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چگونگی مهاجرت صوفيان ايرانی به شبهقاره در عصر صفوي
1

مهدی فیضیسخا
چکیده

با تشکیل حکومت صفوی ،به دالیل مختلف سیاسی ،اجتماعی و مذهبی ،نخبگان زیادی از جامعۀ
ایرانی نظیر پیروان طریقت های صوفیانه ،مجبور به جالی وطن و مهاجرت به سایر منااط جهاان
اسالم و بهویژه هند شدند .درواقع شرایط خاص بهوجودآماده در اجتماا ایرانای عصار صافوی،
مانند حضور علمای شیعۀ مهاجر از برخی مناط جهان اسالم در ایاران و اختالفاات اندیشاهای و
فکری ایشان همراه با انتقادات شدید از صوفیگری از یکطرف و از طرف دیگر ،بروز اختالفاات
میان پادشاهی صفوی و صوفیانی که علیرغم حمایات بلندمادت از صافویان ،در ایان مقطاع باه
شدهبودند ،زمینه های تضعیف و افول تصوف را در این دورۀ زماانی در ایاران
رقبای ایشان تبدیل 
فراهم کرد .درواقع طریقت صفویه در این تغییر رویکرد از تشیّع صوفیانه ،به تشیّع فقااهتی تبادیل
وضعیت پیدا کرد و درنتیجه بسیاری از طریقتهای صوفیانۀ دیگر ،قربانی ایان چارخع عقیادتی
شدند .به موازات این وضعیت ،شرایط مناسب موجود در شبهقاره بهخصاوص تسااهل ماذهبی و
حمایت های مادی و معنوی حکومتهای این منطقه ،ازجملاه گورکانیاان و نیاز ساالطین برخای
حکومت های منطقهای مهاجران ،مسبب مهاجرت گستردۀ بسیاری از نخبگان صوفیمسلک ایرانای
به این منطقه شد .این مقاله با بهرهگیری از روش توصیفی-تحلیلای در پای پاساب باه ایان ساؤال
برآمده است که در دورۀ صفوی ،چه عواملی در انگیزش مهاجرت طریقاتهاای صاوفیه از ایاران
دخیل بودهاست؟
واژههای کلیدی :مهاجرت ،طریقتهای صوفیه ،صفویان ،شبهقاره هند.
اااااااااااااااااااااااااااااااااا
 -1استادیار تاریب ایران دورۀ اسالمی ،دانشگاه سید جمالالدین اسدآبادی

تاریب دریافت1397/6/28 :

 Feizisakha@sjau.ac.ir

تاریب پذیرش1398/1/23 :
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 -1مقدمه
مهاجرت به معنای جابهجایی مردم از مکانی به مکانی دیگر ،برای دسترسی به عناصر زیستی بهتار
است؛ بنابراین براساس تئوریهای مرتبط با مسألۀ مهاجرت ،مهاجرتهاا باا توجاه باه دو مؤلفاه
انجام میشود؛ یکی عوامل راندهشدن از مبدأ یا عوامل درونی و دیگاری عوامال جاذ کنناده در
مقصد یا عوامل بیرونی .درواقع این دو مؤلفه در یک فرایندِ منتهی به مهاجرت دستبهدسات هام
داده و علت تحریک و انگیزش افراد برای مهاجرت را فراهممیآورند .بر این مبنا مهاجران معموالً
با هدف دورشدن از عوامل درونی نظیرِ مساالل سیاسای و کمباود امنیات و ...اقادامباه مهااجرت
میکنند .در کنار این میتوان مهمترین عناصر در میان عوامل دوم مهاجرت را آزادیهای سیاسای،
فرهنگاای ،اجتماااعی و نیااز منااافع اقتصااادیِ مقصااد مهاااجرت دانساات؛ درایاان ارتبااا بایااد بااه
مهاجرتهای متعدد تاریخی در جامعۀ ایرانی اشاره کرد که در مقاطع مختلفی از تاریب ایران اتفاق
افتادهاست .برپایۀ این رویکرد ،مقالۀ حاضر به مهااجرتهاای برخای طبقاات اجتماا ایرانای ،باا
انگارههای صوفیانه در عصر صفوی پرداخته که با توجه به تئاوری مطار شاده در فاوق ،عوامال
درونی و بیرونی موجود در این مقطع زمانی ،به گسترش آن دامان زدهاسات .درحقیقات تشاکیل
حکومت صفوی و مسالل بهوجودآمدۀ ناشی از این موجودیات سیاسای جدیاد موجاب شاد کاه
شرایط زیستاجتماعی مناسب -عوامل درونی -برای برخی از گروههای اجتماعی نظیار صاوفیان،
از بین رفته و بههمیندلیل ،این گروهها برای بهدستآوردن شارایط زیساتاجتمااعی مناساب ،باه
دیگر مناط خارج از جغرافیای سیاسی ایران نظر داشتهباشند و همانگونه که تبیین شاود ،در ایان
مقطع زمانی سرزمین هند از ویژگیها و عوامل بیرونی منحصرباهفاردی برخاوردار باوده و زمیناۀ
جذ

بسیاری از مهاجران ایرانی را فراهم آوردهاست.

 -1-1بیان مسأله و سؤاالت تحقیق
با توجه به موضو نوشتار حاضر ،سؤال اصلی مطر شاده ایان اسات کاه در دورۀ صافوی ،چاه
عواملی در انگیزش مهاجرت طریقتهای صوفیه از ایران دخیل بودهاست؟ و در ارتبا با آن ،ایان
فرضیه اراله شدهاست که عوامل دورکننادۀ مبادأ و عوامال جاذ کننادۀ مقصاد در شاکلگیاری
مهاجرت پیروان این طریقتها مؤثر واقع شدهاست.

117

چگونگی مهاجرت صوفيان ايرانی به شبهقاره در عصر صفوي

 -1-2اهداف و ضرورت تحقیق
مهاجرتهای گستردۀ صوفیان و هوادارن طریقتهای متصوفۀ ایرانی به هناد در دورۀ صافوی کاه
تساهل مذهبی و حمایتهای مادی و معنوی حکومتهای این منطقاه ،ازجملاه گورکانیاان و نیاز
سالطین برخی حکومتهای منطقهای در تحق آن نقع بسزایی داشاتهاسات ،از حاواد

مهمای

است که با روشنشدن ماهیت آن ابهامات زیاادی از چهارۀ آن زدوده خواهادشاد .ایان موضاو
علیرغم بررسیهایی که در عرصههای مختلف حضور ایرانیان در شبهقااره در ایان مقطاع زماانی
توسط محققان صورت گرفته ،تقریباً مغفول واقاع شادهاسات؛ بناابراین درایان نوشاتار باا هادف
برطرفکردن ابهامات موجود در این زمینه ،جنبههای مختلف ایان مهااجرت ماورد بررسای قارار
گرفتهاست.
 -1-3روش تفصیلی تحقیق
روش تحقی این نوشاتار باا توجاه باه ماهیات موضاو  ،توصایفی-تحلیلای و روش گاردآوری
اطالعات ،کتابخانهای است که با بهرهگیری از منابع الزم تالش شدهاست ،دالیل اصلی این رخداد
تاریخی در دورۀ صفوی مورد بررسی قرار گیرد.
 -1-4پیشینۀ تحقیق
دربارۀ سواب تحقی باید اشاره شود که تاکنون تحقی مستقلی در این زمینه صورت نگرفتهاست و
فقط در برخی نوشتهها ،نظیر مقالۀ «مهاجرت ایرانیان باه هناد» ،نوشاتۀ نارگ

