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  چکیده 

موضوع این تحقیق رساله خیراتیه است. این رساله توسط محمد علـی کرمانشـاهی عـالم و مجتهـد 

ق) برعلیه صوفیان نوشته و به فتحعلیشاه قاجار تقدیم شـده اسـت. لـذا علـت  1144 -1216کرمانشاه ( 

سـقوط صـفویه تـا  نگارش و محتواي آن مد نظر است. بحرانهاي سیاسی و عدم اقتدار حکومـت بعـد از

هاي اقتصادي و تنزل سطح فرهنگ اجتماعی شد. علـاوه بـر ق) باعث رکود فعالیت 1135 -1210قاجار(

این به علت عدم تقـرب و همـاهنگی نهـاد دیـن و دولـت در دوره افشـاریه و زندیـه علمـاي شـیعه بـه 

ز و تبلیغات پیدا کردند. در انزواکشیده شدند در نتیجه صوفیانی که به ظاهر شرع بی توجه بودند مجال برو

دوره زندیه صوفیان نعمت اللهی با رهبري معصوم علیشاه دکنی و بـا سـیر و سـیاحت در ایالتهـاي مهـم 

ایران نظیر شیراز، اصفهان، مشهد و کرمانشاه پیروان زیادي در میان عامه مردم پیدا کردند و نوع سـلوك 

یراتیه کرمانشاهی ثمره مبارزات او علیه صـوفیان بـود تـا و رفتار آنها مخالفت علما را برانگیخت. رساله خ

شاه و علماي شیعه نسبت به رشد صوفیان بد مسلک هوشیار باشـند. ایـن تحقیـق بـا اسـتناد بـه منـابع 

  کتابخانه اي و به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است.
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  مقدمه

 1213تـا  1211ه توسط محمد علی کرمانشاهی علیه صوفیان در فاصله سالهاي یرساله خیرات

ق نوشته شد. علل و عوامل تألیف این رساله و هدف از آن مورد سوال است. مسلماً محتواي این 

وال اول می باشد. به نظر می رسد رشد و ترویج رساله نیز مسئله دیگري است که کامل کننده س

تبلیغات صوفیان در شهرهاي ایران علت اصلی چنین نگارشی باشد. واضح اینکه رشد تصـوف در 

این دوران منتج از وضعیت سیاسی و دینی سـده دوازدهـم هجـري بـود و ایـن وضـعیت چنـان 

  دانستند.  گسترده شده بود که علماي دین آن را زنگ خطري براي شرع اسلام

هر چند که طریقت و تصوف یکی از شاخصه هاي اولیه حکومت صفوي بـود امـا بـا تثبیـت 

مذهب شیعه و جایگاه علما این جریان به حاشیه رانده شد. چراکه با رسمی شدن مذهب تشـیع و 

گسترش فعالیت هاي آموزشی علما، فقه  و حدیث شیعه تدوین شد و علمـا تعامـل تنگـاتنگی بـا 

ن صفوي پیدا کردند. آنها با ضمانت اجرایی دولت نظارت شدیدي بر فضاي دینی جامعـه حکمرانا

داشتند و نسبت با سایر مذاهب با تعصب و سختگیري رفتار می کردند. در واقع اقتدار دینی شیعه 

  در عرصه هاي اجتماعی و سیاسی پررنگ بود. 

ر ضعف و عدم مشروعیت شد و ق نهاد سیاسی دچا 1135حال با سقوط صفویه در سال با این

تا روي کار آمدن قاجاریه ادامه داشت. چرا که به لحاظ سیاسی حکومت هـاي افشـاریه و زندیـه 

نتوانستند حاکمیت سیاسی ایران را تثبیت کنند. وجود سایر مدعیان سـلطنت، شورشـهاي داخلـی 

هاي اقتصادي فعالیتناراضیان، تجاوزات مرزي، جنگهاي پی در پی و عدم امنیت اجتماعی، رکود 

و افزایش مالیات و در نهایت قتل عام مردم و کاهش جمعیت و مهـاجرت آنهـا بـه سـرزمینهاي 

مجاور باعث ضعف نهاد دولت شد. در واقع در دوره افشاریه سوء مدیریت در ایالات ایران و نظامی 

از شورشـها بـه شدن شیوه حکومت و استبداد کامل نادرشاه باعث نارضایتی مردم می شد. خیلی 

بهانه حمایت از خاندان صفوي صورت می گرفت که هدف اصلی آن اعتراض بـه حکومـت نـادر 

ق وارد مبارزات قدرت شد همزمان با او چندین  1163بود. هنگامی هم که کریم خان زند از سال 

کانون قدرت در ایران وجود داشت. مدعیان حکومت و ساختار جمعیت قبیلگی یکـی از مشـکلات 

یشگی دوره زندیه بود. و حتی کریم خان هـم در دوران کوتـاه مـدت خـود نتوانسـت جبـران هم

خسارتهاي ناشی از بحرانهاي سابق را بکند. در نتیجه دوره گذار مـابین صـفویه و قاجاریـه پـر از 

  گرفت جنگ و مبارزه بود.مسائل سیاسی و ضرورت هاي نظامی بود و آنچه در اولویت قرار می

علاوه بر اینکـه  ضعف نهاد دینی شیعه مذهب هم بود.ر سقوط صفویه به معناي از سویی دیگ
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افغانهاي سنّی مذهب علماي دین را قتل عام کردند،  نادرشاه و کریم خان هم هیچ یک به نهـاد 

دینی نپرداختند بلکه بزرگترین دغدغه آنها حفظ چهارچوب حکومت بود. از این لحاظ همه چیز را 

دیدند حتی نهاد دین باید در خدمت سیاست می بود. این وضعیت منجر به  در خدمت سیاست می

تعامل ناهماهنگ و غالبیت نهاد دولت بر نهاد دین می شد. نادر اعتقاد عمیق مذهبی نداشت و به 

علت حمایت علماي شیعه از مشروعیت حکومت صفویه از همان ابتدا به علمـا بـی توجـه شـد و 

شیعه را مورد حمایت رسمی قرار نداد وحتی براي رفع اختلـاف همچون حکمرانان صفوي مذهب 

شیعیان و اهل سنّت و مصالحه با عثمانی ها ایده مذهب جعفري را مطرح کـرد. ایـن بـه معنـاي 

تنزل مذهب تشیع همسان سایر مذاهب موجود در ایران بود. کریم خان زند هم اگرچه بـه علمـا 

یاتی خویش اهمیت زیادي براي دین قائل نبود. بنابر این احترام می گذاشت اما بنابر مقتضیات ایل

