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 چکیده:
کر و صـَحوزمینه و هدف ، دو گونه مـشی و حال ـصوفیانه اـست که از آنها به مـستی : سـُ

و هشــیاري نیز تعبیر میشــود. ســکر، حالت وجد صــوفیانه و غرق شــدن ســالک را در 
قبل از ـسکر و یا پس از  و ـصحو هوـشیاري ـصوفی در مرتبتی هدیدممحبت الهی نـشان 

وع تقدم این دو حال، میان  ر موـض ري دارد. بر ـس ورتِ بـش الک در آن ـص ت که ـس آن اـس
یخ  ت. ـش وفیان اختالف اـس فـص حو  نیالدیـص اردبیلی از پیروان جنید و قائل به تقدم ـص

بر ـسکر بود. با آنکه ـشیخ اهل ـصحو بود، با ـسکر در قالب وجد و ـسماع نیز بیگانه نبود. 
ــفی هم بر مکتب او بودند و این حال میان پیروان فرزندان و نوادگان   پیروان ــیخ ص ش

شــیخ صــفی تا دوران خواجه علی پیش رفت. اما پس از آن تحولی در این مفهوم روي 
داد و «صــوفی»، در مکتب شــیخ صــفی، به مرور، مفهوم دیگري پیدا نمود. پژوهش  

 حاضر در پی یافتن علت این تحول و چگونگی آن است.
ي از منابع اکتابخانه: نتایج این پژوهش به روش توصیفی بر مبناي منابع  ش مطالعهرو

 است. آمده دستعرفانی و تاریخی ب
گرایش ـصفویان به قدرت و تالش ایـشان  دهدیمي این پژوهش نـشان هاافته: یهاافتهی

فویا یدن ـص یر به تحول مفهوم این دو حال کمک کرد و با به حکومت رـس ن در این مـس
رفتار   بمروردولت صفوي،    سیتأسي و ایجاد نهادهاي اداري، در آغاز  دارملک و ضرورت  

در اواخر   نکهیاصـوفیانه توسـط نهادهاي حکومتی و نیز دسـتگاه دینی محدود شـد تا  
 سلطنت صفویان این محدودیت به اوج خود رسید.

ا اندکی اختالف سکر و صحو که دو حالت صوفیانه بود، میان صفویان هم بي:  ریگجهینت
، رایج بود و این روش تا دورانی که شیوخ صفویه گرایش به قدرت  آنها  تأخردر تقدم و  

به فراموشی سپرده شد و با   بمروراما پس از آن  شد یمسیاسی پیدا نکرده بودند رعایت 
در حذف و کنار گذاشتن    یی ایجاد شد تا صفویانضرورتهاصفویه    سلطنتروي کار آمدن  

 . این آداب جدیت به خرج دهند

 1399بهمن  11 :دریافت تاریخ   
 1399اسفند    13:   داوري تاریخ   
 1399اسفند   26: اصالح تاریخ   
 1400اردیبهشت    13: پذیرش تاریخ   

 :کلیدي  کلمات  
 ،نیالدیصفسکر، صحو، شیخ 

 طریقت صفوي، شریعت صفوي.

 :مسئول نویسنده * 
    ali.fathollahi@yahoo.com 
 33120011  )66 98(+

mailto:ali.fathollahi@yahoo.com


JSPPP, (١٥)١٠١-٨٧ :٧١, April ٢٠٢٢ 
Journal of the Stylistics of Persian Poem and Prose 

(Bahar-e- Adab) 
Home page: https://www.bahareadab.com 

 
ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 
The position of Sahv and Sokr in the Safavid way 
 
A. Haji Sadeghian Najafabadi, A. Fathollahi*, M.R. Aboui Mehrizi 
Department of Religions and Mysticism, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran. 

 
 

ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Drunkenness and Intoxication are two types 
of Sufi politics and moods, which are also interpreted as drunkenness and 
consciousness. Drunkenness indicates the state of Sufi ecstasy and drowning of 
the seeker in divine love, and Intoxication is the Sufi consciousness in the order 
before drunkenness or after which the seeker has a human face. There is 
disagreement among Sufis over the precedence of the two. Sheikh Safi al-Din 
Ardabili was one of the followers of Junaid and believed in the precedence of 
Intoxication over Drunkenness. Although the sheikh was from Sahwa, he was 
no stranger to drunkenness in the form of ecstasy and listening. Sheikh Safi's 
followers were also on his school, and this went on among the followers of 
Sheikh Safi's children and grandchildren until the time of Khajeh Ali, but after 
that, a change in this concept took place and "Sufi", in Sheikh Safi's school, 
gradually found another meaning. Appeared. The present study seeks to find 
the cause of this change and how. 
METHODOLOGY: The results of this research have been obtained in a 
descriptive manner based on library resources from mystical and historical 
sources. 
FINDINGS: The findings of this study show that the tendency of the Safavids to 
power and their efforts in this direction helped to change the concept of these 
two states and with the Safavids coming to power and the need for property 
and administrative institutions, The government as well as the religious system 
were restricted until it reached its peak at the end of the Safavid dynasty. 
CONCLUSION: Drunkenness and Intoxication, which were two Sufi states, were 
also common among the Safavids with a slight difference in their precedence 
and latency. With the coming to power of the Safavid monarchy, necessities 
were created for the Safavids to be serious in eliminating and abandoning these 
customs. 
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 مقدمه
ینۀ  تان و نیز برخی   پیـش وف در ایران باـس المی در    هاي دیدگاهتـص کلاـس ته و    گروههاي ي  ریگـش وفی نقش داـش ـص

ایر وجوه تمدنی اـسالم از  هیاندمانند ـس :  1، جبوده اـست (ـشرح اـصطالحات تـصوف، گوهرین متأثري ملل تابعه هاـش
). صوفیان که راه رسیدن به کمال را از تزکیۀ نفس و تهذیب آن با رعایت آداب مریدي در محضر مرشد 20-5ص 

تندیدمو مراد  یر کمال، گاهی به مراحلی  انـس ندیم، معتقد بودند در مـس وندیم خودیبکه از خود    رـس و پس از آن   ـش
این دو حالت و مـشی با هم  تأخریان در تقدم و که این همان حاالت ـسکر و ـصحو اـست. ـصوف  ـسندیرمبه هـشیاري  

ی در کنار شــرایط خاص و نابهنجار قرون هفتم به بعد، در  غزالي دنیاگریزانۀ امام محمد هاشــهیانداختالف دارند.  
ي صــوفیگري نقش مهمی ایفا کرده اســت (مهاجرت علماي شــیعه از جبل عامل به ایران، فرهانی  ریگاوجرونق و  

هیاندفکار و  ). ا32منفرد: ص   ترهاي مختلف مکانی با تحوالتی روبرو هاـش وفیان در طول زمان و در بـس د یمي ـص  ـش
فوي که پیروان  هرکدامکه مطالعۀ این تغییرات در میان   وفیان ـص ت. ـص وفیه خالی از لطف و نتیجه نیـس از فرق ـص

یخ   فـش تند در طول زمان از تفکر    نیالدیـص دن زانهیگرایدناردبیلی هـس وفیان دور ـش د و مبادرت به تالش براي ـص
یخ   تیابی به حکومت کردند. با افزایش جمعیت پیروان مکتب ـش فدـس رایط    متأثردر طول زمان که  نیالدیـص از ـش

ي پس از یورش مغوالن و تیموریان بود، مکتب صفویان از صورت نخستین خود دور شد و صورت هایآشفتگخاص 
وفیانه م کر و ـصحو ـص د. با به  دیگري پیدا کرد که در آن ـس وفیان عوض ـش عنایی نداـشت و اولویت رفتار و منش ـص

لطنت صـفویان، صـوفیان قزلباش هم حکومت را با   ید صـوفیان صـفوي و تشـکیل ـس یی مواجه  اهچالشـقدرت رـس
ي سیاسی شدند که درنهایت کار را به ایجاد محدودیت براي صوفیان و منع  اهچالشاز    متأثرکردند و هم خودـشان  

 ي ذیل است:پرسشهارفتارهاي ایشان کشانید. پژوهش حاضر با عنایت به مقدمات باال در پی پاسخگویی به 
 چه تحوالتی در مفاهیم سکر و صحو و رفتار صوفیان از آغاز به کار شیخ صفی تا سلطنت صفویان روي داد؟

 در مکتب صوفیان صفوي از آغاز تا سلطنت صفویان کدام است؟ جادشدهیادر تحوالت  مؤثري  علتها  نیرتمهم
یدن به این اهداف، به روش   د و بخوب موردنظري، ابتدا دورة تاریخی  اکتابخانهبراي رـس ی ـش   بطوری تحقیق و بررـس

دند آ ه ـش ی و مقایـس وع در طول دوره بررـس وص موـض وفیان در خـص به روش   هادادهنگاه با تحلیل  همزمان کتب ـص
 توصیفی، به تبیین موضوع پرداخته شد.

