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  نقش شیوخ خانقاه در دولت صفوي

  

  :مقدمه

حكومت صفويان را شايد به جرائت بتوان اولین حكومت ايدئولوژيكي به حساب آورد كه بناي حكومت خود را بر باورھاي 

رھبران اولیه نھضت صفويه و بعدھا به میزان كمتري ، .صوفي گرايانه قرار داده و از اين راه استفاده فرآوان بردند

آنھا به عنوان مرشد كامل براي خود تصويري . االي معنوي داشتندپادشاھان بعدي ، در نزد طرفداران خودشان مقام و

از طرف . معنوي و خدايي ساخته بودند كه باعث مي شد پیروانشان نسبت به آنھا سرسپردگي كامل داشته باشند

ديگر پادشاھان اولیه صفوي سعي نمودند از تشكیالت عظیمي كه بر اساس باورھاي صوفیانه در خانقاه و رباطھا 

كل گرفته بود ، به عنوان نیرويي منسجم و تشكیالتي براي پیشرفت كارھاي تبلیغاتي و حتي نظامي استفاده ش

  ) ٣٠سیوري ص .(نمايند

. در راس اين تشكیالت عظیم ، مقام معنوي خلیفه الخلفا قرار داشت كه در نظر صوفیان از اھمیت فراواني برخوردار بود

ر تشكیالت حكومت صفوي غیر قابل انكار بود ، در طول دوران طوالني حكومت اين مقام معنوي كه بعدھا وجودش د

  .صفويان دچار حوادث و فراز و نشیب ھاي گوناگوني شد

مي توان گفت كه اگر به ابتدا و انتھاي اين دوره بپردازيم ، مقام خلیفه الخلفا در ابتداي كار صفويان از مقامھاي بسیار 

ولي ھر چه كه به انتھاي اين دوره نزديك مي شويم ، به خصوص در دوران آخرين . حساس و مھم به شمار مي رفت 

آنچه كه در اين تحقیق به دنبال پاسخگويي به آن ھستیم ، جواب . پادشاھان ، از اھمیت اين مقام كاسته مي شود

  :اين پرسشھاست كه

  اھمیت و مقام خلیفه الخلفا در ابتداي كار صفويه چه بود؟

  ه الخلفا در اواخر دوران صفويه در كجا قرار داشت؟موقعیت خلیف

  سیر تحوالت و منحني تغییرات مقام خلیفه الخلفا در دوران صفويه چگونه بود؟

آنچه كه بیانش در اين جا سودمند به نظر مي رسد اين است كه منابع دوران صفويه اشاره چنداني به اين مقام نكرده 

آنچه را ھم در اين مورد مي بینیم به نحوي مربوط به تزلزل . ن تحقیق بسیار محدود بوداند و لذا منابع ما براي انجام اي

  .اين مقام در اواخر دوران صفوي است و لذا مي بايست با ديده احتیاط به آن نگريست

  

  خلیفه الخلفا در ابتداي دوران صفوي

  

الخلفا در ابتداي پیدايش و گسترش صفويه از بررسي منابع صفوي ، چنین استنباطي را ايجاد مي كند كه مقام خلیفه 

قبل از ايجاد حكومت و در آستانه سیاسي شدن تشكیالت صفويه اين مقام و كال . مقامھاي مھم اين دولت بوده است 

خانقاه تحت امر او به عنوان محلي براي نظارت بر تشكیالت گسترده صفوي و انجام امور صوفیانه بود و خلیفه الخلفا به 

  :مینورسكي در اين باره مي گويد. ن نايب و استاد شاه محسوب مي شدعنوا

شاه با . خلیفه الخلفا به منزله نايب و استاد شاه به حساب آمده و بر اين اساس نمايندگاني را به اياالت مي فرستاد«

حكومت عثماني نیز  اين منصب نه تنھا بر قزلباشان صفوي نظارت مي كرد بلكه بر تشكیالت گسترده پیروان در قلمرو

