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چکیده
بررسي تاريخ تحوالت دولت صفويه از مباحث مهم و مرمرد در تماريخ تحموالت ايمرا
است .عدهای صوفيمنش و قزلباش در تاريخ ايم مرزوبمو ماماظ وهمور و بمروز مدا
کردند و حکومتي را بن ا نهادند که فقهای ش عه در اصل تأس س آ نقشي نداشمتند .بما
اي همه درگذر زما فق ها ش عي نقش های کل دی را به عهده گرفتند و مذهب تشم
را با رويکرد فقهي و کالمي رسم ت بخش دند .فرايند و چگونگي رسمم ت بخشم د بمه
مذهب تش به عنوا مذهب رسمي کشور ،از هما ابتدای تشک ل حکوممت بمهعنموا
مه تري ويژگي های حکومت صفويا با قدمتي بم ش از دويتمت سماظ از وهمور شماه
اسمماع ل اوظ  039- 097قمممریت تما آنممري ادشماه آنهمما يعنمي شمماه سملرا حت م
 0031- 0091قممریت از مملمه مباحمث مهم و درنممور توممه عارصمفوی اسمت کممه
ژوهش دربارة آ ضروری مينمايد .مه بررسي علل و س ر تحموالت چنم رويمدادی
است که يکبه يک دست در دست ه داده و بتتر الز را برای گذر از تاوف بمه تشم
فراه ميسازد.
نوشتار حاضر تحق قي است به روش کتابخانه ای و مرالعه اسنادی که بمه بررسمي برنمي
از علل س اسي و امتماعي و فکری اي رويداد ردانته است.
کلیدواژهها :تش  ،تاوف ،صفويه ،قزلباش ،آناتولي ،ارتباط شم عه بما تاموف ،فراينمد
انحراط صوف ا .
* دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب (نویسنده
** دانشجوی دکتری شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب
[تاریخ دریافت8131/7/81 :؛ تاریخ پذیرش]8131/1/02 :

مسئول) aliaghanore@yahoo.com

*

**
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مقدمه
در طول تاریخ همواره فرقهها و آیینهایی ظهور میکنند که فراز و نشیب تاریخ هرر
یک گاه منشأ آثار و پیامدهایی بوده است .در این میان صفویه به دلیل پیوند با حکومت
و رسمی کردن مذهب شریهه از اایاراه ویر های برخروردار اسرت .دراویرف صرفوی
خواسته یا ناخواسته با بهرسمیت شناختن مذهب تشیع خدمت بزرگی به مرذهب تشریع
کردند و همین امر آنها را از دیار حکومتهایی که در طول تاریخ شاهد ظهور و افرول
آن هستیم متمایز میسازد ،ولی بیتردید این چرخف و تحول مهلول عللی خاص است
و بیگمان برای بررسی آن باید به اریانات و فرقههای مهاصرر برا صرفویه و وترهیت
اندیشههای شیهی در بین طریقتهای مواود در آن زمان تواه داشت .مهمتررین یافتره
و سؤال این تحقیق بررسی و چاونای سیر تحول تصوف به تشیع در این دوره اسرت.
البته باید تواه داشت که در مقاالت و پ وهفهایی کره دربرارد دورد صرفویه صرورت
پذیرفته کمتر میتوان به بحث مستقلی به صورت منقح که به صورت یرک ارا بره ایرن
مسئله و به خصوص سیر تحول و دگرگونی از تصوف به تشریع پرداختره باشرد دسرت
یافت .در منابع متأخر میتوان به کتاب صفویه در عرصة دین ،فرهنگ و سیاست تألیف
رسول اهفریان اشاره نمود که به بررسی دولرت صروفیه از زوایرای مفتلرف پرداختره
است .این نوشتار به صورت توصیفی و تحلیلی در پی بررسی این مهم است .ابتدا و به
منظور روشن شدن بیشتر بحث الزم است نیمنااهی بره وترهیت تصروف و تشریع در
قلمرو آناتولی آن زمان بپردازیم.
 .1وضعیت تصوف در آناتولی
در قرن ششم و هفتم محیطی کامالً صوفیانه در آناتولی حاکم برود .از یرک سرو بره
سبب عالقه سلجوقیان آناتولی به تصوف و از سوی دیار به دلیرل تهراام ملرول عردد
زیادی از صوفیان به آناتولی مهاارت کررده بودنرد .ایرن امرر موارب شرد تصروف در
آناتولی اای خود را باز کند و در مراکز مهم خانقراههرایی تأسریش شرود کره رونرق و
گسترش تصوف در آن منطقه را به دنبال داشت .در میان صوفیانی که به آنراتولی آمدنرد
میتوان به شفصیت های بزرگی نظیر اوحدالدین کرمانی م 536ق محیری الردین عربری
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م536ق نجم الدین دایره م546ق و موالنرا ارالل الردین رومری م566ق و ففرر الردین
عراقرری م566ق اشرراره نمررود(.گولپینررارلی )811 :8366 ،از نامررداران آنرراتولی در ایررن دوره
میتوان به حاج بکتاش متوفای حدود 551قمری اشاره نمود که طریقة بکتاشیه منسروب
به او بوده و مهاارت او و برادرش را مریتروان بفشری از اریران گسرتردد مهراارت
صوفیان در فرار از خطر پیفروندد سپاه ملول بر شمرد(.دائردالمهارف بزرگ اسالمی:8311 ،

 )81،636در آداب و عقاید بکتاشیه هم صبلة تشریع و هرم نروعی گررایف بره تأویرل و
مسامحه واود داشت .بکتاشیه در روزگار سالطین عثمانی دارای قردرت و نفروز زیراد
بوده و ینی چریهای آن دولت هم به آنها منسوب بودهاند اما کمکم واود آنهرا موارب
بیم و نارانی فرمانروایان شرد و مشرایخ بکتاشریه هرم مرورد بردگمانی واقرع شردند و
رفتهرفته تضهیف گردیدند(.زرین کوب)64 :8361 ،

در این دوره عالوه بر صوفیان ،گروههاى مفتلفى از غالت شیهه ،نظیر اسماعیلیان و
حروفیان تحت تهقیب در مناطق شرقى ،زیر پوشرف تصروف بره آنراتولى آمدنرد و برا
پیوستن به طریقتهاى مواود در این منطقه ،بسیارى از عناصر فکرى و عقیردتى خرود
را به تشکیالت آنها وارد نمودند .در نتیجة چنین فرایندى ،بهتدریج زمینه براى پیردایف
طریقتهاى صوفیانه متهدد با عقاید گوناگون و پیچیده در این منطقه فراهم گردیرد کره
بسیارى از آنها به علت داشتن عقاید «شیهى باطنى» و ظاهر یکسان ،شباهت زیرادى بره
همدیار داشتند .باواود این ،رهبران این طریقتها همواره مورد احترام سالطین سرنى
مذهب سلجوقى و عثمانى بودند .این سالطین با هدف تقویت روح مهنوى و براالتر از
آن ،به منظور بهرهگیرى از نیروى مریدان طریقتهاى مرذکور ،همرواره درصردد الرب
رتایت و ایجراد روابرح حسرنه برا آنهرا بروده و بردین منظرور ،ترمن ایجراد روابرح
خویشاوندى با مشایخ با نفوز این طریقتها ،خانقاههاى متهرددى را برراى آنهرا ایجراد
مىنمودند و موقوفاتى را هم به آن اختصاص مى دادند .این امر به همراه آشرفتاىهراى
سیاسى ااتماعى و دینى آنراتولى در دورد مرذکور ،زمینرة مسراعدى را برراى گسرترش
تصوف در این سرزمین فراهم مىنمود و روزبرهروز برر تهرداد طریقرتهراى صروفیانه
مىافزود(.رستمی :8366 ،شماره )86در زمران شریخ صردرالدین فرزنرد شریخ صرفیالردین
اردبیلی تالش گسترده ای برای گسترش تبلیلات مذهبی مشایخ صفویه صورت گرفرت.
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در همان دوران شیخ صفیالدین اردبیلی متوفای636قمری ،رشیدالدین وزیرر برزرگ دو
ایلفان ملول غازانخان و الجایتو احترام بسیاری برای شریخ صرفوی قائرل بودنرد و در
میان امرای ملول که خود را از مریدان شیخ صفی میشمردند شفص قدرتمندی ماننرد
امیرچوپان بود(.سریوری )1 :8366 ،در زمان شیخ صدرالدین نیز اانی بیگ محمرود کره از
نوادگان چنایز بود شیخ را با احترام به حضور میطلبد و به شیخ دستور میدهد کره ترا
فهرستی از همة زمینها ،کارگاهها و امالک متهلق به خرود و پیرروانف تهیره کنرد ترا او
(اانی بیگ) بتواند آنها را به عنوان سیورغال (زمین یا عواید آن که به ارای حقروق یرا
مستمری به کسی می بفشند) و با تضمین شرعی به شیخ واگذار کند تا درآمد حاصل از
آن به طریقت صفوی اختصاص یابد(.سیوری )88 :8366 ،بهد از الیفانان ملرول نیرز دورد
شکوفایی تصوف در دورد تیموریران ترا پیردایف صرفویه اسرتمرار دارد .در ایرن دوره
حاکمان تیموری به طور کلی به مشایخ صوفیه اعتقاد فراوانی داشتند .قرن هشرتم و نهرم
دوران رونق تصوف است .ظهور عالیق شیهی در مشایخ صوفیه ،رواج و قدرت یرافتن
سلسلههای صوفیانه شیهی از امله سلسله صفویه ،نوربفشیه و نهمتاللهیه از مهمترین
وی گیهای این دوران است(.امهری از مؤلفران )66 :8366 ،در زمران تیمرور ،او اراتری و
دهات مجاور اردبیل را خرید ،آنها را وقف مزار شریخ صرفی کررد و مرزار او را بسرت
اعالم می کند .اراتی خریده شده توسح تیمور تنها در ناحیة اردبیرل نبرود بلکره شرامل
دهات قراء در مناطق دور دست تا اصفهان و همدان میشد(.سیوری )83 :8366 ،البته بایرد
تواه داشت که در دورد صفویه تصوف وتع پیچیدهای یافرت صرفویه خرود در اصرل
سلسلهای صوفی و منسوب به شیخ صفیالردین اردبیلری متوفرای636قمرری از مشرایخ
مشهور صوفیه بود .پش از مرگ شیخ نیز اوالد و احفاد او در سلسرلة صرفویه بره مقرام
ارشاد رسیدند.
شیخ صدرالدین فرزند شیخ صفی الدین خانقاه بزرگ و مجللری در اردبیرل در کنرار
مزار پدرش ساخت که محل استقرار مریدانف شد .ششمین نوادد شیخ صفیالدین ،شراه
اسماعیل مؤسش حکومت صفوی بود که در عین حال اانشین مهنوی او نیز محسروب
می گردید .از این رو لشکریان صفوی که مؤسش این سلسله را مرشد خود مریدانسرتند
به نیروی ارادت مهنوی شمشیر زدند و همرین امرر از لروازم اصرلی اسرتقرار حکومرت
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صفوی ،وسیعترین حکومت واحد ایرانی پش از ساسانیان ،شرد .سرالطین صرفوی نیرز
مانند شاه اسماعیل با عناوینی چون صوفی اعظم یا مرشد کامل خوانده میشدند(.امهری

