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چکیده

این مقاله به پرسش از علش و پیامشهاا تعامش روحانیشا ششیعه بشا دولش صشوییه پاسش
میداه و زمینشهاا گسشرر تششی در ایشن دوره تشارییی را بررسشی میکنشه .رو ایشن
مقاله ،بررسی اسناد تارییی درباره چگشینگی رفرشار دولش صشوییه و عکش العمش عالمشا
شیعی اس  .رویکرد اعرهالی اا تسنن در ایرا ِ بعشه از قشر اوشر و گشرای مرصشیفه بشه
برخششی آمیزهاششا شششیعی ماننششه والی ش انسششا کامش کششه بششا نگششار زنششهگی پیشششیایا
دوازدهگانششه شششیعه و سششرود اشششعار در فضششا و مناق ش آنششا نمایششا شششهه اسشش  ،از
زمینهاا تارییی این رویکرد بهششمار مشیرود .عالقشه خانشها صشوی بشه علییشا و نیشاز
پادششااا و مجرهششها بشه یکششهیگر ،از علش تعامش عالمششا شششیعی بشا دول ش صششوییه و از
زمینششهاا گسششرر تشششی در ایششن دوره اس ش  .برخششی عیامش دعششی عالمششا دینششی بششه
امکار عبار بید از :پیهای انهیشه جایگزینی کانی قشهرتی بشه جشا قزلباششا ِ گرفرشار
جنگ قهر در شااا صوی  ،نیشاز بشه نوشی کشال عالمشا دینشی در بشین مشرد  ،ناکشافی
بید آمیزهاا تصیف و نیاز بشه مکربشی فقهشی شش حقشیقی (ششریع ) بشرا اداره جامعشه و
کس مشروعی دینی .در مقاب عیام پشییر ایشن دعشی از سشی عالمشا نیشز عبشار
بششید از :نجششا از انششزوا و شششرای تقیششه و بهدس ش آورد آزاد اششا مششیابی و اجرمششاعی،
احیا معارف میابی و تقیی پایشهاا تششی بشا تأسشی حیزهاشا علشی دینشی و اقامشه
شعا ر شیعی و نظار بر صاحبا قهر و جلیگیر از ترویج منکرا و سر به مرد .
کلیدواژهها :تشی  ،تسنن ،تصیف ،روحانیا شیعه ،دول صوی  ،تعام روحانیا و دول .
* دانشیار گروه فقه و حقوق ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
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مقدمه
مکتب تشیع در ایران ،مذهب جمعیت اندکی از مردم بود تاا ننکاه باه تادری در او
قرن های متمادی زمینه های رشد و توساعه نن فاراهش شاد و باا دره در دوار دو ات
صفوی رسمیت پیدا کرد .رسمیت تشیع مانند رسمیت هر ماذهیی ،زمیناههاای رشاد و
گسترش نن را فراهش کرد .مذاهب رسمی معمو ً به دا ر حمایت دو تها ،مانعِ جدّی
برای رشد و گسترش ندارند ،اما ادیان و مذاهیی که پیروانشان در اقلیت بهسرمیبرند ،با
موانع جدی برای رشد و گسترش روبهرو هستند؛ تشیع نیز از این قادده مساتننی نیاود.
تا قیل از دوره صفویه کاه شایعیان در سالحه حکوماتهاای مااا ب باهسارمیبردناد،
مذهیشان زمینه رشد و توسعه نداشت ،اما از دور صفویه که تشیع در ایاران باه دناوان
مذهب رسمی محرح شد ،زمینههای رشد و گسترش فراهش گردید .موضوع اصالی ایان
مقا ه ،زمینه ها ،دلل و پیامدهای تعامل روحانیان شایعه و دو ات صافوی اسات کاه باه
گسترش وسیع تشیع در این دوره انجامید.
پی بردن به این زمینه ها ،دلل و پیامدها ،نیازمند نگاهی از شرایط اجتمادیِ پای از
دور صفویه و زمان تأسیس دو ت صفوی و رویکرد مؤسسان این دو ات و گگاونگی
بردورد دا مان بزرگ شیعه با این دو ت است .با توجه به رویکرد منفی روحانیان شیعه
در بردورد با حکومت ها ،جز در مقا عی کوتاه ،تغییر این رویکارد و تعامال منیات باا
دو ت صفویه دردور محا عه و تأمل جدّی است و دوشیاتانه نثار پژوهشی مفیادی در
این زمینه منتشر شده است .در هر یک از این نثار و پژوه های تاریای به یک یا گند
دامل از این دوامل توجه شده و مستندات تاریای نن مورد محا عه قارار گرفتاه اسات.