شرایط حضور علما در این دوران در عرصه هاي سیاسی و اجتماعی کم رنگ شد. در واقـع علمـا 

همچون سایر مردم به گوشه عزلت کشیده شدند و در گمنامی زیستند. به تبـع آن فعالیـت هـاي 

بین رفت. لذا تنزل سطح اخلاق و فرهنگ، ضعف  آموزشی آنها در مساجد و مدارس محدود و یا از

اجرایی علماي شیعه در ارتباط با اعمال نظرات و خواسته هایشان و از سویی عدم تعصب مـذهبی 

و تساهل حکمرانان افشاریه و زندیه باعث رونق فضاي اهل تصوف شد. صوفیان در میان اغلـب 

در تقابل بودند. همچنین شـرایط سیاسـی و  مردم مقبولیت داشتند اما علماي شیعه همواره با آنها

عدم امنیت اجتماعی بر رشد و کیفیت معنوي و علمی آموزه هاي عرفانی تأثیر گذاشـت. در دوره 

افشاریه اطلاعات از صوفیان اندك است تنها می دانیم که نادرشاه بـه درویشـان اعتمـاد نداشـت 

ان صفویه برپا می شد که بسـیاري از بخصوص اینکه در آن دوره شورشهایی به طرفداري از خاند

  درویشان در آن حضور داشتند. 

آرامش نسبی ولو کوتاه مدت حکومت کریم خان و تساهل مذهبی او نسبت به عقاید مردم و 

از سویی ضعف علماي شیعه که فرصتی را براي مبارزات عملی با صـوفیان نداشـتند باعـث شـد 

ه در ایران رونق بگیرند. این سلسـله از صـوفیان در صوفیان نعمت اللهی به رهبري معصوم علیشا

سرتاسر ایران پیروان زیادي پیدا کردند اما تا زمانی که براي حکومـت تهدیـد سیاسـی محسـوب 

نمی شدند می توانستند به آزاداي به فعالیت خود ادامه دهند. لذا تعامل حکومـت بـا آنهـا از نـوع 

فیان بودند نتوانستند همچون دوره صـفویه بـه قلـع تساهل بود. علماي شیعه با اینکه مخالف صو

وقمع آنها دست بزنند مگر در سالهاي آخر حکومت زندیه که علماي اصولی در ایران زیاد شدند و 

این علما با عنوان مجتهد در شهرها ساکن بودند. تا تشکیل دوره قاجاریه قدرت اجرایی علما کـم 
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سته اصولی با وجود عقاید ضد صوفیانه فقط در زمان بود چنانکه محمد علی کرمانشاهی عالم برج

فتحعلی شاه توانست قدرت اجرایی پیدا کند و از حمایت دولت در قتل صوفیان بهره ببرد. رسـاله 

  خیراتیه محصول این شرایط بود.

با وجود تحقیقات بسیار در زمینه تصوف، تحقیق مجزایی در رابطه بـا رسـاله خیراتیـه انجـام 

د احمد عقیلی در مقاله اي به تحولات سیاسی و علمی تصوف از سقوط صفویه تـا نشده است. سی

روي کار آمدن قاجاریه پرداخته که ظاهرا برگرفته از رساله دکتري ایشـان مـی باشـد. همچنـین 

تحقیقات کمی درباره مبارزات علماي شیعه علیه تصوف صورت گرفته است. در مقاله حاضر سعی 

تیه در ابطال طریقه صوفیه در ارتباط با این شرایط تاریخی معرفی گـردد. شده است تا رساله خیرا

  چنانچه علل و عوامل نگارش این رساله ارتباط مستقیمی با محتواي آن خواهد داشت. 

   رشد تصوف در اواخر سده دوازدهم

هرچند طریقت و تصوف در ابتداي تشکیل حکومت صـفویه مـورد توجـه بـود امـا بـه گفتـه 

  شیروانی: 

در زمان دولت شاه سلطان حسین صفوي تا اواخر حکومت کریم خـان زنـد، قـانون فقـر و «

رسوم طریقت از ایران برافتاده بود و به سبب انکار سلطان حسین صفوي سلاسل فقر و طریقت از 

ایران رفته و در گوشه خموشی عزلت گرفته تا آن که جماعت افغـان بـر ایـران مسـتولی شـده... 

ر کمال پریشانی مردم ایران اوقات گذرانیدند... همگی [ مـردم] در فکـر جـان مدت هفت سال د

بودند و از طریقت و معرفت خبري نبود. چون دولت افغان به آخر رسید و نوبت نادرشاه گردید آن 

کرد. به جهـت تـردد سـپاه دوسـت و مرد ترکی بود، به جزء جهانگیري و لشکرکشی اندیشه نمی

ن کسی طالب طریقت نگشت... اگر احیاناً در گوشه و کنـار کسـی اسـم دشمن و ظهور شور و فت

طریقت مذکور کردي علما منع کردندي و این فرقه را مذمت نمودي تا آنکه دولت نادري نیـز در 

گذشت و ایران لر بازار گشت. به اصل خرد مخفی نیست صاحب دولتی کـه افغـان شـود، آنگـاه 

عرفان چون پري از نظرها پنهان خواهد بود. قریـب هفتـاد ترك گردد، بعدها به لرها رسد طریق 

سال کشور ایران از فقر و طریقت خالی بود مگر چند کسی از فقرا در مشهد مقدس از طریق نـور 

بخشیه و چند نفر در شیراز از سلسله ذهبیه در زوایاي گمنامی بودند، اگر جـاي دیگـر نیـز بـوده 

  ).  263-264، صص 1388(شیروانی، » نمودنده مذکور نمیباشند خود را مشهور و در السنه وافوا

هـا و هاي سیاسی و اجتماعی باشد. چنانکـه اغتشـاششاید صحبت شیروانی نشان از واقعیت
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جنگ و عدم امنیت اجتماعی باعث تضعیف روحیه مردم هم شد و شاید دلیل روي کردن مردم به 

ناامیدي از کار این جهان بود. برخـی از  جماعت صوفیان در اواخر سده دوازدهم  هجري ناشی از

شـدند و صوفی مسلکان با طلسم و دعانویسی و با آشنایی با علوم غریبه مدعی زور و قدرت مـی

پیوستند. به احتمال زیاد با سست شدن نهاد دینی و ضعف ساختار دیوانی آن، مردم نیز به آنها می

حال ضعف و گرسنگی، فقر و عـدم امنیـت آزادي عمل دراویش و صوفیان زیاد بوده است. به هر

شد مردم دور هر مخالفی از جمله صوفی مسلکان را بگیرند. همـه اینهـا نشـان دهنـده باعث می

ضعف قدرت سیاسی در مدیریت مناطق مختلف ایران و تنظیم امـور مـردم بـود. چنـین فضـایی 

متناوب و به ثبات نرسیدن شد تنزل اخلاقی تمام جامعه را فراگیرد. جنگ و خونریزیهاي باعث می

شد جنبه سیاسی و اجتماعی جریان صوفیه فعـال شـده و جنبـه تعلیمـی اوضاع شهرها باعث می

فکري و فرهنگی آن تأثیر خود را از دست بدهد. تنها نمونه آن فعالیت علمی و دینی آقـا محمـد 

را بـود و در ق.) در اصفهان بود وي جانشـینی بـراي حکمـت و فلسـفه ملاصـد 1197بید آبادي (

 1عرفان نظري صاحب تالیفات بود. 

