
 

  

  

  

  

  

 الدین اردبیلی بر یکدیگرروابط متقابل شیخ زاهد گیالنی و شیخ صفی

  

  جمالی دکتر محمدکریم یوسف

  آباد، ه تاریخ، واحد نجفگرو

  آباد ـ ایراندانشگاه آزاد اسالمی، نجف

  

  عباس پناهی

 آباد، گروه تاریخ، واحد نجف

  آباد ـ ایراندانشگاه آزاد اسالمی، نجف
  

  چکیده 

  . تصوف در گیالن همچون سایر مناطق ایران از نفوذ و قدمت زیادي برخوردار بوده است

هاي صوفیانه در ایران از نظر فکري و یقتی بود که با سایر فرقهگیالنی بنیانگذار طرشیخ زاهد

با آن که اساس تصوف زاهدیه مبتنی بر فقر و درویشی بود، . هایی بود اجتماعی داراي تفاوت

اي که در گیالن، شروان، اَران و آذربایجان اما شیخ زاهد با توجه به نفوذ اقتصادي و سیاسی

زاهد با توجه به چنین شیخ. ویژه حاکمان ایلخانی و محلی بودپیدا کرده بود، مورد احترام 

پس از . موقعیتی، قدرت اجتماعی و اقتصادي خود را در خدمت طریقت زاهدیه قرار داد

الدین اردبیلی به وي، با توجه به میراثی که شیخ زاهد به او منتقل کرده، پیوستن شیخ صفی

هاي پیوستن شیخ  رسد یکی ازانگیزهنظر می به. شیخ صفی طریقت صفویه را به وجود آورد

صفی به شیخ زاهد عالوه بر عوامل معنوي وي ثروت و مکنت شیخ را مورد توجه قرار داده 

عالوه بر این مسأله، شیخ صفی با انتقال سیادت . بود، تا از این طریق بر قدرت خود بیفزاید

فاطمه ـ  بی ـ بی زاهددختر شیخ  زاهد به خود پس از ازدواج بااز خاندان شیخ) سید بودن(

 . هاي تلفیق اندیشۀ سیاسی ایرانشهري را براي خاندانش فراهم کردزمینه

  .گیالن، اردبیل، شیخ زاهد، شیخ صفی، تصوف: واژگان کلیدي
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  مقدمه

ق است . های عرفانی ایران در قرن هفتم هـترین شخصیتزاهد گیالنی یکی از مهمابراهیم شیخ

فشار . گرفته بودز سرزمین محل سکونت وی فراتر رفته و سراسر ایران را در برکه شهرت وی ا

اقتصادی و اجتماعی حاکمیت مغول، موجب انفعال اجتماعی و اقتصادی مردم شد، از این رو 

ارتباط . های مردم داشتند های صوفیانه نقش مهمی در کاهش دردها و رنجدراویش و سلسله

ها در جامعۀ های صوفیه موجب گسترش نفوذ اجتماعی این جریانفرقه قدرتمند و گستردۀ مردم با

 . ایران شد

ق شیخ زاهد گیالنی . های تصوف ایران در نیمۀ دوم قرن هفتم هـ ترین چهرهیکی از معروف

نفوذ و معروفیت . شیخ زاهد عالوه بر گیالن نفوذ فراوانی در خارج از این سرزمین داشت. بود

الدین اردبیلی به سوی وی جذب تا درویشی شوریده حال به نام شیخ صفی شیخ زاهد موجب شد

های اجتماعی و اقتصادی شیخ زاهد نیز توجه شیخ صفی عالوه بر تمایالت عرفانی به جنبه. شود

صفی پس از پیوستن شیخ. های زیادی در گیالن و شروان بودداشت، زیرا شیخ زاهد مالک ثروت

مهارت رقبا را از میدان خارج کرد و توانست پس از ازدواج با دختر  صفی بازاهد، شیخبه شیخ

های شیخ زاهد به خود، طریقت زاهدیه را به طریقت صفویه منتقل زاهد عالوه بر انتقال ثروتشیخ

الدین اردبیلی با چه شود این است شیخ صفیمهمترین پرسشی که در این پژوهش مطرح می. کند

اهدیه پیوست و چه تأثیری بر این جریان صوفیانه نهاد؟ با توجه به پرسش هایی به طریقت زانگیزه

اهمیت و نفوذ اجتماعی و معنوی شیخ زاهد بر گیالن، اَران : شود مورد اشاره این فرضیه مطرح می

  .های مهم توجه شیخ صفی به او بود و همچنین حاکمان ایلخانی یکی از انگیزه

شیخ صفی و تحقیقات انجام شده در این زمینه تالش دارند محققان با تکیه بر مأخذ مهم عصر 

زاهد و هایی منطقی با تکیه بر مأخذ موجود از تأثیرات متقابلی که شیختا تحلیلی نوین و پاسخ

  .اند، ارائه دهند صفی بر یکدیگر گذاشتهشیخ

  

  )ق. هـ  700 -615(زاهد گیالنی  ابراهیم شیخ

نفوذ معنوی وی . ق است.ایران در قرن هفتم هـوفیانۀ صهای  ترین چهره زاهد از مهمشیخ

فارغ از اغراض و اهدافی که به وی نسبت ( ـ حالی نظیر شیخ صفی  تا درویش آشفتهموجب شد 

و بعدها تاثیر زیادی بر اوضاع فکری، سیاسی و اجتماعی  جلب شودبه سوی او  -) شود داده می
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نقش زیادی در نزدیکی تصوف و ، د در عصر مغولزاهایران بگذارد، عالوه بر این تصوف شیخ

شیخ زاهد و سپس شیخ صفی  ،تشیع داشت و از سوی دیگر با جذب حکام و فرمانروایان مغول

   1.ندنمودن ظلم و ستم حکام مغولی و آالم مردم داشت تاثیرات اجتماعی بسیار مهمی در کم

با این حال به . و مبهمی وجود دارد گیالنی اطالعات اندکزاهدابراهیمدرباره اصل و نسب شیخ

» شیخ روشن امیر پسر بابیل شیخ بندار الکردی السنجانی«ق .پیش از سال ششصد هـگزارش مأخذ 

 .اقامت کرد 2آستارا و در سیاورود کرداز عرفای خراسان از روستای سنجان مرو به گیالن مهاجرت 

کشاورزی مشغول شد و ضمن ازدواج با  و به کار تهیه کرددر این منطقه برای خود زمینی  وی

  3.ق در سیاورود متولد شد. هـ  615یکی از دختران این روستا ابراهیم در سال 

. فرستاده شدالدین تبریزی  نزد شیخ جمال اش ابراهیم برای کسب علوم دینی از سوی خانواده

تصوف را به شیخ فنون عرفان و   ،این شیخ از عرفایی بود که ضمن کشاورزی و تهیه نان خود

