تقابل شریعت و طریقت در دوران صفوی (با تکیهبر دیدگاه مقدس اردبیلی در کتاب
حدیقهالشیعه)
چکیده
صوفیان صفوی که با فعالیت شیخ صفیالدین اردبیلی در قرن هفتم کار خود را آغاز کردند ،بهمرور زمان از همسویی
شرایط سیاسی و اجتماعی زمانه بهره گرفته و چنان کوشیدند تا جاییکه دو قرن بعد همین صوفیان تبدیل به
سپاهیان جانبازی شدند که حکومت صفوی را شکل دادند .در دوران پس از شاه اسماعیل صفوی و تثبیت قدرت
صفویان ،درحالیکه بخشی از نیاز به فقه شیعه با مهاجرت علمای شیعه به ایران فراهم شد ،بهمرور جایگاه فقها ارتقاء
یافت .فقهای شیعه با مناسک صوفیان و عمل نکردن به احکام توسط ایشان ،مخالف بودند و درصدد بودند تا ولو با
توسل به حکومت صفوی از بیتوجهی صوفیان به احکام فقهی بکاهند .مقدس اردبیلی بهعنوان بارزترین فقیه شیعی
در قرن دهم ،در زمرۀ مخالفان سرسخت صوفیان بود .مطالعه حاضر برای بررسی علل مخالفت مقدس اردبیلی با
صوفیان در کتاب حدیقهالشیعه انجامشده است و بر این نکته تأکید دارد که نظر به جایگاه صوفیان در جامعه صفوی،
آیا رویکرد منفی مقدس اردبیلی در قالب تقابل تاریخی فقها و صوفیه بر این رویه اثرگذار بوده است یا موقعیت خاص
صوفیان عصر صفوی عامل اصلی آن بود؟ نتایج پژوهش که از بررسی منابع کتابخانهای با تحلیل محتوا بهدستآمده
نشان میدهد که فضای تاریخی دوران تثبیت و نیاز به نهادهای دینی و حکومتی ،زمینه رقابت فقها و صوفیه را
تشدید کرد .مقدس اردبیلی با استناد به منابع فقهی ،اعمال و رفتار صوفیان را نامشروع و مجرمانه میداند .او ضمن
تکفیر صوفیان ،هیچ تمایزی بین خوب و بد این گروه قائل نشده است.
اهداف پژوهش:
.1واکاوی علل تقابل طریقت و شریعت در دوره صفوی.
.2بررسی ارتباط طریقت و شریعت از دیدگاه مقدس اردبیلی با تکیه بر کتاب حدیقهالشیعه.
سؤاالت پژوهش:
.1علل تقابل طریقت و شریعت در دوره صفوی چه بود؟
.2مقدس اردبیلی در کتاب حدیقهالشیعه چه دیدگاهی درباره شریعت و طریقت دارد؟
کلیدواژهها :فقه شیعه ،مقدس اردبیلی ،صوفیگری ،حدیقهالشیعه ،صفویه.

