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 چکیده:
های در میان ادوار دونادون تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران از جنبه زمینه و هدف:

مختلف از جمله عرفان و تصوّف، عصر قاجار كمتر مورد توجه پژوهشگران قرار درفته است؛ این 

در حالی است كه رواج عرفان و تصوّف به دالیل دونادون در ایران منجر به نگارش كتب عرفانی 

های در این دوران شد. هدف این این پژوهش روشنتر شدن مباحث و زمینه و نسخ خطی بسیاری

 فکری و جریانشناسی علل توجه به تصوّف در كتب عرفانی اعم از نسخ خطی است. 

 . ای استتحلیلی براساس مطالعات كتابخانه-روش پژوهش در این جستار توصیفی روش مطالعه:

در تاریخ سیاسی ی اجتماعی و فرهنگی ایران، دوران حکومت قاجار ویژدیهای خاصی  ها:یافته

دارد كه آن را از سایر ادوار متمایز مینماید؛ عصر قاجار دوران تغییرات مهمی در جامعج ایران بود. 

تفکرات متفاوت شاهان قاجار در حمایت از عرفا، سرخورددی مردم از اوضاع و شرایط سیاسی، 

، اقتصادی و فرهنگی، و رویگردانی از سالوس و تزویر برخی علمای عصر، عرصه را برای اجتماعی

ظهور و بروز دوبارۀ تمایالت عرفانی و تمسک به عارفان برای حل مشکالت معنوی و ایجاد آرامش 

 روحی، در بین اقشار دونادون جامعه فراهم آورد.

ادونی از جمله حمایت شاهان قاجار از : پس از انقراض حکومت صفویه، عوامل دونگیرینتیجه

اللهیه، دلزددی مردم از شرایط و اوضاع اقتصادی و جریانهای تصوّف و عرفان از جمله فرقج نعمت

سیاسی كه سبب شده بود عرفان بعنوان ملجأ و پناهگاهی مورد توجه قرار دیرد، تالشهای مستمر 

ف در جهت تبلیغ و دسترش و رواج و پیگیرانج برخی بزردان و سردمداران طریقتهای تصوّ

های عرفانی، توجه به هنر خوشنویسی، و نارضایتی بسیاری از افراد جامعه از عالمان و اندیشه

خطی در  زاهدمآبان عصر همگی سبب توجه به مقولج عرفان، رواج كتب عرفانی و نگارش نسخ

 این دوران شد.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Among the various periods of Iran's political, 
social and cultural history from various aspects including mysticism and Sufism, the 
Qajar era has received less attention from researchers; This is despite the fact that 
the spread of mysticism and Sufism in Iran led to the writing of many mystical books 
and manuscripts during this period. The purpose of this research is to clarify the 
topics and intellectual contexts and flow of reasons for paying attention to Sufism in 
mystical books, including manuscripts. 
METHODOLOGY: The research method in this descriptive-analytical essay is based 
on library studies. 
FINDINGS: In the political, social and cultural history of Iran, the period of Qajar rule 
has special characteristics that distinguish it from other periods; The Qajar era was a 
time of important changes in Iranian society. The different thoughts of the Qajar 
kings in supporting the mystics, the people's disillusionment with the political, social, 
economic and cultural situations and conditions, and turning away from the salus 
and delusions of some scholars of the age, created the arena for the emergence and 
re-emergence of mystical tendencies and clinging to the mystics to solve spiritual 
problems. and to create peace of mind among different sections of the society. 
CONCLUSION:  After the extinction of the Safavid rule, various factors including the 
support of the Qajar kings to Sufism and mysticism, including the sect of 
Nematullahiyya, the people's disillusionment with the economic and political 
conditions that caused mysticism to be considered as a refuge and refuge, The 
continuous and persistent efforts of some elders and leaders of Sufism in the 
direction of propagating and spreading mystical ideas, paying attention to the art of 
calligraphy, and the dissatisfaction of many people in the society with the scholars 
and ascetics of the era, all caused attention to the category of mysticism, the spread 

of mystical books and manuscript writing. It was during this time. 
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 مقدمه
نفسه شناسی و تاریخی، هیچ پدیده و جریان نوینی را نمیتوان یاد نمود كه فیبر اساس معیارها و موازین نقد جامعه

های اجتماعی، های مستعدی از شرایط و زمینهمحرّک خودش باشد و قطعاً برای ظهور و بروز آن نیازمند مایه

دیری از مکتوبات امری ضروری ان همواره نگارش و بهرهفرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... خواهیم بود. در تاریخ ایر

آمده است. عرفان و تصوّف بعنوان یکی از جریانهای فکری ی اجتماعی در دوران قاجار با و متداول به حساب می

جریان حاكمیت و شرایط سیاسی و فرهنگی عصر در پیوند تنگاتنگ بود. از سویی تمایل به عرفان همواره در 

یرانیان وجود داشته است و شرایط و اوضاع آشفتج اجتماعی ایران در دوران قاجار، احساس نیاز به مأمن ناخودآداه ا

و پناهگاه را بصورت جدّی در نهاد مردم بیدار ساخته بود؛ از طرفی فشار تعصبات مذهبی حکومت صفویه باعث 

این دوره داشته باشند. از عوامل مهم رواج شده بود پس از دورۀ طوالنی فترت، مردم توجه تمام و كمالی به عارفان 

و دسترش تصوّف در دوران قاجار، توجه و حمایتهای حاكمان و شاهان و درباریان از صوفیان و دسترش پایگاه 

متصوّفه در جامعه بود كه همگی ناشی از اهداف عقیدتی و سیاسی حکومت قاجار بود. از دیگر دالیل تمایل مردم 

های عارفانه با روحیات و تمایالت مردم دانست. از این رو طبقج حاكم از سازداری اندیشهبه تصوّف را میتوان 

های آنان و نگارش كتب عرفانی تا سرحدّ امکان حمایت صوفیان غافل نبودند و زمینه را برای تبلیغ و اشاعج اندیشه

خ رش عرفان و تصوّف و افزایش نسفراهم نمودند. از این رو مسئلج اصلی این تحقیق توجه به چگونگی رشد و دست

ای كه با وجود اهمیت شایان توجه آن در تاریخ شناسی در عهد قاجار است؛ مسئلهخطی عرفانی از منظر جامعه

ای بصورت روشمند درخصوی آن صورت نگرفته است. در این جستار مالحظهجانبه و قابلادبی ایران، پژوهش همه

ساز دسترش آن در دورۀ قاجار، بدنبال پاسخ به این پرسش هستیم و عوامل زمینهبا بررسی فرآیند عرفان و تصوّف 

شناسی، دالیل دسترش و رواج عرفان و تصوّف در دورۀ قاجار و التفات هنرمندان به كه با توجه به مسائل جامعه

ر به مد نظر قرا خلق آثار هنری ی ادبی در قالب نسخه خطی چه بوده است؟ برای رسیدن به پاسخ سؤاالت مربوطه

 های موجود را بررسی خواهیم نمود. بعنوان منبع اصلی تحقیق، مهمترین مؤلفه« كنزالمعارف»دادن نسخج خطی 

فرضیج پژوهش حاضر این است كه پس از دوران صفویه و شروع حکومت قاجار علل و عوامل دونادونی مانند  

های مندی برخی بزردان و حاكمان قاجار به سلسلهالقهسرخورددی از جریان مذهبی، شرایط نامناسب اقتصادی، ع

عرفانی و ارادت آنان به مشایخ از جمله علل اصلی احیا و توجه دوباره به عرفان و تصوّف و نگارش كتب و متون 

های عرفانی توسط مشایخ و اقطاب دونادون ادبی پیرامون این موضوع است. از سوی دیگر تألیف كتب و رساله

یه و توجه به هنر خوشنویسی در نگارش نسخ خطی سبب رواج و دسترش مفاهیم و كتب عرفانی در سالسل صوف

این دوران شد. هدف اصلی این جستار نیز دریافت علل یا عوامل دسترش عرفان و تصوّف در اواخر قرن دوازدهم 

هایی از علل دوشهو اوایل قرن سیزدهم یعنی همزمان با اوجگیری قدرت حکومت قاجار در ایران است تا 

الی بررسیهای فکری و شناسی رواج عرفان در این دوران و دسترش متون و نسخ خطی عرفانی را از البهجامعه

 اجتماعی، مورد مداقّه و واكاوی قرار دهیم. 

