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تحوالت سیاس�ی و علمی تصوف از سقوط صفويه تا برآمدن 
زنديه )1163- 1135 ق(*

سید احمد عقیلی1

چكیده 
روی کار آم��دن صفوی��ان در ایران، تحوالتی را در س��یر تصوف و عملکرد آن در جامعۀ ایرانی موجب ش��د؛ به ویژه آنکه 
در نیمۀ دوم این حکومت تصوف جایگاه پیش��ین خود در آن حکومت را از دس��ت داد. پس از س��قوط صفویان و در جریان 
حکومت کوتاه مدت افغانان و افش��اریان، متصوفه در تکاپوی موقعیت و حتی قدرت سیاس��ي و اجتماعي و کسب جایگاهی 
چون گذش��ته در جامعه باش��ند. صوفیان در اوضاع بی ثبات پس از س��قوط صفویان تالش های خود را پی گرفتند. حکما و 
فقها از اواخر عصر صفویه به عرفان نظری یا تصوف علمی توجه کردند و در نتیجه تصوف توانست در تحوالت سیاسي و 
فکري این دوران حضور مؤثر خود را ادامه دهد. مقالۀ حاضر بر آن است تا با روش توصیفی در تحقیق تاریخی، تحوالت 
سیاس��ی و علمی تصوف در س��ال های 1135 تا 1163 قمری، را بررسی کند. یافته ها نشان می دهد به رغم فعالیت سیاسي 

صوفیان، آنان در این راه، موفق نبودند و این امر در دوران بعدی تداوم داشت.
واژگان کلیدی: تصوف، افغانان، افشاریه، ذهبیه، قطب الدین نیریزي، عرفان نظری.

Political and Scientific Evolutions of Sufism from the decline of 
the Safavid to the Rise of Zand (1135 - 1163 AH / 1761-1761 AD)  

Seyed Ahmad Aghili2

Abstract
With the rise of the Safavid in Iran, Sufism and its performance in the Iranian society 
underwent some changes, especially in the second half of the Safavid period where 
Sufism lost its former position in the government. After the fall of the Safavid and the 
short reign of the Afghans and Afsharians, Sufism struggled for political power and social 
position, and even a place in the society like their previous position. Sufis, in the unstable 
situation after the fall of the Safavid, continued their efforts. During the last days of the 
Safavid, scholars came to pay attention to theoretical mysticism, and the result was 
that the mysticism could survive. This article is to describe the methods of historical 
research, political science and mysticism in the years 1761 to 1761 AD. Results show 
that, despite the political activities of Sufis, they were not successful, and this continued 
in the next period.
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مقدمه
نابسامانی سیاسی پس از سقوط اصفهان و فروپاشی سلسلۀ صفویه توسط افغانان )1135 ق / 1723 
م(، در اوضاع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کش��ور تأثیرات بس��یار گذاش��ت و از آن میان بود تأثیر 
بر جریان تصوف که باعث تحوالتی در آن ش��د. تحوالت تصوف در دورۀ زندیه ادامه یافت و حتی 
تحت ش��رایط جدید فراز و نش��یب هایی را طی کرد. این جریان نقش��ي موثر در تحوالت سیاسي و 
دین و دولت داش��ت. تحقیق دربارۀ این جریان از آن جهت مي تواند حائز اهمیت باش��د که شناخت 
حیات اجتماعي و سیاس��ي مردم ایران در آن دوره را در پی دارد، به ویژه آنکه تأثیر بي ثباتي پس از 
سقوط صفویه و چالش هاي فکري و فرهنگي آن روزگار را نشان می دهد. افزون بر این مي توان به 
واکنش دو نهاد قدرتمند دین و دولت در برخورد با این جریان آگاه شد. در نهایت شناخت این جریان 
مي تواند زمینۀ کم و بیش روشني را براي درك موقعیت صوفیان در آغاز دورۀ قاجاریه فراهم کند.

تصوف در این دوره هم جریانی فرهنگی و اجتماعی بود و هم پوشش��ي در جهت دس��تیابي به 
مقاصد سیاس��ي. برخي از مدعیان تص��وف، نه صوفي بلکه فرصت طلبان��ي در خرقۀ تصوف بودند. 
شورش هاي صوفیان در این زمان بسیار زیاد بود و ریشه در هرج و مرج سیاسي � اجتماعي آن زمان 

و ضعف حکومت در پاسخ دادن به نیازهاي معنوي و مادي مردم داشت. 
عالوه بر بُعد سیاس��ی، تص��وف در آن دوره به لحاظ علمی نیز در ح��ال تحول و دگرگونی بود. 
بخش��ي از حیات تصوف به دور از قیل و قال هاي سیاس��ي بود. کس��انی که به تصوف حقیقی تعلق 
خاطر داش��تند و از اوضاع زمانۀ خود می  نالیدند، ف��راوان بودند. اینان یا از ایران مهاجرت کردند و یا 
این که در ایران ماندند و در تُالیفات ش��ان انزاجار و تبری خود را از تصوف مرس��وم زمانه ابراز کردند. 

آنان در دفاع از تصوفی که آن را حقیقی و منافی با شرع نمی دانستند، کوشیدند.
از جمله منابع تصوف که اطالعات مفیدی دربارۀ این دوره به دس��ت می دهند، مي توان به س��ه 
سفرنامۀ معروف حاجي زین العابدین ش��یرواني )مست علي شاه( شامل بستان السیاحه، ریاض السیاحه 
و حدیقه الس��یاحه اشاره کرد. اگرچه این آثار در دورۀ قاجاریه )دهۀ 1240 قمری(، تألیف شده اند، اما 
از آنج��ا که او س��فرهای خود را در دورۀ زندیه آغاز ک��رده و آن دوران را تجربه کرده و همچنین از 
قطب ها و رهبران یکي از سلس��له هاي متصوفه به ش��مار مي رفته، مطالب و اطالعات مفیدي دربارۀ 
صوفیان و رفتارهاي سیاس��ي آنان ارائه می دهد. منبع بس��یار مهم دیگر دربارۀ تصوف در این دوره 
کتاب طرائق الحقایق، نوش��تۀ محمد معصوم شیرازي )معصوم  علي ش��اه دوم( متعلق به دورۀ پس از 
مش��روطه است. گذشته از این به صورت پراکنده منابع و ش��واهد تاریخی و متون مذهبی متصوفه 
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آگاهی های در خور توجهی از این جریان در آن دوره ارائه می دهند.
مقالۀ حاضر حول محور پرسش های زیر تألیف شده است و کوشش بر آن است تا پاسخی روشن 

در بارۀ این پرسش ها به دست داده شود.
می��زان اثر بخش��ي، نفوذ و مقبولیت اجتماع��ي صوفیان در دورۀ تاریخي م��ورد نظر چقدر بوده   .1

است؟
تعام��ل و تقاب��ل بین صوفیان با دو نهاد قدرتمند و تأثیرگذار مذهب و دولت در راه دس��تیابي به   .2

موقعیت سیاسي چگونه بوده است؟
تصوف علمی در این دوره تاریخی چه سیری داشته است؟  .3

تحوالت سیاسی تصوف از اواخر صفويه تا سلطنت نادر
صوفیان که از زمان ش��اه عباس اول به بعد با بي مهري برخي ش��اهان از جمله خود ش��اه عباس و 
جانش��ینان وي مواجه و تضعیف ش��ده بودند، در اواخر این دوران با چالش جدیدي مواجه گردیدند 
که عبارت بود از مخالفت و برخي علماي مذهبي که به ویژه این روند از سوي علماي حوزۀ اخباري 
که در عصر صفوی و از زمان محمد امین اس��ترآبادی بر اصولی ها پیشی گرفته بودند و حتي جریان 
فالسفه آن عصر دنبال مي شد. از جمله مشاهیر این جریان مي توان به محقق سبزواري )درگذشت: 
1091 ق(، مال محمدطاهر قمي )درگذش��ت: 1100 ق( و عالمه محمدباقر مجلس��ي )درگذش��ت: 

1110 ق( اشاره کرد.
فقها، محدثان و حکیمانی چون شیخ بهایي، مال محمدتقي مجلسي، مال محسن فیض کاشاني 
، میرفندرس��کي، مال رجبعلی تبریزی، مالصدرا و فیاض الهیجي گرایش هایي به عرفان و تصوف 
داشتند. با این حال مخالفت هایی با متصوفه می شد: فیلسوفاني چون میرفندرسکي در رسالۀ صناعیه 
با قلندران و درویش��ان؛ مالصدرا در کس��ر اصنام الجاهلیه و رساله سه اصل با متصوفه3 و مخالفت 
ش��دید فیاض الهیجي )داماد مالصدرا(4 صاحب کتاب ش��وارق االلهام را باید در راستاي برخورد با 
صوفیه و مخالف شریعت برداشت کرد.5 البته باید به تمایز دو گرایش در برخورد با تصوف توجه کرد: 
1( آموزه های صوفیانه و جنبه هاي عارفانۀ اندیشه تصوف که مسائل مربوط به الهیات یا خداشناسي 

3. عنوان کتاب وی حکایت از آن دارد که به متصوفه لقب »بطالین و بت هاي جاهلي« داده است.
4. هر دو داماد مالصدرا )فیض کاشانی و فیاض الهیجی( با متصوفه مخالفت داشتند.

5. شهرام پازوکی، »تصوف: در ایران بعد از قرن ششم،« دانشنامه جهان اسالم، ج 7، )تهران: بنیاد دایره المعارف اسالمی، 1382(، 
ص 396.
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را به همراه خویش داشت؛ 2( آداب و آیین ها و فعالیت سیاسي صوفیانه که عمدتًا با درویشان پیوند 
داش��ت. حتي عالمي مانند محمدباقر مجلس��ي که اساسًا به گرایش هاي صوفیانه روي خوش نشان 
نمي داد، در رسالۀ پرسش و پاسخ که به او منسوب است، از گروهي سخن مي راند که از خلق دوري 
مي گزینند و آنان را »زاهد و مؤمن و متقي« مي نامد. او از آن ها به صوفیۀ ش��یعه نام برده و ش��یخ 
صفي الدین اردبیلي را از این گروه بر مي شمارد.6 این دیدگاه مي کوشد تا چهره اي جدید از رویۀ شیخ 
صفي و تبارش ترس��یم کند. همین دیدگاه را عالمي دیگر در آخرین سال هاي حاکمیت صفویان در 
رس��الۀ صفوه اآلثار من اخبار االخیار ارائه می دهد. نویس��نده با گروه معمول صوفیه برخورد کرده و 

طریقه آنان را »عاطله« معرفي مي کند، اما مي کوشد شیخ صفي را عالمي متقي بشناساند.7
نکتۀ پر اهمیت دربارۀ جریان تصوف، سیاست دولت صفویه نسبت به آنان است. در حالي که به 
نوشتۀ سرجان ملکم، شاه سلطان حسین به تحریك »مالها« با صوفیه بدرفتاري مي کرد.8 همچنین 
در پاسخ به سید قطب الدین نیریزي مرشد طریقه صوفیۀ ذهبیه )درگذشت: 1173 ق(، که در نامه اي 
به ش��اه صفوي از طعن و لعن بزرگان صوفي )حتي اجداد ش��اه( در هر مجلس و منبر اظهار نگراني 
کرده بود، خود ش��اه نیز از تحقیر و طعن با صوفیه فروگذاري نکرد و لذا س��ید قطب نیریزي هم با 
دلخوري و نومیدي اصفهان را به سوي نجف اشرف ترك کرد.9 اما جالب توجه این که به رغم سیاست 
رسمي دولت صفوي در سرکوب صوفیۀ قزلباشي، دولت پیوند خود را با صوفیان و قلندران و در واقع 
با زمینۀ خانقاهي خویش حتي تا روزهاي آخر س��قوط صفوی��ه حفظ کرد. از گزارش هاي مربوط به 
وجود توحید خانه صوفیان در اصفهان )واقع در پش��ت عالي قاپو(، مي توان پي برد که شاخۀ صوفیانه 
صفوي، همچنان فعال بوده اس��ت.10 با این حال برخی از بزرگان صوفیه از سیاس��ت رس��مي ش��اه 
سلطان حس��ین صفوي ناراحت بودند. شیرواني که از شخصیت هاي مهم صوفیان در عصر قاجاریه 
بود، به طرح اندیشۀ صفوي ستیزي پرداخت و سپس به رواج آن در بین درویشان مبادرت کرد. وي 
هر جا که مناسب دید، بناي بدگویي از سلسه صفویه و مخصوصًا شاه سلطان حسین را نهاد و او را 

6. محمدباقر مجلسی، رسالۀ پرسش و پاسخ، ج1 )قم: انصاریان، 1370(، ص412. 
7. عبدالکریم محمد اردبیلي، صفوه اآلثار من اخبار االخیار، به کوشش میرهاشم محدث، دفتر سوم به کوشش رسول جعفریان )قم: 

کتابخانۀ آیت اهلل مرعشي نجفي، 1375(، ص 235� 197.
8. سرجان ملکم، تاریخ ایران، ج2، ترجمه میرزا اسماعیل حیرت )تهران: فرهنگ سرا، 1362(، ص 531.

