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  چكيده
 تصوف در جهان اسالم داراي خاستگاه تسنّن است و به مثابة جرياني اجتماعي، از قرن

در بسياري از موارد، بنا به داليـل متعـددي، ايـن جريـان از     . گيرد دوم به بعد شكل مي
رغـم ايـن، تشـيع بـه      به. جانب حاكميت سياسي وقت، مورد حمايت قرار گرفته است

اي و سياسي و نهايتـاً در برخـي مقـاطع تـاريخي بـه دليـل        دليل برخي اشتراكات آموزه
ه تصوف نزديك شده و در فراينـدي نسـبتاً آگاهانـه    اضطرار، يا خودآگاهي تاريخي، ب

تـوان گفـت تـا پـيش از      تالش كرده است تا در آن، تصـرّف كنـد تـا جـايي كـه مـي      
تـاريخي  » مقرّ«ـ كه براي اهل سنّت يك ـگيري نهضت و دولت صفويه، تصوف  شكل

قـع،  در وا .حركت شيعه عمل نموده اسـت » داالن و ممرّ«ـ به مثابة ـآيد  به حساب مي
ف ت تعامـل و تصـرّ  رات سياسي تصوف و نيز وجوه و كيفيتبيين تطو ،اين مقاله هدف

 .استگيري دولت صفويه  تشيع در تصوف تا زمان شكل
  .تصوف، تصرّف، تشيع، تسنّن، سياست، جريان اجتماعي و قدرت سياسي :ها كليدواژه

  مقدمه
اين دولت . تشيع در ايران استهاي تاريخي رشد  يكي از كانون» دولت صفويه«شك  بي

كه مبتني بر تفسـيري خـاص از تصـوف و ناشـي از      ـبا تكيه بر نوعي سلوك صوفيانه ـ
با ايـن همـه، كـارويژه مهـم     . ـ روي كار آمده استـاي بود  تغيير و تطوري چندمرحله
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ه اين مسـئل . بود» به تفقّه  تبديل تصوف«دولت صفوي، نه تشديد و تقويت تصوف، بلكه 
ايـن تحقيـق    سؤاالت محوريـ كه در عين حال، ـما را به تأمل در دو سؤال اساسي ذيل 

  :سازد ـ رهنمون ميـنيز هستند 
تصوف كه در تاريخ اسالم، خاستگاه سـنّي داشـته، چـرا و چگونـه و طـي چـه       ) 1  

  ).منحني تسنّن ـ تشيع(رسيده است؟  عشري مراحلي در دورة صفويه به تشيع اثني
نشين و اهل ذكر بـوده، چـرا و    رويكرد، منزوي، خانقاهتصوف سنّي كه به لحاظ ) 2  

نشـين و اهـل شمشـير و     چگونه و طي چه مراحلي، در آستانة صفويه، اجتمـاعي، كـاخ  
 ).منحني خانقاه ـ كاخ(؟ سياست شده است

 ها، از سويي، ما را در شناخت ماهيت جريـان و گروهـي   پاسخ متأمالنه به اين پرسش  
هـاي   كند كه بيش از دو قرن، مقتدرانه و از موضع استقالل و با تكيه بر آمـوزه  كمك مي

و موجد تمدني درخور شده است؛ تمدني كه بـه حـق،     شيعي در كشور ما حكومت كرده
رهدار، : ك.ها، ر براي آگاهي از انواع رنسانس(رنسانس شيعي تحت عنوان   توان از آن مي

اي جريـان   ي، به ما تحليلي عميق از حضور پررنـگ و  چندسـده  نام برد و از سوي )1387
برقرار   تصوف در عرصة اجتماعي ايران و نيز از نسبتي كه جريان تشيع در اين قرون با آن

از طرف ديگر، نظر به اينكه جريان تصوف حتـي پـس از صـفويه، هـم در     . دهد كرده مي
شود تا در  ميق جريان تصوف باعث ميحضور دارد، شناخت ع  ايران و هم در خارج از آن

  بـه عبـارت  . اي كه اينك بايد با آنها برقرار شود، به اشـتباه نـرويم   شايسته نسبتبرقراري 
ديگر، سؤاالتي از اين دست كه آيا در تصوف كنوني پتانسيلي بـراي همكـاري و هميـاري    

شـود؟   وني يافت مـي هاي امكان تصرّف در تصوف كن تشيع وجود دارد؟ آيا هنوز هم نشانه
هـاي   آيا تصوف كنوني قابليت غير يا جزء شدن براي هويت كنوني مـا را دارد تـا پرسـش   

شود كه تاريخ و تبـار تصـوف    باعث مي... هويتي خودمان را در نسبت با آن تنظيم كنيم؟ و
  .و نسبت تاريخي آن با تشيع را به دقت مورد مطالعه قرار دهيم

 ـتسـنّن ــ  اين تحقيق، يعني سير تصوف در دو منحنـي   ةفرضيصوص آنچه به اجمال در خ  
توان گفت اين است كه تصوف كه داراي خاستگاه تسنّن و براي اهل  مي ـ كاخـخانقاه و  تشيع

اي بوده است كه دستگاه سياسي چنـدان   بوده است، به دليل اينكه عرصه» مقرّ«سنّت به مثابة 
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عمـل   »ممرّ«و  »مفرّ«اعصار خفقان، براي تشيع به مثابة يك  ويژه در به آن حساس نبوده، به 
ترين مفهـوم در   به عنوان كليدي ــ» امام«از آنجا كه قدرت سياسي، الزمة مفهوم . كرده است

باشد و از آنجا كه تشيع خود را ملتزم به پيروي از اقتضائات مفهوم  ـ ميـانديشة سياسي تشيع 
كرده است تا از حاشيه به هستة قدرت سياسي سير كند و درسـت   داند، همواره تالش  امام مي

تصوف شده، در آن تصرّف كـرده و سـپس آن را در   » داالن«به همين دليل، پس از آنكه وارد 
  . مسير انديشة سياسي خود، از خانقاه تا كاخ ارتقاء داده است

  تصوف و سياست در مرحلة خاستگاه
  هـاي آن  يـابيم كـه زمينـه    مـي   هـايي را در آن  ، ويژگـي با نگاه پسيني به تصوف اسالمي

ـ عصر حيـات مبـارك پيـامبر    ـهاي ظهور اسالم  توانيم در نخستين سال ها را مي گي ويژ
: ك.هاي اسالمي، ر تصوف در سرزمين  براي آگاهي از سابقة(ـ رديابي كنيم ـ) ص(خاتم
اي  پديـده  ريـاني اجتمـاعي،  جرغم اين، تصوف اسـالمي بـه مثابـه     به) 1378كوب،  زرين

 ةالقضـا  متعلّق به اوايل قرن سوم است، اما به لحـاظ لفظـي، هرچنـد كسـاني مثـل عـين      
ابوالقاسـم  طور كـه   اما همان  همداني معتقدند كه واژة صوفي در قرن سوم شهرت يافته،

ذكـر كـرده و بسـياري ديگـر نيـز از وي       رسـالة قشـيريه  در كتـاب معـروفش    قشيري
 ).265: 1373كربن، : ك.ن(واژة صوفي در قرن دوم شهرت يافته است اند،  پذيرفته

گيـرد كـه از سـويي،     تصوف اسالمي به مثابة جرياني اجتماعي در شرايطي شكل مي  
عباس در شرايط آغـازين   مروان در شرايط پاياني و حكومت بني اميه و بني حكومت بني

لم اسـالمي شـكل گرفتـه و بـه     فقهي و كالمي در عـا  مكاتبباشند و از سويي،  خود مي
انـد، نـوعي    هاي علمي، سياسي و اجتماعي شده نوبة خود عالوه بر اينكه باعث بروز نزاع

  .اند اي از اجتماع به وجود آورده و سردرگمي را حداقل براي اليه حيرت
هـاي آغـازين قـرن دوم، شـامل حجـاز، شـاخ        قلمرو جغرافيايي جهان اسالم در دهه  

كـه تمامـاً    ــگستردگي اين قلمرو . شود مات، ايران و جنوب اروپا مي، شا)مصر(آفريقا 
به خزانـة خالفـت   » عايدات زيادي«شد تا  باعث مي ــتحت حاكميت يك حاكم بود 

كه آشكارا تالش  ـمروان ـ اميه و بني از چنين درآمدهايي خلفاي بني. متمركز وارد شود
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عباس كه هرچند به نـام   يجاد كنند و بنيا) ع(بيت  كردند تا خطي در مقابل خط اهل مي
روي كار آمده بودند، امـا در  » الرضا من آل محمد«و با شعار ) ع(بيت  هاي اهل  عموزاده

ــداوم همــان سياســت  ــ هــاي خلفــاي پيشــين حركــت مــي  خفــا در ت ــد ـ ــراي  ـكردن ب
 هـاي دربـاري و التـذاذهاي مـادي ـ دنيـوي       طلبي هاي قومي ـ مذهبي، عشرت  جويي انتقام

كردند تا جايي كـه دربـار خليفـة اسـالمي بـه محلـي بـراي فسـاد، عياشـي،           استفاده مي
افكني و حتي آمد و شد يهوديان و مسـيحيان   بازي، قمار، قتل، اختالف بازي، ميمون سگ

  .)1381مغنيه، : ك.ر(تبديل شده بود ! جاعل حديث نبوي
ه دالّ مركـزي  كـ  ـرخت بربسـتن ايمـان و معنويـت از دربـار خالفـت اسـالمي ــ         

ـ عـالوه بـر   ــ نماي اسـالم باشـد    رفت كه آيينة تمام امپراتوري اسالمي بود و انتظار مي
اي از اجتمـاع   شـد، بـراي اليـه    با آنها مـي ) ع( بيت  اينكه موجب تشديد فاصله خط اهل

شد، تا جايي كه آنها نـاگزير از تـرك    »نفرت و انزجار«اسالمي سنّي نيز، موجِد نوعي 
خواسـت و نـه    اما اين اليه، از سويي، نه مـي  1.تعامل با دربار خالفت شدند همكاري و
ديگـر، در درون اجتمـاعي     توانست به اديان غيراسالمي رجوع كند و از سوي ظاهراً مي

  .ديد اسالمي نيز كانوني موجه براي مراجعه خود بدانجا نمي
مذكور، موجه باشـد؛ زيـرا از    توانست براي الية بنا به داليلي نمي) ع(»بيت كانون اهل«  

ـ از جمله لعـن آشـكار اهـل بيـت بـر منـابر       ـسويي، از ديرباز، تبليغات گستردة حكومتي 
اي صورت گرفته بود كه بسياري از مردم نه تنها اعتقـاد   ـ عليه اين كانون به اندازهـاسالمي 

ند، بلكه برخالف و خود به مشروعيت، مقبوليت و معقوليت اين كانون را از دست داده بود
ت بـر ايـن كـانون بـه        مي  متضاد با آن انديشيدند و از سويي، فشار آشكار و پنهـان حاكميـ

پنداشتند، به دليل بهاي سنگيني كه  اي بود كه حتي اگر هم كانون مذكور را موجه مي اندازه
  .شدند مين  پرداختند، حاضر به پناه گرفتن در ساية آن بايد مي   در ازاي ارتباط با آن

                                                  
امعه، نيازهاي خود را برآورده كند، بـه  ها و الگوهاي موجود در ج به عبارت ديگر؛ هرگاه يك قومي نتواند با طرح. 1

توانستند آمـال   متصوفه نيز از اين قاعده مستثني نيستند؛ آنها هرگز نمي. آورد  هاي ماورايي، غيبي و باطني روي مي انديشه
بـر   .رو، ناگزير به زيسـت بـاطني روي آوردنـد    از اين. خود را به اعمال دنياطلبانه و غيراخالقي خلفاي فاسد گره بزنند

 .توان تصوف را از زاويه خواست دروني يك قوم نااميد به تحليل نشست اساس اين تحليل، مي
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در شرايطي كه خواست و امكاني براي رجوع بـه دينـي غيـر از اسـالم و ايمـان، و        
تـرين،   وجـود نداشـت، سـاده   ) ع(بيـت   شرايط مناسـبي بـراي رجـوع بـه كـانون  اهـل      

گيـري از تعـامالت    و كنـاره  نشـيني  عزلتترين راه، اختيار انزوا،  ترين و شدني هزينه كم
 ـــ راهي جز اين وجود نداشته اسـت؛ چـرا كـه خلفـا      سياسي و اجتماعي بود و ظاهراً

اي كه  ـ دالّ مركزي جامعه اسالمي تسنّن بودند، به گونهـرغم همة فسادي كه داشتند  به
اند و ديدارهاي عمومي خـود بـا    همة آنها مسجد داشته و حتي امام جماعت مسجد بوده

در چنـين  . كردنـد  ر مـي مردم را نيز عموماً نه در دارالخالفـه، بلكـه در مسـجد برگـزا    
به معني بريدن از سياسـت و اجتمـاع بـوده    ) دارالحكومه(شرايطي، قطع رابطه با دربار 

بـا ايـن همـه، دو تحليـل متفـاوت دربـارة       . نشيني نداشـته اسـت   اي جز عزلت  كه نتيجه
  :گيري تصوف اسالمي از جانب محقّقين اين حوزه، ارائه شده است خاستگاه شكل

  تحليل سياسي) 1
سـوخته   خاستگاه اصلي تصوف را، در جهان اسالم بايد در اعتراض گروهـي از مؤمنـان دل  

وجو كرد كه پس از دوران طاليي صدر اسالم، شاهد گـرايش مسـلمين بـه تجمـل،      جست
فتوحات مسلمين كه از زمـان خليفـه دوم آغـاز    . هاي ناشي از آن بودند دنياطلبي و آلودگي

هاي وسيعي را به حيطة تصرّف اسـالم   ز يك سده، سرزمينشده بود، پس از گذشت كمتر ا
پـس از دوران  . المال سرازير كـرد  كشانيد و به همراه آن، ثروت سرشاري را به خزانة بيت

موروثي شد و در واقـع بـه نـام    ) اميه بني(خلفاي راشدين، خالفت در دست اوالد ابوسفيان 
وكيســة شــام، بــه نــام خليفــة پادشــاهان ن. هــاي ســلطنت اســتحكام يافــت خالفــت، پايــه

كه منادي برابري انسـاني و برتـري انسـان بـه      ــرغم شعار و تعليم اسالم  ، به)ص(اهللا رسول
هاي قومي و نژادي پيش از اسالم پرداختند و  ـ به تجديد گرايشـمحك و معيار تقوي بود 

ز كـاخ  با گسترش زنـدگي اشـرافي كـه ا   . را سردادند) عجم(نداي برتري عرب بر غيرعرب 
رفته دامن ساير مسلمين مرفّـه را   اموي ريشه گرفته بود و غير از وابستگان آن دستگاه، رفته

اي  ، صحابه و اصحاب صفّه، جز خـاطره )ص(زيستي پيامبر اسالم  آلود، ديگر از ساده نيز مي
واكنش اين رويكرد افسارگسيخته به دنيا، مبارزة منفي كساني بـود كـه دل   . باقي نمانده بود
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بارزترين شكل اين واكنش، تزهد و تقشّـف، و  . در گرو خاطرات خوش صدر اسالم داشتند
اينـان بـا تجديـد    . زيستي گروهي از مسلمانان معترض و دردمنـد بـود   گيري و سخت سخت

و با تكرار و تلقـين آيـات عـذاب، كـه ريشـة       1زيستي و تزهد اصحاب صفّه خاطرة سخت
كرد، جانب تفريط گرفته، يكسره از دنيا و تعلّقـات   ميها استوار  خوف از آخرت را در دل

پوشش ساده و خشن، روزة بسيار، خـوراك انـدك و ارزان، نمـاز و    . گردان شدند آن روي
ايـن  . داد ، اساس زندگي اين زاهدان را تشكيل مي»رياضت و عبادت«تهجد و در يك كلمه 

تمام دنياي اسالم سرايت كرد و زودي به  نهضت كه از سوريه و عراق نشأت گرفته بود، به 
جا در خراسان كه در نيمة اول سدة دوم، كانون دسايس و تحريكات ضد اموي  بيش از همه

  ).28- 27: 1380پور،  يوسف(بود، با حسن استقبال عامه مواجه شد 

  تحليل فكري ـ معرفتي) 2
هـايش   تجريان تصوف، جرياني است كه در پس احساس تقليل اسالم به برخي از ساح

به عبارت ديگـر، صـوفيان   . هاي آن به وجود آمده است و غفلت از برخي ديگر ساحت
تـرين آنهـا، سـاحت     نـازل : كساني هستند كه معتقدند اسالم سـه سـاحت معرفتـي دارد   

ساحت ميـاني، سـاحت عقالنـي اسـت كـه      . دار تبيين آنند ست كه فقيهان عهده ظاهري
سـت   ها سـاحت بـاطني   ترين اين ساحت و عالي. ننددار تبيين آ متكلمان و فيلسوفان عهده
جريان تصوف اسالمي در اعتراض به اين . دار تبيين آن هستند كه عارفان و صوفيان عهده

مسئله كه عموم مسلمانان، معارف اسالم را تنهـا در دو سـاحت ظـاهري و عقالنـي آن     
ن و بسـط سـاحت   ورزيدند و به منظور تبيـي  جستند و از ساحت باطنيِ آن غفلت مي مي

تصوف، اعتراض بارز و شـهادت انكارناپـذير اسـالم    «. باطني اسالم به وجود آمده است
خواهد اسالم را به صرف شريعت و ظاهر آن تقليـل   معنوي، عليه گرايشي است كه مي

به ادراكات حواس كه جهـان  «به عبارت ديگر، صوفيان ). 14-11: 1373كربن، (» دهد
داننـد،   كنند و آن را قوة تصويرگر فكـر مـي   يابد، اقرار مي ن ميآگاهي عملي از آن تكوي

                                                  
دهنـد،   گيري اصحاب صفّه نسبت مي  هايي كه تصوف را در عالم اسالمي به صدر اسالم و شكل براي آگاهي از ديدگاه. 1
  ).14-11: 1357نيكلسون، : (ك.ر
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ولي به وجود جهاني از علل كه در مـاوراء مـدركات حـواس قـرار دارد نيـز قائلنـد و       
گويند آن را حقيقتي است برتر از حقيقت عالم حسي، هرچند به نسبت به حقيقـت   مي

 .)240-239: همان(» ار ماندبيش از هر چيز به سرابي ناپايد) حقيقت الهيه(قُصوي 
اي  توانند بهـره  الجمع نبوده و هر كدام از آنها مي  عهرسد، دو تحليل فوق، مان به نظر مي  

به هر حال، در هر دو صورت، تصوف بنا به دركي كه از سياست . از حقيقت داشته باشند
 .است نشيني و ذكرگويي روي آورده زمانه يا از معارف اسالمي داشته، به عزلت

توان گفت كه تصوف  طور خالصه مي تصوف و حاكميت سياسي، به نسبتدر خصوص   
نخسـت از ايـن   : در خاستگاه خود، حداقل از دو جهت متأثّر از جريان سياسي بـوده اسـت  

