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چكيده

سرآغاز قرن دهم هجري تاريخ تحوالت ايران با دوره روي كار آمدنن فديويان مردارن
است؛ به نحوي كه ايران رفتهرفته جاي خود را با فورت و سیرت خافد در تاسدی
دولت و نظامسازي سیاس متجل م سازد .همكاري محرق كرك و روزبهدان خججد
دو فریه بزرگ ايران اين قرن با دولتهاي شیع (فيوي) و سج (عثمدان و ازبد )
از لحاظ فكري نرش بهسزاي در اليهبجنيهاي اننيشده سیاسد آن دوره دارد .سدوا

افل در اين پژوهش نیز بر اساس همین همكاري تجظیم شدنه اسدت؛ ايجكده خدنمات
فكري ايدن دو شصیدیت مدورر در دو ودوزه اهدن سدجت و تشدی  ،چگونده بده
دولتهاي عثمان و فيويه در ماننگاري ،فرهجگسازي ،میدالحات و مجازعدات
آن دولتها كم م كجن؟
از ي طرف ظرفیتسازي محرق كركد در همكداري بدا فديويان بدا اغتجدام فرفدت
تاريص نه تجها به مح عمل در عالم سیاست دست م يازد؛ بلكه با رويكدرد تحدو -
گرايانه و استكمال ظرفیتهاي علم و نظري را جايگزين مجشهداي ترريادا ناكارآمدن
پیشین م كجن ،در وال كه روزبهان خجج  ،همتاي سج او ،نه تجها سلطجت خان ازبد
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و سلطان عثمان را تا مجیب امامت باال م برد؛ بلكده اوكدام و فتداواي فرهد خدود را
وسیلة خونريزيها و كشورگشاي هاي اين سالطین جور تحدت عجدوانهداي جهداد در
راه خنا قرار م دهن .واكاوي ساخت اننيشدگ ايدن مرولده در ابتدناي قدرن دهدم بدا
رويكردي مرايسهاي ،كم م كجن به روش و مجش دو عالم شیع و سدج هدمعیدر،
در شرايط تثایت و نهادمجني سیاس دولت فيوي و تناوم وجاهت دولت عثمدان پد
باريم.
كليدواژهها :انديشه سياسي ،محرق كرك  ،روزبهان خجج  ،ججگ ،فلح ،فيويه.

.1مقدمه
در اين پژوهش تأریرات اننيشگ دو عالم شیع و سج در مجاساات سیاس اواين قرن دهدم
دولت فيويه مطمح نظر است .بر همین اساس كوشش مد شدود مادان  ،الگدوي نظدري و
سیره عمل دو فریه و عالم شیع (محرق كرك ) و سج (روزبهان خجج ) با توجه بده آردار،
ترريرات و مشاورتهاي ايشان در مجاساات سیاس و قنرت در آن دوره واكاوي شود.
اين پژوهش ماتج بر ي سوا اساس است؛ چگونه دو نير از شصیدیتهداي مدورر در دو
ووزه فكري اهن سجت و تشی در بالد اسالم با توجه به خنمات فكري كه به دولدتهداي
عثمان و فيويه داشتهانن ،در ماننگاري ،فرهجگسازي ،میالحات و مجازعات آن دولدتهدا
ايياي نرش كردهانن؟
در پاسخ به اين سوا الجرم مجاساات دولتهاي عثمان و فيوي ،با در نظدر گدرفتن تكثدر و
تجوع كه در جريانهاي فرهجگ  ،اجتماع و رقابتهاي اقتیادي ،سیاس و نظام داشدته-
انن مورد بررس قرار گرفته است.
از مهمترين انگیزههاي نگارننه در پرداختن به اين موضوع ،واكاوي تداريص تيكدر فرقدهاي
در بین مسلمانان است .همدواره در طدو تداريخ ،گروهد از مسدلمانان غیدر خدود را كدافر
م پجناشتجن .نگرش كده بدا شدعار تكيیدر و ودق بده جاندبگرايد و بدرانگیصتن عواطد
مسلمانان ،وت ساير فرق و مذاهب دين اسالم را نیز خارج قلمناد كرده است و وكم بده
كير آنها فادر م كجن .در ايدن پدژوهش بدا بررسد و مطالعده مدوردي يكد از مواجهدات
اننيشگ علماي شیعه و سج  ،از تاريخ تحوالت ايران ،تثایت يا تزلز نظام سیاس فديويه،
واكاوي و تحلین خواهن شن.
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دولددت فدديويه توسددط شدداه اسددماعین او در ابتددناي قددرن 61هجددري قمددري(اوايددن
قرن61میالدي) تأسی شن و در همان ابتناي تأسی دچار ججگهاي متعند بدا همسدايگان
و رقااي سجّ بويژه دولتهاي عثمان و ازب شن.
در قرن  8هجري قمري يعج  1قرن قادن از روي كدار آمدنن فديويان در ندواو غدر و
شما غر ايران در نتیجه يك از طواي وكومت سدالجره ،دولدت عثمدان بجیانگدذاري
م شود و اين در وال است كه شاه اسماعین دولت فيويه را در ابتناي قرن دهدم هجدري
قمري بجیانگذاري م كجن.
اقتنار دويست ساله دولت سج عثمان به نحوي است كه برخد از قدنرتهداي او اروپدا
بعن از فتح قسطجطجیه را هم به چالش م كشانن و به هیچ وجه نهدا وكومدت تدازه بده بدار
نشسته دولت شیعه فيويه را از جهات نظري و عمل برنم تابن برآمنن ي دولدت شدیع
به فورت بجیادي نهاد خالفت جعن شنه و مورد بازسدازي قدرار گرفتده دولدت عثمدان را
مورد روياروي قرار م دهن.
بررس مجطق و فرآيجن مجازعات و میالحات سالطین فيوي تحت تأریر اننيشدگ علمداي
شیعه به ووزه سیاست و وكومت در ايران ،نشان خواهن داد كه نه تجها ترابنهداي شدیعه و
سج (باالخص در ايران و عثمان ) به رقابتها و ظرفیتهاي علم خدا تدري سدوق داده
م شود ،بلكه در شرايط تثبيت و نهادمجن كردن دولت تازه تأسی فديويه نردش بدهسدزاي
اييا م كجن تا جاي كه با ايجاد تحو در مجاساات علمد  ،فرهجگد و فلسدي  ،آمیصتگد و
تأمن در روايات و اواديث با شؤون نظامات سیاس و اجتماع در هم تجینگ خاف پیدنا
م كجن .اگرچه اين تأریرات و فعن و انيعاالت ،در پ اغراض و نیتهاي دولتهداي ازبد
و عثمان از ي مجظر به رون اقامت برخ از علماي سج از ايران مججدر شدن؛ امدا محدور
افل اين ترابنها ،از فحجههاي نارد ،به روياروي هاي نظري و اننيشهاي در با امامدت و
خالفت تغییر جهت داد و به نحوي بجیادي ،علماي شیعه را میمم كرد كه براي تثایت نظدام
سیاس شیع فيويه ،ضمن ورود مستریم به عرفه سیاست ،سازوكار نظريهمجدني و تایدین
مياهیم نظامسازي را در همة شئون سیاست و وكومت (باالخص ججگ و فدلح) بدا نمداي
جنين به رخ بكشانجن.
تأسی وكومت شیع در ايران در ي روياروي نظري ،علمدا و اننيشدمجنان اهدن سدجت
كه وام خالفت و مذهب اهن سجت بودنن ،منجمله روزبهان خجج را به وضدعیت دچدار
كرد كه با سیاستجامهنويس و تجنيننظر در نظريه خالفت ،نظريه سدلطجت مطلرده را ارا ده و
تجويز نمايجن .نسصه سیاستجامهنويس موردنظر اين علما با ارا ه راهون برونرفدت از بحدران
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و بازگشت به شكوه دوران خالفت ،بنعتگذاري و طرح الگوهاي نظري امام زمدان و آشدجا
كردن سالطین سج آن موق (عثمان و ازب ) با اوكدام ،ودنود شدرع و شدريعت بدراي
وكمران بود .و چون اننيشههاي وكومت اهن سجت و جماعت در ط سنههداي گذشدته،
كارآمني خود را از دست داده بودنن برخ از علماي اهن سجت در آن دوره درفند برمد -
آيجن كه اننيشههاي پیشدین را تدا ودنودي مدورد ود و افدالح قدرار دهجدن و براسداس
مرتضددیات زمددان در شددكن و شددمايل جنيددن بدده فددورت نظريدده سددلطجت مطلردده
(مشروعیتبصش به قوه قهريه و زور) تجنين سامان نمايجن.

.2روششناسي
در شكنده به ي پنينه اجتماع مانجن نگرش و اننيشه افراد ،عوامدن گونداگون دخیدن
است .همانطور كه دانین لیتن م نويسن:
«میاديق علت و معلو در تحلینهاي اجتماع بسیار متجوعجدن از قایدن اعمدا فدردي،
اعما جمع  ،ساختارهاي اجتمداع  ،فعالیدت دولدت ،فدور مصتلد سدازمان  ،نظدام
هججارها و ارزشها ،انحاء تجلیات فرهجگ  ،روابط اجتماع و شدؤون جغرافیداي و بدوم
شجاخت محیط زننگ » (لیتن)63 ،6981 ،

اننيشههاي محرق كرك و نگرش علماي شیعه در ايران نسات به تثایدت و نهادمجدن كدردن
نظام سیاس فيويه بعن از تأسی دولت فيوي علت و معلدو مدا را در تحریدق پدیش رو
تشكین م دهجن .باين اذعان داشت ارتااط و اراات تأریر میان علت و معلو ما در اين تحریدق
به عجوان مرولههاي اجتماع و ديج (تیوف ،تشی و سجن) كار دشدواري اسدت .همچجدین
نم توان منع شن كه اننيشههاي محرق كرك و ساير علما تجها عامن يدا مهمتدرين عوامدن
تأریرگذار بر نظامسازي سیاس در ايران باشن ،بلكه هنف تحریق آن است كه روشدن نمايدن
اننيشههاي محرق كرك و ساير علما تا چه میزان بر تیمیمسازي قاعدنهمجدن و بدا رادات در
ووزه سیاست و وكومت تأریر داشته است .لذا ابتنا الزم است قواعن و ادلههاي براي نشدان
دادن اوتما تأریرپدذيري ارا ده نمدايیم .در ايدن تحریدق هدنف مدا نشدان دادن تأریرگدذاري
اننيشههاي محرق كرك بر تیمیمگیرهاي راهاردي در آن دوران است .بدراي بررسد ايدن
تأریرپذيري از میان علماي اسالم  ،دو شصییت انتصا شنه است كده اهمیدت خافد در
ساخت تاريخ تحوالت و اننيشههاي سیاس در اسالم و ايران دارنن.
براي نشان دادن تأریرپذيري نگرش علماي شیعه ايران از روش اراات غیرمسدتریم مد تدوان
بهرهمجن شن .در اين روش با تحلین آرار ،شامن نوشتهها و متون در دوره مدورد بحدث ،و بدا
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استياده از مالكهاي چون تشابه (با مرايسه 6شااهتهاي محتواي بین مشداورتهداي ايشدان
در آرار ،مجاب و پژوهشهاي موجود) م توان تأریرگذاري اننيشههاي علماي مدورد بحدث را
در آن دوره بررس كرد.