از مؤلفان )33 :8366 ،از بارزترین تحروالت و وی گریهرای تصروف در ایرن دوره پیونرد
تصوف با حکومت است .براون در کتاب تاریخ ادبیات ایران در مورد ااننثاری پیروان
شاه اسماعیل چنین آورده است :پیروان این صوفی ،به وی ه لشرکریانف او را همچرون
خدایی میپرستند و بسیاری از آنان بیسالح به میدان کارزار مریرونرد و انتظرار دارنرد
مرشدشان اسماعیل در هناام نبرد حافظ و مراقب آنان باشد .در سرتاسر ایران نام خردا
فراموش شده و در عوض فقح نام اسماعیل بر زبان رانده میشود(.براون )58 :8351 ،راار
سیوری مستشرق انالیسی که خود سالهای  8143تا  8146میالدی در ایران بوده یکری
از پایه های قدرت شاهان صفوی را برخورداری آنان از عنوان مرشد کامل بررای پیرروان
طریقت صوفیه عنوان نموده است(.سیوری )6 :8366 ،به تهبیر بَحرانی(بحرانی ،بری ترا)866 :

که به اوتاع فرهنای و ااتماعی آن دوران اشاره می کند ،تصوف در دیرار عجرم رواج
داشته و همه تا زمان عالمه مجلسی که به مبارزه خود با تصوف می پردازد ،به آن تمایل
دارند.
 .2وضعیت تشیع در آناتولى
اندکی پیف از سقوط عباسیان تشیع پیشرفت خود را در عرراق ،شرام و ایرران آغراز
کرده بود .افزون بر حرکت شیهیای که در زمان عالمه حلری متوفرای 665قمرری و در
زمان سلطان محمد خدا بنده متوفای 685قمری در ایران به واود آمد انبف گستردهای
نیز از تشیع غالی یا به اصطالح علوی از شمال سوریه تا سرزمینهای گستردد آناتولی و
از آنجا تا شمال عراق و غرب ایران در حال شکل گیری بود که بسریاری از وابسرتاان
به این فرقهها پش از قرن هشتم در صف مریدان خاندان شیخ صفی متوفای 636قمرری
درآمدند .گستردگی این موج تا آن اندازه بود که گفته شده در اوایل قرن دهرم بریف از
چهار پنجم مردم آناتولی بر عقاید شیهی از نوع غالی آن بودهاند .انبف مفرالف تشریع
هم در برخی از بالد اسالمی به وی ه شامات واود داشت که از نتایج اقدامهای ایوبیران
و ممالیک بود و با حرکت فهال ابن تیمیه متوفای 666قمری کره همزمران ترد فلسرفه،
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تصوف و تشیع بود اوج گرفت .با این حال به دلیل بدعتهای او و اعتراضهرایف برر
تد اهل سنت کار او محردود شرد امرا ترأثیر خرود را در نسرلهرای بهردی برر ارای
گذاشت(.اهفریان )8،86 :8361 ،باید تواه داشرت کره تبلیلرات مرذهبی شریهه ،بریف از
همهاا در آسیای صلیر که دور از مقر آنها (دولت صفوی) بود هواخواهانی داشرت .در
آسیای صلیر نیز در قرنهای نهم و دهم هجری مانند ایران مذهب شیهه شکل عقیردتی
و دینی مفالفت الیه های پایین اامهه ،یهنی روستاییان و توده صحرانشینان ،علیه دولت
فئودالی -دولت عثمانی -و در عین حال شکل و قالب مفالفت سیاسی بروده اسرت بره
این مهنی که سالطین عثمانی از بایزید اول به بهد بیشتر به فئودالهای تررک و اسرکان
یافته روملی (بفف اروپایی ترکیه عثمانی) متکی بروده و بره فئرودالهرای صحرانشرین
آسیای صلیر کمتر اعتنایی داشتند که آنها از سیاست مرکزیتارویی سرالطین عثمرانی
ناراتی بودند در قرن هفتم هجری مذهب شیهه در آسیای صلیر رواج یافرت .در قررن
نهم بسیاری از شیهیان آسریای صرلیر رهبرری شریوو صرفوی را قبرول داشرتند .قبایرل
صحرانشین آسیای صلیر از آن زمان تکیهگاه و نیروی اصلی سلطة صفویان بودند که در
آغاز امر هفت قبیله از قبایل مزبور مریدی شیخ صفویه را به گردن گرفته بودنرد .قبایرل
شاملو ،روملو ،اوستاالو ،تکه لو ،افشار ،قااار و زوالقدر در قرن نهم برخی قبایل تررک
به صفویه پیوستند که میتوان به قبایلی همچون بیات ،کرمانلو ،برای بورتلرو و صروفیان
قراه داغ اشاره نمود(.بطروشفسکی)366 :8364 ،

فرقهای که در قرن پنجم و ششم به طور گسترده ،دیار فرق تصوف را تحت پوشف
قرار داده بود مالمتیه است .مالمتیه در قرن پنجم و ششم هجری تا خروارزم و عرراق و
حتی سوریه و مصر گسترش یافته بود و در قرن هفتم به صورت طریقتهای مفتلرف،
آناتولی را تحت سلطة خود درآورد .تمام این طریقتها عشق و اذبره را اسراق قررار
دادند و ورد و زکر را نپذیرفتند .پیروان این طریقتها بسیار به وحدت وارود گررایف
داشتند و به ظواهر چندان مقید نبودنرد .بره همرین دلیرل ،از نظرر متشررعان بره شردت
نکوهف میشدند ،ولی عامة مردم آنها را به دیدد کامالن اهلالناق مریناریسرتند .آنران
خود را شطّار یهنی گستاخان یا شَقران مینامیدند ،آنها خود را نه از اهل طریقرت بلکره
اهل حقیقت میشمردند و طریقرتهرای دیارر را بررزو و گرذرگاهی برین شرریهت و
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حقیقت می دانستند ،از نظر دینی بیف از حد از خرود مسرامحه نشران مریدادنرد ،کرامالً
باطنگرا بودند یا خصوصیاتی متناسب با باطنگرایی داشتند(.گورلپینارلی)631 :8364 ،