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
ران پس از حملج مغول است. اوج عرفان و تصوّف و مباحث مرتبط با آن در ایران، مربوط به قرون اولیج اسالم تا دو

از این رو بسیاری از پژوهشگران همّت خویش را بیشتر مصروف عرفان و تصوّف و بررسی مبانی و نکات معرفتی 

این دوران داشته و سالهای پس از آن بویژه دوران قاجار را چندان حائز اهمیت ندانسته و به آن نمیپردازند. عصر 
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بودن دوران بازدشت ادبی و تا حدودی تکراری بودن بسیاری از مضامین سبکی،  قاجار از سوی دیگر به دلیل حاكم

زمینه را برای چالشهای نوین و بحث و بررسیهای تازه تا حدودی فراهم نیاورده است و به همین دلیل ادبیات ایران 

را به وضعیت عرفان و بویژه ادبیات عرفانی عصر قاجار تا حدودی مورد بیمهری قرار درفته است؛ اما با نگاهی دذ

تصوّف در این حیطج زمانی میتوان بخوبی دریافت كه در میان ادوار دونادون تاریخ ایران پس از اسالم، دوران قاجار 

های زمانی است كه عرفان و تصوّف بشدت در ایران دسترش یافت و مورد اقبال و توجه اقشار دونادون یکی از برهه

وهشی موجود در این زمینه نویسنددان این جستار بر آنند تا جهت درک و دریافت قرار درفت. با توجه به خأل پژ

بهتر دالیل و چرایی رواج عرفان در دوران قاجار و جریانهای فکری جامعه در تعامل با سنّت ادبی نگارش نسخ 

نه بحث و هر دوخطی در این زمینه به بررسی و تحلیل بپردازند. ضروری است پیش از پرداختن به تعریف شاخصها 

 درخصوی موضوع اصلی، به فضای سیاسی و مذهبی ایران عصر قاجار و اندكی پیشتر از آن توجه نماییم. 

تا كنون كمتر پژوهش علمی درخصوی بررسی علل و چرایی رواج و دسترش عرفان و تصوّف و متون عرفانی و 

ای پرداخته است و جانبهاعی بصورت همهنسخ خطی در دوران قاجار به تعامل جریانهای ادبی، سیاسی و اجتم

های تصوّف در دوران قاجار بیشتر آنچه تا به امروز در دسترس خواننددان قرار درفته، معموالً به یکی از فرقه

جریانشناسی عرفان و تصوّف از آغاز صفوی تا اواخر دوران »بصورت محدود توجه نموده است. كتابی با عنوان 

( موجود است كه نویسنده در آن به جریانهای سیاسی ی مذهبی رابطج عالمان 4349فندیار )از محمدرضا اس« قاجار

دینی با عارفان، طریقتهای صوفیه در عصر صفوی پرداخته و در دیگر فصول كتاب به طریقتهای تصوّف از جمله 

رداخته های اصلی این اقطاب پاللهیه در قالب توجه به بزردان و زنددینامه و آثار سرسلسلهذهبیه، خاكساریه و نعمت

است. نویسنده در این كتاب از مباحث مربوط به چرایی و دالیل رواج عرفان و تصوّف در عصر قاجار و تأثیر آن بر 

 دسترش نسخ خطی ذكری به میان نیاورده است.

من توجه به سیر در فصل چهارم، ض« تحوالت تصوّف از دورۀ تیمور تا پایان قاجار»( در كتاب 4394مقامی )قائم

تصوّف و بیان آداب و رسوم آن در عصر قاجار، به شعر عرفانی عصر قاجار و معرفی مختصر هشت تن از شاعران 

ضمن « ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزدار ما»( در كتاب 4379مطرح این عصر پرداخته است. شفیعی كدكنی )

( در 4373از شعر عرفانی این دوره یاد میکند. خاتمی )معرفی ویژدیهای سبک بازدشت ادبی در دوران قاجار، 

، ضمن «سیری در شعر فارسی»( در كتاب 4347كوب )و زرین« تاریخ ادبیات ایران در دورۀ بازدشت ادبی»كتاب 

الیت این های فعاللهیه، به زمینههای صوفیانه در این عصر، یعنی سلسلج ذهبیه و نعمتمعرفی معروفترین سلسله

ضمن معرفی سلسلج قاجار و تطور « سبک شعر در عصر قاجاریه»( در كتاب 4355كار )اند. تجربهپرداخته دو فرقه

ادبیات ایران در این دوران، با معرفی بیست تن از شاعران برجستج این عصر به موضوع رواج شعر عرفانی در این 

اشاره  «عرفانیات»ه نوعی از شعر با عنوان دوره بصورت دذرا اشاره داشته است. نویسنده در فصل آخر كتاب خود ب

فانی های عرداشته و معتقد است این دوران به لحاظ توجه شاهان و دربار به بزردان و مشایخ تصوّف، با رواج اندیشه

 مواجه هستیم. 

شاره یل اهای ذرو همپوشانی دارد، میتوان به مقالهاز جمله دیگر پژوهشهایی كه تا حدودی با موضوع جستار پیشِ  

تحواّلت ساختاری خطّ نستعلیق با ورود صنعت چاپ سنگی »ای با عنوان ( در مقاله4349نمود: دلستان و هوشیار )

به مبحث خطاطی و تأثیر و « در دورۀ قاجار با تکیه بر دو اثر شاخص از محمدرضا كلهر و محمدحسین شیرازی

اند، اما تکیه افزایش نسخ خطی تا حدودی پرداخته توجه دولت و حکومت قاجار به هنر خوشنویسی و تذهیب در

با  ایو تأكید اصلی این پژوهش بر شیوۀ خطاطی، فرم و ساختار حروف و كلمات و خط نستعلیق است. در مقاله



 664/ مانده...جایشناسی دسترش عرفان و تصوّف در دورۀ قاجار براساس نسخ خطی بربررسی علل جامعه

 

از مرادی خلج و « اللهیه به ساختارهای سیاسی ی مذهبی دورۀ محمدشاه قاجاررویکرد طریقت نعمت»عنوان 

للهیه اای از جریان عرفان و تصوّف در عصر قاجار با تکیه و تأكید بر سلسلج نعمتبه دوشه ( نیز4345پیروزان )

توجه شده است. نویسنددان در این مقاله ضمن پرداختن به چگونگی عملکرد طریقت عملی و نظری فرقج مذكور 

میان شعب مختلف این طریقت اند كه از در ساختار اجتماعی ی سیاسی ایران در دوران قاجار به این نتیجه رسیده

عرفانی، شاخج مست علیشاهی برخالف كوثر علیشاهی در راستای تغییرات اساسی در بنیانهای دینی و سیاسی 

وضعیت اجتماعی »ای با عنوان ( در مقاله4345حکومت تالش بسیار نموده است. ملک ثابت و كاظمی زهرانی )

های پرنفوذ عرفانی در زمان قاجار، به تحلیل روابط یکی از سلسلهبا بررسی « اللهی در عصر قاجارمتصوّفج نعمت

اند. در این پژوهش به میزان نفوذ عالمان دینی اللهیه با دربار و عالمان دینی آن عصر پرداختهمیان صوفیان نعمت

طح مان در ساللهیه برای ایجاد پایگاه مناسب معنوی در میان مردم بجای عالو تالشهای سرسلسله و مشایخ نعمت

( نویسنده بصورت 4345پور )از ایرج« بازنگری در عرفان قاجار»ای دیگر با عنوان جامعه اشاره شده است. در مقاله

، به ذكر برخی «الفصولاصول»خان هدایت به نام ای از رضاقلیموجز و بسیار مختصری ضمن معرفی دانشنامه

ا ها و كتاب رض. محور اصلی بحث در این مقاله، معرفی اندیشهویژدیهای عرفانی عارفان عصر قاجار پرداخته است

شناسی رواج عرفان و تصوّف در دوران قاجار چندان خان هدایت است و از پرداختن به چرایی و علل جامعهقلی

 سخنی به میان نیامده است. 

های زمینه»( با عنوان 4347)یکی دیگر از پژوهشهای نسبتاً مرتبط با موضوع جستار حاضر، رسالج دكتری صحرایی  

میباشد. فصول اصلی این رساله به مبانی عرفان و تصوّف « بازدشت و احیای تصوّف در دوران زندیه و اوایل قاجار

در شهرهای مختلف ایران از جمله خراسان، فارس، یزد و...، پرداختن به زنددینامج صوفیان دوران صفوی، و شرایط 

وجه داشته است. در بخشی از پژوهش یادشده به زنددینامج متصوّفه و جریان تصوّف اقتصادی ایران عصر قاجار ت

ای در شهرهای مختلف ایران در دوران قاجار پرداخته شده است؛ درچه این پژوهش میتواند از منابع ارزنده

ر آن بیشتر بدرخصوی مسائل عرفانی ایران در زمان صفویه و قاجاریه محسوب شود، از آنجا كه تمركز اصلی در 

 رو متفاوت است. مسائل سیاسی و اقتصادی عصر صفوی و قاجار است تا عرفان، با پژوهش پیشِ 

 

 روش مطالعه
ده شتحلیلی و از جهت هدف، كاربردی میباشد كه اطالعات دردآوری -این جستار به لحاظ روش انجام توصیفی 

 ای تحلیل و ارزیابی دردیده است. خانهبه شیوۀ كیفی و با استدالل منطقی از طریق مطالعات كتاب

 

 بحث و بررسی
شناسی میتوان اذعان داشت دوران قاجار یکی از ادوار مغفول اما بسیار پررونق از جهت توجه به از دیدداه جامعه 

های عرفانی است. دواه این مدعا فعالیتهای مشایخ در این دورۀ تاریخی در جهت ترویج افکار مضامین و درونمایه

