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 دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تھران  

 فقه سیاسی در عصر صفوی

  وحید آقامحسنی

  

  كارنوشت دانشجويي براي درس مباني تاريخ اجتماعي ايران

  رابطه حكومت صفوي و روحانیت شیعه: موضوع

  زير نظر دكتر محمدرضا جوادي يگانه

  ١٣٨٤دي 

  

  تأثیر فقه سیاسي در تأسیس دولت صفوي 

 -فقیه «كه پس از غیبت آخرين امام معصوم آغاز شده بود، با فراز و فرود فراوان به نظريه حاكمیت دوگانه روندي 

يعني حاكمیت سلطان با تأيید فقیه رسمیت مي يافت و به عنوان حداقل شرايط ممكن، در آن . منجر شد» سلطان

از حكومت را مي توان، در قالب حكومت شیعي نمونه بارز اين شكل . روزگار، مورد تأيید فقھاي شیعه واقع مي شد

  .صفوي، مشاھده نمود

ساله خود، با رھبري و ھدايت مرشدان دنیا گريز، آگاھانه يا تصادفي  ٢٠٠خانقاه صوفیان اردبیلي در مدت فعالیت  

و بكار گرفتن دراويش صفوي با تكیه بر ايدئولوژي شیعه در امر حكومت . زمینه قدرت يابي خاندان صفوي را آماده كرد

قدرت نظامي مريدان خود كه به قزلباش معروف شدند توانستند اولین حكومت يكپارچه پس از اسالم را در ايران پیاده 

  . كنند

وارد قرون پس از غیبت شد و ) ع(فقه سیاسي شیعه كه ريشه در صدر اسالم داشت باتجربه حكومت كوتاه امام علي

سرانجام در عصر صفوي توانست وارد . عینیت يافتن در زمان غیبت را پیدا كرد توسط انديشمندان بزرگ شیعه آمادگي

انگیزه سران . عرصه عملي حكومت شده در كنار ديگر عوامل تأثیرگذار، اساس يك امپراتوري مقتدر را پي ريزي كند

امن تركھاي عثماني صفوي ھرچه بود نتايج درخشاني براي ايران درپي داشت، زيرا توانست از سقوط اين كشور به د

  .جلوگیري كند، و ايران توانست تنھا كشور مسلماني باشد كه تحت سیطره عثماني قرارنگرفت

 - علماء شیعه دراين عصر به دلیل عدم حكومت مستقیم فقھا و عدم توجه عملي و داليل ديگر، براساس نظريه فقیه  

ي كردند شاھان صفوي را درمسیر عدالت و حق، سلطان دركنار دولت صفوي قرارگرفتند وكمابیش تا حدممكن سع

  .ھدايت و ياري كنند

و در ھمان روز با توجه به . ھـ ق در تبريز تاجگذاري كرد و سلسله صفوي را بنیان نھاد ٩٠٧اسماعیل اول، در سال  "

اراي اسماعیل خود، ھم د) ١۵٧:١٣۶٣/میراحمدي.( "خوابي كه ديده بود شیعه را مذھب رسمي كشور اعالم كرد

پس . مقام مذھبي بود و ھم پادشاھي، او مرشد كامل خوانده مي شد و در يك اقدام غلوآمیز نام او را وارد اذان كردند

سیاست مذھبي اين خاندان رنگ و بوي بیشتري » طھماسب«از مرگ زودھنگام او و به سلطنت رسیدن پسرش 

عامل دعوت نمود تا براي نظارت بر امر حكومت به ايران شاه طھماسب ابتدا از محقق كركي از علماء بزرگ جبل . گرفت

بیايد و طي حكمي به واليات تابعه ايران، خود را عامل از طرف محقق كركي معرفي كرد و ايشان را بعنوان نايب 

ام فرمانھاي شاه بايد به تايید مق .شناخته شد» صدر«براي اولین بار مقام مذھبي كشور با نام . معرفي نمود) ع(امام

  .صدر مي رسید
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شاه «اين سیاست با شدت كمتري در پادشاھي شاه اسماعیل دوم ادامه يافت اما در حكومت عباس يكم معروف به  

شاه . اقدام او بدست گرفتن امور مذھبي بود كه توسط روحانیون اداره مي شد. وضع به گونه ديگري بود» عباس كبیر

به رغم تظاھري كه در . داد» كلب آستان واليت«او به خود، لقب . كرد عباس ايام نوروز را در مشھد مقدس سپري مي

  .احترام به علماء داشت اما در عین حال حكم خود را مقدم بر حكم علماء مي دانست

در حكومت صفي دوم . تعامل موازي بین روحانیت و شاه برقرار بود» عباس دوم«و » صفي يكم«دوران پادشاھي "