.3محقق كركي عالم شيعه
محرق كرك از علماي بزرگ دوره فيويه است كه براي تحیدین ،تالید و تدرويم مدذهب
تشی از جان عامن به ساير بالد اسالم مهاجرت میكجن وي بصشدهاي از تحیدیالت خدود
را نزد علماي شام و میر دانش و تجربه كسب كرده بود درآن دوره بدراي تكمیدن ظرفیدت
هاي علم خود به عراق عر مهاجرت و منت در آنجا اقامت م كجن وي به شدیخ عال د
و محرق ران معروف بود .بعن از آنكه شاه فيوي را در بازگشت به ايران همراهد كدرد در
ي دوره كوتاه منت ،نرش ب بنين در تیدمیمسدازيهداي دسدتگاه هیدأت واكمده ايدران
باالخص شاه اسماعین و شاه طهماسب اييا م نماين تا جاي كه مرووم ودا شدیخ عاداس
قم در با اين تأریرگذاري نرن كرده كه يك از شداهان فديوي(شداه طهماسدب)طد دو
فرره نامه ،خود را از كارگزاران و برپادارننگان اوامر و نواه اين عالم شیعه (محردق كركد )
خواننه است( .ر .ك  :قم د ررة المحنرین وا شدیخ عاداس ،فوايدن رضدويه  ،قدم ،نويدن
اسالم ،6981 ،فص  561د ).561
نرش مستشاري و مشورت محردق كركد كده در كجدار سدالطین فديويه عمدنتا میدروف
وياظت و ارتراي موقعیت تشی در ايران شن بد شدااهت بده نردش مرودوم عالمده ولّد
(شاگرد خواجه نییرالنين طوس ) در تعمیدق اننيشده سیاسد تشدی در دورههداي پیشدین
نیست .تالشهاي محرق كرك در زمان غلاه شداه اسدماعین بدر خدان ازبد ( 361ه ) در
هرات و وت در برخ از آرار ايشان همچون رساله الجعيريه و نيحات الالهدوت مشدهودتر
است(رومت  ،محمن كاظم )691 : ،6983 ،
محرق كرك در ي رسالة ترريااً  611فيحهاي سه اقنام اساس براي تأيین و تثبيت دولدت
فيوي انجام داد .اوالً رسماً و قوياً از دولدت جنينالتأسدی (شداه اسدماعین او فديوي)
ومايت كرد ثانيا اين ومايت موجب ايجاد ركج تكمیلد و ندرمافزارانده (دولدت در درون
دولت براي اجراي اوكام اله ) مرارن با ظرفیت سصتافزارانه و نظام گرايانده قزلااشدان در
دولت فيوي م شود .ثالثاً به فورت واضح اشراف علم و اطالعات خدود را نسدات بده
اوضاع سیاس د اجتماع مجطره و اروپا در اوايدن قدرن شدانزدهم مدیالدي نشدان مد دهدن
(افرار وي در بازداشتن شاهان فيوي براي آغازججگ با دولت عثمان با اين اسدتنال كده
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چون سلطان سلیم عثمان در وا ججگ با مسدیحیان و اروپا یدان اسدت ناايدن جاهدة او در
مرابن اروپايیان تضعی شود) .اين موضوع در فرايجن نامهنگداريهداي پادشداهان فديوي و
قان و بعن از ججگ (شاه اسماعین و شاه طهماسب) با دولتهاي عثمان به چشم م خدورد
(ر .ك .عانالعظیم رمضان  .)91 ،6911 ،اين كار نه تجهدا شدجاخت و وساسدیت علمداي
شیعه را در خیو مجاساات غر جنين و اروپا را به سه قرن پیش از ججگهاي ايدران و
روسیه بازم گردانن بلكه م توانن وجه بجیاديتر از دستهبجنيهاي تاريخ تحدوالت سیاسد
و فكري به شمار آين.
با مرگ شداه اسدماعین او ( 391ه  .ق  6115 /م ) .فرزندن  66سدالهاش طهماسدب او (م
 363ه  .ق ).به سلطجت رسین .در اين هجگام با آن كه او مجاور به ججگهاي متعدندي بدراي
ويظ راات دولت و كشور شن و با وجود پشتوانه و ركن اقتنارياش( ،نظامیدان و قزلاداش-
ها) از راهجماي ها و ارشادات علما و مجتهنان ديج ب نییب نمانن .
شاه طهماسب دهها سا پ از محرق كرك هم سلطجت كرد ،اما ده سا ايياي نرش محردق
كرك در ابتناي وكومت اين شاه فيوي مصتیات جنيني ( 16سدالگ ) از نردش علمداي
شددیعه در ايددران عیددان مد كجددن .در ايددن دوره محرددق كركد در ادبیددات مجددام علم د و
دايرهالمعارف سیاس و نظامسازي جا انناخت:
.6طرح و نهاديجهسازي نظرية«واليت فریه» در رسالهها و كتدب فرهد و مدنارس علمد  ،و
ورود مستریم در تیمیمسازيهاي وكومت و اولین دولت شیعه در ايران (با نگارش رسدالة
الصرا ).
.1دينگاه وي در مورد اخذ ما از سالطین اگرچه مججر به مصاليت برخد از شداگردان وي
مانجن شیخ عل قطیي و جناي از ايشان شن بعنها هم اشكا ديگري پینا كرد امدا ظرفیتد
جنين براي ترويت پشتوانه هاي مال رووانیدت شدیع و برداشدته شدنن مدان شدرع از
ارتااط مال آنها با شاهان فيوي بهوجود آورد.
آشجاي و اشراف علم محرق كرك بر تأریرات مكتدب ابدن عربد در بدرانگیصتن مدنعیان
مهنويت براي ممانعت از قرار گرفتن شاه اسماعین فيوي در مظان ايدن انحدراف فكدري را
نیز نم توان نادينه گرفت.
نيوذ محرق در عراق و عتاات عالیات نیز ،مان بزرگ بر سر راه استیالي عثمان ها بدر آنجدا
بود و از اين رو آنها در سا  ،356يعج ي سدا پد از وفدات وي ( 51ه ).در موقعیدت
مجاسب براي تسلط مجند بر عراق قرار گرفتجن.
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راهارد افل كرك « ،ترنم تربیت بر سیاست» و «كجتر و هنايت سیاستمناران و نظامیدان از
راه تربیت طال شیع و افالح ساختاري جامعه» بود .الزمة اين راهارد ،نه تجهدا تدنوين و
تایین نظرية واليت فرها براي جامعه و دولت فيوي  ،بلكه إعما واليدت نیدز بدود .از ايدن
رو ،فتاواي او در مورد وجو اقامة نماز جمعه در عیر غیات توسط فریه جام الشدرايط بدا
نیابت از جانب امام (علیهالسالم) ،لزوم ترلین از مجتهن زننه ،واليت فریده جدام الشدرايط بدر
جامعه و دولت (مرجعیت مجتهن زننه و تجيیذي بودن سلطجت فيويه) و روا بدودن گدرفتن
خرا و اموا از سالطین ،زمیجه را براي تأسی شاكهاي از رووانیدت شدیعه و كادرسدازي
در مساجن و منارس فراهم ساخت كه به ترويت و تحكیم سلطجت فيويه در كجار تعمیدق و
توسعة نيوذ و قنرت و نرشآفريج رووانیت و مرجعیت افدول شدیعه مججدر شدن .تأكیدن
محرق كرك بر اين نكته كه طال علوم ديج باين از جهت مادي تدأمین بشدونن تدا در هدر
شهر و روستاي به اقامة نماز و آموزش ديدن بدراي شدیعیان باردازندن .شداكة نیرومجدني از
افسران فرهجگ از عراق عر تا خراسان  ،در مرابن شداكة تسدجن و مضداف بدر آن شداكة
مكمن مشتمن بر فوفیه و فالسيه ،متدأرر از عرفدان نظدري ابدن عربد و فلسدية عرفدان د
اشراق به فحجه م آين و به ماارزه با عرفان (تیوف) در راستاي وذف آن پدیش رفدت .از
طرف ديگر ،او به شنت با تعطین و انسناد با اجتهاد ماارزه نمدود تدا ماجداي مهمد بدراي
ماارزه با اخااريگري در قلمرو فيويه بوجود آين.
نرش محرق عمنتاً تربیت عموم و خیوف جامعه و دولتمردان با ابتجا به پايههداي نظدري
فره و كالم شیعه و به اتكاي رويكردي فعا (نه انيعال ) از جايگاه ولد فریده بدا توجده بده
میالح عموم بود .رشته زننگ محرق كرك به دو بصش ترسدیم مد شدود 6دد دورهاي از
تریه و رازپوش براي علم و آموزش همراه با فیانت ني در شدامات و میدر 1دد دورهاي
از فراوت و كجار گذاردن تریه و ترین و افرار بر امر به معروف و نه از مجكدر و ورود بده
سیاست و تربیت علماء  ،امراء  ،فرماننهان نظام  ،بزرگان متجيذ و افراد جامعه.
.4روزبهان خنجي عالم اهل سنت
روزبهان خجج (فضناهلل بن جما النين روزبهان بن محمن خجج افيهان ) از اهال خدجم
بوده است زادگاه ايشان خطه فارس و شیراز بوده اسدت سدا تولدن ايشدان دقیرداً مشدصص
نیست ول اوتماالً نیمه دوم قرن  3هجري بوده است .ممارست و جن ايشان جهدت كسدب
علوم ديج موجب شن كه چجن بار رون اقامت به سرزمینهاي میر و وجاز نماين.
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وي هيت ماه در منيجه نزد اساتین فن و مشايخ بزرگ وجاز ،فدحیحین بصداري و مسدلم را
خوانن» (مجله فرهنگ  )573 :5331تواناي  ،شوق و ذوق ايشان به جاي رسدینه بدود كده در
زمان بازگشت به شیراز درفند برآمن كه معلومات مكتساه را تنري و تعلیم دهن.
رفت و آمن خجج به ديار میر و وجاز در سوگیري خا ايشان نسدات بده اننيشدههداي
اهن سجت و جماعت تأریر بسزاي داشته است به نحوي كه اين موضوع در تجظیم رابطده وي
با وكام سج مجطره و آمن و شن ايشان به وضور سالطین سج آن دوره ارتاداط وریدق پیدنا
م كجن .روزبهان خجج در اواخر قرن  3هجري (سا  )831در خدال سدير بده وجداز بده
وضور سلطان يعرو آققويونلو م رسن و كتا بني الزمدان را كده ديااچدهاش بده ندام آن
سلطان فادر شنه بود ترنيم م كجن كه با اين كار مورد اعجا و تحسین فراوان ايشدان هدم
قرار م گیرد .در همین دينار و مالقات با سلطان يعرو (همان )675 :فضناهلل ابدراز تمايدن
م كجن كه تاريخ سلطجت آن پادشاه را بجويسن» الاته گويا او نسات بدا طاييده آققويونلدو هدم
داشته است و برقراري اين رابطه به مجیب وزارت داي ايشان در دسدتگاه آققويونلدوهدا و
اوزون وسن مربوط م گردد .شرايط خانوادگ وي و رفت و آمن ايشان در دسدتگاه هیدأت
واكمه آق قويونلوها و شاگردي جال النين دواند  ،عدارف ،فیلسدوف اهدن شدريعت ايدن
سلسله كه منت زيادي بر بصشهاي زيادي از سرزمین ايران وكومت م كردندن بد ارتاداط
ناوده است.
ايام زننگان وي به دوره گذار و افو قنرت ايلصانان و محدنود شدنن دسدت درازيهداي
سالطین سج و نیز برآمنن فيويان برم گردد بر همین اساس تعلق خاطر وي به سجتهداي
پیشین و واپسین فاوبنظران دوره قان تا ونودي ايشدان را از شدرايط تداريص  ،سیاسد ،
اجتماع دورهاي كه بجا دارد به عجوان ي نرطده عطد و تحدو تداريص (يعجد برآمدنن
فيويان و تشكین وكومت مسترن و مل در ايران) دور م كجن و اين قضیه در بهدرهگیدري،
تایین ،باين و شاين اننيشههاي ايشان ارر شايان م گذارد .تجربه زيسته روزبهدان خججد بده
دوره بحران وگذار برم گردد .اگرچه اين تعلق خاطر به دورة گذشته او را در اسدتياده بهیجده
از موقعیتهاي بنست آمنه بدراي وي بداالخص  :بهدرهگیدري از سدجت اننيشده فلسدي و
وكمت عمل ايران  ،شاگردي دوان و استرال ايران دور م كجن ول بداالخره او را بايدن از
زمره و امتناد اننيشمجنان خاف چون مداوردي ،خواجده نظدامالملد بده شدمار آورد كده
دينگاههاي خاف راج به وكومت و سیاست و ادارة امور جوام اسالم ارا ه كردهانن.
از طرف ديگر ظهدور شداه اسدماعین فديوي و تأسدی وكومدت شدیع در ايدران ندوع
روياروي نظري براي فاوبنظران و اننيشمجنان اهن سجت كه ودام خالفدت و مدذهب
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اهن سجت بودنن (مججمله روزبهان خجج ) را به وضعیت دچار كرد كه با سیاسدتجامهنويسد
و تجنيننظر در نظريه خالفدت ،نظريده سدلطجت مطلرده را ارا ده نمايجدن .نسدصه سیاسدتجامه
نويس موردنظر او با ارا ه راهون برون رفت از بحران و بازگشت به شكوه دوران خالفدت،
بنعتگذاري و طرح الگوهاي نظري امام زمان و آشدجا كدردن سدالطین بدا اوكدام ،ودنود
شرع و شريعت براي وكمران است .و چون اننيشههاي وكومت اهن سجت و جماعدت
در ط سنههاي گذشته (تا آن دوره) كارآمني خود را از دست داده بودنن روزبهدان خججد
درفند برم آين كه اننيشههاي سابق را تا ونودي مورد و افالح قدرار داده و براسداس
مرتضیات زمان با اين قا نه را در شكن و شمايل جنين به فدورت نظريده سدلطجت مطلرده
(مشروعیت بصش به قوه قهريه و زور) تجنين سامان نماين.
روزبهان خجج شافع مذهب بود اما آرار او بده نحدوي مادان فرهد او براسداس مدذاهب
شافع و وجي به فورت توامان تنوين شنهانن .در يك از آرار روزبهان خجج كه سدلوك
الملوك نام دارد نرن شنه است كه ظاهراً اين كتا استيتا است كه از مؤل دربدا طدرز
وكومت و مملكت داري بر نهم شرع و تطایق اوكدام سدلطجت بدا مدوازين فرهد ايجگونده
سوا شنه است:
«در آن كه سلطان نذر كرد كه هر چه فادر گردد از او از اعما او متعلرده بده سدلطجت
به شرع موافق باشدن و ریي شدرع را مرتدني نسدازد و معمدو بده نگرداندن در اعمدا
پادشاه او را چگونه باين عمن كرد( ».محمنرضا قجاري)68 :6911 ،

