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 /استاد دانشگاه تهران
 /استاديار دانشگاه واليت ايرانشهر

تشکيل حکومت صفويه در ايران ،به دليل تأثير تعيينکنندهاش ب ر سرنوش ت اي ران،
سرزمينهاي اسالمي و معادالت جهاني ،مهم ت رين واقع هاي ب ود ک ه در س ا ه اي
آغازين قرن دهم هجري در تاريخ جهان رخ نمود .بيش از آنکه شاهاسماعيل ص فوي
در سا  709هجري قمري تاج شاهي بر سر نهد و م هه اثن يعش ري را م هه
رسمي ايران اعالم کند ،سرزمين ايران عرصة کشمکشهاي مت والي م دعيان ق درت
بود .در طو قرنهايي که از ي ورش مغ و م يگهش ت ،اي ن س رزمين همچن ان از
دستيابي به استقال و وحدت ارضي ،و پيرو آن ،هويت مستقل سياسي محروم مان ده
بود .مقارن با روي کار آمدن صفويه ،ازبکان در شرق ،و عثم انيه ا در غ ر اي ران
فرمان ميراندند و هر دو درصدد گسترش نفوذ خود در سرزمين ايران بودند و اگ ر
قدرت نيرومندي روي کار نميآمد ،چهبسا ايران در متصرفات ازبک ان و عثم انيه ا
ادغام ميشد و براي هميشه از کس استقال بينصي ميماند .در چنين هنگام هاي،
تشکيل دولت صفوي و گسترش قلمرو نفوذ آن ت ا مرزه اي شناخت ۀ اي ران ،حي ات
دوبارهاي به اين کشور بخشيد و با پيري زي اس تقال سياس ي و م هه ي آن ،زميانۀ
شکلگيري وحدت ملي را در ايران فراهم آورد.
واژهها :صفويه ،وحدت ملي ،عنصر ايراني ،تشيع ،وحدت ايراني.
كليد 



مهه تشيع ،يکي از عناصر مهم در وحدت ايرانيان در دورة صفوي بود که س اختار
انديشهاي صفويان را تش کيل م يداد؛ ام ا چگ ونگي روي آوردن ص فويان در دوران
فعاليتهاي صوفيانه به مهه تشيع؛ بهدرستي روشن نيست و فقدان من ابع و اس ناد
کافي س شده است پژوهشگران نتوانند در حل اين معما گام مؤثري بردارند .آنچه
در اين خصوص بيان شده ،چيزي جز حدس و گمان ن وده اس ت؛ ام ا در وراي اي ن
موضوع ،پيوند خوردن طريقت صفويان با آرمانهاي غاليانة شيعي ،ت أثير بس زايي در
روي آوردن آن طريقت به يک جن ش فراگير سياسي ـ م هه ي داش ته اس ت .اي ن
باورهاي غاليانه ،هرچند هيچ سنخيتي با مهه حقيقي ش يعه نداش ت ،چن ان پوي ا و
محرک بود که مرشدان طريقت را از شيخجنيد به بع د ،ب ه تک اپويي واداش ت ک ه
مهمترين ثمرة آن تشکيل دولت در آغاز سدة دهم هجري بود؛ اما جاي شگفتي است
که هيچ يک از مورخان نخستين صفوي ،همانن د امين ي ،خوان دمير ،ص اح گمن ام
جهانگشاي خاقان ،و وقايعنگاران بعدي ،هرگز به وجود چنين عقيدهاي در نزد مرشد
کامل طريقت همچون شاهاسماعيل و مريدان وي اشارهاي نکردهاند؛ بلکه همگ ان ب ر
اين نکته تأکيد دارند که اسماعيل بر مهه حق ش يعة ام امي ب ود و ب راي احي اي
شريعت و اجراي عدالت و ازميان بردن «ظلم ظلمه و تراکمه» در قلمرو ايران خروج
کرد .با اين حا  ،اثري همانند تاريخ عالم آراي اميني ،نوشتة روزبهان خنجي ،ش واهد
روشني در خصوص وجود چنين انديشهاي در زمان جنيد و حيدر ارائه ميدهد که از
ديد وي پنهان نمانده است و از آن به دگرگ وني در س يرت اج دادي ص فويان ي اد
ميکن د .اف زون ب ر اي ن ،ب اوجود تردي دهايي درب ارة دي وان ش عري منس و ب ه
شاهاسماعيل ،اين سند آشکارا از ماهيت اعتقادي و غاليانة صفويان پرده برميدارد.
اما چنين انديشهاي پس از آنکه تسلط صفويان را بر ق درت سياس ي در جامع ة
ايران محقق ساخت ،به عنوان مهه مورد دفاع حکومت رس ميت نياف ت؛ بلک ه ب ه
اعتقاد همة وقايعنويسان ،مهه تشيع دوازدهامامي بهعنوان مهه رسمي اعالم شد،
و از آن پس ،هر يک از شاهان ص فوي در گس ترش و تقوي ت آن ،ب ه ت الشه اي
فراگيري روي آوردند .پرسش اساس ي در هم ين نکت ه نهفت ه اس ت ک ه چ ه ش د



شاهاسماعيل که در برابر مهه التق اطي اف را گرايان ة تش يع غ الي و تص و  ،ب ه
جان داري از مهه دوازدهامامي روي آورد و آن را رسميت بخش يد .ش ايد بت وان
گفت شاهاسماعيل در تصور خود از مهه تشيع ،ب ا آنچ ه مري دانش ب ه آن ايم ان
داشتند و در قال همان ،توصيفي ماورايي از اقتدار معنوي و سياسي مرشد کامل خود
اظهار ميکردند ،تفاوتي اساسي ميديده است .اگر اين عقيده را بپهيريم ميتوان آن را
گواهي اين دانست که شاه صفوي از همان آغاز تأسيس حکوم ت سياس ي ،ب هلح ا
اعتقادي فراتر از عقايد افراطي مريدان خود م يانديش يده اس ت؛ چن انک ه م ورخي
همانند خواندمير ،بر اين مطل تأکيد ميکند که ش اهاس ماعيل ب ا حماي ت خ ود از
مهه حق شيعه ،درصدد برآمد تا «رس وم م هموم بغ ي و جهال ت» را بران دازد و
بهدن ا آن نيز اساس دين و دولت را قوام سازد.
کارکرد ديني و مهه ي ،مهمترين وظايف دولت صفوي را تش کيل م يداد .آن ان
جداي از تکاپوهاي جدي در حمايت از قوانين شريعت و برقراري مناس ات نزديک با
عالمان دين ،ترويج آيينها و شعاير مهه ي را ک ه ن زد ش يعه احت رام و قداس ت
خاصي داشت بخش ديگري از وظايف ديني خود قرار دادن د .ت رويج س نت ت را،
مراسم سوگواري شهادت امامان شيعه ،بهويژه حضرت عل ي و ام ام حس ين ،
برگزاري شکوهمندانة اعياد م هه ي همانن د عي د قرب ان و غ دير و فط ر ،مول ودي
حضرات ائمه  ،تع ير مهه ي از عيد باس تاني ن وروز ،مس جد و مدرس هس ازي ،و
گسترش موقوفات ،مهمترين جلوهه ا و ش عايري بودن د ک ه ص فويان ب ا ش ناخت و
تصوري آگاهانه ،در ت ليغ و ترويج آنها کوشيدند ،و بدين شيوه ،ض من آنک ه ه ويتي
دينيارانه و معنوي از خود ارائه ساختند ،موج ات تحکيم هويت سياس ي اي ران عه د
صفوي را نيز فراهم آوردند .ترديدي نيست که اين رون د ب ه فراين د ش کلگي ري و
تکامل مهه ملي در جامعة ايراني بسيار کمک کرد.

