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  ١تحول نظري عصر صفويه:تغيير ساختار حوزه عمومي روحانيون در 
  

  كرامت اهللا راسخ
  

  )15/07/1400، تاريخ پذيرش:  15/05/1400(تاريخ دريافت: 
  

  چكيده:
 هيمستقر شد. استقرار سلسله صفو رانيم) در ا1501قرن شانزدهم ( لياوا انيسلسله صفو

حوزه و  يوانيد يمنجر شد: حوزه عموم بيهمكار و رق ،يمواز عمومي دو حوزه يريگ به شكل
در دو عرصه با  عمومي روحاني حوزهآخوندها با تأسيس علما، مجتهدان و  .ونيروحان يعموم
، »امام غائب ابتين«، »حاكم جائر« هاي هي. نظريرو تحول نظ ي: نهادسازفعال شدند تيموفق

 هاي تالش يبرا ي رانظر از سوئي زمينه »تيمرجع« تيو درنها »ديتقل«، »اجتهاد« ،»تيوال«
 يدر حوزه عموم علما و مجتهداننفوذ  ند و از سوي ديگر سبب افزايشفراهم كرد ينهاد

» هيفق تيوال«ي بعدي از قبيل ها هينظربه اين ترتيب زمينه براي طرح  .شدند يرانيا ي جامعه
 يساز مفهوم كرديمنبعث از رو در اين پژوهش قيروش تحق در قرون بعدي فراهم گرديد.
پژوهش نشان داد  يها افتهياست.  يخيتار ديجد يشناس جامعه رابرت مرتون و روش كار در

ي مذهبي شيعي و تالش براي تأسيس نهادها مناسب با اين ها هينظرروحانيون با طرح كه 
و به اين ترتيب زمينه براي تحول نظري به تدريج بر حوزه عمومي جامعه ايراني مسلط شدند 

و در نهايت  فراهم يخيتار يها نشست ته ديتولباز قياز طر يسنت منفعل به سنت بازتاب حولت
  .  گرديد موجبات تأسيس نظام جمهوري اسالمي فراهم

عمومي  حوزه«، »تحول نظري«، »تغيير ساختار حوزه عمومي«مفاهيم اصلي: 
  »صفويه«، »روحانيون

  قدمه و بيان مسئلهم
 

گرايي بازتابي در آستانه انقالب مشروطيت از نگاه  سنت« . اين مقاله مستخرج از طرحي پژوهشي با عنوان 1
  است.» شناسي سياسي جامعه

  :پژوهشي  مقاله علمي                          http://dx.doi.org/10.22034/jsi.2022.113167.1422 
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ساز ظهور عصر  ت، زمينهتحوالتي كه از قرن شانزدهم ميالدي در مغرب زمين به تدريج انجام گرف
وسطايي به حوزه عمومي شهروندي در عصر جديد گرديد.  مدرن و تغيير حوزه عمومي نمايندگي قرون

 1»حوزه عمومي نمايندگي«وسطي در چهارچوب  گروه كوچكي از روحانيون، اشراف و درباريان در قرون
شدند، بلكه  آن عصر انتخاب نمي در» ها نماينده«كردند.  عموم مردم را در مغرب زمين نمايندگي مي

خاصي  2»جلوه«كه اقتدار فرد نماينده  طوري بودند، به» خدا«يا » اشراف«، »ارباب قدرت«منصوب 
ي اجتماعي  داشت. اين وضعيت در طول چند قرن بنيادي تغيير كرد. اين  تغييرات در دوازده عرصه

جوامع غربي شد: عموم و عمومي، حوزه اساسيِ ساختار اجتماعي در   گير و سبب دگرگوني زير چشم
عمومي، حوزه عمومي عوام، حوزه عمومي نمايندگي، حوزه خصوصي، تغيير ساختار خانواده، شهر، 
شهروند، حوزه عمومي شهروندي، حوزه عمومي بورژوازي، جامعه مدني و افكار عمومي. تغييرات در اين 

زه عمومي در جوامع غربي شد ها به قول يورگن هابرماس سبب تغيير ساختار حو عرصه
)Habermas, 1963a ؛Habermas, 1990: 54,56,59 ؛Gadamer, 1960:146, 

Anmerkung 25 ؛Dempf, 1954:21f ؛Schmitt, 1970؛Kirchner, 1949:22 .(  
كه  طوري شاهد تحوالتي مشابه نبودند، به -ي ايراني  ازجمله جامعه -جوامع بسياري در جهان 

م) در 1501صفويه در اوايل قرن شانزدهم (  ي ايراني با تأسيس سلسله معهحوزه عمومي در جا
گيري دو حوزه نمايندگي ديواني و روحانيِ مكمل و رقيب  مسيري ديگر تغيير كرد و ما شاهد شكل

تغيير ساختار حوزه عمومي   صفويه بوديم. مطالعه  يكديگر در طول بيش از دو قرن حكومت سلسله
يه بايد در فرصت مناسب انجام شود. هدف اين مقاله بررسي تغيير ساختار حوزه ديواني در عصر صفو

عمومي روحانيون در اين عصر با شاخص تحول نظري است، عصر كه به برتري حوزه عمومي 
روحانيون بر دستگاه ديواني در اواخر قرن نوزدهم ميالدي و در نهايت به تأسيس نظام جمهوري 

نظور، نخست در بخش مباني نظري مقاله، نگاهي كوتاه بر محورهاي اسالمي منجر شد. به اين م
اندازيم تا نشان داده شود  گيري حوزه عمومي شهروندي در جوامع غربي مي گانه فرآيند شكل دوازده

ها تا چه ميزان با تغيير ساختار حوزه عمومي در ايران تفاوت دارد و به دنبال آن،  كه اين دگرگوني
گيري حوزه عمومي  ن تفاوت تحول نظري علما و مجتهدان در خدمت شكلبراي تأكيد بر اي

كنيم. اين پژوهش در خدمت طرح اين فرضيه قرار دارد كه  روحانيون در عصر صفوي  را بررسي مي
  تفاوت بنيادي بين تغيير ساختار حوزه عمومي در ايران و مغرب زمين وجود دارد.

در مغرب  –اوايل قرن شانزدهم  - عصر مدرن م) درست در آغاز 1722- 1501سلسله صفوي (
زمين در ايران بنيان گذاشته شد. اين تحول سياسي بر تغيير ساختار حوزه عمومي در ايران تأثير 
بنيادي گذاشت. دو حوزه عمومي ديواني و روحاني در طول دو قرن شانزدهم و هفدهم در ايران شكل 
 
1 publicity of Representation 
2 aura 
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ر مقابل يكديگر قرار گرفتند. موضوع اين نوشته گرفتند كه مكمل يكديگر شدند و در همان حال د
منظور تالش براي اثبات اين ادعا  بررسي مباني نظري تغيير ساختار حوزه روحانيون در عصر صفوي به

ايم فرايند مدرنيزاسيون به معناي تغيير  است كه: آنچه ما در ايران در دو قرن گذشته شاهد آن بوده
غربي نبوده است، بلكه احياي سنت در جريان تحول سنت منفعل ساختار حوزه عمومي مشابه جوامع 
ها مفهومي از ويلفردو پارتو  نشست هاي تاريخي بوده است. ته نشست به سنت بازتابي از طريق بازتوليد ته

ها عناصر عمدتاً تاريخي، اجتماعي و فرهنگي هستند  نشست شناس فرانسوي ايتاليايي است. ته جامعه
ها  گذارند. آن جهان تأثير مي  شوند و بر فكر، رفتار و نگرش فردي درباره ساخته ميكه در طول تاريخ 

  ).90- 73: 1394، 1منشأ تفكرات غيرمنطقي انسان هستند (باخ، در: كسلر، ج 
  

  پيشينه تحقيق
هاي نظري بوده است،  بررسي تغيير ساختار حوزه عمومي در ايران كمتر موضوع واكاوي

شده است. يكي از شناخت شده ترين  باره انجام هاي اساسي دراين ين پژوهشكه در مغرب زم درحالي
است كه رئوس نظري » تغيير ساختار حوزه عمومي«مطالعات، پژوهش يورگن هابرماس تحت عنوان 

آثار متنوع ديگري در اين زمينه وجود دارد كه به برخي از  1اين پژوهش از آن استنتاج شده است؛
ها در اينجا به دليل حجم محدود مقاله  گر مقاله اشاره، ليكن از شرح آنهاي دي ها در بخش آن

گرفته است. نجف زاده  شود. در ايران نيز مطالعات محدودي درباره حوزه عمومي انجام خودداري مي
درباره حوزه عمومي در ايران را در دو دهه هفتاد و هشتاد به سه » تجويزي«هاي به قول او  پژوهش

؛ رابرت، 1383كند: دسته اول مطالعات غربي درباره حوزه عمومي است (هابرماس،  يدسته تقسيم م
). دسته دوم، مطالعات مبتني بر الگوهاي حوزه عمومي هابرماس است كه منجر به ارائه 1375
؛ علي 1383هايي براي تحقيق حوزه عمومي در جامعه ايراني شده است (آزاد ارمكي و امامي،  مدل