 
 بحث و بررسی

 يگریصوف
. وـشندیپماـست. علت این نام آن اـست که اکثر ـصوفیان خرقه پـشمینه    پوشنهیپـشمـصوفی از «ـصوف» و به معنی   

مقبول    پوشنهیپـشمهم همین معنی   رـسالۀ قـشیریهاین گروه میان ـصوفیان اختالف اـست. در  هیتـسموجهالبته در 
تقاق کلمه کنار  ایر معانی بدلیل عدم تطبیق با اـش تهو ـس تگذاـش ده اـس یریه: ص   ـش اله قـش و مقدمۀ ابن   504(رـس

ق خداوند بودن و محبت به خلق، از ق  .) 969خلدون: ص  وفیگري به معنی دنیاگریزي و عاـش رن دوم هجري به  ـص
ابقهبعد در تمدن اـسالمی جایگاه یافت.  یایی و اروپایی تمدنهاي از این دنیاگریزي در اـس ود.   فوروبي آـس یافت میـش

تانها وفیان ایرانی   انیبودائي  داـس ود.   بوفورمیان ـص تان زندگی بودا را هم جامی و هم عطار در  مثالًیافت میـش داـس
ت از هندي به  و میرف اندآوردهذیل گفتارهاي خود   ان هندي را در آداب ریاـض کی نیز یکی از کتابهاي مرتاـض ندرـس

ي ـصوفیان از مکاتب ریرپذیتأث). با پذیرش  37-42فارـسی ترجمه کرد (ـسرچـشمۀ تـصوف در ایران، نفیـسی: ـصص  
)، 77الصـفا: ص  ي صـوفیان ایرانی (صـفوههاشـهیاندي ایرانی در آداب و هااسـطورههندي و چینی و قبول جایگاه 
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مربوط به اندیـشۀ اـسالمی نبوده اـست. در دنیاي اـسالمی،   کامالًمیتوان پذیرفت که تـصوف اـسالمی امري مـستقل و 
برداشـت صـوفیان از دین و اعمال دینی از همان آغاز با عالمان دینی متفاوت بود. آنها مجاهدت نفس و محاسـبۀ 

ــتندیمدنیایی وجود دارد، مهم    ترك لذتهاي  راه درآن و لذتی را که  ــوفیان،دانس قرآن را داراي ظاهر و باطن   . ص
و آن را به سه زبان «صحو» که بدان علوم و   ابندییدرمو صوفیان باطن قران را   میدانند که علما ظاهر آن را تبیین

مز و اشارات را گویند، معارف را گویند و زبان «تمکین» که بدان علوم توحید را گویند و به زبان «سکر» که بدان ر
وفهمان   عمرانآل   16بیان نمایند و معتقدند اولوالعلم در آیۀ   وف، گوهرین، جلد  انندیـص طالحات تـص رح اـص :  1(ـش

 ).222ص 
ــوفیان اولیه زاهدانی پرهیزگار بودند، اما به ــوفیانی  به گواهی تاریخ، ص ــه قرن بعد از آن با ص مرور زمان در دو س

قانه تا  عاـشق روبرو هـستیم که ز هد و پرهیزگاري را با عـشق به خداوند درآمیخته و گاه در این مقام راز و نیاز عاـش
یریه: ص  اله قـش وند (رـس یار میـش وفیانه پیش میروند و هـش تی ـص وفیگري از آغاز 176مرحلۀ مـس یر تطور ـص ). ـس

ر رشـد کرده و  دوران اسـالمی تا روي کار آمدن حکومت صـوفیان صـفوي در ایران نشـان میدهد صـوفیگري بمرو
از آن ـصوفیانی عاـشق نـشین و پس  ـصوفیان از حالت زاهدانه در آغاز دوران اـسالمی، بمرور تبدیل به زاهدانی گوـشه

ی دخالت میکنند تبدیل   یاـس ائل اجتماعی و ـس وفیانی که در مـس تین  و درنهایت به ـص ت. در دوران نخـس ده اـس ـش
وفی لمان متعبد با یک ـص المی اختالفی میان یک مـس وفی براي عبادت و تفکر در قرآن   اـس زاهد نبود و انزواي ـص

العملی بود در مقابل  ). شــاید عمل آنها عکس29بود تا به خدا نزدیکتر شــوند (تاریخ تصــوف در اســالم، غنی: ص  
). در قرون پنجم به بعد عشــق اولویت 227: ص 1امیه (شــرح اصــطالحات تصــوف، گوهرین، جلد دنیاگرایی بنی

یدن به معبود میدانسـتند و کمیافت. صـوفیان  قانه را راه رـس لوك و جذبۀ عاـش ق تفکر و بصـیرت و ـس کم در  عاـش
. ممکن اســـت این گزینش خانقاه براي گفتندیمکه به آن خانقاه  ردندیکمیی بیرون از شـــهر و ده زندگی هاخانه

در تاریخ  هاخانقاهاشد. این  زندگی بجهت اعالم اـستقالل خود از تمامی نهادهاي ـسیاـسی و اجتماعی و دینی بوده ب
ابقه  تهایران ـس ). ابوـسعید از همین ـصوفیان عاـشق اـست، اما 104(ـسرچـشمۀ تـصوف در ایران، نفیـسی: ص  اندداـش

)؛ درحالیکه دو قرن بعد از  259در کنار یاد خدا بر زندگی میان مردم و مثل مردم تأکید دارد (اســرارالتوحید: ص  
اند هاي بارز اوج این گروه هســتند و تعادلی میان علم و عشــق و زهد ایجاد کردههآن، ســعدي و موالنا هم از نمون

(گلـستان ـسعدي، باب دوم). در مثنوي موالنا مثال فراوان اـست، او در ـسرآغاز مثنوي نـصیحت میکند که مرید باید  
تان مو د (مثنوي، دفتر اول). داـس ق باـش د و عاـش بان (مثنوي،  خودش را آزاد کند و دربند این جهان نباـش ی و ـش ـس

 دفتر دوم) نیز نمونۀ دیگري از زبان عشق در مثنوي است.
ــرایط ـناهموار و ـغارت و  آن پس ازـتا حمـلۀ تیمور و   آن از  بـعددر دوران یورش مغوالن و حوادث ـناگوار  ی ـناامن، شـ

د.   بب روي آوردن به آخرت ـش وفیان مردمان را به زیگرایدنیی و  گراآخرتاقتصـادي ـس وق داد و   هاخانقاهي ـص ـس
و مردم را از دنیا دور کرده به آخرت  کردندیمبازار صــوفیان گرم شــد. این صــوفیان کار را براي حاکمان راحت 

ان را از  دادندیمگرایش  وده  هرگونهکه این رفتار مطلوب نظر حاکمان بود و خیال ایـش . کردیممقاومت مردمی آـس
و    رفتندیمبشـمار  هاخانقاهدوران مغولی، ایلخانی و تیموري حاکمان زمانه، خودشـان، از طرفداران   بازاردر آشـفته