عثمان ها خود را خلیيه مسلمانان م دانستجن (فرينون بیگ پاشاه ،اومن ،مجشآت سدالطین ،
 ،161 ، 6و اوزون چارشیل  911 ،1 ،د )911
معموالً در ممالكت سج و باالخص در میان عثمان ها وض به گونةاي بود كه هم زمدان بدا
اعالم ججگ بر ضن كشورهاي ديگر ،از شیخاالسالم و ميتیان خود فتواي جهاد هم اخذ مد -
كردنن چرا كه میصواستجن به كشورگشاي و ججگهاي توسعهطلاانه خود رنگ ديجد بنهجدن.
تا آنجا كه سلطان سلیم او در ججگ با ايران در سا  311از ميتیهداي عثمدان فتدواي كيدر
شاه اسماعین را گرفت و شیوخ و علماي سج هم در اين خیو دري نكردنن و همیشده
به ججگهاي عثمان با ايران ترنس م بصشدیننن (رجدوع كجیدن بده سدويني ،فدور فتداوا،
فرينون بیگ پاشا 973 ،6 ،د )981
برخ از علماي سدج وتد در فتدواي خدود ايدران را دارالحدر و شدیعه را مرتدن اعدالم
م كردنن به عجوان مثا عاناهلل سويني در فتواي خود اعالم م كجن كده سدربازان و سدااهیان
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عثمان مجازنن  :زنان و فرزننان اهن تشی را به غالم بارنن و اموالشان را غدارت كججدن (ر.
ك .به فورت فتاوا)

