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Extended Abstract
Introduction
It is safe to say that Safavid was the government that had the greatest impact on
Iranian society in the field of religion. This issue arose in view of the
formalization of Shiism and the subsequent widespread existence of Shiite
schools and scholars in most cities of Iran; But the achievement of the Safavids
and the moral study of the Safavid society, especially in the last period, show the
existence of contradictions in this society. It is strange how religious
communities resorted to superstition to solve their problems, even in the most
difficult of circumstances. The study of superstition in the Safavid era, almost
similar to other cases of the spread of superstition in Iran, shows two issues:
First, the issue of superstition in Iran is often accompanied by religious prayers.
For example, Abu Turab Sardadvar quotes in the book of ''political history of the
Nader Shah era'' :In the time of Shah Sultan Hussein, after going through various
stages and opinions to obtain permission to eat melon and also to confirm its
purity, it was time to recite a special prayer. A study of Safavid history shows
that this was a common theme and that religious books were full of special
prayers, for ordinary and common practices; This is a sign that religion is
spreading to the maximum in life. Also, the narration (hadith) of the special
pottage to confront the Afghan corps is another and supreme example of relying
on reciting prayers. Second, the prevalence of this lifestyle reduces the empirical
and intellectual sciences such as medicine; perhaps it can be concluded in reverse
that the decline of science has led to the spread of superstition. Reliance on
superstition was so great that some physicians and scientists of the experimental
sciences were exiled and settled in exile.
The time of the Majleis is a time of conflict with currents and discourses that
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have not been very jurisprudential; Sufism, philosophers, Abu Muslim readers,
and Sunnis, on the one hand, and the atheism Majlesi among the Shiite
community, on the other. This situation taught Majlesi that this society did not
have a strong religious and political foundation. In such a moment, Majlesi
inevitably used Hadith and narrations (hadith) as a reliable tool.
Affected by such an approach, he can not necessarily be called Akhbari or
irrational; Although he rules the narration more than using the intellect and
believes in the superiority of the narration, but he puts different aspects of Osoli
jurisprudence as a method in his agenda. In fact, in terms of social constraints, it
is better said that Majlesi is more reluctant to rationality than be irrational.
Therefore, Majlesi made hadith a material for creating a social and popular
discourse; In the meantime, rituals such as praying and weeping over the
sufferings of the Ahl al-Bayt and pilgrimages became the subject for defining the
religious, emotional and social ties of the people.
Majlesi's political concerns caused him to approach to the monarchy and provide
material for its perpetuation, while also he was thinking about preserving the
Shiite community affected by the establishment of some intellectual and
epistemological frameworks. In fact, from the Safavid period onwards, some
ceremonies and rituals in addition to the specific intellectual frameworks of the
Twelver Shiites became common in Iran. This generalization later played an
important role in the political and social processes of the country. But these
issues did not solve the political problem of legitimacy; therefore, in this regard,
too, the Majlis adheres to the hadith. Such an encyclopedic approach to the need
to rely on hadith in all worldly and otherworldly affairs causes problems such as
the decline of other sciences, the study and analysis of which in sociological and
historical context is useful.
Questions and Hypotheses:
Proportionate to the above, the following question is what was the reason for the
spread of superstition in the religious community of the Safavid era, especially in
the late period? Considering the important position of Allameh Majlesi in the
spread of Shiism in the late Safavid period, the answer to this question,
influenced by his approach and activities at that time, also has been considered
as an ideal example of a maximalist approach or encyclopedia to religion. In
other words, the question of progress is an attempt to explain superstition based
on the structure of jurisprudence of that era, and according to a historical
sociological approach. The social needs, as well as the political pressure of
Majlesi era, gave rise to a current that did not consider science desirable not only
as a judge, but also as a supporter; In fact, they considered religion as an
encyclopedia that has the ability to respond to any need, so science was
marginalized and superstition inadvertently grew in terms of reduced rationality.
It seems that the main goal of Allameh Majlesi was to spread Shiism more and
more among the masses of the people and to prepare the ground for the
presentation and emergence of a kind of comprehensive system. What was
common before the Majlis was a system of jurisprudence that was almost limited
to a class of elites. But the political and social situation in Iran in the second half
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of the Safavid era needed an approach to maintain the political and social
cohesion of society. This issue, the lack of a comprehensive and social Shiite
system, has not only been considered by jurists but also by some kings such as
Abbas I; Where he personally requests and orders the writing of Persian
jurisprudential books. This issue was pursued in the following years with the
intelligence and high power of the Majlis, and a new foundation for social issues
was openly considered. In fact, these behaviors can be thought of as an attempt
to establish a comprehensive Shiite-Iranian system.
If the sociological models of religion are considered, in the definition of religion,
we can refer to etymological, functional, phenomenological, intrinsic, ultimate
and theological definitions. In the functional definitions, some referred to the
function of comforting against failures, curing diseases, motivating for life,
hoping for the future, identifying the community, helping to maintain and
sustaining the community, and legitimizing it. If we intend to study religion in
the Safavid era and its functions, we must accept that the scope of the functions
of religion was very wide and included all worldly-otherworldly, sociologicalpsychological matters, based on narrative approaches. The comprehensiveness
of the functions of religion in terms of purely narrative attitudes led to specific
social effects.
The study of various events and political, social and religious conditions of the
Safavid era shows that reliance on hadith is a common trend due to the
conditions of society. The approach of this research is such that it believes that
this practice prevents the movement towards rationality, and consequently the
growth of superstition especially among the common people. The explanation for
why Iranian society falls into the lap of superstition arising from this
"comprehensiveness" and the maximum presence of narration and hadith,
without the possibility of rational interpretations, in all walks of life. The
prevailing hadith approach in the Safavid era was not inherently superstitious,
and even the efforts of clerics such as Majlesi in criticizing Sufism are a kind of
rejection of superstition and exaggeration. But this approach promotes
superstition on two sides and unintentionally. The first is to try to cover all the
topics of the society and the second is to focus on quoting and hadith. In fact,
while focusing solely on one type of epistemological, hadith based, an attempt is
made to create a comprehensive encyclopedia of the hadith to answer to the
entire question. Something that weakens the rational epistemological system and
moves towards superstition.
Theoretical framework, method and concepts:
The theoretical framework of the research is historical sociology. The purpose of
historical sociology can be to combine explanation with analysis, or theory with
history. Given this purpose and the functional scope of historical sociology,
some in the definition of historical sociology believe that historical sociology is
not a tendency of sociology, but the essence of this science, and that sociology is
essentially historical in nature. This approach, the comprehensiveness of
explanation and analysis, occurs because historical sociology pays simultaneous
attention to the temporal dimension of social life and the historicity of social
structure. Empirically, paying attention to the processes and structures that cause
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the diversity societies, and from a conceptual point of view, paying attention to
actions and relationships, makes historical sociology integrate conceptual
explanation with empirical generalization.
Historical sociology is more about how one interprets and analyzes the world
than about choosing a component to study. In this sense, the transcendence of the
component, the importance of the interpretations of the various currents formed
over time becomes clear. In fact, in interpreting lifestyle and thinking as a social
institution, time should be considered important; Because social structures limit
or empower social action in time, social institutions occur through social action
and are produced through time. Based on what has been presented, we come to a
definition and a division within a desirable theoretical framework: the ideal
definition for historical sociology is how we live. Therefore, the interpretation of
intellectual currents is important. In classifying the different types of historical
sociology, Skocpol mentions three: generalized historical sociology, analytical
sociology, and interpretive sociology. The theoretical framework of the present
study is close to interpretive. In this approach, we use concepts to present and
develop meaningful interpretations of historical patterns. There are two
important points in this approach: first, the cultural intentions of the actors and
second, the importance of the historical issue under discussion in today's society.
The institutional contexts of the actors are based on the application of key
concepts as a cognitive tool. In accordance with the theoretical framework used,
it is clear that the method is qualitative research and data collection using
documentary study method. However, due to the importance of interpretations of
"concepts" in the selected theoretical framework, the type of analysis and
extraction of concepts is close to the "method" of content analysis of texts.
The most important concept used in this research is the concept of encyclopedic
view of religion. In this work and in the continuation of the encyclopedic view, it
is the same approach that is sometimes called the maximum approach to religion.
In this approach, it is believed that God has pledged everything that is necessary
for Muslims in various scientific matters in different texts, and that the perfection
of religion includes both knowledge and various scientific subjects. They believe
that all the details of the various sciences are expressed in religion. In explaining
this concept and in a brief way, it is stated as follows: In this approach, religion
contains all the truths of existence and answers to all human needs; and religious
laws indicate the same fixed laws and traditions that we seek in various sciences.
Conclusion and Results:
Undoubtedly, the need to pay attention to the interpretation of narrations (hadith)
has always been considered by jurists, and Allameh Majlesi has not been outside
this circle; but it must be admitted that different conditions of the time determine
the need for different analysis, interpretation and interpretation. Therefore, if the
prevalence of superstition in Safavid Iran is related to the religious perceptions
of that era, why the approaches of the jurists of that era and understanding the
ruling discourse and social bottlenecks seem important.
If we study the ruling current in the Safavid period, despite its apparent strength,
the multiplicity and possibility of epistemological decline in various religious
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and social aspects is widely evident. This scope included the competition of
different currents with jurisprudence, which for the first time in years, provided
the possibility of life and expression. The presence of these currents all taught
the clergy the possibility of the re-decline of Shiism, especially since until the
middle of the Safavid period, common jurisprudence was mostly influenced by
non-Persian books and the general public was not much influenced by the Shiite
epistemology. Therefore, the attempt to spread Shiism as a comprehensive
encyclopedia for all aspects of Iranian life and without the need to resort to other
currents was considered by the government and the clergy.
The above request was fulfilled by various clerics, but Safavid-era Shi'ism owes
much to the Majlis allameh. It was he who, while writing extensively and
supporting the Safavid court, consolidated Shiism. But his method had an
unintended effect on Iranian society. In fact, the prevalence of superstition
cannot be considered as a request of the Majlis, especially since in some issues,
he has sought to deny superstition while presenting narrations in Bihar al-Anwar.
But his efforts to create a "comprehensive" Shiite system led to the creation of a
special epistemological system, because his tools in this matter were only hadith
and news. In fact, Majlesi, in contrast to other currents, considered hadith not
only as a tool but also as a goal. This led to the emergence of a special
epistemological system, the result of which was the reduction of rationality.
Majlis's Hadithism was influenced by two issues, first, that he had a
comprehensive view of religion and hadith, and thought that everything
necessary could be found comprehensively in religion, so they did not consider it
permissible to refer to other currents. Secondly, there is no need to use rationality
and interpretation in the view of the Majlis, so although he does so in some
stages, especially in political affairs, but in general and in religious affairs in
particular, he blocks interpretation. The achievement of such a discourse is a
kind of epistemological system for society that no longer loses the possibility of
scientific confirmation or negation and completely excludes the experimental
and intellectual sciences from the scene of society, which is confirmed based on
the study of other sciences in the Safavid era.
Although such an approach cannot be considered as superstitious in the
introduction, it opens the way for the spread of superstition and has no means to
counter it. In fact, in order to popularize and popularize Shiism, Majlesi sought
to create a kind of comprehensive encyclopedia for Iranians, and placed hadith as
the central core in the creation of this encyclopedia; In this way, Iranians were
"unwittingly" exposed to widespread apostasy and superstition, as well as
superstitions steeped in religious claims. The encyclopedic approach to religion,
with its breadth and entry into various fields and the restriction of other
elements, by creating a kind of biosocial, consequently necessitated the
conditions for the emergence of superstition. The product of the steps taken is to
prove the superiority of narration and hadithism, as an epistemological system, in
all scientific, social and political matters. Where the rational and empirical
sciences weaken in order to create a comprehensive current and encyclopedia
and negate others knowledge the possibility of slipping into superstition as an
unintended achievement for societies alien with new science is possible.
In general, Majlesi cannot be accused of irrationality, but perhaps of being
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reluctant to rationality. In fact, the main issue is the type of epistemological and
rational system that expands under the concept of the encyclopedic approach to
religion. In such an epistemological system, it is no longer possible to refute or
prove scientifically; also, majlesi does not want such a thing. The effects and
expansion of this epistemological system are manifested in two levels:
restrictions and lack of growth of science for nobility people and the spread of
superstition for common people. This can be easily proved by examining the
conditions of the late Safavid era.
Keywords: Safavid, Superstitions, Allameh Majlesi, Encyclopedia Approach,
Religion.
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مقدمه
بهجرئت میتوان گفت ،صفویه ،دولتی بود که در زمینۀ دیۀ  ،در مقایسۀه بۀا یۀایر ن ۀا هۀا
ییایی مستقر در ایر ِان پس از ایال  ،بیشتری تۀأثیر را بۀر جامعۀ ایرانۀی گذاشۀته ایۀت .ایۀ

شرایط ،ناشی از ریمی شدن تشیع و در پی آن ،افزایش تعداد مدارس دینی و علمۀا شۀیعه در

بسیار از شهرها ایران بود؛ اما یرانجا ِ صفویان و برریی اخالقۀی جامعۀ عصۀر صۀفو ،
بهویژه در دوران پایانی آن ،نشاندهندۀ وجود تضادهایی در ای جامعه ایت .تویل ای جامعۀ
مذهبی به خرافه ،برا حل مشکالت ،حتی در یختتری شرایط ،نکتها جالبتوجۀه ایۀت.
ً
برریی نقش خرافه در جامع عصر صفو  ،تقریبا مانند موارد دیگر گسۀترش خرافۀه در ایۀران،
نشاندهندۀ دو موضوع ایت:
یکم اینکه ،ای موضوع در بسیار از موارد ،با ارائ ادعی مذهبی همۀراه ایۀت؛ بۀهعنوان
مثال ،ابوتراا سرواداد در کتۀا «تۀاری ییایۀی دوران نۀادر» مینویسۀد« :در زمۀان شۀاه
یلطانحسی  ،پس از طی مراحۀل و ن ۀرات مختلۀه جهۀت کسۀب اجۀازۀ خۀوردن خربۀزه و
همچنی  ،تأیید طهارت آن ،نوبت به خوانۀدن ادعیۀ مخصۀو

