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بررسی علل روابط صوفیان با زمامداران و حکّام سیاسی در دوره ایلخانی و تیموری

چکیده:
گرایش های صوفیانه در تاریخ عرفانی همواره وجود داشته است .اما ماهیّت و نسبت این گرایشها با ساختار
سیاسی و دینی متفاوت بوده است.
از زمان پیدایش آیین و مسلک تصوّف ،برخی از زمامداران و حکّام سیاسی به خاطر مقتضیات گوناگون،
نسبت به صوفیان اهتمام خاصی داشته و در جلب و رضایت خاطر آنان تالش میکردهاند .بعضی از
فرمانروایان و حکمرانان دوره ایلخانی و تیموری به دلیل داشتن مشرب عرفانی ،به مشایخ توجه میکردند و
به شکلهای متفاوت با صوفیان در ارتباط بودهاند.
این بررسی در پی آن است تا به محورهای اصلی ارتباط بین زمامداران و حکّام سیاسی دوره ایلخانی و
تیموری با صوفیان بپردازد و یا:
 -1دالیل حمایت زمامداران و حکّام سیاسی دوره ایلخانی و تیموری ،از ساختن خانقاهها ،تأمین مایحتاج
خانقاهها و کمک مالی به صوفیان را مورد تحلیل قرار دهد.
 -7تأثیرات دعا ،کرامات و سماع صوفیان ،در ایجاد ارتباط با زمامداران و حکّام سیاسی دوره ایلخانی و
تیموری را بررسی نماید.
 -3اهمیت پند و حاذق بودن صوفیان در برابر حاکمان دوره ایلخانی و تیموری را مشخص کند.
 -4عوامل جانبداری حکمرانان دوره ایلخانی و تیموری از صوفیان را در سختی ،جنگ و جهاد در نقش
مشاور ،مورد بررسی قرار دهد.

1. hadi_abbasnejad@yahoo.com
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کلمات کلیدی :صوفی ،حکّام ،ارتباط ،بررسی.

 .1مقدمه
تأمل سنجیده خاطرنشان می سازد که انسانی وجود نداشته که از محیط و اجتماع پیرامون خود به کلی بریده باشد.
باری صوفیان انسانهایی بودهاند این جهانی که با اندیشههای دینی ،اجتماعی و سیاسی از اجتماع و پیرامون
خویش بهره جستهاند و بر اساس دغدغههای خاص معنویشان بر محیط تأثیر گذاشتهاند .لذا زمامداران و حکام
سیاسی به شکلهای گوناگون با صوفیان در ارتباط بودهاند و این ارتباط در روند توسعهی صوفیگری و تصوّف تأثیر
به سزایی داشت.
تصوّف ،ساحت معنوی و درونی اسالم ،که از ابتدای تاریخ آن ،نخست در قالب زهد و پرهیز ،سپس در چهارچوب
طریقههای صوفیه در سرزمینهای مختلف جلوهگر شد .در تعریف تصوّف ،نظرات مختلفی بیان شده است:
پیامبر (ص) فرمودند« :شما را به پوشیدن لباس پشمینه سفارش مینمایم .نظر کردن بر لباس پشمینه موجب تفکر
و ثمرهی تفکر حکمت است»( .مقدادی اصفهانی ،1381 ،جلد)767 :1
«زهد دست بداشتن از دنیا است بیتکلف»( .قشیری)122 ،1388 ،
دربارهی اسمی که تصوّف از آن گرفته شده ،عقاید و اقوال بسیار است که به عنوان چند نمونه میآوریم:
 -1قشیری معتقد است که صوفی لقب و اسم و علم است مانند لقبها و اسامی اعالم دیگر که به طایفهای اطالق
میشود « و این نام غالبه گرفته است بر این طایفه ،فالنی صوفی است و گروهی او را متصوّفه خوانند و هرکه تکلف
کند تا بدین رسد او را متصوّف گویند و ( »...قشیری.)462 :1388 ،
 -7صوفی منسوب به صوف (پشم گوسفند) است و تصوّف پشمینهپوش است .اما قشیری این قول را تضعیف کرده
و در نقد آن گفته «این قوم به صرف پوشیدن اختصاص ندارند»( .همان.)468 :1388 ،
 -3برخی کلمهی صوفی را منسوب به صفّه و مشتق از آن داشتهاند .اهل صفه مهاجران فقیری بودند که با خلوص
نیت در صفهی مسجد پیامبر (ص) سکونت داشتند( .امینینژاد.)74 :1382 ،
 -4گروهی بر این باورند که صوفی معرب «سوفی» یونانی است و تئوسوفیا با تصوّف به نحوی پیوند دارد.
(انصاری.)13 :1386 ،
ایلخانان :ایلخانی نام سلسلهای است که از سال ( 691هـ ق تا  296هـ ق) در ایران حکومت میکردند و فرزندان
چنگیزخان بودند.
تیموریان :بعد از مرگ ابوسعید بهادر ایلخانی ،تیمور فرزند ترغانی در سال ( 236هـ ق) در جنوب سمرقند به دنیا
آمد .حکومت سلسله تیموری از سال ( 221هـ ق تا  511هـ ق) ادامه داشت .آخرین سلسلهی تیموری ،سلطان
حسینبن بایقرا میباشد.

 .2متن اصلی
قبل از اینکه به به عوامل مختلف ارتباط زمامداران با صوفیان بپردازیم ،الزم است دربارهی مسائلی مانند:
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الف) حکومت و ضرورت آن
ب) منشأ قدرت سالطین
ج) مالقات و ارتباط با زمامداران و سالطین از نگاه صوفیان
را بهطور خالصه مورد بحث قرار دهیم:
الف) حکومت و ضرورت آن
ادیان آسمانی به ویژه دین اسالم ،هریک به گونهای در طرح مسألهی حکومت و ضرورت تشکیل دولتهای
سیاسی و اسالمی تأکید نمودهاند
می دانیم که حکومت اصلی از آن خداوند قهّار است و به هیچ کس غیر از او شایسته نیست که بر انسانها فرمان
براند .چنانکه در قرآن کریم آمده است« :تَبَرَکَ الَّذی بِیَدِهِ الملکُ و هُوَ عَلَی کُلِّ شَیءٍ قَدیرّ :مقدس و واال و پرخیر
و برکت است آن (خدایی) که ملکیت حقیقی و حاکمیت بر جهان هستی در دست (قدرت) اوست و او بر هر چیزی
تواناست»( .سوره ملک ،آیه )1
حضرت علی (ع) دربارهی حکومت میفرمایند« :وَ انّهُ البد لِلناس من امیر بَر اَو فاجَر :همانا مردم ناچارند حکومت و
حاکم خوب یا بد داشته باشند»( .دشتی.)95 :1324 ،
حکومت را جامعهشناسان چنین تعریف کردهاند:
« حکومت در لغت به معنای فعالیت یا فرایند اداره کردن است .به معنای دیگر نظام خاصی از حاکمیت است و یا
معنای قدرت سیاسی را میرساند»( .ساروخانی.)37 :1329 ،
صوفیان هم اصل حکومت را از آن خداوند میدانند .آنان حکومت بر نفس را مهمتر از والیت میدانند ،چنانکه
ابراهیم ادهم گفته:
«حکومت بر نفس بسی بهتر است از حکومت بر یک قوم» (حقیقت.)727 :1327 ،
بنابراین دیدگاهها هرچند در شکل و اجزاء با یکدیگر اختالفاتی دارند ،در ضرورت حکومت اتفاق نظر دارند.
