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تحلیل گفتمانی پیدایش و تحول تصوف صفوی
(از شیخ صفی تا شیخ حیدر سال  077تا  398ق)
تاريخ دريافت11/94/2 :

تاريخ تأيید11/92/91 :


پروین حبیبی کردعلیوند

صوفیان در ايران نقش به سزايی در گرايشهاي مذهبی جامعه داشتتهانتد از جملته
خاندان صفوي که نه تنها جامعه ايرانی بلکه خارج از ايران را متتأرر از ختود نمتوده بتود
شناخت اشخاص برجسته خاندان صفوي قبل از تأسیس دولت صفويه و تحلیل گفتمتانی
نقش آنان در تحوالت سیاسی  -مذهبی ايران قبل از شکلگیري اين دولت محور اصتلی
مقاله حاضر است
در بعد مذهبی خاندان صفوي از زمان شیخ صفی به طور فزاينتده اي  ،متردم خستته
شده از جو سیاسی حاکم را به طرف خانقاه و زهدگرايی جذب کردند و با ارستال خلفتايی
در نقاط متعدد داخل و خارج ايران  ،به تربیت و جذب نیروهاي جديتد و قتديم درداختنتد
اين نیروها به عنوان مريدان شیخ صفی  ،گروه گروه بته خانقتاه اردبیتل متیآمدنتد و در
حضور شیخ صفی و بعدها جانشینان شیخ صفی ،توبه و استغفار متیکردنتد بتدين گونته
تعداد بسیار زياد مريدان ،حکومت هاي وقت را نگران کرده بود و درصتدد طترد و حتذف
صوفیان و شیوخ آنها بر آمدند در مقابل صوفیان که بته رو قبتل و بتا مفصتل بنتدي
 کارشناسی ارشد تاریخ اسالم
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دیشین تصوف ،که شامل نشانه هاي متذهبی و معنتوي بتود ،نمتی توانستتند بته مقابلته
دردازند ،مريدان را به جنگ و خشونت و خونريزي تحريص کردنتد دتس در ايتن مق ت
زمانی نوعی جايگزينی نشانه ها در مفصل بندي گفتمان تصوف ديده می شود و تغییرات
مذهبی به سیاسی شدن گفتمان مزبور از شیخ صفی تا شیخ حیدر (ستال  144تتا 113
ق ) در متون آن دوره ديده می شود اين تحوالت بر اساس نظريه الکال و موف و رو
برجسته سازي و حاشیه رانی بررسی خواهد شد الکال و موف نظريهاي دساستاختگرايانه
ارائه دادند که بر اساس آن همه دديدههاي اجتماعی تحتت تتأریر فراينتدهتاي گفتمتانی
شکل میگیرند

واژههای کلیدی :نظريه گفتمان ،تصوف ،برجستته ستازي و حاشتیه رانتی ،الکتال و
موف
مقدمه

در آغاز الزم است برخی مفاهیم نظريه گفتمان الکال و موف ،به عنوان رو
مقاله حاضر ،تبیین شود و سپس شرحی اجمالی از اين رو

يعنی رو

تحقیت

برجسته ستازي و

حاشیه رانی ارائه گردد
مفصل بندی وگفتمان

هر عملی که منجر به برقراري راب هاي بین عناصر شود بته نحتوي کته هويتت ايتن
عناصر در نتیجه اين عمل تعديل و تعريف شود ،مفصلبندي مینامند کلیتت ستاختمنتد
حاصل از عمل مفصلبندي را گفتمان مینامند

1

در واق الکال و موف عقیده دارند که يک گفتمان حتوزهاي استت کته مجموعتهاي از
نشانهها در آن به صورت شبکهاي در میآيند و معنايشان در آنجا تثبیت میشتود معنتاي
نشانههاي درون يک گفتمان حول يک نق ه مرکزي به طور جزئی تثبیت میشود  2از اين
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رو يک گفتمان باعث تقلیل معانی احتمالی میشود و آن ستعی دارد نشتانههتا را در يتک
نظام معنايی يک دست قرار دهد
الکال و موف در مورد هژمونیک شدن يک گفتمان ابتدا مفهوم هژمتونی را بتا مفهتوم
نشانه ترکیب میکنند و از راب ه انع افدذيري میان دال و مدلول استفاده سیاسی کترده و
به مفهوم هژمونی دیوند میدهند به اينگونه اگر مدلولی خاص به دالی نزديک شتود و در
اجتماع بر سر معناي خاصی براي يک دال اجماع حاصل شود ،آن دال هژمونیک میشتود
و با هژمونیک شدن دالهاي يک گفتمان ،کل آن گفتمان به هژمونی دست متیيابتد در
واق هژمونی با تثبیت معنا حاصل میشود از اين رو موفقیتت طتر هتاي سیاستی را بته
واس ه توانايیشان براي تثبیت نسبی معنا در بافتی مشخص و محدود میتوان سنجید

3

مفهوم مهم ديگر در نظريه گفتمان غیريتسازي است يعنی مبارزه بر سر خلت معنتا
نزاع و تقابل در جامعه ،نیروي دیش راننده آن است و هر گفتمانی با گفتمانهاي ديگتر در
حال نزاع است و سعی میکند واقعیت را آنگونه که خود متیخواهتد تعريتف کنتد  4دتس
نخستین گام در به کارگیري تحلیل گفتمانی الکتال و متوف شناستايی فضتاي تخاصتم و
غیريتسازي بتین گفتمتانهتاي مختلتف در جامعته استت در هتر جامعتهاي تعتدادي از
گفتمانها در حال نزاع هستند که يکی از آنها خصلتی هژمونیک میيابد و ديگر گفتمانها
را سرکوب کرده و به حاشیه میراند
رو

برجستهسازي و حاشیهرانی به دوگونه ستختافتزاري و نترمافتزاري نمتود دیتدا

میکنند گونه سختافزاري در عمل و رفتار ظاهر متیشتود و بته ستوره رفتتاري دوگانته
میدهد برجستهسازي سخت افزاري مانند گسترده کردن دايره اختیتارات دوستت استت و
حاشیهرانی سخت افزاري از قبیل حبس ،قتل عام و محتدود کتردن دايتره قتدرت دشتمن
میتواند باشد اما نرمافزاري در قالب زبان نمود دیدا میکند که باعث ق بتی شتدن متتون
میشود ق ب مثبت متن به ما و ق ب منفی متن به آنها يا دشمن بر میگردد
در اين مقاله ابتدا تحلیلی گفتمانی بر اساس نظريه الکال و موف از دوره شیخ صفی تتا
شیخ حیدر (سال 144ه تا  113ق) و سپس به رو

برجستهسازي و حاشیهرانتی برختی
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متنهاي مربوط به آن دوره تحلیل میشود

شکلگیری گفتمان تصوف صفوی

شايد بتوان گفت از زمان رحلت دیامبر تا کنون تشی و تسنن در فضتاي سیاستی ت
مذهبی جوام اسالمی دو نیروي متقابل بنیادين و دیش راننده تحوالت سیاسی و متذهبی
بودهاند اين تحوالت در ايران از يک طرف ريشه در سنتهاي استالمی و از ستوي ديگتر
ريشه در سنتهاي غیر اسالمی و ايرانی چون نگر

به سل ان به عنوان «سايه ختدا بتر

زمین» داشته است
زمینهها و بنیادهاي مؤرر در تأسیس دولت صفوي بیشتر از همه متأرر از تصوف بود که
اين تصوف با عرفان اسالمی که از ب ن اسالم و قرآن و سنت دیتامبر و ائمته معصتوم
میجوشد متفاوت است  ،بلکه اين تصوف آمیزهاي از سنتهاي اسالمی و غیر استالمی را
شامل میشود اين نوع تصوف در شکلگیري دولت صفوي و زمینهسازي آن مؤرر و نقش
عمده اي داشت در اين نوشته سیر تحول اين نوع تصوف از شیخ صفی تا اواخر عمر حیدر
که در آستانه شکلگیري دولت صفوي بود ،مورد تحلیل گفتمانی قرار گرفته استت يعنتی
به تغییر و تحوالت نظام معنايی تصوفی که از شیخ صتفی تتا شتیخ حیتدر شتکل گرفتته
درداخته می شود گفتمان چنین تصوفی است که با شیخ صتفی التدين شتروع بته رشتد و
تأریرگذاري بر نقاط دور و نزديک میکند و تا عصر شتیخ حیتدر کته ايتن گفتمتان نظتام
معنايی جديدي دیدا میکند ادامه میيابد دالهاي مفصلبندي شده در اين دو دوره ،يعنی
شیخ صفی تا آغاز حرکت جنید ،را يک دوره میتوان محسوب کرد که نشانههاي متعتدد
و نو خل میشود ،اما تا حدود زيادي هنوز رنگ مذهبی و معنوي بودن متدلول آن دالهتا
حفظ شده است شايد هتم بته ستمت ستاختار شتکنی متیرونتد ،ولتی هنتوز بته مرحلته
ساختارشکنی و جدايی دال از مدلول مذهبیا

