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چکیده
اتهام بددینی و الحاد یکی از عوامل مهاجرتِ شاعران به هندوستان در عصر صفویه بوده است.
با نظر به مخالفت با اهل تسنن و سركوب صوفيه در مقام مخالفان عقيدتی ،انتظار میرود كه
در دورۀ صفویه ،اتهام بددینی بر اساس مخالفت با این دو گروه مطرح شده باشد؛ اما برخالف
این انتظار ،آنچه با تأكيد و به صراحت بيشتر ،بددینی «برخی» شاعران خوانده شده ،اتهام
105
نقطوی آنهاست .این مقاله با مراجعه به منابع مختلف عصر صفویه علتهای صراحت این اتهام

و تأكيد بر آن را تبيين كرده است .طبق بررسيها ،برخالف دیگر مخالفان عقيدتی و اهل تصوف
كه بعد از سركوب اوليه در آن دوره ،سعی در اختفای خود داشتند ،نقطویه به دو دليل اساسی
در معرض اتهام قرار گرفته است؛ در واقع آنها از یک سو با اظهار لجوجانۀ عقاید كفرآميز و
مخصوصاً تحریف برخی اصول تشيع و از سوی دیگر با ابراز داعيههای سياسی ،حکام مقتدر
صفوی و نهادهای دینی قدرتمند آن روزگار را بشدت عليه خود برانگيختهاند .این انگيختگی،
كه ضروت سركوب نقطویان و ذكر كراهت عقاید آنها را به هر وسيلهای مطرح ساخته در
نهایت باعث تصریح و تأكيد بيشتر بر اتهام نقطوی معتقدان و مظنونان ،از جمله برخی شاعران
شده است.
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مقدمه
در طول تاریخ همواره ميان هندوستان و ایران روابط مستمری برقرار بوده است به
گونهای كه به گفتۀ نهرو ،رابطۀ ایرانيان با آنها «قدیمترین و بادوامترین» روابط به شمار
میرود (نهرو .)20/1 :1361 ،بخش وسيعی از این روابط كه مبتنی بر عواملی نظيرِ
مشتركات نژادی ،فرهنگی و دافعههای داخل ایران مبتنی است ،در قالب مهاجرت
ایرانيان به آن سرزمين نمود پيدا كرده است .مهاجرت زرتشتيان در جریان فتح ایران به
دست مسلمانان (انوشه ،)34/4 :1380،مهاجرتهای پس از فتوحات سبکتگين و سلطان
محمود (عامر )50 :1378 ،و موج گستردۀ مهاجرتها در جریان هجوم و استيالی مغوالن
(همان و ر.ك .صفا 102/3 :1366 ،و  )103از نقاط عطف این مهاجرتهاست كه از ایران به
هندوستان صورت گرفته است .رفتهرفته با این حجم از مهاجرتها ،ایرانيان در هند از
حيث تعداد چنان تشخصی پيدا كردند كه به گفتۀ ابنبطوطه همۀ خارجيان را در هند
خراسانی میناميدند (ابنبطوطه .)523/2 :1348 ،آشکار است كه این اطالق نام خاص بر
عام چيزی جز غلبه ایرانيان مهاجر نسبت به دیگر اقوام در آن سرزمين نمیتواند باشد.
با روی كار آمدن صفویه در ایران موجی دیگر از مهاجرتها به هند صورت گرفت
كه نه تنها به مانند مهاجرتهای دوران غزنوی و عصر مغول از نقاط عطف تاریخ
مهاجرت ایرانيان به آن كشور به شمار میرود بلکه از حيث تعداد و ماهيت مهاجران،
دالیل مهاجرت و تأثيرات وسيع آن بویژه در عرصۀ هنر و ادبيات ،برجستهتر و
چشمگيرتر از موارد پيشين به نظر میرسد .در این دوره در سرتاسر شبهقاره هر جا تاج
و تختی بود از ایرانيان صاحبفن و هنرمند كسی را در خود داشت؛ پزشکان ،نقاشان،
خطاطان ،معماران ،نظاميان ،صوفيه و درویشان (ر.ك .كوشا ،)1383 ،و از همه مهمتر
شاعران و ادیبان به صورت گسترده راهی هند شدند به طوری كه از فراوانی حضور
گروه اخير در هندوستان ،سبک ادبی آن دوره ،به سبک هندی معروف شد.
برای این مهاجرتهای گسترده در این دوره ،دالیل گوناگونی ذكر شده است .برخی
از این دالیل ناظر به اوضاع و احوال داخل ایران است؛ برخی نيز در نگرشی جامعتر،
ضمن تبيين دافعههای ایران ،جاذبههای كشور مقصد را نيز دربر دارد؛ از جمله دالیل
گروه نخستين ،سخن ملک الشعرای بهار است .به زعم او به دليل رواج زبان تركی در
دربار و بين مقامات قدرتمند حکومتی« ،پادشاهان صفوی به ادبيات فارسی و شعرا
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چندان اعتنایی نداشتند» (بهار .)257/2 :1386 ،عبدالرفيع حقيقت نيز یکسونگرانه بر عوامل
داخلی تأكيد میكند و میگوید« :سختگيریهای متعصبانه دولت و فقها ،كه با دولت
همدست شده ،سياست و روحانيت را یک كاسه كرده بودند ،موجب شد تا گروهی كه
برای تحمل آزار و ضرر و بازجویی و تقيه آماده نبودند از ایران خارج شدند» (حقيقت،
 36/4 :1368و  .)35در همين راستا عالمه قزوینی نيز بر آن است كه :
سالطين صفوی «بيشتر قوای خود را صرف ترویج مذهب شيعه مینمودندد ...لديکن
از سوی دیگر ادبيات و شعر و عرفان و تصوف و به قول خودشان هر چه متعلدق بده
كماليات بود(در مقابل شرعيات) نه تنها در توسعه و ترقی آن ،جدی اظهدار نکردندد،
بلکه به انواع وسائل در پی آزار و تخفيف نمایندگان این كماالت برآمدندد؛ زیدرا كده
این نمایندگان اغلب در قوانين و مراسدم مدذهبی بده طدور كامدل اسدتقرار نداشدتند»
(براون 35/4 :1364 ،تا .)37

علتها و موجبات ،بيشتر مربوط به امور سياسد و اقتصدادی ،رواج زبدان فارسد در
دربار هند ،وسعت بازار تجارت ،مهمتر وجود اقربا و خویشاوندان ایرانيان در هندد و
ایران بودن رجال سياس و علم آن كشور بوده است و دیگر اینکه سفر هندوسدتان
در آن اوقات براى جمع از افراد یک نوع سفر تجمل و براى جمع دیگر تحصيل
شخصيت و به دست آوردن ثروت از راه تجارت بود .این رفت و آمد به طبقۀ شدعرا
و ارباب ادب منحصر نبود تا بگویيم كه به علت عدم توجه سالطين و بزرگان ایدران
ناگزیر از جالى وطن م گردیدند (صائب(11 :1330 ،مقدمه)).

در راستای تعليل گسترده و ذكر علتهای چند جانبه در این مهاجرت ،گلچين معانی،
كه تعداد و مشخصات شاعران مهاجر به هندوستان را با جستجو و تفحص بسيار در
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این سخن قزوینی هر چند در پاسخ به سؤال ادوارد براون دربارۀ دالیل نبودن
شعرای بزرگ در عهد صفوی ایراد شده ،همسو با دیدگاه بهار و حقيقت ،به دافعههای
داخل ایران ناظر است كه به جالی وطن شاعران بسياری در عهد صفویه منجر شده
است؛ اما در تبيين گستردهتر دالیل مهاجرتها ،اميریفيروزكوهی كه خود دل در گروی
ادبيات سبک هندی دارد ،برای رو كردن شعرا به هندوستان و رونق بازار سخن در
آنجا ،علتهای دیگرى غير از توجه نکردن پادشاهان صفوى به شعر قائل است .اميری
فيروزكوهی بر این باور است كه:

متون مختلف ،در قالب كتاب كاروان هند برشمرده ،دایرۀ دالیل مهاجرتها را گستردهتر
از دیگران در نظر گرفته است .به گفته او:
رفتن گروهی این مردم به شبه قاره ،نه از بیتوجهی شاهان صفوی به شعر و شاعری
بوده بلکه علل دیگری داشته است؛ از قبيل خروج شاه اسدماعيل اول ،سدختگيریهای
مذهبی شاه طهماسب ،فتور ارباب مناصب در زمدان شداه اسدماعيل ثدانی و قتدلعدام
شاهزادگان كه مروج شعر و مربی شاعران بودندد ،فتندههدای پيداپی ازبکدان ،هجدوم
عساكر روم به دفعات ،دعوت شاهان هند از ایشان ،همراهی سفيران ایران ،رنجدش و
ناخرسندی ،گریز از تهمت و بدمذهبی ،قلع و قمع سران طایفده خدود در عهدد شداه
عباس اول (لر ،تركمان ،تکلو ،افشار) ،آزردگی از خویشان یا همشهریان ،درویشدی و
قلندری ،پيوستن به آشنایان و بستگان خود كه در آن سامان مقدام و منصدبی داشدتند؛
سفارت ،تجارت ،سياحت ،عياشی و خوشگذرانی ،ناسازگاری روزگدار ،پيددا كدردن
كار و راه یافتن به دربار .گذشته از اینها مردم هند بخصوص آنان كه با ایرانيان اتحداد
مذهب و اشتراك زبان داشتند ،ایشدان را ارج مدینهادندد (گلچدين معدانی/1 :1369 ،
پنج).
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در ميان دالیل مختلفی كه دربارۀ مهاجرت شاعران و دیگر گروهها به هندوستان در
عصر صفویه ذكر شد ،عوامل محدودكننده و تهدیدكنندهای به چشم میآید كه هر یک
از آنها صرف نظر از سایر عوامل  ،به تنهایی میتوانست برانگيزندۀ مهاجرت و جالی
وطن باشد .بنابراین بررسی آنها به دليل تأثيرگذاری فوقالعاده ،الزم و ضروری است.
سخن از «آزار و تخفيف نمایندگان این كماالت» و «سختگيریهای متعصبانۀ دولت و
فقها» در قول قزوینی و حقيقت ،بيان عوامل «سياس و اقتصادی» در گفتار فيروزكوهی
و اشاره به «سختگيریهای مذهبی شاه طهماسب»« ،قتلعام شاهزادگان ،كه مروج شعر و
مربی شاعران بودند»« ،رنجش و ناخرسندی» و «گریز از تهمت و بدمذهبی»  ،در
اظهارات گلچين معانی ،آشکارا حکایت از محركهای قویای است كه هر یک می-
توانست گروه فراوانی را به كوچ و گریز از وطن وادارد.
بر این اساس در این مقاله  ،در راستای تبيين عوامل تأثيرگذار در مهاجرت شاعران،
عامل «تهمت و بدمذهبی» به عنوان محرك قوی برای مهاجرت شاعران ،بررسی خواهد
شد .برای این منظور ابتدا در چشماندازی وسيع ،زمينههای ایجاد كننده عامل «تهمت و
بدمذهبی» در جامعۀ شریعتمدار ذكر خواهد شد؛ سپس مشخصاً چرایی برجستگی اتهام
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رضای نقطوی و آموزههای مؤثر بر اندیشههای او را وارسی كرده است.
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«نقطوی بودن» به عنوان یکی از مصداقهای «تهمت و بدمذهبی» ،كه موجب مهاجرت
«برخی» از شاعران در عصر صفویه به هند گردیده است ،توصيف و تحليل خواهد شد؛
به عبارت دیگر در این نوشتار ،به نقطویه در عصر صفوی توجه شده است تا آشکار
شود چرا با وجود زمينههایی كه میتوانست به ایراد اتهام بدمذهبی گسترده در آن دوره
منجر شود« ،نقطوی بودن» به تنهایی اتهامی چشمگير و برجسته شده است.