9. اسداهلل خاوري، ذهبیه: تصوف علمي ،آثار ادبي )تهران: دانشگاه تهران، 1383(، ص 313- 312.
10. منصور صفت گل، س اخ ت ار ن ه اد و ان دی ش ه  دی ن ی  در ای ران  ع ص ر ص ف وی : ت اری خ  ت ح والت  دی ن ی  ای ران  در س ده ه ای  ده م  ت ا دوازده م  

ه ج ری  ق م ری  )تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا، 1382(، ص 381.
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»شهریار غفلت شعار« لقب داد.11
ضعف تصوف در اواخر دورۀ صفویه واقعیتي غیر قابل تردید است، اما در این رابطه نمي توان به 
دیدگاه اغراق آمیز منابع صوفیه اعتماد کرد. به عنوان نمونه بر خالف گفته هاي ش��یرواني در هنگام 
محاصرۀ اصفهان، در این ش��هر صوفیان زیادي آزادانه زندگي مي کردند و قواعد چله نش��یني را بجا 
مي آوردند. حتي سلس��لۀ ذهبیه در اواخر همین عهد در خطۀ فارس احیا ش��د و س��ید قطب نیریزي 
در زمان ش��اه س��لطان حسین صفوي در فارس مشهور ش��د و مریدان فراواني یافت. هم چنین خود 
ش��یرواني در گفته هاي متناقض خود اقرار به وجود خانقاه ها و تکایاي فراوان براي صوفیه در زمان 
صفویان در شهر اصفهان مي کند.12 شاید منظور از ضعف تصوف در نظر متصوفه در آن دوره، بیشتر 
مربوط به ضعف سلس��له نعمت اللهیه باش��د.13  عالوه بر این باید به پدیده مهاجرت صوفیان به هند 
و عتبات عالیات نیز توجه کرد که از آن میان اس��ت هجرت نی ریزی به نجف اش��رف و اقامت او در 

آنجا تا زمان درگذشت )1173 ق(.
 به نظر مي رسد که بیش از مخالفت شاهان صفوي و علماي مذهبي، ضعف دروني تصوف و دور 

به سریر  بود  نعمت اللهیه چنین مي گوید: »چون سلطان حسین که آخر ملوك صفویه  از صوفیۀ  11. مالزین العابدین شیرواني 
سلطنت ایران عروج کرد، وي شهریار غفلت شعار و خسرو خویشتن دار بود و در نظام امور انام و مهام خاص و عام اهتمام نمي نمود 
اموري چند از آن پادشاه به ظهور رسید که هر یك باعث اختالل دولت و زوال سلطنت گردید: نخست آن که اولیاي دین و عرفان اهل 
یقین را رنجه داد و دست جور و جفا به صوفیان صوت و صفا بگشاد و در هر محفلي فقیري را شنید، آن بینوا را ذلت و اهانت رساند 
و به هر مکاني درویش دید، به دار مذلت و حقارت کشید و در هر حلقه استماع ذکر نمود، ذاکر آن را از حلق آویخت و در هر انجمني 
که لفظ »هو« برده شد، خون آن اهل انجمن را بریخت. الحاصل دود از دودمان درویشان و آتش از خاندان صوفیان برآورد و دقیقه اي 
از دقایق در ایذا و اذیت به هیچ گونه تفصیر نکرد، چنان که عارف رباني موالنا محمدصادق اردستاني )ره( را که وحید زمان و فرید 
دوران بود، بعد از اذیت و آزار بسیار، حکم بر اخراج آن زبده ي اخیار نمود و طفل صغیر آن حباب در ابتداي راه از شدت برودت هوا 
وفات یافت... در تمامي ممالك محروسه هر جایي عارفي و درویشي بود، از ملك ایران برانداختند و در هر مجلسي اهل دلي دیدند، 
به مشت طعن، خاطر ایشان را خسته و به سنگ لعن، مرآت قلوب آن عزیز را شکستند و در هر دیاري پرهیزگاري و به هر بلوکي 
اهل سلوکي بود، دست ستم بر ایشان گشودند و در هر والیتي صاحب معرفتي و در هر محالي اهل حالي، خوار و بي اعتبار کردند و 
به هر زمیني اهل یقیني و در هر ناحیتي صاحب والیتي بود، به انعدام وجود ایشان همت گماشتند، طرفه آن که این امر شنیع را صواب 
مي دانستند و این فعل زشت را درد دین نام مي گذاشتند. میرزا زین العابدین شیرواني، بستان السیاحه )تهران: کتابخانۀ اسناد ملي، بی تا(، 
ص 66 � 65. شیرواني با این گونه استدالل و تمثیل ها نابودي سلطنت صفویه را با نابودي قطب الدین محمد؛ عالء الدین خوارزمشاه 
)فوت 624 ق( مقایسه مي کند که او نیز شیخ نجم الدین کبري ) فوت 618 ق( را آزار داده و به قتل رسانده بود. البته این گونه ادعاها 
از سوي بسیاري از صوفیان آن زمان از زمره سید قطب الدین نیریزي و تذکره نویسان و حتي پژوهشگران معاصر تکرار گشته و آنان 
نیز بدرفتاري با درویشان از زمره اردستاني را علت سقوط صفویان دانسته اند. شیرواني، ص 66؛ محمدمعصوم معصوم شیرازی )معصوم 

علي شاه(، طرائق الحقایق، ج3، به تصحیح محمدجعفر محجوب )تهران: سنایي، 1382(، ص 105.
12. شیروانی، بستان السیاحه، ص 81. 

13. سیداحمد دیوان بیگي شیرازي، حدیقْهً الشعرا، ج2، تصحیح عبدالحسین نوابي )تهران: زرین، 1364(، ص 1036.
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گشتن صوفیان از مقبولیت اجتماعي، فرهنگي، اخالقي در از دست دادن جایگاه گذشته آنان، نقش 
بس��یار مهمي داش��ت.14 از این رو، عالوه بر بي اعتنایي شاهان صفوي باید عوامل دیگر به خصوص 

عوامل دروني یعني رفتارهاي صوفیان را نیز مورد توجه قرار داد.15 
در دورۀ حمله افاغنه هنگامي که طهماس��ب دوم کوش��ید تاج و تخت از دس��ت رفته را باز پس 
گیرد، به گفتۀ برخي از منابع و مآخذ تحقیقي برخي از طوایف شاهس��ون به این علت که به صوفیه 
عالقه و دلبس��تگي داش��تند از مس��اعدت او ش��انه خالي کردند.16 علت این امتناع، شاید بد رفتاري 
س��الطین صف��وي با صوفیان مخصوصًا در پای��ان این دوره و ذهنیت منفي از سلس��له صفویه نزد 
صوفیان و قزلباش��ان بوده اس��ت که عالوه بر صوفیان، قزلباش ها نیز از شاه طهماسب دوم حمایت 

نکردند.
اما این نظر چندان صحیح نمی تواند باشد، زیرا که همین صوفیان قزلباش بودند که به رهانیدن 
طهماسب میرزا و برادرش صفي میرزا در ایام محاصره اصفهان از شهر پرداختند.17 پس از سرکوبي 
افاغنه نیز به دس��تور ش��اه طهماس��ب دوم، در اصفهان، پش��ت تاالر عالي قاپو، مکان بسیار بزرگي 
)توحیدخانه( براي صوفیان برپا ش��د.18 این امر عالوه بر حس قدرشناسي شاه طهماسب به صوفیان 
و اعالم حمایت از آنان، ارزش دیگري نیز داش��ت: این م��کان در کنار مرکز حکومتي قرار گرفته و 

مورد توجه و مشورت خاندان سلطنتي بود.
با توجه به جایگاه ضعیف و کم اهمیتي که در عرصه هاي سیاسي و اجتماعي براي درویشان در 
دوران پایاني صفویان به وجود آمد، آنان نه تنها با دل و جان پذیراي حمله ویرانگر افغانان به اصفهان 
ش��دند، بلکه در پیش��واز و استقبال این قوم نیز کوش��یدند. به این ترتیب که هجوم محمود افغان به 
مرک��ز ای��ران را نیز از روي قض��ا و حکم الهي و به تالفي بدرفتاري ش��اهان و عالمان و مردمان با 
صوفیان و در نتیجه نفرین آن طایفه جلوه دادند تا نه تنها کینه خود را از صفویان نشان دهند، بلکه 
بهره اي نیز از حمله افغانان برده باش��ند و موقعیت خویش را تحکیم کرده باش��ند. عالوه بر این، با 

14. نوراهلل عقیلي، »جایگاه و اندیشه هاي سیاسي صوفیان در دوران حکومت زندیان و قاجاران در ایران،« )پایان نامۀ دکترا در 
رشتۀ تاریخ تهران: دانشگاه شهید بهشتي، 1386(، ص 60.

15. دیوان بیگی شیرازی، ج2، ص 1036. 
16. محمدصادق موسوي نامي اصفهاني، تاریخ گیتي گشا، به کوشش سعید نفیسی )تهران: امیرکبیر 1368(، ص200؛ حامد الگار، 

نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیت)دین و دولت در ایران( ترجمۀ ابوالقاسم ّسري )تهران: رامین، 1355(، ص 41.
17. الرنس لکهارت، انقراض سلسلۀ صفویه، ترجمه اسماعیل دولتشاهي )تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1343(، ص 180� 

179؛ عبدالحسین زرین کوب، دنبالۀ جستجو در تصوف ایران )تهران: امیرکبیر 1369(، ص310.
18. محمدهاشم آصف )رستم الحکما(، رستم التواریخ، به اهتمام عزیزاهلل علیزاده )تهران: فردوسي، 1380(، ص197.
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القاي اندیش��ه قضا و قدر در میان مردم، جریان صوفي س��تیزي را مستحق عذاب جلوه مي دادند که 
اکنون با هجوم افاغنه بر سرش��ان نازل ش��ده و هم این که مي کوشیدند محبوبیت خود را نزد مردم 

دوباره به دست آورند.
درویش��ي محمود افغان و ادعاي دس��تیابي او به مقام هاي عالي در کشف و شهود، در منابع این 
دوره منعکس است. شاه سلطان حسین نیز در نامه اي به او لقب »صوفي صافي ضمیر« اعطاء کرده 
ب��ود.19 در تمامي منابع صوفیانه نیز هجوم او به ایران به ش��کلي محترمانه، براي گوش��مالي مردم 
ایران و ایفاي مأموریت به جهت نزول عذاب الهي بر صوفیه و متش��رعان و عامۀ مردم تعبیر گش��ته 