.4نقش و تأثير انديشه سياسي محقق كركي و روزبهان خنجي در مناسببات
سياسي ايران و عثماني
با عجايت به ايجكه دوره وكومت فيويان در ايران در روندن تحدو اننيشده سیاسد شدیعه،
دورهاي مهم تلر م شود؛ و با توجه به ايجكه در تداريخ شدیعه بدراي نصسدتین بدار دولتد
نیرومجن با قنرت سیاس گسترده و با قاو اعترادات افدین و اساسد شدیعه چدون امامدت،
مهنويت  ،واليت و بويژه با تكیه بر بهرهگیدري از آرزوهداي تداريص و ديريجده هدزار سداله
شیعه قنرت را به دست گرفت و پادشاهان فيوي با انتسا خود به اهن بیدت مشدروعیت
سیاس خود را تثایت كردنن .در اين شرايط جامعه سیاس ايران به سمت سوق داده شن كده
پیونن قنرت سیاس به باورهاي تاريص شدیعه ،بسدتر اجتمداع مجاسدا بدراي مشدروعیت
سیاس وكومت خويش پنين آوردنن؛ هر چجن باين گيت كه از عجافر ديگري نیدز همچدون
عجیر ايران بودن نیز بهرهمجن شننن( .درخشه)57 :6986 ،
بنينترتیب عیر فيويه ي نظام سیاس را در ايران بوجود م آورد كه بدر عجافدر متعدند
سیاس  ،فرهجگ  ،قوم و در جم ديج استوار بود كه در ط دويسدت و اندني سدا ايدن
عجافر بنون ش تأریر و تأرر مترابل بر روي يكنيگر به جاي گدذارد؛ بدويژه در ايدن دوره
دين در ي چهارچو مشدصص كاركردهداي اجتمداع و سیاسد گسدتردهاي را از خدود
نشان داد و باليعن بین دين و دولت تليیق وافن شن.
هر چجن دولت فيوي پ از ي فترت طوالن كده میدان ديدن و دولدت فافدله افتداد ،بدا
منعاي ديج قن علم كرد .اما با اين وجود عیر فيويه به نسدات وكومتهداي ديجد قادن از
عیر مغو دو تياوت عمنه داشت:
 .6جايگزين شنن اقتنار ديج شیع به جاي اقتنار ديج سج .
 .1پنينار شنن الگوي جنيني در مجاساات میان دين و دولت( .شجاع زنن)687 :6971 ،
دولت فيوي ،نصستین دولت شیع بود كه توانست بر مجطره وسدیع وداكم شدنه و يد
نظام مسترن و متك به افكار و اننيشدههداي خدود پنيدن آورد .پدیش از آن شدیعیان زيدني
مذهب در نراط از ايران و خار از آن ،دولتهاي داشتجن .فاطمیان میدر و ايدران نیدز بده
عجوان شیعیان اسماعیل  ،دولتهاي تأسی كرده بودنن .برخ از سالطین مغو نیز بده تشدی
گرويننن و وت نهضت سربناران نیز شیعه بودنن .اما هیچ كنام ايجان به آرمانهاي شدیعه
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براي داشتن نظام كه به نوع  ،فره شیعه را ماجا قرار داده و به نظريات سیاس شیعه ،ولو تدا
اننازهاي اوترام بگذارنن ،توجه نكردنن .نصستین بار در دولت فيوي بود كه به روودانیون
شیعه اجازه داد شن تا اداره بصش از امور سیاس جامعده را در اختیدار بگیرندن( .جعيريدان،
)976 :6981
در چجددین شددرايط پرسشددهاي جنيددن در قلمددرو وكومددت و سیاسددت بدده دلیددن نیازهددا و
ضرورتهاي تازه مطرح گردين .پرسشهاي كه م بايست توسدط علمداي شدیعه بدنانها پاسدخ
داده م شن و اين مسأله خود موجب بالجنگ اننيشه سیاس شدیعه گرديدن .يعجد در واقد
باين گيت كه استررار دولت شیع فيوي مجال را براي متيكران شیعه در جهدت بالجدنگ
اجتماع و سیاس فراهم آورد تا مروله رابطه دين و دولدت ،نده فردط ديدن و سیاسدت ،بده
فورت مشصصتري از دورههاي پیشین مورد توجه قرار گیرد .بعالوه الزامدات و مرتضدیات
خا دورههاي پیشین همچون تریه و زندنگ در ذيدن وكومتهداي غیرشدیع نیدز وجدود
نناشت ،لذا توق تاريص از متيكران شیعه در چجین شرايط  ،بیان دينگاههاي واقعد شدیعه
در عرفههاي گوناگون وكومت و اجتماع بود .مجدا بیدان ايدن ديدنگاهها در ايدن دوره
خود تحو اساس در تيكر سیاس شیعه به وجود آورد( .درخشه ،همان)58 :
به فورت كل  ،روزگار فيوي به روزگار عالم پروري و اعتجاي به عالمان و فریهان متشدرع
شهرت دارد .در واق از زمان شاه اسماعین به اين سو ،با اعتجداي كامدن شداهان فديوي بده
فریهان ،آنان توانستجن موقعیت باالي در ايران به دست آورنن .الاته اين شیوه در میدان شداهان
فيوي نیز رونني يكسان نناشت ،به گونهاي كه در مرايسه بدا دوران شداه طهماسدب ،شداه
عااس ،نه تجها در همه امور سیاس و نظام دخالت مستریم كدرده و بدا اتكداي بده نيد  ،و
شیوه خودخواهانه ،امور را به پیش م برد ،بلكه درباره ووزه قنرت علما و فرها نیز چجدنان
دست و دلااز ناوده و مینان چجنان به آنان نم داد ،گرچده در همدان دوران نیدز شداه مد -
كوشین تا رفت و آمن خود را با عالمان زاهن و متنين ويظ كجن( .جعيريان)15 :6981،
در واق  ،هر بار كه قنرت سلطان بیشتر از علما م شن آنها را در اهناف سیاس بده خدنمت
م گرفت و در فورت كه قنرت علما از سلطان بیشتر م شن ،علما سدلطان را تحدت نيدوذ
قرار م دادنن( .الگار)679 :6911 ،
به عجوان مثا  ،محرق كرك از نصستین مجتهنان شیع اين دوره است كه همكاري بدا شداه
فيوي را پذيرفت؛ هر چجن در مواردي با شاه فيوي اختالف پینا مد كدرد .ديدنگاه وي در
كتا نماز جمعه مرنمات اساس نظريه واليت فرها را در كلیه امور ،چه جز و چده كدالن
سیاس بیان م دارد( .درخشه ،همان)16 :
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در زننگ علم و عمل محرق كرك و ساير علما و فرهاي اين دوران دو مطلب را متوجده
م شويم:
 .6دگرگون كردن و تجنين فره شیع .
 .1وض قوانین شرع براي دولت ايران( .كنيور)611 :6973 ،
الاته در مجموع دوره دويست و س ساله فيوي ،عالمان را نیز م توان يافت كده عالقدهاي
به همكاري با دولت فيوي نناشتجن .اين رفتار آنها ،از سوي برخ  ،بجابر اوتیداط در ديدن و
تحت تأریر روايات نه از همجشیج با ملوك ،و شماري نیز به انگیدزه پدرداختن بده درس و
بحث و وارد نشنن در مسا ن سیاس بوده است(.جعيريان ،همدان )976 :برخد از محرردان
بر اين باورنن كه در عهن فيوي ،رفتار سیاس عالمان شیعه در برابر وكومت وقت ،يكسدان
ناود ،بعض عزلتنشیج را برگزينه و اعتراد د اشتجن ،همكداري بدا چجدین وكدومت ودرام
است و بعض ديگر با وكومت همكاري كامن كردنن ،چجانكه شداه سدلیمان فديوي از آقدا
وسین خوانسداري ،مجتهدن برجسدته آن روزگدار ،خواسدت كده در غیادت او در افديهان،
جانشین وي در كار سلطجت باشن و هرگونه كه بصواهن در كار مملكت دخن و تیرف كجدن
و او نیز چجان كرد .در وال كه شیخ ابراهیم قطیي  ،از علماي برجسته عهن شاه طهماسدب،
به دالين مصتل از جمله رقابت با محرق كرك ايجگونه همكاري با هیأت واكمه فديوي را
ناذيرفت ،الاته ناگيته نمانن كه پیروزي با علماي بود كه موافق همكاري بدا وكومدت وقدت
بودنن .همكاري روزافزون و عمیق علماي شیعه با واكمان دولت فيوي در توسدعه نيدوذ و
اقتنار اين دولت تأریر اساس به جاي گذاشت( .درخشه ،همان)53 :
در تمام دوره فيوي ،آموزههاي فره د سیاس شیعه ،اين افن را در میان مردم مطرح مد -
كرد كه قنرت افل از آن امام معیوم و سدا از آن فریده اسدت .در عدین ودا  ،چده بده
فورت همكاري با سلطان عاد يا ستمگر و چه به آن فورت كه سلطان نايب فریده باشدن،
غالب علماي شیعه با دولت همكاري م كردنن ،سمتهاي را عهدنهدار مد شدننن و بدراي
دوام اين دولت دعا م نمودنن .در عین وا افن اولیه كه مشروعیت تجها از آن فریده اسدت،
همچجان پذيرفتج ترين افن براي مردم متنين ،و الاته نه همهي مردم ،بود .درمرابدن ،از میدان
علما ،مجترنيج نیز وجود داشتجن كه به دلین نيوذ ،به راوت م توانستجن مسا ن را بدا شداه در
میان گذاشته و براي آن راه ونهاي عرضه كججن( .درخشه ،همان)977 :
فراتر از پرسش مشروعیت ،براي فرها و دانشمجنان شیع مسدا ل مطدرح شدن كده موضدوع
مااوثات و مجاظرات شنين قرار گرفت و ادبیات فره سیاس شدیعه را بده نحدو چشدمگیري
توسعه داد .در فره شیعه مااوث چون برگزاري نماز جمعه و نمداز عیدنين ،اجدراي ودنود
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شرع  ،اخذ مالیات و بحث جهداد ،نیدب قاضد و نظداير آن جز د از شدوون وكومدت
اسالم به وسا م آين و با عجايت به ايجكه در فره شیعه وكومت به دو نوع جا ر و عداد
ترسیم م گردد و اين نوع وظاي جز از وظاي وكومت عاد قلمناد م شود  ،اجرا يدا
عنم اجراي اين اوكام در اين دوره به فورت پرسشهاي اساس ووزه مااوثات فره درآمدن
و رسالههاي مصتلي در اين خیو نوشته شن.
در هروا با پینايش و گسترش دولت شیع فيويه و ومايتهاي بد دريد پادشداهان آن از
ترويم و نشر مذهب تشی و نیز از علماي شیعه عمالً امكدان اجدراي ايدن اوكدام فدراهم و
بالطا موضوعیت تعامن با وكومت به فورت جني مطرح شن .بويژه ايجكه مدانع نیدز در
اين همكاري وجود نناشت .از اين رو بحثهاي فره مربوط به اين مسا ن يك از مااوثدات
قابن توجه و جالب ،همچجین مشصیه بسط و توسعه فره شیعه در اين دوره به شدمار مد -
آين( .درخشه ،همان 53 :د )11
در واق فيويان با رسمیت بصشینن به تشی و آوردن علماي شیعه از عراق و لاجدان قدنرت
و دولت خود را تثایت كردنن و مترابالً علما نیز با استياده از اين فرفت تاريص د كه تشدی
در ي كشور ،رسم شنه بود د به تأيین تئوري دولت پرداختجن .بنين ترتیب ،قشدر علمدا
و ووزههاي علمیه و فره شیعه در ايران پا گرفت( .مورر )671 :6981 ،
دوره فيوي به لحاظ ترسیم فكر فلسي و فره و به عاارت  ،تيكر ديدن شجاسدانه ،بده سده
دوره ترسیم م شود:
دوره نصست :دوران گذار از میراث ايران پیش از فيوي به بعن از آن و آغاز مرولده جنيدن
است.
دوره دوم :دوره شكنگیري مكتب فكري ويژه افيهان در عیدر شدیخ بهداي و میردامداد و
مالفنرا است كه در واق  ،دوره تولین اننيشه در داخن است.
دوره سوم :دوران عالمه و كارهاي دا رهالمعارف براساس نگرش ودنيث اسدت( .درخشده،
همان)661 :
پ از ي دوره كارهاي علم د فره كده توسدط عالمدان مهداجر عدر در ايدران انجدام
گرفت ،به آرام نسل از اهن علم در میان ايرانیان به بار نشستجن كه در مكتب آنان تحیدین
كرده و در فضاي فرهجگ ايران پرورش يافتجن .وت نسن دوم عالمان عر جان عامدن ،در
دوره میان فيوي ،فارس را فرا گرفته و تحت تأریر ادبیات ايران قرار گرفته بودنن.
نكتهاي كه در اين دوره قابن توجه است آن است كه در اين دوره به آرام فرهجگد شدیع
عرب با فرهجگ خا ايران كه برآمنه از اسالم ،فلسيه و وكمدت رشدن يافتده در ايدران و
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ادبیات فارس برگرفته از روویات خا مجطرهاي است ،با يكنيگر آمیصته شدن .ايدن روندن
تليیر خود را در سه جهت نشان داده و بر تطور علوم اسالم از دينگاه شیعه تأریر نهاد.
 .6نصست آن كه دانش اسالم علماي عر كه از جان عامن و عراق آمننن ،افدوالً دانشد
فراهت و در درجه دوم كالم بود؛ آن هم كالم كه ويژه ووزه شیعه در عراق بوده و پد از
خواجه نییر و عالمه ول  ،هیچگونه ابناع و ابتكاري در آن فورت ناذيرفتده بدود .وضدور
اين دانش در ايران ،ساب شن تا كالم شیع در دايره وسدی تدري عرضده شدود .نتیجده ايدن
درآمیصتگ  ،پینايش فلسيه جنيدني بدود كده در میردامداد و شداگرد او مالفدنرا و افدو ًال
مكتب افيهان خود را نشان داد و خط سیر بعني دانش فلسيه را در ايران تعیین كرد.
 .1نكته دوم آن بود كه دانش شیع كه از عراق بده ايدران آمدن ،چجدنان بدا تیدوف میاندهاي
نناشت و پ از منت كوتاه برخوردي میان علماي شیعه با فدوفیان پدیش آمدن .بدا ايدن
همه ،به مرور  ،تیوف بازاري و وزب  ،نيوذ خود را از دست داد ،اما برخد از آمدوزههداي
عارفانه آن ،توانست در میان عالمان نسن میان فديوي ،جداي خدود را بداز كجدن .بجدابراين،
دراين نسن ،در عین بنگوي از فوفیان ،ندوع از اننيشده عرفدان میدان عالمدان و فریهدان
آشكار است.
 .9تأریر فرهجگ بوم كه تليیر از اسالم پیش از فيوي ،آدا و رسوم محل ايران  ،قیده
خوان  ،و به ويژه شعر فارس در همه ابعداد آن ،و داندش اسدالم د شدیع آمدنه از عدراق
عر است ،يك از ابعاد ديگر فرهجدگ تليیرد ايدن دوره اسدت كده در ادامده ايدن امتدزا
،بصش از شالوده هويت جنين ايرانیان را شكن م دهن.
عالوه بر اين سه دوره افل  ،باين توجه داشت كه يك از جريانهاي كده در ودوال سدا
 6111هجري در جامعه فكري و علم شیعه پنين آمن ،رشن جريان اخااريگري بود .تشدی
در قرن دوم و سوم هجري داراي دو گرايش متياوت بود .يك مكتب قدم؛ گرايشد كده بده
ونيث توجه زيادتري نشان م داد و ديگدري مكتدب بغدناد كده بده مااودث عرلد توجده
بیشتري داشت .اين دو جريان در زمان شیخ ميین و شدیخ طوسد بدا يكدنيگر تليیدق شدن.
بعنها وافن اين جريان كه شیعه افول نامینه شن ،بر ووزههداي علمد شدیع در عدراق
غلاه كرد .در بعن فراهت آن ،به آرام فره عرل و اجتهادي پنين آمن و كمتر به آرار ودنيث
توجه كرد .با اين همه ،در برخ از محافن شیع  ،توجه به ونيث ،ولدو بده شدكن ضدعی
ادامه يافت.
در اين ارتااط ،تحول خا در دوره میان فيوي ايجاد شن .ايدن تحدو چجدان بدود كده
برخالف نسن علماي عراق عر كه به ودنيث چجدنان تدوجه نناشدتجن و بیشدتر بدا فرده
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استنالل عرل اجتهادي سروكار داشتجن ،از دوره میان فيوي به اين سو ،به آرامد عالمدان
شیعه به متون ونيث روي آوردنن.
نظرية فره كه در دورة طهماسب و سدالهاي زيدادي از دورة فديوي را در برمد گرفدت از
نوع همكاري با سلطان عاد يا جا ر ناود بلكه وكومت از آن فریه بود و فریه جام الشدرايط
يا به تعایر آن روز مجتهن الزمان در عیر غیات تمام اختیارات امام معیدوم را دارد .فریده از
روي میلحت وقت و به علت اعتراض اوتمال قزلااش ،قنرت سیاس مشروع خود را بده
سلطان واگذار كرد و در چجین شرايط شاه ،نايب مجتهن براي ادارة امور وكومت بود .ايدن
مروله براي شاه طهماسب به فراوت مورد اعتراف قرار م گیرد .و وي خود را نايدب فریده
جام الشرايط دانست و زمان كه سلطان قنرت سیاس را در دست م گرفت بدا اسدتياده از
امكانات مال و نظام خود از فریه دعوت م كرد تا ادارة امور شرع را عهنهدار شدود .ايدن
نظريه بر ماجاي همان نظريات بود كه پییشتر شیخ ميین ،سین مرتض داده بودنن و نیابت فریده
را در مجافا كه عهنهدار م شود از طرف امام زمان علیهالسدالم دانسدته بودندن ،كداري كده
محرق كرد آن بودكه با استياده از نیابت خدود ،سدلطان را بعجدوان نمايجدنة خدود مشدروعیت
بصشین (جعيريان)6931 : 135 ،
محرق كرك توانست نرش مجتهن جام الشرايط ول فریه را تثایت نماين میرار كده توسدط
عالمة ول و بسیاري از علماي تشی ايج به او رسینه بود و محرق به شايستگ ايدن نظدر
را در عرفة عمن متجل و پايهگذاري كرد.
در اين دوره فرفجظر از امور شرع  ،كه اوكام و اجراي آن زيرنظر هیأت واكمة ديج بدود،
آنچه باق مانن امور اجراي ادارة كشور بود كه در اختیار سدلطان بداق مد ماندن و بده ايدن
ترتیب نوع ترسیم كار در ووزه قنرت فورت گرفت .بجابراين امدور عرضد بده فدورت
مستریم به شاه واگذار شن و امور شرع در اختیار مجتهن قرار گرفت.
در مجموع م توان گيدت در دورة فديويه شدرايط مدذهب تشدی و فریهدان داراي اشدكا
گوناگون بود در دورة شاه طهماسب قنرت علما  ،مشداركت آنهدا همچجدین پیوندن آنهدا بدا
وكومت تئوريزه و مستحكم شن .پ از شاه طهماسب ،شاه اسماعین دوم به تسجن گدرايش
يافت كه الاته با فشار علما عریبنشیج كرد.
در دورةشاهعااس از نرش علما كاسته شن اما اين نرش در معماري نظام سیاس  ،اجتمداع و
مشاورتهاي عال كماكان وجود داشت .عل ايحا قنرت و رابطه علما با وكومت دچدار
قاض و بسط م شن اما هیچگاه قط نم گردين.