  شیخ ابراهیم، لقب زاهد را به جهت زهد و تقوایی که در دوران شاگردی . ابراهیم آموخت

  4.الدین از خود نشان داده بود از وی دریافت نمود جمالشیخ

، کردهای فراوان از سوی مرشد خویش مسند ارشادی دریافت  زاهد پس از تحمل ریاضتشیخ

نشینی نپرداخت  گی مرادش بلکه تا بیست سال پس از مرگ او به مسندنه تنها در دوران زند یاما و

 5.و به تزکیه روح و نفس و ریاضت معرفت پرداخت

او را از طریق  دربارۀ عقاید و افکار شیخ زاهد اظهارنظرهای متفاوتی وجود دارد، برخی

 نسبت ای دیگر و عده 6.اند منتسب نموده) ع(الدین تبریزی پس از چهارده سلسله به امام رضا جمال

ها اندکی با هم تفاوت  گرچه این گزارش 7 .رسانند می) ع(علیبه امام شانزده سلسلهاو را پس از 

 )ع(سر سلسله عرفان و تصوف شیخ زاهد است که مرتبط با ائمه تشیعبر اما مساله مهم  ،دارند

  8.است

هرچند در مذهب تسنن  .دهد زاهد را نشان میاین مساله ماهیت فکری و دینی تصوف شیخ

 شیخ زاهد شکی نیست، اما در این دوران تصوف به تشیع بسیار نزدیک شد به طوری که جدا

تصوف  ،نمودن آن دو از یکدیگر بسیار مشکل است، سرانجام با توجه به ضعف مذهب تسنن

ق به .هفتم هـدوم قرن   آوازۀ شیخ زاهد در نیمه. را فراهم کرد گیری تشیع در ایران قدرت های زمینه

عبداهللا در شیراز و راهنمایی امیرعبداهللا به شیخ با امیر  صفیسراسر ایران رسید، داستان مالقات شیخ
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 برخی. معروفیت شیخ زاهد در آن زمان است  دهنده زاهد در گیالن نشانصفی جهت یافتن شیخ

  9.اند شمار دانسته مریدان شیخ زاهد را بی

اوست که نام و آوازه او حتی تا شیراز و نواحی دهندۀ معروفیت  شانتعداد زیاد مریدان شیخ ن

 10.داند دورتر رسیده بود که امیرعبداهللا بزغوش حال شیخ صفی را تنها در شفاخانه شیخ زاهد می

در حالی که اردبیل در فاصلۀ نزدیکی با . اما دیدار شیخ صفی با شیخ زاهد چهارسال به دارازا کشید

شوند که این درنگ و تأخیر حتی صبر و  اهد قرار داشت، منابع یادآور میمحل سکونت شیخ ز

حوصلۀ شیخ زاهد را که از طریق مکاشفه و الهام این موضوع را دریافته بود، لبریز کرد و او نیز به 

  11.ه چه علت روی داده استالدین اعتراض کرد که این همه تعلل و تأخیر ب صفی

افسانه و از ابتدا » مراد«صفی به شیراز برای یافتن  جرای سفر شیخاند که ما برخی بر این عقیده

صفی برای دستیابی بر ثروت  بر پایۀ تحقیقات علی ساالری شادی، شیخ. کذب محض بوده است

وی را به بازی ) الدین صالح(به شیراز سفر کرد، اما برادر دیگر ) محمد(برادر متوفی خویش 

بنا به عقیدۀ وی ماجرای مالقات . لی به اردبیل بازگشتصفی دست خا بنابراین شیخ. نگرفت

صفی با امیرعبداهللا صرفاً داستانی است که ابن بزاز حکایت کرده است و پس از وی مورخان  شیخ

بسیاری از محققان جدید نیز برپایۀ مالقات واقعی . اند نقل نموده» متواتر«نویسان آن را  و سیره

یق در ارتباط با رابطه مریدی ومرادی شیخ صفی و شیخ زاهد صفی با امیرعبداهللا به تحق شیخ

اند و از این  های متضادی برخورد نموده بزاز به نشانهای ابن محققان بر پایۀ گزارش 12.اند پرداخته

های متضاد ابن بزاز دربارۀ شیخ زاهد، تناقض  از جمله روایت. اند ها به چنین تحلیلی رسیده روایت

بزاز در بسیاری از موارد به معروفیت شیخ  ابن. یزان معروفیت شیخ زاهد استگفتار وی دربارۀ م

زاهد در سراسر گیالن و ایران اشاره دارد، اما برای باالبردن مقام شیخ صفی و اهمیت و نفوذ وی 

صفی صاحب آوازه و شهرت  زیست و توسط شیخ نویسد که شیخ زاهد در گمنامی و خمول می می

از ارائه این گزارش اهمیت مقام و میزان ا عتبار شیخ صفی در نزد شیخ زاهد  هدف ابن بزاز 13.شد

  . بوده است

شیخ زاهد گیالنی را ) ق. هـ  690تا  683ان دوم در زمان حکومت ایلخانان تاخس(شروان شاه 

کرده دارد و نیز تهدید  برد و از کارهای زراعی باز می کرد که رعایای او را از راه به در می متهم می

   با این وجود  15.که خانقاه او را در مغان ویران و مریدانش را در دریا غرق خواهد کرد 14بود

مسافرت و پس از مناظره با صوفیان آن دیار و غلبه بر آنها، عالوه بر این که   زاهد به شروانشیخ
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و به این  16ست آوردده نفوذ زیادی در آن دیار ب کند،مند  توانست شروانشاه را نسبت به خود عالقه

  17.وسیله زمینۀ گسترش طریقت زاهدیه و سپس صفویه را فراهم آورد

بلکه  ،های مریدان شیخ زاهد محدود نشد با توجه به عالقه پادشاهان و دیگر امرا نه تنها فعالیت

  این نکته و موارد دیگر سبب شد تا حاکمان محلی از قدرت. یافت بیشتر گسترش میهر روز 

احمد برای نابودی زاهدیان، نشان از جایگاه  سلطان ۀو انگیز .یخ زاهد احساس خطر نماینددنیوی ش

ای در ستیز با زاهدیان سخن به  سیاسی و مذهبی آنها در این دوره دارد، هر چند از رویارویی فرقه

بود با برخی از فرمانروایان ایلخانی نظیر سلطان احمد تکودار با آن که مسلمان  18.است میان آمده

ارغون به نفس خود  پس از فیصله کار... «د نمود که شیخ زاهد میانۀ خوبی نداشت حتی وی تهدی

  19»...بروم و قصاص کنم و قطع خانه و خاندان و قلع آثار زاهدیان کنم 

الدین احمد  که در گفتگوی شیخ زاهد با موالنا کمال کند اشاره میوالیت شیخ زاهد  بهبزاز  ابن