ذهبی ها و نعمت اللهی ها دو سلسله مهم صوفیانه در آن زمان بودند. سلسله ذهبیه مهمترین 

ترین سلسله صوفیانی بود که در اواخـر دوره صـفویه، دوره افغانهـا و افشـاریه در ایـران و مطرح

ها فقط در است. ذهبی 2در قرن هفتم هجريمطرح بود. این سلسله منتسب به نجم الدین کبري 

ایران ساکن بودند و با باورها و اعتقادهاي عمیق شیعی و پایبندي بـه اصـول فقهـی، و پرهیـز از 

اي خانوادگی و فامیلی در طول زمان، دشمنی علما را تبلیغات پرهیاهو و تبدیل گشتن آن به فرقه

  ). 129، ص 1389درپی نداشتند (عقیلی، 

اي پیدا کرد. تا قبل از روي کارآمدن کـریم خـان بـه زندیه جریان تصوف رونق تازهدر دوره 

دلیل آشفتگی سیاسی و اجتماعی، صـوفیان نیـز بیشـتر نقـش سیاسـی داشـتند. آنهـا در اوضـاع 

کردند اما در دوره زندیه اي و یا مدعیان سلطنت شرکت میهاي منطقهنابسامان جامعه در شورش

هـاي گشتند و مردم را به اندیشـهشده بود، بیشتر در میان اقشار اجتماعی میکه از جنگها کاسته 

از سـوي دیگـر علمـاي شـیعه  کردند بنابراین به نوعی نهضت آرام تبدیل شـدند.خود دعوت می

ساکن ایران در این دوران علیه صوفیان ذهبی عملکردي نداشتند شاید به ایـن دلیـل کـه قطـب 

شـد و حتـی علمـاي ود از منظر علما، عالمی عرفانی محسوب مـیق) خ 1173الدین نیریزي (م 

                                              
  .. نظیر شرخ فصوص، مصباح الانس و تمهید القواعد1
  . رجوع کنید به طرائق الحقایق جلد دوم و سوم.2
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مشهوري چون علامه بحرالعلوم در نجف از او فیض برد و یا شاگردان بنامی چون آقا محمـد بیـد 

آبادي داشت. بنابراین ارتباط نزدیک نیریزي با علماي شـیعه و آداب طریقـت ذهبیـه کـه توجـه 

د کمتر مورد انتقاد علماي شیعه قرار بگیـرد. محمـد خاصی به شریعت و فقه شیعه داشت باعث ش

، صـص 1384ق.) (واحـدي،  1198ق.)، آقا محمد بید آبـادي (  1199هاشم درویش شیرازي (م 

) همگـی از اقطـاب 344، ص 1362ق.) (خاوري،  1231) و سید عبدالنبی شیرازي( م 415 -411

  صوفیان ذهبی در این دوران بودند. 

رسـانند. سـید نورالـدین للهی سابقه خود را به قرن هفتم هجري مـیسلسله صوفیان نعمت ا

ق.) در نیمه دوم قرن هشـتم  834صوفی علوي مشهور به شاه نعمت الله ولی ماهانی کرمانی (م 

هجري و در دوره حکومت امیر تیمور گورکانی سلسله نعمـت اللهیـه را بـه وجـود آورد (حقیقـت، 

این سلسله سیرو سفر اقطاب آن است. از اینرو پیـروان آن  هاي اولیه). از ویژگی600، ص 1372

در ایران و نواحی مجاور نظیر عربستان، مصر، هند و سمرقند خانقاه داشتند و کـار تبلیـغ مسـلک 

آوازه کرامات شاه نعمت الله تا هند هـم رفـت و پیـروان زیـادي در آن  کردند.خود را پیگیري می

حمد بهمنی پادشاه دکن از او و خانواده اش دعوت کرد تا مدتی را سرزمین پیدا کرد. از اینرو شاه ا

در هند بگذراند. پس از سفر شاه نعمت الله به هند، بسیاري از پیروان و خـانواده او در هنـد بـاقی 

)، از اواسط دوره صفویه به علت صوفی ستیزي علماي شـیعه و 601،  ص 1372ماندند (حقیقت، 

ي پیروان نعمت اللهی کم شد بنابراین عده زیادي از آنها بـه هنـد شاهان صفوي عرصه تبلیغ برا

مهاجرت کردند و نفوذ و گسترش این فرقه و سایر فرق صوفیه در هند باعث رشد تصوف و تشیع 

صوفیان نعمت اللهـی در سـده  ).215-217، صص 1369و زبان فارسی در هند شد (زرین کوب، 

. شاه علیرضاي دکنی قطب این صوفیان، ضمن توجه دوازدهم هجري بیشتر در هند ساکن بودند

به اوضاع ایران دو خلیفه به نام سید معصوم علیشاه دکنی و شاه طاهر دکنی را راهی ایران کـرد. 

