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:چكيده

و و همچنين شكل گيري دستگاه ديني و شعائر نوع مواجهـه اين نوشتار شرحي از گسترش مناسك

به گمـان.آن با دستگاه سياسي بعد از اعالم رسمي مذهب شيعه اثني عشري در دوره صفويه است 

توان سـراغ نويسنده حداقل چهار دوره از گسترش اين آيين ها را در جامعه ايراني عصر صفويه مي 

در.گرفـت يكپارچه سازي عقيدتي انجام كه است مصادف دوره اول با ظهور شاه اسماعيل.گرفت

و شعائر مذهبي چهره اي همگاني بـه خـود گرفـت، دوره بعد مقارن ظهور شاه عباس اول مناسك

و شاه صفي جنبه هاي دراماتيك به اين مراسـم وارد،دوره سوم   احتماال مقارن با سلطنت طهماسب

و حسين، اصولگرايي مـذهبي رواج و سرانجام در دوره شاهان ضعيف صفوي همچون سليمان شد

و شاه را نيز در طي ايـن دوره درازمـدت در سـه،بر همين اساس.سترده يافتگ  روابط ميان علما

و تاريخي مي و عـراق بـه، دوره اولدر. توان توضيح دادعرصه فكري  علما شيعي از جبـل عامـل

و همچنين مشروعيت بخشي به شاهان از جمله و مسئله اشاعه عقايد سرزمين ايران كوچ داده شدند

در دوره دوم با انتقال قدرت از صوفيان به مجتهدان، گرايش اصلي مـردم. شغولي هاي آنان بود دلم

و غلبه  و در دوره سوم با ضعف پادشاهان از يك سو به علما به عنوان نايبان ائمه به حساب مي آمد

و حتـي از منظـر مـشروعيت سياسـي،مناسك بر حوزه همگاني   علما بيش از پيش قدرتمند شدند

 آنان را همچنـان،تماعي باالسر پادشاهان بودند اگر چه مسئله عدم بسط يد در مفهوم سياسي آن اج

.ساخت به همراهي با سلطان وادار مي
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 مقدمه
از پـاره. انـد هاي مذهبي خويش را تغيير داده در طول تاريخ خود، باورداشت ايرانيان بارها اي

و پاره اين تغييرات در بزنگاه  . است اي ديگر در مسير تحوالت اجتماعي رخ نموده هاي تاريخي

كه در  اولي، مـستندات تـاريخي خصوصمشكل فرا روي دريافت عيني اين تغييرات آن است

و ناچيز اس دربسيار اندك و آرام اسـت كـه بارهت؛ همچنان كه روند تغيير  دوم، آن قدر بطئـي

مي نشانه به سختي فراچنگ از تغييرات در مجموعـه باورداشـت. آيند هاي تحول در مذهب هـا

و  به ايران در قرن هفتم ميالدي زرتشت تا شيعه دوازده امامي در دو برهة تاريخي ورود اعراب

. انـد به عنوان مذهبي رسمي در تشكيل دولت صفوي رخ نمـوده عشري اعالم مذهبي شيعه اثني 

كه مستندات تاريخي خصوصاً در وهلـه اول يعنـي پـذيرش ديـن اسـالم اما واقعيت اين است

مي. بسيار اندك است  كه ونزبرو اشاره  اطالعات تاريخي اسالم متعلق بـه دو قـرن:كند همچنان

)است)ص(بعد از ظهور پيامبر اسالم wansbrough, 1977: I-IV) .مي شـود همين مسئله موجب

و وثاقت متـون  در بررسي چگونگي ورود اسالم به ايران نيز با فقدان مستندات تاريخي مستقيم

به اعتقاد جعفـر شـهيدي اسـالم. رو شويم مربوطه روبه  شـناس شـيعي در خـصوص اين مسئله

و اطالعـات مربـوط بـه قيـام امـام حـسين شكل  نيـز مـصداق دارد)ع(گيري مـذهب شـيعه

.)6-1358:7،يشهيد(

و رسمي شـدن ايـن مـذهب بـا تـشكيل در خصوص پذيرش مذهب شيعه توسط ايرانيان

از. دولت صفوي نيز مستندات تاريخي اندك است  استنادات تـاريخي در آغـاز صـفويه خـالي

 هـاي بنـابراين در نوشـته. هايي است كه چگونگي گسترش مذهب تشيع را توضيح دهـد نشانه

. ايرانيان مستندات تاريخي در اين زمينه بسيار اندك است

و نوشته،اينبا وجود به ايران در اين دوره تاريخي هاي باقي مانده از آنان آغاز سفر غربيان

ها باقي مانده است معبري هر چند كوچك را بـراي فهـم تحـوالتكه عموماً در شكل سفرنامه 

ـ مذهبي اين دوره مي  كه از چشم يك خارجي، خنثي نـسبت بـه اين نوشته. گشايد اجتماعي ها

 ايـن،در عـين حـال. آورد تر را فـرا روي مـي موضوع مورد بحث نگاشته شده توصيفات دقيق 

به قوت خود باقي است كه صورت بندي مذهبي جامعه ايراني در طـول قـرون هشدار همچنان

و آميزه  گ متمادي شكل گرفته و مكاتب كه در مـسير تـاريخي اي پيچيده از عقايد وناگون است

به خود مـشغول داشـته اسـت  و زبان ايرانيان را گيـري ايـن بررسـي شـكل،رو از همـين.ذهن

.بندي در يك پروسه طوالني مدت ضروري است صورت

و مناسكصورت  بندي شعائر
كه مجموعه التزام ت هاسـ هاي سـني هاي شرعي مذهبي شيعه بسيار محدودتر از التزام در حالي
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و ماليات دولتي، ممنوعيت5سه وعده نماز به جاي( و غيرشرعي بودن خراج  وعده، ممنوعيت

و دورة غيبت امام دوازدهم و مناسك دوره))عج(برگزاري نماز جمعه به مراتب شعائر اي آنان

.( Calmard, 1996: 141)در همه اشكال آن بيش از مذهب تسنن است 

يا اين دو گانگي ناشي،در حقيقت و از وضعيت مذهب شيعه در ايران در دو دورة متفاوت

در. حداكثر مختلف است  كه تجليات اجتمـاعي مـذهب بـه واسـطه دورة پيش از عصر صفويه

و سيطره اجتماعي مذهب تسنن، براسـاس اصـل اقليت بودن شيعيان، وجود حكومت  هاي جور

و حداقل در عرصه اجتمـاعي جريـ  و حياتي تقيه، اندك است در حـالي كـه بـا. ان نـدارد مهم

و اي از بازآرايي قدرت اجتماعي مذهب شيعه آغـاز مـي رسمي شدن مذهب تشيع، دوره  شـود

مي  و شعائر خود آزادي عمل يابند، حتي انجام اين همزمان با آن كه شيعيان در برقراري مناسك

و تشويق مي و ديني ترغيب .شود شعائر از طريق دستگاه سياسي

آن آغاز عصر صفوي دوگانگي ميان آموزهاز همين رو در و تجليـات اجتمـاعي هاي تـشيع

و مناسك جريان يافت بيشتر بـه چـشم مـي  در حقيقـت بـا بررسـي. خـورد كه از طريق شعائر

مي  و مذهبي متوجه اين موضوع شويم كه يك نوع فاصـله ميـان چگونگي گسترش شعائر ديني

و شعائر جامعه ايراني در عصر باورداشت و حـداقل از طريـق گـسترش ها صفوي وجود داشته

و مراسم مذهبي، مجموعه باورداشت  ه اسـت؛ بـه طـوري كـه شـدتر هاي جامعه نيز فربه شعائر

بـه ويـژه(هـا هـاي برگـزاري، عـزاداري توان گفت اساس منتقدات مذهبي شـيعيان را آئـين مي

اعياد مربوط به شهادتو)و عاشوراي حسيني) السالم عليه(طالب شهادت حضرت علي بن ابي 

و اجتمـاعي،از اين منظر. شكل داده است)ع(يا تولد ائمه معصومين   بررسي خصايل عمـومي

كه گروه و اين و شعائر و مذهبي چه ديـدگاهي نـسبت بـه آن اعمـال اين مناسك هاي سياسي

