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  چكيده
 طريقت زاهديـه بـه نماينـدگي از گـرايش سـهرورديه، بـا اهـدافي مشـخص و از پـيش         

شده در شمال غربي ايران و گـيالن، از زيسـت، معيشـت، اقـدام و عمـل معينـي         تدوين
 هاي آموزشـي مكتـب صـحو و در رعايـت     ها و روش برخوردار بوده و بر اساس اسلوب

كامل با احكام دين اسالم و وفاداري بر اساس تصوف وحدت وجـودي، كـار خـويش را    
آغاز و توفيقـات بسـياري بدسـت آورده بـود. از جملـه توفيقـات آن، پـرورش مريـدان         

الدين اردبيلـي بـوده اسـت. هـدف اساسـي      ترين آنها شيخ صفي بوده كه برجسته  متعددي
، فكري و آموزشي معين طريقت زاهديـه  پژوهش حاضر بررسي سازمان و ساختار انساني

و همچنين بررسي جامعه پيروان، خلفاء و ديگر رهبران مياني اين گـروه و تـاثيري كـه از    
هاي تـاريخي و تحليـل آنهـا و     باشد. پژوهش با استفاده از دادهخود بر جاي گذاشتند، مي

 هـاي تحقيـق   سـامان يافتـه و يافتـه   » شناسـي اجتمـاعي   ريخـت «هاي  بهره از برخي مؤلفه
دهد شيخ زاهد گيالني، جامعه پيروان و طريقت او نه تنهـا تـأثيرات شـگرفي در     مي  نشان

نيروهـاي  زمانه خود بر جاي گذاشته بلكه نفوذ اين طريقـت بـه وسـيله جامعـه پيـروان،      
الدين اردبيلي؛ مؤسس طريقت صفويه ادامه يافته اسـت.   كننده، به ويژه شيخ صفي  رهبري

اي شـدن پـيش از    شناسـي روسـتايي؛ پيشـگام منطقـه     رغـم ريخـت   بـه  »طريقت زاهديه«
                                                                                                 

 مسـئول)،  ة(نويسـند  تاريخ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعـات فرهنگـي، تهـران، ايـران     ةاستاديار پژوهشكد *
dalirnh@yahoo.com  

  دانشجوي دكتري تاريخ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، ايران،   **
m.a.ramezani.d@gmail.com  

  25/06/1398تاريخ پذيرش: ، 12/04/1398تاريخ دريافت: 
Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article 

distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to 

download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose 



  1398سال نهم، شمارة اول، بهار و تابستان  ،ياجتماع خيتار قاتيتحق   84

در سراسر جهـان اسـالم   » اي بزرگ منطقه«بوده كه بعدها توانسته با برد » صفويه  طريقت«
  گسترش يابد.

شناسـي   پيـروان، ريخـت   ةتصوف، شيخ زاهد گيالني، طريقت زاهديه، جامع ها: كليدواژه
  اجتماعي.

  
  . مقدمه1

ني اســت. بــا عبــور از مســئله اي طــوال جهــان اســالم داراي ســابقه تصــوف؛ در فراخنــاي
هاي درون و برون از جغرافياي فرهنگي در جهان اسالم، خـود   تصوف و وابستگي  چيستي

به مثابه يك پديده ويژه با مباني، اصول، كاركردها، تاثيرات گسترده در جوامع مختلف و گاه 
ري و فرهنگي و مانند آنها، اهميـت بسـزايي   متضاد اسالمي، ايجاد جريانات اجتماعي و فك

، و نيز نجـم  1: ج1914داشته و دارد. (براي مطالعه بيشتر درباره تصوف نك: ابونصر سراج، 
هاي تصوف اسالمي در  ) يكي از شاخه1: ج1408؛ قشيري، 1347؛ آملي، 1: ج1352رازي، 

خصوصـا قـرن هفـتم    هـاي متـوالي م   سراسر قلمرو پهناور و گسترده جهان اسالم، طي سده
هجري قمري به بعد، گرايش بزرگ و محوري مكتب بغداد يا مكتـب صـحو بـوده اسـت.     

) درون اين گرايش، تفكـر و  474، 473: 1364، 1؛ عطار نيشابوري، ج1371(نك: كالباذي، 
اي زايش يافته كه از اهميت بسزايي برخـوردار بـوده و آن نگـرش صـوفيانه      ديدگاه فكري

؛ 566، 565:  1383؛ هجـويري،  110، 95: 1337ك: اسـيري الهيجـي،   سهرورديه است. (ن
هاي وابسته به مكتب بغـداد و گـرايش سـهرورديه،     ) يكي از گروه31: 1375، 2بحراني، ج

ـ    ه شـيخ زاهـد گيالنـي    طريقتي است كه توسط شيخ تاج الدين ابراهيم گيالنـي معـروف ب
 صـفحات ديگـر) شـيخ زاهـد در     و 13: 1359گذارده شده است. (نك: الحسيني القمي، بنا

هاي قرن هشتم از دنيا رفتـه   دوم نيمه اول قرن هفتم قمري متولد شده و در آغازين ماه  دهه
منطقه تـالش) و   - هاي گيالن (گيالنغربي  ق)، و توانسته طريقتي را در سرزمين 700- 615(

، 1بنـا نهـد، (نـك: اسـكندر بيـگ، ج      1نيز در بخشي از سرزمين شروانشاهان بنام گشتاسفي
كـه تـداوم آن در طريقـت     و صفحات ديگـر)  145: 1375الهيجي، ؛ حزين 20، 13: 1376

هاي طوالني عمر هشتاد و پنج ساله خـود، تعـداد    صفويه قابل بازيابي است. او در طي سال
د را زيادي از طالبان و مريدان را جذب و آموزش داده و توسط آنها تصوف مورد نظر خـو 

، صفحات ديگر) 414، 415، 417: 1333، 4معرفي و گسترش داده است. (نك: خواندمير، ج
الدين اردبيلـي نـام دارد.    ترين مريدان آموزش ديدة او، شيخ صفي ترين و مهم يكي از بزرگ
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وي طي بيست و پنج سال حضور بالنده و مؤثر در كنـار شـيخ زاهـد گيالنـي، توانسـت از      
دامـادي او  توفيـق بدسـت آورد.    ره گيـرد و هـم در مصـاهرت و    هـاي مكتـبش بهـ    آموزه
صفي الدين، در پايان با انتخاب توسط شيخ زاهد گيالني به عنوان جانشين او، طريقت   شيخ

  )189:  15967صفويه را بنياد گذارد. (نك: قاضي نوراهللا شوشتري، سنگي، شماره 
ا اصيل در منطقـه شـمال   طريقت زاهديه نقش بسيار مهمي در گسترش تصوف واقعي ي

غرب ايران آن زمان داشته است. همچنين بـدليل همجـواري بـا آذربايجـان و نيـز حضـور       
هـايي   از گستره مناسب و تبليغ و ارشاد و زاويـه  2طوالني مدت و مؤثر در گشتاسفي شروان

در خور، برخوردار بوده است و نيز اخباري از گسترش طريقت در مناطقي چونـان يمـن و   
) بنـابراين بايـد اذعـان كـرد     110، 107، 194: 1352دست داده است. (نك: تبريـزي،  شام ب

ها برخوردار بوده كـه توانسـته    اي در اصول و نوع آموزش طريقت زاهديه از چنان استواري
وفيتــي در خــور توجــه هــاي پــرتالطم سياســي، فرهنگــي و اجتمــاعي، از معر در هنگامــه
اي روي آورده (در مورد احتـرام طريقـت زاهديـه نـزد      باشد، و به فعاليت منطقه  برخوردار

؛ رشـيدالدين فضـل اهللا،   9، 3: ج1383؛  جـويني،  789، 1: ج1381ايلخانان نك: مسـتوفي،  
1374 :903(  

دهد تـاكنون تحـت ايـن عنـوان و مسـألة       ها در باب شيخ زاهد، نشان مي پيشينه بررسي
پايان نامـه و كتـاب هـم     دادي مقاله،توان از تعپژوهش حاضر، كتابي نگاشته نشده؛ ولي مي

برد كه به طور كلي درباره شيخ زاهد، نگرش، رابطه و تاثير او بر شيخ صفي و بـرعكس    نام
اي گـيالن  در اين تحقيقـات، تصـوف بـه طـور عـام و جغرافيـ       3اند. به رشته تحرير درآمده

ن محلـي  بصورت كلي و برخي روابط خاص شيخ زاهد مانند رويكردهاي سياسي با حاكما
هاي موجود در باب چرايـي   و چندي از داليل انتقال طريقت از زاهديه به صفويه و احتمال
الـدين اردبيلـي مـورد توجـه      اين تغيير بزرگ، تنها مرتبط با شيخ زاهد گيالني و شيخ صفي

هاي مشخص شـيخ زاهـد و طريقـت او و نيـز رهبـران       اند. هر چند درباره آموزه گرفتهقرار
ها و جغرافياي طبيعـي،   هاي سلبي يا ايجابي آنها و نيز زاويه آنها و احيانا نقش مياني، اسامي

فرهنگي و اجتماعي اين طريقت و نقـش مهـم آنهـا در برآمـدن و بـر كشـيدن و كـنش و        
پـژوهش  هاي موجود كمتر تحقيق عميقي صورت پذيرفته اسـت. از ايـن رو، ايـن     بركنش

كه طريقت زاهديه واجد چه پايگاه و جايگاهي ها پاسخ دهد  پي آن است به اين پرسش  در
براي آموزش و هدايت و تربيت طالبان و مريدان خود بوده اسـت؟ و جامعـه پيـروان ايـن     

ــرزمين  ــت، و س ــي     طريق ــه ويژگ ــي از چ ــد گيالن ــيخ زاه ــدام ش ــورد اق ــاي م ــايي  ه ه
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هـا  است؟ به ديگر سخن نقـش جوامـع روسـتايي و شـهري و باشـندگان آن      بوده  برخوردار
هـاي طريقـت زاهديـه داشـته اسـت؟ در ادامـة ايـن         تأثيري در رشد و گسترش آموزه  چه

و  هاي اساسي برخي سئواالت خردتر نيز شكل گرفته است: از جمله اين كه رهبران پرسش
هاي آنها چگونه بوده و آيا از آنها در منابع » كاركرده«مديران اين طريقت چه كساني بوده و 

ي بر جاي مانده است؟ در همين جا بايسته است نخست پرسـش  متقدم و متأخر، نام و ياد
منبعي كه دربارة شيخ زاهد،   ترين و به نوعي يگانه اخير مورد توجه قرار گيرد چرا كه عمده
ابن بزاز است كه اين كم توجهي در  صفوه الصفايطريقت زاهديه و پيروان آن بحث كرده 

تر در مـورد   است، و نياز به بررسي دقيق ساير منابع دوره صفويه خود محل پرسش و تأمل
داليل آن دارد. البته رسالت اين پژوهش چرايي اين مسأله نيست، اما اشاره بـه ايـن امـر از    

هاي  اهميت بسزايي برخوردار است، چرا كه در منابع تاريخنگاري رسمي عصر صفوي داده
اشـت از منبـع اصـلي    بسيار موجز و اندكي درباره شيخ زاهد گيالنـي آمـده كـه همـان برد    

است كه در واقع اثري عرفاني است، اما با توجه به محتوايش همچون يك اثـر   الصفا  صفوه
 صفوه الصـفاي ابـن بـزاز   تاريخي قابل استفاده است. از اين رو منبع اصلي پژوهش حاضر 

نامه، طريقت و پيروان شيخ زاهد را ضبط، و از اين حيث خـدمت   است كه زندگي، زيست
 مند اين حوزه كرده، اما هر پژوهشي در اين حوزه با كمبود داده پژوهشگران عالقه بزرگي به

 از ساير منابع مواجهه خواهد شد.

