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Abstract 

The purpose of the present study is to survey the main intention and objective of 

writing religious texts during the Safavid dynasty that can be applied as an 

educational method to understand other religious texts in historical eras. In this 

regard, Skinner’s intentionalist Hermeneutics was used to recognize different aspects 

of religious texts in the Safavid dynasty. In this research, the ideological background 

for writing religious texts was investigated, and furthermore, the process of changing 

the conventional norms was analyzed using those texts written along with the 

abovementioned change. The results of the study show that hermeneutics can be used 

to understand the intention behind writing religious texts in the Safavid dynasty. 

Writing the above texts was in line with changing conventional norms at that time 

and it was consistent with the process of compiling, stabilizing, and developing new 

norms, and in some cases, it has also been supported by power structure. On the one 

hand, religious texts were written with the intention of weakening previous norms 

like Sufism, other religions such as Christianity, and absolute monarchy derived from 

ancient ideologies. On the other hand, in addition to mentioning the negative points 

of the previous norms, they were being expanded in line with fostering and 

highlighting the positive points of the new norms. 
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 چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نیّت و مقصود اصلی نگارش متون دینی در دوره صفویه است که 

مورد استفاده قرار های تاریخی  تواند به عنوان روشی آموزشی برای فهم دیگر متون دینی در دوره می

گیرد. در این راستا، از روش هرمنوتیک قصدگرای اسکینر به منظور بازشناسی ابعاد متون دینی دوره 

صفویه استفاده شده است. در این پژوهش زمینه ایدئولوژیک نگارش متون دینی مورد بررسی قرار گرفته 

که در امتداد تغییر مذکور به رشته تحریر  و همچنین فرایند تغییر هنجار مرسوم، با استفاده از این متون

توان برای  دهد که از روش هرمنوتیک می های پژوهش نشان می اند، نیز تحلیل شده است. یافته درآمده

فهم دلیل نگارش متون دینی در عصر صفویه پی برد. نگارش متون مذکور در راستای تغییر هنجار 

یند تدوین، تثبیت و توسعه هنجار جدید شکل گرفته و در مرسوم زمانه بوده و این امر هماهنگ با فرا

است. نگارش متون دینی از سویی با هدف تضعیف   ای موارد مورد حمایت ساخت قدرت نیز بوده پاره

هنجارهای قبلی زمانه مانند تصوف، مذاهب دیگر مانند مسیحیت، سلطنت مطلقه برگرفته از 

 آمدند. از سوی دیگر، ضمن برشمردن نقاط منفی هنجارهای میهای باستانی به رشته تحریر در ایدئولوژی

 یافتند. سازی نقاط مثبت هنجار جدید نشر می نامبرده، در مسیر تقویت و برجسته
 

 هرمنوتیک، صفویه، متون دینی، اسکینر. ها: کلیدواژه
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 مقدمه .1

کسفورد واژه هرمنوتیک در سال  م در ویرایش دوم، وارد زبان 7101در فرهنگ لغت انگلیسی آ
یونانی بوده که به  hermeneuticaانگلیسی شده است. در واقع هرمنوتیک یک ترجمه اصالح شده فعل 

(. Schmidt, 2016, P.1عنوان ابزاری برای بیان بلند، توضیح دادن، تفسیر و یا ترجمه به کار رفته است )
امروزه استفاده از رهیافت هرمنوتیکی در میان خیل عظیمی از اندیشمندان به عنوان روش تحقیق و فهم 

و اسکینر در  1ای چون پوکاک گیرد. مکتب کمبریج با افراد برجسته متون مختلف مورد بررسی قرار می
ن تاریخی بپردازند تا زوایای اند با استفاده از رویکرد هرمنوتیک، به بازشناسی و بازفهمی متو تالش

 تألیف متون مذکور را بفهمند.
های  پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار است که متون دینی در دوره صفویه متناسب با زمینه

اند و به قول اسکینر، نویسنده در هنگام نگارش متون دینی  تاریخی و سیاسی آن زمان به نگارش درآمده
ّیت خاصی عمل کرده است. ابعاد نّیات این مؤلفان، ارتباط این متون با تا حد زیادی هدفمند و با ن

ها در شرایط تاریخی، از جمله مسائلی است که به آنها پرداخته  ساخت قدرت و فرایند نگارش آن
های هرمنوتیکی ناگزیر  خواهد شد. در حوزۀ معارف دینی و فهم درست این متون، استفاده از روش

های  تواند زمینه از رویکردهای هرمنوتیکی به منظور فهم متون دینی و غیردینی مینماید. استفاده  می
تاریخی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هر دوره مرتبط با تألیف متون مذکور فراهم آورد، امری که در 

نظر در این  جهان عرب مورد توجه خاص قرار گرفته و اندیشمندان مهمی به ویژه از کشور مصر صاحب
 دنبال اساسی هدف یک عنوان به  که فهم متن را هاست قرن هرمنوتیک دانش اند. از آنجا که شده حوزه

 نظریه و فن تئوری تدوین در مسلمان عالمان و مفّسران به تواند می آن های آموزه از استفاده کند، می
 را مختلفی ادوار فکری های جریان سایر مانند کند. هرمنوتیک کمک تفسیر شناسی و روش تفسیرمدار

 و رویکردها تعارض شک بدون است. داده رشد خود دل در را گوناگون های نحله و نهاده سر پشت
 که شود این باعث نباید اسالمی اندیشه اصول و مبانی با هرمنوتیکی های نحله برخی دستاوردهای

 سّنت مفروضات های آن با نحله از برخی های آموزه چراکه شوند؛ طرد هرمنوتیکی علم های آموزه جمیع
 ،و همکاران آزاد)افزاید  ما می تفسیری مباحث قوام بر آن از استفاده و بوده هماهنگ مسلمانان تفسیری

سازی آن با مبانی  های مختلف روش هرمنوتیک و بومی رسد توجه به جنبه به نظر می (.03، ص7030
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گرایانه  های نسبی طلبد تا ضمن توجه به جنبه می ای را فلسفی جهان تشیع امری است که تالش مجاهدانه
 های آن بهتر در جهت فهم متون استفاده شود. هرمنوتیک، از قابلیت

 . چارچوب نظری2

بندی است. هرمنوتیک از نظر تاریخی به سه دوره  نظرهای متفاوت قابل تقسیم هرمنوتیک از نقطه
 گردد: تقسیم می

 . هرمنوتیک کالسیک2-1

ی مسیحیت کاتولیک، کتاب مقدس از زیر  های میانه و از میان رفتن سیطره بور از سدهزمان با ع هم
با پیشرفت الهیات جدید خود، چارچوبی را  1لوتری کلیسا خارج شد و در اختیار مردم قرار گرفت.  سایه

در های کلیسای کاتولیک  های اجتماعی، سیاسی و مذهبی که با آموزه فراهم کرد که کل مجموعه نگرش
 (.Skinner, 2004, P.5) ارتباط بود، مورد حمله قرار گرفت

