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عباس  چرخش سیاست مذهبی شاه واکاوی   

 اوّل از تصوف به تشیّع 
 1فرحزادی  یر ام

 2محمدرضا عسگرانی 

 چکیده 

گذاری حکومت صفویه، مرهون همراهی صوفیان قزلباش با سرسلسله صفویه بووود بنیان
توانست به برتری اندیشه صوفیان غالی بر و تداوم تکیه این خاندان به حمایت قزلباشان، می

کردند کووه ترسیم میپیروان طریقت صفوی، تصویری ماورایی از شاه  پیروان تشیّع بینجامد.
ایوون  هان برای اداره امووور در عصوور امووام غایوون، همخوووانی نداشووت.عامه فقیبا نظریه نیابت

تحووول یافووت و سوورانجام بووه ت ییوور  اوّل،عباسکار آموودن شوواهنگرش، از آغاز صفویه تا روی
 شاه از طریقت به شریعت انجامید.  پشتوانه مشروعیت

ال عباس اسووت و سوو ش سیاسووت مووذهبی شوواههدف این مقاله، تحلیل چگووونگی چوورخ
عباس چووه بودنوود  اصلی اینکه علل ت ییر نگرش مذهبی صوووفیانه بووه شوویعیان در دوره شوواه

عباس شوودت گرفووت و نتووایت ایوون تحقیوو ، شود که این تحوّل در دوره شوواهچنین فرض می
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عنوووان  عباس، بووه دلیوول تقویووت علمووا بووهدهد که چوورخش سیاسووت مووذهبی شوواهنشان می
جریان تشوویّع و تصوووف نمایندگان شریعت بود و رویکرد این مقاله، بر تحوّل در سیر تاریخی 

 تأکید دارد که سرانجام تعامل بین آنها را به تقابل کشانید.

 واژگان کلیدی
 شیعه، سیاست مذهبی. اوّل، صوفیان، قزلباشان، علمای عباسشاه 

 
 

 طرح مسئله

فی در توواری  عطق(، نقطووه907اوّل)اسووماعیل  اهگذاری پادشوواهی صووفویه توسوو  شپایه
ایران بود؛ زیرا پس از حدود نهصد سال از فروپاشی ساسانیان و شروع دوران اسووالمی، یوو  

و بووا رسوومیت  زمین فرمانروایی کنوودپادشاهی متمرکز ایرانی توانست بر بخش وسیعی از ایران
هووای عصوور صووفوی، از دوره بخشیدن به تشیّع، وحوودت مووذهبی را در کشووور برقوورار سووازد.

ز درون جریانِ رو به تحوّلِ تصوووف بووه قوودرت طالیی تاری  ایران و تمدن اسالمی است که ا
رسید. پادشاهان این سلسله، با تکیه بر شمشوویر صوووفیان قزلبوواش توانسووتند از طریقووت بووه 

دریووص صوووفیان قزلبوواش های بیو بنیان حکومت صفویه، مرهووون مجاهوودتسلطنت برسند  
 .بود

های آغازین ایوون سلسووله، در حوودّ شووعارهای اسماعیل صفوی به تشیّع در سالتعهد شاه
هووا، لعوون خلفووا و سطحی و اقدامات ساده، مانند: اقرار عمومی به شیعه، اعدام پراکنده سوونّی

قزلباشووان، حوو ّ انحصوواری در حکومووت بوور ایووا ت و  مقابله با خالفت عثمانی محدود بووود.
تهماسن با دعوت از علمای عراق عرب و جبوول داشتند؛ اما در عصر شاهدست  سپاهیان را در  

حدّی آمیختگی مناصن حکومتی، به تری به خود گرفت .درهمامل، شکل جدی و گستردهع
از هم نبودنوود. گسووتردگی هایی مجزا وسیع بود که مذهن، سیاست و نیروهای نظامی، بخش

ه، میدان حضووور علمووا بوورای سووازماندهی تصوف و برتری نظامی قزلباشان در تشکیل صفوی
داد تووا کرد. کاریزمای مرشد کامل، به اسماعیل فرصتی موویجامعه آرمانی دینی را محدود می

، های حکومتش را استحکام بخشوود. بوودین ترتیووندر معجونی از اقتدار سیاسی و دینی، پایه
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کی هم که مخووال  اقتضای شرای  زمانی موجن شد تا دانشمندان سرشناسی مانند محق  کر
هووای ند؛ ولی با گذشت زمووان، جنوو همراهی با قدرت نوخاسته بودند، وضع موجود را بپذیر

طلبووی و یووا فوورار برخووی از پی امیووران قزلبوواش، اسووتقاللدرهای پیداخلی ناشی از سرپیچی
همراه تالش برای عزل و نصن شاهان دوره اوّل صفوی، همگی باعث قبایل به عثمانی، به  

امیوور  شوواه را بووه تووالش بوورای کوواهش نیووروی صوووفیان قزلبوواش وادار کنوود. انتصوواب  شد تووا
دهوود کووه اسووماعیل، نشووان میالدین مسعود ایرانی، تنها شش سال پس از پادشاهی شاهنجم

اسووت. سووپردن منصوون  وکالووت نفووس   وی از همان آغاز از قدرت قزلباشان اندیشناک بوووده
های امیوور یاراحموود خوووزانی و ن دو ایرانی دیگر به نامنفیس همایون« به غیر قزلباشان و تعیی

حوواکی از پیگیووری سیاسووت مهووار قوودرت قزلباشووان   ی به عنوان جانشینان وی،امیر عبدالباق
ن حوواکی از بخشووی امووور، همچنوویاسماعیل بووود. شایسووتگی ایوون افووراد در سامانتوس  شاه

داشووت. حضووور هریوو  از ای اسووت کووه بوورای اداره مملکووت وجووود بوورآوردن نیوواز فزاینووده
ن بهبووود عملکوورد تشووکیالت اداری و سا ران شهری در مناصن با ی حکومتی، ضمدیوان

نهوواد و ضوورورت تسووریع در مهووار قوودرت مووالی، بوور نگوورش پادشوواهان صووفوی تووأ یر می
 کرد. میگسیخته قزلباشان را گوشزد لجام

گرفووت کووه ایوون سووه  مبانی قدرت صفوی، بر سه محور: تصوف، تشیّع و پادشاهی شکل
قوودرت ایوون خانوودان، توووانی یکنواخووت نداشووتند و  م لفه، در فرآیند استقرار، تثبیووت و افووول

گووذاری تا یرگذاری هرکدام از آنها، به رویکرد شاهان صووفوی بووه تشوویّع و تصوووف و سیاسووت
قزلباشان به نفع تعامل با علمووای شوویعی بسووتگی داشووت. قزلباشووان، نموواد تصوووف تقابل با  
ت بودند و بروز تضاد منافع آنها با شاهان، سرانجام بووه جووایگزینی شووریعت بووا طریقوو   سیاسی

انجامید. روند گذر آرام از تصوف به تشوویّع، در انتصوواب علمووا بووه جووای قزلباشووان و انتسوواب 
ها پوویش از تشووکیل شش برای گسترش فقه شیعی کووه موودتصفویان به خاندان سیادت و کو
نمود یافت. این پژوهش، بر آن است که پاسخگوی دو س ال دولت صفوی انجام گرفته بود،  

عباس در قبووال صوووفیان قزلبوواش چگونووه قابوول ارزیووابی اسووت  اساسی باشد؛ عملکرد شوواه
رسوود چنین به نظوور میعلمای شیعه در قبال تصوف و صوفیان چه عملکردی اتخاذ نمودند  

، از موضع تعامل بووه تقابوول بووا که نه تنها شاه صفوی، بلکه علما عصر وی نیز با گذشت زمان
عباس نُمووود و ر عصوور جانشووینان شوواهتصوف چرخش نشان دادند؛ هرچند این ت ییر رویووه، د

 بروز خود را نشان داد.
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اند. جلد سوم ا وور قرار داده عباس را مورد توجهبرخی از نویسندگان، زندگی و اقدامات شاه
داری و سیاسووت طالن مفیدی در مورد دیوونعباس اوّل«، منصراهلل فلسفی درباره  زندگی شاه

اصوو ر طوواهری، بووه  زنوودگی چی و علیشیشووه عباس دارد و کتاب مشترک زهوورهمذهبی شاه
صووفویه در عرصووه دیوون، عباس« پرداخته است. رسووول جعفریووان در کتوواب پُرماجرای شاه

هایی بووه ، هرکوودام اشووارهفووراز و فوورود صووفویانگل در  و منصور صفت  فرهن  و سیاست
ایووران بوور دارند. از نویسندگان خارجی، راجوور سوویوری افووزون های مذهبی صفویان  سیاست