العمـل   حاكميت سياسي وقت نسبت به احكام و شـعاير اسـالمي، عكـس    تفريطجهت كه 
بـه   1.به ظواهر شرعي و ذكرگويي را در پي داشته اسـت صوفيان در پايبندي صوري  افراطِي

عبارت ديگر، تفريط حاكمان سياسي نسبت به امور معنوي و تأكيد آنها بـر امـور دنيـايي،    
گيري كلـي   دوم از اين جهت كه جهت. افراط صوفيه در امور معنوي را در پي داشته است

شد كه جريان تصوف اوليـه  باعث  )ع(بيت خط اهلحاكميت سياسي وقت در رويارويي با 
گيري از تعامل با حاكميت سياسي و عدم اعتقاد به آنها، اقبالي به خط  حتي به هنگام كناره

نكند يا اگر هم اعتقادي به اين خط در ميان آنها وجود داشت، به دليل شرايط ) ع(بيت  اهل
  .اي كه حاكم بود، عمالً نتواند در كوي اين خط، مقيم شود خفقان سياسي

برخـورد   خـط انعـزال  توانست با  از سوي ديگر، حاكميت سياسي به چند علت نمي  
 :قهرآميز داشته باشد

گونـه   به درستي مطرح كرده، متصـوفه در قـرن دوم، هـيچ    نيكلسونهمچنان كه ) 1  
 2اي نداشتند و حتي به نام صوفي و عارف نيز شناخته شده نبودند، سامان و سازمان ويژه

گشتند و اعتقادات خود را  خود در شهرها مي  آنها كه به همراه مريدان مگر معدودي از
                                                  

به عنوان مثال؛ در غرب قرن هجدهم از آنجا كـه  . در آن را نيز در پي داشته استاي، تفريط  همواره افراط در مسئله. 1
شد، در قرن نوزدهم، جريان رمانتيسم بـا تفـريط در    گرايي و ايدة پيشرفت به شكل افراطي مطرح و مقبول واقع مي عقل
 .گرايي ظهور يافت گرايي و افراط در عاطفه عقل

. بـود ) ق210( عبـدك ، نخستين كسي كه به نام صوفي خوانـده شـد،   )ق525قتول م( همداني ةعين القضاحسب ادعاي . 2
 .اگر اين ادعا درست باشد، در اواخر قرن دوم، لفظ صوفي استعمال داشته است). 268: 1373كربن، (
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تصـوف در ايـن قـرن،     سـازماني  بي وساماني  بي). 147: 1357نيكلسون، (كردند  تبليغ مي
متذكر شده اسـت، در آن شـرايط،    برتلسهمان طور كه . شد مانع شناخته شدن آنها مي

يشتر به درك متفاوت آنهـا از ديـن، حـالل و    تفاوت عمدة متصوفه با ديگر مسلمانان، ب
گشت و اين مقدار از تفاوت، جداي از اينكـه شـناخت    برمي... حرام، ذكر و رياضت و

آن به دليل دروني و قلبي بودن آن سخت است، به دليل اشتمالي كه بر دسـتورات مسـلّم   
  .داده است ا نميگونه دستاويزي به دستگاه حاكميت براي برخورد با آنه ديني داشته، هيچ

دهد  گزارش مي خلدون  ابنـ همچنان كه ـتلقّي عمومي مسلمانان از متصوفة اوليه ) 2  
 : بوده است تلقي مثبتيـ ـ

اين دانش، از علوم شرعي جديد در ملت اسالم است و اساس آن اين است كـه طريقـة ايـن    
كـه پـس از ايشـان     نـان گروه، همواره در نزد سلَف امـت و بزرگـان صـحابه و تابعـان و آ    

آوردن بـه    شـدن و روي  شده است و اصـل آن مـالزم    اند، شيوة حقِ هدايت شمرده مي بوده
عبادت، و جز توجه به خداي تعالي از همه بريدن و اعـراض از هرچـه عمـوم بـدان روي     

بردن به كنج خلوت براي عبـادت    لذّت و مال و جاه و دوري از خلق و پناه: آورند مانند مي
  ). 2/968: 1382ابن خلدون، (و اين شيوه ميان صحابه و سلف، عموميت داشت . تاس

توانسته با گروهي كه عموم مسلمانان آنها را در سـلك صـحابة    دستگاه سياسي نمي  
 .كردند، برخورد قهرآميز داشته باشد تلقّي مي) ص(بزرگ پيامبر

ناجـات بـا خـداي متعـال     و م ذكرگـويي نشيني صوفيانه در قالـب   از آنجا كه عزلت) 3  
نمود؛ چرا كه  بسيار مشكل مي  گرفت، امكان برخورد شخصي يا حكومتي با آن صورت مي
اي كه حداقل به لحاظ اسمي، جامعة اسالمي است و ذكر خدا و مناجـات بـا او    در جامعه

 . شود چنين اقدامي بسيار پرهزينه خواهد بود هاي ديني محسوب مي در زمرة قدر متيقّن
 آرزويـي شـيرين  در عصر گسترش فساد و فقدان معنويت، تمنّـاي معنـوي شـدن،    ) 4  

رو، مخالفـت   از ايـن  1.شـود  عمـومي نيـز برخـوردار مـي     اقبالاست و به همين دليل، از 
                                                  

هـاي اول و دوم جهـاني، طـرح     همچنان كه در تجربة غرب مدرن نيز، گسترش فساد و قتل و غارت ناشي از جنـگ . 1
بـه ضـميمة فقـدان معنويـت ناشـي از طـرح و بسـط        ... هاي طبقـاتي و  ، تشديد فاصله)تبعيض نژادي(هاي آپارتايدي  يدها

هاي پاياني قرن بيسـتم   هاي تحريفي مسيحي ـ يهودي باعث شده است تا از دهه  هاي الحادي ماركسيستي و انديشه انديشه
 .رسد و اقبال عمومي به اين تمنّا تشديد شودبه اين سو، تمنّاي معنوي شدن، آرزويي شيرين به نظر 
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توانست به معنـي مخالفـت بـا خواسـت      حاكميت سياسي با اين جريان، در حقيقت مي
قبـال پيـدا كـرده بودنـد و در چنـين      دروني بسياري از مردمي باشد كه به اين جريان، ا

 .مخالفتي، البته سود حاصل، به مراتب از زيان آن كمتر خواهد بود
موقع، از دو جهت براي حاكميت سياسـي پـذيرفتني و     از سوي سوم، خط انعزال در آن  

حتي مفيد بوده است و به دليل همين دو جهت، نه تنها حاكميت سياسي، انگيـزة برخـورد   
: داده اسـت  آنها را نداشته، بلكه آنها را مورد تقويت و حمايت خود نيز قرار مي قهرآميز با

توانست در  گونه خطري براي حاكميت سياسي نمي نخست اينكه خط انعزال، به ظاهر هيچ
پي داشته باشد؛ چرا كه خط انعزال، خطي بود كه مخالفان حاكميت سياسي بدون هرگونه 

عد را انتخاب كرده و عرصة قدرت سياسـي را بـه رقيبـان خـود     ، تقا اي بر آن تحميل هزينه
به عبارت ديگـر، بـا گشـايش خـط انعـزال، از سـويي مخالفـان جـدي         . كردند واگذار مي

هـاي   و متفـاوت از برنامـه   خطر سنگري بيشوند و از سويي، در  حاكميت سياسي غايب مي
ال در حقيقت بـه تأييـد وضـع    سوم، تقويت خط انعز  به عبارت. كنند سياسي ايفاي نقش مي

دوم . ها براي تداوم حكومتشان بدان نيـاز دارنـد   انجامد؛ امري كه نوع حكومت موجود مي
ت سياسـي بـاز    ) ع(بيـت  غير از راه اهل راه سومياينكه گشايش خط انعزال،  و راه حاكميـ

هـم بـا    تـوان  پيام منفي اين خط به عموم مخالفان حاكميت سياسي اين بود كه مي 1.كرد مي
پرمخاطره و   كه مقيم شدن در آن) ع( بيت  حاكميت سياسي مخالف بود و هم در خط اهل

نشـدن خـط اهـل      براي حاكميت سياسي در هـر حـال، قـوي   . پرهزينه است، قرار نگرفت
نبايد پنداشت كـه  . آمدند، موضوعيت داشت ترين مخالفان آنها به شمار مي كه مهم) ع(بيت 

. با دستگاه سياسي از همان جنس غيريت خط تصوف با آن اسـت ) ع(غيريت خط اهل بيت
اين در حـالي اسـت   . وجه و ميزان تقابل خط اهل بيت با دستگاه سياسي در حد تضاد است

                                                  
 :نويسد مي) ع(بيت  هانري كربن در خصوص تقابل خط تصوف و خط اهل. 1

اگر به مفهوم واليت توجه داشته باشيم كه در قلب تشيع قرار دارد و اگـر قلـب ماهيـت آن را در تصـوف سـنّي و بـه       
شود كه توضيحي براي ذم امامـان و شـيعيان    آوريم، مالحظه ميعنوان مثال، در آثار شيخي چون حكيم ترمذي در نظر 

در واقع، نظرية واليت، نزد اين گروه اخير، مبـين گـذار بـه تصـوف     . در قبال الاقل گروه خاصي از صوفيان وجود دارد
) دون مسـيح شناسي ب مانند مسيح(شناسي بدون امام  سنّي از مجراي حذف امامت است، حتي اگر مجبور باشند نوعي امام

  ).268: 1373كربن، (ارائه كنند 
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اي كه بـه نـدرت    كه وجه و ميزان تقابل خط تصوف با آن به مراتب كمتر است؛ به گونه
قرائني كه منجر به عدم همكاري وي با ديده شده است كه يك صوفي به دليل وجود همان 

گيري آشكار كند، بلكه عكس اين قضيه صادق  دستگاه سياسي شده، عليه آن دستگاه، موضع
است؛ يعني موارد زيادي وجود دارد كه دستگاه سياسي از صوفي حمايت كرده، همچنان كه 

 .ستمواردي نيز وجود دارد كه صوفي نيز از دستگاه سياسي پشتيباني نموده ا
با اين همه، خط تصوف در خاستگاه خودش، از چنان هيمنه و شهرتي برخوردار نبـود    

در . قرار گيرد) ع(بيت  كه بتواند در عرض هر يك از دو خط حاكميت سياسي و خط اهل
آن شرايط، خط حاكميت سياسي به دليل برخورداري از قدرت ظاهري و امكانات معنوي 

برخورداري از قدرت و نفوذ معنوي دو خط پررنـگ جامعـه   به دليل ) ع(بيت و خط اهل 
در اين ميان، خـط تصـوف   . خط ديگر بود غيريت هويتبودند و هر يك از اين دو خط، 

ت خـط اهـل     به دليل تأثيرگذاري اندكي كه بر جامعه داشت، نه مي هويـ تتوانست غيري
  .ميت سياسي واقع شودهويت خط حاك توانست غيريت ميقرار گيرد و نه ) ع(بيت 

  گيري طبقات صوفيه تصوف، سياست و تشيع در مرحلة شكل
تصوف قرون سوم تا ششم از سويي متفاوت از تصوف قرن دوم و با سويي متفاوت با تصوف 

هاي تصوف در اين قرون ما را به نموداري از تحوالت و  توجه به ويژگي. قرون بعدي است
  .انجامد تأمل در آن به شفّافيت در نسبت تصوف و سياست مي شود كه افرادي رهنمون مي

ورود اصطالحات و تعبيرات : عبارت است از قرن سومهاي عمدة تصوف در  ويژگي  
الشعاع قرار گرفتن زهـد   مختلف صوفيانه به گنجينة تصوف، آغاز پختگي تصوف، تحت

يم مباني نظـري عقليـه   هاي فكري جديد در مباحث نظري، تحك صوفيانه با هجوم شيوه
هـاي اخـتالف ميـان     به عشق الهي و توجه بيش از پيش به وجد صوفيانه، بـروز زمينـه  

هاي ايراني، يونـاني و   هاي تصوف با ورود افكار و عقايد ملّت صوفيان و فقها، دگرگوني
ل و    هندي از طريق نهضت ترجمه، جايگزيني زهد و رياضت هاي سخت پيشين بـا تأمـ

  ...ريزي عرفان نظري شد و ق و حقيقت كه منجر به پيانديشه در ح
بنـدي عرفـان    تحكيم طبقه: عبارت است از قرن چهارمهاي عمدة تصوف در  ويژگي  
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هاي فرَقِ مختلـف   گيري و رواج خانقاه به سه مرحلة شريعت، طريقت و حقيقت، شكل
، التّعـرّف و  القلـوب   قـوت ، اللمـع صوفيه، نگارش برخي از معتبرترين كتب صوفيه مثل 

ظهور و رواج مراحل و منازل سلوك عرفاني، آغاز تفرقه و تحزّب گسترده در صوفيه، 
 ...بويه و به حاشيه رفتن صوفيه و  ظهور آل

ظهـور صـوفيان متشـرّع و    : عبـارت اسـت از   قرن پنجم هاي عمدة تصوف در ويژگي  
، عرضـة  مـد غزالـي  خواجه عبداهللا انصاري، احمد نامقي جامي و امام محمتعصبي چون 

اصول تصوف بر وفق سليقة فقيهان، تشديد عوامزدگي تصوف به دليل اقبـال عمـومي بـه    
ها، تشديد دغدغة سازگاري ميان شريعت و طريقـت، محبوبيـت يـافتن     مشايخ و خانقاه

هـا، تشـديد توجـه     اي در خانقـاه  متصوفه نزد سالطين سلجوقي، رشـد تعصـبات سلسـله   
 ...ري وصوفيان به شعر و شاع

رشـد قابـل توجـه بـه دليـل      : عبارت است از قرن ششمهاي عمدة تصوف در  ويژگي  
آشتي با متشرّعه، اقبال ويـژة عمـومي بـه دليـل خسـتگي مـردم از تعصـبات مـذهبي و         

هاي صليبي، اقبال امرا و حاكمان به تصوف، ظهور انديشة صـلح كـل و وحـدت     جنگ
ضـع زبـاني مملـو از اصـطالحات پيچيـده      گيري تصوف نظري و پيدايش و وجود، شكل

 ).49-32: 1380پور،  يوسف: ك.ر... (عرفاني و
در اين قـرون، هـم در دسـتگاه حاكمـه، هـم در جريـان تصـوف و هـم در عرصـة            

هاي متعدد در تصوف و نيـز در   اجتماعي، حوادث و تحوالتي رخ داده است كه از جنبه
  :برخي از اين تحوالت و تأثيرات عبارتند از. نسبت آن با سياست، تأثيرگذار بوده است

  تصوف به مثابة مكتبي علمي: الف
گيري آن اتفـاق افتـاد،    يكي از تحوالت مهمي كه در جريان تصوف در قرون اولية شكل

. اسـت  مكتـب علمـي  سري رفتارها و اوراد و اذكار فردي به يك  تبديل تصوف از يك
  :اموري است كه برخي از آنها عبارتند از گيري مكتبي شدن يك پديده مستلزم شكل

سـري   براي تبديل شـدن يـك   :انسجام و رشد كمي و كيفي مباني، رفتارها و افراد) 1  
رفتارها و اوراد و اذكار فردي به يك مكتب علمـي، الزم اسـت از سـويي ميـان خـود      
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ر        ذكرگويان و از سويي ميان اذكارشـان همـاهنگي ايجـاد شـود و ايـن همـاهنگي ميسـ 
رفتارهـاي انسـاني   . شود مگر اينكه افراد و اذكار هر دو به يك منبع متّصـل باشـند   نمي
توانـد   توانند با افكار آنها ناسازگار باشند، اما اين اتّفاق در درون يـك مكتـب نمـي     مي

اگر يك مكتب بخواهد شكل بگيرد، بايد نظر و عمل در آن . توجيه منطقي داشته باشد
خواست تبديل به يك مكتـب علمـي شـود،      يان تصوف اگر ميجر. به هماهنگي برسند

رسيد كه تصوير و تفسير هـر كـدام از    مي... دين، كمال و  بايد به دركي از انسان، هستي،
چنـين درك مشـتركي بـه رفتارهـاي     . كـرد  آنها تصوير و تفسير ديگري را پشتيباني مي

منشانه و نـاظر بـه مناسـك     به عنوان مثال، وجود رفتارهاي زهد. شود مشتركي ختم مي
  .خاص، نشان از اين درك مشترك در تصوف آغازين دارد

هر مكتبي به دليل ابتناي بر مبـاني خـاص و ويـژه    : ادبيات ويژه و مشـترك يافتن ) 2  
تـوان   اي كـه مـي   خود، ناگزير از جعل واژگان و مفاهيم خاص و ويژه است؛ بـه گونـه  

به همان ميـزان از نظـام     و متمايزتر باشد، تر  گفت يك مكتب به هر ميزاني كه خاص
از ) اديـان الهـي  (رو، مكاتـب دينـي    از همـين  .تري هـم برخـوردار اسـت    واژگاني ويژه

در ايـن مكاتـب، بسـياري از    . زيـادي برخوردارنـد  ) واژگان تأسيسـي (هاي مؤسس  واژه
امضـا  همان واژگان تأسيسي اديان سابق اسـت كـه در اديـان الحـق،      »واژگان امضايي«

اند و كامالً عرفـي   شده اند و برخي از آنها نيز كه ظاهراً در اديان سابق استعمال نمي شده
گيرند كه در بيشتر موارد تنها از  در مكاتب ديني در جايگاهي قرار مي  اند، تأسيس شده

 .شان در مكاتب عرفي برخوردار هستند اشتراك ظاهري با متناظرها
  3 (هيچ مكتبي با صرف اشتراكاتي كه با ديگـر مكاتـب پيـدا     :ت يافتنتمايز و غيري
آنچه وجه مكتب بودن يك مكتب را تمام و تعيـين  . شود كند، تبديل به مكتب نمي مي
البتـه تمـايزات و   . كند، تمايزات و مميزاتي است كه با ديگر مكاتـب موجـود دارد   مي

بـا يـك   ) و دشـمني دوسـتي  (ساز موافقـت و مخالفـت    مميزات نيز به نوبة خود، زمينه
ها صرفاً جنبة اثبـاتي و ايجـابي ندارنـد، بلكـه      به عبارت ديگر، هويت. شوند مكتب مي

هويت مكاتب نيز از دو حيث ايجـاب  . همة انواع هويت، حيث و جنبة سلبي نيز دارند
 .و سلب برخوردار است
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. هاي يك مكتـب را دارد  ي طبقات صوفيه، همة ويژگيگير تصوف در مرحلة شكل  
از سويي، از رشد كمي و كيفي نسبتاً خوبي در حوزة نظر و عمل و نيز از پيـروان نسـبتاً   

اي اسـت كـه    اي برخوردار است و از سويي، داراي ادبيات ويژه و گسترده قابل مالحظه
هاي علمي در جهان  تواند آن را از ديگر گروه ضمن اشتمال بر واژگان كامالً اسالمي، مي

