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  تعامل و تقابل تصوف و تشیع در عصر صفوي

  
 ** الهام نقیبی -    اکبر تشکري علی

  
  چکیده 

اما این روابـط در آسـتانۀ تأسـیس    . رفت قمري، سرآغازي بر آشتی تصوف با تشیع امامیه به شمار می هجريقرن هشتم 
صـوفی، زمینـه را بـراي     از مضامین شـیعی اي  حدي گسترش یافت که مفاهیمی چون والیت، در آمیزه سلسله صفوي، به

 رسمیت دادند؛ اما اتکا تشیع امامیه را در ایران ،بار نشینان صفوي براي نخستین خانقاه. کارکرد سیاسی آن مستعد ساخت
بـدین ترتیـب،   . نهـاد  به حمایت ترکمانان در کسب قدرت، گزیري جز برتري وجه صوفیانه غالی بر تشیع اعتدالی نمـی 

نمایندگی از طریقت و در تعارض با دعوي نیابت فقها، از امام غایب تصویر واالیی از شاه ترسیم کردند که  ان بهقزلباش
تناسب این نگرش با دوران ظهور و استقرار صفوي، در مرحلۀ تثبیت سلسله چندان . خوانی کاملی نداشت با شریعت هم

صفوي را بـه تغییـر پشـتوانۀ مشـروعیت خـود، از طریقـت بـه         پایدار نماند و در تعارض با منافع قدرت حاکم، شاهان
موضوعی که نه تنها برتري شریعت و نمایندگان آن، یعنی فقها را باعث شد که در عمل چندین قرن . شریعت، فراخواند

براین اساس، هدف مقاله حاضـر واکـاوي در رونـد سـازش و سـتیز ایـن دو       . تعامل تشیع و تصوف را به تقابل کشانید
  . شاخصه از عصر صفوي است

  
  هاي کلیدي واژه

 .صفویه، طریقت، شریعت، تشیع امامیه، کرکی، مجلسی
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 مقدمه

رسمیت و نهادینگی تشیع امامیه، در عصر صفوي بـه بـار   
شک، چندین قرن تکوین کالم و فقه شـیعه   نشست؛ اما بی

هـاي شـیعی،    همراه با توسعه تصوف در بستري از گرایش
. رفتنـد  شـمار مـی  هاي تاریخی آن بـه   پشتوانهترین  از مهم

هجوم مغـول و حـذف دو پایگـاه اسـماعیلیه و خالفـت،      
فرصتی مغتـنم در اختیـار متفکـران شـیعی گـذارد تـا بـر        
محوریت بحث والیت، به تعامل با تصوف دست یابنـد و  

در این بـین،   .اي به مباحث نظري حکومت گشایند دریچه
ساختار قبایلی آنـاتولی و   پرستی با همگونی باورهاي شمن

آمیـز، زمینـه    تطبیق اسالم با پذیرش هر نـوع مـرام بـدعت   
مستعدي به مدعیان شیعی داد تا بر پایـۀ مهـدویت، تبلیـغ    
افکار غالیانه را به عاملی در گردآوري صـحراگردان ارتقـا   

که جنید، به عنـوان صـوفی غـالی، باورهـاي      چنان. بخشند
پذیرش الوهیـت مشـایخ را   صوفیانه و استعداد مریدان در 

در آنـاطولی   ،کسب برترین جایگاه معنوي دستاویزي براي
ــرار داد ــا مشــروعیت . ق ــین، ب ــگ  او همچن ــه فرهن دادن ب

ــده ــان، عهـ ــی  ترکمانـ ــر در پـ ــی معتبـ ــزي  دار نقشـ ریـ
کـه  موضـوعی . هاي حکومت آتی صـفوي شـد   زیرساخت

گیري و تحکیم مبانی قدرت صفوي  بدون لحاظ آن، شکل
سـابقۀ بـاور   .نمود پذیر نمی اول امکان اسماعیل هدر عصر شا

حیـدر در آنـاتولی، زمینـۀ مناسـبی بـراي       به الوهیت شـیخ 
بخشـی خـود را در    اسماعیل فراهم آورد تا دعوي نجـات 

چارچوب باور مریدان، به انتقال الوهیـت پـدر بـه فرزنـد     
بـر   گیري مبانی قدرت صـفوي  جه به شکلبا تو .پیش برد

ها بسـته   تشیع و پادشاهی، تأکید بر آنسه محور تصوف و 
به موقعیت سلسله، در فرآینـد اسـتقرار و تثبیـت و افـول     

براین اساس، گسترة کاربرد هـر یـک   . نمود یکنواخت نمی
توان مبتنی بر رویکـرد شـاهان صـفوي بـه تشـیع و       را می

گذاري تقابل بـا قزلباشـان، بـه     تصوف و متّکی بر سیاست
گونـه، اگـر    بدین. شیعی تشخیص دادنفع تعامل با علماي 

رفتنـد، تضـاد    شـمار مـی  قزلباشان نماد تصوف سیاسی به 

ها، به جایگزینی شریعت بـا طریقـت در    منافع شاهان با آن
به هر روي و مبتنی بر ایـن بحـث   . داري انجامید حکومت

دادن بـه چنـد    مقدماتی، پـژوهش حاضـر درصـدد پاسـخ    
وضـعیتی، بـه    شاهان صفوي در چـه : پرسش اصلی است

تعارض با ترکمانان حامی خود رسیدند؟ روند جـایگزینی  
صوفیان با فقها، چـه تناسـبی بـا منـافع سیاسـی سـالطین       
صفوي داشت؟ تعامل و تقابل طریقـت بـا شـریعت، چـه     

  ارتباطی با فراز و فرود قدرت در سلسله صفوي داشت؟
  

  روش تحقیق
ایــن پــژوهش بــا روش تحقیــق تــاریخی و بــه شــیوة  

  .پردازد تحلیلی، به بررسی موضوع می فیتوصی
  

  پیشینه تحقیق
در باب پیشـینۀ پیونـد تشـیع و تصـوف، کامـل مصـطفی       

» تشیع و تصوف تا آغاز سدة دوازدهم هجـري «الشیبی در 
ــاریخی آن  )1385( ــورات ت ــاوي در تط ــمن واک ــا،  ، ض ه

هـاي   تصویري روشن و نزدیک به واقع، از نحـوه و جنبـه  
همچنین سـیوري  . کند فی ارائه میپیوند مفاهیم شیعی صو

، رونــد ظهــور )1372(» ایــران عصــر صــفوي«در کتــاب 
گذارد  ها را به بحث می گیري آن طریقت صفویان و قدرت

هـاي سیاسـی بـروز     تـوان بـه زمینـه    که از خالل آن، مـی 
. بـرد  اختالف میان سالطین با مریـدان ترکمـان خـود پـی    

یـارویی  رو«همچنین رسـول جعفریـان در مقـاالتی چـون     
فـیض و  «و ) 1369(» فقیهان و صوفیان در عصر صـفویان 

هایی از تقابـل تشـیع و تصـوف را     ، جنبه)1370(» تصوف
 .بحث گذارده است

  
  تعامل تصوف و تشیع 

  گیري صفویه قزلباشان و قدرت
که از متن جریان رو به تحول صوفیانه برآمـده   صفویان

ز طریقـت بـه   بودند با اتکاء به شمشیر ترکمانان، گذار ا
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. مذهبی مطرح کردنـد  اندازي سیاسی سلطنت را با چشم
ناخواه وي را  الدین، خواه صفی انتساب اسماعیل به شیخ

وارد فضایی روحانی کرد که با فرهنگ صوفی قزلبـاش  
به وجهی که قزلباشان، همچون برخی از . در ارتباط بود

) ص(غالت شیعی که امامان را از سالله الوهیت محمد
ــی ــاري و   م ــز وارث پرهیزگ ــماعیل را نی ــمردند، اس ش

. آوردنـد  شایسته پادشاهی معنوي صفوي به شـمار مـی  
ــله   ــاص در فاص ــل اختص ــا  899اه ــا  1494/ق905ت ت

م، حفظ جان مقتدا و روحیه انقالبی صحراگردان 1499
ــم ــان ه ــارة    را چن ــود درب ــی خ ــاي افراط ــراز باوره ط

: 1349ن، هـاي ونیزیـا   سفرنامه(اسماعیل قرار دادند  شاه
پرسـتی را   که پیوند او بـه برخـی از آداب شـمن   ) 308

ــی ــت   مـ ــالیمی دانسـ ــین تعـ ــأثیرات چنـ ــوان از تـ تـ
)Aubin,1970:239.(   ــدي ــو، باورمنـ ــر سـ از دیگـ

رویمـر،  (ترکمانان بـه مهـدویت و تطبیـق آخـر زمـان      
با وضع موجود، جایگاه اسماعیل در مقـام  ) 443: 1385

ــود   ــدي موعـ ــالم(مهـ ــفوي، عـ ؛ 46: 1350آراي صـ
را ارتقا بخشید؛ ) 150تا  147: 1364جهانگشاي خاقان، 

عنـوان   به حدي که نه تنها سـجده و سـتایش وي، بـه   
هـاي  سـفرنامه (رفـت   شـمار مـی   تجلی ارادة الهـی بـه  

و  272: 1382؛ خنجـی اصـفهانی،   308: 1349ونیزیان، 
که  قزلباشـان مخالفـان مرشـد خـود را بـا ولـع       ) 274
).  167: 1357؛ خطـائی،  5: 1367قزوینـی،  (خوردند  می

اي رو به  بدین ترتیب، قزلباشان در حکم شالودة جامعه
بـه پادشـاهی نیرومنـد    ) را(اي مقدس  زاده شیخ«تکوین 

بـا انتصـاب نهضـت     ).24: 1360کمپفر، (کردند » مبدل
االمر، شیعه دوازده امامی بـراي   اسماعیل به قیام صاحب

سیاسـی کامـل بـه     بار پس از ظهور اسالم، قدرت اولین
همین علت، مسئله مشروعیت براي شاه  به. دست آورد

صفوي، موضوعی حیاتی بود تا حقانیت خـود را بـراي   
در واقـع،  . کسب قدرت، به صورت بالمنازع نشان دهد

انگاشتن نظریه حکومتی شیعه و تأکید بر عصمت  نادیده

ولی، اعتراض مجتهدان در غصب نیابت خود بـر امـام   
کرد؛ همچنین با تبلیغات قزلباشان بر  لب میغایب را س

این وجه از مشروعیت ولی و ایجاد بستري در پذیرش 
رویمـر،  (عمومی، تثبیت حاکمیت صفوي ممکـن شـد   

هاي  همچنین آرمان )Savory,1974:185؛ 16: 1380
اسماعیل، در مقام مرشد کامل کـه خـود نمـادي از     شاه