است.20 
محمود هم در مقابل، ارادت قولي و عملي خویش را به این طایفه ابراز کرد که نمونۀ آن ارسال 
هدی��ه برای اقطاب صوفي مانند س��یدقطب الدین نیریزي بود. خودداري محمود از حمله به ش��یراز 
با وس��اطت درویش عبدالکریم ش��یرازي به این بهانه که »ش��یراز خاك اولیاس��ت... و مردم فقیر و 
درویش منش دارد،« صورت گرفت. البته کمي بعد به علت قیام مردم شیراز علیه فرستادگان افغان، 

محمود به شیراز نیز حمله کرد.21
ب��ا وج��ود این در دوران افاغنه نیز تغییري در موقعیت و جای��گاه صوفیان به وجود نیامد و حتي 
بس��یاري از کتب تصوف مانند کتب حکمت و فلس��فه و عرفان، توسط افاغنه به زاینده رود اصفهان 
ریخته و نابود ش��د.22 از ای��ن رو، صوفیان دریافتند که نمي توانند بر ش��خصیت متغیر محمود افغان 
امی��دي ببندند و جالب آن که پس از نابودي افاغنه، تالش کردند تا نجات ایران و نابودي مهاجمان 

را نیز هم چون ظهورشان، به برکت و دعاي خویش نسبت دهند.23 
در دوره فترت بین س��قوط صفویه تا برآمدن نادرش��اه و یا پس از قتل نادرش��اه ش��ورش هاي 
بس��یاري در ایران برپا ش��د. در شورش ها کوشش می شد که مانند داعیۀ انتساب به صفویه، از داعیۀ 
درویش��ي و تصوف نیز بهره برداری ش��ود. اما تمام ش��ورش ها ناکام ماند. بنابراین باید گفت دیگر 
دوران نهضت ه��اي صوفیانۀ موفقیت آمیز عصر ایلخاني و تیموري تکرار نش��د و اینان به هیچ وجه 

19. میرزا محمدخلیل مرعشي صفوي، مجمع التواریخ، به تصحیح عباس اقبال آشتیانی )تهران: شرکت سهامي چاپ، 1328(، 
ص51؛ آصف، ص 125� 121؛ خاوری، ص 314.

20. شیرواني، ص 66؛ خاوري، ص 314.
21. میرزا حسن حسیني فسایي شیرازي، فارسنامۀ ناصري. ج 1، تصحیح منصور رستگار فسایي )تهران: امیر کبیر، 1382(، ص 161.

22. سیدجالل الدین آشتیاني، شرح مقدمۀ قیصري بر فصوص الحکم )تهران: امیرکبیر، 1370(، ص 30.
23. خاوري، ص 317- 314.
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ویژگي یك نهضت یا جنبش سیاسي و اجتماعي را نداشتند و بیشتر شبیه شورش هاي کور و آشوب 
منحصر به یك منطقه جغرافیایي بود. نمونه این نوع از ش��ورش ها در قضیۀ صفي میرزاي دروغین 
در کهکیلویه اس��ت که خود را پس��ر شاه سلطان حسین خواند و پس از دو سال حکومت، مردم او را 
به قتل رس��اندند.24 ماهیت این ش��ورش ها را می توان چنین تحلیل کرد که آن ها از این طریق قصد 
داشتند از خود چهره اي قدرتمند و ماورایی به نمایش گذارند. آنان نفس اقطاب و دعاي پیران خویش 
و طلسم هاي تنظیم شده توسط دعانویسان و صاحبان علوم غریبه را سالحي قوي براي رسیدن به 
آمال و آرزوها حتي قدرت نظامي و سیاسي حکومتي عنوان مي کردند و اتفاقًا بسیاري از افراد نیز از 

روي طمع به دنبال این مسائل به راه مي افتادند.25

تحوالت سیاسی تصوف در دورۀ افشاريه
حضور ُپر رنگ صوفیان و دراویش در جامعۀ دورۀ افشاریه، نشان دهندۀ تحوالت جدیدی در کارکرد 
اجتماعی و سیاس��ی آنان اس��ت. برخي از متصوفه نزد حکام سیاس��ي وقت مقام و موقعیت داشتند. 
زمینه هایي مانند خانقاه هاي متعدد و سنتي که از زمان هاي قبل در اکثر شهرهاي ایران وجود داشت 
و اس��تفاده دراویش از عواطف مذهبي مردم به خصوص مش��تاقان به اشعاری که در مدح معصومان 

)علیهم السالم( خوانده مي شد، یکي از دالیل محکم حفظ پایگاه صوفیان در این زمان بود.
نظر بس��یاری بر این است که عصر نادري دورۀ بازگشت وحدت سیاسي و جغرافیایي ایران بود، 
پیروزي هاي نادر در هند راه تبادل فرهنگي بین ایران و شبه قاره را گشود و دوباره پاي نفوذ دروایش 
را از هن��د ب��ه ایران باز کرد و برخي از ایرانیان هم از آن ها اس��تقبال کردند.26 اما این مس��أله دلیل 
قابل قبولي براي رش��د تصوف در این زمان نمی تواند باش��د. تبادل فرهنگي بین ایران و هند چندان 
تازگي نداش��ت و قبل از آن هم بین علما، ش��عرا و صوفیان ایران و هند شناخته شده بود. عالوه بر 
این حرکت نادر به هند چنان ش��تاب زده و حکومت او در هند چندان مس��تعجل بود که نمي توانست 
به طور هدایت ش��ده اي کمکي به این تبادل کند. مهم تر از هم��ه آن که این مهاجرت در دورۀ زندیه 

24. محمدمحسن مستوفي، زبدْهً التواریخ. به کوشش بهروز گودرزي )تهران: موقوفات افشار، 1375(، ص174�173؛ رضا شعباني،  
تاریخ اجتماعي ایران در دورۀ افشاریه، ج1 )تهران:  نگاه، 1373(، ص295.

التواریخ، به اهتمام محمدتقی مدرس رضوي )تهران: دانشگاه  ابوالحسن بن محمدامین گلستانه، مجمل  25. در این باره، نك: 
تهران، 2536(، ص 27� 9؛ محمدمهدي بن محمدنصیر استرآبادي، جهانگشاي نادري )تهران: دنیاي کتاب، 1368(، ص 33؛ آصف، 

ص 234؛ شعبانی، ج1، ص301� 291.
26. شعباني، ج1، ص 293.
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انجام گرفت و کمتر اثري از آن در عصر افشاریه به چشم مي خورد.27
آنچه در منابع از آن س��خني به میان نیامده است، موقعیت شاخه هاي طریقت در آن زمان است 
و آن بخش از صوفي گري مورد بحث قرار گرفته که ارتباط مس��تقیمي با جنگ ها و حکومت داشته 
اس��ت. در دورۀ افش��اریه روابط سلسله هاي صوفیه با دو نهاد س��لطنت و روحانیت مبهم است. فرد 
مطلعي مانند شیرواني که دست کم دورۀ زندیه و دهه های اول دورۀ قاجاریه را تجربه کرده، علت آن 
را ضعف تصوف و فتور آن در این زمان مي داند و بدون آن که توضیح مناسبی بدهد آن را به اوضاع 

و شرایط کشور و حکمرانان منسوب مي کند:
در زمان دولت شاه سلطان حسین صفوي تا اواخر حکومت کریم خان زند قانون فقر و رسوم طریقت از 
ایران بر افتاده بود و به سبب انکار سلطان حسین صفوي سالسل فقر و طریقت از ایران رفته و در گوشۀ 
خموشي عزلت گرفته تا آن که جماعت افغان بر ایران مستولي شده... مدت هفت سال در کمال پریشاني 
م��ردم ایران اوقات گذرانیدن��د... همگي ]مردم[ در فکر جان بودن��د و از طریقت و معرفت خبری نبود. 
چون دولت افغان به آخر رسید و نوبت نادرشاه گردید آن مرد ترکي بود، به جز جهانگیري و لشکرکشي 
اندیشه نمي کرد. به جهت تردد سپاه دوست و دشمن و ظهور شور و فتن کسي طالب طریقت نگشت... 
اگر احیانًا در گوش��ه و کنار کس��ي اس��م طریقت، مذکور کردي علما منع کردندي و این فرقه را مذمت 
نمودي تا آنکه دولت نادري نیز درگذشت و ایران لُربازار گشت. به اهل خرد مخفي نیست صاحب دولتي 
که افغان شود، آنگاه ترك گردد، بعدها به لُر رسد طریق عرفان چون پري از نظرها پنهان خواهد بود... 
قریب هفتاد س��ال کش��ور ایران از فقر و طریقت خالي بود... مگر چند کسي از فقرا در مشهد مقدس از 
طریقۀ نوربخشیه و چند نفر در شیراز از سلسلۀ ذهبیه در زوایاي گمنامي بودند، اگر جاي دیگر نیز بوده 

باشند خود را مشهور و در السنه و افواه مذکور نمي نمودند.28
اغتشاش ها و جنگ ها و درگیري هاي بي حد و مرز و فقر و گرسنگي مردم در طی زوال صفویه تا 
ثبات سیاسی دورۀ کریم خان زند، زمینه بسیار مساعدي براي رونق تصوف و گوشه گیري و بي تفاوتي 
مردم نس��بت به جامعه به وجود آمد که اثر این روحیه بعدها در اواخر زمان کریم خان زند مش��خص 
ش��د و مردم س��رخورده از مدعیان مختلف، به دور جماعت صوفیان حلقه زدند و بازار آنان در ایران 

رونق گرفت.

27. حجت اهلل جوانی، »تصوف در شبه قاره هند،« دانشنامۀ جهان اسالم. ج 7 )تهران: بنیاد دایرۀ المعارف اسالمي، 1382(، 
ص 411 � 405.

28. میرزا زین العابدین شیرواني، ریاض السیاحه، تصحیح اصغر حامد )رباني( )تهران: سعدي، 1339(، 655 � 654.
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نادرشاه با وجود این که فردي معتقد به تساهل و تسامح مذهبي بود، ولي با این حال به صوفیه 
نیز نظر خوشي نداشت. زیرا در نظر او تصوف نیز مانند تشیع از ارکان حکومت صفویه به شمار مي آمد 
و به احتمال دلیل عدم محبوبیت او نزد صوفیان نیز همین بود.29 نویس��ندگاني هم که از اعتقاد وي 
به دروایش سخن گفته اند بیشتر منظورشان گدایان و فقرا بوده است تا جماعت صوفیه تابع مسلکي 
خاص.30 آگاهی ها دربارۀ برخورد نادر با صوفیان بسیار ناچیز است. ولي مسلم است که اوضاع آشفتۀ 
کش��ور و درگی��ري نادر در جنگ هاي داخل��ي و خارجي به وي مجالي جه��ت توجه به فعالیت هاي 
فکري و فرهنگي هم چون تصوف نمي داد. بر خالف نادر که چندان اعتقادي به صوفیان و دراویش 
نداش��ت، جانش��ینان و معاصران او دائمًا در پي آن بودند تا از این جریان به عنوان نیرویي در برابر 
رقباي خود استفاده کنند و از این نردبان ترقي بهره گیرند. از جمله توجۀ درویشي به نام شفیعاي ابرو 
به ابراهیم خان برادرزاده نادرشاه است که به گفتۀ گلستانه، وی با علوم غریبه و از جمله تسخیرات، 

دوباره پیروزي را نصیب ابراهیم خان کرد.31 
 صوفیان کوش��یدند تا با نزدیکي به نادر مقام و موقعیتي براي خود فراهم کنند. اما علت اصلي 
عدم موفقیت آنان بي اعتنایي نادر به آن ها بود. چنان که نقل ش��ده اس��ت فردي از این گروه کوشید 
تا نوش��ته اي را با این عبارت به نادر برس��اند: »اگر تو خدایي، مانند او عمل کن و اگر پیامبري، ما را 
به سوي سالمت و صلح رهبر باش و اگر شاهي خوشبختي به مردم عرضه بدار و از خرابي و ویراني 
دوري گزین« که نادر پاسخ داد: »من نه خدایم که چون او رفتار کنم و نه پیغمبر که طریق سلم و 
امان بیاموزم و نه س��لطانم که س��عادت ارزاني توده دارم، من نمایندۀ قهر و خشم خدایم که بر مردم 

منتقم فرود مي آیم.«32 
غی��ر از مردم فرودس��ت جامعه، ام��راي اطراف نادر هم به دراویش توجه و تمس��ك داش��تند. 
معروف ترین این ها احمدخان ابدالي از امراي معتبر نادرش��اه بود که در اواخر عمر نادر، هنگام س��فر 
به خراسان در نزدیکي خبوشان، درویشي به وي مژده پادشاهي داد و جالب آن که مشتي علف را به 
عنوان تاج بر سر احمد خان نهاد و او را به جاي ابدالي »دّراني« لقب داد.33 از این گونه حکایات بارها 

29. شیروانی، بستان السیاحه، ص 655. 
30. محمدشفیع )وارد( تهراني، تاریخ نادرشاهي )نادرنامه(، به اهتمام رضا شعباني )تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگي، 

1349(، ص 498.
31. گلستانه، ص 29� 27.