تا ازطریق همـسویی با افکار عامه و   دادندیمارادت خود را به رهبران ـصوفی نـشان  متیقگرانی با هدایاي  هرازگاه
ي مقاومت مردمی را  هاهســتهده و ي خویش ســوق دابســو، افکار عمومی را آنها موردنظراحترام به مقدســات 

 بشکنند.
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 سکر و صحو چیست؟ 
در معناي لغوي به معنی مـستی و از خود بیخود ـشدن اـست. معنی ـسکر در اـصطالح ـصوفیان متفاوت اـست؛  ـسکر

وفیان به حالتی که پس از ذکر و ارادت قلبی به  ت  آنهاـص وندیمو در آن حالت از خود بیخود   دهدیمدـس کر  ـش ، ـس
ـسکر   رونیازا). 230المحجوب: ص (کـشف داندیمی بر ارباب معنی  تعالحقویري ـسکر را غلبۀ محبت  . هجندیگویم

عبارت از حالت بیخودي و ســرمســتی اســت که هنگام ذکر و یا بعلت ارادت قلبی یا مشــاهدة عینی و باطنی در  
الک ایجاد   اند گفته. از این جهت ماندیمکه در آن حالت از تمییز نیک و بد و خیر و ـشر و نفع و ـضرر باز  ـشودیمـس

الک لطان حال اـست بر ـس تیالي ـس کر اـس تمییز احکام ظاهر و باطن از   ازجملهکه در آن حالت هرگونه تمییزي    ـس
. اساس سکر وجد است و منشأ وجد یا از محبت به ماندیمفریضه باز هرگونهو از بجاي آوردن  شودیمسالک ساقط 

از وجدي اـست که ریـشۀ آن محبت    تریقوذات اوـست یا از محبت به ـصفات و البته وجدي که منـشأ آن ذات باـشد، 
وف، گوهرین، ج  طالحات تـص رح اـص د (ـش فات باـش ورت 285: ص 6به ـص کري که با وجد ذاتی ـص ،  رد یذیپم). در ـس

. در ـسکر اـست که ـسالک طریقت از غایت ـشودیمو اختیار از او ـسلب   کندیمراموش حتی خود را ف  زیچهمهـسالک 
. ـسکر غش کردن نیـست؛ فرق بین ـسکر و غـشیت در آن اـست که ـسکر از نـشئت طبع دیویگمچه   داندینمي  خودیب

ت و هنگام ورودش   یت ممزوج به طبع اـس ود ولی غـش ل نـش نیـست و هنگام ورودش طبع و حواس را تغییري حاـص
غشـیت دوام ندارد و سـکر بادوام  آنکهیري در طبع و حواس رخ دهد و طهارت و پاکی را نقصـان آورد؛ بعالوه تغی

 مند نظام  نسبتاً). نظریۀ سکر در عرفان اولین بار در شکلی 279: ص  6اـست (ـشرح اـصطالحات تصوف، گوهرین، ج 
د (مؤلفه طامی مطرح ـش خنان بایزید بـس حو در متون عردر ـس کر و ـص فهاي ـس لطانی و یوـس ). 32پور: ص فانی، ـس

لوك اـست و  کر در میان اهل طریقت یکی از مراحل ـس ابمنزلی از منازل عرفانی  بعنوانـس ی  دیآیم بحـس . دهباـش
، ـسکر و حیرتی که از  رـسدیمکه در آن ـشخص به توحید  داندیم  گانههـشتـسکر و حیرت را منزل ـشـشم از منازل  

ق پدید  وتوجهیب، دیآیمعـش تغراق در حق را به کمال ی به ماـس اندیمي اهللا یا بیخودي و اـس الک را آماده   رـس و ـس
در مکتب عرفانی بغداد و  تا به منزل بعد یعنی فناء فی اهللا و بقاء باهللا وارد شـــود (جایگاه ســـکر و صـــحو کندیم

 ).336خراسان، دهباشی و میرباقري فرد: ص 
حو در لغت به معنی هوشـیاري و هشـیاري پس از مسـتی و رجوع به احسـاس پس از غیبت اسـت و صـحو بر   صـَ

) و در اـصطالح ـصوفیان به معنی  527(فرهنگ لغات و تعبیرات عرفانی، ـسجادي: ص  ـشودیمحـسب ـسکر ـشناخته  
ــالۀ گم کردن و ناب ــت (رس ــاس غیبت اس ــاس پس از غیبت و زوال احس ــاف و رجوع عارف به احس ود کردن اوص
صحو را بازآمدن به حال خویش و حس و علم یا جاي آمدن پس   نامهصوفی). گوهرین به نقل از  112قشیریه: ص 

ت و از ثبات عقل که ادراك  حو از کمال رزانت اـس ت و گوید ـص ته اـس دیبماز غیبت دانـس کر  دیآیمو ثبات   اـش . ـس
باشــد   کترینزدمرد را به انبســاط راه دهد اما صــحو همیشــه در مرابطه دارد و در مراقبت با هیبت دارد تا هرچند 

تر حو از تمکن   خاموـش کر از تلوّن زاید و ـص حو از حُلیت منتهیان و ـس ت و ـص کر از لوازم مبتدیان اـس د؛ پس ـس باـش
بزاز هم عالم صـحو را عالم عقل و عالم اختیار دانسـته   ). ابن129: ص  7(شـرح اصـطالحات تصـوف، گوهرین، ج 

  ازروزند، ـصحو در واقع هـشیاري    و چون ـشب و  وـستهیپهم). ازآنجاکه ـصحو و ـسکر به 515اـست (ـصفوه الـصفا: ص  
هـشیاري پیش از مـستی هم باـشد، زیرا ـسالک در وقتی قدرت تمییز و    تواندیمو البته    دیآیم بحـسابمـستی ـسکر  

ي مختلف آن را دارد  تهایموقعي در  ریگمیتـصمو توان   ندیبیمارد و حس هم دارد و عالم موجود را قوة تـشخیص د
ت و  حو اـس حو  هرگاهکه آن حالت ـص ت که عکس ـص کر اـس د، آن حالت ـس از این حالت درآمد و از خود بیخود ـش
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فیان هم طبیعی بود این ي او و اطراواکنـشهاـسالک از حالت ـسکر به حالت طبیعی برگـشت و   هرگاه. دیآیمبـشمار  
 حالت صحو است.

 
 سکر و صحو پیش از طریقت صفوي 

المی   ود. از همان  -عرفان اـس ناخته میـش وف ـش تر به نام تـص د، بیـش الم بنا ـش تر تعالیم مذهبی اـس ایرانی که در بـس
ابتدا با بـسط و توـسعۀ حوزة تـصوف، ـسلوك صوفیانه نیز دچار دگرگونی و تفاوت آراء شد و در تجزیۀ اولیه به حوزة 

شناخته شد.  شاخه  دوموارد اختالف بین این  نیترهعمدجغرافیایی خراسان و بغداد تقسیم شدند. سکر و صحو از 
وف و   درازمدتاین دو عقیدة عرفانی در   وف و همچنین رابطۀ میان تـص باعث تفاوت و تأثیر فراوانی بر محتواي تـص

کر  د. دو اـصطالح ـس رع ـش وفیانه و عارفانه به و ـصحوتـش رع بر پا مرور زمان اختالفی در عالم تـصوف نـسبت ـص به ـش
نتیجۀ آن صــوفیان به دو گروه «صــوفیان متشــرع» و «صــوفیان غیرمتشــرع» تقســیم نمود. صــوفیان  کرد که در

حویان»   تند که به آنها «ـص وفیانی هـس رع همان ـص رع   مییگویممتـش روکارو آنها را که با ـش وفیان ـس ي ندارند «ـص
زندگی   ندیگویمو   به تن و ـصورت ـشریعت برتري دارد. ـصوفیان ـسکري معتقدند دل و روح نـسبتمینامیمـسکري»  

