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تصوف و صوفیان آذربایجان مقارن حضور شاه اسماعیل صفوی
پریسا قربان نژاد
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چکیده
تصوف ،با مجموعهای از افکار ،آداب و اعمال ویژه خود ،که نوعی واکنش مذهبی نسبت
به اوضاع سیاسی اجتماعی محسوب میشد ،در طول تاریخ پر فر از و نشری اسر و و
ای ان ،از ف هنگ معنوی طبقات جامعۀ اس می تأثی پذی فت و در قر ن دهر هجر ی،
موفق به اح از قدرت دنیوی شد؛ که مصداق برارز آن ،ظهرور خانردان فروفی مسر
ففوی در سپه سیاسی ای ان بود .دردوره یاد شده ،سیاست مبارزه با تسرن ،،رفتارهرای
غالیانۀ فوفیان مهاج قزلباش ،رقابت منفی س س ههای فوفی و سخت گی ی افحاب
ش یعت ،ض بههای جب ان ناپذی ی ب پیک ه تصوف وارد ک د .پ سش اساسری کره ایر،
مقاله ،حول محور آن سامان یافته ،ای ،است که :ج یان تصوف آذربایجان ،تا چه میزان
از چنی ،وضعیتی ،تأثی پذی فت؟ یافتههای ای ،پرژوهش ،نراظ بره ایر ،معناسرت کره
رفتارهای یاد شده ،به شدت ب تصوف آذربایجان اث گذاشت .ط یقتهرای منتسر بره
تسن ،،مورد تع ض ق ار گ فتند؛ بقایای س س ه هرای فروفی شریعی ،در گوشره وکنرار
آذربایجان ،حضوری کم نگ یافتند و فوفیان ای ،منطقه ،به بهانههای مخت ف ،به قتل
رسیدند .ب خی نیز ،در گمنامی به س ب دند و یا از خوف جان ،با سیاست ففویان همگاو
شدند .گ وهی نیز که حاض به ای ،کار نشردند ،در پری افرزایش تنگناهرای داخ ری ،راه
مهاج ت به آناتولی و هندوستان را در پیش گ فتند و زمینه را ب ای رشد ع وو نق ری در
دارالهج ۀ خود ف اه نمودنرد .ایر ،مقالره میکوشرد ترا بره روش توفریفی-تح ی ری،
س گذشت ،آراء و اندیشههای شماری از مشایخ فوفیه آذربایجان -مقرارن حضرور شراه
اسماعیل ففوی -را مورد ب رسی ق ار دهد.
کلیدواژگان

 .1اســدادیار دانشــآاه ااد اســالمی وامــ اروم ــه ،گــهوه تــاریخ تمــ م و ملــل اســالمی ،اروم ــه ،ایــهام.
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آذربایجان ،ففویه ،نوربخشیه ،نقشبندیه ،عق ءالمجانی ،،ذهبیه

مقدمه

پس اا مهگ سلطام یعقوب ق قویونلو در سال 896ق ،م ام شاهزادگام به سه مُلـ
و مِل  ،نزاع و کشمکش درگهفت .سقوط ابوسع و کـاهش نقـش ت موریـام ،ضـعِِ
ق رت عثمان ام در غهب و اُابکام در شهق و ع م توانایی نام جهت دخالـت در امـورِ
داخلیِ ایهام و نبود ق رت مهکزی وام  ،خالء س اسی ماکم به ایهام را افزود (س وری،
 .)21 :1374این موضوع به اسماع ل م هاا و مشاورامِ نزدیکش فهصت داد تا در به ثمـه
رسان مِ ه فِ بزرگ خود تج ی قوا کننـ و اقـ اماتِ زام را در ذربایجـام بـه انجـام
رسانن  .محققانی که در باب صفویه به بهرسی پهداخدهانـ  ،ب شـده ،موضـوع س اسـت و
اقدصاد این دوره را را م نظه قهار دادهان و یا در خصوص تحـوزت مـبهبی تنـنن و
تش ّع قلم اده ان  .نهایی هم که به تصوف نظه داشده ان  ،به بهرسـی کلـی عهفـام ایـن
دوره اا دی گاه شعه و ادب پهداخدهان و یا توجه خود را به نزاع م ام صوف ام و فق هام
انجام نهسان هان .
منابع و مآخب مهبوط به تصوف ذربایجام در دوره یاد ش ه ،بن ار محـ ود و نـای ز

است .تنها میتوام اا تبکهههای صوف انه ای نظ ـه :روضات الجناات مـاف
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

من ن کهبالیی ،تذکرهانصرآبتدی ،روضهالطهتر مشـهی و یـا ثـار
منظوم و منثور خود صوف ام ،به افکار و ان یشههای نام پی بهد .مدی به اسـا

منـابع،

نمونههای مشایخ موجود در ذربایجام -مقارم دوره شاه اسماع ل صـفوی -ن ـز انـ
است و اگه هم درباره صوف ام ،گاهیهایی به دست میدهن  ،معموز فاق تـاریخ تولـ
و وفات نام است؛ به گونهای که باعث شفدآی فکهی پژوهشآه هم میشون  .بـا ایـن
مال ،با بهرسی دق ـ و پ ونـ مفـاه م منـداه اا شـه مـال صـوف ام موجـود در
ذربایجام م دوره ،میتوام به ندایجی در این خصوص دست یافت که اا سویی مـاکی
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معطوف داشده ان وه چ گونه تحق قی درباره تاریخ تصوف ذربایجام در ایـن دوره بـه

اا افول سهیع تصوف ،مهاجهت صوف ام به خـار اا ذربایجـام ،اسـدحاله تصـوف بـه
عهفام و اا سوی دیآه ،مضور پهاکن ه و کم رنگ پ هوام وم ت وجود و طهیقتهـای
94

به طور کلی ،س هِ تصوف ذربایجام اا سال  900تا 930ه .ق -یعنی امـانی کمدـه اا
ن م قهم -را میتوام در دو بنده مدفاوت ،مورد بهرسی کـهد .نانـت ایـن کـه ،در اثـه
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مادلِ اعم اا ذهبی ،نقشبن یه ،نورباش ه ،کبهویه و صفویه است.

مضور شاه اسماع ل اول -اا  905تـا  930ه .ق و مدـی قبـل اا م -و پ ـهوام جانبـاا
طهیقــت صــفوی در ذربایجــام -کـه ب شــده نهــا اا نــاتولی ،سـ ای صــو ه و مــاوراء
قفقاابودن (روملو67 ،2 :1357 ،؛ سومه-)172 :1371 ،صوف ام مهاجه و مبارا تهکمام-
کــه مجموعــه تعل مــات نهــا در امنــا

«ارادت» و «اطاعــت» اا مهشـ ِ کامــل (شــاه

اسماع ل) شکل میگهفت -در م ام خ ل قزلباشام وارد ذربایجـام شـ ن  .نـام کـه در
تـاریخ ،بـه «صـوف ام قزلبـا » معهوفنـ (طـاههی ،)139 :1351 ،بـا مضـور خــود در
ذربایجام ،فصل ج ی و وضع پ چ های را بهای تصوف منطقه رقم ادن  ،و بعـ ها در
ق رت و س است جبب ش ن  .م هاث فکـهی صـوف ام مـبکور -کـه م ـزهای اا رفدـار
تهکمانام با بزرگام مبهبی خود و ان یشههای افهاطی ش عی بود و پ ونـ ی بـا شـهیعت
ن اشت -در ممایت و پ اده ساای نقشه ها وان یشههای پادشاهام صـفوی مـوثه واقـع
ش  ،اما بای به این نکده عنایت داشت که ورود و هجمه این عناصه به ذربایجام ،در به

میشود.
جهیــام و بنــده دوم در دورهی شــاه اســماع ل اول(907-930ه .ق) ،اا م صــوف امِ
مندقه -و اغلب بومی منطقه -بود که به تصوف مق قی تعل خاطه داشدن  .نام ،تحـت
ارشاد قهار گهفده و مهامل س ه و سلو را نـزد پ ـهام طهیقـت سـکهی کـهده بودنـ و
اغلب ،پ هو طهیقتهای معهوف و مادلِ امانۀ خود بودن  .گاه ،درم ـام نهـا مشـایخ
بزرگی یافت میش  ،اما به دل ل به هم ریادآی اوضاع ذربایجام -در عصه تهکمانـام-
و تأث ه منفی خودسهیهای صوف امِ قزلبا

به تصوفِ منطقه ،در غاا عهـ صـفوی ،و

سلب رامش اا منطقه ،علما و مشایخ عهفای ذربایجام را در سه دسـده کلـی ،میتـوام
مشاه ه کهد:
 .1صوف ام عالمی که بهای مف جـام و ان یشـه خـود بـه منـاط دیآـه مهـاجهت