است، در این گفتگو، والیت نتیجه نبوت، الهام نتیجه وحی و  قرار گرفتهتأکید رد شهراوری مو

  20.است کرامات نتیجه معجزات شناخته شده

خانبلی  ،الدین محمد، نواده شیخ زاهد به سبب تسلط بر والیت شیخ زاهد، شمس پس از مرگ

گستاخی  21د، به نزاع برخاست؛بو با امیرمبارک، که از طرف پادشاه ابوسعید به خراسان فرستاده شده

بنابراین  22.امیرمبارک در مورد شیخ، موجب صدور فرمان قتل وی از سوی ابوسعید گردید

آمیز میان زاهدیان و مقامات محلی در کوشش و تمایل آنان برای داشتن  مناسبات مناقشه

با جانشینی شیخ خاندان شیخ زاهد   رسد منازعه به نظر می. است های محلی وجود داشته حاکمیت

شیخ صفی در حضور . است های گوناگون برای قتل وی، انگیزه غیر روحانی داشته صفی و توطئه

در واقع محبوبیت  23.شیخ زاهد است  است از خاندان کند که هر آنچه یافته دمشق خواجه تاکید می

یان نهفته شیخ صفی در جایگاه مهم سیاسی و اجتماعی زاهد  اجتماعی و نفوذ سیاسی خاندان

  24.است

الدین به شیخ زاهد و خاندان وی، پس از رحلت  با وجود همه اخالص و ارادت شیخ صفی

زاهد، بعضی از اطرافیان و اوالد شیخ زاهد  چون وجود شیخ صفی را مانع شهرت و محبوبیت شیخ

؛ اما به زاهد، تصمیم به قتل شیخ صفی گرفتند  الدین پسر شیخ دانستند، به تحریک جمال خود می

به جهت  الدین زاده جمال های گوناگون و بر اثر همکاری حرم شیخ رغم به کار گیری شیوه

مساله قتل شیخ صفی به وسیله . ساختن شیخ صفی، موفق به قتل وی نشدند و مطلع یافتن اطالع
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 دهد، به طوری خاندان شیخ زاهد، عوامل اختالف را فراتر از وراثت روحانی شیخ زاهد نشان می

توجه به مسائل دنیوی از سوی شیخ صفی دانست  های   جلوه نخستینتوان این اختالفات را  که می

نفوذ شیخ صفی در خانواده . بود در این راه عناصر و نیروهای شیخ زاهد را مجذوب خود ساخته که

همچنین حضور . کند را منعکس میوی روحانی ، قدرت ها توطئه وی ازشدن  الدین و آگاه جمال

هواداران ترک در گیالن و نفوذ آنان در دستگاه شیخ زاهد، در کسب اطالعات و اخبار مهم 

  25.است بوده

خذ اولیه صفویه، حکایت از آن دارد که در مساله جانشینی شیخ زاهد، دو گروه أهای م زارشگ

و گروه  یالدین عل به رهبری جمال) زاهدیان(گروه گیالنیان . بودند  آرایی کرده در برابر هم صف

به چشم  درباره این مساله ی کهمهم ۀنکت 26.کردند ها که از جانشینی شیخ صفی هواداری می اردبیلی

تاکید شیخ زاهد بر جانشینی صفی و این که این مساله را فرمان خورد این است که با توجه به  می

اند و اقدامات  دانست، مخالفین صفی به ایجاد بحران در زمان انتخاب صفی پرداخته الهی می

شیخ   گروه زاهدیان عالوه بر مساله شیخیت در خاندان 27.بروز دادند علیه وی ای یافته سازمان

شیخ زاهد قاطعانه  در حالی که ضعف علمی شیخ صفی را بهانه مخالفت خود قرار دادند؛ 28زاهد

  29.او را برگزید و مخالفان شیخ صفی را در حاشیه قرار داد

ر طریقت زاهدیه، تحوالت مهم دیگری ه که شیخ زاهد هنوز حیات داشت دبا توجه به این ک

. این جریان داشتهم به وقوع پیوست که تاثیر زیادی بر طریقت صفوی و رویکردهای دنیاگرایانه 

اندیشه فرستادن خلفا به اطراف و جذب مریدان در دوره شیخ زاهد از سوی شیخ صفی، برای 

شیخ صفی در بازگشت . از اهمیت اساسی برخوردار است  دبیلشناخت تحوالت آینده طریقت ار

دهد و شیخ زاهد را  مراغه، از نیکی و صاحب اعتقادبودن مردم آن نواحی گزارش می  از ماموریت

سلیمان،  خواند و افرادی چون اخی به فرستادن خلیفه به نواحی مختلف برای دعوت مردم فرا می

اما مشخص  30.کند میجبرئیل را شایسته این مقام معرفی   خیالدین محمود و ا الدین، کمال موفق

ها  نیست که این افراد به دستور مستقیم شیخ زاهد و یا به توصیه شیخ صفی به این ماموریت

بود و   در مجموع فرستادن خلیفه به نواحی مختلف، از دوران شیخ زاهد آغاز شده. باشند رفته

بنابراین میراث طریقت زاهدیه برای شیخ . است یافته ترشو گس بعدها در طریقت صفوی هم تداوم

کننده  است، بلکه شماری از پیروان و عناصر متشکل صفی، تنها جانشین معنوی و اجازه ارشاد نبوده

اند، به طریقت صفوی انتقال یافت و به تدریج آنان را در گستره  آنان که همان خلفای شیخ بوده
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اقدام مهم دیگر شیخ صفی تبدیل طریقت زاهدیه از . ردار گردانیدوسیعی از نفوذ و محبوبیت برخو

با  و مالی فراوان  شیخ صفی با قدرت. یک جریان طریقت تقریباً محلی به جریانی فراگیر بود

دار ترکمن در آناتولی و سوریه شرقی زمینه  استفاده از شبکه تبلیغاتی وسیع و جذب قبایل گله

وی همچنین توانست تبلیغات خود را تا هند  .فراهم آورد قدرت سیاسی خود و خاندانش را

   31.بود  های این اقدامات در عصر شیخ زاهد توسط شیخ صفی شروع شده البته ریشه .گسترش دهد

، مساله جلب بودشیخ صفی  شان علیه  و علت دشمنی مورد تاکید مخالفیندیگری که  انتقاد

وی متهم به گردآوری هدایای طالبان . است بودهمریدان به سوی شیخ صفی در دوره شیخ زاهد 

هر چند در آغاز شیخ زاهد اظهار ناخشنودی کرد و . است  برای خود و استقالل از شیخ زاهد شده

