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During the Safavid era, a branch of scholars left the natural method 
of ijtihad in jurisprudential derivation of Religious orders and turned 
to Akhbarism. The Safavid government, in the position of the 
claimant of Shiism - negatively or positively - was the focus of 
Shiite scholars; For this reason, the study of scientific and social 
movements in this period is important. Examining the views of  
Mujtahids (Usulis) and Akhbaris leads us to the important point that 
the source and origin of the type of interactions and actions of each 
sect is in the way they look at the dignity of leadership for society, 
which the Usulis consider to belong to the comprehensive Mujtahid 
and the Shah (King) is required to obtain permission from him, but 
the Akhbaris have considered this dignity customary and have 
entrusted it to the  people. Akhbaris' perception of the leadership of 
the society had consequences. This trend in a way fueled 
appearanceism and this made the progress of Islamic civilization 
decadent and fueled the autocracy of the Safavid kings. On the other 
hand, this school and its occurrence in the Safavid era caused the 
spread of superstitions and heresies in religious beliefs and practices, 
including religious disputes, the legitimacy of dreams, heresy in 
religious dates, especially mourning, as well as capturing the beliefs 
of Shiite saviorism. Attention to the position of intellectual and 
rational sciences in the Safavid period is also noteworthy, which by 
excluding it, the social consequences of Akhbarites are doubled. 
This article, considering the method of documentary analysis, seeks 
to examine various historical sources and documents in order to 
make its understanding in accordance with that era and new 
manifestations of positive and negative and sometimes destructive 
effects of the news flow on the course of Aryan history. To discover 
Islam and to depict the consequences that current  had at the same 
time, and while explaining in detail their point of view, it also seeks 
to express its difference with the principled current. 
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 گری در دورۀ صفویه اجتماعی ظهور جریان اخباری   ـ پیامدهای سیاسی  

 2حسین ایرانپور  | 1نژادیحیی بوذری 
مسئول؛  .  1 تهرا دانشیار  نویسندۀ  دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشکده  اسالمی  اجتماعی  علوم  ایران.گروه  تهران،   ن، 

y_bouzarinejad@ut.ac.ir 
 h.iranpour@ut.ac.irدانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، تهران، ایران. رایانامه: . 2

 چکیده  اطالعات مقاله 
ای از عالمان از روش طبیعی اجتهاد در استنباط فقهی احکام  در زمان صفویه، شاخه  پژوهشی  نوع مقاله: 

دار تشیع  گری روی آوردند. حکومت صفوی در جایگاه داعیه خارج شدند و به اخباری 
های  مورد اهتمام علمای شیعه بود؛ به همین سبب، بررسی حرکت    ـ ایجاباً لبًا یا  ـ س 

و   مجتهدها  نظرات  بررسی  است.  اهتمام  مورد  دوره  این  در  اجتماعی  و  علمی 
سازد که سرچشمه و منشأ سنخ تعامالت و  اخباریان ما را به این مهم رهنمون می 

زعامت برای جامعه است که    های هر کدام از فریقین در نوع نگاه آنان به شأن کنش 
انگارند و شاه را ملزم به گرفتن  الشرایط می ها آن را متعلق به مجتهد جامع اصولی 

او می  از  اخباری اذن  ولی  را عرفی می دانند،  این شأن  مردم  ها  به عهدۀ  و  انگارند 
ه  ها از زعامت جامعه، تبعاتی را در پی داشت. این جریان ب اند. تلقی اخباری گذاشته 

نوعی به ظاهرگرایی دامن زد و همین امر سیر ترقی تمدن اسالمی را منحط ساخت  
و به خودکامگی پادشاهان صفوی دامن زد. از دیگر سو، این جریان و وقوع آن در  

هایی در اعتقادات و اعمال  بستر زمانی صفویه، سبب رواج یافتن خرافات و بدعت 
های  گذاری در مناسبت تن رؤیا، بدعت مذهبی از جمله اختالفات مذهبی، حجیت یاف 

گرایِی شیعی شد. توجه  خصوص عزاداری، و نیز تصرف در اعتقادات منجی دینی، به 
به جایگاه علوم عقلی در دورۀ صفویه هم درخور توجه است که با کنار نهادن آن،  

گری دوچندان شد. این نوشتار با در نظر داشتن روش  پیامدهای اجتماعی اخباری 
حلیل اسنادی، در صدد بررسی منابع و َاسناد مختلف تاریخی است تا بتواند فهم  ت 

های جدیدی از تأثیرات مثبت و منفی و در  افق آن عصر بسازد و جلوه خود را هم 
گری بر سیر تاریخ ایران اسالمی را کشف سازد  بعضی مواقع مخرب جریان اخباری 

و سیاسی آن جریان در ه  و  و پیامدهای اجتماعی  به تصویر بکشد  مان دوران را 
 گرایی فقهی را نیز بیان کند. تفاوت آن با جریان اصول 

 تاریخ دریافت:

 1401 اردیبهشت 15
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 . مقدمه1
ی که بر سایر نهادها و  اتتأثیرای اجتماعی آن و گیری نهاد قدرت و پیامدههای شکلبررسی زمینه

جریاندوره کالم  یک  در  و  داشت  تاریخ  آن،  های  فوائد    همواره شناسی  متضمن  و  بوده  مثمر 
عواملی که سبب   و  علل  است.  بوده   رفتن  نیب  ازبسیاری  نهاد  آن  افول قدرت  درخور  و  نیز  اند، 

ا از  قدرت  نهاد  جایگاه  در  صفویه  دولت  است.  وجوه  توجه  و  نیست  مستثنا  قاعده  ی  دیتأکین 
این حکومت   دارد.  کبیشتری هم  نحو  ـ  به  ایران  و  عام  نحو  به  تشیع  تاریخ  در  عطفی  نقطۀ  ه 

می محسوب  فساد    ـ  دشوخاص  نهاد  و  قدرت  نهاد  جمله  از  مختلفی  نهادهای  تالقی  نقطۀ 
بوده )حرم )تشیع(  دین  نهاد  و  خواجگان(  و  و  سرا  عدیده می  ثیح  نیا  ازاست  دالیل  را توان  ای 

)برای مطالعه در این زمینه نک: کربن و طباطبایی، دربارۀ فواید و ثمرات و آثار متعدد این بررسی برشمرد  

 . (1400ـ1398و کربن،  1391
مهم  از  دین  نهاد  میان  این  شکل در  بسترهای  صفویه  ترین  قدرت  اوج  به  رسیدن  و  گیری 

کنش و  اقدامات  به  توجه  داللتهااست.  نهاد،  این  اجتماعی  عدیده ی  که ضرورت های  دارد  ای 
ترین مسائلی که در نهاد دین در  نماید. از مهم پرداختن و بررسی جهات مختلف آن را ضروری می

نتایج مختلف و متکثری بود، دوگانگی و تقابلی است که در    داد   رخزمان صفویه   آثار و  و منشأ 
ی  دودستگد آمد. تقابل علمای اصولی و اخباری، منجر به ایجاد  میان علمای اصولی و اخباری پدی

 .1خورد در میان مردم و نیز درباریان شد که تبعات آن هنوز در میان عموم مردم به چشم می 
اخباری  گسترش  و  پیدایش  از  که  است  پیامدهایی  بررسی  نوشتار،  این  تمسک غرض  و  گری 

است. برخی از نوعی جریان تاریخ را دستخوش تغییر قرار داده گیر مردم بوده و به دربار بدان، گریبان 
 این پیامدها امروز نیز جامعۀ ما را درگیر خود ساخته و رسوبات تبعی آن هنوز در جامعه نمایان است.

 شود:ترینشان اشاره میاست که به مهم در این موضوع، آثاری به رشتۀ تحریر درآمده 
گری، پیدایش و پیامدها« سعی در بازنمایی  عنوان »اخباریای با  ( در مقاله1377ذاکری )

مشرب جریان  اختالفات  پیدایش  در  که  مواردی  از  نمونه  چند  و  کرده  اخباری  و  اصولی  های 
پیامدها ـ باوجودیاند را ذکر کردهاخباری تأثیر داشته اما دربارۀ  که عنوان مقاله شامل آن  است، 

نیاورده می میان  به  سخنی  ـ  قسمت  شود  درگیریو  صرف  را  نوشته  انتهایی  با  های  علما  های 
 است. صوفیه و ذکر آثار میرلوحی کرده

( در مقالۀ »آثار مثبت و منفی حرکت اخباریان« به ذکر آثار علمی مثبتی  1387جهانگیری )
 

د بـا نگـرش و سـیرۀ فـردی آحـاد در تعـارض نیسـت. گری در زمان وحید بهبهانی از بین رفت، اما این مورجریان اخباری  .1
رف اسـتماع روایـت در صـدد عمـل بـه آن  بسیاری از مردم و علما درخصوص روایات ائمه)ع(، نگاهی اخباری دارنـد و بـه صـِ

شـود، هنـوز در جامعـه وجـود دارد و موجـب آیند. از دیگر سو تبعاتی که در فصل آخر نوشـتار حاضـر بـدان پرداختـه میبرمی
 شود.ختالفات بسیار زیادی بین مردم میا 
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است پرداخته و در جانب های اصولی داشتهگری در آیندۀ جوامع روایی و کتابکه حرکت اخباری
 است. گری رسوب کردهمنفی ماجرا به مواردی پرداخته که در نگاه اصولیون بعد از اخباری