 مطالبی را نیووز در ایوون درباب صفویانهای متعدد رسیده، در کتاب که به چاپ  عصر صفوی
اکبر تشکری، الهام نقیبی، علی آقانوری، محسوون فتوواحی و باره آورده است. همچنین، علی

انوود کووه از ا تی مشترک یا مستقل، مطالن سودمندی را مطرح کردهسید احمد عقیلی، در مق
ایوون تحقیقووات، یووا بووه  گرفتووه شووده اسووت؛ ولووی نوشتن این مقالووه نیووز بهوورهنظرات آنها در  

اند و یووا مطووالبی کلووی را ر وی پرداختهعباس و اقدامات عمرانی و اقتصادی عصحال شاهشرح
اند؛ اما جا دارد در مووورد چگووونگی چوورخش سیاسووت در گستره زمانی وسیعی مدنظر قرار داده

 ای صورت گیرد. ع، تحقیقات تازهعباس از تصوف به تشیّمذهبی شاه
  ای«، به این س ال پاسوو در این مقاله، با رویکرد توصیفی و تحلیلی و به  روش کتابخانه

اس چووه عبداده خواهد شد که علل ت ییر نگوورش مووذهبی صوووفیانه بووه شوویعیانه در دوره شوواه
نظوورات کووه شود که روند چرخش از تصوف به تشیّع و برخالف برخووی بودند  چنین فرض می

عباس شدت گرفووت و دهند و در دوره شاههای پایانی دودمان صفوی نسبت میآن را به سال
 یافت.   های فکری آن قوامبنیان

وّل در برابوور عباس اهای مووذهبی شوواهدر نوشتار پیش رو، با هدف شناسایی ابعاد سیاست
یّع در دوران این پادشاه به بحث تصوف و قزلباشان، روند تعامل و تقابل دو وجه تصوف و تش

صوووفیان و چوورخش سیاسووت مووذهبی  گووذارده شووده و میووزان اقتوودار و تأ یرگووذاری علمووا و
 گیرد.ف به تشیّع، مورد بررسی قرار میعباس از تصوشاه
 

 عباسمهار و تضعیف صوفیان قزلباش توسط شاه

مشکل چگونگی داخل کردن سازمان صوفی طریقت صووفویه و کووه شوواه، مرشوود کاموول و 
م( بوواقی مانووده بووود و شوواهان 1501ق/907اش بود و از آغاز پادشاهی صووفویه )رهبر معنوی
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عباس نتوانسته بودند آن را حل کنند؛ زیرا گاهی وجود چنووین تشووکیالتی، اقتوودار پیش از شاه
عباس، پس از به دست گرفتن قدرت، کوشید که اقتوودارش را هد و شاکشیشاه را به چالش می

برد که بقای سلطنتش در گرو سرکوب صوفیان و بر قزلباشان اعمال نماید. وی خیلی زود پی 
استقالل در مقابل آنهاست و تا زمانی که قزلباشان صاحن قوودرت هسووتند، هوور لحظووه بایوود 

طویووه بووا اراصوور تصووویری از کوونش دینووی و ال، نقمنتظر خلع و قتل خویش باشد؛ به عنوان مث
دنیویِ سرآغاز عهد صفوی و کنشگری مذهبی در رفتار با قزلباشووان، نشووان دادنوود کووه ارادت 

(  .(Babayan ,  :,1994: 147ترکمانان به رهبریت صفوی، دارای مفهومی خاص است. 
هووای ز صوووفیش و نیوو هایی، با قتل درویش خسرو و پیروانعباس در نتیجه چنین واکنششاه

: 1382اسماعیل بودنوود. ) ترکمووان، م( که نمادی از غلو عهد شاه1615ق/1024 هیجان )
گری خارج شوند، باید صوفی از (در عمل نشان داد که چنانچه گروهی از محدوده صوفی156

عباس منزلووت و مقووام اجتموواعی صوووفیان را با چنین اقداماتی، شاه  1غیرصوفی متمایز گردد.
و در راستای این سیاست، اقدامات فراوانی را بر ضدّ قزلباشووان صووورت داد کووه از  ودیر نمتحق

( سوورکوب 13: 1371توان به: قصاص قاتالن مهد علیووا و حمووزه میوورزا، )شوواملو، جمله می
داغ و قتوول سووران عام صوفیان قراچهقتل 2دار سلطان محمد خدابنده،صوفیان قزلباش طرف

دلیل محکمووی بووود تووا از  هری  از این رویدادها،اشاره کرد.    (173:  1366)منجم،    قزلباش
عباس بکاهد و عووزم وی را بوورای محوودود کووردن تشووکیالت جایگاه صوفیان قزلباش نزد شاه

 صوفیان و قدرت قزلباشان، استوار سازد.
ایووالت قزلبوواش، بدنووه اصوولی سوواختار نظووامی و مایووه اسووتحکام قوودرت صووفویه بودنوود. 

درنوو  زده عمل کوورد و بین شتابتواشمندی دریافت که در امور نظامی نمیعباس با هوشاه
کاسووت و هرگونووه به سرکوب سران قزلباش پرداخت؛ زیرا این اقدام، توان رزمی دولووت را می

هایی از ایجاد تنش در ساختار قوای نظامی، با وجود خطر نیروهای اش الگر عثمانی در بخش
درت نظووامی عباس بوورای مقابلووه بووا قوو نادرسووت بووود. شوواهشمال غربی ایران، غیرمنطقووی و 

صوفیان قزلباش، روشی خالقانه را در پیش گرفووت. وی واحوودهای نظووامی جدیوودی بوودون 
دخالت و حضور قزلباشان تشکیل داد. این ت ییرات، در ساختار سپاه به دو طری  انجام شوود؛ 

)قزوینی، کیل شوود.هایی از غالمووان گرجووی، چوورکس و ارمنووی )قوووللر( تشوو نخسووت، دسووته
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ای نداشووتند، که تنها به شخص شاه وفادار بودند و وابستگی قبیله  این غالمان  (186:  1329
کردنوود. وی در منازعات بین شوواه و قزلباشووان، جانوون شوواه را گرفتووه، دلیرانووه ایسووتادگی می

لووت ای به نام تفنگچیان به وجود آورد که در تشکیل این نیرو هووم اجووازه دخاهمچنین، دسته
هووای کوتوواه و از تاجیکان و افراد ایرانی مجهووز بووه تفن به قزلباشان نداد. این واحد نظامی،  

کردنوود. نظام خوودمت میشمشیر و خنجر تشکیل شد که برخالف نیروی سوم، به عنوان پیاده
یکی از سیاحان اروپایی، تعووداد ایوون تفنگچیووان را بوویش از پنجوواه هووزار نفوور بوورآورد کوورده و 

جنگیدن، عل  شمشوویر مووی نامنوود.) کمپفوور، نظام، آنها را به دلیل پیاده  که سوارهنویسد  می
دهد که سواران قزلباش تا چه حد از تشووکیل ایوون نیووروی ( همین اشاره نشان می89:  1360
عباس همچنووین، مقووام سپهسووا ر را بوورای تضووعی  بیشووتر اند. شوواهنظام ناخشنود بودهپیاده

ر فرمانوودهی قشووون بووه این اقدام در کنار انسجام بیشووتری کووه د  موقعیت قزلباشان احیا کرد.
کرد که با وجود منصن سپهسا ر، هدف شاه بازگشووت آورد، این تصور را تداعی میوجود می

به دوره پیشین صفویه و تمرکز قدرت در دست ی  نفوور نیسووت. ایوون ترفنوود، زمووانی بیشووتر 
 جی برای احراز این مقام انتخاب گردید. وردی خان غالم گرفوایدش را نشان داد که اهلل

عباس در ت ییر ساختار قشون، در تضعی  صوفیان قزلباش بسیار م  ر بووود؛ اقدامات شاه
زیرا منصوب نکردن فردی از بین طوای  قزلباش به سپهسا ری قوووای نظووامی، افووزون بوور 

د تا جایگاه اجتموواعی شکرد، سبن میاینکه دست آنها را از منبع قدرت بسیار مهمی کوتاه می
جی در برابر قزلباشان صوفی تقویت گردد. به موازات ت ییوورات سوواختاری و دولتی غالمان گر

عباس بر منزلت ایرانیان افزود و جایگاه اداری آنان را ارتقا بخشید. وی بووا توجووه قشون، شاه
موقعیووت خووود  ها، کوشید از این اختالفات برای تحکوویمها و ترکمنبه اختالفات بین تاجی 

 (1388:438استفاده کند.)پارسادوست، 
تشکیل نیروهای جدید نظامی، مسئله پرداخت مواجن و تووأمین تجهیووزات آنهووا را پوویش 

