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عبدالرسول خیراندیش

1

اعظم رحیمی جابری

2

طریقت مرشدیّه که بنیان آن در نیمه دوّم سده چهارم هجري از سویي شوی
ابیاسحاق کازرونی (د624 .ق) در شهر کازرون گذاشته شد ،بوه ننویان ی وی از
معروفترین طریقتهاي صیفیانه ،نقش مذهبی ،اجتمانی و اقتصادي مهموی در
پهنه بزرگی از جهان اسالم ایفا نمیده است .این طریقت تیانست با هدف ترویج
دین اسالم و از طریق ایجاد یک شب ه خانقاهی گسترده با مرکزیت کوازرون در
قرن هشتم هجري تا هند و چین گسترش یابد.
این مقاله با روش وصفی تحلیلی میکیشد به پاس این پرسش دسوت یابود
که گستردگی جغرافیایی خانقاه هاي مرشدیّه در هند و چین چگینوه بور تورویج
اسالم در این مناطق تأثیر داشته است؟ نتایج پژوهش نشان میدهد کوه نویاملی
مانند راهًهاي تجاري ،کرامات معنیي شی ابیاسحاق کوازرونی ،تقودّج جایگواه
وي ،ارائه خدمات اجتمانی به نیازمندان و مسافران و حمایت تاجران و سالطین
از خانقاهها که همگی در پییند با گسترش خانقاههوا هسوتند ،در تورویج اسوالم
نقش داشته است.
 .1استاد گروه تاریخ دانشگاه شیراز (.)arkheirandish@yahoo.com
 .2دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسالمی دانشگاه شیراز (.)rahemejabere@chmail.ir
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کلیدواژگان :شیخ ابواسحاق کازرونی ،طریقت مرشدیه ،خانقاه ،گسترش اسالم،
اسالم در هند ،اسالم در چین.
.1مقدمه 

ظهور اسالم و گسترش آن در شبه جزیره عربستان و گستره وسیعی از آسیا ،آفریقا و حتی
اروپا معلول و مدیون زمینه ها و عوامل مختلف و متفاوتی بوده است .طبقات نظامی ،تجار،
بازرگانان ،علما ،دانشمندان و صوفیان هرکدام به نوعی در نشر اسالم نقش داشتند .براین
اساس ،گسترش هر امری ،فارق از ماهیت آن بهه عهواملی ماننهد وی گهیههای سیاسهی،
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی مبدأ و مقصد ،حامالن آن و راههای ورود عناصر فرهنگهی
جدید بستگی دارد.
رشد تصوّف در فارس ،از نخستین سدههای اسالمی آغاز شد و در سدههای چههارم و
پنجم هجری  ،صوفیان فارس در شمار پر آوازه ترین بزرگان عرفای آن عصر بودند .شرف
الدّین ابراهیم (زنده در سال 077ه.ق) در مقدمه تحفة اهل العرفان درباره رونق تصوّف در
فارس مینویسد:
معروف و مشهور است ميان خالیق كه پارس برج اولياست و مسافران از عرر
و عجم بدین اميد متوجه این سرزمين پاك مي گردند تا زیارت اولياء كنند.

1

نخستین نام پر آوازه که پس از عصهر جنیهد(د920.ه.ق) 9و حلّها((د972 .ه.ق) ،9قهرن
چهارم را تحتتأثیر قرار داد ،نا م شهیخ کبیهر ،ابوعبهداح محمهد بهن خفیهف معهروف بهه
 .1شرف الدّین ابراهیم ،تحفة اهل العرفان فی مناقب سید االقطاب روزبهان ،ص .12
 .2ابوالقاسم جنید بغدادی ،مشهور به سید الطائفه ،بزرگترین شخصیت تصوّف بغدداد و مشدهورترین ننونده
جنع شریعت و طریقت در اصل از نهاوند بود و در بغداد میزیست (هجویری ،کشف النحجوب ،ص،191 ،
.)147 ،282
 .7حسین بن منصور معدروف بده منصدور حدال در اصدل اهدل بیسدا فدارر بدود .در روزگدار النقتددر
عباسی(د723.ه  .ق) و با توطئه وزیر او ،حامد بن عبار ،به جرم گفتن انا الحق که به ادعای حلدو تعبیدر
میشد ،دستگیر و زندانی شد و پس از محاکنهای به دار رفت( .هنان ،ص.)164
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ابنخفیف (د901.ه .ق) بود .پس از او ،شیخ ابواسحاق کازرونی(د496.ه.ق) از چنان شهرتی
برخوردار گردید که سالها بعد در سرزمین های مختلهف ،ماننهد هنهد و چهین بهه نهام او،
خانقاههای 1متعددی ساخته شد.

9

شیخ ابواسحاق از بزرگان صوفیه سرزمین فهارس ،عهارف ،شهاعر ،مفسهر ،محهد و
مؤسّس طریقت مرشدیّه معروف به کازرونیه یها اسهحاقیه بهود 9.او دارای مرتبهه روحهانی
واالیی بود .کرامات و خرق عهادات بسهیاری بهه او نسهبت داده مهیشهود و در مناقهو و

مقاماتش آثاری نوشته شده است که یکی از آنها فردور النرشدیّة فی اسرار الصدندیة
اثر محمود بن عثمان(زنده در سهال 091ه.ق) اسهت کهه در سهال 091ه ق نوشهته شهده
است.
شیخ ابواسحاق برای نشر اسالم ،فعالیّتهای زیادی انجام داد و مریدان بسیاری تربیت
کرد .افراد بزرگی ،مانند روزبهان بقلی شیرازی(د676.ه.ق) و امین الدّین بلیانی(د041 .ه.ق)
از مریدان با واسطه او بودند 4.با این حال ،آنگونهه کهه بایهد جایگهاه عرفهانی و مهههبی
و طریقت او معرفی نگردیده است و در بهین گهرایشههای عرفهانی ایهران شهناخته شهده
نیست.
 .1خانقاه ،معرّب خانگاه و مرکب از خانه و گاه است (دهخدا ،لغت نامه ،ذیل خانقاه) .گاهی بخش اوّ این
واژه (خان) ،از کلنه خانه دانستهاند ،به معنای محل اقامت و اجتناع صوفیان و گاهی واژه خان را مأخوذ از
خوان به معنای سفره و یا از فعل خواندن دانسته اند که بر بیان گفتن و غداا خدوردن گروهدی داللدت دارد
(کیانی ،تاریخ خانقاه در ایران ،ص .)66 ،22
 .2ابن بطوطه ،سفرنامه ابن بطوطه ،ص .669-661 ،292 ،289
 .7ابن عثنان ،فردور النرشدیة فی اسرار الصندیة ،ص .714-762 ،764-142،726 ،22-19

 .4ابن عثنان ،مفتاح الهدایة و مصباح العنایة ،ص 212 ،67،239-62؛ ابن عثنان ،فدردور النرشددیة فدی
اسرار الصندیة ،ص 442؛ زرکوب شیرازی ،شدیرازنامه ،ص186 ،122-124 ،173؛ ابدن جنیدد شدیرازی،
تبیانة هزارمزار ،ص 747؛ جامی ،نفحات االنس من حسرات القدر ،ص261؛ شرف الدّین ابدراهیم ،تحفدة
اهل العرفان ،ص.22-21
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کتاب های اندکی که به این موضوع پرداختهاند ،تنهها شهر زنهدگی بنیهانگههار ایهن
طریقت را بررسی کردهاند و یادآور شدهاند که شیخ ابواسحاق در زمان حیاتش ،زرتشهتیان
بسیاری را به دین اسالم در آورد .معروفترین این کتاب ها ،تهاریخ خانقهاه در ایهران 1اثهر
محسن کیانی و کتاب جستجو در تصوّف ایران 9اثر عبدالحسین زرین کوب است کهه بهه
صورت مختصر به این موضوع پرداختهاند.

همچنین ،مقالهای با عنوان شبکه کازرونی از کتاب مجموعه مقاالت چشمانهدازهایی
از جاده ابریشم دریایی از خلیج فارس تا دریای شرقی چین 9،اثر رالف کاوتس به موضهوع
جایگاه طریقت مرشدیّه در مناسبات فرهنگی و اقتصهادی ایهران و حهوزه اقیهانوس هنهد
پرداخته است و کارکرد اقتصادی این طریقت را با دیگر شبکهههای اقتصهادی -فرهنگهی
هم عصر آن ،مقایسه و ارزیابی میکند.
بنابراین ،مسئله شکلگیری و گسترش جغرافیایی خانقاه مرشدیّه در هند و چین و تأثیر
آن در ترویج اسالم در این مناطق در آثار پ وهش گران مغفول مانده است .در این راسهتا،
این مقاله با روش توصیفی -تحلیلهی و بها تکیهه بهر منهاب کتهابخانههای ،بهرای تبیهین
زمینههای چگونگی شکلگیری و گسترش جغرافیایی خانقاههای مرشدیّه در هند و چهین
تالش میکند .سپس جایگاه و تأثیر این خانقاه ها را در این مناطق در سده هشتم هجری
بررسی مینماید .اهمیّت این رویکرد ،عالوه بر بررسی گستره جغرافیایی این خانقاههها ،از
آن جهت است که به شناختی از یک تجربه موفّق در توسعه فرهنگ ایرانی اسالمی تأکید
دارد.
 .1کیانی ،محسن ،تاریخ خانقاه در ایران ،تهران :طهوری.1769 ،
 .2زرین کوب ،عبدالحسین ،جستجو در تصوّف ایران ،تهران :امیرکبیر.1782 ،
 .7کاوتس ،رالف« ،شبکه کازرونی» ،چشماندازهایی از جاده ابریشم دریایی ،ترجنه محند باقر وثوقی و
پریسا صیادی ،تهران :پژوهشکده تاریخ اسالم.1792 ،
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.2سیرتاریخیتصوّفخانقاهمرشدیّه 

طرحی که تریمینگهام(د1470.ه.ق) 1برای تبیین تحهوالت اجتمهاعی صهوفیان و تشهکیل
جماعتهای صوفیه ارائه میدهد ،شامل سه بخش است:
 .1مرحله تصوّف خانقاهی 9که در سهده چههارم هجهری ،شهاهد ظههور آن هسهتیم و
مشخصۀ اصلی آن ،فرد محوری و نخبه ساالری است؛ یعنی رابطه ای کهه میهان شهیخ و
حلقۀ مریدانش بوده است .در این مرحلهه ،نظهم و آداب اجتمهاعی انهدکی در میهان ایهن
جماعتها وجود داشته است.
 .9مرحلۀ تصوّف مبتنی بر طریقت 9در سدههای ششم تها نههم هجهری کهه بها نفهو
تصوّف در میان طبقات متوسط جامعه همراه بود و با ظهور سلسلههای طریقهت ،سهلو
صوفیانه را سازماندهی کرد و بر آن آداب تازهای بخشید.
 .9مرحله تصوّف مبتنی بر طایفه 4که از سده نهم هجری با تثبیهت سهلطۀ امپراتهوری
عثمانی آغاز شد و مشخصه اصلی آن ،برقراری بیعت و پیمان اعضها بها طایفهه ،تأسهیس
انجمن های اخوّت و به وجود آمدن انشعاب های فراوان در سلسله ها و ظهور سلسهلهههای
فرعی است.

1

با توجّه به این که ،خانقاه مرشدیّه از خانقاههای قهرن چههارم بهه بعهد اسهت ،در ایهن
پ وهش ،مراحل اوّل و دوّم؛ یعنی مرحله تصهوّف خانقهاهی و مرحلهه تصهوّف مبتنهی بهر
طریقت بررسی میشود.
 .1ترینینگهام( )Triminghamاز پژوهشگران بزرگ در زمینه اسالم و تصوّف است.
2. khānaqāh stage.
3. Ṭarīqa stage.
4. Ṭyifa stage.
 .2ترینینگهام ،الفرق الصوفیه فی االسالم ،ص. 86
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تصوّف و اندیشۀ زهد ورزی در اسالم ،ریشه در قرآن و سنت نبهوی دارد ،امها عوامهل
اجتماعی و سیاسی به شکلی آشکار در گرایش مسلمانان به این گونه ،جریان ها مؤثّر بوده
است .پس از دوران پیامبر

و خلفای راشدین ،مال و ثروت حاصل از فتوحات اسهالمی،

جایی برای زهد و پارسایی حاکمان مسلمان باقی نگهارد .همچنین در زمان بنیامیه ،چنهد
جریان کالمی و روایی به گرایشهای ضد زهدورزی در جامعه دامن می زدند .بهه عنهوان
نمونه ،متکلمان مرجئه و محهدثانی کهه احهادیثی دربهار بههره منهدی از حیهات دنیهوی
میساختند و یا این گونه از احادیث را برجسته میکردند.

1

در واکنش به دنیا دوستیِ حاکمان سیاسی و ظلم و بیداد آنان ،گروهی یقین کردند که
عهاب الهی به زودی فراخواهد رسید و به این بیداد پایان خواههد داد .ایهن گهروه زههد و
عبادت را بهترین راه برای رهایی از عههاب الههی مهی دانسهتند 9.در نتیجهه در قهرن دوّم
هجری ،هزاران مرد و زن مسلمان ،گاه به تنهایی و گاه در اجتماعات کوچک از دنیا کناره
میگرفتند و به دامان زهد و عبادت پناه میبردند.