( شاهرودی  و  اندیشه 1395شریفی  »پیامدهای  مقالۀ  در  حوزۀ (  در  اخباریان  های 
گری به وجهۀ ای که اخباریهای قرآنی« به ذکر چند نکتۀ مثبت و نیز نکات عدیدۀ منفیپژوهش

 اند. است پرداختههای حیطۀ قرآن وارد آوردهاعجازی و پژوهش
( سرمقاله1386صالحی  در  اخباری(  »امتداد  نام  به  اخباریای  امتداد  به  در  گری«  گری 

بحث  به  را  جریان  این  مذهبی  و  اجتماعی  پیامدهای  از  برخی  و  پرداخته  متمادی  اعصار 
 گری نیز سخنانی دارد. است و درخصوص نواخباریگذاشته
های جریان اصولی و اخباری بیان شده و پس وشتار حاضر، به صورت دقیق و منظم، تفاوت در ن 

است که در ادامه منجر به گری اشاره شده هایی برای پیدایش و گسترش اخباری از آن به ذکر زمینه 
  است. اهتمام نگارنده در این نوشته بهگیری پیامدهای اجتماعی خاصی برای این جریان شده شکل 

گیر گری( گریبان پیامدهایی تعلق گرفته که در همان عصر صفوی )عصر پیدایش و گسترش اخباری 
توان مقاالت متعدد دیگری از سایر پیامدهای این جریان در اعصار بعدی به جامعه شده بود و می 

نوشتار سعی های مختلف و متعددی را در جوامع پدید آورد، اما در این رشتۀ تحریر درآورد که جریان 
گری در زمان صفویه است که امکان دارد هنوز هم در جامعه  بر ارائۀ گزارشی از پیامدهای اخباری 

به چشم بخورند. سعی نگارنده بر این است که یک دیدگاه فرهنگی به این پیامدها داشته باشد تا 
لمی فراتر گذاشته و به  زده یا مذهبی، و به همین دلیل پای را از پیامدهای فقهی و ع نگاهی سیاست 

 است.تحلیل پیامدهای اجتماعی آن در آن دوره پرداخته 
 

 های دو جریان اخباری و اصولی . تفاوت دیدگاه2
جریان  از  یک  اخباریهر  تبعات های  که  دارند  رویکردهایی  دین،  به  اجتهادی  رویکرد  و  گری 

است تا ین امر، نگارنده را بر آن داشته اند و هممتفاوتی را در فضای علمی و اجتماعی در پی داشته
 بررسی کند.  لیتفص بههای این دو جریان را تفاوت

اختالف بر سر حجیت ظواهر    همچونآنچه از اختالف این دو جریان معروف است، مواردی  
قرآن، حجیت عقل، حجیت ظن )اَمارات(، جایگاه مجتهد، جایگاه احتیاط، تقسیمات روایات، حدود  

عمل ثغور  به  و  و  روایات  کنش  خصوصبه  در  مذاهب  سایر  جایگاه  اربعه،  کتب  های  روایات 
اجتماعی، رویکردهای سیاسی و... است. اختالفات رویکردهای اخباری و اصولی در کتب مختلفی 

بوده  اخباریون؛ بیان شده؛ هم در کتب علمای اصولی مورد بحث و تفصیل  است و هم در کتب 
به این مهم    (303ـ287:  3ق /  1428)بحرانی،    الدرر النجفیهانی در  برای نمونه، شیخ یوسف بحر

اختالفات اخباری و اصولی را در چهل مورد    به تفصیلترین منبعی که  است، لیکن مهمپرداخته
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او را بیشتر می اتقان گزارش  نیز اخباری بوده و همین امر  به    ون یاصولکند )تا  ذکر کرده و خود 
ق( است. مالعبداهلل 1135ی  متوفنشوند(، فردی به نام »سماهیجی« )انتساب آن موارد متهم  

نام   به  کتابی  در  سماهیجی  صالح  الممارسینبن  به    منیۀ  پاسخ  یاسین  سؤاالتدر  شیخ  که  ی 
ق( مطرح کرده بود، در یکی از موارد به اختالفات اخباریون و اصولیون  1147بحرینی )متوفی  

 شود: که اهم این موارد به تلخیص طرح می (384ـ397: 1373)جعفریان، است پرداخته
دانند، ولی اخباریون آن را حرام معرفی مجتهدان، اجتهاد را واجب عینی یا تخییری می .1

 دانند. کنند و عمل به روایت معصوم را واجب میمی

دانند، ولی اخباریون مجتهدان ادلۀ استنباط را شامل قرآن و سنت و عقل و اجماع می .2
 دانند. و سنت، و بیشتر آنان سنت را حجت می فقط کتاب

را مجزی می .3 از ظن  ناشی  به علم  به  مجتهدان عمل  اخباریون فقط عمل  دانند، لکن 
است؛ چه از حیث    الصدوریقطعدانند. روایت در نزد آنان  علم قطعیِ ناشی از روایت را مجزی می

 داللت و چه از حیث سندی و صدور. 

به   .4 را  احادیث  می مجتهدان  تقسیم  ضعیف  موثق،  حسن،  صحیح،  نوع  کنند،  چهار 
آن درحالی  اخباریون  می که  تقسیم  ضعیف  و  صحیح  به  فقط  را  روایت  ها  مجتهدان  کنند. 

معصوم( می  امام  )تا  مثل خودش  از  امامی  عادل  راوی  را حدیثِ  اخباریون  صحیح  اما  دانند، 
و  تواتر  به سبب  و  هستند  قائل  حدیث صحیح  برای  را    مراتبی  روایات  دیگر،  مختلفِ  قرائن 

 پندارند. صحیح می 

کنند، ولی اخباریون تمام مردم را مقلد  مجتهدان مردم را به مجتهد و مقلد تقسیم می .5
احکام    اخذدهند و در زمان حضور،  دانند. مجتهدان در زمان غیبت حکم به اجتهاد میمعصوم می

دانند، ولی اخباریون در هر حالی احکام وره مکفی نمیاز معصوم را قبول دارند و اجتهاد را در آن د
 گیرند.را از زبان معصوم برمی

به مجتهد میافتامجتهدان شئون   .6 را فقط متعلق  امور حسبۀ  دانند، ولی  ء و قضاوت و 
 که راوی احادیث ائمه)ع( باشد.  دانندیمی  کس هراخباریون آن را متعلق به 

رتبۀ   .7 بر    افتاءمجتهدان  معلّق  لغت،  را  صرف،  نحو،  اصول،  )کالم،  ستۀ  علوم  کسب 
عالم می توسط  را شرط میمنطق(  عربی  زبان  به  علم  اخباریون فقط  لکن  و  دانند،  نحو  و  کنند 

دانند. بر همین اساس مجتهدان عمل کسی که مجتهد نباشد را مجزی صرف را نیز جزو آن نمی
خباریون عمل به حدیث اهمیت دارد و عالم  هزار حدیث حفظ باشد، لکن برای ا   هرچنددانند،  نمی

 و عامی در عمل به حدیث تفاوتی ندارد. 

دانند، ولی اخباریون تابع حق هستند و فرقی بین مجتهدان تقلید از میت را جایز نمی  .8
 کند. حی و میت قائل نیستند چون حق تغییر نمی
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یثی آن را تفسیر کرده  دانند مادامی که حداخباریون عمل به ظواهر کتاب را جایز نمی .9
 اش وجود نداشته باشد. کنند، هرچند حدیثی دربارهباشد، اما مجتهدان به ظواهر آیات عمل می

ای از روی علم یا ظن مشخص شد، عمل به آن ضروری  اند اگر حکم مسئله مجتهدان قائل  .10
موارد فرد   به اصل واجب است که در غالب  اگر حکم آن مشخص نشد، عمل  ولی  برائت  است،  را 

بخشد؛ لیکن برای اخباریون اگر بر اساس روایت، حکمی مشخص نشود، عمل به احتیاط را واجب  می 
دانند و اعتقاد دارند »الوقوف عند الشبهات خیر من االقتحام فی الهلکات و ارتکاب المحرمات«. این  می 

اخباریون آن را قبول ندارند  کنند و  مسئله در تعارض ادله هم جاری است که مجتهدان برائت جاری می 
 کنند و اخباریون احتیاطی هستند. و دربارۀ امور هم مجتهدان اباحه جاری می 

مجتهدان در عقائد، ادلۀ کالمی را قبول دارند، هرچند موافقت با احادیث نداشته باشد،   .11
 کنند. اما اخباریون این مسئله را قبول نمی

گرفته شده   سنتاهلقبول دارند، هرچند از    مجتهدان قواعد اصول فقه را در استنباط .12
 تابند. باشد، ولی اخباریون فقط اصول و قواعد ناشی از روایات را برمی

خالف   .13 بر  کس  هر  و  است  روایات  اخباریون،  اقوال  باشد    هاآن مناط  داشته  نظری 
تفسیق می بر تکذیب و  اگر کسی  نیست و حتی  بدین سبک  میان مجتهدان، روال  اما در   شود، 

 شود. خالف روایات قولی داشته باشد، تکذیب و تفسیق نمی

می .14 اصولی  را  شیعه  علمای  تمام  دیگر  مجتهدان  و  صدوق  مرحوم  اخباریون  اما  دانند، 
 دانند. محدثان را اخباری و سید مرتضی و شیخ مفید و سایران را مجتهد می

تفاوت مهم  جریان ترین  مذکو های  موارد  اخباری،  و  اصولی  )جعفریان،  های  است  :  1373ر 
خوانساری،  397ـ 384 تفاوت 208ـ 205/ 1ق:  1425؛  این  در  (.  متعددی  موارد  منشأ  ها 

است که در ادامه به این نتایج پرداخته  رویکردهای آنان به حکومت و سنخ تعامل حکومت با آنان بوده 
 خواهد شد. 

