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مقدمه
تاریخ اجتماعی به عنوان رشته علمی جدیدی ،رویکردی نوو در مااعاوات تواری ی
است که بنیانگذاران مکتب و مجله آنال ،به آن توجه و بر آن تأکیود کردنود ایو شویوه
تاریخ نگاری «رویکرد سیاسی یا سیاستاندیشانه» حاکم بر تاریخنگاری را برنتابیده و به
جای آن بر نگاه و «گرایش جاماهشناسانه» در تاریخ اصرار و تأکید ورزیده است (نو: .
موسیپور)511- 595 :5831 ،

تاریخ اجتماعی با رویکرد جدید به جای پرداخت به صواحاان قودرت ،بوه بررسوی
گرایشهای فکری و اخالقی و سا .زندگی تودههای مردم میپوردازد اگور در تواریخ
اجتماعی چاره ای هم از توجه به نقش حاکمان و صاحاان قدرت نااشد ،به آنها نیز مانند
دیگر افراد جاماه نگریسته می شود که دارای باورها ،آداب و سونتهوا ،آیوی و سوا.
زندگی مشترکشان هستند
هرچند در منابع تاری ی برخی از آیی ها و رفتار اجتماعی ملوتهوا گوزارش شوده،
وعی تاریخ اجتماعی به عنوان رشته ای علمی با رویکورد جاماوهشناسوی آن ،در گذشوته
محل توجه ناوده و میراث مکتوب گذشتگان ،خاعی از تاریخنگاشتهای اجتمواعی اسوت
از ای رو باید با نگاه دقیق ،گزارشهای تاری ی موجود را کنکاش و بررسی کنویم و بوا
گردآوری آن دسته گزارشها که به زندگی اجتماعی مردم برمیگردد ،تواریخ اجتمواعی
گذشتگان در دورههای خاص را تدوی و تحلیل کنیم
از ای رو برخی بر تنوّع و گوناگونی منابع تاریخ اجتمواعی تأکیود کورده و گفتوهانود
مااعوب متنووّعی همنووون گوزارشهووای رسومی ،اسووناد حقووقی ،جرا وود ،کتابنوههووا،
موضوعهای هنری ،پوسترها ،آثار ادبی ،و مکتوبات ش صوی همنوون ناموههوا و دفتور
خاطرات را در بر میگیرد (هکت)5841 ،
مااعاه و بررسی تاریخ اجتماعی شیایان پیشینه چندانی ندارد در عصر جدیود ،ایو
گرایش از مااعاات اجتماعی درباره شیایان محول توجوه برخوی از اهول تحقیوق قورار
گرفت اما بررسی تاریخ اجتماعی شیایان در ایران عصر صوفوی ،از جملوه حلقوههوای
مفقوده ای دسته از مااعاات درباره تاریخ اجتماعی شیاه به حساب میآید کوه اهمیوت
ویژه ای دارد زیرا بررسی ای دوره ،ضم اینکه حکایت از تحوالت اجتمواعیای دارد
که به شکل گیری «هویت ملی و مذهای» ایرانیان انجامید ،به تالش عاعموان و متفکرانوی
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نیز اشاره دارد که زمینه رشد و باعندگی «هویت شیای» را در ایران به گونهای رقم زدنود
که پس از پنج قرن ،هنوز عامل تایوی کننودهای در تحووالت فرهنگوی -اجتمواعی ایو
سرزمی محسوب میشود
پرسش اصلی ای پژوهش درباره نقوش تشویع در تواریخ اجتمواعی ایرانیوان عصور
صفوی است؛ و پرسشهای فرعوی آن را ،سوهم و کوارکرد باورهوا ،آیوی هوا ،نهادهوا و
نمادهای شیای در ایجاد هماستگی اجتماعی ایرانیان در آن دوره تشکیل میدهد
فرضیه ای است که مذهب تشیع ،به ویوژه تأسویس نهادهوای موذهای ،بوهکوارگیری
سنت های فرهنگی ،اجتماعی ،احیای آداب ،رسوم ،آیی هوا و نمادهوای موذهای شویاه،
مجموعه مؤعفههای ی است که تاریخ اجتماعی ایرانیان را در ای دوره رقم زده است
ای نوشتار بر پایه مؤعفههای یادشده نقش آموزههای شیای در ابااد تاریخ اجتمواعی
ایرانیان دوره صفوی را بررسی میکند؛ عواملی که تأثیر بسیار شوگرفی در شوکلگیوری
هویت ملی و مذهای ایرانیان از خود به جا گذاشت و تا کنون نیز عامل تایوی کننودهای
در حرکتهای فرهنگی و اجتماعی ای ملت محسوب میشود

برخی از مؤلفهها ی تاریخ اجتماعی شیعیان در دوران صفوی

 .1دین و باورهای مذهبی
از مؤعفههای مهم و سازنده تاری خ اجتماعی ایرانیوان عصور صوفوی ،دیو اسوالم و
باورهای شیای آنها بوده است جاماهشناسان نیوز بوه نقوش و کوارکرد دیو  ،در ایجواد
هماسووتگی اجتموواعی توجووه کوورده و آن را «شوویرازه نیرومنوود» و «سوون بنووای سووامان
اجتماعی» دانسته اند که افراد جاماه را با کیش و نظام عقیدتی مشترکی به همدیگر پیوند
می دهد (ن : .کوزر )111 :5838 ،دورکیم نیز بر کارکردهوای دیو در تحکویم هماسوتگی
اجتماعی تأکید میکند و میگوید:
در واقوع تشووریفات دینوی هوور قودر کووماهمیوت باشوود ،اجتمواع را بووه حرکووت
درمیآورند؛ گروه هایی از مردم برای برگزاری ای جش هوا گورد هوم مویآینود

پس ن سوتی اثور آنهوا ایو اسوت کوه افوراد را بوه هوم نزدیو .موی کننود ،بور

تماسهایشان با یکدیگر میافزایند و صمیمیت بیشتری بینشوان ایجواد مویکننود

محتوای آگاهی افراد از همی رهگذر تغییر میکند (دورکیم 31 :5838 ،و )131
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قرآن نیز ،یکی از کارکردهای دی را هماستگی اجتماعی و دور نگهداشت جاماه از
اختالف میداند و می فرماید« :وَ أنَّ صِراطِی مستقیماً فَاتَّاِاُوهُ وَ ال تَتَّاِاُو اعسُّاُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ
عَ سَایلِهِ» (اناام )518 :نیز تمس .به دی را عامل اصولی وحودت و انسوجام اجتمواعی
مارفی میکند« :وَاعْتَصِمُوا بِحَاْلِ اعلّهِ جمیااً وَ ال تَفَرقُوا» (آل عمران)518 :
ایرانیان در دوره صفوی توانستند بر اساس باورها و عقاید مذهب تشیع به نووعی از
هماستگی اجتماعی و به تاایر ماهری به «درد مشترک»« ،طلب مشترک» و «آرموانهوای
مشترک» دست یازند و وحدت و یکپارچگی ملّی را بیافرینند (نو : .ماهوری- 15 :5831 ،
 )88تشیع از دیرباز ،بهویژه در قرون میانی ،نزد ایرانیوان موقایوت ممتوازی یافتوه بوود
قیام های متادد سیاسی بر اساس باورها و ارزشهای شیای در ایران رخ داده بوود نظور
به همی نقش و کارکرد باورهای شیای در ایجواد وفواق اجتمواعی بوود کوه پادشواهان
صفوی پیش از ایرانیبودن ،بر هویتهای مذهای ،چوون سویادت و تشویع خوود تأکیود
می کردند و به گفته ادوارد براون ،آنان توانستند بدی وسیله پس از گذشت هشت قورن
و نیم ،روح هماستگی را در میان موردم ایوران تقویوت کننود و از آنهوا «ملتوی دوبواره»
بسازند وی مینویسد:
در ملیت های مرسوم ،ای زبان ،نژاد و

اسوت کوه هویوت ملوی یو .ملوت را

میسازد و مذهب ،نقش و اهمیوت کمتوری در ایجواد احساسوات ملوی دارد ،در

حاعی که مااعاه اجماعی و بررسی عهد صفویه ،بهصوراحت نشوان مویدهود کوه

قوی تری و مؤثرتری عامل تقویوت روح هماسوتگی میوان ایرانیوان و تحریو.