9

در میان این جماعت ها ،مشایخ برجستهای ظهور کردند که با تعهالیم خهود ،حجهاب از
چهر سنت باطنی اسالم گشودند و نخستین مبانی عرفان اسهالمی را مهدون کردنهد .بهه
تدریج با پررنگ تر شدن نقش مشایخ ،اجتماعاتی که گرد آنان بهه وجهود مهی آمهد ،دارای
سازمان و نظام خاصی گردید .در این نظام ،بر مفهوم تربیت در کنار تعلیم و حتی بهیش از
گفتوگو بها یهک
آن ،تأکید میشد .توضیح اینکه در آغاز ،تعالیم شیخ صوفی یا از طریق 
 .1نیکلسون ،پیدایش و سیر تصوّف ،ص 131 ،64؛ عدلی« ،علل گسترش جناعتهای اوّلیه صوفیان و
شکل گیری خانقاهها» ،ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی ،ش ،7ص .17-12
 .2نیکلسون ،پیدایش و سیر تصوّف ،ص 131 ،64؛ نفیسی ،سرچشنة تصوّف در ایران ،ص .197-192
 .7هنان.
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مرید و یا خطابه برای جمعی از مریدان یا سایر عالقه مندان به دیگران انتقال مهییافهت.
به طور معمول ،این امر در مساجد و گاه در خانه شیخ روی میداد.
آن گونه که در نمونهه تعهالیم آموزشهی ابهن خفیهف (د901.ه.ق) و شهیخ ابواسهحاق
کازرونی (د496.ه.ق) مالحظه میشود 1،این تعالیم برای شنودگان بسیار مهم بود و مریدان
کوشا ،آن را امری با ارزش و مقدس می شمردند ،اما عملکرد تربیتی به شیوه دیگری بوده
است .تربیت با هدف هدایت روحانی صورت می پهیرفت .در ایهن جها ،شهیخ بهه پیشهرفت
روحانی مریدان خود توجّه نشان می داد و خود را مسئول آن میدانسهت .او رفتهار آنهان را
هدایت ،رهبری و نقد میکرد .بنابراین ،برای تربیت بهتر ،حضور مستمر در مکانی خاص و
زندگی در کنار مریدان دیگر الزم بود.

9

در مرحله اوّلیه تصوّف ،تعلیم و تربیت به هم پیوسته بود .با ایهن حهال ،از میانهه سهده
چهارم هجری به بعد ،به تدریج بهر اهمیّهت تربیهت افهزوده شهد و در سهدهههای بعهدی،
بحث های نظری فراوانی دربار تربیت و جزییات آن درگرفهت .ایهن موضهوع در گهرایش
فزاینده به نگارش رساالت مستقل در باب آمهوزش و تربیهت مریهدان 9و در اصهطالحات
جدیدی که در باب اطاعت از شیخ وض شد ،مشاهده میشود.
 .1ابن عثنان ،فردور النرشدیة فی اسرار الصدندیة ،ص 743-771 ،122-124 ،62، 28-14؛ الددیلنی،
سیرت الشیخ الکبیر ابوعبداهلل ابن الخفیف الشیرازی ،ص 713 ،222 ،2؛ فصیح خوافی ،مُجنل فصدیحی،
 ،2ص .278
 .2نیکلسون ،پیدایش و سیر تصوّف ،ص 14 ،64؛ عدلی« ،علل گسترش جناعتهای اوّلیه صوفیان و
شکلگیری خانقاهها» ،ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی ،ش ،7ص17-12؛
vol 2 ,p207-204. Hodgson, , The Venture of Islam.

 .7عدلی« ،علل گسترش جناعتهای اوّلیه صوفیان و شکل گیری خانقاهها» ،ادبیات عرفانی و اسطوره
شناختی ،ش ،7ص.17
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یکی از برجستهترین اصطالحات درباره اطاعت از شیخ ،عبارت همچهون مهرده در یهد
غسال است که از کالم سهل تستری(د919.ه.ق) در باب توکّل اخه شده است 1.او در این
باره میگوید:
اوّل مقامي در توكّل آن است كه پيش قدرت چنان باشي كه مرده پيش مرده
شوي تا چنانكه خواهرد او را مري گردانرد و او را هري ارادت نبرود و حركرت
نباشد.

2

آنچه در کالم تستری مربوط به توکّل به خداوند و فانی شهدن در اراده الههی بهود بهه
تدریج با رابطۀ مرید با شیخش تطبیق یافت .بنابراین ،بهرای معرفهی مههم تهرین عوامهل
شکل گیری تصوّف ،می توان به ظهور مشایخ متنفه و فره مند و تأکید فزاینهده بهر مفههوم
تربیت اشاره کرد.
هاجسن (د1910.ه.ق) 9آغاز تصوّف را تدین فرد محور 4توصیف مهیکنهد کهه پهس از
آن که ادبیات و آداب آن بر مبنای رابطۀ استاد و شاگرد شکل گرفت به تدریج پس از سال
 429ه.ق ،سازمانی اجتماعی ،موسوم بهه خانقهاه ایجهاد مهی شهود و همهراه بها مسهجد و
1

فعالیّتهای علمای آن به کار خود ادامه میدهد.
 .1عطارنیشابوری ،تبیانة االوّلیاء ،ص.722

 .2هنان .این مطلب در کتاب عطار نیشابوری نقل قو شده است.
 .7هاجسن( ،)Hodgsonخاورشنار آمریکایی که در زمینه تاریخ و تندن اسالمی ،آثار متعدددی نوشدته
است(هنتی گلیان« ،بررسی دیدگاههای عنده مارشا هاجسن در مورد تاریخ و تندن اسالمی» ،معرفت ،ش
 ،196ص.)84
4. Individual piety.
5. Hodgson , The Venture of Islam, vol 2 ,p207-204.
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در دورههای بعد کسانی بودند که تصوّف اسالمی را از صورت زهد دینهی بهه صهورت
مکتبی فکری در آوردند تا جایی که تصوّف به تدریج تنظیم شد و در جهت عملی و نظری
تکمیل گردید و معارف صوفیه در سطح وسی تری نوشته شد.

1

بنابراین ،سلو زاهدانه در میان مسلمانان با عزلت گزینی صوفیانی منفرد آغهاز شهد.
این افراد که به علل گوناگون ،خود را از جامعۀ پیرامون خویش جدا می کردند 9به تهدریج،
اجتماعات پراکنده را گرد خود جم کردند .برای نمونه ،شیخ ابواسحاق کازرونی ،مؤسهس
طریقت مرشدیّه (سده های چهارم و پنجم هجهری) در سهاختن بنهای مسهجدی در شههر
کازرون که در آن موعظه میکرد ،اهتماهی تمام به خر( داد.

9

وی نخست در مسجد جام کازرون به منبر رفت و چون مخالفان در مجالس او اخالل
کردند ،ناگزیر از شهر بیرون رفت .او در حومه کازرون ،محراب سنگی و سهپس مسهجدی
بنا کرد و آنجا را جایگاه خود و پیروانش ساخت 4.زرتشتیان و مخالفان شیخ ،بارها محراب
و مسجد او را ویران کردند .سرانجام در سال 901ه.ق از مال یکی از مریدانش ،مسهجدی
ساخت که مقر اصلی مرشدیّه شد.

1

در واق  ،جا به مشایخ بود که اعضای این اجتماعات را به هم پیوند مهی داد .برخهی از
این اجتماعات اوّلیه تا چند سده پس از درگهشت شیخ خویش به کار ادامه میدادند ،مانند
فارس که گفته می شود تعداد مریدان شیخ ابواسحاق بسیار زیاد بودنهد 6.وی موفهق شهد،
 .1برتلس ،تصوّف و ادبیات تصوّف ،ص.28
 .2زرین کوب ،جستجو در تصوّف ایران ،ص 21؛ نیکلسون ،پیدایش و سیر تصوّف ،ص 131 ،64؛ نفیسی،
سرچشنة تصوّف در ایران ،ص .197-192
 .7ابن عثنان ،فردور النرشدیة فی اسرار الصندیة ،ص .77 ،28-26
 .4هنان ،ص.122 ،14،18
 .2هنان ،ص.72 ،28،26
 .6هنان ،ص.431-782
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شبکهای از خانقاه ها را پیرامون خانقاه کازرون تأسهیس کنهد کهه تها قهرن دههم هجهری
دایر بود.

1

هایشکلگیریطریقتمرشدیّه


.زمینه
3

ابواسحاق ،ابراهیم بن شهریار بن زادان فرّخ بن خورشید (د496.ه.ق) دارای کنیه ابواسحاق
و معروف به شیخ مرشد در سال  919ه.ق در ده اهرنجان (واق در نُهوررد کهازرون) متولّهد
شد 9.پدرش ،شهریار و مادرش ،بانویه بنت مهدی هر دو پهیش از والدت او اسهالم آورده
بودند ،اما جدّش ،زادان فرّخ بر دین زرتشتی باقی مانده بود.

9

شیخ ابواسحاق در نوجوانی به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی به امر پدر ،مجبور به کار
بود ،اما چون اشتیاق او به فرا گرفتن قرآن بسیار بود ،عاقبت پدر و مادرش پهیرفتند که در
کنار کار به فراگیری قرآن بپردازد 4.ابراهیم پس از تحصیل مقدمات علوم و مصهاحبت بها
برخی از مشایخ فارس 1بر آن شد که طریقت یکی از سه شیخ پرآوازه آن عصهر ،حهار
محاسبی(د949.ه.ق) ،ابن خفیف(د901.ه.ق) و ابوعمرو بن علی (د911.ه .ق) را برگزیند.

6

 .1هنان ،ص  791 ،789 ،186؛ زرکوب شیرازی ،شیرازنامه ،ص 146؛ چغنن و تانیندی« ،تولید کتاب به

وسیلة فرقه کازرونی در شیراز عصر صفوی» ،هنر و معناری صفویه ،ص 89-87؛ نویسنده ناشنار ،تاریخ
شاه اسناعیل ،ص .188

Köprülüzāde,Abu Ishak Kazeruni und die Isḥāqī-Derwische in Anatolien,
Der Islam,c19, p25-24.
 .2ابن عثنان ،فردور النرشدیة فی اسرار الصندیة ،ص28؛ جامی ،نفحات االنس من حسرات القدر ،ص

.263
 .7ابن عثنان ،فردور النرشدیة فی اسدرار الصدندیة ،ص11؛ عطارنیشدابوری ،تبیاندة االولیداء ،ص 192؛
زرکوب شیرازی ،شیرازنامه ،ص.142
 .4ابن عثنان ،فردور النرشدیة فی اسرار الصندیة ،ص14؛ عطارنیشابوری ،تبیانة االولیاء ،ص .192
 .2ابن عثنان ،فردور النرشدیة فی اسرار الصندیة ،ص .62-63، 48-42
 .6هنان ،ص ،18-11چهل و یک؛ عطارنیشابوری ،تبیانة االولیاء ،ص .196
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بنابراین در پانزده سالگی از طریق یکی از شاگردان ابن خفیهف بهه نهام حسهین اکهار
(د 921.ه .ق) که ابواسحاق را در کودکی مالقات کرده بود 1و بعدها از او ،خرقهه تصهوّف
گرفت ،وارد طریقت ابن خفیف شد؛ چراکه کاربرد عملی این طریقت در دو حوزه مههبی و
اجتماعی را بیشتر منطبق با اعتقادات خود میدید 9.شیخ ابواسحاق پهس از تحصهیل نهزد
علمای فارس ،طریقت خاص خود معروف به مرشدیّه (اسحاقیّه ،کازرونیّه) را در نیمهه دوّم
قرن چهارم هجری در شهر کازرون پایه گههاری کهرد و 9تهرویج دیهن اسهالم را در رأس
4
فعالیتهای خود قرار داد.
دوران حیات شیخ ابواسحاق ،مقارن با تحوالتی بود کهه موجهو گسهترش اسهالم در
کازرون شد .در دوره آل بویه (حک440- 997.ه.ق) ،فارس یکی از پایگاه های مهم دیهن
زرتشت و کازرون مهم ترین و بزرگترین مرکز زرتشتیان تا اواخر قرن چهارم هجری بهوده
است 1.زرتشتیان در این شهر ،قدرتی بسیار داشتند و تنها پس از درگیهریههای مکهرر بها
شیخ ابواسحاق ،بسیاری از آنها مسلمان شدند .روایت مسلمان شدن بیست و چههار ههزار
نفر از زرتشتیان کازرون به دست او 6اغراق آمیز مینماید ،امها محبوبیهت وی را در میهان
پیروان ادیان دیگر نشان میدهد.

0

 .1ابن جنید شیرازی ،تبیانة هزارمزار ،ص .92-91
 .2ابن عثنان ،فردور النرشدیة فی اسرار الصندیة ،ص. 22-19
 .7هنان ،ص .142
 .4هنان ،ص .124 ،62
 .2هنان ،ص 183 ،122 ،131-136 ،28-26 ،18 ،14؛ اصطخری ،مسالک و منالک ،ص 121 ،136؛

جیهانی ،اشکا العالم ،ص 121 ،112 ،136؛ ابن حوقل ،صورۀالْاَرض ،ص 29 ،72،47؛ نویسنده ناشنار،
حدود العالم من النشرق الی النغرب ،ص .172
 .6ابن عثنان ،فدردور النرشددیة فدی اسدرار الصدندیة ،ص 783 ،29؛ عطارنیشدابوری ،تبیاندة االولیداء،
ص 833؛ زرکوب شیرازی ،شیرازنامه ،ص.146
 .1ابن عثنان ،فردور النرشدیة فی اسرار الصندیة ،ص .147 ،136
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بر اساس سخن فردوس المرشدیّه ،مدّتها حاکم کازرون ،زرتشتی بوده است .نام ایهن
حاکم ،خورشید مرزبان یها خورشهید مجوسهی بهود کهه از او بهه نهام دیلهم مجوسهی یهاد
میشد 1.خورشید مجوسی و دیگر زرتشتیان به دلیهل ایهنکهه شهیخ ابواسهحاق ،موقعیّهت
سیاسی ،اجتماعی و مههبی آنها را به خطرانداخته بود ،با وی دشمنی میکردند و درصهدد
بودند موانعی در کار او ایجاد کنند .این امر به نزاعی سخت میهان مسهلمانان و زرتشهتیان
شهر انجامید و شیخ ابواسحاق از این مهلکه جان به در برد.

