیخ زاهد( ،نزور و
بازوی شیخ صفیالدین( و نعنایت الهی( در انتّار شیخ صفیالدین برای جانشینی نقش داشته؛ اما در نسّههای
صفوی اراده شیخ زاهد ذی اراده ح،تعالی قرار گرفته و رکن دوم یعنی نزور و بازوی شیخ( از متن روایت ح ف شده
است .این اقدامات نیز با هدف نپیوند شیخ صفیالدین با عالم غیب( ،نالهی دانستن انتّار وی برای جانشینی
شیخ زاهد( و نتأیید سیره عرفانی شیخ به خاطر برگزیده شدن وی از دیوان و ربک ما یشاء( انجام شده است.
علوی شیخ به
اقدام دیگر میرابوالفتک برای استحاله شّایت عرفانی شیخ صفیالدین ،نتغییر سلسله
عرفانی ِ
ِ

سلسله حسینی( است .در نسّه نزدیک به نسّه مال و نسّه طریقتی سلسله عرفانی شیخ صفیالدین از طری،

حسن باری به امام علی (ع) رسیده و با یادکرد پیامبر اکرم (ص) به حًرت عزت ختم شده است؛ درحالیکه در
نسّههای صفوی این سلسله از طری ،معروف کرخی به امام رضا (ع) رسیده و با یادکرد امامان پیش از وی ،به امام
حسین (ع) رسیده و با یادکرد امام حسن (ع) ،امام علی (ع) و پیامبر (ص) به حًرت عزت ختم شده است .در
نسّه نزدیک به نسّه مال و نسّه طریقتی اینگونه آمده است:

نشیخ صفیالدین راّ ،قدس ّ
سره ،توبه و خرقه و تربیت از سلران المحققین… شیخ ابراهیم زاهد
گیالنی و او را از… سید جمالالدین… و او را از… شیخ شهارالدین محمود تبریزی… و او را از …
رکنالدین السجاسی… و او را از… قربالدین ابوبکراالبهری… و او را از… ابونجیبالسهروردی…
و او را از عم خود… قاضی وجیهالدین عمرالبکری… و او را از پدر خود… محمدالبکری… و او از
احمد اسوددینوری… و او را از… ممشادالدینوری… و او را از… ابوالقاسم جنید بن
محمدالبغدادی… و او را از سری بن المفل السقری… و او را از… معروفالکرخی… و او را از…
داود طایی… و او را از… حبیبالعجمی… او را از… حسنالباری… و او را از… امیرالمامنین
(ق + :و امامالمتقین و یعسورالدین و ولی رر العالمین) علی بن ابیطالب ،کرم اهّٰلل وجهه( ،ق:
علیه الالوات و السالم) و او را از… امامالمتقین محمد مارفی… و او را از… جبرئی امین… از
ّ
حًرت عزت (قّ + :
عز شأنه و ج سلرانه)( (ال  :ال 32؛ ق :ر ۵0؛ چ)180-1 :؛

درحالیکه در نسّههای صفوی سلسله ارشاد شیخ به امامان معاوم رسیده و آمده است:
نشیخّ ،قدس اهّٰلل ّ
سره ،خرقه و تربیت از قرباالقرار فی العالمین… شیخ ابراهیم گیالنی… و او
از… سیدهمامالدین… و او از… شیخ شهارالدین محمود تبریزی… و او را به چند واسره که از
مقربان درگاه الهی بودهاند از… شیخ معروف کرخی… و او از…امام الجن و االن

سلران

ابوالحسن علی بن موسیالرضا… و آن حًرت از… امام موسیالکاظم… و آن حًرت از… امام
جعفر صادق (ر :الاادق)… و آن حًرت از… امام محمد باقر (ر :الباقر)… و آن حًرت از…
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زینالعابدین… و آن حًرت از… سیدالعالمین و شهید مظلوم امام حسین… و آن حًرت از…
امام حسن مجتبی… و آن حًرت از… امیرالمامنین… علی بن ابیطالب ،صلوات اهّٰلل و سالمه
علیه ،و آن حًرت از… محمدالمارفی… و آن حًرت را بهواسره جبرئی امین… از حًرت
ّ
رر العالمینّ ،
عز شأنه و ج سبحانه( (م92 :؛ ر 1 :ر .)100