های طریقت عرفانی خود و انتقال آن به آینددان بود كه سبب پیدایی آثار منظوم و منثور عرفانی بسیاری و اندیشه

مندی شاهان شاه قاجار، به دلیل عالقهشد. از دیگر سو با به قدرت رسیدن حکومت قاجار بویژه از دورۀ فتحعلی

تی با اهتمام هرچه بیشتر به پذیرش سفارشات دربار دساین سلسله به هنر از جمله خوشنویسی، هنرمندان چیره

ادبا، شاعران، عارفان و عالمان پرداختند؛ حمایت قاجار از خوشنویسان ادامه یافت و در ادوار بعد از جمله دوران 

ا وجود ورود ب-ناصرالدین شاه قاجار به شکوفایی بسیار رسید و همین امر سبب پیوند میان رواج كتابت نسخ خطی 
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در كنار دسترش عرفان و تصوّف دردید. توجه به عرفان و تصوف و هنر  -ت چاپ به ایران در این دورانصنع

توجهی خطاطی سبب رونق بازار كاتبان شد و كتب بسیاری به رشتج تحریر درآمد. بعنوان مثال آثار مانددار و قابل 

ای كه منظومه« روضج الشهدا»، «دیوان شعر» ،«رسالج اصول و فروع»، «االسرارجامع»از نورعلیشاه اصفهانی چون 

اسرار القلوب »، «جنات الوصال»عرفانی در وصف اتفاقات و احوال امام حسین )ع( و یارانشان در روز عاشورا است، 

الدین تبریزی كه دارای بیش از چهارده اثر منظوم ، یا آثار بزردان طریقت ذهبیه مانند قطب«فی بیان آراء الغیوب

 عرفانی است و نیز آثار مجذوب علیشاه همدانی كه در عرفان عملی و نظری صاحب آثار درانبها و قابل و منثور

های دونادون عرفان و تصوّف در این دوران به توجهی است، نشان از آن دارد كه اقطاب و بزردان و مشایخ سلسله

اند نسخ كمیاب و صر خویش توانستههای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی عمدد ذوق سرشار و مهیّا بودن زمینه

(. در ادامه پیش از تحلیل و واكاوی بخش اصلی پژوهش، 49: 4343نژاد، درانبهایی به یاددار بگذارند )ر.ک: هاشمی

 به معرفی وضعیت تصوّف در ایران پیش از دورۀ قاجار خواهیم پرداخت. 

 

 تصوّف پیش از حکومت قاجار

 هایبل توجهی است كه بیش از دوران قاجار، در ترویج و دسترش اندیشهحکومت صفویه ازجمله حکومتهای قا

دولت صفویه، بعنوان بزردترین قدرت پادشاهی پیش از قاجار، برخاسته »صوفیانه در ایران نقش اساسی ایفا كرد. 

الدین در صفیالدین اردبیلی بودند. طریقتی كه از خاندانی از اهل تصوّف بود كه پادشاهان آن، فرزندان شیخ صفی

)ر.ک:  «تصوّف بنا نهاد، از طریق شیخ زاهد دیالنی و بواسطج شادردی در محضر او به ابوالنجیب سهروردی میرسید

(. بررسیهای تاریخی حاكی از آن است كه شاهان صفوی رفتار بسیار دوستانه و 43: 4344كوب، زرین

 الدین اردبیلی به بعد اهل خانقاه بودند كه بهیخ صفیآمیزی با صوفیان داشتند. اجداد شاهان صفویه از شمالطفت

دلیل كثرت درایشهای صوفیانه و كثرت مریدان از نفوذ و اعتبار باالیی برخوردار بودند و از این نفوذ خویش در 

هی .ق را باید از درخشانترین ادوار  4419هی . ق /  454معادالت سیاسی نیز بخوبی بهره میبردند. دورۀ صفوی 

ت و فلسفه در ایران دانست؛ درچه فراز و فرودهای بسیاری در زمینج عرفان و تصوّف در این عهد وجود داشت. حکم

ساز داه جریانهای سیاسی، عرصه را بر عارفان و مشایخ صوفیه تنگ میکرد و داه التفات و توجه شاهان صفوی، زمینه

وقمع هی .ق با آزار و بلکه قلع 435ی  457ماعیل صفوی زمان سلطنت شاه اس»دسترش و فعالیتهای آزادانج آنان بود. 

همج كسانی كه شیعج اثنی عشری نبودند آغاز شد. در حکومت صفوی دروهی از علمای قشری و ظاهریون كه 

بشدت با عرفان و تصوّف مخالف بوده و در عین حال از مقبولیت نزد عوام برخوردار بودند، به پادشاهان صفوی 

پور، ب)افراسیا« ی حفظ منافع همدیگر متحد شدند و با توصیج آنها، صوفیه قلع و قمع میشدندنزدیک شده و برا

(. بررسی منابع تاریخی نشان میدهد كه تمامی شاهان صفوی سیاست یکسان و واحدی 65ی  44: صص 4395

ت خود را اهل طریقاند؛ بعنوان نمونه درچه شاه اسماعیل های عرفان و تصوّف عصر خویش نداشتهدرخصوی سلسله

میدانست، شاه عباس دست صوفیان را از دخالت در قدرت و سیاست كوتاه كرد و برای تغییر مذهب مردم ایران از 

آیین تسنن به تشیّع با كمک درفتن از عالمان دینی و بها دادن به آنها، مجبور به مقابله با بزردان و مشایخ صوفیه 

ن فراز و فرودها در حکومت صفویه تا آنجا بود كه بتدریج از اهمیت و اعتبار (. ای31/  1: 4375شد )ر.ک: براون، 

صوفیان كاسته شد. در اواخر حکومت صفویان و در دوران پادشاهی شاه سلطان حسین، صوفیان بسیاری مورد آزار 

 خته دردیدهایشان تخریب شد و طریقت صوفیانج آنها از سوی حکومت وقت برانداو اذیت قرار درفته و خانقاه

طلبی نداشتند و از صوفیانی كه داعیج قدرت»(. در حکومت صفویه 94ی  95: 4373داری، و نیز تمیم 37)همان: 



 634/ مانده...جایشناسی دسترش عرفان و تصوّف در دورۀ قاجار براساس نسخ خطی بربررسی علل جامعه

 

احوال و اقوال آنها نشانج اعراض از دنیا و حصر توجه به عوالم روحانی پیدا بود، غالباً مورد توجه و تکریم عام و 

ای از شیخ محمد الهیجی نوربخشی را همچون صوفی و عارف وارستهخای بودند. چنانکه شاه اسماعیل اول در شیر

تکریم كرد. شاه عباس ثانی چند بار به تکیه و محل سکونت درویش صالح رفت و از وی و همچنین از بعضی 

های تصوّف تا پایان حکومت صفویه با وجود فراز و (. سلسله45: 4355)همایونی، « درویشان دیگر دیدار كرد

طلب بشدت در جنگ و نزاع بودند؛ بسیار به حیات خود ادامه داد؛ البته حاكمان صفویه، با مشایخ قدرتفرودهای 

درواقع از وقتی صفویه، تصوّف را وسیلج نیل به قدرت ظاهری كردند، مکرر مشایخ صوفیه و مدعیان والیت و »

بترین شواهد این دعوی، واقعج نقطویه ای برای كسب قدرت بیابند و از جالمهدویت كوشیدند از همین راه، وسیله

(. از سوی دیگر نارضایتی بسیاری از عالمان 637: 4344كوب، )زرین« در عهد شاه طهماسب و شاه عباس بود

دینی و بزردان تشیع از جهتگیریهای فکری مشایخ تصوّف سبب شد میان این دو دروه بشدّت تقابل ایجاد شود و 

 حکومت قاجار نیز منتهی دردد.دامنج این اختالفات به اوایل 

 

 موقعیت دینی و مذهبی عصر قاجار و تأثیر آن بر توجه به عرفان

ای ویژه و منحصربفرد است. كشوری كه تا پیش از این با دردیریهای موقعیت دینی و مذهبی عصر قاجار بگونه 

حلج ثبات و پایداری رسیده است. و پنجه نرم میکرد، اكنون به لحاظ دینی به مرای و مذهبی دست دونادون فرقه

نگاهی دذرا به فعالیتهای شاهان قاجار نشان میدهد كه پس از تالشهای حکومت صفویه و جدالهای مذهبی دونادون 

های دونادون مذهبی، در زمان قاجار انجام آنان در تثبیت آیین تشیّع و با عبور از مرحلج تعصبات دینی و فرقه

ازی اماكن مذهبی، توجه به امور معنوی و مقامات روحانی در بهبود رابطج دولت و فرایض و اعمال دینی، بازس

های مختلف صوفیه فعّال بودند در دورۀ قاجار سلسله»عالمان مذهبی و سردمداران طریقتهای عرفانی كمک نمود. 