های شیخ صفی و انکار جذب مریدان و  تغییر مزاج نسبت به شیخ صفی نشان داد، اما صحبت

ن وی او مخالف 32 بر توبه و تلقین تاکید کرد شیخ زاهد اطمینان بخشید و او را به هدایای طالبان،

  33».رقم یأس بر خاطر کشیدند«

به این  توان دربارۀ این موضوع می موجود تاریخی های مطالب مورد اشاره و گزارشبا توجه به 

های محلی، سازماندهی  های سیاسی، کوشش در ایجاد حاکمیت نتیجه رسید که روابط با قدرت

و در طریقت شیخ صفی   آمیز از دوران طریقت زاهدیه شکل گرفته تحریکهای  مریدان و فعالیت

گیری  از این رو طریقت زاهدیه تاثیر زیادی در شکل. بود هتری تداوم یافت هم در حد گسترده

  .صفوی داشت  صفوی و حکومت  طریقت

. بود های اقتصادی و تامین معاش های مهم و بارز شیخ زاهد تاکید بر فعالیت یکی از ویژگی

های اجتماعی و  شیخ زاهد برخالف عرفا و متصوفه زمان خویش زهد خویش را با فعالیت

بلکه اساس  ،نشینی و عبادت در خانقاه نبود گوشه فقطبنابراین زهد او  ،بود اقتصادی توأم نموده

شیخ با توجه به مقام و . تکیه بر کسب معاش به وسیله تقوا وخلوص استوار بود رزهد وی ب

پرداخت و  باری که داشت تا آخرین روزهای زندگی خویش به کار کشت و زراعت برنج میاعت

شیخ زاهد، . های خود تهیه نمایند که نان خویش را با دست 34کرد این کار را به مریدانش توصیه می

توانستند  آمدند نمی به زیارتش می و مریدانش کهدانست  آلود می شیخی و درویشی را در لباس گل

  35.رع بپردازدچنان مقامی به کار کشت و ز اکه درویشی ب کنندل قبو

های زیادی معاشرت داشت و در نهایت  زاهد در طول عمر خویش با سالطین و شخصیتشیخ

ترین حادثه زندگی صوفیانه و اجتماعی او آشنایی شیخ  اما مهم .بگذارد انتوانست تاثیر زیادی بر آن
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روابط عارفانه او با شیخ  درکه بخشی از زندگی شیخ زاهد  صفی با شیخ زاهد است، به طوری

الصفا به تشریح علل یافتن شیخ زاهد توسط شیخ  ابن بزاز در کتاب صفوه. شود صفی خالصه می

الدین  صالح ،نویسد که شیخ صفی در جوانی به بهانه یافتن برادر خود او می 36.پردازد صفی می

الدین  مشغول بود و همچنین مراد خویش شیخ نجیبرشید که در شیراز و هرمز به تجارت 

بود و از   اما از بخت نامساعد او شیخ در این زمان فوت کرده کرد،به شیراز مسافرت  37غوشزب

بنابراین مدتی را نزد  38.ای داشت در خدمت برادر هم به سر نبرد آنجا که برادر موکب شاهانه

تفسیر قرآن   غول شد و سرانجام از شیخ اجازهالدین مالغی به تحصیل قرآن مش موالنا رضی

بنا به تحلیل برخی علل این رویکرد معنوی شیخ صفی به دلیل ناکامی وی در امور مادی  39.گرفت

  40.به ویژه عدم دستیابی وی بر ثروت برادر بوده است

 صوفیمدتی در خدمت امیر عبداهللا  ،شیخ صفی برای کامل نمودن رموز تصوف و عرفان خود

شیخ زاهد گیالنی دانست، در   ود و امیر عبداهللا معالجه اصول غریب شیخ صفی را تنها در شفاخانهب

  41.»جای شیخ در گیالنِ اصفهبد است«: پی عدم آگاهی شیخ صفی از شیخ زاهد، امیر عبداهللا گفت

صفی با توجه به چنین نشانی برای درمان درد درون خویش به طلب شیخ زاهد برخاست، شیخ

از حاالت و سرگردانی  -در لنکران آستارا -گیالن 42کران نویسد که شیخ زاهد، در هلیه ن بزاز میاب

شیخ صفی در ضمیر دل خویش آگاه بود و حتی در میان جمع اصحاب و مریدان خود روزی این 

  :و گفته بود هموضوع را بر زبان آورد

  43. ...لی یک حجاب بیش نمانده استنمدپوشی در طلب ما سرگردان است که میان او و حق تعا ...

خود از زمان » مراد«ابن بزاز مدت سرگردانی شیخ صفی یعنی از زمانی که او به دنبال یافتن 

 سرانجام شیخ صفی از طریق. نویسد پیوستن به شیخ زاهد را چهار سال می تارسیدن به اردبیل 

شیخ زاهد در هلیه کران  مکان ازشت فروشی دا برنج در اردبیل محمد ابراهیمیان که فردی به نام

در ماه مبارک رمضان به هلیه کران رسید و به دیدار شیخ  در پی این آگاهی شیخ صفی. آگاه شد

اما با شنیدن  ،پذیرفت شیخ زاهد در این ماه کسی را نمی. نشین بود، رسید  زاهد که در این ماه چله

بزاز دربارۀ چگونگی  ابن 44.تفقد قرار دادخبر رسیدن شیخ صفی او را به حضور پذیرفت و مورد 

های خود اهمیت  ها و داستان های زیادی آورده است و در گزارش برخورد مرید و مراد داستان

زیادی به مقام شیخ صفی داده است، به عقیدۀ علی ساالری شادی هدف ابن بزاز در این روایات نه 

. الدین است ردن حضور همیشگی و مهم صفیک دادن به مقام معنوی شیخ زاهد، بلکه مطرح اهمیت
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الدین به محضر شیخ زاهد چنان با اغراق و شاخ و برگ  شرفیابی صفی.. «: در ادامه وی معتقد است

. نماید فراوان از طرفین مرید و مراد در هم تنیده است که نه تنها غیرمنطقی، بلکه سخیف نیز می

بینی از سوی شیخی در حق  مت و احترام و برتریای این همه حر گمان نکنم در هیچ متن صوفیانه

  45»...کار آمده باشد مریدی تازه

شیخ صفی مدت بیست و پنج سال در کنار شیخ زاهد به سر برد و در طی این مدت از کرامات 

شیخ زاهد به جهت عالقه به شیخ صفی دختر خود را به . و تقوای شیخ زاهد توشه برگرفت

   46.کنداین طریق پیوند معنوی خود را با شیخ صفی بیشتر تا از . ازدواج او درآورد

این پیوند خویشاوندی منافع بسیاری برای شیخ صفی در برداشت، زیرا فرزندان شیخ صفی 

دانستند و بعدها را از مادر به ارث بردند و خود را سید و از اوالد پیامبر می) سید بودن(سیادت 

