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 دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تھران

 

 روحانیت از خودگذشته صفوی

 محمد محسنی تنکابنی

  

  كارنوشت دانشجويي براي درس مباني تاريخ اجتماعي ايران

  رابطه حكومت صفوي و روحانیت شیعه: موضوع

  زير نظر دكتر محمدرضا جوادي يگانه

  ١٣٨۴دي 

سلطان توانست پله ھاي قدرت سیاسي ايران  - و حول محور انديشه فقیهخاندان صفوي با تكیه بر ايدئولوژي شیعه 

وحدت سیاسي و . را طي كند و حكومتي را بر پايه مذھب شیعه بطور رسمي در سراسر قلمرو ايران پايه گذاري كنند

مي شد و مذھبي، كه صوفیان خانقاه اردبیل ايجاد كردند؛ سبب شد سرزمین ايران كه با چندين حكومت محلي اداره 

عالوه بر آن درخطر تجاوز امپراتوري عثماني قرارداشت، با كسب وحدت سیاسي، زير لواي ايدئولوژي شیعه بتواند 

اين كه آيا خاندان صفوي در ادعاي خود . مذھبي، كه ھم اكنون نیز ادامه دارد -حیات خود را بازيابد، وحدتي سیاسي

صادق بودند؛ يا مذھب را براي كسب قدرت مي  -م مبناي آن باشدكه احكام اسال - مبني بر ايجاد يك حكومت شیعه

اجماًال مي توان اشاره كرد كه نظرات . خواستند؟ بحثي است بسیار كلي كه در اين نوشتار مجال پرداختن به آن نیست

ن است كه برخي صفويه را مجري صادق احكام اسالم مي دانند و برخي را نظر بر آ. متفاوتي در اين باره وجود دارد

به ھر حال از ھر نظر كه بررسي كنیم روحانیت و علماي .صفويه از مذھب، جھت كسب قدرت سیاسي سود مي بردند

 از يك منظر تشكیك در سیادت صفويه و شیخ صفى الدين و.شیعه نقش تاثیر گذار و تعیین كننده اي را در اختیار دارند

رساند كه اين نقش و قدرت  ھمه و ھمه مى, عدم تشیع نخستین آنھا ترديد و شك در ايرانى بودن آنھا و نیز, باالتر

شیعه دوازده امامى ساخته اند و اصول و مبانى و فرھنگ  علما و فقھاى شیعه بوده است كه از آنان حاكمان مقتدر و

ه جھان عرضه آنان رواج داده اند و آن را به صورت يك مذھب رسمى و قدرتمند در عرص تشیع اثنى عشريه را به وسیله

اند و از سوي ديگر قرائن و شواھد تاريخي حكايت از آن دارد كه شاھان صفوي، خاصه، پادشھان اولیه اين  كرده

با استقرار . سلسله، مانند شاه اسماعیل و شاه طھماسب و اسالف آنان تا حدود زيادي در گفتار خود صادق بودند

كه باالترين مقام روحاني ) صدر(خوانده شدند و با طرح عنواني به نام دولت صفوي علماي جبل عامل لبنان به ايران فرا

عصر، عھده دار آن بود كار نظارت و دخالت مستقیم و غیرمستقیم بر حكومت و برامور جاري كشور، به روحانیت شیعه 

ي بايست از اين رو، اگر بحث وسیله بودن مذھب، براي كسب قدرت، از نظر صفويه صحت مي داشت، م. سپرده شد

در حالي كه ديده مي شود، ) ھمانند نمونه رضاشاه(پس از تثبیت قدرت، پیروي از مذھب و روحانیت رھا مي شد 

اما شاھان صفوي با ھر عقیده اي كه . اجراي احكام شرع كم و بیش در سراسر حكومت صفوي جريان داشته است

د وحدت سیاسي و استقالل ايران نمي توان ناديده دست به دامان مذھب شده باشند، تأثیر فقه سیاسي را در ايجا

  .گرفت

ھويدا و آشكار بود و , سلسله تشیع فكرى و عملى از جنید به بعد مخصوصا شاه اسماعیل و ديگر سالطین اين

 نمونه ديندارى, به عالوه. و شیعه دوازده امامى دارد) السالم علیھم(خود شاه اعتراف زيادى در پیروى از مرام اھل بیت

 :براى نمونه .زياد مى توان يافت, آنان را از ھمان سرى كتاب ھاى غربیان و مستشرقان و نويسندگان