ریـزي دولتـی    پایهدیگر مدعیان نیابت از امام زمان بود، 
هاي غالی و والیت و انتظار به ظهـور   استوار بر نگرش

بدین ترتیب، شیوع چنین مبـاحثی  . منجی را باعث شد
اقتصـادي، چـون    ضمن رد  هرگونه دعـاوي اجتمـاعی  

ــد ــورش مرش ــیش ــان قل ــاش، خ ــی(قزلب ــان، منش ترکم
سیاسی، مانند نهضت  یا دعاوي مذهبی) 401/ 1ج:1382

رت اصالح مشروعیت صفوي، در مشعشع، حاوي ضرو
آراي  عـالم (ردیف با خود بود  راستاي مهار مدعیانی هم

این روند که همچنـین بـازنمونی   ). 136: 1350صفوي، 
شیعی، بر الزام به تـدقیق و   گرایی صوفی از برتري افراط

رعایت ضوابط تشیع اعتدالی بود تـا بـدان حـد وسـیع     
دقیقـاً در نظـر    نمود که حتی شاه، قوانین اسالمی را می

ك، اولئـاریوس،  .بـراي اطالعـات بیشـتر ن   (گرفت  نمی
هاي مذهبی، کمتـر فکـر تطـابق بـا      و در خطابه) 1369

ــی  ــاهده م ــذهبی مش ــالیم م ــد  تع ــپناقچی  ك،.ن(ش اس
هــاي اصــلی، مشــروع  دغدغــه). 1ج: 1379پاشــازاده، 

دادن ساختار شدیداً وابسته بـه سلسـله مراتـب و     جلوه
تعهـد  . ویـژه موقعیـت شـاه بـود     همرجعیت نخبگان و ب

صفویان به تشیع، به شعارهاي سطحی و ساده همچـون  
ها، لعن خلفـا   اقرار عمومی به شیعه، اعدام پراکنده سنی

: 1385الشـیبی،  (شـد   و مخالفت با عثمانی محدود مـی 
 Amir؛ Newman,1993: 69,74؛ 392

Arjomand,1984:109-121.( هاي متـوالی   در سال
ــس از واقعـــه  م، توصـــیف 1510/ق909تبریـــز،  پـ

، »امـام عـادل  «، »الزمـان  خلیفـه «اسماعیل بـا القـاب    شاه
توان تالشـی، در تلفیـق    را می» العادل السلطان«، »الوالی«
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اسـماعیل دانسـت کـه از     القاب امام غایب با امامت شاه
ــی  ــه م ــی ارائ ــیتی فرازمین ــرد وي، شخص ــن. ک رو،  ازای

ه ائمه اطهار و بهاي دوسویه در انتساب صفویان  تالش
پوشـانی،   ضـمن هـم   ،عنوان امامبه اسماعیل خطاب شاه

بــــــازتعریفی از یکــــــدیگر نیــــــز بودنــــــد    
)Newman,1993:69-72.(  
  

  اسماعیل دهی فقها به عقاید غالیانه شاه مشروعیت
بر مبناي تعریف و کارکرد قدرت در تأسـیس سلسـله،   
اختالط در مناصب حکومتی به حـدي وسـیع بـود کـه     

هـاي کـامالً مجـزا     یاست و ارتـش، بخـش  مذهب و س
باشـی و   و قـورچی  مناصبی همچـون امیراالمـرا  . نبودند

هـاي اجتمـاعی بسـتگی     وزیر نیز، عمـدتاً بـه موقعیـت   
). Newman,1993:75؛ 33: 1372سـیوري،  (داشت 

ــه مرشــدکامل، شــرط   ــاد ب ــاداري و اعتم ــه وف ازآنجاک
ــود قزلباشــان حــق انحصــاري، در    ــاء ب ضــروري ارتق

آوردنـد   بر ایاالت و ارتـش را بـه دسـت مـی    حکومت 
)Babayan,1994:139 ؛Savory, 1964: 115( ؛

با انتصاب بـه مقـام   ) بیگ شاملو حسین(بیگ  للهچنانکه 
همایون، نایب شاه در امور معنوي و دنیـوي   نفیس نفس
بیـگ، مشـاور    ؛ خـادم )80: 1361تاریخ قزلباشـان،  (شد 

بـه ترتیـب   ) بیگعبدال(اسماعیل، و دادابیگ  معنوي شاه
باشی را دریافـت   الخلفا و قورچی مناصب برجستۀخلیفه

رغم نقش نکته حائز اهمیت در این میان آنکه به. کردند
و جایگــاه مناصــب مــذکور در ادارة امــور حکومــت و 
تولیت قزلباشان، همگی از زاویـۀ صـوفیانه درخـورفهم    

محلـی از  ع یا تعهد به ضوابط شیعه،بود و اقرار به تشی 
اشـعار  ). Newman,1993: 75-76(اعراب نداشت 

اسـماعیل در قـالبی از دعـاوي و باورهـاي غالیانـه       شاه
و مضامین ) 33، 26و  25، 380و  379: 1966خطایی، (

ــیحی    ــی مســ ــی و حتــ ــیعی، ایرانــ ــوفی، شــ صــ
)Newman,2009:117 ( نــه تنهــا نشــان از تعصــبی

اي در  مقدس داشت کـه همپـاي آن، جایگـاه برجسـته    
اگـر جـوهرة   . کـرد  فراخوان صـفوي ایفـا مـی   گسترش 

صوفی دیوان وي، یادآور غلو مشعشعیان در مقام  شیعی
سـوي،   بود؛ ازآن) 390تا   385: 1385الشیبی، ) (ع(علی

بر تشکیل حکومتی شیعی با مأموریـت الهـی خـود، در    
؛ 264: 1385رویمــر، (کــرد  ریاســت بــر آن تأکیــد مــی

Minorsky,1942:1025-1027.( ــود ــا وجـــ  بـــ
ناسازگاري دعاوي مذکور، با نگرش فقهاي شیعه، تلقی 

اسماعیل از نقش اجتهادي خود، براي جامعه و باور  شاه
نمـود کـه    والیتمدارانۀ قزلباشان به وي، چنان وسیع می
یی علمـا و  بدون لحاظ نظر فقها و بـا هـدف پاسـخگو   

منصـب صـدر را بـه مقـامی     خاصه مجتهدان به خـود،  
ـ (سیاسی تبـدیل کـرد    ؛ سـیوري،  126: 1370دمیر،خوان

ــه ). 231: 1372 ــع، ب ــکنندة   در واق ــت ش ــم موقعی رغ
روحانیان که هجوم مغـول و رجحـان مشـایخ صـوفی     
سرآغازي بر آن بود، گستردگی تصوف و برتري نظامی 
قزلباشان در تشکیل صفویه، عرصۀ جوالن علما را براي 

سـاخت   آل دینـی محـدود مـی    سازماندهی جامعۀ ایـده 
)Jurdi Abisaab,1994:105-109 .( ــاي کاریزمـ

داد تا در معجـونی از   اسماعیل فرصتی می والیت به شاه
دینی، اعمال نفوذ یا اعتراض روحانیـان را   اقتدار سیاسی

ــد  ــو، (برنتاب ــاجر، 163: 1349رومل ؛ )123: 1989؛ المه
حتی به رغـم اعطـاي امتیـازات اجرایـی، بـه علمـایی       

در  ).447/ 3ج: 1389افندي اصـفهانی،  (همچون کرکی 
هـاي   چنین وضعی، نظریۀ حکومتی فقها به تأیید دیدگاه

والیت سلطان چرخیـد و عمـده آثـار موجـود از ایـن      
دوران، برآنند تا ضمن انتساب صفویان به ائمه اطهار و 

اسـماعیل، مشـروعیت    اي از امامت در شـاه  تجلّیِ گونه
. تـرین مبـانی تشـیع پیونـد زننـد      سالطین را به محوري

رو محقق کرکی که به هنگام توسعه ارضی شاه به  ازاین
م، بـا دریافـت مبـالغی در    1504/ق909بغداد،  درسـال  

نجف استقرار یافته بود ضمن همراهی در فـتح هـرات،   
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الجبت و  االهوت فی لعن نفحات«م، رساله 1511/ق916
را در دفاع از سیاسـت مـذهبی صـفویان بـه     » الطاغوت

؛ 241تـا   2/225ج: 1349کرکـی،  (اسماعیل تقدیم کرد 
بخشی به عملکـرد   وي با مشروعیت). 39: 1335کرکی، 

ــلطان   ــؤاالت س ــه س ــخگویی ب ــاه و پاس ــر  ش ــلیم، ب س
ستیزي افراطی صفوي صحه گذارد و فراتـر از آن،   سنی

و » السـلطان «م بـا کـاربرد القـاب    1510/ق915در سال 
براي شاه، مفاهیم نهفته در این » العادلاالمام«و » العادل«
ناوین را به عنصري در تحکیم و تأیید ادعاي امامـت  ع

؛ Newman,1993,78-80(امــــــت ســــــوق داد 
Newman,2009,20-24 .(  طرفه آنکه محقق کرکـی

ــا  918(عبدالصــمد حــارثی  و شــیخ ــا  1513/ق984ت ت
گـري پیـروان شـاه،     ، از باب همگامی بـا غـالی  )م1577

اي در جـــایزبودن ســـجده بـــر وي نوشـــتند  رســـاله
بدالصـمد حـارثی، نسـخه خطـی ؛ االمـین،      ع بن حسین(

بدین ترتیـب اقتضـاي موقعیـت    ). 64تا  6/56ج: 1983
زمانی، حتی برخی از علماي شیعه مخالف همراهی بـا  

ــته   ــدرت نوخاس ــی، (ق ــا  2/371ج: 1414کرک ؛ 379ت
و  8/68ج: 1413؛ اردبیلـی،  113و  105: 1413قطیفی، 

ــاملی، 89و  88 ــه را ) 1/121ج: 1966و  1965؛ حرّع ب
  .پذیرش وضع موجود وادار کرد

  
  ها اسماعیل و تعدیل قدرت افول قدرت معنوي شاه

اعیل را به اسم تأسیس سلسله صفویه، اقتدار معنوي شاه
-Babayan,1994: 139(قدرت سیاسـی تغییـر داد   

هاي متمایز در میـان قزلباشـان،    ؛ اما وجود انگیزه)138
مـورتی،  ا(» مرکـب و التقـاطی و متناقضـی   «آمدهاي  پی

) م1514/ق920(، بر پایۀ شکست چالدران )311: 1380
و خلل در باور به الوهیت شاه، روابط آتی قزلباشـان و  

؛ همچنین در )111: 1382سیوري، (اسماعیل را رقم زد 
وجــود شــاه، یــأس و افســردگی جــایگزین ایمــان بــه  