رعیات  ت و مقید بودن و رعایت ـش رعی درـس ود، مگر   چگاهیهـش تحب   که  آنگاهمنتهی به کمال نمیـش واجب و مـس
گروه مقابل اصــرار بر رعایت شــرعیات داشــت و نیت را    کهیدرحالآن با خلوص نیت و درونی پاك انجام گیرد،  

 .دانستینم مؤثرچندان 
ۀ نیّت ـسبب ـشکافی عظیم میان ـصوفیان ـشد و  مـسئلـسر موـضوع ـسکر و ـصحو و  پیدایش اختالف میان ـصوفیان بر 

ــان مکـتب عرـفان   ـــطامی در مکـتب خراسـ ــان و عراق بوجود آـمد. پیروان ـبایزـید بسـ ـبدنـبال آن دو مکـتب خراسـ
و پیروان جنید بغدادي مکتب ـصحوي را مبتنی بر تـصوف اعتدالی دینی و فلـسفی با    کردندیمـسکرگرایانه را تبلیغ  

). وجه 917و ـسلیمانی: ص  (نامۀ آل ـسامان، ـشعردوـست کردندیمیه بر قرآن و حدیث و توحید و معرفت تبلیغ تک
ي  رگذار یتأثمشترك بارز این دو گروه، زهد و تقواي شرعی بود و وجه تمایز آنها نه طرد دین بلکه نگرش خاص به  

 ).108دین در رسیدن به حق و حقیقت بود (سرچشمۀ تصوف در ایران، نفیسی: ص 
ــلجوقیان با  ــدر دوران سـ ــی  سیتأسـ ــرعه براي مدارس نظامیه و ترتیب و برنامۀ خاصـ که در علوم فقها و متشـ

لجوقیان با انحطاط   وپرورشآموزش کر غالب بودند، ولی در پایان دوران اقتدار ـس حو بر اهل ـس د، اهل ـص فراهم ـش
تگاه خالفت و   روزافزون ماعیلیه و جنگهادـس عۀ خطر اـس ام و همچنین توـس لیبی در نواحی ـش ی دائمي  اهجنگي ـص

(جـستجو در تـصوف   فراگرفتومرج ـسرتاـسر کـشور اـسالمی را اهل ـسنت، هرجو اـشعریان و ـشیعیان کرخ و   هایحنبل
ــترش تـعدي و تـجاوز ـکه نتیـجۀ همین  ثـباتیب  ). در این زـمان بود ـکه161: ص  کوبنیزرایران،   ــاع و گسـ ی اوضـ

و پرسـش مشـکالت  حاجاتومرج بود، زاهدان و صـوفیان را محل توجه مردم عامی نمود و مردمان براي رفع  هرج
. در کنار این عوامل، کردندیم وآمدرفتبه محل اســـتقرار این زاهدان صـــوفی که «خانقاه» نامیده میشـــد،  خود  

ــوفـیان زاـهد ـبدون  و منفـعت  اطـلبـیدنـناامـیدي مردـمان از فقـها و علـماي    گـمانیب جوي نیز در گرایش مردم ـبه صـ
در  انیصــوفان شــدند و امکانات زندگی براي پایگاه این زاهد هاخانقاهتأثیر نبوده اســت. تا اوایل قرن هفتم بمرور  

این اقبال عمومی به   حال  هر در). 162-3: ص کوبنیزرمیـشد. (جـستجو در تـصوف ایران،   نیتأمآن فراهم بود و 
و بالندگی دور کرده، قالبی  وخروشجوشطوایف و ـسالـسل ـصوفیه ـشد، ـصوفیه را از  سیتأـستـصوف که منتهی به 

ي بایزید بـسطامی و ـشبلی و حالج خبري نبود و ـصوفیه با ـسطح هاینندگیآفرن دیگر از و متحجر نمود. در این زما
 ).163: ص  کوبنیزرفکر مردم و مشکالت ایشان منطبق شد (جستجو در تصوف ایران، 
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 ي طریقت صفوي ر یگشکلشرایط سیاسی اجتماعی ایران در زمان  
یخ   فـش ــق)   735-650اردبیلی (   نیالدیـص فی در   گذارهیپاهــ یخ ـص ت. ـش فوي اـس رایط    نیتریبحرانطریقت ـص ـش

اهی درگیر اردوي مغول بود و با  باًیتقرتاریخی ایران به دنیا آمده بود.  ال قبل از تولد او دولت خوارزمـش از چهل ـس
ي نزدیک به تولد ـشیخ، هوالکوخان مغول  ـسالهافروپاـشی خوارزمـشاهیان ـشهرهاي بزرگ خراـسان ویران ـشدند. در 

ي اسماعیلیان  هاقلعهرا دوباره تصرف کند،   درآمدهایران شد تا شهرهاي از فرمان   مأموررغون خان مغول  از طرف ا
ده ســال طول کشــید   باًیتقري که هایریدرگ. این درآوردرا تصــرف کند و عراق عرب را هم به زیر ســلطۀ مغوالن  

اله یعنی ـشیخ  ؛  هجري ـشد  656منجر به فتح قالع اـسماعیلیه و ـسقوط خالفت عباـسیان در ـسال   تیدرنها   چهارـس
د و   رف ـش ط هوالکو تـص شبود که قلعۀ الموت توـس الهـش قوط کرد. دوران کودکی و جوانی او با  ـس بود که بغداد ـس

خان کمی نظام بود که ایران با اصـالحات غازان  سـالهپنجاهي پس از آن گذشـت و هایآشـفتگي هوالکو و هایخراب
 است. حالی ایرانزمان تولد شیخ صفی، زمان پریشان پیدا کرد. ازاینرو

لط ایلخانان  لمانیغبا تـس ی و اجتماعی میان   رمـس یاـس بب ناهماهنگی مذهبی، ـس مغول بر نواحی مختلف ایران بـس
ادي و اجتماعی   بـشدتفاتحان مغول، وـضعیت ایران    وایرانیان  فته بود. در این دوران مـشکالت اقتـص ان و آـش پریـش

تناکی در ک ان که در یورش مغول  وحـش هرهاي خراـس تی از ـش وي، فهرـس ور بوجود آمده بود. رـض ده  رانیوـش ، اندـش
که این شـهرها تا سـالها پس از یورش مغول، گرفتار رکود و افسـردگی بودند (شـهر، سـیاسـت و    کرده اسـتارائه  

مسـلمانی مغوالن در   ). با اسـالم آوردن غازان خان و آغاز دوران94 -  89اقتصـاد در عصـر ایلخانان، رضـوي: ص  
ادي از   اـخانوادهایران، جمع زـی د. مغوالن ـه ــدـن ــلـمان شـ د، مسـ ه ایران آـمده بودـن ه همراه هوالکو ـب ي مغولی ـکه ـب

بب   ی موجود ـس یاـس رایط اجتماعی و ـس وي دیگر ـش تند. از ـس الم و آداب آن نداـش نایی چندانی با اـس لمان آـش نومـس
بود و حاکمان و ـسرداران مغولی هم به عدم ـصداقت بـسیاري از  رونقی و ـسـستی در میان روحانیان و فقها ـشده بی

لمان   لمانی مغوالن پی برده بودند. به همین خاطر مغوالن نومـس تمکاران در عهد نامـس ان بدلیل همراهی با ـس ایـش
براي تربیت معنوي مغوالن   تربمناـس. در این ـشرایط راهی  دانـستندینمروحانیون را ـشایـستۀ حرمت و نفوذ معنوي  

را جلب کند. صــوفیان در این  آنهاروح و قلوب   توانســتیمســلمان وجود داشــت و آن طریقت تصــوف بود که نوم
به ي خود جلب و آنان را نسـبتبسـوبه روحانیون و متشـرعین را  اعتمادیبروزگار نابسـامان توانسـته بودند تودة 

اردبیلی در چنین    نیالدیصـفنند. شـیخ  ک مندبهرهرا از نذورات خود  فقراشـرایط نابسـامان همدرد نموده و حتی 
در اختیار او قرار گرفت تا در میان افکار عمومی تودة مردم جایی براي خود  فرصــتهاي ظهور کرد و بهترین ازمانه