درنتیجه حکومت پیامبر (ص) و خلفای راشدین به ویژه حضرت علی (ع) که رسماً حکومت را در اختیار داشتند و در
بقاء و گسترش آن میکوشیدند ،قبول بر ضرورت و تأیید حکومت در اسالم است.
ب) منشأی قدرت سالطین
«ماکس وبر 7جامعه شناس کالسیک ،قدرت را به معنی داشتن فرصت برای نفوذ بر دیگر مردمان و احتماالً برخالف
میل آنها تعریف کرده است و خود قدرتمند و حاکم میبایست پیوندهایی را با دیگران داشته باشد تا به صورت
مستقیم و یا غیرمستقیم ،نفوذ به اندازهای کافی قویای را با میل یا برخالف میل آنها اعمال نماید»( .بروگمن،
.)107 :1385
بعضی از نویسندگان معتقدند که سالطین و حکمرانان را خدای تعالی به مقام حکمرانی دنیا منصوب کرده است ،تا
بر اساس حکمت بر مردم حکومت کنند و رعایا باید از آنان اطاعت کنند .صاحب قابوسنامه« ،مقام پادشاهی را
رحمت خداوند میداند ،مشروط بر اینکه پادشاه ،آیین پادشاهان و مملکت را رعایت کند»( .وشگمیر.)776 :1321 ،
Max weber..2
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سنایی غزنوی ،پادشاه را مظهر عدالت معرفی میکند و مبارزهی با او را ستیزه با قضا و قدر میداند:
پادشاه گر بد است ما را چـه
پارسـاگـر بـه اسـت او را بـــه
بــا قضــا و قدر چـرا ستهی
تـو نکــوکــار بـاش تـا دهــی
بوده تا بوده آمده رفته اسـت
اندرین منزل که یک هفته است
(سنایی غزنوی)57 :1322 ،
سعدی شیرازی هم مانند نویسندگان پیش از خود عقیده دارد که پادشاه با ارادهی خدا بر تخت پادشاهی مینشیند و
این عقیده را پذیرفته که پادشاهی با ارادهی خداوند ارتباط محکمی دارد:
که معمار ملک است پرهیزگار
خــدا تــرس را بــر رعـیـت گمـار
که نفع تـو جوید در آزار خلق
بداندیش توست آن و خونخوار خلق
(سعدی شیرازی)94 :1324 ،
نویسندگان صوفی مشرب ،اعتقاد داشتند که اطاعت از سالطین -چه نیک و چه بد -یکی از وظایف مسلمانان است
و مردم نباید به حق حکمرانی سالطین و حاکمان اعتراض کنند .در قرن نهم هجری قزلباش (صفوی) «شاه را
تجلی زندهی الوهیّت و سایهی خدا در روی زمین و فرمانروای منصوب مستقیم خدا ،تلقی میکردند»( .سیوری،
.)73 :1327
درنتیجه ،سالطین و زمامداران ،قدرت خود را از خداوند دریافت میکنند و خدای تعالی آنان را به مقام پادشاهی
می رساند تا در روی زمین نظم به وجود آورند و مردم را به سعادت برسانند .از اینرو سالطین باید سر به آستان
خداوند نهند و از فرمانهای او اطاعت و پیروی کنند و با زیردستان ،طبق فرمان او ،رفتار نمایند.
ج) مالقات و ارتباط با زمامداران و سالطین از نگاه صوفیان
صوفیان ارتباط با سالطین و حاکمان را نکوهش کردند .چنانکه صوفیه دورهی زهد ،معاشرت با سالطین را بهطور
صریح منع کردهاند:
حس بصری «صحبت و همنشینی با سالطین را اگرچه برای شفقت خلق باشد ،منع کرده است»( .عطار نیشابوری،
.)30 :1385
سفیان ثوری «درویش و صوفی را که گرد پادشاه گردد« ،دزد» نامید»( .همان.)182 :1385 ،
شیخ حسن خرقانی هم گفته است« :هرکس هزار فرسخ راه را برای گریز از دیدار سالطین بپیماید ،سود کرده
است» (همان.)953 :1385 ،
ارتباط با دربار سالطین در قرن اوّل و دوّم به ویژه دوران بنیامیّه و خلفای عباسی ،بسیار نکوهش شده است .از
قرن سوّم به بعد این وضع کاهش یافته است.
عطار نیشابوری مردم را از همراهی با حاکمان ،اگرچه اندک باشد ،برحذر میدارد.
گریزی جوی زین خلقان به مردی
« به گرد خواجه و شه چند گردی
بـمـانـد از پـی دنـیـا طـلـبـکـار»
چـو میبینی که دایم خلق بسیار
(عطار نیشابوری)909 :1386 ،
حافظ شیرازی هم مصاحبت و همنشینی با حاکمان و فرمانروایان را هم مانند تاریکی شب یلدا میداند:
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نور زخورشید جوی بو که آید»
«صحبت حکّام ،ظلمت شب یلدا است
(حافظ شیرازی)718 :1382 ،
وقتی اندیشههای عرفانی اسالم و طریقهی زندگی صوفیان به دیار هند راه یافت ،بیشک صوفیان آن دیار،
رفتارهای ناعادالنهی حاکمان را مورد انتقاد میکردند و از همنشینی با پادشاهان برحذر بودند .چنانکه« :صوفی
مشهور هند به نام نظامالدّین اوّلیاء (متوفی  279هـ ق) از مصاحبت با شاهان پرهیز داشت و از پذیرفتن عالءالدین
شاه که برای دیدن او به خانقاهش آمده بود ،امتناع کرد( ».مجتبایی.)101 :1385 ،
سلطان ولد فرزند موالنا ،پادشاهان این عالم را ،بازی و خیال کودکانه دانسته است:
پیـش آن جـد ،هزل و بازبند
«ایـن شهـان جـهـان مجـازیـنـد
خویش سازند میروشه هردم »...
همچو طفالن که در محله به هم
(سلطان ولد)303 :1385 ،
حتی صوفی مشربان که به دستگاههای دولتی و حکومتی متمایل نبودند ،آرزو میکردند ،که از توجه به مراکز
حکومت و اهدافی که آنها به مراکز قدرت میرساند ،ساقط گردد.
چنانکه «سید عمادالدین نسیمی از شاعران صوفی مشرب سدهی نهم هجری (مقتول  838هـ ق) که نیازمند
دستگاه پادشاهان نیست ،پیوسته آرزو میکند که اسباب نیازمندی که موجب التفات به مراکز قدرت و حکومت است
برچیده گردد»:
«نقش هستی رقم صورت کاشانه ماست هستی کونومکان از خم و خمخانهی ماست
چـه غـم از مفلس و قـلّت اسبـاب مرا گنـج وحـدت چـو مقیم دل ویـرانهی ماست»
(نسیمی)10 :1320 ،
در برخی موارد صوفیان نیمنگاهی به زمامداران و سالطین داشتهاند و با آنان در ارتباط بودهاند و یا بهطور کلی،
ارتباط با آنان را قطع نکردهاند.