تقسیم شد كه ھر يك وظايف خاصي » صدرعامه«و » صدرخاصه«مقام صدر به دو واحد معروف به شاه سلیمان 

سلطان «تاجگذاري حسین يكم نماد قاعده . حكومت شاه حسین يكم شاھد اوج مجدد اقتدار روحانیت است. داشتند

 ".سر او نھادبود در اين مراسم مرحوم عالمه مجلسي عالم بزرگ شیعه با دست خود تاج شاھي بر » به نیابت فقیه

اما ھنگامي كه فسق و فجور دربار روال عادي كشور را تغییر داد و پايتخت مورد حمله قومي ) ٢۶٠:١٣۶٣/میراحمدي(

علماء آن قدر از حكومت و اصالح آن مايوس بودند كه اقدامي در فراخوان عموم . از اقوام تابعه دولت ايران قرار گرفت

  .براي دفاع بعمل نیاوردند

   

  ه شاھان صفوي با فقھارابط 

اين گزاره كه حكومت حق امام . به نظر مي رسد شاھان صفوي اصل كلي انديشه سیاسي شیعه را پذيرفته بودند

است و در غیاب او علماء و مجتھدين حق حاكمیت دارند، ديده نشده كه توسط يكي از شاھان صفوي ) ع(معصوم

بي میل نبودند كه قدرت مطلقه خود را فارغ از اما پادشاھان صفوي به فراخور احوال، . دست كم از بعد نظري انكار شود

نظر علماء گسترش دھند، گاھي اتفاق مي افتاد، كه شاه سعي مي كرد مقام مذھبي را نیز از آن خود كند و اعمال و 

در مقابل، روحانیت شیعه نیز نظر فقھي خاص خود را داشت، علماء . كردار خود را با فتواي مذھبي خودش توجیه كند

است اما چون ) ع(مجتھد جامع الشرايط نايب امام زمان. باور بودند كه شاه الزامًا بايد تأيید علماء را داشته باشدبر اين 

ممكن است بدلیل اشتغاالت علمي يا ھر دلیل ديگر ملك داري و سپه آرائي از مجتھدان ساخته نباشد لذا ھر 

ه نیز نیابت مجتھد را مي پذيرد تا تصرف او در حكومت به پادشاھي را مجتھد معظم زمان، نايب خود قرار مي دھد و شا

  . بوده و صورت شرعي داشته باشد) ع(نیابت از امام

منظور اين است كه اجازه مجتھد، سلطان را از زمره حاكمان جور، خارج مي كند و تصرف در امور توسط او را مشروع 

براي خالصي  - چنانكه گفته شد - شايد اين معنا براي برخي از پادشان صفوي چندان خوشايند نبود از اين رو. مي كند

موارد بیشتري نیز ديده مي شود كه نظر علماء و . ود كننداز اين امر سعي مي كردند مقام مذھبي را نیز از آن خ

 .شاھان مطابق ھم بوده است و دعوتي كه ازعلماء براي دخالت در حكومت مي شد از روي اعتقاد بود

فقھا در مواجھه با شكاف بین تئوري و عمل، با اعتقاد لزوم . از نظر فقھا، حكومت صفوي دفع افسد به فاسد بود

عصر غیبت و عدم وجود چنین مسئله اي در عالم واقع، سعي مي كردند مشكل را اينگونه حل كنند حكومت فقھا در 

اما فقه اسالمي شیعه فقط از روي اضطرار به اين عمل تن مي داد و برخالف  ".كه سلطان را مطیع يك مجتھد سازند

تالش نكرد  - راء غزالي مشھود استچنانكه در آ -فقه سیاسي اھل سنت كه سلطنت را به جزيي از خالفت تبديل كرد

نظر علماي وقت در حكومت صفوي را مي توان به نوع آرماني و نوع ) لمبتون.( "كه سلطنت را جزيي از امامت كند

) ص(يعني علماء شیعه عقیده داشتند كه شاھان فاسد و شرابخوار نمي توانند جانشین پیامبر. عملي خالصه نمود

اينھا كه به ندرت سواد خواندن و نوشتن كامل دارند نمي توانند . ھدايت مردم باشند شوند و از طرف خدا مامور به

پادشاھان از آن جھت حاكم شده اند و مي شوند كه جانشینان . شبھات اعتقادي را مانند حجت ھاي خدا حل كنند
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با تقوا است مي باشد اما به كه مجتھد پاك و ) ع(سرير حكومت مخصوص نايب امام. را كنار نھاده ايم) ص(واقعي پیامبر