9

سرانجام ،خورشید مجوسی به سبو بدگویی کردن از شیخ ابواسحاق نزد فخرالملهک

9

(د476.ه.ق) وزیر آل بویه ،به دست یکی از مریدان شیخ در سال  476ه.ق مسموم شد 4.با
این حال ،این خصومتها همچنان ادامه یافت.

1

آنچههه دربههاره مههدارای مههههبی آلبویههه جالههو بههه نظههر مههیرسههد ،ایههن اسههت کههه
پس از درگیری های شیخ ابواسحاق با زرتشتیان ،فخرالملک ،شیخ را به شیراز فراخوانهد و
دربههاره نبههردش بهها زرتشههتیان از او توضههیح خواسههت 6.دشههمنی زرتشههتیان ،بهههویهه ه
صاحو منصبان و روحانیون زرتشتی با شیخ و ایهنکهه دوبهار قصهد جهان وی را کردنهد،
این واقعیّت را نشان میدهد که شیخ در ترویج و تبلیغ اسالم و جهاد با کفهار کوشها بهوده
است.

0

 .1هنان ،ص.147،136
 .2هنان ،ص.711 ،138-136
 .7ابوغالب فخرالنلک وزیر سلطان الدوله(حک 412-437 .ه .ق) بود(فقیهی ،تاریخ آ بویه ،ص.)27
 .4ابن عثنان ،فردور النرشدیة فی اسرار الصندیة ،ص. 142-147
 .2هنان ،ص .783-719
 .6هنان ،ص .139-138
 .1هنان ،ص.13
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شیخ دستهای مطوعه تشکیل داد 1که وظیفه آنها جهاد بها کفهار و نامسهلمانان بهود و
بدین سبو ،شیخ غازی لقو گرفت 9.گفته اند کهه پهس از مهری شهیخ ،ههر سهال مهردم
کازرون ،گروهی را با طبل و علم شیخ به جهاد میفرستادند 9و مشایخ این طریقت بهرای
نشر اسالم و جهاد اهمیّت خاصی قائل بودند.
ابواسحاق مریدان بسیاری داشت .محمود بن عثمان فهرستی طوالنی از اسامی ایشان
آورده است 4.وی در میان وزیران و صاحو منصبان ،دوست داران و مریدانی داشت 1.امیهر
ابوالفضل بن بویه دیلمی(6زنده در سال 477ه.ق) یکی از ایشان بود 0و فخرالملک که او را
به شیراز فرا خوانده بود ،خود برای دیدار و دل جویی از وی بهه کهازرون رفهت 1.نویسهنده
کتاب کشف المحجوب درباره شیخ ابواسحاق مینویسد:
از محتشمان قوم بود و سياستي عظيم داشت.

9

 .1هنان ،ص.181-183 ،122
 .2زرکوب شیرازی ،شیرازنامه ،ص .146
 .7ابن عثنان ،فردور النرشدیة فی اسرار الصندیة ،ص .182-183
 .4هنان ،ص .431 ،797
 .2جامی ،نفحات االنس من حسرات القدر ،ص .263

 .6امیرابوالفسل ندیم فخرالنلک ،وزیر آ بویه در شیراز بدود(ابن عثندان ،فدردور النرشددیة فدی اسدرار
الصندیة ،ص141؛ عطارنیشابوری ،تبیانة االوّلیاء ،ص .)199
 .1هنان.
 .8ابن عثنان ،فردور النرشدیة فی اسرار الصندیة ،ص .112-111
 .9هجویری ،کشف النحجوب ،ص.261
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از ابواسحاق روایاتی در باب اعتقادات ،1سخنان وصهیّت گونههای خطهاب بهه ابهوالفتح
عبدالسّالم بن احمد (د409.ه.ق)9و اشعاری به لهجه کازرونی 9بر جای مانده اسهت .شهیخ
ابواسحاق تا پایان عمر خویش مجرد و گیاهخوار باقی مانهد و در هشهتم ی القعهده سهال
496ه ق ،پس از چهار ماه تحمّل بیماری در نورد کازرون وفات یافت.

4

پس از مری شیخ ابواسحاق ،فعالیّت های طریقت مرشدیّه از طریق خانقاههای آن بهه
رهبری خانقاه کازرون ادامه یافت 1.این خانقاهها که به عنوان بنگاهههای بشردوسهتانه بهه
 .1ابن عثنان ،فردور النرشدیة فی اسرار الصندیة ،ص.764 ،726
 .2هنان ،ص771؛ شیخ ابوالفتح عبدالسالم (د417 .ق) از مریدان هم عصر شیخ ابواسحاق در بیسدا ،مرکدز
ناحیه کامفیروز که در شنا شیراز واقع است (اصطخری ،مسالک و منالک ،ص  )112،111بود(ابن عثنان،
فددردور النرشدددیة ف دی اسددرار الصددندیة ،ص791؛ فصددیح خددوافی ،مُجنددل فصددیحی،

 ،2ص.)628

پدرش ،عارف معروف ،شیخ الشیوخ ابوالحسین احند بن محند معروف به ابن سالبه بیسایی(د412.ق) بدود
(زرکوب شیرازی ،شیرازنامه ،ص 149-148؛ الدیلنی ،سیرت الشیخ الکبیر ابوعبداهلل ابن الخفیف الشیرازی،
ص  .)229شیخابوالفتح سفرهای زیادی داشت و از مشایخ عراق ،شام ،مصر و اصفهان بده اسدتناع حددیث
پرداخت .درباره او گفته اند که در فنون علوم سعی فرمود و جامع میان علم و عنل گردید(زرکوب شیرازی،

شیرازنامه ،ص  )148و هجویری درباره او مدینویسدد :مر(مانندد) پددر را خلفدی نیکدو و امیددوار اسدت
(هجویری ،کشف النحجوب ،ص  .)262وی در نزد شیخ ابواسحاق ،جایگاه رفیعی داشت .چنانکه بیان شد،
شیخ ابواسحاق در وصیت نامه خود برای ابوالفتح عبدالسالم ،دستورهایی از شیوه زندگی صدوفیانه را بیدان

می کند که آن را می توان ننونه دقیق روش تهایب نفس صوفیانه دانست (ابن عثنان ،فردور النرشدیة فدی
اسرار الصندیة ،ص .)743-771
 .7هنان ،ص ،714-762شصت و یک-شصت و شش.
 .4زرین کوب ،جستجو در تصوّف ایران ،ص .218
 .2ابن عثنان ،فردور النرشدیة فی اسرار الصندیة ،ص 426 ،791 ،789 ،27،186؛ عنرمرشدی ،معدن
الدرر فی سیرۀ الشیخ حاجی عنر ،ص 171 ،112،123 ،12 ،21 ،22-11؛ چغنن و تانیندی« ،تولید کتاب

به وسیلة فرقه کازرونی در شیراز عصر صفوی» ،هنر و معناری صفویه ،ص 89-87؛ واعظهروی ،رسالة
مزارات هرات ،ص 89 ،87-84؛ جعفری ،تاریخ یزد ،ص 176؛ کاتب ،تاریخ جدید یزد ،ص ،122-121
187-182؛ مستوفی بافقی ،جامع مفیدی ،7 ،ص643؛ زرکوب شیرازی ،شیرازنامه ،ص .146
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وسیله مریدان شیخ ،بهوی ه در قرن هشتم هجری گسترش یافتند ،نام شیخ را تا مهدّتهها
پس از مری وی در گستره جغرافیایی وسیعی تا سرزمین های هند و چین در شهرق زنهده
نگاه داشتند.

1

خانقاههایمرشدیّه 

.نقشراههایتجاریدرگسترششبکه

4

مهمترین عامل در مبادالت فرهنگی و رشد و توسعه اقتصهادی و تجهاری ،وجهود شهبکه
راههای تجاری امن با تأسیسات مناسو برای کاروانههای تجهاری بهود .موقعیّهت ایالهت
فارس و استقرار آن در کانون راههای تجاری و ارتباطی ،وی گی بسیار مهمی بود که آن را
به نیشابور ،قهستان ،دامغان ،9اصفهان و اهواز 9و ایالتههایی چهون کرمهان و سیسهتان و
4
سرزمین سند در هند مرتبط میساخت.
در آن زمان سند و هند در ثروت و کاالهای بازرگانی از موقعیّهت ویه های برخهوردار
بودند و جغرافی دانان در آثار خود ،آن را سرزمین زر و بازرگانی مینامیدند 1.به این ترتیو،
هریک از این راه ها از اهمیّت تجاری بسیار مهمی برخوردار بودند و ایالت فارس را به یک
نقطه مهم مبدل میکرد .این راهها ،عالوه بر اهمیّت اقتصادی ،از لحاظ کهارکرد نظهامی،
سیاسی و مبادالت فرهنگی بسیار مهم بودند و همواره از جانو حاکمان به شبکه راهها و
6
وسایل ارتباطی توجّه خاصی میشد.
 Kara,Kazeruniyye,Ebu Ishak Sirazi Ve Bursa Kazeruni Zaviyesi,Bursa da
Tarikatlar Ve Tekkeler, Bd.II, Bursa ,p 24-23.
Kopruluzade.Abu Ishak Kazeruni und die Isḥāqī-Derwische in Anatolien,
Der Islam ,p 23-25.
 .1ابن بطوطه ،سفرنامه ابن بطوطه ،ص.688 ،292 ،289
 .2مقدسی ،احسن التقاسیم فی معرفة االقالیم ،2 ،ص.121
 .7ابن رسته ،األعالق النفیسة ،ص.221
 .4مقدسی ،احسن التقاسیم فی معرفة االقالیم ،2 ،ص.121
 .2هنان ،2 ،ص.133
 .6اصطخری ،مسالک و منالک ،ص188 ،181؛ ابن حوقل ،صورۀ الْاَرض ،ص44؛ ابن فقیه ،مختصرالبلدان،

ص17؛ راوندی ،تاریخ اجتناعی ایران،

 ،1ص.424-427
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طریقت مرشدیّه به اقتضای شرایط اقتصادی ،اجتماعی و مههبی بهه راهههای تجهاری
توجه وی های داشت 1.به همین دلیل ،بیشهتر خانقهاهههای ایهن طریقهت را در مسهیرهای
تجاری می ساختند .این خانقاه ها ،ابتهدا در نهواحی کهوره شهاپور 9ایجهاد شهدند و سهپس
4
گسترش یافتند 9.به خطوط بازرگانی و راههای تجاری در کورهشاپور از قدیم توجّه میشد.
1
این کوره ،واسطهای بین کرانههای خلیج فارس و درون فالت ایران و خار( از آن بود.
یکی از مهم ترین نواحی کوره شاپور به عنوان مرکز خانقاههای مرشدیّه ،شهر کازرون
بود .این شهر از نیمه دوّم سده چهارم هجری ،زمان شیخ ابواسحاق که شهر شاپور ،مرکهز
کوره شاپور رو به ویرانی رفت ،مهمترین شهر والیت شاپور گردید .از کهازرون بهه سهمت
جنوب ،دو راه به سوی سواحل میرفت .یکی راهی که به تو( 6منتهی میشد و در حهدود
 .1کاوتس« ،شبکه کازرونی» ،چشماندازهایی از جاده ابریشم دریایی ،ص .82 ،16
 .2طبق تقسینات رسنی ساسانیان که عرب ها با آن روبهرو شدند و بعدها به عاریت گرفتند ،ایالت پدارر
به پنج والیت بزرگ تقسیم میشد که هر کدام کوره نامیده میشدند و هرکدام از آنها به رستاقهایی تقسدیم
میگردید .این کوره ها عبارت بودند از کوره اصطخر ،کوره شاپور ،کوره اردشدیر ،کدوره دارابگدرد و کدوره