فرقة مالمتیه در قرن هفتم و هشتم قمری منبع فیضی شرد بررای برخری گرروههرا و
همچنین برای طریقتهای شیهی ر باطنی یا کسانی که دارای خصوصیت باطنی بودند و
تمایل به آن داشتند ،ولی ظاهر را نیز حفظ میکردند ،مانند قلندریه و طریقتهایی مانند
حیدریه ،کبرویه ،اامیه و ادهمیه که از قلندریه ادا شده بودنرد .اینهرا همره از مالمتیره
زاده شدند.
از سوی دیار در قرن هشتم شیخ صفی الدین اردبیلری طریقرت اردبیلیه(صرفویه) را
بر پا می دارد .این طریقت گرچه در اساق از خلوتیه که اسماء را پایة سلوک مریداننرد
یهنی سیر را با زکر اسماء الهی و ریاتت امکانپرذیر مریدانرد پیردا شرده اسرت ولری
تحت تأثیر قلندریه و اهل فتوت نیز قرار دارد .بهدها حراای برایرام خلیفره حامدالردین
آقسرایی (متوفای 686قمری) مشهور به حامد ولری خلیفره عالءالردین علری نرود شریخ
صفی الدین در اوایل قررن نهرم طریقرت بایرامیره را کره از تلفیرق نقشربندیه و طریقرت
خلوتیه به واود آمده است تأسیش میکند(.گورلپینارلی )363 :8355 ،بنرابر ایرن مریتروان
گفت اریان مالمتیه بر دیار فرقههای صرفویه در ایرن دوره و دورههرای بهرد صرفویه
تأثیرگذار بوده ،یهنی تفکرات و بنیانهای فکری مالمتیره برر صرفویه و فرقرههرایی کره
دارای تشیع غالیانه در منطقه آناتولی است تأثیر بسزایی داشت ،با این بیران کره مالمتیره
در قرن هفتم و هشتم برر روی قلندریره کره خرود بره شراخههرایی همچرون حیدریره،
کبرویه ،اامیه و ادهمیه تقسیم می شود تأثیرگذار است .از سوی دیارر صرفویه نیرز کره
از خلوتیه تأثیر پذیرفته منشهب از قلندریره اسرتق قلندریرهای کره خرود اردا شرده از
مالمتیه بود .بنابراین در این دوره در منطقة آناتولی فرقههایی از تصوف واود دارد کره
از یک سو با اندیشه های شیهی آشنایند ولی از سوی دیار به ظواهر دینی بره نروعی از
تسامح و الابالیگری مبتالیند.
از میان این طریقتها بهد از بنیانگذاری حکومت صرفویه توسرح شراه اسرماعیل و
رسمیت بفشیدن به مذهب تشیع به عنوان مذهب رسمی کشرور ،کسرانی کره در خراک
آناتولی گرایفهای شیهی و لو از نوع غالیانه داشتند به دولت شیهی ایران متمایل شدند
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و این چیزی نبود که خوشایند دولت عثمانی وقت قرار گیرد .االب اسرت کره قبرل از
انگ چالدران زد و خورد و کشتارهایی در داخل خاک عثمانی به وقوع پیوسته اسرتق
یکی از رویدادهایی که در حوالی سال  186قمری یهنی حدود ده سال بهد از حکومرت
شاه اسماعیل به وقوع پیوست کشتار شیهیان طرفردار مرذهب ایرانیران و شرفص شراه
اسماعیل در سراسر امپراتوری عثمانی اسرت کره مطرابق گرزارش برراون ( ،8351ص)68

شمار کشتهها چهل هزار نفر بوده است.
 .3ارتباط دولت صوفی صفویه با طریقتهای آناتولی
موقهیت براسته و کرامتآمیز صفویان در میان غالیان شیهه و فرقههای صروفیانه از
عوامل اصلی موفقیت آنان بوده است که در زمان تهاام ملرول بره امپراتروری عثمرانی
رانده شده بودند .این هواداران در عمق امپراتوری ساکن شدند و نقف بسیار مهمری در
روابح عثمانی ر صفویه ایفا کردند .از سدد سیزدهم آناتولی مرکرز پیردایف و گسرترش
اندیشههای عرفانی و فرقههای گوناگونی بود که گاه و بیگاه موتهی مسرئلهآفررین در
برابر عثمانی داشتهاند.
سه اریان اصلی در سالهای امپراتروری عثمرانی بره عنروان حکومرت اسرالمی در
آناتولی ظهور کرد:
الف) موتع اسالمی سنی حاکم و مرسوم که هرم در مراکرز شرهری و هرم در برین
غازیان عثمانی در طول مرزهای غربی واود داشتق
ب) حضور چشمایر فرقههای صوفی و رهبران عرفانی با اندیشههای خاص در بین
قبایل ترک که عمدتاً در مناطق روستایی حضور داشته و تمرکز خاصی نداشتند.
ج) ظهور و رشد تدریجی اندیشههای شیهی در شکلهای گوناگون.
در نااهی کلی این سه اریان را میتوان به دو گروه اصلی تقسیم کرد:
یکم .گروهی با سازماندهی مشفص و آداب ثابت که به لحرا اقتصرادی از درآمرد
موقوفاتی که سالطین و مردان قدرتمند حکومت حمایرت مریشردند ،نظیرر فرقرههرای
مشهوری چون نقشبندیها ،مولویها ،خلوتیها و طوایف گوناگون آن.
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دوم .گروهی که به صورت مففیانه عمل میکردند و تحت عنوان مالمتیران شرناخته
می شدند .آنان از برخوردهای سیاسی دور بوده و کمابیف با اقترداریابی و ترالش بررای
دست یابی به قدرت مفالف بودند .در میان این گر وه دراویف سرگردانی بودند کره بره
عنوان قلندریان ،حیدریان ،عبدالنها یا باباییان و حمزویان شناخته میشدند .از آنجا کره
این فرقهها در کوهستانها و مراتع گرمسیری آناتولی و به وی ه نواحی مرزی سررگردان
بودند دولت عثمانی قادر نبود تا این ترکمنها را به پایبندی به گونههای مرسوم زندگی
مسلمانان وادار کند .این فرقهها تا حدودی بهوسیلة صفویان در حرکرتهرای مرذهبی-
سیاسی گوناگونشان حمایت میشدند(.مجموعه مقاالت همایف صفویه)385 :8364 ،

در این دوره فرقه های غالی مانند حروفیه ظهور کردند که به سرعت در سراسر ایران
و آزربایجان و ترکیه عثمانی و سوریه بسح یافتنرد(.بطروشفسرکی )366 :8364 ،مرثالً سرید
قاسم تبریزی مهروف به قاسم انوار که خود از بزرگان عرفا و شهرای قرن نهرم و بنرابر
بهضی اقوال متمایل به اندیشههای حروفیه بود .وی از تربیتیافتاان طریقت صرفویه و
از شرراگردان شرریخ صرردرالدین بررن شرریخ صررفیالرردین اردبیلرری متوفررای 631قمررری
است(.میراهفری)861 :8365 ،

از دیار فرقه های غالت شیهه فرقة اهل حرق اسرت کره در ایرران و سررزمینهرای
همسایة آن و آزربایجانیان و ترکان و کردان گسترش یافت .این فرقره در ایرران بره نرام
«علی اللهی» شناخته می شدند .این فرقه به چندین فرقة فرعی تقسیم میشدند که در هر
محلی نامی داشتند .در ترکیه «قزلباش» نام داشتندق زیرا در نهضت قزلباش در قررنهرای
نهم و دهم هجری شرکت داشتند و در آزربایجان به نرام قرره قویونلو(بره نرام اتحادیره
قبایل ترکمن که ظاهر ًا فرقة مزبور در میران آنهرا بره وارود آمرده) وگورنلر(بره مهنرای
بینندگان) و در ناحیه رتائیه بره نرام «ابردال بئری» و در قرزوین بره نرام کمالونرد و در
مازندران به نام «خواهوند» .این فرقه در قرنهای نهم و دهم هجری به صرورت فهرال
قزلباشان شیهه را علیه دولت سنی آققویونلو و امپراتوری عثمانی یاری میکرده اسرت.
در سراسر قرن شانزدهم و آغاز قرن هفدهم میالدی ترکان آسیای صرلیر کره از غرالت
شیهه بودهاند علیه امپراتوری عثمانی میشوریدند(.بطروشفسکی)366 :8364 ،
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 . 4فراهم شدن بستر الزم برای ارتباط و تعامل دراویش و صوفیان قزلباا
مکتب تشیع