هايي هستند كه از  ). دسته سوم پژوهش1386؛ اطهاري، 1381يني علمداري، ؛ مع1387خواه، 
؛ 1388گويند (عطارزاده،  گيري حوزه عمومي مجازي بر فراز ساخت سياسي سخن مي امكان شكل

). حوزه عمومي با تعبير مورد 1393؛ نجف زاده، 1383؛ نقيبي، 1383؛ مهدي زاده، 1387بوستاني، 
  ع كاوشي ديگر نبوده است. نظر در اين پژوهش، موضو

  

 
ناچار از منابع آلماني استفاده شد.  شروع و به 1990شده است، ولي تعمق در اين زمينه از دهه  اين كتاب به فارسي ترجمه  1

شده است.  فارسي ترجمه به» دگرگوني ساختاري حوزه عمومي، كاوشي در باب جامعه بورژوازي«اين كتاب تحت عنوان 
) است و نه strukturwandel der Öffenlichkeit» (تغيير ساختار حوزه عمومي«عنوان كتاب فوق به زبان آلماني 

  ).1383) (هابرماس، strukturelle Wandlung der Öffentlichkeit»(دگرگوني ساختاري حوزه عمومي«
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  روش تحقيق
سازي رابرت مرتون و روش كار در  روش تحقيق اين پژوهش، منبعث از رويكرد مفهوم

سازي عالقه داشت و  شناس آمريكايي به مفهوم شناسي جديد تاريخي است. رابرت مرتون جامعه جامعه
اكاوي خود را مفصل و بدون كرد. او موضوع و از روش خاصي براي رسيدن به مفاهيم استفاده مي

كرد  برد. سپس تالش مي نام مي 1»استقرار پديده«داد و از اين روند با عنوان  استفاده از نظريه شرح مي
ناميد و از اين طريق به  مي 2»جهل خاص«ي موضوع را مشخص كند. او اين عمل را  ها درباره نادانسته

سپس و در اين مرحله با استناد به بورك  )،Merton, 1987: 8رسيد ( درك مشخص از موضوع مي
). Burke 1935, in Merton 1987: 9كرد ( نظر مي كنت از تفاسير ديگر از موضوع موقتاً صرف

گرفت. او با توجه به استنتاجات حاصل از اين روند و  اين تحديد در خدمت تعريف موضوع قرار مي
رسيد. از اين روش در  گوهاي تبييني [پاردايم] ميتغيير معاني به رمزگذاري مجدد مفهومي و طراحي ال

شود، تعاريف موثق مقوالت فوق به اين ترتيب استخراج شود. اين تعاريف  اين مقاله استفاده و تالش مي
گيرد، مثالً بررسي تغيير ساختار  مشابه قرار مي  مثابه شاخص در خدمت مطالعات ديگر با فرضيه به

  روندي در عصر افشاريه يا زنديه.حوزه عمومي يا حوزه عمومي شه
  

  مباني نظري
هاي  با تغيير در عرصه  -طور كه اشاره شد  همان –تغيير ساختار حوزه عمومي در جوامع غربي 

زير شروع شد: عموم و عمومي، حوزه عمومي، حوزه عمومي عوام، حوزه عمومي نمايندگي، حوزه 
عمومي شهروندي، حوزه عمومي بورژوازي،  خصوصي، تغيير ساختار خانواده، شهر، شهروند، حوزه

  جامعه مدني و افكار عمومي.
خصوصيت جمعي است كه عاليق، منافع و مصالح مشترك دارند و از  4»عمومي«و  3»عموم« -

استعداد درگير شدن در فعاليت جمعي در چهارچوب مناسبات اجتماعي خاص در عصري معين 
  :Wehler, 1996؛ ach, 1933: 5Auerb؛ Habermas, 1990: 54برخوردار هستند(

326ff ؛Rühl, 1993: 77.( 
اي  اي متشكل از افرادي با الگوي فكري و رفتاري معين مرتبط با طبقه حوزه 5»حوزه عمومي« - 

خاص در عصري مشخص است، گروهي كه مصالح و منافع اجتماعي خاص دارند و از امكانات موجود 

 
1 Establishing the phenomenon 
2 Specified ignoranc 
3 The public 
4 public 
5 public sphere 
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اي عصري است و  كنند. حوزه عمومي با اين تعبير پديده مي براي تأثيرگذاري بر افكار عمومي استفاده
» حوزه عمومي«كند. به عبارتي،  به مناسبات اجتماعي بستگي دارد و در بازه زماني معين تغيير مي

ظاهر برابر در مناسبات اجتماعي معين و در برهه زماني مشخص با  نوعي عموم متشكل از اعضاي به
حوزه عمومي «و آمادگي بالقوه درگيري در فعاليت جمعي است. مثالً،  عاليق، منافع و مصالح مشترك

هاي  بعد از جنبش» حوزه عمومي بورژوازي«هاي اجتماعي يا  در اروپاي قبل از انقالب» شهروندي
از عصر سلسله صفوي در ايران » حوزه عمومي روحانيت«اجتماعي در قرون هجدهم و نوزدهم يا 

)Habermas, 1990:  51 ؛ermas, 1963a: 13ffHab؛Calhoun, 1992: 6 ؛Seidman,  
؛ آزاد 1375؛ رابرت، 1383؛ هابرماس، 100- 93: 1393؛نجف زاده،   Hennis, 1960؛332  :1989

؛ 1386؛ عطارزاده، 1381؛ معيني علمداري، 1387؛ علي خواه، 1383؛ انصاري، 1383ارمكي و امامي، 
 ).1383؛ نقيبي، 1383؛ مهدي زاده، 1388اطهاري، 

هاي غير شهروند  حوزه عمومي متشكل از افراد عامي است كه به گروه 1حوزه عمومي عوام، -
يا بورژوا تعلق دارند. حوزه عمومي عوام در ايران به داليل مختلف از اهميت خاص برخوردار است، 

ي چراكه بيشتر مردم ايران به دليل فقدان حوزه عمومي شهروندي و جوامع مدني به حوزه عموم
ها  هاي مذهبي در ايران مصداق بارز حوزه عمومي عوام هستند. آن ها و هيئت عوام تعلق دارند. گروه

توانستند بدون فشار سياسي و آزادانه  نهاد بودند كه مي  قبل از انقالب تنها گروه اجتماعي مردم
ديد شدند. اين حوزه كه بعد از  انقالب اسالمي از اركان اصلي نظام انقالبي ج فعاليت كنند، درحالي

 ). Habermas, 1990:  52كننده بوده است ( در ايران تعيين
شود كه گروهي اجتماعي به داليل  به حوزه عمومي اطالق مي 2»حوزه  عمومي نمايندگي« -

هاي اجتماعي ديگر در حوزه عمومي را  اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و تاريخي، گروه
وسطي عموم مردم را در جوامع اروپايي  اشراف دنيايي و روحاني در قرون كنند. دربار و نمايندگي مي

ساز جايگزيني حوزه  كردند. تغيير ساختار حوزه عمومي در مغرب زمين، زمينه مي» نمايندگي«
عمومي شهروندي به جاي حوزه عمومي نمايندگي شد. حوزه عمومي در ايران تا امروز از ويژگي 

ون در طول پنج قرن گذشته، دربار، اشراف و روحانيون همواره عموم نمايندگي برخوردار است، چ
 كنند. سياسي و اجتماعي نمايندگي مي  مردم را در دو عرصه

شود كه با معيار اقتصادي  اي متشكل از افراد خصوصي اطالق مي به حوزه 3حوزه خصوصي -
سيزدهم نخست در  تدريج از قرن مستقل و با شاخص اجتماعي خودمختار هستند. اين حوزه به

انگلستان و سپس در ديگر جوامع غربي تشكيل شد و عنصر اجتماعي اصلي حوزه عمومي شهروندي 
 
1 plebeian public sphere 
2 representative public sphere 
3 private public sphere 
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ساز پيدايش عنصر شهروند  را ساخت. استقالل اقتصادي و به دنبال آن خودمختاري اجتماعي زمينه
معه فئودالي مثابه عنصر اجتماعي جا متشكل در حوزه عمومي شهروندي و جايگزين عنصر رعيت به

 ).Habermas, 1990:  24؛ Weigand, 1909: 475شد(
شروع شد كه در طول چند قرن در » تغيير ساختار خانواده«تغيير ساختار حوزه خصوصي با  -

اثر تحوالت ناشي از پيدايش حوزه خصوصي، جدايي آن از حوزه عمومي و به دنبال آن فراهم شدن 
فرآيند استقرار جامعه مدني با پيوندي دوگانه با حوزه زمينه براي جدايي جامعه از حكومت در 

 خصوصي و عمومي تحقق يافت.
ي شهروندي است. شهروند، فردي با استقالل اقتصادي و خودمختاري  شهروند كارگزار جامعه -

اجتماعي است. شهروند فردي مكلف نيست، بلكه فردي موظف و در مقابل قانون برابر است، قانوني 
كند. او با عضويت در حوزه خصوصي، فرد خصوصي و  ا با ساير شهروندان تضمين ميكه برابري او ر