چه رفتاري براي صورت و يا . ضروري است،اند بندي آن داشته كرده

و يكم ماه رمضان در قبـل از دورة وثوققابلاطالعات  از برگزاري مراسم عاشورا يا بيست

آل. صفوي بسيار اندك است مراسـم عـزاداري بـه راه» بغداد«ن بار در نخستيبويه براي احتماالً

و352 در سال.ندانداخت  هجري قمري معزالدوله، دستور داد مردم در عاشـورا گـرد هـم آينـد

در.)466-467: 1366، فقيهي(نمايند» اظهار حزن« كه آيا شـد چنين مراسمي بر پا مـي» ايران«اما اين

و اين موضوع تا دورة صفوي تداوم دارد  اطالعات ما از برپـايي. يا خير، اطالعاتي وجود ندارد

و يا رمضان در دورة   شاه اسماعيل نيز اندك است غيـر از ايـن كليـت كـه سـب مراسم عاشورا

هـاي نـويس سـفرنامه نخـستين. تبرائيان در كوچه بازارها رواج يافـت خلفاء اوليه اسالم توسط

انـد ين مناسـك ايرانيـان گـزارش كـرده نخستاروپايي يا مسافران ونيزي سب خلفاء را در زمرة 

و ديگران،( .)243-245: 1349باربارو جوزفا

در مـيالدي16براساس يك گزارش اروپايي اقليت شيعه در جزيره هرمز در اواسـط قـرن ،
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هر سال آنها خود را بـا چـاقو زخمـي. آباد، مراسم عاشورا را برگزار كردندل مسجد بزرگ جال

به محمد مي به عشق و آن را چنـين مراسـمي هـم در مراسـم. كردنـد توجيـه مـي)ص(كردند

و هم مناسبت  كه كشته مـي عاشورا به خاطر شخصي  برگـزار،شـد هاي شخصي براي عزاداري

)(Calmard ibid: 154شد مي
.

به برپايي نخستي و محرم پرداختند احتماالً قزلباش» همگاني«ن كساني كه هـا مراسم عاشورا

مي» دوازده امام«به احترام» دوازده روز«بودند كه در  چه در شـكل» پوشي سياه«اما.شد برگزار

چه آذين خيابان  و رش شـده ها، در دوره هاي بعدي توسط اغلب جهانگردان غربـي گـزا لباس

 ميالدي مشاهده كرده اسـت 4/1625در سال» كوتوف«زنجيرزني را نيز يك سياح به نام. است

(Calmard: 178).و خواني براسـاس كتـاب روضـه افزون بر اينها مجالس روضه الـشهدا كاشـفي

ن نخـستي جعفريـان عقيـده دارد،.دشـ ها از همان اوايل دوره صفوي برگزار مـي نامه ديگر مقتل 

ابـن طـاووس. ها براي عاشورا حدود شش قرن بعد از حادثه عاشـورا بـوده اسـت خواني مقتل

»)ع(المصرع الـشين فـي قتـل الحـسين«و ديگري با نام» اللهوف«دو كتاب يكي به نام)664(

به گفتـه جعفريـان بيـشتر از دو كتـاب قبلـي» ابومختف« كتاب مقتل،با اين حال. نگاشته است

.)241: 1376،جعفريان(كه درباره روايت آن ترديد وجود دارد حالياست، در رواج يافته

كه از روضه نخستين خواني شده در اواخـر دورة شـاه عبـاس در دارالحـافظ اردبيـل ذكري

و تحـت حمايـت دولـت نمـودار گيـران توسـط نقيـب در همـين دوره معركـه. است االشـرف

مي.)(Calmard, 1996:155شدند كهك كمپفر نيز روايت يكي» مالها«ند هر روز از ده روز محرم

مي از فصول روضه .)179: 1350كمپفر،(كردند الشهدا را قرائت

كه در و از جملـه نـزاع ها جنبه سفرنامه نخستينجالب است و خيابـاني هـاي هاي نمايشي

 مـيالدي جـدا از برخـي17در آغـاز عـصر. شـود مشاهده نمي» تبريز«خونين بين عزاداران در 

به صورت همگاني توسط مسافران غربييها هاي محلي، نشانه عزاداي ي روشن از مراسم شيعي

و گزارش نشده است مي. مشاهده دهنـد كـه همگـاني شـدن مراسـم مستندات تاريخي گواهي

و ديگر مناسك شيعي را بايد در دورة شاه عباس اول ببينيم .عاشورا

و راز از. اسـت ديدگاه شاه عبـاس اول بـه مـذهب پـر رمـز از منظـري سياسـي وي بعـد

به جنبش نقطوي روي آورد اما مدتي بعد آنان را نيز سـركوب كـرد سرخوردگي از قزلباش  . ها

و رازي را در پيش گرفت و پر از رمز كه از نقطه نظر شخصي او رفتار دوگانه از يـك همچنان

پي  و پاي اده به مسافرت بـه مـشهد سو خود را بنده شاه واليت عباس يا كلب آستان علي ناميد

و يكم ماه محرم در حضور سفير روسـيه شـراب نوشـيد تـا  رفت اما در همان حال روز بيست

و يـا بـرخالف  به پادشاه آن كشور بـه اثبـات برسـاند قدرت خود در مقابل رعاياي خويش را

به عقـد او درآورنـد آموزه ؛ اگـر هاي ديني، علماي دربار را مجبور ساخت تا عمه زيبارويش را
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 سرانجام يافتچه داستاني بي
.)264-265: جلد چهارم 1344فلسفي،(

ازي وي بـه عنـوان پادشـاهي مقتـدر، نـشانه نظر از اين عقايد شخصي، در دوره صرف هـا

و اعـزاز بارگـاه  و همچنـين توجـه مبـسوط بـه اكـرام و افزايش مراسم عـزاداري هـاي امامـان

كه در حـد جنبـهت فرمانحت. داردحكايت زادگان امام و هـاي محلـه روايي او، مراسم محرم اي

به يك  شد» كارناوال«محلي باقي مانده بود كه حداقل از زمـان. عظيم تبديل كلمار معتقد است

به اصفهان در دورة شـاه عبـاس مراسـم محـرم  اجتمـاعي- زنـدگي سياسـيدرتغيير پايتخت

.)(Calmard, 1996: 142-143 ايرانيان نمود بيشتر يافته است

و با شـكوه«اگر چه اين گونه مراسم قبالً نيز اهميت داشت اما چنين شكل نيافتـه» همگاني

و شعائر غيرمذهبي نوعي آميختگي. بود و ديگر همچنين در دورة شاه عباس بين مراسم مذهبي

شد از جمله مراسم عاشورا با نزاع. مشاهده شده است  و نعمتي آميخته ا. هاي حيدري ين اگرچه

شـيعه»ها حيدري«چنان كه تا قبل از صفويه. ها حداقل از قرن دهم ميالدي باقي مانده بود نزاع

به شـيعه، ايـن نـزاع اما در دوره صفويه با گرايش جبري نعمتي. سني بودند»ها نعمتي«و  هـا ها

به چنين نزاع  و حتي شاه عباس مي همچنان باقي ماند ن نزاع.زد هايي دامن عمتـي هاي حيـدري،

و سنگ همراه بوده است  و چماق وينچيتو دالساندري مسافر ونيزي نزاع هـاي. عمدتاً با چوب

،(نعمتي را در دوره شاه طهماسب در تبريز مشاهده كرده است-حيدري  و ديگـران باربـارو جوزفـا

1349 :445(.