نرسیدهاند از زمان جنید و بعد از او ظهتور

دالهاي نو با مدلولهايی کامالً سیاسی ديده میشود و بستیاري از نشتانههتاي دیشتین از
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مفصلبندي گفتمان تصوف کم رنگ شد و تا حدودي به حاشیه رفتند و دالهايی جديتد و
کامال ً سیاسی وارد مفصل بندي گفتمان تصوف شتد ايتن تغییترات بته حتدي استت کته
میتوان گفتمان تصوف تا عصر جنید را تصوف متذهبی يتاد کترد و بعتد از آن را تصتوف
سیاسی نامید که نتیجه نهتايی همتین گفتمتان تصتوف سیاستی تأستیس دولتت صتفويه
میشود در آن موق گفتمان مزبور به حالت هژمونی رسید و توانستت بتراي متدتی نظتام
معنايی خود را تثبیت کند
در زمان شیخ صفی کته از ستال  144ق 5رياستت خانقتاه اردبیتل را عهتدهدار شتد،
گفتمان هاي متعددي از جمله گفتمتان تشتی و گفتمتان تستنن در جامعته آن روز وجتود
داشتند اما با توجه به شرايط سیاسی حاکم بعد از سقوط بغداد و دايان خالفتت عباستی در
ايران ،تحوالتی در گفتمانهاي موجود در جامعه رخ داد گفتمان تسنن نیز با دال مرکتزي
خالفت ساختارشکنی شده بود به طوري که بعد از خالفت عباستی کته هژمتونی گفتمتان
تسنن از بین رفت ،بار ديگر نتوانستند ايتن دال مرکتزي (خالفتت) را بتاز تعريتف کننتد و
گفتمان مزبور را از حاشیه خارج نمايند اما گفتمان رقیب (گفتمان تشی ) که تا آن موق در
حاشیه بود بعد از سقوط خالفت عباسی شرايط مناسبی براي برجسته کردن خود دیدا نمود
در واق گفتمان تشی ارناعشر بعد از خالفت عباسی به ستمت هژمونیتک شتدن و تثبیتت
نظام معنايی خود دیش میرفت
زمان شیخ صفی از هر دو گفتمان مزبور در میان مريدان شیخ صفی که فردي صتوفی
بود ،ديده میشود دس میتوان گفت شرايط سیاسی حاکم بعتد از حملته مغتول و ظلتم و
کشتار و ويرانی مناب درآمد مردم و نوعی خستگی و روحیه انزوا در مردم ايجاد کرد ،به
طوري که مردم به دنبال فرار از وض موجود بودند يتا بته عبتارتی نارضتايتی از آن وضت
بسیاري را به سوي خانقاه ،زهد و رياضت متمايل ساخت ازاين رو تصوف گفتمتانی شتده
بود با مرکزيت شیخ صفی که توانست گفتمانهاي متقابل و متخاصم را در کنار خود قترار
دهد ،به طوري که تعارضات آنها دوشیده ماند يعنی فضاي استعاري ايجاد شده باعث شتد
که همه آرمانهاي خود را در گفتمان تصوف با حضور فردي کاريزمايی چون شیخ صتفی،
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جستجو نمايند در اين زمان صوفیان نوعی تصوف مذهبی را تبلیغ و دنبتال متیکردنتد و
همین عدم سیاسی بودن آن عامل مهمی در جلب توجه مردم شده بود
فضاي استعاري گفتمان تصوف در عصر شیخ صفی در نمودار ذيل نشان داده میشود

مفصلبندی تشیع اثناعشری و تسنن در فضای استعاری گفتمان تصوف سال  077ق (در عصر
شیخ صفی)

در اين مقاله ،مجال بررسی و تحلیل مفصلبنديهاي فوق نیست به طور مستقیم بته
بررسی گفتمان تصوف و تحوالت آن تا درگذشت حیدر ( 144 – 113ق) میدردازيم
سیر تحول گفتمان تصوف معنوی به تصوف سیاسی

گفتمان تصوف در عصر شیخ صفی يک گفتمانی ظاهرا ً مذهبی و دينی صرف بود که
از دال هايی چون مريد ،مرشد ،خانقاه ،خرقه دوشی ،سماع ،زهد و رياضت ،توبه و استتغفار،
هدايت و واليت مفصلبندي شده بود که در نمودار ذيل نشان داده شده است
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مفصلبندی گفتمان تصوف مذهبی از سال  077تا  358ق

اين گفتمان توانست در داخل و خارج ايران به لحاظ معنوي هژمونی خود را بته دستت
آورد به حدي کته شتیوخ صتوفی در ايتران متورد احتترام دادشتاهان و وزراي ايلختانی و
غیرايلخانی قرار می گرفتند و موقوفاتی براي خانقاه وي معین متیکردنتد ماننتد امتوال و
موقوفاتی که رشیدالدين فضلاهلل ،وزير ايلخانی ،طی نامهاي به شیخ صتفی بتراي خانقتاه
قرارداد رشیدالدين بعد از اظهار ارادت و درد فراق از شیخ صفی میخواهد براي شب میالد
دیامبر ضمن جشن ،سماعی صوفیانه تدارک دهد و رشیدالدين را نیز دعا کند  6ايتن نتوع
برخورد مقام باال و احترام خاص شیخ به سبب معنويت وي نزد حکام بود
در خارج از ايران از جمله آناتولی مريدان متعددي به ديدار شیخ میآمدند و اموالی کته
به خانقاه میدادند باعث فزونی رروت در خانقاه نیز شده بود و از آن اموال محرومان و فقرا
مورد حمايت قرار میگرفتند ازدياد مريدان براي ديدار شتیخ بته حتدي بتود کته هتر روز
بايستی دنج هزار گرده (نان مخصوص) براي اف ار خلوت نشینان مهیا میکردند که به هر
کدام يک نان برسد

7

دال مرکزي گفتمان تصوف را میتوان مرشد کل در نظر گرفت که ديگر دالها حتول
دال مرکزي قرار میگرفتند مريد يا شاگرد تسلیم محض مرشد يا استاد

