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 دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تھران  

 

 عملکرد روحانیت در سلسله صفوی

  فاطمه عزیزی

  

  كارنوشت دانشجويي براي درس مباني تاريخ اجتماعي ايران

  رابطه حكومت صفوي و روحانیت شیعه: موضوع

  زير نظر دكتر محمدرضا جوادي يگانه

  ١٣٨۴دي 

  

  

چه زماني كه آتش آتشكده ھا فروزان بوده و چه زماني . دين داشته است در گذر تاريخ جامعه ايراني ھمواره دغدغه 

از آن  اغلب اين گرايش آلت دست حكومت بوده و حكومت. كه مساجد باشكوه با مناره ھاي بلند بنا مي شده است 

قدرت ھمچنانكه ساسانیان زرتشت را حكومتي كردند و به خود  .براي افزايش قدرت خود استفاده مي كرده است 

بعداز اسالم ھم اين                                       . تابع محض اوامر شاه شدند - كه ھیچ حقي برايشان قائل نبودند-فرھي دادند و مردم

  .روند ادامه يافت

فارغ -شاه اسماعیل موسس سلسله صفوي . اولین حكومت كامال مستقل قدرتمند در ايران بعد از اسالم صفويه است

مذھب رسمي كشور راتشیع اعالم               ١۵٠١در سال  -گرايش تسنن صفويه كه خود برخاسته از آن بوداز 

وبه طبع آن روحانیون   كه –نھاد مذھبي . كردوبدين گونه اين نھاد مذھبي جديد در ساختار اجتماعي ايران شكل گرفت

صفويان برخاسته ازخانقاھھاي صفويه  بودند .فا كردنددر سراسر اين دوران نقش مھمي را اي- در راس اين نھاد بودند

از آنجا كه در . اولین مشكل در چنین حكومتي مشروعیت آن بود. بنابراين دولتشان يك دولت ديني به شمار مي رفت

تشیع حاكم مطلق خداست و پیامبر و ائمه نمايندگان او در زمین ھستند و تنھا ايشان حق حكومت بر امت اسالمي را 

شاھان صفوي كه براي مشروعیت بخشي حكومت خود . چگونه مي توان شاھان مستبد را بر جاي آنان نشاند. رنددا

به روحانیون نیاز داشتند سلسله مراتب خاصي را میان آنھا پديد آوردند كه مستقیما در انتخاب و فعالیتشان نظارت 

بود توسط شاه تعیین مي شد و با نظارت شاه  صدر كه باالترين مقام مذھبي و مرجع تفسیر فقه شیعي. داشتند

اينگونه نظام مندي عمال در خدمت شاه بود و مي توانست .شیخ االسالم را تعیین مي كرد و او نیزمالباشي و قاضي را

ھر چه بر عمر دولت صفوي ."مقام امام پیش برد ھمه اعمال او را شروع اعالم كند و حتي بعید نبود كه گاه شاه را تا

افزوده مي شد ساختار ديني مرتبط با آن نیز در جھت ھمكاري نزديكتر با آن پیش رفت و نظريه ريشه دار نظري تشیع 

-صفت گل." (درباره حكومت بیشتر در تقدير واقع شد و جنبه عملي آن به صورت توجیه حكومت صفوي مطرح گرديد

كه  - صاحب كتاب بحاراالنوار - عالمه مجلسي. سین ديداوج اين شرايط را مي توان در زمان شاه سلطان ح)  ١٣٨١:۴٩۶

واضح است فردي كه مي . شیخ االسالم دربار بود تاج شاھي را بر سر سلطان  حسین نھاد و او را پادشاه ايران نامید

یتھاي نمونه آن را مي توان در پیگرد اقل. و صاحب اختیار است تواند مستقیما شاه را انتخاب كند تاچه اندازه قدرتمند

عالمه مجلسي از صفويان متنفر بودازآن جھت كه آنھاسني بودند ھمچنین ."مذھبي و سختگیري بیش ازحدبرآنھاديد

اقلیتھاي ديني  گمان مي رود)٨١:١٣۴۴- الكھارت."(معتقدان فلسفه ارسطو و افالطون را پیروان بي دين قلمدادمي كرد
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بنا بر توجیه روحانیون شاه .كه بايد از میان برداشته مي شدنددر پروژه يكسان سازي مذھبي تشیع مانع مھمي بودند 