م و خورد يان مردم نوشـته در گزارش فيگوئروا سفير اسپانيا در دربار شاه عباس اگر چه از زد

وي. دهـد است امـا توصـيف وي از روز عاشـورا بيـشتر يـك مراسـم كارنـاوالي را بازتـاب مـي 

در آخرين روز عزاداري همه مردم خرده پاي شهر در حالي كه پرهايي بر عمامه هـاي«نويسد مي

ه  و دسته دسته در محله و سالح در دست گرد مي آيند و سنج و ميـدانهاي خود زده اند با طبل ا

دالواله نز در اصـفهان در روز عاشـورا شـاهد.)311: 1369فيگوئروا،(» عمومي شهر حركت مي كنند

و علـم حمـل  بوده است كه از تمام محالت شهر دسته هاي بزرگي به راه مي افتد كه همـه بيـرق

.)101: 1383دال واله،(مي كنند 

. انـد از مراسم چوب زنـي نيـز سـخن گفتـه» الهدالو«در دوره شاه عباس سياحاني همچون

وة منظر،هاي عزاداري براساس گزارش وي در ميان دسته  عده اي كـه بـا لبـاس مـشكي بـراق

به دست دارند و چماق و تزئينات ديگر چوب .)102: 1348دالواله،( تماشايي است،آراسته به پر

و كتل نيز توسط سفرنامه ش نويس مراسم همراه با علم هاي دالواله دسته. ده است ها گزارش

به نشانه خونخواهي امام حسين  در جلو)ع(عزاداري را مشاهده كرد كه همچون قشون جنگي

مي ها علم دسته كه به آن سالح هاي مختلف آويخته شده بود هايي را حمل هاي اين علم. كردند

خ هايي از سالح غيرمعمول براساس گزارش وي، نشانه   ود به همراه داشت هاي امام حسين را با
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از زني نيز سخن گفته نويسان از نقاره ها، اغلب سفرنامه در كنار حركت علم.) 101: همـان( انـد كـه

مي بالكون .شد هاي مشرف بر بازار سلطنتي نواخته

و مشاهدات  شـاه عبـاس تـوان گفـت احتمـاالً در دورة اكنون مـي،براساس اين گزارشات

به حوزه و شعائر شيعي و از شكل اوليه خود به مراسم مراسـم صورت همگاني گسترش يافت

و خـصوصاً در دورة شـاه اسـماعيل،،بنابراين. بزرگ مذهبي درآمد   اگر در آغاز عـصر صـفويه

و سرايت مذهب شيعه اثني ـ مذهبي فاتحان گسترش، نفوذ عـشري گزاره اصلي گفتمان سياسي

و شعائر حو . زه همگاني را در بر گرفتبود، در گفتمان دورة شاه عباس مناسك

و شعائر در شكلي متفـاوت جلـوه گـر شـد بـه طـوري كـه در دوره بعدي سيماي مناسك

كه بر جنبه نشانه و حـزن هاي تاريخي حكايت از آن دارد و مناسـك هاي دراماتيـك آور شـعائر

و از شكل   كـه جالـب اسـت. درآمد» تأثربرانگيز«به مراسم» كارناوال رسمي«افزوده شده است

و هاي دراماتيك با نشانه اين جنبه به نمايش درمياهاي كامالً از اين منظر در عين حال. آمد قعي

هـايكه اقدامات شاه عباس در ترويج شعائر مـذهبي توسـط جانـشينانش ادامـه يافـت؛ جنبـه 

و جزئـي بـودن فـرا چنـگ  ديگري بر آن افزوده شد كه تنها بخشي از آن به واسطه بطئي بودن

.دآي مي

و بدن در اين دوره مشاهده شده است تاورنيـه در اوايـل عـصر هفـدهم. سياه كردن صورت

و برخي در ميدان بـه ميالدي در روز عاشورا شاهد بود كه جوانان صورت خود را سياه مي  كردند

مي قمه ه هاي دراماتيك مراسم بعـد از شـا ترين جنبه از جمله مهم.)412: 1369تاورنيه،( پرداختند زني

هـايي احتمـاالً غيرواقعـي از قـصه ازدواج هايي است كه براساس روايـت عباس، ساخت حجله

و هنوز در ايران چنين حجلـه)ع(با دختر امام حسين)ع(قاسم بن حسن  را ساخته شده هـايي

مي) ازدواج نكرده(براي جوانان ناكام  .دارند برپا

از» گردانـيخلن«از ديگر مظاهري كه در عصر دوم صفوي رواج يافت اسـت كـه سـمبلي

مي  به حساب مي.آمد تابوت شهداي كربال كه بـه يكـديگر«:گويدكمپفر در روز عاشورا مردم

كه چون سرپوش نـدارد جـسد  جاي مي پردازند به صورت دست جمعي تابوت امام مقتول را

مي شود با خود حمل  به مردن زده از آن ديده كه خود را پسر. مي كنندخون آلود پسر بچه اي

مي كند و ناله مي كشد )181: 1350كمپفر،( بچه در حين حركت دسته آه

حـضرت» عبـاس«هاست كـه بـه يـاد هاي دراماتيك ماجرا، ساخت سقاخانه از ديگر جنبه

مي)س(ابوالفضل  كلمـار. شـد ها بـر پـا مـي ها در كنار تكايا يا حسينيه اين سقاخانه. شود بر پا

كه احتمال مي  به خلوت ريشه تكيه دهد . (Calmard,1996:154)گـردد هاي دراويـش برمـي گاه ها

و» حـسينيه«و» تكيـه«ها، هر دو مكان عالوه بر سقاخانه در دورة ميانـه صـفويه سـاخته شـده

مينخستينصرآبادي  .)9: 1317نصر اصفهاني،( داندن آن را در اصفهان
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و زيارت كربال به بارگاه امامان و نجف از ديگر موضوعاتي است كـه بالفاصـله توجه ويژه

و در سرتاسر آن تداوم يافت لرد كرزن معتقد است شـاه. بعد از تشكيل دولت صفوي آغاز شد

و ثـروت سرشـار  و عباس، بارگاه امام رضا را از شـكوه راكراسماعيل، طهماسب و آنجـا دنـد

پفر نيزكه در اواخر عـصر صـفوي بـهكم.)224-223: 1347كرزن،( زيارتگاه عمده شيعيان درآوردند 

مي  به مـدفن امـام رضـا تـوجه ايران آمده است بر اساس اطالعات آن عصر يگويد شاه عباس

.)1350:178كمپفر،( نشان داد ويژه

سه،عالوه بر اين گانه در طول دورة صفويه تداوم داشـته همچنان كه گفته شد سب خلقاي

به نام خـود اول بار در دورة شاه اسماعيل. است  تبرائيان با شعارهاي لعنت بر عمر اين اقدام را

چه در دوره شاه اسماعيل دوم تبرائيان سركوب شدند امـا سـب خلقـاء. ثبت كردند بعدها اگر

به بعـد . (Calmard: 1996:162-163) اي اجتماعي تبديل شده بودبه مؤلفه از دوره شاه عباس اول

ب  سه گانه و اين احتماالً ريشهظاهراً لعنت بر خلقاء اي ايرانـي دارد كـهر خليفه دوم متمركز شد

مي  دهـد كـه خليفـه دوم شاردن گزارش مـي. گيرد از قتل عمر توسط ابولولوء ايراني سرچشمه

و  و» لعنت بر عمـر«بيش از دو خليفه ديگر در نزد ايرانيان منفور است در زنـدگي خـصوصي

، شارد( اجتماعي ايرانيان راه يافته است  كنـد كـه ايرانيـان دمـانس نيـز نقـل مـي.)جلد پنجم:1374ن

مي شيعه به سفر حج كه هـايي خوردنـد امـا راهمي رفتند براساس اصل تقيه سب عمر را فرو اي

» سـالم بـر عمـر صـديق«شد تا بگويند همچنان وجود داشت چنانكه وقتي از آنان خواسته مي 

به زنديق تغيير مي .(Calmard, 1996:162-163) دادند صديق را زير لب

.ه از مراسم عمركشان نيز گزارش داده اگـر چـه خـود آن را بـه چـشم نديـده اسـتالدالو

مي زنند» آدمك عمر«مي گويد شب قبل از عاشورا دالواله،(و عده اي از دشمنان حسين را آتش

مي.)102: 1384 ي سينه دهد كه قبل از آن كه دسته كوتوف نيز گزارش به راه افتد، زني ا زنجيرزني

و پارچه انباشته شده بر االغي سوار مي از آدمكي ساخته شده از حصير و در حـالي كـه كردنـد

آب دهـان مـي كنار مردم مـي  از. انداختنـد گذشـت بـر آن سـرانجام ايـن آدمـك را در بيـرون

