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چکیده

دوران زندیه شامل حوادث بسيار مهمي در ارتباا باا رففاان و تصاو و

حضور آن در جامعهی ایفان است .با ففوپاشي حكومت ناادری و پدیادار
شاادن مبااارز ی ففاگيااف بااف سااف ياادرد ميااان ماادريان

ااور رف ااهی

هفجومفج و ناامني گستفد شد .اگفچه این اماف آااار مبافر باف او اا

سياسي اجتماري و ايتصاادی

اور داشات تاثايف آن در بباع رففاان

وتصو بسيار زیاد بود؛ زیفا وفيان نيز مانند سایف مادريان وشايدند تاا

دوبار يدرد ازدسترفتهشان را بهدسات آورناد؛ باه ایان تفتياب رففاان
نيزواردمفحلهی جدیدی ازحيااد واود شاد .در ایان دوران دو سلسالهی

مهم نعمتاللهيه و ذهبياه رشاد و گساتفي یافات .باهویاه باا مهااجفد و

بازگ ت معصومرلي ا د ناي از هناد باه ایافان اه در شايفاز و ا اههان

 .0استادیار دان گا سيستان و بلوچستان seyedahmad.aghili@yahoo.com
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حضور یافت سلسلهی نعمتاللهيه از رونق و يدرد زیادی بفووردار شد.

اما همين استقبال و گفایع مافدم باه آنهاا موجبااد تافن نهااد دیان و

دولت را ففاهم فد و نااگزیف از بفواورد باا ایان جفیاان شادند.بفوال

سلسلهی نعمتاللهيه بزرگان سلسلهی ذهبيه بهدليل ارتبا با فقهای شايعه
و همچنين شيو ی طفیقتي وویع ه به شفیعت رنایات وا اي داشاتند

موجب شدند تاطفیقهی فكفی آناان بسايار متاف از فافگ دیگاف تصاو
مورد مبالهت مت فران يفار گيفد.

دراین مقاله به چگونگي حضور این دوففيهی وفيه درتحوالد تاریبي
پس ازساقو

اهویه نحاو ی تعامال حا ميات سياساي باااین دو ففياه

بفرسي فعاليت آنان دررصف زندیه و درنهایت بفرسي گفایعهای رففاني

رلما فالسهه و فقهای این دور پفداوته ميشود.
واژههااای کلیاادی :تصااو

زندیااه ذهبيااه نعمااتاللهااي رففااان

نظفی آيامحمدبيدآبادی.

 .1مقدمه

شناوت جفیان رففان وتصو

يافن دوازدهام زميناهی روشاني بافای درم مويعيات ایان

جفیااان در ابتاادای ياافن سااايزدهم يماافی (نااوزدهم مااايالدیع و بعااد از آن بااهوجاااود
ميآورد.شناوت جایگاا رففاان وتصاو

در ایان دور مايتواناد پاساخگاوی بساياری از

پفسعها در این زمينه و مقولههای مفتبط با آن بهرنوان مدول ورود این جفیاان در تااریخ
نوین ایفان (يفن نوزدهم ميالدیع باشد.
تهاود تصو

در این دور با دور ی يبال در آن اسات اه از ساقو

نادرشا و بفافتادن جان ينانع تصو

اهویه تاا يتال

بي تف در ار فد سياسي آن مطفح شد بود بهویه

در بهف گيفی آنان از او ا نابسامان جامعه و بفانگيبتن مفدم آنهام باه اورد شاوري
منطقهای و زودگذر بود؛ اما در دور ی زندیه رویكفد تصو

بي اتف باه ي افهاای مبتلا

جامعه و بيان اندی هها و رقاید ففهنگي و مذهبي و بها طالح نوري نهضت آرام اجتمااري
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بود .دومين تهاود نيز رشد و رونق تصاو

رلماي یاا رففاان نظافی بود اه باههوررالماه

آيامحمدبيدآبادی(وفاد0022گع دراین رصف وارد مفحلهی تاز ای شد.
بفای ورود به مو و پهوه ي ایان مقالاه اشاار باه ایان نكتاهی مهام الزم اسات اه
دراواوف رصف هویه بهدالیل مبتلهي مانند بايمهافی پادشااهان اهوی نهاوذ روزافازون
رلمای شيعه و رواج آموز های شفیعت در بين مفدم ه نهتنها روی ووشي به تصو
نميدادند بلكه گا با آن در ستيز بودند و نيز اع

ن ان

دروناي و ازدسات رفاتن پویاایي در

اندی ههای وفيانه بارث شد نقع این جفیان عي تف از دور های يبل شاود .اماا پاس از
گذشت مدد زماني از فتنهی افغان و آشورهای دور ی اف اریه بهمقتضای او اا زماناه
توانساات حياااد وااود را بازیابااد و بااه اافبب ااي ادامااه دهااد ااه نمونااهی آن را در دور ی
تاریبي مورد بحث در بازگ ت وفيان نعمتاللهي به جامعهی ایفاني در رصف زندیه زیاف
لوای سيدمعصوم رلي ا د ني و احيای طفیقت ذهبيه دراین دور ميتوان م اهد افد .باا
توجه به ایان مساا،ل در ایان مقالاه امن بفرساي ميازان و چگاونگي حضاور تصاو
حنهی رلمي وسياسي

در

ور در دور ی تاریبي مورد بحث به تفسيم مويعيت و جایگاا

سياسي آنان اندی ههای بزرگان آنها و تعامل یا تقابل این جفیان با يطبهای يدرد مانناد
دو نهاد دین و دولت در جامعه پفداوته ميشود.
ردم مو عگيفی و يضاود یكي از مهمتفین مواردی است ه در بفرسي مناابع رففاان
و تصو

باید بهديت ررایت شود .بهدليل وابساتگيهاای فكافی و گفوهاي مناابع باه ایان

مو و با نهایت احتيا باید نگفیسته شاود .باهرلات ارتباا و تعامال رففاان وتصاو

باا

نهادهای مهم جامعه (دین و دولتع هواداران و مبالهاني را دور وود گفد آورد است اه
با مطالعهی منابع این نكته را ميتوان دریافت .بنابفاین با ديت و احتياطي وسوانگوناه در
انتبار و آوردن مطالب باید از تحت تثايف يفار گففتن در اوذ اطالرااد پفهياز افدو باا
نقد و مقابله مطالب درست راازنادرست ت بيص داد.
در زمينهی پي ينهی تحقياق از ساه ساهفنامهی معافو

حااجي زیانالعابادین شايفواني

(مسترلي ا ع :بستانالسياحه ریاضالسياحه و حدیقهالسياحه ميتاوان ناام بافد اه مطالاب

بسيار مهيدی دربار ی وفيان و رفتارهای سياسي آنان بهویاه ازاواوفرصف اهویه باهبعاد
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دارند .سبنان و اطالراد شيفواني در سهفنامههایع به این دليل ه واود نياز از يطابهاا و
رهبفان یكي از سلسلههای وفيان بهشمار ميرود بسيار امل و يوی است؛ هفچند در ایان
منابع بفوي مطالب و دانستههای نارسا و نايص نيز وجود دارد و در بساياری از جاهاا دچاار
اوتصار بيع از حد شد و به جز،ياد رویدادهای تثايفگذار نپفداوته است.
دربار ی منابع تحقيقي و پهوهعهای جدید ميتاوان گهات بااوجود اهميات مو او
پهوه ي مبتنيبف مستنداد تاریبي و باهشاكل مساتقل و توجاهبفانگياز انجاام ن اد و فقاط
دربار ی بعضي از ابعاد مو و مورد بحث در بفوي آاار آنهم بهشكل ففري و در والل
مو و دیگف یا بهروي تو يهي به آن اشار فد اند .بفای نمونه ربدالحسين زریان اور

در بفوااي آااااري بااهویااه تااار دنبالااهی جسااتجو در تصااو
درزمينهی تصو

ایاافان و چنااداافدیگفي

به معففي سيف و چگونگي شكلگيفی این جفیاانها ارناماه و نحاو ی

رملكفد هف دام از آنها پفداوته است .او دربيان و نقد بسياری از مطالب فقط به یك منباع
بسند فد یا آنكه در تحليلهایع از منابعي استهاد فد ه هيچ بفتفیای بف منابع دیگف
همرصفي نداشته است .با این همه با مطالعهی آااري سؤالهای بسياری را ميتوان مطفح
فد ه در روند تحقيق دربار ی این مو و دیادگا هاای احيحي پايع روی محققاان

يفار ميدهد .حامدالگار نيز بااینكه در تاردین و دولت در ایفاندربار یتعامل نهااد دیان و
دولت باتصو

وسایف جفیانهای فكفی این دور مطاالبي بياان افد در جاهاای ففواناي

دچار اشتباهاد تاریبي شد ه دليل آن

ع

در زميناهی رجاال و نسابشناساي اسات؛

باوجود این تحليلهای مهمي در تابع م اهد مايشاود .در مبحاث رلماورففاای دور ی

تاریبي مورد بحث ااف تكنگاری رلي فباسيزادهبارنوان حكيم متثله بيدآبادی(رسالهی
د تفی وی در رشتهی فلسههع دروور توجه است ه در این مقالاه باه نظفهاا و تحليالهاای

وی نيز توجه شد است .در این ااف تمام تالي محقق در ااباد این نظفیه وال اه مايشاود
ه اولين رالمي ه حكمت متعاليه را پس از فود مال ادرا در حاوز هاای فلساهي مطافح
فد رالمه بيدآبادی است.
در آاار و پهوهعهای نامبفد

ففاً به ورد یك دیدگا واص موردی یاا تو ايهي

به مو و مورد بحاث مقالاه نگفیساته شاد اسات و از بعاد یاك جفیاان و واط سايف اه
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زمينااههااای تاااریبي درشااكلگياافی و رونااد تحااوالد آن مؤافبااود

متااف موردتوجااه

يفارگففته؛ بنابفاین در پهوهع حا ف وشع ميشود چنين ارتبا و نظام تااریبي بفيافار
شود.
بف این اسان دو سؤال مهم هستهی پهوه ي مقالهی حا ف را ت كيل ميدهد:
 ميزان اافبب ي نهوذ و مقبوليت اجتماري وفيان در دور ی تااریبي ماورد نظاف
چقدر بود است؟
 تعامل و تقابل بين وفيان با دو نهاد يدرتمند و تثايفگذار مذهب و دولات در را
دستیابي به مويعيت سياسي چگونه بود است؟
رهيافت پهوه اي ونظفیاهی مطافحشاد در مقالاه آن اسات اه اوفيان توانساتند در
تحوالد سياسي و فكفی این دور حضور مؤاف وود را ادامه دهند و ميزان فعاليات سياساي
آنها در این دور ی تاریبي روندی از مو ع ع

بهسوی حضاور بفجساته در احنهی

سياسااي ایاافان داشااته اساات و همااين امفبارااث تقاباال آنااان بانهادرلمااا و حا مياات شااد.
درنهایت تصو

نتوانست در سب يدرد موفقيتي بهدست آورد.