الدين ابراهيم  ايي كه پژوهش حول آن سامان يافته بر اين اساس است كه شيخ تاج مساله
هاي  زاويه زاهد گيالني در محيطي روستايي با كاركردهاي كشاورزي، دامداري و ماهيگيري،

ايي، بـدور از هيجانـات سياسـي، نظـامي      خود را بنا نهاده و با مقتضيات و مختصات منطقه
درون فالت مركزي ايران، طريقـت زاهديـه را بـه نماينـدگي از مكتـب بغـداد و گـرايش        
سهرورديه تأسيس كرده است. او نزديك به پنجاه سال به نمـادي از شخصـيت، حركـت و    

ريخت شناسـي  «اي تبديل شده كه به رغم  جتماعي و آموزشي ويژهتالش فرهنگي، ديني، ا
ايـي دسـت زده، و در نهايـت در قاموسـي نـوين بنـام        به فعاليت در سطح منطقه» روستايي

هايش در منطقه بزرگ شرق جهان اسالمي تداوم يافته است. در ايـن   طريقت صفويه، آموزه
طريقت و جامعه پيروان » بندي ازمانس«دگرگشت، تداوم و انتقال، نقش خود شيخ زاهد در 

ها و كنش اجتماعي شيخ زاهد در مسـير   رو آموزه  از اهميت بسزايي برخوردار بوده، از اين
ايـن   انتظام و گسترش طريقت، و واكـنش جامعـه پيـروان در پيشـبرد ايـن تـداوم، هـدف       

  است.  مقاله
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در  صـفوه الصـفا  اب درباره شيخ زاهد گيالني و طريقت او، چنانچه اشاره رفت بجز كت
ساير منابع، مطالب جسته و گريخته اندكي وجود داشته كه نبود اطالعات خود مسأله مهمي 

شود. در مطالعات  هاي دوره تكويني صفويه مرتبط با زاهديه محسوب مي در عرصه پژوهش
خورد  و آنچه نيـز تـاكنون    نوين نيز به نوع ديگري خالء تحقيقي در اين زمينه به چشم مي

طرح شده غالبا مرتبط با انتقال طريقت زاهديه به صفويه بوده است. اين مطالب، پراكنـده،  م
هـا بـر اسـاس     جزيي و فاقد انسجام كافي بوده كه در ايـن مقالـه تـالش شـده اسـت، داده     

هـاي   منـد، دسـته بنـدي شـده، و بـا بهـره از برخـي مولفـه         بندي بصـورت هـدف    شاخص
و پيكربندي نويني از طريقت زاهديه و جامعه پيـروان و   به انتظام» شناسي اجتماعي ريخت«

  اي شدن پيش از صفويه دست يافت. شدن پيشگام بودن طريقت زاهديه در منطقه  روشن
هـا، در   شناسي اجتماعي، دربارة شناخت هيأت و شـكل بيرونـي امـور و پديـده     ريخت

عيـت از يـك سـو،    ارتباط با عوامل جغرافيايي، حجم، گستردگي، پراكنـدگي و تـراكم جم  
ريخت شناسي اجتماعي، سه امر  .كند بحث ميعوامل فيزيولوژيك اجتماعي از سوي ديگر، 

اي  هـاي مربـوط بـه بافـت اساسـي و ريشـه       تفاوت پيوستگي اجزاء و عناصر؛ ،عينيت امور
هـاي واقعيـات    هـا و قالـب   ها، در ارتباط با شـكل  تغييرات پديده در نهايت ها و امور؛ پديده
شناسـي   متناسـب بـا ايـن سـه امـر، سـه نـوع ريخـت         .دهد را مورد توجه قرار مي ،اجتماع

  شده است:  مشخص
ت پديـده  مطالعـه  شناسـي بيرونـي؛    ريخـت  نخست: ؛هـا و يـا واقعيـت اجتمـاعي     عينيـ 

ات       مطالعـه  شناسي دروني؛  ريخت  دوم: عوامـل و عناصـر درونـي و پنهـاني امـور و واقعيـ
ت    ،تغييرات مطالعه؛ شناسي تجربي ريختو سوم: اجتماعي  رشد و دگرگوني اجـزاء و كليـ

در تغيير و تحوالت اجتماعي، عوامل مورفولوژيك (ريخت  .يك پديده و واقعيت اجتماعي
هـاي    در كنار ساير عوامل نقـش مهمـي دارد. چـرا كـه در تحـوالت و دگرگـوني       شناسي)

 اثبـات بـه   »ياجتمـاع  شناسـي  ريخـت «كنـد و تـدريجي، نقـش     ياسريع  اعم ازاجتماعي، 
  )342- 344 ص: 1381آراسته خو، ؛ 66 - 67: 1369توسلي، ( است.  رسيده

بر اساس آراء دوركيم، جامعه شناس فرانسوي وجدان جمعي كه مافوق وجدان هر يك 
هـاي   هاي جمعي بخشيده كـه متمـايز از پديـده    اي به پديده از افراد است، خصوصيت ويژه

كند كـه   اشاره مي قواعد روش جامعه شناختي) دوركيم در 67: 1369فردي است. (توسلي، 
اي است متشكل از اتحـاد افـراد    فراد نيست، بلكه منظومهجامعه، تنها حاصل جمع ساده از ا

شود. بـدون شـك وجـدان     كه به صورت يك واقعيت خاص با خصوصيات ويژه ظاهر مي
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هاي فردي موجوديتي ندارد، اما اين شرط الزم و نه كافي اسـت. زيـرا    جمعي بدون وجدان
ـ    براي آنكه امر اجتماعي بـه وجـود آيـد بايـد ايـن وجـدان       ه نحـو خاصـي   هـاي فـردي ب

بپيوندد و به طرز خاصي با يكديگر تركيـب شـوند. در واقـع زنـدگي اجتمـاعي        يكديگر به
حاصــل ايــن تركيــب اســت و در نتيجــه، همــين تركيــب اســت كــه حيــات اجتمــاعي را 

كند. او همچنين در تمايز گروه با اعضاي همان گروه اعتقاد دارد گروه بـه نحـوي    مي  تبيين
گـر جـدا بودنـد    د كه هر يك از اعضـاي تشـكيل دهنـده آن، ا   كن فكر، احساس و عمل مي

افتـد   چـه را در گـروه اتفـاق مـي    تـوان آن  كردند. بنابراين به اتكاي افراد مجزا نمي نمي  چنين
توان گفت  تر مي  ) در واقع به زبان ساده32: 1343كرد. (همان، همچنين نك: دوركيم،   درك

رسـيده باشـد.   » تـوان «عدي است كه بـه  گروه؛ حاصل جمع افراد نيست، بلكه حاصل تصا
شود تنها آنچه را در ميان همه  دوركيم اعتقاد دارد احساسي جمعي كه در جماعتي هويدا مي

دهد؛ اين چيز ديگري است يعني برآيند حيـات   هاي فردي مشترك است بروز نمي احساس
ود و دليـل  شـ  هايي كه ميان اذهان فردي برقرار مي ها و عكس العمل مشترك و حاصل عمل

گـردد وجـود نيـروي خـاص      مـي  اينكه اين احساس در هر يـك از ايـن اذهـان مـنعكس    
لرزد، اين ميـل   ها  براي يگانگي و اتحاد مي است كه در خود دارد. هرگاه همه دل  اجتماعي

داستاني قلبي نيست كه از پيش پرداخته شده باشد؛ علت آن است  زاييدة آن هماهنگي و هم
آورد و كل است كه هر جزء را  آنها را در جهت واحدي بحركت درميكه نيروهاي واحدي 

) عقايد دوركيم با بحث كشش زماني و تصاعد به 33- 32: 1343كشد. (دوركيم،  با خود مي
، فرامكـاني و  توان رسيدة احساس و عمل در گروه اجتمـاعي، بـا وجـود تفـاوت عصـري     

قتـي و نـوع عملكـرد آنهـا در جوامـع      هـاي طري  ارتباط بـا گـروه   بوده، از اين رو، بي  زماني
پيشامدرن و اساسا هر نوع گروه منتظم اجتماعي ديگر نيست. از اين رو به فراخـور بحـث   

كند  مورد اشاره قرار گرفته است. ناظر بر اين بحث تامپسن در بسط عقايد دوركيم اشاره مي
هـاي   ع واقعيـت هاي اجتماعي همچون اشياء واقعي؛ طرح سوال دربارة انـوا  بررسي واقعيت

ــ اجتمــاعي كــه ممكــن اســت موجــب رشــد واقعيــت  اي اجتمــاعي ديگــر در جهتــي ه
باشند؛ و نيز پرسش از اينكه واقعيتي اجتماعي به كدام نياز اجتمـاعي (كـاركرد)     شده خاص

  )143: 1388كند. (تامپسن،  خدمت مي
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  هاي تبليغي و آداب و رسوم طريقت زاهديه . اصول و روش2
نوان رهبر طريقت و نماينده مكتب بغداد و گرايش سهرورديه، اصولي ثابت شيخ زاهد به ع

و غير ثابت داشت. منظور از اصول غير ثابت، مشي و مـرام و اقـدام بـر مبنـاي جغرافيـاي      
هاي محيطي و زيست ـ بوم آنها بوده است. از سوي ديگر شـيخ زاهـد و     فرهنگي و ويژگي

م و حاكمان محلي و نيز ايلخانان بوده است. در اين طريقتش در ارتباط و تعامل كامل با مرد
  اند. اصدشان از يكديگر بهره بردهمسير دوسويه، هر دو طرف با توجه به مق

  
  طالبان و مريدان» كشف ةمسئل«شيخ زاهد و  1.2

مسئله كشف؛ از اموري است كه اهل تصوف و مريدان و طالبـان ايـن راه، بـدان قائلنـد، و     
تواننـد ببيننـد.   خواب يا آشكار ديدن مسائلي است كه افراد عادي آن را نميمنظور از آن به 

اند. كشف بر دو گونه بـوده: كشـف    نام گذاري كرده و شناسانده» واقعه«اين موضوع را بنام 
ــاطني. شــيوخ كســاني هســتند كــه ايــن كشــف  ــراي مريــد  ظــاهري و ب هــا را تعبيــر و ب

). شـيخ صـفي پـس از    37، 34:  1395ي : نمايند. (حسين بـن ابـدال زاهـد    مي  وفصل حل
مالقات اول با شيخ زاهد گيالني و گرفتن دستور تلقين ذكر... به كار مشغول شد... شـيخ را  
معلوم شد كه مجموع حاالت او، از كشف ظاهري و بـاطني و معنـوي بـر مـنهج طريقـت      

متعـددي از   ). در اين بـاره حكايـات  115:  1373(ابن بزاز توكلي، » سلوك سبيل اهللا است
م از ايـن حكايـات كشـف و امـور     شيخ زاهد در صفوه الصـفا آمـده اسـت، كـه هـر كـدا      

  العاده، متناسب با نياز گروهي و اجتماعي آنها بايد مورد تأويل و تفسير قرار گيرد.  خارق
  
