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چکیده

همگونی تصوف با تشیع به معنای فرآیندی است که بهه سسهیله آن ،تصهوف بها تشهیع
پیوندی استوار برقرار کرد س بر فرهنگ اجتماعی جامعه ایران اثر گذاشت .این همگونی،
در سدههای میانی تاریخ ایران ،همزمان با یورش مغول س بها کوشهف فیهری بارگهان
شیعی س صوفی شیل گرفت .تأثیرپذیری هر دس میته از تعهامیم م ییامهدین عربهی،
ضمن اعتقاد به سالیهت س امامهت علهی (ع) س نجاتبخشهی عقیهده مههدسیت ،در ایهن
همگونی نقف مهمی داشت .به تدریج ایهن همگهونی بها ادامهه ایهات در اندیشهههای
عاممانی شیعی چون سید ایدر آملهی س گرسهههای گونهاگونی چهون شهیخیه کبرسیهه س
شیخیه جوریه ،زمینهساز ت والت سیاسی  -اجتماعی شد .در پی ت والت فیری ،جبههه
سیاسی س اجتماعی ایران ت والت عمیقی یافت س دامنه آن به مناطق گونهاگون ایهران،
بهسیژه با رهبهری میرقوام امهدین مرعشهی ،بهه مازنهدران کشهیده شهد س در نتیجهه آن،
جنبفهای رهاییبخف در مقابل قدرت سیاسی ااکم شیل گرفهت .ایهن ت قیهق بهه
دمیل اهمیت تاریخ ت والت فیری ،با استفاده از منابع تاریخی سدههای میانی ایران س با
رسش توصیفی س ت لیلی ،در پی کشف آثار همگهونی تصهوف بها تشهیع س نقهف آن در
ت والت سیاسی س اجتماعی مازندران است.
کلیدواژهها :تصوف ،تشیع ،همگونی ،سید ایدر آملی ،شیخیه جوریه ،مرعشیان.
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مقدمه
در طول تاریخ ،تحوالت اجتماعی جزءِ جداییناپذیر نظامها بووده اسوت کوه در هور
جامعه ای ،عوامل و زمینههای گوناگونی دارد .فروپاشی قدرتها ،که اغلوب بوه پیودایی
قدرتی جدید می انجامد ،میتواند از عوامل مهم تحوالت اجتماعی باشد .تاریخ پرفراز و
نشیب و چندهزارسالهٔ ایران ،رویدادهای بسیاری به خود دیده که هر کدام در تحووالت
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی این دیار نقشی ایفا کرده اسوت .ایون نقوپ ،پو از ورود
اسالم به ایران پررنگتر شد؛ زیرا ایرانیان که تشنهٔ تعالیم عدالتمحور اسالم بودنود ،بوا
جان و دل آن را پذیرفتند؛ با این حال ،به دلیل فراز و نشیبها و کشمكپهای حاکموان
بر سر قدرت ،رفتارهای تبعیض آمیز و سوتم روا یافوت و در کالبود اجتمواعی جامعوهٔ
مازندران اثر گذاشت.
تاریخ ایران پ از اسالم ،به ویژه پ از هجوم مغول ،گذشتهٔ ناآرامی را بوه تووویر
میکشد؛ به گونه ای که در مناطق گوناگون ،به دلیل آشوفتگی اواواو و نبوود حكوموت
مرکزی مقتدر ،حاکمان محلی یا فئودالها به استثمار طبقات پوایین پرداختنود .در چنوین
احوالی ،با رفتارشناسی اجتماعی گوروههوای مردموی در راه رهوایی از سوتم و بررسوی
شیوههای تعامل آنان با حكومتها میتوان نمونههای روشنی از دالوریهای بزرگانی را
مشاهده کرد که برای اهداف مقدس ،در راه نجات بشر بسیار کوشیدند.
ظلمستیزی و عدالتخواهی و جامعهای امن ،خواستهٔ هر بشر اجتماعی است .جامعهٔ
ایران نیز ،در برابر ناعدالتیها ،از آغازین دهههای ورود مسلمانان ،به شیوههای گوناگون
کوشید ریشهٔ فساد و تباهی از اجتماو برکنده شود .شیعیان و گروههای متوثثر از شویعه،
که برخالف دیگر مكاتب فقهی و فكری نمویتوانسوتند در برابور ایون ناهنجواریهوای
اجتماعی سكوت کنند ،پرچمودار حرکوتهوای انقالبوی و االوالحی شودند .فروپاشوی
خالفت عباسی (در  151ه.ق ،).که نمایندهٔ حاکمیت اهل سنت قلمداد میشد ،شكسوت
اسماعیلیان در الموت ،تسلط مغول و برپایی حكومت در ایران ،ثمورهای جوز ویرانوی و
تباهی برای مردم نداشت .این ویرانی آسیبهای فراوانی برای پایههای نظوام اجتمواعی
در جامعهٔ ایران داشت و در نابسامانی اجتماعی نقپ بسزایی ایفا کرد.
در این واع اجتماعی آشفته ،ایلخانان و امیران محلی ،به نقپ توجیهگری خانقاههوا
توجه کردند که در سدهٔ هفتم ،بیپ از پویپ ،در حیوات فوردی و اجتمواعی مسولمانان
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ریشه دوانده بود (رشیدالدین .)145 ،119 ،491 :4911 ،خانقاههوا بوه سوبب رشود فزاینوده و
آمادگی زمینه و استقبال مردم و نیز ،رسمیت یافتن نزد حاکمان ،در مناطق تحت توورف
مغول رونقی بیپ از پیپ یافت (ابنبطوطه .)999- 999 :4111 ،شاید دلیول توجوه حاکموان
ایلخانی به این گرایپ ،حالتهای روحی و انزواگرایانه و انقطاو از دنیای فانی و گوذرا
بوده باشد (دایرةالمعارف بزرگ اسالمی .)141/45 :4931 ،بر این اساس ،بهتدریج ،این تفكر که
هجوم مغول مشیتی اال هی و تقدیری برای تنبیه مسلمانان گنهكار بوده است و در نتیجه،
اندیشهٔ جبرگرایی روا یافت .این دو اعتقاد ،یعنی جبرگرایوی و انزواگرایوی ،در میوان
تودهٔ مردم سبب شد جامعه برای رهایی از اوااو موجوود ،در پوی روشهوای سولوکی
برود تا اندکی از دردهایپ تسكین یابد (همان).
به هر حال ،اعتقادات تووف در دنیاگریزی یا پرهیز از مداخله در امور دنیایی ،مانند
سیاست و قدرت ،باور طبقات گوناگون جامعه به این سبک رفتاری و نیز ،نقوپ تسولی
بخووپ آن در کوونپهووای اجتموواعی ،حاکمووان را در حمایووتگووری از آن و اشوواعهاش
ترغیب کرد.
پ از چیرگی اقوام مغول بر بخپهوای گسوتردهای از سورزمینهوای اسوالمی (در
قرن  )1و تحمیل فشوارها ،موقعیوت ویوژهای بورای جامعوهٔ اسوالمی پدیود آمود .در آن
زمان ،تشی ع به دلیل تسامح و تساهل امیران مغول ،مجوال بیشوتری یافوت و توانسوت بوا
آزادی بیشتری ،به امور مذهبی خود پرداخته ،رفتهرفته ،در میوان الووفیه روا یابود .از
دیگر سو ،در میوان اهول تسونن نیوز ،تموایالتی بوه تشویع معتودل و میانوهرو پدیود آمود
(شیبی.)91 :4919 ،

در این دوره ،جمع برخی از تعالیم عرفانی تووف و تشیع ،به پیونودی مبوارب بوین
این دو مكتب منجر و بوا ایجواد منطوق سوببی ( 1،)Causal logicزمینوهسواز جنوبپهوای
استقالل طلبانهٔ بعدی شد؛ برای نمونه والیت و مهودویت ،دو االول عقیودتی شویعی ،در
2
میان برخی از سلسله های الوفی ،مثل کبرویه مطور شود و شویخ نجومالودین کبوری
(متوفای  111ه.ق ).و پ از او ،خلفایپ به اهل بیت (و) اظهار ارادت میکردند (نوک:.