حملة مغو به ايران ،صفحات جديدي در تاريخ سياسي و مهه ي اي ران گش ود .اي ن
حمالت با غارت و کشتار وسيعي از ايرانيان که بيشتر آنان اهل تسنن بودن د ،هم راه



شد و ضايعات انساني وحشتناکي برج اي گهاش ت .در ع ين ح ا  ،پ س از گهش ت
نيمقرن از تسلط مغوالن بر ايران و سپس بغداد و سرزمينهاي ديگ ر جه ان اس الم،
رخدادي مهه ي سياسي روي داد که ب ر تح والت سياس ي م هه ي اي رانزم ين
تأثيري فوقالعاده بخشيد.
با سقو خالفت ع اسي بهدست مغوالن ،تماميت اسالم در مع ر خط ر ق رار
گرفت و مسئوليت علماي اسالم و ديوانيان خطيرتر گشت .وظيفة علم ا و مس لمانان
در اين برهه از زمان ،احياي اسالم بود .اين مهم بهوسيلة اف رادي چن د از مس لمانان
باتدبير و باسياست بهانجام رسيد .در اين خصوص مسلمانان ،اع م از س ني و ش يعه،
هد مشترکي را دن ا کردند .تالش اهل تسنن و تش يع در جه ت تث ي ت اس الم،
شيعيان را در جايگاهي مساوي با اهل تسنن قرار داد و ديگر علتي براي برتري دوبارة
اهل تسنن بر اهل تشيع وجود نداشت و حتي در طو حکومت ايلخ اني ،در م واردي
اهل تسنن در موقعيتي ضعيفتر از شيعيان قرار گرفتند؛ زيرا امکان قدرتيابي دوبارة
اهل تسنن ،با توجه به پيشينة آنها ،در ذهن ايلخانان د مشغولي ايجاد ميک رد؛ ول ي
در خصوص شيعيان اين ذهنيت وجود نداشت .پس شيعيان ،با نفوذ در دربار ايلخانان
موفق شدند ،گامهايي فراتر از پيش بردارند و به رس ميت بخش يدن تش يع نزدي ک
شوند .از آنجا که مغوالن هيچ تعص ي ب ه اس الم و م هاه آن نداش تند نس تب ه
مسائل مهه ي ،داراي تسامح و تساهل بودند .اي ن مس ئله فض ايي ب از و آزاد ب راي
قدرتنمايي معنوي ،فقهي و سياسي مهاه مختلف ايجاد کرده بود .شيعيان امامي از
موقعيت بهوجودآمده بهرهها گرفتند و زمينههاي رشد مهه تشيع ام امي را ف راهم
ساختند .آنان از همان ابتدا از قدرت مغوالن در جهت نابودي رق اي م هه ي خ ود
استفاده کردند .اسماعيليان و ع اسيان ،با نيروي ت دبير و سياس ت ش يعيان و ق درت
نظامي و شمشير مغوالن از صحنة تاريخ کنار زده شدند؛ سپس ش يعيان ب ا نف وذ در
دربار ايلخانان کوشيدند آنان را با مهه تشيع آشنا سازند .در زمان حکومت غازان،
فعاليتها افزايش يافت و براي مدتي کوتاه ،اولجايتو ،جانشين غازان ،به مهه تش يع
گرويد .توجه اولجايتو به مهه تشيع ،راه را براي علم اي ش يعه گش ود و س لطانيه
مقصد آنان گشت.



در دورة ايلخانان ،ميان تصو و تشيع پيوندي ايجاد شد؛ بهگونهاي که در اواخ ر
حکومت ايلخانان ،همراه با تش کيل و ق درتگي ري حکوم ته اي محل ي ،حکوم ت
سربداران که ره ري آن را اهل تصو شيعيمهه برعهده داشتند براي م دتي
قدرتنمايي کرد .حکومت سربداران ،باوجود اختالفات داخلي و مخالف ته اي ديگ ر
مهاه  ،زم ان رس ميت ي افتن م هه تش يع را در اي ران نزدي ک گرداني د .دورة
تيموريان ،دورة باروري و ثمردهي فعاليت شيعيان در ايران است .در اين دوره ،تاريخ
مهه ي ايران در مسير آشتي دو مهه تسنن و تشيع با گرايشي بهسمت تشيع پيش
ميرفت .حضور و فعاليت سياسي مهه ي گستردة شيعيان در مناطق مختلف اي ران،
تيمور را به انعطا و ماليمت و مدارا با آنان واداشت .تيمور با درنظر گرفتن منافع و
مصالح سياسي خود ،سعي داشت نظر شيعيان را به خود جل کند و از حمايت آن ان
برخوردار شود؛ در ضمن ،از خطر احتمالي م ارزه و مقابلة آن ان ني ز در ام ان بمان د.
شيعيان نيز براي حفظ موقعيت سياسي ،مهه ي بهدستآمده ،ب ه تيم ور و تيموري ان
روي خوش نشان دادند و در مواردي ،حتي نقش شفاعتکننده و تع ديلکنن دة ظل م
تيموريان را داشتند.
سلطان حسين بايقرا ،فرد بارز سلسلة تيموريان از نظر توجه به ش يعيان و تش يع
است .در زم ان او ني ز ،همچ ون دوران اولج ايتو ،حرک ته ايي در جه ت رس ميت
ضر شدو
بخشيدن به مهه تشيع صورت گرفت .سکه بهنام ائم ه اطه ار
خواستند خط ه بهنام ايشان بخوانند؛ ولي مخالفت اهل تس نن ک ه م هه غال در
ايران بود ،سلطان را از تغيير و تحو مهه بازداشت و او چنان وانمود کرد که اي ن
کار از جان شيعيان و بدون اطالع او صورت گرفته است.
ترکمانان قراقويونلو و آققويونلو که همزمان ب ا دورة تيم وري و پ س از آن ب ر
بخشهايي از ايران حکم ميراندند ،هرکدام بهگونهاي خ دماتي ب ه م هه تش يع و
شيعيان رساندند .قراقويونلوها با داشتن تمايالت و اعتقادات ش يعي ،م ردم ت ري ز را
براي پهيرش هرچه بيشتر تشيع آماده ساختند و آققويونلوها با وجود تقيد به مهه
تسنن ،به ارت ا خويشاوندي با خاندان شيخصفي در قال سياسي ،بهطور غيرمستقيم
در بهقدرت رساندن صفويان نقش داشتند.



در خصوص عقايد مهه ي شيخص فيال دين اردبيل ي ،ب زر خان دان ص فوي و
اخالفش ،سخن بسيار است .هرچند بهنظر ميرسد بسياري از مورخ ان تح ت ت أثير
اوضاع مهه ي سياسي زمان خود و براي موجه جلوه دادن عملکرد شاهاس ماعيل در
رسميت بخشيدن به مهه تشيع مطال ي نگاش تهان د ،آنچ ه مس لم اس ت از زم ان
شيخصفيالدين اردبيلي که همزمان با ايلخانان ميزيست تا زمان شاهاسماعيل ،وض ع
سياسي مهه ي جامعة ايران در مرحلة آش تي م هه ي تس نن و تش يع ،آنه م در
مسيري متمايل به تشيع قرار گرفته بود .اين امتيازي بود که شيعيان پس از س ا ه ا
تالش توانسته بودند به دست آورند.
افزون بر اين ،با ورود مغوالن به ايران با رخداد ديگري نيز روبهرو هس تيم و آن
افزايش گرايش مردم به تصو است .مسلماً اين رخداد ،نتيجة مستقيم ظلم و قتل و
غارتهاي مکرر و بيحسا مغوالن و ناتواني ايرانيان در مقابل ه ب ا آن ب ود .م ردم
عامه براي حفظ دين و جان و ما خود ،و شايد با انديشة اينکه معنوي ات خ ود را از
هجوم مغوالن محفو دارند ،در تنهاييشان با خ داي خ ود خل وت گزيدن د .متق ابالً
آنچ ه در اي ن دوره نم ود مشخص ي دارد ،روي آوردن برخ ي از ف رق تص و ب ه
فعاليتهاي ظلمستيزانه است .آنان با وجود ترک دنيا ،به م ارزه با ستمهاي اجتماعي
پرداختند .شيخنجمالدين ک ري از اين افراد بود.
با ورود مغو به ايران ،با حرکتي سياسي نظامي از سوي شيخنجمال دين ک ري
روبهرو ميشويم .م ارزه نجمالدين با مغوالن ،جهش انديشة متصوفه او به جهت تشيع
بود؛ زيرا مهه تشيع بيش از هر مکت ي پيروانش را به م ارزه با ظل م ،و تأس ي ب ه
و امام حسين دعوت ميکند .پس از قت ل ش يخنج مال دين ک ري
امام علي
بهدست مغوالن در سا 816ق ،مکت ک راويه در ش رق اي ران ش کل گرف ت و در
سرتاسر آن منتشر شد .اين مکت پس از شيخ ،بيشتر جهت شيعي بهخ ود گرف ت و
در حقيقت ،مکت آشتي سني و شيعه شد .بهنظر ميرسد عل ت اص لي آن ،ب هخط ر
افتادن دين اسالم بود که با حملة مغو و غل ة آنان بر ايران ،از همان ابتدا احس اس
ميشد.