  خصايص شاگردان و طالبان شيخ زاهد گيالني 2.2
پاكيزه، اهل تميـز، در كسـوه   «... اند:  ياران شيخ بدين صورت نمايانده شده صفوه الصفا،در 

نو، مطهر و چون چشمه نور منور و در زي متصوفه به صفات اهل صفوت، متصـف و بـه   
در حكـايتي آمـده اسـت كـه غـازان      ). 111: 1373(ابن بزاز توكلي،  »ذكر و عبادت مشتغل

پاه داشت برتري صفات ياران شيخ را به رخ حريف خـود؛ اميـر قتلغشـاه فرمانـده سـ       ميل
). ابن بزاز در گزارشي از مردم سراو (سراب) و گرمرود و هشترود 150بكشد. (همان،  مغول

  آورده است:
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بعضي از مردم ديد در غمرات ضاللت و ظلمات جهالت مـنغمس و در هـواي نفـس    
كردند ...  مهوس. بعضي دعوي شيخ محمد كججي... و بعضي مريدي علي نماوردي مي

حرمت شرعي از ميان برداشته و ضاللت و بـدعت را   و زن و مرد حجاب محرميت و
درويشي و سنت پنداشته و در سماع، زن و مرد با همديگر هم رقص شـده و از بـراي   
يكديگر در سجود آمده به ظاهر ارباب طيالسه و به باطن از اصـحاب ابالسـه. (همـان،    

163.(  

نظـر گرفـت. يـاران و    توان در  كه طريقت زاهديه را درست نقطه مقابل آن مي  در حالي
). در حكايتي آمده است كه 113طالبان شيخ زاهد اهل عبادت و نماز و روزه بودند. (همان، 

مردم انبوه از رعاياي او متوجه شيخ زاهد شدند و رسوم عمـارت و  «شروانشاه اخستان ديد 
  ).198(همان، » شد زراعت بواسطه اشتغال ايشان به عبادت و طاعت مختل الحال مي

  
  خدمت به فقرا، دستور طريقتي شيخ زاهد 3.2

خدمت به فقرا يكي از دستورات شيخ زاهد بوده تا طالبان از اين طريق، رشد و ارتقاء يابند. 
مـران گـيالن در دو مرحلـه توسـط     به عنوان نمونه، وساطت و شـفاعت ملـك احمـد حك   

بـوده اسـت   داري و خـدمت بـه خلـق     زاهد، حاكي از همين روح خيرخواهي و مردم  شيخ
شيخ(صـفي)، خـدمت شـيخ زاهـد... و     «همچنين اشاره كرده است:  ).149 :1373بزاز،  ابن(

كرد... شيخ زاهد فرمود كه به خدمت فقرا مشغول شود و همچنان فرمود  اصحاب به جد مي
). خدمت به شيخ و فقراء، يكي از مـؤثرترين  125(همان، ...» كه... به خدمت من قيام نماي 

ربيتي در طريقت شيخ زاهد بود، او به صفي گفت نتيجه اين خدمت كردن تو به هاي ت آموزه
هر چه مجموع را به خلوت حاصـل آيـد، تـو را بـه تنهـايي      «شود  فقرا و نيز من باعث مي

).  نجـات  125(همـان،  » نمـود...  پس شيخ صفي الدين در خدمت مبالغه مـي » حاصل شود
، 203هاي در حـال غـرق شـدن (همـان،      ز كشتيها و ا مردم از طريق فرو خواباندن طوفان

)، جواني را از دست ماري كه در شكم او قرار داشت رهانيدن و صدها خـدمت  239، 204
شيخ كه در صفوه الصفا آمده است، حاكي از روح تعاون و مردم دوسـتي و نجـات مـردم،    

از خصوصا مظلومان و بيچارگان بوده است. دعـا و تصـرف معنـوي و ذهنـي در حمايـت      
مظلومان يكي ديگر از وجوه خدمت به مردم بوده، و ياري شيخ زاهد به دريغيـان در برابـر   
ــوي او       ــاعي و معن ــي و اجتم ــدمات سياس ــة خ ــد، از جمل ــك احم ــيالن مل ــفهبد گ اص

). بنابراين در قاموس توحيدي شيخ زاهد، گاهي از ملك احمد 221است (همان،  تهرف  بشمار
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قيب ملك، يعني احمد دهخدايان، و گاه از مردم عادي ديگـر  در برابر غازان خان و گاه از ر
است.  هاي طريقتي قرارگرفته حمايت شده است. هر چند خدمت به مردم در سرلوحه آموزه

سالي نان تنگ بود و مردم متوجه اطراف شدند... آنگـاه از آن  «از جمله خدمات ديگر شيخ 
دادند و بـه   كشيدند و به مردم مي رنج ميتا به وقت ادارك غله نو، ب 5تمام آن سه ماه 4كرج

  ). 217رسيدند ... ( همان،  عادت، مردم انبوه نيز مهمان مي
  
  دانستن احوال طالبان توسط شيخ زاهد گيالني 4.2

و  هاي رياضتي خود را از شيخ طريقت دريافـت كـرده   طالبان، تلقين و ذكر و انواع آموزش
رار داشته است. در حكايتي به روايت صدرالدين احوال آنها همواره زير نظر شيخ و قطب ق

هـاي نـان ...    آمده است: شيخ زاهد ... اشارت فرمود تا از براي توشـه صـفي الـدين، گـرده    
نـد... و حـال آنك...يـك گـرده     نهاد 6چنانك به خروار، گـرده نـان از بـراي توشـه در نـاو     

ن رسـند آتـش محبـت    كردي ... در حال، حالتي است ارباب سلوك را، كه چون بدا  كفايت
چنان بر وي مستولي گردد و معده وي چنان آتش گيرد كه اگر طعام مجموع روي زمين به 

تا به حدي كه  7وي دهند بخورد و يك ذره به معده وي نرسد بلك در طريق، محترق گردد
بعضي باشند كه از اين آتش، وجود ايشان سوخته گردد... و چون سالك را اين حالت باشد 

يد كه وي را از اين حالت بيرون آورد و تلقين ذكري خاص به وي كند تـا از ايـن   مرشد با
حال بگذرد و باز آيد... ، صفت شيخ زاهد را ديد... كه بيامد و او را تلقين آن ذكر كـرد و از  

). شيخ زاهد چون ايـن حالـت را   138تا136آن حالت بيرون آورد و ساكن گردانيد. (همان، 
  انسته بود چنين دستوري داد.در شيخ صفي ديده و د

  
  شيوخ طريقت، ناجي مريدان 5.2

تـر در   دهد رهبران ميـاني و سـطوح پـايين    آمده است كه نشان مي صفوه الصفاحكاياتي در 
ها، چگونه مريدان و طالبان و ساير معتقدان به طريقت را از نظـر ذهنـي و قلبـي در     طريقت

افزودند تا قدرت و ابهت شـيوخ   ه شيوخ ميطريقت نگهداري كرده و ايمان آنها را نسبت ب
اي به خود اجازه شك و ترديـد ندهنـد. اينـان     آنچنان در دل مريدان جايگير شود كه لحظه
اي، مريـدان،   كردند كه بي هيچ شـك و شـبهه   آنچنان قداستي براي شيوخ طريقت ايجاد مي

يي ديگـر شـوند. در   هـاي جغرافيـا   آنها را باور داشته و خود، عامل پراكنش آنها در وسعت
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حكايتي از پيره احمد آمده كه شيخ صفي در نزديكي دوزخ، او را از جماعت ماموران،  بـه  
). در اين حكايت، همراهي و دسـتگيري  238شفاعت گرفته و باز پس آورده است. (همان، 

ـ         دين وسـيله تايبـان و طالبـان    مرشد حتي در آن دنيـا نيـز بـه نمـايش گذاشـته شـده تـا ب
كننـد.   ند كه شيوخ طريقت همه جا در دنيا و عقبي از آنها مواظبت و شفاعت ميباش  مطمئن

» ب و نايـب منـاب پيغمبرانـد   نـوا «از همين رو است كه مريدان باور داشـتند شـيوخ آنهـا    
  ).165  (همان،
  
  قدرت قدم طالبان و شيخ زاهد 6.2

قـدرت كشـف و   شايد امروزه باور اين معني مشكل باشد كه در آن اعصار بسـياري داراي  
ياطين و ديـوان  قدم و تصرف بوده، خواه اهل رياضت شـرعي و خـواه كسـاني كـه بـا شـ      

اند، و  ها را داشته اند. كساني پيش از رسيدن به حضور شيخ زاهد، اين قدرت ارتباط بوده  در
هر كجا صـاحب قـدمي و صـاحب    «اند:  از كرامات شيخ زاهد جذب اين افراد عنوان كرده

). در رابطـه بـا   201(همـان،  » آوردي روي بدان حضرت (شيخ زاهد) مـي بودي  واليتي مي
احوال قدم نوعي ديگر است... فرمود كه طـي  «قدرت قدم به نقل از صدرالدين آمده است: 

زمين باشد كه حق تعالي در ميان اقدام او مثل جريان آب مطوي گرداند تا چون پاي بر سر 
رشيد الدين   ). شيخ صالح146: 1373(ابن بزاز، » آيدآن نهند و بگذرند باز به حالت اول باز 

). در حكـايتي ديگـر بـا    142- 141برادر شيخ صفي الدين، يكي از اين افراد است. (همان، 
روايت پيره عبداهللا از دادن قدرت قدم توسط شيخ زاهد به جواني كه شش سـال از طـرف   

  كند. چين و شرق ايران در راه بود ياد مي
به كنار دريا آورد و گفت نگاه كن... راهي ديد بر روي دريـا و شـيخ    شيخ آن جوان را

دست مبارك بر پشت وي نهاد و وي را روانه گردانيد... آن جوان به آن راه برفت... پيره 
علي كركان مردي بود كاركرده و رنج برده و كشف و قدم و كرامت حاصل كرده و بـه  

الـدين   كـار مشـغول شـد. موالنـا شـمس      سن هشتاد سالگي رسيده و پير شده... او بـه 
كفــش از پــاي بيــرون كشــيده عبــدالملكان، يكــي ديگــر از ايــن قدرتمنــدان بــود. او 

گرفت... و روانه شد... چون گامي چند برفت ناگـاه خـود را بـر كنـار دريـاي        دست به
بـه كـار مشـغول شـدند... آن كشـف       گيالن ديدند برابر زاويه شيخ زاهد... چند روزي

داشت در حجاب مستور شد و آن قدم كه بود باطل گشت... كشه نام يكـي از ايـن     كه
پريـدي   افراد بود،... كاركرده و رنج برده ... در هوا پرواز مي كرد و بر ساحت هـوا مـي  
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چنانك چون از بادكوبه كشتي در جوف ژرف دريا بودي ... پيـره كشـه بـه روي دريـا     
جمعـي كـه از روي دريـا بـه خـدمت      نيـز   پرواز كردي و تـا بـه كشـتي بپريـدي... و    

آمدند... از شيخ زاهد پرسيدم، فرمود: بلي هفت تنان بودند كه به زيارت آمدند  مي  شيخ
  ). 201- 191: 1373(ابن بزاز،

در تفسير اين كشفيات ضروري است به اين مهم اشاره شود كه تفـوق شـيخ زاهـد در    
تر او باشد تـا   ، بايد نشان از قدرت فزايندهمواجهه با ساير دارندگان اين نيروي خارق العاده