 شناسی ی دانش تأویل دو تن از دانشمندان این دوره بودند که اصول اولیه 3و ویلهم دیلتای 2شالیرماخر
ی نوزدهم بنیان گذاردند و معتقد بودند یک معنای نهایی و یک فهم نهایی از اثر وجود دارد و  را در سده

متنی و اصالح روش تفسیر بپردازد و  های درون ر است که با شناخت اثر، به بررسی نشانهوظیفه مفّس 
برای فهم بهتر متن، باید به نّیت مؤلف پی برد و دانست که او متن موردنظر خود را به چه منظور و با چه 

صورت  یافق اینه یدر زم یاز نظر دیلتای، هر فعل فهم (.Warnke, 2016, P. 8)هدفی خلق کرده است 
(. در واقع دیلتای به ویژگی تاریخی Dilthey, 1996, P. 268است )  یرد که همان تجربه زندگیگ یم

کرد. چراکه از نظر  حیات انسان به معنای تاریخی که به طور مداوم در حال ساخته شدن است، نگاه می
 (. 07، ص7030 توانست مبنای مستحکمی برای علوم انسانی باشد )نظری، او این ویژگی می

 . هرمنوتیک فلسفی2-2

ای گذاشت. این  در قرن بیستم میالدی تحول بزرگی در هرمنوتیک روی داد و این دانش پا به عرصه تازه
 ،5، مارتین هایدگر4های دانشمندان و فیلسوفان نامداری چون فردریش نیچه دگرگونی را باید مدیون تالش
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های فهم،  در این دوره به جای تالش برای روشمندسازی شیوهدانست.  2، پل ریکور1هانس گئورگ گادامر
اثبات این نکته بودند که چیزی به نام فهم  بحث از ماهیت فهم به میان آمد. فیلسوفان این عصر درصدد

ای تحت عنوان نّیت مؤلف مطرح نیست. هر اثر هنری با هر نوع گرایشی، عماًل دارای  نهایی و مؤلفه
ای از تأثیرات  ی قابل توجهی خواهد بود و از ابزارهایی چون طنز، تلمیح، کنایه و طیف گستردهپیچیدگی ذات

رو نیاز به تفسیر، در چارچوب نیاز به قابل فهم کردن متون برای  کند. از این نمادی و تمثیلی استفاده می
ی  ست که در اندیشه(. در هرمنوتیک فلسفی، فهم آن چیزی اSkinner, 2004, P.69) باشد خواننده می

بر محوریت مخاطب منظور است. فهم هر مفّسر ریشه در زمان،  بندد. در واقع تکیه  مفّسر نقش می
گاه تحت تأثیر قرار  جامعه، فرهنگ و تربیت او دارد و این عوامل محدوده ی عملکرد ذهن مفّسر را ناخودآ

گرایی با نفی روش، هر  ی نسبی در سایهشناسی فلسفی این است که  دهد. ِاشکال عمده نظریات تأویل می
وسیله راه را بر  داند و این امر را طبیعی و ناگزیر قلمداد کرده و بدین  فهم و استنباطی از اثر را قابل توجیه می

(. از نظر گادامر، تاریخ Schmidt, 2016, P.1,6کند ) های متفاوت و بعضًا متضاد از یک اثر باز می خوانش
نگرد که با استفاده از آن  گیرد، بلکه به لحاظ منبع تاریخی به آن می ر هدف متن در نظر نمییک متن را از نظ

برای فهمیدن متن به هیچ وجه قصد گفتن ندارد و منبع تاریخی همه نّیت و قصد متن را بیان نکرده و ما به 
ربوط به هر متنی به طور توانیم همه آنچه را بیان کرده، پیدا کنیم، زیرا تفاوت قصد فقط م هیچ وجه نمی
(. مبانی هرمنوتیکی گادامر به ویژه Gadamer & et al., 2004, P. 325,334باشد ) انحصاری می

های مختلف از متن مجاز بوده و باعث  مفسرمحوری او نسبیت در فهم را درپی دارد؛ چون که قرائت
 (. 736، ص7030شود )اسفندیاری، نسبیت در فهم می

 نوین. هرمنوتیک 2-3

در دوران معاصر تالش زیادی صورت گرفته است تا برخالف هرمنوتیک فلسفی، شیوه و راهکاری 
و  رهای هایدگ ین دوره با نقد دیدگاهنماینده ا 3خاص برای دستیابی به فهمی واحد ارائه شود. اریک هرش

های ذهنی شالیر  کوشد برای دغدغه شناسی کالسیک دارد و می های تأویل گادامر سعی بر احیای آموزه
ای که هم روش در فهم را توجیه کند و هم  ای منسجم و اصولی تعریف کند. قاعده ماخر و دیلتای قاعده

گرایان معتقدند که اگر ما به  (. زمینه038، ص7010 به دریافت فهم نهایی از اثر نائل آید )احمدی،
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، توجه کنیم، در فرایند فهم متن های نویسنده که منبعث از زیست جهان وی است تأثیرات و نگرانی
گرا، متن را جدا  در مقابل این دیدگاه، رویکرد متن .((Bevir, 2011, P.11عملکرد بهتری خواهیم داشت 

گرا مانند اشتراوس بر این  دهد. رویکردهای متن گیری و تولید آن مورد بررسی قرار می از بسترهای شکل
اند که ابدی و فرازمانی هستند )میراحمدی و  ی شکل گرفتههای باورند که متون کالسیک براساس پرسش

ترین افرادی که سعی کرده رویکردهای تفسیری و در ذیل آن روش  (. از مهم767، ص7030همکاران، 
توان ادعا کرد که روش هرمنوتیک  هرمنوتیک را در مطالعات تاریخی پیاده کند، اسکینر است. می

خوبی از   که توانسته به  های متفاوت هرمنوتیک است. در حالی نهای از گو اسکینر ترکیب هوشمندانه
جانبه نگری هرمنوتیک روشی اولیه  گرایی هرمنوتیک فلسفی به دور باشد، از سادگی و یک انحراف نسبی

کید دارد،  نیز فاصله گرفته است. هرچند بر نقش نّیت مؤلف، که جوهره واقعی روش هرمنوتیک است، تأ
رو اسکینر معتقد  نقش خواسته یا ناخواسته خواننده در فهم نیز غافل نمانده است. از ایناما از زمینه و 

است برای رسیدن و بازسازی معنای اصلی متن، نباید بتوان نّیت و انگیزه نویسنده را نادیده گرفت 
(Skinner, 2002, P.96.)  و به دنبال  اسکینر به دنبال بازشناسی متون تاریخی معتقد است که 1تولیالبته

باشد  گری مذهبی می آن فهم تفکر سیاسی مدرن اروپا در اوایل تاریخ رنسانس و نهضت اصالح
(Tully, 1983, P.490.) های  کند واژه البته اسکینر بر این امر هم توجه نموده که مفّسر تالش می