علت این سفرها بنا به گفته خود نعمت اللهیان؛ سفارش امام رضا (ع) به علی رضاي دکنـی بـود 

، 1382اي بفرسـتد (معصـوم علیشـاه، یـران خلیفـهکه در خواب از او خواست براي پیروانش در ا

گمان علی رضاي دکنی کـه ). اما بی1033، ص 1365؛ سید احمد دیوان بیگی شیرازي، 168ص

دانست، از وضعیت ضـعف حکـومتگران و تبلیغ و سیر و سیاحت صوفیان را جزء آداب طریقت می

دن سلسله آنها در ایران (کرمان) علماي شیعه مذهب ایران آگاهی داشت و باتوجه به ریشه دار بو

فرصت را مناسب تبلیغ دیده و شاید با توجه به تجربه اش در هند که مورد احترام و حمایت نظام 

-168، صـص 1382علیخان حکمران دکن و ارسطو جاه وزیر او قرار داشـت (معصـوم علیشـاه، 
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یت حکمرانان زند که به تسامح کرد خلفاي او و پیروانشان در ایران بتوانند از حما)، گمان می167

مذهبی شهرت داشتند بهره ببرند. بخصوص اینکه در ساختار حکومتی زندیه، علماي شیعه نقشی 

از زمان شاه سلطان حسین تا آخر خوانین زندیه، فضلا و « نداشتند. بنابر گزارش طرائق الحقایق ء

(معصـوم علیشـاه، » اهل علم نا آشنا بودندها و لرها با علما در انظار بی اعتبار بودند. افغانها، ترك

  ).  171، ص 1382

خلیفه اول، شاه طاهر دکنی ابتدا از سمت خراسان وارد ایران شد و تا یزد هم پیش رفـت امـا 

). امـا میـر عبدالحمیـد 1037، ص 1365نتوانست حامیان زیادي پیدا کند (دیوان بیگی شیرازي، 

اه که از وزیر زادگان خاندان صاحب جـاه و جلـال در حیدرآبادي دکنی یا همان سید معصوم علیش

ق. همراه با خانواده خود از مسیر خلیج فـارس بـه بوشـهر و از آنجـا بـه  1190دکن بود در سال 

) به گفته فارسنامه ناصري 171، ص 1382شیراز وارد شد و دعوتش را آغاز کرد (معصوم علیشاه، 

ر زند و شهرت مردمانش به درویش دوستی و فقیـر شیراز به دلیل پایتختی در عص«در آن دوران 

) به هرحـال بـا ورود معصـوم علیشـاه دکنـی 161، ص 1367فسایی، » ( پروري مورد توجه بود

مشتاقان زیادي دور او جمع شدند. مهمترین یـاران او فـیض علیشـاه اصـفهانی و فرزنـدش نـور 

، 1، ج1388ودنـد (شـیروانی، علیشاه و مشتاق علیشاه اصفهانی و درویش حسن علی اصـفهانی ب

  ).  170-173، صص 1382؛ معصوم علیشاه،  661،  264صص 

بنابراین نواحی مهمی چون شیراز و اصفهان مرکز تجمع صوفیان نعمت اللهـی شـده و افـراد 

در سـالهاي آخـر عمـر  زیادي نیز از سایر نقاط ایران براي دیدار آنها به این مناطق سفر کردنـد.

صوفیان نعمت اللهی در شیراز زیاد شد. این هیاهو آنقدر زیاد شـد کـه کـریم کریم خان، جمعیت 

ق. دستور اخراج معصوم علیشاه و یارانش از شـیراز را صـادر کـرد (شـیروانی، 1192خان در سال 

). به گفته شیروانی حسادت سایر دراویش باعث شد کـه حکـم اخـراج 655-656، ، صص 1339

) . لذا ازدیاد پیـروان معصـوم علیشـاه و 267، ص 1، ج1388ی، نعمت اللهیان صادر شود (شیروان

قدرت نفوذ او در بین توده مردم باعث شد که کریم خان او را از شیراز اخراج کند معصوم علیشـاه 

و همراهانش پس از اخراج از شیراز به اصفهان آمدند و علیمرادخان زند آنها را مورد تکـریم قـرار 

للهی در اصفهان و حمایت حاکم شهر از آنها، به شهرت آنهـا افـزود داد. سکونت صوفیان نعمت ا

ها و اقطاب و خلفا و باباهاي زیادي بودند که مستعد پذیرش طریقـت ها و زاویهدر این شهر تکیه

اما درگیري خان زند با آقا محمد  ).746-747، صص 10،  ج1380معصوم علیشاه بودند (علیزاده، 

یشان از قاجارها باعث خشم علیمراد خان زند شد لذا در مقام تلافی بـا خان قاجار و طرفداري درو
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کلیه درویشان از هر طریقتی بناي بد رفتاري را گذاشت و تکیه فیض را خراب کـرد. شـاید علـت 

خشم علیمرادخان، دروغ درآمدن وعده پادشـاهی از سـوي صـوفیان در آن مقطـع از زمـان بـود. 

پس از اهانت از اصـفهان اخـراج شـدند و از راه کاشـان راهـی بهرحال معصوم علیشاه و یارانش 

خراسان شدند. با اینحال داروغه اصفهان رستم خان با تعقیب آنها، گوش و بینی صوفیان را بریـد 

، 1362؛ دیوان بیگی شیرازي، 173، ص 1382تا بهر جا وارد شوند شناخته شوند (معصوم علیشاه، 

  ).  1037، ص 2ج

برد و چون از قضایا با خبر شـد و بخـاطر حمد خان قاجار در تهران به سر میدر این اثنا آقا م

ارادتی که به صوفیان نعمت اللهی داشت، آنها را به تهران فراخواند و پس از تکـریم آنهـا، خـرج 

). بـه احتمـال زیـاد آقـا 173، ص 1382سفر آنها تا خراسان را به درویشان داد (معصوم علیشاه، 

درصدد بهره بردن از نفـوذ صـوفیان در بـین مـردم بـود تـا بـراین اسـاس بـر محمد خان قاجار 

مشروعیت حکومت آینده اش بیفزاید. صوفیان در هنگـام ورود بـه مشـهد بـا مخالفـت شـاهرخ 

میرزاي افشار روبرو شدند، براساس گزارش طرائق الحقایق آنها به مشهد رفتـه و پـس از زیـارت 

ات رفتند (همان) امـا براسـاس گزارشـات منـابع دیگـر، به جانب هر آستان مقدس امام رضا

صوفیان در مشهد با مخالفت سید مهدي متولی آستانه و سایر علما روبرو شدند و شاهرخ شاه نیز 

). بنـابراین معصـوم علیشـاه و یـارانش 532، ص 1348دستور اخراج آنها را صادر کرد (شیروانی، 

افغان، محمد کاظم خان شاملو و احمدخان تیمـوري و  راهی هرات شدند و با استقبال فیروز الدین

سایر بزرگان روبرو شدند، ظاهراً اقامت در هرات نیز بدون دردسر نبود چنانکه علماي سنّی مذهب 

علیه صوفیان واکنش نشان دادند (همان) به گفته طرائق الحقایق خود معصوم علیشاه دکنی چون 

را رخصت داد تـا بـراي امـر تبلیـغ دوبـاره بـه ایـران  عازم هند بود از هرات خارج شد و یارانش