در بفرسي جفیانتصو

دو گفایع متمایز وجود داشت :جنبههاای رارفاناهی اندی اهی

تصو

ه مسا،ل مفبو به الهياد در سطح باال با آن همفا بود و جفیان معماولي فعاليات

تصو

ه بهطور رمد با طفیقتهای وفيانه پيوناد داشات .نبسات گافایع ناو اول

دراین دور بفرسي ميشود.
 .2جریان عرفان نظری یاتصوف علمی از اواخر صفویه بهبعد
پيع از بحث دربار ی حيااد سياساي تصاو

تصو
تصو

افوری اسات درباار ی بب اي ازحيااد

ه دوراز ييلويالهای سياساي باود مطاالبي ذ اف شاود .چناد رلات اسابار افاول
وانقاهي در ایفان اواوف رصف هوی را ففاهم آورد:
 .0مهاسد اواليي ميان وفيان يزلباي و وودسفی آنها ه سبب شد باود وطافی
بفای حكومت بهشمار آیند؛
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.9

ثاافد جماراات يلناادران و دروی ااان الابااالي ااه بااه آنهااا دروی ااان بااي شااف
ميگهتند؛

 .3انحصارطلبي وفيان هویه ه در طفد دیگف سلسلههای وفي مي وشيدند؛
 .4نهااوذ رلمااا و فقهااای مبااال

تصااو

( ااها 910 /5 :0339؛ زریاان ااور

0332:944ع.
در این ميان ساني ه به تصاو

حقيقاي دلبساتگي داشاتند و از او اا زماناهیباود

ر ااایت نداشااتند فاافاوان بودنااد .ایاان گاافو یاا از ایاافان هجاافد فدنااد و بسااياری مثاال
نعمتاللهيه به هندوستان رفتند یا در ایفان ماندند و در تثليهات ان انزجار و تبفای واود را از
تصو

مفسوم زمانه ابفاز فدناد و در دفاا از تصاوفي اه آن را حقيقاي مايپنداشاتند و

منافي با شف نميدانستند وشيدند ( ها  915-914 015 /5 :0339و 912ع.در مياان ا ثاف
يفیب به اتهاگ حكما و فالسههی این رصف مانند ميفدامااد تعلقااد اوفيانه آشاكارا دیاد
ميشد؛ بهویه از طفیق حكمات اشافاگ اه ميفدامااد از مهسافان آن باود .ميافزا ابوالقاسام
فندرسااكي م ااهور بااه ميففندرسااكي (متااوفي 0151گع ااه از حكمااای آن دور بااود نيااز
زندگي زاهدانهای داشت و از او فاماتي نقال شاد اسات .بفجساتهتافین فيلساو

دور ی

هوی مال دراست ه در بي تف آرا و آاار حكمي و فلسهياي تسلط جنبههاای اوفيانه
و است هاد به م ایخ بزرگ وفيه و بزرگداشت آنان در نار تعااليم اماماان شايعه اامالً

م هود است؛ چنان ه مهصلتافین و م اهورتفین تاابع یعناي اساهاررا مطاابق باا اساهار
اربعهی اهل سلوم نوشته است .در آاار این فيلسو

بفجسته بساياری از مهااهيم اوفيانه

مثل وحدد وجود یا رلم حضاوری تهسايف فلساهي شاد اسات (هماان 913 :و 903-905ع.

دررسالهیسه ا ل من گالیه از فقهاای مت اف و متكلماان رصاف اه نكاوهع تصاو
مي نند در مقام دفا از تصو

حقيقي بفآمد و ایمان را از دیدگا

وفيه تعفی

افد

است ( درالدین شيفازی 29-33 :0341و20ع.گویا دليل اینكاه وی رساال ساه ا ال را باه

زبان فارسي نوشت این بود ه مباطبانع رماوم مافدم بودناد و او مايوواسات آناان را از
حقيقت تصو
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فيض اشاني شاگفد و داماد مال درا و مفید شيخ بهایي

ياافآن تااا رلاام ااالم حاادیث فقااه و رففااان و تصااو

احب آاار بسيار از تهسايف

اساات .وی در بعضااي آااااري

ازجملهالمحا مه از وفينمایان و همچنين رلمای جااهلي اه در آزار اوفيهی حقيقاي
مي وشيدند انتقاد فد و در آاار دیگفی مثال شافح ادر از تصاو
سلوم دفا

فد و رلم تصو

42-0320:42ع.

حقيقاي و سايف و

را گوهف دانع و ميفاث انبيا وواند است (فيض اشاني

رسالههایي نيز به محمدتقي مجلسي منسور است؛ از جمله رساال ت اویق الساالكين در

دفا از وفي حقيقي و انتقاد از متصوف زمانه .به هف حاال بفواي رلماا وی را باه تصاو

منسااور فدنااد و ففزناادي -محماادبايف مجلسااي ااه بااهيااول وااودي در رد ااوفيهی
غيفمت فره جهد تام داشت -در مقام رفع این نسبت از پدر بفآمد .محمدبايف مجلساي نياز از
تصو

حقيقي دفا مي فد و ساني را ه تصو

را مطلقاً نهاي ماي فدناد بايبصايفد

ميوواند؛ در رين حال در موا ع گوناگون و بهمناسابتهاای مبتلا
ذ ف و لبان پ مي پوشيدن از تصو

ازجملاه در بحاث

و بزرگان این مكتب مثل غزالي مولوی و ابنرفباي

بهشدد انتقاد مي فد .شاید بهسبب همين او ا مت نج و پفهياز از اتهاام تصاو

باود اه

بزرگان وفيم فر این رصف ه در ایفان ماند بودند با سلسلههای رایج وفيهی ایافان
ارتبا رلني نداشتند یا این ارتبا را تمان مي فدند.
در چنين فضای فكفی سياسي اجتماري و دیني واص ه در دور ی هویه و باهویاه
در اواوف آن بهوجود آمد اندماندم واژ ی « اوفي» معناای ناپساند و ماذمومي یافات؛
چندان ه نویسندگان آن دور بهتدریج از اربفد آن پفهيز فدند و واژۀ «رففان»را بهجای
آن بااه ااار بفدنااد؛ زیاافا رففااان ااه جااز حقيقاات تصااو
بفميانگيبت .حا ل آنكاه در دور ی اهویه گفچاه تصاو
تضعي

نيساات حساساايت متاافی
رسامي و وانقااهي بسايار

شد و رو به افول نهاد جستوجوی رففاني و سلوم معنوی ووا در يالاب رابطا

پيف و مفید ووا در يالب گفایع فيلسوفان و حكيمان باه مبااني رففااني و ميافاث حكماي
وفيه و پفداوتن به آن وووا در هيئت گفایع فقيهان و مت فران به زهد و رزلتگزیناي
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به حياد وود ادامه داد (زرین ور 933-944 :0332ع.از این پس لم تصو

ه معناا و

مدلولي مذموم یافته بود بهتدریج جای وود را به واژ ی رففان داد.
چنين رففاني با ايداماد ابنرفبي ورد حكمي ونظفی یافت و مطالبي ه در تصو
اغلب بينام ولي بامسما بود در حوزۀ تصو

ابنرفبي نام وا ي یافت و تصو

مو او

و مبادی و مسا،ل وود را پيدا فد (همان 095-094 :و 042-049ع .دروايع از این بهبعد بود
ه به رالم نظف را یافت و بهویه در جفگ رلوم اسالمي درآمد و بهتدریج رلم تصو

یاا

رففان نظفی نام گففت .این روند بهطور واص با آااار شاارحان ابانرفباي تسافیع بي اتفی
یافت.
دامن نهوذ ابنرفبي در تصو

ایفاني بهویه در زمان هویه و بهطاور واا ص در آااار

مال درا دید ميشود .مال درا به ابانرفباي و ادرالدین يونياوی (وفااد 323گعارادد

وا ي داشت.آااري ازجمله اسهار مملو از استناد به ايوال این دو و طفح مباحاث رففااني

ازيبيل وحدد وجود یا رلم حضوری اسات .پاس از وی نياز در اواواف اهوی باه جفیاان
وا ي از تصو

بفميووریم ه اغلب رففان وواند مايشاود و در آن تعلاق وا اي باه

آموز های حكمي ابنرفبي و گا آرای فلسهي مال درا وجود دارد .پيفوان این جفیان اه

ساني مانندآيامحمد بيدآبادی(0022گعبودند بهویه فصوصالحكام را تادریس و تافویج

مي فدند (در ادامه به این مبحث بهتهصيل اشار وواهد شدع و اهل سايف و سالوم معناوی
نيز بودند؛ بيآنكه ارادد وود را به یكي از سلسلههای اوفيه باه افاحت اههاار نناد یاا
رسماً به سلسلهای تعلق داشته باشند.
 .3سلسلهی ذهبیه وروابط شاهان زندیه با بزرگان این فرقه

در او ا آشهتهی سياسي و اجتماري پس از سقو

هویه طفیقتهاای اوفيانه بايع از

جنبهی تعليمي آن فعال شد و ار فد آنان درمقایسه با جوانب فكافی و ففهنگاي تصاو
اهميت بي تفی یافت .شفایط نابسامان جامعه ناامني یثن هفان مفدم و او ا بد زندگي
را ميتوان از دالیل این امف دانست.
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ذهبيه ه از مهمتفین سلسلههای وفيه ایفان پاس ازساقو

اهویه اسات در مناابع و

تذ ف ها با نامهای گوناگوني مانناد «ذهبياه ذهبياهی اغت اشايه ذهبياهی بفویاه ذهبياهی
معفوفيه و ...وواند شد » است (واحدی 412 :0324ع .این سلسله در زمان وواجاهاساحاگ
وتالني از سلسلهی بفویه (منسور به شيخ نجمالدین بافی وفااد 302گع من اعب شاد.
این ففيه دردور ی اهویه ابتادا در منطقاهی وفاساان ساپس در وطاهی فاارن و حاوالي
شيفاز توسط ايطار آن زمان بهویه دراواوف هویه توسط شيخ رلينقي ا طهباناتي و سيد
يطبالدین محمد نيفیزی ( ه مجدد آن نيز بودع رونق یافت.
درمورد ا ول ورقاید این ففيه باید گهت پيفوان ذهبيه نام وویع را از ذهب باهمعناای
زر یا طالی والص ميدانستند و رلت آن را این نكتهی مهم ذ ف مي فدند ه در سلسالهی
طفیقتي آنان سنيمذهبي وارد ن د است و تمام پيفوان و ولهای آناان دارای ماذهب شايعه
بود اند (شيفواني 233 :0332ع .ولهای این طفیقه باه پيونادنبود و والیات ارتقااد داشاتند
وشيعهی وايعي رلي ( ع را وفيه مايدانساتند .از ویهگايهاای دیگاف ذهبياه همگاامي باا
ارتقادها و باورهای شيعي پایبندی به ا اول شافیعت و احكاام فقهاي و تقياه باه آن بساته
بودن و پفهيز از تبليغاد پفهياهو بفای جذر مفید و تبدیل شدن آن به ففيهای واانوادگي
و فاميلي در طول زمان است (مدرسي چهاردهي 020-024 :0329ع .چاون بفواي بزرگاان
این سلسله از رلما و حكمای احب تثلي