هايي كه از پيش، واجد اين نـوع قـدرت تصـرف در     ضمن جهت دهي به طالبان و كاركرده
تر با هدايت شيخ زاهـد آشـنا گرداننـد و انقيـاد      زمان و مكان بودند آنها را با مسيري متعالي

جهـه بـا تصـوف خـودرو و     روحي داوطلبانه را موجب گردد. با اقدامات شيخ زاهد در موا
تصـل بـه سلسـله رهبـران مشـخص      سلسله در گشتاسفي، برتـري تصـوف ايمـاني و م    بي

چون پادشاه گشتاسفي، شروانشاه اخستان، اين معني بديد و اين سخن بشنيد «گرديد:   نمايان
از عميم فواد و صميم اعتقاد، مريد و معتقد شد و...از سـر كلـي وفـاق و همگـي اعتقـاد و      

توان شيخ زاهد را در  ). مي197- 195اي بنياد كردند. (همان،  ز براي شيخ زاهد زاويهاتفاق، ا
هاي شيطاني در نبرد بود ناميد. او قهرمان مبارزه توحيـدي   عرصه تصوف، كسي كه با آموزه

و تصوف مطابق با شريعت، با انواع تصوف التقاطي و انحرافي شد. شيخ زاهـد بـه نظـر آن    
يستي انديشه صحيح و توحيدي تصوف اصيل را كه از مكتب جنيـد و  با رسيد كه  مردي مي

هاي گيالن و آذربايجان و شروان گسترش دهـد. در   سهرورديه ناشي شده بود، در سرزمين
توان به اهميت كار او پي برد. نكته مهم اين است كه هر صاحب قدرتي در  اينجاست كه مي

د و شيخ طريقت رسمي در تصوف اسالمي تصوف بايستي حتما توبه و تلقين از پير و مرش
م بـوده باشـد. ايـن نكتـه بـدين      داشته باشند، و يا به قولي ديگر سلسله او مشخص و معلو

  بايد صورت گيرد.» طريقت«است هر امري در مسير   معني
حكايات متعددي در رابطه با كساني كه به ديده شك و رد به تصوف نگريسته و سپس 

راه با نقد و بررسي به تصوف پيوستند، وجود دارد. (نك: ابن بزاز، در فرايندي تحليلي و هم
). در مورد تاييد و نگاه رهبران تشـيع و سـادات از شـيخ زاهـد و طريـق      163، 162: 1373

زادگان د به گشتاسفي، جماعت پيران و پيرطريقت حكايتي است كه در اولين سفر شيخ زاه
  له و مخاصمه پرداختند.و گوشه نشينان خودرو با شيخ زاهد به مجاد

بت عتـرت طـاهره مزيـد دينـي و     مرتضي اعظم، سيد برهان الدين محمد كـه بـر نسـ   
هايي از شيخ زاهد چون جواب بر نهج استقامت صراط  داشت ... پس از پرسش  دنيوي
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مستقيم طريقت نبوي يافت، گفت: نوشت باد كه اين ميراث جد من است عليه السالم، 
از اين معامله و معاني بوي جد من مي آيد و اظهار اعتقاد كـرد  كه به تو رسيده است و 

  ).195(همان،  .و از سر خلوص معتقد شد

در تحليل اين حكايت فارغ از صحت و سقم آن چند نكته بدست خواهد آمد. از جمله 
هاي اسـالم   اينكه، سيد برهان الدين مذكور در اين جا با گفتمان خود، نزديكي نظر و آموزه

هاي دينـي او را   ا اهل تصوف را مورد تاييد و تاكيد قرار داده و شيخ زاهد و ديدگاهشيعي ب
بر حق دانسته و از او تمجيد نموده و بدين وسيله بـر خطـا بـودن رقيبـان شـيخ زاهـد در       
گشتاسفي، مهر تاييد زده است. نيز شيخ زاهد را به عنوان جانشين رسول اهللا و ائمه طاهرين 

معرفي كرده و اينكه سيد مذكور در اينجا گرايش قلبي  و باطني خود  به رسميت شناخته و
  را به اهل طريقت و تصوف نشان داده است. لذا او را مي توان جزء گروه سوم قرار داد.

هاي طريقت بر رهبران شريعت و نماياندن بـاطن   در ارتباط با گروه اول و اثبات برتري
ست مانند روايتي از شيخ صدرالدين كه دانشـمندي  آنها به خودشان، حكاياتي متعدد آمده ا

فـت و بـه خلـوت رفـت. ولـي پـس از       به نزد شيخ زاهـد آمـد و توبـه كـرد و تلقـين گر     
شـيخ زاهـد بـه    اي براي او رخ داده و  بينم در ادامه واقعه گفت: اكنون حاصلي نمي  چندروز

، چيـزي در انـدرون   موالنا كسي را كه طاقت پاك كردن و تطهير كردن نباشـد «گويد:  مي  او
» دانشمند چـون بشـنيد دمـاغش از وسـاوس تـردد پـاك گرديـد       » وي چون تواند ريختن؟

همچنين روايات زيادي در ارتباط با سفرهاي دريايي از گـيالن بـه   ).  202:  1373بزاز، ابن(
هـا   گشتاسفي و بر عكس آن كه در اين سفرها دانشـمنداني همـراه هسـتند كـه در طوفـان     

شيخ زاهد آستين خود را به دريا زد و «كنند:  مك به سوي شيخ زاهد دراز مينياز و ك  دست
در همين  ).203 همان،(». ترسد دريا هم فورا حالي بياراميد گفت خاموش باش كه موالنا مي

بـود و   او را تـردد خـاطر مـي   . «8راستا دانشمندي بـود كـه بـه سـرخه فقيـه مشـهور بـود       
و امثال اينهـا بـراي او   » گويند كه دفع حشرات كنند ت ميبود كه طالبان در رياض نمي  اعتقاد

در تـو چنـدين از ايـن اژدهاسـت.     سـرخه فقيـه،   «نيز حوادثي رخ داده و شيخ به او گفت: 
» خواهي كه با خود به گور نبري اين جا دفع كن و اگر خواهي با خود بـه گـور ببـر    مي  اگر

  ).209-  204، 203 همان،(
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  مريدانشيخ زاهد و مراوادات با  7.2
شيخ زاهد در حق مريدان خود اقدامات تربيتي و اعتقادي زيادي انجام داده بود. رابطه او با 
آنها دوستانه، پدرانه، دلسوزانه و همواره در حالت بر كشيدن بوده و در مورد مريدان خاطي 

گذشـت بـوده اسـت.    و سركش، گاه به غيرت و نفرين و طرد و گاه به بخشش و لطـف و  
چنـان بـود كـه چـون بـه      «پذيرش شيخ صفي در ماه رمضان، در حالي كه رسم شيخ زاهد 

مجـال نبـودي و بـار نـدادي و     خلوت نشستي تا روز عيـد هـيچ كـس را در حضـور وي     
). كمك به احمد دريغان كدخداي منطقه دريغ كه 113: 1373(ابن بزاز، » نپرسيدي  واقعات
يعني ملك احمـد داشـته اسـت.     9مكرري با حاكم گيالن اصفهبدهاي  ها و درگيري عداوت
و مـدعي شورشـي و كودتـاگر عليـه     ). بخشش پـنج تـن از طالبـان كـاركرده     221(همان، 

» رقم عفو بر جريده ايشان كشيد و آب در ديده مبارك بگردانيـد «زاهد اهل گشتاسفي   شيخ
گذاشته بود. اين فرد موالنـا   ). و طرد شاگرد از طريقت كه رو به عصيان131-  128(همان، 

هـايي از مـراودات شـيخ بـا      ). اينها نمونه229- 225نام داشت. (همان،  10تاج الدين دزلقي
  طلبد. شاگردانش بوده كه هر كدام با توجه به نوع برخورد، تأمل بيشتري مي

  
  هاي شيخ زاهد خدمات طالبان و مريدان به زاويه 8.2

ها و خارج از آن كار كرده و از ايـن طريـق مـدارج     زاويهطالبان براي ترقي معنوي خود در 
بــه روز تبــر و  ســاختند. بنــا بــه قــول شــيخ صــفي، او  رشــد را بــراي خــود فــراهم مــي

كشيد و به دوش مبارك جهت مطبخ زاويه و  داشت و از بيشه، هيمه(هيزم) مي ميبر  ريسمان
ويد كه شيخ صفي بـه او  گ ). صدرالدين مي121: 1373برد (ابن بزاز،  خلوت شيخ زاهد مي

  گفته كه
 . شيخ زاهد در حق شيخ صفي گفت كـه آورد.. هر چه امكان بود از خدمت به جاي مي

هر چه خادمان از مخدومان و غالمان از براي خواجگان و محرم از براي محرم خدمت 
درالدين گفـت شـيخ صـفي الـدين...     به جاي آرد صفي از براي من كـرده اسـت. صـ   

كـرد و هـر چـه كـه بـه ايـن و آن        داشـت. زراعـت غلـه مـي     11جفـت زراعـت    يك
هاي شايسته كه از آن شـيخ زاهـد و از    كرد از همين محل بوده است. خدمت مي  كمك

شــي و بطـــاين  آن مــردم خانــه شــيخ و از آن مجمــوع خــادم و خادمــه و حوا      
  ).126 بودي (همان، كرد، همه از آن جا مي مي  زاهد شيخ
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يخ (صفي) در زمان شيخ زاهد... شبي بر كنـار برنجـزار   همچنين روايت كردند: نوبتي ش
در همـه  ). 156 (همـان،  12رفـت  كرد. ناگاه خوكي بيامـد كـه در آن برنجـزار مـي     احيا مي

حكايات صفوه الصفا، شيخ زاهد  هميشه يا خود مشغول به كار بوده و يا در كنار و همـراه  
ز خصـايص مردمـي بـودن    ايـن يكـي ا  كارگران و در كنار مزرعه حضـور داشـته اسـت و    

  گر بوده است. طريقتي وي هم جلوه زاهد بوده كه در مرام و دستورات  شيخ
  
  اعزام خليفه و نماينده براي تبليغ طريقت زاهديه 9.2

از سـه نفـر    صـفوه الصـفا  درباره موضوع اعزام نماينده توسط شيخ زاهد به ديگر نقاط، در 
لدين، شيخ صـالح الـدين رشـيد    ز: شيخ صفي ابرده شده است. آنها به ترتيب عبارتند ا  نام

شيخ صفي و كسي كه از شيخ وكالت گرفته بود. ـ حاجي بله تبريزي كه مورد لطف و برادر 
نظر ملك احمد گيالني اسپهبد گيالن ولي چون اهلش نبود با ابراز نـاراحتي شـيخ زاهـد و    

در بـاب   ؛ همچنـين 169- 168اقدام شيخ صـفي آن حكـم بـازپس گرفتـه شـد ـ (همـان،        
هاي او به مراغه و اردبيل و سراب و هشـترود و سـاير جاهـا نـك:      صفي و ماموريت  شيخ

). اما در مورد صالح الدين رشيد، شيخ زاهد خالفت يمن و شام به 163، 162، 159همان، 
وي ارزاني فرمود... و... در يمن توبه دادن و تربيت كردن آغاز كرد و زاويـه اي بسـاخت و   

و بـه مـردم و    واحي پيدا شد و در شام همچنان...و غلبه اي شگرف در آن ن دبدبه اي قوي
؛ همچنـين دربـاره خلفـا و نظـام مربوطـه،      141- 140(همـان،  » طالبان مشغول مـي گشـتي  