ارجان( .اصطخری ،مسالک و منالک ،ص 92؛ ابن حوقل ،صورۀالْاَرض ،ص 74؛ ابنبلخی ،فارسدنامه ابدن
بلخی ،ص .)286
 .7ابن عثنان ،فردور النرشدیة فی اسرار الصندیة ،ص. 431-792
 .4مقدسی ،احسن التقاسیم فی معرفة االقالیم ،2 ،ص 677؛ ابن حوقل ،صورۀ الْاَرض ،ص .74
 .2اصطخری ،مسالک و منالک ،ص 111 ،114؛ ابن بلخی ،فارسنامه ابن بلخی ،ص782 .784؛ حافظ
ابرو ،جغرافیای حافظ ابرو ،2 ،ص121؛ ابنحوقل ،صورۀ الْاَرض ،ص 27؛ جیهانی ،اشکا العالم،
ص.118
 .6تو در جنوب غربی فارر قرار دارد و فاصلة آن تا شیراز ،سی و دو فرسنگ بیان شده است
(اصطخری ،مسالک و منالک ،ص  .)111ناصر خسرو ،موقعیّت تو یا به گفتة وی تَوَّه را به جانب جنوب
بر کنار دریا بیان میکند (قبادیانی مروزی ،سفرنامة ناصر خسرو ،ص  )167و حسینی فسایی این موقعیّت
را در فارر میانة بلوک کازرون و شولستان منسنی و بلوک خشت میداند (حسینی فسایی ،فارسنامه
ناصری ،2 ،ص .)1212در بارۀ آب و هوای تو در منابع آمده است :تو شهری است با هوای سخت و
گرم که در مغاکی بنا شده و بناهایش از گل و دارای نخلستانها و باغها است(ابن حوقل ،صورۀ الْاَرض،
ص22؛ جیهانی ،اشکا العالم ،ص  .)111این شهر کوچک به سبب پوشاکی که از کتان می سازند و آن را
توزی خوانند ،نامبردار است (مقدسی ،احسن التقاسیم فی معرفة االقالیم ،2 ،ص648؛ یاقوت حنوی،
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گناوه به دریا میرسید و دیگری راهی که به غندجان 1میرفت و به ساحل دریا در نزدیکی
نجیرم میپیوست 9.بر این اساس ،کازرون توقفگاهی در پس کرانه خلیج فهارس و مراکهز
تجاری بود.
همچنین ،خنج 9از شهرهایی بود که به عنوان توقفگهاه در امتهداد مسهیرهایی کهه بهه
سمت خلیج فارس می رفتند ،اهمیّت داشت .خانقاه مرشدیّه در این شهر دایر شهد و نقهش
معجم البلدان ،1 ،ص112؛ نویسنده ناشنار ،حدودالعالم من النشرق الی النغرب ،ص  .)172تو در
سدههای بعد به ویرانی و نابودی گرایید تا آنجا که اثری از آن وجود ندارد .ابن بلخی در زمان خود به
خراب شدن تو اشاره کرده است و دربارۀ آن مینویسد :تو به قدیم شهرکی بزرگ بوده است تنام عرب.

گرمسیر عظیم است و در بیابان افتاده است و اکنون خود خراب است و از آن عرب که قدیم بودند ،کس
نناند .پس عسدالدوّله قومی را از عرب شام بیاوردند و در آنجا بنشاند و اکنون این قدر عرب که ساکن
ماندهاند از نژاد ایشانهستند (ابنبلخی ،فارسنامه ابن بلخی ،ص 726؛ حافظ ابرو ،جغرافیای حافظ ابرو،
 ،2ص  .)126مستوفی در قرن هشتم هجری به این نکته اشاره میکند که این شهر در قدیم بزرگ بوده
است و اکنون خراب است (مستوفی قزوینی ،نزهةالقلوب ،ص .)179
 .1غندجان یا غندیجان در جنوب غربی ایران قرار دارد(ابنبلخی ،فارسنامه ابن بلخی ،ص 782؛ حافظ
ابرو ،جغرافیای حافظ ابرو ،2 ،ص  )121که قصبة آن را دشت بارین می دانند (مقدسی ،احسن التقاسیم
فی معرفة االقالیم ،1 ،ص 647؛ ابن حوقل ،صورۀالْاَرض ،ص  .)71نویسنده فردور النرشدیّه غندجان
را شهر دشت بوارین میداند (ابن عثنان ،فردور النرشدیة فی اسرار الصندیة ،ص  .)781در صورتی که
ابن بلخی مینویسد :به غندجان در پارسی دشت باری گویند(ابن بلخی ،فارسنامه ابن بلخی ،ص 747؛
حافظ ابرو ،جغرافیای حافظ ابرو ،2 ،ص  .)172غندیجان از شهرهای مهم قرن چهارم هجری بود که بر
سر راه کاروانی واقع شده است .اصطخری از فرشها و پردههای نیکوی آن سخن میگوید که کارگاه
سلطان در آنجا قرار دارد (اصطخری ،مسالک و منالک ،ص  .)174یاقوت این شهر را قصبهای کوچک در
فارر میداند که در میان بیابانی کم آب قرار گرفته است و جناعتی از اهل ادب و علم از آنجا
برخاستهاند (یاقوت حنوی ،معجم البلدان ،7 ،ص .)823
 .2اصطخری ،مسالک و منالک ،ص 114؛ ابن حوقل ،صورۀ الْاَرض ،ص27؛ جیهانی ،اشکا العالم ،ص
118؛ ابن بلخی ،فارسنامه ابنبلخی ،صص782-784؛ حافظ ابرو ،جغرافیای حافظ ابرو ،2 ،ص.121
 .7بلوک خنج با مرکز شهر خنج از گرمسیرات فارر است که در  263کیلدومتری فیروزآبداد ،بدین قیدر و
الرستان واقع است .خنج با سابقة تاریخی درخشان و قدمت دو هزار ساله ،یکی از شهرهای مهم الرسدتان
در جنوب فارر است که در ابتدای دشتی وسیع در کوهپایههای زاگرر جنوبی قرار گرفته اسدت .فاصدله
آن تا خلیج فارر 93 ،کیلومتر و ارتفاع آن از سطح دریا  1344متر است .شهر خنج در  21درجه شدنالی
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مهمّی در تجارت منطقه برعهده گرفت 1.در واق  ،این مراکز خانقهاهی در مسهیر کهاروانی
خلیج فارس ،پناهگاهی تجاری بودند که تجّار با کاالهای گرانبهایشان می توانسهتند بهه
سوی مناطقی در آن سوی مرزهای فارس ،مانند هند و چین روند و عهالوه بهر بازرگهانی،
و  22درجه شرقی واقع شده و حدود آن از شنا به قیروکارزین ،از مشرق به جویم و اِوز و از جنوب بده
عالمرودشت میرسد .این شهر در راه اصلی شیراز به الر و در فاصله  136کیلدومتری شهرسدتان الر واقدع
است (وثوقی ،خنج گارگاه باستانی الرستان ،ص  .)11نام این شهر به شکلهای گوناگونی در مندابع آمدده
است که قدیمترین نام آن در فردور النرشدیّه فی اسرار الصندیّه ،به صورت هُنگ ( )Hongضدب شدده
است (ابنعثنان ،فردور النرشدیّه فی اسرار الصندیه ،ص  )426و بعدها به صورتهای گوناگون خنج با
(ابددن بطوطدده ،سددفرنامه ابددن بطوطدده ،ص  ،)212خددنج فددا (شددبانکارهای ،مجنددع االنسدداب ،ص ،)218

هونج( ،)Honjخُنگ ( )Xongو خوانج(( )xowanjحسینی فسایی ،فارسنامه ناصری،

 ،2ص )1732

درآمد ،امّا امروزه نام این شهر به صورت خنج ( )khonjکاربرد دارد (صورۀ القالیم ،ص  .)44در گاشدته،

خنج بسیار آباد ،ثروتنند ،پرجنعیت و پهناور بود .چنانکه حسینی فسایی مینویسد :خنج در قدیم شدهری
معنور و آباد بوده و دهات آباد و نخلستانها و باغهای بسیاری داشته است .نزدیک بده شصدت فرسدنگ از
شیراز دور است و به روزگار رونق و آبادانی ،این شهر شش هزار خانه داشت و تأسیسات و اماکن شدهری،
چون مساجد و بازار و کاروانسرا و مدرسه و حنام و عنارات خیریه در آن فراوان بود و آثار و نشانههدای
بسیاری از این اماکن هنوز برجاست (حسینیفسایی ،فارسنامه ناصدری ،2 ،ص  .)1732خدنج در مسدیر
بازرگانی شیراز به طرف سیراف ،کیش و بعدها هرمز قرار داشت .بههنیندلیل ،این شهر ،به عنوان توقفگاهی
در امتداد مسیرهایی که به سنت خلیجفارر میرفتند ،اهنیّت داشت و در تجدارت منطقدهای نقدش مهنّدی
برعهده داشت(ابن خردادبه ،مسالک و منالک ،ص 43؛ اصطخری ،مسالک و منالدک ،ص 116؛ مقدسدی،

احسن التقاسیم فی معرفة االقالیم،
ابرو ،جغرافیای حافظ ابرو،

 ،2ص 614؛ ابن بلخی ،فارسنامه ابن بلخدی ،ص 786-787؛ حدافظ

 ،2ص.)128

 .1ابن عثنان ،فردور النرشدیة فی اسرار الصندیة ،ص421-426؛ ابنبطوطه ،سفرنامه ابن بطوطه،
ص217-212؛ شیروانی ،ریاضالسیاحة ،ص 776؛ وثوقی ،خنج گارگاه باستانی الرستان ،ص ،21
.68-64
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شرایط گسترش شبکههای خانقاه مرشدیّه را در دیگر نقاط فراهم کنند .همچنین ،مبدّل به
بخش مهمی از تشکیالت اجتماعی عصر خود شوند.

1

به این ترتیو ،بیشترین اهمیّت بنادر سواحل خلیج فارس بهوی ه سهیراف 9،بهه جههت
بازرگانی با بنادر هند و چین بود .سیراف بارکدهای بود که کاالها و محصهوالت شههرها و
بنادر حوز خلیج فارس برای صدور به مناطق شهرق دور بهه آنجها مهیرسهید و از آنجها
بههه مقصههد چههین بههارگیری مههیشههد 9.کشههتیهههای بازرگههانی سههیرافیان دو راه در پههیش
میگرفتند.
 .1کاوتس«،شبکه کازرونی» ،چشم اندازهایی از جاده ابریشم دریایی از خلیج فارر تا دریای شرقی چین،
ص. 82
 .2سیراف هم زمان با پایان قرن چهارم هجری در اثر ناامنی و آشوبهای گستردهای که پس از مرگ
عسدالدوّله دیلنی ( حک712-778 .ه.ق) ،فارر و بخشهای ساحلی آن را در بر گرفت ،موقعیّت تجاری
خود را از دست داد .رشد و رونق فارر ،زمینهای برای توسعه اقتصادی سیراف بود و چنانکه فارر ناامن
میشد ،سیراف نیز افو میکرد .به این ترتیب ،سیراف اهنیّت خود را به نفع کیش و هرموز از دست داد که
پیوسته با یکدیگر در رقابت بودند .عوایدی که تا این زمان در بعد حقوق گنرکی و داللی معامالت نصیب
سیرافیان میشد ،از آنِ مردم کیش و هرموز گردید و این امر دلیل سقوط اقتصادی سیراف است .بنابراین،

تجارت عنده این عصر با شرق دور ،از طریق بندر هرمز و کیش صورت میگرفت (ابن بلخی ،فارسنامه ابن
بلخی ،ص 773؛ وصاف الحسرۀ شیرازی ،تحریر تاریخ وصاف ،ص 131-132؛ زرکوب شیرازی،
شیرازنامه ،ص 62؛ مقدسی ،احسن التقاسیم فی معرفة االقالیم ،2 ،ص .)676

 .7نویسنده ناشنار ،حدود العالم من النشرق الی النغرب ،ص171 ،64؛ مقدسی ،احسن التقاسیم فی معرفة
االقالیم ،2 ،ص628 ،676؛ ابنحوقل ،صورۀالْاَرض ،ص 21،1؛ ادریسی ،ایران در کتاب نزهة النشتاق فی
اختراق االفاق  ،ص 42؛ اصطخری ،مسالک و منالک ،ص 117؛ جیهانی ،اشکا العالم ،ص 111؛ هادی

حسن ،سرگاشت کشتی رانی ایرانیان ،ص 162،163؛ حورانی ،دریانوردی عرب در دریای هند در روزگار
باستان و در نخستین سدههای میانه ،ص 87-82؛ ابن فقیه ،مختصرالبلدان ،ص 87؛ سیرافی ،سلسله
التواریخ یا اخبار الصین و الهند ،ص .61
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راه اوّل ،سیراف به صحار و مقسط ،دو بندر مشهور عمان در ضل جنوبی دریای عمان
می رفت و پس از آن به مقصد بندر کولم (کیلون ،1کویلوم) و کالیکوت 9در ماالبار جنهوبی
حرکت میکردند و پس از رسیدن به آنجا از میان دریاها عازم بنادر چهین از جملهه بنهدر
زیتون و کانتون میشدند 9.راه دوّم ،مسیر کرانه نوردی بود که از بنادر و سواحل میگهشت
و امکان داد و ستد مختصری را در بنادر بین راه فراهم میکهرد و خطهرات گههر از میانهه
دریاها را کمتر داشت.

4

یکی از نتایج و آثار این مسیرهای تجاری ،توانمند و غنی شدن بازرگانان کهازرونی در
سایه تجارت ،تأمین کاالها و محصوالت مورد نیاز شهرهای ایران بهوی ه فهارس ،صهدور
محصوالت و تولیدات آنها و آشنایی با سرزمین ها و فرهنگهای تازه بهه شهکل مسهتقیم
بود .هم چنین ،از نتایج غیر مستقیم آن می توان به گسترش خانقاههای مرشدیّه در جهت
ترویج اسالم و فر هنگ اسالمی در ارتباطات تجاری با ملل دیگر در شهرق ،ماننهد هنهد و
چین اشاره کرد .خانقاههای مرشدیّه در این حوزه بر دیگر خانقاهها برتری داشتند.
بنابراین ،طریقتی که شیخ ابواسحاق در نیمه دوّم قرن چهارم هجری در شهر کهازرون
بنیاد نهاد تا هند و چین گسترش یافت .بهترین منبه در ایهن زمینهه ،رحلهه ابهنبطوطهه
1. Quilon.
2. Calicut.