  )١٠۴مینورسكي ص (» .تسلط داشت

ھمانطور كه مي دانیم اھل . با شروع نھضت صفويه خلیفه الخلفا ، يكي از اعضاي مھم گروه معروف اھل اختصاص بود
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اختصاص افرادي بودند كه نقش موثري در ھدايت و رھبري جنبش صفوي از ابتدا تا زمان به سلطنت رسیدن شاه 

اين گروه ھفت نفره كه يكي از آنان خلیفه الخلفا بود ، در تمامي مسايل و مشكالت اين . ايفا نمودند اسماعیل اول

دوره در كنار اسماعیل صفوي بودند و با كمك ھا و تمھیدات خود زمینه شكل گیري و قدرت يافتن حكومت صفوي را 

  :از اين تصمیم گیري ھاي مھم دارد خواند میر در كتاب خود به عنوان مثال اشاره به يكي. فراھم آوردند

آن حضرت ، شاه ، عزم سفر جزم كرده در خلوتي خاص با زمره اھل اختصاص مانند عبدي بیك تواچي و حسن بیك « 

اهللا و خلیفه الخلفا و غیر ايشان از اعیان امرا قرعه مشورت در میان انداخت و فرمود كه چون به سبب وفور سپاه و 

» عناد توقف در اين واليت از رعايت طريقه حزم دور است آيا روي توجه به كدام جانب آوريم؟ استعداد اھل خالف و 

  )۴۴٨ص ۴خواند میر ج(

اما . آنچه كه از اين گفته ھا مشخص مي گردد جايگاه مشورتي بسیار مھم خلیفه الخلفا در دوران اولیه صفوي است

خلیفه الخله ارائه مشورت بوده و يا به غیر از جايگاه مشورتي ، اين سوال مطرح مي گردد كه در اين دوران تنھا وظیفه 

  در مقام عملي ھم داراي جايگاھي بود است؟

اين . براي جواب به اين سوال بد نیست كه به عملكرد يكي از معروفترين شیوخ و خلفاي صفور در آن زمان بپردازيم

ھدف از . ي قمري ، به امپراطوري عثماني اعزام شدھجر ٩١٨شخص پر آوازه نور علي خلیفه روملو بود كه در سال 

نويسنده در اين مورد مي . اين اعزام بنا به گفته نويسنده كتاب احسن التواريخ ، جمع آوري صوفیان اخالص شعار بود

  :گويد

ه وي ملحق با رسیدن نور علي خلیفه ، از صوفیان روم و مريدان آن مرز و بوم قريب سه چھار ھزار سوار با خانه كوچ ب«

حسن (» .در نبردي كه روي داد پیروزي با نور علي خلیفه بود و در ارزنجان كه به تیول او مقدر بوده مستقر شد. شدند

  )١٧۶روملو ص 

بر اساس استفاده از اين متن مي توان گفت كه مقام خلیفه الخلفا تنھا يك مقم مشورتي نبوده و گاھا خلیفه در حوزه 

  .ي جنگي ھم وارد مي شدھاي عملي حتي حوزه ھا

  

  موقعیت خلیفه الخلفا در ادوار میاني صفوي

  

از زمان طھماسب صفوي به بعد كم كم در منابع رد پاي حضور خلفا و شیوخ خانقاه را در مقامھاي اجرايي و دولتي مي 

التواريخ اشاره در كتاب احسن . حتي گاھي آنھا را در مقام حكومت شھرھا و نواحي كشور مشاھده مي كنیم. بینیم 

ظاھرا در سال . به يكي از اين خلفا به نام صوفیان خلیفه شده كه در زمان طھماسب حكومت شھر مشھد را داشت

خلیفه مزبور پس از رفتن به شھر ھرات . كه ازبكان شھر ھرات را مورد حمله قرار دادند از او در خواست كمك شد ٩۴١

حسن روملو . رسانید كه طھماسب او را از سمت حكومت آنجا عزل كردظلم و ستم را نسبت به مردم آنجه به حدي 

