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 اول بخش -شیعه و اقتدار سیاسی 

از  شدن آن که ناشیمند امپراتوری اسالمی و چرائی فربهنظامدر درس پیشین چگونگی به وجود آمدن فقه برای اداره حقوقی 

 شرح ود،ب  خلفا و شاهان برای کسب مشروعیت احتیاجقانونی از یکسو و از دیگر سواحتیاج اجتماعی برای رهایی از خأل بی

 .شد داده

آن  افتنی های دیگر و گسترشتمدنای پدیدار گشت. باوجود این به یمن تصرف اسالم در سرزمینی با ساختار اجتماعی قبیله

های قبیله محصور نماند. بررسی این تطور های گوناگون یافت و در حصار محدودیتهای پهناور، تمدن اسالمی جلوهبه سرزمین

 وای دگرگونی تفکر و ساختار مذهبی متناسب با چارچوب ساختار قبیله ،طور ویژهجانبه موردبحث ما نیست. ما بهطور همهبه

پایاترین  ترین وترین و ابتداییها از قدیمیقبیله. گیریمپی می را گرای ایرانیضرورت آن به بینش متناسب با جامعه نخبه

له شدت جمعی )کلکتیو( است. عضویت در قبیای یک ساختار بهباشند. ساختار قبیلهساختارهای زندگانی اجتماعی بشری می

 ،وبیش بر اساس مساوات و سازمان سیاسی آنکم ،سازمان اقتصادی قبیله. ترک نژادی استدرگرو داشتن خون، اجداد و تبار مش

شود و اعضای می ها انتخابوسیله افراد قبیله و یا بزرگان و پیران آنبر نوعی دموکراسی ابتدایی متکی است. رئیس قبیله نوعاً به

ه در مبر با توافق رهبران قبایل عرب به حکومت رسید. پس از فتح مکپذیرند. گفتیم که پیااش را میرهبری ،قبیله با بیعت با او

ای همراه و یاور او شده بودند دوباره سال دهم هجرت، قبیله قریش که دوپاره شده بود و گروهی در مخالفت با پیامبر وعده

پیش  یله قریش و قبایل دیگر اختالفبین قب ،بر سر جانشینی او ،در جامعه اسالمی آن روز ،یکپارچه شد. اما پس از مرگ پیامبر

 هایاندانخ بین و قریش قبیله درون در دیگری نزاع اما. رسید سرانجام به قریش قبیله در خالفت تثبیت  ولی به نفع ،آمد

ای قبیله سنت ،دانستند. در سقیفه بنی ساعدهود میخ حق را خالفت بودند پیامبر خاندان که هاشم بنی. بود قدیمی و دارریشه

 ازاوترار جوانطالب خویشاوند و داماد پیامبر که بسیابیبناعراب باعث شد که ابوبکر یکی از پیرترین صحابه پیامبر در مقابل علی

 طالب برای شرکت در جلسه سقیفه بنی ساعده وابیبنانتخاب شود. شیعیان این انتخاب را با توجه به عدم دعوت از علی ،بود

 ،له ایدانند. بر اساس سنت قبیتبانی ابوبکر و عمر برای تصاحب خالفت می ،وی از توصیه پیامبر در واقعه غدیر خمعدم پیر

 و امیر عیینت برای ایقبیله رسم این مقابل در ،زمین مشرق روز آن دنیای در. بود او با مسلمانان بیعت خلیفه از تبعیت  نشان

ا او و وسیله بیعت آنان ببه ،جای پدر وجود داشت. رهبر قبیله مشروعیت حکومت خود را از مردمجانشینی فرزند به رسم ،رهبر

گرفت. قبایل اغلب کوچک و با جمعیتی محدود رهبر دودمانی مشروعیت خود را از حق الهی دودمان خود برای حکومت می

ها ممکن بود. ولی گسترش سنت بیعت قبیله ای به جوامع بزرگ و آناعمال دموکراسی مستقیم داخلی در  بودند. بنابراین