بود هر چته او

میگفت ،مريد بدون چون و چرا عمل میکترد در ايتن مرحلته از تصتوف صتفوي فقتط
معنويت و دستورهاي معنوي صادر میشد و از طرف ديگر ذهنیت مورخ در آن فضتاي بته
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وجود آمده شکل میگرفت به طوري که ابن بزاز در کتتاب صفوﺓالصففا کرامتات متعتدد
شیخ صفی را نوشته است که همین اشاره به فضتاي معنتوي حتاکم بتر آن دوره دارد در
حالی که در نوشتههاي مربوط به دورههاي بعدي بته دوره جنیتد بته نتدرت از معنويتت و
کرامات شیخ صفی سخن گفته شده است ،بلکه بیشتر به جنگها و قدرت نظتامی شتیوخ
اشاره شده است يعنی فضاي مذهبی و معنوي قبل بته فضتايی نظتامی و دنیتوي مبتدل
گرديده بود
دس نفوذ بسیار باالي شیوخ صفوي به ويژه شیخ صفی باعث ازدياد مريدان آنها شتد و
همین نفوذ و جايگاه صوفیان بر مفصلبندي گفتمان تصوف تأریرگذار بوده است گفتمتان
تصوف مذهبی با دالها فوق ،فضاي استعاري به وجود آورد که دور از نتزاعهتاي سیاستی
بود نوعی آرامش روحی و روانی را در خود نهفته داشت عالوه بر ايتن خصیصته ،ويژگتی
مهم ديگر گفتمان مزبور ،عدم برجسته کردن نشانههاي جدالی دو گفتمان تشتی و تستنن
بود يعنی از يک طرف توجه زيادي به حضرت علی داشتند و از طرف ديگر سب و لعتن
خلفاي سه گانه را اجازه نمی دادند اين گروه صوفی صفوي خود را طرفدار هتی فرقته يتا
مذهب خاصی نشان نمیدادند  8مسائلی از اين قبیل باعتث شتد کته دو گفتمتان تشتی و
تسنن حول گفتمان تصوف قرار گیرند و بسیاري از شیعیان اهل تسنن جزء مريتدان شتیخ
صفی شوند و بدون نزاع در کنار هم قرار گیرنتد و بتراي دیشتبرد اهتداف شتیوخ صتفوي
حرکت کنند
گفتمان تصوف تا زمانی که وارد مباحث سیاسی نشتده بتود ،مفصتلبنتدي آن حالتت
هژمونیک خود را حفظ کرد و قدرت جذب مردم در آن رو به فزونی بود چون انسان ف رتاً
خداجوست و هر گرايش يا هر چیزي که وي را به خدا نزديکتر نمايد ،به ستمت و ستوي
آن جذب متی شتود در عصتر شتیخ صتفی شخصتیت کاريزمتايی وي باعتث مقبولیتت و
مشروعیت گفتمان تصوف در میتان متردم ،امترا و حکمتا شتده بتود واره کاريزمتا بتراي
خصوصیت ويژه شخصیت يک فرد که به خاطر اين ويژگی از افتراد عتادي جتدا نگاشتته
میشود و به عنوان کسی که صاحب توانايیها يا خصوصیات فوق طبیعی ،فوق انسانی يتا
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حداقل استثنايی باشد ،به کار میرود اين ويژگیها بدان گونهاند که قابل دسترستی بتراي
افراد عادي نیستند ،بلکه منشأ آنها الهی يا منحصر به فرد تلقی میشود و بتر ايتن استاس
فرد مورد نظر رهبر تلقی میگردد

9

دس همین شخصیت ويژه شیخ صفی باعث هژمونی گفتمتان تصتوف شتده بتود بته
طوري که در متون آن عصر ،به هی مخالفتی با شیخ صتفی اشتاره نشتده استت و حتتی
دولتهاي وقت براي خانقاه شیخ نذورات و هدايا میفرستادند در واق شتیخ صتفی يتک
فضاي استعاري معنوي به وجود آورده بود که آرمان خداجويی و آرامش روحتی انستانهتا
میتوانست در آن محق شود اما بعد از شیخ صفی شترايط جامعته ايرانتی بته ستمتی در
حرکت بود که گفتمان تصوف چارهاي جز حرکت به سوي سیاستی شتدن نداشتت يعنتی
ظلم و بیعدالتی در جامعه ،قدرتهاي دراکنده در ايران و نزاع آنها ،عدم وجود يک قتدرت
مقتدر مرکزي ،قدرت طلبی حاکمان دراکنده و حوزه فعالیت صفويان را با مشکل مواجته
ساخت
همین طور تعداد بیشمار صفويان صوفی ،تهديدي براي قدرتهاي دراکنتده احستاس
میشد به عبارتی همان غیريتسازي است همانطور که الکال و موف متیگويتد ،وجتود
خصومت و وابستگی ساختارهاي گفتمانی به غیر همتواره روابتط اجتمتاعی را دتیشبینتی
نادذير میسازد دس هی گفتمان تام و هويتت تثبیتت شتدهاي موجتود نیستت و همتواره
غیريت ،هويتها و گفتمانها را تهديد میکند دس گفتمان تصوف مذهبی نیز همین طور
است که گفتمان تثبیت شده به طور ق عی نیست ،بلکه غیريتها همواره از تثبیت ق عتی
آن جلوگیري میکنند از اين رو مفصلبنتدي تصتوف و نشتانههتاي آن در حتال تغییتر و
تحول میباشند
در زمان صدرالدين خصتومت امیتر چودتانی در آذربايجتان بتا صتوفیان آشتکار شتد و
صدرالدين که جانشین شیخ صفی بود براي مدتی به زندان چودانیان افتاد  10از جانب ديگر
حمله گرجیان به اردبیل و بردن در مسجد جام اردبیل عامل ديگر براي تحرک سیاسی و
نظامی صوفیان شد شیخ صدرالدين و مريتدانش بتا حملته بته گرجیتان در مستجد را بتر
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941
گرداندند

11

دس فشارهاي بیرونی يا غیرهاي داخلی و خارجی باعتث حرکتت صتوفیان بته ستمت
سیاسی شدن گشت بناهاي اولیه تغییر در مفصلبندي گفتمتان تصتوف بتا اضتافه شتدن
دالهاي غزا و غازيان فراهم گرديد بعد از صدرالدين فرزند

خواجه علی ،ارشاد مريتدان

را عهدهدار شد در زمان اين فرد بناي اولیه يک نیروي نظامی طر ريتزي شتد بته ايتن
گونه که اسراي رومی در دست تیمور ،به واس ه خواجته علتی آزاد شتدند آن استرا جتزء
مريدان خواجه شدند که بعداً با عنوان نیروي نظامی قزلبا
به مبارزه درداختند

در رکاب سل ان جنید و حیدر

12

در عصر خواجه يک دال مهمی براي معنايابی به میدان آمده بود و آن دال مذهب حقه
ارناعشري است که اين دال در زمان شتاه استماعیل اول بتا رستمی شتدن آن بته حالتت
هژمونیک در آمد ولی در زمان خواجه به مرور سعی میشود تا نظتام معنتايی ايتن نشتانه
هژمونی شود در واق با به میدان آمدن اين نشانه ،صوفیان از حالتت بتیطرفتی در قبتال
مذهب خاصی بیرون آمدند و نوعی برجستهسازي گفتمان تشی ارناعشتر در حتال حرکتت
بود از طرف ديگر تال

براي حاشیه رانی تسنن در قالب طرفداري از تشی بروز کرد

در زمان ابراهیم ،جانشین خواجه علی ،دال خلیفة الخلفا تقويت شد که به نوعی معاون
مرشد کل محسوب میشد و خلفاي متعدد در بالد مختلف با وي در ارتباط بودند اين فرد
بر ديگر صوفیان نظارت داشت و آنها دستورهاي وي را مانند دستورهاي مرشد کتل عمتل
میکردند

13

اما در زمان جنید تحوالت عمده و اساسیتري در گفتمان تصوف صورت گرفت و ايتن
گفتمان کامالً جنبه سیاسی – نظامی به خود گرفت نشانههاي افزوده شتده در ايتن دوره
بیشتر جنبه سیاسی دارند مانند سل نت صوري در کنار سل نت معنوي ،ستل ان و کته
اينها به مفصلبندي دیشین تصوف وارد شدند و در مقابل برختی دالهتاي متذهبی چتون
زهد و رياضت ،گوشه نشینی (خلوت گزينی) و خرقه دوشی تا حدود زيادي به حاشیه رفتند
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و از گفتمان مزبور در حال طرد و حذف بودند در مقابل دالهاي غتزا و غازيتان (جهتاد و
مجاهد) ،کاله دوازده ترک سرخ رنگ به همراه لباس رزم برجسته شدند يعنتی دالهتايی
که با سل نت صوري و دينوي مغايرت داشت به حاشیه رانده شدند و دالهتاي موافت بتا
سل نت دينوي جايگزين آنها گرديدند
رو

برجستهسازي و حاشیهرانی نرمافزاري و سختافزاري روشی بتود کته نیروهتاي

رقیب به کار میگرفتند همان طور که امیر چودانی با رو

حاشیهرانی سختافزاري سعی

در طرد صوفیان داشت و صدرالدين را به زندان انداخت ،در عصر جنید نیتز جهانشتاه قتره
قويونلو با به کارگیري ابزار حاشیهرانی سختافزاري (اختراج صتوفیان صتفوي از اردبیتل)
سعی در حفظ و تثبیت قدرت خود داشت ولی شیخ جنید به دشمن جهانشتاه يعنتی اوزون
حسن آقايونلو دیوست