سعدالدين حمويه که از مريدان شيخنجمالدين ک ري بود ،اولياي امت اس المي را
دوازده تن ميدانست و امام زمان را برقرارکنندة عد در سراس ر جه ان م ينامي د.
شيخعالءالدولة سمناني هم با اينکه سني شافعي بود« ،در ح الي ک ه س ش يعه ب ه
صحابة پيام ر

را محکوم ميسازد ،اعت ار حديث غدير را در با

تعيين عل ي

تأييد ميکند»( .عنايت ،1791 ،ص )97شيخ خليفه ،متصوفة
به جانشيني پيام ر اکرم
ديگري بود که ره ري نهضت اجتماعي مهه ي سربداران را برعه ده گرف ت .او از
شاگردان عالءالدولة سمناني بود و هرچند با او اختال ياف ت ،احتم االً تح ت ت أثير
کالم و اعتقاد استادش به علي به عقايد شيعي گرايش يافت.
آشتي و مصالحة تسنن و تشيع و گرايش تصو بهسوي تش يع هنگ امي ب ارزتر
ميشود که صفويان را در جلسة درس شيعيان ،و شيعيان را مريد صفويان م يي ابيم.
ازجمله شيخزاهد گيالني از شاگردان جما الدين ج ل ي ،از مري دان ش يخنج مال دين
ک ري بود و شيخصفيالدين اردبيلي شاگرد ش يخزاه د گيالن ي .ش يخزاه د گيالن ي
شيعيمهه بود و نجمالدين ک ري و شيخصفيالدين اهل تسنن بودند.
شيخصفيالدين اردبيلي در جستوجوي م راد ب ه ش هرهاي بس ياري مس افرت
کرده و نزد بزرگان اهل تصو نشست و برخاست کرده بود تا اينکه موالن ا ع دا
شيرازي ،مقصود او را دريافت و نشان شيخزاهد گيالني را به او داد .شهرت شيخزاهد
شيعيمهه در سرتاسر ايران پيچيده بود و موالنا ع دا شيرازي نيز در شيراز از او
و مرامش مطلع بود .شيخصفيالدين از پيروان مهه تسنن بود که بدون تعص  ،از
مکت شيخزاهد گيالني شيعهمهه درس آموخت و آثار تعاليم شيعي ،در اخال او
سا ها بعد پديدار گشت.
شيخصفيالدين ،نه تنها شاگرد زاهد گيالني بود ،بلکه در مراودة علمي م هه ي،
داماد و جانشين او نيز شد .پس از درگهشت ش يخزاه د ،ش يخص فيال دين «جس د
مطهرش را بهطريق سنت پيام ر و موافق عمل حضرت ائمة اثنيعشر سالما عليهم
غسل داده ،تکفين کرده ،بر جنازة با رحمت اندازهاش نماز گزارد»( .قم ي ،1737 ،ص)6
بدين ترتي  ،در رفتار شيخصفيالدين اردبيلي ،انعطا و گ رايش ب ه م هه تش يع



پيداس ت؛ ول ي آي ا او ب ه م هه تش يع گروي ده ب ودب بيش تر من ابع در اينک ه
شيخصفيالدين اردبيلي مهه شافعي داشته است ،همسخناند .ال ت ه ،اينک ه م هه
شافعي نزديکترين فرقۀ تسنن به تشيع است ،امري بديهي است .عدهاي ني ز چن ين
پنداشتهاند که شيخصفيالدين اردبيلي شيعهمهه بود و تقيه م يک رد .اي ن مطل
نميتواند پهيرفته باشد؛ چون زمانه و دورة زندگي ش يخص فيال دين اردبيل ي زم ان
است داد فکري و مهه ي ن ود و او در دورة تساهل و تسامح ايلخانان ميزيسته؛ بهويژه
همزمان با غازانخان بود که شيعيان مورد توجه بودند و خ ود غ ازانخ ان تم ايالت
شيعي داشت .پس تقيه در اين زمان موردي نداشت.
ازدواج شيخصفيالدين اردبيلي با دختر شيخزاهد گيالني ،مسلماً موج ش د ت ا
فرزندان شيخصفيالدين از طر مادر با تربيتي شيعي پرورش يابن د .ب ه ه ر ح ا ،
تمايل اين خاندان به مهه تشيع ،بهگونهاي در فرزندان ش يخص في تجل ي داش ت.

نويسندة خال

التواريخ مينويسد :از جمله مريدان شيخصدرالدين «سيد ابرار ،امي ر

قاسم انوار است»( .همان ،ص )71با توجه به اينکه قاسم انوار از شيعيان ب ود ،ش اگردي
او در مکت شيخصدرالدين ،نشان از گرايش و تمايل شيخ به تشيع دارد ک ه در پ ي
التقا تشيع و تصو  ،امير قاسم انوار را بهسوي شيخصدرالدين کش اند و او م رادش
را در وي يافته بود.
برخي مورخان ،خواجهعلي ،فرزند شيخصدرالدين را نخستين فرد شيعي از خاندان
شيخصفيالدين اردبيلي ميدانند ،که مدعي بود امام محمد تقي را در خوا ديده
و آن حضرت وي را به دعوت ايرانيان به مهه شيعه مأمور ساخته است .همچن ين
برخي از مورخان نيز به وساطت خواجهعلي براي آزادي اسيران آسياي صغير اش اره
کردهاند که تيمور آنان را در جنگ بهاسارت درآورده بود؛ و اينکه بس ياري از آن ان،
مريدان شيخصفيالدين و اخال او بودند و اي ن وس اطت ب ر تع داد آن ان اف زود و
موج شد آنان در نزد خواجهعلي بمانن د .ب ه ه ر ح ا  ،خواج هعل ي از متص وفان
سنيمهه بود و مريدان بسيار داشت .و همين موض وع موج ات نگران ي جهانش اه
قراقويونلو را فراهم آورد.



دوران ره ري شيخابراهيم ،فرزند خواجهعليدورهاي توأم ب ا آرام ش ب ود؛ ول ي
شيخجنيد ،فرزند شيخابراهيم ،صفوياي بود که به امر سياست نيز وارد ش د .هرچن د
به گفته هينتس« :جهانشاه شايسته نميدانست که با قواي جنگي با مردي روحاني که
از پيروان مهه تشيع بود ،به ن رد برخيزد؛ مضافاً اينکه خود ،شيعۀ متعص ي ب ود»،
(هين تس ،1787 ،ص )16عملکرد جنيد موج ات اخ تال او و جهانش اه را ف راهم آورد؛
بهگونهاي که سرانجام جنيد به آققويونلوهاي سنيمهه پناه برد و ب ا آن ان رواب ط
خويشاوندي برقرار کرد .مزاوي در توجه سالطين بهاهلتصو اشارهاي دارد و مينويسد:
طريقت صوفيگري در دوران شيخصفي و دوران سه نفر از جانشينان بالفصل وي،
از احترام زياد مراجع قدرت برخوردار بود .ايلخان ان مغ و و وزراي اعظ م آنه ا ،در
مقاب ل ش يخص فيال دين ک رنش م يکردن د و هم ين ک ار را آ جالي ر نس تب ه
شيخصدرالدين انجام م يدادن د؛ و تيم ور و اعق ا او ه م ب ه خواج هعل ي ک رنش
مينمودند .اين احترام بيش از حد نس تبه اين طريقت و شيوخ آن ،در قرن پانزدهم
در خال دورة سلسله هاي بعدي قراقويونلو و آققويونلو همچنان ادامه يافت( .م زاوي،
 ،1786ص)117