و مریدانی را بیابد که گســترة آن از حوزة جغرافیایی فالت ایران هم بیشــتر بود. با مرگ غازان خان در    کرده دایپ
ــق،   703ســال   برادرش الجایتو و پس از الجایتو ســلطان ابوســعید بهادر به ســلطنت رســیدند. در این زمان هـــ

اً ر قدرت میان   مخـصوـص اع پریـشان ـشد و جنگ بر ـس چوپانی و فرزندانش با    نیرحـسیامدوران ابوـسعید دوباره اوـض
ابوسـعید بهادر سـبب مشـکالتی شـد که در آن میان خواجه رشـید کشـته شـد و بال و طوفان و قحطی کشـور را  

) و با مرگ 345تا حدي که ابوسـعید هم نتوانسـت آن را سـامان دهد (تاریخ مغول، اقبال آشـتیانی: ص  فراگرفته
ال  عید در ـس ال  کهــــ.ق، همه چیز بهم خورد. ی 736ابوـس فی هم مرد اما  ـس یخ ـص ی ایلخانان ـش قبل از فروپاـش

الهاطریقت او که در این  د کرده بود، ـس رورت آن رـش تفاده از موقعیت و به ـض ی ایلخانان   با اـس رایط فروپاـش در ـش
رورت توجه به   عه یافت و ـض تر حس   آنهاموقعیت بهتري براي توـس دیمتوـسط تودة مردم بیـش . نکتۀ جالب توجه  ـش

مـصادف با آغاز حکومت ایلخانان مغول در ایران و    باًیتقرآن اـست که تولد ـشیخ   نیالدیـصفۀ ـشیخ  زماندر بررـسی 
 مصادف با پایان حکومت ایلخانی و فروپاشی ایشان است. باًیتقرمرگ او نیز 
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 جانشینان شیخ صفی و طریقت صفوي 
مرگ پدر تمام امور هدایتی و  و نوة شـیخ زاهد گیالنی اسـت. او پس از   نیالدیصـفشـیخ صـدرالدین فرزند شـیخ  

طریقت ـصوفیان و موقوفات زاویۀ ـشیخ ـصفی در اردبیل را به عهده گرفت. مرام و آیین و مـسلک طریقت ـصفوي با 
مرگ ـشیخ ـصفی و جانـشینی ـشیخ ـصدرالدین گرچه همچنان پایبند به ـشرایع دین بود و طریقت را وـصف ـشریعت 

ـصفی جاي خود را به فعالیت عیاري داد تا ـصوفیان، خانقاه را به    ي ـشیخاهاـضتیرـشد و    ترینیزماما کمی   ـشمردیم
و درماندگان تبدیل کنند. شـیخ صـدرالدین فعالیت اقتصـادي و رسـیدگی بر موقوفات را   انیجوپناهمرکز امدادي  

 .دادیمبراي فعالیت امدادي اولویت 
وفیان ت ـص ت که با مرگ پدرش ریاـس درالدین اـس یخ ـص د ـش ت گرفت و تا  خواجه علی فرزند ارـش فوي را به دـس ـص

ــال   36 ــجاده آن  از بعدسـ ــوفیان و تواریخ عمومی آن دوران به  سـ ــین خانقاه بود. خواجه علی در تواریخ صـ نشـ
بت  پوشاهیـس« اید این نـس ت. ـش هرت یافته اـس یاه بوده    یپوـشاهیـس» ـش یدن لباس ـس خواجه علی، التزام او به پوـش

ـشعاري باـشد براي مخالفت با امیران و ـسالطین وقت و در باطن   درواقعپوـشیدن لباس ـسیاه   رودیماـست. احتمال 
امر شــروع یک دعوت ســرّي در بین مخالفان و ناراضــیان. وقتی خواجه علی بر مســند مرشــدي طریقت صــفوي 

به امور خانقاه، خود نیز در تزکیۀ نفس و مجاهده و تـصفیۀ باطل به طریق آباء و مـشایخ  بر رـسیدگی  نـشـست، عالوه
، گرایش به صحوي بودن وي بخوبی نمایان است و پایبندي  پوشاهیـس. با تعمق در احوال خواجه علی  رفتیمخود  

ریعت زیاد بود. او در   ان مراـسمی را هاماهاو به احکام و ـش یعه بودن وي باقی   که ـشکی  آوردیمي بجاي رمـض در ـش
د تا طریقت  67: ص  کوبنیزر(دنبالۀ جـستجو در تـصوف ایران،   گذاردینم ). همچنین کوـشش در این راه ـسبب ـش

 شود. کترینزدصفوي که در دوران صدرالدین دنیاگرا شده بود کمی روي تعادل دیده و به اهداف شیخ صفی 
اه اـسماعیل، کمترین اطالع و اخبار ما مربوط به احوال ـشیخ ابراهیم اـست.   ظاهراًدر میان ـشیوخ ـصفوي قبل از ـش

توسعه یافت و فکر ایجاد یک نهضت    جاًیتدربود که دعوت سرّي خواجه علی   از زمان شیخ ابراهیم و پسرش جنید
). جنید فرزند ـشـشم ـشیخ ابراهیم بود  69: ص  وبکنیزرانقالبی علنی منعقد ـشد (دنبالۀ جـستجو در تـصوف ایران،  

دار منصبی  هـــق بر مسند ارشاد اهل طریقت صفوي نشست و سیزده سال عهده  851که پس از مرگ پدرش در 
جاده وفیان میان ـس ت پیدا کرده بود. انبوه ـص یاـس اهی بود. در این زمان طریقت گرایش جدي به ـس ینی و پادـش نـش

ـصفوي را به فکر خیز براي قدرت انداخت و همین ـسبب ـشد جنید   رهبران  وجود،طرفدار ـصفویان و خأل قدرتی م
روان  ت ـش یخ حیدر یک ماه پس از قتل پدرش به دـس ین او یعنی ـش ود. جانـش ته ـش ی کـش یاـس ت رقیبان ـس به دـس

شیخ حیدر را که وارث خاندان صفوي بود به عهده گرفت  تیومیق  شخصاًـشاه، متولد شد. اوزون حسن آق قویونلو  
رو به خاموشــی بود، جان   باًیتقرحیدر در پایتخت آق قویونلوها رشــد کرد. در زمان حیدر، نهضــت صــفوي که  و

کم به فکر نظم دادن به فداییان ي گرفت و اردبیل دوباره مرکز زیارت طرفداران طریقت ـشد و ـشیخ حیدر کماتازه
فوي، د وفیان ـص ال رهبري ـص ی ـس یخ حیدر هم پس از حدود ـس د. ـش وفی ـش ب قدرت  ـص یروان و در راه کـس ر ـش

له لـس د (ـس ته ـش یاـسی کـش فویه، براون: ص ـس وفی 68النـسب ـص ماعیل که توـسط فداییان ـص ی مخف). مدتی بعد اـس
 سلطنت صفوي طی نمود. سیتأسبود مسیر قدرت را تا  شده

ـــبب اه اردبـیل بـعد از خواـجه علی بسـ ـبه ـیک مرکز واقعی   جیدرـتبازدـحام مرـیدان و کثرت اموال و موقوـفات    ـخانـق
کم از قدرت دنیوي تبدیل شد که دستگاه اقتصادي آن در حد یک حکومت بود. با این گرایش تدریجی به دنیا کم

کاسـته شـد و معنویت و طریقت در این گروه  کردیمآن معنویات اولیه و طریقتی که شـیخ صـفی از آن صـحبت 
ماعیل، کمرن یدن اـس د. بمرور اهداف تغییر کرد و این تغییرات تا حدي بود که از خواجه علی تا به قدرت رـس گ ـش



 95/  يصفو طریقتدر  سکر وصحو  جایگاه

 

