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چکیده

رابطة متعارض و چندبعدی حوزههای تشیع ،تصیوو و طیتطنت در دورة
صفویه طبب شکلگعییی گفتمیا هیا گیاارههیا و کین هیای گفتمیای

خاص در آ دورا شده اطت .این رابطه حول محور تالش بیای کسیب

مشیوععت طعاط و اجتماع و بیا هیدو تیبعیت یگیت گفتمیای مطتیو

شکل گیفته اطیت .در ایین بیعن می تیوا ردییههیای اعتقیادی صیوفعه و

روحایعت شعع را رطایههیای طعاطی و عقعیدت بیا هیدو بعییو رایید

گفتما رقعیب از معیدا مشییوععت طعاطی و اجتمیاع دایسیت .در ایین

یوشتار م کوشعت یوع مواجهة ردییههیای فارطی بیی تصیوو را در دورة

صفویه با گفتما های پعیامیو تصیوو بیرطی کنیعت .ایین تحتعیل در دو
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ططح متن و فیامتن ایجام م شود .در تحتعل متن با اطیتفاده از اباارهیای

زبا شناط ایتقادی در پ شناخت گاارهها و شگیدهای اقناع و جدل
متییو در مواجهییه بییا تصییوو و صییوفعه بییودهایییت و در تحتعییل فیامتن ی

کوشعدهایت طاختارهای تاریخ مؤثی بی رویکید مؤلفا و رابطة متو را با
طازوکارهای میؤثی تیاریخ بیرطی کنیعت .از منگیی ایین یوشیته مؤلفیا

ردیییههییا کوشییعدهاییید بییا شییگیدهای چییو تخییییب شخصییعت مشییایخ و

بافتزدای از معارو صوفعه به بعگاییهطیازی گفتمیا هیای حیول محیور

تصوو و بازتولعد فاصتة ایدئولوژیک بعن تصوو و تشع ،بپیدازید .گاارة

گفتمای عمدة این رطالهها یف هیگویه رابطة تاریخ و معیفتشیناخت

بعن تصوو و تشع ،اطت .رویکید معتدل بیخی یخبگیا آ دورا را در

ایتقاد از تصوو م توا تالش بیای تیبعت یگت گفتمای مطتو با تقسعت
تصوو به دو قطب منف و میبت دایست.

واژههااای کلیاادی :تصییوو صییفویه ردیییهیویسی
گفتما روحایعت شعع .

تحتعییل ایتقییادی

مقدمه
طابقة ردیه بهمیابه یک ژایی به اییا باطتا بازم گیدد .در طیتاطی دورة اطالم یعا گیوهها
و فیقههای فکیی و عقعدت

ردیههای فیاوای عتعه یکدیگی یوشیته و هیییک بیا پعییوی از

قواعد یوشتاری و کالم خاص اهداو گفتمای خاص خیود را دیبیال کییدهایید .در دورة

صفویه ردیهیویس عتعه تصوو به زبیا فارطی و عیبی گسیتیش چشیمگعیی یافیت کیه

تحتعل گفتمای آ ها مسئتة اصت مقالة حاضی اطت .پعکیة متن مقاله دوازده رطیاله اطیت

که به زبا فارط در دورة صیفویه یوشیته شیده اطیت .بییای تحتعیل گفتمیا از اباارهیای

معیف شدة طعمپسو جفییا و بیخ تمهعیدات بالیی -بعیای دیگیی بهییه گییفتعت کیه بیه

روشنشد ابعاد مسئتة ما کمک م کند .بیرط رابطة متن و بافت تاریخ که متیو در آ

شکل گیفته مسئتة دیگی ماطت که پاطخ بدا و پیط

یخسیت مقالیه کتعیت معنیاداری را

شکل م دهد که ما از آ به تحتعل گفتمای تعبعی م کنعت .بدین تیتعب پیط هیا بیه قییار
زیی اطت.
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 .1ردیههای ضدتصوو عصی صفویه در چه یگت گفتمای پدید آمده و رابطیة آ هیا
با یگت مذکور چگویه اطت؟

 .2یویسندگا ردییههیا از چیه تمهعیدات بعیای  -بالیی بییای تیبعیت گفتمیا میورد
یگیشا و به حاشعه راید گفتما رقعب بهیه گیفتهاید؟

پیشینة پژوهش
تعداد مقاالت و کتا های که دربارة یااع فقها با صوفعه یوشته شده بعشیتی از آ اطیت کیه

بتوا به همة آ ها در این مقاله اشاره کید اما از جمته پژوه های که بیهطیور مسیتقعت بیا

موضوع این مقاله ارتباط پعدا م کند فصت از کتیا صیفویه در عیصیة دیین فیهنی

و

طعاطت ( )1389اطت که در آ به معیف و بازشناطی متیو ضدتصیوو در دورة صیفویه

پیداخته شده و پس از آ متکزاده ( )1389به طیاغ محتوا و زمعنیههیای تیاریخ یگیارش

بیخ ردیههای ضدتصوو در دورة صفویه رفته اطت .بیرط طعی یااع صوفعه با روحایعیت

در عصی صفوی و ارتباط آ با جییایات تاریخ و طعاط یعا توجه کعومیث قیقتو ()1383

را به خود جتب کیده اطت .چنا که آیدره یعومن یعا در مقالیهای بیه طییاغ همیعن موضیوع

رفته اطت .طیایجام به پایا یامة بابایا ( )1993م رطعت کیه طیع کییده اطیت رویید افیول
صوفعة قالباش را تیطعت کند .وجه تمایا مقالة حاضی در پعکیة متن مورد بیرط (ردیههای

فارط ضدصوفعه در عصی صفوی) و در مبنای یگیی ایتخا شده (تحتعل گفتما ) اطت.

 .1ردیه بر تصوف بهمثابة یک ژانر
ردیه بهمیابة ژایی پعشیعنهای کهین در ادبعیات اییایی دارد امیا در ایین مقالیه بیه ردییههیای

م پیدازیت که در دورة صفویه بی ضد تصوو و به زبا فارط یوشتهشده اطت .ردیههیای
مذکور را م توا در دو گیوه اصت ردهبندی کید .یخست رطالههای که با موضی،گعییی

تندوتعا در بیابی گفتما تصوو قد عتت کیدهاید و به چعای کمتی از حذو یا دطتکیت بیه

حاشعهراید آ خیطند یعستند و دوم رطالهها یا یوشیتارهای ضیمن کیه رویکیید ایتقیادی
معتدلتیی درپع

گیفتهاید .از یمویههای گیوه یخست می تیوا بیه طیه رطیالة سلوةالشیعه

( )1374تسلعةالشعه (دطتیویس شیمارة  )3306و اصیول فصیولالتوضیعح ( )1389اشیاره
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کید .یویسندة دو رطالة یخست معیلوح و مؤلی

رطیالة طیوم یاشیناخته اطیت کیه گمیا

م رود همعن معیلوح باشد .معیلوح از یخستعن عتمای شععة این دوره بود که ضمن تبحی
در فتسفه و عتوم دین

عتت مخالفت با گفتما تصوو را بییدوش می کشیعد .آ طیور کیه

جعفییا ( 1389جتد اول )561 :توضعح م دهد گوی مال محمیدطاهی قمی (و )1098

ردیهای بی تصوو یوشته و محمدتق مجتس (و  )1070بیه ایییادات او پاطیخ داده اطیت.
متن کامل این مجاوبات در دطت یعست اما بهیگی می رطید معیلیوح خالصیة آ هیا را در

توضعحالمشیبعن آورده که متأطفایه این کتا یعا از بعن رفته و دو خالصه از آ باق ماییده
سلوةالشعهة معیلوح اطت .رطالة تسلعةالشعه یعا صورت
که همعن اصول فصولالتوضعح و 

مفصلتی هما سلوةالشیعه اطیت .معیلیوح رطیالة دیگییی هیت بیا ییام ادراءالعیاقتعن در رد

صوفعه یوشته اطت (دطتیویس شمارة  .)389معاا مخالفت او با گفتمیا تصیوو چنیدا

شدید و یتعظ بود که حتی خوایید داطیتا ابومسیتت را جیایا یمی دایسیت؛ زیییا در دورة

صفویه جاو داطتا های صوفعایه بهشیمار می رفیت .محمیدطاهی قمی (و  )1098از دیگیی
عالما دین این دوره بود کیه رطیالة تحفیةاخیعر ( )1369را در رد صیوفعه یوشیت .رطیالة
مذکور شیح قصعدة مویس اوطت؛ قصعدهای در طتای