در واقع ادعای خود را توجیه  نامتقارنی را با هم ترکیب کند تا ایدۀ خودش را با ایدۀ تاریخی پیوند بزند و
از این ادعا که پیش از این تنها یک راه برای خواندن متون وجود  اسکینر (.Skinner, 2002, P.73) کند

توان  ها را به طور مشروع می دارد، یعنی تفسیر آنها، به حرکت درآمد تا موضع کاماًل متفاوتی که متن
های مختلف خواند، حتی اگر تنها یک  متن را باید به روشپذیرفت، ایجاد شود. وی معتقد است که یک 
 (. Burns, 2011, P.327راه معتبری برای تفسیر آنها وجود داشته باشد )

و  2شوند، جان پوکاک ترین افرادی که در مکتب سیاسی کمبریج صاحب سبک شناخته می از مهم
یک اسکینر استفاده شود. پوکاک کوینتن اسکینر است که سعی شده در این پژوهش از نظریه هرمنوت

 معتقد است فهم ما نسبت به تاریخ، هم از نظر محتوای آن و هم از نظر کاربرد آن گسترش یافته است
(Pocock, 1987, P.10همچنین وی بر این باور است که باید سیستم .)  های تفکرات سیاسی و تاریخی را

گیری تفکر  مین تغییرات به مطالعه تاریخ و نحوه شکلهای زندگی نگاه کرده و از طریق ه به عنوان تجربه
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نگاران از نظم خاصی  نویسی تاریخ (. پوکاک مدعی است که تاریخPocock, 1989, P.4تاریخی پرداخت )
شود که با شخصیت یا روش آنان همخوانی  کند که باعث نادیده گرفتن نکات مهم و مراحلی می پیروی می

به دنبال کشف نّیت اصلی مؤلف بوده و این اسکینر برعکس پوکاک  البته .(Pocock, 1999, P.35)ندارد 
 است.  1ی کنش گفتاری آستینتأثیرپذیری او از نظریه (Skinner, 1978, P.45)دهنده مطلب نشان

اند. از  وارد کرده ی سیاسیهای تاریخ اندیشه ترین نقد را به کتاب مهم به هر حال مکتب کمبریج
شد و از سوی دیگر بدون توجه  نقدهای آن یکی اینکه تاریخ در یک مسیر پیشرفت خطی توضیح داده می

اسکینر معتقد است  کردند. ها، آن )تاریخ( را فرازمانی از افالطون تا پوپر دنبال می ها و دوام به گسست
گذارد؛  ای بر مخاطب می و محسورکننده در بحث هنر کلمات، فقط بیان شفاهی نیست که تأثیر عمیق

ها و خصوصیات یک چیز  ها سخنرانی، ویژگی تواند بیشتر از ساعت چرا که گاهی اوقات یک نقاشی می
همان طور که اشاره شد هرمنوتیک شالیر ماخر و دیلتای، نوعی  (.Skinner, 2018, P.6را توضیح دهد )

شناسانه و  و هرمنوتیک هایدگر و گادامر وجه هستیشوند  شناسانه تلقی می شناسانه و معرفت روش
 شوند )واعظی، بخش نامیده می هرمنوتیک هابرماس و طرفدارانش نوعی هرمنوتیک انتقادی و رهایی

کند که یک وجود و هستی در این بین هست که  (. هرمنوتیک فلسفی هایدگر پیشنهاد می00، ص7063
(. در ادامه راه هایدگر، گادامر ضمن نقد Davey, 2012, P.15تالش دارد تا فرآیند فهم را بیان کند )

های غیرارادی که برخاسته از تجربه زندگی  توان پیش داوری رویکرد روشی در فهم معتقد است که نمی
ها بین مفّسر و متن برای  وی بر امتزاج افق (.Gadamer, 2004, P.310فرد است را کنار گذاشت )

، درک معنای یک اثر را جدا از آثار و نتایج 2بتی (.Gadamer, 2004, P.334)کند  رسیدن فهم تأکید می
معتقد است که فاصلۀ زمانی  3داند. ریکور آن دانسته، اما ذهنیت مفّسر را در درک معنا برای ما مهم می

ودن فهم تواند مبنای تولیدی ب ما با متن نباید مانعی در رسیدن به فهم متن ایجاد کند، بلکه این فاصله می
شناسی )تفسیر( و  نظریه تفسیری وی رابطه متقابل بین معرفت(. Weınsheımer, 1985, P.179گردد )
لوحانه، یعنی  کند. همچنین ریکور نحوه حرکت تفسیر را از درک ساده شناسی )مفّسر( را تأیید می هستی

هرش (. Geanellos, 2000, P.113 ) داند تر می جایی که مفّسر درک سطحی از کل متن دارد، به درک عمیق
قصد صاحب   نهد و معتقد است که معنای لفظی مربوط به نیز میان معنای لفظی و معنای دیگری تفاوت می
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ای که  که معنا برای دیگری به ارتباط متن با ذهنیت خوانندگان، مفّسران و هر زمینه  اثر است؛ در صورتی
(. این فرایند ادامه یافته تا به هرمنوتیک قصدگرای 01-08ص، 7067ماورای متن است، اشاره دارد )نصری، 

ابدی و  را سری مفاهیم گرایی این است که وجود یک متن وی معتقد است مشکل رویکرد رسد. اسکینر می
  (.Skinner, 1969, P.13گیری آنها ندارد ) شکل زمینه تاریخی به توجهیکه  داند ازلی می

ی و فهم آن، دو مقولۀ جدا از هم هستند و با همدیگر متفاوتند. باید توجه داشت که اندیشۀ سیاس
باشد و اندیشۀ سیاسی به پژوهشگر سیاسی کمک  روش اندیشیدن به منظور بهبود فرآیند اندیشیدن می

ها مربوط به فهم  کند که در حیطۀ علوم سیاسی بتواند تفکر بهتری داشته باشد. در مقابل، برخی روش می
های سیاسی به عنوان  م نظریه7383گر متفکران نیز است. برای نمونه در دهۀ اندیشۀ سیاسی دی

. به هر حال (Wolin, 2016, P.35) گرفتند های تحقیق به منظور فهم تاریخ مورد استفاده قرار می روش
ها فقط برای بهتر اندیشیدن کاربرد ندارند، بلکه برای شناخت اندیشۀ دیگر متفکران مورد  این روش

گیرد. به علت تاریخی بودن تولید اثر و بستر شرایط ایجابی مؤلف و همچنین شناخت  ده قرار میاستفا
های متمایز  صحیح تاریخ پیشینیان و اشراف بر موضوع در علم شناخت اندیشه، مستلزم بکارگیری شیوه

این است که تر  (. البته پاسخ متعارف1، ص7038باشد )صیدانلو،  شناسی اندیشه می در الگوهای تاریخ
هر اثر هنری با هر نوع گرایشی عماًل دارای پیچیدگی ذاتی قابل توجهی خواهد بود و از ابزارهایی چون 