تصوف و صوف ام ذربایجام مقارم مضور شاه اسماع ل صفوی

هم پاش  .البدّه جهیام مبکور ،مورد بحث مقالـهی ماضـه ن نـت و اا م صـهف نظـه
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هم ریادآی نهاد سندی تصوف بومی این منطقه تاث ه به سزایی نهـاد ودر واقـع ،م را اا

نمودن  .ایها اا سویی ،مفاس اخالقی م امِ صوف امِ قزلبا  ،کثهتِ جماعـت قلنـ رام و
معهوف بودن (جمعی اا مولفام ،)34 :1388 ،انحصار طلبی صوف ام صفوی که در ذم و
طهد دیآه سلنله های صوفی میکوش ن  ،باعث این هجهت گهدی و ااسـوی دیآـه،
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درویشام زابالی که به علت ع م ارتباط با سلنلههای رسـمی بـه«دراویـش بـی شـهع»

نفوذ فقها و علمای ماالِ تصـوف (خواننـاری 362 /4 :1392-1390 ،و  363؛ صـفا،
201 /5 :1362؛ ارین کوب ،)244 :1376 ،ساتگ هیهای مبهبی ،تفهقـه م ـام سـهامِ
قزلبا

در کنب ق رت و منااعۀ نام با مکومت و ناامنی های دیآه موجب ش که به

طور کلی ،اا تصوف در ذربایجام ،ین ام ی زی باقی نمان (صـفا ،همـام .)202 :نـام
که معموز دسـدی در شـعه و ادب داشـدن  ،اغلـب در سـهام نهای همجـوار  -بـویژه
عثمانی -سکونت گزی ن  .بهخی پادشاهام عثمانی هم ،اا شـعها ،ادبـا و علمـا ،عهفـا و
هنهمن امِ مهاجه ،ممایت کهدنـ و سـبب روا ابـام و ادب فارسـی(1مفدـا و ولـی،
 )161 :1374و تهویج فههنگ و ادب ایهانی در م سهام نها ش ن .
 .2بهخی اا صوف انی که م تی در ذربایجام مان ن  ،در تأل فاتشام ،انزجار و ب ـزاری
خود را اا تصوف مهسوم امانه ابهاا کهدن و در دفاع اا تصوفی که م را مق قـی  -نـه
منافی شهع -میدانندن  ،کوش ن ؛ نظ ه :ماف من ن کهبالیی تبهیزی و بهخی دیآـه،
.)35 :1388
 .3بعضی هم بنا به دزیلی با سالط ن صفوی ،اا در ساا

در م ن .

مدی با بااگشتِ موقت رامش به ذربایجام ،دیآه این سـهام ن ،مکـانی امـن بـهای
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

صوف ه نبود .صوف ام یا بای در گمنامی و به دور اا خانقاه به سه میبهدن  ،و یا در علوم
دینی سه م میش ن  ،و یا در شعهسُهایی ،ذوق ورای مینمودن تـا بدواننـ بـه عنـوام
«عالمی عارف» و «صامب سانِ عارف منل » به م ات خود ادامه دهن و بـه تهب ـت
مهی ام بکهداان  .شاه سان ،نکه ،ماف من ن کهبالیـی ،مـور صـوفی قـهم دهـم
هجهی ،در تبکهه ا  -که جزء مهمدهین ثار این دوره است -اا ااویۀ معمـور یکـی اا
مشایخِ صوفی در موالیِ تبهیز ،سان ران ه و گفده است که «اکنوم درویشـی در م جـا
ن نت ،بلکه ه چ جا ن نت» (کهبالیی.)75/2 :1349 ،
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که به سه اعدقاداتشام جام باخدن (صفا 105 /5 :1362 ،و 208 -204؛ جمعی اامولفام،

بهای واکاوی تاریخ تصوف ذربایجام در دوره اسدقهار مکومت صـفوی ،میباینـت
را و ثار تع ادی اا مشایخ مهم وتاث هگبار این دوره را مورد بهرسی قـهار داد .نهـایی
96

 .1در عه فهمانهوایی سالط ن صفوی به دزیل مادلِ ،دربارهی دانش های عقلی و ادبـی و پـهور
فارسی ابام کوتاهی میش  .ر (.صفا111/4 :1362،و .)112

سـانورام
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که در این پژوهش مورد بهرسی قهار خواهن گهفت ،عصهِ پایانی مکومت تهکمانـام و

سالهای غااین دولت صفوی را در کهدهان .
صوفیان مهاجر

دینسازری صفوی در مح طی کن ه اا صوفیگهی و افهاطگهایی سـه بـه ورد و بـه
«دولدی تمام ت خواه» تبـ یل شـ  .س اسیسـاای رابطـۀ مهشـ و مهیـ  -بـا تک ـه بـه
شاص ت پهسدی ،مول محور فهمانهوایی که تجنـم الهـی بـه شـمار میرفـت و مـورد
تق یس سکاه دلباخدۀ قزلبا ِ خود بود -اا امـام جن ـ وم ـ ر غـاا شـ  .ایـن نآـاه،
طهیقت صلح طلب صفوی را به «جنبش سد زهجوی غاای» تب یل نمود .به این تهت ـب،
دوره ای غاا ش که اا م به سـ اه تـهین دوره تـاریخ تصـوف اسـالمی یـاد کهدهانـ
(لویزم .)665 :1384 ،ند جه این جنبش ،م ش که هنجارهای اخالقی که به افعال مهدم
ماکم بود ،اهم ت خود را اا دست داد و نجات هه کـس -در ایـن جهـام و م جهـام-
منوط به پ وسدن به عاشقام س نه یا شاه اسماع ل ش و نظام اص ل اخالقی اسالم بی

م ام قزلباشام منلح پ ی م  .باتوجه بـه ایـن وضـع ت ،پ یـ ه مهـاجهت صـوف ام اا
ذربایجام به ناتولی ،هن  ،کهبال ،باکو ،ملب و دمش سهعت گهفـت و افـهادی یـوم
درویش مثلی تبهیزی ،ش خ باک ه اردب لی ،ش خ محمود اروم های ،رابط مشـهور بـه شـاه
کاظم ،دانشمن عب الباقی ،موزنا مال عب العلی محوی ،وقوعی تبهیـزی و مقصـود علـی
تبهیزی که به نوبۀ خود صامب اثه و نفوذ بودن  ،تـه دیـار کهدنـ  .بـا معهفـی ینـ
نمونه ،و مطالعه ان گی صوف ام هم عصه نها ،می توام دریافت که صـوف ام ذربایجـام
دراوایل عصه صفوی-عالوه به شنایی با نظم و نثه صوف انه فارسـی ،هـم تفنـ ههایباطنی صوف انه به قه م نوشدن  ،و هم در تصوف نظهی (وم ت وجودی) منشـأ ثـاری
ش ن .

تصوف و صوف ام ذربایجام مقارم مضور شاه اسماع ل صفوی

در دوره صفوی ،یکنهه مدوقِ گهدی و نوعی درویش منلکی عوام ادۀ صوفی نما در
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اثه گهدی  .تناهل مووزم -که طب الآوی کثهت گهایی دینی تصوف ،رایج شـ ه بـود-

یکی اا مشایخ صوف ه که درمـواه عهفـام نظـهی و تفنـ ه قـه م ومـ یث نبـوی،
م ث گاهی های عهفانی ،جزء افهاد شاخص عصه بـه شـمار می مـ  ،بابـا نعمـت ا
ناجوانی (م  920ه .ق) بود که در این دوره ،به علت اوضاعِ شفده ذربایجـام ،مجبـور
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صامب نظه و اثه بود و با ابن عهبی در نظهیه وم ت وجود ،همهأیی نشام مـیداد و اا

به مهاجهت ش  .بهخی اا مآخب ،او را ذربایجانی نمی دانن  .طاشککهی ااده ،در کدـاب
شاا تیقالجاعمتنیااه،اوی را جــزء مشــایخ دوره بایزی ـ  ،در نــاتولی،
میدان (طاشککهیااده.)361: 1405 ،
بابا نعمتا  ،خلِ ش خ محمود ناجوانی ،اا علما و مشایخ عهفای قـهم نهـم ه .ق
است (ماجی خل فه ،1410:6 ،ص .)385او در شهه ناجوام به دن ا مـ  ،امـا در تبهیـز
ساکن ش و پس اا تحص الت کافی به تصوف پ وست و گوشـه نشـ نی اخد ـار نمـود.
وی به تفسیرابیضتوی،افصاص الجکما اابـن عهبـی و گلشـن راا
شبنــدهی ،شــه نوشت(طاش ـککهی ااده،اهمــام 360 :؛ کحالــه.)111 / 13: 1376 ،