مۀیریۀید» (یۀردادور1380 ،

 .)47:برریی تاری صفویه نشان میدهد که ای وضعیتی متداول بوده و کتۀا هۀا مۀذهبی،
یرشار از دعاها مخصو

برا فعالیتها معمول بودهاند؛ مطلبی که نشانگر گسترش دی

حداکثر در زندگی مرد ایت .همچنی  ،روایت آش مخصو

برا مقابلۀه بۀا یۀااه افاۀان،

نمونها دیگر و اعال از تمسک به خواندن ادعیه ایت (لکهارت.)158 :1364 ،

دو اینکه ،رواج ای یبک زندگی ،یبب تضعیه علو تجربی و عقلیا چۀون پزشۀکی
شده بود؛ یا شاید برعکس بتوان نتیجه گرفت ،زوال علو  ،یۀبب گسۀترش خرافۀه شۀده ایۀت.
بههررو  ،گرایش به خرافه بهحد بود که برخی از پزشۀکان و عالمۀان علۀو تجربۀی ،جۀال
وط کرده و یاک غربت میشدند (الگود.)407 :1352 ،

دوران مجلسی ،زمان جدال جریانهایی ایت که چندان فقهمحۀور نبۀودهانۀد؛ صۀوفیان،
فیلسوفان ،ابومسلمنامهخوانان ،و اهل ینت ازیکیو ،و بیدینی رایج در میۀان جماعۀت شۀیعه
ازیو دیگر ،به مجلسی آموخت که ای جامعه ،بنیان مذهبی و ییایی مستحکمی ندارد و و
در چنی بزنگاهی ،ناگزیر به اخبار و روایتها (بۀهعنۀوان ابۀزار قابۀلاعتمۀاد) متویۀل شۀد.
ً
برایاس ای رویکرد ،نمیتوان الزاما و را اخبار یا عقلیتیز خوانۀد؛ هرچنۀد بۀیش از بهۀره
َ
بردن از عقل ،نقل را َحکم قرار داده و اعتقاد به برتر نقل داشت ،ولی شۀوون گونۀاگونی از فقۀه
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اصولی را بهمثابه روش برگزیده بود .درواقع ،شاید بتوان گفت ،مجلسی بیش از آنکه عقۀلیۀتیز
باشد ،بهیبب تنگناها اجتماعی ،عقلگریز بود؛ ازایۀ رو ،حۀدی را بۀهعنوان مۀادها بۀرا
ایجاد گفتمانی اجتماعی و عامیانه بهکار برد؛ درایۀ میۀان ،شۀعائر ماننۀد دعۀا و گریسۀت بۀر
مصائب اهل بیت و زیارات ،به موضوعی برا تعریه پیونۀدها دینۀی ،عۀاطفی ،و اجتمۀاعی
مرد تبدیل شد (آبادیان.)66 :1393 ،
دغدغهها ییایی مجلسی یبب میشد که او همزمان با نزدیک شدن به یلطنت و ارائ
مطالبی برا دوا آن ،بهفکر حفظ جامع شیعی متأثر از تثبیت برخی چۀارچو هۀا فکۀر و
معرفتۀی نیۀۀز باشۀۀد .درواقۀۀع ،از دورۀ صۀۀفویه بهای یۀو ،برخۀۀی مرایۀۀم و منایۀۀک ،همۀراه بۀۀا
چارچو ها فکر خا

شیعه اثنیعشر در ایران عمومیت یافت که بعدها نقش مهمۀی در

فرایندها ییایی و اجتماعی کشور ایفا کرد (آبادیان .)62 :1393 ،اما ای اقۀدامات ،مشۀکل
ییایی مشروعیت را حل نمیکرد؛ بنابرای  ،مجلسی درای رایتا نیز به حدی متویل شد .ایۀ
رویکرد دایرةالمعارفی به لزو تمسک به حدی در هم امۀور دنیۀو و اخۀرو  ،یۀبب بۀروز
مشکالتی چون زوال علو دیگر شد که برریی و تحلیل جامعهشناختی آن در بستر تۀاریخی،
مفید بهن ر میرید.
 .1پیشینۀ پژوهش
نقد ادبیات موضوع پیشرو را میتوان در یه قسمت مختله خالصه کرد:
یکم ،آثار که جریانها فکر عصر صفویه ،بهویۀژه رویکردهۀا عالمۀه مجلسۀی را
برریی کردهاند؛ بهعنوان مثال ،اثر حسنسطا می با عنوان «عالمۀه مجلسۀی» در ایۀ مجموعۀه
قرار میگیرد (طارمی .)1390 ،با توجه به برریۀی جایگۀاه عقۀل در پۀژوهش حاضۀر ،رویکۀرد
طارمی در ای اثر اهمیت دارد؛ زیرا ،و درصدد تقلیۀل رویکۀرد عقۀلگریۀز و علۀمگریۀز
مجلسی بوده و تالش کرده ایت ای تضاد را معطوف بۀه فیلسۀوفان پۀیش از ایۀال کنۀد؛ امۀا
بسیار از ن ریهپردازان بر ای ن رند که مجلسی ،نهتنها از فلسفه ،بلکه حتۀی از علۀومی کۀه از
اقسا فلسفه بهشمار میآیند نیز بیزار بوده و ای بیزار  ،مختص او نبود و پۀیش و پۀس از زمۀان
مجلسی نیز وجود داشته ایت (ابراهیمی دینانی.)307 :1398 ،

دیت دیگر از آثار موجود درای زمینه ،پژوهشهۀا انجا شۀده در حۀوزۀ ایۀرانشنایۀی
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هستند؛ جاییکه پژوهشگرانی مانند دیسمتو  ،1دلیۀل زوال صۀفویه را عوامۀل ایۀدئولو یک و
تندرو مذهبی ،بهویژه متأثر از نگرشها مجلسۀی ،معرفۀی مۀیکننۀد (متۀه-299 :2015 ،
 .)298درحالیکه برخی دیگر از پژوهشگران ،اقتدارگرایی معرفتی موردن ر مجلسی را برریی
کردهاند ،رود مته دربارۀ امور ییایی عصر صفویه بر ای ن ر ایت کۀه مواضۀع تنۀد مۀذهبی
دولت ،شکافهۀا اجتمۀاعی روبۀهرشۀد را تشۀدید کۀرد و موجۀب زوال صۀفویه شۀد .نکتۀ
قابلاشاره درای میان ،اعتراف بسیار از نویسۀندگان بۀه زوال جایگۀاه علۀم در عصۀر صۀفویه،
بهدلیل برتر گستردۀ فقه ایت؛ بهعنوان مثال ،مایمسمؤذن در پژوهشی دربارۀ یۀاختار مۀذهب
تشیع در عصر صفو  ،ضم پذیرش تنوع نگرشها دربارۀ جایگۀاه عقۀل در بۀی اخبۀاریون و
پۀۀذیرش عقۀۀل ،چونۀۀان روش و اب ۀزار ،و امکۀۀان حضۀۀور مختصۀۀر فلسۀۀفه در جامعۀۀه ،تسۀۀلط
نگرشها فقهیۀحدیثی را مانع رواج علو دیگر میداند که برایاس دیۀدگاه مۀن،ن ،دو عامۀل
یبب بروز چنی شرایطی شده ایت :یکم ،عد تحوالت گسترده و یریع اجتمۀاعی در جامعۀ
صفو یه که نیاز به تحوالت علمی را کاهش میداد؛ دو  ،نوع نگرش به هستی :عالمان صۀفو ،
تمایل زیاد به طرح ای پریش از خود نشان ندادنۀد کۀه چگونۀه جهۀان آفریۀده شۀده ایۀت.
درعوض ،آنها بیشتر نگران ای موضوع بودند که «چه کسی» ای فرایند را آغاز کۀرد؛ بنۀابرای ،
هدف اصلی یادگیر ای بود که دانۀشآمۀوز را بۀه درق قۀوانی  ،ارزشهۀا ،و فضۀایل ایۀالمی

بریاند (من،ن.)161-162 :2017 ،2سهرچند نمیتۀوان منکۀر نقۀش تعۀامالت حۀوزه و دربۀار
صفو در پیدایش ای گونه ن ا معرفتی در عصر صفو شد ،اما چنی آثار  ،بیشتر بر اصۀول
معرفت ۀی تمرکۀۀز دارنۀۀد و پیۀۀدایش چنۀۀی ش ۀرایطی در عصۀۀر صۀۀفو را برآمۀۀده از یۀۀاختار و
رویکردها علمی حوزویان میدانند .باای حال ،برخی چون علیسشوایتتی در کتۀا «تشۀیع
علو و تشیع صفو » ،چنی شرایطی را دیتاورد رویکردها ییایی میداند .و بر ای ن ۀر
ایت که :بزرگتری خطر که قدرت صفو را تهدیۀد مۀیکۀرد ،تنۀاق

در ،ات ن ۀا دینۀی

صفویه بود؛ صفویه ازیکیو ،خواهان حفظ ایال شیعی بود و ازیۀو دیگۀر ،خۀود ،ر یمۀی
امو بود؛ بنابرای  ،میبایست مرد را به مذهبی میکشاندند که بازنۀدگان تنهۀا از مۀرگ یۀخ
بگوینۀد و جامعۀۀه از طریۀ درونگراییهۀۀا زاهدانۀه بۀۀه فردیۀت اخالقۀۀی متمایۀل شۀۀود و بۀۀا
جایگزینی محبت اما بهجا معرفت اما  ،ضم برخوردار از ظواهر تشیع ،چونۀان غیۀر در
1. Matthee
2. Moazzen
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برابر عثمانیان ،خصایص عدالتخۀواهی و انقالبۀی شۀیعه را تحدیۀد کنۀد (شۀریعتی:1389 ،
.)125-135
گروه دو  ،آثار هستند که موضوع خرافه را ،بهویژه در زمۀان صۀفویه ،برریۀی کردهانۀد؛
بهعنوان نمونه ،مقالها با عنوان «تحلیلی جامعهشناختی بر خرافهگرایی دینۀی در عصۀر مرشۀد
شاهان صفو » (یتودهفر و دیگران ،)1388 ،بهلحاظ موضوع و زمان به پژوهش حاضر نزدیک
ایت .نویسندگان ایۀ اثۀر ،بۀر ایۀ ن رنۀد کۀه یۀاختار معرفتۀی حکومۀت صۀفویه ،متۀأثر از
منلفهها دینی ،یبب بروز خرافه در جامعه و یرانجا  ،یستی و یقوط آن شد.
در مقالها مشابه با همی رویکرد ،نویسۀندگان ،منلفۀهها فرهنگۀی و دالیۀل گسۀترش
خرافه در عصر صفویه را واکاو  ،و دالیل گسترش خرافه در عصر صفویه را در قالب یه محور

ارزشها فرهنگی ،هنجارها ،و اعتقادات مذهبی برریی کردهاند (یتودهفر .)2017 ،1یکی از
منلفهها موردن ر نویسندگان موردبح  ،در محور عوامل مذهبی کۀه هۀمرایۀتا بۀا پۀژوهش
حاضر ایت ،توجه به فقه اخبار و حد گرایی ایت .اثر مهم دیگر درای باره« ،تقدسگرایی و
پیوند آن بۀا طۀب عامیانۀه در دورۀ صۀفو یه» ایۀت (علیۀان و دیگۀران .)1400 ،برایۀاس ایۀ
پژوهش ،گسترش تقدسگرایی متأثر از رویکردها مۀذهبی ،بۀهویۀژه فقۀه و کۀال  ،در شۀوون
مختلفی چون جایگاه شاه ،برخی باورها مذهبی به موجوداتی همچۀون درختۀان ،مکانهۀا
مقدس ،نوشتار و دعاها ،با تأثیرگذار بر علو طبیعی ،ازجمله پزشکی ،یۀبب تقلیۀل جایگۀاه
آنها و یرانجا  ،گسترش باورها عامیانه بهجا علو عقلی و تجربی شد.
یکی دیگر از نوشتهها مرتبط با ادبیات خرافۀه در عهۀد صۀفویه ،کتۀا «عقایدالنسۀا »
ایت (خوانسار  .)1393 ،اهمیت ای اثر بهای یبب ایت که چرایی نگارش آن ،دو رویکۀرد
مختله را دربر میگیرد .برخی چون کاراینسبابایان ،زمانۀ نگۀارش کتۀا و توصۀیه عقایۀد
باطل شبه مذهبی را مهم میدانند؛ زیرا ،بهمرور زمان ،شدت یختگیۀر و اقتۀدار مۀذهبی،
بهویژه علیه زنان ،روبهافزایش بوده ایت و نگارش چنی کتابی ،نشاندهندۀ وجۀود منتقۀدان در

آن زمانه ایت (بابایان)1998 ،2؛ اما برخی اندیشمندان ،ازجمله محمدسمتوین ،دلیۀل نگۀارش
کتا را مقابله با اختالفات فقها میدانند (یلطانی .)28 :1378 ،بههررو  ،آنچه مهم ایۀت،
ای ایت که نه میتوان منکر وجود خرافه شد و نه میتوان منکر تأثیرات نگۀرشهۀا دینۀی بۀر
1. Sotoudehfar
2. Babayan
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وجود آن بود.
دیت یو  ،آثار هستند که گفتمان دی حداقلیۀحداکثر را برریی کردهاند .نوشتهها
عبدالکریم یروش ،ازجمله «ایدئولو

و دی نبو » (یروش« ،)1376 ،بسط تجرب نبۀو »