نقطویه را محمود پسيخانی از شاگردان مطرود فضلاهلل حروفی استرآبادی بنياد
گذاشت .خودپسندی و به تعبيری مخالفت با آرای حروفيه ،موجب طرد محمود از
سوی مؤسس حروفيه شد .با اینکه تحركات نقطویه از سال  800هجری شکل عملی به
خود گرفت ،عمدۀ فعاليت آنها در عصر صفویه بروز و ظهور پيدا كرد و چند تن از
شاهان این سلسله را به خود مشغول ساخت .میتوان گفت هم رسائل نقطویه و هم
منابع حاوی عقاید حروفيه ،كه نقطویه از دل آنها بيرون آمدهاند به دليل وجود مخالفان
نيرومند و اتهامات شدیدی كه در عصر تيموری و صفویه متوجه آنها بود ،اغلب از بين
رفته است؛ اما در اندك مطالب پژوهشی ،كه عمدتاً بر نسخ خطی تدوین شده مبتنی
است به پارهای از عق اید و تمایالت آنها اشاره شده است .در این راستا ،ذكاوتی
قراگوزلو ( )1376در مقالۀ تحقيقی «حروفيه پيش درآمد نقطویه» ،منشأ نقطویه و شناخت
ریشۀ عقاید و تحركات آنها را با تشریح عقاید و تحركات اجتماعی حروفيه تبيين كرده
است؛ اما در راستای تبيين عقاید و ذكر مصداقهای رفتارهای اجتماعی نقطویه در دورۀ
صفویه ،فرهانی منفرد ( )1387اندیشههای مهدیگرایی و هزارهباوری آنها را  ،از این
حيث كه هر یک نمایندۀ اندیشههای نجاتبخشی در عصر صفویه بودهاند ،بررسی كرده
است .ذكاوتی قراگوزلو ( )1375نيز در این راستا ،ضمن اشاره به التقاطی بودن غالب
نحلههای پدیده آمده در محيط های شيعی و تشریح برخی از عقاید نقطویه نظير اعتقاد
آنها به هزاره ها و مسخ با ذكر اینکه اقدام شاه عباس صفوی به ایجاد قشون جدید در
برابر گردنکشان قزلباش و تقویت علمای ایرانی در مقابل فقيهان عرب از تلقينات
نقطویه بوده ،نفوذ آنها را در عصر صفویه نشان میدهد .نوشتار تحقيقی دیگری كه
مسائل نقطویه را در عصر صفویه بررسی كرده ،مقالۀ «نگرشی بر شورش درویش رضا
در عصر شاه صفی» است .ثواقب ( )1385در این مقاله علتهای گوناگون شورش درویش

در این نوشتار ،با گردآوری شواهد و اطالعات به شيوۀ كتابخانهای از منابع تاریخی
و ادبی ،علتهای برجستگی اتهام نقطوی دربارۀ «برخی» از شاعران مهاجر به هند در
دورۀ صفوی ،توصيف و تحليل شده است .بنا بر ماهيت ميان رشتهای این نوشتار در آن
عالوه بر متونی همچون تاریخ ادبيات و تذكرههای ادبی ،كه برای یافتن مصداقها و
احوال شاعران متهم به نقطویه ،توجه بدانها ضروری شده ،منابع تاریخی و اجتماعیِ
عصر صفوی نيز برای بررسی زمينههای برجستهساز این اتهام ،كاوش شده است .ذكر
این نکته نيز در ترسيم چارچوب این پژوهش ضروری است كه بررسی عوامل و
زمينههای «برجستهساز» اتهام نقطوی در مقطعی از تاریخ ایران ،یعنی در عصر صفوی،
منظور اصلی این مقاله است نه بررسی و تشریح نفس اتهامات آن نحله در طول تاریخ
و ترسيم درستی یا نادرستی آنها.
زمینههاي رایج اتهام بددیني و الحاد در عصر صفوي
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 .1مخالفت با مذهب رایج
پس از فراز و نشيبهای بسياری كه اوالد شيخ صفیالدین اردبيلی برای تشکيل حکومت
پشت سرگذاشتند ،سرانجام در ابتدای قرن دهم هجری ،شاه اسماعيل صفوی به كمک
مریدان پرشور خود ،قهارانه سلسلۀ صفوی را بنياد گذاشت .بانيان این سلسله بنا بر
دیدگاههای خود ،دستكم در مراحل نخستين كشورگيری ،مخالفان عقيدتی خود را
سركوب كردند .میتوان گفت صفویانِ نخستين هر چند خود را معتقدان و مروجان
بیبدیل تشيع میدانستند در حقيقت « نه خود و نه هواداران قزلباش آنها با اصول و
مبانی فقهی مذهب شيعه آشنایی چندانی نداشتند و تشيعی كه آنها بر آن پای
میفشردند ،بيشتر تحت تأثير اندیشههای غاليانهای بود كه محبت غلوآميز در حق
ائمه(ع) و دشمنی شدید با مخالفان عقيدتی از ویژگيهای بارز آن به شمار میرفت»
(زرینكوب .)84 :1375 ،بر این اساس در همان ابتدای تاجگذاریِ شاه اسماعيل در تبریز،
« مملکت آذربایجان به آب تيغ غازیان از لوث وجود بسياری از جهال و متعصبان پاك
گردید و دین حق و مذهب ائمه اثنیعشری رواج و رونق گرفت» (خواندمير.)66 :1370 ،
این اقدامات در حالی صورت گرفت كه به شاه هشدار داده شده بود كه پافشاری بر
تغيير مذهب مردم ممکن است به شورش بينجامد (ر.ك .عالمآرای صفوی)64 :1363 ،؛ ولی
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(همان).

تداوم این دست رفتارهای سختگيرانه در صفویه ،واكنشهای بسياری را در دو
همسایۀ سُنّی مذهب آنها برانگيخت .در عثمانی سلطان سليم از بيم شورش شيعيانِ
حامی خاندان صفوی و به تالفی اقدامات صفویان« ،جمعی را در خفا مأمور كرد تا
جمعيت شيعۀ رافضی را در قلمروی عثمانی برشمارند؛ چنانکه از هفتاد هزار شيعهای
كه بودند او چهل هزار نفر را به قتل محکوم كرد» (سایکس ،بیتا .)231 :این رفتار خونبار،
كه در دورۀ دیگر سالطينِ عثمانی نيز كم و بيش برقرار بود و با فتواهای فقهای عثمانی
توجيه میشد به گفتۀ پورگشتال ،خاورشناس معروف اتریشی ،یکی از وحشتناكترین
رفتاری است كه به نام مذهب صورت گرفته است (ر.ك .فلسفی .39 :1381 ،نيز ر.ك.
حسينی 1389 ،و عابدینی . )1388 ،همسو با عثمانيها ،ازبکان ،همسایگان شرق ایران نيز در
حمالت خود به قلمروی صفویه بارها با توسل به فتواهای علمای خود مرتکب این
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رفتار شاه صفوی و مریدان او در این راستا چنان با شدت عمل و شور و غوغا همراه
بود كه حتی گاهی مردم سادات نيز در گير و دار آن ،قتلعام میشدند (خواندمير:1370 ،
 146و  .)147عالوه بر شخص شاه اسماعيل و پيروان غالی مسلکش ،شاه طهماسب نيز
متعصبانه با عقاید زمانه دشمنی میكرد (ر.ك .نوایی .)43 :1381 ،این تعصبات چنان بود كه
وقتی شخصی از وی خواست تا برای كاهش دشمنی ميان ایران و عثمانی« ،چند روزی
بنا بر مصلحت ،ترك لعن [مخالفان عقيدتی] نموده شود ،شاه جنت مکان از این سخن
برآشفه گشته ،بر آن شد كه در همان مجلس او را به قتل برساند .باز به واسطۀ سيادت
ترك آن را نمود اما دیگر با وی اختالط نکرد» (قمی .)598 :1359 ،در بحبوحۀ این شدت
عملها ،نه تنها اعتقاد به عقاید دیگر بلکه حتی متهم شدن به آن نيز میتوانست به
هالكت و بیسامانی بينجامد .شاه اسماعيل دوم ،جانشين شاه طهماسب ،وقتی به قصد
كاستن از تعصبات رایج با اهل تسنن مماشات كرد« ،ميانه خالیق گفتگوی اختالف
مذهب به ميان آمده  ،از اطوار اسماعيل ميرزا و سخنانی كه در عقاید شيعه در پرده
می گفت ،مردمان او را در تشيع سست اعتقاد یافته ،گمان تسنن بر او بردند» (ميراحمدی،
 .)55 :1363بر اساس آنچه گفته شد ،این «گمان» چنان در شاه وحشت ایجاد كرد كه وی
برای زدودن سوءظن پيش آمده و اظهار اعتقاد ،عجوالنه سکههایی ضرب كرد كه بروی
آنها نوشته شده بود « ز مشرق تا به مغرب گر امام است /علی و آل او ما را تمام است»

گونه اقدامات تالفی جویانه شدند .شدت اجحاف و تعصب ازبکان به شيعيان به جایی
رسيده بود كه آنها صرفاً به اتهام تشيع ،هر كسی را كه میخواستند چپاول میكردند و
از ميان برمیداشتند .در یورشی كه ایشان در سال  957ق .به هرات و خراسان كردند
«بسا مردم سنی مذهب متعصب كه سببِ مال ،او را شيعه گفتند در آن زمان كشته
گردید و بسا شيعيان محتاج و مواليان بیتاج كه بنا بر عدم تمول ،سالم ماندند» (روملو،
 .291 :1357نيز ر.ك .حاجيانپور 1377 ،و همو .)1378 ،اعتراض به سركوب مخالفان از سوی
صفویان به این دو همسایه منحصر نشد بلکه در دورۀ شاه عباس ،اكبر شاه ،حاكم
هندوستان نيز در نامهای وی را از كشتار مخالفان عقيدتی بر حذر داشت (ر.ك .فلسفی،
 122/1 :1364تا .)127
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 .2مخالفت با صوفیه
در عصر صفویه با اهل تصوف نيز برخوردهای سركوبگرانۀ بسياری صورت گرفت .هر
چند فرزندان شيخ صفیالدین به سبب جانبازی بیحد و حصر صوفيان قزلباش ،به
تأسيس حکومت موفق شدند ،دیری نگذشت كه آنها بانيان جاننثار خود را كمكم از
عرصه خارج ،و خلع ید كردند .در ابتدای امر ،اعتقاد این مریدان به شاه صفوی چنان
بود كه «بسياری از آنان بیزره به جنگ میرفتند و انتظار داشتند كه اسماعيل در پيکار
نگهدار ایشان باشد» (باربارو جوزافا و دیگران .)243 :1349 ،هم ایشان از سر اعتقاد بسيار،
طهماسب ،دومين شاه صفوی را «مانند خدا میپرستيدند» (دالساندری .)400 :1349 ،از این
رو آنان بر اثر « اخالص به این آستان گردون اساس ...منظور نظر بيکران سالطين
جنتمکان این دودمان واال گردیدند» (واله اصفهانی 407 :1372 ،و )408؛ اما با گذشت زمان
هم صوفيان قزلباش و هم هر آن كه به تصوف منتسب بود ،اعم از عام و خاص در
عصر صفویه دچار خصومت و تنگنا شد .صوفيانی كه در راه برقرای حکومت صفوی
تالش جانانهای كرده بودند ،بعد از گذشت دوران نهضت و مبارزه ،و با فرا رسيدن
مرحلۀ نهادینه شدن حکومت و پيدایش نظامها و تشکيالت حکومتی ،كمكم از آرمانهای
پيشين دست كشيدند و در مقام بانيان ذیحقِ حکومت صفوی در صدد دخل و تصرف
در امور كشوری برآمدند .آنها در این دوران بر خالف منش پيشين خود ،پيوسته به
صورت جسو رانه و خونبار در منازعات سياسی و رقابت بر سر قدرت ورود میكردند
و همين امر باعث شد كه حکمرانان صفوی واكنشهای خصمانهای عليه آنها نشان دهند؛
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واكنشهایی كه رفته رفته صوفيان قزلباش را عموماً از نظرها انداخت و جایگاه برجسته
آنها را در حکومت صفوی بر باد داد (ر.ك .صفتگل 540 :1381 ،و  .)541اقدام مهم
حاكمان صفوی در راستای مهار و حذف این مریدان متمرد ،استخدام نيروی جایگزین
بود كه در عصر شاه عباس شکل عملی به خود گرفت .شاه عباس نيروی جدیدی با نام
شاهسون ایجاد كرد و خود را از وابستگی به صوفيان قزلباش رهانيد (ر.ك .سيوری:1374 ،
 233تا  . )235سياست این شاه مقتدر برای كاستن هر چه بيشتر از جایگاه صوفيان
قزلباش فقط به بركناری آنها منجر نشد بلکه وی این سركشان را از سر تحقير به
كارهای پستی نظير دربانی نيز واداشت (ر.ك .فلسفی .)407/1 :1364 ،مجموع این اقدامات
به مثابه ضربۀ سهمگينی بود كه به دليل آن ،صوفيان شمشيرزنِ صفوی دیگر نتوانستند
قد راست كنند .در گزارشهای جهانگردانی كه بعد از عصر شاه عباس از ایران دیدار
كردهاند به صدمه ای كه به جایگاه این مریدان پرشور رسيده آشکارا اشاره شده است.