هووا و نوووع مالکیووت عباس برای حل این مشکل، به سراغ ت ییر شیوه کاربری زمینآورد. شاه
که به صورت اقطاع و یووا تیووول آنها رفت. وی به همین بهانه، بسیاری از ایا ت و مناطقی را 

های قوودیمی و امیووران قزلبوواش خووارج بووود، از دسووت طوایوو  و خانوودان واگووذار شووده
عباس در تبدیل امالک ممالوو  بووه خاصووه، (  سیاست شاه217-  216:  1377کرد.)لمبتون،

موجوون ایجوواد تمرکووز و اتحوواد میووان منوواطقی از کشووور گردیوود کووه تووا آن زمووان، بووه شووکل 
 شد.توس  قزلباشان اداره می  الطوایفیملوک
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عباس در کاهش قدرت صوووفیان قزلبوواش، ت ییوور در نظووام حقوووق و قدامات شاهاز دیگر ا
( و محروم کردن آنووان از سرپرسووتی و تربیووت 12:  1386دستمزد قزلباشان صوفی )یلفانی،  
( در سلسووله اقووداماتی کووه بوورای کوواهش قوودرت 27:  1353شاهزادگان صفوی بود.)نوووایی،  

الخلفاء، مقووام تر بود. خلیفووةاصی، از همه مهمالخلفان انجام گرفت، تضعی  مقام خلیفةصوفی
مراتن سیاسووی، بعوود از رتبه تشکیالت سیاسی، مذهبی صفویان بود که از لحاظ سلسلهعالی

گرفت و اختیارات فراوانی در امور سیاسی و مذهبی داشت. حوووزه نفوووذ و میووزان شاه قرار می
ای مواقووع، اقتوودار شوواه را هووم بووه رهمقام در امور مملکت، چنان بود که در پاهای این  دخالت

ای بوورای امووور الخلفاء به عنوان  دفترخانهکشید و به تعبیر یکی از محققان، خلیفةچالش می
زدایی و محووو عباس در راستای سیاسووت صوووفیصوفیه« از اهمیت خاصی برخوردار بود. شاه

الخلفاء را ( خلیفووة54: 1378یان، طرد و انزوای ) مینورسووکی، قدرت و اختیارات کالن صوف
به عنوان کانون قدرت مذهبی و تشکیالت صوفیانه از مرکز قدرت سیاسی، مدنظر قوورار داد. 

الخلفاء، به موازات موقعیت صوفیان، موودام در ت ییوور بوووده و پیوسووته از اهمیت منصن خلیفة
ا ری سوو عباس، در ادغووام نظووام مووذهبی در دیواناعتبار آن کاسته شده است. پیشینیان شاه

دولتی ناموف  بودند و همین انطباق نیووافتن تشووکیالت متصوووفه بووا سوواختار دیوووانی در آغوواز 
شد. رشد روزافووزون فقیهووان ضعفی در تشکیالت اداری محسوب میحکومت صفوی، نقطه

دوم،  (اسووماعیل4: 1378زد.) رنجبوور،  تهماسوون اوّل، بووه ایوون ضووع  دامووندر دوره شاه
فر از صوفیان را به اتهام سوورپیچی از فرمووانش بووه قتوول رسوواند؛ ولووی ن  1200الخلفاء و  خلیفة
محمد خدابنده در مهار قدرت قزلباشان ناکووام بووود. اینکووه بووه چووه دلیوول در بووین شوواهان شاه

عباس به صورتی محسوس و م  ر اقداماتی را برای چرخش از تصوف به تشوویّع صفوی، شاه
طلبی قزلباشان و احسوواس خطوور از از حرص قدرتام داد، شاید بتوان آن را به آگاهی وی انج

گسیخته آنها نسبت داد. راه رسیدن بووه پادشوواهی بوورای وی، سوواده نبووود. نظام قبیلگی لجام
ای را در وی ایجوواد کوورد عباس، سوءظن بیمارگونووههای کودکی و نوجوانی شاهتجربیات سال

عباس، انش سووایه افکنوود. شوواهیان عمر بر روابطش با دیگران و حتی پسوورکه تأ یر آن، تا پا
میرزا، میرزا و ابوطالوونشاهد اقدامات صوفیان قزلباش در حمایت از ولیعهدی برادرانش حمزه

عباس، بووه محمد خدابنده از سوولطنت بووود. شوواهبار شاهقتل مادرش و سرانجام برکناری خفت
پادشوواهی،  ای سلطنتش برای بازگردانوودن پوودرش بووه تخووتصوفیان ظنین بود؛ زیرا در ابتد
که وزیران ایرانی دربار پدرش را بخشید، قزلباشووان را وادار بووه توطئه کرده بودند. وی درحالی
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خاطر بووود دهد تا چه حد از امیران قزلباش رنجیدهمیرزا نمود که نشان میکشتن قاتالن حمزه
 قدام کرد. و از همان آغاز، برای مهار قدرت آنان ا

پایتخت بووه اصووفهان، از بوویم خصووومتی بووود کووه از سوووی  عباس برای انتقالتصمیم شاه
رفت. اصفهان، محی  ج رافیایی و فرهنگی قزلباشان با دستگاه اجتماعی و نظامی جدید می

بابووایی ) داد.ای شد که پادشاه از آنجا دامنه قدرت خود را به سراسر کشووور گسووترش موویتازه
های و دور از موقعیت ج رافیایی ایل (انتخاب اصفهان که در مرکز ایران 11 -01، ص:1390

قزلباش در آذربایجان و مناط  شمالی ایران قرار داشت، دست صوووفیان را بوویش از پوویش از 
 کرد. دخالت در امور سیاسی کوتاه می

 

 عباس در خصوص تشیّع رویکرد شاه

 رسمیت یافت و بسیاری به این مدهن گوورایشبا روی کار آمدن صفویان، تشیّع در کشور 
پیدا کردند. شاهان صفوی، از یکپارچگی مردم در سایه تشیّع، بوورای حفووت اسووتقالل کشووور 

عباس عباس با قدرت بیشووتری تووداوم یافووت. شوواهاستفاده کردند و این سیاست، در دوره شاه
د والووه،  سووازد. همچنین، در صدد بود تا مشووروعیت حکووومتش را از جنبووه مووذهبی اسووتوار

هووای آشووکاری را بووا گذشووته داشووت. از دیوودگاه باس اوّل، تفاوتعدوره شوواه(.224: 1381
عبوودالعالی بنمذهبی، کشور تجربه دینی دوره اوّل حکومت صفوی را به ارث بوورده بووود. علی

اوّل به ایووران آموود تووا بووه تبلیووص تشوویّع  اسماعیلکرکی، معروف به محق   انی، به دعوت شاه
وّل صفوی نیز نقووش مهمووی در فرآینوود گسووترش تهماسن اهای مذهبی شاهبپردازد. سیاست

مذهن شیعه امامیه در ایران عصر صفوی داشت. افرادی مانند عزالدین حسین عوواملی، پوودر 
بهاصی که به دعوت وی به ایران آمدنوود، نقووش مهمووی در اسووتحکام مووذهن شوویعه ایفووا شی 

نشوور یافووت. بووه بعوود، اندیشووه شوویعی فرصووت بیشووتری بوورای عباس  کردند؛ اما از دوره شوواه
های دینی در داخل ایران، نسل جدیوودی از عباس اوّل با حمایت فراوان از ساخت مدرسهشاه

هووای خووارج از کشووور عموول عالمان دینی را پرورش داد کووه پووس از موودتی، مسووتقل از حوزه
تکمیوول فقووه شوویعه، سوورکوب کردند. از وجوه تمایز دیگوور ایوون دوره نسووبت بووه گذشووته، می

(هوودف 173: 1381گوول، صوف و گسترش اندیشووه فلسووفی اسووت.) صووفتهایی از تگرایش
هووای جامعووه بووود. وی محووور عباس، استقالل تام سوولطنت در برابوور تمووامی گروهاصلی شاه
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هایش را بر حضور و فعالیت علمووای شوویعه در مناصوون سیاسووی و اجتموواعی قوورار داد و برنامه
های دیگوور متصوووفه و تنهووا چووه فرقووه ه برای برخورد با صوفیان و چه قزلبوواش ودانست کمی

سرکوب سیاسی و نظامی کافی نیست؛ بلکه باید به قدرت اعتقادات مذهبی مووردم نیووز توجووه 
ای داشت. صوفیان در این دوران، توان جذب و پاسخگویی را از دست دادند و حکومووت ویژه

ایووت از علمووای عباس نیووز بووا حماعتنووایی قاصوول نبووود. شوواهصفوی، دیگر برای آنان احترام و 
شیعه، آنها را در برابر دیگر گروه های مذهبی تقویت کرد و افزون بر اعتبار بخشیدن به اقتدار 
سلطنت، تشکیالت دینی را نیز رشد داد. وی با تدابیر هوشمندانه برای توورویت تشوویّع، ماننوود 

و از ایوون زیارت، تقابل بووا تصوووف را در پوویش گرفووت  پیاده از اصفهان تا مشهد رفتن به قصد
 دوره به بعد، علمای شیعه نقش مهم و م  ری را در معاد ت سیاسی ایفا کردند.  