فالطفه .عالوهبی معیلوح

حضییت عتی (ع) و رد صیوفعه و

محمدطاهی قم هت رطالههیای در رد تصیوو یوشیته اطیت .او

که امام جمعة قت و عیالم صیاحب یفیو در دربیار صیفویه بیود دو وجیه شیاخ
داشت :گیای

فکییی

به اخباریگیی و ضدیت با تصیوو .از ایین معیا وجیه دوم او را در مقابیل

فعض کاشای و محمدتق مجتس قیار م داد .دو رطالة هداییةالهوا (دطیتییویس شیمارة

 )1775و در رد صوفعه ( )1376بیه احتمیال خعتی زییاد از اوطیت .محمیدباقی مجتسی (و
ععنالحعیوة ()1382
 )1110بیخالو پدرش و شاید متأثی از موقععت شعخاالطالم خود در 
فصت مستقل را به جدال با صوفعه پیداخته و در دیگی بخی هیای کتیا یعیا بیخی آدا

صوفعه میل چتهیشعن را به باد ایتقاد گیفته اطت .عالوهبی اینها کشیع

یومسیتمای بیه ییام

عت قت جدیداالطالم هت در راطتای منویات عتمای اخباری عصی در یوشتههیای خیود بیه
یقد ایدیشههای فعتسوفا و صوفعا مستما پیداختیه و فتسیفه و تصیوو را معییاث تقتعیدی
طنت مسعح قتمداد م کند که وارد حوزة اطالم شده اطت.
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یوشتارهای گیوه دوم موضع ییمتی داشته اطت و از آیجا که یویسیندگا آ هیا ایتیب

تعتقخاطیی بیه تصیوو داشیتهایید تصیوو را بیهمیابیة گفتمیای خاکسیتیی می بعننید کیه

جنبههای میبت و منف دارد؛ بیای میال محسن فعض کاشای (و  )1091هت گییای هیای

عیفای داشته و هت در دو رطالة االیصاو و المحاکمه ( )1371به یقید تصیوو می پییدازد.

اول در بیداریدة دیدگاههای ایتقادی او دربارة گفتمیا هیای عصیی صیفوی و از آ جمتیه

تصییوو اطییت و دومی

آ طییور کییه از طییعاث بحی

بیمی آییید پاطییخ ضییمن فییعض بییه

پیط های دربارة یسبت دو گفتما فقه و تصوو اطت که دربیداریدة یگاه ایتقیادی او بیه

تصوو اطت .درمجموع فعض بیه جنبیة معیفتی و طیتود فییدی تصیوو بیا دییدة قبیول
م یگید اما معتقد اطت بُعد اجتماع آ کاطت های فیاوای دارد .آثیار عتمی او متیأثی از

حوزههای فکیی فتسفه فقه و عیفا اطت و در دورههای پایای حعات عتم خود بهییوع
اخباریگیی معتدل گیای

یافته اطت .محمدباقی مجتس (و  )1110از دیگی عالما دینی

اطت که در رطالة جوا مسیائل ثیالث ( )1389ایتقادهیای بیی تصیوو وارد می کنید امیا
کتعت آ را رد یمی کنید .ایین رطیاله درواقی ،پاطیخ مؤلی

اطیت بیه طیه پیطی

دربیارة

مشیوععت حکعمیا اصیولعا و صیوفعا  .دربیارة صیحت ایتسیا ایین رطیاله بیه مجتسی

تیدیدهای وجود دارد اما به احتمال خعت زیاد از اوطیت (جعفیییا  .)593 :1389پعکییة
متن پژوه

حاضی همعن رطالهها و کتا هاطت.

 .2نظم گفتمانی ایران عصر صفوی
چنا که م دایعت گفتما کتعت طاختاریافته از عناصیی مختتی

اطیت کیه بیا مفصیلبنیدی

خاص خود شکل گیفته اطت .بی این اطاس در گفتما چنیدین مؤلفیه وجیود دارد کیه بیا

یکدیگی ارتباط ایدامواری دارید و مفصلبندی آ ها بیا یکیدیگی معنیا و هیویت تیازه بییای

تکتک آ مؤلفهها ایجاد م کند کیه ممکین اطیت در بعییو آ گفتمیا پذییفتیه شیود.
ییض ما هت از یگت گفتمای یسبت معا گفتما های موجود در جامعة عصی صیفوی اطیت.
شیط الزم تحتعل گفتما دطتیافتن به یگت گفتمای حاکت بی بافت اطیت کیه «اثیی» در دل
آ پدید آمده اطت اما بیرط یگت گفتمای حسب مسئتة پژوه

را در بی م گعیید .در ایین مقالیه تنهیا بیه آ بخی

ابعاد و ططوح متفاوت

از یگیت گفتمیای ایییا عصیی صیفوی

 / 124تحلیل گفتمانی رسالههای ردیه بر تصوف در عصر صفوی

م پیدازیت که به ردیهها میبوط اطت و با ظیفعت یک مقاله تناطب دارد .طه گفتما اصت
اییا عصی صفوی عبارتاید از :تصوو تشع ،و طعاطت .گفتما های دیگیی مییل عتمی
اقتصادی یگام

هنیی و خیدهگفتما ها در طایة مناطبات قیدرت شیکل گیفتنید کیه طیه

گفتما مذکور پدید آورده بودید .بدو اینکه بخواهعت در زوایای پعچعدة مناطبات معا طه

گفتما مذکور درپعچعت مطالب را دربارة یگت گفتمای فوث مطیح م کنعت آ قدر که بیه

موضوع مقاله میبوط م شود و مجال تن

مقاله اجازه م دهد.

 2ا  .1تعامل گفتمان سیاسی و مذهبی
شاه اطماععل صفوی دریافته بود که بیای تشکعل قدرت در مقابل عیمای هیا و یعیا متفیاوت
از طنت خالفت اییا کالطعک به تأطعس طتطنت شعع یعاز دارد کیه پشیتوایة شییع آ

بیعهدة روحایعت شععه باشد .از اینجا پعوید معا دو گفتما طعاط و مذهب شدت گیفیت

اما چگویگ رابطة عالما دین و اصحا دربار محیل بحی

و مناقشیه بیود .بیخی عتمیا

رویکید تعامل بیا دربیار صیفویه را بیگاییده بودیید و مشییوععت یسیب آ را بیه رطیمعت

م شناختند .بیخ دیگی یعا مخال

این رابطه بودید؛ بنیابیاین رابطیة دو یهیاد گفتمیا طیاز

«دربار و مدرطه» در طیتاطی دورة صفویه یکسا یماید .در دورة شاه طهماطب و بیا حضیور
محقق کیک ادارة امور عیف با شاه بود و ادارة امور شیع با مجتهد .اگیچه شیاه در امیور

عیف یعا مشیوععت خود را از مجتهد م گیفت.
شاه اطیماععل دوم بیه تسینن گییای

داشیت امیا طییایجام در مقابیل فقهیا مجبیور شید

عقبیشعن کند .شاهعباس یعا در ادارة امور اقتدار طعاط خاصی داشیت و قیدرت فقهیا را
محدود م کید .در دورة شاهعباس دوم شاه طتعما و طتطا حسیعن یعیا رابطیة «طیتطا و

عالت» مستحکتتی شد و به هما یسبت قدرت فقها افاوی گیفت .اگیچه حت در ایین دوره

تصمعتهای مهت بیعهدة شاه و درباریا بود (جعفییا  1389جتد اول.)123-119 :
هنگام طخنگفتن از عالما دین

ب دریی

فقهیا در بیابیمیا پدییدار می شیوید .اگیی

گوشما را بی دیوار تاریخ بگذاریت در فضای مباح

و مجیادالت فقهی دورة صیفویه دو

صدای اصت شنعده م شود :اصولعا و اخباریو  .صدای یخست فقعه را وارد متن مناطبات

طعاط زمایه م کند و او را به واکن

دربیاره مسیائل و موضیوعات روز وامی دارد .چهییه

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 125 /

بیجسته این جییا در اییا قی دهت و یازدهت محقق کیکی اطیت کیه در طییح مباحی

فقه اقتدار و روش خاص خود را داشت .او به پارهای از مسائل یوین زما خود چو یمیاز

جمعه و خیاج که متیأثی از مناطیبات طعاطی  -دینی زمیا بیود توجیه کیید .در ایین بیعن

زمعنههای جدی شکلگعیی یگییة والیتفقعه یعا در آرای او دیده شد و فقهای چو شیعخ
بهای

معیداماد و فاضل هندی از او متأثی بودید.