میرابوالفتک این اقدام را در راستای مشروعیتبّشی به اهداف سیاسی حاکمان صفوی ،به تکمی پروژه سیادت
حسینی شیخ که در زمان خواجه علی آغاز شده بود ،پرداخته و سلسله عرفانی وی را به امام حسین (ع) ختم کرده
است؛ چراکه امامت از صلب ایشان ادامه یافت و شیخ صفیالدین و جانشینانش که از طری ،شجره سیادت فرزند
ایشان معرفی شده بودند ،در عار غیبت در پرتو ننظریه والیت( جانشینان حسینینسب مورد تأیید امامان معاوم
معرفی میشدند؛ بنابراین ضرورت تاریّی و اجتماعی عار صفوی میرابوالفتک را به تلفی ،سه رکن صوفیانهگری،
ایرانیت و مهدویت برای کسب قدرت سیاسی واداشته است (سیوری.)2 :138۵ ،
اقدام دیگر میرابوالفتک برای استحاله شّایت عرفانی شیخ صفیالدین ،نح ف عناصر عرفانی مغایر با شریعت
شیعی( است .هرچند از زمان پیدایش عرفان تا کنون دیدگاههای متنوع و متناقًی درباره رابره عرفان و ادیان مررح
شده و علما و فقها دین را در مفهوم نسنت دینی( و عارفان دین را در مفهوم توسعی آن ،یعنی نتجربه عرفانی( تعری
کردهاند (فوالدی) 48 :1388 ،؛ اما در دوران صفویه و رسمیت یافتن م هب تشیع ،نزاع فقها و عرفا درباره ماهیت
ادیان و عرفان به نزاع درباره شاخههای ادیان و عرفان انجامید .ازاینرو فقهای صفوی با تأیید نعرفانهای مراب ،با
شریعت شیعی( ،به نفی و رد نعرفانهای مغایر با شریعت شیعی( پرداختند .دراینراستا میرابوالفتک نیز به
نهمسوسازی عناصر عرفانی طریقت شیخ صفیالدین با شریعت شیعی( اقدام کرد .عالمه مجلسی نیز در رساله
جواب المسائل الثالث با تکیه بر نسّه اصالحی میرابوالفتک ،عرفان شیخ صفیالدین را نعرفان شیعی( و نعرفان
ماید امامان معاوم( معرفی کرده است .عالمه مجلسی در این رساله صوفیان را به دو دسته نصوفیان شیعه یا سالکان
مسالک یقین( و نصوفیان سنی یا سالکان مسالک ضالل( تقسیم کرده و پ از تمایز طریقت شیخ صفیالدین از
طرق ضاله ،طریقت عرفانی وی را نطریقت شیعیان خاص اه بیت علیهمالسالم( و نطری ،صوفیه حقه… که عالنیه
به شرایع دین علیه [امامیه] عم کنند( (جعفریان1 :1392 ،ن )827نامیده است.
اقدامات میرابوالفتک برای نهمسوسازی عناصر عرفانی طریقت شیخ صفیالدین با شریعت و کالم شیعی( در بّشهای
نشرکگویی( ،نسماع( ،نمعراد عارفان( ،نتناسخ( ،نتأوی احکام شرعی و آموزههای دینی (آموزههای اسالمی و
غیراسالمی)( و نرؤیت خداوند در آخرت( پیگیری شده که بهاختاار به توضیک چهار مورد اول پرداخته میشود.

60

جستارهای نوین ادبی ،سال پنجاه و چهارم ،شماره چهارم (زمستان )1400

از مسائ مورد اختالف فقیهان با عارفان عار صفوی ،مسئله شرکگویی و مغایر دانستن آن با شریعت شیعی
ً
است .هرچند در نسّه نزدیک به نسّه مال و نسّه طریقتی عباراتی وجود دارد که صراحتا شیخ صفیالدین را از
شرکگویی در امان میدارد؛ اما در همین نسّهها حکایتی وجود دارد که شرک و طامات گفتن مریدان در حًور
شیخ صفیالدین و تأییدیه شیخ بر سّن آنها را نشان میدهد .در این نسّهها آمده است:
نچون مدتی بر آمد کار معامله وی باالتر آمد و کش

معنوی نیز حاص شد و چون طالبان از

طامات و شرحیات و تجرید و توحید و انواع آن و صفات سّن میگفتند او از آن نشان میداد و
میگفت اینک حال آن عیان میبینم و مشاهده میکنم( (ال  :ال ۵4؛ ق :ال 82؛ چ)269 :؛