 دشاهانپا مرگ از پس را سیاسی ثبات و نبود عملی زیاد، قبایل و شهرها و فراوان پرقدرت هایدودمان با ،های وسیعامپراتوری

انتخاب  شکل برگزیده ،ی دودمانیفرمانروای سیاسی مدل ،وسیع کشورهای و بزرگ هایامپراتوری در بنابراین. انداختمی خطر به

 ،های قریشرهبری بود. علی، چهارمین خلیفه ای بود که با بیعت مردم به خالفت انتخاب شد. تا آن زمان نزاع درونی خاندان

یعنی  ،معاویه که حکومت شام ،باعث شده بود که دو خلیفه یعنی عمر و عثمان به قتل برسند. در زمان خالفت علی امیرالمؤمنین

سومین خلیفه  ،پایتخت بیزانس پیشین را داشت از بیعت با علی استنکاف کرد و جنگ بین آنان آغاز گردید. امیرالمؤمنین علی

عدم  ،ای بیعت در امپراتوری بزرگی که ایجادشده بودهای قریش بر سر حکومت است. نظام قبیلهقربانی در اثر رقابت خاندان

تند. تدریج تشخص اجتماعی یافشیعیان یعنی وفاداران به خاندان پیامبر و علی، به ،ی خود را نشان داد. از این دوره به بعدکارای

ی امیه موروثنظام سیاسی رهبری در اسالم دودمانی شد و خالفت در بنی ،پس از چهار خلیفه نخستین ،دانیمطور که میهمان

وی وسیله ابومسلم خراسانی و برکشیده شدن فرزندان عباس عمامیه بهفته آمد، با برافتادن بنیطور که در پیش نیز گگردید. همان
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اسیان خالفت در سلسله عب وایرانیان و دودمان ساالری آنان اقتباس شدازداری به رهبری امپراتوری اسالمی، روش مملکت ،پیامبر

ادعای علنی برای تصاحب قدرت نداشتند،  ،باوجوداینکه امامان شیعه ،امیه و بنی عباسنیز موروثی گردید. در هر دو دوره بنی

خرین شدند. طبق عقیده شیعه آوسیله خلفای وقت کشتهدائماً تحت مراقبت و آزار و اذیت بوده و طبق روایات شیعه همه آنان به

ح امور خود را علنی خواهد نمود. امام یعنی امام دوازدهم نیز ازنظرها غایب است و روزی برای رهبری جامعه اسالمی و اصال

وت و که توحید و نب دینوسیله شیعه به اصول شیعه در بسیاری از عقاید کالمی خود به معتزله نزدیک بود. عدل و امامت به

مسلمان شیعه به اینکه خداوند عادل است و امامت یعنی  دادن نام گرفت. عدل یعنی شهادت مذهبمعاد بود افزوده شد و اصول 

عقیده شیعه این بود که حکومت به نام  ،ادت به اینکه رهبری دینی خاص امامان شیعه است. در مورد حکومت پس از پیامبرشه

 فقط وابستگی به خاندان پیامبر کافی نبود. امام باید عالم ،خدا در صالحیت و شایستگی خاندان پیامبر است. برای احراز امامت

قف به اسرار هستی و دارا بودن علم ذاتی لدنی و عادل یعنی آگاه به اراده خداوندی در و عادل و معصوم بود. عالم یعنی وا

تا بتواند برای همیشه به عدل رفتار کند. در  ،اجرای کامل عدل الهی بر روی زمین و پاک بودن ذاتی از آلودگی به هوای نفس

شیعه به علت فراهم  ،گرایی شیعه در امر ادامه حکومت الهی پس از پیامبر، عمالً هم در دوران وجود امامانحقیقت با این کمال

های ت با حکومتبه علت در دسترس نبودن امام معصوم، بیع ،نبودن وسایل مادی حکومت آنان و هم در زمان غیبت امام دوازدهم

 .آمدشمرد و حکومت غیر معصوم نیز حکومت دینی به شمار نمینوعاً ظالم وقت را جایز نمی

دانستند و حکومت خلفا را مجازی و حکومت ظاهری آنان نوع حکومت امامان را حکومت باطن و بر قلوب مؤمنین می

