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 دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تھران

 

 ابزار مشروعیت صفویان: تشیع

  حمیده موالیی

  

  كارنوشت دانشجويي براي درس مباني تاريخ اجتماعي ايران

  رابطه حكومت صفوي و روحانیت شیعه: موضوع

  زير نظر دكتر محمدرضا جوادي يگانه

  ١٣٨٤دي 

  

  

اي اعمال كند، بايد به نحوي خود را نزد مردم جامعـه   به طور كلي ھر حكومتي كه بخواھد، حاكمیت خود را بر جامعه

خانـدان صـفوي ھـم از ايـن قاعـده مسـتثني نبودنـد و بـراي كسـب          . موجه كند و بـه عبـارتي كسـب مشـروعّیت نمايـد     

 سیادت شیعي  -٣ف        تصو -٢فره ايزدي     -١: مشروعّیت خود به سه منبع متوسل شدند

پادشاھان صفوي بـراي كسـب مشـروعّیت بايـد خـود را بـه       . سیادت شیعي،نقش مھمي داشت در بین اين عوامل، 

كردند تا سیادت آنھا تامین شود و از طرف ديگر براي تضمین تشیع بايد به روحانیت شیعه، متوسـل   امامان منسوب مي

مسـئله قابـل توجـه ايـن اسـت كـه شـیعه، قبـل از          .شدند تا به بھترين نحو مھر تائید علماي شـیعه بـر آنھـا بخـورد     مي

را بیاورد و يا ) ع(توانست با آزادي به كربال برود و يا نام امام حسین  قدرت بود كه حتي نمي محكوم و بي اقلیتي، صفويه،

ك قـدرت  اّما حاال ورق برگشته بود و ھمان شیعه تبديل شده بود به ي. اينكه اعمال مذھبي خود را در مألعام انجام دھد

حـاال   كوبیـد،  حتـي ھمـان قطبـي كـه ھمیشـه تشـیع را مـي       . كردند بزرگ كه بزرگترين نیروھاي رسمي از او حمايت مي

بـه نحـو احسـن در جھـت       و از ايـن وسـیله،  ) ٤٦ص /١٣٥٠/شـريعتي  (كنـد   معرفـي مـي  ) ع(خودش را كلب آستان رضـا 

غـاز تـاريخ اسـالم، در میـان مـردم جاذبـه قـوي        تشـیع علـوي از آ  . مشروعّیت بخشیدن به حكومت خويش استفاده كـرد 

بـه ھمـین دلیـل    . داشته و به اشكال مختلف در میـان مـردم سـیماي درخشـان و جـذاب حقیقـت و عـدالت بـوده اسـت         

طلب و سـتمديدگان عـدالتخواه    زده و اين عقايد را بین مردم حق مارك شیعي مي حكومت صفويه بر بیشتر جعلیات خود،

  .  كرده است ترويج مي

  :مجبور بودند دو كار انجام دھند در واقع صفويان،

حفظ تشیع و ترويج آن و استفاده از آن به عنوان تكیه گاھي بـراي رژيـم خـود در میـان تـوده مـردم يكـي از         -١

آيـد و بـر طبـق سـنت      نـزد سـلطان صـفوي مـي    » محتشـم كاشـاني  «ھـاي ايـن مسـئله زمـاني اسـت كـه وقتـي        نمونه

ھـا و   اگر دوباره براي مـن از ايـن چاپلوسـي   : گويد آيد و مي كند؛ شاه به خشم مي شروع به مداحي وي مي ھمیشگي،

چـرا بـراي آنھـا مـدح     . و خانـدان او ھسـتم  ) ع( مـن كلـب آسـتان علـي    . كـنم  دھانت را پر از سـرب مـي   ھا بكني، مداحي

. گـويم  حـه مـي  من يك شاعر، بیشتر نیستم براي ھر كس كه شما خواسـته باشـید مدي  : گويد گويي؟ محتشم مي نمي

  )٥٧ص /١٣٥٠/شريعتي(

براي نشان دادن ھر چه بیشتر پشتیباني خـود   نمونه ديگر اين مسئله زماني است كه وقتي صفويان روي كار آمدند،

بر عمر و ابوبكر لعنـت بـاد   : زدند افتادند و دسته جمعي فرياد مي قزلباشھاي صفوي با تیغ در خیابانھا راه مي از شیعیان،
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بالفاصــله وي را   كــرد، ھــر كــس ترديــد مــي. بــیش بــاد: گفتنــد بايــد در جــواب مــي اي كــه آنجــا بودنــد، بهرھگــذران و كســ

