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واکاوی نقش فرهنگ سیاسی تشیع 
در شکل دهی به وحدت اجتماعی ایران از دوره صفویه تاکنون

چکیده
 این مقاله با هدف نقش فرهنگ سیاسی تشیع در شکل دهی به وحدت اجتماعی ایران از دوره 
صفویه تاکنون تدوین ش��ده است. همان طور که در تعریف فرهنگ سیاسی تشیع باید اذعان 
ک��رد، این اصطالح درواقع بخش عظیمی از اعتقادات و ارزش های مذهب تش��یع را ش��امل 
می ش��ود که از منابع و رویکردهای گوناگون شیعی حاصل شده و درواقع وسیله و ابزار کنش 
و واکنش های شیعیان در برابر نظام های سیاسی است. این پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی 
و با اس��تفاده از متون کتابخانه ای و تاریخی به این نتایج دست یافته است که فرهنگ سیاسی 
تشیع از دوران صفویه تاکنون عالوه بر معنابخشی، دارای کارکرد وحدت بخشی، هویت بخشی 
و مشروعیت بخش��ی نیز بوده و توانسته اس��ت در نظم و انضباط جامعه ایران و حتی بهداشت 
روانی، تعلیم و تربیت جامعه را تحت تأثیر آموزه های خویش قرار دهد. از سوی دیگر، فرهنگ 
سیاس��ی ش��یعه در دوره صفویه به تقابل با دیگر جریان های انحرافی و تقابل با حکومت سنی 
مذهب عثمانی انجامید. در دوره قاجاریه و با الهام از آموزه های جورس��تیزانه امامان و ائمه با 
اتح��اد و وحدت جامعه به تقابل با ظلم و جور س��الطین قاجار و مب��ارزه با قراردادهایی مانند 
رویت��رز، تنباکو و... پرداخت. در دوره پهلوی این فرهن��گ در تقابل با ملی گرایی افراطی و 
باس��تان گرایی قرار گرفت و س��بب اتحاد مردم در سرنگونی پهلوی ش��د و درنهایت در دوره 
کنونی هم نقش مهمی در ش��کل دهی به ساخت جامعه و تحوالت آن داشته است و به عنوان 

یک منسجم بخش اجتماعی از زمان صفویه تاکنون مؤثر بوده است.
واژه های کلیدی: فرهنگ سیاس��ی تش��یع، وحدت اجتماعی ایران، صفویه، قاجاریه، 

پهلوی و انقالب اسالمی.
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مقدمه و بیان مسئله
فرهنگ سیاسی هر جامعه به گونه ای بیانگر چگونگی زندگی اجتماعی، رفتار و نوع تعامل مردمان 
آن با یکدیگر است. عناصر سازنده وحدت ملی، آدم های ساکن آن سرزمین هستند و چگونگی 
تعام��ل و رفتار ای��ن آدم ها با یکدیگر متأثر از فرهنگ سیاس��ی آنان اس��ت؛ بنابراین نوع فرهنگ 
سیاس��ی در هر جامعه ای می تواند تأثیر مساعد یا نامساعد، مخرب یا سازنده بر جامعه داشته باشد 
)جعفری خلفلو، 1389(. همچنان که فرهنگ عمومی می تواند سالم یا ناسالم باشد، فرهنگ سیاسی 
نیز می تواند بر احترام و اعتماد متقابل، مشارکت پذیری و برخورد منطقی با نظرات و برداشت های 
سیاس��ی دیگران و بر ش��کل گیری وحدت جامعه مبتنی باشد و فرهنگ سالم سیاسی نام بگیرد یا 
ب��ه تحمل ناپذیری، بی احترامی به نظرات و گرایش های سیاس��ی دیگران، برخورد تحریک کننده 
و تخریبی در قلمروهای سیاس��ی مبتنی باش��د و به عبارتی، فرهنگ ناس��الم سیاسی نامیده شود. 
مذهب تش��یع یکی از عناصر مهم در وحدت ایرانیان در دوره صفوی و بعد از آن بوده اس��ت که 
س��اختار اندیش��ه ای صفویان، قاجاریان و جمهوری اسالمی ایران را تش��کیل داده است. بر این 
اس��اس کارکرد دینی و مذهبی تش��یع، مهم ترین وظایف و کارکرد دولت های صفویه، قاجاریه و 
جمهوری اس��المی در وحدت بخش��ی جامعه بوده اس��ت؛ چراکه حمایت از قوانین شریعت در 
حوزه تش��یع و برقراری مناس��بات نزدیک با عالمان دین، ترویج آیین ها و ش��عایر مذهبی- که نزد 
ش��یعه احترام و قداست خاصی داشت- بخشی از وظایف حامیان دین در دوره های مذکور بوده 
که این حمایت ها به وحدت بخشی اجتماعی کمک کرده است. از سوی دیگر ترویج سنت تبرا، 
مراسم سوگواری شهادت امامان شیعه، به ویژه حضرت علی و امام حسین، برگزاری شکوهمندانه 
اعیاد مذهبی مانند عید قربان، غدیر و فطر، مولودی حضرات ائمه، تعبیر مذهبی از عید باس��تانی 
نوروز، مس��جد و مدرسه سازی و گسترش موقوفات، مهم ترین جلوه ها و شعایری بودند که سبب 
وحدت بخش��ی اجتماعی در دوره صفویه، قاجاریه و جمهوری اسالمی بوده است و بدین شیوه، 
ضمن آنکه هویتی دین دارانه و معنوی در جامعه ش��کل گرفت، موجبات تحکیم هویت سیاس��ی 
ایران در عهد صفویه، قاجاریه و جمهوری اس��المی را نیز فراهم آورده اس��ت. تردیدی نیست که 
این روند به فرایند شکل گیری و تکامل وحدت ملی در جامعه ایرانی بسیار کمک کرد )اسداللهی 
ش��یرگ، 1396(. با این حال، در پژوهش حاضر س��عی شد به این مس��ئله و موضوع مهم و اساسی 
پرداخته ش��ود که نقش فرهنگ سیاس��ی تشیع در ش��کل دهی به وحدت اجتماعی ایران از دوره 
صفویه تاکنون چگونه قابل تأمل اس��ت و به عبارتی به این س��ؤال، پاس��خی مناسب ارائه کرد که 
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فرهنگ سیاسی تشیع در هرکدام از دوره های مزبور، چه نقشی در برقراری وحدت اجتماعی ایفا 
کرده و اساسًا این نقش چگونه تشریح می شود.

پیشینه تجربی پژوهش
تاکنون پژوهش ها و بررس��ی های متعددی درباره مفهوم فرهنگ سیاس��ی تشیع انجام شده است 
که این تحقیقات بیش��تر به بررس��ی کلی این مفه��وم و نقش و جای��گاه آن پرداخته اند. در حال 
حاضر، پژوهشی مستقل و اختصاصی درباره نقش فرهنگ سیاسی تشیع در شکل دهی به وحدت 
اجتماع��ی ایران و نقش آن به خصوص در به وجود آمدن ماهیتی تکلیف گرایانه و تعبدی به عنوان 
عاملی تأثیرگذار بر پیروزی انقالب اس��المی ایران صورت نگرفته اس��ت؛ بنابراین در این پژوهش 
س��عی شد تا مفهوم فرهنگ سیاسی تش��یع و نقش آن در وحدت اجتماعی ایران از دوره صفویه 
تاکنون مدنظر قرار گیرد تا به نوعی، نوآوری این پژوهش و مس��ئله بیش��تر نمود پیدا کرده باش��د. 
با وجود این باید گفت درمورد ایده نقش و تأثیر فرهنگ سیاس��ی تش��یع بر جامعه ایران، با توجه 
به نزدیکی و قرابت بیش��تر به موضوع پژوهش حاضر، چندین کار در س��طوح داخلی و خارجی 
صورت گرفته است که در ذیل به صورت موردی به آن ها اشاره می کنیم؛ زیرا همان طور که گفته 

شد، تا به حال با این عنوان و رویکرد، هیچ پژوهشی صورت نگرفته است.