بار، تصوف به مثابة مكتبـي علمـي توسـط     براي نخستيندر اين دوره، . اسالم متمايز كند
. كتاب زدند نگارشبار، صوفيان دست به  شد و نيز براي نخستين تدريسذوالنون مصري 

» هفـي الصـنع  ه الـركن االكبـر و الثقـ   «حارث محاسبي، » لحقوق اهللا هالرعاي«هاي  كتاب
از طـرف ديگـر؛ بـراي    . انـد  از اين دسـته  الجمنصور ح» طواسين«و نيز  ذوالنون مصري

حـالج نخسـتين شـاعر    (ارائه كـرد   شعربار، حالج مضامين صوفيانه را به زبان  نخستين
در مجموع، تبديل شـدن تصـوف بـه يـك     ). باشد صوفي است كه داراي ديوان اشعار مي

اليـل  توانست ايجاد خطر كند، به د مكتب، ضمن اينكه از جهاتي براي قدرت سياسي مي
 . برد ذيل ضريب ريسك مواجهه با آن را هم باال مي

بخشـيد؛   از حيث سياسي بدان قـدرت مـي   1تبديل شدن تصوف به مثابة مكتبي علمي  
به عبارت ديگر، مادام . خروج آن از دايرة افرادچرا كه مكتب شدن يك انديشه، يعني 

توان همان فرد يا  ا آن ميكه يك انديشه، قائم به فرد يا افراد است، در صورت مبارزه ب
اين در حالي است كه اگر انديشه تبـديل بـه يـك    . افراد را ساكت، اقناع يا حذف كرد

مخالفـت بـا     مكتب علمي شده باشد، حذف آن چندان ميسور نخواهد بود و در صورت
هـا نيـز    هـايي كـه در كتـاب    آن، عالوه بر اسكات، اقناع يا حذف افراد، بايد به انديشه

                                                  
در خصوص عوامل تأثيرگذار در علمي شدن جريان تصوف و نيز پيامـدهاي ايـن علمـي شـدن، يكـي از نويسـندگان       . 1

  :نويسد معاصر مي
و هـاي ايرانـي، يونـاني     بايد در ورود افكـار و عقايـد ملـت    ]سوم[هاي تصوف را در اين قرن  هاي بروز دگرگوني زمينه

در اين مهم، تأثير ناگزير نهضت ترجمه را كـه از اوايـل خالفـت عباسـيان بـا      . وجو كرد هندي در علوم اسالمي جست
آشنايي جامعة اسالمي با علوم و فنـون عقلـي،   . توان از ياد برد شور و شوق بسيار در ميان مسلمانان پديدار شده بود، نمي

رفته جـاي   هاي سخت قرن پيشين، رفته كه زهد و رياضت  طوري داشت، بهصوفيان را نيز به تفكر و امعان نظر بيشتر وا
پـور،   يوسـف (گـذاري كـرد    واگذاشت و اساس عرفان و تصـوف نظـري را پايـه   » حقيقت«خود را به تأمل و انديشه در 

1380 :34.(  
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اساساً هر جريان، وقتـي اسـتناد علمـي پيـدا كـرد، جريـان       . ده پاسخ درخور دادنوشته ش
سياسي در برخورد بـا آن، احتيـاط كـرده و در صـورت برخـورد، هزينـة زيـادتري را        

شود؛ به عبارت ديگر، مكتب علمـي شـدن جريـان تصـوف در ايـن مرحلـه،        متحمل مي
  .ش دادپتانسيل مقاومت آن را در برابر جريان سياسي افزاي

اساساً علمي شدن جريان تصوف باعث شد تا ويژگي برجستة تصوف قرن دوم كه ) 1  
در مفـاهيمي چـون عشـق و     پـردازي  نظريهرياضت و زهد عملي بود، به حاشيه برود و 

ظهـور  «. برجسته اسـت  رابعة عدويهدر اين جايگزيني نقش . محبت جايگزين آنها شود
تصوف بود كه تدريجاً از زهد خشك مبتني بر خـوف  رابعه و تعاليم او، نقطة انعطاف 

). 51: 1378كوب،  زرين(» و خشيت به معرفت دردآلود مبتني بر عشق و محبت گراييد
اين بسيار طبيعي است كه دستگاه حاكم با جرياني كه از طريق عمل خود، مخالفتش بـا  

ياني كه حضـورش در  تواند برخورد كند تا با جر تر مي كند بسيار راحت آن را ابراز مي
 .پردازي در باب چند مفهوم است جامعه، حضوري در ساحت نظريه

 هـاي فكـري   جريـان شد كه ايـن جريـان بـا     علمي شدن جريان تصوف باعث مي) 2  
هـا چـه منجـر بـه تأثيرگـذاري       ايـن ارتبـاط  . گوناگوني ارتباط نظري ـ عملي پيدا كند 

ر بـه تأثيرپـذيري تصـوف از ديگـر     هاي فكري بشود و چه منج تصوف بر ساير جريان
و در ايـن   1شـود  هاي فكري شود، در هر دو صـورت، باعـث فربهـي تصـوف مـي      جريان

                                                  
اقي يونان و نيز مشرب فهلـويين  ها و افكاري كه تصوف با آنها ارتباط برقرار كرد، فلسفة اشراقي و رو از ميان انديشه. 1
 :نويسد يكي از نويسندگان معاصر در اين خصوص مي. ايراني بيشترين تأثير را بر آن نهادند) حكمت خسرواني(

وارد، البته تصوف به دليل هماهنگي فكري، بيشـتر از فلسـفة اشـراقي و رواقـي يونـان و مشـرب        هاي تازه از بين انديشه
با اين تحول نوظهور، مسلك صوفي از ورع و تقشّف صـرف بيـرون آمـد و بـا امـور ذوقـي و       . دفهلويين ايراني متأثّر ش

از . كه تصوف، صورت عرفان و فلسفه به خـود گرفـت   تدريجاً اين معني كمال يافت تا جايي. فلسفي آميختگي پيدا كرد
ه به آميختن تصوف با فلسفة اشراقي و از نخستين كساني است ك... هاي مشهور تصوف در اين قرن، ذوالنون مصري چهره

اين شهر مركز مجـادالت اهـل نظـر    . مركز اصلي تمامي اين تحوالت، بغداد بود. مشرب افالطوني جديد همت گماشت
داغ ... شده بود و بين حكما و متكلمان آن، همواره در مجالس و محافل تنور بحث از ذات و صفات و جبـر و اختيـار و  

ري، بغداد را با معارف يونان و تعاليم نوافالطوني آشنا كرد و تصوف را نيز كه از زهد و پرهيـز بـه   اين محيط فك. بود
ايـن تـأثيرات   . عشق و عرفان تحول يافته بود، با عقايد راجع به وحدت وجود و مباحث مربوط به اثولوجيا آشنا نمـود 

د، باعـث شـد كـه محقّقـان بسـياري ـ بـه تقليـد از         كر كه با گذشت زمان، بيشتر جاي خود را در ميان صوفيان باز مي
  ←ايـن آميـزش بـين تصـوف     . هـا ارجـاع كننـد    مستشرقين ـ به اشتباه، پيدايش تصوف در اسالم را به ظهور اين شـيوه  
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صورت، مخالفت دستگاه سياسي با اين جريـان، در عـين حـال، مخالفـت آن بـا ديگـر       
انـد و مسـلّم    هايي خواهد بود كه از تصوف تأثير پذيرفته يا بر آن تأثير گذاشـته  جريان

مخالفت با چندين جريان به صورت همزمـان بـراي دسـتگاه سياسـي سـنگين       است كه
 .است
بـه  . بهترين راه براي به حاشيه بردن يك فكر، به چالش كشيدن فكري آن است) 3  

تـوان بـا امـواج     توان يـا بـه زحمـت مـي     عبارت ديگر، موج فكري و فرهنگي را يا نمي
وج فكري را بايد با يك موج فكـري  م. غيرفكري مثل امواج سياسي و اقتصادي كنار زد

تـر   مواجهة دستگاه سياسي با فكر تصوف در قرن دوم بسيار راحت. برتر به حاشيه برد
از قرون بعد آن بوده است؛ چرا كه در قرن دوم، تصوف به لحـاظ مفهـومي، بيشـتر در    

تـا  زد و نقد تلقـي متصـوفه از ايـن مفـاهيم      دايرة مفاهيمي چون زهد و قناعت دور مي
اين در حالي است كـه تصـوف در   . توانست نقد كلّيت تصوف اين قرن باشد حدودي مي

بسيار فراتر از مفاهيم زهد و قناعـت رفتـه و بـه     به لحاظ مفهوميقرون سوم تا هفتم، 
نيـز كشـيده شـده و از    ... اي چون عشق، محبـت، وجـد، سـماع و    حوزة مفاهيم پردامنه

 .تر از قبل شده است با آن بسيار مشكلرو، مواجهة دستگاه سياسي   اين
بـراي  . اسـت » مكتب«و در قرون بعدي يك » انديشه«تصوف در قرن دوم يك ) 4  

. كنـد   بررسي و نقد يك انديشه، به كارگيري يك روش واحد كارآمد هم كفايـت مـي  
اين در حالي است كه برخالف انديشه كه وحدت آن به تفكر منسجم درون آن است، 

هـا شـامل يـك     مكتـب . كتب به مباني، اصول، روش و غايات آن اسـت وحدت يك م
دهنـد و بررسـي و    ها را درون خود جاي مي انديشة واحد نيستند، بلكه طيفي از انديشه

نقد يك مكتب اگر بخواهد از سطح مباني، اصول، روش و غايات آن فراتـر رود و بـه   
ندين روش كارآمـد خواهـد   هاي دروني آن برسد، مستلزم به كارگيري چ حوزة انديشه

                                                                                                                   
حديث عشق و محبت، حداقل از ديـد كسـاني كـه از    . پردازي كشانيد و فلسفه، تصوف را به سوي افراط در نظريه →

ايـن  . هـم رفـت  » أنـا الحـق  «كردند، منتهي شد به دعـوي حلـول و عاقبـت سـخن از      نات تصوف نظر ميبيرون به جريا
هاي تهورآميز، چون با ذوق ماجراجويي عامه مناسب بود، در جاي خود از اسباب توجه عامه شـد بـه تصـوف،     داستان

  ).35-34: 1380پور،  يوسف(كه آنها را از جادة شريعت دور كرد 
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به عنوان مثال، اسالم يك مكتب است كه در درون آن دو خـرده مكتـب تشـيع و    . بود
هـا   ها يـا طيفـي از انديشـه    مكتب تسنّن وجود دارد كه در درون هر كدام از آنها خرده

شناسـي   هاي آن بـا يـك روش و روش   بررسي و نقد اسالم در حوزة انديشه. وجود دارد
مكتـب اسـت كـه شـامل      تصوف در قرون سوم تا هفتم، يك خرده. بود ممكن نخواهد
شـد   هاي صوفيانه است و بررسي و نقد آن به راحتي و سهولتي كـه مـي   طيفي از انديشه

 .انديشة واحد تصوف در قرن دوم را مورد بررسي و نقد قرار داد، نيست
يد كرده، مكتـب  و شخصي است كه آن را تول» فرد«برخالف انديشه كه قائم به ) 5  

 خـروج از انحصـار افـراد   كند و اين   شدن يك انديشه، آن را از انحصار افراد خارج مي
يكي اينكه مبارزه و مخالفت با آن : تواند داشته باشد براي حاكميت سياسي دو پيامد مي

شود؛ اين در حـالي   به دليل نداشتن نقطة ثقل و منتشر بودن آن بسيار سخت و مشكل مي
اگر انديشه، صرفاً انديشه بماند و به مرحلة مكتب شدن نرسد، نقطة ثقـل آن  است كه 

توان بـا   خود انديشمند است و از طريق مخالفت با انديشمند و در نهايت حذف آن، مي
ها مشتمل بـر   دوم اينكه از آنجا كه مكتب. خود انديشه مخالفت ورزيد و حذفش كرد

توانـد در   ند، مخالفـت بـا يـك مكتـب مـي     باش هاي متفاوت و حتي متضادي مي انديشه
هايي منجر شود كه همسو با مخالفان هستند و اين مسـئله   مواردي به مخالفت با انديشه

براي حاكميت سياسي كه در زمان مبارزه با رقيـب نيازمنـد يـارگيري از درون جبهـه     
 .كند  باشد، كار را تا حدودي مشكل مي رقيب نيز مي

 ني اسالميتصوف به مثابة جريا: ب

به عنوان مثال، براي الماس و . سازند بها مي ها را براي اشياء ارزشمند و گران همواره بدل
ديـن آسـماني،   . سازند هاي داخل خيابان بدل نمي ريزه سازند، اما براي سنگ طال بدل مي

دهـد كـه    تاريخ اديان نشان مي. هاست گوهري ارزشمند و منّت الهي براي هدايت انسان
البته بايد توجه داشت كه انبياي . اند هايي ساخته ها براي اديان الهي، بدل طاغوت همواره

هـا در   رغم همة تفاوتي كه انسـان  كردند كه به اي تبيين مي الهي دين خداوند را به گونه
هاي طواغيت را از اصل آن  بدل  جز معدودي از آنها، نسخه فهم و ادراك آن داشتند، به 
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تند تشخيص دهند، اگرچه ممكن اسـت بـه  دواعـي ديگـري غيـر از      توانس به راحتي مي
عنصـر بـودن، تـرجيح منـافع مـادي و       مثل ترس، حب جاه، سست ــشناخت و آگاهي 

ها تبعيت كرده  بدل رغم اين تشخيص، از همان نسخه ـ بهـ... زودگذر بر مصالح اخروي و
  .باشند

رغـم تفـاوت، عمـوم     ده است كه بـه در تاريخ همة اديان الهي، تفسيرهايي از آنها ش  
اند؛ بدين معني كه تفاسـير آنهـا را ضـد ديـن تلقّـي       مردم انتساب آنها به دين را پذيرفته

بـه عنـوان مثـال، در    . اند بلكه حداكثر متفاوت از تفسير خودشان تلقّي نموده  اند، نكرده
هـاي   يـف و ط» كاتوليـك، پروتسـتان، ارتـدكس   «هـاي   توان به فرقه تاريخ مسيحيت مي

همچنـان كـه در   . خردتري كه در ذيل هر يك از اين سه فرقه وجود دارد، اشاره كـرد 
در ايـن ميـان،   . اشاره نمـود » شيعه و سنّي«هاي مختلف  توان به فرقه تاريخ اسالم نيز مي

ترديدي نيست كه انتساب برخي از تفسيرهاي ديني، مثل غاليان در تشـيع و ناصـبيان در   
همچنين در تاريخ اديـان، برخـي   . شود وان آن اديان، باالجماع نفي ميتسنّن، از طرف پير

مـداران بـدانها روا    رغم انتقاداتي كه برخي از دين اند كه به هاي فكري وجود داشته نحله
به عنوان مثال، در تاريخ اسـالم  . اند اند، آنها همچنان با فراز و فرود، دين تلقّي شده داشته

رغم انتقادات خرد و كالنـي كـه در طـول تـاريخ      ره كرد كه بهاشا» فالسفه«توان به  مي
اند، بلكه بسياري  اسالم بدانها شده، عموم مسلمانان آنها را خارج از دايرة اسالم ندانسته

را در زمرة سلوك مسلمانان حقيقي ) معرفت تعقّلي(از بزرگان دين اسالم، سلوك آنها 
  .اند دانسته

توفيق برخوردار بوده است كه از همان زمان كـه بـه    تصوف در تاريخ اسالم از اين  
نيـز تلقّـي شـده     جرياني اسـالمي عنوان جرياني اجتماعي مطرح شده، همزمان به عنوان 

هـاي اسـالمي از    مؤيد مهم در اين خصوص، پذيرفتن تصوف توسط ديگـر جريـان  . است
رفاً اعتباري نيست، اين پذيرفتن يك پذيرفتن ص 1.است... جمله متكلمين، فقها، فالسفه و

                                                  
به عنوان مثـال، فقيهـان در زمـرة معارضـان و مخالفـان      . ن پذيرش داراي فراز و نشيب و شدت و ضعف استالبته اي. 1

دهند كه از قتل فقهي  باشند و تا آنجا مخالفتشان را بروز مي هاي نخست ظهور صوفيه، مي جدي صوفيان، حداقل در سده
  ←اسـت كـه بعـدها برخـي از فقيهـان مثـل       ايـن در حـالي   . ابـايي ندارنـد  ) 309مقتـول  (كسي چون منصـور حـالج   
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هايي از دين، مورد  هاي بزرگان تصوف در تفسير بخش بلكه بدين معني است كه ديدگاه
توجه ديگر متخصصان اسالمي قرارگرفته است، يا اينكه بسياري از بزرگان علمي اسالم 

البتـه  . كردند در متن تخصص خود، از جمله فقه و فلسفه رويكردهاي صوفيانه اتّخاذ مي
هايي نيز وجـود دارد كـه منشـأ آن را خـارج از عـالم اسـالمي        مورد تصوف ديدگاهدر 
  1.داند مي
 عكس جريان فلسـفه توان  اش به اسالم مي جريان تصوف را از حيث انتساب تاريخي  

فلسفه در حالي وارد جهان اسالم شد كه تلقّـي عمـوم مسـلمانان از آن مصـداق     . دانست
تلقّي مسلمانان از فلسـفه  . اند مواردي ناگزير از تقيه بوده كفر و زندقه بود و فالسفه در

اي منفي بوده است كه حتي امروزه نيز با گذشت چندين قرن از زمان ورودش  به اندازه
هـايي از مسـلمانان وجـود دارنـد كـه بـا آن مخالفـت         همچنان گـروه   به جهان اسالم،

هايي كه در جهـان اسـالم بـه     ريمه رغم همة بي البته بايد توجه داشت كه به. ورزند مي
گـاه   هـيچ ) جز موارد نـادر و انـدكي   به(فلسفه شده است، فلسفه نه تنها در عالم اسالمي 

نشده است، بلكه در كنار دروس و علوم اصلي اسـالمي تـدريس   ) تعطيل(منزوي و محو 
در ). 18-17: 1379داوري اردكـاني،  : ك.ر(شده و به حيـات خـود ادامـه داده اسـت     

اي كـه بـه    گونـه  ، جريان تصوف از همان ابتدا به مثابة جرياني ديني ظاهر شد، بهمقابل
اسـالم،  به عبـارت ديگـر، فلسـفه در جهـان     . دادند... ندرت بدان نسبت كفر و زندقه و

را طي كرده، اما تصوف برعكس فلسفه، سيري از اذعان تـا   »اذعان«تا » انكار« سيري از
  .انكار را پيموده است