نسفی.)914- 911/4 :4914 ،

مطالعات تاریخی به ما نشان می دهد که رونق تشیعِ متووف در سایهٔ این همگوونی،
در مناطق آسیبدیده ،مانند مازندران ،زمینه ساز حرکت های اعتراض آمیز مردم شد .ایون
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در حالی بود که در مازندران ،درگیریها بر سر قدرت بین خانودان محلوی آلباونود کوه
نمایندهٔ ایلخانان مغول بودند و والیان محلی آنها ،مثل کیاچالویهوا و کیواجاللیهوا 3،از
یک سو و فساد اخالقی ،از سوی دیگر ،ناهنجاریهای بسیاری ایجواد کورده بوود .قتول
فخرالدوله حسن کیخسورو ،آخورین بازمانودهٔ آلباونود در مازنودران و روی کوار آمودن
کیاافراسیاب چالوی ،مردم رنج دیدهٔ مازندران را ،بار دیگر ،زیر فشار و ستم قرار داد توا
آنكه سید قوام الدین مرعشی ،عالم شیعی و از یادگاران مكتوب سروربداری خراسوان ،بوا
تكیه بر نفوذ اجتماعی و مذهبی و با تثکید بر االول مذهب تشیع ،زمینه را برای احقواق
حقوق دینی و اجتماعی مردم مازندران فراهم کردند و بوا برانودازی حكوموت سوتمگر
کیاافراسوویابی چووالوی ،سلسوولهٔ مرعشوویان مازنوودران در  111ه.ق .پایووهریووزی شوود

(نک :.مرعشی.)411- 443 :4915 ،

تووف ،که از تعالیم مذهبی اثر پذیرفته بود ،پایگاه اجتماعی مناسوبی بورای عالموان
شیعی بود و اقبال مردم مازندران به دارویپ الوفی ،زمینهسواز آغواز مبوارزات سیاسوی
مرعشیان در تقابل با حكومتهای محلی ،مثل حكومت کیاافراسیاب چالوی شده بوود.
نقپ این رویكرد فكری در میان مردم مازندران ،نویسنده را بر آن داشت تا با توجه بوه
کارکردهای اجتماعی الوفی گری و مرجعیت آن نزد جامعهٔ شیعی مازندران ،به بررسوی
همگونی تووف و تشیع بپردازد؛ البته با این فرض کوه ایون همگوونی بورای برخوی از
رهبران شیعی فرالتی فراهم کرد تا با بهرهگیری از کارکردهای آن ،جامعه را از آن واع
رهایی دهند که این حرکت ،در نهایت ،به پیروزی و شكلگیری دولت شیعی مرعشویان
انجامید .در بررسی این همگونی و کارکردهای اجتماعی آن ،از منابع تاریخ مازنودران و
برخی آثار کالمی برجایمانده از سدههای میانی ،و نیز روش توالوی و تحلیول ،بهوره
گرفته میشود.

 .1زمینههای همگونی تصوف و تشیع
 .1 .1زمینههای فکری
الف .نهی ائمه (ع) از شیوههای صوفیانه
همگونی تووف با تشیع در فضایی اتفاق افتاد که جامعه شیعه به دلیل وجود منوع و
نهی اهل بیت (و) از گرایپهای الوفیانه روی خوشی به تووف نشوان ندادنود .شواید
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بتوان عامل این تقابل اولیه را برداشت مخالفت مبنایی بوا توووف از روایوات ائموه (و)
دانست .به هر روی در منابع روایی و تاریخی ،گزارشهایی از نهی و منع اهل بیت (و)
از الوفی گری وارد شده است؛ برای نمونه گزارش شده است که علی (و) هنگام اقامت
در بوره ،به دلیل تیری که بر پیشانی ربیع (عالء) بن زیاد حارثی االابت کرده بود و هر
سال او را ناراحت میکرد  ،به عیادت او آمد .طبق این گزارش ،پ از شوكایت ربیوع از
واع برادر خود ،عاالم ،امام (و) از دنیاگریزی نهی کرد و به عاالم فرمود« :ای دشمن
نف خود! شیطان بر تو مسلط شده .آیا بر زن و فرزندانت رحم نمیکنی! خداوند هموه
چیز را برایت حالل کرد؛ ولی تو کراهت داری از آن حاللها استفاده کنوی .توو در نوزد
خداوند ،کوچکتر از اینها هستی» .عاالم گفت« :یا امیرالمؤمنین ،پ چرا خودت لباس
درشت در بر کرده ای و غذاهای لذیذ نمیخوری؟» .علی (و) فرمود« :وای بور توو! مون
مانند شما نیستم ،خداوند متعال بر رهبران حق واجب و الزم فرموده که با طبقهٔ نواتوان،
خود را هماهنگ کنند تا فقر آنها را به طغیان واندارد» (ابنابیالحدید.)91/44 :4991 ،
در دوره های دیگر از حیات شیعه هم ،نهی از دنیاگریزی الووفیانه ،در آمووزههوای
امامان (و) و رهبران دیده میشود .ابراهیم بن عبدالحمید میگوید:

من و سكین نخعی ،با هم ،بوه حوج رفتویم .او زن را تورب کورد و بووی خووش

استعمال ننمود و لباس نوو نپوشوید و از غوذاهای لذیوذ هوم نخوورد و مشوغول
عبادت شد و در مسجد ساکن گردید و حتوی سور بوه طورف آسومان هوم بلنود

نمیکرد .او بعد از مناسک حوج ،وارد مدینوه شود و خودمت اموام [الوادق] (و)
رسید و در کنارش ،به نماز ایستاد .بعد از آن گفت« :قربانت گوردم ،مویخوواهم

از شما مسائلی بپرسم» .فرمود« :بروید آنها را بنویسید و بورای مون بفرسوتید» .او

بازگشت و نامهای نوشوت و سوؤاالت خوود را مطور کورد و گفوت« :قربانوت
گردم ،مردی خوف خدا در دلپ جای گرفتوه و او تورب زن و خووردن غوذا را

کرده است و توانایی ندارد سرش را بوه طورف آسومان بلنود کنود» .اموام (و) در

جواب او نوشتند« :اما دربارهٔ زن خوودت مویدانوی کوه رسوول خودا (چ) چوه
اندازه با زنان خود آمیزش داشت و هرگز آنها را تورب نمویکورد .اموا در موورد
غذاهای لذیذ بایود بودانی کوه رسوول خودا گوشوت و عسول میول مویکردنود»

(مجلسی.)441/11 :4119 ،
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امام الادق (و) از عقیدهٔ ابوهاشم الوفی نیز نهی کرده است« :إنه فاسد العقیدة جودا
و هو الذی ابتدو مذهبا یقال له التووف و جعله مفرا لعقیدة الخبیثو »؛ «عقیودهٔ ابوهاشوم
جدا فاسد است .او به بدعت ،مذهبی اختراو کرد که به آن تووف گفته میشود و از آن
فرارگاهی به عقیدهٔ ناپاب خود ساخت» (حر عاملی.)11 :4111 ،
نمونهٔ دیگر از نهی ائمه (و) از ابتال به شیوههای الوفیانه حدیثی اسوت کوه از اموام
راا (و) نقل شده است .عالمه مجلسی امن نقل گزارشی از کش الغم میگوید:

گروهی از الوفیه ،در خراسان ،خدمت علی بون موسوی (و) رسویدند و گفتنود:

« امیرالمؤمنین ،مثمون فكر کرد چوه کسوی بورای والیوت اموور شایسوته اسوت و
خداوند از والیت آن راوایت دارد .در ایون هنگوام متوجوه شود شوما خوانواده

سزاوار هستید که بر مردم امامت کنید و از مردم به این مقام شایسوتهتور هسوتید؛

از این رو ،خالفت را به شما برگردانید .امامت بوه کسوی نیواز دارد کوه غوذاهای
سفت و محكم بخورد و لبواسهوای خشون در بور کنود و سووار اال شوود و از

بیماران عیادت نماید» .امام راا (و) فرمود« :یوس

پیامبر بود؛ قباهای دیبوا کوه

با طال بافته شده بود ،در بر میکرد و در بساط آلفرعون قرار میگرفت و حكوم

مینمود .آنچه از امام خواسته میشود ،عودالت و دادخوواهی او مویباشود .اموام
هر گاه سخن میگوید ،باید الوداقت داشوته باشود و هور گواه بوین متخاالومین
داوری کرد ،باید عدالت داشوته باشود؛ هور گواه وعودهای داد ،بایود عمول کنود؛

خداوند لباس و طعامی را حرام نكرده» .و بعد این آیهٔ شوریفه را قرائوت کردنود:

ق» (مجلسوی،
ن الور ْز ِ
ت مِو ر
ح َّر رم زِینرو ر اللهوه ا َّلتِوی رْخْو رر ر ِلعِبوا ِد ِه رو الطَّیبوا ِ
ن ر
ل رم ْ
« ُق ْ