چنانکه مولوی «فیه مافیه» را با این حدیث شریف آغاز نموده است:
« قال النبی (ص) :شَرُّ العُلما من زار األمرا و خیرااالمرا من زار العُلما .نعمَ االمیر علی باب الفقیر وَ بئسَ الفقیر علی
باب األمیر :بدترین دانشمدان ،آنانی هستند که به دیدار امیران روند و بهترین امیران ،آنانی هستند که به دیدار
دانشمندان آیند .امیری که به در خانهی فقیران رود ،بهترین امیر است و فقیری که بر در خانهی امیر ایستد،
بدترین ایشان است» (مولوی.)15 :1384 ،
از این طلیعه می توان به نگرش سیاسی و اجتماعی موالنا دست یافت .چرا که طبق حدیث شریف ،قطع ارتباط ،در
هر وضعی توصیف نشده است ،بلکه تواضع امیران و حاکمان در برابر عالمان دین مؤکد شده است .بیتردید شاکله-
ی هر شخصی بر اساس همنشینی مشخص میگردد .در کتب عرفانی و اخالقی از اهمیت و نقش صحبت یا
همنشینی بسیار سخن آمده است .از جمله موالنا دربارهی صحبت و همنشینی میگوید:
«دوستان را در دل رنجها باشد که آن به هیچ دارویی خوش نشود .نه به خفتن ،نه به گشتن و نه به خوردن .اال به
دیدار دوست که «لِقاءِ الخَلیل شَفاء العلیل( ».فیه مافیه.)793 :1388 ،
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بعضی از ارتباطها با حفظ حدود آن برای هزینه کردن جاه برای گرفتاریهای مردم ،از اخالق پسندیده از منظر
صوفیان محسوب میشده است.
چنانکه اوحدی اصفهانی ،از سلطان ابوسعید ( 236هـ ق) فرمانروای سلسلهی ایلخانی ،از اینکه او حامی مشایخ و
میستاید:
صوفیان بوده و با آنان هم صحبت بوده است ،او را
جور مانند سایه در چاه اسـت
«در جهان که سایهی شاه است
سکـه بـر نـام بـوسعید زدنـد
دو جـهان را صـالی عید زدند
شـاه تحقیقگـوی صـوفی فن
شـاه توفیـق جـوی صافی تن
شـاه پـاکیزه خلوت کـم گوی»
شـاه شب زندهدار عزلت جوی
(اوحدی اصفهانی)453 :1329 ،
برخی از صوفیان ،ارتباط با سالطین و حاکمان را بر اساس اعتقادات و باورهای سیاسی و اخالقی ،همدردی و
دلسوزی را با مسلمانان عصر خود میدانستند و معتقد بودند که این ارتباطها ،کمک به حال ضعیفان و مسلمانان
میباشد .چنانکه شیخ وارسته عبیداهلل احرار ،در اینباره چنین میگوید:
«اگر ما شیخی میکردیم ،در این روزگار هیچ شیخی مرید نمییافت .لیکن ما را کار دیگر فرمودهاند که مسلمانان را
از شر ظلم نگاه داریم»( .واعظ کاشفی ،7936 ،جلد.)931 :7
صوفی نامبرده ،هدف و مقصود خود را به وسیلهی همنشینی و روابط با سالطین و حاکمان معاصر خویش به دست
آورده است .البته این مورد برای بعضی از علمای ظاهربین تعجببرانگیز بود .شیخ عبیداهلل احرار در پاسخ به شبهه-
ی این طایفه گفت:
«شخصی است که سخن وی حکیم و سالطین میشنوند و به درخواست او مسلمانان از ظلم ظالمان نجات مییابند
و به سبب او رسوّم و عادت جباران برطرف میشود .احرار رواست که مسلمانان را در دست ظالمان بگذارند و در
کنج کوه به عبادت مشغول گردد؟» (قاضی سمرقندی.)443 :1335 ،
پس نتیجه می گیریم که اگر کسی بتواند با تقرب به سالطین و حکام ،آنان را به رعایت شریعت دعوت نموده ،و یا
از ظلم و ستم به مسلمانان و ضعیفان بازدارد ،انجام هر کاری غیر از مورد فوق ،برای او نکوهیده است .چراکه هیچ
عملی بهتر از آن نیست که اگر راه برای او میسّر شود ،بر در خانهی سالطین و حکام ایستد و مظلومان و مسلمامان
را مدد و یاری رساند.
برخی از صوفیان با زمامداران و حکام سیاسی به دالیلی مختلف در ارتباط بودهاند .زمامداران و حکام سیاسی با
توجه به مقتضیات گوناگون و شرایط خاصی با صوفیان و مشایخ در ارتباط بودهاند .اهم دالیل و شاخصهایی را که
در ایجاد ارتباط فیمابین دخیل بودهاند عبارتند از:
 -1تقویت و کمک مالی زمامداران به صوفیان در جهت توسعهی ارتباط.
 -2اهمیت خانقاه و خانقاهسازی از سوی زمامداران در ایجاد ارتباط با صوفیان.
 -3دعا و نقش آن در ارتباط زمامداران با صوفیان.
 -4اهمیت سماع در نزد صوفیان و نقش آن در برقراری ارتباط با زمامداران.
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 -5اهمیت پند و نصیحت و تالش صوفیان برای ارشاد زمامداران.
 -6اهمیت سوال و جواب و حاذق بودن صوفیان در برابر زمامداران.
 -7نقش مشاورهی صوفیان در ایجاد ارتباط با زمامداران.
 -8وساطت و میانجیگری صوفیان در ارتباط با حاکمان.
 -9اهمیت جهاد و شرکت صوفیان در جنگ و جدال.
 -1تقویت و کمک مالی زمامداران به صوفیان در جهت توسعهی ارتباط.
یکی از مسائل مهمی که در اکثر کتابهای دینی و عرفانی دربارهی آن زیاد سخن رفته است ،نکوهش دنیا و ترک
آن است .انسان اگر غرق مادیات دنیوی شود ،نسبت به آخرت خود ناشناخته میشود .امام حسین (ع) در این
خصوص میفرمایند:
«دوستی با دنیا منشأ همهی خطاهاست»( .هادیزاده ،محمدی)10 :1386 ،
دلبستگی به مال دنیوی و دراز کردن دست نیاز به سوی زمامداران و حکمرانان ،دل صوفیان و پاکدالنی را که باید
با اظهار نیاز به خداوند ،ضمیر خود را روشن نگه دارند ،تاریک میکند .لذا صوفیان وارسته ،به مال و جاه حاکمان
توجهی نداشتند« .هنگامی که یکی از سالطین از پارسایی میپرسد کی به یاد من میافتی؟ جواب میدهد که
هروقت که خدای را فراموش کنم( ».سعدی شیرازی.)84 :1349 ،
موالنا هم پادشاهان این دنیایی را اسیرانی میداند که از اسارت خود آگاه نیستند و بیخبرند .چنانکه در دفتر
چهارم مثنوی معنوی آمده است:
«کین زمان هستید خـود مملوک ملـک مالک ملک آنها بجهید او زهک (بیت )690
بـــاژ گونــهای اسـیـر ایـن جـهــان! نـام خـود کـردی امیر این جهان! (بیت )691
چندگویی خویش را خواجهی جهان(بیت»)697
این تو بندهی اینجهان محبوس جان
(مولوی)966 :1324 ،
تقرب و نزدیکی صوفیان برای بهدست آوردن مال دنیوی ،باعث میشود که آنان نتوانند حضور خداوند را درک کنند
و در این مسیر به مراتب واالی عرفان دست یابند.