بودناد توانساتند ارتباا واوبي باا مت افران و

رلمااای مااذهبي بفياافار ننااد و در مقایسااه بااا سلساالههااای دیگااف نيااز متااف مااورد طعان و
ناو نودی آنان يفار گففتند (پازو ي 325 /2 :0329ع.
ذهبيان در اواوف رهد هوی پس از فود شيخ رلاينقاي ا اطهباناتي (وفااد 0093گع
يطبيت سيد محمد الحسيني معافو

باه يطابالادین نيفیازی را پذیففتناد (هادایت :0315

923ع .او نيز توانست در فارن شهفد و مفیدان ففاواني بهدست آورد .وی در این را بسيار
وشع فد ه نمونهای از آن در روابط وی با شا سلطانحسين جلو گف است (وااوری
304 -300 :0323ع.
دربار ی نگافي و رملكافد سياساي ذهبياه دردور ی تااریبي يافن دوازدهام هجافی
بي تفین اطال را ميتوان ازآاارو اندی ههاای يطابالادین نيفیازی ساب افد .وی آااار
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ففاواني شامل رسالهیشمسالحكمه رسالهی نزالحكمه رساالهیانوارالوالیاه نورالهدایاه

مثناااوی نورالوالیاااه مثناااوی مااانهجالتحفیاااف رساااالهیافا اااهی روحياااه رسااااله و

يصيد یفصلالبطار و رساله و يصيد یر قيه را از وود بهیادگار گذاشت (هماان-302 :
 302و 390ع ه بي تف در حمایت از تصو
مبالهان تصاو

و رففان رملي بهشيو ی ذهبياان و هجاوم رلياه

باهوصاوص رلماای منتقاد تصاو

اسات .مهامتافین رسااله اه در آن

اندی ههای سياسي او بيان شد رسالهیطبالممالك اسات .در بباع اول ایان رسااله باه

اسبار و رالمتهای بحفان در سلسلهی اهویه و ساقو آن و در بباع دوم باه شايو ی
رالج و مقابله با این بحفان پفداوتاه اسات .بباع گساتفد ای از نظفیاههاای سايديطب باه
مبالهت زیاد با رلمایي مفبو ميشود ه باا تصاو
هوی در تضعي

تصو

ساف ناساازگاری داشاتند و باا شااهان

همكاری مي فدند (همان300 :ع .طفح چنين نظفهایي ازجاناب

وی دربار ی نهاد دین وحكومت هوی بارث شد این ففيه بفای مادتي ماورد بايتاوجهي
رلما وسلسلهی هویه يفارگيفد؛ ولي این ففایند ع

مدد زمان وتاهي ادامه داشت.

بفوي از رلماو بزرگان از محضف سايديطبالادین نيفیازی بهاف گففتناد اه ازجملاهی
آنها ميتوان به فقهای نامدار شيعه مانند سايدمحمد نجهاي شايبجعهف نجهاي شايخاحماد
لحساوی رالمه آيامحمد بيدآبادی و موالنا محفار گيالناي اشاار افد (هادایت :0315
923ع .احتماالً این ارتبا نزدیك او با فقهای شيعه و همچناين شايو ی طفیقتاي وی اه باه
شفیعت رنایت وا ي داشت و آميز ای از تعاليم شايعه در آن ماوج مايزد (زریان اور
334-339 :0332ع موجب شادتاپس از مفگع طفیقاه و روي فكافی ذهبياه باهتادریج از
مظان تهمتها و بدبينيها وارج شود و بسيار متف از دیگاف فافگ اوفيان ماورد مبالهات
مت فران يفار گيفد .از بزرگان و رارفان بفجستهی این طفیقه ميتوان به آيامحمد بيدآبادی
(وفاد 0022گع یا مالمحفار گيالني شااگفد و معا اف آيامحماد بيادآبادی اشاار افد
(واحدی 405 :0324؛ پازو ي 325 /2 :0329ع.
زندیه بفای ذهبيه احتفام بسياری يا،ل بودند؛ باهویاه افیمواان زناد و جان اينانع باه
بزرگان این طفیقت بسيار احتفام ميگزاردند .ا والً سياست فیموان بف تسااهل و تساامح
مذهبي استوار بود و چندان نيز به مسا،ل شفري یاا رففااني رقياد ای نداشات (هماان330 :؛
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رجبي 033 :9535ع .وی تا زمااني اه حضاور افافاد و گافو هاا باه سياساتهاای لاي او
ودشهای وارد نمي فد و يدرد آنهاا نياز موجاب بايم و هافان نمايشاد مازاحم ای اان
نميشد و در امورشان دوالتي نمي فد .مو عگيفی او دربفاباف نعماتاللهياان ایان ادراا را
امالً ااباد مي ند .در دوران فیموان دروی ان ذهباي آزاداناه باه تبليال سلساله و مافام
وود ميپفداوتناد .آيامحماد بيادآبادی از بزرگاان ایان طفیقاه ماورد احتافام و رالياهی
بفجسته را باه ایان جملاه« :از ساب تكماه چيناي

فیموان زند بود .فیموان این رار

معاي مي ند و منت از س نمي اد» مايساتود (آ ا

312 :0321ع .اماا ایان ارادد

درحد احتفام بود و باوجود ارادد به این رففا حا ف ن د بفای این بزرگان و حتاي طاالر
مدارن مستمفی يفار دهد (همان312 :ع.
درادامهی این مقاله با بفرسي ر،ون اندی ههای رلماي و فلساهي آيامحماد بيادآبادی
بفجستهتفین نظفیهپفدازپس ازسقو

هویهع به تبيين جایگاا رففاان نظافی در ایان دور

پفداوته ميشود .تاليهای گستفد و ففاوان بزرگان طفیقت ذهبيه و تعامل مناسب آنان باا
دو نهاد دین و دولت در جامعه موجب شاد سلسالهی ذهبياه از دوران زندیاه و آغااز ياجاار
تا نون به دومين طفیقت بزرگ وفيانهی ایفان تبدیل شود و شهفد وا ي داشاته باشاد
(پازو ي 325 /2 :0329ع.
در ميان جان ينان فیموان زند رليمفادوان زند مفید آيامحمد بيدآبادی باود و حتاي
نقل شد است اه 2هازار توماان (باه ييمات 92هازار وافوار وافوار دیاواني غلاهع را نازد
بيدآبادی نهاد تاا وی باه مساتحقان دهاد؛ اماا بيادآبادی نپاذیففت و هنگاامي اه باا ا افار
رليمفادوان و تث يد او مبنيبف اینكه «مال حالل است و از حا ل زرارات باهدسات آماد »
مواجه شد درنهایت بيدآبادی به وی تو يهكفد تا اموال را با دست وود به فقافا ارطا ناد
و رليمفادوان نيز سي را مثمور فد تا این مال را به محتاجان شهف بدهاد (آ ا

:0321

412 -415ع .جالب این است ه آيامحماد بيادآبادی ااحب رلام يمياا باود و هاف ساال
«هزارهاازار مثقااال طااال و نقااف انهاااگ مااي اافد» و مااورد احتاافام مت اافران و ااوفيان بااود
(همانجاع.
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آيامحمد بيدآبادی در تثسيس و احيای چندجفیان مهام فكافی دردور ی زندیاه نقاع
بسزایي داشت؛ بنابفاین فوری است تا در اهميت و جایگا رلماي ایان فافددراین بفهاهی
تاریبي ه متفموردتوجه و بفرسي محققان يفارگففته تثمل شود.
 .4اهمیت و جایگاه علمی آقامحمد بیدآبادی در عرفان نظری

درميان فيلسوفان و رارفاني ه بايع از هماه حكمات متعالياه را -اه ازاواوف اهویه روباه

ففاموشي نهاد بود -احيا فد نام حكايم متثلاه فقياه محادث و راار

معافو

مالمحماد

بيدآبادی (وفاد 0022گع ههور و جلو ی وا ي دارد.
ازاستادان وی درحكمت و فلسهه به ميفزا محمدتقي الماسي ورالمه اسماريل وواجویي
اشار فد اند .البته در رففان نيز از ارادتمندان سيديطبالدین نيفیزی باود و باا ارشااد وی
به سيف و سلوم پفداوت .شاگفدان مهم بيدآبادی ربارداند از :مالرلي نوری مالمحافار
گيالني حاج محمدابفاهيم لباسي ميفزا ابوالقاسم وااتونآباادی ميافزا ابوالقاسام يماي
مالنظفرلي گيالني سيدحسين يزویني

درالدینمحمد دزفولي مالمهدی نفاياي و ميافزا

محمدرلي ميفزا مظهف مدرن آاار شيخ اشفاگ (آشتياني 922-923 /4 :0322ع.

احب تار ارزشمند ریاضالجنه مقام و منزلت رلمي بيادآبادی را درحكمات الهاي

نظيف جایگا رالمه وحيد بهبهاني درفقه دانسته و معتقد است این هف دو یكاي درحكمات و
دیگفی درفقه به احيای این دو رلم -ه با تصف

و دوالت جاندی ان ازمياان رفتاه باود

همت گماشتند (زنوزی 322 /3 :0322ع .بيدآبادی به زبانهاای رفباي و فارساي آاااری از

وود بفجای گذاشته است ه همگي چاپ شد اند :آدار السيف و السالوم التوحياد رلاي
نهااج التجفیااد یااا مبااد و معاااد حساان دل (درساايف و ساالوم و اوااالگع حواشااي بفاسااهار

درالمتثلهين دستورالعمل اواليي دو رساله درسيف و سلوم .از آاار وطي او ربارداناد

از:تهسيف يافآن افیم حاشايه باف م اارف مال ادرا حاشايه بفمعاانياالوبارشايخ ادوگ
رسالهای در يميا جنگي در يميا (دایفۀالمعار
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این رار

بفجسته چند ايدام مهم در فلسهه و رففان اسالمي انجام داد ه بهطور ف افد

به مهمتفین آنها اشار ميشود .0 :احيای حكمت متعاليه؛ .9تثسيس رففان شيعي (شفريع؛
 .3تدریس رففان و تصو

نظفی.