نویسنده در این مقا ه درصدد جمع نوری مجموده این دوامل و پیامدها برنمده است تاا
دوامل متنوع دقیدتی ،فرهنگی ،اجتمادی و سیاسای ایان پدیاده تااریای تأثیرگاذار در
سرنوشت تشیع ،بازدوانی و بازنویسی شود و بردی نکات مهمی که مغفو واقع شاده
یا کش اهمیت تلقی شده است ،مورد توجه و تأکید قرار گیرد.
نههایگسترشتشیعپیشازعصرصفوی 
زمی 
با توجه به سنّی بودن اکنریت مردم ایران ،منل دیگار سارزمینهاای اسایمی ،ناساتین
زمینة گسترش تشیع ،رویکرد منیت اهل سنت در این مقحع تاریای است .بعاد از قارن
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هفتش در ایران ،اهل سنت که اکنریات جامعاه را تشاکیل مایدادناد ،در برابار شایعیان،
رویکردی ادتدا ی داشتند .نتیجه این رویکرد ،مدارا و هشزیستی مسا متنمیز با پیاروان
ساایر ادیاان و ماذاهب باود .دااروا شایعیان از انازوا و احساا نزادی و امنیاات ،از
دستاوردهای این رویکارد اسات .از ننجاا کاه دماوم ماردم ،پیارو دا ماان و نایگاا ِن
جامعه اند ،رویکرد ادتدا یِ تعدادی از دا مان سنّی در این دوره ،همراه با حسن ظنّ ننان
به ادتقادات شیعه ،نق مهمی در رواداری سنیّان با شیعیان داشات؛ باه دناوان نموناه،
تعدادی از دا مان سنّی در نثار دود به معرفی پیشوایان تشیع پردادتند یا نثاری مساتقل
در معرفی ننان نگاشتند .این رویکرد از بغداد نغاز شد و دا مان سنّی ایران را هش تحت
تأثی ر قرار داد .محمد پارسا (قرن نهش) ،فضل ا لّه روزبهانی (م  609ق ،).حسین کربییی
(قرن دهش) و محیی ری (نیمه دوم قرن  ،)02از جمله دا مان سنّیِ ایرانای هساتند کاه
در نثار دود شرح زندگانی امامان شیعه را نگاشتهاند.
حمدا لّه مستوفی (م  9۵2ق ).نگارنده تاریخ گزیده ،شارح حاا ی از زنادگی اماماان
دوازده گانه شیعه مینگارد؛ با این استد ِ شگفت از دا می سنی که «دیفت حقِّ امامان
معووم بود» (مستوفی .)029 :0۶60 ،بردی محققانِ تاریخ صفویه بر ایان باورناد کاه ایان
رویکرد در دا مان سنّی ایران ،بیتردید از زمینههای اصلی پیدای دو ت صفوی است؛
داندانی که در این مسیر قدم نهاد و باه تادری از تسانّن باه تشایع گرویاد (جعفریاان،
.)۲۴0 :0۶62
همچنین سرودن اشعار در فضیلت امامان شیعه توسط دا مان سنّی (داوارزمی:0۶2۵ ،
020؛ دواجوی کرمانی ،)۵90 :0۶66 ،نگاشتن دیارت «دلیٌ و یُّ ا لّه» ،در کنار «محمدٌ رسو ُ
ا لّه» در بردی از سکههای این دوره ،از سوی زمامداران سانّی ماذهب (جعفریاان:0۶62 ،
۲۴۴؛ به نقل از یا یایی 0۵ :0۶۵۵ ،ا  ،)09دشق و دیقه تعداد زیادی از اهل سنت به اماام
حسین ( ع) و حتی برپایی مراسش دزاداری در بردای مناا ق و جاایگزین کاردن نن باه
جای مراسش ذکر صوفیان ،از دیگر زمینههای گسترش تشیع در این مقحع تاریای اسات
(نک :.جعفریان ۲۴2 :0۶62 ،ا .)۲۵2
دامل دیگر ،حمله مغو ن به ایران و دراق است .ننان از یک سو ،در برابار ماذهب،
تساهل و تسامح می ورزیدند؛ از سوی دیگر ،با دیفت دیاسی درافتااده ،بغاداد را فاتح
کرده ،موجاب کااه قادرت اهال سانت شاده بودناد .دا ماان شایعه مانناد دواجاه
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نویرا دین وسی و سید بن اوو فرصت را غنیمت شمرده و در تحکایش پایاههاای