احساسات فزاینده آنان ،مذهب تشیع بوده است (ن : .براون)11 :5891 ،

مذهب تشیع در ای دوره بر تمام شئون زندگی ایرانیان سایه انداختوه بوود مراسوم،
آداب دینی و موذهای و رفتارهوای فوردی و اجتمواعی شویایان بوهشودت تحوت توأثیر
آموزههای شیای قرار داشت ساخت تکایا ،حسینیهها ،احترام به اهل بیت (ع) و خاندان
پیامار (ص) ،اهتمام به تاظیم شاا ر شیای ،برپایی عوزاداری محورم و عاشوورا ،زیوارت
قاور ا مه (ع) و امامزادگان ،احترام به زا ران مقابر عتاات عاعیات ،احترام به سادات و
همه با تأثیرپذیری از مذهب شیاه بود کوه ضوم توأثیر مسوتقیم بور زنودگی اجتمواعی
شیایان ،موجب تمایز آنان از پیروان دیگر مذاهب اسالمی نیز میشد

تشیع و تاریخ اجتماع ی ایرانیان در عصر صفوی 621 /

راجر سیوری نیز ،درباره ای کارکرد مذهب تشیع و ایجاد هویت ملی و هماسوتگی
مستقل اجتماعی در ای دوره مینویسد:
[مذهب تشیع] تمایز آشکاری بوی دوعوت صوفویه و امپراطووری عثموانی

بوه

وجود آورد و به ای ترتیوب بوه دوعوت صوفوی هویوت ارضوی و سیاسوی داد

برقراری تشیع اثنا عشری به عنوان مذهب رسمی کشور توسو صوفویه موجوب
ایجاد آگواهی بیشوتری نسوات بوه هویوت ملوی و بودی طریوق ،ایجواد دوعوت
متمرکزتر و قوی تری شد اگر هویت ملی ایران ،کوه قووام آن بوه موذهب تشویع

بود ،به وجود نمیآمد کشور ایران توس کشور قدرتمنود عثموانی کوه روزگوار
اوج اقتدارش را میگذراند به تصرف در میآمد (سیوری)14 :5833 ،

 .2نهادهای مذهبی  -اجتماعی
از دیگر مؤعفههای تاریخ اجتماعی شیایان در دوره صفویان و عوامل تأثیرگذار بر آن،
ساختارهای مذهای و نهادهای اجتماعی ای بود که شیایان را از دیگر فرقه های اسوالمی
متمایز میکرد ظهور و باعندگی ای نهادها به نوعی ریشه در باورهوا و مسوا ل تواری ی
شیایان داشت برخی از نهادهای اجتماعی شیای و کارکرد آنها در ادامه بررسی میشود:
.1.2نهاد مرجعیت
نهاد مرجایت از جمله ساختارهای مهم مذهای  -اجتماعی است که شیایان در عصر
صفوی به آن توجه جدّی داشتند و در تاریخ اجتماعی آنان بسویار تأثیرگوذار بوود بواور
مذهای شیایان به اینکه در امور فردی و اجتماعی خویش باید به فقیهی جوامعاعشورای
مراجاه کنند ،در شکلگیری نهاد مرجایت بسیار مهم بود میرزا عاداهلل افندی میگوید:

شیخ علی کرکی خود از بالد جالعامل و دیوار شوام و عوراق بوه والیوت ایوران
آمده و آخراالمر بوه اشوفاقات شاهنشواهی سورافراز گشوته و بوه فرمووده آن دو

پادشاه دی پناه ،ای پیشوای دی  ،به جهت هور یو .از شوهرهای والیوت ایوران

مرشد و مالم تایی کرده ،بلکه به هر ده و قصاه نیز و در هر مکانی بوه مناسوب
مردم آن به زبان مالمان از طلاه علم ،عربیعسان یا فارسی و ترکیزبان فرسوتاده،

مردم هر ناحیه را به عغت خودشان به دی و آیی شیاه راهنمایی نمووده ،حوالل
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و حرام مذهب حق را به مردم آموخته میکردهاند تا آنکه رفتوهرفتوه آن مالموان،

به سای و جهد خود ،مقدمه شیاگی و ایمان و مارفوت مسوا ل دیو مؤمنوان را
در آن زمان در دلهای شیایان ایران میدادند (افندی)51- 51 :5915 ،

محقق کرکی به عنوان مرجع علیاالطالق شیاه ،در گسترش تشیع فقیهانوه در برابور
تشیع صوفیانه و ترویج احکام و سنتهای شویای کوشوید (نو : .جافریوان )34 :5839 ،و
برای هر شهری از شهرهای ایران ،عاعمی را برای آموزش و تربیت موردم اعوزام کورد و
خود نیز به آموزش دوعوتموردان پرداخوت (خوانسواری )811/9 :5841 ،در برخوی منوابع
تاری ی ،نقش مرجایت محقق کرکی در گسترش تشویع ،بوا نقوش نصویراعدی طوسوی
مقایسه شده (روملو )5591/1 :5813 ،و از او تحت عنوان «م ترع اعشّیاه» یاد کردهاند (ن: .
کامل اعشیای )848 :5814 ،نهاد مرجایت در دوره صفوی به همت علمایی ،همنون مقدس
اردبیلی ،شیخ بهایی ،محقق سازواری ،مجلسی و تحت عنواوی و مناصوای همنوون
«صدر» و «شیخاالسالم» ادامه یافت
کمپفر در ترسیم وضایت منحصر به فرد مرجایت مینویسد:
شگفت آنکه متأعّهی و عاملی به کتاب نیز در اعتقاد به مجتهد با موردم سوادهدل
شری.اند و میپندارند که طاق آیی خداوند ،پیشوایی روحوانی موردم و قیوادت
مسلمی در عهده مجتهد گذاشته شده است ،و

شاه که خداوند ،زموام رعایوا و

اداره کشورش را به دست او سپرده اسوت ،بایود از زبوان مجتهود وقوت نیوت و
مشیت او را دریابد (کمپفر)14- 13 :5811 ،

 .3آداب و آیین ملی مذهبی
.1.3عید غدیر
عید غدیر از آیی های مذهای است که سازنده تاریخ اجتماعی شیایان به شمار آموده
و به رمز و شاار تشیع نیز تادیل شده است شیایان و بزرگان آنان از ابتدا بوه برگوزاری
عید غدیر به عنوان «عید اهلل األکار» توجه و عنایت فراوان داشتهاند (صدوق)41/1 :5919 ،
برگزاری رسمی آن به سال  153ه ق (اب خلودون ،بویتوا )911/8 :یوا  153ه ق و فرموان
احمد مازاعدوعه دیلمی برمیگردد (کامل اعشیای95 :5814 ،؛ ابو اثیور851/3 :5913 ،؛ ابو کثیور،
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 )135- 113/55 :5911نیز در دوره صفویه عید غدیر از اعیواد رسومی شویایان و از ارکوان
هویت جمای آنان شمرده میشد کمپفر در ای باره مینویسد:

به اعتقاد ایرانیان ،هنگامی که پیامار (ص) و امام علی (ع) بوا یکودیگر مصوافحه
می کردند ،بر اثر ماجزه حیرت انگیزی به ی .جسوم و روح تاودیل شودند و بوه
همی دعیل شیایان در ای روز جش باشکوهی برگوزار مویکننود

ایو اتحواد

جسم و روح دعیل و مدرک خوبی است برای ایرانیها (شیاه) بر ضود تورکهوا

(سنی) ،و آن را نشانه ای قاطع می دانند از تصمیم پیامار اکرم (ص) بورای تایوی

علی (ع) برای جانشینی خود زیرا علی (ع) بیش از دیگران مورد عالقوه پیوامار

(ص) بود (کمپفر)538 :5811 ،

.2.3برگزاری آیینهای عزاداری
 .6 .2 .3عزاداری محرم و عاشورا
عزاداری دهه محرم و عاشورا از دیگر آیی های مذهای اسوت کوه در شوکلگیوری
تاریخ اجتماعی شیایان ،به ویژه در ایران عصر صفوی ،بسیار تأثیرگوذار بووده اسوت ،توا
جایی که برگزاری ای آیی به یکی از شاا ر ارزش مند مکتب تشیع تاودیل شوده اسوت
هرچند پیشینه تاری ی عزاداری اباعاوداهلل اعحسوی (ع) بوه عصور ا موه اهول بیوت (ع)
برمی گردد ،شکل فراگیر و عمومی آن از قرن چهارم (سال  811ه ق ) و با فرمان مازاعدوعه
آغاز شده است
مردم در روز عاشورا اجتماع کردند و به صورت گروهی ،حزن خویش را بوروز
داده و بازارها بسته ،و خرید و فروش متوقف گردیود

در بازارهوا خیموه برپوا

کردند و بر آنها پالس آوی تند بر سینه زدن و نمد سویاه از گوردن آوی وت کوه

رسم دیلمی ها است ،متداول گشت زنان بر سر و روی خود می زدند و بور اموام
حسی (ع) و یارانش ندبه میکردند (ن : .فقیهی 911 :5811 ،و )913

در روز عاشورای سال  153ه ق مازاعدوعه به اهل بغوداد دسوتور داد مواتم برپوا

دارند و نوحهگری کنند مغازهها را بسته و در جلو آنها پالس بیاویزند طاّاخوان

را از پ ت طاام منع کرد زنان مویوهکنوان بیورون آمدنود گوینود ایو ن سوتی

روزی بود که بر شهدای کربال سوگواری شد (یافای)193- 191/8 :5841 ،
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با ظهور دوعت شیای صفوی در ایران ،و احیای ای سنت ،و فراگیری آن در کشور،
و ابداع اشکال جدیدی چون روضهخوانی (خوانودن کتواب روضو اعشوهدا مالحسوی
کاشفی (متوفای  039ه ق )) ،عزاداری محرم جایگاه اجتمواعی و فرهنگوی ویوژهای در
ایران پیدا کرد سفرنامهنویسان غربی نیز در گزارشهای خود از عصور صوفوی ،ضوم
توصیف برگزاری آن در اصفهان ،از شورکت موردم در مسواجد بورای ایو منظوور یواد
کردهاند (ن : .فیگو روآ)851- 813 :5819 ،
فیگو روآ ضم تشریح مراسم عزاداری در سفرنامه خویش مویگویود« :ایرانیوان بوه
ساب شهادت امام حسی (ع) کینه و بغضی از سنیان ،یانی ترکان و عرب هوا ،در سوینه
دارند» (همان )813 :اوعئاریوس نیز ضم گزارشوی از عوزاداری مواه محورم موینویسود:
«برگزاری مراسم عزاداری در ایران در بی عثمانیان (سنیمذهب) نیوز بازتواب داشوته و
به ای ساب به ایرانیها ناسزا میگفتند» (اوعئاریوس)313 :5818 ،
کمپفر نیز ضم توصیف چگونگی شهادت امام حسی (ع) ،برگوزاری ایو آیوی را
چنی گزارش میکند:

ایرانیان ده روز اول ماه محرم را هر ساعه به تجدید خواطره ایو واقاوه جانسووز

می گذرانند قال از ظهرها به میدانها و ماابر عمومی میآینود و بوا احتورام تموام

بوه سو نان موال ،کووه روزانوه یکووی از فصوول دهگانوه کتواب روضو اعشووهدا را
می خواند ،گوش فرا می دهنود غوروب

آتشوی مویافروزنود توا دور آن بورای

عزاداری حلقه بزنند (کمپفر)535- 531 :5811 ،

وی در ادامه مینویسد:

ای عزاداری دهروزه به عاشورا خوتم مویشوود در ایو روز موردم بوه صوورت
دستهجماوی توابوت اموام مقتوول را

حمول مویکننود

در باضوی از شوهرها

شرکتکنندگان در ای تشییع جنازه با تیغی که در دست دارند بر سور خوود کوه
تازه تراشیده شده زخم میزنند

مجسم کرده باشند (همان)

تا ای قتل شورمآور را بوه صوورتی محسووس

 .2 .2 .3عزاداری روز اربعین و بیست و هشت صفر
از دیگر نوآوری های دوره صفوی ای است که ایوام سووگواری از ده روز محورم و
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عاشورا ،به دو ماه محرم و صفر نیز تامیم داده میشود از ای رو عوزاداری روز ارباوی
امام حسی (ع) و ایام شهادت اموام حسو (ع) ،رحلوت پیوامار (ص) و شوهادت اموام
رضا (ع) نیز محول توجوه قورار مویگیورد کمپفور در سوفرنامهاش از مراسوم عوزاداری
ایرانیان در روز اربای امام حسی (ع) یاد میکند هرچنود بوه تاایور متورجم ،اظهوارات
وی بووا شووواهد توواری ی و اعتقوواد عموووم موافقووت نوودارد و بویپایووه و اسوواس اسووت
(همان )535 :وی در ادامه درباره روز شهادت امام حسو (ع) موینویسود« :در بیسوت و
هشتم صفر ،ایرانیان بر سرنوشت غم انگیز امام حس  ،برادر ارشود اموام حسوی کوه بوه
خدعه و حیله دشمنانش با نوشیدن ی .جوام زهرآعوود از سور راه برداشوته شود اشو.
میریزند» (همان)
.3.3اظهار برائت از مخالفان اهل بیت (ع)
 .6 .3 .3تجاهر به سب و لعن
تجاهر به تارّا و سب و عا علنی ،از دیگر آداب مذهای اسوت کوه در شوکلگیوری
تاریخ اجتماعی شیایان در دوره صفویه مؤثر بوده است پادشاهان صفوی بوهشودت در
پی دام زدن به ای سیاست مذهای بودند شاهاسماعیل اول در برابر توصیه برخی مانوی
بر چشمپوشی از ترویج تجاهر به تارا میگوید« :م پادشواهی و شوهریاری را از بورای
ترویج دی مای و عا دشمنان اهل بیت طیای صلوات اهلل علیهم اجمای میخواهم و
اگر ای نااشد آن به چه کار م آید» (ناجی)514 :5833 ،
شاهطهماسب نیز در برابر مصلحت اندیشی یکی از درباریان مانی بور تورک موقوت
سب و عا با هدف کاهش تنش میان صفویان و عثمانیهوا ،چنوان خشومگی شود کوه
همان عحظه تصمیم به کشت آن فرد گرفت ،وعی بنا بور دالیلوی از او درگذشوت (قموی،
 )118/5 :5838ای سیاست مذهای در گسترش جدایی و گسست مذهای بی ملت ایوران
با بالد سنینشی  ،نقش بسزایی داشت پادشاهان صفوی برای «تاودیل اظهوار برا وت و
تجاهر به عا به فرهن عمومی شیایان» اقدامات ویژهای انجام دادند
 .6 .6 .3 .3تأسیس نهاد تبرائیان
گزارشهای زیر تأیید میکند که صفویان عدهای از صوفیان را بوه عنووان «تارّا یوان»
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سازمان دادند آنها ب شی از نظام صفوی محسوب می شدند که حکومت حامی آنها بود
و مأموریت داشتند در کوی و برزن ،خلفا و دشمنان اهل بیت (ع) را طا و عا کننود
عموم مردم نیز باید با بان بلند «بیش باد و کم مااد» با آنوان همراهوی مویکردنود و اال
تنایه و مجازات میشدند

به تارا یان مقرر فرمودند که در کوچه ها و بازارها و محوالت مویگشوته ،عاو و

طا بر خلفای ثالث و بر سنیان و اعودای حضورات دوازده اموام و بور قواتالن
ایشان مینموده باشند و مستماان به بان

بلند کلمۀ بیش بواد و کوم ماواد گفتوه،

هر ی .از مانا تکاهول و تغافول ورزنود ،تاورداران و قورچیوان بوه قتول ایشوان
پردازند (طهرانی ،بیتا)553 :

صاحب تکمل االخاار درباره نقش تارا یان مینویسد:

تارا یان ،علیرغم م اعفان ،غلغلۀ تارا به فل .اطلس رسوانیده ،شویاطی انوس را

به رجوم طا و عا از پیرامون سماوات سمات رمانیدند
از تارزی تارایی عب سنّی شکست

کاز ضورب ابوراهیوم نقوش آذری
(عادی بی)95- 91 :5814 ،.

ماموالً تارا یان پیشاپیش علما ،پادشاه و امیران حرکت میکردند و پوس از عاو بور
خلفا ،جمله «بیش باد و کم مااد» را نیز تکرار میکردند مؤعف قِصص اعالما در شورح
حال محقق کرکی مینویسد:

هرگز شیخ ،سوار نمیشد و یا به جوایی پیواده نمویرفوت ،مگور اینکوه جوانوان

[تارا یان] در رکاب او بودند و مجاهَدَ مت لّفی مینمودند؛ و عا میکردنود هور
کسی را که بر طریقۀ مت لّفی بوود

گوینود :شویخ در روزی کوه وارد اصوفهان

شوود ،صَووااح آن روز بووه مسووجد رفووت و نموواز جماعووت گووزارد و پووس از
نماز ،یکی از تالمذۀ شیخ بر منار آمد و تجاهُر نمود بر سوبّ مت لّفوی صوحابه؛

و تا آن زمان ،کسی در آن بوالد ،تجواهر بوه سوبّ نموینموود

چوون سوبّ در

ایران هرگز ناوده ،پس شاید محقق ثانی (ره) مصلحت را در ای دانسوت کوه آن

را شایع و رایج کند تا بر موردم باوالن آنهوا محسووس و عیوان شوود (تنکوابنی،

)915 :5838
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سید نامتاهلل جزا ری درباره محقق کرکی و حضور «تارا یان» در رکابش مینویسد:
« محقق که رحمت خدا بر او باد ،هرگز سوار مرکای نشد و به جایی نرفت ،مگور اینکوه
شاه و فردی در رکاب وی میرفتند که تجاهر به عا شی ی و کسوی کوه بور کیششوان
بود میکرد» (اب ابی جمهور :5918 ،مقدمه ،ص )58جزا ری ضم نقد سویره محقوق کرکوی،
موضع تأییدآمیزی راجع به مواجهه خوب و راباه حسنه شیخ بهایی با اهول سونت دارد
و میگوید:
هنگامی که پادشاهان سنی از ای مسئله آگاهی یافتند ،اختالف و جن

بوی آنهوا

برانگی ته شد و خون ها بر زمی ری ت و اموال به غوارت رفوت در حواعی کوه

شیخ بهایی ای پیامدها را در نظر میگرفت و با ارباب مذاهب برای پویشگیوری

از برانگی تهشدن فتنهها مااشرت نیکو میکرد (همان)

بحرانی نیز در کتاب عؤعؤة اعاحری نقد جدّیتری از سیره محقوق کرکوی مویکنود و
بهصراحت مینویسد:

آننه از ترک تقیه و تجاهر به سب شی ی از شیخ مزبوور [محقوق کرکوی] نقول

شده م اعف آن چیزی است که از اخاار ا مه اخیار ابرار اسوتفاده مویشوود اگور
نقل یادشده درست باشد ،ای حرکت غفلتی است که از شیخ ما سور زده اسوت