 

 گری ها و عوامل پیدایش و گسترش اخباری . زمینه3
گری هم از  ش هر پدیده و جریان تاریخی، زمینه و شرایطی الزم است. پیدایش اخباریبرای پیدای

توجه است که اخباریون، جریان خود را یک امر    درخوراین قاعده مستثنا نیست. ذکر این نکته  
کردند و سعی داشتند افرادی  ها محدثان شیعه را نیز اخباری قلمداد میکردند. آننوپدید تلقی نمی

ابنهما یا  اخباریان نند شیخ صدوق  بودند،  قم  مکتب حدیثی  در  را که  افرادی  در کل،  و  قولویه 
ای برای خود قرون پیشین معرفی کنند و بدین سبب، هم طعنی بر مجتهدان زده و هم پیشینه

ق: 1403؛ حرّ عاملی،  479و    136و    109و    105ـ104ق:  1424)استرآبادی،  کرده باشند    وپادست

کرکی446 بحرانی،  51ق:  1396عاملی،    ؛  /  1405؛  بحرانی،  170:  1ق  البته  (3/289ق:  1428؛  ؛ 
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بوده  نکته  این  اثبات  صدد  در  و  ندارند  قبول  را  تبارسازی  این  محققان،  جریان بیشتر  که  اند 
:  1ق /  1425)خوانساری،  است  گری، جریانی تأسیسی بوده و تباری در میان محدثان نداشته اخباری

امی120ـ127 /  1412ن،  ؛  دوانی،  34:  3ق  جنّاتی،  89:  1362؛  مطهری،  335:  1372؛  : 1384؛ 

دو (21/105 و  ندارند  هم  با  ارتباطی  آثار،  و  مناشی  لحاظ  از  مکتب  دو  این  که  است  روشن   .
 جریان با سیر خطی متفاوت هستند.

با تالش  آنکه  از  پس  زمان صفویه،  و  در  اسماعیل  شاه  مساعدت  شاههای  و    های تهماسب 
رسید. در این   شاه عباس محقق کرکی و شاگردان او دولت صفویه تشکیل و تثبیت شد، نوبت به  

و   به  بزمان  این  اما  بودند،  تعامل  در  دربار  با  علما  از  برخی  دوران وی،  اقتضائات خاص  دلیل  ه 
امور    های علما بامخالفت  هموارههای شاه عباس نبود و  گیریتمام احواالت و تصمیم  دییتأمعنای  

هایی میان او  که در زمان محقق کرکی مخالفت  گونههمانمخالف با شریعت وجود داشت؛ یعنی  
می رخ  صفوی  شاه  برای  و  و  اهل  مثالداد  عالم  قتل  به  سیفاو  تفتازانی  سنت،  احمد  الدین 

در  ،  (36:  1378؛ نجفی،  247:  1378)جنابدی،  هرات(، اعتراض کرد و از ایران رفت    االسالمخیش)
هایی  هم علمایی همچون شیخ بهایی و میرداماد و میرفندرسکی با شاه مخالفت  شاه عباس زمان  

بیش   اندامعرض داشتند، اما به سبب استبداد و اختناقی که شاه عباس به وجود آورده بود، امکان  
 . (1/123: 1398)جعفریان، از آن برای علما وجود نداشت 

شا اینکه  علت  به  و  زمان  همین  بود،  در  رانده  انزوا  به  حکومت  از  را  قزلباشان  عباس  ه 
مردان به سبب احکامی بود  حکومتی عرصه را برای خود تنگ دیدند. ضیق صدر دولت  نمسئوال 

، ترتمام  هرچهای  ورزیدند و در تالش بودند تا به شیوه اصرار می  هاآن   شدنیی  اجراکه علما به  
زاده،  )حسینیکننده باشد  تخذ دربار جاری شود و تعییناحکام شرعی در درون جامعه و تصمیمات م

ای برای آنان پیدا شد که به صورت کامالً سهلی، راه را برای  . در این میان، راه چاره(87:  1387
میجوییکام باز  حکومت  بیشتر  چه  هر  رنگهای  چون  و  مورد گذاشت  داشت،  هم  دینی  وبوی 

قر نیز  مردم  عامۀ  اعتراض  و  نمیاشکال  اخباریار  جز  نبود  چیزی  راه  این  و  و  گرفت  گری 
اندیشه اندیشه در  استرآبادی.  محمدامین  که های  داشت  وجود  خصوصیاتی  استرآبادی،  های 

تابید و به او بسط ید کافی برای اجرایی ساختن تصمیماتش را اعطا حکومت شاه عباس را برمی
آتی منظور نگارنده، التجای حکومت صفویه به    . توضیحات(171ـ169ق:  1426)قزوینی،  کرد  می

 . 1سازدهای مجتهدان را نمایان میگری برای فرار از اشکالاخباری

 

گری به نوعی عامل سکوالریزه شدن حکومت بـود. طبـق نظـر برخـی از محققـین توان چنین استنباط کرد که اخباری. می1
ی گرایی غربی بودند و نیز مخالفت آنان با اجتهاد، باب انسداد و غیرپویایی فقـه در زمینـهاخباریون دوران صفوی متأثر از حس

مسائل جدید را گشود و دستان اخباریون را در مقابل مسائل جدید بست و آنان پاسخی برای امور جدید نداشتند. از دیگـر سـو 
شـد و فاقـد نگـاه کـالن و اجتمـاعی و حتـی ملـی و گری با مقتضیات زمان و امر حکومت به نحو فـردی مواجـه میاخباری
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برای رسول مجتهدان  اینکه  مقصود  )شرح  سلم( سه شأن    اهللیصلاهلل  و  آله  و  و    افتاءعلیه 
 اسالم به ائمۀ اطهار قضاوت و زعامت را قائل بودند و به زعم ایشان این شئون پس از نبی مکرم  

مجتهدان) شد.  منتقل  اهلل(  صلوات  )علیه    علیهم  عصر  امام  غیبت  زمان  در  را  شئون  این  تمام 
نیز    هیفقتیوال های آغازین نظریۀ  دانستند و اولین بارقهالشرایط میالسالم( از شئون مجتهد جامع

 ( کرکی  محقق  آمد.  وجود  به  رویکرد  همین  این  1/142:  1368از  در  نوشته(  است: باره 
موصوف به اوصاف    هیاست که فق  ن یا  نجایدر ا  )مقبولۀ عمر ابن حنظلۀ(  ثیحد  نیمقصود از ا»
منسوب شده   ،نیمع ائمه  ناز جانب  آن  در  آنچه  در همۀ  و  او محسوب    بینا   ،دارد  ه را  ابتیاست 

  ی کل   ،ابتین  نیا  ،"من او را بر شما حاکم قرار دادم"  قول امام که فرمودند  یمقتضا  و به  شودیم
 «. است

نیز    اتتأثیر کرکی  محقق  به  تهماسب  شاه  دادن  ید  بسط  و  حکومت  نحوۀ  در  نگاه  این 
کرد، وی را حافظ شرع و وارث علم بود و او در احکامی که برای محقق کرکی صادر می گذارتأثیر
می   نرسلیالمسید معصومین  ائمۀ  نایب  میو  نافذ  را  او  دستورهای  و  اوامر  و  گاشت  اندانست 

 .(456ق: 1431؛ افندی، 363ـ4/362ق: 1425)خوانساری، 
این   لحاظ  دیگر جایگاهی   سازِکاربا  فقیه،  زعامتی  مسئلۀ حکومت و شأن  به  نگاه شرعی  و 

فقیه   قدرت  ید  در  بایستی  حتماً  حکومت  و  نداشت  وجود  غیرفقیهان  سلطنت  و  حکومت  برای 
ص به فقها بود و در عمل فرصتی برای تحقق آن ماند. البته این نگاه مختالشرایط باقی میجامع

امری ذهنی و سوبژه  نداشت و صرفاً  از دولت صفوی وجود  تلقی میقبل  این  ای  بر اساس  شد. 
توان نظریه، در میان مجتهدان اختالفی بود؛ برخی از آنان همانند محقق کرکی اعتقاد داشتند می

ها اذن حکومت داد و آنان را شاه مأذون از و به آن   از قدرت شاه به نفع شیعه و مردم استفاده کرد
 ( اردبیلی  مقدس  همانند  دیگر  برخی  و  کرد  قلمداد  و    28و    11/ 12ق:  1403فقیه 