ب تصوف به اسالم به مثابة يك جريان، مقتضي نوعي تعامـل ويـژه از جانـب    انتسا  

                                                                                                                   
 .گيرند خواجه عبداهللا انصاري خود طريق تصوف و عرفان در پيش مي →

معتقد است كه تصوف يك مذهب اسالمي خالص نيست، بلكـه   العالء ذكري ابيبه عنوان مثال، طه حسين در كتاب . 1
عبـاس رنـگ اسـالمي     يافته، سـپس در ايـام بنـي   مذهبي است هندي كه نزد رواقيان و حكماي اسكندراني رنگ يوناني 

ابوطالـب مكّـي،    قـوت القلـوب  انجيلي كه در كتب صوفيان از جملـه   هاي شبه  يا از نوع و كثرت استدالل. گرفته است
شود كه اين اشـخاص بـه تأثيرگـذاري مسـيحيت در تصـوف اسـالمي قائـل         ميچنين استفاده ... بسياري از كتب غزّالي و

  ).259-249: 1373كربن، : ك.اهي از عوامل خارجي تصوف اسالمي، ربراي آگ(هستند 
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توانسـت   اي كه برخوردهاي قهرآميز و سلبي با آن مي دستگاه سياسي با آن بود؛ به گونه
. سـتيزي كنـد   اساس حكومت را به خطر اندازد و آن را در اذهان عمومي متّهم به اسالم

بـا  ) ناصرلدين اهللا عباسـي از جمله (ن سياسي روست كه برخي از حاكما درست از همين
ظرافت و هوشياري تمام، نه تنها رويكرد مقابله و سلب با تصوف را در پيش نگرفتنـد،  

: ك.ر  براي آگاهي بيشـتر، (بلكه خود نيز وارد جرگة آنها شده و ادعاي تصوف كردند 
  ).145-144: 1385 هالم، 

سالمي استوار كرده بود كـه اثبـات و نفـي آن    اي از معارف ا تصوف خود را بر اليه  
از سـويي همـة مسـلمانان بـه     . بـود  »معرفـت شـهودي  «نمود و آن اليه  بسيار دشوار مي
ايمان داشتند و از سويي ابزار و طريق روشني براي اثبات يا نفـي   1»غيب«مفهومي به نام 

حتي اگـر اراده  اين بدين معني بود كه دستگاه سياسي . حركت در آن اليه وجود نداشت
كرد كه اسالمي بودن جريان تصوف را زير سؤال ببرد، ابزار و امكـاني درخـور بـه     مي

اي كه بتواند به راحتي افكار عمـومي را از طريـق آنهـا توجيـه و تبيـين كنـد در        گونه
چنين مشكلي در جانب تشيع وجود نداشته اسـت؛ چـرا كـه در تشـيع،     . اختيار نداشت

بـه دليـل ارتبـاط واقعـي و     ) ع(اهـل بيـت عصـمت و طهـارت     حداقل در عصر حضور
شان با ساحت غيب، بسيار زود و آسان دست مدعيان دروغين ارتباط با غيب رو  حقيقي

در ) ع(اين در حالي است كه چنين اشخاصي مثل اهـل بيـت عصـمت و طهـارت    . شد مي
اننـد سـره را از   گنجينه اعتقادي ـ عملي اهل سنّت وجود نداشتند تـا از طريـق آنهـا بتو    

البته، اين طبيعي است كه برخي از مصاديق ايـن مـدعيان بـه دليـل     . ناسره مشخص كنند
هاي ديني مخالفت و  طرح ادعاهايي كه به شكل بسيار صريح و روشني با قطعيات آموزه

تضاد داشت، حتي براي اهل سنّت نيز امكـان طردشـان وجـود داشـت، امـا مشـكل در       
  . كنند دعيان ظاهراً بسيار نزديك به واقع حركت ميمواردي است كه اين م

                                                  
دو چيـز  ) 2/3بقـره،  (هاي مؤمنين شـمرده شـده اسـت     منظور از غيب كه ايمان به آن در قرآن كريم يكي از ويژگي. 1

غيبِ عالم يعنـي   نخست، ايمان به عوالم غيبي و متفاوت از عالم دنيا مثل عالم ذر، برزخ و قيامت؛ و دوم، ايمان به: است
جريان تصوف به هـر  . بدين معني كه خود عالم دنيا را در ظواهر آن خالصه نكردن. اي بودن عالم دنيا ايمان به چنداليه

  . نمود كرد و نه هستي را به عالم دنيا منحصر مي دو معني غيب ايمان داشت؛ نه دنيا را در ظواهرش خالصه مي
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  تصوف به مثابة جرياني اجتماعي: ج
و افـرادي كـه بـه صـورت     ) اذكـار (تصوف در اين مرحله، از مجموعه حـاالت، اوراد  

اي و بدون ارتباط با يكديگر حضور داشـتند، خـارج شـد و بـه جريـان       مستقل، جزيره
تماعي شدن يك انديشه، مستلزم اموري است كـه  جريان اج. اجتماعي بزرگي تبديل شد
  :برخي از آنها عبارتند از

است؛ بـدين معنـي   ) تكاملي يا نزولي( تطور تاريخيي داراي ا هر جريان اجتماعي) 1  
هـاي تـاريخي متفـاوتي را     هاي اجتماعي براي اينكه جريان باشـند بايـد دوره   كه جريان

هاي تاريخي در نسبت با هر موضوع  كه دوره البته بايد توجه داشت. تجربه كرده باشند
اي كـه بـراي يـك موضـوع كوچـك،       زماني متفاوت باشد، به گونه تواند به لحاظ مي

ممكن است يك دورة تاريخي، عمري به درازاي يك سال يا چنـد سـال و بـراي يـك     
به عبارت ديگر، يك جريان اجتماعي بايد . موضوع كالن، يك يا چند قرن داشته باشد

شد، براي نمونه، اگر يك موضوع در چند دورة تاريخي ظهـور و  تطور تاريخي بااي دار
اي كه تنهـا يـك تجربـه از ظهـور آن را در اختيـار       به گونه ــبروز ثابتي داشته باشد 

  .كند ـ عنوان جريان بر آن صدق نميـداشته باشيم 
هاي اجتماعي  يان؛ بدين معني كه جرآل و تبار استداراي  اي هر جريان اجتماعي) 2  

داشته باشند؛ چـرا كـه طبـق تعريـف،     » الحق«و » سابق«براي اينكه جريان باشند، بايد 
رونـد و اگـر سـابق نداشـته باشـند،       آيند و به جايي مي هاي اجتماعي از جايي مي جريان

مسـئلة  «و اگر الحق نداشته باشند، تبـديل بـه يـك    » موضوع مستحدث«تبديل به يك 
هاي اجتماعي، تا اندازة زيادي به پيش بينـي   آل و تبار داشتنِ جريان. شوند مي» درگذشته

 .كند حركت آيندة آنها كمك مي
هـاي   است؛ بدين معني كـه جريـان   خاستگاه و كانونهر جريان اجتماعي، داراي ) 3  

بايد به يك كانون مركـزي   ــولو به شكل پسيني  ــاجتماعي براي اينكه جريان باشند 
لبته، علم تفصيلي به خاستگاه يك جريان و نيز يافتن كانون يك جريان ا. منتسب شوند

د   . گيرد در هر دورة تاريخي، معموالً به شكل پسيني صورت مي تجربة تاريخي نيـز مؤيـ
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اين ديدگاه است كه بسياري از كساني كه بعدها به عنوان آغاز يـك جريـان اجتمـاعي    
انـد، خـود بـدين     شة خـود را مطـرح كـرده   اند و اندي اند، هنگامي كه زيسته معرفي شده

گـذار   را بنيـان دكـارت  به عنوان مثال؛ . اند مسئله كه آغازگر يك جريانند، علم نداشته
كنم،  شك مي(» كوجيتيو«اند، اما واقعيت اين است كه زماني كه وي  تجدد غربي ناميده

ريـزي   يـه برد كـه يـك عـالم جديـد را پا     كرد، گمان نمي خود را مطرح مي) پس هستم
 .كند مي
نمادهـاي جريـاني از   . اسـت  نماد، نماينده و نماياننـده داراي  اي هر جريان اجتماعي) 4  

؛ از اند هستند و از ديگر سو، همواره پسيني... سويي، اعم از استدالل، شعار، مفهوم، اشياء و
. باشـند  مـي   ها هستند، همچنان كه شعارها نيز نوعاً چنين  رو، نمادها مسبوق به استدالل اين

هـاي اجتمـاعي    ها هستند و جريـان  شدة استدالل به عبارت ديگر، نمادها، چكيده و فشرده
اكثـر نمادهـا،   . كننـد  تر بتوانند تبيين و منتقل شوند، آنها را استخدام مي براي اينكه راحت

نمادها  ها عالوه بر نماياننده نيز هستند، اما بسياري از  آنها نمايندة جريان نيستند و جريان
. انـد  هايي كه بيشتر نمادها از جانب آنهـا مطـرح شـده    ها نيز نيازمندند؛ نماينده به نماينده

ها هسـتند، امـا در بيشـتر مـوارد،      هاي مؤسس، همان نماينده هرچند، گاهي اوقات، كانون
به عنوان مثال، با اينكه دكـارت را كـانون   . هاي مؤسس نيستند ن ها متفاوت از كانو نماينده

 .شود به عنوان نمايندة آن ياد مي هگلو  كانتاند، از  ؤسس تجدد ناميدهم
هاي  پايگاه معنوي عمدة جريان. استپايگاه معنوي داراي  اي هر جريان اجتماعي) 5  

بـه عبـارت ديگـر،    . انـد  ست كه بدان جريان اعتقاد پيـدا كـرده   اجتماعي، قلوب مردمي
ت و اگر چنين نباشد، به هنگـام برخـورد بـا    اس» پايگاه عاطفي«جريان اجتماعي داراي 

كننـد   اي عمل مـي  ها به گونه معموالً جريان. كشند نخستين مانع، دست از حمايت آن مي
آنها را نيـز  » نيازهاي گرايشيِ«طرفداران خود، » نيازهاي بينشيِ«كه عالوه بر برآوردن 

اظ گرايشـي معمـوالً   ارتباط طرفداران يك جريان با كانون آن، به لحـ . برآورده سازند
 .تر از ارتباط بينشي آن است قوي
  مـادي يـك جريـان     پايگـاه . اسـت  پايگاهي مـادي داراي  اي هر جريان اجتماعي) 6  

دهندة نمادهاي آن جريـان اسـت و در    اجتماعي، معموالً مكاني است كه بهترين بازتاب
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جتمـاعي محسـوب   هـاي ا  هـا در زمـرة نمادهـاي جريـان     بسياري از موارد، خود پايگاه
مـدار و در عـين    به عنوان مثال، در تاريخ اسالم مسجد، پايگاه جريان شـريعت . شوند مي

شود، يا اينكه در تصوف خانقاه، ضمن اينكه  حال، يكي از نمادهاي عام آن محسوب مي
 .شود پايگاه است، از نمادهاي عام آن نيز محسوب مي

 درجـة اصـالت  داراي   تسـب بـه خـود،   نسبت به افـراد من  اي هر جريان اجتماعي) 7  
هستند كه در خارج به » هاي طبيعي كلي«ها مانند  درست است كه جريان. بيشتري است

رغم اين، خود جريان از افرادي كه در فرايند تكـوين، نضـج و    افرادشان وجود دارند، به
هسـتند،   به عنوان مثال، هرچند فقيهان تبلور فقـه . تر است اند، اصيل رشد آن سهيم بوده

به عبارت ديگر، فقيه در بستر فقه، اصـالت  . اما در ميان فقه و فقيه، اصالت با فقه است
ها اعم از  تفاوت مهم جريان و افراد سازندة آن، در اين است كه جريان. يابد و اعتبار مي

جريان  اگر و باشند مي ها جريان» هسته و متن«افراد، به مثابة . افراد سازندة خود هستند
 . ايم آن غفلت ورزيده» زمينة«اش تقليل دهيم، از  ا به افراد سازندهر

تصوف در اين برهه، به جرياني اجتمـاعي تبـديل شـده اسـت؛ زيـرا زمينـه و مـتن          
گويي به مرحلـة   نشيني و ذكر از سويي، تطور تاريخي داشته و از مرحلة عزلت. باشد مي

ديگرسو، نماد و نماينده پيدا كرده است  علمي، تدريس و تبليغ اجتماعي روي آورده و از
اي داراي قطبي و نيـز آن و تبـاري گشـته و از     فرقه شده و هر فرقه اي كه فرقه به گونه

اينكـه در   تـر  مهـم سويي، تصوف، مستقل از صوفيان، موضوعيت و اصالت يافته است و 
 .كنار نيازهاي بينشي، نيازهاي گرايشي را نيز ايجاد و برآورده است

هرچند داعية قدرت سياسـي هـم نداشـته     ــتبديل شدن تصوف به جرياني اجتماعي   
. شـود  نگريسـته ـ باعث شد تا از نظر قدرت سياسي به مثابة يك رقيـب بـالقوه   ـباشد 

هاي ايشان بـراي اهـل قـدرت و سياسـت      موقعيت اجتماعي ويژة صوفيان، خاصه، قطب
يد كه به هنگام ورود به هـر شـهري،   يك قطب صوفي را در نظر بگير. خطرآفرين بود

چنين شخصي حتي اگر داعية قـدرت  . آيند ها هزار نفر در بيرون شهر به استقبال وي  ده
كه به لحاظ تاريخي نيز در اين مرحله، صوفيان كمتر چنـين   ــسياسي هم نداشته باشد 

  .تواند خطر بالقوه به حساب آيد براي حكومت وقت مي ـاند ـ اي داشته داعيه
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در يك زمان و   نفس جمع شدن يك عده. اساساً در هر اجتماعي، قدرت نهفته است  
 ـگفتن باشد ـ» يا هو»  هرچند آن هدف واحد، ــمكان و معطوف به يك هدف واحد 

 »طرح و برنامـه «خواهد و رهبران،  مي »كانون و رهبر«زاست؛ چرا كه اجتماع،  قدرت
. هسـتند  »محدودكننـده «دارند و مطالبات،  »واستمطالبة و خ«ها معموالً  دارند و طرح

را به عنـوان  ... ، خرقه و)كاله(اي كه يكي از نمادهاي ازار، قَلَنسوه  به عنوان مثال، فرقه
شـود، از   گزيند، ضمن اينكه خود، در چارچوب همان نماد محـدود مـي   نماد خود برمي

اي اجـازه   روست كه هيچ فرقه ناز اي. كند ديگران نيز اقتضائات همان نماد را مطالبه مي
  .شود اهانتاي كه به عنوان نماد خود برگزيده است،  نخواهد داد كه به خرقه

توان تصوف را به مثابـة يـك    نكتة مهم دربارة اجتماعي شدن تصوف اين است كه نمي  
همين مسئله . مهار كرد رويكردهاي پليسي و قهريبا  ،پايگاه عاطفيجريان اجتماعي داراي 

به . هاي سياسي در برخورد با متصوفه جانب احتياط را پيش گيرند شد تا قدرت وجب ميم
عبارت ديگر، وقتي يك انديشه تبديل به جريان اجتماعي شد و بار عاطفي پيـدا كـرد، بـه    
شمشير دو لبه تبديل شده است؛ بدين معني كه قدرت سياسي چه بـا آن برخـورد قهرآميـز    

اي كه حسـب   اگر برخورد بكند، به دليل پايگاه عاطفي: است كند و چه نكند، به ضرر آن
فرض، آن جريان دارد، موجي از اعتراضات گستردة مردمي را در پي خواهد داشت و اگـر  

در چنـين  . برد برخورد نكند، آن جريان در مسير اهدافش، كار خود را همچنان به جلو مي
  .است» جنگ نرم«ا پنبه يا همان از الگوي سر بريدن ب استفادهشرايطي، بهترين روش، 

  تصوف به مثابة يك حزب: د
اقبال عمومي . جريان شدن تصوف و پيامدهاي ناشي از آن، باعث اقبال عمومي به آن شد

هاي نظري و تاريخي عميـق و   حتي در فرضي كه مثل اديان از پشتوانه ــبه هر جرياني 
هاي ديگر و نهايتـاً شكسـتن    جريان معموالً به ظهور خرده ــ اي برخوردار است گسترده

ها تالش خواهند كرد  با تقسيم يك وحدت، هر يك از قسيم. شود وحدت آن منجر مي
تجربة تاريخي نشان داده اسـت كـه   . تا سهم بيشتري از مقسم را به خود اختصاص دهند

م د   در اين تالش ر ها ضرورتاً اين طور نبوده است كه آن قسيم كه سهم بيشـتري از مقسـ
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هـاي متغلّـب نيـز     اختيار داشته، موفق بـوده باشـد، بلكـه در بسـياري از مـوارد، قسـيم      
تصوف نيز از اين قاعده مستثني نبـوده و بـا اقبـال    . اند به توفيق نسبي دست يابند توانسته

  :يافتندهاي ذيل در آن ظهور  هايي با ويژگي عمومي از آن، طبقات و گروه
انشعابي نوعي ادعاي حق به جانب بودن وجـود دارد  اقعيت اين است كه در هر و) 1  

هاي تصوف نيز اين ادعا كه يك طريقه از ساير  ها و گروه و بر همين اساس، در انشعاب
چنـين ادعاهـايي كمتـر    . شود تر هستند، مشاهده مي تصوف نزديكحقيقت ها به  طريقه

هسـتند كـه    اي شخصـي الً مسبوق به استدالل بوده و بيشتر آنها ناشي از تفسيرهاي كـام 
تقليـل  ... هاي عام آن مثـل زهـد، محبـت، عبـادت و     جوهر تصوف را به يكي از ويژگي

  .دهند مي
و براي نيل به  بودندهاي تصوف به دنبال بسط و گسترش خود  هر يك از طريقه) 2  

ابزارهاي قـدرت ضـرورتاً از نـوع    . پرداختند ميقدرت اين مقصود، به تحصيل ابزارهاي 
توانسـت   به عنوان مثال، تمركز جغرافيايي پيـروان يـك طريقـه مـي    . سي آن نيستندسيا

توانست به راحتي تكاثر انسـاني   آور باشد؛ زيرا عالوه بر اينكه در موقع لزوم مي قدرت
ها بكشد، امكـان كنتـرل پيـروان طريقـت و جلـوگيري از       خود را به رخ ديگر طريقه
بـه منظـور تقويـت و     آنهـا كان ارتباط عاطفي با ها و نيز ام جذب آنها به ديگر طريقه

 .كرد شان را تسهيل مي تثبيت وفاداري
هاي تصوف، مبني بر زهد و دنياگريزي، بيشـتر ايـن    رغم ادعاي عموم طريقه به) 3  

دانسـتند و عمـالً نيـز     هاي بسط و نفوذ خود مـي   را يكي از راهاموال ها تمركز  طريقه
گيري تصـوف كمتـر بـه     اين ويژگي در قرون نخستين شكل البته. كردند بدان اقدام مي

كـه از   هسـتيم آيـد، شـاهد آن    آيد و هرچه تصوف در زمان به جلـوتر مـي   چشم مي
ضرورت زهد و دنياگريزي به نفعِ ضرورت تن دادن به الزامات جريـان شـدن دسـت    