 ه، جاللیه، مداریه وهای قادریه، نقشبندیها بودند و سلسلهاللهی در زمرۀ معروفترین سلسلهكه ذهبیه و نعمت

(. آنچه مسلّم است با ظهور حکومت قاجار، 456: 4394)طایفی، « خاكساریه هم كم و بیش فعالیتهای داشتند

های باطنی دین و اصول مذهب تشیّع مورد توجه بسیاری از اقشار عرفان و تصوّف با تأكید بر اصل والیت و جنبه

 (. 45: 4349)ر.ک: اسفندیار، دونادون مردم، بزردان و صوفیان قرار درفت 

اندک صوفیان از صحنج قدرت و دخالت در امور سیاسی چنانچه ذكر شد از نیمج دوم سلطنت حاكمان صفویه، اندک

كنار زده شدند و قدرتشان رو به زوال و انحطاط نهاد. این وضعیت تا اواخر حکومت زندیه و اوایل دولت قاجار ادامه 

اللهیه از جمله معصوم علیشاه و نورعلیشاه به احیای مجدد تصوّف در ایران اقدام ج نعمتیافت تا آنکه بزردان سلسل

اللهی های تصوّف قدرت یافته و حتی بسیاری از بزردان نعمتكردند. مقارن با حاكمیت دولت قاجار در ایران، سلسله

مناسبات دوستانه و نزدیک میان  با آغاز سلطنت محمدشاه»كه به دكن مهاجرت كرده بودند به ایران بازدشتند. 

نهاد و سلطنت و علمای شیعه بهم خورد و شاه جدید با انتخاب حاجی میرزا آغاسی به صدر اعظمی، بتدریج از 

روحانیت فاصله درفت و بیشتر بسوی صوفیان درایش یافت. در دورۀ سلطنت محمدشاه و صدارت میرزا آغاسی، 

ر علمای شیعه قدرتی بینظیر در ایران پیدا كردند و بیش از پیش از قدرت صوفیان بعنوان یک دروه مذهبی در براب

و نفوذ سیاسی برخوردار شدند و برای كسب موقعیت ممتاز اجتماعی و مذهبی وارد صحنج سیاست و همکاری با 

 (. 447: 4347)مطلبی و ایزدی، « نهاد سلطنت شدند
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 قاجار های اصیل عرفانی در عصربرخی آثار برجسته و چهره
اند میتوان به تذكرۀ ای كه در این دوران نوشته شدههای مربوط به شرح احوال عرفا و متصوّفهاز تذكره

اشاره كرد. عارفانی مانند میرزا محمدحسین فراهانی، « الحقایقطرائق»، و «بستان السیاحه»، «العارفینریاض»

« العوارفمعارف»كوثر علیشاه و آثاری مانند  آبادی، میرزا نصراهلل خان صدرالممالک اردبیلی،حسن نجم

الج رس»، «نامههدایت»یا « رسالج پندنامه»، «العارفین(دیوان اشعار )قطب»، «اسرار القلوب« »االسرار النوریهجامع»

از نورعلیشاه، « الوصالجناب»و « رسالج اصول و فروع»، «البیانمنظومج خطبج»، «منظومج كبری»، «النجاهمشکوۀ

از  «مراحل السالکین»و « مرآت الحق»، «بیان اعتقادات»الدین تبریزی، از قطب« الخطاب و رسالج عشقیهصلف»

، «االسرارزبدۀ»از مونس علیشاه، « السالکینبرهان»، «السالکیندلیل»، «السالکینمونس»مجذوب علیشاه، 

از مال احمد نراقی، « السعادۀمعراج»از صفی علیشاه، « اسرارالمعارف»و « المعرفهمیزان»، «بحرالحقایق»

العابدین شیروانی فقط بخشی از آثار عارفان و از زین« السیاحهریاض»، و «السیاحهحدائق»، «المعارفكشف»

 (. 64ی  69: 4349صوفیان این دوران است )باقرزاده و همکاران، 

ت توجه اساین عصر را كه تعداد آنها قابل های یادشده میتوان فهرستی از عارفان نامیبا مروری مختصر بر تذكره

به دست آورد كه در ذیل به چند تن از نامداران آن اشاره خواهیم نمود. میرزا محمدحسین فراهانی، برادر بزرگ 

خان وزیر و مشاور بود. از وی دیوان اشعاری خان زند برادر كریممقام بزرگ، كه در خدمت صادقمیرزا عیسی قائم

آبادی معروف به طهرانی فقیه و در تبیین و شرح مفاهیم عرفانی برجای مانده است. آقا حسن نجم« اوف»با تخلّص 

الک خان صدرالممصاحب فتوای درویش مسلکی كه در سلوک و طریقت به مدارجی دست یافته بود. میرزا نصراهلل

میرزا السلطنه عباسنایب»ه است: اردبیلی كه استاد و معلم محمدشاه قاجار بود. معصوم علیشاه درخصوی وی آورد

آن جناب را به جهت تعلیم امیرزاده معظّم و فرزند مکرّم، محمدمیرزا به تبریز تکلیف نمود و آن بزردوار بنابر 

اضطرار و مصلحت كار این امر را قبول فرمود و چند داه به تکمیل حال و تحصیل كمال و تصفیج باطن و تزكیج 

و چون خطبج سلطنت به نامش زینت درفت و بر تخت خاقان صاحب قران جلوس نفس امیرزاده مشغول بود 

فرمود، میرزا ]صدرالممالک[ را كه حقوق خدمت و شایستگی رفعت و حشمت داشت به وزارت و صدارت تکلیفی 

نی (. حاجی مالّ رضای همدا416/  3: 4334)شیرازی، « فرمود. از آنجا كه ذوق فقر و علم مانع بود، قبول ننمود

السلطنه و قائم مقام و بعضی اركان دولت به ایشان نظر لطف داشتند. ایشان در ركاب )كوثر علیشاه( كه نایب

هی .ق وفات یافت و در مشتاقیج كرمان به خاک سپرده  4617السلطنه برای تسخیر كرمان رفتند و در سال نایب

 شد )همانجا(. 

 

 صوّف و عرفان در عهد قاجارعلل و عوامل فکری، فرهنگی و اجتماعی رواج ت

با روی كار آمدن حکومت قاجار، بتدریج تصوّف دسترش یافت تا جایی كه در عالقۀ شاهان قاجار به عرفان: 

محمدشاه قاجار به تصوّف درایش داشت ]كه »دربار شاهان و حاكمان این سلسله نیز درویشان نفوذ بسیار یافتند. 

پیشینج قرابت شاهان قاجار و تصوّف است. محمدشاه از عنفوان جوانی  این مسئله خود[ درواقع حکایتگر وجود

میرزا آغاسی مؤید تمایالت درویشانج او بود. محمدشاه به متمایل به دوستی با دراویش بود و آشنایی او با حاجی

وفیان ص هایتوصیج وزیرش به زیارت بقاع فریدالدین عطار و شیخ محمود شبستری میرفت. در دورۀ وی زیارتگاه

در كرمان، نائین، بسطام و تربت شیخ جام ساخته یا تعمیر دردیدند و قطعاتی از اراضی حومج كرمان وقف مرقد 

: 4354)الگار، « اهلل ولی در ماهان شد. به صوفیان مقامات درباری و مأموریتهای حکومتی وادذار دردیدشاه نعمت
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471 .) 

بر  شاه مبنی ر عصر قاجار تا به آن اندازه بود كه با وجود اشتهار فتحعلیرواج عالقه و ارادت به جریانهای عرفانی د

ای به مراوده با اهل عرفان ندارد، بسیاری از حرم، سرپوشیددان و فرزندان وی به جردج اینکه وی چندان عالقه

ددان و بنات جمعی از امرای بزرگ و بعضی از شاهزاددان سترگ و بسیاری از سرپوشی»اهل فقر درآمده بودند. 