فقعه اصول بیجستة دیگی محقق اردبعت بود که در فقه طعاط شععه به همکارییکید

فقعییه و دطییتگاه طییتطنت قائییل بییود و بییدو توجییه بییه آرای دیگیییا در آ دوره بییه رویییة
اجتهادی خود تکعه داشت .فقهای چو محقق طباواری و حسیعنبینزیینالیدین عیامت بیه
یگیات او تأط داشتند .شعوة اجتهادی یالب در قی دهت و یازدهت از آ این دو چهیه بیود

و فقها ایتب با اطتو فقه آ ها بح
تألع

م کیدید (عایای .)331 – 328 :1384

صدای دوم از حنجیة اخباریو بیم آمد .اخبیاریگیی بیا ییام محمیدامعن اطیتیآبادی و

مهت او فوائدالمدیعه مشهور بود .در این مکتب تنها راه و منب ،شناخت احکام و طنت

و احادی

پعامبی و اهل بعت اطت .این تفکی بهتدریج در عالت اطیالم گسیتیش و بیه طیطح

باالی از مقبولعت اجتماع دطت یافت اما در دورههیای قاجیاری و پیس از آ بیهتیدریج
معدا را به یف ،رقعب تید کید .فقهای اخباری را م تیوا بیه دو گییوه معتیدل و افیاطی

تقسعت کید .چهیههای چو شعخ یوط

بحیایی

فیعض کاشیای و میال ختعیل قاوینی در

زمیة اخباریهای معتیدل و بیخی پعییوا اطیتیآبادی چیو طیتعما میاحوزی بحیایی از
اخباریو افیاط بودید (جنات

 .)345 –340 :1372رابطة فقعه اصیول و دطیتگاه طیتطنت

ایتب مبتن بی همکاری مشیوط و یعابیت طیتطا از فقعیه شیکل می گیفیت .ایین مسیئته از
محورهییای بیخ ی مجییادالت عقعییدت در دورة صییفویه بییود .بیخ ی بیآینیید کییه حمایییت
ایدئولوژیک صفویه از اخبیاریگیی از عوامیل گسیتیش ایین مکتیب بیوده اطیت (آل طیعد

یفور )60 :1384؛ بنابیاین همعشه طعف از عتمیا موافیق پعویید طعاطیت و دیاییت بودیید و
طعف خود را از این آ گلآلود بی کنار م داشتند.

یگاه میبت به مسئتة تعامل فقعیه بیا طیتطا در فقیه طعاطی شیععه در دورة صیفویه یتیایج

متموط داشت .روحایعت در این دوره در معیادالت طعاطی یقی

بیجسیتهای داشیتند کیه

طبب شکلگعییی ییوع دییوا طیاالری دینی بیا محورییت عتمیا می شید .یگیییة طعاطی
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روحایعت در این دوره ادارة امور عیف را به دطتگاه طیتطنت واگیذار کیید .در ایین معیا

متول امور شیع در طیطوح متفیاوت مجتهیدا بودیید و ایین ییوع تقسیعت قیوا زمعنیهطیاز

شکلگعیی یا تیداوم مناصیب و مسیئولعتهیای خاصی شید کیه بیه مجتهیدا و روحایعیت
واگذار م شد .در ططوح باالی هیم اجتماع مناصب «شیعخاالطیالم» «صیدر» و در اواخیی
صفویه «مالباش » قیار داشت و در ططوح پایعنتی «قضاوت» «امامیت جمعیه و جماعیت»

«تولعت اوقاو» و بیخ مناصب دیگی دیده م شد.

حضور روحایعت در متن مناطبات قیدرت آییا را بیه اظهیاریگی در زمعنیة مسیائل مهیت

تییعب م کید .معیاث این حضور فعال تألعفات اطیت کیه در زمعنیة یقید و تحتعیل بیخی

پدیدههای فیهنگ و اجتماع زما یوشته شد .بخش از این معییاث ردییههیای اطیت کیه

عتعه جییا های عقعدت

مسعحعت یگاشته شد .بخ

فیهنگی و طعاطی معیارض ییا رقعیب چیو صیوفعه و حکمیا ییا
دیگی رطالههای اطیت کیه ییوع فکیی و یگیییة طعاطی درو

آ ها بود .از مهتتیین این رطالهها م تیوا بیه وضیةاخنیوا محقیق طیباواری آیعنیة شیاه

محسن فیعض همیتالیواقیب کمییهای و قواعدالسیالطعن عبدالحسیعب عیامت اشیاره کیید.

رطالههای دیگیی هت در با یماز جمعه و خیاج یوشته شد که ططح از یگییة طعاطی را

داشتند .1همچنعن بیخ موضیوعات مهیت عصیی مییل ینیا داطیتا خیوای و رواج مصییو

تنباکو فقها را بیه یوشیتن کتیا و رطیاله تییعیب می کیید .2ضیمن اینکیه در بیخی آثیار

روحایعو ایتقادهای از یگام طعاطی و اجتمیاع ایییا دییده می شید؛ ماینید همیتالیواقیب

حدیقةالشیعه عبدالح رضوی و لوام ،صاحبقیای مجتس  .اینها یشیا می دهید

کمیهای
که روحایعت شععه در عصی صفویه در ططوح مختت

طییوشتطازی داشتند.

فعالعت و در مناطیبات قیدرت یقی

 2ا  .2گفتمان تصوف و نهاد قدرت
ردیههای صوفعه از دل بافت طی بیآوردید که در آ جدال جدی معا دو یهاد گفتما طیاز
تصوو و روحایعت شععه درگیفته بود .همة مسئته این اطت کیه بخشی از بدییة روحایعیت

تصوو را عامت مااحت بیای مناطبات قدرت و مضی بیای باورهای دین میدم م دیید .در
این جدال هیچه جایگاه روحایعت شععه باالتی م رفت گفتمیا تصیوو بعشیتی بیه حاشیعه
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رایده م شد .میدارک در اختعیار دارییت کیه یشیا می دهید تیوا اقتصیادی عتمیای دیین

پعوییدهای خیایوادگ آ هیا بیا دربارییا مقبولعیت اجتمیاع و در اختعیار داشیتن زعامیت

مستمعن همچنعن مناصب و مسئولعتهای درباری توا ایتقاد از یگیام حیاکت و حضیور در
محافل خصوص درباری مشیوععت و مقبولعت روحایعو را در دطتگاه صیفویه بیاال بییده

بود .در این بعن تعامل گستیدة روحایعت با دربار و اتکا به کایو مشییوععتبخی

میذهب

تشع ،در کنار فتیت دروی تدریج تصوو در جغیافعای طعاط و فیهنگی ایییا طیبب

شد یق
یق

گفتما مذکور در مناطبات قدرت کاه

یابد؛ بهطوری که صیوفعة قالبیاش کیه

زیادی در به قدرت رطعد صفویه داشت بهتدریج از کیایو قیدرت فاصیته گیفیت؛

یعن زمای که بیخ روحایعو مبیارزة قتمی و بعیای خودشیا را عتعیه گفتمیا تصیوو

شدت بخشعدید و ردیهها از دل چنعن فضای طیبیآورد.

باید توجه داشت که روید مبارزه با یفو صوفعه در اواخی صفویه شتا و شدت بعشتیی

گیفت و ادامة این روید در کنار عوامت دیگیی چیو فتییت درویی صیوفعه در دورههیای

بعدی به حذو صوفعه از مناطبات طعاط  -اجتماع در جغیافعای فیهنگ اییا ایجامعد.

اگیچه رابطة قدرت طعاط و تصوو ریشه در دورههای اولعة شکلگعییی آ داشیت

در قی هشتت و با شکلگعیی یهضت طیبدارا که طه مؤلفیة تشیع ،تصیوو و طعاطیت را

تتفعق کید تصوو وارد فضای گفتمای تازهای شد که بعیدها در دورة صیفویه تشیخ

و

تمایا بعشتیی یافت .شاه اطماععل صفوی بنعا گذار طتستة صفویه تبتور بعیوی تتفعیق طیه
مفهوم تشع ،تصوو و طعاطت بود .تتفعق دو بُعد شخصعت طعاط و صوفعایه یعیا در وجیود

شخصیعتهییای میییل قطییبالییدین یعییییای مشییاهده می شیید .بییا روی کییار آمیید صییفویه

مشیوععت و بهیهمندی صوف -طعاط چندا شد که بیخ از آ ها جیئت و جسارت ایین

را یافتند که رطالة ایتقادی عتعه حکومت بنویسند که مکافاتیامه ( )1389یک از آ ها بود.

جعفییا ( 1389جتد طوم )1313 :معتقید اطیت کیه صیوفعه تیا پاییا دورة صیفویه در

معادالت طعاط و اجتماع حاضی بود و طع داشت با طیح اتهامات و ایتقیادات در بیابیی

هجوم فقها مقاومت کند .البته یفو صوفعه در معا تودة میدم هت قابلتوجه بود.

طیو دوم ماجیا این بود که مبارزه با تصوو و صوفعه از هما دورة شیاه اطیماععل اول

آیاز شد .با اینکه بسعاری از صوفعه تشع ،را یک از ارکا اعتقادی خود م دایستند و اییدة
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همگیای «تشع ،و تصوو» را دیبال م کیدید بیهتیدریج آ دطیته از فقهیای کیه آمعیاش
تشع ،و تصوو را یم پسندیدید یتبیه یافتنید .شیاهعبیاس اول بیا طییکو قالباشیا زمعنیة
ایحالل طعاط آیا را فیاهت کید و در این بعن عتمیای عیی مقیعت اصیفها یعیا در بیابیی

جییا تصوو موض ،تنیدی درپیع

گیفتنید .ایین جیییا در اواخیی قیی ییازدهت شیدت

بعشتیی گیفت و بهتدریج شهیهای پی خایقاه چو تبییا و یاد از خایقاه تهی

آ ها مساجد و تکعهها بنا شد.