جاابرینساب کاه

نویسنده وجود نعمتهای طبیعی و ثروت ،از یکسو و از سویدیگر ،وجود پیوندهای فرهنگای و
اجتماعی بین دو سرزمین را از عوامل اصلی مهاجرتهای صورتگرفته به شبهقااره دانساتهاسات؛
همچنین ،درمقالۀ «نقع ایرانیان در ترویج تشیّع در هند» ،اثر سمیه ربیعای کاه در آن اندیشامندان
متعددی را معرفی کردهاست و اعتقاد دارد که ایشان در گسترش و پیشرفت تشایّع در هناد نقاع
مؤثری داشتهاند؛ عالوهبر این ،مقالۀ «بررسی جریان تصوف در شبهقااره هناد» ،نوشاتۀ سایدمهدی
طاهری است که مؤلف برای جریانهای صوفیه در گسترش اسالم در میاان کشاورهای شابهقااره،
نقع مهمی قالل شدهاست.
 -2تصوف صفویه
عصر صفویه یکی از تأملبرانگیزترین دورههای تاریب ایران بهشمار میآید و چگونگی شکلگیری
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این حکومت در قالب یک دولت صوفی-شیعی ،از پرجاذبهترین فصول تاریب ایران دورۀ اساالمی
است .درواقع حامیان این طریقت با تالشهای طوالنیمدت توانستند حکومتی را روی کار آورناد
که تا حد زیادی باعث تجدید هویت ایرانای-اساالمی شاود .در ایان شارایط و در پای تحاوالت
مستمری که در رویکردهای طریقتهای صوفیه بهخصاوص بعاد از دورۀ مغاول باهوجاود آماد،
بهتدریج انگارۀ کسب قدرت سیاسای ،وجاه غالاب رویکارد بسایاری از ایان طریقاتهاا ،نظیار
سربداران ،مشعشعیان و صفویان شد که از این میان ،طریقت صفویه در عملیکردن این انگاارههاا،
از موف ترین آنها بهشمار میآید .درواقع این طریقتها در سیر تطور خود از یک جریان طریقتای
صوفیانه ،بهسمت یک رویکرد پرتکاپوی مذهبی ،نظامی و سیاسی ،تغییراتی اساسای را پشاتسار
گذاشتند که میتوان مهمترین آن را دگرگونشدن جایگاه مرشد کامل طریقت دانست؛ زیرا کاه در
نتیجۀ این تغییر رویکردها ،رهبری طریقات و ریاسات دنیاوی ایان گرایشاات درهامتنیاده شاد؛
ازاینرو ،صفویان نیز بهعنوان یکیاز مهمترین این طریقتها ،از نتایج این تطوّرات بینصیب نماند
و حتی بیشترین تأثیرپذیری را از این تغییرات تجربه کردند؛ بدینترتیب که مرشدان این طریقات،
بهخصوص جنید ،حیدر و اسماعیل ،با استفاده از دو عامل تصوف و تشیّع و نیز باا بهارهگیاری از
گرایشات غالیانه ،مریدانی را بهویژه از طوایف قزلباش گرد آورده و با بهرهمندی از نیاروی عظایم
ایشان ،حکومت صفوی را پایهگذاری کردند؛ ولی به علل متعدد و باهتادریج ،از پیشاینۀ طریقتای
خود فاصله گرفتند و کوشیدند تا با تأکید بر عنصر دیگری ،یعنای تشایّع ،قادرت خاود را تیبیات
کنند؛ بنابراین با پیروزی نهضت صفویه و شکلگیری حکومات مقتادری کاه از دل ایان نهضات
برآمد ،تصوف ایرانی وارد مرحلۀ جدیدی از تاریب خود شد؛ درحقیقت ،این طریقت در این روند
طوالنیمدت توانست تشیّع را در ایران ،مذهب رسمیِ نهاد سیاسای و اجتمااعی کارده و آن را از
شکل عقیدتی محض خارج کند .بر این اسااس بایاد توجاه داشات کاه درونمایاۀ سااختار ایان
حکومت که ماحصل تالشهای دیرزمان طریقت صوفیانۀ صافویه اسات ،ملغماهای از نگارههاای
صوفیانه و شیعیانه است که درهمتنیدگی زیادی با هم داشته و درنهایت ،موجبات غلبۀ شریعت بر
طریقت را فراهم آوردهاست؛ بهعبارت دیگر ،صفویان پ

از گذار از مرحلۀ طریقات و نهضات و

موفقیت در تشاکیل حکومات سیاسای ،وارد مرحلاۀ تشایّع فقااهتی شادند کاه در ایان مرحلاه،
قدرتگرفتن فقها ازجمله عوامل مهم تضعیف تصوف بودهاسات؛ زیارا کاه ایشاان ،اندیشاههاا و
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باورهای صوفیان طریقت صفویه را برنمایتابیدناد و هماانگوناه کاه ذکار شاد ،بار اعتقاادات و
آیینهایی که بهنظر آنها نادرست و بدعتآمیز بود ،ردّیه مینوشتند .
 -2-1انحطاط طریقت صوفیۀ صفویه (عوامل درونی مهاجرت)
قدرت یابی سیاسی صفویه را باید سرآغاز انحطا تصوف این طریقت بهحساا

آورد .دنیااگرایی

افراطی و خشونت در برابر مخالفان که با رو تصوف ناساازگار باود ،ناام نیکای را کاه صاوفیان
بزرگ و طریقت های برجستۀ صوفیه در طی سدهها رقمزدهبودند ،بهتدریج زیر سؤال برد .صوفیان
صفویه پ

از استقرار این حکومت ،خود را شریک در قدرت میدانستند؛ ازاینرو بهنظر میرساد

که از موقعیت بهوجودآمده بسایار سوااساتفاده کردناد؛ باهخصاوص کاه بتوجاه باه نوشاتههاای
اسکندربیک منشی ،حضور گستردۀ هرکدام از این فرقهها و بعضاً بهقدرترسیدن ایشان در برخای
مناط کشور ،بهعنوان پاداشی بر همکاری با طریقت صوفیۀ صفویه بهشمار میآماد (اساکندربیک
منشی)122:1377 ،؛ بنابراین از همان ابتدای حیات سیاسی این طریقات ،براسااس ایان اصال کاه
خودکامگان هیچ شریکی را برای خود در قدرت قابلتحمل نمیدانند ،میان پادشاه بهعنوان مرشاد
کامل طریقت صفویه و صوفیان ،موضعی پرچالع پدیدار شد؛ ازاینرو ،مرشد کامل باه پادشااهیِ
مستبد حکومت صفویه ،تبدیلوضعیت پیدا کرد و با بهرهگیری از ابزارهاا و روشهاای گونااگون،
درصدد تضعیف و حذف این شریک ناخواسته برآمد .درواقع ،رقابتهای درون حاکمیتی صفویان
و خطر بالقوهای که شاهان این سلسله همواره از جانب گروههای متنفذ صوفیان طریقات و امارای
قدرتمند آن احساس میکردند ،آنان را واداشت تا با تدبیر راهکارهایی از نفوذ ایشان بکاهند؛ زیارا
صفویان که خود با استفاده از روابط مریدی و مرادی ،بهعنوان یک اصل در نگرههای طریقتهاای
صوفیانه ،موف به تشکیل حکومت شدهبودند؛ همواره باا بادبینی دیگار طریقاتهاا را نیاز دارای
نیروی بالقوه برای انجام چنین قیامهایی میدانستند و نسبتبه این خطر هشیار بودند؛ ازایانرو باه
انحاا مختلف ،از سرکو

و تضعیف طریقتهای صوفیه استقبال میکردناد (فلسافی.)183:1347،

از طرف دیگر ،انحطا اخالقی و دنیامداری صوفیان ،زمیناههاای الزم را بارای طارد و درنهایات
سرکو

ایشان فراهم آورد و موقعیتشان را به جایی رسانید که در بسیاری از مواقاع باا ایشاان باا

خشونت و حقارت برخورد شده و نیز در مواردی به نفیبلد و قتلشان منجر شادهاسات (باراوون،
 ،1369ج .)20 :4بهنظر میرسد ،برخی از اقدامات خشونتآمیز شاهاسماعیل ،نظیر نبعقبر جاامی،
صوفی نقشبندی ،ابواسحاق کازرونی و عین القضات همدانی ،ازاین رویکارد نشاأت گرفتاهباشاد.
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مایکردناد» (شایرازی،

 .)283:1339درحقیقت ،قزلباشانِ حامی طریقات و درنهایات سالطنت صافوی ،از چناان نفاوذ و
قدرتی برخوردار شدهبودند که از همان ابتدای تشکیل حکومت سیاسی ،پادشاهیِ صفوی درصادد
برآمد با بازتعریف برخی مناصب ،قدرت ایشان را محدود کند .در این خصوص ،سایوری معتقاد
است که منشأ تصمیم شاهاسماعیل در انتصا

ایرانیاان باه مقاام وکالات ،تشاویع وی از قادرت

امیران قزلباش بودهاست (سیوری)37:1388 ،؛ موضوعی کاه باهعناوان مساألهای اساسای ،از دورۀ
شاهطهماسب -که قزلباشان توانستند با تضعیف سایر عناصر قدرت در عرصههای مختلف ،اعماال
نفوذ کنند -بسیار بیشتر خودنمایی میکند .درواقع ،قزلباشاان در ایان دوره بایعازپایع بار اماور
حکمروایی تسلط یافتند (باستانیپاریزی )26:1378 ،و مهامتارین مقاماات مملکتای را در اختیاار
گرفتند (هینت  .)45:1371 ،این مسأله در دورۀ حکومت اسماعیل دوم و محمد خدابنده ،به دالیل
مختلف ازجمله ،کوتاهی عمر حکومت اسماعیل و ضعف محمدخدابنده شادت بیشاتری داشات؛
بهطوری که شاه و درباار صافوی ابازار دسات ایشاان قارار گرفتناد (بیاانی)82:1378 ،؛ ولای باا
رویکارآمدن شاهعباس اول و پیعگرفتن سیاستهای تمرکززا در عرصههای مختلف ،بسایاری از
سرکردگان قزلباش ازمیان برداشتهشدند و بسیاری نیاز کاه مناصاب حساسای در اختیاار داشاتند،
برکنار شدند (کمپفر .)88:1363 ،پ