مقدمه
صوفیگری به معنی دنیا گریز ی و محبت به خلق از قرن دوم هجری به بعد در تمدن اسالمی جایگاه یافت .صوفیان
اولیه زاهدانی پرهیزگار بودند اما بهمرور زمان در دو سه قرن بعد از آن با صوفیانی عاشق روبرو هستیم که زهد و
پرهیزگاری را با عشق به خداوند آمیخته و گاه در این مقام راز و نیاز عاشقانه تا مرحله مستی صوفیانه پیش میروند
و هشیار میشوند .از حمله مغول به بعد گروهها یی از صوفیان در کنار زندگی زاهدانه و سکر و صحو عاشقانه به
مسائل اجتماعی توجه کردند .مقدمات صفآرایی این صوفیان از اواخر قرن نهم به شکل جدی فراهم شد .از این زمان
است که «صوفی» معنی متفاوت با گذشته پیدا میکند .صوفیان صفوی در قالب قزلباش با اکثر صوفیان قبل از خود
متمایز میشدند .قزلباشان در آغاز حکومت صفویان جانفشانیها کردند اما بعد از جنگ چالدران با شکست هیبت
الهی و اعتبار مذهبی شاه اسماعیل ،پیوند او و مریدانش رنگ باخت .با سست شدن اعتقاد قزلباشان به صوفی بزرگ،
فصل نویی در روابط ایشان با دستگاه حکومتی آغاز شد .از سویی شاه عزادار و مأیوس تکبر و ابهتش به خوف و عزا
تبدیل شد تا جایی که اکثر مواقع او به مستی و شکار گذشت .هرچند تا پایان صفویان قزلباشان هنوز خود را مطیع
مرشد کامل و شاه صفوی میدانند اما رقابتهای طوایف قزلباش برای دستنشانده کردن شاهان شروع شد و با
جدیت تمام ادامه پیدا کرد .شاه اسماعیل پس از شکست چالدران ،تثبیت حکومت را اولویت خود قرارداد .این
سیاست در دوران تهماسب اول (930 – 984هـ.ق) ادامه پیدا نمود .بدون شک صفویان نقش مهمی در گسترش
تشیع در ایران داشتند .با پایان جنگها و در دوران تثبیت نیاز به برقراری همگونی فکری از طریق ارشاد و اشاعه
فرهنگ شیعی فراهم آمد .نیاز به نهادهای مختلف قضایی ،مدنی و آموزشی هماهنگ با مذهب رسمی در اولویت قرار
گرفت و صفویان برای جبران کمبود عالمان شیعی در داخل ایران گروهی از فقیهان شیعی را از عراق و لبنان به
ایران دعوت کردند .از این زمان فقهای شیعی در دستگاه حکومتی صفویان جایگاه مهمی پیدا کردند که برای
صوفیان قزلباش هموار نبود و رقابت اهلقلم و اهل شمشیر بهنوعی آغاز شد .فقیهان همچنین با اصرار بر اجرای
قوانین شریعت از عمل نکردن به احکام توسط صوفیان اهل طریقت ناخشنود بودند و نسبت به این موضوع میان
مردم آگاهیرسانی کرده و گاه از حکومت نیز در محدود کردن اهل طریقت کمک میگرفتند .مقدس اردبیلی (متوفی
 993هـ.ق) ،از فقهای خوشنام و مشهور دوره صفوی است که گرچه از اردبیل برخاست و دورههایی از آموزش خود
را در شهرهای ایران گذراند ولی بعدا ساکن نجف شد و در آنجا شهرتی ویژه یافت .مقدس اردبیلی در کتاب
«حدیقهالشیعه» ،آغازگر و مرجع جریان جدال فقها و صوفیان به شمار میرود و در آن فصلی را به مطاعن صوفیه
اختصاص میدهد .اهمیت اختالف میان صوفیان و فقیهان در تاریخ تشیع بر کسی پوشیده نیست و زمانهی کنونی
هم از این اختالفات خالی نیست .آغاز این اختالفات و یافتن علت اختالفات میان این دو گروه ،میتواند برای
تصمیمگیرندگان امر سیاست و حکومت در این زمان نیز راهگشا باشد.
در مورد علتهای اختالفات و نقش زمانهی سیاسی بر اختالفات ،تحقیق مستقلی صورت نگرفته اما در حواشی این
موضوع پژوهشهایی صورت گرفته است .جعفریان ( )1369در مقالهای با عنوان «رویارویی فقیهان و صوفیان در عصر

صفوی» ،گزارشی از مخالفان صوفیان و نوشتههای ایشان در رد صوفیه را ارائه کرده است .او در این مقاله فقط به
روایت داستان اختالفات پرداخته است و اشارها ی به دالیل سیاسی و نقش شرایط تاریخی نداشته است .جعفریان
چندی بعد مضمون این مقاله با شرح گسترده در کتابی با عنوان سیاست و فرهنگ روزگار صفوی به چاپ رساند که
در آن به موضوع حاضر تعرضی نشده است .آقاجری ( )1389در کتاب «مقدمهای بر مناسبات دین و دولت در ایران
عصر صفوی» به بیان رویدادی سیاسی و فرهنگی دوران پادشاهی هر یک از شاهان صفوی پرداخته و ضمن آن
داستان اختالف میان فقیهان و صوفیان را بهصورت عمومی بیان کرده است .صفتگل ( )1381در کتاب «ساختار
نهاد و اندیشه دینی در ایران عصر صفوی» به سیر نهادینه شدن دستگاه دینی در این دوران پرداخته است اما از
درگیریهای علما بهویژه مقدس اردبیلی و صوفیان یاد نکرده است.