 .7سیرافی ،سلسلة التواریخ یا اخبار الصین و الهند ،ص138 ،29-26؛ حورانی ،دریانوردی عرب در دریای
هند در روزگار باستان و در نخستین سدههای میانه ،ص 92؛ ابن خردادبه ،مسالک و منالک ،ص 22 ،41؛
اصطخری ،مسالک و منالک ،ص 71؛ ابنماجد ،الفوائد فی اصو علم البحر و القواعد ،ص 438؛ مسعودی،

مرو الاهب و معادن الجوهر ،1 ،ص127 -141؛ مقدسی ،احسن التقاسیم فی معرفةاالقالیم،

،1

ص19؛ رامهرمزی ،عجایب هند ،ص.131-17

 .4سیرافی ،سلسلة التواریخ یا اخبار الصین و الهند ،ص26؛ حورانی ،دریانوردی عرب در دریدای هندد در
روزگار باستان و در نخستین سدههای میانه ،ص .92
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(د002.ه.ق) است که به تعدادی از خانقاههای مرشدیّه در هنهد و چهین اشهاره مهیکنهد.

1

وی گی جالو خانقاههای مرشدیّه این بود که همواره ارتباطشهان را بها خانقهاه مرکهزی در
کازرون حفظ میکردند و از برکات معنوی و مادی شهیخ ابواسهحاق کهازرونی بههره منهد
میشدند.

9

طریقت های صوفیانه تأثیر مهمّی در حفاظت از منهاف اجتماعهات اسهالمی از طریهق
گسترش اسالم و یا دست کم جلو احترام قدرتهای نامسلمان بومی داشتند .بنابراین می
توان خانقاه های مرشدیّه را در سرحدات کشورهای اسالمی مشاهده کهرد کهه بهه عنهوان
نقاط کانونی جنبشهای تبلیغی در تالش برای تبلیغ آیین اسالم بودند.

9

عالوه بر این ،خانقاههای مرشدیّه نقش مهمّی در گسترش تجهارت از طریهق تقویهت
اتحادیه های تجاری داشتند 4.سازماندهی این شبکه بین المللی به وسیله شیخ عمهر بهن
1
ابوالفر( کازرونی (د079.ق) ،رئیس طریقت مرشدیّه ،انجام میشد.
 .1سفرنامه ابن بطوطه ،سند گویای بسیاری از جوامع اسالمی و جوامع شرقی در قرن هشتم هجری اسدت.
وی در سفر به سرزمینهای مختلف ،گزارشی جااب ،صادقانه و دقیق از چگدونگی معیشدت مدردم ،وضدع
شهرها ،مدارر و خانقاهها ،آداب و رسوم ماهبی به دست میدهد که بسیار ارزشنند و دارای اهنیت اسدت
(ابن بطوطه ،سفرنامه ابن بطوطه ،ص .)688 ،292 ،289 ،11-9

 .2هنان ،ص 688 ،292 ،289؛ کاوتس« ،شبکه کازرونی» ،چشم انددازهایی از جداده ابریشدم دریدایی از
خلیج فارر تا دریای شرقی چین ،ص.87
 .7کاوتس« ،شبکه کازرونی» ،چشماندازهایی از جاده ابریشم دریایی از خلیج فارر تا دریای شرقی چین،
ص. 82

 .4ابن بطوطه ،سفرنامه ابن بطوطه ،ص 292 ،289 ،469؛ کاوتس« ،شبکه کازرونی» ،چشماندازهایی از
جاده ابریشم دریایی از خلیج فارر تا دریای شرقی چین ،ص 84؛ وصاف الحسرۀ شیرازی ،تحریر تاریخ
وصاف ،ص  .264در زمینه کارکرد تجاری طریقت مرشدیّه در قسنت حنایت تاجران صوفی بیشتر توضیح
داده میشود.
 .2کاوتس« ،شبکه کازرونی» ،چشماندازهایی از جاده ابریشم دریایی از خلیج فارر تا دریای شرقی چین،
ص. 84
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طریقت مرشدیّه از سده های پنجم تا دهم هجهری ،دارای نقهش پررنگهی در عرصهه
فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی بود تا این که در قرن دهم هجهری ،شهاه اسهماعیل صهفوی
(حک270-297.ه.ق) دستور کشتن بزرگان این سلسله را داد .بناهای مهم این طریقهت را
ویران نمود 1و آنان را از داشتن خانقاه مرکزی محروم کرد 9،اما این طریقهت در خهار( از
ایران به حیات خود ادامه داد و نقش مؤثری در گرایش مردم به اسهالم در بسهتر دینهی و
عرفانی برعهده گرفت.

9

 .1نویسنده ناشنار ،جهانگشای خاقان(تاریخ شاه اسناعیل) ،ص .188
 .2کاوتس« ،شبکه کازرونی» ،چشماندازهایی از جاده ابریشم دریایی از خلیج فارر تا دریای شرقی چین،
ص .86دلیل اساسی از بین رفتن طریقت مرشدیّه در ابتدای ظهور صفویان ،ترر از قدرت و نفوذ اجتناعی،
معنوی ،نظامی و اقتصادی این طریقت بوده است(نویسنده ناشنار ،جهانگشای خاقان ،ص .)188
 .7آناتولی (آسیای صغیر) ،سرزمینی است که طریقت مرشدیّه در آن حسدور و نفدوذی طدوالنی داشدت و
توانست تأثیرات دیرپایی بر تحوّالت فکری ،ماهبی ،فرهنگی ،اجتناعی و سیاسدی آنداتولی بگداارد .ایدن
طریقت به واسطه مریدانی که شیخ ابواسحاق هر سا برای جهاد بدا غیدرمسدلنانان بده مرزهدای آنداتولی
میفرستاد ،وارد این منطقه شد .مریدان این طریقت به دلیل فعالیتهای مهنی که در گسترش اسالم در ایدن
مناطق داشتند ،مورد احترام پادشاهان عثنانی ،مانند بایزید اوّ (حک191-832 .ق) و مردم آناتولی واقدع
شدند (ابنعثنان ،فردور النرشددیّة فدی اسدرار الصدندیة ،ص 187 .183؛ کداوتس« ،شدبکه کدازرونی»،
چشماندازهایی از جاده ابریشم دریایی از خلیج فارر تا دریای شرقی چین ،ص19؛

Soudavar,The Sufi Order of Shaykh Abu-Es-Hāq Ibrāhīm, in idem, Art of the
Persian Courts, NewYork , p 80-79.
Köprülüzāde, Abu Ishak Kazeruni und die Isḥāqī-Derwische in Anatolien,
Der Islam,c19 , p 20-18.
Wittek, Abu Ishak Kazeruni und die Isḥāqī-Derwische in Anatolien, Der
Islam,c19 ,p 25

Kara,Kazeruniyye,Ebu Ishak Sirazi Ve Bursa Kazeruni Zaviyesi ,Bursa da
Tarikatlar Ve Tekkeler, Bd.II, Bursa , p 28-25.
در سا  991ه.ق در مراسم ختنه سوران شاهزاده محند ،فرزند مراد سوّم (حک1334 -982 .ق) از
پادشاهان عثنانی که در استانبو و در کاخ ابراهیم پاشا برگزار شده بود ،صوفیان مرشدیّه در برابر مراد
سوّم و پسرش در قصر رژه رفتند .این واقعه در یکی از مینیاتورهای سورنامهها که در سا 991ه .ق ،تهیه
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1-4

اقیانوس هند ،راهی تجاری بود که خلیج فارس را به جنوب هنهد پیونهد مهیداد .ایهن راه،
معبر مهاجران و معبر اندیشه های آنان بوده است .محبوبیت مشایخ صوفیه در بهین مهردم،
برگزاری مجالس وعظ و سماع به زبان فارسی و زبانهای محلی هند و اعتقاد به برابهری
همه انسانها از اسباب موفقیت صوفیه در هند بود.

1

شده ،وجود دارد .کتابی که شامل روایتها و تصویرهایی از این مراسم است ،نشان میدهد که طریقت
مرشدیّه در پایان قرن دهم هجری هنوز در ترکیه پیروانی داشته است (چغنن و تانیندی« ،تولید کتاب به
وسیلة فرقه کازرونی در شیراز عصر صفوی» ،هنر و معناری صفویه ،ص  .)87طریقت مرشدیّه در آناتولی
به اسحاقیّه معروف بود و خانقاههای این طریقت به نام شیخ ابواسحاق ،ابواسحاق خانه نامیده میشدند در
شهرهای مختلف آناتولی ،مانند ارجیش ،ارزروم ،قونیه ،بورسا ،ادرنه ،آماسیه و اخالط تأسیس شدند .هنوز
هم در آناتولی آثار خانقاه شیخ ابواسحاق باقی است(هنان ،ص )89-87؛
Kara,Kazeruniyye,Ebu Ishak Sirazi Ve Bursa Kazeruni Zaviyesi ,Bursa da
؛Tarikatlar Ve Tekkeler, Bd.II, Bursa ,p 24-23
Kopruluzade, , Abu Ishak Kazeruni und die Isḥāqī-Derwische in Anatolien,
Der Islam ,p 18-24.
به این ترتیب ،تأثیر نفوذ طریقت مرشدیّه در آناتولی سبب ایجاد خانقاههای زیادی در این منطقه شد.
به دلیل حسور مؤثّر این طریقت در آناتولی ،سیرتنامه شیخ ابواسحاق در قرن دهم هجری از فارسی به
ترکی ترجنه شد .این ترجنه به وسیله محند بن احندشوقی صورت گرفت (ابن عثنان ،فردور النرشدیة
فی اسرار الصندیة ؛ مایر ،ص چهارده) و به نظر می رسد که وی به طریقت مرشدیّه منتسب است .بنابراین،
جایگاه ویژه این طریقت در آناتولی ،سبب شد پس از پایان کارشان در قرن دهم هجری که شاه اسناعیل
صفوی (حک931-973.ق) دستور کشتن بزرگان این سلسله را داد و بناهای مهم این طریقت را ویران
ننود (نویسنده ناشنار ،جهانگشای خاقان(تاریخ شاه اسناعیل) ،ص  ،)188همچنان در این منطقه باقی
ماندند .طریقت مرشدیّه در نتیجة رقابت با طریقتهای دیگر آناتولی ،رنگ باخت ،امّا نام شیخ ابواسحاق در
بین مردم شهرهایی چون قونیه ،ارزروم و بورسا تا زمان حاضر ،مورد احترام بود.
کاوتس« ،شبکه کازرونی» ،چشماندازهایی از جاده ابریشم دریایی از خلیج فارر تا دریای شرقی چین،
ص 82؛
Kopruluzade, , Abu Ishak Kazeruni und die Isḥāqī-Derwische inAnatolien,
Der Islam,c19, p24-25.
 .1رضوی ،شیعه در هند ،ص.721-726 ،292-291
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مهاجرت صوفیان ایرانی به هند ،نقش بسزایی در گسترش اسالم در هند داشته است.
در حقیقت ،تاجران و صوفیه بودند که اسالم را به سرزمین های شرقی بردند و آن را تبلیغ
کردند 1و پیروان طریقت مرشدیّه که در سالهای پایانی قرن هفتم هجری به هند راه پیدا
کردند ،یکی از این مبلغان بودند.
شیخ ابواسحاق در هند دارای آوازه و اعتبار بسیاری بود .وصهاف شهیرازی (د091.ه.ق)
زمانی که از حمله عالء الدین پادشاه دهلی (حک016-621.ه.ق) در سال  621ه.ق به بندر
کنبایه سخن میگوید ،به ویران کردن بتکده ها و پیدا کردن سهنگ یشهمی آنجها اشهاره
میکند و مینویسد:
به پيشنهاد یکي از تجّار از آن محرابي ساختند و اطررافش را آیرات قررآن
نوشتند و تبركاً به مقبره شيخ مرشد ابواسحاق ابراهيم بن شهریار بفرسرتادند و در
قبه آن گذاشتند.

2

براساس روایتی افسانه آمیز ،نخستین صوفی که در هند اقامهت گزیهد ،شهیخ صهفی
الدّین کازرونی (د 921.ه.ق) مرید و برادرزاده شیخ ابواسحاق کازرونی بود 9.شیخ ابواسحاق
پس از منصوب کردن صفی الدّین در مقام خلیفه خود ،به او دستور داد بر شتری بنشیند و
به هر سو که حیوان او را می برد ،برود .او باید هر جا که شتر زانو بر زمین مهیزد اقامهت
می کرد .شتر در وسط بیابان ،زانو بر زمین زد و شیخ شهری بنیان گهارد که بعهدها اُچّ 4یها
اوچه نام گرفت و در این منطقه خانقاهی بنا نهاد.