بازگردند و خود به همراه سایر یارانش نظیـر رضـا علـی هراتـی و درویـش حسـین علـی راهـی 

  ).173، ص 1382. (معصوم علیشاه، 3هندوستان شد

  نظر علما و متشرعین درباره تصوف

انـده شـدن صـوفیان شـد. اقتدار اعضاي نهاد دینی در اواخر دوره صفوي، باعث به حاشـیه ر

                                              
سال عازم نجف شد و از آنجـا دوبـاره بـه ایـران آمـد امـا در کرمانشـاه  . براساس منابع معصوم علیشاه بعد از چند3

متوقف شد. چرا که عالم این شهر به نام محمد علی بهبهانی کرمانشـاهی او را زنـدانی سـاخت و پـس از مـدتی 

  .ق) 1312فتواي قتل او را صادر کرد (
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هاي تصوف چه در سطح حکومتی و چه در سطح جامعـه اقتدار فقها به تعارض و مقابله با اندیشه

هاي زیادي هم نوشته شد. صوفیان علما را اهل ظاهر و دور از حقیقت انجامید براین اساس رساله

شریعت مخالف بودند و دانستند، آنها با تقسیم دین به سه بخش شریعت، طریقت و حقیقت، با می

دانستند. از سوي دیگـر اشـکالاتی را دانستند و خواص را از آن بی نیاز میآنرا مخصوص عوام می

توان به دوري و پرهیز صوفیان از علم، رها کردن شـغل و کردند، میکه فقها به صوفیان وارد می

شعبده بـازي، اعمـالی چـون  پیشه، ازدواج و پناه بردن به عزلت، استفاده از طلسم و سحر و جادو

احضار جن و ارواح، رقص و سماع، غنا و دف و نی استعمال بنگ و حشیش و تریاك، و از سـویی 

اتهاماتی نظیر روابط جنسی ناروا، شرب مسکرات و عدم اجتناب از محرمات به آنها بود. البتـه بـا 

د جمعیت بسیار حامیان شود که با وجومطالعه زندگی نامه و آثار بزرگان اهل تصوف مشخص می

تصوف ممکن بود در میان آنها این مسایل نیز بروز پیدا کرده و توده مردم نیز پشتیبان آن گردند 

در غیر اینصورت علمایی چون آقا محمد بید آبادي و یا قطب الدین نیریزي که در عرفان نظـري 

ام حکام و علماي شـیعه بودنـد. لـذا عـدم پایبنـدي صاحب تالیفات بسیار بودند همواره مورد احتر

هاي جدید که مخالف با شریعت بود برخی از اهل تصوف به آداب دینی و احکام شرع، ابداع آیین

هاي باطنی دین و بی اهمیتی به مسائل ظاهري دین و هاي ذکر و یا باور داشتن جنبهمانند حلقه

آمد، باعث اي ولایت، کرامت و معجزه هم پیش میتفسیر به رأي که بدنبال آن مسائلی چون ادع

  شد علما به شدت با صوفیان برخورد کنند. می

در دوره مورد بحث با وجود ضعف و بحران نهاد دینـی در دوره افشـاریه، اعضـاي سـاختاري 

نهاد دینی (علماي شیعه) به انزوا کشیده شدند و حضور سیاسـی آنهـا کـم رنـگ شـد. آشـفتگی 

مرج اجتماعی مانع از فعالیت علمـی و دینـی علمـاي شـیعه در ایـن دوره بـود.  سیاسی و هرج و

  بنابراین اطلاعات درباره این دوران بسیار اندك است. 

قطب الدین نیریزي از جمله علمایی بود که در دوره شاه سلطان حسین مورد بی مهري قـرار 

او نشـان ندادنـد و شـاه نیـز گرفت و به نجف مهاجرت کرد. براساس منابع، علما روي خوشی به 

). در دوره افغانها و افشاریه اطلاع چندانی از مبارزه علما 65-66، صص 1388چنین کرد (شیروانی،

از اسماعیل خواجویی در این » الرد الصوفیه«دانیم که رساله علیه صوفیه در دست نیست. تنها می

فاً دشمنی با کل مسلک طریقـت دوران نوشته شده است اما معلوم نیست محتواي این رساله صر

بوده است یا برعلیه شخص خاصی چون نیریزي که در آن روزگار در حیات بوده نوشته شده است 

) از سویی دیگر آقا محمد بید آبادي عالم در این دوران گرایشـات شـدید 49، ص 1378(رجایی، 
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ان ملاصدرا و آیندگان عرفانی داشت و در پیشبرد عرفان و فلسفه در سده دوازدهم هجري پلی می

بود. از بید آبادي نیز کتابی علیه صوفیان نوشته نشده است و خود او رابطه نیکویی با قطب الدین 

نیریزي داشت بطوریکه پس از مرگ وي، صوفیان ذهبـی در اصـفهان بیـدآبادي را قطـب خـود 

  ).  216-219، صص 1382انتخاب کردند (معصوم علیشاه، 

در اواخر سده دوازدهم هجري، صوفیان ذهبـی بـه تعـداد انـدك و بـا نکته قابل توجه اینکه 

گرایشات صوفیانه بسیار آرام و در پیوند مناسب با علمایی بودند که در ایران حضور داشتند. تنها از 

سده دوازدهم بدین سو بود که جریان صوفیان نعمت اللهی توانست جمعیـت بسـیاري را  90دهه 

. مسلماً در همین زمان با پیروزي جریان اصولگیري براخبـاریگري و به دور اقطاب خود جمع کند

پایان یافتن نزاع درونی علماي شیعه، و قدرت گرفتن آنها در عتبات عالیات، مجتهدین توانسـتند 

در شهرهاي ایران مطرح گردند. آنها با دولت زندیه تعامل اندکی داشتند و حـداقل مـورد احتـرام 

قاجاریه به شدت برمسایل اجتماعی و سیاسی سیطره پیدا کردند و از اینـرو  آنها بودند اما در دوره

  بهترین مبارزات علنی آنها را در این زمان شاهد هستیم. 