مي دروازه .(Calmard, 1996:167) ساختند هاي شهر رها

و سلطان حـسين را در بـر مـي در دورة پاياني حكمراني گيـرد صفويه كه پادشاهي سليمان

گـري قـشري«شـود كـه بايـد آن را دوران فصلي ديگر از تجليات اجتماعي مـذهب آغـاز مـي 

و اصــولگرايي علمــاي دربــار پادشــاهان بــي و. ناميــد» قــدرت صــفوي تقريبــاً همــه ســياحان

مي مسافرنامه سه تجليات اجتمـاعي دو دورة متفـاوت مقاي. كنند نويسان چنين وضعيتي را تأكيد

به تدريج نقش غالب  كه مذهب در عرصه اجتماعي ايران را در عصر صفوي نيز اين نظريه را تر

مييتأ،به خود گرفته است .كند يد

هاي تاريخي عصر شاه عباس اول حكايـت از آن دارد كـه بـسياري از محرمـاتي كـه نشانه
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و خـصو و سـلطان حـسين صاً در دوره بعدها در دورة پاياني صفويان هـاي پادشـاهي سـليمان

اي از داليل گـسترش محرمـات پاره. برقرار گرديد، در دورة اين پادشاه رواج كامل داشته است 

و پـاره  و متأثر از شخصيت پادشاهان پاياني دوره صفوي اسـت اي ديگـر بـه واسـطه افـزايش

كه به مساعي علماء سخ  كوش از جمله عالمه مجلسيتگسترش تجلي اجتماعي مذهبي شيعه

و شـعائر پاره. اتفاق افتاد  اي نيز به واسطه غلبه روحية مذهبي ناشـي از جمعـي شـدن مناسـك

.ديني در ميان مردم بوده است

و شطرنج«در دورة شاه عباس اول  به عنوان بازي مردم رواج همگاني يافته بـود» تخته نرد

به ايران رخنـهكه» خانه احداث قهوه«و» نوشي رسم قهوه« در اوان حكومت صفويه از استانبول

به تجلي  شد كرده بود در دورة عباس اول و تفريح مردم تبديل هـا خانـه در اين قهوه. گاه شادي

.) 845و 844:، جلد دوم1374شاردن،(نيز رواج كامل داشت» موسيقي«،»شراب«افزون بر 

و لذا و كـامجويي زندگاني خصوصي شاه عباس نيز از تنعمات هـايي كـه بعـدها در نظـر يذ

نويسنده كتاب خلدبرين نوشته است با وجود اشـتغال بـه. شد، لبريز بود آيندگان حرام شمرده مي 

و  و اسـتماع آوازهـاي خـوب و طرب و ملكداري، غالباً اوقات خود را به ميخواري امور سلطنت

و غيره مي و ساز و شادماني اص(گذارند بسط بساط عيش .)1372فهاني، واله

توماس هربرت كه در دوره اول صفويان به ايـران سـفر كـرده اسـت در سـفرنامه خـود از

به شراب  مي عادت عجيب مردم اين عهد همچون پادشاه خويش و معتقد اسـت خواري نويسد

و ايرانيان تفاوت بسيار است از آن جمله در ميگـساري، چـه، تركـان بـه تبعيـت از  ميان تركان

ن  و مي اوامر به ظاهر از استعمال مسكر اجتناب و حـال ورزند اما پنهاني مـي واهي دين نوشـند،

به افراط ميگساري مـي  و  ,Herbert( كننـد آنكه ايرانيان كنوني مثل ايرانيان ادوار باستان آشكارا

1928: 82-83(.

كه نقاشي به جا مانده از سفرنامه پيترو دال واله نيز حكايت از آن دارد هياكـل« از مستندات

و خالف شرع نگريسته نمي» آدمي .)38: 1384،دال واله( شده است در دورة شاه عباس وجود داشته

به اديـان ديگـر يـا دسـت يازيـدن بـه به گفته شاردن نيز تساهل پادشاهان اوليه صفوي نسبت

مي  كه بعدها خالف شرع شمرده  شد قابل مقايسه بـا سـالطين دورة پايـاني صـفوي رفتارهايي

ازبه گفته نويسنده تاريخ عالم آراي عباسـي، شـاه اسـماعيل عـده.)1365: 1374شـاردن،(نيست اي

و رفتـار طرفدارانش را كه در خصوص مرتبة امام علي اغراق مي  و تبرانيان كردند، تنبيه ساخت

.)214-215: 1350اسكندر بيگ تركمان،(آنان در سب خلفاء را مورد نكوهش قرار داد 

و تصاوير باقييتاما حكا اي ديگـر از نحـوه مانده از عصر پايـاني دورة صـفوي چهـره ها

مي  و تجليات اجتماعي مذهب ارائه به دفعات به ايران سـفر. كند زمامداري پادشاهان شاردن كه

و باورهاي مابعدالطبيعي در سال  هاي پاياني عصر صـفوي كرده است در خصوص رواج احكام
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.)1030-1038:،1374،ن شارد( ده استگزارشي مبسوط ارائه كر

و از جملـه به مقدسات ديني، قدرت پرنفوذ علمـاء شـيعي افزون بر گرايش شاهان صفوي

ضـمن. انديشي مذهبي را كامـل كـرد عالمه مجلسي در پيشبرد دستورات شرعي فضاي خشك 

به نهايت درجه خود رسيده بود، معبري  كه در اين دوره تقدس« براي اينكه غلبه شعائر مذهبي

كه تـا قبـل از آن بـه واسـطه ارادة پادشـاهان. گرديد» مأبي به حرام بودن شرب خمر نيز حكم

مي  و در سـال صورت به مثابـه دسـتوري شـرعي درآمـد / 1695گرفت در اواخر قرن هفدهم

به اعتبار آن شرب خمر 1106 و شد» به تأكيد« حكمي از مال محمدباقر مجلسي صادر شد منع

ن  كه همه به دربار تعلق داشت، در ميـدان نقـش» شش هزار بطري شراب«تيجهو در گرجي را

به خاك ريختند  و شطرنج«. جهان و دسـتورات»موسيقي، رقص  نيز در زمـره محرمـات درآمـد

رسـيد خانه هم كه شمار آنها در اصفهان به صد عـدد مـي قهره. مذهبي در حرمت آن صادر شد

و حتي كوشيده شد قرائ  كه جـايي ويـژه در فرهنـگ عـوام داشـتت ابومسلم بستند نامه را هم

. (Babyan, 1996: 117-139) يكسره منع كنند

كه برايبه هر حال، در پايان حكومت صفويان؛ سلسله ين بـار براسـاس مـذهب نخـست اي

به مثابه  و شيعه دوازده امامي، ايران را و واحد وارد دنياي جديد كرد، مناسك  كشوري يكپارچه

و براساس مؤلفه و زبان جامعه ايراني را متوجه خود ساخته هاي شعائر مذهبي تشيع كامالً ذهن

و فرهنگـي  نيرومند از تاريخ اسالمي كه با روحيات ايرانيان كامالً نزديكي داشت، نظـام زبـاني

و اجتماعي ايران را شديداً تحت تأثير  كه بعدها تحوالت سياسي به فردي را ايجاد كرد  منحصر

و سياسي«از اين منظر نظام شيعي دوازده امامي متني. قرار داد در جامعه ايراني» كامالً فرهنگي

كه دورةشكل  طي چندين قرن طي كرده است؛ بـا وجـود است و كمال خود را در و ايـن گيري

به طـوري كـه ايـن پس از اين مرحله، نظام شيعي به مثابة يك متن ايجادكنندة فرهنگ گرديد؛

به  و غالب جامعه ايراني تبديل شـد كـه ديگـر متـون را بـا آن مـي متن و متن حاكم سـنجيدند

.كردند مشروعيتشان را براساس آن تعيين مي

و مناسك عاشورا، محرم، و امثـال آن،21افزون بر اين، نظام شيعي مبتني بر شعائر  رمضان

و غنـي به تدريج مجموعه باورداشت و. بخـشيد هاي جامعه ايران را گسترش داد تقـدم زمـاني

و شعائر بر مجموعه باورداشت  و بيرونـي تاريخي مناسك ها در عين حـال تجليـات اجتمـاعي

و باطني  كه مذهب شيعه را برعكس قرون متمادي از تقيه كه بعد از آن به طوري گري ترقي داد