سلطان ولد فرزند مولوی ،یکی از ویژگیهای صوفی را ترک لذتهای دنیوی میداند.
چنانکه گوید « :درویشی که باید ترک دنیا کند و از ماسوی اهلل بیزار گردد و چون درویش را جهت حشمت مال و
کمال شرف و جاه ورزد او را درویشی نخوانند ،او از اهل دنیا باشد» (سلطان ولد.)765 :1322 ،
کمک مالی به صوفیان و صاحبان طریقت ،اغلب در سرزمینهای اسالمی رواج داشت و هر فرمانروا و حاکمی برای
تأمین اهداف خود ،به شکلهایی متفاوت به آنها کمک کرده و در مقابل از نفوذ آنان استفاده میکرده است .برخی
از زمامداران و حاکمان سیاسی به خاطر بهرهمندی از دعای خیر مشایخ و صوفیان به آنان توجهی داشتند و کمک
مالی شایانی میکردند.
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خواجه رشیدالدین فضلاهلل نسبت به رفاه شیخ صفیالدین اردبیلی ،التفات خاصی داشت .ادوارد براون برای اثبات
این گفته به استناط از «منشات رشیدی» چنین آورده است:
«اوّل نامهای است خطاب به خود شیخ صفیالدین ،که در آن به خانقاهش سالیانه غالت ،روغن ،رمه ،شکر ،عسل و
خوراکیهای دیگر پیشکش کرده است تا در میالد پیغمبر (ص) ،رجال اردبیل از آن متنعّم شوند ،به شرط آنکه پس
از پایان ضیافت ،برای بانی خیرات و نویسندهی نامه ،دعای خیر شود»( .براون ،1326 ،جلد)46 :3
دستگیری مالی زمامداران و فرمانروایان از صوفیان ،تبلیغ مستقیم یا غیرمستقیم برای خود حاکمان بوده که به
حالت عاطفی و بزرگ شدن آنان هم محسوب میشده است.
«سلطان بایزید دوّم ،مبلغ هزار سکه برای عبدالرحمن جامی ( 858هـ ق) به خراسان میفرستد»( .نوایی:1341 ،
.)435
البته برخی از مشایخ هم مستقیماً از زمامدار یا حاکمی میخواستند ،نسبت به پرداخت وام و غرامت آنان و یا از
مالیات ،آنان را معاف سازند.
مولوی از جاللالدین قرطایی میخواهد که با پانصد دینار قرص به ورثهی صالحالدین زرکوب ،قسط باغ وی را
بپردازد .موالنا گفته« :هیچکس را برای کمک مالی به ادای قرص ورثهی صالحالدین زرکوب ،سزاوارتر از قره طایی
ندیده است»( .گولپینارلی)95 :1387 ،
«میرزا میرانشاه فرزند تیمور با پرداخت دههزار دینار ،وام شیخ کمال خجندی ( 803هـ ق) موافقت میکند»( .نائب-
الصدر ،1335 .جلد)686 :7
در عهد ایلخانی و بعد از آن یعنی تیموری ،حاکمان محلی نسبت به موضوع تصوّف اهمیت خاصی قائل بودهاند .و
نسبت به کمک مالی صوفیان و وقف امالک میکوشیدند.
پس نتیجه میگیریم که کمک مالی فروانروایان به صوفیان ،اوّالً برای خود آنان تأثیر بهسزایی داشته است .چرا که
بعضی از صوفیان در گشت و گذار بودهاند ،ذکر خیر آنان را از منطقهای به منطقهی دیگر برده و نوعی تبلیغ برای
حاکمان بوده است.
ثانیاً کمک مالی با تأیید زمامداران و رجال سیاسی ،موجب تثبیت و پیشرفت مسلک تصوّف شده و برخی از بزرگان
صوفیه با داشتن پشتوانهی مالی قوی ،رهبری مردم مسلمان را بهدست گرفته و همگام اندیشمندان دینی و مذهبی،
در راه تصوّف حرکت میکردند.
 -2اهمیت خانقاه و خانقاهسازی از سوی زمامداران در ایجاد ارتباط با صوفیان
««خانقاه» در لغت معرّب «خانگاه» و مرکب از «خانه» و «گاه» است و خالصهی معنی آن هم محل اقامت
درویشان و صوفیان است»( .کیانی.)60 :1385 ،
در دورههای اوّل ،هدف اصلی از خانقاه رفتن ،استفاده از رهبر و شیخ بود ،نه استفاده و سودجویی از مکانی مشخص.
چراکه شیخ و رهبر میتوانست ،از آگاهی که دربارهی مسائلی عرفانی داشت ،زمینهساز و جذب افرادی در مسلک
تصوّف شود .درنتیجه جمع شدن در خانقاه ،استفاده از مسائل تربیتی و اخالقی بود.
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از اهداف دیگر ساختن خانقاه که باید ذکر شود ،اقامت صوفیان مسافر و جهانگرد و یا مسافران فقیر بود .معموالً در
خانقاه ،حمام ،اصطبل ،کتابخانه و  ...جهت حال رفاه برای صوفیان و جهانگرد یا مقیم مطرح بود .مولوی ( 621هـ
ق) در دفتر مثنوی در داستان صوفی ،به این مکان اشارهای دارد:
مرکب خود برد در آخور کشید (بیت »)919
«صوفئی در خانقه از ره رسید
(مولوی)707 :1324 ،
در مورد شناخت و آگاهی از اوّلین خانقاه که در کجا و توسط چه کسی بنا شده است ،اختالف نظرهایی وجود دارد.
طبق بررسیهای به عمل آمده ،بیشتر قبول دارند که بنای خانقاه در رملهی شام توسط امیری مسیحی ایجاد شده
است.
صاحب کتاب «طرائق الحقایق» در این مورد میگوید:
«اوّلین خانقاه را امیری نصرانی در رملهی شام بنا کرد»( .ناب الصدر ،1335 ،جلد.)191 :1
جامی هم میگوید« :اوّل خانقاهی که برای صوفیان بنا کردند ،آن است که به رملهی شام کردند»( .جامی:1336 ،
)37
برخی از فرمانروایان و رجال سیاسی به دلیل عرفان مشربی ،به مشایخ و صوفیان توجه میکردند و برای آنان خانقاه
میساختند و یا امالکی را وقف میکردند و هزینههای جاری خانقاه را پرداخت میکردند.