از مجتهد جامع  صورت  هر  در(  72ـ8/68 نمیحاکمی غیر  را  پذیرفت و آن را غصب الشرایط 
رسول  وحکومت   می خالفت  تلقی  نیز  اهلل  او  هدایای  از  و  یاد  کرد  جور  سلطان  جوایز  عنوان  با 

 کرد.می
در  نیب  نیا  در را  رویکردی  استرآبادی  المدنیۀ،  و    الفوائد  کارگزاران  توجه  که  مطرح ساخت 

سنت و به تبع آن با مجتهدانی که شئون  حاکم صفوی را به خود جلب کرد. او در جدال با اهل 

 

های توان گفت تمامی خروجیاصول فقه که با علم کالم عقلی، فلسفه، عرفان، شعر و میالمللی بود. این جریان نه فقط با  بین
غیر دینی مبتنی بر نص مشکل داشت و همین معضل بزرگی برای جامعه به وجـود آورد؛ چـه اینکـه آنـان مالصـدرا را تبعیـد 

گرایـی گری از جریـان حسپذیری اخبـاریأثیرکردند و به شیخ بهایی و میرفندرسکی و میرداماد هم معترض بودند. اگر نگاه ت
ق( منعقد گردیـد 997م )1618های آن را در پیمان وستفالی نیز یافت که در سال توان ریشهغربی دنبال و تقویت شود، می

 و دستان مذهب را از دخالت در امور سیاسی کوتاه نمود و سکوالریسم را ساختاری کرد.
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ر تعلق شئون افتاء و قضاوت به علمای دادند برخاست و پافشاری خود بگانه را به مجتهد میسه
اخباری )البته از روی تقلید( را به انتها رساند و در کمال ناباوری هیچ سخنی دربارۀ شأن زعامتی 

سنت است و شئون  نگفت. او در صدد اثبات این نکته بود که نظر مجتهدان همانند علمای اهل
و همۀ مردم مقلد معصومان هستند. برای این توان به مجتهدان ارجاع داد بیت را نمیمختلف اهل

تقلید، فقط به آشنایی با زبان عربی نیاز است و وجهی برای اجتهاد در آن مطرح نیست. در زمان  
نیز   اظهارنظرغیبت   اخباری  عالم  و  است  اخباری  فقیه  به  مربوط  احکام،  از  برخی  و  در قضاوت 

درخصوص شأن    ـ که گفته آمد    گونههمانـ  حقیقتاً مفتی و قاضی نیست و مقلد معصوم است و  
نکته هیچ  متذکر  نشد  زعامتی،  برای حکام  (198و    193:  1395)استرآبادی،  ای  را  راه  امر  این   .

، به دنبال اهداف خود  بودن  عهیشخصوص شاه عباس باز کرد که در ضمن تظاهر به  صفوی و به
 را نیز حفظ کند. ، ظاهر مذهبی حکومت خود نی مالامباشد و با تمسک به نظرات 

بر اساس نظریۀ استرآبادی، فقهای اصولی و مجتهدان، حق دخالت در امور سیاسی و زعامتی 
را ندارند و علمای اخباری هم به منوال ذکرشده دخالتی در این حیطه ندارند و همین امر مشکلی  

با فقهای اصولی داشت برطرف ساخت. دربارۀ شرایط شکل  نرا که حکومت صفوی  ظریۀ  گیری 
حدس اخباری و  شده  نوشته  مقاالتی  و  شده  ذکر  مواردی  استرآبادی  دیدگاه  در  هایی گری 

از جریان حس تأثیرپذیری وی  و  مقارنت  غربی  درخصوص  و   882:  22/  1384)مطهری،  گرای 

گری حاکم بر  و تأثیرپذیری وی از جریان سلفی  (62ـ60ق:  1421؛ صدر،  169:  20و    110:  21
و نیز برآشفتن وی از مقدار بسیار    (12:  1372؛ جمعی از نویسندگان،  220:  1393،  )طباطباییحجاز  

استدالل لوازمی  زیاد  به  توجه  است،  مهم  آنچه  اما  گفته شده،  فقه  اصول  در  موجود  عقلی  های 
 است. است که از این دیدگاه نشئت گرفته

ع فرهنگی آن روز هم در  هرچند حکومت نظریۀ او را گسترد، به اعتقاد نگارنده، توجه به اوضا
اخباری گسترش  بیمنشأیابی  از  گری  بیش  و  چشمگیر  رشد  زمان  در  اینکه  غرض  نیست.  ثمر 

بودند. در این حالت، مجتهدان    ی به مذهب تشیع گرویده تازگ  به گری، مردم ایران  انتظار اخباری
اهلل مسیر درست و والیتدر تالش بودند تا مردم را بر اساس اجتهادات و فتاوی هدایت کنند و به 

اخباری جریان  ماجرا،  دیگر  جانب  در  باشند.  دربارۀ رهنما  سخنانی  انسانی  عقل  تخطئۀ  با  گری 
محبت    هیتک و  بودند  شده  شیعه  تازه  که  مردمی  و  ساختند  مطرح  معصومان)ع(  عقول  به 

به  اهل داشتند،  دل  در  را  و  وسوسمتبیت)ع(  کشاندند  مجتهد  و  عقل خود  تعطیلی  در  ی  سعی 
اخباری این قبوالندن  صورت  بدین  شدند.  موفق  هم  حدودی  تا  و  کردند  اجتماع  کل  به  گری 

جریان، هم جنبۀ سیاسی پیدا کرد و هم جنبۀ اجتماعی، و همین مسئله باعث شد در زمان بسیار 
های علمیه و جامعۀ  اندکی، این جریان به نحوی گسترش یابد که تا حدود دویست سال بر حوزه

 ای شد. عی ایران چنبره داشت و سبب اتفاقات عدیدهشی
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جریان در  که  است  ضروری  بسیار  هم  نکته  این  به  پدیده توجه  فرهنگیشناسی  ـ    های 
را  جتماعی نمیا متغیرهای مختلف  باید عوامل و  یا متغیر واحدی توجه کرد بلکه  به عامل  توان 

 اند.تنیدهشناسایی کرد که غالباً درهم
 

 گیری صفویه عالمان دو جریان در زمان شکل . آرای 4
برهه  در  اخباریون  و  بودهمجتهدان  دخیل  صفوی  حکومت  در  کنش هایی  و  این  اند  در  را  هایی 

اند. طبق توضیحاتی که دربارۀ مبانی هر کدام از این دو نحله گفتیم، حدود و حکومت انجام داده 
های خباری با حکومت متفاوت بود و در کل کنشهای اصولی و ای هر کدام از جریانهمکار ثغور 

به   متعلق  باالصالۀ  را  حکومت  خود  مبنای  طبق  اصولی  جریان  دادند.  بروز  خود  از  را  متفاوتی 
میالشرایط میمجتهد جامع تلقی  فقیه  از  مأذون  را  در  دانست و شاه صفوی  نگاه  نوع  این  کرد. 

د اسماعیل  تهماسب، شاه  اسماعیل، شاه  قابل  زمانۀ شاه  عباس  ابتدای عصر حکومت شاه  و  وم 
یافت و پس از  ظهور  گری در اواخر حکومت شاه عباس  پیگیری است. در مقابل، جریان اخباری

ی دارای مناصبی صوری از جانب حکومت شدند. نوع  بهآن زمام امور شرعی را در دست گرفت و  
حکومت   جانب  از  بیشتر  صوری  مناصب  اصطالح  علمای   است،  موردتوجه البته  باألخره  چون 

 دادند.هایی در رفع مشکالت مردم انجام می اخباری هم توجه به دین و مردم داشتند و تالش 
دهی نظم مسلطی در زمانی که دولت صفوی بر مناطقی از ایران مسلط شد و شروع به شکل

داشت و از    گری نبود. حکومت صفوی، تباری صوفیانهدر آن مناطق کرد، خبری از جریان اخباری
زمان شیخ جنید )جد شاه اسماعیل اول( حرکاتی سیاسی را آغاز کرده بود، لکن تعلق خاطر خود را 

اتفاقاتی   تبعـ به گاه از دست نداده بود. شاه اسماعیل  منشانه هیچ های خانقاهی و صوفیبه جریان 
شده    مندعالقه لی به تشیع  برای پدر و جدش افتاده بود و آنان در میان ترکان آناتو  گذشته   درکه  

ـ عرصه را برای حرکات دینی علما باز    (73ـ79:  1387)جعفریان،  دانستند  و خود را وامدار آن می
عصر امام  برحق  جانشین  را  تشیع  علمای  صریح  طور  به  و  می)کرد  آنعج(  از  و  ها  دانست 

ی سنجید و خوب  به  درخواست نیابت برای حکومت را داشت و در این میان شخصی که شرایط را
کرکی محقق  جز  نبود  کسی  شد،  میدان  علیه(    اهلل)رضوان  وارد  /  1425)خوانساری،  تعالی  :  4ق 

افندی،  362ـ363 در سیاست(456ق:  1431؛  بسزایی  نقش  دولت . محقق کرکی  های مختلف 
 های دینی و فرهنگی این حکومت داشت. ویژه سیاستصفوی و به

ها و آثار فراوان در مسائل فقهی را آغاز  گی فقهی، نگارش رساله محقق کرکی در پی ایجاد چیر 
ق:  1431)افندی، های جامعۀ ایران را پاسخ گوید و نیز نسلی از علمای ایرانی را تربیت کند ز کرد تا نیا 