سید نامت اهلل جزا ری نقل کرد که علمای شیاهای که در مکه شریف ساک انود،
به علمای اهل محوراب و مناور نوشوتند« :شوما در اصوفهان رهارانشوان را سوب

می کنید و ما در حرمی شریفی از ایو عاو و سوب شوما در رنوج و گرفتواری
هستیم» (بحرانی 518 : 5841 ،؛ خوانساری )811/ 9 : 5841 ،

مؤعف ریاض اعالما نیز درباره سید حسی مجتهد کرکی عاملی ،نووه محقوق کرکوی،
که مااصر با شاهاسماعیل دوم میزیسته ،مینویسد« :شاه بورای وی پیغوام داد کوه ناایود
اجازه بدهی که تارا ی دناال رکاب تو حرکت کند ،در غیر ای صورت اجازه قتل توو را
خواهد داد اما او حاضر به ترک ای کار نشد» (افندی)38/8 :5915 ،
صفویان در تادیل فرهن توالیی شیایان ایرانی به فرهن تجاهر به تاورا توا جوایی
موفق شدند که به دعیل فرمان شاه اسماعیل دوم ،مانی بر ممنوعیت طا و عاو خلفوا و
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مقابله با تارا یان« ،اکثر ایران در عااس سوگواری و قری نوحه و زاری به سور مویبورد»
(جنابدی )183 :5833 ،پوس از سوقوص صوفویان ،نادرشواه نیوز آن را ممنووع ،و حتوی بوا
برگزاری آیی ها یی چون سوگواری عاشورا و عید غدیر م اعفت کورد (مرعشوی صوفوی،
 )39 :5811وعی ایرانیان هرگز از سب و عا علنی و اظهار برا ت دست برنداشتند
 .2 .6 .3 .3تبدیلشدن لعن به شعار ملی در تمام مراسم و آیینها

صفویان با هدف گسوترش عاو و اظهوار تاورا ،ضوم اسوتفاده از سوازمان و نهواد
تارا یان که وابستگی ساختاری بوه حکوموت داشوت ،از دراویوش و صووفیان ،خااوا و
اهوول مناوور ،مؤذنووان و نیووز اسووتفاده کردنوود مووال ابوووبکر طهرانووی ،مؤعووف توواریخ
جهانآرا ،مینویسد:

چنی قرار دادند که تمامی خااای مماع .خااه ا موه اثناعشور علویهم صولوات

اعمل .االکار ب وانند و مؤذنان مسواجد را مقورر شود کوه

باود از اتموام اذان،

تارا و عا و طا بر اعودای دیو محمودی و تووال بور آل او نماینود» (طهرانوی،

بیتا)553- 553 :

حس بی .روملو ،یکی از مورخان ،برخی از رفتارهوای افراطوی صوفویان را چنوی
توصیف میکند « :فرمان همایون شرفِ نفاذ یافت که در اسواق ،زبوان بوه طاو و عاو
ابابکر و عمر و عثمان بگشایند و هر کس خالف کند ،سرش را از ت بیندازند» (روملوو،
)39/1 :5813

برخی نیز نگاشتهاند:

[وقتی شاهاسماعیل اول] متوجه داراعسولانه تاریوز گردیود عاموه خلوق آن دیوار
استقاال کرده ،غاشیه اطاعت بر دوش گرفتند و آن حضرت در تاریوز بور ت وت

سلانت نشسته ،خااه اثناعشر به نام نامی او خوانوده شود و سوکه ال اعوه اال اهلل

محمد رسول اهلل علی وعی اهلل

بر دراهوم و دنوانیر نقوش شود؛ و بویمالحظوه

حکم فرمودند که خااا در منابر زبان به طا مااندان شاه مردان که تا غایت بوه

زبان احدی نگذشته بود ،و هیچ گوشی نشنیده بود ،گشایند و شاار مذهب حوق

شایع گشته ،احدی را مجال چون و چرا نشد (شاملو)81 :5839 ،
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ای سیاست و گرایشهای افراطی بر زمینهسازی و تشدید تنشهوای سیاسوی میوان
صفویان و عثمانیان تأثیر خود را گذاشت و سالطی عثمانی مدعی خالفت نیز بور پایوه
همی بهانه ،زمینه صدور فتوای عاعمان اهل سنت در تکفیر شویایان و سوپس جنو بوا
آنها را فراهم کردند (اسپناقنی پاشازاده)45 :5834 ،
همی فرصت برای ازبکان نیز فراهم شد تا آتوش تونشهوای سیاسوی و موذهای را
روش کنند آنها نیز سب و عا خلفای سه گانه و عایشه همسر پیامار (ص) را دستاویز
دست اندازی خود به قلمرو ایران قرار میدادند (اسکندربی .ترکمان )841- 841/1 :5831 ،که
در قاعب جن های پیاپی و متاددی میان صفویان و ازبکان تجلی کرد؛ جنو هوایی کوه
علیرغم شاارها و بهانههای مذهای ،برخاسته از استیالگری و اقتدارگرایی هر دو دوعت
صفوی و ازب .به مناقه حاصلخیز خراسان بود (راوندی)811/1 :5831 ،
رقابت سیاسی و مناقشات بی دو دوعت عثمانی و ازب .از سویی و شاهان صوفوی
از سوی دیگر ،ریشه در مسا ل سیاسی بی آنان داشت وعی در عمل ای رقابوتهوا بوه
تشدید منازعات مذهای در بوی مسولمانان انجامیود و جوان ،موال و آبوروی مسولمانان،
علیرغم حرمت آنها ،هزینه اقتدار و شوکت سالطی قرار میگرفت
 .3 .6 .3 .3تألیف کتب و رساله
از سوی دیگر ،عاعمان شیاه نیز در ای دوره ،در موضوع مااع و سب برخی از خلفا

کتابهایی نگاشتند که موجب خشم و برانگی تگی علمای اهل سنت و واکنشهای تند
آنان شد (جافریان )31/5 :5834 ،ای مااع به طور مامول ،به صورت شرحی بور دعوای
«صنمی اعقریش» نگاشته میشد عاعمان ای دوره توانستند با تأعیف ای کتابها و صدور
جواز سب و عا خلفا و دشمنان اهل بیت (ع) یا وجوب آن ،و بیان اجر و ثواب بورای
ای رفتار ،اظهار برا ت و سب علنی را به فرهن عمومی تادیل کنند
محقق کرکی اوعی عاعم شیای در ای دوره است که ضم تجاهر بوه سوب و عاو
خلفا ،کتاب نفحات اعالهوت فی عا اعجات واعاواغوت را نیوز در مشوهد در ذیحجوه
سال  453ه ق تأعیف کرد وی در ای کتاب با عنواوینی چوون «اعدوعو اعقواهرة اعاواهرة
اعشریف اعمنیف اعااعی اعسامی اعالی اعشاهی اعصفوی اعموسوی  ،امودها اهلل تاواعی باعنصور
واعتمکی و ایدها باعمال ک واالنس واعج اجمای » دوعت صفویه را ستوده (پویشگفتوار
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مؤعف ،به نقل از :جافریان )31 :5839 ،و هدف خویش از نگارش آن را تقورب بوه خودا ،و
رسول و امامان ماصوم (ع) و خدمتی برای پرچمدار ای دوعت قاهره برمیشمرد (محقق

کرکی)54 :5914 ،

کتاب دیگری هم با نام ذم اعمااندی اعحق واعتاری منهم در سال نهصد و انودی ،در
اوایل دوره صفویه ،به شیوه نفحات اعالهوت نگاشته شد (تهرانی)98- 91/51 :5918 ،

 .2 .3 .3برگزاری جشن نهم ربیع
آیی جش و شادی «عید نهم ربیع» یا «عیود بابوا شوجاعاعودی » کوه بوا حمایوت و

پشتیاانی حکومت صفوی برگزار می شد ،از دیگر عواملی است کوه تواریخ اجتمواعی و
هویت جمای شیایان عصر صفوی را در تقابول بوا اهول سونت قورار داده اسوت اعاتوه
برگزاری ای آیی از قرن هشتم در شهر کاشان رایج بوده اسوت (نو : .جافریوان:5833 ،
 )511وعی در زمان شاه اسماعیل اول و شاهطهماسب ،عید بابا شوجاعاعودی در روز نهوم
ربیع باد از تحقیق و بررسی محقق کرکی تثایت شد (همان181 :؛ به نقل از :افندی:)5834 ،

از جمله شوورش هوایی کوه بوه بهانوه هموی گورایش هوای غاعیانوه و برگوزاری

آیی هایی همنون «عید بابوا شوجاعاعودی » بوه هموراه سوب و عاو  ،در قلمورو
صفویان به وقوع پیوست ،شوورش میورویس افغوان و افوراد قایلوهاش بوود وی

برای جلب حمایت عمومی اهل سنت از شورش خویش سوای کورد از علموای
اهل سنت در بالد م تلف ،فتوای جهاد و ماارزه با صفویان را بگیرد در سوفری
که به مکه و مدینه داشت ،از عاعمان و فقیهان سنی ای شهرها درباره خوروج بور
حکومت صفویه استفتا کرده و گفته بود« :ما در نهایت شرقی ایوران متصول بوه