  :در باره صفات او مي گويد

در روز دوشنبه و سه شنبه و . اصلش از شھر سیواس بود ، چھار ھزار و ھشتصد ازبك را در جنگ به قتل آورده بود« 

وا و دويست كله قند و دوازده گوسفند جمعه از ايام ھفته ، دوازده من قند به جھت حلوا و چھل من عسل به جھت حل

  )٣۵۵حسن روملو ص ( » .مع يراق و دو ھزار دينار در راه دوازده امام صرف مي كرد

مي » مھردار خاصه شريفه«و » ايشیك آقاسي« از ديگر عناويني كه در اين دوره در بین خلفا مي بینیم مقامھايي چون

اين گونه . اي خلفاي وقت به میزان زيادي سخن گفته شده استھمچنین در منابع، از مناصب و ماموريت ھ.باشد
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مناصب گرچه از طرفي مبین اين واقعیت است كه خلفا در دربار صفوي جايگاه بخصوصي داشته اند ، ولي از طرف ديگر 

اين موضوع را روشن مي كند كه در ادوار میاني حكومت صفويه كم كم از جايگاه رفیع و معنوي خلفا كم شده و 

حتي در كتاب خالصه التواريخ به موردي برخورد مي كنیم كه يكي از . مقامھاي تشريفاتي به آنان واگذار مي گرديد

را به مدد دارا بودن جثه بزرگ و قوي ، به سمت ايلچي گري به سوي ازبكان انتخاب كرده » كبه خلیفه«خلفا به نام 

  :بودند

ر مجلس سالطین توران ،ابوسعید،درآمد و تبلیغ رسالت به جاي كبه خلیفه به صولت تمام و ھیبت ماال كالم د«

خلیفه متھور . عبید لئیم آن كتابت كريم را بعد از مطالعه شق فرمود.آورد،كتابت طھماسب بوسیده به دست خان داد

بر خلیفه عبید خان خواست كه شمشیر ... اصال بیم نكرده شمشیر و معجر را بیرون آورده نزد عبید خان بر زمین نھاد 

حسیني (» ... چون كبه خلیفه را آتش صوفي گري مشتعل شده بود سخنان درشت به روي عبید خان گفت ... زند 

  )٢٠٨قمي ص 

  

  شاه عباس و مقام خلیفه الخلفا

  

تا دوران شاه عباس ھمانگونه كه گفتیم مقام خلیفه الخلفا يكي از مقامھاي رسمي و معنوي به حساب مي آمد و 

از .ر نزولي بود ولي جايگاه خودش را تا حدود زيادي به عنوان يك موقعیت ويژه در دربار صفوي حفظ نمودگرچه در سی

دوران شاه عباس اول بنا به ھمان سیاست ويژه اي كه اين پادشاه در كم كردن نفوذ سران قزلباش و خلفا داشت ، 

كارھايي ھمچون جاروب كشي ، نگھباني و دژخیمي اين مقام به سطح بسیار پايیني نزول كرد و از آن پس آنھا را در 

  . مي بینیم

اما دلیل اينكه عباس اول سعي نمود از نفوذ آنھا كاسته و موقعیت اجتماعي و سیاسي آنان را تنزل بخشد ، به حادثه 

رسیده ولي اين حادثه مربوط به زماني بود كه عباس به پادشاھي . براي او اتفاق افتاد ٩٩٨اي برمي گردد كه در سال 

گروھي از صوفیان طرفدار شاه محمد خدابنده شروع به تحريكاتي در . پدرش محمد خدابنده ھنوز در قید حیات بود

جامعه كرده و محور تحريكات آنان بر اين مبنا بود كه با وجود زنده بودن پدر ، مقام مرشد كاملي به پسر نمي رسد به 

به گفته نصراهللا فلسفي شاه عباس براي اتمام اين قضیه آنھا را به مجلس بنا . عنوان اعتراض حلقه ذكر برپا كردند