جدول 1. پیشینه تجربی پژوهش )در سطح داخلی(
دانشگاه / مجلهسالگردآورندهعنوانردیف

گفتمان تشیع و برسازی هویت ملی در 1
ایران عصر صفویه

مرتضوی، رضایی 
حسین آبادی و 
قرائتی اردوان

1394
فصلنامه 

پژوهش های 
سیاسی جهان 

اسالم

2
تأثی��ر فرهنگ سیاس��ی بر مش��ارکت 
شهروندان در حکومت محلی )مطالعه 

موردی: تهران(
قالیباف و 
1392پورموسوی

فصلنامه 
پژوهش های 

جغرافیای انسانی

تأثیر فقهای شیعه در گستره فرهنگ و 3
پایان نامه کارشناسی 1397شاهوردیتمدن اسالمی در عصر صفویه

ارشد دانشگاه قم
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تأثیر فرهنگ سیاسی بر وحدت ملی در 4
1389جعفری خلفلوجمهوری اسالمی ایران

پایان نامه کارشناسی 
ارشد دانشگاه 

اصفهان

نقش فرهنگ سیاس��ی شیعه بر سبک 5
1393خدریزندگی ایرانی

پایان نامه کارشناسی 
ارشد دانشگاه 
عالمه طباطبایی

جدول 2. پیشینه تجربی پژوهش )در سطح خارجی(
PublishingyearCollectortitlerow

Brill1995/96Farazmand

 Religion and politics in
 contemporary Iran: Shia

 radicalism, revolution, and
national character

1

Oxford Universi-
ty Press1989Amjad Shi'ism and Revolution in

Iran2
 Taylor & 

 Francis, Ltd. on
behalf of Interna-
 tional Society of

Iranian Studies

2007Shaery
 Imagining Shi'ite Iran:
 Transnationalism and

 Religious Authenticity in
the Muslim World

3

مبانی مفهومی پژوهش
مفهوم فرهنگ سیاسی

آلموند در تعریف فرهنگ سیاسی اذعان می دارد که الگو، مدل و نحوه نگرش ها و سمت گیری های 
فردی به سیاس��ت در میان تک  تک اعضای یک نظام و ساختار حکومتی تعریف می شود )عالم، 
1384(. چنان که از دیدگاه آلموند، هر ساختار و نظام سیاسی برای نیل به اهداف و مقاصد خود، 
درواقع متضمن الگوی خاصی از جهت گیری به سوی کنش های مختلف سیاسی است؛ بدین معنا 
که در هر نظام و س��اختار سیاس��ی، یک قلمرو و محدوده ذهنی سامان یافته و مشخص در راستا 
و درمورد سیاس��ت وجود دارد که به جامعه و افراد معنا می دهد. لوسین پای معتقد است فرهنگ 
سیاسی مجموعه نگرش ها، اعتقادات، ارزش ها، باورها و درواقع تمام احساساتی را شامل می شود 
که به نظم و روند سیاس��ی معنا و اهمیت می دهد و بدین وسیله قواعد و اصول تعیین کننده حاکم 

بر رفتار و نظام سیاسی را مشخص می کند )عالم، 1384(.
بر این اس��اس فرهنگ سیاسی درواقع تمام الگوهای جهت گیری سیاسی را شامل می شود که 



109

ن  |
کنو

ه تا
فوی

ه ص
دور

ن از 
 ایرا

عی
تما

 اج
دت

 وح
ی به

ل ده
شک

در 
یع 

 تش
سی

سیا
گ 

رهن
ش ف

ی نق
کاو

|  وا

از استقالل نسبی برخوردار باشند؛ به طوری که حتی نمادهای کالمی نیز به عنوان فرهنگ سیاسی 
و تجربه های فرهنگ سیاس��ی می توانند عاملی تأثیرگذار بر فرهنگ سیاسی تلقی شوند )قالیباف و 
موس��وی، 1392(؛ از این رو فرهنگ سیاسی از قالب های سیستمی خارج شده و فرهنگ سیاسی هر 
کش��وری دور از قیاس های غیرتجربی، در فرایند تاریخ بومی هر کشور شکل می گیرد. چنان که 
بس��یاری از جدال ها، دعواها و منازعات سیاسی و فرهنگی جوامع در سطوح داخلی و بین المللی 
را می توان ناش��ی از وجود عوامل و ایستارهایی دانست که شکل دهنده فرهنگ سیاسی آن جامعه 
هس��تند. بدین ترتیب که اگر فرهنگ، بازتاب و نش��ان دهنده روح عمومی جامعه باشد، ایستارها 
نی��ز بیانگر قالب های ذهنی و ادراکی هس��تند که می توانند درون جامعه ش��کل بگیرند و هرگونه 
کنش اجتماعی براس��اس چنین ش��اخصی و با چنین معیارهایی می تواند انجام شود؛ بنابراین باید 
گفت تصمیم گیری در حوزه های سیاسی، اجتماعی و... بر مبنای بازتاب و تأثیر ایستارها حاصل 
می ش��ود؛ به همین دلیل عمده انسان شناسان سعی می کنند بر فرهنگ به عنوان عاملی تعیین کننده 

در نحوه شکل گیری رفتار انسان متمرکز شوند )پالمر و همکاران، 1367(.

مفهوم فرهنگ سیاسی شیعه
در تعریف فرهنگ سیاسی تشیع باید اذعان کرد این اصطالح درواقع بخش عظیمی از اعتقادات 
و ارزش های مذهب تش��یع را ش��امل می ش��ود که از منابع و رویکردهای گوناگون شیعی حاصل 
می گردد و درواقع به عنوان وس��یله و ابزار کنش و واکنش های ش��یعیان در برابر نظام های سیاسی 

مطرح است )هنری، 1380: 27(.

چارچوب نظری تحلیل گفتمان
ارنس��تو الکالئو و شانتال موفه از نظریه پردازانی هستند که نسبت بین اجتماع، سیاست، قدرت و 
فرهنگ را در نظریه خود تحلیل و بررسی کردند. ایشان از همه امور اجتماعی، برداشتی گفتمانی 
دارند. به نظر آن ها در نس��بت بین سیاست و جامعه همه امور سیاسی هستند. از دیدگاه الکالئو، 
امور اجتماعی به مثابه س��اخت های گفتمانی قابل فهم اند. گفتمان ها تصور و فهم ما را از واقعیت 
و جهان ش��کل می دهند؛ بنابراین معنا و فهم انس��انی همواره گفتمانی، نسبی و از این رو سیاسی 
هستند. تعریف گفتمان نزد الکالئو و موفه آن است که اساسًا گفتمان در نسبت و ارتباط با یک 
قدرت، س��لطه و هژمونی خاص به وجود می آید. به نظر الکالئ��و، گفتمان چون در بافتی متنی 
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)در معنای وس��یع( و در بافتی موقعیتی به وجود می آید، طبعًا عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
در آن حض��ور دارد )یورگنس��ن و فیلیپس، 1393: 83(؛ به عبارت دیگ��ر، از منظر الکالئو جریانات 
و تبادالت سیاس��ی با زندگی و اجتماع مردم نوعی ارتباط مس��تقیم دارند؛ به طوری که باید اذعان 
کرد، هر گفتمان و دیدگاه سیاس��ی که در عرصه به دست آوردن قدرت مشغول رقابت با دیگران 
اس��ت، درواقع برآیند و دال بر برداش��ت گروهی از افراد جامعه است که خواهان نظم بخشیدن و 

تداوم بخشیدن به امور سیاسی و اجتماعی خود هستند )حسینی زاده، 1382(.
به عبارت دیگر، در نظر الکالئو و موفه برای اینکه اشیاء و فعالیت های انسانی مفهوم باشند، 
باید به عنوان جزئی از چارچوب گسترده تر معانی مطالعه شوند. تمام معانی و هویت های متفاوتی 
ک��ه ی��ک چیز می تواند به خود بگیرد، بس��تگی به نوع خاص گفتمان و ش��رایطی دارد که به آن 
معنا و هس��تی می بخشد؛ برای مثال کارکرد مذهب تشیع هنگام برآمدن حکومت صفوی در 908 
هجری شمس��ی زمانی فهمیده می ش��ود که در گفتمان صفوی مطالعه شود. تشیع در این زمان با 
قرارگرفت��ن در روابط قدرت، نوع جدی��دی از روابط را ایجاد کرد که ذیل آن ها، زندگی و جامعه 
ایرانی معنای سیاس��ی می یافت. مذهب تشیع که تا پیش از برآمدن صفویه امری غیرسیاسی و در 
حاشیه نزاع های گفتمانی بود، به دلیل آنکه گفتمان حاکم از آن حمایت کرد، به موضوعی مشروع 