که تقریباً تمامی دوران پس از اسالم تا حمله مغول است ابراز چنین  ،خواندند. طبیعی است که در دوران انزوای کامل شیعهمی

 ،در مکتب مقاومت و اعتراض تشیع گردید. شیعه ،از اصول کاربردی ،عقایدی خطرناک بود. بنابراین تقیه یا پنهان کردن عقیده

پس از امامان معصوم داد و  ،عمالً حکم به اختتام حکومت دینی ،جانشینی خداوند در حکومت انگاریو مطلق ،گرائیبا کمال

حکومت امامان خود را نیز حکومت باطنی دانست و اعتقادات خود را مخفی نگاه داشت. انزوای سیاسی و اجتماعی شیعیان 

یدیه ه امامی همراه نبودند. زیه با شیعیان دوازدقچندین و چند قرن به طول انجامید. البته همه شیعیان در اعتقاد به ت ،اثناعشری

یعنی شیعیان شش امامی و اسماعیلیه که به اسماعیل فرزند دیگر امام موسی کاظم گرویدند، برای کسب خالفت آنان قیام کردند. 

نیز  رهای شیعی بودند. در مصازجمله سلسله ،بویه و آل زیار و علویان طبرستان و قرمطیان و پیروان فرقه اسماعیلیهدر ایران آل

وجود همیشه های قوی و پرقدرتی تأسیس نمودند ولی بااینشیعه اسماعیلی بودند. شیعیان اینجا و آنجا سلسله ،خلفای فاطمی

در اقلیت بودند. اسماعیلیان معتقد بودند که امامت همواره ادامه دارد و امام کسی از خاندان پیامبر است که دعوت خود را علنی 

 ها،شیوه همه اساس بر  دهی مخفی و مبارزهبه سازمان هاگفتند. آنها داعی میمبلغینی داشتند که به آن کند. این است که همیشه

ر وه مبارزات زیرزمینی و مبتکگر اولین آنان که گفت بتوان شاید. یازیدندمی دست آنان در رعب ایجاد و مخالفین ترور حتی

 دهند. مخالفینبرای نمودن بهشت به پیروان خود حشیش می ،هاکه رهبران آناند. معروف بود سازماندهی این نوع مبارزه بوده

 های اروپایی لغتخواندند. کلمه ترور در زبانهایی مانند مالحده یعنی کافران، آنان را حشاشین میآنان در کنار نام

Assassination  باشد که از کلمهمی  Assassin تقیه هم است. واضح است که شده که التین شده لغت حشاشین گرفته

تواند چه اندازه می تا ،دهی مخفی و ترور شیعیان هفت امامیدعوت به امام مجاهد همراه با سازمان همشیعه دوازده امامی و 

 .محمل مناسبی برای پا گرفتن اقتدار سرکردگان و رهبران دینی و سیاسی در بین شیعیان شود
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فتند که گنمودند. آن میاسماعیلیه شریعت را به شریعت ظاهر و شریعت باطن تقسیم می ،درصحنه مفهومی نیز ،از سوی دیگر

واسطه  ،وسیله وحی. در مرحله نزول پیامبر بهداردکالم خدا دارای ظاهری و باطنی است. کالم خدا دو مرحله نزول و تأویل 

 باوجود. دهد ارائه  را خودشده به و شیوا آیات وحی نزول آیات الهی بود و خصوصیت او در این بود که بتواند با زبانی فصیح

 داخ کالم و قرآن از سطح این اما. کند جذب خود به را مردم بتواند و باشد نیز فهمهمه باید خداوند کالم شیوایی، و فصاحت

وف جعالوه بر این سطح عمومی دارای سطوح گوناگون است. یعنی معانی تودرتو و م قران. است مسلمانان عامه مخصوص

توانند با استعانت از قرآن و احادیث و عقل به کنه معانی کالم خدا پی می ،دارد. تأویل فنی است که خواص یعنی عالمان الهی

