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 دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تھران  

 

 اقتدار صفویه بر روحانیت

  فاطمه تورانی

  

  كارنوشت دانشجويي براي درس مباني تاريخ اجتماعي ايران

  رابطه حكومت صفوي و روحانیت شیعه: موضوع

  زير نظر دكتر محمدرضا جوادي يگانه

  ١٣٨٤دي 

  

به عنوان نماينده مھـدي، خـود را از اعقـاب امـام موسـي       -١:گرفت صفويه از سه منبع اساسي مشروعّیت بھره مي

  دانستند، پس ادعاي نوعي عصمت داشتند  كاظم مي

. خواسـتند  كردند پس اطاعت مطق پیروان را مـي  در رده صوفیھاي صفوي، خود را مرشد و راھبر معنوي تلقي مي -٢

  )خواستند اطاعت مي از قبايل مخصوصا(

عباس حكومت از مبناي ديني، به سمت  زمان شاه). ازدواج شھربانو با امام حسین(از دودمان يزدگرد سوم بودند  -٣

عباس در مورد اقتدار سلطنتي خويش ادعـاي دينـي    حكومت مطلقه اين جھاني و غیر ديني گرايش يافت، ھر چند شاه

 ١٧گذاشـت، اّمـا روحانیـت از سـده       ايل و بسیاري از مردم شھرنشین تأثیر ميشك بر دھقانان و قب داشت و اين ھر بي

اي اسـالم شـیعي در    به ھماوردجويي با قدرت الھي سلطنت برخاست و در اين رھگـذر بـه روشـن كـردن ابھـام ريشـه      

ايش را بوجـود  اعتقادات مذھبي در قبال اقتدار غیردينـي سـه گـر   . برخورد با مسائل محوري مشروعّیت و اقتدار پرداخت

  : آورد مي

  )گرايانه خاموشي(كنار آمدن با اقتدار  -١

  )آرمانگرايانه و انقالبي(مخالفت با آن  -٢

  )١٣٧٧فوران، ) (آن جھاني(تفاوت ماندن نسبت به آن  بي -٣

  ديد آرمانگرايانه يا انقالبي

انقالب روحانیت اقتـدار كـاركردي يـا اشـتقاقي     تنھا به امام غايب اعتقاد دارند اّما در زمان غیبت او در زمانھاي ثبات و 

روحانیت توانسـت بعضـي از عناصـر سیاسـت      ،١٦در دوره صفويه با پايان يافتن سده . كند دولت را براي خود مطالبه مي

ساختار اساسي آيین شیعه، مذھب رسمي ايران بود حق اطاعت از شـاه  . مذھبي صفويه را مورد پشتیباني قرار دھد

سیاسي و  مشروعّیت يافتن حكومت پادشاھي؛ حكومتي ) در قبال تعھد عادل بودن وي(د تأيید قرار گرفتدر صفويه مور

پس روحانیون رسمي از طريق مقام معافیت مالیاتي و زناشويي با دربـار و نخبگـان ايـران    . دنیوي بود نه تقديس پادشاه

. نائب امام غائب بود اّما روحانیت به مخالفت برخاستشاه مدعي  ١٦در ارتباط بودند اّما نماينده ائمه كیست؟ در سده 

بعضـي روحـانیون مخـالف پادشـاھان     . حكومت پادشاھي صفوي حكومتي سیاسـي دنیـوي اسـت نـه تقـديس پادشـاه      

چگونه ممكن است اين شاھان غاصب و شرابخوار و پیرو امیال خود، خلیفه خدا و رابط مـردم بـا خـدا    «گفتند  صفوي مي

  )١٣٧٧فوران، (» يت الزم را براي راھبري مومنان دريافت كنند؟باشند و نور خدا
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میلي بعضي از روحانیون در قبول پستھاي دولتي و ترجیح آنان بر مالیـات   روحانیت با صفويه كشمكش داشت كه بي

د؛ و خواسته تفوق و سركردگي خود را بر تمامي جامعه ايران تسري دھـ  صفويه مي. دھنده تأكید بر ھمین موضوع دارد

شـاه  . ترين تلفیق مشروعّیت بخش را شاھان متقـي و قـوي نظیـر شـاه طھماسـب و شـاه عبـاس ايجـاد كردنـد          پرتوان