تشیع تیش کردند (نک :.بیانی ۵۲2 :0۶90 ،ا  .)۵۲0بهرغش کشتار مسلمانان ،تادبیر تعادادی
از دا مان دینی در مماشات با مغو ن ،مانع تداوم جنایات ننان شد .شایعیان در شارایط
جدید ،تا حدّی از ساتگیری های دستگاه دیفت و سانیانِ متعوّاب رهاا شادند و در
دور ایلاانان جایگاهی هش تراز اکنریت جامعه ،یعنی سنّیان پیدا کردند؛ حتی رفتونمد
شیعیان به درباار ارغاون ( 6۲۶ا  )662را نشاانهای از نزادی دمال شایعیان و پیشارفت
سیاسی ننان در این مقحع دانستهاناد (ترکمنای ،)0۲0 :0۶62 ،گناانکاه تشایع او جاایتیو و
نهادن نام ددابنده بر دود و میدان دادن به دیمه حلّای ،داا ش ناامور شایعی ،گشاای
بیشتری برای شیعیان فراهش سادت (امین .)۶66 :0۴26 ،هر گند با وفات وی و حاکمیات
ابوسعید ،حاکش دیگرِ مغو  ،نزادیهای شیعیان محدود شد و بار دیگر تحت فشار قارار
گرفتند (دواندمیر.)00۲ :0۶92 ،
صوفیان با اینکه رسماً پیرو مذهب تشیع نیودند و باه تعییار بردای محققاانِ تااریخ
دور صفوی ،نهایتاً سنّیان دوازدهامامی بودند ،اما به بردی نموزههای شیعه منل «و یات
انسان کامل» باور داشتند و همین باور ،بی از پی  ،صفویان را به تشیع متمایل نماود.
به رغش ننکه شیخ صفی ،جدّ ادیی صافویان و بردای از نوادگاان وی ،شاافعیماذهب
بودند ،اما نسلهای بعدی ننان ،به تشیع گرای پیدا کردند (مزاوی0۴0 :0۶6۲ ،ا .)066
به هر تقدیر ،دیقه و دقیده صوفیان به دلی (ع) به دنوان موداق تامّ انسان کامال و
باور شیعیان به مقام دلمی و معنوی و و یت بیفوال ایشاان ،از زمیناههاای نزدیکای
صوفیان به شیعیان و گسترش تشیع در دور صفوی است .ایان دقیاده راساخ در میاان
صوفیان سنّی ،به ور ییعی ننان را از اهل سنت که گنین دقیدهای به دلی (ع) ندارند،
دور کرده ،به شیعیان و دلویان نزدیک کرد .به ویژه اگر باه ایان نکتاه توجاه کنایش کاه
صوفیان بی از ننکه در بندِ «شریعت» باشند ،اهلِ « ریقات» و سایر و سالوم معناوی
برای رسیدن به «حقیقت» هستند .صاحیان گنین تفکری باه داا ر دقیاده باه «و یات»
می توانند به راحتی از مذهیی دور و به مذهیی دیگر نزدیک شوند (دواندمیر.)00۲ :0۶92 ،
به باور نناان ،ایان حقیقات کاه هادی گیازی جاز رسایدن باه کماا انساانی و مقاام
و یاات نیساات ،باای از س انّیان در ادتیااار شاایعیان اساات .باار ایاان اسااا  ،تمای الِ
صفویانِ صوفی مسلک به شیعیان ،می تواند مینایِ دقیدتی داشته باشد؛ هرگناد شااهان و
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زمامدارانِ صفوی ،بیشتر به سیب نیاز به دا مان شیعی برای دوامِ دو ت دوی
نزدیک شدند.

به تشیع

همکاریمتقابلشاهانومجتهدان 
یکی از دوامل مهش رشد و گسترش تشیع در دور صافویان ،همکااری متقابال شااهان
صفوی و فقیهان شیعه است که بر نیازِ رفینی اساتوار باود .باا قادرت یاافتن دانادان
صفوی که به دلویان تمایل داشتند ،نیاز باه ارتیااب باا دا ماان شایعی احساا شاد و
روزبه روز تقویت شد .گنان که دا مان شیعی به منظور دستیابی به اهدافی ،برای پیشایرد
مرام تشیع و ایجااد زمیناه مناساب بارای زنادگی شایعیان ،از دداوت دو ات صافوی
به همکاری استقیا کردند .در ادامه باه بررسای دلال و دوامال ایان نیااز و همکااری
متقابل میپردازیش.