رساله ای دراوجصد و رساله ای دیآه ،درتصصف با عنـوامِ هدیهالالخاصل
تأل ِ کهد و در سال  901ه .ق تفنـ ه معدبـهی ،در دو جلـ  ،بـه نـام لجفاصلت ا
لالجهیهاوالجمفتت الجغیباه نوشـت(ارکلی .)12 /9 :1986 ،گفدـه
گهفده و یا به دلش الهام شـ ه بـود ،بـه نآـار

در ورد .او در سـال  902ه .ق تفنـ ه

مبکور را به پایام رسان و در اواسط سال  904ه .ق  -تقهیباً مقارم با انقهاض تهکمانام
و کشمکش مکمهانام و ظهورصفویه  -اا تبهیـز ب ـهوم رفـت و در ق شـهه نـاتولی
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

ساکن ش و تا سال 920ق در نجا ،به نشه علم پهداخت .مزار او در ق شهه ،ایارتآـاه
دوسد ارام و ارادتمن ام است (نخنصلنی،ا 51 :1326؛ بو ادی.)464 /2: 1951 ،
بابا نعمت ا  ،کدابی به فارسی ،به نـام تفسیرالشتری دارد .در مق مـه هفـ ه
صفحهای این کداب ،هندی مطل اا دی گاهِ وم ت وجود ابن عهبی ،توض ح داده شـ ه
است (بو ادی ،همام  .)479 :اساساً ،بع اا ابن عهبی ،تصوف به وم ت وجود پ چ ـ
و کنانی که بع اا وی ،تفن ه اشاری نوشدن  ،ثار ابن عهبـی را مطالعـه کـهده و شـه
نمودهان (م ر

تبهیزی .)217/1 :1369 ،بابا نعمت ا در تفن ه  ،هه یه را اا غـاا
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میشود ،تفن ه مبکور را ب وم مهاجعه به ه چ کدابی و فقط با اسدناد به نچه خـود فـها

تا انجام ،اا دی گاه تصوف تفن ه کهده است .در مالی که تفنـ ههای صـوف انه پـ ش اا
او ،تمام یات را ن اوردهان و مدی یاتی را هم که وردهان به همـه یـه نکهداخدـه انـ ؛
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یکی دیآه اا نوینن گام و شـعهای صـوفی مشـهبِ ناشـناخدۀ تبهیـز در ایـن دوره،
یارعلی بن عب ا تبهیزی است .او در ن مه دوم قـهم نهـم و اوایـل قـهم دهـم هجـهی
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بلکه بعضی اا کلمات را گهفده و روی معنی عام نها تأمل کهدهان .

میاینت (پورجوادی)484/ 14 :1385 ،و جزء افهادی بود که مجبـور بـه تـه تبهیـز
گهدی و به شهه بورسه مهاجهت کهد .بورسه در قهم دهم ،یکـی اا مهاکـز مهـم ادب و
ابام فارسی در س ای صو ه بود (ولی .)716-713/12: 1383 ،وی در نجا کداب ادبـی

عهفانی ریتضالالفمتر را تأل ِ نمود .ماجی خل فـه ،در کشفالجظاص ،ا
م را سلصة الجخریفابماتظرة اربیعاولجخریاف نام ـ ه اسـت

(ماجی خل فه .)256 /1: 1410 ،سع نف نـی ،در کتتبِانظ اوانثارادرا
لیرل اوازبت افترسی ،ضمن معهفی ادبای قهم دهم هجهی قمـهی ،اا او
به عنوام مؤلِ کداب منش انه ریتضالالفماتر در توصـ ِِ خـزام و بهـار یـاد
میکن (نف نی397 /1 :1363 ،؛ ل داود .)59: 1382 ،علـی شـ ه نـوایی ن ـز در خـهین
باشِ منتجسالجافتیس  -باشی که به ذکه شعهای امام سلطام سل م ،پادشـاه
عثمانی اخدصاص دارد -مطالبی کوتاه در خصوص ارتباط یارعلی تبهیزی با شـ خ فـدح

لالفمتر اوست .با مطالعه این اثه ،میتوام پی بهد که تبهیزی اساسـاً شـاعه و ادیـب
بوده و با تصوف و ثار صوف انه شنایی داشده و تصوفی کـه بـه م ارادت میورایـ ه،
تصوف عاشقانۀ ابام فارسی بودهاست .والی فههنگ دوست و ادب پهور شهه بورسـه -
در اوایل قهم دهم -که یارعلی ،او را موزنا عب القادر معهفی کهده است ،نوشـدن کدـابی
ادبی در ام نه بهار و خزام ،به وی پ شنهاد کهد .او یار علی را همطهاا فارابی ،انـوری و
خاقانی میداننت و به این باور بود که وی قادر به نوشدن کدابی در ردیِ ثار بزرگانی
یوم :سع ی ،محمود شبندهی ،عب الهممن جـامی و شـعها و عهفـای نـامی سـ ههای
گبشده است (تبهیزی15 :1382 ،و.)29
کداب ریتضلالفمتر یارعلی تبهیزی که مایه های عهفانی و فلنفی دارد ،ابـام

تصوف و صوف ام ذربایجام مقارم مضور شاه اسماع ل صفوی

مهمتهین منبعی که یارعلی تبهیزی را به طور دق

معهفی میکنـ  ،کدـاب ریاتضا
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ا  -یکی اا فضال وادبای شههبورسه -ب ام میدارد (عل ش ه نوایی.)382 :1363 ،

مال و گفدآوی م ام بهار و پای ز است 1.زام به ذکه است ،اا قـهم ششـم بـه بعـ  ،بـه
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 .1به هم ن دل ل ،نصها پورجوادی او را جزء شعهای ساده انآار عهفام مآب می دان که فکه می کننـ سـنگ و
درخت به راسدی سان میگوین  .ابام مال ،شآهدی ادبی است که گوین ه ،سان خود را به اصطال  ،اا ابـام
موجودات دیآه ،اعم اا جانورام وگ اهام وغ هه مطه م کن (پورجوادی 149 :1385،به بع ) .اا نظه یارعلی،


ت ریج ،ابام مال در مدوم عهفانی وارد ش  .عق های که تبهیزی مطه میکن  ،ماصـل
پن ارهایی است که به خصوص اا قهم هفدم در صحنه عهفـام و تصـوف اسـالمی پ ـ ا
ش  .ببر این نوع پن ار را در راء پارهای اا صوف ه اا جمله ابن عهبی و مولوی میتـوام
مشاه ه کهد (پورجوادی.)42-27 :1379 ،
مآخب تبهیـزی در نآـار

ریتضلالفماتر ،شار الشاترل خواجـه

نص هال ین طوسی ،جمعت افاه ال ین عهاقـی ،گلشا ارلزاوارساتجها
حقالجی ی شبندهی ،جصلمع عبـ الهممن جـامی ،شبساتت اخیات
فدامی ن شابوری بودهاست و این ماکی اا توجه وی به منابع صوف انه میباش  .با وجود
این که قنمت هایی اا ریتضالالفمتراجنبه صـوف انه دارد ،امـا یـارعلی ،هـ چ
توجهی به ابن عهبی ن اشده است .بحث عش در ایـن کدـاب ،کـامالً بهگهفدـه اا سـنت
صوف انه ایهانی و ابام فارسی است (تبهیزی.)63-32 :1382 ،
مکمهانام نـاتولی ،نمونـه ای اا فـهار بزرگـام شـعه و ادب و سـهمایه هـای علمـی و
فههنآی ذربایجام به دربار ناتولی در این عصه است که موجب خالی ش م ذربایجام
اا وجود ین ن افهادی ش  .با ی
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

علمایی که در ناتولی و یا عهاق ساکن بودن  ،پنون تبهیزی ،ارموی ،شبندهی و خویی
داشدن  .این امه میتوان نشام اا مهاجهت این افـهاد بـه م سـوی مهاهـای ذربایجـام
داشده باش .
ش خ ابهاه م بن محم بن ماجی ابهاه م بن شهاب ال ّین بهدعی ،معهوف به گلشنی،
یکی دیآه اا صوف ام مهاجه اا ذربایجام است .او ،ابد ا ،ایه نظه عموی خـود،

یـ

علی ،به م ّ رش رس و اا بهدعه به تبهیز م و در نجا ساکن ش ودسـت ارادت بـه
دده عمه روشنی 1داد (کهبالیی471 /1: 1349 ،؛ م ر