از دورۀ شاهعبااس نیاز روناد تنازل موقعیات قزلبااشهاای

صوفیمسلک ادامه پیدا کرد و بهخصوص در زمان شاهصفی و عباسدوم ،از اتکاا ارکان حکومات
به قزلباشها بسیار کاسته شد و چالعهای دورههای ابتدایی صفویان و قزلباشها به میزان زیاادی
از بین رفت (رویمر)102:1380 ،؛ بهطوری که اولین و مهمترین رکن قدرت طریقتِ صفوی دچار
انحطا و افول شد و این روند تا پایان دورۀ صفوی ادامه پیدا کرد.
با بررسیهای صورتگرفته میتوان عوامل مختلفی را در بهوجودآمادن ایان انحطاا دخیال
دانست که در یک تقسیمبندی کلی عبارتاست از -1 :تبدیلشدن صوفیان صفویه بهعنوان رقیبای
برای پادشاهی صفوی -2 ،نفوذ روزافزون فقهای شیعه و مخالفت ایشان با صوفیگاری -3 ،رواج
فس و فجور افراطی در میان صوفیان طریقاتهاای مختلاف حاامی صافویان -4 ،انحصاارطلبی
صوفیان صفویه که بهخصوص در طرد دیگر سلسلههای صوفی میکوشیدند.
البته باید به این نکتۀ مهام توجاه داشات کاه صاوفیانی بودناد کاه فاارا از رقابات و داعیاۀ
قدرتطلبی بوده و درنتیجه مورد احترام پادشاهی صفوی قرار میگرفتناد؛ باهعناوان نموناههاایی
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ازاین دست میتوان به رویکردهای طریقت ذهبیه اشاره کرد که روابط حسنهای با صافویان و نیاز
فقهای حاضر در ساختار قدرت ایشان داشتند (حاجیانپور .)30:1395 ،بااوجود چناین رویکاردی
است که شاهاسماعیل در شیراز با شیب محمد الهیجی مؤلف «شار گلشانراز» دیادار مایکناد و
همچنین ،شاهعباس دوم مالقاتهایی با درویعصالح لنبانی دارد؛ بر این اساس ،مشخص میشاود
که مخالفت با صوفیه ازطرف پادشاهی صفوی در بسیاری از مقاطع ،فاقد بنیان نظری بوده و فقاط
جنبۀ رقیبزدایی داشتهاست؛ درنتیجه با بروز این شرایط ،کسانی که به تصوف حقیقی تعل خااطر
داشتند و از اوضا زمانۀ خود مینالیدند ،درپی حل مشکالت بهوجود آمده مجبور باه پایگارفتن
یکی از دو راهحل زیر برمیآمدند؛ بدینترتیب که یا از ایران مهاجرت میکردند و بهخصاوص باه
شبهقاره میرفتند یا اینکه در ایران میماندند و دم فرومیبستند و گااهی در موضاعگیاری جدیاد،
تبرای خود را از تصوف مرسوم ابراز میکردناد و در دفاا از تصاوفی کاه آن را مناافی باا شار
نمیدانستند ،تالش میکردناد؛ البتاه درمقابال ایان شارایط ،برخای از طریقاتهاا در برهاههاایی
عک العمل نشان داده و اعتراض خود را نسبتبه وضع موجود ابراز مایکردناد؛ باهعناوان میاال،
جنبع صوفیانهای که در اعتراض باه چگاونگی انتخاا

جانشاین شااهطهماساب اتفااق افتااد و

حکومت صفوی را با چالعهایی مواجه کرد (هدایت)375:1385 ،؛ همچنین قیام درویعخسارو،
صوفی نقطوی ،و ظهور سیدمحمد از صوفیان قادریه که حتی نشاانههاایی از ادعاای مهادویت را
میتوان در آن مالحظه کرد (اسکندربیک منشی ،1377 ،ج .)271 :2در قیام درویعرضا نیز کاه در
سال  1041قمری اتفاق افتاد ،خواستههای صوفیانۀ فراوانی را میتوان مالحظاه کارد کاه نشاان از
عطف توجه این طریقتها به واقعیتهای موجود در جامعۀ این عصر است (قزوینای.)45:1367 ،
این موضو از چنان اهمیتی برخوردار بود که حتی در زمان شاه عباس دوم ،طریقتهاای صاوفیه
فشارهای زیادی را به وی وارد آوردند تا پادشاه صفوی به راه صوفیانۀ اجدادش پایبند بماند.
 -2-2علما و فقهای منتقد طریقتهای صوفیه (عوامل دورنی)
انتخا

تشیّع بهعنوان مذهب رسمی در ایران و کوشاع صافویان در ساازماندادن باه تشاکیالت

مذهبی ،آغاز دورۀ جدیدی در ارتقاا جایگاه روحانیت شیعه است؛ بهطوری که برای نخساتینباار
در تاریب سیاسی تشیّع ،فقهای شیعه به کانون قدرت راه یافتند .درواقع مشارکت فقها در حکومات
صفوی در ابعاد گوناگون ،هم در حوزۀ اندیشه و هم در حوزۀ عمل سیاسی ،بر فقه سیاسای شایعه
تأثیرات عمیقی بر جای گذاشت؛ بهعبارت دیگر ،با ورود علمای شیعه به ایران از سایر نقا جهان

122

دوفصلنامۀ مطالعات شبهقاره

سال  /11شمارۀ 37

اسالم ،نظیر جبلعامل (فرهانیمنفارد85:1375 ،؛ میراحمادی )54:1369 ،و بحارین (صافتگال،
 ،)222:1383گفتمان فقه شیعی بهعنوان رقیبی جدی در برابر طریقتهای صاوفیانه ظهاور کارد و
بهتدریج به گفتمان غالب ساختار سیاسی و مذهبی صفویان تبادیل شاد؛ ازایانرو یکای از دالیال
اصلی بهرهگیری پادشاهی صفوی از حضور فقها در ساختار حکاومتی جدیاد را بایاد در راساتای
تالش ایشان درجهت محدودکردن و ازمیانبردن قدرت صوفیان دانست .در نتیجۀ ایان مشاارکت،
بهتدریج تشیّع از اقلیت به اکیریت تبدیل شد و نقع فقها در قانونگذاری که پیشاتر از ایان جنباۀ
عرفی داشت ،بر مبنای احکام مذهب شیعه متحول شد .درحقیقت ازبینرفاتن مشاروعیت ماذهب
تسنّن و نیاز کشور به یک ایدلولوژی منساجم (نجفای )51:1388 ،و همچناین فقادان ظرفیات در
مکتب تصوف برای تدبیر امور سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ،از عمادهتارین دالیال گاذار دولات
صفوی از تشیّع صوفیانه به تشیّع فقاهتی است؛ البته آنچه که در این میان اهمیت دارد ،سیر زماانی
تحول از تصوف به تشیّع و حضور علمای اصیل شیعه است که تشیع را بدون آمیختگی با تصوف
ترویج میکردند؛ زیرا این بازۀ زمانی ،در حدود دویست سال به طول انجامیاد و طای آن تصاوف
جای خود را به شریعت شیعیانه داده و متشرعه جای متصوفه را گرفتهاند و فقهایی نظیر کرکی باا
نوشتن «المطاعن المجرمیه فیردّ الصاوفیه» (الشایبی )395:1385 ،و فرزنادش حسان ،باا تاألیف
«عمده المقال من کفر اهل الضالل» ،پرچمدار این مبارزه شدند و حتی به تکفیر صاوفیه پرداختناد
(تهرانی ،1408 ،ج)341 :15؛ بهعباارت دیگار ،ورود فقهاایی نظیار کرکای در سااختار حکاومتی
صفویان ،گاامی ماؤثر در صاوفیزدایای ایان دوره محساو

مایشاود .در ایان ارتباا  ،مواضاع

شاهطهماسب در قبال کرکی ،بهروشنی بروز شرایط جدید را توجیه میکند؛ زیارا طهماساب بارهاا
کرکی را «نایباالمام» خطا

کرده و خود را «نایبِ نایباالمام» دانساته اسات و حتای در ناماهای

دستور میدهد «همه ،امتیال امر شیبکرکی نمایند و اصال سالطنت آن بزرگاوار اسات» (تنکاابنی،
 .)374:1364در دورههای بعد ،این موقعیت آنچنان تعالی پیدا میکند که در زمان شااهعبااس دوم،
محق سبزواری تلویحاً از پادشاه صفوی میخواهد که در امور حکمروایی باه فتااوی فقهاا عمال
کند؛ «اما ح در این ابوا

بعضی تفاصیل است که در علم شریعت و فقه دانسته میشود و در آن

ابوا  ،پادشاه رجو به فتاوی علما و فقها باید نمود» (سبزواری .)195:1383 ،باید توجاه داشات
که حضور قزلباشان بهعنوان حافظان عمدۀ جریان تصوف که از قضا دارای قدرت و نفوذ سیاسای
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و نظامی فراوانی بودهاند ،از دالیل اصلی طوالنیشدن این دورۀ زمانی بوده و در نتیجه ،ازمیانبردن
این موقعیت با موانعی همراه شدهاست.
وجود برخی آرا و عقاید ،ازجمله تفکیک بین شریعت و حقیقات (زریانکاو ،)162:1389 ،
ادعای الوهیت و معبودیت مرشد کامل (مزاوی ،)152:1363 ،اندیشه هایی نظیر حلول خداوناد در
انسان ،اختالف در مساللی ازقبیل امامت ،تقلید و واجباالطاعه دانستن اقطا