و غرب را در رو  روي خـود بـه ايران در دوران قاجار به تدريج با دنياي پيراموني خود آشنا شد

. يافت، حوزه همگاني كامالً در تسخير مذهب قرار داشت
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 شكل گيري دستگاه ديني
به عنوان مذهبي رسمي كـشور از سـوي شـاه اسـماعيل، نيـاز بعد از اعالم تشيع دوازده  امامي

ط و تسريع اشاعة عقايد شيعي پديد آمد؛ اما عاجلي براي برقراري همگوني فكري از ريق ارشاد

و دوم،اول. دو كمبود اوليه وجود داشت  و دسـتورات شـرعي قـضايي  آثار مدون اصول عقايد

كه بتوانند چنين آثاري را جمع و ترويج دهند شارحاني در داستان. آوري، تأليف هـاي مختلـف

به سوي امپراطوري خصوص كشتار وسيع علماي سني مذهب توسط شاه اسماع  يل يا فرار آنان

هـاي همچنـان كـه ايـن داسـتان. هاي متعدد آمـده اسـت دشمن صفويه يعني عثماني در تاريخ 

و كوفه بـه سـمت ايـران  و جبل علي تاريخي از كوچ وسيع علماي شيعه مذهب از جبل عامل

ا. اند سخن گفته  اگـر چـه.ستبدون شك دربارة هر دوي اين واقعيات، تا حدودي افراط شده

به ايران در عصر صفوي سخن  منابع دست اول تاريخي از مهاجرت علماي شيعه از جبل عامل

كه در منابع بعدي از آن سخن گفته و دامنه اين مهاجرت آن قدر وسيع نبوده است اند اما حجم

كه دولت صفوي در سـال اين با وجود. گفته شده است  در در اين خصوص هـاي اوليـه خـود

د  كمپفر سياح آلمـاني كـه. ستگاه ديني با مشكل مواجه بوده است ترديدي وجود ندارد ساخت

تعـداد«نويسد شاه اسماعيل همه روحانيون را كه در ميـان آنهـا به ايران آمد مي 1684در سال 

.)172: 1350كمپفر،() تاكيد از ماست( از سراسر كشور گرد آورد» اندكي شيعه بودند

ميقاضي نوراله شوشتري در شهر كاشان كسي بـراي: گويد يكي از علماي دوره صفويه نيز

كه مردم در مـدت  و تنها فقيهي سني وجود داشت به امور شرعي مردم وجود نداشت رسيدگي

و نيم در بيان مسائل شرعيه خود به وي مراجعه مي   حـسن.)234: 1375شوشـتري،( كردنـد دو سال

و قـوانين: نويسد روملو در احسن التواريخ نيز مي در آغاز مردم از مسائل مذهب حق جعفـري

و مبنـاي عشري اطالعي نداشتند زيرا از كتاب اثني» ملت« هاي فقهي اماميه چيزي در ميان نبـود

 اثر عالمه حلي بود كه نزد قاضي نصراهللا زيتوني قـرار داشـت» قواعد السلم«آموزش ديني تنها 

.)86: 1357حسن روملو،(

در. زباني ساده نيز براساس كتاب كافي كليني فراهم گرديد احاديث شيعه به به اين طريـق،

شد كنار طرح عمده يكسان  راجر سيوري گزارش. سازي عقيدتي ساخت الهيات شيعي نيز آغاز

كه ريشه مي ترين وظايف منـصب خـود سـاخته پادشـاهان كني عقايد مخالف يكي از مهم دهد

و در حقيقت صد  ر وظيفه برقراري موفقيت آميز همگوني فكـري را بـر صفوي به نام صدر بود

و حـداكثر تـا اوايـ وظيفه. عهده داشت كه تا پاياني دورة شاه اسماعيل  شـاه طهماسـب بـالاي

به انجام رسيد كه از آن پس صدر بـه عنـوان يـك عنـوان رسـمي دولـت. موفقيت بديهي بود

مي  ال صفوي نفوذ خود را از دست كه و به وجود كساني و هيات تشيع اثنيداد عـشري را شـرح

مي بسط مي . افتاد دادند، يعني مجتهدان نياز
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كاهش نفوذ صدر با برقراري يكساني عقيدتي در سراسر امپراتوري صفويه قدرت مجتهدان

كه با شكل. را افزايش داد  عشري، مجتهـدان بـه گيري هر چه بيشتر الهيات تشيع اثني ضمن اين

طب  اين امر ناگزير مقام شخصي شاه را مواجه. قات روحاني درآمدند صورت قدرتمندتر اعضاي

مي  مي با خطر كه نمايندة امام غائب، مهـدي كرد زيرا شاهان صفوي ادعا روي زمـين)ع( كردند

و قـانوني بودنـد، غـصب كـرده. هستند كه نماينـدگان واقعـي با اين ادعا آنان حق مجتهدان را

كه شاهان ضعيف بودند، خطـر بـالقوة غلبـه يـافتن طي نيم قرن آخر فرمانروايي. بودند  صفويه

در زمان فرمانروايي قدرتمندي چـون عبـاس اول. طبقات روحاني در امور سياسي تحقق يافت

كه ديديم، مجتهدان حد خود را مي .)80: 1363سيوري،(شناختند همچنان

ص،از اين منظر فوي اهميـت اساسـي دو نكته اساسي در بازخواني دستگاه ديني شيعه عصر

و جابه. دارد و نامرئي از تغيير كه ابتدا با تشكيل دولـت ابتدا خط ظريف جايي نيابت امام غائب

و از طريق اطالق لقب  و(به شاه اعطـا شـده بـود» شاه اسماعيل«به» ولي«صفوي باربـارو جوزفـا

 ، اي كـه كركـي در دوره اما با ظهور مجتهـدان قدرتمنـد چـون محققـان.)428-429: 1349ديگران

بي  مهري پادشاهان صفوي قرار گرفتند اجازه شرعي تـشكيل دولـت بـه مجتهـدان صوفيه مورد

و علما چه براساس آموزه. واگذار گرديد  هاي شرعي وجه بر واقعيات دوم آنكه رابطه ميان شاه

و بعد از آن بوده است» منطق قدرت«موجود براساس  .در سرتاسر دورة صفويه

به پادشاه مجادال و اذن علماء اسالمي ت دروني دستگاه ديني بر سر مسئله اولي يعني اجازه

به اين عقيده ناصـواب شـده كه از تشكيل دولت صفوي آغاز شد منجر براي تشكيل حكومت

و تحت تأثير تحـوالت  و سياست مخالفت بوده به عرصة قدرت كه علما در ابتدا با ورود است

به سياست گرا  اند، در حالي كه در ساخت اجتماعي جامعه ايرانـي بـه هـر يش يافته جديد آنان

در حال قدرت علما در كنار قدرتي كه پادشـاهان در اختيـار داشـته  و انـد مطـرح بـوده اسـت

را وهله و دوري اين دو مسئله چالش برانگيـز قـدرت در جامعـه ايرانـي هاي مختلف نزديكي

. تعريف كرده است

و اجتمـاعي علماء شيعي از منظر نظ به پيشوايي رهبران مذهبي در امور سياسـي ري همواره

به برپايي حكومت نبوده اذعان داشته  بي تا جلد پانزدهم: جواهر كالم( اند اند؛ اگر چه در مقام عمل قادر

يد«از منظر خود علما.)421-422: صص نگـرفتن تـرين داليـل بـه دسـت يكي از مهـم» عدم بسط

) مجتهـد اوايـل دوره قاجاريـه( در جايي وقتي از ميرزاي قمي. استقدرت توسط علما بوده 

و مباشران عرف مي و ديانـت(خواهند كه با پيوند متصديان شرع ) يكي شدن كارگزار سياسـت

و موافق گرداند در جواب عـدم بـسط يـد و عرف را مطابق و شرع و جنگ را آسان كار جهاد

مي   دماونـدي نيـز بـر همـين مـضمون.)89: رزاي قمـي، بـي تـا ميـ( دانـد علما را مانع اصلي اين كار

آن مجتهد عادل، سلطان كامل نمي«:نويسد مي شود اگر چه نظم دين بندگان خدا را بدهد جهت
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.)154، 1384دماوندي(»كه تسلط ربط ندارد