القاب «سـلطان» مقدم بر «شـیخ» شـده و زیبندة خانقاه اردبیل شـد. شـیخ جنید و فرزندش شـیخ حیدر تنها به  
ـسبب این دو براي ایـشان چنین و مریدان به همین  دندیکـشیمفـضل جدّ خود مرـشدیت و ـشیخیت را با خود یدك 

وفی ت و زهد و وجد ـص أن ریاـض ان نبود.  وجه و جایگاهی قائل بودند، وگرنه ـش انی   آنهاگري هرگز برازندة ایـش کـس
ــی تـبدـیل کردـند و فقط ـبا نـمادي  ـــیاسـ ــدي زاـهداـنه را ـبه طریـقت دینی و سـ ــیخی و مرشـ بودـند ـکه طریـقت شـ

. از این توصــیف بخوبی  دادندیمبه حیات طریقت صــفوي ادامه  و  ســتندیزیممآبانه در قالب جهل اعتقادي  مقدس
ن  ودیمروـش ت.   ـش ده اـس حو در این دوران متفاوت ـش کر و ـص در دوران بعد از خواجه علی تنها  نهایاکه جایگاه ـس

وندیمکلماتی هـستند که گفته   وندینماما درك    ـش ؛ چون مـسیر طریقت دنیایی ـشده اـست. نه جامعۀ زمان ـشیخ  ـش
 .انستندیدمراه اتصال به طریقت را  آنهااز طریقت اصیل صفوي فهمی داشت و نه شیوخ  حیدرجنید و شیخ  

 تضاد سلطنت و طریقت صفوي 
ــق یعنی  892اـسماعیل، فرزند ـشیخ حیدر، در ـسال  یک ـسال پیش از کـشته ـشدن پدرش به دنیا آمده  باًیتقرهــ

رانجام در آغاز جوانیانهایجربود و پس از   رف ایران  ي حبس و آوارگی ـس ت آرزوي پدر و جد خود را در تـص توانـس
جنگ، نخـستین حکومت ملی ایرانی با مذهب تشیع را در این کشور دایر نمود.  ـسالهاجامۀ عمل بپوـشاند و پس از  

: ص 1، ج  التواریخي کرد و مذهب شیعه را مذهب رسمی کشور اعالم نمود (احسنگذارتاجشاه اسماعیل در تبریز 
ــال رقباي داخلی را ازمیان برد. او در فضــاي خالی از قدرت فالت  85 ــماعیل ابتدا در عرض هشــت س ــاه اس ). ش

ي بدون شــکســت او ســبب  جنگهاي مداوم و  هایروزیپرا آغاز کرد تا حدي که    بیرقیبوتازي مرکزي ایران تاخت
ایی ـشاه اسماعیل بدانند و به او اعتقاد داشته باشند را نتیجۀ روحیۀ ماور هایروزیپـشده بود مریدان و قزلباـشان این 

 ناپذیر است.که دست خدایی پشت اوست و شکست
دند و در اواخر  وفی» با یکدیگر مترادف ـش ماعیل، دیري نپایید که عناوین «قزلباش» و «ـص یدن اـس با به قدرت رـس

ان و افکار عمومی اولویت یافت. در  ـسلطنت ـشاه اـسماعیل عنوان «قزلباش» بر عنوان «ـصوفی» غلبه کرد و در اذه
اه، یعنی طوایف ترك فوي، اتباع و هواداران آن ـش ماعیل ـص اه اـس لطنت ـش یر  اواخر ـس مـش نژادي که در رکاب وي ـش

ــوفی»  زدندیم ــوفی معروف بودند و عنوان «ص ــر و محدودتري پیدا کرد و   آن از پسبه قزلباشِ ص مفهوم مختص
لباش که در سـابقۀ صـوفیگري و ارادت و خدمت به خاندان صـفوي از دیگران یی از طوایف قزهاخانوادهبیشـتر به  

، عنـصر آمدیمگفت از تـشیع و تـصوف، که دو رکن نهـضت ـصفویان بـشمار   توانیمممتاز بودند تعلق گرفت. بجرئت  
سلطنت و    سیتأسو پس از    دهدیمتا پیش از پیروزي و تـشکیل سلطنت، وجه غالب را تشکیل   گري تـصوف و غالی

گري در مبانی فکري اـسماعیل و پیروانش ي غالیهاجنبهایجاد ـسامانۀ حکومتی و تـشکیل نهادهاي اداري، بتدریج 
 .رودیمشده و طریقت صوفیانه دربرابر شریعت شیعیانه رنگ باخته و رو به ضعف   فتریضع

ــ.ق ـسلطان ـسلیم با ـسپاهی انبوه راهی تبریز ـشد، ـشاه اـسماعیل ابتدا گر 920در ـسال    یخت و عقب نـشـست تا  هــ
یی نمودند. جنگ آغاز شـد و سـپاهیان آراصـفاینکه دو سـپاه در منطقۀ چالدران دربرابر یکدیگر مصـاف دادند و 

ــان دادـند، اـما نیروي   ـــجاـعت و جرـئت فراوانی از خود نشـ ــاه   ـماـندوا  ـهایعثـماندربرابر توپـخاـنه    آنـهاقزلـباش شـ و شـ
ماعیل در این جنگ تاریخی ـشکـستی تاریخی   ماعیل اـس اه اـس را تجربه کرد که هرگز پس از آن قد راـست نکرد. ـش

در این جنگ هم شــکســت ســیاســی و نظامی خورد و هم حیثیت معنوي خود را چنان باخت که این حادثه در  
 .رودیمنقطۀ آغازي بر تغییر مناسبات و تغییرات ساختاري در حکومت بشمار  بعنوانتاریخ صفویان 

شــاه اســماعیل ســالها قبل از جنگ چالدران به دالیل مختلف ازجمله: نیاز به همکار و معاون و نیز محدود کردن 
ب تازه ان، منـص ت ترکمانان قزلباش نبود.  قدرت قزلباـش تگاه حکومتی خود دایر کرد که ادارة آن در دـس اي در دـس
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ــب وکالت جایگاه تازه ــی بود منص ــیاس ــب وزارت در دیوانهاي اي در هرم قدرت و معادالت س ــین منص که جانش
یر را در تاریخ ایران حکومتی ایران بود و درگیریهاي اهل  مـش ان وکالت نفس می ادیفرا قلم و اهل ـش آورد. قزلباـش
املو را که حقی همایونی را در دـست غیرترکمانان بر ین بیگ ـش ماعیل در آغاز نهـضت خود حـس اه اـس نمیتافتند. ـش

اه داـشت به و د، وکالت  بر گردن ـش رهاي آن ـش ان و دردـس ال بعد که متوجه رقابت قزلباـش کالت برگزید اما هفت ـس
ه نجم ایونی را ـب ا مُهرِ نجمنفس هـم ت ـت ــپرد و گـف دین زرگر سـ د  اـل ا بزنـن االي مهرـه دین در دیوان اعلی بر ـب اـل

ــن ــین بـیگ لـَله میگی141: ص  1التواریخ، ج  (احسـ رد و ـجاي او را ـبه ). چـند ـماه بـعد حکم امیراالمرایی را از حسـ
) که نشــان میدهد شــاه از  146چی اســتاجلو میدهد و لقب مهمی به او میدهد (همان: ص  محمد بیگ ســفره

که تا حدودي در شـکسـت دخالتهاي قزلباشـان و رقابتهاي ایشـان به سـتوه آمده و متأثر اسـت. رقابت قزلباشـان 
 تفکیک رسمی دستگاه اداري از دستگاه نظامی شد.چالدران هم مؤثر بود آغازي بر احساس نیاز شاه صفوي به 

 
 جایگاه طریقت صفوي در سلطنت صفوي 

ــد. پیش از پرداختن به بحث درمورد  ــوفیان به عارفان داده شـ ــفویان بمرور جاي صـ در طول دوران حکومت صـ
فوي،   لطنت ـص کیل ـس ان پس از تـش ت تفکیک قزلباـش رورت دارد. نخـس از  چگونگی این جاگزینی، ذکر دو نکته ـض