نیان ها خود را باطآن ،رو باشند. از اینت تامه آن میببرند. امامان در نظر شیعیان اسماعیلی واقف به معانی باطنی قرآن و حقیق

های قبل گفته شد، شما ردپای تعبیر جوهر یا گوهر و حقیقت کالم خداوند و صورت در درس که نامیدند. با توجه به آنچهمی

ناسید. آنان شبازمی ،های ابر روایت جهان باستانبینید و تطبیق این عقاید را با آموزهظاهر یا کالبد زبانی آن را در اینجا نیز می

و اراده ای برای خود در قبال آنان و دیگر نخبگان  بنابراین هیچ فردیتستی دانسته و امامان و رهبران خود را واقف به اسرار ه

 .دین قائل نبودند

ی فداکار ا پیروانب ،همتایی از یک حکومت اقتدارگرایی دینینمونه بی ،حسن صباح در قلعه مرتفع نظامی خود در الموت قزوین

طور وجود همانافکند. باایناندام حاکمان و وزیران وقت میشاه سلجوقی نام او لرزه بر گذشته بود که در دوران ملکو ازجان

ات، مأموران علمای دینی و قض ،اکثریت با اهل تسنن بود. در دستگاه سیاسی اهل تسنن ،که قبالً گفته شد در ایران پس از اسالم

ها با آن ونمودندمی ها مفتی و قاضی و امام جماعت شهرها و دهات را تعیینآمدند. حکومترسمی حکومت به شمار می

های دینی پرداختند. در مقابل این تشکیالت دینی دولتی، صوفیان سازمانگماشتگان حکومتی مشترکا به انجام وظایف خود می

های لتدریج صوفیان با تشکمراکز تجمع صوفیان بودند. عالوه بر آن به ها متکی بر مردم و مستقل از حکومت داشتند. خانقاه

 نزدیک شدند. مراکز تجمع ،های جوانمردی )فتیان( به راه انداخته بودندوران، در قالب جنبشصناف و تجار و پیشهمردمی، که ا

به اخوان الصفا و نهضت  جوانمردان بر عالوه صوفیان ،ها و گذرها بود. در این مراکز تجمعتکیه ،فتیان در محالت مختلف

 ،دادند. جنبش مردمی مقاومتهم مقاومت ایرانیان را در مقابل اعراب سامان میشعوبی نیز نزدیک شدند. این مجموعه بر روی

ای شدند که هر حکومتی ناچار از مالحظه آنان بود. تا اواسط دوران مغول در اکثریت مالحظهنیروی قابل ،در اتحاد با صوفیان

های مردمی در اختیار صوفیان فرق مختلف ایرانی بود. از بیرون از مرزهای فرهنگی ایران نیز داعیان این نوع سازمان ،یرانبالد ا

هایی یار آمدند. آن از درون چنین تشکلنمودند به ایران میهای مذهبی دعوت میگوناگون که هرکدام به یکی از سران فرقه

رستاده از ف وسیله داعیبه ،دادند. ابومسلم خراسانیبه کمک ایرانیان برعلیه خلفا شکل میگرفتند و قیام و نهضت خود را می

 یزن جامگان را به راه انداخت. داعیان زیدینهضت سیاه ،برادر ناتنی امام حسین جذب شد و به تشویق او ،یهفمحمد حن سوی

بویه و علویان طبرستان را به وجود آورند. های آل زیار و آلامرای ناحیه را جذب کنند و سلسله ،توانستند در دیلم و تالش

نشانده حکومت خود نمود. داعیان  نوعی خلیفه را دستبغداد را تصرف کرد و به ،بویهآور آلعضدالدوله دیلمی از امرای نام

ی حکیم نزاری قهستان ،شدند، اشخاص نام آوری مانند ناصرخسرومیاسماعیلی نیز که از جانب خلفای فاطمی مصر روانه ایران 

حکومت اسماعیلیه را در الموت قزوین تأسیس کرد  ،و حسن صباح را به خود جذب نمودند. دردوره سلجوقیان، حسن صباح

