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 دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تھران  

 

 واليت فقیه عادل –گفتمان قدرت موازي؛ حكومت شاه شیعه 

  ھانیه خاکپور 

  

  كارنوشت دانشجويي براي درس مباني تاريخ اجتماعي ايران

  رابطه حكومت صفوي و روحانیت شیعه: موضوع

  زير نظر دكتر محمدرضا جوادي يگانه

  ١٣٨٤دي 

  

مذھب به عنوان عامل وحدت ملی در ایران عصر صـفوی نقـش درجـه اول را ایفـا مـی کـرد و سـالطین صـفوی بـر             

اساس باور به این نقش کلیدی و مھم بود که تشیع را مذھب رسمی کشور اعالم کرده و از علما و فقھای شیعه بـالد  

اطع مختلف بر جایگاه بارزآنان دراداره امور تأکید مـی  مختلف برای تبیین و تعلیم تشیع در ایران دعوت می کردند و در مق

به عالوه نصب فقھا و علما به مصادر مختلف شرعی در جھت حـل مشـکالت و معضـالت آن روز جامعـه ایـران ،      . ورزیدند

  ) ١۴۵:  ١٣٨٠كديور، . ( مبین اھتمام سالطین صفوی به مسایل شرعی روز مردم ایران است

از به قدرت رسیدن حکام صفوی و تغییر وضعیت شیعیان از اقلیت تحت فشار بـه اکثریـت    با توجه به شرایط ناشی   

تأکیـد بـر تعیـین فقھـا از جانـب شـارع        -١: حاکم ، نوع عملکرد فقھا و علمای این عصر مبین دو عنصـر اساسـی اسـت    

بعـُا شـاه مـورد    کـه البتـه ط  . قبول سلطنت شاھان شیعه مسـلک صـفوی    -٢. مقدس در زمینه مسایل شخصی مردم 

ضمن آنکـه حیطـه والیـت فقھـا را در چـارچوب وظـایف       . اشاره باید مسلمان شیعه باشد و در ظاھر نیزحفظ شریعت کند

به این ترتیب ، در ایـن دوره شـاھد تقسـیم کـار مـوازی اعـالم نشـده ای از سـوی فقھـا و          . شان به رسمیت بشناسد 

. به گونـه ای اسـت کـه ھـیچ یـک منصـوب دیگـری نیسـت        ) ا شاه فقیه ی( سالطین ھستیم و استقالل و قدرت ھر یک 

  ) ١٠١: ١٣٨٠كديور، (

از نوشته ھای این دوران ، ھمچون دوره قبل چنین برمی آید که چگونگی تعامل با حکام ، ذھن فقھای این دوره را    

وایـاتی منقـول از امامـان و    با بیان احادیث و ر)  ٨٩-٩٠عین الحیات ، (عالمه مجلسی . نیز به خود مشغول داشته است

وی سـالطین  . پیامبر ، مخالفت و ترک اطاعت پادشاه را صحیح ندانسته چرا که صالح مردم در صالح پادشـاھان اسـت   

صفوی را از مصادیق حکام جور ندانسته بلکه سالطین شیعه را صاحب قدرتی می دانسته که باید از قدرت و اقتدار آنھا 

 )٢۴٣بحار االنوار،. ( بھره جست  در جھت پیشبرد اھداف شیعه

محقق اردبیلی نیز به عنوان یک اصل رابطـه و ھمکـاری و پـذیرش والیـت و حکومـت از سـوی حاکمـان سـتمکار را            

حرام دانسته اما در برخی برھه ھا آن را جایز می شمرد به شرط آنکه مخلصانه باشد ، عدالت و اجتھاد داشته باشد ، 

وی . روف و نھی از منکر باشد و در مقام قضا بر اساس مذھب شیعه فتوا دھد و حکم صـادر کنـد   امکان اقامه امر به مع

بر این نکته تأکید می کند کـه اگـر شخصـی بـا حـاکم شـیعی سـتم پیشـه یـا غیـر شـیعی بـه خـاطر مصـالح اسـالم و                