14

به عبارتی غیر داخلی و غیر خارجی قتره قويونلتو بتا هتم متحتد

شدند و يک غیر خارجی قويتر به وجود آوردند از طرف ديگتر جنیتد فرصتت الزم بتراي
گردآوري يک نیروي نظامی قوي دیدا کرد به اين نحو گفتمان تصوف از حالت معنتوي و
دينی بودن به حالت صوري و سیاسی مبدل شد که در نمودار ذيل مفصتلبنتدي گفتمتان
جديد نشان داده شده است

مفصلبندی گفتمان تصوف سیاسی از سال  358تا 398

بعد از تحلیل کالن تحوالت گفتمان تصوف از شیخ صفی تا شیخ حیدر بر طب نظريه
گفتمان الکال و موف ،به تحلیل برخی متنهاي مهم که مورخان در آن زمان يا در عصتر
صفوي نوشتهاند به رو

برجستهسازي و حاشیهرانتی متیدتردازيم ايتن رو

در استاس
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سازوکاري زبانی بوده که بخشهايی از جمله يا متن را برجسته و بخشهايی را به حاشتیه
میرانند و به اين گونه متون بین دو ق ب مثبت (ما) و منفی (آنها) سامان میگیرنتد ايتن
ق بیت متون حاصل ذهنیت سوره است که سورهها ،گروههاي سیاسی و گفتمانهتا بتراي
هويتيابی نیاز به غیر يا دشمن دارند تا به واس ه ايجاد تمايز با او هويت يابنتد امتا ايتن
هويتيابی هی گاه به طور کامل شکل نمیگیرد ،چون سوره همتواره در تعتارب بتا غیتر
است
دس اين ضديت سورهها ،گروهها و گفتمانها باعث ق بی شدن ذهنیت ،گفتار و رفتتار
سورهها میشود و نتیجه آنها واقعیت را بین ق ب مثبتت متا و ق تب منفتی آنهتا ستامان
می دهنتد کته ايتن ق بیتت متتون در محتدوده زمتانی ستال  144تتا  113ق بتر روي
نوشتههاي آن دورهها نشان داده میشود
تحلیل متون تاریخی
نزاع برای تعریف دالها

گفتمان تصوف از زمان شیخ صفی تا کشته شدن حیدر تحوالت خاصی را سپري کرد
ابتدا به صورت يک گفتمان مذهبی و دينی ،گفتمانهاي متقابل و متعارب را در گفتمتان
خود گرد آورد اما به مرور زمان ،به داليل غیرهاي خارجی ،دالهاي سیاسی براي دیشتبرد
اهداف گفتمان تصوف به مفصلبندي آن اضافه شد از جمله دالهاي غزا و غازيان (جهاد
و مجاهد) در زمان جنید دالهاي ديگري چون سل ان به جاي شیخ و سل نت صوري در
کنار سل ان معنوي به فصلبندي فوق افزوده شد در واق گفتمان تصوف از حالت دينی و
مذهبی صرف ،ختارج شتد و بتا ورود دال هتاي جديتد يتک گفتمتان سیاستی بتا مستلک
صوفیگري به وجود آمد که میتوان آن را تصوف سیاسی نامید
برجستهسازي و حاشیهرانی شیوهاي براي حفظ و استمرار قدرت از طري مبارزه بتراي
تثبیت معناي دالهاي شناور استت گفتمتان هتا بتراي هژمونیتک شتدن بته تولیتد معنتا
میدردازند و با به کارگیري ابزارهاي انضباط و انقیاد ،دشمن را حذف و طرد میستازند در
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حقیقت گفتمانها به کمک سخت افزارها و نرم افزارها براي ساختار شتکنی دال مرکتزي
گفتمان رقیب و طرد آن ،در مقابل برجسته و هژمونیک کردن خود ،تال

میکننتد ايتن

عمل با تأریرگذاري بر ذهن سورهها ،تولید اجماع و تعريف نشانهها بته شتیوههتاي ختاص
صورت میگیرد و در نتیجه آن ،مدلول خاصی به دال مرکزي گفتمتان متیچستبد و آن را
هژمونیک میکند دال مرکزي گفتمتان رقیتب از متدلولش جتدا متیشتود کته حاصتلش
ساختارشکنی گفتمان رقیب است در واق به واس ه برجستهسازي و حاشیهرانی گفتمان با
تولید اجماع ،هژمونی خود و ساختارشکنی رقیب را طبیعی و م اب بتا عقتل ستلیم جلتوه
میدهند و چهره قدرت را از نظرها دنهان میکنند

15

گفتمانها از ابزارهاي برجستهسازي و حاشیهرانی هنگام نزاع بتراي تعريتف دالهتاي
شناور بهره میگیرند که آنها در متون تاريخی ،نامهها و هر جتايی کته از زبتان استتفاده
میشود ،نمود دیدا میکنند هر کدام از گفتمانها سعی متیکنتد تفستیري متفتاوت از آن
دال ها ارائه دهد از اين رو بعد از تغییر و تحول تصوف به سمت سیاسی شدن نزاع بر ستر
دال ها شروع شد دال هتاي عتزا (جاهتد) ،غازيتان ،ستل نت ،خانقتاه ،متذهب ،شتیخ و
نمونههايی از دالهاي شناورند هر کدام از گروههتاي متخاصتم ستعی متیکنتد متدلولی
متناسب با اهداف خود را براي دالهاي شناور فوق بیان کند و آن دال را باز تعريف نمايتد
حال بايد ديد اين نشانهها چگونه گفتار صفويان را آن گونه که در متون تاريخی وابسته به
آنها نمود دیدا کرده است تحت تأریر خود قرار میداد و به آن شکل میداد
خواندمیر می نويسد:
نوبتی از والیات عراقین و آذربایجان و روم و دیار بکفر و شفروان از
باب ارادت آن مقدار کس بفه بقعفه امامف

و کرامف آمدندکفه تمفامی

مساجد و معابد اردبیل و توابع از ایشان پر گش
حضرت شیخ (قدس سره) در خلوت نشسته ...

و آن جماع

به ارشاد

16.

وزير ايلخانی رشیدالدين فضلاهلل همدانی در مکتوب  41به شیخ صفی چنتین نوشتته
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912
است:

در این وق
اسرار والی

به جه
اس

خانقاه مخدومی که مطرح انوار هدای

اندک وجهی بر والی

و مظهر

مذکور رفته ،تا در لیلة المفیدد

رسول اهلل سماطی سفازند و اعیفان جمهفور و صفدور اردبیفل حا فر
گردانند و سماعی صوفیانه بفرمایند و عندالفراغ این درویش دلفریش را
به دعای خیر یاد کنند و ...

17.

متنهاي ديگري در مورد صدرالدين که از همان قلت سنی ،کفتش مريتدان حقیقتی و
غیر حقیقی ددر

را جدا میکرد ،و يا توجه تیمور به خواجه علی و آزادي اسراي رومی به

احترام مقام معنوي خواجه وجود دارد که امکان اشاره به آنها در اينجتا نیستت امتا در دو
متن فوق برخی نشانههاي تصوف برجسته شده است از جمله شیخ صفی ،خلوت نشتینی،
خانقاه ،هدايت و واليت ،امامت ،سماع صوفیانه ،مريدان و دعا دالهتاي مزبتور در جهتت
ق ب مثبت متن بیان شدهاند در واق شیخ صتفی را شخصتیتی کاريزمتايی کته توانتايی
هدايت ،واليت و امامت کسانی که به محضر