آن اي ديگر را نيز در خصوص جايگاه علماء در دورة نكته،افزون بر اين و فراسوي  صفويه

قـدرت علمـاء«از منظـر دسـتگاه دينـي. گوشزد كرد كه از اهميت اساسي برخوردار است بايد

به شيعيان يا همان ملت اسالم معروف  بوده است بنابراين ظـاهراً علمـاء شـيعه» اسالم معطوف

و ملـت  البتـه بـه تعبيـر سـنتي(مسئله الينحل حكومت در زمان غيبت را با دوگانگي حكومت

و پيـرو يـك)يشيعه يعني امت اسالم  و به تعبير لمبتـون سـلطان را مطيـع و فصل كردند حل

 مجتهدان به عنوان حاميان حقـوق مـردم، رعيـت،، از اين پس.)442: 1374لمپتون،( مجتهد ساختند 

طي يك سده بـه و و حافظ بيضه اسالم عمالً وارد عرصه قدرت شدند ملت يا امت از يك سو

در. صـفوي درآمدنـد رديف پادشاهان قدرتمند قدرتي هم  در حقيقـت مـساعي علمـاء اسـالم

و دوري از ظلم از يك سو  و بعد از آن همواره براساس گسترش عدالت مذهبي عرصه صفوي

ميو دفع فتنه  در ها، خطابـهو اندرزنامه.د از سوي ديگر بودرك هايي كه كيان شيعه را تهديد هـا

مي دوره كه بـه واسـطه قـد در جامعه. كند هاي مختلف اين را تأييد وراي ت بالمنازعـه پادشـاه

از اي بودن قدرت، هيچ طبقه شبكه اي مجال عرض اندام ندارد، علماي اسالمي در حقيقت يكي

به فردترين گروه  كه توانستند معارضه بندي منحصر اي دراز مـدت هاي اجتماعي در ايران بودند

و در مسير آن هموار  و تداوم بخشند اما چنـين.ه بر قدرت خويش بيافزايند با حكومت را آغاز

مي قدرتي از كجا مي و چگونه در چهره آمد، چگونه تقويت مي شد  يافت؟ هاي متعدد تجلي

و همزمان با آن رسمي شـدن مـذهب تـشيع بـا كه قبالً گفته شد بر آمدن صفويان همچنان

بي  و تناقضات گون تـالش رو بود كـه شـاهان صـفوي از مـسيرهاي گونـا شمار روبه مشكالت

كه مذهب تشيع براي عبور از باطني ابتدا. داشتند بر آن غلبه كنند  و ظهـور در عرصـه آن گريي

 اجتماعي نيازمند تفسيرهاي گوناگوني بود كـه شـاهان از طريـق علمـاي جبـل عامـل_سياسي

و همين امر زمينه قـدرت علمـا را در عرصـه و عراق زمينه آن را فراهم آوردند و لبنان سوريه

كارگزاري محقق كركي در دوران شاه طهماسب گواهي بر اين امر. ياست صفوي فراهم آوردس

به راي مطالعه فرمان طهماسب در خصوصب( است روضـات الجنـاب«محمدباقر خوانساري: كارگزاري محقق كركي بنگريد

و السادات ص5ج» في احوال العلما ،167(.

كه اساساً و آموزه مسئله اصلي از اين منظر آن بود هـاي درونـي خـود شيعه براساس منطق

بنـابراين. پذير سازد توانست آنگونه كه پادشاهان صفوي طالب آن بودند حكومت را توجيه نمي

مي  كه چگونه توان حكـومتي را كـه مساعي علماي شيعه از آن پس شرح اين مسئله بوده است

.پذير ساخت گري دارد اما معصوم نيست توجيه داعيه شيعي

به حساب مي آمدند نخست؛ صوفيان دوم فراتر از اين دولـت. ين حاميان دولت شاه اسماعيل

و صـوفيان بـه حـدي اسـت كـه. صفويه از دل يك سلسله صوفيه بيرون آمد  همساني صفويان
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به جاي يكديگر ذكر كرده به اشتباه چنانكـه شـاه. انـد برخي از گزارش نويسان غربي اين دو را

به اسماعيل نيز عمدتا  و سفرنامه ها شـ» شاه صوفي« در اين گزارش ها آن(ه اسـتدمعـروف از

 ، در اصل صـفويان از تـصوف تـشكل يافتـه.)43: 1384همچنين دالواله، 1349جمله بنگريد به باربارو جوزفا

و پس از رسيدن به قدرت از تشيع اثني عشري بـراي حفـظ  براي تحصيل قدرت سود جستند

ا  و بسيج اجتماعي كه سانسون تا حدي بدبينانه بيـان مـي كنـد. ستفاده كردند قدرت : همانگونه

كه تا آن حـد بـا ديگـر فـرق در تأسيس فرقه) الدين شيخ صفي(كوشش شيخ صفي« اي خاص

به تحريك تركي قابل تحسيمسلمين تفاوت داشت، ابداع  كه از شورش مردم ها، تاتارهـان بود

ميها كه همه در همسايگي بودند،و يا هندي .)207: 1369سانسون،(»كرد جلوگيري

و بعـد از وي به صوفيان قدرت آنان را درهـم شكـست شاه عباس با بدبيني فزاينده نسبت

اين مسئله در اصل نوعي شكاف در بنيان هاي فكـري سـلطنت. نيز چنين سياستي تداوم يافت 

به نحوي كه با جابه  و هـاي پادشـاهي جايي قـدرت در سـال صفوي را رقم زد  شـاه طهماسـب

» واليت يا نيابت پادشـاهان صـفوي«، مسئله»مجتهدان«به» صوفيه«خصوصاً شاه عباس اول از

مي آن طور كه قزلباش به آنها اطالق و كردند با چـالش عمـده علمـا روبـه هاي صفوي رو شـد

و پادشاهان فراهم گرديـد  ري بـه گفتـه سـيو.مسير ظهور مجتهدان به عنوان واسطه ميان امامان

آنچه حقيقتاً قدرت صوفيه را در هم كوبيد، قدرت مجتهـداني بـود كـه در نيمـه دوم سـلطنت

مي» قدرت باالي سر پادشاه«صفويان  از. آمدندبه حساب در اصل كمتر از دويست سـال پـس

و سرسپردگي صوفيان، صفويه را به قدرت رسانده بود، مجتهدان جـاي آنـان را  كه شور زماني

)213: 1363، سيوري( گرفتند 
.

و مجتهدان بـا تـصوف خـصوصاً در اواخـر دورة اين احتمال نيز وجود دارد كه دشمني فقها

و عرب صفوي ريشه  هاي ايراني تـصوف نژادهاي دربار صفوي ريشه اي ناسيوناليستي داشته باشد

مج. را هدف قرار داده بودند  لـسي بـه اين روند از محقق كركي آغاز شده بود اما در دوره عالمـه

همچنان كه در اين رقابت نابرابر نه تصوف كـه شـعر فارسـي بـه عنـوان محـصول. افراط گراييد 

و مفاهيم عرفاني ايراني جاي خود را به اشعار ميانـه بـا مـضامين مـذهبي  تصوف نيز از بين رفت

و شعائر شيعي داد  ،(براساس مناسك .)38:، جلد اول1375براون

و و گـسترشبه هر حال كاهش نفوذ صدر  درهم شكسته شدن قدرت صوفيان از يك سـو

و الهيات و شعائر مذهبي برفضاي همگـاني راه را بـرشنظام ديني و همچنين غلبه مناسك يعي

رو. افزايش قـدرت روزافـزون علمـاء همـوار سـاخت  و،از همـين  در دوران شـاهان ضـعيف

به تجديد ادعايشان مبني بر عـدم وابـست بي گي بـه نهـاد سياسـي كـشور را كفايت، علما تمايل

طي سلطنت دو تن از ضعيف،بنابراين. داشتند ترين پادشـاهان صـفوي، جاي تعجب نيست كه

و شـش سـال از  و سلطان حسين، كه روي هم رفتـه پنجـاه / 1722 تـا 1077/ 1666سليمان
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مي 1135 ا. بينيم فرمانروايي كردند، علما را در اوج قدرتشان سـتقاللطي ايـن دوره مجتهـدان