(. با 365: 4334)شیرازی، « سلطنت، نهایت ارادت و اخالی خدمت بزردان این طایفه ]عرفان و تصوّف[ داشتند

پایان حکومت فتحعلی شاه و روی كار آمدن ناصرالدین شاه، وی نیز ارادت خود را با مالقاتهایی كه در نهان و 

اه چندین بار با حاج مالّ هادی سبزواری مالقات كرد و آشکار با اهل تصوّف داشت، علنی ساخت. ناصرالدین ش

در عمر خود »همیشه از این دیدارها ابراز رضایت مینمود؛ تا جایی كه دربارۀ حاج مالّ هادی سبزواری میگوید: 

اللهی را بردزیده بود. (. محمدشاه قاجار نیز طریقت نعمت659/  3)همان: « احدی را به روحانیت مال هادی ندیدم

نواب شاهزاده آزاده بزردوار ]محمدشاه[ بواسطج تقدس ذات و طهارت و صفات و صفای و صفای قلب و پاكی ذیل »

ده اللهیه پسندیبه دیدار جناب سیّاح شیروانی میل فرموده اظهار التفات و طلب اذكار و اوراد فرمود. طریقج نعمت

دشاه توجه و اقبال به عرفان تا به جایی رسید كه (. در دوران محم694/  3)همان: « و از سایر سالسل بردزیده

اللهی )رحمتعلی شاه( متصدی وظایف حاكمان ایاالت از میان آنان بردزیده میشدند. بعنوان نمونه یک مرشد نعمت

ملک فارس شد و فرد دیگری از جماعت صوفیه با عنوان میرزا مهدی خویی به سِمَت منشی دربار انتخاب دردید 

(. اهمیت و نفوذ مشایخ صوفیه و عارفان در دربار شاهان قاجار تا جایی پیش رفت 339: 4395وب، ك)ر.ک: زرین

(. از میان شاهزاددان قاجار میرزا 477ی  475: 4354كه حتی به آنان مأموریتهای حکومتی نیز وادذار میشد )الگار، 

نی هت كمک به مشایخ این سلسله، زمیعلیشاه پیوست و به جالدوله نوۀ فتحعلی شاه قاجار به طریقت صفیسیف

به وسعت دوهزار زرع در باغ سپهساالر به صفی علیشاه وادذار دردید كه تبدیل به خانقاه صفی و بعدها آرامگاه 

های الدوله برای ساخت مقبره و خانقاه هم كمکهای مالی بسیاری نمود. دیگر شاهزادهصفی و خاندانش شد. سیف

علیشاه محفلهای خود را بردزار میکرد و از جمله یرزا مؤیدالدوله نیز در خانقاه صفیم قاجار از جمله طهماسب

 4644محمدحسن خان اعتمادالسلطنه از نزدیکان ناصرالدین شاه نیز در سال »آمد. پیروان این طریقت به شمار می

ش ین دردید و حتی خوابعلیشاه آشنایی پیدا كرد و وی را مرد بسیار خوبی توصیف كرد. با وی همنشق با صفی

را نیز بوسیلج وی تعبیر كرد. در كنار شاهزاددان و درباریان، مردم عادی و درویشان تهران و شهرهای اطراف نیز 

علیشاه، به آن جذب شدند و خانقاهش مجمع ارباب معرفت و مرجع فقرا از همان ابتدای شکلگیری طریقت صفی

(. 77ی  74: 4347)دهقانی و چاهیان، « فیان را مورد تکریم قرار میدادو متصوّفه دردید. ناصرالدین شاه نیز صو

 های دونادون تصوّف اقداماتیحاكمان و بزردان حکومتی نیز هر یک بنوبج خود در حمایت از صوفیان و سرسلسله

ی انجام میدادند. از جمله میتوان به محمدرضا میرزا حاكم دیالن كه مرید حاج شیخ محمدجعفر كبودرآهنگ

همدانی )مجذوب علیشاه( بود، و حتی به بانوانی چون بیگم خانم )خان باجی( كه مرید شیخ محمدرضا همدانی 

)كوثر علیشاه(، زبیده خانم كه مرید حاج میرزا علینقی )جنت علیشاه(، نواب سرو جهان خانم، نواب ماه تابان 

های (. از شاهزاده411ی 413/ صص 4: 4344گی، قمرالسلطنه و نواب عالیه عفت خانم اشاره نمود )ر.ک: دیوان بی

آغا ملقب به ملکه جهان، دختر ناصرالدین شاه دیگری كه در سالهای بعد به صوفیان دست ارادت داد باید به تومان

قاجار و دو تن از دخترانش اشاره كرد. طولی نکشید كه در بین شاهزاددان، رجال دولت و حتی آقازاددان علما هم 

تصوّف پیدا شد؛ چنانکه آقا محمد، پسر آقا محمدعلی بهبهانی هم برخالف پدر، كه در این ایام از وی درایش به 

كش یاد میشد، مجذوب تصوّف دردید. تعدادی از شاهزاددان و حتی تعدادی از بنات سلطنت هم به بعنوان صوفی
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به سیر و سلوک روحانی هم مشتغل طریقج تصوّف دراییدند و بعضی در ضمن اشتغال به حکومت و امارت ظاهری، 

 (. 457: 4347)صحرایی، « بودند

از سویی سالطین و حاكمان قاجار خود را با سالطین دذشته مانند شاهان غزنوی و سلجوقی مقایسه میکردند و 

از بسیاری از عارفان و هنرمندان و شاعران عصر خویش انتظار داشتند قصاید مدحی بسرایند و ضمن توجه به 

ناصرالدین شاه ]بعنوان نمونه[ به شعر و . »های عرفانی، مدح و ثنای شاهان را مدّ نظر خویش قرار دهنددرونمایه

مند بود و دیوان شعری هم از وی به جا مانده است و شاعران زیادی اطراف او درد آمده بودند و او را شاعری عالقه

اهلل خان شیبانی، ناصرالدین شاه را همانند محمود غزنوی میدانست و عقیده داشت مدح میگفتند. از جمله فتح

(. در طول دوران 354: 4396)شمیسا، « شیر به هندوستان و ناصرالدین شاه با خِرَد به اروپا رفت!محمود با شم

قاجار تالش برای احیای تصوّف در كنار منازعات میان مشایخ جهت احراز سرسلسلگی و قطبیت، سبب احیای 

 های خطی بغایت نیکو ازخهمعارف و میراث ادبی بسیاری شد؛ بسیاری از شاعران عارف این عصر تالش نمودند نس

اشعار عرفانی خویش را پیشکش شاه نمایند درچه تالش آنان در زمینج نوآوری مفاهیم عرفانی با شکست مواجه 

شد و به لحاظ محتوایی آثار عرفانی این دوره، تقلیدی صرف و درحقیقت رونویسی محض از آثار قدما بود؛ درحقیقت 

دنبالج تصوّف و عرفان ادوار قبل بود و در شکل و هیئت رسمی و نوآورانج خود محتوای متون عرفانی در این دوران 

 چندان مورد توجه قرار نگرفت. 

اثر محمدحسین بن محمدجعفر از شاعران قرن سیزدهم هجری قمری است. از دیوان این « كنزالمعارف»منظومج 

 45انج مجلس شورای اسالمی به شمارۀ شاعر ناشناخته فقط یک نسخج منحصربفرد باقی مانده است كه در كتابخ

بیت برجای مانده است.  7579در  66*  47و اندازۀ جلد  46*  4برگ و در قطع  654به خط نسخ در  644 54ی 

معرفت »ای عرفانی ویژدیهای عرفانی و مضامین و موضوعات مختلفی را در بر میگیرد. كنزالمعارف در قالب منظومه

 ویش از جمله نکات عرفانی مورد توجه در این منظومه است: و توجه به خویشتنِ خ« نفس

 هر كه شناسد خودی اندر جهان

 
 البته بشناخته حق را همان 

 (445)ی                                              

شاعر در نکوهش دنیاطلبی و مذمت توجه به دنیا، با دقّت و تدبر در این موضوع به مخاطب خویش دوشزد مینماید 

 كه: 

 حرف نخست اینکه جهان ای برادر

 
 دار فناست نه دارالقرار 

 (476)ی                                              

 نشینی را توصیه میکند:ذایذ آن، ریاضت و عزلتاز این رو برای رهایی از دلبستگی به دنیا و ل

 مقصد اصلی ز وجود ای پسر

 
 نیست بجز رنج و ریاضت ددر 

 (455)ی                                              

طبق شواهد و افزایش قدرت و جایگاه سیاسی ـ معنوی بزرگان تصوّف براثر حمایت شاهان قاجار: 

درت های عرفانی، مقام و قدوران صفویه و افول نسبی جایگاه دراویش و بزردان سرسلسلهمستندات تاریخی، پس از 

آنان در دوران قاجار بصورت چشمگیری ارتقا یافت. مقارن با استقرار حکومت قاجار مناسبات و روابط بسیاری از 

 ز حکومت قاجار، بسیاری ازاللهیه با دربار رو به دسترش نهاد. درچه تا پیش اصوفیج ایران بویژه طریقت نعمت

اللهی كه دراویش آن در سراسر ایران پراكنده بودند بنا به شرایط و سختگیریهای مذهبی صوفیان طریقت نعمت

صوفیه از ایران مهاجرت كرده بودند و در برخی نواحی مانند هندوستان سکنی دزیده بودند، اما با تغییر حکومت 
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اسبات دوستانه و بسیار نزدیکی میان صوفیان و دربار ایجاد شد و درعوض و آغاز سلطنت محمدشاه، روابط و من

علمای شیعه با روی كار آمدن پادشاه جدید و انتساب میرزا آغاسی به صدرات اعظمی و سیستهای مذهبی خای 

در این  روی، بتدریج از دربار فاصله درفتند و زمینه برای قدرتگیری جریانهای عرفانی و پیدایی آثار و كتب بیشت

ظاهراً محمدشاه قاجار از دورۀ جوانی متمایل به دوستی با دراویش بوده است و آشنایی او با »زمینه فراهم شد. 