میآيند ،داراست و اوستت کته متیتوانتد

مريدان را هدايت کند اين عمل هدايت نیز به وسیله خلوت گزينی در خانقاه و انجام عمل
سماع صوفیانه میتواند عملی شود اما غیر از شیخ صفی توانايی چنین عملی وجتود نتدارد
که در نقاط دور و نزديک به نزد شیخ میآيند تا آنها را ارشاد نمايد
نشانههاي فوق به امور معنوي و غیر دنیوي اشاره دارد و هی اشارهاي به امور سیاستی
ندارد در واق نشانههايی که در گفتمان تصوف معنوي مفصلبندي شده از همین نشانهها
گرفته شدهاند بحث مريد و مرادي ،رياضت ،سماع ،خانقاه و اموري غیر سیاسی است
متنهايی از اين قبیل درکتب عصر صفوي به وفور ديده میشود که همگی میخواهند
بعد ماورايی و روحانی اين خاندان را برجسته نمايند و کسانی را که به آنهتا نپیوندنتد و بته
دست اين گروه ارشاد نشوند در هر مقام و رتبهاي که هستند ،به حاشیه براننتد ايتن نتوع
برجستهسازي و حاشیهرانی نرم افزاري است که در قالب زبان به نمايش گذاشتهاند
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به تدريج جنبه هاي سیاسی شدن در تصوف دیدا شد و ايتن جنبته در زمتان جنیتد بته
کمال خود رسید دال هاي جديدي مانند سل نت صوري و معنوي ،غزو کفار و شهادت بته
مفصلبندي دیشین اضافه گرديد به طوري که قزوينی در لب التواریخ مینويسد:
اما ابتدای سلطن

این طایفه قدسیه در زمان حضرت سلطان جنیفد

بوده و شرح این حال بر سبیل اجمال و ایجاز آنکه چون نوب
حضرت جنید  ...رسید آن حضرت داعیه سلطن
تقوی

ارشاد بفه

صفوری فرمودنفد و در

دین مصطفوی و ترویج مذهب حق امامی مرتضفوی کوشفیدند و

پیوسته تحریض ارباب ارادت به غزو کفار مینمودند  ...و چفون پادشفاه
آن زمان میرزا جهانشاه از طبقه سدطین قراقویونلفو بفر داعیفه ایشفان
اطدع یاف

به سبب توهم زوال ملک ،آن حضرت را از قلمرو خفود عفذر

خواس  .آن حضرت با جمعی کثیر از اصحاب ارادت به جانب حلب رفتند
و بعد از مدتی به دیار بکر [نزد اوزون حسن]  . ...حضرت سلطان جنیفد
بعد از چند وق

با مردم بسیار از دیار بکر به عفزم غزوکففار بفه طفرف

طرابزون رفتند و با کفار آنجا غزا کردند و از آنجفا مراجعف
مملک

شروان درآمدند ... .حضرت سلطان جنید در این جنف

نمفوده بفه
بفه عفز

شهادت فایز گشتند و به مقتضای آیه کریمه «والتقولوا لمفن یقتفل ففی
سبیل اهلل اموات بل احیاء و لکن التشعرون» 18به حیات جاودانی واصفل
شدند19».

در متن فوق مهمترين دال اشاره شده سل نت صوري است که بتا ظهتور جنیتد بتراي
معنايابی به میدان میآيد عالوه بر سل نت معنوي و دينی که از زمان شیخ صتفی التدين
به اين خاندان منتقل شده بود ،در زمان جنید مدعی سل نت صوري هم شدند ،بته طتوري
که قدرت دينی و دنیوي هر دو را با هم دارا باشند يعنی بر تمام ابعاد زندگی مردم جامعته
اسالمی سل ه دیدا کنند به دالهاي ديگر مانند مذهب ح امامی مرتضتوي ،غزوکفتار و
شهادت نیز اشاره شده است
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در واق نشانه هايی با بار معنايی سیاسی و مذهبی با جديت بیشتر نسبت به دوره قبتل
م ر میشود که هر کدام قابلیت خاصی براي تأریر گذاري بر ذهنیت سوره هتاي متعتدد
انسانی را دارد يادآوري نشانه مذهب ح امامی در نفتوذ خانتدان صتفوي میتان شتیعیان
بسیار مؤرر بود ،به حدي که شیع یان آنتاتولی قبتل و بعتد از تشتکیل دولتت صتفوي جتزء
مريدان اصلی صفوي محسوب میشدند اما دالهاي شهادت و غزوکفار نوعی مسئولیت و
وجوب جهاد علیه کفار را براي مسلمانان بته همتراه داشتت در ضتمن نتوعی مشتروعیت
بخشی به قدرتيابی صوفیان بود يعنی تبديل خرقه به لباس رزم ،خانقاه خلوت نشینان به
کارگاه اسلحهسازي ،تسبیح و ذکر و ورد صوفیانه به شمشیر و نیزه ،خشونت و ختونريزي و
قتل و غارت به نام جهاد و غزو به جاي دناه دادن به اهل رياضت و اطعتام فقترا و  ،بتا
هژمونیک ،دالهاي فوق ،مشروع و مورد تأيید الهی قرار متیگرفتنتد دتس بتا ايتن نظتام
معنايی خاص بود که طعن مخالفان براي روي آوردن صوفیان بته مقامتات دنیتوي متؤرر
نیفتاد
مهمتر از همه با ذکر آيات قرآن ،متناسب با اعمال و رفتتار ختود ،بتر مشتروعیت آنهتا
میافزودند ،همان طور که در متن فوق اشاره به آيه شهادت و شهید فتی ستبیل اهلل شتده
است در واق دالهاي مهمی از گفتمان تشی  ،به خصوص دال مذهب حقته امتامی ،کته
بعداً صوفیان به عنوان محور اصلی گفتارشان قرار دادند ،در گفتمان تصوف سیاسی م تر
شد براي تثبیت معناي آن دالها تال هاي متعددي صورت گرفت
نکته ديگر به ارتباط غیر داخلی طرد شده با غیر خارجی بر میگتردد شتیخ جنیتد بته
عنوان يک غیر داخلی براي جهانشاه زمانی که وي از اردبیل طترد شتد بته ستوي رقیتب
قراقويونلو شتافت يعنی آق قويونلوها دس غیر خارجی و غیر داخلی طرد شده با هم متحد
شدند و به عنوان يک غیر خارجی قويتر مبتدل گرديدنتد همتین امتر در دیتروزي اوزون
حسن آق قويونلو بسیار مؤرر بود وي توانست به کمک مريدان صفوي بتر قراقويونلوهتا و
تیموريان دیروز گردد و آنها را از صحنه قدرت حذف نمايد صوفیان که همان غیتر داخلتی
طرد شده بودند ،بار ديگر به اردبیل بازگشتند اما اين بار غیريتسازي در میان گتروههتاي
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مسلط رخ داد و صوفیان ،رقیب و دشمن آق قويونلوها شتدند در نهايتت صتوفیان قتدرت
سیاسی – مذهبی جامعه ايرانی را به دست گرفتند
خاندان صفوي در زمان جنید ،اگرچه در دناه دولتی سنی مذهب بودند ،اما شعار مذهب
ح امامی را سر میدادند و لشکرکشیهاي خود را بر مبناي گستر

مذهب ح امامی و

از بین بردن مذهب باطل انجام میدادند يا بهانته کفتر رقیتب را برجستته متیکردنتد تتا
لشکرکشی هايشان به نظر ديگران نوعی مشروعیت و مقبولیتت يابتد شتعار متذهب حت
امامی نوعی برجستهسازي گفتمان تشی و تال

براي حاشیهرانی گفتمان تستنن بتود در

حالی که زمان شیخ صفی از هی مذهب خاصی طرفداري نمیشد از اين رو در متن فوق
دو ق ب مثبت و منفی ديده میشود که ق ب مثبت متن شتامل طايفته قدستیه ،حضترت
سل ان جنید ،ارشاد ،سل نت صوري ،تقويت دين مص فوي ،مذهب ح امامی مرتضتوي،
غزوکفار ،شهادت و حیات جاودانی است اين نشانهها در متن برجسته نموده که بته متا يتا
همان صفويان (خاندان صفوي) بر میگردد
اما ق ب منفی متن که به آنها يا دشمن برمتیگتردد شتامل کفتار ،دادشتاه جهانشتاه،
قراقويونلو ،توهم زوال ملک ،مملکت شروان و استت ايتن دال در جهتت حاشتیهرانتی
رقباي جنید به کار گرفته میرفتند
در متنهاي ديگري بهرهگیري صفويان از رو

برجستهسازي خود و حاشیهرانی غیتر

يعنی خود را ق ب مثبت و غیر يا دشمن را ق ب منفتی متتن جلتوه دادن ،بیشتتر نمايتان
میشود مانند نوشتههاي روملو که مینويسد:
[سلطان جنید] کسان به اطراف و جوانب فرستاده مریفدان را طلفب
نموده در اندک زمانی دوازده هزار جوان در ظل رایات آن حضفرت جمفع
آمدند؛ بنابر آن آن حضرت عنفان عزیمف

بفه جانفب شفروان منعطفف

گردانید .والی شروان ،امیر خلیل اهلل (جعل اهلل علی جهنم مثواه) چفون از
ورود مدیک وفور واقف گش متوهم شده...
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چون دمیدن صبح سلطن

خاندان صفوی و شکفتن گل مراد دودمان

مصطفوی را مهلتی و مدتی مانده بود ،لشکر نکب
صوفیان غالب آمده تیری از شص
سلطان والی

اثر شروان بفر خیفل

بداختری رهایی یافته رشته عمفر آن

نشان انقطاع پذیرف  .شروان شاه روسیاه به ارتکاب آن

فعل عظیم مسکن خود را در مقر «فإنّ الجحفیم هفی المف وی» 21مقفرر
ساخ

و قدده لعن بر گردن شومش انداخ

22.

