
تصوف، تشیع و ایران
سوابق صوفیه نشان می دهد که صوفیان نخستین، 

بیشــتر ســنی مذهب هســتند. جنید بغدادی، 
ابوهاشــم کوفــی، منصور حــاج، ابوحلمان 
دمشقی،  قطب الدین حیدر،  بایزید بسطامی،  

عطار، همه ســنی هســتند. حال سؤال این 
است که تصوف از چه زمانی وارد تشیع شد؟ 

چه کسانی در این امر نقش داشتند؟ و چرا این 
جریان وارد تشیع گردید؟

تا عصر صفویه صوفی شــیعه کــم بود و چون 
صفویان شــیعه  بودند، تشــیع مذهب رسمی شد. 
شاه اســماعیل، از نوادگان شیخ صفی اردبیلي بود 
و شیخ صفی صوفی و دارای اختیارات و نفوذ بی 
نظیر در ایران بود. صفویه تشیع را مذهب رسمی  
اعام کرد و از طرفی چون شاهان صفوی از نسل 

صوفی بودند و به تصوف گرایش داشتند، تشیع و 
تصوف را کنار هم قرار دادند.

دکتر زرین کوب در این  باره می نویسد: »صفویه 
در عین این که تشــیع را رکن عمده دولت خویش 
ســاختند، تصوف را رکن دیگر آن تلقی کردند و 
در نهضت انقابی آنان بود که تصوف و تشــیع به 

هم امتزاج یافت.)))«
شاه اسماعیل خودش را مرشد کامل و قطب 
وقــت اعام کرد. بعدها در زمان شــاه عباس 

عده ای از بــزرگان خانــدان صفی ادعای 
مرشــدیت کردند و خواســتند مرشدیت و 

پادشــاهی را از هم جدا کنند. آن ها پادشاه را 
از مقام مرشــد کامل خلع کردند. این مسأله و 

نفوذ علمای شــیعه در دربار باعث گردید که شاه 
عباس به مخالفت با صوفیان برخیزد و ســرانجام 
دســت به قلع و قمع صوفیــان زد و کار به جایی 
رســید که کسی جرأت نداشت خودش را صوفی 

معرفی کند.
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که مجدداً آن را در ایران احیا کنند. هنگامی که شاه 
علیرضا دکنی پادشــاه هند شــد، دو نفر را مأمور 
کرد به ایران بیایند. از این رو، شــاه طاهر دکنی و 
معصوم علی شــاه در سال 90)) قمری وارد ایران 
شدند. در همان زمان، علیرضا شاه 2) نفر دیگر را 
به شــهرهای مختلف فرستاد و کمپانی هند شرقی 
موقوفه ای را به نام موقوفه داوود ـ که پول کانی 

می شد ـ برای تبلیغ تصوف هزینه کرد.)0)) 
برخی از افرادی که مأمور ایران شدند تا فرقه 

نعمت اللهی را ترویج نمایند، عبارتند از: 
فیض علی شــاه، مأمور اصفهان؛ درویش 

حســینعلی اصفهانی، مأمور خراسان و کابل؛ 
درویش عباسعلی ســیرجانی، مأمور کردستان؛ 
مجذوب علی شــاه، مأمور آذربایجان؛ مشــتاق 

علی شاه، مأمور کرمان.
و بدیــن صورت بود که تصوف دوباره در ایران 

گسترش یافت.
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فرقه نعمت اللهی در ایران
مهم تریــن فرقه صوفیه در ایــران ، فرقه نعمت 
اللهیه اســت. نور الدین نعمــت اهلل فرزند عبداهلل 
در سال )73 قمری در شهر حلب متولد شد. وی 
مؤســس فرقه نعمت اللهــی و احیاگر تصوف در 
ایران بود. در ســال 755 در سن 24 سالگی برای 
انجام مناسک حج به مکه رفت و از آن جا به مصر 

و در مصــر مرید عبــد اهلل یافعی )وفات 768) 
شد. او هفت سال شاگردی یافعی کرد و جزو 