تبدیل شد )مرتضوی و همکاران، 1394(.
الکالئو و موفه در نظریه خود با نگاه به جزئیات روابط اجتماعی و قدرت حاکم سعی کردند هر 
عملکرد و رفتاری را موضوعی اجتماعی- سیاسی بنامند. الکالئو و موفه با این تعریف از گفتمان و 
چارچوب نظری خود عناصر و مؤلفه هایی را به عنوان ابزار تحلیل برای نظریه خویش به کار گرفتند 
که در تحلیل موضوعات سیاس��ی با بهره برداری از این روش، باید به آن ها توجه داش��ت )مرتضوی و 
همکاران، 1394(. مس��ئله دیگری که در این چارچوب نظری مورد توجه است، هویت و نقش آن در 
وحدت اجتماعی است. چنان که در تعریف کلی از هویت می توان گفت، مجموعه ای از ویژگی ها 
و مشخصات اصلی و اساسی اجتماعی، فرهنگی، روانی، تاریخی و... یکدست و همسان را شامل 
گاهانه و با تکیه بر ماهیت یا ذات گروهی خاص، آن ها را به  می ش��ود که به طور واضح، آش��کار، آ
اقتضای مکان و زمانی معین از دیگر گروه ها و افراد متعلق به آن ها متمایز می کند )الطایی، 1382(. بنا 
بر آنچه در چارچوب نظری گذشت، باید اذعان کرد که ظهور و بروز هویت ملی ایرانیان بر مبنای 
فرهنگ سیاس��ی تش��یع از زمان صفویه تاکنون، نوعی گفتمان و ایدئولوژی سیاسی وحدت بخش 

اجتماعی را شامل شده که براساس تمایزگذاری بین اهل تشیع و اهل تسنن نمود یافته است.
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بحث و یافته های پژوهش
در این بخش، با توجه به مسئله پژوهش و پاسخ مناسبی که باید به سؤال مذکور ارائه کرد، شرایط 
اقتض��ا می کند به هر دوره به ط��ور جداگانه پرداخت و به این مس��ئله پرداخت که نقش فرهنگ 

سیاسی تشیع در هرکدام از دوره های گفته شده چگونه قابل بررسی و مداقه است.

• فرهنگ سیاسی و نقش آن در وحدت بخشی اجتماع در دوره صفویه
مذهب تش��یع به عنوان گفتمان و ایدئولوژی حاکم بر جهان اسالم از اوایل تشکیل دولت اسالمی 
و بعد از رحلت پیامبر اس��الم )ص( جز در مقاطع و دوره های کوتاهی که آن هم به صورت بس��یار 
کم اثر جلوه گر شده، هیچ گاه نتوانسته بود به جایگاه اصلی خود دست یابد. با وجود این، دولت 
صفوی��ه برای اولین بار موفق ش��د این جایگاه را برای مذهب تش��یع بازیاب��ی کند؛ به همین دلیل 
پرداخت��ن به این دوره از حیث اهمیت فراوانی که به تش��یع داده اس��ت، به عنوان امری کلیدی و 
اساسی مطرح است. چنان که عالوه بر این جایگاه و کارکرد، تثبیت مرزهای سیاسی، ارائه هویت 
سیاسی مستقل، دفاع از کشور در برابر دشمنان خارج و به ویژه رهانیدن ایران از دست همسایگان 
طمع کار و ده ها کارکرد مهم سیاس��ی دیگر، تصویری از اهمیت این دولت را در تاریخ سیاس��ی 

ایران به نمایش می گذارد )گودرزی، 1387(.
از منظری دیگر، باید اذعان کرد هویت به عنوان یک مفهوم نسبی، مرز ما و دیگران را تشکیل 
می دهد که می توان گفت به عوامل متعددی وابس��ته اس��ت که در شکل گیری اش دارای نقش و 
اهمیت هستند که باید خاطرنشان کرد، بی گمان، دین و گرایش های معنوی یکی از شاخصه های 
اصلی در معرفی هویت است؛ چنان که در تاریخ ایران، سلسله های متعددی را می توان برشمرد که 
از شاخصه های دینی ویژه ای برخوردار بوده اند که به استناد به آن، هویت جامعه را تعیین کرده اند 
که از این میان، بیش��تر آن ها نتوانس��تند پایدار باقی بمانند، اما اعالم رس��میت یافتن مذهب تشیع 
توسط شاه اسماعیل صفوی، ضمن توجه دوباره به عنصر دین و مذهب به عنوان رکن هویت بخش 
جامع��ه و بازگرداندن مذهب به ارکان هویت بخش و اختصاص مکان��ی برای آن در میان عوامل 
مؤث��ر، هویت جدیدی را برای جامعه ایران تعریف کرد که ش��اخص آن، همین نوع مذهب بود. 
ای��ن اقدام به هر دلیلی که بوده باش��د، مذهب تش��یع را در جایگاه ایج��ادی )ایجادکننده( برای 
هویت قرار داد و به همین دلیل گفته ش��ده شاه اس��ماعیل اول در کنار به اطاعت درآوردن مناطق 
و ایاالت داخلی، در س��ایه س��عی و تالش و تهدید و تشویق، مذهب تشیع را هم به همراه خود از 
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یک نیروی اجتماعی به یک نهاد مستقر هویت بخش تبدیل کرد )شاهوردی، 1397(. همچنین باید 
گفت هویت جدید ایرانیان به گونه ای شکل گرفته بود که حتی در عنوان و نامیدن آن ها نیز سعی 
می ش��د از اصطالح تشیع و از عنوان »مسلمان شیعه ایرانی فارسی زبان« برای معرفی آنان استفاده 

شود )جعفریان، 1379(.
شاه اس��ماعیل صفوی )907 - 930 ق( به محض رس��یدن به قدرت و تاج گ��ذاری در تبریز، به 
رسمی کردن تش��یع در مملکت تحت امر خویش پرداخت. »اعالم تشیع اثنی عشری ... به عنوان 
مذهب رس��می... از س��وی شاه اس��ماعیل در تبریز، مهم ترین تصمیم او بود« )بیانی، 1379: 26(. 
چنان که ش��اه اس��ماعیل و خان��واده اش از مدت ها قبل، یعنی زمان خواجه عل��ی )793 - 830 ق( 
ماهیت شیعی خود را آشکار کرده بودند )حسین بر، 1392( و شاه اسماعیل پیش از فرمانروایی، خود 
را مجری دس��تورهای دوازده امام معرفی می کرد. »حضرت مهدی تاج سرخی بر سرش نهاده... 
و فرم��ود: برو که ت��و را اذن )جهاد و خروج( دادم و به همین ترتیب، شاه اس��ماعیل به مریدانش 
کید می کرد که همه حرکات وی طبق دستورات دوازده امام است« )الشیبی، 1374: 389-388(.  تأ
به نظر می رس��د اس��ماعیل در زمان به  قدرت رس��یدن � که تنها چهارده سال سن داشت � آن قدر 
بینش سیاس��ی نداش��ت که بتواند اهدافی بزرگ را از رهگذر مذهب تشیع مدنظر داشته باشد. از 
س��وی دیگر، خطر بزرگ واداشتن دست کم دوس��وم مردم سنی مذهب کشور به روی گرداندن از 
اعتقادات خویش نیز وجود داش��ت که اسماعیل و اطرافیانش حتمًا به آن واقف بودند، اما پاسخ 
ش��اه به مشاورانش، باز هم نش��انگر اعتقادی بودن عمل وی )گسترش تشیع( است که او خود را 
مأمور به انجام آن می دید: »به یاری خدا، اگر رعیت حرفی بگویند، شمش��یر می کشم و یک تن 
را زنده نمی گذاریم« )سیوری، 1374: 27(. می بینیم شاه اسماعیل تا بدان حد مأمور و مصمم به این 
امر بود که حتی کش��تار مردم نیز برایش اهمیت نداشت و این از گفته او پیداست. شاه اسماعیل 
مصمم بود به هر قیمت، بر اعتقاد خویش جامه عمل بپوشاند و در این راه ائمه را همراه و مرتبط 
با خویش می دانس��ت. چنان که معتقد بود امام علی )ع( در رؤیا به او فرمود: »ای فرزندم! دغدغه 
به خاطر مرس��ان و در روز جمعه بفرمای تا قزلباش یراق بپوش��ند... و در آن وقت خطبه بخوان و 