بدين ترتي  ،تا زمان شيخحيدر ،فرزند جنيد ،باورها و عملکردهاي اي ن خان دان
نشاندهندة روابط مسالمتآميز و آشتي مهه ي آنان با مهه تشيع است؛ ت ا اينک ه
شيخحيدر ،کاله دوازدهترک بهنشان دوازده امام شيعۀ اثن يعش ري را ش عار رس مي
مريدانش قرار داد و گامي بهسوي تشيع و ورود در آن برداشت .نويسادۀ عالم آراي
ع اسي انتخا کاله دوازدهترک را به رؤياي صادقهاي منسو ميکند و م ينويس د:
«او را منهيان غي مأمور گردانيدند که تاج دوازدهت رک ک ه عالم ت اثن يعش ري
است ،از سقرا قرمزي ترتي داده ،تارک ات اع خود را به آن افسر بيارايد»( .ترکمان،
 ،1730ج ،1ص )17سخناني از اين ق يل ،رنگ و بويي از افرا در موجه جلوه دادن فرد
يا عمل او دارد .برخي از مورخان نيز اش اره دارن د ک ه انتخ ا ک اله دوازدهت رک
بهنشخنۀ دوازده امام نميتواند توجيهي در عقيدۀ شيعي شيخحيدر بوده باشد؛ زي را در
آن برهه از زمان ،آشتي مهه ي س ني و ش يعه ،ع املي ب راي پ هيرش دوازده ام ام
مهه شيعۀ اثنيعشري از سوي اهل تسنن بوده است.



اقدامات شيخحيدر موج تيرگي روابط او ب ا آققويونلوه ا ش د و يعق و بي ک،
سلطان سنيمهه آققويونلو ،به شيخحيدر که همس ر خ واهرش ني ز ب ود و داعينۀ
ره ري مهه ي و سياس ي داش ت ،ب دگمان ش ده و او را ب هقت ل رس اند و خ واهر و
خواهرزادگانش را در فارس مح وس س اخت« .يعق و بي ک ک ه از خي ا حکوم ت
شيخحيدر مطلع گشت ،تقويت جان شروانش اه ح ج ش مرد و لش کر ب ه س رداري
سليمانبيک بر سر حضرت شيخحيدر فرستاد و او را بهقتل آورد و اوالد صغار و ک ار
او را به قلعۀ النجق فرستاد»( .الهيجي ،1731 ،ص )101بدين ترتي  ،يعقو بي ک ب راي
مقابله با شيخحيدر ،خويشاوند شيعيم هه خ ود از شروانش اه ،دش من ديرين هاش،
کمک گرفت.
چند سا بعد ،رستمبيک آققويونلو ،برخال يعقو بيک ،صلح با ش روانش اه را
کنار گهاشت و در جنگ با او صالح ديد از وجود فرزندان شيخحيدر و پي روان آن ان
که مهه تشيع داشتند ،سود جويد .از اينرو ،حليم هخ اتون ،همس ر ش يخحي در ،و
فرزندان او را از زندان آزاد کرد .هرچند رفتار مصلحتجويخننۀ رس تم بي ک موج
مهاجرت گروهي از شيعيان به ت ريز شد( ،اب ن کربالي ي ،1777 ،ص )107ول ي ب هزودي
فرزندان شيخحيدر ،اسماعيل و اب راهيم ،ب راي ره ايي از اس ت داد م هه ي ناش ي از
حکومت آققويونلوها ،در مشورت با عدهاي از بزرگان و مريدانشان به گيالن رهسپار
شدند .شايد تقدير چنان رقم زده بود تا اسماعيلميرزا در محيط آرام و فضاي مهه ي
تشيع گيالن پرورش يابد« .امراي صوفيه طريق مشورت مسلوک داشته ،همگنان سفر
و
گيالن مستصو شمردند؛ و آن حضرت با قري دويست کس از مريدان مخل
مخلصان متخص و برادر کالنتر خود سيدابراهيم را همراه گرداني ده ،ب هط ر آن
واليت عزيمت فرمود»( .خواندمير ،1781 ،ج ،7ص )771اسکندربيک ترکمان ،از مشورت
صوفيان با مادر اسماعيلميرزا نيز سخن ميگويد و اينکه م ادر او «توج ه ب ه جان
گيالن را بهصالح وقت انس و اقر يافتند»( .ترکمان ،1730 ،ج ،1ص)13
از زمان ورود فرزندان شيخحيدر به گيالن ،شيعيان گرد آنان را گرفتن د .مؤل ف
جهانگشاي خاقان مينويسد :اسماعيلميرزا پس از ورود به رشت ،وارد ج امع اب يض
شد و در آنجا اقامت گزيد« :در ح والي آن مس جد ،امي رنجم ن امي دک ان زرگ ري



داشت .بنا بر قر جوار ،پيوسته در خدمت آن حض رت ب ود و ب هوس يلة خ دمات
مرغوبه ،روزبهروز مرتبۀ خود را ميافزود»( .ا دتا مضطر ،1787 ،ص)87
وضع مهه ي گيالن ،از زمان سيدعليکيا که از سادات گيالن ب ود و م دتي ن زد
سيدقوامالدين مرعشي تحصيل علوم ديني کرده بود ،به تش يع اثن يعش ري گ رايش
داشت .مرعشي مينويسد :سيدعليکيا «به ش ر مالق ات س يدقوامال دين مش ر
گشت و از جان ين در ام ور دين ي و دني ا از ه م اس تفاده نمودن د»( .مرعش ي،1787 ،
ص )797مورخان در اقامت اسماعيل تحت مراق ت کارکيا ميرزاعلي ،والي الهيجان ،تا
سا 703ق که زمان خروج اسماعيل ميرزا از گيالن و شروع قدرتي ابي اوس ت
اتفاق نظر دارند .اقامت چادسخلۀ اسماعيل ميرزا در الهيجان که يکي از پايگ اهه اي
مهم تشيع بود آنهم در دوراني از زندگي که مرحلۀ آمادگي براي پهيرش تربي ت
و تزکيۀ روحي هر فرد است ،مسلماً بر اسماعيل بيشترين اثر را داشته اس ت .مؤل ف
جهان آرا مينويسد« :بهغايت م تهج و شادمان گشته ،دقيقهاي از دق ايق خ دمتکاري
نامرعي نگهاشت و با وجود آنکه رستمبيک مکرر کس به طل آن حضرت فرستاده،
فايده نداد»( .غفاري قزويني ،1777 ،ص)187
اسماعيلميرزا نزد همين خاندان پرورش يافت و دوران مهم زندگي خود را تحت
تعليم آنان گهراند .تأثير خاندان آ کي ا ب ر عقاي د م هه ي او ،در تش کيل حکوم ت
يکپارچه در سرتاسر ايران که بر مهه تشيع استوار باش د ،ت أثيري بس زا داش ته
است .نويسادۀ تاريخ خاني دربخرۀ سيدعليکيا و تعليم اسماعيل و برادرش مينويس د:
«لوح صافي ايشان را به نقوش تعليم علم و آدا فر و سنت که ش يمة ذات ي آن
دودمان بود ،زينت داد و به وظايف حسنه ،حقوق پدري مرعي داشت و مدت هش ت
سا که آن حد توقف ايشان است ،مخصوص انواع رعايت س اخت»( .الهيج ي،1731 ،
ص )107مردم شيعهمهه گيالن که از اقام ت اس ماعيل در الهيج ان ب اخ ر ش ده
بودن د ،ن زد او آمدن د؛ از جمل ه «مي رنجم زرگ ر و ميرحس ين ،ول د ميرموس ي ،و
اميرجهانگير رشتي که وکالي اميراسحاق بودند ،رفيق ايشان ش ده ،متوج ه الهيج ان
شدند»( .روملو ،1777 ،ج ،11ص )11اسماعيل در الهيجان ،علوم ديني و قرآن آموخت و
«نزد موالنا شمسالدين الهيجي قرائ ت ق رآن مجي د فرم ود و کارکي ا ميرزاعل ي و