اين متن بر محور دو ق ب ما و آنها استوار است «ما» ق ب مثبت همتراه بتا ستل ان
جنید ،مريدان ،خیل صوفیان ،جنود ماليک ،دودمان مص فوي و خانتدان صتفوي استت و
«آنها» ق ب منفی متن ،همراه با شروان ،امیر خلیل اهلل جعل اهلل علی جهنم مثواه ،لشتکر
نکبت ارر شروان ،شروان شاه روسیاه و مسکن در مقر فإنّ الجحیم هی الماوي است
اين ق بیتی که در متن بین ما و آنها وجود دارد حاصل غیريتسازي گفتمتان تصتوف
سیاسی است که در دی ترسیم مرزهاي سیاسی و مذهبی خود و غیر است و در شیوههتاي
نوشتاري مورخان صفوي نمود دیدا کرده است ريشه اين غیريتستازي در تنتاقض میتان
صفويه و غیر صفويه نهفته است به اين ترتیب صفويان ،به عبارتی صتوفیان صتفوي ،بته
دنبال برجستهسازي سیادت خاندان صفوي و سپاهیان (مريدان) آنها هستند از طرف ديگر
قتل و کشتار خاندان صفوي که از دودمان مصت فوي (ستادات نبتوي) هستتند ،برجستته
میکند در واق تقابل خالفت و امامت است که خود را طرفدار امامت و از خانتدان علتوي
معرفی می کند و غیر که همان شروانشاه (امیرخلیل) باشد مانند خلفاي نخستتین کته در
ح امام علی ظلم کردند حال امیر خلیل نیز در ح خانتدان نمتوده و جايگتاهش را بتا
کشتن جنید در جهنم قرار داد و در ادامه اشاره به لعنت میکند بعداً در زمان شاه اسماعیل
با عنوان لعن الظالمین به ح اهل بیت دیامبر اعالم شد در متن زير دو ق بی بتودن آن
بیشتر نمايان است
روملو در مورد حمله سل ان حیدر به شروان می نويسد:
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پس بار دیگر دشمنان را پراکنده کرد .خود را بفر صفف ایشفان زد و
بسیاری از آن قوم ناپاک را بر خاک هفدک افکنفد  ...در آن اثنفا تیفری
گشاد یافته سبب انقطاع رشته حیات آن حضرت شفده بفه درجفه بلنفد
شهادت فائز گش
فرار اختیار

 ...غازیان پاک طین از وقوع این قضیه پرغصفه راه

نمودند23.

قزوينی در مورد حمله حیدر به شروان دو ق بیت متن را واضحتر نشان داده است:
جمع کثیری از صوفیان پاک اعتقاد بر درگاه آن خسرو فرشفته نهفاد
مجتمع گشته به نی

غزای چرکس خاطر همایونش قفرار گرفتفه لفوای

کشورستان به صوب ممالک شروان برافراشته ففر یسفا ،پسفر خلیفل
حاکم آنجا ،که دخترش در خانه یعقوب بیک بود کس فرستاده التمفاس
مدد کرد و یعقوب را چون دیده بصیرت سم

وابیض

عیناه پیدا کفرده

راه صواب برو پوشیده شد آخر دولتش بود .جمعی از عساکرخذالن مآثر
به سرکردگی سلیمان بیزن به مدد روانه داش
الجنه و فریق فی السعیر در والی

و بین الفریقین فریق فی

تبرسران اتفاق مصفاف داده نزدیفک

رسیده بود که حزب شیطان شروان منهزم و پریشان شود از قضا تیری
بر بدن همایون آن والی
ادخلوها بسدم آمنین

پنفاه آمفده بمتنزهفات خلفد بفرین و عرففات

فرمودند24.

در متن فوق همانند متنهاي دیشین بر محور تقابل «ما» و«آنها» نهتاده شتده استت
ق ب ما همراه با غازيان داک طینت ،صوفیان داک اعتقاد ،خسرو فرشته نهاد ،راه صتواب،
فري فی الجنه و واليت دناه بوده و آنها همراه با قوم نادتاک ،عستاکرخذالن ،فريت فتی
السعیر و حزب شی ان شروان است در اين متنها دال غازيان با صوفیان بستیار برجستته
شده است ،به طوري که غازيان داک طینت و صوفیان داک اعتقاد و فرقتة فتی الجنته در
مقابل قوم ناداک ،عساکرخذالن ،فرقة فی الستعیر و حتزب شتی ان قترار داده استت ،راه
صواب و درست را راه خود میدانند و راه يعقوب که مخالف راه آنهاست نادرست و انحراف
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نشان داده است در واق براي گروه مقابل يا رقیب از وارههاي منفی بهره گرفتتهانتد ،امتا
براي گروه خودي از وارههاي مثبت و نجات دهنده و هدايت کننده ياد میکنند
نکته ديگر درمتن دوم اشاره به فرشته نهاد بودن حیدر است که نشان دهنده اعتقاد بته
وجود غیر طبیعی مرشد کل است يعنی مريدان صفوي ،شیخ صوفی خود (مرشد) را خداي
گونه اطاعت میکردند دس در اينجا نیز از حیدر به موجودي غیر بشري و انسانی اعتتراف
میکنند از طرف ديگر مرگ حیدر را قضا و قدر میدانند اما مرگ يعقوب آق قويونلو را به
کشتن حیدر و زندانی کردن فرزندان وي نسبت می دهند به عبارتی دشتمنی بتا خانتدان
شیخ صفی از جمله حیدر و فرزندانش علت مرگ يعقوب در جوانی بوده است کته خداونتد
خاندان حیدري را محبوب داشته و دشمنی با آنان را ناخوشايند داشته و حتی دشمنان آنهتا
را به عقوبت میرساند همان طور که يعقوب از جوانی و سل نت بهترهاي نیافتت و حتتی
بوداق ،منشی قزوينی ،همین نکته را برجسته متیکنتد و در حتین نوشتته ختود متیآورد:
«دشمنی خاندان حیدر سمی است قاتل ،الجرم يعقوب میرزا از عمر و سل نت بهره نديد و
در جوانی و عهد شباب به حسرت رفت »

25

در جاي ديگري بوداق منشی مینويسد« :سل ان يعقوب راه صواب گم کرده شتاهزاده
هاي صفويه [فرزندان حیدر] را به قلعه اص خر فرستاده بود »