: 1379قبـاد حسـینی،    بـن  خورشاه(ناپذیري شد  شکست

ــی، 83 در ایــن مرحلــه، آرمــان   ). 422: 1363؛ قزوین
ــد     ــیب دی ــل آس ــت اردبی ــاي طریق ــوفیان و اعض . ص

 م، بـه 1508/ق906اسماعیل با فتح بغـداد در سـال    شاه
همراه کرکی از مرقدهاي زیارتی شیعه دیدار کـرد؛ امـا   

ادارة  این فـتح را قزلباشـان انجـام داده بودنـد و تحـت     
  ).Babayan,1994:140-142(الخلفا بود  خلیفه

بیگ شاملو ظاهراً به علت ارتکـاب خطـایی در    حسین 
م، بدون واکنش 1508/ق913لشکرکشی مذکور، در سال

همـایونی برکنـار    نفـیس  کالت نفسصریح قزلباشان از و
تـاریخ  (سپس منصب او به یک ایرانی واگذار شد  شد؛

تـا   1364،268؛ جهانگشاي خاقـان،  8: 1361قزلباشان، 
ان از فـرامین صـریح   ؛ اما نافرمانی امیرخان ترکمـ )270
اسـماعیل، آن هـم تنهـا دو سـال پـس از شکسـت        شاه

، افت اقتـدار  )م1522تا  1516/ق928تا  922(چالدران 
  ).44: 1372سیوري، (داد  شاه صوفی را نشان می

  
  گري تمرّد قزلباشان و تأکید بر وجه شیعی

اسـماعیل و خاصـه در ده سـالۀ نخسـت      با مـرگ شـاه  
تـا   1524/ق940تـا  930تهماسـب، یعنـی   حکومت شـاه 

م، امور حکومت کامالً متکی بـه امـراي قزلبـاش    1533
ــد  ــر، (شـ ــاب  ). 310: 1385رویمـ ــود انتسـ ــا وجـ بـ

نبردن افتخار رسالت نبـوي   تهماسب به ائمه، میراث شاه
، باعث شـد تـا   )321: 1380امورتی، (یا مهدوي از پدر 

گیـري از شـکل مـذهبی دوره نخسـتین      دنبال فاصـله  به
ــر  ــت، رهب ــکل  حکوم ــانع از ش ــان م ــري  ان ترکم گی

رویمـر،  (هـاي مشـابهی در شـاه جدیـد شـوند       گرایش
ــاش و   ). 51و 50: 1380 ــراي قزلب ــرّر ام ــرد مک ــا تم ب
طلبـی قبایـل    آن، اسـتقالل هاي داخلـی ناشـی از    جنگ

همراه تالش قزلباش و فرار برخی از آنان به عثمانی، به 
میـرزا   تهماسـب بـه نفـع بـرادرش سـام      براي عزل شـاه 

شاه را به تالش، در تقلیل نیروي ) 325: 1385ویمر، ر(
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    1393 تابستان  ،)22 پیاپی( دوم، شمارة مششدورة جدید، سال  ،پنجاهمسال  ي تاریخی،ها پژوهش /54
 

شـدن   کـه برکنـاري و کشـته    چنان .قزلباش هدایت کرد
عطفی در این تحـول   توان نقطه خان شاملو را می حسین

کـه بـا جـایگزینی یـک     ) 54: 1372سـیوري،  (دانست 
ایرانی به مقام وکیل، بار دیگر انحصار مناصب عالی بـه  

و  51: 1380رویمـر،  (فته شـد  امراي قزلباش نادیده گر
در واقع گذار تـدریجی از تصـوف بـه تشـیع، در     ). 52

جایگزینی علما با قزلباشان و انتساب خاندان صفوي به 
سیادت و سعی در تـرویج تعـالیم شـیعی نمـود یافـت      

). 4، ج1362خوانـدمیر،  : ك.براي اطالعـات بیشـتر ن  (
تهماسب، برخالف پدر و اجدادش، در مقام فـردي   شاه

 Amir(شیعی هیچ ادعایی به تجسـم الهـی نداشـت     

Arjomand, 1984:189 (گفته خودش، تنها و بنا به
با استحکام مذهب امامیه قادر به توصیف قـدرتی شـد   

داد  که به او اقتداري چون سایۀ خدا بر روي زمـین مـی  
)Babayan,1994: 141-142.(    به هر حـال، چنـین

لباشـان را بـه   چرخشی به تشیع، نـه تنهـا اسـتحقاق قز   
عامـل در   چالش کشید که حضور طیفی از علماي جبـل 

ــراي شــکل  ــایی ب ــران، مبن ــاد تشــیع شــد  ای  .گیــري نه
بخشـی بـه    کارکردهاي این نهاد در اشـکال مشـروعیت  

دولت صفوي، اداره امور شـرعی و قضـایی حکومـت،    
تبلیغ و ترویج تشـیع امامیـه و تقویـت مبـانی فقهـی و      

هـاي غالیانـه    ارزه با گـرایش عقیدتی آن بستري براي مب
، 503، 496: 1381گل،  صفت(صوفی فراهم آورد  شیعی
  ).J.Stewart,1996: 81؛ 554، 541

  
  تعامل با فقها

تـوان   م را می1534/ق940ولدعبدالعالی کرکی مت بن علی
عامـل بـا    ریزي روابط فقهـاي جبـل   مهم، در پیالگویی 

ـ  شاه. دولت صفوي دانست ازاتی اسماعیل با اعطاي امتی
اي براي جلب فقهاي شیعه فراهم به محقق کرکی، زمینه

و بـه  ) م 1530/ق936(آورد؛ اما در جریان فـتح بغـداد   
تهماسب از مرقدهاي شیعی بـود کـه    هنگام زیارت شاه

بـاوجود انتقــادات آشــکار، قطیفــی و دیگــر روحانیــان  
دعوت شـاه در مسـافرت بـه ایـران را اجابـت کردنـد       

پس، در سـفرها و   ؛ ازآن)170/ 5ج: 2536خوانساري، (
بیــگ  عبــدي(کردنــد  همراهــی مــی هــا او را اردوکشــی
تهماســب در وقفنامــه  شــاه ).67و  66: 1369شــیرازي، 

ــرات  ــال  ) م1529/ ق935(ف ــان معــروف س ــز فرم و نی
لمرسـلین، نایـب   م، کرکی را با القاب سیدا1532/ق939

ن، حافظ دین پیغمبـر، وارث دانـش   مجتهدا امام، خاتم
خوانساري، (یاء و هدایتگر خالیق زمان توصیف کرد انب

بر دادن منصب اجرایـی   ؛ سپس عالوه)170/ 5ج: 2536
و تصریح نظریه والیـت فقیـه   ) 46/ 3ج: 1389افندي، (

بودن فقها، تمامی بزرگـان اعـم از    التباع در زمینه واجب
سادات، اکابر، اشراف، امـرا و وزرا را فرمـان داد تـا در    

). 347: تـا  تنکابنی، بـی (وي اطاعت کنند جمیع امور از 
این فرمان فقهی که گویا خود کرکی آن را تنظـیم کـرد   

او را در مقام نایـب امـام جـاي    ) 126: 1989المهاجر، (
اي بـر طـرح دعـاوي سیاسـی      داد؛ پس نه تنها زمینه می

کــه  )AmirArjomand,1984:189(کرکـی گشــود  
م مجتهـدان،  طـرازي آن بـا خـات    تعیین نیابت امام و هم

گرایی بـه تشـیع امامیـه     گامی مهم در چرخش از افراط
بدین ترتیب، کرکی با کسب امتیازات فرمان مذکور . بود

به فرماندهان سپاه دسـتور داد تـا ضـمن حفـظ مبـانی      
آوري خراج و تعیـین   اجرایی امور مذهبی شیعه و جمع

امام جماعت روستاها، علماي سنی را از ایـران اخـراج   
کرکـی  ). 349: 1349؛ روملو، 347: تا کابنی، بیتن(کنند 

ــود      ــذهبی ب ــات م ــلی مباحث ــوع اص ــاهر موض در ظ
)Newman,1993: 77-81( اهـا، بـا    ایـن جـدل  ؛ ام

درآمیخت و در تقابل لفظی وي با هاي سیاسی  آشفتگی
تالش براي کـاهش نفـوذ   . مدعیان مقام صدر رخ نمود

ـ  اي بـر تمایـل مجتهـدان بـه بـازپس      صدر، نشانه ري گی
؛ امـا بسـان   )232و  231: 1372سـیوري،  (حقشان بود 

ــث  ــب بح ــوادث     تناس ــا ح ــی ب ــی و قطیف ــاي کرک ه
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اسماعیل ، مواجهه کرکی با حلّی  سیاسی دوره شاه نظامی
و ) م1532و  1531/ق938م و 1529/ق936(و دشــتکی 

در تناسـبی بـا افـول قـدرت      ها نیز نهایتاً پیروزي بر آن
) م1531/ق938و  937( گیـري شـاملوها   تکلویان و اوج
ــرار داشــت  ). AmirArjomand,1985:96-104(ق

گونه با حمایت قاطع حکومت از موقعیـت کرکـی    بدین
عنوان نایـب امـام   ، به)246/ 1ج: 1382معصومعلیشاه، (

زمان، وي قادر شد صدرهاي مخالف را به کناري زنـد  
ــازد    ــایگزین س ــود را ج ــان خ ــی، (و منتخب : 1359قم

  ).1/144ج: 1382مان، ؛ منشی ترک1/237ج
  

  تضاد با تصوف
بـا توجــه بــه خمیرمایــۀ متضـاد قزلبــاش و فقیــه، اعمــال   
خودسرانه امراي قزلباش وضع را به افـول تصـوف سـوق    

همچون محقـق کرکـی، در    که برجستگی افرادي چنان. داد
سیاسی و نخستین مشـاجرة قلمـی وي علیـه     مناصب دینی

تـوان   را می) 238 /21ج: 1403آقابزرگ طهرانی، (صوفیان 
ــت  ــابلی دانس ــین تق ــمیت چن ــد وي، . نشــان از رس فرزن

» الضالل المقال فی کفر اهل عمده«حسن، نیز در کتاب  شیخ
نکوهش صوفیان را از نظـر دور نداشـت   ) م1565/ق972(
البته هرچنـد بسـان دیگـر    ). 295: 1366افندي اصفهانی، (

آثار ضد صـوفیانۀ قـرن دهـم هجـري قمـري، از ایـن دو       
هـا   شتار نیز اطالعاتی موجود نیست؛ حتی گزارش از آننو

داللتی بر صـراحت کـالم فقهـا علیـه رقیـب و درنتیجـه،       
چنـین کـارکردي   . جدایی تدریجی تشیع از تصوف اسـت 