دينـــي و  دھـــد، مشـــروعّیت بـــه اقتـــدار مـــي. تلفیـــق دو اصـــل. عبـــاس، كنتـــرل شـــديد دســـتگاه روحانیـــت داشـــت 

روحانیـت در صـفويه قـدرت و    . يه نبـود  اي، پدرمابانه كه دين عامل قاطع تعیین كننـده در سیاسـت صـفو    قبیله پادشاھي،

. اي براي دودمانھاي سلطنتي كم اقتـدار بعـدي فـراھم كردنـد     اعتبار داشتند و در مبارزه با سلطنت موفق بودند و زمینه

بنیـان نھـاد    ١٤دربحث خود گفته كه در اردبیل فرقه مذھبي كه شیخ صفي در آغاز قـرن  ) ١٣٤٤(الكھارت). ١٣٧٧فوان، (

كوچكي درآمد كه در دست روحانیون بود و دويست سال بعد شاه اسماعیل ھمـان روش حكومـت را در    بصورت حكومت

  . تمام ايران به كار برد ولي شته عباس از تسلط روحانیون كاست و سلطنت استبدادي بوجود آورد

حرافـي منفـي   روحانیت وابسته به طبقه حاكم، براي ايجاد يـك روح مـذھبي تحـذير شـده و فلـج شـده بـه توجیـه ان        

مفاھیم مذھبي پرداخت، دستگاه حكومت صفوي با استفاده از روحانیت صفوي، ھم ائمه شیعه را تجلیل و ھـم تحقیـر   

كرد و مسائل فردي در فقه را بیشتر از مسائل فكري و اعتقادي جريان داد و صفويه از مذھب تنھـا نقـش توجیـه كننـده     

جـو و   نیـروي مھـاجم و انتقـام    كوشـید تـا از مـذھب،      ظار نداشت،بلكه مـي وضع موجود در تقديس كننده نظام حاكم را انت

پس تشیع علوي ثابت ماند و به جاي تكیه بر مسـائل معتـدل و منفـي و يـا عـادي      . تحريك كننده علیه تسنن نیز بسازد

را بـه نـوعي از    تشیع صفوي نیز گامي برداشـت و ائمـه شـیعه   . ھا تكیه كرد ترين و تندترين نقطه تاريخ شیعه بر جوشان

جور و خالفت ظلم و تبعیض بر حذر داشت تا موجب آگاھي و مسئولیت نشود و براي رژيم صـفوي   نھضت مقاومت علیه 

  ) ١٣٥٠شريعتي، .(دردسر ايجاد نكند

دين در يك راستاي خاص اثر گذار نیست، علل تصادفي تاريخي نقـش ديـن در بـه قـدرت رسـیدن صـفوي، اسـتفاده        

از دين در راه مشروعّیت بخشیدن به خود و شكاف میان روحانیون سرشناس و صاحبان مشاغل ديني دولت و روحانیت 

ــادي در ســده    ــأثیرات زي ــت در میــان مــردم و خاصــه   . داشــت ١٧و حیثیــت پادشــاھان صــفوي ت ــت دينــي روحانی مرجعی

 ١٦در متـون سـده   ( ١٦و  ١٧شھرنشینان، تقويت شده و رشد يافته و بتريج در فرآيند نھادي شدن آيین شیعه در سده 

بـه اعتقـاد نصـر،    . نقش اساسي داشتند.) شد تقلید از مجتھد اعلم با توجه به فقه پیشین شیعه نوآوري محسوب مي

مجتھدان وظیفه دفاع از مردم در برابر ستم را داشتند و در دو بعد مذھبي و اجتماعي وظايف مھمي به عھـده داشـتند   

چنداني با حكومتھـا نداشـتند بـه خـاطر نزديكـي بـا مـردم، بـازاري يـا مردمـي محسـوب             كه اين قبیل روحانیون كه پیوند

  ).٨٣، ١٣٧٧فوران، (شدند  مي

اي برخوردارنـد   كند، ايرانیان از خصلت تسلیم طلبانـه  صرفنظر از مالقاسم كه علیه حكومت وعظ مي: گويد شاردن مي