هرکس خواسته باشد که حرکت کند، قزلباش آن را به  قتل می رسانند« )سیوری، 1374: 27(.
با این حال، بی ش��ک شاه اسماعیل مصمم بود اعتقاد خویش را که در آن مالحظات سیاسی 
خاص پادشاه نیز دیده می شد، بر مملکت تحت فرمانش حاکم کند و می توان گفت شاه اسماعیل 
به همان اندازه که پیش از رس��یدن به قدرت، تفکر وحدت ایران را در س��ر نداش��ت، فکر تمرکز 
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مذهب مورد عالقه اش را در قلمرو فرمانروایی اش در س��ر می پروراند. آش��کار بود که این اقدام، 
بدون بروز مخالفت و ایجاد فش��ار و آزار طرفداران مذهب تسنن میسر نبود )حسین بر، 1392(. »شاه 
شمش��یر بلن��د کرد و گفت: تبرا کنی��د... آن دو دانگ با آواز بلند بیش ب��اد و کم مباد گفتند و 
آن چه��ار دان��گ دیدند که جوانان قزلباش خنجرها و شمش��یرها در دس��ت، گفتند هرکدام که 
نمی گویید کشته می شوید؛ تمام از ترس خود گفتند« )میراحمدی، 1369: 52(؛ بنابراین مردم مجبور 
به پذیرش بودند و درصورت نافرمانی، با مرگ پاسخ آن ها گفته می شد؛ از این رو برای مردم عادی 
راحت تر به نظر می رسید و آسان تر می توانستند بپذیرند؛ درحالی که علمای دینی سرسخت تر بودند 
و مقاومت می کردند: »شمار زیادی از علمای سنی مذهب ایران به ترکیه عثمانی و آسیای مرکزی 
گریختند« )الگار، 1369: 54(. درواقع، اسماعیل با سرسختی و رشادت و چشم پوشی از خطری که 
از ای��ن رهگ��ذر تهدیدش می کرد و با تکیه بر قدرت قزلباش ها این کار را انجام داد، اما این عمل 

برای شاه اسماعیل چه سودی داشت و او چه اهدافی را دنبال می کرد؟ )حسین بر، 1392(.
س��یوری نخس��تین عامل را به  خدمت گرفتن ایدئولوژی مذهب پویا می داند )س��یوری، 1374: 
28(، اما چنان که ذکر ش��د، به  نظر نمی رس��د اس��ماعیل در آن هنگام دارای بینش��ی بزرگ بوده 
باش��د که آینده ای طوالنی را حدس بزند و به  خدمت گرفتن ایدئولوژی در کوتاه مدت برای وی 
میس��ر نبود؛ زیرا برای استقرار مذهب شیعه و اعتقادی شدن ملت براساس آن، دست کم چند سال 
وقت الزم بود و خطر مخالفت اکثریت س��نی نیز کمتر از سود ناشی از ایدئولوژی گفته شده نبود 
)حس��ین بر، 1392(؛ بنابراین مذهب ش��یعه، اگر هم این ایدئولوژی پویا را به حکومت صفویه عرضه 
می کرد، نمی توانس��ت در کوتاه مدت و بالفاصله نتیجه بده��د، اما در درازمدت، این ایدئولوژی 

به ویژه در مقابل عثمانی های سنی مذهب تأثیر بسزایی داشت )یحیی پور، 1397(.
شاه اس��ماعیل، در اقدام خود- افزون بر اینکه عمل او را اقدامی عقیدتی دانس��تیم- چنان که 
گفته شد، احتمااًل اهدافی را دنبال می کرد که با قدرت مطلقه پادشاهی اش بی ارتباط نبود: نخست 
اینکه تفکر صوفیانه موج بزرگ طرفداران اس��ماعیل نمی توانست با اعتقادات جامعه سنی مذهب 
س��ازگار شود و شاید اسماعیل با فراست این موضوع را دریافته بود که نتیجه آمیختن قزلباش ها - 
که دیوانه وار اعتقاد بی چون وچرا داشتند - با اکثریت سنی مذهب، چیزی جز هرج  و مرج نخواهد 
بود )جمشیدی، 1397(؛ چراکه اعتقاد و احترام به امام علی )ع( که نزد صوفیان اهمیت فراوان داشت، 
نقطه ای بود که جامعه سنی را به مخالفت با قدرت جدید وامی داشت؛ همان چیزی که فرسنگ ها 
دورتر حکومت عثمانی را به مخالفت با حکومت ش��یعی صفوی تسریع داده بود. اسماعیل شاید 
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دریافته بود که سازش قزلباش ها و سنی مذهب ها و زندگی مسالمت آمیز آن ها در کنار هم ناممکن 
اس��ت و از این رو خطر برداش��تن مذهب تس��نن را آس��ان تر از خطر هرج  و مرج طوالنی و احیانًا 

تضعیف و نابودی حکومت خویش می دانست )جمشیدی، 1397(.
دوم آنکه به  خدمت گرفتن یک ایدئولوژی پویا )مذهب تشیع( صوفیان و مریدان آناتومی فرقه 
صوف��ی صفوی را از دولت عثمانی جدا می کرد و به وحدت و هویت ارضی و سیاس��ی جدیدی 
پیوند می داد که تداوم حیات اجتماعی آن ها در گرو ایجاد این هویت نوین بود. سوم آنکه عنصر 
ایرانی )تاجیک( به وحدت ملی، مذهبی و سیاس��ی دس��ت پیدا می کرد و از خطر مستحیل  شدن 
تمام عیار در هویت نژادی و سیاس��ی - مذهبی دولت ترک تبار عثمانی نجات می یافت )حس��ین بر، 
1392( و به عبارتی، ایرانیان درواقع با پذیرش مذهب تش��یع می توانس��تند مانع و س��دی محکم در 
برابر عثمانی در غرب و ازبکان در ش��رق ایجاد کنند )میراحمدی، 1369: 53(. بدین ترتیب تعارضی 
ک��ه از رهگذر برخورد اعتقادی میان جامعه شیعه ش��ده ایرانی و جوامع س��نی پیرامون آن ش��کل 
می گرفت، حکومت ترک تبار صفوی را ناگزیر به عنوان حافظ مرزهای س��نتی ایران معرفی کرد و 
درنتیجه عنصر ایرانی را به حمایت از این حکومت واداشت و زمینه مشروعیت و اقتدار این دولت 
را فراهم کرد )یحیی پور، 1397(. بر این اس��اس فرهنگ سیاسی تشیع در دوره صفویان نقش مهمی 
در وحدت سازی و ملیت س��ازی براساس غیریت سازی داشته است؛ به طوری که فرهنگ سیاسی 
تش��یع به عنوان عامل وحدت بخش اجتماعی و سیاس��ی در مقابل مذاهب دیگر به ویژه عثمانی ها 
خودنمایی می کرد؛ به گونه ای که هیچ گونه گفتمانی بدون غیریت س��ازی به وجود نمی آید. خلق 
و تجربه ضدیت های اجتماعی، موضوعی اساس��ی و محوری برای نظریه گفتمان است. چنانچه 
براس��اس دیدگاه الکالئو و موفه، کسب نوعی هویت همه جانبه، کامل و مثبت توسط کارگزاران 
و گروه ها، غیرممکن و محال اس��ت. از آنجا که نظریه گفتمان با جوهرگرایی و ذات گرایی س��ر 
سازگاری ندارد، حضور »دیگری« است که می تواند در شکل دادن به هویت مؤثر باشد )حقیقت، 
1384: 376(. بر این اساس می توان گفت، اسالم شیعی صفوی در ایران با غیریت سازی با دشمن 
خارجی، یعنی حکومت عثمانی س��نی مذهب و دشمن داخلی، یعنی صوفیان و فقهای اهل تسنن 
داخلی، از هویت ملی برای وحدت اجتماعی بهره برد )مرتضوی و همکاران، 1394(. چگونگی این 