  .وازده امامی از آن سود بردندپس از تغییر مذهب از تسنن به تشیع د

شیخ . یکی در سیاورود بر لب دریا و دیگری در هلیه کران ؛شیخ زاهد دو عیال داشت     

الدین علی  زاهد از همسر اول که در سیاورود ساکن بود دو فرزند داشت، یکی به نام شیخ جمال

الدین  دها همسر موالنا نجمشناسیم و یک دختر که بع می) الکبار المشایخ ساللته(که تحت عنوان 

الدین اخی سلیمان از مشایخ بزرگ هلیه کران بود و از او  همسر دوم شیخ دختر موافق. ادی شدتاو

   47.بی فاطمه داشت الدین و دختری به نام بی شمس  االقطاب حاجی های سید هم دو فرزند به نام

استحکام بیشتر روابط د موجب پیوناین . شیخ زاهد این دختر را به ازدواج شیخ صفی درآورد

به طوری که مریدان شیخ زاهد با آن که تمایل داشتند فرزندش  48،شیخ زاهد و شیخ صفی شد

  49.الدین علی به ریاست خانقاه و طریقت او برسد، اما شیخ زاهد مایل نبود شیخ جمال

و رهای طریقت بنابراین بیشتر کا ،شیخ زاهد در اواخر عمر قدرت بینایی خود را از دست داد

ترین مالک  شیخ زاهد با انتخاب شیخ صفی نشان داد که مهم. داد خانقاه او را شیخ صفی انجام می

به عنوان مرید  در ارتباط با روابط شیخ صفی و شیخ زاهد. جانشینی زهد و تقوی در طریقت است

ی در طی زمانی که در به عنوان نمونه شیخ صف. است زیادی ارائه داده های ، ابن بزاز گزارشو مراد

کرد بیشتر اوقات زندگی خود را در ریاضت و روزه  برد سعی می خدمت شیخ زاهد به سر می

بزاز  ابن. کرد مدت با وی مخالفت می های کوتاه در حالی که شیخ زاهد جز با روزه ،بگذراند

  : نویسد می

ه تدریج وی را از آن چون شیخ زاهد ریاضت و مجاهدت شیخ را در غایت شدت دید خواست ب.. .

  50…شاق ریاضت تنزل فرماید و از افطار یک بار هفت روزه چون به سه روز آورد
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با توجه به اوضاع  آگاهی زیادی در دست نیست، با این وجودمذهب شیخ زاهد  در مورد

توان به این  می 51،مذهب شیخ صفیۀ ابن بزاز و محققان به ارو اش )سه پیبِ(مذهبی گیالن غربی 

  52.است مذهب اهل سنت بودههد نیز پیرو ازنتیجه رسید که شیخ 

از شیخ پرسیدند که مذهب او چیست، شیخ صفی در  :نویسد می بارۀ این موضوعبزاز درابن

  :پاسخ فرمود

   53 …ما مذهب صحابه داریم و هر چهار را دوست داریم و هر چهار را دعا کنیم.. . 

توان مذهب شیخ زاهد را  نمی 54فی مذهب سنت داشت،بنابراین با توجه به این که شیخ ص

زیرا شیخ صفی ارادت کامل به مرادش داشت و در صورت تفاوت مشرب  ،جدا از آن دانست

توانستند به هم نزدیک شوند تا آنجا که شیخ زاهد  مذهبی، این دو مرید و مراد تا این اندازه نمی

شینی انتخاب نکرد و شیخ صفی را که اصلح دخترش را به شیخ صفی داد و حتی پسرش را به جان

یکی از نکات مهم و قابل توجه دربارۀ مذهب مردم غرب . کرد دانست، وصی خود و برتر می

مذهب ) بیه پس(مردم گیالن غربی  .گیالن تفاوت مذهبی آنها با مذهب مردم شرق گیالن بود

گیالنیان بیه پیش در نبرد دائمی  و به دلیل تضاد مذهبی همواره با داشتند تسنن حنفی و یا شافعی

با آن که در مذهب  55.ق بیشتر شد. هـ  769رسیدن آل کیا در  این نبردها پس از به قدرت ،بودند

اما شیخ زاهد در طریقت صوفیانه خود اصل را بر آزادگی و  ،زاهد شکی نیست شیخ اهل سنت

گرایانه شیخ زاهد است که طریقت او  به دلیل همین تمایالت انسان .بود ها قرار داده رهایی انسان

  .کمتر رنگ مذهبی به خود دارد

  

 نقش طریقت زاهدیه بر طریقت صفویه

های فکری شیخ زاهد اعتقاد به عمل و کار نیکو بود که بعدها شاگردش شیخ  یکی از ویژگی

  :صفی به خوبی سرلوحه تصوف خود قرار داد که انسان

  56…ل دیگران نتوان پریدنبه با    به پر خویش باید کرد پرواز …

گونه که پیش از این اشاره شد در طریقت شیخ زاهد اساس تقوا و زهد بر مبنای   همان

شد  گری اجتناب می گردانی و طفیلی بود، بنابراین از تکدی، زنبیل گرایی و کارکردن توام شده عمل

شیخ زاهد به جز ایام  .کردند در حالی که در آن دوره صوفیان از این طریق شکم خود را سیر می
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ندانش او را با لباس مشغول بود و همواره مریدان و عالقهروزه و ریاضت دائماً در مزارع به کار م

  .پوشی داشت خوری و حالل بنابراین شیخ زاهد تاکید زیادی بر حالل. کردند آلود مشاهده می گل

ندانش، اساس طریقت این مفاهیم بعدها توسط شاگرد وفادار شیخ زاهد، شیخ صفی و فرز

های صوفیانه را متاثر کرد و حتی صوفیان  های آنان دیگر فرقه به طوری که اندیشه. صفوی شد

انوار جذب طریقت صفوی شدند و دعوت طریقت صفوی تا آناتولی  قاسم  ای نظیر شاه آوازه بلند

  57.بود گذاری شده مبانی این طریقت توسط شیخ زاهد گیالنی  پایه. گسترده شد

شود،  نکته مهمی که در طریقت صفوی به ویژه در عصر شیخ جنید و شیخ حیدر مشاهده می

با آن که طریقت زاهدیه و حتی شیخ صفی . تبدیل طریقت صوفیانۀ صفوی به جنبشی سیاسی است

اند، اما ابن بزاز به حکایاتی اشاره دارد که کم و بیش رگ و  تمایالت بارز و آشکار سیاسی نداشته

هایی  در خواب. شود که از آن تعبیر به سروری سیاسی خاندان صفوی است، می» والیت«ای ه ریشه

کند، برخی معتقدند که تبدیل  وی می» والیت«بیند، شیخ زاهد از آن تعبیر به  که شیخ صفی می