مل .هندوستان مسک داریم و در اصل سنی سنوی پاکاعتقوادیم جماوی کثیور

از اقوام و عشایر به موا متالوق اسوت مودتی اسوت کوه از شواهان عجوم کوه از

روافض و دشم صحابه می باشند ،بر ما مسل شده و ما رعیت ایشان شودهایوم،

تادّی و بیحسابی بوه موا مویکننود در پویش چشوم موا صوحابه سوهگانوه را از
چهاریار عا و سب می نمایند و دشنام آشکارا می دهند نیز (کسانی که) گرجوی

و کافرند بر ما گماشته ،ما را بوه انوواع بوال و مصوا ب داشوته و آنهوا را محواف

نامیده اند ،به ما تایی کرده ،به چندی امور خوالف شورع مرتکوب مویشووند و
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جور و جفا می کنند و دست به عرض و ناموس ما دراز دارند ،هیچگونوه تورحم

و فتوت بر ما نمی دارند و اوالد ما را به طریق غصب و سرقت از موا ربووده ،بوه
گرجستان می فرستند و در آنجا میفروشند و زنان موا را روافوض جاوراً و قهوراً،

تزویج می کنند اگ ر ما عاجزان را غیرت دی دست دهد شرعاً جایز است که موا

شمشی ر به روی آنها بکشیم و هر جا که آنها را باینیم ،بکشیم و با صف بسوته بوا
ایشان مقابله نماییم و اگر مقابله کنیم اطالق عف مانی جهاد بر موا وارد اسوت و
آیا مقتول ما در راه خدا شهید است و در ای صورت هر گاه غلاوه از موا باشود،
مال روافض و عرض و خون ایشان و اسیر ایشان اگور بفروشویم ،بور موا حوالل
است؟ و چون مملکت ما به هندوستان اتصال دارد ،اگر موا مملکوت خوود را بوه
پادشاه هند بدهیم و از جنس خود به سنی سنوی پناه باریم ،جایز اسوت و موورد

بحث شورعی نیسوتیم؟ فتووای آن را بوه اقوالم حقوایق ارتسوام قلموی فرماییود»

(سفرنامه کروسینسکی)81- 81 :5818 ،

عاعمان و فقیهان سنی نیز به استفتای او پاسخ مثات و فتوای شرعی داده بودند و او با
ای دستاویز و پشتوانه مذهای برای شورش زمینهسازی میکرد (همان )81 :او علیاعظاهر
عالوه بر استفتا از علمای حجاز ،فتاوای علمای سنی هند و ماورا اعنهر را هم جمعآوری
کرده بود با ای توجیه مذهای بود که پس از شورش ،اقدامش را ناشی از غیرت دینداری
و اجاار و اضارار میدانست و به یاران خود میگفت« :مضی ما مضی حاال باید ی.دل و
ی .جهت باشیم و جان و مال و عرض خود را در راه دی محمدی بگذاریم» (همان)91 :
او با ای استدالل که صفویان «د ست تادی به زنان و عیال ما دراز کرده ،صحابه پیغمار را
روبهروی ما دشنام دادند» آنها را واجباعقتل میشمرد سپس فتاوا را به آنها نشان میداد و
عواطف مذهای آنها را با خویش همراه میکرد (همان)
برگزاری جش «عید بابا شجاع اعدی » در روز نهم ربیوعاألول بوه دسوت کوارگزاران
صفوی در قندهار ،موجب برانگی ت عواطف مذهای میرویس و حامیوانش شود او بوا
بهره گیری از فتوای یاد شده و پشتیاانی موذهای عاعموان و فقیهوان سونی و اقاوال سونیان
قندهار ،سرانجام توانست حرکتی را آغاز کند که به دست اعقوابش منجور بوه برانودازی
حکومت صفویها شد
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در ای دوره آثار دیگری نیز درباره برخی از خلفا و نسب آنها نوشته شد که اصووالً
بنیان علمی نداشت؛ از جمله :مقتل عمر اثر سوید حسو مجتهود کرکوی (تهرانوی:5918 ،
)89/11؛ یوم وفات عمر که رساعه ای دهصفحه ای است که ابی اعفوتح محمود بو محمود
جافر حسنی حا ری نگاشت (همان)818/11 :؛ رساع فی قاتل اعثانی و تایی ش صوه اثور
قاضی نوراهلل شوشتری (همان)8/53 :؛ انساب اعنواصب اثور شویخ علوی بو داوود خوادم
استرآبادی (متوفای  5133ه ق ) که به زبان فارسوی در پنجواه بواب در طاو و عاو و رد
نواصب و نسب خلفا تأعیف شده است (همان )833/1 :و کتاب تحفه فیروزیوه اثور میورزا
عاداهلل افندی (ن : .جافریان)111 :5833 ،
 .4استفاده از نمادهای شیعی
نمادها و نشانهها از جمله مؤعفههایی است که سازنده تاریخ اجتمواعی هور گوروه و
ملتی است شکلگ یری نشانه و نمادها تابع نوعی قرارداد اجتمواعی و پوذیرش عموومی
است و به تصمیم آدمیان نیازمند اسوت و توداوم آن نیوز زموانی تضومی مویشوود کوه
کاربردی همگانی پیدا کند شیایان در عصر صفوی نیز کوشیدند از نشانهها و نمادهوای
م تلفی بهره بگیرند از ویژگی مشترک ای نمادها ای بود که هموه بور هویوت ملوی و
مذهای ایشان دالعت داشت و از طریق آنها بر هویت شیای خویش تأکید میکردنود در
ای قسمت مهمتری ای نمادها بررسی میشود (ن : .فیاضی و جااری)518- 583 :5841 ،
.1.4رسانه و نمادهای غیرزبانی
 .1.1.4لباس ،پرچم و رنگ سیاه
سیاهپوششدن عزاداران امام حسی (ع) ،استفاده از پرچم و پارچه سیاه ،یوا اسوتفاده
از رن سیاه در ایام محرم و عاشورا ،از نمادها و دیگر نشانههای شیای است که پیشینه
تاری ی دارد مازاعدوعه دیلمی در سال  153ه ق فرموان داد موردم در روز عاشوورا بوه
صورت گروهی عزاداری کنند در ای روز بازارها بسته شد ،و بر گوردن آوی وت نمود
سیاه که رسم دیلمیها است ،متداول گشت برخی مورخان گفتهاند زنوان نیوز در حواعی
که چهره های خود را سیاه کرده بودند ،به راه موی افتادنود و بورای اموام حسوی (ع) بوه
صورت خویش سیلی میزدند (فقیهی 911 :5811 ،و )913
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در عصر صفوی نیز نماد عااس سیاه پوشیدن و استفاده از پارچه سیاه برای تزیی در
بی عزاداران رایج بوده است پیترو دالواعه ،که در سفرنامهاش از عزاداری عصر صفوی
گزارش کرده ،مینویسد:

ایرانیان تمام ای مدت (محرم) را به طور مداوم عزاداری مویکننود تشوریفات و

مراسم عزاداری به ای قرار است که همه غمگی و مغموم بوه نظور مویرسوند و
عااس عزاداری به رن

سیاه می پوشند

عودهای کوه بوا پارچوههوای تیوره سوتر

عورت کرده اند ،سر تا پای خوود را بوا جووهری سویاه و بوراق رنو

زدهانود و

حرکت می کنند و تمام ای تظاهرات برای نشاندادن مراتب سووگواری و غوم و

انودوه آنوان در عوزای حسوی اسوت

ملّوایی کوه از سوادات اسوت و عالموت

ممیزه اش عمامه ساز است ،برای مردم بر فراز منار روضوه موی خوانود

هموی

مراسم روزها در مساجد و شب ها در مکان های عمومی و برخی خانههوا کوه بوا
چراغ های فراوان و عالمات عزاداری و پرچم های سیاه مش ص شدهاند ،تکورار

می شود

پس از اینکوه روز دهوم مواه محورم فورا رسوید ،از محوالت اصوفهان

دسته های بزرگی به راه میافتد و بیرق و عَلَم با خود حمول موی کنود و بور روی

اسب های آنان سالحهای م تلف و عمامههوای متاودد قورار دارد چنودی شوتر
همراه دسته ها هستند که بر روی آنها جااه هایی حمل میشود که درون هر یو.