  زندگی محمد علی کرمانشاهی و رساله خیراتیه

محمد علی کرمانشاهی فرزند علامه وحید بهبهانی بود. پـدر او از فقهـاي بنـام اصـولی سـده 

) 364، ص 8، ج1372شد (دوانی،از لحاظ خانوادگی نوه مجلسی اول محسوب می دوازدهم بوده و

و این نشان دهنده این است که از یک خانواده سر شناس دینی برخاسته بود. با اینحـال پـس از 

و پس از آن بـراي نشـر علـوم  4ق. به بهبهان رفت1135حمله افغانها و سقوط اصفهان در سال 

). محمد علی کرمانشـاهی فرزنـد 383، ص 1375اجرت کرد (بهبهانی، دینی به عتبات عالیات مه

،  صـص 1، ج1337ارشد علامه وحید بهبهانی بود که در کربلا متولد شـد (معلـم حبیـب آبـادي، 

). تحصیلات دینی او در نزد پدر و سایر علماي وقت نظیر شیخ یوسف بحرانی گذشـت 563-562

) و حتـی علمـایی چـون 12،  13، صص 1370هبهانی، و در جوانی به درجه اجتهاد نائل گشت (ب

  سید محمد مهدي طباطبایی و میرسید علی طباطبایی از محضر درس او استفاده کردند. 

ق. هنگامی که طاعون نواحی کربلا و نجف را در برگرفت به ایران آمـد و  1186وي در سال 

مورد استقبال هدایت الله خان در کرمانشاه ساکن شد. چندي بعد عازم گیلان شد و در شهر رشت 

                                              
  ق. به مدت سی سال در بهبهان بود1159. وي تا سال 4
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(همان). در نهایت پس از سه سال اقامت در قم، بنا به تقاضاي مکرر الله  5حاکم شهر قرار گرفت

قلی خان زنگنه به کرمانشاه بازگشت و تا آخر عمر بعنوان مجتهدي سرشناس دراین شهر ماندگار 

زند احترام شـایانی بـراي او قائـل شد. وي نه تنها مورد احترام حکام قرار داشت بلکه کریم خان 

ق او را بـه تهـران فراخوانـد تـا از او درس  1205بود. علاوه براین آقا محمد خان قاجار در سـال 

  بگیرد (همان). 

آثار بسیار زیادي به کرمانشاهی نسبت داده شده است. آثار موجود او ترویج رویکرد اصولی در 

ان دهنده  نفوذ او در شهر کرمانشـاه و رابطـه او بـا راستاي آموزشهاي علامه بهبهانی است و نش

  حکام گواه بر اعاده حضور پررنگ علما در عرصه هاي سیاسی و اجتماعی است. 

و بخصـوص  با صوفیان نعمـت اللهـی،اما مهمترین بخش مورد توجه این تحقیق برخورد او 

، 1388اسـت (شـیروانی، علیه معصوم علیشاه دکنی احیاگر سلسله صوفیان نعمت اللهی در ایران 

  ).  662-665، صص 1ج

همانطور که در ابتداي بحث مربوط به نعمت اللهیان ذکر شد، معصوم علیشاه پس از اخراج از 

شیراز؛ اصفهان و خراسان در هرات ماندگار شد و یارانش را به ایران فرسـتاد و پـس از آن راهـی 

د از زیـارت عتبـات عالیـات از مسـیر هندوستان شد وي پس از مدتی به بصره و عراق رفت و بع

کرمانشاه به ایران بازگشت. اما در این دوران علماي مشهور اصولی با تکیـه بـر فقـه شـیعه اثنـا 

عشري، براخباریگري به پیروزي رسیده بودند و علماي اصولی در اغلب شـهرهاي ایـران حضـور 

نشاه بود. پس از ورود معصوم داشتند. در این زمان محمد علی کرمانشاهی مجتهدي عالیقدر کرما

، کرمانشاهی دستور حبس او را صادر کرد و پـس از مـدتی ق.1212لیشاه به کرمانشاه در سال ع

-406، صـص 1، ج1337وي را در رودخانه قره سوي کرمانشاه غرق کردند (معلم حبیب آبادي، 

با معصوم علیشاه ). براساس گزارشهاي مرآت الاحوال، محمد علی کرمانشاهی پس از مذاکره 405

). 13، ص 1370اي پر از سنگ کرده و به رودخانه بیندازنـد (بهبهـانی، دستور داد وي را در کیسه

کند کـه پـدرش بـه احمد بهبهانی که پسر محمد علی کرمانشاهی است، در جاي دیگر اشاره می

رد (بهبهـانی، دستور فتحعلی شاه قاجار، معصوم علیشاه و عده زیادي از صوفیان را قلع و قمـع کـ

است که از سوي محمـد علـی  6). اما مهمترین مدرك این مبارزات رساله خیراتیه115،ص 1370

                                              
-563: 1337الله خان نوشـته اسـت(معلم حبیـب آبـادي، شاهی کتاب مقامع الفضل را به نام هدایت. ظاهراً کرمان5

562  .(  
  ق) به چاپ رسیده است. 1412جلد توسط مهدي رجائی در سال ( 2. این رساله در 6
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کرمانشاهی علیه صوفیان به هدف مبارزه با معصوم علیشاه دکنی نوشته شده است. اکثر صفحات 

 این رساله پرحجم شامل تاریخچه تصوف از قرن اول هجري تا دوره صفویه است که هدف از آن

بیان عقاید ناهماهنگ صوفیان با شریعت محمدي است. علاوه براین وي با بیان عقاید متصوفه و 

ذکر روایات و احادیث از پیامبر و ائمه و نیز استناد به آیات قران، درپی تالیف مجموعه ایست کـه 

  باشد. یمخاطبان را قانع کند که مذهب صوفیان کفر و الحاد است و مبارزه با آنها وظیفه شرعی م

  کند که:وي در ابتداي بحث به این موضوع اشاره می

در این اوقات که لواي کفر و الحاد مذهب حول و اتحاد را طائفه طاغیه صوفیه پشمینه پـوش « 

و مستان شراب ضلالت نوش برافروخته، در هر بلادي بی دینی و در هر سرزمینی بی کیش بـدآئینی، 

آثار معصوم علی و میرزا تقی شقی و میرزا مهدي گمراه ابـدي، چون ظلمت شعار نور علی و شقاوت 

همچو غولان راه زن سر راه بر مرد و زن گرفته، شبهات باطله را به صورت حق جلوه داده گرگ وار 

برنـد. لهـذا قاصـد در اغنام دین اهل اسلام افتاده، جمعی کثیر را از جاده استقامت شریعت بیرون می

د باقر اصفهانی مشهور به بهبهانی به جهت رد شـبهات واهیـه و تـرویج جانی محمد علی ابن محم

» طریقه این فرقه ناجیه بـه تـالیف رسـاله خیراتیـه کـه از جملـه خیـرات جاریـه اسـت پرداختـه...