عباس از تصوف به تشیّع، در سووه محووور قابوول بررسووی های مذهبی شاهچرخش سیاست
علمووای  . پایبندی شخصی به انجام فرایض و اجرای احکام مووذهبی مطوواب  فتوواوی1است:  
عمومی که تووأ یر فراوانووی در باورپووذیری معتقوودات شوویعی  . تبلی ات مذهبی و ارشاد2شیعه؛  

 دریص از آنان.. برقراری مناسبات حسنه با علمای مذهن شیعه و حمایت بی3مردم داشت؛  
 

 عباسانجام فرایض و احکام مذهبی به وسیله شاه

در پایبندی به احکام شووریعت شووهرت  حسین،سلطانتهماسن یا شاهعباس مانند شاهشاه
هووا و برگووزاری مراسووم دینی وی در خصوووص روحووانیون مسوویحی و اروپایی  نیافت و تساهل

نوشووی، سوویمایی متفوواوت از جشن و سُرور همراه بووا سوواز و آواز و شوورکت در مجووالس شراب
سووت کووه دهد؛ اما این مساصل، بوودین معنووا نیی را نشان میاعتقادات مذهبی این پادشاه صفو

. وی نمازهای یومیه را در هرجا و هرشرایطی اش واقعی نبوده استهای مذهبیمندیعالقه
ها نیووز اقامووه ایوون فریضووه را رعایووت کوورده، قبوول از کرد؛ چنانچه در لشکرکشیفراموش نمی

(. توبووه کووردن و موودد خواسووتن از 224:  1389)آقوواجری،  ایستاد.شروع جن ، به نماز می
ند نشانه اعتقاد راسوو  توا)ع( در مواقع اضطراری و بحرانی، میامامان  حضرت محمد)ص( و

عباس هرگوواه در خراسووان بووود، بووه زیووارت امووام ( شاه866:  1383وی قلمداد شود.) قمی، 
را انجووام  هاحرم مانند جاروکشی و خاموش کووردن شوومعرفت و کارهای خادمانهشتم)ع( می

ز ای کووه قبوول ااعتقاد به هدایتگری قوورآن، بووه گونووه  داد تا سرسپردگی خود را نشان دهد.می
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: 1371شد.)فلسووفی، انجام هر اقدام مهمی مانند تعیووین جانشووین بووه اسووتخاره متوسوول می
مداری و مبال ووه در تظاهر به شریعتدهد. عباس را نشان میروی دیگر رفتارهای شاه(.843

انگیزد که شوواه ع، این گمان را برمیدریص وی از تشیّترویت شعاصر مذهبی و حمایت بی  تبلیص و
گوورفتن از مبووانی  داده و در حووال فاصوولهخاصی به مووذهن تشوویّع نشووان مووی  صفوی، گرایش

 گری و مراسم صوفیانه بوده است. صوفی
 

  عباس در راستای تقویت تشیّعتدابیر و سیاست عمومی شاه

ن شوویعه در تمووامی عباس برای ایجاد وحدت در جامعه و تسری بخشیدن احکام مذهشاه
ر تقویت تشیّع و تضعی  تصوف، بسوویار مهووم و ابعاد زندگی مردم، دست به اقداماتی زد که د

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:تأ یرگذار بودند. از جمله این اقدامات، می
(ایوون اقوودام، قوودرت اقتصووادی 190-  186:  1371)شاملو،  .های وقفیـ توسعه زمین

 ر تقویت کرد و عامل مهمی در تضعی  صوفیان بود.روحانیت شیعه را بسیا

 (.306: 1372بخش،تاج )ـ ساخت و بازسازی مقابر مذهبی:
مشارکت و حمایت مالی حکومت در سوواختن و توورمیم مووزار امامووان شوویعه)ع(، در تبلیووص 

دسه نقووش مهمووی داشووت و افووزون بوور شوواه، بسوویاری از فرهن  اهدای نذورات به اماکن مق
ات را انجووام ری و عامه مردم، به تقلید و یا از سر اعتقاد، این دست اقوودامهای کشوشخصیت

رن  نمووودن شووأن و منزلووت دادند. ترغین مردم برای زیارت اماکن مقدسه شیعی، در کممی
 های صوفیان، بسیار تأ یرگذار بود.خانقاه

وف اجرای مناس  و مراسم مذهبی، از دو جهت در تضعی  تصوو  :م مذهبیـ اجرای مراس
فلی، تضاد و تقابل شدیدی با اجرای ا ر گذاشت؛ نخست اینکه برگزاری چنین مجالس و محا

ها، هرچه بیشتر مردم را بووه سوووی گونه برنامهمراسم ویژه صوفیان داشت و فرا گیر شدن این
های صوووفیه و مهمووی بوورای در انووزوا قوورار دادن فرقووهکرد و در مقابل، عامل تشیّع جذب می

ونووه مراسووم، هووای برگووزاری ایوون گا بود. دومین عاموول را بایوود در سوویاق و روشتوجه به آنه
پردازی و بررسی و ارزیابی کرد. یکووی از موضوووعات مووورد اخووتالف علمووای شوویعه، داسووتان

ای قهرمانووان گذشووته مووی هوو هایی مانند صوفیان بووود کووه بووه شوورح د وریخوانی گروهقصه
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خوانی را بتوان تقابل بووا مراسم مذهبی همراه با روضه بسا یکی از د یل اجرایپرداختند. چه  
اسووتفاده از ایوون روش، بووه ( 238: 1379جعفریووان،    پردازی صوووفیان دانسووت.)صووهسنّت ق

جووذب حکومت صفوی کم  شایانی نمود تا هم تشیّع را گسترش دهد و هم ابزار تبلی وواتی و 
 صوفیان را از دستشان بیرون آورد.

 

 علمای شیعه عباس با مناسبات شاه

عباس، اقداماتی برای تقویت تشیّع صورت گرفت که به ایجاد روابوو  نزدیوو  در دوره شاه
های افراطی و غالیانووه علمای دینی و اشتراک منافع آنان با شاه انجامید. در این دوره، نگرش

های مذهبی، سیاسی مختلفی شد کووه موجودیووت دولووت نبشمتصوفه، سرچشمه پیدایش ج
د غالیانووه تصوووف عباس تقابل علما با عقایکشید. به همین دلیل، شاهچالش می  صفوی را به

را و که مانعی در گسترش تشیّع امامیووه بووین عموووم مووردم بووود و بووا زیرکووی دسووتاویزی بوورای 
سیاسی، قدرت متمرکز شاه را تضوومین تضعی  و سرکوبی صوفیان قرار داد؛ روشی که در بُعد 

، زمینووه مناسووبی را بوورای فعالیووت آزادانووه عالمووان دینووی فووراهم نمود و در بُعوود اجتموواعیمی
گذار تدریجی از تصوف به تشیّع و جایگزین نمووودن علمووا بووه (450:  1385رویمر،    کرد.)یم

ادت و کوشووش توان در موضوع انتساب صفویان بووه خانوودان سوویجای قزلباشان صوفی را می
(همکوواری دایووم فقیهووان 261 :1362ر،خوانوودمی برای تبلیص آموزهای شیعی بازخوانی کرد.)