کارکيا سلطانحس ن ،ب رادرش ،متکف ل خ دمت بودن د»( .ترکم ان ،1730 ،ج ،1ص)18

انتخا شمسالدين الهيجي شيعي به تعليم و تربيت اسماعيل ،با هد ايجاد گرايش
در اسماعيل به مهه تشيع بوده است .شيعيان ،اسماعيلميرزا را تنها نگهاشتند و ت ا

رسيدن به قدرت و حکومت در ت ريز ،همراهياش کردن د .در سنررنخمۀ ونيزي ان در
ايران ،در توصيفي از مسجد ت ريز در زم ان ش اهاس ماعيل آم ده اس ت« :دو ت ن از
مجتهدان اين مهه (شيعۀ اثنيعشري) که يکي از ايشان چنانکه بسياري از م ردم
ميگويند ،مسائل ديني را به سلطان شيخاسماعيل تعليم داده است و ديگري ،در محل
حاضر مي شوند و به دق ت مراق مجل س وع ظ اس ت و م ردم را ب ه ک يش ن و
درميآورد»( .اميري ،1777 ،ص)767
اسماعيل صفوي ،هد خود را در رسيدن به قدرت ،هدفي م هه ي اع الم ک رد.
بهگفتة نويسادۀ عالمآراي صفوي ،او در جوا مخالفته اي الون دميرزاي آققويونل و
نوشت« :مرا داعيۀ سلطنت و جه انگيري نيس ت و م يخ واهم دي ن آب ا و اج داد و
حضرت ائمۀ معصومين را رواجي بدهم و ت ا ج ان داش ته باش م ،در راه دي ن م ين
شمشير بزنم که تا حق به مرکز خود قرار بگيرد»( .ترکمان ،1730 ،ج ،1ص)81
مسلماً رسميت بخشيدن به مهه تشيع از جان اسماعيل صفوي ،به اقام ت او
در گيالن و تعليم او نزد شيعيان ،و همراهي شيعيان با او مربو م يش ود .او هنگ ام
حرکت بهسوي اردبيل به دستيابي به قدرت ميانديشيد و اينک ه ب راي رس يدن ب ه
اهدا سياسي مهه ي الزم بود مهه تشيع را مهه رسمي ايران اعالم کن د ت ا
در مرحلۀ او  ،عامل اصلي وحدت سياسي در داخ ل ،و در مرحلنۀ دوم پي روزي در
صحاۀ سياست خارجي را فراهم سازد.

شاهاسماعيل صفوي (709ـ770ق) بهمحض رسيدن به قدرت و تاجگهاري در ت ري ز،
به رس مي ک ردن تش يع در مملک ت تح ت ام ر خ ويش پرداخ ت« .اع الم تش يع
اثني عشري  ...به عنوان مهه رسمي ...از سوي ش اهاس ماعيل در ت ري ز ،مه مت رين
تصميم او بود»( .بياني ،1797 ،ص )18شاهاسماعيل براساس کدام اصو تصميم ب ه اي ن



کار گرفتب آيا وي اين تفکر را براي احي اي مملک ت جدي د الزام ي م يدي د و ي ا
انگيزههاي سياسي درکار بود يا تشيع او اعتقادي بودب تصميم به انجام چنين عملي در
مملکتي که اکثريت قاطع آن مهه تسنن داشتند ،از طر ش اهاس ماعيل و آنه م
زماني که وي تنها بر ت ريز (آذربايجان) حکومت ميکرد و ب راي دس تيابي ب ه هم ة
کشور ،زمان و حوادث فراواني را پيش روي داشت ،تصميمي خطرناک بود .ب ا توج ه
به اين نکته و مطالعه و مطابقت تاريخ ميت وان تش يع اس ماعيل را تش يعي اعتق ادي
دانست که او خود را مأمور به انجام آن ميدانست و احتماالً شاهاسماعيل مالحظ ات
سياسي شکلگيري قدرت مطلقة خويش را با آن همراه کرده بود.
اسماعيل و خانوادهاش از مدتها ق ل ،يعن ي زم ان خواج هعل ي (977ـ 670ق)
ماهيت شيعي خود را آشکار کرده بودند و شاهاسماعيل پيش از فرم انروايي ،خ ود را
مجري دستورهاي دوازده امام معرفي ميکرد« .حضرت مهدي

ت اج س رخي ب ر

سرش نهاده ...و فرمود :برو که تو را اذن (جهاد و خروج) دادم؛ و ب ه هم ين ترتي ،
شاهاسماعيل به مريدانش تأکيد ميکرد که همة حرکات وي ط ق دس تورات دوازده
امام است»( .الشي ي ،1797 ،ص )767-766به نظ ر نم يرس د ک ه اس ماعيل در زم ان
بهقدرت رسيدن که تنها چهارده سا سن داش ت آنق در داراي بي نش سياس ي
باشد که بتواند اهدافي بزر را از رهگهر مهه تشيع مدنظر داشته باشد؛ از س وي
ديگر ،خط ر ب زر واداش تن دس تک م دو س وم م ردم س نيم هه کش ور ب ه
رويگرداندن از اعتقادات خويش نيز وجود داشت که اسماعيل و اطرافيانش حتماً ب ه
آن واقف بودند؛ اما پاسخ شاه به مشاورانش ،باز هم نشانگر اعتقادي ب ودن عم ل وي
(گسترش تشيع) است که او خود را مأمور به انجام آن ميديد« :به ي اري خ دا ،اگ ر
رعيت حرفي بگويند ،شمشير ميکشم و يک تن را زنده نميگ هاريم»( .س يوري،1797 ،
ص )19ميبينيم اسماعيل تا بدان حد مأمور و مصمم به اين امر بود که حت ي کش تار
مردم نيز برايش اهميت نداشت و اين از گفتة او پيداست .اسماعيل مصمم بود به هر
قيمت ،بر اعتقاد خويش جامة عمل بپوشاند و در اين راه ائمه را هم راه و م رت ط ب ا
خويش ميدانست چنانکه معتقد بود امام علي

در رؤيا به او فرمود« :اي فرزندم!