32. شعباني، ج1، ص 294.

33. آصف، ص 235� 234.
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در تاریخ این دوره مي توان س��راغ گرفت از ش��ورش هاي صوفیان نیز در دورۀ فترت پس از س��قوط 
صفویه تا ظهور سلسله زندیه در منابع اخبار زیادي نقل شده است.

نتیجۀ مهمي که از این شورش ها مي توان برداشت کرد این است که در آن روزگار، آزادي عمل 
دراویش و صوفیان زیاد بوده اس��ت. عنوان و کسوت درویشي پوشش مناسبي براي اهداف و اعمال 
برخي از آنان بوده است، به طوري که بسیاري از افرادي هم که خود درویش نبودند براي استفاده از 
این آزادي عمل، خود را درویش قلمداد مي کردند. نمونۀ آن را مي توان حتي سال هاي بعد در زمان 
فتحعلي ش��اه و در داس��تان جواهر نادري که در شهر بخارا بود، دریافت که رفتن به دنبال آن جواهر 

براي هیچ شخصي ممکن نبود مگر درویش دلي )دیوانه(.34 
پیداس��ت که نباید بیش��تر این ش��ورش ها را به عنوان اهل تصوف دانس��ت، بلکه رهبران این 
شورش ها افراد ماجراجو و زیرکي بودند که با آگاهي از موقعیت و آزادي عمل و نفوذ دراویش بین 
گروه های مختلف جامعه مي کوشیدند خود را به شکل آن ها درآورند و به این طریق دعوت سیاسي 
خویش را جامه عمل بپوشانند. عامل دیگر رشد این گونه مدعیان نیز در ضعف سیاسي قدرت حاکم 
بود که توان پاس��خ گویي به نیازهای مردم زمان خود را نداش��تند و همین ضعف باعث مي ش��د که 
گروه هاي مختلف فکري )اخباریان، فالسفه و صوفیان( عرصه را براي عکس العمل نسبت به وضع 
جامعه باز ببینند. در چنین اوضاع آشفته اي بیشتر جنبه سیاسي و اجتماعي جریان متصوفه فعال شد 
و جنبۀ تعلیمي، فکري و فرهنگي آن، کارکرد خود را از دس��ت داد. س��بب آن نیز شرایط نابسامان 
جامعه بود که ّجو ناامني و یأس و هراس و شرایط بدمعیشتي، الگوی مسلط آن بوده است. از این رو 
تنها به ش��ورش هاي صوفیان اشاره ش��ده و از فعالیت هاي فکري و فرهنگي آنان خبري در دست 

نیست.35 
 

رشد و استقرار سلسله ذهبیه
متصوفه در ایران اواخر دورۀ صفویه پیروان سلسله ها صوفیه ای چون نعمت اللهی و شعبه های آن و 
نیز ذهبیه بودند. فعالیت نعمت اللهی که از دورۀ تیموریان آغاز ش��ده بود، در میانۀ دورۀ صفوی دچار 
رکود شد اما از اواخر این دوره دوباره آغاز شد و به ویژه از دورۀ زندیه افزایش یافت و از این زمان به 

34. محمد حسن خان اعتماد السلطنه، صدرالتواریخ )از میرزا ابراهیم خان کالنتر تاعلي اصغر خان امین سلطان(، به اهتمام محمد 
مشیري )تهران: انتشارات وحید، 1369(. ص 107� 106.

35. عقیلي، ص 66 و 67. 



128 /  تاریخ ایران

بعد بزرگان زیادی در این طریقه ظهور کردند.36 از تحوالت سیاسی بسیار مهم اواخر عصر صفویه، 
استقرار و فعالیت مجدد سلسلۀ صوفیه ذهبیه در ایران و اندیشه های یکی از بزرگان آن � قطب الدین 

نیریزی � در دورۀ فترت بین سقوط اصفهان تا دورۀ زندیه بود.
سلس��له صوفیان ذهبیه از سلس��له هاي معروف صوفیه ایران اس��ت که در مناب��ع و تذکره ها با 
نام هاي گوناگوني چون »ذهبیه، ذهبیه اغتشاش��یه، ذهبیه کبرویه، ذهبیه معروفیه و...« خوانده شده 
اس��ت.37 این سلسله در زمان خواجه اسحاق ختالني )درگذشت: 826 ق( از سلسلۀ کبرویه )منسوب 
به ش��یخ نجم الدین کبري، درگذش��ت: 618 ق( منشعب گشت. س��ید عبداهلل برزش آبادي مشهدي 
)درگذش��ت: 890 ق( از بیعت با س��ید محمد نوربخش )درگذش��ت: 869 ق( خودداری کرد و بدین 

ترتیب سلسله کبرویه به نوربخشیه و ذهبیه تقسیم شد.38
ذهبیان، این سلس��له را بهترین سلس��له از چهار سلسله اي می دانند که نسب خرقه آن از طریق 
معروف کرخي به امام علي )ع( می رس��ید و بزرگان فراواني از عرفا چون عطار نیش��ابوري، ش��مس 
تبریزي، موالنا جالل الدین محمد بلخي، ش��یخ نجم الدین کبري، شیخ نجم الدین رازي، شیخ احمد 
غزالي )برادر امام محمد غزالي(، شیخ نجیب الدین سهروردي و امیر سیدعلي همداني به آن منسوبند. 
س��ه سلسلۀ دیگر رفاعیه، نقشبندیه و شطاریه هستند که به ترتیب نسب خرقه آنان به کمیل نخعي، 
ابراهیم ادهم و بایزید بس��طامي مي رسد.39 به نظر مي رسد که این تقسیم بندي وجه استنادي نداشته 
و حداقل ده ها سلسله دیگر در این سطح وجود داشته اند. حتي رفاعیه و نقشبندیه نیز از سلسله هاي 
قدیم و کهن محس��وب نمي ش��وند و نس��بت به بس��یاري از سلس��له هاي صوفیانه دیگر هم متأخر 

هستند.
نام سلسله »ذهبیه« برگرفته از »ذهب« به معناي »زر یا طالي خالص« است. پیروان این فرقه 
بیان می کنند که در سلس��له طریقتي آنان اهل س��نت وارد نشده و تمام پیروان و خلفاي آنان داراي 
مذهب ش��یعي بوده اند. در حالي ک��ه مخالفان این گروه از جمل��ه نعمت اللهي ها، ذهب را به معناي 
»رفتن و سرباز زدن از بیعت« معني مي کنند و بر ادعاي خویش این گونه استدالل مي کنند که سید 

36. میرزا زین العابدین شیرواني، حدیقْهً السیاحه، تصحیح سلطان حسین تابندۀ گنابادي )تهران: دانشگاه تهران، 1348(، ص 175� 
171 و 224� 223؛ معصوم علی شاه، ج3، ص 192� 188.

37. سیدتقي واحدي )صالح علي شاه(، در کوي صفویان )تهران: نخل دانش، 1384(، ص 409.
38 . معصوم علی شاه، ج2، ص 344؛ پازوکي، ص394.

39. ابوالقاسم امین الشریعۀ خویي، میزان الصواب در شرح فصل الخطاب سید قطب الدین نیریزي، به تصحیح محمد خواجوي 
)تهران: مولي، 1383(، ص سی.
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عبداهلل برزش آبادي که از مریدان خواجه اس��حاق ختالني بود با سرپیچي از وصیت خواجه از بیعت 
با خلیفه الخلفاي او یعني س��ید محمد نوربخش س��ر باز زد. بنابراین ذهبي به معناي خروج و بیرون 
رفتن از زیر لواي بیعت و خرقه خوانده ش��د و پیروان او نیز به ذهبیه مشهور شدند.40 دالیل دیگري 
را نیز به عنوان وجه تسمیۀ نام این سلسله بیان کرده اند: خبره بودن روساي سلسله به علم و صنعت 
کیمیاگري؛ رسیدن سند به امام هشتم و این که امام همام گوینده حدیث مشهور به سلسله الذهب41 
و یا کتاب هاي آن حضرت یعني طب الرضا و فقه الرضا نیز به دستور مأمون با آب طال نگاشته شده 

است و مسایل دیگري از این قبیل که ارزش تاریخي و علمي ندارد. 
سلسله ذهبیه تا پایان سلطنت صفویه ابتدا در خراسان سپس در فارس و از آن میان در شیراز و 
نی ریز توس��ط اقطاب آن زمان خصوصًا شیخ علي نقي اصطهباناتي و سید قطب الدین محمد نیریزي 
� که از ش��اگردان با واس��طۀ مال رجبعلی تبریزی و از پیروان الهیات تنزیهی او بوده و از این لحاظ 
صبغه فکری او در تعارض با حکمت صدرائی بود � رواج یافت. چون برخي از بزرگان این سلسله از 
علما و حکماي صاحب تألیف بودند، از همین رو توانستند ارتباط خوبي با متشرعان و حلقه هاي دیني 

داشته باشند و نسبت به دیگر سلسله ها نیز کمتر مورد طعن و ناخشنودي قرار گرفتند.42 
از ویژگي هاي دیگر ذهبیه مي توان به نداش��تن خانقاه در جایي جز ایران، همگامي با اعتقادها و 
باورهاي ش��یعي و پاي بندي به اصول ش��ریعت و احکام فقهي و تقیه به آن، بس��ته بودن و پرهیز از 
تبلیغات پر هیاهو براي جذب مرید و تبدیل گشتن آن به فرقه اي خانوادگي و فامیلي در طول زمان 

اشاره کرد.43
ذهبیان در اواخر عهد صفوي پس از فوت شیخ علي نقي اصطهباناتي )درگذشت: 1126ق(، سید 
محمد الحس��یني معروف به قطب الدین نیریزي را به عنوان قطب سلسله شناختند.44 او نیز توانست 
در فارس شهرت و مریدان فراواني کسب کند. وي در این راه تالش هاي فراواني کرد که نمونه اي 
از آن در روابط وي با ش��اه س��لطان حسین جلوه گر است.45 سید قطب الدین که ظاهراً از لعن صوفیه 

40. ابوالقاسم امین الشریعۀ خویي، ص 836. 
41. همان، ص 869. 

42. پازوکي، ج 7، ص 395.
43. نورالدین مدرسي چهاردهي، سلسله هاي صوفیۀ ایران )تهران: علمي و فرهنگي، 1382(، ص 174� 171.

العارفین، به اهتمام مال عبدالحسین خوانساري و مال محمود خوانساري )تهران: کتابفروشي  44. رضا قلي خان هدایت، ریاض 
وصال، 1305ق(، ص 276.