سه چهاربنه به عالمت فرزندان اسیر حسی (ع) قورار دارنود عوالوه بور ایو ،
دسته ها هر کدام به حمل تابوت هایی موی پردازنود کوه دور توا دور آنهوا م مول

سیاهرنگی پوشیده شده و در روی آنها ی .عمامه که به رن

سواز اسوت و نیوز

ی .شیشه جای دادهاند و دور تا دور تابوت سالحهوای گونواگونی چیوده شوده

است و تمامی ای اشیا روی طاق های متادد بور سور عوده ای قورار دارد کوه بوه
آهن

سنج و نای جست و خیز می کنند و دور خوود موی چرخنود در میودان و

محل های اصلی تقاطع ،تاداد زیادی از سواران آمادهاند ،که نگذارنود دسوتههوای
عزادار درگیر شوند (دالواعه)511- 518 :5831 ،

 .2 .6 .1عالمتها و دیگر نشانهها
از ای گزارش پیترو دالواعه در پاراگراف پیشی روش میشود که بیرق ،عَلم ،کتول،
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تابوت پوشیده با م مل سیاه ،یا استفاده از ابزار موسیقی سنج و نوای ،کجواوه و ت وت
روان که بر روی اسب یا شتر می بستند نیز ،از دیگر نمادهایی است که از طرف شیایان
در آیی سوگواری عاشورا در عصر صفوی به کار گرفته میشده است
.2.4رسانه و نمادهای زبانی
نمادهای زبانی ،اعم از نشانههای مکتوب ،مانند نوشتههوای روی کاشوی و سوکه ،و
نمادهای غیرمکتوبی که فق بر زبان جاری می شود ،مانند ضرب اعمثل ها و شاارها ،کوه
دربردارنده پیام متنی برای انتقال به دیگران است
 .6 .2 .1سکه

یکی از نمادهای زبانی شیای در دوره صفویه ،ضرب شاارهای شویای بور روی یوا
پشت سکه است که بر هویت شیای آنها تأکید داشت وقتی شاهاسوماعیل اول «متوجوه
داراعسلانه تاریز گردید خااه اثناعشر به نام نامی او خوانده شود و سکه ال الهه اال لال
ال  ...بر دراهم و دنانیر نقش شد» (شاملو)81 :5839 ،
محمد رسول لال علی ولی ل
سکه شاهی عصر شاهاسماعیل صفوی که از سال  413توا  414ه ق ضورب خوورده
بود ،در روی آن نوشته شده بود« :اعسلاان اعاادل اعهادی اعواعی ابواعمظفر شواه اسوماعیل
بهادر خان خلداهلل ملکه و سلانته» یا «اعسلاان اعاادل اعکامول اعهوادی اعوواعی ابوواعمظفر
سلاان اسماعیل بهادر خان اعصفوی اعحسینی خلداهلل ملکوه»؛ و در پشوت سوکه ،شواار
شیای «ال اعه اال اهلل محمد رسول اهلل علی وعی اهلل» و نام دوازده امام هم دیده موی شوود
در باضووی از سووکههووا فق و مکووان ضوورب و نووام دوازده امووام ضوورب شووده اسووت

(ن)www.sekeha.com : .

سکه های رایج در زمان صفویه از زر و سیم و برنز و واحد آن تومان بود سوکه زر
به نام اشرفی و سکه نقره بیستی ،محمودی ،شواهی و عااسوی نامیوده مویشود در روی
سکه های صفوی عمدتاً متضم شاارهای شیای جملوه شوهادتی  ،علوی وعوی اهلل ،نوام
دوازده امام و در باضی از نمونهها آیات قرآنی و دعای نواد علوی دیوده مویشوود و در
پشت سکهها نام و اعقاب شاهان همراه با جمالتی همنون  :بنده شاه والیت ،کلب علی،
غالم شاه دی  ،بنده شاه دی  ،کلب آستان امیراعمؤمنی  ،غالم علی ابو ابوی طاعوب (ع)،
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که ارادت و وابسوتگی آنهوا را بوه

غالم امام مهدی (ع) و آبا ه ،کلب آستان علی رضا
ا مه اطهار و امامان شیاه میرساند (ن : .همان؛ اسماعیلی)15 :5831 ،
در برخی از دورهها از اشااری با هویت شیای بهره میجستند اشااری چون:
سووکه مهوور علووی را تووا زدم بوور نقوود جووان

گشت از فضل خودا محکووم فرموانم جهوان

سکه زد طهماسوب ثوانی بور زر کامول عیوار

الفتووووی اال علووووی السوووویف اال ذواعفقووووار

ز شوورق تووا بووه مغوورب گوور امووام اسووت

علوووووی و آل او موووووا را تموووووام اسوووووت

دارد ز شووواه موووردان فرموووان حکمرانوووی

از خراسووان سووکه بووه زر شوود بووه توفیووق خوودا
بگیتووی آنکووه اکنووون سووکه زد صوواحاقرانی

گشت صواحب سوکه از توفیوق رب اعمشورقی

فرزنود شواه طهماسووب سولاان حسوی ثووانی

نصورت و اموداد شوواه دیو علووی موسوی اعرضووا
ز توفیووق خوودا کلووب علووی عاوواس ثووانی

در جهان کلب درگاه امیراعمؤمنی سلاان حسوی

گشووووت رایووووج بحکووووم عووووم یزعووووی

سوووووکه سووووولانت بوووووه نوووووام علوووووی

بنوده شواه والیوت سوام بو سولاان حسووی

سووکه زد بوور زر بگیتووی چ وون طلوووع نیووری
(ن : .همان)18-98 ،11 :

 .2 .2 .1اذان شیعی

اذان شیای ،یکی از نمادهای زبانی و از شاخصههای شیاه و رمز تشیع است کوه در
عصر صفوی ،در تمامی بالد و جوامع شیای ،در مساجد و مأذنهها به کار گرفته میشد
دو جمله «اشهد أنّ علیاً وعی اهلل» و «حی علی خیر اعامل» از شاخصههوا و ممیوزههوای
اذان شیای است که در ای دوره به شاار و پرچم شویایان تاودیل شوده اسوت بوا ایو
تفاوت که فقهای شیاه به صورت اجماعی ماتقدند جمله «حوی علوی خیور اعامول» در
ن ستی اذان زمان پیامار (ص) نیز ،وجود داشته و دو بار تکرار میشد (ن : .سید مرتضی،
 )583 :5951وعی خلیفه دوم آن را منع کرد (طاری151 :5951 ،؛ مجلسی )813/81 :5839 ،اعاته
بزرگان شیاه در اذان خود ای جمله را میخواندند علی (ع) مؤذنش را بابت گفت ای
ذکر تشویق میکرد (صدوق )133/5 :5919 ،امام سجاد (ع) نیز به گفت ای جمله در اذان
اعتزام داشت و میفرمود« :هُوَ األذانُ األوّل» (بیهقی ،بیتا911/5 :؛ حلای)811/1 :5911 ،
وعی فقهای شیاه ماتقدند «اشهد أن علیا وعی اهلل» یا «شهادت ثاعثه» جز اذان نیسوت
(طااطاایی )138/5 :5914 ،شیخ صدوق درباره ای سنت مینویسد« :مفوضه خودا عانتشوان
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کند ،خارهایی را جال کردند و در باضوی از روایاتشوان پوس از «أَشْوهَدُ أَنَّ مُحَمَّوداً
1
رَسُولُ اعلَّهِ» دو بار «أشْهَدُ أَنَّ عَلِیّاً وَعِیُّ اعلَّهِ» را اضافه کردند( :صدوق)533/5 :5919 ،
برخی از فقها به دعیل اینکه ای شهادت تادیل به شاار موذهب و رموز تشویع شوده،
2
قا ل به رجحان بلکه وجوب شهادت ثاعثه در اذان شده اند وعی نه به قصود جز یوت آن
(حکیم )199/1 :5951 ،سید ابواعقاسم خویی نیز مینویسد:
ما برای گفت جمله (اشهد ان علیا وعی اهلل) نیوازی بوه ورود نوص نوداریم زیورا
فینفسه هیچ شاههای در رجحان شهادت ثاعثوه نیسوت

بوهخصووص در ایو

عصر ای جمله از روش تری شاار و بارزتری رمز تشویع و از شواایر موذهب

فرقه ناجیه است (خویی)133/1 :5811 ،

بنابرای  ،شهادت ثاعثه در اذان به شاار تشیع تادیل شده است عذا حف ایو رموز و
شاار فرقه ناجیه رجحان مییابد
اعاته سیاست پادشاهان صفوی نیز تأثیری جدی در فراگیرشودن اذان شویای در ایو
دوره و خارجشدن شیایان ایران از حاعت تقیه داشت شاهاسوماعیل «در اوایول جلووس
امر کرد که «اشهد أن علیاً وعی اهلل» و «حی عل خیر اعامل» که از آمدن سلاان طغورل
بیو .بو میکا یوول بو سولجوق و فوورار نمووودن بساسوویری کوه از آن توواریخ تووا سوونه
مذکوره پانصد و بیست و هشت سال است از بوالد اسوالم برطورف شوده بوود بوا اذان
ضمّکرده بگویند و فرمان همایون نفاذ یافت» (روملو )433- 431/1 :5813 ،علی دوانوی نیوز
می نویسد« :محقق در رواجدادن واجاات اعهی و دقت در وقت اقاموه نمواز جماوه و
جماعت و بیان احکام نماز و روزه و دعجویی از علما و دانشومندان و رواجدادن «اذان»
در شهرهای ایران کوششهای فراوان و نظوارت شودیدی را بوه عمول آورد» (دوانوی،