درحالیکه در نسّههای صفوی رفتار شیخ در این حکایت مّالفت شریعت شیعی قلمداد
شده و عبارت نطامات و شرحیات( ح ف شده است (م1۵2 :؛ ر 1 :ال .)167
بنابراین میرابوالفتک و همکارانش نسبت به شرحیات متن صفوة ّ
الصفا رفتار چندگانهای داشتهاند .در بّشهایی
که شرحیات حالد ،بایزید و جنید مررح شده ،شرحیات آنها بدون کم و کاست ذکر شده و طریقت شیخ
صفیالدین از روش آنها برتر دانسته شده است (م316 :؛ ر 2 :ال 146؛ چ)۵۵3 :؛ در بّشهایی که شیخ
ً
صفیالدین صراحتا با شرکگویی مّالفت کرده ،عین عبارت ذکر شده است (م441 :؛ ر 3 :ال 66؛ چ)729 :
و در بّشهایی که شیخ صفیالدین به شرک گوشهچشمی نشان داده ،عبارت نطامات و شرحیات( ح ف شده و
شیخ از شرکگویی تبرئه شده است (م1۵2 :؛ ر 1 :ال .)167
از دیگر مسائ مورد اختالف متشرعان صفوی با صوفیان ،نمسئله سماع( است .بیشتر فقهای متشرع شیعه،
سماع را از ماادی ،غنا و الحان و مغایر با شریعت دانسته و آن را تحریم کردهاند؛ درحالیکه برخی از فقهای اه
سنت سماع را مکروه و برخی دیگر مانند شافعیان سماع را مجاز یا مباح دانستهاند .برخی عارفان مانند غزالی و خواجه
عبداهّٰلل انااری برای ا بات صحت عقیده خود ،جلب رضایت علمای دینی و جلوگیری از کارشکنیها و اذیت و آزار
آنان ،سماع را به سه دسته نسماع مباح( ،نسماع حرام( و نسماع جایز( تقسیم کرده (غزالی1 :137۵ ،ن )370و
نفقط عارفان و اه تمکین( را شایسته سماع کردن دانستهاند (باخرزی2 ،13۵8 ،ن .)238هرچند م هب شیخ
صفیالدین بنابر اشارات نسّه نزدیک به نسّه مال و عبارات نزهة القلوب نسنی شافعی( بوده (مستوفی:1336 ،
 )128و در این م هب سماع مجاز یا مباح دانسته شده است؛ اما شیخ صفیالدین ،نظر غزالی درباره نسماع مباح(
و نسماع حرام( را پ یرفته است .وی در این بّش سماع حرام را شام نپایکوبی( ،نرقص( و نعادت( و سماع
مباح را شام نتواجد( ،نوجد( و نوجود( دانسته است .وی سماع پایکوبی را نرقص کردن با دستارچه و دستبند…
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و عادت زنان و مردان اه بدعت( ،سماع رقص را نسماع اه بدعت جوانان و غیرهم( که سر در پای همدیگر
مینهند و به تکل همدیگر را در سماع میکشند و به هوای نفسانی و شهوانی حرکت میکنند و سماع عادت را
نسماع اه فس (،و مولعان بر نظارگیان زنان و امردان دانسته است (ال  :ر 109؛ ق :ال 169؛ چ .)۵11 :همچنین
شیخ با توجه به دیدگاه خواجه عبداهّٰلل انااری درباره تفاوت نوجد( و نسماع( (انااری ،)27۵ :1388 ،به تشریک انواع
سهگانه سماع مباح (تواجد ،وجد و وجود) پرداخته و گفته است :نتواجد سماعی باشد به تن و وجد سماعی باشد به دل
و وجود سماعی باشد به روح… و این هر سه نوع از سماع مباح است( (ال  :ر 109؛ ق :ال 169؛ چ.)۵11 :
مسئله سماع در نسّههای طریقتی تغییر نکرده و پیرواننکاتبان طریقت صفوی بر مسئله سماع تمرکز دارند؛
درحالیکه میرابوالفتک و رونویسانش در راستای شیعی کردن این نسّهها ،جنبههای دوگانه سماع را مغایر شریعت
شیعی دانسته و بر ح ف یا تقلی آنها اصرار داشتهاند .آنها اصرالح سماع را به وجد بدل کرده یا آن را همراه با
حکایات مربوق به سماع و رقص ح ف کردهاند .در فا اول نسّه نزدیک به مال و نسّه طریقتی بابی با عنوان
ندر ذکر سماع و وجد شیخ صفیالدین( آمده که در نسّههای صفوی عنوان به ندر ذکر وجد و تغیر حال حًرت
شیخ صفی المله و الدین( تغییر کرده است .میرابوالفتک و رونویسانش با تغییر اصرالح نسماع( به نوجد( خواستهاند
سماع شیخ را از نسماع به تن( به نسماع به دل( تغییر دهند و شیخ را از سماع ظاهری و جسمانی مبرا کنند .آنها با
این اقدام باطنیگرایانه ،شیخ را از نقد فقیهان متشرع دربار صفوی ماون ساختهاند.