صوفی به جای امام

و توجه به خانقاه (پارسادوسات ،)850:1381 ،مساألۀ وحادت وجاود (بجناوردی )398:1390 ،و
عدمپایبندی به انجام فارالض دینای و اقادامباه انجاام محرمااتی مانناد شارا خاواری و طار
(پارسااادوساات851:1381 ،؛ شاااردن ،)288:1338 ،زمینااهساااز بااروز ایاان اختالفااات و درنتیجااه
سختگیریهای فقهای شیعه علیه صوفیان شدهاست .بعد از حضور پررنگ قزلباشان صوفینماا و
رفتارها و عقاید انحرافی ایشان ،بهخصوص بیاعتنایی برخی از طریقاتهاای تصاوف باه احکاام
شرعی ،هرچه این دوره پیعتر میرود ،بیاعتماادی و دلزدگای جامعاۀ ایرانای از تصاوف بیشاتر
میشود؛ زیرا اعمال و رفتار ایشان در این دوره بهنحوی بروز میکند کاه باهروشانی نشااندهنادۀ
انجام این اعمال و رفتارها ،نه از روی زهد و بیاعتنایی به امور دنیوی ،بلکه از سر حابّ نفا

و

دنیاست.
این وضعیت در دورههای مختلف حکومت صفویان ،با فراز و فرودهایی اداماه پیادا مایکناد؛
بهطوری که از دورۀ شاهطهماسب به بعد ،آثار متعددی در ردّ افکاار و آراا ایشاان تاألیف شاده و
بیزاری از صوفیه فراگیر شده و بسیاری از فقها بهنوعی ایان بیازاری را اباراز کاردهاناد؛ باهعناوان

نمونهای از این موضعگیریهاا ،در حکومات عبااسدوم ،سایدحبیباهلل صادر درباارۀ باورهاای
صوفیان ،از فقهای بزرگ این دوره نظرخواهی کرده و چهرههای برجستهای نظیر محق سابزواری،
شیبعلی کمرهای ،میر سید احمد علوی و میرزا رفیعالدین نالینی ،حکام باه فاسا باودن صاوفیان
دادهاند .رسالۀ «ردّ صوفیه» از مال مطهر مقدادی ،مجموعهای ازاین احکام است که نظرات ایشان را
دربارۀ صوفیان نشان میدهد (تهرانی)209:1408 ،؛ بهعبارت دیگر ،با توجه باه تشاریحات شایبی،
تمایالت صوفیانه در میان شیعیان ادامه داشت؛ تاا اینکاه حاواد

جدیادی ایاران را تکاان داد و

خودسری امرای صوفی قزلباش ،به خطری علیه حکومت تبادیل شاد و در ایان هنگاام باود کاه
اوضا به ضرر تصوف تغییر یافت و جنگ میان تصوف و تشیّع ،به فروافتادن تصاوف از جایگااه
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگیاش انجامید (الشیبی.)399:1385 ،
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از دیگر تألیفاتی که در این عرصه صورت گرفته« ،حدیقهالشیعه» اثر مقدس اردبیلی اسات کاه
مؤلف از جایگاه یک فقیه شیعه ،انتقادات شدیدی را علیه صوفیه و اعمال و رفتاار ایشاان مطار
کردهاست (حسین زاده .)38:1379 ،همچنین «تحفه االخیار فی شر مون االبرار و الفوالد الدینیاه
فی الردّ علی الحکماا و الصوفیه» از مال محمدطاهر قمی (تهرانای )417:1408 ،کاه در ایان آثاار،
مؤلف تصوف را برساختۀ اهل تسنّن دانسته و معتقد است که شیعیان بعدها به آن گرفتار شادهاناد
(قمی .)34:1369 ،در این ارتبا  ،موالنا جاللالادین بلخای و خواننادگان آثاار او و معتقادان باه
اندیشههای وی را تکفیر کرده و مینویسد« :شک نیست در ایان کاه گوینادۀ ایان قاول ،از فجاار
است؛ بلکه اعظم از کفار ،همچنین کافر است کسی که در کفار گوینادهاش شاک نمایاد» (هماان:
)28؛ البته دیدگاههای قمی حتی در زمان خودش نیز بایپاساب نماناده و در ردّ آن ،شاریف قمای
کتا

«تحفهالعشاق» را نوشت و ضمن ردّ سخنان وی ،اظهار کرد کاه کساانی مانناد شایببهاایی،

فیضکاشانی ،میرداماد و عبدالرزاقالهیجی ،مشر

تصوف داشته اند (شریفقمای .)48:1383 ،بار

پایۀ این رویکردها ،محمدباقر مجلسی بهعنوان یکی از برجسته ترین منتقدان و مخالفان صاوفیه ،از
رفتار صوفیان اباحیگر و دنیاجو انتقاد میکند؛ اگرچاه مجلسای بارخالف دیگار فقهاای مخاالف
صوفیگری ،کتا

مستقلی در ردّ صوفیه تألیف نکرده ،ولای در تألیفاات و مبااحیع باه مناسابت

موضو  ،بهفراوانی به نقد و ردّ صوفیه پرداختهاست؛ ازاینرو ،عالوهبر ستیزههاای نوشاتاری علیاه
صوفیان ،بهدلیل نفوذی که بر دو پادشاه معاصر خود ،یعنی شاهسلیمان و شاهسلطان حسین داشات،
تنگناهای عملی فراوانی برای اهل تصوف پدید آوردهاست (باستانیپااریزی .)389:1378 ،بار ایان
اساس ،از تصوف باعنوان «شجرۀ خبییۀ زقومیه» ،یاد کرده و مهمترین ردّیه خود بار طریقاتهاای
صوفیه را اینگونه تبیین میکند که «ح تعالى با چیزى متحد نمیشود؛ زیرا که اتحاد اثنین ،محاال
است[ ،]...یا خدا در او حلول کردهاست یا با او متحد شدهاست و این همه مستلزم عجاز و نقاص
ح تعالى است و عین کفر است[ ،]...یا آنکه خدا در عارف حلول مىکند و با او متحاد مایشاود؛
همۀ این اقوال عین کفر و زندقه است (مجلسی.)15:1388 ،
باتوجه به بروز چنین شرایط بغرنج و تحتفشار شدید فقهای شیعه است که سایدقطبالادین
نیریزی ،از مشایب طریقت ذهبیه ،نزد شاهسلطان حسین شِکوه برده و از واعظانی که حتی به اجداد
پادشاه صفوی نیز اهانت میکردند ،انتقاد میکند؛ اما شاه کاه باهشادت تحاتنفاوذ فقهاایی نظیار
مجلسی بود ،جوابی جز لعن و نفرین در ح صوفیه به او نداد (زرینکاو )262:1385 ،؛ در ایان
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ارتبا  ،شاردن مینویسد« :روزی مالیی در میدان عمومی ساخنرانی مایکارد[ ]...و در حا اهال
تصوف سخنان درشت ،تلب و ناهموار بر زبان راند و گفت :اینان مشرکند و باید آنان را باه آتاع
سوزاند[ ،]...کشتن یک صوفی ،به اندازۀ حفظ ده نفر آدمِ باا خادا و نیکوکاار اجار و ثاوا

دارد»

(شاردن .)1045:1338 ،چهرۀ دیگری که در این زمان به صوفیستیزان پیوست ،حارّ عااملی اسات
که در کتا

«االثناعشریه فای الارد علای الصاوفیه» ،صاوفیان را باهسابب عقایدشاان انکاار کارد

(زرینکو )227:1385 ،؛ البته ،بهسبب اوضا خاص این دوره و پرهیز از اتهام به تصوف اسات
که بزرگان صوفیهای که در ایران ماندهبودند ،یا با سلسلههاای رایاج صاوفیه ایاران ارتباا علنای
نداشتند ،یا اگر روابطی وجود داشت ،با یکی از سه سلسلۀ «نعمتالهی»« ،ذهبیاه» یاا «نوربخشایه»
بودهاست که آنرا نیز کتمان میکردند؛ بنابراین تشخیص اینکاه ایشاان در چاه سلسالهای سالو
میکردند و مرید چه کسی بودند ،مشکل است.
با این وضعیت ،درمیان مقاطع مختلف حکومت صفوی در دورۀ پادشاهان متأخر صفوی ،یعنی
شاهعباس دوم ،شاهسلیمان و شاهسلطانحسین ،صوفیان با مشکالت بسیار بیشتری دسات و پنجاه
نرم میکردند؛ بهگونهای که با افول حیییت صوفیان صفویه و حتی اشتغال آنها به مشااغل پسات،
تصوف رسمی به نحو بارزی دچار ابتذال و رکاود شاد و ایان انحطاا آنچناان عمیا شاد کاه
صوفیگری با الابالیگری و عدمپایبندی به احکام شرعی ،مترادف شد؛ اگرچه باید به این موضو
مهم نیز توجه داشت که به موازات این هجمههای وسیع که ازطرف محافل مذهبی و نیز حکومت
صفوی صورت میگرفت ،بودند علما و دانشمندانی که از دیدگاه نظری به عرفان اعتقاد داشاتند و
حسا