تبهیـزی )115 /5 :1369 ،و بـه

ابامِ مال ،ابام اسهار م ز و ش وه ای بهای اندقال معانی اا طهی مال است و کنانی هم کـه مـی تواننـ ایـن
معانی را در کنن  ،اول اء و انب اء هندن که در واقع این گونه ن نت.
 .1دده عمه ،بهادر عالءال ین خلوتی ،و اا خلفای معهوف س یح ی شهوانی بود که م تها در گنجـه و بهدعـه و
شهوام به دعوت و ارشاد خل اشدوال داشت و اا نجا به اردب ل و تبهیز رفت و مورد توجـه سـلطام م ـ ر و
اواوم منن قهار گهفت و مهجع اع ام و اکابه شهه ش .
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بهرسی تاریای میتوام دریافت که خ ـل عظ مـی اا
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تق یم م هاث فکـهی و فههنآـی یـ

شـاعه صـوفی مشـهبِ ذربایجـام بـه دربـار

صواب ی وی ،تالّص اول ه خود را اا «ه بدی» به «گلشنی» تو ه داد و بع ها خل فـۀ دده
عمه روشنی ش .
گلشنی بع اا به ق رت رس م شاه اسماع ل اول صفوی ،اا تبهیز به قـاههه رفـت و
در قبه المصطفی اخب مقام کهد .طهیقه گلشنی در ممال

عثمـانی و مصـه ،مننـوب بـه

اوســت(ماجی خل فــه182/6: 1410 ،؛رفعــت .)690 /6: 1300 ،در ســال  922ه .ق کــه
سلطام سل م عثمانی به مصه غالب ش  ،گلشنی را مورد توجه قهار داد و محل خوبی را
بهای اسکام وی در نظـه گهفـت .او هـم مبـاله هنآفدـی اا دراویـش و مهیـ ام خـود
جمع وری کهد و در عهض ده سال ،در نجا خانقاهی بنـا کـهد و کـم کـم در سـهام ن
مصه ،صامب نفوذ ش و شمار مهی انش رو به اادیـاد نهـاد .سـلطام سـل م ،وی را بـه
ناتولی فهاخوان و با کمال اعزاا و امدهام ،محـل نشـ من و اسـباب انـ گانی بـهای او
فهاهم کهد (طاشککهی ااده.)214 :1310 ،

مشدمل به اشعار پارسی و تهکی و ن ز ین مثنوی نامه اا خود به یادگار گباشت .نناه
ای اا دیوانش ،که  440صفحه است ،در کداباانه مصـه موجـود اسـت .کدـاب«معنـوی
الافی» اا جمله مثنویهای او به شمار می ی که مشدمل به  40000ب ت است .عبـارت
«هو ازول و هو اآلخه» تاریخ تأل ِ م منظومه است که در مناب جمل ،بهابه بـا 912
ه .ق است (منزوی.) 1254 /2: 1359 ،
یکی دیآه ااصوف ام مهاجه این دوره که بن اری اا گاهیهای مـا در بـاب تصـوف
ذربایجام ،م یوم کداب اوست ،ماف من ن ،معهوف به کهبالیی باب فهجـی ،اسـت.
ننبت بابا فهجی ،به سبب خ مت مزار عارف بزرگ بابا فـه تبهیـزی اسـت (مجدـی،
 )108 /1348و شای تالص شعهی او (خادم) ن ز به هم ن سبب بوده باش (کهبالیـی،

 .)59 /1: 1349وی اا عهفا و فضالی قهم دهم است .کداب مفصلی با عنوام روضت ا

تصوف و صوف ام ذربایجام مقارم مضور شاه اسماع ل صفوی

بود .قص های در ابام عهبی ،در مقابـل قصـ ه «تائ ـه» ابنالفـارض سـهود و دیـوانی،
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ش خ ابهاه م در علم تفن ه و م یث ،ماهه و در کالم و تصوّف ،اا اسات امام خود

لجنات ،ادر خصوص مقابه مشاه ه اول ا و فضالی تبهیز و نوامی م ،مشدمل به
جمل ،بهابه با  975ه .ق ،است تاریخ تأل ِ این کداب میباش ( قا بزرگ تههانی1430 ،
 .)202/ 5 :او ،به رسم عادت صوف ام ،یا به سبب شفدآی و پهیشانی اوضاع ذربایجـام
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ی

مق مه و هشت روضه و خاتمه دارد .مصهع «ایارات قبور اول ا ش » که در منـاب

در اوایل صفویه ،و خهابی تبهیز و بی سهو سامانی مهدم این شهه ،سـن ن عمـه

را در

دیار غهبت گبران  ،اما جوانی وی در ذربایجام ،معاصه با شاه اسـماع ل اول بـود؛ ایـها
مطالبی که درباره شاه اسماع ل و صوف ام ذربایجام مطه میکنـ  ،ماصـل مشـاه ات
ع نی اوست .او در کداب خود اا وضع ت تصوف در اوایل عصه شاه اسماع ل صـفوی،
شکایت میکن و این دوره را ،عصه نابودی تصوف در ذربایجام میدان  .ایها به بـاور
او ،تصوف در این رواگار ،با در افدادم به ورطه سالو

و ریا و اا دسـت دادم معنـای

اص ل و سندی خود ،به ابزاری جهت فهیفدن مهدم ،ب ل ش ه بود.
ماف من ن اا هنه فاخه خطاطی ن ز مظی وافـه داشـت و اا شـاگهدام عالءالـ ین
علی ب گ تبهیزی (م958ه .ق) به شمار می مـ (همـام .)167 /1:اا او دیـوام شـعه بـه
جای مان ه که ب شده شعههای م به ابام فارسی است.
او در سال 988ق ،اا راه دمش به مج رفت و اا همام راه بـه تبهیـز بااگشـت .امـا
بود و فهصت مضور را بهای صوف ام عالم و مندقل تنگ میکهد ،بـار دیآـه او را وادار
به جالی وطن کهد .این بار ،تا خه عمـه ،در دمشـ مانـ و در سـال  997هجـهی در
هم ن شهه ،وفات یافت( .البورینی.)166-165 /1: 1959 ،
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

شایام ذکه است که در این دوره ،رویکهد عهفا و صوف ه به شعه و شاعهی ینام بـود
که گاه ،صوف ام در وصِ پادشـاهام شـعه میسـهودن  .اا بـاب نمونـه ،شـ خ عبـ ا
شبندهیااده ،نواده ش خ محمود شبنـدهی ،کـه م ـهاث صـوف انه ن ـای خـود را یـ
میکش  ،قص های غهیب در وصِ سلطام سل مام سهود(تهب ت .)1378:388 ،به نظـه
میرس که بهخی اا صوف ام ،در این دوره ،شاعهی -بویژه م یحهسـهایی -را بـه مثابـه
نقابی به تفکهات صوف انه خود بهگزی ه بودن .
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فضای ماکم به ذربایجام عصه صفوی که کن ه اا اسدب اد و فشار اجدماعی -فههنآـی

صوفیان مقتول

ناامنی و فدنههای پ اپی و سـاتگ هی هـای مـبهبی و هجـوم ن هوهـای قزلبـا

و

102

به م که پ ام ی یوم مهـاجهت صـوف ام را بـه همـهاه وردد ،باعـث مـبف ف زیکـی
شماری اا صوف انی ش که با رمام های مبهبی طهیقت صفوی هماهنـگ نبودنـ  .شـاه
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خودسهیهای بی م و مصه نام در ذربایجام ،در امام شاه اسماع ل صفوی ،عـالوه

اسماع ل اول ،به هوادارام خود دسدور داد تا بـا دشـمنانش ،سـاتتهین شـ وهها را در
پ ش گ هن (اسکن ر ب گ تهکمام .)47-30 :1387 ،علت اصلی خواست او در قلع وقمع
صوف ام ناراضی ،این بود که«غلو قزلباشام ،رفده رفده هم سنگ و معادل تصوف شـمهده
ش و این هم سنآی ،صفویام را وادار کهد تا انحالل تصوف را تشـوی کننـ » (قهقلـو،
 .)692 :1383نبای اا نظه دور داشت که رأی علمای امام ه در باب غـالیگهی صـوف ام
ن ز ،در این ماجها بی نقش نبودهاست( .صفا201/5 :1362 ،؛ ارین کـوب.)224 :1376 ،
ماف من ن کهبالیی ،وقایع نآار صوفی ،ن ز به این نکده اشاره دارد که «اکثـه سالسـل
را اا سادات و مشایخ به هم اده ،مندأصل ومنقطع کهدنـ » (کهبالیـی ،همـام.)159 /2:
دراین م ام ،خودسهیهای قزلباشام را هم میتوام به اسـباب ایـن مـاجها افـزود .یـه،
خودسهیهای نام در قدل افهادی نظ ه مق ـهی تبهیـزی و طالـب تبهیـزی مؤیـ ایـن
م عاست.