دستیاري كه بتواند با قدرت شمشیر، عدالت را برقرار سازد نیازمند است اين دستیار مي تواند در مواردي، سلطان 

بلكه عدالت و خدمت را مالك جواز . اما درعین حال، علما سعي نمي كردند نظام پادشاھي را تثبیت كنند.عادل باشد

ه مجلسي يكي از علماي بزرگ شیعه در عصر صفوي پادشاه و مردم را داراي حق متقابل عالم ".سلطان مي دانستند

زيرا معاشرت . مي دانست و در معاشرت با پادشاھان ھشدار مي داد كه از اعتماد بیش از حد به آنان بايد پرھیز شود

عالمه مفاسد ") ۵٠/الحیات عالمه عین.( "با آنان باعث مي شود در برابر ظلم آنھا به مردم مجبور به سكوت شد

نزديكي به پادشاھان را برمي شمرد و براين باور بود كه دوري از پادشاھان به صالح مؤمنین است؛ مگر اينكه يكي از 

نخست اجتناب از ضرر نفس يا مال يا عرض و خوف كه دراين صورت تردد به منزل شاھان عمل :سه حالت زيراتفاق افتد

دوم دفع ضرر از مظلومي يا رساندن نفعي به مومني كه دراين دو مورد گاھي اقدام كردن  به تقیه است و جايز است،

به نظر مي ) ۵٠٢/عالمه عین الحیات.( "سوم اينكه به قصد ھدايت پادشاھان باشد يا عبرت گرفتن از آنان. واجب است

ومت تنھا حكومت شیعه جھان را رسد با اين شرايط تمام فقھاي عصر صفوي پذيرفتند تا با مشاركت خود در امر حك

با اين . ياري كنند و به اداره امور شرعي بپردازند و امور عرفي مثل آراستن سپاه و تعلیمات جنگي را به شاه واگذارند

مفروضات، علماء شیعه به ھمكاري با دولت صفوي پرداختند و بدون شك يكي از عوامل مھم كنترل قدرت در حكومت 

  .صفوي محسوب مي شدند

ايشان وجود علماء را در كنار شاه براي جلوگیري از . است» شیخ علي نقي كمره اي«يكي از علماي معاصر صفوي 

او براي وجود . انحراف ضروري مي دانست كه درواقع ھمان تئوري تلفیق قدرت شاه و مجتھد براي اداره كشور است

جود دارد و گريزي از واقعیت آن نیست، از آن ياد مي شاه ھیچ توجیه شرعي مطرح نمي كرد و تنھا بعنوان قدرتي كه و

شیخ، گرچه بر سیادت شاھان . از اين رو ورود علماء را در دستگاه حكومت براي ھدايت آن ضروري مي دانست. كرد

و لذا در اين باره بحثي . صفوي اشاره داشت اما بعنوان يك فقیه آگاه بود كه سیادت دلیل بر مشروعیت شاه نیست

علماء عصر صفوي تالش عمده اي داشتند كه شاھان صفوي را كنترل كنند و در ) ١١٦، صانرسول جعفري.( ردنمي ك

دولت صفوي نیز عمومًا احترام علماء را حفظ مي كردند و تا حدود زيادي . اين راه از ھیچ كوششي فروگذار نكردند

  .نظراتشان را به كار مي بستند

سلطان و در مواردي  -ر برخورد با حكومت براساس اصل حكومت دوگانه فقیهبه طور كلي فقه سیاسي عصر صفوي د

  .عمل مي كرد) گرچه به طور رسمي اعالم نمي شود(اذن به سلطان و نیابت سلطنت از طرف مجتھد 

به رغم اينكه به طور مستقل نتوانست حكومت را به . فقه سیاسي اولین تجربه عملي خود را در اين دوره كسب كرد

گیرد اما بین واقعیت و حقیقت تركیبي برقرار نمود و با اين تاكتیك توانست پايه نخستین حكومت شیعه جھان را دست 

و نمونه اي از يك تمدن شكوفاي حكومت شیعه را به . و وحدت سیاسي از دست رفته ايران را بازگرداند. استوار كند

  .نمايش بگذارد

  منابع 

 )١٣٦٣تھران (عصر صفوي،  امیراحمدي، مريم، دين و مذھب در

  .دولت و حكومت در اسالم خانم لمیتون

  )تھران انتشارات علمي(مجلسي، محمدباقر، عالمه عین الحیات 

   انفصل نامه حكومت اسالمي، مجلس خبرگان مقاله انديشه سیاسي يك عالم شیعي در عصر صفوي، رسول جعفري

  