افالکی دربارهی خانقاههای ساخته شده از سوی امیران و فرمانروایان در قونیه سخنی بر زبان میآورد و میگوید:
«امیر تاج الدین معتز خراسانی (قاضی شهر قونیه) که از مریدان خاص موالناست ،و امیری معتبر و صاحب خیرات
بود .در منطقهی روم ،مدارس ،خوانق ،دارالشفاء و رباط ساخته است» (افالکی ،1367 ،جلد.)735 :1
امیران و حاکمان و اتابکان فارس ،باتوجه به موقعیت زمانی و مکانی ،به مسلک تصوّف و مراکز صوفیهنشین،
توجهی داشتند و به ساختن خانقاه میکوشیدند و یا خانقاهی را مورد بازسازی قرار میدادند .چنانکه:
«امیر غیاثالدین علی ( 240هـ ق) وزیر شیخ ابواسحق ،در شیراز خانقاهی برای سالکان میسازند»( .جعفری،
.)118 :1347
به سبب جاذبهی اجتماعی مسلک تصوّف ،برخی از حاکمان و فرمانروایان محلی منطقهی یزد ،برای ساختن خانقاه
و پرداخت هزینه جاری میکوشیدند .چنانکه:
«خواجه کمالالدین وزیر سلطان مبارزالدین محمد در سال ( 270هـ ق) و نیز امیرزاده محمد ،فرمانروایی یزد در
محلهی دهوک ،خانقاه ،مسد و حمامی را بنا میکنند»( .همان.)119 :1347 ،
به خاطر موقعیت باالیی که تصوّف در دورهی ایلخانی پیدا کرده بود ،بعضی از فرمانروایان مغول به مشایخ و
صوفیان عالقهای داشتند و برای آنها ،خانقاهی ترتیب میدادند« .غازانخانبن ارغون ،از فرمانروایان مسلمان
سلسلهی ایلخانی ،پس از جلوس بر تخت سلطنت ،یکی از سالطین آبادکننده و وقفکننده بود .بهطوری که اوقاضی
نظیر خانقاه ،حمام و  ...برای صوفیان ،صلحا قرار داد تا در آن زندگی کنند و از او ذکر خیر یاد کنند و خانقاهی را در
همدان بدین منظور ساخت»( .اقبال آشتیانی.)278 :1350 ،
در دورهی تیموری هم فرمانروایان و امیران به صوفیان ارادت خاصی میورزیدند.
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«امیر تیمور گورکانی ،به خواهش خواجه ضیاءالدین یوسف ،دستور میدهد در قسمت شرقی آرامگاه شیخ احمد جام،
دو خانقاهی را بنا کنند»( .بوزجانی)108 :1349 ،
«بابر تیموری ( 861هـ ق) هم روابطش با صوفیان خوب بود و خانقاهی برای آنها تدارک دیده است»( .مستوفی
بافقی ،1340 ،جلد.)165 :3
فرمانروایان به خاطر داشتن قدرت سیاسی و تمرکز و تقویت مالی ،اوّالً مراکز خانقاهی را ساختند و ثانیاً با دادن مال
و وقف امالک ،خانقاه را در این خصوص خودکفا نمودند .درنتیجه آرامش خاطری که در خانقاه به وجود آمد ،باعث
شد که نسبت به مسائل عرفانی و رسوّم مختلف خانقاهی اهمیت خاصی پیدا کند.
 -3دعا و نقش آن در ارتباط زمامداران با صوفیان
خداوند در قرآن کریم ،صراحتاً به این موضوع اشاره نمودند« :اُدعونی اَستَجِب لَکُم :بخوانید مرا تا اجابت کنم شما
را»( .سوره غافر ،آیه )60
دعا «از ریشهی (دَ عَ وَ) و در لغت در دو معنای «مطلق خواندن و صدا کردن» و «ندا ،صدا و آواز است»»( .خدایار،
.)13 :1382
و یا دعا «خواندن جملههای مأثور از پیامبر (ص) و امامان (ع) در اوقات معین برای طلب آمرزش و برآورده شدن
حاجات است»( .معین ،1388 ،جلد.)1938 :7
دعا و نیایش ،موجب گشایش و فتوح در زندگی انسانها محسوب میشود .صوفیان هم دعا را ریشهی عبادات و
کلید حاجات میدانند .چنانکه ابنعربی در اعتبار و اهمیت دعا میگوید:
«الدّعا مخ العبادَه :دعا مغز عبادت است»( .سعیدی.)390 :1382 ،
صوفیان راستین ،دعا در حق دیگران را محتاجتر و واجبتر میشمارند .چنانکه فضیل عیاض گفت« :اگر مرا خبر
آید که تو را یک دعا مستجاب است ،هرچه بخواهی بخواه! من آن دعا در حق سلطان صرف کنم .از بهر آنکه اگر
در صالح خویش دعا کنم ،صالح من تنها بود ،و من در صالح سلطان ،صالح همهی خلق بود»( .عطار نیشابوری،
.)86 :1385
در نظر سالک دعا اثری ضروری دارد و باید همه چیز توسط خداوند به انسان بخشیده شود .پس «صوفیان هر کجا
فرصتی یافتهاند به راز و نیاز با معبود خود میپرداختهاند ،و در این کار کوشیدهاند»( .فوالدی.)340 :1385 ،
خداوند از طریق وحی ،الهام ،اشراق و  ...با انسان رابطه برقرار میکند .انسان هم از طریق نیایش و دعا به خداوند
نزدیکی میجوید .پس دعا حاصل وجه رحمانیت الهی است و از این طریق است که مخلوق فرصت مییابد که به او
تقرب جوید.
« سالکی در طی طریق موفق خواهد شد که پیوسته دست نیاز به سوی حق دراز کند و با مناجات و دعا ،رحمت حق
را به حرکت درآورد»( .اسماعیلی یزدی.)158 :1388 ،
دعا کردن مقولهای است که در جوامع مسلمین به ویژه صوفیان رواج دارد .این موضوع منافاتی با رضایت به قضا و
قدر الهی ندارد .و اعالن بیزاری از حاکمان و دشمنان اسالم و دعا کردن در حق حاکمان عادل و یا مظلومان و ...
مسأله ای است که از سوی شریعت به آن امر شده است .باری زمامداران و حکام سیاسی باتوجه به اهمیت دعا و
نقش آن از مشایخ و صوفیان بهطور مستقیم و آشکار ،التماس دعایی را داشتهاند.
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اتابک ابوبکربن سعدبن زنگی ،فرمانروای منطقهی فارس ،طی نامهای خواهش دعایی از شیخ عزالدین مودود
زرکوب شیرازی نموده است:
«تحیات فراوان از سر اخالص و اعتقاد به جناب شیخ الشیوخ ،سند العارفین ،اسوهی المحققین ،عزالمله و الدین
مودود زرکوب ادام اهلل برکه رسانیده میدارد ،و استمداد همت مینماید از دعوات ماثوره .دعایی که منقذ اهل اهلل و
ارباب قلوب باشد ( »...زرکوب شیرازی.)191 :1385 ،
باز دربارهی نقش دعا و اهمیت آن حکایتی میآوریم تا زمینه را بیشتر بازگو نمائیم:
«در شهر کش ،زادگاه تیمور (متولد  236هـ ق) ،پیری از اهل طریقت میزیست که نام وی شیخ شمسالدین
فاخوری بوده است که مردم را به او عقیدتی کامل بوده است و گفتهاند :که تیمور درنهایت فقر با ذلت آشکار و
عزت پنهانی ،کهن جامهی خود را فروخت و از بهای آن بزی خرید و ریسمانی را بهدست آورد و گردن بز را به یک
طرف و گردن خود را به طرف دیگر ریسمان بست و با این حالت به درگاه شیخ آمد .در آن حال شیخ و دیگر
درویشان سرگرم ذکر و غرقهی دریای وجد و فکر بودند .پس از چندی شیخ را نظر بر وی افتاد .پس بشتافت و
دستش بوسه داد و خویشتن به پای وی افکند .چون شیخ چنان دید ،ساعتی به اندیشه فرو رفت و روی به حاضران
گفت :این مرد ،هرچه از مال جهان داشته بر طبق اخالص گذاشته است و از ما کمک میخواهد .رأی برای من آن
است که از یاری وی روی نگردانیم و ناامیدش از این دربار نرانیم .پس دست دعا برداشتند و درخواستش اجابت
کردند .چون تیمور از سرای شیخ بازگشت ،اقبال به او روی آورد و روزگارش دمساز گشت ( »...پناهی سمنانی،
.)90 :1365
حاکمان برای گشایش مشکالت خود از مشایخ طلب دعایی را مینمودند .چنانکه:
«سلطان احمدشاه هندی ،که ارادت کامل به مشایخ دا شته است ،چند نفر از علما را با هدایای شاهانه به حضور شیخ
شاه نعمت اهلل ولی روانه کرده است و از او استدعای دعای خیر و طلب همت نمود ( »...سلطانی گنابادی:1321 ،
.)186
«روابط سلطان ابوسعید ایلخانی (جلوس  899هـ ق -قتل  823هـ ق) با شیخ عبیداهلل احرار ،به خاطر کرامات
(شیخ) آغاز شد .سلطان ابوسعید پس از جستجو ،احرار را در تاشکند یافت .شیخ احرار در حق او دعایی مینماید.