الف) علل و عوامل دعوت دولت صفوی از عالمان شیعی
دیقه شاهان صفوی به همکاری با دا مان شیعی دلل و دوامل متعددی دارد که بردای
از ننها دیارت است از:
 .1نبود پشتوانهای برای حکومت صفوی
هر حکومتی بر مؤ فه هایی از قادرت تکیاه دارد .یکای از پایاههاای قادرت صافویان،
قز یاشان بودند؛ کسانی که با ادتقاد به ا ادت از شاه صافوی باه دناوان «مرشاد کال»،
جایگاه مهمی در دو ت صفوی داشتند .اما با شکست شاه اسامادیل صافوی در جنا
گا دران و تردید صوفیان در باور به قدرتِ مرشد و گرفتاار شادن قز یاشاان باه جنا
قدرت به جای همکاری با یکدیگر ،ارکان دو ت متز ز شد (سایکس 0۶۴ :0۶۲2 ،اا .)0۶۵
شاه صفوی درصدد مقابله با قز یاشان قدرت لب و متمرّد ،با هدی کنتر ننان به وسیلة
قدرتی دیگر بود؛ دا مان شیعی به د یل جایگاه اجتمادیشان ،گزینة مناسایی بارای ایان
منظور بودند .از این رو ،شاه اسمادیل صفوی پس از فتح بغداد و سفر به دتیاات داراق
در سا  60۴ق ،.به فکر ددوت از دا مان راز او شیعه از حوزه نجب افتاد .باه اور
ییعی اگر دا مانی از حوزه نجب ،به دنوان مرکز روحانیت شیعه به این ددوت پاساخ
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می دادند ،دلمای مراکز د یگر نیز برای سفر به ایران و همکاری با دو ت صفوی تشاویق
می شدند .شاهدِ این مددا ،پاسخ منیت محقق کرکی ،دا ش ینانی مقایش نجاب اسات کاه
موجب شد تعداد دردورتوجهی از دلمای ینان دازم ایران شوند.
 .2نفوذ کالم عالمان شیعه
رسمیت مذهب شیعه در ایران ،ا زاماتی را برای دو ت صفوی باه هماراه داشات؛ نشانا
کردن اهل تسنن با نموزه های شیعی ،قانع کردن ننان بارای تغییار ماذهب و اساتفاده از
ظرفیت مردم در شرایحی منل جن  ،حضور دا مان و مجتهدان شیعی را اجتنابناپاذیر
می کرد .موفقیت در مسیری که شاه صفوی گشاوده باود ،بادون حضاور دا ماان دینای
ممکن نیود  .تغییر مذهب رسمی کشور ،بدون ماا فت و مقاومت از ری دا مان سانّی
و پیروانشان نیود .قشری که میتوانست از نظر دلمی بر دا مان سنّی گیره گشته ،ماردم
را تحت تأثیر قرار دهد ،مجتهدان شیعه بودند .ننان میتوانستند ماردم را باا نماوزههاای
شیعی نشنا کنند .احیای شعائر مذهیی تنها با حضور فعا ایشان مقدور بود .اقنااعِ ماردم
از نظر مذهیی و واداشتن ننان به ا ادت از شاهان صفوی و بسای ایشاان در شارایحی
منل جن و برای گشودن دروازه های سرزمین های دیگر و دفااع از اساا حکومات،
تنها با حضور مجتهدان شیعی و همکاری شان با دو ت صفوی امکانپذیر باود .در یاک
کلمه ،دو ت صفوی به نفوذِ کیم دا مان شایعی در میاان ماردم بارای پیشایرد اهادای
صفویان ،نیاز میرم داشت .غیر از قز یاشان که شاه را مرشد کل دانسته ،ا ادت محلاق از
او را زم می شمردند ،بقیه مردم گنین باوری به پادشاهان نداشتند .دموم مردم بای از
ننکه تحت تأ ثیر شاهان باشند ،تحت تأثیر و نفوذ دا مان دینی بودند .حتی قز یاشان نیاز
در ادامه راه در دقیده دوی دگار تردید شدند و از ا ادت شاه سرباز میزدناد (ناک:.