رو نیاز به تفسیر،  کند. از این ای از تأثیرات نمادی و تمثیلی استفاده می طنز، تلمیح، کنایه و طیف گسترده
رو  از این (.Skinner, 2004, P.69باشد ) میدر چارچوب نیاز به قابل فهم کردن متون برای خواننده 

اسکینر معتقد است برای رسیدن و بازسازی معنای اصلی متن نباید نّیت و انگیزه نویسنده را نادیده 
گیرد، بلکه  (. از نظر وی، تاریخ یک متن را از نظر هدف متن در نظر نمیSkinner, 2002, P.9) گرفت

که با استفاده از آن برای فهمیدن متن به هیچ وجه قصد گفتن ندارد و منبع  نگرد به لحاظ منبع تاریخی به آن می
توانیم همه آنچه را بیان کرده، پیدا کنیم، زیرا  تاریخی همه نّیت و قصد متن را بیان نکرده و ما به هیچ وجه نمی

از سوی (. Gadamer, 2004, P.325, 334باشد ) تفاوت قصد فقط مربوط به هر متنی به طور انحصاری می
های تاریخی مدرن اولیه کاماًل عقیدتی بود، به این معنا  ای از نوشته بخش عمده دیگر و با توجه به اینکه که

( Giannakopoulos & et al., 2012, P.6-18)که برای حمایت از عقاید خاصی به نگارش درآمده بود، 
 رسد. فهم قصد و نّیت اصلی نویسنده کاماًل ضروری به نظر می

کید قرار گرفته و به  به هر حال به موازات گسترش علم هرمنوتیک، سیاست نیز در حوزۀ آن مورد تأ
 همین علت ارتباط خاصی میان گفتمان شخصی، زبان سیاسی و حیات سیاسی ایجاد شده است. در
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واقع زبان، تشکیل دهندۀ واقعیات سیاسی و هرمنوتیک، فهم ارتباط میان سخن و زبان سیاسی به 
باید توجه داشت تجربه زندگی شده در ساختار آن تاریخی (. 08، ص7031 تبار، )عباس آید اب میحس

ها به طور خالصه، خود نوعی تفسیر  است. زبان تاریخی بوده و در واقع منبع روش فرهنگ دیدن انسان
 (.Palmer, 1969, P.245-256) تاریخی است

 . زمینه تاریخی و سیاسی3

گیری متون مورد تفحص قرار  گرا، باید ابتدا زمینه و شرایط شکل هرمنوتیک زمینهبا توجه به روش 
های خاص حکومت صفوی، چگونگی تأسیس آن، عوامل مؤثر در  گیرد. بدین ترتیب ما باید ویژگی

ایجاد این حکومت، نقش متون دینی در تکوین، تثبیت و توسعه هنجار جدید را مورد توجه قرار دهیم. 
ترین و بلندترین حکومت در ایران پس از اسالم  ومت صفوی که از حیث زمانی طوالنیدر واقع حک

های متفاوت بررسی نمود. یکی از بارزترین  توان آن را از رهیافت های متفاوتی دارد که می است، ویژگی
گرایی  زمان حکومت و مذهب، وحدت سیاست و دین و هم یابی هم سیماهای دورۀ صفوی، رسمّیت

ترین نمونه به آن را باید در عصر  نظیر نهاد دولت و نهاد مذهب است که نزدیک ی و تعامل کم پیوستگ
 (. 73، ص7066 باستان ایران دورۀ ساسانی جستجو کرد )آقاجری،

شکل  -بین مریدان و مرشد کامل -به هر حال، دولت صفوی بر اساس رابطه موجود در تصوف
ها از شخص شاه اسماعیل  کنند. لذا، دلیل اطاعت قزلباش د میگری یا گرفت که از آن به سیستم خلیفه

، 7030به عنوان مؤسس دولت صفوی به جهت ریاست او بر خانقاه اردبیل بود، نه بر اساس )ابوطالبی، 
دالیل فقهی. چون علمایی که در مراحل اولیه  ای مبتنی بر ای و یا رابطه ( روابط قومی و قبیله8ص

اما از آنجا که  کردند، عمدتًا حکیم و فیلسوف بودند تا فقیه. او همکاری می سلطنت شاه اسماعیل با
بدیهی است که مناصبی مثل صدارات و قضاوت  تشیع به عنوان مذهب رسمی حکومت اعالم شده بود،

توانست به یک حکیم یا صوفی سپرده شود؛ چراکه نیازمند  که وظیفه آن رسیدگی به امور شرعی بود، نمی
گاهی به شریعت بود. به همین جهت از اواخر دولت شاه اسماعیل احساس شد که دولت فقاهت و  آ

 برای ادارۀ جامعۀ سیاسی براساس فرهنگ تشیع، نیازمند حضور فقها در مناسب حکومتی است
(. این احساس نیاز به فقه با روی کار آمدن شاه طهماسب، حضور 010، ص7، ج7066 جعفریان،)

ر صفوی، سرعت بیشتری به خود گرفت. البته همین نیاز به فقه موجب دعوت از فقیهان شیعه در دربا
در مناصب  ها از آن فقهای شیعه حتی از مناطق خارج از ایران مثل بحرین، عراق و لبنان و استفاده

در میان  اجتماعی فقیهان -گیری جدی جایگاه سیاسی حکومتی شد. از این دوره به بعد شاهد شکل
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که در ایران حضور پیدا کردند، عالوه بر حضور خودشان در  هستیم. علما و فقهایی مردان مردم و دولت
در فقه پرداخته و به  مناصب حکومتی و کمک به اجرای امور بر اساس احکام شرع مقدس، به ابتکاراتی

ها در  نهای فقهی اساتید خود بودند و برخی از آ تربیت شاگردان و مجتهدانی پرداختند که مروج اندیشه
توان به محقق کرکی اشاره کرد  هایی برعهده گرفتند. به عنوان نمونه می دینی مسئولیت -مناصب اداری

ای دربارۀ نماز جمعه و  که یکی از ابتکارت او در فقه، طرح مسائل حکومتی است که با نگاشتن رساله
جاد فضا و زمینۀ الزم از طرف نیز بحث خراج، مالیات و مباحثی دیگر، آن را دنبال کرده و به دلیل ای

طور جدی راه را برای طرح مسائل حکومتی در فقه شیعه باز نمود و شاگردانی مانند امیر  حکومت، به 
معزالدین اصفهانی و میراسدالله شوشتری را تربیت کرده که در دولت صفوی منصب صدارت را برعهده 

توان از نخستین فقهایی به شمار آورد که  (. وی را همچنین می730، ص7، ج7066جعفریان، ) گرفتند
هایی مقدماتی از نظریه دولت وجود دارد. وی در اثبات والیت فقیه و محدودۀ  در کلمات او نشان

کند. حدیثی که قبل از آن همواره در باب قضاوت و  اختیارات وی به مقبولۀ عمر بن حنظله استناد می
(. در بحث حضور 70، ص7018تفاده قرار گرفته بود )کدیور، لوازم آن، تعادل و تراجیح روایات مورد اس