سانسون در ذكر احوال صوفيان دورۀ شاه عباس دوم میگوید« :صوفيان در گذشته
بسيار مورد احترام بودهاند ولی در این روزها در منتهای حقارت به سر میبرند  ...آنها
در این ایام به كارهای دربانی ،پيشخدمتی و نظایر آن مشغول میباشند» (همان.)57 :
همزمان با این اقداماتِ خصمانۀ شاهان صفوی عليه صوفيه با قدرتگيری فقها و در
پی آن شکل گيری دوبارۀ مناقشۀ تاریخی شریعتمداران با اهل طریقت ،جبهۀ قدرتمندِ
دیگری در برابر صوفيه گشوده شد كه عصر صفویه را به یکی از دورههای برجسته
صوفیستيزی تبدیل كرد (ر.ك .جعفریان .)101 :1369 ،ميان اهل شریعت و اهل طریقت
اختالفات بنيادینی وجود دارد كه موجب مناقشهای دامنهدار بين آنها در طول تاریخ شده
است .ریشۀ این اختالف از آنجاست كه «عالمان [دینی] والیت و رهبری خلق را خاص
امام و در غيبت وی ویژه نواب او میدانند و حال اینکه صوفيان اقطاب و مشایخ خود
را در زمرۀ اولياء اهلل درآورده ،اطاعت از آنان را پنهان و آشکار واجب میشمردند و به
عالمان شرع ،كه مدعی جانشينی پيامبر و ائمه دیناند ،وقعی نمیگذارند» (صفا:1366 ،
 203 / 1/5و  .)204عالوه بر این اختالف دیرین و مناقشهبرانگيز ،ضرورت كنترل شور
انقالب پيروان دولت صفوى و تبدیل رابطۀ مریدى و مرادى آنها به رابطۀ شرع  ،عامل
دیگری بود كه در شکل گيری و تداوم اقدامات خصمانه عليه صوفيه نقش برجستهای
داشت (ر.ك .فراهان منفرد 89 :1377 ،تا  .)93در واقع با قوتگيری روزافزون فقها و
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شکلگيری نهادهای دینی ،خيل مریدان میباید با تغيير مشی به صورت مقلدانی مؤمن
در میآمدند .این ا مر ضرورت پيکار با تشکيالت مریدساز تصوف را بيش از پيش
مطرح میساخت و موجب اقدامات گسترده عليه آنها میشد .در این راستا عالوه بر
اقدامات عملی ،برخوردهای نظری نيز با تصوف در قالب نگارش رساالت ردیه
گسترش پيدا كرد .توجه به رساله «المطاعن المجرميّه فی ردّ الصوفيه» نوشته محقق
كركی در عصر شاه طهماسب ،نشان میدهد كه نگارش و عرضه این دست از رساالت
از همان ابتدای قدرتگيری علمای دینی شروع شده و تا پایان عصر صفویه ادامه داشته
است (ر.ك .شيبی.)395 :1359 ،
بنابر آنچه گفته شد هر چه از ابتدای دولت صفویه فاصله گرفته میشد و هر چه بر
جایگاه عالمان و فقها افزوده میشد ،روند صوفیستيزی نيز تشدید میشد .به گفته
شاردن صوفيان از جانب متشرعان به «كفر الحاد متهم» بودند و جماعتی محسوب
میشدند كه به روز شمار اعتقاد نداشتند (شاردن .)1044/3 :1374 ،بنا بر این تلقيات و
آنچه از اختالفات بنيادین اهل شریعت و اهل طریقت گفته شد ،رفتهرفته اقدامات
منسجم و متمركزی عليه صوفيه عصر به راه افتاد .در این راستا در عصر پادشاهی شاه
عباس دوم ،سيد حبيب اهللِ صدر از علمای آن روزگار در مورد گفتار و باورهای صوفيه
از بزرگان عصر نظرخواهی كرد .در این نظرخواهی منسجم ،چهرههای برجستهای مانند
محقق سبزواری ،شيخ علینقی كمرهای ،مير سيداحمد علوی و ميرزا رفيع الدّین نایينی
صوفيان را فاسق ناميدند (ر.ك .زرینكوب .)258 :1369 ،این نظریات  ،كه در «رساله رد
صوفيه» مال مطهربن محمّد مقدادی ثبت است بخوبی عمق و گستردگی ناسازگاری
فقهای آن عصر با صوفيه و تمهيدات فراهم شده برای اقدام عليه آنها را نشان میدهد.
در كنار دالیل پيشگفته ،قوت گيری مکتب اخباری و ظهور علمای بزرگ در این
مکتب عامل دیگری شد كه صوفیستيزی ،بيش از پيش در روزگار صفویه تشدید شود.
در واقع اصالت اخبار ،اتکای گسترده به روایات و نبودن اجتهاد نزد پيروان این مکتب،
راه محکوميت و اقدامات خصمانه عليه صوفيه و هر نوع طرز تفکر دیگر را با توسل
صرف به اخبار ،هموارتر از پيش كرد (ر.ك .صفتگل .)524 :1381 ،در عصر صفویه
مالطاهر قمی و عالمه محمد باقر مجلسی از سران این گروه بودند كه با صوفيه شدیداً
مخالفت میكردند .مجلسی ،كه از بزرگان حدیث و فقه در آن عصر بود در شاه صفوی
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نيز نفوذ فوقالعادهای داشت .بر این اساس او نه تنها مشایخ صوفيه را از اصفهان اخراج
كرد بلکه حتی مال صادق اردستان  ،یکی از علماى مشهورِ متهم به تصوف را از آن
شهر بيرون كرد و موجب مرگ كودكان آن عالم در سرمای شدید شد (ر.ك .هدایت،
 586/8 :1339و قزوین  .)78 :1367 ،دامنه اقدامات آن فقيه و محدث بزرگ عليه صوفيه به
جایی رسيد كه حتی فعاليت بسيارى از توحيدخانهها (خانقاههای صوفيه قزلباش) را،
كه در طول حکومت صفویان علیرغم صوفیستيزیها همچنان به كار خود ادامه
میدادند ،موقوف كرد (برن .)58 :1341 ،در نهایت مجموعه اقدامات مجلسی و دیگر
صوفی ستيزان قدرتمند اعم از فقها و حکمرانان ،تصوف و صوفيان عصر صفوی را
بشدت ضعيف كرد و باقيماندگان آنها از بيم پيامد اتهام كفر و الحاد در خفا و گمنامی
به سر بردند و برخی دیگر از سرناچاری به سرزمينهای دیگر كوچ كردند (ر.ك .جعفریان،
.)1369
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اتهام «نقطوي» و جایگاه آن در میان دیگر اتهامات
بنا بر آنچه از وجود دو عامل مهم اتهام بددینی و الحاد ،ذكر شد ،طبعاً انتظار این است
كه تعداد ادیبان و شاعرانی كه به دليل این دو اتهام به هند مهاجرت كردهاند ،چشمگير
باشد؛ به عبارت دیگر از یک سو بر اساس گسترۀ تصوف و تسنن در ایران و از سوی
دیگر با وجود مبارزۀ مستمر عليه آنها در بخشی از این دوره ،وجود تعداد جالب
توجهی از شاعران متهم به تسنن و تصوف در ميان مهاجران متوقع است؛ اما برخالف
این انتظار در منابع در ذكر دالیل مهاجرت شاعران به هند به نقش مخالفت با عقاید
جاری و صوفیستيزیِ گسترده در مهاجرتها تصریح جالب توجهی نشده است؛ با
وجود این ،اشاره نکردن به نقش عامل «اتهام كفر و بددینی» به عنوان یکی از عوامل
مهاجرت شاعران به هند به هيجوجه به معنای عدم تأثيریگذاری این عامل در جالی
وطن شاعران نيست؛ زیرا «در تواریخ و تذكرهها سبب مهاجرت بسياری از شعرا به
هند ،رنجش یا بيمِ ایشان از شاهان صفوی گفته شده است .علت این رنجشها و بيمها
بيشتر ذكر نشده است؛ لکن میتوان حدس زد كه بيشتر به دليل مخالفتهای دینی یا
سياسی بوده است» (سعيدیان .)742 :1347 ،این حدس با عنایت به آنچه از گسترۀ مخالفت
با عقاید جاری و وسعت صوفیستيزی در دورۀ صفویه گفته شد ،حدسی درست و بجا
می تواند باشد بویژه كه بر خالف فضای تنگ و محدود برای صاحبان فرق و مسالک در
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ایران در هندوستان آن روزگار وسعت مشربی حاكم بوده است كه بنا بر آن در آنجا «هر
كس در هر محل به هر طریقی كه زیست میكرد ،هيچكس را قدرت آن نبود كه نهی آن
امر نماید» (فخرالزمانی قزوینی )761 :1367 ،و به قول امين احمد رازی برای زندگی و
تفکرات گوناگون در آن سرزمين «منعی و تکليفی» نبوده است (ر.ك .رازی.)381/1 :1340 ،
بر اساس چنين جاذبۀ كمنظير در هندوستان و وجود دافعۀ خانهبراندازِ «بددینی و الحاد»
در ایران ،صرف عدم اشاره صریح به عامل مخالفتهای دینی و «اتهام كفر و الحاد» ،دليلی
بر نبودن و تأثيرگذاری این عامل اساسی در شکلگيری پدیدۀ مهاجرت در آن روزگار
نمیتواند باشد .دستكم به دليل این جاذبه از گذشته «تصوف عامل مهمی برای
كوچهای متناوب ایرانيان به هند به شمار میرفت» (تاراچند 10-3 :1343 ،و ر.ك .طاهری،
 .)1389طبعاً در این دوره نيز با توجه به سختگيریها ،موجود كه بدانها اشاره شد ،اتهام
تصوف می توانست یکی از علتهای اصلی مهاجرتها باشد؛ با این حال نه تنها به این
عامل اخير و دارای سابقه ،اشارات در خوری نشده به اتهام «سنی بودن» نيز در ذكر
علتهای مهاجرت شاعران ،تصریح جالب توجهی نشده است .علیرغم فقدان اشارات
كافی به اتهامات ناشی از تصوف و تسنن در ذكر دالیل مهاجرت شاعران به هند به
اتهام «نقطوی بودن» در ذكر علتهای مهاجرت برخی شاعران چه به صراحت تمام و چه
با قراین واضح در منابع اشارات جالب توجهی شده است .این اشارات هر چند اندك
است ،در برابر ناچيزی اشاره به اتهام «تسنن و تصوف» ،چشمگير است .این چشمگيری
بدان دليل است كه گستره صوفیستيزی و سنیستيزی در عصر صفوی بسيار بيشتر از
گسترهای بود كه در آن با نقطویه مقابله شد.