45. خاوري، ص 314- 311.
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بر منابر در زمان س��لطان حس��ین صفوي به تنگ آمده بود و از جواب طعن آمیز شاه به نامه اش نیز 
رنجی��ده ب��ود، در اواخر عهد صفوي، اصفهان را ترك کرد و به نجف اش��رف رفت. برخي از بزرگان 
نیز از محضر او اس��تفاده بردند که از جملۀ آن ها مي توان به فقهاي نامدار ش��یعه مانند س��ید مهدي 
بحرالعلوم، ش��یخ جعفر نجفي، شیخ احمد لحساوي، آقا محمد بیدآبادي و مال محراب گیالني اشاره 
ک��رد.46 به احتمال این ارتباط نزدیك او با فقهاي ش��یعه و هم چنین ش��یوه طریقتي وي که عنایت 
خاصي به ش��ریعت و تعالیم ش��یعه داشت47 موجب شد بس��یار کمتر از دیگر صوفیان مورد مخالفت 
متشرعان قرار گیرد. نیریزی پس از سقوط صفویه و حوادث مربوط به آن، سرانجام به ایران بازگشت 
و پس از مدتي ش��یراز را به قصد عزلت در کوه مقبره منس��وب به محمد حنفیه )فرزند امیرالمومنین 
علي علیه الس��الم( در جزیره خارك ترك کرد و دوباره به ش��یراز بازگش��ت و دعوت خویش را ادامه 

داد.48 
پس از فوت نیریزي در سال 1173 قمری، داماد وی، آقا سید  هاشم شیرازي مشهور به درویش 
ذهبي، جانشین او شد.49 البته به دلیل مریدان بسیاري که نیریزي داشت، بزرگان و عرفاي برجسته 
دیگري را نیز جانش��ین او معرفي کرده اند. در اصفهان به خصوص از آقا محمد بیدآبادي )درگذشت: 
1198 ق( نام برده ش��ده اس��ت.50 مال محراب گیالني، شاگرد و معاصر آقا محمد بیدآبادي را نیز از 

دیگر جانشینان نیریزی ذکر کرده اند. مسئلۀ جانشیني باعث آشفتگی در این سلسله شد.51 
آقا سید  هاشم شیرازي در حکومت افشاریه به ریاست دیوان استیفا و وزارت فارس منصوب شد. 
اما مدتي بعد به دلیل خستگي کناره گیري کرد، که به همین دلیل از سوي مادر نادر شاه در اصفهان 
دس��تگیر شد. ولي کمي بعد توسط خود نادرشاه مورد مالطفت قرار گرفت. پس از آن نزد کریم خان 
و دیگر خوانین زندیه به منشی آن خوانین بود. اگرچه در اواسط عمر به دلیل قطع دست از این شغل 
کناره گیري کرده و به جمع مریدان سید قطب پیوسته بود، اما به احتمال همین سابقه اش موجب شده 
بود تا با درکي بهتر از اوضاع زمانه و سیاست هاي حکومت، موقعیت ذهبي ها را در جامعه مستحکم 
کن��د و مورد احترام و توجه فوق العاده کریم خان قرار گیرد، تا جایي که در هنگام مرگ کریم خان بر 

46. هدایت، ص 276. 
47. زرین کوب، ص 334� 332. 

48. معصوم شیرازي، ج3، ص 217. 
49. همان، ص 218.

50. واحدي ، ص 415.
51. همان، ص 412�411.
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بالین او حاضر بود.52 جانشینان کریم خان و نیز فتحعلي خان قاجار نیز نسبت به مقام معنوي او چنین 
احترامي قائل بودند. با فوت او در سال 1199ق دامادش میرزا عبدالنبي شریفي شیرازي )درگذشت: 
1231ق( با لقب س��لطان اولیاء به عنوان رکن س��ي و چهارم ذهبیه، قطب و جانشین او شد.53 میرزا 
عبدالنبي که از امتیاز بسیار مهم مادي و معنوي تولیت آستان مقدس شاه چراغ )ع( به میراث از پدر 
و عموي خویش میرزا محمد حس��ین ش��ریفي � کالنتر و والي فارس و از رجال با نفوذ و معتبر دوره 

افشاریه � نیز بهره مند بود، با حفظ اصول شریعت به ترویج طریقت ذهبي پرداخت.54 
ذهبی��ان مورد احترام بزرگان فرهنگ و ادب ایران نیز بودند. از آن میان ارادت آقا خلیل مدرس 
ش��یرازي به آقا  هاش��م ذهبي قابل تأمل اس��ت.55 آقا خلیل از سلس��لۀ مش��هور مدرس ها با اصلیت 
خراس��اني بود که از زمان صفویان در شهر اصفهان ساکن شده و پس از حملۀ افاغنه به شیراز رفته 
بودند. وی از آن زمان به شیرازي شهرت یافت و بسیاري از بزرگان علمي، فلسفي، ادبي و روحاني 
آن زمان مانند آقا محمد اس��ماعیل، حاج علي اکبر نواب )بس��مل(، آقا علي اش��رف مش��هور به آگه 

شیرازي )فوت 1244ق( آقا لطفعلي مدرس  )فکار شیرازي( از نسل او هستند.56 
 تالش هاي گس��ترده و فراوان س��ید قطب الدین محمد نیریزي و جانش��ینان او مانند آقا  هاشم 
ش��یرازي و تعامل مناس��ب با دو نهاد دین و دولت در جامعه منجر به آن ش��د که سلس��له ذهبیه از 
دوران زندیه و آغاز قاجار تاکنون به دومین طریقت بزرگ صوفیانه ایران تبدیل و از ش��هرت زیادی 

برخوردار شود.57 

انديشه های سید قطب الدين محمد نیريزي
س��ید محمد حس��یني مشهور به س��ید قطب الدین محمد نیریزي ش��یرازي )قطب شیرازي و قطب 

52. فسایي شیرازي، ج2، ص 118.
53. خاوري، ص 344. 

54. مهدی بامداد، شرح رجال ایران، ج3 )تهران: زوار، 1378(، ص 379 � 377. وضعیت ذهبیه با شروع سلسله زندیه چنین گزارش 
شده که عبدالنبي ادعاي جانشیني نکرد و در برابر اقطاب مدعي جانشیني که از همه مهم تر میرزا ابوالقاسم سکوت )خاموش( شیرازي بود، 
ساکت ماند و انزوا و گوشه نشیني در مدرسه اختیار کرد. به خصوص که سکوت شیرازي داراي شخصیت بسیار واالیي بود و خود عبدالنبي 
نیز به آن معترف بود و او را از خود باالتر مي دانست. البته همین گوشه گیري عبدالنبي نیز بر شهرت سکوت شیرازي افزود و این اغتشاش 

به دوران فترت پنج ساله مشهور است که در آن ذهبیه، با ویژگي فقدان قطب توصیف گشته است. پازوکي، ج 7، ص 395.
55. معصوم علی شاه، ج3، ص 346.

56. همان، ج3، 348- 345. 
57. پازوکي، ج7، ص 395.
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فارس��ي(، پیش��وا و قطب و رکن س��ي و دوم سلس��له صوفیه ذهبیه، اهل نیریز فارس بود که عمده 
تحصیالت خود را در اصفهان گذراند. وي از استادانی چون مال صادق اردستاني، محمدعلي سکاکي، 
شاه محمد دارابي، آقا خلیل اصفهاني، میرزا ابراهیم قزویني و میرزا محمدتقي خراساني بهره برد.58 
نیریزی در برهه اي از عمر خویش نزد ش��یخ علي نقي اصطهباناتي )درگذش��ت: 1126 ق( که قطب 
س��ي و یکم سلس��له ذهبیه بود رفته و در زمره مریدان او درآمد و در نهایت داماد و جانشین او شد. 
او در پایان حکومت صفوي به رغم نگرش بس��یار منفي آن عصر به تصوف، توانست سلسله صوفیه 

ذهبیه را در ایران احیا کند. 
س��ید قطب الدین بر اثر جریان صوفي س��تیزي اواخر عصر صفوي و به خصوص بي اعتنایي شاه 
سلطان حسین صفوي به نامه او براي متوقف ساختن این جریان، اصفهان را ترك و به نجف اشرف 
رفت و در آنجا اس��تقبال زیادي از وي ش��د. او پس از سقوط صفویه در دورۀ محمود افغان به ایران 
بازگش��ت، به خصوص که محمود افغان خود را نظر کرده و مورد تأیید و حمایت او می دانست.59 سید 
قطب در ش��یراز در تکیه شاه داعي الي اهلل مس��تقر شد و در این شهر به تبلیغ سلسلۀ ذهبیه اشتغال 
داش��ت. وی توانس��ت این سلسلۀ صوفیه را که در آن زمان دومین سلسله بزرگ صوفیانه ایران بود، 
بازس��ازي و گس��ترش دهد. نیریزی بعد از قتل نادر به نجف بازگش��ت و پس از اقامتي ده ساله در 
18 ش��عبان 1173 در آن شهر وفات یافت. وی آثار فراواني شامل رساله شمس الحکمه، رساله کنز 
الحکمه، رس��اله انوار الوالیه، نور الهدایه، مثنوي نور الوالیه، مثنوي منهج التحریر، رس��اله روحیه،60 
رساله و قصیده فصل الخطاب و رساله و قصیده عشقیه را از خود به یادگار گذاشت.61 این آثار بیشتر 
در حمایت از تصوف و عرفان عملي به ش��یوۀ ذهبیان، خدمت به صوفیه و حمله به مخالفان تصوف 

به خصوص علماي منتقد تصوف است.
نیری��زی که نظ��رات خود را در فضاي تاریخي روزهاي پایاني صفویان ابراز داش��ت، هم دربارۀ 
تصوف و صوفیان و هم دربارۀ سیاس��ت مذهبي و دیني ش��اهان صفوي نظرات قابل توجهي ارائه 
داده اس��ت. س��ید قطب در دوره اي در اصفهان حضور داشت که فتنۀ افاغنه سال ها قبل از حملۀ آنان 
به اصفهان آغاز شده بود. این فتنه که رفاه زدگي دربار صفوي و ضعف دروني حکومت مانع از توجه 

58. خاوري، ص 302 � 301.
59. همان، ص 314 -316. 

60. برای آگاهی بیشتر، نك: خواجوی، محمد، رسالۀ روحیه و منهج التحریر قطب الدین نیریزی)تحقیق و شرح، به همراه شرح 
حال و آثار وی(. شیراز: بی نا، 1396ق.