.                                             مردم محسوب مي شد در نتیجه دلیلي براي ماندگاري اين اقلیتھاباقي نمي ماند...مالك جان و مال و عقايد و افكار 

رض حكومت رسمي بود تعطیلي اجتھاد پويا و جايگزيني اين سختگیري مذھبي حكومتي شدن تشیع كه ھمواره معت

ھم از فراورده -گويي كه در آن سوي داراالسالم واقع است- تقلید بي قید و شرط موضع گیري در مقابل عثماني سني

روحانیت صفوي شاھكاري كرد كه در تاريخ صنعت ."ھاي ھمكاري نزديك روحانیت با حكومت صفوي به شمار مي آيد

  ازشھادت مايه ذلت و. پتروشیمي استعمار صفوي ازخون ترياك ساخت. بي نظیر استشیمي جديد 

اگرچه بايدمیان روحانیون تفكیكي قائل )١٢٣:١٣۵٩- شريعتي).(تقیه وتقلیدوانتظار(تشیع)جھادواجتھادواعتراض(ازتشیع

                                                 )      ٨٣:١٣٧٧-فوران.(دسته درباري و غیر درباري تقسیم كرد٢میتوان انھا را به . شد

اما روحانیوني نیز  وجود داشتند كه در ذيل .ھمچنان كه گفته شد قدرت حكومتي در دستان روحانیون درباري مي چرخید

گفت تنھا نھاد بودند و شايد بتوان  –بزرگترين غايبان تاريخ ايران  -دربار قرار نمي گرفتند و در ارتباط بیشتر با توده مردم

در مورد اينكه آنھا تا چه اندازه قدرت میانجیگري داشته اند و . مدني و مرجع مردمي دوران صفويه محسوب مي شدند

براي ما كه از دريچه تاريخ . مي توانستند در مقابل اعمال زورگويانه شاه با مردم وارد عمل شوند با قاطعیت صحبت كرد

ل مطرح است كه آيا روحانیت در اين عصر نمي توانست نقش بھتري را ايفا كند؟ گمان به اين وقايع مي نگريم اين سوا

بیگانه است سعي دارد خود را در حاشیه امن قرار دھد  - درھمه ابعاد آن - مي رود ھر قشري در جامعه اي كه با امنیت

در دربار حضور داشتند و مواجب گیر شاه روحانیت صفوي چه آنھا كه . اما ھرگز نمي توان آنھا را از زير عینك نقد نگذراند

. بودند و چه آنھا كه با حكومت بیگانه بودند با اعمال خود روند تحريف دين و جدا شدن از آن منبع اولیه را تسريع كردند

 مي توانستند از موقعیت خود بھترين استفاده را ببرند بخصوص در -نه تماما - روحانیون درباري با خروج از منفعت شخصي

روحانیون غیر درباري ھم در آگاه سازي مردم چانه زني بیشتر براي توده اي كه ھرگز به حق . تحديد برخي اعمال شاه

  .  خود آگاه نبودند مي توانستند موثرتر واقع شوند

درمجموع مي توان گفت روحانیت صفوي در كنار ھمه تاثیري كه بر تاريخ ايران نھادند روندي را آغاز كردند كه 

  .                                                                                                  فرازونشیب ھمچنان ادامه دارد با

  : منبع

       ١٣۵٩تھران  –انتشارات تشیع  – ٩مجموعه آثار  –تشیع علوي  تشیع صفوي  –علي  –شريعتي -١

تھران  –موسسه خدمات فرھنگي رسا  –انديشه ديني در ايران عصر صفوي ساختار نھاد و –منصور  –صفت گل  -٢

١٣٨١                                                                                                                          

                                                                                                                     ١٣٧٧تھران   –موسسه خدمات فرھنگي رسا  –مقاومت شكننده و  تاريخ تحوالت اجتماعي ايران  –جان  –فوران  -٣

 –بنگاه ترجمه و نشر   كتاب  –انقراض سلسله صفوي  –دولتشاھي  ترجمه دكتر اسماعیل –الرنس  –الكھارت  -۴

                                                                                                           ١٣۴۴تھران  

  