 .كشيده است
رد، امـا ايـن باعـث    اعتنايي بر ظاهر تأكيـد دا  هرچند تصوف بر صفاي باطن و بي) 4  

امـور توجـه ويـژه نداشـته     ظاهر هاي متصوفه در موارد بسياري به  نشده است تا گروه
هاي متمـايز   ، سلوكمتمايزهاي متمايز، ذكرهاي  هاي متمايز، خرقه وجود خانقاه. باشند
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همه نشان از اين حقيقت دارد كه هر طريقه براي نشان دادن تمايز خـود بـا ديگـر    ... و
 .ي متصوفه ناگزير از به كار بردن نمادهاي ظاهري ويژه استها طريقه

هـاي متصـوفه    گـرا، بيشـتر گـروه    ست ديني و باطن از آنجايي كه تصوف جرياني) 5  
اند تا قدرت نهايي خود را از طريق كسب بيشتر و متمايز امور ديني و باطني  تالش كرده

هاي مختلف متصوفه به مكتسبات  اين امر باعث شده است تا طريقه. به نمايش بگذارند
واقعــي خــود در ايــن خصــوص بســنده نكــرده و بــراي جلــوتر افتــادن از يكــديگر بــه 

تـرين مصـداق ايـن رويكـرد را در      مهـم . پردازي و ادعاهـاي واهـي روي بياورنـد    دروغ
هاي بسيار زيادي شاهد هستيم كه هر طريقه بـه قطـب يـا اقطـاب خـود       تراشي كرامت

اي زياد است كـه   هاي منتسب به يك شخص، گاه به اندازه تعداد كرامت. اند نسبت داده
 !اند چندين برابر كرامات امام معصومي است كه وي را خلف آن شمرده

حـزب  ها باعث شد تا تصوف از اين دوره به بعد به مثابة يـك   مجموعة اين ويژگي  
ام سياسـي عمـل   هايي كه دارند، درون يـك نظـ   رغم تفاوت احزاب سياسي به. عمل كند

انـد، درونِ گفتمـان    هـايي كـه داشـته    رغم همة تفاوت هاي تصوف نيز به طريقه. كنند مي
اي نبـوده اسـت كـه مـانع از      كردند، اما اين اشتراك هرگز به اندازه تصوف حركت مي

  .ميان آنها شود» رقابت«ايجاد 
همـان ميـزان    كرد، به الزم به ذكر است كه به هر ميزان كه تصوف بيشتر رشد مي  

از آن تنها معرّف تصوف  پيشكه  ــ  آن، جاي را براي اعمال زاهدانه» تعاليم استنتاجي«
اساساً اين تعاليم استنتاجي، خـود يكـي از علـل پيـدايش طرايـق      . كرد تر مي ـ تنگـبود 

، )پيروان حـارث بـن اسـد محاسـبي    (متعدد در تصوف بوده است؛ طرايقي مثل محاسبيه 
پيروان سهل (، سهليه )پيروان حمدون قصار(، قصاريه )يروان ابويزيد بسطاميپ(طيفوريه 

، )پيـروان ابوالحسـين نـوري   (، نوريه )پيروان ابوسعيد خرّاز(، خرّازيه )بن عبداهللا تستري 
  ).35: 1380پور،  يوسف... (و) پيروان ابوالقاسم جنيد(جنيديه 

  تصوف و سياست در مرحلة پيوند با تشيع
: 1373كـربن،  : ك.گيري تصوف شيعي، ر دربارة شكل( خاستگاه سنّيتصوف داراي اگرچه 
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بود و در سراسر عمر تاريخي خود دست كم از جانب دستگاه سياسي در برابـر  ) 269- 267
شد، بـا ايـن حـال، جريـان تشـيع بـا        تقويت مي) ع(بيت عصمت و طهارت خط معنوي اهل

ود، در مقاطعي از تاريخ اسالم توانسته است از اي كه كسب كرده ب خودآگاهي تاريخي ويژه
واقعيـت ايـن اسـت كـه جريـان تصـوف بـا همـة         . پتانسيل تصوف به نفع خود سود جويد

اين هر دو جريـان نسـبت بـه    . با آن نبود 1نقاط مشترك، فاقد  هايي كه با تشيع داشت تقابل
گرداني  رخالف تشيع كه رويگردان بودند، هرچند ب روي  اعتماد و از آن دستگاه سياسي، بي

شـد،   گيري دستگاه سياسي عليه تشيع مي آن از دستگاه سياسي باعث عصبانيت و نهايتاً موضع
شـد، بلكـه مطلـوب آن نيـز      گرداني جريان تصوف از آن، نه تنها باعث عصبانيتش نمي روي
تـر   پنهـاني  از سوي ديگر، هر دو جريان، برخالف دستگاه سياسي به الية معنـوي و . بود مي

مانـد   دادند با اين تفاوت كه جريان تصوف در همان اليه باقي مي معارف اسالمي اصالت مي
رويين ارتباط برقرار كند، اما جريان تشيع ضمن اصـالت    توانست ميان آن اليه و الية و نمي

در تـردد   دادن به الية معنوي، از الية ظاهري نيز غافل نبوده و همواره در ميانة اين دو اليه
  .بوده است و به همين دليل، دستگاه سياسي از آن عصباني بود

اشتراكات ميان تشيع و تصوف باعث شد تا در مراحل نخستين تعامل ميـان تشـيع و     
تصوف، اين تشيع باشد كه خود را به تصوف نزديك كند، هرچند در مراحل بعدي، اين 

در قـرون نخسـتين،   . به تشيع نزديك كنـد تصوف بوده است كه تالش كرده تا خود را 
هاي سوم تا هفتم هجري، داليلي وجود داشت كه تشـيع   تعامل تشيع و تصوف، يعني قرن

  :برخي از اين داليل عبارتند از. به نزديكي خود و تصوف بينديشد
. بوده و حاكميت سياسي در اختيار رقيب بوده اسـت  اقليتتشيع در اين قرون در ) 1  

د در همين قرون هم شيعيان آل بويه توانستند در مناطقي از ايران و عـراق نـوعي   هرچن

                                                  
يد اين گمان را به وجود آورد كه تصـوف در تسـنّن و تشـيع، يـك منزلـت و ماهيـت       تشابه ميان تشيع و تصوف نبا. 1

. شـود  پديدار صوفي، در ايران شيعي و در اسالم سنّي دقيقاً به يك صورت ظاهر نمي«به تعبير هانري كربن، . داشته است
هري، بلكـه از سـوي حكمـاي    در دنياي شيعي، اغلب، در قبال تصوف، نه تنها از سوي ماليان رسمي حـافظ ديانـت ظـا   

گيرند و با استعمال اصطالحات تصوف و اعتقاد بـه الهيـات    معنوي نيز ـ كه بيشتر نظرات خود را از تعليمات امامان مي 
  ).267: 1373كربن، (» وجه نظر خوشي ندارند ـ احتياطي نزديك به ذم، وجود داشته است صوفيانه، به هيچ
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قدرت سياسي كسب كنند، اما جداي از اينكه گسترة اين قدرت، همة قلمرو اسـالمي را  
شد، بنا به داليلي آل بويه حتـي در همـان منـاطق تحـت حكومـت خـود بـا         شامل نمي

قدرت سياسي اهل سنّت را به طور كامـل   رويكرد تساهل مذهبي كه داشتند، نخواستند
در چنين شرايطي، دست كم در مناطقي كه از جانب حاكميت سياسـي  . از ميان بردارند

  .توانست به نفع تشيع باشد شد، ائتالف تشيع و تصوف مي روي تشيع فشار آورده مي
ت سياسـي بـه داليـل مــذكور           ) 2   ف نـوعي جريـان مخـالف بـود كـه حاكميـتصـو
در اين صورت، نزديكي تشيع با تصوف غيـر از اينكـه   . خواست بر آن سخت بگيرد نمي
شد تا تشيع فرصت بازسـازي   توانست از فشار دستگاه سياسي بر آن بكاهد، باعث مي مي

به عبارت ديگر، تشيع با خودآگـاهي تـاريخي كـه بـه دسـت      . و بسط خود را پيدا كند
 ممـرّ  و داالنه از پتانسيل تصوف بـه مثابـة يـك    آورده بود، به اين نتيجه رسيده بود ك

تشيع با اتّخاذ اين رويكرد، باعث دوام تاريخي خود در . تاريخي به نفع خود سود بجويد
 .شد روزگار تقيه و خفقان 

داد كـه   فراهم بودن شرايط براي ورود تشيع به تصوف، به تشيع اين امكان را مي) 3  
هاي مشترك خود و تصوف، تفسيري هماهنگ با خود را  در درازمدت بتواند از آموزه

ف تشـيع  تصرّتوانست به معني آغاز  به بيان ديگر، ورود تشيع به تصوف مي. ارائه نمايد
هـاي مشـترك تشـيع و تصـوف از      ويژه اينكه درك تشيع از آمـوزه  باشد، به در تصوف

بيـت عصـمت و    ي اهـل جمله مفاهيم زهد و قناعت به دليل اتصـال آن بـه مكتـب غنـ    
اي بـود   ها به گونه درك تصوف از اين آموزه. تر از درك تصوف بود عميق) ع(طهارت 

انگاشتن يا به حاشيه بردن بسـياري از    توانست به معني ناديده كه التزام عملي به آنها مي
ايـن در حـالي اسـت كـه درك شـيعي از ايـن مفـاهيم، دركـي         . هاي ديني باشـد  آموزه

رو، فرصـت تعامـل تشـيع و تصـوف      منظومة معارف اسالمي بود و از ايـن  هماهنگ با
 .توانست فرصت تأثيرگذاري تشيع بر تصوف نيز باشد مي
حتي در  ــاي بود كه در حالي امكان حضور تشيع در آن  ماهيت تصوف به گونه) 4  
بـه تشـيع در آن   شد كه همزمان، منافاتي بـا التـزام عملـي     ـ مهيا ميـهاي باطني آن  اليه

فقيـه اگـر   : شـود  بهتـر فهميـده مـي    »مراد« و »فقيه«اين امكان در مقايسه ميان . نداشت
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بخواهد فقاهتش را تجلّي دهد، بايـد فتـوا دهـد و بـه محـض اينكـه فتـوا داد، ماهيـت         
به عنوان مثال، فقيهي كه به استحباب شهادت ثالثه در اذان يا . شود اش آشكار مي مذهبي

همچنان كه فقيهي كه به . دهد، بسيار روشن است كه شيعه است مهر فتوا مي استفاده از
يـا بـه وجـوب    ) ها را به هنگام قرائت حمد روي هـم گذاشـتن   دست(استحباب تكتّف 

ايـن در  . دهد، روشن است كه سـنّي اسـت   غَسل سر و پا و نه مسح آنها در وضو فتوا مي
مثـل سـبحان   (پيچد اعم از اذكـار   مي) صوفي(هايي كه مراد  حالي است كه جنس نسخه

رَقِ  (و رفتارها ...) مثل خرقه، ازار و(و نمادها ...) اهللا، ال اله اال اهللا و مثل سلوك ويژة فـ
اي است كه ارتباط مستقيم با مميزات مذهبي شيعي و سنّي نـدارد و   ، به گونه...)فتوت و

راد صـوفي سـنّي تـا    شود كه يك شيعه بتوانـد در مكتـب يـك مـ     اين مسئله باعث مي
عكـس قضـيه نيـز صـادق     (اش آشـكار نشـود    و ماهيت مذهبي 1ها به تلمذ بنشيند مدت
وجود چنين خصلتي در تصوف، به تشيع، هـم امكـان حضـور در تصـوف و هـم      ). است

 .داد همزمان امكان بقاء در تشيعش را مي

  تصوف» فتوت«تصرّف تشيع در اليه : الف
) عرفان نظري(حث نظري عث شد كه اين جريان از دو سطح مبااجتماعي شدن تصوف با
از اين دو  سطح، عرفان نظري به دليل صعوبت معـارفش، حتـي   . و ذكرگويي خارج شود

اي بود و ذكرگويي هرچند در ميان خود  در ميان خود متصوفه محدود به اشخاص ويژه
در اين صورت، هر دو سـطح  . نشيني بود آنها عمومي بود، اما مقتضي نوعي انزوا و گوشه

اي محدودكننــده بودنــد و  بــه گونــه) عمــومي(و ذكرگــويي ) تخصصــي(ي عرفــان نظــر
                                                  

 ابـوحمزه خراسـاني  ، )291متـوفي  ( ابوالحسـن علـوي  : انـد عبارتنـد از   راد سنّي بودهبرخي از شيعياني كه مريد يك م. 1
، حالج در كوفه به منزل هجويريكه به روايت  محمد بن حسن علوي، ابوتراب نخشبيدوست و همنشين ) 290متوفي (

كـه از   حسـيني  عبـداهللا بن محمـد بـن    ةحمزو ) 349متوفي ( ابوالخير تيناتيمريد  بن عبداهللا علوي ةحمزاو وارد شد، 
خواندند و ابوسعيد خـرّاز بـا    مي» سيد زاهد«كه او را  ابراهيم بن سعد علويكرد،  روايت مي) 349متوفي ( جعفر خلدي

شـركت داشـته و    رسائل اخوان الصفاكه ظاهراً در تأليف  زيد بن رفاعه هاشميوي صحبت داشته و از او روايت كرده، 
كه در شام با صـوفيان  ) 395متوفي ( محمد بن ابواسماعيل علي علويآموخته،  ه و از او مينشست مي) 334متوفي ( شبليبا 

  ).65: 1359شيبي، ... (نشست و بزرگ آنان شد و
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خواسـت در بيـرون از    توانستند پل ارتباط تصوف با جامعه باشند و اگر تصوف مي نمي
اي ديگـر يـا در شـكلي حضـور      مرزهاي خودش هم حضور و نفوذ يابد، بايـد در طبقـه  

  .يافت مي
اي در تصـوف   ه، آرام آرام اليـه همگام با گسترش تصوف و پيدايش طبقـات صـوفي    

شكل گرفت كه اعضاي آن هرچند در پيوند وثيق با اشخاص محور طبقات بودنـد، امـا   
هاي پيشين چندان اهل ذكر و مناجات نبودند، همچنان كـه چنـدان اهـل     برخالف اليه

گويي رسالت عمدة اين اليه در بيرون . ها هم نبودند نشيني در خانقاه نشيني و چله گوشه
از مرزهاي تصوف تعريف شده بود، آنها اصول تصوف را در بيرون از مرزهاي آن و در 

و جريـان آن   »فتـي «كـم ايـن گـروه     كم. كردند ارتباط با اقشار مختلف مردم، اجرا مي
  .شود ناميده مي »فتوت«

داري و  پاكي، جوانمردي، امانـت  ها به اصولي چون سخاوت، شجاعت، وفا، چشم فتي  
هـاي   در رفع گرفتاري. آنها در غم و شادي مردم با ايشان شريك بودند. ند بودندحيا پايب
در هنگام خطر از حقوق مـردم در برابـر اشـرار و حتـي نيروهـاي      . كوشيدند مردم مي

بيشـتر  . كردنـد  آنها حتي براي مردم به صورت مجاني كار مـي . كردند حكومتي دفاع مي
بخشيدند و كمتر آن را خود مصرف  ديگران ميشان را به  از كارهاي  درآمدهاي حاصله

اكثـر  . كردند و با خائنان نيز سر ستيز داشتند آنها هرگز به مردم خيانت نمي. كردند مي
  ...سواد و مردمي بودند و ها بي اين فتي

رو، در  از ايـن . شود مي »سازي بدل«ها و حتي اشياء خوب  همواره براي افراد، جريان  
جريان فتوت مادام كـه  . هايي خواهند بود ها همواره نشان از اصل انديشة اهل نظر، بدل

حركـت   ـكه همان اصول مكارم اخالق اسالمي اسـت ــ   ــدر مسير اصول اوليه خود 
اما حركت در ساحت اصول، چنـدان هـم آسـان نيسـت و همگـان      . كرد، اصيل بود مي
و حتي هوس حركت  اين در حالي است كه همگان اميد. توانند در آن حركت كنند نمي

كـه   ـــ رو، برخي براي نيل به مزاياي اصـل، بـدل آن را    از اين. در اين ساحت را دارند
جريان اصيل فتوت نيز از ايـن  . آورند به ميدان مي ــتحصيلش چندان هم سخت نيست 

هـاي   تجربه و مصيبت مستثني نيست؛ برخي براي آن بدل به ميدان آوردند، هرچند بدل
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برخـي  . هاي منحرف ديگري كه در جامعه وجود داشتند، بهتر بودند نمونه فتوت نيز از
بودند كه البتـه بـه شـكل    » ها لوطي«و » عياران«هايي كه بدل از فتوت بودند،  از جريان

ها كساني بودند كه ضمن  عياران و لوطي. اند متأخّري نسبت به اصل خود به وجود آمده
عـين حـال، رفتارهـايي خـارج از مكـارم اخـالق        پايبندي به برخي از اصول فتوت، در

كردنـد، امـا طبـق اصـول فتـوت در        به عنوان مثـال؛ آنهـا دزدي مـي   . اسالمي نيز داشتند
دزديدنـد يـا    گناهان و فقيران هرگـز نمـي   كردند و از بي شان انصاف را رعايت مي دزدي

كردند  تقسيم مي شان را بين خودشان به تساوي كردند و اموال دزدي مي» عدالت«رعايت 
  !كردند دزديدند به مستمندان نيز كمك مي كردند و از آنچه مي مي» انفاق«يا رعايت 

ها نيـز   كم خود فتي كم. ها جريان تصوف بسيار گسترش يافت همه، با ظهور فتي  با اين  
ها براي اينكـه از يكـديگر    فرقه. اي آداب و مناسكي پيدا كرد فرقه فرقه شدند و هر فرقه

از ديگـران  ... هـا و  هاي تـاريخي، روش  مايز شوند بايد در يكي از شعارها، نمادها، ريشهمت
هاي مختلف فتوت، شـعارها و نمادهـاي ويـژة     اين مسئله باعث شد تا فرقه. متفاوت باشند

خود را انتخاب كنند كه البته، در انتخاب شعار و نماد هر گـروه، شـايد شـرايط زمـاني ـ      
  .گروه، از منظومة معارف اسالمي، بيشترين تأثير را داشت مكاني و نيز درك آن

هاي متفاوت فتوت از  با همة تفاوتي كه در شرايط زماني ـ مكاني و نيز درك گروه   
يابي تاريخي خود گويي به يك خودآگـاهي   معارف اسالمي وجود داشت، آنها در ريشه

ها ريشه و اسـاس تـاريخي    هويژه رسيده بودند كه در نتيجة آن، همه يا اكثريت آن گرو
. باشـد  مي) ع( »حضرت علي«گرداندند كه آن شخص  گروه خود را به يك شخص برمي

هاي فتـوت كـه شـعار جـوانمردي،      واقعيت اين است كه اين بسيار طبيعي بود كه گروه
و   دادند، اگر بخواهند در عقبـة تـاريخي بـراي خـود ريشـه      را سرمي... كرم، وفا، حيا و