 33جستارهاي سياسي معاصر ،سال دهم ،شمارة سوم ،پاييز 8031

 .9در آخرين مروله از تعامن میان علما آغاز سلطجت شاه عااس دوم و شداه سدلطان وسدین
فيوي است در ا ين دوران قدنرت علمدا رو بده فزوند گذاشدت و شدمار علمداي كده بدا
وكومت همكاري م كردنن بیش از هر زمان ديگري بود وت در اين دوران كه تعامن فرهدا
و سلطان به او خود رسین ،اما كماكان تیمیمگیرننه نهاي امور وكومت ،سلطان بود.
آرار روزبهان خجج با ماان فكري و فره اهن سجت به نگدارش درآمدنه اسدت مدثالً كتدا
سلوك الملوك در پانزده بصش با رويكردي از مااوث فره در با وردوق اداري و عمدوم
اسالم نگاشته شنه و بر ماجاي فره شافع و وجي و راج شدرايط وكومدت ،قضداوت و ...
تنوين شنه است.
الاته اين كتا در سا  6911با قلم آقداي محمدنعل موودن تیدحیح و توسدط انتشدارات
خوارزم مجتشر گردينه است و مشتمن بر ي دوره وروق عموم اسالم است و «ماداوث
كه مطابق ترسیمات معمو امروز در محنودة وردوق اساسد و اداري و مدال و جزايد را
بیان م كجن» (سلوك الملوك)3 :6911 ،
يك ديگر از آرار خجج بني الزمان ف قیه و بدن يرظدان اسدت كده آن را معرفد نامده
شرح قابلیتهاي خود به سلطان يعرو آققويونلو دانسته است .معروفیت و شدهرت اولیده
خجج به ساب همین كتا و ترنيم آن به سلطان يعرو بوده است كه پد از آن موجدب
میشود كه سیره نويسجنگ او با اين سا پرو با بیشتري پین ا كجن به نحوي كده مججدر بده
ارر مهمتر او يعج عالمآراي امیج م شود الاته تعیاات تجدن روزبهدان خججد در پدارهاي از
اوقات ساب م شود كه وي از جانب مصاليانش هم دوره خود هم ب نییب نمانن .كده ايدن
قضیه در كتا «ابطا نهم الااطن» كه ردي بر كتا «نهمالحق» عالمده ولد اسدت و آن را
در سا  313ه  .ق مرارن ايام كه سااهیان شاه اسمعین فديوي بده ندواو مركدزي ايدران
رسینه بودنن نوشته شنه كه چون قلم تجن او «سرگذشت پنران شداه اسدمعین آورده را بد -
نییب نگذاشته است تعیب و بندهج و تجني فضناهلل میا ا را بدراي او بوجدود آورد و
«همواره بالي جانش بود» (همان )61 :و چون در وق علماي بزرگ چون عالمه ولد هدم
نه تجها جانب انیاف را در پیش نگرفته بلكده بده مراتدب و قلدم تجدن خدود را بدا تعدني و
اجحاف متوجه ايشان ساخته بود .به تعایر نويسجنه و میحح كتا سدلوك الملدوك (آقداي
محمنعل موون) عاقات او با كس مواجه م شود كه نه تجها ردي بر همدین كتدا «ابطدا
الااطن» نوشته بلكه« :به انترام جوي برخاسته و در اين قاین وملههاي دور از ورمت علدم و
اد گوي سارت را از او ربوده است چجانكده وي (روزبهدان خججد ) را «اليضدو السديیه
المعنود ف خيافیشالعم و خوافیه فضن بن روزبهان الذي يصدر فضدلته مدن فیده» مد -
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خوانن و كار بن زبان و ناسزاگوي را به جاي م رسانن كه وت بر مادر فضناهلل ابردا نمد -
كجن و به سراغ آن زن بیچاره كه سا ها پیش در سير وم مدرده و الشدة مسدكیجش در ديدار
غربت خاك شنه بود م رود و  ...كه باين الحق گيت ،مجته درجة انحطاط در بحث علمد
از هر دو جانب به ظهور پیوسته و بهتر است بیش از اين قلم خود رابه نردن پدرده دريهداي
د آزار آنان آلوده نسازيم (همان)69 :
چجانچه پیشتر گيته شن با روي كار آمنن فيويان در ايران «خجج » بدا مهداجرت بده مداوراء
الجهر به دربار محمنخان شیاان میرود و در اين با به نگارش كتا «مهمدان خانده بصدارا»
همت م گمارد و از قنر قنرت محمنخان شیاان مكدرر سدصن بده میدان مد آورد و هدیچ
اشارهاي به افو و فرود دولت وي و عاقات كار محمنخان شدیاان در كتدا مدورد اشداره
نم كجن به نحوي كه او در مرنمه كتا مهمانخانه بصارا «محمنخان شیاان را امدام زمدان و
خلیيه الرومن خطا م كجن و منع مد شدود كده غدرض وي از پیوسدتن بده دربارخدان
شیاان ادراك مرتات جهاد ف سایناهلل در قنم امام زمان» (همان )11 :بوده است.
شكست و كشته شنن محمنخان شیاان ازب در ججگ با شاه اسماعین موجب م شود كده
فضناهلل به نزد واكم بصارا يعج عایناهلل خان بدرود و وافدن ايدن مهداجرت هدم نگدارش
كتا سلوك الملوك است كه علیرغم قابلیتهاي مجحیر به فردي كده ايدن كتدا دارد امدا
میحح كتا «سلوك الملوك» در فرازي از مرنمه خود ،بصشهاي از اين كتدا را از نظدر
نويسجنگ «نمونه ركاكت بیان و سست و تعرین» (همان )61 :برم شمارد.
الاته میحح در فرازهاي ديگري از مرنمة خود به ذكر اوفاف مثات روزبهدان خججد مد -
پردازد و م گوين روزبهان خجج علیرغم تعیاات تجني كه نسات بده طايرده فديويه ابدراز
م كجن نسات به سرزمین ايران تعلق خاطر داشته و علیرغم ترغیب سالطین عثمان و ازبد
در يكسره كردن كار طاييه فيويه (به تعایر روزبهان خججد طاييده باغیده) نگدران ايدن امدر
است كه ماادا لشكريان خان يا سلطان بالد ايران را به عجوان دارالحر مورد تاخدت و تدازي
ب رومانه قرار دهجن و هموطجان او را به عجوان كافر و مرتن از دم شمشیر بگذرانجن و زندان و
كودكان را به بردگ گیرنن .كه اين مسئله از آنجا ناشد مد شدود كده  :گدوي در تده د از
فتواي كه علماي ماورالجهر چجن سا پیش دربارة مسدلمانان قدزاق فدادر كدرده بودندن و او
خود نیز به نامردي بر آن فحه نهاده بود همچجان اوساس تشدويش و ندنامت مد كدرد بده
همین جهت در با يازدهم كتا سلوك الملوك براي پیشدگیري از فاجعدة ديگدري مد -
گوين:
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«قا فضناهلل بن روزبهان عيرهاهلل ش نیست در آن كه بالد خراسان و عدراق و عدر
و عراق عجم كه عاارت از بغناد و افيهان است و بالد فارس و آذربايجان و ديار بكدر
است سالهاست كه داراالسالم است ...واال در اين زمان طاييه طاغیه باغیده سدرخان بدر
آن مستول شنهانن و با وجود آنكه ايشان بر آن استیال يافتهانن در زمان اسدتیالي ايشدان
همچجان داراالسالم است و دارالحر نگشته و استحال دماء و فدرو و امدوا ايشدان
نمودن و بس و غارت ايشان ورام است و با اهن آن بالد عمن باين كرد عملد كده بدا
ساير امیار داراالسالم كججن و با طاييه طاغیه سرخ قتا باين كرد .بجا بر آن كه ايشدان بده
سجنة فجم و به سب شیصین مرتن شنهانن .اين است وكم فتدواي مدذهاین [وجيد و
شافع ] كه مذكور شن و هر كده آن را دارالحدر گويدن و اعترداد آن كجدن كده دمداء و
خرو و اموا اهن ممال
تعزير و تأديب( .همان)51 :