جعفریان :0۶96 ،ا .)0

 .3ناکافی بودن آموزههای تصوف برای اداره جامعه
دامل مهش دیگری که به احتما قوی بر نیاز دو ت صفوی به دا مان شیعی د ت دارد،
ماهیت تووی بود .تووی بی از ننکه به زندگی دنیا اهمیت دهد و راهکار و تدبیری
برای اداره محلوب جامعه ارائه کند ،به دودسازی معنوی و تهذیب نفس بارای رسایدن
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به کما سفارش می کند .صوفی بیشتر به داقیات و سرنوشات داوی مایاندیشاد تاا
د اقیت و سرنوشت مردم .تووی بیشتر مکتیی فردی و شاوی اسات تاا اجتماادی و
سیاسی .دیور از «شریعت» در مرام تووی نیز در همین راستا ارزیابی میشود؛ در حا ی
که حکومت ،به قادده و قانونِ اداره جامعه و تمشیت امور دنیوی ماردم نیااز دارد .هار
حکومتی بر مکتیی فقهی و حقوقی استوا ر اسات .تواوی هرگناد باا تکیاه بار نماوز
«پیرویِ محلق از قحب و مرشد کلّ» میتواند در جن پیروز شده ،حکومتی را برانادازد
و دو تی جدید بنا کند ،اما ظرفیت ادار جامعه و بارنوردن نیازهاای نن را نادارد؛ زیارا
برنامه و دستورا عملی برای رتق و فتق امور اجتمادی ،سیاسی و اقتوادی ندارد و بیشتر
به «رابحة انسان با ددا» تمرکز میکند تا «رابحه انسانها با یکادیگر» و «رابحاه دو ات و
ملت» .شاهان صفوی با رسیدن به قدرت و رویارویی باا مساائل ماتلابِ ادار جامعاه،
نیاز به مکتیی فقهی و حقوقی را حس کردند ،به گوناهای کاه تاداوم حکومتشاان را در
گرو تکی ه بر گنین مکتیی یافتند .ددوت از دا مان دینای باه منظاور رتاق و فتاق اماور
مذهیی ،فتوا دادن و دهده دار شدن مناصیی گون قضااوت ،شایخ ا سایمی ،صادارت،
نقابت ،امامت جمعه و ...همگی برای رفع نیازهای اجتمادی باود (ناک :.جعفریاان:0۶96 ،
ا 0؛ حسینی زاده ،بیتا.)66 :

 .9کسب مشروعیت دینی
هر حکومتی ،دغدغة مشرودیت دارد ،به ویژه اگر رویکرد دینی و مذهیی داشاته باشاد.
صفویان برای کسب مشرودیت دینی و قانع کردن مردم به مشرودیت حکومت ،نیازمندِ
حمایت دا مان دینی بودند .با دور شدن از مذهب اهل سنت ،و رسامیت باشایدن باه
تشیع ،انتظارِ کسب مشرودیت ا ز ریق دا مان سنّی ،انتظاری دور از واقع بود .قز یاشان
هش که ننان را قحب و مرشد داوی مایدواندناد ،در اقلیات بودناد .کسابِ ادتیاار و
مشرودیت نزد مردم ،نیازمند منیعِ دیگری بود .شاهان صفوی از دقیاد مشاهور دا ماان
شیعی و دموم شیعیان درباره مسئله «امامت» در دور حضاورِ اماام معواوم و «نیاباتِ»
فقیه از ری ایشان در دور غییت ،نگاه بودند (شاردن00۴۵/۶ :0۶9۴ ،؛ کمپفر.)00۵ :0۶6۶ ،
از این رو ،ضمن ددوت از دا مان شیعه به دناوان ناییاا ِن اماام زماان ،باه دنیاا ِ کساب
مشرودیت برای دو ت صفوی هش بودند .شاهان صفوی ،بیننکه قود واگذاری قادرت
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به دا مان شیعی را داشته باشند ،دود را نایبِ فقیهان برای تودی اماور جامعاه معرفای
کردند .فرمانِ معروی شاه هماسب به محقق کرکی و معرفی او باه دناوان نایاب اماام
زمان (د ) و انجام امور مملکتی به نیابت از وی ،در این باره ارزیابی میشاود (حسّاون،
 ۴۵۵/0 :0۴0۶ا  .)۴۵9قدرت شاهان ،برنمده از رأی مردم نیود تا نیاز به منیع دیگری بارای
ت برنماده از رأی ماردم ،در
مشرودیت نداشاته باشاند .گذشاته از نن ،اصاو ً مشارودی ِ
نظام های سیاسی نن روز محرح نیود .شاید بتوان اددا کرد مهشترین دااملی کاه موجاب
شد تا شاهان صفوی احسا نیاز به دا ماان شایعه پیادا کارده و نناان را باه همکااری
ددوت کنند ،مسئله «مشرودیت» بود .هیچ حکومتی نمیتواناد بادون حال کاردن ایان
مسئله به حیات دوی ادامه دهد .دو ت صفوی نیز از این قادده مستننا نیود.