گـري، بسـتر    توأم با ضعف مقام نیابت شاه و نظام صـوفی 
تري در اختیار فقها براي دعوي نیابـت امـام نهـاد؛     مناسب

با تأکید بر ضرورت برگزاري نمازجمعه و  رو، کرکی ازاین
پرداخت خراج در عصر غیبت، نه تنها بر اصل نیابت عـام  

کـه   )143و  1/142ج: 1349کرکـی،  (فقیه صحه گذاشت 
االجـرا   فقهایی همچون مقدس اردبیلی، نظرگاه وي را الزم

البته ازآنجاکه بدون نفی ). 16/ 8ج: تا اردبیلی، بی(شمردند 

کومت سالطین و امور تصرفی آنان با اذن نظام سلطنتی، ح
ــود   ــذیرش بـ ــور پـ ــدیور، (فقیـــه درخـ ) 171: 1378کـ

تهماسـب مشـروعیت خـود را در نماینـدگی از فقیـه       شاه
آبـادي،   خـاتون (دیـد   الشرایط، یعنی محقق کرکی، می جامع
وي تا ). 67و  66: 1369بیگ شیرازي،  ؛ عبدي461: 1352

اي صـوفیانه   شـیوه ه بهدانست ک بدان حد فقها را محترم می
  ).176تا  5/174ج: 1362صفا، (ها شد  مدعی کرامت آن

تهماسب، همچون توبه از جمیـع   شاید بتوان اعمال شاه
ــال   ــاهی در س ــام  1532/ق939من ــتن تم ــان بس م، فرم

بـه   و لغو مالیات تمغـا ) 426: 1363قزوینی، (ها  میخانه
تا  1563/ق970در سال ،اسالمی علت تعارض با احکام

را نمـــــادي از ) Newman,2009:31-33(م 1564
این . چیرگی علما بر جمیع امور شرعی و عرفی دانست

در واقـع  . زد امر اقتـدار نـوینی را بـراي شـاه رقـم مـی      
چرخش شاهانه از تصوف به تشیع فقاهتی، نه تنهـا بـه   
مفهوم تالش در رهایی از قیمومیت امراي قزلباش بـود  

بیـت   با انتساب به اهلکه ) 330تا  327: 1385رویمر، (
داري صوفیانه، مضمون جدیـدي از حاکمیـت    و میراث
  ).Newman,2009:31-32(دینی خلق کرد  سیاسی

دوم بـه تسـنن، در    اسماعیل رویکردي که با گرایش شاه
قالب کشاکش شاه و قزلباشان و سـنت دیوانسـاالري و   
مؤسسات قضایی شیعه نمود یافت و در عین سـرکوب  

اعتنایی شـد   لماي شیعی به نفع تسنن بیقزلباشان، به ع
: 1382؛ منشـی ترکمـان،   41: 1373اي نطنـزي،   افوشته(

 ).J.Stewart,1998:198-205؛ 217تا   1/213ج

  
ــوي شــاه  ــی و دنی ــري دین ــاس رهب ــا  996(اول  عب ت

  )م1629تا   1588/ق1038
عبـــاس بـــر قـــزوین در ســـال  در حکمرانـــی شـــاه 

ــتاجلو 1587/ق995 ــۀ اس ــري قبیل ــل   م، برت ــر قبای دیگ
قزلبــــــاش را بــــــه خــــــود جلــــــب کــــــرد 
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    1393 تابستان  ،)22 پیاپی( دوم، شمارة مششدورة جدید، سال  ،پنجاهمسال  ي تاریخی،ها پژوهش /56
 
)Newman,2009:50(ا رفتار آشتیناپذیر شاه، با  ؛ ام

 79: 1372سـیوري،  (خـان اسـتاجلو    امرایی چون قلـی 
شـاردن،  (و طرد حق انحصاري ریاسـت ایـالت   ) 80و

که با تشکیل ارتشی ثابت از غالمـان  ) 359/ 5ج: 1345
انـداز   چشـم  فـراهم آمـد،  ) 582: تـا  تاورنیه، بـی (شاهی

منشـی  (مذهبی سیطرة قزلباشان را دگرگون کرد  سیاسی
-Babayan,1994: 141؛ 1/402ج: 1382ترکمــان، 

عباس، مـذهب رسـمی بـا     در واقع در عصر شاه ).143
تنـاقض بـا   : سه موضوع عمده و بنیادي سروکار داشت

تصوف و محکومیـت آن؛ تـدوین مبـانی فقهـی؛ رواج     
مگـونی بـا احسـاس و    الهیات تـازه مجلسـی کـه در ه   

 .رفـت  باورهاي عامه، بروز نوینی از تشیع به شمار می

تـوان   در این زمان، ضـدیت رسـمی بـا تصـوف را مـی     
طور  بازگشتی به نظرگاه اصلی تشیع امامیه دانست که به

ــت      ــرار داش ــانی ق ــۀ عرف ــا تجرب ــل ب ــنتی، در تقاب س
)Amoretti,1986: 646 .(   این تضاد هنگامی کـه بـا

شـاه در تعـارض قـرار گرفـت، فرصـت      منافع سیاسی 
بـه عنـوان   . دیگري براي سرکوبی صوفیان فـراهم آورد 

نمونه، جماعت صوفیه که وجود پدر را مـانع از ارشـاد   
ــی ــر م ــت    پس ــاره هوی ــاس درب ــون از عب ــتند، چ دانس

مرشدشان، خدابنده، سؤال کردند پاسخی جز اسـتحقاق  
بـراي اطالعـات   (مرگ، آن هم به جرم خیانت نگرفتند 

؛ بدین ترتیب در موقعیتی که )1366منجم، : ك.بیشتر ن
طـراز   عنوان مروج تشیع امامیـه، هـم  مخالفت با شاه، به

هایی همچـون   معارضه با اصول تشیع شد، طبعاً نهضت
بـه نظـر    .یافتنـد  نقطویه سرنوشتی جـز سـرکوبی نمـی   

رسد با آغاز طرح تمرکزگرایی قدرت، جمع عظیمی  می
ف تشکیل قدرتی چون رقیـب،  از حامیان صفوي با هد

در ایـن میـان،   . رهبریت جنبش نقطوي را پذیرا شـدند 
دنیـوي سـرآغاز    نقطویه با ارائۀ تصویري از کنش دینـی 

عصر صفوي و جعل زبان اسالمی قزلباشان، نشـان داد  

که ارادت ترکمانان به رهبریت صـفوي حـائز مفهـومی    
  ).Babayan,1994,147-148(خاص بود 

ا شاه بـر موضـوعی واحـد بـه     هدان ببدین ترتیب، مجت
هـاي   در وضـعیتی کـه نگـرش   . منافع رسـیدند اشتراك 

هـــاي  غالیانـــه برآمـــده از تصـــوف، بـــروز جنـــبش 
سیاسی را ناگزیر و حکومت مرکزي را با چالشی  مذهبی

پایدار مواجه کرده بود، شاه خصومت مجتهدان با عقاید 
یع افراطی طریقت را که مانعی در تغییر و نهادینگی تشـ 

) Babayan, 1994:151(امامیه در عوام جامعه بـود  
هــــا کــــرد    دســــتاویزي بــــراي ســــرکوبی آن  

)Babayan,1994:154 .(  جریانی که اگر در عرصـۀ
سیاسی، تضمینی بر قدرت متمرکز شـاه بـود در زمینـۀ    
اجتماعی نیز، بستري براي مجتهدان فـراهم آورد تـا در   

ي، افول نظریه تقدس پادشاهی و شکست طریقت صفو
رویمر، (عمالً مسیر شریعت را از طریقت متمایز سازند 

در واقع شاه برآن بـود تـا ضـمن تعیـین      ).450: 1385
وظایف خـاص بـراي روحانیـان ، آنـان را در راسـتاي      
اهداف سیاسی دولت خود، به تألیف رسائلی در مسائل 

موضوعی که با دستور وي بـه   . مذهبی شیعه جلب کند
نام جامع عباسـی، تبلـور یافـت    نگارش متنی فقهی، با 

بهایی نه تنهـا بسـان    شیخ). 156: 1382منشی ترکمان، (
ــگ  ــی، در جنــ ــود     کرکــ ــاه بــ ــدیم شــ ــا نــ هــ

)Newman,2009:58-60 (   و در رساله مـذکور، بـه
مــذهبی شــاه  هــاي نظــامی حمایــت و توجیــه سیاســت

کـه بنـا بـه دسـتور     ) 151: تـا  بهایی، بی شیخ(پردازد  می
مرمـه ذبـائح   «اي روم، رسـاله  شاهانه و در پاسـخ علمـ  

: 1410/1990بهـایی،   شـیخ (را نگارش کرد » الکتاب اهل
ــر وگــزارش ). 58و  57 ــن اث ــت ای ــایی از  زمــان کتاب ه

حمایت حکومت، در تألیف دیگر کتب مذهبی علمـا و  
بهـایی،   ؛ شـیخ 298و  297: 1382واله اصـفهانی،  (فقها 
ي توان در راستاي سیاست شاه، بـرا  را می) 155: 1357

نکته جالب توجه آنکه  .کسب مشروعیتی جدید دانست
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    ٥٧/ تعامل و تقابل تصوف و تشیع در عصر صفوي
 

به رغم تمامی وجوه تعارض علمـا بـا طریقـت کـه در     
بی تـألیفی و در راســتاي اهـداف سیاســی شـاه، ســرکو   

در ســده یــازدهم هجــري  صــوفیان را بــه همــراه آورد
گري یا بـه تعبیـر    قمري، شاهد گرایش فقیهان به باطنی
ف توسـط فقهـاي   دیگر، امتزاج فلسـفه مشـاء بـا تصـو    

؛ شـاملو،  Morris,1981:133(مشرب هسـتیم   صوفی
نماید که در ارتبـاط   چنین می). 201تا  2/183ج: 1374

فعـل و انفعـال درونـی همـه     «با تشیع رسـمی صـفوي   
هـاي افراطـی سـده پـانزدهم منجـر بـه نـوعی         نهضت

خـودنهفتگی شـده ـ و از طریـق آن اشـکال گونـاگون       
احیاء گشته ـ و یـا بـه     هاي دیگر مذهبی در کسوت نام
هاي اصلی جریـان عظـیم شـیعه     صورت یکی از شاخه

ــورتی، (» عشــري درآمــده اســت اثنــی و  311: 1380ام
هـاي   بهایی فقاهت را با سـویه  در این میان، شیخ ).312

صوفیانه ترکیب کرد؛ اما نه تنها، در چارچوبـۀ صـوفیان   
ــی  ــاي نم ــت  ج ــتر ن  (گرف ــات بیش ــراي اطالع : ك.ب