سلنله نقشبن یه بودکه تصان ِ خوبی در نحـو و لوـت عهبـی ،بـا عنـوام نهتیاها
لجبهنه پ ی ورد و اا مشاه ه این فن محنوب میش  ( 1قابزرگ تههانـی1430 ،
241 /21:؛ م ر تبهیزی .)102 /5: 1369 ،کهبالیی ،به نقل اا ماجی خل فـه در کشفا
لجظاص ،امنظومه مزبور را ین ن توص ِ میکن « :تائ ه فی النحـو الشـ خ ابـهاه م
الشبندهی نظم ف ها الکاف ه و اادعل ها و سـماها نهتیهالجبهناه ثـم شـهمها،
شهماً لط فاً ممزوجاً و کام فهی اً فی الصناعه و النظم یقال لَهُ س بویه الثـانی و لَـهُ الدائ ـه
فی نظم اینا غوجی سماها «مواوم الم زام» ثم شهمها ایضا ًو کل دهما فی غایهِ البالغه»

2
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 .1منظومهای است که شاعه در محهم « 900کاف ه» ی ابن ماجب را نظم کهده و ب ین عنوام معنوم کـهده اسـت و
بع ها خود شاعه این منظومه را شه کهده است:
مف ض الج ی معطی العطایا النن ه
ت منت بـاسـم ا مبـ ی البهیــه
نناهای اا نهایه البهجه در کداباانه ملی پـاریس و ننـاه ای اا شـه م در کداباانـه مم یـه ی اسـالمبول
موجود است .
 .2منظومه تائ ه در نحو اا ش خ ابهاه م شبندهی است .وی منظومه ی کاف ه راهم سهوده وبه م افـزود ونـامش را
نهایه البهجه نهاد.سکس شه روانی به م نوشت که در صناعت و شعه بی نظ ه بود به مـ ی کـه اورا «سـ بویه
ثانی» خوان ن .همچن ن تای ه ای هم در موضوع نحو دارد که ایناغوجی م را مواوم الم ـزام نام ـ ه وهـه دو


تصوف و صوف ام ذربایجام مقارم مضور شاه اسماع ل صفوی

خل فه ،)162 :1375 ،ملقب به بههامال ین و اا فضال و عهفـای قـهم دهـم و اا مشـایخ
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ش خ ابهاه م شه باله مننی شبنـدهی (م  917یـا 919هـ ) اا اوزد بالـه (مـاجی

(ماجی خل فه .)24/5: 1410 ،ماجی خل فه ،او را «سـ بویه ثـانی»قلمـ اد میکنـ  .ایـن
تعب ه ،ماکی اا مهارت او در نحو است.
کهبالیی ،در اثنای منافهت به مکه ،با پنه خـود در کارواننـهایی کـه مـورد هجـوم
جماعدی اا تکلویام تحت امه قزلباشام قهار گهفـت ،خـود بـه قدـل رسـ (ابـن عمـاد
منبلی .)68/8: 1373 ،ههین شاه اسماع ل صفوی ،عامالم این مادثه را مجـااات کـهد
اما قدل او و فهان

ماکی اا م بود که منطقه ذربایجام ،بهای صوف ام غ هوابنـده بـه

طهیقت صفوی ،ناامن ش ه بود .مدی گاه ،عالمام صوفی که ماالفدی هم با مبهب تش ّع
ن اشدن  ،در ین ن شهاطی ،اا سوی ام هام و مکام مورد فشار قهار میگهفدن .
یکی دیآه اا مشایخ تصوف که درتفن ه وم یث ،سه م بـود ،شـهابال ین واعـ
ههوی(م932ه .ق) است .او جزء کنانی است که به خاطه اوضاع شفدهی امانه ،بارهـا
راوی مهگ میکهد و به بازی منبه به محاسن خـود دسـت میکشـ و میگفـت «ای
(کهبالیی .)481/1 :1349 ،او پنه بههامال ّین واع ههوی بود که ننـبت ارادت وی و
پ ر

به ش خ این ال ّین خوافی میرسـ (خوانـ م ه،ا 83 /1 :1353و  85و .)114

قهائن و شواه  ،ماکی اا م است که او با طهیقت صفوی اردب ل ن ز در ارتباط بـوده و
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

به ش خ عب الهممن بن سلطام خواجه علـی صـفوی ارادت داشـده اسـت (کهبالیـی/1:
 .)481-482مدی گفده ش ه ،سالط ن نام ار ،به مجلس وع او میرفدن  ،امّـا سـهانجام
توسط جماعت بی ادب ومندب قزلبا  ،در ااویها

 -جنبِ منج هـهوی -بـه قدـل

رس ..
زام به ذکه است ،بهخی اا صوف ام ،نظ ه س منن م همنت و منن قزوینی که اا
مجبوبام به شمار می م ن و پ وسده در پی گههگشایی اا کار خل بودن  ،بهای فـهار اا
مهگ ،خود را به دیوانآی ادن و به جهگه عقالءالمجان ن پ وسدن (مشهی.)37 :1371 ،
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محاسن ،تها س اه دی م و سف مشاه ه کهدم ،عاقبت به خـوم خضـاب خـواهم کـهد».
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س استهای تن پادشاهام صفوی ،به همهاه تبل وات شـ ی علمـای شـ عی بـه ضـ

تصوف ،عمالً اا محو طهیقتها و سنتهای صوف ام ذربایجام خبه م ـ اد ،امـا اا شـاه
اسماع ل ،گاه ،رفدارهای س اسی مدفاوتی در قبـال طهیقتهـای موجـود در ذربایجـام،
صادر میش  .در دورام او ،با نکه بناط ین ی نی به ی ه ش  ،اما تنشهایی م ـام دو
نقش مدضاد پ ه وشاه ،و طب عت مدوایه غلو و امام ه ادامه یافت .این امه ،شـاه اسـماع ل
را واداشت تا بهای کم کهدم تنشها و دشواریهای جامعه ،بـه افـهاد مطمـ ن ،صـامب
نفوذ و دارای وجاهت معنوی ،مدوسل شود و اا طهی

نام ،جایآـاه اجدمـاعی خـود را

مف نمای .
بهخی اا صوف ام ،در عصه شاه اسماع ل صفوی ،نه تنها در ذربایجام مان نـ  ،بلکـه
اا خانقاه هایی پهرون  -که مورد ممایت شاهام ایـن سلنـله بـود -بهخـوردار شـ ن .
مدی در مهامل بع  ،فهان ام اینام در دسدآاه س اسی صفوی ،صامب صـ ارت شـ ن .
منلماً ،اینام کنانی بودن که خود را -اا م ث باورهای مـبهبی -بـا طهیقـت صـفوی

یکی اا مشاه ه صوف ه ذربایجام در این دوره ،اممـ الحنـ نی الحنـنی الموسـوی
الباب ازبوابی الشه ه بالالله (م  912ه .ق) بود کـه در امـهه ماـ ومام مـاف منـ ن
کهبالیی به شمار میرفـت (البـورینی .)165 /1: 1959 ،او ملقـب بـه ب رالـ ّین بـود و
ننبش به امام موسی بن جعفه(ع) میرس (کهبالیی .)110/1349:2 ،پ ر  ،مهی ش خ
سلطام خواجه علی (س اه پو ) اردب لی بود و با طهیقت اردب ل ارتبـاط داشـت .مدـی
شاه اسماع ل صفوی ،این موضوع را میداننـت و بـه وفـاداری ایـن سلنـله ،اطم نـام
داشت .تمام اجـ اد وی -اا جـ یـاادهم بـه بعـ  -در ذربایجـام انـ گی میکهدنـ .
(همام.)112 /2:
ب رال ین امم زله ،در کنب علوم و معارف مادلِ تال
دانش و طهیقت م  -به اسا
بن ار تال

نمود .او بهای تحصـ ل

شهیعت محم ی  -در شـهوام ،ذربایجـام و خهاسـام

تصوف و صوف ام ذربایجام مقارم مضور شاه اسماع ل صفوی

ایفا میکهدن .
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هماهنگ کهده بودن و یا اا صوف ام درباری بودن که م ام مهدم و دربار ،نقش دوسـویه

کهد .صهف و نحو ،منط ومعانی ب ام ،ب یع ومکمت ،ریاضـ ات و کـالم،

نجمال ین سلماسی ،کمـال الـ ین محمـ ن شـابوری موخـت و معـارف صـوف ه را اا
شجاعال ین کهبالی فها گهفت (مشهی .)137 /1371 ،در طول سه سالی کـه در شـهوام
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اصول فقه ،م یث و تفن ه را نزد علمای معدبه تبهیز مانن ظه هالـ ین ضـهیه اردب لـی،

اقامت داشت ،در محضه ام ه سـ اممـ ب خشـی تلمـب (اریـن کـوب182 :1376 ،و
 )183کهد و ب شده معارف و مقای «محقۀ محققۀ صـوف ه»1را اا ایشـام اخـب نمـود .او
پس ار اکمال مهامل تعل م و س ه وسلو
بها
فه

و اخـب اجـااه قـولی و کدبـی اا سـ عب ا

بادی (همام 183 :و  ،)187به م ل خود ،ذربایجـام را انداـاب نمـود و در بـا
باد زله ساکن ش .