خلفای وی شد.
یافعی از ســران فرقه معروفیه اســت که 

خودشــان را به معروف کرخی می رسانند و 
نعمت اللهیه دنباله معروفیه اســت. نعمت اهلل 
ولی، در ســال 762 ق که مصادف با سال دوم 

ســلطنت تیموربــود، به ایران آمــد. وی بیش از 
صد ســال عمر کرد و در سال 834 قمری از دنیا 
رفت.)2) مذهب نعمت اهلل ولی مشخص نیست. او 
در آثارش هم سنی است و هم شیعه؛ هم در دفاع 
از اهل بیت شعر ســروده است و هم در دفاع از 
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خلفا. برخی نعمت اهلل را مثل اســتاد خود یافعی، 
حنفــی مذهب می دانند. وی در دیوان اشــعارش 

می گوید: 
ره سنی گزین که مذهب ماست

ورنه گم گشته ای و در خللـــی   

رافضـی کیست دشمـن بوبـکر 

خارجی کیســـت دشمنـان علی   

هر که او چهار یار دارد دوست 

امـت پاک مـذهب اسـت و ولی   

تمام به  صحــابه ام  دوستـدار 
(( معتــزلی) خصـــم  و  سنـی  یار    

و یا می گوید: 
پرسند زمن چه کیش داری

دارم کیش  چه  بیخبران  ای    

ابوحنـیـفه و  شـافـعـی  از 

دارم پیـش  خویـش  آیینه    

در علــم نبـوت و والیــت

دارم بیــش  کمـال  جمله  از    

ایشان همه بر طریق جدند
من مذهب جد خویش دارم)))   

به هر حال نعمت اهلل تصوف را در ایران گسترش 
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داد و آدابی را بنا نهاد و ادعاهایی را مطرح کرد. او 
در دیوان اشعارش می گوید: 

بــر جای رســول نعمــت اهلل ولی 
است.)))

و در جــای دیگر خودش را مظهر خدا و جامع 
ادیان معرفی می کند: 

مذهب جامع از خدا دارم 
این هدایت بود مرا ازلی)))   

واعظی در رســاله خود می نویسد: »از جمله 
آداب نعمــت اهلل این بوده که مریدان، پیش از 

ذکر، شیخ )نعمت اهلل) را سجده می کردند.)7)«
ســخاوی، نعمت ا... ولی را سنی معرفی 

می کند.)8)
مهم تریــن دلیل موفقیــت نعمت اهلل ولی در 

گســترش تصوف را می توان درآمدهای مالی او 
عنوان کرد. او از دو منبع کسب در آمد کرد: 

). اســکندر نواده تیمور که عاقه بسیاری به او 
داشت، کمک زیادی به وی کرد.
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2. احمد شــاه بهمنی، پادشــاه هند که به جهت 
رقابت با شــاهرخ میرزا حاکم ایران، به نعمت اهلل 

کمک می کرد.
نعمت اهلل در قریه تفــت و در ماهان کرمان دو 

خانقاه ساخت که پایگاه این فرقه شد.)9)
بعد از نعمت اهلل، پســرش شاه خلیل جانشین او 
شد و ارتباطات شاه خلیل با هند تا حدی صمیمی 
و زیاد شد که شاهرخ پادشاه وقت ایران، مجبور 

به برخورد با او گردید و در نهایت، شاه خلیل 
ایران را ترک و به هند رفت و در آنجا پادشاه 

هند دخترش را به پســر شــاه خلیل داد و 
بدین وســیله، این فرقه در دربار به منصب 

بزرگــی دســت یافتند و نوه نعمت اهلل شــیخ 
المشایخ هند گردید. از اینرو بنیان نعمت اللهی 
از ایران به هند منتقل شــد. البته نعمت اللهی ها 

در اوایــل صفویه به  دلیل قــدرت رقابتی خاندان 
اردبیل نتوانستند موفقیت چندانی به دست آورند.
در هر صورت، قطبیت این فرقه به هند کشــیده 
شد و بســیاری از آن ها پادشاه شدند. این فرقه تا 
زمــان نادر، دیگر در ایران جایگاهی نداشــت. و 
بعد از نادرقلی افشار، بزرگان فرقه تصمیم گرفتند 
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