.)443/11 :4119

ب .سلسلههای صوفی و تالش برای همگونی
این منعها که از سوی عموم شیعه منع و نهی مبنایی تلقی میشد به مورور بوا غنوای
مباحث و مسوائل عرفوانی و همسوویی برخوی مفواهیم عرفوانی بوا مفواهیم الووفیانه و
همچنین بسط و گسترش مفاهیم و تفسیر آن از سوی برخی عالمان شویعه در قورن  1و
 ،3در نوو نگاه شیعیان به تووف اثر گذاشت و زمینه همگونی میوان ایون دو مقولوه را
فراهم کرد.
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نجم الدین کبری ،ا ز شیوخ متووفهٔ قرن  ،1از جملهٔ این افراد بود که با ورود مغوول،
فعالیت های سیاسی و نظامی پیروانپ ،در ایران آغاز شد .روحیوهٔ مبوارزهطلبوی پیوروان
طریقهٔ کبرویهٔ ایران را میتوان متثثر از مشورب عرفوانی ابونعربوی (متوفوای  193ه.ق).
دانست؛ زیرا عده ای تعالیم وی را متثثر از آموزههای شیعی میداننود (شویبی- 911 :4919 ،
 )919که بیشتر ،سید حیدر آملی (متوفای پ از  131ه.ق ).آنها را روا داد (آملی:4913 ،
 .)41پ از قتل نجم الدین کبری و در حدود سال  143ه.ق ،.مكتوب کبرویوه ،در شورق
ایران ،با کوشپ شاگردان وی شكل گرفت .تدوام مسولک الووفیانهٔ شویخ ،بوهتودریج،
زمینه های آشتی تسنن و تشیع را فراهم کرد .این پیوند ،در دوران بعود ،جلووهٔ بیشوتری
یافت؛ به گونهای که خلفای متووفه غالبا به تشیع منسوب یا مربوط شدهاند (زرینکووب،
.)33 :4911

سووعدالدین حمویووه (متوفووای  151ه.ق ،)493- 491 :4911( ).از پیووروان و شوواگردان
طریقت شیخ نجمالدین ،در الموبا فی التووف ،به پیوند والیت و نبوت اشاره کرده و
اولیای امت اسالمی را دوازده تن و امام زمان (عج) را برقرارکنندهٔ عدل در سراسر جهان
دانسته اسوت (هموان) .عزالودین نسوفی (متوفوای  111ه.ق )914- 911/4 :4914( ).نیوز ،از
مشهورترین شاگردان حمویه ،در کتاب انسان کامول ،والیوت در اموت محمود (چ) را
منحور به دوازده تن ،ولی آخر را خاتم اولیا و نام او را مهدی و الاحب دانسته است.
از دیگر متووفان متشیع ،عالءالدوله سمنانی (متوفای  151ه.ق ،).از مشوایخ سلسولهٔ
کبرویه ،در قرن  3است که با وجود پیروی از تسنن ،به دلیول بیوزاری از مشواجرههوای
مكاتب فقهی ،از مكتب خاالی پیروی نمیکرد .وی از میان خلفا ،فقوط علوی (و) را در
هر سه جنبهٔ امامت ،خالفت و والیت کامل میدانست و معتقد بود فقط ایشان به کموال
رسیده است (عالءالدوله سومنانی 19 :4911 ،و )499؛ از اینرو ،وی در برخی جهات ،بیشوتر
به تشیع نزدیک شد تا به تسنن .برداشت او از تووف و نقپ آن موجب شد چیزی بنوا
کند که بیشتر به تشیع سنی گرا شبیه باشد .بنایی که او بنیان نهواد ،گرچوه مخوال نظور
شیعیان بود ،نقپ اهول بیوت (چ) ،بوهویوژه علوی (و) ،را مویسوتود (هموان 91 :و 911؛