حکایات ح ف شده در نسّههای صفوی بیشتر ناظر بر مًامینی چون نپیوند سماع با امامان معاوم و عناصر
شیعی( ،نتمرکز بر جنبههای تنانگی و جسمانی سماع شیخ صفیالدین( و نرفتارهای غیرعادی سماع کنندگان و
تأ یرگ اری آنها بر محیط( است( .)6بدین ترتیب میرابوالفتک و رونویسانش با این اقدامات عرفان شیخ را از نعرفان
سکرآمیز آمیّته با شریعت( به نعرفان صحوانگیز شیعی مورد پسند دربار صفوی( تغییر دادهاند.
از دیگر اختالفات متشرعان صفوی و صوفیان صفوی ،مسئله نمعراد عارفان( و مغایر دانستن آن با کالم شیعی
است .مفسران معراد را به دو مفهوم نمعراد خاص( یا نسیر آسمانی( و نمعراد عام( یا نسیر انفسی و نی به مقام
قرر الهی( تقسیم کرده و بر اساس مستندات قرآنی سفر آسمانی حًرت ادری و عیسی و پیامبر (ص) را معراد
خاص و هبوق آدم ،تسبیک یون در شکم ماهی ،تجلی خداوند بر موسی در کوه طور را معراد عام نامیدهاند .همچنین
آنها با استناد به آیات ابتدایی سوره اسراء ،معراد پیامبر (ص) را برترین و کام ترین نوع معراد و معجزه پیامبر (ص)
دانستهاند .آنها اصلیترین تفاوت معراد پیامبر با معراد دیگر پیامبران را سرعت سیر پیامبر برای نی به مقام او ادنی و
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بازگشت دوباره ایشان به زمین برای هدایت انسانها دانستهاند .برخی عارفان نیز با تکیه بر مفهوم عمومی معراد ،سیر
ً
صعودی خود برای نی به مقام قرر را نمعراد عارفانه( نامیدهاند .بایزید بسرامی در معرادنامه خود صراحتا سفر
انفسی خود را نمعراد( خوانده است(.)7
در نسّه نزدیک به مال و نسّههای طریقتی عبارتی آمده که اعتقاد شیخ صفیالدین را به نمعراد پیامبرگونه
اه سلوک( آشکار میکند .در این نسّهها آمده است :نپ اه سلوک را به صفت معراجی است همچنان که
پیغمبر را صلواتاهّٰللعلیه بهصورت بود( (ال  :ال 113؛ ق :ر 174؛ چ)۵2۵ :؛ میرابوالفتک و رونویسانش این
عبارات را مغایر عقاید کالم شیعی دانسته و ح ف کردهاند؛ بنابراین پیرواننکاتبان طریقت صفوی در نسّههای
طریقتی با تمایز قائ شدن بین معراد پیامبران و معراد عارفان ،اعتقاد به معراد عارفان را بهعنوان یکی از ارکان عرفان
شیخ صفیالدین پ یرفته و به آن اقرار کردهاند؛ درحالیکه میرابوالفتک و رونویسانش در راستای شیعه کردن کتار
صفوة ّ
الص فا  ،معراد را امر انحااری پیامبران دانسته و با ح ف عبارت نمعراد عارفان( نقره تالقی عارفان و پیامبران
را قرع کردهاند.
از دیگر مسائ مورد اختالف متشرعان صفوی و صوفیان این عار مسئله نتناسخ( و مغایرت آن با کالم شیعی
است .تناسخ در لغت به معنای ننوبت به نوبت گردیدن زمانه و زائ شدن( (دهّدا :1361 ،مدخ تناسخ) و در
اصرالح به معنای بازگشت نف به بدنی غیر از بدن اولیه خود (ابنسینا )36 :1364 ،و انتقال نف از بدنی به بدن
دیگر (جماد ،نبات ،حیوان و انسان) پ از انفاال از بدن اول است (مالصدرا .)137 :13۵4 ،هرچند تناسخ بیشتر
در سنتهای عرفان هندی و یونانی رواد دارد و فیلسوفان و عارفان مسلمان تناسخ را نپ یرفته و دالیلی را برای نفی
تناسخ مررح کردهاند؛ اما گاه متشرعان ،متکلمان و عرفانشناسان به خاطر اشتراکات لفظی و معنوی اصرالحات
عرفانی ،بهاشتباه مفاهیمی چون نحلول( ،ناتحاد( و نسیر تکاملی انسان( را با تناسخ یکی دانسته و عارفان مسلمان
را به نتناسخطلبی( متهم کردهاند .ازاینرو برخی عارفان ناگزیر از تأوی و تشریک دیدگاه آنها بودند تا آنها را اتهامات
تبرئه کنند .شیخ صفیالدین در همین راستا به تشریک نظریۀ موالنا درباره نسیر تکاملی انسان( پرداخته تا وی را از
اتهام تناسخ ماون بدارد .در نسّه نزدیک به مال و نسّه طریقتی آمده است:
«هر خوش ی کو فوت ش ا ت و اش ا واگه ین