از  فقیهان در مناصب حکومتی، جدای از آنکه از نظر فقهی مشروعیت پذیرش والیت حل شده است،
(. لذا، 771، ص7، ج7013 ،طریق مشروعیت والیتی و امامتی نیز مورد حمایت قرار گرفت )جعفریان

به دست گرفتن مناصب حکومتی بر اساس نیابت از امام و والیتی نوع استدالل فقهی علمای شیعه برای 
ها به اذن امام دارند، حتی در دورۀ شاه طهماسب، مبنی و معیار مشارکت و حضور علما در  است که آن

دولت، بحث همکاری با سلطان عادل یا جائر و اعطای منصب و امارت توسط سلطان نبود، بلکه معیار 
الشرایط یا به تعبیر آن روز مجتهد الزمانی در عصر  لق به فقیه بوده و فقیه جامعاین بود که حکومت متع

(. به هر حال 010-018، ص7، ج7066 جعفریان،) غیبت، تمام اختیارات امام معصوم را دارد
سلطنت صفویه براساس تصوف شکل گرفت، اما تصوف به تنهایی کافی نبود، زیرا دنیای مراد و مریدی 

کرد. به دلیل اینکه این  ف و دوری از حوادث و جریانات دنیوی و پرهیز از آن را سفارش میمبتنی بر تصو
نشینی به وجود آمده بود، به همین علت به اعتقادی که بتواند با قدرت  روش به منظور عزلت و گوشه

خود در سیاسی_دنیوی نیز ارتباطی داشته باشد، نیازمند بودند و بدین ترتیب تشیع جای محکمی برای 
(. در کتاب تاریخی عالم آرای عباسی در 736، ص7030کند )آقانوری و همکاران،  کنار تصوف پیدا می

بخش خروج شاه اسماعیل، داستانی مربوط به خروج وی آمده که بر نقش صاحب الزمان)عج( در فرا 
 رسیدن زمان خروج شاه اسماعیل و تشویق او به تشکیل حکومت صفوی پرداخته است. 



 

 81  تحلیل متون دینی در حکومت صفویه براساس روش هرمنوتیک

اند و خدای عالم و حضرات ائمۀ  مرا باین کار بازداشته»گوید:  ه اسماعیل در پاسخ به آنها میشا
 (.33، ص7008 )مجیر شیبانی،...« معصومین)ع( همراه من هستند و من از هیچ کس باک ندارم 

حضور علمای جبل عامل در ایران به دعوت شاهان صفوی و اقدامات آنان در ترویج تشیع بدون 
ها و دیرها  گی با تصوف موجب شد که تصوف متنفذ از سیاست و جامعه خارج شده به خانقاهآمیخت

گری تا پیش از پیروزی و تشکیل سلطنت، وجه  محصور شود. به عبارت دیگر، عنصر تصوف و غالی
های صوفیانه و غالی در مبانی فکری شاه اسماعیل  غالب را تشکیل داده و پس از تأسیس سلطنت، جنبه

 گیرد.  شود و به تدریج طریقت و شریعت تشیع به جای طریقت تصوف قرار می یروانش تضعیف میو پ
ناگفته پیداست که شاه اسماعیل به خوبی دریافته بود با ایدئولوژی صوفیانه قادر به اداره کشور نیست 

و تالش، دوری از هایی چون روحیۀ کار  نظیر فقه شیعه که شامل آموزه و در این میان نباید از ظرفیت بی
عزلت، قوانین فردی و اجتماعی و... بود، در راه تحقق حکومتی قدرتمند با پشتوانۀ مذهبی کارا غفلت 

های پیامبر اسالم)ص( و اهل بیت)ع( بود، کمک شایانی به تثبیت و  کند. مذهبی که منبعث از آموزه
ای را برای تبیین  مندان برجستهتداوم حکومت صفویه کرد. حّکام صفوی به صورت خود خواسته، اندیش

و تحقق شریعت اسالم به ایران تازه تأسیس فراخوان نمودند. البته این علما و فقها با به چالش کشیدن 
سّنت سیاسی دورۀ میانه و نقد نظم سلطانی حاکم بر اندیشه و عمل زمامداری خلفای بغداد و پادشاهان 

داری صدر اسالم برقرار نمودند و در این راه بدیلی را در عثمانی، ارتباطی با نصوص دینی و سّنت زمام
قالب الگوی امامت آرمانی شیعه، در قالب والیت مجتهد آخرالزمان مطرح کردند. بدیلی جایگاه 

شد و سلسله مراتب اقتدار را در  واالیی در ساختار اساسی کشور، برای نواب امام عصر)عج( قائل می
رت متمرکز آغاز و تا سطوح میانی و زیرین در دو ستون عرفی و دستگاه حکومت از سلطنت و صدا

سازی( و حوزۀ دادرسی  داد. الزم به ذکر است که در این ساختار، امر افتا )دستگاه قانون شرعی ادامه می
شرعی به طور انحصاری در اختیار علمای دین و امر ابالغ و اجرا در اختیار شاه و همچنین امر نظارت 

(. بنابراین، 01، ص7030شد )اصالنی و خیری،  اختیار برخی از مراجع شرعی قرار داده میبر اجرا در 
شود، با یک فرآیند تدریجی و حساب  با توجه به نظریۀ هرمنوتیک اسکینر که در ادامه بررسی می

 دهد.  ای، تغییر هنجار مرسوم را از منظر دینی، از تصوف به تشیع، انجام می شده
های ماقبل صفویه و همچنین دوره صفویه، پادشاهی  ی مرسوم تاریخ ایران در دورهاز دیگر هنجارها

یا سلطنت مطلقه بوده است. به عبارت دیگر، از دیرباز حکومت در ایران ساخت استبدادی و انحصاری 
(. در واقع همواره نوعی رابطه مبتنی 13، ص7068زاده،  و الگوی رفتاری اقتدارگرا داشته است )حسین
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توانستند اعمال حکومت را  های مذهبی پر قدرتی که می همزیستی تعاونی بین طبقه حاکم و سازمانبر 
شد. به رغم چنین اتحاد سودآوری، تشکیالت دینی گاهی نوعی توجه به  مشروعیت بخشند، برقرار می

 .(70، ص7067داد )صفت گل،  های اجتماعی را نیز مورد توجه قرار می توزیع عادالنه از ثروت
های گوناگون تالش کرد تا  های مختلف و سیاست همان طور که اشاره شد، حکومت صفوی با روش

رو صفویان از تصوف مرسوم برای کسب قدرت بهره بردند، از  از اینهنجار مرسوم زمانه را تغییر دهد. 
ابر جذب در تشیع اثناعشری هم برای حفظ آن استفاده کردند و توانستند از آن به عنوان مانعی در بر

(. به عبارت دیگر، در دوره صفویه مذهب بسیار 701، ص7067 امپراتوری عثمانی بهره ببرند )سیوری،
سریع بخش مهمی از ساختار حکومت صفوی را تشکیل داد و موجبات استمرار آن را فراهم نمود و در 