نک :.بویل.)541/5 :4934 ،

در کنار این الوفیان متشیع از سلسلهٔ کبرویه ،طریقهٔ دیگری نیز در خراسان بوا ایون
رویكرد وجود داشت :شیخیهٔ جوریه .شیخیان جوری که پیروان شیخ حسون جووری و
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استاد وی ،شیخ خلیفه مازندرانی ،بودند ،به دلیول ارتبواط اسوتوار بوا جنوبپ سروربداران
خراسان ،در تحوالت سیاسی و اجتماعی سده های میانی ایران نقپ اساسی ایفا کردنود.
شاگردانی از این مكتب ،چون میرقوامالدین مرعشی ،که از درویشان شیعی بوود ،دامنوهٔ
تحوالت را تا مازندران پیپ بردند و با تمسک به قدرت نفوذ منپ الوفیانه و تكیه بور
تعالیم شیعی ،در گسترش تشیع در این منطقه پیروز شدند.
ج .عالمان شیعی و تالش برای همگونی
در دهه های میانی قرن هشتم ،برخی عالمان شویعه نیوز ،در برقوراری ایون همگوونی
کوشیدند که بیتردید می توان آنان را از شاگردان مكتب حله و در امتوداد مكتوب عقول
گرای بغداد دانست .با کوشپ های فكری این گوروه از شویعیان ،رویكردهوای عرفوانی
شیعی  ،در قالب تووف شیعی رونق یافت و با نظریهپردازی عالمانی چون سوید حیودر
آملی و با اثرپذیری از تووف بزرگانی چون ابنعربی به او رسید .بوا ورود مغوول بوه
ایران نیز ،بعد اجتماعی آن ،در میان مردم ،با تثیید و ترویج برخی از عالمان شیعی بیشتر
شد .سید حیدر ،الوفیان را شیعیان خاچ نامید (امین .)114/1 :4111 ،این تفسیر و اعتقواد
وی دربارهٔ تووف ،در آغاز ،با مخالفت عالمان شیعی مواجه شد و آنان بوه دلیول رشود
تووف در میان اهل سنت حاار نشدند آن را بپذیرند؛ اما برخی دیگر ،امن پوذیرفتن
آن ،خرقهٔ درویشی پوشیدند و همین امر در رشد تووف متشیع مؤثر شد.
شاید بتوان روا تووف متشیع را نتیجهٔ تغییرات پدیدآمده در نظام اجتمواعی ایوران
دانست که خود پیامد مستقیم ستم و قتل و غارتهای مكرر مغوالن و نواتوانی ایرانیوان
در مقابله با آن بود .عامهٔ مردم برای حفظ دین و جان و مال خوود و شواید ،بوا اندیشوهٔ
حفظ معنویات خود از هجوم مغوالن ،به خانقاهها که مدعی حقیقت و باطن دیون بوود،
روی آوردند و از جامعه و سیاست کنار کشیدند؛ راهی که فقوط مویتوانسوت بوه دلیول
ناامیدی مسولمانان از بهبوود نابسوامانی اواواو برگزیوده شوده باشود .بنوابراین ،کونپ
الوفیانه ،پایگاه اجتماعی ویژهای در جامعه یافت و به پناهگاهی برای مردمی تبدیل شد
که از یورش مغوالن سرخورده شده بودند .رو فعوال و ظلومسوتیز موجوود در تعوالیم
شیعی ،از همگونی پدیدآمده سود برد و از تووف که در بدنهٔ جامعه نقوپآفورین بوود،
بهره گرفت.
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سید حیدر ،در جایگاه عالمی برجسته و شیعی ،و به دلیول آشونایی بوا معقووالت و
مبانی فقهی و کالمی تشیع ،به تدوین کتاب جوامع االسورار پرداخوت و هودف از آن را
ترویج شیعهٔ الوفی و الوفیهٔ شیعه بیان کورد (آملوی .)1 :4913 ،وی در هموین کتواب ،بوا
اعتقاد به ارورت پیوند میان این دو مكتب و پذیرش حقانیتِ هر دو میگوید یكی بور
شریعت و دیگری بر حقیقت تمرکز یافته و هر دو در الراط مستقیم است؛ ولو هر یک
دیگری را طرد کند؛ زیرا هر یک بخشی از حقیقت را دارد 4.وی از همینرو ،رسیدن به
کمال را در گرو تباین موجود میان این دو گروه دانسته ،میگوید اروری است این دو
گروه بكوشند از گروه دیگر ،بخپ دیگر حقیقت را فرا گیرند تا از هر جهت ،به کموال
دست یابند؛ لذا او الوفیان را مؤمنان ممتحرن میخواند (همان.)11 :
اخالق و آداب و منپ جوانمردانه و زاهدانه و توجه به جنبههای عرفوانی بزرگوانی
مانند امیرالمؤمنین (و) و پیوند زدن خود به ایشان بورای کسوب مشوروعیت ،افوزون بور
برخی وجوه مشترب ،زمینهٔ این پیوند و در نتیجه ،نفوذ تووف را فراهم کرد؛ در نتیجه،
شیعیان بسیاری مجذوب این طریقت شدند .کمالالدین میثم بن علی بون میوثم بحرانوی
(متوفای  199ه.ق ) .از شیعیان عالمی بود که در این مسیر گام نهاد و بر اساس روحیات
و معضالت قرنهای  1و  ،3زندگی عارفانه و زاهدانهٔ امام علی (و) را به منزلوهٔ زنودگی
الوفیانه تبلیغ کرد (همان939 :؛ شیبی.)94 :4919 ،
با وجود نهی امامان شیعه از رهبانیت و زهد افراطی ،وجود برخی مفواهیم اخالقوی
در دین ،مانند زهد و دنیاگریزی و معنویت و عرفوان اسوالمی ،زمینوه را بورای حضوور
تووف فراهم میکرد؛ از اینرو ،عالمان شیعی ،با تكیه بر این نكته کوه هور یوک از دو
مكتب تشیع و تووف بیانگر بخشی از واقعیت تعالیم عرفانی و باطنی در اسالم اسوت،
به گسترش این رویكرد نوظهور پرداختند (آملی .)11 :4913 ،با توجه به جنبههای تاریخی
این دو مكتب میتوان پی برد که تشیع و تووف از هم گرفته نشده است و در واقع ،هر
دو حجیت و اعتبار خود را منسوب به تعالیم پیامبر اکرم (چ) و منبع وحوی مویدانود.
امامان شیعه هم ،در سیر و سلوب معنوی سهم خاالی داشتند و میتوان آنان را نماینودهٔ
تعالیم معنوی و باطنی اسالم ناب دانست.
بیان یكی از وجوه اشتراب این دو مكتب خالی از فایده نیست :در اسالم ،بوه طوور
اعم و در تووف ،به طور خاچ ،شخص واالل به حق را ولیاللهه 5و دارای مقام والیت
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می گویند .طبق مذهب شیعه ،جایگاه امامت ،با مقوام والیوت موالزم و مورتبط و بوه دو
شكل مطلق و مقید است .مطلق آن مخووچ حقیقت محمدیوه و مقیود آن مخوووچ
الورت محمد (چ) است .هر یک از آنها هم ختمی دارند .خواتم والیوت مطلوق علوی
(و) و خاتم والیت مقید مهدی (و) اسوت (اولیواء اهلل .)419- 411 :4915 ،از آنجوا کوه اموام
همیشه زنده است و زمین هرگز از حجت خالی نمیماند ،مرتبهٔ والیت نیز که با اماموت
مالزم است ،همیشه وجود دارد و می تواند مردم را به حیات معنوی راهنمایی و هدایت
کند .بنابراین ،گسترهٔ والیت ،که پ از نبوت میآید ،تا امروز دائما وجود داشته و مؤید
و اامن بقای طریقت باطنی اسالم است 6.البته شكی نیست که والیت مراتب و انواعی
دارد و طبعا ،مقام والیت امام معووم ،نزد شیعه ،با مقام والیت مطور شوده در توووف
تفاوت هایی دارد .این بینپ اسالمی ،که مبنی بر حضور عنووری روحوانی و معنووی و
پایدار در انسان است که او را در تعالی روحی و دسوتیوابی بوه حیوات معنووی قوادر
می کند ،پشتوانهٔ «والیت» انسان اسوت و مویتوانود وجوه شوباهتی در عقیودهٔ شویعیان و
الوفیان باشد.
این نوو تفكر ،در ایران ،با کوشپ بزرگانی از سلسلههای کبرویه و شیخیهٔ جوریه و
نیز ،سید حیدر آملی روا یافت .بهتدریج ،این تفكر ،به دلیول وجوود ارتبواط فكوری و
مذهبی بین مشایخ آن با برخی از بزرگان در شمال ایران ،به مازندران وارد ،و زمینهسواز
تحوالت سیاسی و اجتماعی شد .چنانکه گذشت ،میرقوام ،الوفی متشیع ،نیز با تورویج
اندیشههای خود ،که با ریااتها و عبادتها همراه بود ،مریودان بسویاری از مازنودران
گرد آورد (دولتشاه)131 :4911 ،؛ در نتیجه ،با تكیه بر تحوالت سیاسی و اجتماعی توانست
بر اوااو مازندران مسلط شود.
 .2 .1زمینههای اجتماعی
از البهالی منابع تاریخ مازندران میتوان زمینه های اجتماعی ایجاد همگونی توووف
و تشیع را شناخت .فشارهای اقتوادی حاالل از تخریب گستردهٔ کشتزارها ،از یک سو،
سیستم حكومتی وقت و فشارهای سیاسی و اخالقی و اقتوادی ،که بر زیرساختهوای
فرهن گی و اجتماعی مازندران اثر گذاشت ،از دیگر سوی ،از نمونوههوایی اسوت کوه از
گزارشهای موجود استنباط میشود.
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هم زمان با تحوالت حوزهٔ اندیشه ،در حوزهٔ اجتماعی نیز تحوالتی پدید آمد .پ از
هجوم نظامی مغول به ایران ،کمتر شهر آسیبدیدهای ،از تبلیغات دستههای الوفی خالی
بود .در پی معضالت اجتماعی و سیاسی ،که زمینهساز توجه مردم به خانقاهها و مشوایخ
شد ،مشایخ نامداری در هر دو حوزهٔ فكری ،یعنی تشویع و توووف ظهوور کردنود کوه
افزون بر هدایت مردم ،از ارکان ادب و فرهنگ اسالم و ایران بودند .میتوان گفت ادامهٔ
این سلسله و تعالیم شیخ عالءالدوله سمنانی و شاگردانپ ،مانند شیخ خلیفه مازندرانی،
شیخ حسن جوری ،سید عزالودین سووغندی (در خراسوان و سومنان) و میرقووامالودین
مرعشی (در مازندران) بود که با تلفیق تعالیم تشیع با طریقت الوفی ،زمینهساز تحوالت
سیاسی و اجتماعی در ایران شد .این در حالی بود که مشكالت و نابسامانیهوا ،مسوبب
ازهمپاشیدگی نظام اجتماعی و طبقات گوناگون در ایران بود و همین امر موجوب شوده
بود گروههای جدیدی پدید آید .این طبقوهٔ جدیود ،کوه از دل ایوالت برخاسوته بودنود،
زمینها و ثروت منقول و غیرمنقول فراوانی به چنگ آورده بودند و در به دسوت آوردن
مراتع و چراگاهها ،آنها را نابود کرده بودند .طبقات پاییندست مولهد ،مانند کشواورزان و
پیشه وران ،زیر استثمار این فئودالهای جدید ،به آسیبهای جدید اجتماعی و اقتووادی
دچار شدند؛ به گونهای که مازندران به هر و مر کشیده شد و بوینسوق و بویقوانون
مانده بود (مرعشی443 :4915 ،؛ نک :.بیانی.)155 :4919 ،
ستمگری طبقهٔ حاکم و توجه به زندگی اشرافی ،موجبات تغییر سواختار فرهنگوی و
اخالقی را نیز ،در مازندران در پی داشت .ظهیرالدین در وال واع اجتماعی و فرهنگی
آن روز مازندران مینویسد «چون اکثر مردم مازندران ،در آن زمان ،بوه لبواس عوویان و
فسق و فجور ملب بودند و شیطان به حكم آیهٔ شریفهٔ «فربعِزهتِکر ألغوِیرنههُم ْجمرعوینر إلهوا
عِبادربر مِنهُمُ المُخلروینر» [چ ،]31 :ایشان را در تیور ظلموت نفسوانی و بیوداری هووای
شهوانی سرگردان کرده بود» (مرعشی )415- 411 :4915 ،به همین علت ،در نخستین روزهای
حض ور سید قوام ،گرایپ به وی برای تطهیر باطن زیاد شد و حضورش فرالتی مغتونم
برای تسلی و تشفی مردم بود (همان)415 :؛ در نتیجه ،مریدان سید ،در مازندران ،روز بهروز
افزون شدند؛ به گونه ای که جلسات وعظ ،با حضور این مریدان شكل گرفت.
باألخره در میان کشمكپهای اجتماعی ،اقتوادی ،نظوامی و گواه عقیودتی ،عالموان
متشیع متووف به مازندران کوچ کردند و چوون احتورام ویوژهای ،نوزد موردم و والیوان
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داشتند ،بهتدریج ،با فراهم شدن زمینه ،در امور اجتماعی و سپ
که به وقوو نهضتهای اعتراضآمیز و استقاللطلبانه منجر شد.