سیاری به بار آورد و های بویرانی ،هایی از ایران دوام داشت. حمله مغول به ایراناین حکومت در بخش ،که تا هجوم مغوالن

د شیعه را از انزوا رهانید و فرصتی ش ،گسیختگی شالوده اجتماعی ایران شد. ولی تسامح و عدم تبعیض مذهبی آنانباعث ازهم

ی توسط وقمع شیعیان اسماعیلبتواند علناً عقاید خود را بدون ترس و واهمه تبلیغ کند. با قلع ،تا شیعه در شهرهای مختلف ایران
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اش یعنی ، شیعه دوازده امامی از یک سو از فشار حکومتی و اجتماعی خالصی یافت و از طرف دیگر رقیب مذهبیمغوالن

شیعیان اسماعیلی نیز انسجام و امکانات خود را از دست دادند. شیعه دوازده امامی که پراکنده و مخفی بود، توانست برای اولین 

که عالمه حلی از علمای شیعه توانست اولجایتو ایلخان مغول را شیعه کند واو اندام کند. معروف است طور علنی عرضبار به

در دوره پس از اسالم  ،اولین سلطان شیعه دوازده امامی ،نام سلطان محمد خدابنده را برای خود انتخاب کرد. این ایلخان مغول

نور  و الهی وف، مانند فرقه دراویش نعمتمذهب تصهای شیعیاست. تساهل مذهبی در دوره تیموریان نیز باعث شد تا فرقه

شده طور علنی وجود خود را اعالم نمایند. در اواخر دوران تیموری که ایران به یک ملوک الطوائف تبدیلبخشی در خراسان به

ند و کردها ی آق قویونلو و قره قویونلو حکومت میهای ترکان غز و یا ترکمانبود، در آذربایجان و گیالن و آناتولی سلسله

زادی عمل بیشتری داشتند. خاندان صفوی در دوره ایلخانان مغول در اردبیل، آذربایجان و دیلمان و شیعیان در حکومت آنان آ

پرداخت. جدشاه اسماعیل صفوی، او علناً به ترویج تصوف شیعی می ،مریدان بسیاری داشت. حداقل از زمان شیخ جنید ،آناتولی

ش که متشکل از مریدان طریقت صفویه بود و از ایالت مختلف شاه اسماعیل صفوی در سن دوازده سالگی به کمک اردوی قزلبا

تشکیل شده بودند به حکومت رسید. پدر او شیخ حیدر، قطب سلسله صفویه و شیعه و مادر او مارتا )با نام اسالمی حلیمه 

سنی  اکثریت مردم ،زور شمشیر و کشت و کشتارخاتون( مسیحی بود. او مذهب رسمی ایران را شیعه اثناعشری اعالم کرد و به

یک امپراتوری قدرتمند در ایران ملوک الطوایفی به وجود آمد که برای اولین  ،مذهب را به دین شیعه برگردانید. با ظهور صفویه

 ،نمود. نام شاه اسماعیل مرشد کامل بود. پیروانش در ارتش قزلباشبار پس از اسالم استقالل خود را از جهان اهل تسنن اعالم می

پرستیدند. اگر بخواهیم پس از دوران ابتدایی اسالم، یک نمونه از رهبری کاریزماتیک را نام ببریم، مانند خدای مجسم میاو را 

ده زور شمشیر شیعه شدر بین پیروان و اکثریت مردمی که به ،بدون شک باید شاه اسماعیل صفوی را مظهر کاریزما و اقتدار

مر را وظیفه ب و لعن ابوبکر و عس هاآن. شد آغاز شیعه  رت رسیدن صوفیان شیفته و غالیبدانیم. حکومت صفویه با به قد ،بودند

طالب و امامان ابیبنهای صابئین، تشکیل داده بودند که کارشان لعن خلفای اهل تسنن و تکریم علیدانستند و در شهرها گروهمی

های صلیبی از در دوره جنگ ،یکان برعلیه حکومت عثمانیشیعه بود. روابط دیپلماتیک گسترده با غرب مسیحی و کلیسای وات