عباس در قوووام گوورفتن نهوواد و تشووکیالت مووذهبی و شیعه با شوواهان، سوورانجام در دوره شوواه
یابی عالمان شیعه در کنار دولت صفوی شد. میزان تأ یر و چگونگی عملکرد ایوون نهوواد قدرت

اشووت.عالمان به قدرت شاهان صفوی در میدان سیاست و پایگاه اجتماعی آنان دنیز بستگی  
ه مخالفی، بسوویار کوشوویدند. ایوون شوویوه شیعه برای استقرار مبانی مذهبی و سرکوب هر دیدگا

برخووورد، هووم موقعیووت قزلباشووان را تضووعی  نمووود و هووم موجوون پدیوودار شوودن طیفووی از 
تقابل با تمووایالت غالیانووه و یووا دگراندیشووانه، آموواده مدارانی شد که با تمام توان برای شریعت
 (J.Stewart. 101-83 :1996 ) .بودند
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 عباسرویارویی عالمان دینی با تصوف تا پایان عصر شاه

بنوودی صوووفیان و ای از تشووکیالت مبتنووی بوور ردهپادشاهی صووفویان در ابتوودا بوور شووالوده
اوّل، تووداخل در اسووماعیل د. در زمان شاهگذاری شمراتن سنّتی پادشاهان ایران بنیانسلسله

ای وسعت یافت کووه سیاسووت، مووذهن و نیروهووای نظووامی، دارای ندازهامناصن حکومتی به  
شده و جدا از هم نبودنوود. های دارای اختیارات معیّن و با وظای  تفکی تشکیالت و یا بخش

یووورش م ووو ن و در هنگام تأسیس حکومت صفویه، جایگوواه شووکنندر عالمووان دینووی و کووه 
(شووروع آن بووود و و نیوورو گوورفتن  .(Newman , 2009: 75برتری یافتن اقطوواب صوووفیه، 

تصوف از ی  طرف و برتری نظامی قزلباشان از سوی دیگر، موجن شد تا فعالیت متشرعان 
 Amir بوورای سووازماندهی و موودیریت جامعووه مبتنووی بوور شووریعت دینووی، محوودود شووود

Arjomand1985: 169-219),تهماسن، چرخشی در رویکردهووای مووذهبی ( در دوره شاه
و  ید آمد. تهماسن ادعایی در خصوص تجسم الهی نداشت. وی برخالف پدرمرشدِ کامل پد

بخشی به مذهن امامیه، قوودرتی را کرد که تنها با تکیه و استحکاماجدادش، آشکارا اعالم می
: 1381. )صفت گل ، بخشد.ر روی زمین میکسن کرده که به وی اقتداری چون سایر خدا ب

لیاقووت و حقوووق معنوووی صوووف بووه تشوویّع، نووه تنهووا  نین ت ییر رویکووردی از ت.(چ496-503
عامل در دربار شوود کووه قزلباشان را نادیده انگاشت، بلکه موجن حضور جمعی از علمای جبل

ن نهووادِ نورسوویده در گیری تشیّع در ایران گردیدند. عملکوورد ایوو ای برای شکلبه مثابه شالوده
ی جامعه و نیز تبلیووص و گسووترش بخشی به دولت صفوی، اداره امور شرعی و قضایمشروعیّت

ر رویارویی با تمایالت غالیانه شیعی و صوفی فراهم فقه امامیه م  ر افتاد و زمینه مناسبی را د
کی، فضووای اسماعیل با اعطای امتیازاتی به محق  کرشاه.(4:  1389. )افندی اصفهانی،کرد

ن عووالم مووذهبی، جاذبووه حضووور ایوو   مساعدی را برای جلن فقیهان شیعه فراهم نمووود؛ ولووی
دهی روابوو  علمووا بووا حکومووت صووفوی گردیوود. بنای مهمووی بوورای ایجوواد و شووکلسوون 
های ترین وجه مساعی عالمان مذهبی برای تدوین کتابهای محق  کرکی، شاخصکوشش

هایی که از سوووی صوووفیان صووورت گرفووت، وجود مخالفت فقه شیعه بعد از این دوران بود. با
تر وی هایش برای کسن مشروعیت، فعالیت آزادانووهداری و تالشنتقوا و پایبندی وی به دی

ان شیعه را تضمین کرد و دیگر فقیهان شیعه نیز از موقعیتی که وی کسوون کوورد، و دیگر فقیه
: 14: 1387ق(. )افشووار، 935ات )نامووه فوورنهایت استفاده را بردنوود. تهماسوون هووم در وق 

ق(، کرکووی را بووا القووابی نظیوور: 939م/1532(.و هم در فرمووانی کووه صووادر کوورد )318-  315
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هدین، حافت دین پی مبر، وارث دانووش انبیووا و هوودایتگر مجت  امام، خاتم  سیدالمرسلین، ناین
عووی خالی  زمان توصی  نمووود کووه افووزون بوور منصوون اجرایووی، بووه وی جایگوواه معنوووی رفی

یهووان، بزرگووان، برداری از کرکووی بوورای تمووامی فقبخشید. در این فرمان، تبعیت و فرمانمی
ایوون حکووم  (1/347بی تووا :  سادات، اشراف، امیران و وزیران واجن شمرده شد. .)تنکابنی،

( 461: 1352)خاتون آبادی،    .1رسد توس  مخاطن تنظیم شده باشد،نظر میفقهی که به 
ی ای را برای مطرح نمودن دعاوی سیاسوو امام جای داده و نه تنها زمینه م ناینوی را در مقا .

بووه تشوویّع امامیووه گرایووی قزلباشووان کرکی باز نمود، بلکه گامی مهم در ت ییر سیاست از افوورا 
شد. این موقعیت، فقیهان را به مرجع و کووانونی مهووم تبوودیل کوورد کووه روابوو  و محسوب می

تهماسوون در یه را دگرگووون سوواخت؛ بوورای نمونووه، اقوودام شاهتعامالت قدرت در عصوور صووفو
الشرای  که مشروعیت خود را بووه وجووود نمایندگی از سوی فقیه جامعخصوص اعالم تبعیت و 

منزله ت ییر رویکرد شوواهانه از  زد و یا انتساب به امامان شیعه)ع( که بهپیوند میمحق  کرکی  
نمووود، . )افنوودی میت سیاسی و دینی را اراصووه میتصوف به تشیّع بود و معنای جدیدی از حاک

دهد که ساختار مشروعیت شاه، در حال دگرگووونی نشان می(.همگی 295:  1389اصفهانی،  
 ی به انزوای کشاندن تصوف آماده شد.بوده است و شرای  برا

تالش افرادی نظیر محق  کرکی برای نیل به جایگوواه بلنوود و مناصوون دینووی و سیاسووی و 
تضوواد توان حاکی از رسمیت یافتن این او برای مبارزه نوشتاری علیه صوفیان را میپیشگامی  
ی شریعت و تصوف گیری جدشمار آورد. این اقدام کرکی، شروع مخالفت و موضع و تقابل به

 الضوواللکفوور اهوول المقال فوویعمدة حسن در کتاب که فرزندش شی با یکدیگر بود؛ چنان
گرایی نموووده نکوهش و انتقاد قوورار داده و مووتهم بووه کفوور و خرافووهق(، صوفیان را مورد 972)

های ضدّ صوفیانه قرن دهووم، از ایوون دو (. اگرچه در دیگر رساله79،  1389است. . )کرکی،  
صراحتِ کالم فقیهووان  ها نیز بهوشته ا ری موجود نیست، اما گزارش نوشتن این قبیل رسالهن

 دهد. ریجی تشیّع از تصوف گواهی میعلیه متصوفه، و در نتیجه، جدایی تد
رو شوود. گوورایش وی بووه مووذهن اسماعیل دوم، با دشووواری روبووهرواج تشیّع در دوره شاه

کووه طوریگیری در برابر عالمان شیعه، وضعیت بدی را برای آنووان رقووم زد؛ بهتسنّن و موضع
 تند.داشاین دوره را بدون فعالیت م  ری سپری کردند و در حالت انزوا قرار 
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ت ییر سیاست مذهبی در زمان اسماعیل دوم، در قالن کشاکش شاه و قزلباشان بووا سوونّت 
سووا ری و نهادهووای قضووایی شوویعه تجلووی یافووت. در ایوون دوره، افووزون بوور سوورکوب دیوان

 (.Moris, p: 133اعتنایی قرار گرفتند.) قزلباشان، عالمان شیعه نیز مورد بی
نشووینی علمووای شوویعه بووه بنده، دوره تحقیوور و عزلتخدامحمد در زمان پادشاهی سلطان

های فراوان سیاسی، فرصووتی بوورای فعالیووت نمایووان ایوون دلیل آشفتگیپایان رسید؛ ولی به  
گروه وجود نداشت. با وجود این، در همین دوره کوتاه، عالمان شیعه با جوودیت بووه مبووارزه بووا 

الشوویعة. ) حدیقووة لووی، کتوواب دبیمحمد، معروف بووه مقوودس ارمتصوفه پرداختند و احمدبن
ها، رشته تحریر درآورد. این فعالیترا بر ضدّ صوفیان به  (133/ 2:  1383مقدس اردبیلی،: :

عباس نیسووت، ولووی تالشووی بوورای کسوون نسووبیِ موقعیووتِ اگرچه قابل همسنجی با دوره شاه
 شد. دوم محسوب می  اسماعیلرفته در زمان شاهازدست

 

 عباس صوف در دوره شاهمواضع علما در برابر ت

بووه تصوووف داشووتند؛ افوورادی نظیوور شووی  عباس، دو رویکرد متفاوت را  علمای زمان شاه
آمیز تمایل داشتند و افراد دیگووری همچووون شووی  ابووراهیم بهاصی، به آشتی و تعامل مسالمت