 .2جنبش شیعیان مازندران

سیاسی مداخله کردنود

باز ٔه زمانی جنوبپ شویعیان مازنودران ،بوه رهبوری خانودان مرعشوی را مویتووان از
مهمترین دورههای تاریخ تشیع در سدههای میانی تاریخ ایران اسوالمی دانسوت .اهتموام
محققان و نویسندگان به این برهه ،بیشتر به علت همگونی جریانهوای فكوری در ایون
دوره ،به عنوان عاملی اثرگذار بر تاریخ بوده است .این دوره ،پ از یورش مغووالن بوه
ایران (حدود قرن  ،)1نقطهٔ عطفوی در شوكل گیوری و گسوترش جنوبپهوای شویعی و
انسجام ساختارهای اجتماعی جامعه ایران شمرده میشود.
در این دوره ،برخی مناطق نیمهٔ شمالی ایران ،مانند حاشویهٔ جنووبی دریوای خوزر و
دامنه های البرز و آذربایجان ،به ویوژه والیوت مازنودران ،بوه دلیول پیشوینهٔ فعالیوتهوای
گروههای شیعی گوناگونی چون داعیان اسماعیلی ،به رهبری حسن البا و جانشینانپ
( 151-139ه.ق ) .و داعیان زیدی در دورهٔ علویان ،از مراکوز مهوم تشویع در ایوران بوود
(اولیاءاللهه .)39- 31 :4949 ،در منابع تاریخی ،گزارشهایی دال بر رقابوت و کشومكپهوای
شدید میان زیدیان و اسماعیلیان نقل شده است (همدانی .)414 :4993 ،این منطقه ،به دلیل
واوع جغرافیوایی ،سیاسوی و فرهنگویاش ،همووواره ،گرچوه بیشوتر در گذشوته ،مووثمن
گرایپهای غیررسمی بوده است (رابینو.)91 :4919 ،
به دل یل دوری از مرکز حكومت ،در این دوره ،جامعهٔ مازندران را دستنشاندههوای
حكومت مرکزی ،یعنی آل باوند ،خاندان کیاهای جاللی و چالبی اداره مویکردنود .سوتم
این حاکمان محلی بر مردم منطقه ،تاریخی ب طوالنی دارد .بوه گوزارش مرعشوی ،در
تاریخ طبرستان ،ادوار حكومت پادشاهان و خاندانهای حكومتگر ،در این منطقه ،بارهوا
تكرار شده است .ورود داعی کبیر ،یكی از سادات علوی به مازنودران ،کوه بوه دعووت
مردم منطقه و برای رهایی از ستم بود ،از نمونههای این تاریخ پرفوراز و نشویب اسوت.
مرعشی ( )419 :4915می نویسد« :چون ظلم محمد اوس ،در رویان ،به غایت رسیده بود،
مردم آن دیار دست تظلهم برآورده ،نزد سادات رفتند و فریاد میکردند که ما را از دست
این ظالم خالچ کنید».

همگونی تصوف با تشیع و کارکردهای اجتماعی و سیاسی آن در مازندران ( 097- 067ه .ق423 / ).

پ از حكومت داعیان در طبرستان و تسلط سید ابیضالثایر باللهه کوه در سوال 951
ه.ق .از گیالن خرو کرد و دامنهٔ آن همهٔ مازندران را نیز فرا گرفت (همان ،)459 :سیدی
دیگر به نام میرقوامالدین مرعشی در مازندران ظهور کرد و در تواریخ پرفوراز و نشویب
مازندران اثر گذاشت .طبق نقل ظهیرالدین مرعشی ،نسب میرقووامالودین بوه اموام زیون
العابدین (و) میرسید« :قوام الدین بن عبداللهه محمد بن محمد بن الادق بن حسین بون
علی بن عبد اللهه بن محمد بن حسن مرعشی بن حسین االغر بن امام زینالعابدین علوی
بن حسین بن مرتضی بن ابیطالب (و)» (همان.)411 :
رهبر قیام مردم مازندران ،به دلیل دستیابی به مقامهای رفیع معنوی ،بوه «مورعپ»،
یعنی «کبوتر دورپرواز» متو شد (شوشتری ،بیتا .)411 :غیوا الودین خوانودمیر (:4999
 ،)991/9در تاریخ حبیب السیر ،دربارهٔ او میگوید« :از اوایل البی و ابتدای نشوو و نموا،
به تبع شیعهٔ آبای بزرگوار و اجداد نامدار خود نمووده ،سولوب طریوق و سوداد و لوزوم
طریق الال و رشاد مشغول فرمود».
سید قوام به سبب گرایپهای عقیدتی سلسلهٔ شیخیهٔ جوریه ،که شیعهٔ دوازدهاموامی
و رهبر جریان سرربداری بودند و نیز ،شاگردی نزد سید عزالودین سووغندی ،بوهشودت
تحت تثثیر آنان قرار گرفت و مرید خاچ سید عزالدین شد؛ بوه گونوهای کوه دولتشواه
سمرقندی ( )131 :4911در تذکرة الشعراء ،سید عزالدین را پدر (معنوی) سید قووامالودین
دانسته است .در زمان حكومت خواجه شوم الودین علوی ،سوید عزالودین ،بوه علوت
گسترش نفوذش ،از خراسان طرد و همراه سید قوام راهی مازنودران شود (هموان) .سوید
قوام ،که از سید عزالدین لقب «شیخی» دریافت کرده و از نهضت سرربداران تثثیر گرفته
بود ،راهی دیار خود شد و در پی راهكار مناسب برای ساماندادن بوه اواواو مازنودران
بود .بر این اساس ،میتوان گفت تعالیم سید قوام ،همان تعالیم سید عزالودین سووغندی
(همان) و ادامهٔ طریقهٔ شیخ خلیفه و شیخ حسن جوری بود و چیزی غیر از مذهب تشیع
فعال 7نبود که با مهدویت تلفیق یافته بود .در حقیقت ،او ماننود گذشوتگان خوود ،شویخ
خلیفه و شیخ حسن ،تووف را از گوشهٔ خانقواه بیورون کشوید و بوه آن بُعود دنیووی و
سیاسی افزود.
با وجود هم زمانی کوشپ بزرگوان شویعی و الووفی در همگوونی ایون دو مكتوب،
نویسنده هیچ اثری از دانپ آموختگی سید قوام نزد عالمان شیعی مكتب حلوه ،همچوون
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عالمه حلی ،سید حیدر آملی و فخرالمحققین نیافته است؛ بر این اساس ،میتوان گفوت
سید قوام دانپ آموختهٔ مكتب الوفی فرقهٔ جوریه بوده و به دلیل وجود عقاید شیعی در
آن ،وی از آموزههای الوفیان متشیع بهره گرفته است.
از دو نكتهٔ دیگر نیز می توان درستی ادعای اعتقاد سرربداران و میرقووام را بوه تشویع
امامی فهمید :درخواست خواجه علی مؤید ،سلطان سرربدار ،از شهید اول ،بورای توثلی
کتابی در فقه امامی و نیز ،گزارش غیا الدین خواندمیر ( ،)911/9 :4999در حبیب السویر:
«در اظهار شعار مذهب علهیهٔ امامیه مبالغه نموده ،باقوی الغای  ،در تعظیم سوادات عظوام
کوشید و به امید ظهور الاحب الزمان سالم اللهه علیه ،هر البا و مسا انتظار میکشید.
لط و کرم آن خواجهٔ محتشم را نهایت نبود و جهت رعایت شرو شوری  ،هرگوز بوه
ارتكاب بنگ و شراب اقدام نفرمود».
به هر روی  ،با اقدامات شیخ خلیفه مازندرانی و پ از او ،میرقووامالودین مرعشوی،
تووف جوریه با تعالیم شیعی امامی ،بهویژه عقیدهٔ والیت اولیای دوازدهگانه و تثکید بور
مهدویت امام دوازدهم تلفیق شد (سعدالدین493- 491 :4911 ،؛ نسفی .)914- 911/4 :4914 ،ثمرهٔ
آن هم ،در حرکت انقالبی سرربداران مازندران ظهور یافت و الفحهای نو ،در تاریخ تووف
ایران ،بهویژه مازندران ،گشود .نمادهای گوشهنشینی و خرقهپوشی و دنیاگریزی الوفیه ،با
تشیع پیوند خورد و در آن روزگار ،با ایجاد شعور طبقاتی ( 8،)class consciousnessدر جامعهٔ
مازندران ،پاره ای از فرهنگ اجتماعی مردم مازندران شد و امن پدیدآمدن تغییراتی در
نظام اجتماعی و سیاسی ،زمینهٔ مناسبی برای جنبپ ماندگار در تاریخ مازندران فراهم آمد.

 .3کارکرد همگونی در جنبش مازندران

یكی از کارکردهای همگونی تووف با تشیع ،در جریان برپایی نهضت مرعشیان ،در
حوزهٔ سیاسی پدیدار شد .حضور تشیع در مازندران ،از سالهای میانی سدهٔ سوم هجری
که به شكلگیری حكومت محلی در آمل منجر شد ،زمینهساز عالقوهٔ موردم بوه تشویع و
احترام ویژه به سادات شد .همین امر از زحمات میرقوام در تبلیغ دینی کوه بورای نفووذ
تعالیم شیعی و نفوذ معنوی سادات و الوفیان شیعی بود ،موی کاسوت .حضوور سوادات
مرعشی در مازندران که همزمان با نابسامانی اوااو سیاسی و اجتماعی آنجا بود ،فرالت
مناسبی برای همالدایی با جامعهٔ رنج دیده ،در مقابل طبقهٔ حاکم فراهم کرده بود.