را انتخاب كنند؛ چون در صـفات مـذكور چـه كسـي     ) ع(ند، حضرت علي اساسي بجوي
تر از او باشد؟ به عبارت ديگر، هر گروهي كه شخصي غير از حضرت  توانست كامل مي

ها  كرد، در نسبت با ديگر گروه را به عنوان ريشه و اساس تبار خود انتخاب مي) ع(علي 
هاي فتوت به حضـرت علـي    مي گروهگرايش عمو. شد تري برخوردار مي از اصالت پايين

هـاي حضـرت    ها و ويژگي شان، باعث شد تا خصلت به عنوان ريشه و اساس تاريخي) ع(
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تـرين   وارد شـود و ايـن يكـي از مهـم    ) فتـوت (هاي تصـوف   ترين اليه در بيروني) ع(علي 
  1.هاي تصرّف تشيع در تصوف را مهيا كرد ها و امكان ورودي

  ف نسبت به تشيدر . ع همان اندازه بيگانه بود كه فلسـفة يونـاني نسـبت بـه اسـالم     تصو
تاريخ اسالم، شرايطي پيش آمد كه هم متفكران اسالمي توانستند در فلسفة يونـاني تصـرّف   
كنند و به آن رنگ اسالمي دهند و هم تشيع توانست در تصوف سنّي تصرّف كنـد و بـدان   

ن نحوة تصرّف در تصوف و فلسفه، توجه به اين رغم اين، در مقايسة ميا به. رنگ شيعي زند
. بـود » تصـرّف در فلسـفه  «دقيقـاً عكـس   » تصرّف در تصوف«نكته حائز اهميت است كه 

تصرّف در فلسفة يوناني با فارابي شروع شد و تا مالصدرا ادامه يافت، اما جهت اين تصرّف 
درخت فلسفة يونان تصرّف  بدين معني كه فارابي در جوهر و ريشة. از هسته به پوسته بود

فـارابي در جـوهر فلسـفة يونـان     . كرد و به تبع آن، نتايج و شاخ و بـرگ آن اسـالمي شـد   
هاي محوري و از قبل موجود  هاي جديدي وارد كرد و عالوه بر آن به همان پرسش پرسش

). 1377داوري اردكـاني،  : ك.بـراي آگـاهي بيشـتر، ر   (هايي متفاوت داد  فلسفة يونان پاسخ
هـاي   هاي باطني فلسفة يونان به نوبة خود باعـث تصـرّف در اليـه    صرّف در جوهر و اليهت

تـرين   اين در حالي است كه تصرّف در تصوف به توسط تشـيع نـه از بـاطني   . بيروني آن شد
ترين آنها، بلكه دقيقاً برعكس بوده است؛ بدين معني كه تشيع با  هاي آن به سوي بيروني اليه

  ترين نماد مذهبي هاي تصوف يعني فتوت، آن هم از طريق محوري ترين اليه يورود به بيرون
هاي تصرّف بعدي و كامل در تصوف را به وجود  زمينه) ع(اش يعني حضرت علي  ـ تاريخي

هاي  ترين اليه هاي تصوف تا باطني ترين اليه اين تصرّف در فاصلة چند قرن، از بيروني. آورد
اي كه وقتـي بـه قـرن هشـتم  و نهـم و       را شامل شده است؛ به گونهآن، يعني عرفان نظري 

چنان كامل گشته است كه بسياري بر اين بـاور   رسد، آن مي سيد حيدر آمليويژه به عهد  به

                                                  
هـانري كـربن در   . هاي متعدد صوفيه به امامان شيعه غيرواقعي اسـت  البته شيعيان بر اين باور هستند كه انتساب فرقه. 1

گر اين اسـت كـه وي معتقـد اسـت ايـن انتسـاب        اي مبهم است و ظاهراً بيان د كه تا اندازهآور اين خصوص استداللي مي
اند كه هـر قـدر    اند، متوجه نبوده ها ترديد كرده نامه كساني كه در اصالت تاريخي اين شجره«: نويسد وي مي. واقعي است
كـربن،  (» ب معنوي به يكي از امامان تشيع اسـت باشند، بيشتر مبين ارادة آگاهانه انتسا» تاريخي«ها كمتر  نامه اين شجره

1373 :269.(  



 تبيين تطورات سياسي تصوف و نسبت آن با تشيع  110

 1389ستان بهار و تاب، اولسال اول، شمارة  ياسي معاصر،جستارهاي س

  .اند كه تصوف واقعي همان تشيع و تشيع واقعي همان تصوف است بوده

  تصرّف تشيع در تصوف از پايگاه قدرت سياسي: ب
ها، بايد يكـي از نقـاط عطـف در تـاريخ      ق به دست مغول 656در سال اد را سقوط بغد

ـ كه از زمان ورود اسـالم  ـبا سقوط بغداد، بند تعلّق كشور ايران . ايران و تشيع دانست
از امپراتـوري   ـبه آن به چند ايالت تجزيه شده بود و ديگر نام ايران بر خود نداشت ــ 

هرچنـد ايـن پـارگي از    . پـاره شـد  ) كـرده بـود   كه اينك سقوط(وسيع اسالمي عباسي 
گيري كشور و دولتي مستقل از كشور و دولت  امپراتوري اسالمي، بالفاصله باعث شكل

كم آماده شد تـا   گيري چنين كشور و دولتي كم هاي شكل بزرگ اسالمي نشد، اما زمينه
شـور و  قرن پس از سقوط بغداد و با روي كـار آمـدن صـفويه، ك    5/2اينكه در فاصله 

  .دولتي به نام ايران و مستقل از امپراتوري اسالمي شكل گرفت
خواجه نصيرالدين را  1با قطع نظر از صحت و سقم اين نظريه كه نقشة سقوط بغداد  

و چون موفـق از كـار درآمـده،    ) 28-27: 1386ديناني، : ك.ر(شيعه داده است  طوسي
ويـژة   تسامح و تساهل مـذهبي است، ها شده  باعث نفوذ شيعيان در دستگاه سياسي مغول

اي و خفقان عصر عباسي خارج شـده و   مغوالن باعث شده بود تا شيعيان از فضاي حاشيه
  هاي قدرت سياسي نفوذ كرده و تأثيرگذار باشند، تا جايي كه خواجه در مراكز و هسته

ت نصيرالدين طوسي، فيلسوف و متكلم بزرگ شيعه در آن عصر، توانست تا مقام صدار
به عبارت ديگر، به داليل ذيل تشيع توانست در عصر مغوالن در . عظمايي مغول راه يابد

  .دستگاه سياسي نفوذ يابد
در انديشة سياسي شيعه،  :سياسي شيعه ميان سلطنت و خالفت ةميزگذاري انديشم) 1  

دستگاه خالفت سـنّي  : ميان دستگاه خالفت و دستگاه سلطنت تمايزي جدي وجود دارد
                                                  

صـورت   هالكوخـان دربارة سقوط بغداد، نظر بسياري از محققان بر اين است كه شكل روئين و ظاهري كار توسـط  . 1
ل هـا قبـ   مدتي كه ايجاد كرده بود، از مدت گرفته و حقيقت اين است كه امپراتوري عباسي به دليل جور و فساد طوالني

اعتنـايي جهـان    ترين مؤيـد ايـن قضـيه، بـي     مهم. از حملة مغول هرگونه مشروعيت و مقبوليت خود را از دست داده بود
 !باشد اسالم به فتواي جهاد خليفه در قبال حمله مغول مي
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بـراي آگـاهي از   (آغاز، خود را در عرض خـط امامـت شـيعي مطـرح كـرده اسـت        از
رهـدار،  : ك.چگونگي پيدايش مفهوم خليفه و نيز سـير تطـور آن در تـاريخ اسـالم، ر    

؛  اين در حالي است كه دستگاه سلطنتي كه از بيـرون جهـان اسـالم وارد عـالَم     )1381
. شيعي سلباً و ايجاباً نظري نداشت از همان آغاز نسبت به خط امامت ١اسالم شده است

در چنين شرايطي، بسيار طبيعي بود كه شيعيان به ورود در آن و احتمال تصـرّف در آن  
همـين  . طمع كنند؛ چيزي كه بعدها تجربة تاريخي بر طمع آنها انگشت صحت گذاشت

كه در عرض دسـتگاه امامـت   (خودآگاهي تاريخي شيعيان نسبت به دو دستگاه خالفت 
» ال بشرط«كه نسبت به دستگاه امامت اصطالحاً (، و دستگاه سلطنت )ريف شده بودتع
قرن حكومت نسبتاً مطلق دستگاه خالفت،   باعث شده بود تا شيعيان در طول هفت) بود

اين در حالي است كه از همان آغاز سقوط . هرگز با آن همكاري سازماني نداشته باشند
پيروزي انقالب اسالمي كه از قضا حدود هفت قرن ق تا زمان  656دستگاه خالفت در 

است، شيعيان هرچند با فراز و نشيب و شدت و ضعف بـا دسـتگاه سـلطنت همكـاري     
همكاري شيعيان با دستگاه سلطنت به نوبة خود بـه معنـي دسترسـي آنهـا بـه      . اند داشته

  .برخي از منابع قدرت سياسي بود؛ چيزي كه در گذشته در اختيار آنها نبود
زندگاني ديـواني خواجـه نصـيرالدين     :نفوذ خواجه نصير در دستگاه سياسي مغول) 2  

نخسـت مالزمـت ناصـرالدين محتشـم،     : توان به چند مرحله تقسـيم كـرد   طوسي را مي
دوم مالزمت عالءالـدين، پادشـاه پيشـوايي اسـماعيليان و فرزنـدش      . حاكم قالع قهستان

. زمان فتح بغداد و سـقوط خالفـت عباسـي    سوم مالزمت هالكوخان مغول تا. خورشاه
داليـل زيـادي را   ). 25: 1386دينـاني،  (چهارم توليت اوقاف و ساختن رصدخانة مراغه 

 :توان براي ورود خواجه نصير به دستگاه سياسي، برشمرد، برخي از آنها عبارتند از مي

                                                  
ن كـه خاسـتگاه آن مناسـبات درون جهـا     دستگاه سـلطنتي  نخسـت : ايجاد شددر جهان اسالم دو نوع دستگاه سلطنت . 2

سـوي بـا آن شـكل     اسالم بود كه اين دستگاه خود دو قسم بود؛ قسم اول دستگاهي بود كه از دل دستگاه خالفـت و هـم  
گرفت مثل سلطنت غزنويان و سلجوقيان و قسم دوم دستگاه سلطنتي بود كه از دل جهان اسالم، امـا در مخالفـت بـا     مي

دستگاه سلطنتي كه از بيرون جهان اسـالم آمـده بـود و     دومو بويه  گرفت مثل سلطنت آل  دستگاه خالفت سنّي شكل مي
  .ها كرد، مثل دستگاه سياسي مغول  در جهان اسالم حكومت مي
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انـد، در   عموم فقيهان شيعه كه ورود به دستگاه سياسي جـور را حـرام دانسـته    )الف  
توان به  از جمله اين شرايط مي. اند شرايط خاصي آن را جايز و حتي واجب اعالم كرده

مواردي اشاره كرد كه ورود شخص به دستگاه سياسي باعث احقاق حقوق مسلمين شـود  
دربـارة ايـن نقـش، حـداقل     . اي كه با عدم ورود به آن، اين حقوق اقامـه نشـود   به گونه

نصير در دستگاه مغول براي جلوگيري از قتل عـام مسـلمانان    توان به رسالت خواجه مي
 1.ويژه عالمان اسالمي به دست ايلخانان مغول اشاره كرد به

دهنـد بـه دليـل اينكـه      و مـي   بسياري از كارهايي كه عالمان بزرگ انجـام داده  )ب  
ــا     ــا ب ــه پشــتوانة حكــومتي اســت، مســتلزم همكــاري آنه ــد ب ــوده و نيازمن ــزرگ ب ب

خواجه نصير با ورود بـه دسـتگاه سياسـي مغـول، ضـمن پاسـداري از       . تهاس حكومت
بـراي  . هاي اسالمي، اقداماتي انجام داد كه جز با ورود به حكومت، مقدور نبـود  ارزش

مثال، او با هزينة دستگاه حكومت مغولي به تأسيس رصدخانة مراغه اقـدام كـرد كـه    
سي اسالمي شد، منجر بـه فعاليـت   شنا جداي از اينكه باعث رشد و تحول در علم كيهان

  .علمي صدها عالم اسالمي اعم از شيعه و سنّي در آن شد
هـا   هستند كه اگر هم آنها از ورود بـه حكومـت    چنان بزرگ برخي از افراد آن )ج  

در . كننـد  زور آنها را به درون خود دعـوت مـي    ها هرچند به ابا داشته باشند، حكومت
واقعيت ايـن اسـت   . نصير دو مصداق بارز اين افرادند  واجهتاريخ اسالم ابن خلدون و خ

كه خواجه نصير، هم در زماني كه در خدمت اسماعيليان بود و هـم در زمـاني كـه در    
ها بود، بيش از  آنكـه خـود مشـتاق چنـين خـدمتي باشـد، اسـماعيليان و         خدمت مغول

  .اند ها مشتاق آن بوده مغول
در جهـان  ) فلسفه ـ كالم (برجستة علوم عقلي  هاي خواجه نصير يكي از شخصيت )د  

اين در حالي است كه از بد حادثه، حاكميت اسـالمي وقـت بـا تأسـيس و     . اسالم است
برپايي مدارس نظاميه در بغداد و ديگر شهرهاي مهم جهان اسـالم نـه تنهـا بـه رواج و     

قويـت  هـاي غزّالـي بـه ت    كرد، بلكـه تحـت تـأثير انديشـه     كمكي نمي رونق علوم عقلي
                                                  

ابـن  هـا نجـات يافـت،     براي نمونه يكي از عالمان اسالمي كه با وساطت خواجه نصير از كشته شدن به دست مغـول . 1
 .البالغه است شارح بزرگ نهج الحديد معتزلي ابي
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خواجه نصير از اين حيث نيـز  . پرداخت گري و مخالفت با فلسفه مي هاي اشعري انديشه
مجبور بود كه در دستگاه اسماعيلي و مغولي كه نه تنها با رواج فلسفه مخالفتي نداشتند، 

خواجه نصير حتي پس از غلبه بر بغـداد  . كردند، حضور يابد بلكه از آن استقبال نيز مي
مدارس،   هاي غفلت جهان اسالم از فلسفه، در آن به منظور جبران سال و مدرسة نظاميه

دروس فلسفه را رايج ساخت و بـه طـالبِ فلسـفه پـنج برابـر بيشـتر از طـالب ديگـر         
  .هاي تحصيلي، شهريه داد رشته
سيد بـن  ويژه  درايت عالمان حلّه به :ه با دستگاه سياسي مغولهمكاري مكتب حلّ) 3  

ها به حلّه و سپس همكاري با آنها، باعث شد كـه   ز حملة مغولدر جلوگيري ا طاووس
ايـن تعامـل ميـان عالمـان شـيعه و      . عالمان شيعه در دربار مغول راه يافته و قدرت يابند

از سويي باعث مقبوليت يافتن دستگاه مغولي نزد عموم مردم و : دربار مغول دوسويه بود
تعامل ميان عالمان شيعه و دسـتگاه  . شد از ديگر سو، باعث قدرت يافتن عالمان شيعه مي

اي بود كه دو تن از عالمان بزرگ مكتـب حلّـه، يعنـي سـيد بـن       سياسي مغول به اندازه
طاووس و عالمة حلي نسبت به يكي از مسـائل محـوري فقـه سياسـي آن زمـان يعنـي       

در  .به نفع دستگاه مغـولي فتـوا داده و آن را جـايز شـمردند    » العمل مع السلطان الجائر«
  .نتيجه اين فتوا، بسياري از شيعيان در دستگاه سياسي مغوالن نفوذ يافتند

قدرت يافتن شيعيان در دستگاه سياسـي مغـوالن همزمـان بـا اوج قـدرت اجتمـاعي         
: شـان آمـد   واقعيت اين است كه مغوالن از دو گروه در عالم اسالم خـوش . صوفيان بود

چند هم از صوفيان و هم از عالمان اسـالمي  آنها هر. نخست از صوفيان و دوم از عالمان
، اما در نهايت با هر دو آنها كنار آمـده  )129و  17-16: 1384ولي، : ك.ن(نيز كشتند 

ها با عالمان و صوفيان متفاوت بود، بـدين معنـي    البته نتايج تعامل مغول. و تعامل كردند
شد و تعامل آنها با صوفيان،  كه تعامل آنها با عالمان، منجر به نفوذ آنها در دربار مغولي

  . منجر به تداوم نفوذ اجتماعي صوفيان شد
تمايـل بـه ورود در عـالم     الـدين اردبيلـي   شيخ صفيويژه پس از  تصوف قرن هفتم به  

بار، اين تصوف باشد كه بخواهـد از   همين تمايل، باعث شد تا اين. سياست پيدا كرده بود
ته اين تمايل، فراتر از مرزهاي تمايلي بود كه قبـل از  الب. عبور كند» داالن تشيع سياسي«
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تمايـل تصـوف بـه تشـيع در قـرن هفـتم       . اين، الية فتوت تصوف به تشيع پيدا كرده بود
گيـري   آرام شـاهد شـكل    اي كه آرام هاي كالمي ـ اعتقادي پيدا كرده بود؛ به گونه  رگه

بـه يكـي از فقهـاي اربعـة اهـل       رغم اينكه به لحاظ فقهي نوعي از تصوف هستيم كه به
، بـه لحـاظ اعتقـادي و كالمـي داراي     )البته بيشتر آنها شافعي بودند(سنّت گرايش دارند  

  1.عشري هستند اعتقادات اثني

 تصرّف تشيع در تصوف از پايگاه قدرت علمي: ج

نّي بـود، امـا رويكـردي متفـاوت از        ف هرچند داراي خاسـتگاه سـورزي  ديـن «تصو
ورزي سنّيانه مبتني بر نوعي دريافـت فقهـي از    دين. را به نمايش گذاشته بود »سنّيانه

تـوان از آن بـه    رغم همه تكثّراتي كه داشت، در وجه جامعي كه مـي  دين بود كه به
» ورزي متصـوفانه  دين«اين در حالي است كه . گيرد ياد كرد، قرار مي »فقه الخالفه«

را نداشت، اما در ادامه، بنا به  داليل نظـري و   هرچند در ابتدا، بناي مخالفت با فقه
برخـي از ايـن   . كم از فقه تسنّن فاصله گرفته و نهايتاً به فقه شيعه گراييـد  عملي، كم

  :داليل چنين است
به . هاي وقت بوده است فقه تسنّن از تكوين تا نُضج و رشدش را مرهون حكومت) 1  

باشـد و همـواره در    مـي » فقـه الخالفـه  «عبارت ديگر، فقه تسنّن به معني دقيـق كلمـه،   
اين فقه، هرچند در مقايسه با فقـه تشـيع از   . گر آن بوده است خدمت خالفت و توجيه