شاعران متهم به آیین نقطوي
بنابر آنچه گفته شد ،اتهام بددینی چشمگير بين اتهامات شاعران بر خالف انتظار ،اتهام
تسنن و تصوف نيست كه در این دوره در قالب مخالفت با عقيدۀ جاری و
صوفی ستيزی گسترده رایج بود بلکه نقطوی بودن مصداق روشنتری برای اتهام كفر و
الحاد و در پی آن به عنوان عاملی از عوامل مهاجرت شاعران مطرح است .از جمله
شاعرانی كه در ذكر دالیل مهاجرت و احوال آنها به اعتقاد و اتهام نقطوی آنها به
«صراحت» اشاره شده است ،حياتی كاشانی ،موالنا محمد صوفی ،تشبيهی كاشی،
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علیاكبر ثانیخان هروی ،شریف آمل  ،زمانی یزدی ،عبدالغنی یزدی و ميرمحمد مؤمن
استرآبادی است .به گفته بداؤنی موالنا حياتی كه در كاشان توطن داشت
در آن اثنا به مصاحبت بعضی مالحده ميل نمدود و ابدواب مخالطدت اهدل نقطده بدر
روزگار خود گشود ...القصه بعد از آنکه در آن وادی ترقی كلی كدرد از دارالمدؤمنين
كاشان به واسطه عشق صراف پسری به دارالسلطنه قزوین رفت و مددتی در آنجدا بده
صحبت امنای آن طایفه و سالکان مسالک آن طریق میرسيد تا آنکه جمعی از ایشدان
گرفته با كتابِ چند به مجلس خاقان جنت مکان (شداه طهماسدب) ،بعدد از تفحدص
احوال آن جماعت بالتمام نزد یکی از قورچيان عظام محبدوس و معدذب گردیدندد...
بعد از آن از اینجانب مسافر شد و الحال در احمدنگر در خدمت ارباب نظم می باشد
و به سير و سلوك مشغول می باشد (بداؤنی.)326 :1379 ،

د ربارۀ احوال و معتقدات نقطوی موالنا محمد صوفی نيز در خالصهاالشعار
تقیالدین كاشانی چنين آمده است:
بعد از گذشتن از سن نادانی قدم در طریق سياحت نهداد و چدون بده عدراق آمدد و
سليقهاش به سخنان اصحاب تصوف و ارباب تعرف مشابهت و موافقتی داشت در آن
وادی پر تشویش افتاد ...معتقدان و مریدان در هر شهر و قریه به هم رساند (تقیالدین
كاشی.)400 :1384 ،
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وی در گشت و گذار در شهرهای ایران به شيراز رسيد و در آنجا از مریدان بسيار
محترم و بازارگرم شد اما «در این اثنا او را طرفه حالتی دست داد كه ببدی اعتقاد و
زندقه و روش الحاد و اهل نقطه متهم گشت ...علیالجمله بهسبب بدنامی و خوف
سياست پادشاهی در شيراز نيز نتوانست بود و در ابتدای دولت ...شاه عباس غازی
صفوی خَلداهلل مُلکه و اَبّد اَیام دُولتهُ متوجه هند گردید» (همان) .همين تذكرهنویس در
بيان احوال دیگر شاعر همشهری خود ،تشبيهیكاشی نيز به صراحت به باورهای نقطوی
او اشاره میكند و میگوید« :در شاعری رشد تمام یافت اما زود به خود قرار استادی و
تحقيق داد ...از اینجا متوجه دیار هند شد ...و چون در وادی مذهب خبيث العقيده اهل
نقطه عليهم لعاین اهلل ابدا ،حرف میگفت توفيق نيافته فایده از او نرسيد» (همان 324 :و
 .)325بداؤنی نيز در تذكره خود به اعتقاد نقطوی این شاعر كاشی و ملحدانه بودن
نگرش او تأكيد دارد .طبق گزارش او ،تشبيهی «دو سه مرتبه به هندوستان آمده و رفته و
در این ایام بازآمده و دعوت الحاد مینماید و مردم را به كيش پسيخانیها (نقطویه)
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میخواند» (بداؤنی .)142 :1379 ،علیاكبر ثانیخان هروی نيز دیگر شاعر مهاجری است
كه طبق گفته نفيسی «دربارهاش نوشتهاند كه رسائل ملحدانه نوشته موافق علم نقط ...از
این قرار پيروی مذهب نقطوی بوده است» (نفيسی 543/1 :1344 ،و  .)544شریف آملی
دیگر شاعری است كه بعد از قتل مير سيد احمد كاش نقطوی و دیگر مالحده به
دست شاه عباس راهی هند شد .او «كه جامع كماالت و حامل مقاالت مزخرفه و از
اكابر این طایفه [نقطویه] بود از بيم مضرت فقهاى عصر فرار نموده به هند رفت»
(تركمان .)476/2 :1382 ،اوحدی ضمن اشاره به سياحت قلندرانه و مجردانۀ او ،میگوید:
«گویند از امنای پسيخانی بوده» است (اوحدی .)2220/4 :1389 ،زمانی یزدی نيز دیگر
شاعری است كه «[معتقد به تناسخ بوده] و از افشای اسرار باك نداشته و شيوۀ مالمتيان
را به كار میبرده است» (گلچين معانی .)501/1 :1369 ،این شاعر یزدی «به سبب مجالست
و مؤا نست بعضی مالمتيه خود را در حلقه ایشان جای داده ...به الحاد معروف گشت»
(اوحدی ،همان 1679/3 :و  )1680و سر از هند درآورد .عبدالغنی دیگر شاعر یزدی است كه
در سنۀ هزار و بيست به آگره رفت .او مشهور به «اهلل مركبی» بود «سببش آنکه وی ...در
یزد به بعضی مردودان محمودی[محمود :بنيادگذار نقطویه] رسيده زخارف و بعضی
سخنان و كلمات به گوش هوش در كشيده ،افسار تقيدات خركرهوار از سر به در
كرده »...بود (همان .)3035/5 :متهم دیگر ميرمحمد مؤمن استرآبادی است .به گفتۀ
نصرآبادی او « خوش طرز و غریب خيال است .خصوصاً در نظم رباعی قریب به سی
سال قبل از این متهم به الحاد شده به هند رفت» (نصرآبادی .)413/1 :1378 ،این شاعر ،كه
نخست از نزدیکان دربار صفوی بود در ماجرای تعقيب نقطویان به حکم شاه طهماسب
به دهریّت و الحاد منسوب شد (ر.ك .گلچين معانی.)1374/2 :1369 ،
همانطور كه پيشتر اشاره شد به دالیل جالی وطن شاعران همواره به صراحت اشاره
نشده است .بنابراین تعداد متهمان به باورهای نقطوی باید بيش از تعداد كسانی باشد كه
اعتقاد و اتهام آنها به صراحت بيان شده است .این امر با عنایت به قرائن موجود آشکار
است .پيوستن مالحسنعلی از شاعران یزدی به موالنا محمد صوفی مذكور از این نوع
قرائن است .به گفتۀ نصرآبادی این شاعر بعد از اینکه «در تحصيل جميع علوم سعی
نموده و در سير و سلوك و ریاضات مدتها قدم جهد فرسوده» (نصرآبادی ،بیتا 157 :و
 )158در لباس درویشی ...سفرها كرده و در نهایت «به هندوستان رفته با مال محمد
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علتهاي چشمگیري اتهام بددیني علیه نقطویه
بر اساس آنچه ذكر شد ،اشاره به اتهام نقطوی شاعران و تأكيد بر این اتهام در برابر
دیگر اتهامات رایج در عصر صفوی ،طبعاً باید ناشی از ماهيت خاص نقطویان و
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صوفی مربوط شده[است]» (همان) .همچنين طبق تصریح خالصه االشعار از آنجا كه
تشبيهیكاشی از شعرای صوفی مشرب و متهم به الحاد و نقطوی از مریدان قاسم كاهی
بوده است (ر.ك .همان ،)326 ،دور نيست كه شخص كاهی نيز ،كه به گفتۀ بداؤنی «در
علم تصوف و معما و تاریخ و حسن ادا و غير آن بیقرینه روزگار است» (بداؤنی:1379 ،
 )121به همان دليلی كه مرید وی ،تشبيهیكاشی ،جالی وطن كرده است ،او نيز به همان
دليل راهی هندوستان شده باشد .در احوال غزالی مشهدی نيز این دست قرائن مشهود
است .او كه از شاعران دربار اكبر شاه بود «در زمان شاه مرحوم (شاه طهماسب) از
تهمت ردّهای اندیشيد و مهاجرت اختيار كرد» (صادق كتابدار .138 :1327 ،همچنين ر.ك .صفا،
 701/2/5 :1366و بداؤنی ،همان :ص .)128از آنجا كه به تصریح اوحدی در عرفات
العاشقين ،غزالیمشهدی به مانند تشبيهیكاشی به قاسم كاهی ارادت داشته است (ر.ك.
اوحدی ،)3010/5 :1389 ،میتوان گفت «تهمت ردۀ» او نيز با اتهام نقطوی بیارتباط نبوده
است .حکيم عباداللّه كاشانی ،دیگر شاعر مهاجری است كه ،قرائن وی را نيز منسوب
به نقطویه نشان میدهد .اوحدی در معرفی او میگوید« :صاحب اخالق محموده و از
امنای مقرر معروف مشهور و یکههای فن حکمت و تحقيق محمود ،سرآمد دوران
است ...در اثنای گذارندن آن كتاب ،حضرت [جهانگير شاه هندوستان] از روی مطایبه یا
جد گفته باشند كه مناسب تو آن باشد كه كتاب بحر و كوزه به ما بگذرانی نه كتب
دیگر» (همان .)2891 :گلچين معانی كاربرد كلمات «محموده»« ،امنا» و «محمود» را در این
گزارش ،ناشی از باورهای نقطوی این حکيم دانسته است .به گفتۀ او ،اوحدی قصد
داشته است با ذكر این اسامی اعتقاد حکيم را در لفافه بنمایاند (ر.ك .گلچين معانی ،همان:
 .)858عالوه بر این قرائن ،نویسندۀ كاروان هند به نقل از بدائونی آورده است كه كتاب
بحر و كوزها ی كه جهانگيرشاه از روی مطایبه یا جد از حکيم طلب كرده ،از كتابهای
محمود پسيخانی نقطویه بوده است (ر.ك .همان) .طبعاً چنين طلبی ،ناشی از اخباری
بوده است كه دربارۀ باورهای نقطوی یا اتهام نقطوی حکيمِ شاعر بر سر زبانها بوده و
شاه احتماالً در این طلب ،ظریفانه به این شهرت او اشارهای كرده است.