عتقدند كه شاھان طبیعتا خشن و بیدادگرند و با وجود ھمـه  م. اند اي است كه براي شاھان خود قايل كه ناشي از مرتبه

) ٨٥: ١٣٧٧فـوران،  (شان بايد از آنان اطاعت كرد مگر در مواردي كه برخالف دين با وجدان عمل كنند خشونت و بیعدالتي

ي يـا  كه اين نشان دھنده ضعف عملكرد و عدم مركزيت و متحدي روحانیـت در دوران صـفويه بـود ھمـان روحـانیون بـازار      

تفاوتي نسبت به اقتدار غیر ديني نشان دادند و باعث شدند كه جنـین جـوي حـاكم شـود و      طرفي و بي مردمي كه بي

ناپديد شـدن ھسـته اساسـي    «مردم برداشت غلط از دين داشته باشند كه يكي از عللي كه باعث سقوط صفويه شد 

» .دون آنكه ايدئولوژي پوياي ديگـري جـاي آنـرا بگیـرد    ديني كه بناي دولت شاه اسماعیل صفوي بر آن استوار شده بود ب

اي ديگر از روحـانیون كـه منجـر بـه تشـیع       به بیان صريح كنار كشیدن بعضي از روحانیون از حكومت و سستي كاري عده
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گروه اول با مخالفت با كل حكومت و گـروه دوم بـا اھمـال و ضـعف در سیسـتم ھمبسـتگي بـین علمـاي         . صفوي شدند

  . يت نداشتن روحانیت در دوره صفويه باعث و سرمنشأ مشكالت آتي شدندديني و مركز

گـذاري منسـجم دولـت مركـزي غیـرممكن شـد و در قلمـرو         دراواخر دوره صفويه بـا قـدرت گـرفتن روحانیـت سیاسـت     

ي و تعقیـب و آزار بازرگانـان ارمنـ   . ايدئولوژيكي، افزايش نفوذ روحانیون بر شاه سلطان حسـین، عواقـب نـاگواري داشـت    

كـه  (وارد كردن زرتشتیان كشور به ترك اجباري آيـین خـويش و پـذيرش اسـالم     . ھندو به اقتصاد كشور زيان وارد ساخت

موجـب شـد اينـان بـه كرمـان بگريزنـد و مھاجمـان افغـان را بـه چشـم           ) خالف آيین شیعه است ودر اسالم اجبار نیست

گـر شـیعه نظیـر مجلسـي نسـبت بـه        ت روحانیون ستیزهسازتر، خصوم نیروھاي آزادي بخش بنگرند و از ھمه سرنوشت

  )١٢٢: ١٣٧٧فوران، . (سني مذھیان بود كه موجب ناخشنودي افغانھايي شد كه سرانجام دولت صفوي را برانداختند

در دوران حكومت صفويه، شیعه جنبش ضد صفوي نداشـت بـا وجـود اينكـه اكثـر جمعیـت ايـران شـیعه بـود ولـي در           

ھم ھنوز آنقدر قوي نبودند كه بتواننـد   ١٨تن محاصره اصفھان كاري از پیش نبردند و يا در سده حمايت از دولت و شكس

روحانیت . داد دارند خاصه دولتي كه روحانیت ترازاول بخش مھمي از آنرا تشكیل مي دولت در حال متالشي شدن را نگه

ذھبان افغان، صدھا روحاني به شھرھاي سني م. تناسبي در معرض آسیب قرار گرفت  پس از سقوط صفويه به طرز بي

ھاي درسي را تخريـب   ھا را كشتند و حوزه كردند و امالك وقفي را مصادره كردند، طلبه) مھاجرت(مختلف مذھبي تبعید 

  )١٢٢: ١٣٧٧فوران،. (كردند

لبتـه بـه   گـذاري كردنـد كـه ا    شاھان صفوي با استفاده از قدرت ناشي از شیعه، يك قدرت مطلقـه اسـتبدادي را پايـه   

صورت ظاھري برخاسته از دين و سوء استفاده از شیعه بود ولي در كل براي قدرتمنـدي و تسـلط بـر جـان و مـال اتبـاع       

  . خود بود
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