برد کم  طریقت صفوی به تصوف سیاسی توسط شیخ صفی هنگامی که در نزد شیخ زاهد به سر می

  58.است های وی وجود داشته یشهر اندو بیش د

  

  شیخ صفی و تأثیر وي بر طریقت زاهدیه

های   برخی از محققان در ارتباط با پیوند شیخ صفی با شیخ زاهد و تأثیرات متقابل آنها تحلیل

های ابن بزاز و دیگر مورخان عصر صفوی قرار دادند، مآخذ مذکور همگی  خود را بر پایۀ گزارش

بزاز از شیخ صفی  هایی که ابن در بیشتر حکایت. خصیت شیخ صفی داشتندنمایی ش سعی در بزرگ

کند، شیخ صفی در محضر استاد از عطش فراوانی نسبت به مراد  و پیوند وی با شیخ زاهد نقل می

ابن بزاز و دیگران سعی داشتند از همان نخستین پیوند شیخ صفی با شیخ . برخوردار بوده است

نشین زاهدیه معرفی کنند، زیرا شیخ صفی از دیدگاه آنان فردی زاهد، زاهد، وی را به عنوان جا

ها شیخ زاهد پس از  در حالی که برپایه همان گزارش. باتقوا و دارای ایمان روحانی خاصی است

مأخذ طرفدار . تعلل ورزید» مراد«بازگشت از سفر شیراز به اردبیل مدت چهار سال در طلب 

اند که علت این تأخیر چهارسالۀ شیخ صفی چه بوده است؟ اگر  صفوی به این سؤال پاسخ نداده

گاه شیخ صفی این مدت طوالنی منتظر  بوده است، هیچ» وصل«شور و اشتیاق عامل اصلی 

توان به  اش می بنابراین با توجه به گزارش منابع و عملکرد شیخ صفی در دوران زندگی. ماند نمی
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و کسب قدرت، » شیخ زاهد«آوردن جایگاه و طریقت  تدس این نتیجه رسید که شیخ صفی براي به

خود را در کسوت مریدان شیخ زاهد درآورد و پس از آگاهی از این که شیخ زاهد در سراسر 

رمضان سراسیمه به دیدار وي  شمال ایران و شروان، پیروان زیادي داشت، در سرماي زمستان و ماه

  59.رفت

نخستین اقدام خود براي تحکیم موقعیت و نفوذ شیخ صفی پس از پیوستن به شیخ زاهد در 

هاي شیخ  توانست در آیندۀ برنامه زیرا این پیوند می. خود رابطۀ خویشاوندي با وي برقرار کرد

) بی فاطمه بی(پس از ازدواج شیخ صفی با دختر شیخ زاهد . صفی نقش مهمی داشته باشد

از سوي دیگر شیخ صفی جزو خانواده شیخ و  60.را از مادر به ارث بردند» سید«فرزندانش عنوان 

 61.بنابه گزارش ابن بزاز این ازدواج به درخواست شیخ زاهد صورت پذیرفت. زاهد قرار گرفت

کردند دامن شیخ را از اتصال به امور دنیوي و مادي پاک کنند تا ظاهر  طرفداران صفوي سعی می

جهانگشاي خاقان نیز آمده است که شیخ در تاریخ . دنیا دوستی شیخ مورد توجه مردم قرار نگیرد

  62.زاهد به شیخ صفی التماس کرد تا دختر وي را قبول نکاح کند

هایی توانست نفوذ خود  اندک با اتخاذ سیاست شیخ صفی پس از انجام پیوند با شیخ زاهد اندک

ار شیخ صفی نخست براي کسب اعتب. را در بین طرفداران شیخ زاهد و خانواده وي افزایش دهد

براي خود سعی کرد با اعطاي هدایاي فراوان به شیخ زاهد، خانواده و مریدان وي آنها را به سوي 

اي در این زمینه دقت  او به دلیل این که از موفقیت این حربه آگاه بود، به اندازه 63.خود جلب کند

هدایاي مختلف  داشت که حتی از توجه به زنان شیخ زاهد و خانواده وي نیز غفلت نکرد و با دادن

هاي آیندۀ شیخ  این اقدامات بعدها نقش زیادي در موفقیت 64.آنها را نیز متمایل به خود ساخت

  . صفی داشت صفی و حمایت برخی از فرزندان شیخ زاهد از شیخ

ساختن موقعیت خود در بین طرفداران شیخ زاهد و خانواده وي از  شیخ صفی براي مستحکم

اي که نسبت به داماد  وي با توجه ویژه. رزندان شیخ زاهد استفاده کردحربۀ ایجاد اختالف بین ف

الدین  جمال شیخ(زاهد  الدین که پسر شیخ زاهد بود داشت، حسادت پسر دیگر شیخ خود شمس

الدین علی به  الدین علی با شیخ صفی به جایی رسید که جمال رابطۀ جمال. را برانگیخت) علی

هاي  ابن بزاز روایت 65.شیخ صفی داراي اغراض خاصی است بزاز معتقد بود که گزارش ابن

  66.کند الدین علی نسبت به شیخ صفی گزارش می متعددي دربارۀ دشمنی جمال
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الدین علی و مخالفان شیخ صفی انجام دادند، نتوانستند از میزان  هایی که جمال با همه تالش

ی توانست توجه شیخ زاهد را نسبت به نفوذ اعتبار وي نزد شیخ زاهد کم کنند، بنابراین شیخ صف

خود جلب کند و کورشدن شیخ زاهد در اواخر عمر موجب گشت شیخ صفی عنوان جانشینی 

درگیري مخالفان شیخ صفی براي دورنمودن وي از  67.شیخ را کسب نماید و عصاکش او گردد

اه خود را در بین جانشینی شیخ زاهد نتوانست به نتیجه برسد، زیرا شیخ صفی توانسته بود جایگ

آخرین تالش مخالفان وي براي محل دفن شیخ . طرفداران شیخ زاهد به طور کلی مستحکم نماید

آباد   جوماق«الدین علی و مخالفان در نظر داشتند جنازۀ شیخ را در  جمال. زاهد صورت پذیرفت

ر سیاورود آستارا به دفن کنند، اما شیخ صفی توانست نفوذ خود را به کار اندازد و شیخ را د» مغان

  68.خاک بسپارد

هایی که مخالفان وي انجام دادند، نتوانستند از  پس از درگذشت شیخ زاهد، با تمام کوشش

جانشینی شیخ صفی جلوگیري کنند، زیرا شیخ صفی در اواخر عمر شیخ زاهد نماینده و جانشین 

که پیروان زاهدیه قرار داشتند، واقعی طریقت زاهدیه در گیالن، شروان، آذربایجان و تمام نقاطی 