فعاليتهای آنها در روزگار صفویه باشد؛ به عبارت دیگر در مقایسه با اهل تسنن و اهل
تصوف ،قاعدتاً نقطویه باید حائز رفتارهای خاصی بوده باشند كه در روزگار صفویه در
معرض اتهام صریح بددینی و الحاد قرار گرفتهاند .مطالعۀ منابع نشان میدهد كه
رفتارهای سياسی د اجتماعی و عقاید و باورهای خاص نقطویه محركهای بسيار قویای
بوده است كه صفویه را در سركوب و طرد آنها به هر وسيلهای و لو با ایراد اتهام كفر و
الحاد ،میتوانست مصصم كند .بر این اساس در راستایی پیجویی علتهای تأكيد بر
اتهام و اعتقاد نقطوی برخی شاعران مهاجر ،ماهيت رفتارها و كنشهای نقطویه در عصر
صفویه ،بنا بر گزارشهای منابع در قالب دو عنوان رفتارهای «اجتماعی د سياسی» و
«باورها و عقاید» بررسی میشود.
 .1رفتارهاي اجتماعي ـ سیاسي نقطویه
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بررسی منابع عصر صفویه نشان میدهد بر خالف اهل تسنن و تصوف ،كه بعد از
سركوبهای اوليه به طور عموم از صحنۀ جامعه كنار رفتند و از عرض اندام و ظهور
دوباره به صورت سامان یافته و منسجم صرفِنظر كردند ،نقطویه نه تنها در آغاز بلکه
بعد از سركوبهای متعدد ،همچنان برای حضور و عرضۀ متشکل خود اصرار نشان
میداد .این اصرار در جامعهای روی میداد كه از خود مقتدرانه در پذیرش صاحبان
عقاید دیگر ،بیصبری و رفتارهای پرخاشگرانه و مهلک نشان میداد .در چنين
عرصه ای ،تصوف و تسنن بسرعت به كناری كشيدند و محتاطانه از هر نوع رفتار
محرك ،كه نيروی مقتدر غالب را برانگيزد ،صرفِنظر كردند؛ اما برخالف این خط
مشی ،ظهور نقطویه در عصر شاه طهماسب نشان میدهد كه آنها نه تنها رفتار قهارانۀ
شاه اسماعيل را در برابر مخالفان ،سهلانگاری كردهاند بلکه در همان روزگار شاه
طهماسب نيز تعصب و سختگيری او را در برابر مخالفان عقيدتی ،جسورانه نادیده
انگاشتهاند.
گزارش فعاليت نقطویه در گيالن در عصر شاه طهماسب صفوی ،اولين گزارش
برجسته از فعاليت آنها در عصر صفوی است .این جنبش آنها در گيالن دوامی نيافت و
خيلی زود سركوب شد (ر.ك .ميرخواند)143/8 :1380،؛ اما بعد از این سركوب ،طولی
نکشيد كه «بعض از این ملحدان ب دین و فاجران شيطنت اطوار شقاوت قرین در
نواح ساوه و قزوین و حوال كاشان و اصفهان و كوهپایه و نایين ظاهر شده به جدّ
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تمام ،روى بهاضالل و الحاد عوام نهادند» (افوشتهاى نطنزى .)515 :1373 ،با این اوصاف از
شيوع آنها ،شاه شریعتمدار در سركوب آنها تعللی نکرد و «بعد از چند گاه بعض را
چشم كند و برخ را به سياست بليغ و زجر عنيف كشته ،ساحت جهان را از لوث
وجود اصحاب خذالن و احرقهم اللّه بالنيران ،پاك گردانيد» (همان و ر.ك .تتوی و آصف
خان قزوینی)5883/8 :1382 ،؛ اما با وجود این سياست بليغ و زجر عنيف شاه طهماسب
دیری نگذشت كه نقطویه بار دیگر با زعامتِ درویشی به نام درویش خسرو در پایتخت
صفویه و در من ظر مقتدرترین شاه صفوی ،شاه عباس با كر و فر مضاعف پدیدار شدند.
با این خيزش به زودی پيروان این درویش «بسرحد كثرت و جمعيت رسيد» (افوشتهاى
نطنزى ،همان )516 :و «مسجد مجمع او را برنتافت» (تركمان .)474/2 :1382 ،دیری نگذشت
كه شاه عباس نيز سركوب نقطویه را بشدت تمام آغاز كرد و حکم به قتل درویش
خسرو داد .محکوم را از جهاز «شتر به حلق آویخته در تمامت شهر قزوین گردانيدند»
(همان .)477 :در پی این حکم بسياری از بزرگان نقطویه نظير موالنا سليمان طبيب
ساوج  ،ميرسيد احمد كاش  ،درویش كمال اقليدى و درویش بریان و به طور كل «هر
كس مظنه الحاد بود» در نقاط مختلف كشور قلع و قمع شد (ر.ك .همان .)476 :شدت
عمل شاه عباس به درجهای بود كه به گفتۀ تاریخ نویسش «از سياست این جماعت ،اگر
كس از این طبقه بود از این دیار بيرون رفت یا در گوشه خمول خزیده خود را بينام و
نشان ساخت و در ایران شيوۀ تناسخ منسوخ گشت» (همان.)477 :
بنا بر آنچه ذكر شد برخورد شاه طهماسب با نقطویه و «سياست بليغ و زجر عنيف»
او نه فقط باعث محو كامل آنها نشده بود بلکه حتی رشد آنها را نيز متوقف یا دستكم
كند نکرده بود .طایفۀ نقطویه در خفا چنان گسترشی خوفناك یافته بودند كه به گفتۀ
اسکندر بيک تركمان تازه بعد از اقدام به تفحص حال آنها در عصر شاه عباس «ظاهر
شد كه در ممالک محروسه این طبقه بسيار شده بودهاند و در اضالل میكوشيدند»
(همان)476 :؛ به عبارت دیگر نفوذ و گسترش نقطویه را حتی اقدامات قهارانۀ شاه عباس
نيز نتوانست متوقف كند و دیر ی نگذشت كه با ظهور درویش رضا در دورۀ شاه صفی
و مشغلهای كه او به پا كرد ،واهی بودن این ادعای تاریخنویس عصر شاه عباس ،كه «در
ایران شيوۀ تناسخ منسوخ گشت»  ،آشکار شد .درست در همان شهری كه درویش
خسرو و مریدانش در مأل عام با زجر و شکنجه كشته شدند ،نقطویِ دیگری در دورۀ

شاه صفی پيدا شد كه به گفتۀ واله اصفهانی «كثرت اعوان و انصار وی از قلمرو شمار
بيرون رفته در خانقاه درویشی ،بساط سلطنت و پادشاهی فروچيد» (واله اصفهانی:1382 ،
 . )101این درویش نيز بعد از مدتی به مانند دیگر همکيشان خود به فرمان شاه
صفوی(شاه صفی) به قتل رسيد و «به ميامن عنایات اله نایرۀ آن فتنه به سهولت اطفا
پذیرفت» (وحيد قزوین )239 :1383 ،؛ اما باز این سركوب به پایان كار نقطویه منجر نشد
بلکه پس از قتل درویش رضا ،مریدان همچنان به انتظار او بودند ،تا اینکه در سال
1048ق .با اجتماع بر شاطر گمنامی كه به درویش رضا شباهت زیادی داشت ،بلوایی
بر پا كردند كه باعث شد شاه صفی بار دیگر فرمان نابودی آنها را صادر كند (واله
اصفهانی 296 :1382 ،و  297و قزوینی.)59 :1367 ،
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آنچه این ظهور چندبارۀ نقطویه را بعد از هر سركوب مهلک آنها بيشتر نمایان
میكند ،مقایسۀ رفتار آنها با گمنامی و خمولی است كه اهل تسنن و تصوف بعد از
سركوب اوليه پيش گرفتند .هيچیک از این بروز و ظهورها به این اندازه دربارۀ اهل
تسنن و تصوف گزارش نشده است و نقطویه از این حيث استثنای جالب توجهی در
عصر صفویه هستند .طبعاً چنين سماجتی در حفظ خود و گسترش چشمگير اعضا و
معتقدان در خفا از سوی آنها ،هر صاحب تاج و تختی را میتوانست خوفناك گرداند و
وی را وا دارد تا از هر وسيله ای از جمله ایراد اتهام برای دفع آنها استفاده كند؛ اما فراتر
از جسارت ظهور چندبارۀ نقطویه در جامعۀ صفوی ،كه خود به تنهایی موجبات
سركوب شدید آنها و لو با ایراد اتهام را میتوانست مطرح سازد ،وجود نيات سياسی و
قدرتطلبانه نزد آنها است كه از قضا از سر همان جسارت و سهلانگاری مذكور در
عصر مقتدرترین شاه صفوی یعنی شاه عباس ،ظهور علنیتر پيدا كرد .پيشتر گفته شد
كه نه تنها نقطویه در ظهور خود سركوبهای قهارانۀ شاه اسماعيل و سرنوشت مخالفان
را نادیده انگاشتند بلکه حتی سركوبی را كه عليه آنها در عصر شاه طهماسب صورت
گرفت ،بی مالحظه گذاشتند و بعد از آن با اقتدار بيشتری در عصر شاه عباس ظاهر
شدند؛ اما این بیمالحظگی و جسارتِ آنها ،زمانی پيش از پيش جالب و حيرتآور
میشود كه اقدام سلطه جویانۀ آنها در برابر شاهِ مقتدر صفوی در نظر گرفته شود .بعد از
اینکه « در اندك روزگارى جمعيت بسيار در سلسلۀ آن سر حلقه فجار و سرآمد اشرار
(درویش خسرو) ،دست به هم داده ،كثرت مریدان و جمعيت مرتدان به حدى رسيد كه
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اكثر اوقات موازى دویست كس در تکيه و حوال او حاضر بودند و چند كس از این
جماعت را در صحبت درویش خسرو مرتبه عال دست داده به مقام نيابت و امانت
رسيدند» (افوشتهاى نطنزى516 :1373 ،د .)517كمكم بر اثر این ازدحام و پشتگرمی ،درویش
شروع به طرح برخی مدعاهای فضوالنه دربارۀ ملک و سلطنت كرد .هنگامی كه شاه به
قصد سركوب یکی از یاغيان عازم لرستان بود ،یوسفی تركدوز از مریدان نزدیک
درویش خسرو ،بنا بر آنچه در خفا بين مرید و درویش مطرح شده بود
بر زبان آورد كه اگر البته عزیمت لرستان تصدميم یافتده و فسدخ آن مصدلحت امدور
سلطنت نيست نواب فلکركاب جهد فرماید كه دو سه روز قبل از حلول مداه محدرم
سنه اثن و الف البته به دارالسلطنۀ قزوین معاودت فرموده باشد كه دخول این سدال،
محل وصول یک از ارباب حال است به مقدام پادشداه و اسدتقالل؛ یعند یکد از
درویشان ما را صاحب امر م باید شد و زمام مهام حل و عقد و قبض و بسدط امدور
سلطنت را در قبضه اقتدار و پنجه اختيار او نهادهاند و این محدرّم ،اول دور ماسدت و
چون ذات ملک صفات نواب را استعداد ایدن امدر زیداده ازیدن جماعدت اسدت كده
استحقاق این كار دارند ،معهذا ،رشتۀ امر سلطنت در دست قدرت نواب اسدت پدس
اول و انسب آن است كه به غيرى انتقال نيابد .البته به تعجيل هر چه تمامتر خدود را
به سر دور رسانند و فرصت را دریابند (همان.)518 :
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با اینکه چنين اظهاری آشکارا تهدید قلمروی حاكميت مطلق شاه مقتدر صفوی به
شمار میرفت ،در آغاز او « صبر و تحمل ورزیده ،شيوۀ حلم و سکون پيشنهاد طبيعت
قدس طينت ساخت»؛ اما سخن از اینکه «این سال ،محل وصول یک از ارباب حال
است به مقام پادشاه و استقالل .یعن یک از درویشان ما را صاحب امر م باید شد و
زمام مهام حل و عقد و قبض و بسط امور سلطنت را در قبضۀ اقتدار و پنجۀ اختيار او
نهادهاند» از تحمل شاه اقتدارجو بکل بيرون بود؛ بنابراین هنوز راهی نرفته بود كه «فکر
و اندیشۀ آن ملحد ضاللتپيشه دست از فتراك خيال شهریار سکندر خصال نم داشت
و نزدیک به آن شد كه تخریب بناى كفر و الحاد آن ب دین مرتد را بر عزیمت لرستان
ترجيح داده» شود (همان)519 :؛ اما باز علیرغم این دغدغه سرسامآور ،شاه دوراندیش
اتمام كا ر یاغی را مقدم داشت و راه خود را به سوی لرستان ادامه داد .ولی هنوز چندان
دور نشده بود كه «قاصدى از نزد درویش خسرو آمد و عریضهاى آورد مضمون آنکه
نواب سپهر ركاب باید كه در شدن و آمدن كمال مسارعت الزم دارد و غایت جد و
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جهد به عمل آورده و وقوع امر معهود را سهل نشمارد و اگر در مجادله و مقاتله
شاهوردى [باغی لرستان] ،احتياج به لشکر شود ،قاصدى جلد صباسرعت فرستاده اعالم
گردانند تا هر قدر از لشکر كه باید مکمل و مسلح به خدمت فرستاده شود» (همان).