  ) ١٣٨:  ١٣٧۵مزيناني ،. (مسلمانان ھمکاری کند، این امر بر او اشکالی وارد نمی سازد 

" ظلمـه  " با این حال شیخ بحرانی ، از فقھای بزرگ عصـر صـفوی ، سـالطین شـیعه صـفوی را از جملـه مصـادیق           

)  ١٢١: ١٣٧۶بحرانـي ، . ( دانسته و ھمچون برخی از فقھای این دوران از آنھا به عنوان سلطان عـادل یـاد نکـرده اسـت    
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رفتن ھر نوع ھدیه و نیز تمامی اموال دیوانی و خراج فاضل قطیفی ھم سلطنت را نامشروع می دانست و مال صدرا پذی

  . و نماز جمعه را تحریم کرده بود 

خطبه ای که عالمه مجلسی ھنگام جلوس شاه سلطان حسین بر تخت سلطنت می خواند ، نیـز نشـان دھنـده       

او ویژگـی  . آن است که وی در جستجوی طرحی برای حکومـت مقبـول از دیـدگاه شـرعی در دوران غیبـت بـوده اسـت        

محوری حکومت مطلوب را عدا لت می داند و یادآور می شود که از آنجا که این حکام معصوم و بالتبع اولواالمر نیسـتند ،  

با این وجود . نباید تصور کرد که آنھا صاحب سلطنتی ھستند که طاعت آنھا طاعت خدا و معصیت آنھا معصیت خداست 

)   ١٧١: ١٣٨٠كديور،. ( ت و دفع دشمنان دین می پردازند باید حق آنھا را شناخت از آنجا که آنھا به حفظ و حراست رعی

اسـت و وی اشـاره مـی کنـد کـه شـاھان صـفوی        " شـرایع دیـن مبـین    " ویژگی دیگر حکومت لزوم پایبندی حاکمان بـه  

که بـه عـدالت رفتـار    کسانی را در والیات محروسه ، منصب خالفت و حکومت می دادند که درباره آنھا خاطر جمع بودند 

  ) ۴۴۵: ١٣٧۴لمبتون ،. (می کنند 

در زمینه رابطه شاه و فقھا در ایران  بر این باور بود که فقھا در مواجھه با شکاف بین عقیده و عمـل  ) ١٣٧۴(لمبتون  

حـل کننـد کـه     ، با اعتقاد به لزوم معصوم بودن حاکم از گناه و اعلم زمان بودن او ، در صدد برآمدند مشکل را بـدین گونـه  

  . سلطان را مطیع و پیرو یک مجتھد سازند 

البته در این دوره فقھای شیعه در عمل ، بـه اعمـال حاکمیـت سیاسـی مسـتقل از شـاھان تمـایلی ندارنـد و بـه             

سلطنت شاه شیعه ای که در صدر حاکمیت عدالت و رسیدگی به امور مردم و مقابله با دشـمنان دیـن اسـت ، راضـی     

  . اند

ور احکام مختلف از سوی شاھان نیز تنھـا بـه امیـد جـذب مجتھـدان بـه قبـول مناصـب بـود و مجتھـدان تـا مـی             صد   

از . توانستند از نزدیک شدن به سلطان اجتناب می کردند زیرا برای آنھا دشوار بود که زیردسـت مقامـات دولتـی باشـند    

ا از میـان برداشـتند و بـی آنکـه خـود را در گـزینش       این رو در این فرمانھا ، شاھان رسـمُا ھمـه گونـه احتمـاالت منفـی ر     

-۵۵: ١٣٧۵طـارمي ، .( مجتھد اعلم صاحب رأی بدانند ، آنھا را به عنوان مرجع امور قضایی و شرعی معرفی می کردند 

نھایتَا علی رغم آنکه تصدی ھمه اختیارات در حوزه والیت دینی برای فقھا میسر نشد، با این وجود درپرتو حکومت )  ۵۴