و حق ويژه شان را مبني بر نيابت امـام دوازدهـم از شـاه بـاز  خود را از شاه كامالً تثبيت كردند

و بدين سان در كشوراي شيعه مذهب، تنها منبع بر حق قدرت محسوب مي  شدند پس گرفتند،

.)214: 1363سيوري،(

و مجتهد«هاي غير معمول همدلي به نكته» مردم و بسيا ما را ر مهـم كـه سرچـشمه اي ديگر

و بعـد از آن شـد و اجتمـاعي در طـي دوران قاجاريـه . سـازد رهنمـون مـي،تحوالت سياسي

كه همـواره بـا صرف به قدرت همـراه بـوده اسـت؛» سـبك بينـي«نظر از ديدگاه ظاهريِ علما

و سـپس مجموعـه باورداشـت  هـاي صورتبندي مذهبي جامعه ايراني براساس شـعائر، مناسـب

. را به علماء مذهبي اعطا كرده است» پيشوايي جامعه«شيعي، نقش 

و توزيع عدالت«هاي سلطنت در جامعه سنتي ايران كار ويژه در» حفظ امنيت بوده است اما

و علماء كماكان تالشي در راه برقراري موازنه  عمل پندار عدل پادشاهان ايراني در ذهنيت مردم

عد اجتماعي بوده  درلتاو نه اجراي مستقيم از طريق محـاكم قـضايي كـه اتفاقـاً ايـن محـاكم

،(اندو روحانيت متوليان آن بوده تند قلمرو انحصاري شرع قرار داشت  فراتر.) 539-540: 1383امانت

و روزمره مر  وداز اين دو كار ويژه انتزاعي، حوائج اوليه، ضروري م از طريق علماء اسالم رفـع

به زبان مدرن امروزي سخن بگوييم قـدرت مـدني اگر،بنابراين. شده است رجوع مي  بخواهيم

و چه تجلي اجتمـاعي آن به لحاظ نظري شيعي چه و امر حكومت در اصل در اختيار علما بود

و عاريـه گوشـه.در جامعه ايراني امري عرضي بوده است  به قدرت عرضي كه علما  بديهي بود

 سراسر در اختيار مذهب قـرار داشـت در چنين وضعيتي، عرصه همگاني.چشمي نداشته باشند

و محـاكم شـرعي، تـا و امور شرعي بودند كه از امر ازدواج، معـامالت و علما كارگزاران شرع

.گرفت اجراي حدود شرعي را در بر مي

كه مردم را در حوزه همگـاني بـه علمـاي اسـالمي محتـاج افزون بر اين امور جاري يوميه

يل حكومـت صـفوي بـر پايـه مـذهب تـشيع، احـساس ساخت، از منظري هويتي نيز تـشك مي

و نهاد مذهبي تا دولت  مي. كردوفاداري را متوجه مذهب كه حامد الگار اشاره در همچنان كنـد

كه مذهب در حقيقت انسجام  و حتـيطي دورة جديد ايران از آنجا دهنده هويت ملي شده بود

وف حكومت ملي صفوي نيز بر پايه  اداري اصـلي مـردم بيـشتر متوجـه هاي مذهبي بنا شده بود؛

به حكومت، اين بدبيني بـه  و در صورت بدبيني روحانيون نسبت نهاد مذهب بود تا نهاد دولت

مي  عكـس قـضيه نيـز صـادق اسـت بـه،)34-1369:5الگار،(يافت سرعت در بين عامة مردم رواج

به حكومت باعث آرام نگاه داشتن فضاي عمومي توسط  كه نزديكي علما »شـد آنان مـي طوري

كه در نظام عقيدتي شيعه سلطنت نظامي عاريه.)81: 1381حـائري،( ايبه اين ترتيب در همان حال

به حساب آمده در عين حال از جمله مهم- و» ديـن«ترين مدافعان سـلطنت در ايـران عرضي
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بـ علماء ديني بوده كه براساس همين ديدگاه پادشاه وظيفه حراست از ديـن را ر عهـده اند؛ چرا

.داشت

و يـا بيانـات علمـاي و جامعه در نظام عقيدتي شيعي را مكتوبات جدايي ذاتي ميان دولت

مي   در حقيقت اجازه تصرف در امـور.كند شيعه بعد از صفويه خصوصاً در دورة قاجاريه تأييد

كه بايداز سوي علما صادر مي و افزايش قـدرت حكومتي توسط شاه شد در اواخر عمر صفويه

كه حكومت بايد تحت نظارت عالميه مرجع يا مراجع شيعه در عل و اين انديشه ما برجسته شد

رفـت در دورة قاجار اين اذن، اغلب امور پادشاهي را در بر مـي.)90: 1372زرگري نژاد،(آيد مسلط شد 

زاي ميـر(جز به اذن مجتهد عادل حالل نيـست» اغلب امور پادشاهي«چنان كه ميرزاي قمي معتقد بود 

تا  مي كاشف الغطاء نيز در اذن جهاد در جنگ.)89: قمي، بي پـس از حـصول موانـع:نويـسد هاي روس

و قيام علماء به اين امور  و عدم امكان قيام ما و يگانـه]جهاد[ظهور  اذن داديم به پادشـاه ايـن زمانـه

م ا، فتحعلـي شـاه دوران كه متعرف است به اطاعت ما سالك است در رفع دشمنان به طريقه شريعت

،( قاجار و به همـان نحـو كـه بـه امـور حكـومتي اذن،به اين ترتيب.)1373:331حائري  علما به سادگي

مي مي رهبـران«توانستند با عنوان رؤساي ملت آن را لغو كنند بنابراين نـه تنهـا علمـا بـه مثابـه دادند

مي» سياست امت .نيز بودندآمدند بلكه اذن دهنده به سياست دولت به حساب

و ملـت را از هـم دور و پادشـاهان،كه دولـت و لرزان رابطه علما از سوي ديگر در لبة تند

مي آميز آن دو با پاره، همزيستي مسالمت كرد مي شـد كـه دو نهـاد اي توجيهات دو سويه، سبب

و دين در جهت انهدام يكديگر برنيايند  دربه گفتة اوژن اوبن سفير فرانـسه در ايـران. سلطنت

آميـز در ايران هميشه دو قدرت در حقيقت با هم همزيستي مـسالمت« 1907و 1906هاي سال

يكي بر ديگري چربيده است  و گاهي نيز كفه اين دو قـدرت عبـارت بودنـد از قـدرت. داشته

كه نمايندگان آن مجتهدان بودند  و روحانيت كه مظهر آن دربار بود كه اين. كشوري در مواقعي

مي دو نيرو، با  و آرامش بر سرتاسر ايران سايه مـي هم كنار : 1362اوبـن،(».انـداخت آمدند، صلح

202(

و حكومت؛ نكته شايد اغراق نباشـد كـه. ايي ديگر نيز بايد افزود در رويارويي قدرت علما

چنـين. ترين گروه اجتمـاعي در ايـران در طـول تـاريخ آن بـه حـساب آوريـم علما را مستقل 

و يا عرصـة فعاليـت آنهـا فـراهم مـي استقاللي هم از  و هم از لحاظ سرزميني آمـد لحاظ مالي

.)1342: 1374شاردن،(

به واقعيت از مقـدار بـسيار افـزايش يافتـه هاي تاريخي، علمـا در دورة صـفويه ادارة بنا اي

به دست آوردند  و زمين. موقوفات را قـ افزون بر اين، اتحاد علما با بازاريان تـرويداران آنان را

و خـانواده. كرد هـاي بازرگانـان اسـتحكامبه گفته سيوري اين اتحاد با ازدواج متقابل بين علما

در ميـان)158ـ 159: 1363سـيوري،( داران پيوسـتند برخي علمـا نيـز بـه صـف زمـين. يافت فزاينده
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و متـصديان امـور شـرعين؛اعضاي طبقات روحاني، به گفتة شارو  صدرها، روحانيون بـزرگ

.)1343: 1374 شاردن،( ساختند درآمدهاي كالني را نصيب خود مي

بخشيد، استقالل سرزميني آنان نيز از لحاظ نظـري افزون بر منابع مالي كه به علما استقالل مي