عرفان را از تصوف جدا میدانستند و تنها به ردّ و نکوهع صوفیان مایپرداختناد؛ از ایان

میان آراا شیببهایی است که باهخصاوص در «کشاکول» (بهاایی،538 ،544 ،548 ،551 :1392 ،
 )533و در اشعار وی (بهایی )167 ،174 ،172 :1361 ،کاه سرشاار از نکاات و مباحاث عرفاانی
است ،بازتا
چو

یافتهاست .درمقابل ،بهایی در «موش و گربه» ،به ردّ تصوف پرداخته و صوفیان را به

مالمت راندهاست (همان .)185،195 :درحقیقت ،شیببهایی در موضع گیری منصافانۀ خاود

برخالف دیگر فقهای مخالف متصوفه ،در دام تندرویهای افراطی نیفتاده و صوفیان را به تکفیر و
تفسی متهم نکردهاست؛ ازاینرو ،بهدلیل تمایالت عرفانی و تعظیم و تکریم بزرگان صوفیه ،ماورد
سرزنع و توبیب برخی از فقهای این دوره ازجمله نعمتاهلل جزایری قرار گرفتاهاسات (بحرانای،
بیتا122 :؛ خوانساری .)146:1391 ،از دیگر دانشمندان شیعی که از مشاایب تصاوف عصار خاود
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انتقاد داشتند ،اما با عنصر اصلی تصوف مواف و حتى خود از گروندگان به این جریاان محساو
ماایشاادند ،مالصاادرا عباادالرزاقالهیجاای و فاایضکاشااانی هسااتند .مااالصاادرا در رسااالۀ «کساار
اصنامالجاهلیه» ،صوفیان زمان خود را جاهل و مناف و دشمن اهل سلو و متألهان میداند و آنان
را به دلیل راحتطلبی ،پرخاوری ،ساما و دیگار صافات ماذموم ،نکاوهع مایکناد (شایرازی،
 .)52:1381از سوی دیگر ،در نوشتاری موسومبه «ساه اصال» ،ضامن گالیاه از فقهاای متشار و
متکلمان ،که ذمّ تصوف می کردند ،در مقام دفا از تصوف حقیقای برآماده و ایماان را از دیادگاه
صوفیه تعریف کردهاست (شیرازی ،بی تا .)1 :با این گرایع ،فیضکاشانی نیاز از صاوفی نمایاان و
همچنین علمای جاهلی که در آزار صوفیه حقیقی میکوشند ،انتقاد کرده و علم تصاوف را گاوهر
دانعها و میرا

انبیاا مینامد .وی برای ابراز بیزاری از صوفیگری و ناه عرفاان ،در کتاا هاای

خود ازجمله «بشارهالشیعه» و «وافی» ،به نقد اعمال و رفتاار صاوفیان پرداختاه و باهخصاوص در
«وافی» ،بر پایۀ تفسیر آیۀ «ادْعُوا رَبََّکُمْ تَضَرَُّعاً وَ خُفْيَةً» 1،اعمال صوفیان ،ازقبیل بلنادکردن صادا باا
کلمۀ توحید و اظهار مواجید را تجاوز از حدود شر دانسته و رقص و پایکوبی و فریادکشایدن و
دستکشیدن و دستزدن آنها را نکوهع کاردهاسات (فایضکاشاانی .)1440:1406 ،کاشاانی از
صوفیان خرقهپوشی که اذکاری از خود میبافند و شطح و طامات میگویند [ ،]...و تفقه در دین را
الزم نمیدانند و اعمالی خارج از سنّت وضع میکنند ،بهشدت انتقااد کاردهاسات (فایضکاشاانی،
139 ،136 :1387؛ همان .)144:1371 ،بر این اساس ،الهیجی نیز در «شوارق االلهام» ،رسایدن باه
برخی حقای را منو به مکاشفه میداند و در کتا

دیگر خود یعنی «گوهرمراد» ،حقیقت تصوف

را سلو باطنی و آن را نیز منو به سلو ظاهری میشمارد و ادعای تصوف پیع از تسالط بار
حکمت ،کالم و دیگر علوم دینی را عوامفریبی میخواند (زرینکو .)252:1389 ،
 -3تصوف در هند
ایرانیان و هندیان در طی قرون متمادی ،رواباط نزدیاک ،درهام تنیاده و گساتردهای باا یکادیگر
داشتهاند؛ ازاینرو پیوندهای فرهنگی و اجتماعی دو ملت از ریشههای عمیقی برخوردار شدهاست؛
این روابط ،زمینۀ دادوستد هاای فرهنگای و تمادنی دو ملات را در طای اعصاار مختلاف فاراهم
کردهاست؛ بنابراین بر پایۀ این پیوندها ،زمینههای ظهور تصوف ایرانی-اسالمی در هناد ،از حادود
 -1اعراف55/
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سده های دوم و سوم هجری فراهم شد .به عقیدۀ برخی از پژوهشگران ،هرچند کاه مسالمانان در
قرن اول هجری برخی از مناط هند را متصرف شدند و نیاز در زماان غزنویاان ،باهخصاوص باا
حمالت محمود غزنوی ،مناط زیادی از شبهقاره را به تصرف خاود درآوردناد؛ ولای صاوفیان را
باید از عوامل اصلی تبلیغ و گسترش اسالم در ایان منطقاه باه حساا

آورد (احماد)65:1367 ،؛

بهخصوص که با تشکیل حکومتهای مسلمان ،شرایط بسیار مناسبی برای فعالیت و جذ

پیروان

فراوان طریقتهای صوفیه در این سرزمین فراهم شد .این شرایط به گونهای بود که حتی در سادۀ
ششم ،پیروان برخی از طریقتهای صوفیۀ آسیای مرکزی نیز به هناد مهااجرت کردناد؛ باهعناوان
میال ،با شکلگیری حکومت بهمنیان دکن ،این منطقه محل تجمّع صوفیان برجسته ،بهویژه پیاروان
فرقه های جنیدیه ،چشتیه و نعمتالهیه شد (میرخورد .)203:1398 ،ملو بهمنی باا حمایاتهاای
بیشالبۀ خود از صوفیان طریقتهای مختلف ،زمینههای جذ

صوفیان مهاجر ایرانی را نیز فراهم

آوردند .در کنار این حمایتها باید به حسن رفتار صوفیان با ساایر گاروههاا و طبقاات اجتمااعی
اشاره کرد که تأثیر بسزایی در رشد و گساترش طریقاتهاا و خانقاهاای صاوفیه در ایان منااط
داشتهاست؛ بهعبارتدیگر ،رشد و گسترش تصوف در شبهقاره حاصل کوشع صاوفیان در زمیناۀ
فراگیری زبانهای محلی و آشنایی آنان با آثار فلسفی و جهانبینی و تعامل آنهاا باا عارفاان هناد
بوده و تشابه اندیشههای هندیان با عارفان صوفی و همچنین تالش آنها در فراگیری و بهکاربستن
برخی شیوههای سلو هندی ،مانند نماز معکوس ،روش حاب

نفا

و برخای دیگار از اعماال

ایشان ،ازجمله مهمترین عوامل گرایع مردم منطقاه باه تصاوف باودهاسات (موساویبجناوردی،
 .)445:1390صوفیان روابط خوبی با مسلمانان و غیرمسلمانان ،بهخصوص هندوان برقرار کردند و
بهدلیل ارالۀ تعالیمی مانند برابری و مساوات ،پرهیزگاری ،سادهزیستی و مهماننوازی ماورد توجاه
قرار گرفتند و میان مردم محبوبیت یافتند .تبلیغ عش  ،صلح ،آراماع و بارادری ازساوی آناان در
جذ

مردم دکن به دین اسالم بیتأثیر نبود (نظامی .)322:1930 ،بر پایۀ ایان رویکارد اسات کاه

شیب حمّاد از بزرگان شیوخ صوفیه در این دوره ،موف شد تعداد زیادی از هندوان منطقۀ دکان را
به تصوف و اسالم جذ