 .1-4احیای حکمت متعالیه

مكتب فلسههی اسالمي تا اواوف رصف اهویه و مقاارن ساقو ایان سلساله تحات سايطف ی

اندی هی م ایي و وجه غالب باين حكماای اساالمي باود .البتاه ایان اندی اهپس از ساقو
هویه نيز ادامه یافت؛ با این تهاود ه از دور ی سقو

هویه بهتدریج درآاار حكماای

اسالمي به آاار و اندی ههای درایي توجه شد .باااین حاال توجاه ا الي باه اندی اههاای
درایي به ورد جدی در رصف فیموان زند توسط رالمه آيامحمد بيادآبادی اورد
پذیففت.البته راملي اه باراث احياای حكمات متعالياه مايشاد باه ماهيات ایان حكمات
بازميگ ت نه به اففادی ه آن را تفویج مي فدند .از یكسو بهدليال دفاا مال ادرا از
فلسههی م اء دربسياری از مسا،ل فلسهي و حواشي محققاناهی او باف تاب م اا،يان طالباان
فلسههی م اء را به مطالعهی فلساههی او ت اویق ماي افد واز ساوی دیگاف باهدليال اینكاه
مال درا بسياری از يوارد اشفايي را به سبك بفهاني استوار فد طالبان حكمات ذوياي را
نيز متمایل به فلسههی درایي نمود و این موارد بارث توجه حكما به تب مال درا شد.
بزرگتفین نقع را درانتقاال حكمات متعالياه دردور ی فتافد باين ساقو

اهویه تاا

ابتدای ياجاریه آيامحمد بيدآبادی داشت .وی را زند نند ی طفیقهی ادرایي و حلقاهی
رابطه ميان مال درا و آووند مالرلي نوری (وفاد 0943گ بازرگتافین مادرن و مافوج
حكمت متعاليهع بهشمار ميآورند ه درطبقهی فالسهه اساالمي در«طبقاهی بيساتوههاتم»
(مطهفی 525 :0323ع و در سايف ادوار فلساههی اساالمي «دور ی ه اتم» ( ادويي ساها
92-93 :0320ع ناميد شد است.
از دور ی آيامحمد بيدآبادی بهبعد بود ه تب مال درا و فلسههی متعالي او رساماً باف
افكار و آرای م ا،يون و اشفاييون تفجيح داد شد و باهتعبياف شاهيد مطهافی «اندی اههاای
اادرا تاادریجاً شااناوته شااد و رو آمااد .هاااهفاً آن دهانااهی ففهنااک ااه ایاان آر جاااری
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زیفزميناي از آنجااا ااامالً هاااهف شااد بااف هماه پدیاادار گ اات آيامحمااد بياادآبادی اساات»
(مطهفی 525 :0323ع.
آيامحمد رالو بف تدریس اسهار به دیگف تب و آاار فلسهي مال درا نيز توجاه وا اي
داشته است .از مهمتفین آاار دیگف مال درا ه از زمان آيامحمد بهبعد متن درسي بهشامار

ميرفت و بين حكما مورد بحث بود تار مبد و معاداسات .درواياع یكاي از مهامتافین

آاار حكيم بيدآبادی تار المبد و المعاد وی است .رباراد این تار شباهت بسياری باا
لماد و رباراد آووند مال درا دارد .همچنين نثف تار وی بسيار زیبا و جاذار اسات.

پس از فود آيامحمد بيادآبادی شااگفد بفجساتهاي مالرلاي ناوری تادریس و زرامات
رلمي استادي را ادامه داد .نوری بهدليال آنكاه مدرساي امنظياف باود و باهواساطهی رماف
طوالني و همچنين حدود ههتاد سال تدریس حكمت درایي توانست افكاار مال ادرا را
بهطور رلمي و رملي وارد حياد فلسههی اسالمي ند.
 .2-4تأسیس عرفان شیعی

طفیقه و م فر فكفی آيامحماد جماع مياان رففاان يافآن و بفهاان باود اسات (مادرن

هاشمي 95 :0322ع .او درطفیقهی رففاني وود جمع ميان هاهف و باطن فد بود و یكي را
بدون دیگفی ناتمام ميدانست .بيدآبادی درنامههاایع از سااني اه جویاای را و رسام
سلوم او بودند ميوواست دررين حهظ هواهف شفیعت بااطن آن رامفارااد نناد و باه
ربارد دیگف توجه به لب و نار گذاشتن ي فدررين حهاظ هاواهف شافیعت را سافلوحهی
وود يفار دهند .اودراین زمينه نيز مانند حكمت متعاليه توانسات درسالوم و رففاان رملاي
شاگفداني بفجسته تفبيت ند؛ چنان ه رففای بزرگ نج
را به این رار
رار

اشف

طفیقاهی رففااني واود

متصل مي نناد ( ادويي ساها 051 :0352ع .سايد رففاای نجا

فقياه و

بزرگ آياسيدرلي شوشتفی (وفاد 0923گع بود ه نحو ی اتصال طفیقهی رففااني

او به آيامحمد بيدآبادی به این ورد است:
آياسيد درالدین دزفولي (وفاد 0952گع شااگفد آيامحماد بيادآبادی اسات .شااگفد
سيد درالدین نيز آياسايدرلي شوشاتفی (وفااد 0923گع اسات .آياسايدرلي باواساطه یاا
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بيواسطه از اش

دزفولي دستوراد تفبيتي ميگففته است .پاس از آيامحماد بيادآبادی

شاگفدانع به ارتار مقدسه سهف فدند ودر نج

و فبال رالو باف رلاوم نظافی باه درن

رلم اوالگ و سيفوسلوم رففاني اهتمام ورزیدند و رلم رابا رمل همفا فدند.
مكتب رففاني و اواليي نج
رار

از آياسيدرلي شوشتفی بهبعد چنين است:

ساالك آووناد مالحساينقلي هماداني (وفااد 0300گع شااگفد آياسايدرلي اسات.

آياسيداحمد فبالیي شاگفد مالحسينقلي همداني است .سيدرلي يا ي طباطباایي تبفیازی
نيز شاگفد سيداحمد فبالیي است .طفیقهی تفبيتي و اواليي این رففا از يا ي تبفیازی تاا
آيامحمد بيدآبادی مبتنيبف معففت نهس بود ه به معففت حق ميانجاميد.
 .3-4تدریس رسمی عرفان نظری

درفا لهی ميان فود مال ادرا (0151گع تاا دور ی آيامحماد بيادآبادی تادریس افكاار
ابنسينا و پيفوانع رواج داشت و درون رففان و تصاو

چنادان رونقاي نداشات .درایان

دور تنها به نام اميفسيدحسان طالقااني (وفااد بعاد از 0003گع اشاار شاد اه باهرناوان
مدرن به شفح فصوص ابنرفبي و تب شيخ اشفاگ ميپفداوت (حزین الهيجاي :0325

 032و 394ع .از مال ادگ اردستاني نيز بهرنوان استاد فلسهه و رففاان ناام بافد شاد اسات.
مي ند« :و کان حکيماً متکلماً فيلسوفاً عارفاً کثير الميل

حزین الهيجي وی را چنين و
الي التصوف» (همان029 :ع.

بعد از اینها آيامحمد بيدآبادی رففان نظفی را در ا ههان تادریس ماي افد و تاب

شفح فصوص مصباحاالنس تمهيدالقوارد و دیگف آاار رففاني را درن مايداد (آشاتياني

 /9 :0333مقدمه پانزد ع .پس از او دو شااگفد بفجساتهاي -ميافزا محمادرلي ميافزا مظهاف

(وفاد 0022گع مهمتفین شااگفد آيامحماد و مالمحافار گيالناي از مدرساان حكمات و
رففان -ایان مباحاث را باهرناوان متاون ا الي رففاان نظافی باه سابك رلماي و تحقيقاي
درحوز ی رلمي ا ههان تدریس فدند .زنوزی ه چندی شاگفد مالمحافار باود او را
به مهارد در حكمت و تصو
تصو
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افد اسات«:او را اطالراي رظايم و ميلاي ثياف باه

است و من بف او بب ي از اسهار و دفتف چهاارم مثناوی را ووانادم» ( ادويي ساها
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023 :0352ع .بزرگتفین مدرن رففان نظفی دريفن سيزدهم سيدر ي الریجاني (وفااد
0921گع است .وی شاگفد ميفزا ربدالجواد شيفازی شاگفد آيامحمد بيدآبادی بود اسات
(آشتياني 0321ع.
 .5بازگشت نعمتاللهیان و احیای این سلسله در ایران عصر زندیه

طفیقت نعمتاللهيه از مهمتفین سلسلههای اوفيانه در دنياای اساالم اسات و پيافوان

ففاواني بهویه در ناواحي ایافان هندوساتان و رافاگ رافر دارد .البتاه ایان طفیقات
نسبت به سلسلههای وفيانهی دیگف دارای يدمت چنداني نبود و در نيمهی دوم يافن
ه تم هجفی در دوران حكومت اميفتيماور گور ااني توساط سايدنورالدین

اوفي

رلوی م هور به شا نعمتاهلل ولي ماهاني فمااني (230-234گع پدیاد آماد .پادري
درا ل رفر و از ساداد موسوی و مادري دوتف یكي از ووانين شبانكار ی فاارن
بود .سيدنعمتاهلل در جواني دست ارادد به شيخ ربداهلل یافعي از م اایخ اوفيان در
مكه داد ه بهادرای نعمتاللهيان از طفیق او به ابوالحسن بصفی و سپس اميفمؤمنان
رلي ( ع متصال مايشاود (ناورببع فمااني 04-0 :0332ع .باااین حاال درباار ی
ماااذهب شاااا نعماااتاهلل اواااتال

وجاااود دارد .مااادارم درباااار ساااني باااودن او

بسياراست.سلسلهی م ایخ و نسبت وفيهی شا ولي بهتصفیح وود او باه شايخاحماد
غزالي و حسن بصفی ميرسد ه محل انكار ت يعاند .يفاین و شاواهدی اه در آااار
منظوم و منثور شا نعمتاهلل یافت مايشاود فافاوان اسات؛ چناان اه درباار دوساتي
ولهای اربعه گهته است:

چهار یار رسولاند دوستان ودا

به دوستي یكي دوستدارشان هفچار

(شا نعمتاهلل ولي 390 :0392ع

شا نعمتاهلل نوآوریهایي نياز در تصاو

انجاام داد .نزدیاك افدن آدار اوفيه باه

فدن سما دروی ي حذ

وفيهی وفيان تبدیل فدنلبان وفيان به

شفیعت ممنو

لبان رمومي جامعهو روا داشتن آنان به اار و تاالي از اياداماد وی باود (شايبي :0321
932 -930؛ نورببع فماني 23-23 :0332ع.
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بهلحاظ سياسي طفیقت شا نعمتاهلل چنان رواج یافت ه وح ت تيمور را بفانگيبات.
بهویه اینكه این طفیقت گفایعها و بغهی سياسي نيز داشت و پيافوانع تعظايم و ارادد
وا ي به شيخ وویع داشتند؛ چنان ه شا نعمتاهلل بفای فافار از ف اار حكاومتي مادام از
شهفی به شهف دیگف ميرفت؛ تا جایي ه توانست 09هزار مفید بيابد.
در دور ی هویان بهویه از اواساط ایان دور باهبعاد اداماهی فعاليات گساتفد بافای
وفيان نعمتاللهي دشوار شد و آنان بهرلت روابط آزادی ه بين ایفان و هند بفيفار باود
مانند بسياری از شارفان رالمان هنفمندان و حتي وارظان ه بفای یافتن شفایطي بهتف بفای
زندگي و ارا،هی هنف و رلم وویع راهي هندوستان و بهویه شبهجزیف ی د ن مايشادند
به آن دیار نقل مكان فدند؛ زیفا رالو بف شباهت ففهنگي زیاد بين دو

ور زبان فارساي

نيز در آنجا رسميت داشت و جمعيت شيعهی زیاادی را در واود جاای داد باود .بناابفاین
ع

و افول چ مگيفی در فعاليتهای ایان سلساله در ایافان رم نماود؛ چناان اه دچاار

فقدان رهبفی در ایفان شد .نهوذ و گستفي این ففيه و سایف فافگ اوفيه در هناد باهناوري
ساايطف ی معنااوی و درنتيجااه رشااد ت اايع و تص او

و زبااان فارسااي در د اان منجااف شااد

(پازو ي 329 /2 :0329ع.البته بيمهفی شاهان هوی و رلماای آن دوران نياز در ت ادید
روند مهاجفد وفيان از ایفان به هند مؤاف بود .رالو باف ایانهاا بفواي روامال اجتمااري
دیگااف نيااز در تضااعي

بفوااي فاافگ اوفيه در ایاافان رصااف ااهویه مهاام بااود؛ ازجملااه

درگيفیهای شدید و متعصبانهی حيادری و نعمتاي اه باراث تضاعي

يادرد اوفيان و

انزجار مفدم از وفيان ميشد.
از روامل دیگف تضعي

نعمتاللهيه در ایفان سقو سلسلهی هویه و استيالی اف اریه

بود ه حتي در وارج از ایفان هام اافگاذار باود .بافای مثاال موجاب شاد باود وانقاا و
تكيهی بسيار باشكو نعماتاللهاي در يساطنطنيه پاس از ساقو باهدسات اهویان توساط
دروی ان سلسلهی سنيمذهب نق بندیه تصف

شود (شيفواني بيتا440 :ع.

به هف حال و عيت طفیقت نعماتاللهاي در ایافان چناان شاد اه دیگاف ساي یافات
نميشد به این ففيه در ایفان بگفاید و بهگهته تمام منابع آن دوران سيدمعصومرلي ا د ني
ه با اوتيار تام و امل از سوی شا رليف ا د ني به ایفان ففستاد شد يهفمان و باني رواج
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و رونق دوبار ی سلسلهی وفيانهی نعمتاللهيه در ایفان شد (همان993 :؛ پازو ي :0329
323 /2ع.
تااالي باافای احيااای طفیقاات نعمااتاللهااي از دوران زناادیان آغاااز شااد و از ایاان دور
مهاجفد ايطار این سلساله باه ایافان شافو شاد و باهتادریج موفاق شادند م اهورتفین و
بزرگتفین سلسلهی وفيانه ایفان را به وود اوتصاص دهند.
بفوي زمينههای تاریبي مقدماد رواج و گستفي تصو

نعمتاللهي درایان دوران را

ففاهم آورد بود .دگفگوني و آشهتگي سياسي او ا ایفان و جنکهای پيدرپي مادريان
يدرد با انتقال مفجعيت دیني ت يع از ا ههان به رفاگ رافر سياسات شااهان زماناه مانناد
تضعي

نهاد مذهب توسط نادرشا یا سياست تسااهل و تساامح افیمواان زناد و دوالات

نكفدن او در زمينههای مذهبي و دیني و روحيهی وود او ه چندان نيز در رمل به شافیعت
تقيدی نداشت و او ا ايتصادی بهشدد نابسامان جامعه ه ايتصاد ایفان را در این دوران
به ورشكستگي امل سوگ داد بود همگاي موجاب گافایع رماومي باه احاوال و آدار
وفيانه ميشد .این روامل زمينه را بفای حضور مبلغان وفي در ایفان مسارد مي فد.
شا رلير ا د ني -يطب ويت وفيان نعمتاللهي ه در د ن هندوستان مستقف بود و
احتماالً از او ا ایفان وباف داشات -باهدروواسات م اتايان دو وليهاه از جاناب واویع
بهنامهای سيدمعصومرلي ا د ني و شا طاهف د ني را در دههیپایاني يفن دوازدهام هجافی
يمفی همزمان با حكومت افیم واان زناد از دو مسايف متهااود باه ایافان ارازام افد.0 :
شا طاهف د ني از شفگ ابتدا وارد وفاسان شد و پس از زیارد امام ه تم ( ع باه شاهف یازد
رفاات و زیاااد نتوانساات افاافادی را ارشاااد نااد (دیااوانبيگااي 0192 /9 :0334ع .9 .ميااف
ربدالحميد حيدرآبادی د ني مكي مدني حسيني یا همان سيدمعصومرلي ا از وزیفزادگاان
و واندان احب جا و جالل درد ن بود ه با رها افدن ماال و مقاام باه تحصايل رلاوم
رسمي همت گماشت و سفانجام دل به ارادد شا رلير ا داد و از ولهای او شد .احتمااالً
در سال 0021گ همفا با همسفي از مسيف وليج فارن به بوشهف آمد و از آنجاا وارد شايفاز
شد و درود وویع را آغاز فد .شيفاز بهدليل پایتبتي در رصف زناد و شاهفد مفدماانع
به درویعدوستي و فقيفپفوری مورد توجه بود (فسایي شايفازی 030 /0 :0329ع .حضاور
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معصومرلي ا در شيفاز و درود او مورد استقبال م تايان ففاواني يفار گففات .از آن مياان
فاايضرلاايشااا ا ااههاني و ففزناادي نااوررليشااا م ااتاگرلاايشااا ا ااههاني و درویااع
شاا حساانعلي ا ااههاني از اهمياات وا ااي بفوااوردار بودنااد (شاايفواني باايتااا353-355 :؛
معصومرلي ا 023-021 /3 :0329ع؛ زیفا باا رسايدن باه مقاام ارشااد از ساوی او هساتهی
مف زی و آغازین ولهاای نعماتاللهاي در ایافان باهوصاوص در شايفاز و ا اههان شاكل
گففت.
 .6روابط طریقت نعمتاللهی با نهاد دین و دولت در عصر زندیان

چندی نگذشت ه نعمتاللهيان بامبالهت نهادرلماو حكومت زندیه روبهرو شدند .افزودن
پسوند «شا » به نام ان زدن يبهی طال بف بااالی ويماه و جماعآوری مفیادان زیااد هافان

شاهان زمانه و جذر مفدم با مطالبي ه رلما آن را ففیب یا ساحف تلقاي ماي فدناد و ام
نهاد دین را رليه آنان بفميانگيبت.
دربار ی دليل اوفاج نعمتاللهيان از شيفاز توسط فیموان سبنان متهاوتي گهته شاد
است .بفای مثال مسترليشا شيفواني  -ه چهاارمين جان اين معصاومرلي اا در يطبيات
بود و بفای نبستين بار به زندگينامهی وفيان آن دوران و بفواي رویادادهای مفباو باه
آنان بهشكلي تقفیباً مناسب و مهيد اشار فد و از همين روی بف دیگف منابع بفتافی دارد-
دربار ی اوفاج معصومرلي ا و همفاهانع از شيفاز دليلي سطحي و هااهفی مطافح افد
است؛ مبنيبف اینكه بهرلتاغوا و بدگویي بفوي دراویع فیموان باه اوافاج آناان دساتور
داد (شيفواني بيتا 22 :و 933ع .بفوي مانناد سافجانملكام (533 /9 :0339ع دليال اوافاج
آنها را هفان وان زند و بهوصوص روحانيون شيفاز از گستفي پایگا دروی ان دانستهاند
ه در طي آن مت فران با این جمله ه «اینان را سف رفوج است و بف سفیف شااهي وافوج
نبيني ه وود را شا ووانند و مفیدان را ودام دانند [ ]...سنت ان بيعت و سيفت اان بادرت»
به تحفیك وان زند پفداوتند و او نيز چون ففدی سليمالنهس باود تنهاا باه اوافاج اوفيه
ففمان داد؛ وگفنه رفتاری و نتف باا آنهاا داشات .اماا محمادمعصاوم شايفازی (/3 :0329
029ع ه از بزرگان وفيه در رصف م فوطيت باود بادون ناامبافدن از رلماا و روحاانيون
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فقط به اوفاج وفيان توسط فیم وان زند و آغاز گفایع او به وفيستيزی اشار فد
است.
توجه به او ا سياسي و اجتماري آن رصف ميتواند دالیل اینگوناه رفتاار افیمواان
زند را روشن ند .باید توجه داشت ه بااوجود مبالهات روحانيات و رلماا باا اوفيه در
بفوي منابع گزارشي از اوفاج نعمتاللهيان از شيفاز نيامد است .از سوی دیگف با توجه باه
مويعيت و حضور يوی رلمای بانهوذ ه شامل رلمای رتباد و ا ههان نيز مايشاد باهنظاف
نميرسد رلمای شيفاز از يدرد چندان زیادی بفای تثايف نهادن باف نظاف افیمواان و وادار
فدن او به اوفاج دروی ان بفووردار بود اند .رالو باف اینكاه روحياهی ماذهبي و شايو ی
رفتار فیموان زند با رلما حا ي از حهظ اساتقالل ر ی و رادم تثايفپاذیفی از آناان باود
(ر.م :آ

30 :0321ع.