دغدغه به خاطر مرسان و در روز جمعه بفرماي تا قزل اش ي راق بپوش ند ...و در آن
وقت خط ه بخوان و هرکس خواسته باشد که حرک ت کن د ،قزل اش آن را ب هقت ل
ميرسانند»( .همان)
مطمئناً اسماعيل مصمم بود اعتقاد خويش را که در آن ،مالحظات سياسي خ اص
پادشاه نيز ديده ميشد ،بر مملک ت تح ت فرم انش ح اکم کن د و م يت وان گف ت
شاهاسماعيل به همان اندازه که پيش از رسيدن به قدرت ،تفکر وحدت ايران را درسر
نداشت ،فکر تمرک ز م هه م ورد عالق هاش را در قلم رو فرم انروايياش در س ر
ميپروراند .آشکار بود ک ه اي ن اق دام ،ب دون ب روز مخالف ت و ايج اد فش ار و آزار
طر داران مهه تسنن ميسر ن ود« :شاه شمشير بلند کرد و گفت :ت را کني د ...آن
دو دانگ با آواز بلند بيش باد و کم م اد گفتند و آن چهار دانگ ديدند ک ه جوان ان
قزل اش خنجرها و شمشيرها در دست ،گفتند هرکدام که نميگوييد کشته ميش ويد؛
تمام از ترس خود گفتند»( .ميراحمدي ،1787 ،ص )31مردم مج ور به پهيرش بودن د و
نافرماني ،با مر پاسخ گفته ميشد .از اينرو ،مردم عادي آسانتر ميپهيرفتند؛ ول ي
علماي ديني سرسختت ر بودن د و مقاوم ت م يکردن د« :ش مار زي ادي از علم اي
سنيمهه ايران به ترکيۀ عثماني و آسياي مرکزي گريختن د»( .الگ ار ،1787 ،ص)37
اسماعيل با سرسختي و رشادت ،و چشمپوشي از خطري که از اين رهگ هر تهدي دش
ميکرد ،و با تکيه بر قدرت قزل اشها اي ن ک ار را انج ام داد؛ ام ا اي ن عم ل ب راي
شاهاسماعيل چه سودي داشت و او چه اهدافي را دن ا ميکردب
راجر سيوري ،نخستين عامل را بهخدمت گرفتن ايدئولوژي مهه پويا ميدان د؛
(سيوري ،1797 ،ص )16اما چنانکه ذکر شد ،بهنظر نميرس د اس ماعيل در آن هنگ ام
داراي بينشي بزر بوده باشد که آيندهاي طوالني را حدس بزند و بهخدمت گ رفتن
ايدئولوژي در کوتاهمدت براي وي ميسر ن ود؛ چراکه براي اس تقرار م هه ش يعه و
اعتقادي شدن ملت بر اساس آن ،دستکم چند سا وقت الزم بود و خطر مخالف ت
اکثريت سني نيز کمتر از سود ناشي از ايدئولوژي گفتهش ده ن ود .بن ابراين ،م هه
شيعه ،اگر هم اين ايدئولوژي پويا را به حکومت صفويه عرضه ميکرد ،نم يتوانس ت
در کوتاهمدت و بالفاصله نتيجه بدهد؛ اما در درازمدت ،قطعاً اين ايدئولوژي ،بهوي ژه
در مقابل عثمانيهاي سنيمهه تأثير بسزايي داشت.



شاهاسماعيل ،در اقدام خود افزون بر اينکه عمل او را اقدامي عقيدتي دانستيم
چنانکه گفته شد ،احتماالً اهدافي را دن ا ميکرد که با ق درت مطلق ة پادش اهياش
بيارت ا ن ود :نخس ت اينک ه تفک ر ص وفيانة م وج ب زر ط ر داران اس ماعيل
نميتوانست با اعتقادات جامعة سنيمهه سازگار گردد و شايد اسماعيل با فراس ت
اين موضوع را دريافته بود که نتيج ة آميخ تن قزل اشه ا ک ه ديوان هوار اعتق اد
بيچونوچرا داشتند با اکثريت سنيمهه  ،چي زي ج ز ه رجوم رج نخواه د ب ود؛
چراکه اعتقاد و احترام به امام علي که نزد صوفيان اهميت فراوان داشت ،نقطهاي
بود که جامعة سني را به مخالفت با قدرت جدي د وام يداش ت؛ هم ان چي زي ک ه
فرسنگها دورتر حکومت عثماني را به مخالفت با حکومت شيعي صفوي تس ريع داده
بود .اسماعيل شايد دريافته بود که سازش قزل اشه ا و س نيم هه ه ا و زن دگي
مسالمتآميز آنها در کنار هم ناممکن است و از اين رو خطر برداشتن مهه تس نن
را آسانتر از خطر هرجومرج طوالني و احيان اً تض عيف و ن ابودي حکوم ت خ ويش
ميدانست.
دوم آنکه چنانکه ذکر آن رف ت ب هخ دمت گ رفتن ي ک اي دئولوژي پوي ا
(مهه تشيع) صوفيان و مريدان آناتومي فرقۀ صوفي صفوي را از دولت عثماني جدا
ميساخت و به وحدت و هويت ارضي و سياسي جديدي پيوند ميداد که تداوم حيات
اجتماعي آنها در گرو ايجاد اين هويت نوين بود .سوم آنکه عنصر ايراني (تاجيک) ب ه
وحدت ملي ،مهه ي و سياسي دست پيدا ميکرد و از خطر مستحيل شدن تمام عي ار
در هويت نژادي و سياسي مهه ي دولت ترکت ار عثماني ،نجات مييافت و بهقولي،
ايرانيان با پهيرش مهه تشيع ميتوانستند سدي محکم در برابر عثماني در غر و
ازبکان در شرق ايجاد کنند( .ميراحم دي ،1787 ،ص )37بدين ترتي  ،تعارض ي ک ه از
رهگهر برخورد اعتقادي ميان جامعة شيعهش دة ايران ي و جوام ع س ني پيرام ون آن
شکل ميگرفت ،حکومت ترکت ار صفوي را ناگريز بهعن وان ح افظ مرزه اي س نتي
ايران معرفي کرد و در نتيجه عنصر ايراني را به حمايت از اي ن حکوم ت واداش ت و
زمياۀ مشروعيت و اقتدار اين دولت را فراهم ساخت.



اعالم و رسميت مهه

تشيع از سوي شاهاسماعيل در ش هر ت ري ز 709ق1301/م،

ضرورت توجه به توسعه و استحکام آن در جخمعۀ و تقويت رابطة ميان نهاد سياسي و
دين را بههمراه داشت .در واقع ،توسعة ق درت سياس ي دول ت من و ب ه گس ترش
عمومي مهه در جامعه بود .به همين منظور ،از همان آغاز حاکميت ،تحق ق ه د
يادشده يکي از اصليترين و مهم ترين کارکردهاي حک ومتي ش ناخته ش د و منص
مستقلي ايجاد گرديد تا در اين راستا تالشي همهسويه داشته باشد؛ چنانکه بهت دريج
با فزوني يافتن دامنة فعاليتها ،نهاد ديواني مستقلي بهوجود آمد که بيگمان يک ي از
بدنههاي مهم نظام حکومتي و ديوانساالري را تشکيل ميداد .توجه نويسندگان متون
ديواني به شرح مشاغل و مناص ديني که در آغ از نوش تهه اي خ ود آورده و ب ر
توصيف بخشهاي ديگر حکومتي مقدم قرار دادهاند ،بر اهمي ت و برجس تگي آن در
ميان کارکردهاي نهاد سياسي گواهي ميدهد( .ميرزا س ميعا ،1786 ،ص )7-1اين مهم ،از
منظر ناظران اروپايي نيز پنهان نمانده است و ايشان به همان دليل ،بخش مس تقلي را
در ميان يادداشتهاي خود به توصيف نهاد مهه ي و وظايفي که از س وي حاکمي ت
در جامعه برعهده داش ت ،اختص اص دادهان د( .تاورني ه ،1787 ،ص / 377-366شنخرد،
 2731ص)2771

ال ته بايد توجه داشت که ترتي مناص آم ده در مت ون دي واني ،بيش تر ب ين
ويژگيهاي آن نهاد در نيمة دوم حکومت صفوي است .مسلماً اي ن س اختار ،در دورة
نخست چندان پيچيده ن وده است .با وجود اين ،در نگاهي کلي ،نه اد م هه ي در ه ر
دوره اهدا و وظايف مشترکي که همانا ترويج و اجراي احکام شريعت بود ،برعه ده
داشته است؛ و مسلماً بهدن ا فاصله گرفتن ساختار قدرت از جن ههاي ص وفيانه ،ب ر
اهميت کارکردي آن نهاد افزوده شد .و آنچه مسلم است ،صفويان هيچگ اه در دف اع
از شريعت و مهه تشيع دچار ترديد نشدند؛ بلکه در همه حا در جهت تقوي ت و
استواري آن مهه  ،وظيفة خويش ميديدند که از عامالن و متوليان اينگونه وظايف
جان داري کنند .قديميترين منص شناختهشده از نه اد دي واني در عص ر ص فوي،
همان «صدر» است .اين مقام ،هرچند ريشه در ساختار ديواني گهشته داشت( ،سيوري،