کند (آزادبلگرامی .)6:1310 ،عالوهبر این ،این مهاجرتها سبب شد کاه

اولین سلسله های صوفیۀ اسالمی نظیر چشتیه ،سهروردیه ،نقشبندیه ،نعمتالهیه ،کبرویه ،قادریاه و
شطاریه ،در کنار جریانات فکری و مذهبی بومی و البتاه کهانِ شابهقااره ،شاکل گرفتناد و حتای
دادوستدهای فکری فراوانی با هم داشتند و پیوستگیهاای تااریخی و فرهنگای تصاوف ایرانای و
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مکاتب عرفانی هندی را بهوجود آوردند .بر این اساس است که برخی از محققان اعتقاد دارند کاه
تأثیر آیین هندو بر تصوف اسالمی در دورههای مختلف و حتی در دورۀ صافویه وجاود داشاته و
توجه به برخی کتا های دینی و حِکْمی هندوها و حتی ترجمۀ آن توسط صوفیان ،از این موضو
نشأت گرفتهاست؛ بهعنوان نمونهای از علمای این عصر که در شناسایی افکار و اندیشههای هندی
تالش زیادی انجام داده ،میرزا ابوالقاسم موسوی استرآبادی ،مشهوربه میرفندرساکی اسات کاه باا
هدف بررسی وضاعیت تصاوف و عرفاان هنادی چنادین باار باه ایان سارزمین مساافرت کارد
(تمیمداری .)708:1372 ،با این رویکرد وی کتا

«جوگ باشست» ،از کتب معاروف در عرفاان و

تصوف هندی را به فارسی ترجمه و تشریح کردهاست .به عقیدۀ حکمات ،اندیشاههاای صاوفیانه
وقتی به هند وارد شد ،نهتنها بر فرهنگ و تفکر هندی تأثیر گذاشت؛ بلکه خود نیز از این فرهناگ
تأثیر پذیرفت؛ بهگونهای که افکار هندوان در تصوف اسالمی نفاوذ بسایاری پیادا کارد (حکمات،
)52:1337؛ بدین معنی که از یک سو ،متصاوفۀ ایرانای در افعاال و اعماال روزماره ،در رساوم و
عادات [ ،]...ادبیات و هنر و فلسفه هندی تعلیم گرفتند و ازسوی دیگر ،اصول تساوی و برابری و
عقیده به توحید در جامعۀ هندو مؤثر شد و فلسفۀ عقلی اسالم بر مبادی کالمی و فلسافۀ هنادوان
نفوذ کرد (همان .)38 ،37 :درواقع میان رو هندی و تعالیم هندوان و معارف عرفانی و صاوفیانه،
نوعی سنخیت و سازگاری بهوجود آمدهاست ،در این خصوص ،ماورد بارهمن از شاعرای هنادی
عصر گورکانی است که غزلیات فارسی وی ازلحاظ نحوه و شیوه در قالب صوفیگاری ،از ارزش
بسیار زیادی برخوردار است .تحرکی که وی در میاان هنادوان باهمنظاور یاادگیری زباان فارسای
بهوجود آورد ،باعث شد تا تعداد زیادی از آنان به فراگیری هرچه بهتار ایان زباان تشاوی شاوند
(کامرانی.)25:1338 ،
با ذکر موارد فوق ،باید توجه داشت که اوج رون مهاجرت پیروان این طریقتها در این سایر
تاریخی ،در دورۀ حکومت گورکانیان هند اتفاق افتادهاست؛ بهخصوص آنکه با ظهور صافویان در
ایران ،تصوف بهواسطۀ عدمحمایت و مخالفت حکومت ،باا مشاکالت عدیادهای روباهرو شاد و
درنتیجه هند برای صوفیان ایرانی که عزم مهاجرت از ایران را داشتند ،بهصاورت بهتارین ماأمن و
پناهگاه درآمد (ارشاد.)221:1379 ،
نیست در ایران زمین ،ساامان تحصایل کماا

تا نیامد ساوی هندساتان ،حناا رنیاین نشاد
(حکمت)94:1337 ،
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بدین معنی که عامل تصوف و گستردگی آن در هند ،بهعنوان یکای از عوامال بیرونای جاذ
مهاجران ایرانی دراین زمان ،سبب شد که پیروان طریقتهای مختلف صاوفیه ،شایفتۀ ایان منطقاه
شوند .بهنظر میرسد با وجود این اختصاصات ،وضعیت شبهقاره را در این مقطع زماانی مایتاوان
با اوضا و شرایط آناتولی به هنگام حمالت مغوالن مقایسه کرد؛ زیارا کاه در ایان دوره ،آنااتولی
بهسبب حمایت و عالقۀ سالطین سلجوقی روم ،از طریقتهای صوفیه به محیطی کامالً امن بارای
صوفیان تبدیل شدهبود؛ بنابراین با آغاز حمالت مغول ،گروههای زیادی از صوفیه باه ایان منطقاه
پناه آوردند .این امر موجب شد که تصوف در آناتولی ،از رون زیاادی برخاوردار شاده و برخای
مراکز مهم طریقت های گوناگون صوفیه در این منطقه بهوجود آیاد (گورپنیاارلی .)199:1378 ،در
این قیاس باید به حکومت گورکانیان هند اشاره کرد که در این مقطع ،بهخصوص با کماک وزرا و
امرای ایرانی (ریاضاالسالم ،)295 ،249 ،59 :1373 ،در جلاب و حمایات از هنرمنادان ،فضاال و
گروههای مختلف مهاجر به هندوستان تالشهای زیادی انجام دادند .بیتردید ،این شرایط بهوجود
نمیآمد ،مگر با حمایتهای حکام و سالطین حکومتهاای مختلاف حاضار در شابهقااره؛ زیارا
بسیاری از سالطین خاندانهای حکومتی این منطقه نظیر ساالطین خانادان بهمنای ،عادلشااهی و
قطبشاهی ،از سلسلههای صوفیه حمایت میکردند و برای رهبران این طریقاتهاا احتارام شاایانی
قالل بودند؛ بهعنوانمیال ،میتوان به روابط سالطین بهمنی با طریقت نعمتالهیه ،بهخصاوص شااه
نعمتاهلل ولی اشاره کرد که از گستردگی زیادی برخوردار بوده و حتی در مواردی به ازدواج میاان
این دو خاندان منجر شدهاست (استرآبادی ،1378 ،ج ،)329 :1با توجاه باه ایان تشاریحات ،اوج
حمایت گورکانیان از مهاجرتها که در افزایع انگیزش مهاجران بسیار مؤثر واقع شد ،مرباو باه
دورۀ همایون ،اکبرشاه و نیز داراشکوه است که ایشان در این امر ،تالشهای زیاادی انجاام دادناد.
در این میان باید به نقع داراشکوه ،توجه ویژهای داشت؛ چرا که وی در نقع یکی از متفکاران و
نویسندگان هند اسالمی ،از حامیان اصلی و جدی صوفیان بوده و بهخصاوص از صاوفیان مهااجر
ایرانی حمایتهای بیدریغی داشتهاست .عالقه منادی وی باه تصاوف تاا جاایی اسات کاه حتای
کتا هایی نظیر «سکینه اولیاا و سفینه اولیاا» را در با

تصوف ،به زبان فارسی تاألیف و قسامتی

از «اوپانیشاد» را نیز ،باعنوان «سرّ اکبر» ،از سانسکریت باه فارسای ترجماه کاردهاسات (حکمات،
 .)159:1337وی همچنین ،در رسالۀ «مجمعالبحرین» ،توافا و نزدیکای عقایاد هنادوها باا آرای
صوفیه را تبیین کردهاست (زرینکو  .)368:1369 ،عالوهبار داراشاکوه ،در ایان زمیناه بایاد باه
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اقدامات همایون و اکبر اشاره کرد؛ زیرا ایشان نیز توجه ویژهای به ایران و مسالل ایران داشاته و از
طبقات مختلف ایرانیان مهاجر ،حمایتهای شایانی به عمل آوردهاناد .درواقاع در ایان دوره ،کاار
تساهل و اختال عقاید هندولیزم و اسالم بهجایی رسید که باه پیاروی از تعاالیم مشاایب صاوفیۀ
اسالم و بهگیتان هندو ،اکبر و داراشکوه ،پشتیبان وحدت دو عقیده و تساوی دو مذهب شدهبودند
(حکمت )83:1337 ،که بهخصوص اوج آن در زمان اکبر با ایجاد دیاناالهای اتفااق افتااده و وی
بسیاری از آموزههای اصلی دیاناالهای را از تصاوف وام گرفتاهاسات (بادالونی.)138/2 :1379 ،
بهنظر میرسد در کنار مسالل مطر شده در فوق ،عوامل مؤثری نظیر محیط آزاد و عدمتعصاب را
بتوان از دیگر مؤلفههای بیرونی مهاجرت و جذ

ایرانیان به هند محسو

کارد .در ایان ارتباا ،

اشارۀ قزوینی یکی از عوامل بیرونی مهم این مهاجرتها را مشخص کرده و ابهاماات زیاادی را از
موضو برطرف میکند .وی مینویسد« :یکی دیگر از خوبیهای هندوستان اینکه هارک
محل به هر طریقتی که زیست کند ،هیچک

در هار

را قدرت آن نیست که نهی آن امار نمایاد .باا خاود

گفتم که جای توطن تو این سرزمین است ،نه دارالسلطنه قزوین» (قزوینی.)761 :1367 ،
کااه هر ا نیساات ،کاار را کااار بااا کاار