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٢ 
 

با شاه عباس ھمراه و  يترودالواله جھان گرد ايتالیايى كه بیش از پنجاه سال در ايران به سر برده و غالبا پى

   :درباره ديندارى وى مى نويسد, ھمنشین بوده است

روى  مگر معجزه اى, مسلمان واقعى و معتقد است, نظر شخص خويش و چه در كارھاى كشورچه از  شاه عباس

و دارايى خود را در راه  من مى دانم كه در دين خود سخت متعصب است و تمام قوا. دھد كه او بدين عیسى درآيد

, معتقد است كه با ابراز آن زيرا, مالمتش نمى توان كرد در اين تعصب. عظمت و اعتالى دين اسالم به كار خواھد برد

 اى كاش كه پادشاھان ما نیز براى تقويت عقیده و ايمان عیسويان از او پیروى مى. كند وظیفه دينى خويش را ادا مى

  )١!(كردند و به اندازه او تعصب دينى داشتند

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

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

اما فقه اسالمي شیعه فقط از روي . نظر محقق كركي نیز مويد اين مطلب است. كه سلطان را مطیع يك مجتھد سازند

 -فقه سیاسي اھل سنت كه سلطنت را به جزيي از خالفت تبديل كرداضطرار به اين عمل تن مي داد و برخالف 

نظر علماي وقت در حكومت صفوي . تالش نكرد كه سلطنت را جزيي از امامت كند -چنانكه در آراء غزالي مشھود است

خوار يعني علماء شیعه عقیده داشتند كه شاھان فاسد و شراب. را مي توان به نوع آرماني و نوع عملي خالصه نمود

اينھا كه به ندرت سواد خواندن و . شوند و از طرف خدا مامور به ھدايت مردم باشند) ص(نمي توانند جانشین پیامبر

پادشاھان از آن جھت حاكم شده . نوشتن كامل دارند نمي توانند شبھات اعتقادي را مانند حجت ھاي خدا حل كنند

كه مجتھد پاك ) ع(سرير حكومت مخصوص نايب امام. ار نھاده ايمرا كن) ص(اند و مي شوند كه جانشینان واقعي پیامبر

و با تقوا است مي باشد اما به دستیاري كه بتواند با قدرت شمشیر، عدالت را برقرار سازد نیازمند است اين دستیار 

بلكه . ننداما درعین حال، علما سعي نمي كردند نظام پادشاھي را تثبیت ك.مي تواند در مواردي، سلطان عادل باشد

عالمه مجلسي يكي از علماي بزرگ شیعه در عصر صفوي پادشاه . عدالت و خدمت را مالك جواز سلطان مي دانستند

و مردم را داراي حق متقابل مي دانست و در معاشرت با پادشاھان ھشدار مي داد كه از اعتماد بیش از حد به آنان 

عالمه مفاسد . ود در برابر ظلم آنھا به مردم، مجبور به سكوت شويمزيرا معاشرت با آنان باعث مي ش. بايد پرھیز شود

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

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

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

به نظر مي رسد با اين شرايط تمام . سوم اينكه به قصد ھدايت پادشاھان باشد يا عبرت گرفتن از آنان. واجب است

خود در امر حكومت تنھا حكومت شیعه جھان را ياري كنند و به اداره امور فقھاي عصر صفوي پذيرفتند تا با مشاركت 

با اين مفروضات، علماء شیعه به . شرعي بپردازند و امور عرفي مثل آراستن سپاه و تعلیمات جنگي را به شاه واگذارند

  .حسوب مي شدندھمكاري با دولت صفوي پرداختند و بدون شك يكي از عوامل مھم كنترل قدرت در حكومت صفوي م

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

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

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

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

ره بحثي و لذا در اين با. 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 اين راه از ھیچ كوششي . نمي كرد
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دولت صفوي نیز عمومًا احترام علماء را حفظ مي كردند و تا حدود زيادي نظراتشان را به كار مي . فروگذار نكردند

  .بستند

فعالیت سیاسى را به درجه اى پايین تنزل مى , یعه در عصر صفويهگرچه، تأكید مى كنم چندين تن از عالمان ش

ھمانند محقق ثانى و محقق كركى به شدت به , مقدس اردبیلى برحسب نگرش اصول گرايانه به فقه شیعه. دادند

مشخصه شیوه او استدالل منظم و مستقل ناشى از . وضع استدالل برھانى براى وصول به آراى فقھى پاى بند بود

 .ش فقھى خود و چشم پوشى از آراى عالمان پیشین بودبین

) امر به معروف و نھى از منكر(در فصلى با عنوان , زبدة البیان, مھم تر اين كه مقدس اردبیلى در كتاب تفسیرش