طبعاً صحبت از لشکر بسيار در پایتختی كه شاه آن را ترك كرده بود ،چيزی نبود كه
شاه دوراندیشی همچون شاه عباس آن را نادیده انگارد .بنابراین با «ورود این رقعۀ
فسادآميز ،دیگر تمکن تاب و طاقت در حوصلۀ صبر و تحمل شهریار قضا قدرت
نماند» (همان) .از این رو ،وی از محل وصول پيک ،جمعی را برای دستگيری عاجالنۀ
سران نقطویۀ به قزوین فرستاد .مأموران همه عاصيان را پيش از آنکه مریدان آنها و
اهالی قزوین دریابند به بند كشيدند و به نزد شاه آوردند (ر.ك .همان 519 :تا  )521و با این
كار فتنهای را كه مستقيماً سلطنت شاه صفوی را تهدید میكرد ،سركوب كردند.
عالوه بر آنچه از درویش خسرو و مریدان فراوان او در ورود به عرصه كشورگيری
سرزد ،درویش رضا دیگر نقطوی صاحب حشمت عصر شاه صفوی نيز مدتی چنين
خيالی در سر پخت اما خطر او نيز بيش از اینکه بنيادی بگيرد از جانب عمّال شاه
صفوی برطرف شد .این درویش بعد از اینکه «مغرور كثرت اعوان و انصار شده به
خيال فاسد ،هنگام صبح با جمع از مریدان ،كه قریب به پانصد نفر بودند ،داخل
دارالسلطنه قزوین شده در درون حصار امامزادۀ واجبالتعظيم ،شاهزاده حسين ،كه در
خارج شهر قزوین است ،رحل اقامت انداخت» (وحيد قزوینی .)239 :1383 ،به تصریح
نویسنده ایران در زمان شاه صفی و شاه عباس دوم نيز بعد از اینکه درویش رضا در
تحقيق علماى اعالم و فضالى كرام از عقيده وی با زیركی بيرون جست« ،بيشتر از
پيشتر متاع خودفروش خود را رواج داد و گاه به دعوى مهدویت و گاه به ادعاى نيابت
آن حضرت شایستگ سلطنت خود را خاطر نشان مریدان نادان كور باطن م كرد تا از
راه هجوم عا م و ازدحام آن طایفه گمنام روى اهتمام به نظام و انتظام مهام پادشاه
سلطنت بسط بساط و جهانگشای آورد و به صالح و صوابدید مریدان كمخرد ،بناى
كار روزگار و خود را بر عالمگيرى نهاده با فدویان و مریدان خود قرار داد كه نخست
دارالسلطنه قزوین را كه پایتخت شاه جنّتمکان است به حيطۀ ضبط و تسخير در آورده
پس از آن عنان عزیمت به صوب تسخير ممالک ربع مسکون منعطف گرداند» (واله
اصفهانی .)101 :1382 ،هر چند طولی نکشيد كه عمال صفوی با تشریک مساعی این
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مدعی سلطنت را نيز به مانند درویش خسرو از ميان برداشتند ولی بار دیگر آشکار شد
كه نقطویه داعيهها و استعدادهای سياسیای داشتند كه حکام صفوی به هر وسيلهای
باید به دفع آنها اقدام میكردند .خطر این نوع داعيههای نقطویه برای صفویه و
ضرورت سركوب آنها به هر وسيله گرچه با ایراد اتهام ،زمانی بيش از بيش آشکار
میشود كه در نظر گرفته شود نيات سياسی آنها در كمال بيباكی و در زمان سالطين
مقتدری همچون شاه عباس اظهار شده است.
 .2باورها و عقاید نقطویه
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هر چند در آغاز به نظر میرسد ،القابی نظير «تناسخيه»« ،زندقه» و «مالحده» دربارۀ
نقطویه در منابع تاریخی عصر صفویه (ر.ك .اصفهانی 902 :1368 ،و تركمان ،)473/2 :1382 ،از
سر همسویی مورخان آن عصر با جریان حاكم است و این سخن كه «آن طایفه به
مذهب حکما عالم را قدیم شمردهاند ،اصال اعتقاد به حشر و اجساد قيامت ندارند،
مکافات حسن و قبح اعمال را در عافيت و مذلت دنيا قرار داده ،بهشت و دوزخ ،همان
را م شمارند» (تركمان ،)476/2 :1382 ،ناشی از قرائتی خصمانه از آیين آنهاست ،اما باید
توجه كرد بنا بر محتوای منابع تحقيقی و مندرجات مراجع مرتبط با آیين نقطوی،
آموزه ها و عقاید ایشان آشکارا با تعاليم و باورهای اسالمی ناهمخوان است و گفتار و
قضاوت تاریخنویسان رسمی عصر صفوی تا حد بسياری با واقعيت عقاید آنها مطابقت
دارد.
بنابراین از آنجا كه آنها به خدا ،بهشت ،جهنم و قيامت اعتقادی نداشتند ،مالحده
ناميده میشدند .همچنين بنا بر تفاسير و تأویالت خاص از قرآن با عنوان اهل زندقه از
ایشان یاد میشده است (ر.ك .كيا)10 :1320 ،؛ بر این اساس ذكر عناوین مختلف از جمله
دو عنوان اخير برای آنها ،یعنی مالحده و اهل زندقه در منابع رسمی صفویه صرفاً از
روی ستيز و لجاجت نيست .طبق تصریح منابع نقطویان ،بنيادگذار نقطویه در آیين خود
مرتبهای با عنوان «واحد» تعيين كرده بود .عنوان واحد به كسی اطالق میشد كه برای
ن يل به درجات واالی تکامل از تأهل سر باز زده باشد« .واحد» در واقع برابر با انسان
كامل و حتی فراتر از آن حاوی جایگاهی در حد جایگاه خدا بوده است .او از سر این
واالیی جایگاه ،مطلق العنان بوده و رفتارش محور و معيار اعمال دیگران محسوب
میشده است (ر.ك .حيدرینيا 15 :1378 ،تا  .)17در برابر مرتبه واحد« ،امين»ها قرار داشتند.
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این امنا برخالف «واحد»ها متأهل بودند و به همين دليل نيل آنها به مقام «واحد» ممکن
نبوده است (ر.ك .همان) .براساس مرتبۀ انسان «واحد» ،كه «مركب مبين» نيز خوانده
میشد ،نقطویان معتقد بودند آنچه تاكنون به نام خدا خوانده میشد ،همين انسان كامل
و دارنده مقام «واحد» است (ر.ك .كيا ،همان 10 :و .)11
آشکار است كه بنا بر دليل اخير یعنی ایراد مقام خدایی به انسان كامل ،اتهام كفر و
الحاد نقطویه و مالحده و زندقه خوانده شدن ایشان در نظر مؤمنان راستين بر شواهد
متقن و استواری مبتنی بوده و طرد و لعن آنها با اصولی مطابقت داشته است .عالوه بر
این موارد ،دستمایه های دیگری برای اتهام و اقدامات سركوبگرانه شریعتمداران و
حاكمان صفوی عليه نقطویه وجود داشته است .اعتقاد آنها به تناسخ یکی از مهمترین
این موارد است كه بر طبق آن ،اجزای بدن بعد از مرگ بدون اینکه متالشی شود،
تودهوار جذب خاك میشود و سپس به شکل گياه یا جماد آشکار میشود .در واقع
ذرات پدیدآورندۀ كالبد هر موجودی در این جهان هميشه باقی است جز اینکه هر زمان
به صورت و پيکری درمیآید؛ گاه شکل سنگ و خاك میگيرد و گاه به هيأت گياه،
جانور و مردم نمایان میشود .این تبدیل و تبدل به صعود یا نزول موجود در مراحل
وجودی منجر می شود .در هر مرحله ،آثار شأن موجود در مرحله پيش از آن قابل
رؤیت است و از خوی ،اعمال و رفتار «كنونیِ» هر چيز و هر كسی میتوان پی برد كه
آن چيز و آن كس پيش از این در چه پيکر و صورتی بوده است .به این پی بردن،
اصطالحاً احصا و به شخص درككننده محصی میگفتند .بنابر چنين باوری بنيادگذار
نقطویه خود را تجسد مقام حضرت رسول(ص) و حضرت علی(ع) میدانست و
حضرت موسی(ع) و فرعون را به ترتيب در امام حسين(ع) و یزید تجسد یافته
میدانست (ر.ك .الگار 193 :1382 ،و  194و كيا ،همان 10 :و .)11
نمود چنين تلقیای در دوران مورد بحث ما در ماجرای دستگيری و سركوب
درویش خسرو و پيروانش در قزوین و دیگر نقاط ایران دیده میشود .قلندر كوچک از
مریدان نزدیک درویش خسرو ،وقتی در این سركوب مرگبار از سر ناچاری با اقدام به
مصرف تریاك خود را در معرض مرگ قرار داد با ذكر اینکه «رفتيم تا در دورۀ دیگر
بيایيم» (تركمان ،)476/2 :1382 ،جلوهای از این باور كفرآلود را ابراز داشت .همچنين زمانی
كه در طول این سركوب ،سرآمد نقطویان كاشان ،مير احمد كاشی ،دربند به دربار شاه
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عباس رسيد بیهراس « بر زبان آورد كه ما را از كشتن بيم و از مردن باك نيست؛ چه
ما را یقين حاصل است كه بعد از مرگ در اندك زمان به صورت از این بهتر م آیيم و
در هر آمد و رفت كمال دیگر حاصل م كنيم و من چند نوبت به این دنيا آمده و
رفتهام؛ از جمله سيصد و بيست سال قبل از این تاریخ به هيأت جوان خوشصورت
وجيه آمده بودم و بسيار خوش م نوشتم چنانچه خط مرا به رسم تبرك دست به دست
میبردند .اتفاقاً در این ایام قطعهاى به خط خود دیدم و شناختم» (افوشتهای نطنزی:1373 ،
525د.)526
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عالوه بر آنچه به اختصار از باورها و عقاید كفرآلود نقطویه گفته شد ،عوامل محرك
دیگری همچنان زمينهساز ایراد اتهام عليه آنها بوده است .نقطویه دستكم تا روزگار
صفویه در مقایسه با اهل تسنن و اهل تصوف فاقد قلمروی تاریخی و وسعت
جغرافيایی گسترده بودند .تصوف و بویژه تسنن از اوایل اسالم رایج و در سرزمينها و
ممالک وسيعی برقرار بودند به طوری كه از سر این سابقه تاریخی و وسعت قلمرو،
هيچ یک پدیدهای نوظهور به شمار نمیرفت بلکه هر كدام از آنها كم و بيش ،پيشِ
چشم و مألوف اذهان بودند؛ اما نقطویه بعد از ظهور اندك در عصر تيموری ،دیگر كر و
فر و بروز چندانی تا دورۀ صفویه نداشت .از این رو این آیين بركنار از متن باورهای آن
در عصر صفویه بر خالف تسنن و تصوف ،پدیدهای نوظهور و از چشمانداز دینی
مستعد بدعتانگاری بوده است؛ به عبارت دیگر فراتر از آموزهها و عقاید نقطویه ،كه
خود دربردارندۀ اسباب كافی برای طرد آنها در جامعه شریعتمدار صفوی بود،
بیسابقگی خيزش چشمگير آنها در مقایسه با تسنن و تصوف نيز میتوانست از اسباب
بدعتانگاری و طرد و رد آنها شود.