)991/9 :5833

بنابرای اذان شیای ،همراه جمالت «اشهدُ أنَّ علیاً وعی اهلل» و «حی عَلَی خَیرِ اعاَمَل»
به نماد و شاخصه اصلی جاماه شیای و شاار و پرچم شیایان تادیل شد
 .3 .2 .1نماز شیعی
هرچند نماز از مشترکات همه مذاهب اسالمی محسوب میشود وعی هر ی .از ای
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مذاهب ،ویژگیهایی را برای نماز تاریف کردهاند که به نماد همان مذهب تاودیل شوده
است در نماز دو دسته ویژگی و نشانه وجود دارد که به نماد موذاهب ،از جملوه نمواد
تشیع ،تادیل شده است دسته اول نمادهای غیرزبانی است اهل سنت ماموالً نماز را به
صورت دستبسته (تکتف) میخوانند و شیایان با دستان باز از ای رو «نماز بوا دسوتان
بسته» به نماد و شاار اهل سنت و «نماز با دستان باز» به نماد و شاار شیاه تادیل شوده
است همننی  ،سجده بر مهر یا تربت حسینی از دیگر نمادهای نماز شویای برشومرده
می شود که به پیشنهاد محقق کرکی رواج یافوت (نو : .خوانسواری 811/9 :5841 ،و  )831و
رساعه ای به نام «اعسجود علی اعترب اعمشوی » در ایو موضووع نگاشوته اسوت (طهرانوی،
)593/51 :5918

دسته دوم نمادهای زبانی است که نماز شیای را از نماز غیرشویای جودا مویکنود
مهمتر ی نماد زبانی نماز شیای «جهر به بسم اهلل» اسوت؛ یانوی بلندخوانودن «بسوم اهلل
اعرّحم اعرّحیم» در حی خواندن حمد و سورهای که در رکات اول و دوم نماز خوانده
می شود امام باقر (ع) در تاریف و بیان اندازه اجهار و اخفات مویفرمایود« :االجهوارُ أن
ترفعَ صوتَ َ.تسماه م باد عن ،َ.واالخفات أن التسمع م ما َ.إال یسیراً» (حر عاملی،
 :5959باب  ،88ح )3- 1امام حس عسکری (ع) «جهر به بسم اهلل اعورّحم اعورّحیم» را از
جمله پنج عالمت مهم مؤم و شیاه دانسته است (طوسی)11/1 :5811 ،
فقهای شیاه ،برخالف اهل سنت ،بر «جهر به بسوم اهلل» حتوی در نمازهوایی کوه بوه
اخفات خوانده می شود ،تأکید دارند؛ و برخی آن را از شاا ر شیاه برشومرده و تقیوه در
آن را نیز جایز ندانستهاند( 3نجفوی )831/4 :5813 ،برخی روایات اهل بیت (ع) حکایت از
وجوب یا تأکید بر تالوت بسماهلل با صدای بلند در آغاز سورههای نماز دارد و اقرار بوه
4
آن را از دی امامیه و نشانه آن دانسته است (همان)834 :
 .1 .2 .1شعر و مدیحهخوانی برای اهل بیت (ع)

از نمادهای زبانی تاریخ اجتماعی شیایان در دوره صفوی ،استفاده از زبان شار بوده
است با توجه به رسمیشدن مذهب تشیع از سوی صفویان و فضای مناسای کوه بورای
شیاه به وجود آمده بود ،شارای بزرگی پا به عرصه وجود گذاشتند و دربواره مفواهیم و
آموزههای شیای ،بهویژه فضایل اهل بیت (ع) ،اشاار نغزی سرودند
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محتشم کاشانی (متوفای  441ه ق ) ،از ماروفتری ای دوره است که بوا سورودن
مرثیه دوازدهبند خود ،شار شیای را بوه اوج رسواند بوه گفتوه صواحب نتوایج االفکوار:
«اگرچه اکثر عاعیطااان به فکر مرثیه آن حضرت [امام حسی (ع)] پرداختنود فاموا ایو
مرثیه شأنی و شرف و مقاوعیتی باالتر دارد» (صفا )349/1 :5835 ،مودرس تاریوزی ماتقود
است ای ترکیببند را محتشم به هدایت علی (ع) در عاعم رؤیا سروده است که فرمود:
«بگو باز ای چه شورش است که در خلق عاعم است» (مدرس)113- 111/1 :5839 ،
 .1 .2 .1اظهار برائت از دشمنان اهل بیت (ع)
تجاهر به سب و عا و اظهار برا ت از دشمنان و م اعفوان ا موه اهول بیوت (ع) ،از

دیگر نمادهای زبانی تاریخ اجتماعی شیایان در ای دوره بود که شاهان صوفوی نیوز از
آن حمایت میکردند (ن : .مااحث پیشی ) و با گذر زمان ،به فرهن عمومی و اجتمواعی
شیایان در ایران تادیل شد ،تا جایی که بوه دعیول م اعفوت برخوی از پادشواهان باودی
همنون شاهاسماعیل دوم و نادرشاه ،ایر انیان هرگز از سب و عا علنی و اظهار برا وت
دست برنداشتند
نتیجه
در ای مقاعه کوشیدیم بر مانای برخی از مؤعفهها ،زوایایی از تاریخ اجتماعی شیایان
در ایران عصر صفوی را تایی کنیم؛ نمونههایی از باورها ،نهادها ،آداب ،آیی ها ،عال وم
و نمادهایی را ذکر کردیم که هر ی .حکایت از آموزههای دینی و باور مذهایشوان در
آن عصر داشت و در نهایت به دعیل هویت ملی و مذهای که بورای شویایان شوکل داد،
آنان را از پیروان سایر باورها و مذاهب جدا کرد بررسی تاریخ شیایان در عصر صفوی
مای آن است که:
 3رفتار شیایان ای دوره بهشدت تحت تأثیر مستقیم و غیرمسوتقیم حووادث مهوم
تاری یای است که در تاریخ تشیع ،بهویژه در عصر حضور ،رخ داده است
 3برگزاری مراسم و آیی های شیای ،همنون جشو عیود غودیر و عوزاداریهوای
محرم و صفر ،از ابااد مهم و از مؤعفههای پررن در زنودگی اجتمواعی شویایان عصور
صفوی بوده است
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 1فراگیری برگزاری آیی های شیای در گسوتره شوهرها و روسوتاهای ایوران عصور
صفوی ،اثر و نقش منحصر به فردی در گسترش و تحکیم هویت مذهای ایرانیان در ای
دوره داشته است
از نتایج مهم ای تحقیق تأکید بر نقش سازنده و اهمیت «نهواد مرجایوت» در عصور
صفوی است و اینکه چگونه توانسته است بوا مودیریت فکوری و اجتمواعی شویایان و
تنظیم راباه آنان با عاعمان دینی به گسترش و تامیق مذهب در ای دوره دست یابود و
هویت شیای در ایران را حف و تقویت کند
جمع بندی بحث ای است که ای بررسی حکایت از اهمیت فراوان نقش مذهب در
تمامی ابااد تاریخ اجتماعی شیایان در ایران عصر صفوی داشته و اینکه شیایان آن دوره
چگونه با تکیه بر باورها ،نهادها ،نمادها ،آداب و رسوم مذهای خویش ،در جهت حفو
و تحکیم هویت ملی و مذهای خویش کوشیدند
پینوشتها
1

2
3

4

«وَاعْمُفَوِّضَ ُ عَاَنَهُمُ اعلَّهُ قَدْ وَضَاُوا أَخْاَاراً وَ زَادُوا فِی اعْأَذَانِ مُحَمَّدٌ وَ آلُ مُحَمَّدٍ خَیْرُ اعْاَرِیَّ ِ مَرَّتَیْ ِ وَ فِی
بَاْضِ رِوَایَاتِهِمْ بَاْدَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اعلَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِیّاً وَعِیُّ اعلَّهِ مَرَّتَیْ ِ وَ مِنْهُمْ مَو ْ رَوَی بَودَلَ
ذَعِ َ.أَشْهَدُ أَنَّ عَلِیّاً أَمِیرُ اعْمُؤْمِنِی َ حَقّاً مَرَّتَیْ ِ وَ عَا شَ َّ.فِی أَنَّ عَلِیّاً وَعِیُّ اعلَّهِ وَ أَنَّهُ أَمِیرُ اعْمُؤْمِنِی َ حَقّاً وَ
أَنَّ مُحَمَّداً وَ آعَهُ صَلَوَاتُ اعلَّهِ عَلَیْهِمْ خَیْرُ اعْاَرِیَّ ِ وَ عَکِ ْ عَیْسَ ذَعِ َ.فِی أَصْلِ اعْأَذَان»
« بل ذع .فی هذه األعصار مادود م شاا ر االیمان و رمز إعی اعتشیع ،فیکون م هذه اعجه راجاا
شرعاً بل قد یکون واجاا ،عک ال بانوان اعجز ی م األذان»
(واعمسنون فی هذا اعقسم اعجهر باعاسمل فی مواضع االخفات فی أول اعحمد و أول اعسوورة) علوی
اعمشهور بی األصحاب نقال و تحصیال شهرة عظیم کادت تکون إجماعا بل فی اعتذکرة نساته إعوی
علما نا مشارا بدعوی االجماع علیه کاعمحکی ع اعماتار ،بل فی کنز اعارفان و ع اع الف االجماع
علیه صریحاً ،بل فی اعذکری و غیرها أن م شاا ر اعشیا اعجهر باعاسمل عکونها بسمل  ،و زاد فوی
اعمدارک (حتی قال اب أبی عقیل تواترت األخاار أن ال تقی فی اعجهر باعاسمل )
کما ع األماعی أنه م دی االمامی االقرار بأنه یجب اعجهر باعاسمل عند افتتاح اعفاتح و عند افتتاح
اعسورة بادها
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منابع