(یروش )1378 ،و همچنی « ،مدارا و مدیریت» (یۀروش )1381 ،را مۀیتۀوان در ایۀ دیۀته
جا داد .معتقدان به ای رویکرد که در برابر اندیش مجلسی قرار میگیرند ،یا وظایفی محۀدود
و آگاهیبخش برا دی قائلند ،یا اینکه دی را در دیتورات اخرو خالصه میکنند .ای آثۀار،
ضم رد دی حداکثر (آنچه مجلسی در تالش برا ارائ آن بۀود) ،بۀر ایۀ ن رنۀد کۀه چنۀی
رویکرد  ،مبنا عقلی و شرعی ندارد (یروش.)366 :1381 ،
برایاس ادبیات روایتشده ،با درن ر گرفت کمتوجهی به وجوه معرفتۀی دیۀ رایۀج در آن
عصر و آثار اجتماعی آن ،پریش پیشرو پژوهش حاضر ای ایت که «دلیل گسۀترش خرافۀه
در جامع مذهبی عصر صفو  ،بهویژه در اواخر آن ،چه بوده ایت؟» با توجه بۀه جایگۀاه مهۀم
عالمه مجلسی در گسترش تشیع در اواخۀر صۀفویه ،پایۀ ایۀ پریۀش ،متۀأثر از رویکۀرد و
فعالیۀۀتهۀۀا ایشۀۀان در آن دوران ،بۀۀهعنۀۀوان نمونۀۀها آرمۀۀانی از رویکۀۀرد حۀۀداکثر یۀۀا

دایرةالمعارفی به دی  ،درن ر گرفته شده ایت( .)1بهبیان روش تر ،پریش پیشرو ،تالشی ایۀت

برا توضیح رواج خرافه برپای چرایی و چگونگی شکلگیر جریان فقهۀی رایۀج ،بۀا رویکۀرد
جامعهشنایی تاریخی .نیاز اجتماعی و همچنی  ،فشار ییایی زمان مجلسی ،یۀبب پیۀدایش
جریۀانی شۀد کۀه علۀم را نۀهتنهۀا در مقۀۀا داور ،حتۀی در مقۀا حۀامی ،نیۀز چنۀدان مطلۀۀو
نمیدانست؛ درواقع ،اینان دی را چونان دایرةالمعارفی میدانستند که توانایی پای به هر نیاز
را دارد؛ ازای رو ،علم به حاشیه رفت و با تقلیل عقالنیت ،خرافه رشد کرد.
بهن ر میرید ،هدف اصلی عالمه مجلسی ای بوده ایت که تشیع را بیشازپیش به میۀان
تودهها مرد انتقال دهد و زمین ارائه و پیدایش نوعی ن ا جامع را فراهم کند .آنچۀه پۀیش از
ً
مجلسی رواج داشت ،ن امی از فقه بود که تقریبا به قشر از نخبگۀان محۀدود شۀده بۀود؛ امۀا
اوضاع ییایی و اجتماعی ایران در نیم دو عصر صفو یه ،نیازمند رو یکۀرد بۀود تۀا انسۀجا
ییایی و اجتماعی جامعه را حفظ کند .ایۀ موضۀوع ،یعنۀی فقۀدان ن ۀا جۀامع و اجتمۀاعی
شیعی ،نهتنها مدن ر فقها ،بلکه موردتوجه برخی پادشاهان همچون عباس یکم نیز بوده ایۀت؛
تاجاییکه او خود ،درخوایت و دیتور نگارش کتا ها فقهی فاریی را صۀادر میکنۀد .ایۀ
موضوع در یالها بعد ،با تیزهوشی و قدرت باال مجلسی پیگیر شد و بنیان تۀازها بۀرا
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موضوعها اجتماعی بهگونها علنی مشخص شد .درواقع ،ای رفتارها را میتوان نوعی تالش
برا ایجاد بنیان ن ا جامع شیعی و ایرانی بهشمار آورد.
درصورت الگو قرار دادن مدلهۀا جامعۀهشنایۀی دیۀ  ،در تعریۀه دیۀ مۀیتۀوان بۀه
تعریهها ریشهشناختی ،کارکرد  ،پدیدار ، ،اتی ،غۀایی ،و الهیۀاتی اشۀاره کۀرد .در میۀان
تعریهها کارکرد  ،برخی به کارکرد تسلیبخشی در برابر شکسۀتهۀا ،درمۀان بیمۀار هۀا،
ایجاد انگیزه برا زندگی ،امیدوار به آینده ،هویتبخشی به جامعه ،کمک به حفظ و پایۀدار
جامعه ،و مشروعیتبخشی اشاره کرد (شجاعی زند .)83 :1388 ،چنانچه قصد برریۀی دیۀ
در عصر صفویه و کارکردها آن را داشته باشیم ،باید باذیریم که مجلسۀی ،دامنۀ کارکردهۀا
دی را بسیار گسترده و دربردارندۀ هم امۀور دنیو ۀاخۀرو  ،جامعۀهشنایانه ۀروانشنایۀانه،
ً
آنهم برایاس رویکردها نقلی میدانست .جامعیت کارکردها دی  ،برپای نگرشها صرفا
نقلی ،پیامدها اجتماعی خاصی داشت.
برریی رویدادها گوناگون و شۀرایط ییایۀی ،اجتمۀاعی ،و دینۀی دوران صۀفویه نشۀان
میدهد که تکیه بر نقل ،برایاس اجبار شرایط جامعه ،روند رایج بوده و رو یکرد پژوهش حاضر
ای ایت که ای رویه ،مانع حرکت بهیو تعقل ،و در پی آن ،عامۀل رشۀد خرافۀه ،بۀهویۀژه در
میان عوا  ،شده ایت .یقوط جامع ایرانی بۀه دامۀان خرافۀه ،برآمۀده از همۀی «جامعیۀت» و
حضور حداکثر نقل و حدی  ،بدون امکان تأویلها عقلی ،در تمۀا شۀوون زنۀدگی ایۀت.
رویکرد حۀدی گۀرا حۀاکم بۀر عصۀر صۀفویه ،بۀهخود خود ،خرافۀی نبۀود و حتۀی تۀالش
روحانیهایی چون مجلسی نیز در نقد تصوف ،بهنوعی طرد خرافه و غلو ایت؛ اما ای رویکرد
در دو یو و ناخوایته ،خود مروج خرافه میشود؛ یکم ،تالش برا دربرگیر تما موضوعها
جامعه و دو  ،تمرکز صرف بر نقل .درواقع ،ضم تمرکز تنها بر یک نوع ن ۀا معرفتۀی ،یعنۀی
ن ا نقلی ،در رایتا ایجاد دایرةالمعارفی جامع از همۀان اقۀوال تۀالش میشۀود .اقۀدامی کۀه

یبب ضعه ن ا معرفتی عقالنی و حرکت بهیو خرافه میشود(.)2
 .2چارچوب نظری ،مفاهیم ،و روش پژوهش

چارچو ن ۀر پۀژوهش ،جامعهشنایۀی تۀاریخی ایۀت .هۀدف جامعهشنایۀی تۀاریخی را
میتوان ترکیب تبیی با تحلیل ،یا ن ریه با تاری دانست (رشید  .)458 :1394 ،برپای همی
تعریۀه آن بۀر ایۀ ن رنۀد کۀه
هدف و گستردگی کارکرد جامعهشنایی تۀاریخی ،برخۀی در
ِ
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جامعهشنایی تاریخی ،گرایشی از جامعهشنایی نیست ،بلکه ،ات و جوهر ایۀ علۀم ایۀت و
ً
جامعهشنایی ،ایایا خصلتی تاریخی دارد (میلز .)162 :1389 ،ای رویکرد ،یعنی اعتقاد بۀه
جامعیت تبیی و تحلیل جامعهشنایی ،از آنجا ناشی میشود که جامعهشنایی تاریخی ،بهطور
همزمان ،به بعد زمانی زیست اجتماعی و تاریخمند یاختار اجتمۀاعی توجۀه دارد .بۀهلحاظ
تجربی ،توجه به فرایندها و یاختارهایی که یبب تنوع جوامع میشۀوند ،و از دیۀدگاه مفهۀومی،
توجه به کنشها و روابط ،باع میشود که جامعهشنایی تاریخی ،تبیی مفهۀومی را بۀا تعمۀیم
تجربی ادغا کند (ایمیت.)16 :1392 ،
جامعهشنایی تاریخی ،بیش از آنکه در پی انتخا یک جز برا برریی باشد ،خواهۀان

مطالع ای موضوع ایت که انسان ،چگونه جهان را تفسیر و تحلیل مۀیکنۀد (آبرامۀز:1982 ،1
 .)16برایاس ای موضوع ،یعنی فراتر رفت از جز  ،اهمیت تفسۀیرها جریۀانهۀا مختلۀه
شکلگرفته در طول زمان ،مشخص میشود .درحقیقت ،در تفسیر شیوۀ زیست و تفکر ،چونۀان
نهاد اجتماعی ،میبایست برا زمان ،اهمیت ویژها قائل شد؛ زیرا ،یاختارها اجتمۀاعی،
یبب محدود شدن یا قدرتمند شدن کنش اجتماعی در زمۀان میشۀوند؛ نهادهۀا اجتمۀاعی،

بهوییله کنش اجتماعی رخ میدهنۀد و از طریۀ زمۀان ،تولیۀد مۀیشۀوند (گۀریفی :1995 ،2
 .)1247برپای آنچه مطرح شد ،به یک تعریه و یک تقسیمبند در چارچو ن ر مطلۀو

میرییم :تعریه مطلو ای ایت که هدف جامعهشنایی تاریخی برریی ای موضوع ایۀت
که ما چگونه زیسۀت مۀیکنیم (راگۀی )128 :1998 ،3؛ بنۀابرای  ،تفسۀیر جریۀانهۀا فکۀر

اهمیت مییابد .ارکاچپتل ،گونهها مختله جامعهشنایی تۀاریخی را بۀه یۀه دیۀته تقسۀیم
میکنۀۀد :جامعهشنایۀی تۀۀاریخی تعمیمۀۀی ،جامعهشنایۀی تۀۀاریخی تحلیلۀۀی ،جامعهشنایۀی
تاریخی تفسیر  .چارچو ن ر پژوهش حاضۀر ،بۀه گونۀ تفسۀیر نزدیۀک ایۀت .در ایۀ
رویکرد که مفاهیم را برا ارائه و بسط تفسیرها معنادار از الگوها تاریخی بهکۀار میبۀریم،
دو نکتۀۀه اهمیۀۀت دارد :یکۀۀم ،نیتهۀۀا فرهنگۀۀی بۀۀازیگران و دو  ،اهمیۀۀت موضۀۀوع تۀۀاریخی
موردبح برا جامع امروز (ایکاچاول .)507 :1388 ،بهطور خالصه ،مطلو ای رویکرد
چونان یک چارچو ن ر  ،درق روندها فکر دربارۀ چگونگی عملکۀرد جهۀان ،توصۀیه
1. Abrams
2. Griffin
3. Ragin
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مبتنیبر مکان و زمان ،و درق زمینهها نهاد بازیگران برایاس کاربرد مفاهیم کلید  ،چونان
ابزار شناختی ایت (ایکاچاول.)510 :1388 ،
متنایب با چارچو ن ر بهکارگرفتۀهشۀده مشۀخص ایۀت کۀه روش انجۀا پۀژوهش
حاضر ،کیفی بوده و دادهها پژوهش با ایتفاده از شیوۀ مطالعۀ ایۀناد گۀردآور شۀدهاند.
هرچند با توجه به اهمیت تفسیر «مفۀاهیم» در چۀارچو ن ۀر برگزیدهشۀده ،نۀوع تحلیۀل و
ایتخراج مفاهیم به «روش» تحلیل محتوا متون نیز نزدیک میشود.
مهمتری مفهو بهکارگرفتهشده در ای پژوهش ،مفهۀو «نگۀاه دایۀرةالمعۀارفی بۀه دیۀ »
ایت .در ای مقاله و در ادامه ،من ور از نگاه دایرةالمعارفی ،همان رویکرد ایۀت کۀه گۀاهی
«رویکرد حداکثر به دی » خوانده میشود .معتقدان به ای رویکرد ،بر ای ن رند که خداوند،
تما آنچه الز ایۀت را در حوزههۀا گونۀاگون علمۀی بۀرا مسۀلمانان در نصۀو

مختلۀه

بهودیعه گذاشته ایت و کمال دی را هم شامل معرفت و هم شامل موضوعات علمۀی مختلۀه
مۀۀی داننۀۀد .اینۀۀان بۀۀاور دارنۀۀد کۀۀه تمۀۀا جزئیۀۀات علۀۀو مختلۀۀه در دی ۀ بیۀۀان شۀۀده ایۀۀت
(مکار شیراز  .)261 :1362 ،در تشریح ای مفهو و بهگونها کوتاه چنی آمۀده ایۀت« :در
ای رویکرد ،دی  ،حاو هم حقای هستی و پای به هم نیازها آدمیست؛ و قۀوانی دینۀی،
مبی همان قوانی و ین ثابتی هسۀتند کۀه در علۀو مختلۀه در جسۀتوجو آن مۀیباشۀیم

(جواد آملی16 :1372 ،؛ باقر .))3(65 :1382 ،
 .3تفسیر و تحلیل یافتههای تاریخی
 .3-1زمانۀ مجلسی و جریانهای رقیب