و بیهجیای

تا آیجا که به یوشتار ما میبوط می شیود تیا اواییل قیی دهیت جیا کتیا حدیقةالشیعه

منسو به مقدس اردبعت اثیی از روحایعت شععه بی ضد تصوو در دطت یعسیت و پیس از

آ هت جمع از عالما عارومستک دورة معیای صیفویه چیو مالصیدرا شیعخ بهیای و

محسن فعض هتزما با دفاع از روشهیای اخالقی و عیفیای

بیه ایتقیاد از صیوفعة بیازاری

پیداختند .وقت به قیی ییازدهت می رطیعت بیا عالمیا ضدصیوف مواجیه می شیویت کیه بیا

بیجستهکید ایحیافات موجود در شاخة عامعایة تصوو کل تصوو و صوفعه را زیی طؤال
بیدید (جعفییا  1389جتد اول.)528-515 :
این بح

را یم توا بدو پیداختن به گفتمیا فتسیف عصیی پاییا یافتیه تتقی کیید.

مکتب فتسف اصیفها در دورة صیفویه بیا شخصیعتهیای چیو معیدامیاد شیعخ بهیای و

مالصدرا شناخته م شود .این حوزة فتسف در دورا اوج خود دیدگاههای فکیی مختتفی

را کنار هت گید آورد .حکمای این مکتب شععة دوازدهامام بودید که ایتب می خواطیتند
مطالب فتسف و عیفای را با معارو دین در چهیارچو معیفیتشیناخت جدییدی تتفعیق

کنند .آ ها که ایتب صاحب مقامیات عیفیا عمتی بودیید می کوشیعدید طییقیة عیفیای

معتدل و حکعمایة خود را به مبنای معیفیتشیناخت بییای حیل تعیارض بیعن گفتمیا هیای

هتزما تبدیل کنند .همچنعن با بیرط ایتقادی رویکیدها و خیدهگفتما های شیکلگیفتیه
حییول محییور تصییوو طییع داشییتند تصییوو عامعایییه و بییازاری را بییه چییال

بکشییند.

شخصعتهیای چیو مالصیدرا معیدامیاد محسین فیعض و شیعخ بهیای چنیعن شیعوهای را
درپع

گیفته بودید که آیا را در مقابیل فقهیای بیجسیته و بیایفو ی چیو مجتسی دوم و

محمدطاهی قم قیار م داد (میدرس مطتیق  )13-7 :1389ایین گییوه در مقابیل دییدگاه

بیخ فقها که بهدیبال حذو مجموعه رویکیدهای صوفعه از فضای گفتمیای عصیی بودیید
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کوشعدید تصوو عالمایه و حکعمایه را از شاخة بازاری آ تفکعک کنند .باید توجه داشیت

که تودة میدم از یکطو به روحایعت شععه گیای

داشیتند و از طیوی دیگیی طی قییو و

اعصار بنمایههای صیوفعایه را در دلوجایشیا جیای داده بودیید .ایین مسیئته بیهوییژه از آ

جهت اهمعت داشت که یک از عتیل یوشیتن ردییههیا بیی ضید تصیوو گییای

مییدم بیه

آدا ورطوم صوفعة بازاری و گستیش آ در بعن تودههیا بیود .یشیایههیای ایین گییای

را

م توا در ادبعات و هنی قهوهخایهای و پدییدة مهیت قصیهخیوای مشیاهده کیید .در جامعیة
صفوی فضای قهوهخایهها و یوع قصهها متأثی از گفتما تصیوو بیود و در چنیعن شییایط

ردیهیویس عتعه صوفعه شکل گیفت و توطعه یافت.

 .2تقابل گفتمانها در رسالهها
بیای ما که پس از قی ها به رطالههای ردیه م یگییت کارکید عمدة آ ها بازیمای بخشی

از جدالهای گفتمای رایج در اییا عصی صفوی اطت؛ هیچند کارکید عمدة آ ها در آ

ایام دور و دیی تبتعغ و تیویج گفتمای خاص و طیکو و توبعخ گفتما هیای رقعیب بیوده

اطت .در این رطالهها گفتما هیا و خییدهگفتمیا هیای متعیدد حضیور و ظهیور داریید امیا
مشخ

تیین تقابل معا دو گفتما «تصوو» و «تشع »،شکل گیفتیه اطیت؛ تقیابت کیه بیا

توجه به موض ،یویسنده یا از یوع بیود کیه یکی می خواطیت دیگییی را حیذو کنید ییا

درصدد اصالح دیگیی بود .بییای مییال یویسیندگای مییل معیلیوح و قمی از اطیاس بیا
گفتما تصوو مخالفت داشتند و ارادهشا معطوو به بیایدازی و منکو کید آ بود .یا

کس مایند مال محسن فعض کاشای موض ،ایتقادی-اصالحگیایایه را بیگایده بود .اول هیا
بعشتی به خیدهگفتما اخباریگیی گیای

به این خیدهگفتما بعشتی بود.

داشتند و دوم ها بعشتی اصول بودید یا تمایتشیا

تحفةاخیعیر و هداییةالهیوا محمیدطاهی
از رطالههای متعتق به شاخة اخباریو م توا به 
قم اشاره کیید .معیلیوح یعیا در سلوةالشیعه تسیلعةالشیعه و ادراءالعیاقتعن می کوشید بیه

جم،بندی یهای از چعست و جوایب تصوو در یمای تاریخ و معیفتشیناخت آ دطیت
یابد و از این طیییق مجموعیة آ را از فضیای معیادالت عقعیدت زمیا خیود بعییو بیایید.

مجتس در ععنالحعیوة و جدیداالطالم یعا در یوشتارهای

بیه جیدال بیا تصیوو پیداختنید.
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مجموعة این رطالهها صحنة جدال متن دو گفتما تصیوو و اخبیاریگیی اطیت .در کنیار

اینها منتقدا و مصتحای مایند مالمحسن فعض کاشای ظهور کیدیید کیه ییه بیا تنیدوتعای

رطالههای گیوه اول و یه با مش اخباریگیی آ ها بتکه با رویکید ایتقادی و بعا اطیتدالل
و منطق به یقد گفتما های رایج در عصی خوی

صوفعه و هت از فقها ایتقاد م کند (فعض کاشای
با توجه به آیچه بعا شد پیط

پیداختنید؛ بییای مییال مالمحسین هیت از

.)103-101 :1371

این اطت که یویسندگا مذکور با چه تمهعدات زبیای

و بالی ی گفتمییا مییورد تأیعیید خودشییا را تبتعییغ و تیییویج و گفتمییا رقعییب را طیییکو

م کیدید؟

 3ا  .1تمهیدات بیانی -بالغی
اولعن و مهتتیین تمهعد در متن رطالهها «بعگایهطازی» مبتن بیی ایجیاد تقابیل معیا «مین» و

«دیگیی» اطت .این تقابل بهتدریج میبع ایدئولوژیک را شکل م دهد ( van.dijk, 1395:

 )145که چهار ضت ،آ عبارت اطت از:

 .1بیجستهکید ویژگ های میبت «من» (ضت ،اول میب)،؛
 .2بیجستهکید ویژگ های منف «دیگیی» (ضت ،دوم)؛
 .3پنها کید ویژگ های منف من (ضت ،طوم)؛

 .4پنها کید ویژگ های میبت «دیگیی» (ضت ،چهارم).

در این میب« ،من» شامل شخ

عقعدت

یویسنده و همة کسای اطت که بیا او گییای

طعاط و ...مشتیک دارید و «دیگیی» شامل رقعب فکیی عقعیدت

فکییی

طعاطی و...

او م شود .بیدین تیتعیب طی فیدارا دو گفتمیا در جهیا میتن در مقابیل یکیدیگی قییار
م گعیید و هییک بیای به حاشعه راید «دیگیی» تیالش می کننید .بعگاییهطیازی بیاطیاس

قاعدة تقابلهیای دوتیای

مین و همفکییا را در «جنیاح حقعقیت» و دیگییی را در «قطیب

باطل» قیار م دهد؛ بیای میال قم پس از یقل بعت از موالیا م یویسد« :ببعنعد ای شیعععا !»