  ).77- 75: 1378نك:جنابدي، كوشش طباطبايي مجد، 
  
  شيخ زاهد ةاوضاع اجتماعي زمان 10.2

اي  انـه شـيخ زاهـد مطالـب جسـته و گريختـه      در بارة اوضاع اجتمـاعي زم  صفوه الصفادر 
هـاي   ترين نمودهاي اجتماعي اين زمانـه گـرايش مـردم بـه آمـوزه      ز شاخصد. ادار  وجود

بيشترين گرايش مـردم بـه    صفوه الصفاهاي  ها بوده؛ و بر اساس گزارش صوفيانه و طريقت
آمده است:  ميهاي شيخ زاهد بوده كه بطور روزافزوني اشتياق بيشتري به وجود  سوي آموزه

حق سبحانه، فتح الباب روشنايي بر خاليق كرده، بعد از آنك اطباق آفـاق ظلمـت بـدع و    «
حوادث گرفته بود و مردم در آن غمرت مانده و آفتاب ارشاد و تربيت شيخ زاهد روز بروز 

تـرين كلمـات،    ). مولـف بـه روشـني در كوتـاه    189: 1373(ابن بـزاز،  » افزود در ارتفاع مي
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توان، دليل گرايش مردم  اگوار و نامطلوب مردم را بيان كرده و از خالل آن نيز ميوضعيت ن
  ها را دريافت. به شيخ زاهد و طريقت

  
  . جغرافياي فرهنگي ـ اجتماعي و طريقت زاهديه3

تر از زاويه و طريقت زاهديه بـه مـا بنماياننـد و     توانند شمايي كامل ها كه مي برخي شاخصه
  آنها را بيشتر روشن سازد:» تماعيريخت شناسي اج«طرح 
  
  شيخ زاهد ةپوشش اهل زاوي 1.3

در خصوص شمايل و البسه در تاريخ تصوف، مطالب متنوع و زيادي آمده است. برخـي از  
هـاي   هاي مختلف آنـان ماننـد قلندريـه و ديگـران، ژوليـدگي و پوشـش       دراويش و سلسله

در حالي كه در مـورد شـكل و هيئـات و     13نامتعارف را سر لوحه كار خود قرار داده بودند.
اي پاكيزه، اهل تميز در  لباس طالبان و دراويش طريقت زاهديه اينگونه نبوده و آنان را طايفه

انـد.   كسوت نو، مطهر و چون چشمه نور منور و متصف و به ذكر و عبادت مشـتغل ناميـده  
ر مسجد بسطام از شيخ زاهد ). باز در روايتي ديگر و از زبان بهاء الدين زكريا د111(همان، 

هاي  ). اسامي لباس147(همان، » وضع و هيئات بس خوش ديد«بدين گونه ياد شده است: 
بدين شرح بوده است: دستار شاش، كرنباس، كاله مزوجه، تنـك   زمان شيخ زاهد 15مردمان

اي فرجي، جبه، نيم تنه، پيراهن، يار پيراهن، موزه، سه موزه، كفش، سـربند نقـره دوزي بـر   
 صفوه الصـفا، ). در دو حكايت 128- 127(نوعي كاله) (همان،  (سربندي) مقنعه تافته بانوان

). ايـن  239: 1373نام برده شده است. (ابـن بـزاز،   » سقرالط سبز«از زير پيراهن شيخ زاهد 
پوشـش مناسـب بـوده اسـت. ايـن امـر       ميزان توجه، نشان از آراستگي ظاهري و رعايـت  

ي از دنيـا قـرار داده بودنـد،    ي كـه ناآراسـتگي را نشـان از وارسـتگ    هاي تعارض با طريقتدر
  گيرد. ميقرار

  
  ها در عصر شيخ زاهد ها و زاويه هيئات خانه 2.3

(همـان،   14در توضيف زاويه شيخ زاهد آمده است كه سقف كوتاه بوده و پسـت پوشـانيده  
تواند از جنبه فيزيكـي و جغرافيـاي    ). كوتاهي سقف افزون بر ساحت روانشناختي مي113

  تر نيز مورد نياز بوده است. ناسبمنطقه جهت سرمايش و گرمايش م
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  دانش درماني شيخ زاهد گيالني 3.3
داروهـاي مـادي و    هاي شيخ زاهد با مردم زمانـه خـود، درمـان آنهـا بـا      از جمله پيوستگي

  است:  ويمعن
حال آنك  كاللت عظيم در حواس ظاهري شيخ صفي را با بر افروختن آتش در زاويه و

زاويه خود گرم بود و سقف كوتاه و پست پوشانيده، و زاويه عظيم گرم شد. و گرمـي  
و سـماخين و حدقـه مبـاركش آب     زاويه در مسام مبارك شيخ اثر كـرد و از خيشـوم  

اس از او بكلي زايل شد و صحت و خفت تمـام  شد و آن افسردگي... كاللت حو  روان
  ).113(همان،  .حاصل شد

اي از دانش درماني شيخ زاهد بوده است. افزون بر اينگونه اقـدامات كـه    اين عمل نشانه
بابي مجزا در باب شفاي معنوي مريضان، بـا   صفوه الصفامبتني بر دانش طب است، مولف 

  دعا و اقدامات ديگر شيخ زاهد آورده است.
  

  طريقت ةپيروان و گستر ة. جامع4
ــطوح م        ــا در س ــت. آنه ــوده اس ــايي ب ــل اعتن ــروان قاب ــد داراي پي ــيخ زاه ــي ش ختلف

بودند. سلسله مراتب آنها از خلفا آغاز شده و سپس مرتبه خاص الخـاص و   شده  بندي طبقه
آن  ترين مرتبـه  نيز نمايندگان شيخ و كساني كه كاركرده بودند و مقاماتي داشتند كه در نازل

تر هم،  رتبه ابدالي قرار داشت؛ از جمله اين ساختار و تشكيالت بوده است. در مرحله پايين
  مريدان و طالبان و شاگردان قرار داشتند.

  
  پيروان شيخ زاهد گيالني (اقطاب، پيران، رهبران مياني) ةجامع 1.4

اند وي داراي بـيش از يكصـد هـزار پيـرو و      اند. گفته براي شيخ زاهد، پيروان زيادي نوشته
جهانگشاي دوازده هزار همراه و مريد ملتزم به ركاب و چهار صد خليفه بوده است. (گمنام، 

). در ايـن ميـان، در طريقـت    8: 1349، عالم آراي شاه اسـماعيل ؛ گمنام، 15: 1364، خاقان
شتند كـه برخـي مشـهور و برخـي هـم      اخص و توانمند و مؤثري حضور دازاهديه افراد ش

است. در اينجا و از  صفوه الصفااند. در اين باره تنها منبع مطرح،  حد يك نام معرفي شدهدر
هاي شيخ زاهد معرفي شده است. اين يـاران   »كار كرده«و » رهبران«، »مخصوصان«آن منبع، 

اند. نخست: اهالي گيالن  شده موع به سه دسته تقسيم ميويژه و طالبان داراي جايگاه، در مج
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هاي همجـوار و بـه قـولي، يـاران      ها. دوم: اهالي اردبيل و ساير سرزمين و مشهور به گيالني
هايي كه به طريقـت   ها. سوم: اهالي ساير سرزمين بردار به گروه اردبيلي شيخ صفي الدين، نام

هاي دو گانة مشهور گيالني ـ اردبيلي   سته بنديپيوسته بودند. روشن نيست گروه اخير در د
  عضويت داشتند يا اينكه خود دسته سومي را سامان داده بودند.

  اسامي اين برجستگان كه درحكايات صفوه الصفا آمده است بدين شرح مي باشد:
  شيخ صفي الدين اردبيلي.. 1
الـدين،  هـد از دختـر سـيد جمـال     شيخ جمال الدين علـي. فرزنـد بـزرگ شـيخ زا    . 2
ــوادي و ديگران  (مرشد ــيد ج ــاج س ــد). (ح ــيخ زاه ــيع، ش ــارف تش ــره المع ) و 1383(داي

  ).197:  1373بزاز، ابن
(سراب). (ابن بزاز،  سيد العلماء و الخلفا، موالنا شمس الدين اقميوني از واليت سراو. 3
  ).157و 64: 1373
او از معاملـه   خـادمي كـه  "محمد خليالن، خادم شيخ زاهد. به گفته شيخ صفي الدين. 4

  ).115: 1373. (ابن بزاز، "شيخ با خبر باشد محمد خليالن بود
  ).115: 1373پيره ضياء الدين (ابن بزاز، . 5
  ).133و  115: 1373پيره اسحق باقالني. (ابن بزاز،  .6
اخي سليمان. مسئول تداركات زاويه هاي طريقت و صاحب سر و نيـز پـدر همسـر     .7

  و...).133و126و124و123: 1373شيخ زاهد (ابن بزاز، 
  ).128: 1373محمد ايوبان. اهل گشتاسفي.(ابن بزاز،  .8
  ).128: 1373محمد حجامان. اهل گشتاسفي. (ابن بزاز، . 9

  ).128: 1373از، محمد موسيان. اهل گشتاسفي. (ابن بز .10
  ) 136: 1373پيره جمال حداد. (ابن بزاز،  .11
  )136: 1373از مردان كار كرده/ گمنام/ .(ابن بزاز،  .12
  ).140و139: 1373صالح الدين رشيد برادر شيخ صفي. (ابن بزاز،  .13
  ). 156و 142: 1373پيره اسمعيل بزاز. (ابن بزاز،  .14
  ).177و 142: 1373پيره عثمان الياسان. (ابن بزاز،  .15
 "ام صيدش از براي تو كرده"صفي گفت  خزاهد به شي بهاءالدين زكريا بسطامي. شيخ .16

  ).148- 147: 1373(ابن بزاز، 
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  ).151: 1373طالبي صاحب وقت. (ابن بزاز،  .17
  ).164و156و151 :1373(ابن بزاز،  ملك الخلفاء نظام الدين عبدالملك سراوي. .18
  ).152: 1373پيره حاجي اقميوني. (ابن بزاز،  .19
  ).152: 1373پيره عجب فرگوشي. از ده فرگوش در سراب. (ابن بزاز ، .20
  ).176و152: 1373خواجه افضل سراوي.سيد الخلفاء (ابن بزاز،  .21
  ).152: 1373پيره احمد پرنيقي گرمرودي (ابن بزاز،  .22
  ).153: 1373ن بزاز، حاجي حسين. (اب .23
  ).153: 1373حاجي حسن. (ابن بزاز،  .24
  ).156- 155: 1373موالنا محيي الدين (ابن بزاز، . 25
  ).229و158موالنا زين الدين خليل خطيب  بوتسر گيالن. (ابن بزاز،  .26
  ).157: 1373موالنا احمد سترقي (ابن بزاز،  .27
  ).157: 1373فقيه محمد. (ابن بزاز،  .28
  ).159: 1373پيره نجيب حنوي اردبيلي. (ابن بزاز،  .29
  ).159- 158: 1373حاجي علي فرزند پيره نجيب حنوي اردبيلي (ابن بزاز،  .30
  ).160: 1373پيره موسي قره سقلي ( شايد قره سفلي درست باشد) (ابن بزاز،  .31
  ).160: 1373پيره محمد داروري.  (ابن بزاز،  .32
  ).163- 162: 1373موالنا شمس الدين.اهل ده پرنيق.(ابن بزاز،  .33
  ).175و165: 1373موالنا موفق الدين. (ابن بزاز،  .34
  ).165: 1373كمال الدين محمود  (ابن بزاز،  .35
  ).165: 1373اخي جبرئيل (ابن بزاز،  .36
  ).166: 1373محمود ببه. اهل گشتاسفي. (ابن بزاز،  .37
  ).171: 1373موالنا نجم الدين اونادي. داماد شيخ زاهد. (ابن بزاز،  .38
  ).177: 1373پيره بشير(ابن بزاز،  .39
  ).190: 1373سيد شرف الدين مرتضي اعظم. (ابن بزاز،  .40
  ).192- 191: 1373موالنا شمس الدين عبدالملكان. (ابن بزاز،  .41
  ).193: 1373بزاز، كشه، كسي كه در هوا پرواز مي كرد.( ابن  .42
  ).197و194و193: 1373پيره علي كركان. اهل گشتاسفي، (ابن بزاز،  .43