قرآن کریم

اب ابی جمهور ( )5438/5918عواعی اعلئاعی اعازیزی فی األحادیث اعدینی  ،تحقیق :مجتای عراقی ،قم:
مؤسسه سیداعشهدا
اب أثیر ،عز اعدی ابی اعحس ( )3091اعکامل فی اعتاریخ ،بیروت :دار اعکتب اعالمی
اب خلدون ،عاد اعرحم ب محمد (بیتا) تاریخ اب خلدون ،بیروت :مؤسس جمال علاااع واعنشر
اب کثیر ،ابی اعفدا اعحاف ( )5911اعادای واعنهای  ،بیروت :دار اعکتب اعالمی
اسپناقنی پاشازاده ،محمد عارف ( )5834انقالب االِسالم بی اع واص واعاووام ،بوه کوشوش :رسوول
جافریان ،قم :دعیل
اسکندربی .ترکمان ( )5831تاریخ عاعمآرای عااسی ،تصحیح :ایرج افشار ،تهران :امیرکایر
اسماعیلی ،صغری ( )5831پژوهشی در سکهها و مهرهای دوره صفوی ،تهران :میراث فرهنگی
افندی ،میرزا عاداهلل (« )5834تحفه فیروزه شجاعیه» ،در :جافریان ،رسول ( )5834مقاالت تواری ی،
دفتر هفتم ،قم :دعیل ما
افندی ،میرزا عاداهلل ( )5915ریاض اعالما و حیاض اعفضال  ،قم :مااا اع یام
اوعئاریوس ،آدام ( )3131سفرنامه ،ترجمه :احمد بهپور ،تهران :سازمان انتشاراتی و فرهنگی ابتکار
بحرانی ،شیخ یوسف ( )3109عوعوة اعاحری فی االجازة عقرة اعای  ،مشهد :سوازمان کتوابخانوه هوا،
موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
براون ،ادوارد ( )3105تاریخ ادبیات ایران از صفویه تا عصر حاضر ،ترجمه :رشوید یاسومی ،تهوران:
کتابخانه اب سینا
بیهقی ،احمد ب اعحسی (بیتا) سن اعکاری ،بیروت :دار اعفکر
تنکابنی ،میرزا محمّد ( )5838قِصص اعالما  ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی
تهرانی ،آقابزرگ ( )5918اعذریا اعی تصانیف اعشیا  ،قم :اسماعیلیان
جافریان ،رسول ( )5833سیاست و فرهن روزگار صفوی ،تهران :نشر علم
جافریان ،رسول ( )3110صفویه در عرصه دی  ،فرهن و سیاست ،قم :پژوهشکده حوزه و دانشگاه
جافریان ،رسول ( )3130کاوشهایی تازه در باب روزگار صفوی ،قم :نشر ادیان
جنابدی ،میرزا بی ( )5833روض اعصفوی  ،به کوشش :غالمرضا طااطاایی ،تهوران :بنیواد موقوفوات
دکتر محمود افشار
حر عاملی ،محمد ب حس ( )5959وسا ل اعشیا  ،قم :مؤسس آل اعایت علیهم اعسالم الحیا اعتراث
حکیم ،سید محس ( )5951مستمس .اعاروة اعوثقی ،قم :مؤسس دار اعتفسیر
حلای ،علی ب برهان اعدی ( )3099اعسیرة اعحلای  ،بیروت :دار اعمارف
خوانساری ،میرزا محمد باقر ( )3109روضات اعجنات فی احوال اعالما اعسادات ،قم :اسماعیلیان
خو ی ،سید ابواعقاسم ( )3135مستند اعاروة ،مقرر :مرتضی خو ی ،قم :نشر عافی
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دالواعه ،پیترو ( )3119سفرنامه ،ترجمه :شااعاعدی شفا ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی
دوانی ،علی ( )5833مفاخر اسالم ،تهران :انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی
دورکیم ،امیل ( )3131صورت بنیانی حیات دینی ،ترجمه :باقر پرهام ،تهران :نشر مرکز
راوندی ،مرتضی ( )5831تاریخ اجتماعی ایران ،تهران :انتشارات نگاه
روملو ،حس ( )5813احس اعتواریخ ،تصحیح :عاداعحسی نوایی ،تهران :باب.
سایت راهنمای سکههای ایران ،به آدرسwww.sekeha.com :
سفرنامه کروسینسکی :یادداشت های کشیش عهستانی عصور صوفوی ( )5818( )5311- 5313ترجموه:
عاداعرزاق دنالی (مفتون) ،تصحیح :مریم میراحمدی ،تهران :انتشارات توس
سید مرتضی (علم اعهدی) ( )5951االنتصار ،قم :انتشارات اسالمی وابسته به جاماوه مدرسوی حووزه
علمیه قم
سیوری ،راجر ( )3113ایران عصر صفوی ،ترجمه :کامایز عزیزی ،تهران :نشر مرکز
شاملو ،وعیقلی ( )5839قصص اع اقانی ،تصحیح و پاورقی :سوید حسوی سوادات ناصوری ،تهوران:
وزارت فرهن و ارشاد اسالمی
صدوق ،محمد ب علی ( )3090م الیحضره اعفقیه ،قم :انتشارات اسالمی وابسته به جاماه مدرسی
حوزه علمیه قم
صفا ،ذبیحاهلل ( )5835تاریخ ادبیات ایران ،تهران :انتشارات فردوس
طااطاایی ،سید محمد کاظم ( )3090عروة اعوثقی (اعمحشی) ،بیروت :مؤسس األعلموی علمااوعوات،
اعااا اعثانی
طاری ،محمد ب جریر ( )5951اعمسترشد فی إمام أمیر اعمؤمنی علی ب أبی طاعب (ع) ،تحقیق :شیخ
أحمد محمودی ،قم :چاپخانه سلمان فارسی
طوسی ،محمد ب حس ( )5811تهذیب األحکام ،تهران :دار اعکتب االسالمی  ،ج9
طهرانی ،مال ابوبکر (بیتا) تاریخ جهانآرا ،نس ه خای دیجیتاعی ،تهران :سازمان اسناد و کتوابخانوه
ملی
عادی بی )5814( .تکمل األخاار :تاریخ صفویه از آغاز تا  013ه ق  ،تصحیح :عاداعحسوی نووایی،
تهران :نشر نی
فقیهی ،علیاصغر ( )5811آل بویه ن ستی سلسله قدرتمند شیاه ،تهران :انتشارات صاا
فیاضی ،محمدانور؛ جااری ،محمدرضا (« )3109نمادهای اجتماعی شیاه در عصر حضوور :نمادهوای
زبانی» ،در :تاریخ در آینه پژوهش ،س ،3ش ،30ص330- 311
فیگو روآ ،دن گارسیا دسیلوا ( )3130سفرنامه ،ترجمه :غالمرضا سایدی ،تهران :نشر نو
قمی ،قاضی احمد ( )5838خالص اعتواریخ ،تصحیح :احسان اشراقی ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران
کامل اعشیای ،مصافی ( )5814تشیع و تصوف ،برگردان :علیرضا ذکاوتی قراگزعو ،تهران :امیرکایر
کمپفر ،انگلیارت ( )3139سفرنامه کمپفر ،ترجمه :کیکاووس جهانداری ،تهران :خوارزمی
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کو زر ،عو یس ( )3111زندگی و اندیشه بزرگان جاماهشناسی ،ترجمه :محس ثالثی ،تهران :انتشارات
علمی
مجلسی ،محمد باقر ( )5839بحار االنوار ،تهران :اعمکتا االسالمی
محقق اعکرکی ،علی ( )3090مجموعه رسا ل ،تحقیق :محمد حسون ،قم :کتابخانه مرعشی
مدرس تاریزی ،محمدعلی ( )5839ریحان االدب ،تهران :انتشارات خیام
مرعشی صفوی ،میزا محمد خلیل ( )5811مجمع اعتواریخ ،تصحیح :عااس اقاال ،تهران :کتوابخانوه
سنایی ،کتابخانه طهور
ماهری ،مرتضی ( )3133خدمات متقابل اسالم و ایران ،در :مجموعه آثار ،ج ،30تهران :صدرا
موسیپور ،ابراهیم (« )5831تاریخ اجتماعی :رویکردی نوی به مااعاات تاری ی» ،در :تاریخ و تمدن
اسالمی ،ش ،3ص353- 303
ناجی ،محمد یوسف ( )5833رساعه در پادشاهی صفوی ،به کوشش :رسول جافریان ،تهران :کتابخانه
موزه
نجفی ،محمدحس ( )5813جواهر اعکالم ،تحقیق :شیخ عااس قوچانی ،تهران :دار اعکتب االسوالمی ،
چاپ چهارم
هکت ،جی جی (« )3109تاریخ اجتماعی» ،ترجمه :حسو زندیوه ،در :تواریخ اسوالم ،ش،03- 05
ص333- 333
یافای یمنی ،عاداهلل ب اساد ( )3109مرآة اعجنان ،بیروت :مؤسس االعلمی علمااوعات