ب) علل و عوامل همکاری عالمان شیعه با دولت صفوی
دا مان شیعه که همواره از فرصتهای مناسب برای پیشیرد مرام و ماذهب تشایع بهاره
می بردند ،این فرصت ییی را نیز مغتنش شمردند .ننچه در ادامه مینید ،بردای دوامال
پاسخ منیت دا مان شیعه به ددوت همکاری شاهان صفوی است؛ پاسای کاه توانسات
رسمیتِ مذهب شیعه را در این سرزمین تاکنون استمرار باشد .هرگند در ایان مادت،
هیچ گاه نظام سیاسی محلوبِ دا مان دینی تشکیل نشد و نموزههای این مکتب باه اور
کامل جامة دمل نپوشید ،اما شیعیان توانستند در کشور بزرگی منل ایران با برداورداری
از قدرت سیاسی ،هویت دوی را حفظ کنند .این رویکرد ،از هضش شادن شایعیان در
جوامع دیگر با مرامها و مکتبهای ماتلب ،یا استمرار حیاات در قا اب اقلیتای تحات
ستش و دستدوش حوادث گوناگون ،جلوگیری کرد.
 .1رها شدن از آوارگی و شرایط دشوار تقیه
با قدرت یافتن بنی امیه ،پیشوایان شیعه در شرایط دشواری قارار گرفتناد .تنهاا در دوره
کوتاهِ انقراض دو ت اموی و نغاز دیفت دیاسی ،فرصتِ فعا یت و نشاب دلمی بارای
امام باقر (ع) و اماام صاادق (ع) فاراهش شاد .همچناین در دوران و یاتدهادی اماام
رضا (ع) تا حدودی از فشار برای دلویان کاسته شد .همه امامان ،به گونهای تحت فشار
حکومت ها بودند و در نهایت به شهادت رسیدند .گاه شیعیان که از مراجعه به ایشان ،به
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منظور دریافت پاسخِ پرس هایشان در امور دینی نیز محروم بودند ،مجیور میشدند باا
تغییر یا و گهره و به دنوان دستفروش و دورهگرد ،با تر و رز به دانه پیشاوای
دینی شان رفته ،پاسخ مسئله ای را دریافت کنند یا از فرصت استفاده کرده ،دور از گشاش
مأموران حکومتی دود را به امام نزدیک کنند و سئوا ی بپرسند.
دا مان شیعه نیز نه تنها مورد مراجعه دو تمردان نیودند ،بلکه جز در مقا عی کوتااه،
دموم مردم نیز به ایشان مراجعه نمی کردناد .ماردم معماو ً تاابع سیاساتی هساتند کاه
حکومت ها ترسیش می کنند .دغدغة زندگی و تر از محرومیت و محدودیت ،غا یاً مانع
می شود تا مردم بر دقیده دوی استوار بمانناد .باا حاکمیات دلفاای اماوی ،دیاسای،
دنمااانی و ...شاایعیان در اقلیاات و اناازوا بااهساارمیبردنااد .دا مااان شاایعه ،افاازون باار
سات گیری های دستگاه دیفت ،با مانع بزرگ دا مانِ سنّی هش روبهرو بودند و جز در
بردی مقا ع تاریای که دو تمرد ان یا دا مانِ سنّی رویکردی ادتدا ی داشتند ،در فشار و
تنگنا به سرمی بردند .شیعیان همواره برای حکومات هاای سانّی دحاری باا قوه شامرده
می شدند .از اینرو ،فعا یت هایشان تحت مراقیات ماأموران حکاومتی باود .گاه بسایار
دا مانی که زندگی دود را در دز تِ زندان و تیعید ساپری کارده یاا جانشاان را در راه
دقید دوی نهادند .به همین جهت ،هرگاه فضایِ نزادی برای تنفس و فعا یت دلمای
یا اجتمادی فراهش می شد ،از نن استقیا می کردند .قیل از صفویه نیز در دور ن بویه و
حتی حکومت مغو ن که به مذهب مردم حساسیتی نداشتند ،از نزادی نسیی برداوردار
بودند .حضور تعدادی از دا مان برجستة شیعه منل :سید مرتضی دلشا هدی ،دیمه حلی
و دواجه نویرا دین وسی در دستگاه حکومتی ،گشایشای در زنادگی شایعیان ایجااد
کرد و از شدت ستمی که بر ننان میرفت ،کاست (ناک :.زریانکاوب۴9۲ :0۶۲2 ،؛ مازاوی،
096 :0۶6۲؛ بیانی.)۵9۲/0 :0۶90 ،
دو ت صفوی پس از تحکیش پایههای حکومت ،از دا مان شیعه برای سفر باه ایاران
ددوت کرد .محقق کرکی ،دا ش نامور ینانی که در سا  626ق .به نجب هجارت کارده
بود ،برای احیای مکتب تشیع به این ددوت پاسخ منیت داد .به دنیا وی ،تعداد زیاادی
از دا مان جیل دامل به ایران سفر کردند .یکی از دوامل سفر دا مان جیل دامل ،شرایط
دشوار ننان در منحقه ینان ،در اثر حاکمیت دو ت دنمانی بود .رویکردِ افرا ی حاکماان
و دا مان سنّی و نزار و اذیّت شیعیان در و تاریخ و حتی تکفیر و قتل دا مان برجستة
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جهان اسیم ،شرایط دشواری را فراهش کرده بود (داملی)6 /0 :0۴09 ،؛ کشتن محمد مکّای
داملی معروی به شهید او (م  9۲6ق ).و به صلیب کشیدن و سوزاندن پیکارش و نیاز
کشتن زین ا دین داملی معروی به شهید ثانی (م  666ق ،).دو نمونه معروی است .نمار
غیردادی مهاجرت دلمای جیلدامل و بقاع (بی از  0۴2نفر) در ایان مقحاع تااریای،
نشان می ده د که شرایط ساتی بر نناان حااکش باود .حادود نیمای از نناان باه ایاران و
یک سوم نیز به حجاز ،یمن ،هند و دراق سفر کردند (حسّون .)۴00/0 :0۴0۶ ،بدیهی است
ددوت دو ت صفویه از دلمای شیعه برای سفر باه ایاران و همکااری باا ایان دو ات،
می تواند از دوامل هجرت تعداد دردورتوجهی از دا مان جیلدامل به ایران و در پی نن
همکاری با دو ت صفویه باشد.