عالوه بر این موارد مهم ،میتوان گفت در عقاید نقطویه عواملی بود كه آشکارا
قرائتی دیگرگونه از باورهای اساسی و صریح تشيع بود؛ امری كه خود میتوانست در
دامن زدن به این تقابل و بدعتانگاری نقش مضاعف و مؤثری داشته باشد؛ زیرا تشيع
در عصر صفویه از سوی هيأت حاكم و نهادهای مختلف با شدت و گرمی بسيار در
حال گسترش و تقویت بود و هر گونه تضعيف و تحریف آن از جانب هر كانون و
تشکلی میتوانست بشدت و با انحای مختلف مقابله شود .پيشتر در ذكر باورهای
تناسخی نقطویه به ظهور موسی(ع) و فرعون در قالب امام حسين(ع) و یزید اشاره شد.
این تلقی طبعاً واكنشهای خاص شيعيان را برمیانگيخت اما فراتر از این مطلبِ محركِ
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شيعيان ،ادعای صاحب الزمانی نقطویه بود كه در دورۀ صفویه نيز بروز عينی پيدا كرد.
مهدویت در باورهای حروفيه و شخص بنيادگذار آن جایگاه برجستهای داشت .فضل
اهلل استرآبادی حروفی خود را مهدی موعود میخواند (ر.ك .پسيخانی ،نسخه خطی 128 :و
اسفندیار .)275 :1362 ،این باور در محمود پسيخانی نيز ،كه زمانی شاگرد مکتب فضل اهلل
استرآبادی بود بر جای ماند و او نيز مانند استاد ،خود را مهدی موعود اسالم خواند
(رك .همان) .در واقع محمود بعد از اینکه آیين خود را در سال 800ه.ق بنياد گذاشت،
ادعای مهدویت كرد و از دورۀ جدیدی به نام «دورۀ استعجام» در اسالم سخن گفت.
طبق گفتۀ او این دوره هشت هزار سال طول داشت و اولينِ نقطویه ،یعنی شخص
محمود رهبری این دوره را به دست میگرفت (ر.ك .كيا .)11 :1320 ،از آنجا كه هم
حروفيه و هم نقطویه ،داعيههای اجتماعی د سياسی داشتند و بخشی این داعيهها
همانطور كه پيشتر اشاره شد در اقدام عليه حاكمان زمان دیده میشود ،ادعای مهدویت
با انگيزههای سياسی د اجتماعی آنها بیارتباط نمیتوانست باشد .دعوی مهدویت در
نهضتهای اجتماعی قبل از صفویه نظير نهضت سربداران و مشعشعيان وجود داشته
است و هر یک از آنها به گونه ای این دعوی را برای براورد نيات خود به كار گرفتهاند.
به زعم نویسنده ماهيت فکری د اجتماعی مشعشعيان در واقع فقر و نابسامانی اجتماعی
با وجود زمينههای سادگی اندیشه ،موجب رویکرد احساسی و روانی به سادهترین و
نزدیکترین راهحل موجود در بطن باورهای دینی ،یعنی مهدویت میشده است (ر.ك.
رنجبر .)274 :1372 ،بنا بر این الزامات و فواید دعوی مهدویت در باورهای بانی آیين
نقطوی ،دعوی صاحب الزمانی حضور جالب و گستردهای دارد .با این تلقيات او ،كه
«امام زمان مشهود و مشخّص و مرئی باید» و «صاحب زمان را باید دست تا زانو برسد
تا بدانند صاحب زمان است» (ذكاوتی قراگزلو 102 :1378 ،و  ،)103میتوان گفت وی با
ت أكيد بر حاضر و ناظر بودن امام زمان در واقع تمهيدات الزم برای ادعای مهدویت
خود و مریدانش را فراهم ساخته و بر مبنای آن ،اذهان را برای پذیرش خود و اخالفش
در مقام امام زمان آماده كرده است.
بنابر آنچه از جایگاه مهدویت در آیين نقطوی گفته شد با ظهور نقطویه در عصر
صفوی ،ادعای مهدویت دستكم در رفتار درویش رضا به صورت بارزی هویدا شد .او
گاهی «ادعاى مهدویت و بعض اوقات ادعاى نيابت او م كرد» (قزوینی .)52 :1367 ،به
گفتۀ واله اصفهانی بویژه پس از اینکه علما «دست از گریبان مؤاخذه و بازخواست آن
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نتیجهگیري
مهاجرت ایرانيان به هندوستان در دورۀ صفویه از نقاط عطف تاریخ مهاجرت ایرانيان به
آن سرزمين به شمار میرود .اعتقادات مغایر با مذهب و ایدئولوژی غالب در عصر صفویه
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ملحد ب دین كشيده ،مرخّصش گر دانيدند ...بيشتر از پيشتر متاع خودفروش خود را
رواج داد و گاه به دعوى مهدویت و گاه به ادعاى نيابت آن حضرت شایستگ سلطنت
خود را خاطر نشان مریدان نادان كرد» (واله اصفهانی .)101 :1382 ،با وجود این جای این
سؤال باقی است كه چرا در احوال درویش خسرو یکی معروفترین درویشان نقطوی
عصر صفوی چنين دعوی گزارش نشده است در حالی كه او نيز برای این ادعا
دستكم در بسيج تودۀ سادهانگار برای نيات سياسی خود نياز داشت .شاید این عدم
ِ
اشاره ناشی از احتياط و اختفایی باشد كه او در ابراز عقاید داشته است .طبق تصریح
نقاوۀ اآلثار او «در اوایل حال ظاهراً امرى كه خالف شرع اقدس باشد به ارتکاب آن
جرأت نم نمود» (همان )516 :تا جایی كه نواب برای استخبار به ناچار به مرید او،
یوسفی تركش روی آوردند به طوری كه «انواع رعایت و عاطفت نسبت به او به ظهور
می رسانيد و احياناً او را طلبيده با او طرح همزبان افکنده سخنها ازو م كشيدند» (همان:
 .)517بر این اساس ،بعيد نيست درویش صاحب جاه و حشم از سر دوراندیشی منتظر
مجالی مناسب بوده است تا برای پيشبرد اهداف خود از عواید برانگيزانندۀ دعوی
مهدویت در تجميع تودهها بهره ببرد.
بر اساس آنچه در مجموع از عقاید نقطویه گفته شد از یک سو اتهام بددینی و الحاد
آنها بر واقعياتی مبتنی بوده است .از سوی دیگر فعاليت آنها در روزگاری بود كه نه تنها
نهادهای مذهبی در حال شکلگيری گسترده بودند بلکه در اثر «عنایت» حکام صفوی
بر قدرت این نهادها روز به روز افزوده میشد .این عنایت ناشی از دعوی خادمی و
شریعتمداری حکام و حکومت صفوی بود؛ دعویای كه عمالً از راه مبارزه آنها با
مخالفان عقيدتی ،مکرر بروز پيدا كرده بود .از این رو پيوندی مستمر بين نهاد سياست و
شریعتمداران رسمی برقرار بود كه بر اساس آن ،هر دوی آنها میتوانستند ،مخالفان
عقيدتی خود بویژه امثال نقطویه را ،كه در عين بددینی ،داعيههای سياسی نيز از خود
ابراز می كردند با تبليغاتی كه اتهامات آنها را بر سر زبانها بيندازد و به ثبت در منابع
گوناگون تاریخی و ادبی برساند ،سركوب كنند.
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و اتهام بددینی و الحادی كه در پی آن پدیدار شد یکی از عوامل این مهاجرت بوده
است .با نظر به منابع گوناگون دورۀ صفویه در راستای مبارزه با بددینان و ملحدان ،اهل
تسنن و تصوف هجمههای خانه برانداز بسياری در سرتاسر آن دوره متحمل شدهاند .با
وجود این در این منابع اتهام بددینی و الحاد در مورد نقطویان با «صراحت» و تأكيد
بيشتری بيان شده است تا در مورد اهل تسنن و تصوف .این امر ناشی از این است كه
بر خالف اهل تسنن و تصوف ،كه بعد از هجمههای اوليه سعی در اختفای خود
داشتند ،نقطویان در اظهار خود سعی بليغ و لجوجانهای به كار بستند .این سعی در دو
شکل تحریکآميز نمود داشت :از یک سو آنها داعيههای ملکداری و كشورگيری از
خود بروز دادند و از سوی دیگر عقاید مخالف با تشيع ،كه در آن دوره بشدت پشتيبانی
می شد ،ابراز كردند .از این رو این طایفه خود را هم در مقابل حکام و هم در رویارویی
با نهادهای دینی و شریعتمدارانی قرار دادند كه روز بروز در حال قدرتمند شدن از
طریق آميختن با نهاد سياست بودند .مقابله با عقاید كفرآميز نقطویه ،نظير تناسخ و نيز
لزوم پيشگيری از عقایدی كه شکلی انحرافی از بعضی اصول تشيع را در برداشتند و
همچنين ضرورت دفع آنها در مقام معارضان سلطنت به هر وسيلهای در مجموع
موجب تأكيد و تصریح بسيار بر اتهام نقطوی در منابع بویژه در منابع رسمی آن عصر
شد .بر این اساس بددینی و الحادی كه در مهاجرت شاعران به هندوستان دخالت و
صراحت چشمگيری دارد ،اتهام نقطوی است نه دیگر اتهامات رایج در عصر صفویه.