صفویان و به دنبال نیاز شاھان صفوی به حضور و گسترش فعالیـت علمـای شـیعه در ایـران ، شـاھد شـکل گیـری یـک         

در کشور ھستیم که ھم موجب تکوین طبقه علما شد و ھم با پدیـد آوردن  " روحانیون " طبقه اجتماعی قدرتمند به نام 

فصل امور شرعیه و اجتماعیه ، اساس مرجعیـت علمـا   سازمان روحانیت در جامعه و متکی کردن مردم به خود در حل و 

بنابر این شاھان صفوی ھیچگـاه ماننـد سـالطین عثمـانی     )  ٨٣:  ١٣٧٢زرگري نژاد ،.(را در ادوار بعد پایه گذاری نمودند 

سـول  پایگاه شرعی نیافتند و خصوصَا عالمان شیعه ، آنان را نه جانشین پیامبر و امامان ، بلکه شاھان شیعه از نسـل ر 

می دانستند و چشم داشت شان از آنھا ، گذشته از حفـظ سـرزمین در برابـر دشـمنان و بـیش از ھمـه عثمـانی ھـا ،         

لـذا  . برداشتن موانع اجرای احکام ، التزام به آداب دینی ، دست کم در حضور مردم ، ایجـاد رفـاه و مراعـات عـدالت بـود      

صـفوی بـرای بسـط نفـوذ و بسـط مشـروعیت خـود در جامعـه         گفتمان غالب در این دوران ، تالش حکام صوفی مسـلک  

  ) ۴١: ١٣٧۵طارمي ،. (ایرانی ، با مساعدت فقھای شیعه است 

حاکمان صفوی مجتھدین و علما را برای اجرای سیاست دینی نیاز داشتند و در حفظ ھماھنگی و سازگاری دینی    

مجتھدین در دایره وظایف خود از موقعیت باال و درجه  ضمن آنکه. در رسیدن به مصالح سیاسی به آنان تکیه می کردند 

ای از استقالل بر خوردار بودند که حتی قوی ترین حاکمان ھم مجبور بودند با احترام با ایشان برخورد کنند و به نظریـات  

  ) ۵۴-۵۵ھمان ،. (آنھا بی احترامی و بی اعتنایی نکنند 
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شیعه مذھب و حمایت از آنھا باعث شد که به تدریج علما در امـور  عنایت دولت صفوی و توجه ویژه اش به علمای    

تشـویق سـالطین صـفوی بـر رونـق فلسـفه و فقـه شـیعی ،         . اجتماعی و سیاسی مملکت دخیل و مـؤثر واقـع شـوند    

. مرجعیت علما و مشروعیت دولت را تقویت کرد و در واقع نـوعی رابطـه بـین قـدرت مـذھبی و قـدرت دنیـوی پدیـد آمـد          

  ) ۶٢:  ١٣۶٩مدي ،میراح(

در یک بررسی اجمالی از این دوره می توان به این نتیجـه رسـید کـه اوَال در عصـر صـفوی نھـاد دینـی ھیچگـاه در            

مقابل نھاد حکومت قرار نگرفت بلکه نوعَا شاھد یک نوع حـل شـدگی نسـبی ایـن دو در یکـدیگر ھسـتیم و ثانیـَا اینکـه         

ھمچنـین در  ) ١۶٢:  ١٣٨٠كـديور، . ( ن قابل توجھی باالسـت  میزان درک متقابل میان نھاد دینی و نھاد حکومتی به میزا

این دوره بر خالف دوره ھای قبل و بعد ، شاھد تقابل میان نھاد دینی و نھاد سیاسی و یا انزوای نھاد دینی از سیاست 

سـوی دیگـر    نیستیم بلکه نوعی تقسیم کار پذیرفته شده توأم با ھمکاری و تأیید بین علما و فقھا از یک سـو و شـاه از   

  ) ١۶۵ھمان ،. ( وجود دارد 
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