پس از کامیابی نسبی طهمایب یکم ،صفویان تا بهقدرت ریۀیدن عبۀاس یکۀم ،دوران چنۀدان
موفقی را طی نکردند .ای رویداد ،پس از عباس یکم نیز دوباره تکۀرار شۀد .یسۀتی ییایۀی و
حتی مذهبی دربار هر از چندگاهی نمایان میشد؛ تاجاییکه برخی از پادشاهان صفو  ،حتۀی
متهم به ینی بودن میشدند .اوضاع جامع ایران نیز بهتر از دربار صفو نبۀود و چنۀدگانگی و
جدال جریانها فکر پرشمار که رابطۀ خۀوبی بۀا تشۀیع رایۀج نداشۀتند ،روحۀانیون را در
جایگاه تفکر و مقا عمل برا بسط و تحکیم تشیع قرار میداد .شاید بتوان گفت ،ای موضۀوع
رقیسمجلسی ،بهیۀبب رواج
س
شیخسبهایی و شی
با درخوایت عباس یکم و دو  ،از افراد چون س
جریانها معارض و وضعیت نامطلو مشروعیت دربار ،در آن زمۀان قۀوت بیشۀتر گرفۀت
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(نیوم 110-354 :1393 ،؛ صفتگل186 :1389 ،؛ دهگان .)184 :1392 ،هرچند ای کار
از ابتدا دورۀ صفویه آغاز شده بود ،اما با شدت و ضعه همراه بود؛ بهگونها که تۀا یۀدۀ 11
هجر  ،ترجم کتا االرشاد با عنوان «تحف یلیمانیه» تنها اثۀر موجۀود دربۀارۀ یۀیرۀ امامۀان

بهشمار میرفت(( )4حسی زاده .)43 :1388 ،ای موضوع ،نیاز جامعه را بۀه کتا هۀا شۀیعی
شرحدهندۀ یبک زندگی نشان میدهد و مجلسی در پی جبران ای مشکل بود .برخۀی بۀر ایۀ
ن رند که مجلسی و پدرش از نخستی کسانی بودند که کتا ها «حدی » شیعه را به فاریۀی
روان ترجمه کردند؛ زیرا ،تا پیشازآن ،بیشتر منابع ،اخبار ،غیریلیس ،یا عربۀی بودنۀد (بۀراون،
.)291 :1381
ً
در ای فضا نهچندان امیدوارکننده ،مجلسی رقبایی نیز داشت که تقریبا هم آنها ،تۀوان
یا عالقه چشمگیر در رایتا تضۀعیه تشۀیع روحۀانیمحۀور داشۀتند (صۀوفیان ،فیلسۀوفان،
ابومسلمنامهخوانان ،و گفتمانها متمایل به تسن ) .ای رقبۀا بهانۀدازها قدرتمنۀد بودنۀد کۀه
حتی پدر عالمه مجلسی به تعل خاطر به دو مورد از آنها ،یعنی تصوف و ابومسلمنامهخوانی،
متهم شده ایت.
اله) صوفیان :هرچند بخش زیاد از آنچۀه دربۀارۀ رفتۀار مجلسۀی بۀا صۀوفیان مطۀرح
میشود و در پی تضعیه مقا اخالقی اویت ،غیرموث و مبالاۀهآمیز ایۀت ،امۀا اینکۀه آیۀا او
بهگونها جد در پی تضعیه ای گفتمان بوده ایت ،چۀالشبرانگیۀز ایۀت .درواقۀع ،برخۀی
منابع ،ای جدل را تنها ییایی و اجتماعی معرفی میکنند و میکوشند تۀا از وجۀوه معرفتۀی آن
بکاهنۀۀد (زریۀۀ کۀۀو  ،)260 :1381 ،امۀۀا تحلیۀۀل برخۀۀی کتا هۀۀا مجلسۀۀی ،همچۀۀون
«عی الحیاه» وجه دیگر را نشان میدهد و مشخص ایت کۀه ایۀ اخۀتالف ،تنهۀا ییایۀی و
اجتماعی نبوده ایت؛ بهعنوان مثۀال ،مجلسۀی از گسۀترش برخۀی اعتقۀادات صۀوفیه ،بۀهویۀژه
موضوعاتی چون وحدت وجود ،نگران بوده ایت (مجلسۀی .)48 :1391 ،همچنۀی  ،بۀاز بۀودن
با «تأویل» برا اهل تصوف در تفسیر دی  ،موردانتقۀاد مجلسۀی بۀود (صۀفتگۀل:1389 ،
ً
)545؛ موضوعی که دقیقا تشیع عامیان فقیهمحور را بهیو نوعی تکثر پیش میبۀرد؛ بنۀابرای ،
درمجموع ،تصوف بهعنوان رقیبی جد در ایجاد یک ن ا جامع شیعی روحانیمحور ،اخۀالل
ایجاد میکرد.
صوفیان ،دوران پرفرازونشیبی را در عهد صفویه گذراندنۀد و چرایۀی ایۀ فۀرازونشۀیب بۀه
عملکرد پادشاهان بستگی داشت؛ زیرا ،نهتنها عوا  ،و آنهم در پی معضالت اقتصۀاد  ،حتۀی
رضا شفیعی اردستانی و همکاران /تحلیل جامعهشناختی دین رایج در دوران پایانی عصر صفوی و آثار ناخواستۀ آن بر...

66

ژپوهشناهم علوم سیاسی

بهار  ،1401شماره  ،2پیاپی  ،66صص 47- 86

پادشاهانی چون عباس دو نیز بۀه تصۀوف عامیانۀه عالقهمنۀد بودنۀد (نیۀوم .)130 :1393 ،
شاهصفی نیز با صدور دیتور ترجم «احیا العلو » از نویسندها فقۀهگریۀز و صۀوفیمسۀلک،
س
فضا ملون جامعه را تشدید کرد؛ موضوعی که اعتراض و درخوایت علما برا مقابله بۀا اهۀل
ینت را در پی داشت (صفتگل .)189 :1389 ،ای مطالب نشان میدهد کۀه تصۀوف نۀهتنها
بهعنوان رقیب منثر برا روحانیون شیعه ظۀاهر مۀیشۀد ،حتۀی دارا بۀودن ریشۀهها فکۀر
منتسب به اهل ینت نیز در ای جدال تأثیرگذار بود؛ بنابرای  ،ای گونۀه نگۀرشهۀا و همچنۀی ،
حمایت همزمان پادشاهان از فقها ،تحلیل وضعیت تصوف را دشوار مۀیکنۀد؛ امۀا درنهایۀت،
گفتمان ضدتصوف بهیرعت بهپیش رفت (نیوم  )147 :1393 ،و تشیع عامیانه با حمایتها
یلطان حسی  ،قدرت گرفت (نیوم .)166 :1393 ،
) فلسفه :مقابل مجلسی با فلسفه را در چارچو یه موضۀوع مۀیتۀوان برریۀی کۀرد؛
یکم ،نگرانی مجلسۀی از رواج گفتمۀان فلسۀفی غۀر و یونۀان؛ دو  ،نگرانۀیهۀا اجتمۀاعی
مجلسی؛ یو  ،درگیر ها فقه موردن ر مجلسی و فلسف رایج .دربارۀ فلسف یونانی ،مجلسۀی
بهروشنی نگرانی از رواج فلسف کفار را بیۀان مۀیکنۀد و مۀیگویۀد ،در شۀگفت هسۀتم کۀه آن
فیلسوفان ،چگونه جرئت میکنند برا حس ظنشان به فیلسوفان یونانی و کافر که به دی اعتقۀاد
ندارند ،روایات صحیح اهلبیت را تأویل کنند (علیاحمد  .)76 :1392 ،ای موضۀوع ،تنهۀا
به مجلسی محدود نبود و بدبینی به فلسفه ،بهرغم حضور بزرگانی در ای عرصه در عهد صفویه
همهگیر بود و برا بزرگان نیز مشکلیاز شده بۀود .درواقۀع ،در زمۀان مجلسۀی و پۀیش از او،
فلسف یونان رواج داشت و بسیار از پژوهشگران در پی هماهنگیاز و ادغا فلسف یونۀانی
و حقای ایالمی بودند؛ موضوعی که امکان زوال علۀو حۀدی را بۀهوجۀود مۀیآورد و یۀبب
نگرانی افراد متعدد  ،ازجمله عالمه مجلسی ،شد (مهدو .)204 :1379 ،
عدها  ،مصاف مجلسی با فلسفه را بیشتر فرهنگیۀاجتماعی میدانند و بر ای ن رنۀد کۀه
چهبسا درصورت وجود شرایط منایب اجتماعی ،مجلسی خود ،گا در ای مسیر میگذاشت؛
چونانکه در ابتدا نیز بود ،ولی بهاجبار ،رو گردانید .در روایتی ،برا اثبۀات ایۀ ادعۀا چنۀی
آمده ایت« :عالمه ،دریی از علو معقول در موضوع مکتۀب دهریۀون را تۀدریس مۀیکردنۀد.
یکی از شاگردان ایشان ادعا حقانیت ای مکتب را میکند و علۀیرغۀم اصۀرار عالمۀه جهۀت
توضیح ،میگوید ،دیگر جوابی برایشان نیست و مجلۀس را تۀرق مۀیکنۀد؛ مطلبۀی کۀه یۀبب
تعطیلی ای موضوع تویط عالمه گردید» (یلیمانی .)209 :1384 ،نکت مهم در ای زمینۀه ایۀ
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ایت که بعضی از نگرشها فیلسوفان ،یبب بروز بحران و تقابلها یۀنگی فکۀر دربۀارۀ
برخی معارف ایالمی شد()5؛ بنابرای  ،حتی فۀار از صۀور یونۀانی فلسۀفه ،دیۀدگاه فیلسۀوفان

ایالمیا چون بوعلی نیز طرد و تدریس آن در مدارس اصفهان ،بهنفع فقه و حۀدی  ،ممنۀوع
شد (نیوم 163-164 :1393 ،؛ مجلسی.)486 :1374 ،
ج) ابومسلمنامهخوانی :ابومسلمنامۀهخۀوانی بۀاوجود تۀالش علمۀا ،بۀهویۀژه روحۀانیون
عر تبار در اوایل صفو یه برا کنار زدن آن ،همچنان بهعنوان جریانی قو و رقیب کۀه توانۀایی
بهچالش کشیدن جریان حاکم و ایجاد تنشها مذهبی را در نیم دو عصۀر صۀفو داشۀت،
مطرح بود .برخی بر ای ن رند که تما مخالفتها عهد صفو با ابومسلم ،ریشه در نگۀرش
علما عر دارد (،بیحاله صفا)233 :1365 ،؛ اما چرایی ای موضوع ،بح برانگیز ایۀت .آیۀا
ینی بودن و عامل طرد بوده ایت یا برانگیخت احسایات ملی ایرانیان برا علما عر تبار
خوشایند نبوده ایت؟
حضور چنی گفتمانی ،مانع ایجاد جریانی جامع میشد؛ بنابرای  ،حتی در ادامۀه و پۀس
از تاییر علمۀا نیۀز همچنۀان ادامۀه یافۀت .در دوران شۀاه رولیمان و پۀس از او ،بهیۀبب پیونۀد
پیشهوران با صوفیان ،گونهها عامیان تصوف در بی مرد رواج یافت و قهوهخانهها اصۀفهان
به میعادگاه نقالی ابومسلمنامهخوانان و دایتانها موعودگرایان دیگر تبدیل شد .ای موضۀوع،
نشاندهندۀ تالش گروهها پرشمار برا فرار از گفتمان رایۀتکیشۀان حۀاکم بۀود (نیۀوم ،
 .)143-179 :1393بههمی دلیل ،اعتراض علما شیعه را در پی داشت .از وجۀود نشۀانهها و
ً
مفاهیم مشترق در ابومسلمنامهها و تصوف چنی برمیآید که احتماال یکی از دالیۀل مخالفۀت
با ابومسلمنامهخوانی ،همی قرابت باشد (یجاد  .)1398 ،درمجمۀوع ،هرچنۀد نمیتۀوان بۀا
قاطعیت ،عامل خاصی را برا طرد ابومسلمنامه مطرح کرد ،اما مجموعها از عوامل ،ازجملۀه
نزدیکی به تصوف و اهل ینت و برانگیختگی ملیگرایۀی ،کۀه یۀبب خۀروج از گفتمۀان تشۀیع
روحانیمحور میشد ،ابومسلمنامهخوانی را بهمثابه یک رقیب معرفتی مطرح کۀرد؛ هرچنۀد در
میان ای عوامل ،توجه به ملیگرایی بهعنوان رقیبی برا تشیع فقاهتی ،مهمتر بهن ۀر مۀیریۀد؛
زیۀرا ،مجلسۀی ابتۀۀدا دالیۀۀل شۀۀرعیا همچۀون جلۀۀوگیر از درو گۀۀو یی را بۀرا مقابلۀۀه بۀۀا
قصهخوانی ارائه میکند ،اما یرانجا  ،چنی ن ر میدهد که احوط آن ایۀت کۀه حتۀی دایۀتان
پادشاهان عجم نیز ،هرچند رایت باشد ،خوانده نشود (جعفریۀان .)873-875 :1391 ،ایۀ
موضوع ،نشاندهندۀ دلواپسیها اجتماعی و گفتمانی مجلسی ایت؛ جۀاییکۀه چۀارها جۀز
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تقویت گفتمان تشیع عامیانه تویط مجلسی نمیماند.
 .3-2عقل و گفتمان دینی مجلسی

() 6

رو یکرد کلی مجلسی به عقل و نقل با برریی مقدم و بر «بحاراالنوار» مشۀخص مۀیشۀود.
و معتقد ایت که دانش حقیقی بهدیت نمیآید ،مگۀر از چشۀمه و منبعۀی زالل کۀه از وحۀی