باا

رفته رفته در این دوره بهد از روی کار آمدن دولت صفویه ،بستر و زمینههرای اولیره
برای ظهور آموزه های شیهی فراهم شد .قطهاً تهامل دراویف و صوفیان صفوی با تشریع
و عطف تواه آنان به فقه و آموزههای کالم شیهی مهلول عواملی است کره شراید زکرر
دو نکته در میان این عوامل برای زمینهسرازی اولیرة چنرین تهراملی از اهمیرت ویر های
برخوردار باشد:
الف) از طرفی صرف رسمی ساختن مذهب تشیع به عنروان مرذهب رسرمی کشرور
بدون فراهم ساختن زمینه و بستر الزم برای تداوم و نهادینه کرردن ایرن حرکرت عظریم
کافی نبود .بنابر این تدوین ،تبیین و ترویج مهارف و قوانین شرعی بر پایرة آمروزههرای
دینی ترورتی بود که بیف از پیف احساق میشد.
ب) مهمتر از آن ،فرهنگ و آموزههای شیهی بر مفاهیمی استوار بود که ظرفیت الزم
برای کشورداری را داشتق آموزههایی از قبیل نحود تهامرل برا دیارران ،روحیرة کرار و
تالش ،دوری از گوشهنشینی و عزلت و ...آموزههایی که تصوف و دراویرف صرفوی از
آن کمتر بهرهمند بو دند .کشورداری و تشکیل حکومت ملزوماتی را به دنبال داشرت کره
اندیشه و تشیع فقاهتی آن ملزومات را برآورده میساخت .روشن برود کره از ایرن پرش
نمیتوان بر پایة درویشی و طریقت ،بدون تواه به ساختارها و تشرکیالت حکرومتی از
عهدد کشورداری برآمد ،بلکه کشور نیازمند ساختار و تشکیالت حکومتی بود و مرذهب
تشیع از ظرفیت الزم برای کشورداری در عرصرههرای سیاسری ،اقتصرادی ،ااتمراعی و
حکومتی برخوردار بود.
از همین روست که برخی بر این باورند که صفویه یک قبیلره نبرود ،بلکره اریرانی
صوفیانه به صورت قبیلرهای برود کره بره زنردگی و تکراپو مریپرداخرت .آنهرا رهبرران
طریقتی یکجانشین و شهری بودند که مبرانی عقیردتی و آمروزههرای صروفیانه و رفترار
ااتماعی صوفیان را پرورش می دادند .با این همه آنها پش از ارتقرا بره مقرام شرهریاری
به ناچار ساخت محردود طریقتری را رفترهرفتره کنرار گذاشرتند و بررای ادارد امرور بره
ساختار دیوانساالری روی آوردند .به این ترتیب ساختار دیوانی سدههرای نزدیرک بره
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خود را که منصب صدر به عنوان منصبی براسته پذیرفته شده بود ،در خردمت اهرداف
سیاسی و مرذهبی خرویف قررار گرفرت(.صرفت گرل 436 :8368 ،و  )615بررای تحلیرل و
واکاوی چنین رویدادی و چاونای فراهم شردن بسرتر الزم بررای سریر تحرول اامهره
ایران به تشیع فقاهتی که تا قبل از این به تهبیر بَحرانی تصوف در دیرار عجرم ترا زمران
عالمه مجلسی که فتنهها و بدعتهرا را خراموش مریکنرد ،رواج داشرته و همره بره آن
متمایلند(بحرانی ،بیتا )866 :میتوان به عوامل مفتلفی اشاره کرده که ما به برخری از آنهرا
اشاره میکنیم:
 .5چگونگی و عوامل سیر تحول و دگرگونی جامعه ایران از تصوف به تشیع
 .1. 5فضای اجتماعی بعد از حمله مغول

به دنبال قتل و غارتها و خرابیهای حمله ملول میتوان بره آثراری خروبی نیرز در
سراسر مناطق تحت سیطرد حکومت ملول که اکنون از ساحل اقیانوق بزرگ تا دریرای
مدیترانه را در بر میگرفت اشاره کرد ،از امله میتوان در کنار روابح سیاسی و انتشرار
زبان فارسی به ارتباطات فرهنای میان عرب و ایرانی و چینری و برودایی و آشرنایی بره
آموزهها و عقاید و افکار آنان اشاره نمود(.آشتیانی )816 :8356 ،این فضا طبهاً بستر مناسبی
را نیز برای رشد فرهنگ و آموزههای شیهی فراهم ساخت ،به طوری که راارر سریوری
در اینباره میگوید:
تساهل دینی حکمرانان ملول (شاید برخی آن را بی اعتنایی خوانند) اسرالم سرنی و
یا «سنتی» را از اایااه مسلح آن محرروم و شررایطی ایجراد کررد کره باعرث سرهولت
پیشرفت نه تنها تشیع بلکه هر نوع باور مذهبی مردم پسند شد(.سیوری)66 :8366 ،

در چنین فضایی فرهنگ و آمروزه هرایی کره از پشرتوانة قروی برخروردار اسرت بره
پیشرفت و برونرفت خویف از مشکالت ادامره خواهرد داد و در مقابرل اندیشرههرا و
آموزههایی دیار را در خود زوب خواهد نمود و بیتردید مذهب تشیع و فقه شریهه برا
اازبههایی که ناشی از آموزههای واالی اهل بیت برود از چنرین ظرفیرت و پشرتوانهای
برخوردار بود.
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 .2 .5رویارویی اندیشههای صوفیانه با آموزههای شیعی

از ابتدای آغاز تأسیش دولت صفوی ،حقیقت مرذهب تشریع ،تررویج و تبیرین شرد،
گرچه علمای شیهه در اصل تأسیش و تشکیل حکومت صفوی نقشی نداشتند ،ولری برا
احساق خطر ورود بدعتها و افکار انحرافی تصوف به آموزههای شیهی برا تواره بره
رسمی نمودن مذهب تشیع به عنوان مرذهب رسرمی کشرور توسرح حکومرت صروفی
صفوی از پا ننشستند ،به ترویج مهارف شیهی پرداختند .فرزند محقرق کرکری در کتراب
«عمدة المقال فی کفر اهل الضالل» که در ردّ صوفیه نااشرته ،نقرل کررده کره پردرش یهنری
محقق کرکی متوفای 141قمری کترابی بره نرام «المطراعن المجرمیره» داشرته کره در ردّ
تصوف بوده و در آن به تکفیر و بدعتهای متصوفه پرداختره اسرت(.آقرا برزرگ تهرانری،
)86،348 :8416

البته در برخی مقاطع نیز شماری از افراد به امع میان تصوف و شیهه میپردازند ،از
امله سید حیدر آملی که متوفای بهد از  614قمری است .او اولین بار میران تصروف و
تشیع تلفیق ایجاد کرد و آن دو را یکی دانست(.الشیبی 6،18 :8166 ،و  )814آملی با ناارش
آثاری از امله «اامعاالسرار و منبعاالنوار» همانگونه که خود بیان نموده درصدد اثبات
این مطلب است که شیهه همان صوفیه و صوفیه همان شیهه است« :وکان اللررض مرن
زلک ان یصیر الشیهه صوفیة و الصوفیة شیهة(».آملی)588 :8356 ،

تالش برخی از بزرگان صوفیه برای وفرق دادن برین شرریهت و طریقرت ،نتیجره و
توفیقی در پی نداشتق زیرا با آنکه همواره در همة اعصار در میان صوفیه ،مردمی بودند
که در اسالم خرود مفلرص بودنرد و ارز رترای خردا و رسریدن بره لقرای او چیرزی
نمیخواستند ،ولی تصوف درحوزههای ااتماعی و نزد بسیاری از علما و مردم از اادد
مستقیم منحرف شده بود و به تهبیربرخی ازخود صوفیان تصوف روزگراری حرال برود،
اکنو ن کار شده ،احتساب بود ،اکتساب گردیده ،فداکاری بود ،رنگ اشتها به خود گرفته،
پیروی از اسالف بود ،بازیچه اخالف شده ،روزگاری عمارت دلهرا برود ،حرال انایرزه
غرور گردیده ،تهفّف بود ،تکلّف شده ،تفلّق بود ،تملّرق شرده ،درد برود ،شرکمبرارگی
گشته ،قناعت بود ،سفترویی شده ،تجرید بود ،تهلق گردیده است(.حنا فاخوری و خلیل
ار)616 :8368 ،
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صوفیان قزلباش دارای عقاید و افکار خاصی بودند که فقها نه تنهرا برا آنهرا مفرالف
بودند ،بلکه در مقاطهی از این دوره به شدت به رویرارویی و مبرارزه برا عقایرد صروفیه
می پرداختند ،مانند آنچه در زمان شاه سلطان حسین در دورد عالمه مجلسی گذشرتق او
که سِمَتف شیخ االسالمی بود بر تد صوفیه و دراویف مبارزه کرد .البته باید تواه نمود
که مبارزه عالمه مجلسی به مهنای نفی تصوف به طور کامل نیسرت .او در بیران صروفی
واقهی میگوید « :این اماعت زبده مردمند ولکن چرون در هرر سلسرله امهری داخرل
میشود که آنها را تایع می کنند و در هرر فرقره از سرنی و شریهه و زیردی و صراحب
مذاهب باطله می باشند تمیز میان آنها باید کرد ،چنانکه علمرا کره اشررف مردمنرد میران
ایشان بدترین خلق می باشند ...همچنین میان صوفیه سنی و شیهه و ملحرد اسرت ...دوم
آنکه صوفیه شیهه همیشه علم و عمل و ظاهر و باطن را با یکدیار امع میکردهاند ...و
باید دانست که آنها که تصوف را عموماً نفی میکنند از بیبصیرتی ایشان است که فررق
نکرده اند میان صوفیه حقة شیهه و صوفیه اهل سنت ،چون اطوار و عقایرد ناشایسرت از
آنهررا دیررده و شررنیدهانررد و گمرران مرریکننررد کرره همرره چنینن رد(».مهصرروم علیشرراه ،برریتررا:

8،668و666و )664در هر حال عالمه مجلسی با بروز عقاید انحرافی در صوفیه بره مبرارزه
بر می خیزد و از نظر عملی نیز اقتدار صوفیان را تحت فشار و پیارد قرار داد و همره را
از پایتفت (اصفهان) تبهید کرد .بر پا کردن حلقههای زکر ممنوع و همه مراسم صوفیانه
قدغن شد ،از امله به منظور زدودن آثار تصوف ،حکومرت ،حتری مرردم را از «یراهو»
گفتن منع کرد(.الشیبی )311 :8366 ،وارود برخری از آراء و عقایرد موارب رویرارویی و
اختالف بین فقها و صوفیه شده بود .عقایدی همچون تفکیک برین شرریهت و حقیقرت
ظاهر و باطن و خود را از اهل حقیقت وباطن و فقهرا را اهرل شرریهت و ظاهردانسرتن
(زرین کوب )856 :8361 ،پیوندهای الوهیت بررای حیردر و اعرالم آن از سروی مریردان و
صوفیان اطرافف ،ادعای مهبودیرت در اسرماعیل پسرر حیردر (مرزاوی 866 :8353 ،و)615

اندیشه هایی از قبیل حلول روح خدا در انسان ،اخرتالف در مسرائلی از قبیرل امامرت و
تقلید و وااب االطاعه دانستن اقطاب صوفی به اای امام وتواه به خانقاه (پارسادوسرت،

 )661 :8368گرچه در تاریخ تصوف به وی ه در قرون نفستین اسالمی مرکزی رسمی بره
نام خانقاه واود نداشت .مسااد نیز مورد اسرتفاده صروفیان برود و صروفیان بره دلیرل
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اایااه تبلیلی مسااد  ،از این موقهیت نیرز بررای تررویج اندیشرههرای صروفیانه خرود
استفاده می کردند که گاهی در تمن طرح مسرائل طریقرت برخری از سرفنان و اعمرال
صوفیانه در مسااد به مذاق فقیهان خوش نیامده ،منراظرات و درگیرریهرایی را در پری
داشت .از این رو ،برای گریز از چنین پیفآمدهایی یا به علتی دیار صوفیان بلرداد در
محل شونیزیّه مسجدی خاص برای خود بنا کرده و در آنجا امع میشردند .از آن پرش
شونیزیّه به صورت مسجد و مدفن صروفیان در بلرداد شرهرت یافرت و مقررّ صروفیان
گردید(.کیانی )66 :8361 ،از دیار مسرائل مرورد اخرتالف مسرئله وحردت وارود( ،دائررد

المهارف بزرگ اسالمی )86،316 :8311 ،عدم پایبندی به انجام فرایض دینی و انجام محرماتی
مانند شرابخواری و طرب ،ساز و آواز ،رقص و پایکوبی بود(.پارسادوسرت)668 :8368 ،

که شاردن در سیاحتنامه خویف به بیان برخی از آداب و توصریف مجرالش رقرص و
سماع متصوفه پرداخته است(.شاردن666 :8336 ،ق زرین کوب )13 :8361 ،عالمه مجلسری در
مذمت صوفیان در لمهه دهم کتاب عینالحیوه به برخی از این بردعتهرا اشراره نمروده
است(.مجلسی ،بی تا :الف 636 ،برای مطالهه بیشتر نک :مجلسی ،بی تا :ب ،ص )86مالصردرا در
«کسر االصنام الجاهلیه» بهد از بیان خلقت عالم ،بهثت پیرامبران در اهرت تقررب الهری و
سهادت انسانی ،بیدار نمودن مردم از خواب غفلت و بیان راه رسیدن به این منظرور کره
انجام ریاتت های شرعی ،روزه ،نماز ،زهد وپرهیزگاری از لذایذ دنیوی میگوید :بنارر
که چاونه این رسوم از صفحه و روی زمین پاک گردیده و چاونه اسم شریخ ،صروفی،
فقیه و حکیم به کسانی که متصف به تد این اوصاف هستند گذاشته شده ،بهطوری کره
اسم صوفی در این زمان به کسانی گفته میشود که در مجلسی امع شده و به خروردن
و سماع مزخرفات و رقص و کف زدن مشلولند(.مالصدرا )8،66 :8368 ،در هرر حرال ،برا
روی کار آمدن دولت صفوی گرچه خود در ابتدا در زیّ درویشی و تصروف اقردام بره
تشکیل و بنیاناذاری حکومت کردند و قزلباشان صرفویه نیرز مؤسرش حکومرت را بره
عنوان مرشد کامل شناخته می شدند و دارای عقاید و اندیشههای صوفی بودند ،از همان
ابتدا و هر چه میگذشت ،رویارویی آموزههای صوفیانه با آموزههای شریهی هرم بیشرتر
میشد تا اینکه بهدها کمکم این اریان افول کرد و به حاشیه کشیده شد.
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 .3. 5دلزدگی از تصوف و قزلباشان صوفینما و تمایل مردم به تشیع فقاهتی

بهد از حضور پررنگ قزلباشان صوفینما و رفتار و عقایرد انحرافری برخری از آنهرا
بهخصوص بیاعتنایی برخی از طریقتهای تصوف به احکام شرعی ،هر چه ایرن دوره
پیف میرود بیاعتمادی و دلزدگی مردم از تصوف هرم بیشرتر مریشرود .در ایرن دوره
عدهای خود را صوفی میخواندند که هرگز اعمال و رفتار آنها شبیه صوفی واقهی نبود.
می توان چنین گفت که مردم به نوعی به تضاد و پارادوکش بین رفتار و کرردار مردعیان
تصوف رسیده بو دند .اعمال و رفتار برخی از طریقتهای صوفیه در این دوره چنان بود
که مردم متواه شده بودند بسیاری از اعمال نه از روی زهد و بیاعتنایی به امور دنیوی
بلکه از سر حب نفش و دنیاست .فارغ از مباحث نظری و منازعاتی که در بین متصروفه
و فقیهان واود داشت ،مباحثی مانند وحدت واود ،که گاهی اوقات صررفاً یرکسرری
مناقشات لفظی بود .با واود این ،کمکم کار به ارایی رسرید کره الابرالیگرری و عردم
پایبندی به احکام شرعی ،مساوی شد با صوفیگری .این اعمال و بردعتهرای رفتراری
به همراه برخی از ادعاهای نامقبول وغیرمهقرول موارب شرد کره نره تنهرا مرردم بلکره
ب سیاری از علما که خود را برای اصالح این اماعت در مقطهی از زمان صوفی خوانرده
بودند از این اماعت بریدند و آنها را به حرال خرود رهرا کردنرد .وقروع انحرافرات در
صوفیه کار را بدانجا کشاند که عالمه مجلسی که پیف از این عبراراتی را از او در دفراع
از صوفی واقهی نقل کردیم در رابطه با پردر خرود یهنری محمرد تقری مجلسری اعمرال
صوفیانه را در تضاد با آموزههای مکتب اهل بیت دانسته و مینویسد:
مبادا که رااع به پدر من ،بدگمان باشی و تصور کنی که ایشان از صوفیه بوده است،
یا اعتقادی به مذاهب و مسلک های صوفیه پیدا کنی ،دور است این گمران از پردر مرن.
چاونه ممکن است ایشان از صوفیه باشند در صورتی که از همره اهرل زمرانف بیشرتر
مأنوق به اخبار و آثار اهل بیت نبوّت بوده است و دانراترین مرردم بره اخبرار و عمرل
کننده تر از همه به آن اخبار بوده است ...ولیکن مذهب ایشان زهد و بیرغبتی به دنیرا و
پرهیز از گناه بوده است و در اوایل امر زندگانی خود را صوفی نامیده بوده است ترا آن
طایفه به او رغبتی پیدا کنند و فراری نباشند تا بتواند صوفیه را از آن گفتارهای فاسرد و
اعمال بدعت منصرف نماید و چه بسیاری از صوفیه را با همین مجادله حسنه به سروی
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حق هدایت نموده است و اما در آخر عمر شریفف چون دید که این مصرلحت از برین
رفت و پرچم های تاللت و گمراهی و طلیان بلنرد شرد و احرزاب شریطان غلبره پیردا
کردند و می دانست که آنها دشمن خدایند صراحتاً بیزاری از آنها را اظهار کرد(.مجلسری،
)331 :8356