ز خااوبیهااای هنااد ،ایاان خااوبیش باار
(همان :مقدمه)

احمدامین رازی نیز در «تذکرۀ هفتاقلیم» ،به این عوامل بیرونی اشاره داشته و نوشته است که
در هندوستان «دیگر هر نو که کسی خواهد باشد ،منعی و تکلیفی نمیباشاد» (رازی.)61:1391 ،
با وجود این شرایط است که ایرانیان مهاجر از طبقات مختلف ،از این اقباال اساتفاده کردناد و در
سرزمینی دور ،داراالمانی را پیدا کردند که درمقابل شرایط ناامن موجود در سرزمین ماادری خاود،
فرصتی را که برایشان فراهم آوردهبود ،بهدرستی تشخیص داده ،مشتاقانه راه هند را پیعگرفتند ،تا
از پشتوانۀ مادی و معنوی موجود آنجا استفاده کنند؛ بنابراین رفاتن باه هناد بارای ایشاان چنادان
شوقانگیز بود که فیّاض الهیجی در تعبیری مناسب میسراید:
حبااااادا هناااااد ،کعباااااۀ آماااااا
هااار کاااه اااد مساااتطیع فضااال و هنااار

خاصاااااه یااااااران عافیاااااتجاااااو را
ساااافر هنااااد ،واجاااا

اساااات او را

(الهیجی)375:1369 ،

فوقالدین احمد مشهور به فوقی یزدی نیز دربارۀ شرایط مناسب سرزمین هند برای کسانی کاه
اوضا سرزمین مادری خود را بر وف مراد نمییابند ،اینگونه سروده است:

چگونگی مهاجرت صوفيان ايرانی به شبهقاره در عصر صفوي
کااه راادر بنااده نداننااد ،خواجیااان عاارا

131
روم به هند ،به این بخات تیاره ،ساوی دکان
( لچینمعانی)1068:1369 ،

همچنین آصفخان قزوینی نیز تشریح شایستهایدربارۀ اوضا و احوال هناد ارالاه کارده کاه
بهروشنی نشاندهندۀ چرایی جاذبۀ این منطقه برای مهاجران ایرانی است .وی مینویساد« :هارک
که به هندوستان درآمد ،با آنکه به قصد بهدستآوردن قاوتِ الیماوت روان شادهباشاد و مطلاب
اعالی او همین باشد ،در هفتۀ اول کفیل رزق جمعی کییر میشود و به اند روزگار و کمتر سعی
داخل امرا شده ،آنچه هرگز در مخیّله او نگنجیدی ،به سالالن مایدهاد» (قزوینای.)1045:1382 ،
بهار نیز معتقد است که در دورۀ صفوی به دو علت ،جمع بسیاری از ارباا

ذوق و کماال ،شاوق

مهاجرت را بر ماندن در ایران رجحان نهادند و بیشتر آنها به هند رخاتکشایدند؛ یکای باهدلیال
بعضی رفتارهای حکام صفوی و دیگری طمع و انتجا این افراد (بهار ،1381 ،ج.)1171 :3
مهاجرت عظیم ایرانیان بهخصوص پیروان طریقتهای مختلف صوفیه کاه ترکیاب متناوعی از
شعرا ،نقاشان ،خطاطان ،معماران و حتی پزشکان را دربرمیگرفت ،یک مهاجرت فرهنگی گساترده
محسو

میشود که در این مقطع زمانی اتفاق افتاادهاسات .ایان موضاو  ،باهخاوبی در تبییناات

نویسندۀ «تاریب فرشته» که گروههای مختلف مهاجر به هند را معرفی کرده ،قابل پیگیاری اسات:
«زبده و نخبه و خالصه عالم از اصحا

سیف و قلم و سازنده و خواننده و اربا

هنر که در رباع

مسکون عدیل و نظیر نداشتند ،در درگاه اوجمع شدهبودند» (استرآبادی .)75:1378 ،در کناار ایان
مباحث باید توجه داشت که انتشار سریع تصوف در شبهقاره ،تاا حاد زیاادی معلاول وحادت و
شباهتی است که در بعضی اصول مابین تصوف اسالمی و مبادی ویشانولیزم و همچناین اشاتراکی
است که با مبادی بودیزم وجود دارد (حکمت.)239:1337 ،
 -4نتیجه
صفویان اگرچه در ابتدا در کسوت تصوف اقدامبه ایجااد حکومات خاود کردناد؛ ولای از هماان
ابتدای تشکیل حکومت ایشان ،رویارویی آموزههای شیعیانه و صوفیانه ،زمینههای افول تدریجی و
بهحاشیهراندهشدن تصوف صوفیانۀ صافویه را فاراهم آورد .پادشااهی صافوی بالفاصاله پا

از

پیبردن به این موضو که صوفیان حامی ایشان -که در مراحال مختلاف هماۀ هامّوغامّ خاود را
صرف قدرتیابی صفویان کردهبودند -تبدیل به رقیبی بالفعل در ساختار سیاسای جدیاد برایشاان
شده اند ،در تالشی مستمر ترفندهایی را بهمنظور محدودکردن و ازمیانبرداشتن این رقیاب باهکاار
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گرفتند .در این میان مهمترین و مؤثرترین ابزار مورد استفادۀ مرشد طریقات کاه در دورۀ سالطنت
تبدیل به پادشاهی استبدادی شدهبود ،بهرهمندی از رویکرد جدیاد در قالاب اندیشاههاای فقهاای
متشرعی بود که ایشان نیز تصوف و متصوفه را از رقباای جادی خاود در ایان عرصاه محساو
میکردند .در این رویکرد ،فقهای شیعه صوفیان را -که از گروههای مختلف اجتماعی ،علمی ،ادبی
و فرهنگی بودند -با چو

انکار رانده و ردیههای متعددی علیه ایشان تألیف کردند .مسألهای کاه

در کمتر دورهای از تاریب ایران از چنین دامنۀ گساتردهای برخاوردار باودهاسات .در ایان شارایط
قرارگرفتن دو کانون مهم قدرت یعنی نهاد سلطنت و نهاد شریعت در کنار هم ،شرایط بغرنجای را
برای صوفیان بهوجود آورد .در این رویکرد علمای شیعه تمامی تالشهای نظری و عملی خاود را
بااهکااار بسااتند تااا گفتمااان رقیااب را بااهطااور کاماال از میاادان تفکاارات مااذهبی عام اۀ مااردم و
حکومتکنندگان صفوی خارج کنند که این رقابت با موفقیتهای چشمگیری همراه شد؛ بناابراین
بهوجودآمدن این شرایط بغرنج برای طریقتهای صوفیانه در جغرافیای سیاسی ایاران ،سابب شاد
که در میان چارهجوییها و راهحلهای مختلفی که پیعِروی ایشان باود ،مهامتارین آن را جاالی
وطن و مهاجرت به هند تشخیص دهند؛ بدینترتیب ،روی به سرزمینی نهادند کاه مایتاوان آن را
بخشی از جغرافیای فرهنگی ایرانزمین بهحساا

آورد؛ سارزمینی کاه باهسابب حضاور حامیاان

قدرتمند ،از سلسلههای حکومتی حاضر در آن و همچنین شارایط فرهنگای و اجتمااعی مناساب،
بستر درخوری را برای این مهاجرتها فراهم آورده و ترقی و تعالی طریقتهای صاوفیانه در ایان
سرزمین را موجب شدهاست؛ بهعبارتدیگر ،تمامی این عوامل بههمراه نبود امنیت در اجتماعی که
در ورطۀ انحطا قرار گرفتهبود ،به مهااجرت گساتردۀ نخبگاان و گاروههاای مختلاف اجتمااعی
انجامید که میتوان آن را به پدیدۀ فرار مغزها که معلول شرایط نامسااعد زیساتاجتمااعی اسات،
تعبیر کرد.
 -5منابع
 -1آزاد بلگرامی ،غالمعلی ،روضةاالولیاء ،اورنگآباد 1310 ،ها.ق.
 -2آصفخان قزوینی ،مالاحمد تتوی ،تاریخ الفی ،مصحح غالمرضا طباطبایی مجد ،تهران :علمی
و فرهنگی.1382 ،
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 -3احمد ،عزیز ،تاریخ تفکر اسالمی در هند ،ترجمه نقی لطفای و محمادجعفر یااحقی ،تهاران:
کیهان.1367 ،
 -4ارشاد ،فرهنگ ،مهاجرت تاریخی ایرانیان به هند ،تهران :پژوهشگاه علوم انساانی و مطالعاات
فرهنگی.1379 ،
 -5استرآبادی ،محمدقاسم ،تاریخ فر ته ،باه تصاحیح محمدرضاا نصایری ،تهران :انجمن آثار و
مفاخر فرهنگی.1378 ،
 -6اسکندربیک منشی ،عالم آرای عباسی ،تصحیح محمداسماعیل رضوی ،تهاران :دنیاای کتاا ،
.1377
 -7باستانیپاریزی ،محمدابراهیم ،سیاست و ارتصاد عصر صفوی ،تهران :صفیعلیشاه.1378 ،
 -8بحرانی ،یوسفبناحمد ،لؤلؤالبحرین ،قم :مؤسسۀ آلالبیت ،بیتا.
 -9بدالونی ،مال عبدالقادر بن ملو