میجوشد .و خود ا،عان میکند که «کۀل( »)7ایۀ علۀم را بهدیۀت نیۀاورده ایۀت ،مگۀر در
کتا الله و اخبار و احادی اهلبیت (مجلسی1404 ،ه.ق ،ج)3 :1؛ بنابرای  ،تکیه بۀر عقۀول
ناقصه در «جمیع» امور نهی شۀده ایۀت (مجلسۀی1404 ،ه.ق ،ج .)313 :2در برریۀی ایۀ
ادعا ،بهویژه با توجه به تکیه بر وا ۀ «کل» و «جمیع» ،دو نکته مشخص میشود؛ نخست اینکۀه
شاید در وهل اول چنی ادعا شود که مقصود مجلسی در تفسیر وا ۀ کل ،کل علو الهی ایت،
اما در برریی آثار او ،که در ادامه نیز میآید ،نۀوعی کۀلگرایۀی علمۀی متۀأثر از دیۀ مشۀاهده
میشود .مجلسی معتقد ایت« :آنچه از یرچشم الها و وحی صادر شده ایۀت ،بۀا حاصۀل
پژوهش کسانیکه در طب نزد مرد ماهر هستند ،یازگار ایت» (مجلسی1404 ،ه.ق ،ج:63
)212؛ مطلب دو  ،تضعیه جایگاه عقل ،در نتیج تمرکۀز مجلسۀی بۀر اخبۀار ایۀت .اگرچۀه
مجلسی بهطور مستقیم بهجنگ عقل نمیرود ،اما با طرح ادعا داشۀت منبعۀی برتۀر در تمۀا
زمینهها ،عقل را ترخیص میکند .ای مطلب بهخوبی با مرور ادبیات و مشخص میشود.
دلواپسی مجلسی از حضور جریانها رقیب ،عقل را به حاشۀیه بۀرد و همزمۀان ،نقۀل را
بهعنوان «ارزش» و «ابزار دفاعی» در مرکز ن ا فکر و قرار داد .برریی ریالهها مجلسۀی
آشکارا نشان میدهد که گفتمان و عقلگریز ،نه عقلیتیز ،ایت .او نقۀل را در اولویۀت قۀرار
میدهد و معتقد ایت« :در امور به عقل مستقل بودن و قۀرآن و احادیۀ متۀواتر را بۀه شۀبهات
ضعیه تأویل کردن و دیت از ینت برداشۀت  ،عۀی خطایۀت» (مجلسۀی1404 ،ه.ق ،ج:1
 .)414مجلسی معتقد ایت ،مسلمانان باید تسۀلیم اخبۀار باشۀند و رد اخبۀار را بسۀیار دشۀوار
میداند؛ زیرا بهن ر و  ،عقل در ای موضوع ضعیه ایت .و دلیل ای ضعه را با ایتناد بۀه
ً
فرمودۀ اما صادق(ع) چنی بیان میکند« :اصوال علۀو و کۀال معصۀومی  ،عجیۀبوغریۀب
ایت؛ لذا ،عقل ما به علو ایشان نمیرید و رد کردن اخبار ایشان جایز نیست (علیاحمۀد ،
 .)17 :1392او درای باره بهصراحت برادران دینی خود را از تویۀل بۀه عقۀل ،بۀهو یۀژه در امۀور
دینی ،نهی میکند و میگوید« :در بسیار از اوقات ،احکا بدیهی عقل با پندارها موهو در
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هم میآمیزد» (مجلسی1404 ،ه.ق ،ج )306 :57؛ بنابرای  ،برا جلوگیر از چنی اوهۀا و
اشتباهاتی ،تنها عقلی را معتبر می داند که با شۀریعت منطبۀ باشۀد (مجلسۀی1404 ،ه.ق ،ج:1

 .)103مجلسی در کتا «ریاله جوابیه» بر ای ن ر ایت« :که اگر ح تعالی مرد را در عقۀول
خود مستقل میدانست ،انبیا را نمیفریۀتاد و چۀون ارتحۀال نماینۀد ،مۀا را حوالۀه بۀه کتۀا و
اهلبیت نمودند...؛ پس در امور ،به عقل خود مستقل بۀودن و احادیۀ و قۀرآن را بۀه شۀبهات
حکما تأویل کردن ،و دیت از ینت برداشت  ،عی خطایت» (مجلسی ،بیتۀا ،الۀه :نسۀخه
خطی؛ بهنقل از :جعفریان .)260 :1370 ،دیتاورد چنی نگرشی ،ارجاع به احادی و اخبۀار
و فروکایت جایگاه عقل ایت.
نکت مهم برا آگاهی از جایگاه عقل در اندیش مجلسی ،برریۀی مفهۀو تأویۀل ایۀت؛
جاییکه عقلگریز و مشخص میشود .تأویل از دیدگاه عالمه مجلسی ،مبتنۀیبۀر مۀوارد
همچون مجاز ،تشبیه ،و ...ایت .درواقع ،تأو یل در دیدگاه عالمه مجلسی ،از جنس معناکاو
ایت نه واکاو حقای و امور خارجی (شبیه عالمه طباطبایی)؛ بنابرای  ،تأویل در ای دیۀدگاه،
روشی ادبی و فقهاللاه ایت که عقل ،چندان مدخلیتی در تویۀع آن نۀدارد (نصۀرالله:1397 ،
 .)50ای مسوله بهای دلیل مشکلیاز میشود که و با ایتناد بۀه حۀدیثی از امۀا حسۀی (ع)
معتقد ایت« :روایات ائمه ،وجوهی چندگانه دارند که هرکۀدا را خوایۀتید ،همۀان را دریافۀت
میکنید» (مجلسی1404 ،ه.ق ،ج .)330 :1اکنون ای پریش مطرح میشود که نحوۀ تحلیۀل
ای وجوه چگونه ایت؟ با ایتناد به عقل یا با ایتناد دوباره به احادی ؟ مسۀوله ،زمۀانی دشۀوار
میشود که مجلسی ،تأویل را از جنس امور خارجی نمیداند! حال بۀرا تحلیۀل احۀادیثی کۀه
مشمول چنی امور هستند (مانند ییایت) ،چه باید کرد؟
نمونهها موجود برا اثبات ای بحران فراوان ایت؛ بۀهعنوان مثۀال ،مجلسۀی در کتۀا
«جال العیون» با نقل معجزات یا ارائ برخی فضایل برا ائمه ،ضم تأکید بر صدق احادیۀ ،
ای پریش را برا خواننده ایجاد میکند که گوهر واقعی ای روایات چیست؟ آیۀا گریۀه کۀردن
بهاندازۀ پر َپشه که یبب بخشش گناهۀان شۀود (مجلسۀی1276 ،ه.ق ،)25 :قطعۀی ایۀت یۀا
میتواند تأویلی داشته باشد کۀه مجلسۀی چنۀدان مایۀل بۀه آن نیسۀت و بۀیشۀک ،ایۀ تأویۀل
نمیتواند مبتنیبر معنا و فقهاللاه باشد و عقل را بهیار میطلبد .حۀال اگۀر درای بۀاره از عقۀل
کمک گرفته نشود ،آیا دیتاورد جز گونها ن ا معرفتی مبالاهآمیۀز و یۀرانجا  ،و بۀهویژه در
یطح عوا  ،نتیجها جز خرافه بهدیت میآید!؟
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نمونهها دیگر از تالش مجلسی برا تأکید بر برتر نقل ،بهویۀژه بۀهمن ور حفاظۀت
ایدئولو یک از ن ا معرفتی شیعه ،در کتا «اختیۀارات» قابلمشۀاهده ایۀت .و در توضۀیح
چیستی ریال یادشده میگوید ،ای ریۀالها ایۀت در بیۀان آنچۀه از احادیۀ معتبۀر معلۀو
میشود ،از یعادت و نحسی ایا  ،و در مقدمه چنی ادامۀه مۀیدهۀد کۀه علۀت نوشۀت کتۀا
مذکور ،عد لزو مراجعه به یاعات نجومی ایت (مجلسی ،بیتا .)3/16 : ،ایۀ گفتۀار دو
مطلب را نشان میدهد؛ یکم ،اعتقاد مجلسی به امور چون خرافه ،و دو  ،تالش و برا دور
کردن جامعه از جریانها غیردینی .درواقع ،او یۀعد و نحۀس را برپایۀ علۀم نجۀو (فۀار از
دریتی عقالنی آن) و منقوالت و احادیۀ  ،بۀهمن ور تضۀعیه جریۀانهۀا غیۀردینۀی ،پۀذیرا
میشود؛ یعنی ضم بیتوجهی بۀه عقالنیۀت ،حۀدی را ابۀزار بۀرا حفاظۀت جامعۀه قۀرار
میدهد.
دیتاورد رشد چنی نگرشی ،طرد عقالنیت و رشد اخبۀار گۀر ایۀت .بۀاوجود برخۀی
ادعاها مبنیبر وجود نگاهها بینابینی در فقه صفویه ،بهویژه در دیدگاه مجلسی ،بایۀد پۀذیرفت
که رشد گستردۀ اخبار ،عقل را بهحاشیه برد .در برابر پذیرش احادی  ،که مجلسۀی بۀه پۀذیرش
تما و کمال آنها اعتقاد دارد و میگوید درصورت درق ،ایمان به آنها تفصیلی و گرنه اجمالی
ایت و در هیچ حالتی رد اخبار را جایز نمیداند (علیاحمد  .)17 :1392 ،شۀاید در تفسۀیر
معنا اخبار گر و اصول آن اختالف وجود داشته باشد ،اما حقیقت تعۀامالت برپایۀ چنۀی
رویکرد  ،آییب دیدن عقالنیت و اصول ایت و تنها چیز که بهجا ماند ،یک نگرش اخبار
ایت که نه به ظواهر قرآن توجه دارد و نه پایبند چندانی به عقل و ایتدالل دارد؛ بنابرای  ،ایۀ
ب بست برا اندیش دینی بهوجود میآید که تالش برا دور از افراط گفتمانهۀا دیگۀر ،بۀه
تفریط اخبار گر و حدی گرایی منجر میشود و طبیعیتری نتیج آن ،جلۀوگیر از جۀوالن
عقل و اندیشه ایت (جعفریان.)30 :1372 ،
 .3-3جایگاه علوم تجربی در دوران صفویه

ً
در دوران صفویه ،بهویژه نیم دو عهۀد صۀفو  ،علۀم تقریبا بر فقۀه متمرکۀز و منحصۀر شۀۀد

(صدی  .)265 :1347 ،ای موضۀوع تاجۀایی ادامۀه داشۀت کۀه حتۀی فقهۀا ،تمایۀل و تۀالش
چشمگیر برا همریشگی ،یکسانی ،یا حتی برتر فقه نسبت بۀه علۀو دیگۀر از خۀود نشۀان
میدادند .دیتاورد علمی دوران صفویه چنان بود که دانشمندان ،به گرایش به علو نقلی تشوی
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شدند و ای وضعیت ،دریت زمانی رخ داد که اروپا در پی تویع علۀو تجربۀی بۀود .در ایۀ
دوره ،بهتدریج میراث عقلی گذشتگان جا خود را به علو مذهبی ،اخبار ،و احادی داد .ایۀ
شرایط درحالی رخ میداد که افراد بسیار  ،وقت خود را صرف علو مختلۀه مۀیکردنۀد ،امۀا
درمجموع ،بهیبب یاختار و نهادها علمی وقت ،اطالعات آنها ارزشۀمند نبۀود (معتمۀد ،
 .)37 :1388در ای دوران ،روزبهروز بازار علو نقلی رون و توجه به علو عقلی و طبیعۀی در
تنگنا قرار گرفت؛ زیرا نهتنها محیط و یاختار علمی صفویه منایب نبود ،بلکۀه بۀرخالف دوران
آلبویه و آلزیار ،توجه پادشاهان صفویه نیز معطوف به علو منقول بود و حتی رابطۀه بۀا غۀر
نیز توانایی تاییر ای یاختار و برونداد نهادها علمی را نداشت (کاویانیپور.)369 :1394 ،
درواقع ،در عصر صفو  ،علۀو شۀرعی بۀر علۀو دیگۀر برتۀر یافۀت؛ زیۀرا ییایۀت و
ایدئولو