26

شعاري که سعی شده مردم آن را باور و اعتقاد دیدا کنند ،همین بود که دشمنی با ايتن
خاندان خ رناک است و از طرف غیب دشمنانشان تأديب و نابود خواهند شد يعنتی متورد
غضب الهی قرار میگیرند شايد بتوان گفت اين شعاري بود که در زمتان عباستیان متورد
استفاده قرار میگرفت حتی زمانی که هالکو به بغداد حمله برد عدهاي به نزد وي رفتند و
همین سخن که هر کس با آل بنی عباس درافتد هالک میشود ،م تر کردنتد در واقت
تقدس بخشیدن به گروهی و اطاعت بیچون و چرا نمودن از آنها به علت ترس از هالکت
به علت دشمنی با آن گروه مقدسنما ،بحث جديدي نبود ،بلکه شعار دیشین عباسیان بتود
که صفويان در قالب جديدي مشمول خودشان بیان داشتند
نشان از اعتقاد به شعار فوق است که مورخان آن دوره ،اين عقیده را بدين گونه منتقل
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نمودهاند
اما در مورد راه صواب و درست معتقدند فقط هر کسی به راه صفويان و خاندان صفوي
دیش رود و هی مخالفتی با آنها نداشته باشد ،به راه راستت ستیر متیکنتد يعنتی صتراط
مستقیم صفويان هستند که هر کس از آنها برگردد يا مخالفت نمايد ،در واق بته گمراهتی
رفته است
متن ديگري از اتصال عبوديت و قتال را نشان میدهد خواندمیر مینويستد« :ستل ان
حیدر جالدت آيین بانقیاد امر اقتلوالمشرکین ،هنگام اعانت توفی موفت متعتال و اجتمتاع
اسباب حرب و قتال ،باکفار و اهل ضالله مقاتله کرده اجر غزا را ضمیمه اجود ساير عبادات
می گرداند »

27

خواندمیر در ادامه همین بحث اشاره به مجاهدان دين که همان صوفیان منظور استت،
میکند
خورشاه در مورد دیوند معنويت و سل نت صوري براي تقويت دين مینويسد:
سلطان جنید در خطه بیعدیل اردبیل پیرایه اوقات نفامی و سفرمایه
حیات گرامی را بعد از وظایف عبودیات الهی و شکر نعفم نامتنفاهی بفه
ارشاد و هدای

طالبان طریق سفداد و سفالکان سفبیل رشفاد مصفروف

میگردانید ،از برای تقوی
به سلطن

دین قوی قویم و تمشی

صراط مستقیم میل

صوری فرمودند و مریدان صادق و محبان یک جه

موافق را

پیوسته به غزوکفار بیدین و کسر بقفاع مشفرکین ترغیفب و تحفریض
مینمودند28.

در متنهاي فوق عالوه بر دو ق بی بودن آنها که خود را انجام دهندة عبوديات الهتی،
شکرگزار نعمتهاي بینهايت ،ارشاد و هدايتکننده ،و مقوم و تقويت کننده ديتن معرفتی
می کنند اما ق ب آنها را شامل کفار بی دين ،اهل ضتالل و گمراهتی و مشترکان نشتان
می دهند در متن دوم هدف از سل نت صوري را براي تقويت دين میداند به عبارتی دال
اين براي مشروعیتدهی به قدرت دنیوي و جنگهاي متعدد آنها (صفويان) کاربرد فتوق-
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العاده داشت
در حقیقت صوفیان به نام تقويت دين ،شروع به افزودن دالهاي سیاسی و نظتامی بته
مفصل بندي دیشین گفتمان تصوف دينی نمودند و آن عمتل را بستیاري درستت و برحت
جلوه دادند اما گروه رقیب را گروهی بی دين و مشرک قلمداد کردند که به علت ضررشان
بر اسالم و ديانت از صحنه قدرت سیاسی بايد حذف شوند دس با افتزودن دالهتاي غتزا
(جهاد) ،غازيان (مجاهدان ،قزلبا ) و سل نت صوري به مفصلبندي قبل (تصوف دينتی)
نوعی تحوالت در گفتمان تصوف دينی به وجود آمتد و برختی از دالهتاي دیشتین ماننتد
خرقه دوشی ،زهد و رياضت ،خلوت گزينی و خانقاه و در حاشیه قرار گرفت ،بته طتوري
که در متنهاي مربوط به زمان جنید و حیدر از اين نشانهها بسیار اندک به کار رفته است
همین نشان از بیاهمیتی و بیتوجهی به اين دالهاست که ديگر کاربرد دیشین را ندارنتد
دس در عوب آنها ،دالهاي نو بتا کتاربرد فتراوان در آن زمتان بته کتار گرفتته شتد و در
متنهاي دوره جنید و حیدر به وفور ديده میشود در حالی که متنهاي زمان شیخ صتفی
همان دال هاي طرد شده در زمان جنید و حیدر بسیار برجسته بودند و کارايی فراوانتی نیتز
در جذب مريدان داشتند دس در هر زمان با توجه به موقعیت سیاسی – متذهبی آن دوره
نظام معنايی و نوع مفصلبندي و همین طور نشانههاي به کار گرفته شتده متفتاوت بتوده
است
اين تغییر و تحوالت گفتمان تصوف دينی بته سیاستی ،ناشتی از غیريتتستازي ايتن
گفتمان بود که براي مقابله با غیر يا دشمن هر بار دالی متناسب براي طرد و حاشیه راندن
غیر و هم براي تثبیت نظام معنايی گفتمان خودي به مفصلبنديا

اضافه کرد تحوالت

مزبور تا زمانی که گفتمان صوفی مسلک بتواند معانی جديتد را خلت کنتد و نشتانههتاي
جذاب و کارامد را به میدان گفتمانیا

بکشاند ،میتواند بر افکار و اعمال سورهها مستلط

شود و به آنها هويت بخشد ولی آنگاه که از خل معانی نو بازمانتد و بته نتوعی انستداد و
انجماد معنايی برسد ،در اين موق ساختارشکنی آن گفتمان آغاز میشود گفتمتان تصتوف
اگرچه تغییراتی در میان خود به وجود آورد ،اما با خل معانی جديد توانست عالوه بر حفظ
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هژمونی خود ،نفوذ
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را نیز بتر افکتار ستورههتا حفتظ و حتتی گستتردهتتر نمايتد ولتی

گفتمانهاي رقیب آنها ،به ويژه آق قويونلو به نوعی انسداد و انجماد معنايی رسیده بودند و
نتوانستند در مقابل خلت معتانی جديتد متعتدد صتوفیان دوام آورنتد دتس نتیجته آن بته
ساختارشکنی گفتمان تسنن در ايران انجامید و سقوط و طرد و حتذف کامتل دولتتهتاي
سنی مذهب را به دنبال داشت
براي واضحتر شدن تحلیل گفتمان تحول تصوف مذهبی بته سیاستی بهتتر استت بته
برخی از متن هاي مورخان مخالف با صوفیان اشاره شود که چگونه گروه رقیب نیز تتال
نمود تا گفتمان دشمن خود را ساختارشتکنی کنتد از جملته ايتن مورختان فضتل اهلل بتن
روزبهان خنجی است وي مینويسد:
از ستم اوالد چنگیز ،مدت ها ممالک ایران اسیر فتنه و خونریز بود و
بنای رفیع خدف

منطمس و آثار شریع

پروری بالکلیه مندرس گش .

تا به امداد الطاف الهی ازمشرق تبار با اعتبار پادشاه اوغوز دولتی فیفروز
طالع شد و از کوکب دری بایندری نفور اقبفال در صففحات عفالم المفع
گش  .نور خدف
عالم تافته اس

که در مغرب بی

حسن تواری یافته بفود  ،...بفاز بفر

و کهن پیر روزگار جوهر [گوهر] ثمین عدال

و تربیف

دین راکه در ظلمات سواد آل عباس گم کرده بفود ،در روز سففید اقبفال
جدید آق قویونلو باز

یافته29.