که این شخ

اعتقاد دارد که ابنمتجت متعو به شفاعت میتض عت عتعهالسالم به بهشیت

خواهد رفت اما دریعافته که بیای این کیار الزم اطیت حضییت میتضی عتی عتعیهالسیالم
میدما را به خیو فیزییدا خیود دلعیی یمیوده باشید» (قمی

 1388جتید اول .)863 :بعیا
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آیازین «ای شعععا !» هویت عقعدت مخاطب را بیجسته کییده اطیت .همچنیعن واردکیید

شخصعت مذهب و محتیم حضیت امعیی از ییکطیو و «ابینمتجیت متعیو » از طیوی دیگیی

تقابت را در متن ایجاد کیده که در یکطیو شعععا حضیت امعیی همفکییا یویسینده و

خود یویسنده ایستاده و در طیو مقابل مولوی ابنمتجت و مخالفا فکیی -عقعیدت قییار
گیفتهاید .این تقابل گفتمای

تشع ،را در مقابل تصوو م یشاید تیا ییکطیو حیق و طییو

مقابل باطل بهیگی بعاید .همیعن تقابیل ارزشیگذارایه را می تیوا در جمیالت زییی از رطیالة

تسلعةالشیعه مشاهده کید« :پس از چند حال بعیو یخواهد بود :یا آ اطت که جماعت کیه
با این اعمال اشتغال دارید مقعد به مذاهب شععه یعستند بتکه مطتقاً اعتقاد به حدی
و دین پعغمبی آخیالاما یدارید .یا از روی حماقت و یادای این روش را پع

و قییآ

گیفتیهایید ییا

بهواططة مکی و خدعت و میدمفییب بدین در زدهاید» (معیلیوح

گ .)38 .در ایین تقابیل

در گفتما مقابل .از این معا طیفدارا گفتما خودی به «حیدی

و قییآ و دیین پعغمبیی

بیطاخته صوفعه بهمیابة «دیگیی» در یک طیو معادله قییار دارد و یویسینده و همفکییای

آخیالاما » اعتقاد دارید و پعیوا گفتما رقعب یا «ب دیناید» یا «ییادا و احمیق» ییا «اهیل
مکی و خدعه و میدمفییب » بهشمار م آیند .دایای و دینداری در تقابل با یادای و ب دین

و فییبکاری به دو گفتما متخاصت یسبت داده م شود تا یک بی حق و دیگیی باطل بهیگیی

آید .گفتما رقعب «بعگاییه» اطیت؛ آ هیت بعگاییة فکییی و عقعیدت کیه فاصیتة آدمهیا را

بهمیاتب بعشتی از بعگایة قوم و مت م کند .مقصود ما از بعگایهطازی چنعن چعیای اطیت.
در یمویة دیگیی کار صوفعه «ایکار راه دین یبوی و ائمة هدی» قتمداد شده (جدیداالطالم

 1388جتیید اول )907 :تییا از طییییق ایجییاد فاصییتة ایییدئولوژیک معییا گفتمییا رقعییب بییا

قطبهای اعتباردهندة دین (پعامبی و اماما ) آ ها را بعگایه و ب اعتماد معیف کند.

حت اصیار بی ایتسا بارگیا صیوفعه بیه اهیل طینت و بازیمیای ایین ویژگی بیهمیابیة

یقطهضع

یعا در راطتای همعن بعگاییهطیازی صیورت می گعیید .قمی

مولیوی را «کیافی»

معیف م کند؛ زییا والیت که بیای شمس قائیل اطیت بیا باورهیای شیععه مطابقیت ییدارد

( .)139-137 :1369حسن بصیی را از دشمنا امیام عتی (ع) معیفی می کنید تیا گفتمیا
رقعب در یقطة مقابل امام عت قیار گعید .یا در جای دیگیی با اطتفاده از تعبعی «ای دوطیتا

عت بنابعطالیب!» ابتیدا طیفیدارا گفتمیا رقعیب را بیا گیاارهای ییدای -عیاطف در مقابیل
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گفتما تشع ،قیار م دهد و می یویسید« :تیا کی کیالم ایین طایفیه را طیازید و تأوییل دور

یمایعد .اگی چنایچه این معقول باشد همة مذهبها را یک توا کیید» (قمی

 1388جتید

اول )878 :و در ادامه «پعیوا اهل بعت یبوت» را که «هادیا راه محبیتایید» و بیه «طییمنال

مقصود م رطند» در مقابل طیفدارا گفتما رقعیب قییار می دهید کیه «در بعابیا ضیاللت

هالد م گیدید» (هما )835 :؛ تقابت بیطاخته با هدو به حاشعه راید رقعب.

اصیار یویسندگا رطالهها در ایتسا مشایخ صوفعه به اهل طنت منافات با واقععتهای

تاریخ یدارد اما به قصد طیکو گفتما رقعب ایجیام می شیود .مخاطبیا ایین رطیالههیا
شعععای هستند که یم توایند اهل طنت را حت اگی بایاید باشد بهعنوا پعشوای فکییی و
عقعدت خود به رطمعت بشناطند« .بایاید اگی خو و از صالحا شععه م بیود طینعا او را

ول یم دایستند و شعععا او را م شناختند و در کتا های خود کی خوب او می یمودیید»
(هما  .)845 :مخاطب شععة این گاارهها بایاید و اهل طنت را در تقابل با «صالحا شععه» و

«کتا های شععه» م بعند و یاگایی به طمتوطوی گیای

پعدا م کنید کیه قیبالً بیهعنیوا

«جناح حقعقت» معیف شده اطت .اصوالً محمدطاهی قم بهدیبال اثبات این یکته اطیت کیه
گفتما تشع ،و تصوو تناطب و تشابه با یکدیگی یدارید .یبود یام صوفعه در کتب قیدیت

عتمای شععه (قم

 )138-137 :1369یبود خایقاه در شهیهای مهت شععهیشعن (هما جیا)

و یه بیخ اعمال صوفعه مایند یخیورد ییذای حعیوای از جاییب عتمیای شیععه از جمتیه
دالیل اوطت .این اطتداللها با تیالش مؤلی

بییای صیورتبنیدی مجموعیة مستحسینات و

آدا ورطوم صوفعه در قالب تصوو بازاری و عامعایه همیاه اطت که بیه یگیی او الحیادی و
منحیو محسو م شود (قم

.)149-147 :1374

شگید بعای دیگی «اعتباریاب » بییای گفتمیا خیودی و در همیا حیال اعتبیارزدای از

گفتمییا «دیگیییی» بییا اطییتفاده از دو منبیی ،مهییت گفتمییای

یعن ی قیییآ و حییدی

اطییت.

محمدطاهی قم بیای طیکو رقعب به طیاغ حدیی از رطولاهلل (ص) رفته که از  73فیقیة

مستمایا تنها یک را یاجعه م داید .صیویگی از معاا صحت طند حدی

هعچ تصیییح

در آ یشده که فیقة یجاتیافته کدام اطت اما قمی ابتیدا ایین فیقیه را شیععة دوازدهامیام

معیف

طپس صوفعه را طیزی

م کند که «از طییق مستقعت عقل و یقل بعیو رفته تمام

 73گیوه را یاج و رطتگار دایستهایید» (همیا )129 :1369؛ بیدین تیتعیب حیدی

یبیوی
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ابااری م شود بیای تأیعید اعتبیار بیاور یویسیندة رطیاله و در همیا حیال رد اعتبیار صیوفعه

بهعنوا کسای که در مقابل رطولاهلل (ص) ایستادهاید .رطولاهلل فیمودهاید یک فیقة یاجعیه
وجود دارد و صوفعه تمام  73گیوه را یاج و رطتگار م دایند .بیای ایین منگیور گیاه

هت از کتیا هیا و چهییههیای شیاخ

گفتما رقعب اطتفاده م شود .همعن قم

بییای اعتبارییاب گفتمیا خیودی و اعتبیارزدای از
ضمن طیکو شخصعت بایاید تصییح م کنید

که «مذمت بایاید را از کتا تبصیةةالهوا یقل یمودهایت که از کتا های معتبی شیععه اطیت»
(هما  1388جتد اول.)840 :

مخدوشکید چهیههای شیاخ

گفتمیا رقعیب از طیییق صیفتطیازی ییامدهی و

لقبطازی شگید دیگی یویسندگا رطالههاطیت .قمی پیس از طییح بحیی دربیارة بایایید
طیایجام به این یتعجه م رطد که گفتن های دربارة او اگی دلعل بی بدی او یباشد «دلعیل بیی

خوب او یعا یم شود» (هما ) .درمورد ابنعیب

یک از چهیههای شاخ

گفتما رقعب

اینطور قضاوت م شود که «در فتوحات چعاها گفته که با اطالم جمی ،یمی شیود» (همیا :
 .)866او را «طیِ اشقعا» و «شعخ شعطا صفت» م خوایید (همیا  )865 :ییا مغیبی و عطیار را

«میدم بیدکیدار» لقیب می دهید و خوایید اشعارشیا را خطیای بیارگ قتمیداد می کنید

(جدیداالطالم  1388جتد اول)898 :؛ دربارة احمد یاال و دیگیی صیوفعه یعیا می یویسید:
«محبت عمیی چگوییه دلهیای ایشیا را طیعاه کییده کیه ابتیعس را پعشیوا و راهنمیای خیود