کـه بـا داشـتن منصـب     ) آثار و اشعار: تا بی بهایی، شیخ
را بـه دوش  » لباس فقیـه زمـان  «االسالمی اصفهان،  شیخ
او حتـی در  ). 526و  525: 1379جعفریـان،  (کشـید   می

قصه موش و گربه، صـوفیه عصـر را مسـتحق مالمـت     
شاگرد وي، ). بهایی، موش و گربه شیخ: ك.ن(شمرد  می

کـه مشـرب    لحـا  صدرالدین محمد شیرازي، نیز درعین
ــالۀ    ــا نگــارش رس ــا فلســفه درآمیخــت ب ــانی را ب عرف

بـراي  (» الصـوفیه  الجاهلیـه فـی رد جماعـه    کسراالصنام«
ها  آن) 1364مالصدراي شیرازي، : ك.اطالعات بیشتر ن

نامید که با مفهوم مدنظر در تاریخ تصوف » متصوفه«را 
در زمانـۀ  ). 343/ 5ج: 1380نصر، (ایران سابقه نداشت 

گري عصر  ن بازاري، به عنوان نمادي از صوفیاو صوفیا
صفوي، هنوز در سطح عمـومی فعـال بودنـد و همـین     

صدرالدین در اثر خود،  . شدند گروه به شدت مذمت می
وران  کسراالصنام، بر این واقعیت که صنعتگران و پیشـه 

هـاي   کنند تا خود را بـا حرکـت   مشاغل خود را رها می

ــف مــ     ــد تأس ــد دهن ــوفی پیون ــهور ص ــورد  یمش خ
)Newman,2009:68-71 .( به نظر او، در عصر وي

اهللا فردي را که در این مقـام   افراد جاهل و فاسد والیت
هـاي معرفتـی و    پذیرند و به گزاف، به روش نشسته می

ك مالصدراي شیرازي، .ن(آورند  ارشادي وي روي می
ــالم    ).1364 ــی، ع ــدتقی مجلس ــاره محم ــین درب همچن

تمایل به تصوف و شاگرد ه تنها ماند که ن اخباري، آورده
بود که بعضـی از صـوفیان قـادري نـزد وي     بهایی  شیخ

او انتسـاب بـه   ). 77تـا   74: 1339گزي، (اند  تلمذ کرده
تصوف را منافی با اشتغال بـه فقـه و اخبـار و حـدیث     

و پــس از آغــاز ) 260: 1362کــوب،  زریــن(دیــد  نمــی
ق، 1000عباس با صوفیان، در اواسط سال خصومت شاه

ــیض( ــانی،  ف ــه) 115و  114: 1336کاش ــر در ردی  اي ب
به دفـاع از تصـوف   اعتراضات تند مالمحمدطاهر قمی، 

ــن ). 260: 1362کـــوب،  زریـــن(پرداخـــت  مالمحسـ
کاشانی نیز از علمـایی بـود کـه ظـاهراً تمـایالت       فیض

رسد این دلبستگی مانع از  اخباري داشت؛ اما به نظر می
گـري همسـویی    ن و بـاطنی آن نشد تا با نوعی از عرفـا 

نماید  که می گونه آن). 549: 1381گل،  صفت(نشان دهد 
اي صـوفیانه  و عرفـانی را طـی کـرده اسـت       او تجربه

و در تصـــوف، طـــرف ) 119/ 2ج: 1351آشـــتیانی ، (
عربی و غزالی و تأویالت  اعتمادش به برخی از آراء ابن

؛ 207: 1336کاشـانی،   فـیض (گرایی بـوده اسـت    باطنی
ــان،  ــع، دوره ).165: 1370جعفری ــاریخ  در واق اي از ت

تصوف عهد صفوي در نیمه اول قـرن یـازدهم کـه بـه     
تقی افرادي همچون شـاگردان مالصـدرا، یعنـی محمـد    

مـذهب  «هنـوز   مجلسی و مالمحسن فیض، خـتم شـد  
تصوف در دیار عجم شهرت و روایی داشته و ایرانیـان  

صـفا،  (» اي بـوده اسـت   غهرا در تمایل به آن غلو و مبال
محاکمه بین المتصوفه و «فیض در رساله ). 208: 1362
ناپذیر بین دو گروه صـوفیان   ، با دیدگاهی آشتی»غیرهم

ضمن نظري به مخالفان متشرع خـود، چـون    ،و فقیهان

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


    1393 تابستان  ،)22 پیاپی( دوم، شمارة مششدورة جدید، سال  ،پنجاهمسال  ي تاریخی،ها پژوهش /58
 

مالمحمدطاهر، با دیدگاهی انتقـادي باورهـاي آنـان در    
دانـد   یزمینه اتهام یکدیگر به کفر و بدعت را مردود مـ 

او این دسته از علما را بـا  ). 123: 1336کاشانی،  فیض(
ناقصـان  «و جمعی از صـوفیان را  » نما جاهالن عالم«نام 

فیض در ). 124: 1336کاشانی،  فیض(نامد  می» نما کامل
کـرد؛ پـس    سخنان خویش، رد متصـوفه را  تأییـد نمـی   

ها را کافی ندانسته و بدو تذکر  عالمی متشرع این پاسخ
آن طـرق مـذکوره   «دهد تا به روشنی بیان کنـد کـه    می

» فاســد اســت یــا حــرام اســت تــا رفــع منازعــه شــود
  ). 554تا  551: 1381گل،  صفت(
  

  برجستگی گرایش از تعامل به تقابل تشیع به تصوف
هاي فکري صوفیانه  عنوان آخرین رگهها، به این مخالفت

صـل  قرن یازدهم، ما را به گروهی از معاندان تصوف متّ
 آنان. ناپذیر با صوفیان بودند انی آشتیتوز سازد که کینه می
شدت منکر فقهـایی همچـون محمـدتقی مجلسـی و      به

آرام عرصه را بر  این وضع چنان آرام. کاشانی بودند فیض
» ظـاهر «علماي تأویلی تنگ کرد که ناگزیر بـه تقویـت   

و فـردي چـون   ) 166و  165: 1369جعفریـان،  (شدند 
داشت تا در رسـائل خـویش، از تصـوف    فیض را برآن 

ــد   ــزاري کن ــراز بی ــیض(اب ــی   ف ــخه خط ــانی، نس کاش
بدین ترتیب، همگام بـا  ). 238تا  207: الطریفه الکلمات
گذاري سـالطین در تخفیـف تصـوف، بـالطبع      سیاست
ها و  ها و بدگمانی هاي صوفیانه نیز تحت چالش نگرش
پـس  . تـرین تکفیرهـاي مجتهـدان رنـگ باخـت      سخت

صوفی که زمانی بیانگر رابطه مراد و مرید بود، اصطالح 
رفته نمادي از فرقه قدیمی شد و در اواخـر دوران،   رفته

برجسـتگی گـرایش از   . آشکارا معنی تحقیرآمیزي یافت
نمود که  تعامل به تقابل تشیع با تصوف، چنان وسیع می

نویسی بر صوفیان  توان در ردیه نمودهاي عالی آن را می
هر روي، اگر تأکید بر تشیع امامیـه بـه    به. تشخیص داد

عنــوان مــذهب رســمی کشــور و نفــی عقایــد افراطــی 

صوفیانه، ازسویی مقام الوهیـت شـاهان را زیـر سـؤال     
مداري علماي شـیعه   سوي، بر داعیۀ والیت برد؛ ازآن می
که نگرش علماي شیعی بـه تصـوف، از    چنان. افزود می

ایـن دوران  هـاي   دریچه بدعت، باعث شد تا در رسـاله 
مفاهیم ملحد و کافر، بـه صـوفیان غـالی و رهبرانشـان     

ها، به عنوان بازتابی از حوادث و  این رساله .اطالق شود
اجتماعی به قزلباشان صوفی است که  رویکردهاي سیاسی

، طریقـت  هـاي ضدتسـنّن   ها بـا گـرایش   نویسندگان آن
صفوي را چون بـدعت تلقـی و آن را تخطئـه و طعـن     

ــرده ــد ک ــ( ان ــتر ن ب ــات بیش ــی، : ك.راي اطالع اردبیل
بدین ترتیـب،  ). 127تا  124: 1336الشیعه؛ قمی،  حدیقه

شیعیان امامیه در سرزنش تصوف، به طریقت و دعـوي  
حلـول و   شیخ در تصاحب جایگاه امام نظـر داشـتند و  

 120: 1336قمی، (شمردند  تناسخ را از مطاعن آن برمی
ها با  آن). 271و  2/270ج: 1374؛ رضوي، 123و  121و 

دعواي » حیایی غایت بی«راندن از صوفیانی که از  سخن
تا دیگران را فریب ) 347: 1374مقدادي، (کنند  پیري می

نهنـد   دهند، به حال کسانی که اطاعت آنان را گردن می
: 1375؛ قمی،  358: 1374مقدادي، (خورند  افسوس می

که چگونه به جـاي کسـب   ) 359و  150و  149و  135
ــنّت،  معر ــاب س ــت از کت ــفا «ف ــارات و ش ــوده اش » بیه
قمی، نسـخه خطـی، تحفـه عباسـی، بـرگ      (خوانند  می

البته گاه مذمت این دسته از فقها چنان وسـیع   ).پ129
نمود که حتی آشنایی با کلمات مشایخ صوفیه را حتی  می

اگر در ابتدا به قصد عمل به شرع باشد در نهایـت، بـه   
: 1345؛ شاردن، 31: 1336می، ق(دانستند  تنفّر از شرع می

ــا وجــود اینکــه دورة فعــال زنــدگی     ). 1044/ 3ج ب
 1627/ق1110تا  1037(اجتماعی عالمه مجلسی  سیاسی

سلیمان آغاز شد  االسالمی شاه ، با منصب شیخ)م1698تا 
، )1352آبـادي،   خـاتون : ك. براي اطالعـات بیشـتر ن  (

ت ترین دورة حیات وي را بایـد، در دوران حکومـ   مهم
: 1374شاملو، (حسین و در همین مقام دانست  سلطان شاه
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ــلطان). 287/ 1ج ــت،    س ــیش از حکوم ــه پ ــین ک حس
الکهارت، (تعلیم مجلسی، شخصی متشرع شده بود  تحت
ــا دوري) 39: 1344 ــات،   ب ــرات و منهی ــتن از منک جس

ــت  ــویش را تح ــت خ ــرد   حکوم ــروع ک ــوذ وي ش نف
ــکی، ( ــم   ). 21: 1363کروسینس ــماً مراس ــی رس مجلس

ــ ــه،   اجت ــدن خطب ــذاري را انجــام داد و ضــمن خوان گ
ــد را در زمینــه اصــالحات   سیاســت هــاي دولــت جدی