وقتی سلطان ابوسعید در سال ( 899هـ ق) به یمن دعای خیر شیخ عبیداهلل سمرقند را گرفت ،او را از تاشکند به
سمرقند با کمال احترام فراخواند»( .کاشفی ،7936 ،جلد.)915 :7
 -4اهمیت سماع در نزد صوفیان و نقش آن در برقراری ارتباط با زمامداران
صوفیان معتقد بودند که سماع حالت ثابت و بیحرکتی را از دل آنان میزداید و آتش ذوق و شوق را در دلشان
روشن مینماید.
سلطان ولد فرزند موالنا درباره سماع چنین میگوید« :قومی که نفی سماع میکند ،آخر این سماع از انبیاء مقتبس و
موروث است ،سماع رقص نیست .سماع آن حالت است که تو از هستی خود بگذری و سروپا گم کنی و بیهوش و
محو گردی»( .سلطان ولد.)399 :1322 ،
برنامهی سماع از دیرباز در بین صوفیان رواج داشت و معموالً در منازل سالکان ،خانقاه و یا هر مکانی که حالت وجد
به صوفیان دست میداد برپا میشد.
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برتلس معتقد است که« :همهی ادبیات پرتنوع و گوناگون بعدی تصوّف ،از مجالس سرچشمه گرفته و از آن
برخاسته است»( .برتلس.)66 :1326 ،
باتوجه به جایگاه سماع در بین صوفیان ،برخی از زمامداران و حکمرانان که مرتبهی سماع را دیده یا شنیده بودند،
شخصاً در مجلس سماع شرکت میکردند و یا مجالس سماعی را برپا میداشتند.
چنانکه «معینالدوله پروانه با آن همهی مشکالت و گرفتاریهایی که در دوران تصدی حکومت داشته ،در مجالس
روزانه موالنا شرکت میکرده و با مریدان وی مینشست و مجالس سماعی شبانه در منزل خود برپا میکرد».
(زرینکوب.)718 :1388 ،
گاهی هم در مجالس سماع ،حاکمی مرید شیخ و صوفی وارسته میشد .چنانکه «غازان خانبن ارغون بر اثر
شنیدن خبر سلطنت معنوی اوّلو عارف چلبی فرزند سلطان ولد ،به همراه همسرش ایلترمش خاتون مجلس سماعی
را تشکیل میدهد .سرانجام غازانخان و ایترمش خاتون ،دل در محبت عارف چلبی بسته و مرید او شدند»( .دین
لوئیس.)943 :1350 ،
باتوجه به اهمیت و نقش سماع به ویژه در دوره ایلخانی« ،نامههایی که خواجه رشیدالدین وزیر به شیخ صفیالدین
اردبیلی و اهالی بغداد نوشته ،به انعقاد مجالس سماع در شبهای جمعه و شب لیلهالمیالد نبی بزرگوار اشاره کرده و
فرزند او خواجه غیاث الدین محمد با آن همه جالل و عظمتی که در روزگار وزارت داشت در مجالس صوفیان حاضر
میشد و به سماع آنان گوش میداد»( .حقیقت.)142 :1327 ،
 -5اهمیت پند و نصیحت و تالش صوفیان برای ارشاد زمامداران
حضرت علی (ع) در اینباره میفرمایند« :فَامّا حَقکم عَلی فَانصیحهٌ لَکُم :اما حقوق شما بر من ،پند و اندرز
شماست».
صوفیان راستین معتقد بودند که یکی از وظایف آنان ،ارشاد مردم و پند و نصیحت و موعظه به حاکمان به راه راست
است .پس برای حصول این امر ،حد امکان کوشش میکردند .صوفیان در برابر حاکمان ظالم ،روش مناسبی را در
پیش میگرفتند.
زمامداران هم از صوفیانی که روح دعوت اسالم در اندیشهی آنان جایگیر شده بود ،نصایح و پندهای عبرتآموز
آنان را گوش میدادند.
«روزی سلطان عزالدین کیکاوس به زیارت موالنا آمده بود و بندهوار خواهش پندی را نمود .موالنا فرمود :چه پندی
دهم؟ تو را شبانی فرمودهاند ،گرگی میکنی ،پاسبانت فرمودهاند ،دزدی میکنی؟ رحمانت سلطان کرد ،به سخن
شیطان کار میکنی؟ همانا که سلطان عزالدین توبهها کرد ( »...دین لوئیس.)166 :1350 ،
باز درباره استقبال حاکمان از صوفیان و تقاضای پند و نصیحت از آنان آمده است« :در سال ( 287هـ ق) صاحب
قرآن دینپرور ،امیر تیمور گورگانی ،به عزم زیارت موالنای اعظم ،زینالدین ابوبکر تایبادی ،به تایباد نزول فرمود و
به صفای نیت و صحبت آن یگانهی روزگار دریافت و موالنای مشارالیه ،زبان نصیحت گشاده ،آن حضرت را
سخنان سودمند فرمود .آن حضرت او را وداع کرد و به سعادت و اقبال بازگشته ،متوجهی هرات شد»( .یزدی،
 ،1336جلد.)775 :1
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صوفیان راستین ،با وجود عزلت و گوشهنشینی ،همواره به فکر مردم بودند و در هر موقعیتی ،زمامداران و حاکمان را
با وعظ و ارشاد و نصیحت ،از ظلم و ستم به دور میداشتند و از آنان میخواستند تا با عدل و عدالت رفتار نمایند و
از خدای بترسند.
 -6اهمیت سوال و جواب و حاذق بودن صوفیان در برابر زمامداران
معموالً سوال جهت فهم مطالب است و اینکه مجهوالت یا ناشناختهها آشکار شوند ،و فرد از این طریق به آگاهی
برسد.