با عنوان صوفی یاد  اهآنطریقت و شیوخ و زهاد و صوفیان حقیقی صفوي است. علت این جداسازي آن است که از  
ــودیم ـــناـخت و    ـهاـفهیـطاـنه رهبران    ـکهیدرـحال  شـ ــرکردـگان و ـنه حتی افراد ـعادي در این طوایف، هیچ شـ و ـنه سـ

هیاند تند. اـش وفیانه و زهد و کرامات تصـوف نداـش بودند که   بردارفرمانتنها یک نیروي نظامی  آنهاي از تفکرات ـص
اما درمورد مرشــد و حاالت او هیچ اطالعی    دانســتندیمدر این راه تبعیت محض از مرشــد کامل را وظیفۀ خود  

. دومین موـضوع و نکتۀ قابل تذکر درمورد جاگزینی ـصوفی  دانـستندیمنداـشتند بلکه فقط او را داراي مقامی الوهی 
ت در د وفی باقی نمانده با عارف آن اـس ماعیل به بعد دیگر چندان طریقتی و تـص اه اـس فویان از ـش لطنت ـص وران ـس

فی باقی نمانده بود تا   یخ ـص وفی از مکتب ـش ده بود و تـص پرده ـش ی ـس فی به فراموـش یخ ـص بود و آداب و مناـسک ـش
لطنت  ي صـوفی در دوران سـهاسـلسـلهجایگاه سـکر و صـحو در آن مشـخص و روشـن شـود. ناگفته نماند دیگر 

ـــبابی ـبه حـیات خود اداـمه   ــفوـیان، بـنا بر اسـ و بـقاي خود را ـبا تغییراتی در نگرش و هـماهنگی ـبا زـماـنه   دادـندـیمصـ
تضــمین کردند اما از طریقت صــفوي جز نامی باقی نبود و تنها نام مرشــد کامل آن به شــکل صــوري تا اواســط 

لطنت ـصفوي باقی بود. در این مورد زرین فویان بـشکل تدریجی از ـصورت ارتباط با  کوب معتقد اـست تـصوف ـس ـص
 ).222و دودمان تغییر حالت داد (دنبالۀ جستجو در تصوف ایران، زرین کوب: ص  تیب باسلسله بصورت ارتباط 

مـشکالت، وجود   نیترعمدهي عینی تحقق تـشیع و ـشریعت بتدریج فراهم ـشد. هانهیزمبا تـشکیل ـسلطنت ـصفوي،  
مراکز و نهادهایی بود که مذهب تسنن داشتند و با تشکیل دولت شیعی صفویان، سازگاري الزمی میان  جانبۀهمه

 برآمد  درـصدداین نهادهاي ـسنی و حکومت ـصفویه نبود. به این منظور ـشاه اـسماعیل جوان از همان آغاز کار خود 
جماعت بودند. قاضـی نوراهللا   صـوفیان را تضـعیف کند، زیرا بیشـتر صـوفیان غیرصـفوي پیرو مذاهب اهل سـنت و

ــرت  ــوفیگري وقتی در نظر ما مقبول خواهد بود که لعن بر اعداي حضـ ــتري در این زمینه گفته بود صـ ــوشـ شـ
ــومین (ع) نماید (عالم ــفوي: ص امیرالمؤمنین علی (ع) نموده و تولّی به ائمۀ معصـ ). این اقدام بازار  560آراي صـ

) و تعقیب صـوفیان و  605الشـیعه، فشـاهی: ص گان صـوفی (حدیقهصـوفیگري را کسـاد نمود و تخریب مقابر بزر
ر ایران ایجاد  رتاـس ت را در ـس وفیه به محاق برود. این اقدام هولناك که جوي از وحـش د ـص بب ـش ان ـس رهبران ایـش
کرده بود، ضــربۀ بزرگی بر پیکرة صــوفیۀ ایران بود. دومین اقدام شــاه اســماعیل که در زمینۀ تضــعیف دســتگاه  
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وفیان  ی و  ؤثرمـص یاـس ر ایرانی یا تاجیک براي ادارة امور ـس تفاده از عناـص یعه امامیه براي   فقها وبود اـس علماي ـش
براي نابودي صوفیان نبود    صرفاًادارة امور دینی بود. البته دعوت از علماي شیعی از لبنان و عراق و بحران به ایران  

الًو  یع  اـص یعی دعوت براي تقویت بنیادهاي علمی و تکمیل نهادهاي ـش ده بود. این عالمان ـش ور انجام ـش ی در کـش
یعی یا همان فقه  ناخت و اجراي احکام فقه ـش عۀ ـش اگردان بیاموزاند و در توـس ده بودند تا فقه جعفري را به ـش ـش

ماعیل به ایران آمده بود و در    مؤثرجعفري   اه اـس یخ عبدالعالی کرکی که در دوران ـش ند. در همین زمینه از ـش باـش
المجتهدین یاد شـده اسـت درحالیکه او  تهماسـب منصـب شـیخ االسـالمی گرفته بود، با عنوان خاتمدوران شـاه 

). به هر روي صــفویان نیاز 334: ص  1التواریخ، جي فراوانی براي اهل تصــوف فراهم نمود (احســنهایریگســخت
رنگونی جبهۀ مخالف خود، نهـضت فوي، پس از ـس ور انقالبی پیروان ـص تند براي کنترل ـش را متوقف و با ایجاد    داـش

ــؤاالتبافت اداري و ایجاد نهادهاي دولتی و فقهی، قانون و نظم را به جامعه برگردانند و  ــیعیان را نیز  س فقهی ش
و    دیگردانیمپاســخ دهند. طبیعی بود که بازگشــت این نهادها و برقراري قانون و نظم مملکت را به وضــع عادي بر

 .کردیماد رونق اقتصادي موردنیاز دولت را ایج
واگذاري قدرت به فقها بیـشترین سهم را در حذف صوفیان داشت. فقها از دو جهت با صوفیان مخالف بودند. علتی  

با صـوفیان گرایش اکثر صـوفیان به اهل سـنت بود که درمورد آن توضـیح داده شـد و علت دیگر  آنهااز مخالفت 
وفیان   رعیتوجهیبمخالفت علما با ـص ائل ـش وفیان به مـس ان بود که این  ی ـص ط بزرگان ایـش تن احکام توـس و برداـش

د.  ط فقها وارد ـش خت گران بود. به همین جهت باید پذیرفت بیشـترین ضـربه به پیکرة صـوفیه توـس براي فقها ـس
ورتنتیجۀ این امر  اه را   بـص وفی و ـش ان خود را ـص ان را نیز گرفت. قزلباـش تقیم گریبان قزلباـش تقیم و غیرمـس مـس

مسـتقیم درصـدد براندازي و نابودي مطلق صـوفیان   بصـورت  چگاهیه. دولت صـفوي سـتنددانیممرشـد کل خود  
و قزلباشـان نیز شـاه را مرشـد کامل خود  دندیدیم، زیرا به نوعی حکومت خود را وامدار صـوفیان قزلباش امدیبرن
به    عباس ـشاه ـسو کز ی. اما از زمان ـشاه عباس یکم به بعد روزبروز از قدرت قزلباـشان کاـسته ـشد، زیرا ادانـستندیم

در امور حکومتی به ســتوه آمده بود و   آنهاو از دخالت  دیدیمدرایت شــخصــی خود قزلباشــان را مزاحم حکومت 
) و از سویی 154: ص  (تاریخ ایران کمبریج، دورة صفویان کردیمجاي قزلباشان را با سپاهیان گرجی و چرکس پر 

شــده در این و گســترش یافتند و انبوه علماي تربیت سیتأســاز همین زمان شــاه عباس به بعد مدارس صــفوي 
وفیان   یعی به نوعی مخالفان ـص رعریغمدارس ـش اب    متـش وفیه  رونیا. ازآمدندیمبحـس اه عباس به بعد ـص از زمان ـش