بنـدي خـود قبل از صفويه مبناي تقسيم علماي دورة. خودمختاري آنان را از دولت بيشتر مي كرد 

از آن جمله شيخ مفيد سه مرز يـا. بلكه مرزهاي اعتقادي قرار داده بودند را نه مرزهاي جغرافيايي 

مي» دار«به تعبير خود  دارلكفر، سرزميني كه در آن اسالم غالب نيـست، دارالـسالم،: كند را تشريح

و سرانجام دارااليمان كه در آن شرايع اسالم  و نه ايمان سرزميني كه فقط اسالم در آن غالب باشد

ق1413شيخ مفيد،( اعتقاد به امامت آن محمد وجود داشته باشدهمراه با  .)109:ه

كه در آن بيضه اسـالم بـر كنـار از در دورة صفويه نيز بالد ايران از آن روي اهميت داشت

و گرنه در انديشه هيچ يك از علماء اين دوران  مفهـومي» كشور«و» ايران«فتنة كفار قرار گرفته

به جاي  و و امثـال آن سـود روشن ندارد و سـرزمين اسـالم آن از كلمـات ممالـك محروسـه

مي. جستند مي به آنان در مقابل سلطنت قدرت بيشتر بخشيد بدون شك استقالل سرزميني علما

يكي از مهم  به كه مسئله مهاجرت و همچنان تـرين اشـكال مبـارزه در عـصر مـشروطه درآمـد

و مرجـي مدت. دادزني علما را در مقابل سلطنت نشان قدرت چانه  ها قبل از آن، با ظهور هرج

و  كه در بعد از سقوط صفويه ايجاد شد؛ علماء مذهبي ايراني به سمت عراق مهـاجرت كردنـد

بدين ترتيب با بيرون بردن مركز فعاليت خود از عرصة نفوذ سالطين قاجار، استقالل چـشمگير 

مؤ به دست آوردند كه بعدها در مبارزه .ثر بودجويي آنان بسيار

 نتيجه
بندي كلي، صورتبندي مذهبي جامعه ايراني در طي دوران صفويه سـيمايي جديـد در يك جمع

كه مهم  و سـوي نـوعي ترين خصلت آن در آمدن از پرده باطنيبه خود گرفت گري بـه سـمت

و مناسبك بود  بندي جديـد نـه تنهـا حـوزه در اين صورت. ظاهرگرايي مذهبي مبتني بر شعائر

از همان ابتدا در اختيار مذهب قرار گرفت بلكه تجليات اجتمـاعي آن نيـز از رهگـذر همگاني 

مي  و شعائر خود را نشان در چنين وضعيتي، علماي شـيعي پيـشواي جامعـه. داد همين مناسك

مي  و روزمـره مـردم بودنـد ايراني به حساب و در حقيقت مباشر امور جاري بـر همـين. آمدند

كه علما در  نظام عقيدتي شيعه به خود اختصاص داده بودنـد بعـد از صـفويه در اساس قدرتي

و دو سويه،  و در يك رابطه دراز مدت و سياسي نيز سرايت يافت  همـاورد بـا عرصه اجتماعي

به پيش رفت مي خورد. قدرت شاهان، به چشم .چنين چشم اندازي كامال در دوره قاجاريه نيز
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و مĤخذمنابع
 فارسي.الف

بي.1 . تصحيح ايرج افشار، تهران موسسه انتشاراتي امير كبير تاريخ عالم آراي عباسي) 1350(ك تركمان اسكندر

. ترجمه حسن كامشاد،تهران نشر كارنامه قبله عالم) 1383(امانت عباس.2

و بررسي: ايران امروز) 1362(اوبن اوژن.3 ت، ترجمه علي هاي سفير فرانسه در ايران سفرنامه هـران، اصغر سعيدي، چاپ اول

.كتابفروشي زوار 

و عبدالحـسين نـوايي تاريخ ادبيات ايران) 1375(براون ادوارد.4 و تعليق ضـياءالدين سـجادي  ترجمه بهرام مقدادي، تحشيه

.چاپ دوم، تهران، انتشارات مرواريد

. ترجمه ابوتراب نوري،انتشارات كتابخانه سنايي سفرنامه تاورنيه) 1369(تاورنيه.5

. انتشارات انصاريان تهران،. چاپ اولمنابع تاريخ اسالم) 1376(جعفريان رسول.6

.شش سفرنامه ترجمه منوچهر اميري، تهران، خوارزمي: هاي ونيزيان در ايران سفرنامه) 1349(جوزفا باربارو.7

و نقش ايرانيان مقيم عراق) 1381(حائري عبدالهادي.8 و مشروطيت در ايران .، تهران، اميركبير تشيع

.، اميركبير هاي انديشه گران ايراني با دو رويه تمدن بورژوازي غرب تهران نخستين رويارويي) 1373(هاديحائري عبدال.9

و نشر كتاب الدين شجاع ،تهران، ترجمه شفاعسفرنامه) 1384(دالواله پيترو. 10 . بنگاه ترجمه

و سالطين«) 1384(دماوندي. 11 و:دربه نقل از تحفه الناصريه نسخه خطي» تقسيم وظايف علما و بيانات سياسـي مكتوبات

و فاطمه پوراميد جلد اول تهران، نشر ني اجتماعي علماي شيعه و تدوين محمدحسن رجبي . ترجمه

. به كوشش عبدالحسين نوايي،تهران، نشر بابكاحسن التواريخ) 1357(روملو حسن بيك. 12

ا سياسي در دوره قاجار تحول انديشه) 1372(نژاد،غالمحسين زرگري. 13  ول، تهران، انتشارات دانشگاه تربيت مدرس جلد

 ترجمه تقي تفضلي تهران، وضع كشور شاهنشاهي ايران در زمان شاه سليمان صفوي: سفرنامه سانسون) 1369(سانسون. 14

.ابن سينا

. ترجمه احمد صبا، تهران، كتاب تهرانايران عصر صفوي) 1363(سيوري راجر. 15

يسفرنامه شاردن) 1374(شاردن. 16 .غمايي پنج جلد، تهران، توس ترجمه اقبال

چـاپ اول،تهـران دفتـر نـشر)ع(پژوهشي تازه پيرامون قيام حسين بن علـي: پس از پنجاه سال) 1358(شهيدي جعفـر. 17

.فرهنگ اسالمي 

ق1375(شوشتري قاضي نوراهللا. 18 بيمجالس المؤمنين)ه .نا جلد دوم تهران،

بي تحقيق شيخ ابرااوايل المقاالت)ق.ه1413(شيخ مفيد. 19 .جا، مهر هيم انصاري،

. چاپ سوم،تهران، نشر نگاه معاصر اي بر نظريه انحطاط ايران ديباچه) 1382(طباطبايي سيدجواد. 20

، جلد چهارمزندگاني شاه عباس اول) 1344(فلسفي نصراهللا. 21 . تهران، دانشگاه تهران

نوسفرنامه) 1369(فيگوئرا، دن گارسيا. 22 . ترجمه غالرضا سميعي،تهران نشر

و قضيه ايران) 1347(زن جرجكر. 23 .سينا تهران، انتشارات ابن جلد اول، ترجمه علي جواهركالم،ايران

. انتشاات انجمن آثار ملي تهران،. ترجمه كيكاووس جهانداريدر دربار شاهنشاه ايران) 1350( كمپفر انگلبرت. 24

و حكومت در اسالم) 1374(لمپتون. 25 و تحقيق سيدعباس صالحي دولت .و محمدمهدي فقيهي ،تهران، نشر عروج ترجمه

و اجتماعي علماي شيعه:در» ارشادنامه«)1384( ميرزاي قمي. 26 و بيانات سياسي .مكتوبات

.، جلد اول ،تهران، چاپ سنگي الشتات جامع)تابي(ميرزاي قمي. 27

.نابي به كوشش وحيد دستگردي، تهران،تذكره محمدطاهر) 1317(نصرآبادي،. 28

مناهف اصــه وال. 29 بلخ)1372(ف وســديمحي ــه روزگــار صــفوياندر راناي:نريد ادينب: رانهتث،دحمم اشــرهيمش وشــك ب

متدكاتوفوقم افمحر .ارش ود
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