طرف کردن بحران واقع حکومت صفویه با انتخاب مذهب تشیع توانست به دستاوردهای مهمی چون بر
مشروعیتش در برابر خالفت عثمانی، متحد و یکپارچه کردن مردم و به باور برخی از محققین جلوگیری 

ومرجی که در آینده ممکن بود میان صوفیان متمایل به تشیع و اهل سّنت پیش بیاید، دست پیدا  از هرج
 (. 00، ص7030کند )زندیه و همکاران، 

 ره صفویه. نگارش متون دینی در دو4

رسد هر واژگان سیاسی حاوی شماری از اصطالحات خواهد بود که به صورت بین  به نظر می
(. به عبارت دیگر، کلماتی که نه تنها توصیف 78، ص7، ج7030 االذهانی تجویزی هستند )اسکینر،

بنابراین، (. 80، ص7060نمایند )بهروزلک،  گذاری نیز می کنند، بلکه در ضمن توصیف، ارزش می
شود، به واژگانی مانند جهاد، شیعه دوازده امامی،  هنگامی که به متون دینی دورۀ صفوی مراجعه می

معصوم، سلطنت، نائب، صدر، شیخ االسالم، قضاوت، تفسیر، فقه، خراج، نماز جمعه، دین و دولت، 
 رسیم. علما و فقها، ائمه، امیرمومنان و... می

های اسالم، بویژه  تعصب مذهبی خاصی نداشتند، مذاهب و فرقهدر حکومت ایلخانان مغول که 
های فقهی، معنوی و سیاسی فعالیت زیادی انجام دهند. در این میان  تشیع فرصت یافتند تا در عرصه

شیعیان با نفوذ در دربار ایلخانان کوشیدند آنان را با مذهب تشیع آشنا کرده و اولجایتو جانشین غازان 
های  (. در دوره میانه اسالمی، یعنی از سده080، ص7030د )اشراقی و علوی، خان به تشیع گروی

گرایی رویکرد غالب بوده است. البته ما شاهد  ظاهر و دوری از تأویل پنجم تا دهم هجری، توجه به 
(. 778، ص7031گری در نیمۀ دوم حکومت صفوی هستیم )مولوی و شاطری،  ظهور جریان اخباری

تواند در فهم  ن مهم توجه داشت که فهم و ذهنیت راوی نسبت به یک روایت میهمچنین باید به ای
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خواننده روایت، تأثیرگذار و موجب کژفهمی او باشد و این اتفاق به دالیلی مانند عدم توجه راوی به همه 
دهد )ساجدی و مرتضوی  قراین موجود، تصرف او در الفاظ روایت و گاهی به دلیل نقل به معنا رخ می

 شود. هایی از این گروه اشاره می (. در ادامه به نمونه700، ص7030 هرودی،شا
از واژگانی که در دورۀ صفویه مکرر مورد استفاده قرار گرفت، واژه جهاد است. در همین زمینه 

دربارۀ حمله به گرجستان توسط شیخ حیدر از رهبران  آرای امینی تاریخ عالمروزبهان خنجی در کتاب 
شیخ )حیدر( چون اسباب جهانگیری را فراهم دید، »نویسد:  یل، با استفاده از آیه جهاد، میصوفیان اردب

از اردبیل معروض پایۀ سریر اعلی حضرت حضرت اعلی را داشت که صوفیان در انواع ریاضات 
اند و به مراسم جهاد اکبر که غزای نفس است، کما ینبغی قیام فرموده، اکنون  اجتهادات تقدیم نموده

ُه اْلُمَجاِهدِ »دارند که به فضیلت  اعیه د َل الَلّ فایز گشته به « َن َدَرَجةً یَن ِبَأْمَواِلِهْم َوَأْنُفِسِهْم َعَلی اْلَقاِعدِ یَفَضّ
رسد که شاه اسماعیل  (. به نظر می086، ص7060)روزبهان خنجی، « جهاد اصغر نامور گردند

 شاگردان بسیاری در تحقق این امر به وی گرویدند. توانست فریضۀ جهاد را تا حد زیادی احیاء کند و 
ها در ترویج هنجار جدید تأثیرگذار هستند. در همین ارتباط دو خط  الزم به ذکر است که اندیشه

مشیء مطرح است: خط مشیء ایدئولوژیک و عملی. از لحاظ ایدئولوژیک، گسترش و بسط یک 
تن با دیگر مکاتب فکری است. با توجه به آنچه نوآوری مفهومی تا حدودی محصول چگونگی تطبیق یاف

های دولت صفوی، یک ساختار نیرومند دینی شکل گرفت )صفت گل،  اشاره شد، درپی مجموعه تالش
 (. 03، ص7067

ها و  بنابراین، فرآیند تاریخی که سیاست مذهبی دولت صفوی به وجود آورد، حاوی برخی دیدگاه
های  گیری اندیشه ساز شکل مذهب و حکومت بود و زمینه تفکرات سیاسی و اجتماعی در محدوده

های حاکمه اهل سّنت به مبارزه  ای شد. شیعه که در طول تاریخ خود همواره با دستگاه سیاسی تازه
ی خود را آشکار ساخت. دولت  گاه در عرصه دولت و سیاست در تاریخ ایران چهره پرداخته بود، گه

ای از ایران  سربداران و سادات مرعشی نزدیک به یک قرن بر محدودهمذهب بود و دولت   بویه شیعی آل
صورت یک مذهب رسمی و فراگیری استقرار   کدام نتوانستند مذهب تشیع را به  حکومت کرد، اّما هیچ

عیار شیعه و حضور فعال علما و فقهای شیعی در آن  بخشند. با تشکیل دولت مستقل، یکپارچه، تمام
، دادند. مسائلی مانند خراج، جوایزالسلطان ها پاسخ می یدی شد که فقها باید به آنموجب ظهور مسائل جد

ها برآمدند. در واقع همین  نماز جمعه و عیدین و... ازجمله مسائلی بود که فقها درصدد پاسخ به آن
 فرآیند به تشکیل دو مکتب فقهی در آغاز دوران صفویه انجامید. 
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توان  گری به ویژه در نیمۀ دوم حکومت صفویه را می تب اخباریبدین ترتیب رشد فعالیت شدید مک
گری در سده یازدهم در حوزۀ احکام  خیزشی در راستای تقویت ایدئولوژی جدید دانست. جریان اخباری

(. در 700، ص7031، شاطریگیرد )مولوی و  شود و در برابر مکتب اصولیون قرار می شرعی آغاز می
یش به حدیث و رواج آن محمدتقی مجلسی است که با آثار خود در دورۀ علت اصلی گراهمین ارتباط 

صفویه، اعم از عربی یا فارسی این رویکرد را تقویت نمود. باید اشاره کرد که وی تحت تأثیر مالمحمد 
 تر از او بوده و همچنین میراث شیخ بهایی را نیز همراه خود داشته است.  امین استرآبادی، اما معتدل