اين امتياز برخوردار است كه بسيار زودتر از آن با مسائل حكومتي پيوند خـورده، امـا   
مـين  ها رشد كرده و نه در عرض آنهـا و ه  نكته اينجاست كه همواره در ذيل حكومت

بـه عبـارت سـوم،    . گر باشد امر باعث شده كه چنين فقهي هرگز نتواند خود، حكومت
هـاي   فقه تسنّن به دليل اينكه همواره در ذيل ساختار سياسـي رشـد كـرده، فاقـد جنبـه     

                                                  
عشري شده را عالوه بر ارتباط الية فتوت تصوف، با امـام علـي    اينكه چگونه تصوف سنّي داراي گرايش اعتقادي اثني .1
يكي از اقـدامات ويـژة خواجـه    . ويژه خواجه نصير دانست هاي ايشان بايد در تالش فكري عالمان شيعه به و آموزه) ع(
ايـن  . رس نظاميه و نگارش و تدوين كتـب درسـي ايـن مـدارس بـود     نصير پس از سقوط بغداد، جلوگيري از تعطيلي مدا 

هـاي شـيعي را وارد    هاي فرهنگي جامعـة سـنّي، انديشـه    ترين اليه ها كه به زبان فلسفي نوشته شده بود، در پنهاني كتاب
  .كرد مي
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تصوف مادام كه تبديل به يك جريـان  . ويژه در ساحات اجتماعي شده است مديريتي به
فقـه غيرمـدير   «توانست بـا ايـن     نشده، تا حدودي مي پرقدرت اجتماعي با داعية سياسي

كنار آيد، اما از زماني كه تبديل به جرياني اجتماعي پرنفوذ و داراي داعيه قدرت » سنّي
توانست كنار آيد؛ چرا كه فقه سـنّي بـرخالف شـرايطي كـه      شد، ديگر با فقه سنّي نمي

ر، ضـعف فقـه الخالفـه در    به عبارت ديگـ . تصوف وارد آن شده بود، فقه مديريت نبود
گويي به نيازهاي مستحدثي كه ناشي از موقعيت جديد اجتماعي تصوف بود، باعث  پاسخ
  .گيري تصوف از آن شد فاصله

گرايـي فقـه    ظـاهر «. بـرد  كننده رنـج مـي   فقه تسنّن از نوعي تقشّر و جمود خسته) 2  
هاي فردي  م موجب خشونتاي بوده كه در بسياري از مقاطع تاريخ اسال به اندازه» تسنّن

» اهل رأي«هرچند درون جريان فقهي اهل سنّت كساني از جمله . و اجتماعي شده است
انـد، امـا  ايـن     مخالفت ورزيـده  1اند كه با ظاهرگريان بوده) قائلين به قياس و استحسان(

ــوده . و نتوانســتند جهــت كلــي فقــه اهــل ســنّت را تغييــر دهنــد   جريــان در اقليــت ب
هاي ظاهري از ديـن، بـه    پذيري فقه اهل سنّت به ضميمة تأكيد آن بر برداشتنا انعطاف

از سـويي، منجـر بـه    : لحاظ كالمي از دو سو با جريان تصوف در تقابـل قـرار گرفـت   
گيري اعتقاداتي مثل تشبيه و تجسيم و از سويي، منجر به غفلت از بعد باطني ديـن   شكل
ديني، تفريط متصوفه در توجـه بـه احكـام     افراط فقهاي اهل سنّت در ظاهرگرايي. شد

شـايد در كنـار   . شرعي و نيز افراط آنها در توجه به امور باطني ديـن را در پـي داشـت   
العمل آنهـا در برابـر    گيري مكتب سكر تصوف، بتوان از عكس هاي معرفتي شكل زمينه

ارض ميـان  در حقيقت، تعـ . هاي رواني نيز سخن گفت ظاهرگرايان سنّي به عنوان زمينه
و  »فقـه الجـوارح  «فقهاي اهل سنّت و متصوفه در خصوص احكام ديني، تعـارض ميـان   

به عبارت ديگـر،  . است كه فقها بر اولي، و متصوفه بر دومي تأكيد داشتند »فقه القلب«
دو تلقي از دين، منجر به دو گونه خداپرستي در اهل سنّت شد كه مقتضي دو گونـه    اين

                                                  
-93( مالك بن انـس : اند ـ عبارتند از  برخي از ظاهرگرايان افراطي اوليه ـ كه بعدها به اصحاب حديث مشهور شده . 1

داود بـن علـي   و ) ق 241-161( احمد بن حنبل، )ق 204-150( محمد بن ادريس، )ق 161متوفي (سفيان ثوري ، )ق 179
  .كه از اين ميان، شخص اخير، در بقاء و تداوم مكتب ظاهري سهمي وافر دارد) ق 270-200( اصفهاني
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 .اسك بودفقه و دو گونه من
كر هاي افتراق ميان  رغم وجود زمينه به   فه و فقهـاي اهـل    ) مسـتي ( مكتب سـمتصـو

توانست حـد واسـط    متصوفه به دليل پايبندي به شرع مي) بيداري( 1مكتب صحوسنّت، 
رغـم   ـ بـه ــ شايد يكي از داليلي كه جريـان تصـوف   . متصوفه و فقهاي اهل سنّت باشند

اش  گيـري  ـ قريب به پنج قرن پـس از شـكل  ـان فقه اهل سنّت هاي افتراقي با جري زمينه
همچنان توانسته در پيوند نسبي با آن باشد، وجود همين مكتب صحو متصوفه به مثابـة  

خواجه البته از برخي موارد استثنايي از جمله . باشد تصوف و فقه تسنّن  »هواسط ةحلق«
نيز وقتي تصوف، اجتمـاعي و گسـترده    كه بگذريم، اين حلقة واسطه... و عبداهللا انصاري

شد، ترجيح داد كه از فقه اهل سنّت فاصله بگيرد و بنا بـه داليـل ذيـل بـه فقـه تشـيع       
  :نزديك شود

ت سياسـي تكـوين و نضـج     ) 1   برخالف فقه تسنّن كه به دليل اينكه در ذيل حاكميـ
ي در خـارج از  نبود، فقه تشيع از آنجـا كـه بـه لحـاظ تـاريخ      فقه مديريتيافته بود و 
هاي سياسي وقت و معطوف به نيازهاي فردي و اجتماعي جامعه شيعي شـكل   حاكميت

انـد تـا حيـات     اساساً شيعيان در عصر غيبت، مـأمور شـده  . گرفته بود، فقه مديريت بود
ارجاع شيعيان بـه  . فردي و اجتماعي خود را با فقيهان و بر اساس فتاوي آنها تنظيم كنند

باعث شده تا فقه شـيعه در مسـير مـديريت اجتمـاعي     ) ع(مان معصوم فقيهان توسط اما
اي بود كـه بـه مثابـة     زماني كه تصوف، اجتماعي شد، نيازمند پشتوانه. جامعه رشد كند

                                                  
در تصـوف بـه مـوازات    ) صـحو (و بغداد ) سكر(رض خراسان سوم قمري شاهد تحول همزمان دو مكتب معا  در سدة. 2

هاي عربي ـ ايراني داشـته باشـد، ريشـه در تفـاوت       يكديگر هستيم كه وجه معارضة آنها بيش از آنكه ريشه در تفاوت
اساساً با صرف نظر از دو شخصـيت معـروف عربـي مكتـب     . رويكرد آنها به مسائل فكري، روحاني و بيشتر ديني است

، مشاهير اين مكتب از جمله )ق 185تا   180متوفي حدود ( عدويه رابعةو ) ق 110متوفي ( بصري حسنز جمله سكر ا
تبار و يـا حتـي    يا ايراني) ق 334متوفي ( ابوبكر شبليو ) ق 298متوفي ( ابوالقاسم جنيد، )ق 295متوفي ( ابوالحسن نوري
محور بودن مكتب صحو و غيرشريعتي بـودن   سكر، در شريعت ترين تفاوت دو مكتب صحو و مهم. باشند متولد ايران مي

بعيـد نيسـت كـه    . باشـد  مـرز هندوسـتان مـي    اليه مرز شرقي امپراتوري اسالمي و هم خراسان منتهي. مكتب سكر است
گري بوديسم باشد؛ همچنان كه بعيـد نيسـت كـه بغـداد و نـواحي       هاي سكر در متصوفه خراسان متأثّر از اباحي ويژگي
هـاي صـحو    نشين، در برخي از ويژگـي  مرز بودن با مناطق مسيحي تر بودن و هم امپراتوري اسالمي به دليل نزديكغربي 

  .خود، متأثّر از رهبانيت مسيحي باشد
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بـه لحـاظ مبـاني و خاسـتگاه تـاريخي      . كنندة آن عمل كند و مديريت  افزار هدايت نرم
نظري خالفت، اين نقـش را بـراي آن    رفت كه فقه اهل سنّت يا مباني تصوف، انتظار مي

توانست تكيه كند؛ چرا كـه از سـويي،    ايفا كنند، اما تصوف به هيچ كدام از اين دو نمي
اي تكـاملي   خاستگاه تاريخي آن در فاصله گرفتن از خالفت بود و اينك كه در مرحله

جـدايي   اش توانست به كانوني تكيه كند كه علت محدثه از تاريخ خود قرار داشت، نمي
از آن بوده است و از سوي ديگر، فقه اهل سنّت نيز به دليل اينكه فقـه مـديريت نبـود،    

در شرايط موجود، فقه تشيع بهترين گزينه براي ايفاي . توانست اين نقش را ايفا كند نمي
كننـده تصـوف بـود؛ چيـزي كـه متصـوفه خـود نيـز بسـيار زود بـه آن            نقش پشـتيباني 

  .تندخودآگاهي تاريخي ياف
ساحتي و تنها ناظر به ظاهر بود، فقه تشيع به دليل اتصال  برخالف فقه تسنّن كه تك) 2  

، فقهي جامع بود كه تنها به يكي از دو ساحت ظاهر يا )ع( و انتساب آن به مكتب اهل بيت
شـد تـا از سـويي،     جامعيت و دوساحتي بودن فقـه تشـيع باعـث مـي    . باطن تقليل نيافته بود

ي باطني متصوفه را پوشش دهد و از سويي، به باطن، امكان ظهور و بروز عينـي و  ها قابليت
تشيع از دو جهت سود  فقه چندساحتيبه عبارت ديگر، متصوفه در قرابت با . ظاهري بدهد

توانست بر رويكرد باطني خود به دين ادامه دهد و از سوي  سو، همچنان مي از يك: برد مي
البتـه نبايـد تصـور    . ناشي از اجتماعي شدن خود را برطرف نمايد توانست نيازهاي ديگر مي

شود كه زاوية نگاه تشيع به امور باطني با زاويه نگاه متصوفه به آن، يكي بوده است، بلكـه  
تـر   اي بـوده اسـت كـه هرچـه عميـق      به گونه) ع( نگاه باطني تشيع تحت هدايت ائمة هدي

اين در حالي است كه بسط نگـاه بـاطني در   . ه استشد شده، بيشتر ماية تقويت ظاهر مي مي
 .بيشتر آنها از امور ظاهري بوده است گيري فاصلهتصوف نوعاً مقارن با 

از آنجا كه قدرت، دغدغـه و  . اجتماعي شدن تصوف به معني قدرت يافتن آن است) 3  
قيبـان  ها است، هر جرياني كه در اجتمـاع قـدرت بيابـد، نوعـاً ر     مطلوب بسياري از گروه

اي  نيازمنـد پشـتوانه   نيـز رقابت اجتماعي در حـوزة قـدرت سياسـي    . زيادي خواهد داشت
توانست اين نقش را براي  افزاري است كه فقه اهل سنّت به دليل غيرسياسي بودنش نمي نرم

اين در حالي است كه فقه تشيع به دليل اينكه در بخش عمدة حيات خود . تصوف ايفا كند
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ت       وده، بخشفقه اپوزيسيون ب ال و ادبيـات ضـد حاكميـ هاي مديريتي و قـدرتي در آن فعـ
. ـ در آن متـورم بـوده اسـت   ـتوانسته مطلوب تصوف باشد  ـ كه در آن شرايط ميـسياسي 

رو، نزديكي تصوف  از اين. ياد كرد فقه قدرتتوان از فقه شيعه به عنوان  به بيان ديگر، مي
 .قدرت اجتماعي تصوف، ضمانت اجرا دهدتوانست براي تداوم  به فقه شيعه مي

عالوه بر فقه، فلسفة تشيع نيز مددكار تصـوف و نهايتـاً عامـل تصـرّف در آن شـده        
تصوف تمايلي به اينكه فلسفي شود نداشته؛ چرا كه قوام تصوف به ذكـر و زهـد   . است

داشـته   و زهد، بيشـتر جنبـة عملـي   ) به معني عام(بوده است كه ذكر، بيشتر جنبه نقلي 
بـا ايـن حسـاب، نفـوذ تشـيع در      . است و صوفيان كمتر تمايل داشتند كه تفلسف ورزند

ـ كه از قضا بخش قابل تـوجهي  ـاي بوده است كه تصوف  حوزة ادبيات فلسفي به اندازه
از رشد خود را مرهون ادبيات فارسي بوده و البته متقابالً باعث بسط آن نيز شده اسـت  

براي مثال، بخش قابل توجهي از تصوف فلسـفي تحـت   . اعتنا باشد بي توانسته بدان نمي ــ
  .ـ به وجود آمده استـاست  شيعيـ كه يكي از فرَق ـتأثير افكار فلسفي اسماعيليان 

توانـد نسـبت فلسـفه و     هرگونه نگرش تفكيكي يا تلفيقي دربـارة نظـر و عمـل مـي      
شـوند،   ه به كلي مجـزا تلقـي مـي   ، اين دو حوز»نگاه تفكيكي«در . سياست را تعيين كند

كار بستن دانش   اگر فلسفه، دوستداري دانش تلقي شود، سياست به» نگاه تلفيقي«ولي در 
تعريـف شـود، سياسـت    » وجـود بمـا هـو وجـود    «در زندگي است و اگر فلسـفه، علـم   

در هر صورت، هـر نـوع تبيينـي دربـارة     . ساماندهي وجود نامتعين در عالم انساني است
هاي   رغم نظريه به. گيري فلسفي است لسفه و سياست به خودي خود نوعي موضعنسبت ف

توان  طور كلي سياست را مي گوناگوني كه دربارة رابطة فلسفه و سياست مطرح شده، به
البتـه در ايـن   . اي از كاربست فلسفه در قلمرو اجتماعي زندگي تلقـي نمـود   صورت ويژه

ت،     هاي ز  قلمرو اهميت عناصر و مؤلّفه ندگي اجتماعي يكسـان نيسـت و چـون حاكميـ
سياسـت را بـه خـود     مباحثـات ترين مؤلّفة زنـدگي اجتمـاعي اسـت، تقريبـاً تمـام        مهم

/ 2: 1387علـم الهـدي،   : ك.ر(شـود   اختصاص داده و به نوعي، مترادف با آن تلقـي مـي  
فتـه و  جريان تصوف به مثابة جرياني اجتماعي كه اينك قدرت اجتماعي يا ).11آموزة 

شواهد و قرائني نيز دالّ بر ميل آن به كسب قدرت سياسـي وجـود دارد، نـاگزير از بـه     
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فلسـفه اسـماعيليان از دو   . ترين الية فكر اجتماعي خود است كارگيري فلسفه در پنهاني
هاي موجود در جامعة ايرانـي بـراي تصـوف از كارآمـدي      جهت نسبت به ديگر فلسفه
  :بيشتري برخوردار بوده است

ها بـه طـور كامـل از بـين      رغم اينكه كتابخانة اسماعيليانِ الموت توسط مغول به) 1  
. آن روز ايـران بـوده اسـت    ترين فلسفة ترين و اجتماعي رايجرفته بود، فلسفة اسماعيليان 

اي بـه   رواج و گستردگي اين فلسفه به خودي خود نتايجي را كـه در بسـط هـر فلسـفه    
تصوف اجتماعي تنها در پيوند با اين . آورد د، به وجود ميآي لحاظ اجتماعي به وجود مي
ضمن اينكه در دسـترس  . توانست قدرت خود را افزايش دهد  فلسفه اجتماعي بود كه مي

  .تصوف به آن باشد جريانتواند عامل مهمي در گرايش  بودن فلسفة اسماعيليان نيز مي
باطني آنها حتي در فلسـفة آنهـا   اند و رويكرد  بوده جريان باطنياسماعيليان يك ) 2  

نمايد كـه جريـان تصـوف بـه مثابـة جريـاني        بسيار طبيعي مي. نيز بروز و ظهور داشت
هاي موجود در عصر خود داشته باشد، بيش از هـر   باطني اگر بخواهد گرايشي به فلسفه

باشـد، روي   فلسفه ديگر به فلسفة اسماعيليان كه به لحاظ رويكـرد بـا آن يكسـان مـي    
به عبارت ديگر، گرايش تصوف به فلسفة اسماعيليان عـالوه بـر اينكـه پشـتوانة     . دآور

سـويي   هاي باطني آنها نيز هـم  كرد، با دغدغه نظري براي موقعيت اجتماعي آنها توليد مي
 : نويسد هانري كربن در اين خصوص مي. توانست آن را پوشش دهد داشت و بلكه مي

طور كلي، بر معنويت ايراني، فرض پيوندهايي اساسـي را   تأثير اسماعيليه بر تصوف و به 
. آورد كه مستلزم لحاظ مشكل خاستگاه و معناي تصوف از ديدگاهي نـو اسـت   پيش مي

و ) ق 545حـدود سـال   ( سـنايي سان، اسماعيليه، شمار بسياري از مشايخ صـوفيه، از   بدين
) سدة هفتم ق( زالدين نسفيعزي، )ق 672( رومي الدين جاللتا ) ق 618حدود سال ( عطار

توان دانست كه آيا متني را  گاهي نمي. دانند و ديگران را از خود مي) ق 837( قاسم انوار
شيخ محمـود  منظومة پرآوازة . عارفي اسماعيلي مشرب نوشته، يا اسماعيلي صوفي مشرب

كه مونس هر صـوفي ايرانـي اسـت، بـر      گلشن رازبا عنوان ) ق 720درگذشته ( شبستري
 ). 138: 1373كربن، (مبناي تعليمات اسماعيلي شرح و بسط داده شده است 
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  تصرّف تشيع در تصوف از طريق وجوه اشتراكي آن دو: د
رغـم ايـن،    بـه . شك تصوف به مثابة يك جريان، داراي خاستگاه مذهبي سنّي اسـت  بي

ارد كه به اشتراكات زيادي به لحاظ محتوا، روش و اهداف ميان اين دو جريان وجود د
ساز تصـرّف و انحـالل    آن دو بلكه زمينه  ساز نزديكي و قرابت تواند زمينه نوبة خود مي