مذكور وال است او اومر جاهن عام اسدت و مسدتحق

و روشن است كه روزبهان خججد در ايدن موضد كدار خاندنان فديوي را از سداير مدردم
تيكی م كجن.
با ورود خاننان فيوي و تأسی وكومت شیع در ايران آخرين امینهاي اننيشمجنان اهدن
سجت به ويژه طرفناران نظريه سلطجت وام خالفت به يدأس مادن شدن و در خدال ايدن
مروله علیرغم آنكه بجیانگذاري وكومت شیع در ايدران وودنت سراسدري ايجداد كدرد امدا
براي برخ از شصییتها و علماي اهن سجت شرايط اقامت در ايران امكدانناپدذير شدنه و
تغییر مذهب براي ايشان غیرقابن هضم بود.
وجود وكومتهاي سج در همسايگ كشور تازه تأسی ايران (شدیع ) و وتد مدراودات
ف مابین شصییتها و سالطین آن خطههدا سداب شدنه كده اوالً :كدوچ اجاداري بدراي
علماي سج ايران فورت گیرد و رانیاً در پ اين كوچ اجااري تا ونودي روابط ف مدابین
دولتهاي عثمان و ازب با ايران دست خوش ججگها و مجازعات دامجهدار شود به نحدوي
كه يك از دالين عمنه اين ججگها و مجازعات طوالن منت دولتهاي عثمان و ازبد بدا
دولت فيويه را میتوان تحت تأریر همین مسأله دانست.
يك از شصییتهاي كه در اين پژوهش مورد اشاره قرار گرفته روزبهدان خججد اسدت .بده
دلین ستیز با تيكرات شیع خاننان فيوي كه به عجوان بجیانگذاران اولدین وكومدت مسدترن
شیع در ايران قلمناد م شونن را به باد ناسزا مد گیدرد و چدون وضدعیت بوجدود آمدنه را
برنم تابن .امكان اقامت و سكج در ايران براي ايشان ناممكن شنه و از طريق مداورالجهر بده
دلین ناسازگاري با تيكرات شیع و فيويه براي تشكین وكومت از ايران خار م شود.
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روزبهان خجج كه در برخ از آرار خود مججمله مرنمه نساتاً طوالن كتا عدالمآراي ديجد
علماي بزرگ چون عالمه ول را هم مورد هتاك قرار مد دهدن علیدرغم آنكده گرايشدات
فوفیانهاي (متياوت با فيويه) داشته و وت نسات به اهن بیدت علدیهمالسدالم ابدراز ارادت
م كجن سالطین غیر ايران ازب و عثمان دست دوست دراز كرده و با ترنيم آرداري چدون
عالمآراي امیج و سلوكالملوك به برخ از سالطین اين وكومتها ،دولت شدیع فديوي
را نامشروع دانسته و آراء و اينههاي خود را در با وكمراند و قواعدن مربدوط بده آن در
خنمت اين اوكام و سالطین غیرايران قرار م دهن.
فضناهلل روزبهان خجج به نحوي وكومت و خالفت را بعن از ختم ناوت پیداماران الهد و
رسو مكرم اسالم « » به میناق آيه «انا جعلجا ف االرض من خلیيه» وق انسان بده مثابده
اشرف مصلوفات و وت آن را نمونهاي از مظاهر قنرت خناونن دانسته و اظهار م دارد كه:
تمام پادشاهان روي زمدین بروسدب تيداوت وكومدت و كشدور خدود را از الطداف الهد
(مهماننامه بصارا ،ب تا )1 :م دانجن».
روزبهان خجج به افو عراين شافع معترن بود در مدواردي شدند و غدالظ عالقده و
اعتراد او آنچجان باال م گرفت كه نرطه مرابن اين تعیب مذها و تماين باهن سدجت و
جماعت باعث شن كه نوع «استصياف و وریر شمردن پنر و جن شاه اسمعین فيوي،
علمنار ججاش شیع مذهاان» (همان )95 :را با خود به همراه داشته باشن.
با وجود محاسج كه در مورد فضناللّه روزبهان نرن شنه كه« :در زننگ وسن سدلوك
داشت و ايام را به ترش و توجه میگذرانن ،لط معاشرت داشدت و در طدرح مسدا ن
قوي دست بود ،ذوق سلیم داشت و با قجاعت خو گرفته بود ».اما باين به مجموعه ايدن
محاسن عیب كیجه توزي را نیز افزود .اين كیجهتوزي در وني است كه در سراسر كتدا
مهمان نامه هر وقت موقع مجاسب بنستش افتاده شاهان و سالطین بالد سدج را علیده
وكومت فيوي اغواء و تحري م كرده است .روزبهان خجج براين بداور اسدت كده
ججگ باطاييه قز باش و فيويه واجب تر و مرنم برججگ با كيار فرنگ است( .همدان:
 51و )51
بعن از آنكه «خجج » از ايران رون اقامت م كجن و به نزد سالطین ازب م رود در تحريد
و ترغیب ايشان براي ججگ با دولت شیع مسل فيويه از هیچ كوششد فروگدذار نمد -
كجن و براي اين كار از مجاب رواي و اهن سجت هم استياده شدايان بده عمدن مد آورد و آن
سان كه خان ازب به قین نزاع با وكومدت تدازه تأسدی فديويه تدنارك سدااه مد بیجدن
روزبهان خجج با فنور فتوا و اعالم ریي در اين خیو م گوين كه:
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«هرگاه كه كيّار بجاویه از نواو بالد اسالم فرود آمننن برهمه ك واجدب مد شدودغزا بدا
ايشان وتأكینم كجن كه طاييه كاله سرخ بنتر از كيّار افرنججدن و مراتلده بدا ايشدان افضدن از
مجاهنه با كيّار افرنم ،زيرا كه غزاي فرنگ فرض كيايت [واجب كياري] است و اين فدرض
عین [واجب عیج ] ،ديگر آن مراتله با كيّار افلیست و اين مراتله بدا محدنران كيدر در بدالد
اسالم بعن از آنكه اكثر بجاي اسالمیست وچون دانستم غزاي قز بورك است [يعج ججگ بدا
قزلااشهاست] و مرنمه واجب ،واجب ،بر خود واجب دانسته در زيدر علدم وضدرت امدام
زمان و خلیيه الرومن [مجظور سلطان ازب است كه ايشان مرتاه ايشدان را تدا امدام زمدان و
خلیيه الرومن باال م برد] روانه شنم و روز چهار شجاه خود را بموكب همدايون رسدانینم».
(همان)53 :
روزبهان خجج به عجوان نويسجنه كتدا مهمدان خانده بصدارا بنسدتگاه هیدأت واكمده
فيويه و اساس بجیادهاي فكري آن نظر خوش ننارد و هدر وقدت فرفدت دسدت داده
يك از سالطین مجطره را علیه ايشان اغوا و تحري كرده است.
روزبهان خجج با مذهب تشی در بسیاري از مدجشهدا و روشهدا مججملده بدا آدا
زيارت اهن قاور ذوايق و روايات شیعه هم زاويه پینا م كجن و نظدر خدود را در كتدا
مهمان خانه بصارا با پشتوانه مجاب اهن سجت ايجگونه بیان م دارد:
«ف الجمله اگر چه ما در كالم و اطوار و افعا فدنر او از فدحابه كدرام فوايدني كده
متأخران در زيارت قاور اكابر و ايمه و فلحا ياد میكججن نیافته ايم فاما با اجماع متأخران
از ا ولیا و فلحا و وكماء اسالم موافرت میكجیم و آنرا انكار نم نمايیم و اين گاهیست
كه آدا زيارت بر وجه ادا نمايجن كه موافق قوانین سجّت باشدن و متعدني بده بدنعت
نگردد .مثن آنكه خود را بر قار مالجن و آنرا به بوسجن و گرد آن طواف كججدن و آسدتانه را
بوسینه ،ركوع و سجود نمايجن كه ايجها همه بنعتست و ش نیسدت كده اگدر فیضد و
مندي از ارواح آنجماعت كه ايشانرا زيارت م كججن متیور باشن كه نسدات بدا زايدران
محرق گردد بر ترنير آن خواهن بود كه بنين بنعتها اقنام نمايجن زيدرا كده يد بدنعت
اجر بس از فضاين اعما را باطن میگردانن و سجّت در زيدارت قادر آنسدت كده پشدت
براله بايستجن و هر طاييه از علما يك اختیدار كدرده اندن و بیشدتر بدر اولجدن و بگويجدن
« السالم علیكم يا اهن النيار من المؤمجین و المسلمین و انا انشا اللّه بكم الورون ،نسدا
اللّه لجا و لكم العافیه» همچجین نرن شنه در فحیح مسلم از روايت بريدنه كده وضدرت
پیغامار فل اللّه علیه و سلّم همچجین تعلیم میيرمود و افحا را كه هر گاه كه بمردابر
بیرون رونن اين كلمات گويجن و در فحیح ترمذي از روايت عان اللّه بدن عاداس رابدت

بازتاب انديشه سياسي محقق كركي و روزبهان خنجي در33 ...