حاجی میرزا آغاسی مؤید این اغراض اولیه است. یکی از فرقج نعمت اللهی به نام محمدرضا همدانی ی كوثر علیشاه 

 میرزا ی شده بود. ایند و از شخصیتهای محترم دربار ولیعهد ی عباسمیرزا در تبریز راه یافته بوی به دربار عباس

فرضی معقول است كه محمدشاه هنگامی كه مقیم تبریز بوده زیر نفوذ این شخص قرار درفته باشد. حاجی میرزا 

ط قآغاسی و شخص دیگری به نام پیر حاجی عبدالوهاب پیشگویی كرده بودند كه از جمله كلیج شاهزاددان قاجار ف

محمد به سلطنت خواهد رسید؛ درحالیکه حاجی میرزا آغاسی به پاداش این پیشگویی، ادارۀ ایران را در دست 

(. تمایالت شدید دربار قاجار از دورۀ محمدشاه و صدارت اعظمی میرزا 447: 4347)مطلبی و ایزدی، « درفت

در مقابل علما، سبب بیزاری فقیهان و آغاسی بویژه به جریان صوفیگری و ترجیح دادن بزردان و مشایخ آنان 

ای عمیق میان عالمان دینی از دولت و ایجاد تعارض میان دربار و علما شد و همین امر سبب ایجاد شکاف و رخنه

ها و شرایط نفوذ هرچه بیشتر رهبران مذهبی و حکومت قاجار شد كه نتیجج آن چیزی نبود جز دسترش زمینه

جایی كه صوفیانی كه پیش از این جرئت ابراز عقیدۀ خویش را نداشتند اكنون  دراویش صوفیه و صوفیگری؛ تا

نظران بر این باورند كه تمایل محمدشاه به صوفیگری فقط برخی صاحب»آشکارا به تبلیغ مکتب خود میپرداختند. 

ی ی زا آغاسمیرمبتنی بر مالحظات اعتقادی نبوده است؛ بنابراین درویش و صوفی مسلک بودن محمدشاه و حاجی

بعنوان دو حامی بسیار بزرگ تصوّف در دوران قاجار ی ریشه در مالحظات سیاسی نیز داشته است. ]درواقع[ 

(. از این رو آغاز 444)همان: « صوفیگری در دست حاجی میرزا آغاسی، سالحی برای مبارزه با قدرت روحانیون بود

های مختلف سیاسی و اجتماعی را باید از زمان ان در عرصهنمایی آنمناسبات بسیار شدید صوفیه با دربار و قدرت

های تصوّف و رواج عرفان در سلطنت محمدشاه قاجار به بعد دانست. البته از دیگر دالیل اوجگیری قدرت سلسله

 این دوره را میتوان به سرخورددی مردم از فقیهان نیز نسبت داد. در دوران قاجار بسیاری از عالمان دینی با تکیه

بر موقعیت و نفوذی كه در دستگاه حاكمان دولتی داشتند، به دنیاطلبی روی آوردند. فعالیتهای اقتصادی، غصب 

ای جز عالمان دینی بود كه نتیجهنمایان و شبهاموال دیگران، تصرف اموال موقوفه و... از جمله فعالیتهای این عالم

(. مالّ احمد نراقی كه خود از عالمان و شاعران 63/  4: 4349دلزددی مردم از فقیهان به بار نیاورد )ر.ک: فلور، 

ای از این فساد عالمان و فقیهان دینی اشاره كرده به دوشه طاقدیسمشهور و معروف عصر قاجار است در مثنوی 

 (. 467: 4345است )ر.ک: نراقی، 

از دیگر دالیل دسترش تصوّف در دوران حکومت قاجار را عالقۀ مردم و بافت كلّی جامعه به امور معنوی: 

های خرافی در میان عامج مردم و حتی حاكمان دانست. قدرتی كه صوفیان در میان مردم میتوان رواج اندیشه

آداهی از علم كیمیا، طریقج »عادی داشتند تا حدود زیادی در این دوره با تکیه بر علوم اسرارآمیز و پنهان مانند 

جنیان، طریقج تصرّف قلوب دیگران، توجه به پیشگویی آیندۀ افراد و انجام كارهای مهم مانند امورات مربوط  تسخیر

تنها عوام بلکه فقیهان مشهوری مانند مال به سفر، ازدواج و... بود. دزارشهایی در دست است كه طبق آنها نه

نی بر وجود چنین تواناییهایی در این درویشان صحّه عبدالکریم ایروانی، مال احمد نراقی و سید احمد كربالیی طهرا

(. از این رو در تحوالت فکری فرهنگی و اجتماعی 44: 4347؛ صحرایی، 447: 4393)ر.ک: تنکابنی، « انددذاشته

ایران با كمرنگ شدن نظارت متشرعان و فقها در پیوند تنگاتنگ با علوم باطنی، خفیه و علوم ظاهری شدّت و 
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، هایی چون جاللیه، مداریه، قادریهاللهی، دیگر سلسلهلمرو تصوّف در ایران كه غالباً با طریقت نعمتحدّت یافت. ق

فوذ ای تثبیت شد؛ این نالشعاع خویش قرار داده بود در دورۀ قاجار بصورت دستردهنقشبندیه، و خاكساریه را تحت

قابت قرار داشت، برای پیشبرد و دسترش صفی علیشاه كه با دیگر طریقتها در ر»و دسترش تا حدّی بود كه 

طریقت عرفان به جلب درباریان و حمایت قاجار نیازمند بود، از همان بدو ورود به تهران توانست در میان شاهزاددان، 

ساالران و بدنج قاجار و طبقج اعیان نفوذ فراوانی پیدا كند. از همان اوایل استقرار در تهران، عمده مریدان وی دیوان

بین خوانین و درباریان و در مجموع طبقج اشرافیان بودند و توانست در قلب آنان رسوخ كند. محمدمیرزا از 

الدوله نوۀ فتحعلی شاه قاجار از جمله شاهزاددانی بود كه به صفی علیشاه پیوست و مرید وی دشت و از سوی سیف

چه شاه نیز دره وادذار دردید... ناصرالدینوی زمینی به وسعت دوهزار زرع واقع در باغ سپهساالر به صفی علیشا

، 446/  6: 4355)اعتمادالسلطنه، « تمایالت درویشی قوی نداشت ]اما بزردان تصوّف[ را مورد تکریم قرار میداد

 (. 77: 4347ر.ک: دهقانی و چاهیان،  915، 647

های روحی، ذهنی و اندیشج ملّت ایران همواره در هنگام تاریخ اجتماعی كشور ایران حاكی از آن است كه شاكله

سختیها و مشکالت بسمت امور معنوی و ماورایی متمایل بوده است؛ از این رو شاید بتوان مهمترین و اصلیترین 

و بزردان صوفیه را در شرایط فکری و وضعیت های همگرایی بین مردم و بافت فرهنگی جامعه با مشایخ انگیزه

تاریخ اجتماعی ایران دویای آن است كه از صدها سال قبل تا كنون، شاكلج »اجتماعی آن دوران جستجو نمود. 

ای بود كه در بحرانها، سختیها و مشکالت عادی و غیرعادی زنددی و برای ذهنی و ساختار روایی ایرانیان بگونه

ل به آرزوهای خویش، پس از یأس و ناامیدی از علل عادی و اسباب ظاهری و متعارف و حتی برآمدن حاجتها و نی

داهی پیش از رسیدن به چنین ناامیدی و یأسی، همواره با مراجعه به افرادی مانند زهّاد، سادات، صوفیان، درویشان، 

ها و انجام اعمال و مناسکی مانند ها، خانقاهها، قدمگاهای مانند زیارتگاهعالمان پرهیزدار یا با رفتن به اماكن ویژه

آمدند. مشایخ نماز، دعا، قربانی، نذر، دخیل بستن و مانند آن در صدد رفع مشکل و برآمدن حاجت خویش برمی

عرفان و تصوّف نیز در زنددی مردم ایران در طول تاریخ، نقش پررنگی داشته و عمالً توانسته بودند نیازهای روحی 

های روحی آنها بویژه در بحرانهای فردی و جمعی و شرایط دشوار داهم را برآورده نمایند و بمنزلج تکیهو معنوی مرد

به حساب آیند. آثار تاریخی، ادبی و عرفانی، مشحون از مؤیدات و شواهد این ادعاست. اینکه بسیاری از پادشاهان، 

ساز، به هنگام اهری فراوان، پیش از جنگهای سرنوشتامیران و وزیران با وجود در اختیار داشتن امکانات مادی و ظ

آوردند و از تصمیمهای مهم و یا زمانی كه به بیماریهای سخت و العالج دچار میشدند روی نیاز به این افراد می

ایشان میخواستند تا برای آنها دعا كنند و از آنها همت میطلبیدند و به آنها تبرّک میجستند و داه مبالغ هنگفتی 

 94: صص4347)صحرایی، « های آنها تقدیم میکردند از مؤیدات و شواهد تاریخی همین معناسته آنها و خانقاهب

 (. 45ی 

به دواهی تاریخ، از اواخر حکومت صفویه تا روی كار آمدن حکومت قاجار، تأثیر اوضاع اقتصادی دوران قاجار: 

د. وضعیت نادوار معیشتی مردم و به دنبال آن شیوع قحطی، فقر و ناامنی سبب بروز مشکالت بسیاری در ایران ش

انواع بیماریهای وادیردار مانند طاعون و وبا، زمینه را برای توجه و درایش مردم به امور ماورایی، دعا، طلسمات و 

در حوزۀ اقتصاد و مسائل كشاورزی، شیوۀ تولید مسلط در دوران »عزایم جهت دفع شرّ بیماری و فقر فراهم آورد. 