 .2احیای معارف مذهبی و تقویت پایههای تشیع
با توجه به شرایط دشواری که دا مان شیعی برای انجام شعائر مذهیی و تروی معااری
شیعی با نن روبهرو بودند ،یکی دیگر از انگیزههای سفر به ایران و همکااری باا دو ات
صفویه ،احیای معاری شیعی و تروی مکتب تشیع بود .این هدی تا حادود زیاادی باا
تأسیس حوزه های دلوم دینی ،تودّی مناصب شردی مانند :شایخ ا سایمی ،صادارت،
قضاوت ،نماز جمعه و تو ّی موقوفات و مانند نن ممکن میشد .حا که دو ت صافوی
زمینه این قییل فعا یت ها را فراهش کرده بود ،بهترین فرصت برای دا مان شیعی بهشامار
می رفت تا از رهگذر نن بتوانند مکتب تشیع را از انزوا دارا کرده و به احیا و گسترش
نموزه های نن همت گمارند .محقق کرکی با سفر به ایران و قیو منوب شیخ ا سایمی
توانست در اقوی نقاب کشور ،دلما را در مناصب شردی قرار دهد .نرزوی دا مان شیعه
بود که بتوانند احکام شردی را اجرا کنند و از حقوق شیعیان دفاع نمایند .قضاوتها بار
اسا موازین صحیح شردی و با تودی منوب قضا از سوی دا مان واجاد شارایط و
بدون ادما نفوذ صاحیان قدرت و ثروت انجام شود و شیعیان به دا ر مذهیشان مورد
ستش قرار نگی رند .اموا دمومی ،موقوفات و مانند نن حیب و میل نشود و در راه تروی
دین و تأمین نیازهای مردم موری شود .هرگند بر اسا نموزههای پیشاوایان معواومِ
شیعه ،پیروان ایشان مجاز به تودّی مناصب دو تی در حکومتهای نامشروع نیودند ،اما
در صورتی که به موا ح شیعیان بیندیشند و بتوانند در سایۀ همکاری و پذیرش منواب
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دو تی از حقوق ننان دفاع کرده ،امر به معروی و نهی از منکر کنند یا مانع ستش بیشتر به
مردم شوند ،مجاز به همکاری می شدند ،گنان که بردی از اصحاب ائمه مانناد دلایبان
یقحین ،اسمادیل بن بزیع و نجاشی با اذن پیشوایان معووم باا دو اتهاای جاائر دوار
دوی همکاری میکردند (نک :.بحرانی .)0۶۶ /0۲ :0۴2۵ ،این مسئله ،مقیو قا یه فقیهاان
شیعه است (داملی۶9۵/00 :0۴06 ،؛ انواری .)9۶ /0 :0۴0۵ ،مینا و مستند این دیادگاه فقهای،
سیره پیشوایان معووم منل امام کاظش (ع) در زمان دیفت هارون ا رشید و در حمایات
ا ز تودی منوب از سوی بردی از شیعیان مانند دلایبان یقحاین اسات .ابان یقحاین
می گوید :امام کاظش به من فرمود« :انَّ ِلَّهِ تَیَارَم وَ تَعَا َی مَعَ ا سُّلْحَانِ أَوْ ِیااََ ،یادْفَعُ بِهِاشْ
دَنْ أَوْ ِیائِهِ؛ 1ددای تیارم و تعا ی در دستگاه سلحان دوستدارانی دارد که به وسیله ننان
شر و بدی را از دوستان دور میکند( ».حر داملی ،060 /0۶ :0۴26 ،ح  .)0وی برای تارم
همکاری با دستگاه دیفت ،از اماام پرساید ،و ای باا ماا فات حضارت روباهرو شاد
(حمیری ۶2۵ ،0۴0۶ ،ا  2 )۶26بر اسا روایتای از اماام صاادق (ع) ،بارنورده کاردن نیااز
مؤمنان ،کفاره همکاری با دستگاه دیفت جور شامرده شاده اسات (حار دااملی:0۴26 ،