  .شد شناخته می

ابن بزاز و دیگران سعی داشتند شیخ صفی را جانشین واقعی شیخ زاهد نشان دهند و تقوا زهد 

مطرح کردند، در حالی که با توجه به » وصل«و اشتیاق شیخ زاهد را نسبت به مرید، عامل این 

محققی پس از دقت و تحلیل در  عملکردهاي شیخ صفی اهداف دنیوي شیخ صفی براي هر

شیخ صفی در اواخر عمر با گماشتن فرزندش که از طریق . کند عملکرد وي بیشتر جلب توجه می

گذاري  نمودن تصوف را در طریقت صفویه پایه مادري نوۀ شیخ زاهد بود، جنبۀ دنیاگرایی و میراثی

داشت در خدمت منافع خاندان و با این اقدام تصوف راکه بر پایه آزادي و آزادگی قرار . کرد

  .صفوي قرار داد

  

  نتیجه

هاي اجتماعی ایران در عصر ایلخانان رشد و گسترش تصوف در جامعۀ ایران یکی از ویژگی

با وجود کثرت فرقه هاي صوفیانه، طریقت زاهدیه از نفوذ و محبوبیت زیادي در بین . بود

همیت اجتماعی طریقت زاهدیه و کثرت با توجه به ا. حکمرانان ایلخانی ومردم برخوردار بود

شیخ . طرفداران شیخ زاهد، شیخ صفی پس از آگاهی از نفوذ وي جزء مریدان شیخ قرار گرفت
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با توجه به این که شیخ صفی . زاهد در طول حیات خود روابط نزدیکی با شیخ صفی برقرار کرد

ین حال توانست تأثیرهاي زیادي اي برخوردار نبود، با ا در دورۀ حیات شیخ زاهد از معروفیت ویژه

گرایی این طریقت و ارتباط شیخ  مهمترین ویژگی طریقت زاهدیه، عمل. بر طریقت زاهدیه بگذارد

ها و کارکردها با نفوذ  با حاکمان محلی و مرکزي ایران بود، شیخ صفی ضمن فراگیري این اندیشه

شیخ زاهد رهبري طریقت رابه تدریجی در بین طرفداران و خانواده شیخ زاهد توانست پس از 

اندیشۀ فرستادن خلفا، . دست آورد و حتی در طی حیات او طریقت زاهدیه را گسترش دهد

توان به  هاي شیخ صفی می نمودن طریقت زاهدیه از ابتکارهاي وي بود، با توجه به انگیزه سیاسی

یوست، زیرا شیخ صفی این نتیجه رسید که شیخ صفی براساس تمایالت دنیاگرایانه به شیخ زاهد پ

پس از پیوستن به مرادش عالوه بر ازدواج با دختر شیخ، بعدها وارث مقام معنوي و ثروت بیکران 

و موقوفات شیخ زاهدشد و بعدها این امکانات را درجهت گسترش طریقت صفویه قرار داد و با 

  .ادنمودن مقام مرشد کامل زیربناي سلطنت را در طریقت صفویه بنیان نه موروثی
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الهام و کرامات نصیب اولیاء و والیت نتیجه نبوت است و الهام  و معجزه نصیب انبیاست و والیت و

ابـن بـزاز،   (» …اگر آن سه منقطع شد این هر سه باقی اسـت . نتیجه وحی و کرامات نتیجه معجزات

  ).224،همان

  . 362ابن بزاز، همان،  -21

در ناحیـه  ابن بزاز با اشاره به حرکت امیر مبارک به سوي خراسـان و رسـیدن فرمـان قتـل وي      -22

. »بـود، سیاسـت قتـل یافـت     سزاي گستاخ سخنی که در حضرت شـیخ کـرده  «: درگزین، معتقد است

  ).362: همان(

اي به احترام شیخ صفی نسبت به منسـوبین شـیخ زاهـد     باب هشتم، اشاره 22ابن بزاز در فصل  -23

خاطرنشـان   اسـت، امـا شـیخ صـفی     دارد، به طوري که شیخ مورد اعتراض دمشق خواجه قرار گرفته

  :کند که می

ام از  گذاري و وفاداري ایشان کردن، چون هرچه یافته آن پیر جد اوست و بر من واجب است حق..«

  ).14: همان(» …ام خاندان ایشان یافته

  .  14همان، ص -24

  ,40-45؛ محمدعلی گیلک، صص 210-212ابن بزاز، همان،صص  -25

ا به کار گرفتند تا شیخ صفی را از پیش راه برداشته و تا مخالفان شیخ صفی ابزارهاي گوناگونی ر -26

زدن منـزل شـیخ صـفی، اجیرکـردن شخصـی       ها شامل آتش این توطئه مانع جانشین شیخ زاهد نشود،

بود که مخالفان براي قتل شیخ به کار بردند، اما ... کردن عسل به زهر و  جهت قتل شیخ با تیر، آغشته

: ک بـه .ن. داد الدین به شیخ هشدار می زاده جمال شتر این موارد حرم شیخبنا به گزارش ابن بزاز در بی

  ).14ابن بزاز، ص (
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155     ...روابط متقابل شیخ زاهد گیالنی و 

بـرد؛ یکـی زاهـدیان کـه      ابن بزاز از دو گروه که به دعواي جانشینی شیخ زاهد پرداختند نام می -27

الدین علی بودند و دیگري اردبیلیـان کـه از جانشـینی شـیخ صـفی حمایـت        معتقد به رهبري جمال

مؤلف اشاره دارد که در بر کشیدن . کشد یافته بود به تصویر می وي مقابله آنان را که سازمان. کردند می

جمعی از صواحب اغراض زبـان طعـن در حضـرت شـیخ زاهـد      ..«شیخ صفی و یافتن مقام شیخی 

چون این سخن بشـنودند دسـت در محاسـن    . بکشیدند و آن جماعت حساد از بیرون ایستاده بودند

  ).165، ابن بزاز، همان(»...انداختند کندند و در دریچه خانه می زدند و برمی می خود

شدن شیخ صفی، در مقابل سـخنان شـیخ زاهـد بـه شـادمانی و طـرب        اما اردبیلیان در زمان جانشین

  : الدین را برافراشت شیخ زاهد، دست شیخ صفی. پرداختند

کـار مـن    کار من است و هر که توبـه  اوست توبهکار  جماعت، این دست با من است و هر که توبه..«

 ،همان(» ...ام و صفی منم و من صفی] باد[کار اوست، هر که این نباشد گورش فرو گسیخته  است توبه

177-176.(  

  ,173، ص  1373ابن بزاز توکلی  -28

در  .دادنـد پاسـخ داد   شیخ زاهد، در مقابل سخنانی که ضعف علمی شیخ صفی را بهانه قرار می -29