همگونی تصوف با تشیع و کارکردهای اجتماعی و سیاسی آن در مازندران ( 097- 067ه .ق434 / ).

برای پیبردن به عامل اثر گذار بر موفقیت نهضت مرعشیان در مازندران ،امن توجه
به رویكرد همگونی تووف با تشیع الزم است به عوامل سیاسی و نقپ پایگاه اجتماعی
رهبر قیام پرداخت.
 .1 .3عامل سیاسی
نظام طبقهای مازندران که پیامد نظام حاکمیتی دیوانسواالر بوود ،بوا حضوور آخورین
شاخهٔ خاندان آلباوند ،به نام کینخواریه و حكمرانیهای فخرالدوله حسن بون کیخسورو
و نیووز ،کیاافراسوویاب چووالوی و کیاهووای جاللووی ،دو والووی محلووی و دارای پایگوواه
اکتسابی ( 9،)achieved statusرونق گرفت .کجررویهوای آنوان ،در بوروز ناهنجواریهوای
سیاسی ،اقتوادی و اجتماعی و ایجاد نظام بسوته ( 10،)closed systemدر مازنودران نقوپ
چشمگیری ایفا کرد .این دو والوی ،در کنوار حواکم باونودی ،سوه قودرت هومزموان در
مازندران بودند.
باوندیان  ،قدرت مسلط و حاکم بر اوااو بودنود .دو قودرت دیگور ،یعنوی خانودان
کیاهای جاللی و خاندان کیاهای چالوی که وزرا و هیئت حاکمه را تشكیل مویدادنود،
در پی فرالتی بودند تا قدرت را از آنِ خود کنند .هر دوی این خاندان ،با نزدیککوردن
خود به باوندیان می خواستند به هدف خود برسند .کشمكپهای گروههای گوناگون بر
سر قدرت ،مازندران را جوالنگاه این قدرتها و اوااو اجتماعی آن را نابسوامان کورد.
این در حالی بود که در زموان آلباونود ،کوه آخورین بازمانودگان مغوول بودنود ،اواواو
مازندران آرام بود و به نقل ابناسفندیار (« )54/1 :4911نه بور رعایوا و نوه بور مووارف و
ارباب خرا نبود .آبهای آن والیت مبا باشد».
پ از کشتهشدن کیاجالل ،بزرگ خاندان جاللیها ،و طرد ایون خانودان از اطوراف
حكومت مرکزی باوندی ،فخرالدوله حسن (حاکم باونودیان) ،کیاافراسویاب چوالوی را،
که بزرگ خاندان چالوی و رقیب االلی و جدی جاللیها بر سر والیت خانودان باونود
بود (اولیاءاللهه ، )495 :4949 ،برای والیت برگزید و تمام اختیارات والیات خوود را بوه وی
سپرد .پ از آن ،کیا افراسیاب ،برای کسب قدرت مطلق در مازندران و حوذف خانودان
باوندی ،فخرالدوله حسن را کشت و همین امر درگیریهای شودیدی در پوی داشوت و
جامعهٔ ما زندران را به مدت سیزده سال ،به اغتشاش و آشووب دچوار کورد (هموان.)411 :
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آنان سوتم بسویار بور موردم تحمیول کردنود و خوونهوای بسویاری ریختنود (خوانودمیر،

.)991/9 :4999

اوااو اجتماعی مازندران ،بر اثر کجررویهای سیاسی و سرکوبگریهوای خانودان
چالبی و قتل شاه باوندی که مردم الفتی دیرینه با آنان داشتند ،به هم ریخت و بهتدریج،
موجی از ناراا یتی ،در مازندران ایجاد کرد .کیاافراسیاب برای مهار این اوااو ،پو از
حضور سید قوام در آمل ،از وی یاری خواست و با سیاست پذیرش سلک درویشی ،به
جمع مریدان سید قوام پیوست تا از قِبرل آن ،به اهوداف سیاسوی خوود برسود (مرعشوی،

.)415 :4915

 .2 .3پایگاه اجتماعی رهبر قیام
سید قوام ،که رهبر قیام مردم مازندران و از نوادگان امام زینالعابودین (و) بوود ،از
کودکی ،بنمایهٔ فكری خود را بر اساس فرهنگ ناب شیعی بنا نهاد .او از مریودان اهول
بیت (و) و رویكرد نوظهور تووف متشیع سلسلهٔ شیخیهٔ جوریه بود .چوارچوب تفكور
انقالبی وی از تعالیم امامان شیعه (و) و اعتقاد بوه ظهوور مهودی موعوود (عوج) تلفیوق
یافته بود.
یافتن راهكاری مناسب برای مواجهوه درسوت بوا نابسوامانی هوای زادگواهپ ،او را
به تكاپو انداخت توا اومن گوردآوری مریودان بسویار ،بوه تقویوت پایگواه و بنیادهوای
فكری شیعی بپردازد .بُعد الوفیانهٔ حرکت سید قوام با بُعد اعتقادی و مذهبی شیعی وی
آمیخته شده بود و او با بهره گیری از تعالیم شیعی بود کوه توانسوت توووف را از کونج
خانقاهها بیرون کشد؛ به گونهای که جهاد را در میان درویشان به کار بسوت (هموان)413 :
و با حمایت آنوان توانسوت بوه اقتودار الزم بورای مبوارزه بوا حاکمیوت سیاسوی وقوت
دست یابد.
همگونی تووف و آیین فتوت فتیان 11درویشان با تشیع امامیه ،در تعالیم سوید قووام
بروز کرد و به اقتودار فرهمنود ( 12)charismatic authorityمیرقووام در تسولط بور اواواو
اجتماعی مازندران منجر شد .او که بر تعالیم و منپ رهبران سرربدار خراسان و بور بُعود
دنیوی و انقالبی آن تثکید میکرد ،به دلیل تهموت فقیهوان و عالموان دربواری حكوموت
چالویان ،به زندان افراسیاب افتاد (همان.)411 :

همگونی تصوف با تشیع و کارکردهای اجتماعی و سیاسی آن در مازندران ( 097- 067ه .ق433 / ).

ویژگی حرکت سید قوام ارتباط با سازمان فتیان یا جوانمردان بود (آژنود)119 :4915 ،

و تحت لوای این حرکت ،موفقیت های فراوانوی کسوب کورد .ایون سوازمان میراثوی از
استادان میر قوام بود که در جریان نهضت سرربدار بر آن تكیوه زده بودنود .اعضوای ایون
سازمان اجتماعی ،که با هدف کمک به همنوعان و مستضعفان جامعه شكل گرفته بوود،
جمعی سازمان یافته از تودهٔ پاییندستی جامعوه ،یعنوی پیشوهوران و کشواورزان ،بودنود.
رهبری این تشكل اجتماعی ،در اواخر دورهٔ ایلخانی و همزمان با فعالیتهای سرربداران
کُلو اسفندیار ،بور عهودهٔ خواجوه شوم الودین علوی و حیودر قوواب بوود (خوانودمیر،