های عملی، باید به این نکته  به خط مشیء ایدئولوژیک برای تحول ایدئولوژیک در شیوه با توجه
های صوفیانه  مردان صفوی خیلی زود متوجه شدند که تکیۀ صرف بر آموزه توجه داشت که دولت

رسمی کردن  1رو راجر سیوری تواند قلمرو وسیع کشور و جمعیت آن را با خود همراه کند. از این نمی
کند که قرار است موجب تحکیم دولت  تشیع را به عنوان نوعی ایدئولوژی مذهب پویا قلمداد میمذهب 

شیخ  عالم آرای عباسی،(. به موجب کتاب 06، ص7067شود و وحدت ملی را فراهم آورد )سیوری، 
م شیعه جنید در رویایی دستور یافته بود تا طرفداران خود را با تاجی دوازده گوشه به نشانۀ دوازده اما

 (.73، ص7008مشخص سازد )مجیر شیبانی، 
در ادامۀ فرآیند نهادینه کردن ایدئولوژی جدید، ابرازهای ترویج افکار مورد توجه حاکمان و فقهای دورۀ 

گیرد. بدین ترتیب ساختار فرهنگی و آموزشی دورۀ صفویۀ در راستای تقویت مذهب شیعه  صفویه قرار می
مذهبی زیادی بوده که  -شود. به طور کلی دولت صفوی دارای کارکرد دینی دوازده امامی سازماندهی می

ها و  این وظیفه عالوه بر حمایت از قوانین شریعت و برقراری مناسبات نزدیک با عالمان دین، ترویج آیین
(. 087، ص7030کردند )اشراقی و علوی،  شعائر مذهبی را نیز بخش دیگری از وظایف خود قلمداد می

های دینی و مذهبی به ویژه  ارتباط عبارات، اذکار، اوراد، اصطالحات و حجم زیادی از لغتدر همین 
های بنیادین قابل مطالعه هستند. این عبارات و  الفاظ و عبارات قرآنی در زبان مردم ایران به عنوان مؤلفه

قاجاری  -ویهای روزانۀ مردم ایران را در دورۀ صف های عمومی و خصوصی فعالیت الفاظ همه حوزه
ها برای  خانه های آموزش عمومی چه در مدارس برای طالب و چه در مکتب دادند. نظام پوشش می

سواد نیز به علت زندگی عبادی خویش با  کودکان، بیشتر بر آموزش قرآن و متون دینی استوار بود و مردم بی
یعی و میراث دینی آن اعم از متون آورد و دین پرور درگیر بودند. ادبیات ش تعداد زیادی از اجزای زبانی دین

دینی، روایی، فقهی، کالمی، اخالقی و فلسفی تا پیش از دورۀ صفوی به طور عمده به زبان عربی نوشته 
                                                           

1. Roger Siuri 
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شد. در کنار آن تعدادی متون دینی فارسی شیعی از قرن ششم و پس از آن نیز وجود داشت که از رواج  می
یران حکایت دارد. از زمانی که شیعه مذهب رسمی حکومت نسبی تشیع در این قرون در برخی از نقاط ا

های فارسی  شد، ضرورت فارسی کردن متون مذهبی شیعه به منظور ترویج مذهب شیعی در میان توده
نویسد: دستاوردهای بزرگ حکمای شیعه اواخر دورۀ صفویه،  در این زمینه می 1زبان انجام گرفت. براون

مجلسی، همان ترویج آیین تشیع و تعمیم اخبار و احادیث در زبان مانند مال محمدتقی و محمدباقر 
دانستند برای دست یافتن به مردم، باید از زبان خود آنها استفاده  معمول مردم بوده است. در واقع آنها می

توان  نویسی نمود. از بررسی مختصر آثار تألیفی و ترجمه شده در دورۀ صفویه می کرد و مطالب را ساده
یری اصلی این فرآیند را نشر تشیع دانست. در این میان آثاری در زمینۀ عقاید اسالمی به سبک گ جهت

شیعه و بویژه آثاری دربارۀ امامت و فضایل و مناقب اهل بیت)ع( بوده است. برای نمونه، محمد بن 
مام نوشت را در شرح حال دوازده اانیس المومنین اسحاق حموی ابهری، از شاگردان محقق کرکی، کتاب 

منهج الفاضلین فی المعرفه ق بر آن تقریظ نگاشته است. وی همچنین کتاب 303که محقق کرکی در 
را در بیان اعتقادات تشیع و بویژه بحث امامت نگاشته و هر دو کتاب خود را به نام شاه  االئمه الکاملین

 (.7733، ص7013 طهماسب صفوی کرده است )جعفریان،

های گسترش زبان دینی در  نیز حرکت مؤثری به منظور فراهم ساختن زمینهدر ابتدای دورۀ صفوی 
باشد. به همین دلیل جریان  می سطح عموم مردم انجام گرفت و آن نگارش آثار تعلیمی دینی به زبان فارسی

نویسی این دوره در زندگی مادی و معنوی، فرهنگ، روحیات و زندگی روزمرۀ مقلدان علما و فقها  فارسی
ر فراوانی برجا گذاشت. در این میان مسائل فقهی نیز به زبان فارسی به دستور شاه عباس اول و بدست تأثی

باشد.  می جامع عباسیشیخ بهایی آغاز گردید که ماحصل آن اولین کتاب جامع فقهی به زبان فارسی یعنی 
باشی دربار شاه سلطان این فرآیند ادامه یافت تا در اواخر دورۀ صفوی با آثار محمدباقر مجلسی و مال

ها اثر کوچک و بزرگ که مخاطب عام داشته را به فارسی  حسین به نهایت خود رسید، چنان که مجلسی ده
(. اقداماتی مانند ترویج سّنت تبری، مراسم سوگواری امامان شیعه، 700، ص7063 پور، نوشت )موسی

فطر، مولودی حضرات ائمه)ع(، تعبیر مذهبی برگزاری شکوهمندانۀ اعیاد مذهبی مانند عید قربان، غدیر و 
از اعیاد باستانی نوروز، مسجد و مسجدسازی، گسترش موقوفات و فراهم نمودن بستر مناسب جهت 

های صفویان در جهت ارائۀ هویتی دیندارانه و  ترین تالش توان از مهم های علمای دینی را می فعالیت
نظر  همین ارتباط، تأسیس مدارس در این دوره صرف همچنین تحکیم هویت سیاسی جدید تلقی کرد. در

                                                           
1. Brown 
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های این  نامه های شیعه است. به طوری که در وقف های دیگر، در جهت تقویت و گسترش آموزه از انگیزه
خوانی در ایام شهادت امام  مدارس، توجه به مظاهر فرهنگی تشیع مانند برگزاری آیین سوگواری و روضه

و دیگر مناسبات مذهبی از شروط اساسی واقفان مدارس بود.  حسین)ع(، شهادت حضرت علی)ع(
همچنین مواد درسی و متون انتخاب شده مذهبی مانند فقه و حدیث باید با مذهب رسمی هماهنگی 