کو ب وش

ین خوشی چیزی ست بیچون کآیا وار وششه

گ ردد ت هش

o

o

o

o

ی دی ر آی ا پیش و اید ن یشین
ب

هش

در ای ن آب گ ط ین

معنی بیت دوم نه آن مفهوم تناسخ است که بعًی کسان تاور و توهم میکنند بلکه آن است که از
ً
آ ار الراف الهی فواید و خوشی در این عالم آر و گ به وجود خالی ،رسد .چنانکه باران مثال که
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چون کیفیت و اوقات و منافع و کمیت آن معلوم و مفهوم انسان نیست که چون بر زمین که حقه آر
و طین است میآید از آنجا انواع نبات از مرعومات و مشمومات دوایی و غ ایی برمیآید و باز از
آنجا به حقه حوصله حیوانات میرسد و حیوانات از آن قوت مییابند و باز آن حیوانات غ ای انسان
میگردند و به حقه قالب انسان میآید و باز در حوصله انسانی بعًی نرفه میشود که از آنجا باز به
حقه رحمی میرسد که از آن تولد دیگری و بعًی فًالت میگردد که قوت زمین مزارع میشود و
قوت نبات میگردد و امثال اینها .پ این خوشی اندر این نقوش مّتل الاور در میان آر و طین از
حقه به حقه میگردد بر این وضع و قانون نه بر معنی مفهوم تناسخ .مهرههای مّتل در حقه تقدیر
هستن کان به هر نقشی و شکلی گردد از دستی به دست( (ال  :ر 120؛ ق :ال 186؛ چ)۵۵7 :؛

درحالیکه ک عبارت این شرح در نسّههای صفوی ح ف شده است (م320 :؛ ر 2 :ال

.)148

پیرواننکاتبان طریقت صفوی آشکارا به سیر تکاملی انسان و تفاوت آن با تناسخ باور دارند و ابیات موالنا و شرح شیخ
صفیالدین را پ یرفتهاند؛ درحالیکه پیرواننکاتبان دربار صفوی ابیات موالنا و شرح صفیالدین را از اساس پاک
کردهاند.
نتیجهگیری

طریقت صفویه دنباله طریقت زاهدیه است که پ از درگ شت شیخ زاهد به شیخ صفیالدین اردبیلی رسید .رفتهرفته
شّایت عرفانی شیخ صفیالدین در دورههای تاریّی مّتل (دوران حیات شیخ ،دوران پیشاصفوی و دوران
صفوی) تغییر کرد و از طریقت زاهدیه متمایز گشت .چون کهنترین و جامعترین منبع برای شناخت طریقت زاهدیه
کتار صفوة ّ
الصفا بود ،این تغییرات در نسّههای این کتار بازتار یافت و ازآنجاکه نسّه ابن بزاز یا نسّه مال