 101   شناسي اجتماعي طريقت زاهديه و جامعة پيروان ريخت

  ).197: 1373پيره هرون شيروان.اهل گشتاسفي، (ابن بزاز،  .44
  ).197: 1373پيره يوسف اسحاقان. اهل خوارزم .(ابن بزاز،  .45
  ).215و198: 1373پيره عبداهللا. (ابن بزاز،  .46
  ).215و199و198: 1373ين. (ابن بزاز، پيره عزالد .47
 جواني كه مدت شش سال در طلب شيخ زاهد از طرف چين و شـرق در راه بـود.   .48

  ).199- 198: 1373(ابن بزاز، 
  ).201: 1373ملك الصلحا پيره زكريا. (ابن بزاز،  .49
از، بز ابندانشمندي كه توبه و تلقين گرفت و دماغش را از وساوس تردد پاك كرد. ( .50
1373 :201 -202.(  

  ).203- 202: 1373(ابن بزاز،  پيره دولتشاه.. .51
  ).204- 203: 1373سرخه فقيه. (ابن بزاز،  .52
  ).206- 205: 1373(ابن بزاز،  خواجه امين الدين. داماد شيخ صفي. .53
  ).212- 211: 1373باباي مراغي. (ابن بزاز،  .54
  ).212: 1373اخي موسي. (ابن بزاز،  .55
  ).213: 1373يوسف كوهي. (ابن بزاز،  .56
  ).213: 1373موالنا محيي الدين (ابن بزاز،  .57
  ).213: 1373حاجي حسن خلخالي. (ابن بزاز، . 58
  ).213: 1373پيره محمد دوسي. (ابن بزاز،  .59
  ).215: 1373محمد صديقان. (ابن بزاز،  .60
  ).240و216و215: 1373پيره عمر خلوتي. (ابن بزاز،  .61
  ).224: 1373موالنا كمال الدين احمد شهر آوري. (ابن بزاز،  .62
  ).225- 224: 1373موالنا جمال الدين واعظ نوري سراوي. (ابن بزاز،  .63
  ).229- 225: 1373موالنا تاج الدين دزلقي. اهل دزلق از مغان.(ابن بزاز،  .64
  ).231: 1373موفق الدين عبداهللا خطيب اهري (ابن بزاز،  موالنا. 65
  ).231: 1373موالنا محمد هشترودي. (ابن بزاز،  .66
  ).233: 1373خواجه محمد اقميوني (ابن بزاز،  .67
  ).234: 1373موالنا نجم الدين سليمان. (ابن بزاز،  .68
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  ).234: 1373شمس موقاني. (ابن بزاز،  .69
  ).235- 234: 1373نجاني. (ابن بزاز، پيره يوسف اسفر .70
كار كرده، كه حوصله ضبط ... و پوشيده نمي داشـت. (ابـن بـزاز،     "طالبي (گمنام). .71
1373 :224.(  

  ).235: 1373پيره حاجي اقميوني. (ابن بزاز،  .72
  ).237: 1373پيره اسمعيل برودي. (ابن بزاز،  .73
  ).237: 1373حاجي محمد ورزقاني. (ابن بزاز،  .74
  ).237: 1373طالبي (گمنام).كه آهسته ذكر مي گفت. (ابن بزاز،  .75
  ).237: 1373موالنا شمس الدين ابن حاجب قاضي (ابن بزاز،  .76
  ).237: 1373پيره احمد. (ابن بزاز،  .77
  ).238: 1373پيره نجيب. (ابن بزاز، . 78
  ).239- 238: 1373حاجي علي پسر پيره نجيب (ابن بزاز،  .79
  ).239: 1373پيره خليل. (ابن بزاز،  .80
  ).239: 1373شرف الدين عيسي زاهدي. فرزند شيخ زاهد (ابن بزاز،  .81
  ).237: 1373احمد دهخدايان بزرگ طايفه دريغيان. (ابن بزاز،  .82
حسام الدين قزل. راوي به حضور رسيدن جنيان از اقارب شيخ زاهد به حضـور او   .83

  ).241: 1373(ابن بزاز، 
  ).248: 1373حاجي نهاوندي (ابن بزاز، . 84
  ).252- 251: 1373الدين حسين. نواده دختري شيخ زاهد (ابن بزاز، شمس .85
  ).237: 1373الدين فرزند كوچك شيخ زاهد. (ابن بزاز، حاجي شمس .86
ـ    برهان .87 ن بـزاز،  الدين بن شرف الدين عيسي زاهدي. نواده شـيخ زاهـد گيالنـي. (اب
  )240و  239: 1373
  
  
  
  



 103   شناسي اجتماعي طريقت زاهديه و جامعة پيروان ريخت

(جغرافياي انسـاني و  جغرافيايي و مناطق سرزميني طريقت زاهديه  ةگستر 2.4
  قلمرو طريقت)

  محل تولد و زيست شيخ زاهد 1.2.4
ـ   ه بـود، در روسـتا و ده سـاورد    از پدري به نام روشن امير و مادري كه از روسـتاي بهرآالل

از گزاره هاي صفوه الصفا همـين قـدر   ). 185- 184سياو رود بوده؟) بدنيا آمد. (همان،   (آيا
واضح است كه سيد جمال الدين، مرشد شيخ زاهد، او را در دوران طفوليت در حاليكه لوح 
در بغل داشت در ساورد ديده و جذب خود كرده است. بنـا بـراين محـل تولـد و زنـدگي      

  به بعد). 185دوران نوجواني شيخ زاهد، در اين روستا بوده است (همان، 

  هاي شيخ زاهد گيالني زاويه 2.2.4
ن، در رابطه با مراكز طريقت زاهديـه آن را مـي تـوان بـه سـه قسـم و تيـپ و نـوع سـاما         

كرد. قسم اول آن عبارت است از زاويه هاي اصلي و مهم، كه خود به سـه مركـز در     تقسيم
سه جغرافيا، تقسـيم مـي شـده اسـت. قسـم دوم، مراكـزي فرعـي و در گسـتره خصوصـا          

  . قسم سوم طريقت، ايجاد زاويه در خارج از ايران مانند يمن و شامات.آذربايجان

  قسم اول 1.2.2.4
قرار داشته محل يكي از زاويه هاي شيخ زاهـد گيالنـي    16هليه كران كه در خانبلي  .1

بوده است. منطقه اي كه تـامين كننـده بـرنج شـهر اردبيـل و منـاطق روسـتايي آن (ماننـد         
  ).112- 111: 1373، ن بزازبوده است. (اب كلخوران)

سياورود. سياورود يكي ديگر از مراكز زاويه اي شيخ زاهد بوده است. توصيف زاويه  .2
  ير عبداهللا شيرازي اينگونه بود:به نقل از ام

جاي شيخ در گيالن اصفهبد است... آن گيالن كـه ... خلـوت او بـر لـب بحـر اسـت،       
ي ريزد و در خلوت با جانب شـرق  چنانك در حالت تموج، بحر آب بر عتبه خلوت م

  ).106- 105گشاده است، چنانك آفتاب طلوع كند شعاع در خلوت افتد (همان، 

مؤلف صفوه الصفا آورده است كه شيخ زاهد را دو خانه و عيال بود؛ يكي به هليه كران 
توان ننتيجـه گرفـت    ). از وجود اين دو خانه و دو همسر مي92و يكي به سياو رود (همان، 

اي شيخ زاهد بودند كه چند كيلومتري با هم  يه كران و سياورود مراكز مهم و اصلي زاويههل
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فاصله داشتند. (درباره داليل گزينش تقدم و تأخر ايجاد زاويه در دو منطقـه مـذكور، نـك:    
  ).1383حاج سيد جوادي و ديگران،  المعارف تشيع، صدر صفوه الصفا، همان؛ و دايره

وم خود را در گشتاسفي بنا نهاد. اين زاويه در خـارج از گـيالن و   شيخ زاهد زاويه س .3
در شرق كشور شروان (جزء اين كشور بوده)، و در كنار دريـاي خـزر واقـع شـده بـود، و      

و حـوادث  هـا   گرديد. (درباره حضـور، اقـدامات، تـالش    اي مهم و مؤثر محسوب مي زاويه
و صـفحات   195، 129: 1373بـزاز،   براي شيخ زاهد در گشتاسفي نـك: (ابـن   افتاده  اتفاق

ديگر). شيخ زاهد حضور مداومي در آنجا داشته است. حتي لحظات آخرين حيات شيخ در 
). در اهميت زاويـه  242گشتاسفي بوده است. (چهارده، پانزده روز پيش از وفات). (همان، 

ـ      «گشتاسفي همين بس كه آمده است:  ه جمع اوليا و محـط رجـال دنيـا شـد و روز بـروز ب
شـد و   موجب واهللا متم نوره صيت سيرت مرضيه شيخ زاهد چون سير آفتاب جهانگير مـي 

، 152(همان، » يافتند آمد و اصحاب و مريدان بزرگوار ظهور مي كرامات متنوعه به ظهور مي
  گشتاسفي بوده است. » سوره مروه«). محل زاويه و منزل شيخ در روستاي 197

  قسم دوم 2.2.2.4
الن، آذربايجـان و حتـي بسـطام    يخ زاهد به شهرها و روسـتاهاي گـي  سفرهاي متعدد ش

ــن ــزاز،  (اب ــن  242، 238، 224، 216، 210، 199، 177، 147: 1373ب ــت اي ــن اس )، و روش
بندي داشـته اسـت.    هاي مكرر، جنبه سياحتي نداشته و حتي براي شيخ زاهد نوبت مسافرت

ز سوي خود بـه منـاطق مختلفـي    ضمن آنكه او افزون بر خود شيخ صفي و ديگران را هم ا
اعزام داشته و به آنها در زمينه انجام توبه، تلقين، ارشاد و تربيت و دريافت هدايا و نذورات 

شـيخ زاهـد در آن منـاطق هـم،     توان پذيرفت اشاره كرد  اختيارات تام داده بود. بنابراين مي
ي از ايـن مراكـز فرعـي،    وابسته به طريقت زاهديه را سامان و ايجاد كرده باشد. يك مراكزي

ايجاد زاويه در شروان بوده است. منظور از شروان در اينجا، نه گشتاسفي بوده است. دعوت 
شروانشاه از شيخ زاهد و داستان قصد ترور وي توسط قلندران آن منطقه و حضور شيخ در 