شود، درنتيجه از حقوق مدني، حق  با عضويت در حوزه عمومي شهروندي، شهروند تعريف مي
منظور تعيين سرنوشت خود و جامعه برخوردار است. شهروند با  مشاركت اجتماعي و سياسي به

امل اجتماعي با برابري رسمي در مقابل قانون و عضويت در حوزه عمومي مثابه ع عامليت دوگانه، به
شهروندي و عامل اقتصادي در مناسبات اقتصادي نابرابر در حوزه عمومي بورژوازي در وضعيت 

 :Brunner, 1990 ؛Habermas, 1990:  25, 33مدرن امروزي قرار دارد (  متعارضي در جامعه
484ff 71983؛:  Hauser,.( 

عمومي شهروندي متشكل از عمومي است كه در اثر تحوالت اقتصادي و اجتماعي از قرن  حوزه - 
سيزدهم، پيدايش فرد خصوصي با دو كاركرد خصوصي و اجتماعي، تشكيل حوزه خصوصي از افراد 

تدريج در مغرب زمين تشكيل گرديد. فعاليت اين حوزه بعد از  خصوصي  و تغيير ساختار خانواده به
) در چهارچوب نظام در حال ظهور 1789) و انقالب فرانسه (1688مند در انگلستان (انقالب شكوه

حوزه «ترتيب  اين داري جديد تحت تأثير كاركرد اقتصادي آن در نظام جديد قرار گرفت و به سرمايه
يافت، چون اين عموم صرفاً منافع طبقه نوظهور » حوزه عمومي بورژوازي«تحول به » عمومي شهروندي

كرد.  نمايندگي مي - با تعبير نو از مقوله نمايندگي  - ازي را در اين مناسبات و در اين عصر بورژو
طور مشخص متشكل از  بنابراين و با توجه به مطالب فوق، حوزه عمومي شهروندي يا بورژوازي به

هاي  هاي ادبي، محفل در انجمن –وسطي  از اواخر قرون  –افرادي است كه در عصر تاريخي معين 
گيري افكار  سياسي و درنهايت در جوامع مدني متشكل و در جريان بحث عمومي زمينه را براي شكل

 عمومي و از اين طريق تأثيرگذاري بر فرآيندهاي اجتماعي سياسي فراهم كردند.
شهرها نقش اساسي در پيدايش حوزه عمومي شهروندي ايفا كردند. حوزه خصوصي در بستر  -

جديد جدايي آن از حوزه عمومي ممكن شد. جامعه مدني جديد، اصوالً  شهر جديد مستقل و با شهر
جامعه شهري بود و در شهر بود كه حوزه مدني توانست در مقابل قدرت حكومتي ايستاده و از حقوق 
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گاه كاركردهاي فوق را پيدا نكرد، بلكه همان شهر سنتي  خصوصي افراد دفاع كند. شهر در ايران هيچ
وه جمعيت با خاستگاه عموماً غيرشهري، با ساليق، شيوه و سبك زندگي مختلف و ماند، ليكن با انب

 ؛ Stephen, 1903:  37؛Trevelyan, 1948؛Reinhold, 1958:  151گاهي متعارض (
Habermas, 1990:  92 .( 

هاي غيررسمي عمومي از افراد خصوصي هستند كه در حد فاصله بين  جوامع مدني تشكل -
گيرند و از فرد خصوصي و حوزه خصوصي در مقابل قدرت  عمومي قرار مي حوزه خصوصي و حوزه

ترين ابزار  كنند. افكار عمومي مهم سركوبگر ديواني و حتي حوزه عمومي اكثريت غالب حمايت مي
 ,Offe؛Habermas, 1990: 46, 117 جامعه مدني در مقابل مراكز متنوع قدرت هستند(

  ). Keane, 1988: 14؛ 755 :758-1989
شود و اصوالً ماهيت  افكار عمومي در ارتباط نزديك با مناسبات اجتماعي حاكم ساخته مي -

گيري آن در ارتباط نزديك با قدرت سياسي، ماهيت حوزه عمومي و  برساختي دارد و فرآيند شكل
ت مثابه اهرم فشار در مناسبات قدر امكانات جامعه مدني قرار دارد. افكار عمومي در جوامع صنعتي به

كند. اين عمل كرد تقريباً مشابه جوامع غير دموكراتيك است با اين تفاوت كه در جوامع  عمل مي
شود، فرايندي كه در جوامع  غير دموكراتيك افكار عمومي اغلب در جهت منافع فرد حاكم هدايت مي

خاص  اي از ويژگي سادگي ممكن نيست. افكار عمومي در ايران و جوامع خاورميانه دموكراتيك به
شود. فقدان حوزه عمومي، شهروند موظف و  مي» مهندسي«اصطالح  خود برخوردار است و اغلب به

 ,Habermasجامعه مدني در خدمت مهندسي افكار عمومي در اين منطقه از دنيا قرار دارد (
1990:  40.( 

  
  تحول نظري روحانيون در عصر صفويه

اقتصادي، جدايي از دستگاه ديواني و دگرگوني چهارگانه كسب آگاهي طبقاتي، استقالل 
شد، اگر اين تحوالت توجيه ديني  مثابه كنشگر اجتماعي نمي ساز ظهور روحانيون به نهادسازي زمينه

منظور رسيدن به چهارچوبي نظري براي كنش فرهنگي و درنهايت  و نظري نداشت. تالش علما به
اين تالش نظري علما سبب شد تا مردم اجتماعي و سياسي از بدو تأسيس سلسله صفويه شروع شد. 

مراتب از اطاعت از دستگاه حكومتي حاكم جائر  تدريج قبول كنند كه عمل به تكليف شرعي به به
نويسد، علما به مردم فهماندند:  تر است، بلكه پاداش دنيوي و اخروي دارد. شاردن مي فقط مهم نه
، يعني كتابي كه بدي و خوبي را از كه منشأ و اساس هر حقي قرآن است. قرآن، فرقان است«

كند؛ و مسلمانان جز آنچه آيات اين  كند، در مورد نادرست، عدالت را جاري مي يكديگر مجزا مي
تواند بهتر از روحانيان  كس نمي كتبي ديگري ندارند و هيچ» قانون«هاست  كتاب آسماني مبين آن
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). اين باور عمومي، 410: 1345، 8(شاردن، ج » دستورهاي قرآن را خوب بفهمد و تفسير كند
بيني و نگرش شيعيان  كننده و بخشي از جهان واقعيت انكارناپذير و به دنبال آن تأثيرگذار و تعيين

توان به تجار اشاره كرد. تجار از پرداخت حقوق گمركي به دولت تا حد امكان  شد. براي نمونه مي
كه از پرداخت وجوهات شرعي به  تند، درحاليدانس مي» مخالف با قانون شريعت«خودداري و آن را 

تدريج يكي از منابع اصلي تأمين معيشت علما و  تجار به كردند. استقبال مي» تكليف ديني«عنوان 
ها شدند و از اين طريق به رويكردهاي نظري فتوي،  روحانيون و بخش مهم پايگاه اجتماعي آن

يش نفوذ اجتماعي و قدرت سياسي علما و اجتهاد و تقليد ماهيت اجتماعي دادند و سبب افزا
ميرزا قاسم ولد مرحوم ميرزا محسن تبريزي والد مشاراليه از «نويسد:  روحانيون شدند. نصرآبادي مي

دلي نهايت صالح و پرهيزكاري چنانچه از  كدخدايان معتبر تجار بود. در كمال ماليمت و كوچك
(نـــصرآبادي، » شغول الذمه يك دينار نگذاشتزكات و مال اهللا ذمه خود را بري ساخته خود را م

). تحول نظري مكمل استقالل 367: 1395آقاجري، ؛ 589، 389: 1363؛ تاورنيه، 12: 1378
اقتصادي روحانيون شد كه عمدتاً چند محور اساسي داشت: نيابت امام غائب كه به علما و مجتهدان 

ها شد، رويكرد واليت  استقالل اقتصادي آن ساز شخصيت اجتماعي داد؛ رويكرد حاكم جائر كه زمينه
ادعاي حكومت روحانيون را فراهم كرد و درنهايت رويكرد اجتهاد، تقليد و مرجعيت كه   كه زمينه

ساز كسب پايگاه اجتماعي و تصاحب حوزه عمومي جامعه ايراني گرديد. دو شخصيت در تحول  زمينه
  تند: محقق كركي و مال محمد باقر مجلسيتأثير بنيادي داش» روحانيت«تاريخي   نظري سوژه

  
  محقق كركي
گذار و  م) در اين زمينه نقش بنيان 1534-1462ش؛  912-841ق؛  940-866محقق كركي(

 پيشتاز دارد، اگرچه مأل محمدباقر مجلسي ساختماني را كه كركي شالوده آن را ريخت بنا كرد.
ي تعريف منافع و پيش برد مصالح علما كركي از ضعف و نياز خاندان صفوي به بهترين نحو برا

شيخ علي بن عبدالمعالي كركي، محقق ثاني در روستاي كرك نوح در ناحيه بقاع از استفاده كرد. 
توابع بعلبك به دنيا آمد. او تحصيالت ديني خود تا سطح عالي را در زادگاهش به پايان رساند. 