61. خاوري، 319� 317 و 321.
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به آن ش��ده بود هر فرد دل س��وزي را مي توانس��ت نگران کند. همین نگراني باعث شد سید قطب 
به نگارش نامه اي به ش��اه صفوي اقدام کند. اما در واقع هدف اصلی او از این اقدام یك اس��تفادۀ 
تبلیغاتي بود. به این معني که نظرش آن بود تا جریان صوفي س��تیزي را عامل چنین بدبختي هایي 
قلم��داد کن��د و با اعالم این خطر، نظر جامعه و حکومت صف��وي را تا حّدي از مخالفت و برخورد با 

تصوف بکاهد.
سید قطب در نامۀ خویش با بیان لعن و طعني که بر سر منبرها و حلقه هاي مذهبي علیه تصوف 
و صوفیان حتي از زمرۀ اجداد خود ش��اه صفوي صورت می گرفت، خواس��تار توقف این روند ش��د و 
س��پس به خطري که سلطنت صفوي را تهدید مي کرد نیز هشدار داد. شاه صفوي ضمن تأیید خطر 
افغانه براي کش��ور، نه تنها به درخواست س��ید قطب منبي بر حمایت از صوفیان اعتنایي نکرد، بلکه 
با پاس��خي طعن آمیز و مسخره کننده وعدۀ برپایي آش نذري مرسوم درویشان را براي نجات کشور 
داد. در نتیجه سید قطب با روحیه اي ناراحت و رنجیده اصفهان را به سوي نجف ترك کرد. از دیگر 
تالش هاي سید قطب الدین نیریزي براي حفظ رابطه صفویه و تصوف، نگاشتن رساله طب الممالك 
بود که ظاهراً پس از پایان فتنه افغان ها و انتخاب ش��اه طهماس��ب دوم به شاهي نگاشته شد. او در 
این رساله علت مشکالت پیش آمده را مخالفت شاهان اخیر صفوي با صوفیه معرفي می کند. بخش 
یکم رس��اله به اس��باب و عالمت هاي بحران در سلسله صفویه و س��قوط آن و بخش دوم به شیوۀ 
عالج و برخورد با این بحران پرداخته اس��ت. بخش گسترده و قابل توجهي از نظریه هاي سید قطب 
در این رساله به مخالفت شدید و رد علمایي مربوط مي شود که با تصوف سر ناسازگاري داشتند و با 
شاهان صفوي در تضعیف تصوف همکاري کرده اند.62 او در مقدمۀ سوم و چهارم فصل الخطاب این 
کتاب، این نکته را مطرح مي کند که منش��أ خرابي ایران و فتنه افغان ها، تکبر فضال و دانش��مندان و 

علما بر عرفاي صوفیه و لعن و بدگویي به فقرا در هر مجلس و هر جمع است.63 
در نگاه سید قطب، محمود افغان درویش و داراي مقام کشف و شهود بود. از دیدگاه او، محمود 
مأمور گوش��مالي دادن مردم س��یه روز و بدبخت اصفهان بود، تا ادب شده و قدر درویشان را بدانند. 
جالب آن که کمي بعد در اش��عارش اش��اره مي کند که محمود زیاده روي و از ش��رایط فقر و درویشي 
عدول کرد و چون پیران طریقت نتوانستند او را هدایت کنند به طرد و لعن وی پرداختند که در نتیجه 

62. خاوري، ص 313 � 311.
63. امین الشریعه خویي، ص 45 و 102.
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نابود شد.64 به این ترتیب به مانند برآمدنش که مدعي ایفاي نقش مهمي بودند، افتخار نابودي وي 
و نجات ایران را نیز به خود منتس��ب می کردند. مطالعۀ افکار سید قطب الدین این حقیقت را می رساند 
که اندیش��ه هاي او مجموعه ��اي از باورهاي عمومي بین تمام صوفیان سلس��له ها بوده و از دیدگاه 
خود به بررس��ي و تحلیل وقایع پرداخته اس��ت. جالب  تر آن که هیچ گاه خود را در معرض بن بست و 
تنگنا و س��وال قرار نمي دهد. براي مثال براي تمام رویدادهاي ضد و نقیض پاس��خي صوفیانه دارد 
که نمونۀ آن، پیروزی و شکس��ت محمود افغان اس��ت. وی پیروزي محمود در یك روز و قتل او در 
روزي دیگ��ر را با این توجی��ه که عنایت الهي به او در وقتي و غضب الهي در حق او در وقتي دیگر 

بوده، پاسخ مي  دهد.
در بُعد فلسفي نیز افکار سید قطب جالب توجه است. او در فلسفه شاگرد شاه محمد دارابي بود و 
از طریق او با دو واس��طه به صدرالمتألهین متصل می شده است. او ضمن رد فالسفه و فاسد خواندن 
افکارشان، شیوۀ آنان در پیروي از عقل و حجت داشتن آن را نپسندید65 و حتي در اشعار خود پس از 
نام بردن از کتاب هاي مشهور فلسفي چون شرح مطالع، اشارات و شفاي ابن سینا و تجرید االعتقاد 
خواجه نصیر طوس��ی، مطالعه آن ها را چون سرابي دانس��ته که ثمری جز جهل مرکب و گمراهي و 
ضالل��ت مردم ندارن��د.66 همچنین در جایي دیگر با رد کالم میرداماد در کتاب قبس��ات حق الیقین 
فی حدوث العالم که به مخالفت با نظریۀ استدالل س��تیزي موالنا در ش��عر معروف »پاي استداللیان 
چوبین بود...« پرداخته، س��خنان میرداماد را »مزخرفات« خوانده و خود را ملزم به پاس��خ گویي در 
برابر آن ها دانسته است. وی با تقسیم عقل به دو بخش عقل کلي الهي و عقل جزئي فلسفي بدون 
آوردن استداللي محکم، عقل جزئي را ناقص و بي فایده دانسته و عقل کلي را معتبر مي داند که آن 

نیز چون منحصر به خداوند و در قالب وحي است، انسان ها از آن بی بهره اند.67

عرفان نظری يا تصوف علمی در دورۀ پس از صفويه
عالقه مندان به تصوف و عرفان در ایران به دو دسته تقسیم می  شوند: دسته ای به یکی از فرقه های 
تصوف تعلق دارند مانند نعمت اللهی و ذهبیه و دس��تۀ دیگر که رس��مًا منتس��ب به سلسله ای خاص 

64. خاوري،  ص 314� 317 . 
65. امین الشریعه خویي، ص 22� 21. 

66. همان، ابیات 77� 71. 
67. معصوم علي شاه، ج3، ص 219. 
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نیس��تند. در این گروه غالبا فقها و حکما و مدرس��ان کتب عرفانی حوزه ابن عربی حضور دارند. این 
گروه برای دستیابی به حقیقت، دالیل فلسفی را همراه با عبادت و ریاضت الزم می  دانند. آن ها زمینۀ 

تلفیق و درآمیختگی عرفان و تصوف با آراء فلسفی و علمی را موجب شدند.
بخشي از حیات تصوف که به دور از قیل و قال هاي سیاسي بود، از اواخر عصر صفویه با گرایش 
و توجه علما و فالس��فه رشد و اهمیت بیش��تری یافت. در این دوره جایگاه تصوف علمی نسبت به 
تصوف خانقاهی تغییر قابل توجهی یافت. چند علت عمده، زمینه های افول تصوف خانقاهی در ایران 

اواخر عصر صفوی را فراهم آورد که از آن میان است:
فساد اخالقی میان صوفیان قزلباش و خودسری آن ها که سبب شده بود خطری برای حکومت   .1

محسوب شوند.
کثرت جماعت قلندران و درویشان الابالی که به آن ها درویشان بی شرع می  گفتند.  .2

انحصارطلبی صوفیان صفویه که در طرد دیگر سلسله های صوفی می  کوشیدند.  .3
نفوذ علما و فقهای مخالف تصوف.68  .4

با این همه، کس��انی که به تصوف حقیقی تعلق خاطر داش��تند و از اوضاع زمانۀ خود می  نالیدند، 
فراوان بودند. این ها یا از ایران مهاجرت کردند و همچون بس��یاری از نعمت اللهی ها به هندوس��تان 
رفتند، یا این که در ایران ماندند و در تألیفاتشان انزاجار و تبرای خود را از تصوف مرسوم زمانه ابراز 
کردند. آنان در دفاع از تصوفی که آن را حقیقی و منافی با ش��رع نمی دانس��تند، کوشیدند.69 از جمله 
در میان بیش��تر حکما و فالس��فۀ این عصر، مثل میرداماد، تعلقات صوفیانه به وضوح دیده می  شود، 
به خصوص از طریق حکمت اشراق که میرداماد از مفسران آن بود. حکیم میرزا ابوالقاسم فندرسکی 
مش��هور به میرفندرسکی )درگذش��ت: 1050ق(، نیز زندگی زاهدانه ای داش��ت و از او کراماتی نقل 
ش��ده اس��ت. وی اهل سیر و سفر بود و بارها به هند سفر کرد و بخشی از زندگی طریقتی خود را در 
مجالس��ت با عارفان هند به سر برد. میرفندرسکی به سبب تُالیف شرح مفّصل فارسی بر کتاب جوگ 

باسشت70 و قصیده ای عرفانی )بائیه( که بارها شرح و تفسیر شد، مشهور است.
برجس��ته ترین فیلسوف دورۀ صفوی مالصدرا اس��ت که در عمدۀ آرا و آثار حکمی و فلسفی اش 

68. ذبیح اهلل صفا، تاریخ ادبیات ایران، ج 5 )تهران: امیرکبیر، 1362(، ص 201؛ زرین کوب، ص244. 
69. صفا، ج5، ص، 105، 205� 204، 208.

70. شرح بر جوگ باسشت، متنی است که میرفندرسکی بر کتابی در عرفان و حکمت هندی نوشته است. آن کتاب در زمان 
اکبرشاه گورکانی به فارسی ترجمه شد. اصل کتاب به نام لگهویوگه و اسیشتهه، خالصه ای از منظومه بزرگ تری به نام یوگه واسیشتهه 

)مهار اماینه / واسیشتهه راماینه( است.



136 /  تاریخ ایران

تس��لط جنبه های صوفیانه و استشهاد به مشایخ بزرگ صوفیه و تجلیل و تعظیم آنان در کنار تعالیم 
امامان شیعه کامالً مشهود است. چنان که مفصّل ترین و مشهورترین کتابش، اسفار را مطابق با اسفار 
اربعۀ اهل سلوك نوشت. بسیاری از مفاهیم صوفیانه مانند وحدت وجود یا علم حضوری، در آثار وی 
تفس��یر فلسفی شده است.71 در رس��الۀ سه اصل ضمن گالیه از فقهای متشرع و متکلمان عصر که 
ذّم تصوف می  کردند، در مقام دفاع از تصوف حقیقی برآمده و ایمان را از دیدگاه صوفیه تعریف کرده 
اس��ت.72 ظاهراً سبب این که وی رسالۀ س��ه اصل را به زبان فارسی نوشت، این بود که مخاطبانش 

عموم مردم بودند و او می  خواست آنان را متنبه به حقیقت تصوف کند.
فیض کاش��انی متفکر دیگر این دوره، ش��اگرد و داماد مالصدرا و مرید شیخ بهائی و صاحب آثار 
بس��یار، از تفسیر قرآن گرفته تا علم کالم، حدیث، فقه، عرفان و تصوف نیز در برخی آثار خود مانند 
المحاکمه، از صوفی نمایان و هم چنین علمای جاهلی، که در آزار صوفیه حقیقی می  کوش��ند، انتقاد 
کرده و در آثار دیگری مثل ش��رح صدر، از تصوف حقیقی و س��یر و سلوك دفاع کرده و علم تصوف 

را گوهر دانش و میراث انبیاء خوانده است.73 
بهاءالدین عاملی، مش��هور به ش��یخ بهایی )درگذشت: 1030 ق(، که اس��تاد بسیاری از حکما و 
فقها و بزرگان عصر خود بود، همچنین پدرش که از فقهای بزرگ عصر صفوی به ش��مار می آمد، به 
تصوف گرایش داشتند. محمدتقی مجلسی، فقیه نامور همین عصر )درگذشت: 1070ق(، از شاگردان 
وی بود و مطابق قول فرزندش )محمدباقر مجلسی، درگذشت: 1110ق( در رسالۀ اجوبه دستور ذکر 
و فکر را از ش��یخ بهایی گرفته بود.74 رس��اله هایی نیز به محمدتقی مجلسی منسوب است. از جمله 
رس��الۀ تشویق الس��الکین که در دفاع از صوفیۀ حقیقی و انتقاد از متصوفۀ زمانه اس��ت. در هر حال، 
وی را برخی علما به تصوف منسوب کردند و فرزندش محمدباقر، که به قول خودش در رد صوفیه 
غیرمتشرعه جهد تام داشت، در مقام رفع این نسبت از پدر برآمد. محمد باقر مجلسی نیز از تصوف 
حقیقی دفاع کرده و کس��انی را که تصوف را مطلقًا نفی می  کنند، بی بصیرت خوانده اس��ت. در عین 
حال، در مواضع گوناگون به مناس��بت های مختلف از جمله در بحث ذکر و پشمینه پوش��ی از تصوف 
و بزرگانش مثل غزالی و مولوی و ابن عربی انتقادهای ش��دیدی کرده اس��ت. ش��اید به سبب همین 

71. شرح بر جوگ باسشت، ص ج5، ص 206، 216� 215. 
72. صدرالدین شیرازی، کسر اصنام الجاهلیه )تهران: چاپ محمدتقی دانش پژوه، 1360(، ص 72� 63 و 91.