(. در همین ارتباط، شاهد توجه خاص به احادیث شیعه و به 030، ص7030داشتند )بخشی استاد، 
گری در نیمۀ دوم حکومت صفویه بیشتر و بیشتر  سترش اخباریخصوص کتب اربعه هستیم. این توجه با گ

شود و در نتیجه شروح و  شد؛ تا آنجا که تدریس یکی از کتب اربعه از شرایط پذیرش مدرس مدارس می
(. رسم 738، ص7037های حدیثی نگاشته شد )بخشی استاد و همکاران،  حواشی فراوانی بر کتاب

داد. حضور  توسط علما و روحانیون، سیاست و مذهب را به هم پیوند می خوانی به نام ائمه)ع( و شاه خطبه
ها، قضاوت و حضور فعال در تمامی ارکان  ها، جشن همه جانبه علما در مراسم تاجگذاری، جنگ

های این پیوند است. به عنوان مثال هنگام فتح قلعه ایروان توسط  تشکیالت اداری و حتی لشکری از جلوه
پردازند  ق، سادات و علما در مسجد جامع ایروان گرد آمده به شکرگزاری می7300شاه صفی در سال 

تری در تکوین اندیشه جدید برعهده داشتند،  (. از میان فقهایی که نقش پررنگ070، ص7066)آقاجری، 
تر بودند؛ از جمله علی بن حسین کرکی )محقق ثانی(، عبدالعالی  پنج تن از علمای مهاجر از بقیه معروف

بن علی فرزند محقق کرکی، عبدالصمد حارثی، میرحسین مجتهد و شیخ بهایی را باید نام برد. کرکی با 
های غالیانۀ قزلباشان و ناتوانی شاه اسماعیل در استقرار وجه فقهی مذهب شیعه، الزم  مشاهده گرایش

ی ایفا نماید. وی با دید تا به عنوان مجتهدی مرجع، نقش خویش را در تغییر مذهب اتباع قلمرو صفو می
 نماز جمعه،در مسئله خراج و رساله  القاطعه اللجاج فی تحقیق حل خراج، های فقهی مانند نوشتن رساله

(. همچنین وی از 733، ص7030راه را برای ارتقای مشروعیت دولت صفوی هموار نمود )رضوانی مفرد، 
و ترغیب همگان به شرکت در آن اقدام کرد و نخستین روحانیونی بود که برای نهی تحریم اقامۀ نماز جمعه 

، 7، ج7066شرکت در نماز جمعه را به جای واجب عینی، واجب اختیاری اعالم نمود )جعفریان، 
(. شاید به همین علت است که شاه اسماعیل در آستانه ورود به تبریز، با فرمانی نماز جمعه را در 037ص

(. بدون تردید شاه با برگزاری نماز جمعه و خطبه 06، ص7038کند )ابی صعب،  این شهر برگزار می
خواندن، گامی اساسی در راستای تقویت حاکمیت برداشت. در همین ارتباط و در ادامۀ سّنت تبری، شیخ 

امامیه اجماع دارند که هر کس امامت یکی از ائمه)ع( را انکار کند و »نویسد:  می مسائلمفید نیز در کتاب 
ند واجب کرده، انکار نماید، کافر و گمراه بوده و مستحق جاودانه شدن در آتش اطاعت وی را که خداو

دریغ فقهای شیعه،  های بی شود که با تالش (. بدین ترتیب مشاهده می60، ص7، ج7066است )بحرانی، 
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ضمن کمک شایان به تثبیت قدرت صفویان، شرایط برای ترویج اصول برحق شیعیان فراهم گردید و هرچه 
های بعدی تاریخ این سرزمین با هدایت  ایرانیان با اسالم ناب محمدی)ص( آشنا شدند و در دورهبیشتر 

 های تاریخی مهم هستیم.  علمای بزرگ اسالم شاهد حرکت

 گیری نتیجه. 6

حکومت صفویه از جهت تغییر هنجار مرسوم زمانه از نقاط عطف تاریخ سیاسی و فرهنگی ایرانیان 
های مختلف  صوف به تشیع و متناسب با آن، تغییرات ساختاری زیادی در عرصهاست. تغییر هنجار از ت

اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه رخ داد. ارتباط متولیان مذهبی نیز تا حد زیادی از این 
تغییر تأثیر پذیرفت و موجبات اجماع اندیشمندان مختلف تشیع از اطراف و اکناف کشور گردید. این امر 

ست زمینه را برای نگارش متون دینی فراهم نموده و متون سیاسی مذهبی به رشته تحریر درآمدند. در توان
شوند که سعی در توجیه ارتباط بحث  ارتباط با بحث والیت فقیه در حکومت صفویه، متونی مشاهده می

متونی که  همکاری یا عدم همکاری فقها و علمای شیعه با سلطان جائر در غیاب معصوم)ع( دارند و
کید قرار گرفتند، مسیر همکاری با پادشاهان وقت  توسط علمای آن دوره نگاشته شدند یا آیاتی که مورد تأ

نمود. برای فهم و پی بردن به تغییر تفسیر متون مختلف، نیاز رجوع به روش هرمنوتیک  را فراهم می
فهم آنها این نیاز دوچندان  کنند، برای است. متونی که به نحوی با ساخت سیاسی ارتباط پیدا می

شود. اسکینر از جمله اندیشمندان حوزه هرمنوتیک است که سعی دارد تا پرده از زوایای پنهان تغییر  می
های یک اندیشمند و کشف معنای متون  تفسیر متون تاریخی بردارد. وی معتقد است برای فهم اندیشه

ین میان قصد و نّیت مؤلف را در ارتباط با گفتمان باید گفتمان سیاسی مسلط زمانه وی را شناخت و در ا
دهنده تغییر همزمان نگارش متون دینی در مذکور فهمید. بازشناسی متون دینی در دوره صفویه نشان

باشد. ساخت سیاسی در فرایند  جهت حمایت و تقویت مشروعیت هنجار جدید حکومت صفویه می
گونه  ید قدرت موجود، حمایت و زمینه را برای نشر اینتثبت هنجار جدید از متون، متناسب با بازتول

نماید. رفتارهای سیاسی در میان مؤلفان متون دینی این دوره از جایگاه واالی آنان در مقام  متون فراهم می
عمل و در ساختار سیاسی حکومتی حکایت دارد که کنش عملی آنان را به منظور گسترش متون دینی 

نگارش متون دینی از سویی نیز با هدف تضعیف هنجارهای قبلی زمانه  دهد. مذکور سروسامان می
های باستانی، به رشته  مانند تصوف، مذاهب دیگر مانند مسیحیت، سلطنت مطلقه برگرفته از ایدئولوژی

نمودند این بود که ضمن برشمردن نقاط منفی  آمدند. هدف دیگری که این متون دنبال می تحریر درمی
 یافتند. سازی نقاط مثبت هنجار جدید نشر می ده، در مسیر تقویت و برجستههنجارهای نامبر
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