1

 .1ارشاد ،مهاجرت تاریخی ایرانیان به هند (قرن هشتم تا هجدهم میالدی) ،ص 266 ،211 ،183-161؛
تاراچند ،تأثیر اسالم در فرهنگ هند ،ص .14
 .2وصاف الحسرۀ شیرازی ،تحریر تاریخ وصاف ،ص.264
 .7دهلوی ،فواید الفؤاد ،ص 64-62؛ لعلی بدخشی ،ثنرات القدر من الشجرات االنس ،ص643-679؛
رضوی ،تصوّف در هند ،ص .174-177
 .4اُچ(  )Uchhشهری است در صوبه بهاولپور در ایالت پنجاب (در ساحل شرقی رود پنجاب بده مسدافت
هفتاد میل از جنوب غربی مولتان و چهل میل از شنا شرقی مصب حالیه رود پنجاب در رود سند).
 .2رضوی ،تصوّف در هند ،ص .174-177
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ماالبار 1یکی از مهمترین سواحل تجاری شبه قاره هند بود .ابن بطوطه کهه در سهال
094ه.ق .به هند سفر کرده بود 9به خانقاههای طریقت مرشدیّه در بندر کهالیکوت و کهولم
در ساحل ماالبار اشاره می کند 9.کالیکوت در قرن هشهتم هجهری ،یکهی از بهزریتهرین
بندرهای ملیبار و سراسر اقیانوس هند به شمار میرفت 4.طریقهت مرشهدیّه در ایهن بنهادر
فعّال بود و نقش مهمی در تبلیغ اسالم و تقویت همبسهتگی اجتمهاعی تجّهار و بازرگانهان
داشههت 1.تههاجران مرشههدیّه کههه از حمایههت معنههوی خانقههاه کههازرون برخههوردار بودنههد در
اتحادیههای بازرگانان ایرانی در غرب هند عضو بودند.
این اتحادیه ها در اواسط قرن هشتم هجری با ریاست ملکالتجّار ،شیخ شهاب الهدّین
کازرونی(زنده در سال 094ه.ق) فعالیت مهی کردنهد .شهیخ شههاب الهدّین ریهیس خانقهاه
کالیکوت و نماینده شیخ ابواسهحاق بهرای دریافهت نههرهای مهردم هندوسهتان و چهین و
گردآوری نهورات تاجران و دریانوردان برای خانقاه کازرون بود 6.پسر وی ،شیخ فخرالدّین
 .1ماالبار یا ملیبار به معنای سواحل فلفل است (قزوینی ،آثار البالد و اخبار العباد ،ص 126؛ مارکوپولو،
سفرنامه مارکوپولو ،ص .)211به گفته ابن بطوطه در قرن هشتم هجری ،دوازده حکومت محلی هندو ماهب
در ملیبار حکومت داشتند که به امنیت تاجران و مسافران مسلنان در آنجا توجه خاصی داشتند .مرز میان
قلنرو این شاهان به وسیله درهای چوبی یا به تعبیر ابن بطوطه به باب امان مشخص میشد و هرمسلنان
یا کافری که در قلنرو یکی از این فرمانروایان ،مرتکب جنایت میشد و خود را به باب امان سلطان دیگر
می رساند در امان بود(ابن بطوطه ،سفرنامه ابن بطوطه ،ص.)287
 .2هنان ،ص.434
 .7هنان ،ص . 292 ،289
 .4هنان ،ص .288

 .2هنان ،ص 292 ،289 ،469؛ کاوتس« ،شبکه کازرونی» ،چشمانددازهایی از جداده ابریشدم دریدایی از
خلیج فارر تا دریای شرقی چین ،ص 84؛ وصاف الحسرۀ شیرازی ،تحریر تاریخ وصاف ،ص .264
 .6ابن بطوطه ،سفرنامه ابن بطوطه ،ص.289
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بن شیخ شهاب الدّین کازرونی(زنده در سال 094ه.ق) ،تاجر بزری در حدود سال 094ه.ق
متولّی خانقاه مرشهدیه در کهولم (جنهوب هنهد) و مسهئول گهردآوری نههورات تهاجران و
دریانوردان برای خانقاه کازرون بود .مسافران در این خانقاه ،پهیرایی و مستقر میشدند 1.به
این ترتیو ،شیخ شهاب الدّین و پسرش ،دو نقش مبلغ مههبی و تاجر را همزمان بها ههم
داشتند.
شیخ نور الدّین ملک یار پران(د617.ه.ق) 9و قاضی رفی الهدّین کهازرونی(د611.ه.ق)،
از دیگر مریدان طریقهت مرشهدیّه در هنهد بودنهد .ایهن صهوفیان دارای نفهو سیاسهی و
اجتمههاعی بودنههد و بههه سههبو تسههلطی کههه بههر علههم فقههه داشههتند در هنههد بههه قضههاوت
میپرداختند 9.شیخ ابواسحاق نیز علهم فقهه آموختهه بهود و گهاه در کهازرون بهه قضهاوت
میپرداخت.

4

 .1هنان ،ص .292
 .2شیخ نورالدّین ملک یار پران (م683.ق) از مریدان شیخ دانیا خنجی(زنده در سا 623ه.ق) وابسته به
طریقت مرشدیّه بود که در ایام سلطنت غیاث الدّین بلبن(حک664 -686 .ق) به دهلی رفت و در آنجا
خانقاهی برپا کرد (برنی ،تاریخ فیروزشاهی ،ص  .)111وی همچنین ،معاصر شیخ فریدالدّین مسعود شکر
گنج (د613.ق) از مشایخ بزرگ چشتیة هند و مراد شیخ نظام الدّین اوّلیاء (د122.ق) بود (هندوشاه

استرآبادی ،تاریخ فرشته،

 ،4ص611-613؛ لعلی بدخشی ،ثنرات القدر من الشجرات االنس ،ص -22

 .)1327نویسنده ثنرات القدر مینویسد :وی را با شیخ گنج شکر محبّت و رابطة عظیم بوده  ...و دائم
جامة زرد میپوشیده(لعلی بدخشی ،ثنرات القدر من الشجرات االنس ،ص .)1327در کتاب تاریخ فرشته

آمده است :او به رسم ابواسحاقیان ،خرقه زرد می پوشید و علنهای زرد داشت و در دیار ایشان یک نوع
پنبه است زرد که از آن لبار می سازند و او را با شیخ فریدالدّین الفت و اتحاد عظیم بود (هندوشاه

استرآبادی ،تاریخ فرشته،

 ،4ص.)611

 .7برنی ،تاریخ فیروزشاهی ،ص.112-111
 .4ابن عثنان ،فردور النرشدیة فی اسرار الصندیة ،ص بیست وشش.789-781،
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2-4

در سده های دوّم و سوّم هجری ،تجارت دریایی در چین رونق بسهیاری داشهت .شههر
چوانجو 1در سواحل رودخانه جین جیانهگ 9و در کنهار دریهای چهین از موقعیهت ویه ه ای
برخودار بود و با رونق گرفتن بندر تجاری آن به نام بندر زیتهون بهه مبهدأ جهاده ابریشهم
دریایی تبدیل شد 9.بندر زیتون 4یکی از بزریترین بنادر دنیا بود 1.ابن بطوطه در این باره
مینویسد:
در این شهر زیتون وجود ندارد و از این درخرت نره در هندوسرتان و نره در
چين نمي توان دید .بلکه زیترون اسرمي اسرت كره بره ایرن شرهر داده انرد و آن
شهریست بزرگ و عظيم.

6

با رونق گرفتن بندر چوانجو در قرن هشتم هجری ،حضور مسلمانان بهوی ه ایرانیهان
در این بندر به تدریج افزایش یافت .این منطقه ،مرکز مهم تهیه مشک ،عنبهر ،ابریشهم و
ادویه برای بسیاری از بازرگانان از جمله تاجران کازرونی بود .این بازرگانان در بندر زیتون،
محلههایی بنا کردند که ریاست آنها را نمایندگانی با القاب شاه بندر یا امیر التجّار برعههده
داشتند.
آنان به دلیل توان مالی و شایستگی های فرهنگی و مهدیریتی در ایهن شههر بنهدری،
عالوه بر تجارت در سایر زمینهها ،مانند اداره امور دادگاههای قضایی ،رسیدگی به تخلفات
1. Quanzhou.
2. Jinjiang.

 .7سابقی« ،شهر تاریخی زیتون(چوانجو) یادگاری از حسور ایرانیان در چین» ،چشمانداز ارتباطات
فرهنگی ،ش ،19ص.72
4. Zaitun.
 .2ابن بطوطه ،سفرنامه ابن بطوطه ،ص .661
 .6هنان.
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و در نهایت مسئولیتهای سیاسی و فرهنگی منطقه فعالیت داشتند 1.ابهنبطوطهه در ایهن
باره مینویسد:
در هریررا از شررهرهاي بررزرگ چررين ماننررد زیتررون اچوانجررو و كررانتون
اگوانگجو بخش مخصوصي براي مسلمانان وجود دارد همراه با مسرجد جرامو و
خانقاه و بازار خاص خود .مسرلمانان برراي خودشران قاوري و شريخ دارنرد .در
هریا از شهرهاي چين شيخ االسالمي است كه سرپرسرتي امرور مسرلمانان برر
عهده او است كه به مرافعات آنان هم رسيدگي ميكند.

2

ابن بطوطه در سفر به شهر زیتون از دیدار با صوفیانی ،ماننهد برههان الهدّین کهازرونی
(زنده در سال 094ه.ق) نام میبرد که از ایرانیان صاحو فضیلت و از صاحو منصبان شهر
زیتون بوده است 9.این امر نشان می دهد ،خانقاه های مرشدیّه در بندر زیتون فعّال بودند و
با تاجران مسلمان ارتباط نزدیکی داشتند .این خانقاهها ،نه تنهها مکهانی جههت گهردآوری
نهورات و پهیرایی از مسافران بودند ،بلکهه جهایی بهرای نشهر افکهار اسهالمی بهه شهمار
میآمدند.

4

ریاست خانقاه مرشدیّه در چین برعهده برهان الدّین کازرونی(زنده در سهال 094ه.ق)
بود که مانند شهاب الدّین از تاجران و دریانوردان مبالغی دریافت میکرد 1.ابن بطوطهه در
این باره مینویسد:
 .1سابقی« ،شهر تاریخی زیتون(چوانجو) :یادگاری از حسور ایرانیان در چین» ،چشمانداز ارتباطات
فرهنگی ،ش ،19ص72؛ بحرانی پور و زارعی« ،بررسی ساختار اجتناعی دیاسپوراهای تجاری مسلنانان
در ماالبار و نقش صوفیان ایرانی در سدههای1-8ق17-14/م» ،پژوهش نامه تاریخ اجتناعی و اقتصادی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،ش  ،2ص .61
 .2ابن بطوطه ،سفرنامه ابن بطوطه ،ص.661
 .7هنان ،ص.669-668
 .4هنان.
 .2هنان ،ص .668
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از مشایخ بزرگ این شهر برهان الدّین كازروني را دیدم كه در بيررون شرهر
زاویه اي داشت و بازرگانان نذوراتي را كه در حرق شريخ ابواسرحاق كرازروني
داشتند به او مي پرداختند.

1

برخی متون چینی و متن یک نسخه خطی در مسجد اصهلی چوانچو(چیینهگ جینهگ
سی ،)9حضور برهانالدین کازرونی را در شهر چوانچو تأیید میکند.

9

گذارخانقاههایمرشدیّهدرهندوچین 


هایتأثیر

.جاذبه
5

طریقت مرشدیّه به عنوان یکی از طریقت های تأثیرگهار بر بخشی از حیات جامعه ایرانهی،
رویکرد خاص خود را در مسائل مختلف اجتماعی ،فرهنگی و مههبی گسترش داده اسهت.
در مبحث زیر به مهمترین رویکردها و جا بههای خانقاه مرشدیّه در هنهد و چهین ،اشهاره
میشود.
.1-5کراماتمعنویشیخابواسحاقکازرونی 

یکی از اقدامات خانقاه مرشدیّه برای تبلیغ اسالم در هند و چین ،بهازگوکردن کرامهات
شیخ ابواسحاق از جانو مریدان بود 4که آنهان را بهه کاهنهان بهودایی شهرق آسهیا شهبیه
میساخت و احترام و توجه آنها را بهر مهیانگیخهت .کرامهت در اصهطال صهوفیان ،امهر

 .1هنان.
2. Qingjing si.
 .7کاوتس« ،شبکه کازرونی» ،چشماندازهایی از جاده ابریشم دریایی از خلیج فارر تا دریای شرقی چین،
ص . 82
 .4ابن عثنان ،فردور النرشدیة فی اسرار الصندیة ،ص 422 ،471 ،412 -432 ،119-143؛

عطارنیشابوری ،تبیانة االوّلیاء ،ص 161-164؛کاوتس« ،شبکه کازرونی» ،چشماندازهایی از جاده ابریشم
دریایی از خلیج فارر تا دریای شرقی چین ،ص84 ،12؛
Kazruni ve Kazeruniyye, Türkiye Diyanet Vakfi Islam Ansiklopedisi cilt 25,p
146. Algar,
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خارقالعاده ای است که به سبو عنایت خداونهد ،از جانهو صهوفی کامهل و واصهل صهادر
میشود ،مانند اخبار از مغیبات و اشراف بر ضمایر و شفای بیماران و نظایر اینها.

1

کرامات منسوب به شیخ ،بیشتر از نوع شفای بیماران و نجات گرفتهاران اسهت .شهیخ
ابواسحاق از نفو معنوی خویش آگاهی داشت .او وصیّت کرده بود:
هر گاه شما را حادثه اي پيش آید تعرض به صندوق تربت مرن كنيرد ترا آن
بليه مندفو گردد.