م دایند» (قم

 1388جتد اول )875-874 :و مجتس

صف الدین اردبعت را در کتا یفحات خیوی
 .)824وی در تقسعتبندی کت

جام را طیزی

یعیاورده اطیت (مجتسی

م کند؛ زییا ییام

 1388جتید اول:

طیفیدارا گفتمیا رقعیب را «درویشیا شالپوشی » معیفی

م کند که «یک مسئته از واجبات خود یم دایند» (جدیداالطیالم  1388جتید اول)900 :؛

همچنا که در جای دیگی صوفعه متحدا ب دین (قم

 1388جتد اول )870 :و ییوال راه

دین (هما  )835 :معیف شدهاید و به مخاطب هشدار داده شده اطت که میاقب «فییب ایین
گیگا در لباس مع » باشد که به «معا گتة اطیالم» افتیادهایید تیا «گوطیفندا گتیة محمید

مصطف و اهل بعت آ حضییت را بیباینید» (جدییداالطیالم  1388جتید اول .)897 :ایین

شگید یعا در یهایت به شکلگعیی تقابل پع گفته در هن مخاطب منجی می شیود؛ تقیابت

کیه در یییکطیوی آ بییدا یامسیتمایا اشییقعا شیعخا شیعطا صیفت میییدم بییدکیدار و
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دوطتدارا عمی پعیوا ابتعس جاهال یسبت به دیین متحیدا و گیگیا در لبیاس میع

ایستادهاید و در جایب دیگی میدمای قیار دارید که ویژگ هایشا درطت بیعکس اطت و

چو مخاطب از گفتمای بود این القا و صفات آگاه یدارد آ ها را بیهعنیوا حقیایق
مستت م ایگارد.

واردکید اتهامات اخالق

شیع و عیف به چهیههای شاخ

گفتما رقعب شیگید

بعای -بالی دیگی یویسندگا رطالههاطت .قم ابنعیب را «رید عصی» معیف م کند کیه
عاشق صدرالدین قویوی اطت (قم

 )264 :1369طپس به طیاغ «میالی رومی » و «شیمس

تبییا» م رود که «با پسیی زیبا شطییج م بازد» (هما )265 :؛ آیگاه پای طینای و یوطی
همدای را به معا م کشد؛ اینکه طنای طن اطت و میید خواجه یوط

همدای و «شیاهد

بی این ...عاشق هیای اوطیت» (همیا  .)269 :طینای یعیا بیه پسییی قصیا (همیا  )267 :و

شها الدین طهیوردی به جوای امید عشق م ورزد» (هما  .)278 :شبستیی یعا شیاهدبازی
م کند (هما  .)278 :ایتسا چنعن اتهامات به مشایخ صوفعه صیویگی از اینکه چقیدر در

واقععتهای تاریخ ریشه داشته باشد بهقصد روشنگیی تاریخ یعست؛ زییا یویسنده چنا

مطالب را مفصلبندی م کند که خواینده به یک یتعجیه بیطید« :بارگیا صیوفعه رفتارهیای

جنس منحیفایه داشتهاید» .این دیدگاه با یقطهیگی پژوهشگیی کیه بخواهید دربیارة واقععتی

تاریخ پژوه

و تفح

کند متفاوت اطت .در اینجا با کنش گفتمای میواجهعت کیه بیه

قصد تخییب گفتما رقعب و یه رفتاری عالمایه در بیابی امیی تاریخ ایجام م شود.

شگید دیگی یویسندگا رطالهها مسخ تعالعت تصوو اطت؛ بیهگوییهای کیه آمیوزههیای

آ ها خالو مبای دین اطالم تتق شود .در این بخی

بعشیتی بیه آدا و آییعنهیای یگعیی

طماع صوفعایه یا طیز تتق آیا از جایگاه شعطا در هست می پیدازیید و مطالیب را چنیا

بازمفهومطازی م کنند که خواینده احساس م کند بیا جمیاعت منحییو و کیافی طییوکار
دارد .بیای میال مؤل

هداییةالهوا (قم

گ )16-14 .کن های آیعن صوفعه را از جینس

آموزههای راهبا مسعح م داید که با تعالعت شععه یسبت یدارد؛ در حال که رویکیدهیای

صوفعه به گوشهیشعن و معاشیت متفاوت بوده و آیچه با عنوا «عیفا شعع » مطییح اطیت
ططح از عالت را از لوازم طعی باطن م داید .اطاطاً این مسئته یسب اطت و ابعاد متفیاوت

دارد؛ به همعن دلعل در بیخ گاارههای مبتن بی تقار تصوو و مسیعحعت آوردهایید کیه:
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«چو میل آ صوفعا و صوفعا این امت و یصارا هی طه یک یحو اطت معتوم م شود که
ایشا در اعتقاد با هت موافق و از ییک راه بیه چیاه گمیاهی فیورفتیهایید» (جدییداالطیالم

آیعنهای صوفعه را از حوزة اطالم خارج کیده و

 1388جتد اول .)904 :چنعن گاارههای

بهتب ،آ خود صوفعه بهعنوا یعیمسیتما ییا دطیتکیت کسیای کیه بیه یعیمسیتمایا تشیبه

م جویند بازیمای م شوید .اینها را وقت در کنار جمالت قییار می دهیعت کیه جماعیت
صوفعه را دارای رفتارهای آیعن یعیفقه و منحیفایه یشا م دهد قای ،می شیویت کیه ایین

رطالهها بیای به حاشعه راید گفتما تصیوو یوشیته شیده اطیت« :ایشیا جمیاعت ایید کیه

خوایندگ کید و اصولگیفتن و دطتزد و چیخعد و مایند بدمستا یعییهزد و اظهیار
بعهوش یمود پعشة ایشا اطت» (معیلوح

.)344 :1374

شگید بعای دیگی طنا همیاه با ریشخند اطت که بی مخاطبا عامه بسعار اثیگذار بیوده و

در رطیالههییای خطیاب بییا قصید اقنییاع مخاطییب کیارای مییؤثیی دارد؛ بییای میییال مؤلی

هدایةالهوا دربارة حکایت یاظی بی کیامت صوفعه م گوید که «بی هعچ عاقل پوشعده یعسیت

که آ چشت بدین میتبه یعست که از یاودا روا شود شاید که بول بوده و م خواطته کیه

به این دروغ آ مید آلوده را فییفتة خود کند» (قم

گ .)501 .این تفسعی همیاه بیا طنیا

مقبولعت صوفعه را یشایه رفته اطت و ضمن اینکه خندهای بی گوشة لب مخاطیب می یشیاید

کیامات صوفعه را بهمیابه رفتارهای یعیعقالی تتقی می کنید کیه بیه قصید فیییب دیگییا

میتکب م شوید .مواجهة ایشا با کیامات صوفعه در بسیعاری میوارد همیعنگوییه طناآمعیا

اطت تا جدیبود کیامتها را تحقعیی و در یتعجیه کیارکید آ هیا را خنیی کننید« .گوییا
کشف که این طایفه دعوی م یمایند از این بابت اطت که چیو میدت حعیوای یخوریید و

در جای تاریک یشعنند مااج ایشا تغععی م یابد و چو به این حال متوجه شیوید کیه طیعی

آطما ها یا یعی آ یمایند مایند کس که بن

خورده باشد یا بعماری که ب هوش بیی وی

یالب شده باشد گما کنند که آیچه دیدهاید درواق ،چنا اطت» (هما  1388جتد اول:
تسلعةالشیعه هت کش
 .)855در رطالة 
قوای روای ایسا تتق شده اطت.

و کیامات صوفعه از یوع خوا وخعال و یتعجة فسیاد

اباار مؤثی دیگی اطتعارهطازی اطت .ردیههای جدل بی تصیوو حیول محیور یگاشیت

مفهوم «تصوو ایحیاو اطت» شکل گیفته که در قالب ایحیافیات عقعیدت

اجتمیاع و
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اخالق بازیمیای می شیود و درصیدد طیوژهزدایی و تخیییب صیوفعه و مشیایخ اطیت .در

اطتعارههای مذکور مفاهعت «حوزة مقصد» بهگوییهای ایتخیا شیده کیه وجهیه و مقبولعیت
تاریخ صوفعه را در اییا عصی صفوی تضعع

کیده و آ ها را یامشیوع جتیوه می دهید؛

بهعنوا میال جدیداالطالم مشایخ صوفعه را با اطیتعارههیای یگعیی «گییگهیای در لبیاس
مع » ( 1388جتد اول )649 :یا «یصیایعا امت آخیالاما » (هما  )663 :یاد م کند و قم

تعابعی اطتعاری یگعی «خی آطعا» (قم

 )146 :1347و «رئیعس اشیقعا» (همیا  )145 :را بییای

اشاره به صوفعه بهکار م بید .همعن یویسینده در جیای دیگییی مولیوی را بیا اطیتعارة «میید

ازبک» (هما  )143 :یامده م کند و دیگیی مشیایخ صیوفعه را «خییا کننیدة دیین خیدا»
م یامد (هما .)136 :

درمجموع رطالههای مورد بح

بهدیبال اثبات چند گاارة اصت هستند:

 .1هعچ یوع رابطه و تناطب تاریخ و عقعدت بعن تصوو و تشع ،وجود یدارد.