حاکمیت ،مبتنیبر ایجاد اقتدار بۀرا مکتۀب تشۀیع و ارائۀ ایۀدئولو ا بۀهمن ور

صیانت از حاکمیت بود؛ ای نگرش صفویان ،یبب پرورش افراد در جامعه شد که بۀه خرافۀه
و مباح غیرعقلی متمایل بودند .البته ای گرایش به خرافه ،منحصر بۀه گۀروه خاصۀی نبۀود و
طیه گستردها  ،از درباریان تا عالمان علو تجربی ،همچون پزشکان ،را نیز مبۀتال کۀرده بۀود
(کاویانیپور)311-317 :1394 ،؛ هرچنۀد نشۀانههۀایی از امیۀد بۀه علۀو عقلۀی و تجربۀی را
میتوان در عهد صفو یه تشخیص داد ،ولی در قیاس با علو نقلۀی و همچنۀی  ،گذشۀت علمۀی
ایران ،روند خروج از معقوالت و تکیه بر نقل ،بهعنوان عامل رواج خرافه ،بهخۀوبی قابۀلاثبۀات
ایت.
عدها در یک نگۀاه کلۀی ،دوران صۀفو یه را دورۀ انحطۀاط و زوال علۀو عقلۀی بهشۀمار
میآورند و بروز ای مشکل را ناشی از دو عامل میدانند؛ یکم ،فشار قزلباشها بر عالمان پیۀرو
اهل ینت در دوران ابتدایی حکومت صفویان و دو و در ادامه ،نگۀرش علمۀا مبنۀیبۀر برتۀر
علو نقلی بر علو عقلی .در توضیح عامل دو میتوان گفت ،مدارس عصر صۀفو بیشۀتر بۀر
فقه و اخبار متمرکز بودند و علو طبیعی ،بهمثابه نوعی معرفت فرعی ،در یایه قرار مۀیگرفتنۀد.
روند برریی نهاد علم در ای دوران را مۀیتۀوان دارا دو ویژگۀی دانسۀت :ابتۀدا اینکۀه تۀالش
چشمگیر برا تلفی علو عقلی آن زمان با الهیۀات انجۀا میشۀد و دو اینکۀه ،در رایۀتا
گردآور مکتوبات گذشتگان بسیار تالش میشد (فرشاد .)99-100 :1365 ،تحلیۀل ایۀ دو
موضوع نشان میدهد که اهالی علم در آن دوران ،نوعی برتر کامل در روش و موضوع را برا
الهیات متصور بودهاند .درواقع ،هدف از تالش برا تطبی علو طبیعی عقلی با معۀارف دینۀی
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ای بود که مخاطب و پیرو علو و معارف دینی دریابد که هرآنچه در دنیۀا و آخۀرت الز دارد را
میتواند در دی بیابد؛ بنابرای  ،نیاز به مراجعه به علو دیگۀر کۀه متۀأثر از غۀر بۀوده و زمینۀ
یستی وجاهت گفتمان حاکم را فراهم میکند ،از بی برود .نکت دیگر اینکه ،تجمیع و قدایت
میراث گذشتگان ،بدون ارائ طرحی منسجم برا نقد ،یۀبب بۀروز ن ۀا معرفتۀی نقۀلمحۀور
میشد و امکان بروز علو عقلی را محدود میکرد .درواقع ،قدیی کردن ن ا دانۀش در عصۀر
صفو  ،نهتنها امکان تویعه و تویل به علو دیگر ،بلکه حتی امکان نقۀد را نیۀز نفۀی مۀیکۀرد
(شاردن ،1393 ،ج.)931 :3
مجلسی و پیروانش نیز در ای زمینه متهم هستند و بسۀیار از ن ریۀهپردازان ،آنهۀا را در
رواج ای نهادها معرفتی دخیل میدانند .عدها بر ای ن رند که نشانههایی بۀرا نشۀان دادن
همسویی علو یونانی و میراث هلنی با احادی امامۀان در «بحۀاراالنوار» وجۀود دارد (نیۀوم ،
 )166 :1392که هدف از طرح آنها ،تأکید بر عد لزو رجوع به منابع و علۀو دیگۀر ایۀت؛
بهعنوان نمونه ،یکی از شاگردان عالمه مجلسی در اثر با عنوان ریۀال «انۀوار مشۀرقه» ضۀم
تأکید بر برتر حدی  ،حتی در علو عقلی و فلسفی ،چنی اعتقاد دارد کۀه فقۀدان توانۀایی در
تفسیر و تطبی  ،موجب تأخیر شده و بهعهدۀ خداوند عالمیۀان ایۀت (جعفریۀان.)186 :1393 ،
درواقع ،بهنوعی میتوان ای مطالب را تالشی برا کامل جلوه دادن گفتمان تشیع بهشمار آورد؛
جاییکه موضوعات موردبح یکی ایت ،اما مجلسی ،ابزار و رویکرد حل مسوله را بهگونۀها
دیگر نشان میدهد و تالش میکند ،مجموعها از میراث شیعیان که مبتنیبر منقوالت ایۀت را
کافی نشان دهد .درواقع ،شاید مجلسی نگران ای ایت که پذیرش کاربرد ای علۀو  ،یۀبب
تضعیه ن ا معرفتی موردن ر او و در ادامه ،باع تضعیه ییایی و اجتماعی تشیع شود.
تحلیل نوع علم و هنر دوران صفو نشان میدهۀد کۀه رشۀد و گسۀترش علۀو در ایۀران،

ً
تقریبا متأ ثر از رویکرد و امر شاهان بوده ایت ،نه برایاس رقابت بی مکاتۀب مختلۀه فکۀر

(پانویی .)166 :1383 ،درواقع ،افزونبر وجود نوعی اقتدارگرایی ییایی در عصر صفویه ،بۀا
توجه به بحرانها اجتماعی و وجود نوعی دلهره از چالشها فکر و همچنۀی  ،بۀا تکیۀهبۀر
نوع رایج علم و هنر آن دوران ،مۀیتۀوانیم مۀدعی انحصۀارگرایۀی علمۀی و هنۀر نیۀز باشۀیم.
ازآنجاکه تنوع دانش و مکتبها فکۀر  ،یۀبب تنۀوع هنۀر میشۀود ،انحصۀار در عاملیۀت و
همچنی  ،موضوعات هنر  ،برآمده از انحصار تفکر در جامعه بوده ایت؛ بهبیان روش تر ،فقه
اجتماعیۀییایی رایج و موردحمایت حاکمیت ،ناخوایته با بهانحصار درآوردن علو (بهدلیۀل
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ترس از بروز ناهنجار ها اجتماعی و درنتیجه ،تنشها ییایی) هنر را نیۀز محۀدود کۀرده
ایت .کوتاهیخ اینکه ،برریی جنبهها مختله اجتماعی علم ،هنر ،و ...نشۀاندهندۀ غلبۀ
فکر تنها یک نوع گفتمان در آن زمان ایت؛ موضوعی که ضم ایجۀاد تقۀدس بۀرا گفتمۀان
حاکم ،بهیبب گسترش بیعالقگی به علو عقلی ،زمین بروز خرافه را فراهم میکنۀد .بۀهنۀوعی
میتوان گفت ،علم در دوران صۀفویه ،خصۀلتی ییایۀی و ایۀدئولو یک گرفۀت (زارع:1393 ،
 )221که نتیج آن ،دور از بنیانها تعقل بود .درواقع ،تالش مجلسی بۀرا عامیانۀه کۀردن،
نیازمند همگنی یایر شوون اجتماعی ،ازجمله علم ،با فقه رایج بۀود؛ بنۀابرای  ،توانۀایی و لۀزو
بسط و گسترش علم نه دیده میشد ،نه امکانپذیر بود .ای مطلۀب بۀهتۀدریج و در نتیجۀ زوال
علم ،یبب گسترش موارد غیرعلمۀیا چۀون خرافۀه شۀد .برریۀی وضۀعیت علمۀی صۀفویه
بهخوبی نشاندهندۀ ای شرایط ایت.
 .3-4حلیةالمتقین ،دایرةالمعارف اجتماعی مجلسی

در چارچو مفهو دی بهمثابه دایرةالمعارف ،پریش ای قسمت ای ایت که مجلسی با کدا
رویکرد و چگونه یبب رواج ناخوایت خرافه شده ایت؟ در ادامه بهمن ور پایۀ گویی بۀه ایۀ
پریش ،کتا «حلیةالمتقی » را بهعنوان منبعی فاریی برا امور عام مرد  ،برریۀی کۀردهایم.
مجلسی معتقد ایت که مسلمانان نباید برپای عقول مستقل خود یخ بگو یند .شۀاید در نگۀاه

()8

نخست ،در دفاع از موضع مجلسی گفته شود کۀه من ۀور و  ،تنهۀا امۀور دینۀی بۀوده ایۀت

(مجلسی1404 ،ه.ق ،ج )3٠٦ :٥٧؛ اما برریی کتا هایی چون «حلیةالمتقۀی » ،اثباتکننۀدۀ
نگۀۀاه دایۀۀرةالمعۀۀارفی مجلسۀۀی بۀۀه هم ۀ شۀۀوون زنۀۀدگی در چۀۀارچو موضۀۀوع دی ۀ نقلۀۀی و
حدی گرایت؛ موضوعی که اگر نه در ابتدا ،ولی بیتردید یرانجا  ،زمین گۀرایش بۀه خرافۀه را
فراهم کرد.
برریی نوشتهها مجلسی ،نشاندهندۀ ایجاد ن امی ایۀت کۀه نیۀاز بۀه عقۀل را نۀهتنهۀا
بهعنوان «مصحح» ،حتی بهعنوان «مکمل» نیز تأیید نمیکند؛ بنابرای  ،ایرانی شۀیعه ،تعۀامالت
و احتیاجات خود را در ورا میزان عقل میگذارد و هر لح ه امکان یۀقوط بۀه واد خرافۀه را
برا خود فراهم میکند .ای شرایط درحالی رخ میدهد که بسیار از نگاشۀتههۀا مجلسۀی،
امکان نقد روایی نیز دارند ،ولی تمسک به یۀک بعۀد از دیۀ  ،ایۀ مشۀکل را ایجۀاد مۀیکنۀد؛
جاییکه علم ،فراموش و دعا جایگزی میشود .درواقع ،مجلسی زندگی زمینی را بیشازانۀدازه
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آیمانی میکند؛ ازای رو ،ناخودآگاه دیگر احتیاجی نیز بۀه علۀم زمینۀی پیۀدا نمۀیکنۀد .بۀرا
تشریح ادعا یادشده ،کتابی از مجلسی را برریی میکنیم که به زبۀان فاریۀی نگاشۀته شۀده و
هدفش ،ایجاد گفتمانی اجتماعی و زیستی برا ایرانیان بوده ایت؛ بۀهعنوان مثۀال ،و در ایۀ
کتا اشاره میکند که بهتری رنگها در جامه ،یفید ایت و بعد از آن ،زرد و بعۀد از آن ،یۀبز
ً
و بعد از آن ،یرخ نیمرنگ و کبود و عدیۀی .مکۀروه ایۀت یۀرخ تیۀره ،خصوصۀا در نمۀاز .و
پوشیدن جام ییاه ،کراهت شدید دارد درهمهحال ،مگر در عمامه و عبا و موزه و اگۀر عمامۀه و
عبا هم ییاه نباشد ،بهتر ایت (مجلسی.)24 :1392 ،
پذیرش ای گفتار برا دی داران امروز چندان دشوار بهن ر نمیرید؛ بهویۀژه اینکۀه بۀا
گسترش علمی با عنوان «روانشنایی رنگها» ،اثبۀات برخۀی گفتۀههۀا مجلسۀی امکانپۀذیر
میشود؛ اما با توجه به اینکه ن ا معرفتی و  ،مبتنیبر نقل ایت ،مسیر گسترش خرافه ،همۀوار
میشود؛ درحالیکه اگر و و هماندیشانش ،علم را نیز همۀراه داشۀتند ،تأییۀد ،رد ،یۀا اصۀالح
چنی گفتارهایی ،آیانتر و در ادامه ،بهیود دی بود.
درواقع ،مجلسی ابتدا گا در مسیر میگذارد که هم امۀور را دینۀی معرفۀی مۀیکنۀد و
حتی راه اثبات و نفی برپای شوون معرفتی دیگر را نیز میبندد؛ اما مشکل اصلی هنگامی ایجۀاد
میشود که اثبات یا نفی ای روایتها بهراحتی امکانپذیر میشۀود .هنگامیکۀه مجلسۀی ادعۀا
میکند که هرکس ایستاده لباس زیر خود را از ت درآورد ،آرزویۀش بۀهمۀدت یۀه روز بۀرآورده
نمیشود و افسرده و بیمار خواهد شد و شاید بمیرد (مجلسی ،)28 :1392 ،بۀرا نفۀی ای گونۀه
روایتها که نتایج توصیفیا دربر نداشته ایت ،دو راه در پیش رو ایت؛ یۀا رو گردانۀی از
ای مکتب ،یا توجیه عد چرایی ای موضوع با موضوع غیرعلمی دیگر که شۀاید آن دیگۀر ،
امکان نفی یریعی نداشته باشد .درحقیقت ،ناذیرفت امکان نفی علمی یا تعطیل موقت برخۀی
روایتها ،بهاجبار امکان رواج ن ا معرفتیا را فراهم میکند که خرافه ،کمتۀری دیۀتاورد آن
ایت.
مجلسۀۀی همچنۀۀی  ،بۀۀاوجود بیۀۀان برخ ۀی احادی ۀ دربۀۀارۀ لۀۀزو تجمۀۀل و زینۀۀت ،از
امیرالمنمنی علیهالسال چنی نقل میکند که ایشان فرمودند« :آنقدر پینه بۀر جامۀ خۀود زد
که شر کرد از آنکه بر آن پینه میزد» .همچنی  ،برا کامل کردن کرامت ای عمل از حضرت
صادق(ع) نقل میکند« :هرکه گریبان جامه را پینه زند و کفش را پینه کند و چیز که برا خانه
خرید بردارد به خانه برد ،از تکبر ایم گردد» (مجلسی .)32 :1392 ،برریۀی ایۀ روایتهۀا
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متأثر از تالش مجلسی برا دور از تأویل و تفسیرها زمانی و مکانی نیۀز دیۀتاورد بۀهجز
خرافه و علمگریز نداشته ایت .درواقع ،زمانیکه مجلسی مروج ن ا معرفتیا میشود کۀه
از عقول ناقصه! دور میکند و تأو یل را ناپسند میداند ،چگونه میتوان چنی احادیثی را موجه
جلوه داد .بیشک ،در بسیار از روایتها بهارثرییده ،نشانههایی از عجب ،بنابر صراحت
احادی  ،دیده میشود و تنها بهیبب ای موضوع ،امکان رد وجود ندارد؛ اما در ن ا معرفتیا
که عقل در آن غریبه ایت ،کشه حقیقت احادی  ،دشۀوار و رواج خرافۀه یۀا جعۀل رفتارهۀا
غیردینی اما شبیه با موارد یادشده ،برپای چنی نگرشهایی ،آیان میشود.
برریی علمی بۀودن احادیۀ  ،بسۀیار دشۀوارتر ایۀت .در حۀدی معتبۀر از حضۀرت
ریول( ) نقل شده ایت« :چون مگس در ظرف طعا بیفتد ،آن را غوطۀه دهیۀد کۀه در یۀک
بالش زهر ایت و در بال دیگرش شفایت و آن بال زهرآلود را در آ و طعا فرومیبۀرد ،شۀما
آن بال دیگر را هم فروبرید که ضۀرر نریۀاند» (مجلسۀی .)399 :1392 ،صۀرفن ر از دریۀتی
روایی ای حدی  ،بیتردید ،با توجه به نوع موضوع ،رد یۀا تأییۀد چنۀی روایتۀی ،تنهۀا از علۀو
تجربی برمیآید ،اما مجلسی راه را بر ای موارد بسته و اعال کرده ایت کۀه آنچۀه از ایۀ علۀو
نصیب پزشکان شده ایت ،در دی وجود دارد! (مجلسی ،1404 ،ج)212 :63؛ بنابرای  ،بهناچار
خود ،راه را بر هر روشی برا اصالح میبندد.
ایراد دیگر ن ا معرفتی مجلسی ،وجود تناقضات در ریالههایش ایت؛ بنابرای  ،دوبۀاره
نیازمند تأویل یا نفی و ابطال بخشی از میراث مجلسی میشویم .ای تناق ها نشۀان میدهۀد
که بسیار از ای احادی  ،مقطعی ،مورد  ،و مبتنیبر حادثها خۀا