اي در مركز آن كشـور، و انجـام مراحـل تربيـت و ارشـاد مـردم آنجـا بـه روشـني           مدرسه
  ).131: 1373است. (ابن بزاز،  شده  رذك

افزون بر سفرهاي شيخ زاهد به مناطق مختلف از جمله اردبيل، مغان (موقان)، دشـتاوند  
هايي كه شيخ صفي به مراغه و سراب و ساير منـاطق آذربايجـان، و    و نقاط ديگر، ماموريت

ان از ديگر مراكز فرعي تو ورزيده، مي به عنوان قائم مقام شيخ زاهد به انجام آنها مبادرت مي
) نكتـه شـايان اهميـت آن اسـت كـه شـيخ زاهـد از        159طريقت زاهديه دانست. (همـان،  
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معروفيتي خاص برخوردار و آوازه او در اطراف و اكناف پيچيده بود. هـر جـا كـه رفتـه و     
اند. مسئله مهم اين است كه خبر سـفرهاي   حضور يافته، انبوهي از جمعيت به ديدن او آمده

  ).225(همان، شدند.  از پيش منتشر شده و مردم از آن مطلع ميشيخ 

  قسم سوم 3.2.2.4
هـا در زمـان حيـات     در دورترين نقطه جهان اسالم نسبت به گيالن، شام و يمن، زاويـه 

شيخ زاهد ايجاد گرديدند. با توجه به وجود و حضور طريقت صفوي در حلـب، گويـا بـه    
زاهديه در شام، و منطقـه حلـب بـوده اسـت. بـه      رسد منظور از آن حضور طريقت  نظر مي
توان گفت شيخ زاهد، طريقت و زاويه خود را در يمن و حلب شام (سوريه)  اي كه مي گونه

ايجاد و مبادرت به گسترش دعوت و طريقت خود نموده است. ابن بزاز از سـاخت زاويـه   
دن و تربيت كردن توبه دا«در يمن و شام بدستور شيخ زاهد و بدست صالح الدين رشيد و 

). با توجه 141- 140آن حدود گفته است. (همان، » ... و به مردم و طالبان مشغول مي گشتي
هـا، از تعـداد مريـدان و     به گستردگي جغرافيايي مناطق ياد شده و اينكه در سازمان طريقت

آمده است، ذكر تعداد نفـرات و جمعيـت طريقـت زاهديـه      پيوستگان، شمارش به عمل مي
رغم نظر پارسا دوست كه معتقد است اكثـر   واند صرفا جنبه اغراق آميز داشته باشد. بهت نمي

مريدان شيخ زاهد در گيالن بودند و او مريـدان كمتـري در آذربايجـان و شـروان داشـته و      
). در حاليكـه بـا توجـه بـه     119: 1375طريقت او جنبه محلي داشته است (پارسا دوسـت،  

رسد تا اين حد محدود بوده باشـد. چـرا كـه يكـي از      ظر نميهاي صفوه الصفا به ن گزارش
مجمع اوليا و محط رجال دنيا شد و روز بروز بـه  «مراكز اصلي طريقت در گشتاسفي بوده: 

» شـد.  موجب واهللا متم نوره صيت سيرت مرضيه شيخ زاهد، چون سير آفتاب جهانگير مـي 
  ).152، 197: 1373(ابن بزاز،
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، تهران/ سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران در اين نقشه، قلمرو 1396تابخانه ملي ايران كتاب ك :نقشه از
گيالن بزرگ از منطقه چالوس در غرب تا شروان و اران  در شمال، شرق و در جنوب با قزوين و 

اين  شود. بنابراين بايد گفت طريقت زاهديه در زنجان و طارم هم مرز بوده است كه در باال مشاهده مي
  گستره و مخصوصا گيالن غربي حضور و ظهور وسيعي داشته است.
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هاي خالفت شرقي/ گي. لسترنج. طريقت زاهديه در آذربايجان و نيز در  كتاب سرزمين :ها از نقشه
  گشتاسفي و شروان 

  
  گيري . نتيجه5

شناسي اجتماعي در اين حـوزه، طريقـت شـيخ زاهـد گيالنـي       با توجه به مطالعات ريخت
طريقتي روستا گزين بوده كه هر چند، مريدان، طالبان و اقطاب مياني شهرنشين هم داشـته،  

هـاي سـه گانـة     آيـد نشـيمنگاه و زاويـه    بر مي صفوه الصفااما آنگونه كه از حكايات متعدد 
ر مناطق روستايي و بيشترينه در جلگه قريب به ساحل دريـاي  معروف شيخ زاهد، همگي د

هاي خود به آذربايجـان، اردبيـل و سـاير     گيالن قرار داشتند. شيخ زاهد گيالني در مسافرت
تـوان اشـاره كـرد     هاي خود را در آنجاها نيز ايجاد و گسترش داده بود. لذا مي شهرها، زاويه

اشته، اما خود وي تقريبا بطـور كامـل در منـاطق    بخشي از طريقت او در ميان شهرها قرار د
روستايي كه محل كشت و كار كشاورزي، دامداري و پرورش ماكيان و صـيادي در دريـا و   

مريدان ا توجه به زيست، معيشت شيخ زاهد هاي پر آب بوده، زندگي كرده است. ب رودخانه
و طالبان او در مناطق روستايي گيالن و گشتاسفي، هيئات، نوع غذا و لباس همگي از همان 
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آمده و برخـي حتـي بـه اطـراف و اكنـاف هـم صـادر شـده اسـت. محـور            مناطق بدست 
هاي شيخ زاهد، بر مجاهده و رياضت منطبق بر شريعت قـرار داشـته و در ايـن راه     آموزش

هاي خاصي برخوردار كـرده بـود. در    اش او را از ويژگي ي تربيتيها كرامات او و نوع آموزه
شود كه خود از  اي نمايانگر مي بررسي عملكرد شيخ زاهد با جامعه پيروانش ارتباط دوسويه

هـاي   عوامل جذب حداكثري پيروان طريقت فراتر از محدوده محلي بـوده؛ و بـه شاخصـه   
نوان جانشين اين طريقت، كامال قابليـت  اي نزديك شده؛ چنانچه طريقت صفويه به ع منطقه
ايي بزرگ، فراتر از مرزهاي ايران آن زمان را نيز توانست به دست آورد. گروه بنـدي   منطقه

پيروان او، نشان از نظم فوق العاده سلسله مراتبي با ظرفيت به توان رسيده در ويژگـي يـك   
گفتماني آن عصر از اهميت  را دارد. از جمله نكات شايان ذكر كه در بررسي فضاي» گروه«

بسزايي برخوردار بوده توجه به اين امر است كه كشف و قدم و كرامات در نزد هر صاحب 
تعجبي را بـراي مردمـان آن عصـر     رياضت و نفسي در آن زمان معمول بوده و اين موضوع

بايست از قدرت كشـف و كرامـات بسـيار     انگيخته است. در اين ميان، شيخ زاهد مي نميبر
ها برخوردار باشد تا بتواند خـود را بـه عنـوان     تري نسبت به ساير دارندگان آن قدرت زونف

يك استاد و صاحب سبك و مريد بنماياند، و به ازدياد و گسترش تصـاعدي پيـروان خـود    
ها و اقطاب  العاده، نيات و اهداف سرسلسله دست يابد. ضمن آنكه با تفسير اين امور خارق

تر شده و ايـن   بطه مريد و مرادي در يك نظم گروهي اجتماعي روشندر تضمين و بقاي را
ميزان تاكيد بر كشفيات، گسترش جامعه پيـروان در سـطح منطقـه وسـيعي حتـي فراتـر از       

  نمايد. مي تر مرزهاي ايران آن روزگار را شفاف
  
  ها نوشت پي

زمين شـروان شـاهان   اي تاريخي در جنوب باكو و جزيي از سر گشتاسفي يا گشتاسبي نام منطقه. 1
شده است. اين منطقه نزديك دهانه رود كر و در كنار دريـاي مازنـدران قـرار دارد.     محسوب مي

  )30: 1381؛ نوايي و غفاري فرد، 194: 1377(لسترنج، 
شروان واليتي در جنوب شرقي قفقاز و در باالي رودهاي ارس و كورا. سالياني طوالني يكـي از  . 2

ني آن منطقه را تشكيل داده است. اين سرزمين در زمان شاه طهماسـب  هاي مستقل ايرا حكومت
  در حاكميت صفوي قرار گرفته است. صفوي اول

 ،»شيخ زاهد گيالني و تاثيرش بر شيخ صفي الدين اردبيلي« :اسامي تعدادي از مقاالت عبارتند از. 3
» نـوني آرامگـاه او  خاستگاه شيخ زاهد و محل ك« ؛.)255 - 231: 1387 يوسف جمالي و پناهي،(
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 »شيخ زاهد گيالني، عارفي كه نقش بزرگ در تـاريخ ايـران دارد  « ؛)87- 65: 1366 غفاري فرد،(
روابـط  « ؛)2012 پايگاه اطالع رساني ايران شيعه،( ؟»شيخ زاهد گيالني كه بود« ؛)1307 نفيسي،(

 و پنـاهي،  يوسـف جمـالي  ( »متقابل شيخ زاهد گيالني و شيخ صفي الدين اردبيلي بـر يكـديگر  
تاثير مباني فكري و عقيدتي شيخ زاهد گيالني بر طريقت صـفويه از منظـر   «؛ )157- 139: 1387

رويكـرد سياسـي   « ؛)45- 25: 1393 عبـاس پنـاهي،  ( ،»هاي درويـش ابـن بـزاز تـوكلي     گزارش
- 89: 1390 شـورميج، (» زاهد گيالني و شيخ صفي الدين اردبيلي از منظـر متـون تـاريخي     شيخ
نقـش گـيالن در رونـد قـدرت گيـري      « ،)1381 نـوزاد، ( »ابـراهيم زاهـد گيالنـي   شيخ « ؛)106
نقد و بررسي علل «؛ )85- 67: 1395 شورميج،( ،»اسماعيل اول صفوي براي تصاحب سلطنت شاه

  ).1- 16: 1389 ميرجعفري و همكاران،( »و پيامد اقامت اسماعيل ميرزاي صفوي در گيالن
هاي برنج را در آن قرار داده و به وقت نياز برگرفته و  ند و بستهساز انباري چوبي كه گيالنيان مي. 4

 .كنند استفاده مي

 .رسد گويا سه ماه بهاربود، چون برنج تازه در تابستان مي. 5

هـا   ي كـوچكي كـه در رودخانـه   هـا  امروز هم به گيلكي به آن نـوو گوينـد، كرجـي يـا كشـتي     . 6
 دادند. وال و اجناس خود را در آن قرار ميدارند و مردم به عنوان مسافر و يا ام  كارآيي

داند.  علم امروزه، در رابطه با اين حالت آن را مشكل، يك عالمت از بيماري التهاب اثني عشر مي. 7
كند كه فرد هر لحظه مجبور به خوردن غذا است.  گاهي اين حالت در افراد تا حدي پيشرفت مي
كه يك باكتري گرم منفي و ساكن در اثني عشـر و  اين عارضه بر اثر ميكروب هليكوباكترپيلوري 

  .شود درصد مردم ديده مي 80 تا 60 شود. در دستگاه گوارش معده افراد است ايجاد مي
آورند: مثال به زن دايي، دايي زن و به پسرعمه، عمه پسـر   گيالنيان در محاورات خود اينگونه مي .8

  .گفتند داشته، سرخه فقيه مي در اينجا به فقيهي كه صورت سرخي. گويند مي... و
شده كه مسكن اصلي شيخ زاهد و دو زاويه او يعنـي   گيالن اصفهبد شامل شمال گيالن غربي مي. 9

  سياورود و هليه كران بوده است. مركز گيالن اصفهبد آستارا بوده است.
 دزلق، از روستاهاي مغان.. 10

ها هكتـار زمـين زراعتـي غلـه      هاحت درسد منظور دو مجموعه مزرعه بزرگ در مس به نظر مي. 11
 باشد. است. در جاي ديگر منظور از آن دو راس گاو مخصوص زراعت كاري مي بوده

ها انجام گرفته  احياء يا شب بيداري كه تا صبح براي حفاظت برنجزارها از تخريب وسيع خوك. 12
  .شده است ها انجام مي تا اين اواخر نيز بزرگترين تخريب مزارع توسط خوك

هاشـم المعـروف الحسـني و     تصوف و تشيعابن جوزي و  تلبيس ابليسهايي مانند  نك: كتاب .13
  مانند كشف المحجوب و... اهل تصوفو كتب جستجو در تصوف ايران 
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داشتند و تري  هاي كوتاه هاي كمتر و سقف هها در زمستان زود گرم شوند روزن براي اينكه خانه. 14
پوشـانيدند. البتـه در    هاي محيطي و جغرافيايي از مصالح محلي مـي  ضرورتسقف آنها را بنا به 

هاي گلي در زمسـتان، و تابسـتان بـه     ها كه ديوارهاي آن را از گل ديوارها و سقف همه اين خانه
  گرمايش و سرمايش خانه كمك ميكرده است.