موالنا سوال و جواب خردمندانه را ناشی از علم و معرفت میداند .چنانکه در دفتر چهارم مثنوی آمده است:
«هم سوال از علم خیزد و هم جواب هم چنانکه خار و گل از خاک و آب (بیت »)3005
(مولوی.)664 :1324 ،
برخی از صوفیان نسبت به پاسخگویی در مقابل هر پرسش آمادگی داشته و در مقام جواب برمیآمدند .زمامداران و
حکام سیاسی که طرفدار صوفیان بودند ،با اعتقاد راسخ از آنان حمایت میکردند و یا حاکمان از حاذق بودن صوفیان
به وجد میآمدند یا نهایت اینکه ،تسلیم مشایخ میشدند .بینیازی و وارستگی و بیهراسی شیخ عالءالدوله
سمنانی ،در مقابل ارغوانخان مغول ،یکی از نمونهها است که ارغونخان تسلیم شیخ عالءالدوله میشود.
«شیخ عالءالدوله سمنانی گفت :چون مرا پیش ارغونخان بردند ،نزد او مربع نشستم .او با من مزاح کردی ،من
مراقبه کردم .او بازوی مرا گرفته و میجنباند که سخن بگوی و با او التفات نمیکردم .عمّ من که وزیر دیوان بود
گفت :جواب بگوی! گفتم تو برو به جای خود بایست که مرا از اینجام فراغتست و بهجز از حق تعالی از هیچ آفریده
مرا بیم نیست .تا آنگاه ارغونخان رنجیده و برجای خود نشست»( .حقیقت .)993 :1327
صوفیان در برابر هر نوع سوال و جوابی (تا حد المقدور) ،نسبت به آگاهسازی و یا شفافسازی مسائل مختلف در حد
توان خود در برابر سالطین ،حاضرجواب بودند.
حاکمان تیموری ،اعتقاد شدیدی به صوفیان ،مشایخ و صوفی نمایان داشتند و موقوفاتی بسیار در اختیارشان قرار
میدادند .به این سبب متصوّفه هدف تیر سرزنش اهل شرع و سالح تکفیر قرار گرفت .به عنوان نمونه:
«مشکلی که در زندگانی کمالالدین حسین خوارزمی ،شارح مثنوی مولوی و عارف قرن نهم (متوفی  836یا 835
هـ ق) پیش آمد و آن چنان بود که او غزلی ساخت بدین مطلع:
هم درد دل عاشق هم اصل مداوا تو
ای در همهی عالم پنهان تو و پیدا تو
طایفهای از فقها آن غزل را برحسب ظاهر خالف احکام شرع تصور کردند و او را تکفیر نمودند و کیفیت حال را به
عرض شاهرخ تیموری رساندند .او فرمان به احضار کمالالدین داد تا در محضر علما محاکمه شود .کمالالدین
جواب معترضان را بر وجه صواب ادا کرد و از آن بلیه رهایی یافت»( .صفا ،1382 ،جلد.)23 :4
در اینجا مشخص شد ،شیخ وارسته از تهمت ناروایی که به وی شده بود ،با ادلهی مستحکم و جواب روشن نجات
یافت.
 -7نقش مشاورهی صوفیان در ایجاد روابط با زمامداران
انسان همیشه نیازمند مشورت با دیگران ،به ویژه افراد صالح و متقی میباشد .چنانکه در قرآن کریم آمده است:
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«وَ اَمرَهُم شُوری بَینَهم» (سوره شوری ،آیه  .)38لذا انسان بدون مشورت ،ممکن است راههای صواب را از ناصواب
تشخیص نداده و به بی راهه کشیده شود .باری صوفیان و مشایخ وارسته ،در نقش جایگاه مشاوره حاضر میشدند و
نسبت به راهنمایی حاکمان در موضوعات مختلف سیاسی ،اقتصادی ،دینی و  ...اهتمام میورزیدند یا خود زمامداران
از آنان میخواستند که در زمینهی خاص ،نظر و رأی خود را اعالم نمایند .به عنوان نمونه« :ابوالقاسم بابر در سال
( 898هـ ق) به سمرقند هجوم برد .ابوسعید برای مقابله از خواجه عبیداهلل احرار که نقش رایزن و مشاوره بود،
استمداد خواست .شیخ احرار برای محافظت از شهر طرحی ریخت .سپاهیان ابوسعید و مردم سمرقند چهل روز با
لشکر بابر درگیر بودند .باالخره با تالشهای شیخ احرار ،این جنگ به صلح انجامید و سمرقند در دست ابوسعید
ماند»( .اسفزاری ،1378 ،جلد.)122-5 :7
زمامداران از صوفیان میخواستند که در بالء و سختیهای مربوط به مسائئل گوناگون همکاری را داشته باشند.
چنانکه« :ابوسعید (جلوس  899هـ ق و قتل  823هـ ق) در میان پادشاهان ماورالنهر از همه بیشتر از نقش و
فرمان خواجه عبیداهلل احرار به عنوان مشاوره استفاده میکرد .همچنینهای در امور مربوط به مملکتداری ،همیشه
با خواجه مشورت میکرد»( .مدرسی ،چهاردهی.)66 :1360 ،
پس صوفیان برجسته در مقام مشاوره و رایزنی در نزد حاکمان جایگاهی داشتند و برای اصالح و ارشاد در امور
مختلف ،ایفای نقش میکردند و از مقبولیت خاصی برخوردار بودند.
 -8وساطت و میانجیگری صوفیان در ارتباط با حاکمان
در قرآن کریم ،دربارهی وساطت ،صلح و آشتی ،سخنی به میان آمده است:
« وَ اِن جَنحوا للسَلم فَاجنَح لَها و تَوکَل عَلَی اهلل :اگر دشمنان تن به صلح دادند ،تو نیز با توکل به خدا ،آن را بپذیر».
(سوره انفال ،آیه .)8
زمامدا ران و حاکمان نواحی مختلف ،باتوجه به موقعیت اجتماعی صوفیان که نقش اصالح ،ارشاد و وساطت داشتند،
بهطور مستقیم از آنان می خواستند که به عنوان بانی صلح و آشتی طرف مقابل شده و کینه و دشمنی را به صلح و
دوستی تبدیل نمایند.
امیرحسین چوپان ،یکی از امرای مغول دورهی غازانخان ،شیخ عالءالدوله سمنانی ( 236هـ ق) را برای وساطت به
نزد سلطان ابوسعید ایلخانی ( 238هـ ق) میفرستد ،متن دیدار امیر چوپان از خانقاه شیخ عالءالدوله سمنانی و
درخواست از او برای برقراری صلح و آشتی ،در اکثر کتابهای تاریخی و عرفانی آمده است که مایهی عبرت می-
باشد .3همچنین در باب صلح و آشتی و نقش مشایخ در وساطت و میانجیگری آمده است.