مكه و مصر كرد تا سرانجام به نجف و سپس  المقدس، هايي به دمشق، بيت ازاين مرحله، مسافرت پس
). درباره تاريخ ورود او به دربار صفوي 110-109: 1389ايران رسيد (رنجبر و مشكوريان، 

). آنچه مسلم 94-93: 1359؛ حسيني قمي، 140-131: 1395نظر وجود دارد (آقاجري،  اختالف
ت در دربار شاه اسماعيل اول است، او از دهه دوم قرن دهم هجري قمري شخصيت تأثيرگذار نخس

؛ 180: 1387ق.) شد (جعفريان،  984-930طهماسب ( ه.ق.) و سپس جانشين او شاه 907-930(
Madelung, 1978: 610 ؛ Amirarjomand, 1984: 125-134 ؛ Amirarjomand, 
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كه شاه اسماعيل صفوي شيبك خان اوزبك را در سال  هنگامي«). محقق كركي 250-262 ,1988
ق). 1403: 445، 3(افندي، ج » .ق شكست داد و هرات را تصرف كرد راهي ايران و هرات شده 916

كركي در « نويسند. ق مي 917ق و گروهي  916اند، برخي   سال سفر او به ايران را متفاوت نوشته
). اين 132: 1395آقاجري، را نوشت (» همين سفر رساله نفحات الالهوت في لعن الجبت و الطاغوت

دهد كه هدف اصلي او تعيين حدود منافع و مصالح  علما و فراهم كردن  وضوح نشان مي ه بهرسال
روشني از شيوه  توان به ها است. اين را مي داران و تقويت آگاهي طبقاتي آن زمينه انسجام دين

كم الدين محمد خفري يا برائت او از ح عصر خود، مثالً احترام و تكريم شمس برخورد او با علماي هم
ي ايراني  ). جايگاه علما شيعي در جامعه133: 1395آقاجري، االسالم سني هرات، ديد ( اعدام شيخ

اندازه كافي  خصوص دوران سلطنت شاه اسماعيل اول هنوز به در آغاز تأسيس سلسله صفوي به
 محكم نشده بود، درنتيجه كركي در عصر شاه اسماعيل پس از مدتي به عراق بازگشت، ليكن پس از

مرگ شاه اسماعيل و در عصر سلطنت طهماسب مجدداً به ايران آمد. قاضي احمد غفاري قزويني 
اردوي معلي از راه بيابان طبس به يزد و «نويسد:  مي» تاريخ جهان آراء«ه. در  936ذيل وقايع سال 

تهد زمان ترتيب] مبارك مج اين از آنجا به اصفهان آمده قشالق در آنجا شد و در ين يساق [ايام، به
). علما 285: 1343(غفاري قزويني،  »شيخ [علي بن] عبدالمعالي قدس سره اكثر اوقات همراه بودند

طهماسب از جايگاه خاصي برخوردار شدند. اين را  و روحانيون در دوران طوالني سلطنت شاه
د كركي به طهماسب در آستانه ورود مجد وضوح در چگونگي رابطه او با كركي ديد. شاه توان، به مي

)، چند سال بعد به 134: 1395آقاجري، را به نام او صادر كرد(» رقم«ق اولين  936ايران در سال 
» متصديان امور شرعي«فقط دومين فرمان را به نام او صادر و اختيار عزل و نصب  ه.ق. نه 939تاريخ 
ن كرده و ماليات شهرهاي صد تومان براي او تعيي ساالنه هفت« ، بلكهظاهر به او واگذار كرد را به

كركي حتي قبل ). البته 171: 1356؛ خوانساري، 136: 1395آقاجري، » (عراق را به او تخصيص داد
شد:  مند مي از پيوستن به دستگاه حكومتي صفوي از مزاياي مالي ارتباط با دستگاه حكومت بهره

هاي  ه در عراق و كمكق. از حضور صفوي 916-914هاي  بدون ترديد كركي نيز در فاصلة سال«
ها بهره مالي برد و البته اين هم مستلزم مالقات او با شاه نبود. مقدار آن مشخص نيست؛ اما خود  آن

كند كه مخالف اصلي او، شيخ ابراهيم قطيفي هم آن را  در خراجيه به تصرف يك روستا اشاره مي
). او فقط از 146-140: 1395آقاجري، ؛ 112: 1389(رنجبر و مشكوريان، » تأييد كرده است

صاحب «اختيار شد:  امتيازات مالي برخوردار نشد، بلكه در عزل و نصب مقامات مملكتي صاحب
روضات به نقل از شيخ يوسف بحراني نوشته است كه طهماسب اختيار امور مملكتي را به او داد و 

؛ خوانساري، 136: 1395 آقاجري،» (نوشت كه همه افراد از او اطاعت كنند زيرا وي نائب امام است
در توجيه اين اختيارات نشان از جايگاه جديد در حال تثبيت علما » نيابت امام«). ذكر 167: 1356

كه  طوري در مقابل دستگاه حكومتي است. البته اين جايگاه در آن عصر هنوز بدون چالش نبود، به
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حضرت شيخ علي بن «انستند: يك سال بعد كه كركي از دنيا رفت برخي علما مرگ او را مشكوك د
ه.ق] از عالم فاني به جهان جاوداني  940الحجه [ عبدالمعالي مجتهد، در روز شنبه هجدهم ذي

). ميرزا عبداهللا افندي در رياض العلماء از قول حسين بن عبدالصمد 331: 1357روملو، »( شتافت
  ).139: 1395جري، ؛ آقا442ق: 1403، 3(افندي، ج» كركي را شهيد كردند«نويسد كه  مي

  
  مال محمدباقر مجلسي

دومين عالم شاخص و تأثيرگذار عصر صفوي كه اتفاقاً در آستانه غروب ستاره اقبال اين خاندان 
در سال «ق متولد و  1037زيست، مأل محمدباقر مجلسي است. محمدباقر مجلسي در سال  مي

فته عزاداري و تعطيل عمومي ه. درگذشته كه بدان مناسبت يك ه 1111و به روايتي در  1110
؛ مجلسي، بحار انوار، جز صفر، ص. 415: 1367، 2؛ قزويني، ج 231: 1361تنكابني، »( بوده است

خصوص در  ترين و تأثيرگذارترين عالم عصر صفويه به ). موالنا محمدباقر مجلسي بدون شك مهم62
محمدباقر مجلسي ه صفوي است. ويژه بعد از سقوط سلسل حوزه نظري و به دنبال آن حوزه عمومي به

البته او از زمينه مساعدي كه فقهاي ديگر «آهنگ و سردمدار بود:  گرا پيش در تثبيت شيعي عام
ه) فراهم 1091ه.)، ابن آبي جمهور و مأل محسن فيض كاشاني (م 1040چون شيخ علي كركي (م 

ي كشي، سنّي براندازي و اقليت االسالمي اصفهان، به صوف كرده بودند، سود برد...وي، افزون بر شيخ
پسند كردن فقه شيعه و طرد مخالفان  عمرش در عوام«او از اواسط » (ديني) آزاري نيز شهره بود.

در باب زيارت «اي عظيم از احاديث  ). او مجموعه200: 1376(كاظمي موسوي، » تالش بسيار كرد
اخروي » بر اجر و ثواب«و تأكيد  با تفصيل» قبور و تجهيز اموات و ذكر مصائب و لزوم اشك و آه

گرا دوگانه بود: هدف اول او بازسازي نوعي  جا). هدف مجلسي از تقويت شيعه عام تحرير كرد (همان
بالنسبه «و » اصولي«بود. او موفق شد در انجام اين هدف فقه » گفتار ائمه اطهار«اسالم با استناد به 

حذف «). هدف دوم او 201: 1376(كاظمي موسوي، تفسير كند » عاميانه و اخباري«را » استداللي
). رسيدن به هر دو 202: 1376كاظمي موسوي، »( نقش صوفيه در زندگي اجتماعي شيعيان بود

شاه سليمان و شاه  –هدف ساده نبود، حتي در عصر صفوي. او در عصر دو پادشاه آخر صفوي 
را » دين مجلسي«عاصر او، توانست نويس هندي م به قول عبدالعزيز دهلوي، تذكره –سلطان حسين 

مشرب فقهي او ). 1364: 167؛ جرفادقاني گلپايگاني، 193: 1369، 5خلق كند(مدرس خياباني، ج 
 514(آقاجري، » مسلك فقير در اين باب وسط است«نويسد:  اخباري گري بود، اگرچه خود مي

از قول امام » رجعت«رساله  كه در مقدمه طوري ). مجلسي به خاندان صفوي وفادار ماند، به1395:
بينم  الزمان...گويا مي كسي ندهند مگر به صاحب«كند كه صفويان پادشاهي را به  محمدباقر نقل مي

گروهي را كه از جانب مشرق ظاهر شوند و طلب دين حق از مردم كنند و مردم را به آن دعوت 
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ين آيه را بينند شمشيرهاي نمايند، پس ايشان قبول نكنند، پس بار ديگر طلب كنند، پس چون ا
ها بگذارند و جهاد كنند، پس مردم به دين حق درآيند. پس ايشان به اين راضي  خود را بر دوش

كه برايشان پادشاه و والي شوند و پادشاهي در ميان ايشان بماند و به كسي ندهند مگر  نشوند تا آن
كه با ايشان كشته شود در جنگ  عليه و هر اهللا الزمان صلوات يعني حضرت صاحب -به صاحب شما

). زندگي و اثر 56-55: 1390(مجلسي، كتاب رجعت، » شهيد شده است و صواب شهيدان دارد
مجلسي بيشتر از آن است كه بتوان در اين مقال به آن وارد شد، بنابراين به همين اشاره كوتاه فعالً 

نيابت امام «، »حاكم جائر«مقوالت  شود. اگرچه محقق كركي نقش احياگر در طرح در اينجا اكتفا مي
داشت، ليكن اين محمدباقر مجلسي بود كه سبب شد تا اين مقوالت » اجتهاد علما«و » غائب

  بديهيات باور شيعي شود.
  