روملو،  442 طباطبایی،  510:  1357؛  مدرسی  به . تالش ( 67/ 1:  1362؛  و  علما  محقق  های  خصوص 
این  به  معطوف  نمی   کرکی،  حمایت  دولت  این  از  اگر  که  بود  نیز  قضیه  از  نوعی  جانب  به  و  شد 
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ها و مذاهب  های صوفی گوی و میدان را از دیگر فرقه کردند، نیرو های آن را علما کنترل نمی سیاست 
شد و بیشتر از این حیث بود که محقق کرکی به  ربودند و ساختاری صوفیانه در ایران نهادینه می می 

. محقق کرکی به  ( 119/ 2:  1398)جعفریان،  مبانی نظری همکاری علما با دولت همت کرد    تحکیم 
صورت رسمی، منصبی درباری را قبول نکرد و در واقع طبق مبنای اصولی خود که شخص او اذن  
حکومت به شاه اسماعیل و شاه تهماسب داده بود، حاضر به قبول منصب سیاسی و اداری نشد، لکن  

کرد و با نامۀ سیاسی شاه تهماسب که وی  دست در میان والیات ایران سفر می چیره همانند حاکمی  
نافذاالمر ساخته بود  را مبسوط  آبادانی هر چه  ( 416ـ 415:  1385)شیخ عباس قمی،  الید و  ، سعی در 

بیشتر دین و دنیای مردم داشت. او هرچند خود مقام رسمی صدارت را قبول نکرد، شاه تهماسب را به  
برساند  ه گون  صدارت  به  را  اصفهانی  معزالدین  امیر  شاگردش  که  کرد  هدایت  :  1387)جعفریان،  ای 

 . ( 195ـ 194
در مقابل نظریۀ محقق کرکی، علمای دیگری همانند مقدس اردبیلی و شیخ ابراهیم قطیفی 
جایز   را  غیرفقیه  حکومتِ  کل  در  و  صفویه  با  همکاری  و  مخالطت  گونه  هر  که  داشتند  حضور 

نمیدنمی نشان  بدان  خوشی  روی  هیچ  و  این  .  (192ـ188:  1380)جعفریان،  دادند  انستند  به  توجه 
اثبات والیت و حکومت  باورمندی آن دو به  نکته بسیار مهم و روشنگر است که این به معنای 

اختالف این سنخ از علما، بیش از حکومت، با شخص محقق کرکی بود    فقیه در دورۀ غیبت نبود.
 ای برای پرداخت بدان ندارد. ایی از آن در تاریخ وجود دارد که نگارنده دغدغه هو نشانه

 

 گری در دورۀ شاه عباس اول . پیدایش و سلطۀ اخباری5
ق درگذشت و پس از او شاه تهماسب یکم به سلطنت رسید. او قدر  930شاه اسماعیل یکم در سال  

حکومت خود را از او ستاند. محقق کرکی در  محقق کرکی را دانست و ارج زیادی به او نهاد و اذن  
سال  940سال   در  و  کرد  کرکی سلطنت  محقق  از  پس  مدید  مدتی  تهماسب  شاه  رفت.  دنیا  از  ق 

سال سلطنت درگذشت. پس از او شاه اسماعیل دوم و شاه محمد خدابنده )محمد   54ق و پس از  984

ـ ق ـ به ترتیب یک سال و یازده سا 996میرزا( تا سال   ت کردند و پس از آن شاه عباس  حکوم   ل 

ق حکومت کرد. در دوران شاه عباس و نظم  1038ق تا سال  996او از سال  .  صفوی به حکومت رسید 

 . 1جدی و اختناق مخصوص آن زمان، مطالبی در همین نوشته عرض شد و نیازی به تکرار نیست 

 

و به نوعی مضحک دربارۀ دوران شاه عباس، ذکر این مطلب تاریخی از نامه و پیک شاه عباس بـه   برانگیزنکتۀ بسیار بحث  .1
(. شایان ذکر اسـت 368: 1374/5مقدس اردبیلی است که او نپذیرفت و از میانۀ راه به سمت عتبات بازگشت )مدرس تبریزی، 

قبل از زمانی که شاه عباس به حکومـت برسـد، از ق( سه سال  993احمد بن محمد اردبیلی معروف به مقدس اردبیلی )متوفی  
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حکو با  اردبیلی  مقدس  بودند.  مخالف  صفویه  حکومت  با  اغلب  اصولی،  صفوی، علمای  مت 
اردبیلی،   )مقدس  است  محرز  کامالً  ایشان  آثار  از  مهم  این  و  داشت  تام  ق: 1403مخالفت 

این 72ـ67/ 8و    28و    12/11 و  نداشت  مخالفتی  عباس  شاه  زمان  در  او  قطعاً  لکن   ،)
رسد بیشتر، است و به نظر میها در زمان شاه تهماسب اول یا شاه محمد خدابنده رخ داده مخالفت
 است تا تقابلی سیاسی و اجتماعی و دارای عقبه در جامعه. ی علمی بوده مخالفت

ق( و  1011ق( و صاحب معالم )متوفی  965علمای اصولی دیگری از جمله شهید ثانی )متوفی  

)متوفی   مدارک  داشتند  1009صاحب  مخالفت  صفوی  حکومت  با  نیز  ق:  1403)امین،  ق( 

ق( و  952البته از امیر معزالدین اصفهانی )متوفی ؛  ( 49/ 7ق: 1425؛ خوانساری، 95/ 5و   152ـ 145/ 7
توان اغماض کرد،  االسالم بودند، نمی ق( در جایگاه مجتهدانی که شیخ 984شیخ علی منشار )متوفی 

پردازیم و بدین ترتیب غالب  اما چون تتمۀ جریان محقق کرکی هستند، در این بررسی به آنان نمی 
خصوص شاه عباس مخالف بودند، از  ی شاهان صفوی و به مجتهدان که با سیرۀ فردی و روش حکومت 

حکومت کنار کشیدند و نظر مساعدی به حکومت صفویان نداشتند. در این میان شیخ بهایی )متوفی  
االسالِم اصفهان در زمان  ق( پس از پدرزنش، شیخ علی منشار، با اکراه قبول کرد که شیخ 1030

 شاه عباس باشد. 
د بود و در علوم متعددی از جمله فقه، اصول، حدیث، تفسیر، شعر، شیخ بهایی عالمۀ زمان خو

داشت   هیئت، تخصص  اسطرالب،  نجوم، جبر، هندسه،  ریاضیات،  ادبیات،  درایه،  )تنکابنی،  رجال، 

زنوزی،  233ـ247:  1364 حسینی  امینی،  156ـ198:  2/    1378؛  /1387؛  ؛ 262ـ261:  11ق 

. او  (426ـ413:  1387؛ زادهوش،  110ـ93:  1368؛ نفیسی،  313ـ3/308:  1374مدرس تبریزی،  
را نگاشت تا    جامع عباسیتعامالت زیادی با حکومت صفوی داشت و به درخواست شاه عباس،  

شتافت ای برای مردم در قلمرو صفوی باشد. از دیگر سو به کمک مسائل سیاسی میرسالۀ عملیه
سعی در تضعیف جبهۀ   ق(1410بهایی،  )شیخ    حرمت ذبائح اهل الکتابای مثل  و با نگارش رساله

دشمن داشت و نظر علمای عثمانی دربارۀ حرمت ذبائح اهل کتاب را که به علمای شیعۀ حاضر  
در رسالۀ    یو . همچنین  (182ـ181:  1381گل،  )صفتدر قلمرو صفوی نسبت داده بودند، رد کرد  

عباس   هایجواب  ا ی  هیسلطانال  سئلۀاأل  پانزدهـ    شاه  به  آن  در  ـ    که  داده  پاسخ  شاه  مسئلۀ 
و ممنوع نبودن استفاده از گوشت خوک   (کردنش  رانینبودن و  زیجا)  سایرا دربارۀ کل  ییهادگاه ید

و گرجستان  در  شراب  کرده ...  و  م  خیش  .استمطرح  عمل  دی شوکیبهایی  جانب  و   ییگراهم 
؛  58:  1392واقب،  )ث  شاه را در نظر آورد و هم ارتکاب عمل نامشروع را جواز ندهد  یاست ملکیس

 

 1384دنیا رفت و دیگر زنده نبود که با حکومت شاه عباس مخالفت کرده باشد )دربارۀ زمان وفات مقدس اردبیلی: مطهـری، 

 (.320:  1375؛ براون،  54ق:  1405؛ حرزالدین،  433:  14/
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را مبذول (276ـ275:  1389آقاجری،   بلیغ خویش  نفوذ خود سعی  بهایی در طول دوران  . شیخ 
تواند از حقوق شرعی و عرفی مردم دفاع کند و بیت او مأمن و مأوای  این داشت که هر چه می

 کرد. ها تعدی میکسانی بود که حکومت به آن 
)همانند   او  اطرافیان  و  پیشینیان  و  بهایی  شیخ  جانب  از  عباس  شاه  که  شرایطی  در 

به دلیل دخالت  نیز  درباریان  و  امیران  از دیگر سو  و  بود  تنگنا  در  هایی  مالصداری شیرازی( 
به ستوه آمده و به دنبال راه خالص از    د ها کرده بودن که علما در طی سالیان دراز در کار آن 

کردند،  ها مشخص می دود و ثغوری بودند که مجتهدان از جانب شرع برای آن دستورها و ح 
آن  کمک  به  علما  از  یکی  و  نظریات  کند  جلب  خود  به  را  نظرات  توانست  و  شتافت  ها 

ادامۀ راه صفویه با شریعت باشد. مالامین استرآبادی )متوفی  سرلوحه  با  1036ای برای  ق( 
کتاب   در  که  المدنیۀ نظراتی  شیخ    فوائد  وقتی  تا  هرچند  و  کرد  توجه  جلب  ساخت،  مطرح 

اقبال   مورد  آن  از  پس  لکن  نداشت،  اندام  عرض  برای  جایگاهی  بود،  حیات  قید  در  بهایی 
 بسیار جدی حکومت قرار گرفت. 