بۀوده ایۀت و دلیۀل و

حکمت جامعی ندارد و زمانمند بوده ایت و تکی همهجانبه بر آنها ،امکان زوال عقل را بۀرا
هر جامعها فراهم میکند؛ بهعنوان مثال ،به یندها معتبر منقول ایت از حضرت صادق(ع)
که حضرت ریول( ) هرگز تکیهکرده بر پهلو رایت و پهلو چپ ،چیۀز تنۀاول نفرمۀود.
در حدی دیگر از آن حضرت ،نقۀل شۀده ایۀت :نبایۀد تکیۀهکۀرده و بۀهروخوابیۀده چیۀز
بخورند؛ اما در مقابل ،مجلسی خود ،حدیثی نقل میکند کۀه :روز عبۀاد بصۀر در خۀدمت
حضرت صادق(ع) نشسته بود و حضرت ،طعا تناول میفرمودنۀد و دیۀت چۀپ خۀود را بۀر
زمی گذاشته بودند .عباد گفت ،مگر نمیدانید که حضرت ریول( ) نهی کرده ایت از تکیه
کردن در وقت طعا خوردن؟ حضرت ،لح ها دیت را برداشتند و باز بر زمی گذاشتند ،بۀاز
َّ
عباد اعاده آن یخ کرد تا یه مرتبه ،پس حضرت فرمود :والله حضرت ریول( ) هرگز ایۀ
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نهی نفرموده (مجلسی.)69 :1392 ،
طرح چنی روایتها و احادیثی از یو مجلسی ،آنهم در کتابی که بهفاریی نوشته شده
ایت ،چالشبرانگیز ایت .درواقع ،ازآنجاکه هدف از نوشت چنی ریالههایی ،ایجاد گفتمانی
شرعی و اجتماعی برا عامه بوده ایت ،ای پریش مطرح میشۀود کۀه رویکۀرد مجلسۀی بۀه
احادی اجتماعی چگونه بوده ایت و ای رویکرد چه نتیجها دربر دارد .بهن ر میرید ،برا
توضیح چرایی مطالب کتا ها او مۀیتۀوان رویکۀرد او را برپایۀ نگۀرش معتقۀدان بۀه «دیۀ
حداکثر » شرح داد .در تعریفی از دی حداکثر چنی آمده ایت که احکا فقهی را برا حل
ً
معضالت جامعۀه کۀافی مۀیدانۀد (یۀروش .)89 :1378 ،اصۀوال برپایۀ ایۀ نگۀرش ،تمۀا
معلومات الز برا زندگی دنیو و اخرو در شرع آمده ایت (یروش)4 :1377 ،؛ اما آنچۀه
ً
در قالب ای تعریه اهمیت پیدا میکند ،ای ایت که آیا ایۀ نگۀرش ،الزامۀا منجۀر بۀه خرافۀه
میشود؟
چنانچه برخی دیگر از حداکثرپنداران ،مانند شۀهید مطهۀر  ،را درن ۀر بگیۀریم ،پایۀ ،
منفی ایت؛ ولی قیاس مطهر و مجلسی و یکسانانگار آنها ،دریت نیست .شهید مطهر
درای باره بر ای ن ر ایت که با توجه به منابع چهارگان ایالمی ،ازجمله عقۀل ،علمۀا ایۀال
نمیتوانند ایالمیت هیچ موضوعی را بالتکلیه تلقی کنند (مطهۀر  .)242 :1362 ،موضۀوع
مهم در اندیش ایشان ،بهعنوان یک حداکثرگرا ،عقل و ا،ن مجتهد ایت .درواقۀع ،ایشۀان هۀیچ
موضوعی را بدون صور دینی تلقی نمیکند ،اما در نگاه عقلگریۀزان امکۀان ایۀ ارزیۀابی نفۀی
میشود .در نگاه مجلسی بهعنوان یۀک حۀداکثرگۀرا برپایۀ طۀرد عقۀل ،ایۀال بۀهعنۀوان یۀک
«دارا ِ تا » ،چونان دایرةالمعارفی ارزیابی میشود که باوجودآن ،مراجعه به گفتمانها دیگر را
ضرور نمیبیند .اما مطهر بهیبب عقلمحور  ،ایال را «توانا ِ تا » بهشۀمار مۀیآورد کۀه

ضم لزو مراجعه به دیگران ،ارزیابی آنها را برپای توانۀایی ،اتۀی ایۀال  ،ضۀرور میدانۀد؛

بنابرای  ،نوع نگرش حداکثرگرا ،بهیبب ورود به شوون مختله اجتماعی ،بدون یار گۀرفت از
عقل ،زمین داخل شدن در مباح خرافی را فراهم میکند.
 .4جایگاه حدیث در دیدگاه سیاسی عالمه مجلسی
یکی دیگر از محورها نشاندهندۀ جایگاه حدی در طرح فکر مجلسۀی ،مباحۀ ییایۀی
ایت .مجلسی خود را متعل به مکتب ویطا میداند .و در حوزۀ مسائل ییایۀی بۀهروشۀنی
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نشان میدهد که بیش از آنکه اخبار یا اصولی باشد ،فقیهی ایت با بینش ییایی که اولویۀت
خود را حفظ گفتمان تشیع و افزایش مشۀروعیت حاکمیۀت در نگۀاه عامۀه مۀیدانۀد .درواقۀع،
دغدغ مجلسی ،بقا و ارائ گفتمان عامیانه برا توجیه مشروعیت و تداو آن ایت.
از برریی یاختار ییایی صفویان ،بهویۀژه از دوران شۀاه عبۀاس اول بهای یۀو مۀیتۀوان
نتیجه گرفت که جامعه همزمان میان دو قطب یلطنت و روحانیت تقسیم شده و هۀردو قطۀب،
نیازمند رابط متقابل و حضور متعادل یکدیگر بودهاند (آقاجر )19 :1380 ،؛ افزونبۀرای  ،در
نگرش و مکتب اخبار  ،عالم دینی ،جایگاهی در زندگی ییایۀی نۀدارد؛ عقۀل و درق بسۀیط
عامه را بیش از عالمان دی میدانند؛ بهای ترتیۀب ،دربۀارۀ عۀد توانۀایی عۀالم دینۀی و اقتۀدار
ییایی او شبهها وجود ندارد (آلیۀیدغفور .)151 :1386 ،اکنۀون پریۀش مطۀرحشۀده ایۀ
ایت که درصورت حضور و قدرت بیشتر اخبۀاریون ،دیۀتکم در نیمۀ دو دوران صۀفویه ،و
نبود جایگاه ریمی برا علما اخبار در ای مکتب ،تعامل دو قطۀب روحانیۀت و یۀلطنت
چگونه برقرار میشد؟
پای پریش یادشده با برریۀی عملکۀرد روحۀانیون عصۀر صۀفو مشۀخص میشۀود.
درواقع ،آنان بیش از آنکه در مباح ییایی (بۀهجز عۀدۀ انگشتشۀمار ) وابسۀتگی مکتبۀی
داشته باشند ،به ن ا شۀیعی وابسۀتگی ییایۀی داشۀته و همگۀی در پۀی دفۀاع از آن بۀودهانۀد؛
ازای رو ،بسیار از روحانیون آن عصر (اخبار یا اصولی) ،بۀهدلیۀل فقۀدان ن ریۀ منسۀجمی
دربارۀ جایگاه فقیه در عرص ییایی« ،بیشۀتر» بۀه ارائۀ تفسۀیر قدیۀی از جایگۀاه صۀفویان
گرایش داشتند و ای موضوع ،تنها به مجلسۀی اختصۀا

نداشۀت و در زمۀانهۀا مختلۀه،

موارد از مقدسیاز و پیوند زدن صفویان با ولیعصر(عج) رخ میداد؛ شۀرایطی کۀه آشۀکارا
یبب آغاز و ترویج ن ا معرفتی مستعد پذیرش خرافه شد.
ادعا یادشده ای گونه اثبات میشود که مجلسی ،نگاه چندان منایبی به تأویل نداشت و
برپای نگرش خود به جایگاه عقل ،تأویل را نیز محدود میکند؛ اما در برابۀر تفسۀیر دو روایۀت
مرتبط با موضوع ییایت ،با تمسک به تأویلی عجیب ،درصدد ارائۀ بنیۀانی بۀرا مشۀروعیت
صفویان برآمد .مجلسی در کتا «رجعت» دو حدی  ،یکی از اما باقر(ع) و دیگۀر از امۀا
صادق(ع) نقل کرده ایت .از اما باقر نقل شده ایت که« :مۀیبینم قۀومی را از جانۀب مشۀرق
ظاهر میشود و طلب ح میکند و جهاد میکند و مرد به دیۀ حۀ درآینۀد؛ ایشۀان بۀر ایۀ
راضی نمیشوند تا آنکه بر ایشان پادشاهانی والی شوند و آن را به کسی ندهند مگر بۀه صۀاحب
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شما ،هرکه به ایشان کشته شود ،در جنگ شهید ایۀت» (مجلسۀی ،بیتۀا .)274 :در حۀدی دو
آمده ایت که« :هرگاه خروج کند از ما قائمی از خرایان... ،و خروج کند از ما قائمی در گیالن
و یار نمایند اهالی که در حوالی ایترآباد ایت ،و دیلم و قزوی  .و ظاهر شود از بۀرا فرزنۀد
م علما ترکان و برخیزد پادش اه پادشاهان و بکشد قوچ فرزند خود را و کافران را هالق کنۀد»
(مجلسی ،بیتا.)276 :

مجلسی ،در تفسیر ای دو حدی  ،با تأویلی عجیب ،ضم ارتباط دادن هم حۀوادث بۀه
زمان خود ،حتی قتل قوچ را به شاهزاده صفیمیرزا ارتباط میدهد و بهای ترتیب ،بنیۀان معرفتۀی
دینی ویژها را برا صفویه فراهم میکند .ارائ چنی تفسۀیر و تۀأویلی در میۀان مسۀلمانان در
طول تاری  ،چندان غریب نیست ،اما برا مجلسی که تأویل را در حد روشی لاۀو و معنۀایی
بهکار میگیرد ،چگونگی رییدن به ای معنا ،عجیب و پریشبرانگیز ایت .ای تفسۀیرها ،تنهۀا
نمونهها حمایتها عالمه مجلسی از تشیع عامیانه و تحکیم صفویه نیست؛ بهعنوان مثۀال،
ارائ احادی و حمایت از نمونهها افراطی گفتمان فرق ناجیه در ادام همی رویکرد مجلسۀی
ایت؛ گفتمانی که هرچند ممک ایت یبب ایجاد غیریت ینگینی بۀرا گفتمۀان مۀوردن ر او
شود ،اما آشکارا رویکردها عقالنی را نفی میکند و از مکتبی دینی بهیو ایدئولو

ییایی

حرکت میکند.
مجلسی برا ایجاد ن امی تالش میکرد که ضم تمایز با اغیار ،امکان انسۀجا جامعۀ
ایرانی را فراهم کند؛ بنابرای  ،قدرتدهی و ترویج تشیع عامیانه در ای روند ،گریزناپۀذیر بۀود.
در دورۀ صفویه مرایم و آیی ها مختلفی مانند رفعالقلم برگزار میشۀد کۀه مجلسۀی آنهۀا را
نهی نمیکرد .هدف ابتدایی از رواج یا عد مخالفت با ای گونه آیی ها ،ایجاد غیریۀت بۀا اهۀل
ینت بود ،اما ثمرۀ آن ،رواج اعمال نابخردانها بود که یرانجا به زوال عقالنیت منجر میشد