از امله اموری که در دورد صفویه میتوان گفت بیتأثیر در دلزدگری و رویاردانری
مردم از تصوف نبوده است واود دراویف االلی یا قلندران است .اینها که از هند آمده
و گاهی نزد مردم عوام به قلندر هم مهروف بودند ،برا پرسره زنری در برازار و خوانردن
اشهار ،به امع آوری صدقات و فتوح رو آوردنرد کره ایرن کرار در نرزد مفالفران آنهرا
تکدّیگری نام داشت و چهرهای دورهگرد و گدا را از آنان در نزد مردم ترسیم مینمود.
اعتیاد آنها به بنگ و چرق که در بین االلیان هند رایج بود باعث شد گاهی بره ملنرگ
خوانده شوندق دستهای از همین دراویرف دوره گررد بره نرام مرداریان و برخری بره نرام
درویشان عجمی شناخته میشدند .اینها را گرچه مهررف تصروف عصرر صرفوی نبایرد
شمرد ولی شیوع اینگونه دراویف بی شرع و دوره گرد و با دودمانی شدن خالفرت در
سلسله های مشهور قدیم -تقریبا از زهبیه و بهضی شاخه های نوربفشریه -بره تقلیرد
صوفیان صفوی و مفصوصا با انحطاط حیثیت صوفیان صفوی و اشتلال آنها به مشاغل
پست عوانی و نو کری ،تصوف خانقاهی و رسمی به نحو بارزی دچرار ابترذال و رکرود
گشت(.زرین کوب 643 :8356 ،ق برای مطالهه بیشتر نک :زرین کوب)361 :8666 ،

وقوع انحراف در صوفیه مواب شد که در قرن یازدهم مبارزات بر تد تصروف در
دورد به اوج برسد ،به طوری که در این مقطع بسیاری با نوشتن ردّیرههرا بره مبرارزه برا
تصوف برمیخیزند ،افرادی مانند سید محمد میرلوحی سبزواری متوفرای پرش از 8163
تا  8166قمری ،مقیم اصفهان و از شاگردان میرداماد و شریخ بهرایی ،مرال محمرد طراهر
قمی متوفای 8161قمری که در تدیت با تصروف نسربت بره دیارران از وسرهت آثرار
متهددی برخوردار بوده ،شیخ علی عاملی متوفای 8813قمری نبیره شرهید ثرانی و مقریم
اصفهان ،شیخ حر عاملی متوفای 8814قمری صاحب وسائل و عالمه مجلسی که عالوه
بر ناارش کتاب با تواه به داشتن منصب شیخاالسالمی در اصفهان به مبارزه همهاانبه
با تصوف برمیخاست(.برای مطالهه بیشتر نک :اهفریان ،8361 ،ج ،6ص 666تا )665
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 . 4. 5فقدان ظرفیت الزم در تصوف برای اداره کشور

راار سیوری در کتاب خود به این نکته اشاره کرده است:
بهد از اعالم تشیع به عنوان مذهب رسمی کشور از سوی شاه اسماعیل نیاز عراالی
برای بر قراری هماونی فکری از طریق ارشاد و تسریع اشاعة عقاید شیهی پدیرد آمرد.
کمبود گسترده ای در زمینة آثار قضایی واود داشت و یک قاتی شرع نسفهای از یک
ازود قدیمی در مورد اصول عقاید تهیه کرد ترا مأخرذی بررای تهلیمرات دینری باشرد.
همچنین کمبودی نیز در زمینة علمای شیهی واود داشت و شراه اسرماعیل ناچرار شرد
تهدادی از علما شیهی را از سوریه به ایران بیاورد(.سیوری)61 :8366 ،

بیان سیوری بیانار این حقیقت است که بهد از رنگ سیاسی گرفتن مبارزات خاندان
شیخ صفی از یک سو روشن شد که از این پش نمیتوان صررف مرراد و مریردی عرالم
تصوف را که به دور از حوادث و اریانهای سیاسی بود الاو قرار دادق چررا کره مررام
آنها عزلت و گوشهنشینی بود و اکنون وقت آن بود اندیشهای که بتواند با قدرت سیاسی
ر دنیوی پیوند و ارتباط برقرار کند به صحنه بیاید .برای این کار تفکر شیهی که در ایرن
خاندان و مریدان علوی آن در آسیای صلیر زمینه و سابقهای داشت فرصت بروز یافت.
از طرفی حکومت سیاسی که قدرت را در اختیار دارد بهدلیل سلطه بر اامهرة مسرلمان
نیازمند واود شرع و قوانین فقهی الزم بودق همة مردم صوفیمشرب نبودند تا بینیاز از
این امور باشند .مردم زراعت و تجارت میکردند و به کسب و کار مشلول بودنرد و در
منازعات به قاتی و فقیه نیازمند بودند و از سوی دیارر ،علمرا و فقهرای اصریل شریهه
بودنررد کرره تشرریع را برره صررورتی خررالص و برردون آمیفتارری بررا تصرروف ترررویج
میکردند(.اهفریان)818 ،8 :8361 ،

 .5. 5ظرفیت و جاذبة آموزههای فقهی و کالمی شیعی در کناار موقعیاتشناسای و
نقش علما

ایران در آن برهة حساق داخلی با مسائل مفتلفی موااه بود که شراید عمردهتررین
مسائل کشور را در یک نااه بتوان به دو مسئله اساسی تقسیم نمود:
 .1. 5. 5نفوذ اندیشههای غالیانه در داخل کشور؛
 . 2 .5. 5خطر دشمن خارجی در کنار مسائل اعتقادی و فکری؛
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در کنار مسائل اعتقادی و فکری و اندیشههای غالیانهای که در کشور در حرال نفروز
و گسترش بود ،نمی تروان از خطررات خرارای بررای کشرور غفلرت نمرود .در چنرین
شرایطی دولت نوپای صفویه بنابه هر دلیل و با هر نیتی ،از یرک سرو دارای رویکرردی
شیهی است ،به طوری که مذهب شیهه را به عنوان مذهب رسمی کشور قررار مریدهرد
و از طرفی از علما به خصوص علمرای ابرل عامرل بررای تصردی مناصرب حکرومتی
دعوت می کند .علما در این مقطع تاریفی با درک شرایح مواود کشور و برا تواره بره
توان و ظرفیت آموزههای شیهی و البتره در کنرار اازبرههرای خراص آن در مقایسره برا
دیار آموزه های مواود پا به عرصة حکومرت گذاشرتند و برا ایثرار و از خودگذشرتای
بینظیر در اه ت ترویج و تقویت مذهب تشریع ترالش نمودنرد(.صرحیفه امرام81 :8361 ،

آبان  )8365البته در این مسیر کم نبوده و نیستند افرادی که چره در آن مقطرع تراریفی و
چه بهد از آن ،علمای راستین شیهه را به دلیل همکاری با دولت صرفویه مرورد هجمره
و بیمهری قرار داده و میدهند .در هرر حرا آمروزههرای شریهی در چنرین شررایطی
آموزه های باطل تصوف را به نوعی در خود زوب نمرود .بره گفتره الپیردوق ،موفقیرت
مذهب شیهه اثنی عشری نه فقح از قدرت دولت بلکه از اازبرة دینری زاتری خرود نیرز
نشئت می گرفت .سرکوب تصوف به تلفیق آرای عرفرانی و فلسرفی برا عقایرد و مبرانی
شیهه اثنی عش ری و بزرگداشت سراسری و عمومی خاطرد امامان شیهی از املره امرام
حسین و امام علی به مثابة بفشری تفکیرکناپرذیر از اسرالم انجامیرد .بنرابر ایرن تشریع
ایرانی صورت های اسالم فقاهتی عرفانی و مردمی را برا یکردیار درآمیفرت(.الپیردوق،
)311 :8365