.)911/9 :4999

ویژگی بُعد معنوی تعالیم سید قوام ،اعتقاد به تشیع ،با پوشپ درویشوی و فقور بوود
که توانست امن تسلط بر افكار اجتماعی و جلب حمایت تودهٔ مردم ،بر نابسامانیهای
اجتماعی فائق آید .بنا بر گزارش منابع تاریخی ،هدف وی از برپایی نهضوت ،برابوری و
دعوت به برپایی و تقویت پایه های فرهنگ ناب اسالم و حمایت از فقیران و مساکین و
امر به معروف و نهی از منكر بود (مرعشی .)439 :4915 ،وی همچون شیخ خلیفه و شویخ
حسن جوری ،به جداییناپذیری دین از سیاست معتقود بوود و شوعار «المُلوک والودین
توْمان» (همان) را برگزید و پایه های سیاست را در تعالیم و آموزههای دین جسوتوجوو
می کرد .سید قوام بوه نووعی از خال فوت یوا والیوت امور معتقود بوود و آن را در حووز ٔه
حكومتی خود رعایت میکرد و در نتیجه پ از رسویدن بوه حكوموت ،گوشوهٔ عزلوت
اختیار کرد و ادار ٔه اموور را بوه فرزنودانپ سوپرد؛ اموا بوه اعتقواد ظهیرالودین مرعشوی،
قوم الدین برای ادامهٔ تثثیر عالمان و حفظ دستاوردهای نهضت و جلوگیری از تفرقهٔ بیت
درویشان ،تسولط معنووی خوود بور رْس حكوموت را اداموه داد و اموور معنووی بوا او
بود (همان).
او دلیل قیام خود را امر به معروف و نهی از منكر میدانست و میگفت« :در قلوع و
قمع مخالفان دین ،مهما امكن ،سعی باید نمود .امر به معروف و نهی از منكور را کوه از
االول دین اند ،شعار و دثار خود باید ساخت تا در روز قیامت ،نزد جود بزرگووار خوود
شرمنده و سرافكنده نگردید» (همان).
از جملهٔ سیاست های سید قوام ،ایجاد اتحاد میان اقوام طبوری بوود .در عووری کوه
سید قوام در مازندران می زیست ،این منطقه خالی از عالمان سونیموذهب نبوود (هموان:
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 .)411درست است که مذهب شیعه ،در این سامان ،پیشینه ای ب طووالنی داشوت و از
توجه خاچ تودهٔ مردم برخوردار بود ،ولی مذهب تسنن هوم ،در میوان موردم ،بوهویوژه
عالمان ،روا داشت؛ چنانکه همین علما چند باری ،سید قوام را طرد و اذیوت کردنود.
در نتیجه ،سید به سبب آنكه تفرقه در میان مسلمانان ایجاد نشود ،به طور کلی ،از اسالم
حرف زد و در آغاز کار ،کمتر از مذهب شیعه سخنی میگفت (آژند.)111 :4915 ،
همین جنبپ های شیعی با رویكورد الووفی بوود کوه قورنهوای  1و  3را از لحوا
تحوالت سیاسی و اجتماعی و حتی عقیدتی ،از دیگر زمانها متمایز کرد .عقاید و تعالیم
طریقهٔ شیخیه ،به ترتیب ،از طریق شاگردان ،به سید قوام رسید و وی توانسوت بوا بهوره
گیری از تحوالت فكری الوفیانهٔ خود ،هودفپ را نوه قودرتطلبوی و الورف تشوكیل
حكومت ،بلكه گسترش عدالت و مبارزه با فساد اجتماعی و حمایت از ستمدیدگان قرار
دهد (مرعشی )411 :4915 ،و توانست شاگردانی تربیت کند که در بیرونکشیدن اعتقوادات
الوفیانه از دل خانقاها و کاربردیکردن آنها ،تغییراتی پدید آورند.
تسلط باوندیان و کیاهای چالبی و جاللی بر مناطق گوناگون مازندران ،پیامدی جوز
روا فساد و تباهی برای جامعه نداشت .توجه فرماندهان این سلسله به لهوو و لعوب و
فسق و فجور ،روزبهروز بیشتر و فشارهای آنان بر رعیت مظلوم افزون میشد .در چنین
زمانی بود که شخویت زاهدانه و عارفانهٔ سید قوام ،خیل زیوادی از موردم رنوجکشویدهٔ
مازندران را به سوی خود کشاند .شخویتی که با اشرافیگری و زندگی تجمالتی مبارزه
و با فقر ،که شیوهٔ همهٔ اهلتووف است ،روشنگری را آغاز کرد .سوید قووام بوا وجوود
فقر مادی اش و برخالف شیوهٔ رایج اهل تووف ،از دنیا و برقوراری برابوری و عودالت
از طریق قیوام سوخن موی گفوت .او ،کوه مرجعیوت و لقوب شویخیاش در میوان موردم
طبرستان تثبیت شده بود ،بهتودریج رهبوری نهضوت درویشوان شویعی مازنودران را بوه
عهده گرفت.
کارکردهای منپ و کنپ الوفیانه و نفوذ و قدرت درویشان چنوان گسوترش یافوت
که کیا افراسیاب چالوی فهمید که فقط در الورت اتحاد با سید قوام و مریودانپ ،تووان
حفظ قدرت و حكومت را دارد .پ اول طریقت ایشان را پذیرفت و سپ مرید سوید
قوام شد و کاله درویشانه و لباس فقر پوشید (همان415 :؛ پطروشفسكی .)411 :4954 ،اینكوه
کیاافراسیاب به افتخوار درویشوی رسوید ،خوود نشواندهنودهٔ میوزان نفووذ درویشوان در
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مازندران است .توجه به این نكته می تواند نقپ توووف را در نهضوتهوای گذشوته و
آینده نشان دهد .توجه امیران محلی به الوفیان و احترام مردم بوه ایون گوروه ،زمینوه را
برای آنها مهیا کرد.
پ از پیوستن کیاافراسیاب به درویشان ،پیروانپ نیز ،مرید سید قوام شدند .در مقابل،
آنچه بر برقراری حكومت افراسیاب چالوی ،به طور مستقیم تثثیر گذاشت ،تثیید الوفی
بزرگ ،میرقوامالدین ،و گزینپ لباس الوفیانه بو د .در این حكوموت ،بسویاری از یواران
کیاافراسیاب توبه کردند و سید قوام را مراد و مقتدای خود دانستند (مرعشی.)415 :4915 ،
کیاافراسیاب ،که برای بازیابی قدرت و تقویت نفوذ خود ،با درویشان ارتباط برقورار
کرده بود ،در این زمان ،جدایی از آنان را الال نمی دید؛ اموا مویدانسوت کوه سوادات
شیعی مازندران پیشینهٔ مخالفت و خرو علیه قدرتها را دارند و هیچگاه ،با ولینعمتان
خود مخالفت نخواهند کرد .در نتیجه ،با احساس ارر ،از درویشان جدا شد و برخالف
سفارش های مؤکد سید قوام ،از لباس فقر بیرون آمود و بوه مریودان سوید آزار رسواند و
مرتكب شرب خمر (هموان )411 :و خوردن گوشت خوب شد (پطروشفسوكی.)411 :4954 ،
او سپ سید را به زندان انداخت؛ ولی با مخالفت درویشان مواجه شد .در نبوردی کوه
میان مریدان سید و کیا افراسویاب رخ داد ،وی گریخوت و در  111ه.ق .دولوت سوادات
مرعشیان استقرار یافت.
در آغاز حكومت مرعشیان بر مازندران ،جنا درویشوان حضوور پرقودرتی داشوت.
اعتقاد آنان به حمایت از رعایا و مواجهه با اشرافیت و تجملگرایی ،در میان مردم منطقه
شیوو یافت .آنها تحت تعلیم سوید قووام ،بورای برقوراری عودالت و انوواف و برابوری
اجتماعی مبارزه کردند و رسالت خود را با الداقت تموام بوه انجوام رسواندند .بوه ایون
ترتیب ،سازمان فتیان با ویژگی های محلی ،در نهضت مرعشیان بروز کرد و مانند دیگور
نهضتهای سرربداری ،این ویژگی را داشت .از سخنان ظهیرالدین مرعشی ( 413 :4915و
 )419برمی آید که آنها مانند شیخ حسن جوری در خراسان ،عمدتا از قشور آسویبپوذیر،
یعنی پیشهوران و زحمتکشان ،بودند.
برگزیدن سید کمال الدین ،نخستین اقدام حكومتی سید قووام در ادارهٔ اموور بوود .در
واقع ،این حرکت سید قوام ،در راه دودمانیکوردن حكوموت بوود کوه موردم منطقوه ،از
دیرباز ،با آن آشنا بودند .سید کمال ،پ از رسیدن به حكومت ،برادر خود ،سید راوی،
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را به حكومت آمل منووب کرد تا در برابر جاللیان که در حوال نزدیوکشودن بوه آمول
بودند ،سپاهی فراهم آورد .خاندان مرعشی ،در طول حیاتشان ،بارها به مشكالت سیاسی
و نظامی دچار شدند .آنان توانستند قلمرو حكومت خود را تا اسوترآباد و حتوی گویالن
گسترش دهند .در راه تثبیت حكومت ،فعالیتهای تمودنی ایون خانودان نیوز بوه انجوام
رسید؛ از جمله تثسی ساختمانهای عالی و بناهای عموومی (مثول مسوجد و حموام و
بازار) و حفر چاههای آب (پطروشفسكی .)411 :4954 ،مردم مازندران ،تحت تثثیر توووف
واقعی که پشتوانهٔ ایدئولوژیكی شویعی داشوت ،توانسوتند بوا رهبوری و مرجعیوت سوید
قوام الدین مرعشی ،الوفی شیعه و زاهدی عابد ،به پیروزی رسیده ،نهضوتی تواریخی در
مازندران برپا کنند.