مرزبندی و وحدت اجتماعی را می توان در این موارد یافت:
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الف( وحدت گرایی براساس ملیت و مذهب با خالفت عثمانی
باید اذعان کرد که در هیچ شرایط و صورتی وجود جامعه بدون گفتمان درک و فهمیده نمی شود؛ 
ح��ال آنکه با وجود و تثبیت گفتمان، مردم و نه جامعه به همراه غیرخارجی در برابر گفتمان قرار 
خواهند گرف��ت و در خرده گفتمان های مختلف علیه گفتم��ان حاکم موضع گیری خواهند کرد 
)حسینی زاده، 1382(. تالش رقبای داخلی و خارجی علیه گفتمان حاکم موجب می شود تا حاکمیت 
کید بر  داخلی روی به غیریت س��ازی جهت وحدت اجتماعی بیاورد. غیریت س��ازی عالوه بر تأ
اس��تمرار مبارزه، حقانیت خود را نیز برای جامعه ای که تعریف کرده اس��ت، تثبیت می کند. این 
فرایند هنگام تشکیل دولت صفوی یکی از نقاط عطف تاریخ ایران است. غیریت سازی براساس 
ملیت و مذهب، دولت ایران را از ادغام در امپراتوری عثمانی و حذف تدریجی از نقش��ه سیاسی 
جهان نجات داد و هویت دوباره ای به آن بخشید؛ زیرا پیش از آن، اسالم رسمی و غالب، مذهب 

سنی جهان اسالم بود )مرتضوی و همکاران، 1394(.
در این رقابت ایجادشده بر سر غیریت سازی بین ایرانی، عثمانی، شیعه و سنی مالحظه می شود 
که جنگ روانی مورد نیاز دولت صفویه رخ داده است و دیگر اساس حکومت در داخل و خارج 
در معرض تهدید نیس��ت، بلکه جامعه ایرانی شیعه مذهب و ملیت ایرانی هدف قرار می گرفت؛ تا 
آنجا که حتی علمای اهل س��نت عثمانی، در نامه ای خطاب به شاه اس��ماعیل، ارتداد وی و اتباع 
ایران را اعالم کردند )کدیور، 1387: 175(. در چنین ش��رایطی، با ایجاد مذهب رسمی در کشور و 
حمایتی که نهاد نوپای روحانیت از سیاس��ت های مذهبی شاه اس��ماعیل و دیگر شاهان صفوی به 
عمل آورد، نوعی غیریت س��ازی الزم برای گفتمان حاکم به دست آمد و »مای شیعه ایرانی« در 
مقابل »آن های اهل سنت« قرار گرفت و این فرهنگ سیاسی شیعه سبب وحدت اجتماعی ایران 

در مقابل عثمانی و دیگر گروه های رقیب داخلی شد.

ب( وحدت سازی اجتماعی در مقابل رقبای داخلی با تشیع
دشمن یا غیریت سازی داخلی نیز در وحدت اجتماعی اهمیت خاصی دارد. فرایند وحدت سازی 
داخل��ی در حکوم��ت صفوی مق��ارن با حکومت شاه طهماس��ب اس��ت. این پادش��اه هم زمان 
با خواس��ته های صوفی��ان، فقه��ا و قزلباش ها روبه رو ش��د و سپس برای کنت��رل آن ها، روی به 
وحدت س��ازی اجتماعی براس��اس غیریت س��ازی آورد و برای مقابله با دیگر نیروهای داخلی از 
فرهنگ سیاس��ی ش��یعی اس��تفاده کرد )مرتضوی و همکاران، 1394(. چنان که در عهد طهماسب 



116

| 9
ن 9

ستا
| تاب

 24
ره 

شما
م | 

سال
در ا

ی 
یاس

ه س
دیش

ه ان
ــام

صلن
| ف

یک��م درواقع با ورود علمای جبل عامل ب��رای برقراری و ایجاد همگونی فکری در جامعه صوفی 
و کنترل ش��ور انقالبی پیروان دولت صفوی و نیز برای تبیین احکام فقهی و تبدیل رابطه مریدی 
و مرادی به رابطه ش��رعی، تا حد زیادی از نفوذ قزلباش��ان و صوفیان کاسته شد و طهماسب نیز با 
بیرون راندن پیروان طریقت مولویه از ایران و س��رکوب نقطویان در اواخر سلطنت خود و همچنین 
قتل جماعت تکلو، اولین رگه های تصوف زدایی را در دولت صفویه با اس��تفاده از شمش��یر تشیع 
آغاز کرد. فرزند طهماس��ب، اس��ماعیل دوم، سرکوبی قزلباش ها و صوفیان را در رأس برنامه خود 
ق��رار داد. رفتار او با حس��ینقلی خلفا، بزرگ ترین مق��ام روحانی صوفیان و از می��ان بردن اقتدار 
و نفوذ وی و س��پس کورکردن او، نش��ان دهنده اقدامات ضد صوفیگری اوس��ت که در راستای 

وحدت گرایی اجتماعی از طریق فرهنگ تشیع برآمد )صفا، 1373؛ صفت گل، 1381(. 

• نقش فرهنگ سیاسی تشیع در شکل دهی به وحدت اجتماعی در دوره قاجار
باید اش��اره کنیم، جریان و فرهنگ سیاسی که در قالب تش��یع از دوران صفویه شکل گرفته بود 
و س��بب اتحاد جامعه ایرانیان در مقابله با فرقه های دیگر و همچنین کشور عثمانی و ازبکان شده 
بود، در دوره قاجار نیز به طرق خاصی ادامه یافت؛ به طوری که در این دوران نیز فرهنگ سیاسی 
شیعه با اعتقاد به استقالل و نفی بندگی و اطاعت از والیت ائمه و جانشینان آن توانست هم انسجام 
داخل��ی را حفظ کند و ه��م از این فرهنگ سیاس��ی به مثابه ابزاری در مقاب��ل زیاده خواهی های 
حاکمان داخلی و مستش��اران خارجی اس��تفاده ش��ود. در دوره قاجاریه، هرچند آقا محمدخان 
قاجار رس��ماً در زمان  تاج گذاری شمش��یر به کمر بس��ت و گفت: به مذهب شیعه پایبند هستم، 
اما مش��روعیت سیاس��ی قاجارها بیش از هر چیز مانند زندیه بر نظام ایلی اس��توار بود و حداکثر 
تالش می کردند که مش��روعیت ظل اللهی شاهان ایران باس��تان را نیز برای خود دست و پا کنند. 
همچنین با هویداش��دن روحیه خش��ن، ظالمانه و غیردینی )نه ضد دینی( قاجاریه این فاصله بیشتر 
ش��د و با رجوع گسترده مردم به علما و علنی ش��دن مخالفت علما با حکام وقت، علما از قدرت 
اجتماعی بی نظیر یا کم نظیری برخوردار ش��دند؛ به گونه ای که در بس��یاری از موارد که بین علما 
و حکام درگیری ایجاد می ش��د، این علما بودند که پیروز میدان بودند و حاکم رسمی به اجبار به 
دست بوسی آ ها اقدام می کرد و از آن ها عذرخواهی می نمود )شعبانی فرد، 1394؛ نجفی، 1391: 74(.