 ،1760ص / 19رحيمزاده صفوي ،1771 ،ص  / 179سيوري ،1760 ،ص )181اما با توج ه ب ه
تحو مهه ي اوايل صفويه ،در راستاي کارکرد جديد مهه ي آن دولت تعريف نويني
بهدست آورد که ميبايستي مطابق احکام و اصو فقهي م هه ش يعة ام امي عم ل
ميکرد( .صفتگل ،1761 ،ص )777-771بهمعن اي روش نت ر ،مق ام ص در در راس تاي
سياست مهه ي دولت جديد ،متعهد و ملزم بود ت ا «اب وا دي نپ روري» را مط ابق
«مهه علي ة امامي ه» انج ام ده د .اي ن وظ ايف را م يت وان از نخس تين فرم ان
شاهاسماعيل يکم ،که در عين حا خط مشي اعتقادي ساختار قدرت را نشان ميدهد،
بهوضوح دريافت .فرمان او اگرچه وجه ي کل ي داش ت ،آش کارا «خط اي ممال ک»،
«پيشنمازان» و «مؤمنان» را يعني نمايندگان شناختهشدة ط ق ة دين ي ک ه رابط ة
نزديکي با تودههاي اجتماعي در امر آم وزشه اي دين ي و اج راي احک ام ش ريعت
داشتند مخاط قرار ميدهد که از اين پس بايد وظايف خود را مط ابق آنچ ه ک ه
مورد ق و و دفاع دولت صفوي است ،انجام دهند( .خواندمير ،1781 ،ج ،7ص)786-789

بيگمان ،اين تأکيد از آن روي بود که صورتبندي اعتقادي جامع ه را ب ر پاي ة
مهه تشيع استوار سازند و اين کار نيز همزمان با تکاپوهاي سياسي ب راي دس تيابي
به قدرتي متمرکز انجام ميگرفت .نوشتههاي ديواني که عمدتاً روش نگر وض ع مق ام
صدر در نيمة دوم حکومت صفوي ،بهويژه اواخر آن هس تند ،نس تاً ش رح دقيق ي از
وظايف صدر را براي رسيدن به اهدا مهه ياي که دولت صفوي دن ا م يک رد،
بيان داشتهاند .بنا بر اظهارات ميرزا سميعا ...« ،الزمة منص مطلق ص دارت :تعي ين
حکام شرع و م اشرين اوقات تفويضي و ريشسفيدي جميع سادات و علما و مدرسان
و شيخاالسالمان و پيشنمازان و قضات و متوليان و حفا و س اير خدم ة م زارات و
مدارس و مساجد و بقاعالخير و وزراي اوقا و نظار و مستوفيان و ساير عملة سرکار
موقوفات محرزان و غساالن و حفاران با اوست»( .ميرزا س ميعا ،1786 ،ص )777-771در
کتا دستور الملوک نيز اين وظايف با اندکي تغييرات جزئي عيناً ،تکرار شده اس ت،
و هيچگونه تفاوت محتوايي ميان آن دو بهچشم نميخورد( .افشار ،1760 ،ص)777-771
جدا از جايگاه متفاوت مقام صدر در فرايند تح و ق درت ،و ني ز تقس يم آن ب ه دو
منص عامه و خاصه که در زمان ش اهس ليمان انج ام گرف ت (ص فتگ ل،1761 ،



ص )773-777آن مقام در همة ادوار تاريخ صفوي نمخيادۀ اجرايي آن دول ت در ام ور
شرعي باقي ماند ،و توفيق صفويان در ايجاد وحدت مهه ي در جامع ه ،نش اندهن دة
کارآمدي آن نهاد در اجراي وظايف محول ه ب وده اس ت( .رومل و ،1777 ،ج ،1ص-177
 )100به همين س  ،هيچگاه در عصر صفوي مناس ات نهاد قدرت و متوليان شريعت
به جدايي نکشيد؛ زيرا صفويان بر اين واقعيت آگاه بودند ک ه اج راي وظ ايف دين ي
ساختار سياسي در جامعه ،بدون حضور عناصر و نمايندگان مهه ي ميسر نخواهد بود؛
بلکه از نگاه مهمتر هرگونه گسست ميان آنها ميتوانست هويت مشروع آن دولت را
بهمخاطره اندازد.
در کنار مقام صدر ،منص ديگ ري ک ه بخش ي از کارکرده اي م هه ي دول ت
صفوي را برعهده داشت ،مقام شيخاالسالم بود .بهنظر ميرسد اين منص که س ابقة
تاريخي آن در تشکيالت ديواني به قرن چهارم هجري باز ميگ ردد( ،مت ز ،1781 ،ج،1
ص )119در عصر صفوي با آمدن علماي ج لعاملي اهميتي ديگر يافت .بنا بر ش واهد
موجود ،نخستين فردي که به آن مقام شهرت يافت ،محقق کرکي بود؛ (افن دي،1797 ،
ص )780-733اما اين شهرت ،بنا بر اعت ار علمي و معنوي او بود که بر ديگران برتري
داشت و با تأييد شاه به رتق و فتق امور شرعي ميپرداخت .بهدرستي روش ن نيس ت
که مرز وظايف شيخاالسالم و صدر در امور شرعي چگونه تعيين شده بود .ب ا وج ود
اين ،در منابع صفوي از برخي رجا مهه ي به عنوان شيخاالسالم نامبرده شده اس ت؛
چنانکه سيدحسين کرکي ،دخترزادة شيخعلي کرکي ،در زمان شاهتهماس يک م «در
داراالرشاد اردبيل به تدريس و ش يخاالس المي و قط ع و فص ل مه ام ش ريعه قي ام
داشت»( .ترکمان ،1730 ،ج ،1ص )171و شيخبهايي پس از م ر پ درزنش ،ش يخعل ي
منشار (767ق1398/م) در زمان شاهع اس يکم به منص «شيخاالس المي و وکال ت
حالليات و تصدي امور شرعية» اصفهان برگزي ده ش د( .وال ه اص فهاني ،1791 ،ص)773
پدرش شيخحسينبنع دالصمد حارثي نيز پيش از اين و در زمان ش اهتهماس يک م
شيخاالسالم شهر هرات بوده است( .افندي ،1797 ،ج ،1ص)111
در شهرهاي ديگر نيز در طو دوران صفوي ،از ميان رجا ديني افرادي به مقام
شيخاالسالمي منصو ميشدند( .ص فت گ ل ،1761 ،ص )731-731تاورني ه دراي نب اره



ش اه

مينويسد :در بيشتر شهرهاي مهم ايران ،يک نف ر ش يخاالس الم ک ه از ط ر
منصو ميشد ،براي اجراي امور شرعي وجود داش ت( .تاورني ه ،1787 ،ص)367-366
شاردن ،ضمن اشاره به اهميت مقام شيخاالسالم در امور شرعي و برتري آن بر مق ام
قاضي ،وظيفة او را داوري و رسيدگي به «دعاوي مدني» دانسته است( .ش اردن،1791 ،

ج ،7ص )1779کمپفر و سانسون نيز بر نقش شيخاالس الم در ام ور ش رعي و م دني و
رسيدگي به دعاوي و اختالفاتي که ميان مردم وجود داشته اس ت ،تأکي د ک ردهان د.
(کمپفر ،1787 ،ص )117از اين جهت ،گفتههاي آنان با آنچه در نوشتههاي ديواني آمده
است ،اختالفي ندارد .بنا به گزارش مي رزاس ميعا ،ش يخاالس الم «در خان ة خ ود ب ه
دعواهاي شرعي و امر به معرو و نهي از منک رات م يرس يد»( ،مي رزاس ميعا،1786 ،
ص )7ميرزاسميعا نيز در ع ارتي مشابه ،بر اهميت قضايي مق ام ش يخاالس الم تأکي د
ميکند.
جدا از مطال پيشگفته ،شواهد تاريخي بر آن داللت دارد که مقام شيخاالس الم
در اواخر دورة صفوي در ساختار سياسي ديواني ،اهميت و اعت ار بيش تري داش ته
است ،چنانکه مراسم تاجگهاري شاه جديد بهوسيلة وي انجام ميگرفت؛ (افشار،1760 ،
ص )779اما اين پيشرفت ،موقعيت ديني شيخاالس الم را در اج راي احک ام ش ريعت
تحتالشعاع قرار نداد .شيخاالسالمان تا پايان حي ات سياس ي دول ت ص فوي مرج ع
رسيدگي به دشواريهاي فقهي عمومي بودند و در همه حا بر امور عملي ه و جخرينۀ
مردم ،مطابق احکام ش رع نظ ارت م يکردن د .از اي ن جه ت ،پرواض ح اس ت ک ه
شيخاالسالم ،بهويژه در دورة دوم حکومت صفوي ،در اجراي کارکردهاي مهه ي نهاد
سياسي وظايف مهم و مؤثري را برعهده داشته است؛ اما در زمان شاهس لطانحس ين،
آخرين پادشاه صفوي ،منص ديگري در نهاد ديني بهوج ود آم د ک ه ب ه مالباش ي
شهرت يافت .اين مقام تا حد چشمگيري اهميت ديواني مقام شيخاالس الم و ص در را
تحت تأثير قرار داد .او افضل علماي زمان خود بود و در مجالس پادشاه نزدي ک ب ه
وي مينشست ،و از اي ن جه ت ،ه يچي ک از س ادات و عالم ان چن ين م وقعيتي را
نداشتند .وظايف و کارکردهاي او در رسيدگي به امور «طال عالم ان و مس تحقين و