نتیجهگیری
دوره صفویه نقطه عطفی در تاریخ ایران در دوران اسالمی است این حکومت به دست صوفیان صفوی تأسیسشده
بود .مسلک صوفیه در طول زمان بهتدریج از صورتی صرفا زاهدانه به ترکیبی از زهد و عشق نقلمکان کرد و بعدها در
دوران مغول متأثر از فضای تاریخی پس از سقوط خالفت شد و ضمن تنوع در طریقتهای مختلف موردتوجه
شیعیان نیز واقع شد و همزمان کارکردهای اجتماعی خود را در قالب فعالیتهای جوانمردانه توسعه داد .گرچه این
فضای تاریخی فرصتی برای زهد فروشی و صوفی نمایی هم شده بود اما پیروان شیخ صفیالدین که پس از چند نسل
در همین دوران آشفتهی مغول و پسازآن توانسته بودند بهعنوان رقیبی قدرتمند برای ترکمانان ظهور کنند در سال
 907ق با خروج شاه اسماعیل صفوی قدرتی ملی را تشکیل دادند که هستهی اصلی آن در دست قزلباشان بود با
تصرف کشور ایران و نیاز به نهادهای حکومتی و دینی ،رقابت میان صوفیان شروع شد و شاه هم مقام معاونت خود را
به کسی خارج از طوایف قزلباش داد .با شکست چالدران نهتنها ابهت شاه فروریخت بلکه دیوار بیاعتمادی قزلباشان
هم باالتر رفت و رقابت و دخالت ایشان ضرورت ایجاد نهادهای حکومتی و دینی را بیشتر میکرد .در شرایطی که
حضور علمای دینی در دستگاه حکومتی و اصرار آنها بر شریعت برای اهل طریقت ناخوشایند بود بلکه علما را رقیب
خود میدیدند ،تالش علما برای اثبات دیدگاههای خود در این دوران و بعدازآن قابلتوجه است .مقدس اردبیلی،
ازجمله عالمان شیعهای بود که در دستگاه حکومتی صفویان وارد نشد اما با تألیف کتابی به نام حدیقهالشیعه که در
بابی از آن به ذکر مطاعن صوفیه پرداخته است قطب توجه مخالفان صوفیه شده و از او بهعنوان پرچمدار این نهضت
در نیمه نخست دوران صفویه یاد میشود .مقدس اردبیلی با استفاده از فرصت و فضای تاریخی موجود که به فقها در
برابر صوفیان بهاداده میشد صوفیان را غیر شیعه و یکسره ملعون دانسته است .او تمام منکراتی که منسوب به برخی
از فرقهها بوده و یا از طرف شیادان صوفی نما انجام میشده بهعنوان مستند خود دانسته است و با استدالل فقهی و
تاریخی آنها را رد کرده است .این دیدگاه نهتنها در دوران صفوی بلکه در دورههای بعد هم مبنای مخالفت با
صوفیان قرار گرفت .بهنظر میرسد اوضاع آشفتهی پس از تهماسب اول و نگرانی مقدس اردبیلی از تزلزل بنیادهای
شیعه در قصد او از تألیف این کتاب بیتأثیر نبوده است.
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اول ،تهران :آگه.
نفیسی ،سعید .)1343( .سرچشمه تصوف در ایران ،تهران :انتشارات کتابفروشی فروغی.
نوایی ،عبدالحسین؛ غفاری فرد ،عباسقلی .)1392( .تاریخ تحوالت سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ایران در
دوران صفویه ،تهران :سمت.
نویدی شیرازی ،عبدیبیک .)1369( .تکملهاالخبار ،تصحیح عبدالحسین نوایی ،تهران :نشر نی.
هدایت ،رضاقلیخان .)1339( .تاریخ روضهالصفای ناصری ،جلد هشتم ،قم :حکمت.