«هنگامی که امیر مبارزالدین محمد در محرم سال ( 294هـ ق) برای نابودی حریف دیرین خود ،شاه شجاع
ابواسحاق و تسخیر شیراز آماده شده بود ،شاه ابواسحاق بعد از اطالع و آگاهی این خبر ،با پیشنهاد و مشورت موالنا
عضد ایجی ،او را بانی صلح و آشتی این کار میکند»( .غنی.)114 :1385 ،

 .3اشپولر :1331 ،صص ( ،131 ،122غنی :1331 ،صص  )33 ،61و (پناهی.)22 :1311 ،
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بسیاری از مصالحه به وساطت صوفیان انجام میشد و گاهی یکی از دو رقیب که در خود یارای مقاومت نمیدیدند،
از صوفیان میخواستند که پای درمیان نهند و واسطه صلح و آشتی شوند« .سلطان احمد جالیر ،شیخ عبدالرحمن
اسفراینی و محمد شیرین مغربی ( 805هـ ق) را در سال ( 259هـ ق) واسطالن صلح بین خود و امیر تیمور
گورکانی قرار میدهد .تیمور گورکانی از شیوخ نامبرده با دیده احترام مینگرد و از آنان استقبال و قبول دعوت می-
کند»( .خواند میر.)499 :1333 ،
در جنگ بین «میرزا ابوالقاسم بابر با سلطان ابوسعید در سال ( 898هـ ق) ،ابوالقاسم بابر از شیخ عبیداهلل احرار می-
خواهد که مأمور صلح طرف مقابل شود .عاقبت هم به واسطهی شیخ احرار ،این جنگ به صلح و آشتی تبدیل می-
شود»( .کاشفی ،7936 ،جلد.)785 :1
صوفیان دل آگاه در امور اجتماعی و حمایت از قشر ضعیف جامعه و کاهش مالیاتها ،در امور حکومتی دخالت و
میانجیگری میکردند و به نفع عمومی ،خودشان شخصاً وارد عمل میشدند و قدرت تصرف داشتند .یکی از این
نمونهها در دوره تیموری «موضوع برانداختن صابون خانه است ،که به همت موالنا شمسالدین محمدبن موالنا
شیخ علی زاهد انجام گرفت .وی مردی پرهیزکار بود ،چون احداث صابونخانه را از پخش صابون مخالف شرع می-
دانست ،نزد شاهرخ تیموری رفت و گفت« :صابونخانه نامشروع است و از جهت منع پختن مسلمانان در زحمتند!»
شاهرخ عذری در این باب آورد.
موالنا برآشفت و در حضور خاقان روی به آسمان کرد و گفت« :الهی! میبینی که حکم تو را میرسانم و این مغول
بچه نمیشنود!» شاهرخ فیالحال فرمان داد تا صابونخانه را براندازند و کسی مزاحم رعیت نشود»( .صفاء ،1382
جلد.)90 :4
 -9اهمیت جهاد و شرکت صوفیان در جنگ و جدال
قرآن کریم صراحتاً در مسأله جهاد و نبرد با کفار ،اشارهای دارند:
«یا ایها النَّبی حَرض المومنین عَلی القِتال :ای پیامبر (ص) :مومنان را به جنگ و جهاد ترغیب کن»( .سوره انفال،
آیه .)69
یکی از تکالیف بسیار مهم و فروع دین ،جهاد در راه خدا و پیکار با دشمنان خدا و مسلمانان است .صوفیان راستین
به تأسی از آیات قرآن کریم و احادیث پیامبر (ص) بارها به مسأله جهاد در راه خدا ،دیگران را در این مورد آگاه می-
کردند.
«ابوهریوه گوید که پیغمبر صلیاهلل علیه و سلم گفت :بهترین زندگانی مرد آن است که مردی بود عنان اسب
خویش گرفته ،ا ندر سبیل خدای ،هرجا آوازی برآید یا بیمی بود ،بر پشت اسب بود و مرگ همی جوید یا کشتن».
(قشیری.)193 :1388 ،
مشایخ و صوفیانی که در جنگ و جهاد شرکت میکردند کم نیستند .به عنوان نمونه« :میرشاه برهانالدین خلیلاهلل،
یگانه فرزند شاه نعمتاهلل ولی ،که به درخواست سلطان احمدشاه بهمنی به هند رفته بود ،در جنگی که بین سلطان
احمدشاه و کفار هنود رخ داده بود شرکت کرده است .لشکر کفار با دیدن شیخ خلیلاهلل و جنبه ملکوتی و رتبهی
روحانی وی پای به فرار گذاشتند و لشکر سلطان احمدشاه بهمنی پیروز گردید و همین سلطان بر دست شیخ بوسه
داد و او تا هنگام رحلت ،در حمایت همین امیر بود»( .سلطان گنابادی.)153-188 :1321 ،
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 .3نتیجهگیری
زمامداران و حکام سیاسی دوره ایلخانی و تیموری به دلیل مقتضیات گوناگون با صوفیان در ارتباط بودهاند.
دستگیری مالی حکمرانان و سالطین به صوفیان ،برای خود آنان به نوعی تبلیغ محسوب میشد .زیرا صوفیانی که
در گشت و گذار بودند ،ذکر خیر آنان را از منطقهای به منطقهای دیگر میرساندند .به خاطر این مسأله و هم به
سبب جلب توجه از سوی عامه ،سالطین و حاکمان تا توانستهاند از پرداخت مال و  ...به صوفیان مضایقه نمیکردند.
حاکمان صوفی مشرب ،در بالد مختلف ،نسبت به بنا کردن خانقاه و وقف امالک میکوشیدند .گسترش خانقاها
اکثراً به سبب تقویت مادی از سوی رمامداران بوده است و آنان به خاطر جایگاه و موقعیت خودشان ،تا توانستهاند در
این راه کوشیدند.
برخی از فرمانروایان باتوجه به اهمیت دعا ،از صوفیان میخواستند که در حق آنان دعا نمایند و از بال و سختیای
که برای آنان پیش آمده ،به دور باشند .صوفیان هم نسبت به این امر کوتاهی نمیکردند .همچنین حاکمان مجلس
سماعی را تشکیل میدادند و مرید شیخی میشدند.
صوفیان تا توانستهاند در موضوعات مختلف نسبت به هدایت و ارشاد حاکمان در قالب پند و نصیحت میکوشیدند و
حاکمان هم به دیدار صوفیان میرفتند و از پندهای عبرتآمیز آنان استفاده میکردند.
وقتی که صوفیان در برابر هر سوال و جوابی حاذق بودند ،حاکمان از آنان حمایت میکردند تا حدی که مرید مشایخ
میشدند .برخی از صوفیان هم مشاور حکمرانان بودند و در مسائل مربوط به جنگ ،به نوعی یاریرسان حاکمان
بودند و سعی در رفع تنش و درگیری دو متخاصم و رقیب بودند .همچنین صوفیان در جنگ و جهاد جانب امیری را
میگرفتند که طرفدار حق بود .آنها شخصاً در جنگ و جهاد شرکت میکردند.
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 -90نوایی ،عبدالحسین .)1341( .اسناد و مکاتبات تاریخی ایران .از تیمور تا شاه اسماعیل .تهران :بنگاه
ترجمه و نشر کتاب.
 -91واعظ کاشفی ،موالنا فخرالدین علیبنحسین .)7936( .رشحات عینالحیات7 .جلدی .جلد اوّل و دوّم .با
مقدمه و تصحیح علیاصغر معینیان .تهران :بنیاد نیکوکاری نوریانی.
 -97وشمگیر ،عنصرالمعالی کیکاوس .)1321( .قابوسنامه .با تصحیح غالمحسین یوسفی .چاپ ششم .تهران:
علمی و فرهنگی.
 -93هادیزاده و سید محمدی سال ،محمدرضا و سیدحسین .)1386( .حکمتهای نهجالبالغه .چاپ دوّم.
تهران :تابان.
 -94یزدی ،شرفالدین .)1336( .ظفرنامه7 .جلدی .جلد اوّل .به تصحیح محمد عباسی .تهران  :امیرکبیر.
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