رفت. حکومت متمرکز اقتدارگرا و ایدئولوژیک صفوی در ابتدای تشکیل خود، با اصول سیاست خارجی صفویان به شمار می

از مجاهدان شیعه صوفی و متشکل از  ،جنگ قدرت در طوایف ارتش قزلباش مواجه شد. ارتش قزلباش یک ارتش ایدئولوژیک

ده و ها را تدریجاً تضعیف کرجایی رسید که شاهان سلسله صفوی ارتش قزلباشطوایف مختلف بود. دامنه این جنگ قدرت به

ها تشکیل داده بودند، جای آن ایالت شاهسون یعنی طوایف دوستدار شاه را جایگزین آن نمودند. امپراتوری وسیعی که آنبه

علبک از جبل عامل و ب ،مجبور شدند هاتنها با شور و ایثار صوفیانه و جانفشانی در راه مرشد کامل امکان تداوم نداشت. آن دیگر

عراق فقهای شیعه را مانند محقق کرکی و حر جبل عاملی و شیخ بهایی به ایران بیاورند. این فقها توانستند و لبنان و بحرین 

ت باوجود به دلیلی که بر ما آشکار نیس هاکف صوفیان شیعه بگیرند و به شاگردان خود بسپارند. آن تدریج زمام امور دینی را ازبه

دادند در دستگاه حکومتی شرکت نکردند و استقالل نهاد روحانیت را از دستگاه روی خوشی که سالطین صفوی نشان می

تقل احتیاج داشتند. شاه اسماعیل هفتاد هزار دینار برای ها به منابع مالی مسحکومت حفظ نمودند. برای تأمین این استقالل آن

 وجود، شاید برحسبامور مذهبی در اختیار محقق کرکی قرار داده بود و دست او برای خرج آن در امور مذهبی باز بود. اما بااین

دغام حفظ کرده و از نزدیکی و اها جانب احتیاط را تجربه تاریخی ویا سنتی که علما شیعه در لبنان و بحرین و عراق داشتند آن

ازحد در حکومت خودداری کردند. روحانیت شیعه منبع مالی مستقل خود را برخالف علمای اهل سنت از خمس یعنی بیش
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نمود. در قرآن، ظاهر آیه خمس از تعلق خمس به غنائم جنگی حکایت دارد. اهل تسنن نیز مالیات بر درآمد اسالمی تأمین می

لغت غنیمت  اهگیرد. ولی علمای شیعه تفسیر دیگری از این آیه دارند. آنذیرفته است و از درآمد افراد مالیات نمیاین تفسیر را پ

کنند. پنجم درآمد خالص خود می کنند و بنابراین شیعیان را مکلف به پرداخت یکمی اطالقرا در این آیه به هر دستاورد مالی 

بوده  های وقتتگاه دینی شیعه از منابع مالی حکومتی به علت مخالفت با حکومتشاید دلیل تاریخی این کار محرومیت دس

نی و قدرت دی وهابا توجه به اقبال شاهان صفوی به آن ،میدان جدیدی که علمای دینی در دوره صفویه یافتند ،هررویاست. به

اعث شد که استقالل بنیه مالی آنان، ب نیزاشتند، وها تمرینی ندکه در این میدان یصوفیان پرشوربا ،فقهی و کالمی غیرقابل قیاس

در جهان اسالم سابقه نداشت. زیرا در  ،که تا قبل از آن ای زودی طبقه روحانیت پرقدرتی در دوران صفوی شکل بگیرد. طبقهبه

برخوردار نبودند. های اهل تسنن علمای سنی کارمندان دولت بودند و از استقالل مادی و منافع مستقل از حکومت حکومت

ر ایران، کمک وافر نمود. حال دو باره د ،گیری و تقویت این نهاد نوبنیادناگفته پیداست که حافظه تاریخی ایرانیان نیز به شکل

روحانیت شیعه، این موقعیت را نه تنها  ،طور که خواهیم دیدروحانیت پایه دوم قدرت دولتی و دولتی در دولت شده بود. همان

 تر نماید. روز بر قدرت خود بیفزاید و نفوذ خود را در جامعه عمیقبلکه توانست روزبه ،دست ندادهرگز از 

نهاد جامعه های مردمتشکیالت روحانیت تشیع در دوران تأسیس خود در زمان صفویه، با استقالل از حکومت، توانست به گروه

 نزدیک شود. 