 به عبارت دیگر، در دوره قاجار، تاریخ تش��یع ش��اهد شکل گیری قدرت سیاسی - اجتماعی 
فوق العاده عالمان طراز اول دین تش��یع است؛ چراکه فرهنگ سیاسی تشیع به واسطه نقشی که در 
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بنیادهای دینی و اجتماعی جامعه داش��ته اس��ت، نقش مهمی در انسجام مردم بر عهده داشت و 
بر این اس��اس علمای دین در موارد متعدد با تمس��ک به این فرهنگ سیاسی تشیع و بهره گیری از 
پیشوایان دینی و ائمه به تحوالت سیاسی جامعه جهت می دادند و در بسیج وحدت مردم به اعتراض 
به قراردادها و ظلم حکام به فرهنگ سیاس��ی شیعه به خصوص فرهنگ شیعی امام علی )ع( و امام 
حس��ین )ع( تمسک می جستند. بر این اساس در دوره قاجار نیز به موازات گسترش فرهنگ تشیع، 
ساخت جامعه هم براساس این فرهنگ شیعی مستحکم شد. این امر )اتحاد مردم براساس فرهنگ 
ش��یعی( زمینه های درگیری مردم با حکومت اس��تبدادی قاجار را فراهم کرد؛ به طوری که مردم با 
همراهی علما و با تکیه بر فرهنگ سیاس��ی ش��یعی علیه حکام متحد می ش��دند و مطالبات خود 
را بر کرس��ی می نشاندند. بسیار روش��ن بود که به موازات روی آوری مردم به فرهنگ ناب تشیع، 
عناصر تجدد و تحول و وحدت مردم نیز در جامعه ایران آن روز آش��کار می ش��د که از جمله این 
عناصر، اصول »قانون مداری« )فقه مداری(، »فضیلت مداری«، »حق محوری« و »عدالت طلبی« 
در ادبیات سیاس��ی - اجتماعی آن روز بسیار آش��کارند که این مسئله در دوران مشروطه بیشتر از 
قبل نمایان تر بود؛ چراکه اگر در روزگار قبل از مش��روطه، به ویژه ابتدای ش��کل گیری حاکمیت 
قاجار، ش��اهان به صرف زور و غلبه، برای خود حق فرمانروایی قائل بودند، با ش��روع مش��روطه و 
حت��ی پیش از آن در جریان جنبش هایی مانن��د جنبش »رویتر« به رهبری مالعلی کنی و جنبش 
»تنباکو« دیگر ش��اهان خود را در حصار قانون فقه و بایده��ا و نبایدهایی می دیدند که تخلف از 
آن ها گاهی برایش��ان هزینه های زیادی به همراه داشت؛ چراکه اتحاد مردم بر حول این محورهای 
شیعی شکل گرفته بود و سبب می شد شاهان از خواسته های رهبران مردم که علمای شیعی بودند 
تبعیت کنند. برشمردن عناصر وحدت اجتماعی در جنبش های اجتماعی پیش از مشروطه و حتی 
در مش��روطه که منبعث از دین تشیع و گسترش فرهنگ تشیع باشد، شامل موارد زیادی می شود؛ 
برای نمونه می توان به برپایی و اتحاد مردم بر حول مؤلفه های فرهنگ ش��یعی مانند حق محوری، 
فضیلت م��داری و والیت مداری در حوزه وحدت اجتماعی ب��رای جلوگیری تعدی حکام قاجار 
اش��اره کرد که توانستند براساس فرهنگ سیاسی تشیع متحد شوند و قیام هایی مانند تنباکو، رویتر 

و... را به وجود بیاورند.
به عبارت دیگر، جامعه براس��اس فرهنگ سیاسی تش��یع مطالبات و انتظارات جدیدی از قاجار 
داش��ت؛ به ویژه پ��س از جریان »تنباکو«، همه، حتی روش��ن فکران غرب گرا، ب��ه قدرت بالمنازع 
فرهنگ تشیع در وحدت مردم در قیام ها پی برده بودند. در دوران قاجاریه مناسک دینی و عزاداری، 
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یک��ی از مجراهای مهم بودند که جامعه از طریق آن )و اصول هویتی دینی فرد و جماعت( بازتولید 
و وج��دان اخالقی و جمعی در فرد تقویت  می ش��د. افراد طی این فراین��د با هم پیوند برقرار کرده، 
به هم نزدیک می ش��دند و ارتباط و صمیمیت درونی بیش��تری پیدا می کردند. درمجموع محتوای 
گاهی جمعی افراد از طریق حضور در این گونه مراس��م، برس��اخته ش��ده یا حتی دستخوش تغییر  آ
می شد. افراد طی این مناسک، از حیات فردگرایانه روزمره، با جهان حیات جمعی، وجدان جمعی 
گاهی جمعی، پیوندی مجدد برقرار کرده، موقعیت و وظیفه شان به جامعه دینی که منبع هویتی  و آ

و عملکردی شان است، بازتولید و تقویت  می شد )آجودانی، 1383: 63(.
درواقع در خالل این مناس��ک )عزاداری( بود که ذهنیت عبادی یا بس��تر معنایی مردم شکل  
می گرفت؛ از این رو هرچه این مناس��ک، عمومی تر و از لحاظ دینی مهم تر می بود، بیشتر بر مبانی 
معنایی، بینش��ی و عملکردی مردم تأثیرگذاری داش��ت؛ به نحوی که مهم ترین حادثه تاریخی که 
موجد عزاداری بود، بیش��ترین نقش را در بازتولید هویت اجتماعی و وجدان جمعی و به تبع آن، 
افزایش سرمایه اجتماعی درون جماعت دوران قاجار و مشروطه ایفا می کرد. این مرکزیت منسکی 
در ش��یعه در دوره قاجار با حادثه عاش��ورا گره  خورده بود )شهرستانی، 1387: 215(. از طرفی اشاره 
به این نکته مهم اس��ت که در دوره قاجاریه و بعد از آن پایبندی بس��یاری از افراد در درون جامعه 
به ش��یوه عمل جمعی، مانند برگزاری آیینی مش��خص و همگانی، ناخواس��ته پیوندها و ارتباطات 
میان اعضا را تقویت می کرد و درنتیجه ارتباطات قوی میان اعضا، هم بستگی و انسجام اجتماعی 
هم تقویت  می ش��د و اس��باب ثبات، اس��تمرار و پایداری جامعه فراهم می شد؛ به خصوص زمانی 
 که عاملی مهم )به مثابه متغیری مس��تقل(، مانند باور دینی به انجام آن آیین جمعی معنا بخشیده و 

اهتمام به آن را با وعده پاداش )ثواب( جذاب تر کرده  باشد. )نیک همت، 1395(.

• نقش فرهنگ سیاســی تشــیع در شــکل دهی به وحدت اجتماعی ایران در دوره 
کنونی

می��ان هویت فرهنگ��ی و وحدت جامعه، رابطه ای ارگانیک از طری��ق رفتار اعضای جامعه وجود 
دارد. همچنی��ن رفت��ار افراد متأث��ر از هویت فرهنگی مثبت یا منفی را می ت��وان در تقویت قدرت 
وح��دت جامعه آن یا آس��یب آن مالحظه کرد. همچنین تقویت وحدت جامعه ناش��ی از ارتقای 
هوی��ت فرهنگ��ی جامعه، ضری��ب امنیت ملی در ابع��اد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاس��ی، 
اقتصادی، نظامی و امنیتی را افزایش خواهد داد. از س��وی دیگر، تضعیف وحدت جامعه ناش��ی 
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از هوی��ت فرهنگی جامعه، امنیت ملی را در ابع��اد موصوف کاهش خواهد داد. هویت فرهنگی 
تشیع در بعد اجتماعی و سیاسی آن از دوران صفویه تاکنون، بدون شک نقش مهمی را در میزان 
وحدت بخش��ی جامعه و مش��روعیت سیاسی یک نظام عهده دار اس��ت. بر این اساس از آنجا که 
در ش��کل دهی وحدت جامعه عوامل مختلفی از جمله ذهنیت تاریخی و آموزش��ی نقش مهمی 
دارند، در نظام سیاسی ایران از دوران صفویه تاکنون یکی از عوامل مؤثر در شکل دهی به وحدت 
جامعه، آموزه های شیعی است که هم به صورت ارزشی و هم به صورت آموزشی به ایرانیان آموزش 
داده می ش��ود. اعتقادات ش��یعی به خصوص در دوران انقالب اسالمی و دوران کنونی دارای سه 
حوزه اعتقادی، ارزش��ی و نمادی است که هرکدام توانسته اند در این وحدت سازی سهیم باشند. 
بنیادهای اعتقادی شیعه، وفاداری به نظام مبتنی بر والیت فقیه را تقویت می کند، نمادهای ارزشی 
فرد را معتقدتر بر مبانی ارزشی نظام می کند و مسجد می تواند از طریق منبر و موعظه تسهیل کننده 
در مقوله س��نت، یعنی گس��ترش و وفاداری به ارزش ه��ا را تقویت کند. بر این اس��اس همه این 
کارکردها در انقالب اسالمی ایران در راستای بسیج توده ها به کار گرفته شد )حسنی، 1388: 62(.