  ).162 ،ابن بزاز، همان: (ک به.این مورد ن

  ,165-166همان، صص  -30

، مجموعه مقاالت همایش صـفویه در  »صوفیان شیعی و حکماي صوفی«دوستی ثانی، مرتضی،  -31

ود علی صادقی، تبریـز، دانشـگاه تبریـز، انتشـارات سـتوده،      صگستره تاریخ ایران زمین، به اهتمام مق

  ,333، ص  1382

  ,165-167ابن بزاز، صص : ک به.این مورد، ن در  -32

  ,166-167صص  ،ابن بزاز -33

دادند، شیخ صفی حتی به تجـارت و   شیخ زاهد و شیخ صفی به کار و تالش اهمیت زیادي می -34

  : به نقل ابن بزاز از شیخ. نمود پرداخت و مریدان را نیز تشویق به کسب و کار می داد و ستد می

زیادت زیاد کند و در طاعت بیفزاید، اما گدایی کردن بخل آورد ودل متفرق کسب کردن سخاوت ..«

  ,905ص  ابن بزاز،» …گرداند و پراکنده کند

  ,211ص  ابن بزاز توکلی، -35

  .Brown, 1930, vol IV:4؛ 103-110صص  ابن بزاز، همان، -36

م بـه شـیراز آمـد و    پـدرش از شـا  . ق است. الدین بزغوش از عرفاي قرن هفتم هـ  شیخ نجیب -37

و به دست او . الدین سهروردي است وي پیرو و شاگرد شیخ شهاب. الدین در شیراز متولد شد نجیب

او در شیراز خانقاهی ساخت و به ارشاد مردم پرداخت و با وجـود غنـا و ثروتـی کـه     . خرقه پوشید
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156   نهمشماره . ومسال س. فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ  

. ذا اشـتغال داشـت  کرد و با ایشان به صرف غـ  داشت، همواره با فقرا و ضعفا نشست و برخاست می

تمامی ثروت خود را به همین روش تمام کرد و در جواب سوال از سه توحید کتابی ترکـی بـه نـام    

ق وفات . هـ  678وي در سال . تالیف و با زبان عارفانه جواب داد» ایکی آیینه اورته سینده بیر آنها«

ابـن  : ک بـه . برغـوش، ن الـدین   منابع در خصوص اندیشه و زندگی شیخ نجیب  براي فهرست. یافت

  ,1252: بزاز، همان

  ,96-97ابن بزاز، صص  -38

  ,104همان ، ص  -39

  . 52،  ص ساالري شادي، علی -40

  ,106همان ،  -41

/ ق. هــ   1241( ،چـاي  کران از توابع لنکران امروزي است که طبـق مفـاد قـرارداد ترکمـان     هلیه -42

  ,101-104 ،1374، اصغر یشمیم، عل :ک به.ن. به روسیه واگذار شد) م1828

  ,109ساالري شادي ، علی، ص  -43

  ,15-16؛ خواندمیر، صص 113ساالري شادي، ص  -44

  ,54: ساالري شادي، همان -45

  .Brown, 1930, vol IV:38؛ 111ص  توکلی، ،ابن بزاز -46

  .Minorsky, 1957, vol 6:518؛ 123ص  توکلی، ،ابن بزاز -47

  ,110-112ابن بزاز، صص : ک به .در مورد این مسأله، ن -48

49- Minorsky, 1957: 519-520.  

  . 122ص  ،همان -50

در مورد مذهب شیخ صفی، میشل مزاوي به دقت این مساله را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و  -51

بودن او داللت دارنـد، ارائـه    روایات حمداهللا مستوفی و قراین تاریخی مقارن شیخ را که بر نفی سنی

میشل مزاوي،تشکیل دولت صفویه ، ترجمه یعقوب آژنـد، تهـران، امیـر کبیـر،     : (ک به. ن. اده استد

امـا محمـدعلی   ) 675و ص 92ص 1336القلـوب،   ؛ حمدهللا مستوفی،  نزهه121-126، صص  1368

رسـد کـه شـیخ صـفی بـدون تردیـد        کند و به این نتیجه می گیلک شعري از قول شیخ صفی نقل می

است، با استدالل این کـه شـیخ صـفی شـعر و منقبتـی در مـدح خلفـا نـدارد، ایـن           مذهب بوده شیعه

آذر در مقالـۀ   خـانم ترکمنـی  ) 5: محمدعلی گیلـک، همـان  : (ک به. دهنده شیعه بودن اوست ن نشان

است امـا ادعـا    پذیرد مذهب شیخ صفی تسنن بوده ، ضمن اینکه می»خاندان صفویه و شیعیان گیالن«

اراي مذهب شیعه بوده و تناقض مذهبی سبب عدم جذب شیخ صـفی از سـوي   دارد که شیخ زاهد د

  . 124، ص  1383آذر،  پروین ترکمنی: ک به.ن. است شیخ زاهد نشده
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157     ...روابط متقابل شیخ زاهد گیالنی و 

  ,2، ص 1379، طباطبایی مجد، غالمرضا -52

  . 886توکلی، ص  ،ابن بزاز -53

، »ینـی آن دوره جانشینان صفی الدین اردبیلی و نهضـت هـاي سیاسـی د   «، روحانی، سید کاظم -54

مجموعه مقاالت همایش صفویه در گستره تاریخ ایران زمین، به اهتمام مقصود علی صادقی، تبریز ، 

   Brown, 1930, vol IV: 19؛  431،ص 1382دانشگاه تبریز، انتشارات ستوده ، 

  . 35ص  محمدعلی، گیلک، -55

  . 557توکلی، ص  ،ابن بزاز -56

57- Brown, 1930, vol IV: 20.  

، مجموعه مقاالت همـایش صـفویه در   »طریقت صفوي و تصوف سیاسی«رحمانیان، داریوش،  -58

گستره تاریخ ایران زمین، به اهتمام مقصود علی صادقی، تبریـز، دانشـگاه تبریـز، انتشـارات سـتوده،       

  . 386-389، صص 1383

  . 104-107ابن بزاز، صص  -59

به کوشش اصغر منتظر صـاحب، تهـران، علمـی و     ،مولف گمنام، تاریخ عالم آراي شاه اسماعیل-60

  ,14، ص 1349فرهنگی، 

  ,170-172ابن بزاز ، صص  -61

مولف گمنام ، تاریخ جهانگشاي خاقان، به کوشش اهللا داد مضطر، مرکز تحقیقات فارسی ایران و  -62

  . 17 -18، صص 1349پاکستان، اسالم آباد، 

  . 123-127ابن بزاز، صص  -63

  . 1271همان، ص  -64

  ,1880-1089صص  ابن بزاز، -65

  ,134، 242، 346وصص  582-583وصص  778ص  ،همان -66

  ,962ص  همان، -67

  .242-248ابن بزاز، صص  -68
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