علم» فتاوا   یمشاجرات  اختالف  مالام  یو  که  شد  سبب  حل    یبرا  یاسترآباد  نی مجتهدان 
شرع باشد که ماحصل آن، کنار نهادن    یبه حکم قطع  دنیسر  یو مالک برا   اریمع  یاختالف، در پ

 هم و ف  اتیبر توجه به روا  یمبتن  یروش فقه   ۀو ارائ  یعنوان منابع فقه  قرآن، عقل و اجماع به
ای که بر کارهای استرآبادی مترتب  . نتیجه (259:  1400نژاد،  )بوذری «  ها بر اساس حواس بودآن

بود تا برای فهم روایت، نیازی به مجتهد احساس نشود. وی شد، ایجاد تزلزل در جایگاه مجتهد  
امور   در  نبایستی  فقیه  که  زد  دامن  مسئله  این  به  فقیه  مختلف  شئون  بین  در  تفکیک  بیان  با 

به در  دولت صفوی  امر دستمایۀ  های  کارگیری سیاستزعامتی و حکومتی دخالت کند و همین 
 خود شد.

تم نشد. او در پاسخ به سوالی که شاه عباس از او کرده بود  جا خهای استرآبادی به همین کنش 
ای را به نگارش درآورد که در آن طهارت شراب را در عین حرام بودن نوشیدن آن استنباط  رساله 

بود   برگ  نموده  الخمر:  طهارۀ  دارابی،  48ـ 47)استرآبادی،  رویکرد ( 92:  1418؛  واقع  در  کار  این  با  او   .
خود را به حکومت صفویه نشان داد و مجالی برای عرض اندام خود یافت.    تعاملی و بسیار نیکوی 

تأثیرات این حرکات در آیندۀ حکومت صفوی و نهاد دین و تعامل این دو بسیار زیاد است و از همه  
های علمیه و عدم پویایی دین و جامعه را در پی  تر به انزوا راندن مجتهدان است که افول حوزه مهم 

 های بعدی است.نۀ آن زمامداری و کارگزاری هر چه بیشتر علمای اخباری در دوره دارد و نشا 
 

 گری در دورۀ دوم حکومت صفوی. پیامدهای سیاسی و اجتماعی سلطۀ اخباری6
دلیل   به  افتاد،  حکومت  مقبول  و  ساخت  مطرح  را  نظریاتش  استرآبادی  مالامین  اینکه  از  پس 
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ها به شنیدن هر چه بیشتر  شدۀ ایران و عطش آنشیعهزههای حکومت و گرایش مردمِ تاحمایت
گری رو به گسترش نهاد و  بیت عصمت و طهارت )علیهم صلوات اهلل(، نظریۀ اخباریسخنان اهل

)متوفی  رفته بهبهانی  مرحوم وحید  زمان  تا  و  تبدیل شد  باسازوبرگ  به جریانی  ق(  1205رفته 
بر حوزه سیطره بعد( و    170دود  های علمیه داشت )حای  به  استرآبادی  از زمان درگذشت  سال 

 گرایی را در این نهاد به تخطئه کشاند و باعث یک انحطاط تمدنی شد. جریان عقل 
 

 پیامدهای سیاسی  .1. 6

 انحطاط سیر تمدنی جامعۀ اسالمی .1. 1. 6

اخباری  از گسترش  پیامدی که پس  اولین  و جا بدین ترتیب  معۀ آن گری گریبان حکومت صفویه 
انحطاطی  متعالی جامعۀ اسالمی گذاشت، همان  آیندۀ حرکت  تأثیر در  نوعی  به  و  را گرفت  عصر 
است که در سیر تمدنی اسالم رخ داد. شرح مقصود اینکه در عوامل سیری که به یک تمدن منتهی 

ات به شدت رساند، مواردی از قبیل فلسفه و هنر و ادبی های آن را به منصۀ ظهور می شود و جلوه می 
یابد؛ یعنی در جانب پشتوانۀ علمی ماجرا بایستی یک زیربنای محکم و عقالنیت مستدل اهمیت می 

حاکم باشد تا در مقام اجرا راهگشای حرکت تمدنی باشد؛ نیز در جانب روبناِی امر بایستی به وجهی  
 می بر جای بماند.گر شود که آثار آن تا قرون متمادی در بالد اسال هاضمۀ تمدنی اسالم جلوه 

)متوفی   بهایی  شیخ  امثال  با  که  مادامی  صفوی  )متوفی 1031حکومت  میرداماد  ق(، 

)متوفی  1040 میرفندرسکی  کمال1050ق(،  )متوفی  ق(،  هروی  بهزاد  ق(،  942الدین 
)متوفی   خطاط  )متوفی  1024میرعماد  نقاش  عباسی  رضا  عباسی 1044ق(،  علیرضا  ق(، 

ق( و دیگر فیلسوفان و هنرمندان  1039اقی تبریزی )متوفی  ق(، عبدالب1052خطاط )متوفی  
در تعامل بود، آثار تمدنی بسیاری از خود به یادگار گذاشت و سیر تمدنی معقول و جذابی را دنبال 

کرد، اما از زمان اختالفات حکومتی در میان درباریان و حاکم شدن حرمسراها و غلبۀ اخباریان  می
هبی، دیگر خبری از آن همه آثار فاخر و برجسته نیست و زوال حرکت  های شرعی و مذبر جایگاه

 است. رو به رشد تمدنی کلید خورده و یک مسیر انحطاط آغاز شده 
گرفته قرار  مردم  عموم  منظر  در  اصفهان  شهر  در  آثار  این  از  هنری  بسیاری  آثار  از  و  است 

های ها و تابلوها و کتابو دیوارنگارهها  معماری گرفته تا تابلوهای نقاشی و آثار خطاطی در کتاب
 است. های متعدد و دیگر آثار در بالد اسالمی، از این دوره بر جای مانده شده از زبانترجمه

و  فالسفه  با  اخباریون  مخالفت  بخشید،  سرعت  را  تمدنی  انحطاط  این  که  مواردی  دیگر  از 
فعالیت و  تمدنی  رشد  برای  که  است  واضح  ناگفته  بود.  بر   عرفا  عالوه  جوامع،  تمدنیِ  هاضمۀ 

های های هنری، احتیاج به یک بمانی دقیق علمی و حکمی وجود دارد و تا آن پشتوانه جلوه جنبه
گری در پذیر نیست. اما جریان اخباریدیگر را پشتیبانی نکند، رشد و تعالی در این ساحت امکان
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ترین مورد آن طرد و تبعید مالصدرای مهم  دورۀ صفویه به دنبال طرد هر چه بیشتر فالسفه بود و
از این امر یاد کرده و مکنون دل خونین خود    حکمت متعالیهشیرازی بود که وی در مقدمۀ کتاب  

را   عقالنیت  راه  ظاهربین  عالمان  که چگونه  گذاشته  میان  در  مخاطبان  عموم  با  باره  این  در  را 
م  1981)صدرالمتألهین،  اند  وشش فراوان کرده مسدود ساخته و در راه اشاعۀ جهل و ظاهرگرایی ک

نیز به طعن اخباریون و ظاهرگرایان پرداخته و    رسالۀ سه اصلجای  . مالصدرا در جای(7ـ5:  1/
 .(122ـ119و  87و  82و  7: 1340)صدرالمتألهین، است مشکالت آن را تبیین کرده 

 

 اذن خودکامگی به دربار و شاهان صفوی . 2. 1. 6

مجل )متوفی  محمدتقی  مالخلیل1070سی  و  )متوفی  ق(  قزوینی  این  1089اهلل  از  پس  ق( 
محمدباقر   عالمه  پدر  اول،  مجلسی  پرداختند.  صفوی  حکومت  از  حمایت  و  همکاری  به  دوره 

)خوانساری،  ها نماز جمعه اقامه کرد  مجلسی است که پس از میرداماد و شیخ بهایی در مساجد آن

دوانی،  5/118ق:  1425 از شاه عباس دوم )متوفی (34ـ33:  1370؛  بلند و خاصی  تعابیر  با  او   .
عدیده 1077 صفات  دارای  را  او  و  کرد  یاد  برشمرد  ق(  و    12ـ1/7ق:  1414)مجلسی،  ای 