ي ـصوفی را در ایران تحت تعقیب هاـسلـسلهاهان ـصفوي همۀ فاقد قدرت ـشد. در اینجا الزم به یادآوري اـست که ـش
، تعقیب کردند. آمدندیم  بحسابرقیب  نوانعبفقط ـصوفیانی را که براي قدرت سیاسی خود   آنهاقرار ندادند، بلکه 

ریک  فوي بودند که خود را در حکومت ـش وفیان ـص تندیماین رقیبان همان ـص فوي دیگر   رونیازا.  دانـس در اواخر ـص
 .خواندندینم مرشد کاملز طریقت صفوي نبود و شاهان صفوي هم دیگر خود را اثري ا

 
 گیري جهینت

ان از اهل  ترـش ان که بیـش دند. گروهی از ایـش تر در قالب دو نحلۀ فکري ظاهر ـش وفیان بیـش المی، ـص در دوران اـس
ــانند ــکر بود و اوج حاالت عرفانی را در خراس ــتند که اهل س ــطامی هس ــت، پیروان بایزید بس ــوفیانه  هایمس ي ص

، معتقد بودند که اوج حالت اندگرفته  نامکه مکتب بغداد   ند ولی در مقابل این گروه، پیروان جنید بغدادي دانستیم
و در عین دقتی که در رعایت اردبیلی از صــحویون بود   نیالدیصــفعرفانی در هوشــیاري و صــحو اســت. شــیخ  

ـشرعیات داـشت، از ـسکر هم غافل نبود. ـصوفیان مکتب ـشیخ ـصفی در زمان ـشیخ ـصفی به همان دقت ـشیخ ـصفی،  
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. شـیخ صـدرالدین دانسـتندیمصـحو را بر سـکر ترجیح داده و رعایت مسـائل و دسـتورات شـرعی را بر خود الزم 
ا خواجه علی این طریقت را احیا کرد و توـسعه داد. ـشرایط طریقت ـصوفیه را با دقت ـشیخ ـصفی راهنمایی نکرد ام

یخ ـصفی به بعد از جهت  فتگزمانی دوران ـش ادي و اجتماعی دوران مغول و هایآـش یاـسی، اقتـص ي پس هایناامني ـس
گري را فراهم کرد و این به یارگیري صــوفیان و گرایش  ي و صــوفیزیگرایدناز ایلخانی و تیمور، زمینۀ گرایش به 

وفی براي آرامش معنوي و   مردم به یوخ ـص یخ مندبهرهـش ان کمک نمود. جایگاه عظیم ـش ي از نذورات و اوقاف ایـش
و افزایش یاران ایـشان در قرن   افتهی  گـسترشـصفی در میان مریدان و تدبیر خواجه علی ـسبب ـشد طریقت ـصفوي 

میان جانشـینان خواجه    نهم هجري شـیوخ صـفوي را به فکر دسـتیابی به قدرت انداخت. کوشـش براي قدرت در
د تا    بروزعلی روز تر ـش ماعیل  نکهیابیـش اه اـس ـشیخ جنید و ـشیخ حیدر جان خود را در این راه ازدـست دادند اما ـش

 توانست آرزوي اجدادي خود را جامۀ عمل بپوشاند.
وفی گرفتند. از آن پس صــ  کمدســتمریدان صــفوي از دوران خواجه علی به بعد آداب صــوفیانه و مراســم آن را  

ــد خود را تا مرتبۀ الهی باال  ــد که مرش ــوفیگري  بردیممریدي تابع و جانباز ش ــرط ص و اطاعت محض از او را ش
. این نخســتین قدم براي تحول مفاهیم و آداب در میان صــوفیان بود، اما با به ســلطنت رســیدن شــاه دانســتیم

وفیان قزلب اه در یک مرحله متوجه ناتوانی ـص ع فرق کرد. ـش ماعیل وـض د و براي همین  اـس اش در ادارة مملکت ـش
وفیان قزلباش و رقابت  پرد و در مرحلۀ بعد پس از ـشکـست چالدران متوجه دخالت ـص  آنهاامور اداري را به وزیر ـس

وفیان قزلباش تنگ  ه را بر ـص د تا به مرور نهادهاي اداري و مذهبی عرـص بب ـش ائل ـس د. این مـس ر قدرت ـش بر ـس
ـسبب حذف ـصوفیان ـشد. از دوران ـشاه   تهایمحدودز دوران ـشاه عباس به بعد این  کنند تا کار به جایی رـسید که ا

ي ـصوفیان در قالب آن و آمیختن ـشرع ارزـشهایی انجام ـشد تا با احیاي عرفان ایرانی و حفظ  تالـشهاعباس به بعد 
یخ بهایی،  فه مکتب نویی را ایجاد کنند که ـش درابا عرفان و فلـس انی از  مالـص خـص نیمعروفترو فیض کاـش ي  ها یت ـش

اردبیلی و    نیالدیصـفي صـحوي شـیخ  هادگاهید. در مجموع طریقت صـفوي که با لحاظ روندیماین گروه بشـمار 
ي او در رعایت شـرعیات و تزکیه نفس شـروع شـده بود و گاه با وجد و سـماع صـوفیانه نیز همراه بود، در هادقت

نهادهاي ـشرعی و   سیـسأتآن را احیا نمود.    پوشاهیـسي مواجه ـشد اما خواجه علی اوقفهدوران ـشیخ ـصدرالدین با  
حکومتی و غلبۀ اهل شـــریعت در امور حکومت دومین ضـــربه را بر صـــوفیان وارد نمود و شـــاه عباس با حذف 

ــانید.  ــفوي را به حداقل رس ــوفیان ص ــان قدرت ص همه در حالی بود که پس از خواجه علی بتدریج  نهایاقزلباش
 .شدیمو توخالی   گرفتیمطریقت صفوي از مناسک فاصله 

 
 نویسندگان  مشارکت

دانشگاه آزاد اسالمی   انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دورهرساله    از  مقاله  این
  اصلی  طراح و داشته عهده بر را رساله این  راهنماییعلی فتح اللهی آقاي دکتر  .است شده استخراجآباد خرمواحد 

 و   هاداده  گردآوري   در  رساله  این  پژوهشگر  عنوان  به  علیرضا حاجی صادقیان نجف آبادي آقاي  .  اندبوده  مطالعه  این
 و   هاداده  تحلیل  و  تجزیه  به  کمک  با  نیز  محمدرضا ابویی مهریزي آقاي دکتر  .  اند  داشته  نقش  نهایی   متن  تنظیم

 و  تالش  حاصل  مقاله  محتواي   تحلیل  نهایت  در.  کردند  ایفا  را  پژوهش  این  مشاور   نقش  تخصصی،  راهنماییهاي
 .است  بوده پژوهشگر سه هر مشارکت

 
 قدردانی  و تشکر

 که   آبادخرم  واحد  آزاد  دانشگاه  کتابخانۀ  عوامل  و   فارسی  ادبیات  و   زبان  گروه  استادان  از تمام  میدانیم  واجب  خود   بر
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 نهایت   شدند؛  موجب  مرحله  این  تا  را  مبحث  و شایستگی  بودند   یاریگر  مقوله  این  نشستن  ثمر  به   در  نحوي   هر  به
 .باشم داشته را سپاسگزاري 

 
 منافع  تعارض

ــندگان ــریه  هیچ در  اثر این که  مینمایند  گواهی مقاله این  نویس ــیده  چاپ به خارجی و داخلی نش ــل  و  نرس  حاص
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و  آگاهی  آن  انتشار  به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي 

 تعارض  گزارش  مســئولیت. اســت نگرفته  صــورت  تقلبی و تخلف  هیچ و شــده  اجرا اخالقی مقررات  و قوانین  کلیه
  را  ـشده ذکر  موارد  کلیه  مـسئولیت ایـشان و  اـست،  مـسئول  نویـسنده  عهده به پژوهش مالی  حامیان  و منافع  احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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