  ي حاكم جائر نظريه
نيابت امام «، »جواز همكاري با حاكم جائر«كركي و مجلسي در تفسير و تعيين چهار رويكرد 

كه  طوري نقش مهمي ايفا كردند، به» اجتهاد علما«و » از طرف امام معصومواليت علما «، »غائب
فراهم شد. رويكرد نظري حاكم جائر در زمان غيبت » مرجعيت«و » اجتهاد«زمينه براي طرح اصول 

ساز استقالل اقتصادي علما از دستگاه ديواني شد. باورمندان شيعه با توجه به جايگاه نسبتاً  زمينه
قبل از استقرار سلسله صفويه همواره با مسئله همكاري با » امت اسالمي«ر ميان ها د ضعيف آن

در فقه سياسي شيعه، مبارزه عليه حاكم جائر «كه گاهي  طوري حاكم و حاكميت درگير بودند، به
حاكميت حاكم جائر نامشروع به شمار آمده «ترتيب  اين شد و به مي» امري جايز، بلكه واجب شمرده

). حاكم جائر در اين چهارچوب و با اين تفسير 176: 1392گرفت (ميرعلي،  مي» ت قرارو مورد مذم
جا) بنابراين،  (همان» شود كه بدون اذن امام يا نايب او بر مردم حكمراني كند. به كسي گفته مي«
هر حاكمي كه شرايط و صفات الزمه براي حكومت را نداشته باشد، حاكم جائر بوده و حكومت وي «

). حاكم جائر 71: 1380(شريعتي، » همكاري و كمك به او نيز حرام است تبع آن روع است و بهنامش
هاي حاكم ظالم است. كساني كه اين نظر را دارند عموماً به آيات قرن  يكي از مصداق درنتيجه 

اه درر» اوليا شيطان«و » طاغوت«با رهروان » مقاتله«سوره نساء مبني بر لزوم  76خصوص به آيه  به
كنند. اين نوع تفسير اصولي است، درنتيجه به تفسير عمل گرايانه براي اعمال در  خدا استناد مي

زندگي واقعي نياز است. حاكمان در حيات سياسي واقعي با اين تفسير عموماً ظالم و جائر هستند. 
پاسخ را در  چه بايد كرد. پاسخ به اين پرسش قبل از استقرار سلسله صفويه ساده بود. بيشتر علما

كردند. اين پاسخ  دادند و همكاري با حاكم جائر را نفي مي چهارچوب تعبير ساده از اين تفسير مي
ساده درخور وضعيت سياسي بعد از استقرار سلسله صفويه نبود. علما گوناگون در اين دوره درصدد 



 1400پاييز ، 3 رهشما، و دوم مشناسي ايران، دوره بيست مجله جامعه

14 

شان در مقابل  رفتاريها و الگوي  پاسخ به اين پرسش برآمدند. جالب است كه بين مباني نظري اين
گرا، ولي در عمل  ها در نظر همچنان اصول كه بيشتر اين شود، درحالي حكومت جائر تمايز ديده مي

گرا بودند. مصداق بارز اين نوع رفتار مأل محمدباقر مجلسي است. حاكم جائر از نگاه او از  اغلب عمل
طور عام بر مردم ظلم روا  هب«خصوصيات زير برخوردار است: حاكمان جائر كساني هستند كه 

يا اذن امام و جانشين او را » صالحيت امامت و رهبري«، دوم كساني كه طبق معيار الهي »دارند مي
(ميرعلي، » حكامي كه شيعه نيستند و از پذيرش واليت اميرالمؤمنين سرباز زدند«ندارند، سوم 

ندارند. علما تالش » ت و رهبريصالحيت امام«). تمام پادشاهان صفوي با اين معيار 178: 1392
گرايانه تفسير كنند. اين كار از عصر محقق كركي شروع شد.  كردند، مواضع اصولي فوق را عمل

كركي در اين زمينه تالش نظري كرد. اين تالش نظري به بار نشست و رويكرد او در اين زمينه 
 اين نتيجه رسيد كه بايد با تدريج رهيافت غالب در ميان علما شد. كركي در زندگي عملي به به
پذير نباشد. رويكرد  همكاري كرد، اگرچه اين همكاري از نگاه اصولي توجيه» حاكم جائر«

ها  شوند، بلكه آن فقط تأمين مالي مي گرايانه او بر اين اساس بناشده بود كه علما از اين طريق نه عمل
صورت نياز از زور براي پيشبرد نظرات، توانند در  گيرند و مي در پناه قدرت قهريه حاكم قرار مي

مصالح و منافع خود استفاده كنند. كركي اين رويكرد را با توجه به وضعيت علما در عصر خويش 
اتخاذ كرد، زماني كه هنوز نهاد وقف، خمس و سهم امام به شكل بعدي نهادينه نشده بود. كركي در 

نوشت. او در اين اثر » فحات الالهوترساله ن«اي در اين باب با عنوان  ق رساله 917سال 
ها  به آن» رساله تعيين مخالفين اميرالمؤمنين«رويكردهايي را مطرح كرد كه قبالً تلويحي در 

تعيين مخالفين «). او در اين رساله و رساله 121: 1389شده بود(رنجبر و مشكوريان،  اشاره
قصد  اين رساله آشكارا به«ح داد. باره را مفصل توضي رويكرد نظري خود دراين» اميرالمؤمنين

ترين اعالميه كركي در همراهي با  هاي مذهبي صفويه بود. اين رساله صريح همراهي باسياست
  ).121: 1389؛ رنجبر و مشكوريان، 1380هاي مذهبي حكومت صفوي است (سيوري،  سياست

د كه هنوز رو ش گرايي روبه اين رويكرد نظري كركي در آن عصر با مخالفت علماي اصول
توانستند، وضعيت علما در عصر صفوي را درك كنند. مخالفت اين گروه از علما سبب پيدايش  نمي

هاي مسائل جديد ناشي از ظهور حكومت  پاسخ«باره در آغاز عصر صفوي شد:  دو مكتب فقهي دراين
دو مكتب طوركلي به دو نوع تقسيم كرد كه خود موجب تشكيل  توان به مذهب را مي صفويان شيعي

فقهي در آغاز دوره صفويه در ميان فقيهان گرديد. يكي مكتبي كه كساني چون محقق كركي و 
هاي كساني چون  حسين بن عبدالصمد حارثي، سخنگوي آن بودند و ديگر مكتبي كه افكار و انديشه

دوره  داد. البته از اواسط ابراهيم بن سليمان قطيفي، مقدس اردبيلي و ديگران آن را بازتاب مي
صفويه مكتب ديگري در ميان فقيهان ايجاد شد به نام اخباريگري كه تا اواخر اين دوره به اوج و 

). شيخ محمد بن حسن حر عاملي از مخالفان مهم ديگر 129: 1395آقاجري، » (قدرت خود رسيد
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نت هر كس براي صاحب سلط«نويسد:  بود. او در وسايل الشيعه مي» حاكم جائر«نظريه اطاعت از 
به آنان حتي در «و يا اينكه » سازد گيرد و او را خوار مي دنيا خضوع كند خداوند بر او خشم مي

، »كه از خدا دور گردد اي به سلطان نزديك نشود جز اين هيچ بنده«و » ساختن مسجد كمك نكنيد
ام جور را بر شما باد دوري از درگاه سالطين و شاهان...از سوي ديگر او پذيرش واليت از جانب حك«
دانست و ضمن اختصاص يكي ابواب كتابش بدين موضوع  منظور نفع و فايده مؤمنان جايز مي به

). 482-481: 1395در: آقاجري،  1384حر عاملي، »( رواياتي چند را در اين زمينه نقل كرده است
سلسله تحليل كركي از وضعيت و تشخيص او در آن عصر با منافع عنصر روحاني در دوران دودمان 

خصوص در  دراويش اردبيلي سازگار بود و اين سبب افزايش نفوذ او در دستگاه حكومتي صفوي به
احترام و رابطه بسيار خوب طهماسب با كركي بدان حد بود كه به حمايت «طهماسب شد.  عصر شاه

كار  الدين محمد دشتكي را از اهللا حلي و غياث و طرفداري از وي دو تن از صدور خود امير نعمت
براي او صادر كرد دست وي را در  939و  936بركنار كرد؛ و خصوصاً با دو رقم و فرماني كه در سال 

 طهماسب صــفوي، ؛ شاه461: 1352آبادي،  حسيني خاتون» (بسياري از امور كشور باز گذاشت
ج  ؛ حسيني قمي،460-455ق:  1403، 3افندي، ج ؛ 393، 334، 249 :1357؛ روملو، 14: 1383

آخوند «البته نبايد تصور كرد كه كركي با اين نظرات  ).127: 1395آقاجري، ؛ 218: 1359، 1
نه فقيهي درباري شده بود، نه دشمن و مخالف خوان حكومت و نه كارگزاري «بود. كركي » درباري

  ).130-129: 1389رنجبر، مشكوريان، »( مذهبي در دستگاه ديوان
  

  نيابت امام غائب
، دومين عرصه »نيابت امام غائب«رسيدن به چهارچوبي نظري درباره رويكرد  تالش علما براي

ها در كنار استقالل اقتصادي، شخصيت اجتماعي مستقل از  فعاليت نظري علما بود كه سبب شد تا آن
در فقه شيعه در اوايل قرن پنجم هجري، ادعاي نيابت از اقتدار امام عصر از «دستگاه ديواني پيدا كنند. 