  ).  9ق، ص  1412(کرمانشاهی، 

هاي دولت به حاکم کرمانشاه مبنی بر دسـتگیري شخصـی بـه لذا کرمانشاهی باتوجه به نامه

گریـزد امـا ورزد با اینحال نورعلیشاه به عتبات عالیات مـیور علیشاه، براین وظیفه اصرار مینام ن

» وظیفه اهل شـرع و علمـا«هاي پیاپی به دولت مبارزه و قلع و قمع صوفیه را کرمانشاهی با نامه

ثابت کرده داند. علاوه براین استشهادي از سایر علما تهیه کرده تا بتواند حقانیت عقاید خود را می

و به دولت بفهماند که خصومت وي شخصی نیست. در همان حال با نوشتن خیراتیه و ذکر اسناد 

اي بـه کنـد وي حتـی در نامـهو مدارك مبارزه با صوفیان، ریشه دار بودن این مسئله را ثابت می

م و سـایر کند که از معصوم علیشاه دکنی در حضور مرددولت که آن را در خیراتیه آورده بیان می

از آن جمله از او سوال نمودیم که «علما در مورد مسائل شرعیه سوال شد و او ندانست که بگوید: 

شویم تا به ناف و رکن نماز چند است؟ جواب گفت هفده است و در غسل جنابت گفت: سر را می

خـون را  بعد از آن ناف تا پائین. و به واسطه معتبر مسموع شد که بنگ و جرس را حلال، منـی و

نماید و هم چنین بعضی از احکام را مثـل وضـو و داند و مریدان را امر به سجده خود میپاك می

  ).  13، 1412(کرمانشاهی، » داندغیره واجب نمی

پـردازد هاي صوفیان به یکدیگر را مدرك قرار داده و به ابطال عقاید آنها میکرمانشاهی نامه



 

  81 ر سده دوازدهم و اوایل سده سیزدهم هجريرساله خیراتیه: مبارزه علیه رشد صوفی مسلکی در اواخ

  

کنـد سرودند ارتداد آنهـا را ثابـت مـیفیان براي یکدیگر میوي حتی با استناد به اشعاري که صو

) که در واقع هدف او بیان تاریخچه ارتـداد و کفـر صـوفیان اسـت. مثلـاً 84، 1412(کرمانشاهی، 

درباره غنـا و رقـص و آواز را ذکـر کـرده و احادیـث ائمـه را در  -تا دوره صفویه -عقاید صوفیان

براین توضیحاتی از زبان خودش نیز در اتهام کلیه صـوفیان کند علاوه حرمت این اعمال بیان می

دهد و جهت اطمینان خوانندگان که خصومت شخصی او با صوفیه را مطرح نکننـد عنـوانی را می

آورد که عقاید سـایر علمـاي عتبـات را همان ) می» ( صورت استشهاد قاصر از فضلا و اکابر«به 

شود از فضلا و علما و حجاج و زوار استشهاد و استعلام می«آشکار کند. در ابتداي نامه آمده است: 

ها من البلاد کـه و تجار و مترد دین دارالسلام بغداد و حفت بالخیر و السداد و عتبات عالیات و غیر

هرکس از ایشان را علم و اطلاع بر فساد اعتقاد و کفر و الحاد ظلمت پناه نور علی شـاه و ضـلالت 

لقب به معبود و مرده فسده این دو مردود عموماً یا خصوصاً خواهد بود از دستگاه معصوم علیشاه م

انکار ضروري دین... اسم سامی و نام نامی گرامی خود را در صحفه صـحیفه و حواشـی... وثیقـه 

شود که به ). در ادامه نام سید مهدي طباطبایی آورده می77، 1412کرمانشاهی،» ( قلمی فرمایند

(همـان). ظـاهراً بـه گفتـه » اي نیسـتو افساد عبـاد و بلـاد شـکی و شـبههدر فساد «گفته او: 

اي کرمانشاهی، سید علی طباطبایی نیز اعتقاد به مخالفت طریقـه تصـوف داشـت. سـید در نامـه

، 1412واجب و لازم دانسته است (کرمانشاهی، » قتل و احراق او [ معصوم علیشاه را] عقلاً و نقلاً«

اي خطـاب بـه کرمانشـاهی ابـراز موسوي شهرستانی (م ق) نیز در نامه). میرزا محمد مهدي 78

تواند حکم صریح به جواز قتـل او را صـادر داشته است که خود وي با این فرد روبرو نشده و نمی

، 1412تواند حکم کند (کرمانشـاهی، نماید اما اگر خود کرمانشاهی شاهد کفر و ضلالت اوست می

79 .(  

نوشته هاي خود را به تاریخچه صوفیان و عقاید اشتباه آنها اختصـاص کرمانشاهی حجم اکثر 

نظیر نامه نورعلیشاه به معصوم علیشاه  -7هایی از صوفیان به یکدیگرمی دهد و صرفاً با ذکر نامه

کـه در دوره او نوشـته  -دکنی که احتمالاً آن را از میان وسایل معصوعلیشاه پیدا کرده بوده اسـت

اسلات خود به میرزا ابراهیم خان اعتماد الدوله، تنها وتا اندکی به وضعیت تصوف شده بود و نیز مر

ها انگیزه بزرگـی بـراي مبـارزه پردازد. مسلماً شیوع تصوف عوامانه در میان تودهدر دوره خود می

                                              
خـاص  . وي با خواندن غزلیات نورعلیشاه خطاب به معصوم علیشاه در این نامه به ایـن بیـت اسـتناد کـرده اسـت:7

حقیم ز حق ما را به هدایت مخصوص/ و زلب شاه ولایت به ولایت منصوص/ که براین اساس ارتداد و کفر آنهـا را 

  کند. ثابت می
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هاي کرمانشاهی بیشتر با استناد به وضعیت تصوف در ازمنـه سـابق و علما با آنها است. اما نوشته

ت ارتداد صوفیان از همان قرن اول هجري است تا با پشتوانه محکم به جنگ معصوم علیشاه اثبا

هرکس از علماء که «دهد: . در نهایت در پایان بحث خود؛ به پیروان اهل تصوف هشدار می8برود

طریق تصوف پیش گرفته غافل شده از اخبار و تقلید کـرده یـا گـول سـنّیان را خـورده. یـا او را 

اغراض دنیوي منظور بوده و لازم اسـت برهـرکس کـه پیـرو حضـرت رسـالت و ائمـه  غرضی از

کند، خـواه عـالم باشـد و خـواه معصومین (ص) باشد آن که هرکس را بیند که دعوي تصوف می

به همه حال شیعه باید کـه فریـب ). «442، 2، ج1412(کرمانشاهی، » جاهل، از او رغبت بگرداند