درموردسياست پادشاهان زندیه نيز باید یادآوری افد اه ا اوالً سياسات افیمواان
مبتني بف تساهل و تسامح مذهبي باود و چنادان نياز باه مساا،ل شافري یاا رففااني رقياد ای
نداشات (همااان330 :؛ رجباي 033 :9535ع .او تااا زماااني اه حضااور افاافاد و گافو هااا بااه
سياستهای لاياي ودشاهای وارد نماي افد و يادرد آنهاا نياز موجاب بايم و هافان
نميشد بفای ان مزاحمت ایجاد نمي فد و در امورشان مداوله نمينمود .مو اعگيافی او
دربفابف نعمتاللهيان این ادرا را امالً ااباد ماي ناد .اياداماد رمفاناي وی مانناد درنظاف
گففتن بناهایي بفای سكونت ورفا دروی ان و زا،فان بي تف جنبهی ايداماد رفاهي رماومي

داشت تا دلبستگي و ارادد به این گفو (رجبي .)035 :9535

معصومرليشا و یارانع پس از اوفاج از شيفاز باه ا اههان رفتناد و باا اساتقبال بسايار
اميمي رليمفادوااان زناد حااا م ا اههان و ووی اااوند افیموااان زناد مواجااه شاادند.
رليمفادوان زندنهتنها ارادد و احتفام وا ي بافای رففاا و نياز دروی اان يا،ال باود؛ بلكاه
بهدليل دریافت مهد ی سلطنت از فيضرليشا ا ههاني راليه ی وا ي به آناان داشات و
من استقبال و ووشامدگویي گستفد تكيهی فيض را بفای ايامت او و معصومرليشاا و
یارانع تعميف فد و روزانه مبلل یك تومان حقوگ نيز بفای آنان درنظف گففت .جالاب ایان
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است ه اوفاج این اففاد از شايفاز موجاب گساتفي آواز ی آناان شاد (ملكام /9 :0339
533ع.
مدد مي از ايامت معصومرليشا و یارانع در ا ههان نگذشته بود اه جناکهاای
جان يني پس از مفگ فیموان بين جان ينان او و آيامحمدوان ياجار درگففات .ا اههان
بهدليل اهميت واص سياساي اجتمااري ففهنگاي ايتصاادی و نظاامي و يافار گاففتن در
مف ز ایفان و نياز حكمفاناي رليمفادواان زناد اه از ارضاای بسايار مهام و تثايفگاذار آن
واندان بهشمار ميرفت مورد توجه آيامحمدوان بود؛ بنابفاین باا هجاوم وی رليمفادواان
ناگزیف از شهف ففار فد (موسوی نامي 24-20 :0332ع.
پس از این وايعه معصومرليشا و یارانع از ا ههان بهسامت م اهد حف ات فدناد.
در وفاسان نيز بهدليل مبالهت بفوي رلما و همچنين شاهفم نادری ه بف م اهد حكومات
مي فد نتوانستند ايامت نند و از آنجا اوفاج شاد باهسامت منطقاهی افغاانن اين شافگ
ایفان حف ت فدند و در هفاد مستقف شدند .مي بعد بهرلت ف ار رلمای ساني از آنجاا
هم مهاجفد فدند و بهسوی هندوساتان رفتناد و باا شاا رلاير اا د ناي يطاب سلساله
مالياد فدند.
معصومرليشا يبل از حف ت به هندوستان نوررليشاا ا اههاني را جان اين واود در
ایفان يفار داد و یك ايدام مهم دیگف نيز انجام داد :سازماندهي شبكهی ولهای نعمتاللهاي
به دو ببع شفيي و مف زی و غفبي .ببع شفيي به وليههگافی امثاال درویاع حسانعلي
ا ههاني حيدررليشا و رينرليشا به امور مناطقي چاون وفاساان و افغانساتان و حاوالي
هند پفداوت .ببع مف زی و غفبي هم سفپفستي اماور ایافان و رافاگ رافر را در دسات
داشت ه از آن ميان فيضرليشاا شايخ ا اههان مجاذوررلايشاا شايخ آذربایجاان و
م تاگرليشا ا ههاني شيخ فمان شدند .نوررليشا ا ههاني هم باهرناوان وليهاهالبلهاا
مساائوليت تمااام مسااا،ل لااي و جز ،اي سلسااله را بفرهااد داشاات (شاايفواني باايتااا993:؛
دیوانبيگي شيفازی 0132 /9 :0334؛ معصومرليشا 020 /3 :0329ع.
مهمتفین ايدامي ه نوررليشا انجام داد مساففد به شهفهای بزرگ و يدیمي ایفان و
تاافویج سلسااله بااود .وی در ایاان را موفقياات بسااياری بااهدساات آورد .پااس از رفااتن

9/9/2014 11:20:28 AM

Text [12] ed 1.indd 137

 / 138نسبت علم و سیاست در طریقتهای عرفانی عصر زندیه (با تأکید بر ذهبيه و نعمتاللهيه)

معصومرليشا به هند نوررليشا وليههالبلهای او دوبار ا اههان را اه پاس از مافگ
رليمفادوان بفای حضور وفيان آرام شد بود بافای محال ا الي ايامات واود انتباار
فد.
لطهعليوان نيز با اوفيان نعماتاللهاي چنادان مياناهی واوبي نداشات و حتاي زمااني
نوررليشا ا ههاني را در شيفاز آزرد بود (معصومرليشاا  024 /3 :0329و 022-022ع.
شاید دليل این رفتار ارتبا این درویع با آيامحمدوان ياجار و دشمني باين ایان دو واان
از دو طایههی زند و ياجار بود .همچناين هنگاام محا اف ی فماان توساط آيامحمادوان
ياجار در سال 0912گ لطهعليوان زند باه پي انهاد مفادواان سايفجاني و باهمنظاور حهاظ
مويعيت جنگي و بفای مقابله با يحطي حادود 9هازار نهاف از دراویاع و گادایان و بفواي
اربار رما،م را از شهف اوفاج فد ه در بين اوفاجيان مظهفرليشا فماني باود .وی باه
اردوی وان ياجار پيوست و مورد استقبال گفم و ميمانهی واان ياجاار ازجملاه دریافات
تيول نایل شد (باستاني پاریزی 9302-903 :0334ع.
البته این بهمعنای رابطهی بد زندیه با اوفيان نيسات؛ زیافا هماانطاور اه يابالً اشاار
فدیم فیموان بهدليل و عيت مّي و يهي تبليغاد این سلسله دستور اوافاج آناان را
از شيفاز داد؛ اما در همان حال به وفيان ذهباي احتافام مايگازارد .راالو باف ایان بفواي
وفيان نعمتاللهي در دستگا حكومت زندیه م غول ودمت بودناد .نموناهی آن يلنادری
بهنام ميفزا محمدنا ف رليشا ا ههاني است ه نبست از مالزمان افیمواان زناد باود و
نزد وی جایگا بسيار محتفمي داشت؛ سپس مجذور دروی ان شد به نوررليشا ا ههاني
پيوست و نزد او توباه افد و در شامار مفیادان وی درآماد .او هماهچياز واود از منصاب
حكومتي تا زندگي شبصياي را رها فد و حتي جز پوشانند ی رورد لبان دیگافی را
نيز انتبار نكفد و تا جایي پيع رفت ه به درویاع مطلاق شاهف شاد .سافانجام درحاال
جذبه در ا ههان درگذشت (0991گع و حسينعليشا ا ههاني بف او نمااز گازارد و مجااور
فيضرليشا در تبت فوالد دفن شد (معصومرليشا 022 -023 /3 :0329ع.
بهطور اجمالي تبليغاد ودراود زیااد ولهاای ایان ففياه -بافوال

ففياهی ذهبياه اه

ازجنجال و تبليال دور باود-مبالهات شادیدرلما وحكومات زندیاه را باا اياداماد اوفيان
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نعمتاللهي بفانگيبت .درود معصومرليشاا در شايفاز وولهاای او درسایفشاهفها افافاد
بسياری را جذر فد و سيل م تايان از دیگف شهفها به حضاور او رسايدند .ایان جفیاان تاا
آنجا پيع رفت ه بهگهتهی بفوي مناابع تعاداد مفیادان از 31هازار نهاف گذشات (ملكام
533 /9 :0339ع .نمونهی آن حضاور فايضرلايشاا و دیگافان در ا اههان بافای دیادار و
استهاد از او بود .این جفیان ناهتنهاا بايساابقه بلكاه اامالً م اكوم و تهدیادآميز بافای
نهادهای يدرد در ایفان بود .سفانجام ار به جایي رسيد ه رلما و روحانيون و حكومات
زندیان را به هفان واداشت؛ درنتيجه فیموان زند در ما های پایاني رمف واود باه اوافاج
معصومرليشا و یارانع از شيفاز در سال 0029گ ففمان داد (شيفواني 353-355 :0332ع.
به این تفتيب هفان شاهان زندیه و بهوصوص رلماا از گساتفي پایگاا دروی اان رامال
وا نع آنها به فعاليتهای این ففيه بود .نگفاني فیموان از تكفار نهضاتهاای اوفيان
هوی توسط وفيان نعماتاللهاي در ایان زميناه يابال بفرساي اسات .باهویاه اه در آن
روزگار هنوز واطف ی دوران هویه در اذهان مفدم زند بود و نكتهی مهامتاف ایان اسات
ااه بفوااي ااوفيان و دراویااع بااا ایاان ادرااا سااف بااه شااوري بفماايداشااتند .درحااالي ااه
دررملكفدزندیان باذهبيه به این نكته اشار شد ه زندیاه بافای ذهبياه احتافام بساياری يا،ال
بودند و شبص فیموان زند و جان ينانع به بزرگاان ایان طفیقات احتافام مايگزاردناد؛
زیفاحضور آنها موجب بيم و هفان نميشد .درادامه به دالیل لي مبالهت رلما باا تماام
ففگ وفيه ميپفدازیم.
 .7بررسی علل مخالفت علما با فرق صوفیه

به رملكفد شاهان زندیاه در بفاباف ففياهی ذهبياه و نعماتاللهياه در واالل مباحثاشاار شاد.