  )٥٨ص /١٣٥٠/شريعتي. (كشتند مي

كردند تا تشیع را فلج سازند و مسـخ   كوشش مي. كردند با احتیاط برخورد مي از طرف ديگر بايد با روحانیت شیعه، -٢

ص /١٣٥٠/شـريعتي . (صـورتي بـدون محتـوا، بـاقي بگذارنـد      ھا خنثي كنند و از تشـیع،  لھا و د كنند و اثر آن را در انديشه

١٤٣(  

داشـتند، حكومـت خـود را بـر پايـه يـك ھويـت ملـي و ايرانـي           شاھان صفوي در كنار توجھي كه به تشیع مبذول مـي 

در كنـار يكـديگر بھـره     كردند از ھر دوي اين عوامل يعنـي تشـیع و ھويـت ملـي و ايرانـي،      استوار كرده بودند و سعي مي

مثال يك سال كه عاشورا و نوروز با ھم در يك روز مصادف شده بود، سلطان صفوي دسـتور داد، آن روز را عاشـورا   . ببرند

. بـا ھـم جمـع كردنـد     و ايـن دو سـمبل شـیعي و ايرانـي را كـه ھـر چنـد متضـاد بودنـد،         . بگیرند و فرداي آن را ھـم نـوروز  

  )١٣٦ص /١٣٥٠/شريعتي(

كردنـد، تبـديل    تشیع فقط به ابزاري در دست صفويان كه از آن در جھت اھـداف خـود بھـره بـرداري مـي      ترتیب، به اين

  . ھا داشت و براي صفويان ھمان نقش را داشت كه تسنن براي عثماني. شد

. يان بـود رابطه روحانیت با صفو اّما روي ديگر سكه،. دھد مطالب بیان شده، علت رابطه صفويان با تشیع را نشان مي

 -٢كنار آمدن با اقتـدار   -١: به طور كلي از طرف روحانیون، سه برخورد و گرايش كلي در رابطه با پادشاھان وجود داشت

  . تفاوت ماندن نسبت به آن بي -٣مخالفت با آن 

سـاختار  . در پايان سده شانزدھم، روحانیت توانست بعضي از عناصر مـذھبي صـفويه را مـورد پشـتیباني قـرار دھـد      

اساسي مذھب شیعه، به عنوان مذھب رسمي و اقدام شاه طھماسب در نفي اعتقـادات افراطـي پیـروان قزلبـاش در     

  )٨١ص /١٣٨٣/فوران. (مورد شاه اسماعیل مورد حمايت علماي صفويه قرار گرفت

ي دينـي  رغـم اينكـه شـاه عبـاس در مـورد اقتـدار سـلطنتي خـويش، ادعـا          اّما در سده ھفدھم ورق برگشت و علي

اي  روحانیت آن زمان به ھماورد جويي با قدرت سلطنت برخواست و از اين رھگذر بـه روشـن كـردن ابھـام ريشـه      داشت،

زمـاني كـه يكـي از    ).  ٧٩ص /١٣٨٣/فـوزان . (اسالم شیعي در برخورد با مسائل محوردي مشـروعّیت و اقتـدار پرداخـت   

به  با اين ادعا مخالفت كرد و بازتاب چالش روحانیت با دولت،نايب امام غايب است، روحانیت  مدعي شد، شاھان صفوي،

  ).٧٩ص  /١٣٨٣/موزان. (جايي كشیده شد كه در پي آن اقدام شاه د رمصادره اموال مردم غیرقانوني تلقي شد

ن گیري كرد كه ھدف صفويه اين بود كه تفوق و سركردگي خود را بـر تمـام جامعـه ايـرا     توان اينطور نتیجه در پايان مي

ترين تلفیق مشروعّیت را شاھان متقي و قوي مثل شاه عباس و شاه طھماسب ايجاد كردند  حتي  پرتوان. تسري دھد

مشـھور بـود و ايـن مسـئله، اسـتفاده دولـت از        به خاطر كنتـرل شـديدي كـه بـر دسـتگاه روحانیـت داشـت،        شاه عباس،

توان گفت كه  ا در مقابل، در مورد روحانیت ھم نمياّم. دھد روحانیون را در راه مشروعّیت بخشیدن به خويش نشان مي

و زمینـه را  . اند؛ بلكه حتي در مبارزه با سـلطنت بـه موفقیتھـايي نیـز دسـت يافتـه بودنـد        از قدرت و اعتبار برخوردار نبوده

  .   آمیز با دودمان سلطنتي كم اقتدارتر بعدي فراھم كرده بودند براي چالشھاي موفقیت
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