فضل اهلل بن روزبهان در متن فوق دو ق ب ما و آنهتا را شتکل داده استت کته متا را
همراه خالفت ،آل عباس ،آق قويونلو ،ال اف الهی و عدالت معرفی نموده ،اما آنها را همراه
اوالد چنگیز ،فتنه ،خونريز و بیعدالتی نشان داده است در واق ما بعد مثبت متتن استت
که در غیريت با آنها که بعد منفی متن است ،میباشند
در متن فوق به دنبال برجسته نمودن مهمترين دال گفتمان تسنن يعنی خالفت است
به عبارتی احیاي دوباره اين دال میباشند در سايه احیاي اين دال بلکه همان دال مرکزي
گفتمان مزبور بتود کته ديگتر دالهتا متیتوانستتند انتظتام و انستجام يابنتد و بتار ديگتر
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مفصلبندي جديدي شکل دهند ،هرچند موفقیتی قابل توجه حاصتل نیامتد دتس رقبتاي
صوفیان در مقابل دال امامت ،دال ديگري که همان خالفت است برجسته میکنند
بعد از قیام جنید و حیدر و لشکرکشیهاي متعدد آنها ،دولت ستنی متذهب آق قويونلتو
به طور جدي سعی در سرکوب آنها نمود سل ان يعقوب آق قويونلو از حاشیهرانتی ستخت
افزاري چون کمک به شروانیان در قتل حیدر و حبس فرزندان حیدر ستعی نمتود گفتمتان
خودي را برجسته کند برخی مورخان و عالمان سنی مذهب نیز با حاشیهرانی نترم افتزاري
چون نوشتن کتاب ،نامه و فتوا همان عمل را در طرد غیر يا دشمن نمودند
فضل اهلل براي ساختارشکنی دال سل نت صوري تصوف سیاسی ،سل ان جنید و حیدر
را مورد طعن قرار داده استت و بتا تعتابیر منفتی از آنهتا و مريدانشتان يتاد متیکنتد وي
مینويسد:
چون این نواله به شیخ جنید والد شیخ حیدر حواله شد ،سیرت اجداد
را تغییر داد و مرغ وسواس در آشیانه خیالش بیضه هفوای مملکف داری
نهاد ،الجرم در فضای سودا پروازها می کرد و باز فکرت را جهف

صفید

مملک  ،هر ساع

به تسخیر بومی و کشفوری مفیفکنفد  ...بفه سفوی

طبرسران شتاف

و طایفه ای از مردم آنجا را اغوا و اغرا کفرده بفا خفود

بیرون آورد و با سلطان یا اعظم مملک

پناه امیرخلیل  ...بفه مخالفف

عصیان مجاهرت نمود و لشکرها آراسته قصد محاربف
وتعذیب عباد

و

و تسفخیر بفدد

فرمود30.

همین نويسنده در جاي ديگر در مورد مريدان شیخ جنید و حیدر مینويسد:
جهّال روم که زمره دل و جنود شفیاطین خیفال بودنفد  ...خفود را
مستحق عقوب

و نکال هاویه

کردند31.

و چون سکون او [حیدر] در خطه اردبیل بفود عفزای کففار را وسفیله
ایذای مسلمانان کرد از هر طرف خلقی بسفیار از مفردم روم و تفالش و
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سیاه کوه در موکبش مجتمع گشته .گویند همگفان او را معبفود خفویش
میدانستند و از وظایف نماز و عبادات اعراض کفرده ،جنفابش را قبلفه و
مسجود خود میشناختند .شیخ هم دین اباح
داده ،قواعد شریع

را بفرای ایشفان تفرویج

خرمیان بابکی در میانشان نهاده ...

32.

در متنهاي فوق به دنبال ساختارشکنی دالهاي مرشد و مريد استت ،بته طتوري کته
مريدان جنید و خود جنید و حیدر را مورد طعن قرار میدهد و با لحن بستیار منفتی از آنهتا
ياد میکند در واق دو گروه بر اين متنها ترسیم شده است ،يک گروه شتیوخ صتوفی بتا
مريدانشان که با اين تعابیر به کار رفتهاند :جهال روم ،جنود شیاطین ،زمره ضالل ،مستح
عقوبت ،نکال هاويه ،اعراب از وظايف نمتاز و عبتادات ،حیتدر قبلته و مستجود صتوفیان،
اباحت دين ،قواعد شريعت خرمیان بابکی ،هواي مملکتداري ،اغوا و اغرا ،تغتذيب عبتاد و
تسخیر بالد
اما گروه مقابل که گروه خودي است باتعابیري از قبیل سل ان اعظم ،امیرخلیل ،انجتام
وظايف نماز و عبادت ياد میکند
نويسنده به دنبال اين است که عمل و فعتل حیتدر و جنیتد بته همتراه مريدانشتان را
مخالف دين و نوعی قدرت طلبی جلوه دهد يعنی صوفیان به بهانه غزاي کفار باعتث آزار
و اذيت مسلمانان شدهاند و همین غزاي کفار وسیلهاي براي فريب متردم شتده استت ،بته
همین دلیل مردم اطراف جنید و حیدر جم شدهاند از طرفتی ديگتر مريتدان صتوفی نیتز
افرادي نادان و گمراه جلوه گر شده که شیخِ خود را قبله و مسجود خود ساختهاند يعنتی او
را خداي خود دنداشتهاند و وظايف عبادي خود را رها نمودهاند از طترف ديگتر شتیخ آنهتا
دين اباحی گري و شريعت خرمیان بابکی را در میانشان ترويج داده است بتا ايتن عبتارات
صوفیان را دور از دين اسالم و ايجاد کننده انحرافات در دين معرفی متیکنتد همته ايتن
تال ها براي از بین بردن نفوذ صوفیان و شیوخ آنهاست
در واق هر کدام از گروههاي متخاصم سعی میکند خود را بر ح نشان دهد و گتروه
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ديگر را ناح و باطل اعالم دارد همین روند در نوشتههتاي مورختان دو گتروه متخاصتم
صوفیان و حکومت آق قويونلوها در زمان حیدر به وضو ديده میشود و هر گروه در صدد
برجسته کردن نقاط مثبت خود و نقاط منفی گروه رقیب و همین طور حاشیه رانتدن نقتاط
منفی خود و نقاط مثبت غیر يا دشمن است به دلیل محدوديت در اين نوشتته بته همتین
مقدار اکتفا میشود که رقابتهاي گروههتاي متخاصتم و غیريتتستازي آنتان چگونته در
نوشتههاي آنها نیز مورر است و جهتگیري متنها و ذهنیت متورخ در آن فضتاها چگونته
شکل میگیرد به عبارتی ذهنیت مورخ و نوشتههاي وي حاصل همان فضاي گفتمانی بته
وجود آمده است که بروز میيابد
بنابراين خاندان صفوي از شیخ صفی با يک تصوف مذهبی شروع به فعالیتت کردنتد و
به مرور زمان و موقعیتهاي سیاسی – اجتماعی حاکم ،رو

خود را تغییر دادند و با ورود

دالهايی نو به مفصل بندي گفتمان تصتوف متذهبی ،بته ستوي سیاستی شتدن رفتنتد و
سرانجام در زمان شیخ جنید و حیدر يک گفتمان تصوف سیاسی شکل گرفت کته مبنتاي
اصلی شکلگیري دولت صفوي شدند
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 .4خواندمیر ،پيشين ،ص  .143

 .46منوچهر ،مرتضوی ،پيشين ،ص  .843
 .43بقره ( )گیه .1

 .43یيیی ف ع داحلطیف حسینی قزشینری ،لب التواريخ (تهرران :موسسره خراشر)4841 ،
ص  .3

 .1حس فیگ ،رشملو ،پيشين ،ص  1ر  .18
 .4نازعات ( )63گیه .83
 .رشملو ،همان ،ص  .11
 .8همان ،ص  33ر  .33

 .1قاضی احمد ،غراری قزشینی ،پيشين ،ص  .

 .فوداق منشی قزشینی ،جواهر االخبار ( فخش تاریخ ایرران از قراقویونلرو ترا
سال  331ق) ،فه تصيی ميس فهرام نژاد (تهران :میراث مکاوب ،)4863 ،ص  .441
 .همان ،ص  .31

 .6امیر ميمود خواندمیر ،تاريخ شاه اسماعيل و شاه طهماسوب
صفوی (ذیل تاریخ ح یب احسیر) ،تصيی ميمد علی جراحی (تهران :اسرارد  ،)4861 ،ص
 .84

 .3اف ق اد حسینی خورشا  ،تاريخ ايلچی نظام شاه ،تصريی ميمرد

رضا نصیری ش کوئیچی مانه دار (تهران :انبم گثار ش مراخر فرمنگی ،)4863 ،ص  .4

 .3اف رشزفهان خنبی اصرهانی ،فضل اهلل ،تاريخ عوال

آرای اميیوی ( شرر

حکمرانی سالطی گق قویونلو ش ظهور صوفیان) ،تصيی ميمد اک رر عشری( (تهرران :میرراث مکاروب ،
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 ،)483ص  .

 .81همان ،ص  3ر  .
 .84همان ،ص  .1

 .8همان ،ص  ر  .6
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