گزاري اففادی مانند تنكابني مبنيبف اینكه نوررليشا نعمتاللهي بف باالی ويمه يبهی طاال
نصب مي فد و هنگاام ورود باه ا اههان « اماف را باف مافدم م اتبه افد و هف اه باه آنجاا
ميرفت از زیف بساطي ه بف باالی آن ن سته بود دست باه زیاف آن مايبافد و ناان تااز و
بار جوشان بيفون ميآورد و آن را فامت وود يفار داد و سفي آن بود ه نقبي از زیف
مجلس بيفون بود و در زیف نقب نانوا و بارپزی و ...بود» (تنكاابني 924 :0323ع اافي
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مينمود تا هم حا مان و هم مت فران را تحفیك ناد .افازودن پساوند«شاا » باه اسم اان
زدن يبهی طال بف باالی ويماه و جماعآوری مفیادان زیااد موجاب هافان پادشااهان زماناه
ميشد و جذر مفدم باا مطاالبي اه رلماا آن را ففیاب یاا ساحف تلقاي ماي فدناد و ام
مت فران را بفميانگيبت.
بسياری از رلما وفيان را به داشتن افكار غلوآميز و باال بافدن مقاام اميفالماومنين رلاي
( ع تا حد وادایي محكاوم ماي فدناد و اتهايااً پساوند «رلايشاا » را دليلاي باف ایان مادرا
ميدیدند .سفودن اشعار غلوآميز در حق اففادی مثل ناوررليشاا توساط مفیادان و نسابت
دادن مقاماد معنوی و روحاني فوگالعاد و رظمت مذهبي به آنان نميتوانست مت افران را
تحفیك نكند و اتهاياً دليل بسيای از بفووردهای با وفيان از دور ی زندیه باهبعاد هماين
بود.
البته این نكته نيز تثملبفانگيز است ه چناين بفواوردی باا اوفيان در دور ی يبال از
زندیه متف بود و تقابل شدیدی بين آنان با فقها و حكام بهوجود نيامد بود؛ اما از این دور
بهبعد بفووردهای شدیدی با وفيان ورد گففت .احتماالً من ث ا لي آن تهااودهاا و
تندرویهایي بود ه در شيو ی تصو

بهوجود آمد بود .هفچند ایان نكتاهی مهام را نياز

نباید از نظف دور داشت ه نهاد دیان نياز پاس از اهوی يدرتمنادتف شاد باود و باف ساایف
نهادهای جامعه اافگذار بود.
از فقهای م هوری ه در ابتدای دور ی ياجار باهشادد باا اوفيه بفواورد افد جاز
آيامحمدرلي بهبهاني باید از ميفزای يمي نام بفد .البتاه مبالهات وی در رف اهی اندی اه
بود و او بفوال

بهبهاني به و ونت و فر و شتم معتقد نبود .درحالي اه ناوررليشاا

ا ههاني «وطبهالبيان» حضفد اميفالماومنين ( ع را در  059بيات در بحاف متقاارر باه نظام
درآورد ميفزا ابوالقاسم يمي (223 :0332ع حت و سندیت این وطبه را رد فد .يمي در

بب ي از تار جامعال تاد ه حاوی سؤالها و جوارهای مبتلهاي از اوسات درباار ی

وفيه چنين پاسخ ماي دهاد اه جماع باين شاف و سابن اوفيان ممكان نيسات و سافان

وفيهی این زمان مانند نوررليشا ا ههاني نيز رمالً اابااد افد اناد اه دلبساتهی دنياا
هستند و همهی حف های ان بهمنظور ففیب ولق بود است (همان239 -230 :ع.
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این مبالهت منحصف به ميفزای يمي نبود و فقهایي مانناد مالاحماد نفاياي و شايخاحماد
احسایي و فالسههای مثل مالرلي نوری نيز با وفيه مبال
با ا فار ففاوان سعي داشت تا مجتهد معفو

بودند؛ چنان ه مالرلاي ناوری

سيدحجهاالسالم شهتي را به اردام یك نهاف

از دراویع مجبور ند و حتي سعي در يتل حسينرليشاا ا اههاني داشات اه از رففاای
معفو

و وليههی نوررلي ا بود و دررين حال منصب اجتهاد و امامت جمارت و تدریس

نيز داشت .پس از مالطهت فتحعليشا با حسينعليشا حكيم نوری با شا ياجاار يهاف افد
(معصومرليشا 994 /33 :0329؛ واوری 354 :0323ع.
ایفاددیگفی ه فقها باه اوفيان وارد ماي فدناد دوری آنهاا از آماووتن رلام رهاا
فدن سب و پي ه و ازدواج و پنا بفدن به رزلت استهاد از طلسماد و نيف نجاد (ارمال
دور از رادد مانند احضار جن و ارواحع سحف و شعبد ارمالي مانند ريص و ساما و غناا
و ني و استعمال بنک و ح يع و تفیام را باید نام بفد.

ود

ازسویي نيز ا ثف وفيه فقها و مت افران را اهال هااهف و دور از حقيقات مايدانساتند و
رمالً با تقسيم دین به سه ببع شفیعت طفیقت حقيقت با شفیعت مبال

بودناد و آن را

مفبو به روام ميدانستند و وواص را از آن بينياز .این رامال نياز از ماوارد تقابال فقهاا باا
تصو

و وفيه بود.

نكتهی پایاني این مبحث درمورد دیدگا
مو ع اهل تصو

وفيان دربار سياسات اسات .باهطاور لاي

در بفابف حوادث بيارتنایي و ونثي و گا نيز جبفیگفایانه بود و ا والً

نظف م بصي نيز درمورد حكومتها و م فوريت و وهای

آنها نداشتند .آنان سالطنت را

موهبتي الهي ميدانستند و شاهان را بفگزید ی وداوناد و دارای ساعادد ابادی و توفياق از
سوی وداوند (شيفواني بيتا90-02 :ع .این دیدگا تا انداز ای از نظفیهی فف ایزدی ایافان
باستان مایه ميگففت .با این حال دیادگا جبافی اوفيان آناان را باه ناوري بايوا ن اي
دربفابف حوادث و مسا،ل

ور سوگ ميداد و بسياری از حوادث ناگوار را ناشاي از ارماال

و رفتار بد اففاد و جوامع مايدانساتند (شايفواني 540-541 :0342ع .باه هاف حاال

اوفيان

دربار ی نهس حكومت نظفی نداشتند و بفاسان رفتار شاهان با آنهاا باه ارزيگاذاری و
يضاود درمورد حكومتها ميپفداوتند .همين نبود اندی هی سياساي مادون و م ابص از
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سوی آنان بارث ميشد نتوانند چاارچوبي م ابص باا اهادا

و راهكارهاای معاين داشاته

باشند و همين امف سبب ميشد نتوانند وود را با سيف تحوالد زمانه هماهنک نند.
 .8مناسبات دو فرقه با یکدیگر

درمورد نحو ی تعامل دو ففيهی نعمتاللهياه و ذهبياه باا یكادیگف یاادآوری دو نكتاه الزم
است .0 :این دوففيه درطول تاریخ حيات ان هموار ريابت داشاتهاناد.بفای مثاال درحاالي
ه ذهبيه به این امف مباهاد مي فدند ه در سلسلهی طفیقتي آنان سانيماذهب وارد ن اد
است و تمام پيفوان و ولهای آنان دارای مذهب شيعه باود اناد (هماان233 :ع یااینكاه وجاه
تسميهی وود را رسيدن سند به امام ه تم وسبن امام در حدیث م اهور باه سلسالهالاذهب
(امينال فیعه وویي 232 :0323ع ميدانستند (همانجاع؛ ولي نعمتاللهيها بهمنظاور تحقياف
وتضعي

این ادراهای ذهبيه ذهب را بهمعنای رفتن و سف باز زدن از بيعت ميدانساتند و باف

ادرای وویع اینگونه استدالل مي فدناد اه شاهارالادین رباداهلل بافزيآباادی اه از
مفیدان وواجهاسحاگ وتالني بود با سفپيچي از نصایح وواجه از بيعت باا وليهاهالبلهاای
او یعني سيدمحمد نورببع سف باز زد؛ بناابفاین ذهباي باهمعناای وافوج از لاوای بيعات و
وفيه وواند شد و پيفوان او نيز به ذهبيه م هور شدند (شيفواني بايتاا440 :ع .9 .اواتال
دوم به يو و رمل این دوففياه باازميگافدد .باه هماان نسابت اه ذهبياه باه ناار گيافی
ازامورسياسااي متمایاال بودناادو بياانع سياسااي وا ااي -بااهاسااتثنای يطاابالاادین نيفیاازی-
ازوااودبفوز ندادنااد وبي تف اابغهی رلمااي و همفاهااي وتعاماال بانهاااد رلمااا را پااي گففتنااد
نعمتاللهيه دارای نگفي سياسي درايدامات ان بودند.این مسئله رالو بافاوتال

روي ایان

دوففيه بایكدیگف یك پيامد منهي باف ففایندحضاورنعمتاللهياه درجامعاهی رصاف واویع
داشاات؛ بااهنحااوی ااه ايااداماد ولهااای نعمااتاللهيااه باااوا نع تناادنهاد دیاان وحا مياات
دررصفزندیه مواجه شد ه در روند حف ت این ففيه در دوران بعد تثايفگذار بود.
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 .9نتیجهگیری
حذ

سلسلهی هویه زمينه را بفای حضور تصو

ورففاان در رف اهی سياساي و رلماي

هموار فد .حكومتهای پس از سقو

هویه بفای سب م فوريت حضور سياسي وود

و پااذیفي رمااومي بااه حمایاات ازتصااو

پفداوتنااد .البتااه رااد ای از ااوفيان نيااز تااالي

مي فدند تا به يدرتمندان زمانه نزدیك شاوند .گفوهاي از آناان نياز وشايدند تاا باهطاور
مستقيم او ا را در دست بگيفند و در ایان را از هايچ ايادامي حتاي شاوري و يياام نياز
ففوگذار نبودند .درمورد این شوريهانكتهی مهم آن است ه تصاو

پوش اي درجهات

دستیابي به مقا د سياسي بود و بفوي از این مدريان وفي نبودند؛ بلكاه فف اتطلبااني
بودند در وفيهی پفسود تصاو  .شاوريهاای اوفيان در ایان زماان -اه از نظاف تعاداد
نقطهی اوجي در تاریخ ایفان است -در هفجومفج سياساي و اجتمااري آن زماان و اع
حكومت در پاسخ دادن به نيازهاای معناوی و ماادی مافدم ری اه داشات .اماا دوران زندیاه
همفا شد با تالي تصو

بفای بازیابي مويعيت فعال سياسي و اجتماري وویع؛ بهگونهای

ه شاهد حف ت پفشور وفيان نعمت اللهاي از هندوساتان باه داوال ایافان جهات ساب
مويعيت سابق وود و فعاليت ذهبيها (بهویه دربعد رلميع هستيم.
فعاليت ففيهی ذهبيه دارای نوري سكون و آرامع ذاتي نيز باود .ایان ففياه توانسات باه
بفيفاری و حهظ روابط دوستانه با رلمای شيعه و شاهان آن روزگار ازجمله فیموان زناد
مبادرد ند .از معفو تفین بزرگان این طفیقت ميتوان به آيامحمدبيدآبادی اشاار افد
ه جایگا واالیي هم در طفیقت هم در رففان و حكمت و هم نزد شاهان زمانه داشات اه
بهتهصيل به این موارد اشار شد .اما گفو دوم یعني نعمتاللهيان در اواوف رمف افیمواان
زند تحت رهبفی سيد معصومرليشا د ني يصد بازگ ت به جامعهی ایفان فدند و چنان
شور و غوغایي بفپا نمودند ه از همان آغاز وح ت و مبالهات مت افران و حكومتياان را
بفانگيبتند .او ا زمانه و آتع زیف وا ستف این دور موجاب شاد نهااد حكومات باه هاف
حف اات و زمزمااهای ااه از حااد وااویع ففاتااف رود و در جامعااه نهااوذی ب اهدساات آورد
م كوم باشد و با آن مقابله ند.
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به هف حال تمام دور ی زندیه را ميتوان تالي نعمتاللهيان بفای بازگ ت به رف اهی
سياسي ایفان و فعاليت و تبليل درجهت آن هد

دانست؛ هفچند در این امف موفقيتي سب

نكفدند .شكست لطهعليوان زند -ه ا الً احتفامي بفای وفيان يا،ل نباود -از آيامحماد
وان ياجار -ه به وفيان حفمت مينهاد -ميتوانست او اا را باهنهاع اوفيه دگفگاون
ند .اما روند ويایع در دور ی بعد از آيامحمدوان ياجار نياز ن اان داد اه او اا ناهتنهاا
بهنهع وفيان ادامه نيافت؛ بلكه شفایط بفای آنها دشوارتف شد.
منابع

 آشتياني سيدجاللالدین(0321ع .شرح مقدمهی قیصری بر فصوصالحکم .تهفان:
اميف بيف.
 آ

محمدهاشم (رستمالحكماع(0321ع .رستمالتواریخ .به اهتمام رزیازاهلل رليازاد .