منظور تعيين تكليف اموال رسيده از زكات و خمس و  فقهي بغداد با يك استدالل اصولي به حوزه
). پرسش اصلي اين بود: چه 209: 1376كاظمي موسوي، » (چگونگي دادرسي ميان شيعيان آغاز شد

سرپرستي اين امور از سوي امام «كسي براي انجام اين امور نيابت دارد؟ شيخ مفيد معتقد بود كه 
جانشين امام در اين امور هستند، » امير و حاكم وقت«است، در حالي به نظر سيد مرتضي » ارشدهواگذ

كند: فقها شايسته اخذ زكات هستند و در مسند  شيخ طوسي به دو دليل نيابت را به فقها واگذار مي
ستحب اعالم شيخ طوسي لزوم اين كار را م«دارند، ليكن  قضاوت و دادرسي قرار دارند، بنابراين نيابت

در عصر صفوي در ميان علما و مجتهدان شيعي تقريباً » نيابت امام غائب«جا). رويكرد  (همان» كند مي
پذيرش عمومي پيدا كرد، سؤال ميزان و گستردگي آن بود. محقق و عالمه حلي نيابت فقيه از امام را 
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» مجتهد زمان«موازات  به» امامنائب «داند. عنوان  مي» شامل خمس و اعالم جهاد و امامت نماز جمعه«
در عصر صفوي براي نخستين بار توسط محقق كركي به كار رفت. شهيد دوم براي نخستين بار از 

با آنكه در بيان » نيابت عامه««نويسد:  جا). كاظمي موسوي مي كند(همان ياد مي» نيابت عامه«عنوان 
گفته آنان ندارد. معناي نيابت روشن است و شود، گاهي معناي محصلي در  كاربرده مي علما بسيار به

نيز كمابيش روشن است. ولي منظور فقها از آوردن عامه به » من له الحكم و من له الوالية«عبارت 
گير بودن  نيز روشن است كه منظور همه» واليت عامه«يكسان نيست. مفهوم عامه در » نيابت«دنبال 

كنند. ميرزاي نائيني در  مفهوم هم گير بودن را مراد نمي همه فقها» نيابت«واليت است. ولي در مورد 
اين خصوص توضيح روشني دارد كه براي ما مالك است. نائيني نيابت عامه را پس از مجتهدان شامل 

كاظمي  »(نمايد مؤمنان عادل و در صورت نبود دسترسي شامل عموم حتي مسلمانان بدكار نيز مي
  ).79: 1361نائيني،  ؛ 225: 1376موسوي، 
طور كه اشاره شد، تفسير كركي از رابطه عالم با حاكم جائر زمينه استقالل اقتصادي علما  همان

را فراهم كرد، در همان حال طرح نظريه نيابت عنصر روحاني در عصر غيبت زمينه استقالل 
ار است ها را فراهم كرد. توجيه محقق كركي براي دريافت هدايا از اهميت ويژه برخورد اجتماعي آن

كه كمتر از اصل جواز پذيرش هدايا از حاكم جائر نيست و آن طرح نظريه نيابت امام غائب از طرف 
علما را نايب امام غايب  او ها است. علما است، بنابراين حق علما براي دريافت هدايا ناشي از نيابت آن

ت در او جمع شده باشد ديده هايي هم به نيابت و كسي كه صفات نياب در اين رساله اشاره«داند و  مي
). او با طرح نظريه نيابت در ارتباط با پذيرش هدايا از 112: 1389(رنجبر و مشكوريان، » شود مي

ضمن وابستگي اقتصادي علما به دودمان صفوي در آغاز تأسيس اين سلسله،  حاكم جائر تالش كرد
تدريج به تعريفي مشخص از  علما به كه طوري ها باز كند، به حسابي جدا از دستگاه ديواني براي آن

علما و روحانيون رابطه خود با حكومت مركزي رسيدند، تعريفي كه اساس نظري و عملي داشت. 
بر  1357رابطه خود با حكومت مركزي را تا تصاحب قدرت كامل در جريان انقالب اسالمي در سال 

طور كه قبالً اشاره شد، دو ستون  ). اين بنا، همان15-11: 1386همين اساس بنا كردند (عيوضي، 
اصلي داشت، نخست حفظ استقالل اقتصادي و اجتماعي علما در مقابل دستگاه ديواني حكومتي تا 

خصوص مذهب شيعه  شرط اينكه حافظ دين و به حد ممكن و دوم حمايت مشروط از حكومت، به
گرايان شد. روحانيون با  لتوجيه نظري اين سياست عم» نيابت امام غائب«اثناعشري باشد. رويكرد 

ها بر اساس اين  اين رويكرد در جايگاه ممتازي در مقايسه با دستگاه ديواني قرار گرفتند، چراكه آن
متهم كنند(ميرعلي، » مخالفت با امام عصر«توانستند هر حكومتي را در زمان مناسب به  رويكرد مي

  ). 120-93: 1392؛ يوسف زاده، 175-202: 1392
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  واليت
مثابه مكمل دو رويكرد نظري  به» واليت«مين عرصه كار نظري علما تدوين رويكردي درباره سو

در عصر قاجار، نيابت از «در قرن نوزدهم واليت به ياري نيابت آمد: بود. » نيابت«و » حاكم جائر«
: 1376(كاظمي موسوي، » تري يافت و نظريه واليت عامه نيز به ياري آن رسيد. امام زبان روشن

). نظريه واليت با استقرار اصولي گرايي در قرن هجدهم ميالدي و ظهور افرادي مانند شيخ 210
خصوص شيخ جعفر نجفي معروف به كاشف الغطاء حيات  يوسف بحراني، آقا محمدباقر بهبهاني و به

ت كند: واليت پيامبر و ائمه، والي اي يافت. شيخ جعفر نجفي واليت را به چند قسم تقسيم مي تازه
مختص فقيهان، نيابت مؤمنان درستكار. مأل احمد نراقي از شاگردان بهبهاني براي نخستين بار از 

همه اختيار و اقتدار امام را در زمان غيبت او از آن فقيه جامع «سخن گفت و طي آن » فقيه واليت«
حكومت در  فكرجا). البته طرح نظريه واليت حتي در عصر صفويه جديد نبود،  همان»(شرايط دانست

عصر غيب در ميان علماي شيعه سابقه تاريخي دارد. بيشتر علما شيعي قبل از استقرار حكومت 
هر حكومتي جز حكومت امام معصوم به عنوان حكومت جور «صفوي به اين نتيجه رسيده بودند كه 

مه، است(مفيد، كتاب مقد» حكومت خلفا و سالطين نامشروع و غيرقانوني«است. درنتيجه » مردود
و  144، ص. 1؛ حلي (عالمه)، تذكره، ج 358، ص. 1؛ طوسي، النهايه، ج 129چاپ سنگي، ص. 