شاه ،منتخ التواریخ ،تصحیح توفی سبحانی و مولوی احمد

صاحب ،تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.1379 ،
 -10براون ،ادوارد ،تاریخ ادبیات ایران از صفویه تا عصر حاضر ،ترجمۀ بهرام مقادادی ،تهاران:
مروارید.1369 ،
 -11بهار ،محمدتقی ،سبک ناسی؛ تاریخ تطوّر نثر فارسی ،ج ،3تهران :زوّار.1381 ،
 -12بهایی ،شیب بهااالدین محمد عاملی بهایی ،کشکو  ،مترجم و محق  ،علی غضنفری ،تهاران:
نیلوفرانه.1392 ،
 -13ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ،کلیات ا عار و آثار یخ بهاایی ،مقدماۀ ساعید
نفیسی ،تهران :چکامه.1361 ،
 -14بیانی ،خانبابا ،تاریخ نظامی ایران؛ جنگهای دورۀ صفویه ،تهران :زرّینقلم.1378 ،
 -15پارسادوست ،منوچهر ،اه تهماس

او  ،تهران :شرکت سهامی انتشار.1381 ،

 -16تمیمداری ،احمد ،عرفان و ادب در عصر صفوی ،تهران :حکمت.1372 ،
 -17تنکابنی ،محمد بن سلیمان ،رصصالعلماء ،تهران :علمیه اسالمیه.1364 ،
 -18تهرانی ،آقابزرگ ،الدریعه الی تصانیف الشیعه ،قم :اسماعیلیان 1408 ،ها.ق.
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 -19حاجیانپور ،حمید ،طریقت ذهبیه در عصر صافوی ،دوفصالنامۀ تااریب ناماۀ ایاران بعاد از
اسالم ،سال  ،7شمارۀ  ،13صص ،25-50پاییز و زمستان .1395
 -20حسینزاده ،سید محمدعلی ،علما و مشروطیت دولت صفوی ،قم :انجمن معاارف اساالمی،
.1379
 -21حکمت ،علیاصغر ،سرزمین هند ،تهران :دانشگاه تهران.1337 ،
 -22رازی ،احمدامین ،تدکرۀ هفتارلیم ،به کوشع محمدرضا طاهری ،تهران :سروش.1391 ،
 -23رویمر ،هان

روبرت و دیگران ،تاریخ ایران دورۀ صفویان ،ترجماۀ یعقاو

آژناد ،تهاران:

جامی.1380 ،
 -24ریاضاالسالم ،تاریخ روابط ایران و هند در دورۀ صفویه و افشاریه ،ترجمۀ محمدباقر آرام
و عباسقلی غفاریفرد ،تهران :امیرکبیر.1373 ،
 -25زرّینکو  ،عبدالحسین ،ارزش میراث صوفیه ،تهران :امیرکبیر.1389 ،
 -26ااااااااااااااااااااا  ،جستجو در تصوف ایران ،تهران :امیرکبیر.1385 ،
 -27ااااااااااااااااااااا  ،در رلمرو وجدان سیری در عقاید ادیان و اساطیر ،تهاران :علمای،
.1369
 -28سبزواری ،مال محمدباقر ،روضةاالنوار عباسی ،تصحیح اسماعیل چنگیزی اردهاایی ،تهاران:
میرا

مکتو .1383 ،

 -29سیوری ،راجر ،ایران عصر صفوی ،ترجمۀ کامبیز عزیزی ،تهران :نشر مرکز.1388 ،
 -30شاردن ،ژان ،سیاحتنامۀ اردن ،ترجمۀ محمد عباسی ،تهران :امیرکبیر.1338 ،
شاق ،تصحیح پوراندخت کاشانیراد ،تهران :زوّار.1383 ،
 -31شریفقمی ،محمدکریم ،تحفةالع 
 -32الشیبی ،کاملمصطفی ،تشیّع و تصوف تا آغااز سادۀ دوازدهام هجاری ،ترجماۀ علیرضاا
ذکاوتی قراگوزلو ،تهران :امیرکبیر.1385 ،
 -33شیارازی ،صدرالدین محمد ،رسالۀ سه اصل؛ منتخ

مثنوی و رباعیات صدرالدین محماد

بن ابراهیم یرازی ،بیجا ،بیتا.
 -34ااااااااااااااااااااااا  ،کسراالصنام الجاهلیه ،تهران :بنیاد حکمت.1381 ،
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 -35شیرازی ،محمدمعصوم (معصوم علیشاه) ،طرائقالحقاائق ،تصاحیح محمادجعفر محجاو ،
تهران.1339 ،
 -36صفتگل ،منصور ،ساختار نهاد و اندیشۀ دینی در ایاران عصار صافوی ،تهاران :مؤسساۀ
خدمات فرهنگی رسا.1383 ،
 -37فرهانیمنفرد ،مهدی ،مهاجرت علمای یعه از جبل عامل به ایران در عصر صفوی ،تهران:
امیرکبیر.1375 ،
 -38فلسفی ،نصراهلل ،زند انی اه عباس او  ،ج ،1تهران :دانشگاه تهران.1347 ،
 -39فیضکاشانی ،محمدبنمرتضی ،الوافی ،مصحح کمال فقیه ایرانی ،اصافهان :مرکاز تحقیقاات
علمی و دینی امامامیرالمؤمنین1406 ،ق.
 -40ااااااااااااااااااااااااااا ،ترجمهالحقایق ،تهران :مدرسۀ عالی شهیدمطهری.1387 ،
 -41ااااااااااااااااااااااااااا  ،دهرساله ،به کوشع رسول جعفریان ،اصفهان :مرکز تحقیقاات
علمی و دینی امام امیرالمؤمنین.1371 ،
 -42قزوینی ،ابوالحسانباناباراهیم ،فوائدالصافویه ،تصاحیح مریم میراحمدی ،تهاران :مؤسساۀ
مطالعات و تحقیقات فرهنگی.1367 ،
 -43قزوینی ،مال عبدالنبی فخرالزمانی ،تدکرۀ میخانه ،به اهتمام احمد گلچینمعانی ،تهران :اقباال،
.1367
 -44قمی ،محمدطاهربنمحمدحسین ،تحفهاالخیار ،قم :مدرسۀ االمام امیرالمؤمنین.1369 ،
 -45کامرانی ،جالل ،پارسی ویان هندی ،مجلۀ دانع ،شمارۀ  ،12صص  ،23-26تهران.1338 :
 -46کمپفر ،انگلبرت ،سفرنامۀ کمپفر ،ترجمۀ کیکاوس جهانداری ،تهران :خوارزمی.1363 ،
 -47گلچین معانی ،احمد ،کاروان هند ،ج ،2مشهد :آستان قدس رضوی.1369 ،
 -48گورپنیارلی ،عبدالباقی ،مالمت و مالمتیان ،ترجمۀ توفی هاشمسبحانی ،تهران :روزنه.1378 ،
 -49الهیجی ،فیاض ،دیوان فیاض الهیجی ،تصحیح ابوالحسن پروین پریشانزاده ،تهران :علمای
و فرهنگی.1369 ،
 -50مجلسی ،محمدباقر ،حقالیقین ،قم :امام عصر.1388 ،
 -51مزاوی ،میشل ،پیدایش دولت صفوی ،ترجمۀ یعقو

آژند ،تهران :گستره.1363 ،
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 -52موسوی بجنوردی ،کاظم ،دایرةالمعارف ب رگ اساالمی ،ذیال حااج بکتااش ولای ،تهاران:
دایرةالمعارف بزرگ اسالمی.1390،
 -53موسوی خوانساری ،محمدباقر ،روضاتالجنات فی احوا العلمااء و الساادات ،ج ،2قام:
اسماعیلیان.1391 ،
 -54میراحمدی ،مریم ،دین و دولت در عصر صفوی ،تهران :امیرکبیر.1369 ،
 -55میرخورد ،سید محمدبنمبار علوی کرمانی ،سیر االولیاء فی محبه الحق جال و عاال ،باه
کوشع محمدارشد قریشی ،اسالمآباد1398 ،ق.
 -56نجفی ،موسی؛ فقیهحقانی ،موسی ،تاریخ تحوالت سیاسی ایران ،تهاران :مؤسساۀ مطالعاات
تاریب معاصر ایران.1388 ،
 -57نظامی ،تاریخ اولیای چشت ،دهلی1930 ،م.
 -58هدایت ،رضاقلیخان ،ریاضالعارفین ،تصحیح ابوالقاسم رادفر و ،...تهران :پژوهشاگاه علاوم
انسانی و مطالعات فرهنگی.1385 ،
 -59هینت  ،والتار ،اهاسماعیل دوم صفوی ،ترجماۀ کیکااووس جهاناداری ،تهاران :علمای و
فرهنگی.1371 ،