شهید مطهری در کتاب خدمات متقابل اسالم و ایران مینویسد« :فقهاى ابرل عامرل
نقف مهمى در خح مشى ایران صفویه داشتهاند ،چنانکه مىدانیم صفویه درویف بودند.
راهى که ابتدا آنها بر اساق سنت خاص درویشى خود طى مىکردند اگر با روش فقهى
عمیق فقهاى ابل عامل تهدیل نمىشد و اگر به وسیلة آن فقها حوزد فقهرى عمیقرى در
ایران پایهگذارى نمىشد ،به چیزى نظیر آنچه در علویهاى ترکیه یا شام هست .منتهرى
مىشد .این اهت تأثیر زیادى داشت در اینکه اوالً روش عمومى دولت و ملت ایرانرى
از آنگونه انحرافات مصون بماند و ثانیاً عرفان و تصوف شیهى نیز راه مهتدلتررى طرى
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کند .از این رو فقهاى ابل عامل از قبیل محقق کرکى و شیخ بهایى و دیاران با تأسیش
حوزد فقهى اصفهان حق بزرگى به گردن مردم ایرن مررز و بروم دارنرد(».مطهرری:8366 ،
)448 ،84

 .6. 5اختالف و تنشهای سیاسی بین قزلباشان صوفی

پش از انگ چالردران در سرال  161قمرری در ده سراله براقیمانرده سرلطنت شراه
اسماعیل ،او از صحنة سیاست کشور تا سال 131قمری کناره گرفت که در ایرن میران،
اختالفات داخلی قزلباشان گسترش یافت .ایرن اختالفرات ترا بره قردرت رسریدن شراه
طهماست در سال  131قمری ادامه دارد و کشور مورد تاخت و تراز ترکران عثمرانی در
غرب و ازبکان در شرق است .در آخررین دهرة حکومرت شراه اسرماعیل تلییراتری در
مناصب حکومتی از طرف شاه رو داد که به دنبال آن نارتایتیهایی برای قبایل برزرگ
قزلباش پیف آمد که بهد از به تحت نشستن شاه طهماست قزلباشها برای براز گردانردن
روند در اهت واگذاری سهم بیشتری در اداره کشور تالش کردند و برای یک دهه کره
شرراه طهماسررت در آن زمرران تنهررا ده سررال و سرره مرراه داشررت قرردرت را برره دسررت
گرفتند(.سیوری )41 :8366 ،تداوم این نابسامانی ها تا به قردرت رسریدن شراه عبراق اول
 116-8136ق ادامه دارد تا اینکه او ابتدا از قزلباشان در انگ با ازبکان شرمال و شررق
استفاده نمود و پش از آرام کردن اوتاع متشنج کشور شرروع برا کاسرتن قردرت آنران
میکند(.سیبیال شوستر والسر84 :8354،و )81

 .7. 5قدرتطلبی و سوء مدیریت برخی از صوفیان

قزلباش ها هفت ایل اناجو بودند و ایران سالها در دست همین هفت ایل بود .بهرد
از سقوط صفویه هم دو ایل افشار و قااار که ازء این هفت ایل بودند حکومت را بره
دست گرفتند .قزلباشها هم نیروی انای داشتند و هم شریک سیاسی حکومرت بودنرد.
ایل های قزلباش عبارت بودنرد از تکره لرو ،افشرار ،قاارار ،روملرو ،شراملو ،زوالقردر و
استاالو .در بین این طوایف یک گروه نفبه واود داشت که «اهرل اختصراص» نامیرده
میشدند و تربیت سالطین را به عهده داشتند .هر کدام از افراد این گروه به اصطالح لِله
شاه یرا تربیرت کننرده او محسروب مریشرد(.نجفری )66 :8366 ،در دورد صرفویه برخری
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افراطکاریها و همچنین سوداگریها برای به دسرت گررفتن قردرت در برین برخری از
طوایف و رؤسای صوفیه شنیده شد .به گفتة کامل مصطفی شیبی تمایالت صروفیانه در
میان شیهیان ادامه داشت تا اینکه حوادث ادیدی ایران را تکان داد و خودسری امررای
صوفی قزلباش به خطری علیه حکومت تبدیل گردید و در این هناام بود که اوتاع بره
ترر تصوف تلییر یافت و انگ میان تصوف و تشیع به فرو افتادن تصروف از اایاراه
سیاسی و ااتماعی و فرهنایاش انجامید(.الشیبی)311 :8366 ،

افراطکاری رؤسای صوفیه عالوه بر بیاعتنایی و بدگمانی شراهان صرفویه زمینره را
برای رویاردانی مردم از تصوف به دنبال داشت .به عنوان نمونره مریتروان بره احروال
صوفیه خلیفه روملو در اریان حمله ازبکها (عبید خان ازبک) به هرات و کشرته شردن
سلطان شاملو حاکم هرات اشاره کرد که بهد از درخواست کمک اماعرت قزلباشره ،او
بهد از ترک مشهد و ورودش به هرات صوفیگری را مظهر انونی بی سرانجام و بهانره
اخازی قرار می دهد و در نظر مردم حکومت کوتاه او مررادف برا حکومرت ارور قررار
میگیرد ،بهد از حمله عبیدخان ازبک به مشهد او با گذاشرتن اانشرینی بررای خرود در
هرات به مشهد باز میگردد ،ولی در حملهای کشته میشود .مردم که از ظلرم و اخرازی
اانشین او نیز به ستوه آمده بودند پنهرانی عبیردخان را بره محاصرره و تسرفیر هررات
دعوت می کنند ،گرچه این غائله با لشکرکشی شاه طهماسب به پایان میرسد ،ولی ایرن
کارها باعث میشد که هیچ کسی به این صوفیگری و اینگونه صوفیان ابرراز عالقرهای
نکند .این افراطکاریها باعث شد که شاه عباق آنها را محدود سازد ،چنانکره در زمران
شاه سلیمان مشاغل آنها شامل کارهایی از قبیل باربری و مهترری و نسرقچی مریشرد و
چون غالباً مأمور اارائیات هم از بین آنها انتفاب میشرد در نرزد عرام و خراص مرورد
نفرت شدند(.زرینکوب 631 :8356 ،و )648

 .8. 5انحصارطلبی و ستیزهجویی صوفیان صفویه با صوفیان دیگر

عهد صفوی با نهضت دسته ای از صوفیان آغاز شد ،ولی این دوران نامساعد به حال
تصوف است و هر چه به پایان آن میرسید این نابسامانی بیشتر و روشنتر میشد و بره
وتهی نامطلوب برمیخوریم که از آن روزگار فراتر رفت و تا آغاز پادشاهی محمد شاه
قااار(8654-8661قمری) ادامه یافت .صوفیان صفویه در زمران قیرام و توسرهة قردرت
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شاه اسماعیل و پسرش شاه طهماسب فاقد انبة تربیتی تصوف بود و نه تنها از مقاصرد
عالی آن خبر نداشت بلکه به آن اعتقادی عامیانره مریورزیرد و از آن طراعتی ناآگاهانره
می کرد و چون به طریقت مشایخ خود ااهالنه عقیده داشت هر اریان اعتقرادی دیارر
را در این راه مردود شمرده و کمر به نابودی آن میبست(.صرفا ،6 :8366 ،بفرف اول)618،

البته در کنار این عوامل نمیتوان از فساد اریان حاکم بر کشرور چشرم پوشرید ،گرچره
این عامل را مهموالً صفویهشناسان برهخصروص برخری مستشررقان(الکهرارت)66 :8344 ،

دلیلی برای انقراض دولت صفویه برشمردهاند ولی میتوان این دلیل را از عوامل اساسی
رویکرد مردم از تصوف و به انزوا کشیده شدن تصوف در مهادالت سیاسی وااتمراعی
کشور برشمردق زیرا مردمی که رفتار صوفیان پیف از به حکومت رسریدن صرفویه را در
زهد و بی اعتنایی به زخارف دنیوی دیده بودند بهد از به حکومت رسریدن آنران ،نروعی
تضاد رفتاری را در سیرد رفتاری و عملی صوفیان صفویه میدیدنرد .نراگزیر نمریتروان
نقف چنین رویکرد و تضادی را در به انزوا کشیده شدن تصروف و افرول آن در سرطح
کشور ،از دیار مؤلفهها و علل پیف گفته ،کمتر دانست.

نتیجه
سیر تحول از تصوف به تشیع مهلول عوامل فرهنای و ااتمراعی و شررایح خراص
حاکم بر اامهة آن روز است .از مهمترین دالیل چنین رویکردی میتوان به فضای براز
و تساهل دینی فرمانروایان ملول اشاره نمود که بستر مناسبی را برای ترویج آموزههرای
شیهی نیز فراهم میساخت .از سوی دیار میتوان به ظرفیت و توان آموزههرای شریهی
برای تدبیر اامهه ،عدم واود قوانین الزم و فقدان ظرفیت الزم برای طریقت دراویرف
صفوی برای برونرفت از مشکالت و شئون مفتلف تدبیر اامهه اشاره نمرود .خانردان
صفویه با تواه به مههود بودن اندیشههای شیهی و شناختی که از مذهب تشریع داشرتند
در کنار فقدان ظرفیت تصوف برای کشورداری ،بهد از تشکیل حکومت اقدام به رسمی
نمودن مذهب تشیع در منطقة تحت سیطرد خود کردند و با دعروت از علمرای بزرگری
همچون محقق کرکی فصل ادیدی را در تاریخ تحوالت ااتماعی ،سیاسی و فرهناری
ایران رقم زدند .بی شک بهد از دعوت و ورود علمای شیهه در مناصب حکومتی ،ایرن
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فصل از تاریخ ایرران در الروگیری از انحرافرات و بیران و تهردیل تصروف و تقویرت
اندیشههای ناب شیهی از اهمیت خاصی برخوردار شد.
در کنار این مسائل نباید در سریر تحرول تصروف بره تشریع از اختالفرات داخلری و
سیاسی میان قزلباشان و مفاسد آنان غافل بود ،بهطروری کره بهرد از انرگ چالردران و
به خصوص در دورد شاه عباق ،صوفیان قزلباش را از مناصب حکومتی کنار گذاشتند و
به حاشیه رفتند.