 .2طوژههای گفتما های حول محور تصوو هعچ ییوع تناطیب تیاریخ و عقعیدت بیا
طوژههای گفتما تشع ،فقاهت یدارید.

 .3عناصییی و پدیییدارها حییول محییور تصییوو در گفتمییا تصییوو عامعایییه و الحییادی
صورتبندی م شود.

 .4تصوو به دلعل عامعایه و الحادیبود آفت طالمت جامعه و مذهب اطت.
 3ا  .2انتقاد به جای حذف
در کنار رطالههای که از موض ،جدل و ایکیاری بیه تصیوو می یگییسیتند و درصیدد بیه

حاشعهرای گفتما مذکور بودید رطیالههیای ردییة دیگییی هیت یوشیته شید کیه رویکیید
ایتقادی را دریگی گیفته بودید و حت در پارهای موارد در مقابیل رطیالههیای گییوه یخسیت

جبههگعیی م کیدید .از آ جمته م توا به رطالة اصول فصول التوضعح و جیوا مسیائل
ثالث بهخصوص رطالههای محسن فع
یخست در تقابل با محمدطاهی قم

کاشای اشاره کید .محمدتق مجتسی در رطیالة

رابطیة دو گفتمیا تشیع ،و تصیوو را از ییوع تبیاین و

تخاصت یم داید .شواهد این دیدگاه مجتس در متن رطاله بسعار اطت که یمویههیای از آ
در صفحات پع رو م آید (معیلوح

 610 606 :1388و .)616
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یا فعض کاشای که تصوو را به دو ییوع راطیتعن و بعمیار تقسیعت کییده اطیت از اولی

حمایت م کند و دوم را به زیی تعغ ایتقاد م کشد .او در رطالة محاکمه «قبایح را کیه از

جاهال عتما» صادر م شود تقبعح و آیا را شماتت م کند کیه چییا «طایفیهای را از اهیل
اطالم که به زهد و عبادت معیوواید [= صوفعه] لعن م کنند بی آیکیه از ایشیا قیول ییا

فعت به صحت پعوطته باشد که موجب لعن باشد» ( .)108 :1371مؤل

رطالة جوا مسائل

ثالث هت تصوو را به دو یوع تصوو شعع و طن تقسعت کییده و از اولی دفیاع می کنید
(مجتس

 1388جتد اول.)599- 595 :

 .4نظم گفتمانی رسالهها و برونمتن

پع تی اشاره کیدیت که روحایعت شععه در دورة صیفویه در جایگیاه دفیاع از مکتیب تشیع،

خییود را موظ ی

م ی دایسییتند کییه در مقابییل جییییا هییا مکاتییب و رویکیدهییای ایحیاف ی

ص آرای کنند .هیچند دفاع و ردییة عالمیا شیععه در طینت یوشیتاری طیابقهای طیوالی

دارد در این دوره بهدلعل رطمعتیافتن مذهب تشیع ،بسیامد چنیعن مواجهیههیای تشیخ

بعشتیی یافت و مبارزة آ ها با گفتما تصوو هتزما در جها بعییو و درو میتن ادامیه

داشت .ردیهها بیای تیبعت و تبتعغ گفتمای یوشته م شد که در جها بعیو هیت بیی آ بیود
که تصیوو را از میجععیت و مشییوععت و اعتبیار دور کنید .درواقی ،همیا یگیت و جیدال
گفتمای که در جها بعیو از متن وجود داشت در متن رطالههیای میذکور هیت بازیمیای

شییده بییود .اگییی در عییالت واقیی ،چهیییههییای میییل فییعض کاشییای درصییدد دفییاع از شییاخة

یعیایحیافی تصییوو بیآمییده بودییید و در مقابییل مخالفایشییا بییه حییذو یییا دطییتکییت بییه

حاشعهبید تصوو م ایدیشعدید در جها متن هت در مقابل یگیی امییال محسین ردییههیای
جدل یوشته م شد که به تخییب شخصعتهای بیجستهای چو مولوی طنای و ابنعیب

اهتمام داشتند .یا اگی در جامعة عصی صفوی عدهای از عتمای دین عتت مخالفت با فتسیفه را

بی دوش م کشعدید در جها یوشتارها یعا رطالههیای در رد گفتمیا فتسیف یوشیته شید.

همچنعن اگی در فضای اجتماع عصی صفوی اخباریگیی بهعنوا جییای فعیال و پوییا در
مقابل گفتما تصوو ص آرای کیده بود محمیدطاهی قمی

عتی قتی جدیداالطیالم و

محمدباقی مجتس یعا ردیههای یوشتند که گفتما تصوو را در مقابل گفتما اخباریگیی
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قیار داد اول را ایکار و تقبعح م کید و دوم را تیبعت و تبتعیغ .همیا طیور کیه در جهیا
بعیو از متن روحایعت شععه در مناطبات و موقععتهای دییوای و اداری روابیش شخصی
با دربار موقععت و مقبولعت مذهب و اجتماع

جتوههای دیگی حعات طعاط

قدرت و روابش اقتصیادی و بیخی ابعیاد و

اجتماع و مذهب جایگاه بیجستهای پعیدا کییده بودیید در

جها متن یعا معاا ردیهها و ططح یفو آ هیا رو بیه افیاای
مؤلفا ردیههیای جیدل یعنی محمیدباقی مجتسی

بیود؛ بیهوییژه کیه طیه تین از

محمیدطاهی قمی و شیعخ حیی عیامت

شعخاالطالمهای بیجسته دورة صفوی بودید .اگیچه تیطعت رابطیة خطی بیعن مشییوععت و
مقبولعت تاریخ روحایعت و یگارش ردیهها طادهطیازی مسیئته اطیت و تحتعیل دقعیق ایین

رابطه به شناخت دقعق حتقهها و فیایندهای واطش تاریخ یعاز دارد کسی یمی توایید تیأثعی
این عامل را بی کعفعت و کمعت یگارش ردیههای جدل و تخییبگیایة این عصی ایکار کنید.

متن ردیهها دطتکت بخش از واقععتهای را بازیمای م کنند که در جامعة عصی صیفوی

وجود داشته اطت.
پینوشت

 .1بهعنوا یمویههای از رطالههای روحایعت دربارة یماز جمعه م توا به رطالة محقق کیک
ثای

رطالة شیهعد

رطالة فعض کاشای و رطالة محمدتق مجتس اشاره کید .بییای اطالعیات تفصیعت دربیارة ایین ییوع

رطالهها .د :رطول جعفییا  1389جتد اول 330-251 :و از معا رطالههای خیاجعه یعا م توا خیاجعة
محقق کیک
.)183

خیاجعة شعخ ابیاهعت قعف

خیاجعة مقدس اردبعت و خیاجعة شعبای را یام بید (همیا -164 :

 .2از رطالههای روحایعت دربارة مسئته ینا یعا م توا به رطالة شعخ عتی عیامت

رطیالة شیعخ حیی عیامت

رطالة معیلوح و رطالة شاه محمد داراب اشیاره کیید (همیا جتید دوم .)719 -697 :از معیا رطیالههیای

روحایعت دربارة مسئتة قصهخوای در دورة صفویه م توا به رطالههای اشاره کید که در رد ابومسیتت یامیه
خیوای یگاشییته شیده اطییت؛ ماینیید یالصیةالفوائید صییحعفةالةشیر و اظهیار الحییق (همییا  )878 -860 :و از

رطالههای یوشتهشده در حیمت تنباکو و توتو م توا به رطالههای عت یق کمیهای و رطیالة حیی عیامت

اشاره کید (هما جتد طوم.)1153 -1141 :

نتیجهگیری
تحتعل گفتمای ردیههای بی تصوو در دورة صفویه یتایج زیی را در پ دارد:
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 مشیییوععت و مقبولعییت طعاطی -اجتمییاع

و عقعییدت روحایعییت عییامت عمییده در

شکلگعیی ردیههای جدل بی تصوو بوده اطت.

 شکلگعیی ردیههای جدل واکن
تصییوو در طییاختارهای فیهنی

صفویه بوده اطت.

چهیههای از روحایعت در بیابیی یفیو وابعیاد

اجتمییاع و دطییتگاه عقعییدت و یهییاد دینی دورة

 یگت گفتمای مطتو ردیههای جیدل بیی محیور بعییو رایید مجموعیة تصیوو و
صوفعه از معدا مشیوععت در دورة صفویه شکل گیفته اطت.