  :برخي از اين وجوه اشتراك عبارتند از. يكي در ديگري شود
رغم همة اختالفـاتي   هر دو جريان تشيع و تصوف به :جغرافياي فرهنگي مشترك) 1  

در   آنها به اسالم به معني اشـتراك   مشترك انتساب. كه دارند، منتسب به اسالم هستند
تحقّـق  ( 1، اهـداف ...)نمـاز، روزه، حـج و  (، مناسك )قرآن و روايات نبوي(برخي منابع 

دو جريـاني كـه در منـابع، مناسـك و اهدافشـان      . باشـد  مي... و) برخي منويات اسالمي
عبـارت   بـه . اشتراكاتي داشته باشند به خودي خود به يكـديگر نزديـك خواهنـد بـود    

طور طبيعي زمينة تعامل يا تقابل را  ديگر، جو فرهنگي مشترك ميان تشيع و تصوف به
ها در مواردي كه جغرافياي فرهنگي به جغرافيـاي   اين زمينه. كند ميان آن دو فراهم مي

  .شود مضاعف مي 2شود، طبيعي ضميمه مي
ف به تفسير صرفاً هر دو جريان تشيع و تصو :رويكرد مشترك به تفسير شريعت) 2  

، ظـاهر  »تأويـل «كنند و بـا اسـتخدام رويكـرد     فقهي و ظاهري شريعت و دين اكتفا نمي
در اتّخاذ اين رويكـرد نيـز،   . كنند برخي آيات و احكام را مناسب با روح دين تفسير مي

شود، امـا در اصـلِ فـرا     اختالفات زيادي در تفسير مصاديق ميان تشيع و تصوف ديده مي
                                                  

 :نويسد شمرد و مي در تحليلي متفاوت، اهداف متصوفه را متمايز از اهداف تشيع مي شيبي. 1
اي نوين و نظامي بـا خصـلت ويـژة     و معلوم شد كه مقصد آن تشكيل جامعهوقتي نهضت تصوف، به وضوح تبلور يافت 

اي از زندگي است كه از جهت رهبري معنوي با روش صاحبان مذاهب فقهي و عقلي و از لحـاظ   خود و شيوة جداگانه
توانسـتند بـه    مسلك و استيالجو رقابت دارد، شيعيان كه پيرو امامان بودند، نمـي  داران اشرافي حكومت ظاهري با داعيه

بنابراين، لقب صوفي را كه بر عدة كمي از راويـان شـيعه اطـالق    . هاي تصوف درآيند و مريد مشايخ صوفي باشند مكتب
: 1359شـيبي،  (شده، بهتر است به معني مبالغه در زهد يا هر معناي ديگري حمـل كنـيم، نـه معنـي اصـطالحي كلمـه       

  ).65ـ64
رغم ايـن در يـك جغرافيـاي طبيعـي      نتسب به يك جغرافياي فرهنگي باشند و بهممكن است دو فرد يا دو جريان م. 1

هايي كه عالوه بر جغرافيـاي فرهنگـي    هاي تعامل اين دو فرد يا دو جريان، نسبت به افراد و جريان زمينه. زندگي نكنند
 .كنند، كمتر خواهد بود در يك جغرافياي طبيعي مشترك زندگي مي
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رويـي  ) ع(تشيع به دليل اتّصال به منبع اهل بيت . ز ظاهر شريعت مشترك هستندرفتن ا
به باطن آيات و احكام دين گشوده و تالش كرده تا همواره ظاهر را در نسبت با بـاطن  

اين رويكرد تا آنجا براي تشيع مهم بوده است كه بـه تعبيـر هـانري كـربن     . درك كند
د نداشته باشد كه امامان شيعي در محـاورات،  شايد حتي يك بحث باطن اسالمي وجو«

كـربن،  (» هاي خود به آن اشاره نكرده و بحـث را آغـاز نكـرده باشـند     مواعظ و خطبه
تصوف نيز وجه متمايز و ممتـاز خـود نسـبت بـه ديگـر فـرق اسـالمي را        ). 47: 1373

 .جسته است گرايي و فرا روي از ظاهر مي همواره در باطن
و تصـوف، شخصـي بـه     تشـيع در هرم مديريتي هر دو جريان  :مامتشابه قطب و ا) 3  

در . عنوان راهبر وجود دارد كه نسبت به همة افراد تحت مجموعة خـود واليـت دارد  
اين در حـالي اسـت كـه در    . ياد شده است» امام«انديشة تشيع از چنين شخصي با عنوان 

ته باشد تـا همـة صـوفيان از    بايد وجود داش» قطب«انديشه تصوف نيز شخصي با عنوان 
در حقيقـت، هـر دو   . هاي او بتوانند طي سلوك كننـد  طريق تقرّب و توسل به راهنمايي

تشيع، واليـت امـام و    درجريان تشيع و تصوف قائل به واليت هستند، با اين تفاوت كه 
م، البتـه در تشـيع، در تـداوم و در طـول واليـت امـا      . در تصوف واليت ولي وجود دارد

هايي مانند عصـمت   واليت فقيه وجود دارد و در تصوف، واليت ولي انحصار در ويژگي
 .يا فقاهت ندارد

تشـيع و تصـوف بـه دليـل      :اعتقاد و التزام به برخي رويكردهاي زيستي مشـترك ) 4  
ها و به تبع آن رفتارهاي مشترك زيـادي   زندگي در جو فرهنگي مشترك، داراي آموزه

به زهد و قناعت است كه به نوبـة  ) نسبي(ها، اعتقاد و التزام  ه اين آموزهاز جمل. هستند
اعتقـاد و التـزام بـه ايـن     . تكلّفي در آنها شـده اسـت   زيستي و بي خود موجب نوعي ساده

ها و رفتارهاي مشترك باعث شده تا در مواردي افراد هر يك از اين دو گـروه،   آموزه
انـد كـه    مثال، برخي نويسندگان حتي ادعا كـرده به عنوان . به گروه ديگر منتسب شوند

شـيبي،  (، در تكوين تصـوف سـهم داشـته اسـت      تشيع به دليل گرايشي كه به زهد داشته
1359 :64.(  

. نمـود  به دليل همين اشتراكات ميان تصوف و تشيع، پيوند ميان ايـن دو محتمـل مـي     
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ـ مذهبي را به نفع تشـيع در    توانست بسياري از مناسبات قدرت سياسي چنين پيوندي مي
رو، برخي از بزرگان اهل سنّت كه به نتايج ايـن   از همين. دل حاكميت تسنّن تغيير دهد

هـاي پيونـد تشـيع و     كوشيدند تا در برابـر زمينـه   مسئله واقف بودند، متقابالً سخت مي
ل سـه مشـايخ بزرگـي چـون    . هاي پيوند تصوف و تسنّن را تقويـت كننـد   تصوف، زمينه

امـام  و ) 367متـوفي  ( نصـرآبادي ، )340متوفي ( ابوبكر طمستاني، جنيد بغدادي، تستري
برخـي از  ). 81: 1380پور،  يوسف(از جمله اين افراد هستند ) 505متوفي ( محمد غزّالي

كردند  هاي پيوند تسنّن و تصوف، تالش مي بزرگان اهل سنّت نيز عالوه بر تقويت زمينه
بـراي نمونـه، بـه نقـل خواجـه عبـداهللا       . شيع و تصوف را بگسـلند هاي پيوند ت تا زمينه
: گويد اش مي از مشايخ معاصر وي در مرو، به مريد علوي ابوزيد،، )481متوفي (انصاري 

گري خويش، يعني تجبر و ترفّع نفس خويش، به كل بيرون نيايي، از اين  تا از اين علوي«
  ).66: 1359شيبي، (» بويي ـ نيابي] يعني تصوف[كار 
رغم اين، با همة پتانسيلي كه براي جدايي تشيع و تصوف وجود داشـت و نيـز بـا     به  

اي كـه   هايي كه آگاهانه براي اين جدايي صورت گرفت، در شرايط تـاريخي  همة تالش
اي حاصل شد؛ يعني  تشيع احساس نياز به نزديكي و تصرّف در تصوف كرد، چنين نتيجه

شـيبي در  . و تصوف و هم تصرّف تشيع در تصوف صورت گرفـت هم قرابت ميان تشيع 
  :نويسد تفاوت رفتاري تشيع و تصوف مي

هـاي مسـلحانه    طور كلي يك گرايش مثبت و فعال بود، خواه بـه صـورت قيـام    تشيع به
كـم آمـادگي بـراي قيـام از      زيديان، خواه به صورت تبليغات نهاني اسماعيليان و يا دست

لي تصوف مبتني بود بر تسليم به ناتواني و بيچارگي و روي گردانيدن از و. طرف اماميان
طلبي، و در حقيقت نهضتي بود كه  جويي و بلندپروازي و بزرگي ماديات و اعراض از جاه

آورد و مالك  داد، عصبيت و تبار را به حساب نمي هاي منفي را مورد توجه قرار مي ايده
چيزها نهاده بود؛ به اميد آنكه عظمت معنوي و روحـي  گونه  خود را بر دور افكندن اين

جسـتند و   را پاية اعتبار، افتخار و عصبيت قرار دهد و لذا صـوفيان از علويـان دوري مـي   
گونه هر دو مشرب، جدا و بيگانـه از   بدين. خواستند آنان را به جنبش خود بپيوندند نمي

  ).67ـ66: همان(هم بر استقالل خود باقي بودند 
تحليل شيبي هرچند در خصوص مراحل آغازين جريان تصوف درست است، اما اين   
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اطالق آن به شرايط پس از قرن هفتم، از دو زاويه قابل خدشه است كه تأمـل در آنهـا   
  :دهد به وضوح، چرايي و چگونگي تصرّف تشيع در تصوف را نشان مي

قـت جـايگزيني آن را   هاي متفاوت تصوف، با مرگ مرشد كامل، كسي ليا در نحله) 1  
نـه اينكـه جانشـين وي     ترين شخص به آن بوده است، يابد كه در زمان حياتش نزديك مي

در مواردي نيز كه جانشين مرشد كامل فرزند وي شده، نه از باب . ضرورتاً فرزندش باشد
ترين شـخص بـه وي بـوده چنـين اتفـاقي افتـاده        فرزند بودنش، بلكه از باب اينكه نزديك

بـيش از دو  (تا زمان صـفويه   الدين اردبيلي شيخ صفين در حالي است كه از زمان اي 1.است
ـ درست در عصري كه اين نوشتار ادعاي تصرّف تشـيع در تصـوف را دارد ـ جريـان     ) قرن

تصوف ايراني موروثي شده و پس از مرشد كامل، فرزندش به عنوان مرشد كامل انتخـاب  
ترين شـاگرد وي بـوده اسـت     و نزديك شيخ زاهد گيالني الدين داماد شيخ صفي. شده است

كه پس از ايشان به مقام مرشد كاملي رسيده است، اما پس از وي، فرزند ايشان و پـس از  
هفتمـين   شـاه اسـماعيل صـفوي   اند تا نهايتـاً   مرشد كامل شده... فرزندش، فرزند فرزندش و

شـك،   بـي . گـذاري كردنـد   جسالگي سلسلة صفويه را تأسيس و تا 12خلف ايشان در سن 
موروثي شدن تصوف به معني اصالت يافتن و پررنگ شدن نـوعي عصـبيت خـانوادگي در    

هايي از اين عصبيت را حتي پس از روي كار آمدن دولت صـفوي   نمونه 2.اين جريان است
، سياسـت  »تفقّـه «به » تصوف«در عصر صفويه، با گذار شاهان صفوي از . نيز شاهد هستيم

هـاي   رغم اين، خانقـاه  به. شد» حوزة علميه«و تقويت » خانقاه«بني بر تخريب حكومت م
ـ از اين قاعده مستثني قرار گرفت ـجد اعالي شاهان صفوي  ـالدين ـ منتسب به شيخ صفي

  .اند و نه تنها تخريب نشده، بلكه مورد مرمت و بازسازي نيز قرار گرفته
ج يك جريان، به تمركـز قـدرت در آن خـتم    اساساً موروثي شدنِ بدون تقسيم نتاي) 2  
يكي از داليلي كه در اروپا لردها و اشراف دوام داشته و به نـدرت از ايـن طبقـه    . شود مي

اموال لرد متـوفي بـه صـورت متمركـز در     . شوند، عدم تقسيم اموال متوفي است خارج مي
به دليل وجود . بوداختيار فرزند ذكور ارشد قرار گرفته و او حافظ منافع خانواده خواهد 

                                                  
  .انون جايگزيني مرجع تقليد متوفي نيز غيرموروثي استدر تشيع، فرايند و ق. 1
 .هاي ديگري نيز در اين مسئله وجود داشته، ندارد و البته اين قضيه منافاتي با اين نكته كه انگيزه. 1
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ـ كه در نتيجة آن اموال متوفي بـا قـانوني خـاص ميـان     ـاحكام ويژة ارث در فقه اسالمي 
گري در عالم اسالمي به شدت تقليل يافته  امكان تداوم اشرافي ـشود ـ فرزندانش تقسيم مي

 موروثي شدن تصوف ايراني از قرن هفت به بعد، از آنجا كه مـانع تقسـيم نتـايج آن   . است
ـ باعـث  ــ افتـد   ـ شبيه آنچه در اشراف اروپايي اتفـاق مـي  ـشود  هاي متعدد مي در خانواده

قدرت سياسي ـ اجتماعي يافتن تصوف در حقيقـت   . تمركز قدرت در اين جريان شده است
. با تصوف آغازين كه جرياني غيرسياسي و به دور از مناسبات قدرت بوده در تضاد اسـت 

زا تشـيع سـهم    نشيني غيرسياسي به تمركزگرايي قـدرت  عزلت شك در گذار تصوف از بي
برخالف فقه تسنّن، فقه تشيع مستعد و مدعي حكومت و مديريت است . بسزا داشته است

به لحاظ كالمي نيـز، امـام در انديشـة    . تواند با مسئله قدرت بيگانه باشد رو، نمي و از اين
 ).128: 1379ي اردكاني، داور(داري است  سياسي تشيع، عين ملك و ملك

فلسـفه  ورود تصوف به ساحت قدرت سياسي آن را بـا دو سـؤال كليـدي در حـوزة       
اينكه چگونه  دوماينكه چه كسي حق حكومت دارد و  نخست: كرد رو مي روبه سياسي

  .بايد حكومت كرد؟ پاسخ متصرّفانه تشيع به هر كدام از دو پرسش فوق متفاوت بود
امـام  «هـاي   از طريق تسـرّي ويژگـي   »قطب صوفي«تفسير مفهوم  تشيع با تصرّف در  

آن عالوه بر امور قلبي و  »واليت«تصوف را به دركي از مفهوم قطب رساند كه  ،»شيعي
به عبـارت ديگـر، تصـوف از طريـق     . شد هاي مادي و ظاهري نيز مي باطني شامل حوزه

تي رسيد كه بـر اسـاس آن، كمـال    ارتباط با تشيع به دركي متعالي از نسبت انسان و هس
هـا   ها و بـاطن انسـان   ارتباط با كمال ظاهري آن نبوده و تسلط بر قلب معنوي انسان، بي

هـاي   رو، قطب از اين. ها چندان ميسور نيست بدون طرح و مديريت امور ظاهري انسان
ود بر پيروان خـ ) مادي ـ باطني ( »سلطه دوگانه«صوفي پس از قرن هفتم، خواهان نوعي 

ويژه سـيد حيـدر آملـي در قـرن      شك در اتّخاذ اين موضع، از تشيع ـ به  باشند كه بي مي
هـاي شـيعي ـ بـرخالف تصـور متصـوفه كـه بـه          بر اساس آموزه. هشتم ـ متأثّر هستند 

ارتبـاط بـا    سـعادت اخـروي بـي   ) 241: 1373كربن، (جهاني رغبتي ندارند ـ   سعادت اين
  .ريزي كرد به آن، بايد براي سعادت دنيوي نيز برنامه سعادت دنيوي نبوده و براي نيل
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  گيري نتيجه
هاي اسالمي، تنها از  هاي آن در آموزه رغم وجود ريشه تصوف جرياني اسالمي است كه به

خاستگاه اين جريـان، اعتـراض بـه    . قرن دوم به بعد در قالب جرياني اجتماعي ظهور كرد
نجا كه باعث به وجود آمدن نوعي قـدرت در  حاكميت سياسي بود و اجتماعي شدنش از آ

ت     بـه . توانست براي حاكميت سياسي خطرآفـرين باشـد   شد، مي آن مي رغـم ايـن، حاكميـ
سياسي با احتساب مالحظاتي خاص به نحو پارادوكسـيكالي بـه حمايـت از ايـن جريـان      

نوي ترين دليل حمايت حاكميت سياسي از جريان تصوف، پر كردن خأل مع مهم. پرداخت
سـازي ايـن جريـان بـا      عـرض  ناشي از رواج دنياگرايي افراطي در طبقة حـاكم و نيـز هـم   

  .باشد مي) ع(و طهارت  عصمتبيت  ترين جريان رقيب خود يعني خط اهل مهم
در كنار اشتراكات تصوف و حاكميت سنّي، شاهد نوعي مشـتركات ذاتـي و عرضـي      

نزديكي تشيع به تصوف و نهايتاً باعـث   اين مشتركات باعث. ميان تصوف و تشيع هستيم
گيـري تصـوف    تصرّف تشيع در تصوف شد تا جايي كه از قرن هفتم به بعد شاهد فاصله

در اين قرون، . هستيم» فقه االمامه«و نزديك شدن هرچه بيشتر آن به » فقه الخالفه«از 
بـا پتانسـيل و    نزديكي تشيع و تصوف، چندين نهضت و جنبش را با محتواي شيعي، امـا 

ترين نهضت شيعي ـ صوفي در آغـاز قـرن     امكانات صوفيانه به وجود آورد و نهايتاً مهم
دهم با چنان توفيقي مواجه شد كه بيش از دو قرن، حكومت سياسي ايران به دست آنها 

  .ترين پيوند تشيع و تصوف دانست ترين و وثيق رو، صفويه را بايد مهم از اين. افتاد
عملي حكومت در عصر صفويه بيش از پيش حاكمان صـوفي را از تصـوف   الزامات   

توان كارويژة مهم صفويه را تبـديل تصـوف بـه تفقّـه      به تشيع سوق داد تا جايي كه مي
رسد، هرگونه پتانسيل مثبت تصوف سنّي از عصـر صـفويه بـه بعـد،      به نظر مي. دانست

اي كه تشيع در ايران پس  ه ل شرايط ويژـ به دليـحداقل در ايران تمام شده و اين جريان 
تواند نقش داالن و ممرّ براي تشيع را ايفا كند، هرچند  ـ حتي ديگر نميـاز صفويه پيدا كرد 

 ــ اسـالمي    ايفاي چنين نقشي ظاهراً حتي در عصر ما در برخي از ديگـر كشـورهاي عربـي   
ـ  منتفي نيست و همچنان مي هـاي رشـد تشـيع در     انتوان به تصوف به مثابة يكي از جري

  .برخي از نقاط نگاه كرد
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