اجاریه، كشاورزی و ایلی بود. این شیوۀ تولید از آغاز این سلسله تحول چندانی به خود ندیده بود. نظام تولید ق

كشاورزی در ایران با آنچه در اروپای فئودال مرسوم بود متفاوت بود. از سویی تسلط شاه بر اراضی، مالکیت اراضی 

 هایكشاورزی به دربار شاهی منتقل میشد و به مصرف هزینهدر ایران را ناپایدار ساخته بود و عواید و درآمدهای 
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های غیرتولیدی، امکان انباشت سرمایه برای تولید بیشتر غیرتولیدی میرسید. صرف درآمدهای كشاورزی در هزینه

و تجاری شدن كشاورزی را از میان میبرد. مالکان زمین ی اربابان ی در ایران در نقاط شهری ساكن بودند و این 

سلطج شاه به شهرها میشد و شهرها برخالف اروپا  وبج خود سبب انتقال عواید كشاورزی در سرزمینهای تحتبن

ها كننده بودند و این به خروج درآمدبعنوان واسطه در مبادلج كاالهای كشاورزی و پایگاه صنعت نبودند، بلکه مصرف

داع ای بود كه جایی برای ابتکار و ابصاد ایران بگونهاز مناطق كشاورزی انجامید. نظام تولید كشاورزی در صنعت اقت

و نوآوری نگذاشته بود و بعالوه سطح پایین آداهی و نبود سواد در روستاها باعث شده بود كه مناطق تولید كشاورزی 

 ریایران سالیان دراز بدون تحرّک جدی باقی بماند. روحیات جامعج كشاورزی ایران ماهیتاً با روحیج بورهوازی شه

متفاوت بود و نظام تولید كشاورزی ایران مبتنی بر تجربه بوده و بستگی شدیدی به اوضاع داشت. تجربی بودن 

نظام تولید جایی برای ابتکار و ابداع و نوآوری باقی نگذاشته بود از سویی صنایع ملی در ایران نتوانست پا بگیرد 

نیت اقتصادی را از وضعیت سلب كردند مانع آن بودند. چون هم استبداد داخلی هم استعمار خارجی كه هر دو ام

از دیگر سو دولت قاجاریه تمایلی به كمک صنایع و حمایت از آن نداشت و خود از دشمنان اصلی هر دونه تحول 

(. در چنین شرایطی كه اوضاع اقتصادی، رفاه اجتماعی، بهداشت و 47: 4373)قیصری و حسینی، « در ایران بود

در  تاریخ اجتماعی ایرانر خطر بود، خرافات و موهومات جای علم و آداهی را درفته بود؛ در كتاب سالمت مردم د

ت آوری اسجمعیت ایران دائماً رو به تقلیل است. یکی از علل مهم این تقلیل، محیط رقت»این زمینه آمده است: 

جب تولید افکار موهوم و خرافی شده كه زنان در آن زنددی میکنند. عدم نظافت و ندانستن دستورات بهداشتی مو

پژوه اتریشی (. دكتر پوالک، ایران44/  3: 4354)راوندی، « است و ]مردم[ به چیزهای موهومی متوسل میگردند

كه در ایران قریب ده سال سمت پزشک مخصوی ناصرالدین شاه را بر عهده داشت، در خاطرات خود شواهد 

راجعه به مشایخ و اهل تصوّف را برای دعانویسی و انجام جادو و باطل كردن پرستی ایرانیان و مبسیاری از خرافه

(. در جامعج محدود و بستج قاجار كه استخاره، فال، 669: 4349طلسمات مورد توجه قرار میدهد )ر.ک: پوالک، 

دیهی ب باطل كردن طلسم، نوشتن دعا و... بمنظور رفع مشکالت جسمی و معیشتی امری عادی تلقی میشد، بسیار

است كه مشایخ برای دیدن آیندۀ فرد و پیشگویی امور، بازار پررونقی داشته باشند. افراد بسیاری برای درفتن 

شان، به حاجت خویش به نزد درویشان میرفتند و با ارادت به آنان و داه پس از برآورده شدن حاجت و خواسته

ت میشدند؛ مسلّم است كه این میزان توجه مردم و سلسلج آنان و جردج مریدانشان میپیوستند و از اهل طریق

دشایی از امورات، سبب رونق هرچه های تصوّف و عرفان جهت حلّ مشکالت و درههای عادی جامعه به سلسلهتوده

 بیشتر بازار عرفان و تصوّف و در نتیجه دسترش كتب عرفانی در این دوران شده است.  

 

 نگارش آثار عرفانی
فانی های عر، اقتصادی و فرهنگی دونادونی در عصر قاجار كه منجر به رشد و دسترش سلسلههای سیاسیزمینه

اللهیه شد، با نگارش آثار عرفانی جنبج تبلیغی مستحکمی یافت؛ چنانچه از دیگر فعالیتهای ازجمله ذهبیه و نعمت

یتوان به رشتج تحریر درآوردن های طریقت عرفانی هر سلسله، ممشایخ متصوّفه در این دوران جهت ترویج اندیشه

كتب مختلف نظم و نثر دانست. از جمله آثار عرفانی كه در این دوره پدید آمد میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: 

ای منسوب به امام علی )ع( با االسرار، رسالج اصول و فروع، تفسیر سورۀ بقره بصورت منظوم، ترجمج خطبهجامع

به  ها و سفرهای بسیار ویكه همگی از آثار نورعلیشاه اصفهانی است كه با وجود مشغله البیان به نظمعنوان خطبج

الشهدا، و اسرارالقلوب فی بیان آراء الغیوب از دیگر آثار وی رشتج تحریر درآمد و نیز دیگر آثار وی مانند روضج



 665-613 صص ،87 پیاپی شماره ،16 دوره ،4156  مرداد ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 639

حمر، رسالج افیونیه در طلب از البحار، كبریت االمثانی )با تأویلی عرفانی(، مجمعمیباشد. تفسیر سورۀ سبع

مظفرعلیشاه، حواشی بر كفایج المقصد، حواشی بر مدارک االحکام و حواشی بر روضج البهیه )شرح لمعه(، 

اللهیه است، الحق از مجذوب علیشاه همدانی كه از اقطاب و بزردان طریقت نعمتالسالکین و مرآۀمراحل

اللهی، تفسیر قرآن با عنوان دُر النظیم با ف از مست علیشاه نعمتالمعارالسیاحه، بستان السیاحه و كشفریاض

اللهی، كتاب غرائب در احوال مشتاق علیشاه، رسالج مرآت المحققین از رونق رویکردی عرفانی از كوثر علیشاه نعمت

لحکمه، ا العارفین، نورالوالیه، شمسالخطاب یا حکمتعلیشاه، كتبی دیگر از بزردان طریقت ذهبیه مانند فصل

 الدین نیریزی. التحریر از قطبكنزالحکمه، و منهج

ق( از جمله اقطابی است كه بیش از چهل عنوان اثر عرفانی  4646در میان مشایخ ذهبیه، سید ابوالقاسم شیرازی )

مود. نیک از مشایخ این طریقت را نمیتوان در این زمینه با وی مقایسه از وی به جای مانده است. تا جایی كه هیچ

از جمله آثار وی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: تفسیر آیات الوالیه، منهاج انوار المعرفه )شرح مصباح الشریعه(، 

االنوار، مرصادالعباد فی دار الدنیا و دار المعاد النجات العباد، رساله منامیه، االمامه، قوائمطباشیرالحکمه، براهین

دین، المریالعاشقین، المشیخه، انوارالوالیه، زادالمسافرین، آدابو التبیان، مناسک التأویلمرآت العارفین، معالم

 مسالک، و دیوان اشعار. 