(کسرو 31 :1386 ،؛ مجلسی1404 ،ه.ق ،ج.))9(120-125 :31

چرایی پذیرش یا عد پذیرش عقل در اینجا مشخص میشود .درواقع ،درصورت پذیرش
ً
عقل و لزو تأویل ،بسیار از احادی متنایب با گفتمان فرق ناجیه و قدایت صفویان ،لزومۀا
تأیید نمیشوند یا محکو به عبور از دیدگاه و تأویل خاصی هستند؛ موضوعی که کمتری نتیج
آن ،تضعیه گفتمان تشیع عامیانها ایت که زوال آن ،بزرگتۀری نگرانۀی مجلسۀی بۀود .امۀا
مجلسی تنها هنگامیکه در تنگنا ییایی ایت ،بدعهد میکند و دیت به تاویۀل مۀیزنۀد.
ای کار در موضوعات ییایی یۀبب افۀراطگرایۀی و در عرصۀ فرهنگۀی ،یۀبب عۀد امکۀان
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اصالحات عقالنی و در پی آن ،رواج خرافه شد .برریی چگونگی زوال صفویه و نقۀش داشۀت
اقلیتها مذهبی در آن ،بهخوبی ای وضعیت را اثبات میکند.
نتیجهگیری
بیشک لزو توجه به روایتهایی همچون «علیکم بالۀدرایات ال بالروایۀات» در همۀ دورههۀا
مدن ر فقها بوده ایت و عالمه مجلسی نیز از ای دایره خارج نبود؛ اما میبایست پۀذیرفت کۀه
زمان و زمانه ،تحلیل ،تأویل ،و لزو تفاییر گوناگون را تعیۀی مۀیکننۀد؛ بنۀابرای  ،درصۀورت
مرتبط دانست رواج خرافه در ایران صفویه با چگونگی برداشۀتهۀا دینۀی آن عصۀر ،چرایۀی
رویکردها فقها آن دوره و شناخت گفتمان حاکم و تنگناها اجتماعی ،مهم بهن ر میآید.
با برریی جریان حاکم بر دوران صفویه درمییابیم که بۀاوجود صۀالبت ظۀاهر  ،نۀوعی
تکثر و امکۀان زوال معرفتۀی گسۀترده در شۀوون گونۀاگون دینۀی و اجتمۀاعی وجۀود دارد .ایۀ
گستردگی ،دربرگیرندۀ رقابت جریانها مختله با فقهۀی مۀیشۀد کۀه پۀس از یۀالها ،بۀرا
نخستی بار ،امکان حیات و بیان خود را فراهم میدید .حضور هم ای جریانها بۀه روحۀانیون
میآموخت که امکان زوال دوبارۀ تشیع وجود دارد ،بهویژه اینکه تا میانهها صفویه ،فقۀه رایۀج
بیشتر از کتا ها غیرفاریی تأثیر میپذیرفت و عام مرد  ،چندان تحت تۀأثیر ن ۀا معرفتۀی
تشیع نبودند؛ ازای رو ،تالش برا گسترش تشیع چونان دایرةالمعارفی جامع بۀرا تمۀا شۀوون
زندگی ایرانی و بینیاز از تویل به جریانها دیگر ،در دیۀتورکار حاکمیۀت و روحانیۀت قۀرار
گرفت.
روحانیون مختلفی ای خوایته را پیگیر میکردنۀد؛ امۀا تشۀیع عصۀر صۀفویه ،بۀیش از
هرکس وا دار عالمه مجلسی ایت .همو بود که ضۀم تأ لیفۀات گسۀترده و حمایۀت از دربۀار
صفو  ،به تشیع انسجا بخشید .اما روش مۀوردن ر و  ،دیۀتاورد ناخوایۀتها بۀرا جامعۀ
ایرانی داشت .درواقع ،رواج خرافه را نمیتوان خوایت مجلسی دانست؛ بهویژه اینکۀه در برخۀی
موضوعات ،او با ارائ روایتهایی در بحاراالنوار ،در پی نفی خرافه بۀوده ایۀت .امۀا تۀالش او
برا ایجاد ن ۀا «جۀامع» شۀیعی ،یۀبب ایجۀاد ن ۀا معرفتۀی خاصۀی شۀد؛ زیۀرا ابۀزار و
درای رایتا ،تنها حدی و اخبار بود .درواقع ،مجلسی در برابۀر جریۀانهۀا دیگۀر ،حۀدی را
نهتنها بهعنوان ابزار ،بلکه بهعنوان هدف درن ر میگرفت و ای کار ،یبب پیدایش ن ا معرفتۀی
ویژها میشد که دیتاورد آن ،فروکایته شدن عقل بود.
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رویکرد حدی گرایی مجلسی از دو موضوع تأثیر میپذیرفت؛ نخست اینکه ایشان ،نگۀاه
جامعی به دی و حدی داشته و چنی تصور میکردند که هرآنچه الز ایت ،بهگونۀها جۀامع
در دی یافت میشود؛ بنابرای  ،تویل و رجوع به جریانهۀا دیگۀر را جۀایز نمیدانسۀتند؛دو
اینکه در دیدگاه مجلسی ،نیاز به ایتفاده از عقل و تأویل نیست؛ بنابرای  ،هرچند خود و در
برخی مراحل به چنی عملی دیت میزند (بهویژه در امور ییایی) ،اما بهطورکلی و بهویۀژه در
امور دینی ،مسیر تأویل را مسدود میکند .دیتاورد چنی گفتمانی ،نۀوعی ن ۀا معرفتۀی بۀرا
جامعه ایت که امکان تأیید و نفی علمی را از دیت داده و علو تجربی و عقلی را بهطور کامۀل
از صحن جامعه طرد میکرد؛ مطلبی که برپای برریی وضۀعیت علۀو دیگۀر در عهۀد صۀفو
تأیید میشود.
ً
هرچند در مقدمه نمۀیتۀوان چنۀی رویکۀرد را الزامۀا خرافۀی دانسۀت ،امۀا راه را بۀرا
گسترش خرافه باز میکند و خود نیز هیچ وییلها برا مقابله بۀا آن نۀدارد .درواقۀع ،مجلسۀی
بهمن ور عامیانه شدن و رواج تشیع ،در پی ایجاد نوعی دایرةالمعارف جامع برا ایرانیان بۀود و
حدی را هست مرکز برا ایجاد آن بهشمار مۀیآورد؛ بۀهای ترتیب ،ایرانیۀان« ،ناخوایۀته» در
معرض علمگریز و خرافهگرایۀی گسۀترده ،آن هۀم خرافۀاتی آغشۀته بۀه ادعاهۀا دینۀی ،قۀرار
میگرفتند .رویکرد دایرةالمعارفی به دیۀ بۀا گسۀترش خۀود و ورود بۀه حۀوزههۀا مختلۀه و
محدود کردن عناصر غیر ،با ایجاد نوعی از زیست اجتمۀاعی ،یۀرانجا شۀرایط را بۀرا بۀروز
خرافه ایجاد کرد .دیتاورد مراحل پیمودهشده ،اثبات برتر نقل و حۀدی گرایۀی ،چونۀان یۀک
ن ا معرفتی ،در هم امور علمی ،اجتماعی ،و ییایی بود؛ جاییکه علو عقلی و تجربی برا
ایجاد جریان و دایرةالمعارفی جامع و نفی دیگران تضۀعیه ،و امکۀان لاۀزش بۀهیۀو خرافۀه
بهعنوان دیتاورد ناخوایته برا جامعها غریبه با علم ،فراهم شد.
درمجموع ،مجلسی را به علمیتیز نمیتوان متهم کرد ،ولی بۀه علۀمگریۀز شۀاید .درواقۀع،
موضۀۀوع اصۀۀلی ،نۀۀوع ن ۀۀا معرفت ۀی و عقالنیت ۀی ایۀۀت کۀۀه در چۀۀارچو مفهۀۀو رو یکۀۀرد
دایرةالمعارفی به دی گسترش مییابد .در چنی ن ا معرفتیا  ،دیگر امکان ابطۀال یۀا اثبۀات
علمی فراهم نیست؛ مجلسی هم خواهان چنی کار نیست .آثار و بسط ای ن ۀا معرفتۀی در
دو یطح نمایان میشود :در یطح خوا  ،رشد علو دیگر محدود میشود و در یۀطح عۀوا
نیز یبب رواج خرافه میشود؛ موضوعی که بهراحتی بۀا برریۀی شۀرایط اواخۀر عصۀر صۀفویه
قابلاثبات ایت.
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یادداشتها

 .1از عبدالعز یز ناصبی دهلو که از علما ضد شیعه ایت ،چنی روایت شده ایت که اگر دی شیعه
را به دی مجلسی بنامند ،هرآینه در محل خواهد بود (نک :کرمانشاهی.)114 :1375 ،
 .2آنچه در تعریه و توضیح ای فرضیه مهم ایت ،توجه به اهداف ،زمانۀه ،و گفتمۀان رایۀج در عصۀر
عالمه مجلسی ایت .مقا مع م رهبر در مطلبی نزدیک بۀه پۀژوهش پۀیشرو ،بۀر ایۀ ن رنۀد کۀه:
«عالمه مجلسی در «حۀ الیقی » و «عی الحیۀاة» ،و ...اخۀالق و عقایۀد دینۀی را بۀا زبۀان «عامیانۀه»
میگفت و ایران عصر صفو را به تفکر اعتقاد ِ شیعی «نزدیک» میکرد .مکتوبات مجلسی ،بۀهویۀژه
کتب فاریی ،پایهها تشیع را ۀدر آن زمانیکه تشیع در کشور ما تازه بودۀ قر کرده ایت .کتا ها
مجلسی ،یک روز خیلی اثر داشته ایت .مجلسی عقاید شیعه را در دلها مرد محکم کردند .آن روز
آن مطالب بهدرد میخورد؛ اما امروز م و شۀما نمیتۀوانیم «حۀ الیقی » و «حیۀاةالقلو » را تجۀویز
زبان امروز بنویسیم .بنده امروز «ح الیقی » و «حیاةالقلو »
کنیم؛ ...اگر هنر داریم ،آن مضمون را با ِ
را برا مرد تجویز نمیکنم (خامنۀها  .)1370/12/5 ،ایۀ تحلیۀل ،دو مطلۀب را نشۀان مۀیدهۀد؛
نخست ،نقص ن ا فکر ایجابی مجلسی را که امروزه بهتر از گذشته و زمان مجلسی مشۀخص شۀده
ایت و دو  ،چرایی عملکرد عالمه مجلسی؛ که بنا به گفت مقا مع م رهبۀر  ،درواقۀع ،تالشۀی بۀرا
ایجاد و تحکیم پایهها تشیع در ایران صفو بۀوده ایۀت؛ بۀههمی دلیل ،عنۀوان پۀژوهش ،بۀر نتۀایج
ناخوایت گسترش یک جریان فکر متمرکز شده ایت.
 .3رو یکرد بهکارگرفتهشده در ای پژوهش ،شباهت زیاد به اثر وبر با عنوان «اخالق پروتستان و روح
یرمایهدار » دارد (وبر .)1392 ،وبر با کاربست مفهو «اخالق پروتستان» مدعی ایت ،دیۀ رایۀج
در اروپا شمال غربی ،اخالق خاصی را رواج داد که آن اخالق ،در پیدایش نوع خاصۀی از عقالنیۀت
منثر بوده ایت .درواقع ،آن اخالق دینی ،یبب عقالنی شدن تجارت ،صنعت ،قانون ،و بهطۀورکلۀی،
کردارها زندگی ازجمله اقتصاد شد (نوبل .)140 :1397 ،بۀهلحۀاظ رویکۀرد ،پۀژوهش حاضۀر نیۀز
همچون وبر با کاربست مفهو «رویکرد دایرةالمعارفی به دی » ،درصۀدد تفسۀیر دیۀ رایۀج و یۀاس،
تحلیل آثار آن ایت؛ با ای تفاوت کۀه وبۀر در پۀی پایۀ گۀویی بۀه چرایۀی پیۀدایش و عۀد پیۀدایش
یرمایهدار در چند تمدن گوناگون ،برپای روش توافۀ و اخۀتالف ایۀت؛ امۀا مطالعۀ حاضۀر ،تنهۀا
مطالعها مورد در زمان صفو و برایاس نوشتار عالمه مجلسی ایت؛ بنۀابرای  ،چرایۀی گسۀترش
خرافه در ایران را نیز میتوان متأثر از اخالق دینی رایج آن عصر دانست .درواقع ،برخالف پروتستان که
یبب قوا عقالنیت شد ،رویکرد دینی رایۀج در پایۀان دورۀ صۀفویه ،حضۀور حۀداکثر فقۀه منقۀول و
فروکایته شدن جایگاه عقالنیت در ایران را در پی داشت.
 .4بیشتر کتا ها ترجمهشده در آن قرن و حتی پیشازآن در موضوع ییره و مناقب نبودهاند.
 .5بهعنوان نمونه ،موضوع خرق و التیۀا  .فۀار از اینکۀه چگونۀه یۀک نگۀرش فلسۀفی وارد موضۀوعی
علمیۀتجربی شده ایت ،ایتناد به ای موضوع و موارد مشابه ،یبب طرد جامع و غیرایۀالمی معرفۀی
کردن فلسفه میشد .درواقع ،طرد فلسفه ناشی از امکان انتقۀاد از معۀارفی چۀون معۀراج بۀود و از دیۀد
مجلسی برا ایجاد جریانی جامع ،دیتکم در آن دوران ،ضرور بوده ایت.
 .6امکان نزدیک بودن ای بح به موضوع فلسفه وجود دارد؛ اما برپایۀ اهمیۀت روششۀناختی ،فقۀه
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مجلسی جداگانه و بهگونها تکمیلی ارائه شده ایت.
 .7فوجدت العلم کله فیکتا الله ...و أخبار أهلبیت.
 .8در عبارت موردن ر «ال تتکلموا علی عقولکم الییما فیالمقاصد الدینیه» ،از وا ۀ الییما بهره گرفته
شده ایت .در تفسیر نحو ای وا ه چنی آمده ایت که برا ایۀتفاده در مۀوارد ایۀت کۀه دو وا ه،
دارا وجه اشتراق بوده اما وا ۀ منخر دارا تأکید ایت؛ بنابرای  ،من ور عالمه ،نفی لۀزو عقالنیۀت
در جمیع امور دینی و غیره ،بهویژه دینی ایت (نک :عبایی ،1425 ،ج.)365 :1

 .9آنچه در اینجا مهم ایت ،فار از عد تعیی دقی زمان فۀوت خلیفۀ دو و عۀد نفۀی ایۀ
مرایم ،ن ا فکر آن عصر ایت .ای رویه به رویکرد مۀذهبی در آن زمۀان تبۀدیل شۀد کۀه
یبب ارائ مفهو فرق ناجیه شده بود .هرچند مجلسی را نمیتوان در پیدایش ای مفهۀو عامۀل
ابتدایی دانست ،اما او بۀهعنۀوان معتبرتۀری روحۀانی عصۀر خۀویش ،ضۀم ارائۀ شۀدیدتری
احادی مربوط به ای فرهنگ ،در رواج و بهرهگیر از آن کوشا بۀود (مجلسۀی1404 ،ه.ق ،ج
.)239 :8
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