2

به همین دلیل ،قبر شیخ ابواسحاق ،پناهگاه دولتمردانی بود که در زمان خطر و برای
دف بالی دشمنان به آن پناه میبردند .به عنوان نمونه ،سلجوقشاه (حهک669-661.ه.ق)
پسر سلغورشاه پسر اتابک سعد که در سال 669ه.ق علیه مغهوالن (حهک610 -614.ه.ق)
در فارس سر به طغیان برداشت ،از بیم لشکر مغول به تربت شیخ ابواسحاق پنهاه بهرد و از
وی ،طلو یاری کرد .وصاف شیرازی در این باره مینویسد:
سلجوقشاه بر بالين مرقد شيخ آمد و به یا وربت دست صندوق تربرت را
بشکست و دور انداخت و گفت :شيخا كار به تنگ آمد و نام به ننرگ بردل شرد
هنگام معونت و مدد است ...اما در این حادثه روان شيخ مددي نکرد.

3

خا مزار شیخ ابواسحاق به عنوان تبر نزد زائرانی که از قونیه به حجاز میآمدند 4و
همچنین برای جلوگیری از غرق شدن کشتیها استفاده میشد 1.ابن بطوطهه در سهفرنامه
خویش درباره نفو شیخ ابواسحاق در هند و چین مینویسد:
 .1رجایی بخارایی ،فرهنگ اشعار حافظ،

 ،1ص .211

 .2خواندمیر ،تاریخ حبیب السیر ،2 ،ص.266
 .7وصاف الحسرۀ شیرازی ،تحریر تاریخ وصاف ،ص .139
 .4کاوتس« ،شبکه کازرونی» ،چشماندازهایی از جاده ابریشم دریایی از خلیج فارر تا دریای شرقی چین،
ص 82

 .2هنان.
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شيخ ابواسحاق پيش اهرالي هندوسرتان و چرين منزلرت و احتررام زیراد دارد.
اشخاصي كه در دریاي چين به مسافرت مي روند هنگام بروز طوفان یا نراامني
نذرهاي به اسم شيخ مي كنند و چون كشتي به سرالمت بره سراحل رسرد خردام
زاویه به كشتي در مي آیند و زمام كشتي را به دست ميگيرند هر كر

نرذري

را كه در دل خود كررده بره خرادم زاویره مري پرردازد و هري كشرتي از جانر
هندوستان یا چين نمي آید مگر آن كه هزاران دینار از اینگونه نذورات برا خرود
آورده باشد و همه این مبالغ به وسيله وكالیي كره از جانر خرادم زاویره شريخ
معين شدهاند وصول و جمو آوري ميگردد.

1

.2-5تقدّسجایگاهومرقدشیخابواسحاقکازرونی 

شیخ ابواسحاق در عصر خود (سده های چهارم و پنجم هجری) دارای عنوان و مرتبهه
روحانی واالیی بود .کراماتی که در زمان حیات و پس از مری شیخ ابواسحاق به او نسبت
میدهدند ،نشان دهنده اعتقاد عامه مردم به او است 9.شیخ در سرزمین فارس نفو معنوی
بسیار داشت .نمونه های از سرسپردگی برخی از امیران و بزرگان به او و اشاراتی به تعظیم
مرقد وی در مناب آمده است .به عنوان نمونهه ،محمهود شهاه اینجو(حهک096-091.ه.ق)
فرزند خویش را به تبرّ نام شیخ ،ابواسحاق (حک011-049.ه.ق) نامید.

9

همچنین  ،کرامات و برکات شیخ ابواسحاق که در برآورده شدن حاجات با زیارت قبهر
وی حاصل میشد و به گفته عطار نیشابوری«هر چه ازصحبت وی طلبند ،حق تعهالی بهه
فضل خود آن مقصود را روا گرداند» ،باعث شده بود در اواخر قهرن پهنجم و اوایهل قهرن
 .1ابن بطوطه ،سفرنامه ابن بطوطه ،ص. 213

 .2ابن عثنان ،فردور النرشدیة فی اسرار الصدندیة ،ص412-432 ،119-143؛ عطارنیشدابوری ،تبیاندة
االوّلیاء ،ص .168-164
 .7ابن بطوطه ،سفرنامه ابن بطوطه ،ص .198
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ششم هجری ،او را شحنه مشایخ و قبرش را تریا اکبر و تریا مجرب بدانند و تا چنهد
قرن بعد از آن ،چنین یاد کنند.

1

این آرامگاه جایی است که شاعر بزری قرن هشتم هجری ،خواجویکرمهانی ،کمهال
روضةاالنوار را در سال 049

الدّین ابوالعطا محمود بن علی مرشدی (د019 .ه.ق ) مثنوی
ه .ق در آن سرود و در قطعهای از آن به نام در مد قطهو االقطهاب سهلطان المحققهین
کعبه الواصلین سر اح فی االرضین سید جلساء رب العالمین مرشد الحق و الدّین ابواسحاق
ابراهیم کازرونی قدس اح سره از شیخ ابواسحاق تمجید و تعریف کرد.

9

خواجو دارای چنان ارادتی به شیخ ابواسحاق بود که در دیوانش ،قصیده و ترجی بندی
در مد او نوشت 9.همچنین در سال  044ه.ق ،مقدمهه مثنهوی کمهال نامهه را بهه شهیخ
ابواسحاق تقدیم کرد 4و در مثنوی گل و نوروز از شیخ ابواسحاق نام برده است 1.او در یک
ترجی بند ستایشی ،خود را مرید مرشد الدّین قدوۀ االقطاب ابواسحق خوانهد6،بهه همهین
دلیل او را در طریقت ،پیرو مرشدیّه میدانند.

0

آرامگاه شیخ ابواسحاق تا قرن نهم هجری از اعتبار و احتهرام زیهادی نهزد پادشهاهان،
دولتمردان و مردم برخوردار بود .شاهرخ تیموری (حک 117-170.ه .ق) در سفر فارس به
 .1ابن عثنان ،فردور النرشدیة فی اسرار الصندیة ،ص462 ،71؛ عطارنیشابوری ،تبیانة االوّلیاء ،ص 192؛

فصیح خوافی ،مُجنل فصیحی،

 ،2ص.632

 .2خواجوی کرمانی ،گلُ و نوروز ،ص .261-262
 .7خواجوی کرمانی ،دیوان کامل خواجوی کرمانی ،ص.262-261
 .4چغنن و تانیندی« ،تولید کتاب به وسیلة فرقه کازرونی در شیراز عصر صفوی» ،هنر و معناری صفویه ،ص.84

 .2خواجوی کرمدانی ،دیدوان کامدل خواجدوی کرمدانی ،ص16-14؛ خواجدوی کرمدانی ،گدلُ و ندوروز،
ص .212-262
 .6خواجوی کرمانی ،دیوان کامل خواجوی کرمانی ،ص .218-219

 .1صفا ،تاریخ ادبیات در ایران،

 ،7ص.816
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کازرون در سال  111ه.ق به زیارت آرامگاه شهیخ ابواسهحاق رفهت و «جبهین اخهالص و
اعتقاد بر آستان فلک نهاد و شرایط تبجیل و تقبیل و مایکون من هها القبیهل بهه تقهدیم
رسانید و مجاوران و ساکنان را به فضل انعام و بهل اکرام خوش وقت گردانید».

1

به این ترتیو ،شیخ ابواسحاق ،عالوه بر نفو مهههبی و اجتمهاعی از قهدرت سیاسهی،
نظامی و اقتصادی فراوانی برخوردار بود .محمود بن عثمان در این باره مینویسد:
ملوك و سالطين به وي قربت جستندي و او را عزیز و مکرّم داشتندي.

2

از این رو ،شهرت ابواسحاق به جایی رسید که حاکمان محلی بههویه ه از قهرن هفهتم
هجری به بعد ،برای تبرّ و دوام حکومهت خهود ،نهام وی را بهر سهکههها مهیآوردنهد.

9

هم چنین ،براساس نسخۀ خطی شروط ،بقعهه شهیخ ابواسهحاق در قهرن هشهتم هجهری،
موقوفات بسیاری داشت که از پرداخت مالیات معاف بودند و اجار این موقوفات به وسهیله
متولّیان بقعه گرفته میشد.

4

براین اساس ،شیخ ابواسحاق در سایر مناطق بهوی ه هنهد و چهین از احتهرام و منزلهت
بسیاری برخوردار گردید 1و پیروان او ،جایگاه و نفو بسیاری یافتند 6.پادشاهان هند اعتقاد
 .1سنرقندی ،مطلع سدعدین و مجندع بحدرین ،2 ،ص 222-226؛ حدافظ ابدرو ،زبددۀ التدواریخ ،

،4

ص612-612؛ فصیح خوافی ،مُجنل فصیحی ،7 ،ص 1312؛ حسینی فسایی ،فارسدنامه ناصدری،

،1

ص .771
 .2ابنعثنان ،فردور النرشدیّه فی اسرار الصندیه ،ص .13
 .7هنان ،ص 72؛ عقیلی ،دارالسربهای ایران در دوره اسالمی ،ص 293-289؛ عقیلی« ،سکههای ضرب
کازرون با نام ابواسحق» ،آینده ،ش ،8ص 162-164؛ قاسم بگلو ،سکههای سیراف ،ص .119 ،114-117
 .4دریستی کازرونی ،شروط (نسخه خطی) ،ص.111-112 ،14-68 ،14-11 ،41 ،24-22
 .2ابن بطوطه ،سفرنامه ابن بطوطه ،ص213؛ وصاف الحسدرۀ شدیرازی ،تحریدر تداریخ وصداف ،ص264؛
ابنعثنان ،فردور النرشدیة فی اسرار الصندیة ،ص .462 -461 ،421-426 ،422
 .6ابن بطوطه ،سفرنامه ابن بطوطه ،ص 413-469؛ برنی ،تاریخ فیروزشاهی ،ص.112-111
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بسیاری به شیخ ابواسحاق داشتند و به همین سبو ،نهورات بسیاری به نهام وی پرداخهت
میکردند.

1

.3-5خدمتبهخلقاهلل 

هدف اصلی شیخ ابواسحاق در زندگی ،دستگیری و کمک به بینوایان و مسافران بود
و در خانقاه شخصی خود در کازرون به این امر می پرداخت 9.از ایهن رو ،دسهتگیهری از
تمام موجودات زنده ،مشخصه اصلی طریقت شیخ ابواسحاق بود که به سهرعت از طریهق
شصت و پنج خانقاه که همه آنها مجهز به آشپزخانهای عمومی بودنهد در سرتاسهر فهارس
گسترش یافت.

9

گستره جغرافیایی این خانقاه ها که از زمان شیخ ابواسحاق آغاز شده بودند ،به احتمهال
با اعتقاد وی و بعدها با روش طریقت مرشدیّه مبنی بر این که باید از توانگران گرفت و به
مستمندان داد ،4بی ارتباط نبوده است .او در این باره میگوید:
طریق شيخ كبير اابن خفيف آن بودي كره بسرتدي و بردادي  ...حرق تعرالي
دعاي من اجابت كرد و راه شيخ كبير ...مرا بنمود تا طریق وي اختيار كردم .

5

هدف از ایجاد خانقاهها این بود که محلّی برای دستگیهری از مسهتمندان و بهرآوردن
احتیاجات آنان وجود داشته باشد 6.ابن بطوطه (د002.ه ق ) ،جهانگرد معروف مراکشی که
 .1ابن بطوطه ،سفرنامه ابن بطوطه ،ص.211-213
 .2ابددن عثنددان ،فددردور النرشدددیة ف دی اسددرار الصددندیة ،ص 186 ،121،128،162 ،72-74،11-13؛
عطارنیشابوری ،تبیانة االوّلیاء ،ص .833
 .7زرکوب شیرازی ،شیرازنامه ،ص .146
 .4ابن عثنان ،فردور النرشدیة فی اسرار الصندیة ،ص 92-94؛ دهلوی ،فواید الفؤاد ،ص .732-734
 .2ابن عثنان ،فردور النرشدیة فی اسرار الصندیة ،ص .11
 .6هنان ،ص 446؛ زرکوب ،شیرازنامه ،ص .146
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حدود سه قرن ،پس از مری شیخ ابواسحاق به خانقاه کازرون میرود ،درستی این سخن را
تأیید میکند .وی آداب و رسوّم خانقاه کازرون را به طور کامل شر میدهد.

1

پیروان طریقت مرشدیّه در هند و چین ،فعالیتهای خیریه را دنبال کردند و با مشارکت
در این امور ،راه تبلیغ عملی جهت جهب مردم به اسالم را در پیش گرفتنهد .خانقهاهههای
مرشدیّه در این مناطق ،مکانی برای گردآوری نهورات و جایی برای پهیرایی از مسافران و
مستمندان به شمار میآمدند .ابنبطوطه در طهول سهفرهای خهود ،بارهها در خانقهاهههای
طریقت مرشدیّه در کازرون ،کالیکوت و کولم در ساحل ماالبار و در زیتون ،بنهدر مشههور
چوانجو در ساحل شرقی چین پهیرایی گردید 9.این خانقهاههها پناهگهاهی امهن بهرای وی
محسوب میشدند.
همچنین ،خانقاههای مرشدیّه حواله های پولی به فقهرا و نیازمنهدان مهیدادنهد و آنهها
میتوانستند این حوالهها را از طریق دریانوردانی که سفرشان را به هنهد و چهین ،بها نیّهت
اهدای نهورات به شیخ ابواسحاق آغاز میکردند ،وصول کنند 9.ابهن بطوطهه در ایهن بهاره
مینویسد:
دراویشي كه مي خواهند از صدقات شيخ برخروردار شروند بره خرادم زاویره
مراجعه مي كنند و خادم توقيعي به دست ایشان مي دهد .مهر خاص شيخ ابواسحق
كه در قالبي از نقره كنده شده با رنرگ سرر برر صردر توقيرو زده مري شرود و
مضمون آن چنين است كه هر ك
آن به فالن ك

نذري بر شيخ ابواسرحاق دارد فرالن مبلرغ از

بدهد .غال این توقيعات متضمن حواله هزار یرا صرد دینرار یرا

 .1ابن بطوطه ،سفرنامه ابن بطوطه ،ص .213
 .2هنان ،ص .668 ،292 ،289 ،213
 .7کاوتس« ،شبکه کازرونی» ،چشماندازهایی از جاده ابریشم دریایی از خلیج فارر تا دریای شرقی چین،
ص. 84-87
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بيشتر یا كمتر بر حس مقام و ووو صاح حواله مي باشد .درویشي كره توقيرو
را مي گيرد در هر جا كسي را پيدا كند كه نذري بر شيخ دارد پول را مي سرتاند
و در ظَهر همان توقيو رسيد مينویسد .یا بار یکي از دراویش به هند فرسرتاده
شد تا ده هزار دیناري را كه پادشاه هند محمرد برن تقلرق احرا552-525.ق
براي شيخ ابواسحاق نذر كرده بود وصول كند.