شنه كه او گيت وضرت پیغامار فل اللّه علیه و سلّم بر قاوري بگذشدت در منيجده و
رو بجانب ايشان كرد و گيت «السالم علیكم يااهن الراور يغير اللّه لجا و لكم انتم سدليجا
و نحن باالتر» و اما قراءه قرآن بر قاور در فدنر او نادوده و آن بدنعت اسدت و قدرار
علما بر آنست كه اگر روا آنرا به بصشجن بمیت بنو میرسن و دعا و اسدتغيار و فدنقه
از براي میت بنو میرسن چجانچه در ونيث فحیح رابت شنه و آن موقدوف آن نیسدت
كه بر سر قار كججن و هر جا كه كججن میرسن بنيشان و اللّه اعلم( ».همان)991 :
نويسجنه كتا مهمان خانه بصارا علیرغم اوترام به اهن بیت موض گیري شیعیان و بده تعایدر
واضحتر آن طاييه قز بورك چون برخ از خلياي راشنين (او و دوم) را سدب مد كججدن
از اين جهت آنان را جماعت مجحوس م دانن وم گويدن« :فد الجملده از شدرايط تعظدیم و
رعايت لوازم اد و اوترام كه داللت بركما مودت و موااله با اهن بیت میكدرد دقیرده غیدر
مرع نمانن چجانچه بر همگجان كما ارادت و ممااله و محات و موااله ايشدان بدا ايمده اهدن
بیت ظاهر و باهر شن ب آنكه از جاده متابعت اهن سدجّت و جماعدت در اعمدا و افعدا و
اعترادات قنم بیرون نهجن نه همچو جماعت مجحوسه ملعونه قز بورك»( .همان)957 :
روزبهان خجج وكومت را براساس زور و قنرت امري قدانون و مشدروع مد داندن و
م گوين كه« :طرح وكومت ماتج بر استیال كده در میدان فرهدا و متكلّمدان اهدن سدجت
پیشیجه دارد ،در فورت ي افن فره و قانون مورد شجاساي قرار گرفت و اسدتنال
م كجن كه پذيرفتن وكومت براساس زور و غلاده از سدوي بزرگدان اهدن سدجت بدراي
اجتجا از شكستگ و تيرقه در میان جامعه اسالم بوده است .چجانكه از شدافع نردن
شنه كه« :كن قرش غلاه عل الصالفه بالسی و اجتم علیه الجّاس فهو خلیيه» ،و يدا از
امام وجان آمنه است« :من ول الصالفه فاجتم علیه الجّاس و رضوا به ،فهو خلیيده مدن
غلاهم بالسی وت فار خلیيه ،فهو خلیيه» .اين روايات و يا ديگر روايدات مشدابه آن،
در ي نكته با هم متّيق انن» كه اگر كس با زور قنرت را به دست آورد و مردم به گرد
او فراهم آيجن ،وكومت او قانون و مشروع است( .همان)11 :
وي در با امامت و خالفت هم نظر شاذي مطرح م كجن كه بعنها در جامعة شیع ايراند
واكجشهاي را در پ دارد روزبهان خجج سلطان را همان امام م دانن و همچدون مداوردي
و غزال م پذيرد كه هیچ پست وكومت بنون آنكه از امام سرچشمه بگیرد قانون نیسدت.
او براي گزيجش امام علیرغم آنكه شروط مثن قريش بدودن ،اجتهداد ،عدنالت و  ...را ذكدر
كرده ،در نهايت به اين نتیجه م رسن است كه اگر اين شرايط آنگونه كه فرهدا گيتده اندن ،در
امام يافت نشود ،چون مردم محتا به امام م باشجن ،اگر كس وكومت را به استیال بگیدرد،
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او سلطان بوده ،امامت او انعراد م پذيرد .به تعایر نويسجنه مرنمده كتدا روزبهدان خججد
غرض مؤل از رسمیت بصشینن و مشروعیت دادن به خالفت و امامت خان ازب ممكدن
است ،دو هنف زير را در نظر داشته باشن :نصست :آرامدش بصدارا بده دسدت عایناللّدهخدان
اوزب و دوم :برانگیصتن خان اوزب به راننن قزلااش ايران از ماوراء الجهر( .همان )13 :
ماان فكري و اعترادي روزبهان خججد تاودنود زيدادي تحدتتأریراقتضدا ات مكدان ،
تجربهزيسته وآموزشهاي او بود وي درباره فحابه براي توجیه آراي خود بده ودنيث
«افحاب كالجّجوم بايهم اقتنيتم اهتنيتم» استجاد جسته ،همگد خسدروان روي زمدین و
سالطین و مجاهنين دين را به موازات كتا خنا و سجت پیامار ،به پیروي سیره و قو
افحا رسو اكرم فرا م خوانن .و معترن است كه پیامار كس را بده جانشدیج خدود
برنگزينه بود و بجابراين تيكّر ،چهار خلیيه رسو را چهار ركن كعاه امامت و چهار امام
مرام كرامت دانسته از مرام همگ به نیك ياد م كجن ،اگرچه امام  -عل علیه السالم -
را بیش از سه خلیيه نصستین تعري و تمجین كرده از او با لرب «امیر المدؤمجین و ولد
المسلمین ،سین االولیاء ،سجن االفيیاء ،جام المكدارم الزّاهدره و الميداخر الاداهره  »...و
خلیيه چهارم نام م برد .به نظرم رسن كه چون زادگاه روزبهان خجج ايدران اسدت و
به ساب تياوتهاي انسان محیط فكري اجتماع ايران با ساير بالد اسالم نسدات بده
اهن بیت در اينقسمت تحت تأریر اننيشههاي برخ از اساتین خود مججمله پیر عدارف
جما النين اردستان قرار داشته است .ناگيته نمانن كه روزبهدان خججد علیدرغم آنكده
مواض خاف كه نسات به تأسی وكومت شیع در ايران دارد ولد در جداي جداي
آرار خود نسات به اهن بیت نا مكرم اسالم امامان معیومین علیهم السالم اداي ارادت
و اوترام كرده است.
پ از ذكر مجاقب امام عل «ع» شرح خیايص امام وسن و سا وقاي نهضت كدربال
م پردازد.
تيكر نويسجنه در نامشروع دانستن تأسی وكومت شدیع فديوي و تايیدن اوزبد هدا بدا
معاد دانستن نظام خالفت سج و امامت در كتا سلوكالملوك ،تا ودنود زيدادي تحدت
تأریر سیاستجامه نويسدان شداخص و علمداي سدل خدود مججملده نويسدجنه كتدا اوكدام
السلطانیه بوده است .وي به تأس از ابوالحسن ماوردي نظريه پرداز جهان اسدالم د اوكدام و
نظامات وكومت را ايجگونه شرح م دهن كه چون علماي قادن امامدت را خالفدت پیدامار و
هنف آنرا اقامه دين و ويظ ملّت و قلمرو اسالم م دانجن .به تعایدر او سدلطان همدان امدام
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بود و همچون ماوردي و غزال م پدذيرد كده هدیچ پسدت وكدومت بدنون آنكده از امدام
سرچشمه بگیرد قانون نیست( .عالمآراي امیج )13 :
در دوره فيويه و وت بعن از آن ،علماي شیعه هیچگاه مانجن رقیاان يدا هدم قطداران علمد
خود در ووزه اهن سجت به ججگهاي خود با ساير ممالد اسدالم (بداالخص عثمدان و
ازب ) ججاه جهادي ننادنن .وت هجگام كه خان ازب در سدا  6618بده خراسدان وملده
كرد و بسیاري از مردم آنجا را به قتن رسانن عل رغم آنكه جمع از مردم خراسان به دربدار
شاه فيوي (و  6611 :د  )6691شكايت بردنن و خواهان ججگ و جهاد دفاع شننن امدا
آنچجان اين موضوع عنم اعالم جهاد علیه ممال اسالم جا افتاده بدود كده آنهدا را از دربدار
اخرا كردنن( .مرعش فيوي 15 ،د  )11اين موضدوع در آردار دو عدالم شدیع يعجد
سلوك الملوك و رساله نيحات الالهوت ف لعن جات و طاغوت به وضوح روشدن اسدت.
كه يك در كتا خود (سلوك الملوك) تا ارتناد و وال بودن خون شیعیان پیش مد تدازد
و ديگري (نيحات الالهوت) فرفاً به تذكر و نهايتاً لعن به پیشوايان و سردمناران غافدب و
خونريز اين ووزه فكري كيايت م كجن.
پ با اين وف وكايت و وا وروز علماي سج وضعیت متياوت پینا م كجن مهداجرت
علماي جان عامن و ممالی به ايران فيوي ارتااط مستریم با مهاجرت علماي سدج بدالد
ايران و عراق به سمت دولتهاي آناتول  ،عثمان و ازب پینا كرد و اين مسداله رويداروي-
هاي بجیادي و علم ف مابین اين دو ووزه فكري را به نحو خاف تحتالشعاع قدرار مد -
دهن.
قلم تجن علماي سج چون روزبهان خجج علیه پنر و و جن شاه اسدماعین پدیش از تأسدی
وكومت فيوي (ابلی خطا كردن و اهن بنعت دانستن طريرت فيوي در كتدا عدالم
آراي امیج ) واشیه امن زيستن در سرزمین ايران را (بدا تشدكین وكومدت ملد ) بدراي وي
دچار تهنين كرد و موجب رون اقامت ايشان شن .خجج در آرارش اگرچه محات بده اهدن
بیت نا مكرم اسالم را ابراز م كجن اما به هیچ وجه خاننان فيوي و تأسی وكومت ملد
شیعه در ايران را برنم تابن سكج گزينن در جوار خان نشین بصارا (ازبد )و مدراودات بدا
ساير سالطین سج رمرات اين افق فكري را در آراري مانجن عدالم آراي امیجد  ،مهمدانخانده
بصارا ،سلوك و الملوك (نگارش آن به درخواست عایناهلل خان ازب ) بده وضدوح هويدنا
كرده است به نحوي كه وت مصتیات رفتار سیاسد رقاداي (همسدايه) دولدت فديوي را
براساس شرع مرنس (شريعت نامهنويس ) تطابق سازي م نماين.
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تعایرات چون :يك دانستن سلطجت خان ازب با مردام الهد خالفدت و امامدت و خطدا
كردن سالطین عثمان و ازب با عادارات چدون «ظدناهلل فد االرض ،امدام زمدان و خلیيده
الرومن» از موارد و شواهن مزبور است.
يك از مورخان در خیو همراه علماي سج در تحري دولتهاي عثمدان و ازبد
براي ابراز دشمج با شیعیان م نويسن كه :خود سلطان سلیم نیز در نامههايش به اين امدر كده
علما فتواي جواز قتن شیعیان را دادهانن » اشاره م كجن (هدامر پورگشدتا )391 . 6917 :
اين در وال است كه در مرابن هیچگاه مهربان سلطان عثمدان كده نسدات بده مسدیحیان و
يهوديان تاعه دولت عثمان  .ر .ك (هامر پورگشتا  397 ،6917 :تا  )391از جانب اين علمدا
مج نم گردد.
فضناهلل روزبهان خجج در زمان به تجنين خالفت اسالم بر ماجاي اننيشه سیاسد سدج
براي تضعی و از میان برداشتن دولت شیع فيوي شالودهسازي نظري م كجن كده دولدت
شیعه فيوي و علماي شیعه در برخدورد و مواجهده بدا معارضدات و ججدگهداي خدارج
براساس ادلة شرع فرف ًا بدر وجدو جهداد تدنافع در شدرايط تثایدت تأكیدن مد نمايجدن
درفورت كه اختالف انگیزي شیعه و سج و شیعه ستیزي علماي سج در كجار خدان ازبد
(محمنخان شیاان ) و مشاوره و نامهنگاري با سلطان عثمان تحت عجوان جهاد با كيار كداله
سرخ سرسلسله برنامهها و كارهاي ايشان است و جهداد بدا كيدار غدر جنيدن در آن دوره
هیچگاه براي علماي سج محل از توجه ننارد .روشدن اسدت كده واكداوي تداريص ابعداد
اننيشگ علماي دورة مزبور میتواندن دسدت مايده سدجخشجاسد فدروع شدجرة فكدري ايدن
جريانات در دورة معافر باشن.