73. محمد فیض کاشاني، رساله محقق بزرگ فیض کاشاني، به اهتمام رسول جعفریان )اصفهان: شرح صدر، 1371(، ص49� 
.48

74. محمدباقرمجلسی، رسالۀ پرسش و پاسخ )قم: انصاریان، 1370(، ص 35.
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اوضاع متش��نج و پرهیز از اتهام تصوف بود که بزرگان صوفی مش��رب این عصر، که در ایران مانده 
بودند، با سلس��له های رایج صوفیۀ ایران ارتباط علنی نداش��تند، یا این ارتباط را کتمان می  کردند. در 
چنین فضای فکری، سیاس��ی، اجتماعی و دینی خاص که در دورۀ صفویه و به ویژه در اواخر آن به 
وجود آمد، اندك اندك واژۀ »صوفی« معنای ناپسند و مذمومی یافت. چنان که نویسندگان آن دوره 
به تدری��ج از کاربرد آن پرهی��ز کردند و واژۀ »عرفان« را به جای آن ب��ه کار بردند، زیرا عرفان � که 
چیزی جز حقیقت تصوف نیس��ت � حساسیت کمتری بر می  انگیخت. حاصل آن که در دوره صفویه 
اگرچه تصوف رس��می و خانقاهی بس��یار تضعیف شد و رو به افول نهاد، اما جست و جوی عرفانی و 
سلوك معنوی، خواه در قالب رابطۀ پیر و مرید، خواه در قالب گرایش فیلسوفان و حکیمان به مبانی 
عرفان��ی و می��راث حکمی صوفیه، یا گرایش فقیهان و متش��رعان به زهد و عزلت گزینی، به حیات 

خود ادامه داد.75

تأثیر ابن عربی بر تصوف و عرفان نظری سدۀ 12 قمری
عرف��ان نظری غالبًا برآمده از آثار عرفانی مالصدرا و پیروان او بود که آن ها نیز خود متأثر از عرفان 
نظری ابن عربی بودند. در واقع یکی از ویژگی های تصوف و عرفان ایرانی در این دوره، تأثیر عظیم 
ابن عرب��ی ب��ر آن از قرن هفتم به بعد با کتاب فصوص الحکم اس��ت. آثار و تعالیم او از چند نظر در 
بررس��ی تاریخ تصوف و عرفان ایران اهمیت دارد: یکم تأثیر وی در حکمت عرفانی ش��یعی با طرح 
صریح و بس��ط موضوعاتی چون والیت و انسان کامل و وحدت وجود؛ دوم، نفوذ آرای وی در نثر و 

نظم عرفانی فارسی؛ سوم، سهم عمدۀ او و شارحان آثارش در تأسیس عرفان نظری در ایران.76 
تص��وف ب��ا ابن عربی صورت حکمی و نظ��ری یافت. مطالبی که در تص��وف عمدتًا بی نام، ولی 
بامسّما بود، در حوزۀ تصوف ابن عربی نامی خاص یافت و تصوف موضوع و مبادی و مسائل خود را 
پیدا کرد.77 به عبارت دیگر تصوف با راه یافتن به عالم نظر در جرگۀ علوم اسالمی درآمد و به تدریج 
علم تصوف یا عرفان نظری نام گرفت. این امر خصوصًا با آثار ش��ارحان ابن عربی تس��ریع بیشتری 

یافت.
دامن��ۀ نفوذ ابن عربی در تصوف ایرانی، خصوصًا در زمان صفویه و به ویژه در آثار مالصدرا دیده 

75. زرین کوب، ص244 – 266. 
76. سید حسین نصر، »تصوف، اصول و مبانی،« دایره المعارف بزرگ اسالمی ، ج15 )تهران: دایره المعارف بزرگ اسالمی، 1387(، 

ص 398.
77. زرین کوب، ص 148 � 124. 
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می  ش��ود. مالصدرا به ابن عربی و صدرالدین قونوی )درگذشت: 673ق( ارادت خاصی داشت. آثارش 
از جمله اس��فار، مملو از اس��تناد به اقوال این دو و طرح مباحث عرفانی از قبیل وحدت وجود یا علم 
حضوری اس��ت. پس از وی نیز در اواخر دوره صفوی، جریان خاصی از تصوف مش��اهده می ش��ود 
که بیش��تر از آن به عرفان تعبیر می کنند و در آن تعلق خاصی به تعالیم حکمی ابن عربی و گاه، به 
آرای فلسفی مالصدرا وجود دارد. پیروان این جریان، به خصوص فصوص الحکم را تدریس و ترویج 
می  کردند و اهل س��یر و سلوك معنوی نیز بودند، بی آنکه ارادت خود را به یکی از فرقه های صوفیه 
صراحتًا اظهار کنند یا رس��مًا به سلسله ای تعلق داشته باش��ند. این گروه از علما میان صوفیه ای که 
ملتزم به رعایت ظاهر و باطن شرع اند با آنها که آداب و تعالیم غیر شرعی دارند، فرق می  نهند. آنها 
از متقدمان صوفیه به نیکی یاد می کنند ولی با آداب خانقاه نش��ینی و سلس��له های صوفیانه میانه ای 
ندارن��د و حت��ی به دلیل اعتراض به آداب و اعمال سلس��له ها از به کار بردن کلمه تصوف پرهیز و از 
عقاید و آرای متقدمان تعبیر به عرفان می  کنند.78 به طور کلی تقریبًا تمامی فقها و علمای ش��یعه که 

درآثارشان گرایش های عرفانی وجود دارد، از این جمله اند.
در فاصله میان درگذشت مالصدرا )1050ق( و حّتی پیش از آن، تا اواسط قرن دوازدهم قمری، 
در حوزه های تعلیماتی، افکار ش��یخ الرئیس و پیروانش بیش��تر رواج داشت و دروس عرفان و تصوف 
رونق چندانی نداش��ته است. در دوره تاریخی مورد بحث در تاریخ فلسفه اسالمی، قبل از شخصیت 
برجس��ته آقا محمد بیدآب��ادی )متوفی1198ق( فقط نام چند تن از حکما و عرفا ضبط ش��ده که به 
تدریس بعضی از متون عرفانی اشتغال داشته اند. اّما تعداد شاگردانی که در این زمینه تربیت کرده اند 
یا آثاری که نوش��ته اند، دقیقًا معلوم نیس��ت. در ذیل به احوال و آراء و تأثیر چند تن از آن ها به طور 

مختصر اشاره می  شود. 

سیّد حسن طالقانی
س��ید حس��ن بن سید عبدالحسین نجفي مش��هور به طالقاني که دس��ت کم تا سال 1116 ق حیات 
داش��ته است79 به عنوان مدرس شرح فصوص ابن عربی و کتب شیخ اشراق نام برده شده است. وي 
را از ش��اگردان حکیم و مدرس تصوف و عرفان مال حس��ن لبناني )درگذشت: 1094 ق( دانسته اند. 

78. Nasrollah Pourjavady, »Opposition to Sufism in Twelver Schiism,« lslamic mysticism contested; 
thirteen centuries of controversies and polemics. ed Frederick de jong )Leiden: B rill. 1999(, p.p 620 - 
621.

79. منوچهر صدوقي سها، فوائد، چهل گفتار در عرفان و فلسفه و تصوف و تاریخ آن )تهران: آفرینش، 1381(، ص 48.
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مهم ترین ش��اگرد طالقاني که در منابع به آن اشاره شده حزین الهیجي )درگذشت: 1181ق( است. 
حزین راجع به استاد خویش مي نویسد:

پس به خدمت س��ّید المتبحرین امیر سّید حسن طالقانی رحمه اهلل، که از اعاظم علما و اکابر عارفان بود، 
رس��یدم. کتاب فصوص الحکم شیخ عربی مباحثه می  فرمود. به استفاده مشغول شدم و شرح هیاکل النور 
نیز در خدمت ایشان خواندم... در هیچ فنی از علوم نبود که استحضارش به کمال نباشد. مسائل حکمت 
را با مش��اهدات صوفیه انطباق داده، علّوی عظیم در اظهار مراتب ثالثه ی توحید داشت. قدرت تقریر و 

مباحثه اش به مثابه ای بود که احدی از اصحاب جدل را نزد او یاری سخن گفتن نبود... .80
دربارۀ اندیشه هاي عرفانی و آراء فلسفه اشراقي او چیزي در دست نیست؛ اما تدریس این کتب 
و همچنین کتاب حکمت االشراق سهروردي توسط وي نشان از آن دارد که در قرن دوازدهم عرفان 

نظری و فلسفه اشراق نیز هنوز مدّرسان و طرفداراني در میان عرفا و فالسفه داشته است. 

مال محّمدصادق اردستانی
مال محمدصادق اردس��تانی )درگذش��ت: 1134ق( از علماي نیمه اول س��ده دوازدهم هجري و از 
مدرس��ان مت��ون عقلي و حکمي و عرفاني اس��ت. وي از معاصران عالمه مجلس��ي ب��وده و از نام 
اس��تادانش اطالعاتی در دست نیس��ت. اما مي توان حدس زد که اس��تادان او از شاگردان مالصدرا 
بوده اند. از این رو احتمال دارد که از محضر علما و حکمایي مانند فیض کاش��اني، محقق الهیجي، 
ش��یخ حس��ین تنکابني و یا حکیمان و فقیهاني همچون مال رجبعلي تبریزي و آقا حسین خوانساري 
و مانند آن ها بهره برده باش��د. حکیم مال اس��ماعیل خواجویي را از زمرۀ ش��اگردان حکیم اردستاني 
ش��مرده اند.81 از دیگر ش��اگردان حکیم اردس��تاني مي توان به مال نعیما طالقاني، مال حمزه گیالني، 
محمدصالح خلخالي، ش��یخ محمدعلي حزین، آقا محمدصادق تفرش��ي، عبدالرحیم دماوندي و سید 

قطب الدین نیریزي اشاره کرد.82 آشتیاني زندگی و عقاید حکیم اردستاني را چنین ترسیم مي کند:
... مردي را که از آثارش تصلّب در دین هویدا و واضح اس��ت ش��به تکفیر نمودند و او را از اصفهان در 
فصل زمس��تان با عائله و فرزندان صغار به نجف آباد در س��رما به نجف آباد تبعید نمودند که فرزند صغیر 
او از س��رما تلف ش��د و مدت ها به انواع عقوبات گرفتار بود. برخي ابتالي شاه سلطان حسین را ناشي از 

80. شیخ محمدعلي حزین الهیجي، دیوان حزین الهیجي، تصحیح بیژن ترقی )تهران: کتابفروشي خیام، 1362(، ص 169 و 324.
81. صدوقي سها، ص 85. 