در برابر صوفیان در آمیزی را قمری(، مواضعی سخت و خصومت951قطیفی )متوفای بعد از  
ای از فقیهووان، بووه مووذهن اسووماعیلیه گرویدنوود و ش گرفتند. در قرن یازدهم هجری، عدهپی

اء را بووا تصوووف درآمیختنوود.. برخی علمای صوفی مشرب نیز همچون مال صدرا، فلسفه مشووّ
رسد که در ایوون دوره، فعوول و انفعووال درونووی نظر می(.چنین به  312-311:  1380)امورتی،  

های گونوواگون خودنهفتگی انجامید و از این طری ، در قالن فرقههای افراطی، به نوعی  نحله
هووای اصوولی جریووان عظوویم های دیگر، زنده شد و یا به صورت یکی از شوواخهمذهبی و با نام

، محوود ان و فیلسوووفانی فقیهوواناگرچه  (.259:  1385کوب،  . )زرینشیعه امامیه رشد یافت
هووایی بووه عرفووان و تصوووف صوودرا، گرایشاماد، میرفندرسکی و مالمانند: شی  بهاصی، میرد

معنای حمایت و پذیرش مسل  تصوووف و تأییوود حال، نظرات و اعمال آنان به داشتند، بااین
توان تمایز دو گرایش آنان را در عباس، نمیصوفیان نبود. در تحلیل مواضع علمای عهد شاه

های عارفانووه انه و جنبهگرایشی که تعالیم صوفیبرخورد با تصوف از نظر دور داشت: نخست،  
 کرد و دیگوور، مواضووعی کووه بووهتصوف مربو  به مساصل خداشناسی را در سطح با  مطرح می
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داد. در طور عمده، با درویشان مرتب  بود و آداب ظاهری صوفیانه را مورد حمایووت قوورار مووی
«، یعنووی ذکوور جرهوورانه را نظیر  عباس، شی  بهاصی بعضی از آرای صوفیبین علمای زمان شاه

و بووا همووین رویکوورد و شوویوه بووود کووه در موونش  با فقاهت ترکین کردبه آواز بلند ذکر گفتن را  
کشووید و هرکجووا دلربووایی از دید، پای پووس مینمود. هرکجا انحرافی میصوفیان نیز نظر می

ا وی را نووه تنهووا (. ام2/142: 1389. )افندی اصفهانی،   شد؛دید، بدان متمایل میدین می
شوود و ترین فقیووه زمووان شوومرده میوان در صوو  صوووفیان جووای داد؛ بلکووه برجسووتهتوو نمی

مسووئولیت حراسووت از اصووول تشوویّع را برعهووده داشووت. از همووین روسووت کووه در مقووام 
ا سالمی اصفهان، صوفیان را سزاوار مالمت دانسته، در قصه موش و گربه، آنان را بووه شی 

کوورد و سووزاوار نووام صوووفی سوون، نکوووهش میمبتذل و خصوصوویات نامنادلیل داشتن عادات 
بهاصی از دوسو به تثبیت و اعووتالی (. وجود شی  55/ 2:  1403دانست. . )شی  بهاصی،  نمی

عباس یاری رسانید: نخست، به دلیل رواب  و تعامالتی که با صوووفیان داشووت، حکومت شاه
که   کشکول ی در کتاب وفیانه حکومتی باشد. وتوانست حلقه اتصال تشیّع فقاهتی و تفسیر ص

توورین و بهتوورین آ ووار عرفووانی دوره صووفویه اسووت، مقووام صوووفیان قوودیمی ماننوود از معروف
(.همین اموور، موجوون 214- 210 1403ستاید. )شی  بهایی،الدین عربی و حالج را میمحی

د بهاصی با وجوووند. شی  عقیده خود بدانهای مختلفی از صوفیان و سنّیان، او را همشد تا گروه
آموود و در میهای مختلوو  بووه لبوواس درویشووان درا سالمی، به بهانهدارا بودن منصن شی 

پرداخت. به دلیل همووین رفتووار، گوواهی هنگام مسافرت، با آنان همراه شده و به معاشرت می
 اند.وی را به فرقه نوربخشیه منسوب کرده

بسیاری را به خود جلوون ستیزی توجه ی که تصوفابهاصی، در دورههمین رفتارهای شی   
عبداهلل کرد، انتقاد و لعوون کسووانی نظیوور: محموودطاهر قمووی، محموودباقر مجلسووی و شووی می

.(بووا وجووود نکوووهش ایوون طیوو  از 242-1/240بحرانی را برانگیخووت. )تنکووابنی، بووی تووا : 
ا سووالمی و شی  اش بووه تصوووف، در مقوواممنوودییبهاصی در کنار عالقهمداران، شی   شریعت

پرداخووت .  عباسوویجامعهایی ماننوود تش در حیطه شیعه دوازده امامی، به نوشتن کتابفعالی
توان آن را نشانه اعتقوواد راسوو  و خالصووانه وی بووه (. کتابی که می138:  1403)شی  بهاصی،  

و  .(وی همچنین، بنا به دستور شاه156، 1382فقه و شریعت امامیه قلمداد کرد. )ترکمان،  
الکتوواب« را نوشووت کووه بووا در نظوور دینی عثمانی، رساله  حرمة ذباصح اهلدر پاس  به عالمان  

توووان آن را در راسووتای گرفتن زمان نوشتن این ا ر و محتوای آن در حمایت از حکومووت، می
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سیاست شاه برای کسن مشروعیتی جدید ارزیابی کرد. در واقع، شاه تصمیم داشت تا ضوومن 
ی او و دیگر فقیهووان شوویعه، آنووان را بووه حمایووت از یارات و وظای  خاص براتعیین حدود اخت

  nwmanهایی در مورد فقه شیعه متقاعد سازد اهداف سیاسی دولت خویش و تألی  رساله
-بهاصی مانند محق  کرکی، بسیار به شخص شاه نزدی  بود و در جنوو ( شی   2009 :58.)

 (343: 1380ر،شد. ) نصها ندیم و همراه وی شمرده می
محمد شیرازی، معروف به صدرالمتألهین، افزون بر آمیختن مشوورب عرفووانی   صدرالدین

الصوفیة«، بووه مبووارزه الجاهلیة فی ردّ جماعة با فلسفه، از طری  نوشتن رساله  کسر ا صنام 
بار هووای جوواهلی، آنهووا را بوورای نخسووتینبا صوووفیان پرداخووت و بووا دادن لقوون بطووالین و بت

مورد نظر، در تاری  تصوف ایران سابقه نداشت.)قریشی کربن،   فه« نامید که با مفهوم متصو
کووه کنوود؛ درحالی.( وی در همین کتاب، بر فقیهان عصر خویش نیووز حملووه می154:  1385

ضمن احترام به طریقه قدمای صوفیه و آداب و مرام و مسل  آنها، طی ایوون مسوویر را بوودون 
کنوود کووه در ایوون راه نبایوود بووه افووراد موودعی داند و تأکیوود میر نمیپذیوجود مرشد و پیر امکان

دهوود. بازاری«، مورد انتقاد و اعتووراض قوورار میاهمیتی داد و آنان را با عنوان  صوفیان کوچه
کننوود تووا بووا وران، مشاغل خووود را رهووا موویمالصدرا از این جهت که برخی صنعتگران و پیشه

افوورادی جاهوول و فاسوود در ایوون  خورده و معتقد است کووه جماعت صوفیان پیوند یابند، تأس 
 اند.طریقت گردآمده

مالصدرا در دوره بلوغ علمی خویش، با دو گروه به مبارزه پرداخت: نخسووت، متشوورعانی 
کردند و دیگوور، صوووفیانی کووه در که بدون تأمل و تفکر با هر نوع آیین و مسلکی مخالفت می

لی بود که گروهی از ایوون افووراد، بوورای گریز بودند. این در حابرابر علم به ستیز پرداخته، دانش
 .(7-5: 2007آوردند. . )مالصدرا،تظاهر به دنیاگریزی، به طرد و تحقیر دانش روی می

میرفندرسکی همچون میرداماد، عالقه و تمووایالت خاصووی بووه عرفووان و تصوووف داشووته 
کیووه نفووس و تزدلیل عوودم ا را به است. وی با صوفیان این دوران ارتباطی نداشت و وجود آنه

کوورد. منحرف شوودن از سوویر و سوولوک واقعووی، موجبووات اخووتالل در زنوودگی مووردم تلقووی می
گیری علیووه مخالفت وی در  رساله صناعیه« با قلندران و درویشان را باید در راسووتای موضووع