). 1395:129آقاجري، در:  158، ص. 1؛ رسايل المحقق الكركي، ج 230، ص. 1الذكري، ج 
حاكميت مطلق در اين چهارچوب از آن خداوند است و پيامبران به دنبال آن امامان قدرت مطلق 

حق امام اعلم و معصوم و منصوب از «حكومت از اين ديدگاه كنند؛  ر زمين نمايندگي ميخداوند را د
(آقاجري، » اند جانب خداست و آن فرمانروايان با غصب اين حق نسبت به آنان ستم روا داشته

در تمام مأخذ فقهي پيش از صفويه هرگاه از سلطان، سلطان عادل، امام، «كه  طوري به ).129: 1395
). اين 130-129: 1395آقاجري،  »(برده شده است مقصود امام معصوم بوده است ادل نامامام ع

كه صاحب برحق حكومت در چهارچوب  طوري تدريج به علما و روحانيون تسري پيدا كرد، به نيابت به
ناحق  نظريه واليت درنهايت علما و روحانيون شدند، حقي كه حكمرانان جائر و غاصب آن را به

ترتيب و بر اساس نظريه واليت نماد حكومت مشروع در عصر  اين اند. علما و آخوندها به دهتصاحب كر
). حقي كه قبالً در چهارچوب رهيافت حكومت حاكم جائر قبالً 32-5: 1392غيبت شدند (ابوطالبي، 

  شد، اكنون از آن علما و مجتهدان شد.  به امامان معصوم نسبت داده مي
ران صفوي سبب استقالل اجتماعي علما و روحانيون و مكمل استقالل اين فرآيند در اواخر دو

مثابه كنشگر اقتصادي و اجتماعي نقش نويي در عرصه  داران اكنون به ها شد. علما و دين اقتصادي آن
 ترين و شايد تنها عنصر فعال عرصه عمومي در اين كشور شدند. ي ايراني پيدا كردند و مهم جامعه

تقريب عموماً، دانايان ديني خصوصاً، برانند كه حق  ايرانيان به«نويسد:  مي شاردن بر اين اساس
اي  گويند كه در هر دوره حكومت ويژه پيامبران و نائبان يا جانشينان بالفصل پيامبر است و مي
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هم در امور معنوي و هم  خداوند بوسيلة پيامبران بر مردم مؤمن حكومت كرده است و اين پيامبران 
اند، مانند ابراهيم، موسي، شموئيل، داود، سليمان و سرانجام  م و مرجع عالي رياست بودهمادي حاك

محمد كه خداوند، ويرا مانند پيامبران بزرگ ديگر خويش به دوقبضه شمشير آراست. بدين گونه، 
حكومت بر خلق خدا بنا به اراده خود پيامبر و در غياب وي حق امامان است و امامان يا از جانب 

» توالي ايشان را برگزيده است شوند يا از جانب كساني كه پيامبر به ود پيامبر نائب وي تعيين ميخ
بنابراين، اين اصل كه امامان وارث پيامبر هستند، در مباني اعتقادي  ).137: 1345، 8(شاردن، ج 

رار سلسله شده بود، ليكن به موضوع جانشيني امامان در عصر غيبت تا قبل از استق شيعه پذيرفته
پاي به ميدان سياست قدرت گذاشتند » دانايان ديني«صفوي چندان توجه نشده بود. اينجا بود كه 

  و ادعاي نيابت امام زمان در عصر غيبت كردند. اين ادعا براي علما پيامدهاي زيادي داشت.
شدند. تدريج مقدس  نخستين پيامد اين بود كه علما بر جايگاه قدسي امامان تكيه زدند و به -

كه در طول زمان،  طوري علما با نسبت داد كرامات گوناگون به يكديگر سبب تقويت اين باور شدند، به
 قداست علما و صاحبان دين بخشي از اعتقادات پيروان فرقه اماميه شد.

دومين پيامد اينكه علما با ادعاي نيابت امام عصر در موقعيت ادعاي حكومت قرار گرفتند، چراكه  -
 طريق جانشينان بر حق امام غائب تصور شدند.از اين 
سومين پيامد پذيرش و تعميم باور به نيابت علما از جانب امام عصر، تغيير رابطه مقلدان يا  -

پيروان و علما بود. مقلدان با پذيرش اين اصل پيروي و اطاعت از علما را وظيفه ديني و شرعي خود 
 د.تلقي كردند و براي آن صواب اخروي قائل شدن

چهارمين پيامد پذيرش اين اصل، نسبت كرامت به برخي علما و به دنبال آن قدسي و الهي  -
ها در حفاظ امنيتي مردم و دور از دسترس  ها بود. ادعاي قداست سبب شد تا آن شدن برخي از آن

به داران به شكلي تجاوز  كه هرگونه تجاوز به حريم علما و دين طوري دستگاه سركوب قرار گيرند، به
 خاندان عصمت و طهارت تلقي شد.

  
  
  

  اجتهاد
» حاكم جائر«چهارمين عرصه كار نظري علما، طرح نظريه اجتهاد بود. اگر علما با طرح رويكرد 

صاحب » نيابت امام غائب«ها با طرح نظريه  در عصر غيبت استقالل اقتصادي كسب كردند. اگر آن
مقام حكومت قرار گرفتند، طرح نظريه اجتهاد  شخصت اجتماعي شدند؛ اگر با طرح نظريه واليت در

ها قرار گرفت.  در خدمت كسب پايگاه اجتماعي براي پيشبرد اهداف مذهبي، ديني و اجتماعي آن
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شد و نماينده  تقويت و تكميل نمي» اجتهاد«و » واليت«هاي  با نظريه» حاكم جائر«اگر رويكرد 
هاي مشابه در طول تاريخ فراموش و بعدها موضوع  ظريهزياد مانند ن احتمال كرد. به اجتماعي پيدا نمي

شد. نظريه واليت و اجتهاد سبب حياتي متفاوت براي رويكرد حاكم غاصب و  فن مي هاي اهل واكاوي
). تالش علما و روحانيون در عصر صفوي سبب فربه شدن مباني 147-125: 1395جائر شد (ورعي، 

ادگي راهي به اين دستگاه نظري پيچيده نداشتند. اين س نظري فقه و اصول شد، به طوري عوام به
وضعيت در كنار ادعاي نيابت امام غائب حياتي تازه به رهيافت اجتهاد داد. عوام بر اساس نظريه 

ها بايد  اند. آن باره جاهل و نادان اجتهاد با اصول و فروع دين و مذهب آشنا نيستند، درنتيجه دراين
و از مرجعي آشنا به اصول و فروع دين و مذهب » و به راه راست هدايت از ارتكاب معصيت بازداشته«

حاكم «فقط مكمل رويكرد  ). نظريه اجتهاد با اين تفسير نه120-99: 1384تقليد كنند(آل غفور، 
عوام «و » الناس عوام«شد، بلكه روحانيون از اين طريق در پيوندي پويا با » واليت«و » جائر و غاصب

اي متشكل از عموم مردم پيدا كردند كه  گرفتند و درنتيجه پايگاه اجتماعي گسترده قرار» كاالنعام
). علما با تحكيم نظريه 1396كردند(جعفريان،  خود را در امور ديني محتاج راهنمايي علما تصور مي

مثابه اهرم  به» رئيس دولت«يعني رهبر ديني عوام در مقابل » رئيس ملت«اجتهاد در جايگاه 
رار گرفتند. علما و روحانيون با نهاد اجتهاد و كسب پايگاه اجتماعي گسترده تهديدي سركوب ق

توانستند هرگاه مناسب تشخيص دهند،  ها مي دائمي براي هر نظام حكومتي در ايران شدند. آن
؛ 217، 1387؛ جعفريان، 104: 1381بشورانند(جعفريان، » حاكم غاصب و جائر«را عليه » عوام«

  ).128: 1389ريان، رنجبر و مشكو
  

  تقليد
ناپذير  توان آن را نتيجه اجتناب كه مي طوري اصل تقليد در بطن نظريه اجتهاد شكل گرفت، به

حساب آورد، اگرچه اصل تقليد عمدتاً در قرن نوزدهم و عصر قاجار تدوين شد.  رويكرد اجتهاد به
يكي ديگر «توان  را مي» اش برد تازهكار«كه  طوري كاركرد تقليد در عصر قاجار بنيادي تغيير كرد، به

به مفهوم پيروي «). تقليد 206: 1376كاظمي موسوي،  »(از دستاوردهاي تشيع عصر قاجار دانست
ناآگاهانه از دليل امر در قرآن و سنّت پيامبر نيامده زيرا ايمان و اطاعت آگاهانه است. در قرن دوم 

خواندند. اين عنوان » مقلدان صحابه«يش خود را براي آسان كردن كار خو» تابعين«هجري برخي از 
اش  ه) در رساله204مورد اعتراض امام پنجم و ششم شيعيان قرار گرفت. محمدبن ادريس شافعي (م 

فقهاي شيعه «تواند مورد تقليد قرار گيرد.  كس جز پيامبر نمي تفصيل استدالل كرد كه هيچ به
ودند. با اجتهاد مخالف بودند چون در آن زمان اجتهاد نخستين هم با اجتهاد و هم با تقليد مخالف ب

اغلب مالزمه با قياس داشت و قياس را حضرت امام جعفر صادق مردود دانسته بودند. با تقليد 



 1400پاييز ، 3 رهشما، و دوم مشناسي ايران، دوره بيست مجله جامعه

20 

هرحال جواز تقليد زودتر پذيرفته  انداخت. به را از مالك بودن مي» عمل صحابه«مخالف بودند چه 
ناخواه جانشين پيروي از صحابه شده بود. ولي شش قرن  خواه شد زيرا پيروي از ائمة و بعداً فقها

(كاظمي موسوي، » در ميان شيعيان پذيرفته شود» مجتهد«ويژه عنوان  طول كشيد تا اجتهاد، به
). شافعي با بنا كردن سنّت برپايِ حديث و پي افكندن مباني استنباط از نص قرآن و 207: 1376

). محقق حلّي 206: 1376كاظمي موسوي،  »(قه اسالم گشودرا در ف» اجتهاد اصولي«حديث باب 
اصول «ه.) با نزديك كردن فقه شيعه و فقه اهل سنت 726اش عالمه حلّي (م  ه.) و خواهرزاده676(م 