. مالخلیل قزوینی نیز در کنار مجلسی اول، در خدمت به شاه عباس دوم فروگذار  (494ـ2/493
 . (537: 1372)والۀ اصفهانی، د نکرد و به درخواست او به ترجمۀ آثاری مشغول بو

گفته شده مالامین استرآبادی جنبۀ شأن زعامتی فقیه را مسکوت گذاشت و همین امر موجب 
رفته  اخباریان  استرآبادی،  از  پس  شد.  آن  از  صفوی  حکومت  بیشتر  چه  هر  مناصب  استفادۀ  رفته 

همین امر موجب شد نظریاتی  ها به حکومت بود. حکومتی را در دست گرفتند و این ناشی از نگاه آن 
می  تفکیک  عرف  از  را  شریعت  و  دین  که  آید  وجود  عرفی به  امور  متصدی  را  شاهان  و  کرد 

( به تدقیق 1392)   آیینۀ شاهی ق( در کتاب  1091ساخت. مالمحسن فیض کاشانی )متوفی  می 
کرد عرف را مبنای استرآبادی پرداخت و توانست آن را تحکیم کند. او با تفکیک شرع از عرف سعی  

مستقل جلوه دهد و این موضوع را تئوریزه کند که شرع دخالتی در آن ندارد. او متصدی و مسئول  
گذارد و کاماًل برخالف  سازد و همین مسئله راه را برای هر نظری در آن بازمی عرف را مشخص نمی 

گاه در مقام نظر و نظر مجتهدانی همانند محقق کرکی و مقدس اردبیلی و شهید ثانی است که هیچ 
که فقیه به شاه اذن حکومت داد و فقط محقق کرکی درصورتی افتاء، اذن خودکامگی به شاهان نمی 

اینکه کتابی   آیینۀ شاهیپذیرفت. در واقع کتاب  داد، حکومت شاه و فردی غیرفقیه را می می  با  ـ 
طبع،   شرع،  عقل،  را  انسانی  وجود  قلمرو  فرمانروایان  ـ  است  می اخالقی  عرف  و  و عادت  داند 

را پست بحث  آن  ـ که  دربارۀ عرف  اما  دارد،  موارد  این  دربارۀ  متعددی  مرتبۀ های  آخرین  و  ترین 
می  آدمی  رفتار  در  برداشت تبعیت  جای  سکوت  همین  و  است  ساکت  ـ  باز داند  را  مختلف  های 

 .(263ـ 262: 1400نژاد،  )بوذری است  های سیاسی را به دنبال داشته گذاشته و داللت 
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در واقع تصریح به مواردی بود که استرآبادی از تصریح   آیینۀ شاهینظرات فیض کاشانی در  
ها کرده بود، اما فیض کاشانی با تصریح  ها استنکاف داشت و سعی در مسکوت گذاشتن آن به آن 

حیطه تفکیک  و  یک خود  و  مردم  به دست خود  عرف  و سپردن  یکدیگر  از  عرف  و  های شرع 
که های جدید دربار صفوی را بنیاد نهاد. تازمانیحاکم از میان مردم، در واقع سنگ بنای چپاول

دستاین نظرات  حد  مایهگونه  از  بیش  دخالت  از  خبری  بود،  نشده  صفوی  حکومت  برای  ای 
سرا و خواجگان آن در مسائل حکومتی و مردم نبود، چون علمایی همچون محقق کرکی و حرم

اما  شیخ علی   را مقداری کنترل کنند،  بودند که خودکامگی شاهان صفوی  بهایی  منشار و شیخ 
 های بعدی بسیار رو به کاهش نهاد.این موضوع در زمان 

رفته رو به گسترش گذاشت و هم جامعۀ آن روز را متوجه خود ساخت و هم جریان اخباری رفته 
ان افرادی همانند شیخ حّر عاملی )متوفی زمامداران حکومتی را مشغول خود کرد. این حرکت در زم 

)متوفی    1104 قمی  مالمحمدطاهر  و  عالمه   1098ق(  زمان  در  و  نمود  بیشتری  جلوۀ  ق( 
)متوفی   از 1112یا    1110مجلسی  دسته  آن  جزو  مجلسی  عالمه  یافت.  بسیاری  تطور  ق( 

اخباری  از  علمای  داشت. وی پس  با حکومت صفوی  زیادی  بسیار  تعامل  است که  شاه  ای  مرگ 
تاج  آیین  در  )متوفی  سلیمان  حسین  سلطان  شاه  خطبه 1135گذاری  بسیار  ق(  که  کرد  ایراد  ای 

 مورد تأمل است:
و احتجاب اقمار فلک امامت در نقاب   ، و بعد از غروب خورشید سپهر نبوت در افق عالم بقا» 

این   ی مرحمت بر بقایاضنت، از مزید لطف و  ی منت و خالق بی غیبت و سپهر و سحاب اختفاء، قادر ب 
شعار درایت سالطین عدالت   ۀ را در کف کفایت و قبض  ی و مفاتیح کشورگشای   ی امت، مقالید فرمانروای

فلک  خواقین  عام و  که  سپرده  کاف   ۀ اقتدار  و  و   ۀرعایا  امنیت  مهاد  در  ایشان  ظلیل  ظل  در  برایا 
 .( 22: 1373)نصیری، «  د استراحت بیاسایند، و از جور و عدوان ارباب ظلم و طغیان نجات یابن

نائبان معصوم در امر زعامت و حکومت را شاهان صفوی   ادامۀ خطبه به صراحت  ایشان در 
ها رساند و تمام لوازم دیدگاه آنداند و نظریۀ استرآبادی و فیض کاشانی را به منصۀ ظهور میمی

 شود: را ملتزم می 
ثریارفعت گردونحضرت فلکعلیا» تاج پاد  ،مرتبتبسطت  رخش،  بخش، شهسوار گردون شاه 
الخاقان،   ...  گیرعالم  یشورگشاک  خسرو بن  الخاقان  و  السلطان  بن  السلطان  المنان،  الملک 

ظهور انوار   یمفارق العالمین و شیّد اساس دولته ال  یالسلطان حسین خان مد اهلل ظالل جالله عل 
 .(23)همان: « خاتم الوصیین

ه مجلسی وجود دارد که نفوذ بسیار زیاد او را در حکومت صفوی  های متعددی دربارۀ عالم گزارش 
و  می   نشان  مبین  به دین  متعددی که  بر خدمات  اوصاف، جناب عالمه مجلسی عالوه  این  با  دهد. 

خاصه مذهب تشیع انجام داد و آن را در طبق اخالص به پیشگاه ذات اقدس الهی تقدیم کرد، خدمات  



 1401، بهار و تابستان 1، شماره 12سال  ،شناسیریان اهی ا ژپوهش  / 62

های هر چه  و ذیل تأییدات تاّم و کامل ایشان، راه را برای سوءاستفاده زیادی هم به صفویه انجام داد  
رفته مسیر زوال و انحطاط این سلسله  سرا و خواجگان باز کرد و همین امر رفته بیشتر کارگزاران و حرم 

  را آغازگر بود. البته مادامی که ایشان در قید حیات بود، این حرکت رو به زوال بسیار کند بود و حیث 
شنوی از آن عالم،  پیشگیرانۀ وجود یک عاِلم پرنفوذ در باالترین سطوح حاکمیتی و اهتمام شاه به حرف 

داد، اما مشکل اصلی پس از وفات او آغاز شد که تأییدات او  کمتر اجازۀ خودکامگی به حکومت می 
 شد. های حاکمان نمی که دیگر وجود او مانع خودکامگی هنوز پابرجا بود، درحالی 

 

 پیامدهای اجتماعی  .2 .6

اخباریپیامد جریان  اجتماعی  در  های  هم  اکنون  آن  امتداد  موارد  برخی  در  که  بود  متعدد  گری 
ای هستند که در زمان صفویه و با ظهور  جامعه وجود دارد. برخی از پیامدهای آن، اَعمال مذهبی

 شود:اره میها اشگری شکل خاصی به خود گرفتند که به برخی از آن اخباری

 سنت ضدیت غیرعقالنی با اهل. 1. 2. 6

و   بود  داده  نشان  تشیع  مذهب  به  عمومی  اقبال  تازگی  به  صفوی  عصر  در  ایران  جامعۀ 
گری عطش جامعه را به برگزیده دانستن بسیاری از اعتقادات شیعه دوچندان کرد. میل به اخباری

وات اهلل( در جامعه رو به فزونی نهاد و به تشیع و شنیدن و عمل کردن به سخنان ائمه )علیهم صل
اخباری گسترش  با  و  زمان  و  مرور  شد  تبدیل  ضدارزش  به  مواردی  در  ارزش  این  گری، 

شود  هایی را در جامعۀ آن روز به وجود آورد که رسوبات آن هنوز هم در جامعه دیده میناهنجاری
 . اهلل شدو سبب نبود وحدت و یکپارچگی در میان امت رسول 

ها فهم آنای کجهایی که در ادبیات آن روز رایج بود و در زمان حاضر هم عدهالقاب و توهین
می بیان  راوندی،  290:  1363)اولئاریوس،  کنند  را  نشان(597:  1354؛  و ،  نابجا  تعصب  گر 

 ها در بین مذاهب اسالمی ختمای است که فقط به عدم همدلی و تفرقه و حفظ کدورترویهبی
 گردد و تفاوتی میان آحاد قائلین آن در میان فرقتین وجود ندارد.می
 