2

در ش عه بودم ب رال ین امم زله ،دو دل ـل دیـ ه میشـود :نانـت م کـه ،،او بـا
اول ای کوه لبنام اخدالط و مصامبت داشت و با نها ب عت اخوت بنـده بـود و اا نجـا
که اغلب علمای لبنام ،ش عه مبهب بودن  ،امدمال ش عه بودم او هـم تقویـت میشـود.
دوم نکه ،وی شاگهد س عب ا بها

بادی ،اا بزرگام طهیقت ذهب ه بـود ،و خهقـه

تکم ل را نزد وی پوش  .اا نجا که ذهب ـه ن ـز طهیقدـی شـ عی بـود (کهبالیـی1349 ،
 )146/2:این امه ،میتوان قهینهای به سود ص ق م عا تلقی شود.
دابالنالک ن داشت که اا م م ام« ،رستجهامصلهب» ،اثـهی منظـومادر بـاب
منائل تصوف بود .افزوم به این ،او فصوص الحکم ابن عهبی را به ابام فصـ ح عهبـی،
شه کهد (مجدی108: 1349 ،و)108
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

علما» مانن خواجه عب العزیز جامی ،خواجه محمـ ام ن بلوـاری ،موزنـا علـی رومـی،
درویش یعقوب رومی ،دادا عمه رومی و صنع ا کواه کنانی ،خواجه علی کججـی و...
مضور داشدهان (کهبالیی.)151 /2: 1349 ،
شاه اسماع ل صفوی ،با این که بن اری اا سلنلههای طهیقت را به هم اد و سـادات
و مشایخ نها را مندأصل و واره نمـود ،ننـبت بـه ب رالـ ین اممـ ارادت میورایـ
(همام .)158/2:در عوض ،ممایدی که ب رال ّین زله اا شاه اسماع ل صـفوی بـه عمـل
« .1معارف محقه ی خقه ی صوف ه» یعنـی تابع ـت اا شـهیعت محمـ ی و دور بـودم اا ابامـت وبـ عت ،عـالم
وعارف بودم و عقل دینی ودن ـوی داشـدن ودر دام شـ طام ن فدادم،صـامب شـجاعت،عفت وعلوهمـت،ملم
عفو،منن خل وتنل م و رضا و وقار ( ...کهبالیی)134-127 /2 : 1349،
 .2با فه باد زله در یکی اا دهات بلو سهد صحهاست که در قنمت جنوب غهبی تبهیز به فاصله ی فهسخ
واقع ش ه است(تهب ت.)73: 1378،

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1391.1.5.5.5

106

درخانقاه او که در منطقه درویش باد تبهیز بود «بن اری اا درویشام ،مشایخ ،اکابه و

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-08-12

ب رال ین امم  ،تأل فـات مهمـی ،نظ ـه رسـاله مواهـب ،لطـائِ ،مـه ت الحضـهه و

ورد ،موجب ش که بن اری اا مهدم ذربایجام ،منقاد و مهی شاه شون  .شاه اسـماع ل
صفوی ن ز ،خواه اا سه ص ق و اعدقاد و خواه به مصالح س اسی ،اا نفوذ کالم وی بههه
میبهد.
تهدی ی ن نت که ب رال ین زله ،ی

صوفی کامل بود که عالوه به علم ،اه گهایـی

پ شه کهد و شاگهدام فهاوانی را پهور

داد و نهایداً در تشک ل دولت صفوی مؤثه واقع

ش  .قطعاً یکی اا رموا مهمت این خان ام صوفی ،در یشم مکومـت صـفوی ،ارتبـاط
نام با علمای ش عی لبنام بود.
ام ه شهاب ال ّین عب ا (م 947ه .ق) ،فهان ب رال ین زله ،فهدی فاضل و دانشـمن
بود که به بن اری اا علوم اماطه داشت و شاگهدام ایادی را در مکدـب خـود پـهور
داد .او ،علوم دینی و معارف یق نی را نزد ام ه سـ اسـماع ل غـااانی (مشـهی:1372 ،
 124و  ،)125موزنا محم طالشی و ابهاه م سلماسی موخت و اا نهـا اجـااهی کدبـی

او پس اا واقعهی یال رام ،م تی به مقام ص ارت شاه اسماع ل صـفوی رسـ  ،امّـا
پس اا م ت کوتاهی اا ص ارت کنارهگ هی کهد (غفاری قزوینی 23/1: 1343 ،تـا .)25
البدّه این منصب ،به «قهه و جبه» ،به او تحم ل ش اما پس اا کنـارهگ هی ،بـا دیآـه بـه
گوشهی درویشی خود بااگشت (کهبالیی .)168 /2: 1349 ،امدمازً ،کنـاره گ ـهی اود
هنآام او ،به م ث نارضایدی او ننبت به س استهای شاه اسماع ل بود.
اا این دوره به بع است که صوف امِ عالم و عالمامِ صوفی مـنش در تـاریخ تصـوفِ
ذربایجام مضور مییابن  .در واقع نمیتوام مانن عصـه موـول ،مـهای م ـام صـوف ام
سندی و عملگها و صوف ام عالم قائل ش  .ایها اغلب صوف ام ،با نظهات وم ت وجـود
ابن عهبی و تصوف م رسی شنا بودن و اا م پ هوی میکهدن ؛ در مالی که بـه همـام
ان ااه ،به یله نش نی و عملگهایی و نآاه سندی -با تق ـ بـه شـهیعت محمـ ی  -هـم

تصوف و صوف ام ذربایجام مقارم مضور شاه اسماع ل صفوی

374 :1384؛ دولت بادی.)283: 1377 ،
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گهفت و در کنار م ،معارف صوف ه را در محضه پ ر خویش تلمب کهد (واله داغندانی،

پایبن بودن .

در خالل این دوره ،ب شده سلنلنله های بزرگ صـوفی ،مجبـور شـ ن یـا بـه هنـ
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نور بخشیه و نقشبندیه

گورکانی و قلمهو عثمانی بآهیزن و یا اا نظهها پنهام شون  .ههین ذهب ه ،نور باشـ ه
و نعمت الله ه ،به دل ل گهایشات ش عی ،جام سالم به در بهدن  ،اما پـس اا بـه قـ رت
رس م شاه اسماع ل ،اا شوکت قبلی نها ی زی باقی نمانـ ؛ بـه گونـهای کـه اا تـه
جام ،نایار به اخدفا ش ن  .وجود شمار مع ود و پهاکنـ ۀ پ ـهوام سلنـله نورباشـ ه و
نقشبن یه در ذربایجامِ این دوره ،میتوام ماکی اا افول سلنله های یاد ش ه تلقی کهد.
زام به ذکه است که نهضت نورباش ه که در امامِ شـاهه ت مـوری ،گنـده  ،بـا
گهایشهای ش عی خود ،مق مهای در به م م صفویام در ایهام بود .در واقع ،همکاری و
همهاهی مدصوفه مدش ع با شاهام صفوی ،در تو ه و تب یل مکومت به نفع صفویه موثه
افداد و همکاری س اسی م ام شاه و صوفی ،در اوایل به ق رت رس م صفویام ،فقط بـه
نفع قطب ق رت ،یعنی شاص شاه انجام .
پ هوام نورباش ه در ذربایجام ،مانن پ همن ن و بابـا رجـب (مشـهی63: 1371 ،؛
دعاگوی شاه اسماع ل بود .او بهای پ هوای شـاه در همـه عهصـهها دسـت بـه دعـا بـه
میداشت و در جنگ با اابکام ،پ هوای به ش ب

خام را پ شـآویی کـهد (کهبالیـی/2:

.)197
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درویش پ همن ن نور باشی (م  911ه .ق) ،یکی دیآه اا بزرگام سلنله نورباشـ ه
در ذربایجام بود (اریـن کـوب 1378:234 ،و 235؛مشـهی ،همـام .) 64:او در دورام
بحهانی ذربایجام ،یعنی در شور

شاهزادگام ق قویونلو و اندقال ق رت به صـفویام،

مضور داشت و جـزء دراویـش صـامب مهفـه (یـاقو سـاا) بـود (کهبالیـی:1349 ،
 .)396/1پ ه من ن ،در ااویۀ فق ه ااه -که بن اری اا مشایخ ،در سلنله او رش کهده
بودن -ساکن ش و پ ه محم هم ام را به عنـوام مصـامب خـود بهگزیـ (نـورباش،
.)87: 1358
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نور باش )96:با شاه اسـماع ل ارتبـاط داشـدن و قاضـی سـل مام ،صـوفی نورباشـ ه،