 صورتبندی و مفصلبندی مجموعة خیدهگفتمیا هیای تصیوو در قالیب گفتمیا

بازپیداخت شده تصوو الحادی و بعمار مطتو یویسندگا ردیههای جدل اطت.

 دو عنصی طوژهزدای از مشایخ صوفعه و بافتزدای از مجموعة معارو و منقیوالت
صوفعه از عناصی عمدة شکلدهندة یگت گفتمای ردیههای جدل بیی تصیوو در آ

دورا اطت.

 مبارزه با تصوو در دطتگاه فکیی مؤلفا بخش از پیوژة مهیتتیی مبیارزه بیا تسینن
بهشمار م رود.

 از دیدگاه مؤلفا ردیههای جدل

هعچ یوع رابطه و تناطب تاریخ و عقعیدت بیعن

گفتما های صوفعایه و مجموعه تشع ،وجود یدارد.

 مؤلفا ردیهها از شگیدهای بعگایهطازی اطتعارهطازی طنا و ریشخند ییامدهی و
صییفتطییازی مسییخ تعییالعت تصییوو اتهامییات اخالقی و عیفی

مخییدوشکییید

چهیههای گفتما رقعب و اعتباربخش به گفتما خودی بیای تیبعیت یگیت گفتمیا
مطتو خود بهیه بیدهاید.

 چهیههای از روحایعت حضور تصیوو راطیتعن و یعیایحیافی را در یگیت گفتمیای
زما پذییفته و با رویکید معتدل به تصوو و صوفعه یگییستهاید.

 متغعیهای شخصی و ایسیای مؤلفیا و طیازوکار روابیش آییا بیا یهادهیای دینی و
طعاط حتقههای واطط اطت که در تحتعلهیای فیامتنی مسیتقل ردییههیا بایید بیه
آ ها توجه کید.
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منابع

 آقییاجیی هاشییت .)1380( .کیین

بازشناط اطالم و اییا  .تهیا .

دییین و دولییت در اییییا عصییی صییفوی .چ اول .میکییا

 .)1389( ._____ مقدمه ای بی مناطبات دین و دولت در اییا عصی صفوی .چ اول .طییح
یو .تهیا .

 آل طعد یفور طعد محسن .)1384( .جایگاه طعاطی عیالت دینی در دو مکتیب اخبیاری و
اصول  .چ اول .پژوهشگاه عتوم و فیهن

اطالم  .قت.

 احمدی یاهت .)1390( .در با اوقاو صفوی .چ اول .میکا پژوه
میکا اطناد مجتس شورای اطالم  .تهیا .

کتابخایه میوزه و

 .)1382( ._____ رؤیا و طعاطت در عصی صفوی .یشی تاریخ اییا  .تهیا .

 جدیداالطالم عت قت  .)1388( .رطاله در رد جماعت صوفعا  .چیا شیده در طعاطیت و
فیهن

روزگار صفوی .رطول جعفییا  .ج اول .چ اول .یشی عتت .تهیا .

 جعفییا رطول .)1388( .طعاطت و فیهن
تهیا .

روزگار صفوی .دو جتید .چ اول .یشیی عتیت.

 .)1389( ._____ صفویه در عیصة دین فیهن
حوزه و دایشگاه .قت.

و طعاطت .طه جتد .چ دوم .پژوهشیگاه

 .)1392( ._____ کاوشهای تازه در با روزگار صفوی .چ دوم .یشی ادیا  .قت.

 .)1391( ._____ یگییة اتصال دولت صفویه با دولت صیاحب الامیا  .چ اول .یشیی عتیت.
تهیا .

 .)1387( ._____ یق
عتم  .تهیا .

 جنات

خایدا کیک در تأطیعس و تیداوم دولیت صیفوی .چ اول .یشیی

محمدابیاهعت .)1372( .ادوار اجتهیاد از دییدگاه میذاهب اطیالم  .چ اول .مؤطسیه

کعها  .تهیا .

 حسعن زاده طعد محمدعت ( .بی تیا) .عتمیا و مشییوععت دولیت صیفوی .چ اول .ایجمین
معارو اطالم  .تهیا .

 درپی مییت« .)1391( .طبک شناط ایتقادی رویکید یوین در بیرط طبک بیاطاس تحتعل
گفتما ایتقادی» .یقد ادب  .دورة پنجت .ش  .17ص
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 ریجبی محمدعت  .)1390( .میاطت میذهب در ایییا عصیی صیفوی .ایتشیارات کوشیامهی.
شعیاز.

 طعوری راجی .)1380( .در با صفویا  .تیجمة رمضایعت روح اله  .چ اول .یشیی میکیا.
تهیا .

 طعوری و همکارا  .)1380( .صفویا  .تیجمة دکتی یعقو آژید .چ اول .ایتشیارات میوال.
تهیا .

 صفاکع

حمعدرضا .)1390( .صفویا در گذرگاه تاریخ .چ اول .ایتشارات طخن .تهیا .

 صفتگل منصور .)1381( .طاختار یهاد و ایدیشة دین در اییا صفوی .یشی رطیا .چ اول.
تهیا .

 عایای حسعن .)1384( .مبای و تاریخ تحول اجتهاد .چ اول .پژوهشیگاه عتیوم و فیهنی
اطالم  .قت.

 فیکالو یورمن .)1379( .تحتعل ایتقادی گفتما  .تیجمة فاطمه شایسته پعیا و همکیارا .
چ اول .وزارت فیهن

 فعض کاشای

و ارشاد اطالم  .تهیا .

محسن .)1371( .ده رطالة فعض کاشای  .به اهتمام رطیول جعفیییا  .چیا

اول .میکا تحقعقات عتم و دین امام امعیالمؤمنعن اصفها  .اصفها .

 فتور ویتت .)1385( .یگام قضای عصی صیفوی .تیجمیة حسین زیدییه .چ دوم .پژوهشیگاه
حوزه و دایشگاه .قت.

 فورا جا  .)1389( .مقاومت شیکننده؛ تیاریخ تحیوالت اجتمیاع ایییا  .تیجمیة احمید
تدین .چ دهت .مؤطسة رطا .تهیا .

 فتعپس و یورگنسن .)1389( .یگییه و روش در تحتعیل گفتمیا  .تیجمیة هیادی جتعتی  .چ
اول .یشی ی  .تهیا .

 قم

محمدطاهی .)1376( .رد صیوفعه .چیا شیده در معییاث اطیالم ایییا  .دفتیی ششیت.

کتابخایه آیتاهلل میعش یجف  .قت.

 .)1369( ._____ تحفییةاخیعر  .بیییا تصیییحعح و مقدمیییة داوود الهیییام  .چ اول .مدرطیییة
امعیالمؤمنعن .قت.

 .)1098( ._____ هدایةالهیوا  .کتابخاییة آییت اهلل میعشی یجفی  .شیمارة مستسیل .1775
[یسخه خط ] .قت.
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 کالمیار ژا  .)1385( .مطالعییات صییفوی .تیجمییة طیعد داوود طبییای  .چ اول .شییاد ریی
تهیا .

 لک زای
فیهن

یج  .)1389( .چال

اطالم  .قت.

.

طعاطت دین و یگت طتطای  .چ طوم .پژوهشگاه عتیوم و

 مته رودی .)1394( .زوال صفویه و طقوط اصفها  .تیجمة میای صیالح عالمیه .چ اول.
یشی یامک .تهیا .

 مجتس

محمدباقی ( .)1388جوا مسائل ثالث .چا شده در طعاطت و فیهن

صفوی .رطول جعفییا ج اول .چ اول .یشی عتت .تهیا .

روزگیار

ععنالحعیوة .تصحعح و توضعح طعد عت محمد رفعع  .چ اول .ایتشیارات
 .)1382( ._____ 
قدیای  .تهیا .

 مدرس مطتق طعد محمیدعت  .)1389( .مکتیب فتسیف اصیفها  .چ اول .مؤطسیه تیألع
تیجمه و یشی آثار هنیی .تهیا .

 معیلوح

طعد محمد( .طال چا ؟؟؟) .ادراءالعاقتعن .کتابخایة آیتاهلل میعش یجف  .یمیة

مستسل [ .389یسخه خط ] .قت.

 .)1388( ._____ اصییول فصییول التوضییعح .چییا شییده در طعاطییت و فیهن ی
صفوی .رطول جعفییا ج اول .چ اول .یشی عتت .تهیا .

روزگییار

 ی_____( .طال چا ؟؟؟) .تسلعةالشیعه  .کتابخایة آییت اهلل میعشی یجفی  .یمییة مستسیل
[ .3306یسخه خط ] .قت.

 .)1374( ._____ سلوةالشعه  .چیا شیده در معییاث اطیالم ایییا  .دفتیی دوم .کتابخاییه
آیتاهلل میعش یجف  .قت.
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