آن  هـاي  سـپس گوشـه  هـا را در آن قـرار داده    اي بزرگ است كه لباس در گيالن، بوقچه پارچه. 15
  زنند. پارچه را به هم گره مي

خانبلي كه نام ديگر آن لنكران بوده و در زمان صفويه به اورنقاد تغيير نام داده است؛ در اختيـار   .16
ده ناحيـه سـرزمين گـيالن غربـي     فرزندان شيخ زاهد گيالني بوده اسـت. خـانبلي يكـي از دواز   

 است. بوده

  
  نامه كتاب

  ، تهران: علمي.24ترجمه ابوالقاسم حالت، ج تاريخ بزرگ اسالم و ايران،). 1355علي. ( ابن اثير، عزالدين
صفوه الصفا؛ درترجمه احوال واقـوال وكرامـات   ). 1373( درويش توكلي بن اسمعيل. ابن بزاز اردبيلي،

  .مقدمه و تصحيح غالمرضا طباطبايي مجد، تبريز: پيام تبريزشيخ صفي الدين اسحق اردبيلي، 
، تهران: چاپ افست ـ 1چاپ رينولد آلن نيكلسون، ج اللمع في التصوف،). 1914ابونصر سراج. (ليدن ـ 

  جهان.
  چاپخش. تهران: اجتماعي، ـ فرهنگ اصطالحات علمي). 1381. (آراسته خو، محمد

  تهران: علم. مفاتيح االعجاز في شرح گلشن راز،). 1337اسيري الهيجي، محمد. (
، به كوشش هانري كربن و عثمـان اسـماعيل   2ج جامع االسرار و منبع االنوار،). 1347آملي، سيدحيدر. (

  يحيي، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمي.
شاه اسـماعيل اول، پادشـاهي بـا اثرهـاي ديرپـاي در ايـران و ايرانـي،        ). 1375(پارسادوست، منوچهر. 

  .چاول  تهران:
جامعه شناسي سياسي  پيدايش دولت صفوي گرايش نياكان شيخ صفي «). 1383. (پناهي خياوي شهرام

در: مجموعه مقاالت همايش صفويه در گستره تاريخ ايـران زمـين، بـه    » به غازيگري در آذربايجان
 كوشش مقصودعلي صادقي، دانشگاه تبريز.

از منظـر  تاثير مباني فكري و عقيدتي شيخ زاهـد گيالنـي بـر طريقـت صـفويه      «). 1393(پناهي عباس. 
ي تـاريخ ايـران بعـد از اسـالم،     پژوهشـ  - دوفصلنامه علمـي  ،»هاي درويش ابن بزاز توكلي گزارش

  .45- 25، صص1393پنجم، شماره نهم، پاييز و زمستان  سال
 ترجمه شهناز مسمي پرست، تهران: ني. اميل دوركم،). 1388تامپسن، كنت، (
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تصحيح جعفر سـلطان قرائـي، تهـران: بنگـاه      روضات الجنان،). 1352تبريزي، حافظ كرباليي حسين. (
  ترجمه و نشر كتاب.

 .سمت :تهران هاي جامعه شناسي، نظريه). 1369. (توسلي، غالم عباس

به كوشش طباطبايي مجد،  روضه الصفويه (تاريخ دوره صفويه)،). 1378جنابدي، ميرزا بيگ بن حسن. (
  تهران: بنياد موقوفات دكتر افشار.

  ، تهران: افراسياب.3به كوشش محمد قزويني، ج تاريخ جهانگشاي،). 1382جويني، محمد. (
  اسالمي. ران: انتشارات مركز اسناد انقالبته تاريخ و سفرنامه،). 1375حزين الهيجي، شيخ محمد علي. (

اي نويافتـه مـورخ بـه     براساس نسـخه  سلسله النسب صفويه،). 1395( حسين بن ابدال، پيرزاده زاهدي.
  .دركتابخانه ملي تهران تصحيح نصيرباغبان حسين، تهران: ارمغان تاريخ قمري 1099  سال

تصـحيح احسـان اشـراقي.     خالصه التـواريخ، ). 1359الحسيني القمي، احمد بن شرف الدين الحسين. (
  تهران: دانشگاه تهران.
و  415و  414: 4و ج 3به كوشش محمد دبير سـياقي، ج  حبيب السير،). 1333خواندمير، غياث الدين. (

 ، تهران: خيام. 417

  ترجمه عليمحمد كاردان، تهران، دانشگاه تهران. شناسي، قواعد روش جامعه). 1383دوركيم، اميل. (
 ، تهران: اقبال.1به كوشش بهمن كريمي، ج جامع التواريخ،).  1374رشيدالدين فضل اهللا، (

اول صـفوي بـراي تصـاحب     گيري شاه اسماعيل نقش گيالن در روند قدرت«). 1390( شورميج محمد.
، دوفصلنامه جستارهاي تاريخي پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي، سـال هفـتم،   »سلطنت

 .85- 67. شماره دوم، صص

رويكرد سياسي شيخ زاهد گيالني وشيخ صفي الدين اردبيلي از منظر متـون  «). 1387(شورميج، محمد. 
 .106- 89. ، صص87م، پياپيمطالعات تاريخ و فرهنگ، سال چهل وسو. »تاريخي

 دايـره المعـارف تشـيع،   ). 1383صدر، حاج سـيد جـوادي؛ فـاني، كـامران و خرمشـاهي، بهاءالـدين. (      
  انتشارات شهيد سعيد محبي.  :تهران

 به كوشش محمد استعالمي، تهران: چشمه. تذكره االولياء،). 1364عطار نيشابوري، فريدالدين، (

پژوهشـنامه تـاريخ،    ،»گاه شـيخ زاهـد و محـل كنـوني آرامگـاه او     خاست«). 1366( غفاري فرد عباسعلي
  .87- 65. ، صص12 سوم، شماره  سال

الرساله القشيريه، ترجمه ابوعلي حسن بن احمد عثماني، تصحيح ) 1374قشيري، عبدالكريم بن هوازن، (
  تهران: علمي و فرهنگي. بديع الزمان فروزانفر،

  .، تهران: هما1به كوشش جالل الدين همايي، ج يه،مصباح الهدا). 1367كاشاني، عزالدين. (
  ، تهران/ سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران.1396كتابخانه ملي ايران 

متن و ترجمه كتاب تعـرف، چـاپ محمـد جـواد      التعرف،). 1371كالباذي، ابوبكر محمد بن ابراهيم. (
  ، تهران: اساطير.1شريعت، ج
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  هاي خالفت شرقي، ترجمه محمود عرفان، تهران: علمي و فرهنگي. ). سرزمين1377( .لسترنج .گي
  ، قزوين: حديث امروز.1به كوشش عبدالحسين نوايي، ج تاريخ گزيده،). 1381مستوفي، حمداهللا، (

، 1تصـحيح محمـد علـي رضـواني، ج     تاريخ عالم آراي عباسـي، ). 1376منشي تركمان، اسكندر بيگ، (
  تاب.تهران: دنياي ك

و تعليـق اصـغر منتظـر صـاحب،     مقدمـه، تصـحيح    عـالم آراي شـاه اسـماعيل،   ). 1349مولف گمنام. (
  بنگاه ترجمه و نشر كتاب.  تهران:

، مقدمه و پيوستها، اهللا دتا مضطر، اسالم آباد: مركـز تحقيقـات   جهانگشاي خاقان). 1364مولف گمنام. (
  ي ايران و پاكستان.فارس

به كوشش قربانعلي محمـدي مقـدم و علـي     شرح نهج البالغه،). 1375ميثم، ( ميثم بحراني، كمال الدين
 ، مشهد: بنياد پژوهشهاي اسالمي آستان قدس رضوي.2اصغر نوايي يحيي زاده، ج

نقـد و بررسـي   «). 1389. (ميرجعفري، حسين، فروغي ابري، اصغر، كجباف، علي اكبر، شورميج، محمد
) پژوهشـي  - (علمـي  هاي تـاريخي  پژوهش. »فوي در گيالنعلل و پيامد اقامت اسماعيل ميرزاي ص

، )5 پيـاپي ( 1 دانشكده ادبيات وعلوم انساني ـ دانشـگاه اصـفهان، دوره جديـد، سـال دوم، شـماره      
  .16- 1  .صص

، تهـران: علمـي و   1چاپ محمد امين ريـاحي ، ج  مرصاد العباد،). 1352نجم رازي، عبداهللا بن محمد، (
  فرهنگي.

مجله فرهنـگ  . »شيخ زاهد گيالني، عارفي كه نقش بزرگي در تاريخ ايران دارد. «)1307( نفيسي، سعيد.
  .2 ، شماره4 رشت، سال

 ، كتابخانه ملي. تهران: اسالميه15967چاپ سنگي، بشماره  مجالس المومنين،نوراهللا شوشتري، قاضي، 

فرهنگـي گـيالن مـا،    اسـي ادبـي و   فصـلنامه سي . »شيخ ابراهيم زاهـد گيالنـي  «، )1381( نوزاد، فريدون
  .1 سوم، شماره  سال

 به كوشش محمود عابدي، تهران: سروش. كشف المحجوب،). 1383هجويري، علي بن عثمان. (

روابط متقابل شيخ زاهد گيالني و شيخ صفي الدين اردبيلـي  «يوسف جمالي محمدكريم، عباس پناهي ، 
 .157- 139. صص ،9 ، فصلنامه علمي پژوهشي تاريخ، سال سوم، شماره»بر يكديگر

الـدين  شيخ زاهد گيالني و تاثيرش بر شـيخ صـفي  «). 1387( يوسف جمالي، محمدكريم، عباس پناهي.
  .255 - 231 ، صص7 ، شماره2 مسكويه، سال مجله .»اردبيلي