شهفال ّین محمود تایب مهاغه ای(م  920ه .ق) ،اا عهفا و فضالی مشـهور و جـزء
خو

نوینام ذربایجام و پ هو طهیقت نور باش ه بـود .وی بـه «کلـه بابـای مهاغـی»
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ش خ مجاه  -اا فهان ام ش خ مصطفی عزیز کنـ ی -بـود ( قـابزرگ تههانـی9: 1403 ،
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مشهور بود و مهدم مهاغه اعدقاد ایادی به وی داشدن  .وی هم صـحبت شـ خ ابـهاه م و

 .)164 -163/درشعه و خط مهارت کامل داشت .اشعار

ماکی اا ش عه بودم اوست:

دهام بآشوده یوم ش هی است خوم خصم را راغب
علــی رغــم عـــ و ع ـــن علــی بــن ابــی طــــالب
(کهبالیی ،همام358 /1:؛ه ایت)270/1 :1353 ،
کشدار باامان گام سلنله نقشـبن یه در ذربایجـام ،اا دیآـه خصوصـ ات ایـن دوره
است .به جز اوایل عه صفوی ،به سادی میتوام فهدی را یافت که در این دوره ،پ ـهو
سلنله نقشبن یۀ سنی مبهب باشـ  .ایـها ایـن سلنـله ،بـا گهایشـات مـبهبی تنـنن،
نمیتواننت در شهایط ج ی مبهبی ،امکـام ادامـه م ـات یابـ  .اا ایـن رو ،صـفویام،
س است تار و مار کهدم مشایخ این سلنله را به عنوام باشی اا راهبـهد اسـدقهار تشـ ع
در ایهام ،در پ ش گهفدن و تمامی ثار این طهیقت را اا ایهام غهبی و مهکزی ریشه کن
کهدن .

)(Algar,1976:139

نقشبن یه بود .بنا به گفده ماف منـ ن کهبالیـی ،در فقـه وتفنـ ه ،نظ ـه ن اشـت؛ بـه
گونهای که علما سان وی را مجت میدانندن (کهبالیـی .)488/1 : 1349 ،او شـهمی
ن ز به صکی ابختری نوشت که مورد قبول ش عه و سـنی قـهار گهفـت (مشـهی،
.)126: 1371
مج ال ّین صُنع ا کواه کنانی (م 931ه .ق) ،اا عارفام و صوف ام قهم نهـم و دهـم
هجهی است که ی

ین در ملقه در

سـع ال ین کاشـوهی مضـوریافت (سـجادی،

 186 :1375؛ ه ایت )1389:147 ،اما به م ث ارادتی که به جامی داشت ،به م رسـه او
شدافت و در خ مت عالءال ّین محم بن عبـ المؤمن اآلپ ـزی ،مکدـب دار شـ و ایـن
شول را پهده خود قهار داد .او اا سه م ام علوم عقلی و نقلی در رواگار خود بود ،پس
اا اتمام سلو  ،به تبهیز رفت .سالط ن رواگـار بـه او ارادت مـی ورای نـ و جمعـی

تصوف و صوف ام ذربایجام مقارم مضور شاه اسماع ل صفوی

فهان ش خ ابوبکه اینهارانی ارموی اسـت .وی اا علمـای مشـهور وابنـده بـه طهیقـت
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اا دیآهمشایخ نقشبن یه در دفده تـاریخ ذربایجـام ،ابـهاه م سلماسـی (م 911ه .ق)،

ایادی اا دراویش ،اا وی طلب ارشاد میکهدن (جمعـی اا مولفـام 1389،50 ،؛دیهـ م،
بن ار میکهد (خوان م ه247/3 :1353 ،؛ ش هاای ،بی تا .)127/3:زام به ذکه اسـت کـه
همه این مدصوفه ،در امام شاه اسماع ل ،یا منزوی ش ن و یا خود را در پوشش تفن ه،
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 .)543/2 :1367او اا اوایل سلطنت یعقوب ،تا امام شاه اسماع ل اول ،به مهدم خـ مت

م یث ،کالم ،خوشنوینی و شاعهی اسددار نمودن .
نتیجه

بهرسی قهاین و شواه  ،ماکی اا م است که وضع ت تصـوف در ذربایجـام اوایـل
عه صفوی ،تفاوت ین انی با اوضاع کلی تصوف در ایهام ن اشت .در دوره مورد نظه،
تصوف هنوا در ذربایجام به طور کلی بهی ه نش ه بود و صوف انی در گوشه وکنار به
فعال ت مشوول بودن  .با بهرسی ثار واموال این صوف ام ،میتوام ند جه گهفت که نـام
فقط عملگها نبودن  ،بلکه باتصوف م رسی شنا و به علوم اسالمی و تال ِ ثار منظـوم
و منثور در تفن ه ،م یث و تصوف عالقهمن بودن  .سطح گاهیهـای نظـهی صـوف ام
تعم

یافده بـود .صـوف ام ذربایجـام ،نظهیـهی ومـ ت وجـود ابـن عهبـی را کـامالً

میشناخدن  ،اما کمده اا م پ هوی میکهدن  .مدصوفه در ذربایجام ،بـه مبامـث علمـی،
مادلِ ،اا جمله نعمت الله ه ،نورباشـ ه ،نقشـبن یه ،خلوت ـه ،ذهب ـه ....در ذربایجـام
مضور داشدهان  .دراین دوره ،در تمـام ایـهام ،اا جملـه ذربایجـام ،صـوف امِ مدشـ ع و
ش ع ام مدصوف ،رو به اادیاد نهادن  .فهقـه ذهب ـه شـ عی در ایـن دوره ،در ذربایجـام
شکل گهفت و یکی اا شواه رون این عهصه ،ظهور صفویام صوفی منـل

بـود کـه

سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

پس اا رس م به ق رت ،را مبهب رسمی قهار دادن  .با مضـور شـاه اسـماع ل اول در
ذربایجام و منائل س اسی اجدماعی خاص در اوایل عصه صفوی ،اوضـاع ایـن منطقـه
دگهگوم ش و صوف ام مورد بی مههی مکومت واقع ش ن  .در این م ام ،ماکمام هنـ
و ناتولی -مدی مصه و دمش  -بـه بهانـه هـای مادلـِ ،ااعلمـا و عهفـا دعـوت بـه
مهاجهت میکهدن  .صـوف ام ن ـز ،بـه دل ـل رنجـش و ناخهسـن ی اا شـهایط س اسـی
واجدماعی ماکم به ذربایجام ،و گهیز اا تهمـت بـ مـبهبی ،درویشـی و قلنـ ری راه
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ادبی و هنهی رو وردن و ثـار فـا خـهی را فهی نـ  .همچنـ ن ،پ ـهوام طهیقتهـای

مهاجهت را در پ ش گهفدن .
به ت ریج شهایط س اسی ،فههنآی و اجدماعی ماکم به ذربایجام دشوارته ش و این
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مشایخ تصوف ی زی باقی نمان  .افول طهیقتهای ماالِ و مدی مواای بـا سلنـلهی
صفوی ،کشدارعلمای ماالِ و مشایخ صوفی در ذربایجام که ب شـده بـه خـاطه خـود
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منطقه دورام فدهت فههنآی دیه هنآی را در تمامی جهات غاا نمود و اا طهیقتهـا و

سهیهای قزلباشام بود ،امهی عادی ش  .ع های اا مدصـوفه ،نایـار ،بـهای مفـ جـام
خود ،به جهگه عقالء المجـان ن در م نـ  .البدـه اسـدثنائاتی هـم وجـود داشـت و شـاه
اسماع ل بهای نکه جایآاه اجدماعی خود را م ام عوام کـه وابنـده بـه تصـوف بودنـ
یکنهه اا دست ن ه  ،با ع های ااصوف ام و صامبام اقد ار و نفوذ ،ارتباط بهقهار نمـود
و مدی در ساخت و اداره خانقاه به نها کم

کهد .ایها نام مام ـام بنـ ارقوی بـهای

مکومت صفوی بودن .

تصوف و صوف ام ذربایجام مقارم مضور شاه اسماع ل صفوی
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کتاب نامه

 .1قا بزرگ تههانی ،محم محنـن ( ،)1403لجذریعاهالجایاتصاتنیفا
لجشیعه ،یاپ علی نقی منزوی وامم منزوی ،ب هوت ،داراألضواء.
 .2ل داوود ،س علی (« ،)1382منـاظههی خـزام و بهـار» ،مجلـهی نشـه دانـش ،سـال
ب ندم،

 ،1پ اپی ،104ص.59-60

 .3ابن عماد منبلی ،عب الحی بن امم ( ،)1373شبرات البهب فـی اخبـار مـن ذهـب،
ب هوت ،دارالفکه.