نتیجه

در اواخر قرن های ششم و هفتم ،بزرگان و عالموان شویعی و الووفی در ایوران ،کوه
نقپ مرجعیت اجتماعی را ایفا می کردند ،تحت تثثیر تعالیم عرفانی ابنعربی ،بهتودریج،
با پذیرش برخی تعالیم گروه مقابل ،زمینهٔ همگونی میان این دو مكتب اثرگذار (تووف
و تشیع) را فراهم کردند .اندیشههای الوفیانهٔ شیخ نجمالدین کبری (متوفای  111ه.ق).
(از شیوخ متووفهٔ قرن شپ) ،گرایپ وی به برخی آموزههای شیعی ،کوشپ بزرگوانی
از عالمان شیعه (مثل سید حیدر آملی که از شاگردان مكتب عقلگرای حله بودند) برای
پیوند تووف و تشیع و همچنین ،حضور سلسلهٔ شیخیهٔ جوریه (بوا کوشوپهوای شویخ
خلیفه مازندرانی و شیخ حسن جوری و رهبری آنها در قیام سروربداران) ،زمینوهٔ پیودایی
تحوالت سیاسی و اجتماعی را فراهم کرد .به دلیول وجوود پیشوینهٔ عقیودتی شویعی در
برخی نواحی ایران ،همگوونی توووف و تشویع ،بوا تمایول شویعی رونوق گرفوت و در
حقیقت ،به مكتب آشتی سنی و شیعه معروف شد .پ از روا این رویكرد ،بهتودریج،
گروههای مخال قدرت حاکم ،با اندیشهٔ سیاسی شیعی سر برآورد و زمینههوای زایوپ
جنبپهای اجتماعی را در مناطق گوناگون ایران ،بهویژه مازندران ،فوراهم کورد .جامعوهٔ
مازندران ،پ از ورود میرقوام الدین مرعشی ،تحت توثثیر شخوویت موذهبی و تعوالیم
دینی وی قرار گرفت .در مازندران ،عواملی زمینهٔ مقابله بوا حكوموت فاسود و تشوكیل
سلسلهٔ مرعشیان مازندران را فراهم کرد؛ از جمله:
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 آ شنایی مردم مازنودران بوا تشویع ،از دور ٔه حضوور سوادات علووی (حودود قورنسوم)؛
 زمینه های پیوند آموزه های تووف با آموزه هوای تشویع و کواربرد آن در تحووالتسیاسی مازندران؛
 کشمكپهای سیاسی میان حاکمان محلی آل باونود بوا والیوان و کوارگزاران خوود(مانند کیواجاللیهوا و کیواچالویهوا) و اغتشاشوات سیاسوی و فشوارهای اجتمواعی و
اقتوادی بر مردم؛
 برخورداری رهبر جریان مخال حكومت ،از پایگاه اجتماعی مناسوب و تعوالیمیشیعی ،چون یكپارچگی مسلمانان ،برابری ،عدالت ،امر به معروف ،نهوی از منكور و بوه
طور کلی ،برپایی حدود االهی بر اساس تعالیم اهل بیت (و).
میرقوامالدین مرعشی ،که رویكرد الوفیانه وی را گوشهنشین خانقاهها کرده بود ،بوه
برپایی حكومت تمایلی نداشت؛ اموا پو از رویوارویی بوا واوع نابسوامان سیاسوی و
اجتماعی ،با همراهی مریدانپ و با اشاره به اینكوه هودف نهضوتپ تشوكیل حكوموت
نیسووت ،سلسوولهٔ مرعشوویان را در سووال  111ه.ق .بنووا نهوواد .وی در ایوون راه از نهضووت
سرربداران خراسان پیروی کرد و بر کارکردهای همگونی تووف و تشیع تكیه داشوت و
توانست در تاریخ پرفراز و نشیب مازندران گامی دیگر بردارد.
پینوشتها

 .1رابطهٔ بین یک حالت یا متغیر و یک پیامد خاچ که در آن ،اتفاقی به اتفاق دیگر منجر میشود.
 .2از بزرگان الوفی قرن هفت که پ از وفاتپ (در  143ه.ق ،).فرقهٔ الوفی کبراویه ،برای ادامهٔ حیات
ایدئولوژیكی وی ،در شرق ایران شكل گرفت (ترکمنی آذر.)195 :4939 ،
 .3حكومت کیاجاللیها از حكومت های محلی مازندران بود که در ساری مسوتقر و پو از اسوتقرار
حكومت مرعشیان ،از دشمنان این خاندان شد.
 . 4کتاب فهرست نسخ خطی مرکز احیای میرا اسالمی ،از کتابی گزارش میدهد که احتماال در قرن
دوازدهم تدوین شده و مؤل آن عقیدهٔ الوفیان را در باب توحید و نبوت و امامت جمعآوری کرده
و درالدد بوده اثبات کند که شیعیان حقیقی همان جماعت الوفیان هستند (حسینی.)911/4 :4911 ،
 . 5در این نوشتار ،اشتراب این واژه در معنای هدایتگریِ ولی مد نظر است .مفهوم والیت ،در تووف و
تشیع ،کامال با هم متفاوت است .الوفیه تعری های گوناگونی از والیت دارند .برخی از آنان قائلاند
که والیت قیام عبد به حق ،در مقام فنا از نف خود است و والیت خاچ مختص سالكان واالل به
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حق و فنا و بقایافته در آن میدانند .در برخی تعری های دیگر آمده است ولی کسی است که از حال
خود فانی و در مشاهدهٔ حق باقی است و خود از نف خود خبر ندارد و اگر با غیرحق باشد ،عهد و
قرار ندارد .اما نزد شیعه ،والیت از پایه های عقاید دینی و به معنای مرجعیت دینی ،رهبری سیاسی و
تورف و نفوذ غیبی در جهان و انسانها است.
 .6برای مطالعهٔ بیشتر نک :.سید حسین نور« ،تشیع و تووف» ،در :غالمراا اعوانی ( .)4915حكمت
و هنر معنوی؛ مجموعه مقاالت ،تهران :گروس.
 .7بنا بر گفتهٔ ظهیرالدین مرعشی ،در تاریخ طبرستان ،رویان و مازندران ،این سلسله معوارف خوود را
تعالیم امام الادق (و) میدانستند (مرعشی.)411 :4915 ،
 .8نوعی آگاهی ذهنیِ معطوف به منافع مقررهٔ مشترب که اعضای طبقهای خاچ اتخاذ کردهاند و الزمهٔ
کنپ سیاسی جمعی برای ایجاد تغییر اجتماعی است.
 .9موقعیت اجتماعی اختواچ یافته به یک شخص ،از سووی جامعوه ،الورف نظور از اسوتعدادها و
ویژگیهای منحور به فرد وی.
 .10نظام اجتماعیای که در آن ،امكان تحرب فردی یا کم است یا االال نیست.
 .11فتوت یا جوان مردی ارزشی اخالقی بود که در عوورهای مختلو  ،در جمعوی از جوانوان روا
داشت .فتیان یا جوانمردان انسانهایی باگذشت و دارای ارزشهایی چون سخاوت و دالوری بودند
که تقریبا ،در همهٔ دوران ها ،با این ویژگی های مشخص حضور داشوتند .آیوین فتووت ،بوه ادعوای
نویسندهٔ آیین فتوت و جوان مردی پهلوانان آذربایجان ،در ایران ب استان و حتوی در عورب جواهلی
وجود داشت و پ از اسالم ،با الهام از روحیهٔ بزرگمردانهٔ امام علی (و) و ارزشهای شیعی ادامه
یافت .در قرن هشتم ،در جریان فعالیت های سرربداران ،جوانمردی سهمی بسوزا یافوت و رهبوران
نهضت بر آن تثکید داشتند (نک :.موتاب.)4911 ،
 .12قدرتی که به سبب جاذبهٔ شخوی یا عاطفی استثنای ی رهبر ،برای پیروانپ مشروعیت یافته است.

همگونی تصوف با تشیع و کارکردهای اجتماعی و سیاسی آن در مازندران ( 097- 067ه .ق433 / ).
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خواندمیر ،غیا الدین بن همامالدین ( .)4999تاریخ حبیب السیر ،تهران :نشر اقبال.9 ،
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رابینو ،یاسنت لویی ( .)4919سفرنامهٔ مازندران و استرآباد ،ترجمه :غالمعلی وحید مازندرانی ،تهوران:
بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
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زرینکوب ،عبدالحسین ( .)4911دنبالهٔ جستوجو در تووف ایران ،تهران :امیرکبیر.
سعدالدین حمویه ،محمد بن مؤید ( .)4911الموبا فی التووف ،مقدمه و توحیح و تعلیوق :نجیوب
مایل هروی ،تهران :مولی.
شوشتری ،نور اللهه بن شری الدین (بیتا) .احقاق الحق و ازهاق الباطل ،مقدمه :شهابالدین مرعشی،
تهران :بینا.
شیبی ،کامل موطفی ( .)4919الفكر الشیعی والنزعوات الوووفی  ،ترجموه :ذکواوتی قراگزلوو ،تهوران:
امیرکبیر ،چاپ دوم.
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