شیروانی در توصیف وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران در اواخر عصر حکومت صفویه و اوایل حکومت 

خان زند، قانون فقر و رسوم کومت كریمدر زمان دولت شاه سلطان حسین صفوی تا اواخر ح»قاجار آورده است: 

طریقت از ایران برافتاده بود و به سبب انکار سلطان حسین صفوی، سالسل فقر و طریقت از ایران رفته و در دوشج 

خموشی عزلت درفته تا آنکه جماعت افغان بر ایران مستولی شده، مدت هفت سال در كمال پریشانی مردم ایران 

در فکر جان بودند و از طریقت و معرفت خبری نبود. چون دولت افغان به آخر رسید و  اوقات دذرانیدند. همگی

نوبت نادرشاه دردید آن مرد تركی بود، بجز جهانگیری و لشکركشی اندیشه نمیکرد. به جهت تردد سپاه دوست و 

ردی طریقت مذكور كو كنار كسی اسم دشمن و ظهور شور و فتن كسی طالب طریقت نگشت... ادر احیاناً در دوشه 

علما منع كردندی و این فرقه را مذّمت نمودی تا آنکه دولت نادری نیز دردذشت. قریب هفتاد سال كشور ایران از 

فقر و طریقت خالی بود ]عرفان مورد توجه نبود[ مگر چند كسی از فقرا در مشهد مقدس از طریق نوربخشیه و 

دمنامی بودند، ادر جای دیگر نیز بوده باشند خود را مشهور و در  چند نفر در شیراز از سلسلج ذهبیه در زوایای

(. این صحبتها را شاید بتوان نشانی از واقعیتهای 641ی  643: ی 4399)شیروانی، « السنه و افواه مذكور نمینمودند

شده  مسیاسی و اجتماعی ایران دانست. جنگها، عدم امنیت اجتماعی و اغتشاشات داخلی سبب تضعیف روحیج مرد

بود و شاید دلیل روی آوردن مردم به جماعت عارفان و متصوّفه در اواخر سدۀ دوازدهم هجری را بتوان ناامیدی، 

 های تصوّفدلزددی و افسرددی مردم از جهان و كار جهان دانست. در چنین فضایی تبلیغات پرهیاهوی سلسله

 ن قاجار شد. اللهیه و ذهبیه سبب رونق نهضت عرفانی در دورامانند نعمت

ستیزی بسیار زیاد علمای شیعه و بتبع آن شاهان و حاكمان وقت، عرصه از اواسط حکومت صفویه به دلیل صوفی

ستیزی شاهان صفویه عدۀ زیادی از آنها به هند مهاجرت كردند و نفوذ به دنبال صوفی»برای تبلیغ عارفان كم شد. 

]پس از چندی با روی كار آمدن حکومت قاجار[ شاه علیرضا  و دسترش فرق صوفیه در هند باعث رشد تصوّف شد.

دكنی ]از اقطاب صوفیه[ ضمن توجه به اوضاع ایران، دو خلیفه به نام سید معصوم علیشاه دكنی و شاه طاهر دكنی 

را جهت تبلیغ به ایران راهی نمود. وی تبلیغ و سیر و سیاحت صوفیان را جزو آداب طریقت میدانست. وی كه از 

دار بودن تصوّف در ایران، یت ضعیف حکومتگران و علمای شیعه مذهب ایران آداهی داشت و با توجه به ریشهوضع
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فرصت را مناسب تبلیغ دید، با ورود معصوم علیشاه دكنی به ایران و تبلیغات دستردۀ او مشتاقان زیادی درد وی 

 هاییخی، برخالف مشایخ بسیاری از سلسله(. از این رو طبق منابع تار73ی  74: صص 4345)عبدی، « جمع شدند

تصوّف، كه تعامل چندانی با عامج مردم نداشتند، طریقتهای تصوّف در دوران قاجار در ارتباط تنگاتنگ با اقشار 

این مشایخ در دوران بازدشت و احیای تصوّف بخوبی موفق به تبلیغ طریقت خویش شدند »دونادون جامعه بودند؛ 

توجهی از مردم ایران را به مسلک خویش درآوردند. بعنوان مثال  روابط تأثیردذار، شمار قابلو با برقرار ساختن 

اللهیه، پس از آمدن به ایران مریدان بسیاری یافت كه در میان آنها معصوم علیشاه، از جمله مشایخ نعمت

ید. توفیق وی در تبلیغ و شخصیتهای مشهور از جمله برخی فقیهان و نیز شاهزاددان و حکام محلی را میتوان د

ها، اللهیه باعث شد خبر و آوازۀ فعالیتهای او در بسیاری كتابهای تاریخی، دیوانهای شعرا، تذكرهترویج طریقت نعمت

های معنوی در (. عالقج عامج مردم به تعالیم و آموزه437: 4347)صحرایی، « كتب تراجم و جز آن به جای بماند

مآبی و تعصبات مذهبی بسیاری از عالمان دین، در كنار رفتارهای قشریگری، مقدسعارفان و صوفیان درمقابل 

تبلیغات دستردۀ دراویش كه صحبت از آزادی، آزاددی، وارستگی، تساهل و تسامح و ذوق و عشق مینمودند، برای 

ان به غات صوفیان و عارفبسیاری از مردم كه از مشکالت زمانه به ستوه آمده بودند، مفرّ مناسبی بود؛ از این رو تبلی

های نوعی سبب بازدشت تصوّف و احیای طریقتهای مختلف و نگارش كتب عرفانی فراوان جهت تبیین بنمایه

 فکری و اعتقادی آنان شد. 

ی عرفانی هاهای تصوّف در دوران قاجار كه چهرۀ بسیار موفقی در تعلیم و كتابت اندیشهاز دیگر مشایخ و سرسلسله

دفته »اللهی بود. هی. ق( از بزردان سلسلج نعمت 4654حمد تربتی خراسانی ملقب به مشتاق علیشاه )م بود، میرزا م

اهلل ولی معتکف شد، هزاران تن از مردم در اطراف او جمع شدند و در اثر شده زمانی كه او در آستانج شاه نعمت

د كرمان، میرزا محمدتقی كرمانی و سید اللهی پیوستند؛ حتی بزردترین مجتهارشاد او به جردج درویشان نعمت

محمدصادق برادر سید ابوالحسن حاكم كرمان به او دست ارادت دادند. كثرت مریدان مشتاق علیشاه و حال و 

هوایی كه او در ماهان و كرمان ایجاد كرده بود در نهایت باعث شد به تحریک فردی كشته و بسیاری از درویشان 

 (.415)همان: « اللهی نیز مجروح شوندنعمت

یهان به اعتنایی فقاعتنایی مردم به عالمان دین و درایش آنان به عرفان و تصوّف را میتوان در بیاز دیگر دالیل بی

اوضاع جامعه دانست. بعنوان نمونه با اینکه شاهان داه در قتل و غارت و هتک حرمت نوامیس رفتارهای غیرانسانی 

اری از واعظان و عالمان كمترین اعتراضی به این قبیل امور نمیکردند. در دوران بسیاری از خود نشان میدادند، بسی

 ای با حاكمیتای كه روابط محکم و دوستانهقاجار فقیهان و مجتهدان عموماً به دو دسته تقسیم میشدند: دسته

ای هم وا نمیداشتند و عدهدونه انتقاد و توبیخی به رفتار شاه و حاكمان رداشتند و دعادوی شاه بودند و نوعاً هیچ

كه از روابط با دربار امتناع میورزیدند سردرم امور معنوی خویش بودند و از حاكمیت انتقادی نمیکردند )دوانی، 

 (. 44: 4347؛ صحرایی، 143ی  156/ صص  4: 4394

 

 گیرینتیجه

نفسه ی را نمیتوان یاد نمود كه فیشناسی و تاریخی، هیچ پدیده و جریان نوینبراساس معیارها و موازین نقد جامعه

های اجتماعی، های مستعدی از شرایط و زمینهمحرّک خودش باشد و قطعاً برای ظهور و بروز آن نیازمند مایه

دیری از مکتوبات امری ضروری فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... خواهیم بود. در تاریخ ایران همواره نگارش و بهره

آمده است. عرفان و تصوّف بعنوان یکی از جریانهای فکری ی اجتماعی در دوران ب میو مرسوم و متداول به حسا
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قاجار با جریان حاكمیت و شرایط سیاسی و فرهنگی عصر در پیوند تنگاتنگ بود. از سویی تمایل به عرفان همواره 

ان قاجار، احساس نیاز به در ناخودآداه ایرانیان وجود داشته است و شرایط و اوضاع آشفتج اجتماعی ایران در دور

مأمن و پناهگاه را بصورت جدّی در نهاد مردم بیدار ساخته بود؛ از طرفی فشار تعصبات مذهبی حکومت صفویه 

باعث شده بود پس از دورۀ طوالنی فترت، مردم توجه تمام و كمالی به عارفان این دوره داشته باشند. از عوامل 

جار، توجه و حمایتهای حاكمان و شاهان و درباریان از صوفیان و دسترش مهم رواج و دسترش تصوّف در دوران قا

پایگاه متصوّفه در جامعه كه همگی ناشی از اهداف عقیدتی و سیاسی حکومت قاجار بود. از دالیل دیگر تمایل 

ز طبقج حاكم اهای عارفانه با روحیات و تمایالت مردم دانست. از این رو مردم به تصوّف را میتوان سازداری اندیشه

های آنان و نگارش كتب عرفانی تا سرحدّ امکان حمایت صوفیان غافل نبودند و زمینه را برای تبلیغ و اشاعج اندیشه

 فراهم نمودند.

  نویسندگان مشاركت

در دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنماییها احمدرضا یلمهآقای دكتر  است.شده استخراجدهاقان 

 نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان مرجان باقرزادهاند. سركار خانم بوده مطالعه

  است.بوده پژوهشگر دوهر  مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درنقش داشته
 

  قدردانی و تشکر

پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه  و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه دهاقانآزاد اسالمی واحد 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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