82. حزین الهیجی، ص 192 و 353� 349. 
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ستمي دانسته اند که به این بزرگ مرد و عالم زاهد بي بدیل روا داشت. گویند اگر این گرفتاري ها و موانع 
ناش��ي از اغراض پیش نمي آمد، در حوزه درسی او مردان زیادي تربیت مي شدند. با وجود گرفتاري هاي 
بي شمار نیز تالمیذ متعددي تربیت نمود که مال حمزه گیالني مؤلف این رساله [رساله حکمت صادقیه] 

یکي از آن تالمیذ محسوب مي شود. 
تصلب اردستاني در عقاید و اهتمام او به شریعت و توجه او به مباني تشیع و انغمار او در عبادت و مراتب 
و درجات زهد و تقواي او قابل انکار نبوده و التزام او به س��نن و آداب ش��رع به حّدي بود که جمعي او را 
سلمان زمان و ابوذر دوران نامیده اند و در آثارش کوچك ترین لغزش دیده نمي شد. با این وصف چرا او 

را تکفیر و به همه بلّیات مبتال نمودند، خدا مي داند و او احکم الحاکمین است.83
البت��ه در م��ورد چنین برخوردي با مال محمدصادق جاي تأم��ل وجود دارد. زیرا منابع تصوف به 
ساختن و پرداختن چنین داستاني مبادرت  کرده اند. در گزارش حزین الهیجي، عالم و شاعر آن دوره 
که از شاگردان مخصوص اردستاني بوده است، نه تنها اشاره اي به تبعید اردستاني نیست، بلکه با نام 
بردن از او و مجلس تدریس��ش در اصفهان، تاریخ فوتش را در س��ال 1135 قمری هنگام محاصره 
اصفهان توسط افغانان در همین شهر ذکر مي کند. برخي دیگر بر آنند که اخراج او تصمیمي بوده که 
قبل از اجرا لغو شد و فوت فرزند او از شدت سرما یا گرسنگي کاماًل دروغ و ساختگي مي باشد.84 از 
س��وي دیگر اردس��تاني نه از زمره اهل تصوف و طریقت، بلکه از فیلسوفان آن دوره به شمار مي رود. 
منش��اء و مدرك تمامي گفته ها راجع به تبعید اردس��تاني ادعاي شیرواني است که در منابع پیش از 
او، اشاره نشده است. اما با این حال صوفیان با تبلیغات گسترده آن را مشهور کرده و در حد واقعیت 

مسلم و متقن جلوه داده اند.85
آثار و نوشته هایي نیز از حکیم اردستاني برجاي مانده است: حکمت صادقّیه، که به قلم شاگردش 
مال حمزه گیالني نوش��ته شده اس��ت؛ رساله در وجود؛ رساله ای در تفسیر آیه نور به طریقه کشف و 
اشراق؛ رساله تباشیر در عرفان؛ رساله در مبداء و معاد؛ حواشي بر شفاي ابن سینا؛ دو رساله مختصر 
دربارۀ جعل.86 مهم ترین اثر وي در فلس��فه اس��المي حکمت صادقیه است که در پي درخواست مال 

83. سید جالل الدین آشتیاني، شرح مقدمۀ قیصري بر فصوص الحکم )تهران: امیرکبیر، 1370(، ص 57.
84. حزین الهیجی، ص 48 و 236.

85. عبدالحجه بالغي، مقاالت الحنفاء في مقاالت شمس العرفاء )تهران: چاپخانۀ مظاهري، 1327(، ص 40 � 38. از گفته های 
حزین الهیجی واقعیت دیگری برداشت می شود؛ در اواخر صفویه کسانی از مدرسان و حکما که کتاب هایی چون فصوص الحکم و 

شرح هیاکل النور را تدریس می  کردند، ظاهراً به عقاید غیر استفاده از دین منتسب می شدند. زرین کوب، ص261.
86. ابوالقاسم رفیعي مهرآبادي، آتشکده اردستان: مشتمل بر جغرافیا و تاریخ اردستان و تحقیق در انساب سادات طباطبای ایران  

ج2 )تهران: علمی، 1342(، ص 319.
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صادق از شاگردش مال حمزه گیالني، مبني بر تقریر و تحریر دروس خود در زمینه نفس و قواي آن 
تدوین شده که نشان از دیدگاه عرفانی و اندیشه فلسفی وی دارد.87

بررسي علل مخالفت علما با صوفیان 
اندیش��ه های فقاهتی و شریعتی در ساختار دینی جامعۀ ایران در اواخر عصر صفوی قدرتمندتر شده 
و بر س��ایر نهادهاي جامعه تأثیرگذار بوده اس��ت. چنین گرایش��ی به تعارض و مقابله با اندیشه های 
تصوف چه در سطح حکومتی و چه در سطح جامعه انجامید و بر این اساس به محدود کردن گرایش 
تصوف در جامعه پرداخت. بیشتر صوفیه، فقها و متشرعان را اهل ظاهر و دور از حقیقت مي دانستند 
و عماًل با تقس��یم دین به س��ه بخش ش��ریعت، طریقت و حقیقت، با شریعت مخالف و آن را مربوط 
به عوام و خواص را از آن بي نیاز مي دانس��تند. این نظر خود از جمله مس��ائل تقابل فقها با تصوف و 

صوفیه بود.
اشکاالتی که فقها به صوفیان وارد می کردند، می توان به دوري آن ها از آموختن علم، رها کردن 
ش��غل و پیش��ه و ازدواج و پناه بردن به عزلت، استفاده از طلسمات و نیز نجات )اعمال دور از عادت 
مانند احضار جن و ارواح( سحر و شعبده، اعمالي چون رقص و سماع، غنا و دف و ني، استعمال بنگ 
و حشیش و تریاك، نسبت هاي ناروای جنسی، شرب مسکرات و عدم اجتناب از محرمات را نام برد. 
البته مس��لم است که بزرگان این حوزه افرادي وارس��ته و مبّرا از این اتهامات بودند، اما رفتار برخي 
مریدان و داخل شدن افراد ناباب در طریقه، موجب این طعن و اتهامات مي شده است، هرچند ورود 

آن افراد موجب هدایتشان به راه درست می شد.
اش��کاالت و اعتراض هایی را فقها نس��بت به صوفیه ابراز می کردند و این اشکاالت سبب شد تا 
برخی از فقها از ابتدای شکل گیری تصوف در خصوص ریشه های غیر اسالمی یا غیر شیعی تصوف 

بحث هایی مطرح کنند. برخی از اعتراض ها چنین بود:
عدم پای بندی برخی از اهل تصوف به آداب دینی و احکام شرع.  .1

ابداع آیین های عبادی یا رفتارهای اجتماعی و اخالقی که به عقیده فقها یا مخالف با ش��ریعت   .2
است یا حداقل در منابع دینی از آن ها خبری نیست، مانند حلقه های ذکر که آداب خاصی دارد

87. از اندیشه هاي فلسفي برجسته او اعتقاد وي به تجرد قواي دروني روح به خصوص قّوه خیال بود. در مورد مسألۀ اصل نفس 
انسان که آن را پرتوي از نفس کلي مي دانست، دیدگاهي متفاوت با دیدگاه مالصدرا ارائه داد. اما گمان می رود که در مسأله وحدت 
و اصالت وجود پیرو مالصدرا بوده است. سید جالل الدین آشتیاني، منتخباتي از آثار حکماي الهي ایران ، ج 4 )قم: تبلیغات اسالمي 

حوزه علمیه، 1378(، ص 5.
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برخی آرا و عقاید اهل عرفان که به نظر فقها و علمای دین ناسازگار با تعالیم دینی است.  .3
باور داشتن به جنبه های باطنی در دین که در مواردی منجر به تفسیر به رأی می  شود.88  .4

آرایی که سازگار با مبانی شیعه نیست. مانند ادعای والیت و کرامت برای مشایخ صوفی.89   .5
موضع اهل تصوف در برابر حوادث و وقایع، موضعي بي تفاوت و خنثي و گاه نیز جبرگرایانه بود 
و اصواًل نظر مش��خصي نیز در مورد حکومت ها و مش��روعیت و وظایف آن ها نداشتند. آنان سلطنت 
را موهبتي الهي مي دانس��تند و ش��اهان را برگزیده خداوند و داراي س��عادت ابدي و توفیق از سوي 
خداوند به حساب مي آوردند.90 این دیدگاه تا اندازه اي از نظریۀ فّره ایزدي در ایران نش�أت مي گرفت. 
اما دید جبري صوفیان، آنان را به نوعي بي تفاوتي در برابر حوادث و مس��ائل کش��ور س��وق مي داد 
و بس��یاري از حوادث ناگوار را ناش��ي از اعمال و رفتار بد افراد و جوامع مي دانس��تند.91 صوفیان در 
خصوص نفس حکومت نظري نداشتند و بر اساس رفتار سالطین با آن ها به ارزش گذاري و قضاوت 
در مورد حکومت ها مي پرداختند. در این مورد به اندیش��ه هاي سید قطب الدین نیریزي اشاره شد که 
روزي هجوم افاغنه را به جهت آن که جریان صوفي س��تیزي اواخر عصر صفوي را کاس��ت، نعمت و 
عنایت الهی تلقي مي کرد و روز دیگر که از آنان بي اعتنایي و بي مهري دید، سقوط و نکبت آنان را 
خش��م و غضب الهي. نبود اندیشه سیاسي مّدون و مش��خص از سوي آنان باعث مي شد که نتوانند 
یك چهارچوب مش��خص با اهداف و راه کارهاي معین را پیش روي خود داش��ته باشند و از همین رو 

نتوانند خود را با سیر تحوالت زمانه هماهنگ سازند.

نتیجه گیری
صوفی��ان در اواخ��ر دوران صفویه با مخالفت نهاد دین و دولت مواجه ش��دند و نف��وذ و اعتبار اولیه 
خویش را در عرصۀ سیاس��ي ایران از دست دادند. سقوط سلسله صفویه زمینه را براي حضور دوباره 
تصوف در عرصه سیاس��ي مس��اعد می کرد و بزرگان صوفیه معتقد بودند سقوط این سلسله به علت 
عدول ش��اهان صفوی از اصول مکتب تصوف بوده اس��ت. بر این اساس حکومت هاي پس از سقوط 
صفویه براي کس��ب مشروعیت حضور سیاسي خود و پذیرش عمومي به صوفیان پناه مي آوردند. از 

88. حسن طارمی، عالمه مجلسی )تهران: نگاه نو، 1375(، ص237� 224.
89. Pourjavady, p. 618.

90. شیروانی، بستان السیاحه، ص 21� 19.
91. برای نمونه، شیرواني )از دیدگاه یك صوفي( حوادث مختلف مانند سیل، زلزله و مصائب این گونه را تأدیب مردم از سوي خدا 

مي داند. شیرواني، حدیقه السیاحه، ص 541 � 540.
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ین رو در دورۀ افاغنه و افش��اریه احترام به صوفیان ابزاري براي کس��ب مشروعیت از طریق مکتب 
تصوف بود.

عده اي از صوفیان نیز بودند که تالش مي کردند تا به قدرتمندان زمانه نزدیك شوند. اندیشه های 
قطب الدین نیریزی از این رهگذر قابل بررسی و تامل است. گروهي از صوفیه نیز کوشیدند تا به طور 
مستقیم اوضاع را در دست بگیرند و در این راه از هیچ اقدامي حتي شورش و قیام نیز فروگذار نبودند. 
آنان در دوره افش��اریه ش��ورش هایي را ایجاد کردند که نتیجۀ آن بدتر شدن اوضاع نابسامان جامعه 
بود. به موازات این رویه، بُعد دیگر تصوف یعنی جس��ت و جوی عرفانی و س��لوك معنوی، خواه در 
قالب رابطۀ پیر و مرید، خواه در قالب گرایش فیلسوفان و حکیمان به مبانی عرفانی و میراث حکمی 
صوفیه، یا گرایش فقیهان و متشرعان به زهد و عزلت گزینی، به حیات خود ادامه داد. دستاورد این 
تحقیق نشان می دهد که از اواخر دورۀ صفوی همسان با دور شدن جریان های صوفیانه از حکومت 
صفوی، تحوالتی در تصوف پدید آمد و این امر در دورۀ افاغنه و افش��اریان متصوفه را در پوشش��ی 
درونی فرو برد، اما نابس��امانی اجتماعی و سیاس��ی در اوضاع آش��فتۀ آن روزگار، توجه عمومی را به 
تصوف بیشتر کرد، مسأله ای که در دورۀ زندیه گسترش فعالیت های صوفیانه و خانقاهی را در جامعۀ 

ایران به دنبال داشت.
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