، »وجوب آن«است و نه » تجويز تقليد«را پذيرفتند. اينجا هنوز سخن از » اجتهاد و مقام مجتهد
ه.) در زيدة البيان 993از اين مرز نيز گذشتند. مقدس اردبيلي (م ليكن علما و فقها در قرون بعد، 

ولي سخن از تقليد به مفهومي كه از اواسط عصر قاجار پيش «سخن گفت، » از وجوب تقليد از اعلم«
آمد، در ميان نبوده، مسئله وجوب و الزام به تقليد را نخست در سخنان ميرزا ابوالقاسم قمي (م 

بينيم.  ه.) مي1281ه.) و سپس شيخ مرتضي انصاري (م 1245راقي (م ه.) و مأل احمد ن1231
پيدايش اين اصل را بايست محصول گسترش تشيع عوامانه و تقليد كوركورانه از علما در اوائل عصر 

  ). 207: 1376كاظمي موسوي، ( »قاجار دانست
  

  مرجعيت
تغيير كرد، به طوري اداره وضعيت علما و فقها و روحانيون در نيمه دوم قرن سيزدهم بنيادي 

به علما واگذار » صاحب و غيره وجوه خمس، سهم امام، ثلث، وقف، مكاسب حرام، اموال بي«امور 
علما و روحانيون  ترتيب، اين به ).202-175: 1392ميرعلي، ؛ 120-93: 1392يوسف زاده، شد(

اد و اعالم فتوا بودند و اضافه ها، صوفيان و شيخيان آماده هرگونه اجته با عقب راندن اخباري«اصولي 
كشيدند و به  را نيز به دوش مي» نائب امام«مقام پراهميت و شكوهمند » مجتهد زمان«بر عنوان 

كاظمي موسوي، »( رغم روابط نزديك با حكومت، داشتند همين دليل ادعاي واليت عامه را نيز، علي
ج عالمي تنها به باالترين جايگاه منزلت نظر بين علماي اصولي، تنها مانع عرو ). اختالف211: 1376

ق و مرگ بيشتر علما 1262و شأن اجتماعي در اين عصر بود كه اين هم با وباي وحشتناك سال 
جا). مرجع و مرجعيت از  مرجع و تنها ماندن شيخ محمدحسن نجفي اصفهاني رفع شد (همان

عي رويكرد تقليد شدند، سو و خيل عظيم مقلدان عامي از سوي ديگر تجسم فردي و اجتما يك
بر اين اساس عمل هر فرد مسلمان، «عين مسلماني شد، » مرجع تقليد«تدريج انتخاب  طوري كه به

هرچند مطابق با شرع و درست باشد، باطل خواهد بود، زيرا در گزينش يك مجتهد به مرجعيت خود 
در عصر قاجار با اين ). علما و روحانيون شيعي 208: 1376كاظمي موسوي،  »(كوتاهي كرده است

تحول، دستگاهي مشابه دستگاه روحانيت در مسيحيت شدند. درست در اين عصر است كه مفهوم 



  تغيير ساختار حوزه عمومي روحانيون در عصر...

21 

سخن رفت. » روحانيون«و » روحانيت«زائيده شد و از » روحاني«تحول يافت، مقوله » آخوند«
ن مقام در باالتري«ها در  ها و پاپ در دوره قاجار بر اين اساس همچون اسقف» مرجعيت تقليد«

دار  عهده» نقش مهمي در كنار و گاه در برابر حكومت«ديني قرار گرفت و » مراتب سلسله
مفهوم مرجع به معناي محل رجوع براي «). اگرچه مسلمانان با 208: 1376كاظمي موسوي، شد(

- نهاد مذهبي ولي به عنوان يك«آشنا بودند، » هاي نخستين مسائل ديني در روايات شيعه از دوره
قمري شكل  1262اجتماعي، [اصل مرجعيت] با مرجعيت تامه شيخ محمدحسن اصفهاني در سال 

جا). در اين سال وباي سختي در ايران و عتبات اشاعه يافت و بيشتر علما و مراجع از  (همان» گرفت
بين رفتند، شيخ محمدحسن اصفهاني تنها مرجعي بود كه از اين بال جان سالم به دربرد و مرجع 

است كه بستر » اجتهاد«، »تقليد«د شد. درواقع مرجعيت نتيجه تحول در مفاهيم و مقوالت واح
هاي  تدريج و در ارتباطي نزديك با دگرگوني به» نيابت عامه فقها از امام عصر«، »نيابت«نظريه 

در «كاركرد اجتماعي و » مقلدان«اجتماعي در عصر قاجار بر ساخته شد. مرجعيت در ارتباط با 
  كاركرد آشكار و جلوه سياسي پيدا كرد.» قمري 1309ن تحريم تنباكو در سال جريا

  
  گيري نتيجه

حوزه عمومي جوامع غربي به دنبال تحوالتي كه در عصر جديد از قرن شانزدهم اتفاق افتاد، 
كردند  كه در آن گروهي محدود، عموم مردم را نمايندگي مي» حوزه عمومي نمايندگي«دگرگون و 

تغيير ساختار حوزه «تغيير كرد. هابرماس بر اين نظر است كه » عمومي شهرونديحوزه «به 
در مغرب زمين در بستر تعبير نو از مفاهيم عموم، عمومي و حوزه عمومي و همچنين » عمومي

تغيير ساختار حوزه خصوصي و خانواده، پيدايش شهر جديد و افكار عمومي در جريان تحول 
ي مدني و درنهايت جايگزيني عنصر شهروند موظف به جاي رعيت مكلف  اي به جامعه ي رتبه جامعه

  تحقق پيدا كرد.
ي ايراني درست در همين عصر با تأسيس سلسله صفويه، اوايل قرن  حوزه عمومي جامعه

م)، در مسيري متفاوت تغيير كرد. حوزه عمومي در ايران كه تا اين عصر مانند ديگر 1501شانزدهم (
شد، نماينده جديدي با تشكيل نهاد  توسط دستگاه ديواني نمايندگي مي جوامع سنتي عمدتاً

نيرومند روحانيت شيعي پيدا كرد. روحانيون از آغاز عصر صفوي و دوران محقق كركي، فعاليت براي 
» حاكم جائر«فراهم آوردن زيربناي نظري براي تحوالت در حال تحقق نهادي را شروع كردند. نظريه 

هاي مادي ضمن ظالم دانست حاكم وقت، زمينه تأمين معيشت و  ل هدايا و كمكمبني بر جواز قبو
سبب افزايش شأن اجتماعي و » نيابت امام غائب«استقالل اقتصادي روحانيون را فراهم كرد. رويكرد 

از » واليت«ها شخصيت اجتماعي داد. روحانيون با طرح نظريه  منزلت طبقاتي روحانيون شد و به آن
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در امر ديواني، سياست دنيايي و ادعاي حكومت برخوردار شدند. پايگاه اجتماعي  امكان دخالت
هاي اجتهاد، تقليد و درنهايت مرجعيت گسترش يافت، به طوري كه حوزه  روحانيت با طرح نظريه

پيدا كرد و » حوزه عمومي نمايندگي«ي ايراني در اواخر عصر قاجار كامالً ماهيت  عمومي جامعه
كرد. تقويت نهاد روحانيت و  نحيف و نهاد نيرومند روحانيت آن را نمايندگي مي دستگاه ديواني

اي  ي رتبه ي مدني به جاي جامعه سبب شد تا امكان جايگزيني جامعه» روحاني عمومي«گيري  شكل
سنتي تضعيف شود و روحانيون از امكانات بيشتري براي جايگزيني دستگاه فرسوده و نامشروع 

شوند. روحانيون در طول چند قرن موفق شدند از دو طريق، يكي پذيرفتن مناصب ديواني برخوردار 
االسالمي، منصب قضاوت، مواصله با اشراف و دربار و درنهايت كسب  دولتي از قبيل صدارت، شيخ

ها،  آگاهي طبقاتي و ديگري، برگزاري نماز جماعت، تأسيس مدارس و مساجد، مديريت زيارتگاه
ف، برگزاري عزاداري و همكاري با اهل فتوت و اصناف و تجار نيرومندتر از تجديد حيات نهاد وق

ي ايراني مسلط شوند. تقويت حوزه عمومي  دستگاه ديواني بر حوزه عمومي نمايندگي جامعه
نمايندگي روحاني در قياس با دستگاه ديواني، زمينه پيدايش حوزه عمومي شهروندي و به دنبال آن 

ز عنصر شهروند را تقريباً از بين برد. فقدان عنصر شهروند، مانع اصلي ظهور ي مدني متشكل ا جامعه
بايست از منافع ملي دفاع و مصالح ملي را  دولت ملي يا دولت ملت در ايران شد، حكومتي كه مي

توان در نهايت نتيجه گرفت كه در ايران  شرايط الزم براي تشكيل حوزه  نمايندگي كند. بنابراين، مي
  ي مدني و به دنبال آن دولت ملي فراهم نيست. هروندي، جامعهعمومي ش
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