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اصفهانی ،محمد معصوم بن خواجگی؛ خالصه السیر؛ به كوشش ایرج افشار ،تهران:
انتشارات علمی.1368 ،
افوشتهاى نطنزى ،محمود بن هدایت اهلل؛ نقاوة اآلثار؛ تصحيح احسان اشراقی ،تهران:
علم و فرهنگ .1373 ،
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الگار ،حامد؛ «نقطویه»؛ ترجمه حسين شيخ ،كتاب ماه تاریخ و جغرافيا ،ش 68د ،69خرداد
و تير  ،1382ص  193تا .197
انوشه ،حسن؛ دانشنامة ادب فارسي (ج ،4ادب فارسی در شبه قاره)؛ تهران :وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی.1380 ،
اوحدی ،تقیالدین محمد؛ عرفات العاشقین؛  8جلد ،تصحيح ذبيح اهلل صاحبکار و آمنه
فخر احمد(با نظارت علمی محمد قهرمان) ،تهران :ميراث مکتوب.1389 ،
باربارو جوزافا ،كنتارینی و دیگران؛ سفرنامههاي ونیزیان در ایران؛ ترجمه منوچهر اميری،
تهران :خوارزمی.1338 ،
بداؤنی ،عبدالقادر بن ملوك شاه؛ منتخب التواریخ؛ به تصحيح مولوی احمد علی صاحب،
با مقدمه و اضافات توفيق ه .سبحانی ،تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.1379 ،
براون ،ادوارد؛ تاریخ ادبي ایران؛ ج  ،4ترجمه رشيد یاسمی ،چ دوم ،تهران :بنياد كتاب،
.1364
برن ،رهر؛ نظام ایاالت در دورة صفویه؛ ترجمۀ كيکاوس جهاندارى ،تهران :بنگاه ترجمه
و نشر كتاب.1341 ،
بهار ،محمد تقی؛ سبک شناسي؛  3جلد ،تهران :اميركبير.1386 ،
پسيخانی ،محمود؛ میزان؛ نسخۀ خطی كتابخانۀ ملک ،ش .6226
تاراچند؛ «پيوندهای تمدن و فرهنگ هند و ایران»؛ ترجمۀ پرویز مهاجر مجله سخن ،دوره
 ،15ش.1343 ،
تتوى ،قاض احمد و آصف خان قزوین ؛ تاریخ الفي؛  8جلد ،غالمرضا طباطبای مجد،
تهران :علم و فرهنگ .1382 ،
تركمان ،اسکندر بيگ؛ تاریخ عالمآراى عباسى؛  3جلد ،به تصحيح ایرج افشار ،چ سوم،
تهران :اميركبير.1382 ،
تقیالدین كاشی ،محمدبن علی؛ خالصهاالشعار و زبدهاالفکار(بخش كاشان)؛ به كوشش
عبدالعلی ادیب برومند و محمدحسين نصيریكهنمویی ،تهران :مركز پژوهشی ميراث
وب.1384 ،
مکت 
ثواقب ،جهانبخش؛ «نگرشی بر شورش درویش رضا در عصر شاه صفی»؛ فصلنامه علوم
انساني دانشگاه الزهرا ،س  ،16ش  ،1385 ،60ص 77تا .107
جعفریان ،رسول؛ «رویایی فقيهان و صوفيان در عصر صفوی»؛ کیهان اندیشه ،ش ،33
 ،1369ص 101تا .127

-

-
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حاجيان پور ،حميد؛ «روابط ایرانيان و ازبکان در دورۀ شاه طهماسب صفوی»؛ مجلة
دانشکده ادبیات و علوم انساني دانشگاه اصفهان ،دورۀ دوم ،ش هيجدهم و نوزدهم،
پایيز و زمستان  ،1378ص  35تا .60
______؛ «روابط سياسی و مذهبی ایرانيان و ازبکان در دورۀ شاه اسماعيل صفوی»؛
کیهان اندیشه ،ش  ،78خرداد و تير  ،1377ص 42تا .62
حسينی ،سيد حميد؛ «عوامل فرهنگی د مذهبی تنش بين صفویه و عثمانی»؛ سخن تاریخ،
ش  ،1389 ،5ص  1تا .32
حقيقت ،عبدالرفيع؛ تاریخ نهضتهاي فکري ایرانیان؛ 11جلد ،تهران :انتشارات شركت
مؤلفان و مترجمان.1368 ،
حيدرینيا ،صادق؛ «نقطویه پيدایش و تکاپو در قرن نهم»؛ فصلنامة پیشینه ،ش یکم،
زمستان،1378ص 15تا .17
خواندمير ،امير محمود؛ ایران در روزگار شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوي(ذیل
حبيب السير)؛ تصحيح احسان اشراقی و محمد تقی امامی ،تهران :گستره.1370،
دالساندری ،وینچنتو؛ سفرنامه(سفرنامههای ونيزیان در ایران)؛ ترجمه منوچهر اميری،
تهران :خوارزمی.1349 ،
ذكاوتی قراگوزلو ،عليرضا؛ «نقطویه در تاریخ و ادب»؛ معارف ،ش سی و هشتم،1375 ،
ص 32تا .43
______؛ «حروفيه پيش درآمد نقطویه»؛ معارف ،دورۀ  ،14ش یک ،1376 ،ص 61تا .66
______؛ «تحليل كتاب «مفاتيح الغيوب» محمود پسيخانی نقطوی»؛ مجلة معارف ،ش
چهل و هفتم ،مرداد و آبان  ،1378ص 102و .103
رازی ،امين احمد؛ تذکرة هفت اقلیم؛ با تصحيح و تعليق جواد فاضل 3 ،جلد ،تهران:
كتابفروشی علمی.1340،
رنجبر ،محمدعلی؛ مشعشعیان ،ماهیت فکري ـ اجتماعي و فرایند تحوالت تاریخي؛
تهران :علمی فرهنگی.1372 ،
روملو ،حسن بيک؛ احسن التواریخ؛ به كوشش عبدالحسين نوایی ،تهران :بابک.1357 ،
زرینكوب ،عبدالحسين؛ روزگاران دیگر ،از صفویه تا عصر حاضر؛ تهران :سخن.1375 ،
______؛ دنباله جست و جو در تصوّف ایران؛ تهران :اميركبير.1369 ،
سانسون ،سفرنامه سانسون؛ ترجمه تقی تفضلی ،تهران :ابن سينا.1346 ،
سایکس ،سرپرسی؛ تاریخ ایران؛ ترجمه محمد تقی فخر داغی گيالنی؛ تهران :انتشارات
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علمی ،بیتا.
سعيدیان ،حميد؛ «مهاجرت شعرا به هند در عصر صفویه(»)4؛ مجلة وحید ،ش  ،56مرداد
 ،1347ص  741تا .747
سيوری ،راجر؛ ایران عصر صفوي؛ ترجمه كامبيز عزیزی ،تهران :نشر مركز.1374 ،
شاردن ،ژان ،سفرنامه شاردن ،ج  3و  ،4ترجمه اقبال یغمایی ،تهران :توس.1374 ،
شيبی ،كامل مصطفی؛ تشیع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم؛ ترجمه عليرضا ذكاوتی
قراگزلو ،تهران :اميركبير.1359 ،
صادق كتابدار؛ تذکره مجمع الخواص؛ ترجمه عبدالرسول خيام پور ،تهران :اخترشمال،
.1327
صائب تبریزى ،محمدعلی؛ کلیات اشعار؛ با مقدمه و تصحيح اميرى فيروزكوه  ،تهران:
خيّام.1330 ،
صفا ،ذبيح اهلل؛ تاریخ ادبیات در ایران؛ 8جلد ،تهران :فردوس.1366 ،
صفت گل ،منصور؛ ساختار نهاد و اندیشه دیني در ایران عصر صفوي؛ تهران :رسا،
.1381
طاهری ،سيد مهدی؛ «بررسی جریان تصوف در شبه قاره»؛ فصلنامه مطالعات شبه قاره،
س دوم ،ش پنجم ،زمستان  ،1389ص  29تا .54
عابدینی ،ابوالفضل؛ «مناسبات اجتماعی ایران و عثمانی در دوره صفویه»؛ فصلنامه تاریخ
روابط خارجي ،ش چهل و یکم ،1388 ،ص 40تا .78
عالم آرای صفوی؛ نویسنده نامعلوم؛ به كوشش یداهلل شکری ،تهران :انتشارات اطالعات،
.1363
عامر ،خان محمد؛ «علل گسترش و رواج زبان و ادب فارسی در هند»؛ نامه پارسي ،س
چهارم ،ش چهارم ،1378 ،ص  42تا .68
فخرالزمانیقزوینی ،مالعبدالنبی؛ تذکره میخانه؛ تصحيح احمد گلچين معانی ،تهران :اقبال،
.1367
فراهان منفرد ،مهدی؛ مهاجرت علماى شیعه از جبل عامل به ایران در عصر صفوى؛
تهران :اميركبير.1377 ،
ددددددددد؛ «اندیشههای هزاره مدارانۀ نقطویه»؛ تاریخ تمدن اسالمي ،س چهارم ،ش
هشتم ،1387 ،ص  99تا .120
فلسفی ،نصراهلل؛ جنگ میهني ایرانیان در چالدران؛ تهران :هيرمند.1381 ،
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______؛ زندگاني شاه عباس اول؛ 3جلد ،تهران :انتشارات علمی.1364 ،
قزوین  ،ابوالحسن؛ فواید الصفویه؛ تصحيح مریم ميراحمدى ،تهران :مؤسسه مطالعات و
تحقيقات فرهنگ .1367 ،
قمی ،قاضی احمد بن شرف الدین حسينی؛ خالصه التواریخ؛ تهران :دانشگاه تهران.1359 ،
كوشا ،كفایت؛ «مهاجرت هنرمندان ایرانی به هند در دورۀ صفوی»؛ آینة میراث ،دورۀ
جدید ،س دوم ،ش سوم(،پياپی ،)26پایيز  ،1383ص  32تا .57
كيا ،محمد صادق؛ نقطویان یا پسیخانیان؛ تهران :انجمن ایرانویچ.1320 ،
گلچين معانی ،احمد؛ کاروان هند؛  2جلد ،مشهد :انتشارات آستان قدس رضوی.1369 ،
مير احمدی ،مریم؛ دین و مذهب در عصر صفوي؛ تهران :اميركبير.1363 ،
ميرخواند ،محمد بن خاوند شاه؛ روضه الصفا؛ 8جلد ،به تصحيح جمشيد كيانفر ،تهران:
اساطير.1380،
نصرآبادی ،محمدطاهر؛ تذکره نصرآبادي؛ 2جلد ،مقدمه و تصحيح محسن ناجی
نظرآبادی؛ تهران :اساطير.1378 ،
_____؛ تذکره نصر آبادي؛ با تصحيح و مقابله وحيد دستگردی؛ تهران :كتابفروشی
فروغی ،بی تا.
نفيسی ،سعيد؛ تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسي؛  2جلد ،تهران :كتابفروشی
فروغی.1344 ،
نوایی ،عبدالحسين و غفاری فرد عباس قلی؛ تاریخ تحوالت سیاسي و اجتماعي و
اقتصادي ایران در دورة صفویان؛ تهران :سمت.1381 ،
نهرو ،جواهر لعل؛ كشف هند؛ ترجمه محمود تفضلی؛ تهران :اميركبير.1361 ،
واله اصفهانی ،محمد یوسف؛ خلد برین؛ به كوشش ميرهاشم محدث؛ تهران :انتشارات
موقوفات دكتر محمود افشار.1372 ،
______؛ ایران در روزگار شاه صفي و شاه عباس دوم؛ به كوشش محمدرضا نصيری،
تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.1382 ،
وحيد قزوین  ،ميرزا محمد طاهر؛ تاریخ جهانآراى عباسى؛ تصحيح سيد سعيد ميرمحمد
صادق ،تهران :پژوهشگاه علوم انسان و مطالعات فرهنگ .1383 ،
هدایت ،رضا قليخان؛ تاریخ روضهالصفاى ناصرى ؛ 10جلد ،تهران :خيام.1339 -1338 ،