در دوران انقالب اسالمی یکی از فرهنگ های سیاسی شیعه که نقش مهمی در اتحاد داشت، 
مبارزه با افراطی گرایی ایران باس��تان بود؛ زیرا یکی از شیوه هایی که در دوران حاکمیت پهلوی و 
بخصوص محمدرضا ش��اه در جهت سیاست اس��الم زدایی به شدت پیگیری شد، ایجاد و تقویت 
ح��س ملی گرای��ی افراطی بود. یکی از نویس��ندگان در این باره می نویس��د: »ملی گرایی بهترین 
آرمانی بود که برای ایجاد هم بستگی ملی مورد استفاده قرار گرفت و همراه آن وجود شخص شاه 
به عنوان مظهر »هم بس��تگی ملی« معرفی می ش��د. پس از آن در مدارس به مرور تعلیمات اسالمی 
کمرنگ ش��د و درعوض تبلیغات گسترده ای در باب ضرورت وطن پرستی و عشق به شاه همه جا 
را فراگرفت« )ذاکر اصفهانی، 1392: 139(. بر این اس��اس ضدیت با ارزش های دینی س��بب انسجام 
اجتماع��ی برای مقابله با این افراطی گری ها ش��د. بر این اس��اس یک��ی از مهم ترین کارکردهای 
فرهنگ سیاسی تش��یع در ایران، سنجش میزان وحدت بخشی آن در دوران کنونی است. از آنجا 
که در نظام جمهوری اس��المی ایران، فرهنگ سیاسی ارزشی غالب است، به تبع آن نوع وحدت 
اجتماعی و سیاس��ی نظام نیز سمت و سوی ارزش��ی دارد. آموزه های اعتقادی تشیع در جامعه ما 
توانس��ته است به ش��کل گیری و تقویت این نوع وحدت بخشی )ارزش��ی( کمک کند )محمدی، 

.)72 :1378
بر این اس��اس فرهنگ سیاس��ی تش��یع نقش مهمی در ایجاد، تقویت، دوام وحدت سیاس��ی 
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نظ��ام جمهوری اس��المی ایران ایفا کرده اس��ت. این فرهنگ این قابلی��ت را دارد که ارزش ها و 
هنجارهای سیاس��ی افراد جامعه خ��ود را بیان دارد و از آنجا که این ن��وع ارزش ها و هنجارها در 
راس��تای هنجارها و ارزش های مطلوب نظام اجتماعی و سیاس��ی بوده، س��بب تحکیم و تقویت 
وحدت نظام شده است. از همین نظر است که دولتمردان سعی در تطابق خود با فرهنگ جامعه 
گاهانه و شرکت  و هدایت آن به س��وی خواس��ته های خود دارند. هر نظام سیاس��ی برای پذیرش آ
فعال و مؤثر ش��هروندانش در فرایند مش��ارکت سیاسی برای رس��یدن به وحدت اجتماعی خاص 
خود در قالب تعامل، همکاری و همیاری نیاز دارد و این وحدت توس��ط فرهنگ سیاس��ی و در 
فرایند جامعه پذیری سیاس��ی ساخته شده اس��ت؛ به عبارت دیگر، وحدت اجتماعی مبنایی است 
که حکومت ها به کمک آن می توانند زمینه های اس��تمرار و تداوم قدرت سیاسی را فراهم کنند و 

درنهایت، اطاعت پذیری مردم را به دست آورند.
جمهوری اس��المی ایران یک نظام مذهبی اس��ت که مش��روعیت و وحدت اجتماعی آن را 
فرهنگ سیاس��ی ش��یعه می س��ازد که مبانی آن را می توان اعتقادی، ارزش��ی و نه مادی دانست. 
هرچه این مبانی بیش��تر تقویت ش��ود، میزان وحدت اجتماعی باالتر می رود و وقتی میزان وحدت 
اجتماعی نظام باالتر رود، قدرت آن نیز افزایش می یابد؛ از این رو می توان کارکرد فرهنگ سیاسی 
ش��یعه را در دو مقوله بررسی کرد: اول اینکه این نوع فرهنگ سیاسی، وحدت دهنده نظام والیت 
فقیه اس��ت که در طول والیت الله، انبیاء و ائمه معصوم است و دوم اینکه در مشارکت اجتماعی 
مردم و وحدت آنان تأثیرگذار اس��ت؛ از این رو گفته می ش��ود باورهای سیاسی جامعه تعین بخش 
نظام اجتماعی و سیاس��ی اند یا گفته می شود، نظام اجتماعی مانند درختی ریشه در آداب و سنن 
و رس��وم و هنجارهای جامعه دارد. این باورها هستند که کنش های اجتماعی و سیاسی خاصی را 
ش��کل می دهند و تعامل این کنش های نش��ئت گرفته از باورها و پندارها، موجب بروز نقش های 
اجتماعی برای انسان می شود و این نقش ها در طول زمان استمرار یافته و به خلق الگوهای جمعی 
و مس��تمر انجامیده، درنهایت، نهادهای اجتماعی از آن ها متولد می شوند )خدری، 1393(؛ بنابراین 
به طورکلی می توان گفت کارکرد فرهنگ سیاس��ی، وحدت بخشی به جامعه است که هرچه میزان 

آن باالتر باشد، نتیجه آن افزایش میزان وحدت در یک نظام سیاسی است.
از س��وی دیگر ایمان به مهدویت، جایگاه واالیی در فرهنگ ناب ش��یعه ایرانیان دارد. شیعه، 
حی��ات و بالندگ��ی خ��ود را مدیون آن اس��ت و بر آن اس��اس زندگی و رش��د می کند. فرهنگ 
مهدوی��ت، در ش��کل گیری مبانی فکری و ایدئولوژیکی و همچنین اتح��اد اجتماعی مردم برای 
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قیام علیه حکومت پهلوی و همچنین بعد از انقالب و در تحوالت اجتماعی کنونی نقشی مؤثر و 
انکارناشدنی داشته است و روحیه انقالبی شیعه و اتحاد مردم ایران، بر پایه اندیشه بنیادین مهدویت 
ش��کل گرفته است و این دیدگاه اس��ت که انتظار طوالنی مدت و بازگشت نهایی دوازدهمین امام 
ش��یعه برای ش��کل دادن عصر جدید را تبیین می کند. ویلیام وات می گوید: »اعتقاد به امامت و 
مسئله انتظار، از جمله ویژگی های تشیع اند که در اندیشه سیاسی شیعه، نقش مهمی ایفا می کنند. 
این منجی گری، تبدیل به یکی از جنبه های اساسی اسالم تشیع شد«  )بلخاری، 1389: 130(. اندیشه 
سیاس��ی ش��یعه با آموزه مهدویت همواره پویا و بانش��اط بوده و در همه حال نقش اساس��ی را در 

وحدت اجتماعی مردم ایران ایفا کرده است.
از س��وی دیگر، باید اذعان کرد که انقالب ملت ایران نش��ان داد، وحدت براس��اس فرهنگ 
سیاس��ی ش��یعه، راه را بر دش��منی ها و توطئه ها می بندد. آن طور که امام خمینی )ره( در این زمینه 

می فرمودند:
در ای��ن پیروزی ک��ه نصیب ملت ش��د، دو چیز مؤثر بود: یکی ک��ه از همه چیز 
باالتر است، اینکه مقصد همه، مقصد الهی بود. انگیزه، اسالم بود. می دیدیم که 
در شعارهایش��ان، در فریادهایشان، شعارهای اسالمی بود؛ فریادهای »الله اکبر«. 
مقصد این بود که آن ها را مخالف اس��الم می دانس��تند، برون��د کنار...؛ جهت 
دیگرش هم که به تبع آن آمده بود، وحدت همه قشرها بود؛ یعنی ملت سرتاسر این 
کش��ور به پا خاستند و با هم مقاصد خودش��ان را کنار گذاشتند؛ مطالبی که مال 
شخص بود، کنار گذاشتند و همه به یک مقصد متوجه شدند. پس رمز پیروزی 
ما وحدت کلمه قش��رهای مختل��ف و ایمان بود« )امام خمین��ی، ج 10: 48 به نقل از 

رسانه، 1395( )امام خمینی، 1389، جلد 10 : 48(.
 پژوهش��گران غربی با اش��اره به تأثیر انقالب اس��المی بر وحدت کلمه و اتحاد امت اس��الم 
می گویند: انقالب اسالمی در ارتباط با وحدت کلمه، یک ظرفیت عظیم و تعبیه شده را با خود به 
 همراه آورد که نقش کاربردی را در پیروزی انقالب اسالمی ایران ایفا کرد. از دیگر سو، ظرفیت 
عظیم انقالب اس��المی که مبتنی بر اندیشه ناب شیعی بود، ارتباط بین امت اسالمی را به صورت 
ذاتی طلب می کند. انقالب ملت ایران در سال 57، از ابتدا نام اسالم را با خود داشت و بر همین 
اس��اس، ش��یعه و س��نی را زیر یک چتر واحد گرد هم آورد؛ بنابراین ایران اسالمی تنها به اعتالی 
نام اس��الم می اندیشید که با وحدت اس��المی صد درصد سازگار است. پیروزی انقالب اسالمی 
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درواقع نمایش قدرت اراده مردم مسلمان ایران بود. نمایش قدرت مردم ایران، منحصربه فرد بود و 
موجبات شگفتی جهانیان را رقم زد. یکی از کسانی که به نقش اراده و خواست مردم در پیروزی 
انقالب توجه کرده، میش��ل فوکوست. او اراده مردم را مظهر قدرت مردم ایران برمی شمارد و آن 
چیزی را که اندیشمندان یک اسطوره سیاسی می دانستند، در ایران تحقق یافته می بیند. فوکو ادعا 
می کند که اراده جمعی مردم را دیده و این اراده، یک هدف داش��ته اس��ت و آن عبارت بود از 