.5نتيجهگيری
عل ايحا مشاورتها و راهجماي هاي اساس در بزنگاههاي خا دولت فديوي ،تعمیدق
مذهب تشی و مراودات مجطر با همسايگان مسلمان بداالخص دولدت عثمدان بدهفدورت
بارز در معاهنة فلح آماسیه و تیمیمات مجطر دو دولت ايران و عثمدان در تدأمین مجداف
دو كشور در لحن فرايجن نامهنگاريهاي شاهطهماسب آشكار است.
محرق كرك در تأسی  ،مشروعسازي و تحكیم دولدت فديوي از هدیچ فرفدت فروگدذار
نكرد به نحوي كه وت شكست شاه اسماعین در ججگ چالنران را بده عجدوان يد فرفدت
مورد استياده قرار داد .او با نهاديجه سازي جايگاه علم و عالم در جامعه و دولت فيويه ،گدام
بسیار بلجني در راستاي زيرساختهداي نظدري نظدامسدازي فديوي فدورت داد .بده نظدر
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م رسن نهاديجهسازي جايگاه فریه جام الشرايط به نیابت از امام معیدوم (ع) توسدط محردق
كرك در همین راستا بوده كه در فرآيجني سه مرولهاي پايهريزي شدنه اسدت و در نهايدت
مججر به فنور فرمان از جانب شاه طهماسب در سا  393ه  .ق با اين ميداد مد شدود6 :دد
ماسوط الین بودن محرق كرك در عز و نیب در قلمرو فيويه از عراق عر تدا خراسدان
1د معافیت مالیات او و الزماالوترام بودن خود و خاننانش؛ 9د واگذاري اراض وسدیع در
عراق عر كه مجا تولین رروت و تأمین هزيجة تربیت شاكة رووانیون توسدط او محسدو
م شن.
برخ از اقنامات محرق كرك در دولت فيويه در فرايجن تربیت جامعده و دولدت ايدران در
دهههاي نصست اين دولت عاارتجن از .6 :تأمین ساز و كار مدال آمدوزش و تربیدت طدال
علوم ديج با اخذ قسمت از خرا ؛  .1تعیین امامان جماعت و جمعه و رسینگ بده اودوا
و وضعیت آنها؛  .9تحنين كادرسازي مالهاي سج از شدهرها و روسدتاهاي شدیعهنشدین؛ .5
مصاليت علم و عمل با تیوف و متوق ساختن رشن قارچگوندة فرقدههداي فدوف كده
داراي سه وجه خطرناك بودنن :وجه عرینت د ارزش  ،وجه سیاسد و وجده اقتیدادي؛ .1
ممجوعیت میرف و خرين و فروش مشروبات الكل ؛  .1تجایه و بازداشتن اهن فسق و فجدور
و جلوگیري از انجام گجاهان علجد ؛  .7اجدراي ودنود ،قیدا و ديدات (قدوانین جزا د
اسالم)؛  .8تشويق مردم به آموختن عراين و اوكام شرع بر ماجاي كدالم و فرده شدیعة ارجد
عشري؛  .3تألی آرار و پاسخگوي به پرسشها براي رف نیاز دولت و جامعة فديويه ؛ .61
تربیت دولت و جامعة فيويه بر منار واليدت فریده؛  .66مشدروعسدازي دولدت فديويه بدا
مجاظره و ماارزه با ججگ روان دشمجان؛  .61دخالت منبرانه و برنامهريدزي شدنه و مدنيريت
در امور قلمرو فيويه.
اين اقنامات با تانين جامعة ايران به جامعهاي شريعت باور و شیعه ،نه تجها به تثایت مجطرد
دولت فيويه در ونود  111سا مججر شن ،بلكه آرار آن را در طو ویات دولدت قاجاريده
(از دورة ججگ با روسها تدا وقدوع مشدروطیت) ،انردال اسدالم ايدران و تأسدی نظدام
جمهوري اسالم ايران نم توان نادينه گرفت.
در نرطه مرابن اننيشهها و مراودات سیاس روزبهان خجج با دولتها و سالطین سدج هدم
در اين پژوهش مورد واكاوي قرارگرفتده اسدت روزبهدان خججد كده از سدج مدذهبهداي
ارادتمجن به اهن بیت و ا مه اطهار شیعه است كه نسات به تأسی وكومت شیع بداالخص
توسط سالطین فيوي آنچجان وساسیت نشان م دهن كه وت در ججگهاي دو خدارج
علیه ايران به فورت مستریم هم مشاركت م نماين .آنچه در آراء و رويكرد خججد مشدهود
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است نرش تعیینكججنه و بجیادي شیعهستیزي است كه موجب م شود بدا دولدتهداي سدج
رقیب فيويه در مجطره مراوده برقرار كجن و عل رغم آنكه با دستگاه خالفت جعلد عثمدان
رابطه چجنان ننارنن و وقوف كامن دارد كه علت افدل تأسدی عثمدان فدرفاً تجنيدن و
اویاي خالفت اسالم ناوده است چرا كه دوام و قوام نهاد خالفت در قرنهاي نهم و دهدم
به بعن در سراشیا قرار م گیرد و عمالً غیرممكن است؛ اما كماكدان درآردار و نوشدتههداي
وي ابراز دشمج در رد و بنگوي خانواده فيوي هیچ وني باق نمد گدذارد وتد آراء و
اننيشههاي برخ از علماي شیعه همچون عالمه ول را هم برنم تابن.
مراودات خجج با سالطین سج درآراري مانجن عالمآراي امیج  ،مهمانخانه بصدارا ،سدلوك و
الملوك (نگارش آن به درخواست عایناهلل خان ازب ) به وضوح هوينا بوده ،به نحدوي كده
وت مصتیات نرشه راه علم و عمن سیاس دولت عثمان براساس شرع مردنس (شدريعت
نامهنويس ) تناركسازي م كجن.
روزبهان خجج با سالطین سج مذهب آققويجلو ،ازب قرابت نزدي داشته اسدت علیدرغم
آنكه اين سالطین با استیال و زور در مسجن قنرت قرار گرفتهانن امدا فضدناهلل در عدالم آراي
امیج و سلوكالملوك ايشان را چون در قالب مدذهب اهدن سدجت قدرار مد گیرندن چده در
جايگاه خالفت باشجن و يا به فورت سلطان مجطرهاي در مسدجن قدرار گرفتده باشدجن تحدت
عجوان امام زمدان و خلیيده الرومدان و ظدناهلل فد االرض خطدا مد كجدن و روشهداي
استیالجويانه و زورمنارانه آنها را به هیچ وجه مغاير بدا قواعدن اسدالم نمد داندن بلكده بدا
توجیهات شرع و آيات قرآن در جهت مشروعیتسازي آنها برم آين.
تعایرات چون :يك دانستن سلطجت خان ازب با مرام الهد خالفدت و امامدت و خطدا
كردن سالطین عثمان و ازب با عادارات چدون «ظدناهلل فد االرض ،امدام زمدان و خلیيده
الرومن» از ايجگونه موارد است.
تحري دولتهاي عثمان و ازب براي ابراز دشمج با شیعیان به نحدوي اسدت كده :خدود
سلطان سلیم نیز در نامههايش به اين امر كه علما فتواي جواز قتن شیعیان را دادهاندن » اشداره
 )391اين در وال است كه در مرابن هیچگاه مهربدان
م كجن (هامر پورگشتا . 6917 :
سلطان عثمان نسات به مسیحیان و يهوديان تاعه دولت عثمدان ( .پورگشدتا )397 :6917 ،
از جانب وي و ساير علما سج مورد اعتراض قرار نم گیرد.
فضناهلل روزبهان خجج در زمان به تجنين خالفت اسالم بر ماجاي اننيشه سیاسد سدج
براي تضعی و از میان برداشتن دولت شیع فيوي شالودهسازي نظري م كجن كه علمداي
شیعه در برخورد و مواجهه با معارضات و ججدگهداي خدارج فدرفاً بدر وجدو جهداد
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تنافع تأكین م نمايجن در فورت كه اختالفانگیزي و شیعه ستیزي علمداي سدج دركجدار
خان ازب (محمنخان شیاان ) و مشاوره و نامهنگاري با سلطان عثمان تحت عجدوان جهداد
با كيار كاله سرخ ،فرفاً با پشتوانه نظريهسازي ،اویا و ومايت از بجاي فدرو ريصتده اننيشده
خالفت و سلطجت مشروع توسدط فضدناهلل روزبهدان خججد دنادا مد شدن ،چراكده وي
خالفت و سلطجت اين وكام سج را نمونهاي از مظاهر قنرت خناونن م دانن.
با عجايت به اين روياروي هاي بجیادي و متعیاانهاي كه در برخد از فرقدههداي اهدن سدجت
(سلي و وهاب هاي افراط ) كماكان وجود دارد .روشن اسدت كده واكداوي تداريص ابعداد
اننيشگ علماي دورة مزبور میتواندن دسدت مايده سدجخشجاسد فدروع شدجرة فكدري ايدن
مواجهات فكري در دورة معافر هم باشن.

پينوشت
.6درخیو اهمیت مرايسه باين گيت كه از نظر دانشمجنان نظیر ارسطو و مین مرايسه راه
است براي كش علیت .بجابراين به ي معجا رابطهاي مستحكم بین علیت و مرايسه وجود
دارد (مجوجهره  . )177 ،باين در نظر داشت كده تكیدهگداه مرايسده ،بررسد تشدابهات و
تياوتها است (طاهري )631 ،6981 ،درخیو اهمیدت مرايسده گيتده مد شدود« :روش
مرايسهاي راه براي استجااط علم (توفیي يا عل ) از طريق مرايسه نظاممجن شدااهتها و
تياوتهاي پنينههاي اجتماع با يكنيگر است» (مجدوچهري . )111 ،6987 ،امیدن دوركدیم
نیز در كتا قواعن روش جامعهشجاس م نويسن« :براي اراات ايجكه پنينهاي علت پنيدنه
ديگر است بیش از ي وسیله در دست نیست و آن مرايسه مدواردي اسدت كده در آن دو
پنينه هر دو با هم واضر يا غايدب باشدجن» (دوركدیم . )697 ،6989 ،دانیدن لیتدن نیدز در
مرايسه میان عجافر تأریرگذار و تأریر پذير را الزم م دانن  .او م نويسدن« :علدم بده تدوال
زمان ووادث ،براي وكم به وجود پیونن عل كاف نیست ،بده پايدهاي تئوريد واجدت
است تا تأریر فالن شرايط تاريص در وجود و ماهیت شرايط بعني وكدم كجدن و ايدن بده
نوبه خود ما را به اشكا ديگري از استنال عل م رسانن كه اهم آنها از اين قرار اسدت :
روش تطایر و تحلین مكانیسمهاي عل خا » (لیتن 59 ،6981 ،د .)51
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