اين وضعیت . حكمى را پیرامون اجتھاد و تقلید بیان كرده كه به طور عمده اقتدار روحانیت شیعه را افزايش مى دھد

جه مقدس اردبیلى را به مصلحتى حساس در تجويز قلمرو نفوذ وسیع تر براى عالمان در عرصه سیاسى و نقش تو

  .آشكار مى سازد, تعیین كننده در نظام دينى

ارزش سیاسى مھم براى يكي ديگر از فوايد حضور علما در حاكمیت اين بود كه كنترل ادارات دينى صفويه كه داراي 

توفیق محقق كركى , براى مثال; تقويت مى شد, علما بود به طور عمده به وسیله شبكه ھاى خانوادگى در ھم تنیده

فرزندانى كه بايد گفت ھر دو قدرى از شايستگى , در دربار صفويه به پیشرفت دو فرزندش عبدالعلى و حسن كمك كرد

سه نوه محقق .پدر میرداماد ازدواج كردند, از دخترانش با میرشمس الدين استرآبادى دو تن. ھاى فكرى پدر را دارا بودند

يعنى حسین المفتى و حسین المجتھد و میرداماد  ھر كدام پرآوازه شدند و پست ھاى مذھبى مھمى را در , كركى

نیز عالم و دين شناس احمد بن زين الدين نوه ديگر كركى و برادر زن میرداماد . حكومت صفوى ھا به دست آوردند

  .برجسته اى بود

حال براي روشنتر شدن و ملموستر شدن بحث سعي میكنم تا به نظرات عالمه محمد باقر مجلسي كه از علماي 

  . معروف و بزرگي در آن زمان بوده اند و در دستگاه حاكم نیز نقش داشتند اشاره كنم

، حقوقي را براي  داشتن واليت در درجات مختلف است مراتب الھي واليت معتقد عالمه مجلسي با تشريح سلسله

رعاياي پادشاه حق دارندانتظار داشته باشند كه .  ، واليت شاه بر رعیت است ازجمله اين واليات. كند اولیاء ايجاد مي

سلطان عادل  در برابر. خداوند آنان را ضعیف و او را قوي كرده است پادشاه با آنان به عدالت و مھر رفتار كند، زيرا كه

يكي : كند ّ ارائه مي سالطین از جاده صالح و عدالت ايشان دو راه حل ، و در صورت انحراف وظیفه رعیت دعا است

عالمه مجلسي در تبیین و . را به اصالح آورد ِ منحرف و ديگري اصالح خود، باشد كه خداوند ايشان ِ شاه دعابراي اصالح

شوكت تأيید  االنوار شاھان صفوي را به مثابه سالطین شیعه ذي در بحار)  عج( زمان شرح روايات عصر غیبت امام

با توجه به اينكه عالمه مجلسي به مفاد روايات . است دعا كرده)  عج(براي اتصال سلطنت آنان به دولت امام عصر  كرده

اي بر اساس تعلیم ائمه به  هبوده و در آثار مختلف خود بر حرمت ركون بر ظالمین تصريح كرده دررسال عالم   بیت اھل

توان با  نحوه سلوك با سالطین اشاره كرده،حتي تقّرب به ملوك و امرا را موجب خسران دنیا و عقبي دانسته،مي

، بلكه سالطین مسلمان  است دانسته حكام جور نمي اطمینان نفس اعالم كرد كه عالمه مجلسي صفويه را مصداق

بدون شك مباني نظري . ان از اقتدار آنھا براي ترويج شريعت سود جستتو دانسته كه مي مي شوكتي شیعه ذي

  . يادشده منطبق است عملكرد اجتماعي اين عالم خدوم بر نظريه

كند كه ايشان معصوم و بالتبع  تصريح مي رغم به رسمیت شناختن سلطنت شاه شیعه عالمه مجلسي علي

خداست زيرا  ت كه طاعت او طاعت خدا و معصیت او معصیتاولواالمر نیستند و نبايد آنھا راصاحب سلطنتي دانس

 .تعالي براي اين امر فرموده به اطاعت رسول و اولواالمركه ايشان معصوم و مطھرند حق
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در مورد دلیل ھمكاري علماي شیعه با خاندان صفوي به نظر من ريشه اش بر میگردد به بحث تاريخ تشیع، بعد از 

يك از امامان شیعه نتوانستند حكومت را در دست بگیرند و ھیچ حكومت شیعي  ھیچ) ع(زمان حكومت امام علي 