» ه فرایض و سنن و آداب و ارکان شرعیه را تصـوف نـام کـرده انـدبعضی از فریبندگان نخورد ک

). به نظر او ضرورت هر دینی حکم شرعی است که کل مسـلمین 446، 2، ج 1412(کرمانشاهی، 

از شیعه و سنّی به آن قائل باشند در حالی که صوفیان احکام ضروري دین را نادیده می گیرنـد و 

) مثلاً بنگ و چرس غنـا 134، 1، ج1412کنند( کرمانشاهی، خلاف آن را در میان مردم ترویج می 

و منی را حلال و پاك می دانند در حالی که نماز، زکات، روزه، حج و تحصیل مـال حلـال را غیـر 

ضروري می دانند در حالی که اینها از واجبات دین است. علاوه بر این ادعاي هم صحبتی با غیب 

). خشم کرمانشـاهی 100، 2، ج1412هستند (کرمانشاهی،  را دارند و مدعی کرامات و معجزه هم

در این باره حتی دامن ابن سینا و مولوي را هم می گیرد چنانچه آنها را سنّی مذهب و ملحد مـی 

  ).206،  100، 2، ج1412خواند آن هم به دلیلی که به حلول اعتقاد دارند ( کرمانشاهی، 

چرا که به  9ذشته مذهب صوفیان را رد کرده انددهد که عالمان گکرمانشاهی مکرراً تذکر می

به حلول و اتحاد یا وحدت وجود که غلو است در اتحاد «نظر وي صوفی عبارت از کسی است که 

  ).  446، 2، ج1412(کرمانشاهی، » قائل باشد و این هرسه در مذهب شیعه کفر است

شود. بـه گفتـه خـود یصفحات پایانی کتاب نیز به اعمال ضد صوفیانه کرمانشاهی مربوط م

مشـغول تعزیـر و تنبیـه «شود و در آنجـا وي، زمانی که براي زیارت مشهد در تهران متوقف می

ملاحده صوفیه و فرق ضاله ظلمیه شده، بنا بر درویش کشی نهاده، و سرهاي آنـان را تراشـیده و 

). 452: 2، ج1412ی، (کرمانشـاه» کلاه نمد مخروطی آنها را پاره پاره و از آن دیار آواره می کنـد

و اجازه ضرب و شتم و ازاله ایشان به بسیاري از دوستان داده و دفع و هـمً و رفـع خـوف از دم «

                                              
دانـد و . کرمانشاهی اعمال صوفیان را شامل عوام فریبی، ترك محرمات، کفر به شریعت، اعتقـاد بـه جبـر و... مـی8

  کند. اعمال و آثار صوفیان گذشته دنبال می مصداقهاي این اعمال را در میان افکار و
  شیخ مفید. » الرد علی الحلاجیه«. با اشاره به کتب سابق نظیر 9
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». این سگ دمان از مردمان نموده گفتم به ایشان: بریدم به دم درویشان و به ریش معتقد ایشان

  ). 453، 2، ج 1412(کرمانشاهی، 

اتیه که در آن زمان نوشته بود را بـه فتحعلـی شـاه علاوه براین کرمانشاهی نصف مطالب خیر

هاي دهد تا شاه از هدف او علیه صوفیان آگاه شده و از او حمایت کند. اگر به گفتهق) می 1211(

  خیراتیه اطمینان کنیم؛ شاه بعد از اطلاع از 

ود قبائح اقوال آن گروه ضال گمراه، فرمان قضا جریان قدر توأمان بـه اعیـان و ارکـان حـد«

محروسه ایران صادر گشت که هرجا و هرکسی را از آن درویشان گرگان در لباس میشان بیند، او 

را رنجانده و سر تراشیده و توبه داده، از کسوت عاري سازند و اموالی را کـه بـه عنـوان تکـدي و 

» انـد چـون مجهـول المالـک اسـت بـر فقـرا قسـمت نماینـدحرام از عوام کالانعام اخـذ نمـوده

بینیم که محمد علی کرمانشاهی ضمن تکیه برآثار و ). بنابراین می453، 2، ج1412انشاهی، (کرم

افکار علماي سابق و ارتباط با حاکم قاجاري فتحعلی شاه، مبارزات خـود علیـه صـوفیان را جنبـه 

  قانونی داده تا از حمایت دولت بهره ببرد. 

  نتیجه

صوفیان در دهه اول سده سیزدهم قمري نوشته رساله خیراته در ابطال طریقه صوفیه بر علیه 

شد. علت مستقیم نگارش این رساله رشد و تبلیغ صوفیان نعمت اللهی در شـهرهاي ایـران بـود. 

صوفیان این دوره از محتواي عرفانی و علمی دور بودند و با بی توجهی و بی احترامـی بـه شـرع 

فیان در میـان عامـه مـردم و همراهـی مخالفت علماي دین را برانگیختند. ترویج آموزه هاي صو

مردم با آنها ناشی از شرایط سیاسی و اجتماعی سده دوازدهم قمـري بـود. علـاوه بـر بحرانهـاي 

سیاسی پی در پی و عدم امنیت که باعث تنزل سطح اخلاق و فرهنگ اجتماعی شده بود سـاختار 

ي و زندي هماننـد صـفویه نهاد دینی شیعه مذهب نیز به ضعف کشیده شده بود. حکمرانان افشار

از مذهب شیعه حمایت نکردند. همچنین تنزل مذهب شیعه در این دوران باعث کم رنـگ شـدن 

حضور علما در عرصه هاي سیاسی و اجتماعی شد. در این شرایط تاریخی حضور معصوم علیشـاه 

رد. تنهـا بـا دکنی و جانشینان او در شهرهاي عمده ایران راه را براي ترویج تصوف عامیانه باز کـ

پیروزي علما اصولی بر اخباري و تثبیت جایگاه مجتهـدین در اواخـر سـده دوازدهـم در نجـف و 

سپس ایران، علماي دین فرصت مبارزه با صوفیان را پیدا کردند. عوام فریبـی و بـی تـوجهی بـه 

واجبات دین ضمن ارتکاب به حرام از سوي صوفیان باعث شد که محمدعلی کرمانشاهی با بحث 



 

84  

   

84  

   

  1395 ستانپاییز و زم ،24 هشمار دهم، سال/ سخن تاریخ

راجع به این عملکردها رساله خیراتیه را تألیف کند و با تقدم آن به فتحعلیشاه قاجار از حمایـت او 

  نابودي صوفیان برخوردار گردد. در
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