نصیري، (اجتماعی و مبارزه با فسق و فجور روشن کرد 
ســلیمان و  تــر شــاه جانبــه بــا نظــارت همــه ).19: 1372

حسین بر کاهش نیروي قزلباشان و به پیـروي از   سلطان
/ 2ج: 1382 منشـی ترکمـان،  (عبـاس،   هاي شاه سیاست

کـردن قزلباشـان بـه     حسـین بـا مـتهم    سلطان شاه) 1106
مرعشـی  (ها را اخراج و اعدام کـرد   تصوف و الحاد، آن

بـاوجوداین، فقهـا و خاصـه    ). 26تا  24: 1362صفوي، 
کردند تا از طریق گسترش موقوفات و  مجلسی سعی می

ها و برگزاري اعیـاد مـذهبی و نیـز مراسـم      ترویج آیین
اي از   دت امامان شـیعه کـه بـا مجموعـه    سوگواري شها

هاي مذهبی همراه بود مـانع از تمـاس    ها و نوشته سنت
ها  این مجموعه سنت. آنان با عوام شوند مستقیم و مؤثر

هاي  هاي مذهبی را قبالً امامیان اخباري، با نوشته و نوشته
بیت  گري گردآوري و به اهل هاي صوفی متفاوت اندیشه

-Calmard, 1996 : 1139(منسـوب کـرده بودنـد    

 ).Kazemi Moussavi, 1998: 639-641؛ 180
قزوینـی،  (» توحیدخانـه «کـه برچیـدن و تخریـب     چنان
) 2/183ج: 1368اصفهانی، (و تکیه صوفیان ) 78: 1367

با منع شرب خمر و شکستن هزاران بطـري شـراب در   
: فندرسکی، نسخه خطی، تحفه العالم(جهان  میدان نقش

ــادهو تعطیلــی ) 196 ــه مراکــز ب ــا  گســاري و قمارخان ه
؛ نصـیري،  197: العـالم  فندرسکی، نسخه خطی، تحفـه (

شـدن غـالت    بـا منسـوخ  . همگام شد) 44تا  42: 1372
: ك.بـراي اطالعـات بیشـتر ن   (هـا   شیعه و فترت خانقاه

و  ها جایگزین شده زورخانه) 3ج: 1384مستوفی بافقی، 

اي قهرمانی نماده) ع(علی جاي ابومسلم، رستم و امام به
ــدند  ــین  ).Babayan,1994:160-161(شـ در چنـ

وضعی، مالمحمدباقر با تکذیب انتساب پدر به تصوف، 
شدیدترین خصـومت را در برابـر   ) 233: تا تنکابنی، بی(

پوشی، غنا را بر فقر  او با رد پشمینه. صوفیان پیش گرفت
هاي ذکر و مراسم صوفیانه را ممنوع  برتري داد و حلقه

تصوف، خاصه در  اهل). 400و  399: 1385یبی، الش(کرد 
کـه   شـدند  واپسین ایام صفویه، تا بدان درجه تحقیر می

صوفیان در بیرون کاخ شـاهی در حـالی بـه رفتگـري     «
خانـه   اند که تاج بر سـر دارنـد و از سـفره    گمارده شده

سـیوري،  (» گیرنـد  هاي نان و بـرنج مـی   سلطنتی  خرده
نــوز انتظــار ظهــور رســد ه بــه نظــر مــی ).111: 1382
که مجلسی و  در جامعه وجود داشت؛ چنان) عج(مهدي

جمعی از روحانیان با اشاره بـه اینکـه او  نسـب عـالی     
صفوي است، خاندان صفوي و همچنین تمام کسانی را 

رو  که معتقد بودند در طول زندگی خود، با مهدي روبه
نحو و با حفـظ   آنان بدین .کردند خواهند شد ارضاء می

با اتصال  ،گرایی و پیشگویی ظهور صفویان مهدي جلوه
ــه حکومــت مشــروعیت  بــه انقــالب صــاحب االمــر، ب

عالمه مجلسی حتـی  ). 6: 1367مجلسی، (بخشیدند  می
در زمان حیات، به علت کـارکرد چنـین تفسـیرهایی از    

هاي سیاسی زمان غیبت، با انتقاد مردم و روحانیان  دیدگاه
ــد  ــه شـ ــائ98: 1352آصـــف، (مواجـ : 1352ري، ؛ حـ

بـا   ).8: 1373؛ میرلوحی اصـفهانی،  1755تا  1/1752ج
هاي فوق، علمـاي   هاي سیاسی برآمده از دیدگاه اندیشه

شیعه آن دوره مخالفت با سالطین صفوي را نامشروع و 
اي، نسـخه خطـی،    کمـره (مخالف دین و شرع دانستند 

؛ نـاجی، نسـخه خطـی،    66: 1377؛ سبزواري، 229برگ
که محمدباقر مجلسی  طوري به). 25گ رساله سلطنت، بر

بنا به تحمیل وضع زمانی، معاشرت بـا امـرا را واجـب    
با تأکید بر جدابودن شریعت و سیاسـت   يو .شمرد می

ــی ( ــی، ب ــا مجلس ــرآه، ج: ت ــی، 150و  1/149م ؛ مجلس
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هـر کـه   «: ، بیان کـرد )506و  505: تا المقاصد، بی جامع
» سـت کنـد اطاعـت خـدا نکـرده ا     اطاعت پادشاه نمـی 

که  در این بین، چنان). 562: تا المقاصد،بی مجلسی، جامع(
دو ارتبـاطی متقابـل   آیـد ایـن   از رابطه شاه با فقها برمی

سو شاهان ضـمن کسـب مشـروعیت از     ازیک: اند داشته
ــت  ــان، در حکوم ــین آن  فقیه ــود را جانش ــا  داري خ ه

اجتماعی  دانستند؛ ازدیگرسو، فقها نیز موقعیت سیاسی می
االسـالمی مـدیون شـاه     جمعه و شـیخ  ر امامتخود را د

بودند و در غیر ایـن صـورت، قطعـاً از اقتـدار و نفـوذ      
 4/355ج: 1373اشکوري، (شدند  سیاسی برخوردار نمی

در دوران موضوع بحث اینکه چه کسی نماینده ). 356و  
نشـده بـاقی    ائمه است، یعنی مسئله مهم مشروعیت حل

سـتفاده رسـمی نرسـید    ماند و اصطالح نایب امام، بـه ا 
ــوران، ( ــا  80: 1377فـــــــــــــ ؛ 82تـــــــــــــ

AmirArjomand,1984:193-196 .(ــه ــاي ب آن،  ج
آنکه به منصبی رسمی برسد، براي  تعیین مجتهد زمان بی

ارجاع بـه قـدرت و حکومـت فقیهـان اسـتفاده شـد و       
هاي  آوردن مقام دست حکومت روحانیان شیعه، حتی با به

گذارشده در تصرف االسالمی و مالباشی، از سود وا شیخ
ــورد   مقــــام اداري ــدر شکســــت خــ مــــذهبی صــ

)AmirArjomand,1984:193-196 .(میـان،   دراین
، به رغم سیاست صفویه در سـرکوب صـوفیه قزلبـاش   

پیوند معنوي خـود را بـا خانقـاه     دولت تا اواخر حیات
برد که شاخه صوفیه  توان پی ها می حفظ کرد و از گزارش

: 1381گـل،   صـفت (صفویه همچنان فعال بـوده اسـت   
هاي بین سقوط صفویه تا برآمدن  حتی در شورش). 381

اي  شد از داعیه انتساب تصوف و چهره نادرشاه، سعی می
 ).174و  173: 1375مستوفی، (گیري شود  ماورایی بهره

 
  نتیجه 

در روند تکوین مباحـث نظـري والیـت کـه بـه دنبـال       
ائتالف تشیع و تصوف، در قـرن هشـتم و خاصـه نهـم     

گیـري صـفوي نمـاد     جري قمـري رخ نمـود، قـدرت   ه
. رفت بارزي از تحقق عملی چنین فرایندي به شمار می

هـاي غالیانـه    نشینی صـفویه در پیونـدي بـا ایـده     خانقاه
بخش عصـر نـوینی در رسـمیت    ترکمانان، نه تنها نوید

تشیع امامیه بود که طریقت به عنوان نمـادي از برتـري    
سـو، در   ازیـک  .ت جلوه کـرد قزلباشان، در ساختار قدر

تناسبی میان مقتضیات صفوي براي استقرار سیاسـی بـا   
و ازدیگرسـو،  تکیه بر حامیانی برآمـده از حلقـۀ ارادت   

شیعه باعث شد تا تعامل پیشـین   فقدان انتظام روحانیان
. تصوف با تشیع، به نفـع برتـري طریقـت شـکل گیـرد     

ت گیري صفوي تشیع را بـه رسـمی   بدین ترتیب، قدرت
رساند؛ اما در مقام قـدرت، تعارضـی میـان نماینـدگان     
طریقت و شریعت، یعنی صوفیان و فقهـا، فـراهم آورد   
که برتري هر یک، با مناسـبات درونـی حکومـت معنـا     

رو، در حرکت سلسله از استقرار به تثبیت  ازاین. گرفت
خواهی ترکمانـان، سـالطین را بـرآن     و نیز توأم با فزون

ی به شریعت، طریقـت را حتـی   داشت تا ضمن چرخش
جریـانی کـه   . به هدف تخفیف قزلباشان منکـوب کننـد  

. اول رو بـه اوج نهـاد   عبـاس  گیري شاه خاصه از قدرت
برتري وي مجالی به احیاي دعاوي فقها، بـراي نیابـت   

حـال بسـتري فـراهم آورد تـا      داد؛ بااین امام غائب نمی
ـ  همگام با سیر نزولی قدرت سالطین، صوفی ه ستیزي ب

البته این . نمادي از برتري شریعت بر طریقت نمود یابد
موضوع، نـه تنهـا در رونـدي تـدریجی پدیـدار شـد و       

ها به مقوله تصوف، نماد بـارزي از   تفاوت نگاه مجلسی
آن بود که همگام بـا ضـعف سـاختار سیاسـی، فقهـاي      
شیعی ضمن تمرکز بر حق خود در نیابت امـام غایـب،   

  .دیل شدندبه رقیبی براي سالطین تب
  

  نوشت پی
گیـر در   خصومت به صوفیان در این دوره، تالشـی پـی   -1

الدین ازسوي  صفی جهت ایجاد یک وجهه شرعی براي شیخ
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 204: 1375محمد اردبیلی، (فقهاي این دوران آغاز شده بود 
اوج سوگیري  به تصوف را ). 30تا 29: 1336؛ قمی، 207تا 
. مشاهده کرد» راالخیاراآلثار فی اخبا صفوه«توان در رساله  می