تقی (محموود63-61:  1387فهم و مخالفان شریعت تلقی کرد. . )میرفندرسکی،صوفیان کت
یش داشت و معتقد بووود کووه انتسوواب بووه تصوووف، منافوواتی بووا اشووت ال مجلسی به تصوف گرا

عباس در خصوووص گیری خصوومانه شوواهزمان به فقه و حدیث ندارد و پس از آغوواز موضووعهم
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ای به انتقادات تنوود مووال محموودطاهر قمووی پاسوو  داد و ق(، در رساله1000صوفیان )اواس   
 .(44-3/43: 1375ت. )مجلسی، به دفاع از تصوف پرداخضمن ردّ نمودن تفکرات وی، 

مالمحسن فیض کاشانی نیز از عالمانی بود که اگرچه تمایالت اخبوواری داشووت، امووا ایوون 
رسوود کووه او در تصوووف، پیوورو برخووی عالقه، مانع گرایش وی بووه عرفووان نشوود. بووه نظوور می

.(چنین بووه نظوور 124-113: 1336عربی و غزالی بوده است. )فیض کاشانی،های ابناندیشه
آید که تصوف عهد صفوی، تا نیمه اوّل قرن یازدهم هجری، به افرادی ماننوود: شوواگردان می

پووذیرد و تووا ایوون زمووان، هنوووز مالصدرا، محمدتقی مجلسی و مالمحسن فوویض، پایووان می
مذهن تصوف در ایران رواج و روایی داشته است.مال محسن فیض در رساله  محاکمووة بووین 

ناپذیری بین دو گروه صوفیان و فقیهان، مخالفووت کوورده شتیوغیرهم«، با دیدگاه آ  المتصوفة
و باورهای آنان را در زمینه اتهام به یکدیگر، کفر و بوودعت شوومرده و آن را مووورد انتقوواد قوورار 

نمووا« و جمعووی از صوووفیان را دهد. وی ایوون طیوو  از عالمووان را بووا لقوون  جوواهالن عووالممی
(.افزون بوور عالمووان دوره 124است. . )همان:  عرفی و نامگذاری نمودهنما« م ناقصان کامل

های بعد، گروه دیگری از پیروان شریعت به دشمنی با تصوف پرداختنوود. عباس، در سالشاه
ویژه از سوی پیووروان اخبوواریگری و یووا فالسووفه آن عصوور پیگیووری این موضع و سیاست، به

ق(، 1100مووی )متوفووای وان به مال محموودطاهر قتشد. از جمله مشاهیر این دیدگاه، میمی
ق( در 1091(.محق  سبزواری )متوفای 1/425: 1377در رساله  مونس األبرار«، . )قمی، 

(، و عالمه محمدباقر 359-1/356: 1375. )سبزواری،    سلوة الشیعة وقوة الشریعة«رساله  
: 1375. )مجلسووی، ق( در رساله  تشوی  السووالکین« اشوواره کوورد. 1110مجلسی )متوفای 

ای بین متشوورعان های عصر صفوی، تقابل گسترده(بدین ترتین، در واپسین سال1/29-31
و متصوفه شکل گرفت. این رویووارویی، هووم گریبووان صوووفیان اهوول خانقوواه را گرفووت و هووم 
عالمان شیعه را هدف قرار داد. انتساب به صوفیان کووه مسوواوی بووا محرومیووت از بسوویاری از 

ای بووا تفوواوت قاصوول شوودن بووین عرفووان راسووتین و عده  تماعی بود، موجن شد کهامتیازات اج
شووده را از خووود دور سووازند. افوورادی نظیوور: شووی  بهوواصی، تصوف دروغووین، اتهامووات مطرح

شوودند، از جملووه مالصدرا و فیض کاشانی که از بزرگان حکمت فلسفی اصفهان محسوب می
داشووتند. ایوون افووراد آن در تهذین نفووس بوواور کسانی بودند که به وجوه پویای تصوف و نقش 

کوشیدند حساب عرفان حقیقی و محققان حکمت الهی را از ساکنان خانقوواهی و باورهووای می
آمیز صوفیان منزوی، جدا کننوود و بووه موووازات آن، عرفووان را بووا مووذهن تشوویّع تلفیوو  خرافه
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 نمایند.
ر همگووان را بووه نوووعی درگیوو در اواخر دوره صفویه، رویارویی بین متشوورعان و متصوووفه، 

های مناقشه، برای نابودی حووریفش، بووه وی نموده بود؛ به نحوی که کافی بود یکی از طرف
نسبت صوفیگری بدهد تا آسایش و امنیت او را گرفته، رقین را در معرض اذیت و آزار سخت 

گردید: رن  شدن تصوف عباس اوّل، چند عامل سبن افول و کمقرار دهد. از اواخر عهد شاه
شد خطری ین صوفیان قزلباش و دیگر اقدامات خودسرانه آنها که موجن میمفاسد اخالقی ب

برای حکومت محسوب شوند؛ کثرت جماعت قلندران و درویشان  ابالی که آنها را درویشووان 
های نامیدند؛ انحصارطلبی صوفیان صفویه که در رد کردن و انووزوای دیگوور فرقووهشرع میبی

عالمان و فقیهان مخال  تصوف در دسووتگاه حکومووت و یدند و سرانجام، نفوذ کوشصوفی می
 جامعه.

ای نبود و ایوون اختالفووات، دشمنی عالمان شیعه با صوفیان در دوره صفویه، موضوع تازه
گیری صفویه وجود داشت؛ اما برخوردهای سخت و تقابل با صوفیان، به یکووی از اوایل شکل

ایوون دوره، دو رکوونِ شوواه و علمووای  عباس تبدیل شد. طوویشاههای دوران بعد از از مشخصه
در این زمانه، شاه و  .شیعه در جبهه مشترکی، با افکار و اقدامات صوفیانه به مقابله برخاستند

فقیهان در خصوص انکار تصوف، مناسبات و منافع متقابلی داشتند. از ی  طرف، شاهان با 
داری در حکومووت پیووامبر)ص( و امامووان)ع(کسن مشووروعیت از فقیهووان، خووود را جانشووین  

کردنوود و از طوورف دیگوور، عالمووان دینووی موقعیووت سیاسووی و اجتموواعی خووود را در معرفی می
شوومردند و اقتوودار و نفوووذ ا سووالمی، مرهووون پشووتیبانی شوواه میجمعه و شی مناصن امامت

 ((Kazemi,1998: 639-659 کردند.جو میوسیاسی خویش را در سایه عنایت شاه جست
صفوی، متشرعانی مانند عالمه مجلسووی کوشوویدند تووا از طریوو  تبلی ووات  در اواخر دوران

شیعی و بزرگداشت اعیاد مذهبی، گسترش موقوفووات و برگووزاری مراسووم سوووگواری شووهادت 
هووای ای متفاوت بووا اندیشووهکه توس  عالمان شیعی پیرو اخباریگری و به گونه -امامان شیعه  

(.از تماس مستقیم و م  ر صوفیان با  123  :1383فیگری گردآوری شده بود  . )قمی،   صو
عباس بووه بعوود، در عامه مردم ممانعت شود. مخالفت با تصوف و صوفیان از اواخر عهوود شوواه

هووا، حوووادث و هایی در ردّ آرای صوووفیان خووود را نشووان داد. ایوون رسووالهقالن نوشتن رسوواله
و نویسووندگان آنهووا بووا  دهنوودی ضوودّ قزلباشووان صوووفی را بازتوواب میمواضع سیاسی و اجتماع

، طریقت صووفوی را ماننوود بوودعتی در دیوون تلقووی نموووده، آن را مووورد های ضدّ تسنّنگرایش
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اند. شیعیان امامیه در سرزنش تصوف، به طریقت و دعوی شی  در تصوواحن مذمت قرار داده
شوومردند. . )طووارمی، ز مطوواعن آن برموویجایگوواه امووام نظوور داشووتند و حلووول و تناسوو  را ا

های مذهبی پادشاهان صفوی بعد از زمان و همگام با چرخش سیاست(هم224:1375-227
توورین تووأ یر منازعووات و نگوواه بدبینانووه و سووخت  عباس، رویکردهای صوفیانه نیووز تحووتشاه

زمووانی  تکفیرهای مجتهدان، جایگاه و اعتبووار خووود را از دسووت داد و اصووطالح صوووفی و کووه
ای ومی پویا بود و در پایان دوران صفویه، بووه نمووادی از فرقووهبیانگر رابطه مراد و مرید و مفه