در دسترس نیست ،نسّههای موجود صفوة ّ
الصفا دستکم به سه دسته نسّههای نزدیک به نسّه مال ،

نسّههای طریقتی یا نسّه رهبران طریقت صفوی و نسّههای سلرنتی یا نسّههای دربار صفوی تقسیم میشوند.
ازاینرو نّستین تغییر در نسّههای نزدیک به نسّه مال رقم خورد و شیخ صفیالدین با تأکید بر والیت مورو ی،
طریقت خود را از طریقت زاهدیه متمایز کرد .پ از وی نیز فرزندانش (شیخ صدرالدین ،خواجه علی سیاهپوش،
شیخ ابراهیم ،شیخ جنید ،شیخ حیدر و شاه اسماعی ) در نسّههای طریقتی ،رفتهرفته به همسوسازی گرایشهای
جدید خود با گرایشهای شیخ صفیالدین پرداختند .خواجه علی بر سیادتطلبی و تشیعگرایی تأکید کرد و نسب
شیخ را به امام حسین (ع) رساند و سلران جنید و سلران حیدر بر سیاستگرایی طریقت تأکید کردند .تا اینکه در
زمان سلران حیدر و سلران جنید طریقت صوفیانه به نهًت سیاستطلبانه صوفیان تغییر کرد .درنهایت در دوران
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صفوی نیز نسخههای سلطنتی فراهم شد و بهصورت آگاهانه و منسجم ضمن تشدید سیادتخواهی و تشیعگرایی
رهبران پیشین طریقت ،بر الهی بودن انتخاب شیخ صفیالدین به جانشینی شیخ زاهد نیز تأکید شد.
پینوشتها

 .1ابن بزاز  24سال پس از مرگ شیخ صفیالدین ( 735ق) صفوةالصفا را نوشته ( 759ق)؛ درحالیکه کهنترین نسخه
موجود آن  131سال با نسخه ابن بزاز فاصله دارد .نسخه لیدن با تاریخ کتابت  890ق و نسخه ایاصوفیا با تاریخ کتابت
 896ق کهنترین نسخههای صفوة ّ
الصفا هستند.
 .2برای اطالعات دقیقتر به بخش سیادت رساله یا مقاله «بررسی فرایند نسبسازی شیخ صفیالدین اردبیلی از نسخه ابن بزاز
تا دستکاریهای طریقتی و سلطنتی و بازتاب آن در منابع صفوی» مراجعه کنید.
 .3شیخ زاهد با شروانشاه اخستان (چ )171 :و غازانخان (همان )149 :و شیخ صفیالدین با اولجایتو (همان ،)640 :پادشاه
ابوسعید ایلخانی (همان )267 :و امیرحسن چوپانی (همان )821 :ارتباط داشتند در نسخههای صفوة ّ
الصفا بازتاب یافته است.
« .4امانتی که از استاد در ارشاد به دست آوردم ،به تو سپردم» (الف :ب 31؛ ق :ب 49؛ چ .)178
« .5منشور خالفت و ارشاد که از دیوان و ربک ما یشاء و یحتاج الخلق به اسم سامی ترقیم یافته بین العباد و البالد منتشر سازی
من نیز امانتی که داشتم به تو حکمان تؤدو االمانت الی اهلها به تو سپردم» (م91 :؛ ب 1 :ب .)100
 .6نمونههایی از حکایات حذف شده عبارتند از :خواب دیدن موالنا سراجالدین خلخالی درباره سماع پیامبر (ص) ،امام
علی (ع) ،امام حسن (ع) و امام حسین (ع) در خواب (م157 :؛ چ ،)275 :حکایت توقف یکساله سماع شیخ صفیالدین
بر اثر مرگ خواجه محییالدین و از سرگیری آن با قرائت آیات قرآن (م219 :؛ چ ،)649 :شراب ریختن بر قرآن در سماع (م:
212؛ چ« ،)367 :حکایت دو گز در هوا سماع کردن شیخ» (م377 :؛ چ« ،)646 :حکایت برهنه سماع کردن شیخ و
ترس مریدان از کشف اندام وی در سماع» (م380 :؛ چ ،)651 :جنبش دیوارها بر اثر سماع شیخ (م380 :؛ چ.)652 :
 .7ر.ک :معراجنامه بایزید ،تذکرة االولیاء عطار نیشابوری.
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