الحـان و   مشـوش «تا بـا   است اردبیلی در این اثر سعی کرده
، )205: 1375محمداردبیلی، (بزاز  خواندن ابن» المزاج متلون
هاي صوفیانه خاندان صفوي را کمرنگ جلـوه دهـد و    جنبه

معرفـی کنـد   » عشـر  مروج مـذهب حـق ائمـه اثنـی    «آنان را 
  ).544: 1381گل،  صفت(
  

  هکتابنام
منتخبـاتی از آثـار   ، )1351(الـدین،   آشتیانی، سیدجالل -

حکماي الهی ایران از عصر میرداماد و میرفندرسکی تـا  
انسـتیتو ایـران و فرانسـه    : جلـد، تهـران  2، زمان حاضر

  .هاي علمی در ایران پژوهش
الحکمـــا  رســـتم، )1352(آصـــف، محمدهاشـــم،  -
: ن، تهـرا 2کوشش محمد مشـیري، چ به ،)التواریخ رستم(

  .سپهر
الذریعـه  ، )ق1403(آقابزرگ طهرانی، محمدمحسـن،   -

 9و  4نقی منـزوي، ج  ، به اهتمام علیالشیعه الی تصانیف
  .آستان قدس رضوي: ، مشهد21و 
: جـا  ، بیالشیعه حدیقۀ، )تا بی(محمد،  اردبیلی، احمدبن -

  .علمیه اسالمیه
، )1413(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  -

: ، قم8، جده و البرهان فی شرح ارشاداالذهانالفائ مجمع
  .اسالمی

محمدشــریف،  بــن اســپناقچی پاشــازاده، محمــدعارف -
الخـواص والعـوام؛ تـاریخ     االسالم بـین  انقالب، )1379(

سـلیم   اسـماعیل صـفوي و شـاه    زندگی و نبردهاي شـاه 
: ،  به کوشـش هجري 930-905هاي  عثمانی وقایع سال
  .لدلی: ، قم1رسول جعفریان، ج

ــا،  بـــن اصـــفهانی، محمدمهـــدي- ، )1368(محمدرضـ
: ، تهـران 2جلـد، چ 2، االصـفهان  جهان فی تعریف نصف

  .امیرکبیر
العلمـاء   ریاض، )1389(افندي اصفهانی، میرزاعبداهللا،  -

ــدباقر ســاعدي، جالفضــالء و حیــاض 3، ترجمــه محم ،
  .هاي اسالمی بنیاد پژوهش: مشهد

، )1366(ــــــــــ ، ـــــــــــــــــــــــــــــــ -
، ترجمـه محمــدباقر  الفضـالء العلمـاء و حیــاض  ریـاض 

هاي اسالمی آستان قـدس   بنیاد پژوهش: ساعدي، مشهد
  .رضوي

، )1373(اهللا،  هــدایت بــناي نطنــزي، محمــود افوشــته -
، بـه اهتمـام احسـان اشـراقی،     االخیاراآلثار فی ذکرنقاوة
 .علمی و فرهنگی :تهران

، حققـه و  الشـیعه  اعیان ،)1983( االمین، السیدمحسن، -
ــن ــه حســــ ــین، ج اخرجــــ ــروت6االمــــ : ، بیــــ

  .للمطبوعات دارالتعارف
ــاملی، الشــیخ - ــدبن الحرالع ــا  1965( الحســین،  محم ت

، بـه کوشـش   عامـل  اآلمل فی ذکر علما جبل امل، )1966
  .نا بی: ، بغداد1احمد حسینی، ج

تشیع و تصـوف تـا   ، )1387(الشیبی، کامل مصطفی،  -
، ترجمـه علیرضـا ذکـاوتی    ه دوازدهم هجـري آغاز سد

  .امیرکبیر: ، تهران5قراگزلو، چ
الهجرةالعاملیه الی ایران فی ، )1989(المهاجر، جعفر،  -

  .دارالروضه: ، بیروتعصرالصفوي
تاریخ ایـران دوره صـفویان   ، )1380(س، .امورتی، ب -
  .جامی: ترجمه یعقوب  آژند، تهران ،)کمبریج(
، سفرنامه آدام اولئـاریوس ، )1369( اولئاریوس، آدام،  -

  .کتاب براي همه: جا جلد، بی2ترجمه حسین کردبچه، 
، به اهتمام میرهاشم محدث، )1361(، تاریخ قزلباشان -

  .بهنام: تهران
: جـا  ، بـی العلمـاء  قصص ،)تا بی(تنکابنی، میرزامحمد،  -

  .علمیه اسالمیه
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    1393 تابستان  ،)22 پیاپی( دوم، شمارة مششدورة جدید، سال  ،پنجاهمسال  ي تاریخی،ها پژوهش /62
 
صـفویه در عرصـه دیـن،    ، )1379(جعفریان، رسول،  -

پژوهشـکده حـوزه و   : جلـد، قـم  3، فرهنگ و سیاسـت 
 .دانشگاه

، )1364(، جهانگشاي خاقـان؛ تـاریخ شـاه اسـماعیل     -
مرکـز  : آبـاد  ها اهللا دتـا مضـطر، اسـالم    مقدمه و پیوست

  .تحقیقات فارسی ایران و پاکستان
ــین،  - ــائري، عبدالحس ــه ، )1352(ح ــت کتابخان فهرس

انـه  کتابخ: ، تهـران 4، بخـش 1ج مجلس شـوراي ملـی،  
  .شوراي ملیمجلس 

نسـخه   العقدالطهماسـبی، عبدالصمد حارثی،  بن حسین -
  .4/5873خطی، دانشگاه تهران، 

الســنین  وقــایع، )1352(آبــادي، عبدالحســین،  خــاتون -
ــوام ــهواالع ــران  ، ب ــودي، ته ــدباقر بهب ــش محم : کوش

  .کتابفروشی اسالمیه
اسماعیل خطـایی   شاه، )1966(اسماعیل،  خطایی، شاه -

، بــه کوشــش عزیزآقــا محمــداوف و حمیــد رياثــر لــ
  .آراسلی، باکی

تـاریخ  ، )1382(اهللا روزبهـان،   خنجی اصفهانی، فضل -
میراث : ، تصحیح محمداکبر عتیق، تهرانامینیآراي  عالم

  .مکتوب
اسماعیل و  تاریخ شاه، )1370(خواندمیر، امیرمحمود،  -

، تصـحیح و  السـیر  تهماسـب صـفوي؛ ذیـل حبیـب     شاه
  .گستره: جا حمدعلی جراحی، بیتحشیه م

ــدین الحســینی،  همــام بــن الــدین خوانــدمیر، غیــاث - ال
الـدین همـایی،    ، مقدمه جالل4، جالسیر حبیب، )1362(

  .خیام: جا بی
، )2536(خوانســـاري اصـــفهانی، میرمحمـــدباقر،    -

العلمـا والسـادات؛ زنـدگانی     الجنات فی احوال روضات
اسـالم تـا زمـان     مشاهیر و دانشمندان اسالمی از صـدر 

، 5، ترجمــه محمــدباقر ســاعدي خوانســاري، جمؤلــف
  . کتابفروشی اسالمیه: تهران

ــاد حســینی،  بــن خورشــاه - ــاریخ ایلچــی ، )1379(قب ت
، تصـحیح  972شاه؛ تاریخ صفویه از آغاز تـا سـال    نظام

ــران  ــیري، ته ــا نص ــاخر  : محمدرض ــار و مف ــن آث انجم
 .فرهنگی

ــرو،  - ــه، پیت ــفرن، )1381(دالوال ــرو س قســمت (امه پیت
ــران  ــه ای ــوط ب ــی از  )مرب ــرح و حواش ــه و ش ، ترجم

  . علمی و فرهنگی: الدین شفا، تهران شعاع
ــدزمان - ــوي، محمـ ــن رضـ ــدجعفر،  بـ ، )1374(محمـ

، به کوشش رسـول  الرشاد، میراث اسالمی ایران صحیفۀ
  .اهللا مرعشی نجفی کتابخانه آیت :، قم2جعفریان، ج

، بـه اهتمـام   التـواریخ  احسـن ، )1349(روملو، حسن،  -
  .بنگاه ترجمه و نشر کتاب: جا عبدالحسین نوایی، بی

ایـران در راه عصـر   ، )1385(رویمر، هانس روبـرت،   -
  .دانشگاه  تهران: ، ترجمه آذرآهنچی، تهرانجدید

تاریخ ایـران  ، )1380(ــــــــــــــــــــــــــــــ ، 
، ترجمـه یعقـوب آژنـد،    5، ج)کمبـریج (دوره صفویان 

  .جامی: تهران
دنباله جسـتجو در  ، )1362(کوب ، عبدالحسین،  زرین -

  .امیرکبیر: ، تهرانتصوف ایران
، االنوار عباسـی  روضه، )1377(سبزواري، محمدباقر،  -

میـراث  : تصحیح اسـماعیل چنگیـزي اردهـایی، تهـران    
  .مکتوب

ــرانســفرنامه - ــان در ای ، ترجمــه )1349(، هــاي ونیزی
  .خوارزمی: منوچهر امیري، تهران

نقــش ترکــان آنــاطولی در ، )1371(ســومر، فــاروق،  -
، ترجمه احسان اشـراقی  تشکیل و توسعه دولت صفوي

  .گستره: و محمدتقی امامی، تهران
، ترجمـه  ایران عصر صفوي، )1372(سیوري، راجر،  -

  .مرکز: ، تهران3کامبیز عزیزي، چ
تحقیقـاتی در تـاریخ ایـران    ، )1382(ـــــــــــــ ،  -
فرد و محمـدباقر   ، ترجمه عباسعلی غفاريصر صفويع

  .امیرکبیر: آرام، تهران
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، ترجمـه  سـیاحتنامۀ شـاردن  ، )1345(شاردن، جـان،   -
 .امیرکبیر: ، تهران5و  3محمد عباسی، ج

 الخاقـانی،  قصص، )1374(داودقلی،  بن قلی شاملو، ولی -
وزارت : ، تهـران 2کوشش حسن سـادات ناصـري، ج  به

  .اد اسالمیفرهنگ و ارش
ــدبن شــیخ - ــدین محم ــایی، بهاءال ، )1357(حســین،  به

: اللهی، تهـران  ، تصحیح و مترجم ابوالقاسم آیتکشکول
  .توکا

، )1410/1990(،  ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ -
: ، تحقیـق زهیراالدجـی، بیـروت   الکتـاب  ذباح اهل مرمه

  .االعلمی للمطبوعات مؤسسه
آثار  ،)تا بی(ــــــــــــــــــ ، ـــــــــــــــــــ -