 ،060/0۶ح .)۶
 .3مراقبت از رفتار سالطین و جلوگیری از ستم به مردم و رواج منکرات
یکی دیگر از اهدای دا مان دینی از پذیرش این ددوت ،مراقیت از صاحیانِ قدرتی بود
که به نام تشیع حکمرانی میکردند .انگیزه ننان مراقیت از رفتار ننان و جلوگیری از ستش
به مردم و رواا منکرات بود .از ابتدای تشکیل دو ت صفوی ایان مسائله ماورد توجاه
دا مان شیعی قرار گرفت .در نثار دا مان این دوره کاه غا یااً بارای ارشااد و راهنماایی
شاهان در اداره کشور نوشته شده است ،این رویکرد مشاهده میشود؛ اینکه شاه بایاد از
نزدیک شدن به افرادی که دقیده درستی ندارند ،بپرهیازد و امار باه معاروی و نهای از
منکر و حفظ دینِ مردم را از وظایب حتمی دود بداند ،برای این منظور با دلما ارتیااب
داشته ،از ننان حمایت ما ی کند و امور دینی مملکت را به ننان بساپارد (ناک :.سایزواری،
 ۴۴9 :0۶۲۶ا  ۴92و  ۴9۶ا  )۵22و با دره اینکه ،برقراری ددا ت اجتمادی وظیفاة سالحان
است .در همین راستا ،دا مان شیعه توانستند در بردی از مقا ع ،پادشاهان را ا منیً ا از
نوشیدن شراب و رفتارها و پیامدهای ناپسند نن باز دارناد و بردای از نناان را وادار باه
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صدور فرمان های دمومی برای جلوگیری از فساد و منکارات کنناد (جعفریاان/0 :0۶62 ،

 )۶92و در فرمانهایی که برای شیخ ا سیمها صادر میکنند ،یکی از وظایب ننان را امر
به معروی و نهی از منکر قرار دهند( .همان 009 ،ا .)0۶۴
نتیجه
نتیجه ننکه ،همکاری شاهان صفوی با دا مان شیعی در دوران حاکمیت دو ت صافوی،
که از نیاز دو ری به یکدیگر سرگشمه می گرفت ،دساتاورهای منیتای بارای ارفین
داشت .از یک سو ،موجب رسمیت ،تقویات و گساترش ماذهب تشایع ،احیاای شاعار
مذهیی ،رشد و گسترش حوزه های دلوم شیعی ،رهاا شادن شایعیان از تنگناای دشاوار
تقیه ،و نزادی و فراغت شیعیان برای انجام شعائر مذهیی شد؛ و از سوی دیگر ،استمرار
دو ت صفوی تا بی از دو قرن را تضمین کرد .هش گنین به تشویق شیعیان در حمایت
از رویکرد ادتدا ی اهل سنت انجامید .شیعه و سنی به جز پاره ای از مقا ع کاه نسایت
به یکدیگر رویکرد افرا ی داشتند ،غا یاً در ایان دیاار ،از همزیساتی مساا مت نمیازی
بردوردار بودهاند.
پینوشتها

 .1وسائل ا شیعه ،ا  ، 09ص ،ابواب ما یکتسب به ،باب  ،۴6ح .0
 .2دَنْ دَلِی بْنِ یقْحِینٍ ،أَنَّهُ کتَبَ إِ َی أَبِی ا ْحَسَنِ مُوسَی دَلَیهِ ا سَّلَامُ :إِنَّ قَلْیِی یضِیقُ مِمَّا أَنَا دَلَیهِ مِنْ دَمَلِ
ا سُّلْحَانِ  -وَ کانَ وَ زِیراً ِهَارُونَ  -فَإِنْ أَذِنْتَ ِی  -جَعَلَنِی ا لَّهُ فِدَام  -هَرَبْتُ مِنْهُ .فَرَجَعَ ا ْجَوَابَُ « :ا نذَنُ
َک بِا ْاُرُواِ مِنْ دَمَلِهِشْ ،وَ اتَّقِ ا لَّهَ».
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مکتوب.
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