رفع تعدي از مظلومين و شفاعت مقصرين و تحقيق مسائل ش رعيه و تعل يم ادعي ه و
امور مشروعه  ...مدرس مدرسة (چهار باغ) و  ...داد و ستد وجوهات حال  »...خالصه
ميشد( .شاردن ،1791 ،ج ،7ص / 878-877نصيري ،1797 ،ص )17-11در دستور المل وک
نيز قلمرو کارکردي مالباشي در نهاد ديواني عيناً همان آمده است؛ جز آنک ه وظيف ة
«امر به معرو و نهي از منکر» نيز به آن مجموعه افزوده ش ده اس ت( .مي رزاس ميعا،
 ،1786ص)1

بهنظر ميرسد که شاهسلطانحسين با ايج اد مق ام مالباش ي در رأس تش کيالت
ديواني -ديني ،ساختار سياسي را که ظاهراً در انتخا و گزينش ف رد برت ر از مي ان
ان وه عالمان دين دچار مشکل شده بود ،رهايي بخشيد.
در واقع ،مالباشي مسئوليت اجرايي شريعت در هم ة ابع اد اجتم اعي و فرهنگ ي
جامعه را برعهده داشت ،و مسلماً بر مناص ديگر ديواني ديني ،چون ص در (عام ه-
خاصه) ،شيخاالسالم ،قاضي ،قاضي عسکر ،متوليان آرامگاهها (امام رض ا

 ،حض رت

و حضرت ع دالعظيم ) و متوليان م زارات س الطين ص فوي برت ري
معصومه
داشت؛ اما مسلم است که در نقش مقام صدر و مالباشي ،با توج ه ب ه آغ از و پاي ان
دولت صفوي تفاوت اساسي وجود داشته است .در واقع «ص دور» نخس تين در رون د
تغيير مهه جامعة ايران از سنت به تشيع امامي ،بهلحا کار ت ليغاتي منشأ خدمات
بزرگي بودهاند ،و بدون شک ،صفويان بدون همياري آنان نم يتوانس تند ب ه وح دت
مهه ي در جامعه دست يابند؛ اما پس از اين دوره ،ديگر لزومي ب ه ت اريخ سياس ي-
مهه ي صفويه ،اعم از شيخاالسالم و مالباشي آنچه در جزو کارکرده اي اص لي آنه ا
قرار داشت ،استحکام بخشيدن به م ادي اعتقادي جامعه و اجراي احکام ش ريعت در
مي ان ت ودهه اي اجتم اعي ب ود .درمجم وع ،در هم ة دورانه اي ت اريخ ص فويه،
صاح منص ان ديني مهمترين اعضاي نهاد ديواني بودند که رسماً مهمترين وظيف ه و
کارکرد حکومتي ،يعني ترويج شريعت و حفظ وحدت فک ري جامع ه را در پيون د ب ا
ساختار سياسي برعهده داشتند.



صفويان برخال

بيشتر خاندانهاي پيشين که در پي تهاجم و با بهرهگي ري از ام واج

انساني ق يلهاي قدرت را بهدست گرفتند ،خاستگاه ق ايلي نداشتند .بن ابراين ،س اختار
سياسي صفويان تا آنجا که به خود اين خاندان پيوند مييابد ،خاس تگاهي غيرق يل هاي
بود .آنان ره ران طريقتي يکجانشين و شهري بودند که م اني عقيدتي و آموزهه اي
صوفيانه و رفتار اجتماعي صوفيان را پرورش ميداد .در واق ع ،انديش هه اي دين ي و
ره ران برجس ۀ مهه ي بهمعناي فراگير آن ،هيچگاه منشأ ق يلهاي نداشتند .اين ام ر،
مانع از پخش و گسترش آموزههاي صوفيخنۀ خانقاه اردبي ل ب ه من اطق مختل ف و از
جمله در ميان ق ايل دامداري که در نواحي غربي ايران و در ح وزة آن اتولي زن دگي
ميکردند ،ن ود .بنابراين ،در روند گسترش آموزههاي صوفيخنۀ خانقاه اردبيل بود ک ه
ميان آنان و سران ق ايل پيوندي نيرومند برقرار شد .اين امر ب ه ظه ور ن وعي درک
هستيشناسانه انجاميد که تلفيقي از عناصر مهه ي م تني ب ر آم وزهه اي ص وفيانه و
طريقتي ،ديدگاهها و باورهاي هس يشاخسخنۀ ترکان دامدار و کوچرو ،و پارهاي مضامين
مورد نظر اهل شريعت بود .مورد اخير ،ظاهراً چندان جلوهاي در اين آموزهها از منظر
م شرّعين نداشته است .حاصل اين تلفيق ،ظهور نوعي غلوّ صوفيخنۀ ص فوي ب ود ک ه
طريقت صفوي را از صورت يک طريقت صوفيخنۀ م تني بر رابط ة مري د و م رادي و
حلقة کوچک رابطة پير و مريد ،سرانجام بهصورت يک نظام م تن ي ب ر آم وزهه اي
شهرياري ت ديل کرد.
هنگامي که طريقت صفوي پس از يک دورة طوالني تدارکات اوليه ،س رانجام ب ه
قدرت سياسي دست يافت ،توازن ميان نيروهاي صفويان برهم خ ورد .ت ا آن زم ان،
نيروهاي صوفي صفوي که تحت نام عمومي قزل اشان تکاپو م يکردن د ،هن وز پي ر و
مراد خويش را همچنان با همين ويژگيها در دسترس داشتند؛ اما هنگامي که اين پير
و مراد به پادشاه ت ديل شد و قلمروي گسترده را در اختي ار گرف ت و ب ا مقتض يات
کشورداري روبهرو شد ،ديگر آموزههاي صوفيانه و رابطۀ مريد و م رادي ق ادر ن ود
نيازهاي نظم جديد سياسي را تأمين کند .مراد صفوي ،يا بايد م راد مري دان خ ويش



ميماند که در اين صورت مج ور به کنار رفتن ميشد؛ يا اينکه بهصورت يک پادشاه
رفتار ميکرد .پادشاهي که با «رعاياي» گوناگوني سروکار داشت .به سخن ديگر ،پس
از استقرار دولت صفوي ،رابطة مريدي و مرادي حت ي در مي ان طريق ت ص فوي ،در
گهر زمان ،به رابطۀ «سلطان و رعيت» ت ديل ش د .گرچ ه قزل اش ان نم يتوانس تند
بهسادگي با اين موضوع که آنان نيز در نظام جديد در کنار ديگر رعاياي سلطان قرار
ميگرفتند ،همخواني داشته باش ند ،ام ا هرچ ه از عم ر دول ت ص فوي م يگهش ت،
جن ههاي شهرياري بر جن ههاي مرادي غل ه کرد؛ گرچه اين رابطه بهصورت نم ادين
تا سا هاي نهايي برافتادن صفويان حفظ شد.
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