شاه در . صوفیان جملگي حاضر شده و از میان خودشان سه نفر نماينده براي صحبت انتخاب كردند. مناظره دعوت كرد

فرق مجلس مباحثه پس از گفتن دو كلمه دست به شمشیر برده و ھر سه نفر را كشت و بقیه ھم از ترس مت

  )٢٣٩فلسفي ص .(شدند

مبارزه عباس اول با صوفیان و تضعیف مقام آنان به اين حد محدود نشد و حتي به دنبال بھانه ھاي مختلفي مي گشت 

يكي از اين بھانه ھا حادثه اي بود كه در زمان تصرف تبريز در زمان . تا ھر چند روزي گروھي از آنان را سیاست كند

در آن زمان يكي از خلفاي صوفي به سوي دولت عثماني میل نموده و طريقت صفوي را . بود اسماعیل اول اتفاق افتاده

گرچه اين خلیفه خائن كه نامش شاھوردي خان بود در . ترك گفته و به ھمراه پسرش به ترويج اطاعت از عثماني كرد

سالیان دراز بر اين حادثه ، ھمان زمان كشته شد ، ولي اين قضیه مستمسكي براي شاه عباس بود تا پس از گذشتن 

  :در تاريخ عالم آراي عباسي در اين مورد مي خوانیم كه.مجددا دستور تحقیق در اين مورد صادر كند

گرچه صوفیان خائن كه در آن وقت روسیاھي كرده بودند و روي از مرشد كامل برتافته بودند، سزاي عمل يافته به « 

لیفه ھا و صوفیان كه ھنوز در قید حیات بودند به قتل درآمده به جزاي عمل ديار عدم شتافته بودند، اما جمعي از خ
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» .رسیدند و غرض اصلي آن بود كه من بعد آن طبقه از دايره صوفي گري خارج بوده و صوفي از نا صوفي متمیز باشد

  )٨٨١اسكندر بیك منشي ص(

  

  مقام خلفا در نزد مردم

  

ن عباس يكم،در نظر عامه مردم آنھا ھمچنان مقام قدسي خودشان را علي رغم كاھش قدر و منزلت صوفیان در زما

چنان كه زيادي غذاي آنھا را به عنوان تبرك برداشته و آنرا به عنوان . حفظ كرده بودند و مردم به آنھا اعتقاد داشتند

ام انھا ايجاد گشته حتي در دربار ھم با توجه به ھمه تخفیف ھايي كه در مق. شفاي بیماريھاي خود به كار مي بردند

  .بود ، باز ھم در جريان اعیاد خلفا به ھمراه ديگر صوفیان حاضر شده و به تعارف شیريني و نبات مي پرداختند

گاھي مردم و حتي بزرگان براي طلب آمرزش و اعتراف به پیش ھمین خلیفه الخلفا رفته و نزد آنھا به اعتراف مي 

پیش او به زانو درآمده و او نیز به تكبر با عصايي كه در دست داشت به پشت  شیوه كار به اين شكل بود كه.پرداختند

  آنھا زده و به اين ترتیب گناھانشان را مي بخشید

  

  نتیجه گیری

اگر بخواھیم به صورت اجمالي و در چند جمله نتیجه بحث را بیان كنیم بايد گفت كه مقام خلیفه الخلفا از صاحب 

به تدريجاين خلفا وارد عرصه كارھاي .ر رھبري نھضت صفوي در زمان اسماعیل يكم بودمنصبان عالي رتبه و موثر د

از زمان عباس اول كوشش زيادي در . اجرايي شده و به مناصب مھمي حكومتي و گاه تشريفاتي دست پیدا نمودند

و برو شد ولي نفوذ آنھا در تحديد نفوذ آنھا و تخفیف موقعیت آنھا به عمل آمد و گرچه در عرصه دولتي كار با موفقیت ر

  .بین توده مردم ھمچنان باقي بود
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