1

.4-5حمایتتاجرانصوفی 

تاجران صوفی یا سالک ،تاجرانی بودند که به دالیلی به طریقهت جههب مهیشهدند و
ضمن ادامه شغل بازرگانی به تعالیم طریقت ،پایبند و گاه مبلّغ آن میگردیدند .اینان گهاه
دراویشی بودند که همچون تاجران سفّار 9برای کسو معرفت و ثروت به سفر میپرداختند
9
و گاه از تصوّف به بازار تجارت کشیده میشدند و رندی زاهدانه خویش را ادامه میدادند.
بیشتر تاجران کازرونی از این گروه بودند .در وصف آنها میگویند:
بر جمو مال نيا حریص باشند و در غربت صبور باشرند و مرال بسريار بره
دست آورند و بيرون از فارس به هر شهري كه باشند مشهور و معروف گردند.

4

میرزا حسن فسایی در این باره مینویسد:
سلسله تجار كازرون به اندازه اي اسرت كره ایرن فارسرنامه را گنجرایش آن
نيست.

5

 .1ابن بطوطه سفرنامه ابن بطوطه ،ص.211-213
 .2سفّار در فارسی به معنای تاجران غریب یا تاجران خارجی هستند که در مقصدی جز وطن خود به
تجارت می پردازند (بحرانیپور و زارعی« ،بررسی ساختار اجتناعی دیاسپوراهای تجاری مسلنانان در

ماالبار و نقش صوفیان ایرانی در سدههای1-8ق17-14/م» ،پژوهش نامه تاریخ اجتناعی و اقتصادی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،ش  ،2ص.62
 .7هنان ،ص .67
 .4جیهانی ،اشکا العالم ،ص.121
 .2حسینی فسایی ،فارسنامه ناصری ،2 ،ص.1448
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این امر نشان دهنده نقش تاجران کازرونی در داخل و خهار( از ایهران اسهت .عوامهل
گوناگونی ،مانند تشویق به تجارت و ایجاد نوعی وحدت و امنیّهت بهه محبوبیّهت طریقهت
مرشدیّه در میان بازرگانان کمک میکرد .طریقت مرشدیّه ،مریدان تاجر خود را بها تهأمین
امکانات رفاهی آنان همچون تأمین مکان و انتقال پول به داد و ستد ترغیو میکرد 1و به
این ترتیو ،نقش مهمّی در گسترش تجارت از طریق سازماندهی اتحادیههههای تجهاری
برعهده داشت.

9

عالوه بر این ،جا به های کرامات شیخ ابواسهحاق در گهرایش و اعتقهاد بازرگانهان بهه
طریقت مرشدیّه تأثیر داشت .بازرگانان در راههای تجهاری در مقابهل خطراتهی ههمچهون
حمالت راهزنان ،بالیای طبیعی و گم شدن امهوال و چهارپایانشهان و در مقابهل خطهرات
دریا ،مانند طوفان ،دزدی دریایی و غرق شدن کشتیها به کرامات شهیخ ابواسهحاق امیهد
میبستند و در نتیجه به نوعی از امنیّت و همبستگی میرسیدند.
دلیل پیوستن برخی از بازرگانان به طریقت مرشهدیّه ،مشهاهده یها اعتقهاد بهه همهین
کرامات بوده است .کرامات معنوی شیخ ابواسحاق برای محافظت از بازرگانان ،مهؤثّرترین
نقش طریقت مرشدیّه برای جهب آنها بود .بر همین اساس ،مهمترین مریدان مرشهدیّه را
تاجران و بازرگانان تشکیل میدادند.

9

دریانوردان و بازرگانانی که در هند و چین رفت و آمد میکردند بهه شهیخ ابواسهحاق،
احترام بسیاری میگهاردند .بنابراین به حرمت وی ،خانقاههای بی شماری بهرای صهوفیان
 .1کاوتس« ،شبکه کازرونی» ،چشماندازهایی از جاده ابریشم دریایی از خلیج فارر تا دریای شرقی چین،
ص.16
 .2هنان ،ص .84 ،11
 .7ابددن عثنددان ،فددردور النرشدددیة فددی اسددرار الصددندیة ،ص 422 ،471 ،412 -432 ،1119-143؛

عطارنیشابوری ،تبیانة االوّلیاء ،ص 161-164؛ کاوتس« ،شبکه کازرونی» ،چشم اندازهایی از جاده ابریشم
دریایی از خلیج فارر تا دریای شرقی چین ،ص84 ،12؛

Algar, Kazruni ve Kazeruniyye, Türkiye Diyanet Vakfi Islam Ansiklopedisi
cilt 25 , P 146.
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مرشدیّه بنیان نهادند 1.این خانقاهها بیشتر در بندرگاه ها و شهرهای ساحلی ماالبار در هند
و چوانجو در چین ساخته شدند که همگی از مرکز اصهلی ایهن طریقهت؛ یعنهی کهازرون،
کنترل و اداره میگردیدند .این خانقاهها نقش عمدهای در تبلیغ بهرای طریقهت در جههت
گسترش دین اسالم برعهده داشتند.

9

.5-5حمایتسالطین 

خانقاهها نقشی تبلیغی برعهده داشتند .مردم بهرای عبهادت و شهنیدن سهخنرانیههای
مههبی به آنجا روی می آوردند .تبلیغ صلح ،آرامش و برادری از سوی آنان در جهب مردم
به دین اسالم تأثیر بسزایی داشت 9.افزایش روزافزون جایگاه مردمی صوفیان و تهأثیر آن
در گرایش مردم هند و چین به دین اسالم به معنای گسترش نفو معنوی آنان بود .از این
رو ،توجّه حاکمان مسلمان به آنها معطوف میشد .فعالیّتهای متنوع تشهکیالت مرشهدیّه
با حمایتهای حکومتی پویا و تأثیرگهار میگردید.
مریدان و تاجران مرشدیّه نفو و جایگاه ویه های در چهین 4و بههویه ه هنهد داشهتند.
سالطین مسلمان هند ،رابطه نزدیکی با صوفیان داشتند .چنانکه بیان شد در روزگار غیا
 .1ابن بطوطه ،سفرنامه ابن بطوطه ،ص668 ،292 ،289 ،213،469 ،122؛ کداوتس« ،شدبکه کدازرونی»،
چشماندازهایی از جاده ابریشم دریایی از خلیج فارر تا دریای شرقی چین ،ص. 84-87
 .2ابن بطوطه ،سفرنامه ابن بطوطه ،ص668 ،292 ،289 ،213،469 ،122؛ کاوتس ،شبکه کازرونی« ،شبکه
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الدین بلبن(1حک616 -664.ه.ق) ،شیخ ملک یار پران و قاضی رفیه الهدین کهازرونی از
علما و صوفیان مرشدی ،مرتبط با دربار هند بودند که مقام هایی چون شهیخ االسهالمی و
قضاوت را برعهده داشتند.

9

به روایت ابن بطوطه ،سلطان محمد بن تغلق (حک019-091.ه ق) که روابط حسنهای
با صوفیان شهر کنبایه (کمبای) داشت ،این شههر را بهه اقطهاع عمهر کهازرونی (زنهده در
094ه.ق) از صوفیان خانقاه مرشدیّه در آورد و او را بسیار تکریم میکرد 9.به ایهن ترتیهو،
ساخت مقبره باشکوه تاجر کازرونی را در کنبایه در سال 094ه ق و در کنار مسجد جامعی
که محمد تغلق در سال  091ه ق در آن جا بنا نهاده بود ،باید در چارچوب ارتباط تنگاتنگ
مادی و معنوی که دو شهر کازرون و کنبایه داشتند ،بررسی کهرد .ایهن مقبهره مجموعهه
4
بنایی با کارکردهای مختلف بود که خانقاه را در بر میگرفت.
.6نتیجه 

طریقت مرشدیّه به وسیله شیخ ابواسحاق کازرونی در نیمه دوم سهده چههارم هجهری در
کازرون تأسیس شد .گسترش دین اسالم از اهداف مهم این طریقت بود و در جهت انجام
این فعالیّت ،شبکه خانقاههایی موسوم به مرشدیّه بنیان نهاده شد.
موقعیّت اقتصادی و ارتباطی کازرون به عنوان توقفگاهی در امتداد مسیرهای تجاری
فارس ،سبو گسترش خانقاههای مرشدیّه به وی ه در مسهیرهای دریهایی شهد .از ایهن رو،
 .1غیاث الدین بلبن ،منتازترین سلطان از سلسلة سالطین منلوک دهلی بود .او در اصدل غالمدی تدرک از
چهِلگدانی (چهدل غالمِپدروردۀ سدلطان اِلتُد ْتنِش ) بدود و بده سدبب
قبیلة البری و از اعسای گروه معروف ِ
شایستگی و استعداد خویش ترقی کرد(ابن بطوطه ،سفرنامه ابنبطوطه ،ص.)478
 .2برنی ،تاریخ فیروزشاهی ،ص.112-111
 .7ابن بطوطه ،سفرنامه ابن بطوطه ،ص .413-469

3. Lambourn,A collection of merits… Architectural Influences in the Friday
mosque and Kazaruni tomb complex at Cambay in Gujarat, South Asian
Studies , Journal of the Society for South Asian Studies, UK,p 133-117.
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تاجران و صوفیان مرشدیّه از طریق مسیرهای دریایی ،دامنه حضور طریقت مرشهدیّه را از
راههای مسالمتآمیز در جهان اسالم گسترش دادند.
این مریدان به عنوان سفیران فرهنگی ،همزمان با تجارت ،خانقاههای بسیاری بهوی ه
در مسیرهای ساحلی هند و چین احدا کردند .این خانقاهها بههویه ه در هنهد کهه بنهادر
بیشتری را در بر می گرفت و مریدان مرشدیّه در این مناطق از حمایت حاکمهان برخهوردار
بودند ،رشد و رونق فراوانی یافتند.
خانقاههای مرشدیّه در هند و چین که از مرکز اصلی خود در کازرون هدایت میشدند،
با ایجاد سیستم منظم مالی ،درآمد بسیاری با عنوان صدقات و نهورات از مریهدان تهوانگر
کسو میکردند و همۀ آنها را به خانقاه کازرون میفرستادند تا از ایهن ثهروت سرشهار در
جهت اداره و گسترش بیشتر خانقاهها و برای رف نیاز مسهتمندان ،درویشهان و مسهافران
استفاده شود.
به این ترتیو ،با گسترش خانقاههای مرشدیّه و حوزه فعالیّت آنها در هند و چین ،این
شبکه با پیروی از الگوی خانقاه اصلی در کازرون ،از یک سو ،رسالت اجتماعی خهود را در
چارچوب دستگیری از مستمندان و مسافران انجام میداد و از سوی دیگر ،رسالت مههبی
خود را در چارچوب گسترش دین اسالم انجام میداد.
هم چنین ،نقش مهمی در تبلیغ برای کرامات معنهوی شهیخ ابواسهحاق و طریقهت او
برعهده داشت .ایهن خانقهاه هها ،بها عرضهۀ خهدمات اجتمهاعی و پههیرایی از مسهافران و
مستمندان ،راه تبلیغ عملی برای طریقت را در پیش گرفتند و از این طریق در قلوب مردم
نفو کردند .شیخ ابواسحاق ،معتقدان بسیاری از خاص و عهام در هنهد و چهین یافهت و از
حرمت و تقدّس فراوانی در میان عامه مردم برخوردار بود که حتی پادشاهان و امیران سهر
ارادت بر آستان او فرود میآوردند و از مشایخ این طریقت حمایت میکردند.
به این ترتیو ،افزایش روزافزون جایگاه مردمی صوفیان مرشدیّه در این مناطق ،سبو
توجّه حاکمان به آنان شد و به تب آن ،افزایش نفو سیاسی و اجتماعی این مریهدان را در
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پی داشت .مهم ترین نقش کرامات معنوی شیخ ابواسهحاق در مسهیرهای دریهایی هنهد و
چین ،محافظت معنوی از بازرگانان در مقابل خطرات دریایی بود .بر اسهاس ایهن اعتقهاد،
تاجران خانقاههای زیادی برای صوفیان مرشدیّه در مسیرهای تجاری و بندرگاهها احهدا
کردند که نقش بسزایی در تبلیغ طریقت مرشدیّه و گسترش اسهالم در هنگهام ارتباطهات
تجاری با ملل هند و چین برعهده داشتند.
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