خروج شاه )فوکو، 1380: 57(.
آن چنان که فوکو بیان می کند: اراده جمعی اس��طوره ای سیاس��ی اس��ت ک��ه حقوق دانان یا 
فیلسوفان می کوشند به کمک آن، نهادها و غیره را تحلیل یا توجیه کنند. اراده جمعی، یک ابزار 
نظری است که هرگز کسی آن را ندیده است و خود من فکر می کردم که اراده جمعی، مثل خدا 
یا روح اس��ت و هرگز کس��ی نمی تواند با آن روبه رو شود، ولی ما در تهران و سراسر ایران، با اراده 
جمعی یک ملت برخورد کرده ایم و باید به آن احترام بگذاریم؛ چون چنین چیزی همیش��ه روی 
نمی ده��د. این اراده جمعی که در نظریه های ما همواره اراده کلی اس��ت، در تاریخ ایران هدفی 
کاماًل روشن و معین را برای خود تعیین کرده و بدین گونه در تاریخ ظهور یافته است )فوکو، 1375: 

28 به نقل از کرمی، 1390(.
اراده جمعی و اتحاد مردم که نش��ئت گرفته از اندیش��ه وحدت آفرین ش��یعه بود، به اندازه ای 
فراگیر بود که حتی بس��یاری از نیروهای چپ هم به مردم پیوس��تند و خواستار حکومت اسالمی 
ش��دند. فوکو در این  باره برخی از مش��اهدات خود را ذکر می کن��د و می گوید: من چندین نفر 
دانشجو را در میان جمعیت شناختم که با معیارهای ما، چپی محسوب می شوند، اما روی تابلویی  
که خواسته هایش��ان را نوش��ته و به هوا بلند کرده بودند، با حروف درشت نوشته بودند: حکومت 
اس��المی )فوکو، 1375: 29-28(. بر این اس��اس در انقالب 1979 ایران، تنها یک جبهه بندی وجود 
داش��ت و آن  ه��م اجتماع همه مردم ایران در برابر قدرت سیاس��ی حاکم بود که با داش��تن انواع 
س��الح ها احس��اس خطر می کرد. مردم ایران در مقابل رژیمی با چن��ان جایگاه و خصوصیاتی، 
با دس��ت خالی آن تظاه��رات پیاپی و متعدد را بر پا می کردن��د. بدین ترتیب یک ملت به گونه ای 
خستگی ناپذیر و پیوسته، اراده خود را به  نمایش گذاشته است که همگی این ها براساس فرهنگ 
سیاس��ی شیعی شکل گرفته بود. مهم ترین عامل تحقق انقالب اسالمی، عناصر مختلف فرهنگ 
سیاس��ی ش��یعه و پیوند دین و سیاس��ت بود که گس��ترش ایدئولوژی جدید را موجب شد. وجود 
رهبری و اصول مترقی ش��یعه و سرانجام، رفتار سیاس��ی مردم در برابر رژیم، جریان انقالب را به 



123

ن  |
کنو

ه تا
فوی

ه ص
دور

ن از 
 ایرا

عی
تما

 اج
دت

 وح
ی به

ل ده
شک

در 
یع 

 تش
سی

سیا
گ 

رهن
ش ف

ی نق
کاو

|  وا

هم��ان جهتی که موردنظر عموم مردم ب��ود، هدایت کرد؛ به همین دلیل امام پس از ورود به ایران 
ب��دون هیچ گونه رقیبی، رهبری نظام را در دس��ت گرفتند و با رهب��ری و هدایت های خود، مانع 

دخالت دشمنان و نفوذ در نظام و شکست انقالب شدند.

نتیجه گیری
نظام اعتقادی ش��یعه عبارت اس��ت از اصول و فروع دین اسالم براس��اس مذهب تشیع. این نظام 
اعتقادی یکی از ارکان مهم فرهنگ سیاس��ی شیعه اس��ت که عناصر آن به شدت به هم پیوسته و 
دارای انس��جام درونی شدید هستند )لشگری، 1394(. فرهنگ سیاسی تشیع اجتماع را زنده، پویا و 
مس��ئولیت پذیر می داند، سعادت افراد را با یکدیگر مرتبط می شمارد و بین افراد به صورت حقیقی 
مس��اوات و عدالت برقرار می کند. ُبعد اجتماعی تش��یع و رابطه احکام فردی با احکام اجتماعی 
یکی از مس��ائل مهم اجتماع موردنظر تش��یع است. در فرهنگ سیاسی شیعه افراد عضو یک کل 
هس��تند و سرنوش��ت، تحرک، فساد، حقوق، س��عادت، حاکمیت، عدالت و آزادی و... آن ها با 
همه اعضای این کل گره خورده اس��ت )محبوبی، 1396(. بر این اس��اس فرهنگ سیاسی شیعه از 
نظر کارکردی، وحدت دهنده و تأثیرگذار بر انس��جام اجتماعی است؛ بنابراین به طورکلی می توان 
گفت، کارکرد فرهنگ سیاس��ی شیعه سنجش میزان انسجام و وحدت بخشی اجتماعی است که 
هرچه میزان آن باالتر باشد، نتیجه آن افزایش هم بستگی بیشتر در یک نظام سیاسی است. بررسی 
تحوالت اجتماعی و سیاس��ی از دوران صفویه تاکنون نشانگر این مسئله بوده است که از فرهنگ 
سیاسی شیعه به عنوان زیربنای تحوالت اجتماعی و سیاسی یاد می شود و می توان نتیجه گرفت که 
فرهنگ سیاس��ی ش��یعه از آن دوران تاکنون به دلیل پویایی، جذابیت و گیرایی ذاتی ای که داشته 
اس��ت، در جهت وحدت اجتماعی و انسجام بخشی جامعه و جهت دادن به تحوالت اجتماعی و 

سیاسی جامعه عمل کرده است.
یکی از تجلیات اصلی نظام سیاسی � اجتماعی تشیع و فرهنگ سیاسی آن، اتحاد و استحکام 
جامعه براس��اس جهان بینی توحیدی است که همین مبنا سبب شکل گیری اتحاد جامعه در دوران 
مذکور علیه فرقه های انحرافی داخلی و مهاجمان س��نی خارجی بوده است. بر این اساس قدرت 
عظیم فرهنگ تشیع در بسیج توده های مردم و دعوت به اتحاد و انسجام و قیام و تحرک اجتماعی 
در دوران صفویه و قاجار و به خصوص انقالب سیاسی امری انکارناپذیر است و پیروزی انقالب 
اس��المی در ایران، یک مصداق بارز و تردیدناپذیر آن اس��ت که مردم مسلمان این دیار با الهام از 
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آموزه های حیات بخش و رهایی بخش تش��یع و تحت رهبری عالم ش��یعی، یک نظام اس��تبدادی 
را س��رنگون و نظمی نوی��ن و دینی به جای آن بنا کردند. همچنین هرگ��ز نمی توان نقش عظیم و 
بی بدیل فرهنگ سیاس��ی ش��یعه را در هویت بخش��ی صفویان در تقابل با عثمانی و سنی و دیگر 
فرقه ه��ای انحرافی انکار کرد؛ چراکه این فرهنگ از آن دوران تاکنون از طرق مختلف با هویت، 
فرهنگ، زبان، رفتار، تربیت و جهان بینی مردم ایران گره خورده اس��ت و تا ُبن در آن نفوذ کرده 
و در دوره های مختلف به اش��کال گوناگون بر آن ها تأثیر گذاشته و به آن ها شکل داده است که 
مهم تری��ن ثمره آن را از دوران صفویه تاکنون می توان در ش��کل دهی، انسجام بخش��ی و وحدت 

اجتماعی مشاهده کرد.
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