  .صحفی: ، قمو اشعار
، )تــا بــی(ـ ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

  .فراهانی: ، تهرانجامع عباسی
 ،)تــا بــی(ـــــــــــــ ، ـــــــــــــــــــــــــ -

: ، مترجم محمدعلی بندي اسـدي، تهـران  موش و گربه
  .پیدایش

، 5، جدر ایـران  تاریخ ادبیات، )1362(اهللا،  صفا، ذبیح -
  .دانشگاه تهران: ، تهران1بخش

سـاختار نهـاد و اندیشـه    ، )1381(گل، منصور،  صفت -
  .رسا: ، تهراندینی در ایران عصر صفوي

، به )1350(، اسماعیل آراي شاه آراي صفوي؛ عالم عالم -
  .بنیاد فرهنگ ایران: کوشش یداهللا شکري، تهران

االخبـار؛   تکملـه ، )1369(، )نوید( بیگ شیرازي عبدي -
، به کوشـش  هجري قمري 978تاریخ صفویه از آغاز تا 
  .نی: عبدالحسین نوایی، تهران

، نسخه خطی شـماره  العالم تحفهفندرسکی، ابوطالب،  -
: 9دانشـگاه  . ف[کتابخانه مرکزي دانشگاه تهـران   2465
1213.[  

ــان،  - ــوران، ج ــاریخ  ، )1377(ف ــکننده؛ ت ــت ش مقاوم
جـا  ترجمه احمـد تـدین، بـی    الت اجتماعی ایران،تحو :
 .رسا

الطریفـه، نسـخه    کاشانی، مالمحسـن ، الکلمـات   فیض -
اهللا مرعشـی نجفـی    ، کتابخانه آیت4/1273خطی شماره 

  ).75: 4مجلس . ف(
تصـحیح   فوائدالصفویه،، )1367(قزوینی، ابوالحسن،  -

  .فرهنگی: و مقدمه و حواشی مریم میراحمدي، تهران
، التـواریخ  لـب ، )1363(عبداللطیف،  بن زوینی، یحییق -

  .بنیاد و گویا: تهران
الوهـاج   السراج، )ق1413( سلیمان،  بن قطیفی، ابراهیم -

: ، قـم الخراجیـات  الجـاج؛ مجموعـه   لدفع عجاج قاطعـه 
  .اسالمی

الـدین الحسـین الحسـینی،     شرف قمی، قاضی احمدبن -
ن ، بـــه تصـــحیح احســـاالتـــواریخ خالصـــه، )1359(

  .دانشگاه تهران: ، تهران1اشراقی،ج
، بـه  رسالۀ رد صـوفیه ، )1375(، قمی، مالمحمدطاهر -

کوشش سیدحسن اسالمی، میـراث اسـالمی ایـران، بـه     
اهللا  کتابخانـه آیـت  : ، قـم 4کوشش رسـول جعفریـان، ج  

  .العظمی مرعشی نجفی
، نسخه شماره تحفه عباسی، ـــــــــــ ـــــــــــ -

  .پ129، برگ 4ره ، رساله شما6634
المقاصـد فـی    جـامع ، )1414(حسـین،   بن کرکی، علی -

ــرح ــد شـ ــم11و  2، جالقواعـ ــه آل: ، قـ ــت  مؤسسـ بیـ
  .السالم احیاءالتراث علیهم

الالهوت فـی   نفحات، )1335(ــــــــــــــــ ، ــــ -
کوشـش محمـدهادي امینـی،    ، بـه الجبت والطاغوت لعن

  .نینوا همکتب: تهران
، )1349(ــــــــــــــــــــــــــــ ، ـــــــــــــ -

، تحقیـق الشـیخ محمدالحسـون،    الکرکـی  المحقق رسائل
منشــورات : ، قــم1اشــراف الســید محمودالمرعشــی، ج

  .اهللا العظمی مرعشی نجفی مکتبه آیت
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ــادوش،   - ــوداش ت ــفرنامه ، )1363(کروسینســکی، ی س

، ترجمـه عبـدالرزاق دنبلـی، بـا مقدمـه و      کروسینسکی
  .توس: ، تهرانتصحیح مریم میراحمدي

تحول گفتمان سیاسی شـیعه  ، )1378(کدیور، جمیله،  -
  .طرح نو: ، تهراندر ایران

، سفرنامۀ کمپفـر بـه ایـران   ، )1360(کمپفر، انگلبرت،  -
  .خوارزمی: ترجمه کیکاووس جهانداري، تهران

، نسخه خطی، شـماره  الثواقب هممنقی،  اي، علی کمره -
ــت  ــرگ 1044ثب ــران 229، ب ــه  کتا: ، ته ــه مدرس بخان

  ).شهید مطهري(سپهساالر 
، با حواشی و تذکرةالقبور، )1339(گزي، عبدالکریم،  -

  .نا بی: جا الدین مهدوي، بی تعلیقات به قلم مصلح
، انقراض سلسـلۀ صـفویه  ، )1344(، الکهارت، الرنس -

بنگاه ترجمه و نشـر  : ترجمه اسماعیل دولتشاهی، تهران
  .کتاب

، بـه  رجعـت ، )1367(، مجلسی، محمـدباقر مجلسـی   -
  .رسالت قلم: کوشش ابوذر بیدار، تهران

ـــ ،  - ــی(ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا بـ ، )تـ
) ع(بیـت  مؤسسه آل: ، قمالقواعد المقاصد فی شرح جامع

  .الحیاءالتراث
، )تــــا بــــی(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  -

سولی ، تحقیق هاشم رالعقول فی شرح اخبارالرسول مرآه
  .نا بی: ، تهران1محالتی، ج

صـفوةاآلثار فـی   ، )1375(محمداردبیلی، عبـدالکریم،   -
، بــه کوشــش میرهاشـم محــدث، میــراث  أخباراألخیـار 

کتابخانه : اسالمی ایران، به کوشش رسول جعفریان، قم
  .اهللا العظمی مرعشی نجفی آیت

ــدخلیل،  - ــفوي، میرزامحمــ ، )1362(مرعشــــی صــ
: یح عبـاس اقبـال آشـتیانی، تهـران    ، تصحالتواریخ مجمع
  .طهوري/سنایی

، بـه  التـواریخ  زبـده ، )1375(مستوفی، محمدمحسـن،   -
 .موقوفات افشار: کوشش بهروز گودرزي، تهران

، به جامع مفیدي، )1384(مستوفی بافقی، محمدمفید،  -
  .اساطیر: ، تهران3کوشش ایرج افشار، ج

ــد،  معصــوم - ــق، )1382(علیشــاه، محم ــایقالح طرائ ، ق
  .سنایی: جلد، تهران3باتصحیح محمدجعفر محجوب، 

؛ الشریعۀالشیعۀ و قوةسلوة، )1374(مقدادي، موالمطهر، 
کتابخانه : ، قم2، رسول جعفریان، جمیراث اسالمی ایران

  .العظمی مرعشی نجفیاهللا حضرت آیت
، کسراالصنام الجاهلیـه ، )1364(مالصدراي شیرازي،  -

  .نا بی: جا ترجمه محسن شفایی، بی
تـاریخ عباسـی یـا    ، )1366(الـدین،  منجم، مالجـالل  -

: اهللا وحیـدنیا، تهـران   کوشش سیف، بهروزنامه مالجالل
  . وحید

آراي   تاریخ عالم، )1382(منشی ترکمان، اسکندربیگ،  -
  .امیرکبیر: جلد، تهران2، مقدمه ایرج افشار، عباسی

ــیدمحمد،  - ــفهانی، ســـ ، )1373(میرلـــــوحی اصـــ
، تصحیح و گزینش گروه احیـاي  )گزیده(المهتدي  کفایه

میــراث فرهنگــی، ســازمان چــاپ و انتشــارات وزارت 
  .نا بی: فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران

ــر  - ــکی، والدیمیــ ــودورویچمینورســ ، )1368(، فیــ
کوشــش ســیدمحمد دبیرســیاقی، و ، بــهالملــوك تــذکره

سازمان اداري حکومت صفوي یا تعلیقات مینورسـکی  
: نیـا، تهـران   ترجمـه مسـعود رجـب    الملـوك،  هبر تـذکر 
  .امیرکبیر

، نسـخه خطـی،   رساله سـلطنت ناجی، محمدیوسف،  -
کتابخانـه مجلـس   :، تهـران 25، بـرگ 85839شماره ثبت
  .شوراي ملی

تاریخ ایران دوره صفویان ، )1380(نصر، سیدحسین،  -
  .جامی: ترجمه یعقوب آژند، تهران ،)کمبریج(
، )1372(العابـدین،   زیـن  بـن  ابـراهیم  نصیري، محمدبن -

کوشش محمـدنادر نصـیري مقـدم،    ، بهدستور شهریاران
  .بنیاد موقوفات افشار: تهران
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ــه اصــفهانی، محمدیوســف،  - ــدبرین؛ ، )1382(وال خل
تصـحیح   دوم، عبـاس  صـفی و شـاه   ایران در زمـان شـاه  

ــران  ــیري، ته ــا نص ــاخر  : محمدرض ــار و مف ــن آث انجم
  .فرهنگی

هاي  تشیع؛ اندیشه، )1373(، یوسفی اشکوري، حسن -
بنیاد خیریـه و  : ، تهران4، جالمعارف تشیعسیاسی، دایرة
  .فرهنگی شطّ

  
  مقاالت

ــول،  - ــان، رس ــان و  «، )1369(جعفری ــارویی فقیه روی
، آذر و دي، کیهـان اندیشـه  ، »صوفیان در عصر صفویان

  .127تا   106، 33ش
  
یهان ک، »فیض و تصوف«، )1370(ـ ، ــــــــــــــــ-

  .179تا  163، 35، فروردین و اردیبهشت، شاندیشه
رسـاله محاکمـه   «، )1336(کاشانی، مالمحسـن،   فیض -

ــین ــرهم ب ــوفه و غی ــدتقی   »المتص ــش محم ــه کوش ، ب
، 9، ش9، سنشریه دانشـکده ادبیـات تبریـز   پژوه،  دانش
  .124تا  113

الـدین و   صفی رؤیاهاي شیخ«، )1379(کویین، شعله،  -
، ترجمـه  منصـور چهـرازي،    »صفوي هاي تاریخ نوشته

  .75تا  64،  38و 37، ش کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
از عصـیان باباییـان تـا    «، )1385(یاشار اجاق، احمد،  -

نگـاهی بـه تـاریخ و رشـد علویـان در      «؛ »گري قزلباش
، مجلـه تـاریخ اسـالم   ، ترجمـه شـهاب ولـی،    »آناطولی

  .182تا  159، 27ش
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