برپايه مباني احكام اجتماعي وسیاسي شیعه شكل نگرفت و از طرفي موج مخالفتھا وخفقان سیاسي ايجاد شده به 

ھم كه  حدي بوده كه حدود چھارصد سال گذاشتن نام علي بر روي فرزندان موجب ننگ بشمار مي آمده است وكسي

شیعه بوده يا در خفا مانده ويا تبعید شده كه نمونه اش سیل مھاجرت امامزادگان به مازندان است چون تنھا محلي 

بوده كه بدلیل شرايط جغرافیايي و صعب العبور بودن، دويست سال بعد از ورود اسالم به ايران مسلمان شدند و چون 

شكي كه در شیعه بودن و يا سني بودن بسیاري از .شده بودند اين آشنايي ھم از سوي شیعیان بوده ھمگي شیه 

نیز ناشي از ھمین موضوع است كه بدلیل وجود چنین ... بزرگان وجود دارد مانند محي الدين عربي،مولوي،سنايي و

باقي بمانند حكومتھايي اينان مجبور بودند خود را سني بنمايانند و يا مثال در مورد خلفاي ثالث شعر بگويند تا بتوانند 

به اين دلیل روي كار ْآمدن . وكار كنند و اشعار و تفكراتشان ھم از سويي نشاندھنده وجود واليت در آنان است

حكومتي كه حداقل داعیه اسالم را ھم داشته باشد نعمتي است كه يك موقعیت استثنايي را براي عالمان شیعه 

اسالمي و شیعي را تشكیل دھند ولي حداقل نھايت استفاده را  فراھم مي آورد كه ھر چند نتوانند يك حكومت كامال

حاج سید مصطفى  نیز بمناسبت شھادت آيه اهللا) ره(امام خمینى. از اين حاكمان براي ماندگاري تفكرات شیعه بكنند

  :ھنگام تبعید مى گويد, خمینى در مسجد شیخ انصارى در نجف اشرف

, و ترويج مذھب حق براى ترويج ديانت و ترويج تشیع, از يك مقاماتى بینم يك طايفه از علما گذشت كرده اند مى

اين ھا آخوندھاى دربارى نبوده . تشیع كرده اند و آن ھا را وادار به ترويج اسالم و مذھب, متصل شده اند به سالطین

) ره(شیخ بھائى, محقق ثانى, يك كسى تا به گوشش خورد كه مثال مجلسى نبايد. اين ھا اغراض دينى داشتند. اند

اين كه شاه به  و) و مقام(خیال كنند كه اين ھا مانده بودند براى جاه, داشتند و ھمراھیشان مى كردند با اين ھا روابط

كه دين و مذھب را به وسیله آنھا ترويج نمايند  آنھا گذشت كردند براى اين. اين حرفھا نبوده. آنھا عنايتى داشته باشد

براى اين كه مذھب را به , يك مجاھده نفسانى كرده اند... داشتند اغراض دينى, تنداين ھا اغراض سیاسى داش

  )٢(آنھا ترويج كنند وسیله آنھا و به دست

چشم اندازھاى تازه اى , در نتیچه براى علما الزم بود در بنیان ھاى تفكر فقھى شیعه اصالحات مھّمى را پديد آورند

كوشش خويش را به زمینه ھاى بى سابقه و نوگسترش دھند و نظام , در قابلیت تفسیرى متون شريعت بگشايند

 ساختن جامعه اى مبتنى بر شريعت به معناى يك رويه مذھبى استاندارد شده. آرمانى حكومت امامیه را شكل دھند

ضد و براي اينكار به حداقل حكومت موافق با تشیع قناعت كنند و نیز در حفظ آن از دست حكومتھاي غیر شیعي و 

  .شیعي تالش كنند 

  منابع

  )انتشارات دانشگاه تھران(شاه عباس زندگانى, نصراهللا فلسفى:سفرنامه پى يترودالواله بنقل از) ١(

  )موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى, تھران(,كوثر ,امام خمینى) ٢(

    میراحمدي مريم دين و مذھب در عصر صفوي) ٣(

  حسنى شاھان صفوىدكتر على اكبر دور از انصاف دربارهمقاله داوريھاى بدبینانه و ) ۴(

  مقاله انديشه سیاسي يك عالم شیعي در عصر صفوي، رسول جعفريان) ۵(

  مقاله فقه سیاسي در عصر صفوي حسن رحیمي ) ۶(