 گراییاتصال صفویه به حکومت مهدوی و عوام  .2. 2. 6

به مقدمه اعتقاد  ترویج کردند،  و  ابداع  اخباری  برای  امر دیگری که عالمان  دولت صفوی  سازی 
فدا( بود و نهایتاً منجر به این شد که  ظهور حضرت حجت )ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه ال

دفاع   مطلب  این  از  به صراحت  و  بدانند  مهدوی  دولت  به  واسطه  بدون  متصل  را  دولت صفوی 
 .(56و  50: 1390)مجلسی، کنند و بدان اعتقاد داشته باشند 

هایی که به صِرف  های شاهان صفوی وجود دارد و اشکالفارغ از مطالبی که دربارۀ شخصیت
آنان به دین و تدیّن ظاهری آنان وجود دارد، زمانی که چنین سخنانی از زبان اهل علم و  تقید  
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شود که درجۀ سخافت آن بزرگان جامعه در میان باشد، در میان عموم مردم به کارهایی منجر می
ای از مردم طویلۀ خود را  است که در آن زمان عدهکم از خرافات نیست؛ برای نمونه، گزارش شده

عصر )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( مهیا  الوقوع ولیداشتند تا در زمان ظهورِ قریبماده نگه می آ
 . (1279: 1375)شاردن، و آماده باشند  

 

 حجیت یافتن خواب و رؤیا . 3. 2. 6

در دورۀ صفوی خواب و رؤیا یکی از ابزار سیاسی برای نیل به هدف بود و بیشتر با رؤیت اولیاءاهلل 
پذیرفت و اساس و تبار دولت صفوی در زمان شیخ حیدر به یکی از همین رؤیاها تکیه  میصورت  

. به تبع همین جریان، در میان علمای اخباری هم چنین رویکردی وجود (30:  1350نام،  )بیدارد  
داشت و تا حدودی بر میزان گسترش آن افزودند. مالامین استرآبادی حرکات خود را منتسب به 

ا صادقهپیروی  رؤیاهای  میز  واقعیت  ای  از  پرده  ـ  او  روایت  به  و  ـ  او  برای  نوعی  به  که  کرد 
اند که »اشاره و طورکلی برخی از محققان اذعان داشته. به(535ق:  1424)استرآبادی،  داشت  برمی

المدنیۀاستناد به خواب و مکاشفه در   ا پرطنین است. استرآبادی خود ر  دانشنامه شاهیو    الفوائد 
داند که این رسالت در خواب و مکاشفات به او ابالغ  بیت میدارای رسالتی در احیای معارف اهل

 . (86: 1398صعب، )روالجردی ابیاست« شده
این رویکرد در میان دیگر عالمان اخباری نیز وجود داشت. مجلسی اول بسیاری از این قبیل  

کرده  مطرح  را  حجت  حضرت  با  مالقات  و  طبرسی،    استرؤیاها  ؛ 194ـ190:  1374)نوری 

/  1425خوانساری،   قابل (322ـ323:  2ق  حجیتِ  نداشتن  از  فارغ  علما،  استنادات  قبیل  این   .
شود که به نوعی غوغاساالری را در میان استمساک، موجب ایجاد روندی در میان عموم مردم می

 رساند. تودۀ مردم به نهایت می 
 

 های دینی ناسبت های ابداعی در م. شیوه 4. 2. 6

ای شود، بازار هر  گیر جامعه اعتنایی به علوم عقلی، منجالبی است که اگر گریبانظاهرگرایی و بی
تنها کند. در زمان صفویه، خرافاتی نهاساس را تند میپرستی داغ و رواج اعتقادات بیگونه خرافه 

؛ دالواله،  445:  1336)تاورنیه،  پدید آمد  های ایران  در میان مسلمین، بلکه در میان هندوها و ارمنی

شیوه(74:  1380 از  برخی  نیز  مسلمین  میان  در  دوره،  این  در  طرح  .  و  شکل  عزاداری،  های 
السالم( است که  های عزاداری برای سیدالشهدا)علیهتر، شیوهای به خود گرفت. از همه مهمتازه

زنی از این دوره است  یرمعمولی همانند قمههای غدر این دوره دچار دگردیسی عجیبی شد. شیوه
)آژند،  کشاند  شود و عزاداری اباعبداهلل الحسین)علیه السالم( را به انحراف می گذاری میکه بدعت

عزاداری  (444ـ441:  1358 به  است که  زمان  این  از  که  داشت  نظر  در  باید  نیز  را  نکته  این   .
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اساس به مقاتل حضرت  های ضعیف و بیاری از نقل خوانی« اطالق شده و بسیاباعبداهلل »روضه
 گردد. شود و سرمنشأ بسیاری از انحرافات بعدی میوارد می

است، برگزاری مراسم و  ها شکل گرفتههای غیرمعمولی که در میان عزاداریعالوه بر شیوه
شود نیز ریشه  هایی همانند »عمرکشان« و »عیدالزهرا« که به نوعی وهن دین محسوب میآیین

 . (126: 1348)کارری، در همین تاریخ دارد 
 

 . نتیجه7
به همین سبب  و  داشت  تشیع  مذهب  میان  در  سیاسی  و  اجتماعی  خاستگاهی  حکومت صفویه 

پندارد. از این حیث تعامل با آن برای علما اهمیت زیادی دارد و تاریخ شاهد  دار آن میخود را وام
ترین آن  است. به دالیلی که خودمختاری حاکمان صفوی مهمآن بوده اهتمام بسیار زیاد علما به  

بود، در اصل اجتهادی بودن عمل به دین در زمان صفویه تشکیک شد و همین امر موجب پدید  
اخباری نام  به  جریانی  اجتماعی آمدن  و  سیاسی  و  فکری  فضای  بر  مدیدی  مدت  که  شد  گری 

و مسیر و سرنوشت حیات فرهنگی ـ تمدنی آن را به  جامعۀ ایران دورۀ صفوی به بعد غالب شد  
 سوی ضعف و زوال دگرگون ساخت. 

و   قضاوت  و  افتاء  مختلف  شئون  دارندۀ  کرکی،  محقق  معروف  نظریۀ  اساس  بر  مجتهدان 
دانستند، دانستند و شاه را ملزم به أخذ اذن از او میالشرایط می اهلل را مجتهد جامع زعامتِ رسول
باریون، عامۀ مردم مقلّد معصومان هستند و تفاوتی بین عالم و عامی نیست و در اما در نگاه اخ

فهم شریعت فقط آشنایی با زبان عربی کافی است و استفاده از آیات قرآن و عقل بدون دخالت و  
اند تا برای خود تصمیم وساطت روایات جایز نیست و دربارۀ حکومت، آن را به مردم واگذار کرده

 اند. رع را اجازۀ دخالت در آن نداده بگیرند و ش
برگرفته از نظر اخباریون، حکومت صفوی عرصه و فرصت را غنیمت شمرد و با پروبال دادن  

های خویش به آن جریان توانست هم مذهبی بودن خود را اثبات کند و هم به دنبال خودکامگی
را زۀ چنین خودکامگیباشد و این در شرایطی است که عالمان اصولی کمتر به ایشان اجا  هایی 

دادند و به همین سبب مورد غضب پادشاهان و امیران و کارگزاران صفوی شدند. بررسی سنخ می
 کند. های هر یک از افراد این دو نحله نیز همین امر را تداعی و اثبات میکنش

اخباری  جریان  بر  مدیدی  و  عدید  اجتماعی  بوده پیامدهای  مترتب  می گری  که  توان است 
ها را در مواردی همچون انحطاط سیر تمدنی جامعۀ اسالمی، اجازه یافتن خودکامگان  ترین آن مهم 

 های خرافی اعتقادات و اعمال مذهبی و برخی دیگر از موارد ذکر کرد.صفوی، چرخش 
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 ، تهران، صدرا.مجموعه آثار شهید مطهری ،1384مطهری، مرتضی، 

اردبیلی، احمد بن محمد،   ارشاد االذهانق،  1403مقدس  البرهان فی شرح  الفائدۀ و  ، قم، نشر  مجمع 
 اسالمی )وابسته به جامعۀ مدرسین(. 

 ، منیر. ، تهران مقدمۀ تحلیل تاریخ تحوالت ایران ، 1378نجفی، موسی، 

زین بن  محمدابراهیم  شهریاران،  1373العابدین،  نصیری،  نصیری دستور  محمدنادر  تصحیح  مقدم، ، 
 تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار. 

 ، تهران، مؤسسۀ چاپ کیلنی. مقدمه بر دیوان کامل شیخ بهایی، 1368نفیسی، سعید، 
، ترجمۀ سیدجعفر  عالمه محمدباقر مجلسی  فیض قدسی؛ زندگینامۀ،  1374نوری طبرسی، میرزاحسین،  

 نبوی، تهران، علمی و فرهنگی. 

، به کوشش میرهاشم محدث،  خلد برین )ایران در روزگار صفویان(،  1372واله اصفهانی، محمدیوسف،  



 1401، بهار و تابستان 1، شماره 12سال  ،شناسیریان اهی ا ژپوهش  / 68

 تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار. 