 .4بوــ ادی ،اســماع ل پاشــا ( ،)1951هدیااهالجعااترفی الساامت ا
لجمصجفی اواآثترالجمصافی  ،اسدانبول ،بی نا.
 .5البورینی ،الحنن بن محم ( ،)1959تهاجم ازع ام مـن ابناءالزمـام ،تحق ـ الـ کدور
 .6پور جوادی ،نصها (« ،)1379ابام مال در ادب ات فارسی» ،مجله نشه دانش ،سـال
هف هم،

 ،2پ اپی.43-25/93

 ،)1385(------------- .7ابام مال در عهفام وادب ات پارسـی ،تهـهام ،اندشـارات
ههمس.
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.8ا  « ،)1385(-------------تبهیــزی ،یــار علــی بــن عبــ ا » ،دلئاارةا
لجمعترفابزرگالسالمی ،تههام ،بن اد دائهة المعارف بـزرگ اسـالمی14:
.484-485/
 .9تبهیزی ،یار علی( ،)1382ریتضالالفمتر ،به تصح ح نصـه ا پـور جـوادی،
تههام ،مهکز نشهدانشآاهی.
 .10تهب ت ،محم علـی( ،)1378دلنشمادل اآذربتینات  ،بـه کوشـش
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صال ال ین المنج  ،دمش  ،بی نا.

غالم رضا طباطبایی مج  ،تههام ،ساامام یاپ و اندشارات واارت فههنـگ و ارشـاد
اسالمی.
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اندشارات ام ه کب ه.
 .12جمعی اا مولفـام( ،)1388تتریخاواجغرلفیاتیاتصاصف ،،تهـهام،
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 .11تهکمام ،اسکن رب گ( ،) 1387تاریخ عالم رای عباسی ،ایه نظه ایه افشار ،تههام،

دانشنامه جهام اسالم.
 .13ماجی خل فه()1375ف تقویم الداریخ ،به تصح ح م ه هاشم مح ث ارموی ،تهـهام،
نشه م هاث مکدوب.
 ،)1410(--------- .14کشِ الظنوم عن اسامی الکدب والفنوم ،ب هوت ،دارالفکه.
 .15مشهی تبهیزی ،محم ام ن( ،)1371روضهالطهاتر ،بـه تصـح ح و اهدمـام
عزیز دولت بادی ،تبهیز ،اندشارات سدوده.
 .16خوانـ م ه( ،)1353حبیبالجسیرافیالخبترالفرلدالجبشر،
ایه نظه دکده دب ه س اقی ،تههام ،یاپ کدابفهوشی خ ام.

 .17خوانناری ،محم باقهبن این العاب ین ( ،)1390روضت الجناات افایا
لحصل اعلمتاوالجستدل  ،قم ،اسماع ل ام.
 .18دولت بادی ،عزیز( ،)1377سانورام ذربایجام ،تبهیز ،اندشارات سدوده.

 .21روملو ،منن ب ـگ(،)1357الحس الجتصلریخ ،بـه اهدمـام عب الحنـ ن
نوایی ،تههام ،بینا.
 .22ارکلی ،خ هال ین ،)1986( ،ازعالم ،ب هوت ،دارلعلم للمالی ن.

 .23ارین کـوب ،عب الحنـ ن ( ،)1376دنبتجاهایاجساواواجاصادرا
تصصفالیرل  ،تههام ،اندشارات ام ه کب ه.

 .24ســجادی ،ســ ضــ اءال ین ( ،)1375کااصیاساارختباوام باارها
لجشعرل ،تههام ،موسنه ی نشه ویهایش.

 .25سومه ،فـاروق ( ،)1371ن شاترکات اآناتتصجیادراتشامی ا
دوجواصفصی ،تهجمه امنام اشهاقی و محم تقی امامی ،تههام ،نشه گندهه.
 .26س وری ،راجه ( ،)1374ایهام عصه صفوی ،تهجمه کامب ز عزیزی ،تههام ،نشهمهکز.

تصوف و صوف ام ذربایجام مقارم مضور شاه اسماع ل صفوی

 .20رفعت ،امم ( ،)1299لوات تاریا ه و جوهاف ه ،اسدانبول ،بی نا.
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 .19دیه م ،محمود( ،)1367تبکههی شعهای ذربایجام ،تبهیز ،اندشارات ذر بادگام.

 .27ش هاای ،محم معصوم (بـی تـا) ،طهایـ الحقـای  ،تهـهام ،اندشـارات کداباانـهی
 .28صفا ،ذب ح ا ( ،)1362تتریخالدبیت ادرالیرل  ،تههام ،شـهکت
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صناعی.

مولفام و مدهجمام ایهام.
 .29طاشککهی ااده ،امم بن مصطفی( ،)1405شقای النعمان ه فی علما ال وله العثمان ه،
اسدانبول ،اندشارات جامعه.

 ،)1310( --------------------- .30ش تیق الجاعمتنیاهافایا
علمتالجدوجهالجعثمتنیه ،مصه ،بینا.
 .31طاههی ،ابوالقاسم ( ،)1351تتریخاسیتسیاوالجتمتعیالیرل ،
تههام ،شهکت سهامی کدابهای ج بی.
 .32عل ش ه نوایی ،م ه نظام الـ ین ( ،)1363تذکرهایامنتجسالجافتیس،
به اهدمام علی اصوه مکمت ،تههام ،بی نا.
 .33غفاری قزوینی ،قاضی امم ( ،)1343تتریخاجهات اآرل،ابـه اهدمـام
مجدبی م نوی ،تههام ،بی نا.
تاریخ صفویه ،تبهیز ،اندشارات سدوده.

 .35کهبالیــی ،مــاف منــ ن ( ،)1349روضاات الجنااات اواجااات ا
لجنات  ،تصح ح جعفه سلطام القهایی ،تههانِ بنآاه تهجمه و نشه کداب.
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

 .36کحاله ،عمه رضا ( ،)1961معجم المولف ن ،دمش  ،موسنه الهساله.
 .37لــویزم ،ل ونــارد (« ،)1384تصــوف و مکدــب اصــفهام» ،می ارلثاتصااصف،
ویهاسدهی ل ونارد لویزنِ تهجمه دکده مج ال ین ک وانی ،تههام ،بی نا.
 .38م ر

تبهیزی ،م هاا محم علی( ،)1369ریحانه ازدب ،تههانفاندشارات خ ام.

 .39مفدا  ،الهامه و وهـاب ولـی ( ،)1374نگاتهیاباهارونادانفاصذا
وگسترشازبت اولدبیت افترسی ،تههانِ واارت فههنگ و ارشـاد
اسالمی.
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 .34قهقلو ،منن (« ،)1383مـبف قزلباشـام اا قـ رت مهکـزی» ،ایـهام در گنـدهه ی

 .40منزوی ،امم ( ،)1359فههست نناه های خطـی کداباانـهی گـنج باـش ،مهکـز
تحق قات فارسی ایهام وپاکندام.
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لجغیبیه ،اسدانبول ،بی نا.
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 .41ناجوانی ،بابا نعمـت ا ( ،)1326لجفصلت الالجهیهاولجمفتتی ا

 .42نف نی ،سـع ( ،)1363نظ اوانثرادرالیرل اوادرازبات ا
فترسی ،تههام ،بی نا.

 .43نورباش ،س محم (« ،)1356سلسلة ازول اء» ،جشا نتمهاهاتنریا
کرب  ،به کوشش س من ن نصه ،تههام ،بی نا.
 .44واله داغندانی ،عل قلی ( ،)1384تذکرهاریاتضالجشاعرل ،تصـح ح و
تحق

محنن ناجی نصه بادی ،تههام ،اندشارات اساط ه.

 .45ولی ،وهاب (« ،)1383بورسـه» ،ماادر ادرادلیارهالجمعاترفا
لسالمی ،ایه نظه کاظم موسوی بجنـوردی ،تهـهام ،بن ـاد دایـهه المعـارف بـزرگ
اسالمی.
 .46ه ایت ،رضاقلی خـام ( ،)1389تذکرهاریتضالجعترفی  ،تصـح ح و
تحش ه نصهت ا فهوهه ،تههام ،اندشارات ام ه کب ه.

Survey of Its History and Significance”,Studia Islamica,No. 44,pp.
123-152.

تصوف و صوف ام ذربایجام مقارم مضور شاه اسماع ل صفوی

48. AAAAA, AAAAA)1976(, “AAA AAAAAAAAAA AAAAA: A AAAAAAAAAAA
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 .47ه ایت ،محمود ( ،)1353گلزار جاوی ام ،تههام ،یاپاانه ایبا.
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