 کرد.کهنه و عقایدی فرسوده بدل شد که مبتذل و تحقیرآمیز جلوه می
 

 مخالفت عالمان دینی عصر صفویه با تصوف 

بووه یکووی از دولت صفویه که بر اساس باورهای مذهبی شکل گرفووت و در سووایه مووذهن، 
یافت، ولی این روند، بعد  عباس دستن ایران در عصر شاههای طالیی فرهن  و تمددوران

 از وی تداوم نیافت و در اواخر این سلسله، ارکان سیاسی و نظامی کشور سسووت شوود و زمینووه
عباس به موووازات آنکووه از وجووود عالمووان فروپاشی صفویه فراهم آمد. باید توجه داشت، شاه

بووا برقووراری حاکمیووت قدرتمندانووه و رفتووار گرفووت، می برای مهار قدرت صوفیان بهوورهشیعه  
کووه چالش کشوویدن سوولطه شوواه گردیوود؛ درحالیهوشمندانه، مانع هرگونه تالش آنان برای به

جانشینانش توانایی کمتری در این کار نشووان دادنوود و وضووعیتی را فووراهم آوردنوود کووه در آن، 
هم صدر را بووه دو شوواخه دوم، مقام بسیار معباسش افزودند. شاهعالمان دینی بر قدرت خوی

خاصه و ممال  تقسیم کرد که به معنای تضعی  قدرت آن بود. صدر همچنان، مسئول اداره 
موقوفووات و انجووام وظووای  قضووایی خوواص بووود؛ امووا نقووش سیاسووی صوودر بوور عهووده  شووی  

 بی جدید )مالباشی( نهاده شد. سلطان حسین بر عهده مقام مذها سالم«، و در زمان شاه
طووور های پایووانی حکومووت صووفویه، فقیهووان و مجتهوودان بووه یوون، در سووالبوودین ترت

شد، آزاد کردند و قوودرت بسوویار های سیاسی که بر آنان اعمال میروزافزونی خود را از نظارت
حضور های فقاهتی و (. در این دوره، اندیشه233-232: 1385بیشتری یافتند. .  )سیوری، 

درتمندتر شد و بر سایر نهادهووای جامعووه تأ یرگووذار بووود. مداران در ساختار اجتماعی قشریعت
های صوووفیانه در سووطوح حکووومتی و اجتموواعی چنین گرایشی، به تعارض و مقابله با اندیشه
شدت محوودود کوورد. متصوووفه در واکوونش بووه ایوون انجامید و گرایش به تصوف در جامعه را به



 

308 
   

 

308
    

 

9139 انستتابو  اربه ،51 هشمار ،تمشه سال  

دانستند و بووا از درک حقیقت و معنا می ظاهر و ناتوانمداران را اهلن و شریعترویکرد، فقیها
بندی دین به سه بخووش: شووریعت، طریقووت و حقیقووت، شووریعت را مربووو  بووه عوووام تقسیم

سوادی، رهووا کووردن نوبه خود، بیپنداشتند. فقیهان نیز به نیاز میدانسته، خواص را از آن بی
ر و شووعبده و انجووام اج و پنوواه بووردن بووه عزلووت، اسووتفاده از سووحکسن و پیشه، دوری از ازدو

گری اعمالی نظیر رقص و سماع، زدن دف و نی، استعمال حشیش و تریاک را نشووانه  ابووالی
کردنوود. گهگوواه اتهاموواتی نظیوور بووار تلقووی میصوفیان دانسته، وجود آنان را برای جامعه زیان

توووجهی از کردند که به میزان قابوول ا نیز مطرح میبازی با جوانان زیبارو و شرابخواری رعش 
ترین د یل مخالفت فقیهان با صوفیان، در موووارد ذیوول کاست. عمدهجایگاه معنوی آنان می

 بود:
 و پایبند نبودن برخی از اهل تصوف به آداب دینی و احکام شرع؛

قی مانند ایجاد گذاری در زمینه اجرای مراسم عبادی یا رفتارهای اجتماعی و اخالو بدعت
 های ذکر؛حلقه

هووای دینووی بووود و ی بر بعضی آرای عرفانی که به نظر فقیهان در تضوواد بووا آموزهو پافشار
کووه بووا مبووانی فقووه شوویعه  ادعای و یت و کرامت بوورای مرشوودان صوووفی مانند اراصه نظریاتی

 همخوانی نداشت.
های غیراسووالمی یووا چنین مواردی، موجوون شوود تووا برخووی فقیهووان در خصوووص ریشووه

 (Pourjavady، )1999:618رح کنند. غیرشیعی تصوف، شبهاتی را مط
ها و فووارغ از قضوواوت در مووورد درسووتی یووا نادرسووتی نظریوواتی کووه در خصوووص اندیشووه

ویژه ضوواتی، بووهشد، وجود چنووین تعاررفتارهای اهل تصوف در پایان عصر صفوی مطرح می
 انجامید، زمینه ضع  بیشتر حکومووت صووفویه راهای اجتماعی میزمانی که به تنش و بحران

 فراهم کرد. 
  

 نتیجه

ریووزی شوود. حضووور های پیروان طریقت صفوی پیحکومت صفویه، با تکیه بر مجاهدت
روی مسل  در ساختار سیاسووی دولووت صووفوی و لووزوم اسووتفاده از نیوو تأ یرگذار پیروان صوفی

آمیز و ماجراجویانووه نظامی قزلباشان برای تثبیت این حکومت، در نهایت، به عملکرد مداخله
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های مختل  حکومتی انجامید. بس  این نفوذ، با واکنش دفعووی و اقوودام عملووی در حوزهآنان  
رو شوود. پادشوواهان صووفوی از حاکمیت برای تضعی  جایگاه تأ یرگذار صوفیان قزلباش روبووه

گسیخته قزلباشان در خصوص استقرار حاکمیتِ بالمنازع مقووام به خطر نفوذ لجام  همان ابتدا،
رو، هری  به فراخووور موقعیتشووان، بووه کاسووتن ایوون نفوووذ اقوودام زاینسلطنت توجه داشتند. ا

کردند. صوفیان قزلباش که در گذشته و در آستانه تشکیل حکومت صفوی، حووامی حکومووت 
امپراتوری، دیگر قادر به همراهووی بوورای بوورآوردن نیازهووای های بودند، در هنگام تثبیت پایه

روهووای گریووز از مرکووز آنووان، در تقابوول بووا مصووالح فزاینده حکومت به اداره جامعه نبودند و نی
سلطنت قرار گرفت. نیوواز حکومووت بووه اداره روشوومند و منطقووی مملکووت، نیوواز بووه نیروهووای 

شوواهان صووفوی بووه عناصووری غیوور از سا ر و فرهیخته داشووت و بووه همووین دلیوول، پاددیوان
عاموول شوویعه از جبلقزلباشان روی آوردند. نتیجه این رویکرد که با دعوت از برخووی فقیهووان 

 پیگیری شد، تضعی  تدریجی تصوف و منزوی شدن آرام صوفیان قزلباش بود.
عباس اوّل، موجوون شوود کووه گذاری شاههای اقتدار مقام سلطنت، پیش از تاجفرازونشین

فیان از قدرت سیاسی، با موانعی جدی مواجه شود؛ ولووی ایوون پادشوواه بووا چرخشووی حذف صو
شده از تصوف به تشیّع، توانست سلطنتی استوار را برقرار سووازد کووه ریزیهوشمندانه و برنامه

شود. وی از وجووود فقیهووان شوویعه های درخشان فرهن  و تمدن ایرانی محسوب میاز دوره
یابی بوویش از حوود زمان با جلوگیری از قدرته استفاده کرد و همبرای مهار قزلباشان و متصوف

سلطنت را تضمین نمود؛ اما بدگمانی ذاتی که نتیجووه عالمان دینی در امور سیاسی، حاکمیت  
های سخت کودکی و جوانی وی بود، موجوون شوود تووا جانشووینان وی کارآموودی  زم را تجربه

ای بین اهوول تصوووف و ی، تعارضات پیچیدههای دوران صفونداشته باشند و در واپسین سال
بیشووتر در عرصووه اندیشووه و در عباس، ایوون تقووابالت وجود آمد. در دوره شاهعالمان دینی به  

های بعد، به تعارضاتی کشوویده شوود ها و مباحثات نظری بود؛ ولی در دورهقالن نوشتن رساله
 که از عوامل فروپاشی این سلسله گردید.

ای فراهم کرد تا همگام با سیر نزولی قدرت پادشوواه، اسی، زمینهتحول ساختار قدرت سی
ادی از برتری شریعت بر طریقووت مطوورح گووردد و بووا ستیزی به نمدر روندی تدریجی، صوفی

عباس اوّل، علمووای شوویعه بووه رقیبووی تضعی  ساختار سیاسی حکومت در دوران پس از شوواه
 جدی برای سالطین تبدیل شدند.
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