تهفان :ففدوسي.

 الگار حاماد(0355ع .نقش روحانیات يیشارو در جنابش مشاروطیت (دیان و
دولت در ایران).تفجمهی ابوالقاسم سفی .تهفان :رامين.

 اردبيلي ربدالكفیم محمد(0325ع .صفوة اآلثاار مان اخباار ا خیاار .باه وشاع
ميفهاشم محادث .چااپ شاد در ميافاث اساالمي ایافان .دفتاف ساوم باه وشاع رساول
جعهفیان .يم :تاببانهی آیتاهلل مفر ي نجهي.

 ا ههاني محمدمهدی(0332ع .نصف جهان فی تعریف اصفهان .تصاحيح مناوچهف
ستود  .تهفان :اميف بيف.

 امينال فیعه وویي ابوالقاسم(0323ع .میزان الصاوا

در شارح فصال الخ اا

سیدق بالدین نیریزی .مقدمه و تصحيح محمد وواجوی .تهفان :مولي.

 باستاني پاریزی محمدابفاهيم(0334ع.آسیایهفتسنگ .تهفان :دنيای تار.

 بامداد مهادی (0322ع.شرح حال رجال ایران در قارن 12و13و  14هجاری.
چ .5تهفان:زوار.

 بيدآبادی مالمحمد (0322ع.حسن دل درسیر و سلوک الی اهلل .تحقيق و تصحيح
رلي درایي وویي و محمدجواد نورمحمدی .يم :نهاوندی.
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 بالغي ربدالحجه(0392ع .مقا ت الحنفاء فای مقاا ت شامس العرفااء .تهافان:
چاپبانهی مظاهفی.

 پازو ي شهفام(0329ع« .تصو در ایفان بعد از يفن ش م» دردانشنامهی جهان
اسالم .ج .2تهفان :بنياد دایفۀالمعار

اسالمي.

 تنكابني محمدبن سليمان(0323ع.قصصالعلما .به وشع محمدر اا بفزگاف واالقي و
رهت فباسي .تهفان :رلمي و ففهنگي.

 تهفاني شيخ آيابزرگ(0329ع .کواکبالمنتشره .تحقياق و ا اافاد رلاينقاي منازوی.
تهفان :انت اراد دان گا تهفان.

 چودهفی ممتازبيگم (0351ع« .تثايف اوفيان ایافان در تصاو

شابهياار ی هناد و

پا ستان» درتأثیر معنوی ایران در ياکستان .به وشع جعهاف ياسامي .الهاور:
ادار ی اويا

پنجار.

 حزین الهيجي شيخ محمدرلي(0339ع .دیوان حزین هیجی .تهفان :تارففوشي
ويام.

 واوری اسداهلل(0323ع .ذهبیه (تصوف علمی،آثار ادبیع .تهفان :انت اراد دان گا
تهفان.

 ووانساااری ساايدمحمدبايف(0400گع.روضااات الجنااات فاای احااوال العلمااا و
السادات .مجلداد مبتل  .تهفان :اسالميه.

 دیوانبيگي شيفازی سايداحمد(0334ع .حدیقة الشعرا (اد

قاجاریه).تصحيح و تكميل ربدالحسين نوابي .تهفان :زرین.

و فرهناگ در عصار

 رجبي پفویز( 9535ع.کریمخان زند و زمان او .تهفان :تارففوشي سيمفغ.

 زریاان ااور ربدالحسااين(0332ع .دنبالااهی جسااتجو در تصااوف ایااران.تهاافان:
اميف بيف.

 زنوزی ميفزا محمدحسان(0322ع .ریاضالجنه .تحقياق سايدمحمود مفر اي.ج 3و .4
يم :تاببانه آیتاهلل مفر ي.

 شعباني ر ا(0323ع .تاریخ اجتماعی ایران در دورهی افشاریه .تهفان :نگا .
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ااها ذباايحاهلل (0323ع .تاااریخ ادبیااات در ایااران .ج .5تهاافان :شااف ت مؤلهااان و
متفجمان.

 شيفواني ميفزا زینالعابدین(0342ع .حدیقاةالسایاحه .تصاحيح سالطانحساين تابناد
گنابادی .تهفان :انت اراد دان گا تهفان.

 اااااااااااااااااااااااااا(0332ع .ریاضالسایاحه .تصاحيح ا اغف حاماد (رباانيع .تهافان:
سعدی.

 اااااااااااااااااااااااااا(بيتاع .بستانالسیاحه .تهفان :تاببانهی اسناد ملي.
 - درا،ي وویي رلي(0329ع« .آدار السيف و السلوم (ناماهای از آيامحماد بيادآبادی
به ميفزای يميع» .يیام حوزه .ن .9ي.3



دويي سها مناوچهف(0352ع .تاریخ حکما و عرفای متاأخرین صادرالمتألهین.

تهفان :انجمن اسالمي حكمت و فلسههی ایفان.

 رفوجنيا پفوانه و دیگفان(0322ع .تاریخ و جغرافیای تصوف .تهفان :تار مفجع.

 رقيلااي نااوراهلل(0323ع .جایگاااه و اندیشااههااای سیاساای صااوفیان در دوران
حکوماات زناادیان و قاجاااران در ایااران .رسااالهی د تاافی تاااریخ .دان ااگا

شهيدبه تي .تهفان.

 غهاری اشاني ابوالحسن(0332ع .گلشن ماراد .باهاهتماام غالمف اا طباطباایي مجاد.
تهفان :زرین.

 فسااایي شاايفازی ميفزاحساان حساايني(0329ع .فارساانامهی ناصااری .تصااحيح و
تح يهیمنصور رستگار فسایي .تهفان :اميف بيف.

 فيض اشاني محمد (0320ع .ده رسالهی محقق بزرگ فیض کاشانی .باهاهتماام
رسول جعهفیان .ا ههان :شفح در.

 يمي ميفزا ابوالقاسم(0332گع .جامعالشتات .تهفان :اسالميه.



تابي سيدمحمدبايف(0324ع .رجال اصفهان .ا ههان:ن فگلها.

املال يبي مصطهي(0321ع .تشایع و تصاوف .تفجماه ی رليف اا ذ ااوتي .تهافان:
اميف بيف.



فباسيزاد ا ههاني رلي(0320ع .حکیم متأله بیدآبادی احیاگر حکمت شیعی

در قرن دوازدهم هجری .تهفان :پهوه گا رلوم انساني و مطالعاد ففهنگي.
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 گلستانه ابوالحسنبن محمدامين(9533ع .مجملالتواریخ (شامل وياایع و رویادادهای
سي و پانج سااله بعاد از نادرشاا ع و ذیال زیانالعابادین او ماف ای (ملقاب باه اميافع

درتاریخ زندیه .به سعي و اهتمام مدرن ر وی .تهفان :انت اراد دان گا تهفان.

 مجلسي محمدبايف(0321ع .رسالهی يرساش و ياساخ (در دیان و سياسات در رصاف
هویه از جعهفیانع .يم :انصاریان.

 مدرسي چهاردهي نورالدین(0329ع .سلسله های صوفیهی ایاران .تهافان :رلماي و
ففهنگي.

 مدرن هاشمي ميفسيدحسن(0322ع .شرح رسالهی سایر و سالوک منساو

باه

آقامحمد بیدآبادی .با مقدمه و تصاحيح و تعليقااد رلاي فباسايزاد  .يام :اانون

پهوهع.

 مفر ي هوی ميفزا محمدوليل (0392ع .مجمعالتواریخ (در تاریخ انقفاض هویه
و ويایع بعد تا سال 0912گع .تصحيح ربان ايبال .تهفان :شف ت سهامي چاپ.

 مستوفي محمدمحسن(0325ع .زبدةالتاواریخ .باه وشاع بهافوز گاودرزی .تهافان:
مويوفاد اف ار.

 مطهفی مفتضي(0323ع.خدمات متقابل اسالم و ایران .چ .91يم :درا.

 معصوم شيفازی محمدمعصوم (معصاوم رلي اا ع(0329ع .طرائاقالحقاایق .تصاحيح
محمدجعهف محجور .تهفان :سنایي.

 معلم حبيبآبادی محمدرلي(0334ع .مکاارماآلثاار.تصاحيح و تعلياق سايدمحمدرلي
رو اتي .ج .9ا ههان :انجمن تاببانههای رمومي ا ههان.

 ملكم سفجانملكام (0339ع .تااریخ ایاران .تفجماهی ميافزا اساماريل حيافد .ج.9
تهفان:ففهنکسفا.

 موسوی نامي ا ههاني محمد ادگ (0332ع .تاریخ گیتیگشا ،تاریخ خاندان زند.
تهفان :اميف بيف.

 نورببع فماني جاواد(0332ع .زنادگی و آثاار جناا

شااه نعماتاهلل ولای

کرمانی .به سعي و اهتمام حسين باری .تهفان :وانقا نعمتاللهي تهفان.

 واحدی سيدتقي ( الح رلي ا ع(0324ع .در کوی صفویان .تهفان :نبل دانع.
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 / 148نسبت علم و سیاست در طریقتهای عرفانی عصر زندیه (با تأکید بر ذهبيه و نعمتاللهيه)

 هدایت ر ايليواان(0315ع .ریااضالعاارفین .باه ساعي و اهتماام مالربدالحساين و
مالمحمود ووانساری .تهفان :ن ف تارففوشي و ال.

 همایوني مساعود(0352ع .تاریخ سلسلههای طریقاهی نعماتاللهیاه در ایاران.
تهفان :ففزان.
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