ها، ها و تکیهوران و کشاورزان و روستاییان بود که در خانقاهت اصناف، پیشهها عمدتاً متشکل از تشکیالگفتیم که این شبکه

های تصوف شیعی، قبل از تشکیل سلسله صفوی، برخی از این تحت رهبری فرق صوفی قرار داشتند. باوجود آمدن سلسله

وف سنی مذهب از ایران خارج های تصسلسله ،ها تحت رهبری مذهبی آنان درآمده بود. همراه با ظهور سلسله صفویهتشکل

س تدریج در اختیار طبقه روحانی جدیدالتأسیها ی آنان و همچنین بنیادهای تحت رهبری تصوف شیعی نیز بهشدند ولی تشکل

های در ایران عالوه بر دایر نمودن حوزه ،قرار گرفت. این سرمایه گسترده اجتماعی از پیش آماده، باعث شد تا روحانیت شیعه

ر بخشی که ه پراکنده، و غیرمتمرکز ولی آماده پیش از و گسترده  ایمدارس دینی برای تربیت طالب مذهبی، از شبکه علمیه و

برخوردار شود. روحانیت با یکپارچه کردن آنان، توانست شبکه بسیار گسترده ای را که در همه  نیز ،ای بوداز آن در اختیار فرقه

دادند. مریدان پرشور ها میها جای خود را به مساجد و حسینیهخانقاه ،جا وجود داشت در اختیار بگیرد. اکنون در شرایط جدید

شابه ه جانی خود را به مراسمی مفتبه، در مجالس حسینی، سنت شیصوفیان، با جایگزینی وجد و سماع، به عزاداری و گریه و ند

 و شور ادایج برای صوفیان، مانند  تبدیل نمودند. روحانیت منابر را از اقطاب و مرادان صوفی تحویل گرفته و از آن باز درست

پدیده  نمود. اینمردم استفاده میمات مذهبی و ایجاد ارتباط نزدیک با تعلی برای نیز و دینی احساسات و عواطف برانگیختن

جدید، یعنی در اختیار داشتن شبکه گسترده اجتماعی و استفاده از عاشورا ی حسینی برای نزدیکی عاطفی با مخاطبین، چیزی 

ز چیزی مراتب نیبود که حتی روحانیت زرتشتی دوره دوم ساسانی نیز در اختیار نداشت. طبقه منظم و دارای چیدمان و سلسله

که از روحانیت زرتشتی به ارث برده بودند. سرمایه ای که صوفیان سنی و روحانیت اهل تسنن نتوانسته بودند به آن دست  بود

ت ای اسالم نخستین برد، پراکندگی قدرت در سازمان روحانییابند. تنها سهمیه ای که روحانیت شیعه، از دموکراسی ابتدایی قبیله

یت متعدد در آن بود. این خصوصیت از انسجام و قدرت مذهبی در رهبر واحد جلوگیری و نظام آزاد آموزشی و وجود مرجع

ع داد. اجتهاد آزاد از مشخصات مذهبی تشیبخشید و به آن انعطاف بیشتری میکرد. همچنین تفسیر از مذهب را نیز تنوع میمی

 بیشتر ناشی از رابطه داوطلبانه و دوسویه بود. در در این نوع تشکیالت و در جامعه مؤمنین ذهبیو در مقابل تسنن بود. قدرت م
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 نشد افزودهعامل  فقه، از  شدن شاخه ای یای از فقها و عرفا همراه با عرفانبخش بعدی خواهیم گفت که چگونه اتحاد شاخه

اه را برای رونه بودو این توسعه مفهومی چگکه تقلیدی از مدل والیت اقطاب صوفیه  ،شد فقیه والیت ظهور و روحانیت اقتدار

 .به قدرت رسیدن روحانیت در ایران هموار کند