چگونگی و عوامل تغییر رویکرد صفویه از تصوف به تشی ع 111 /

منابع
 .8تهرانی ،آقا بزرگ(8416ق) .الذریعه الی تصانیف الشیعه ،قم ،اسماعیلیان.

 .6آملی ،حیدر بن علی(8356ش) .جامع االسرار و منبع االنوار به انضمام نقد النقرود فری معرفره
الوجود  ،مصحح عثمان اسماعیل یحیی ،چ دوم ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنای.
 .3بطروشفسکى ،ایلیا پاولویچ(8364ش) .اسالم در ایران ،ترامه کریم کشاورز ،چ چهارم،تهران ،پیام.
 .4اقبال آشتیانی ،عباق(8356ش) .تاریخ مغو از حمله چنگیز تا تشکیل دولت تیموری ،تهرران،
امیرکبیر.
 .6براون ،ادوارد(8351ش) .تاریخ ادبیات ایران از صفویه تا عصر حاضر ،ترامه بهررام مقردادی،
چاپ اول ،تهران :مروارید.
 .5بحرانی ،یوسف بن احمد(بی تا) .لؤلؤه البحرین  ،چاپ دوم ،قم :موسسه آل البیت.
 .6پارسا دوست ،منوچهر(8368ش) .شاه تهماست او  ،چاپ دوم ،تهران :انتشار.
 .6امهی از مؤلفان(8366ش) .تاریخ وجغرافیای تصوف  ،چاپ اول ،تهران :نشر کتاب مراع.
 .1اهفریان ،رسول(8361ش) .صفویه در عرصه دین فرهنگ و سیاست ،چاپ اول ،قم :پ وهشااه
حوزه و دانشااه.
 .81ررررررررررررررر(8361ش) .دین و سیاست در دورة صفوی ،چاپ اول ،قم :انصاریان.
 .88حنا فاخوری و خلیل ار(8368ش) .تاریخ فلسفه در جهان اسالمی ،ترامة عبدالحمید آیتی ،چ
ششم ،تهران :انتشارات علمی و فرهنای.
 .86خمینی(امام) ،روح اهلل(8361ش) .قدر ت روحانیت و خدمات سیاسی ،علمری و مرذهبی علمرای
شیهه»(دهم آبان  / 8365هجدهم زیالقهده  )8316صحیفه امام ،چاپ سوم ،تهران :مؤسسرة تنظریم و
نشر آثار.
 .83موسوی بجنوردی ،کاظم(8311ش) .دایرة المعارف بزرگ اسالمی ،زیل حاج بکتاش ولی ،تهران:
مرکز دائره المهارف بزرگ اسالمی.

 .84رستمی ،عادل( .)8366م ناسبات تشیع و تصوف در آناتولى و تأثیر آن بر همگرایى صرفویان و
ترکمانان این منطقه ،مجله تاریخ در آیینه پ وهف ،شماره86
 .86زرینکوب ،عبدالحسین(8361ش) .ارزش میراث صوفیه ،چاپ چهاردهم ،تهران :امیر کبیر.
 .85رررررررررررررررررررررر(8356ش) .دنبالة جستجو در تصوف ایران ،چاپ اول ،تهران :امیرکبیر.

چگونگی و عوامل تغییر رویکرد صفویه از تصوف به تشی ع 111 /

 .86رررررررررررررررررررررر (8366ش) .جستجو در تصوف ایران ،چاپ هفتم ،تهران :امیرکبیر.
 .86سیوری ،راار(8366ش) .ایران عصر صفوی  ،ترامه کامبیز عزیزی ،چاپ هیجدهم ،تهران :نشرر
مرکز.
 .81سیوری و دیاران(8361ش) .صفویان  ،ترامه یهقوب آژند ،چاپ اول ،تهران :مولی.
 .61سیبیال شوستر والسر(8354ش) .ایران صفوی از دیدگاه سفرنامههای اروپاییان ،ترامة غالمرتا
ورهرام ،چاپ اول ،تهران :امیرکبیر.
 .68شاردن ،ژان(8366ش) .دائرةالمعارف تمدن ایران سیاحتنامه شاردن ،ترامة محمد عباسی ،تهران:
امیرکبیر.
 .66الشیبی ،کامل مصطفی(8166م) .الصله بین التصوف و التشیع ،چ سوم ،بیروت :دار االندلش.
 .63رررررررررررررررررررر(8366ش) .تشیع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجری ،ترامه علیرترا
زکاوتی قراگزلوا ،چاپ چهارم ،تهران :امیرکبیر.
 .64شیرازی ،صدرالدین محمد(8368ش) .کسراألصنام الجاهلیه ،تهران :بنیاد حکمت.
 .66صفا ،زبیحاهلل(8366ش) .تاریخ ادبیات در ایران ،تهران :فردوق.
 .65صفت گل ،منصور(8368ش) .ساختار نهاد و اندیشة دینی در ایران صفوی ،چراپ اول ،تهرران:
مؤسسة خدمات فرهنای رسا.
 .66غنی ،قاسم(8365ش) .بحث در آثار و افکار و احوا حافظ ،چاپ اول ،تهران :هرمش.
 .66کیانی ،محسن(8361ش) .تاریخ خانقاه در ایران ،چاپ دوم ،تهران :طهوری.
 .61گورلپینارلی ،عبدالباقی(8366ش) .مالمت و مالمتیان  ،ترامه توفیق هاشم سبحانی ،تهران :روزنه.
 .31رررررررررررررررررررر(8364ش) .موالنا جال الدین ،ترامة توفیق هاشم سبحانی ،چاپ چهرارم،
تهران :پ وهشااه علوم انسانی و مطالهات فرهنای.
 .38الپیدوق ،ایرا .ام(8365ش) .تاریخ جوامع اسالمی از آغاز تا قررن هیجردهم ،ترامرة محمرود
رمضانزاده ،چاپ اول ،مشهد :آستان قدق رتوی.
 .36الکهارت ،الرنش(8344ش) .انقراض سلسلة صفویه ،ترامة اسماعیل دولتشراهی ،تهرران :بناراه
ترامه و نشر کتاب.

 .33نجفی ،موسی ،موسی فقیه حقانی(8366ش) .تاریخ تحوالت سیاسی ایران ،بررسی مؤلفههای دین،
حاکمیت ،مدنیت و تکوین دولت ر ملت در گستره هویت ملی ایران ،چ ششم ،تهران :مؤسسه مطالهات
تاریخ مهاصر ایران.

چگونگی و عوامل تغییر رویکرد صفویه از تصوف به تشی ع 111 /

 .34مزاوی ،میشل م8353(.ش) .پیدایش دولت صفوی ،ترامة یهقوب آژند ،چاپ اول ،تهران :نشرر
گستره.
 .36مهصوم شیرازی ،محمد« ،مهصوم علیشاه»(بیتا) .طرائق الحقایق ،تصحیح محمد اهفر محجوب،
چ دوم ،تهران :انتشارات سنایی.
 .35مجلسی ،محمد باقر(بی تا) الف .عینالحیوة ،انتشارات علمیه اسالمیه.
 .36ررررررررررررررررر(بی تا)ب .حقالیقین ،تهران :اسالمیه.
 .36ررررررررررررررررر(8356ش) .اعتقادات دین اسالم  ،چاپ دوم ،مترام و ناشر سید براقر نجفری
یزدی.
 .31مطهری ،مرتضی(8366ش) .مجموعه آثار جلد(11خدمات متقابل اسالم و ایران) ،چاپ سروم،
تهران :صدرا.
 .41بینا(8364ش) .مجموعه مقاالت همایش صفویه در گستره تاریخ ایران زمین ،چاپ اول ،تبریز،
ستوده.

 .48میراهفری ،حسین(8365ش) .تا ریخ تحوالت سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ایران در
دورة تیموریان و ترکمانان ،چاپ ششم ،تهران :سمت.

